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 )أحوال شخصية( 11/1/2021جلسة 
 

 الدائرة رئيس  –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 صاحل وعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد، السيد إبراهيم

(1) 

 ق . أ( 15س  2020لسنة  730)الطعن رقم 

 .رر. طالق. حكم "تسبيبه. تسبيب غري معيب"( ض1

التطلياال للضاارر لعااده ابوتااه اعمااا   للمااادة      قضاااا امكاام باارى  دعااوة الطاعنااة    -

 28حكااه القاانون   أبتعادي  بعا     2019لسانة   8من املرسوه بقانون احتادي  118/1

 .  يف شأن األحوال الشخصية. صحيح 2005سنة ل

  

 . ( دعوة "الطلبات يف الدعوة"2

ضاد  بععاادة األو د    عي الطاعنة على امكم املطعون باخلطأ لعده الزاماه املطعاون  ن-

 مارات العربية املتحدة غري مقبول ما دامت قاد للات طلبات اا مان هاطا الطلاب       إىل دولة اإل

 .  ة. علة ذلكومل يكن مطروحا على احملكم

  

 . . متعة"دعوة "الطلبات يف الدعوة .( طالق. عدة. م ر3

ااار متتباة علاى    آكم برى  نفقة العدة واملتعة وماخلر الصاداق باعتبارهاا    قضاا ام-

 .  . صحيحإىل رىضه ىصدور حكم التطليل والطي انت 

  

 . زواج. حضانة( 4

. النعاي  ة الزوجية قائمة بين ماا بوين ما دامت الرابطحضانة األو د حل مشتك بني األ-

ب يف دعواهاااا املتضااامنة طلاااطاعناااة امضاااانة إىل ا ه ال إساااناداملتعلااال بااارى  امكااام 

 .  تطليق ا. على غري أساس. ما داه قد رى  طلب التطليل
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 . حضانة. نفقة( 5

. رى  امكام طلاب الطاعناة نفقاة األو د     قة مرتبطة باليد املمسكة للمحضونالنف-

 .  . صحيحالدولةن م ليسوا بيدها لقياه املطعون ضد  بتسفريهم لارج اأبعد اقراراها 

 لتسبيب سائغ.مثال -

  

 2019لساانة  8ماان املرسااوه بقااانون ا حتااادي رقاام    118/1نااه ملااا  اناات املااادة   إ-1

ن األحااااوال يف شاااأ  2005لسااانة   28بتعااادي  بعااا  أحكاااااه القاااانون ا حتاااادي رقاااام     

، وإن اساتمر الشاقاق باني    الشخصية تنص على أناه )إذا مل يثبات الضارر تارى  الادعوة     

وملا  ان امكام املطعاون ىياه قاد      .....(دعوة جديدةلمتضرر من ما أن يرىع الزوجني ىل

، مل يثبات  رى  طلب التطليل على سند من أناه  أيد امكم املستأنف ىيما قضى به من

شا ودها وأن اا مل    قياه املطعون ضد  باإلضرار بالطاعنة لعده اطمئنان احملكمة ألقاوال 

، وإذ  ااان املقاارر أقااوال ومسااتندات مااا يوجااب التطلياال  الطاعنااة ماان جتااد ىيمااا قدمتااه

قانونا أن ى م الواقع يف الدعوة وتقدير الدلي  ىي ا وتقديرأقوال الش ود هو مما تساتق   

، و انات  سابا  ساائ ة  اا أصال ا يف األوراق    به حمكمة املوضوع مادامت تقيماه علاى أ  

ت بااألوراق و تصاادص صاحيح    األسبا   اليت أوردت اا احملكماة ساائ ة و  اا أصال ا الثابا      

 .، ىعن النعي على امكم يف هطا الشأن يكون على غري أساسنالقانو

ما تنعاا  الطاعناة علاى امكام لعاده إلزاماه املطعاون ضاد  بععاادة األو د إىل دولاة           -2

اإلماااارات العربياااة املتحااادة ىماااردود ناااا هاااو مقااارر مااان أن احملكماااة مقيااادة بطلباااات       

ناه مل يكان مطروحاا    ىع ، ومان اام  للت طلباات الطاعناة مان هاطا الطلاب      اخلصوه، وقد

النعاي علاى غاري أسااس      ، و  علي ا إن مل تق  بطلك وهو ما يكاون معاه  على احملكمة

، و  جيادي الطاعناة نعي اا باأن املطعاون ضاد  حرم اا مان أو دهاا ملاا هاو            حريا بالرى 

، وأيا  اان الارأي يف   نعي أن يكون مخارا يف قضاا امكممقرر من أنه يتعني لقبول ال

 .ه غري مخار يف قضاا امكم ومن ام ىعنه يكون غري مقبولهطا النعي ىعن

وحيث إنه ملا  انت طلباات الطاعناة املتعلقاة ققوق اا املتتباة علاى الطاالق متمثلاة         -3

يف نفقااة العاادة واملتعااة ومااخلر الصااداق والاايت تنعااي بااأن امكاام رىضاا ا   تعاادو إ  أن    

مت رىا  طلاب التطليال ىاعن      ، وإذار متتبة على صادور حكام باالتطليل   تكون جمرد آا

هط  الطلبات تكون قاد اىتقادت أساسا ا القاانوني ويكاون امكام إذ قضاى برىضا ا         
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، ويكاون النعاي علياه يف هاطا الشاأن علاى غاري أسااس حرياا          قد صادص صاحيح القاانون  

 .بالرى 

مات الرابطاة   ملا  ان املقرر شارعا أن حضاانة األو د حال مشاتك باني األباوين مادا      -4

، ىاعن نعاي الطاعناة علاى رىا  طلب اا إساناد امضاانة  اا وإلازاه           ئماة بين ماا  الزوجية قا

املطعون ضد  بأجرة مسكن حضانة  يكون علاى غاري أسااس، وإذ التازه امكام هاطا       

النظر ىعنه يكون صائبا وهو ما يكون معه النعي عليه يف هطا الشاأن علاى غاري أسااس     

 .حريا بالرى 

ملمسااكة للمحضااون وقااد أقاارت الطاعنااة بااأن      ملااا  اناات النفقااة مرتبطااة باليااد ا    -5

، ىااعن بتساافريهم إىل اهم وريااة السااورية احملضااونني ليسااوا بياادها لقياااه املطعااون ضااد  

امكاام إذ رىاا  طلااب الطاعنااة بااعلزاه املطعااون ضااد  بنفقااة األو د وبااأجرة لادمااة  اام  

يكون قد صادص صاحيح القاانون ويكاون النعاي علياه يف هاطا الشاأن علاى غاري أسااس           

 حريا بالرى .

 احملكماااااااااااااة

وأماااه حمكمااة   6/2/2020عاان تتحصاا  يف أن الطاعنااة بتاااري    حيااث إن واقعااات الط 

علاى املطعاون ضاد  بطلاب امكام       248/2020ا بتدائية أقامت الدعوة رقام  أبوظيب 

ة وإاباات  املتعا بتطليق ا عليه للضرر وبعلزامه بأن ياخدي  اا ماخلر صاداق ا ونفقاة العادة و      

....... ... 2/2/2010..... مواليااد .....، 20/10/2006مواليااد  .....انت ا لااالو د ).....حضاا

( وإلزامه بنفقت م وأجرة حضانت م وأجارة مساكن حضاانة وبادل     30/3/2012مواليد 

أاااام مااع سااداد ىااواتري املاااا والك رباااا واإلنتناات وتااوىري لادمااة ودىااع راتب ااا ورسااوه        

اساااية والرساااوه وة العيااادين وتساااديد الرساااوه الدر اساااتقدام ا وبااادل مواصاااالت و سااا 

على سند من أن ا زوجتاه ورزقات مناه علاى ىاراو الزوجياة ب اخ ا         .العالجية للمحضونني

لاى واو أصابحت   تطيال العاي، معاه، وإذ تاداولت الادعوة         األو د إ  أنه يسا  إلي اا ع  

قضاات  26/8/2020 قااد اسااتمعت احملكمااة إىل شاا ود الطاارىني وبتاااري   باهلسااات و

   .برى  الدعوة قالت ا

ة ىأقامااااات ا ساااااتئناص رقااااام وحياااااث إن هاااااطا القضااااااا مل يلااااال قباااااو  لااااادة الطاعنااااا 

وإذ تاااداولت  أمااااه حمكماااة اساااتئناص أباااوظيب   21/9/2020بتااااري   1039/2020

حكمات   9/11/2020املبني نحاضر جلسات ا وبتاري  الدعوة باهلسات على النحو 

   .د امكم املستأنفاحملكمة برى  ا ستئناص وتأيي
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 730/2020أقامت الطعن املطروح حتات رقام   وحيث مل ترت  الطاعنة هطا امكم ى

وقده حمامي املطعاون ضاد  ماط رة جوابياة علاى الطعان الاتمس         6/12/2020بتاري  

ىي ااا رىاا  الطعاان وقاادمت النيابااة العامااة مااط رة ىوضاات ىي ااا الاارأي للمحكمااة الاايت  

 ظر وحددت لنظر  جلسة ب ري مراىعة.لطعن جدير بالنأن ا –يف غرىة املشورة  – رأت

وحيااث تنعااي الطاعنااة علااى امكاام املطعااون ىيااه اخلطااأ يف تطبياال الشااريعة اإلسااالمية   

 األوراق ال راا والقانون والفساد يف ا ساتد ل والقصاور يف التسابيب وفالفاة الثابات يف     

قضااائه باارى  دعواهااا   : أن امكاام أيااد امكاام املسااتأنف يف   ألوجااه االاااة بينت ااا يف  

أنااه ب ااا بشاا ادة الشاا ود واملسااتندات و  بتطليق ااا علااى املطعااون ضااد  رغاام ابااوت إضاارار   

لقاة  ، ويف رىا  طلبات اا املتع  م ورية السوريةحرم ا من أو دها إذ قاه بتسفريهم إىل اه

( وطلبات ااا املتعلقااة ققوق ااا املتتبااة علااى الطااالق ماان )نفقااة عاادة، متعااة ومااخلر صااداق  

ت حضااانت ا ألو دهااا وإلزامااه بععااادت م إىل دولاة اإلمااارات العربيااة املتحاادة وإلزامااه  بعاباا 

 بأداا نفقت م ومسكن حضانت م وأجرة لادمة  م نا يعيب امكم ويستوجب نقضه  

ماان املرسااوه  118/1، ذلااك أنااه ملااا  اناات املااادة  وحيااث إن الطعاان بأوج ااه غااري سااديد 

 28عادي  بعا  أحكااه القاانون ا حتاادي رقام       بت 2019لسانة   8بقانون ا حتادي رقام  

ن األحااوال الشخصااية تاانص علااى أنااه )إذا مل يثباات الضاارر تاارى      يف شااأ 2005لساانة 

 ، وإن استمر الشقاق بني الازوجني ىللمتضارر من ماا أن يرىاع دعاوة جديادة .....(      الدعوة

ب رىا  طلا   وملا  ان امكم املطعون ىيه قد أيد امكم املستأنف ىيما قضاى باه مان   

مل يثبت قياه املطعون ضاد  باإلضارار بالطاعناة لعاده اطمئناان       التطليل على سند من أنه

أقاوال ومساتندات ماا     احملكمة ألقوال ش ودها وأن ا مل جتاد ىيماا قدمتاه  الطاعناة مان     

، وإذ  اان املقارر قانوناا أن ى ام الواقاع يف الادعوة وتقادير الادلي  ىي اا          يوجب التطليال 

سابا   و مماا تساتق  باه حمكماة املوضاوع مادامات تقيماه علاى أ        وتقديرأقوال الشا ود ها  

و اا أصال ا    اليت أوردت ا احملكمة سائ ة سائ ة  ا أصل ا يف األوراق، و انت األسبا 

ن ، ىااعن النعااي علااى امكاام يف هااطا الشااأ     الثاباات باااألوراق وتصااادص صااحيح القااانون    

مكام لعااده إلزامااه  ومااا تنعاا  الطاعنااة علااى ا  ،يكاون علااى غاري أساااس حريااا باالرى    

املطعون ضد  بععادة األو د إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة ىماردود ناا هاو مقارر مان      

، ومان  للت طلباات الطاعناة مان هاطا الطلاب      ، وقدبطلبات اخلصوهأن احملكمة مقيدة 

، و  علي اا إن مل تقا  باطلك وهاو ماا يكاون       ىعنه مل يكن مطروحا على احملكماة  ام

، و  جيادي الطاعناة نعي اا باأن املطعاون ضاد        ى غري أساس حرياا باالرى   النعي عل معه

مااخارا يف قضاااا حرم ااا ماان أو دهااا ملااا هااو مقاارر ماان أنااه يااتعني لقبااول النعااي أن يكااون 
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، وأيا  ان الرأي يف هطا النعي ىعنه غري ماخار يف قضااا امكام ومان اام ىعناه       امكم

  .يكون غري مقبول

لطاعنااة املتعلقااة ققوق ااا املتتبااة علااى الطااالق متمثلااة يف وحيااث إنااه ملااا  اناات طلبااات ا

نفقة العدة واملتعة ومخلر الصداق واليت تنعي بأن امكم رىض ا   تعادو إ  أن تكاون   

، وإذ مت رىاا  طلااب التطلياال ىااعن هااط  ار متتبااة علااى صاادور حكاام بااالتطليلجماارد آااا

قضااى برىضاا ا قااد ذ الطلباات تكااون قااد اىتقادت أساساا ا القااانوني ويكااون امكام إ   

، ويكااون النعااي عليااه يف هااطا الشااأن علااى غااري أساااس حريااا       صااادص صااحيح القااانون  

 .بالرى 

ماات حيااث إنااه ملااا  ااان املقاارر شاارعا أن حضااانة األو د حاال مشااتك بااني األبااوين مادا و 

، ىعن نعاي الطاعناة علاى رىا  طلب اا إساناد امضاانة  اا         الرابطة الزوجية قائمة بين ما

، وإذ التازه امكام   ون ضد  بأجرة مسكن حضانة يكون على غري أساساه املطعوإلز

هطا النظر ىعنه يكون صائبا وهاو ماا يكاون معاه النعاي علياه يف هاطا الشاأن علاى غاري           

 .أساس حريا بالرى 

حيث إنه ملا  انت النفقة مرتبطة باليد املمسكة للمحضون وقاد أقارت الطاعناة باأن     و 

، ىااعن بتساافريهم إىل اهم وريااة السااورية ملطعااون ضااد احملضااونني ليسااوا بياادها لقياااه ا

امكاام إذ رىاا  طلااب الطاعنااة بااعلزاه املطعااون ضااد  بنفقااة األو د وبااأجرة لادمااة  اام  

يكون قد صادص صاحيح القاانون ويكاون النعاي علياه يف هاطا الشاأن علاى غاري أسااس           

 .حريا بالرى 

   .وملا تقده ىعنه يتعني رى  الطعن

والتاااأمني ىاااعن احملكماااة تعفاااي الطاعناااة من ماااا عماااال باملاااادة وحياااث إناااه عااان الرساااوه 

 .2017سنة ل 13من قانون الرسوه القضائية يف إمارة أبوظيب رقم  د/24/1

 

**********
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 )أحوال شخصية( 11/1/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 إبراهيم صاحل . د وعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد، السي

 (2) 

 ق . أ( 15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما 

 .  . حمكمة املوضوع "سلطت ا". مسكن امضانةأجرة. حضانة( 1

حمكمااة  ماان ساالطة . ا ماان أجاارة مسااكن امضااانة  حتديااد النفقااات ومااا يلحاال ب اا   -

تصاادي زماناا   ه والوضاع ا ق لساعة املنفال وحاال املنفال عليا      املوضوع انطالقا من تقديرها

 .  ومكانا. ما داه سائ ا . مثال
  

. مساكن امضاانة. دعاوة "الطلباات يف     ت ا"مة املوضوع "سلط. حمكأجرة. حضانة( 2

 ."بدل مسكن امضانةالدعوة". بدل "

.   من قاانون األحاوال الشخصاية    148/2 . املادةأجرة مسكن امضانة هو األص   -

.   حما  للنعاي علاى امكام إذ     باتفااق الطارىني  ملساكن العايإ إ    يصار إىل القضاا با

ما دامات قاد للات األوراق مان ا تفااق علاى تاوىري  عينياا و اان          طلب قضى بالبدل دون 

 .  ية املسكن الطي وىر  املطعون ضد مثة التالص بني الطرىني على صالح
  

تسبيب  " . حكم " تسبيبه .الطلبات يف الدعوةإابات "حجية ا مر املقضي ". دعوة "( 3

 . ما يقب  من ا. بالنق معيب " . قوة ا مر املقضي . نفقة . نق  " أسبا  الطعن 

. وجو  أن يتقياد القاضاي   ملطالبة القضائية أصلية أو عارضة. يتحدد بانطاق الدعوة -

 .طلبة اخلصوه أو نا مل يطلبو  ممابطلك بأ  حيكم بأ ثر 

سااابل بااني الطاارىني وقضااا     تعاارا امكاام للنفقااة املقضااي ب ااا نوجااب حكاام      -

رضاة مان املطعاون ضاد . لطاأ      تكون حم  دعاوة مقابلاة أو طلباات عا   بانقاص ا دون أن 

 .  يف تطبيل القانون. وجو  نقضه يف هطا الشأن
  

 . "لسبب اجمل  ا. نق  " أسبا  الطعن بالنق ( 4

. وجااو  أن يكااون حمااددا  حتدياادا   اشاافا عاان املقصااود منااه  ساابب الطعاان بااالنق -

 .  إ   ان غري مقبول. مثالوفا  واىيا  ناىيا  عنه ال موا واه الة  ش
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 .عوة". ضررشروط قبول الددعوة "( 5

ه أو إصاالحه بادعوا  قاد    وجو  أن يكون الضرر الطي يساعى راىاع الادعوة إىل دىعا    -

 من قانون اإلجرااات املدنية. 2. املادة وقع ىعال 

مة مساعات ا ذنني للولادين يف حاال عاده    الزاه املطعون ضد  بسداد قيطلب الطاعنة -

 .  اعات. غري مقبول. علة ذلكمني للقيمة أو يف حال ىقد السمأت طية شر ة الت
  

 . نفقة( 6

الساايار    اعتبااار امكاام أن النفقااة املفروضااة تشاام  طلااب تااوىري الكسااوة وتااوىري        -

 .  وسائق ا وبدل املواصالت. صحيح
  

 . ت ا"أجرة. نفقة. حمكمة املوضوع "سلط( 7

 . مثال.السلطة التقديرية حملكمة املوضوعحتديد أجرة اخلادمة مما يدل  يف نطاق -
  

مقاادار باادل مسااكن امضااانة ىمااردود بأنااه ملااا   حيااث إنااه عاان نعااي الطاعنااة بشااأن-1

 ان املقرر يف قضااا حمكماة الانق  عماال بنصاوه املاطهب املاالكي املعماول باه يف          

ساالطة يف حتديااد النفقاات ومااا يلحاال ب ااا ماان أجاارة  الدولاة أن لقاضااي املوضااوع  اماا  ال 

الوضاع ا قتصاادي   وحال املنفل عليه ومسكن امضانة انطالقا من تقدير  لسعة املنفل 

زمانا ومكانا دون رقابة عليه يف ذلك طاملاا  اان قضاا   قائماا علاى أسابا  ساائ ة  اا         

األوراق أن راتاب  أصل ا الثابت يف األوراق وتكفي مم  قضاا امكام و اان الثابات با    

درهم ش ريا وأن املنفل علي م مخسة من األو د وأن امكم قاد   27000املطعون ضد  

، ىااعن تقاادير  يكااون سااائ ا  درهاام شاا ريا 5000امضااانة يف مبلااغ قاادر بااد  ملسااكن 

من قانون األحاوال   63/2على النحو الوارد باملادة  ماشى مع احملددات القانونية لطلكويت

 .يكون معه نعي الطاعنة يف هطا الشأن على غري أساس، مما الشخصية

بشأن عده قضاا امكم  باملسكن عيناا وأناه قضاى بالبادل دون     الطاعنة ما تنعا  -2

طلب من أي من الطرىني ىمردود نا هاو مقارر قانوناا مان أن األصا  هاو أجارة مساكن         

أناه   يصاار   مان قاانون األحاوال الشخصاية و     148/2امضانة وىل ما نصت عليه املاادة  

إىل القضاا باملسكن العيإ إ  باتفاق الطرىني وقد للات األوراق مماا يفياد وجاود هاطا      

، واعاتاا الطاعناة علاى    ون ضاد  بصاالحية املساكن الاطي وىار      ا تفاق لتمسك املطعا 

، وماان ااام ىااعن قضاااا امكاام   طلب ااا ا سااتمرار يف مسااكن امضااانة  هااطا املسااكن و
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نعي علي يف هطا الشأن على غري أساس حرياا باالرى ،   بالبدل يكون صائبا ويكون ال

و  جيااادي الطاعناااة ماااا تاااثري  بشاااأن عاااده مناقشاااة امكااام ملااادة اساااتحقاق األو د يف  

، اعاتااه جمل ودات ااا يف امصااول عليااه، وعااده مرتمرار يف اإلقامااة يف هااطا املسااكنا ساا

لب ااا فاطبااة ديااوان ، وأنااه مل جيب ااا إىل طيف توزيعااه عليااه وجودهااا واألو دوأنااه روعااي 

، ى ااري مقبااول لعااده تااأاري  علااى قضاااا  الع ااد ومساااع شاا ودها يف هااطا الشااأن مسااو ولااي 

 . امكم وأنه غري منتج يف الدعوة

وحيث إنه عن نعي الطاعنة على امكم تأييد  امكم املساتأنف يف انقااه مبلاغ    -3

درهاام وىقااا  8000درهاام بعااد أن  اناات  6000النفقااة املقضااي ب ااا لااالو د  علاا ا يف 

ىسااديد ذلااك أنااه ملااا  ااان املقاارر قانونااا أن نطاااق   1845/2015للحكاام السااابل رقاام 

الدعوة يتحدد باملطالبة القضائية أصلية أو عارضة ويلتازه باه القاضاي ى او   يفصا  إ       

يف اإلطااار املرسااوه بواسااطة أطااراص القضااية ومقيااد بااه ىااال يسااتطيع أن حيكاام بااأ ثر 

وإذ  ،الفص  ىيما يكون مطلوباا مناه وىقا    ا مل يطلبو  وملزه بمما طلبه اخلصوه أو ن

مل يقده  املطعون ضد  دعوة مقابلة أو طلبات عارضة  على النحو الاطي يتطلباه القاانون    

لااى احملكمااة أماار ، ىعنااه   يكااون مطروحااا عمن إنقاااه مبلااغ النفقااة املقضااي بااه تتضاا

د امكاام املساتأنف ىيمااا  ، ىاعذا مااا لاالف امكاام هاطا النظاار وأيا    إنقااه هاط  النفقااة  

عيباا ناا يوجاب نقضاه     يكون م ك ىعنهقضى به من إنقاه نفقة األو د دون ما طلب بطل

، وتارة احملكماة   ه احملكماة حسابما ساريد يف املنطاوق    ، وهو ما تقضي بيف هطا الشأن

در باني الطارىني   الوقوص بنفقة احملضونني عند هاطا اماد تقاديرا مجياة امكام الصاا      

إذ املقااارر قانوناااا أناااه ولااائن    8/3/2017بتااااري   410/2016، 403 يف الطعااان رقااام 

 اناات األحكاااه الصااادرة يف مسااائ  األحااوال الشخصااية حجيت ااا مخقتااة إ  أن ااا تظاا    

الاايت أقيماات علي ااا الاادعوة     باقيااة طاملااا مل ياات ري موضااوع الاادعوة أو تتباادل الاادواعي     

ىحياازة امكام مجياة األمار     ، تسمو على اعتبارات النظاه العااه  وهط  امجية ،األوىل

املقضي حتول دون النظر يف النازاع مارة ألارة قجاة أن امكام قاد لاالف أمارا يتعلال          

عادد احملضاونني وهام مخساة أو د، وراتاب املطعاون         بالنظاه العاه  والثابات بااألوراق أن  

درهام يف الادعوة امالياة ويف الطعان املاط ور واحاد مل يات ري علاى          27000وهو ضد  

تكون معه الظروص الايت قادرت ىي اا نفقاة احملضاونني مل تات ري وتلتفات احملكماة         وو 

ا الشاأن بتحسان أحاوال املطعاون ضاد       عان األقاوال املرسالة الايت سااقت ا الطاعناة يف هاط       

هو ماا تكاون معاه حجياة امكام الساابل قائماة وجناع مان جاواز نظار هاطا الشال مان               و
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يااادة مبلااغ النفقااة يكااون صااحيحا  جديااد وماان ااام ىااعن  قضاااا احملكمااة باارى  طلااب ز  

 .ويكون النعي عليه على غري أساس حريا بالرى 

وحيث إنه عن نعي الطاعنة بشأن عده إلزاه  امكم املطعون ضاد  بتقاديم شا ادة    -4

قضى بعده قباول طلب اا بعلزاماه     ل تعليم األو د من ج ة عمله حنيبأنه   حيص  على بد

يس طلبااا معروضااا علااى احملكمااة وأن ااا مقياادة   بالرسااوه الدراسااية ىمااردود بااأن ذلااك لاا  

، وإذ بااني امكاام أن إجاارااات صاارص هااطا الباادل لااارج عاان موضااوع  اخلصااوهبطلبااات 

عليااه يف هااطا الشااأن علااى غااري   سااداد هااط  الرسااوه  ىعنااه يكااون صااائبا ويكااون النعااي  

،  وإذ  اان مان املقارر أناه لكاي يكاون النعاي مقباو  ياتعني أن          أساس، حريا بالرى 

واىياا ناىياا عناه ال ماوا     سببه حمددا حتديدا  اشفا عن املقصود منه  شفا يكون 

، ىااعن نعااي الطاعناة بعااده إلاازاه املطعاون ضااد   اازا الرساوه الدراسااية الاايت      واه الاة 

ي طي ا البدل املصروص  ا من ج ة عمل ا إذ جاا جم ال غري حمدد و اان امكام قاد    

 على أسس واضحة وجم ا  ( ىعناه يكاون    غري مبإرى  هطا الطلب على سند من أنه )

،حريا باالرى ،  وملاا  اان    لقاانون ويكاون النعاي علاى غاري أسااس      قد صادص صحيح ا

ماان قااانون اإلابااات يف املعااامالت املدنيااة والتجاريااة أن األحكاااه الاايت       49مااخدة املااادة  

حازت حجية األمار املقضاي تكاون حجاة  ىيماا ىصالت ىياه و  جياوز قباول دليا  يانق             

القرينة ىعنه عن نعي الطاعناة بشاأن رىا  طلب اا إلازاه املطعاون ضاد  باملساتلزمات          هط 

ه التعليميااة ومصاااريف املعلمااني اخلصوصاايني وملااا  ااان امكاام املطعااون ىيااه قااد أقااا       

بااا طالع علااى األحكاااه السااابقة تاابني أن املدعيااة    قضاااا  يف ذلااك علااى سااند ماان أنااه )   

وناقشاات ا احملكمااة املختصااة وقضااى برىضاا ا(   )الطاعنااة( أاارت ااا يف الاادعاوة السااابقة

و انت هط  األسبا   اا أصال ا الثابات يف األوراق وتصاادص صاحيح القاانون ىاعن  هاطا         

 .  النعي يكون على غري أساس حريا بالرى 

وحيااث إنااه عاان نعااي الطاعنااة لاارى  طلب ااا إلاازاه املطعااون ضااد  بسااداد تكاااليف    -5

ملدنياة تانص   من قاانون اإلجارااات ا   2 انت املادة  مساعات األذن البديلة ىمردود بأنه ملا

......( و اان ماخدة     يكون لصاحبه ىيه مصلحة قائمة ) يقب  أي طلب أو دىع على أنه

ذلك أنه يتعني لقبول الادعوة أن يكاون الضارر الاطي يساعى إىل دىعاه أو إصاالحه راىاع         

ترماي إىل دىاع اعتاداا    الدعوة قد وقع بالفع  ىاألصا  يف الادعاوة أن اا دعااوة عالجياة      

، وإذ  ان طلب الطاعنة يتمث  يف إلزاه املطعاون  إصالح ضرر حص  ىعال وقع بالفع  أو

يف حاال عااده  .............. و.............. ماان قيماة مساعااات األذناني للولاادين    %50 ضاد  بساداد  

ن ، ىعن مصلحت ا يف ذلاك تكاو   للقيمة أو يف حال ىقد السماعاتت طية شر ة التأمني
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غااري قائمااة ويكااون طلب ااا غااري مقبااول وإذ التاازه امكاام هااطا النظاار ىعنااه يكااون قااد      

 .صادص صحيح القانون ويكون النعي عليه على غري أساس حريا بالرى 

عاون  طلب ا بصحيفة طعن اا القضااا جماددا باعلزاه املط    وحيث إنه عن نعي الطاعنة و-6

يف األعياااد واملناساابات وتااوىري   الشااتوية وزيااادة النفقااة ضااد  بتااوىري الكسااوة الصاايفية و  

سيارة وسائل أو القضاا ببادل مواصاالت ىماردود باأن النفقاة املفروضاة قاد  لات  ا           

ساااس لطلااب تلاااك   املفااردات عاادا أجاارة مسااكن امضااانة علااى وااو   يباال معااه أي أ         

 .ومن ام يكون النعي على غري أساس حريا بالرى  املفردات مرة اانية

شاأن مقادار أجارة اخلادماة ىماردود بأناه ملاا  اان املقارر           وحيث إن نعي الطاعن يف-7

قانوناااا أن حتدياااد أجااارة اخلادماااة مماااا يااادل  يف نطااااق السااالطة التقديرياااة حملكماااة       

درهام وأن تقاديرها    1000املوضوع، وقد ارتأت احملكمة جعا  أجارة اخلادماة يف مبلاغ     

ساعة املنفال وحاجاة     قد جاا مناسبا ويتماشى مع احملاددات القانونياة املقاررة وراعات ىياه     

 املنفل علي م واألوضااع ا قتصاادية زماناا ومكاناا ىاعن امكام يكاون صاائبا ويكاون         

، و  جياادي الطاااعن يف ذلااك جسااكه قجيااة    النعااي علااى غااري أساااس حريااا بااالرى    

الادعوة  خللو امكم الصادر يف هط   2015 /1845امكم الصادر يف الدعوة رقم 

ينعااا  الطاااعن بشااأن إلزامااه  عاا  تكاااليف اسااتقداه     ومااا ممااا يتعلاال بااأجرة اخلادمااة   

مان القاانون ا حتاادي     7/2اخلادمة    سانتني ىماردود باأن ذلاك يعتاي تطبيقاا للماادة        

ويف مجيااع دمااة املساااعدة الاايت تاانص علااى أنااه )   بشااأن عمااال اخل  2017لساانة  10رقاام 

رار جملاس الاوزراا   من قا  17....( وللمادة   جتاوز مدة العقد األولي سنتنياألحوال جيب أ

يكاون   طا القانون اليت تنص على أنه )يف شأن الآلئحة التنفيطية  2019لسنة  22رقم 

 ......( وملواج ة اما ت اليت تتك ىي ا اخلادمة العم عقد العم  حمدد املدة ملدة سنتني

 احملكماااااااااااااة

 20 8/7/20 ول  بتااري  الطاعناة يف الطعان األ   حيث إن واقعات الطعنني  تتحصا  يف أن 

علاى املطعاون ضاد      809/2020حمكمة أبوظيب ا بتدائية أقامت الدعوة رقام   وأماه

باأبوظيب   ........الكاائن ننطقاة   ....بلاوك   .....بطلب امكم لتاميا  عا  املساكن رقام    

مسكنا للحضانة واحتياطيا توىري مسكن مناسب واحتياطيا ختصيص األرا الفضاا 

كن امالي للمطعون ضد  لتشييد مسكن له ىي ا واحتياطيا امكم  اا  امللحقة باملس

لتكاااون ( .........،.........،.........،.........حضاااانة، وبزياااادة نفقاااة أو دهاااا ) باااأجرة مساااكن

درهم وإلزامه بأجرة لادماة   1000درهم ش ريا وزيادة أجرة امضانة لتكون  15000

راساية ومصااريف املدرساني اخلصوصايني وأن     ومصاريف اساتقدام ا وساداد الرساوه الد   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 

يااخدي  ااا باادل  سااوة الشااتاا والصاايف واألعياااد واملسااتلزمات الدراسااية وتااوىري ساايارة    

 ..........من قيمة مساعات األذنني لولادي ما   %50وسائل أو بدل مواصالت وإلزامه بسداد 

. علاى ساند   الساماعات  للقيمة أو يف حال ىقد يف حال عده ت طية شر ة التأمني .........و

، 2004مواليااد  ...........ماان أن ااا مطلقتااه وقااد أعباات منااه علااى ىااراو الزوجيااة األو د )

( وهاام بياادها ويف  2010مواليااد  ........... 2012مواليااد  ...........، 2007مواليااد  ...........

هام  در 500درهام شا ريا وأجارة حضاانة مبلاغ       8000حضانت ا وأنه قضى  ا بنفقة  م 

وأناه وىار  اا     أجرة امضانة والنفقة   تكفيان ش ريا و طلك نسكن حضانة إ  أن

قيم ىيه والطي  ان مسكنا للحضانة غري مناسب جعله بديال للمسكن امالي الطي ت

علاى  وحيث تاداولت الادعوة باهلساات     .مسكنا للزوجية، مما حدا ب ا إلقامة الدعوة

قضات احملكماة بعنقااه النفقاة      8/7/2020تااري   ، وبالنحو املبني نحاضر جلسات ا

قكاااام  (...........،...........،...........،...........ضااااة علااااى املطعااااون ضااااد  ألو دهمااااا )  املفرو

لتكاون ساتة ا ص    2015 /1845 حمكمة أباوظيب ا بتدائياة لالحاوال شخصاية رقام     

 –امضااانة عاادا أجاارة مسااكن  –( شاااملة لكاا  مفااردات النفقااة  درهاام 6000درهاام )

من اساتاله ماا زاد عان ذلاك مان      تسري ش ريا من تاري  هطا امكم و ف يد الطاعنة 

، وإلزاه املطعون ضد  بأن يخدي للطاعناة أجارة مساكن حضاانة مبلاغ مخساة آ ص       نفقة

( شااام  األاااام تسااري شاا ريا ماان تاااري  الالئ ااا املسااكن امااالي  درهاام 5000درهاام )

باأبوظيب وتكااليف اساتقداه لادماة مبلاغ       .........ننطقاة   .........بلوك  .... الكائن بالرقم

سااانتني تبااادأ مااان تااااري  امكااام يف     ( عااان  ااا  درهااام 10000عشااارة آ ص درهااام ) 

تسااري شاا ريا ماان تاااري    (درهاام 1000مبلااغ ألااف درهاام )  وأجاارة لادمااة  6/9/2020

 ، وعده جواز نظر الطلبات بشأن املصااريف املدرساية وبارى    6/9/2020امكم يف 

 .باقي الطلبات

ا سااتئناص رقاام  و  لاادة الطاارىني  ىأقاماات الطاعنااة وحيااث إن هااطا القضاااا مل يلاال قباا 

املطعاااااااون ضاااااااد  ا ساااااااتئناص رقااااااام   وأقااااااااه 13/9/2020بتااااااااري   1013/2020

 . وبتااااااري أمااااااه حمكماااااة اساااااتئناص أباااااوظيب 1/10/2020بتااااااري   1075/2020

 .د امكم املستأنفستئناىني وتأييحكمت  احملكمة برى  ا  3/11/2020

 709/2020  طرىااان هااطا امكاام ىأقاماات الطاعنااة الطعاان رقاام   وحيااث مل ياارت  ال

بتااااااري   729/2020وأقااااااه املطعاااااون ضاااااد  الطعااااان رقااااام   25/11/2020بتااااااري  

ماااط رة  709/2020 الطعااان رقااام  املطعاااون ضاااد  يف  وقاااده حماااامي  6/12/2020

يف  اا   بااة العامااة مااط رةلطعاان وقاادمت النياجوابيااة علااى الطعاان الااتمس ىي ااا رىاا  ا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 

أن الطعااانني -يف غرىاااة املشاااورة -طعااان ىوضااات ىي اااا الااارأي للمحكماااة الااايت رأت   

   .بالنظر وحددت لنظرهما جلسة ب ري مراىعة جديران

 :2020 /709الطعن رقم  :أو 

وىيه تنعي الطاعنة على امكام املطعاون ىياه اخلطاأ يف تطبيال القاانون واإللاالل قال         

: أنااه أيااد  التساابيب ألساابا  تسااعة بينت ااا يف ا سااتد ل والقصااور يفالاادىاع والفساااد يف 

امكم املستأنف يف تقدير بدل مسكن امضاانة دون مناقشاة  مادة اساتحقاق األو د     

  ........بلاوك   ........لالستمرار يف اإلقامة يف مسكن امضانة اماالي الكاائن يف منطقاة   

عااون ضااد  علااى هااطا املسااكن ماان  ول املط، ومل يااراع جم ودهااا يف حصاا.......مناازل رقاام 

، وأن امكاام مل يف توزيعااه عليااه وجودهااا واألو د مسااو ولااي الع ااد وأنااه روعااي    ديااوان

، وأن املبلغ الاطي ىرضاه   هطا الشأنجيب ا إىل طلب ا فاطبة الديوان ومساع ش ودها يف 

مربياة،  )  يسمح بتوىري املسكن املناساب لاالو د و  يكفاي إلعاشاة أربعاة مان اخلاده        

( وأنااه قضااى بالباادل رغاام أن  ااال الطاارىني مل يطلااب بااد        لادمااة، طبالااة والسااائل  

لكون اااا طلبااات أحقيت اااا يف ا ساااتمرار يف مساااكن امضاااانة واملطعاااون ضاااد  جساااك  

، وأنه أيد امكم املستأنف يف إنقااه  املسكن الطي وىر  وهى تعتا عليهبصالحية 

درهاام  8000ماان  درهاام بااد  6000ا يف مبلااغ نفقااة األو د ومل يقاا  بزيادت ااا إذ جعلاا 

إذ مل تات ري الظاروص مان ناحياة      1845/2015ش ريا م درا بطلك حجية امكام رقام   

 27000ما  ان يتطرع به املطعون ضد  إلنقاه النفقاة مان ادعااا أناه مادين وأن راتباه       

ملاليااة إذ درهاام ومل يااراع زيااادة أعمااار األو د وازدياااد احتياجااات م وأنااه حتساانت أحوالااه ا  

، ماازارعاملناصااري ونصاايب يف عاادة الااد  يف عاادة بنايااات يف بااإ ياااس و تلقااى مريااااا عاان و

 مااا أيااد  يف عااده قبااول طلب ااا بشااأن الرسااوه الدراسااية لااالو د لتصاارحي ا بقيام ااا         

بسدادها عن طريل بدل التعليم املصروص  ا من ج اة عملا ا دون أن يلازه املطعاون ضاد       

حيص  على هطا البدل قسابان أناه ياتم امصاول علاى هاطا البادل         بتقديم ش ادة بأنه  

ألحااد الاازوجني ومل يااراع أن جاازاا ماان هااط  الرسااوه   ي طي ااا الباادل املصااروص  ااا وأن     

ه باملسااتلزمات التعليميااة  والتفاات عاان طلب ااا إلزاماا   ،ولية املطعااون ضااد  سااداد  هااو مسااخ 

علماااني اخلصوصااايني لعاااده ، ورىااا  طلب اااا إلااازاه املطعاااون ضاااد  نصااااريف امللاااالو د

تقدمي ا ما يفيد أن ا تشاورت مع املطعون ضاد  مسابقا يف هاطا الشاأن رغام تقادمي ا ماا        

لااطلك بساابب ضااعف مسع مااا الااطي يااخار ساالبا علااى    ......، ..........يفيااد احتياااج الولاادين   

حتصاااايل ما لدروساااا ما ىضااااال عاااان أن األو د قاجااااة إىل تقويااااة يف الل ااااتني العربيااااة     

، وقضاى بعاده جاواز نظار طلب اا      ان يساتعان ب ام إباان قيااه الزوجياة     ليزية وأناه  ا  واإلع
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ان بعلزاه املطعون ضد  بسداد مساعات األذن البديلاة رغام ا حتيااج إلي اا يف حالاة الفقاد      

يف  الصاايفية والشااتوية وزيااادة النفقااة ، وتطلااب القضاااا جمااددا بتااوىري الكسااوةأو التلااف

بدايااة العاااه الدراسااي ويف درهاام عنااد  5000اسااة بواقااع األعياااد وتااوىري مسااتلزمات الدر

حتيااج األو د وقادرة املطعاون    ، وتوىري سيارة وسائل أو القضاا ببدل مواصالت  األعياد

، وزيادة أجرة امضانة املقضي ب ا ورىع اخلطأ الاطي وقاع ىياه امكام إذ بعاد أن      ضد 

 اا أجارة لادماة وأن هاطا     درهام قضاى يف املنطاوق أن    500قضى  ا باأجرة حضاانة بواقاع   

 .وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه .  يتناسب مع اجمل ود الطي تبطلهاملبلغ 

وحيث إنه عن نعي الطاعنة بشأن  مقدار بادل مساكن امضاانة ىماردود بأناه ملاا  اان        

املقرر يف قضاا حمكمة النق  عماال بنصاوه املاطهب املاالكي املعماول باه يف الدولاة        

ع  ام  السلطة يف حتديد النفقات وماا يلحال ب اا مان أجارة مساكن       أن لقاضي املوضو

الوضاع ا قتصاادي زماناا    لساعة املنفال وحاال املنفال علياه و      امضانة انطالقا مان تقادير   

ومكانا دون رقابة عليه يف ذلك طاملا  ان قضا   قائما علاى أسابا  ساائ ة  اا أصال ا      

الثابت باألوراق أن راتب املطعاون   الثابت يف األوراق وتكفي مم  قضاا امكم و ان

درهاام شاا ريا وأن املنفاال علااي م مخسااة ماان األو د وأن امكاام قااد قاادر   27000ضااد  

، ىاااعن تقااادير  يكاااون ساااائ ا   يادرهااام شااا ر  5000باااد  ملساااكن امضاااانة يف مبلاااغ   

من قانون األحاوال   63/2ة على النحو الوارد باملاد ماشى مع احملددات القانونية لطلكويت

طاعنااة يف هااطا الشااأن علااى غااري أساااس. ومااا تنعااا    ، ممااا يكااون معااه نعااي ال صاايةالشخ

باملسااكن عينااا وأنااه قضااى بالباادل دون طلااب ماان أي ماان        بشااأن عااده قضاااا امكاام   

الطرىني ىمردود نا هو مقرر قانونا من أن األص  هاو أجارة مساكن امضاانة وىال ماا       

ناااه   يصاااار إىل القضااااا مااان قاااانون األحاااوال الشخصاااية وأ 148/2نصااات علياااه املاااادة 

باملسااكن العاايإ إ  باتفاااق الطاارىني وقااد للاات األوراق ممااا يفيااد وجااود هااطا ا تفاااق      

، واعااتاا الطاعنااة علااى هااطا    لتمسااك املطعااون ضااد  بصااالحية املسااكن الااطي وىاار   

، ومان اام ىاعن قضااا امكام بالبادل       طلب ا ا ساتمرار يف مساكن امضاانة   املسكن و

، و  الشاأن علاى غااري أسااس حرياا بااالرى      عاي علاي يف هااطا  يكاون صاائبا ويكااون الن  

جيدي الطاعنة ما تثري  بشأن عده مناقشة امكم ملدة اساتحقاق األو د يف ا ساتمرار   

، وأناه روعاي   اعاتاه جمل ودات اا يف امصاول علياه    ، وعاده مر مة يف هطا املساكن يف اإلقا

ب ااا فاطبااة ديااوان مسااو ولااي    ، وأنااه مل جيب ااا إىل طل يف توزيعااه عليااه وجودهااا واألو د 

، ى ري مقبول لعده تاأاري  علاى قضااا امكام وأناه      الع د ومساع ش ودها يف هطا الشأن

  .غري منتج يف الدعوة
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وحيااث إنااه عاان نعااي الطاعنااة علااى امكاام تأييااد  امكاام املسااتأنف يف انقاااه مبلااغ     

رهاام وىقااا د 8000درهاام بعااد أن  اناات  6000النفقااة املقضااي ب ااا لااالو د  علاا ا يف 

ىسااديد ذلااك أنااه ملااا  ااان املقاارر قانونااا أن نطاااق   1845/2015للحكاام السااابل رقاام 

الدعوة يتحدد باملطالبة القضائية أصلية أو عارضة ويلتازه باه القاضاي ى او   يفصا  إ       

يف اإلطااار املرسااوه بواسااطة أطااراص القضااية ومقيااد بااه ىااال يسااتطيع أن حيكاام بااأ ثر 

وإذ  ،الفص  ىيما يكون مطلوباا مناه وىقا     يطلبو  وملزه بمما طلبه اخلصوه أو نا مل

مل يقده  املطعون ضد  دعوة مقابلة أو طلبات عارضة  على النحو الاطي يتطلباه القاانون    

لااى احملكمااة أماار ، ىعنااه   يكااون مطروحااا عمن إنقاااه مبلااغ النفقااة املقضااي بااه تتضاا

مكاام املساتأنف ىيمااا  ، ىاعذا مااا لاالف امكاام هاطا النظاار وأياد ا    إنقااه هاط  النفقااة  

عيباا ناا يوجاب نقضاه     يكون م قة األو د دون ما طلب بطلك ىعنهقضى به من إنقاه نف

، وتارة احملكماة   حملكماة حسابما ساريد يف املنطاوق    ، وهو ما تقضي به ايف هطا الشأن

در باني الطارىني   الوقوص بنفقة احملضونني عند هاطا اماد تقاديرا مجياة امكام الصاا      

إذ املقااارر قانوناااا أناااه ولااائن   2017 /8/3بتااااري   410/2016، 403يف الطعااان رقااام 

 اناات األحكاااه الصااادرة يف مسااائ  األحااوال الشخصااية حجيت ااا مخقتااة إ  أن ااا تظاا    

الاايت أقيماات علي ااا الاادعوة     باقيااة طاملااا مل ياات ري موضااوع الاادعوة أو تتباادل الاادواعي     

ياازة امكام مجياة األمار     ، ىحتسمو على اعتبارات النظاه العااه  وهط  امجية ،األوىل

املقضي حتول دون النظر يف النازاع مارة ألارة قجاة أن امكام قاد لاالف أمارا يتعلال          

عاادد احملضاونني وهاام مخسااة أو د، وراتااب املطعااون   بالنظااه العاااه  والثاباات باااألوراق أن 

درهام يف الادعوة امالياة ويف الطعان املاط ور واحاد مل يات ري علاى          27000وهو  ضد 

ن معه الظروص الايت قادرت ىي اا نفقاة احملضاونني مل تات ري وتلتفات احملكماة         وو تكو

الشاأن بتحسان أحاوال املطعاون ضاد        عان األقاوال املرسالة الايت سااقت ا الطاعناة يف هاطا       

هو ماا تكاون معاه حجياة امكام الساابل قائماة وجناع مان جاواز نظار هاطا الشال مان               و

ة مبلااغ النفقااة يكااون صااحيحا  جديااد وماان ااام ىااعن  قضاااا احملكمااة باارى  طلااب زياااد  

   .ويكون النعي عليه على غري أساس حريا بالرى 

امكام املطعاون ضاد  بتقاديم شا ادة بأناه        ه عن نعي الطاعنة بشأن عده إلزاهوحيث إن

قضااى بعااده قبااول طلب ااا بعلزامااه   ل تعلاايم األو د ماان ج ااة عملااه حااني  حيصاا  علااى بااد

كمااة وأن ااا مقياادة  بااا معروضااا علااى احمل بالرسااوه الدراسااية ىمااردود بااأن ذلااك لاايس طل  

، وإذ بااني امكاام أن إجاارااات صاارص هااطا الباادل لااارج عاان موضااوع  بطلبااات اخلصااوه

عليااه يف هااطا الشااأن علااى غااري    ىعنااه يكااون صااائبا ويكااون النعااي   هااط  الرسااوهسااداد 
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وإذ  اان مان املقارر أناه لكاي يكاون النعاي مقباو  ياتعني أن          أساس، حرياا باالرى ،   

واىياا ناىياا عناه ال ماوا     ددا حتديدا  اشفا عن املقصود منه  شفا يكون سببه حم

، ىااعن نعااي الطاعناة بعااده إلاازاه املطعاون ضااد   اازا الرساوه الدراسااية الاايت      واه الاة 

ي طي ا البدل املصروص  ا من ج ة عمل ا إذ جاا جم ال غري حمدد و اان امكام قاد    

( ىعناه يكاون   ساس واضاحة وجم ا    رى  هطا الطلب على سند من أنه )غري مبإ على أ

وملاا  اان   لقاانون ويكاون النعاي علاى غاري أسااس،حريا باالرى ،        قد صاادص صاحيح ا  

ماان قااانون اإلابااات يف املعااامالت املدنيااة والتجاريااة أن األحكاااه الاايت       49مااخدة املااادة  

حازت حجية األمار املقضاي تكاون حجاة  ىيماا ىصالت ىياه و  جياوز قباول دليا  يانق             

ىعنه عن نعي الطاعناة بشاأن رىا  طلب اا إلازاه املطعاون ضاد  باملساتلزمات         هط  القرينة 

ه التعليميااة ومصاااريف املعلمااني اخلصوصاايني وملااا  ااان امكاام املطعااون ىيااه قااد أقااا       

بااا طالع علااى األحكاااه السااابقة تاابني أن املدعيااة    قضاااا  يف ذلااك علااى سااند ماان أنااه )   

( احملكمااة املختصااة وقضااى برىضاا ا ت ا)الطاعنااة( أاارت ااا يف الاادعاوة السااابقة وناقشاا 

و انت هط  األسبا   اا أصال ا الثابات يف األوراق وتصاادص صاحيح القاانون ىاعن  هاطا         

   .النعي يكون على غري أساس حريا بالرى 

وحيث إنه عن نعي الطاعنة لرى  طلب ا إلزاه املطعون ضاد  بساداد تكااليف مساعاات     

من قاانون اإلجارااات املدنياة تانص علاى أناه         2ة األذن البديلة ىمردود بأنه ملا  انت املاد

) يقب  أي طلب أو دىاع   يكاون لصااحبه ىياه مصالحة قائماة ......( و اان ماخدة ذلاك          

أنااه يااتعني لقبااول الاادعوة أن يكااون الضاارر الااطي يسااعى إىل دىعااه أو إصااالحه راىااع           

دىاع اعتاداا   الدعوة قد وقع بالفع  ىاألصا  يف الادعاوة أن اا دعااوة عالجياة ترماي إىل       

، وإذ  ان طلب الطاعنة يتمث  يف إلزاه املطعاون  قع بالفع  أو إصالح ضرر حص  ىعالو

يف حااال عااده   ............و ............ماان قيمااة مساعااات األذنااني للولاادين     %50 ضااد  بسااداد 

، ىعن مصلحت ا يف ذلاك تكاون    للقيمة أو يف حال ىقد السماعاتت طية شر ة التأمني

يكااون طلب ااا غااري مقبااول وإذ التاازه امكاام هااطا النظاار ىعنااه يكااون قااد     غااري قائمااة و

   .صادص صحيح القانون ويكون النعي عليه على غري أساس حريا بالرى 

عاون ضاد    طلب ا بصحيفة طعن ا القضاا جماددا باعلزاه املط  وحيث إنه عن نعي الطاعنة و

ملناساابات وتااوىري ساايارة الشااتوية وزيااادة النفقااة يف األعياااد وا بتااوىري الكسااوة الصاايفية و

وسائل أو القضاا ببدل مواصالت ىمردود بأن النفقة املفروضة قد  لت  ا  املفاردات   

سااس لطلاب تلاك املفاردات مارة      عدا أجارة مساكن امضاانة علاى واو   يبال معاه أي أ       

   .ومن ام يكون النعي على غري أساس حريا بالرى  اانية
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منطوق امكم يف لصاوه أجارة امضاانة     يف يث إنه عن نعي الطاعنة بوجود لطأوح

اق الادعوة  ى ري سديد إذ املقرر انه يتعني لقبول النعي ابتنائه على أسس صحيحة من أور

والثابات بااألوراق أن امكام املساتأنف وامكام املطعاون ىياه قاد انسااجم          ،وعناصارها 

لنعاي  ا منطوق    من ما مع أسبابه وجااا للوا من أي لطأ مادي ناا يكاون معاه هاطا    

، وإذ  ان امكام قاد رىا  طلاب الطاعناة زياادة أجارة        على غري أساس حريا بالرى 

اماضااانة وجااااات أسااابابه ساااائ ة وتصاااادص صاااحيح القاااانون ىاااعن معااااودة طلب اااا أمااااه   

   .حمكمة النق   يكون غري مقبول

 :729/2020اانيا: الطعن رقم 

يف تطبيقاااه  اخلطاااأفالفاااة القاااانون و عاااي الطااااعن علاااى امكااام املطعاااون ىياااهوىياااه ين

الفساد يف ا ستد ل وإهدار حجية األمر املقضاي لساببني بين ماا    والقصور يف التسبيب و

يف: أنه أهدر حجية األمر املقضي بشأن أجرة اخلادماة ومصاروىات اساتقدام ا إذ ألزماه     

 ريا رغاام ساابل ىصاا   درهاام شاا  1000بااأن يااخدي للمطعااون ضاادها أجاارة لادمااة مبلااغ     

، وألزمااه درهاام شاا ريا  500  األجاارة يف مبلااغ  هااط  عاا  1845/2015امكاام رقاام  

د قاانون يخقات عما     درهام  ا  سانتني رغام عاده وجاو       10000نصروىات اساتقدام ا  

 6000، وأنه أياد امكام املساتأنف يف جعا  نفقاة احملضاونني يف مبلاغ        اخلادمة بسنتني

ه مادين ومتازوج   درهم شا ريا رغام إعساار  ودون مراعااة ألعبائاه املالياة وا جتماعياة وأنا        

ويعااول أساارة اانيااة وأن املبلااغ يزيااد عاان حاجااة احملضااونني نااا يعيااب امكاام ويسااتوجب   

     .نقضه

 وحيث إن نعي الطاعن يف شأن مقدار أجرة اخلادمة ىمردود بأنه ملا  ان املقرر قانونا  

، وقاد  السلطة التقديرياة حملكماة املوضاوع   أن حتديد أجرة اخلادمة مما يدل  يف نطاق 

درهم وأن تقاديرها قاد جااا مناسابا      1000ت احملكمة جع  أجرة اخلادمة يف مبلغ ارتأ

ويتماشااى مااع احملااددات القانونيااة املقااررة وراعاات ىيااه سااعة املنفاال وحاجااة املنفاال علااي م     

النعاي علاى غاري     واألوضاع ا قتصادية زمانا ومكانا ىعن امكم يكون صائبا ويكون

امكام الصاادر يف   يف ذلاك جساكه قجياة     ، و  جيدي الطاعنأساس حريا بالرى 

خللااو امكاام الصااادر يف هااط  الاادعوة ممااا يتعلاال بااأجرة   1845/2015الاادعوة رقاام 

اخلادمة  وما ينعا  الطاعن بشأن إلزاماه  عا  تكااليف اساتقداه اخلادماة  ا  سانتني        

 2017لسانة   10مان القاانون ا حتاادي رقام      7/2ىمردود بأن ذلك يعتي تطبيقاا للماادة   

ويف مجياع األحاوال جياب أ  جتاااوز    دماة املسااعدة الايت تاانص علاى أناه )     بشاأن عماال اخل  

 2019لسانة   22من قارار جملاس الاوزراا رقام      17مدة العقد األولي سنتني ....( وللمادة 
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يكاون عقاد العما  حمادد      اطا القاانون الايت تانص علاى أناه )      يف شأن الآلئحة التنفيطياة  

 ت اليت تتك ىي ا اخلادمة العم .واج ة اما املدة ملدة سنتني .....( ومل

وحيث إن هط  احملكمة قاد ىصالت يف شاأن مقادار نفقاة احملضاونني يف الطعان الساابل         

إلياه احملكماة وتارة رىا  هااطا     ومان اام حتيا      ،علاى واو ماا سالف     709/2020 رقام 

 النعي.

واد وحيااث إنااه عاان الرسااوه واملصااروىات ىااعن احملكمااة تقضااي ىي ااا علااى ضااوا نااص املاا  

 د مااان قاااانون/24/1ماان  ئحتاااه التنظيميااة و   55ماان قاااانون اإلجاارااات املدنياااة و   186

 .2017لسنة  13الرسوه القضائية يف إمارة أبوظيب رقم 
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 13/1/2021جلسة 

 رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 .  ظرعون، حممد الص ري أجمادالكريم ىوعضوية السادة املستشارين/ عب

 (3) 

 ق . أ( 15س  2020لسنة  734)الطعن رقم 

 .مسكن الزوجية .طاعة". طاعةدعوة الدعوة "

ماع عائلاة   إابات هنة األحوال الشخصاية أن املساكن مشاتك يف املادل  واخلادمات      -

قضاا امكم معه برى  دعاوة  مستق  ومن ام عده مالامته والطاعن و  يوجد مطب  

 .  اعة. صحيحالط

  

من قانون األحوال الشخصية أنه جيب علاى الازوج ان ي يا      74أنه طبقا للمادة  املقرر-

يف حم  إقامته مسكنا مالئما يتناسب وحالي ما. ملا  ان ذلك و ان الثابت من تقريار  

أن  27/8/2020هنة األحوال الشخصية اليت عاينت مسكن الزوجياة واملنجاز بتااري     

و  يوجاد مطاب  مساتق  لاطلك      املدل  واخلدمات مع عائلة الطااعن  املسكن مشتك يف

ىعن امكم املطعون ىيه  ملا أيد امكم املستأنف ميا قضى به من رى  طلاب الطااعن   

بالرجوع إىل بيت الزوجياة لكاون هاطا البيات غاري صااحل و  مناساب مالي ماا ىمان  اام           

 .س حريا بالرى يكون ما قضى به مصادىا للصوا  والنعي على غري أسا

 احملكماااااااااااااة

مواج اة  يف  الطااعن أقااه دعاوة   حيث يتبني من واائل امللف ومن امكام املطعان ىياه أن    

 رقااامحتااات  15/7/2020  ا بتدائياااة بتااااري وظيببااااحمكماااة  املطعاااون ضااادها لااادة 

املطعااون ضاادها زوجتااه ولكن ااا حتاارج ماان بياات ا لزوجيااة   ىي ااا أنأوضااح  839/2020

شارعي األمار الاطي حادا باه إلقاماة هاط  الادعوة يطلاب يف لتام اا امكاام           بادون سابب   

ضدها بأن بيات   ، واجابت املطعون طاعته والرجوع إىل بيت الزوجيةبعلزام ا بالدلول يف

قضات   مالي ما وبعد الردود واعاز هنة معايناة مساكن الزوجياة     الزوجية غري مناسب

ستأنف الطااعن هاطا امكام بتااري      ، ابرى  الدعوة 13/9/2020احملكمة بتاري  

وقضاااااات حمكمااااااة ا سااااااتئناص بتاااااااري   1103/2020حتاااااات رقاااااام  7/10/2020

ىياه     اطا امكام ىطعان   الطاعن ب رايمل بتأييد امكم املستأنف،  17/11/2020
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ماط رة  ت املطعاون ضادها   وقادم  8/12/2020 باالطعن املااا  بتااري    ه بو الة حماميا 

قادمت النياباة العاماة     ماا  ، لتام اا رىا  الطعان    يف ت طلبا  بواسطة حمامي ا   جوابية

لرية يف غرىة املشورة  نظر الطعان  ورأت هط  األمط رة ىوضت ىي ا الرأي للمحكمة، 

 .  يف اهلسة بدون مراىعة

قصاور  شاابه  و تطبيال القاانون  لطأ يف ىيه أنه اامكم املطعون  الطاعن علىنعى يحيث 

يقااول يف بيااان ذلااك بااأن   و الاادىاع،ل قاال لااال ىساااد يف ا سااتد ل، وا  يف التساابيب، و

امكم املطعون ىيه ألطا عندما أيد امكم املستأنف ىيماا قضاى باه مان رىا  طلاب       

الطاعن إلزاه املطعون ضدها إىل بيت لزوجية بعلة أنه غري آمن وأنه غاري صااحل للساكن    

مخاااث اساتنادا إىل  تقريار اللجنااة الايت عاينات مسااكن الزوجياة الاطي أىاااد ان املساكن        

ومشاتك يف املاادل  واخلاادمات ماع عائلااة الطاااعن و  يوجااد مطاب  مسااتق   بااالرغم ماان    

ة بأحوالاه قبا     ون هطا املسكن هو الطي تزوجت ىياه املطعاون ضادها و انات عا  ملا      

قصاار يف يف مناازل مشااتك مااع أهلااه  ىضااال علااى أن الطاااعن مل ي     الاازواج وأنااه يسااكن 

 املطعون ىيه وامكم وىل دعوا .امكم  لطلك يطلب نق القياه بواجباته الزوجية 

مان قاانون األحاوال الشخصاية أناه       74ذلاك أناه طبقاا للماادة      حيث إن النعي غاري ساديد   

 جيب على الزوج ان ي ي  يف حم  إقامته مسكنا مالئما يتناسب وحالي ما.  

ملااا  ااان ذلااك و ااان الثاباات ماان تقرياار هنااة األحااوال الشخصااية الاايت عايناات مسااكن   

املاادل  واخلاادمات مااع  أن املسااكن مشااتك يف  27/8/2020واملنجااز بتاااري   الزوجيااة

و  يوجد مطب  مستق  لاطلك ىاعن امكام املطعاون ىياه  ملاا أياد امكام          عائلة الطاعن

املستأنف مياا قضاى باه مان رىا  طلاب الطااعن باالرجوع إىل بيات الزوجياة لكاون هاطا             

مااا قضااى بااه مصااادىا للصااوا  ااام يكااون  ىماانالبياات غااري صاااحل و  مناسااب مالي مااا 

 والنعي على غري أساس حريا بالرى .

 

********* 
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 )أحوال شخصية( 18/1/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 إبراهيم صاحل . وعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد، السيد 

 (4) 

 ق . أ( 15س  2020لسنة  708)الطعن رقم 

 . حضانة. حمكمة املوضوع "سلطت ا". مطاهب ىق ية. شريعة إسالمية (1

ضااون يف البقاااا عنااد  ماان تقاادير مصاالحة احملضااون وحتديااد ماان تتااوىر مصاالحة احمل  -

 .  تى أقامت قضااها على أسبا  سائ ةمن سلطة حمكمة املوضوع م. اماضنني

إىل البلااو  نساااا ساان حضااانة احملضااون ولااو جتاااوز ساان حضااانة ال      يف ماادساالطت ا  -

 يف ذلك حتقيقا ملصلحة احملضون. إىل الزواج بالنسبة لالنثى متى رأتبالنسبة للط ر و

يف حاااال   ااااتخااايري احملضاااون أو ا عتاااداد برغبتاااه أو ا ساااتجابة     ب   الااازاه علي اااا  -

 .  أو التيار  البقاا مع أي. أساس ذلك وعلته. مثال جسكه

  

 .طاهب ىق ية. شريعة إسالمية. نفقة( حضانة. حمكمة املوضوع "سلطت ا". م2

 ا املطعاون  تقبضا حقية الطاعن يف طلب استداد النفقة اليت أانت اا امكم إىل عده -

ة علااى ماان بيااد نااه قصاد التوسااع أن ذلااك حيماا  علااى أإقااامت م إلي اا و ضادها قباا  انتقااال  

اس ذلاك  مل يبادر إىل املطالباة باساقاط ا. صاحيح. أسا     املطعون ضدها يف ا نفاق وما داه

 .وعلته

  

  الساالطة يف تقاادير  املقاارر يف قضاااا هااط  احملكمااة أن حملكمااة املوضااوع  اماا      -1

ضااون يف البقاااا  و ااطلك يف جمااال حتديااد ماان تتااوىر مصاالحة احمل   ،مصاالحة احملضااون

ان قضااا ها قائمااا علااى أساابا     رقيااب علي ااا يف ذلااك طاملااا  اا  ،عنااد  ماان اماضاانني

حملضااون ولااو جتاااوز ساان حضااانة النساااا إىل   وأن للمحكمااة مااد ساان حضااانة ا  ،سااائ ة

البلااو  بالنساابة للااط ر وإىل الاازواج بالنساابة لالنثااى متااى رأت يف ذلااك حتقيقااا ملصاالحة      

 156/1، وأن مفاد ناص املاادة   من قانون األحوال الشخصية 156احملضون طبقا للمادة 

 11 أن احملضاون الاط ر الاطة بلاغ عمار       28/2005من قانون األحوال الشخصية رقم 

سنة تنتق  حضانته إىل أبيه إ  إذا رأت احملكماة أن مصالحته تقتضاى بقااا  يف حضاانة      
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من حتضنه من النساا ىعن ا حتكم يف هط  امالة ببقاا امضانة بياد النسااا حتاى يبلاغ     

 11الط ر احملضاون البلاو  الشارعي ولايس معناى املاادة أن الصابى احملضاون الاطة بلاغ           

ألن املاط رة اإليضااحية لقاانون األحااوال     ،يم معاه مان ذويااه  ري يف حتدياد ماان يقا  سانة  ا  

الشخصية نصت يف توضيح ا  طا على أنه "   فى أنه ليست من املصالحة إعتمااد رأة   

الطف  قيث ي ف  حسن تقدير القضاا للواقعات وتل ى أراا األباا وحجج اماضانات اام   

يااار وهااو يف تلااك الساان ال ضااة  وااتكم إىل رأة الطفاا  بتخاايري  ونلقااى إليااه بزماااه اإللت 

 يتصور مناه وزن صاحيح ماضار  أو مساتقبله ىتخايري  يف اإلقاماة حياث شااا ينت اى باه           

... ملا  ان ذلاك و اان امكام املطعاون ىياه قاد أقااه        إىل ما  لري ىيه لنفسه ولوالديه 

قضاا  بتأييد امكم املستأنف ىيما قضى به من رى  إسقاط حضانة املطعون ضادها  

ندوناتاااه ماان أن احملكمااة تسااااير     علااى مااا أورد   (.……… ………… .……… د )لااالو 

بياد والادت ما     …………و .………حمكمة أول درجة ىيما إنت ت إلياه مان بقااا الولادين     

املطعون ضدها رغام جتاوزهماا سان حضاانة النسااا إساتعما  لصاالحية املاد املخولاة  اا           

صاوه املاطهب املاالكي املعماول باه      من قانون األحوال الشخصاية وعماال بن   156باملادة 

يف الدولاااة وذلاااك حفاظاااا علاااى مصااالحة الولااادين وتاااوىريا لاساااتقرار والطمأنيناااة  ماااا     

وبقائ ما مع أشقائ ما و  عية بتمسك الطاعن برغباة احملضاونني والتيارهماا ىالياتك     

حساان تقاادير القضااااللواقعات وتل ااى أراا األباااا وحجااج اماضاانات ااام حيااتكم إىل رأة  

وأن األوراق مل يثبات من ااأن مثاة إلاتالل يف     تخيري  وهو يف هاط  السان الصا رية.    لطف  با

( وهاو   ……………الشروط املتطلباة يف األه  اماضانة أو أن مثاة ضارر مال باحملضاون )      

بيااد حاضاانته أمااا عاان ت يبااه عاان رياااا األطفااال ى ااو شااأن ماان شاائون وىل الاانفس               

ون األحاوال الشخصاية .و انات تلاك األسابا       من قان 1/ 148اماضنة وىل نص املادة 

سائ ة ومستمدة من األوراق وىي ا الرد املسق  ملاا سااقه الطااعن ب اطين الساببني والاطة       

ق  حمكماة املوضاوع بتقادير     ت  يعادو أن يكاون النعاى ب ماا جاد  موضاوعيا ىيماا تسا        

 .مما   جيوز إاارته أماه هط  احملكمة حريا برىضة

ملطعون ىيه قدأقاه قضاا  بعده أحقياه املطعاون ضادهايف قاب      ملا  ان امكم ا -2

( مخقتا إعتبارا من .…………،.………،  ……………، ..…………، ..……نفقة األو د )

وماااني تساااليم األو د املاااط ورين  8/8/2020تااااري  املطالباااة القضاااائية اماصااالة يف 

اعن مل يباادر إىل  إلي ا مضانت م دون باقى النفقاات علاى ماا أورد  ندوناتاه مان أن الطا      

املطالبة بعسقاط نفقة من معه من األو د وسكت عن ذلاك إىل أن أقااه دعاوا  املساتأنف     

حكم ا ولطلك حيم  ىعله هطا على أنه قصد به التوسعة علاى مان بياد املطعاون ضادها      
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يف اإلنفاق ىليس له امل يف طلب اإلستداد وذلك حسبما أورد  ىق ااا املاطهب املاالكي    

" وضاامنت بااالقب   نفقااة الولااد إ لبينااه   ..…………………الدولااة عنااد قااول  املعتمااد ب

لاو قااطع األ  اماضانة علاى نفقاة ابناه        "هعلى الضياع " ىفاي ميسار اهليا  هناا ماا نصا      

مدة بثمن ورلص السعر وساكت ا   إىل جااه املادة ىاال شايا لاه ألن ساكوته توسايع         

"ىيكاااون نعياااه   ماااا ىضااا علاااى ابناااه وان تكلااام حساااب لباقي اااا نفقاااة مثلاااه و اااان لاااه  

بعستمرار  يف دىع نفقاة أو دة لاالل الفاتة الايت سابقت الادعوة علاى غاري أسااس إ  أن          

ذلااك   حيااول دون  ااف يااد املطعااون ضاادها مخقتااا عاان نفقااة األو د دون باااقي النفقااات  

و اناات تلااك األساابا    8/8/2020اعتبااارا ماان تاااري  املطالبااة القضااائية اماصاالة يف   

ه مماا  قضاااا  وىي ااا الاارد الضاامإ املسااق  ملااا ساااقه الطاااعن بساابيب      سااائ ة و اىياا 

الطعن ومن ام  يضاحى النعاى ب ماا جاد  ىيماا تساتق  حمكماة املوضاوع بتقادير  حرياا           

 .برىضه 

 احملكماااااااااااااة

ضااد  8/8/2020وحيااث تاابني ماان األوراق أن الطاااعن أقاااه لاادة إبتدائيااة العااني بتاااري          

 …………بطلاب امكام بعاباات ضام األو د )     2020/ 620رقام  املطعون ضادها الادعوة   

وحتاااى األن  2019/ 1/4( لاااه إعتباااارا مااان تااااري     ..………، .………، ..……، ………،

مااع إسااقاط نفقااة   ( ..…………، ..……، ……وبعسااقاط حضااانة املطعااون ضاادها لااالو د ) 

 251وإسااتئناىه رقاام  1233/2017األو د املفروضااة بااامكم الصااادر يف الاادعوة رقاام   

اعتبااااارا ماااان  2018/ 359- 358وحكاااام حمكمااااة الاااانق  رقاااام  2018/ 311-

نفقااات إعتبااارا ماان التاااري    مااع إلاازاه املطعااون ضاادها باارد مااا إسااتلمته ماان       1/4/2019

باارى  الاادعوة .ىعسااتأنف    13/9/2020ىحكماات حمكمااة البدايااة بتاااري      .السااالف

حكماات  2020/ 4/11وبتاااري   2020/ 473الطاااعن هااطا امكاام باإلسااتئناص رقاام    

طعاون  حمكمة األستئناص بعل اا امكم املستأنف جزئياا والقضااا جماددا بعاده أحقياة امل     

 6000( مخقتا وقدرها ..…… ،..…، ..……، ..……، .……ضدها يف قب  نفقة األو د )

ومااني تسااليم  8/8/2020درهاام شاا ريا وذلااك ماان تاااري  املطالبااة القضااائية اماصاالة يف  

م م املطعون ضدها مضانت م وبتأييد امكم املستأنف ىيما عادا  األو د املط ورين إىل أ

 ذلك .

يف هطا امكم بالطعن املاا  وقدمت النيابة العامة  25/11/2020ىطعن الطاعن بتاري  

مط رة ىوضت ىي ا الرأي للمحكماة الايت رأت يف غرىاة مشاورة أن الطعان جادير باالنظر        

 ىحددت لنظر  جلسه بدون مراىعة .
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الطاعن على امكم املطعون ىيه فالفة القانون واخلطأ يف تطبيقاه وتفسارية    وحيث ينعى

وتأويله والفساد يف اإلستد ل والقصور يف التسبيب وفالفة الثابت باألوراق واإللالل قل 

 الدىاع وجيم  ذلك ىيما يلى : 

 ألطاأ امكاام ىيمااا إستخلصااة ماان أن مان مصاالحة األو د البقاااا يف حضااانة املطعااون  -1

ضاادها رغاام أقااامت م معااه إلتيااارا ورىضاا م اإلنتقااال للعااي، مع ااا ورغاام جتاااوز  اا  ماان      

ساان حضااانة النساااا ورغاام أنااه يتااواىر لديااه ماان يصاالح ماان النساااا             …………و …………

 مضانة األو د وهى زوجته الثانية مما يعيب امكم ويستوجب نقضه .

(  ..…………لولاد ) ألطأ امكم بشأن رى  طلب إساقاط حضاانة املطعاون ضادها ل    -2

تأسيسا على للو األوراق من أن مثة إلتالل يف شروط امضانة املتطلبة شرعا وقانونا لادة  

املطعاون ضادها أو أن مثااة ضارر مال بالولااد املاط ور وهااو يف حضاانت ا رغام مااا قامات بااه         

املطعون ضدها من ت ييب الولد عن الدراسة مما أار على مستوا  التعليمى وهو ماا ابات مان    

إلستصااداراألمر علااى عريضااة رقاام ارير الروضااة الاايت ياادرس ب ااا وهااو مااا حاادا بالطاااعن تقاا

إللزام ااااا بااااتمكني الولااااد     11/2/2020ضااااد املطعااااون ضاااادها بتاااااري     173/2020

من اإلستمرار يف الدراسة وهاو ماا يقطاع بااإللالل اهسايم نصالحة احملضاون         ..…………

 مما يعيب امكم ويستوجب نقضه .

ى غاااري ساااديد ذلااك أن املقااارر يف قضااااا هااط  احملكماااة أن حملكماااة   وحيااث إن هاااطا النعاا  

املوضوع  ام  السلطة يف تقدير مصلحة احملضاون ،و اطلك يف جماال حتدياد مان تتاوىر       

ان ،  رقياااب علي اااا يف ذلاااك طاملاااا  ااااماضااانني مصااالحة احملضاااون يف البقااااا عناااد  مااان

ضون ولو جتاوز سن وأن للمحكمة مد سن حضانة احمل ،قضا ها قائما على أسبا  سائ ة

حضااانة النساااا إىل البلااو  بالنساابة للااط ر وإىل الاازواج بالنساابة لالنثااى متااى رأت يف ذلااك      

، وأن مفااد ناص   صاية مان قاانون األحاوال الشخ    156حتقيقا ملصلحة احملضون طبقا للمادة 

أن احملضاون الاط ر الاطة     2005/ 28من قانون األحاوال الشخصاية رقام     1/ 156املادة 

سنة تنتق  حضاانته إىل أبياه إ  إذا رأت احملكماة أن مصالحته تقتضاى بقااا         11  بلغ عمر

يف حضانة من حتضنه من النسااا ىعن اا حتكام يف هاط  امالاة ببقااا امضاانة بياد النسااا          

حتى يبلغ الط ر احملضون البلو  الشرعي وليس معنى املادة أن الصبى احملضاون الاطة بلاغ    

ألن املاط رة اإليضااحية لقاانون األحاوال      ،قايم معاه مان ذوياه    حتديد من يسنة  ري يف  11

الشخصية نصت يف توضايح ا  اطا علاى أناه "   فاى أناه ليسات مان املصالحة إعتمااد رأة           

الطف  قيث ي فا  حسان تقادير القضااا للواقعاات وتل اى أراا األبااا وحجاج اماضانات اام           

تيااار وهااو يف تلااك الساان ال ضااة     وااتكم إىل رأة الطفاا  بتخاايري  ونلقااى إليااه بزماااه اإلل     
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إىل  يتصور منه وزن صحيح ماضر  أو مساتقبله ىتخايري  يف اإلقاماة حياث شااا ينت اى باه        

... ملااا  ااان ذلااك و ااان امكاام املطعااون ىيااه قااد أقاااه    مااا  لااري ىيااه لنفسااه ولوالديااه..... 

 قضاا  بتأييد امكم املستأنف ىيما قضاى باه مان رىا  إساقاط حضاانة املطعاون ضادها        

ندوناته مان أن احملكماة تسااير حمكماة       على ما أورد (……… ………و ………لالو د )

بياد والادت ما املطعاون ضادها      ………و………أول درجة ىيماا إنت ات إلياه مان بقااا الولادين       

ماان  156رغاام جتاوزهمااا ساان حضااانة النساااا إسااتعما  لصااالحية املااد املخولااة  ااا باملااادة     

وه املااطهب املااالكي املعمااول بااه يف الدولااة وذلااك   قااانون األحااوال الشخصااية وعمااال بنصاا  

حفاظا على مصلحة الولدين وتوىريا لاستقرار والطمأنيناة  ماا وبقائ ماا ماع أشاقائ ما و       

عية بتمسك الطاعن برغبة احملضونني والتيارهما ىالياتك حسان تقادير القضاااللواقعات     

طفا  بتخايري  وهاو يف هاط  السان      وتل ى أراا األباا وحجج اماضنات اام حياتكم إىل رأة ال  

اماضانة أو   تالل يف الشاروط املتطلباة يف األه  أن مثة إلا  الص رية .وأن األوراق مل يثبت من ا

( وهو بياد حاضانته أماا عان ت يباه عان ريااا األطفاال         ………أن مثة ضرر مل باحملضون )

ألحااوال ماان قااانون ا 1/ 148ى ااو شااأن ماان شاائون وىل الاانفس   اماضاانة وىاال نااص املااادة  

الشخصية .و انت تلك األسبا  سائ ة ومستمدة من األوراق وىي اا الارد املساق  ملاا سااقه      

الطاعن ب اطين الساببني والاطة   يعادو أن يكاون النعاى ب ماا جاد  موضاوعيا ىيماا تساق             

 حمكمة املوضوع بتقدير  مما   جيوز إاارته أماه هط  احملكمة حريا برىضة

عده أحقية املطعون ضدها يف قب  نفقة األو د ألطأ امكم حينما قضى ب-3

مخقتا إعتبارا من تاري  املطالبة القضائية  (..………،..……،.……… ،..……، ..………)

ومني تسليم األو د املط وين  ا مضانت م وليس من تاري   8/8/2020اماصلة يف 

الطاعن مل وأقاه قضاا  يف هطا اخلصوه على أن  1/4/2019إقامت م لديه اماص  يف 

املطالبة بعسقاط نفقة من معه من األو د إىل أن أقاه دعوا  املستأنف حكم ا  يبادر إىل

وحيم  ىعله هطاعلى التوسعة على من بيد املطعون ضدها يف اإلنفاق ومن ام ىليس له امل 

األو د للعي، معه يف هطا التاري  ورغم تقدمه  اإلستداد ورغم ما ابت من إنتقاليف طلب 

إلستصدار أمر بوقف  2019/ 1170بطلب إىل قاضى التنفيط برقم  9/4/2019بتاري  

سداد النفقة إ  أن قاضى التنفيط قد إستصدر ضد  إجرااات تنفيطية بناا على طلب 

املطعون ضدها ومنازعت ا يف طلب وقف النفقة دون وجه حل مما حدا به لسداد النفقة 

 د  وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه .إتقااا إلجرااات التنفيط املتخط  ض

مسكن امضاانة وأجار    ألطأ امكم بعده قضائه بعده أحقية املطعون ضدها ألجر-4

 2017/ 1263-1233امضاااانة املقضاااى ب ماااا باااامكم الصاااادر يف الااادعوة رقااام       
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 359-358وحكاااام حمكمااااة الاااانق  رقاااام    2018/ 311-251واسااااتئناىه رقاااام  

 (..……………، …………، .…………، .………ألربعاااه )وذلااك بالنسااابه لااالو د ا   2018/

 رغم قضاا  بعده أحقيت ا يف مطالبته بنفقت م وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هطا النعى غري سديد ذلك أنه ملا  ان امكم املطعون ىيه قادأقاه قضااا  بعاده    

 ……،  ..………، ..………،  …………أحقيااااه املطعااااون ضاااادهايف قااااب  نفقااااة األو د )    

وماني   8/8/2020( مخقتا إعتبارا من تااري  املطالباة القضاائية اماصالة يف     .……………

تسليم األو د املط ورين إلي ا مضانت م دون باقى النفقات على ماا أورد  ندوناتاه مان أن    

الطاااعن مل يبااادر إىل املطالبااة بعسااقاط نفقااة ماان معااه ماان األو د وسااكت عاان ذلااك إىل أن 

م ا ولطلك حيما  ىعلاه هاطا علاى أناه قصاد باه التوساعة علاى مان           أقاه دعوا  املستأنف حك

بيد املطعون ضدها يف اإلنفاق ىليس له امل يف طلب اإلساتداد وذلاك حسابما أورد  ىق ااا     

" وضاامنت بااالقب   نفقااة  ..…………………املااطهب املااالكي املعتمااد بالدولااة عنااد قااول  

"لاو قااطع األ  اماضانة علاى      هنصا الولد إ لبينه على الضياع " ىفي ميسار اهليا  هناا ماا     

نفقة ابنه مدة بثمن ورلاص الساعر وساكت ا   إىل جااه املادة ىاال شايا لاه ألن ساكوته          

"ىيكااون نعيااه   توساايع علااى ابنااه وان تكلاام حسااب لباقي ااا نفقااة مثلااه و ااان لااه مااا ىضاا   

ذلاك   بعستمرار  يف دىع نفقة أو دة لالل الفتة اليت سبقت الدعوة علاى غاري أسااس إ  أن   

  حيول دون  ف يد املطعون ضدها مخقتا عن نفقة األو د دون باقي النفقاات اعتباارا مان    

و انات تلاك األسابا  ساائ ة و اىياه       8/8/2020تاري  املطالباة القضاائية اماصالة يف    

مم  قضاا  وىي ا الرد الضمإ املسق  ملا ساقه الطااعن بسابيب الطعان ومان اام  يضاحى       

 .كمة املوضوع بتقدير  حريا برىضهما تستق  حمالنعى ب ما جد  ىي

من  186وحيث أنه عن الرسوه واملصاريف ىعن احملكمة تلزه الطاعن بطلك عمال باملادة 

 قانون اإلجرااات املدنية.

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 1/2/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 إبراهيم صاحل . ملستشارين/ مصطفى عبيد، السيد وعضوية السادة ا

 (5) 

 ق . أ( 15س  2020لسنة 766)الطعن رقم 

( إابااات " حجيااة األماار املقضااي . قااوة ا ماار املقضااي . نظاااه عاااه . حكاام " حجيااة         1

 ا حكاه .  

. من قواعد النظاه العاه . تقضي ب ا احملكمة مان تلقااا نفسا ا ولاو     حجية ا حكاه -

 .  خلصوهيثرها امل 
  

( إابااات " حجيااة ا ماار املقضااي " . نظاااه عاااه . قااوة ا ماار املقضااي " حكاام " حجيااة     2

 ا حكاه .

حجية امكام املانعاة مان إعاادة طارح النازاع . مناط اا .  اون امكام الساابل قاد             -

ىصاا  يف مسااألة أساسااية بااني ذات اخلصااوه بعااد أن تناااق، ىي ااا الطرىااان واسااتقرت          

را  مينع العودة إىل مناقشة تلك املسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعياة  حقيقت ا بين ما استقرا

 .   يبحث ا امكم السابلمل يسبل إاارت ا أو أاريت ومل
  

( حكاام " تساابيبه " دعااوة " نظاار الاادعوة وامكاام ىي ااا " . نقاا  " أساابا  الطعاان  3

 بالنق  . ما   يقب  من ا " حجية ا حكاه " . 

د يف أساابابه ماان تقرياارات قانونيااة لاطئااة   تتفاال وصااحيح       يعيااب امكاام مااا ور  -

. حملكمة الانق  تصاويب ماا اشاتم      ان قد انت ى إىل النتيجة الصحيحةالقانون متى  

لقضاااة وقااائع الثابتااة مسااتمدة ماان الإحااالل أساابا  صااحيحة  وعليااه ماان ألطاااا قانونيااة  

 املوضوع حم  تلك اخلاطئة.
  

أجرة . حضاانة . حكام " نسابية . مساكن امضاانة      إابات " حجية ا مر املقضي . ( 4

 قوة األمر املقضي . نظاه عاه . نق  " أسبا  الطعن بالنق  . ما   يقب  من ا . 
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إقامااة امكاام قضاااا  باارى  طلااب الاازاه املطعااون ضااد  بااأجرة مسااكن امضااانة    -

كام  التزاماا قجياة ام   استنادا  لسبل رىضه يف دعوة سابقة  متالك الطاعنة مسكنا 

 .  السابل ذلك. صحيح

قضا   برى  طلب بدل التأايث ملسكن امضانة  طلك . صحيح . ماا داه الثابات    -

 مااا.   يعيبااه ابقة اعمااا   مجيااة امكاام السااابلساابل القضاااا برىضااه يف الاادعوة الساا 

أن الطاعنااه مل تثباات حاجااة مسااكن ا للتأايااث. حملكمااة الاانق    اورد  ماان علااة لاطئااة

 .  يم أسبا  امكم دون أن تنقضهيستقاستبدا ا ل

  

 أوراق ابوتية . جواز سفر . واائل ابوتية . حضانة . و ية.( 5

   .حل الولي يف ا حتفاظ  واز سفر احملضون إ  يف حالة السفر ىيسلم للحاضنة -

للقاضي أن يأمر بعبقاا جواز السفر بيد اماضنة إذا رأة تعنتاا  مان الاوىل يف تساليمه      -

 قت اماجة .  للحاضنة و

وتيااة ختااص  حاال اماضاانة يف ا حتفاااظ بأصاا  شاا ادة املاايالد و أيااة واااائل ألاارة اب      -

 .  س ذلك. أسااحملضون أو بصورة مصدقة

  

 . و ية. حمكمة املوضوع " سلطت ا ". أوراق ابوتية. جواز سفر. واائل ابوتية. حضانة( 6

رىاع  . يقة وىل النفس لطيا إ  نواى سفر اماضن باحملضون لارج الدولة عده جواز -

. للقاضاي إصادار قارار  علاى ضاوا املايرات الايت        ولي النفسا مر إىل القاضي إذا امتنع 

. يسااتوة أن يكااون علااى ا متناااع عاان املواىقااة  هتطرح ااا اماضاانة والاادواىع الاايت  لتاا 

 .  . مثالقامة أو للزيارة املخقتةر لالستقرار واإلالسف

  

  ا " نفقة . حمكمة املوضوع " سلطت( 7

املقضااي ب ااا ماان نفقااة    حملكمااة املوضااوع الساالطة التامااة يف تقاادير عناصاار النفقااة     -

تاى أقامات قضاااها علاى أسابا       إلاداه دون رقياب علي اا يف ذلاك م    و و سوة ومساكن 

 .  . مثالسائ ة
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حكم " تسبيبه . تسبيب غري معيب . نفقة . نقا  " أسابا  الطعان باالنق  . ماا        ( 8

 يقب  من ا . 

 .يف الدعوة من سلطة حمكمة املوضوع م الواقع وتقدير األدلة حتصي  ى -

لتاأمني  امثال لتسبيب سائغ لرى  طلب مصروىات عاالج احملضاونه الايت   ي طي اا      -

م الطاعناه ماا يفياد      طلاب مصاروىات التعلايم لعاده تقادي     الصحي لكونه جم ال  ولارى 

 .  الل وىل احملضون بواجباته يف ذلكال

  

ده . دىوع " الدىع بعده مساع الدعوة " . نفقة . حكم " حجية ا حكاه . إابات ( تقا9

 حجية ا مر املقضي . 

ة أو . عااده مساااع الاادعوة بالزياااد  ألحااوالجااواز زيااادة النفقااة وإنقاصاا ا تبعااا لاات ري ا     -

ا نقاه قب  مضاي سانة علاى ىارا النفقاة إ  يف األحاوال ا ساتثنائية . احتساا  زياادة          

 .  اص ا من تاري  املطالبة القضائية. مثالإنق النفقة و

  

 ( نفقة .10

ف املواصااالت ومقاباا  ىاااتورة املاااا .  و ااا الطعاااه واللباااس ومصااارينفقااة احملضااون -

 .والك رباا وا تصا ت

قضاااا امكاام باارى  طلااب الاازاه املطعااون ضااد  نصاااريف الصاايانة الدوريااة لعااده   -

 ن للصيانة . صحيح .  تقديم الطاعنه ما يفيد حاجة املسك

الك رباااا وال اااز وا نتناات   واملتعلقااة بامليااا    الفااواتريقضاااا امكاام باارى  طلااب    -

 بتلااكباعتبااار أن النفقااة املفروضااة للمحضااونة شاااملة  ااا ىااال حاجااة بااعىراد نفقااة لاصااة  

 . . صحيحالطلبات

  

بالنظاااه املقاارر يف قضاااا هااط  احملكمااة أن حجيااة األحكاااه ماان القواعااد املتعلقااة   -1

 .العاه تقضي ب ا احملكمة من تلقاا نفس ا ولو مل يثريها أي من اخلصوه يف الدعوة

حجية امكم املانعة من إعاادة طارح النازاع يف ذات املساألة املقضاي ىي اا       أن املقرر -2

بني ذات اخلصوه مناط ا أن يكون امكم السابل قد ىص  يف مسألة أساساية بعاد أن   
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ساتقرت حقيقت اا بين مااا اساتقرارا ميناع ماان العاودة إىل مناقشااة      تنااق، ىي اا الطرىااان وا  

 .  تلك املسألة اليت ىص  ىي ا امكم السابل

متى  انت النتيجة اليت انت ى إلي ا امكام املطعاون ىياه صاحيحه ىاال      املقرر أنه  -3

يعيبه ما ورد يف أسبابه من تقريرات قانونية لاطئة   تتفل وصاحيح القاانون وإ اا تتاوىل     

كمااة الاانق  تصااويب مااا اشااتم  عليااه ماان ألطاااا قانونيااه و إحااالل علااة صااحيحة       حم

 مستمد  من الوقائع الثابتة لقضاة املوضوع حم  العلة اخلاطئة املنتقدة.

 اان امكاام ا بتادائي املخيااد باامكم املطعااون ىياه قااد أقااه قضاااا  باارى        إذ -4

ندوناتاه باأن الثابات مان      طلب إلزاه املطعون ضد  بأجرة مسكن حضانة علاى ماا أورد   

أحاااوال شخصاااية أباااو ظااايب  1252/2018مطالعاااة امكااام الصاااادر يف الااادعوة رقااام 

 429/2019وحكاام حمكمااة الاانق  رقاام      746/2017، 719واسااتئناىيه رقمااي   

واملرددة بني ذات طريف التداعي أنه قد قضاي ىي اا بارى  طلاب الطاعناة إلازاه املطعاون        

الطاعنااة مسااكنا وماان ااام يكااون قااد ساابل     ضااد  بااأجرة مسااكن امضااانة  مااتالك    

الفص  يف هطا الطلب قكم حائز لقوة األمر املقضي ومان اام ىعناه يكاون قاد صاادص       

صحيح القانون والتزه حجية امكام الباات ساالف البياان وملاا  اان امكام ا بتادائي         

قد أقاه قضاا  برى  طلب الطاعنة إلزاه املطعون ضد  ببدل تأاياث مساكن امضاانة    

قاله أن ا مل تثبت أن املسكن اخلاه ب ا بال أاام و  ان الثابت مان مطالعاة هاط     على 

و الصاادر باني ذات اخلصاوه يف     429/2019احملكمة للحكم الصادر يف الطعن رقام  

الطعن املاا  أنه قد ىص  يف مسألة استحقاق الطاعنة لبادل تأاياث مساكن امضاانة و     

مضااانة وماان ااام ىقااد حاااز هااطا    قضااى باارى  هااطا الطلااب مااع طلااب أجاارة مسااكن ا     

امكم قوة األمر املقضي اليت جنع الطاعنة واملطعون ضد  يف الطعان املااا  مان العاودة     

ملناقشة استحقاق الطاعنة لبدل تأاياث مساكن امضاانة مماا يضاحى معاه هاطا الطلاب         

. وإذ انت ااى امكاام ا بتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه إىل ذات       ى جااديرا بااالر 

جة ىال يعيبه ما قضاى باه بعلاة أن الطاعناة مل تثبات حاجاة مساكن ا للتأاياث وإ اا          النتي

يكون حملكمة النق  أن تقوه باستبدال هط  العله غاري الساليمة بالعلاه الصاحيحة دون     

 .  حاجه إىل نقضه ومن ام يضحى النعي ب طا السبب على غري أساسا حريا برىضه

من قاانون األحاوال الشخصاية أن     157املادة املقرر يف قضاا هط  احملكمة عمال ب -5

للوىل اإلحتفاظ  واز سفر احملضون إ  أنه يف حالة السافر ىيسالم للحاضانة، وللقاضاي     

أن يأمر بعبقاا جواز السفر يف ياد اماضانة إذا رأة تعنتاا مان الاوىل يف تساليمه للحاضانة        
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ألارة ابوتياة ختاص     وقت اماجاة وللحاضانة ا حتفااظ بأصا  شا ادة املايالد وأياه وااائل        

 .احملضون أو بصورة من ا مصدقة و ا ا حتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون

يف شاااأن األحاااوال  28/2005مااان القاااانون اإلحتاااادي رقااام  149الااانص يف املاااادة  -6

الشخصااية علااى أنااه "  جيااوز للحاضاان الساافر باحملضااون لااارج الدولااة إ  نواىقااة ولااي   

عن ذلك يرىع األمار إىل القاضاي" يادل وعلاى ماا أوضاحته        النفس لطيا وإذا امتنع الولي

أنااه    -وجاارة عليااه قضاااا هااط  احملكمااة   -املااط رة التوضاايحية للاانص املااط ور   

جيوز للحاضنة السفر باحملضاون لاارج الدولاة إ  نواىقاة ولاي الانفس لطياا ىاعن امتناع          

ولاة يتتاب علياه    إىل القاضي، وذلك ألن سفرها باحملضون لاارج الد  عن ذلك يرىع األمر

حرمااان ولااي الاانفس ماان اإلطااالع علااى أحااوال الصاا ري وتع ااد  بالرعايااة، ولااطلك اسااتلزه   

املشرع أن تكون مواىقته على سفرها به لارج الدولاة لطياا، ىاعن امتناع رىاع األمار إىل       

القاضااي صاااحب القااول الفصاا  يف ذلااك األماار ليصاادر قاارار  علااى ضااوا املاايرات الاايت       

دواىع الاايت  لاات ولااي الاانفس علااى اإلمتناااع عاان املواىقااة علااى       تطرح ااا اماضاانة والاا  

ساافرها باحملضااون لااارج الدولااة، يسااتوي يف ذلااك إذا  ااان الساافر لاسااتقرار واإلقامااة  

الدائمااة أو الساافر للزيااارة املخقتااة  الساافر للنزهااة أو الساافر للمعاهااة الطبيااة أو ساافر     

مان قاانون األحاوال الشخصاية أن      16/1الزيارة لقريب أو وو ، وأن املقرر عمال باملاادة  

الدعوة   تقب  أماه احملكمة يف مسائ  األحوال الشخصية إ  بعاد عرضا ا علاى هناة     

التوجيه األسري أ  ما استثإ  مسائ  الوصية واإلرم. ملاا  اان ذلاك و اان امكام      

ا بتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه قااد أقاااه قضااائه باارى  طلااب الطاعنااة إلاازاه         

ملطعااون ضااد  بتسااليم ا جااواز ساافر احملضااونة وأوراق ااا الثبوتيااة وبكفالااة احملضااونة         ا

وبالسااماح للطاعنااة بالساافر إىل تر يااا رىقااة احملضااونة علااى مااا أورد  ندوناتااه ماان أن     

الطاعنة مل تثبت تعنت املطعاون ضاد  يف تساليم ا جاواز سافر احملضاونة وأناه قاد سالم ا          

ن احملكمااة   تاارة مصاالحة يف ساافر احملضااونة      بطاااقيت ا ويااة والتااأمني الصااحي وأ  

سيما وأنه   ميكن امكم  ا بطلك    سنة يف الفتة املطلوبة على إطالقه وهو أمار  

سابل ألوانه  ما أن ولي احملضونة مل يواىل على ذلك وأن طلب األذن للطاعنة بكفالاة  

ك األسابا  ساائ ة   احملضونة مل يعرا على التوجيه األسري ى و غري مقباول و انات تلا   

و اىية مم  قضائه وىي ا الرد املسق  ملا ساقته الطاعنة ب طا السابب والاطي يضاحي    

 .النعي به على غري أساس حريا برىضه

املقاارر يف قضاااا هااط  احملكمااة أن للمحكمااة  اماا  الساالطة يف حتصااي  ى اام         -7

ومسااكن  الواقااع يف الاادعوة ويف تقاادير عناصاار النفقااة املقضااي ب ااا ماان نفقااة و سااوة  
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وإلااداه ونقاا  إن دون رقيااب علي ااا يف ذلااك طاملااا أقاماات قضااااها علااى أساابا  سااائ ة     

تكفي ممله. ملا  ان ذلك و  ان امكم ا بتدائي املخيد بامكم املطعاون ىياه قاد    

أقاااه قضاااا  باارى  طلااب الطاعنااة إلاازاه املطعااون ضااد  بااأجرة لادمااه وبتااوىري ساايارة        

املطعاون  -ن أنه مل يثبات للمحكماة ماالاة األ  املنفال     وسائل على ما أورد  ندوناته م

للحد الطي يتم إلزامه بتوىري لادمه لاصاه ألبنتاه وأن الثابات أناه سابل القضااا        -ضد 

وتاارة احملكمااة أنااه   حاجااه لتااوىري  2018/  1252للطاعنااة باملواصااالت يف الاادعوة 

ا  ساائ ه و اىياه   سيارة و سائل لشمول املواصالت علاى تقاديرها. و انات تلاك األساب     

مم  قضاا امكم وىي ا الرد املسق  ملا سااقته الطاعناة ب اطا السابب والاطي   يعادو       

أن يضحى النعي به جد  ىيما تستق  حمكمة املوضوع بتقدير  مما   جيوز إاارته أمااه  

 .هط  احملكمة حريا برىضه

ة يف حتصااي  املقاارر يف قضاااا هااط  احملكمااة أن حملكمااة املوضااوع الساالطة التاماا    -8

ى م الواقع وتقدير األدلة اليت تقده إلي ا. ملا  ان ذلك و اان امكام ا بتادائي املخياد     

باااامكم املطعاااون ىياااه قاااد أقااااه قضااااا  بااارى  طلاااب الطاعناااة إلااازاه املطعاااون ضاااد    

نصاااروىات عاااالج احملضاااونة الااايت   ي طي اااا التاااأمني الصاااحي وبااارى  طلاااب إلزاماااه   

رد  ندوناتاه مان أن الطلاب األول جم اال وأناه عان الطلاب        نصروىات التعليم علاى ماا أو  

الثاني ىعن الطاعنة مل تقده ما يفيد إلالل املطعون ضد  بواجباته  ولي شرعي مناوط  

باه اإلشاراص علاى تعلايم أبنتاه ومان اام   تارة معاه احملكماة مساايرة الطاعناة يف طلب ااا             

ا  سااائ ه و اىيااه مماا  باعلزاه املطعااون ضااد  بااأي رسااوه دراسااية. و اناات تلااك األسااب 

قضاا  وىي ا الرد الضمإ املسق  ملا ساقته الطاعناة ب اطا السابب   سايم وأناه مل تابني       

علااى وااو صااريح وجاااذه ماهيااة العااالج الااطي   ي طيااه التااأمني الصااحي ومااا إذا  اناات   

امالااة الصااحية للمحضااونة تسااتلزه حصااو ا علااى هااطا العااالج الااطي يضااحى معااه هااطا     

 .  أساس حريا برىضهالسبب على غري

ماان قااانون األحااوال الشخصاية انااه جيااوز زيااادة النفقااة وإنقاصاا ا   64قاررا باملااادة  امل -9

تبعا لت ري األحوال وان الادعوة باطلك   تسامع قبا  مضاي سانة علاى ىارا النفقاة ا  يف          

األحااوال ا سااتثنائية، وحتسااب زيااادة النفقااة وإنقاصاا ا ماان تاااري  املطالبااة القضااائية. ملااا    

 ان ذلك و ان امكم ا بتدائي املخيد باامكم املطعاون ىياه قاد أقااه قضااا  بعاده        

مساع طلب زيادة نفقاة احملضاونة وأجارة امضاانة علاى ماا أورد  ندوناتاه مان أن الثابات          

نطالعة األوراق أنه مل جضي سنه من تااري  صادور حكام حمكماة الانق  يف الطعان       

عنااد إقامااة الطاعنااة لاادعواها أماااه     9/10/2019والصااادر بتاااري    429/2019رقاام 
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وأن ا مل تثبت أن هناك ظروىاا اساتثنائية لزياادة     9/6/2020حمكمة أول درجة بتاري  

النفقة ومن ام   تسمع دعواها ومن ام ىعناه يكاون قاد أصاا  صاحيح القاانون ويضاحى        

 النعي عليه ب طا السبب على غري أساس حريا برىضه.

حملكماااة أن نفقاااة احملضاااون تشااام  الطعااااه واللبااااس       املقااارر يف قضااااا هاااط  ا   -10

ومصاريف املواصالت ومقاب  ىاتورة املاا والك رباا وا تصاا ت. ملاا  اان ذلاك و اان      

امكاام ا بتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه قااد أقاااه قضاااا  باارى  طلااب إلاازاه          

اا وال اااز املطعااون ضااد  نصاااريف الصاايانة الدوريااة ومقاباا  اساات الك امليااا  والك رباا      

وا نتناات ملسااكن امضااانة علااى مااا أورد  ندوناتااه ماان أن الطاعنااة مل تقااده مااا يفيااد    

حاجااة املسااكن للصاايانة وأنااه عاان الفااواتري املتعلقااة بامليااا  والك رباااا وال اااز وا نتناات     

ىتة احملكمة أن النفقة املفروضة للمحضونة شامله  اا ىاال حاجاه إلىاراد نفقاه لاصاه       

. و انت تلك األسبا  ساائ ه و اىياه مما  قضااا  وىي اا الارد الضامإ        بتلك الطلبات

املسق  ملا سااقته الطاعناة ب اطا السابب والاطي يضاحى النعاي باه علاى غاري أسااس حرياا             

 برىضه.

 احملكماااااااااااااة

 9/6/2020وحيااث تاابني ماان األوراق أن الطاعنااة أقاماات لاادة ابتدائيااة أبااو ظاايب بتاااري  

 ..........بطلااب امكاام بزيااادة نفقااة احملضااونة ) 638/2020رقاام ضااد الطاااعن الاادعوة 

درهاام شاا ريا وبااعلزاه املطعااون   10000( لتصاابح أصااال وزيااادة  11/10/2017مواليااد 

درهاام شاا ريا وبعلزامااه   10000ضااد  بااأن يااخدي للطاعنااة أجاارة مسااكن حضااانة مبلااغ    

هاا إلزاماه باأن    بتوىري لادماة وساداد مصااريف اساتقدام ا وراتب اا الشا ري وماني توىري       

درهم شا ريا وإلزاماه بتاوىري سايارة وساائل وساداد مصااريف         5500يخدي للطاعنة مبلغ 

استقدامه وراتبه الش ري ومصروىات الصيانة والوقود ش ريا ومني توىريها إلزامه باأن  

درهم ش ريا وبعلزامه بسداد مجيع مصاروىات التعلايم ابتاداا     5000يخدي للطاعنة مبلغ 

وماني ساقوط الفارا شارعا وبعبقااا جاواز سافر احملضاونة وبطاقاة           2020من سابتمي  

ا ويااة وبطاقااة التااأمني الصااحي بيااد الطاعنااة وباااإلذن  ااا بالساافر بصااحبة احملضااونة إىل  

سااانويا ماااع إلااازاه املطعاااون ضاااد  بساااداد      15/8ول اياااة  15/7تر ياااا يف الفاااتة مااان   

مصاااروىات التطعااايم  درهااام سااانويا وبعلزاماااه بساااداد  20000مصاااروىات السااافر مبلاااغ 

 2000ومصروىات العالج غري امل طاة بالتأمني الصحي وبزيادة مبلغ أجارة امضاانة إىل   

درهاام شاا ريا نظااري الصاايانة الدوريااة وامليااا     5000درهاام شاا ريا وبعلزامااه بسااداد مبلااغ   
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والك رباااا وا اااتف واإلنتناات وال اااز اخلاااه نسااكن امضااانة وبعلزامااه بباادل أاااام   

درهاام  اا  ساانتني واإلذن للطاعنااة بكفالااة ابنت ااا.     100000ة مبلااغ مسااكن امضااان

وقالت بيانا لطلك أن ا  انت زوجاة وطلقات مناه بعاد أن رزقاا أانااا قيااه الزوجياة با بناة          

أحاوال   1252/2018وقد حتصلت ضد املطعون ضد  علاى حكام بالادعوة رقام      ........

م حمكماة الانق  رقام    وحك 746/2019، 719شخصية أبو ظيب واستئناىيه رقمي 

بعلزامه بنفقة  ا وللص رية وإذ مضى على ذلك الفرا أ ثر من سانة زاد   429/2019

ىي اااا سااان الصااا رية وزادت األعبااااا املادياااة  ماااا زاد دلااا  املطعاااون ضاااد  ىقاااد أقامااات  

طلاب   671/2020الدعوة. وأقاه املطعون ضد  لدة نفس احملكمة دعاوة مقابلاة رقام    

. ىحكماااات حمكمااااة البدايااااة بتاااااري  ......ة احملضااااونة ىي ااااا امكاااام بتخفااااي  نفقاااا

أو : يف الادعوة األصاالية بعاده مساااع طلاب زيااادة نفقاة احملضااونة وأجاارة      23/9/2020

 امضانة لعده مرور املدة وبرى  ما عدا ذلك من طلبات.

بعده مساع طلب ختفي  النفقة لعاده مارور    671/2020اانيا: يف الدعوة املتقابلة رقم 

 30/11/2020وبتااااري   1147/2020اساااتأنفت الطاعناااة با ساااتئناص رقااام   املااادة. ى

حكماات حمكماااة ا سااتئناص بااارى  ا سااتئناص وبتأيياااد امكاام املساااتأنف. طعنااات     

الطاعنة يف هطا امكم بالطعن املاا  وقده املطعون ضد  ماط رة شخصاية طلاب ىي اا     

ماة الايت رأت يف   رى  الطعن وقدمت النيابة العامة ماط رة ىوضات ىي اا الارأي للمحك    

 غرىة مشورة أن الطعن جدير بالنظر ىحددت لنظر  جلسة بدون مراىعة.

وحيااث تنعااي الطاعنااة علااى امكاام املطعااون ىيااه فالفااة القااانون واخلطااأ يف تطبيقااه       

وتأويله والقصور يف التسبيب والفساد يف ا ستد ل واإللالل قل الدىاع وتقول يف بياان  

 ستة أسبا : هذلك ما حاصل

لساابب األول: ألطااأ امكاام برىضااه القضاااا  ااا بااأجرة مسااكن حضااانة ماان تاااري          ا

املطالبة القضاائية وببادل تأايثاه علاى قالاه أن اا جتلاك مساكنا وأن عاده إقامت اا ىياه              

يتتااب عليااه امكاام  ااا بااأجرة مسااكن حضااانة أن ااا لاان تثباات أن املسااكن قاجااة إىل  

م يف هاطا املساكن وأن اا قامات بتاأجري  لساداد       التأايث رغم تقدمي ا ما يفيد أن ا   تقاي 

األقساااط املسااتحقة للبنااك املرهااون لديااه هااطا املسااكن وقاماات باسااتئجار مسااكن الاار   

ماان قااانون األحااوال الشخصااية ماان اشااتاط     148وباملخالفااة ملااا نصاات عليااه املااادة رقاام    

 إقامت ا باملسكن اليت جتلكه وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه.
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النعاااي غاااري ساااديد ذلاااك أن املقااارر يف قضااااا هاااط  احملكماااة أن حجياااة     حياااث أن هاااطا

األحكاه من القواعد املتعلقة بالنظاه العاه تقضي ب ا احملكمة من تلقاا نفسا ا ولاو مل   

يثريها أي من اخلصوه يف الدعوة، وأن حجية امكام املانعاة مان إعاادة طارح النازاع يف       

ناط ا أن يكون امكم الساابل قاد ىصا     ذات املسألة املقضي ىي ا بني ذات اخلصوه م

يف مسألة أساسية بعد أن تناق، ىي ا الطرىان واستقرت حقيقت ا بين ما اساتقرارا ميناع   

من العودة إىل مناقشة تلك املسألة اليت ىص  ىي اا امكام الساابل ولاو بأدلاة قانونياة أو       

متاى  انات النتيجاة    واقعية مل يسبل إاارت ا أو أاريت ومل يبحث ا امكم الساابل، وأناه   

اليت انت ى إلي ا امكم املطعون ىيه صحيحه ىال يعيباه ماا ورد يف أسابابه مان تقريارات      

قانونية لاطئة   تتفل وصحيح القانون وإ ا تتاوىل حمكماة الانق  تصاويب ماا اشاتم        

عليااه ماان ألطاااا قانونيااه و إحااالل علااة صااحيحة مسااتمد  ماان الوقااائع الثابتااة لقضاااة            

لعلااة اخلاطئااة املنتقاادة. ملااا  ااان ذلااك و ااان امكاام ا بتاادائي املخيااد     املوضااوع حماا  ا

بامكم املطعون ىيه قد أقاه قضااا  بارى  طلاب إلازاه املطعاون ضاد  باأجرة مساكن         

حضانة على ما أورد  ندوناته بأن الثابات مان مطالعاة امكام الصاادر يف الادعوة رقام        

 746/2017، 719أحااااوال شخصااااية أبااااو ظاااايب واسااااتئناىيه رقمااااي     1252/2018

واملاارددة بااني ذات طااريف التااداعي أنااه قااد    429/2019وحكاام حمكمااة الاانق  رقاام  

قضي ىي ا برى  طلب الطاعنة إلازاه املطعاون ضاد  باأجرة مساكن امضاانة  ماتالك        

الطاعنة مسكنا ومن ام يكون قد سبل الفص  يف هطا الطلب قكم حائز لقوة األمار  

صااحيح القااانون والتاازه حجيااة امكاام البااات   املقضااي وماان ااام ىعنااه يكااون قااد صااادص 

سالف البياان وملاا  اان امكام ا بتادائي قاد أقااه قضااا  بارى  طلاب الطاعناة إلازاه             

املطعون ضد  ببدل تأايث مسكن امضانة على قاله أن ا مل تثبت أن املسكن اخلااه  

رقام  الصاادر يف الطعان    ب ا بال أاام و  ان الثابات مان مطالعاة هاط  احملكماة للحكام      

الصاااادر باااني ذات اخلصاااوه يف الطعااان املااااا  أناااه قاااد ىصااا  يف مساااألة     و 429/2019

استحقاق الطاعنة لبدل تأاياث مساكن امضاانة و قضاى بارى  هاطا الطلاب ماع طلاب          

أجاارة مسااكن امضااانة وماان ااام ىقااد حاااز هااطا امكاام قااوة األماار املقضااي الاايت جنااع   

ملناقشااة اسااتحقاق الطاعنااة لباادل    الطاعنااة واملطعااون ضااد  يف الطعاان املاااا  ماان العااودة    

. وإذ انت اااى يضاااحى معاااه هاااطا الطلاااب جاااديرا باااالرى تأاياااث مساااكن امضاااانة مماااا 

امكم ا بتدائي املخيد باامكم املطعاون ىياه إىل ذات النتيجاة ىاال يعيباه ماا قضاى باه          

بعلة أن الطاعنة مل تثبت حاجة مسكن ا للتأايث وإ ا يكون حملكمة النق  أن تقاوه  
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ال هط  العله غري السليمة بالعله الصحيحة دون حاجاه إىل نقضاه ومان اام يضاحى      باستبد

 النعي ب طا السبب على غري أساسا حريا برىضه.  

السبب الثاني: ألطأ امكم برى  طلب الطاعنة بعبقااا جاواز سافر احملضاونة وبطاقاة      

إلقاماة  اا   هويت ا بيد حاضنت ا وبارى  اإلذن للطاعناة بكفالاة ابنت اا وإصادار تأشارية ا      

يولياو   15وبرى  اإلذن للطاعنة للسفر صحبة احملضونة سنويا إىل تر يا يف الفتة مان  

أغسطس وبرى  إلزاه املطعون ضد  نصروىات السفر على قالاه أن الطاعناة    15حتى 

مل تثبت تعنت املطعون ضد  رغم تقدمي ا ش ادة من حماا م دباي تفياد رىضاه تساليم ا      

راق اا الثبوتياة رغام صادور أمار قضاائي  اا باطلك ورغام أن مان           جواز سافر احملضاونة وأو  

حق ا قانوناا بصافت ا حاضانة للصا رية ا حتفااظ بواائق اا الثبوتياة ورغام أن مان مصالحة           

احملضونة أن تكون يف  فالة الطاعنة وأن من حق ا اصاطحا  احملضاونة مع اا للسافر     

 امكم ويستوجب نقضه. إىل دولة تر يا لزيارة أسرت ا صلة لالرحاه وهو ما يعيب

حيااث أن هااطا النعااي غااري سااديد، ذلااك أن املقاارر يف قضاااا هااط  احملكمااة عمااال باملااادة    

من قاانون األحاوال الشخصاية أن للاوىل اإلحتفااظ  اواز سافر احملضاون إ  أناه يف           157

حالة السفر ىيسلم للحاضنة، وللقاضي أن ياأمر بعبقااا جاواز السافر يف ياد اماضانة إذا       

تا من الوىل يف تسليمه للحاضنة وقات اماجاة وللحاضانة ا حتفااظ بأصا  شا ادة       رأة تعن

امليالد وأياه وااائل ألارة ابوتياة ختاص احملضاون أو بصاورة من اا مصادقة و اا ا حتفااظ            

ماان القااانون اإلحتااادي رقاام    149بالبطاقااة الشخصااية للمحضااون، وأن الاانص يف املااادة    

نااه "  جيااوز للحاضاان الساافر باحملضااون  يف شااأن األحااوال الشخصااية علااى أ  28/2005

لااارج الدولااة إ  نواىقااة ولااي الاانفس لطيااا وإذا امتنااع الااولي عاان ذلااك يرىااع األماار إىل     

وجاارة عليااه -القاضااي" ياادل وعلااى مااا أوضااحته املااط رة التوضاايحية للاانص املااط ور  

 أنه   جيوز للحاضنة السافر باحملضاون لاارج الدولاة إ  نواىقاة     -قضاا هط  احملكمة

ولاااي الااانفس لطياااا ىاااعن امتناااع عااان ذلاااك يرىاااع األمااارإىل القاضاااي، وذلاااك ألن سااافرها  

باحملضون لارج الدولة يتتب عليه حرماان ولاي الانفس مان اإلطاالع علاى أحاوال الصا ري         

وتع د  بالرعاية، ولطلك استلزه املشرع أن تكون مواىقته علاى سافرها باه لاارج الدولاة      

قاضااي صاااحب القااول الفصاا  يف ذلااك األماار ليصاادر لطياا، ىااعن امتنااع رىااع األماار إىل ال 

قرار  على ضوا امليرات الايت تطرح اا اماضانة والادواىع الايت  لات ولاي الانفس علاى          

اإلمتناااع عاان املواىقااة علااى ساافرها باحملضااون لااارج الدولااة، يسااتوي يف ذلااك إذا  ااان      

للنزهاة أو الساافر  السافر لاساتقرار واإلقاماة الدائماة أو السافر للزياارة املخقتاة  السافر         
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ماان  16/1للمعاهااة الطبيااة أو ساافر الزيااارة لقريااب أو وااو ، وأن املقاارر عمااال باملااادة       

قاااانون األحااااوال الشخصااااية أن الااادعوة   تقباااا  أماااااه احملكماااة يف مسااااائ  األحااااوال    

الشخصية إ  بعد عرض ا علاى هناة التوجياه األساري أ  ماا اساتثإ  مساائ  الوصاية         

ك و اان امكاام ا بتاادائي املخياد بااامكم املطعااون ىياه قااد أقاااه    واإلرم. ملاا  ااان ذلاا 

قضائه برى  طلب الطاعنة إلزاه املطعون ضد  بتسليم ا جواز سفر احملضاونة وأوراق اا   

الثبوتية وبكفالة احملضونة وبالسماح للطاعناة بالسافر إىل تر ياا رىقاة احملضاونة علاى       

املطعااون ضاد  يف تسااليم ا جااواز ساافر   ماا أورد  ندوناتااه ماان أن الطاعناة مل تثباات تعناات  

احملضونة وأنه قد سلم ا بطاقيت ا وية والتاأمني الصاحي وأن احملكماة   تارة مصالحة      

يف سفر احملضونة   سيما وأنه   ميكن امكم  ا بطلك    سانة يف الفاتة املطلوباة    

وأن طلاب  على إطالقه وهو أمر سابل ألوانه  ما أن ولاي احملضاونة مل يواىال علاى ذلاك      

األذن للطاعناااة بكفالاااة احملضاااونة مل يعااارا علاااى التوجياااه األساااري ى اااو غاااري مقباااول  

و اناات تلااك األساابا  سااائ ة و اىيااة مماا  قضااائه وىي ااا الاارد املسااق  ملااا ساااقته           

 الطاعنة ب طا السبب والطي يضحي النعي به على غري أساس حريا برىضه.

تااوىري ساايارة ولادمااة رغاام أن    الساابب الثالااث: ألطااأ امكاام برىضااه طلااب الطاعنااة       

الساايارة ماان الضااروريات واحملضااونة قاجااة للخادمااة وأن يسااار املطعااون ضااد  يساامح          

 بعلزامه ب ما نا يعيب امكم ويستوجب نفضه.

هااطا النعااي غااري سااديد، ذلااك أن املقاارر يف قضاااا هااط  احملكمااة أن للمحكمااة  اماا     

عناصر النفقة املقضي ب ا من نفقاة  السلطة يف حتصي  ى م الواقع يف الدعوة ويف تقدير 

و سوة ومسكن وإلداه ونق  إن دون رقيب علي ا يف ذلك طاملا أقامات قضاااها علاى    

أسبا  سائ ة تكفي مملاه. ملاا  اان ذلاك و  اان امكام ا بتادائي املخياد باامكم          

املطعااون ىيااه قااد أقاااه قضاااا  باارى  طلااب الطاعنااة إلاازاه املطعااون ضااد  بااأجرة لادمااه    

 ساايارة وسااائل علااى مااا أورد  ندوناتااه ماان أنااه مل يثباات للمحكمااة مااالاة األ      وبتااوىري

للحد الطي يتم إلزامه بتوىري لادماه لاصاه ألبنتاه وأن الثابات      -املطعون ضد -املنفل 

وتارة احملكماة أناه       1252/2018ملواصالت يف الادعوة  أنه سبل القضاا للطاعنة با

واصااالت علااى تقااديرها. و اناات تلااك األساابا    حاجااه لتااوىري ساايارة و سااائل لشاامول امل  

سائ ه و اىيه مم  قضاا امكم وىي ا الرد املسق  ملا سااقته الطاعناة ب اطا السابب     

والطي   يعدو أن يضحى النعي باه جاد  ىيماا تساتق  حمكماة املوضاوع بتقادير  مماا           

 جيوز إاارته أماه هط  احملكمة حريا برىضه.  
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برىضاه إلازاه املطعاون ضاد  نصاروىات عاالج احملضاونة         السبب الرابع: ألطاأ امكام  

الاايت   ي طي ااا التااأمني الصااحي و ااطا مصااروىات التعلاايم رغاام ان مااا ماان الضااروريات   

إن هاطا النعاي    ثورغم مالاة املطعون ضد  وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضاه. وحيا  

السالطة التاماة   غري سديد ذلك أن  املقرر يف قضااا هاط  احملكماة أن حملكماة املوضاوع      

يف حتصااي  ى اام الواقااع وتقاادير األدلااة الاايت تقااده إلي ااا. ملااا  ااان ذلااك و ااان امكاام    

ا بتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه قااد أقاااه قضاااا  باارى  طلااب الطاعنااة إلاازاه           

املطعون ضد  نصروىات عالج احملضونة اليت   ي طي ا التأمني الصاحي وبارى  طلاب    

يم علاى ماا أورد  ندوناتاه مان أن الطلاب األول جم اال وأناه عان         إلزامه نصاروىات التعلا  

الطلااب الثاااني ىااعن الطاعنااة مل تقااده مااا يفيااد إلااالل املطعااون ضااد  بواجباتااه  ااولي         

شرعي منوط به اإلشراص على تعليم أبنته ومن ام   ترة معه احملكمة مسايرة الطاعناة  

نات تلاك األسابا  ساائ ه و اىياه      يف طلب ا بعلزاه املطعون ضد  بأي رسوه دراسية. و ا

وأناه   امم  قضاا  وىي ا الرد الضامإ املساق  ملاا سااقته الطاعناة ب اطا السابب   سايم        

مل تاابني علااى وااو صااريح وجاااذه ماهيااة العااالج الااطي   ي طيااه التااأمني الصااحي ومااا إذا  

 انت امالة الصحية للمحضاونة تساتلزه حصاو ا علاى هاطا العاالج الاطي يضاحى معاه          

 السبب على غري أساس حريا برىضه. هطا

السبب اخلامس: ألطأ امكم برىضه طلب زيادة نفقه احملضونه وأجرة امضاانة رغام   

ازدياد اراا املطعون ضد  ورغم أن احملضونه قد  يت وزادت احتياجات ا ومارور أ ثار   

 من سنه على الفرا السابل وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه.

مان قاانون األحااوال    64ري سااديد ذلاك أناه ملاا  اان مقااررا باملاادة      حياث أن هاطا النعاي غا    

الشخصية انه جيوز زيادة النفقة وإنقاص ا تبعا لت ري األحوال وان الدعوة بطلك   تسامع  

قباا  مضااي ساانة علااى ىاارا النفقااة ا  يف األحااوال ا سااتثنائية، وحتسااب زيااادة النفقااة        

ان ذلااك و ااان امكاام ا بتاادائي املخيااد وإنقاصاا ا ماان تاااري  املطالبااة القضااائية. ملااا  اا

بااامكم املطعااون ىيااه قااد أقاااه قضاااا  بعااده مساااع طلااب زيااادة نفقااة احملضااونة وأجاارة     

امضانة علاى ماا أورد  ندوناتاه مان أن الثابات نطالعاة األوراق أناه مل جضاي سانه مان           

والصااادر بتاااري    429/2019تاااري  صاادور حكاام حمكمااة الاانق  يف الطعاان رقاام       

عناااااد إقاماااااة الطاعناااااة لااااادعواها أمااااااه حمكماااااة أول درجاااااة بتااااااري     9/10/2019

وأن ااا مل تثباات أن هناااك ظروىااا اسااتثنائية لزيااادة النفقااة وماان ااام   تساامع    9/6/2020
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دعواها ومن ام ىعنه يكون قد أصا  صحيح القانون ويضاحى النعاي علياه ب اطا السابب      

 على غري أساس حريا برىضه.

برىضاه طلاب إلازاه املطعاون ضاد  بساداد قيماة ىاواتري         السبب الساادس: ألطاأ امكام    

الصيانة الدورية وامليا  والك رباا وا اتف وا نتنت وال از اخلاصاة نساكن امضاانة    

درهام رغام أن اا مان الضاروريات ورغام يساار         5000ش ريا أو بسداد مبلغ مقطاوع عن اا   

 وجب نقضه.املطعون ضد  وأنه هو امللزه بسدادها وهو ما يعيب امكم ويست

وحيث أن هطا النعي غري سديد ذلك أن املقرر يف قضاا هط  احملكمة أن نفقة احملضاون  

تشم  الطعاه واللباس ومصاريف املواصالت ومقاب  ىاتورة املاا والك رباا وا تصاا ت.  

ملااا  ااان ذلااك و ااان امكاام ا بتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه قااد أقاااه قضاااا   

ملطعااون ضااد  نصاااريف الصاايانة الدوريااة ومقاباا  اساات الك امليااا      باارى  طلااب إلاازاه ا 

والك رباا وال از وا نتنت ملسكن امضانة على ما أورد  ندوناته مان أن الطاعناة مل   

تقده ما يفيد حاجة املسكن للصيانة وأنه عن الفواتري املتعلقاة باملياا  والك ربااا وال ااز     

فروضااة للمحضااونة شااامله  ااا ىااال حاجااه إلىااراد  وا نتناات ىااتة احملكمااة أن النفقااة امل

نفقه لاصه بتلاك الطلباات. و انات تلاك األسابا  ساائ ه و اىياه مما  قضااا  وىي اا           

الرد الضمإ املسق  ملا ساقته الطاعناة ب اطا السابب والاطي يضاحى النعاي باه علاى غاري          

 أساس حريا برىضه.

 186اعناة باطلك عماال باملاادة     وحيث أنه عن الرسوه واملصاريف ىعن احملكماة تلازه الط  

 من قانون اإلجرااات املدنية.

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 15/2/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 .إبراهيم صاحلوعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد، السيد 

(6) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  23، 20)الطعنان رقما 

 ( حكم " تسبيب غري معيب " . حمكمة املوضوع " سلطت ا " . نفقة . 1

ليس يف القانون ما يوجب أن تكون النفقاة الايت تقضاي ب اا احملكماة شااملة لكا          -

ناصااار النفقاااة املفروضاااة مماااا تساااتق  باااه  . حتدياااد مفااارادات وع اااا مجلاااة واحااادةمفرادت

 شااملة  النفقاة املفروضاة غاري    امكام إن جعا   .   علاى  . ما داه ساائ ا   املوضوعحمكمة 

ملسااكن واخلادمااة والرسااوه الدراسااية.  لكاا  املفاارادات مجلااة واحاادة بااأن مل يضاامن ا ا  

 .  مثال

  

 .أجرة . حضانة . مسكن امضانة . نفقة . ملكية ( 2

قايم  باأجرة مساكن اماضانة إ  إذا  اان للحاضانة مساكنا  ت       التزاه وىل احملضون -

 لسكناها.   اىيه أو فصص

ىل احملضون من أجارة مساكن احملضاون.    رد ملكية اماضنة ملسكن   يعفى وجم -

 .  وجو  أن تقيم اماضنة ىيه

غااري ولااي   –اماضاانة حمضااون ا مع ااا يف البياات الااطي يااوىرة  ااا زوج ااا        إسااكان -

 ب عليه من أجرة مسكن مضانة ابنه.  يعفى والد احملضون من الواج-احملضون 

رة مسااكن امضااانة علااى سااند ماان أنااه مل يتاابني   رىاا  امكاام طلااب إسااقاط أجاا  -

 .  السكن الطي شيدته حديثا . صحيح للمحكمة قياه اماضنة بالسكن يف

  

 أجرة . حضانة . مسكن امضانة . ( 3

قضاااا امكاام باارى  طلااب الطاااعن رد أجاارة مسااكن امضااانة الاايت تقاضاات ا           -

. ماا دامات قاد تسالمت      املطعون ضدها منه منط زواج ا من اجنيب عن احملضون . صحيح

 .  بسبب شرعي وهو امكم القاضي بطلكاألجرة 
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 دعوة " شروط قبول الدعوة " . تعليم . مدارس . نفقة . ( 4

ن قبيا  دعاوة اإللازاه يف    طلب امكم نبلغ املصروىات الدراسية املطلوباة سانويا  ما    -

 .  . علة ذلكاملستقب . غري مقبول

  

 . نفقة . حمكمة املوضوع " سلطت ا " ( 5

 . تقدير حاجة األو د للخدمة ويسارل  بعلداه ولد  إن احتاج للخدمةالتزاه األ  امل -

 . األ  متوك لسلطة حمكمة املوضوع. مثال

  

 حمكمة املوضوع " سلطت ا " . نفقة . ( 6

تقدير موجبات زيادة النفقة و إنقاص ا ومدة تناسب ا مع حاجاة املنفال علياه والقادرة      -

 .  به حمكمة املوضوع متى  ان سائ ا تستق   مماوظروص الزمان واملكان  املالية

 .  النفقة بيب سائغ  نقاهىعال التس - 

  

جيعا  النفقاة املفروضاة للمحضاون      وحيث إنه عن نعي الطاعن على امكم أنه مل -1

ة القاانون مل يوجاب أن تكاون النفقا     ك  مفردات ا ىمردود بأنه ملا  اان شاملة ل (........)

حادة و اان املقارر قانونااا أن    الايت تقضاي ب اا احملكمااة شااملة لكا  مفردات اا مجلااة وا      

مفاردات وعناصاار النفقاة املفروضااة هاو مماا تسااتق  باه حمكمااة املوضاوع ماااداه        حتدياد 

ومان اام    ، ا الثابات بااألوراق وتكفاي مملاه    قضا ها قائما على أسابا  ساائ ة  اا أصال    

ملفروضاة غاري شااملة لكا  املفاردات مجلاة واحادة         ىعنه   على امكام أن جعا  النفقاة ا   

ومل يضاامن ا املسااكن واخلادمااة والرسااوه الدراسااية ساايما وأن املبلااغ املفااروا قااد جاااا   

، وي اادو النعااي ب ااط  ىيااه احملااددات القانونيااة املقااررة منسااجما مااع هااطا النطاااق وروعياات

أمااه حمكماة    املثابة جمرد جدل موضوعي يف سلطة حمكمة املوضاوع و  جياوز إاارتاه   

النق  و  جيدي الطاعن يف ذلك ما يتاطرع باه مان عاده مراعااة امكام ألعبائاه املالياة         

أن  إزاا مااا صاارح بااه امكاام املسااتأنف املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه ماان أنااه قااد راعااى  

من صنع نفسه ىيتحم  وحاد    الطاعن له زوجة وأو د آلرون، وأن اخلصومات من راتبه

أود  ويساد باه عاوز  مان     يلقى بتبعة ىعلته على احملضون ىيما يقيم به ، و  ت يدا ما قدم

مان قاانون    65، وللنفقاة املساتمرة امتيااز علاى ساائر الاديون وىقاا للماادة         مأ   وملابس 

 .األحوال الشخصية
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علااى امكاام لعااده إل ائااه أجاارة مسااكن امضااانة     وحيااث إنااه عاان نعااي الطاااعن  -2

لشخصاية أن مان   مان قاانون األحاوال ا     2/ 148ملادة ىمردود بأنه ملا  ان املقرر  بنص ا

مساكن   عليه أجرة مساكن اماضانة إ  إذا  انات اماضانة  اا      تلزمه نفقة احملضون

، و ااان الاابني ماان الاانص أنااه   يكفااي  إلعفاااا ولااي  تقاايم ىيااه أو فصااص لسااكناها

وإ اا ياتعني ىاوق    احملضون من أجرة مسكن احملضون جمرد ملكية اماضنة ملساكن  

، و اااان املقااارر يف قضااااا حمكماااة الااانق  أن إساااكان اماضااانة  ذلاااك أن تقااايم ىياااه

ب علياه  حمضون ا مع ا يف البيت الطي يوىر   ا زوج ا   يعفي والد احملضون مان الواجا  

أعما  هاط  املبااد      من أجرة مسكن مضانة ابنه، وإذ  اان ذلاك و اان امكام قاد     

مسكن امضانة علاى ساند مان أناه     والتزه هطا الن ج وقضى برى  طلب إسقاط أجرة 

حاديثا  ومل   مل يتبني للمحكماة قيااه املطعاون ضادها بالساكن يف الفايال الايت شايدت ا        

 ااا هااو لاااه نااا ، وأن باادل مسااكن امضااانة املفااروا إيثباات الطاااعن عكااس ذلااك

، ىعنه يكون قد صادص صحيح القاانون وهاو   ينو  احملضون ىق  دون زيادة عن حاجته

 .عي على غري أساي حريا بالرى ما يكون معه الن

وحيث إنه عن نعي الطاعن لعده قضاا امكم برد أجارة مساكن امضاانة الايت      -3

تقاضت ا منه منط  زواج ا من أجنيب عن احملضون ىمردود بأنه ملاا  اان مف اوه فالفاة     

  يساو  ألحاد أن يألاط ماال     قاانون املعاامالت املدنياة علاى أناه )     من  318النص يف املادة 

 إ ا  اان بسابب شارعي ىعناه   يارد،     ري  بال سبب شرعي........( أنه إذا  ان ما ألط غ

و ان تسلم املطعون ضدها  ألجرة مسكن امضانة  قد جاا تنفياطا مكام حمكماة    

على واو يكاون معاه     2012/  615،  585استئناص أبوظيب لالحوال الشخصية رقم 

غاري أسااس مان    معاه طلاب ردهاا  علاى      تسلم ا  ا  بسبب شرعي وهو األمر الطي يكاون 

ىعنااه يكااون قااد صااادص صااحيح    ، وإذ انت ااى امكاام إىل ذلااك القااانون  مااتعني رىضااه 

 .، وهو ما يكون معه النعي حريا بالرى القانون

وحيااث إنااه عاان نعااي الطاااعن لعااده حتديااد امكاام مبلااغ املصااروىات الدراسااية            -4

د  بااأن طلااب الطاااعن يف هااطا الشااأن ماان ( ىعنااه مااردو .........املطلوبااة ساانويا للمحضااون ) 

قبياا  دعااوة اإللاازاه يف املسااتقب  إذ أنااه يرمااي ماان ورائااه حتديااد التزامااه  يف املسااتقب          

، ومان اام   ( وهاى مل حيا  أجلا ا بعاد     .........خبصوه املصروىات الدراساية للمحضاون )   

اابتاة   ، ىضاال عان أن هاط  املصاروىات غاري     هىعنه يكون سابقا ألوانه غري مقباول لكونا  

و  ميكن حتديدها  لتالى اا مان سانة أللارة لاصاة يف ظا  ظاروص جائحاة  وروناا          

وأن التعليم يشا د التحاول إىل نظااه التعلايم عان بعاد وأن هاطا يلقاي بظاللاه علاى حتدياد            
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و ااان امكاام املسااتأنف املخيااد بااامكم     ،ملااا  ااان ذلااك   ،مقاادار هااط  املصااروىات  

الطلاب قالتاه علاى ساند مان للاو  مان الادلي           املطعون ىيه قد أقااه قضااا  بارى  هاطا    

 .النعي على غري أساس حريا بالرى  الطي يخيد  ىعنه يكون صائبا ويكون

وحياث إنااه عان نعااي الطااعن إللزامااه بتكااليف اسااتقداه لادماة رغاام عاده حاجااة        -5

ه يف ( إىل لادمااة ىمااردود بأنااه ملااا  ااان الفقااه املااالكي املعمااول باا        ............احملضااون) 

، و ااان املقاارر يف اه ولااد  الصاا ري إن احتاااج للخدمااةإلااد الدولااة أوجااب علااى األ  امللاا 

األ  ماااتوك لسااالطة   قضااااا هاااط  احملكماااة أن تقااادير حاجاااة األو د للخدماااة ويساااار     

، و ااان امكاام املسااتأنف املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه قااد ألاازه     حمكمااة املوضااوع 

سند من تواىر هطين الشرطني، ىعناه  ن على بتكاليف استقداه لادمة للمحضو الطاعن

، ويكون النعي جمرد جادل يف سالطة حمكماة املوضاوع     يكون قائما على أساس سليم

 .، حريا بالرى   جيوز إاارته أماه حمكمة النق 

املقاارر قانونااا أن تقاادير موجبااات زيااادة النفقااة وإنقاصاا ا وماادة تناسااب ا مااع حاجااة   -6

ل وظروص الزماان واملكاان هاو مماا تساتق  باه حمكماة        املنفل عليه والقدرة املالية للمنف

ا الثابات يف األوراق وتكفاي   املوضوع متاى أقامات قضاااها علاى أسابا  ساائ ة  اا أصال         

، و انت حمكمة الدرجة األوىل قد ارتأت عده زيادة نفقة احملضاون وختفيضا ا   ممله

، تقادير ذلاك  لك ناا  اا مان سالطة يف     درهم ش ريا وذ 2000درهم إىل  3600من مبلغ 

ساائ ا   كمة مصدرة امكام املطعاون يف ذلاك، وجااا ذلاك مان امكام       وقد أيدت ا احمل

مسااتندا إىل مااا لااه أصاا  يف األوراق  ويتماشااى مااع حالااة املطعااون ضااد  وحاجااة احملضااون  

عي يضاحى جمارد جادل موضاوعي     وينسجم مع احملددات القانونية املقررة ومن ام ىعن الن

 .جيوز إاارته أماه حمكمة النق  احملكمة وهوما   يف سلطة

، ومل يكان  لدمات ا غري مخار يف قضاا امكام  وحيث إن ما تثري  الطاعنة بشأن إن اا

إل اااا أي نااص ماان   شااادي علااى واقعااات الاادعوة املطروحااة   ماان شااأن إعمااال الاادلي  اإلر  

 ،طلاب زياادة نفقاة احملضاون    حاوال الشخصاية إذ جااا رىا  احملكماة      نصوه قانون األ

، ىاعن النعاي يف   قانونية املقررة حسبما سبل بيانه، منسجما مع املقررات ال ا وختفيض ا

 . هطين الشأنني  يكون على غري أساس حريا بالرى 

 احملكماااااااااااااة

 14/7/2020 وحيث إن واقعات الطعنني تتحص  يف أن الطاعن يف الطعان األول بتااري   

علااى املطعااون   20 829/20ة رقاام  ا بتدائيااة أقاااه الاادعو  وأماااه حمكمااة  أبااو ظاايب    
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( وإساااقاط أجااارة املساااكن وحتدياااد  ......ضااادها بطلاااب امكااام بعنقااااه نفقاااة ابناااه ) 

لته مناه مان أجارة مساكن مناط      املصاريف الدراسية وإلزاه املطعاون ضادها بارد ماا حتصا     

.......... ، علااى سااند ماان أن ااا مطلقتااه وأعباات منااه علااى ىااراو الزوجيااة ابن مااا )   زواج ااا

، وأجارة مساكن   درهم 3600أن النفقة املفروضة له ( وهو يف حضانت ا و2008د موالي

درهاام وأن ااا أصاابحت ىااوق طاقتااه لكااون راتبااه حممااال بااديون وأنااه يعااول   4000قاادرها 

وأن اا جتلاك مساكنا قااد     ،مخساة أو د غاري الولاد املااط ور وأن اا تزوجات باأجنيب عنااه      

وإباان   ............ باأبوظيب شاارع املارابح   ندينة   .................لصص  ا من الدولة وهو برقم 

وأقامت املطعون ضدها دعوة مقابلاة   -   بو ي  عنه  –نظر الدعوة مث  الطرىان 

درهم وزيادة أجرة املسكن وإلزاه الطااعن  10000بطلب امكم بزيادة النفقة لتكون 

 .بتوىري طبالة وسائقة وسيارة وأن يخدي  ا بدل استقداه لادمة 

( ...........قضااات احملكماااة بعنقااااه النفقاااة  املفروضاااة لابااان )   27/9/2020وبتاااري   

 2012/  615، 585ئناص أباوظيب أحاوال شخصاية رقام     نوجب حكام حمكماة اسات   

لتكااون الفاااي درهااام شااااملة لكااا  مفااردات النفقاااة عااادا املساااكن واخلدماااة والرساااوه   

و ف يد املطعاون   14/7/2020ن تاري  املطالبة القضائية يف تسري ش ريا م درسيةامل

، وإنقاه أجرة املسكن املفروضة باامكم  عن استاله ما زاد عن ذلك من نفقةضدها 

 املاااااط ور لتكاااااون االااااااة آ ص درهااااام تساااااري شااااا ريا مااااان املطالباااااة القضاااااائية يف     

و ف يد املطعون ضادها عان اساتاله ماا زاد عان ذلاك مان أجارة وإلازاه           14/7/2020

ضاادها تكاااليف اسااتقداه لادمااة مبلااغ مخسااة عشاار ألااف  الطاااعن بااأن يااخدي للمطعااون 

 .27/9/2020درهم عن    سنتني تبدأ من تاري  امكم يف 

دة الطارىني  ىأقامات املطعاون ضادها ا ساتئناص      وحيث إن هطا القضااا مل يلال قباو  لا    

وأقااااااااه الطااااااااعن ا ساااااااتئناص رقااااااام  25/10/2020بتااااااااري   1163/2020 رقااااااام

، تاااداولت أمااااه حمكماااة اساااتئناص أباااوظيب 2020/ 10/  26بتااااري   1163/2020

 15/12/2020وبتااااري   الااادعوة باهلساااات علاااى النحاااو املااابني نحاضااار جلساااات ا.    

 .ستئناىني وتأييد امكم املستأنفحكمت احملكمة برى  ا 

  بتااري   20/2021 ا امكام ىأقااه  الطااعن الطعان رقام     وحيث مل يرت  الطرىان هاط 

 13/1/2021 تاااري  23/2021 طعاان رقاامدها الوأقاماات املطعااون ضاا  13/1/2021

مااط رة جوابيااة علااى طعاان    20/2021وقااده حمااامي املطعااون ضاادها يف الطعاان رقاام    

، ومل يقاااده حماااامي املطعاااون ضاااد  يف الطعااان     لصااام ا التمسااات ىياااه رىااا  الطعااان    
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وقادمت النياباة العاماة ماط رة يف      ماط رة جوابياة علاى طعان لصامه،      23/2021رقم

ضام الطعانني    –يف غرىاة املشاورة    –أي للمحكمة اليت قررت    طعن ىوضت ىي ا الر

ليصدر ىي ما حكم واحد ، ورأت أن الطعنني جديران بالنظر وحاددت لنظرهماا جلساة    

   .ب ري مراىعة

      20/2021أو  : الطعن رقم 

وىيااه ينعااي الطاااعن علااى امكاام املطعااون ىيااه اخلطااأ يف تطبياال القااانون والقصااور يف      

. بين اااا يف أناااه إذ لفااا  مبلاااغ نفقاااة   يف ا ساااتد ل خلمساااة أسااابا   الفساااادالتسااابيب و

ومل  ملساااكن واخلادماااة والرساااوه الدراساااية( جعلااا ا شااااملة  ملاااا عااادا ا .......احملضااون )  

، ي ىرضا ا ومل ياراع أعبااا  املالياة    جيعل ا شااملة لكا  مفاردات النفقاة  اامكم الاط      

ه أن يل ياه إلقاماة املطعاون    وأنه لفا  مبلاغ مساكن امضاانة يف حاني  اان ينب اي عليا        

، وأناه  أن اا جتلاك مساكنا منحاة مان الدولاة      ضدها باحملضون نسكن زوج ا امالي و

، لزه بأن يدىع بادل مساكن  ام مجيعاا    يقيم مع ا أو د  ا من زوجني آلرين وأنه غري م

 وأن امكم مل يق  برد املبالغ اليت تقاضت ا املطعون ضادها ألجارة مساكن امضاانة    

ة للمحضاون  ، ومل حيادد مبلاغ املصاروىات الدراساي    اج ا من أجانيب عان احملضاون   منط زو

دماااة رغااام عاااده حاجاااة  ماااا ألزماااه بتكااااليف اساااتقداه لاليااادىع ا الطااااعن سااانويا، 

   .وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه .احملضون خلادمة

جيعاا  النفقااة املفروضااة للمحضااون    وحيااث إنااه عاان نعااي الطاااعن علااى امكاام أنااه مل     

(  شاااملة لكاا  مفردات ااا ىمااردود بأنااه ملااا  ااان  القااانون مل يوجااب أن تكااون        ..........)

النفقة اليت تقضي ب ا احملكمة شاملة لك  مفردات ا مجلة واحدة و اان املقارر قانوناا    

أن حتديد مفردات وعناصر النفقة املفروضة هو مما تستق  باه حمكماة املوضاوع مااداه     

،ومن ااام  ا الثاباات باااألوراق وتكفااي مملااه ااا أصاالقضااا ها قائمااا علااى أساابا  سااائ ة 

  شااملة لكا  املفاردات مجلاة واحادة     ىعنه   على امكام أن جعا  النفقاة املفروضاة غاري     

ومل يضاامن ا املسااكن واخلادمااة والرسااوه الدراسااية ساايما وأن املبلااغ املفااروا قااد جاااا    

ي اادو النعااي ب ااط  ، وىيااه احملااددات القانونيااة املقااررة منسااجما مااع هااطا النطاااق وروعياات 

املثابة جمرد جدل موضوعي يف سلطة حمكماة املوضاوع و  جياوز إاارتاه أمااه حمكماة       

النق  و  جيدي الطاعن يف ذلك ماا يتاطرع باه مان عاده مراعااة امكام ألعبائاه املالياة          

أن  إزاا مااا صاارح بااه امكاام املسااتأنف املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه ماان أنااه قااد راعااى   

ع نفسه ىيتحما  وحاد    من صن أو د آلرون، وأن اخلصومات من راتبهالطاعن له زوجة و
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أود  ويساد باه عاوز  مان     ، و  يلقى بتبعة ىعلته على احملضون ىيما يقيم باه  ما قدمت يدا 

ماان قااانون  65، وللنفقاة املسااتمرة امتيااز علااى سااائر الاديون وىقااا للماادة     مأ ا  وملاابس 

 األحوال الشخصية .

ىماردود   م لعاده إل ائاه أجارة مساكن امضاانة     علاى امكا   وحيث إنه عن نعاي الطااعن  

لشخصية أن من تلزماه نفقاة   من قانون األحوال ا 148/2بأنه ملا  ان املقرر  بنص املادة 

ىياه أو   عليه أجرة مسكن اماضنة إ  إذا  انت اماضانة  اا مساكن تقايم     احملضون

ي احملضاون مان   ، و اان الابني مان الانص أناه   يكفاي  إلعفااا ولا        فصص لساكناها 

وإ اا ياتعني ىاوق ذلاك أن تقايم      أجرة مسكن احملضون جمرد ملكية اماضنة ملساكن  

، و ان املقرر يف قضاا حمكماة الانق  أن إساكان اماضانة حمضاون ا مع اا يف       ىيه

ب علياه مان أجارة مساكن     البيت الطي يوىر   ا زوج ا   يعفي والد احملضون مان الواجا  

أعماا  هاط  املبااد  والتاازه هاطا الاان ج    ان امكاام قاد  مضاانة ابناه،وإذ  ااان ذلاك و ا    

وقضاااى بااارى  طلاااب إساااقاط أجااارة مساااكن امضاااانة علاااى ساااند مااان أناااه مل يتااابني     

ومل يثبااات  ساااكن يف الفااايال الااايت شااايدت ا حاااديثاللمحكماااة قيااااه املطعاااون ضااادها بال

، وأن باادل مسااكن امضااانة املفااروا إ ااا هااو لاااه نااا ينااو   كااس ذلااكالطاااعن ع

، ىعناه يكاون قاد صاادص صاحيح القاانون وهاو ماا         دون زيادة عن حاجته احملضون ىق  

 .النعي على غري أساي حريا بالرى  يكون معه

كن امضااانة الاايت  وحيااث إنااه عاان نعااي الطاااعن لعااده قضاااا امكاام باارد أجاارة مساا      

زواج ا من أجنيب عن احملضاون ىماردود بأناه ملاا  اان مف اوه فالفاة         تقاضت ا منه منط

  يساو  ألحاد أن يألاط ماال     قاانون املعاامالت املدنياة علاى أناه )     مان   318 النص يف املادة

، إ اا  اان بسابب شارعي ىعناه   يارد       غري  بال سبب شرعي........( أنه إذا  ان ما ألط

و ان تسلم املطعون ضدها  ألجرة مسكن امضانة  قد جاا تنفياطا مكام حمكماة    

علااى وااو يكااون معااه  615/2012، 585أبااوظيب لالحااوال الشخصااية رقاام   اسااتئناص

هاو األمار الاطي يكاون معاه طلاب ردهاا علاى غاري أسااس مان            بسبب شارعي و  تسلم ا  ا

ىعنااه يكااون قااد صااادص صااحيح      ، وإذ انت ااى امكاام إىل ذلااك  القااانون مااتعني رىضااه  

 و ما يكون معه النعي حريا بالرى .، وهالقانون

املطلوبااة ت الدراسااية امكاام مبلااغ املصااروىا وحيااث إنااه عاان نعااي الطاااعن لعااده حتديااد 

باأن طلاب الطااعن يف هاطا الشاأن مان قبيا  دعاوة          ( ىعنه ماردود  .......سنويا للمحضون ) 
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يف املساااتقب  خبصاااوه   أناااه يرماااي مااان ورائاااه حتدياااد التزاماااه   اإللااازاه يف املساااتقب  إذ  

 .املصروىات الدراسية للمحضون

سااابقا ألوانااه غااري مقبااول   ون ، وماان ااام ىعنااه يكاا  ( وهااى مل حياا  أجلاا ا بعااد  ..............) 

، ىضااال عاان أن هااط  املصااروىات غااري اابتااة و  ميكاان حتدياادها  لتالى ااا ماان  لكونااه

سانة أللارة لاصاة يف ظا  ظاروص جائحااة  وروناا وأن التعلايم يشا د التحاول إىل نظاااه          

ه علااى حتديااد مقاادار هااط  املصااروىات، ملااا  ااان  التعلاايم عاان بعااد وأن هااطا يلقااي بظاللاا 

املستأنف املخيد بامكم املطعون ىيه قد أقاه قضاا  بارى  هاطا    و ان امكمذلك، 

الطلااب قالتااه علااى سااند ماان للااو  ماان الاادلي  الااطي يخيااد  ىعنااه يكااون صااائبا ويكااون  

 .النعي على غري أساس حريا بالرى 

اه لادمة رغم عده حاجاة احملضاون   وحيث إنه عن نعي الطاعن إللزامه بتكاليف استقد

ه يف الدولاة أوجاب علاى    ة ىمردود بأنه ملا  ان الفقه املالكي املعمول با ( إىل لادم........)

و اااان املقااارر يف قضااااا هاااط      ،داه ولاااد  الصااا ري إن احتااااج للخدماااة   ، إلااااأل  امللااا 

، األ  متوك لسلطة حمكماة املوضاوع   احملكمة أن تقدير حاجة األو د للخدمة ويسار

ه قااد ألاازه الطاااعن  بتكاااليف   و ااان امكاام املسااتأنف املخيااد بااامكم املطعااون ىياا    

ن على سند من تواىر هطين الشرطني، ىعناه يكاون قائماا علاى     استقداه لادمة للمحضو

جيوز إاارته أمااه  ، ويكون النعي جمرد جدل يف سلطة حمكمة املوضوع   أساس سليم

   .، حريا بالرى حمكمة النق 

  23/2021اانيا الطعن رقم 

طعون ىيه اخلطاأ يف تطبيال القاانون وتأويلاه والفسااد      وىيه تنعي الطاعنة على امكم امل

يف ا سااتد ل والقصااور يف التساابيب وفالفااة الثاباات يف األوراق علااى سااند ماان أن نفقااة    

علياه علاى أ  تقا      احملضون تقدر على ضوا حالة املكلف ب اا وحاجاة املكلاف باإلنفااق    

ألاف درهام ىضاال عان      104، وأن املطعون ضد  موسر إذ يتجاوز راتباه  عن حد الكفاية

عديد من األراضي والارلص التجارياة، وأن نفقاات احملضاون     بد ت وعالوات وجلكه ال

–وأن اااا مقدماااة علاااى ساااائر التزاماااات املطعاااون ضاااد  ، ىضاااال عااان أن اااا        قاااد ازدادت

، وأن الدلي  اإلرشادي يستشد باه دون أن  د مت إن اا عمل ا و  تزاول عمالق -الطاعنة

وهااو مااا يعيااب امكاام ويسااتوجب   ،ني يف قااانون األحااوال الشخصاايةقااانويل ااي الاانص ال

 نقضه.
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وحيث إن هطا النعي غري سديد ذلك أنه ملاا  اان املقارر قانوناا أن تقادير موجباات زياادة        

النفقااة وإنقاصاا ا وماادة تناسااب ا مااع حاجااة املنفاال عليااه والقاادرة املاليااة للمنفاال وظااروص   

ملوضاوع متاى أقامات قضاااها علاى أسابا        الزمان واملكان هو مما تستق  باه حمكماة ا  

، و انت حمكمة الدرجاة األوىل قاد   ا الثابت يف األوراق وتكفي مملهسائ ة  ا أصل 

درهاام  2000درهاام إىل  3600ارتااأت عااده زيااادة نفقااة احملضااون وختفيضاا ا ماان مبلااغ    

كماة مصادرة امكام    ، وقاد أيادت ا احمل  لك نا  اا مان سالطة يف تقادير ذلاك     ش ريا وذ

سااائ ا مسااتندا إىل مااا لااه أصاا  يف األوراق       عااون يف ذلااك، وجاااا ذلااك ماان امكاام     املط

ويتماشى مع حالة املطعون ضد  وحاجة احملضون وينسجم مع احملددات القانونية املقاررة  

وماان ااام ىااعن النعااي يضااحى جماارد جاادل موضااوعي يف ساالطة  احملكمااة وهومااا   جيااوز  

 .إاارته أماه حمكمة النق 

، ومل يكان  لدمات ا غري مخار يف قضاا امكام   الطاعنة بشأن إن اا وحيث إن ما تثري

إل اااا أي نااص ماان   ادي علااى واقعااات الاادعوة املطروحااة   ماان شااأن إعمااال الاادلي  اإلرشاا   

وال الشخصااااية إذ جااااااا رىاااا  احملكمااااة طلااااب زيااااادة نفقاااااة      نصااااوه قااااانون األحاااا   

ما ساابل بيانااه، قانونيااة املقااررة حسااب، منسااجما مااع املقااررات الاحملضون،وختفيضاا ا  ااا

 ىعن النعي يف هطين الشأنني يكون على غري أساس حريا بالرى .

 186وحيث إنه عن الرسوه واملصروىات ىعن احملكماة تقضاي ىي اا علاى ضاوا املاادتني       

 .من  ئحته التنظيمية 55من قانون اإلجرااات املدنية و 

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 17/2/2021جلسة 

 احملكمة رئيس  –تشار/ عالل عبد الساله لعبودي برئاسة السيد املس

 .وعضوية السادة املستشارين/ عبد الكريم حممد ىرعون، حممد الص ري اجماظ

 (7) 

 ق . أ( 15س  2020لسنة  723)الطعن رقم 

 ( إابات " ش ادة الش ود " . صحة . طالق . عدة . إعالن . 1

ة . وقوع اا  ز عن ما ىباإلشارة املف وم. وقوع ا باللفظ أو بالكتابة وعند العجالرجعه -

   عاله الزوجة ب ا لالل ىتة العدة. أساس ذلك.. وجو  إ طلك بالفع  مع النية

املطعااون ضاادها   صااحة امكاام القاضااي بعابااات  ااون الطاااعن قااد طلاال زوجتااه       - 

 .  مستندا  إىل تاري . اإلقرار اماص  منه

ولعاده إاباتاه    حتديد تااري  هاط  الرجعاة   جع ا لعده راعده اعتداد  نا أقر به من أنه  -

. من قانون األحوال الشخصية. صاحيح  109دة ملا تستوجبه املاإعما  بأنه قد اعلم ا ب ا 

 أساس ذلك وعلته.  

  

 .مسكن امضانة( أجرة. حضانة. 2

األصاا  تكليااف وىل احملضااون باادىع مسااكن حضااانة إ   اناات اماضاانة جلااك         -

 .  لسكناها. مثالكنا  تقيم ىيه أو فصصا  مس

  

 طالق . متعه . ( 3

الازوج قاد طلق اا    استحقاق املتعة للمطلقاة املادلول ب اا بعاد زواج صاحيح متاى  اان         -

 .   مثا ا قسب حال الزوج. مثالنا   جياوز نفقة سنة تقديرها . بعدارته املنفردة

  

عاة بااللفظ أو   من قانون األحوال الشخصية تنص على أناه : تقاع الرج   109ن املادة إ -1

. تواال الرجعاة   ملف ومة  ما تقع بالفع  ماع النياة  بالكتابة وعند العجز عن ما ىباإلشارة ا

 .ب إعاله الزوجة لالل ىتة العدةوجي
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وحيااث أقاار الطاااعن أماااه احملكمااة مصاادرة امكاام املطعااون ىيااه بأنااه طلاال زوجتااه           

مضايفا بأناه رجع اا     14/8/2019املطعون ضدها بأن قال  اا أنات طاالل وذلاك بتااري       

إىل عصااامته وألاااي والااادها الاااطي طلاااب مناااه إباااراه عقاااد جدياااد وإناااه مل يواااال الطاااالق 

والرجعة،  ما مل يلتل باملطعون ضدها منط وقوع طالق ا، ىصرحت هط  بأن ا مل تعلام  

 بالرجعة ومل  يها الطاعن بطلك وقد انقضت عدت ا دون مراجعة.

ه الاايت أدىل ب ااا يف الطعاان تاااري  الرجعااة الاايت      وحيااث مل يااط ر الطاااعن يف مط راتاا   

 ماا مل يادل  ناا يثبات      14/8/2019يدعي ا بعاد تااري  طالقاه للمطعاون ضادها يف       

إعالم ا بطلك لالىا ملا تستوجبه املادة املط ورة مع العلم أنه مل يدىع بوقاوع الرجعاة إ    

قوق ا املتتباة عان   قمطالبة  23/7/2020بعد أن رىعت املطعون ضدها دعواها بتاري  

 .طالقه إياها

ملا  ان ذلك، و ان املقارر ىق اا هاو ماا اورد  الشاي  لليا  يف فتصار  )وصادقت يف          

انقضاا عدة اإلقراا والوضع بال ميني( أي أن الزوجة مصدقة يف انقضاا عدت ا و  مياني  

أابات أن  علي ا ولو لالف ا الزوج  ما يف هطا الطعن لطلك ىعن امكم املطعون ىيه قاد  

الوجاه علاى غاري    طالق املطعون ضدها قد صار بائناا مماا يكاون معاه النعاي علياه  ب اطا        

 .أساس حريا بالرى 

مااان قاااانون  148/2أماااا خبصاااوه مساااكن امضاااانة، ىاألصااا  نوجاااب املاااادة    -2

نات  جارة مساكن حضاانة ا  اذا  ا   شخصية ان يكلف ولي احملضاون بادىع أ  ا حوال ال

و فصصا لسكناها، و  ميكن الزام اا الساكنى   ىيه أ اماضنة جلك مسكنا تقيم

 يف مكان هي   ترغب ىيه بعد الطالق.

ملا  ان ذلك، و ان هطا هو ما قضى باه امكام املطعاون ىياه ىاناه يكاون متفقاا ماع         

 القانون مما يكون معه النعي حريا بالرى .

ه غاري ساديد   واما خبصوه نعي الطاعن بان املطعون ضدها   تساتحل املتعاة، ىانا    -3

ماان قااانون ا حااوال الشخصااية تاانص علااى انااه اذا طلاال الاازوج زوجتااه   140ذلااك ان املااادة 

املدلول ب ا يف زواج صحيح بارادته املنفردة ومن غري طلب من ا استحقت متعاة غاري نفقاة    

 العدة قسب حال الزوج ونا   جياوز نفقة سنة  مثا ا....ان.
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لطاااعن هااو ماان اوقااع الطااالق علااى املطعااون ضاادها    ملااا  ااان ذلااك، و ااان الثاباات ان ا  

بارادتااه املنفااردة ودون طلااب من ااا ممااا يكااون معااه النعااي غااري قااائم علااى اساااس حريااا        

 .بالرى 

 احملكماااااااااااااة

وحيااث إن وقااائع الاادعوة تااتلخص  مااا يتاابني ماان امكاام املطعااون ىيااه وماان سااائر            

 بتدائية ضد املادعى علياه، الادعوة    لدة حمكمة العني ا تأقام ةاألوراق، يف أن املدعي

طلبااات يف لتام اااا امكااام بعاباااات    23/7/2020أودعااات بتااااري    559/2020رقااام 

 ةوإلزامه نخلر الصداق وبنفقة العدة واملتعة ونفقة ساابقة وبادل ساكن عاد     هطالق ا من

، 2012.........، 2010 .........، 2008 .........) وإاباااااااااات حق اااااااااا قضاااااااااانة أو دهاااااااااا

ك ربااا  ( وإلزامه بنفقت م وبأجرة حضانة وبسداد ىاواتري اسات الك املااا وال   2017.........

و سااااوة العياااادين وبتااااوىري لادمااااة وسااااداد مصاااااريف  وا نتناااات ومصاااااريف دراسااااية

ولاادة تااداول نظاار الاادعوة علااى النحااو  اجرت ااا الشاا رية وباادل مواصااالت.باسااتقدام ا و

  حماااه مااع املاادعى عليااه،    الثاباات نحاضاارها حضاار الطرىااان  اا  بشخصااه وو ياا      

قاادمت املدعيااة شاااهدي ا علااى واقعااة الطااالق احاادهما والاادها      24/8/2020و لسااة 

ىش دا بأن املدعى علياه طلال املدعياة قبا  ا ثار مان سانه واساتبعدت احملكماة شا ادة           

صااارح املااادعى علياااه باناااه طلااال زوجتاااه  08/09/2020و لساااة   بنتاااه املدعياااة،ا   

 باان قاال  اا انات طاالل، وصارح باناه ارجع اا اىل عصامته           14/8/2019املدعية بتااري   

بان الي والدها الطي طلب مناه اباراه عقاد زواج جدياد واناه مل       2019يف ش ر ا توبر 

يهاا وقاد   يوال الطالق و  الرجعة، وصرحت املدعى علي ا بان ا مل تعلم بالرجعاة ومل   

  ينفال علاى او د  حالياا واناه       ، وصارح املادعى علياه باناه     انقضت عدت ا دون مراجعاة 

يعم ، وصارحت املدعياة بان اا قضات عادت ا لاارج مساكن الزوجياة وصاادق ا هاو علاى            

 اان ا تر ت املسكن بعد وقوع الطالق ومل ترجع بعد  حتى اليوه ومل ياوىر  اا مساكن   

 1/4/2020وعاان النفقااة السااابقة صاارحت املدعيااة انااه توقااف عاان ا نفاااق علي ااا منااط      

. وبتاااااري  او د  منااااط ذلااااك التاااااري  علااااى هااااو علااااى انااااه مل ينفاااال علي ااااا و  وصااااادق ا

 حكمت احملكمة نا يلي:   9/9/2020

بعابات  ون الزوج املدعى عليه طلل زوجته املدعية طالقا رجعيا مساندا إىل تااري    -1

ه وعلااى املدعيااة احصاااا عاادت ا علااى الوجاا   08/09/2020اإلقاارار بااه اماصاا  بتاااري   
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. ولاايس للماادعى عليااه مراجعت ااا لااالل ىااتة العاادة إ  ابتااداا ماان تار ااه املطلااو  شاارعا

 . بعقد جديد مستوص شروطه الشرعية

( عان  اما    درهام  6000دعية نفقة العدة مبلاغ ) بعلزاه املدعى عليه بأن يخدي للم -2

 . ىتة العدة شاملة سكنى العدة

   .درهم 30.000بعلزاه املدعى عليه بأن يخدي للمدعية مخلر صداق ا مبلغ -3

  .(درهم 8.000متعة طالق ا مبلغ )  بعلزاه املدعى عليه بأن يخدي للمدعية-4

( ، وحيااال للمدعياااة .........،.........، .........،.........) بعاباااات حضاااانة املدعياااة ألو دهاااا-5

مراجعة ا يئة ا حتادية لل وياة واهنساية، وادارات التعلايم واملادارس والضامان الصاحي       

 اىاااة امكومياااة وا هلياااة إلن ااااا ماااا  اااص احملضاااونني املاااط ورين لااادة  والااادوائر

 اجرااات التنازل والبيع.  ما عدا السفر و الدوائر امكومية واألهلية

 درهام(  شاامال  4000 مبلغ )بعلزاه املدعى عليه بأن يخدي للمدعية نفقة احملضونني-6

وماا جارة    اا وا نتنات ت الك املااا والك ربا  املأ   وامللبس واملواصاالت ومصااريف اسا   

فقاااة اعتبااااارا مااان تاااااري    علاااى أن تسااااري الن  ،علياااه العااارص والعااااادة مااان الضااااروريات   

  . ومني سقوط الفرا شرعا 01/04/2020

 30.000كن امضاانة مبلاغ )  بعلزاه املدعى عليه بأن يخدي للمدعية بدل اجرة مس-7

  . درهم (  تسري سنويا اعتبارا من تاري  صدور هطا امكم

درهاام( شاا ريا   500ه املاادعى عليااه بااأن يااخدي للمدعيااة اجاارة حضااانة مبلااغ )   بااعلزا-8

 .ابتداا من تاري  صريورة الطالق بائنا

 .بعلزاه املدعى عليه باملصروىات القضائية وبرى  ما عدا ذلك من طلبات-9

املقياد   472/2020با ساتئناص رقام   علياه  ىطعان  ب اطا امكام    را املدعى علياه  مل ي

 ىرعاااااي مقياااااد بتااااااري   وطعنااااات علياااااه الثانياااااة باساااااتئناص  ،3/8/2020 بتااااااري 

بتااري   تطلب ىيه زيادة النفقات املفروضة نوجاب امكام املساتأنف. و    14/10/2020

بقباااول ا ساااتئناص ا صااالي شاااكال وبعاااده قباااول     حكمااات احملكماااة  3/11/2020

ا سااتئناص الفرعااي شااكال ويف موضااوع ا سااتئناص ا صاالي بال اااا امكاام املسااتأنف     

ىيما قضى به يف البند الثالث من منطوقه بشأن مخلر الصداق، والقضاا جماددا   جزئيا
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بعاااده الااازاه املساااتأنف اصاااليا ناااخلر الصاااداق احملكاااوه باااه ابتااادائيا وتأيياااد امكااام  

 املستأنف ىيما عدا ذلك وبالزاه    مستأنف برسوه ومصروىات استئناىه.

املطعاون   تعن املاا . وقادم ، طعن الطاعن يف هطا امكم بالط30/11/2020 وبتاري 

قاادمت النيابااة العامااة مااط رة     مااا ، موقعااة من ااا شخصاايا   مااط رة جوابيااة  اضااده

ىوضاات ىي ااا الاارأي للمحكمااة ورأت هااط  األلاارية يف غرىااة املشااورة أن الطعاان جاادير         

ماان قااانون ا جاارااات    183/2عمااال بأحكاااه املااادة   جلسااة لنظاار   ىحااددت بااالنظر، 

 .2018لسنة  18رقم  املدنية  ما عدلت بالقانون

حضر الطاعن شخصيا ومل حيضر حماميه رغم اعالنه  ماا   10/2/2021ويف جلسة 

مل حتضر املطعون ضدها رغم اعالن ا وبسخال الطاعن من قب  احملكمة ان  ان لدياه  

ما يثبت ارجاع املطعون ضدها لالل عادت ا  ىأجاا  اناه وبعاد ان ساأل املفايت ارشاد  ان        

با تصااال ب ااا وبوالاادها ولقااد ىعاا  ذلااك وابل  ااا وابلااغ والاادها        يراجااع املطعااون ضاادها   

 بالرجعة عن طريل ا اتف وانه ليس لديه اي دلي  على ذلك.

 يف االاة اسبا : وحيث إن الطاعن ينعى على امكم املطعون ىيه

متخط من اخلطأ يف تطبيل القانون: ذلك أن امكم املطعون ىيه قد أيد   السبب األول: 

بداية بعابات طالق الطاعن للمطعون ضادها واعتاي أن اا قاد بانات مناه و  حتا         حكم ال

لااه إ  بعقااد وم اار جدياادين رغاام إقاارار  بأنااه قاااه نراجعت ااا لااالل ىااتة عاادت ا، إ  أن     

امكااام الطعاااني مل يعتاااد باااطلك واعتاااي أن املطعاااون ضااادها مصااادقة يف عاااده علم اااا     

صح بالقول والفع  مان الازوج أانااا ىاتة العادة      باملراجعة، مع أن املقرر شرعا أن الرجعة ت

 و  تتطلب علم الزوجة أو رضاها و ل ا مسائ  تتعلل قل اهلل تعاىل .

ل الشخصاية تانص علاى    مان قاانون األحاوا    109وحيث إن النعي غري سديد ذلك أن املاادة  

تقاع   ملف وماة  ماا  : تقاع الرجعاة بااللفظ أو بالكتاباة وعناد العجاز عن ماا ىباإلشاارة ا        أنه

 .ب إعاله الزوجة لالل ىتة العدة. توال الرجعة وجيبالفع  مع النية

وحيااث أقاار الطاااعن أماااه احملكمااة مصاادرة امكاام املطعااون ىيااه بأنااه طلاال زوجتااه          

مضايفا بأناه رجع اا     14/8/2019املطعون ضدها بأن قال  اا أنات طاالل وذلاك بتااري       

جدياااد وإناااه مل يواااال الطاااالق  إىل عصااامته وألاااي والااادها الاااطي طلاااب مناااه إباااراه عقاااد

والرجعة،  ما مل يلتل باملطعون ضدها منط وقوع طالق ا، ىصرحت هط  بأن ا مل تعلام  

 بالرجعة ومل  يها الطاعن بطلك وقد انقضت عدت ا دون مراجعة.
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وحيااث مل يااط ر الطاااعن يف مط راتااه الاايت أدىل ب ااا يف الطعاان تاااري  الرجعااة الاايت         

 ماا مل يادل  ناا يثبات      14/8/2019للمطعاون ضادها يف    يدعي ا بعاد تااري  طالقاه    

إعالم ا بطلك لالىا ملا تستوجبه املادة املط ورة مع العلم أنه مل يدىع بوقاوع الرجعاة إ    

ققوق ا املتتباة عان   مطالبة  23/7/2020بعد أن رىعت املطعون ضدها دعواها بتاري  

 .طالقه إياها

ماا اورد  الشاي  لليا  يف فتصار  )وصادقت يف      ملا  ان ذلك، و ان املقارر ىق اا هاو     

انقضاا عدة اإلقراا والوضع بال ميني( أي أن الزوجة مصدقة يف انقضاا عادت ا و  مياني   

علي ا ولو لالف ا الزوج  ما يف هطا الطعن لطلك ىعن امكم املطعون ىيه قاد أابات أن   

الوجاه علاى غاري     طاطالق املطعون ضدها قد صاار بائناا مماا يكاون معاه النعاي علياه  ب ا        

 .أساس حريا بالرى 

 ن:ان بشأن مسكن امضانة واملتعة مضموما: املتخطالسببان الثاني والثالث

ماان قااانون ا حااوال   148/2أمااا خبصااوه مسااكن امضااانة، ىاألصاا  نوجااب املااادة   

الشخصية ان يكلف ولي احملضون بدىع اجرة مسكن حضاانة ا  اذا  انات اماضانة    

يم ىياااه او فصصاااا لساااكناها، و  ميكااان الزام اااا الساااكنى يف  جلاااك مساااكنا تقااا

 مكان هي   ترغب ىيه بعد الطالق.

ملا  ان ذلك، و ان هطا هو ما قضى باه امكام املطعاون ىياه ىاناه يكاون متفقاا ماع         

 القانون مما يكون معه النعي حريا بالرى .

غاري ساديد ذلاك     واما خبصوه نعي الطاعن بان املطعاون ضادها   تساتحل املتعاة، ىاناه     

من قانون ا حوال الشخصية تنص على انه اذا طلل الازوج زوجتاه املادلول     140ان املادة 

ب ا يف زواج صحيح بارادتاه املنفاردة ومان غاري طلاب من اا اساتحقت متعاة غاري نفقاة العادة            

 قسب حال الزوج ونا   جياوز نفقة سنة  مثا ا....ان.

طاااعن هااو ماان اوقااع الطااالق علااى املطعااون ضاادها     ملااا  ااان ذلااك، و ااان الثاباات ان ال  

بارادتااه املنفااردة ودون طلااب من ااا ممااا يكااون معااه النعااي غااري قااائم علااى اساااس حريااا         

 بالرى .

********** 
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 )أحوال شخصية( 1/3/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 . إبراهيم صاحليد الس، مصطفى عبيدوعضوية السادة املستشارين/ 

 (8) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  47)الطعن رقم 

 للع . زواج . طالق . حمكمة املوضوع " سلطت ا " .

. ابااوت تعناات الاازوج يف رىاا  اخللااع  الزوجااان. شاارطة القضاااا باااخللع إذا مل يااتاا  -

. اساااتقالل د اهلل املتعلقاااة باميااااة الزوجياااة واخلاااوص علاااى عاااده إقاماااة الااازوجني مااادو  

 .  ع بتقدير مدة تواىر هطين الشرطني. ما داه سائ ا مة املوضوحمك

 ع لعده تواىر أي من هطين الشرطني.مثال للقضاا برى  طلب اخلل -

  

ماان قااانون األحااوال الشخصااية أن   110املقاارر قضاااا عمااال بااالفقرة اخلامسااة ماان املااادة  

طني أحادهما اباوت   القضاا باخللع الطي مل يتاا عليه الزوجان يتم بنااا علاى تاوىر شار    

تعنت الزوج يف رى  اخللع الطي طلبته الزوجة والثاني اخلوص على عاده إقاماة  ا  مان     

الزوجني مدود اهلل املتعلقة بامياة الزوجية وأن مدة تاوىر هاطين الشارطني مان مساائ       

الواقع اليت تدل  يف سلطة حمكمة املوضاوع دون رقاباة علي اا يف ذلاك ماا داه حكم اا       

 ما يكفي ممله.قائما على 

ملا  ان ذلك و ان امكم املطعون ىيه بني يف أسبابه عده وجاود أي واحاد مان هاطين     

الشرطني يف هط  الدعوة وأنه لطلك اعتي أن اخللع الطي قضى به امكام املساتأنف     

سااند لااه يف واقااع الاادعوة مااا داه الطرىااان مل يتفقااا عليااه ومل تتااوىر شااروط جااي الاازوج   

ه ولطلك أل ا  ىعنه يكون مصيبا ىيما ذهب إليه ومن اام يكاون النعاي    الطي يرىضه علي

 لااه جااد  موضااوعيا يف مسااائ  الواقااع الاايت تسااتق  بااالرأي ىي ااا حمكمااة املوضااوع        

 وتنحسر عن ا رقابة حمكمة النق  ويتعني لطلك رىضه.

 احملكماااااااااااااة

 5/7/2020يب بتاااري  وحيااث تاابني ماان األوراق أن الطاعنااة أقاماات لاادة ابتدائيااة أبااوظ   

وطلبت ىي ا اخللع وىل البدل الاطي   772/2020ضد زوج ا املطعون ضد  الدعوة رقم 

ترا  احملكمة وإابات تناز اا عان حقوق اا الشارعية وذلاك علاى أسااس أناه زوج اا ووالاد           
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عاملاة سايئة ويعتادي    لكناه يعاملا ا م   .........و .........و .........و .........و  .........و .........أو دها 

علي ااااااا بالضاااااار  والسااااااب وعااااااده ا نفاااااااق ىحكماااااات حمكمااااااة البدايااااااة بتاااااااري    

باااالتفريل باااني الطااارىني للعاااا بطلقاااة بائناااة ىاساااتأنف املطعاااون ضاااد      14/10/2020

حكمت حمكماة ا ساتئناص    29/12/2020وبتاري   1211/2020با ستئناص رقم 

ناات الطاعنااة يف هااطا امكاام   بعل اااا امكاام املسااتأنف والقضاااا باارى  الاادعوة ىطع   

بااالطعن املااا  وقاادمت املطعاون ضااد  ماط رة جوابيااة طلاب ىي ااا      23/1/2021بتااري   

رى  الطعن وقدمت النيابة العامة ماط رة ىوضات ىي اا الارأي للمحكماة الايت رأت يف       

 غرىة املشورة أن الطعن جدير بالنظر ىحددت لنظر  جلسة بدون مراىعة.

كاام املطعااون ىيااه اخلطااأ يف تطبياال القااانون والشااريعة     وحيااث تنعااى الطاعنااة علااى ام  

اإلسالمية وتقول يف بيان يف ذلك أن امكم املطعون ىيه ألطأ عندما أل ى ما قضاى باه   

امكم املستأنف من اخللاع باني الطارىني دون أن ينتباه امكام املطعاون ىياه إىل وجاود         

ن ضاد  ب اا و الماه عان     ميرات  اىية  ستحقاق الطاعنة للخلع وذلك إلضرار املطعاو 

مسعت ا ناا   يليال ب اا و اون أو دهماا   حيتااجون إىل اساتمرار العالقاة الزوجياة باني           

 األبوين ولطلك يكون امكم املطعون ىيه معيبا نا يوجب نقضه.

وحيااث أن هااطا النعااي غااري سااديد ذلااك أن ماان املقاارر قضاااا عمااال بااالفقرة اخلامسااة ماان   

ال الشخصاااية أن القضااااا بااااخللع الاااطي مل ياااتاا علياااه  مااان قاااانون األحاااو 110املاااادة 

الزوجااان يااتم بناااا علااى تااوىر شاارطني أحاادهما ابااوت تعناات الاازوج يف رىاا  اخللااع الااطي   

طلبتااه الزوجااة والثاااني اخلااوص علااى عااده إقامااة  اا  ماان الاازوجني ماادود اهلل املتعلقااة     

 تادل  يف سالطة   بامياة الزوجية وأن مدة توىر هطين الشارطني مان مساائ  الواقاع الايت     

 حمكمة املوضوع دون رقابة علي ا يف ذلك ما داه حكم ا قائما على ما يكفي ممله.

ملا  ان ذلك و ان امكم املطعون ىيه بني يف أسبابه عده وجاود أي واحاد مان هاطين     

الشرطني يف هط  الدعوة وأنه لطلك اعتي أن اخللع الطي قضى باه امكام املساتأنف      

الاادعوة مااا داه الطرىااان مل يتفقااا عليااه ومل تتااوىر شااروط جااي الاازوج   سااند لااه يف واقااع 

الطي يرىضه عليه ولطلك أل ا  ىعنه يكون مصيبا ىيما ذهب إليه ومان اام يكاون النعاي     

 لااه جااد  موضااوعيا يف مسااائ  الواقااع الاايت تسااتق  بااالرأي ىي ااا حمكمااة املوضااوع         

 وتنحسر عن ا رقابة حمكمة النق  ويتعني لطلك رىضه.

********** 
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 )أحوال شخصية( 1/3/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 .السيد إبراهيم، مصطفى عبيدوعضوية السادة املستشارين/ 

 (9) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  56)الطعن رقم 

 دعوة " دعوة الطاعة " . طاعة . نفقة . مسكن الزوجية . 

ا متااى  ااان يسااكن مااع زوجتااه يف بياات الزوجيااة أو د  ماان غريهاا   حاال الاازوج يف أن -

الزوجاااة تضاااررها مااان  ت. عاااده ساااقوط هااطا امااال إ  إذا اابتااا مكلفااا  با نفااااق علاااي م 

 .  سكناهم مع ا. أساس ذلك . مثال

  

ماان قااانون األحااوال الشخصااية نصاات علااى أنااه حياال للاازوج أن يسااكن مااع      76ن املااادة إ

  من غريها متى  ان مكلفا باإلنفاق علاي م إذا مل يلحق اا   زوجته يف بيت الزوجية أو د

ضرر من ذلك ومفاد هاطا الانص القاانوني أن األصا  هاو اباوت حال الازوج يف أن يساكن          

مع زوجته يف بيت الزوجية من ينفال علياه مان أو د  مان غريهاا و  يساق  هاطا امال إ          

 إذا أابتت الزوجة أن ا متضررة من سكان م مع ا.

ذلااك و ااان الثاباات ماان األوراق أن ااا للاات ممااا يثباات مااا قالتااه الطاعنااة ماان          ملااا  ااان 

تضررها من سكنى ولادي املطعاون ضاد  مع اا وأناه أنكار ماا قالتاه مان أناه صاار ينااه             

مع ما يف غرىة و  ينااه مع اا يف غرىت اا  ماا أن قو اا أناه ينااه ماع ولدياه يف غرىت ماا           

ا يف ال رىاة الايت تنااه ىي اا هاي وزوج اا وقاد        يكط  ما قالته من أن الولدين ينامان مع ا 

قالت أمااه حمكماة البداياة أن اا لان تعاود إىل مساكن الزوجياة حتاى ياوىر  اا املطعاون             

ضد  بيتا  اا دون ولدياه مان غريهاا وهاطا يكاط  ماا قالتاه يف صاحيفة الطعان مان أن اا             

ا أن اا مل  قبلت العودة ملسكن الزوجية لكن املطعون ضد  مل يتح  ا تلاك الفرصاة  ما   

تدع أن ا لرجت من الدولة حتى يكون إل اا اإلقامة إن صح وقوعه مانعاا  اا مان العاودة     

إىل مسكن الزوجية و اطلك قطعاه لانفااق علي اا   مينع اا مان العاودة لبيات الزوجياة          

وبناا على هطا  له يتضح أن امكم املطعون ىيه  اان مصايبا يف تأيياد  ملاا قضاى باه       

إلزاه الطاعنة بطاعة زوج ا والعودة إىل مسكن الزوجياة ومان اام     امكم املستأنف من

 يكون النعي  له غري قائم على أساس حريا بالرى .
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 احملكماااااااااااااة

ضاد   28/9/2020حيث تبني من األوراق أن الطاعن أقاه لادة ابتدائياة أباوظيب بتااري      

 ااا بالاادلول يف  وطلااب ىي ااا إلزام  1184/2020زوجتااه املطعااون ضاادها الاادعوة رقاام    

طاعته الزوجية والعودة إىل مسكن الزوجية علاى أسااس أن اا لرجات مان بيات الزوجياة        

ورىضاااااات العااااااودة إليااااااه ىحكماااااات حمكمااااااة البدايااااااة بتاااااااري         17/6/2020يف 

بااعلزاه الطاعنااة بااالعودة إىل مسااكن الزوجيااة وبطاعااة زوج ااا املطعااون   16/11/2020

 29/12/2020وبتااااري   1257/2020ضاااد  ىاساااتأنفت الطاعناااة با ساااتئناص رقااام   

حكمت حمكمة ا ستئناص برىضه وبتأييد امكم املستأنف ىطعنات الطاعناة بتااري     

يف هااطا امكاام بااالطعن املاااا  وقاادمت النيابااة العامااة مااط رة ىوضاات     27/1/2020

ىي ا الرأي للمحكمة اليت رأت يف غرىة املشورة أن الطعن جدير بالنظر ىحاددت لنظار    

 ىعة.جلسة بدون مرا

وحيث تنعى الطاعناة علاى امكام املطعاون ىياه فالفاة القاانون والفسااد يف ا ساتد ل          

وتقااول يف بيااان يف ذلااك أن امكاام املطعااون ىيااه ألطااأ يف تأييااد  ملااا قضااى بااه امكاام   

املستأنف من إلزام ا بطاعة زوج ا املطعون ضد  والعودة إىل مسكن الزوجياة رغام أن اا    

طعااون ضااد  مع ااا يف ذات املسااكن لكون مااا ينامااان يف  متضااررة ماان سااكنى ولاادي امل 

ال رىة اليت تناه ىي ا هي وزوج ا الطي صاار ينااه ماع الولادين يف غرىت ماا و  ينااه مع اا        

يف غرىت ا وأن ا رغبت يف العودة إىل مسكن الزوجية لكان املطعاون ضاد  الاطي أمرهاا      

اإلنفااق وعاملا ا معاملاة سايئة     بالبقاا عند أهل ا مل يعادها إىل بيات الزوجياة وقطاع عن اا      

 وأل ى إقامت ا ولطلك يكون امكم املطعون ىيه معيبا نا يوجب نقضه.

مان قاانون األحاوال الشخصاية نصات       76وحيث أن هطا النعاي غاري ساديد ذلاك أن املاادة      

على أنه حيل للزوج أن يساكن ماع زوجتاه يف بيات الزوجياة أو د  مان غريهاا متاى  اان          

ي م إذا مل يلحق ا ضرر من ذلك ومفاد هطا النص القانوني أن األصا   مكلفا باإلنفاق عل

هو ابوت حل الازوج يف أن يساكن ماع زوجتاه يف بيات الزوجياة مان ينفال علياه مان أو د            

 من غريها و  يسق  هطا امل إ  إذا أابتت الزوجة أن ا متضررة من سكان م مع ا.

ممااا يثباات مااا قالتااه الطاعنااة ماان      ملااا  ااان ذلااك و ااان الثاباات ماان األوراق أن ااا للاات     

تضررها من ساكنى ولادي املطعاون ضاد  مع اا وأناه أنكار ماا قالتاه مان أناه صاار ينااه              

مع ما يف غرىاة و  ينااه مع اا يف غرىت اا  ماا أن قو اا أناه ينااه ماع ولدياه يف غرىت ماا            

وقاد   يكط  ما قالته من أن الولدين يناماان مع اا يف ال رىاة الايت تنااه ىي اا هاي وزوج اا        
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قالات أماااه حمكماة البدايااة أن ااا لان تعااود إىل مساكن الزوجيااة حتااى ياوىر  ااا املطعااون      

ضد  بيتاا  اا دون ولدياه مان غريهاا وهاطا يكاط  ماا قالتاه يف صاحيفة الطعان مان أن اا              

قبلت العودة ملسكن الزوجية لكن املطعون ضد  مل يتح  اا تلاك الفرصاة  ماا أن اا مل      

ى يكون إل اا اإلقامة إن صح وقوعه مانعاا  اا مان العاودة     تدع أن ا لرجت من الدولة حت

إىل مسكن الزوجية و اطلك قطعاه لانفااق علي اا   مينع اا مان العاودة لبيات الزوجياة          

وبناا على هطا  له يتضح أن امكم املطعون ىيه  اان مصايبا يف تأيياد  ملاا قضاى باه       

ىل مساكن الزوجياة ومان اام     امكم املستأنف من إلزاه الطاعنة بطاعة زوج ا والعودة إ

 يكون النعي  له غري قائم على أساس حريا بالرى .

  

*********** 
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 )أحوال شخصية( 3/3/2021جلسة 

 رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 وعضوية السادة املستشارين/ عبد الكريم ىرعون، مصطفى عبيد

 (10) 

 أ(ق .  15س  2021لسنة  22)الطعن رقم 

. . ماطاهب ىق ياة  عقاد الازواج " نساب    زواج . عقاد " . بطالن. ( إابات " ش ادة الش ود "1

 . م ر

. حضاااور شااااهد رجلاااني باااال ني عااااقلني ساااامعني  ااااله عقاااد الااازواج. مااان شاااروطه -

 املتعاقدين ىاهمني أن املقصود به الزواج .

منااط   تتااب أاااار   . ترات ار انااه وشااروطه وانتفاات موانعااه   . ماااتواى الاازواج الصااحيح  -

 .  انعقاد 

ب وحرماة  الزواج الفاسد بعد الدلول يتتب عليه األق  من امل ر املسمى واباوت النسا   -

 .  ما دامت املرأة جاهلة ىساد العقد. أساس ذلك. املصاهرة والعدة والنفقة

  

 .عقد الزواج " نسب . مطاهب ىق ية زواج . عقد "بطالن . . إابات " ش ادة الش ود "( 2

إقاارار الطاعنااة بااأن املطعااون ضااد  تزوج ااا بااأن احضاار مأذونااا  شاارعيا  يف املسااكن     -

. بااطال  الازواج   جيعا   ن ش ود ومل يكن مع اا أحاد مان ال اري    و تب بين ما عقد زواج دو

 .  رىنييتتب عليه إابات نسب الطف  الناتج عن هط   العالقة بني الط

أن املطعون ضد  قد اليهم بزواجه ستماع حمكمة البداية للش ود الطين امجعوا ا - 

عشارة توصاال  إلاباات    من الطاعنة واعتداد احملكمة بتلاك الشا ادة إلاباات املساا نة وال    

 .  رتب إابات النسب. صحيحالزواج مع ىساد  الطي ي

 وباالتفريل  بعاد ماا ابات لادي ا الفاراو       ها بعاباات نساب الطفا  للمطعاون ضاد      قضا  -

 .  ضد  لوقوع الزواج باطال . صحيحاملطعون ىورا  بني الطاعنة و

  

ماان قااانون ا حااوال الشخصااية اشااتطت لصااحة عقااد الاازواج حضااور    48ان املااادة  -1

شاهدين رجلني بال ني عاقلني ساامعني  االه املتعاقادين ىااهمني ان املقصاود باه الازواج        
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مان ذات القاانون ان الازواج الصاحيح      58 ما يشتط اسااله الشااهدين، ونصات املاادة     

توىرت ار انه وشروطه وانتفت موانعه وتتتب ااار  منط انعقااد ،  ماا نصات املاادة      ما

مان   60من ذات القانون ان الزواج الفاسد هو ما التلت بع  شاروطه ونصات املاادة     59

ذات القانون انه يتتاب علاى الازواج الفاساد بعاد الادلول ا قا  مان امل ار املسامى واباوت            

 .ة والنفقة ما دامت املرأة جاهلة ىساد العقدالنسب وحرمة املصاهرة والعد

باأن   12/6/2017املطعون ضد  تازوج ب اا بتااري      انت الطاعنة قد أقرت ان إذ  -2

أحضر مأذونا شرعيا اىل املسكن و تاب بين ماا عقاد زواج ومل يكان مع ماا احاد مان        

ي ماان ذات القااانون،  مااا مل حيضاار ا   39باااطال طبقااا للمااادة  ال ااري، ىيكااون الاازواج  

 الايت اشاتطت لصاحة الازواج    من ذات القانون املشار الي ا اعاال    48شاهد لالىا للمادة 

يتتاب علياه ااباات نساب الطفا  النااتج       حضور شاهدين رجلني بال ني عااقلني ...ان. مماا   

عاان هاااط  العالقاااة بااني الطااارىني، وقاااد اسااتمعت احملكماااة لكااا  ماان الشااا ود التالياااة     

قانونية وقاد امجعاوا علاى ان املطعاون ضاد  قاد الاي  ا          امسا هم بعد أدائ م اليمني ال

 اهنساااية..…… /…………الشااااهد واحاااد مااان م اناااه متااازوج مااان الطاعناااة وهااام:  

اهنسااية،  ..……/  .………والشاااهد اهنسااية،  ……/..…………والشاااهد 

 ،اهنساااية .……/  ………والشااااهدة  ،اهنساااية ……… /………الشااااهد و

 .هنسيةا .………" أخ املدعية " /  ..……والشاهد 

و اان  ماا ذهاب الياه امكام املساتأنف ساليم مان ان املقارر بانص املاادة            ملا  ان ذلك، 

( من قانون األحوال الشخصية على أنه " يوال الزواج رمسيا وجيوز اعتباارا لواقاع   27/1)

 ما انه من املقرر شرعا اناه : تقبا  الشا ادة    ."  معني إابات هطا الزواج بالبينة الشرعية

يف إاباات الازواج، علاى أن تكاون تلاك       –يف الراجح مان ماطهب اإلمااه مالاك      –بالسماع 

الش ادة مفصلة  بينة القطع، و  تكون الش ادة بالسماع إذا قاال الشااهد مسعات مان     

أقواه بعين م. ألن الشا ادة حينئاط تكاون شا ادة علاى الشا ادة. ومان املقارر أن املساا نة          

وإذ اباات الاازواج علااى وااو مااا تقااده، تطاارق  والعشاارة   تكفااي وحاادها إلابااات الاازواج،  

البحااث ىيمااا إذا  ااان صااحيح ا أو غااري صااحيح. ألنااه   تااالزه بااني ابااوت الاازواج وبااني          

أحكامااه املوضااوعية، والااازواج الصااحيح هاااو مااا تاااواىرت أر انااه مااان إجيااا  وقباااول       

مطااابقني وولااي عاان املاارأة وعااده حترمي ااا عليااه وحضااور شاااهدين رجلااني بااال ني عاااقلني  

عني  اله العاقدين أن العقد على الزواج، ومن املقارر  اطلك أن اساتخاله اباوت     سام

الزواج أو نفيه، وما إذا  انت البينة عليه بينة قطع أو بينة مساع، هو مان مساائ  الواقاع    
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ن يسوغه ولاه  اليت تستق  بتقديرها حمكمة املوضوع متى أقامت قضااها يف ذلك على أ

ماان  ،91،90،89املقاارر قانونااا وىقااا لنصااوه املااواد   ،  مااا انأصاا  ااباات يف األوراق

و باالطرق  ، او بالبيناة أو باا قرار،  أبات باالفراو،   ن النساب يث أقانون ا حوال الشخصية 

ذا مضى على عقد الزواج الصحيح أق  مادة  إن الولد للفراو أالعلمية اذا ابت الفراو، و

نسااب  اا  مولااود اىل أمااه امماا  ومل يثباات عااده إمكااان التالقااي بااني الاازوجني ويثباات  

مادة امما  مان     ألقا   ولاد  إذا بشاب ة  الاوطا  يف املولاود  نساب  ابتینجرد ابوت الو دة و

و ااان املاادعي عليااه حاااز املدعيااة حيااازة  . يااوه 180 للحماا  ماادة اقاا  وان الااوطا يخخ تااار

الزوجية وان ا سالمت لاه نفسا ا باعتبارهاا زوجاة لاه، وان مثارة تلاك العالقاة و دة املولاود           

 الازواج  غاري ان عالقاة   ملراد اابات نسبه الطي جاا لالل مدة جتاوزت املنصاوه علي اا،   ا

، ىاعن هاطا النكااح يكاون وامالاة      ا لعده توىر ار ان الازواج وشاروطه  مل يثبت صحت 

هااط  ىاساادا واجااب الفساا  ىسااخا ماال اهلل تعاااىل وإليقاااص املعاشاارة الزوجيااة احملرمااة       

أحكااه الشاريعة اإلساالمية تتسااه  يف أحكااه      شرعا بسبب ىساد النكاح. وحياث ان  

إابات النسب وتتشوص له  اية لالبن الطي ياراد اباوت نسابه مان ان يتضارر بقطاع نسابه        

، إما احكاه النكااح ىاعن الشاريعة    إاارها علية  وعلى ذريته من بعد مضر شديدة تبقى 

يااراد منااه اسااتمرار تتشاادد ىي ااا و  تكتفااي ىي ااا إ  بالبينااة املقبولااة شاارعا ألن النكاااح  

امياة الزوجية اليت جيب ان تصاان عان اماراه مال اهلل يف ذلاك ومال اجملتماع أيضاا،         

ا مر الطي يتعني معه ااباات نساب املولاود لوالدتاه املدعياة ووالاد  املادعى علياه والتفريال          

 بين ما ىورا .

علااى ملااا  ااان ذلااك، ىيكااون امكاام املطعااون ىيااه اذ لااالف هااطا القضاااا غااري قااائم      

 .اساس سليم من القانون حريا بالنق   ما سريد يف املنطوق

 احملكماااااااااااااة

أن الطاعنااة  يخلااط ماان وقااائع الاادعوة وسااائر واائق ااا وماان امكاام املطعااون ىيااه  وحيااث 

ا بتدائيااااة قياااادت بتاااااري   العاااانيأماااااه حمكمااااة  328/2020رقاااام  أقاماااات الاااادعوة

زواج ااا منااه، واابااات   ا امكاام بعاباااتطلباات ىي اااملاادعى عليااه نواج ااة  2/3/2020

 17/11/2019باااالعني بتااااري    ……املولاااود نستشااافى   .…………نساااب ا بااان  

وعاشاارها معاشاارة  12/6/2017وذلااك تأسيسااا علااى ان املاادعى عليااه تزوج ااا بتاااري     

 9500ا زواج وأعبت له ا بن املاط ور وقادمت ساندا لاطلك ىااتورة عاالج و دة بقيماة        

، ولادة  .……سافر املادعى علياه وصاورة باال  و دة مان مستشافى         درهام وصاورة جاواز   
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تداول نظر الدعوة على النحو الثابات نحاضارها مثا  الطرىاان  ا  بشخصاه وو يا         

حماه مع املدعى عليه وقده ا لري مط رة جوابياة طلاب يف لتام اا رىا  الادعوة واناه       

صارحت املدعياة    6/7/2020ينكر زواجه من املدعياة وينكار نساب ا بان. ويف جلساة      

ومان اام    ان املدعى عليه تعرص علي ا مناط سات سانوات  ون اا تعما  يف مكاتاب اخلاده       

 يهاا برغبتاه يف الازواج من اا، واناه اساكن ا يف        لده منازل، و اان  على ىئة فل ا 

بااأن  12/6/2017مناازل اسااتأجرته، وهااو الااطي يساادد ا جيااار اىل ان تاازوج ب ااا بتاااري  

املسكن و تاب بين ماا عقاد زواج ومل يكان مع ماا احاد مان        أحضر مأذونا شرعيا اىل 

، و لساااة  ا املبيناااة هويت ماااا نحضااار اهلساااة ال اااري، وباااطات اهلساااة قااادمت شااااهدي 

الرين مثبتة هويت م نحضر اهلسة، و انات  قدمت املدعية اربعة ش ود  8/7/2020

عبااا الولااد الشاا ود مجيعااا ان املاادعى عليااه متاازوج ماان املدعيااة وان مااا ا    لالصااة شاا ادة

 وعقب املدعى عليه نط رة طلب ىي ا رى  الدعوة. ،..........

بتاااري  املولااود  ..........بعابااات نسااب الطفاا    حكماات احملكمااة   29/7/2020وبتاااري  

يف مديناة العاني ألبياه املادعى علياه ووالدتاه وباالتفريل        ..........نستشفى  17/11/2019

 مت املدعى عليه باملصروىات وبرى  ما عدا ذلك.ىورا بني املدعية واملدعى عليه والز

املقياااد بتاااااري    406/2020با ساااتئناص رقااام    هاااطا امكااام   املااادعى علياااه   اساااتأنف 

بال ااا امكام املساتأنف    كماة  احملحكمات   16/12/2020تاري  بو ،20/8/2020

 اىل املسااتأنف وماان التفرياال ىااورا بينااه وبااني ..........ىيمااا قضااى بااه ماان اابااات نسااب الولااد 

املساااتأنف ضااادها والقضااااا جماااددا بااارى  دعاااوة املساااتأنف ضااادها يف هاااطا الشاااأن       

 .وبالزام ا بالرسوه واملصروىات عن  الدرجتني

 قااده املطعااون ضااد  مل ياملاااا  و اعليااه طعن اا  تب ااطا امكاام ىأقاماا  ةا الطاعنااتاارمل  

تفااوي  النيابااة العامااة مااط رة رأت ىي ااا   قاادمت  مااا  رغاام اعالنااه،  مااط رة جوابيااة 

، ورأت هط  ا لرية يف غرىاة املشاورة ان الطعان جادير باالنظر ىحاددت       أي للمحكمةالر

ماان قااانون ا جاارااات املدنيااة  مااا عاادلت   183/2لنظاار  جلسااة عمااال بأحكاااه املااادة  

 .2018لسنة  18بالقانون رقم 

والقصااور يف  علااى امكاام املطعااون اخلطااأ يف تطبياال القااانون    ةنعااى الطاعناا توحيااث    

ساااد يف ا سااتد ل عناادما قضااى باارى  الاادعوة  ن الطاعنااة قااد اابتاات      التساابيب والف

بشاك  قااطع ان املطعااون ضاد  قااد تزوج اا ودلاا  ب اا وعاشاارها معاشارة ا زواج وشاااع       

هااو ابنااه الشاارعي وتطلااب احالااة ا طااراص اىل    …………ذلااك بااني الناااس وان الولااد  
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امماا  النااووي   اه ااات املختصااة  ابااات نسااب الطفاا  بااالطرق العلميااة ومن ااا ىحااص     

DNA . 

من قانون ا حوال الشخصاية اشاتطت لصاحة     48وحيث ان النعي سديد، ذلك ان املادة 

عقد الزواج حضور شاهدين رجلني بال ني عاقلني ساامعني  االه املتعاقادين ىااهمني ان     

مان ذات القاانون ان    58املقصود به الزواج  ما يشتط اساله الشاهدين، ونصت املادة 

صحيح ما تاوىرت ار اناه وشاروطه وانتفات موانعاه وتتتاب اااار  مناط انعقااد ،          الزواج ال

ماان ذات القااانون ان الاازواج الفاسااد هااو مااا التلاات بعاا  شااروطه   59 مااا نصاات املااادة 

من ذات القانون اناه يتتاب علاى الازواج الفاساد بعاد الادلول ا قا  مان           60ونصت املادة 

ة والعدة والنفقة ماا دامات املارأة جاهلاة ىسااد      امل ر املسمى وابوت النسب وحرمة املصاهر

 العقد.

املطعااااون ضااااد  تاااازوج ب ااااا بتاااااري  ن أ ااااان ذلااااك، و اناااات الطاعنااااة قااااد أقاااارت ملااااا 

بااأن أحضاار مأذونااا شاارعيا اىل املسااكن و تااب بين مااا عقااد زواج ومل      12/6/2017

، مان ذات القاانون   39بااطال طبقاا للماادة    يكن مع ما احاد مان ال اري، ىيكاون الازواج      

الاايت ماان ذات القااانون املشااار الي ااا اعااال    48 مااا مل حيضاار اي شاااهد لالىااا للمااادة  

يتتااب عليااه حضااور شاااهدين رجلااني بااال ني عاااقلني ...ان. ممااا   اشااتطت لصااحة الاازواج

اابات نسب الطف  الناتج عن هط  العالقة باني الطارىني، وقاد اساتمعت احملكماة لكا        

دائ ام الايمني القانونيااة وقاد امجعااوا علاى ان املطعااون     مان الشا ود التاليااة امساا هم بعااد أ   

 .……الشااااهد ضاااد  قاااد الاااي  ااا  واحاااد مااان م اناااه متااازوج مااان الطاعناااة وهااام:          

 /………والشاااهد اهنسااية،……/..……والشاااهد، اهنسااية.………/……

/…………والشاااهدة،اهنسية..………/………الشاااهدواهنسية،.………

 .اهنسية ..………" أخ املدعية " /  ..……والشاهد  ،اهنسية…………

و اان  ماا ذهاب الياه امكام املساتأنف ساليم مان ان املقارر بانص املاادة            ملا  ان ذلك، 

( من قانون األحوال الشخصية على أنه " يوال الزواج رمسيا وجيوز اعتباارا لواقاع   27/1)

 ما انه من املقرر شرعا انه : تقب  الشا ادة  . "  معني إابات هطا الزواج بالبينة الشرعية

يف إاباات الازواج، علاى أن تكاون تلاك       –يف الراجح مان ماطهب اإلمااه مالاك      –ماع بالس

الش ادة مفصلة  بينة القطع، و  تكون الش ادة بالسماع إذا قاال الشااهد مسعات مان     

أقواه بعين م. ألن الشا ادة حينئاط تكاون شا ادة علاى الشا ادة. ومان املقارر أن املساا نة          

زواج، وإذ اباات الاازواج علااى وااو مااا تقااده، تطاارق  والعشاارة   تكفااي وحاادها إلابااات الاا 
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البحااث ىيمااا إذا  ااان صااحيح ا أو غااري صااحيح. ألنااه   تااالزه بااني ابااوت الاازواج وبااني          

أحكامااه املوضااوعية، والااازواج الصااحيح هاااو مااا تاااواىرت أر انااه مااان إجيااا  وقباااول       

ني مطااابقني وولااي عاان املاارأة وعااده حترمي ااا عليااه وحضااور شاااهدين رجلااني بااال ني عاااقل 

سامعني  اله العاقدين أن العقد على الزواج، ومن املقارر  اطلك أن اساتخاله اباوت     

الزواج أو نفيه، وما إذا  انت البينة عليه بينة قطع أو بينة مساع، هو مان مساائ  الواقاع    

غه ولاه  اليت تستق  بتقديرها حمكمة املوضوع متى أقامت قضااها يف ذلك على أن يسو

مان   ،91، 90، 89 ماا ان املقارر قانوناا وىقاا لنصاوه املاواد       ، أص  اابت يف األوراق

و باالطرق  أو بالبيناة،  أو باا قرار،  أن النساب يثبات باالفراو،    أقانون ا حوال الشخصية 

ن الولد للفراو اذا مضى على عقد الزواج الصحيح أق  مادة  أالعلمية اذا ابت الفراو، و

 ويثباات نسااب  اا  مولااود اىل أمااه  امماا  ومل يثباات عااده إمكااان التالقااي بااني الاازوجني 

مادة امما  مان     ألقا   ولاد  إذا بشاب ة  الاوطا  يف املولاود  نساب  ابتینجرد ابوت الو دة و

و ااان املاادعي عليااه حاااز املدعيااة حيااازة   يااوه.  180 للحماا  ماادة اقاا  وان الااوطا خیتااار

ملولاود  ن مثارة تلاك العالقاة و دة ا   ات لاه نفسا ا باعتبارهاا زوجاة لاه، و     الزوجية وان ا سالم 

 الازواج  غاري ان عالقاة   ،املراد اابات نسبه الطي جاا لالل مادة جتااوزت املنصاوه علي اا    

، ىاعن هاطا النكااح يكاون وامالاة      ا لعده توىر ار ان الازواج وشاروطه  مل يثبت صحت 

هااط  ىاساادا واجااب الفساا  ىسااخا ماال اهلل تعاااىل وإليقاااص املعاشاارة الزوجيااة احملرمااة       

حياث ان أحكااه الشاريعة اإلساالمية تتسااه  يف أحكااه       شرعا بسبب ىساد النكاح. و

إابات النسب وتتشوص له  اية لالبن الطي ياراد اباوت نسابه مان ان يتضارر بقطاع نسابه        

، إما احكاه النكااح ىاعن الشاريعة    إاارها علية  وعلى ذريته من بعد مضر شديدة تبقى 

النكاااح يااراد منااه اسااتمرار تتشاادد ىي ااا و  تكتفااي ىي ااا إ  بالبينااة املقبولااة شاارعا ألن 

امياة الزوجية اليت جيب ان تصاان عان اماراه مال اهلل يف ذلاك ومال اجملتماع أيضاا،         

ا مر الطي يتعني معه ااباات نساب املولاود لوالدتاه املدعياة ووالاد  املادعى علياه والتفريال          

 بين ما ىورا .

 قائم على اسااس  ملا  ان ذلك، ىيكون امكم املطعون ىيه اذ لالف هطا القضاا غري

 سليم من القانون حريا بالنق   ما سريد يف املنطوق.
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 15/3/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 . إبراهيم صاحلوعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد، السيد 

 (11) 

 . أ( ق 15س  2021لسنة  88)الطعن رقم 

أحوال شخصية التزاه " مصادر ا لتزاه . العقد حضانة . صلح . سند تنفيطي . نفقة  ( 1

 هنة التوجيه ا سري . 

. ياه ا ساري لاه قاوة الساند التنفياطي      الصلح الطي يتم باني األطاراص امااه هناة التوج     -

أو جااواز إقامااة دعااوة بطلااب ال ائااه  .الطعاان ىيااه بااأي طرياال ماان طاارق الطعاانعااده جااواز 

 .  ل الشخصية. أساس ذلكقانون األحواأحكاه تعديله إذا ما لالف 

  

. نفقة . سند تنفيطي حضانة. صلح. التزاه " مصادر ا لتزاه . العقد. أحوال شخصية( 2

 .هنة التوجيه ا سري

 عده صحة التنازل عن نفقة األو د أو حضانت م . -

ل يف حضاانته مان احملضاونني ساواا     زه اماضنة تناز ا عان حضاانة مان  اا اما       يل -

 .  علتهلع أو حص  لارج ذلك . أساس ذلك و ان ذلك التنازل حص  يف نطاق اخل

  

حضاانة. صالح. ساند تنفياطي. نفقاة       . ه. العقاد مصادر ا لتزاالتزاه ". أحوال شخصية( 3

 .هنة التوجيه ا سري

انتقاال حضاانة األو د    اتفاق الطاعنة واملطعون ضد  اماه هنة التوجيه ا سري علاى  -

. قضااا  يتتب عليه سقوط حق ا يف امضانةمن الطاعنه إىل املطعون ضد    يلزم ا و  

بعابااات حضااانة األو د لوالاادت م   ل اااا بنااد ا تفاااق املتعلاال بااطلك و    امكاام ا بتاادائي بع 

 .  . صحيح. علة ذلكلطاعنةا

  

يف مقادمت ا   خصاية قاد نصات   ن قانون األحاوال الش م 16/2وإن  انت املادة  ،هإن -1

علااى أن الصاالح الااطي يااتم بااني األطااراص أماااه هنااة التوجيااه األسااري ويثباات يف حمضاار     
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، تكون لاه قاوة   املختص ويعتمد من القاضي املختص ويوقع عليه من م ومن عضو اللجنة

ات املاادة نصات   ،إ  أن ذالطعن ىيه بأي طريل من طرق الطعان السند التنفيطي و  جيوز 

) إ  إذا لااالف أحكاااه هااطا القااانون (، و ااان مقتضااى مف ااوه        ااا علااى أنااه:  يف لتام

املخالفاة  ااط  العباارة أن الصاالح الاطي يااتم بااني األطاراص أماااه هناة التوجيااه األسااري إذا      

و  تكاااون لاااه قاااوة الساااند   ،لف أحكااااه قاااانون األحاااوال الشخصاااية،  حجياااة لاااه لاااا

 .ي من طرىيه طلب إل ائه أو تعديله، ويكون ألالتنفيطي، و  يقيم له القانون وزنا

مان قاانون األحاوال     2/  110 ان ا تفاق حم  هاط  الادعوة قاد لاالف املاادة       إذ -2

عناه  ، ومن اام ى نازل عن نفقة األو د أو حضانت مالشخصية اليت تنص على أنه  يصح الت

  تكااااون  ااااطا التنااااازل  حجيااااة، و  يكااااون ملزمااااا للطاعنااااة، و  يسااااق  حق ااااا يف  

، وقااد اسااتقر قضاااا حمكمااة الاانق  علااى أنااه   يلاازه اماضاانة تناز ااا عاان     ضااانةام

حضانة من  ا امل يف حضانته من احملضونني سواا  ان ذلك التنازل حصا  يف نطااق   

اخللع أوحصا  لاارج ذلاك اعتماادا علاى  اون امال يف امضاانة لايس للحاضان با  هلل            

ملالكياة مان أن اماضانة إذا رضايت     تعاىل أو للمحضون  ما هو رأي األحنااص وبعا  ا  

عليااه أااار   ، و  يتتاابة   يكااون رضاااها بااطلك ملزمااا  ااا    بعسااقاط حق ااا يف امضااان  

سااقوط حق ااا يف امضااانة، لكون ااا أسااقطت حقااا لاايس  ااا،  باا  هااو هلل عااز وجاا  أو     

 .،   من حقوق غريهالزم ا إسقاط ما أسقطته من حقوق ا، وإ ا يللمحضون

ألول من سند ا تفاق األسري الصادر مان إدارة التوجياه األساري يف    إذ  ان البند ا -3

تقاال حضاانة   قد نص ىياه علاى  ) ان    2018/  5/  15بتاري   2133/2018امللف رقم 

  لتزوج ااا ماان أجاانيب عاان    الطاعنااة وإساانادها إىل املطعااون ضااد    األو د احملضااونني ماان 

ساالفة   110/2كام املاادة   ومان اام ىاعن هاطا ا تفااق يكاون قاد لاالف ح         (،احملضونني

يتتب علياه  ، و  معه غري منتج  اار  قب  الطاعنة، وغري ملزه  االط ر وهو ما يكون 

 وملا   ان امكم املطعون ىيه قد لاالف هاطا النظار وأل اى     ،سقوط حق ا يف امضانة

)إل اا البند األول مان ساند ا تفااق األساري الصاادر      امكم املستأنف ىيما قضى به من 

، 2018ماااايو 15بتااااري   2018/  2133ن إدارة التوجياااة األساااري يف امللاااف رقااام    مااا

يباا  (،ىعناه يكاون مع  ..........، ..........و ..........( لوالادت م الطاعنة وبعابات حضاانة األو د )  

. مما يتتب عليه نق  امكام املطعاون ىياه  اطا السابب      نخالفة القانون حريا بالنق 

 باقي أسبا  الطعن.ن حاجة إىل قث دو
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 احملكماااااااااااااة

وأمااه حمكماة      5/11/2020حيث إن واقعاات الطعان تتحصا  يف أن الطاعناة بتااري       

املطعااون ضااد  بطلااب امكاام     علااى 92/2020 العااني ا بتدائيااة أقاماات الاادعوة رقاام   

 وبعسااقاط حضااانة املطعااون ضااد  لااالو د   2018/  2133بعل اااا ا تفاااق األسااري رقاام  

( ماع ضام م  اا وبعلزاماه باأن ياخدي  اا نفقات م اعتباارا مان تاااري             ......و..... ......... ،.......)

وباااادل مسااااكن ومصاااااريف املاااااا والك رباااااا واإلنتناااات وباااادل أاااااام    24/9/2020

واملصاريف املدرسية ومصاريف املواصالت وأجرة اخلادمة ومصااريف اساتقدام ا وأجارة    

ات ا وياة والصاحة اخلاصاة بااألو د وصاورة مان جاوازات        حضانة وإلزامه بتسليم ا بطاقا 

: املالبااس والكتااب واألغااراا الشخصااية اخلاصااة ب اام وهااى ساافرهم مااع الاارقم املوحااد  

، علااى سااند ماان أن مصاالحة   )الكمبيااوترات املتعلقااة بالدراسااة( واألج اازة ا لكتونيااة  

 .و د تقتضي أن تنتق  حضانت م  ااأل

قضات احملكمااة بعل اااا البناد األول ماان سااند ا تفاااق    12/2020 /6وحياث إنااه بتاااري   

ماايو  15بتاري   2018/  2133امللف رقم األسري الصادر من إدارة التوجية األسري يف 

،مع اإلذن ( لوالااادت م الطاعناااة...........و ...........، ........، وبعاباااات حضاااانة األو د )2018

نااا ىي ااا ا يئااة ا حتاديااة للجنسااية       ااا نراجعااة  اىااة الاادوائر امكوميااة واألهليااة    

واإلقامة وإدارات التعليم واملدارس والضمان الصحي والسفارات من أج  إن اا ماا  اص   

لة ىاال يكاون إ  باعذن مان     احملضونني من إجرااات لدي ا ىيما عدا السفر إىل لارج الدو

درهاام  100، وبااعلزاه املطعااون ضااد  بااأن يااخدي للطاعنااة أجاارة حضااانة مبلااغ      احملكمااة

، وأجارة مساكن حضاانة    (6/12/202وذلك اعتبارا من تااري  امكام )  تسري ش ريا 

درهااااام تساااااري شاااا ريا اعتباااااارا مااااان تااااااري  امكااااام   2500شاااااملة التأاياااااث مبلاااااغ  

درهااام للطعااااه   3500مبلاااغ  ( ...........و ........، ...........)، ونفقاااة األو د (6/12/2020)

وماا يعتاي مان     واتري املاا والك رباا واإلنتنات اب  ىوالكسوة واملواصالت والتطبيب ومق

وأجرة لادمة  24/9/2020الضروريات قكم العرص والعادة تسري اعتبارا من تاري  

وتكااليف   (6/12/2020)درهم تسري ش ريا اعتباارا مان تااري  امكام     1000مبلغ 

ا أصا   ، وباأن يسالم     سانتني درهم علاى أن تسادد مارة  ا     9000استقداه لادمة مبلغ 

و ااطلك صااورة طباال األصاا    (...........و ........، ...........)بطاقااات ا ويااة اخلاصااة باااألو د  

، واألغراا الشخصاية اخلاصاة ب ام وهاى املالباس      من جوازات سفرهم مع الرقم املوحد

ري املختلف بشاأن ا،  ( غالكمبيوترات املتعلقة بالدراسةوالكتب واألج زة ا لكتونية )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

68 

مل يلاال قبااو  لاادة الطاارىني   وحيااث إن هااطا القضااااعاادا ذلااك ماان طلبااات، وباارى  مااا 

، وأقاماات 23/12/2020بتاااري   638/2020 ىأقاااه املطعااون ضااد   ا سااتئناص رقاام  

أمااه حمكماة اساتئناص     24/12/2020بتاري   2020/ 644الطاعنة ا ستئناص رقم 

احملكمااة  تحكماا 27/1/2021 ، وحيااث تااداولت الاادعوة باهلسااات وبتاااري  العااني

 .بعل اا امكم املستأنف والقضاا جمددا برى  الدعوة

 88/2021وحيث مل ترت  الطاعنة هاطا امكام ىأقامات الطعان املطاروح حتات رقام        

الطعان طلاب ىي اا     املطعون ضد  مط رة جوابية علاى  وقده حمامي 8/2/2021 بتاري 

ماة الايت رأت أن   ، وقدمت النيابة العامة مط رة ىوضت ىي ا الرأي للمحكرى  الطعن

مان قاانون    183/2الطعن جدير بالنظر وحددت لنظر  جلساة ب اري مراىعاة عماال باملاادة      

وحياث إن مماا   ، 2018/  18ه بقاانون ا حتاادي رقام    اإلجرااات املدنياة املعدلاة باملرساو   

، ذلااك ألن  تنااازل  طعااون ىيااه اخلطااأ يف تطبياال القااانون   تنعااا  الطاعنااة علااى امكاام امل  

 .زه  اضانة غري ملالطاعنة عن ام

مان قاانون األحاوال     16/2ة وإن  انات املااد   ن ما تنعا  الطاعنة سديد ذلك أناه، وحيث إ

علااى أن الصاالح الااطي يااتم بااني األطااراص أماااه هنااة       الشخصااية قااد نصاات يف مقاادمت ا    

املخاتص ويعتماد    التوجيه األسري ويثبت يف حمضار ويوقاع علياه مان م ومان عضاو اللجناة       

الطعن ىيه بأي طريال مان   ، تكون له قوة السند التنفيطي و  جيوز صمن القاضي املخت

) إ  إذا لااالف أحكاااه هااطا ت املااادة نصاات يف لتام ااا علااى أنااه  إ  أن ذا ،طاارق الطعاان

القانون (، و ان مقتضى مف وه املخالفة  ط  العبارة أن الصلح الاطي ياتم باني األطاراص     

،   حجياة لاه   ،قاانون األحاوال الشخصاية    الف أحكااه أماه هنة التوجيه األساري إذا لا  

ي مان طرىياه   ، ويكاون أل ، و  يقايم لاه القاانون وزناا    و  تكون لاه قاوة الساند التنفياطي    

، و ان ا تفاق حم  هط  الدعوة قد لالف املاادة  طلب إل ائه أو تعديله، وإذ  ان ذلك

نفقاة األو د  نازل عن من قانون األحوال الشخصية اليت تنص على أنه  يصح الت 110/2

من ام ىعنه   تكون  طا التنازل حجية، و  يكون ملزماا للطاعناة، و    ، وأو حضانت م

، وقد استقر قضاا حمكمة النق  على أناه   يلازه اماضانة    يسق  حق ا يف امضانة

تناز ااا عاان حضااانة ماان  ااا اماال يف حضااانته ماان احملضااونني سااواا  ااان ذلااك التنااازل    

أوحصا  لاارج ذلااك اعتماادا علاى  ااون امال يف امضاانة لاايس       حصا  يف نطااق اخللااع   

للحاضاان باا  هلل تعاااىل أو للمحضااون  مااا هااو رأي األحناااص وبعاا  املالكيااة ماان أن          

، و  ة   يكاون رضااها باطلك ملزماا  اا     اماضنة إذا رضيت بعسقاط حق اا يف امضاان  
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، با  هاو هلل   ب عليه أار سقوط حق اا يف امضاانة، لكون اا أساقطت حقاا لايس  اا       يتت

زم ااا إسااقاط مااا أسااقطته ماان حقوق ااا،   ماان حقااوق    ، وإ ااا يلعااز وجاا  أو للمحضااون 

، و ااان البنااد األول ماان سااند ا تفاااق األسااري الصااادر ماان إدارة غريهااا، ملااا  ااان ذلااك

قاااد ناااص ىياااه   15/5/2018بتااااري   2018 /2133التوجياااه األساااري يف امللاااف رقااام  

  لتزوج اا  الطاعنة وإسنادها إىل املطعاون ضاد    منتقال حضانة األو د احملضوننيان)على

(،ومن ااام ىااعن هااطا ا تفاااق يكااون قااد لااالف حكاام املااادة    ماان أجاانيب عاان احملضااونني 

معاه غاري مناتج  ااار  قبا  الطاعناة، وغاري ملازه         سالفة الط ر وهاو ماا يكاون     110/2

ه قااد  ااان امكاام املطعااون ىياا   وملااا ،يتتااب عليااه سااقوط حق ااا يف امضااانة  ، و   ااا

)إل ااا البناد األول مان ساند      ى امكم املستأنف ىيما قضى به منلالف هطا النظر وأل 

بتااري    2018/  2133ا تفاق األسري الصادر من إدارة التوجية األساري يف امللاف رقام    

( لوالاااااادت م  ..............و ............، .........، وبعابااااااات حضااااااانة األو د )  2018مااااااايو  15

. ممااا يتتااب عليااه نقاا  يبااا نخالفااة القااانون حريااا بااالنق ىعنااه يكااون مع (، الطاعنااة

   .امكم املطعون ىيه  طا السبب دون حاجة إىل قث باقي أسبا  الطعن

ىاعن احملكماة تقضاى بتأيياد امكام املساتأنف يف هاطا         ،وحيث إنه ملا  اان ماا تقاده    

   .الشأن
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 17/3/2021جلسة 

 رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 .وعضوية السادة املستشارين/ عبد الكريم حممد ىرعون، مصطفى أ د عبيد

 (12) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة   30،  21)الطعنان رقما 

 . اإلابات " . طالق( امكمان . إابات " عبا 1

 لضرر أو الشقاق.التطليل للشقاق جيب أن تسبقه دعوة بالتطليل ل -

قضاااا احملكمااة باارى  طلااب الطاعنااة التطلياال للضاارر لعااده إابات ااا أن ضااررا  ماان     -

بطلااب التطلياال للضاارر سااابقة بين مااا.   زوج ااا املطعااون ضااد  ولعااده ابااوت وجااود دعااوة    

 .صحيح. أساس ذلك

  

 ." دعوة الطاعة ". زواج. طاعة. مسكن الزوجية دعوة( 2

األحااوال الشخصااية علااى حاال املسااا نة الشاارعية       ماان قااانون  54الاانص يف املااادة   -

وحسن املعاشرة وتباادل ا حاتاه والعطاف علاى لاري ا سارة  حقاوق وواجباات متبادلاة          

. الازاه الزوجاة   يف مساكن واحاد. أاار ذلاك     بوجود الزوجني معاا  إ  بني الزوجني   يتأتى 

 .ثبت تضررها منهي مل ة وير  ا مسكنا  للزوجلدلول يف طاعة الزوج ما داه قد وىبا

انون األحوال الشخصية مان عباارة "طاعتاه    من ق 56ال اا ما  انت تنص عليه املادة  -

.   أاار لاه علاى وجاو  الازاه      202لسانة   8،5باملعروص" نوجب املرسومني بقانون رقماا  

   بالدلول يف مسكن الزوجية. أساس ذلك وعلته.الزوجة بطاعة زوج ا 

  

باملرسوه بقاانون  من قانون ا حوال الشخصية  ما عدلت  118املقرر عمال باملادة  -1

الايت تانص علاى     29/9/2019مان   السااري املفعاول اعتباارا    2019لسنة  8احتادي رقم 

ر اذا مل يثباات الضاارر تاارى  الاادعوة، وان اسااتمر الشااقاق بااني الاازوجني ىللمتضاار   " انااه:

( مان نفاس   122ادة )و اان مان املقارر أيضاا  قكام املا       ،من ما ان يرىاع دعاوة جديادة."   

 القانون أن الضرر يثبت بطرق اإلابات الشرعية وباألحكاه القضائية قل أحد الزوجني.

ملا  ان ذلك، و انت الطاعنة مل تثبت ان ضررا قد مل ب ا من املطعاون ضاد  با  ان اا     

ماان حمكمااة العااني   12/3/2020قااد اديناات جزائيااا نوجااب امكاام الصااادر بتاااري     
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 23/6/2020الصادر بتااري    634/2020واستئناى ا رقم  72/2020 ا بتدائية برقم

القاضااي باارى  اسااتئناص الطاعنااة، با عتااداا علااى سااالمة جساام زوج ااا املطعااون ضااد    

درهم مع وقف التنفياط ملادة ااالم سانوات، ا مار الاطي   يعاد         5000ومعاقبت ا بال رامة 

 لقضاا .ضررا مل ب ا  نه استعم  حقا مشروعا باللجوا اىل ا

ملا  ان ذلك و ان التطليل للشقاق جيب أن تسابقه دعاوة باالتطليل للضارر أو الشاقاق      

( املشااار إلي ااا آنفااا، وهااطا مااا مل يتحقاال يف هااط  الاادعوة، و ااان ماان      118/1)املااادة 

املقرر قضاا ان حملكمة املوضوع السالطة املطلقاة يف تقادير البيناات والقارائن القضاائية       

 م وحتصي  الواقع يف الدعوة طاملا  اان استخالصا ا ساائ  ا وإن    وان ا تستق  بسلطة ى

اجملادلة يف ذلاك هاي جمادلاة موضاوعية تنحسار عن اا رقاباة حمكماة الانق  متاى أقااه            

امكم قضاا  على أسابا  ساائ ة ويتضامن الارد املساق  لكا  حجاج الطاعناة وأوجاه          

ة أن الطاعناة مل  دىاع ا  وإذ استخلصت حمكماة املوضاوع يف حادود سالطت ا املوضاوعي     

الدعوة املاالة للتفريل الضارر تفتقار    تثبت الضرر املوجب للتطليل وبالتالي قضت باعتبار

إىل إابات وبالتالي قضت بال اا امكم املستأنف والقضااا بارى  الادعوة وماا يساتتبع      

 .التطليل من طلبات مما يكون معه الطعن غري قائم على اساس حريا بالرى 

ي خبصااوه طلااب الطاااعن الاازاه املطعااون ضاادها بالاادلول يف طاعتااه  وحيااث ان النعاا -2

مااان قاااانون ا حاااوال الشخصاااية  ماااا عااادلت   56ساااديد، ذلاااك اناااه وان  انااات املاااادة  

تاانص علااى مااا يلااي: " للاازوج علااى زوجتااه      2020لساانة  8و  5باملرسااومني بقااانون رقمااي  

ع او د  من اا ا   . ارضاا 2. ا شاراص علاى البيات وامفااظ علاى موجوداتاه.       1حقوق من ا: 

اذا  ااان هناااك مااانع." وقااد أل ااى هااطا الاانص الفقاارة ا وىل ماان ذات املااادة الاايت  اناات      

موجااودة قباا  تعديلاا ا والاايت  اناات تاانص علااى:" طاعتااه باااملعروص." و اناات احملااا م        

مان ذات القاانون    54تستند الي ا عند قضائ ا بالزاه الزوجاة بطاعاة زوج اا، ا  ان املاادة     

ى امقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني ومن ا املساا نة الشارعية وحسان    قد نصت عل

املعاشرة وتبادل ا حتاه والعطف واحملاىظة على لاري ا سارة، و  يتاأتى ذلاك ا  بوجاود      

الزوجني معا يف مسكن واحد حتى تصبح املساا نة الشارعية املنصاوه علي اا يف املاادة      

ان تسكن الزوجة مع زوج اا يف املساكن الاطي أعاد      من القانون املط ور متحققة ب 54

 من ذات القانون. 75وتنتق  منه بانتقاله  ما نصت على ذلك املادة 

ملااا  ااان ذلااك، و ااان الثاباات ان العالقااة الزوجيااة الصااحيحة قائمااة بااني الطاارىني وان   

والايت   .............منطقاة   –الزوج املطعون ضد  قد وىار مساكنا للزوجياة يف مديناة العاني      
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مل تناهضه الزوجة الطاعناة يف تاوىري ، و انات الطاعناة مل تثبات تضاررها مان زوج اا         

واهلااه بالبينااة الشاارعية  مااا ادعاات، و  يكفااي  ابااات ذلااك الضاارر رىع ااا لاادعوة         

التطليل ألن ا مل تستطع اابات الضرر املوجب للتطليل اماه حمكمة املوضوع  ما بيناا  

 آنفا.  

لرجت من مسكن الزوجية  ما هو اابت مان اوراق الادعوة،   وملا  انت الطاعنة قد 

ىيكون طلب الطاعن عودة زوجته املطعاون ضادها اىل بيات الزوجياة املوصاوص مساتندا       

اىل صحيح القانون ويكون امكام املطعاون ىياه اذ قضاى خباالص ذلاك غاري متفال ماع          

 القانون حريا بالنق  اهزئي يف هطا الشل منه  ما سريد يف املنطوق.  

واما خبصوه نعيه على امكم املطعون ىيه انه مل يقم نراعاة مقدرتاه املالياة وحاجاة    

أنااه ماان املقاارر يف قضاااا هااط  احملكمااة عمااال  ذلااك املطعااون ضاادهما ىانااه غااري سااديد، 

ماان قااانون األحااوال  63بنصااوه ىق اااا مااطهب مالااك املعمااول بااه يف الدولااة ونااص املااادة  

نطاق حتديد ما يتناسب من النفقة مع حاجاة املنفال   الشخصية، أن حملكمة املوضوع يف 

عليه ومع القدرة املالياة للمنفال انطالقاا  مان الوضاع ا قتصاادي زماناا ومكاناا،  اما           

الساالطة يف تقااديرها دون رقيااب علي ااا يف ذلااك مااا داه قضااا ها ىيااه قائمااا  علااى أساابا     

 سائ ة تكفي ممله.  

درهاام شاا ريا  مااا اقاار   62.000ن هااو ملااا  ااان ذلااك، و ااان الثاباات ان راتااب الطاااع 

بطلك اماه حمكمة الدرجة ا وىل، مما جيعا  مان النفقاة املفروضاة للمحضاونني متفقاة       

لسانة   9مع ما ورد يف الدلي  ا رشادي لدعاوي ا حاوال الشخصاية املعتماد باالقرار رقام      

ماان قباا  مسااو رئاايس الاادائرة ومااا اسااتقر عليااه اجت اااد هااط  احملكمااة، ا  ان          2020

امكم املطعون ىيه املخياد للحكام املساتأنف قضاى باالزاه الطااعن بسايارة اضااىة اىل         

 .اشتمال نفقة الولدين للمواصالت مما يستوجب نقضه جزئيا يف هطا الشل منه

 احملكماااااااااااااة

أن املدعيااة يخلااط ماان وقااائع الاادعوة وسااائر واائق ااا وماان امكاام املطعااون ىيااه    وحيااث 

املاادعى عليااه ا بتدائيااة نواج ااة  أماااه حمكمااة العااني 35/2020أقاماات الاادعوة رقاام 

تطليق ااا طلقااة باتنااة وإابااات    طلباات يف لتام ااا امكاام ب   15/4/2020قياادت بتاااري   

(،  2016موالياااااااد  ……… - 2014يف موالياااااااد  ..…حضاااااااانت ا للمحضاااااااونني )

وجاب ملاف   وبنفقت م ونفقة املتعة، ونفقة العدة، والنفقة الزوجياة الساابقة املقضاي ب اا ن    
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( 2.000بواقااع مبلااغ )  12/10/2018( ماان تاااري   14/2019التوجيااه األسااري رقاام )  

 40.000درهاام، وباادل أاااام  80.000درهاام شاا ريا وباادل سااكن نااا   يقاا  عاان مبلااغ 

درهاام ساانويا، وبسااداد ىااواتري املاااا والك رباااا وا تصااا ت، وبتااوىري لادمااة ومصاااريف  

سااايارة وساااائل ومصااااريف اساااتقدامه وراتباااه     اساااتقدام ا وراتب اااا الشااا ري، وبتاااوىري    

درهم مصاريف البتول شاملة أعمال الصيانة وتبادي  الزياوت وبصافة     1500الش ري، و

درهام( لكا     2000دورية، ودىع املصروىات الدراسية للمحضونني، و سوة العيدين )

واحااد ماان احملضااونني، واجاارة حاضاانة، وبتسااليم ا ا ويااات األصاالية لالبناااا وصااور اي      

اوراق ابوتية حتتاج إلي ا، وباملصاريف ومقابا  اتعاا  احملامااة. علاى ساند مان القاول أن اا         

ه، ودلا  ب اا   14/12/2012زوجة املدعى عليه نوجب عقد الزواج الشرعي املاخرخ يف  

وعاشاااارها معاشاااارة األزواج، واعباااات منااااه علااااى ىااااراو الزوجيااااة الصااااحيح الولاااادين    

ى ا ن، ونظاارا ملااا تعرضات لااه املدعياة ماان ضاارر   املاط ورين و زالاات الزوجياة قائمااة حتا   

جسدي ونفسي من جراا قياه املدعى عليه بالتعدي علي ا جسديا وسب ا وإهانت ا، وسوا 

املعاملااه ماان قبلااه وأهلااه، وعااده إنفاقااه علي ااا وعلااى أبنائااه، ممااا اضااطرها لطاارق بااا        

رقاااام القضاااااا، ممااااا نااااتج عنااااه عقااااد اتفاااااق بين مااااا نوجااااب ملااااف التوجيااااه األسااااري  

، والااطي رتااب للمدعيااة حقوق ااا شاارعية بععااداد     10/1/2019( املااخرخ يف 14/2019)

درهم نفقة زوجية، وأن يوىر لادمة مع راتب اا وتاوىري سايارة. إ      2000مسكن، ومبلغ 

على عقبيه وعاد ملا  ان عليه، ام الزج ب اا حتات طائلاة العقاا       صأن املدعى عليه نك

لتنااازل عاان طلبات ااا موضااوع ا تفاااق األسااري سااالف      نخالفااة القااانون للضاا   علي ااا ل   

 الط ر، مما اضطرها إلقامة الدعوة املاالة.

صاورة ضاوئية مان ساند اإلحالاة مان التوجياه         -وقدمت سندا لدعواها مساتندات من اا:   

ا سااري، وصااورة ضااوئية ماان عقااد النكاااح الشاارعي، صااورة ضااوئية ماان ملااف التوجيااه  

 .2019/ 1/ /10( املخرخ يف 14/2019األسري رقم )

حيث نظرت الادعوة أمااه احملكماة علاى النحاو الثابات نحاضارها، والايت مان لال اا           

حضر و ي  املدعية و طلك و ي  املدعى عليه، وتبادل  الهما املط رات، ام أناه  

بالتواص  مع األطراص عن طريل برنامج التواص  عان بعاد وتابني مثاول و يلاة املدعياة،       

وطلبت اماضرة حجز الدعوة للحكم. وعلياه قاررت احملكماة    ومل ميث  املدعى عليه، 

اسااتجوا  املدعيااة. ىمثلاات املدعيااة واملاادعى عليااه، وقااررت املدعيااة بطلبااات  ااا لوىاااق        

امياااة األساارية، واملعاملااة بامساانى بين مااا. إ  أن املاادعى عليااه رىاا  مجيااع طلبااات          
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ه مااوىر  اااا مجياااع  ها عليااه، وأنااا ااملدعيااة، وصااارح بوجااود حكااام جزائااي يثبااات اعتااادا   

ز الدعوة للحكام هلساة   احتياجات ا، وطلب رى  الدعوة. وعليه قررت احملكمة حج

ه بعحالاااة الااادعوة للتحقيااال. ونفااااذا  لاااطلك امكااام تقااادمت املدعياااة      10/08/2020

يراىق ا ش ودها والدي ا وشقيق ا الطين استمعت  م احملكمة وىل ش ادت م الايت ادلاوا   

 ن حماضرها. وقده املدعي عليه ش ادة الراتب.ب ا على النحو الثابت م

 حكمت احملكمة نا يلي: 12/10/2020وبتاري  

بتطليل املدعية من زوج ا املدعى عليه طلقة بائنة، وعلي ا احصاا عدت ا اعتباار ا مان    /1

 تاري  صريورة حكم التطليل باتا.

درهام تساري شا ريا     2000بعلزاه املدعى عليه بان يخدي للمدعياة نفقاة زوجياة مبلاغ      /2

 اعتبار ا من تاري  امكم وحتى تاري  صريورة حكم التطليل باتا.

 (  ...............و ........بعابات حضانة املدعية  بني ا من املدعى عليه وهما ) /3

درهام تساري شا ريا     1000بعلزاه املدعى عليه بان يخدي للمدعية اجرة حضانة مبلغ  /4

 ريورة حكم التطليل باتا.وذلك اعتبارا من تاري  ص

 4000( مبلاغ  ..……و .……بعلزاه املدعى عليه بان يخدي للمدعية نفقة الولدين ) /5

درهااام بالساااوية بين ماااا للطعااااه والكساااوة شااااملة ملصااااريف املواصاااالت واملساااتلزمات       

،  ما تقضي باعلزاه  12/10/2020الدراسية تسري ش ريا اعتبارا من تاري  امكم 

ري ساايارة للمدعيااة وىاال الرجاا  املعتاااد والصااامة للسااري ومصاااريف        املاادعى عليااه بتااوى  

 صيانت ا.

 13.000بااعلزاه املاادعى عليااه بااان يااخدي للمدعيااة مصاااريف اسااتقداه اخلادمااة مبلااغ    /6

درهم شاملة ملصااريف عما  ا قاماة تسادد ملارة واحادة  ا  سانتني، وان ياخدي للمدعياة           

عتباااااار ا مااااان تااااااري  امكااااام  درهااااام تساااااري شااااا ري ا ا 1300اجااااارة اخلادماااااة مبلاااااغ 

12/10/2020. 

وبصااورة  ..........و .........بااعلزاه املاادعى عليااه بتسااليم املدعيااة أصاا  هويااات احملضااونني  /7

 طبل األص  من مجيع إاباتات األبناا.  

درهام سانويا  بادل مساكن للمدعياة       60.000بعلزاه املدعى عليه بسداد مبلغ وقادر    /8

  رباا وا نتنت اخلاصة نسكن امضانة.  شامل ا ىواتري املاا والك
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باعلزاه املاادعى عليااه مصااروىات الاادعوة ومقاباا  اتعااا  احملاماااة، وباارى  مااا عاادا   /10

 ذلك من طلبات.

يف الااادعوة املتقابلاااة برىضااا ا باااعلزاه راىع اااا مصاااروىات الااادعوة ومقابااا  اتعاااا     /11

 احملاماة.

 550/2020ا سااتئناص رقاام مل ياارت  املاادعى عليااه بااامكم املااط ور ىطعاان عليااه ب 

 .9/11/2020املقيد بتاري  

حكمت احملكمة بال اا امكم املستأنف جزئيا ىيماا قضاى    16/12/2020وبتاري  

من تطليل املساتأنف ضادها مان املساتأنف واساناد       8و  7و  4و  3و  1به يف البنود ارقاه 

اوراق مااا  حضااانة ولاادي ا  ااا ودىااع اجاارة حضااانت ما واجاار مسااكن حضااانت ا وتسااليم      

الثبوتيه والقضاا جمددا برى  الدعوة بشاأن هاط  الطلباات وبارى  ا ساتئناص وتأيياد       

 امكم املستأنف ىيما عدا ذلك والزاه الطرىني مناصفة باملصاريف.

املقيااد  21/2021مل ياارا الطرىااان ب ااطا امكاام ىأقاماات عليااه ا وىل طعن ااا رقاام      

املقياااد بتااااري   30/2021ناااه رقااام  ماااا أقااااه علياااه الثااااني طع 13/1/2021بتااااري  

، وقده  ا  طارص ماط رة جوابياة علاى طعان ا لار بواساطة حمامياه.          17/1/2021

النياباااة العاماااة ماااط رة رأت ىي اااا قباااول الطعااانني شاااكال ويف املوضاااوع   ماااا قااادمت 

، ورأت هااط  ا لاارية يف غرىااة املشااورة ان الطعاانني جااديران     تفااوي  الاارأي للمحكمااة  

ماان قااانون ا جاارااات   183/2جلسااة عمااال بأحكاااه املااادة  بااالنظر ىحااددت لنظرهمااا  

 .2018لسنة  18املدنية  ما عدلت بالقانون رقم 

 :21/2021أو : الطعن 

وحيث تنعى الطاعناة علاى امكام املطعاون ىياه فالفاة القاانون والقصاور يف التسابيب          

ه ان وجتمااا  ذلاااك يف ماااا لالصااات    تد ل وفالفاااة الثابااات يف ا وراق والفسااااد يف ا سااا 

امكم املطعون ىيه الطأ بال اا امكم املساتأنف ىيماا قضاى باه مان تطليال الطاعناة        

على املطعون ضد  وعده القضاا  ا بكاىة املستحقات املتتبة على هطا التطليال لثباوت   

الضرر الواقع علي ا ورى  املطعون ضاد  للصالح ا ثار مان مارة واساتمرار الشاقاق باني         

 الطرىني مما يستوجب نقضه.

مااان قاااانون ا حاااوال  118وحياااث ان النعاااي غاااري ساااديد، ذلاااك ان املقااارر عماااال باملاااادة  

الساااري املفعااول  2019لساانة  8باملرسااوه بقااانون احتااادي رقاام الشخصااية  مااا عاادلت 
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الايت تانص علاى اناه: " اذا مل يثبات الضارر تارى  الادعوة،          29/9/2019اعتبارا مان  

،  و اان مان    ماا ان يرىاع دعاوة جديادة."    تضرر منوان استمر الشقاق بني الزوجني ىللم

( ماان نفااس القااانون أن الضاارر يثباات بطاارق اإلابااات      122املقاارر أيضااا  قكاام املااادة )   

 الشرعية وباألحكاه القضائية قل أحد الزوجني.

ملا  ان ذلك، و انت الطاعنة مل تثبت ان ضررا قد مل ب ا من املطعون ضد  ب  ان اا  

ماان حمكمااة العااني  12/3/2020الصااادر بتاااري   قااد اديناات جزائيااا نوجااب امكاام

الصاااااااادر بتااااااااري    634/2020واساااااااتئناى ا رقااااااام   72/2020ا بتدائياااااااة بااااااارقم  

القاضي برى  استئناص الطاعنة، با عتاداا علاى ساالمة جسام زوج اا       23/6/2020

درهاام مااع وقااف التنفيااط ملاادة اااالم ساانوات،    5000املطعااون ضااد  ومعاقبت ااا بال رامااة  

  يعد ضررا مل ب ا  نه استعم  حقا مشروعا باللجوا اىل القضاا .ا مر الطي  

ملا  ان ذلك و ان التطليل للشقاق جيب أن تسبقه دعاوة باالتطليل للضارر أو الشاقاق     

( املشااار إلي ااا آنفااا، وهااطا مااا مل يتحقاال يف هااط  الاادعوة، و ااان ماان     118/1)املااادة 

يف تقادير البيناات والقارائن القضاائية      املقرر قضاا ان حملكمة املوضوع السلطة املطلقاة 

وان ا تستق  بسلطة ى م وحتصي  الواقع يف الدعوة طاملا  ان استخالصا ا ساائ  ا وإن   

اجملادلة يف ذلك هاي جمادلاة موضاوعية تنحسار عن اا رقاباة حمكماة الانق  متاى أقااه           

امكم قضاا  على أسابا  ساائ ة ويتضامن الارد املساق  لكا  حجاج الطاعناة وأوجاه          

اع ا  وإذ استخلصت حمكماة املوضاوع يف حادود سالطت ا املوضاوعية أن الطاعناة مل       دى

الدعوة املاالة للتفريل الضرر تفتقار   تثبت الضرر املوجب للتطليل وبالتالي قضت باعتبار

إىل إابات وبالتالي قضت بال اا امكم املستأنف والقضااا بارى  الادعوة وماا يساتتبع      

 عه الطعن غري قائم على اساس حريا بالرى .التطليل من طلبات مما يكون م

 :30/2021اانيا: الطعن 

وحيث ينعاى الطااعن  علاى امكام املطعاون ىياه اخلطاأ يف تطبيال القاانون والفسااد يف           

وجيماا  ذلااك يف قولااه ان امكاام املطعااون ىيااه       تد ل وفالفااة الثاباات يف ا وراق ا ساا

 ما مل يراع امكم املطعون ىياه   ألطأ بعده الزاه املطعون ضدها بالدلول يف طاعته

مقدرتااه املاليااة عنااد ىاارا النفقااات و  حاجااة املنفاال علااي م اذ انااه ملتاازه با نفاااق علااى    

والدياه والتاه وعليااه التزاماات بنكياة خبااالص ان لدياه زوجاة الاارة وسايارة اذ ان البنااد        

اخلااامس ماان امكاام املسااتأنف اشااتم  علااى باادل املواصااالت ويطلااب ختفااي  نفقااة          

 درهم ش ريا بالسوية بين ما. 3000اىل  4000لدين من الو
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وحيااث ان النعااي خبصااوه طلااب الطاااعن الاازاه املطعااون ضاادها بالاادلول يف طاعتاااه          

مااان قاااانون ا حااوال الشخصاااية  ماااا عااادلت   56سااديد، ذلاااك اناااه وان  اناات املاااادة   

تاانص علااى مااا يلااي: " للاازوج علااى زوجتااه    2020لساانة  8و  5باملرسااومني بقااانون رقمااي 

. ارضااع او د  من اا ا    2. ا شراص على البيت وامفااظ علاى موجوداتاه.    1حقوق من ا: 

اذا  ااان هناااك مااانع." وقااد أل ااى هااطا الاانص الفقاارة ا وىل ماان ذات املااادة الاايت  اناات   

موجااودة قباا  تعديلاا ا والاايت  اناات تاانص علااى:" طاعتااه باااملعروص." و اناات احملااا م     

مان ذات القاانون    54الزوجة بطاعة زوج ا، ا  ان املاادة  تستند الي ا عند قضائ ا بالزاه 

قااد نصاات علااى امقااوق والواجبااات املتبادلااة بااني الاازوجني ومن ااا املسااا نة الشاارعية          

وحسن املعاشرة وتبادل ا حتاه والعطف واحملاىظة على لري ا سرة، و  يتأتى ذلاك ا   

لشارعية املنصاوه علي اا    بوجود الزوجني معا يف مسكن واحد حتاى تصابح املساا نة ا   

من القانون املاط ور متحققاة باان تساكن الزوجاة ماع زوج اا يف املساكن          54يف املادة 

 من ذات القانون. 75الطي أعد  وتنتق  منه بانتقاله  ما نصت على ذلك املادة 

ملااا  ااان ذلااك، و ااان الثاباات ان العالقااة الزوجيااة الصااحيحة قائمااة بااني الطاارىني وان     

والايت مل   ...........منطقاة   –د  قد وىر مسكنا للزوجية يف مدينة العاني  الزوج املطعون ض

تناهضه الزوجة الطاعنة يف توىري ، و انت الطاعنة مل تثبت تضررها من زوج ا واهلاه  

بالبينااة الشاارعية  مااا ادعاات، و  يكفااي  ابااات ذلااك الضاارر رىع ااا لاادعوة التطلياال    

 يل اماه حمكمة املوضوع  ما بينا آنفا.  ألن ا مل تستطع اابات الضرر املوجب للتطل

وملا  انت الطاعنة قد لرجت من مسكن الزوجية  ما هو اابات مان اوراق الادعوة،    

ىيكون طلب الطاعن عودة زوجتاه املطعاون ضادها اىل بيات الزوجياة املوصاوص مساتندا        

اىل صحيح القانون ويكاون امكام املطعاون ىياه اذ قضاى خباالص ذلاك غاري متفال ماع           

 ون حريا بالنق  اهزئي يف هطا الشل منه  ما سريد يف املنطوق.  القان

واما خبصوه نعيه على امكم املطعون ىيه انه مل يقم نراعاة مقدرتاه املالياة وحاجاة    

أنااه ماان املقاارر يف قضاااا هااط  احملكمااة عمااال  ذلااك املطعااون ضاادهما ىانااه غااري سااديد، 

ماان قااانون األحااوال  63ص املااادة بنصااوه ىق اااا مااطهب مالااك املعمااول بااه يف الدولااة وناا

الشخصية، أن حملكمة املوضوع يف نطاق حتديد ما يتناسب من النفقة مع حاجاة املنفال   

عليه ومع القدرة املالياة للمنفال انطالقاا  مان الوضاع ا قتصاادي زماناا ومكاناا،  اما           

  الساالطة يف تقااديرها دون رقيااب علي ااا يف ذلااك مااا داه قضااا ها ىيااه قائمااا  علااى أساابا   

 سائ ة تكفي ممله.  
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درهام شا ريا  ماا اقار      62.000ملا  ان ذلاك، و اان الثابات ان راتاب الطااعن هاو       

بطلك اماه حمكمة الدرجة ا وىل، مما جيع  من النفقة املفروضة للمحضونني متفقاة  

خصاااية املعتماااد باااالقرار رقااام  ماااع ماااا ورد يف الااادلي  ا رشاااادي لااادعاوي ا حاااوال الش  

و رئيس الدائرة وما اساتقر علياه اجت ااد هاط  احملكماة، ا       من قب  مس 2020لسنة9

ان امكم املطعون ىيه املخيد للحكم املساتأنف قضاى باالزاه الطااعن بسايارة اضااىة       

 اىل اشتمال نفقة الولدين للمواصالت مما يستوجب نقضه جزئيا يف هطا الشل منه.
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 5/4/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –املستشار/ حممد األمني بيب برئاسة السيد 

 . إبراهيم صاحلوعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد، السيد 

 (13) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  136)الطعن رقم 

 ( إابات " ش ادة الش ود " . ضرر . طالق . 1

دة . تقبا  ىي اا شا ا   باني الازوجني إذا  انات شا ادة مسااع. شاروط ا      الش ادة بالضرر  -

 الط ور واإلنام متى تواىرت يف الشاهد الشروط الشرعية لقبول الش ادة .  

الن عااد ن. أساااس عنااد ىق اااا املااطهب املااالكي إ  رجااىي ااا شاا ادة املعاينااة   يقباا   -

 .  ذلك

  

 ( إابات " ش ادة الش ود " . ضرر . طالق .2

لضارر لعاده   قضاا امكم املطعون بارى  دعاوة الطااعن بتطليال املطعاون ضادها ل       -

أن شاا ادة شا ود الطاااعن غاري مقبولااة   بطرياال مان طاارق اإلاباات الشارعية و    اباوت الضارر  

املشااتط يف قبااول شاا ادة األخ  ليااه  مااا أن   ألوتااه ومل يثباات اتصاااى م بااالتييز ألن اام

ىي ااا شاا ادة النساااا.  تقباا  ىااال   شاا ادة مساااعأ ثاارهم نساااا وشاا ادت م شاا ادة معاينااة 

 .  صحيح

. غااري مقبااول   امفااظ الصااادر ماان النيابااة العامااة     الضاارر ااباات بااأمر   بااأن  التمسااك -

 .  عن احملكمة اباعتبار  ليس حكما قضائيا  صادر

  

إن املااادة الثانيااة ماان قااانون األحااوال الشخصااية نصاات علااى أنااه يرجااع يف تفسااري           -1

نصوصه واساتكمال أحكام اا إىل املاطهب الفق اي الاطي ألاطت مناه وقاد اعتماد هاطا           

 الطالق للضرر على مطهب مالك الطي ناص ىق اا   علاى أن الشا ادة بالضارر      القانون يف

بني الازوجني إذا  انات شا ادة مسااع وهاي الايت يقاول ىي اا الشااهد مسعات مان الثقاات             

وغريهاام أو مسعاات ماان الناااس أو ماان اهااريان ووااو ذلااك ماان األلفاااظ الاايت تاادل علااى أن  

س غاري حمصاورين وغاري معيانني تقبا       الشاهد مل يعاين ماا شا د باه وإ اا مسعاه مان أناا       
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ىي ااا شاا ادة الااط ور واإلنااام بشاارط أن تتااوىر يف الشاااهد الشااروط الشاارعية لقبااول         

الش ادة ومن ا إذ  ان الشااهد يشا د أللياه أن يثبات أمااه احملكماة أناه مايز والتيياز          

من قاانون  122درجة ىوق درجة العدالة املشتطة يف أي شاهد  ان و طا ذ رت املادة 

األحاااوال الشخصاااية قباااول الشااااهد ذ ااارا  اااان أن أوأنثاااى يف نطااااق شااا ادة الساااماع    

واشتطت يف ذلك توىر شروط الش ادة الشرعية أما إذا  انت الشا ادة بالضارر شا ادة    

معاينة وليست ش ادة مساع ىال يقب  ىي ا عند ىق اا املطهب املاالكي إ  رجاالن عاد ن    

رة الايت طلب اا ماع التطليال للضارر متفرعاة عناه          واألمر الثاني أن طلبات الطاعن األلا 

 .يتأتى امكم له ب ا إ  مع امكم بالتطليل

 ان امكم املطعون ىيه الطي أل ى ما قضى به امكم املستأنف مان تطليال   إذ  -2

املطعون ضدها على الطاعن للضرر باني يف أسابابه أن الضارر مل يثبات بطريال مان طارق        

دة ش ود الطاعن غري مقبولاة ألمارين أحادهما أن ام إلوتاه ومل      اإلابات الشرعية وأن ش ا

يثبت اتصاى م بالتييز املشتط يف قبول ش ادة األخ ألليه يف مش ور مطهب مالك  ما 

نص عليه للي  يف فتصر  وابن عاصم يف حتفتاه ونقا  ناص  ا  من ماا واألمار الثااني        

دة معايناة   شا ادة مسااع الايت     املانع من قبول ش ادت م أن أ ثرهم نساا وش ادت م شا ا 

يقب  ىي ا ش ادة النساا ومل يقب  طلباتاه األلارة الايت طلب اا ماع التطليال ألن اا متفرعاة         

عنه يتعني أ  حيكم ب ا إ  مع امكم به مع أن ا أيضا ىي ا ج الة ىعنه يكون مصايبا  

فااظ يف قضااائه دون أن ينااال ماان ذلااك مااا ذ اار  الطاااعن ماان أن الضاارر ااباات بااأمر ام    

الصااادر عاان النيابااة العامااة وذلااك ألن األماار لاايس قكاام قضااائي صااادر عاان احملكمااة   

ماان قااانون األحااوال الشخصااية إ ااا نصاات علااى ابااوت الضاارر باألحكاااه         122واملااادة 

القضائية   بأوامر النيابة  ما   ينال منه ما ذ ار  مان أن األصا  يف الشااهد العدالاة      

طعون ضدها طعنت يف  ا  مراحا  ساري الادعوة باأن      ما مل يطعن اخلصم بنفي ا ألن امل

ش ود الطاعن إلوته ومل يثبت تييزهم  ما أن املطلاو  يف شا ود الطااعن لايس جمارد      

العدالة ب  التييز الطي   بد من ابوته أماه احملكمة و اطا  لاه يكاون الطعان جاديرا      

 بالرى .

 احملكماااااااااااااة

ضاد   8/9/2020اه لادة ابتدائياة أباوظيب بتااري      حيث تابني مان األوراق أن الطااعن أقا    

وطلااب ىي ااا تطليق ااا عليااه للضاارر   1094/2020زوجتااه املطعااون ضاادها الاادعوة رقاام  

والشقاق مع إعفائه من التبعات املالية املتتبة على عقد زواج ماا وإلزام اا باأن تعياد إلياه      
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 مجياااااع األمتعاااااة واملمتلكاااااات اخلاصاااااة باااااه ىحكمااااات حمكماااااة البداياااااة بتااااااري        

بتطليل املطعون ضدها على الطاعن طلقة بائناة بينوناة صا رة وبارى       14/12/2020

واملطعاااون ضااادها   1435/2020بااااقي الااادعوة ىاساااتأنف الطااااعن با ساااتئناص رقااام   

حكمات حمكماة ا ساتئناص بعل ااا      2/2/2020وبتاري   56/2021با ستئناص رقم 

دا بارى  طلاب التطليال    ما قضى به امكم املستأنف من التطليال للضارر وقضات جماد    

بااالطعن  2/3/2021وبتأييااد  ىيمااا عاادا ذلااك ىطعاان الطاااعن يف هااطا امكاام بتاااري     

املاا  وقدمت املطعاون ضادها ماط رة جوابياة طلبات ىي اا رىا  الطعان وقادمت النياباة           

العامة مط رة ىوضت ىي ا الرأي للمحكمة اليت رأت يف غرىة املشورة أن الطعن جدير 

   جلسة بدون مراىعة.بالنظر ىحددت لنظر

وحيااث ينعااى الطاااعن علااى امكاام املطعااون ىيااه فالفااة القااانون وفالفااة الثاباات يف         

األوراق والفساد يف ا ستد ل والقصور يف التسبيب ويقول يف بيان يف ذلك ما حاصاله أن  

امكم املطعون ىيه ألطأ يف قضاائه بعل ااا تطليال املطعاون ضادها علياه للضارر وبعاده         

اته األلرة الايت طلب اا ماع التطليال أمااه حمكماة البداياة متجااهال أن الضارر          قبول طلب

اابت بش ادة ش ود الطاعن الطين ش دوا أماه حمكمة البداية وأمر امفظ الصادر عان  

النيابة العامة وأن طلبات الطااعن الايت طلب اا ماع التطليال جاديرة باالقبول لثباوت إضارار          

شاهد هو العدالة ما مل يطعن اخلصم ىيه و طا  لاه  املطعون ضدها به وأن األص  يف ال

 يكون امكم املطعون ىيه معيبا نا يوجب نقضه.

وحيث أن هطا النعي غري سديد وذلك ألمرين أحدهما أن املادة الثانية من قاانون األحاوال   

الشخصية نصات علاى أناه يرجاع يف تفساري نصوصاه واساتكمال أحكام اا إىل املاطهب          

مناه وقاد اعتماد هاطا القاانون يف الطاالق للضارر علاى ماطهب مالاك            الفق ي الطي ألطت

الطي ناص ىق اا   علاى أن الشا ادة بالضارر باني الازوجني إذا  انات شا ادة مسااع وهاي            

اليت يقول ىي ا الشاهد مسعات مان الثقاات وغريهام أو مسعات مان النااس أو مان اهاريان          

ماا شا د باه وإ اا مسعاه مان        ووو ذلك مان األلفااظ الايت تادل علاى أن الشااهد مل يعااين       

أناس غري حمصورين وغري معينني تقب  ىي ا ش ادة الط ور واإلنام بشارط أن تتاوىر يف   

الشاهد الشروط الشرعية لقبول الش ادة ومن ا إذا  اان الشااهد يشا د أللياه أن يثبات      

أماه احملكمة أناه مايز والتيياز درجاة ىاوق درجاة العدالاة املشاتطة يف أي شااهد  اان           

ماان قااانون األحااوال الشخصااية قبااول الشاااهد ذ اارا  ااان أن  122 ااطا ذ اارت املااادة و

أوأنثى يف نطاق ش ادة السماع واشتطت يف ذلك تاوىر شاروط الشا ادة الشارعية أماا إذا      
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 انات الشا ادة بالضاارر شا ادة معايناة وليساات شا ادة مساااع ىاال يقبا  ىي ااا عناد ىق اااا         

ر الثااني أن طلباات الطااعن األلارة الايت طلب اا       املطهب املالكي إ  رجالن عد ن واألما 

 مع التطليل للضرر متفرعة عنه   يتأتى امكم له ب ا إ  مع امكم بالتطليل.  

ملا  ان ذلك و ان امكم املطعون ىيه الطي أل ى ما قضى باه امكام املساتأنف مان     

بطريال مان    تطليل املطعون ضدها على الطاعن للضرر بني يف أسبابه أن الضارر مل يثبات  

طرق اإلابات الشرعية وأن ش ادة ش ود الطاعن غري مقبولة ألمرين أحادهما أن ام إلوتاه    

ومل يثبت اتصاى م بالتييز املشتط يف قباول شا ادة األخ أللياه يف مشا ور ماطهب مالاك       

 ما نص عليه لليا  يف فتصار  وابان عاصام يف حتفتاه ونقا  ناص  ا  من ماا واألمار           

ل ش ادت م أن أ ثرهم نساا وش ادت م ش ادة معاينة   ش ادة مسااع  الثاني املانع من قبو

الاايت يقباا  ىي ااا شاا ادة النساااا ومل يقباا  طلباتااه األلاارة الاايت طلب ااا مااع التطلياال ألن ااا      

متفرعااة عنااه يااتعني أ  حيكاام ب ااا إ  مااع امكاام بااه مااع أن ااا أيضااا ىي ااا ج الااة ىعنااه       

ذ اار  الطاااعن ماان أن الضاارر ااباات  يكااون مصاايبا يف قضااائه دون أن ينااال ماان ذلااك مااا

بأمر امفظ الصادر عن النيابة العامة وذلاك ألن األمار لايس قكام قضاائي صاادر عان        

مااان قاااانون األحاااوال الشخصاااية إ اااا نصااات علاااى اباااوت الضااارر  122احملكماااة واملاااادة 

باألحكاااه القضااائية   بااأوامر النيابااة  مااا   ينااال منااه مااا ذ اار  ماان أن األصاا  يف         

عدالة ماا مل يطعان اخلصام بنفي اا ألن املطعاون ضادها طعنات يف  ا  مراحا           الشاهد ال

سااري الاادعوة بااأن شاا ود الطاااعن إلوتااه ومل يثباات تيياازهم  مااا أن املطلااو  يف شاا ود   

الطاعن ليس جمرد العدالة با  التيياز الاطي   باد مان ابوتاه أمااه احملكماة و اطا  لاه           

 يكون الطعن جديرا بالرى .
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 18/4/2021ة جلس

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 . إبراهيم صاحلوعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد، السيد 

 (14) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما 

 ( حضانة . مسكن امضانة . نفقة . و ية . 1

  منااه يف احاادة حااالتني.  اعفااا . . أساااس ذلااك مسااكنه رةالتاازاه وىل احملضااون بااأج  -

 .  : وجود مسكن فصص لسكناها: وجود مسكن جلكه اماضنة والثانيةاألوىل

. عفى وىل احملضون مناه   عليه اماضنة من ج ة عمل ا   يبدل املسكن الطي حتص -

 .  ل ا. مثالوجو  أن يكون مسكنا  عينيا  فصصا  ا من ج ة عم

  

 متعه . مطاهب ىق ية . شريعه إسالمية . ( طالق . 2

ب اا الزوجاة  ماا لاو      آتات استحقاق املطلقة متعة إذا علل الزوج الطاالق علاى مساألة     -

 .  . أساس ذلك وعلته. مثالىفعلتقال  ا إذا لرجت من البيت ىانت طالل 

  

 . رجعه. طالق. نفقة( 3

 .  علته. مثالالعدة. أساس ذلك و لاللاستحقاق املطلقة رجعيا  نفقة  -

  

 . أجرة. حضانة. نفقة( 4

ياااة باحملضاااون ولااايس مقابااا  أجااارة امضاااانة حااال اماضااانة مقابااا  اإلشاااراص والعنا -

  ميناع مان القضااا باأجرة     باأجر . وجاود لادماة   تالص ذلاك عان عما  اخلادماة    . اللدمته

 .  . مثالا جرين. جواز اهمع بني امضانة

  

 . تعليم. مدارس. نفقة( 5

ليااة من ااا إ  ذمتااه املا .   تاايأامللاازه ب ااا وىل احملضااون علاايم جاازا ماان النفقااة  نفقااة الت -

 .  مثال .بالسداد الكام   ا
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 . طالق. متعه. حمكمة املوضوع " سلطت ا "( 6

مان الطاالق مماا     تناساب ا ماع حجام الضارر الاطي أصااب ا      تقدير متعاة املطلقاة ومادة     -

 .  ئ ا مة املوضوع ما داه قضا ها ساتستق  به حمك

 .  مثال لتقدير سائغ -

  

 جواز سفر . حضانة . و ية . ( 7

. مااا مل إ  يف حالااة الساافر ىيساالم للحاضاانة  للااوىل ا حتفاااظ  ااواز ساافر احملضااون    -

 .  وقت اماجة. مثال  االوىل يف تسليمه  تثبت اماضنة تعنت

  

 ( نفقة . شريعه إسالمية . مطاهب ىق ية . 8

 تسكن مع زوج اا اماضار يف بيتاه أناه   ينفال علي اا يف املادة        ادعاا الزوجة اليت   -

. صدقت الزوجة يف قو اا بشارط أن حتلاف    على رىع الدعوة وانكار الزوج ذلكالسابقة 

. علااة ذلااك . قضاااا امكاام بنفقااة للطاعنااة ملاادة سااتة أشاا ر سااابقة علااى رىااع     كعلااى ذلاا

ل املاادة وهااي لااارج بياات    طااواأن املطعااون ضااد  مل يتفاال علي ااا    أن حلفاات الاادعوة بعااد  

 .الزوجية. صحيح

  

وحيااث إنااه عاان نعااي الطاااعن إللزامااه بااأداا باادل سااكن حضااانة للمطعااون ضاادها    -1

ىمردود نا هو مقرر قانونا من أن ولي احملضون ملزه بنفقة مسكن احملضون ألن اا مان   

ل ن األحاوا مان قاانو   148/2، وإذ  انات املاادة   الت النفقة الواجب عليه دىع اا لاه  مشتم

جيب على من يلازه بنفقاة احملضاون أجارة مساكن حاضانة إ        الشخصية تنص على أنه )

( و اان مفااد ذلاك    مسكنا تقيم ىيه أو فصصاا لساكناها  إذا  انت اماضنة جلك 

مان تاوىري مساكن لاه يف إحادة حاالتني: األوىل: هاي        أن هط  املادة أعفت والد احملضاون  

، ىاعذا مل  د مسكن فصاص لساكناها  وجود مسكن جلكه اماضنة. والثانية: وجو

 ااا يثباات أن للحاضاانة مسااكنا جلكااه أو أن هناااك مسااكنا فصصااا لسااكناها ىعن     

عقاد إجياار    ان ذلك و ان الطااعن قاد قاده   وإذ   .تستحل مسكنا للحضانة أو أجرته

، إ  أن هاطا العقاد   املطعون ضدها قد لصصت  ا مساكنا  مدلال به على أن ج ة عم 
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، و اان املقارر قانوناا أن حجياة الورقاة      عات عليه مان أي مان طرىياه   أية توقيقد لال من 

، و أن التوقياع هاو املصادر القاانوني الوحياد إلضافاا       العرىية مساتمدة مان التوقياع وحاد     

  تكون  ا أياة حجياة   علي ا ىعن ا  ق العرىية وعند للوها من التوقيعامجية على األورا

، ومن ام ىاعن هاطا العقاد      أي ممن ورد امسه ب ا تزامات قب ، و  تولد أية إليف اإلابات

، وهاو ماا يكاون    املطعون ضدها قاد لصصات مساكنا  اا     يعد دليال على أن ج ة عم 

الشأن على غري أساس حريا بالرى ، وإذ  ان ذلاك و اان    معه ادعاا الطاعن يف هطا

عااده اسااتحقاق املطعااون ضاادها باادل مسااكن حضااانة لتقاضااي ا  باادل       ادعاااا الطاااعن 

يف  عباارة ) فصصاا لساكناها ( الاواردة    سكن من ج ة عمل ا  غاري مقباول ذلاك  أن    م

سالفة البيان   تعإ املقاب  املاادي للساكن الاطي حتصا  علياه اماضانة        148/2املادة 

نقادي    .  وأن مقاب  الساكن ال ا تعإ املسكن العيإ املخصص  امن ج ة عمل ا وإ 

ا يكون معه امكم قد صادص صاحيح القاانون دون   . وهو مينزل منزلة السكن العيإ

أن ينال منه التفات احملكمة عن طلب الطاعن فاطبة ج ة عم  املطعون ضادها بشاأن   

تقاضي ا بدل مسكن من ج اة عملا ا  لعاده جادوا  وملاا هاو مقارر مان أناه   إلازاه علاى            

ا مل يثبات  احملكمة نخاطبة أي ج ة لالستعاله من ا عن مستند يفياد أحاد األطاراص ما    

،  ومل يقاده الطااعن ماا يفياد     تند ا ملطلاو  بااإلجرااات املقاررة   تعطر امصاول علاى املسا   

، و  علاى احملكماة إن التفتات    باإلجرااات املقررة قانوناا  تعطر حصوله على هطا املستند

عمااا يااثري  الطاااعن باادعوة إقاارار املطعااون ضاادها بااأن ج ااة عملاا ا قااد لصصاات  ااا            

، وأن املطعاون ضادها يف تعليق اا علاى ذلاك      مه من عقد إجياار ا على سند مما قدمسكن

ي هااط  العبااار  ، وأنااه اعتاا(قاادبااارة ) وعلااى ىاارا صااحة هااطا الع أوردت يف مااط رت ا ع

، ذلك أن القضاا قد استقر على أن التعبري عن اإلرادة يف اإلقرار جياب  إقرارا من ا بطلك

يقاام دلياا  يقاايإ علااى وجااود   أن يكااون صاارحيا و  جيااوز قبااول اإلقاارار الضاامإ مااا مل  

مرمااا  إذ جيااب أن يثباات اماال املقاار بااه علااى ساابي  اهاازه والاايقني ىااعذا شااابه مظنااة أو      

 –يف حقيقتاه   –ألن اإلقارار   ه صااحبه مان قبيا  اإلقارار امللازه،     اعاتا  شاك ىاال يخلاط با     

 ، ومان اام  يعد عمال ضاارا ضاررا حمضاا بااملقر     ، وهو ب ط  املثابةنزول من املقر عن حقه

والعباارة ساالفة    ،تادل د لاة أ يادة علاى قصاد اإلقارار      جيب أن تكون إرادتاه واضاحة و  

، وإذ التااازه لاااى ماااا يدعياااه الطااااعن و  نصاااا ىياااهالااط ر ليسااات صااارحية يف الد لاااة ع 

، ومن ام ىعن نعي الطااعن يف  ىعنه يكون قد واىل  صحيح القانونامكم هط  املباد  

 .الرى هطا الشأن يكون على غري أساس حريا ب



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

86 

وحيث إنه عن نعي الطاعن إللزامه باملتعة للمطعون ضدها  رغام أن اا هاي املتساببة      -2

مان قاانون األحاوال الشخصاية قاد نصات        140يف الطالق ىمردود بأناه ملاا  انات املاادة     

على أناه ) إذا طلال الازوج زوجتاه املادلول ب اا يف زواج صاحيح بعرادتاه املنفاردة ومان غاري            

مان قاانون األحاوال الشخصاية     2/3عاة ......( و اان املقارر باملاادة     طلب من اا اساتحقت مت  

أناه ) إذا مل يوجااد نااص يف هاطا القااانون حيكاام نقتضاى املشاا ور ماان ماطهب مالااك ااام     

وإذ مل ياانظم قااانون األحااوال  طهب الشاااىعي ااام مااطهب أبااي حنيفااة (مااطهب أ ااد ااام ماا

، و ااان ىق اااا  املعلااليف الطااالق يف حالااة الطااالق   الشخصااية مسااألة حتديااد املتساابب   

 –ماثال   –املالكية قد نصوا على أن الزوج إذا علال الطاالق علاى مساألة، ىقاال لزوجتاه       

، ىاعذا لرجات الزوجاة أو    بت إىل املكان الفالني ىعنك طاالل إذا لرجت من البيت أو ذه

، ىااعن الزوجااة وإن  اناات هااي الاايت نفااطت املكااان املعلاال عليااه ووقااع الطااالق ذهباات إىل

، ومان اام   لطالق امقيقي هو تعليل مان الازوج  ه حتى وقع الطالق إ  أن سبب ااملعلل علي

ىااعن الاازوج يف هااط  امالااة يكااون هااو املتساابب يف الطااالق قساابانه ماان قاادح شاارارة          

 الطالق وأجج نريان ا وسعرها بعقحامه  لمة

ك . ملاا  اان ذلا   ني زوجتاه  وعلاى ذلاك تلزماه املتعاة     ( حال احتداه لالص بيناه وبا  )الطالق 

هاو مان   ) مطعون ضدها نتعة على ساند مان أناه   و ان امكم املطعون ىيه قد قضى لل

بقولاه  اا إذا لرجات مان      –رمى ميني الطالق على زوجتاه بالصاورة الايت وردت بااألوراق     

وقد حتقل شرط اليمني ىيكون بطلك قد أسس لوقاوع   -املنزل  ب ري إذني ىأنت طالل 

هاط  األسابا  تصاادص صاحيح      ( و انات مان الزوجاة   دته املنفردة ودون طلبالطالق بعرا

يكااون علااى غااري أساااس  عاايوماان ااام ىااعن الن القااانون، ىااعن امكاام  يكااون صااحيحا،

 .حريا بالرى 

وحيااث إنااه عاان نعااي الطاااعن إللزامااه بنفقااة عاادة طااوال ىااتة  العاادة رغاام عااده               -3

ستحل نفقت اا لاالل   استحقاق ا  ا ىمردود بأنه ملا  ان املقرر قانونا أن املطلقة رجعيا ت

مان   69العدة لكون ا تظ  حمتبسة لزوج ا و ا  ام  حقوق الزوجة عمال بانص املاادة   

 :    قانون األحوال الشخصية، وبقول ابن عاصم يف التحفة

 وحال ذات طلقة رجعية يف عدة     ***     حالة الزوجية من واجب عليه  اإلنفاق   

ىعنااه  املطعااون ىيااه قااد التاازه هااطا النظاار   وإذ  ااان امكاام املسااتأنف املخيااد بااامكم   

،و  جياادي الطاااعن نفعااا مااا يااثري  ماان عااده اسااتحقاق  يكااون قااد واىاال صااحيح القااانون

املطعون ضدها هط  النفقة لكون ا قد بانت منه وهى غري حام  ملاا هاو مقارر شارعا مان      
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 ااا املطلقاة رجعياا هاو أن    و   نفقااة العادة علاى الازوج لزوجتااه   أن السابب الاطي يقتضاي وجا    

ىال جيوز  ا أن تتزوج رجال غري  ما مل تانق    -حمتبسة يف مدة العدة مل هطا الزوج 

ولاو مل يثبات    ، ى ى تستحق ار إىل ما إذا  انت حامال من عدمهدون نظ -عدت ا منه 

 .، ومن ام ىعن النعي  يكون على غري أساس حريا بالرى أن ا  انت  حامال

ن ه بأجرة حضانة ىمردود نا هاو مقارر قانوناا ما    وحيث إنه عن نعي الطاعن إللزام -4

وهى من امقوق اليت  فل ا  ا القانون بانص املاادة    أن أجرة امضانة من حل اماضنة

عناياة باحملضاون ولايس مقابا      من قانون األحوال الشخصية مقابا  اإلشاراص وال   148/3

روضاه مقابا    ، وأجارة اماضانة مف  م  اماضنة  تلف عن عم  اخلادمة، وأن علدمته

ما تتحمله من معاناة رعاية وعناياة باحملضاون يف صاحته وأ لاه ولباساه وصااحل تنشائته        

أعبااا   ، خبالص عم  اخلادماة املتمثا  ىيماا تقاوه باه مان      ىل أن يبلغ أشد  وتنت ي م مت اإ

، ولطلك ىاعن طبيعاة عما   ا  من ماا ختتلاف عان األلارة         البيت  نسا وغسيال وط وا

  ميناع مان   ،  ما أن املقارر أيضاا أن وجاود لادماة     إ عن األلرةوم مة إحداهما   ت 

، وإذ  اان  بني أجرة امضانة وأجارة اخلادماة   وأنه جيوز اهمع القضاا بأجرة امضانة

، و  يناال مناه    يكون قد صدر مواىقا صاحيح القاانون  امكم قد التزه هطا الن ج ىعنه 

ليساوا قاجاة إىل حاضانة ملاا هاو      ما جسك به الطااعن مان  اي سان احملضاونني وأن ام       

مقرر يف قضاا هط  احملكمة من أن الدىع بكون األو د بعد  ايهم واعتماادهم علاى    

أنفسااا م أصااابحوا يف غاااري حاجاااة إىل لدماااة أم ااام غاااري مناااتج ذلاااك أن أجااارة امضاااانة   

، مااع أن األو د حساابما هااو ااباات ماان اساتحقت ا اماضاانة مضااانة األو د،   خلاادمت م 

و  جيادي الطااعن نفعاا ماا يتمساك       .الوا حمتاجني خلدمة أم م اماضانة لف  زواائل امل

، أار سلبا علاى رعايت اا للمحضاونني    ، إذ مل يثبت أن ذلكاملطعون ضدها تعم  به من أن

 .ىضال عن أن ذلك تصب آاار  بشك  إجيابي على احملضونني ماليا واجتماعيا

ه املدرسااية واهامعيااة رغاام قيامااه    وحيااث إنااه عاان نعااي الطاااعن إللزامااه بالرسااو       -5

، مان النفقاة امللازه ب اا أ  احملضاون     بسدادها ىمردود بأنه ملا  انت نفقاة التعلايم جازاا    

، و اان امكام   يأ من اا إ  بالساداد الكاما   اا    ومتى ابتت عليه ىعن ذمته املالية   تا 

أقاااه  املطعااون ىيااه قااد سااج  علااى الطاااعن عااده قيامااه بسااداد  اماا  هااط  الرسااوه إذ     

الطااعن   يعاارا يف تساديدها وقاال إناه      ) قضاا  على ساند مماا أورد  ندوناتاه مان أن    

( ومان  ستمرار يف سادادها للج اات املختصاة   قائم بسدادها وأن احملكمة ترة إلزامه با 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

88 

، وهو ما يكاون معاه النعاي علاى     كون قد جاا مواىقا لصحيح القانونام ىعن امكم ي

 غري أساس حريا بالرى .

ناا هاو   وحيث إنه عن نعي الطاعنة على امكم إلقالله مقدار مبلغ املتعة ىمردود  -6

مقرر قانونا من أن تقدير متعة املطلقة ومدة تناسب ا مع حجم الضارر الاطي أصااب ا مان     

الطااالق ومااع قاادرة املطلاال املاديااة هااو ممااا تسااتق  بااه حمكمااة املوضااوع ماااداه قضااا ها   

، ا الثابت من األوراق وتكفاي مملاه، وإذ  اان ذلاك     قائما على أسبا  سائ ة  ا أصل

ت يف نطاق سلطت ا  محكمة موضوع قاد رأ و انت احملكمة املطعون يف حكم ا و 

مااان قاااانون األحاااوال   140ة ، وقانوناااا إعماااا  باملااااد أن الطاعناااة تساااتحل املتعاااة شااارعا  

بلاغ  ل بالطاعنة ن، وقدرت ا حسب حال املطعون ضد  وحسب الضرر الطي مالشخصية

، ويضاحى هاطا   ن، ىعن حكم ا يكون قد جاا مواىقاا لصاحيح الفاانو   تسعة آ ص درهم

النعي جمرد جدل موضوعي ىيماا حملكماة املوضاوع مان سالطة يف تقادير املتعاة وهاو ماا          

 . جيوز إاارته أماه هط  احملكمة ويتعني رىضه

ضاونني  وحيث إنه عن نعي الطاعنة بشأن رى  طلب ا ا حتفاظ  اوزات سافر احمل   -7

 - 1مان قاانون األحاوال الشخصاية تانص علاى أن )        157ىمردود بأنه ملا  انات املاادة   

-2إ  يف حالااة الساافر ىيساالم للحاضاانة.    ......للااولي ا حتفاااظ  ااواز ساافر احملضااون     

ي يف تسااليمه للقاضاي أن ياأمر بعبقاااا جاوز السافر يف يااد اماضانة إذا رأة تعنتاا ماان الاول       

وبينت املط رة اإليضاحية للقانون يف تعليق ا على هط  املاادة أن   للحاضنة وقت اماجة (

يف  ، وعن ا حتفاظ نتعلقاته مان جاوز سافر وماا    ص  أن الولي هو املسخول عن الولد) األ

، وأن للقاضااي أن يااأمر بعبقاااا جااوز الساافر يف يااد   حكم ااا وجيااب أن يكااون يف حوزتااه 

لسافر إىل العاالج   ضانة وقات اماجاة  ا   اماضنة إذا رأة تعنتا من الولي يف تسليمه للحا

( وقد استقر قضاا حمكمة النق  على أن للولي ا حتفاظ  واز سافر  أو امج والعمرة

تسااليم ، مااا مل يثباات أن الااولي تعناات يف    إ  يف حالااة الساافر ىيساالم للحاضاانة   احملضااون 

ضاد   و انت الطاعنة مل تدع أن املطعون  اهواز للحاضنة وقت اماجة، ملا  ان ذلك،

، ومل يكان جمارد قو اا    ا عناد اماجاة  تعنت  ىعال يف تسليم جوازات سفر احملضونني  

رىاا  ، وماان ااام ىااعن امكاام إذ وص يتعناات ( بالكااايف يف هااطا الشااأناملرساا  بأنااه ) ساا

، وهااو مااا يكااون معااه النعااي علااى غااري أساااس حريااا    طلب ااا حماا  النعااي يكااون مصاايبا  

 .بالرى 
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علاى   رى  طلب ا نفقاة زوجياة ملادة ساتة أشا ر ساابقة      وحيث إنه عن نعي الطاعنة ل -8

، ذلك أن ىق اا املطهب املالكي الاطي هاو أول ماا أحاال إلياه قاانون        رىع الدعوة ىسديد

األحوال الشخصية بالنسبة ملا مل ياط ر ىياه نصاوا علاى أن الزوجاة الايت   تساكن ماع         

، وادعاى الازوج أناه    لساابقة   ينفال علي اا يف املادة ا    زوج ا اماضر يف بيته إذا ادعت أناه 

 ان ينفل علي ا يف تلك املدة صدقت يف قو ا أنه مل يكن ينفل علي ا بشرط أن حتلاف  

على ذلك ألن  ون ا   تسكن معه يف بيته شاهد عريف  ا هرياان العارص ال الاب باأن     

اق ، ودعوة الزوجة املتعلقة بعده إنفا زوجته اليت   تسكن معه يف بيته الزوج  ينفل على

زوج ا علي اا دعاوة مالياة تثبات عناد املالكياة بشااهد ماع مياني و  ىارق باني أن يكاون             

، ولكاان الاادعاوة املاليااة عنااد املالكيااة   تثباات  الشاااهد شخصااا معينااا أو عرىااا جاريااا 

، ىاعذا نكلات الزوجاة الايت تساكن يف  غاري بيات        الشاهد وحد  جمردا عن اليمني معاه ب

نفال علي اا   ت اليمني لزوج ا الاطي ادعاى أناه  اان ي    زوج ا عن اليمني معه شاهدها وج 

، وإن زوجاة املتعلقاة بعاده إنفاقاه علي اا     ، ىعن حلاف ساقطت دعاوة ال   ليحلف على ما قاله

نكاا  هااو أيضااا عاان الاايمني صاادقت الزوجااة يف قو ااا أنااه مل يكاان ينفاال علي ااا  ألن           

و حاصا   ، هاطا ها  ا مان النا ا  الثااني للنا ا  األول    النكول يعد بعد النكول تصاديق 

، وإذ ب قانونااا  تطبيقااه يف هااط  الاادعوة الفقااه املااالكي يف هااط  املسااألة وهااو الااطي جياا  

 ان ما تقده و ان الثابت باألوراق أن الطاعنة تسكن لارج بيت الزوجية ،وأن ا عاي  

ة سااتة ا تصااال املرئااي وأماااه هااط  احملكمااة حلفاات أن املطعااون ضااد  مل ينفاال علي ااا ملااد 

، ومن اام ىاعن دعاوة الطاعناة باأن املطعاون ضاد  مل ينفال         لدعوةأش ر سابقة على رىع ا

علي ااا طااوال تلااك املاادة تكااون علااى أساااس صااحيح ماان القااانون وهااو مااا يسااتتبع نقاا       

 امكم املطعون ىيه جزئيا وإل اا امكم املستأنف يف هطا الشأن.

 احملكماااااااااااااة

بتااااااري  الثااااااني  و  وحياااااث إن واقعاااااات الطعااااانني تتحصااااا  يف أن الطاعناااااة يف الطعااااان 

  625/2020 يب ا بتدائيااة أقاماات الاادعوة رقااام    وأماااه حمكمااة أبااوظ     7/6/2020

مواليااااد  ...........بطلااااب امكاااام بعابااااات حضااااانت ا لااااالو د )      علااااى املطعااااون ضااااد    

 .........، 29/7/2008موالياااااااااد  .......، 4/1/2004موالياااااااااد  ......، 19/12/2001

ن ضااد  بااأن يااخدي  ااا ( وإلاازاه املطعااو8/5/2014مواليااد  .........، 6/9/2010مواليااد 

( ونفقااة عاادة ومتعااة ونفقااة للمحضااونني شاا ريا     مخجاا  امل اار )مخسااة آ ص دينااار أردنااي   

ولادمة وبدل مواصالت وأجرة مسكن حضانة وأجرة حضانة ونفقة زوجية سابقة لساتة  
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عيااة واملدرسااية  امأشاا ر واحتفاظ ااا  ااوزات ساافر األو د وإلزامااه بتسااديد الرسااوه اه     

 .لالو د اخلمسة

،  .....قضاااات احملكمااااة بعابااااات حضااااانة الطاعنااااة لااااالو د ) 12/11/2020وبتاااااري  

( إىل أن يبلااغ الااط ران وتتاازوج األنثيااان مااا مل يقضااى أو يتفاال        ........،  ..........، ...........

آ ص ديناار   ب ري ذلك وإلزاه املطعون ضد  بأن ياخدي للطاعناة مخجا  م رهاا مبلاغ مخساة      

أردني أو ما يعادله بالدرهم اإلماراتي ونفقة عدت ا مبل ا قدر  ) مثانية أ ص درهم ( نفقاة  

لاري حتاى   شاملة للعدة وساكناها عان  اما  املادة مان تااري  إاباات طالق اا الرجعاي األ         

 .......،........( وبقياة األو د احملضاونني )   ...........، ونفقاة ابن ماا )   إابات انقضاا عدت ا منه

( مبل ااا قاادر  مخسااة آ ص درهاام شاا ريا بالسااوية بياان م مجيعااا نفقااة         ...........، ..........، 

شاملة الطعاه والشرا  والكسوة واملواصالت وما ينوبه است الك املسكن مان لادمات   

علاى   11/6/2020املاا والك رباا واإلنتنت من تاري  املطالباة القضاائية اماصالة يف    

، ومبل ا قدر  مثانياة آ ص درهام تادىع    ذلك ما قد سدد  م من نفقة مخقتةن أن  صم م

ملرة واحدة لرسوه استقداه اخلادمة وما ينو  تثبيت اإلقامة  ا وىال القاوانني واملتطلباات    

، وإلزاماه بتساليم الطاعناة أجارة تلاك      نونا لدة اه اات الرمسياة بالدولاة   الآلزمة لطلك قا

درهاام شاا ريا اعتبااارا ماان تاااري  اسااتقداه اخلادمااة وأجااارة         900اخلادمااة مبل ااا قاادر     

ألف درهم سنويا من تاري  املطالبة القضائية اماصالة   45مسكن امضانة مبل ا قدر  

وأجرة حضاانة مبل اا قادر  مخسامائة درهام شا ريا اعتباارا مان تااري            11/6/2020يف 

 .باتوبرى  ما عدا ما تقده من طل 11/6/2020املطالبة القضائية يف 

وحيااث إن هااطا القضاااا مل يلاال قبااو  لاادة الطاارىني ىأقاماات الطاعنااة ا سااتئناص رقاام        

وأقاااااااه املطعااااااون ضااااااد  ا سااااااتئناص رقاااااام     17/11/2020بتاااااااري   1247/2020

، وبتاااااري  أماااااه حمكمااااة اسااااتئناص أبااااوظيب  19/11/2020بتاااااري  1261/2020

ماان رىاا  حكماات احملكمااة بعل اااا مااا قضااى بااه امكاام املسااتأنف    22/12/2020

لطلب املتعة والرسوه الدراسية واهامعية والقضاا جمددا بعلزاه املطعون ضد  بأن ياخدي  

درهااام متعت اااا وأن يسااادد الرساااوه الدراساااية واهامعياااة ألو د       9000للطاعناااة مبلاااغ  

امكاام املسااتأنف  ه ات ااا املختصااة عاان هااطا العاااه الدراسااي ولالعااواه القادمااة وتأييااد 

 .ىيما عدا ما ذ ر

     28/2021 الطعان رقام    يث مل يرت  الطرىاان هاطا امكام ىأقااه  املطعاون ضاد       وح

، 20/1/2021بتااري   43/2021 الطاعنة الطعن رقام  وأقامت 17/1/2021 بتاري  
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 رة جوابياة الاتمس ىي اا رىا      ماط  28/2021وقده حمامي املطعون ضدها يف الطعن 

ابياة شخصاية الاتمس    ة جومط ر43/2021، وقده املطعون ضد  يف الطعن رقم الطعن

، وقاادمت النيابااة العامااة مااط رة يف  اا  طعاان ىوضاات ىي ااا الاارأي    ىي ااا رىاا  الطعاان 

، ماا حكام واحاد   ضام الطعانني ليصادر ىي     –يف غرىة املشورة  –للمحكمة اليت قررت 

ورأت ضاارورة املراىعااة الشاافوية ومساااع أقااوال اخلصااوه أنفساا م ىحااددت لااطلك جلسااة         

بشخصاي ما عاي ا تصاال املرئاي وحلفات الطاعناة        حيث حضر الطرىاان  19/4/2021

ة ساتة أشا ر ساابقة علاى     بأن املطعون ضد  مل ينفل علي ا ماد  43/2021يف الطعن رقم 

 مة امكم يف الدعوة  لسة اليوه.، وقررت احملكرىع الدعوة

 28/2021أو  : الطعن رقم 

طااأ يف تطبيقااه  وىيااه ينعااي الطاااعن علااى امكاام املطعااون ىيااه فالفااة القااانون  واخل       

باعتمااد ماا    9/2020واإللالل قل الدىاع وفالفة قرار مسو رئيس دائرة القضاا رقم 

جاااا بالاادلي  اإلرشااادي لاادعاوة األحااوال الشخصااية ألساابا  سااتة بين ااا يف   أنااه أيااد           

درهام سانويا بادل     45000امكم املستأنف يف إلزامه بأن يخدي للمطعون ضادها مبلاغ   

ك لتقاضااي ا باادل سااكن ماان ج ااة عملاا ا،    اسااتحقاق ا لااطل سااكن حضااانة رغاام عااده   

تاادليال علااى قياااه ج ااة عملاا ا بتخصاايص مسااكن  ااا   وأهاادر عقااد اإلجيااار الااطي قدمااه 

لبااه فاطبااة ج ااة عملاا ا  ااطا والتفاات عاان إقرارهااا بااطلك يف مااط رات ا، والتفاات عاان ط

قاة لاالو د   رغم عده اساتحقاق ا  ماا،  ماا ألزماه بنف     الشأن، وألزمه نتعة ونفقة عدة

وأجرة لادمة ورسوه اساتقدام ا وأجارة حضاانة ومصاروىات دراساية وجامعياة ناا يفاوق         

ىل ، وألزمه باأجرة حضاانة رغام عاده حاجاة األو د إ     نيته للبنوكطاقته ودون مراعاة ملديو

ا تعمااا  و  تقاااوه خبدماااة   ، وأن املطعاااون ضاااده حاضااانة لكاااي سااان م ولوجاااود لادماااة   

وهااو مااا  .سااية واهامعيااة رغاام قيامااه بساادادها  سااوه املدر،  مااا ألزمااه بالراحملضااونني

 يعيب امكم ويستوجب نقضه.

وحيث إنه عن نعي الطاعن إللزاماه باأداا بادل ساكن حضاانة للمطعاون ضادها ىماردود         

نااا هااو مقاارر قانونااا ماان أن ولااي احملضااون ملاازه بنفقااة مسااكن احملضااون ألن ااا ماان            

مان قاانون األحاوال     148/2 انات املاادة   ، وإذ الت النفقة الواجب علياه دىع اا لاه   مشتم

الشخصية تنص على أنه ) جيب على من يلزه بنفقاة احملضاون أجارة مساكن حاضانة إ       

إذا  انت اماضنة جلك مسكنا تقيم ىيه أو فصصا لسكناها ( و اان مفااد ذلاك    

أن هط  املادة أعفت والد احملضون من توىري مسكن لاه يف إحادة حاالتني : األوىل : هاي     
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، ىاعذا مل  لثانية : وجود مسكن فصص لساكناها . واجود مسكن جلكه اماضنةو

ا يثباات أن للحاضاانة مسااكنا جلكااه أو أن هناااك مسااكنا فصصااا لسااكناها ىعن اا       

وإذ  ان ذلك و ان الطاعن قاد قاده  عقاد إجياار     تستحل مسكنا للحضانة أو أجرته. 

، إ  أن هاطا العقاد   نااملطعون ضدها قد لصصت  اا مساك   مدلال به على أن ج ة عم 

، و اان املقارر قانوناا أن حجياة الورقاة      أية توقيعات علياه مان أي مان طرىياه    قد لال من 

، و أن التوقيااع هاو املصادر القاانوني الوحياد إلضاافاا     العرىياة مساتمدة مان التوقياع وحاد      

ياة    تكون  ا أية حجامجية على األوراق العرىية وعند للوها من التوقيع  علي ا ىعن ا 

، ومن ام ىاعن هاطا العقاد      تزامات قب  أي ممن ورد امسه ب ا، و  تولد أية إليف اإلابات

، وهاو ماا يكاون    املطعون ضادها قاد لصصات مساكنا  اا      يعد دليال على أن ج ة عم 

الشأن على غري أساس حريا بالرى ، وإذ  اان ذلاك و اان     معه ادعاا الطاعن يف هطا

لتقاضااي ا  باادل  طعااون ضاادها باادل مسااكن حضااانة    عااده اسااتحقاق امل  ادعاااا الطاااعن 

أن عباارة ) فصصاا لساكناها ( الاواردة  يف      مسكن مان ج اة عملا ا غاري مقباول ذلاك      

سالفة البيان   تعإ املقابا  املاادي للساكن الاطي حتصا  علياه اماضانة         148/2املادة 

نقادي    ل.  وأن مقابا  الساكن ا  ا تعإ املسكن العيإ املخصص  امن ج ة عمل ا وإ 

. وهو ما يكون معه امكم قد صاادص صاحيح القاانون دون    ينزل منزلة السكن العيإ

أن ينال منه التفات احملكمة عن طلب الطاعن فاطبة ج ة عم  املطعاون ضادها بشاأن    

تقاضي ا بدل مسكن مان ج اة عملا ا  لعاده جادوا  وملاا هاو مقارر مان أناه   إلازاه علاى             

ستعاله من ا عن مستند يفياد أحاد األطاراص ماا مل يثبات      احملكمة نخاطبة أي ج ة لال

ومل يقااده الطاااعن مااا يفيااد  رااات املقااررة، تعااطر امصااول علااى املسااتند ا ملطلااو  باااإلج 

، و  علاى احملكماة إن التفتات    ستند باإلجرااات املقررة قانوناا تعطر حصوله على هطا امل

ا عمل ا قد لصصت  ا مسكنعما يثري  الطاعن بدعوة إقرار املطعون ضدها بأن ج ة 

، وأن املطعون ضدها يف تعليق اا علاى ذلاك أوردت يف    على سند مما قدمه من عقد إجيار

ي هاط  العباار  إقارارا من اا     ، وأناه اعتا  بارة ) وعلى ىرا صحة هاطا العقاد (  مط رت ا ع

، ذلك أن القضاا قد استقر على أن التعابري عان اإلرادة يف اإلقارار جياب أن يكاون      بطلك

رحيا و  جيوز قبول اإلقرار الضمإ ما مل يقم دلي  يقايإ علاى وجاود مرماا  إذ جياب      ص

أن يثباات اماال املقاار بااه علااى ساابي  اهاازه والاايقني ىااعذا شااابه مظنااة أو اعااتا  شااك ىااال   

نزول مان املقار عان     –يف حقيقته  –يخلط به صاحبه من قبي  اإلقرار امللزه،  ألن اإلقرار 

، ومان اام جياب أن تكاون     يعاد عماال ضاارا ضاررا حمضاا بااملقر       ة، وهاو ب اط  املثابا   حقه

والعبااارة سااالفة الااط ر ليساات  ،أ ياادة علااى قصااد اإلقاارارإرادتااه واضااحة وتاادل د لااة 
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، وإذ التازه امكام هاط  املبااد      على ما يدعيه الطاعن و  نصاا ىياه  صرحية يف الد لة 

عن يف هاطا الشاأن يكاون    ، ومن اام ىاعن نعاي الطاا    ىعنه يكون قد واىل  صحيح القانون

   .على غري أساس حريا بالرى 

وحيث إناه عان نعاي الطااعن إللزاماه باملتعاة للمطعاون ضادها  رغام أن اا هاي املتساببة يف             

من قاانون األحاوال الشخصاية قاد نصات علاى        140الطالق ىمردود بأنه ملا  انت املادة 

تاه املنفاردة ومان غاري طلاب      أنه ) إذا طلل الازوج زوجتاه املادلول ب اا يف زواج صاحيح بعراد     

من قانون األحوال الشخصاية أناه ) إذا   2/3من ا استحقت متعة ......( و ان املقرر باملادة 

مل يوجااد نااص يف هااطا القااانون حيكاام نقتضااى املشاا ور ماان مااطهب مالااك ااام مااطهب      

وإذ مل يانظم قاانون األحاوال الشخصاية      طهب الشاىعي ام مطهب أبي حنيفة (أ د ام م

، و ااان ىق اااا املالكيااة قااد يف الطااالق يف حالااة الطااالق املعلاالديااد املتساابب مسااألة حت

إذا لرجات مان    –مثال  –نصوا على أن الزوج إذا علل الطالق على مسألة، ىقال لزوجته 

 ، ىااعذا لرجاات الزوجااة أو ذهباات إىل   باات إىل املكااان الفالنااي ىعنااك طااالل   البياات أو ذه

لزوجاة وإن  انات هاي الايت نفاطت املعلال علياه        ، ىاعن ا املكان املعلل علياه ووقاع الطاالق   

، ومان اام ىاعن الازوج     امقيقي هو تعليال مان الازوج    حتى وقع الطالق إ  أن سبب الطالق

يف هااط  امالااة يكااون هااو املتساابب يف الطااالق قساابانه ماان قاادح شاارارة الطااالق وأجااج 

وجتاه  وعلاى   ني ز) الطالق ( حاال احتاداه لاالص بيناه وبا      نريان ا وسعرها بعقحامه  لمة

ون ضادها  . ملا  ان ذلك و ان امكام املطعاون ىياه قاد قضاى للمطعا      ذلك تلزمه املتعة

هااو ماان رمااى ميااني الطااالق علااى زوجتااه بالصااورة الاايت وردت   نتعااة علااى سااند ماان أنااه  ) 

وقاد حتقال شارط     -بقوله  ا إذا لرجت من املنازل  ب اري إذناي ىأنات طاالل       –باألوراق 

( دتاه املنفاردة ودون طلاب مان الزوجاة     س لوقاوع الطاالق بعرا  اليمني ىيكون باطلك قاد أسا   

،  ومان  ا  تصادص صاحيح القاانون، ىاعن  امكام  يكاون صاحيحا      و انت هط  األسب

   .ام ىعن النعي  يكون على غري أساس حريا بالرى 

وحيث إنه عن نعي الطاعن إللزامه بنفقة عدة طوال ىتة  العدة رغم عده استحقاق ا  اا  

ملا  ان املقرر قانونا أن املطلقة رجعيا تستحل نفقت ا لاالل العادة لكون اا     ىمردود بأنه

مان قاانون األحاوال     69ادة تظ  حمتبسة لزوج ا و ا  ام  حقوق الزوجة عمال بنص امل

 ، وبقول ابن عاصم يف التحفة :   الشخصية

 اقوحال ذات طلقة رجعية يف عدة     ***     حالة الزوجية من واجب عليه  اإلنف
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ىعنااه  وإذ  ااان امكاام املسااتأنف املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه قااد التاازه هااطا النظاار     

،و  جياادي الطاااعن نفعااا مااا يااثري  ماان عااده اسااتحقاق  يكااون قااد واىاال صااحيح القااانون

رعا مان  املطعون ضدها هط  النفقة لكون ا قد بانت منه وهى غري حام  ملاا هاو مقارر شا    

املطلقااة رجعيااا هااو أن ااا  دة علااى الاازوج لزوجتااهأن الساابب الااطي يقتضااي وجااو  نفقااة العاا 

ىال جيوز  ا أن تتزوج رجال غري  ما مل تانق    -حمتبسة يف مدة العدة مل هطا الزوج 

 ا ولاو مل يثبات   ، ى ى تستحقر إىل ما إذا  انت حامال من عدمهدون نظ -عدت ا منه 

 .الرى  ، ومن ام ىعن النعي  يكون على غري أساس حريا بأن ا  انت  حامال

وحياث إناه عان نعاي الطاااعن لكاون املباالغ الايت ىرضاا ا امكام علياه مان نفقااة األو د           

وراتب اخلادمة ومصاروىات اساتقدام ا وأجارة امضاانة ومصاروىات الدراساة واهامعاة         

من قاانون األحاوال   63/2يفوق طاقته ومل يراع ىي ا أنه مدين للبنوك ىمردود بنص املادة 

عااى يف تقاادير النفقااة سااعة املنفاال وحااال املنفاال عليااه والوضااع         الشخصااية ماان أنااه ) يرا  

ا قتصادي زمانا ومكانا على أ  تق  عن حد الكفاياة ( وناا هاو مقارر يف قضااا هاط        

احملكمة عمال بنصاوه ىق ااا املاطهب املاالكي املعماول باه يف الدولاة مان أن حملكماة          

ل أن ياادىع ا ملاان جتااب عليااه املوضااوع مطلاال الساالطة يف تقاادير النفقااة الواجااب علااى املنفاا 

نفقته انطالقا من مدة يسار املنفل وحال املنفال علياه دون رقاباة علي اا يف ذلاك متاى قااه        

و اان امكام املساتأنف     ،ا ها على أسبا  سائ ة تكفاي مملاه، وإذ  اان ذلاك    قض

املخيد بامكم املطعون ىيه قد أقاه قضاا  على سند من أن الثابات مان األوراق أن راتاب    

د و اناات أساابابه قااد  ألااف درهاام شاا ريا وأن عاادد احملضااونني مخسااة أو    15طاااعن ال

جاات سائ ة، و ا أصل ا الثابت باألوراق، و اىية مم  قضائه، و ان ما انت ت إلياه  

مواىقااا مكاام املااادة  احملكمااة مصاادرته يف شااأن هااط  املفااردات، قااد جاااا مناساابا، و    

ومنسااجما مااع مااا جاااا بااه الاادلي    يااان، ون األحااوال الشخصااية سااالفة الب ماان قااان 63/2

، ىااعن مااا ينعااا  الطاااعن   يعاادو أن يكااون جااد   دي لاادعاوة األحااوال الشخصاايةاإلرشااا

داه حكم ا مبنيا على موضوعيا يف مسألة واقعية تستق  حمكمة املوضوع بتقديرها ما

رع بااه الطاااعن ماان مديونيتااه  و  ينااال ماان ذلااك مااا يتااط  ،و  اىيااة مملااه أساابا  سااائ ة

املسااتمرة للنفقااة ون األحااوال الشخصااية ماان أن ) ماان قااان 65ملااا هااو مقاارر باملااادة   للبنااوك

   بنكيااة تكتسااي ظاااهرة اسااتثمار ويسااار   ( وأن القااروا الامتياااز علااى سااائر الااديون  

 .مما يكون معه النعي على غري أساسقرينة إعسار،
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قانوناا مان أن    وحيث إنه عان نعاي الطااعن إللزاماه باأجرة حضاانة ىماردود ناا هاو مقارر          

وهاى مان امقاوق الايت  فلا ا  اا القاانون بانص املاادة           اماضانة  أجرة امضانة من حال 

عناياة باحملضاون ولايس مقابا      من قانون األحوال الشخصية مقابا  اإلشاراص وال   148/3

، وأجارة اماضانة مفروضاه مقابا      م  اماضنة  تلف عن عم  اخلادمة، وأن علدمته

عاياة وعناياة باحملضاون يف صاحته وأ لاه ولباساه وصااحل تنشائته         ما تتحمله من معاناة ر

ن أعبااا  ، خبالص عما  اخلادماة املتمثا  ىيماا تقاوه باه ما       إىل أن يبلغ أشد  وتنت ي م مت ا

، ولاطلك ىاعن طبيعاة عما   ا  من ماا ختتلاف عان األلارة          البيت  نسا وغسيال وط وا

 أن وجاود لادماة   ميناع مان     ،  ماا أن املقارر أيضاا   وم مة إحداهما   ت إ عن األلرة

، وإذ  اان  بني أجرة امضانة وأجارة اخلادماة   وأنه جيوز اهمع القضاا بأجرة امضانة

، و  يناال مناه    يكون قد صدر مواىقا صاحيح القاانون  امكم قد التزه هطا الن ج ىعنه 

ما جسك باه الطااعن مان  اي سان احملضاونني وأن ام ليساوا قاجاة إىل حاضانة ملاا هاو             

ر يف قضاا هط  احملكمة من أن الدىع بكون األو د بعاد  ايهم واعتماادهم علاى     مقر

أنفسااا م أصااابحوا يف غاااري حاجاااة إىل لدماااة أم ااام غاااري مناااتج ذلاااك أن أجااارة امضاااانة    

، مااع أن األو د حساابما هااو ااباات ماان اسااتحقت ا اماضاانة مضااانة األو د،   خلاادمت م

تمساك  ماضانة .و  جيادي الطااعن نفعاا ماا ي     واائل امللف  زالوا حمتاجني خلدمة أم ام ا 

، أار سالبا علاى رعايت اا للمحضاونني     ، إذ مل يثبت أن ذلكبه من أن املطعون ضدها تعم 

 ي على احملضونني ماليا واجتماعيا.ىضال عن أن ذلك تصب آاار  بشك  إجياب

دها وحيث إناه عان نعاي الطااعن إللزاماه بالرساوه املدرساية واهامعياة رغام قياماه بسادا           

، ومتاى ابتات   من النفقة امللزه ب اا أ  احملضاون  ىمردود بأنه ملا  انت نفقة التعليم جزاا 

، و اان امكام املطعاون ىياه     يأ من ا إ  بالسداد الكام   اعليه ىعن ذمته املالية   ت

ساند   قد سج  على الطاعن عده قيامه بسداد  ام  هط  الرساوه إذ  أقااه قضااا  علاى    

الطاعن   يعاارا يف تساديدها وقاال إناه قاائم بسادادها وأن       اته من أن )مما أورد  ندون

( وماان ااام ىااعن امكاام سااتمرار يف ساادادها للج ااات املختصااةاحملكمااة تاارة إلزامااه با 

، وهو ما يكون معه النعي على غري أسااس حرياا   كون قد جاا مواىقا لصحيح القانوني

 .بالرى 

 43/2021اانيا: الطعن رقم 

طاعنااة علااى امكاام املطعااون ىيااه اخلطااأ يف تطبياال القااانون والقصااور يف    وىيااه تنعااي ال

التسااابيب  والفسااااد يف ا ساااتد ل لسااابعة مااان األسااابا  بينت اااا يف : أناااه أياااد امكااام      
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املساااتأنف يف تقااادير  نفقاااة األو د وأجااارة امضاااانة وأجااارة مساااكن امضاااانة ورساااوه   

طعاون ضاد  وأن   راعااة ليساار امل  ، دون ممة وأجرت اا الشا رية ونفقاة العادة    استقداه اخلاد

درهم وهاو   يتناساب ماع     9000،  ما قدر ر مبلغ املتعة يف مبلغ األو د عددهم مخسة

، وأن امكم رى  طلب ا نفقة زوجية ساابقة ملادة   ا مق ا من أضرار من جراا الطالقم

 ،  علي اا باملخالفااة ألصااول اإلابااات ساتة أشاا ر و لف ااا بعابااات عاده إنفاااق املطعااون ضااد  

ورىا  طلب اا    مني إلي ا على عده إنفاقه علي ا،والتفت عن طلب املطعون ضد  توجيه الي

وص يتعناات يف ا حتفاااظ بأصاا  جااوازات ساافر األو د علااى سااند ماان أن املطعااون ضااد  ساا 

 .وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه .منح ا  ا عند طلب ا

انة وأجارة مساكن امضاانة    وحيث إنه عن  النعي على تقدير نفقاة األو د وأجارة امضا   

، ىعناااه ماااردود بااانص املاااادة  دماااة وأجرت اااا الشااا رية ونفقاااة العااادة ورساااوه اساااتقداه اخلا

يراعاى يف تقادير النفقاة ساعة املنفال وحاال       قانون األحوال الشخصية على أناه ) من 63/2

و ناا هاو    (مكانا على أ  تقا  عان حاد الكفاياة    املنفل عليه والوضع ا قتصادي زمانا و

انونااا ماان أن حتديااد مقاادار النفقااات ومقاادار مااا يلحاال ب ااا ماان أجاارة للحضااانة         مقاارر ق

، وتقدير مدة تناسب    ذلاك ماع قادرة    ضانة وأجرة للخادمة ونفقة العدةوملسكن ام

املنفاال وحاجااة املنفاال علااي م ومااع ظااروص الزمااان واملكااان هااو ممااا تسااتق  بااه حمكمااة    

وراق وتكفاي  ملاا أصال ا الثابات مان األ    املوضوع ماداه قضا ها قائما علاى أسابا  ساائ ة    

ممله، ملا  ان ذلك، و ان ما انت ت إليه احملكماة يف شاأن هاط  املفاردات، قاد جااا       

، ون األحااوال الشخصااية سااالفة البيااان  ماان قااان  63/2، و مواىقااا مكاام املااادة  مناساابا

، ىااعن امكاام اإلرشااادي لاادعاوة األحااوال الشخصااية ومنسااجما مااع مااا جاااا بااه الاادلي   

، ويكاون ماا تنعاا  الطاعناة   يعادو أن يكاون       ن قد صدر مواىقا لصاحيح القاانون  كوي

جااد  موضااوعيا يف مسااألة واقعيااة تسااتق  حمكمااة املوضااوع بتقااديرها ماااداه حكم ااا    

 .نيا على أسبا  سائ ة  اىية مملهمب

نا هاو مقارر   وحيث إنه عن نعي الطاعنة على امكم إلقالله مقدار مبلغ املتعة ىمردود 

نونااا ماان أن تقاادير متعااة املطلقااة وماادة تناسااب ا مااع حجاام الضاارر الااطي أصاااب ا ماان         قا

الطااالق ومااع قاادرة املطلاال املاديااة هااو ممااا تسااتق  بااه حمكمااة املوضااوع ماااداه قضااا ها    

، ا الثابت مان األوراق وتكفاي مملاه، وإذ  اان ذلاك     قائما على أسبا  سائ ة  ا أصل 

ت نطاق سلطت ا  محكمة موضاوع قاد رأ   يفو انت احملكمة املطعون يف حكم ا و 

مااان قاااانون األحاااوال    140، وقانوناااا إعماااا  باملاااادة  أن الطاعناااة تساااتحل املتعاااة شااارعا  
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ل بالطاعناة نبلاغ   ، وقدرت ا حسب حال املطعون ضد  وحسب الضرر الطي مالشخصية

، ويضاحى هاطا   نانوم ا يكون قد جاا مواىقاا لصاحيح القا   ، ىعن حكتسعة آ ص درهم

رد جدل موضاوعي ىيماا حملكماة املوضاوع مان سالطة يف تقادير املتعاة وهاو ماا           النعي جم

   . جيوز إاارته أماه هط  احملكمة ويتعني رىضه

وحيااث إنااه عاان نعااي الطاعنااة بشااأن رىاا  طلب ااا ا حتفاااظ  ااوزات ساافر احملضااونني        

تااانص علاااى أن:   مااان قاااانون األحاااوال الشخصاااية   157ىماااردود بأناااه ملاااا  انااات املاااادة    

إ  يف حالاااة السااافر ىيسااالم للحاضااانة.    .للاااولي ا حتفااااظ  اااواز سااافر احملضاااون     .....1)

ي يف تساليمه  للقاضي أن يأمر بعبقاا جوز السفر يف ياد اماضانة إذا رأة تعنتاا مان الاول     2

ة أن (  وبينت املط رة اإليضاحية للقانون يف تعليق ا على هط  املااد للحاضنة وقت اماجة

يف  ، وعن ا حتفااظ نتعلقاتاه مان جاوز سافر وماا      عن الولدص  أن الولي هو املسخول األ)

، وأن للقاضااي أن يااأمر بعبقاااا جااوز الساافر يف يااد   حكم ااا وجيااب أن يكااون يف حوزتااه 

لسافر إىل العاالج   اماضنة إذا رأة تعنتا من الولي يف تسليمه للحاضانة وقات اماجاة  ا   

ا حتفاظ  واز سافر   ( وقد استقر قضاا حمكمة النق  على أن للوليأو امج والعمرة

تسااليم ، مااا مل يثباات أن الااولي تعناات يف    إ  يف حالااة الساافر ىيساالم للحاضاانة   احملضااون 

،  و اناات الطاعنااة مل تاادع أن املطعااون  اهااواز للحاضاانة وقاات اماجااة، ملااا  ااان ذلااك  

، ومل يكان جمارد    اا عناد اماجاة   ضد  تعنت  ىعال يف تسليم جوازات سفر احملضونني 

، وماان ااام ىااعن امكاام إذ  وص يتعناات ( بالكااايف يف هااطا الشااأن أنااه ) سااقو ااا املرساا  ب

النعي على غاري أسااس حرياا     ، وهو ما يكون معهرى  طلب ا حم  النعي يكون مصيبا

 بالرى .

 وحيث إنه عن نعاي الطاعناة لارى  طلب اا نفقاة زوجياة ملادة ساتة أشا ر ساابقة علاى رىاع            

الااطي هااو أول مااا أحااال إليااه قااانون     ، ذلااك أن ىق اااا املااطهب املااالكي   الاادعوة ىسااديد 

األحوال الشخصية بالنسبة ملاا مل ياط ر ىياه نصاوا علاى أن الزوجاة الايت   تساكن ماع          

، وادعاى الازوج أناه      ينفال علي اا يف املادة الساابقة     زوج ا اماضر يف بيته إذا ادعات أناه  

ط أن حتلاف   ان ينفل علي ا يف تلك املدة صدقت يف قو ا أنه مل يكن ينفل علي ا بشار 

على ذلك ألن  ون ا   تسكن معه يف بيته شاهد عريف  اا هرياان العارص ال الاب باأن      

، ودعوة الزوجة املتعلقة بعده إنفااق  زوجته اليت   تسكن معه يف بيته الزوج  ينفل على

زوج اا علي اا دعاوة مالياة تثباات عناد املالكياة بشااهد مااع مياني و  ىارق باني أن يكااون           

، ولكاان الاادعاوة املاليااة عنااد املالكيااة   تثباات   عينااا أو عرىااا جاريااا الشاااهد شخصااا م
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، ىاعذا نكلات الزوجاة الايت تساكن يف  غاري بيات        الشاهد وحد  جمردا عن الايمني معاه  ب

ا زوج ا عن اليمني معه شاهدها وج ت اليمني لزوج اا الاطي ادعاى أناه  اان ينفال علي ا       

، وإن تعلقاة بعاده إنفاقاه علي اا    زوجاة امل ، ىاعن حلاف ساقطت دعاوة ال    ليحلف على ما قاله

نكاا  هااو أيضااا عاان الاايمني صاادقت الزوجااة يف قو ااا أنااه مل يكاان ينفاال علي ااا  ألن            

، هاطا هاو حاصا     ا مان النا ا  الثااني للنا ا  األول    النكول يعد بعد النكاول تصاديق  

، وإذ ب قانونااا  تطبيقااه يف هااط  الاادعوة الفقااه املااالكي يف هااط  املسااألة وهااو الااطي جياا  

وأن اا عاي    ،ن الطاعنة تسكن لارج بيت الزوجيةقده و ان الثابت باألوراق أ ان ما ت

ة سااتة ا تصااال املرئااي وأماااه هااط  احملكمااة حلفاات أن املطعااون ضااد  مل ينفاال علي ااا ملااد 

، ومن اام ىاعن دعاوة الطاعناة باأن املطعاون ضاد  مل ينفال         أش ر سابقة على رىع الدعوة

حيح ماان القااانون وهااو مااا يسااتتبع نقاا    علي ااا طااوال تلااك املاادة تكااون علااى أساااس صاا   

  اا امكم املستأنف يف هطا الشأن.امكم املطعون ىيه جزئيا وإل

مان   186وحيث إنه عن الرسوه واملصروىات ىعن احملكمة تقضي ىي ا على ضوا املاواد  

د مااان قاااانون الرساااوه  /24/1مااان  ئحتاااه التنظيمياااة و 55قاااانون اإلجااارااات املدنياااة و 

 .  13/2017رة أبوظيب رقم القضائية يف إما
 

********** 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

99 

 )أحوال شخصية( 19/4/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 . إبراهيم صاحلوعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد، السيد 

 (15) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  69)الطعن رقم 

 . امكمان. ضرر. طالق

وتعااطر اإلصااالح  سااتمرار الشااقاق بااني الاازوجني   الق للماار  الثانيااة   إقامااة دعااوة طاا  -

ضارر يوجاب علاى القاضاي تعايني      الابوت لعده بين ما  طالق اوىلبعد رى  دعوة بين ما 

ه بقاااانون مااان قاااانون األحاااوال الشخصاااية املعدلاااة باملرساااو     1/  118. املاااادة حكماااني

 .  2019لسنة  8احتادي

وقاول  الثانياة تأسيساا علاى عاده اباوت الضارر       امكم بارى  دعاوة الطاالق     قضاا -

. الطااالق األوىل تسااتوجب بعااث حكمااني    عااده حصااول وقااائع جدياادة بعااد دعااوة     منااه 

 .  للقانون ةفالف

  

مااان قاااانون األحاااوال الشخصاااية املعدلاااة باملرساااوه بقاااانون      118/1إن الااانص يف املاااادة  

ة وإن اساااتمر علاااى أناااه " إذا مل يثبااات الضااارر تااارى  الااادعو  8/2019ا حتاااادي رقااام 

الشقاق بني الزوجني ىللمتضرر من ما أن يرىع دعوة جديدة ىعن تعطر على هنة التوجياه  

األسري اإلصالح بين ماا عاني القاضاي قكام حكماني مان أهلي ماا إن أمكان بعاد أن          

يكلااف  ااال الاازوجني بتساامية حكاام ماان أهلااة قاادر اإلمكااان يف اهلسااة التاليااة علااى  

ىيه اخلية والقدرة علاى اإلصاالح إذا تقااعس أحاد الازوجني      األ ثر وإ  عني من يتوسم 

عن تسامية حكماه أو ختلاف عان حضاور هاط  اهلساة ويكاون هاطا امكام غاري قابا              

للطعاان ىيااه ". ياادل علااى أنااه يف حالااة اسااتمرار الشااقاق بااني الاازوجني بعااد رىاا  دعااوة       

رة الثانياة وتعاطر   الطالق األوىل لعده ابوت الضرر وإقامة املتضرر من ما دعاوة طاالق للما   

اإلصااالح علااى هنااة التوجيااه األسااري ىعنااه علااى القاضااي أن يعااني قكاام حكمااني ماان  

أهلي ما إن أمكن وإ  عني من يتوسم ىيه اخلية والقدرة على اإلصالح إذا تقاعس أحد 

 الزوجني عن تسمية حكمة أو ختلف عن امضور يف اهلسة احملددة لتسمية حكمة.
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ثابت من األوراق أن الطاعناة سابل وأن أقامات ضاد املطعاون ضاد        ملا  ان ذلك و ان ال

وضمنت طلبات اا يف تلاك الادعوة طلاب التطليال علياه للضارر         254/2020الدعوة رقم 

وإذ قضااي باارى  تلااك الاادعوة لعااده ابااوت الضاارر ومااع اسااتمرار الشااقاق بين مااا أقاماات 

اه حمكمااة البدايااة الطاعنااة بوصااف ا متضااررة ماان اسااتمرار امياااة الزوجيااة دعواهااا أماا 

ضاامنت ا طلااب التطلياال علااى املطعااون ضااد  للضاارر وتعااطر علااى هنااة التوجيااه األسااري        

اإلصااالح نااا  ااان يااتعني  معااه علااى حمكمااة أول درجااة أن تعااني قكاام حكمااني            

لاصالح بين ما إ  أنه مل يفع  تأسيسا على عاده اباوت الضارر وأياد  امكام املطعاون       

حصول وقائع جديادة بعاد دعاوة الطاالق األوىل تساتوجب      ىيه يف ذلك مضيفا عده ابوت 

مان قاانون األحاوال الشخصاية      118/1بعث حكمني فالفا بطلك ما نصت عليه املاادة  

 سالفة الط ر نا يعيبه ويوجب نقضه جزئيا يف هطا اخلصوه.

 احملكماااااااااااااة

ضاد   10/8/2020ي  بتاار  حيث تبني من األوراق أن الطاعنة أقامت لدة ابتدائية أبو ظايب 

بطلب امكم بتطليق ا عليه للضرر وبالزامة باأن   951/2020املطعون ضد  الدعوة رقم 

، 2011موالياد   ..............يخدي  ا مخلر صداق ا ونفقة عدت ا وبعاباات حضاانت ا للبناتني )   

جاارة ( وبااعلزاه املطعااون ضااد  بااأن يااخدي  ااا نفقااة للمحضااونتني وأ     2017مواليااد  .............

حضانة وإلزامه بتاوىري مساكن للحضاانة وتاوىري لادماة ماع ساداد راتب اا الشا ري وإلزاماه           

 .............إىل مدرسااة قريبااة ماان مدينااة     .............بنفقااة زوجيااة سااابقة وإلزامااه بنقاا  البناات      

وإلزاماه بتجدياد جااواز سافر الطاعنااة واإلذن  اا بالساافر ماع احملضااونتني وإلزاماه بتسااليم ا       

 11/11/2020من لالصة القياد اخلاصاة باه. ىحكمات حمكماة البداياة بتااري          صورة

باااعلزاه املطعاااون ضاااد  بتجدياااد إقاماااة الطاعناااة بشاااك  دوري وبااارى  بااااقي الطلباااات.        

 12/1/2021وبتااري    1357/2020ىاستأنفت الطاعنة هاطا امكام با ساتئناص رقام     

 حكمت حمكمة ا ستئناص بتأييد امكم املستأنف.

طاعناة يف هاطا امكام باالطعن املااا  وقاده املطعاون ضاد  ماط رة جوابياة طلاب            طعنات ال 

ىي ا رى  الطعن وقدمت النياباة العاماة ماط رة ىوضات ىي اا الارأي للمحكماة الايت رأت         

 يف غرىة مشورة أن الطعن جدير بالنظر ىحددت لنظرة جلسة بدون مراىعة.

القااانون واخلطااأ يف تطبيقااه   وحيااث إن الطاعنااة تنعااي علااى امكاام املطعااون ىيااه فالفااة   

وفالفااة الشاارع ويف بيااان ذلااك تقااول أن امكاام املطعااون ىيااه ألطااأ بعااده بعثااه حكمااني    

مل يثبات وأناه مل حيادم     تأسيسا على عده تقدمي ا ما يثبت ما مق ا من ضرر وأن الشقاق
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ساابب بعااد رىاا  دعااوة الطااالق األوىل يسااتوجب بعااث حكمااني رغاام أن قااانون األحااوال         

مل يشتط ابوت الضرر يف دعوة الطالق الثانية لاحالاة للحكماني وأن الشاارع    الشخصية 

امكيم مل يتطلاب حادوم الشاقاق ىعلياا باني الازوجني وأ اا يكتفاى نجارد اخلاوص مان            

 حدواه وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه.

ة من قاانون األحاوال الشخصاي    118/1وحيث إن هطا النعي سديد، ذلك أن النص يف املادة 

علااى أنااه " إذا مل يثباات الضاارر تاارى      8/2019املعدلااة باملرسااوه بقااانون ا حتااادي رقاام    

الدعوة وإن استمر الشقاق بني الزوجني ىللمتضرر من ما أن يرىاع دعاوة جديادة ىاعن تعاطر      

على هنة التوجيه األسري اإلصالح بين ماا عاني القاضاي قكام حكماني مان أهلي ماا إن        

زوجني بتسامية حكام مان أهلاة قادر اإلمكاان يف اهلساة        أمكن بعاد أن يكلاف  اال الا    

التالية على األ ثر وإ  عني من يتوسم ىيه اخلية والقادرة علاى اإلصاالح إذا تقااعس أحاد      

الزوجني عن تسمية حكمه أو ختلاف عان حضاور هاط  اهلساة ويكاون هاطا امكام غاري          

لازوجني بعاد رىا  دعاوة     قاب  للطعان ىياه ". يادل علاى أناه يف حالاة اساتمرار الشاقاق باني ا         

الطاالق األوىل لعاده اباوت الضارر وإقاماة املتضاارر من ماا دعاوة طاالق للمارة الثانياة وتعااطر           

اإلصااالح علااى هنااة التوجيااه األسااري ىعنااه علااى القاضااي أن يعااني قكاام حكمااني ماان         

أهلي ما إن أمكن وإ  عني من يتوسام ىياه اخلاية والقادرة علاى اإلصاالح إذا تقااعس أحاد         

  عن تسمية حكمة أو ختلف عن امضور يف اهلسة احملددة لتسمية حكمة.الزوجني

ملااا  ااان ذلااك و ااان الثاباات ماان األوراق أن الطاعنااة ساابل وأن أقاماات ضااد املطعااون ضااد   

وضمنت طلبات ا يف تلك الدعوة طلب التطليال علياه للضارر وإذ     254/2020الدعوة رقم 

ساتمرار الشاقاق بين ماا أقامات الطاعناة      قضي برى  تلك الدعوة لعده ابوت الضرر وماع ا 

بوصف ا متضررة من استمرار امياة الزوجية دعواها أمااه حمكماة البداياة ضامنت ا طلاب      

ياه األساري اإلصاالح ناا  اان      التطليل على املطعاون ضاد  للضارر وتعاطر علاى هناة التوج      

ناه مل  معاه علاى حمكماة أول درجاة أن تعاني قكام حكماني لاصاالح بين ماا إ  أ          ياتعني 

يفع  تأسيسا على عده ابوت الضرر وأيد  امكم املطعون ىيه يف ذلك مضيفا عاده اباوت   

حصول وقائع جديادة بعاد دعاوة الطاالق األوىل تساتوجب بعاث حكماني فالفاا باطلك ماا           

مان قاانون األحاوال الشخصاية ساالفة الاط ر ناا يعيباه ويوجاب           118/1نصت عليه املادة 

 نقضه جزئيا يف هطا اخلصوه.
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 21/4/2021جلسة 

 رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل العبودي 

 .وعضوية السادة املستشارين/ حممد الص ري اجماظ، السيد إبراهيم صاحل

 (16) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  182)الطعن رقم 

 . حمكمة املوضوع " سلطت ا ". نفقة

مياع أنواع اا مان سالطة حمكماة املوضاوع .   رقاباة علي اا يف         حتديد مبلغ النفقة   -

مااان قاااانون األحاااوال   62ذلاااك متاااى التزمااات معاااايري التقااادير املنصاااوه علي اااا باملاااادة     

بااادعاوة األحاااوال   املرىااال بالااادلي  ا رشاااادي املتعلااال  الشخصاااية ماااع التقياااد باهااادول   

 . مثال .  2020ة لسن 9يس دائرة القضاا رقم الشخصية الصادر نوجب قرار مسو رئ

  

من قانون األحوال الشخصاية والادلي     62يف قضاا هط  احملكمة عمال باملادة  املقرر-

املتعلل بدعاوة األحاوال الشخصاية الصاادر نوجاب قارا ر مساو رئايس الادائرة          ياإلرشاد

أن للمحكمااة املوضااوع الساالطة التقديريااة يف حتديااد مبلااغ النفقااة     2020لسااانة  9رقاام 

 ا و رقابة علي ا يف ذلك متى التزمت معاايري هاطا التقادير املنصاوه علي اا       ميع أو ج 

يف املاااادة املاااط ورة آنفاااا وهاااي الوضاااعية املادياااة للمنفااال ومااادة حاجياااات املنفااال علياااه      

والظاااروص ا قتصاااادية زماناااا ومكاناااا ماااع التقياااد باهااادول املرىااال بالااادلي  ا رشاااادي   

 .  و ا اصل ا الثابت بأوراق امللف عناصراملط ور و ان استخالص ا سائ ا  لتلك ال

( بتااري   .........ملا  ان ذلك و ان الثابت من الشا ادة الصاادرة مان ج اة عما  الطااعن )      

للعااالوات   درهاام غااري شااام    31950ان راتااه الشاا ري حماادد يف مبلااغ     23/1/2021

ن الثالااة  لطلك ىاامكم املطعاون ىياه ملاا حادد نفقاة أو د الطااع        املرتبطة بطبيعة العم 

ت يكاون قاد راعاى    درهم ش ريا شامال الطعاه اللباس واملواصاال  4500مجيعا يف مبلغ 

باادعاوة األحااوال الشخصااية   الوضااعية املاديااة للطاااعن وتقيااد بالاادلي  اإلرشااادي املتعلاال   

ومان اام  ىاعن ماا قضاى باه امكام          2020لسنة  9الصادر عن مسو رئيس الدائرة رقم 

يكااون صااادىا للصااوا  ويضااحي النعااي علااى غااري أساااس   املطعااون ىيااه ب ااطا اخلصااوه

 حريا بالرى  .
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 احملكماااااااااااااة

 ضادها أقامات دعاوة    املطعاون أن وحيث يتبني من واائل امللف ومان امكام املطعان ىياه     

رقام  حتات    8/11/2020ا بتدائياة بتااري    حمكماة  اباوظيب   لادة   مواج ة الطاعنيف 

ة االااة أو د  ىاراو الزوجيا   وج ا وقد اعبا علاى الطاعن ز ىي ا أن تأوضح 83/2020

إلقاماة هاط  الادعوة تطلاب يف لتام اا       ( األمر الطي حدا ب ا.............و ....... .........ووهم: )

أو دهاا املاط ورين وتاوىري     ن ياخدي  اا نفقت اا الزوجياة ونفقاة     امكم بعلزاه الطاعن باأ 

، اام قاده الطااعن بطلاب مقابا  ياط ر        ت ا وتوىري مسكن الزوجية املستقلادمة وأجر

وأنه وىر  ا مساكنا   بيت الزوجية مع األو د بدون سندىي ا بأن املطعون ضدها غادرت 

لاطلك يطلاب امكام     و دها رغام م ادرت اا بيات الزوجياة    مناسبا وأنه ينفل علي ا وعلى أ

عينااات  ، وبعاااد أن وع اااا ماااع األو د إىل بيااات الزوجياااة   علي اااا بالااادلول يف طاعتاااه ورج  

احملكمة هنة ملعاينة املسكن الطي وىر  الطاعن وإعاز اللجنة تقريرها وانت اا الاردود  

: يف الدعوة األصلية باعلزاه الطااعن    18/1/2021واإلجرااات قضت احملكمة بتاري  

درهاااام شاااا ريا نفقت ااااا شاااااملة املأ اااا  وامللاااابس  2000بااااأن يااااخدي للمطعااااون ضاااادها 

إىل حااني سااقوط الفاارا عنااه شاارعا او ت يريهااا    8/11/2020واملواصااالت ماان تاااري   

(  ............و .........و ........درهاام شاا ريا نفقااة األو د )    4500نقتضااى حكاام أو اتفاااق و  

شاملة الطعاه وامللابس واملواصاالت إىل حاني ساقوط      8/11/2020 م مجيعا من تاري  

وجياة للمطعاون ضادها    الفرا عنه شرعا أو ت يريها قكم أواتفاق وتاوىري مساكن الز  

وألو دهااا املااط ورين يكااون مسااتقال ومناساابا حيااث يقاايم مااع إقامااة جاادار ىاصاا  عاان   

.  الدعوة املتقابلة امكم برىض ا، ويفائلة ورى  ما عدا ذلك من الطلباتمسكن الع

 ، وقضات 129/2020 حتت رقم 1/2021/ 28  بتاري  امكم الطاعن هطااستأنف 

بعل ااا امكام املساتأنف ىيماا قضاى باه مان         23/2/2021بتاري  حمكمة ا ستئناص 

 النفقااة الزوجيااة والقضاااا جمااددا باارى  الطلااب بشااأن ا وبتأييااد  ىيمااا عااااااد ا ذلااك، مل 

املاااااا  بتاااااري   حماميااااه بااااالطعنبو الااااة  ىطعاااان ىيااااهامكاااام  ياااارا الطاااااعن ب ااااطا

طلااب يف لتام ااا رىاا  الطعاان   وقااده املطعااون ضااد  شخصاايا مااط رة  ،23/3/2021

قااادمت النياباااة العاماااة ماااط رة ىوضااات ىي اااا الااارأي    فتااات عن اااا احملكماااة،  ماااا  الت

 ورأت هط  األلرية يف غرىة املشورة نظر الطعن يف اهلسة بدون مراىعة.للمحكمة، 

شااابه و تطبياال القااانون بأنااه ألطااأ يف نعااى الطاااعن علااى امكاام املطعااون ىيااه يحيااث    

لثاباات ل وفالفتااه الاادىاع،ل قاال لااال ا سااتد ل، وا وىساااد يفقصااور يف التساابيب،  
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ويقول يف بياان ذلاك باأن امكام املطعاون ىياه ألطاأ عنادما اياد امكام           بأوراق امللف، 

( يف مبلاغ   ...........و و......... .......األو د الثالااة )  ستأنف ىيما قضاى باه مان حتدياد نفقاة     امل

شاا ريا رغاام أن  الااف درهاام   35درهاام شاا ريا  اام مجيعااا  علااى أساااس أن راتبااه     4500

درهم شا ريا ىقا      28610حمدد ىق  يف مبلغ   دات امللف تثبت أن راتبه الش ريمستن

ىجاا بطلك فالفا للواقع الثابات باأوراق امللاف  وعاده التقياد بالادلي  اإلرشاادي الصاادر         

لطلك يطلاب نقا  امكام املطعاون ىياه ب اا        2020لسنة  9عن مسو رئيس الدائرة رقم 

تخفااي  نفقااة األو د لتصاابح مناساابة لدللااه وىاال اهاادول املرىاال اخلصااوه وامكاام ب

 .بالدلي  اإلرشادي املط ور أعال 

 62ذلك أن من املقرر يف قضاا هاط  احملكماة عماال باملاادة        حيث ان النعي غري سديد 

ألحوال الشخصية الصاادر  من قانون األحوال الشخصية والدلي  اإلرشاد املتعلل بدعاوة ا

أن للمحكمااة املوضااوع الساالطة  2020انة ساال 9الاادائرة رقاام  مسااو رئاايسر نوجااب قاارا

التقديريااة يف حتديااد مبلااغ النفقااة  ميااع أو ج  ااا و رقابااة علي ااا يف ذلااك متااى التزماات     

معايري هطا التقدير املنصوه علي ا يف املادة املط ورة آنفا وهي الوضاعية املادياة للمنفال    

قتصااادية زمانااا ومكانااا مااع التقيااد باهاادول   وماادة حاجيااات املنفاال عليااه والظااروص ا  

و اا اصال ا    املرىل بالدلي  ا رشادي  املط ور و ان استخالص ا سائ ا  لتلك العناصر

 .  الثابت بأوراق امللف

( بتااري   ........ملا  ان ذلك و ان الثابت مان الشا ادة الصاادرة مان ج اة عما  الطااعن )       

درهاام غااري شااام  للعااالوات     31950غ ان راتااه الشاا ري حماادد يف مبلاا    23/1/2021

املرتبطة بطبيعة العم   لطلك ىامكم املطعون ىياه ملاا حادد نفقاة أو د الطااعن الثالااة       

قاد راعاى   درهم ش ريا شامال الطعاه اللباس واملواصاالت يكاون    4500مجيعا يف مبلغ 

الشخصااية باادعاوة األحااوال  الوضااعية املاديااة  للطاااعن وتقيااد بالاادلي  اإلرشااادي املتعلاال  

ومان اام  ىاعن ماا قضاى باه امكام         2020لسانة   9و رئيس الدائرة رقام  الصادر عن مس

املطعااون ىيااه ب ااطا اخلصااوه يكااون صااادىا للصااوا  ويضااحي النعااي علااى غااري أساااس  

 حريا بالرى  .
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 26/4/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 . إبراهيم صاحلوعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد ، السيد 

 (17) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  198)الطعن رقم 

 . ( حضانة. نفقة. حمكمة املوضوع " سلطت ا "1

. تقدير حاجاة األو د للخدماة   الص ري إن احتاج للخدمة التزاه ا   املليا إلداه ولد  -

 .  املوضوع. مثال لسلطة حمكمةويسار ا   متوك 

  

 ( نفقة. 2

احملضاونني مان معااو     ناا يتقاضاا  وىل   ااسات داا  نفقة للمحضونني تقدير امكم  -

األحااااوال باحملااااددات القانونيااااة الااااواردة بالاااادلي  اإلرشااااادة لاااادعاوة   شاااا رة وملتزمااااا

يماااا تساااتق  . النعاااي علياااه يف التقااادير جااادل ى. صاااحيح2020لسااانة  9الشخصاااية رقااام 

 .    جيوز إاارته أماه حمكمة النق . بتقدير  حمكمة املوضوع

  

 . طالق. عقد " ىس  العقد " عدة. نفقة. شريعة إسالمية. مطاهب ىق ية. متعة( 3

ياة إ  ماا   .   يتتاب علياه مان ا ااار املال    اطالقا  ولايس التفريل للعلة ىس  لعقد الازواج   -

نفقة عادة أو متعاة. أسااس    اج ا سوخ زو. عده استحقاق املفذلك . مخدةيتتب على الفس 

العاادة نفقااة التاازاه امكاام املطعااون ىيااه هااطا النظاار وقضااا   باارى  طلاايب . ذلااك وعلتااه

 .  واملتعة. صحيح

  

 جواز . سفر . و ية .  ( حضانة.4

 يسلم للحاضنة.ىحل وىل النفس ا حتفاظ  واز سفر احملضونني إ  يف حال السفر  -

ذا رأة تعنتاا  مان الاوىل يف    السفر يف يد اماضانة إ  أمر القاضي بعبقاا جوازجواز أن ي -

 .للحاضنة وقت اماجة تسليمه
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بتسااليم ا جااوازات ساافر  طلااب الطاعنااة الاازاه املطعااون ضااد  قضاااا امكاام باارى   -

السافر  بت اا يف  الطاعنة ما يفياد رغ  تقديماحملضونني لعده ابوت أي تعنت من قبله ولعده 

 .  حاجة احملضونني. صحيحأو 

  

أناه ملاا  اان املاطهب املاالكي املعماول باه يف         -يف قضاا هط  احملكمة-قرر امل -1

الدولة أوجب علاى األ  امللايا إلاداه ولاد  الصا ري إن احتااج للخدماة، وأن تقادير حاجاة          

 األو د للخدمة ويسار األ  متوك لسلطة حمكمة املوضوع.

امكام املساتأنف ىيماا     ملا  ان ذلك و ان امكم املطعون ىيه قد أقاه قضاا  بعل اا

قضى به من أجرة لادمة علاى ماا أورد  ندوناتاه مان أن " ولاي احملضاونني حمجاور علياه         

درهام وأن علياه التزاماات مالياه جتاا        20648وغري قادر على الكسب وأن معاشه مبلغ 

لاداه  شخصه ونفقة أو د  ىاال ميكان وصافه بااملالاة املالياة وتبعاا لاطلك   جياب علياه إ         

 ".لعده تواىر شروط ذلك أو د 

و اناات تلااك األساابا  سااائ ة و اىيااة مماا  قضاااا  وىي ااا الاارد الضاامإ املسااق  ملااا      

ساااقته الطاعنااة ب ااطا الساابب والااطي   يعاادو أن يضااحى النعااي بااه جااد  ىيمااا تسااتق           

 .حمكمة املوضوع بتقدير  مما   جيوز إاارته أماه حمكمة النق  حريا برىضه

أن حملكمااة املوضاااوع  اماا  السااالطة يف    –هاااط  احملكمااة  يف قضاااا   -املقاارر   -2

حتصي  ى م الواقع يف الدعوة ويف تقدير    ما يتعلل بالنفقة وىروع ا مراعية يف ذلاك  

من قاانون األحاوال الشخصاية دون رقاباة علي اا يف ذلاك مااداه         63املعايري املبينة يف املادة 

 حكم ا قائما على أساس سليم يكفي ممله.

ذلااك و ااان امكاام ا بتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه يف لصااوه مااا  ملااا  ااان 

قضى به من نفقاة للمحضاونني قاد أقااه قضااا  بتلاك النفقاة مسات ديا ناا يتقاضاا  ولاي            

احملضااونني ماان معاااو شاا ري ملتزماااا احملااددات القانونيااة الااواردة بالاادلي  اإلرشاااادي         

ات احملضاونني ومان اام ىعناه     ويف ضاوا حاجا   9/2020لدعاوة األحاوال الشخصاية رقام    

يكون قد صادص صحيح القاانون ويضاحى النعاي علياه ب اطا السابب جاد  ىيماا تساتق           

 .حمكمة املوضوع بتقدير  مما   جيوز إاارته أماه حمكمة النق  حريا برىضه

ه ملا  انت نفقة العدة وىقا للمط رة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصاية هاي   إن -3

  ا حتبااس ىاااملرأة يف العادة حمتبسااه لزوج اا وعليااه. ىمان الواجااب أن     نفقاة زوجياة مقاباا  

ينفل الزوج علي اا ماا دامات يف العادة و اان التفريال للعلاة ووىقاا ملاا ورد باطات املاط رة            
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اإليضاااحية ىسااخا حمضااا   طالقااا طبقااا ملااطهب الشاااىعي وأ ااد ىااال ياانقص بااه عاادد    

يف  - ما يتتاب علاى الفسا ، و اان املقارر      الطلقات و  يتتب عليه من األاار املالية إ 

أن املفسااوخ زواج ااا   يصاادق علي ااا وصااف الزوجااة  نقطاااع        –قضاااا هااط  احملكمااة   

 الزوجية بالفس  مما مخدا  أنه   يتتب على الفس  ما يتتب على الطالق من أاار مالية.

ة مان زوج اا   ملا  ان ذلك و ان الثابت باألوراق أنه قاد قضاي بفسا  عقاد زواج الطاعنا     

احملجااور عليااه وماان ااام ىعن ااا وبعااد هااطا الفساا    يصاادق علي ااا وصااف الزوجااة  نقطاااع  

الزوجية بالفس  ومن ام ىعن ا   تستحل نفقة عدة ألن ا ليسات يف عادت ا زوجاة حمتبساه     

لزوج ا و  تستحل متعه ألن ا ليست مطلقة وإذ التزه امكم املستأنف املخياد باامكم   

النتيجااة وقضااى باارى  طلاايب العاادة واملتعااة ىعنااه يكااون قااد صااادص      املطعااون ىيااه تلااك 

 .صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبيب الطعن على غري أساس حريا برىض ما

ماان قااانون   157أنااه طبقااا ألحكاااه املااادة    –يف قضاااا هااط  احملكمااة    -املقاارر -4

ولي ا حتفااظ  مان نفاس القاانون للا     149األحوال الشخصية ودون إلالل بأحكااه املاادة   

 ااواز ساافر احملضااونني إ  يف حااال الساافر ىيساالم للحاضاانة، وللقاضااي أن يااأمر بعبقاااا    

 جواز السفر يف يد اماضنة إذ رأة تعنتا من الولي يف تسليمه للحاضنة وقت اماجة.

ملا  ان ذلك و ان امكم ا بتدائي املخيد بامكم املطعون ىيه يف لصاوه قضااا    

لزاه املطعون ضد  بصفته بتسليم ا جاوازات سافر احملضاونني قاد     برى  طلب الطاعنة إ

أقاه قضاا  على أن الطاعنة مل تثبت أي تعنات مان قبا  املطعاون ضاد  بصافته ومل تقاده        

مااا يفيااد رغبت ااا بالساافر أو حاجت ااا هااوازات ساافر احملضااونني و اناات تلااك األساابا       

  ملااا ساااقته الطاعنااة سااائ ة و اىيااة مماا  قضاااا امكاام وىي ااا الاارد الضاامإ املسااق 

 .ب طا السبب والطي يضحى النعي به على غري أساس حريا برىضه

 احملكماااااااااااااة

 24/12/2020حيث تبني من األوراق أن الطاعناة أقامات لادة ابتدائياة اباوظيب بتااري        

 1582/2020الدعوة رقام   .…………ضد املطعون ضد  بصفته قيم على زوج ا / 

الاازواج وبااعلزاه املطعااون ضااد  بصاافته بااأن يااخدي  ااا مبلااغ      بطلااب امكاام بفساا  عقااد   

درهم مخلر م رها وبأن يخدي  ا نفقة العدة واملتعة وبعابات حضانت ا ألو دهاا   20000

موالياااااد  .…، 2016موالياااااد  .…، 2010موالياااااد  ……، 2009موالياااااد  ..…) 

وىري مساكن  ( وإلزامه بأن يخدي  ا نفقاة للمحضاونني وأجارة حضاانة وإلزاماه بتا      2017

ولادمة وسائل وساداد راتب اا الشا ري وبتاوىري مر باة حديثاة وإلزاماه بتساليم ا أصاول          
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جوازات سفر احملضونني وش ادات املايالد والبطاقاات الصاحية اخلاصاة ب ام وصاورة مان        

 لالصة القيد وإلزامه بتجديد املستندات اخلاصة باحملضونني  لما اقتضت اماجة.

بفس  عقاد الازواج املايه باني الطاعناة       31/1/2021ري  ىحكمت حمكمة البداية بتا

 مااا. وبعابااات حضااانت ا ألو دهااا والتفرياال بين ........................ –احملجااور عليااه  –وزوج ااا 

( وبااااعلزاه املطعااااون ضااااد  بصاااافته قيمااااا علااااى ولااااي       .............، .........، ..........، ..........)

درهم  5000ة نفقة للمحضونني من مال احملجور عليه مبلغ احملضونني بأن يخدي للطاعن

درهااام بااادل  9000شااا ريا مشااامولة املأ ااا  والكساااوة والتنقااا  وباااأن ياااخدي  اااا مبلاااغ  

درهم وذلاك اعتباارا مان     900استقداه لادمة مرة    سنتني وأن يسدد راتب ا الش ري 

دي  اااا مبلاااغ وبعلزاماااه باااأن ياااخ  24/12/2020تااااري  املطالباااة القضاااائية اماصااا  يف  

درهاام ماارة  اا  ساانة باادل مسااكن حضااانة مشاامولة ىااواتري اإلنتناات واملاااا            60000

والك رباا وال از واألاام اعتبارا من ذات التااري  الساالف وبعلزاماه باأن ياخدي  اا أجارة        

درهاام  20000درهاام شاا ريا وبااأن يااخدي  ااا مااخلر صااداق ا مبلااغ      500حضااانة مبلااغ  

يالد والبطاقاات الصاحية اخلاصاة باحملضاونني وصاورة مان       وبعلزامه بتسليم ا ش ادات امل

لالصة القياد وإلزاماه بتجدياد املساتندات اخلاصاة باحملضاونني  لماا اقتضات اماجاة          

 ورىضت ماعدا ذلك من طلبات.

 ماااا  197/2021ىاساااتأنف املطعاااون ضاااد  بصااافته هاااطا امكااام با ساااتئناص رقااام  

حكماااات  16/3/2021تااااري   وب 267/2021اساااتأنفته الطاعنااااة با ساااتئناص رقاااام   

حمكمة ا ستئناص يف موضوع ا ستئناص األول بعل اا امكم املستأنف ىيماا قضاى باه    

ماان أجاارة مسااكن امضااانة وباادل اخلدمااة والقضاااا جمااددا باارى  طلااب باادل اخلدمااة  

وبتأييااد امكاام املسااتأنف ىيمااا عاادا ذلااك، وحكماات يف موضااوع ا سااتئناص الثاااني         

 برىضه.

طا امكاام بااالطعن املاااا  وقااده املطعااون ضااد  بصاافته مااط رة       طعناات الطاعنااة يف هاا  

جوابيااة طلااب ىي ااا رىاا  الطعاان وقاادمت النيابااة العامااة مااط رة ىوضاات ىي ااا الاارأي           

للمحكمة اليت رأت يف غرىة مشورة أن الطعن جدير بالنظر ىحددت لنظرة جلسة بادون  

 مراىعة.

انون والفساد يف ا ساتد ل  وحيث إن الطاعنة تنعي على امكم املطعون ىيه فالفة الق

والقصور يف التسبيب وفالفة الثابت باألوراق واإللالل قل الدىاع. وتقول يف بيان ذلاك  

 أسبا . مخسةما حاصله 
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 السبب األول:

ألطأ امكام بعل ائاه ماا قضاى باه امكام املساتأنف مان أجارة اخلادماة تأسيساا علاى              

مالية على عاتقه سوة نفقاة احملضاونني    عده مالاة وىل احملضونني رغم عده وجود أعباا

ورغم تكف  الدولة بتكاليف عالجه  املة ورغم  عده حاجة احملضونني للخدمة وهاو  

 ما يعيب امكم ويستوجب نقضه.

أناه ملاا    –يف قضااا هاط  احملكماة     -وحيث إن هاطا النعاي غاري ساديد، ذلاك أن املقارر       

علاى األ  امللايا إلاداه ولاد  الصا ري       ان املطهب املالكي املعمول به يف الدولاة أوجاب   

إن احتاج للخدمة، وأن تقدير حاجة األو د للخدمة ويسار األ  ماتوك لسالطة حمكماة    

 املوضوع.

ملا  ان ذلك و ان امكم املطعون ىيه قد أقاه قضاا  بعل اا امكام املساتأنف ىيماا    

نني حمجاور علياه   قضى به من أجرة لادمة علاى ماا أورد  ندوناتاه مان أن " ولاي احملضاو      

درهام وأن علياه التزاماات مالياه جتاا        20648وغري قادر على الكسب وأن معاشه مبلغ 

شخصه ونفقة أو د  ىاال ميكان وصافه بااملالاة املالياة وتبعاا لاطلك   جياب علياه إلاداه           

 أو د  لعده تواىر شروط ذلك ".

 املسااق  ملااا  و اناات تلااك األساابا  سااائ ة و اىيااة مماا  قضاااا  وىي ااا الاارد الضاامإ     

ساااقته الطاعنااة ب ااطا الساابب والااطي   يعاادو أن يضااحى النعااي بااه جااد  ىيمااا تسااتق            

 حمكمة املوضوع بتقدير  مما   جيوز إاارته أماه حمكمة النق  حريا برىضه.

 السبب الثاني:

ألطأ امكم بتأييد  ملا قضى به امكم املستأنف من نفقاة للمحضاونني رغام ضاألت ا     

لسااد حاجااات م وعااده تناسااب ا ويسااار ولااي احملضااونني بعااد أن مت إل اااا    وعااده  فايت ااا 

 أجرة مسكن امضانة وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه.

أن  –يف قضاااا هااط  احملكمااة     -وحيااث إن هااطا النعااي غااري سااديد، ذلااك أن املقاارر       

حملكمة املوضوع  ام  السلطة يف حتصي  ى م الواقاع يف الادعوة ويف تقادير  ا  ماا      

ماان قااانون األحااوال  63لاال بالنفقااة وىروع ااا مراعيااة يف ذلااك املعااايري املبينااة يف املااادة   يتع

الشخصااية دون رقابااة علي ااا يف ذلااك ماااداه حكم ااا قائمااا علااى أساااس سااليم يكفااي        

 ممله.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

110 

ملااا  ااان ذلااك و ااان امكاام ا بتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه يف لصااوه مااا   

ه قضااا  بتلاك النفقاة مسات ديا ناا يتقاضاا  ولاي        قضى به من نفقاة للمحضاونني قاد أقاا    

احملضاااونني مااان معااااو شااا ري ملتزماااا احملاااددات القانونياااة الاااواردة بالااادلي  اإلرشاااادي 

ويف ضااوا حاجاات احملضااونني ومان ااام ىعنااه    9/2020لادعاوة األحااوال الشخصاية رقاام   

  يكون قد صادص صاحيح القاانون ويضاحى النعاي علياه ب اطا السابب جاد  ىيماا تساتق          

 حمكمة املوضوع بتقدير  مما   جيوز إاارته أماه حمكمة النق  حريا برىضه.

 السبب الثالث:

ألطأ امكم بتأييد  ملا قضاى باه امكام املساتأنف مان رىا  القضااا  اا بنفقاة عادة           

شاااملة سااكنى العاادة تأسيسااا علااى أن احملكمااة انت اات إىل ىساا  عقااد زواج ااا بااولي         

وباملخالفاة ملاا ناص علياه قاانون األحاوال الشخصاية مان          احملضونني ىال تستحل نفقة عدة

 استحقاق املطلقة بائنا لنفقة العدة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

 السبب الرابع:

ألطااأ امكاام بتأييااد  ملااا قضااى بااه امكاام املسااتأنف ماان رىاا  القضاااا  ااا نتعااة          

 اا الفسا    تأسيسا على عده اساتحقاق ا  اا لكون اا هاي مان طلبات الفسا  رغام أن طلب        

 ان ملرا ولي احملضونني الطي أمل ب ا الضرر ومان اام   يكاون الطاالق راجعاا إىل      

 سبب من قبل ا مما تكون معه مستحقة للمتعة وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه.

وحيااث إن النعاااي ب اااطين الساااببني غاااري ساااديد، ذلاااك أناااه ملاااا  انااات نفقاااة العااادة وىقاااا  

وال الشخصية هي نفقة زوجية مقاب  ا حتبااس ىااملرأة   للمط رة اإليضاحية لقانون األح

يف العادة حمتبساه لزوج اا وعلياه. ىمان الواجاب أن ينفال الازوج علي اا ماا دامات يف العادة             

و ااان التفرياال للعلااة ووىقااا ملااا ورد بااطات املااط رة اإليضاااحية ىسااخا حمضااا   طالقااا    

تتااب عليااه ماان األاااار  طبقااا ملااطهب الشاااىعي وأ ااد ىااال ياانقص بااه عاادد الطلقااات و  ي  

أن املفساوخ   –يف قضاا هط  احملكمة  -املالية إ  ما يتتب على الفس ، و ان املقرر 

زواج ا   يصدق علي ا وصف الزوجة  نقطااع الزوجياة بالفسا  مماا ماخدا  أناه   يتتاب        

 على الفس  ما يتتب على الطالق من أاار مالية.

ناه قاد قضاي بفسا  عقاد زواج الطاعناة مان زوج اا         ملا  ان ذلك و ان الثابت باألوراق أ

احملجااور عليااه وماان ااام ىعن ااا وبعااد هااطا الفساا    يصاادق علي ااا وصااف الزوجااة  نقطاااع  

الزوجية بالفس  ومن ام ىعن ا   تستحل نفقة عدة ألن ا ليسات يف عادت ا زوجاة حمتبساه     
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املخياد باامكم    لزوج ا و  تستحل متعه ألن ا ليست مطلقة وإذ التزه امكم املساتأنف 

املطعااون ىيااه تلااك النتيجااة وقضااى باارى  طلاايب العاادة واملتعااة ىعنااه يكااون قااد صااادص       

 صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبيب الطعن على غري أساس حريا برىض ما.

 السبب اخلامس:

ألطأ امكم برىضه طلب الطاعنة تساليم ا أصاول جاوازات سافر احملضاونني تأسيساا       

املطعون ضد  بصفته وأن ا مل تقده ما يفيد رغبت ا يف السافر رىقاة    على عده ابوت تعنت

احملضونني أو حاجات ا هوازات السفر رغم أنه من حق ا استالم ما للتنقا  باحملضاونني   

 وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه.

أناه طبقاا    –يف قضاا هط  احملكماة   -وحيث إن هطا النعي غري سديد، ذلك أ، املقرر 

مان   149من قانون األحوال الشخصية ودون إلالل بأحكاه املاادة   157ملادة ألحكاه ا

نفاااس القاااانون للاااولي ا حتفااااظ  اااواز سااافر احملضاااونني إ  يف حاااال السااافر ىيسااالم          

للحاضنة، وللقاضي أن يأمر بعبقااا جاواز السافر يف ياد اماضانة إذ رأة تعنتاا مان الاولي         

 يف تسليمه للحاضنة وقت اماجة.

ك و ان امكم ا بتدائي املخيد بامكم املطعون ىيه يف لصاوه قضااا    ملا  ان ذل

برى  طلب الطاعنة إلزاه املطعون ضد  بصفته بتسليم ا جاوازات سافر احملضاونني قاد     

أقاه قضاا  على أن الطاعنة مل تثبت أي تعنات مان قبا  املطعاون ضاد  بصافته ومل تقاده        

احملضااونني و اناات تلااك األساابا    مااا يفيااد رغبت ااا بالساافر أو حاجت ااا هااوازات ساافر   

سااائ ة و اىيااة مماا  قضاااا امكاام وىي ااا الاارد الضاامإ املسااق  ملااا ساااقته الطاعنااة  

 ب طا السبب والطي يضحى النعي به على غري أساس حريا برىضه.
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 3/5/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 صاحل . ية السادة املستشارينمصطفى عبيد، السيد إبراهيم وعضو

 (18) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  77)الطعن رقم 

 . عبا اإلابات ". حضانة ( إابات "1

ذلااك باادلي    ينااايفاألصاا  يف اماضاانة . اتصاااى ا بشااروط امضااانة حتااى يثباات مااا      -

 .مقبول شرعا

  

 . وة ". " الدىع بعده مساع الدعىوع. د( إابات " عبا اإلابات ". تقاده. حضانة2

عاان املطالبااة ب ااا سااتة أشاا ر طبقااا   ط حاال اماضاان يف امضااانة عنااد سااكوتهسااقو -

.  اون احملضاون يف حضاانة مان     منااط ذلاك  . من قاانون األحاوال الشخصاية    125دة للما

ىساكت األلاري   واساتحق ا حاضان ألار    اام ساق  حقاه يف امضاانة     قضى له قضانته 

 .  . مثالاملدة املط ورةا ب  عن املطالبة 

  

املقرر قضاا أن اماضنة حممولة على أن ا متصفة بشروط امضانة حتى يثبت ماا   -1

 .ينايف ذلك بدلي  مقبول شرعا

املقصود بسقوط حال اماضان يف امضاانة إذا ساكت عان املطالباة ب اا مادة ساتة           -2

ضون يف حضاانة مان   من قانون األحوال الشخصية هو  ون احمل 152أش ر طبقا للمادة 

قضى له قضانته وساق  حال مان هاو يف حضاانته يف امضاانة واساتحق ا حاضان آلار          

أشا ر وأن حمكماة املوضاوع غاري ملزماة       6وسكت مان اساتحق ا عان املطالباة ب اا مادة       

بتتبع طلباات اخلصاوه وا ساتجابة  اا أو الارد علي اا اساتقال  با   اا امال يف أن تلتفات            

أن ا   طائ  من ا و  تخار يف بيان وجه امل يف الدعوة املعروضاة  عن الطلبات اليت رأت 

علي ا ويكفي ا أن تبني من لالل تسبيب ما مكم ا ما يكفي للرد الضامإ علاى تلاك    

الطلبات اليت التفتت عن ا وأن    ما يتعلل بتعليم احملضون منوط بوليه الطي هو وحاد   

ىياه نقاص  اان ذلاك راجعاا إىل تقصاري  يف        املعإ به و  عالقة للحضانة به ىاعذا حصا   

 واجبه   إىل تقصري اماضنة.
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ملا  اان ذلاك و اان الثابات مان األوراق أن املطعاون ضادها سابل أن قضاي  اا قضاانة            

قكاام صااار باتااا قكاام حمكمااة الاانق  الصااادر يف الطعاان    ............. و ...........بنتي ااا 

ساااتأنف اعتماااد يف قضاااائه بااارى    وأن امكااام امل 2/9/2019بتااااري   441/2019

طلبات الطاعنة على أن املطعون ضدها تتاوىر ىي اا شاروط اماضان املنصاوه علي اا يف       

من قانون األحوال الشخصية وأن ما ادعت الطاعنة من ساوا سالوك    144و 143املادتني 

املطعااون ضاادها مل يثباات قكاام ن ااائي ىااعن امكاام املطعااون ىيااه الااطي أيااد  مبينااا يف   

أن الطاعناااة مل تثبااات أمااااه القضااااا اتصااااص املطعاااون ضااادها باااأي واحاااد مااان      أسااابابه 

من قانون األحاوال الشخصاية يكاون     152مسقطات امضانة املنصوه علي ا يف املادة 

مصيبا و  ينال من ذلك ما ذ رته الطاعنة من سكوت املطعون ضدها عن طلب بنتي اا  

أشاا ر ألماارين  6وهااي تزيااد علااى   املااط ورتني يف املاادة الاايت  انتااا ىي ااا عنااد الطاعنااة  

أحدهما أن املطعون ضادها قضاي  اا بعاد الساكوت املاط ور بامضاانة قكام صاار          

باتا ىصار هطا النعاي طعناا علاى امكام الباات وهاو غاري مقباول والثااني أن الطاعناة مل           

تكن يف وقت بقاا احملضونتني عندها مقضايا  اا قضاانت ما ولاطلك ىاال ينطبال علي اا        

مان قاانون األحاوال الشخصاية  ماا   يناال مان امكام ماا           152ارد يف املادة النص الو

ذ رتااه الطاعنااة ماان أن مصاالحة احملضااونتني تتطلااب ضاام حضااانت ما  ااا ألن ااا مل تثباات 

ذلك أماه احملكمة ولطلك التفت عنه امكم املستأنف وامكم املطعون ىيه املخياد لاه   

نة من الروضة ألن ذلك عائاد إىل تقصاري   و  ما ذ رته الطاعنة حول شطب اسم احملضو

أبي ا يف واجبه   إىل تقصري أم ا اماضنة  ما سبل بياناه و  ماا ذ رتاه الطاعناة مان      

التفات احملكمة عن مساع ش ادة ش ودها ألن قانون األحاوال الشخصاية إ اا ناص علاى      

باا لر   قبول شا ادة النسااا يف أمار واحاد هاو شا ادة الساماع علاى إضارار أحاد الازوجني           

ولطلك يتعني الرجوع يف شأن غري ذلك مان أماور الشا ادة إىل املاطهب املاالكي الاطي هاو        

أول ماا أحاال إلياه قاانون األحاوال الشخصاية بالنسابة ملاا مل ياط ر ىياه وقاد ناص ىق اااا             

هااطا املااطهب علااى أن الاادعوة الاايت ليساات نااال و  نااا يااخول للمااال   تثباات إ  بشاا ادة    

 (... عاد ن  )وملاا لايس ناال و  آيا  إلياه      لي  بن اسحاق يف فتصار : رجلني عدلني قال ل

 وقال ابن عاصم يف التحفة:

 َوَما َعَدا الزَِّنا ى ِفي اْاَنْيِن َسَعْه   )ى ِفي الزَِّنا ِمْن الطُُّ وِر أ ْرَبَعْه 

 ِلْلَماِل ُاْعُتِمْد(ِىي ُ  ِّ َما َيْرِجُع     ْد ااااااِن ُيْعَتَضاااٌ  ِباْمَرأ َتْيااااااَوَرُج
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وش ود الطاعنة الطين طلبات مسااع شا ادت م رجا  واحاد وامرأتاان ولاطلك ىاال ىائادة يف          

مسااااع شااا ادت م علاااى ادعااااا الطاعناااة أن املطعاااون ضااادها   تصااالح للحضاااانة ألن هاااط   

الدعوة ليست نال و  نا يخول للمال ىاال تثبات بشا ادة النسااا و  بشا ادة رجا  واحاد        

 ون النعي غري قائم على أساس حريا بالرى .ومن ام يك

 احملكماااااااااااااة

 2/3/2020وحيااث تاابني ماان األوراق أن الطاعنااة أقاماات لاادة ابتدائيااة أبااوظيب بتاااري     

وطلبات ىي ااا إساقاط حضاانت ا لبنتي ااا     406/2020ضاد املطعاون ضادها الاادعوة رقام     

وضااام حضاااانت ما  اااا هاااي   2017ة سااانة ................ املولاااود 2015......... املولاااودة سااانة 

بوصف ا جدت ما من ج اة األ  وإساقاط نفقت ماا املقضاى ب اا علاى أبي ماا الاطي هاو ابان           

برى   الادعوة ىاساتأنفت    26/11/2020الطاعنة ىحكمت حمكمة البداية بتاري  

حكمااات حمكماااة  13/1/2021وبتااااري   1346/2020الطاعناااة با ساااتئناص رقااام 

يياد امكام املساتأنف ىطعنات الطاعناة يف هاطا امكام بتااري          ا ستئناص برىضاه وبتأ 

بالطعن املاا  وقدمت النيابة العامة مط رة ىوضت ىي ا الرأي للمحكماة   3/2/2021

 اليت رأت يف غرىة املشورة أن الطعن جدير بالنظر ىحددت لنظر  جلسة بدون مراىعة.

ل القااانون والفساااد يف وحيااث تنعااى الطاعنااة علااى امكاام املطعااون ىيااه اخلطااأ يف تطبياا 

ا ستد ل والقصور يف التسابيب وفالفاة الثابات بااألوراق واإللاالل قال الادىاع وتقاول         

يف بياان ذلاك ماا حاصاله أن امكام املطعاون ىياه ألطاأ يف التفاتاه عان طلباات الطاعنااة            

ا حتياطية الرامية إىل مسااع شا ودها إلاباات أن املطعاون ضادها   تصالح للحضاانة ويف        

ياد  ملااا قضاى بااه امكام املسااتأنف مان رىاا  طلباات الطاعنااة املتعلقاة بضاام حضااانة       تأي

حفيدتي ا املط ورتني إلي ا وإسقاط حضانة أم ما املطعون ضدها  ما رغام أن مصالحة   

احملضونتني تقتضي إسناد حضانت ما للطاعنة اليت  انت هاي املشارىة علاى حضاانت ما     

ضاي إساقاط حضاانة املطعاون ضادها  ماا       قب  أن يقضى ب ا للمطعاون ضادها  ماا تقت   

لسااوا ساالو  ا وعااده أمانت ااا وعااده اهتمام ااا ب مااا وتساابب ا يف شااطب اساام احملضااونة    

من الروضة وسكوت ا عن طلب امضانة مدة تزيد على ساتة أشا ر و ا  هاطا      .............

 جيع  امكم املطعون ىيه معيبا نا يوجب نقضه.

أن من املقارر قضااا أن اماضانة حممولاة علاى أن اا        وحيث أن هطا النعي غري سديد ذلك

متصاافة بشااروط امضااانة حتااى يثباات مااا ينااايف ذلااك باادلي  مقبااول شاارعا وأن املقصااود     

بسااقوط حاال اماضاان يف امضااانة إذا سااكت عاان املطالبااة ب ااا ماادة سااتة أشاا ر طبقااا     
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من قانون األحاوال الشخصاية هاو  اون احملضاون يف حضاانة مان قضاى لاه           152للمادة 

قضانته وسق  حال مان هاو يف حضاانته يف امضاانة واساتحق ا حاضان آلار وساكت          

أش ر وأن حمكمة املوضوع غري ملزمة بتتبع طلباات   6من استحق ا عن املطالبة ب ا مدة 

اخلصوه وا ساتجابة  اا أو الارد علي اا اساتقال  با   اا امال يف أن تلتفات عان الطلباات            

خار يف بيااان وجااه اماال يف الاادعوة املعروضااة علي ااا     الاايت رأت أن ااا   طائاا  من ااا و  تاا   

ويكفي ااا أن تاابني ماان لااالل تساابيب ما مكم ااا مااا يكفااي للاارد الضاامإ علااى تلااك        

الطلبات اليت التفتت عن ا وأن    ما يتعلل بتعليم احملضون منوط بوليه الطي هو وحاد   

إىل تقصاري  يف  املعإ به و  عالقة للحضانة به ىاعذا حصا  ىياه نقاص  اان ذلاك راجعاا        

 واجبه   إىل تقصري اماضنة.

ملا  اان ذلاك و اان الثابات مان األوراق أن املطعاون ضادها سابل أن قضاي  اا قضاانة            

قكاام صااار باتااا قكاام حمكمااة الاانق  الصااادر يف الطعاان        و............ ..........بنتي ااا 

  وأن امكااام املساااتأنف اعتماااد يف قضاااائه بااارى    2/9/2019بتااااري   441/2019

طلبات الطاعنة على أن املطعون ضدها تتاوىر ىي اا شاروط اماضان املنصاوه علي اا يف       

من قانون األحوال الشخصية وأن ما ادعت الطاعنة من ساوا سالوك    144و 143املادتني 

املطعااون ضاادها مل يثباات قكاام ن ااائي ىااعن امكاام املطعااون ىيااه الااطي أيااد  مبينااا يف   

لقضااااا اتصااااص املطعاااون ضااادها باااأي واحاااد مااان    أسااابابه أن الطاعناااة مل تثبااات أمااااه ا  

من قانون األحاوال الشخصاية يكاون     152مسقطات امضانة املنصوه علي ا يف املادة 

مصيبا و  ينال من ذلك ما ذ رته الطاعنة من سكوت املطعون ضدها عن طلب بنتي اا  

ين أشاا ر ألماار 6املااط ورتني يف املاادة الاايت  انتااا ىي ااا عنااد الطاعنااة وهااي تزيااد علااى     

أحدهما أن املطعون ضادها قضاي  اا بعاد الساكوت املاط ور بامضاانة قكام صاار          

باتا ىصار هطا النعاي طعناا علاى امكام الباات وهاو غاري مقباول والثااني أن الطاعناة مل           

تكن يف وقت بقاا احملضونتني عندها مقضايا  اا قضاانت ما ولاطلك ىاال ينطبال علي اا        

ن األحاوال الشخصاية  ماا   يناال مان امكام ماا        مان قاانو   152النص الوارد يف املادة 

ذ رتااه الطاعنااة ماان أن مصاالحة احملضااونتني تتطلااب ضاام حضااانت ما  ااا ألن ااا مل تثباات 

ذلك أماه احملكمة ولطلك التفت عنه امكم املستأنف وامكم املطعون ىيه املخياد لاه   

إىل تقصاري   و  ما ذ رته الطاعنة حول شطب اسم احملضونة من الروضة ألن ذلك عائاد 

أبي ا يف واجبه   إىل تقصري أم ا اماضنة  ما سبل بياناه و  ماا ذ رتاه الطاعناة مان      

التفات احملكمة عن مساع ش ادة ش ودها ألن قانون األحاوال الشخصاية إ اا ناص علاى      
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قبول شا ادة النسااا يف أمار واحاد هاو شا ادة الساماع علاى إضارار أحاد الازوجني باا لر             

ع يف شأن غري ذلك مان أماور الشا ادة إىل املاطهب املاالكي الاطي هاو        ولطلك يتعني الرجو

أول ماا أحاال إلياه قاانون األحاوال الشخصاية بالنسابة ملاا مل ياط ر ىياه وقاد ناص ىق اااا             

هااطا املااطهب علااى أن الاادعوة الاايت ليساات نااال و  نااا يااخول للمااال   تثباات إ  بشاا ادة    

 (... عاد ن  وملاا لايس ناال و  آيا  إلياه     ) رجلني عدلني قال للي  بن اسحاق يف فتصار : 

 وقال ابن عاصم يف التحفة:

 َوَما َعَدا الزَِّنا ى ِفي اْاَنْيِن َسَعْه   )ى ِفي الزَِّنا ِمْن الطُُّ وِر أ ْرَبَعْه 

 ِىي ُ  ِّ َما َيْرِجُع ِلْلَماِل ُاْعُتِمْد(    ْد ااااااِن ُيْعَتَضاااٌ  ِباْمَرأ َتْيااااااَوَرُج

ود الطاعنة الطين طلبات مسااع شا ادت م رجا  واحاد وامرأتاان ولاطلك ىاال ىائادة يف          وش 

مسااااع شااا ادت م علاااى ادعااااا الطاعناااة أن املطعاااون ضااادها   تصااالح للحضاااانة ألن هاااط   

الدعوة ليست نال و  نا يخول للمال ىاال تثبات بشا ادة النسااا و  بشا ادة رجا  واحاد        

 س حريا بالرى .ومن ام يكون النعي غري قائم على أسا
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 10/5/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 إبراهيم صاحل . وعضوية السادة املستشارين/ مصطفي عبيد، السيد 

 (19) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما 

 .  امكمان بوجه عاه " ضرر . طالق .( إابات " 1

استناد احملكمة يف إابات ا للضرر املوجب للتطليل دون بعث حكمني إىل سابل رىاع    -

 ذلاك ميثا  اضارارا  نفسايا  ب اا إذ      أنة على زوجته قضى ىي ا بياات ا والزوج دعوة جزائي

 ان نقدور  تفادي ذلك وامفااظ علاى ر اائز الزوجياة ومجاع شاتات ا سارة وهاو ماا          

دون بعاااث معاااه باااالتطليل قضااااا امكااام تطليااال  ساااتحالة العشااارة. إىل طلاااب الدىع اااا 

 .  حكمني. صحيح

  

 ( دعوة " دعوة الطاعة " . طاعة . طالق . 2

  حماا  لاادعوة الطاعااة مااا داه قااد قضااي بتطلياال الزوجااة علااى زوج ااا طالقااا  بائنااا      -

 . . مثال  حت  له إ  بعقد وم ر جديدين بينونة ص رة

  

 مسكن امضانة . ( أجر . حضانة . 3

مقاب  الساكن النقادي الاطي حتصا  علياه اماضانة مان ج اة عملا ا   ينازل منزلاة             -

 .  وىل احملضون من أجر مسكن امضانة. مثالالسكن العيإ الطي يعفى 

  

  ( أجر. حضانة. مسكن امضانة.4

ة سااب قدرتااه املالياامناساابا  ق تأايثااا مسااكن امضااانة  بتأايااثالتاازاه وىل احملضااون  -

مساكن امضاانة بعاد القضااا      قضاا امكم بالزاه الطااعن بتأاياث   .وحاجة احملضون

 .  سكن. صحيحببدل ال
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 .نفقة( أجرة. حضانة. 5

تقااادير حاجاااة األو د . التااازاه ا   امللااا  إلاااداه ولاااد  احملضاااون إن احتااااج للخدماااة   -

ن يف هااطا .   وجااه  دعاااا الطاااعكمااة املوضااوعللخدمااة ويسااار األ  مااتوك لساالطة حم

 .  ملطعون ضد  مل تكن ختده يف أهل ا. علة ذلكاخلصوه بأن ا

  

 أجر . حضانة . ( 6

ضون و  يف عدت ا استحقاق اماضنة أجرة حضانة ما دامت غري زوجة لوىل احمل -

 . منه. أساس ذلك وعلته. مثال

  

 عدة . نفقة . ( 7

العادة. أسااس ذلاك.     ئن أجارة مساكن عادة لاالل مادة     استحقاق املعتدة من طالق باا  -

 .  مثال

  

 ر ية . حمكمة املوضوع " سلطت ا " . ( 8

. وجااو  مراعاااة حمكمااة املوضااوع حتديااد زماان الر يااة ووقت ااا ومكان ااا ماان ساالطة  -

 .  ضون وتقدمي ا على مصلحة ا بوين. أساس ذلك. مثالمصلحة احمل

  

 . ( نفقة9

ند مااان أن هاااط  رىااا  طلاااب تاااوىري سااايارة وساااائل وبااادل  ساااوة العيااادين علاااى سااا  -

   .اليت سبل ىرض ا. صحيحاملفرادات مشمولة بالنفقة ا

  

 ( حكم " منطوق امكم " . طالق . م ر . دعوة  " شروط قبول الدعوة " .10

 .  من شروط قبول الدعوة املصلحة. وجو  أن تكون قائمة -

ا   مصلحة للطاعنة يف النعي على امكم برى  طلب ا قياه املطعون ضاد  بطالق ا   -

مرتني سابقتني و أنه قاد يتتاب علاى ذلاك فالفاة شارعية هاواز أن يعاود إلي اا املطعاون           

ضد  بعقد وم ر جديدين بعد حكم التطليل هطا ما دامت األوراق قد للات مان حماولاة    
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قياه املطعون ضد  بطلك وما داه من أاار الطاالق الباائن أن   ميلاك املطعاون ضاد  إلي اا       

وبرضاها وولي ا وهاو ماا مل ترضاه ومان اام ىاال جادوة مان هاطا          إ  ن ر وعقد جديدين 

 .الطلب

  

وحيث إنه عن نعاي الطااعن للقضااا باالتطليل دون اباوت إضارار  بااملطعون ضادها           -1

يف قضاا حمكمة الانق  أناه إذا  اان الازوج      ن بعث حكمني ى ري سديد إذ املقررودو

 اا علاى حكام بياات اا ىاعن      قد سبل لاه وأن رىاع قضاية جزائياة علاى زوجتاه حتصالت ىي       

ر ااائز   ذلااك ميثاا  إضاارارا نفساايا ب ااا إذ  ااان نقاادور  تفااادي ذلااك وامفاااظ علااى          

ا ، ىعذا صممت على طلب التطليل  ستحالة العشارة وأجاب ا  الزوجية ومجع شتات األسرة

، وأنااه إذا اباات الضاارر للمحكمااة قضاات يف      امكاام إىل ذلااك ىعنااه يكااون صااحيحا    

، وإذ  اان هاطا هاو الشاأن يف الادعوة إذ ات ام       تعيني حكماني دعوة دون اماجة إىل ال

بسارقة  هاتفاه املتحارك وج از      2020/  828الطاعن املطعاون ضادها يف الادعوة رقام     

وحتصلت ىي ا على اليااة ىعن ذلاك ميثا    ج وتبديد املنقو ت اململو ة له تابلت سامسون

لااى احملكمااة إذ قضاات  ريااب عإضاارارا باااملطعون ضاادها جييااز  ااا طلااب التطلياال و  تث    

، وماان ااام ىااعن اباات الضاارر علااى النحااو سااالف البياااندون بعااث حكمااني متااى  بااالتطليل

احملكمة إذ التزمت هطا الن ج ىعن حكم ا يكون قد صادص صاحيح القاانون وهاو ماا     

 .يكون معه النعي على غري أساس حريا بالرى 

بالادلول يف طاعتاه   وحيث إنه عن نعي الطاعن لرى  طلبه إلازاه املطعاون ضادها     -2

والعودة إىل مسكن الزوجية ىمردود نا هو مقرر قانونا من أناه إذا حكمات احملكماة    

بتطليل الزوجة على زوج ا طالقا بائناا بينوناة صا رة  حتا  لاه إ  بعقاد وم ار جديادين         

، عاداه مبناا  وعاده بقااا موضاوعه     ويكون موضوع امكم بالطاعة غاري ذات جادوة  ن  

دعوة التطليال قبا  دعاوة الطاعاة       –صائبة-ق أن احملكمة قد قثت  باألورا والثابت

وقضت بالتطليل طلقة بائنة بينونة ص رة ومن ام ىعنه   يكون هنااك موضاوعا لادعوة    

الطاعاة ومل يعااد هنااك مااير للحكاام ىي اا وهااو مااا يكاون معااه النعااي علاى غااري أساااس      

 .  حريا بالرى 

داا بادل مساكن حضاانة للمطعاون ضادها      وحيث إنه عان نعاي الطااعن إللزاماه باأ      -3

ىمردود نا هو مقارر قانوناا مان أن ولاي احملضاون ملازه باأجرة مساكن احملضاون ألن اا           

ماان قااانون   148/2، وإذ  اناات املااادة  الت النفقااة الواجااب عليااه دىع ااا لااه    ماان مشااتم 
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األحوال الشخصية تانص علاى أناه ) جياب علاى مان يلازه بنفقاة احملضاون أجارة مساكن            

( و اان  مسكنا تقيم ىيه أو فصصا لساكناها إذا  انت اماضنة جلك  حاضنة إ 

مان تاوىري مساكن لاه يف إحادة حاالتني:       مفاد ذلك أن هاط  املاادة أعفات والاد احملضاون      

: وجاااود مساااكن  األوىل: هاااي وجاااود مساااكن جلكاااه اماضااانة وتقااايم ىياااه. والثانياااة    

م ىيااه أو أن  ، ىااعذا مل يثباات أن للحاضاانة مسااكنا جلكااه  وتقااي     صااص لسااكناها ف

وإذ  ، ااا تسااتحل مسااكنا للحضااانة أو أجرتااه   هناااك مسااكنا فصصااا لسااكناها ىعن  

ون ضادها بادل مساكن حضاانة     عاده اساتحقاق املطعا    ان ذلك و اان ادعااا الطااعن    

)فصصاا لساكناها(   أن عباارة   لتقاضي ا بدل مسكن من ج ة عمل ا غري مقبول ذلاك 

 املقاب  املادي للساكن الاطي حتصا  علياه     سالفة البيان   تعإ 148/2يف املادة  الواردة

.  وأن مقابا  الساكن   ا تعإ املسكن العيإ املخصاص  اا  اماضنة من ج ة عمل ا وإ 

. وهاو ماا يكاون معاه امكام قاد صاادص صاحيح         نقدي   ينزل منزلة السكن العيإال

ون القانون دون أن ينال منه التفات احملكمة عن طلب الطاعن فاطباة ج اة عما  املطعا    

ضدها بشأن تقاضي ا بدل مسكن من ج ة عمل ا  لعده جدوا  وملا هاو مقارر مان أناه       

إلزاه على احملكمة نخاطبة أي ج اة لالساتعاله من اا عان مساتند يفياد أحاد األطاراص         

مااا مل يثباات تعااطر امصااول علااى املسااتند ا ملطلااو  باااإلجرااات املقااررة ،  و إذ مل يقااده   

، و ااان سااتند باااإلجرااات املقااررة قانونااا  علااى هااطا امل  الطاااعن مااا يفيااد تعااطر حصااوله  

للااو األوراق ممااا يثباات أن املطعااون ضاادها   -صااائبا  -امكاام اإلبتاادائي قااد أاباات   

، ىعن النعي يكون على غاري أسااس حرياا    لك مسكنا بامس ا أوفصصا لسكناهاجت

 .بالرى 

مقرر شارعا وقانوناا   وحيث إنه عن نعي الطاعن إللزامه ببدل أاام ىمردود نا هو  -4

لقدرتااه   ماان أن ولااي احملضااون يكااون ملزمااا بتأايااث مسااكن امضااانة تأايثااا مناساابا    

، كمااة قااد ألزماات الطاااعن بباادل مسااكن   ، وإذ  اناات احملاملاليااة وماجااة احملضااون 

و اااان املقااارريف قضااااا حمكماااة الااانق  أن تاااوىري امللااازه بنفقاااة احملضاااون ملساااكن      

ى إياواا احملضاون   انة   يعفيه من تأايثه إذ   يتأتامضانة أو تأديته أجرة مسكن امض

املطعااون ضاادها أقاارت يف الاادعوة   ، و  جياادي الطاااعن ادعااا   أن  يف بياات غااري مخاااث 

بأن ا ألطت منقاو ت الزوجياة ملخالفاة ذلاك للثابات مان مادونات امكام          828/2020

املطعون ضادها   يف الدعوة سالفة البيان حيث للت األوراق من هطا اإلقرار وما أدلت به

) ألااطت األغاراا الاايت ختصاا ا وأو دهااا وأن ااا هااي الاايت   مل  ارج عاان أن ااا قالاات إن ااا 

قاماات بشاارائ ا ( وأن امكاام سااج  علااى الطاااعن  ) للااو األوراق ماان دلياا  شاارعي أو      
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للمنقاو ت وأناه مل يقاده ماا يخياد ملكيتاه        –الطااعن   –قانوني يفيد ملكياة الشاا ي   

ه ذلك ( ومان اام ىاعن امكام يكاون قاد صاادص صاحيح القاانون           ا ،  ومل يثبت ا ت ا

 وهو ما يكون معه النعي على غري أساس حريا بالرى .  

، ىماردود، بأناه ملاا  اان الفقاه      عي الطاعن إللزامه باأجرة  لادماة  وحيث إنه عن ن -5

ه يف الدولااة أوجااب علااى األ  امللاا ، إلااداه ولااد  احملضااون إن احتاااج املااالكي املعمااول باا

 ، و ان املقارر يف قضااا هاط  احملكماة أن تقادير حاجاة األو د للخدماة ويساار        دمةللخ

، و اااان امكااام املساااتأنف املخياااد باااامكم األ  ماااتوك لسااالطة حمكماااة املوضاااوع

املطعااون ىيااه قااد ألاازه الطاااعن بااأجرة لادمااة للمحضااونني علااى سااند ماان تااواىر هااطين       

، ومان  لاطي يتساع إللاداه أو د    عن للحاد ا الشرطني وأنه قد ابت للمحكمة ماالاة الطاا  

، ويكاون النعاي جمارد جادل يف سالطة حمكماة       م ىعنه يكون قائما على أساس سليما

، دون أن جيادي الطااعن   الرى ، حرياا با    جيوز إاارتاه أمااه حمكماة الانق     املوضوع 

الق   تكاون  ادعا   باأن املطعاون ضادها مل تكان ختاده يف أهلا ا إذ اخلدماة بعاد الطا         

 محضونني.للزوجة ب  لل

ن وحيث إنه عن نعي الطاعن إللزامه بأجرة حضانة ىمردود نا هاو مقارر قانوناا ما     -6

وهى من امقوق اليت  فل ا  ا القانون بانص املاادة    أن أجرة امضانة من حل اماضنة

من قانون األحوال الشخصية إذ مفادها أن اماضنة إذا  انت غري زوجة لاولي   148/3

باااا  اإلشااااراص والعنايااااة   ا ىعن ااااا تسااااتحل أجاااارة حضااااانت ا مقا  احملضااااون و  يف عاااادت  

كااون قااد صاادر مواىقااا   وإذ  ااان امكاام قااد التاازه هااطا الاان ج ىعنااه ي     ،باحملضااونني

املطعاون ضادها طالباات    و  جياادي الطااعن نفعاا مااا جساك باه ماان أن     ،لصاحيح القاانون  

ضاانة ، وأجاارة اماماا  اماضاانة  تلااف عاان عماا  اخلادمااة     ، ذلااك أن عبااأجرة لادمااة 

مفروضه مقاب  ما تتحمله من معاناة رعاية وعناياة باحملضاون يف صاحته وأ لاه ولباساه      

، خبااالص عماا  اخلادمااة املتمثاا  ىيمااا  إىل أن يبلااغ أشااد  وتنت ااي م مت ااا وصاااحل تنشاائته 

، ولاطلك ىاعن طبيعاة عما   ا  من ماا       أعبااا البيات  نساا وغسايال وط اوا      تقوه باه مان  

  ت ااإ عاان األلاارة ، و  ينااال ماان امكاام مااا     ختتلااف عاان األلاارة وم مااة إحااداهما  

جسك به الطاعن من  ي سن احملضونني وأن م ليسوا قاجة إىل حاضانة ملاا هاو مقارر     

يف قضاااا هااط  احملكمااة ماان أن الاادىع بكااون األو د بعااد  اايهم واعتمااادهم علااى          

أنفساا م أصاابحوا يف غااري حاجااة إىل حضااانة أم اام غااري منااتج ذلااك أن أجاارة امضااانة          

 .،   خلدمت ماستحقت ا اماضنة مضانة األو د
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، ىماردود بأناه ملاا  انات     لطاعن إللزامه بنفقاة ساكنى العادة   وحيث إنه عن نعي ا -7

جيااب ىقرت ااا األلاارية قااد نصاات علااى أنااه )  ماان قااانون األحااوال الشخصااية يف   69املااادة 

هااط   ( و ااان املقاارر يف قضااااق بااائن وهااى غااري حاماا  السااكنى ىقاا للمعتاادة ماان طااال

 احملكمة أنه إذا  ان طالق الطاعن للمطعون ضدها موصوىا بأناه باائن ىعن اا تساتحل    

، وإذ  ااان امكاام ا بتاادائي املخيااد بااامكم   أجاارة مسااكن العاادة لااالل ماادة العاادة  

ساكنى العادة للمطعاون ضادها علاى       أقاه قضاا  باعلزاه الطااعن باأجرة    املطعون ىيه قد

، ىعناه يكاون قاد صادر مواىقاا لصاحيح       أن اا حاما   طلقت بائناا ومل يتابني   سند من ان ا 

 .القانون وهو ما يكون معه النعي على غري أساس حريا بالرى 

وحيث إنه عن نعي الطاعن بشأن قصار مادة الر ياة ىماردود  ناا هاو مقارر مان أن          -8

قاضاي يف حتدياد زماان ومكااان    مان قاانون األحاوال الشخصااية لولات ال     1/ 154املاادة  

ر قضاا حمكمة النق  على أن حملكمة املوضوع  اما  الصاالحية   ، وقد استقالر ية

ون وتقادمي ا علاى   يف حتديد زمن الر ية ووقت ا ومكان ا مراعية يف ذلك مصلحة احملض

و انات احملكماة املطعاون يف    وإذ  ان ذلك  مصلحة ابويه، ى ى أدرة بطلك من غريها

أنف يف جعا  مادة الر ياة    نا  ا من سلطة تقديرية قد أيد ت امكم املست -حكم ا 

من الساعة امادية عشر صباحا حتى الساعة الرابعة مساا يوه السابت مان  ا  أسابوع      

، ىااعن قضااااها يكااون مصااادىا    و  يعااود بالضاارر علااى احملضااون   و ااان ذلااك سااائ ا   

 .النعي على غري أساس حريا بالرى  لصحيح القانون وهو ما يكون معه

ه القضاااا بساايارة وبسااائل وبكسااوة العياادين     وحيااث إنااه عاان نعااي الطاعنااة لعااد      -9

للمحضونني ىمردود نا هاو مقارر يف قضااا حمكماة الانق  مان أن رىا  طلاب تاوىري          

سيارة وساائل وبادل  ساوتي العيادين علاى ساند مان أن هاط  املفاردات مشامولة بالنفقاة            

، وإذ  اان هاطا     النعي يف هاطا الشاأن حاري باالرى     املفروضة على املطعون ضد  جيع

ىيكااون لاات النفقااة املفروضااة هااط  املفردات،  الشااأن يف الاادعوة املطروحااة بااأن    هااو 

النعاي علاى    ، وهاو ماا يكاون معاه    القانونامكم إذ مل يق   ا ب ا قد صادص صحيح 

 .غري أساس حريا بالرى 

وحيااث إنااه عاان نعااي الطاعنااة لاارى  طلب ااا إابااات قياااه املطعااون ضااد  بطالق ااا    -10

إلي اا املطعاون ضاد      ذلك فالفة شارعية هاواز أن يعاود    ب علىمرتني سابقتني وأنه يتت

مان قاانون    2: أناه ملاا  انات املاادة      ر جديدين ى ري مقبول مان نااحيتني، األوىل  بعقد وم

)  يقباا  أي طلااب أو دىااع   يكااون لصاااحبه ىيااه     :  اإلجاارااات املدنيااة تاانص علااى أنااه    

ه يشااتط لقبااول الاادعوة أن   مصاالحة قائمااة.......( و ااان مااخدة ذلااك أن األصاا  هااو أناا      
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تكااون املصاالحة ىي ااا قائمااة ويقصااد بااطلك أن يكااون حاال راىااع الاادعوة أو املر ااز          

القااانوني الااطي يقصااد  ايتااه برىااع الاادعوة قااد وقااع عليااه اعتااداا بالفعاا  وأن يكااون     

، ىاألصاا  يف الاادعاوة أن ااا  ىل دىعااه أو إصااالحه قااد وقااع بالفعاا   الضاارر الااطي يسااعى إ 

، و اان  قاع بالفعا  أو إصاالح ضارر حصا  ىعاال      إىل دىع اعتاداا و دعاوة عالجية ترمي 

يف التخاوص مان أن يقاوه املطعاون ضاد        لاب الطاعناة أن مصالحت ا ىياه تتمثا      البني من ط

وإذ للاات األوراق ماان حماولااة قياااه املطعااون ضااد      ،العودة إلي ااا وإعادت ااا إىل عصاامته باا

: أناه ملاا  اان املقارر     نيت ماا ت ا يف هاطا الطلاب تكاون غاري قائماة، واا     ىاعن مصالح   بطلك

عناد   –شرعا أن الطالق البائن بينونة ص رة يزي  قيد الزوجية يف امال على معناى أناه   

يزول ماا  اان للرجا  مان ملاك اساتمتاعه بزوجتاه و  يعاود لاه هاطا امللاك إ               –صدور  

ك ن ر وعقد جديدين و بد أن يكون العقد اهديد برضا الزوجاة وولي اا وساواا يف ذلا    

، و ااان امكاام قااد انت ااى إىل هااا يف أاناااا العاادة وبعااد انقضااائ اأن يكااون إعادتااه إيا

، وهااو مااا    ميلااك معااه  طعااون ضااد  طلقااة بائنااة بينونااة صاا رة  تطلياال الطاعنااة علااى امل 

، ىمااا مل تاارا  ن اار وعقااد جدياادين وبرضاااها وولي ااا   املطعااون ضااد  العااودة إلي ااا إ    

 اه للعاودة إلي اا إ     ، وت لال  ا  الساب  يف وج   سابي   إلي ا   يكاون لاه إلي اا مان     بعودته

ااام ىااعن حمكمااة الدرجااة  ، وماانب، وماان ااام ىااال جاادوة  ااا ماان هااطا الطلاا ب ااطا الرضااا

ىعنااه يكاون قااد   ،وأيادها يف ذلاك امكاام املطعاون ىياه    ، األوىل إذ رىضات هاطا الطلااب  

 ، وهو ما يكون معه النعي على غري أساس حريا بالرى .صادص صحيح القانون

 احملكماااااااااااااة

 9/7/2020ي  وحيث إن واقعات الطعنني تتحص  يف أن الطاعنة يف الطعن الثاني  بتاار 

علاى املطعاون ضاد       814/2020 يب ا بتدائية أقامت الدعوة رقمأبوظ وأماه حمكمة

ياه  ، وتطليق اا عل ه طلقاتني ساابقتني علاى رىاع الادعوة     بطلب امكم بعاباات طالق اا منا   

ألف درهام ونفقاة    120، وإلزامه بأن يخدي  ا متعة مبلغ ينونة  ية للضررطلقة بائنة ب

درهام ، وإاباات حضاانت ا     15000ألاف درهام وأجارة مساكن عادة مبلاغ        30عدة مبلغ 

املولاااود  .................و 2010املولاااود سااانة  ...........و 2009.......... املولاااودة سااانة لاااالو د  ) 

(  وأن ياخدي    2016املولاود سانة   .................و 2013املولاود سانة    ...............و 2012سنة 

، ونفقاااة  ريا مااان تااااري  املطالباااة القضاااائية  آ ص درهااام شااا  5 اااا أجااارة حضاااانة مبلاااغ   

ىقاا  ماان  أ ص درهاام شاا ريا لكاا  ولااد  شاااملة املأ اا  وامللاابس   5للمحضااونني بواقااع 

ال  جزيرة أبوظيب   يقا  عان مخاس    ، وتوىري مسكن حضانة دتاري  املطالبة القضائية
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غاارص نااوه وغرىااة لادمااة وغرىااة سااائقة وصااالة ومخسااة  امااات ومطااب  وإلزامااه بااأداا  

ألااف  100مبلاغ  ألاف درهاام سانويا وتأاياث  املسااكن     150أجارة مساكن حضااانة مبلاغ    

، وإلزاماه بساداد ىاواتري املااا والك ربااا واإلنتنات وال ااز مان         درهم  ا  ااالم سانوات   

وسااداد مصاااريف اسااتقدام ما مبلااغ  قضااائية وتااوىري لااادمتني ىلبينيااتنيطالبااة التاااري  امل

، درهاام 1500لشاا ري  لكاا  لادمااة مبلااغ  ألااف درهاام لكاا  من مااا وأداا الراتااب ا  15

فة مستمرة وساداد الرساوه   واستخراج بطاقة ا وية والضمان الصحي  ما وجتديدها بص

آ ص درهام بادل اخلدماة ماع إلزاماه باأن        6، ومني توىريهما إلزامه بساداد مبلاغ   املقررة

يسلم ا أصول اإلاباتات الشخصية اخلاصة باخلادمتني من بطاقة ا وية وبطاقة الضامان  

، وتوىري سيارة عائلياة حديثاة   زي سفرهما وجتديدهما بصفة مستمرةالصحي وأص  جوا

مال وساداد  من نوع نيسان بتول وصيانت ا دوريا وتأمين ا تأمينا شاا  2020الصنع مودي  

، ومصاااريف الصاايانة ألااف درهاام شاا ريا وتااوىري  آ ص درهاام 3اريف الاابتول شاا ريا مصاا

درهام شا ريا    2700سائقة ىلبينية أنثى ودىاع رساوه اساتقدام ا ماع إلزاماه باأداا راتب اا        

ألاف  20ش ريا ، وإلزامه بأن يخدي  اا  آ ص درهم  5ومني توىريها دىع بدل مواصالت 

صااريورة حكاام التطليال باتااا مبلااغ  ن تاااري  إقاماة الاادعوة وحتاى   ، ونفقااة زوجياة ماا درهام 

دات اخلاصاااة بااااألو د احملضاااونني  ، وأن يسااالم ا أصاااول املساااتن م شااا رياأ ص درهااا10

، وصاورة  )جوازات السفر، بطاقات ا ويات، ش ادات امليالد، بطاقات الضمان الصاحي 

ول مااع إلزامااه  طباال األصاا  ماان لالصااة قيااد املطعااون ضااد  وجااواز ساافر  ساااري املفعاا        

بالتجديااد عنااد ا نت اااا وسااداد الرسااوه املقااررة أو التصااريح  ااا يف حالااة تعنتااه واسااتاله     

، وإلزامااه بسااداد الرسااوه  مااع إلزامااه بسااداد مااا قاماات بسااداد    األوراق الثبوتيااة اجملااددة

الدراسية املقررة ملدارس األو د حسب ماا تقارر  إدارة املدرساة املختصاة وذلاك  ا  عااه        

تااوىري ج اااز  أ ص درهاام شاا ريا و  5ت اااا الدراسااة واملسااتلزمات الدراسااية مبلااغ     حتااى إن

ألاف درهاام بواقاع ألفاني درهاام لكا  ولاد  سااوة       20، وأن يااخدي  اا   بتاو  لكا  ولاد   

العياادين وبعااده املمانعااة ماان ساافر األو د احملضااونني برىقت ااا ماارة واحاادة ساانويا لااارج       

 1/8حتااى  1/7دة شاا ر واحااد تباادأ ماان   الاابالد بقصااد النزهااة وأداا مناسااك العماارة ماا   

لطاار  بالدولاة الايت ستسااىر     أولالل ىتة اإلجازة الدراسية من  ا  عااه ماع تع ادها بع    

، وحتدياد مواعياد الر ياة مان     يم أصول اهوازات وبتكااليف السافر  ، وإلزامه بتسلإلي ا

لسابت  لالل مر ز ر ية احملضونني يف ا حتاد النسائي على أن تكون الر ياة مان ياوه ا   

ظ را دون اإلصاطحا  أو املبيات ماع     3ظ را إىل الساعة  12من    أسبوع من الساعة 

. وإبااان تااداول الاادعوة أقاااه املطعااون ضااد  دعااوة     امااه بامضااور يف املواعيااد املقااررة  إلز
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مساااكن الزوجياااة  مقابلاااة طلاااب ىي اااا إلااازاه الطاعناااة بالااادلول يف طاعتاااه والعاااودة إىل  

طليل  إلااازاه الطاعناااة بتمكيناااه مااان ر ياااة أو د  ماااع  امكااام باااالت واحتياطياااا يف حالاااة

درهااام  شااا ريا وأن  32، 250، وقاااده شااا ادة راتباااه مثبتاااا ب اااا أن أمجالاااه  حاب ماصاااط

 .  درهم 28،  062صاىيه بعد لصم التقاعد والسكن 

قضااات احملكماااة يف الااادعوة األصااالية بتطليااال الطاعناااة علاااى  23/11/2020وبتااااري 

، وبعابااات ة  حتاا  لااه إ  بعقااد وم اار جدياادين  ونااة صاا ر املطعااون ضااد  بطلقااة بائنااة بين  

وقق ااا يف مراجعااة ا يئااة ا حتاديااة     .......و  .......و .......و  .......و .......حضااانت ا ألو دهااا  

للجنسية وإدارات التعليم واملدارس والضمان الصحي والسفارات ىيما  اص احملضاونني   

، وبعلزاه املطعون ضد  باأن  ية وغري امكوميةالدوائر امكوم من إجرااات لدة مجيع

، ونفقاة  درهم مان صاريورة امكام باتاا     3000 يخدي للطاعنة أجرة مسكن معتدة مبلغ

آ ص درهاام شاا ريا شاااملة الطعاااه والكسااوة وىااواتري املاااا والك رباااا         5للمحضااونني 

واملواصااااالت واملسااااتلزمات الدراسااااية و اااا  مااااا يعااااد يف حكاااام العاااارص والعااااادة ماااان  

ضروريات من تاري  املطالبة القضائية على أن  صم من ا ما مت ساداد  بالنفقاة املخقتاة     ال

ألف درهم سنويا وبادل أااام    70درهم وأجرة مسكن حضانة مبلغ  500وأجرة حضانة 

آ ص درهاام وراتب ااا مبلااغ ألااف  9ألاف درهاام ملاارة واحاادة وتكاااليف اساتقداه لادمااة    30

احملضااونني وبطاقااات هااويت م وشاا ادات ماايالدهم  درهاام شاا ريا وتسااليم ا جااوازات ساافر

عون ضاد  وجاواز سافر  سااري املفعاول، ورىا        وصورة طبل األص  من لالصة قيد املط

. ويف الادعوة املقابلاة باعلزاه الطاعناة مان جكاني املطعاون ضاد          ما عدا ذلك من طلباات 

احا من اصطحا  احملضونني يوه السبت من    أسابوع مان السااعة امادياة عشار صاب      

حتى السااعة الرابعاة مسااا وذلاك حتات إشاراص ا حتااد النساائي العااه باأبوظيب وعلي اا            

 .لطهم يف الزمان واملكان احملددين، ورى  ماعدا ذلك من طلباتإحضارهم ام أ

وحيث إن هطا القضاا مل يلل قبو  لدة الطرىني  ىأقااه  املطعاون ضاد  ا ساتئناص رقام       

وأقامااااااات الطاعناااااااة ا ساااااااتئناص رقااااااام       21/12/2020بتااااااااري     1392/2020

، تااداولت أماااه حمكمااة اسااتئناص أبااوظيب   2020/  12/  21بتاااري   1395/2020

 سااتئناص الاادعوة باهلسااات علااى النحااو املاابني نحاضاار جلسااات ا. وضاامت احملكمااة ا 

حكماات احملكمااة بعل اااا امكاام    25/1/2021  الثاااني لالسااتئناص األول، وبتاااري   

قضى به من تسليم الطاعناة جاوازات سافر احملضاونني وتأيياد  ىيماا عادا        املستأنف ىيما 

   .ذلك
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    117/2021ملطعون ضد   الطعن رقام   وحيث مل يرت  الطرىان هطا امكم ىأقاه  ا

بتااااااااري   122/2021الطاعناااااااة الطعااااااان رقااااااام     وأقامااااااات  18/2/2021بتااااااااري  

طلااب يف وقااده حمااامى  اا  طاارص مااط رة جوابيااة علااى طعاان لصاامه     23/2/2021

لتام ا رى  الطعن، وقدمت النياباة العاماة ماط رة يف  ا  طعان ىوضات ىي اا الارأي         

، ضم الطعنني ليصادر ىي ماا حكام واحاد     –يف غرىة املشورة  –للمحكمة اليت قررت  

وه أنفساا م ىحااددت لااطلك جلسااة     ورأت ضاارورة املراىعااة الشاافوية ومساااع أقااوال اخلصاا    

ي ا تصال املرئي، وقالات الطاعناة يف   حيث حضر الطرىان بشخصي ما ع 3/5/2021

درهام ليعياد  إلي اا     20،000الطعن الثاني إن املطعون ضد  أاناا الزوجياة اقاتا من اا    

، وأن الطاعناة دىعتاه    ضد  إناه مل يألاط هاطا املبلاغ قرضاا     ، وقال املطعون لكنه مل يرد 

ياه الايمني   ماة وج ات إل  ، واحملكدعلى سبي  التيع  جازا مان أجارة مساكن ما واألو     

تااه ، وإن ااا دىعيألااط هااطا املبلااغ قرضااا ماان الطاعنااة  ، ىحلااف علااى أنااه مل  علااى مااا يقااول 

 كمة امكم يف الدعوة هلسة اليوه.، وقررت احملمتيعة به  جزا من أجرة البيت

   117/2021أو  : الطعن رقم  

 وىياااه ينعاااي الطااااعن علاااى امكااام املطعاااون ىياااه فالفاااة القاااانون واخلطاااأ يف تطبيقاااه 

والقصااور يف التساابيب والفساااد يف ا سااتد ل وفالفااة الشااريعة اإلسااالمية والثاباات ماان    

ضااى بااالتطليل رغاام عااده  . بين ااا يف : أنااه قواإللااالل قاال الاادىاع لتسااعة أساابا  األوراق 

، ورىا  دعاوة الطاعاة رغام أمانتاه      ابوت إضرار  باملطعون ضدها، ودون بعث حكمني

، وقضى  ا ببادل مساكن   مسكن الزوجية دون إذنه ا لرجت منعلي ا نفسا وما  وأن 

 اة عملاا ا وجلك ااا  حضاانة رغاام عاده اسااتحقاق ا لاطلك لتقاضااي ا باادل مساكن ماان ج    

 828/2020، وقضاى  اا ببادل أااام رغام إقرارهاا يف الادعوة رقام         مسكنا تقايم ىياه  

 بااالغ يف تقاادير  باادل مسااكن امضااانة   ، وأن امكاام وجيااةبأن ااا ألااطت منقااو ت الز 

درهم ( ومل يراع أنه ليس له دلا    30، 000درهم سنويا ( وبدل التأايث )  70 ،000)

، رية قاد اففضات يف ا وناة األلارية    إ  راتبه وأن عليه التزامات بنكية وأن القيم اإلجيا

، وألزمااه بتااوىري لادمااة هاام شاا ريا (در 5000وأنااه غاااىل يف تقاادير نفقااة احملضااونني  )  

،  مااا ألزمااه د   حيتاااجون لادمااة وأنااه غاري ملاا  وأن األو رغام أن ااا   ختااده يف أهلا ا   

رعي علي اا وأن اا   بأجرة حاضانة رغام عاده اساتحقاق ا لاطلك قسابان أن ذلاك واجاب شا         

، وقضاى  مسكن عدة رغام عاده اساتحقاق ا ذلاك     ، وقضى  ا بأجرةطلبت أجرة لادمة
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حتصال ا   ن ضادها بشاأن  ندة ر ياة قصارية والتفات عان طلباه فاطباة ج اة عما  املطعاو         

 وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه. .على بدل مسكن

ن ودو ل دون اباوت إضارار  بااملطعون ضادها    وحيث إنه عان نعاي الطااعن للقضااا باالتطلي     

يف قضااا حمكماة الانق  أناه إذا  اان الازوج قاد         بعث حكمني ى اري ساديد إذ املقارر   

ياات اا ىاعن ذلاك    سبل له وأن رىع قضية جزائية علاى زوجتاه حتصالت ىي اا علاى حكام ب      

ر ااائز الزوجيااة  ميثاا  إضاارارا نفساايا ب ااا إذ  ااان نقاادور  تفااادي ذلااك وامفاااظ علااى 

ا امكام  ، ىعذا صممت على طلب التطليل  ستحالة العشرة وأجاب ا ومجع شتات األسرة

دعوة دون ، وأناه إذا ابات الضارر للمحكماة قضات يف الا      إىل ذلك ىعناه يكاون صاحيحا   

وإذ  اااان هااطا هااو الشاااأن يف الاادعوة إذ ات اام الطااااعن      ،اماجااة إىل تعاايني حكمااني   

بسااارقة  هاتفاااه املتحااارك وج اااز تابلااات  828/2020املطعاااون ضااادها يف الااادعوة رقااام 

وحتصاالت ىي ااا علااى الاايااة ىااعن ذلااك ميثاا       نج وتبديااد املنقااو ت اململو ااة لااه  سامسااو

قضاات إضاارارا باااملطعون ضاادها جييااز  ااا طلااب التطلياال و  تثريااب علااى احملكمااة إذ       

بالتطليل  دون بعث حكماني متاى ابات الضارر علاى النحاو ساالف البياان ، ومان اام ىاعن            

احملكمة إذ التزمت هطا الن ج ىعن حكم ا يكون قد صاادص صاحيح القاانون وهاو ماا      

  .يكون معه النعي على غري أساس حريا بالرى

ه وحيااث إنااه عاان نعااي الطاااعن لاارى  طلبااه إلاازاه املطعااون ضاادها بالاادلول يف طاعتاا         

والعودة إىل مسكن الزوجية ىمردود نا هو مقرر قانونا مان أناه إذا حكمات احملكماة     

بتطليل الزوجة على زوج ا طالقاا بائناا بينوناة صا رة  حتا  لاه إ  بعقاد وم ار جديادين          

،  نعاداه مبناا  وعاده بقااا موضاوعه      ويكون موضوع امكم بالطاعاة غاري ذات جادوة   

دعاوة التطليال قبا  دعاوة الطاعاة       –صائبة  - قثت ابت باألوراق أن احملكمة قدوالث

وقضت بالتطليل طلقة بائنة بينونة ص رة ومن ام ىعنه   يكون هنااك موضاوعا لادعوة    

ري أساااس الطاعااة ومل يعااد هناااك مااير للحكاام ىي ااا وهااو مااا يكااون معااه النعااي علااى غاا 

 حريا بالرى .

للمطعاون ضادها ىماردود    وحيث إنه عن نعي الطاعن إللزامه بأداا بدل مسكن حضاانة  

نااا هااو مقاارر قانونااا ماان أن ولااي احملضااون ملاازه بااأجرة مسااكن احملضااون ألن ااا ماان          

مان قاانون األحاوال     148/2، وإذ  انات املاادة   الت النفقة الواجب علياه دىع اا لاه   مشتم

الشخصية تنص على أنه ) جيب على من يلزه بنفقاة احملضاون أجارة مساكن حاضانة إ       

( و اان مفااد ذلاك    مسكنا تقيم ىيه أو فصصاا لساكناها  لك إذا  انت اماضنة ج
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مان تاوىري مساكن لاه يف إحادة حاالتني: األوىل: هاي        أن هط  املادة أعفت والد احملضاون  

مسااااكن فصااااص  : وجااااودوجااااود مسااااكن جلكااااه اماضاااانة وتقاااايم ىيااااه. والثانيااااة

نا وتقايم ىياه أو أن هنااك مساك    مل يثبت أن للحاضنة مسكنا جلكاه  ، ىعذا لسكناها

 ا تساتحل مساكنا للحضاانة أو أجرتاه، وإذ  اان ذلاك و اان        فصصا لسكناها ىعن

لتقاضااي ا  باادل  عااده اسااتحقاق املطعااون ضاادها باادل مسااكن حضااانة      ادعاااا الطاااعن 

يف املاادة   ن عبارة )فصصا لسكناها( الواردةأ مسكن من ج ة عمل ا غري مقبول ذلك

سااكن الااطي حتصاا  عليااه اماضاانة ماان سااالفة البيااان   تعااإ املقاباا  املااادي لل 148/2

نقاادي   وأن مقاباا  السااكن ال  تعااإ املسااكن العاايإ املخصااص  ااا.  ج ااة عملاا ا وإ ااا

. وهو ما يكون معه امكم قد صاادص صاحيح القاانون دون    ينزل منزلة السكن العيإ

ن أن ينال منه التفات احملكمة عن طلب الطاعن فاطبة ج ة عم  املطعاون ضادها بشاأ   

لعاده جادوا  وملاا هاو مقارر مان أناه   إلازاه علاى           ا بادل مساكن مان ج اة عملا ا     تقاضي 

احملكمة نخاطبة أي ج ة لالستعاله من ا عن مستند يفياد أحاد األطاراص ماا مل يثبات      

و إذ مل يقاده الطااعن ماا يفياد     ند املطلو  بااإلجرااات املقاررة،   تعطر امصول على املست

ااات املقررة قانونا، و اان امكام اإلبتادائي قاد     ستند باإلجرتعطر حصوله على هطا امل

لااك مسااكنا بامس ااا للااو األوراق ممااا يثباات أن املطعااون ضاادها جت  -صااائبا  - أاباات

   .، ىعن النعي يكون على غري أساس حريا بالرى أوفصصا لسكناها

وحيث إنه عن نعي الطاعن إللزامه ببدل أاام ىمردود نا هو مقرر شرعا وقانونا مان أن  

لقدرتااه املاليااة    ي احملضااون يكااون ملزمااا بتأايااث مسااكن امضااانة تأايثااا مناساابا     ولاا

، و ااان كمااة قااد ألزماات الطاااعن بباادل مسااكن  ، وإذ  اناات احملوماجااة احملضااون

أن تااوىري امللاازه بنفقااة احملضااون ملسااكن امضااانة أو    لاانق املقاارريف قضاااا حمكمااة ا 

ى إيواا احملضاون يف بيات غاري      يتأتتأديته أجرة مسكن امضانة   يعفيه من تأايثه إذ 

 828/2020، و  جياادي الطاااعن ادعااا   أن املطعااون ضاادها أقاارت يف الاادعوة   مخاااث

بأن ااا ألااطت منقااو ت الزوجيااة ملخالفااة ذلااك للثاباات ماان ماادونات امكاام يف الاادعوة        

دها مل  ارج  سالفة البيان حيث للت األوراق من هاطا اإلقارار وماا أدلات باه املطعاون ضا       

ألااطت األغااراا الاايت ختصاا ا وأو دهااا وأن ااا هااي الاايت قاماات         ن ااا قالاات إن ااا )  عاان أ

للو األوراق من دلي  شارعي أو قاانوني يفياد    ا( وأن امكم سج  على الطاعن  )بشرائ 

ومل يثبات   وأنه مل يقده ماا يخياد ملكيتاه  اا،    للمنقو ت  –الطاعن  –ملكية الشا ي 
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صادص صحيح القانون وهو ماا يكاون معاه     ا ت اه ذلك( ومن ام ىعن امكم يكون قد

 .النعي على غري أساس حريا بالرى 

، ىمااردود، بأنااه ملااا  ااان الفقااه     إنااه عاان نعااي الطاااعن إللزامااه بااأجرة لادمااة      وحيااث 

إن احتاااج ه يف الدولااة أوجااب علااى األ  امللاا ، إلااداه ولااد  احملضااون  املااالكي املعمااول باا

 أن تقادير حاجاة األو د للخدماة ويساار    للخدمة، و اان املقارر يف قضااا هاط  احملكماة      

، و اااان امكااام املساااتأنف املخياااد باااامكم  األ  ماااتوك لسااالطة حمكماااة املوضاااوع

املطعااون ىيااه قااد ألاازه الطاااعن بااأجرة لادمااة للمحضااونني علااى سااند ماان تااواىر هااطين        

، ومان  عن للحاد الاطي يتساع إللاداه أو د     الشرطني وأنه قد ابت للمحكماة ماالاة الطاا   

، ويكاون النعاي جمارد جادل يف سالطة حمكماة       كون قائما على أساس ساليم م ىعنه يا

، دون أن جيادي الطااعن     جيوز إاارتاه أمااه حمكماة الانق ، حرياا باالرى       املوضوع 

ق   تكااون ادعاا   بااأن املطعاون ضاادها مل تكان ختااده يف أهلا ا إذ اخلدمااة بعاد الطااال     

 .للزوجة ب  للمحضونني

ال ااة يف تقاادير نفقااة األو د احملضااونني وباادل مسااكن  وحيااث إنااه عاان نعااي الطاااعن باملب 

ىمااردود بأنااه ملااا  ااان املقاارر يف قضاااا حمكمااة امضااانة وباادل تأايثااه وأجاارة اخلادمااة 

النق  عمال بنصوه املطهب املالكي املعمول به يف الدولة أن لقاضاي املوضاوع  اما     

بادل تأايثاه وأجارة    و ا يلحل ب ا من أجرة مسكن امضاانة السلطة يف حتديد النفقات وم

الوضااع ا قتصااادي زمانااا لسااعة املنفاال وحااال املنفاال عليااه و اخلادمااة انطالقااا ماان تقاادير 

ومكانا دون رقابة عليه يف ذلك طاملا  ان قضا   قائماا علاى أسابا  ساائ ة  اا أصال ا       

وراق أن  صاايف راتاب   الثابت يف األوراق وتكفي مم  قضاا امكم و اان الثابات بااأل   

ومان اام ىاعن     أن املنفال علاي م مخساة مان األو د    درهم شا ريا و  28.، 62 د  املطعون ض

علاى   قانونياة لاطلك  تقدير امكم  ط  املفردات  يكون سائ ا ويتماشى مع احملاددات ال 

، وينسااجم مااع الثاباات بالاادلي  ماان قااانون األحااوال الشخصااية 63/2ة النحااو الااوارد باملاااد

لطااعن يف هاطا الشاأن علاى     يكون معاه نعاي ا   اإلرشادي لدعاوة األحوال الشخصية مما

ويستتبع  ون تقدير هاط  املفاردات قاد مت علاى أسااس صاايف دلا  الطااعن           .غري أساس

بعاده  بعد لصام التقاعاد وبادل الساكن ولايس علاى اإلمجاالي أن يكاون  نعاي الطااعن           

 مراعاة التزاماته   حم  له.

ود ناا هاو مقارر قانوناا مان أن      وحيث إنه عان نعاي الطااعن إللزاماه باأجرة حضاانة ىمارد       

أجرة امضانة من حل اماضنة  وهاى مان امقاوق الايت  فلا ا  اا القاانون بانص املاادة          
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من قانون األحوال الشخصية إذ مفادها أن اماضنة إذا  انت غري زوجاة لاولي    148/3

احملضااااون و  يف عاااادت ا ىعن ااااا تسااااتحل أجاااارة حضااااانت ا مقاباااا  اإلشااااراص والعنايااااة       

كااون قااد صاادر مواىقااا   وإذ  ااان امكاام قااد التاازه هااطا الاان ج ىعنااه ي     نني،باحملضااو

ضاادها طالباات  و  جياادي الطاااعن نفعااا مااا جسااك بااه ماان أن املطعااون ،لصااحيح القااانون

، وأجارة اماضانة   ما  اماضانة  تلاف عان عما  اخلادماة      ، ذلاك أن  أن ع باأجرة لادماة  

ضاون يف صاحته وأ لاه ولباساه     مفروضه مقاب  ما تتحمله من معاناة رعاياة وعناياة باحمل  

، خبااالص عماا  اخلادمااة املتمثاا  ىيمااا  إىل أن يبلااغ أشااد  وتنت ااي م مت ااا  وصاااحل تنشاائته

تقاوه بااه مان أعباااا البيات  نسااا وغساايال وط اوا، ولااطلك ىاعن طبيعااة عما   اا  من مااا       

، و  ينال من امكم ماا جساك   وم مة إحداهما   ت إ عن األلرةختتلف عن األلرة 

ن ماان  ااي ساان احملضااونني وأن اام ليسااوا قاجااة إىل حاضاانة ملااا هااو مقاارر يف   بااه الطاااع

قضاا هط  احملكمة من أن الدىع بكاون األو د بعاد  ايهم واعتماادهم علاى أنفسا م       

اسااتحقت ا أصاابحوا يف غااري حاجااة إىل حضااانة أم اام غااري منااتج ذلااك أن أجاارة امضااانة     

 اماضنة مضانة األو د،   خلدمت م.

، ىماردود بأناه ملاا  انات املاادة      الطاعن إللزامه بنفقاة ساكنى العادة   ن نعي وحيث إنه ع

جيب للمعتدة مان  قد نصت على أنه ) من قانون األحوال الشخصية يف ىقرت ا األلرية 69

( و اان املقارر يف قضااا هاط  احملكماة أناه       ق بائن وهى غري حاما  الساكنى ىقا    طال

أجارة مساكن    أنه بائن ىعن ا تساتحل إذا  ان طالق الطاعن للمطعون ضدها موصوىا ب

، وإذ  ااان امكام ا بتادائي املخيااد باامكم املطعااون ىياه قااد     العادة لاالل ماادة العادة   

سااكنى العاادة للمطعااون ضاادها علااى سااند ماان ان ااا    ه قضاااا  بااعلزاه الطاااعن بااأجرة أقااا

، ىعنه يكون قد صدر مواىقاا لصاحيح القاانون وهاو ماا      طلقت بائنا ومل يتبني أن ا حام 

 .ون معه النعي على غري أساس حريا بالرى يك

وحيث إنه عن نعي الطاعن بشاأن قصار مادة الر ياة ىماردود  ناا هاو مقارر مان أن املاادة           

، قاضي يف حتديد زماان ومكاان الر ياة   من قانون األحوال الشخصية لولت ال 1/ 154

وقااد اسااتقر قضاااا حمكمااة الاانق  علااى أن حملكمااة املوضااوع  اماا  الصااالحية يف       

حملضااون وتقادمي ا علااى  ياد زمان الر يااة ووقت اا ومكان اا مراعيااة يف ذلاك مصالحة ا      حتد

و انات احملكماة املطعاون يف    ، ى ى أدرة بطلك من غريها وإذ  ان ذلك مصلحة ابويه

نا  ا من سلطة تقديرية قد أيد ت امكم املساتأنف يف جعا  مادة الر ياة      -حكم ا 

الرابعة مساا ياوه السابت مان  ا  أسابوع       من الساعة امادية عشر صباحا حتى الساعة 
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، ىااعن قضااااها يكااون مصااادىا    ئ ا و  يعااود بالضاارر علااى احملضااون   و ااان ذلااك سااا  

   .لصحيح القانون وهو ما يكون معه النعي على غري أساس حريا بالرى 

 122/2021اانيا : الطعن رقم  

طااأ يف تطبياال وىيااه تنعااي الطاعنااة علااى امكاام املطعااون ىيااه القصااور يف التساابيب واخل

بينت ا يف أنه  لالل قل الدىاع لتسعة عشر سببا.القانون وفالفة الثابت من األوراق واإل

قضى بعده قبول النفقة الزوجية وسداد الرساوه الدراساية وتاوىري  بتاو  لكا  ولاد مان        

أصااول جااوازات احملضااونني وعااده املمانعااة ماان ساافرهم وإلاازاه املطعااون ضااد   بتسااليم ا  

ب املطعااون ضااد  ، واعتمااد يف تقاادير  للنفقااات علااى صااايف راتااليف الساافرالساافر وتكااا

ة الدعوة إىل ، ومل يثبت الطلقتني السابقتني والتفت عن طلب ا إحالوليس على اإلمجالي

، وأن تقديراتااه بشااأن نفقااة احملضااونني وأجاارة امضااانة وأجاارة       التحقياال إلابااات ذلااك  

وغري مناسابة ،ورىا     جاات ضئيلة مسكن امضانة وبدل األاام وأجرة مسكن العدة

،  ماا رىا  إلازاه    السايارة والساائل  املتعة ونفقة العدة و سوة العيادين و  طلبات ا بشأن

درهاام اقتضااه من ااا وأهاادر مسااتندات ا يف  20، 000املطعااون ضااد  بااأن يااخدي  ااا مبلااغ 

، ورىاا  إلزامااه بسااداد الرسااوه     طلب ااا توجيااه الاايمني امامسااه لااه  هااطا الشااأن ورىاا 

، وإلزامه بنفقاة زوجياة مان تااري  إقاماة الادعوة       راسية  وتوىري  بتو  لك  حمضونالد

، وأل اى ماا   من عده عرضا ا علاى التوجياه األساري    حتى بيتوته حكم التطليل على سند 

قضااى بااه امكاام املسااتأنف ماان إلاازاه املطعااون ضااد  بتسااليم ا أصااول جااوازات ساافر         

، وأن امكام قضاى بالر ياة رغام     من اا يلزمه بتسليم صاور طبال األصا     احملضونني ومل 

 وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه. أن املطعون ضد  مل يقصد بطلب ا إ  إعنات ا،

وحيااث إنااه عاان نعااي الطاعنااة للقضاااا بعااده قبااول طلبات ااا بشااأن النفقااة الزوجيااة وسااداد  

الرسااوه الدراسااية وتااوىري  بتااو  لكاا  ولااد ماان احملضااونني وعااده املمانعااة ماان ساافرهم  

، ىماردود بأناه ملاا    أصول جوازات السفر وتكاليف السافر وإلزاه املطعون ضد  بتسليم ا 

)  تقبا  الادعوة أمااه    ون األحاوال الشخصاية تانص علاى أناه      من قان 16/1 انت املادة 

د عرضاا ا علااى هنااة التوجيااه األسااري،  احملكمااة يف مسااائ  األحااوال الشخصااية إ  بعاا 

رم وما يف حكم ا والادعاوة املساتعجلة والوقتياة    ، مسائ  الوصية واإلويستثنى من ذلك

ن ا  ادعاوة إاباات   يف النفقة وامضانة والوصاية والدعاوة الايت   يتصاور الصالح بشاأ    

( و ااان هااطا الاانص صاارحيا يف عااده قبااول الاادعوة إذا مل يااتم عرضاا ا  الاازواج والطااالق

ري رقاااام الثاباااات بااااامللف األساااا، و ااااان نااااة التوجيااااه األسااااري إ  مااااا اسااااتثإعلااااى ه



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

132 

من أياااا مااان  أن طلباااات الطاعناااة أمااااه إدارة التوجياااه األساااري مل تتضااا      2126/2020

، وإذ  ان ذلك و انت هط  الطلبات ليست من ضامن املساائ    الطلبات حم  هطا النعي

، ىعن هط  الطلبات تكون غاري مقبولاه  ، ن عرض ا على هنة التوجيه األسرياملستثنا  م

د صااادص صااحيح القااانون وهااو مااا يكااون معااه وإذ قضااى امكاام بااطلك ىعنااه يكااون قاا

 بالرى . النعي على غري أساس حريا

وحيااث إنااه عاان نعااي الطاعنااة لضااللة املبااالغ الاايت ىرضاا ا امكاام بالنساابة لنفقااة األو د  

وأجاارة امضااانة وأجاارة مسااكن امضااانة وباادل األاااام ومصاااريف اسااتقداه اخلادمااة       

قاانون األحاوال   مان  63/2د بنص املاادة  ، ىعنه مردووراتب ا الش ري وأجرة مسكن العدة

يراعااى يف تقاادير النفقااة سااعة املنفاال وحااال املنفاال عليااه والوضااع        الشخصااية علااى أنااه )  

و ناا هاو مقارر قانوناا مان أن       (مكانا على أ  تق  عان حاد الكفاياة   ا قتصادي زمانا و

رساوه  حتديد مقدار النفقات ومقدار ما يلحل ب ا من أجرة للحضانة وملسكن امضانة و

، وتقدير مدة تناساب  ا  ذلاك    وراتب ا الش ري وأجرة مسكن العدةاستقداه اخلادمة 

مااع قاادرة املنفاال وحاجااة املنفاال علااي م ومااع ظااروص الزمااان واملكااان هااو ممااا تسااتق  بااه     

ا الثابات مان األوراق   حمكمة املوضوع ماداه قضا ها قائما علاى أسابا  ساائ ة ملاا أصال      

 ااان مااا انت اات إليااه احملكمااة يف شااأن تقاادير هااط   وتكفااي مملااه، ملااا  ااان ذلااك، و

ون األحاوال الشخصاية   مان قاان   63/2، و مواىقا مكم املادة املفردات، قد جاا مناسبا

، اإلرشاادي لادعاوة األحاوال الشخصاية    ، ومنساجما ماع ماا جااا يف الادلي       سالفة البياان 

اعنة   يعادو  ، ويكون ما تنعا  الطكون قد صدر مواىقا لصحيح القانونىعن امكم ي

أن يكون جاد  موضاوعيا يف مساألة واقعياة تساتق  حمكماة املوضاوع بتقاديرها مااداه          

، و  جيادي الطاعناة نفعاا ادعا هاا باأن      نيا على أسبا  سائ ة  اىية مملهحكم ا مب

أجرة امضاانة   تتناساب ماع اجمل اود الاطي تبطلاه يف لدماة احملضاونني اخلماس ملاا هاو            

ماان قااانون  148/1عليااه قضاااا حمكمااة الاانق   عمااال باملااادة  مقاارر قانونااا ومااا جاارة  

األحوال الشخصية من أن أجرة امضانة إ اا هاي مقابا  اإلشاراص والعناياة باحملضاونني       

، و  يناال  مرين بالنسابة للمج اود الاطي يباطل    وليس مقاب  لدمت م والفارق  بري بني األ

نياة رغام أن املطعاون ضاد      من امكم نعي الطاعناة باأن امكام رىا  تاوىري لادماة اا      

 ااان قااد وىاار لااادمتني إبااان قياااه الزوجيااة وذلااك بااالنظر إىل أن اخلدمااة ليساات ماان            

وتساد   بأعبااا البيات  نساا وغسايال وط اوا،      الكماليات وأن  م مة اخلادمة هي القياه

- املطعااون ضااد خبادمااة واحاادة وب ااا تتحقاال الب يااة، ولاايس ىيمااا زاد    اماجااة يف ذلااك
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مااة ألاارة أاناااا قياااه الزوجيااة مااا يوجااب عليااه تااوىري لادمااة اانيااة بعااد      ماان لاد -ناىلااة

 ية  لتالص املعطيات يف امالتني.انفصاه عرة الزوج

مان   140عن نعاي الطاعناة بشاأن عاده القضااا  اا باملتعاة ىلماا  انات املاادة            هوحيث إن

ا يف زواج قانون األحوال الشخصية قد نصت على أنه ) إذا طلل الازوج زوجتاه املادلول ب ا    

 رة وجاااا يف املااط  صااحيح بعرادتااه املنفااردة وماان غااري طلااب من ااا اسااتحقت متعااة ........(     

ق باعرادة الازوج   القياد الاطي وضاعه القاانون أن يكاون الطاال      اإليضاحية  اطا القاانون أن )  

 اان بطلاب من اا مل جتاب  اا      ، ىعن وتصرىه ا نفرادي، وأن يكون دون طلب من املرأة

قرت أحكاااه حمكمااة الاانق  علااى أنااه إذا  اناات الزوجااة هااي الاايت     ( وقااد اسااتاملتعااة

سااتحقاق ا للمتعااة طلباات التطلياال ومل يقاام الاازوج بطالق ااا بعرادتااه املنفااردة ىااعن شاارط ا    

، ملا  ان ذلك و انات الطاعناة هاي الايت طلبات التطليال ومل يكان        يكون غري متواىر

ق ا للمتعااة يكااون غااري   سااتحقا، ىااعن شاارط ا قااد قاااه بطالق ااا بعرادتااه املنفااردة    الاازوج 

، ا باملتعاة قاد واىال صاحيح القاانون     ، ويكون امكم إذ رىا  طلب اا القضااا  ا    متواىر

 النعي على غري أساس حريا بالرى . وهو ما يكون معه

، ىماردود ناا هاو مقارر مان أن      اعنة لعاده القضااا  اا بنفقاة عادة     وحيث إنه عن نعي الط

ماان  69ادة تسااتحل نفقااة عاادة عمااال بأحكاااه املاااملطلقاة البائنااة الاايت مل يثباات  لاا ا    

اعنة قاد طلقات بائناا وليسات حاامال، ىعن اا         ، وإذ  انت الطقانون األحوال الشخصية

،    اا باطلك قاد صاادص صاحيح القاانون      امكم إذ مل يق تستحل نفقة عدة، ويكون

 النعي على غري أساس حريا بالرى . هو ما يكون معه

لعده القضاا بسيارة وبسائل وبكساوة العيادين للمحضاونني    وحيث إنه عن نعي الطاعنة 

ىمردود نا هو مقرر يف قضاا حمكمة الانق  مان أن رىا  طلاب تاوىري سايارة وساائل        

وبدل  سوتي العيدين علاى ساند مان أن هاط  املفاردات مشامولة بالنفقاة املفروضاة علاى          

هاو الشاأن يف   ، وإذ  اان هاطا     النعاي يف هاطا الشاأن حاري باالرى      املطعون ضد  جيعا 

،  ىيكاون امكام إذ مل   لات النفقاة املفروضاة هاط  املفاردات     الدعوة املطروحاة باأن    

النعاي علااى غااري أساااس   ، وهاو مااا يكااون معااه قا   ااا ب ااا قاد صااادص صااحيح القااانون  ي

 .حريا بالرى 

طلباه ر ياة احملضاونني إ     وحيث إنه عن نعاي الطاعناة باأن املطعاون ضاد  مل يقصاد مان        

قصااد ماان هااطا الطلااب سااوة     د بأن ااا إذ مل تثباات أن املطعااون ضااد  مل ي   ىمااردو إعنات ااا

، و ان حرمان األ  من هاطا امال  ميثا  إضارارا باحملضاون إذ حيرماه مان        اإلضرارب ا
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ه جماااراة ، ور يتااه ألبيااه الاايت تكااون حماا  مطالبااة دائمااة مناا متابعااة أبيااه لااه وتوجي ااه لااه

جكينه من ر ية احملضونني لايس  ، و ان طلب املطعون ضد  ألقرانه ممن هم يف عمر 

قبا  الشاريعة اإلساالمية       إعما  مل مقرر لاه مان  ، و واجبا عليه للوقوص على أحوا مإ 

شاراص علااي م واإلطاالع علااى   ماع مااا لاه مان ساالطة و ئياة علااى أو د  تقتضاي اإل      يتماشاى 

مقاارر ، وينسااجم مااع مااا هااو يتااأتى ذلااك إ  بتمكينااه ماان ر ياات م وتااوجي  م و   أحااوا م

الايت أمار   شرعا من أن ر ية األبوين ألو دهم احملضونني حال مقارر مان باا  صالة الارحم       

 .،  ومن ام ىعن هطا النعي يكون على غري أساس حريا بالرى اهلل سبحانه وتعاىل ب ا

د ديان  اا علياه اقتضاه     بر ة لرى  طلب ا بعلزاه املطعون ضد وحيث إنه عن نعي الطاعن

، جيااه الاايمني امامسااة للمطعااون ضااد    رهاام ولاارى  طلب ااا تو  د 20، 000من ااا قاادر   

ا ستشاا اد باااهلل   إلبااار عاان أماار مااع هااو مقاارر شاارعا ماان أن الاايمني هااى )   ىمااردود نااا

، حيااث ي تعتمااد علااى ضاامري امااالف وعقيدتااه  ( ى ااى عماا  ديااإ وماادن ساابحانه وتعاااىل

وقااف علي ااا ، ويتالف وضاامري  ومبلااغ إميانااه وعقيدتااه يصاابح اماال معلقااا علااى ذمااة اماا  

ن يتولى الصدق واألمانة يف مييناه، ىاعن   ولطلك جيب على امالف أ ،امكم له أو عليه

عاىل باا الك والباوار يف الادنيا، والعاطا  الشاديد      وعد  اهلل سبحانه وت حلف  طبا ىقد

: ) مان اقتطاع ماال    سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال، وقد روة أبو أمامة أن ريف ا لرة

ل اهلل   قاال صالى اهلل   : وإن  ان شيئا يسريا يا رساو اهلل عليه اهنة، قي  له  حره امر

يوج  اا أحاد     -قانوناا    –، والايمني امامساة   عليه وسلم: وإن  ان قضايبا مان أراك(  

نادما يفقاد الادلي  علاى صاحة ادعائاه،       اخلصوه إىل لصمه أماه القضاا حسما للنزاع ع

، ملصالحته، ولسار طالاب توجياه الايمني دعاوا        النازاع ن ائياا   ، حسام ىعذا حلف ا اخلصم

 ، ى اى حجاة ملزماة للقاضاي      قاضاي إصادار حكماه ملصالحة مان حلف اا      ويتعني علاى ال 

إن ، و ااان املطعااون ضااد  قااال  جيااوز لااه أن يقضااي خبااالص مقتضاااها، وملااا  ااان ذلااك  

ه متيعااة باه  جاازا ماان  قااد دىعتا  املبلاغ الااطي تطالاب بااه الطاعناة مل يكاان قرضااا وأن اا    

 ، ىحلاف علاى أناه مل يألاط    منه احملكماة علاى أن حيلاف علاى هاطا     ، وطلبت ة البيتأجر

تااه متيعااة بااه  جاازا ماان أجاارة    القاارا وأن ااا دىع  هااطا املبلااغ ماان الطاعنااة علااى ساابي    

، تكاون قاد لسارت دعواهاا     -فة البياان  وعماال باملبااد  ساال    - البيت، ىعن الطاعنة

عنه يكاون قاد صاادص صاحيح القاانون      وإذ انت ى امكم املطعون ىيه إىل رى  طلب ا ى

على ضوا األسبا  اليت أوردت ا هط  احملكمة وهو ما يكون معه نعي ا على غري أسااس  

 .حريا بالرى 
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وحيااث إنااه عاان نعااي الطاعنااة لاارى  طلب ااا إابااات قياااه املطعااون ضااد  بطالق ااا ماارتني      

ون ضاد  بعقاد   إلي اا املطعا   رعية هاواز أن يعاود  سابقتني وأنه يتتب علاى ذلاك فالفاة شا    

ماان قااانون   2، األوىل : أنااه ملااا  اناات املااادة     اار جدياادين ى ااري مقبااول ماان ناااحيتني     وم

اإلجرااات املدنية تنص على أنه )  يقب  أي طلب أو دىع   يكون لصااحبه ىياه مصالحة    

قائماااة.......( و اااان ماااخدة ذلاااك أن األصااا  هاااو أناااه يشاااتط لقباااول الااادعوة أن تكاااون  

يقصد بطلك أن يكون حل راىع الدعوة أو املر ز القاانوني الاطي   املصلحة ىي ا قائمة و

يقصد  ايته برىع الدعوة قد وقع عليه اعتداا بالفعا  وأن يكاون الضارر الاطي يساعى      

، ىاألص  يف الدعاوة أن ا دعاوة عالجية ترماي إىل  ىل دىعه أو إصالحه قد وقع بالفع إ

لاب الطاعناة أن   و اان الابني مان ط   ، قع بالفع  أو إصالح ضرر حصا  ىعاال  دىع اعتداا و

العودة إلي ااا وإعادت ااا إىل يف التخااوص ماان أن يقااوه املطعااون ضااد  باا  مصاالحت ا ىيااه تتمثاا 

ت ا يف هاطا  باطلك  ىاعن مصالح    وإذ للت األوراق من حماولة قياه املطعاون ضاد    ،عصمته

بينوناة  : أنه ملاا  اان املقارر شارعا أن الطاالق الباائن       الطلب تكون غري قائمة، واانيت ما

ياازول مااا  ااان   –عنااد صاادور   –صاا رة يزياا  قيااد الزوجيااة يف امااال علااى معنااى أنااه    

للرج  من ملك استمتاعه بزوجته و  يعود له هطا امللك إ  ن ر وعقد جديادين و باد أن   

هااا يف يكااون العقااد اهديااد برضااا الزوجااة وولي ااا وسااواا يف ذلااك أن يكااون إعادتااه إيا  

طعاون  ، و اان امكام قاد انت اى إىل تطليال الطاعناة علاى امل       اأاناا العدة وبعد انقضائ 

 ار  ، وهو ما    ميلك معه املطعون ضد  العاودة إلي اا إ  ن  ضد  طلقة بائنة بينونة ص رة

، إلي ا   يكون له إلي ا من سابي   ، ىما مل ترا بعودتهوعقد جديدين وبرضاها وولي ا

من اام ىاال جادوة  اا مان هاطا       ، وا الرضاج ه للعودة إلي ا إ  ب طوت لل    السب  يف و

وأياادها يف ذلااك ، ن ااام ىااعن حمكمااة الدرجااة األوىل إذ رىضاات هااطا الطلااب ، ومااالطلااب

، وهااو مااا يكااون معااه  ىعنااه يكااون قااد صااادص صااحيح القااانون  ،امكاام املطعااون ىيااه

   .النعي على غري أساس حريا بالرى 

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 24/5/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –السيد املستشار/ حممد األمني بيب برئاسة 

 . إبراهيم صاحلوعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد، السيد 

 (20) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  256)الطعن رقم 

 . . حمكمة املوضوع " سلطت ا "( نفقة1

قابة مان  ملوضوع دون ر. من سلطة حمكمة اعن ا ير النفقة وما يتعلل ب ا أو يتفرعتقد -

مان قاانون األحاوال     63وجو  مراعااة املعاايري املنصاوه علي اا باملاادة      . حمكمة النق 

 .  . مثال2020لسنة  9الشخصية والدلي  اإلرشادي لدعاوة األحوال الشخصية رقم 

  

لااالل قاال . دىاااع " اإلدعااوة " نظاار الاادعوة وامكاام ىي ااا "( إابااات " بوجااه عاااه " 2

 . فقة. ما   يوىر  ". نالدىاع

  إلاازاه علااى احملكمااة نخاطبااة أيااة ج ااة لالسااتعاله من ااا عاان مسااتند يفيااد أحااد      -

النعااي علااى امكاام . ل عليااه باااإلجرااات املقااررة لااهاألطااراص إ  إذا ااباات تعااطر امصااو

 .  . غري مقبولاملطعون ضد  لالستعاله عن راتبه باخلطأ إذ رى  فاطبة ج ة عم 

  

 . نفقة . مضانةكن ا. مس( أجر. حضانة. عدة3

 اعتباار . أو البدل عن ما معا مسكن امضانة مسكن العدة وعده جواز اهمع بني  -

باادل سااكن العاادة للطاعنااة    القاضااي باارى   امكاام  . صااحةاألول مناادرجا  يف الثااانى 

 .  قضى  ا ببدل مسكن امضانةقد تأسيسا  على أنه 

  

 . متعة . طالق( 4

ملطعاون ضاد  جيعا  مان     طالق ومان غاري إرادة مان ا   ابوت أن الطاعنة هي من طلبت ال -

 .  طلب ا املتعه. على غري أساس

  

 . الدعوة " . هنة التوجيه األسري . دىوع  " الدىع بعده قبولشخصيةأحوال ( 5
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ه عده قبول الدعوة يف مسائ  األحوال الشخصية إ  بعد عرضا ا علاى هناة التوجيا     -

. قضاا امكم بعده قبول طلاب الطاعناة   لكس ذأسا ا سري إ  ما استثنى بنص لاه.

تني باحملضاااونني لعاااده سااابل باااأن يسااالم ا بطااااقتى البناااك اخلاصااا الااازاه املطعاااون ضاااد 

 .  هنة التوجيه ا سري. صحيح ما على رضع

  

مان قاانون األحاوال الشخصاية      63عمال باملادة  –  احملكمة طيف قضاا ه –املقرر  -1

   ما يتعلل بالنفقة وما يتفرع عن اا مراعياة يف    أن حملكمة املوضوع  ام  السلطة يف

لاك مااداه حكم اا قائماا     ذ ورة دون رقاباة علي اا يف   طلك املعاايري احملاددة يف املاادة املا    ذ

 على ما يكفي ممله.

لااك و ااان امكام اإلبتاادائي املخيااد بااامكم املطعاون ىيااه قااد قضااى نبلااغ   ذملاا  ااان  

درهاام  48000املطعااون ضااد  البااالغ    درهاام نفقااة للمحضااونني إساات داا براتااب    3000

شاا ريا ملتزمااا احملااددات القانونيااة والاادلي  اإلرشااادي لاادعاوة األحااوال الشخصااية رقاام   

ا طوماان ااام ىعنااه يكااون قااد إلتاازه صااحيح القااانون ويضااحى النعااي عليااه ب اا         9/2020

 السبب جد  ىيما تستق  حمكمة املوضوع بتقديرة حريا برىضه.

أناه   إلازاه علاى احملكماة ملخاطباة أياة ج ااة        –حملكماة    اطقضااا ها   –املقارر يف   -2

ر طا أابات الطارص املعاإ أناه قاد تعا      ذلاستعاله من ا عن مستند يفيد أحاد األطاراص إ  إ  

 عليه امصول من ا على املستند املطلو  باإلجرااات املقررة له.

ات املطلوباة  ر علي ا امصول على املستندطلك و انت الطاعنة مل تثبت أنه تعذملا  ان 

 ا السبب على غري أساس حريا برىضه.طباإلجرااات املقررة  ا ومن ام يضحى النعي ب 

 ان امكم اإلبتدائي املخياد باامكم املطعاون ىياه قاد أقااه قضاائه بارى           إذ  -3

القضاا بأجرة مسكن عدة للطاعنة تأسيسا علاى أناه قاد قضاى ببادل مساكن حضاانة        

ساااكن العااادة منااادرجا يف بااادل مساااكن امضاااانة ومااان اااام ىقاااد صاااار حق اااا يف بااادل 

ا ط  ميكن اهمع بني سكن العادة وبادل مساكن امضاانة و اان ها       ذاحملكوه به إ

ا طي للاص إلياه امكام ساائ ا ومتفقاا ماع صاحيح القاانون ىيضاحى النعاي علياه ب اا           طالا 

الساابب علااى غااري أساااس حريااا برىضااه ساايما وأن امكاام قااد قضااى بااأجرة مسااكن        

اته تااري  بداياة العادة ىاال     طمن تاري  صريورة حكم التطليل باتا وهو بامضانة اعتبارا 

ات الوقاات إلن الطاعنااة يف لااالل ىااتة العاادة تقاايم مااع    ذميكاان اهمااع بااني الباادلني يف   
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ي قضي بعلزاه املطعاون ضاد  بأجرتاه ىتنتفاي اماجاة      طاحملضونني نسكن امضانة ال

 .للقضاا  ا بأجرة مسكن عدة

مان قاانون األحاوال     140أن املقرر عمال باملادة  –  احملكمة طضاا هق –املقرر يف  -4

ا طلل زوجته املدلول ب ا يف زواج صحيح بعرادته املنفردة ومان غاري   ذالشخصية أن الزوج إ

 طلب من ا إستحقت عليه متعة غري نفقة العدة.

ة لااك و ااان امكاام اإلبتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه قااد أقاااه قضااااذملااا  ااان 

برى  القضاا نتعة للطاعنة تأسيسا على أن ا هي من طلبت الطالق ومن غري إرادة مان  

ا طاملطعون ضد  ومان اام ىعناه يكاون قاد إلتازه صاحيح القاانون ويضاحى النعاي علياه ب ا            

 .السبب على غري أساس حريا برىضه

مااان قاااانون األحاااوال    16/1عماااال باملاااادة   –  احملكماااة طقضااااا هااا  –املقااارر يف  -5

صااية أن الاادعوة   تقباا  أماااه احملكمااة يف مسااائ  األحااوال الشخصااية إ  بعاااد         الشخ

 عرض ا على هنة التوجيه األسري إ  ما إستثنى بنعي لاه  مسائ  الوصية واإلرم.

لااك و ااان امكاام اإلبتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه قااد أقاااه قضااااة  ذملااا  ااان 

بااأن يساالم ا بطاااقيت البنااك اخلاصااتني   بعااده قبااول طلااب الطاعنااة بااعلزاه املطعااون ضااد   

باحملضاااونني وبااارى  توجياااه الااايمني امامساااة لاااه بشاااأن إياااداع ا مباااالغ نقدياااة ب ااااتني  

علاى هناة التوجياه األساري ىعناه       بالبطاقتني على أنه مل يسبل للطاعنة عرا هطا الطل

ا الطلاب حياول دون امكام أياا     طأن عده عارا ها   ذيكون قد صادص صحيح القانون إ

ا طا الطلب ومن اام يضاحى النعاي ب ا    طالرأي يف صحة أو عده صحة ما أوردته يف ه  ان

 السبب غري أساس حريا برىضه.

 احملكماااااااااااااة

ضاد   6/12/2020حيث تبني من األوراق أن الطاعنة أقامت لدة إبتدائية العاني بتااري    

ة بائنااة بطلااب امكاام بتطليق ااا عليااه طلقاا   1066/2020املطعااون ضااد  الاادعوة رقاام  

للضرر وبعلزامه بأن ِيخدي  ا مخلر صداق ا ونفقة عدة ومتعة وبعابات حضانت ا إلبني ما 

( وبعلزامااه بااعن يااخدي  ااا نفقتي مااا وأجاارة  2019مواليااد  ............، 2017مواليااد  ........)

حضانة وبدل مسكن حضانة وبتثبيت اخلادماة امالياة وبعلزاماه بساداد راتب اا الشا ري       

مه بتوىري سيارة وساائقة وإلزاماه بتساليم ا األوراق الثبوتياة للمحضاونني والبطاقاات       وإلزا

البنكية اخلاصة ب ما وأص  جاواز سافرها وجاواز سافر اخلادماة وبعلزاماه بنفقاة زوجياة         

 .1/9/2020سابقة إعتبارا من 
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بتطليال الطاعنااة علاى املطعااون ضااد     13/1/2021ىحكمات حمكمااة البداياة بتاااري    

ة للضرر وعلي اا إحصااا عادت ا إعتباارا مان تااري  صاريورة حكام التطليال باتاا           طلقة بائن

ن  اااا نراجعاااة  اىاااة الااادوائر  ذ( ماااع اإل.............، ..........وبعاباااات حضاااانت ا ألبني ماااا ) 

امكومية واألهلية نا ىي ا ا يئة اإلحتادية للجنسية واإلقاماة مان أجا  إن ااا ماا  اص       

ن ذلاادي ا ىيماااا عااادا الساافر لاااارج الدولاااة ىااال يكاااون إ  باااع    احملضااونني مااان إجااارااات 

درهاام شاا ريا نفقااة    3000احملكمااة وبااعلزاه املطعااون ضااد  بااأن يااخدي للطاعنااة مبلااغ       

للمحضااونني شاااملة املأ اا  وامللاابس واملواصااالت ومصاااريف إساات الك املاااا والك رباااا  

ري النفقة إعتبارا مان  واإلنتنت وما جرة عليه العرص والعادة من الضروريات على أن تس

وحتى سقوط الفرا شارعا وباأن ياخدي   اا أجارة مساكن حضاانة         1/2/2021تاري  

درهم سنويا تسري اعتبارا من صريورة حكم الطاالق باتاا وباعن ياخدي  اا       40000مبلغ 

درهاام شاا ريا وبااأن يااخدي  ااا مااخلر صااداق ا   300ات التاااري  أجاارة حضااانة مبلااغ  ذماان 

تاري  صريورة حكم الطالق باتاا وباأن يسالم الطاعناة بطاقاات      درهم من  30000البالغ 

هوية احملضونني وش ادات ميالدهما وصورة طبل األص  من جاوازات سافرهما ولالصاة    

 لك من طلبات.ذالقيد ورىضت ماعدا 

واساتأنفه املطعاون ضاد      64/2021ا امكام باإلساتئناص رقام    طىاستأنفت الطاعناة ها  

حكمااات حمكماااة اإلساااتئناص    24/3/2021ري  وبتاااا 85/2021باإلساااتئناص رقااام  

 برى  اإلستئناىني وبتأييد امكم املستأنف.

 رة جوابياة طلاب   طا امكم بالطعن املاا  وقده املطعاون ضاد  ما   ططعنت الطاعنة يف ه

 رة ىوضت ىي ا الرأي للمحكمة الايت رأت  طىي ا رى  الطعن وقدمت النيابة العامة م

 نظر ىحددت لنظر  جلسة بدون مراىعة.يف غرىة مشورة أن الطعن جدير بال

وحيث إن الطاعنة تنعي على امكم املطعون ىيه باخلطأ يف تطبيل القاانون والفسااد يف   

اإلستد ل والقصور يف التسبيب وفالفة الثابت باألوراق واإللاالل قال الادىاع، وتقاول     

 لك ما حاصله مخسة أسبا .ذيف بيان 

 السبب األول:

ملاا قضاى باه امكام املساتأنف مان نفقاة للمحضاونني   تتناساب           ألطأ امكم بتأيياد  

 ويسار املطعون ضد  وحاجة احملضونني وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

140 

عمااال  –  احملكمااة طيف قضاااا هاا  –لااك أن املقاارر  ذا النعااي غااري سااديد،  طوحيااث إن هاا

ة يف  ا  ماا   من قانون األحوال الشخصية أن حملكمة املوضوع  ام  السلط 63باملادة 

 ورة دون طلااك املعااايري احملااددة يف املااادة املاا ذيتعلاال بالنفقااة ومااا يتفاارع عن ااا مراعيااة يف  

 لك ماداه حكم ا قائما على ما يكفي ممله.ذرقابة علي ا يف 

لااك و ااان امكاام اإلبتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه قااد قضااى نبلااغ  ذملااا  ااان 

درهاام  48000راتااب املطعااون ضااد  البااالغ    درهاام نفقااة للمحضااونني إساات داا ب    3000

شاا ريا ملتزمااا احملااددات القانونيااة والاادلي  اإلرشااادي لاادعاوة األحااوال الشخصااية رقاام    

ا السابب  طومن ام ىعنه يكون قد إلتزه صحيح القانون ويضحى النعي عليه ب  9/2020

 جد  ىيما تستق  حمكمة املوضوع بتقديرة حريا برىضه.

 السبب الثاني:

كام برىضاه فاطبااة ج اة عما  املطعااون ضاد  لاساتعاله عاان راتباه وهاو مااا         ألطاأ ام 

 يعيب امكم ويستوجب نقضه.

أنه   إلازاه   –  احملكمة طقضاا ه –لك أن املقرر يف ذا النعي غري سديد، طوحيث إن ه

ا ذعلى احملكمة ملخاطبة أياة ج اة لاساتعاله من اا عان مساتند يفياد أحاد األطاراص إ  إ         

ر علياه امصاول من اا علاى املساتند املطلاو  بااإلجرااات        طملعإ أناه قاد تعا   أابت الطرص ا

 املقررة له.

ر علي ا امصول على املساتندات املطلوباة   طلك و انت الطاعنة مل تثبت أنه تعذملا  ان 

 ا السبب على غري أساس حريا برىضه.طباإلجرااات املقررة  ا ومن ام يضحى النعي ب 

 السبب الثالث:

كم برىضه القضاا  ا بأجرة مسكن عدة رغم استحقاق ا  ا وهو ماا يعياب   ألطأ ام

 امكم ويستوجب نقضه.

لاك أناه ملاا  اان امكام اإلبتادائي املخياد باامكم         ذا النعي غاري ساديد،   طوحيث إن ه

املطعون ىيه قد أقاه قضائه بارى  القضااا باأجرة مساكن عادة للطاعناة تأسيساا علاى         

ة وماان ااام ىقااد صااار حق ااا يف باادل سااكن العاادة     أنااه قااد قضااى بباادل مسااكن حضااان   

  ميكاان اهمااع بااني سااكن العاادة  ذمناادرجا يف باادل مسااكن امضااانة احملكااوه بااه إ

ي للص إلياه امكام ساائ ا ومتفقاا ماع صاحيح       طا الطوبدل مسكن امضانة و ان ه

ا الساابب علااى غااري أساااس حريااا برىضااه ساايما وأن       طالقااانون ىيضااحى النعااي عليااه ب اا    
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ى باأجرة مساكن امضاانة اعتباارا مان تااري  صاريورة حكام التطليال          امكم قد قضا 

ات الوقاات إلن ذاتااه تاااري  بدايااة العاادة ىااال ميكاان اهمااع بااني الباادلني يف       طباتااا وهااو ب 

ي قضاي باعلزاه   طالطاعنة يف لالل ىتة العدة تقيم مع احملضاونني نساكن امضاانة الا    

 رة مسكن عدة.املطعون ضد  بأجرته ىتنتفي اماجة للقضاا  ا بأج

 السبب الرابع:

ألطأ امكم برىضاه القضااا  اا نتعاه تعويضاا  اا عان ىاجعاة الطاالق وهاو ماا يعياب             

 امكم ويستوجب نقضه.

أن املقارر   –  احملكماة  طقضااا ها   –لاك أن املقارر يف   ذا النعي غري ساديد،  طوحيث إن ه

وجتاه املادلول ب اا يف    ا طلال ز ذمن قانون األحوال الشخصية أن الزوج إ 140عمال باملادة 

 زواج صحيح بعرادته املنفردة ومن غري طلب من ا إستحقت عليه متعة غري نفقة العدة.

لااك و ااان امكاام اإلبتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه قااد أقاااه قضااااة  ذملااا  ااان 

برى  القضاا نتعة للطاعنة تأسيسا على أن ا هي من طلبت الطالق ومن غاري إرادة مان   

ا طد  ومان اام ىعناه يكاون قاد إلتازه صاحيح القاانون ويضاحى النعاي علياه ب ا            املطعون ض

 السبب على غري أساس حريا برىضه.

 السبب اخلامس:

ألطااأ امكاام برىضااه توجيااه الاايمني امامسااة للمطعااون ضااد  بااأن بطاقااات الصااراص     

درهاام ماان قبلاا ا وهااو مااا يعيااب امكاام ويسااتوجب   30000األلااي لكاا  إباان مااودع ب ااا 

 نقضه.

عمااال  –  احملكمااة طقضاااا هاا  –لااك أن املقاارر يف  ذا النعااي غااري سااديد،  طإن هاا وحيااث

من قانون األحوال الشخصية أن الدعوة   تقب  أمااه احملكماة يف مساائ      16/1باملادة 

األحوال الشخصية إ  بعد عرض ا على هنة التوجيه األسري إ  ما إساتثنى بنعاي لااه    

  مسائ  الوصية واإلرم.

و ااان امكاام اإلبتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه قااد أقاااه قضااااة لااك ذملااا  ااان 

بعااده قبااول طلااب الطاعنااة بااعلزاه املطعااون ضااد  بااأن يساالم ا بطاااقيت البنااك اخلاصااتني    

باحملضاااونني وبااارى  توجياااه الااايمني امامساااة لاااه بشاااأن إياااداع ا مباااالغ نقدياااة ب ااااتني 

على هناة التوجياه األساري ىعناه      بالبطاقتني على أنه مل يسبل للطاعنة عرا هطا الطل

ا الطلاب حياول دون امكام أياا     طأن عده عارا ها   ذيكون قد صادص صحيح القانون إ
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ا طا الطلب ومن اام يضاحى النعاي ب ا    ط ان الرأي يف صحة أو عده صحة ما أوردته يف ه

 السبب غري أساس حريا برىضه.
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 31/5/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –ستشار/ حممد األمني بيب برئاسة السيد امل

 . مصطفى عبيد، السيد إبراهيم صاحل ستشارين/وعضوية السادة امل

 (21) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  246)الطعن رقم 

تقابلة" . هنة " دعوة مز دعوة ( أحوال شخضية . دىوع " الدىع بعده قبول الدعوة " 1

 . التوجيه ا سري "

تقاااده إىل الصااالح باااني األطاااراص والااايت  الثابااات ب اااا تعاااطراألساااري شااا ادة التوجياااه  -

. ماان تاااري  إصاادارها. شاارط ذلااك ين. صااالحيت ا ملاادة شاا راحملكمااة عنااد قيااد الاادعوة

إىل ان يصادر هاطا     اط  الشا ادة صاالحيت ا    ظا   وإ  تصدور أمر القاضي قفاظ امللاف   

د للات األوراق  ماا دامات قا   . اعتباار ميعااد قياد الادعوة مفتوحاا      ا مر. أساس ذلك وعلته

. فالفااة امكاام املطعااون ىيااه هااطا النظاار وقضااا   بعااده قبااول    ماان صاادور هااطا ا ماار 

بني صادور قارار   الدعوة املتقابلة لقيدها بعد مرور ش رين من تاري  إصدارها ودون أن تا 

 .  لطأ يف تطبيل القانونو. فالفة للقانون القاضي قفظ امللف

  

  ."بات " . ضرر . طالق . حمكمة املوضوع " سلطت اعبا اإلا إابات " بوجه عاه " "( 2

ئ  الضاارر املوجاااب للتطلياال هاااو الااطي يتعاااطر معااه دواه العشااارة . تقاادير  مااان املساااا      -

املوضاوع متاى  اان ساائ ا  لاه أصاله الثابات باا وراق          الواقعية اليت تساتق  ب اا حمكماة   

 .  مله. مثالويكفي  م

  

ما جيوز . طعن " عوة " نظر الدعوة وامكم ىي ا ". دحكم " الطعن يف امكم "( 3

 . وما   جيوز الطعن ىيه بالنق  " . نق   " ما جيوزوما   جيوز الطعن ىيه "

. سبي  تدار ه الرجاوع لاطات احملكماة    ال احملكمة امكم يف بع  الطلباتاغف -

 .  . مثالجواز الطعن على امكم  طا السببلتستدرك ما أغفلت الفص  ىيه . عده 
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، ذلاك  جاواز نظار دعاوا  املقابلاة ىساديد      وحيث إنه عن نعي الطااعن للقضااا بعاده    -1

ماان قاارار مسااو رئاايس دائاارة   15أنااه وإن   ااان امكاام قااد أورد يف قضااائه نااص املااادة  

و اااان هاااطا القااارار هاااو واجاااب  ، بشاااأن التوجياااه األساااري  2019/  26م القضااااا رقااا

يف شااأن  2013لساانة   563القاارار الااوزاري رقاام  ، إ  أنااه ويف التطبياال أعماا   التطبياال

إذا مل يتفال  ( الايت تانص علاى أناه )     24مادتاه )  يف  2011تعدي   ئحة التوجيه األساري  

. وتصادر شا ادة   املوجاه األساري أسابا  تعاطر الصالح      األطراص وتعطر الصلح بيان م يثبات  

الادعوة وتكاون   بتعطر الصلح يوقع ا املوجاه األساري لتقادمي ا إىل احملكماة عناد قياد       

  أن شاا ادة التوجيااه األسااري تنت ااي  ، واعتاايمة ملاادة شاا رين ماان تاااري  إصاادارها(   صااا

، وقاااد ىاااات احملكماااة مصااادرة نت ااااا شااا رين مااان تااااري  اساااتخراج اتلقائياااا نجااارد ا

ساااالف  2019/  26امكااام املطعاااون ىياااه أن قااارار مساااو رئااايس دائااارة القضااااا رقااام   

أو  يل ااى  اا  نااص أو حكاام  ااالف   أنااه )علااى الااط ر قااد نااص يف املااادة الثالثااة منااه     

( ماان هااطا القاارار قااد أعااادت   15يتعااارا مااع أحكاااه هااط  الآلئحااة( و اناات املااادة  )   

جيوز للمدعي إعادة السري يف الطلب احملفاوظ وىال   يم هط  املسألة إذ نصت على أنه )تنظ

  قارار  من هطا القرار قبا  مضاي شا ر مان تااري      (14)اما ت املنصوه علي ا يف املادة 

( 14( و انات املاادة )  اعتي امللف حمفوظا حفظا ن ائياا  امفظ ىعذا انقضت مدة الش ر

ذات القرار قد تطلبت أن يكون حفاظ امللاف األساري باأمر مان القاضاي ومان اام مل          من

نجااارد مااارور شااا رين علاااى    تعاااد شااا ادة التوجياااه األساااري منت ياااة الصاااالحية تلقائياااا   

األمار  مار مان القاضاي قفاظ امللاف وماا مل يوجاد هاطا         وإ ا يتعني وجود أ ،استخراج ا

، وإذ  ان ذلك و ان هطا األمر هو املناط يف حتديد بادا  تظ   ط  الش ادة صالحيت ا

 ، ولايس تااري  اساتخراج قارار اإلحالاة     يتعني ىي ا إعادة الساري يف الطلاب  مدة الش ر اليت 

فيد وجود هطا األمار ومان   ، وقد للت األوراق مما ي ما ذهب إليه امكم املطعون ىيه

ام ىعنه يتتب على ذلك أن يكون هطا امليعاد مفتوحا أماه الطاعن وأنه يكاون قاد قاده    

، و ان  امكم املطعاون  يعاد القانوني وأن ا تكون مقبولة، ملا  ان ذلكطلباته يف امل

ىيه  قد لالف هطا النظر ىعنه يكون معيبا نا يستوجب نقضه جزئيا حسابما ساريد يف   

 .ملنطوقا

ا وحيث إنه عن نعي الطاعن لرى  طلباه التطليال رغام اباوت إداناة املطعاون ضاده        -2

، وعلاى ماا   ردود بأناه ملاا  اان املقارر قانوناا     ىما  ،يف جرمية حتسني معصية قكام باات  

منااه أنااه  117تعليقااا علااى املااادة  جاااا باملااط رة اإليضاااحية لقااانون األحااوال الشخصااية   

قااده إليااه أحااد الاازوجني طالبااا التطلياال للضاارر أن يتحقاال ياتعني علااى القاضااي حينمااا يت )
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ابتداا من أن الضرر الطي حيتج به طالب التطليل من النوع الطي يتعطر معاه دواه العشارة   

الزوجية أي أن الضرر قد بلاغ حادا مان اهساامة واخلطاورة قياث مل يعاد يساتطاع معاه          

يتخاط ذريعاة لطلاب التطليال(     يصاح أن   بقاا امياة الزوجية باني الازوجني ىلايس أي ضارر    

يت تساتق  حمكماة   أن تقدير الضرر املوجاب للتطليال يادل  ضامن املساائ  الواقعياة الا       و

ا الثابات مان األوراق   متى أقامت حكم ا على أسبا  سائ ة  اا أصال    املوضوع بتقديرها

، و اااان الطااااعن قاااد ارتكااان يف نعياااه إىل إداناااة املطعاااون ضااادها يف  وتكفاااي مملاااه

نيابة األسرة أباوظيب و اان الثابات نادونات هاط  الادعوة        2020/  823الدعوة رقم 

أن ما نسب إىل املطعون ضدها أن ا  قد التلت مع آلر يف سيارة دون أن تربط ماا رابطاة   

شاارعية  ىحسااب ومل تكشااف واقعااة الضااب  عاان قيام ااا بارتكااا  أي أىعااال مناىيااة       

( يف مواقاااف مديناااة زاياااد عاماااةاللواقعاااة املواقاااف )لاااآلدا  يف تلاااك اخللاااوة وأن مكاااان ا

، و انت حمكمة الدرجة األوىل ونا  ا من سلطة يف هاطا الشاأن قاد ارتاأت     الرياضية

  ترتل إىل امد الطي يتعطر معاه   -سالفة البيان   على ضوا املالبسات-أن الواقعة   

 مماا أوردتاه نادونات    ، ورىضت هاطا الطلاب علاى ساند    بقاا امياة الزوجية بني الزوجني

عجز الطاعن عن إابات تضرر  من زوجتاه املطعاون ضادها ضاررا ياير لاه       حكم ا من  )

ماان أقااوال ومسااتندات موجبااا   طلااب التطلياال ومل جتااد احملكمااة يف مااا قدمااه الطاااعن     

(  ومن ام ىعن النعي يكون جمرد جدل موضاوعي   جياوز إاارتاه امااه حمكماة      للطالق

 .النق  ويتعني رىضه

طاعن لقضاا حمكماة ا ساتئناص بنفقاة لاالو د رغام إغفاال       وحيث إنه عن نعي ال -3

حمكمة الدرجة األولي الفص  يف هطا الطلب ىسديد ذلك أناه ملاا  اان مفااد الانص يف      

إذا أغفلت احملكمة امكم يف بعا   )من قانون اإلجرااات املدنية على أنه   139املادة 

تنظار يف الطلاب   لشاأن أن  املوضوعية ىعلي اا بنااا علاى طلاب مان أحاد أصاحا  ا       الطلبات 

ا أغفلته حمكماة املوضاوع   ( أن حمكمة النق    ختتص بالتصدي ملوامكم ىيه ......

، وأن حمكمة  املوضوع إذا أغفلت الفص  يف طلب قده إلي اا ومل تتعارا لاه    من طلبات

  يف أسبا  حكم اا و  يف منطوقاه ىاعن هاطا الطلاب يبقاى معلقاا أمام اا ويرجاع إلي اا           

، وأنه   جياوز للمحكماة ا ساتئناىية أن    ا ىات ا للفص  ىيه إن  ان له وجهملتستدرك 

تنظر يف الطلبات اليت قدمت أماه حمكمة أول درجة دون أن تفص  ىي ا ملا يف ذلاك مان   

و اان امكام ا بتادائي قاد أغفا       رجة مان درجاات التقاضاي علاى اخلصاوه،      تفويت د

ساتئناىية قاد نظارت هاطا الطلاب رغام أن       الفص  يف الطلب حم  النعاي وأن احملكماة ا   

، ومن ام ىاعن امكام املطعاون ىياه يكاون معيباا       حمكمة الدرجة األوىل مل تفص  ىيه
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، وهاو ماا يكاون معاه لصااحب الشاأن الرجاوع        يستوجب نقضه جزئيا يف هطا الشأن نا

 إىل حمكمة الدرجة األوىل لتستدرك ما ىات ا للفص  ىيه إن  ان له وجه.

 اااااااةاحملكماااااا

وأماااه   2/6/2020وحيااث إن واقعااات الطعاان تتحصاا  يف أن املطعااون ضاادها بتاااري         

أقامااات الااادعوة رقااام  -   –حمكماااة أباااوظيب لالسااارة و الااادعاوة املدنياااة واإلدارياااة 

علاااى الطااااعن بطلاااب امكااام  بتطليق اااا علياااه للضااارر وإلزاماااه ناااخلر     608/2020

، 26/6/2012...... املولاود يف  لاالو د )   الصداق ونفقاة العادة واملتعاة وإاباات حضاانت ا     

إلزامااااه بااااأداا ( و6/1/2019.................... املولااااود يف  9/8/2014........... املولااااودة يف 

نفقااات م و أجااارة حضاااانة وأجااارة مساااكن حضاااانة وبااادل أااااام وتاااوىري لادماااة وساااداد     

لكوناه مان ذوي    .............تكاليف استقدام ا وراتب ا الشا ري وممرضاة لاصاة  بن ماا     

، علااى سااند ماان أن ااا زوجتااه زامااه باملصاااريف الدراسااية لااالو دا حتياجااات اخلاصااة وإل

وأعبت منه األو د املط ورين على ىراو الزوجية إ  أنه يسا  معاملت اا ويعتادي علي اا     

وأمااه قلام    .، معاه مماا حادا ب اا إلقاماة الادعوة      و  ينفل علي اا وأصابحت   تطيال العاي    

، درهاام شاا ريا 23920شاا ادة لراتبااه ااباات ب ااا أن قاادر    ري قااده الطاااعن صااورةالتحضاا

وإبان تداول الدعوة قاده الطااعن دعاوة مقابلاة بطلاب امكام بتطليال املطعاون ضادها          

املتعاة وإساقاط حضاانت ا لاالو د     عليه مع إسقاط حق ا يف مخلر الصاداق ونفقاة العادة و   

قضااااات 23/2/2021. وبتااااااري  ......( وضااااام م إىل حضاااااانته............ و............ ،)..........

 .الدعويني األصلية واملقابلة احملكمة برى 

الطااااعن ا ساااتئناص رقااام  وحياااث إن هاااطا القضااااا مل يلااال قباااو  لااادة الطااارىني ىأقااااه  

أقاماااااات املطعااااااون ضاااااادها  ا سااااااتئناص رقاااااام        و 3/3/2021بتاااااااري   335/2021

ة أبااو ظاايب لالساارة والاادعاوة املدنيااة  أماااه حمكماا 10/3/2021بتاااري  364/2021

دائااااارة اساااااتئناص الت اااااات واألحاااااوال الشخصاااااية األوىل وبتااااااري    –س  –واإلدارياااااة 

بعل اااااا   364/2021حكماااات احملكمااااة يف ا سااااتئناص املقاباااا  رقاااام      6/4/2021

امكم املستأنف ىيما قضى بشأن نفقاة األو د مان الارى  والقضااا مان جدياد باعلزاه        

مقاادرة يف   و......... و......... ........للمطعاون ضادها نفقااة شااملة لاالو د      الطااعن باأن يااخدي  

مبلغ االاة آ ص درهم عن املأ ا  وامللابس والتطبياب وماا ينوب ماا مان بادل التنقا  واملااا          

والك رباااا واإلنتناات ومااا جاارة عليااه العاارص والعااادة ماان الضااروريات تسااري شاا ريا          

ومااني سااقوط الفاارا  2/6/2020ائية اماصاالة يف اعتبااارا ماان تاااري  املطالبااة القضاا  
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بعاده جاواز    2021/ 335. وتأييد  يف غري ما ذ ار .ويف ا ساتئناص األصالي رقام     شرعا

 .نظر الدعوة املقابلة

     246/2021وحيث مل يرت  الطااعن هاطا امكام ىأقااه الطعان املطاروح حتات رقام          

ياة علاى الطعان طلاب     جواب وقده حمامي  املطعون ضدها ماط رة  20/4/2021بتاري   

، وقادمت النياباة العاماة ماط رة ىوضات ىي اا الارأي للمحكماة الايت          ىي ا رى  الطعن

 لسة ب ري مراىعة.رأت أن الطعن جدير بالنظر وحددت لنظر  ج

وحيااث ينعااي الطاااعن علااى امكاام املطعااون ىيااه الاابطالن وفالفااة القااانون واخلطااأ يف   

التساابيب والفساااد يف ا سااتد ل وفالفااة الثاباات  تطبيقااه وتفسااري   وتأويلااه والقصااور يف

من األوراق واإللالل قل الدىاع لساببني بين ماا يف : أناه أساس قضااا  بعاده جاواز نظار         

 دعااوا  املقابلااه علااى سااند ماان أنااه اسااتخرج قاارار اإلحالااة ماان التوجيااه األسااري بتاااري            

الطلبااات قااد ممااا تكااون معااه هااط   7/2/2021طلباتااه املقابلااه يف تاااري12/8/2020

 26/2019ار مسو رئيس دائرة القضاا رقام  من قر 15جاات لارج األج  احملدد باملادة 

، تقدميه طلباتاه يف امليعااد املقارر   ، رغم األحوال الشخصية من قانون 16وفالفا للمادة 

ا يف جرميااة حتسااني وأنااه ألطااأ إذ رىاا  طلبااه التطلياال رغاام ابااوت إدانااة املطعااون ضااده 

وأن امكااام قضاااى للمطعاااون ضااادها نبلاااغ االااااة آ ص درهااام  ،معصاااية قكااام باااات

( نفقااة لااالو د رغاام أن حمكمااة الدرجااة األوىل أغفلاات الفصاا  يف هااطا      درهاام 3000)

، ناىية التصادي للفصا  يف هاطا الطلاب    الطلب نا  ان ميتنع معه على احملكمة ا ستئ

وهااو مااا يعيااب   .كمااة أول درجااة  لتسااتدرك مااا ىات ااا   وأنااه  ااان يااتعني الرجااوع إىل حم  

 امكم ويستوجب نقضه.

، ذلاك أناه وإن    جواز نظر دعاوا  املقابلاة ىساديد    وحيث إنه عن نعي الطاعن للقضاا بعده

من قرار مساو رئايس دائارة القضااا رقام       15 ان امكم قد أورد يف قضائه نص املادة 

ويف ، إ  أناه  و ان هطا القرار هو واجاب التطبيال  ، بشأن التوجيه األسري 2019 /26

يف شااأن تعاادي   ئحااة التوجيااه   2013لساانة   563التطبياال أعماا  القاارار الااوزاري رقاام   

إذا مل يتفال األطاراص وتعاطر الصالح     ( اليت تنص علاى أناه )  24يف مادته ) 2011األسري 

. وتصاادر شاا ادة بتعااطر الصاالح يوقع ااا   املوجااه األسااري أساابا  تعااطر الصاالح   بياان م يثباات

مة ملدة ش رين مان  حملكمة عند قيد الدعوة وتكون صااملوجه األسري لتقدمي ا إىل ا

نت ااا شا رين   ، واعتي أن ش ادة التوجيه األسري تنت ي  تلقائياا نجارد ا  تاري  إصدارها(

، وقد ىاات احملكماة مصادرة امكام املطعاون ىياه أن قارار مساو         من تاري  استخراج ا
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ة الثالثة منه على أناه  يف املادسالف الط ر قد نص  26/2019رئيس دائرة القضاا رقم 

( و انات املاادة    أو يتعاارا ماع أحكااه هاط  الآلئحاة      يل ى    ناص أو حكام  االف   )

جياوز للماادعي  يم هااط  املساألة إذ نصاات علاى أنااه )  مان هاطا القاارار قاد أعااادت تنظا    ( 15)

( ماان هااطا 14إعاادة السااري يف الطلااب احملفااوظ وىاال اماا ت املنصااوه علي ااا يف املااادة )  

اعتااي امللااف  ضااي شاا ر ماان تاااري  قاارار امفااظ ىااعذا انقضاات ماادة الشاا ر   القاارار قباا  م

ذات القارار قاد تطلبات أن يكاون حفاظ       ( مان 14( و انت املاادة ) حمفوظا حفظا ن ائيا

امللف األسري بأمر من القاضي ومن ام مل تعد ش ادة التوجيه األسري منت ية الصاالحية  

ا يتعني وجود أمر من القاضاي قفاظ   وإ  ،نجرد مرور ش رين على استخراج ا تلقائيا

، وإذ  اان ذلاك و اان هاطا     الحيت اامللف وما مل يوجد هطا األمر تظ   ط  الش ادة ص

، ولايس  يتعني ىي ا إعادة السري يف الطلاب األمر هو املناط يف حتديد بدا مدة الش ر اليت 

األوراق  ، وقاد للات   ماا ذهاب إلياه امكام املطعاون ىياه       تاري  استخراج قارار اإلحالاة  

مما يفيد وجود هطا األمر ومان اام ىعناه يتتاب علاى ذلاك أن يكاون هاطا امليعااد مفتوحاا           

يعاااد القاانوني وأن اا تكااون مقبولاة، ملااا    أمااه الطااعن وأنااه يكاون قاد قااده طلباتاه يف امل     

، و ان  امكم املطعون ىيه  قاد لاالف هاطا النظار ىعناه يكاون معيباا ناا          ان ذلك

 .سبما سريد يف املنطوققضه جزئيا حيستوجب ن

ا يف وحيااث إنااه عاان نعااي الطاااعن لاارى  طلبااه التطلياال رغاام ابااوت إدانااة املطعااون ضااده  

، وعلاى ماا جااا    ردود بأنه ملاا  اان املقارر قانوناا    ىم ،جرمية حتسني معصية قكم بات

ياتعني  مناه أناه )   117تعليقاا علاى املاادة    باملط رة اإليضاحية لقاانون األحاوال الشخصاية    

ضي حينما يتقده إليه أحد الزوجني طالبا التطليل للضارر أن يتحقال ابتاداا مان     على القا

أن الضرر الطي حيتج به طالب التطليل مان الناوع الاطي يتعاطر معاه دواه العشارة الزوجياة        

أي أن الضرر قد بلغ حدا من اهسامة واخلطورة قيث مل يعد يستطاع معه بقاا اميااة  

( و أن تقادير  يصاح أن يتخاط ذريعاة لطلاب التطليال      ضارر الزوجياة باني الازوجني ىلايس أي     

يت تسااتق  حمكمااة املوضااوع  الضاارر املوجااب للتطلياال ياادل  ضاامن املسااائ  الواقعيااة الاا   

ا الثابات مان األوراق وتكفاي    متى أقامت حكم ا على أسبا  سائ ة  ا أصال   بتقديرها

الاادعوة رقاام ، و ااان الطاااعن قااد ارتكاان يف نعيااه إىل إدانااة املطعااون ضاادها يف  مملااه

نيابة األسرة أبوظيب و ان الثابت ندونات هاط  الادعوة أن ماا نساب إىل      823/2020

املطعاااون ضااادها أن اااا  قاااد التلااات ماااع آلااار يف سااايارة دون أن تربط ماااا رابطاااة شااارعية   

ىحسااب ومل تكشااف واقعااة الضااب  عاان قيام ااا بارتكااا  أي أىعااال مناىيااة لااآلدا  يف 
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، ( يف مواقااف مدينااة زايااد الرياضااية   ملواقااف ) العامااة تلااك اخللااوة وأن مكااان الواقعااة ا  

هاطا الشاأن قاد ارتاأت أن الواقعاة      و انت حمكمة الدرجة األوىل ونا  ا من سالطة يف  

بقااا اميااة     ترتل إىل امد الطي يتعاطر معاه    -سالفة البيان   على ضوا املالبسات-

تاه نادونات حكم اا مان      مما أورد ، ورىضت هطا الطلب على سندالزوجية بني الزوجني

عجز الطاعن عن إابات تضرر  من زوجته املطعون ضادها ضاررا ياير لاه طلاب التطليال       )

ومان اام    مان أقاوال ومساتندات موجباا للطاالق(     ومل جتد احملكماة يف ماا قدماه الطااعن     

تااه اماااه حمكمااة الاانق  ويااتعني ىااعن النعااي يكااون جماارد جاادل موضااوعي   جيااوز إاار

 رىضه.

نعااي الطاااعن لقضاااا حمكمااة ا سااتئناص بنفقااة لااالو د رغاام إغفااال        وحيااث إنااه عاان   

ملاا  اان مفااد الانص يف     حمكمة الدرجة األولي الفص  يف هطا الطلب ىسديد ذلاك أناه   

إذا أغفلات احملكماة امكام يف بعا      ) قانون اإلجرااات املدنية على أناه من 139املادة 

ا  الشاأن أن تنظار يف الطلاب    املوضاوعية ىعلي اا بنااا علاى طلاب مان أحاد أصاح        الطلبات 

ا أغفلته حمكمة املوضاوع  وامكم ىيه ...... ( أن حمكمة النق    ختتص بالتصدي مل

املوضوع إذا أغفلت الفص  يف طلاب قاده إلي اا ومل تتعارا لاه      من طلبات، وأن حمكمة 

  يف أسابا  حكم ااا و  يف منطوقااه ىااعن هااطا الطلاب يبقااى معلقااا أمام ااا ويرجااع إلي ااا   

، وأنه   جياوز للمحكماة ا ساتئناىية أن    ا ىات ا للفص  ىيه إن  ان له وجهدرك ملتست

تنظر يف الطلبات اليت قدمت أماه حمكمة أول درجة دون أن تفص  ىي ا ملا يف ذلاك مان   

و اان امكام ا بتادائي قاد أغفا        رجاة مان درجاات التقاضاي علاى اخلصاوه،      تفويت د

ا ساتئناىية قاد نظارت هاطا الطلاب رغام أن        الفص  يف الطلب حما  النعاي وأن احملكماة   

، ومن ام ىاعن امكام املطعاون ىياه يكاون معيباا       درجة األوىل مل تفص  ىيهحمكمة ال

، وهاو ماا يكاون معاه لصااحب الشاأن الرجاوع        يستوجب نقضه جزئيا يف هطا الشاأن  نا

 ا ىات ا للفص  ىيه إن  ان له وجه.إىل حمكمة الدرجة األوىل لتستدرك م

 عاان الرسااوه واملصااروىات والتااأمني ىااعن احملكمااة تفصاا  ىي ااا علااى ضااوا        وحيااث إنااه 

 من  ئحته التنظيمية. 55من قانون اإلجرااات املدنية و 186املادتني 

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 31/5/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 . إبراهيم صاحليد، السيد وعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عب

(22) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  290)الطعن رقم 

دىاوع "  . بطالن . دعوة " الصفة يف الادعوة "  أهلية. إجرااات " إجرااات التقاضي "( 1

 .  الدىع بعده قبول الدعوة ". قوامه. وصاية. و ية. نظاه عاه

. مقام م من ميثلا م قانوناا  إ  قاه وجو  أن يكون طرىا اخلصومة أهال للتقاضي و  -

الادعوة مان ذي أهلياة علاى ذي     . وجاو  أن ترىاع   بتحارة أهلياة لصامه يف    التزاه اخلصم

. وجااو  تصااحيح ا يف ذات  الشاارط برتااب بطااالن اخلصااومة برمت ااا  . ختلااف ذلااك  أهليااة

 .لتقاضي اليت ختلف ىي ا هطا الشرط. تعلقة بالنظاه العاهمرحلة ا

  

ىاوع "  . دعاوة " الصافة يف الادعوة " د   ت التقاضي ". بطالن( أهلية. إجرااات " إجرااا2

 .الدىع بعده قبول الدعوة ". قوامه. وصاية. و ية. نظاه عاه

بااالرغم ماان صاادور حكاام بتعاايني   بشخصااهإقامااة الاادعوة ا بتدائيااة علااى الطاااعن   -

شرعيا عليه إلصابته بتخلف عقلى وصادور امكام ا بتادائي دون تصاحيح     قيما  والدته

 .برتب بطالنه. علة ذلك. مثالالدعوة بالتصاه القيم عليه شك  

  

أن األصاا  يف صااحة انعقاااد  اخلصااومة أن     –  احملكمااة  طيف قضاااا هاا   -املقاارر -1

يكون طرىاها أهال للتقاضي وإ  قاه مقام م من ميثل م قانوناا وأن مان واجاب اخلصام     

ط لصااحة إجاارااات    األهليااة شاار طأن يتحاارة أهليااة لصاامه يف التقاضااي بععتبااار أن هاا    

ا طي أهلية وإ  ترتب على ختلاف ها  ذي أهلية على ذاخلصومة ىيجب أن ترىع الدعوة من 

ات مرحلااة التقاضااي الاايت  ذالشاارط بطااالن اخلصااومة برمت ااا وأنااه يااتعني تصااحيح ا يف    

ختلااف ىي ااا حتااى   يكااون هناااك إلااالل نباادأ التقاضااي علااى درجااتني وهااو مااا يتعلاال     

واجب اخلصم أن يراقب ما يطرأ على لصمه من ت ايري يف الصافة    بالنظاه العاه. وأنه من

 اخلصومة جمراها الصحيح. طحتى تأل
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الثاباات باااألوراق أن املطعااون ضاادها قااد أقاماات دعواهااا أماااه حمكمااة       إذ  ااان  -2

فتصاامه الطاااعن بشخصااه رغاام ساابل صاادور حكاام يف  17/9/2020البدايااة بتاااري  

بتعايني والادة    10/6/2008باوظيب بتااري    أحوال شخصاية أ  474/2008الدعوة رقم 

 طقيما شرعيا عليه إلصابته بالتخلف العقلي مماا ماخدا  أناه ومنا     ………الطاعن السيدة: 

ا امكاام أصاابح غااري أهاا  للتقاضااي وماان ااام تعااني أن توجااه الاادعوة إىل ماان  طصاادور هاا

 أن من واجب املطعاون ضادها حتاري أهلياة لصام ا      ذإ .………ميثله قانونا وهي والدته: 

اخلصاومة جمراهاا   طيف التقاضي وأن تراقب ما يطرأ عليه من ت ايري يف الصافة حتاى تأل   

ا النظاار وقضااى باارى  الاادىع املباادة ماان طلااالف امكاام املطعااون ىيااه هاا ذالصااحيح وإ

الطاعن والوارد بصحيفة إساتئناىيه بابطالن امكام املساتأنف لعاده إنقضااا اخلصاومة        

لطأ يف تطبيال القاانون ناا يوجاب نقضاه دون      يف مواج ته للحجر عليه ىعنه يكون قد أ

 اماجة لبحث باقي أسبا  الطعن.

 احملكماااااااااااااة

وحيااااث تاااابني ماااان األوراق أن املطعااااون ضاااادها أقاماااات لاااادة إبتدائيااااة أبااااوظيب بتاااااري   

بطلااب امكاام بعلزامااه بااأن   1128/2020ضااد الطاااعن الاادعوة رقاام   17/9/2020

، ......... موالياااد 2007 دهاااا مناااه ).......... موالياااد  ياااخدي  اااا نفقت اااا الزوجياااة ونفقاااة أو 

 1/5/2019( إعتباااارا مااان تااااري   2011، ....... موالياااد 2010، ......... موالياااد 2008

وبتثبيت مسكن الزوجية اماالي يف منطقاة ...... رقام ...........  منازل زوجياة ماع إلزاماه        

األحوال الشخصية وبعلزاماه بتساليم ا   بالقياه بأعمال الصيانة الالزمة حسب تقرير هنة 

صااورة مصاادقة ماان لالصااة القيااد وهويااات األو د وصااور مصاادقة ماان جااوازات ساافرهم  

وبعلزامه بتوىري لادمة مع سداد  لراتب ا ورسوه إستقدام ا وإلزامه بتاوىري سايارة وساائل    

فر ماع سااداد  لراتباه ومصاااريف إسااتقدامه أو إلزاماه بباادل مواصااالت والساماح  ااا بالساا    

 ا ر السفر.طوي ا يف ا ند مع إلزاه الطاعن بقيمة تذرىقة األو د لزيارة 

بااعلزاه الطاااعن بااأن يااخدي للمطعااون      5/1/2021ىحكماات حمكمااة البدايااة بتاااري     

نفقت اا الزوجياة    17/9/2020ضدها إعتبارا من تااري  املطالباة القضاائية اماصالة يف     

 3000س واملواصاالت ونفقاة األو د مبلاغ    درهم ش ريا شاملة املأ   وامللاب  1500مبلغ 

درهم شا ريا بالساوية بيان م شااملة املأ ا  وامللابس واملواصاالت وماني ساقوط الفارا           

ات التاري  الساالف  ذدرهم ش ريا من  2500شرعا وبأن يخدي إلي ا بدل مسكن زوجية 
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ات وبعلزامه بأن يسلم ا صورة مصدقة من لالصة القيد اخلاصة به وأصا  بطاقاات هويا   

 لك من طلبات.ذاألو د وصورة مصدقة من جوازات سفرهم ورىضت ما عدا 

 ماا إسااتأنفه   164/2021ا امكاام باإلساتئناص رقاام  طىاساتأنفت املطعاون ضاادها ها   

وبعاد أن ضامت احملكماة ا ساتئناىني حكمات       379/2021الطاعن باإلساتئناص رقام   

بادل مساكن زوجياة    بعل اا امكم املساتأنف ىيماا قضاى باه مان       12/4/2021بتاري  

مسااكنا للزوجيااة وألزماات الطاااعن    ........مدينااة  ...والقضاااا جمااددا بتثبياات املناازل رقاام   

 لك.ذبعم  الصيانة املطلوبة وبتأييد امكم املستأنف ىيما عدا 

 رة جوابيااة طا امكاام بااالطعن املاااا  وقاادمت املطعااون ضاادها ماا ططعاان الطاااعن يف هاا

 رة ىوضات ىي اا الارأي للمحكماة     طالعاماة ما   طلبت ىي ا رى  الطعان وقادمت النياباة   

 اليت رأت يف غرىة مشورة أن الطعن جدير بالنظر ىحددت لنظر  جلسة بدون مراىعة.

وحياااث إن مماااا ينعاااا  الطااااعن علاااى امكااام املطعاااون ىياااه اخلطاااأ يف تطبيااال القاااانون    

 لك يقول.ذوالقصور يف التسبيب، ويف بيان 

بطالن امكااام املساااتأنف لعاااده إنقعااااد  ألطاااأ امكااام برىضاااه الااادىع املبااادة مناااه بااا  

اخلصومة يف مواج ته أماه حمكمة أول درجة تأسيسا على أنه يعما  وقاد تازوج باألرة     

م القيمااة عليااة رغاام رغاام تعمااد املطعااون ضاادها إعااالن الطاااعن لشخصااه وعااده بيااان إساا 

بأنه مصا  نرا عقلي وبأنه قد مت امجر عليه نوجب حكم قضاائي   علم ا اليقيإ

 ا يعيب امكم ويستوجب نقضه.وهو م

أن األصا  يف   –  احملكماة  طيف قضااا ها   -لاك أن املقارر  ذا النعي سديد، طوحيث إن ه

اخلصااومة أن يكااون طرىاهااا أهااال للتقاضااي وإ  قاااه مقااام م ماان ميثلاا م  صااحة انعقاااد

  طقانونااا وأن ماان واجااب اخلصاام أن يتحاارة أهليااة لصاامه يف التقاضااي بععتبااار أن هاا         

ي ذي أهلياة علاى   ذلصحة إجرااات اخلصاومة ىيجاب أن ترىاع الادعوة مان      األهلية شرط 

ا الشرط بطاالن اخلصاومة برمت اا وأناه ياتعني تصاحيح ا       طأهلية وإ  ترتب على ختلف ه

ات مرحلة التقاضاي الايت ختلاف ىي اا حتاى   يكاون هنااك إلاالل نبادأ التقاضاي           ذيف 

اجب اخلصم أن يراقاب ماا يطارأ علاى     على درجتني وهو ما يتعلل بالنظاه العاه. وأنه من و

 اخلصومة جمراها الصحيح. طلصمه من ت يري يف الصفة حتى تأل

لك و ان الثابت باألوراق أن املطعون ضدها قد أقامت دعواها أماه حمكماة  ذملا  ان 

فتصاامه الطاااعن بشخصااه رغاام ساابل صاادور حكاام يف   17/9/2020البدايااة بتاااري  
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بتعايني والادة    10/6/2008ية أباوظيب بتااري    أحوال شخصا  474/2008الدعوة رقم 

قيما شرعيا علياه إلصاابته باالتخلف العقلاي مماا ماخدا  أناه         ……………الطاعن السيدة: 

ا امكام أصابح غاري أها  للتقاضاي ومان اام تعاني أن توجاه الادعوة إىل           طصدور ه طومن

ة أن مان واجاب املطعاون ضادها حتاري أهليا       ذإ ……………من ميثله قانونا وهاي والدتاه:   

اخلصاومة  طلصم ا يف التقاضي وأن تراقب ما يطرأ علياه مان ت ايري يف الصافة حتاى تأل     

ا النظر وقضى برى  الدىع املبادة  طلالف امكم املطعون ىيه ه ذجمراها الصحيح وإ

مااان الطااااعن والاااوارد بصاااحيفة إساااتئناىيه بااابطالن امكااام املساااتأنف لعاااده إنقضااااا      

ون قاد ألطاأ يف تطبيال القاانون ناا يوجاب       اخلصومة يف مواج ته للحجر عليه ىعناه يكا  

 نقضه دون اماجة لبحث باقي أسبا  الطعن.

 186وحيث أنه عن الرسوه واملصروىات ىعن احملكمة تقضي ب ا على ضوا ناص املاواد   

د ماان قااانون الرسااوه /24/1ماان  ئحتااه التنظيميااة و  55ماان قااانون اإلجاارااات املدنيااة و

 .2017لسنة  13القضائية يف إمارة أبوظيب رقم 
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 14/6/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 . إبراهيم صاحلوعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد، السيد 

 (23) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  146،  137)الطعن رقم 

 . صلحة يف الدىع "ىوع " الصفة وامل. نفقة " د( أجرة. حضانة1

.   مصالحة للطااعن يف النعاي علاى     كون ملبدي النعي مصالحة قائماة ىياه   وجو  أن ي -

امكااام بالقصاااور يف التسااابيب والفسااااد يف ا ساااتد ل إذ الزماااه بتكااااليف اساااتقداه    

. امكام قاد انت اي إىل تاواىر شاروط ا     أناه قاد وىرهاا بالفعا  ماا داه      ماع  لادمة وراتب اا  

 .  خبادمه اانية لواقع ما داه مل يلزمه اعتبار ذلك تا يدا 

  

 . للع. زواج. طالق( 2

 .من قانون األحوال الشخصية 110دة اخللع وشروطه يف معنى املا -

 .ومضارة الزوجة تعنتامن شرط القضاا به رى  الزوج له  -

املطعااون ضااد  للخلااع تعنتااا  ومضااارة   للااو األوراق ممااا يفيااد وجااود رىاا  ماان جانااب   -

ر . فالفااة امكاام املطعااون ىيااه هااطا النظاا    رتااب رىاا  طلااب األلاارية اخللااع   الطاعنااة ي

 .  فالفة للقانون ولطأ يف تطبيقه

  

 . . شريعة إسالمية. مطاهب ىق يه"إابات " اليمني ( 3

 م. حال املادعى يف أن ياتم   فق ااا الايت تاتم نصاا  اباوت الادعوة      اليمني املتمماة عناد ال   -

.   شاااهد واحااد أساااس ذلااك  ف ااا متااى  ااان معااه نصااا  ابااوت دعااوا  املاليااة باايمني حيل 

ا ب ااا باعتبارهااا ليساات دعااوة  عما ااا يف دعااوة الطاعنااة املتعلقااة باضاارار زوج اا  جمااال إل

 .  مالية. نعي الطاعنة بعده توجي  ا. على غري أساس
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شاروط قباول   " دعاوة  . دىوع " الدىع بعده قبول الدعوة " . هنة التوجيه ا ساري "  ( 4

 . الدعوة 

نعى الطاعنة لرى  امكم طلبي ا استداد الرسوه الدراسية اليت ساددت ا للبناتني      -

 .على هنة التوجيه األسريغري مقبول ما داه مل تكن من الطلبات املعروضة 

  

ذ  ان امكام قاد   ، وإن تكون ملبديه مصلحة قائمة  ىيهأنه يتعني لقبول النعي أ -1

ر أماارين بتااواى ادمااة وأجرت ااا الشاا رية رهنااااه اخلبتكاااليف اسااتقد جعاا  إلاازاه الطاااعن

وط باااأ  تساااتمر اخلادماااة يف اخلدماااة،   أن تكااااليف اساااتقداه اخلادماااة مشااار   أو ماااا:

، ويف وجااود خلادمااة ماان تاااري  مباشاارت ا للخدمااة   :  أن إلاازاه الطاااعن بااأجرة ا  وااني مااا

جيعاا  مااا  –حسابما يقااول الطااعن يف نعيااه وأيااا  اان الاارأي يف ذلاك      –اخلادماة بالفعاا   

، ىضال عماا جارة علياه قضااا حمكماة الانق  مان        ري قائمةيف نعيه غ مصلحة الطاعن

يف  ة رغام أن اا متاوىرة إذ يكاون امكام     أنه جيوز أن يلازه امكام الازوج بتاوىري لادما     

، وماان ااام ىااعن امكاام اقااع ماااداه مل يلزمااه خبادمااة اانيااةهااط  امالااة جماارد تأ يااد لو

 .اس حريا بالرى يكون مصيبا ويكون النعي عديم األس

وحيث إنه عن نعي الطاعنة لرى  طلب ا اخللع ىليس صحيحا علاى إطالقاه إذ أناه     -2

( من اا   1يف الفقارة )    ( من قانون األحوال الشخصاية  قاد نصات    110ملا  انت املادة ) 

واج بعااوا تبطلااه اخللااع عقااد بااني الاازوجني يتاضاايان ىيااه علااى إن اااا عقااد الااز  علااى أن )

ة ( و ان القانون بطلك مل جيع  اخللع تصرىا انفراديا من جانب الزوجا هاالزوجة أو غري

مان ذات املاادة قاد نصات علاى أناه        (5، و انات الفقارة )  يتعني على القاضي إجابت ا إليه

( مان هاط  املاادة إذا  اان الارى  مان جاناب الازوج تعنتاا          1استثنااا من أحكاه البند ))

( و اان مفااد   اب  بادل مناساب  ي باملخالعة مقوليف أن   يقيما حدود اهلل حكم القاض

، ىاعذا  لازوج اخللاع تعنتاا ومضاارة بالزوجاة     ذلك أن شرط قضاا القاضي باملخالعة رىا  ا 

، و اناات األوراق  يكااون للقاضااي أن حيكاام باملخالعااة. وإذ  ااان ذلااك    انتفااى ذلااك   

نتاا  قالت ا مل تكشف النقا  عما يفيد وجود رى  مان جاناب املطعاون ضاد   للخلاع تع     

، وإذ  اان امكام   يتعني رى  هطا الطلب على امالة ، ومن ام ىعنهة بالطاعنةومضار

املطعااون ىيااه قااد لااالف هااطا النظاار وقضااى باارى  هااطا الطلااب ىعنااه يكااون معيبااا نااا    

يوجب نقضه جزئيا والقضاا برىضه على امالة حسبما سريد يف املنطوق وإذ  ان ذلاك  
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تباة علاى اخللاع يكاون صاحيحا ويكاون النعاي        ىعن قضاا امكام بارى  الطلباات املت   

 .على ذلك متعني رىضه

ن املطعاون ضاد  قاد    وحيث إنه عن نعي الطاعنة لارى  توجياه الايمني امامساة باأ      -3

(مان قاانون اإلاباات يف املعاامالت      1/2بأنه ملا  ان املقرر بنص املادة)  أضر ب ا ىمردود

، و ااان يمني منتجااة يف الناازاع حماا  الاا املدنيااة والتجاريااة أنااه يااتعني أن تكااون الواقعااة    

ن سببه آتيا من ج اة الزوجاة   املقرر شرعا أن الشقاق الطي يستوجب اخللع جيوز أن يكو

منااتج يف شااأن  ، وهااو مااا يكااون معااه إابااات إضاارار الاازوج ب ااا   مااير لااه وغااري    وحاادها

، وماان ااام ىااعن امكاام  إذ انت ااى إىل رىاا  هااطا الطلااب ىعنااه       الفصاا  يف طلااب اخللااع  

 .، ويكون النعي على غري أساس حريا بالرى حيحان صيكو

وحيث إنه عن نعي الطاعنة لعاده توجياه احملكماة الايمني املتمماة ىماردود ناا هاو          -4

من ان ا ص  يف اليمني املتممه اليت تتمم نصا  ابوت الدعوة هو حاديث ان الانيب    مقرر

 ثر من عشرين مان  صلى اهلل عليه وسلم قضى بيمني وشاهد وهو حديث صحيح روا  ا

الصحابة رضي اهلل عن م وألرجه ا ماه مالك يف املوطأ وا ماه أ د يف املسند ومسالم  

يف صاااحيحه وابااان حباااان يف صاااحيحه وابااان اهاااارود يف املنتقاااى والنساااائي وأباااو داود         

والتمااطي واباان ماجااه والبي قااي يف ساانن م وغريهاام و اا  املالكيااه هااطا امااديث علااى   

ىعذا  انت الدعوة مالية وأقاه املدعي ىي ا شاهدا  يش د له علاى دعاوا    الدعاوة املالية 

 ان من حقه ان يتمم نصا  اباوت دعاوا  بايمني حيلف اا علاى دعاوا  ىااذا حلف اا  ما           

، ملا  ان ذلك و انت دعوة الطاعناة املتعلقاة   ا  ابوت الدعوة وقضي له نا ادعىنص

، ومان اام ىاعن     اا اىل الايمني املتمماة   ىيبعضرار زوج ا ب ا ليسات دعاوة مالياة ىاال جماال      

 ي يكون على غري أساس حريا بالرى .النع

وحيث إنه عن نعي الطاعنة لارى  طلبي اا اساتداد الرساوه الدراساية الايت ساددت ا عان         

 ا املطعااون ضااد  ماان حسااابي  درهاام الاايت سااحب  78000( ومبلااغ   ........و ........البنااتني ) 

أن هاطين الطلابني مل يكوناا ضامن الطلباات الايت عرضات        املط ورتني ىمردود ب البنتني

مان قاانون    1/  16على التوجيه األسري ومن ام ىعن ما يكونا غري مقبولني عمال باملادة 

، وإذ لااالف امكاام املطعااون ىيااه هااطا النظاار وىصاا  يف الطلاابني       األحااوال الشخصااية 

ىعنه يكاون معيباا    برى  طلب الرسوه الدراسية على امالة ورى  طلب املبلغ املط ور

 .نا يستوجب نقضه جزئيا ، والقضاا جمددا بعده قبول الطلبني
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 احملكماااااااااااااة

حيااااااث إن واقعااااااات الطعاااااانني تتحصاااااا  يف أن الطاعنااااااة يف الطعاااااان الثاااااااني بتاااااااري        

   1289/2020 ا بتدائية أقامت الادعوة رقام   حمكمة  أبوظيبوأماه  22/10/2020

مكم بتطليق ا عليه طلقاة بائناة للخلاع وىال عرضا ا إساقاط       على املطعون ضد  بطلب ا

زامااه بااأجرة حضااانة ألو دهااا منااه ، وإليااه املتتبااة علااى الاازواج والطااالق اا  حقوق ااا عل

( بعااد إابااات 2014/ 5/  19املولااودة يف  ..........و  2009/  8/  15املولااودة يف  ..........)

درهاام شاا ريا مااع  لفااة   1500دمااة مبلااغ امضااانة  ااا وإلزامااه بااأن يااخدي  ااا أجاارة لا  

استقدام ا وختصيص مسكن الزوجية مسكنا للمحضونني أو القضاا باأجرة مساكن   

 3000 زياارة أبااوظيب ماان غاارىتني وصااالة ومااني جت يااز املسااكن إلزامااه باادىع مبلااغ    

 قضت احملكمة برى  الدعوة. 28/12/2020درهم ش ريا .وبتاري  

 41/2021ا ساتئناص رقام    الطاعناة ىأقامات      لدة وحيث إن هطا القضاا مل يلل قبو

 –س  –أماه حمكمة أبوظيب لالسرة والدعاوة املدنياة واإلدارياة    10/1/2021 بتاري 

حكماات  16/2/2021 وبتاااري  دائارة اسااتئناص الت ااات واألحااوال الشخصااية األوىل  

ادماة واألوراق  احملكمة بعل اا امكم املستأنف ىيما قضى ىيه بشأن نفقاة البناتني واخل  

الثبوتيااة اخلاصااة بااالبنتني بااالرى  والقضاااا جمااددا بااعلزاه املطعااون ضااد  بااأن يااخدي           

( 3500( مقادرة يف مبلاغ االااة آ ص ومخسامائة )    ................و ........)  للطاعنة نفقة ابنتيه

نقا   درهم ش ريا مناصفة بين ما شاملة املأ   وامللبس والتطبيب وما ينوب ما من بدل الت

وقيمة است الك امليا  والك رباا وماا جارة علياه العارص والعاادة مان الضاروريات تساري         

ومااني سااقوط الفاارا 2020 /22/10شاا ريا اعتبااارا ماان تاااري  املطالبااة اماصاالة يف  

( درهم تكاليف استقداه اخلادماة مارة    10،000، ويخدي  ا مبلغ عشرة أ ص ) شرعا

( درهم شا ريا   1000مع إلزامه براتب ا مبلغ ألف )    سنتني ما مل تستمر يف اخلدمة 

من تاري  مباشرت ا للخدمة وللطاعناة ا حتفااظ بأصا  بطااقيت ا وياة وبطااقيت الضامان        

وحيااث مل مااا ذ اار.  الصااحي اخلاصااة بااالبنتني املااط ورتني وتأييااد امكاام ىيمااا عاادا  

بتاااري   137/2021ياارت  الطرىااان هااطا امكاام ىأقاااه  املطعااون ضااد  الطعاان رقاام    

ومل يقاده  7/3/2021 بتااري   146/2021وأقامت الطاعناة الطعان رقام     2/3/2021

، وقاادمت النيابااة طعاانني مااط رة جوابيااة علااى طعاان لصاامه  املطعااون ضااد  يف أي ماان ال 

يف غرىااة  –العامااة مااط رة يف  اا  طعاان ىوضاات ىي ااا الاارأي للمحكمااة الاايت قااررت       
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 رأت أن الطعانني جاديران باالنظر   ، وضم الطعانني ليصادر ىي ماا حكام واحاد      –املشورة 

 وحددت لنظرهما جلسة ب ري مراىعة.

          137/2021  و : الطعن رقمأ

وىيااه ينعااي الطاااعن علااى امكاام املطعااون ىيااه فالفتااه ألحكاااه الشااريعة اإلسااالمية      

والقااانون تطبيقااا وتااأويال والقصااور يف التساابيب والفساااد يف ا سااتد ل واإللااالل قاال      

راتب اا رغاام أنااه وىرهااا  ااا  سااند ماان أناه ألزمااه بتكاااليف اسااتقداه لادمااة و الادىاع علااى  

 وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه. .بالفع 

لنعااي أن تكااون ملبديااه مصاالحة وحياث إن هااطا النعااي غااري ساديد ذلااك أنااه يااتعني لقباول ا   

، وإذ  ااان امكاام قااد جعاا  إلاازاه الطاااعن  بتكاااليف اسااتقداه اخلادمااة      قائمااة ىيااه 

وط باأ   : أن تكاليف استقداه اخلادمة مشار ش رية رهنا  بتواىر أمرين أو ماال وأجرت ا

خلادماااة مااان تااااري  :  أن إلااازاه الطااااعن باااأجرة اتساااتمر اخلادماااة يف اخلدماااة، وااني ماااا

حسبما يقول الطاعن يف نعيه وأياا  اان    –، ويف وجود اخلادمة بالفع  مباشرت ا للخدمة

، ىضاال عماا جارة علياه     لطااعن  يف نعياه غاري قائماة    مصالحة ا ما جيعا    –الرأي يف ذلك 

قضاااا حمكمااة الاانق  ماان أنااه جيااوز أن يلاازه امكاام الاازوج بتااوىري لادمااة رغاام أن ااا     

اقاع مااداه مل يلزماه خبادماة     متوىرة إذ يكون امكم  يف هاط  امالاة جمارد تأ ياد لو    

 .لرى ، ومن ام ىعن امكم يكون مصيبا ويكون النعي عديم األساس حريا بااانية

  146/2021: الطعن رقم اانيا

وىيه تنعي الطاعنة على امكم املطعون ىيه اخلطاأ يف تطبيال القاانون وتفساري  وتأويلاه      

 واإللااالل قاال الاادىاع وفالفااة الثاباات ماان األوراق والفساااد يف ا سااتد ل والقصااور يف  

، شااروطه لب ااا اخللااع رغاام تااواىر  اىااة : أنااه رىاا  طالتساابيب ألساابا  االاااة بينت ااا يف 

ني املتمماة بشاأن اباوت إضارار       ما رى  توجيه اليمني امامساة للمطعاون ضاد  والايم    

ه الدراساية الايت ساددت ا    درهم قيمة الرسو 24،280، ورى  طلبي ا باستداد مبلغ ب ا

مساا   املطعاون ضاد  مان ا    درهام قاد ساحب ا    78000( ورد مبلاغ  ..........و  .......)للبنتني 

،  ماا رىا  بااقي طلبات اا املتتباة علاى اخللاع مان إاباات          ملاط ورتني البنكاي للبناتني ا  

حضانت ا للبنتني وإلازاه املطعاون ضاد  ببادل مساكن حضاانة وساداد بادل تأايثاه وقيماة           

، ويف حااال عااده القضاااا  ا تصااا ت واإلنتناات وأجاارة حاضاانة ىااواتري املاااا والك رباااا و 
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وهاو ماا يعياب     .2020النفقة يف مايو  ة من انقطاعباخللع إلزاه املطعون ضد  بنفقة زوجي

 امكم ويستوجب نقضه.

وحيث إنه عن نعاي الطاعناة لارى  طلب اا اخللاع ىلايس صاحيحا علاى إطالقاه إذ أناه ملاا            

( من اا علاى   1( من قانون األحاوال الشخصاية  قاد نصات  يف الفقارة )     110 انت املادة )

واج بعوا تبطلاه الزوجاة أو   الزاخللع عقد بني الزوجني يتاضيان ىيه على إن اا عقد أن )

ة يااتعني ( و ااان القااانون بااطلك مل جيعاا  اخللااع تصارىا انفراديااا ماان جانااب الزوجاا غريهاا 

ماان ذات املااادة قاااد نصاات علااى أناااه      (5، و اناات الفقااارة ) علااى القاضااي إجابت اااا إليااه   

( مان هاط  املاادة إذا  اان الارى  مان جاناب الازوج تعنتاا          1استثنااا من أحكاه البند ))

( و اان مفااد   لقاضي باملخالعة مقاب  بادل مناساب  أن   يقيما حدود اهلل حكم اوليف 

، ىاعذا  لازوج اخللاع تعنتاا ومضاارة بالزوجاة     ذلك أن شرط قضاا القاضي باملخالعة رىا  ا 

 يكااون للقاضااي أن حيكاام باملخالعااة. وإذ  ااان ذلااك، و اناات األوراق     انتفااى ذلااك   

مان جاناب املطعاون ضاد  للخلاع تعنتاا        ياد وجاود رىا    مل تكشف النقا  عماا يف قالت ا

، وإذ  اان امكام   طا الطلب على امالة، ومن ام ىعنه يتعني رى  هومضارة بالطاعنة

املطعااون ىيااه قااد لااالف هااطا النظاار وقضااى باارى  هااطا الطلااب ىعنااه يكااون معيبااا نااا    

يوجب نقضه جزئيا والقضاا برىضه على امالة حسبما سريد يف املنطوق وإذ  ان ذلاك  

قضاا امكام بارى  الطلباات املتتباة علاى اخللاع يكاون صاحيحا ويكاون النعاي            ىعن

   .على ذلك متعني رىضه

ن املطعاون ضاد  قاد أضار     وحيث إنه عن نعي الطاعناة لارى  توجياه الايمني امامساة باأ      

من قانون اإلاباات يف املعاامالت املدنياة     (1/2بأنه ملا  ان املقرر بنص املادة) ب ا ىمردود

، و ان املقارر شارعا   اقعة حم  اليمني منتجة يف النزاعأنه يتعني أن تكون الووالتجارية 

، ن سااببه آتيااا مان ج ااة الزوجااة وحاادها أن الشاقاق الااطي يسااتوجب اخللااع جياوز أن يكااو  

منتج يف شأن الفص  يف طلاب   وهو ما يكون معه إابات إضرار الزوج ب ا   مير له وغري

،  رىاا  هااطا الطلااب ىعنااه يكااون صااحيحا  إىل، وماان ااام ىااعن امكاام  إذ انت ااى   اخللااع

 لرى .ويكون النعي على غري أساس حريا با

 وحيث إنه عن نعي الطاعنة لعده توجيه احملكمة الايمني املتمماة ىماردود ناا هاو مقارر      

من ان ا ص  يف اليمني املتممه اليت تتمم نصا  ابوت الدعوة هو حديث ان الانيب صالى   

هد وهااو حااديث صااحيح روا  ا ثاار ماان عشاارين ماان    اهلل عليااه وساالم قضااى باايمني وشااا  

الصحابة رضي اهلل عن م وألرجه ا ماه مالك يف املوطأ وا ماه أ د يف املسند ومسالم  
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يف صاااحيحه وابااان حباااان يف صاااحيحه وابااان اهاااارود يف املنتقاااى والنساااائي وأباااو داود         

يث علااى والتمااطي واباان ماجااه والبي قااي يف ساانن م وغريهاام و اا  املالكيااه هااطا امااد  

الدعاوة املالية ىعذا  انت الدعوة مالية وأقاه املدعي ىي ا شاهدا  يش د له علاى دعاوا    

 ان من حقه ان يتمم نصا  اباوت دعاوا  بايمني حيلف اا علاى دعاوا  ىااذا حلف اا  ما           

، ملا  ان ذلك و انت دعوة الطاعناة املتعلقاة   ا  ابوت الدعوة وقضي له نا ادعىنص

، ومان اام ىاعن    ال جماال ىي اا اىل الايمني املتمماة    سات دعاوة مالياة ىا    بعضرار زوج ا ب ا لي

 يكون على غري أساس حريا بالرى .النعي 

وحيث إنه عن نعي الطاعنة لارى  طلبي اا اساتداد الرساوه الدراساية الايت ساددت ا عان         

 ا املطعاااون ضاااد  مااان حساااابي درهااام الااايت ساااحب 78000( ومبلاااغ ........و ........)البناااتني 

املط ورتني ىمردود بأن هاطين الطلابني مل يكوناا ضامن الطلباات الايت عرضات         البنتني

مان قاانون    1/  16على التوجيه األسري ومن ام ىعن ما يكونا غري مقبولني عمال باملادة 

، وإذ لااالف امكاام املطعااون ىيااه هااطا النظاار وىصاا  يف الطلاابني       األحااوال الشخصااية 

كاون معيباا     طلب املبلغ املط ور ىعنه يبرى  طلب الرسوه الدراسية على امالة ورى

 اا جمددا بعده قبول الطلبني.، والقضنا يستوجب نقضه جزئيا

وحيث إنه عن طلب الطاعنة بصحيفة طعن ا القضاا بنفقة زوجياة  اا حاال عاده القضااا      

باااخللع ىلمااا  ااان الثاباات بصااحيفة طعن ااا أن ااا مل تطاارح هااطا الطلااب علااى حمكمااة         

   .نه يكون غري مقبول طرحه أماه حمكمة النق املوضوع ، ىمن ام ىع

 186وحيث إنه عن الرسوه واملصروىات ىعن احملكماة تقضاي ىي اا علاى ضاوا املاادتني       

 .من  ئحته التنظيمية 55من قانون اإلجرااات املدنية و 
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 16/6/2021جلسة 

 كمةرئيس احمل –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 .  وعضوية السادة املستشارين/ عبد الكريم ىرعون، حممد الص ري أجماظ

 (24) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  292)الطعن رقم 

 . ق . ما   يقب  من ا " نظاه عاه. نق  " أسبا  الطعن بالن( استئناص1

صاومة ا ساتئناص   . وجاو  أن تنصاب علاى موضاوع ل    أسبا  الطعن باالنق  املقبولاة   -

اسااتئناى ا أساابا  . حصاار الطاعنااة يف  النظاااه العاااه ب يتعلاالساابب مل يكاان الىقاا  مااا  

 ماخدا . .  ا الشا ري ه بشأن استقداه اخلادمة ودىع راتبللحكم ا بتدائي على طلب تعديل

 قة ورسوه الدراسة. غري مقبول. النعي اماه حمكمة النق  ىيما قضى به من نف

  

 . ". نفقة اإلابات( إابات " عبا 2

ابااوت مااالاة  هألوراق ممااا يفيااد ان الطاعنااة  اناات مماان ختااده يف أهلاا ا وعااد  للااو ا -

. انت اااا امااه باسااتقداه لادمااة وسااداد أجرت ااا    املطعااون ضااد  بالقاادر الااطي يقتضااي إلز    

 .  إىل رى  الطلب. صحيحمعه امكم 

  

تساري  ن قاانون اإلجارااات املدنياة أناه )    ما  188املقرر بنص الفقرة األوىل مان املاادة    -1

الطعاان بااالنق  القواعااد واإلجاارااات الاايت تسااري علااى الطعاان با سااتئناص أماااه         علااى 

( و اناات  الفقاارة األوىل مااا   يتعااارا مااع نصاوه هااطا الفصاا  حمكماة ا سااتئناص ىي 

ساااتئناص  قاااد نصااات علاااى أناااه    املتعلقاااة بتنظااايم إجااارااات الطعااان با    165مااان املاااادة  

بة إىل ماا  قب  صدور امكم  بالنسا  الدعوة قالت ا اليت  انت علي اا ستئناص ينق  )

ذلاك أن أسابا  الطعان باالنق  املقبولاة أمااه حمكماة         ( مفااد رىع عنه ا ساتئناص ىقا   

النق  هي اليت تنصب على موضوع لصومة ا ستئناص ىق  ما مل يكان السابب مياس    

 .عاهالنظاه ال

سابا   ملا  ان ذلك و ان البني مان صاحيفة اساتئناص الطاعناة وماط رت ا الشاارحة أل      

ا سااتئناص ىقاااد حصااارت اساااتئناى ا ىقااا  يف طلب اااا تعااادي  امكااام املساااتأنف باااعلزاه  
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املطعون ضد  باستقداه لادمة ودىاع راتب اا الشا ري ومان اام يكاون النعاي بفرعياه غاري          

 .مقبول لكونه انصب على غري موضوع لصومة ا ستئناص

ل الشخصاية الايت تانص    من قانون األحوا 63إنه عمال بنص الفقرة أألوىل من املادة  -2

تشاام  النفقااة الطعاااه والكسااوة والسااكن والتطبيااب واخلدمااة للزوجااة إن    -1علااى: )

 ضيه العشرة الزوجية باملعروص(. انت ممن ختده يف أهل ا وما تفت

ملاا  ااان ذلااك و اناات أوراق امللااف لاليااة مماا يثباات أن الطاعنااة  اناات مماان  ااده يف   

ل أن استقده لادمة ام أن ي لدمات ا مل يعزز باأي  أهل ا ألن ما ادعته من أن الطاعن سب

دلياا  ىضااال عاان  ون ااا مل تثباات مااالاة املطعااون ضااد  بالقاادر الااطي يقتضااي إلزامااه           

الاف درهام شا ريا ولايس      30باأن راتباه    دماة وساداد  أجرت اا ألن ماا تدعياه     باستقداه لا

باااقي مااا درهاام الااطي اقاار بااه جماارد قااول مرساا    دلياا  عليااه  ومراعاااة أيضااا ل  15700

ألرة  جتا  نفساه وأو د  ومان اام  ىاأن ماا قضاى باه         تيتحمله املطعون ضد  من التزاما

امكم املطعون يف هطا الشأن يكون مصاادىا للصاوا  والنعاي علاى غاري أسااس حرياا        

 بالرى .

 احملكماااااااااااااة

يف  ةدعاو   أقااه أن املطعاون ضاد     حيث يتبني من وااائل امللاف ومان امكام املطعان ىياه       

حمكمااة ابااوظيب لالساارة والاادعاوة املدنيااة واإلداريااة بتاااري        لاادة الطاعنااة    مواج ااة

الطاعنااة زوجتااه وقااد اعبااا  ىي ااا أن أوضااح  1267/2021حتاات رقاام  18/10/2020

.و...... يف  19/8/2004علااااى ىااااراو الزوجيااااة مخسااااة أو د وهاااام ) .......... املولااااود يف    

إ  أن اااااااااااااااااا  12/12/2019.و............... يف  23/8/2011.و.......... يف 1/10/2009

ات مته با عتاداا علي اا وصادر حكام بيااتاه ىاصابح   يطيال العاي، مع اا األمار الاطي            

ر ماع اساقاط امل ار    : بالتطليل للضار هط  الدعوة يطلب يف لتام ا امكمحدا به إلقامة 

د  املااط ورين والاازاه ورد مااا قدمااه ماان مقااده امل اار وإابااات حضااانته ألو   واملتعااة والعاادة

وتساليم ا   2020/2021ه الدراساي  الطاعنة بسداد الرساوه الدراساية لاالو د عان العاا     

، وقدمت الطاعنة مط رة جوابية تطلب يف لتام ا رىا  دعاوة املطعاون ضاد   ماا      له

تقاادمت بطلااب مقاباا  تطلااب يف لتامااه الاازاه املطعااون ضااد  بااأن يااخدي  ااا مقااده م رهااا    

ونفقااة األو د منااط ذات التاااري  والرسااوه الدراسااية      2020لساانة  5ونفقت ااا منااط شاا ر   

، وبعااد الااردود صاااريف اسااتقدام ا وأجرت ااا الشاا ريةلاالو د واسااتقداه لادمااة وسااداد م 

يف الااااااادعوة األصاااااااالية    :23/2/2021واإلجااااااارااات قضااااااات احملكماااااااة بتااااااااري      
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ي للطاعنااة  برىضاا ا ويف الاادعوة املتقابلااة الاازاه املطعااون ضااد  بااأن يااخد     1267/2020

ديناار لردناي    3000دينار اردني وأاام بقيماة   3000معج  م رها املصا  الطهيب بقيمة 

درهم ش ريا نفقت اا شااملة الطعااه واملأ ا       1500أو ما يعاد  ما بالدرهم ال أماراتي و

وإىل  21/12/2020وامللاابس تسااري اعتبااارا ماان تاااري  املطالبااة القضااائية اماصاالة يف   

درهام شا ريا    4500ا على أن  صم من ا ما سادد مان نفقاة مخقتاة و    حني سقوط ا شرع

) ........... و.......... و.......... و..........و.............. ( ساااوية بيااان م شااااملة املأ ااا     نفقاااة  األو د

إىل حني سقوط الفرا شرعا على أن  21/12/2020وامللبس تسري اعتبارا من تاري  

اساتأنف الطرىاان    .خقتة ورى  ما عدا ذلاك مان الطلباات   قة م صم من ا ما سدد من نف

 املطعااون ضااد  و  358/2021حتاات رقاام    8/3/2021بتاااري  الطاعنااة  هااطا امكاام

بتاااري  قضاات حمكمااة ا سااتئناص   و ،404/2021حتاات رقاام  2021 /21/3بتاااري  

ىياه   ت اطا امكام ىطعنا   ب الطاعناة  مل تارا ، بتأييد امكم املستأنف 19/4/2021

ومل جيااب املطعااون ضااد  رغاام    2021 /15/5بااالطعن املاااا  بتاااري     ااا الااة حماميبو

ورأت هااط   ، وقاادمت النيابااة العامااة مااط رة ىوضاات ىي ااا الاارأي للمحكمااة،        إعالنااه

 .يف جلسة ناأللرية يف غرىة املشورة  نظر الطع

 صاور وشابه ق تطبيل القانونلطأ يف ىيه بانه أحيث تنعى الطاعنة على امكم املطعون 

لثاباات بااأوراق  ل وفالفتااه الاادىاع،ا سااتد ل، وا لااالل قاال   وىساااد يفيف التساابيب، 

 تلخص ذلك ىيما يلي:يامللف، و

ألطأ امكم املطعون ىيه ملا أيد امكم املستأنف ىيما قضى به من حتديد نفقاة  : أو 

ادا إىل درهم شا ريا ساوية بيان م شااملة الطعااه وللبااس اساتن        4500اخلمسة يف     دوأل

درهاام ىقاا  وامااال ان راتبااه    15700مااا صاارح بااه املطعااون ضااد  بااأن راتبااه الشاا ري      

الف درهم وميسور امال وإنه  يت ر  من تقديم ش ادة راتبه  وما يثبات حقيقاة دللاه    30

حماو  الت ر  من سداد نفقة أو د   لاطلك يكاون مبلاغ النفقاة احملكاوه باه   يتناساب        

اياة ماجاات األو د املنفال    ون ضاد  و  يكفاي لتلبياة حاد الكف    والوضعية املادياة للمطعا  

ماان قااانون األحااوال  63/2ة ىخااالف بااطلك امكاام املطعااون ىيااه مقتضاايات املاااد  علااي م

واهدول املرىل بالدلي  اإلرشادي املتعلل بدعاوة األحاوال الشخصاية الصاادر     الشخصية

لطأ امكم املطعاون ىياه   ،  ما أ2020لسنة  9نوجب قرار مسو رئيس الدائرة رقم 

عندما أيد امكام املساتأنف ىيماا قضاى باه مان رىا  طلاب الازاه املطعاون ضاد  باأداا             

وذلاااااك عااااان املوسااااام  ) ........... و.......... و..........و.............. ( الرساااااوه الدراساااااية لاااااالو د  
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ات درهام حساب ماا تثبتاه املساتند      33847.33البال ة   2020/2021الدراسي امالي 

املدىل به بامللف ىضال عن امتناعه من سداد باقي مصاريف اليت يتطلب ا التعليم عن بعاد   

ب الطاعنااة نقاا  امكاام   لااطلك تطلاا  آ ص 10وج اااز اماسااو  والقااراطيس البال ااة    

درهاام شاا ريا  7000اخلمسااة يف مبلااغ  يااد نفقااة األو ديف هااطا الشااأن وحتداملطعاان ىيااه 

 .سية عن مالرسوه واملصاريف الدراوأداا 

ذلااك أنااه ماان املقاارر باانص الفقاارة األوىل ماان املااادة    دوحيااث إن النعااي بفرعيااه غااري ساادي

تساري علاى الطعان باالنق  القواعاد واإلجارااات       ن قانون اإلجرااات املدنية أنه )م 188

مااا   يتعااارا ماااع   الاايت تسااري علااى الطعااان با سااتئناص أماااه حمكمااة ا ساااتئناص ىي      

املتعلقااة بتنظاايم إجاارااات  165الفقاارة األوىل ماان املااادة   ( و انااتنصااوه هااطا الفصاا 

ا سااتئناص ينقاا  الاادعوة قالت ااا الاايت  اناات )الطعاان با سااتئناص  قااد نصاات علااى أنااه 

( مفاااد ذلااك أن   سااتئناص ىقاا  علي ااا قباا  صاادور امكاام  بالنساابة إىل مااا رىااع عنااه ا    

ب علااى موضااوع  الاايت تنصاا  أساابا  الطعاان بااالنق  املقبولااة أماااه حمكمااة الاانق  هااي    

 .ا مل يكن السبب ميس النظاه العاهلصومة ا ستئناص ىق  م

ملا  ان ذلك و ان البني مان صاحيفة اساتئناص الطاعناة وماط رت ا الشاارحة ألسابا         

ا سااتئناص ىقاااد حصااارت اساااتئناى ا ىقااا  يف طلب اااا تعااادي  امكااام املساااتأنف باااعلزاه  

ن اام يكاون النعاي بفرعياه غاري      املطعون ضد  باستقداه لادمة ودىاع راتب اا الشا ري وما    

 مقبول لكونه انصب على غري موضوع لصومة ا ستئناص.

مان رىا     أيد امكام املساتأنف ىيماا قضاى باه      الطأ امكم املطعون ىيه حنياانيا : 

توىري لادمة على أساس أن الطاعنة مل تثبت بأن ا  انت ممن  ده عند أهلا ا رغام أن   

بعل ااا إقامت اا  إضااىة إىل أن اا حتتااج       خلادمة ام قاه املطعون ضد  قد سبل أن وىر  ا ا

إىل من يساعدها يف لدمة أو دها اخلمسة لاصاة وأن مان ضامن م مان يعااني مشاا         

ى ما مصاابتان  نارا الرباو وأن شاروط الازاه املطعاون         .......و .......وهما البنتان  صحية

لاطلك   حتيااج أو د  إىل اخلدماة  الاتاه وا ضد  بتاوىري اخلدماة متاوىرة يف القضاية وهاي  م     

تطلااب نقاا  امكاام املطعااون ىيااه يف هااطا الشاال أيضااا وامكاام بااعلزاه املطعااون ضااد    

 .ري لادمة وسداد تكاليف استقدام ابتوى

مان قاانون    63ذلاك أناه عماال بانص الفقارة أألوىل مان املاادة         حيث إن النعي غري سديد، 

قااة الطعاااه والكسااوة والسااكن  تشاام  النف -1األحااوال الشخصااية الاايت تاانص علااى: ) 

والتطبيب واخلدمة للزوجة إن  انت ممن ختده يف أهلا ا وماا تفتضايه العشارة الزوجياة      
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ملا  ان ذلك و انت أوراق امللف لالية مما يثبت أن الطاعناة  انات ممان    ، باملعروص (

  ده يف أهل ا ألن ما ادعته من أن الطاعن سبل أن استقده لادمة اام أن اي لادمات ا مل   

تضااي يعاازز بااأي دلياا  ىضااال عاان  ون ااا مل تثباات مااالاة املطعااون ضااد  بالقاادر الااطي يق   

الااف درهاام شاا ريا  30بااأن راتبااه  إلزاماه باسااتقداه لادمااة وسااداد أجرت ااا ألن مااا تدعياه  

درهم الطي اقر به جمرد قول مرسا    دليا  علياه  ومراعااة أيضاا لبااقي        15700وليس 

ألرة  جتاا  نفساه وأو د  ومان اام  ىاأن ماا قضاى         تما يتحمله املطعون ضد  من التزاما

به امكم املطعون يف هطا الشأن يكون مصادىا للصوا  والنعي على غري أساس حرياا  

 بالرى .

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 21/6/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 . إبراهيم صاحلبيد، السيد وعضوية السادة املستشارين/ مصطفى ع

 (25) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  102، 89)الطعنان رقما 

 . . نفقةحمكمة املوضوع " سلطت ا "( 1

حتديااد قاادر النفقااة ومااا يتفاارع عن ااا ماان ساالطة حمكمااة املوضااوع علي ااا مااا داه             -

 . ائما على أسبا  سائ ة تكفي ممله. مثالحكم ا ق

  

. دىاوع " الادىع بعاده قباول الطعان "      .ضي ". رسوه قضاائية ( إجرااات " إجرااات التقا2

 الطعن بالنق  ".  إجرااات" نق  

 ل االااة أيااه عما  تالياة لتااري       وجو  سداد الرسم والتاامني يف الطعان باالنق  لاال     -

ماان  177. املادتااان رتااب عااده قبااول الطعاان . السااداد بعااد ذلااك التاااري  ي حيفةإيااداع الصاا

ن قاارار جملااس الااوزراا   ماا 2018نة لساا 18ة املعدلااة بالقااانون  قااانون اإلجاارااات املدنياا  

 .  . مثال2020لسنة 33

  

مان قاانون األحاوال الشخصاية أن حملكماة املوضاوع        63املقرر قضاا عماال باملاادة    -1

 ام  السلطة يف حتديد قادر النفقاة وماا يتفارع عن اا مراعياة يف ذلاك املعاايري املبيناة يف          

علي ااا يف ذلااك مااا داه حكم ااا قائمااا علااى أساابا  سااائ ة        املااادة املااط ورة دون رقابااة   

 تكفي ممله.

ملا  ان و ان امكم املطعون ىيه راعى يف حتديد  لقدر ختفي  نفقة بنات الطاعناة  

ماان املطعااون ضااد  املعااايري الاايت تااتعني مراعات ااا يف شااأن النفقااة ونقااص ختفااي  النفقااة   

درهام جعلاه    8000اليت  انات  الطي قضى به امكم املستأنف ىجع  ختفي  النفقة 

درهم ىعنه يكون مصيبا ومن اام   6000درهم لتصري النفقة بعد ختفيض ا  2000مبلغ 

يكون النعي  له جد  موضوعيا ىيما تستق  به حمكمة املوضوع وتنحسر عناه رقاباة   

 حمكمة النق  ولطلك يتعني رىضه.
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لسانة   18ة بالقاانون رقام   مان قاانون اإلجارااات املدنياة املعدلا      177وحيث أن املاادة   -2

نصت على أن ميعاد سداد الرسم والتأمني يف الطعن بالنق  هو االااة أيااه عما      2018

 33من قرار جملاس الاوزراا رقام     19تالية لتاري  إيداع صحيفة الطعن  ما نصت املادة 

املعدل لبع  أحكاه الالئحة التنظيمياة لقاانون اإلجارااات املدنياة علاى أن       2020لسنة 

داع الرسم بعد ذلك األمد احملدد يصري معه اإليداع  أن مل يكان ومعلاوه أناه   ىارق     إي

يف ذلااك بااني الرساام والتااأمني ومااخدة هااط  النصااوه القانونيااة  مااا اسااتقر عليااه قضاااا  

هط  احملكمة أن الطعن الطي سدد ىيه التأمني بعد التااري  احملادد لساداد  يكاون غاري      

ماان قااانون   183يف غرىااة املشااورة عمااال باملااادة   مقبااول شااكال وتقاارر احملكمااة ذلااك    

 اإلجرااات املدنية.

ملااا  ااان ذلااك و ااان الثاباات ماان األوراق أن الطاااعن أودع صااحيفة طعنااه املاااا  بتاااري       

ىعنااه يكااون بااطلك ساادد مبلااغ   8/6/2021وساادد التااأمني عنااه بتاااري   11/2/2021

 ب على ذلك عده قبول الطعن.التأمني بعد انصراه األمد القانوني احملدد لسداد  ويتت

 احملكماااااااااااااة

حياااااث تااااابني مااااان األوراق أن الطااااااعن الثااااااني أقااااااه لااااادة ابتدائياااااة أباااااوظيب بتااااااري    

وطلااب ىي ااا ختفااي   1014/2020ضااد الطاعنااة الثانيااة الاادعوة رقاام  24/8/2020

 2003ساااااانة  املولااااااودة ................... 2001املولااااااودة ساااااانة  ...........نفقاااااة بناتااااااه من ااااااا  

وذلااك بعل اااا الرسااوه الدراسااية وأجاارة امضااانة      2006املولااودة ساانة   ...........................

وأجرة اخلادمة وختصايص مبلاغ مناساب لكا  بنات مان ن وهاي النفقاة املتفال علي اا باني            

ىحكمات   21/9/2014بتااري    787/2012الطرىني يف ملاف التوجياه األساري رقام     

بتخفااي  النفقااة املتفاال علي ااا يف ملااف التوجيااه  4/11/2020  حمكمااة البدايااة بتاااري

درهاام شاا ريا اعتبااارا ماان تاااري  صاادور  5000 علاا ا مبلااغ  787/2012األسااري رقاام 

والطااااعن الثااااني  1317/2020امكاام ىاساااتأنفت الطاعنااة األوىل با ساااتئناص رقاام    

ص حكماات حمكمااة ا سااتئنا 12/1/2021وبتاااري   1394/2020با سااتئناص رقاام 

بتعاادي  امكاام املسااتأنف وذلااك  عاا  مبلااغ النفقااة   1317/2020يف ا سااتئناص رقاام 

برىضااه ىطعناات الطاعناااة    1394/2020درهاام ويف ا سااتئناص رقاام     6000املخفضااة  

وطعااااان ىياااااه الطااااااعن الثااااااني بتااااااري   9/2/2021األوىل يف هاااااطا امكااااام بتااااااري  

ة ماط رة ىوضات ىياه الارأي     وهما الطعنان املااالن وقدمت النيابة العاما  11/2/2021

للمحكماة الاايت رأت يف غرىاة املشااورة ضام الطعاانني ليصادر ىي مااا حكام واحااد بعاادما      
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غاااري جااادير باااالنظر لكاااون التاااأمني ىياااه سااادد بعاااد   102/2021رأت أن الطعااان رقااام 

 جدير بالنظر. 89/2021انصراه األمد احملدد قانونا لسداد  وأن الطعن رقم 

 .........................من طرص  املقاه 89/2021الطعن رقم  -1

تنعى الطاعنة على امكم املطعاون ىياه فالفاة القاانون والقصاور يف األسابا  والفسااد        

يف ا ستد ل وتقول يف بيان ذلك ماا حاصاله أن املبلاغ الاطي حادد  امكام املطعاون ىياه         

صاام ماان يف نفقااة بنااات الطاارىني   يكفااي ن ألن اان يدرساان يف دولااة الاادا ارك الاايت خت  

النفقة املخصصة  ان بعا  الضارائب ألن ان مان األجاناب  ماا أن هاطا املبلاغ   يناساب           

يسار املطعون ضد  الطي له دلا  آلار غاري راتباه الاطي عاول علياه امكام املطعاون ىياه           

 ولطلك يكون امكم املطعون ىيه معيبا نا يوجب نقضه.

ماان قااانون  63عمااال باملااادة وحيااث أن هااطا النعااي غااري سااديد ذلااك أن ماان املقاارر قضاااا   

األحوال الشخصية أن حملكمة املوضوع  ام  السلطة يف حتديد قدر النفقة وماا يتفارع   

عن اا مراعياة يف ذلاك املعاايري املبيناة يف املاادة املاط ورة دون رقاباة علي اا يف ذلاك ماا داه            

 حكم ا قائما على أسبا  سائ ة تكفي ممله.

راعى يف حتديد  لقدر ختفي  نفقة بناات الطاعناة    ملا  ان و ان امكم املطعون ىيه

ماان املطعااون ضااد  املعااايري الاايت تااتعني مراعات ااا يف شااأن النفقااة ونقااص ختفااي  النفقااة    

درهام جعلاه    8000الطي قضى به امكم املستأنف ىجع  ختفي  النفقة الايت  انات   

ومان اام    درهم ىعنه يكون مصيبا 6000درهم لتصري النفقة بعد ختفيض ا  2000مبلغ 

يكون النعي  له جد  موضوعيا ىيما تستق  به حمكمة املوضوع وتنحسر عناه رقاباة   

 حمكمة النق  ولطلك يتعني رىضه.

 ......................................املقاه من طرص  102/2021الطعن رقم  -2

 ىياه  وحيث أن احملكمة رأت يف غرىاة املشاورة أن الطعان غاري جادير باالنظر ألن التاأمني       

 سدد بعد انصراه األمد احملدد قانونا لسداد .

 2018لسانة   18من قانون اإلجرااات املدنية املعدلة بالقاانون رقام    177وحيث أن املادة 

نصت على أن ميعاد ساداد الرسام والتاأمني يف الطعان باالنق  هاو االااة أيااه عما  تالياة           

جملاااس الاااوزراا رقااام   ن قااارارمااا 19لتااااري  إياااداع صاااحيفة الطعااان  ماااا نصااات املاااادة   

املعدل لبع  أحكاه الالئحة التنظيمياة لقاانون اإلجارااات املدنياة علاى       2020لسنة33

أن إيداع الرسم بعد ذلك األمد احملادد يصاري معاه اإلياداع  اأن مل يكان ومعلاوه أناه           
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ىاارق يف ذلااك بااني الرساام والتااأمني ومااخدة هااط  النصااوه القانونيااة  مااا اسااتقر عليااه      

كمااة أن الطعاان الااطي ساادد ىيااه التااأمني بعااد التاااري  احملاادد لسااداد        قضاااا هااط  احمل 

مان   183يكون غري مقبول شكال وتقرر احملكمة ذلك يف غرىة املشاورة عماال باملاادة    

 قانون اإلجرااات املدنية.

ملااا  ااان ذلااك و ااان الثاباات ماان األوراق أن الطاااعن أودع صااحيفة طعنااه املاااا  بتاااري       

ىعنااه يكااون بااطلك ساادد مبلااغ   8/6/2021 عنااه بتاااري  وساادد التااأمني 11/2/2021

 التأمني بعد انصراه األمد القانوني احملدد لسداد  ويتتب على ذلك عده قبول الطعن.
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 21/6/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 إبراهيم صاحل . د، السيد وعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبي

 (26) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  298)الطعن رقم 

 . . عقد " عقد الزواج " م ر. مطاهب ىق ية. شريعة إسالمية( إابات " احملررات ". زواج1

لى للاو وايقاة الازواج مماا     اا للطاعنة نخلر صداق ا تأسيسا عرى  امكم القض -

 .  . صحيحم ريفيد وجود مخلر 

أن الطرىني اتفقا على أن يدىع املطعاون ضاد     اابت بها بوجود حمرر عرىى جسك  -

. غاري مقباول باعتباار  وعادا  ي اطا      درهام يف أحاد أقار  ا جلاني     120000للطاعنة مبلاغ  

 .  بلغ وليس م را يف الفقه املالكي. مثالامل

  

 . حمكمة املوضوع. مسكن امضانة. حضانة. نفقة( 2

ىي اا بادل مساكن امضاانة اعتباارا       مياع أوجاه ا نفااق ناا     حتديد مقدار النفقاة    -

ناا ومكاناا مان ساالطة    ملادي ساعة املنفال وحاجاات املنفال علياه والظاروص ا قتصاادية زما        

 .  حمكمة املوضوع. مثال

  

دىوع  " الدىع بعده قبول الدعوة " . دعوة " شروط قبول الدعوة " . هنة التوجياه  ( 3

 ا سري " . 

. وجااو  عرضاا ا علااى هنااة التوجيااه     لقااة نسااائ  األحااوال الشخصااية   املتعالاادعوة  -

. اسااتثناا مسااائ  الوصااية و اإلرشاااد ومااا يف     احملكمااةا سااري  شاارط لقبو ااا اماااه    

تيااة  اادعاوة إابااات  حكم ااا والاادعاوي املسااتعجلة والوقتيااة و األواماار املسااتعجلة والوق  

 .  الزواج والطالق

نة ساري مان طلاب بادل تااياث مساكن  امضاا       للو طلبات الطاعنة اماه التوجياه ا   -

 .  جيعله غري مقبول اماه احملكمة. مثال
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 . با  الطعن بالنق . السبب اجمل  نق  " أس( 4

. وجو  أن يكاون واضاحا  جلياا  يكشاف بطاتاه عان ماوطن العياب الاطي          سبب النعي -

. عاده  ل قضاائه و إ   اان غاري مقباو       يفااار   الطاعن إىل امكم وموضاعه مناه و  يعزو

بيان الطاعن ألوجه الدىع اليت ابدت ا أماه حمكمة املوضوع ومل تتعارا  اا و أاار ذلاك     

 .  كم جيع  منه نعي جم  . غري مقبوليف قضاا ام

  

الثابت من وايقة عقد زواج طريف التداعي أن ا قد جاات لالياة مماا يفياد    إذا  ان  -1

م املطعاون ىياه بارى  طلاب     وجود ماخلر م ار ىقضاى امكام املساتأنف املخياد باامك       

درهام ىاال    120000الطاعنة إلزاه املطعون ضد  بأن يخدي  ا ماخلر م رهاا وأماا مبلاغ     

يوجد إ  يف حمرر عريف ورد ىيه أن الطرىني اتفقا على أن يادىع املطعاون ضاد  للطاعناة     

ح هطا املبلغ يف أحد أقر  األجلني وعلى هطا ى و ليس من امل ر الاطي إنعقاد علياه النكاا    

وإ ا هو وعد من املطعون ضد  للطاعنة بأن يادىع  اا هاطا املبلاغ يف أحاد أقار  األجلاني        

وقااد نااص ىق اااا املااطهب املااالكي الااطي أعطااا  قااانون األحااوال الشخصااية األولويااة يف        

اإلحالة بالنسابة ملاا مل ياط ر ىياه علاى أن املشا ور يف املاطهب أن الوعاد الاطي مل يادل            

  يقضي به عليه  ما نصوا على أن الزوج إذا إلتازه لزوجتاه أناه    بسببه املوعود يف ورطة 

إن ىع  ىعال معنيا من األىعال اليت جيوز لاه ىعلا ا  اأن  رج اا مان بلاد أهلا ا ماثال أو         

وو ذلك ويعطي ا مقاب  ذلاك الفعا  ماا  ىفعا  ذلاك الفعا    يلزماه ذلاك املاال والطاالق           

اام يكاون امكام املساتأنف املخياد باامكم       من األىعال الايت جياوز لاه ىعلا ا ب اا ومان       

املطعااون ىيااه مصاايبا يف رىضااه لطلااب مااخلر امل اار ولااو مل يوىاال يف تعليلااه لااطلك الاارى   

 األمر الطي يضحى النعي ب طا السبب على غري أساس حريا برىضه.

أن حملكماااة املوضاااوع  امااا  السااالطة يف    –يف قضااااا هاااط  احملكماااة   –املقااارر  -2

 ميع أوجه اإلنفاق ناا ىي اا بادل مساكن امضاانة الواجاب علاى        حتديد مقدار النفقة 

املنفل دىع ا ملن جتب عليه نفقته إعتبارا ملدة سعة املنفل وحاجات املنفل علياه والظاروص   

 ا قتصادية زمانا ومكانا دون رقابة علي ا يف ذلك.

قااة ملاا  اان ذلااك و اان امكاام اإلبتادائي املخيااد باامكم املطعااون ىياه قااد قضاى بنف       

( وبادل مساكن حضاانة ألاطا بامالاة املالياة للمطعاون ضاد  الثابتاة          ....................للبنت )

بشااا ادة راتباااه ومسااات ديا باحملاااددات القانونياااة والااادلي  اإلرشاااادي لااادعاوة األحاااوال        

ومن ام ىعنه يكاون قاد إلتازه صاحيح القاانون ويضاحى النعاي         9/2020الشخصية رقم 
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ما تستق  حمكمة املوضاوع بتقادير  مماا   جياوز إاارتاه أمااه       عليه ب طا السبب جد  ىي

 .حمكمة النق  حريا برىضه

ماان قااانون األحااوال الشخصااية  116أن املااادة  –يف قضاااا هااط  احملكمااة  –املقاارر  -3

قد اشتطت لقبول الادعوة أمااه احملكماة يف مساائ  األحاوال الشخصاية عرضا ا علاى         

لاااك مساااائ  الوصاااية واإلرم وماااا يف حكم اااا  مناااة التوجياااه األساااري، ويساااتثنى مااان ذ 

والااادعاوة املساااتعجلة والوقتياااة واألوامااار املساااتعجلة والوقتياااة  ااادعاوة إاباااات الااازواج    

 والطالق.

ملا  ان ذلك و ان الثابت باألوراق أن طلباات الطاعناة أمااه التوجياه األساري قاد للات        

ه يكااون ماان طلااب باادل تأايااث مسااكن امضااانة ىااعن عااده قضاااا امكاام املطعااون باا    

متفقا وصحيح القانون ألنه غري مقبول وهو ما يضحى معاه النعاي ب اطا السابب علاى غاري       

 .أساس حريا برىضه

أناه يشاتط يف سابب النعاي أن يكاون واضاحا        –يف قضاا هط  احملكماة   –املقرر  -4

جلياا يكشااف بطاتااه عان مااواطن العيااب الاطي يعاازو  الطاااعن إىل امكام وموضااعه منااه     

و انت الطاعنة مل تبني يف هطا السابب أوجاه الادىاع الايت أبادت ا أمااه        وأار  يف قضائه.

حمكمة املوضوع ومل تتعرا  اا إيارادا وردا وأاار ذلاك يف قضااا امكام املطعاون ىياه         

 ومن ام يضحى هطا النعي جم ال حريا برىضه.

 احملكماااااااااااااة

 دة إبتدائياة أباو ظايب   لا  2/11/2020حيث تبني مان األوراق أن الطاعناة أقامات بتااري      

بطلاب امكام بتطليق اا علياه للشاقاق       1339/2020ضد املطعون ضاد  الادعوة رقام    

 ..…وإلزاماه بااأن يااخدي  اا مااخلر م رهااا ونفقاة عاادة ومتعااة وبعاباات حضااانت ا إلبنت ااا )    

( وبااعلزاه املطعااون ضاااد  بااأن يااخدي إلي اااا أجاارة حضااانة وأجااارة       30/4/2016مواليااد  

 رية ونفقة زوجية سابقة.مسكن حضانة ونفقة للص 

بتطليال الطاعنااة علاى املطعااون ضااد     25/2/2021ىحكمات حمكمااة البداياة بتاااري    

طلقة بائنة بينونة ص رة للشاقاق وعلي اا إحصااا عادت ا مان تااري  صاريورة امكام باتاا          

( وبعلزاه املطعون ضد  باأن ياخدي  اا أجارة حضاانة      ...................وبعابات حضانت ا للبنت )

درهاام  3000درهاام إعتبااارا ماان تاااري  صااريورة حكاام الطااالق باتااا ومبلااغ        500بلااغ م

( شاااملة الك رباااا واملاااا واملواصااالت إعتبااارا ماان تاااري       ..............شاا ريا نفقااة للبناات )  

درهم شا ريا أجارة مساكن حضاانة تساري مان        3000امكم بعد صريورته باتا ومبلغ 
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دا ذلك من طلبات ىاستأنف املطعون ضاد  هاطا   تاري  صريورة امكم باتا ورىضت ما ع

 ماااا اساااتأنفته الطاعناااة باإلساااتئناص رقااام      354/2021امكااام باإلساااتئناص رقااام   

حكمت حمكمة اإلساتئناص بارى  اإلساتئناىني     21/4/2021وبتاري   390/2021

 وبتأييد امكم املستأنف.

ة جوابياة طلاب   طعنت الطاعنة يف هطا امكم بالطعن املاا  وقده املطعاون ضاد  ماط ر   

ىي ا رى  الطعن وقدمت النيابة العامة مط رة ىوضت ىي ا الرأي للمحكمة الايت رأت  

 يف غرىة مشورة أن الطعن جدير بالنظر ىحددت لنظر  جلسة بدون مراىعة.

وحيث إن الطاعنة تنعي على امكام املطعاون ىياه نخالفاة القاانون واخلطاأ يف تطبيقاه        

والفساااد يف اإلسااتد ل واإللااالل قاال الاادىاع. وتقااول يف   وتأويلااه والقصااور يف التساابيب  

 أسبا . 4بيان ذلك ما حاصله 

 السبب األول:

 ملسااتأنف ماان رىاا  القضاااا  ااا نااخلرألطااأ امكاام بتأييااد  ملااا قضااى بااه امكاام ا

صداق ا تأسيسا على للو عقد الزواج مما يفيد وجود مخلر م ر رغم وجود إقرار موقاع  

درهم هو قيمة الصاداق املسامى    120000تستحل من ذمته مبلغ  من املطعون ضد  بأن ا

بين ما وأنه يتوجب عليه سداد  يف أحد أقر  األجلني وأن هطا اإلقرار ماخرخ باطات تااري     

 عقد الزواج وموقع من ذات شاهدي العقد وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه.

د زواج طاريف التاداعي أن اا    وحيث إن هطا النعي غري قويم، ذلك أن الثابات مان وايقاة عقا    

قد جاات لالية مما يفياد وجاود ماخلر م ار ىقضاى امكام املساتأنف املخياد باامكم          

املطعون ىيه برى  طلب الطاعنة إلازاه املطعاون ضاد  باأن ياخدي  اا ماخلر م رهاا وأماا          

درهام ىاال يوجاد إ  يف حمارر عاريف ورد ىياه أن الطارىني اتفقاا علاى أن           120000مبلغ 

عون ضد  للطاعناة هاطا املبلاغ يف أحاد أقار  األجلاني وعلاى هاطا ى او لايس مان            يدىع املط

امل ر الطي إنعقد عليه النكااح وإ اا هاو وعاد مان املطعاون ضاد  للطاعناة باأن يادىع  اا            

هطا املبلاغ يف أحاد أقار  األجلاني وقاد ناص ىق ااا املاطهب املاالكي الاطي أعطاا  قاانون             

بالنساابة ملااا مل يااط ر ىيااه علااى أن املشاا ور يف     األحااوال الشخصااية األولويااة يف اإلحالااة  

املطهب أن الوعد الطي مل يدل  بساببه املوعاود يف ورطاة   يقضاي باه علياه  ماا نصاوا         

على أن الزوج إذا إلتازه لزوجتاه أناه إن ىعا  ىعاال معنياا مان األىعاال الايت جياوز لاه ىعلا ا             

لك الفع  ماا  ىفعا  ذلاك     أن  رج ا من بلد أهل ا مثال أو وو ذلك ويعطي ا مقاب  ذ
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الفعا    يلزماه ذلاك املاال والطااالق مان األىعاال الايت جياوز لااه ىعلا ا ب اا ومان اام يكااون             

امكم املستأنف املخيد بامكم املطعون ىياه مصايبا يف رىضاه لطلاب ماخلر امل ار ولاو        

مل يوىل يف تعليله لطلك الرى  األمر الطي يضاحى النعاي ب اطا السابب علاى غاري أسااس        

 برىضه. حريا

 السبب الثاني:

( وباادل .........ألطااأ امكاام بتأييااد  ملااا قضااى بااه امكاام املسااتأنف ماان نفقااة للبناات )     

مسااكن امضااانة رغاام ضااألت ما وعااده تناسااب ما ويسااار املطعااون ضااد  وهااو مااا يعيااب     

 امكم ويستوجب نقضه.

أن  –يف قضااااا هاااط  احملكماااة   –وحياااث إن هاااطا النعاااي غاااري ساااديد، ذلاااك أن املقااارر   

حملكمة املوضوع  ام  السلطة يف حتديد مقدار النفقة  مياع أوجاه اإلنفااق ناا ىي اا      

بدل مسكن امضانة الواجب على املنفل دىع ا ملن جتب علياه نفقتاه إعتباارا ملادة ساعة      

املنفاال وحاجااات املنفاال عليااه والظااروص ا قتصااادية زمانااا ومكانااا دون رقابااة علي ااا يف      

 ذلك.

كاام اإلبتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه قااد قضااى بنفقااة ملااا  ااان ذلااك و ااان ام

( وباادل مسااكن حضااانة ألااطا بامالااة املاليااة للمطعااون ضااد  الثابتااة        ...............للبناات )

بشااا ادة راتباااه ومسااات ديا باحملاااددات القانونياااة والااادلي  اإلرشاااادي لااادعاوة األحاااوال        

القاانون ويضاحى النعاي     ومن ام ىعنه يكاون قاد إلتازه صاحيح     9/2020الشخصية رقم 

عليه ب طا السبب جد  ىيما تستق  حمكماة املوضاوع بتقادير  مماا   جياوز إاارتاه أمااه        

 حمكمة النق  حريا برىضه.

 السبب الثالث:

ألطاااأ امكااام بعغفالاااه القضااااا  اااا ببااادل تأاياااث مساااكن امضاااانة رغااام أناااه مااان       

 الضروريات وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه.

أن املاادة   –يف قضااا هاط  احملكماة     –النعاي غاري ساديد، ذلاك أن املقارر      وحيث إن هطا 

من قانون األحوال الشخصية قد اشتطت لقبول الدعوة أماه احملكمة يف مساائ    116

األحااوال الشخصااية عرضاا ا علااى منااة التوجيااه األسااري، ويسااتثنى ماان ذلااك مسااائ            

قتياااة واألوامااار املساااتعجلة   الوصاااية واإلرم وماااا يف حكم اااا والااادعاوة املساااتعجلة والو    

 والوقتية  دعاوة إابات الزواج والطالق.
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ملا  ان ذلك و ان الثابت بااألوراق أن طلباات الطاعناة أمااه التوجياه األساري قاد للات         

من طلب بدل تأايث مسكن امضانة ىعن عده قضاا امكم املطعون به يكون متفقاا  

لنعي ب اطا السابب علاى غاري أسااس      وصحيح القانون ألنه غري مقبول وهو ما يضحى معه ا

 حريا برىضه.

 السبب الرابع:

ألطأ امكم بعده إيراد دىاع ا اهوهري والرد عليه والطي من شأنه ت يري وجه الارأي  

 يف الدعوة وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه.

أنه يشاتط   –يف قضاا هط  احملكمة  –وحيث إن هطا النعي غري سديد، ذلك أن املقرر 

ب النعااي أن يكااون واضااحا جليااا يكشااف بطاتااه عاان مااواطن العيااب الااطي يعاازو    يف سااب

الطاااعن إىل امكاام وموضااعه منااه وأااار  يف قضااائه. و اناات الطاعنااة مل تاابني يف هااطا   

السبب أوجه الدىاع اليت أبدت ا أماه حمكمة املوضاوع ومل تتعارا  اا إيارادا وردا وأاار      

 حى هطا النعي جم ال حريا برىضه.ذلك يف قضاا امكم املطعون ىيه ومن ام يض

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 23/6/2021جلسة 

 رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 .  وعضوية السادة املستشارين/ عبد الكريم حممد ىرعون، حممد الص ري أجماظ

 (27) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  173)الطعن رقم 

ة. شريعة إسالمية. مطاهب ىق ية. طالق. حجة. مواريث. نسب. تر . إعاله شرعي. إرم

 . إابات " األقرار

ب بعض م إىل مورا م بعاد  من حمكمة النق  يف منازعة الوراة يف نس كممثال م -

 .  إلرمإدلا م يف صك حصر االوىاة و

  

 احملكماااااااااااااة

عون ضدها  لطيفة عباد اهلل  أن املطن ىيه وحيث يتبني من واائل امللف ومن امكم املطع

 2019 /16/12 حممااد صااقر أقاماات دعااوة اماااه حمكمااة ابااوظيب ا بتدائيااة بتاااري     

يف تر اااة والااادهما .......................... .....تطلاااب ىي اااا أدلاااال  2019/  858 رقااامحتااات 

لصاادر  املتوىى ................. باعتبار  أحد وراته استنادا إىل ماا تضامنه صاك حصار اإلرم ا    

ألن حكااام  2006 /167يف امللاااف رقااام   2/4/2006حمكماااة الشاااارقة بتااااري   مااان

يف  19/12/2005الصااادر ماان حمكمااة ابااوظيب  بتاااري     حصاار وراااة والااد  املااط ور 

مل يشااامله وإ اااا حصااار وراتاااه يف زوجتياااه : ......................  2005 / 1097امللاااف  رقااام 

 ............... و.......................... .و............. ومااااااااان األوىل ........... و   و د و...................... ويف أ

ة ............... وماااااان ............... و............. و............ و...........و ............ و...........  وماااااان الثانيااااااو

و..............  ومااااااااان مطلقتاااااااااه و............. و............. ..................... أو د   ...........مطلقتاااااااااه .

 18/2/2020و.......... و.............،  وأاناااا نظاار الاادعوة يف جلسااة ............... و............. .....

ويف  جلساة   ونادية وأحاله وطلبوا رى  الادعوة مت إعالن بقية الوراة ىحضر من م صقر 

. ............................................................ والدتاااه  ...دعو ..............تقاااده   املااا 23/3/2020

وبعاااد الاااردود واإلجااارااات    22/10/1993املخرلاااة يف  7758/93إىل عصااامته رقااام  

: بوقاااف  حجياااة امكااام الصاااادر بتااااري       10/12/2020قضااات احملكماااة بتااااري    

وامكم من جدياد   من حمكمة ابوظيب 1997/2005ف رقم يف املل 19/12/2005
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بصافته   ...............................مان ضامن ورااة املتاوىى      ..................................باعتبار الاوارم   

ابنااه وامكاام إماقااا بصااك  حصاار  اإلرم الصااادر ماان حمكمااة الشااارقة  الشاارعية          

  ....................................ىااااة  بثباااوت و 167/2006يف امللاااف رقااام    2/4/2006بتااااري  

 .............................واوصاار أرااه يف زوجاتاه     25/9/2005اإلماراتي يف ابوظيب بتااري   

( وأو د  اهنسااااااااية ................)  ............( واهنسااااااااية ...................) ..............................و

 و............... ..............و .............و. ..............و. ...............و. ..............و. ...............و  ................

 ............و و............. و.................. ................ و...............و و............. و................ و................

ت ااااة لزوجاتااااه   ورام سااااواهم  ىيكااااون مثاااان ال و.................... .و................. ...........و.

ألو د   تعصااايبا للاااط ر مثااا  حاااظ األنثااايني وتصاااح مساااألت م مااان       ىرضاااااااااا والبااااقي 

سااا ما ولكااا   بنااات من اااا   42  ابااان ولكااا سااا ما 26سااا م ولكااا   زوجاااة من اااا  624

. اسااتأنف ات وإلاازاه طالااب امصاار بالرسااوه  ن الطلبااساا ما ورىاا  مااا عاادا ذلااك ماا   21

قضاات حمكمااة و، 2021/ 2حتاات رقاام  6/1/2021 امكاام بتاااري هااطا الطاااعنون 

 ااطا ب الطاااعنون راياا بتأييااد امكاام املسااتأنف، مل 2021 /22/2بتاااري  ا سااتئناص 

 توقاادم 21/3/2021بااالطعن املاااا  بتاااري    م ىيااه بو الااة حمااامي وا امكاام ىطعناا

رىاا   مااا  يف لتام  تطلبااومااط رة تعقبيااه  مااط رة جوابيااة    شخصاايا ن ضااداملطعااو

ورأت هااط  ىوضاات ىي ااا الاارأي للمحكمااة،     الطعاان ، وقاادمت النيابااة العامااة مااط رة    

ليااف الطاااعنني بعدلااال باااقي   يف جلسااات  وتك ناأللاارية يف غرىااة املشااورة  نظاار الطعاا   

 9/6/2021دنياة  ويف جلساة   املمن قاانون  اإلجارااات    96يف الطعن طبقا للمادة  الوراة

.................  ما حضار حمامياه واملطعاون ضادها ومع اا        .................الطاعنني  حضر من

رغاام إعالن اام وقااده الطاااعن اماضاار صااور  و الااة عاان بعاا    ومل حيضاار باااقي الوراااة

دها بصحيفة الطعان ومط راتااااااااااه  ماا جساكت املطعاون ضا       االوراة وجسك نا جا

ررت حجاز الطعان   نا قدمته  من دىوع ىفو ضبت النيابة العامة الارأي للمحكماة الايت قا    

 للحكم هلسة اليوه.

وشاابه   تطبيال القاانون  لطاأ يف  أ بأناه ىياه  علاى امكام املطعاون    ينعاى الطااعنون    حيثو

ويوضاحون ذلاك ناا    الادىاع،  لاالل قال    وا يف التسابيب، وىسااد يف ا ساتد ل،   قصور 

امكم املطعون ىيه ألطأ عندما أياد امكام املساتأنف ىيماا قضاى باه مان        أن  جممله 

  ............................من ضمن ورااة ماورا م    ......................... ................املسمى   إابات  ون

ه الصاادر  استنادا إىل صك  حصار وراتا   ......... ....................بصفته ابنه من زوجته املسماة 
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املنجاز   167/2006يف امللاف رقام    2/4/2006من حمكمة الشاارقة الشارعية بتااري     

بطلااب ماان أمااه املااط ورة رغاام أن  الطاااعنني داىعااوا أماااه حمكماايت املوضااوع أن هااطا        

املاط ورة   ................اإلحصاا غاري صاحيح وباطا  لعادة أسابا  من ااااا أن ماو را ام طلال           

حساااب اشااا اد الطاااالق األول رقااام     14/9/1991ألوىل بتااااري  قياااد  حياتاااه  الطلقاااة ا  

حساااب اشااا اد إاباااات الرجعاااة عااادد     22/10/1991اااام راجع اااا  بتااااري    73/1991

حسااب الثاباات ماان إشاا اد    1992 /14/7ااام طلق ااا طلقااة اانيااة بتاااري      775/1991

ة ومل يثباات أنااه ارجع ااا بعااد هااطا الطااالق  وأن الصااور    1992/ 76الطااالق الثاااني رقاام 

الفتوغراىيااة ملسااتند إابااات الرجعااة الااطي أدلاات بااه إلابااات رجعت ااا إىل عصاامة مااورا م         

يتضاح  بأناه مازور مان لاالل ماا        22/10/1993املخرخ يف 7758/1993امام  لرقم 

بينماا يف اه اة    1991باد  مان سانة     1993سانة  من ت يري تار ه ورقماه  عا     هتضمن

 زال حيما  تااري     ع حمكمة الشاارقة الشارعية  حيم  طابالطي   اليمنى من هطا املستند

حسب ماا تضامنه     ............أن مورا م طلل املطعون ضدها  ومما يخ د 22/10/1991

ا سااااتئناص ا حتاديااااة بالشااااارقة بتاااااري   امكاااام ا سااااتئنايف الصااااادر ماااان حمكمااااة 

مااااان أن ماااااورا م  استصااااادر حكماااااا يف  50/1994يف امللاااااف رقااااام  15/12/1994

 و............... .....و......................عااد أن طلق ااا والااطي  قضااى بضاام أو د  من ااا      مواج ت ااا ب

الياااااه ىضاااااال  عااااان  اااااون اإلحصااااااا املاااااط ور تضااااامن  اااااون املساااااماة       و...............

من ضمن ورااة ماورم  الطااعنني بصافت ا زوجتاه رغام أن اا استصادرت          ............................

حساب الثابات مان لاالل  امكام الصاادر مان حمكماة الشاارقة            حكما بتطليق ا منه

مل ياااط ر ىضاااال عااان  وناااه    822/2004 امللاااف يف 4/1/2005الشااارعية بتااااري  

رغم أن ما من ضمن وراة مورا م  بصافت ما بنتياه إضااىة إىل أن     ..............و ..........البنتني 

دياااة ا ساااتئناىية بتاااااري    امكااام ا ساااتئنايف الصااااادر مااان حمكماااة  الشااااارقة ا حتا    

لااه  اعتااي اإلحصاااا املااط ور ليساات 2020/  102يف ا سااتئناص رقااااام  25/8/2020

حجية امكم ماداه مل يصدر بناا علاى نازاع باني طاريف اخلصاومة  لاطلك ىاعن امكام         

املطعااون ىيااه مل يخسااس قضاااا  علااى أي أساااس صااحيح ومل ياارد عاان دىااوع الطاااعنني            

قاااا  امكاااام املطعااااون ىيااااه وبطااااالن حصاااار اإلرم رقااااااااااام ن سااااالااااطلك يطلبااااون  أسا

أنه من ضمن ورااة ماورا م  والقاول بأناه لايس       ...........الطي اعتي املسمى    167/2006

يف سااند الرجعااة املاادىل بااه    ااطلك وامكاام باارى  الاادعوة واحتياطيااا الطعاان بااالزور  

 .عال  بعد األد ا بأص  هطا السندواملبني أ بامللف
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ن النعاااي ساااديد  ذلاااك أناااه مااان املقااارر قانوناااا وىق اااا أن أسااابا  األرم الزوجياااة  حياااث إ 

األحاوال الشخصاية الايت تانص علاى أن      من قاانون   315والقرابة والو ا عمال بنص املادة 

 ابن عاصم يف التحفة:وقول  )أسبا  اإلرم الزوجية والقرابة(

 نسب. وبعصمة أو بو ا أ #األرم يستوجب شرعا ووجب 

مااان ذات القاااانون أن النساااب )يثبااات باااالفراو أو بااااإلقرار، أو    89صااات املاااادة  ماااا ن 

 بالطرق العلمية إذا ابت الفراو.(  

يطلاب اعتباار     ......................................ملا  ان ذلك و اان املادل  يف الادعوة  املادعو     

 ..............................ابناه مان زوجتاه    بصافته   ...................................من ضمن ورااة املرحاوه   

و ان الثابت من اش اد الطالق الثاني املوال لدة حمكمة الشارقة الشرعية حتات رقام   

ومل يثبااات  14/7/1992بتااااري  املاااط ور طلق اااا قياااد حياتاااه  أن املتاااوىى  76/1992

اىياة ملساتند   ألن  الصورة الفتوغر  25/9/2005إىل عصمته إىل أن تويف بتاري   رجعت ا

اماما  لارقم    املاط ور  رجعت اا إىل عصامة املتاوىى   إابات الرجعاة الاطي أدلات باه إلاباات      

يتضااح  منااه أنااه قااد مت  ت اايري تار ااه ورقمااه    22/10/1993املااخرخ يف 7758/1993

إىل  1991 /22/10وتار اه    775/1991بد  من سانة   1993/  7758 ع  رقم 

حيما  طاابع حمكماة الشاارقة      هطا املستند  الطي من يف اه ة اليمنى  1992/ 22/1

األول  و ااطا رقاام  اشاا اد الطااالق     22/10/1991الشاارعية  أنااه  زال حيماا  تاااري     

قيقااة هااطا املسااتند يتعلاال  ألنااه يف ام 72/93غااري إىل  91/ 72الااطي  ااان حتاات رقاام  

دها الطااعنني  طلال املطعاون ضا     بالرجعة من الطالق األول ومماا يخ اد أيضاا أن ماورم    

قياااد حياتاااه ماااا تضااامنه امكااام املساااتأنف الصاااادر مااان حمكماااة ا ساااتئناص        .........

 ماان أن مااور ا اام 50/1994امللااف رقاام يف  15/12/1994ا حتاديااة بالشااارقة بتاااري  

 ..............استصاااادر حكمااااا يف مواج ت ااااا بعااااد أن طلق ااااا قضااااى بضاااام أو د  من ااااا       

ب ااطا  ....................إليااه ىقاا  ومل ياارد ذ اار لالباان    و.................. و................ و.................

إضااىة إىل أناه و دة هاطا األلاري   انات بعاد        5/1/1994امكم رغم  اناه ولاد مناط    

أي أ ثااار مااان مااادة اممااا     ............................سااانة ومخساااة أشااا ر  مااان تااااري  طاااالق    

ماان قااانون األحااوال الشخصااية وهااي ساانة  لااطلك      91 املنصااوه علي ااا قانونااا يف املااادة  

فراو أو باااإلقرار ألنااه لاايس   الطاااعنني غااري ااباات بااال ........... املااط ور إىل مااورم ىنسااب 

ثباات إقاارار املتااوىى املااط ور بنساابه وأن قيااد  يف لالصااة قيااد املتااوىى وراق امللااف مااا يبااأ

املاخرخ   ...............ن اقرار والدته وحد   ما أ  يعتي اقرارا يثبت به النسب أيضا للمتوىى
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  يثبت به النسب أيضا  إ  ذا  ان هطا األقارار صاادرا عن اا حاال      24/1/2012اي ىاا

أو ااناا العدة وصدق ا الزوج  يف ذلك أو قامت بينة ب اطا الشاأن  وىقاا    قياه عالقة الزواج 

ومان اام   لادعوة املاالاة   اابات يف ا  من قانون األحوال الشخصية  وهو شايا غاري   91للمادة 

صااك حصاار  بااة أو النسااب منعااده وبالتااالي يكااون يكااون احااد أساابا  األرم وهااو القرا 

بطلاب مان اماه     2/4/2006الشارقة الشرعية بتااري   اإلرم املوال اماه قاضي حمكمة 

ماان ضاامن  ...........وحاادها الااطي اسااتند إليااه امكاام املطعااون ىيااه إلابااات  ااون املاادعو  

عاان  ااون هااطا السااند    ىضااال غااري صااحيحبصاافته ابنااه  ..............................وراااة املتااويف 

بصاافت ا  ............................... ماان ضاامن وراااة املتااوىى املااط ور .....تضاامن  ااون املسااماة  

طلقاة بائناة للضارر حساب الثابات      قاد استصادرت حكماا بتطليق اا مناه       زوجته رغم أن ا

يف امللاااف  4/1/2005الشاااارقة الشااارعية بتااااري   امكااام الصاااادر مااان حمكماااةمااان 

إضاااااىة إىل  أن هااااطا صااااك حصاااار اإلرم املااااط ور   يتضاااامن البنااااتني    822/2004

بصافت ما بنتياه إضااىة     أن ما من ضمن ورااة ماورم الطااعنني   رغم  .................. ..............و

ة ا ساتئناىية بتااري    إىل أن امكم ا ساتئنايف الصاادر مان حمكماة  الشاارقة ا حتاديا      

اعتاي صاك اإلحصااا املاط ور ليسات        102/2020ام يف ا ستئناص رقا  25/8/2020

بناا علاى نازاع باني طاريف اخلصاومة وإ اا اعاز ىقا           له حجية امكم ماداه مل يصدر

اإلرايااة ه املااط ور املنااازع يف صاافت  ....................اه  .............................ماان طاارص املسااماة  

صااك اإلحصاااا املااط ور ماان حيااث  طبقااا ملااا هااو مقاارر قضاااا لااطلك يكااون مااا تضاامنه   

غري صحيح وليست له أياة حجاة  ب اطا اخلصاوه      ..............................حتديد وراة املتوىى 

وأن الورااااة امقيقااايني للمتاااوىى املاااط ور هااام املاااط ورون يف امكااام الصاااادر عااان       

يف امللااف  2005 /19/12دائاارة الت ااات الثالثااة بتاااري    حمكمااة ابااوظيب ا بتدائيااة 

األمر الطي يعرا امكم املطعون ىيه للنق  وتقضي احملكماة     1097/2005رقم 

  ما سريد يف  منطوق امكم أدنا  .
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 30/6/2021جلسة 

 رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 . ادة املستشارين/ عبد الكريم ىرعون، حممد الص ري أجماظوعضوية الس

 (28) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  253)الطعن رقم 

 . ( دعوة " دعوة الطاعة ". طاعة. مسكن الزوجية1

. اباوت  ي إ  بتاوىري مساكن للزوجاة مناسابا    تسا نة الشرعية باني الازوجني   تتاأ   امل -

ضاادها  جيعاا  ماان طلبااه الاازاه املطعااون   أن الطاااعن قااد وىاار مسااكن الزوجيااة املناسااب   

 .  الدلول ىيه يف طاعته مقبول. أساس ذلك وعلته

  

 زواج . طاعة . دعوة " دعوة لطاعة "  . ( ضرر2

رع أو العرص أو مقتضاي  لروج  ال الزوجني من البيت أو للعم  وىقا  للقانون أو الش -

مراعاااة مصالحة األساارة يف  ي علاى القاضا  . با لتزاماات الزوجيااة  يعتاي إلااال  الضارورة   

    ذلك. أساس ذلك.

عده اشتاط الطاعن على املطعون ضدها زوجته عده العم  عند العقد وعاده اباوت    -

تضاارر  أو تضاارر األساارة ماان عماا  الزوجااة ماان لااالل عملاا ا مااع ابااوت مشااروعية عملاا ا   

 .  جيع  من طلبه الزام ا بتك عمل ا. غري مقبولوهوحل تكفله القوانني 

  

وحيااث ان النعااي سااديد ىيمااا  ااص العااودة لبياات الزوجيااة ندينااة العااني، ذلااك  ان   -1

مان قاانون ا حاوال الشخصاية حاددت الواجباات املشات ة باني الازوجني وماان           54املاادة  

 ما ان املادة  بين ا املسا نة الشرعية اليت   تتأتى ا  بتوىري مسكن للزوجية مناسبا.

: " تسكن الزوجة مع زوج ا يف  املسكن الاطي أعاد    من ذات القانون تنص على انه 75

وتنتقاا  بانتقالااه، ا  اذا اشااتطت يف العقااد لااالص ذلااك أو قصااد ماان ا نتقااال ا ضاارار    

 ب ا."

ملا  ان ذلك، و انت املطعون ضدها قد حتصالت علاى امكام ا بتادائي يف الادعوة      

يف اماارة اباو ظايب     والاطي ألازه الطااعن بتاوىري املساكن العايإ  اا        1037/2020رقم 

واىل حني توىري  سداد ا جار  اا عان ذلاك املساكن، يف حاني ان الطااعن أ اد اناه قاد           
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وىر مساكن الزوجياة يف مديناة العاني وقادمت حماميتاه فطا  ا را للساكن الاطي          

وىار  لساكنى زوجتااه يف مديناة العااني والاطي تابني انااه عباارة عاان فطا  ارا مسااجلة        

املطعااون ضاادها بااان هااطا املسااكن عائااد لااطوي الطاااعن    باساام والااد الطاااعن، وان دىااع 

وليس مسكنا مستقال  ا   يلتفات الياه ماا داه قاد وىار ، مماا جيعا  امكام املطعاون          

 .ىيه حريا بالنق  اهزئي يف هطا الشل منه  ما سريد يف املنطوق

واماا خبصاوه طلاب الطااعن الازاه املطعاون ضادها باتك العما  ىاناه غاري ساديد،             -2

 5ماان قااانون ا حااوال الشخصااية  مااا عاادلت نرسااوه القااانون رقاام     72املااادة  ذلااك ان

تنص على انه: "   يعتي لروج الزوجني من البيت او للعما  وىقاا للقاانون او     2020لسنة 

الشرع او العرص او مقتضى الضرورة الال  با لتزامات الزوجياة وعلاى القاضاي مراعااة     

 مصلحة ا سرة يف    ذلك."  

ان ذلك، و اان الطااعن مل يشاتط علاى املطعاون ضادها عاده العما  عناد العقاد           ملا  

ومل يثبت تضرر  او تضرر ا سرة من عم  الزوجة من لالل عمل ا، اضااىة اىل ان عما    

املرأة مشروع وهو حل  فلتاه  اا القاوانني وا نظماة وجارة علياه العارص يف الدولاة مماا          

 .اس حريا بالرى يكون معه النعي بشقيه غري قائم على اس

 احملكماااااااااااااة

حيث إن وقائع الدعوة تتلخص  ما يتبني من امكم املطعون ىيه ومن ساائر األوراق،  

دائاارة  –يف أن املاادعي أقاااه لاادة حمكمااة ابااو ظاايب لالساارة والاادعاوة املدنيااة وا داريااة  

ت أودعاا 1365/2020ا حااوال الشخصااية الثالثااة ضااد املاادعى علي ااا، الاادعوة رقاام        

والقاارار يف  علي ااا بطاعتااهطلااب نوجب ااا امكاام بااعلزاه املاادعى  9/11/2020بتاااري  

مسااكن الزوجيااة وتاارك وظيفت ااا اماليااة وعااده اخلااروج للعماا  إ  بعذنااه ونصااروىات      

الااادعوة مقابااا  اتعاااا  احملامااااة . وحياااث إن املااادعي أقااااه دعاااوا  باااطات الطلباااات أمااااه   

بعاااده التصاصااا ا   808/2020رقااام  حمكماااة العاااني، وقضااات األلااارية يف الااادعوة   

ياد  مكانيا واحالت ا قالت ا حملكماة اباو ظايب لالسارة والادعاوة املدنياة وا دارياة، وتأ       

، واملادعي قاده صاحيفة دعاوا  الشاارحة، واملادعى       امكم من حمكمة استئناص العاني 

در علي ا أجابت على الدعوة طالبة يف اخلتاه رىض ا إذ ان ا مقيمة يف إمارة أبوظيب وصا 

أحااوال شخصااية ابااوظيب بااعلزاه الاازوج تااوىري   1037/2020 ااا امكاام بالاادعوة رقاام 

املسكن  ا يف امارة ابوظيب واىل حني توىري  أداا البدل عن ذلك مع الزامه ان ياخدي  اا   

، وبعااد إحالااة الاادعوة للمحكمااة حضاارت حماميااة   .........نفقت ااا الزوجيااة ونفقااة البناات  
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ا بشخصااا ا وصااارحت األوىل أن املااادعي وىااار مساااكن  املااادعي وحضااارت املااادعى علي ااا 

الزوجيااة يف مدينااة العااني وقاادمت مسااتند األرا الاادال علااى ذلااك واملاادعى علي ااا عقباات   

 .ويه وجسكت نا سبل امكم  ا بهعلى أن املسكن ليس للمدعي وإ ا لط

 .، والزاه املدعي باملصروىاتحكمت احملكمة برى  الدعوة 27/1/2021وبتاري  

املقياااد بتااااري   209/2021با ساااتئناص  امكااام ىطعااان علياااه املااادعي ب اااطابااا  مل يق

بااارى  ا ساااتئناص وتأيياااد    حكمااات احملكماااة  23/3/2021وبتااااري   9/2/2021

 امكم املستأنف والزاه املستأنف باملصروىات القضائية.

املطعاون   قاده مل تطعن الطاعن يف هطا امكم بالطعن املاا . و ،21/4/2021وبتاري  

، وقدمت النيابة العامة ماط رة ىوضات ىي اا الارأي     رغم اعالن اها مط رة جوابية ضد

للمحكمة ورأت هط  األلرية يف غرىة املشورة أن الطعان جادير باالنظر، ىحاددت جلساة      

من قاانون ا جارااات املدنياة  ماا عادلت بالقاانون        183/2عمال بأحكاه املادة لنظر  

 .2018لسنة  18رقم 

نعى على امكم املطعون ىيه اخلطأ يف تطبيال القاانون والقصاور يف    وحيث إن الطاعن ي

املسااتندات  وفالفااة الثاباات يف  والفساااد يف ا سااتد ل وا لااالل قاال الاادىاع   التساابيب

يف قولااه ان امكاام املطعااون ىيااه ألطااأ بتأييااد  امكاام املسااتأنف ىيمااا      وجيماا  ذلااك 

دلول ي طاعتاه بعاد ان وىار  اا     قضى به من رى  طلب الطاعن الزاه املطعون ضدها الا 

وماا زال الساكن موجاودا     9/2/2014مسكنا مالئما ومناسبا منط بداية زواج ماا يف  

باملواصفات املقاررة شارعا يف مديناة العاني مكاان نشاأة واقاماة  اال الازوجني والبنات،           

 ما انه وىار مساكنا آلار يف اماارة اباو ظايب وهاو مناساب ومخااث بالكاما  ويتمساك            

تاادا  هنااة ا حااوال الشخصااية ملعاينااة املسااكن وان جسااك ا بااأن يااوىر  ااا الطاااعن بان

الطاااعن مسااكنا يف ابااو ظاايب غااري مسااكن الزوجيااة يف العااني ىيااه تعسااف ماان جانب ااا      

لاصة  نه  ثري ال يا  عان املنازل ن ماات رمسياة ومساكن العاني قرياب مان اهلي ماا          

املطعون ضدها بتك العما     ما الطأ امكم املطعون ىيه برىضه طلب الطاعن الزاه

 الطي التحقت به بدون اذنه والزام ا بالقرار يف مسكن الزوجية مما يستوجب نقضه.  

 54وحيث ان النعي سديد ىيما  ص العودة لبيت الزوجية ندينة العني، ذلك  ان املاادة  

ماان قاااانون ا حاااوال الشخصاااية حاااددت الواجباااات املشااات ة باااني الااازوجني ومااان بين اااا  

 75 ماا ان املاادة     نة الشرعية اليت   تتأتى ا  بتوىري مسكن للزوجية مناسابا. املسا
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ماان ذات القااانون تاانص علااى انااه: " تسااكن الزوجااة مااع زوج ااا يف  املسااكن الااطي أعااد    

وتنتقاا  بانتقالااه، ا  اذا اشااتطت يف العقااد لااالص ذلااك أو قصااد ماان ا نتقااال ا ضاارار    

 ب ا."

ضدها قاد حتصالت علاى امكام ا بتادائي يف الادعوة        ملا  ان ذلك، و انت املطعون

والااطي ألاازه الطاااعن بتااوىري املسااكن العاايإ  ااا يف امااارة ابااو ظاايب  1037/2020رقام  

واىل حني توىري  سداد ا جار  اا عان ذلاك املساكن، يف حاني ان الطااعن أ اد اناه قاد           

الااطي وىاار مسااكن الزوجيااة يف مدينااة العااني وقاادمت حماميتااه فطاا  ا را للسااكن 

وىاار  لسااكنى زوجتااه يف مدينااة العااني والااطي تاابني انااه عبااارة عاان فطاا  ارا مسااجلة  

باساام والااد الطاااعن، وان دىااع املطعااون ضاادها بااان هااطا املسااكن عائااد لااطوي الطاااعن     

وليس مسكنا مستقال  اا   يلتفات الياه ماا داه قاد وىار ، مماا جيعا  امكام املطعاون           

 منه  ما سريد يف املنطوق. ىيه حريا بالنق  اهزئي يف هطا الشل

واما خبصوه طلب الطاعن الزاه املطعون ضدها بتك العم  ىاناه غاري ساديد، ذلاك ان     

لساانة   5ماان قااانون ا حااوال الشخصااية  مااا عاادلت نرسااوه القااانون رقاام          72املااادة 

تاانص علااى انااه: "   يعتااي لااروج الاازوجني ماان البياات او للعماا  وىقااا للقااانون او         2020

لعرص او مقتضى الضرورة الال  با لتزامات الزوجياة وعلاى القاضاي مراعااة     الشرع او ا

 مصلحة ا سرة يف    ذلك."  

ملا  ان ذلاك، و اان الطااعن مل يشاتط علاى املطعاون ضادها عاده العما  عناد العقاد            

ومل يثبت تضرر  او تضرر ا سرة من عم  الزوجة من لالل عملا ا، اضااىة اىل ان عما     

و حال  فلتاه  اا القاوانني وا نظماة وجارة علياه العارص يف الدولاة مماا           املرأة مشروع وه

 يكون معه النعي بشقيه غري قائم على اساس حريا بالرى .

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 12/7/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 . براهيم صاحلإد، السيد يوعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عب

 (29) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  168)الطعن رقم 

 .. طالق( إابات " بوجه عاه ". بدل. للع  ضرر. شريعة إسالمية1

إن  اناات النفاارة ماان العشاارة الزوجيااة ماان جانااب الزوجااة        و باااخللعجااواز القضاااا   -

بااات . إعفاااا الزوجااة يف دعااوة اخللااع ماان إا  ذلااك . مااخدةحاادها ودون إضاارار الاازوج ب ااا و

نعااى الطااعن علاى امكاام املطعاون ىياه إذ قضااى     . رار الازوج ب اا أساااس ذلاك وعلتاه    إضا 

 .  على غري أساس  .املطعون ضدهاإضرار  بباخللع دون إابات 

  

( إابات " بوجه عاه " . بدل . للع . ضرر . شريعة إسالمية . طالق . حمكمة املوضوع 2

 م ر . " سلطت ا . 

مماا   . حتقيل مدة تناسب البادل كون مساويا مل ر الزوجةالزه أن يبدل اخللع ليس ب -

 .  يدل  يف سلطة حمكمة املوضوع. مثال

  

 ة إسالمية . بدل . تعوي  . للع . ضرر . شريع (3

.   كبد  الزوج من مصروىات يف الزواج. مخدة ذلاك البدل يف اخللع مراعى ىيه ما ت -

الضاارر الااطي مقااه بساابب    عاان تعويضااهلنعااى الطاااعن بعااده  أساااس شاارعى أو قااانوني  

 .  ن ضدها بعد أن قضى باخللع بين ما. أساس ذلك وعلتهزواجه من املطعو

  

وحيث إن ما ينعا  الطاعن بشأن القضاا باخللع دون إابات املطعون ضدها إضارار    -1

ب اااا ىماااردود مااان ااااالم ناااواحي : الناحياااة األوىل : األصااا  التشاااريعي للخلاااع :إذ جااااا يف 

عاان عكرمااة عاان اباان عباااس قااال : جاااات اماارأة ااباات باان قاايس باان    )  صااحيح البخاااري

 اس إىل النيب صالى اهلل علياه وسالم ىقالات : يارساول اهلل ماا أنقام علاى اابات يف ديان           

حديقتاه   ( ىقال رساول اهلل : أىتديان علياه   و  للل إ  إني ألاص الكفر)  فر العشري 
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 اا   ترياد مفارقتاه لساوا للقاه و       ومعناى ذلاك أن   (قالت: نعم ىردت عليه ىأمر  ىفارق ا

نقصان دينه والبني من ذلك أن طالبة اخللاع مل تنساب إىل زوج اا أناه قاد أضار ب اا وأن اا         

ن ا ماا تعتاب علياه يف للال و  ديان، و اان اخللاع دون إضارار  ب اا. والناحياة           صرحت بأ

ة الزوجية : إذ تتمث  يف جكني الزوجة من اخلاله من رابطالثانية: امكمة من اخللع

عندما يفوت ال ارا املقصاود مان الازواج لعاده ا نساجاه يف اميااة الزوجياة ولشاية أ           

، ىكاان بادل اخللاع    ا    من ما ا لر حقوقاه الزوجياة  يقيم الزوجان حدود اهلل بععطا

من جانب الزوجة لرغبت ا اخلاله مان زوجياة ىتحات  اا أباوا  الشاقاا ىعلي اا أن تباطل          

 110/5 ، وهاطا ماا قررتاه املاادة    منه ماداه النفور قاد هايمن علي اا   ص لزوج ا ما  لتتخل

..........وليااف أن   يقيمااا حاادود اهلل  ماان قااانون األحااوال الشخصااية إذ نصاات علااى أنااه )   

يضااحية  اطا القاانون    ( وبينات املاط رة اإل  لقاضي باملخالعاة مقابا  بادل مناساب    حكم ا

 اا  واحااد من مااا بنفسااه أنااه   يااخدي      إذا تناااىر الزوجااان والتلفااا وظاان     ذلااك بقو ااا  

لصاحبه ما تقتضيه العشرة باملعروص من حقوق الزوجية والتزامات اا مادياة أو أدبياة ىقاد     

زوج اا بعاوا تبطلاه لاه و لع اا باه(،        شرع اإلساله للزوجة أن تفتدي نفس ا من عصامة 

مان ج اة    قاد يكاون ساببه آتياا     إذ مصدر الشقاق الطي يستدعي اخللع: :والناحية الثالثة

، وقد يكون آتيا من ج ت ماا معاا، ومعناى ذلاك     ، وقد يكون آتيا من ج ة الزوجةالزوج

زوجااة يف حالااة مااا إذا  اناات النفاارة ماان العشاارة الزوجيااة ماان جانااب ال      أن اخللااع يصااح 

إن ىر ات املارأة زوج اا     ، واملاطهب املاالكي يتساع للخلاع    وحدها ودون إضرار الزوج ب ا

، ضرار الازوج ب اا  ذلك أن اخللع يعفي الزوجة من إابات إ    أي أب ضته، و ان مخدة

 ، لليقا بالرى .لطاعن يف هطا الشأن على غري أساسوهو ما يكون معه نعي ا

و حيث إنه بشأن ما ينعاا  الطااعن مان أن املطعاون ضادها مل تعارا عوضاا للخلاع          -2

را أن تارد  ىعنه يناه  ذلك قياه املطعون ضدها أماه احملكمة املطعون يف حكم ا بع

للطااعن أربعااة آ ص درهاام وأنااه إزاا تعناات الطااعن حكماات احملكمااة باااخللع مقاباا  أن   

النعاي علاى غاري     درهم مقاب  ذلك مما يكون معه 15000تخدي له املطعون ضدها مبلغ 

 .أساس حريا بالرى 

، ىماردود  امل ر املدىوع منه للمطعون ضادها  وحيث إنه عن نعي الطاعن لعده رد امكم

زه أن يكاون مسااويا مل ار الزوجاة، ىقاد يكاون       هو مقرر من أن بدل اخللع لايس باال  نا 

، وأن حتقيال مادة تناساب البادل مماا يادل  يف       أق  من م رها، وقد يكاون أ ثار مناه   

ماان قااانون   110/5ساالطة حمكمااة املوضااوع ولاضااع لساالطان ا اسااتمدادا ماان املااادة        
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ومان   خالعة مقابا  بادل مناساب(   قاضي باملحكم ال) األحوال الشخصية إذ نصت على أن

ته أماه حمكمة ام ىعن النعي يكون  جد  يف سلطة حمكمة املوضوع مما   جيوز إاار

 .النق  متعينا رىضه

قاه بسابب زواجاه مان     وحيث إنه عن نعي الطاعن لعده تعويضه عن الضرر الطي م -3

ىماان الناحيااة . ساسااه الشاارعي والقااانوني والااواقعي، ىعنااه نعااي يفتقااد ألاملطعااون ضاادها

، أن اا حينماا رىعات    لتالع امرأة اابت بن قيس بان  ااس  : ىقد ورد يف حديث اةالشرعي

يب صاالى اهلل عليااه وساالم قااال  ااا )أتااردين عليااه حديقتااه  ( ىقالاات: نعاام،     األماار إىل الاان

،   ااا الاانيب صاالوات اهلل عليااه وساالم: )أمااا الزيااادة ىااال، ولكاان حديقتااه(   ، ىقااالوزيااادة

، ويفتقاد أساساه الاواقعي إذ    انوني إذ   يوجد نص قانوني بطلكاسه الق ما يفتقد ألس

أن بدل اخللع قد روعي ىيه النفقات اليت تكبدها الزوج يف سبي  إجاه الزواج وهاطا ماا   

( 110أ دتااه املااط رة اإليضاااحية لقااانون األحااوال الشخصااية يف تعليق ااا علااى املااادة  )

ولة جرة على أن الزوج يتكلف مصروىات  اثرية  أن العرص يف الدسالفة البيان بقو ا )

قاات امفلاة وإعاداد منازل الزوجياة( وبرهاان ذلاك يف الادعوة         يف الزواج غري امل ر مث  نف

. ومان اام   مقادار  ماا عرضاته املطعاون ضادها       ، قضااا امكام ببادل يفاوق يف    املطروحة

 ىعن النعي يكون حريا بالرى .

 احملكماااااااااااااة

الطعاااان تتحصاااا  يف أن  املطعااااون ضاااادها أقاماااات الاااادعوة رقاااام       وحيااااث إن واقعااااات  

يب ا بتدائياة علاى  الطااعن    أماه حمكمة أباوظ  23/11/2020  بتاري 1445/2020

( وإلزامااه  .............عليااه للعااا مااع اابااات حضااانت ا  بنتي مااا )    بطلااب امكاام بتطليق ااا 

دمات بااااأجرة امضااااانة ومسااااكن حضااااانة مخاااااث ومااااا ينااااو  اساااات ال ه ماااان اخلاااا    

قضات   13/12/2020ا ست ال ية وتوىري لادمة وحتما  أجرهاا الشا ري . و بتااري       

 احملكمة برى  الدعوة .

م  وحياااث إن هاااطا القضااااا مل يلااال قباااو  لااادة املطعاااون ضااادها ىأقامااات ا ساااتئناص رقااا 

حكماات احملكمااة بعل اااا   22/2/2021بتاااري    . و9/1/2021 بتاااري   40/2021

، والقضاااا جمااددا بااالتفريل بااني املطعااون   ضااى بااه ماان رىاا  كاام املسااتأنف ىيمااا ق ام

ضدها والطاعن للعا وإلزام اا باأن تاخدي لاه مبلاغ مخساة عشار ألاف درهماا مقابا  ذلاك            

وعلي ا إحصاا عادت ا علاى الوجاه الشارعي وقساب حالت اا مان تااري  صاريورة امكام           

 .  م ىيما عدا ذلكباتا وتأييد امك
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 168/2021ىأقااه الطعان املطاروح حتات رقام       وحيث مل يرت  الطااعن هاطا امكام    

، وقادمت  عاون ضادها ماط رة جوابياة علاى الطعان      ومل تقاده املط  17/3/2021بتاري  

النيابة العامة مط رة ىوضات ىي اا الارأي للمحكماة الايت رأت أن الطعان جادير باالنظر         

   .وحددت لنظر  جلسة ب ري مراىعة

فااة القااانون واخلطااأ يف تطبيقااه   وحيااث ينعااي الطاااعن علااى امكاام املطعااون ىيااه فال    

وتفسري  وتأويله على سند من أن امكم قضى باخللع رغام عاده إاباات املطعاون ضادها      

إضرار الطاعن ب ا، ومل يراع أن املطعاون ضادها مل تعارا عوضاا عان اخللاع أو تارد لاه         

 ، وهو ما يعياب الضرر الطي مقه بسبب زواجه من اامل ر املدىوع منه  ا ومل يعوضه عن 

 امكم ويستوجب نقضه.  

وحيث إن ما ينعا  الطاعن بشأن القضااا بااخللع دون إاباات املطعاون ضادها إضارار  ب اا        

إذ جاااا يف صااحيح  :ماان اااالم نااواحي : الناحيااة األوىل: األصاا  التشااريعي للخلااع   ىمااردود

عن عكرمة عن ابان عبااس قاال : جااات امارأة اابات بان قايس بان  ااس إىل           ) البخاري

اهلل علياه وسالم ىقالات : يارساول اهلل ماا أنقام علاى اابات يف ديان و  للال إ            النيب صلى 

) فار العشاري( ىقاال رساول اهلل: أىتديان علياه  حديقتاه قالات: نعام           إني ألاص الكفار 

ومعنى ذلك أن ا   تريد مفارقتاه لساوا للقاه و  نقصاان ديناه       (ىردت عليه ىأمر  ىفارقه

ن اا   تنسب إىل زوج ا أنه قد أضار ب اا وأن اا صارحت بأ    والبني من ذلك أن طالبة اخللع مل

ما تعتب عليه يف للل و  دين، و ان اخللع دون إضرار  ب ا. والناحية الثانياة: امكماة   

: إذ تتمثاا  يف جكااني الزوجااة ماان اخلاااله ماان رابطااة الزوجيااة عناادما يفااوت  ماان اخللااع

ياة ولشاية أ  يقايم الزوجاان     ال را املقصود من الزواج لعاده ا نساجاه يف اميااة الزوج   

دل اخللااع ماان جانااب  ، ىكااان باااا  اا  من مااا ا لاار حقوقااه الزوجيااة  حاادود اهلل بععطاا

لزوج اا ماا      ا أبوا  الشقاا ىعلي ا أن تبطلاخلاله من زوجية ىتحت الزوجة لرغبت ا 

ماان قااانون  110/5، وهااطا مااا قررتااه املااادة منااه ماااداه النفااور قااد هاايمن علي ااا لتااتخلص 

..........ولياااف أن   يقيماااا حااادود اهلل حكااام  ) ال الشخصاااية  إذ نصااات علاااى أناااه األحاااو

ضاااحية  ااطا القااانون ذلااك  وبيناات املااط رة اإلي قاضااي باملخالعااة مقاباا  باادل مناسااب(  ال

إذا تناىر الزوجان والتلفا وظن    واحد من ما بنفسه أنه   ياخدي لصااحبه ماا    بقو ا )

الزوجياااة والتزامات اااا مادياااة أو أدبياااة ىقاااد شااارع تقتضااايه العشااارة بااااملعروص مااان حقاااوق 

زوج ااا بعااوا تبطلااه لااه و لع ااا بااه(،       اإلساااله للزوجااة أن تفتاادي نفساا ا ماان عصاامة     

: إذ قاد يكاون ساببه آتياا مان ج اة       والناحية الثالثة: مصدر الشقاق الطي يستدعي اخللاع 
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ومعناى ذلاك   الزوج، وقد يكون آتيا من ج ة الزوجة، وقد يكون آتيا مان ج ت ماا معاا،    

زوجااة يف حالااة مااا إذا  اناات النفاارة ماان العشاارة الزوجيااة ماان جانااب ال     أن اخللااع يصااح  

، واملاطهب املاالكي يتساع للخلاع إن ىر ات املارأة زوج اا        وحدها ودون إضرار الزوج ب ا

، الزوجة من إابات إضارار الازوج ب اا      ذلك أن اخللع يعفي  ب ضته، و ان مخدةأي أ

 طاعن يف هطا الشأن على غري أساس، لليقا بالرى .لوهو ما يكون معه نعي ا

و حيث إنه بشاأن ماا ينعاا  الطااعن مان أن املطعاون ضادها مل تعارا عوضاا للخلاع ىعناه            

يناااه  ذلااك قياااه املطعااون ضاادها أماااه احملكمااة املطعااون يف حكم ااا بعاارا أن تاارد   

قاباا  أن للطااعن أربعااة آ ص درهاام وأنااه إزاا تعناات الطااعن حكماات احملكمااة باااخللع م  

النعاي علاى غاري     درهم مقاب  ذلك مما يكون معه 15000تخدي له املطعون ضدها مبلغ 

 .أساس حريا بالرى 

، ىماردود  مطعون ضادها وحيث إنه عن نعي الطاعن لعده رد امكم امل ر املدىوع منه لل

الزه أن يكاون مسااويا مل ار الزوجاة، ىقاد يكاون       نا هو مقرر من أن بدل اخللع لايس با  

، وأن حتقيال مادة تناساب البادل مماا يادل  يف       ن م رها، وقد يكاون أ ثار مناه   أق  م

ماان قااانون   110/5ساالطة حمكمااة املوضااوع ولاضااع لساالطان ا اسااتمدادا ماان املااادة        

قاضي باملخالعة مقابا  بادل مناساب( ومان     حكم ال) األحوال الشخصية إذ نصت على أن

ته أماه حمكمة   جيوز إاار النعي يكون  جد  يف سلطة حمكمة املوضوع مماام ىعن 

 .النق  متعينا رىضه

قااه بساابب زواجااه ماان  وحيااث إنااه عاان نعااي الطاااعن لعااده تعويضااه عاان الضاارر الااطي م    

ساسااه الشاارعي والقااانوني والااواقعي. ىماان الناحيااة  ، ىعنااه نعااي يفتقااد ألاملطعااون ضاادها

ماا رىعات   ، أن اا حين لتالع امرأة اابت بن قايس بان  ااس   : ىقد ورد يف حديث االشرعية

يب صاالى اهلل عليااه وساالم قااال  ااا )أتااردين عليااه حديقتااه  ( ىقالاات: نعاام،      األماار إىل الاان 

،  ا الزيااادة ىااال ، ولكاان حديقتااه(أماا ااا الاانيب صاالوات اهلل عليااه وساالم: ) ، ىقااالوزيااادة

، ويفتقاد أساساه الاواقعي إذ    انوني إذ   يوجد نص قانوني باطلك  ما يفتقد ألساسه الق

د روعي ىيه النفقات اليت تكبدها الزوج يف سبي  إجاه الازواج وهاطا ماا    أن بدل اخللع ق

( 110أ دتااه املااط رة اإليضاااحية لقااانون األحااوال الشخصااية يف تعليق ااا علااى املااادة  ) 

أن العرص يف الدولة جرة على أن الزوج يتكلف مصاروىات  اثرية   سالفة البيان بقو ا )

( وبرهاان ذلاك يف الادعوة    وإعاداد منازل الزوجياة   فقاات امفلاة   يف الزواج غري امل ر مثا  ن 
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. ومن اام ىاعن   مقدار  ما عرضته املطعون ضدها ، قضاا امكم ببدل يفوق يفاملطروحة

   .النعي يكون حريا بالرى 

وحيااث إنااه عاان الرسااوه واملصااروىات والتااأمني ىااعن احملكمااة تلاازه ب ااا الطاااعن عمااال        

 .من  ئحته التنظيمية 55من قانون اإلجرااات املدنية و 186باملادتني 

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 12/7/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 إبراهيم صاحل . وعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد، السيد 

 (30) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  356)الطعن رقم 

 . . م ر. طالققانون " سريانه من حيث الزمان " (1

قباا   امليمااةعلااى عقااود الاازواج 1997لساانة  21قاام عااده سااريان قااانون حتديااد امل ااور ر -

. اباوت إباراه عقاد زواج الطاعناه واملطعاون ضاد  قبا  هاطا         1997ديسامي   31العم  به يف 

ق  ولة نبلغ مائاة ألاف دهام ماخلر صادا     وإقرار األلري أماه امكمني بأن ذمته مش ي التار

بقاانون حتدياد     حما  للتمساك   . ب ا ذلك املبلغ املخلر صاداق صاحيح  ع  من طلالطاعنة جي

 .  امل ور بشان مقدار 

  

 . دعوة " نظر الدعوة وامكم ىي ا ". ( حكم " الطعن يف امكم "2

. وجااو  الرجااوع إلي ااا   احملكمااة الفصاا  ىيااه معلقااا  امام ااا    بقاااا الطلااب الااطي ت فاا      -

طلك . عاده تصادي حمكماة ا ساتئناص لا      اان لاه وجاه   ا ىات اا الفصا  ىياه إن    لتستدرك م

 . صحيح. الطلب

  

 . . حضانة. عدة. مسكن حضانة. نفقة. طالقبدل( 3

 اا طلقات بائناا  وغاري حاما .      قضاا امكم بارى  نفقاة عادة للطاعناة تأسيساا علاى أن       -

 . صحيح

قضااا   باارى  القضاااا  ااا بسااكنى العاادة تأسيسااا علااى ان باادل مسااكن امضااانة        -

بااني باادل مسااكن امضااانة وسااكن العاادة.     جيمااعي بااه ي طااى سااكنى العاادة و    املقضاا

 .   صحيح

  

 طالق. متعة.( 4

قضاا امكم برى  طلب الطاعناة املتعاه تاسيساا علاى ان اا طلقات طلقاة بائناة بطلاب           -

 . يكن بعرادة املطعوت ضد  املنفرد . صحيحمن ا ومل 
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 . حمكمة املوضوع " سلطت ا ". نفقة( 5

قادر النفقاة وملحقات اا مان أجارة مساكن وبادل تأاياث يف ضاوا حالاة املنفال             حتديد -

عيانني  املالية وحاجات املنفل عليه . وانطالقا من الوضع ا قتصادي يف الزمان واملكان امل

ة مان ساالط  2020لسانة   9لادعاوة األصااول الشخصاية رقام    ويف ضاوا الادلي  اإلرشاادي    

 .  حمكمة املوضوع. ما داه سائ ا . مثال

 مثال لتقدير سائغ.-

  

 تعليم . مدارس . نفقة . حضانة . ( 6

قضاا امكم برى  طلب الطاعنة الزاه املطعون ضاد  بالرساوه الدراساية تأسيساا      -

 .  يفيد ىرا رسوه على دراسة احملضون. صحيحمل تقده ما  على ان ا

  

 1997ة لسان  21أن قاانون حتدياد امل اور رقام      –يف قضاا هط  احملكماة   –املقرر  -1

نص يف املادة الثامنة منه علاى أن " ينشار هاطا القارار يف اهريادة الرمسياة ويعما  باه مان          

الساانة السااابعة والعشاارون  312تاااري  نشاار  " وقااد مت نشاار  يف اهرياادة الرمسيااة العاادد 

. وملا  اان عقاد الازواج باني     1997ديسمي  31هجرية املواىل  1418رمضان  2بتاري  

ىاعن القاانون املاط ور   يساري علاى       23/12/1996ضد  قد مت يف الطاعنة واملطعون 

عقد الزواج الواقع بني طريف هط  الدعوة وملا  ان الثابت مان األوراق أن املطعاون ضاد     

درهاام  100000قااد أقرأماااه امكمااني املنتاادبني يف الاادعوة بااأن ذمتااه مشاا ولة نبلااغ  

ا مان ناحياة إنشا ال ذمتاه باطلك      للطاعنة مخلر صداق ا ومان اام ىعناه يخلاط باعقرار  هاط      

املبلغ لصاحل الطاعنة دون أن يسمي ذلك املبلاغ ماخلر صاداق إذ الثابات مان عقاد الازواج        

السالف عده وجود مخلر صداق للطاعنة، وإذ لالف امكم ا بتدائي املخيد بامكم 

املطعون ىيه هطا النظر وقضى بعده مسااع طلاب ماخلر الصاداق إعماا  ألحكااه قاانون        

يااد امل ااور السااالف البيااان والااطي   يسااري علااى عقااد زواج الطاعنااة باااملطعون ضااد     حتد

والسااابل علااى صاادور هااطا القااانون ىعنااه يكااون معيبااا نااا يوجااب نقضااه جزئيااا يف هااطا   

 اخلصوه.

أن احملكماة إذا أغفلات الفصا  يف طلاب قاده       –يف قضاا هاط  احملكماة    –املقرر  -2

ا و  يف منطوقااه ىااعن هااطا الطلااب يبقااى معلقااا   إلي ااا ومل تتعاارا لااه يف أساابا  حكم اا  

 أمام ا ويرجع إلي ا لتستدرك ما ىات ا الفص  ىيه إن  ان له وجه.
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ملااا  ااان ذلااك و ااان الاابني ماان األوراق أن الطاعنااة قااد ضاامنت طلبات ااا أماااه حمكمااة   

أغفلات  ( بيد أن حمكمة البداية قد ..........، .........البداية طلب إابات حضانت ا لولدي ا )

الفصاا  يف هااطا الطلااب ومل تتعاارا لااه يف أساابا  حكم ااا و  يف منطوقااه ىااعن هااطا          

الطلب يبقى معلقا أمام ا ويرجع إلي ا لتستدرك ما ىات ا الفصا  ىياه وإذ إلتازه امكام     

املطعون ىيه هطا النظر ومل يتصدة للفص  يف هطا الطلب ىعنه يكون قد إلتازه صاحيح   

 .طا السبب على غري أساس حريا برىضهالقانون ويضحى النعي عليه ب 

نه ملا  ان امكم املطعون ىيه قد أقاه قضاا  برى  القضااا للطاعناة بنفقاة عادة     إ -3

للطاعنااة تأسيسااا علااى أن ااا طلقاات بائنااا وغااري حاماا  وأسااس قضاااا  باارى  القضاااا  ااا         

بسكنى العدة تأسيسا على أن بدل مسكن امضانة املقضاي باه للطاعناة ي طاي ساكنى      

عدة ومن ام ىعنه يكون قد التزه صاحيح القاانون ويضاحى النعاي علياه ب اطا السابب علاى         ال

غري أساس حريا برىضه سيما وأنه   ميكن اهمع باني بادل مساكن امضاانة وساكنى      

 ان بدل مسكن امضانة يسرة مان تااري  صاريورة حكام الطاالق باتاا الاطة         االعدة. إذ

 .هو تاري  سريان بدل مسكن العدة

ا  ان امكم اإلبتدائي املطعون ىيه قد أقاه قضاا  برى  القضاا للطاعنة نتعاة  مل -4

تأسيسا على أن ا طلقت طلقة بائنة بطلب من ا ومل يكن بعرادة املطعاون ضاد  املنفاردة ىاال     

تستحل متعه ىعنه يكون قد إلتازه صاحيح القاانون ويضاحى النعاي علياه ب اطا السابب علاى          

 غري أساس حريا برىضه.

أن حملكماة املوضاوع  اما  السالطة يف حتدياد       –يف قضااا هاط  احملكماة     –ملقرر ا -5

قدر النفقة وملحقات ا من أجرة مسكن وبدل تأاياث يف ضاوا تقاديرها مالاة املنفال املالياة       

وماجات املنفل عليه األساسية إنطالقا من الوضع ا قتصادي يف الزماان واملكاان املعيانني    

 اداه قضائ ا قائما على أسبا  سائ ة تكفي ممله.دون رقيب علي ا يف ذلك م

ملا  ان ذلك و ان امكم اإلبتدائي املخيد بامكم املطعون ىيه قد أقاه قضاا  بتقادير  

باادل مسااكن امضااانة ألااطا بامالااة املاليااة للمطعااون ضااد  ويف ضااوا الاادلي  اإلرشااادي       

تازه صاحيح القاانون    ومان اام ىعناه يكاون قاد إل      9/2020لدعاوة األحوال الشخصية رقام  

 ويضحى النعي عليه ب طا السبب على غري أساس حريا برىضه.

ملا  ان امكم اإلبتدائي املخيد بامكم املطعون ىيه قد أقاه قضاا  بارى  طلاب    .-6

إلازاه املطعااون ضااد  بالرسااوه الدراساية تأسيسااا علااى أن الطاعنااة مل تقاده مااا يفيااد ىاارا    

ون قاد إلتازه صاحيح القاانون ويضاحى النعاي علياه        رسوه على دراسة احملضاونات ىعناه يكا   

 ب طا السبب على غري أساس حريا برىضه.
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 احملكماااااااااااااة

وحيث تبني من األوراق أن الطاعنة أقامت لدة إبتدائية العاني ضاد املطعاون ضاد  بتااري       

بطلاااب امكااام بتطليق اااا علياااه للضااارر     1077/2020الااادعوة رقااام   9/12/2020

درهام ماخلر صاداق ا الاطي      100000ي  اا نفقاة العادة واملتعاة ومبلاغ      وبعلزامه باأن ياخد  

أقاار بااه أماااه احملكمااني وبعابااات حضااانت ا ألو دهااا ).......... ،.......... ،..........، .............، 

...............( وبااعلزاه املطعااون ضااد  بنفقاات م ونسااكن امضااانة وبباادل األاااام وبتااوىري        

ة وبعلزامااه بااأن يااخدي  ااا نفقااة زوجيااة سااابقة عاان ساانتني قباا  رىااع   ساايارة وسااائل ولادماا

الااادعوة وتوجياااه الااايمني امامساااة لاااه بشاااأن تلاااك النفقاااة الساااابقة وبعلزاماااه بالرساااوه      

 الدراسية.

حكماات حمكمااة البدايااة بتطليال الطاعنااة ماان زوج ااا املطعااون   17/3/2021وبتااري   

ورة امكام باتاا وبعاباات حضاانت ا     ضد  طلقة بائنة وعلي ا إحصاا عدت ا من تاري  صري

لبنات ااا )...........، ...........، ...........( وحياال  ااا مراجعااة ا يئااة اإلحتاديااة اهنسااية وإدارات   

التعلااايم واملااادارس والضااامان الصاااحي والااادوائر امكومياااة واألهلياااة إلن ااااا ماااا  اااص  

اات السافر وإجارااات   احملضونات لدة  اىة الدوائر امكومية واألهلياة ماا عادا إجارا    

مبلااغ  أن يااخدي للطاعنااة أجاارة مسااكن حضااانة   التنااازل والبيااع وبااعلزاه املطعااون ضااد  باا   

درهم شاملة بدل األاام تسري سنويا إعتبارا من تاري  صاريورة حكام الطاالق     70000

 باتا ورىضت ما عدا ذلك من طلبات.

إسااتأنفته  مااا  194/2021ىاسااتأنف املطعااون ضااد  هااطا امكاام باإلسااتئناص رقاام    

وبعد أن ضمنت حمكمة اإلستئناص اإلساتئناىني   214/2021الطاعنة با ستئناص رقم 

 برىض ما وبتأييد امكم املستأنف. 19/5/2021لارتباط حكمت بتاري  

طعناات الطاعنااة يف هااطا امكاام بااالطعن املاااا  وقاادمت النيابااة العامااة مااط رة ىوضاات   

رة أن الطعن جادير باالنظر ىحاددت لنظار      ىي ا الرأي للمحكمة اليت رأت يف غرىة مشو

 جلسة بدون مراىعة.

وحيث إن الطاعنة تنعي على امكم املطعون ىيه باخلطأ يف تطبيل القاانون والفسااد يف   

اإلستد ل وفالفة الثابت باألوراق واإللالل قل الدىاع. ويف بيان ذلك تقول ماا حاصاله   

 أسبا . 7
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 السبب األول:

قضاا بعلزاه املطعون ضاد  باأن ياخدي  اا ماخلر صاداق ا الباالغ        ألطأ امكم برىضه ال

درهم والطي أقر أماه امكمني بأنه مستعد لساداد  وهاو ماا يعياب امكام       100000

 ويستوجب نقضه.

أن قااانون  –يف قضاااا هااط  احملكمااة    –وحيااث إن هااطا النعااي سااديد، ذلااك أن املقاارر      

لثامنة مناه علاى أن " ينشار هاطا القارار      نص يف املادة ا 1997لسنة  21حتديد امل ور رقم 

يف اهريدة الرمسية ويعم  به من تاري  نشر  " وقد مت نشار  يف اهريادة الرمسياة العادد     

ديساامي  31هجريااة املواىاال   1418رمضااان  2الساانة السااابعة والعشاارون بتاااري      312

 23/12/1996. وملااا  ااان عقااد الاازواج بااني الطاعنااة واملطعااون ضااد  قااد مت يف 1997

ىعن القانون املط ور   يسري على عقد الزواج الواقع بني طريف هط  الادعوة وملاا  اان    

الثابت من األوراق أن املطعون ضد  قد أقرأماه امكمني املنتدبني يف الدعوة بأن ذمتاه  

درهم للطاعنة مخلر صداق ا ومان اام ىعناه يخلاط باعقرار  هاطا        100000مش ولة نبلغ 

ه بااطلك املبلااغ لصاااحل الطاعنااة دون أن يساامي ذلااك املبلااغ مااخلر    ماان ناحيااة إنشاا ال ذمتاا 

صداق إذ الثابت من عقد الزواج السالف عاده وجاود ماخلر صاداق للطاعناة، وإذ لاالف       

امكاام ا بتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه هااطا النظاار وقضااى بعااده مساااع طلااب      

ان والاطي   يساري علاى    مخلر الصداق إعما  ألحكاه قانون حتديد امل ور السالف البيا 

عقد زواج الطاعنة باملطعون ضاد  والساابل علاى صادور هاطا القاانون ىعناه يكاون معيباا          

 نا يوجب نقضه جزئيا يف هطا اخلصوه.

 السبب الثاني:

ألطااأ امكاام بعغفالااه إسااناد حضااانة الولاادين )........، .............( إلي ااا وهااو مااا يعيااب        

 امكم ويستوجب نقضه.

أن  –يف قضااااا هاااط  احملكماااة   –هاااطا النعاااي غاااري ساااديد، ذلاااك أن املقااارر   وحياااث إن 

احملكمة إذا أغفلت الفص  يف طلب قده إلي ا ومل تتعرا له يف أسبا  حكم اا و  يف  

منطوقه ىعن هطا الطلب يبقى معلقا أمام ا ويرجاع إلي اا لتساتدرك ماا ىات اا الفصا  ىياه        

 إن  ان له وجه.

األوراق أن الطاعنااة قااد ضاامنت طلبات ااا أماااه حمكمااة  ملااا  ااان ذلااك و ااان الاابني ماان  

البدايااة طلاااب إاباااات حضاااانت ا لولااادي ا ).........، ............( بياااد أن حمكماااة البداياااة قاااد  
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أغفلاات الفصاا  يف هااطا الطلااب ومل تتعاارا لااه يف أساابا  حكم ااا و  يف منطوقااه ىااعن    

ا الفصاا  ىيااه وإذ إلتاازه هااطا الطلااب يبقااى معلقااا أمام ااا ويرجااع إلي ااا لتسااتدرك مااا ىات اا  

امكاام املطعااون ىيااه هااطا النظاار ومل يتصاادة للفصاا  يف هااطا الطلااب ىعنااه يكااون قااد    

 إلتزه صحيح القانون ويضحى النعي عليه ب طا السبب على غري أساس حريا برىضه.

 السبب الثالث:

ألطااأ امكاام برىضااه إلاازاه املطعااون ضااد  بنفقااة شاا رية للمحضااونات وأجاارة لادمااة      

ارة وسائل ونفقة الزوجية السابقة رغم يسار  وهو ما يعيب امكام ويساتوجب   وتوىري سي

 نقضه.

وحيث إن هطا النعي غري ساديد، ذلاك أن الابني مان األوراق أن امكام اإلبتادائي املخياد        

بامكم املطعون ىيه قد أقاه قضاا  بعده جواز نظر طلب الطاعناة إلازاه املطعاون ضاد      

سالفة وأجرة اخلادمة وتوىري سايارة وساائل تأسيساا علاى      بنفقة احملضونات ونفقة زوجية

أحااااوال العااااني واسااااتئناى ا رقاااام  84/2020أنااااه قااااد ساااابل القضاااااا يف الاااادعوة رقاااام 

بااعلزاه املطعااون ضااد  بنفقااة احملضااونات والولااد )..........( شاااملة اإللااداه       146/2020

حتااى  20/1/2017واملواصااالت وبعلزامااه بنفقااة زوجيااة سااابقة للطاعنااة عاان الفااتة ماان  

ومان اام ىعناه يكاون      20/1/2020ونفقة زوجياة  اا إعتباارا مان تااري        20/1/2020

 قد إلتزه صحيح القانون ويضحى النعي عليه ب طا السبب على غري أساس حريا برىضه.

 السبب الرابع: 

ألطأ امكم برىضه القضاا  ا بنفقة عدة وبسكنى العدة رغم إساتحقاق ا  ماا وهاو    

 مكم ويستوجب نقضه.ما يعيب ا

وحيث إن هطا النعي غري سديد، ذلك أنه ملا  ان امكم املطعون ىياه قاد أقااه قضااا      

برى  القضااا للطاعناة بنفقاة عادة للطاعناة تأسيساا علاى أن اا طلقات بائناا وغاري حاما              

وأسس قضاا  برى  القضاا  ا بسكنى العدة تأسيسا على أن بدل مساكن امضاانة   

ة ي طي سكنى العادة ومان اام ىعناه يكاون قاد التازه صاحيح القاانون          املقضي به للطاعن

ويضااحى النعااي عليااه ب ااطا الساابب علااى غااري أساااس حريااا برىضااه ساايما وأنااه   ميكاان   

 ااان باادل مسااكن امضااانة    ااهمااع بااني باادل مسااكن امضااانة وسااكنى العاادة. إذ   

 ن العدة.ة هو تاري  سريان بدل مسكيسرة من تاري  صريورة حكم الطالق باتا الط
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 السبب اخلامس:

ألطااأ امكاام باارى  القضاااا  ااا نتعااة رغاام إسااتحقاق ا  ااا وهااو مااا يعيااب امكاام      

 ويستوجب نقضه.

وحيث إن هطا النعي غري ساديد، ذلاك أناه ملاا  اان امكام اإلبتادائي املطعاون ىياه قاد           

أقاااه قضاااا  باارى  القضاااا للطاعنااة نتعااة تأسيسااا علااى أن ااا طلقاات طلقااة بائنااة بطلااب  

من ااا ومل يكاان بااعرادة املطعااون ضااد  املنفااردة ىااال تسااتحل متعااه ىعنااه يكااون قااد إلتاازه   

 صحيح القانون ويضحى النعي عليه ب طا السبب على غري أساس حريا برىضه.

 السبب السادس:

ألطأ امكم بقضاائه ببادل مساكن حضاانة   يتناساب ويساار املطعاون ضاد  وهاو ماا           

 يعيب امكم ويستوجب نقضه.

أن  –يف قضااااا هاااط  احملكماااة   –هاااطا النعاااي غاااري ساااديد، ذلاااك أن املقااارر    وحياااث إن

حملكماة املوضااوع  اماا  الساالطة يف حتديااد قادر النفقااة وملحقات ااا ماان أجاارة مسااكن   

وباادل تأاياااث يف ضاااوا تقاااديرها مالاااة املنفااال املالياااة وماجاااات املنفااال علياااه األساساااية  

عياانني دون رقيااب علي ااا يف ذلااك  إنطالقااا ماان الوضااع ا قتصااادي يف الزمااان واملكااان امل  

 ماداه قضائ ا قائما على أسبا  سائ ة تكفي ممله.

ملااا  ااان ذلااك و ااان امكاام اإلبتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه قااد أقاااه قضاااا   

بتقاادير باادل مسااكن امضااانة ألااطا بامالااة املاليااة للمطعااون ضااد  ويف ضااوا الاادلي         

وماان ااام ىعنااه يكااون قااد إلتاازه     9/2020اإلرشااادي لاادعاوة األحااوال الشخصااية رقاام   

 صحيح القانون ويضحى النعي عليه ب طا السبب على غري أساس حريا برىضه.

 السبب السابع:

ألطااأ امكاام برىضااه القضاااا بااعلزاه املطعااون ضااد  بالرسااوه املدرسااية وهااو مااا يعيااب    

 امكم ويستوجب نقضه.

إلبتادائي املخياد باامكم    وحيث إن هطا النعي غاري ساديد، ذلاك أناه ملاا  اان امكام ا       

املطعون ىيه قد أقاه قضاا  برى  طلب إلزاه املطعون ضاد  بالرساوه الدراساية تأسيساا     

على أن الطاعنة مل تقده ما يفياد ىارا رساوه علاى دراساة احملضاونات ىعناه يكاون قاد          

 إلتزه صحيح القانون ويضحى النعي عليه ب طا السبب على غري أساس حريا برىضه.
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 186الرسوه واملصروىات ىعن احملكماة تقضاى ىي اا علاى ضاوا املاادتني        وحيث أنه عن

 من  ئحته التنظيمية. 55من قانون اإلجرااات املدنية و

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 14/7/2021جلسة 

 رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 .إبراهيم صاحل السيدوعضوية السادة املستشارين/ حممد الص ري أجماظ، 

 (31) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  314)الطعن رقم 

دىع بعاده نظار   . دىاوع " الا  ( إابات " حجية ا مر املقضي ". حكم " حجية ا حكاه "1

 . سند تنفيطي. الدعوة ". صحيح . نفقة. هنة التوجيه ا سري. قوة ا مر املقضي

تعلقاة نساائ  األحاوال الشخصاية     ا حكاه وا تفاقاات الايت نثاباة ساند تنفياطي امل      -

. جاواز رىاع النازاع بشاأن ا مارة      رتبطاة باالظروص الناى صادرت يف ظلا ا      ا حجية مخقتة م

 .لقضاا إذا ت ريت تلك الظروصألرة إىل ا

  

دىاوع " الادىع بعاده نظار      .( إابات " حجية ا مر املقضي ". حكم " حجية ا حكاه "2

 . فيطيسند تن .ا سري. قوة ا مر املقضيالدعوة ". صحيح. نفقة. هنة التوجيه 

مرور أ ثر من اربع سنوات علاى ا تفااق ا ساري املايه باني الطارىني بشاأن حتدياد          -

نفقة احملضونني وملحقات ا وابوت ت اري الظاروص املعيشاية وازديااد حاجاات األو د جيعا        

خالفاة امكام   من دعوة اماضنة بزيادة النفقاة وماا يلحال ب اا مقبولاة. نعاي الطااعن ن       

 .   ما. على غري أساسا تفاق ا سري بين

  

املقرر يف قضاا هط  احملكماة أن األحكااه وا تفاقاات الايت نثاباة ساند تنفياطي         -1

املتعلقة نساائ  ألحاوال الشخصاية  اا حجياة مخقتاة مرتبطاة باالظروص الايت صادرت يف           

 .ألرة إىل القضااظل ا ىعذا ت ريت تلك الظروص جيوز رىع النزاع بشأن ا مرة 

ا تفاااق ا سااري املاايه بااني الطاارىني قااد ماار عليااه ازيااد ماان اربااع ساانوات    إذ  ااان  -2

وت ريت الظروص املعيشية وازدادت حاجات األو د وتنوعت بسبب  ي سن م وعده قيااه  

الطاااعن بنقااا  الطاعناااة وامضاااونني إىل املااابإ اهديااد  ماااا التااازه باااطلك يف ا تفااااق   

ملخصااص  مسااكن امضااانة  بعااده  وجودهااا  نسااكن الزوجيااة ا   املااط ور وإقاارار  

 مااا أنااه مل ينااازع يف تااوىري لادمااة ألو د  إ ااا ياادعي سااداد أجرت ااا        بصاافة مخقتااة،  

وحمكمااة مصاادرة امكاام املسااتأنف املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه  إ ااا اقتصاار علااى   
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الزمتااه باادىع  حتديااد مبلااغ  هااط  األجاارة لكون ااا غااري حمااددة يف ا تفاااق السااابل   مااا 

تكاليف استقدام ا  وحتديد نفقة  وأجرة مسكن امضانة نقدا ملتزمة باطلك نعاايري   

اإلرشااادي  الصااادر نوجااب قاارار مسااو    نفقااة  ميااع أوج  ااا و ااطلك بالاادلي   تقاادير ال

معتماادة يف ذلااك  لااه علااى مقاادار معاااو الطاااعن    2020لساانة   9رئاايس الاادائرة رقاام 

لشاا ادة الصااادرة ماان   درهاام حسااب الثاباات ماان ا    22779.20الصااايف احملاادد يف مبلااغ   

، ومن ام ىاعن  1/2/2021ألمارة ابوظيب  بتاري   ومكاىلت التقاعد صندوق  معاشات

ما قضى به امكم املطعون ىيه ب طا الشأن يكون مصاادىا للصاوا  والنعاي علاى غاري      

 .أساس حريا بالرى 

 احملكماااااااااااااة

 ت  أقاماااملطعااون ضاادها  وماان امكاام املطعاان ىيااه أن  ل امللاافوحيااث يتاابني ماان واااائ    

حمكمااة  ابااوظيب لالساارة الاادعاوة املدنيااة واإلداريااة  لاادة الطاااعن    يف مواج ااة دعااوة

الطااعن  اان زوج اا     ىي ا أن ت أوضح  2021 /46رقم حتت   2021 /11/1بتاري  

 2004 /6/ 21ياملولااودة ىاااااا  .....وقااد اعبااا علااى ىااراو الزوجيااة االاااة  أو د وهاام )      

( اااااام انت ااااات عالقاااااة الااااازواج بين ماااااا     28/2/2011  و........... 27/7/2007 و.........

درهاام شاا ريا نفقااة    3000بااالطالق واتفاال الطرىااان علااى أن يااخدي املطعااون ضااد    ااا      

ملصاااروص الياااومي  ماااا التااازه األو د املاااط ورين شااااملة املأ ااا  وامللااابس واملشااار  وا 

مساكنا للحضاانة    ............ة اخلادماة  وتعايني املنازل الكاائن    ضاد  بتساديد أجار    املطعون

، وأناه نظارا   عناد ذلاك نقلا م إىل البنااا اهدياد     ياتم   ا يتم ا نت اا مان البنااا اهدياد   ريتم

لاات ري الظااروص املعيشااية وارتفاااع األسااعار وزيااادة عاابا التكاااليف املاليااة بساابب  تقااده       

إىل إقامااة هااط  الاادعوة تطلااب يف لتام ااا     احملضااونني يف العماار األماار الااطي حاادا ب ااا      

الااف درهاام 60امكاام بزيااادة نفقااة احملضااونني وسااداد أجاارة مسااكن امضااانة نبلااغ   

سنويا وتوىري لادمة وسداد مصاريف استقدام ا وأجرت ا الش رية وتوىري ممرضاة لالبان   

ئقة وسااداد إلصااابته بععاقااة ذهنيااة حتتاااج إىل رعايااة مسااتمرة وتااوىري ساايارة وسااا .............

اسااية للمحضااونني  ودىااع قيمااة املصااروىات الدر  صاااريف اسااتقدام ا وأجرت ااا الشاا رية  م

، وأجااا  الطاااعن نااط رة طلااب يف لتام ااا عااده جااواز الاادعوة       طااول ىااتة دراساات م  

 2016 /27/10 وتاااري  3492/2016لساابقية الباات نوجااب ا تفاااق األسااري رقاام      

طاااب الشااارعي للوقاااوص علاااى حالتاااه واحتياطياااا عاااره ا بااان علاااى ال ورىضااا ا مضاااوعا

ات ، وبعااد الااردود واإلجاارااذا  ااان  اجااة إىل ممرضااة ماان عدمااهالصااحية لبيااان عمااا إ

: باااعلزاه الطااااعن باااأن ياااخدي للمطعاااون ضااادها 17/3/2021قضااات احملكماااة بتااااري  
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درهاام شااا ريا نفقااة األو د أصاااال وزيااادة شااااملة املأ اا   وامللااابس واملواصاااالت      4000

سية ومجيع ما يعد يف حكم العادة والعرص من الضروريات ابتاداا مان   واملصروىات الدرا

 9000الف درهم سانويا أجارة مساكن امضاانة و    60تاري  صريورة هطا امكم باتا و 

ادماة ورىا    درهم ش ريا أجارة اخل  1000درهم تكاليف استقداه لادمة    سنتني و

حتات   25/3/2021ري  ، اساتأنف الطااعن هاطا امكام بتاا     ما عدا ذلاك مان الطلباات   

ا ساتئناص  بارى    4/2021/ 21وقضت حمكمة اساتئناص بتااري     432/2021رقم 

 ه ىياه بو الاة حماميا      طا امكم ىطعان ب الطاعن  رايمل  وتأييد امكم املستأنف،

 بواساااطة حمامي اااا  ا املطعاااون ضاااده توقااادم   2021 /4/ 20 باااالطعن املااااا  بتااااري  

قادمت النياباة العاماة ماط رة      ماا   ،  الطعان يف لتام اا رىا   تط رة جوابياة  طلبا  ن

لاارية يف غرىااة املشااورة  نظاار الطعاان يف    ورأت هااط  األىوضاات ىي ااا الاارأي للمحكمااة،   

 .  اهلسة  بدون مراىعة

شااابه و تطبياال القااانون لطااأ يف بأنااه أعلااى امكاام املطعااون ىيااه     نعااى الطاااعن يحيااث 

يااان ذلااك بااأن امكاام املطعااون ويقااول يف بىساااد يف ا سااتد ل،  قصااور يف التساابيب، و

ماان قااانون  92و 49ماان قااانون األحااوال الشخصااية و 16/2ىيااه لااالف مقتضاايات املااواد 

ماان قااانون املعااامالت املدنيااة ملااا أيااد امكاام  730و 722األابااات يف املعااامالت املدنيااة و

املستأنف الطي بت يف طلبات املطعون ضدها التالية أجرة مسكن امضاانة وزياادة نفقاة    

و د ودىع تكاليف اساتقداه اخلادماة ودىاع أجرت اا رغام سابل البات يف هاط  الطلباات          األ

بتاااااااري   2016 /3492نوجااااااب ا تفاااااااق ا سااااااري  املاااااايه بااااااني الطاااااارىني  رقاااااام   

درهام شا ريا وإاباات مساكن      3000الطي حادد نفقاة األو د يف مبلاغ     27/10/2016

سااكن اهديااد وحينئااط يااتم    الزوجيااة  مسااكن للحضااانة ريثمااا يااتم ا نت اااا بناااا امل      

ا نتقال إليه والتزاه الطاعن بتسديد أجارة اخلادماة وماع ذلاك بات امكام املطعاون ىياه         

يف تلااك الطلبااات ماان جديااد ىضااال عاان  ااون  املبااالغ احملكااوه ب ااا سااواا املتعلقااة بباادل  

أجرة مسكن امضانة ونفقة األو د واخلدمة تفاوق  قدرتاه املادياة ى او يتقاضاى معاشاا       

درهاام  وينفاال علااى زوجتااه الثانيااة وعلااى أو د  من ااا        22779عااديا حماادد يف مبلااغ   تقا

لكوناه مان    .........املخصصاة لالبان    ةا جتماعي ألربعة  وأن املطعون ضدها تتسلم املنحةا

عوة ذوي ا مم  لطلك يطلب نق  امكام املطعاون ىياه وامكام بعاده جازاز نظار الاد        

 .وامكم برىض ا موضوعا
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نعااي غااري سااديد  ذلااك أنااه ماان املقاارر يف قضاااا هااط  احملكمااة أن األحكاااه    حيااث إن ال

وا تفاقات اليت نثابة سند تنفيطي املتعلقة نساائ  ألحاوال الشخصاية  اا حجياة مخقتاة       

مرتبطااة بااالظروص الاايت صاادرت يف ظلاا ا ىااعذا ت ااريت تلااك الظااروص جيااوز رىااع الناازاع         

 بشأن ا مرة ألرة إىل القضاا.  

 ااان ا تفاااق ا سااري املاايه بااني الطاارىني قااد ماار عليااه ازيااد ماان اربااع     ملااا  ااان ذلااك و 

ساانوات وت ااريت الظااروص املعيشااية وازدادت حاجااات األو د وتنوعاات بساابب  ااي ساان م   

وعااده قياااه الطاااعن بنقاا  الطاعنااة وامضااونني إىل املاابإ اهديااد  مااا التاازه بااطلك يف  

ملخصاااص  مساااكن  وجياااة انساااكن الز اق املاااط ور وإقااارار  بعاااده  وجودهاااا  ا تفااا

 مااا أنااه مل ينااازع يف تااوىري لادمااة ألو د  إ ااا ياادعي سااداد     امضااانة بصاافة مخقتااة، 

إ اا اقتصار    ساتأنف املخياد باامكم املطعاون ىياه     أجرت ا وحمكمة مصدرة امكام امل 

ماا الزمتاه بادىع      ن ا غري حمددة يف ا تفاق السابلعلى حتديد مبلغ  هط  األجرة لكو

وحتديد نفقة  وأجرة مسكن امضاانة نقادا ملتزماة باطلك نعاايري       م اتكاليف استقدا

الصااادر نوجااب قاارار مسااو    أوج  ااا و ااطلك بالاادلي   اإلرشااادي   تقاادير النفقااة  ميااع 

معتماادة يف ذلااك  لااه علااى مقاادار معاااو الطاااعن    2020لساانة   9رئاايس الاادائرة رقاام  

 ادة الصااادرة ماان   درهاام حسااب الثاباات ماان الشاا     22779.20الصااايف احملاادد يف مبلااغ   

، وماان ااام  1/2/2021صااندوق  معاشااات  ومكاىاالت التقاعااد ألمااارة ابااوظيب  بتاااري  

ىعن ما قضى به امكم املطعون ىيه ب طا الشاأن يكاون مصاادىا للصاوا  والنعاي علاى       

 غري أساس حريا بالرى  .
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 14/7/2021جلسة 

 رئيس احملكمة –ودي برئاسة السيد املستشار/ عالل لعب

 أجماظ، السيد إبراهيم صاحل . وعضوية السادة املستشارين/ حممد الص ري

(32) 

 ق . أ( 15س  2020لسنة  754)الطعن رقم 

 . . طاعة. مسكن الزوجية . زواجدعوة " دعوة الطاعة "

هما إ  بتواجاد الازوجني يف مساكن الزوجياة واساتقرار      أاارهاا عالقة الزواج   تنتج  -

 75،  74،  56. املاواد  اسب ما ما املوىر من طارص الازوج  ا  يف املسكن املالئم واملنمع

لساانة  8ماان قااانون األحااوال الشخصااية وبعااد تعاادي  املااادة األلاارية بالقااانون ا حتااادي         

2019. 

 .  لزوجية بعد ابوت توىري  ومالامتهمكم بالزاه الزوجة بالعودة ملسكن امثال  -

  

ماان ذات القااانون املعدلااة  75اية وماان قااانون األحااوال الشخصاا  74و 56نااه طبقااا للمااواد إ

ازواج   تنااتج األاااار املتولاااة من ااا أ     أن عالقااة الاا  2019لساانة  8ي رقاام بقااانون احتاااد 

بتواجااد الاازوجني يف مسااكن الزوجيااة ويتحقاال تبااادل امقااوق والواجبااات املتبادلااة بااني      

ة املالئم واملناسب ما ما املاوىر مان   الزوجني وذلك باستقرارهما معا يف مسكن الزوجي

 طرص الزوج.

ملااا  ااان ذلااك و ااان الاابني أن الطاااعن اقاار أماااه هااط  احملكمااة بأنااه وىاار مسااكن           

الزوجيااة املالئاام واملسااتق  واملخاااث ومل يثباات ماان واقااع امللااف لااالص هااطا ا دعاااا وأن         

دىااوع  املطعااون ضاادها ختلفاات رغاام إعالن ااا للحضااور أماااه هااط  احملكمااة للاارد علااى         

الطاااعن وماان ااام ىااعن مااا قضااى بااه امكاام ملطعاان ىيااه ماان رىاا  طلااب الطاااعن إلاازاه      

املطعون ضدها بالعودة إىل بيت الزوجية الطي وىر  يكاون جمانباا للصاوا  األمار الاطي      

 يعرضه للنق  وتقضي امكمة وىل ما سريد يف املنطوق.

 احملكماااااااااااااة

مواج اة  يف  أقاه دعوة الطاعنأن كم املطعن ىيه حيث يتبني من واائل امللف ومن ام   

رقاام حتاات   14/1/2020بتاااري   ا بتدائيااة حمكمااة ابااوظيب  املطعااون ضاادها لاادة  

ا خترج مان بيات الزوجياة دون    املطعون ضدها زوجته  أ  ان  ىي ا أن   أوضح 81/2020
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م ااا وتسااييا معاملتااه  األماار الااطي حاادا بااه إلقامااة هااط  الاادعوة  يطلااب يف لتا        رضااا  

 ........امكام بعلزام اا بالطاعاة الزوجياة والعااودة إىل منازل الزوجياة الكاائن يف منطقااة        

، وبناا على طلب املطعون ضدها عينت احملكمة هناة ملعااين الساكن    مع حسن املعاملة

الطي وىر  الطااعن ىخلصات  هاط  اللجناة إىل أن الساكن الاطي اعاد  الطااعن   يصالح          

، وبعد انت اا الردود واإلجارااات قضات بتااري     دها اخلمسةكن املطعون ضدها وأو لس

  20/10/2020بتااري    هاطا امكام   الطاعناستأنف  .برى  الدعوة 2020/ 23/9

بتأيياد   24/11/2020بتااري   قضت حمكمة ا ستئناص و ،1145/2020 حتت رقم 

عن باالط  هىيه بو الة حمامي  امكم ىطعنب طا  الطاعن  رايمل ،امكم  املستأنف

  ا بواسطة حمامي ا نط رة جوابية املطعون ضده توقدم 22/12/2020املاا  بتاري  

بوقااف  24/2/2021رت هااط  احملكمااة بتاااري    وقاار .الطعاان يف لتام ااا رىاا   تطلباا

قكاام  165/2021اسااتئناص الطاااعن رقاام   صاا  يف هااطا الطعاان إىل حااني الباات يف الف

، وبتااااري   الفصااا  يف الطعااانصاااروىات إىل حااانيباااات  ماااع حفاااظ البااات يف الرساااوه وامل 

باارى  الطعاان يف   202/2021كمااة الاانق  يف الطعاان رقاام   قضاات حم 2/6/2021

املااط ور  ىتقاده الطاااعن بواسااطة حمامياه بطلااب تعجياا     165/2021ا ساتئناص رقاام  

ىحضار   7/7/2021ىتم نظر الطعن يف  جلساة   ت يف الطعن موضوع الوقف التعليقيالب

، رغام إعالن ام   ه و اطا املطعاون ضادها وحمامي اا    الطاعن شخصايا ومل حيضار حماميا   

وبسخال الطاعن عن املسكن أجا  بانه وىر ىيال مكونة من طابقني ومخس غرص ناوه  

غار  بيات    ............وتقع يف منطقة  ةوجملس وصالة ومطب  وأن هط  الفيال مستقلة ومخاث

 الطعن  للحكم هلسة اليوه .   ىقررت احملكمة حجز  ............شارع  رقم   .............رقم 

بأنااه لااالف القااانون وشااابه قصااور يف  نعااى الطاااعن علااى امكاام املطعااون ىيااهيحيااث    

التساابيب وىساااد يف ا سااتد ل وإلااالل قاال الاادىاع ويقااول يف بيااان ذلااك بااأن امكاام      

املطعون ىيه  قد ألطأ حني رىا  طلباه إلازاه املطعاون ضادها باالعودة إىل بيات الزوجياة          

 نادا إىل تقريااار هناااة معايناااة املساااكن الااايت للصااات إىل أن املساااكن اماااالي غااارياسااات

رغم  أن الطاعن وىر مسكنا آلر مستقال ومخاثاا وقاد    مناسب لعائلة لدي ا مخسة أو د

نة ملعاينة املسكن والتفتات عان   ند  ه احملكمة مصدرة امكم املطعون ىيهطلب من 

 .ن ىيه وامكم وىل دعوا كم املطعوا الطلب لطلك يطلب نق  امهط

مان قاانون األحاوال الشخصاااااااية      74و 56حيث إن النعي ساديد، ذلاك أناه طبقاا للماواد      

أن عالقااة الاااااازواج    2019لساانة  8ماان ذات القااانون املعدلااة بقااانون احتااادي رقاام  75و
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مقاوق  أ  بتواجد الزوجني يف مسكن الزوجياة ويتحقال تباادل ا    تنتج األاار املتولاة من ا

والواجبااات املتبادلااة بااني الاازوجني وذلااك باسااتقرارهما معااا يف مسااكن الزوجيااة املالئاام     

 واملناسب ما ما املوىر من طرص الزوج.

ملا  ان ذلك و ان البني أن الطاعن اقر أماه هط  احملكمة بأنه وىر مسكن الزوجياة  

دعاا وأن املطعون ضادها  املالئم واملستق  واملخاث ومل يثبت من واقع امللف لالص هطا ا 

ختلفت رغم إعالن ا للحضور أماه هط  احملكمة للرد على دىوع الطاعن ومن ام ىاعن ماا   

قضى به امكم ملطعان ىياه مان رىا  طلاب الطااعن إلازاه املطعاون ضادها باالعودة إىل           

بياات الزوجيااة الااطي وىاار  يكااون جمانبااا للصااوا  األماار الااطي يعرضااه للاانق  وتقضااي    

 سريد يف املنطوق.    امكمة وىل ما 
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 26/7/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 . ، أزهري مبارك وعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد

 (33) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  370، 346)الطعنان رقمي 

 .قة( أجرة. بدل. حضانة. مسكن امضانة. نف1

مااان قاااانون األحاااوال  148دة املساااكن املخصاااص لساااكنى اماضااانة يف معناااى املاااا -

ىل احملضااون واعتضاات عليااه  .   يشاام  املسااكن الااطي وىاار  و    . مقصااودة الشخصااية

 . نعااي الطاااعن علااى  لعينااى إ  إذا اتفاال عليااه الطرىااان   .   يقضااي باملسااكن ا اماضاانة

ببدل مسكن حضانة متجااهال  أناه    مه بعلزاقضى امكم باخلطأ يف تطبيل القانون إذ 

ري مقباول ماا دامات قاد اعتضات      . غا للمطعون ضادها وأو دهاا مساكن حضاانة    قد وىر 

 .  عليه

  

 . ( حمكمة املوضوع " سلطت ا ". نفقة. أجرة. حضانة2

ومااا يتفاارع عن ااا ماان مواصااالت ولدمااة. ماان    تقاادير أجاارة امضااانة وتقاادير النفقااة    -

مااان قاااانون  63مراعااااة املعاااايري املاااط ورة يف املاااادة . وجاااو  سااالطة حمكماااة املوضاااوع

. دون رقابااة علي ااا يف ذلااك مااا داه   ويف الاادلي  اإلرشااادي املعمااول بااه   األحااوال الشخصااية 

 .  على أسبا  سائ ة تكفي مملهقائما حكم ا 

 .  مثال. لتقدير سائغ -

  

نة املقاارر يف قضاااا هااط  احملكمااة أن املااراد باملسااكن املخصااص لسااكنى اماضاا  -1

من قانون األحوال الشخصية على أن اماضانة تفقاد عناد وجاود       148الطي نصت املادة 

حق ا يف أجارة مساكن امضاانة هاو املساكن العايإ الاطي لصاص لساكن اماضانة           

من طرص الدولة أو ج اة عما  اماضانة ىاال يشام  هاطا الانص القاانوني املساكن الاطي           

ضااا ىااعن الاادلي  اإلرشااادي املعمااول بااه وىاار  ولااي احملضااون للحاضاانة واعتضاات عليااه وأي

نص على أن مسكن امضاانة العايإ   يقضاى باه إ  إذا اتفال علياه الطرىاان  ماا أن         

مطالباااة املطعاااون ضااادها يف صاااحيفة دعواهاااا أمااااه حمكماااة البداياااة بتاااوىري لادماااة        
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ونصاريف استقدام ا قرينة على عكس ما ذ ر الطاعن من وجود هط  اخلادمة ىعاال  

 عون ضدها.عند املط

ملا  ان ذلك و ان امكم املطعون ىيه أيد ماا قضاى باه امكام املساتأنف مان إلازاه        

الطاعن ببدل مسكن حضانة وبتوىري لادمة مع مصاريف استقدام ا وراتب ا  ا  ذلاك   

لصاحل أو د  من املطعون ضدها مراعيا يف تقدير  لتلك املباالغ املعاايري املنصاوه علي اا     

ون األحوال الشخصية ويف الادلي  اإلرشاادي املعماول باه ىعناه يكاون       من قان 63يف املادة 

 مصيبا ومن ام يكون هطا النعي حريا بالرى .

املقاارر قضاااا أن حملكمااة املوضااوع  اماا  الساالطة يف تقاادير أجاارة امضااانة ويف     -2

تقدير    ما يتعلل بالنفقة وما يتفرع عن ا من مواصالت ولدماة وغاري ذلاك مراعياة يف     

مان قاانون األحاوال الشخصاية ويف الادلي  اإلرشاادي        63عايري املط ورة يف املاادة  ذلك امل

املعمول به ا ن دون رقابة علي ا يف ذلك ما داه حكم ا قائما على أسبا  سائ ة تكفاي  

 ممله.

ملا  ان ذلك و ان امكم املطعون ىيه باني يف أسابابه أن ماا قادر  امكام املساتأنف       

نني ويف أجااارة امضاااانة مواىااال للمعاااايري القانونياااة الااايت تاااتعني  يف نفقاااة األو د احملضاااو

 .......مراعات ااا يف ذلااك وأن اخلادمااة الاايت قضااى بااه للمحضااونني تقااوه خبدمااة احملضااون   

وغري من ألوته على السواا وأن تنق  احملضاونني دالا  يف عماوه النفقاة املقضاي  ام ب اا        

دلي  اإلرشاادي املعماول باه يضااص      ما نص عليه امكم املستأنف ونص عليه أيضاا الا  

إىل ذلااك أن الطاعنااة مل تطلااب أماااه التوجيااه األسااري مااا يتعلاال بااالزي املدرسااي وأدوات     

الدراسة للمحضونني ويتتب على ذلك عده قبول طلب ا لطلك بعد التوجيه األسري عماال  

ط  من قانون األحوال الشخصاية ىاعن امكام املطعاون ىياه يكاون وامالاة ها         16باملادة 

 مصيبا ومن يكون النعي  له غري قائم على أساس سليم ويتعني لطلك رىضه.    

 احملكماااااااااااااة

حيااااث تاااابني ماااان األوراق أن الطاعنااااة الثانيااااة أقاماااات لاااادة ابتدائيااااة أبااااوظيب بتاااااري       

وطلباااات ىي ااااا حضااااانة  157/2021ضااااد الطاااااعن األول الاااادعوة رقاااام  1/2/2021

 2011و............. املولاااااااودة سااااااانة  2009لاااااااود سااااااانة وهااااااام ......... املوأو دهاااااااا مناااااااه 

ونفقت م ورسوه الدراسة  م وأجرة مساكن حضاانة    2013و....................... املولودة سنة 

 م وأجرة امضانة وبد  عن املواصاالت وقيماة تاطا ر سافر األو د وتاوىري لادماة  ام        

ريف استقداه اخلادمة وراتب ا الشا ري  املصا  نرا التوحد ومصا .........ولادمة للولد 
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وذلك على أساس أنه والد أو دها املط ورين ولكنه بعادما مت الطاالق بين ماا مل يادىع     

 اااا امقاااوق املاااط ورة ولاااطلك أقامااات الااادعوة ىحكمااات حمكماااة البداياااة بتااااري        

بعابااات حضااانة الطاعنااة الثانيااة ألو دهااا املااط ورين ونااد ساان حضااانة   23/3/2021

إىل البلو  وبعلزاه الطاعن األول بأن يدىع للطاعنة الثانية عن نفقاة أو دهماا    .......... الولد

درهاام شاا ريا شاااملة املواصااالت واساات الك املاااا والك رباااا       6000املااط ورين مبلااغ  

وال از وا نتنيت اعتبارا من تاري  املطالبة القضائية وعن أجرة مساكن حضاانت م مبلاغ    

عتبااارا ماان تاااري  إلااالا مسااكن الزوجيااة وعاان أجاارة امضااانة  درهاام شاا ريا ا 10000

درهاام شاا ريا اعتبااارا ماان املطالبااة القضااائية وعاان مصاااريف اسااتقداه لادمااة  500مبلااغ 

درهام  ا  سانتني مان تااري  املطالباة القضاائية وعان راتب اا مبلاغ            15000لالو د مبلاغ  

اعنة وبرى  بااقي الادعوة   درهم ش ريا اعتبارا من تاري  تثبيت إقامت ا على الط 1500

والطاعنة الثانية با ساتئناص رقام    455/2021ىاستأنف الطاعن األول با ستئناص رقم 

حكماات حمكمااة ا سااتئناص برىضاا ما وبتأييااد   14/6/2021وبتاااري   518/2021

وطعنات   14/6/2021امكم املستأنف ىطعان الطااعن األول يف هاطا امكام بتااري       

وقدمت الطاعنة الثانية مط رة جوابية طلبات   23/6/2021ري  ىيه الطاعنة الثانية بتا

ىي ااا رىاا  طعاان لصاام ا وقاادمت النيابااة العامااة يف  اا  ماان الطعاانني مااط رة ىوضاات 

ىي ااا الاارأي للمحكمااة الاايت رأت يف غرىااة املشااورة أن  ااال ماان الطعاانني جاادير بااالنظر   

 حكم واحد.ىحددت لنظرهما جلسة بدون مراىعة بعدما قررت ضم ما ليصدر ىي ما 

 املقاه من طرص ...................................  346/2020الطعن  :أو 

ينعى الطاعن على امكام املطعاون ىياه اخلطاأ يف تطبيال القاانون واألحكااه الشارعية         

والقصااور يف التساابيب والفساااد يف ا سااتد ل وفالفااة الثاباات يف األوراق ويقااول يف بيااان 

ىياه ألطاأ يف تأيياد  ملاا قضاى باه امكام املساتأنف مان إلازاه           ذلك أن امكم املطعون 

الطاعن ببدل مسكن حضانة وبأجرة لادمة ومصاريف استقدام ا متجاهال أن الطاعن 

وىاار للمطعااون ضاادها هااي وأو دهااا منااه مسااكن حضااانة مناساابا ومتااوىرا علااى  اا         

ماا أناه وىار    املستلزمات هو مسكن الزوجية وظلت املطعون ضدها تقايم ىياه إىل ا ن    

لادمة لالو د ولطلك يكاون إلزاماه ناا هاو ماوىر ىعاال غاري صاحيح لاصاة أن املطعاون           

ضدها   حل  ا يف أجرة مساكن امضاانة ماا داه الطااعن وىار  ىعاال ومان اام يكاون          

 امكم املطعون ىيه معيبا نا يوجب نقضه.

كمااة أن املااراد وحيااث أن هااطا النعااي غااري سااديد ذلااك أن ماان املقاارر يف قضاااا هااط  احمل  
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ماان قااانون األحااوال     148باملسااكن املخصااص لسااكنى اماضاانة الااطي نصاات املااادة       

الشخصااية علااى أن اماضاانة تفقااد عنااد وجااود  حق ااا يف أجاارة مسااكن امضااانة هااو       

املسكن العيإ الطي لصص لسكن اماضنة من طرص الدولة أو ج اة عما  اماضانة    

ىار  ولاي احملضاون للحاضانة واعتضات      ىال يشم  هطا الانص القاانوني املساكن الاطي و    

عليه وأيضاا ىاعن الادلي  اإلرشاادي املعماول باه ناص علاى أن مساكن امضاانة العايإ              

يقضى به إ  إذا اتفل عليه الطرىان  ما أن مطالبة املطعون ضدها يف صاحيفة دعواهاا   

أماه حمكمة البداية بتوىري لادمة ونصاريف استقدام ا قرينة علاى عكاس ماا ذ ار     

 الطاعن من وجود هط  اخلادمة ىعال عند املطعون ضدها.

ملا  ان ذلك و ان امكم املطعون ىيه أياد ماا قضاى باه امكام املساتأنف مان إلازاه         

الطاعن ببدل مسكن حضانة وبتوىري لادمة مع مصاريف استقدام ا وراتب ا  ا  ذلاك   

عاايري املنصاوه علي اا    لصاحل أو د  من املطعون ضدها مراعيا يف تقدير  لتلاك املباالغ امل  

من قانون األحوال الشخصاية ويف الادلي  اإلرشاادي املعماول باه ىعناه يكاون         63يف املادة 

 مصيبا ومن ام يكون هطا النعي حريا بالرى .

 .................................قاه من طرص .امل 370/2020الطعن رقم  :اانيا

القانون وماا هاو اابات بااألوراق والقصاور       تنعى الطاعنة على امكم املطعون ىيه فالفة

يف التسبيب والفسااد يف ا ساتد ل وتقاول يف بياان ذلاك ماا حاصاله أن امكام املطعاون          

ىيه ألطاأ يف تأيياد  ملاا قضاى باه امكام املساتأنف مان تقادير نفقاة األو د احملضاونني            

رىضااه وأجاارة امضااانة نااا يقاا  عاان حاجااة احملضااونني وعاان يسااار املطعااون ضااد  وماان    

املصاا  نارا    ........لطلبات الطاعنة املتعلقاة باعلزاه املطعاون ضاد  بتاوىري لادماة للولاد        

التوحد وحيتااج خلادماة لاصاة باه وبتاوىري سايارة ماع ساائق ا لتنقا  احملضاونني ويف دىاع            

املبالغ املطلوبة للازي املدرساي وماا تتطلباه دراساة احملضاونني ماع أن ذلاك  لاه دالا  يف           

الااايت طلبت اااا الطاعناااة أمااااه التوجياااه األساااري ودالااا  أيضاااا يف نفقاااة       رساااوه الدراساااة 

احملضااونني الواجبااة علااى املطعااون و ااطا  لااه يكااون امكاام املطعااون ىيااه معيبااا نااا     

 يوجب نقضه.

وحيااث أن هااطا النعااي غااري وجيااه ذلااك أن ماان املقاارر قضاااا أن حملكمااة املوضااوع  اماا   

  ماا يتعلال بالنفقاة وماا يتفارع عن اا مان        السلطة يف تقدير أجارة امضاانة ويف تقادير  ا    

مان قاانون    63مواصالت ولدماة وغاري ذلاك مراعياة يف ذلاك املعاايري املاط ورة يف املاادة         

األحوال الشخصية ويف الدلي  اإلرشادي املعمول باه ا ن دون رقاباة علي اا يف ذلاك ماا داه      
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 حكم ا قائما على أسبا  سائ ة تكفي ممله.

كم املطعون ىيه بني يف أسابابه أن ماا قادر  امكام املساتأنف      ملا  ان ذلك و ان ام

يف نفقاااة األو د احملضاااونني ويف أجااارة امضاااانة مواىااال للمعاااايري القانونياااة الااايت تاااتعني  

 ........مراعات اا يف ذلااك وأن اخلادمااة الاايت قضااى باه للمحضااونني تقااوه خبدمااة احملضااون   

دالا  يف عماوه النفقاة املقضاي  ام ب اا       وغري من ألوته على السواا وأن تنق  احملضونني 

 ما نص عليه امكم املستأنف ونص عليه أيضا الادلي  اإلرشاادي املعماول باه يضااص      

إىل ذلااك أن الطاعنااة مل تطلااب أماااه التوجيااه األسااري مااا يتعلاال بااالزي املدرسااي وأدوات    

عماال   الدراسة للمحضونني ويتتب على ذلك عده قبول طلب ا لطلك بعد التوجيه األسري

من قانون األحوال الشخصية ىاعن امكام املطعاون ىياه يكاون وامالاة هاط          16باملادة 

 مصيبا ومن يكون النعي  له غري قائم على أساس سليم ويتعني لطلك رىضه.
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 26/7/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 املستشارين/ مصطفى عبيد، أزهري مبارك وعضوية السادة

 (34) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  366،  360)الطعنان رقمى 

" الدىع بعده جواز نظار الادعوة ".    . امكمان. دىوع( إابات " حجية ا مر املقضي "1

 . طالق. ضرر

اسااتمرار الشااقاق بااني الاازوجني بعااد رىاا  الاادعوة األوىل بطلااب التطلياال مانعااا  ماان    -

. اعتباار امكام يف األوىل ذات   نظار الادعوة الثانياة بطلاب التطليال     بعده جاواز  كم ام

وقااائع جدياادة جتيااز رىااع  اسااتمرار الشااقاق بااني الاازوجني نثابااة   اعتبااار حجيااة موقوتااه و

بعاده   قا  . نعي الطاعن على امكم يف الادعوة الثانياة إذ مل ي  دعوة اانية. أساس ذلك

 .  وىل. على غري أساسنظرها لسابقة الفص  ىي ا با جواز 

  

 . . طالق. امكمان( بدل2

 أن اإلسااااااة انت ااااا امكاااام إىل التطلياااال دون باااادل ألاااطا  ماااان تقرياااار امكمااااني   -

 .  مشت ة بني الزوجني. والتفريل بين ما بطلقة بائنة. صحيح

  

 . امكمان. طالق. ضرر( 3

جاة للصالح   لزواستناد امكمني إىل حصول الشقاق بني الازوجني مان لاالل رىا  ا     -

بطلقاة بائناة وقضااا امكام باه      إىل التفريال بين ماا    إصراراها علاى الطاالق وانت ائ ماا   و

يف إبقااا العالقاة    رغبتاه واباوت  إضرار الزوج بالزوجاة   .   ينال من ذلك عده ابوتصحيح

 .  الزوجية قائمة. النعي املتعلل بطلك. غري مقبول. علة ذلك

  

 مة املوضوع " سلطت ا " . امكمان . ضرر . طالق . حمك( 4

 121/3القانون املاادة   أحكاهامكمني ىيما لالف  توصيةالتزاه القاضي بتعدي   -

 -2019لساانة  8ه بقااانون احتااادة رقاام ماان قااانون األحااوال الشخصااية املعدلااة باملرسااو 
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التطليال علاى ساند عااده     بباارى  طلا  التوصاية انت ااا امكماني يف نتيجاة تقريرهاا إىل     

بشااأن حتديااد املساا  ماان الاازوجني   امااالعلااى الزوجااة ماان زوج ااا وه اا   ابااوت الضاارر 

مشات ة باني الازوجني     اإلساااة  متناقصا  يف ذلك ماع ماا أوردا  يف طلاب التقريار مان أن      

  توصية امكماني وامكام   . قضاا احملكمة بتعديجنيوهو ما يسو  التفريل بني الزو

 .  بالتطليل. صحيح

  

 . ضرر. طالق. متعه( 5

شااارط  ينفاااي ب الزوجاااة الطاااالق وعاااده قيااااه الااازوج بطالق اااا بعرادتاااه املنفاااردة   طلااا -

. ولو  اان الطاالق قضااا بسابب ادعااا الزوجاة اضارار الازوج ب اا أمااه           املتعةاستحقاق ا 

 .  . علة ذلكوقضاا األلرية به بعد ابوت الضرركمة احمل

  

ىي اا باامكم    دىع الطاعن بعده جواز نظر الدعوة لساابقة الفصا    وحيث إنه عن- 1

ماان املرسااوه  118/1ىمااردود بأنااه ملااا  اناات املااادة  1/2020الصااادر يف الاادعوة رقاام 

 2005( لسانة  28عا  أحكااه القاانون ا حتاادي رقام )     بتعادي  ب  8/2019بقانون رقم 

، وإن ) إذا مل يثباات الضاارر تاارى  الاادعوة يف شااأن األحااوال الشخصااية تاانص علااى أنااه  

لمتضارر من ماا أن يرىاع دعاوة جديادة .......( و اان الابني        استمر الشقاق بني الزوجني ىل

أن اساتمرار الشاقاق   -يف لصاوه هاط  الادعوة     -  املادة أن املشرع قد ارتأة من هط

بني الزوجني بعد رى  الدعوة األوىل بطلب التطليل مانعا من امكام بعاده جاواز نظار     

هطا يتماشاى ماع املقارر     ، و انسابقة املرىوضةالدعوة لسابقة الفص  ىي ا بالدعوة ال

، وأناه واقعياا يف    مساائ  األحاوال الشخصاية موقوتاة    من أن حجية األحكااه الصاادرة يف  

الفتة الآلحقة على صدور امكم السابل بالرى  و حتى رىع الدعوة الآلحقاة و م ماا   

قصرت هط  الفاتة  ىعناه تكاون قاد اساتجدت وقاائع جديادة تتمثا  يف اساتمرار الشاقاق           

 لالل تلك الفتة  وأن هط  الوقائع  مل تكان حما  نظار مان قبا  احملكماة       بني الطرىني

، ىضااال عاان حااره ون للحكاام السااابل أيااة حجيااة بشااأن ا يف الاادعوة السااابقة و  تكاا

واملاودة والر اة   املشرع على أن يكون استمرار امياة الزوجية على أساس من الساكن  

 .ى غري أساس حريا بالرى ، ومن ام ىعن هطا الدىع يكون علبعيدة عن الشقاق

ن قاانون األحاوال   ما  120وحيث إنه عن نعي الطااعن لعاده تطبيال امكام للماادة       -2

( ىماردود بأناه ملاا  انات املاادة       2020لسنة  5باملرسوه بقانون رقم )  الشخصية املعدلة
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إذا تعاطر الصالح باني الازوجني و انات اإلساااة       ( تنص على أناه ) 4) املط ورة يف ىقرت ا

( و اان  أو ببدل يتناسب مع نسبة اإلسااة  ة أوصى امكمان بالتفريل دون بدلمشت

الاااطي عاااول علياااه امكااام   10/3/2020امكماااان قاااد أابتاااا يف تقريرهماااا  املاااخرخ 

، إىل التفريال بين ماا بطلقاة بائناة     املطعون ىيه أن اإلسااة مشت ة باني الازوجني وانت ياا   

لتطليل إعماااا  مكااام املاااادة  ت بااااو انااات احملكماااة املطعاااون يف حكم اااا قاااد قضااا  

الايت   2019لسانة   8 املعدلة باملرسوه بقاانون رقام   من قانون األحوال الشخصية 121/2

( وعلاى ساند مان    ي نقتضى توصية امكماني إن اتفقاا  ....حيكم القاضتنص على أنه )

، ومان اام ىاعن حكم اا يكاون       بطلقاة بائناة   اتفاق امكمني على التفريل بني الطارىني 

الطااعن  ، ويضحى نعاي  الفة البيان وجاا مواىقا للقانونس 120/4بل حكم املادة قد ط

 .على غري أساس حريا بالرى 

وحيث إنه عان نعاي الطااعن للقضااا باالتطليل رغام عاده إضارار  بااملطعون ضادها            -3

ماان قااانون  120/4ىمااردود بأنااه ملااا  ااان املقاارر يف قضاااا هااط  احملكمااة عمااال باملااادة  

 وباملاااادة 2020لسااانة  5حتاااادي رقااام  ية املعدلاااة باملرساااوه بقاااانون ا  األحاااوال الشخصااا 

 2019لساااانة  8ماااان ذات القااااانون املعدلااااة باملرسااااوه بقااااانون ا حتااااادي رقاااام   121/2

وبنصوه ىق اا املطهب املالكي الطي استمدت منه هط  املادة  قول لليا  بان إساحاق    

أتياا القاضااي ىااأليا   ولااه ) وونفااط طالق مااا وإن مل يارا الزوجااان ....( وق ) يف فتصار  

 ( وقول ابن عاصم يف التحفة :ىنفط حكم ما

 وما به قد حكما ميضي و                  إعطار للزوجني ىيما ىعال                     

ان القاضااي ملاازه بااأن حيكاام نقتضااى حكاام امكمااني متااى اتفقااا عليااه و قاادما  لااه  

جني علااى حكاام امكماني أيااا  ااان  موقعاا من مااا و  يلتفات إىل اعااتاا أي ماان الازو   

، ىعذا كمني هو حصول الشقاق بني الزوجنيوجه ذلك ا عتاا ألن أساس حكم ام

تبني  ما حصول الشاقاق مان لاالل رىا  الزوجاة للصالح وإصارارها علاى الطاالق ساا            

 ما الطاالق ولاو مل يثبات إضارار الازوج بالزوجاة وابات رغبتاه يف إبقااا العالقاة الزوجياة            

، ملااا  ااان ذلااك و ااان    ط  امالااة ليساات ىيااه ىائاادة مشااروعة    ألن بقائ ااا يف هاا قائمااة 

امكم املطعون ىيه قد التزه هطا الن ج ىعنه يكون قاد صادر مواىقاا لصاحيح القاانون      

 .، ويكون النعي جديرا بالرى التعديالت الواردة يف هطا الشأن وىقا  لر

بارى  التطليال ىماردود     وحيث إنه عن نعي الطاعن باأن امكام ألازه امكماني     -4

ماان قااانون األحااوال الشخصااية املعدلااة باملرسااوه       121/3بأنااه ملااا  ااان املقاارر باملااادة    
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 ىيمااا )علااى القاضاي تعاادي  توصاية امكمااني   أن 2019لساانة  8نون ا حتااادي رقام  بقاا 

امكمااان قااد أوصاايا يف تقريرهمااا األول املااخرخ  و  ااان( لااالف أحكاااه  هااطا القااانون

ى  دعوة التطليل على سند من عده ابوت الضرر علاى الزوجاة مان    بر 19/10/2020

تتناق  ماع   ي  من الزوجني و انت هط  التوصيةزوج ا وه   امال بشأن حتديد املس

شاأن حتدياد املسا  مان     ما هو بني من صلب التقرير وتنطوي على ىساد يف ا ستد ل يف 

إذ قطاع باأن   2021/  3 /10، وقد ساج   ذلاك تقريارامكمني الثااني املاخرخ      الزوجني

، ومان  تفريل بني الزوجني سائ ا  قانونااإلسااة مشت ة بني الزوجني مما يكون  معه ال

ام ىعنه ما  ان على احملكمة من حرج ىيما ذهبات إلياه  مان تعادي  توصاية امكماني       

ي ، وعلااى ذلااك ىااعن النعاا باعتبااار  التطبياال الصااحيح للقااانون الااواردة يف تقريرهمااا األول 

 .ون على غري أساس حريا بالرى يك

غااري سااديد، ذلااك أنااه ملااا   وحيااث إنااه عاان نعااي الطاعنااة لاارى  طلب ااا املتعااة ىعنااه     -5

إذا طلل الزوج زوجتاه  األحوال الشخصية قد نصت على أنه ) من قانون140 انت املادة 

 (املدلول ب اا يف زواج صاحيح بعرادتاه املنفاردة ومان غاري طلاب من اا اساتحقت متعاة ........          

القيااد الااطي وضااعه القااانون أن يكااون    رة اإليضاااحية  ااطا القااانون أن ) وجاااا يف املااط 

، ىااعن  ااان ق بااعرادة الاازوج وتصاارىه ا نفاارادي، وأن يكااون دون طلااب ماان املاارأة الطااال

بطلااب من ااا مل جتااب  ااا املتعااة( وقااد اسااتقرت أحكاااه حمكمااة الاانق  علااى أنااه إذا        

 يقاام الاازوج بطالق ااا بعرادتااه املنفااردة ىااعن    اناات الزوجااة هااي الاايت طلباات التطلياال ومل  

، ملاا  اان ذلاك و انات الطاعناة هاي الايت        ستحقاق ا للمتعة يكون غري متاواىر شرط ا

ساتحقاق ا  ، ىاعن شارط ا  قد قاه بطالق ا بعرادته املنفردةطلبت التطليل ومل يكن الزوج 

عاة قاد واىال    ا باملت، ويكون امكم إذ رى  طلب ا القضاا  ا للمتعة يكون غري متواىر

، و  جيدي الطاعنه قو ا أن ا أ رهت على طلب التطليال إلضارار  ب اا    صحيح القانون

ماااع صاااراحة الااانص القاااانوني مااان اشاااتاط أن يكاااون التطليااال دون طلاااب مااان الزوجاااة   

 . ستحقاق املتعة وهو األمراملنتفي من الدعوة

 احملكماااااااااااااة

 اعنة يف الطعن  الثاني بتاري حيث إن واقعات الطعنني تتحص  يف أن الط

   -  –حمكمااة  أبااوظيب لالساارة والاادعاوة املدنيااة واإلداريااة     وأماااه  17/6/2020 

علااى املطعااون ضااد  بطلااب امكاام بتطليق ااا عليااه    677/2020  أقاماات الاادعوة رقاام 

نخجا    ( وإلزاماه ..........و .......،  .......للضرر وعده ا نفاق وإاباات حضاانت ا ألو دهماا )    
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امل ار ونفقاة عادة ومتعاة ونفقاة احملضاونني شا ريا وتاوىري سايارة وساائل وبادل مواصاالت             

وأجرة حضانة ومسكن حضانة مخاث أو أجرته مع إلزامه بسداد أجرة املااا والك ربااا   

واإلنتنت واألاام وسداد املصروىات الدراسية للمحضونني بصفة دورية وتساليم ا صاورة   

، تاااداولت الااادعوة ر األو د و اىاااة األوراق الشخصااايةسااافطبااال األصااا  مااان جاااوازات  

قضات احملكماة    31/3/2021باهلسات على النحو املبني نحاضر جلساات ا وبتااري    

، 4/4/2021بتااري    462/2021، ىأقامات الطاعناة ا ساتئناص رقام     برى  الادعوة 

حكماات احملكمااة بعل اااا امكاام املسااتأنف والقضاااا جمااددا    24/5/2021بتاااري  و

التفريل بااني الطاعنااة واملطعااون ضااد  بطلقااة بائنااة وإلاازاه املطعااون ضااد   بااأن يااخدي           باا

درهم من تااري  صاريورة امكام باتاا وإاباات حضاانت ا        30000للطاعنة  مخلر م رها 

( وأن ياااخدي  اااا نفقاااة األو د املاااط ورين مبلاااغ  ................و  ...............،  .........لاااالو د ) 

شاااملة املأ اا  وامللاابس والسااكن واملواصااالت تسااري شاا ريا ماان تاااري        درهاام 4500

درهاام تسااري ماان تاااري  صااريورة امكاام باتااا وأن       200املطالبااة وأجاارة حضااانة مبلااغ    

مان جاوازات   ( وصاورة مصادقة    .............و  ...........،  .......يسلم ا ش ادات مايالد األو د )  

 .سفرهم ورى  ما عدا ذلك

 ت  الطرىااااان هاااااطا امكاااام ىأقااااااه  املطعااااون  ضاااااد   الطعاااان رقااااام    وحيااااث مل يااااار 

     366/2021 الطعاااان رقاااام    وأقاماااات الطاعنااااة  20/6/2021بتاااااري   360/2021

عاان لصاامه  وقااده و ياا   اا  طاارص مااط رة جوابيااة علااى ط    22/36/2021بتاااري  

، وقدمت النيابة العامة مط رة يف    طعن ىوضات ىي اا   طلب يف لتام ا رى  الطعن

ضام الطعانني ليصادر ىي ماا حكام       –يف غرىاة املشاورة    –للمحكماة الايت قاررت     الرأي

 مراىعة. ، ورأت أن الطعنني جديران بالنظر وحددت لنظرهما جلسة ب ريواحد

        360/2021: الطعن رقم   أو 

يادىع الطاااعن بعاده جاواز نظاار الادعوة لساابقة الفصاا  ىي اا باامكم الصااادر يف         وىياه 

وينعااي علااى امكاام املطعااون ىيااه فالفااة القااانون واخلطااأ يف     1/2020الاادعوة رقاام 

: أنااه مل   االاااة بين ااا يف تطبيقااه والقصااور يف التساابيب والفساااد يف ا سااتد ل  ألساابا    

ية باملرساوه بقاانون رقام    من قانون األحوال الشخصا  120يطبل التعدي  الوارد على املادة 

  باااملطعون ضاادها  وأن الضاارر   وقضااى بااالتطليل رغاام عااده ابااوت إضاارار    ، 2020/  5

 ، وألازه امكماني بعاده التوصاية    شرة بين ما أو عده إنفاقاه علي اا  يستحي  معه دواه الع

 .و ما يعيب امكم نا يستوجب نقضه، وهبرى  طلب التطليل
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وحيااث إنااه عاان  دىااع الطاااعن بعااده جااواز نظاار الاادعوة لسااابقة الفصاا  ىي ااا بااامكم     

ماان املرسااوه  118/1ىمااردود بأنااه ملااا  اناات املااادة  1/2020الصااادر يف الاادعوة رقاام 

 2005( لسانة  28بتعدي  بع  أحكااه القاانون ا حتاادي رقام )     2019/ 8بقانون رقم 

، وإن )إذا مل يثباات الضاارر تاارى  الاادعوة  يف شااأن األحااوال الشخصااية تاانص علااى أنااه    

و اان الابني   استمر الشقاق بني الزوجني ىللمتضارر من ماا أن يرىاع دعاوة جديادة .......(      

أن اساتمرار الشاقاق   -يف لصاوه هاط  الادعوة     -ط  املادة أن املشرع قد ارتأة من ه

بني الزوجني بعد رى  الدعوة األوىل بطلب التطليل مانعا من امكام بعاده جاواز نظار     

، و ان هطا يتماشاى ماع املقارر      ىي ا بالدعوة السابقة املرىوضةالدعوة لسابقة الفص

، وأناه واقعياا يف    مساائ  األحاوال الشخصاية موقوتاة    الصاادرة يف من أن حجية األحكااه  

الآلحقاة و م ماا    الفتة الآلحقة على صدور امكم السابل بالرى  و حتى رىع الدعوة

اق باني  ىعنه تكون قد استجدت وقائع جديدة تتمث  يف استمرار الشق قصرت هط  الفتة

  نظاار ماان قباا  احملكمااة يف مل تكاان حمااالطاارىني لااالل تلااك الفااتة وأن هااط  الوقااائع 

، ىضال عن حاره املشارع   ون للحكم السابل أية حجية بشأن االدعوة السابقة و  تك

واملاودة والر اة بعيادة    على أن يكون استمرار امياة الزوجية على أسااس مان الساكن    

 ع يكون على غري أساس حريا بالرى .، ومن ام ىعن هطا الدىعن الشقاق

مااان قاااانون األحاااوال  120عن لعاااده تطبياال امكااام للماااادة  وحيااث إناااه عااان نعاااي الطاااا 

( ىماردود بأناه ملاا  انات املاادة      2020لسانة   5) الشخصية املعدلة  باملرسوه بقاانون رقام  

إذا تعاطر الصالح باني الازوجني و انات اإلساااة       ( تنص علاى أناه )  4املط ورة يف ىقرت ا )

( و اان  مع نسبة اإلساااة أو ببدل يتناسب  مشت ة أوصى امكمان بالتفريل دون بدل

الاااطي عاااول علياااه امكااام   10/3/2020 امكماااان قاااد أابتاااا يف تقريرهماااا  املاااخرخ  

، إىل التفريال بين ماا بطلقاة بائناة     املطعون ىيه أن اإلسااة مشات ة باني الازوجني وانت ياا    

التطليل إعماااا  مكااام املاااادة  و انااات احملكماااة املطعاااون يف حكم اااا قاااد قضااات بااا   

الايت   2019لسانة   8املعدلة باملرساوه بقاانون رقام     وال الشخصيةمن قانون األح 121/2

( وعلاى ساند مان    ي نقتضى توصاية امكماني إن اتفقاا   ....حيكم القاض)تنص على أنه 

، ومان اام ىاعن حكم اا يكاون       التفريل باني الطارىني بطلقاة بائناة    اتفاق امكمني على 

، ويضااحى نعااي  قااانونالفة البيااان وجاااا مواىقااا لل  ساا 4/  120قااد طباال حكاام املااادة    

 .الطاعن على غري أساس حريا بالرى 
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وحيث إنه عن نعي الطاعن للقضاا بالتطليل رغم عده إضارار  بااملطعون ضادها ىماردود     

ماان قااانون األحااوال  120/4بأنااه ملااا  ااان املقاارر يف قضاااا هااط  احملكمااة عمااال باملااادة 

ماان  121/2وباملاادة    2020لسانة   5الشخصاية املعدلاة باملرساوه بقاانون ا حتاادي رقام       

وبنصااوه ىق اااا   2019لساانة  8ذات القااانون املعدلااة باملرسااوه بقااانون ا حتااادي رقاام     

 املااطهب املااالكي الااطي اسااتمدت منااه هااط  املااادة  قااول للياا  باان إسااحاق يف فتصاار   

أتيااااا القاضااااي ىااااأليا  ىنفااااط  و) ونفااااط طالق مااااا وإن مل ياااارا الزوجااااان ....( وقولااااه )

 اصم يف التحفة :( وقول ابن عحكم ما

 وما به قد حكما ميضي و                  إعطار للزوجني ىيما ىعال              

ان القاضااي ملاازه بااأن حيكاام نقتضااى حكاام امكمااني متااى اتفقااا عليااه و قاادما  لااه  

موقعااا من مااا و  يلتفاات إىل اعااتاا أي ماان الاازوجني علااى حكاام امكمااني أيااا  ااان  

، ىاعذا  كمني هو حصول الشقاق بني الزوجنيساس حكم اموجه ذلك ا عتاا ألن أ

تبني  ما حصاول الشاقاق مان لاالل رىا  الزوجاة للصالح وإصارارها علاى الطاالق ساا             

 ماا الطااالق ولااو مل يثباات إضاارار الاازوج بالزوجاة واباات رغبتااه يف إبقاااا العالقااة الزوجيااة   

ا  ااان ذلااك و ااان    ، ملاا ط  امالااة ليساات ىيااه ىائاادة مشااروعة     قائمااة ألن بقائ ااا يف هاا   

امكم املطعون ىيه قد التزه هطا الن ج ىعنه يكاون قاد صادر مواىقاا لصاحيح القاانون       

 .لشأن ، ويكون النعي جديرا بالرى وىقا  لر التعديالت الواردة يف هطا ا

وحيث إنه عن نعي الطاعن بأن امكم ألزه امكمني برى  التطليل ىماردود بأناه ملاا    

ماان قااانون األحااوال الشخصااية املعدلااة باملرسااوه بقااانون         121/3 ااان املقاارر باملااادة   

 ىيماا لاالف   أن  )علاى القاضاي تعادي  توصاية امكماني      2019لسانة   8ا حتادي رقام  

 ( و  اااان  امكماااان قاااد أوصااايا يف تقريرهماااا األول املااااخرخ     أحكااااه  هاااطا القاااانون   

جاة مان   برى  دعوة التطليل على سند من عده ابوت الضرر علاى الزو  19/10/2020

زوج ا وه   امال بشأن حتديد املسي  من الزوجني و انت هط  التوصية تتناق  ماع  

ل يف شاأن حتدياد املسا  مان     ما هو بني من صلب التقرير وتنطوي على ىساد يف ا ستد 

إذ قطااع بااأن   10/3/2021ذلااك تقرياارامكمني الثاااني املااخرخ   ، وقااد سااج   الاازوجني

، ومان  قانونايكون  معه التفريل بني الزوجني سائ ا   اإلسااة مشت ة بني الزوجني مما

ام ىعنه ما  ان على احملكمة من حرج ىيما ذهبات إلياه  مان تعادي  توصاية امكماني       

ي ، وعلااى ذلااك ىااعن النعاا باعتبااار  التطبياال الصااحيح للقااانون الااواردة يف تقريرهمااا األول 

 .يكون على غري أساس حريا بالرى 
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 366/2120: الطعن رقم  اانيا

وىيه تنعي الطاعنة على امكم املطعون ىيه اخلطاأ يف تطبيال القاانون وتفساري  وتأويلاه      

الادىاع ألسابا  االااة بينت اا      والقصور يف التسبيب والفساد يف ا ستد ل واإللاالل قال  

أناه رىا  طلب ااا املتعاة رغام عااده رضااها باالطالق وأن ااا مل تلجاأ إىل القضااا بطلااب          يف:

و مل ياراع    ىا  طلب اا نفقاة العادة،    ، وأناه ر مضاارة املطعاون ضاد  ب اا    إ  بسابب   التطليل

يسااار  يف تقاادير  لنفقااة األو د ورىاا  فاطبااة شااعبة الرواتااب باااإلدارة العامااة للقااوات       

ناا   ،ة للوقوص على حقيقاة  مقادار راتباه، ورىا  طلب اا أجارة مساكن الزوجياة        املسلح

 .  يعيب امكم ويستوجب نقضه

، ذلك أنه ملا  انت املاادة  غري سديدطاعنة لرى  طلب ا املتعة ىعنه وحيث إنه عن نعي ال

إذا طلل الزوج زوجته املادلول ب اا   ألحوال الشخصية قد نصت على أنه )من قانون ا 140

وجااااا يف  يف زواج صاااحيح بعرادتاااه املنفاااردة ومااان غاااري طلاااب من اااا اساااتحقت متعاااة ........(

ق باعرادة  د الطي وضعه القانون أن يكون الطالالقي رة اإليضاحية  طا القانون أن )املط

 ااان بطلااب من ااا مل ، ىااعن الاازوج وتصاارىه ا نفاارادي، وأن يكااون دون طلااب ماان املاارأة

( وقد استقرت أحكاه حمكماة الانق  علاى أناه إذا  انات الزوجاة هاي        جتب  ا املتعة

قاق ا للمتعاة  اليت طلبت التطليل ومل يقم الزوج بطالق ا بعرادته املنفردة ىعن شارط اساتح  

، ملا  ان ذلك و انات الطاعناة هاي الايت طلبات التطليال ومل يكان        غري متواىريكون 

سااتحقاق ا للمتعااة يكااون غااري    ، ىااعن شاارط ا قااد قاااه بطالق ااا بعرادتااه املنفااردة    الاازوج 

، ا باملتعاة قاد واىال صاحيح القاانون     ، ويكون امكم إذ رىا  طلب اا القضااا  ا    متواىر

ن ا أ رهت على طلب التطليل إلضرار  ب ا مع صاراحة الانص   و  جيدي الطاعنه قو ا أ

تعااة وهااو  القااانوني ماان اشااتاط أن يكااون التطلياال دون طلااب ماان الزوجااة  سااتحقاق امل    

 .األمراملنتفي من الدعوة

، ىماردود ناا هاو مقارر مان أن      اعنة لعاده القضااا  اا بنفقاة عادة     وحيث إنه عن نعي الط

ماان  69ادة لاا ا   تسااتحل نفقااة عاادة عمااال بأحكاااه املاااملطلقاة البائنااة الاايت مل يثباات   

وماان ااام ىعن ااا      ، والطاعنااة إذ طلقاات بائنااا وليساات حااامال   قااانون األحااوال الشخصااية  

، ويكاون امكام إذ مل يقا   اا باطلك قاد صاادص صاحيح القاانون          تستحل نفقة عادة 

 .وهو ما يكون معه النعي على غري أساس حريا بالرى 
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، ىاال حارج علاى    القضااا  اا باأجرة مساكن زوجياة     اعناة بارى    وحيث إنه عان نعاي الط  

. ممااا ن ماان ضاامن طلبات ااا املطروحااة علي ااااحملكمااة إن مل تعاارا لااه قساابانه مل يكاا

 .القانوني والواقعي جديرا بالرى  يكون معه النعي مفتقدا ألساسه

رواتاب  وعده فاطبة شعبة ال نة بشأن ضللة مقدار نفقة األو دوحيث إنه عن نعي الطاع

املطعاون ضاد  ىماردود    باإلدارة العامة بالقوات املسلحة للوقوص على حقيقاة مقادار راتاب    

ماان املقاارر يف قضاااا هااط  احملكمااة عمااال  بنصااوه ىق اااا مااطهب مالااك     بأنااه ملااا  ااان

من قانون األحوال الشخصية، أن حملكماة املوضاوع    63املعمول به يف الدولة ونص املادة 

ساب مان النفقاة ماع حاجاة املنفال علياه وماع القادرة املالياة للمنفال            يف نطاق حتديد ماا يتنا 

انطالقا  مان الوضاع ا قتصاادي زماناا ومكاناا،  اما  السالطة يف تقاديرها دون رقياب          

و ااان  . علي ااا يف ذلااك مااا داه قضااا ها ىيااه قائمااا  علااى أساابا  سااائ ة تكفااي مملااه     

الصااادرة عان اإلدارة العامااة  ان راتااب الطااعن ا مجااالي  الشا ري حسااب الشا ادة    الثابات  

رهام و اان   د 9100قادر     15/4/2021للقوات املسلحة التابع  اا الطااعن  واملخرلاة    

أربعااة آ ص  ، و اناات النفقااة املفروضااة للمحضااونني ومقاادارها   احملضااونون االاااة أو د 

وما اساتقر علياه   املشار الي ا أعال   63قد روعي ىي ا نص املادة  ومخسمائة درهم ش ريا

 امكام املطعاون ىياه    ىاعن   .مان وجاو  أ  تقا  عان حاد الكفاياة       جت اد هاط  احملكماة  ا

و  تثرياب   النعاي غاري قاائم علاى اسااس.     مما يكون معاه  قد طبل صحيح القانون يكون 

عامااة علااى احملكمااة  إن التفتاات عاان طلااب الطاعنااة فاطبااة شااعبة الرواتااب باااإلدارة ال      

راتاب املطعاون ضاد  ملاا هاو مقارر مان أناه            حقيقاة مقادار   للقوات املسلحة للوقاوص علاى  

إلزاه على احملكمة نخاطبة أي ج ة لالستعاله من ا عن مستند يفيد أحد األطراص ماا  

، و اان هاطا هاو الشاأن يف الادعوة إذ      امصول علياه بااإلجرااات املقاررة    مل يثبت تعطر

ن اام  وم .اات املقررة  باإلجرامل تقده الطاعنة ما يفيد تعطر حتصل ا على املستند املطلو

 .ىعن النعي يكون حريا بالرى 

 186وحيث إنه عن الرسوه واملصروىات ىعن احملكماة تقضاي ىي اا علاى ضاوا املاادتني       

 .من  ئحته التنظيمية 55ملدنية و من قانون اإلجرااات ا
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 26/7/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 أزهري مبارك، مصطفي عبيدوعضوية السادة املستشارين/ 

 (35) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  396)الطعن رقم 

 . إابات" بوجه عاه ". حضانة. حمكمة املوضوع " سلطت ا "( 1

قاادرة علااى علااى الصااالح وال حممولااةهااي . ملرتيااة األوىل يف ترتيااب اماضااننيا ه يف ا -

 .ذلك عليه إابات ما يدعيه لالص. من يدعى مضانةالقياه بواجبات ا

اساااتخاله أن اماضااانة أهااا  للحضاااانة وتقاااديرما إذا  انااات الشاااروط الواجاااب        -

يت تساااتق  بتقاااديرها . مااان مساااائ  الواقاااع الاااىرهاااا يف اماضااانة متاااواىرة مااان عدماااهتوا

 .  حمكمة املوضوع. مثال

  

 . طالق. متعة( 2

زواج صاااحيح متعاااة إذا  اااان الطاااالق بااااإلرادة   اساااتحقاق املطلقاااة املااادلول ب اااا يف   -

ماان قااانون األحااوال   140دة املااا. ومل يثباات أنااه  ااان بطلااب ماان الزوجااة   املنفااردة للاازوج  

.   تاالزه باني   زوج لروج الزوجة من مسكن الزوجية  ينال من ذلك ادعاا ال. الشخصية

 .  مسكن الزوجية واستحقاق ا املتعة الزوجة يف كأن تر

  

 . ة. نفقةرجعه. عد( 3

 .  رجعيا  نفقة لالل العدة. أساس ذلك وعلته. مثالاملطلقة استحقاق  -

  

 . طالق. م ر( 4

 اان الطاالق قاد مت بنااا علاى      إذا نوناة  دون نظار ملاا    يمخج  امل ر حيا  بالوىااة أو الب   -

الزمااه نخجاا   نعااي الطاااعن علااى امكام باخلطااأ إذ  طلاب ماان الزوجااة أو باادون طلب اا .  

 .ى طلب الزوجة غري سديدمن ان الطالق قد مت بناا علامل ر برغم 
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 . أجرة. حضانة. مسكن امضانة( 5

ملسااكن .   يصااار إىل امسااكن امضااانة ولاايس املسااكن عينااا     األصاا  هااو أجاارة   -

 ساكن . نعاي الطااعن علاى امكام باخلطاأ إذ قضاى ببادل م       العينى إ  باتفاق الطارىني 

 .غري أساس . علىامضانة رغم وجود املسكن عي ينا

  

 نفقة. . حمكمة املوضوع ( أجرة. حضانة. مسكن امضانة.6

. . ماا داه ساائ ا   عي. موضاو ةحتديد النفقات وما يلحل ب ا من أجرة مساكن امضاان   -

 .  مثال

  

( للمطعاون  .........و .........وحيث إن ما ينعا  الطاعن بشاأن إساناد حضاانة الولادين )      -1

ماان قااانون األحااوال الشخصااية قااد رتباات       146ت املااادة بأنااه ملااا  اناا  ضاادها ىمااردود  

، وهاااى حممولاااة علاااى الصاااالح  ياااا وجعلااات األه يف املرتباااة األوىل اماضااانني ترتيباااا قطع

، مان يادعي لااالص ذلاك إاباات ماا يدعيااه     والقادرة علاى القيااه بواجباات امضااانة وعلاى      

 اناات   أهاا  للحضااانة، وتقاادير مااا إذا   اماضاانة  و ااان ماان املقاارر أن اسااتخاله أن    

، مان أماور الواقاع الايت تساتق       عدماه  الشروط الواجب تواىرها يف اماضنة متواىرة مان 

بتقديرها حمكمة املوضوع نا  ا من سلطة ى م الواقع يف الدعوة ب ري معقب علي ا يف 

ئ ة  اا أصال ا الثابات يف    ذلك من حمكمة النق  متاى أقامات قضاااها علاى أسابا  ساا      

اعتمد يف قضائه للمطعون ضادها بامضاانة علاى ساند مان       و ان امكم قد  ،األوراق

ن مصاالحت ما يف البقاااا يف ، وأوقاجااة مضااانة أم مااا أن احملضااونني يف ساان امضااانة  

إىل درجاة نازع حضاانت ا عان      وأن ماا نسابه الطااعن إىل املطعاون ضادها   يارق       حضانت ا

غاري صاامة    ن ضادها املطعاو  ا يفياد أن ، ومن ام ىعن األوراق  تكون قد للات مما  ولدي ا

، 143ط املنصاوه علي اا يف املاادتني    أو عده توىرها على أي شرط من الشارو  لحضانةل

 تكاون أهاال للحضاانة ومان اام ىاعن      وعلى ذلك ىعن اا  من قانون األحوال الشخصية  144

يكون مصيبا ىيما ذهب إليه ويتماشى ماع التطبيال الساليم للنصاوه الشارعية       امكم

النعاي جمارد جادل موضاوعي يف     معاه  يكاون   هاو ماا  و ،الادعوة   والقانونية اليت حتكام 

و  جياادي الطاااعن يف  ،  جيااوز إاارتااه أماااه حمكمااة الاانق ساالطة حمكمااة املوضااوع 

ذلك جسكه باعتداا املطعون ضدها على احملضاونني إزاا حتصا  املطعاون ضادها علاى      

ا سااااتئناىية رقاااام  يف القضااااية ( ...........الاااايااة ماااان ت مااااة اعتاااادائ ا علااااى احملضااااون )  
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أباااوظيب وماااا جااااا قيثياااات ذلاااك امكااام مااان أن الطااااعن  اااان هاااو    1667/2021

الشا ي ىي ا وأنه مل يكن موجودا وقات حادوم الواقعاة املادعى ب اا وأن أقوالاه جااات        

سااابل يف  مرساالة لعااده وجااود دلياا  طاايب يفيااد إصااابة اجملااإ عليااه وأن التقرياار املرىاال       

ا   جيديه ادعاا  بتك املطعاون ضادها مساكن الزوجياة      م ،تار ه على تلك الواقعة

وتر  ا احملضونني إذ   ين   ذلك دليال إزاا د لة حتصا  املطعاون ضادها علاى األمار      

كين اا مان الادلول يف مساكن     باعلزاه الطااعن مان ج    2401/2020على عريضة رقم 

 بااأن اعتااداا   الطاايب.........، و  علااى احملكمااة إن التفتاات عاان تقريااري مر ااز     الزوجيااة

املطعااون ضاادها علااى احملضااونني  ااان لااه أااارا ساايئا علااى نفساايت ما لتحصاا  املطعااون      

اساتئناص   2021/  1667رقام   ضدها علاى الايااة مان ت ماة  ذلاك ا عتاداا يف القضاية       

 .ابوظيب

وحيث إنه عن نعي الطاعن إللزامه نتعة للمطعون ضدها ىماردود بأناه ملاا  انات      -2

إذا طلاال الاازوج زوجتااه  نااه )نون األحااوال الشخصااية قااد نصاات علااى أ   ماان قااا  140املااادة 

املاادلول ب ااا يف زواج صااحيح بعرادتااه املنفااردة وماان غااري طلااب من ااا اسااتحقت متعااة ......(   

و ان من املقرر يف قضاا هاط  احملكماة أناه إذا   اان الطاالق بااإلرادة املنفاردة للازوج         

حملكماة باملتعاة ىعن اا تكاون طبقات      ومل يثبت أنه  ان بطلب مان الزوجاة وقضات  اا ا    

، ملا  ان ذلك و ان امكم املستأنف املخياد باامكم املطعاون    القانون تطبيقا سليما

طااالق ماان طاارص  ىيااه قااد قضااى للمطعااون ضاادها نتعااة علااى سااند ماان أنااه مت إيقاااع ال     

دون أن ينااال ماان ذلااك  ،الطاااعن دون طلااب من ااا، ىعنااه يكااون قائمااا علااى أساااس سااليم  

عن بعااده اسااتحقاق املطعااون ضاادها للمتعااة خلروج ااا ماان مسااكن الزوجيااة   ادعاااا الطااا

مساااكن الزوجياااة    ىتقااااد ذلاااك للساااند القاااانوني إذ  تاااالزه باااني أن تقااار الزوجاااة يف      

 ، ومن اام ىاعن النعاي   قرار ليس شرطا  ستحقاق ا املتعة، إذ أن ذلك الواستحقاق ا املتعة

 .يكون على غري أساس حريا بالرى 

عن نعي الطاعن إللزامه  بأداا نفقة عادة للمطعاون ضادها ىماردود بأناه      وحيث إنه  -3

ملا  ان  املقرر شرعا وقانوناا مان أن املطلقاة رجعياا تساتحل نفقاة لاالل العادة لكون اا          

من قاانون األحاوال    69تظ  حمتبسة لزوج ا و ا  ام  حقوق الزوجة عمال بنص املادة 

حفاة : ) وحاال ذات طلقاة رجعياة ..يف عادة      الشخصية ويقول ابان عاصام ر اه اهلل يف الت   

ن الثابااات باااامللف األساااري رقااام   حالاااة الزوجياااة ( مااان واجاااب اإلنفااااق علي اااا ، و اااا   

أن طاالق الطااعن للمطعاون ضادها  ااان رجعياا ومان اام ىعن اا تسااتحل          6437/2020
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نفقة العدة وهو ما يكون معه امكم قد صدر مواىقاا للشارع والقاانون ويكاون النعاي      

 .غري أساس حريا بالرى  عليه على

وحيث إنه عن نعي الطاعن لقضاا امكم بعلزامه نخلر صاداق املطعاون ضادها     -4

، قاد مت بنااا علاى طلب اا ى اري ساديد       رغم عده اساتحقاق ا لاه علاى ساند مان أن الطاالق      

جيااوز ن األحااوال الشخصااية تاانص علااى أنااه )  ماان قااانو 52/1ذلااك أنااه ملااا  اناات املااادة   

يف تعليق اا  ( وبينات املاط رة اإليضااحية    العقد جيله  ال أو بعضا حنيتعجي  امل ر أو تأ

( و اان ماخدة   ون اساتحقاقه بالوىااة أو البينوناة   يراد بتأجيله أن يكعلى هط  املادة أنه )

الطاالق قاد مت دون    ، دون نظار ملاا إذا  اان     امل ار حيا  بالوىااة أو البينوناة    ذلك أن مخج

وأن تطرع الزوج بأن الطاالق  اان بنااا علاى      لب ا،طلب من الزوجة، أه  ان بناا على ط

، ناا يكاون   مخجا  امل ار يفتقاد أساساه القاانوني     طلب الزوجة للت ر  من التزامه باأداا  

 اان  ولاو   -متاى اساتحل بالوىااة أو البينوناة      -عه للمطلقة امل يف مخلر صداق ا م

أن الزوجاة تساتحل   ، وقد استقر قضاا هط  احملكمة على الطالق قد مت بناا على طلب ا

، وماان ااام ىااعن ينونااة دون النظاار أليااة أساابا  ألاارةامل اار وحياا  املخجاا  منااه بالوىاااة أو الب

 .النعي يكون على غري أساس حريا بالرى 

الطااعن للقضااا ببادل مساكن امضاانة رغام وجاود املساكن         وحيث إنه عن نعي  -5

عينا وىل ما نصت ىمردود بأن األص  هو أجرة مسكن امضانة وليس املسكن عينا، 

من قاانون األحاوال الشخصاية وأناه   يصاار إىل املساكن العايإ إ          148/2عليه املادة 

، و  ضاااري مااان ذلاااك لااانص ألمااار املنتفاااي يف الااادعوة املطروحاااةباتفااااق الطااارىني وهاااو ا

امكم على أن يكون أداا األجرة مان تااري  إلاالا املطعاون ضادها بيات الزوجياة وهاو         

 .ي على غري أساس متعينا رىضهما يكون معه النع

وحيث إنه عن نعي الطاعن للم ا ة يف تقدير بدل مساكن امضاانة ىماردود بأناه      -6

ملااا  ااان ماان املقاارر يف قضاااا هااط  احملكمااة عمااال بنصااوه ىق اااا املااطهب املااالكي       

املعمول به يف الدولة أن لقاضي املوضوع  ام  السلطة يف حتديد النفقات وما يلحل ب اا  

رة مسكن حضانة انطالقا من تقدير  ملقتضى الوضع ا قتصادي زماناا ومكاناا   من أج

، و انت احملكمة املطعاون يف حكم اا قاد رأت يف    دة سعة املنفل وحال املنفل عليهومل

درهام سانويا    80، 000نطاق سلطت ا التقديرية تقدير أجرة مسكن امضانة يف مبلاغ  

درهام شا ريا وأن    50، 000لطااعن يتجااوز   على سند مان أن الثابات بااألوراق أن راتاب ا    

احملكماة ىياه احملاددات     التقدير قد جاا مناسبا  وقد راعت، وأن ذلك احملضونني اانان

ماان قااانون األحااوال الشخصااية و مااا جاااا يف الاادلي         63/2القانونيااة الااواردة يف املااادة   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

224 

يا ىيماا  ، ومن ام ىعن النعاي يضاحى جاد  موضاوع    اإلرشادي لدعاوة األحوال الشخصية

حملكمة املوضوع من سلطة يف حتصي  ى م الواقاع يف الادعوة وتقادير األدلاة ىي اا وهاو       

 .ما  جيوز أن يثار أماه حمكمة النق  مما يتعني معه رىضه

 احملكماااااااااااااة

وأمااااه   2/3/2021حياااث إن واقعاااات الطعااان تتحصااا  يف أن  املطعاااون ضااادها  تااااري  

أقامااات الااادعوة رقااام    -   –ة املدنياااة واإلدارياااة حمكماااة أباااوظيب لالسااارة والااادعاو 

درهام   8000على الطاعن  بطلب امكم بعلزامه بأن يخدي  ا نفقة بناوة   509/2021

درهاام 45000درهاام للعاااه ومتعااة   90، 000شاا ريا ونفقااة عاادة وأجاارة مسااكن عاادة    

 دينااار أردنااي أو مااا يعاد ااا بالاادرهم اإلماااراتي وحضااانة وأجاارة       7000ومااخلر صااداق  

، علااى سااند ماان أن ااا  اناات   هاام وتسااليم ا جااوازي ساافر احملضااونني  در 1000حضااانة 

منااه علااى ىااراو الزوجيااة الولاادين     وأن ااا أعباات  26/1/2021زوجتااه وأنااه طلق ااا يف   

 .  ( وأن ما بيدها2009.........املولود يف و  2012املولودة يف ).........

عااون ضاادها للولاادين ) ...... قضاات احملكمااة بعابااات حضااانة املط 22/4/2021وبتاااري  

درهم ش ريا تسري من تاري  امكام بعاد    500( وإلزاه الطاعن بأجرة حضانة  و..........

درهم لكام  ىتة العدة وتستوىى بعد صريورة امكم  5000صريورته باتا ونفقة عدة 

درهاام علااى أربعااة أقساااط متساااوية تسااتوىى شاا ريا بعااد صااريورة         12000باتااا ومتعااة  

ل الزوجياة  درهم تسري من تاري  إلاالا مناز   3000باتا وأجرة مسكن حضانة امكم 

درهام بالساوية بين ماا شااملة للطعااه       3000.... و............ ( شا ريا   ونفقة بناوة لولادي ما )  

والكسااوة ومصاااريف املواصااالت تسااري ماان تاااري  املطالبااة القضااائية وتسااتوىى بعااد          

م ا صاورتني مصادقتني مان أصالي جاوازي سافر       صريورة امكام باتاا وبعلزاماه باأن يسال     

 .احملضونني )...... و...........(

وحياث إن هاطا القضااا مل يلاال قباو  لادة الطارىني ىأقاماات املطعاون ضادها ا سااتئناص         

 626/2021قاه الطاعن ا ساتئناص رقام    وأ 29/4/2021بتاري     571/2021رقم 

دائارة   –س  –واإلدارياة   وة املدنياة و ظيب لالسرة والادعا أماه حمكمة  أب  9/5/2021

حكماااات  15/6/2021و بتاااااري    لت ااااات واألحااااوال الشخصااااية األوىل اسااااتئناص ا

احملكمة بعل اا امكم املستأنف يف رىضاه ماخلر الصاداق والقضااا مان جدياد باعلزاه        

م اإلمااراتي  ديناار أردناي أو ماا يعاد اا بالادره      7000الطاعن بأن يخدي للمطعون ضدها 

، وبتعديلااه ىيمااا قضااى بااه ماان أجاارة مسااكن امضااانة وذلااك   مااخلر الصااداق ماان قبياا 
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الالا املطعاون ضادها بيات     درهم سنويا اعتبارا من تاري  80،  000بتحديدها يف مبلغ 

، وجعااا  نفقاااة الولااادين شااااملة الطعااااه والكساااوة بأنواع اااا والتطبياااب وقيماااة   الزوجياااة

نقااا  وا تصاااا ت وماااا يعتاااي مااان  اسااات الك املياااا  والك ربااااا واإلنتنااات ومصااااريف الت 

ييد امكام املساتأنف   الضروريات قكم العرص والعادة و  تستقيم امياة إ  به ، وبتأ

 .ىيما عدا ذلك

 396/2021وحياث مل يارت  الطااعن هاطا امكاام ىأقااه الطعان املطاروح حتات رقاام         

 اا  جوابية علاى الطعان طلبات ىي   وقدمت املطعون ضدها مط رة  28/6/2021بتاري    

، وقاادمت النيابااة العامااة مااط رة ىوضاات ىي ااا الاارأي للمحكمااة الاايت رأت أن         رىضااه

  مراىعة.ظر وحددت لنظر  جلسة ب ريالطعن جدير بالن

وحيث ينعي الطاعن على امكم املطعون ىيه اخلطأ يف تطبيل القانون وتأويله وتفساري   

األوراق لسااتة جوانااب ماان  والقصااور يف التساابيب والفساااد يف ا سااتد ل وفالفااة الثاباات 

: أنه أيد امكم املستأنف يف إسناد حضاانة الولادين ) ....... و........... ( للمطعاون    بين ا يف

ضدها رغم أن مصلحت ما تكمن يف البقاا معه ومل يراع عده أمانت اا  عتادائ ا علي ماا    

م مما أار يف نفسيت ما وتر  ماا وم اادرة مساكن الزوجياة وأهادر تقريار مر از الادع        

، وقضاى للمطعاون ضادها باملتعاة     )الطااعن(  ا جتماعي الطي أوصى ببقائ ماا ماع أبي ماا   

، وقضاى  اا ناخلر الصاداق       ا  اا وخلروج اا مان مساكن الزوجياة     رغم عده استحقاق

فقة العدة رغم عاده اساتحقاق ا   ،  ما قضى  ا بنق  ان بناا على طلب ارغم أن الطال

، ومل ياراع يف تقادير  بادل    وىري  ذلاك املساكن  ن امضانة رغم تا وقضى ببدل مسك  ا

وهااو مااا يعيااب   ،والديااه املريضااني وشااقيقته الكااية  املسااكن التزاماتااه املاليااة إلعالتااه 

 .امكم ويستوجب نقضه

وحياااث إن ماااا ينعاااا  الطااااعن بشاااأن إساااناد حضاااانة الولااادين ) .... و.............. ( للمطعاااون  

ماان قااانون األحااوال الشخصااية قااد رتباات       146بأنااه ملااا  اناات املااادة    ضاادها ىمااردود  

، وهاااى حممولاااة علاااى الصاااالح  ياااا وجعلااات األه يف املرتباااة األوىل اماضااانني ترتيباااا قطع

والقدرة على القيااه بواجباات امضاانة وعلاى مان يادعي لاالص ذلاك إاباات ماا يدعياه ،            

أهاا  للحضااانة، وتقاادير مااا إذا  اناات     اماضاانة  و ااان ماان املقاارر أن اسااتخاله أن    

، مان أماور الواقاع الايت تساتق       ىرها يف اماضنة متواىرة مان عدماه  ط الواجب تواالشرو

بتقديرها حمكمة املوضوع نا  ا من سلطة ى م الواقع يف الدعوة ب ري معقب علي ا يف 

ذلك من حمكمة النق  متاى أقامات قضاااها علاى أسابا  ساائ ة  اا أصال ا الثابات يف          
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ائه للمطعون ضادها بامضاانة علاى ساند مان       و ان امكم قد اعتمد يف قض ،األوراق

ن مصاالحت ما يف البقاااا يف ، وأوقاجااة مضااانة أم مااا أن احملضااونني يف ساان امضااانة  

إىل درجاة نازع حضاانت ا عان      وأن ماا نسابه الطااعن إىل املطعاون ضادها   يارق       حضانت ا

صاامة  غاري  املطعاون ضادها    ا يفياد أن ، ومن ام ىعن األوراق  تكون قد للات مما  ولدي ا

 أو عاااده توىرهاااا علاااى أي شااارط مااان الشاااروط املنصاااوه علي اااا يف املاااادتني   لحضاااانة ل

تكون أهال للحضانة ومن اام  وعلى ذلك ىعن ا من قانون األحوال الشخصية  144،143

يكااون مصاايبا ىيمااا ذهااب إليااه ويتماشااى مااع التطبياال السااليم للنصااوه     امكاام  ىااعن

النعااي جماارد جاادل   معااه  يكااون  هااو مااا  و ،عية والقانونيااة الاايت حتكاام الاادعوة   الشاار

و  جيادي   ،  جيوز إاارتاه أمااه حمكماة الانق     موضوعي يف سلطة حمكمة املوضوع 

الطاعن يف ذلك جسكه باعتاداا املطعاون ضادها علاى احملضاونني إزاا حتصا  املطعاون        

ة ضدها على الايااة مان ت ماة اعتادائ ا علاى احملضاون ) ........... ( يف القضاية ا ساتئناىي        

أباوظيب وماا جااا قيثياات ذلااك امكام مان أن الطااعن  اان هااو          1667/2021رقام  

الشا ي ىي ا وأنه مل يكن موجودا وقات حادوم الواقعاة املادعى ب اا وأن أقوالاه جااات        

سااابل يف  مرساالة لعااده وجااود دلياا  طاايب يفيااد إصااابة اجملااإ عليااه وأن التقرياار املرىاال       

ادعاا  بتك املطعاون ضادها مساكن الزوجياة      ما   جيديه  ،تار ه على تلك الواقعة

وتر  ا احملضونني إذ   ين   ذلك دليال إزاا د لة حتصا  املطعاون ضادها علاى األمار      

كين اا مان الادلول يف مساكن     باعلزاه الطااعن مان ج    2401/2020على عريضة رقم 

اا  الطاايب بااأن اعتااد  .........، و  علااى احملكمااة إن التفتاات عاان تقريااري مر ااز   الزوجيااة

املطعااون ضاادها علااى احملضااونني  ااان لااه أااارا ساايئا علااى نفساايت ما لتحصاا  املطعااون      

اساتئناص   2021/  1667ضدها علاى الايااة مان ت ماة  ذلاك ا عتاداا يف القضاية رقام         

 ابوظيب .

وحيث إنه عن نعي الطاعن إللزامه نتعة للمطعون ضادها ىماردود بأناه ملاا  انات املاادة       

الشخصاية قاد نصات علاى أناه ) إذا طلال الازوج زوجتاه املادلول          من قانون األحوال  140

ب ا يف زواج صحيح بعرادته املنفردة ومان غاري طلاب من اا اساتحقت متعاة ......( و اان مان         

 ان الطالق باإلرادة املنفاردة للازوج ومل يثبات أناه      يف قضاا هط  احملكمة أنه إذا املقرر

تكاون طبقات القاانون تطبيقاا      عة ىعن ا ان بطلب من الزوجة وقضت  ا احملكمة باملت

، ملا  ان ذلك و ان امكام املساتأنف املخياد باامكم املطعاون ىياه قاد قضاى         سليما

للمطعون ضدها نتعة علاى ساند مان أناه مت إيقااع الطاالق مان طارص الطااعن دون طلاب           
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دون أن يناال مان ذلاك ادعااا الطااعن بعاده        ،من ا، ىعنه يكاون قائماا علاى أسااس ساليم     

قاق املطعااون ضاادها للمتعااة خلروج ااا ماان مسااكن الزوجيااة  ىتقاااد ذلااك للسااند     اسااتح

، إذ أن عااةالقااانوني إذ  تااالزه بااني أن تقاار الزوجااة يف مسااكن الزوجيااة واسااتحقاق ا املت  

ي يكاون علاى غاري أسااس     ، ومان اام ىاعن النعا    قرار ليس شرطا  ستحقاق ا املتعاة ذلك ال

 .حريا بالرى 

مطعاون ضادها ىماردود بأناه ملااا     لزاماه  باأداا نفقاة عادة لل    وحياث إناه عان نعاي الطااعن إل     

املقرر شرعا وقانونا من أن املطلقة رجعيا تساتحل نفقاة لاالل العادة لكون اا تظا         ان 

ماان قااانون األحااوال   69حمتبسااة لزوج ااا و ااا  اماا  حقااوق الزوجااة عمااال باانص املااادة    

قااة رجعيااة ..يف عاادة طل) وحااال ذات اباان عاصاام ر ااه اهلل يف التحفااة : الشخصااية ويقااول

، و اااان الثابااات باااامللف األساااري رقااام      حالاااة الزوجياااة( مااان واجاااب اإلنفااااق علي اااا     

أن طااالق الطاااعن للمطعااون ضاادها  ااان رجعيااا وماان ااام ىعن ااا تسااتحل  6437/2020

ي نفقة العدة وهو ما يكون معه امكم قد صادر مواىقاا للشارع والقاانون ويكاون النعا      

 .ى عليه على غري أساس حريا بالر

وحيث إنه عن نعي الطاعن لقضاا امكم بعلزاماه ناخلر صاداق املطعاون ضادها رغام       

، ذلاك أناه   لى طلب ا ى ري ساديد عده استحقاق ا له على سند من أن الطالق قد مت بناا ع

أو جيوز تعجيا  امل ار   ن األحوال الشخصية تنص على أنه )من قانو 52/1ملا  انت املادة 

يف تعليق اا علاى هاط  املاادة     ( وبينت املط رة اإليضاحية لعقدتأجيله  ال أو بعضا حني ا

  ( و اان ماخدة ذلاك أن مخجا    ون اساتحقاقه بالوىااة أو البينوناة   يراد بتأجيله أن يكأنه )

الطاااالق قاااد مت دون طلاااب مااان   ، دون نظااار ملاااا إذا  اااانامل ااار حيااا  بالوىااااة أو البينوناااة 

أن الطااالق  ااان بناااا علااى طلااب ، وأن تااطرع الاازوج بااالزوجااة، أه  ااان بناااا علااى طلب ااا

، ناا يكاون معاه    مخجا  امل ار يفتقاد أساساه القاانوني     الزوجة للت ر  مان التزاماه باأداا    

 ااان  ولااو  -متااى اسااتحل بالوىاااة أو البينونااة     -يف مااخلر صااداق ا   للمطلقااة اماال 

، وقد استقر قضاا هط  احملكمة على أن الزوجاة تساتحل   الطالق قد مت بناا على طلب ا

، وماان ااام ىااعن ينونااة دون النظاار أليااة أساابا  ألاارةوحياا  املخجاا  منااه بالوىاااة أو البامل اار 

 .ي يكون على غري أساس حريا بالرى النع

،  الطاعن للقضاا ببادل مساكن امضاانة رغام وجاود املساكن عيناا       وحيث إنه عن نعي 

ىمردود بأن األص  هو أجرة مسكن امضانة وليس املسكن عيناا وىال ماا نصات علياه      

من قانون األحوال الشخصية وأنه   يصار إىل املسكن العيإ إ  باتفااق   2/ 148ادة امل
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، و  ضاري مان ذلاك لانص امكام علاى       عوة املطروحةالطرىني وهو األمر املنتفي يف الد

 أن يكون أداا األجرة من تاري  إلالا املطعون ضدها بيات الزوجياة وهاو ماا يكاون معاه      

 .ىضهالنعي على غري أساس متعينا ر

وحياث إنااه عاان نعااي الطاااعن للم ااا ة يف تقادير باادل مسااكن امضااانة ىمااردود بأنااه ملااا   

 ان من املقرر يف قضاا هط  احملكمة عمال بنصاوه ىق ااا املاطهب املاالكي املعماول      

بااه يف الدولااة أن لقاضااي املوضااوع  اماا  الساالطة يف حتديااد النفقااات ومااا يلحاال ب ااا ماان 

قاادير  ملقتضااى الوضااع ا قتصااادي زمانااا ومكانااا  أجاارة مسااكن حضااانة انطالقااا ماان ت 

، و انت احملكمة املطعاون يف حكم اا قاد رأت يف    دة سعة املنفل وحال املنفل عليهومل

درهام سانويا    80، 000نطاق سلطت ا التقديرية تقدير أجرة مسكن امضاانة يف مبلاغ   

شا ريا وأن  درهام   50، 000على سند مان أن الثابات بااألوراق أن راتاب الطااعن يتجااوز       

، وأن ذلك التقدير قد جاا مناسبا  وقد راعت  احملكمة ىياه احملاددات   احملضونني اانان

مااان قااانون األحاااوال الشخصااية و ماااا جاااا يف الااادلي      63/2القانونيااة الاااواردة يف املااادة   

، ومن ام ىاعن النعاي يضاحى جاد  موضاوعيا ىيماا       اإلرشادي لدعاوة األحوال الشخصية

سلطة يف حتصي  ى ام الواقاع يف الادعوة وتقادير األدلاة ىي اا وهاو         حملكمة املوضوع من

 .ما  جيوز أن يثار أماه حمكمة النق  مما يتعني معه رىضه
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 2/8/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 .ركوعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد، أزهري مبا

 (36) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  280)الطعن رقم 

" الادىع   . دىاوع قضاي . أحاوال شخصاية . قاوة ا مار امل    ( إابات " حجية األمر املقضاي " 1

 . بعده جواز نظر الدعوة "

ومشااروطه  حااوال الشخصااية مخقتااة  حجيااة ا حكاااه الباتااة الصااادرة يف دعاااوة األ     -

ا ر علااى أساساا ا امكاام األول علااى حا اا  صاادباسااتمرار بقاااا األوضاااع واألحااوال الاايت   

  النزاع.  وجييز نظر . ت ري تلك األوضاع برتب زوال حجية امكم وعده ت ريها

بل القضاا برى  أجرة لادمة ومصاريف اساتقدام ا لعاده املاالاة اام اباوت      سمثال ل -

 .  يف الدعوة الثانية توىر شروط ا  

  

 . دين. نفقة( 2

ماا  ديد املبالغ الواجبة عليه يف نطااق النفقاة و  ى املنفل عند حت  بالديون اليت عل  عي -

. نعاي الطااعن املخساس علاى أن علياه دياون ختصام        يتفرع عن ا  أجرة مساكن وغريهاا  

ب املباالغ الايت الزماه ب اا      ا أقساط ش رية مان راتباة و أن ماا يبقاي لاه مان راتباه   يناسا        

 .امكم. غري سديد

  

كماااة أن حجياااة ا حكااااه الباتاااة الصاااادرة يف دعااااوة  املقااارر يف قضااااا هاااط  احمل -1

ا حوال الشخصية غري دائمة ب  مخقتة ومشروطة باستمرار بقاا ا وضااع واألحاوال الايت    

صدر على أساس ا امكم البات األول على حا ا وعده ت ريها ومعنى ذلاك أن األسابا    

ل ا أسابا  وأحاوال   واألوضاع اليت صدر على أساس ا امكم البات إذا ت ريت وحلت حم

تقتضي امكم نا  الف ما قضى به امكم البات زالت حجية امكم الباات وساا    

قانونا نظر نفس الدعوة اليت صدر ىي ا امكم البات بني اخلصوه من جديد  ماا أن  

من املقرر يف قضاا هط  احملكمة أن حملكمة املوضوع  اما  السالطة يف تقادير ماا إذا     
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تتساع إللاداه املنفال علياه ويف تقادير املباالغ املناسابة يف هاطا الشاأن            انت مالاة املنفال 

 ملالاة املنفل.

ملا  اان ذلاك و اان امكام املطعاون ىياه باني يف أسابابه أن األوضااع الايت صادر علاى             

القاضااي بعاده إلاازاه الطااعن خبادمااة لولاد  ت ااريت     229/2012أساسا ا امكاام رقام   

وأما ا ن ىقد صار مع تقاده سانه  ابريا حمتاجاا     ألن الولد يف ذلك الوقت  ان رضيعا 

إىل اخلدمااة وأن مااالاة الطاااعن ماان لااالل راتبااه الثاباات بشاا ادة ماان ج ااة عملااه تتسااع          

إللزامااه بعلااداه ولااد  ماان املطعااون ضاادها وألزمااه بااأجرة لادمااة لااه ونبلااغ  سااتقدام ا    

ه يكااون منطلقااا يف ذلااك ماان الساالطة التقديريااة حملكمااة املوضااوع الاايت أصاادرته ىعناا       

 .مصيبا يف ذلك ومن ام يكون هطا النعي حريا بالرى 

من قانون ا حوال الشخصية نصت على أن النفقة  ا امتياز ع  ساائر   65ن املادة إ -2

الديون وقد استقر قضاا هط  احملكمة عمال ب اطا الانص القاانوني علاى أن الاديون الايت       

ة علياه يف نطااق النفقاة وماا يتفارع عن اا مان        على املنفل   تعتي أاناا حتديد املبالغ الواجب

أجرة مسكن وغري ذلك  ما أن من املقرر قضاا أن حملكماة املوضاوع  اما  السالطة     

يف تقاادير مبااالغ النفقااة وزيادت ااا ومااا يتفاارع عن ااا ماان أجاارة مسااكن وغريهااا دون رقابااة    

 علي ا يف ذلك ما داه حكم ا قائما على أسبا  سائ ة تكفي ممله.

لك و انات املباالغ الايت ألازه ب اا امكام املطعاون ىياه الطااعن ب اا يف نطااق            ملا  ان ذ

زيادة نفقة ولد  من املطعون ضدها وأجرة مسكنه مناسبة حسب جداول أجرة الساكن  

والنفقة املرىقة بالادلي  إلرشاادي لادل  الطااعن املتمثا  يف راتباه إذا مت توزيعاه علاى مان          

ومل ينظاار إىل مااا عليااه ماان ديااون ولااطلك يكااون      ينفاال عليااه ماان زوجتااه وأو د  الثالاااة   

امكاام املطعااون ىيااه مصاايبا ىيمااا ألاازه بااه الطاااعن ماان زيااادة نفقااة ولااد  ماان املطعااون      

ضدها وأجرة مسكنه ومن ام يكون هطا النعي جد  موضوعيا يف مساائ  الواقاع الايت    

 تسااتق  بااالرأي ىي ااا حمكمااة املوضااوع وتنحساار عن ااا رقابااة حمكمااة الاانق  وماان ااام   

 .يتعني رى  هطا النعي

 احملكماااااااااااااة

حيااااث تاااابني ماااان األوراق أن املطعااااون ضاااادها أقاماااات لاااادة ابتدائيااااة أبااااوظيب بتاااااري      

وطلبات ىي اا إلزاماه بزيااادة     1587/2020ضاد الطااعن الادعوة رقاام     26/12/2020

درهاام  6500لتصاابح أصااال وزيااادة مبل ااا وقاادر   2010املولااود ساانة  .....نفقااة احملضااون 

درهااام وبزياااادة أجااارة مساااكن    2800بزياااادة أجااارة امضاااانة لتصااابح أصاااال وزياااادة    و
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درهااام وإلزاماااه بتاااوىري سااايارة وساااائل وساااداد    7500امضاااانة لتصااابح أصاااال وزياااادة  

مصااااريف اساااتقدامه وراتباااه الشااا ري وإلزاماااه باااأن ياااخدي للمطعاااون ضااادها الرساااوه         

 6000لصا ري نبلاغ وقادر     واملصاريف الدراسية وإلزامه بأن يخدي  ا  ساوة العيادين ل  

درهم سانويا مصااريف    6000درهم سنويا وإلزامه أيضا بأن يخدي للمطعون ضدها مبلغ 

الاارحالت والنزهااات باإلجااازات الصاايفية واملناساابات واألعياااد الوطنيااة وحتميلااه رسااوه       

ومصاااريف الاادعوة وذلااك علااى سااند ماان القااول أن املطعااون ضاادها مطلقااة الطاااعن وأن    

مضاى علي اا أ ثار مان مثاان سانوات        729/2011ة نوجب امكم رقم النفقة احملدد

 2/2/2021وأن حاجاااة الولاااد زادت لكاااي سااانه ىحكمااات حمكماااة البداياااة بتااااري   

وبتااااري   329/2021بااارى  الااادعوة ىاساااتأنفت املطعاااون ضااادها با ساااتئناص رقااام     

حكماات حمكمااة ا سااتئناص بعل اااا امكاام املسااتأنف جزئيااا والقضاااا     6/4/2021

نوجااب  .........دا واعتبااارا ماان تاااري  املطالبااة القضااائية بزيااادة املقاارر نفقااة للصاا ري  جمااد

نقا  أباوظيب مبلاغ مخسامائة درهام ليصاري        229/2012امكم الصادر بالنق  رقم 

وبزيااادة املقاارر أجاارة مسااكن   (2000)املفااروا أصااال وزيااادة مبلااغ ألفااي درهاام شاا ريا    

وباعلزاه الطااعن    (45000)ني ألاف درهام سانويا    حضانة وجعله سنويا ليصري مخسة وأربعا 

أجاارة لادمااة ومصاااريف    (1000)بااأن يااخدي للمطعااون ضاادها مبلااغ ألااف درهاام شاا ريا       

 اا  ساانتني وتأييااد امكاام املسااتأنف ىيمااا عاادا    (9000)اسااتقدام ا مبلااغ تسااعة آ ص  

بطعنااه املاااا  وقاادمت النيابااة  4/5/2021ذلااك ىطعاان الطاااعن يف هااطا امكاام بتاااري  

امة مط رة ىوضت ىي ا الرأي للمحكمة اليت رأت يف غرىة املشورة أن الطعن جدير الع

 بالنظر ىحددت لنظر  جلسة بدون مراىعة.

وحيااث ينعااى الطاااعن علااى امكاام املطعااون ىيااه فالفااة القااانون واخلطااأ يف تطبيقااه        

والقصااور يف التساابيب والفساااد يف ا سااتد ل ويااتخلص مااا قالااه يف ذلااك ىيمااا حاصااله        

بان أحدهما أن امكم املطعون ىيه ألطأ يف إلزامه للطاعن بأجرة لادمة لولاد  مان   سب

املطعااون ضاادها ونبلااغ  سااتقدام ا متجاااهال حجيااة امكاام البااات الصااادر يف الطعاان    

ماان حمكمااة الاانق  والااطي جنااع حجيتااه ماان جااواز نظاار طلااب املطعااون       229/2012

مالاة الطاعن من لالل ما يتبقاى   ضدها للخادمة لولدها املط ور ومتجاهال  طلك أن

لااه ماان راتبااه   تتسااع إللزامااه بعلااداه ولااد  ماان املطعااون ضاادها ولااطلك يكااون امكاام  

 املطعون ىيه معيبا نا يوجب نقضه.
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وحيااث أن هااطا النعااي غااري سااديد ذلااك أن ماان املقاارر يف قضاااا هااط  احملكمااة أن حجيااة  

غاري دائماة با  مخقتاة ومشاروطة       ا حكاه الباتاة الصاادرة يف دعااوة ا حاوال الشخصاية     

باسااتمرار بقاااا ا وضاااع واألحااوال الاايت صاادر علااى أساساا ا امكاام البااات األول علااى      

حا ا وعده ت ريها ومعنى ذلك أن األسابا  واألوضااع الايت صادر علاى أساسا ا امكام        

البات إذا ت ريت وحلت حمل ا أسابا  وأحاوال تقتضاي امكام ناا  االف ماا قضاى باه          

ات زالاات حجياة امكاام الباات وسااا  قانوناا نظاار نفاس الاادعوة الايت صاادر      امكام البا  

ىي ا امكم البات بني اخلصوه من جديد  ما أن مان املقارر يف قضااا هاط  احملكماة      

أن حملكمة املوضوع  ام  السلطة يف تقادير ماا إذا  انات ماالاة املنفال تتساع إللاداه        

 الشأن ملالاة املنفل.املنفل عليه ويف تقدير املبالغ املناسبة يف هطا 

ملا  اان ذلاك و اان امكام املطعاون ىياه باني يف أسابابه أن األوضااع الايت صادر علاى             

القاضااي بعااده إلاازاه الطاااعن خبادمااة لولااد  ت ااريت  229/2012أساساا ا امكاام رقاام 

ألن الولد يف ذلك الوقت  ان رضيعا وأما ا ن ىقد صار ماع تقاده سانه  ابريا حمتاجاا      

الاة الطاعن من لالل راتبه الثابت بش ادة من ج ة عمله تتسع إللزاماه  إىل اخلدمة وأن م

بعلداه ولد  من املطعون ضدها وألزماه باأجرة لادماة لاه ونبلاغ  ساتقدام ا منطلقاا يف        

ذلك من السلطة التقديرية حملكمة املوضاوع الايت أصادرته ىعناه يكاون مصايبا يف ذلاك        

 ومن ام يكون هطا النعي حريا بالرى .

ب الثاني أن امكم املطعون ىيه ألطأ يف إلزامه للطاعن يف نطاق زياادة نفقاة ولاد     السب

من املطعون ضادها وأجارة مساكن حضاانة ذلاك الولاد ناا   يتناساب ماع راتباه اعتباارا            

بأنه ينفل على ولدين له آلارين وعلاى زوجتاه امالياة وأن علياه دياون ختصام  اا أقسااط          

لاه مان راتباه   يناساب املباالغ الايت ألزماه ب اا امكام          ش رية من راتباه ىيصاري ماا يبقاى     

املطعااون ىيااه انطالقااا ماان جاادولي النفقااة والسااكن املاارىقني بالاادلي  ا رشااادي ولااطلك    

 يكون امكم املطعون ىيه معيبا نا يوجب نقضه.

مان قاانون ا حاوال الشخصاية نصات       65وحيث أن هطا النعاي غاري ساديد ذلاك أن املاادة      

 ا امتياز ع  ساائر الاديون وقاد اساتقر قضااا هاط  احملكماة عماال ب اطا          على أن النفقة 

النص القانوني على أن الديون اليت على املنفل   تعتاي أانااا حتدياد املباالغ الواجباة علياه       

يف نطاق النفقة وما يتفرع عن ا من أجرة مسكن وغري ذلك  ما أن من املقرر قضااا أن  

تقاادير مبااالغ النفقااة وزيادت ااا ومااا يتفاارع عن ااا ماان حملكمااة املوضااوع  اماا  الساالطة يف 
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أجرة مسكن وغريها دون رقابة علي ا يف ذلك ما داه حكم ا قائما علاى أسابا  ساائ ة    

 تكفي ممله.

ملا  ان ذلك و انات املباالغ الايت ألازه ب اا امكام املطعاون ىياه الطااعن ب اا يف نطااق            

اسبة حسب جداول أجرة الساكن  زيادة نفقة ولد  من املطعون ضدها وأجرة مسكنه من

والنفقة املرىقة بالادلي  إلرشاادي لادل  الطااعن املتمثا  يف راتباه إذا مت توزيعاه علاى مان          

ينفاال عليااه ماان زوجتااه وأو د  الثالاااة ومل ينظاار إىل مااا عليااه ماان ديااون ولااطلك يكااون        

 امكاام املطعااون ىيااه مصاايبا ىيمااا ألاازه بااه الطاااعن ماان زيااادة نفقااة ولااد  ماان املطعااون     

ضدها وأجرة مسكنه ومن ام يكون هطا النعي جد  موضوعيا يف مساائ  الواقاع الايت    

تسااتق  بااالرأي ىي ااا حمكمااة املوضااوع وتنحساار عن ااا رقابااة حمكمااة الاانق  وماان ااام    

 يتعني رى  هطا النعي.
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 2/8/2021جلسة 

 رةرئيس الدائ –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 .وعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد، أزهري مبارك

 (37) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  399)الطعن رقم 

 .كمة املوضوع " سلطت ا " امكمان. طالق . حم( إابات " بوجه عاه "1

تاي  املعاستخاله حالة الشقاق الطي يتعطر معه استمرار امياة الزوجية علاى الوجاه    -

. عده اشتاط أن يسكن الزوجان يف مساكن واحاد   مة املوضوعشرعا  من سلطة حمك

يف املساكن   لار مصول الشقاق بين ما . جواز استخالصه من انفصاال أحادهما عان ا    

 اااات اميااااة الزوجياااة ماااع األلااار وعجاااز اه  وىاااى رىااا  أحاااد الااازوجني ا ساااتمرار يف 

د مااان تعااااي، . النعاااي املخساااس علااى أناااه  باا  ا بالتصاااحل القضااائية املعنياااة عاان إقناع مااا  

 .  ويثبت. غري سديدالزوجني يف مسكن واحد ليتأتي حصول شقاق أاناا هطا التعاي، 

  

 . أجرة. حضانة( 2

نني يف البيات مان أعبااا    أجرة امضانة هي يف مقاب  ما تقوه به اماضنة مع احملضو -

 .    مينع من القضاا به  ون ا تعم . مثال. حضانة  م

  

الساالطة يف حتصااي  ى اام الواقااع يف الاادعوة وياادل  يف    حملكمااة املوضااوع  اماا   -1

ذلك استنتاج ما إذا  انت امالة القائماة باني الازوجني مان التنااىر والتباعاد وصالت إىل        

حد الشقاق الطي يتعطر معه استمرار امياة الزوجية على الوجه املعتي شرعا وقانوناا و   

تط مصول الشقاق بني الازوجني أن  يوجد يف الشريعة ا سالمية و  يف القانون نص يش

يسكنا معا يف مسكن واحد ألن الشاقاق حالاة يف النفاوس تتاأتى ماع ساكنى الازوجني        

يف مسكن واحد وتتأتى  طلك يف انفصال أحدهما عن ا لر يف املسكن ومادار هاطا   

الشاااقاق املقصاااود يف الشاااريعة ا ساااالمية ويف القاااانون هاااو أن يااارى  أحاااد الااازوجني         

 امياااة الزوجيااة مااع ا لاار وتعجااز اه ااات القضااائية املعنيااة عاان إقناع مااا  ا سااتمرار يف

من قانون ا حوال الشخصية نصت علاى أن علاى القاضاي     121بالتصاحل  ما أن املادة 

 أن حيكم نقتضى توصية امكمني إن اتفقا.
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ملا  ان ذلك و ان امكم املساتأنف اساتنتج مان ى ماه يف الواقاع يف الادعوة حصاول        

ق بني الطرىني مما يتتب علياه إمكانياة بعاث امكماني و اان امكماان قادما        شقا

تقرياارا توصااال ىيااه إىل تطلياال املطعااون ضاادها علااى الطاااعن للشااقاق و ااان امكاام       

املستأنف قضى نقتضى توصية امكمني ىعن امكم املطعون ىيه الطي أيد  يف ذلاك  

  الواقاع الايت ختضاع لسالطة     يكون مصيبا ويكون هطا النعي جد  موضوعيا يف مسائ

حمكمة املوضوع دون رقابة علي ا يف ذلك ما داه حكم ا قائما علاى ماا يكفاي مملاه     

 .ومن ام يكون هطا النعي حريا بالرى 

وحيث أن هطا النعي غري وجيه ذلك أن أوراق الدعوة للت حتاى ا ن مماا يثبات أن     -2

ن قضااا هاط  حملكماة قاد     ج ة عم  املطعون ضدها لصصت  ا مسكنا عينيا  ما أ

اسااتقر علااى أن  ااون اماضاانة تعماا    مينااع ماان القضاااا  ااا بااأجرة امضااانة ألن هااط   

البيات مان أعبااا    األجرة يف مقابلة ما تقوه به اماضنة عنادما تكاون ماع احملضاونني يف     

 حضانة احملضونني.

 احملكماااااااااااااة

ابتدائيااااة أبااااوظيب بتاااااري    حيااااث تاااابني ماااان األوراق أن املطعااااون ضاااادها أقاماااات لاااادة   

وطلبت ىي اا الطاالق للضارر     1413/2020ضد الطاعن الدعوة رقم  17/11/2020

 2008املولاااودة سااانة   ..........و 2007املولاااود سااانة   ........ ...وإاباااات حضاااانت ا ألو دهاااا   

وإلاااازاه الطاااااعن بنفقااااة عاااادة   2014املولااااودة ساااانة  ......و 2010املولااااودة ساااانة ..........و

درهااام وأجااارة   30000درهااام وماااخلر صاااداق ا   50000درهااام ونفقاااة متعاااة   15000

درهاام  2000امضااانة ألااف درهاام ونفقااة زوجيااة ماان تاااري  ا متناااع عاان ا نفاااق بواقااع     

درهاام شاا ريا ماان تاااري  ا متناااع عاان ا نفاااق وتااوىري   20000شاا ريا ونفقااة احملضااونني 

بوظيب مكاون مان مخاس    مسكن حضانة مساتق  ومناساب يف منطقاة باني اهسارين باأ      

غرص وغرىة لادمة وسائل مع تأايثه تأايثا  امال أو دىع بدل أااام، ماع إلازاه الطااعن     

بسااداد ىااواتري املاااا والك رباااا وا اااتف وا نتنياات شاا ريا وتااوىري لادمااة ودىااع راتب ااا       

الش ري ومصاريف استقدام ا وتوىري سايارة عائلياة حديثاة وساائل ودىاع راتب اا الشا ري        

فاا  بكلفااة الوقااود وتسااجي  األو د يف املاادارس اخلاصااة ودىااع مصاااريف التعلاايم    والتك

ألاف درهام مارتني يف السانة وتاوىري تاطا ر سافر         30ودىع مبلغ لكساوة العيادين قادر     

للمحضااونني ساانويا وإلاازاه الطاااعن بالرسااوه ومصاااريف الاادعوة ومقاباا  أتعااا  احملاماااة 

طليال املطعاون ضادها علاى الطااعن      بت 29/3/2021ىحكمت حمكمة البداية بتاري  

طلقاااة بائناااة بينوناااة صااا رة   حتااا  لاااه إ  بعقاااد وم ااار جديااادين بشاااروط ما الشااارعية     
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والقانونية وعلى املطعون ضدها إحصاا عدت ا وبعابات حضاانة املطعاون ضادها ألو دهاا     

درهام   500املط ورين وباعلزاه الطااعن باأن ياخدي للمطعاون ضادها أجارة حضاانة مبلاغ          

ن تااااري  صااريورة امكاام باااالتطليل باتااا ولااروج املطعاااون ضاادها ماان العااادة       شاا ريا ماا  

درهاام شاا ريا  6000وبعلزامااه بنفقااة أو د  ماان املطعااون ضاادها املااط ورين مبلااغ وقاادر  

شااااملة املأ ااا  وامللااابس واملواصاااالت وىاااواتري املااااا والك ربااااا و ااا  ماااا يعاااد مااان           

وبعلزاماه   17/11/2020دعوة الضروريات نقتضى العرص أو العادة مان تااري  رىاع الا    

ألااف درهاام   50درهاام ساانويا وباادل أاااام     80000بااأجرة مسااكن للمحضااونني نبلااغ    

 1200وراتب اا الشا ري مبلاغ وقادر       12000وبعلزامه بتكاليف استقداه لادمة نبلاغ  

 550/2021درهم وبرى  ما عدا ذلك من طلباات ىاساتأنف الطااعن با ساتئناص رقام      

حكماااات  31/5/2021وبتاااااري   555/2021ناص رقاااام واملطعااااون ضاااادها با سااااتئ 

حمكماااة ا ساااتئناص بتعااادي  ا مكااام املساااتأنف ىيماااا قضاااى باااه يف تأاياااث مساااكن   

ألاف درهام وتأيياد امكام      50ألاف درهام باد  مان      30امضانة وتعديله ليكون املبلغ 

املستأنف ىيما عدا ذلك وإلزاه    مستأنف برسوه ومصاريف استئناىه ىطعن الطااعن  

بطعنااه املاااا  وقااادمت النيابااة العامااة ماااط رة      30/6/2021هااطا امكاام بتااااري    يف 

ىوضااات ىي اااا الااارأي للمحكماااة الااايت رأت يف غرىاااة املشاااورة أن الطعااان جااادير باااالنظر   

 ىحددت لنظر  جلسة بدون مراىعة.

وحيااث ينعااى الطاااعن علااى امكاام املطعااون ىيااه فالفااة القااانون وأحكاااه الشااريعة          

يان ذلك ما حاصله سببان أحدهما أن امكام املطعاون ىياه ألطاأ     ا سالمية ويقول يف ب

يف تأييد  ملا قضى به امكم املستأنف من تطليل املطعون ضادها علاى الطااعن للشاقاق     

عمااال بقاارار امكمااني متجاااهال أن الشااقاق   بااد لااه ماان تعاااي، الاازوجني يف مسااكن   

  بعااد رىاا  دعااوة   واحااد ليتااأتى حصااول شااقاق أاناااا هااطا التعاااي، للاازوجني اماصاا       

الطالق اليت سبل أن أقامت ا املطعون ضدها وهطا التعااي، مل حيصا  ىعاال ألن املطعاون     

ضدها ظلت بعد رى  دعواها السابقة ترى  العودة إىل مسكن الزوجية والتعااي، ماع   

الطاعن ولطلك يكون ما تأسس عليه امكم املستأنف وامكم املطعون ىيه املخيد لاه  

ن هو أساس التطليل غري صحيح لاصاة أن احملكماة مل تلجاأ إىل    من حصول شقاق  ا

من قانون األحوال الشخصية إللازاه املطعاون ضادها     110اخللع املنصوه عليه يف املادة 

اليت ترى  امياة الزوجية مع الطاعن بدىع مقاب  تعوي  عن الطالق الاطي ترغاب ىياه    

 ه.و طا يكون امكم املطعون ىيه معيبا نا يوجب نقض
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وحيث أن هطا النعي غاري ساديد ذلاك أن حملكماة املوضاوع  اما  السالطة يف حتصاي           

ى م الواقع يف الدعوة ويدل  يف ذلك استنتاج ما إذا  انت امالة القائمة باني الازوجني   

مان التنااىر والتباعااد وصالت إىل حاد الشااقاق الاطي يتعاطر معااه اساتمرار اميااة الزوجيااة         

قانونااا و  يوجااد يف الشااريعة ا سااالمية و  يف القااانون نااص   علااى الوجااه املعتااي شاارعا و 

يشتط مصول الشقاق بني الزوجني أن يسكنا معا يف مسكن واحد ألن الشقاق حالاة  

يف النفااوس تتااأتى مااع سااكنى الاازوجني يف مسااكن واحااد وتتااأتى  ااطلك يف انفصااال      

ا ساالمية ويف   أحدهما عن ا لر يف املسكن ومادار هاطا الشاقاق املقصاود يف الشاريعة     

القااانون هااو أن ياارى  أحااد الاازوجني ا سااتمرار يف امياااة الزوجيااة مااع ا لاار وتعجااز         

مان قاانون ا حاوال     121اه ات القضائية املعنية عن إقناع ما بالتصاحل  ما أن املادة 

 الشخصية نصت على أن على القاضي أن حيكم نقتضى توصية امكمني إن اتفقا.

مكام املساتأنف اساتنتج مان ى ماه يف الواقاع يف الادعوة حصاول         ملا  ان ذلك و ان ا

شقاق بني الطرىني مما يتتاب علياه إمكانياة بعاث امكماني و اان امكماان قادما         

تقرياارا توصااال ىيااه إىل تطلياال املطعااون ضاادها علااى الطاااعن للشااقاق و ااان امكاام        

د  يف ذلاك  املستأنف قضى نقتضى توصية امكمني ىعن امكم املطعون ىيه الطي أيا 

يكون مصيبا ويكون هطا النعي جد  موضوعيا يف مساائ  الواقاع الايت ختضاع لسالطة      

حمكمة املوضوع دون رقابة علي ا يف ذلك ما داه حكم ا قائماا علاى ماا يكفاي مملاه      

 ومن ام يكون هطا النعي حريا بالرى .

يمااا يتعلاال الساابب الثاااني أن امكاام املطعااون ىيااه ألطااأ يف تأييااد  للحكاام املسااتأنف ى 

بعلزاه الطاعن يف نطاق نفقة أو د  من املطعاون ضادها وأجارة مساكن م وتأايثاه وراتاب       

لادمة  م ومبلغ استقداه  اا وأجارة اماضانة نباالغ   ماير  اا ملتفتاا عان أن املطعاون          

ضدها تعم  و  تساتحل أجارة للحضاانة  ماا أن ج اة عملا ا تاوىر  اا مساكنا أو باد            

أجارة مساكن امضاانة و اطا يكاون امكام املطعاون ىياه معيباا ناا           عنه ىال تستحل 

 يوجب نقضه.

وحيث أن هطا النعي غري وجيه ذلك أن أوراق الادعوة للات حتاى ا ن مماا يثبات أن ج اة       

عماا  املطعااون ضاادها لصصاات  ااا مسااكنا عينيااا  مااا أن قضاااا هااط  حملكمااة قااد      

 ااا بااأجرة امضااانة ألن هااط  اسااتقر علااى أن  ااون اماضاانة تعماا    مينااع ماان القضاااا  

األجرة يف مقابلة ما تقوه به اماضانة عنادما تكاون ماع احملضاونني يف البيات مان أعبااا         

 حضانة احملضونني.
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ملا  ان ذلاك و اان امكام املساتأنف راعاى يف إلزاماه للطااعن باملباالغ املتعلقاة بنفقاة           

أجارة لادماة  ام    أو د  من املطعون ضدها وأجارة مساكن  ام وتأاياث ذلاك املساكن و      

ومبلاااغ  ساااتقدام ا وأجااارة حضاااانة للمطعاااون ضااادها ماااا تاااتعني مراعاتاااه مااان املعاااايري      

من قانون األحوال الشخصية ويف الدلي  ا رشاادي املعماول    63املنصوه علي ا يف املادة 

بااه انطالقااا ماان دلاا  الطاااعن الثاباات باااألوراق و ااان امكاام ملطعااون ىيااه عدلااه ىيمااا   

املسكن وأيد  ىيماا ساوة ذلاك ىعناه يكاون مصايبا يف ذلاك ومان اام           يتعلل نبلغ تأايث

يكون هطا النعي جد  موضاوعيا يف مساائ  الواقاع الايت تساتق  باالرأي ىي اا حمكماة         

 املوضوع وتنحسر عن ا رقابة حمكمة النق  ولطلك يتعني رى  هطا النعي.
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 4/8/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –ر/ حممد األمني بيب برئاسة السيد املستشا

 .  وعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد، أزهري مبارك

 (38) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  419)الطعن رقم 

 . طالق . حمكمة املوضوع " سلطت ا ". للع . ( بدل " البدل يف اخللع"1

عنتااا  يف ذلااك حتقياال مااا إذا  ااان الاازوج الااطي ياارى  اخللااع املعااروا ماان زوجتااه مت  -

ممااا ياادل  يف ساالطة حمكمااة     الاارى  ماان عدمااه وحتديااد الباادل املناسااب يف اخللااع      

 .املوضوع

اب  تناازل الزوجاة عان    سائغ يف ابوت تعنت الزوج يف رى  اخللع يف مق مثال لتسبيب  -

 مخلر صداق ا.

  

 ( حضانة . حمكمة املوضوع " سلطت ا " . 2

نثااى متااى رأت بلااغ الااط ر و إىل أن تتاازوج األجااواز اسااتمرار حضااانة النساااا إىل أن ي  -

. تقااادير املصااالحة يف ماااد امضاااانة واساااتخاله أن مصااالحة    احملكماااة ضااارورة لاااطلك 

 .  ل  يف سلطة حمكمة املوضوع . مثالاحملضون تقتضي بقاا  يف حضانة أمه مما يد

  

 وحيث إنه عن نعي الطاعن بشأن عده تعنته يف قبول اخللع وأن بدل اخللع املقضاي  -1

بااه غااري  ااايف ىمااردود بأنااه ملااا  ااان املقاارر قانونااا أن حتقياال مااا إذا  ااان الاازوج الااطي  

، وحتديااد الباادل جتااه متعنتااا يف ذلااك الاارى  ماان عدمااه  ياارى  اخللااع املعااروا ماان زو 

، و اان امكام   طة حمكمة املوضوع ولاضع لسالطان ا املناسب يف اخللع دال  يف سل

أورد ندوناتاه اباوت التنااىر والشاقاق وتفااقم       املستأنف املخيد بامكم املطعاون ىياه قاد   

املشاااا   األسااارية باااني الطااارىني لسااابل قيااااه املطعاااون ضااادها برىاااع الااادعوة رقااام           

، وإقامت ااااااا الاااااادعوة اهزائيااااااة رقاااااام  بطلااااااب نفقااااااة  ااااااا ولااااااالو د  1075/2019

ن اا وبرااتاه مان ت ماة سارقة      ضد الطااعن لدلولاه هاتف اا دون تصاريح م     1495/2020

طا امكم  ناا لاه مان سالطة تقديرياة يف هاطا الشاأن ارتاأة ملاا سالف أن           ، وأن ههاتف ا

، ىعناه يكاون   يف مقابا  تناز اا عان ماخلر م رهاا      الطاعن متعنت يف رى  اخللع وجعلاه 
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  جياوز  مواىقا لصحيح القانون ويكون النعي جمرد جدل يف سلطة حمكمة املوضاوع و 

 .نا رىضهإاارته أماه حمكمة النق ، ومن ام ىعنه يكون متعي

وحيث إنه عن نعي الطاعن بشأن ماد إساناد حضاانة املطعاون ضادها لاالو د ى اري         -2

مان قاانون األحاوال الشخصاية وإن نصات علاى        1/  156سديد ذلك أنه ملا  انت املاادة  

ساانة ، ىعن ااا يف ذات 13ساانة واألنثااى 11ا ببلااو  الااط ر انت اااا صااالحية حضااانة النسااا

زواج متى رأت احملكماة  ط ر إىل البلو  واألنثى حتى الالوقت قررت استمرار حضانة ال

، أن تقاادير املصاالحة يف مااد امضااانة    ، و ااان املقاارر يف قضاااا الاانق    ضاارورة لااطلك 

مماا   واستخاله أن مصالحة احملضاون تكمان يف بقائاه يف حضاانة أماه ماع بقياة إلوتاه         

ساند   ، و ان امكم املستأنف قد أقااه قضااا  علاى   يدل  يف سلطة حمكمة املوضوع

 زالاااات مل تتجاااااوز ساااان حضااااانة النساااااا وأن الولاااادين ........      ..............ماااان أن البناااات  

يف بقائ ماا ماع   و.....................وإن جتاوزا هطا السان إ  أن احملكماة تارة أن مصالحت ما     

، ىعناااه يكاااون مصاااادىا لصاااحيح القاااانون ويكاااون النعاااي جاااديرا أم ماااا رىقاااة ألت ماااا

 .بالرى 

 ااااااااااااةاحملكما

وأمااااه  9/3/2021حياااث إن واقعاااات الطعااان تتحصااا  يف أن  املطعاااون ضااادها بتااااري   

أقامااات الااادعوة رقااام  -   –حمكماااة أباااوظيب لالسااارة والااادعاوة املدنياااة واإلدارياااة  

على  الطاعن بطلب امكم بتطليق ا علاه للعاا مقابا  تناز اا عان ماخلر        393/2021

و...................املولااااود يف  2005.......... املولااااود يف صااااداق ا وإابااااات حضااااانت ا ألو دهااااا 

وإلزامااه بتااوىري مسااكن حضااانة يف جزياارة أبااوظيب   2012و ............ املولااودة يف  2007

على أن يكون مناسبا ومخاثا و ئقا و  يق  عن أربع غرص وصالة ومناىع م ودىع ىاواتري  

، ونفقااة درهاام شاا ريا  10000لزامااه نبلااغ   إاملاااا والك رباااا واإلنتناات ومااني تااوىري   

درهم ش ريا وتوىري لادمة ومصاريف استقدام ا ودىع راتب اا   15000للمحضونني مبلغ 

درهاام شاا ريا ، ودىااع الرسااوه واملصاااريف  1700الشاا ري ومااني توىريهااا إلزامااه نبلااغ 

ت الدراسااية لااالو د ساانويا والقرطاسااية والاازي املدرسااي وتسااليم ا أصاا  بطاقااات هويااا    

األو د احملضونني وش ادات ميالدهم وصورة طبل األص  من لالصة القياد وصاور طبال    

األص  مان جاوازات سافر األو د والبطاقاات الصاحية وتاوىري سايارة عائلياة وساائل ودىاع           

درهاام شاا ريا و سااوة  3000رسااوه اسااتقدامه وراتبااه الشاا ري وإلزامااه بااأجرة حضااانة  

امكام   عدة وبادل مساكن عادة ماع  اول      درهم يف    عيد ونفقة 15000العيدين 

بطلاااب إلااازاه  2021/  530. وأقااااه الطااااعن الااادعوة رقااام بالنفااااذ املعجااا  وبال فالاااة
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، وحاال  ..............كاائن نديناة   املطعون ضدها بالدلول يف طاعتاه نساكن الزوجياة ال   

مع ماا يتتاب   له  ا نت اا من القضاا باخللع بعسقاط حضانت ا عن أو دها الثالاة وإابات ا

 . ضاامت احملكمااة الاادعويني ليصاادر ىي مااا حكاام واحااد وبتاااري        علااى ذلااك ماان آاااار   

بفساااا  عقااااد زواج   393/2021قضاااات احملكمااااة  يف الاااادعوة رقاااام    10/5/2021

درهاام  20000الطاارىني للعااا مقاباا  تنااازل املطعااون ضاادها عاان مخجاا  م رهااا مبلااغ          

مااع إلاازاه الطاااعن بااأن يساالم ا   ..............و..............، ..............وبعابااات حضااانت ا ألو دهااا  

، ونفقااة ألااف درهاام ساانويا   55كن حضااانة مبلااغ  احملضااونني وأن يااخدي  ااا أجاارة مساا   

درهم ش ريا شااملة الطعااه والكساوة واملواصاالت      4000للمحضونني املط ورين مبلغ 

الاازي املدرسااي وىااواتري املاااا و الك رباااا واإلنتناات واملصاااريف الدراسااية والقرطاسااية و  

املطعاون   و   ما يعد يف حكم العرص والعادة من الضروريات علاى أن تبادأ مان اساتاله    

 9000، وإلزامه بأن يخدي  ا تكاليف استقداه لادماة مبلاغ   ضدها لالو د احملضونني

درهااام شااا ريا وتساااليم ا أصااا  بطاقاااات هوياااات       1000درهااام  ااا  سااانتني وراتب اااا    

ورة طبل األص  من لالصة القيد وصورة طبل األص  احملضونني وش ادات ميالدهم وص

درهام ورىا     3000من جوازات سفر احملضونني وأن يخدي  ا أجرة مسكن عدة مبلغ 

وحياث إن هاطا القضااا     .برىض ا 350/2021. ويف الدعوة رقم ما عدا ذلك من طلبات

  2021/ 650ا سااتئناص رقاام     دة الطاارىني ىأقاماات املطعااون ضاادها  مل يلاال قبااو  لاا  

    20/5/2021 660/2021وأقاااااه الطاااااعن ا سااااتئناص رقاااام   17/5/2021بتاااااري  

دائااارة اساااتئناص  –س  –واإلدارياااة  باااو ظااايب لالسااارة والااادعاوة املدنياااةأ أمااااه حمكماااة

حكماات احملكمااة    2021/ 6/  9الت ااات واألحااوال الشخصااية الثانيااة  و بتاااري      

ماضنة وأجرة مسكن العدة والقضااا  بعل اا امكم املستأنف ىيما قضى به من أجرة ا

 .ا عدا ذلك وتأييد امكم املستأنفجمددا بعده قبو ا مع رى  ا ستئناىني ىيم

  419/2021 كام ىأقااه الطعان املطاروح حتات رقام       وحيث مل يرت  الطااعن هاطا ام  

جوابيااة علااى الطعاان طلااب   وقااده حمااامي املطعااون ضاادها مااط رة  7/7/2021 بتاااري 

ت النيابة العامة ماط رة ىوضات ىي اا الارأي للمحكماة الايت رأت أن       ، وقدمىي ا رىضه

   .الطعن جدير بالنظر وحددت لنظر  جلسة ب ري مراىعة

وحيااث ينعااي الطاااعن علااى امكاام املطعااون ىيااه فالفااة الشااريعة اإلسااالمية والقااانون     

ا  واخلطااأ يف تطبيقااه وتأويلااه وفالفااة الثاباات ماان األوراق واإللااالل قاال الاادىاع ألسااب 

، وأن باادل اخللااع جاااا غااري  لتفاات عاان عااده تعنتااه يف قبااول اخللااع  مخسااة بين ااا يف : أنااه ا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

242 

 ااايف ، وأنااه أسااند امضااانة إىل املطعااون ضاادها  رغاام مرضاا ا ناارا معاادي ماازمن      

ميكن اااا ..............وجتااااوز الولااادين هاااادص وعباااد اهلل سااان حضاااانة النسااااا و أن البنااات   

، ودون بياااان النسااااا مااان يقاااوه بأعماااال امضاااانة  ا عتمااااد علاااى نفسااا ا وأن لدياااه مااان

النفقاااة مل ياااراع أناااه مااادين  ، وأناااه يف تقاااديرحة يف بقااااا احملضاااونني يف حضاااانت ااملصااال

، وألزمااه بتااوىري لادمااة رغاام وجودهااا  مااا ألزمااه بااأجرة مسااكن حضااانة رغاام  للبنااوك

يساتوجب  وهو ما يعياب امكام و   توىري املسكن عينا مستوىيا  اىة الشرائ  املقررة .

 .نقضه

وحيث إنه عن نعي الطااعن بشاأن عاده تعنتاه يف قباول اخللاع وأن بادل اخللاع املقضاي باه           

غري  ايف ىمردود بأنه ملا  ان املقرر قانونا أن حتقيل ما إذا  ان الازوج الاطي يارى     

اخللع املعروا من زوجته متعنتا يف ذلك الرى  من عدماه ، وحتدياد البادل املناساب يف     

، و اان امكام املساتأنف    طة حمكماة املوضاوع ولاضاع لسالطان ا    يف سال اخللع دال  

املخيد بامكم املطعون ىياه قاد أورد ندوناتاه اباوت التنااىر والشاقاق وتفااقم املشاا           

 1075/2019األساارية بااني الطاارىني لساابل قياااه املطعااون ضاادها برىااع الاادعوة رقاام       

ضاد الطااعن    1495/2020قام  ، وإقامت اا الادعوة اهزائياة ر   بطلب نفقاة  اا ولاالو د   

ناا   ن ا وبرااته مان ت ماة سارقة هاتف اا، وأن هاطا امكام      لدلوله هاتف ا دون تصريح م

له من سالطة تقديرياة يف هاطا الشاأن ارتاأة ملاا سالف أن الطااعن متعنات يف رىا  اخللاع            

، ىعنه يكاون مواىقاا لصاحيح القاانون ويكاون      يف مقاب  تناز ا عن مخلر م رها وجعله

  جياوز إاارتاه أمااه حمكماة الانق ،      رد جادل يف سالطة حمكماة املوضاوع و    النعي جم

 .ومن ام ىعنه يكون متعينا رىضه

............ ( إىل وحيااااث إنااااه عاااان نعااااي الطاااااعن إلسااااناد حضااااانة األو د ) ........ و...........و.  

إىل  ىمااردود بااأن الطاااعن اسااتند يف نعيااه  ملرضاا ا ناارا ماازمن معاادي   املطعااون ضاادها

يف صااالحية  يار طايب ابات مان مطالعتااه أناه   يان   دلايال يخيااد دعاوا  وأناه   يقادح          تقر

، ومااا يااثري  الطاااعن ماان أن لديااه ماان النساااا ماان يصاالح للقياااه  املطعااون ضاادها للحضااانة

واأل  ياأتي يف املرتباة   األولوية يف ترتياب امواضان لااله،     قضانة األو د ىال حم  له إذ

مان قاانون األحاوال الشخصاية و   يصاار إىل ذلاك إ         146/1ة الثانية بعدها وىقا للمااد 

، مماا  تفي يف الادعوة ، وهو األمر املنأله أو انتفاا شروط امضانة ىي اعند عده وجود ا

   .يكون معه النعي على غري أساس حريا بالرى 
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ديد وحيث إنه عن نعي الطاعن بشأن مد إسناد حضاانة املطعاون ضادها لاالو د ى اري سا      

مان قاانون األحاوال الشخصاية وإن نصات علاى انت ااا         1 /156نه ملاا  انات املاادة    ذلك أ

، ىعن اا يف ذات الوقات   سانة  13سانة واألنثاى    11حية حضاانة النسااا ببلاو  الاط ر     صال

زواج متاااى رأت احملكماااة قااررت اساااتمرار حضاااانة الاااط ر إىل البلاااو  واألنثاااى حتاااى الااا 

، تقاادير املصاالحة يف مااد امضااانة   أن  ، و ااان املقاارر يف قضاااا الاانق    ضاارورة لااطلك 

واساتخاله أن مصاالحة احملضااون تكمان يف بقائااه يف حضااانة أمااه ماع بقيااة إلوتااه ممااا    

، و ان امكم املستأنف قد أقااه قضااا  علاى ساند     حمكمة املوضوع يدل  يف سلطة

 زالاااات مل تتجاااااوز ساااان حضااااانة النساااااا وأن الولاااادين .........      ..............ماااان أن البناااات  

يف بقائ مااا مااع  .............وإن جتاااوزا هااطا الساان إ  أن احملكمااة تاارة أن مصاالحت ما     و....

، ىعناااه يكاااون مصاااادىا لصاااحيح القاااانون ويكاااون النعاااي جاااديرا  أم ماااا رىقاااة ألت ماااا

 .بالرى 

 63/1وحيث إنه عن نعي الطاعن بشأن تقدير النفقاة ىعناه ماردود بأناه ملاا  انات املاادة        

تنص على أنه  ) يراعاى يف تقادير النفقاة ساعة املنفال وحاال        من قانون األحوال الشخصية

املنفل عليه والوضاع ا قتصاادي زماناا ومكاناا علاى أ  تقا  عان حاد الكفاياة ( و اان           

املقاارر قااانون أن تقاادير النفقااة ماان ساالطة حمكمااة املوضااوع متااى أقاماات حكم ااا علااى    

املطعااون يف حكم ااا أساابا  سااائ ة  ااا أصاال ا الثاباات ماان األوراق ، و اناات احملكمااة  

، ا مناسبا مال الطااعن والتزاماتاه  جا لطت ا أن مبلغ النفقة احملكوه بهرأت يف نطاق س

 و ان قضا ها يف ذلك قد واىل املعايري  القانونياة ساالفة البياان ومناسابا ولاه أصاله مان       

مكام يكاون قاد صادر مواىقاا      ، ومان اام ىاعن ا   األوراق  ويكفي مم  قضاا امكام 

ن أن ينال من امكم تاطرع الطااعن بالتزاماتاه وأناه مادين للبناوك ملاا للنفقاة         ، دوللقانون

 .عي على غري أساس حريا بالرى من امتياز على سائر الديون وهو ما يكون معه الن

وحيث أنه عن نعاي الطااعن إللزاماه باأجرة مساكن حضاانة رغام تاوىري  املساكن عيناا           

مان   148/2ماا نصات علياه املاادة      ىمردود بأن األصا  هاو أجارة مساكن امضاانة وىال      

، وإذ ملسااكن العاايإ إ  باتفاااق الطاارىني   قااانون األحااوال الشخصااية وإنااه  يصااار إىل ا    

ىعناه يكاون    ، ىاعن امكام إذ قضاى بالبادل    هو الشاأن يف الادعوة املطروحاة     ان هطا

 ، وهو ماا يكاون معاه النعاي علاى غاري أسااس حرياا باالرى .         قد صادص صحيح القانون

ن نعي الطاعن إللزامه بتوىري لادمة رغم وجودها بالفعا  ىماردود ناا جارة     وحيث إنه ع

عليه العم  القضائي من جواز أن يلزه امكم الزوج بتوىري لادمة رغم أن ا متوىرة على 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

244 

اام   ، ومان اقاع مااداه مل يلزماه خبادماة اانياة     أساس أن يكاون امكام جمارد تأ ياد لو    

 .ىعن النعي يكون لليقا بالرى 

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 11/8/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 .وعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد، أزهري مبارك

 (39) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  387)الطعن رقم 

أجرة. حضانة. مسكن حضانة. حكم " تسابيبه. تسابيب غاري معياب ". نقا  " أسابا        

 . بالنق . ما   يقب  من ا الطعن

. ماا  احملضاون ولاو  اان احملضاون رضايعا       لولاد   ةحضاان مسكن التزاه ا   بتوىري  -

داه لايس للحاضانة مساكن تقايم ىياه بامللاك أو التخصايص . أسااس ذلاك وعلتاه . النعااي           

ضونه بارغم مان  ون اا    على امكم باخلطأ إذ قضى بأجرة مسكن حضانة لبنته احمل

 .  . على غري أساس  زالت رضيعة

  

املقاارر يف قضاااا هااط  احملكمااة أن األ  ملاازه بتااوىري مسااكن حضااانة لولااد  احملضااون     

من قانون األحاوال الشخصاية إذا  انات اماضانة لايس لادي ا        148عموما عمال باملادة 

مسااكن تقاايم ىيااه بامللااك أو التخصاايص وأن املقصااود بعااده إلاازاه األ  بتااوىري مسااكن    

ليت تكون األه تتوىر على مسكن تقيم ىيه هي واحملضون ألن عده للرضيع هو امالة ا

إلزاه األ  بتوىري مسكن حضانة يف حالة انعداه مسكن تقيم ىيه اماضنة واحملضاون  

الرضيع يخدي إىل بقاا احملضون بادون ماأوة مماا يعارا حياتاه إىل الضارر احملقال علاى         

ه األ  نراعاااة مصاااحل  وجااه يتناااىى مااع مااا نصاات عليااه النصااوه الشاارعية ماان إلاازا         

 احملضون وسد األبوا  املخدية إىل اإلضرار به.

ملا  ان ذلك و ان امكم املطعون ىيه سلك هطا الن ج وقضى بناا على هطا األسااس  

بتأييد امكم املستأنف الطي ألزه الطاعن بأجرة مسكن حضانة لبنته احملضاونة عناد   

 ااا مسااكنا ميكاان أن تقاايم ىيااه هااي  املطعااون ضاادها الاايت للاات األوراق ممااا يثباات أن  

واحملضااونة يكااون مصاايبا وماان ااام يكااون هااطا النعااي غااري قااائم علااى أساااس جااديرا          

 بالرى .
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 احملكماااااااااااااة

حيااااث تاااابني ماااان األوراق أن املطعاااااون ضاااادها أقاماااات لااااادة ابتدائيااااة العااااني بتااااااري         

مة وأقامت لدة نفس احملك 1030/2020ضد الطاعن الدعوة رقم  18/11/2020

وطلبت ىي ماا طالق اا مان الطااعن      22/12/2020بتاري   1126/2020الدعوة رقم 

وإلزامااه نااخلر الصااداق واملتعااة والعاادة والنفقااة واخلادمااة واملواصااالت وإابااات حضااانة      

وبدل مسكن مع الرساوه وقاده الطااعن دعاوة متقابلاة طالاب ىي اا باعلزاه          ...........البنت 

يف  10/3/2021ىحكمات حمكماة البداياة بتااري       املطعون ضادها بالطاعاة الزوجياة   

لزوجتاااه  ............... ..........................الااادعويني والااادعوة املتقابلاااة بعاباااات طاااالق الطااااعن 

 7/2/2021طلقاة أوىل رجعياة مساندة لتااري       .........................................املطعون ضادها  

ت ا شرعا اعتبارا من تاري  ا سناد و  حت  لاه إ  بعقاد   وعلى املطعون ضدها إحصاا عد

درهام   5000وصداق جديدين وبعلزاه الطاعن بأن يخدي للمطعون ضدها نفقة عدة مبلغ 

درهام وبعاباات    8000شاملة مفردات العدة والسكنى وبعلزامه بأن يخدي  اا متعاة مبلاغ    

، ماااع اإلذن للمطعاااون ضااادها )..............(حضاااانة املطعاااون ضااادها  بنت اااا مااان الطااااعن  

نراجعااة مجيااع الاادوائر امكوميااة وغااري امكوميااة ومن ااا ا يئااة ا حتاديااة للجنسااية     

واإلقاماااة وإدارات التعلااايم واملااادارس والضااامان الصاااحي والسااافارات إلن ااااا ماااا  اااص      

احملضااونة ماان إجاارااات ىيمااا عاادا الساافر إىل لااارج الدولااة ىااال يكااون إ  بااعذن ماان            

درهاام  1500لزاه الطاااعن بااأن يااخدي للمطعااون ضاادها نفقااة للبناات شاايخة احملكماة وبااع 

شاملة للطعاه والكساوة والتنقا  والتطبياب وقيماة اسات الك املااا والك ربااا وا نتنات         

وا اتف األرضي وما يعتي من الضروريات قكام العارص والعاادة تساري شا ريا اعتباارا       

زاه الطاعن بأن يخدي للمطعاون ضادها   وبعل 18/11/2020من تاري  املطالبة القضائية 

درهم شاملة التأايث تسري شا ريا اعتباارا مان تااري       1500أجرة مسكن حضانة مبلغ 

وبارى  ماا عادا ذلاك مان طلباات والطلباات املتقابلاة          18/11/2020املطالبة القضائية 

حكمااات   26/5/2021وبتااااري   185/2021ىاساااتأنف الطااااعن با ساااتئناص رقااام    

ص برى  ا ستئناص وبتأييد امكم املستأنف ىطعن الطااعن يف هاطا   حمكمة ا ستئنا

بطعنه املاا  وقدمت النيابة العاماة ماط رة ىوضات ىي اا      27/6/2021امكم بتاري  

الاارأي للمحكمااة الاايت رأت يف غرىااة املشااورة أن الطعاان جاادير بااالنظر ىحااددت لنظاار        

 جلسة بدون مراىعة.

ىيااه اخلطاأ يف تطبياال القاانون والقصااور يف    وحياث ينعاى الطاااعن علاى امكاام املطعاون    
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ىاع ويقاول يف  التسبيب والفساد يف ا ستد ل وفالفة الثابت باألوراق واإللالل قل الاد 

امكم املطعون ىيه ألطاأ يف تأيياد  ملاا قضاى باامكم املساتأنف        بيان ذلك ما حاصله

ضاادها وذلااك ماان إلاازاه الطاااعن بااأجرة مسااكن حضااانة لبنتااه احملضااونة عنااد املطعااون    

لطااأ لكااون البناات احملضااونة مااا زالاات رضاايعة و  تسااتحل أم ااا لااطلك أجاارة مسااكن      

 حضانة.

وحيث أن هطا النعي غري سديد ذلك أن من املقرر يف قضاا هاط  احملكماة أن األ  ملازه    

ماان قااانون األحااوال   148بتااوىري مسااكن حضااانة لولااد  احملضااون عمومااا عمااال باملااادة    

نة لايس لادي ا مساكن تقايم ىياه بامللاك أو التخصايص وأن        الشخصية إذا  انت اماضا 

املقصود بعده إلزاه األ  بتوىري مسكن للرضيع هو امالة الايت تكاون األه تتاوىر علاى     

مسكن تقايم ىياه هاي واحملضاون ألن عاده إلازاه األ  بتاوىري مساكن حضاانة يف حالاة           

احملضااون باادون  انعااداه مسااكن تقاايم ىيااه اماضاانة واحملضااون الرضاايع يااخدي إىل بقاااا  

مأوة مما يعرا حياته إىل الضرر احملقل على وجه يتناىى مع ماا نصات علياه النصاوه     

   الشرعية من إلزاه األ  نراعاة مصاحل احملضون وسد األبوا  املخدية إىل اإلضرار به.

ملا  ان ذلك و ان امكم املطعون ىيه سلك هطا الن ج وقضى بناا على هطا األسااس  

املستأنف الطي ألزه الطاعن بأجرة مسكن حضانة لبنته احملضاونة عناد   بتأييد امكم 

املطعااون ضاادها الاايت للاات األوراق ممااا يثباات أن  ااا مسااكنا ميكاان أن تقاايم ىيااه هااي    

واحملضااونة يكااون مصاايبا وماان ااام يكااون هااطا النعااي غااري قااائم علااى أساااس جااديرا          

 بالرى .
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 9/8/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –السيد املستشار/ حممد األمني بيب  برئاسة

 . وعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد، أزهري مبارك

 (40) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  400)الطعن رقم 

 . ( أجرة. حضانة. مسكن امضانة1

ن جلكااه إعفاااا والااد احملضااون ماان تااوىري مسااكن للمحضااون متااى وجااد مسااك        -

. تقاضاي اماضانة بادل مساكن مان ج اة       أساس ذلاك . اهااماضنة أو فصص لسكن

 .    حق ا يف أجرة املسكن . علة ذلك. مثالعمل ا   يسق

  

 . ( حضانة2

ا ماااا مل يااانعكس سااالبا  علاااى  اماضااانة للعمااا  نجااارد    يساااق  حضاااانت  لاااروج  -

 .  املخسس على هطا السبب مردود. نعي الطاعن احملضون

  

 .  ا "ر ية. حمكمة املوضوع " سلطت( 3

جو  مراعاة مصلحة احملضاون يف  . وية زمانا ومكانا من سلطة املوضوعحتديد الر  -

 .ذلك. مثال

  

. " نقا  " أسابا  الطعان باالنق . ماا        غاري معياب   . تسبيب نفقة. حكم " تسبيبه( 4

 . يقب  من ا

ن ماان القااانو 6. املااادة أو املساااعدة ا جتماعيااة ودلاا  آلاار جااواز اهمااع بااني املعونااة   -

ل بالقااااانون ا حتااااادي  يف شااااأن الضاااامان ا جتماااااعي املعااااد    2001ا حتااااادي لساااانة  

. جااواز اهمااع بااني نااطاك. مااخدة ذلااكأ. اعتبااار الاادل  األلاار هااو األساااس  2019لساانة9

. نعااي الطاااعن علااى   دة ا جتماعيااة الاايت تقرهااا الدولااة   النفقااة علااى امللاازه ب ااا واملساااع    

اعياة.  يه برغم من حتصال ا علاى مسااعدة اجتم   بالنفقة عل لبنتهامكم باخلطأ إذ قضى 

 .على غري أساس
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 .. و يةنفقة( 5 

ا نفاااق  و  مااال للولااد أو عجااز ا   عاان   النفقااة   جتااب علااى ا ه إ  إذا ىقااد ا      -

. نعي الطاعن بشأن يساار املطعاون ضادها    من قانون األحوال الشخصية 80ادة . امللعسر 

. التااطرع احملضااونني. مااردود مااا داه مل يثباات عساار   و دهااا أا ه إللزام ااا با نفاااق علااى  

اا نفقاة احملضاونني الواجباة شارعا . علاة      يكاون مانعاا  مان أد   لايس  بكثرة األعبااا املالياة   

 ذلك.

  

 ختصايص  رغام  حضاانة  مساكن  ببادل  بعلزاماه  للقضاا الطاعن نعي عن إنه وحيث -1

 ماان 148/2 املااادة ت اناا ملااا بأنااه ىمااردود عملاا ا ج ااة ماان ضاادها للمطعااون مسااكن

 إحادة  يف للمحضاون  مساكن  تاوىري  مان  احملضاون  والاد  أعفت الشخصية األحوال قانون

 فصاص  مساكن  وجاود : والثانياة . اماضانة  جلكه مسكن وجود هي: األوىل: حالتني

 فصصاا  مساكنا  هنااك  أن أو جلكاه  مساكنا  للحاضانة  أن يثبات  مل ىاعذا . لسكناها

 تاواىر  يثبات  مل الطااعن   اان  وملا أجرته، أو نةللحضا مسكنا تستحل ىعن ا لسكناها

 يفياد  مماا  لاال  قد الدعوة ملف وأن ضدها املطعون حل يف املط ورتني امالتني من أي

 قاد  يكاون  امكام  ىاعن  اام  ومان  الطااعن  ادعااا  نفات  قاد  ضادها  املطعاون  و انت ذلك

 ماا  مناه  يناال  أن دون أسااس،  غاري  علاى  النعاي  معاه  يكاون  ماا  وهاو  القاانون  صاحيح  واىل

 – ذلاك  لكاون  عملا ا  ج اة  مان  مساكن  بادل  ضادها  املطعاون  تقاضاي  مان  الطاعن أاار 

 بااني األماار  لااتالص املسااكن أجاارة يف اماضاانة حاال يسااق    – ىيااه األماار  ااان وأيااا

 البياان  ساالفة  148 املاادة  تطلبتاه  الاطي   اا  مسكن ختصيص و نقدي بدل على حتصل ا

 .أجرته أو امضانة مسكن استحقاق يف حق ا إلسقاط

 لاالو د  ضادها  املطعاون  حضاانة  بساقوط  القضااا  لعده الطاعن نعي عن إنه وحيث -2

 للعما   اماضانة  لاروج  أن مان  قضااا  مقارر  هو نا ىمردود  م رعايت ا وعده عمل ا رغم

 علاى  سالبا  يانعكس  مل أناه  طاملاا  يوم اا  قوت جلب يف يدل  ذلك ألن حضانت ا يسق   

 قااد ان ااا أو احملضااونني علااى ساالبا الطاعنااة عماا  تااأاري نالطاااع يثباات مل وإذ ، احملضااون

 .رىضه معه يتعني مما أساسه اىتقد قد يكون  الطاعن نعي ىعن رعايت م يف أهملت

 أن ماان مقارر  هاو  ناا  ىمااردود احملضاونني  ر ياة  بشاأن  الطاااعن نعاي  عان  إناه  وحياث  -3

   مصلحة ذلك يف مراعية ومكانا زمانا الر ية حتديد يف الصالحية  ا املوضوع حمكمة
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 يف صاريح  الدولاة  يف باه  املعماول  املاالكي  الفقه وأن غريها من بطلك أدرة وهى احملضون

 راعاات  قااد  احملكمااة و اناات  ذلااك   ااان ملااا  حاضاانته،  عنااد إ   يبياات  احملضااون أن

 قضاااها  ىعن الطاعن عند املبيت دون واصطحاب م  ر يت م تنظيم يف احملضونني مصلحة

 .بالرى  حريا أساس غري على النعي معه يكون ما وهو نوناوقا ىق ا مصيبا يكون

 علااى حتصاال ا رغاام ........ للبناات بنفقااة القضاااا بشااأن الطاااعن نعااي عاان إنااه وحيااث -4

 2001 لسانة (  2)  رقام  ا حتاادي  القانون من(  6)  املادة يف النص بد لة ىمردود معونة

 مل إذا)  أناه  علاى  9/2019 رقام  ا حتاادي  بالقاانون  املعادل  ا جتماعي الضمان شأن يف

 لاه   اان  ىاعن  ،  املاة  املسااعدة  لاه  صارىت  دل ، ا جتماعية املساعدة ملستحل يكن

  جيااوز أنااه:  األوىل الناحيااة:  ناااحيتني ماان.....(  الاادل  نقاادار املساااعدة لفضاات دلاا 

 لاا ود املعونااة بااني اهمااع حالااة يف أنااه :الثانيااة آلر،والناحيااة ودلاا  املعونااة بااني اهمااع

 أن املاط ورة  للبنات  يكون ىعنه ذلك وعلى األساس، هو يكون ا لر الدل  ىعن آلر،

 األساساي  الادل   هاو  هاطا  ويكاون  - الطااعن  أبي اا  من نفقت ا على حتصل ا بني جتمع

 ساالف مااا إىل امكاام انت ااى وإذ ا جتماعيااة، املساااعدة علااى وحتصاال ا -  ااا بالنساابة

 حرياا  أسااس  غاري  على يكون  النعي ىعن ام نوم القانون صحيح صادص قد يكون ىعنه

 هاو  ملاا  للطااعن  املعوناة  هاط   صرص بطاقة بتسليم يق  مل إذ امكم على و  بالرى ،

 باه  ويلتازه  عارضاة  أو أصالية  القضاائية  باملطالباة  يتحدد الدعوة نطاق أن من قانونا مقرر

 ىااال بااه مقياادو القضااية أطااراص بواسااطة املرسااوه اإلطااار يف إ  يفصاا    ى ااو القاضااي

 ىيمااا بالفصاا  وملاازه يطلبااو  مل نااا أو اخلصااوه طلبااه ممااا بااأ ثر حيكاام أن يسااتطيع

 صارص  بطاقاة  بتساليمه  طلباا  الطااعن  طلباات  تتضامن  مل وإذ وىقا ،  منه مطلوبا يكون

 علااى   ىعنااه ااام وماان الطلااب، هااطا احملكمااة علااى مطروحااا يكااون   ىعنااه املعونااة،

 النعاي  معاه  يكون ما وهو احملكمة، على يطرح مل طلب يف الفص  من لال أن امكم

 .بالرى  حريا أساس غري على

 با نفااق  إللزام اا (  األه) ضادها  املطعاون  يساار  بشاأن  الطااعن  نعاي  عان  إناه  وحيث -5

 قااانون ماان 78/1 باملااادة عمااال علااي م باإلنفاااق ملاازه أنااه إذ ىمااردود، احملضااونني، علااى

 و  ،(أبياه  علاى  له مال   الطي الص ري الولد ةنفق) أن على تنص اليت الشخصية األحوال

 أن قانوناا  واملقارر  مناه،  جازا  وهاو  إلياه  منساو   ألنه أحد، ولد  على اإلنفاق يف يشار ه

 األ  ىقاد  إذا إ  الشخصاية  األحاوال  قاانون  مان  80 املاادة  حسب األه على جتب   النفقة

 األ  أن املطروحااة الاادعوة يف وامااال لعساار ، اإلنفاااق عاان األ  عجااز أو للولااد مااال و 
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 يلقااي أن للطاااعن يكااون و  عليااه تكااون النفقااة ىااعن ااام وماان  عساار  يثباات ومل موجااود

 ذلاك،   اان  وإذ .ارا هاا  بلاغ  م ماا ( األه) ضادها  املطعاون  علاى  احملضاونني  علاى  باإلنفاق

 نفقااة أداا ماان مانعااا يكااون أن   ميكاان ماليااة أعباااا ماان الطاااعن بااه يتااطرع مااا و ااان

 ،ىضاال  الاديون  ساائر  علاى  امتياز من للنفقة ملا وقانونا، شرعا عليه الواجبة نيللمحضون

 اام  ومان  النفقاة  هاط   تقادير  لادة  األعبااا  تلاك  راعاى  قد امكم أن باألوراق البني أن عن

 .بالرى  جديرا يكون الطاعن نعي ىعن

 احملكماااااااااااااة

 حمكمااة وأمااه  28/1/2021  بتااري   الطااعن  أن يف تتحصاا  الطعان  واقعاات  إن حياث 

  علاى  14/2021 رقام  الادعوة  أقااه  -   – واإلدارياة  املدنية والدعاوة لالسرة أبوظيب

( ...............و ....... ، ........)  من اا  ألو د  حضاانت ا  بعسقاط امكم بطلب ضدها املطعون

 وجاابن مطلقتااه أن ااا ماان سااند علااى وعالج اام تااربيت م علااى قاادرت ا وعااده أمانت ااا لعاده 

 املااط ورين األو د الزوجيااة ىااراو علااى من ااا أعااب قااد و 270/2017 رقاام امكاام

 شا رية  بنفقاة  1182/2015 رقام  بالادعوة  و ام   اا  حكام  قاد  وأناه  حضانت ا يف وأن م

 مساكن  وأجارة  بيان م  بالسوية درهم 4000 مبلغ واخلدمة واملواصالت وامللبس للمأ  

 أباااوظيب اساااتئناص 926/2015 ،1882 رقماااي باااامكم تعديلاااه ومت شااا ريا 2500

 األوىل للنفقااااة 1/7000: التااااالي املااااط ورتني النفقااااة لفاااائيت بااااه احملكااااوه ليصااااري

 بشاأنه  املساتأنف  باامكم  املوصوىة با يئة املسكن توىري مني للثانية درهم 2/4000

 باأوراه  ومصا  العم  عن عاط  حاليا أنه يف تتمث  ألسبا  امكمني تعدي  يطلب وأنه

 املطعاون  وأن العادة  مان  لروج اا  حاال  وقف اا  ويتوجب مستمرة  زالت الزوجية لنفقةا وأن

 تعاه اا  و  التوحاد  مان  تعااني  الايت  …… البنات  لعالج ش رية إعانة على تتحص   ضدها

 وتصاارص العاماة  بالنياباة  تعما   ضادها  املطعاون  وأن منااه نفقاة  علاى  حصاو ا  عاده  ويطلاب 

 بأصا   حتاتفظ  وأن اا  علياه  باه  احملكاوه  ساكن ال بادل  إسقاط يتوجب مما للسكن بد 

 ويطلااب  احملضااونني  ر يااة  ماان  وجنعااه  لااه، تسااليم ا  ويطلااب  احملضااونني  ساافر  جااوازات

 نفقاة  إنقااه  يطلاب  وأناه  أسابوع   ا   ياومني  معاه  للمبيات  واصطحاب م ذلك من جكينه

 البناات بعااالج ضاادها املطعااون وإلاازاه ماان م لكاا  شاا ريا درهاام 500 لتصااري احملضااونني

 مقابلاة  دعوة ضدها املطعون قدمت الدعوة تداول وإبان. الدولة بعالج التوحد من ..........

 .املط ورتني بالدعويني ب ا احملكوه النفقة زيادة ىي ا طلبت
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 ر ياة  من الطاعن جكني ضدها املطعون بعلزاه احملكمة قضت 28/1/2021 وبتاري 

 وحتااى صااباحا العاشاارة الساااعة ماان بوعأساا  اا  ماان اهمعااة يااوه ..........و .......... ابنتيااه

 وعلي اا  أ لليفاة  نديناة  ا جتمااعي  الادعم  نقار  صاباحا  والنصف عشرة امادية الساعة

 جكيناه  وإلزام اا  الر ية جاه بعد ب ما والعودة احملددين واملكان الزمان يف إحضارهما

 اهمعاة  ياوه  مان  صاباحا  والنصاف  العاشارة  السااعة  مان  واصطحابه  ..........  ابنه ر ية من

 يساتلمه  أن علاى  املبيات  ماع  أسابوع   ا   مان  السبت يوه من مساا السادسة الساعة وحتى

 املواعيد يف إلي ا يعيد  وأن أ لليفة ندينة ا جتماعي الدعم مقر من ضدها املطعون من

 الطاااعن بتسااليم وإلزام ااا وا صااطحا  الر يااة جاااه بعااد امضااانة نسااكن احملااددة

 امكاام نوجااب الثالاااة احملضااونني ساافر جااوازات ماان جددتااه أو هاسااتخرجت مااا أصااول

 الطااعن  وإلازاه . من اا  مصادقة  بصاورة  ا حتفااظ  اساتحقاق ا  مع 243/2018 بالعريضة

 7000 لتصااري واخلدمااة واملواصااالت وامللاابس للمأ اا  املقااررة الشاا رية النفقااة بزيااادة

 يف املقاضااااااة تاااااري   مااااان بياااان م  لساااااويةبا .............و .............و ...... للمحضااااونني  درهاااام 

 الاادعوة طلبااات باااقي ورىاا   ضاادها املطعااون ىي ااا تشااار  م أن دون 28/1/2021

 .األصلية

 ا سااتئناص ضادها  املطعاون  ىأقاماات الطارىني  لادة  قباو   يلاال مل القضااا  هاطا  إن وحياث 

 524/2021  رقاام ا سااتئناص الطاااعن وأقاااه 17/4/2021 بتاااري  516/2021 رقام 

 س – واإلدارياة  املدنياة  والادعاوة  لالسرة ظيب أبو  حمكمة أماه 18/4/2021  بتاري 

  31/5/2021 بتاااااري  و  الثانيااااة الشخصااااية واألحااااوال الت ااااات اسااااتئناص دائاااارة –

 .…… احملضاونني  ر ياة  مان  باه  قضاى  ىيماا  املساتأنف  امكم بتعدي  احملكمة حكمت

 الساااعة وحتااى صااباحا رةالعاشاا الساااعة ماان أساابوع  اا  ماان اهمعااة يااوه تكااون بااأن

 ىيماا  املساتأنف  امكم وإل اا. املبيت دون ا صطحا  مع اليوه نفس من مساا السادسة

 ىيماا  املساتأنف  امكام  وإل ااا  الطلاب  بارى   جماددا  والقضاا النفقة زيادة من به قضى

 احملضاونني  نفقاة  بتخفاي   جماددا  والقضااا  واألجارة  النفقاة  ختفاي   رى  من به قضى

 بااطات بياان م بالسااوية شاا ريا درهاام 2500 مبلااغ يف لتصاابح..................و .............و ..........

 اعتباارا  سنويا درهم ألف 30 مبلغ يف لتصبح امضانة مسكن وأجرة املقررة املشتمالت

 امكااام نوجاااب املفروضاااة الزوجياااة النفقاااة وإساااقاط القضاااائية املطالباااة تااااري  مااان

 يف باتاااا التطليااال حكااام صاااريورة تااااري  مااان رااعتباااا شخصاااية أحاااوال 1882/2015
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 امكام  وتأيياد  ا ستئناىني ورى  أبوظيب، شخصية أحوال 270/2017 رقم الدعوة

 .ذلك عد ىيما املستأنف

 400/2021 رقاام حتات  املطاروح  الطعان  ىأقااه  امكاام هاطا  الطااعن  يارت   مل وحياث 

 طلاب  الطعان  علاى  جوابياة  ماط رة  ضادها  املطعاون  حمامي  وقده 30/6/2021 بتاري 

 أن رأت الايت  للمحكماة  الارأي  ىي اا  ىوضات  ماط رة  العامة النيابة وقدمت رىضه، ىي ا

 .مراىعة ب ري جلسة لنظر  وحددت بالنظر جدير الطعن

 الثابات  وفالفاة  القانون تطبيل يف اخلطأ ىيه املطعون امكم على الطاعن ينعي وحيث

 حضااانة مسااكن بباادل قضااى أنااه: يف ابين ماا لسااببني الاادىاع قاال واإللااالل األوراق ماان

 باادل  علااى من ااا وحتصاال ا عملاا ا ج ااة ماان ضاادها للمطعااون مسااكن ختصاايص رغاام

 رعايت ااا وعااده بالعماا  انشاا ا ا رغاام لااالو د حضااانت ا بسااقوط يقاا  ومل مسااكن،

 رغااام .......... للبنااات بنفقاااة وقضاااى املطلاااوبني واملبيااات بالر ياااة يقااا  ومل للمحضاااونني،

 يف وأنااه املعونااة هااط  صاارص بطاقااة أصاا  بتسااليمه يقاا  مل مااا  معونااة علااى حتصاال ا

 يفااوق دلاا  علااى تتحصاا  ضاادها املطعااون وأن الاادل  معااده أنااه يااراع مل النفقااة تقاادير

 .نقضه ويستوجب امكم يعيب ما وهو  ش ريا درهم 20000

 ختصاايص رغاام حضااانة مسااكن بباادل بعلزامااه للقضاااا الطاااعن نعااي عاان إنااه وحيااث

 قاانون  من 148/2 املادة  انت ملا بأنه ىمردود عمل ا ج ة من ضدها للمطعون مسكن

: حاالتني  إحادة  يف للمحضون مسكن توىري من احملضون والد أعفت الشخصية األحوال

 فصااااص مسااااكن وجااااود: والثانيااااة. اماضاااانة جلكااااه مسااااكن وجااااود هااااي: األوىل

 فصصاا  مساكنا  هنااك  أن أو جلكاه  مساكنا  للحاضانة  أن يثبات  مل ىاعذا . لسكناها

 تاواىر  يثبات  مل الطااعن   اان  وملاا  أجرته، أو للحضانة مسكنا تستحل ىعن ا لسكناها

 يفياد  مماا  لاال  قاد  الدعوة ملف وأن ضدها املطعون حل يف املط ورتني امالتني من أي

 قاد  يكاون  امكام  ىاعن  اام  ومان  الطااعن  ادعااا  نفات  قاد  ضادها  املطعاون  و انات  ذلك

 ماا  مناه  يناال  أن دون أسااس،  غاري  علاى  عاي الن معاه  يكاون  ماا  وهاو  القاانون  صاحيح  واىل

 وأيا – ذلك لكون عمل ا ج ة من مسكن بدل ضدها املطعون تقاضي من الطاعن أاار 

 حتصال ا  بني األمر  لتالص املسكن أجرة يف اماضنة حل يسق    – ىيه األمر  ان

 إلساقاط  البياان  ساالفة  148 املاادة  تطلبتاه  الاطي   ا مسكن ختصيص و نقدي بدل على

 .أجرته أو امضانة مسكن استحقاق يف حق ا
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 رغام  لاالو د  ضادها  املطعاون  حضاانة  بساقوط  القضااا  لعاده  الطااعن  نعي عن إنه وحيث

   للعماا  اماضاانة لااروج أن ماان قضاااا مقاارر هااو نااا ىمااردود  اام رعايت ااا وعااده عملا ا 

 ىعلاا ساالبا ياانعكس مل أنااه طاملااا يوم ااا قااوت جلااب يف ياادل  ذلااك ألن حضااانت ا يسااق 

 قااد ان ااا أو احملضااونني علااى ساالبا الطاعنااة عماا  تااأاري الطاااعن يثباات مل وإذ احملضااون،

 .رىضه معه يتعني مما أساسه اىتقد قد يكون  الطاعن نعي ىعن رعايت م يف أهملت

 حمكماة  أن مان  مقارر  هو نا ىمردود احملضونني ر ية بشأن الطاعن نعي عن إنه وحيث

 احملضاون  مصلحة ذلك يف مراعية ومكانا زمانا لر يةا حتديد يف الصالحية  ا املوضوع

 أن يف صاااريح الدولاااة يف باااه املعماااول املاااالكي الفقاااه وأن غريهاااا مااان باااطلك أدرة وهاااى

 مصالحة  راعات  قاد  احملكماة  و انات  ذلاك   اان  ملا حاضنته، عند إ   يبيت احملضون

 يكاون  اهاقضاا  ىاعن  الطااعن  عناد  املبيت دون واصطحاب م ر يت م تنظيم يف احملضونني

 .بالرى  حريا أساس غري على النعي معه يكون ما وهو وقانونا ىق ا مصيبا

 معوناة  علاى  حتصال ا  رغام  ……… للبنات  بنفقاة  القضااا  بشأن الطاعن نعي عن إنه وحيث

 شاأن  يف 2001 لسانة ( 2) رقام  ا حتاادي  القاانون  مان ( 6) املاادة  يف النص بد لة ىمردود

 يكاان مل إذا) أنااه علااى 2019 /9 رقاام ا حتااادي ونبالقااان املعاادل ا جتماااعي الضاامان

 دلاا  لااه  ااان ىااعن  املااة، املساااعدة لااه صاارىت دلاا ، ا جتماعيااة املساااعدة ملسااتحل

 باني  اهماع   جياوز  أناه : األوىل الناحياة : ناحيتني من.....(  الدل  نقدار املساعدة لفضت

 ىااعن آلاار، ودلاا  ملعونااةا بااني اهمااع حالااة يف أنااه: الثانيااة والناحيااة آلاار، ودلاا  املعونااة

 باني  جتماع  أن املاط ورة  للبنات  يكون ىعنه ذلك وعلى األساس، هو يكون ا لر الدل 

  اا  بالنسابة  األساساي  الادل   هو هطا ويكون - الطاعن أبي ا من نفقت ا على حتصل ا

 يكاون  ىعناه  سالف  ماا  إىل امكام  انت ى وإذ ا جتماعية، املساعدة على وحتصل ا   -

 و  باالرى ،  حرياا  أساس غري على يكون النعي ىعن ام ومن القانون صحيح صادص قد

 قانوناا  مقارر  هاو  ملاا  للطااعن  املعوناة  هاط   صارص  بطاقاة  بتساليم  يق  مل إذ امكم على

 ى او  القاضاي  باه  ويلتازه  عارضاة  أو أصلية القضائية باملطالبة يتحدد الدعوة نطاق أن من

 أن يساااتطيع ىاااال باااه ومقياااد القضاااية صأطااارا بواساااطة املرساااوه اإلطاااار يف إ  يفصااا   

 مطلوباا  يكاون  ىيماا  بالفصا   وملازه  يطلبو  مل نا أو اخلصوه طلبه مما بأ ثر حيكم

   ىعناه  املعوناة،  صارص  بطاقاة  بتساليمه  طلباا  الطااعن  طلبات تتضمن مل وإذ وىق ، منه

 مان  لاال  أن امكام  علاى    ىعناه  اام  ومان  الطلاب،  هاطا  احملكماة  على مطروحا يكون
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 أساااس غااري علاى  النعااي معااه يكاون  مااا وهاو  احملكمااة، علااى يطارح  مل طلااب يف  الفصا 

 .بالرى  حريا

 علااى با نفاااق إللزام ااا(  األه) ضاادها املطعااون يسااار بشااأن الطاااعن نعااي عاان إنااه وحيااث

 األحاوال  قاانون  مان  78/1 باملادة عمال علي م باإلنفاق ملزه أنه إذ ىمردود، احملضونني،

 و  ،(أبياااه علاااى لاااه ماااال   الاااطي الصاا ري  الولاااد نفقاااة) أن علاااى تااانص الااايت الشخصااية 

 أن قانوناا  واملقارر  مناه،  جازا  وهاو  إلياه  منساو   ألنه أحد، ولد  على اإلنفاق يف يشار ه

 األ  ىقاد  إذا إ  الشخصاية  األحاوال  قاانون  مان  80 املاادة  حسب األه على جتب   النفقة

 األ  أن املطروحااة الاادعوة يف مااالوا لعساار ، اإلنفاااق عاان األ  عجااز أو للولااد مااال و 

 يلقااي أن للطاااعن يكااون و  عليااه تكااون النفقااة ىااعن ااام وماان عساار  يثباات ومل موجااود

 ذلاك،   اان  وإذ .ارا هاا  بلاغ  م ماا ( األه) ضادها  املطعاون  علاى  احملضاونني  علاى  باإلنفاق

 نفقااة أداا ماان مانعااا يكااون أن   ميكاان ماليااة أعباااا ماان الطاااعن بااه يتااطرع مااا و ااان

 ىضاال  الاديون،  ساائر  علاى  امتياز من للنفقة ملا وقانونا، شرعا عليه الواجبة لمحضوننيل

 اام  ومان  النفقاة  هاط   تقادير  لادة  األعبااا  تلاك  راعاى  قد امكم أن باألوراق البني أن عن

 .بالرى  جديرا يكون الطاعن نعي ىعن

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 23/8/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –حممد األمني بيب برئاسة السيد املستشار/ 

 . وعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد، أزهري مبارك

 (41) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  417)الطعن رقم 

  .. مطاهب ىق يةش ادة. شريعه إسالمية. "إابات " ش ادة الش ود 

 .  قبول ش ادة األخ ألليه. شرط ا. أن يكون ميزا  يف العدالة -

ت األوراق مماا  وللا   ادة شااهدي الطااعن لكون ماا شاقيقيه    مكام عان شا   التفات ا -

بيناة أو إقارار   اباات مادعا  ب  برى  دعوا  لعجز  عن إ . صحيح . قضا  يفيد ان ما ميزان

 .  بعاباته. صحيح من املطعون ضدها وهو املكلف

  

حااول التفااات   وحيااث إن مااا ينعااا  الطاااعن غااري سااديد ذلااك أن وج ااي طعنااه يتمحااوران       

ا ، ودىعاه  اا اع املطعااون ضادها عاان إجااه الاازواج   ا  ماان امتنا   كام عاان بينتاه بشااأن  ام

، وأنه ملا  ان املقرر يف الفقه املالكي املعمول به يف الدولاة أن  تكاليف ومراسم الزواج

  تقب  إن  ان الشاهد غري ميز، قال للي  يف فتصر : خباالص أخ   ش ادة األخ ألليه

 :صم يف التحفةألليه إن برز، وقال ابن عا

 وألليه يش د امليز               إ  نا الت مة ىيه تيز

أللياه أن يكاون    وقد استقر قضاا حمكمة النق  على أناه يشاتط لقباول شا ادة األخ    

( وللاات األوراق شااقيقه و أخ لااه ماان األ )، وملااا  ااان شاااهدا الطاااعن  ماايزا يف العدالااة

، ومان اام ىاعن بيناة     شا ادت ما تكاون غاري مقبولاة     لة ىاعن مما يفيد أن ما ميزان يف العدا

( 1/1قارر باملاادة )  وملا  ان ذلك و اان امل  ،تضحى   قيمة  ا يف إابات مدعا الطاعن 

علاااى املااادعي أن يثبااات حقاااه و  ملعاااامالت املدنياااة والتجارياااة أن ) مااان قاااانون اإلاباااات يف ا

، وأن  اا   لااك أن  اا  ماادعي مكلااف بعابااات دعااوا ومقتضااى ذ ،(دعي عليااه نفيااهللماا

  ماان قباا  احملكمااة املعروضااة   دعااوة عجااز املاادعي ىي ااا عاان إابات ااا تسااتوجب الاارى     

مان   -، و انت األوراق  قد للت ن الطاعن قد عجز عن اابات مدعا ، و إذ  اعلي ا

 ماان املطعااون ضاادها  للطاااعن باادعوا ، ىااعن دعااوة الطاااعن    ماان بينااة أو إقاارار   -بعااد 
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، وهااو مااا إىل مااا ساالف ىعنااه يكااون مصاايبا  مكاام تكااون واجبااة الاارى  وإذ انت ااى ا 

 يكون معه النعي على غري أساس حريا بالرى  .

 احملكماااااااااااااة

وأمااااه حمكماااة  17/2/2021 ث إن واقعاااات الطعااان تتحصااا  يف أن الطااااعن بتااااري حيااا

علااى  13/2021قاام أقاااه الاادعوة ر -   –أبااوظيب لالساارة والاادعاوة املدنيااة واإلداريااة  

 لااب امكاام باإلشاا اد علااى طالقااه الرجعااي من ااا واسااتداد تكاااليف     بط املطعااون ضاادها 

يرغب يف اإلش اد على طالقه من ا وأن ا مل تكما    ، وأنهالزواج على سند من أن ا زوجة له

 .مراسم الزواج

 .قضت احملكمة برى  الدعوة 4/4/2021وحيث إنه بتاري   

  بتاااري  513سااتئناص رقاام  وحيااث إن هااطا القضاااا مل يلاال قبااو  لاادة الطاااعن ىأقاااه  ا       

دائارة   –س  –واإلدارياة   باو ظايب لالسارة والادعاوة املدنياة     أ أماه حمكماة   15/4/2021

كماة  حكمات احمل  8/6/2021استئناص الت ات واألحاوال الشخصاية األوىل  و بتااري     

 .برىضه وتأييد امكم املستأنف

  417/2021م وحيااث مل ياارت  الطاااعن هااطا امكاام ىأقاااه الطعاان املطااروح حتاات رقاا      

ة على الطعن طلبات ىي اا رىا     وقدمت املطعون ضدها مط رة جوابي 7/7/2021 بتاري 

وقدمت النياباة العاماة ماط رة ىوضات ىي اا الارأي للمحكماة الايت رأت أن الطعان           .الطعن

 .ظر وحددت لنظر  جلسة ب ري مراىعةجدير بالن

القااانون والقصااور يف  وحيااث ينعااي الطاااعن علااى امكاام املطعااون ىيااه اخلطااأ يف تطبياال      

التسبيب والفساد يف ا ستد ل من وج ني بين ماا يف : أناه التفات عان بينتاه يف شاأن امتنااع        

درهام الاطي دىعاه     145000املطعون ضدها عن إجاه الزواج ، ورى  طلبه اساتداد مبلاغ   

وجب  ا عن تكاليف ومراسم الزواج والتفت عان بينتاه علاى ذلاك ناا يعياب امكام ويسات        

 .  هنقض

حاول التفاات امكام     وحيث إن ما ينعا  الطاعن غري سديد ذلك أن وج ي طعناه يتمحاوران  

ودىعااه  ااا تكاااليف   ،اع املطعااون ضاادها عاان إجاااه الاازواج  اا  ماان امتناا  عاان بينتااه بشااأن

، وأنه ملا  ان املقرر يف الفقه املالكي املعماول باه يف الدولاة أن شا ادة األخ     ومراسم الزواج

ن  ااان الشاااهد غااري ماايز، قااال للياا  يف فتصاار : خبااالص أخ ألليااه إن     تقباا  إ ألليااه

 :   برز، وقال ابن عاصم يف التحفة

 وألليه يش د امليز               إ  نا الت مة ىيه تيز
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وقد استقر قضاا حمكمة النق  علاى أناه يشاتط لقباول شا ادة األخ أللياه أن يكاون        

( وللات األوراق مماا   )شقيقه و أخ له مان األ   الطاعنوملا  ان شاهدا  ميزا يف العدالة،

، وماان ااام ىااعن بينااة   لااة ىااعن شاا ادت ما تكااون غااري مقبولااة    يفيااد أن مااا ماايزان يف العدا  

( 1/1) ، وملا  ان ذلاك و اان املقارر باملاادة    تضحى   قيمة  ا يف إابات مدعا الطاعن 

أن يثبت حقه و للمادعي   ى املدعيعلت املدنية والتجارية أن )من قانون اإلابات يف املعامال

، وأن  ا  دعاوة عجاز    لك أن    مدعي مكلف بعابات دعاوا  ، ومقتضى ذعليه نفيه(

ان ، و إذ  ا   من قب  احملكمة املعروضاة علي اا  املدعي ىي ا عن إابات ا تستوجب الرى

مان بيناة    -مان بعاد    -، و انات األوراق  قاد للات    الطاعن قد عجز عن اابات مدعا 

، ىعن دعوة الطاعن  تكون واجباة الارى    ن املطعون ضدها  للطاعن بدعوا مأو إقرار 

النعاي علاى غاري     ، وهو ما يكون معاه مكم إىل ما سلف ىعنه يكون مصيباوإذ انت ى ا

 .أساس حريا بالرى 

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 30/8/2021جلسة 

 كمة . احملرئيس  –برئاسة السيد املستشار/ عالل عبد الساله لعبودي 

 .  وعضوية السادة املستشارين/ عبد الكريم ىرعون، حممد الص ري اجماظ

 (42) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  415)الطعن رقم 

دىوع " الدىع بعاده  . انة . دعوة " شروط قبول الدعوة ". حض( أحوال شخصية. أجرة1

  .عدة. نفقة. مسكن امضانة .التوجيه األسري . هنةقبول الدعوة ". طالق

 . هنة التوجيه األسري قب  إقامت اتثناا دعوة الطالق من عرض ا ابتداا  على اس -

أجاارة مسااكن  خلر امل اار ونفقااة العاادة واملتعااة و  الطلبااات املتتبااة عاان الطااالق  ماا    -

ى التوجيااه األسااري متااى  اناات قااد  أن مل تعاارا علااتقباا  و امضااانةامضااانة و أجاارة 

ل ساب  لعاده  . الادىع بعاده قبو اا    قضاا احملكمة باه لطالق وتبعا بعد ابديت تابعة لطلب ا

 عرض ا على هنة التوجيه األسري. غري سديد. أساس ذلك.

  

 . ةنفق .مسكن امضانة( أجرة. حضانة. 2

التزاه امللزه بنفقة احملضون باأجرة مساكن حاضانته إ  إذا  انات اماضانة جلاك        -

 .  لسكنا  تقيم ىيه أو فصصا لسكناها. أساس ذلك. مثام

  

 . أجرة. حضانة. نفقة( 3

 .داه ولد  احملضون إن احتاج خلادهلإالتزاه األ  املل   -

باأجرة  انت اا امكم إىل يسار الطااعن و أن ابناه احملضاون حيتااج للخدماة وقضاا          -

 .  لادمة. صحيح

  

من قانون ا حوال الشخصية تانص علاى اناه: "   تقبا  الادعوة       16املادة  إذ نصت  -1

احملكماااة يف مساااائ  ا حاااوال الشخصاااية ا  بعاااد عرضااا ا علاااى هناااة التوجياااه      امااااه 

ويستثنى من ذلك مسائ  الوصية وا رم ومن يف حكم ا والدعاوة املستعجلة ا سري، 
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والوقتيااة وا واماار املسااتعجلة والوقتيااة وامضااانة والوصاااية والاادعاوة الاايت   يتصااور     

 ."قالصلح بشأن ا  دعاوة اابات الزواج والطال

ملا  ان ذلاك، و انات دعاوة الطاالق مساتثناة ابتاداا مان عرضا ا علاى هناة التوجياه            

ا سااري نوجااب املااادة املشااار الي ااا اعااال  ألن ااا ماان الاادعاوة الاايت   يتصااور الصاالح          

 بشأن ا.

 أجارة  و املتعاة  و العدة نفقة و امل ر مخلراما خبصوه الطلبات املتتبة عن الطالق من 

، ىان ا طلبات مقبولة اماه احملكماة وان مل تعارا   امضانة جرةأ و امضانة مسكن

على التوجيه ا سري تبعا ملا قضت به احملكمة من ااباات طاالق املادعى علياه للمدعياة      

 107واعتبار هط  الطلبات مان الطلباات التابعاة لوقاوع الطاالق عماال ناا جااا يف املاادة          

اضاي املخاتص بعاد وقاوع الطاالق بنااا       من ذات القانون الايت تانص علاى اناه: " يصادر الق     

على طلب ذوي الشأن أمرا بتحدياد نفقاة املارأة أانااا عادت ا، ونفقاة ا و د ومان لاه حال          

امضااانة وزيااارة احملضااون، ويعتااي هااطا ا ماار مشاامو  بالنفاااذ املعجاا  بقااوة القااانون،      

 وللمتضرر الطعن يف هطا ا مر بطرق الطعن املقررة قانونا."

و انت هط  الطلبات قد جاات تبعا لثبوت الطالق الطي أقار باه الطااعن     ملا  ان ذلك،

ااناااا سااري الاادعوة، وطلبت ااا املطعااون ضاادها باعتبارهااا حقوقااا متتبااة عنااه ىااان النعااي     

 .يكون غري قائم على اساس حريا بالرى 

أنه: " جيب على مان يلازه   من قانون ا حوال الشخصية تنص على  148/2ان املادة  -2

احملضون أجرة مسكن حاضنة، إ  إذا  انت اماضنة جلك مساكنا تقايم ىياه     بنفقة

 أو فصصا لسكناها."   

ىعاال او   مساكنا  تقايم ىياه    ضادها  نوطعا ممل يثبات ان لل ملا  ان ذلك، و ان الطاعن 

اعن وان ما جاا يف البند الراباع مان صاحيفة اساتئناى ا مان ان الطا       ،فصصا لسكناها

سااكن املااط ور او انااه فصااص    تعااإ ان ااا جلااك امل ا" "يسااكن عناادها  يف مسااكن 

لاصااة بعااد ان بااني امكاام املطعااون ىيااه ان ااا تقاايم يف ذلااك املسااكن مااع          لسااكناها

او دها مان زوج اا الساابل ومل يثبات الطااعن ان اا جلاك ذلاك املساكن او اناه فصاص            

 لسكناها.

ذا  اان املساكن   ماا ا اما خبصوه طلب الطاعن فاطباة بلدياة اباو ظايب لالساتعاله ع     

ان احملكمااة عنااد اصاادار ذلااك لمطعااون ضاادها ىانااه غااري سااديد،  املااط ور فصصااا ل
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حكم ااا تاازن مااا قااده الي ااا ماان بينااات يف الاادعوة، وعليااه ىااال حياال  ااا ان تعااني احااد      

،  اااالطاارىني علااى امصااول علااى ادلااة تثباات دعااوا ،  ن ذلااك جيعاا  من ااا لصااما ىي          

 املااادة ماا لدياه مان بيناات حساب ماا تقتضايه        وبالتاالي ىاان مان واجاب  ا  طارص تقاديم       

املعادل   16/12/2018بتااري    2018لسنة  57ها من قرار جملس الوزراا رقم /16/2

علااى بشااأن الالئحااة التنظيميااة لقااانون ا جاارااات املدنيااة   2020لساانة  33بااالقرار رقاام 

مماا يكاون معاه طلاب الطااعن علاى        ،وجو  ان تشتم  صحيفة الدعوة علاى اساانيدها  

 حريا بالرى .ويكون النعي غري اساس 

وحيث إن ما ينعا  الطاعن غري سديد، ذلك انه ويف شاأن اخلادماة وأجرت اا ىالفقاه      -3

املااالكي املعمااول بااه يف الدولااة أوجااب علااى األ  امللاايا الااداه ولااد  احملضااون إن احتاااج    

 خلاده.

 اراتباه موسار   إىلملا  ان ذلك و ان امكم املطعون ىيه قد اعتي ان الطااعن باالنظر   

ا ومن ام يكاون النعاي حرياا    اخلدمة ىانه يكون مصيب إىلوانه حيتاج  ابنهبأجرة لدمة 

 .بالرى 

 احملكماااااااااااااة

حيث إن وقائع الدعوة تتلخص  ما يتبني من امكم املطعون ىيه ومن ساائر األوراق،  

املدنيااااة يف أن املطعااااون ضاااادها أقاماااات لاااادة حمكمااااة ابااااو ظاااايب لالساااارة والاااادعاوي  

 139/2021ضاد الطااعن، الادعوة رقام      امساة وا دارية/دائرة ا حوال الشخصاية اخل 

طلباات امكاام بااالزاه املاادعى عليااه بنفقااة زوجيااة شاا ريه   28/1/2021أودعاات بتاااري  

، 2017موالياد   .............وبان  يوىر  ا لادمة، ماع نفقاة بناوة ساابقة و حقاة  بن اا مناه        

صحيح العقاد الشارعي   اا واملاا وا نتنت، على سند أن ا زوجته بوبسداد ىاتورة الك رب

، إ  أنه بعد عودته لزوجة سابقة بدأت تسوا معاملتاه  اا، وصاار      09/09/2015منط

، وتطلاااب امكااام  اااا  .............حيضااار  اااا إ  ناااادرا و  يصااارص علي اااا وعلاااى الصااا ري 

 .ىل ما سبل ذ ر  من الطلباتوللص ري بنفقة سابقة خلمس سنوات للت، اضاىة ا

وحيث تداولت القضية امااه احملكماة عان بعاد حضارت املدعياة بشخصا ا  ماا حضار          

 ...........و ...........املدعى عليه بشخصه أيضا، وصادق ا علاى سابل الزوجياة والبناوة لالبان      

وأنه بيدها، وقده مط رة جوابية ىي ا طلاب امكام بارى  دعاوة املدعياة لعاده تاوىر        

، وتصااىى  12/02/2021سند والدلي ، وأماه احملكمة أ د بأناه طلال املدعياة يف    ال
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مع ا، وأ دت املدعية صحة اقواله، إ  أن ا أصرت على طلبات ا بشأن حقوق اا ملاا بعاد    

   .الطالق

قباا  تأ يااد املاادعى عليااه طالقااه للمدعيااة  اناات طلبات ااا تتمثاا  بالنفقااات ومصاااريف     

وبعااد تأ يااد الطااالق صااارت طلبات ااا تتمثاا  بنفقااة العاادة    الك رباااا واملاااا  واخلادمااة،  

واملتعاااة وماااخلر الصاااداق وواااو  والنفقاااات الساااابقة، ماااع امضاااانة ونفقاااة احملضاااون         

أحوال قد اجازت نظر دعوة الطالق حتى لاو مل حتا     16/1وسكنه، وملا  انت املادة 

 .ري طبيعت امن التوجيه األسري، ىقد قررت احملكمة التصاص ا بنظر الدعوة بعد ت 

 حكمت احملكمة نا يلي: 29/3/2021وبتاري  

و  12/02/2021ااباات طاالق املادعى علياه للمدعياة طلقاة أوىل رجعياة مساندة إىل          .1

 .علي ا إحصاا عدت ا من تاري  ا سناد بعد صريورة امكم باتا

 .من املدعى عليه .............اابات حل املدعية يف حضانة ابن ا . 2

 .)االاني ألف( درهم 30000املدعى عليه بان يدىع للمدعية مخلر م رها مبلغ  زاهإل. 3

) ألفاي( درهام    2000إلزاه املادعى علياه باان يادىع للمدعياة نفقاة العادة شا ريا مبلاغ          . 4

 .مني لروج ا من العدة على الوجه الشرعي

درهم تادىع   )ااإ عشر ألف( 12000إلزاه املدعى عليه بان يدىع للمدعية متعة مبلغ . 5

  .على أربعة أقساط ش رية متساوية

 2000( مبلاغ وقادر    .............إلزاه املدعى عليه باان ياخدي للمدعياة نفقاة ابن ماا )      .6

درهم ش ريا للطعاه والكسوة شاملة نا يف ذلك مصاريف املواصالت ومقاب  ىاتورة 

ة املااااااا والك ربااااااا وال ااااااز تساااااري شااااا ريا اعتباااااارا مااااان تااااااري  قياااااد الاااااادعو         

  .28/01/2021يف

درهام تساري    3000إلزاه املدعى عليه بان يادىع للمدعياة أجار مساكن حضاانة       .8

  .ش ريا اعتبارا من تاري  الالئ ا ملسكن الزوجية

)ألف( درهم ش ريا اجرة  1000إلزاه املدعى عليه بان يدىع للمدعية مبلغ  .9

 .28/01/2021تسري من تاري  قيد الدعوة يف  .............لادمة للمحضون 

)مخسمائة(  500زاه املدعى عليه بان يدىع للمدعية أجرة حضانة مبل ا قدر  إل .10

 .درهم تسري من تاري  امكم
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 . يتحم  املدعى عليه الرسوه واملصاريف وترى  باقي الطلبات قالت ا  .11

 .تستوىى املبالغ احملكوه ب ا ب طا امكم بعد صريورة امكم باتا .12

املقياد    547/2021با ساتئناص رقام   ا ول  ىطعان علياه  م ب طا امكالطرىان  مل يقب 

املقياد بتااري     562/2021وطعنت عليه الثانية با ستئناص رقم  ،24/4/2021بتاري  

برى  ا ساتئناىني وتأيياد   حكمت احملكمة  15/6/2021وبتاري   ، 27/4/2021

 امكم املستأنف والزاه    مستأنف نصروىات استئناىه.

قاده املطعاون   مل ت، طعن الطااعن يف هاطا امكام باالطعن املااا . و     5/7/2021وبتاري  

وقدمت النيابة العامة ماط رة ىوضات ىي اا الارأي      رغم اعالن ا،ضدها مط رة جوابية 

للمحكمة ورأت هط  األلرية يف غرىة املشورة أن الطعان جادير باالنظر، ىحاددت جلساة      

ات املدنياة  ماا عادلت بالقاانون     من قاانون ا جاراا   183/2عمال بأحكاه املادة لنظر  

 .2018لسنة  18رقم 

وفالفااة  وحيااث إن الطاااعن ينعااى علااى امكاام املطعااون ىيااه اخلطااأ يف تطبياال القااانون 

، والقصااور يف التساابيب والفساااد يف ا سااتد ل الثاباات يف ا وراق وا لااالل قاال الاادىاع

 وجيم  ذلك يف ستة أسبا :

امكاام املطعااون ىيااه ألطااأ بنظاار دعااوة تطلياال    الساابب ا ول: وىيااه يقااول الطاااعن ان   

املدعية وما تبعه مان حضاانة وماخلر امل ار ونفقاة العادة واملتعاة واجارة مساكن امضاانة           

واجرة امضاانة لعاده اللجاوا اىل هناة التوجياه ا ساري قبا  املطالباة ب اا مماا يساتوجب            

 نق  امكم املطعون ىيه.

مان قاانون ا حاوال الشخصاية تانص علاى        16وحيث ان النعي غري سديد، ذلك ان املاادة  

انه: "   تقب  الدعوة اماه احملكمة يف مسائ  ا حوال الشخصاية ا  بعاد عرضا ا علاى     

هنااة التوجياااه ا ساااري، ويساااتثنى مااان ذلاااك مساااائ  الوصاااية وا رم ومااان يف حكم اااا  

والدعاوة املستعجلة والوقتية وامضانة والوصاية  والدعاوة املستعجلة والوقتية وا وامر

 ."اليت   يتصور الصلح بشأن ا  دعاوة اابات الزواج والطالق

ملااا  ااان ذلااك، و اناات دعااوة الطااالق مسااتثناة ابتااداا ماان عرضاا ا علااى هنااة التوجيااه  

 ا سري نوجب املادة املشار الي ا اعال  ألن ا من الدعاوة اليت   يتصور الصلح بشأن ا.

 أجارة  و املتعاة  و العدة نفقة و امل ر مخلرق من اما خبصوه الطلبات املتتبة عن الطال

، ىان ا طلبات مقبولة اماه احملكماة وان مل تعارا   امضانة أجرة و امضانة مسكن
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على التوجيه ا سري تبعا ملا قضت به احملكمة من ااباات طاالق املادعى علياه للمدعياة      

 107جااا يف املاادة    واعتبار هط  الطلبات مان الطلباات التابعاة لوقاوع الطاالق عماال ناا       

من ذات القانون الايت تانص علاى اناه: " يصادر القاضاي املخاتص بعاد وقاوع الطاالق بنااا            

على طلب ذوي الشأن أمرا بتحدياد نفقاة املارأة أانااا عادت ا، ونفقاة ا و د ومان لاه حال          

امضااانة وزيااارة احملضااون، ويعتااي هااطا ا ماار مشاامو  بالنفاااذ املعجاا  بقااوة القااانون،      

 رر الطعن يف هطا ا مر بطرق الطعن املقررة قانونا."وللمتض

ملا  ان ذلك، و انت هط  الطلبات قد جاات تبعا لثبوت الطالق الطي أقر به الطااعن  

ااناااا سااري الاادعوة، وطلبت ااا املطعااون ضاادها باعتبارهااا حقوقااا متتبااة عنااه ىااان النعااي   

 يكون غري قائم على اساس حريا بالرى .

رابااع والسااادس مضاامومة: وىي ااا يقااول الطاااعن ان امكاام املطعااون ا سابا  الثاااني وال 

ىيه ألطا بعده مراعاة قدرته املالية وحاجة املنفل علياه عناد ىارا نفقاة الصا ري ونفقاة       

العدة واملتعة لكونه معسرا ولايس لاه دلا  ا  راتباه وهاو متازوج مان الارة ولدياه او د          

 .مما يستوجب نقضه

نص ما تا وذلك ان ما استقر عليه اجت اد هط  احملكمة ، وحيث ان هطا النعي غري سديد

من قانون األحوال الشخصية من ان حملكمة املوضوع يف نطاق حتديد ماا   63املادة عليه 

يتناسب من النفقة ماع حاجاة املنفال علياه وماع القادرة املالياة للمنفال انطالقاا  مان الوضاع            

دون رقياب علي اا يف ذلاك ماا داه     ا قتصادي زمانا ومكانا،  ام  السلطة يف تقاديرها  

 .قضا ها ىيه قائما  على أسبا  سائ ة تكفي ممله

الثابت من شا ادة الراتاب املادىل ب اا يف امللاف ان الطااعن يتقاضاى        و ان  ملا  ان ذلك،

درهاام ىيكااون مااا قضااى بااه امكاام املطعااون ىيااه   26.000راتبااا امجاليااا شاا ريا مبلااغ 

مااع مااا ورد يف الاادلي  ا رشااادي املرىاال   أن متفقااا املخيااد للحكاام املسااتأنف يف هااطا الشاا  

 .2020لسنة  9يس دائرة القضاا رقم بقرار مسو رئ

الساابب الثالااث: وىيااه يقااول الطاااعن ان امكاام املطعااون ىيااه الطااأ بالزامااه نسااكن      

حضانة لكون املطعون ضدها جلك مسكنا تقيم ىيه حسبما أقرت يف البند الراباع مان   

س الطاااعن فاطبااة بلديااة ابااو ظاايب للتحااري عمااا اذا  ااان        صااحيفة اسااتئناى ا ويلااتم  

 .املسكن الطي تقيم ىيه فصصا  ا اه   مما يستوجب نق  امكم املطعون ىيه
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من قانون ا حوال الشخصية تانص علاى    148/2وحيث ان النعي غري سديد، ذلك ان املادة 

ذا  انات اماضانة   أنه: " جيب على من يلازه بنفقاة احملضاون أجارة مساكن حاضانة، إ  إ      

 جلك مسكنا تقيم ىيه أو فصصا لسكناها."   

ىعااال او  مسااكنا  تقاايم ىيااه ضاادها نوطعااممل يثباات ان للملااا  ااان ذلااك، و ااان الطاااعن  

وان مااا جاااا يف البنااد الرابااع ماان صااحيفة اسااتئناى ا ماان ان الطاااعن    ،فصصااا لسااكناها

ملااط ور او انااه فصااص  "يسااكن عناادها  يف مسااكن ا"     تعااإ ان ااا جلااك املسااكن ا    

لسكناها  لاصة بعد ان بني امكم املطعون ىيه ان اا تقايم يف ذلاك املساكن ماع او دهاا       

 من زوج ا السابل ومل يثبت الطاعن ان ا جلك ذلك املسكن او انه فصص لسكناها.

مااا اذا  ااان املسااكن  امااا خبصااوه طلااب الطاااعن فاطبااة بلديااة ابااو ظاايب لالسااتعاله ع   

ان احملكمااة عنااد اصاادار   ذلااك لمطعااون ضاادها ىانااه غااري سااديد،     لاملااط ور فصصااا  

حكم ا تزن ما قده الي ا من بينات يف الدعوة، وعليه ىال حيل  ا ان تعاني احاد الطارىني    

، وبالتاالي ىاان مان     اا على امصول على ادلاة تثبات دعاوا ،  ن ذلاك جيعا  من اا لصاما ىي       

هاا مان قارار    /16/2 املاادة  ضايه واجب  ا  طارص تقاديم ماا لدياه مان بيناات حساب ماا تقت         

لسانة   33املعادل باالقرار رقام     16/12/2018بتاري   2018لسنة  57جملس الوزراا رقم 

علاى وجاو  ان تشاتم  صاحيفة     بشأن الالئحاة التنظيمياة لقاانون ا جارااات املدنياة       2020

حرياا  ويكون النعي مما يكون معه طلب الطاعن على غري اساس  ،الدعوة على اسانيدها

 .لرى با

الساابب الرابااع: وىيااه يقااول الطاااعن ان امكاام املطعااون ىيااه ألطااأ عناادما قضااى بالزامااه  

بأجرة لادمة ألنه غري ميساور لادىع اجرت اا و  تساتحل املطعاون ضادها اجارة لادماة مماا          

  يستوجب نقضه.

وحيث إن ما ينعا  الطاعن غري سديد، ذلك انه ويف شأن اخلادمة وأجرت ا ىالفقاه املاالكي   

 عمول به يف الدولة أوجب على األ  املليا الداه ولد  احملضون إن احتاج خلاده.امل

 اراتباه موسار   إىلملا  اان ذلاك و اان امكام املطعاون ىياه قاد اعتاي ان الطااعن باالنظر           

اخلدماة ىاناه يكاون مصايبا ومان اام يكاون النعاي حرياا           إىلواناه حيتااج    ابنهبأجرة لدمة 

 .بالرى  
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 30/8/2021جلسة 

 رئيس الدائرة –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 . إبراهيم صاحلوعضوية السادة املستشارين/ مصطفي عبيد، السيد 

 (43) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  457)الطعن رقم 

 . ( امكمان. طالق. م ر1

أو اخللاوة الصاحيحة وحيا     . يتأ د  له بالدلول امل ر. استحقاق الزوجة له بالعقد -

 املخج  منه بالبينونة أو الوىاة .  

نعاااي  .مخجااا  امل ااار إ  امااااه امكماااني   ا إساااااة الزوجاااة   دلااا  لاااه يف اساااتحقاق  -

املطعاون ضادها باه     ضارار مل يساق  امل ار رغام اباوت إ     الطاعن على امكام باخلطاأ إذ  

علياه للضارر. علاى غااري    وة تطليق اا  أن اإلساااة  لا ا مان جانب اا يف دعا     و ضاررا  جسايما  

 .  أساس

  

 . حضانة. حمكمة املوضوع " سلطت ا "( 2

تقدير ما إذا  انت الشروط الواجب تواىرهاا يف اماضانة متاواىرة أه   مان سالطة       -

. اجملادلاااة يف ذلاااك اباااة علي اااا يف ذلاااك مااان حمكماااة الااانق حمكماااة املوضاااوع دون رق

 .  ثالإاارته اماه حمكمة النق . م التقدير مما   جيوز

  

 . حمكمة املوضوع " سلطت ا ". نفقة( 3

كن وغريهاا مان سالطة    ديد املبالغ املتعلقة بالنفقاة وماا يتفارع من اا مان اجارة مسا       حت -

 .  ئما  على أسبا  سائ ة تكفي ممله. ما داه حكم ا قاحمكمة املوضوع

مراعااااة امكااام يف تقااادير  النفقاااة للجااادول وامللحااال بالااادلي  اإلرشاااادي لااادعاوة      -

لنفقاة مان امتيااز علاى ساائر الاديون.       ألحوال الشخصية وانطالقا من دل  الطاعن وماا ل ا

 .  سائغ
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مااان قاااانون  52/2، 1/50عماااال باملاااادتني  –يف قضااااا هاااط  احملكماااة  –املقاارر   -1

األحوال الشخصية أن الزوجة تساتحل م رهاا املسامى بعقاد زواج اا الصاحيح، ويتأ اد        

وحيا  املخجا  مناه بالبينوناة أو الوىااة. ملاا  اان ذلاك          له بالدلول أو اخللوة الصاحيحة  

و ان الثابت باألوراق أن للمطعون ضدها مخج  م ار اابات بعقاد زواج اا بالطااعن وأناه       

مت الدلول بين ما وقضى بطالق ا منه طلقة بائنة ومن ام ىيحل  ا إستاله مخج  م رها 

ساداد   اا مان الطااعن سايما       بعد صريورة امكم بالتطليل باتا خللو األوراق مماا يثبات  

ملاخلر امل ار إ  أمااه امكماني      وأنه   دل  لسوا سلوك املطعون ضادها يف اساتحقاق ا  

الطاااعن بااأن يااخدة للمطعااون ضاادها مبلااغ       هملااا  ااان امكاام املطعااون ىيااه قااد الااز      و

درهم وهو  نصف مخلر صداق ا ومل تطعن املطعون ضدها على ذلاك امكام    15000

هاطا القضااا باتاا بالنسابة  اا يف لصاوه اساتحقاق ا لنصاف ماخلر           مما مخدا  صريورة

 امل ر ىق   األمر الطي يضحى معه النعي ب طا السبب على غري أساس حريا برىضه.

أن مان صاالحية حمكماة املوضاوع تقادير ماا        –يف قضااا هاط  احملكماة     –املقرر  -2

دون رقاباة علي اا يف ذلاك    إذا  انت الشروط الواجب تواىرها يف اماضنة متاواىرة أه    

 من حمكمة النق .

ملا  ان ذلك و ان امكم املطعون ىيه قد أقاه قضاا  بتأييد امكم املساتأنف ىيماا   

قضى به من إابات حضانة املطعاون ضادها للمحضاونات تأسيساا عا  ماا أورد  ندوناتاه        

وهاي مان    من أنه " وإن  انت احملكمة قد أدانت املطعون ضدها وأوقعت علي اا العقوباة  

األحكاااه الاايت أشاات رت بأن ااا جااس أهليت ااا للحضااانة ولكاان مل يثباات إشاات ار املطعااون 

ضدها بالسلوك الطي إرتكبته ىضال عن أن البنات مل يبل ن سن التمييز احملاددة بسابع   

سااانوات ومل يتاااأارن بسااالوك والااادت ن ومل تكااان أي مااان ن مخهلاااة إلساااتيعا  تصااارىات  

العمريااة   يااتحملن إبعااادهن عاان والاادت ن وحرمااان ن  والاادت ن  مااا أن اان يف هااط  الساان

 تستمر املطعون ضدها يف حضانت ن ".من ا ومن اه ىعن مصلحت ن أن 

و انت تلك األسبا  سائ ة و اىية مم  قضاا امكم وىي ا الارد الضامإ املساق     

ملااا ساااقه الطاااعن ب ااطا الساابب والااطي   يعاادو أن يضااحى النعااي بااه جااد  ىيمااا تسااتق      

 .مة املوضوع بتقدير  مما   جيوز إاارته أماه حمكمة النق  حريا برىضهحمك

أن حملكماااة املوضاااوع  امااا  السااالطة يف   –يف قضااااا هاااط  احملكماااة  –املقااارر   -3

حتديد املبالغ املتعلقة بالنفقة وما يتفرع من ا مان أجارة مساكن وغريهاا مراعياة يف ذلاك       
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حاوال الشخصاية دون رقاباة علي اا يف ذلاك مااداه       من قاانون األ  63املعايري املبينة يف املادة 

 حكم ا قائما على أسبا  سائ ة تكفي ممله.

ملا  ان ذلك و ان امكم املطعون ىيه قد راعى يف تقادير  ألجارة مساكن امضاانة     

وبدل األاام اهدول امللحل بالادلي  اإلرشاادي لادعاوي األحاوال الشخصاية إنطالقاا مان        

إمتيااز علاى ساائر الاديون ىعناه يكاون قاد صاادص صاحيح           دل  الطااعن وماا للنفقاة مان    

القانون ويضحى النعي عليه ب اطا السابب جاد  ىيماا تساتق  حمكماة املوضاوع بتقادير          

 .مما   جيوز إاارته أماه حمكمة النق  حريا برىضه

 احملكماااااااااااااة

ضاد   30/3/2021حيث تبني من األوراق أن الطاعن أقاه لادة إبتدائياة أباوظيب بتااري      

بطلاب امكام بتطليقاه مان املطعاون ضادها        575/2021املطعون ضدها الدعوة رقام  

مواليااد .............و ..........، 21/7/2017مواليااد  .......للضاارر وبعابااات حضااانته للبنااات )  

( وبعسااقاط النفقاااات املقضاااي ب اااا للمطعاااون ضااادها نوجاااب امكااام  22/10/2018

أحوال شخصية أبوظيب وأقامت املطعاون ضادها    1763/2019الصادر يف الدعوة رقم 

ضد الطاعن دعوة متقابلة بطلب امكم بتطليق ا علياه للضارر وبعلزاماه باأن ياخدي  اا       

، ...........درهام ونفقاة العادة واملتعاة وبعاباات حضاانت ا للبناات )        30000مخج  امل ر مبلغ 

 رية للبنااات وأجاارة مسااكن حضااانة    ( وبعلزامااه بااأن يااخدي  ااا نفقااة شاا    ............، ..........

وتأايثة ومقاب  إست الك املااا والك ربااا واإلنتنات وإلزاماه بالنفقاات الدراساية وبتاوىري        

سيارة وسائل أو بدل مواصالت ولادمة ومصروىات إستقدام ا وراتب ا الشا ري وإلزاماه   

 بأجر حضانة.

تطلياال املطعااون حكماات حمكمااة البدايااة يف اإلدعاااا األصاالي ب  31/5/2021وبتاااري  

ضادها علاى الطااعن طلقاة بائنااه بينوناة صا رة للضارر وعلي ااا إحصااا عادت ا مان تاااري            

صااريورة امكاام باتااا وبكااف يااد املطعااون ضاادها عاان إسااتاله النفقااة الزوجيااة املقااررة      

إعتبااارا ماان تاااري  صااريورة حكاام التطلياال باتااا      1763/2019نوجااب امكاام رقاام  

اإلدعااا تقاابال باعلزاه الطااعن باأن ياخدي للمطعاون        وبرى  ماعدا ذلك مان طلباات، ويف   

درهم ومبلغ ألف درهم ش ريا لسكنى العدة إعتباارا   30000ضدها مخج  م رها مبلغ 

مان صااريورة حكاام التطلياال باتااا حتااى لروج اا ماان العاادة شاارعا قسااب حا ااا وبعابااات   

جن مااا مل يقضااى أو يتفاال ب ااري  ( إىل أن يتاازو............، ...........، ..........حضااانت ا للبنااات )

درهاام شاا ريا ملواصااالت    500ذلااك وبااعلزاه الطاااعن بااأن يااخدي للمطعااون ضاادها مبلااغ      
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احملضونات وماا حياتجن لاه مان ضارورات  زماة للساكنى مان لادمات املااا والك ربااا            

 –واإلنتنت وما يعتي من الضاروريات قكام العارص والعاادة و  تساتقيم اميااة إ  ب اا        

سااابل القضااااا باااه للبناااات مااان قااادر وبناااود نفقاااة باااامكم اإلبتااادائي رقااام      خباااالص ماااا

وذلااك إعتبااارا ماان تاااري  امكاام وإسااتمرار النفقااة شاا ريا إىل حااني       – 1763/2019

سقوط الفرا عن الطاعن شرعا ماا مل يقضاى أو يتفال ب اري ذلاك وعلاى أن  صام مناه         

درهاام  55000ا مبلاغ  ماا قاد ساادد للبناات مان نفقااة وبعلزاماه بااأن ياخدي للمطعاون ضااده       

درهاام باادل أااام مسااكن امضااانة ياادىع   15000سانويا أجاارة مسااكن حضاانة ومبلااغ   

درهم ش ريا أجرة حضانة من تاري  صاريورة حكام التطليال باتاا      300ملرة واحدة ومبلغ 

 وبرى  ماعدا ذلك من طلبات.

 مااا إسااتأنفته املطعااون  719/2021إسااتأنف الطاااعن هااطا امكاام باإلسااتئناص رقاام 

ساتئناىني  وبعاد أن ضامت حمكماة األساتئناص اإل     817/2021دها باإلساتئناص رقام   ض

 :29/6/2021حكمت بتاري  

بعل ااا امكام املساتأنف ىيماا قضاى باه مان أداا         719/2021يف اإلساتئناص رقام   أو : 

 ام  امل ر والقضاا جمددا بعساقاط نصافه وباعلزاه الطااعن باأداا ماا تبقاى مناه وقادر           

عااون ضاادها وبتعاادي  امكاام املسااتأنف ىيمااا قضااى بااه ماان أجاارة     درهاام للمط 15000

درهاام ساانويا وىيمااا قضااى بااه ماان باادل أاااام  علااه       40000مسااكن جضااانة  علاا ا  

درهاام تاادىع ماارة واحاادة وبعل اااا امكاام املسااتأنف ىيمااا قضااى بااه ماان أجاارة             6000

درهااام شااا ريا ورىااا  الطلاااب بشاااأنه وبعاااده جاااواز نظااار طلاااب نفقاااة       500مواصاااالت 

 أحوال أبوظيب. 1763/2019مكم رقم نات لسابقة الفص  ىي ا بااحملضو

 برىضه. 817/2021يف اإلستئناص رقم اانيا: 

طعن الطاعن يف هطا امكم بالطعن املاا  وقدمت النيابة العاماة ماط رة ىوضات ىي اا     

الاارأي للمحكمااة الاايت رأت يف غرىااة مشااورة أن الطعاان جاادير بااالنظر ىحااددت لنظاار         

 عة.جلسه بدون مراى

وحيث إن الطاعن ينعي على امكم املطعون ىيه باخلطأ يف تطبيل القاانون والفسااد يف   

اإلستد ل والقصور يف التسبيب وفالفة الثابت باألوراق. ويقول يف بيان ذلك ماا حاصاله   

 أسبا . 3

 السبب األول:
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ألطأ امكم بقضائه بعسقاط نصف مخلر الصداق دون إسقاطه  اامال رغام إضارار    

عااون ضاادها بااه ضااررا جساايما وأن اإلسااااة  اناات  لاا ا ماان جانب ااا وهااو مااا يعيااب   املط

 امكم ويستوجب نقضه.

عمااال  –يف قضاااا هااط  احملكمااة   –وحيااث أن هااطا النعااي غااري سااديد، ذلااك أن املقاارر    

من قانون األحوال الشخصية أن الزوجة تستحل م رهاا املسامى    52/2، 1/50باملادتني 

أ اد  لاه بالادلول أو اخللاوة الصاحيحة وحيا  املخجا  مناه         بعقد زواج ا الصحيح، ويت

بالبينونة أو الوىاة. ملا  ان ذلك و اان الثابات بااألوراق أن للمطعاون ضادها مخجا  م ار        

اابت بعقد زواج ا بالطاعن وأنه مت الدلول بين ما وقضى بطالق اا مناه طلقاة بائناة ومان      

التطليل باتاا خللاو األوراق مماا    ام ىيحل  ا إستاله مخج  م رها بعاد صاريورة امكام با    

يثبااات ساااداد   اااا مااان الطااااعن سااايما وأناااه   دلااا  لساااوا سااالوك املطعاااون ضااادها يف       

 هاسااتحقاق ا ملااخلر امل اار إ  أماااه امكمااني و ملااا  ااان امكاام املطعااون ىيااه قااد الااز    

درهم وهاو  نصاف ماخلر صاداق ا ومل      15000الطاعن بأن يخدة للمطعون ضدها مبلغ 

ضدها على ذلك امكم مما مخدا  صريورة هطا القضاا باتاا بالنسابة  اا    تطعن املطعون 

يف لصوه اساتحقاق ا لنصاف ماخلر امل ار ىقا   األمار الاطي يضاحى معاه النعاي ب اطا            

 السبب على غري أساس حريا برىضه.

 السبب الثاني:

ألطااأ امكاام بعابااات حضااانة املطعااون ضاادها للمحضااونات رغاام ابااوت عااده جاادارت ا    

وعده أمانت ا علي ن إلدانت ا يف جرمياة جاس العارا وهاو ماا يعياب امكام        مضانت ن 

 ويستوجب نقضه.

أن ماان  –يف قضاااا هااط  احملكمااة  –وحيااث إن هااطا النعااي غااري سااديد، ذلااك أن املقاارر   

صالحية حمكمة املوضوع تقدير ماا إذا  انات الشاروط الواجاب تواىرهاا يف اماضانة       

 ذلك من حمكمة النق .متواىرة أه   دون رقابة علي ا يف 

ملا  ان ذلك و ان امكم املطعون ىيه قد أقاه قضاا  بتأييد امكم املساتأنف ىيماا   

قضى به من إابات حضانة املطعاون ضادها للمحضاونات تأسيساا عا  ماا أورد  ندوناتاه        

من أنه " وإن  انت احملكمة قد أدانت املطعون ضدها وأوقعت علي اا العقوباة وهاي مان     

 أشاات رت بأن ااا جااس أهليت ااا للحضااانة ولكاان مل يثباات إشاات ار املطعااون األحكاااه الاايت

ضدها بالسلوك الطي إرتكبته ىضال عن أن البنات مل يبل ن سن التمييز احملاددة بسابع   
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سااانوات ومل يتاااأارن بسااالوك والااادت ن ومل تكااان أي مااان ن مخهلاااة إلساااتيعا  تصااارىات  

إبعااادهن عاان والاادت ن وحرمااان ن والاادت ن  مااا أن اان يف هااط  الساان العمريااة   يااتحملن 

 تستمر املطعون ضدها يف حضانت ن ".من ا ومن اه ىعن مصلحت ن أن 

و انت تلك األسبا  سائ ة و اىية مم  قضاا امكم وىي اا الارد الضامإ املساق      

ملااا ساااقه الطاااعن ب ااطا الساابب والااطي   يعاادو أن يضااحى النعااي بااه جااد  ىيمااا تسااتق       

 مما   جيوز إاارته أماه حمكمة النق  حريا برىضه.حمكمة املوضوع بتقدير  

 السبب الثالث:

ألطأ امكم بقضائه بأجرة مسكن حضانة وببدل أاام   تتناساب وحالتاه املالياة وماا     

 عليه من إلتزامات ومديونيات وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه.

أن  –كماااة يف قضااااا هاااط  احمل –وحياااث إن هاااطا النعاااي غاااري ساااديد، ذلاااك أن املقااارر   

حملكمة املوضوع  اما  السالطة يف حتدياد املباالغ املتعلقاة بالنفقاة وماا يتفارع من اا مان           

ماان قااانون األحااوال   63أجاارة مسااكن وغريهااا مراعيااة يف ذلااك املعااايري املبينااة يف املااادة    

الشخصااية دون رقابااة علي ااا يف ذلااك ماااداه حكم ااا قائمااا علااى أساابا  سااائ ة تكفااي     

 ممله.

 ان امكم املطعون ىيه قد راعاى يف تقادير  ألجارة مساكن امضاانة      ملا  ان ذلك و

وبدل األاام اهدول امللحال بالادلي  اإلرشاادي لادعاوي األحاوال الشخصاية إنطالقاا مان         

دل  الطااعن وماا للنفقاة مان إمتيااز علاى ساائر الاديون ىعناه يكاون قاد صاادص صاحيح              

ق  حمكماة املوضاوع بتقادير     القانون ويضحى النعي علياه ب اطا السابب جاد  ىيماا تسات      

 مما   جيوز إاارته أماه حمكمة النق  حريا برىضه.

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 1/9/2021جلسة 

 . رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 .وعضوية السادة املستشارين/ عبد الكريم ىرعون، حممد الص ري أجماظ

 (44) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  395)الطعن رقم 

 ( امكمان. ضرر. طالق.1

عده ابوت الضرر يوجب رى  دعوة الزوجة التطليال بساببه . اساتمرار الشاقاق باني       -

وتعااطر الصاالح يوجااب تعاايني    الاادعوة و إقامااة الزوجااة دعااوة اانيااة   الاازوجني بعااد رىاا   

  ألااطا حكمااني . أساااس ذلااك انت اااا امكاام إىل التفرياال بااني الطاارىني بطلقااة بائنااة          

عن علاى امكام املتعلال بنفاي     . نعاي الطاا  بتوجيه امكماني وبعاد تعاطر الصالح. صاحيح     

 .  غري قائم على أساس. الضرر

  

 . ( أجرة. حضانة. نفقة2

إ  إذا  اناات جلااك   زه بنفقااة احملضااون أجاارة مسااكن حاضاانته  جيااب علااى ماان يلاا   -

لشخصاية.  مان قاانون األحاوال ا    148/1 . املادةسكتا تقيم ىيه أو فصصا  لسكناهام

 .  مثال

  

 ( أجرة. حضانة. نفقة. و ية.3

 .  لداه ولد  إن احتاج للخدمة. أساس ذلك. مثالإالتزاه ا   املل   -

  

مان قاانون األحاوال الشخصاية حسابما       120اىل  118اد ووعماال بأحكااه املا   انه  -1

السااااري املفعاااول اعتباااارا مااان   2019لسااانة  8عااادلت باملرساااوه بقاااانون احتاااادي رقااام   

اليت تانص علاى اناه: " اذا مل يثبات الضارر تارى  الادعوة، وان اساتمر          29/9/2019

ىااان تعااطر الصاالح يف    الشااقاق بااني الاازوجني ىللمتضاارر من مااا ان يرىااع دعااوة جدياادة       

 طعاون ضادها  الدعوة اهديدة ومل يثبات الضارر عاني القاضاي حكماني، وحياث ان امل      

 2099/2019 ابقة رقاااممل تقاااده دلااايال علاااى الضااارر الاااطي ادعتاااه يف الااادعوة السااا    
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الاايت  320/2020+310والطعاان علي ااا بااالنق  رقاام    325/2020واسااتئناى ا رقاام  

ااام اقاماات الاادعوة املاالااة تطبيقااا   ااا ماان الطاااعن،تطليق طلب ااا الرامااي اىل ىي ااارىاا  

لنص املواد املط ورة، وقاد عرضات احملكماة الصالح علاى الطارىني ىرىضاته املطعاون         

يل مماا دعاا احملكماة لناد  حكماني قادما توصايت ما        ضدها واصرت على طلب التطل

،   حتاااا  الزوجااااة بعاااادها لزوج ااااا إ  بعقااااد    بطلقااااه بائنااااة  بااااالتفريل بااااني الطاااارىني  

، يضاااص اىل ذلااك  ثاارة القضااايا بااني    وم رجدياادين بشااروط ما الشاارعية والقانونيااة   

ىقاا  ا واماار علااى عاارائ  ذوات ا رقاااه     2021الطاارىني والاايت سااج  من ااا يف عاااه    

 202/2021و 822/2021و  818/2021و 815/2021و  811/2021

 .1091/2021و  1080/2021و  4/2021و  3/2021و 1564/2021و

أما ما يدعيه الطاعن من ان املطعون ضدها قاد مكنتاه مان نفسا ا ىاال يوجاد يف ملاف        

الاادعوة مااا يخيااد ذلااك وقااد انكاارت هااطا انكااارا تامااا يف مااط رت ا اهوابيااة علااى         

   .صحيفة الطعن

ملا  ان ذلك، ىيكون امكام املطعاون ىياه اذ اساتند اىل توصاية امكماني باالتفريل        

بني املطعون ضدها والطاعن والزامه بتأديته مخلر م رها متفقا مع القانون مماا يكاون   

 معه النعي غري قائم على اساس حريا بالرى .

ادة وحيااث ان النعااي غااري سااديد، ىفيمااا  ااص اجاارة مسااكن امضااانة ىااان املاا         -2

من قانون ا حوال الشخصاية تانص علاى علاى أناه: " جياب علاى مان يلازه بنفقاة            148/2

احملضااون أجاارة مسااكن حاضاانة، إ  إذا  اناات اماضاانة جلااك مسااكنا تقاايم ىيااه أو  

تقايم ىياه، وان    بت الطاعن ان للمطعون ضدها مساكنا فصصا لسكناها."  وإذ مل يث

يخيد ذلك صورة عن رلصة جتارية حتما   املطعون ضدها تخ د انه مليا وقد قدمت ما 

باعتبار  شريكا مع شريك آلار مان ماواطإ الدولاة ومل يقاده الطااعن ماا         ............اسم 

يفيااد إل اااا هااط  الرلصااة اوانت اااا نشاااط ا  ودون أن يفصااح عاان دللااه املااالي ماان لااالل    

ة أول الكشوىات البنكية للد لة على حقيقاة وضاعه املاالي با  إناه صارح أمااه حمكما        

أناه صااحب شار ة وسااطة      29/1/2020 لساة   2099/2019درجة بالدعوة رقم 

عقارية، وقد قضى امكم املطعون ىياه بأقا  تقادير وىال املرتباة الثانياة الدالاة علاى أن         

دلله الش ري من عشرة آ ص إىل عشرين ألف درهم ش ريا مان اهادول امللحال بالادلي      

( 9ملعتمد نوجب قرار رئيس دائرة القضااا رقام )  اإلرشادي لدعاوة األحوال الشخصية ا

مما يكون امكم املطعون ىيه ىيماا قضاى باه مان مقادار أجارة مساكن         2020لسنة 
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متفقا مع الادلي  ا رشاادي     ( درهم سنويا45.000امضانة نبلغ مخسة وأربعني ألف )

 .املط ور

ي غاري ساديد ،   واما خبصوه ما ينعاا  الطااعن خبصاوه نفقاة البناتني، ىاان النعا        -3

ذلك ان املبلاغ املقضاي باه يشاك  حاد الكفاياة الايت   تقاوه اميااة إ  باه وهاو مناساب             

مان قاانون األحاوال الشخصاية وينساجم ماع        63مالته املادية، ونا هو مقرر بنص املادة 

الدلي  ا رشادي لدعاوة األحوال الشخصية املشار اليه اعال . مما يكاون معاه امكام    

 متفقا مع القانون ب طا الشأن ويكون النعي حريا بالرى . املطعون ىيه

ذلاك ان   لش رية ىان النعاي غاري ساديد ايضاا،    وأما خبصوه استقداه اخلادمة واجرت ا ا

الفقااه املااالكي املعمااول بااه يف الدولااة أوجااب علااى األ  امللاايا الااداه ولااد  احملضااون إن     

 احتاج خلاده.

قد اعتاي ان الطااعن باالنظر إىل راتباه موسار      ملا  ان ذلك و ان امكم املطعون ىيه  

عاااني (  ت .........)  بااأجرة لدمااة بنتيااه وان مااا حتتاجااان إىل اخلدمااة لاصااة وأن احملضااونة 

أمراا مزمنة و حتتاج إىل مزيد مان الرعاياة مماا يكاون معاه امكام املطعاون ىياه          من

 .ومن ام يكون النعي حريا بالرى   مصيبا

 احملكماااااااااااااة

وحيااث إن وقااائع الاادعوة تااتلخص  مااا يتاابني ماان امكاام املطعااون ىيااه وماان سااائر            

لالساااارة والاااادعاوة املدنيااااة األوراق، يف أن املدعيااااة أقاماااات لاااادة حمكمااااة ابااااو ظاااايب 

ضاااااد املااااادعى علياااااه، الااااادعوة رقااااام   دائااااارة ا حاااااوال الشخصاااااية الثالثاااااة /وا دارياااااة

كم بتطليق ا علاى  طلبت يف لتام ا ام 17/11/2020أودعت بتاري   1406/2020

وإلزاماه باأن ياخدي  اا مخجا  امل ار        زوج ا املدعى عليه طلقاة بائناة بينوناة  اية للضارر     

، 2016مولاااودة  يف  عااااه  - ......)  آ ص درهااام وااباااات حضاااانت ا للبناااتني  10وقااادر  

نفقاة احملضاونتني شا ريا  مان تااري  ا متنااع        ( وأن ياخدي  اا  2018مولود  يف  - ..........

لادمااة للمحضااونتني وحتملااه  واسااتمرارها شاا ريا وتااوىري   27/11/2019اصاا  يف ام

أجاارة مسااكن حضااانة مخاااث وسااداد مااا ينوبااه ماان         اجرهااا ومصااروىات اسااتقدام ا  

اساات الك املاااا والك رباااا وا نتناات وال اااز وأجاارة حضااانة وسااداد الرسااوه الدراسااية        

ألااف  34600 ااا قاادر  مبل 2020-2021للمحضااونتني باملاادارس عاان العاااه الدراسااي 

حتى صاريورة حكام التطليال     24/2/2020سنويا ونفقة زوجية اعتبارا من تاري  درهم 
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باتااا واجاارة مسااكن زوجيااة ماان تاااري  طردهااا ماان املسااكن حتااى صااريورة امكاام باتااا  

و ااول امكاام بالنفاااذ املعجاا  مااع حتمياا  املاادعى عليااه  نصااروىات الاادعوة ومقاباا      

سااند ماان القااول بااأن الشااقاق مااا زال مسااتمرا بين مااا منااط أن   أتعااا  احملاماااة وذلااك علااى 

ه   حيسااان رىضااات دعواهاااا الساااابقة بطلاااب التطليااال للضااارر، إذ   يااازال املااادعى عليااا   

 .يسيا إلي ا، واملدعى عليه أجا  على الدعوة طالبا يف اخلتاه رىض امعاملت ا و

وقفااه نظاارت حمكمااة أول درجااة الاادعوة ىحضاار الطرىااان وصاامم  اا  من مااا علااى م     

باارى  الصاالح، واحملكمااة قااررت إحالااة الاادعوة إىل امكمااني لوجااود سااابقة باارى    

باشار امكماان   ، وقاد  دعوة للمدعياة بطلاب التطليال و اساتمرار الشاقاق باني الازوجني       

م مت ما و أودعا توصيت ما اليت انت يا ىي ا إىل التوصية: " باالتفريل باني الازوجني بطلقاة     

لزوج اااا إ  بعقاااد وم رجديااادين بشاااروط ما الشااارعية     بائناااة،   حتااا  الزوجاااة بعااادها  

، وبعااد ورود التوصااية دعاات احملكمااة الطاارىني للصاالح وعرضاات علي مااا مااا " والقانونيااة

أوصى به امكمان ىصمم    من ما على موقفه وقاده و يا   ا  طارص مط راتاه      

 . ومستنداته

   :حكمت احملكمة 14/4/2020وبتاري   

بطلقااة بائنااة  (  ........................( ماان زوج ااا املاادعى عليااه )   ..............بتطلياال املدعيااة )   .1

ىال حت  له بعادها إ  بعاد انقضااا عادت ا مان زوج آلار دلا  ب اا          بينونة  ية  للضرر،

ىعال يف زواٍج صحيح نكاح رغباة   نكااح حتليا ، وعلاى املدعياة اساتئناص عادت ا وىال         

 . باتا حا ا شرعا  من حني صريورة امكم 

 .درهم آ ص 10دعية من مخج  م رها مبلغ علزاه املدعى عليه أن يخدي للمب .2

 . تزوجات( إىل أن  ...........و  ......عابات حضانة املدعية للبنتني ) ب .3

( مبل اا  قادر     ............... ......علزاه املادعى علياه أن ياخدي للمدعياة نفقاة احملضاونتني )       ب .4

درهااام شااا ريا  بالساااوية بين ماااا، نفقاااة شااااملة الطعااااه والشااارا  والكساااوة   االااااة آ ص 

واملواصالت وما ينوب ما مان اسات الك املساكن مان لادمات املااا والك ربااا وا نتنات          

مان   ماا وال از ،اعتبارا من تاري  هطا امكام ، علاى أن  صام مان ذلاك ماا قاد سادد          

 .نفقة مخقتة

ألاف   30لمدعياة أجارة مساكن امضاانة مبل اا  قادر        باعلزاه املادعى علياه أن ياخدي ل     .5

 .درهم سنويا  شاملة األاام
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، بل ا  قدر  االمثائاة درهام شا ريا    علزاه املدعى عليه أن يخدي للمدعية أجرة حضانة مب .6

 . اعتبارا  من تاري  صريورة امكم بالتطليل باتا 

 .تعا  احملاماةحتمي  املدعى عليه مصروىات الدعوة  ومائة درهم مقاب  أ .7

 567/2021مل ياارت  الطرىااان بااامكم املااط ور ىاسااتأنفه ا ول با سااتئناص رقاام    

  603/2021 ماااا اساااتأنفته الثانياااة با ساااتئناص رقااام    29/4/2021املقياااد بتااااري  

 .19/5/2021املقيد بتاري  

 حكمت احملكمة نا يلي: 8/6/2021وبتاري  

علزاه با ى بشأن طلب اخلادمة والقضااا جماددا   إل اا امكم املستأنف ىيما قض  -أ (  

( درهاام 8.000املسااتأنف ضااد  تقااابال بااأن يااخدي للمسااتأنفة تقااابال مبلااغ مثانيااة آ ص )     

تكااليف اساتقداه اخلادمااة مارة  ا  ساانتني ماا مل تساتمر يف اخلدمااة ماع إلزاماه بااأداا         

 . ( درهم ش ريا من تاري  مباشرت ا للخدمة900راتب ا نبلغ تسعمائة  )

تعديلااه ىيمااا قضااى بشااأن أجاارة مسااكن امضااانة واألاااام ليكااون علااى النحااو    _  (  

  :التالي

 . ( درهم سنويا45.000جع  أجرة مسكن امضانة يف مبلغ مخسة و أربعني ألف ).1

 .( درهم و ملرة واحدة6.000جع  بدل األاام نبلغ ستة آ ص ). 2

 . تأييد  يف غري ما ذ ر -ج (  

ملسااتأنف أصااليا )املسااتأنف ضااد  تقااابال( باملصاااريف القضااائية ومبلااغ       إلاازاه ا -د (   

 ( درهم  مقاب  أتعا  احملاماة.300االمثائة )

املطعاون   ت، طعن الطااعن يف هاطا امكام باالطعن املااا . وقادم      29/6/2021وبتاري  

بواسطة حمامي ا ا ستاذ علاي للاف اموساإ طلبات يف لتام اا      ضدها مط رة جوابية 

، وقدمت النيابة العاماة ماط رة ىوضات ىي اا الارأي للمحكماة ورأت هاط         نرى  الطع

عماال بأحكااه   األلرية يف غرىة املشورة أن الطعن جدير بالنظر، ىحاددت جلساة لنظار     

 .2018لسنة  18من قانون ا جرااات املدنية  ما عدلت بالقانون رقم  183/2املادة 

طاأ يف تطبياال القاانون والقصااور يف    وحياث ينعاى الطاااعن علاى امكاام املطعاون ىيااه اخل    

 وجيم  ذلك يف االاة أسبا : التسبيب والفساد يف ا ستد ل وفالفة الثابت يف ا وراق
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السابب األول: وىيااه يقاول الطاااعن ان امكاام املطعاون ىيااه ألطااأ عنادما قضااى بتطلياال     

خجا   املطعون ضدها مان الطااعن بطلقاة بائناة بينوناة  اية للضارر ماع الزاماه بساداد م          

امل اار وقاادر  عشاارة ا ص درهاام ألن الثاباات ماان ملااف الاادعوة  ان املطعااون ضاادها قااد           

مكنت الطاعن من ا وعاشرها معاشرة ا زواج ومن ام ىال وجود للضرر الاطي يساتوجب   

التطليل ومل تقده اي بينة على حصول الضرر بعد صدور امكم برى  طلب اا التطليال   

وقااد  13/7/2020الصاادر بتااري     310/2020مان حمكماة الانق  يف الانق  رقام      

عجااز امكمااان عاان اابااات الضاارر األماار الااطي   تسااتحل معااه املطعااون ضاادها  يااة           

 .مستحقات متتبة على الزواج او التطليل مما يستوجب نقضه

ماان قااانون  120اىل  118اد ووعمااال بأحكاااه املااوحيااث ان النعااي غااري سااديد، ذلااك انااه  

الساااري  2019لساانة  8باملرسااوه بقااانون احتاادي رقاام  األحاوال الشخصااية حساابما عادلت   

الاايت تااانص علااى انااه: " اذا مل يثبااات الضاارر تااارى       29/9/2019املفعااول اعتبااارا مااان   

ىااان  الاادعوة، وان اسااتمر الشااقاق بااني الاازوجني ىللمتضاارر من مااا ان يرىااع دعااوة جدياادة  

حيااث ان تعااطر الصاالح يف الاادعوة اهدياادة ومل يثباات الضاارر عااني القاضااي حكمااني، و     

 مل تقاااده دلااايال علاااى الضااارر الاااطي ادعتاااه يف الااادعوة الساااابقة رقااام        طعاااون ضااادها امل

والطعاااااااان علي ااااااااا بااااااااالنق  رقاااااااام   325/2020واسااااااااتئناى ا رقاااااااام  2099/2019

اام اقامات     اا مان الطااعن،   تطليق طلب اا الراماي اىل   ىي اا اليت رىا    310+320/2020

ضت احملكمة الصالح علاى الطارىني    الدعوة املاالة تطبيقا لنص املواد املط ورة، وقد عر

ىرىضته املطعون ضادها واصارت علاى طلاب التطليال مماا دعاا احملكماة لناد  حكماني           

،   حت  الزوجة بعدها لزوج ا إ  بعقاد  بطلقه بائنة قدما توصيت ما بالتفريل بني الطرىني

، يضااااص اىل ذلاااك  ثااارة القضاااايا باااني   وم رجديااادين بشاااروط ما الشااارعية والقانونياااة  

ىقااا  ا وامااار علاااى عااارائ  ذوات ا رقااااه   2021ىني والااايت ساااج  من اااا يف عااااه  الطااار

 202/2021و 822/2021و  818/2021و 815/2021و  811/2021

 .1091/2021و  1080/2021و  4/2021و  3/2021و 1564/2021و

أمااا مااا يدعيااه الطاااعن ماان ان املطعااون ضاادها قااد مكنتااه ماان نفساا ا ىااال يوجااد يف ملااف  

د ذلك وقد انكرت هطا انكارا تاماا يف ماط رت ا اهوابياة علاى صاحيفة      الدعوة ما يخي

  .الطعن

ملا  ان ذلك، ىيكون امكم املطعون ىيه اذ استند اىل توصية امكمني باالتفريل باني   

املطعون ضدها والطاعن والزامه بتأديته مخلر م رها متفقاا ماع القاانون مماا يكاون معاه       

 لرى .النعي غري قائم على اساس حريا با
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الساببان الثاااني والثالااث مضامومان: وىي مااا يقااول الطاااعن ان امكام املطعااون ىيااه ألطااأ    

درهاام  نفقااة للبنااتني  3000اجاارة مسااكن حضااانة ومبلااغ   45.000عناادما الزمااه نبلااغ 

 .درهم 900درهم واجرة لادمة  8000بالسوية بين م ومصاريف استقداه اخلادمة بواقع 

مان   148/2يما  ص اجرة مسكن امضانة ىان املادة وحيث ان النعي غري سديد، ىف

قانون ا حوال الشخصية تنص على على أنه: " جيب على مان يلازه بنفقاة احملضاون أجارة      

مساااكن حاضااانة، إ  إذا  انااات اماضااانة جلاااك مساااكنا تقااايم ىياااه أو فصصاااا         

ون لسكناها."  وإذ مل يثبت الطاعن ان للمطعاون ضادها مساكنا  تقايم ىياه، وان املطعا      

ماا يخياد ذلاك صاورة عان رلصاة جتارياة حتما  اسام          ضدها تخ د انه مليا وقاد قادمت   

باعتبار  شريكا مع شريك آلر مان ماواطإ الدولاة ومل يقاده الطااعن ماا يفياد        ............ 

إل ااااا هاااط  الرلصاااة اوانت ااااا نشااااط ا  ودون أن يفصاااح عااان دللاااه املاااالي مااان لاااالل        

ة وضاعه املاالي با  إناه صارح أمااه حمكماة أول        الكشوىات البنكية للد لة علاى حقيقا  

أناه صااحب شار ة وسااطة      29/1/2020 لساة   2099/2019درجة بالدعوة رقام  

عقارية، وقد قضى امكم املطعاون ىياه بأقا  تقادير وىال املرتباة الثانياة الدالاة علاى أن          

 دلله الش ري من عشرة آ ص إىل عشرين ألف درهم شا ريا مان اهادول امللحال بالادلي      

( 9اإلرشادي لدعاوة األحوال الشخصية املعتمد نوجب قرار رئيس دائارة القضااا رقام )   

مما يكون امكم املطعون ىياه ىيماا قضاى باه مان مقادار أجارة مساكن          2020لسنة 

متفقا ماع الادلي  ا رشاادي      ( درهم سنويا45.000امضانة نبلغ مخسة وأربعني ألف )

 املط ور.

، ذلاك ان  فقة البنتني، ىاان النعاي غاري ساديد    عن خبصوه نواما خبصوه ما ينعا  الطا

املبلااغ املقضااي بااه يشااك  حااد الكفايااة الاايت   تقااوه امياااة إ  بااه وهااو مناسااب مالتااه  

مان قاانون األحاوال الشخصاية وينساجم ماع الادلي          63املادية، ونا هو مقرر بنص املادة 

ممااا يكاااون معااه امكااام   ا رشااادي لاادعاوة األحاااوال الشخصااية املشااار الياااه اعااال .      

 املطعون ىيه متفقا مع القانون ب طا الشأن ويكون النعي حريا بالرى .

ذلاك ان   لش رية ىان النعاي غاري ساديد ايضاا،    وأما خبصوه استقداه اخلادمة واجرت ا ا

الفقااه املااالكي املعمااول بااه يف الدولااة أوجااب علااى األ  امللاايا الااداه ولااد  احملضااون إن     

 احتاج خلاده.

ن ذلك و ان امكم املطعون ىياه قاد اعتاي ان الطااعن باالنظر إىل راتباه موسار        ملا  ا

(  تعااني مان     .......بأجرة لدمة بنتيه وان ما حتتاجان إىل اخلدمة لاصاة وأن احملضاونة )   
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أمااراا مزمنااة و حتتاااج إىل مزيااد ماان الرعايااة ممااا يكااون معااه امكاام املطعااون ىيااه       

 الرى  .مصيبا  ومن ام يكون النعي حريا ب

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 6/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة.  –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 . إبراهيم صاحلوعضوية السادة املستشارين/ مصطفي عبيد، السيد 

 (45) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  476)الطعن رقم 

 . ( امكمان. طالق1

  امااال بااني الاازوجني والتيارهمااا التفرياال بااني  إابااات امكمااني يف تقريرهمااا ج اا  -

ن األحاااوال الشخصاااية. مااان قاااانو 121/2الااازوجني وقضااااا امكااام باااه إعماااا   للماااادة 

 . نعي الطاعن على امكم بانه  ان يتعني القضاا برى  الدعوة مراعاة ماال صحيح

 .  ا سرة ومصلحة األو د. على غري أساس

  

 .أهلية. حضانة. حمكمة املوضوع " سلطت ا "( 2

سلطة حمكمة املوضوع الكاملة يف تقدير مصلحة احملضون ويف جمال حتدياد مان    -

ه .   رقابااة علي ااا يف ذلااك مااا داضااون يف البقاااا عنااد  ماان اماضااننيتتاواىر مصاالحة احمل 

 .  قضا ها قائما  على أسبا  سائ ة

تقريار مصاري  حاول مان يرياد الساكن       ليس للمحضون امال يف هاطا اخلصاوه يف     -

ن الثامنااة عشاار ماان العماار معااه والتيااار ماان يريااد ا نضااماه إليااه ماان أبويااه إ  بااالبلو  ساا

قائما  و إن رىضوا الاطها  مع اا.     . حل اماضنة يف ا حتفاظ قضانة األو دمخدة ذلك

 .  أساس ذلك وعلته. مثال

  

 ع " سلطت ا " . نفقة .( أجرة. حضانة. مسكن امضانة. حمكمة املوضو3

حتديد مقدار النفقات وماا يلحال ب اا مان أجارة مساكن امضاانة و أجارة اماضانة           -

وتقاادير ماادة تناسااب ا مااع قاادرة املنفاال وحاجااة املنفاال عليااه وظااروص الزمااان واملكااان يف  

 املعااايري احملااددة يف املااادة  تسااتق  بااه حمكمااة املوضااوع متااى  ااان سااائ ا  ومسااتندا  إىل   

 . مثال.انون األحوال الشخصيةمن ق 63/1
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( 2020( لسانة )  5مان املرساوه بقاانون ا حتاادي رقام )       120/5ملا  انات املاادة    -1

ن األحاوال الشخصاية   ( يف شاأ 2005( لسنة )28بتعدي  أحكاه القانون ا حتادي رقم )

، ج ا  اماال ىلام يعارص املساي  من ماا      إذا تعطر الصلح باني الازوجني ، و  نصت على أنه )

، وإن  انات الزوجاة   التفريال اقاتح امكماان رىا  دعاوا      ن  ان الزوج هاو طالاب   ىع

هي الطالبة أو  ان  ا  من ماا طالباا التفريال يكاون امكماان باخلياار ىيماا يرياناه          

( و د يف التفرياال بين مااا دون باادل، أو رىاا  التفرياال بين مااا    مناساابا مااال األساارة واأل  

ان امكمااان قااد أابتااا  ، و ااطالبااة التفرياال وراق أن الزوجااة هاايو ااان الثاباات ماان األ

و ااان هااطا    ،بتقريرهمااا )ج اا  امااال بااني الاازوجني( والتااارا التفرياال بااني الاازوجني         

ىعنه يكاون واجباا علاى احملكماة القضااا       املمنوحني  ما قانونا، ا لتيار من اخليارين

املعدلاة  من قانون األحوال الشخصاية    121/2نقتضى توصية امكمني إعما  للمادة 

الاايت  نصاات علااى أن    2019لساانة  8قاام باملااادة األوىل ماان املرسااوه بقااانون ا حتااادي ر   

والثابت بتقرير امكماني   .....(تفقا.....حيكم القاضي نقتضى توصية امكمني إن ا)

إذ قضاى باالتطليل ىعناه    ، ومن اام ىاعن امكام    د اتفقا على التفريل بني الزوجنيأن ما ق

 . يكون معه النعي على غري أساس حريا بالرى  ، وهو مايكون مصيبا

، ىماردود  اد حضاانة احملضاونني للمطعاون ضادها    وحيث إنه عن نعي الطاعن إلسان  -2

، ىماان ناحيااة مااا يااثري  الطاااعن ماان أن مصاالحة     مااا أورد  ماان أساابا  ذلااك يف شااأن  اا

كمااة ( ى ااري وجيااه إذ أن املقاارر قانونااا أن حمل  نني يف البقاااا مااع أبااي م )الطاااعن  احملضااو

املوضوع  ام  السلطة يف جمال تقدير مصلحة احملضون و طلك يف جمال حتدياد مان   

تتااواىر مصاالحة احملضااون يف البقاااا عنااد  ماان اماضاانني و  رقابااة علي ااا يف ذلااك طاملااا    

ناا أوردتاه    –وأن حمكمة املوضوع قاد ارتاأت    ،ان قضا ها قائما على أسبا  سائ ة 

، مما يكون معاه ماا ياثري  الطااعن     نة للمطعون ضدهاإسناد امضا – ة من أسبا  سائ

تاه  ،   جياوز إاار وعي ىيما حملكماة املوضاوع مان سالطة    يف هطا الشأن جمرد جدل موض

( ............. .............. .....يثري  الطاعن بشأن رىا  احملضاونني)  وما  ،أماه حمكمة النق 

: نااا هااو مقاارر الناحيااة األوىلالااطها  إىل املطعااون ضاادها، ىمااردود ماان اااالم نااواحي:   

قانونا من أنه   يكاون للمحضاون امال يف تقريار مصاري  حاول مان يرياد الساكن معاه           

، وأناااه إزاا أن  قاااانون األحاااوال نضاااماه إلياااه مااان أبوياااه إ  باااالبلو والتياااار مااان يرياااد ا 

ن رة مان العمار ملا   سن البلو  جاه الثامناة عشا  على أن ) 30/1ة قد نص يف املادة الشخصي

، وللات األوراق مماا   مان احملضاونني سان البلاو  املاط ور      ( ومل يبلاغ أي مل يبلغ قب  ذلك

 . يفيد بلوغ ما شرعا
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 مان  156 ، 155تعليقا على املادتني   - حية الثانية: نا جاا باملط رة اإليضاحيةوالنا

ي فاا   ليساات ماان املصاالحة اعتماااد رأي الطفاا  قيااثقاانون األحااوال الشخصااية ماان أنااه ) 

، اام واتكم إىل   ن تقدير القضااا للواقعاات، وتل اي آراا ا بااا، وحجاج اماضانات      حس

مناه   ، وهاو يف هاط  السان ال ضاة   يتصاور     ه بزماه ا لتياررأي الطف  بتخيري  ونلقي إلي

إىل ماا  لاري   ، ىتخيري  يف اإلقاماة حياث شااا ينت اي باه      وزن صحيح ماضر  أو مستقبله

: نا جرة علياه قضااا حمكماة الانق  مان أن حال       ة الثالثةىيه لنفسه ولوالديه( والناحي

منااه  ااون م قااد رىضااوا     اماضاانة يف ا حتفاااظ قضااانة األو د يبقااى قائمااا و  ينااال     

، وما يثري  الطاعن مان أن  يعتد برأي احملضونني سالف البيان، ومن ام ىال الطها  مع ا

، ىماردود ناا هاو مقارر قانوناا      قد انت ات صاالحية حضاانة النسااا لاه     (  ........احملضون ) 

من قانون األحوال الشخصية تانص علاى انت ااا     156/1من أنه إذا  انت أحكاه املادة 

ساانة ىعن ااا قااررت يف ذات   13ساانة واألنثااى  11صااالحية حضااانة النساااا ببلااو  الااط ر   

زواج متااى رأت احملكمااة   الوقاات اسااتمرار حضااانة الااط ر إىل البلااو  واألنثااى حتااى الاا       

، إ  أن إن انت اات صااالحية حضااانة النساااا لااه  ، وأن احملضااون املااط ور و كضاارورة لااطل

، وماا ياثري    نسابة لاه ناا  اا مان سالطة تقديرياة       احملكمة قد ارتأت مد سن امضاانه بال 

يف شاأن   ، ( ليسا قاجة إىل لدمة النسااا  .................. .........الطاعن من أن احملضونني ) 

يف  اال نطاقياه املوساع واملضايل  إذ هاو ماردود ناا جااا يف          حضانة أم ما  ماا ىماردود  

قااانون األحااوال الشخصااية ماان أنااه  ماان 142املااط رة اإليضاااحية يف تعليق ااا علااى املااادة 

امضاااانة يف مرحلااة الطفولاااة األوىل، ماان شاااخون   ، أماار  )ولقااد جعااا  الشااارع امكااايم  

، وأهادة  ن، وهان أرىال باه   لدور من حياته حيتااج إىل رعاايت   ، ألن الطف  يف ذلك االنساا

، ، أشااافل وأرىااال بوليااادهاإىل حسااان رعايتاااه ........ىااااأله يف املرحلاااة األوىل مااان الطفولاااة

مان  أ /144/2( وقاد نصات املاادة    املشاق يف سبي  حضانته مان غريهاا   وأصي على حتم 

يشاتط يف اماضان زياادة علاى الشاروط املاط ورة يف       القانون سالف الاط ر علاى أناه )   

( وجااااا باملاااط رة عناااد  مااان يصااالح للحضاااانة مااان النسااااا   ط ورة أن يكاااوناملاااادة املااا

من قانون األحوال الشخصية ) ومعلاوه   144، و 143اإليضاحية يف تعليق ا على املادتني 

أن الرجاا  وحااد  لاايس لااه صااي علااى تربيااة األطفااال  النساااا يف األعاام األغلااب ىااعن مل     

ىقااه  لااه يف امضااانة وهااطا هااو  ، ىااال حاالعنااد  ماان يصاالح للحضااانة ماان النساااا   يكاان

  : ، قال ابن عاصم يف التحفةاملالكية وبه ألط القانون (

 وصرى ا إىل النساا أليل        ألن ن يف األمور أشفل                  
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: (260تودي )اهازا الثااني صافحة    وقال الشي  امل دي الوزاني يف حاشيته على الشي  ال

ألياال ماان جعلاا ا للرجااال ألن املقصااود من ااا القياااه       أن صاارص امضااانة وجعلاا ا للنساااا   

بشااخون الصاايب ألنااه للاال ضااعيفا   يقااوه بنفسااه ىقااده الشااارع يف امضااانة ماان هااو يف     

يف  ، وقال القارايف : قاعادة الشارع أن يقاده    فل على احملضون وأرىل به من غري طبعه أش

ىااملرأة    ألارة كاون املقاده يف باا  ماخلرا يف    ، وقاد ي    و ية من هاو أدرة نصاامه  

ى أقاااوه نصااااحل ماااخلرة يف اإلماماااة مقدماااة يف امضاااانة ملزياااد شااافقت ا وصااايها ى ااا  

: والقانونياة ىمان الناحياة الشارعية     ، ومردود من الناحيتني الشرعيةامضانة من الرجال

، و  ميلااك اماضاان التنااازل عاان حاال   أن  لااو الطفاا  عاان اماضاان بااأي حااال     جيااوز 

أن حضاانة  مان   الكيكشف عن ذلك ما هو مقرر يف الفقاه املا  احملضون يف امضانة وي

ي ااا وحماساابت ما علااى اإللااالل ، وجيااوز للقضاااا إجبارهمااا علالصاا ري واجبااة علااى أبويااه

وإ   انات ىارا  فاياة علاى     ، ب اا مساتحق ا مان أقارباه ىاال إشاكال      ، ام إن قاه ب ا

تصادة  اا  اان علاى     ، وإن مل يوجاد مان ي  إن قاه ب ا قائم سقطت عن الباقني، اجملتمع

ابان رشاد    ويقاول  ،ا  ا من و ية على الشاأن العااه، ورعاياة ملصاامه    الدولة القياه ب ا ن

، ة يف إجياا   فالاة األطفاال الصا ار     لالص بني أحد مان األما  يف املقدمات املم دات )

 ماان يكفلااه ويربيااه حتااى ينفااع نفسااه، ويساات إ     ألن اإلنسااان للاال ضااعيفا مفتقاارا إىل  

مناه ألازه    147 قاانون األحاوال الشخصاية يف املاادة    : ىاعن   ةومن الناحياة القانونيا  ، بطاته(

أن يكاااون للطفااا  حاضااانا، وذلاااك بنصاااه علاااى أناااه )إذا مل يوجاااد األباااوان، ومل يقبااا      

،  تار القاضي من يرا  صااما مان أقاار  احملضاون أو غريهام أو      امضانة مستحل  ا

  الطااعن يف هاطا الشاأن غاري     ام ىاعن ماا ياثري   ( ومن حدة املخسسات املخهلة  طا ال راإ

ادعاا الطاعن أنه أوىل بامضانة مان املطعاون ضادها       مقبول، وإذ  ان ذلك، و ان

مان قاانون األحاوال الشخصاية      1/ 146ينال من قضاا امكم ملا هو مقرر بانص املاادة   

ىر يااه عنااد تااواماان  أن األ  يف املرتبااة التاليااة لاااله و  يصااار إىل قااث تااواىر الشااروط ى 

، ومل يفلاح الطااعن يف أن يناال    ذ تاواىرت الشاروط يف املطعاون ضادها    ، وإالشروط ىي اا 

ماان أهليت ااا للحضااانة ىااعن ادعاااا  يكااون   حماا  لااه وماان ااام ىااعن النعااي يكااون حريااا      

 .بالرى 

ماان قااانون األحااوال الشخصااية تاانص علااى أنااه ) يراعااى يف  63/2ملااا  اناات املااادة  -3

ه والوضاع ا قتصاادي زماناا ومكاناا، علاى أ       املنفل وحال املنفل عليا  تقدير النفقة سعة

( و اان املقارر ىق اا وقضااا أن حتدياد مقادار النفقاات وماا يلحال          تق  عن حد الكفاية

ب ا مان أجارة مساكن امضاانة وأجارة اماضانة وتقادير مادة تناساب ا ماع قادرة املنفال             
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تساتق  باه حمكماة املوضاوع  متاى       وحاجة املنفل عليه وظروص الزمان واملكان هاو مماا  

 ان سائ ا ومساتندا إىل املعاايري احملاددة يف تلاك املاادة ،وملاا  اان ذلاك و اان الثابات           

باااألوراق أن حمكمااة الدرجااة األوىل قااد راعاات يف تقاادير املفااردتني املااط ورتني  حااد         

، للااه وللاات األوراق ماان مسااتند يثبتااه الكفايااة إزاا عااده إىصاااح الطاااعن عاان مقاادار د 

 انت احملكمة املطعون يف حكم ا وناا  اا مان سالطة تقديرياة قاد أيادت حمكماة         و

، و ااان هااطا التقاادير قااد جاااا   ه بشااأن تقاادير النفقااتني حماا  النعااي  البدايااة ىيمااا ارتأتاا 

مناسااابا ومواىقاااا للمعاااايري القانونياااة املقاااررة قانوناااا ومتماشااايا ماااع ماااا جااااا يف الااادلي       

جادل ىيماا حملكماة    من ام ىعن النعي ينح  إىل ، واإلرشادي لدعاوة األحوال الشخصية

و   .، ىيااتعني رىضااهأماااه حمكمااة الاانق ، وهااو مااا  جيااوز إاارتااه املوضااوع ماان ساالطة

( .............و  ..........،  ..........ينال مان قضااا امكام ماا ياثري  الطااعن مان إقاماة األو د )        

املخياد حكم اا     -درجاة األوىل  معه إذ الثابت من التقدير سالف البياان أن حمكماة ال  

 ااا راعاات ىيااه أنااه لاااه باحملضااونة    قااد  أىصااحت عاان أن   -بااامكم املطعااون ىيااه   

 .ون معه ما يثري  الطاعن  حم  له( وحدها مما يك..........)

 احملكماااااااااااااة

وأماااه  21/1/2021صاا  يف أن  املطعااون ضاادها بتاااري   وحيااث إن واقعااات الطعاان تتح 

امساة أقامات    لالحوال لالسارة والادعاوة املدنياة واإلدارياة  الادائرة اخل     حمكمة أبوظيب

الطاااعن بطلااب امكاام بتطليق ااا عليااه للشااقاق و سااوا     علااى 99/2021الاادعوة رقاام  

مه بأن يخدي  ا  ام  مخلر م رهاا، وامضاانة، ونفقاة بناوة ألبنائ اا مناه       العشرة وإلزا

، وذلاك علاى ساند مان القاول بأن اا زوجاه        اخلادمة براتب ا مع استقدام او واملسكن  م 

 .........، 2010مواليااد   ............ومدلولتااه و أعباات منااه  علااى ىااراو الزوجيااة األو د )     

( إ  أناه أضاار ب اا ضااررا    2018مواليااد  .........و  2014موالياد   ...........، 2012موالياد  

أن اا سابل  اا إقاماة الادعوة رقام         يليل بأمثا ا و  يستطاع معه دواه العشرة الزوجياة و 

، تاداولت الادعوة باهلساات     بطلب التطليل للضررو أن ا رىضات أبو ظيب 198/2020

وأحالت احملكمة الدعوة للحكمني حيث انت يا يف تقريرهما إىل التفريل بني الطارىني  

بطلقة بائناة بينوناة صا رة للشاقاق   حتا  لاه بعادها إ  بعقاد و م ار جديادين ماع إاباات             

 . تنازل املدعية عن مخلر م رها و املتعة و نفقة العدة

قضت احملكماة بتطليال املطعاون ضادها علاى الطااعن        17/5/2021وحيث إنه بتاري  

طلقة بائنة بينونة ص رة للشقاق مع إسقاط ا نفقة العدة و املتعاة و ماخلر الصاداق عناه،     
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رة امكم باتا . وإاباات  وعلى املدعية إحصاا عدت ا على الوجه الشرعي من تاري  صريو

، ...........( و يساالم  ااا أبنااهااا ) ...........و ....،...........،......حضااانت ا ألبنائ ااا ماان الطاااعن )  

واحملضااونة   . و إلزامااه بااأن يااخدي  ااا أجاارة مسااكن حضااانة حاليااا  ااا  (..........و  ...........

ا اعتباارا مان تااري  املطالباة القضاائية      ) ألفي ( درهام شا ري   2000( مبلغ وقدر  ...........)

( مبلااغ ............ وإلزامااه بااأن يااخدي  ااا نفقااة بنااوة حاليااا للمحضااونة )   21/01/2021يف 

درهم ش ريا شاملة للطعاه والكسوة ومصااريف املواصاالت ومقابا  ىااتورة املااا       1500

 .ه1/01/2021والك رباا تسري اعتبارا من تاري  املطالبة القضائية يف 

درهام شا ريا اعتباارا مان تااري  امكام بعاد صاريورته          500و أجرة حضانة مبلغ وقدر  

و ...........،...........دا طلااايب نفقاااة البناااوة للمحضاااونني )  باتاااا . وبااارى  بااااقي الطلباااات عااا  

 .( و أجرة املسكن  م ىريىضان حاليا على حا ما...........

 706/2021 ن ىأقاااه ا سااتئناص رقااملاادة الطاااعوحيااث إن هااطا القضاااا مل يلاال قبااو  

 –س  –أبو ظيب لالسرة والدعاوة املدنية واإلدارية  أماه حمكمة 31/5/2021 بتاري 

حكماات  2021/ 7/ 7بتاااري  لت ااات واألحااوال الشخصااية الثانيااة ودائاارة اسااتئناص ا

 ( والقضاااا...........احملكمااة بعل اااا امكاام املسااتأنف ىيمااا قضااى بااه ماان نفقااة البناات )   

أحااوال  922/2020جمااددا بعااده قبااول الاادعوة بشااأن ا لسااابقة الفصاا  يف اإلسااتئناص  

 . نفس أبوظيب مع رى  ا ستئناص وتأييد امكم املستأنف ىيما عدا ذلك

  2021 /476وحيث مل يرت  الطااعن هاطا امكام ىأقااه الطعان املطاروح حتات رقام         

، صااية علااى الطعاان  ها مااط رة جوابيااة شخ وقاادمت  املطعااون ضااد   4/8/2021تاااري  

وقدمت النيابة العامة مط رة ىوضت ىي اا الارأي للمحكماة الايت رأت أن الطعان جادير       

 . بالنظر وحددت لنظر  جلسة ب ري مراىعة

وحيااث ينعااي الطاااعن علااى امكاام املطعااون ىيااه فالفااة القااانون واخلطااأ يف تطبيقااه        

األوراق ألسابا  أربعاة   والقصور يف التسابيب والفسااد يف ا ساتد ل وفالفاة الثابات مان       

القضااا  بين ا يف : أنه قضى بالتطليل ألطا بتقرير امكمني رغم أناه  اان ياتعني علياه     

( مااان قاااانون األحاااوال الشخصاااية 120( مااان املاااادة )5) بااارى  الااادعوة عماااال باااالفقرة

، و أجارة مساكن   اعاة مال األسرة ومصلحة األو د، وبالغ يف تقديرأجرة اماضانة ومر

( ...........و ...........، ...........ومل ياااااراع أن بقياااااة األو د )  (...........حضاااااونة ) امضاااااانة للم

أن مصالحت م يف  يقيمون مع والدهم )الطااعن( ، وأابات امضاانة للمطعاون ضادها رغام       

(  قاد انت اات صاالحية حضااانة النساااا   ...........( وأن احملضااون )بقاائ م مااع أباي م )الطاااعن  
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سااااا ممثلاااة يف ( ليساااا قاجاااة إىل لدماااة الن ..……… ……ني ) لاااه، و أن احملضاااون

يرىضاااون اإلقاماااة ماااع املطعاااون ضااادها، وأناااه أوىل    ، وأن االاااات محضاااانة أم ماااا  ماااا 

جياة لت  اا   وأن امكام مل ياراع ساقوط  اىاة حقاوق املطعاون ضادها الزو        بامضانة

 .وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه. مسكن الزوجية دون عطر

مان   120/5عن نعي الطاعن للقضاا باالتطليل ىماردود بأناه ملاا  انات املاادة        وحيث إنه

أحكاه القاانون ا حتاادي رقام    ( بتعدي  2020( لسنة )5املرسوه بقانون ا حتادي رقم )

إذا تعااطر الصاالح بااني ( يف شااأن األحااوال الشخصااية نصاات علااى أنااه )2005( لساانة )28)

التفرياال ، ىااعن  اان الاازوج هااو طالااب   ماااج اا  امااال ىلاام يعارص املسااي  من ، والازوجني 

، وإن  اناات الزوجااة هااي الطالبااة أو  ااان  اا  من مااا   اقااتح امكمااان رىاا  دعااوا  

و د يف طالبااا التفرياال يكااون امكمااان باخليااار ىيمااا يريانااه مناساابا مااال األساارة واأل 

زوجاة  ( و اان الثابات مان األوراق أن ال   التفريل بين ما دون بدل، أو رى  التفريل بين ماا 

ان امكماان قاد أابتاا بتقريرهماا )ج ا  اماال باني الازوجني(         ، و ا لهي طالبة التفريا 

،  اخلياارين املمناوحني  ماا قانوناا     و ان هطا ا لتيار من ،والتارا التفريل بني الزوجني

ىعنااه يكااون واجبااا علااى احملكمااة القضاااا نقتضااى توصااية امكمااني إعمااا  للمااادة     

لشخصية املعدلة باملادة األوىل من املرساوه بقاانون ا حتاادي    من قانون األحوال ا 121/2

.....حيكاااام القاضااااي نقتضااااى توصااااية  الاااايت  نصاااات علااااى أن )  2019لساااانة  8قاااام ر

د اتفقااا علااى التفرياال بااني والثاباات بتقرياار امكمااني أن مااا قاا  امكمااني إن اتفقااا  .....(

، وهاو ماا يكاون    اإذ قضاى باالتطليل ىعناه يكاون مصايب     ، ومن ام ىعن امكم الزوجني

 . معه النعي على غري أساس حريا بالرى 

يف ، ىمااردود اد حضااانة احملضااونني للمطعااون ضاادها وحيااث إنااه عاان نعااي الطاااعن إلساان 

، ىماان ناحيااة مااا يااثري  الطاااعن ماان أن مصاالحة       شااأن  اا  مااا أورد  ماان أساابا  ذلااك     

ا أن حملكمااة ( ى ااري وجيااه إذ أن املقاارر قانوناا  )الطاااعن احملضااونني يف البقاااا مااع أبااي م  

املوضوع  ام  السلطة يف جمال تقدير مصلحة احملضون و طلك يف جمال حتدياد مان   

تتااواىر مصاالحة احملضااون يف البقاااا عنااد  ماان اماضاانني و  رقابااة علي ااا يف ذلااك طاملااا    

ناا أوردتاه    –وأن حمكمة املوضوع قاد ارتاأت    ،ان قضا ها قائما على أسبا  سائ ة 

، مما يكون معاه ماا ياثري  الطااعن     ة للمطعون ضدهاامضان إسناد –من أسبا  سائ ة 

  جياوز إاارتاه   ، وعي ىيما حملكماة املوضاوع مان سالطة    يف هطا الشأن جمرد جدل موض

( الاطها  إىل  ...........وما يثري  الطاعن بشأن رىا  احملضاونني )    ،أماه حمكمة النق 
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نا هو مقرر قانوناا مان أناه       :املطعون ضدها، ىمردود من االم نواحي: الناحية األوىل

يكون للمحضون امل يف تقرير مصري  حاول مان يرياد الساكن معاه والتياار مان يرياد         

ة قاد ناص يف   ، وأناه إزاا أن  قاانون األحاوال الشخصاي    نضماه إليه مان أبوياه إ  باالبلو    ا 

( ومل لاك   ذسن البلو  جاه الثامنة عشرة من العمار ملان مل يبلاغ قبا    على أن ) 30/1املادة 

 . يبلغ أي من احملضونني سن البلو  املط ور ، وللت األوراق مما يفيد بلوغ ما شرعا

 مان  156، 155تعليقاا علاى املاادتني      -والناحية الثانية: نا جاا باملط رة اإليضااحية 

ليساات ماان املصاالحة اعتماااد رأي الطفاا  قيااث ي فاا  قاانون األحااوال الشخصااية ماان أنااه ) 

، اام واتكم إىل   لواقعاات، وتل اي آراا ا بااا، وحجاج اماضانات     ر القضااا ل حسن تقدي

مناه   ، وهاو يف هاط  السان ال ضاة   يتصاور     خيري  ونلقي إليه بزماه ا لتياررأي الطف  بت

إىل ماا  لاري   ، ىتخيري  يف اإلقاماة حياث شااا ينت اي باه      وزن صحيح ماضر  أو مستقبله

رة علياه قضااا حمكماة الانق  مان أن حال       : نا جة الثالثة( والناحيىيه لنفسه ولوالديه

منااه  ااون م قااد رىضااوا     اماضاانة يف ا حتفاااظ قضااانة األو د يبقااى قائمااا و  ينااال     

، وما يثري  الطاعن مان أن  يعتد برأي احملضونني سالف البيان، ومن ام ىال الطها  مع ا

و مقارر قانوناا   ، ىماردود ناا ها   قد انت ت صالحية حضانة النسااا لاه  ( ...........احملضون ) 

من قانون األحوال الشخصية تانص علاى انت ااا     156/1من أنه إذا  انت أحكاه املادة 

ساانة ىعن ااا قااررت يف ذات   13ساانة واألنثااى  11صااالحية حضااانة النساااا ببلااو  الااط ر   

الوقاات اسااتمرار حضااانة الااط ر إىل البلااو  واألنثااى حتااى الاازواج متااى رأت احملكمااة          

، إ  أن إن انت اات صااالحية حضااانة النساااا لااه  املااط ور و ، وأن احملضااونكضاارورة لااطل

، وماا ياثري    نسابة لاه ناا  اا مان سالطة تقديرياة       احملكمة قد ارتأت مد سن امضاانه بال 

يف ، ( ليساا قاجاة إىل لدماة النسااا     ………… .……)  الطاعن من أن احملضونني

هو مردود ناا جااا   يف  ال نطاقيه املوسع واملضيل  إذ  شأن  حضانة أم ما  ما ىمردود

من قانون األحاوال الشخصاية مان أناه      142يف املط رة اإليضاحية يف تعليق ا على املادة 

امضااانة يف مرحلااة الطفولااة األوىل، ماان شااخون    ) ولقااد جعاا  الشااارع امكاايم ، أماار    

، وأهادة  رىال باه  ، وهان أ لدور من حياته حيتااج إىل رعاايت ن  ، ألن الطف  يف ذلك االنساا

، ه يف املرحلاااة األوىل مااان الطفولاااة، أشااافل وأرىااال بوليااادهاايتاااه ........ىااااألإىل حسااان رع

مان  أ /144/2( وقاد نصات املاادة    املشاق يف سبي  حضانته مان غريهاا   وأصي على حتم 

يشاتط يف اماضان زياادة علاى الشاروط املاط ورة يف       القانون سالف الاط ر علاى أناه )   

( وجااااا باملاااط رة انة مااان النساااااعناااد  مااان يصااالح للحضااا  املاااادة املاااط ورة أن يكاااون 
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مان قاانون األحاوال الشخصاية ) ومعلاوه       144و 143اإليضاحية يف تعليق ا على املاادتني  

أن الرجاا  وحااد  لاايس لااه صااي علااى تربيااة األطفااال  النساااا يف األعاام األغلااب ىااعن مل     

هااو ىقااه  ، ىااال حاال لااه يف امضااانة وهااطا   عنااد  ماان يصاالح للحضااانة ماان النساااا   يكاان

  : ( ، قال ابن عاصم يف التحفةة وبه ألط القانوناملالكي

 وصرى ا إىل النساا أليل        ألن ن يف األمور أشفل                  

: (260تاودي )اهازا الثااني صافحة    وقال الشي  امل دي الوزاني يف حاشيته على الشاي  ال 

ن ااا القياااه  أن صاارص امضااانة وجعلاا ا للنساااا ألياال ماان جعلاا ا للرجااال ألن املقصااود م       

بشخون الصيب ألنه للل ضعيفا   يقوه بنفسه ىقده الشارع يف امضانة من هو يف طبعاه  

يف  ا    ، وقاال القارايف : قاعادة الشارع أن يقاده     فل على احملضون وأرىل به من غري أش

، وقد يكون املقده يف با  مخلرا يف ألرة  ىاملرأة ماخلرة  و ية من هو أدرة نصامه

ى أقاوه نصااحل امضاانة مان     دمة يف امضانة ملزياد شافقت ا وصايها ى ا    يف اإلمامة مق

أن :   جيااوز والقانونيااة ىماان الناحيااة الشاارعية ، ومااردود ماان الناااحيتني الشاارعيةالرجااال

، و  ميلااك اماضاان التنااازل عاان حاال احملضااون يف   لااو الطفاا  عاان اماضاان بااأي حااال 

أن حضااانة الصاا ري الكي  ماان امضااانة ويكشااف عاان ذلااك مااا هااو مقاارر يف الفقااه املاا   

، اام إن  لي ا وحماسبت ما علاى اإللاالل ب اا   ، وجيوز للقضاا إجبارهما عواجبة على أبويه

إن ، وإ   انات ىارا  فاياة علاى اجملتماع     ، ب ا مستحق ا من أقاربه ىال إشاكال قاه 

، وإن مل يوجد من يتصدة  اا  اان علاى الدولاة القيااه      قاه ب ا قائم سقطت عن الباقني

ابان رشاد يف املقادمات     ، ورعاياة ملصاامه ،ويقاول   ا  ا من و ية علاى الشاأن العااه   ا نب 

، ألن اإلنساان  ة يف إجياا   فالاة األطفاال الصا ار     لالص بني أحاد مان األما   املم دات )

سااه، ويساات إ بطاتااه(، وماان  للاال ضااعيفا مفتقاارا إىل ماان يكفلااه ويربيااه حتااى ينفااع نف   

منااه ألاازه أن يكااون   147األحااوال الشخصااية يف املااادة    قااانون: ىااعن  الناحيااة القانونيااة 

ه على أنه ) إذا مل يوجد األبوان، ومل يقبا  امضاانة مساتحل    ، وذلك بنصللطف  حاضنا

سساات  ،  تار القاضي من يرا  صااما مان أقاار  احملضاون أو غريهام أو إحادة املخ       ا

أن غاري مقباول، وإذ  اان      الطاعن يف هاطا الشا  ( ومن ام ىعن ما يثرياملخهلة  طا ال را

، و اان  ادعااا الطااعن أناه أوىل بامضاانة مان املطعاون ضادها   يناال مان قضااا            ذلك

مان قاانون األحاوال الشخصاية مان  أن األ  يف       1/ 146امكم ملا هو مقرر بنص املادة 

، وإذ لشروط ىيه عناد تاواىر الشاروط ىي اا    املرتبة التالية لاله و  يصار إىل قث تواىر ا
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، ومل يفلح الطااعن يف أن يناال مان أهليت اا للحضاانة      اىرت الشروط يف املطعون ضدهاتو

 .ىعن ادعاا  يكون   حم  له ومن ام ىعن النعي يكون حريا بالرى 

ضااانة للمحضااونة   وحيااث إنااه عاان نعااي الطاااعن للمبال ااة يف تقاادير أجاارة مسااكن ام        

ن األحااوال  ماان قااانو  63/2( وأجاارة اماضاانة ىمااردود بانااه ملااا  اناات املااادة       ..……)

ه والوضاع  يراعى يف تقدير النفقة ساعة املنفال وحاال املنفال عليا     الشخصية تنص على أنه )

( و ان املقرر ىق ا وقضااا أن  ا قتصادي زمانا ومكانا، على أ  تق  عن حد الكفاية

حتديد مقدار النفقات وما يلحل ب ا من أجرة مسكن امضانة وأجرة اماضانة وتقادير   

سب ا مع قدرة املنفل وحاجة املنفل عليه وظروص الزمان واملكان هو مماا تساتق    مدة تنا

وملاا   ،املعاايري احملاددة يف تلاك املاادة     به حمكمة املوضوع  متى  ان ساائ ا ومساتندا إىل  

ت يف تقااادير  اااان ذلاااك و اااان الثابااات بااااألوراق أن حمكماااة الدرجاااة األوىل قاااد راعااا  

للااه وللاات اا عااده إىصاااح الطاااعن عاان مقاادار دحااد الكفايااة إز املفااردتني املااط ورتني

، و اناات احملكمااة املطعااون يف حكم ااا ونااا  ااا ماان ساالطة   األوراق ماان مسااتند يثبتااه

تقديرية قد أيدت حمكمة البداية ىيما ارتأته بشأن تقدير النفقتني حم  النعي، و اان  

ومتماشايا ماع ماا     هطا التقدير قاد جااا مناسابا ومواىقاا للمعاايري القانونياة املقاررة قانوناا        

جادل  ، ومن ام ىاعن النعاي ينحا  إىل    اإلرشادي لدعاوة األحوال الشخصيةجاا يف الدلي  

 جيوز إاارته أمااه حمكماة الانق ، ىياتعني      ، وهو ماىيما حملكمة املوضوع من سلطة

،  ……و  يناااال مااان قضااااا امكااام ماااا ياااثري  الطااااعن مااان إقاماااة األو د )      . رىضاااه

البيااان أن حمكمااة الدرجااة الثاباات ماان التقاادير ساالف  ( معاه إذ   .………و  ………

قد  أىصحت عن أن ا راعت ىيه أناه   -املخيد حكم ا بامكم املطعون ىيه  -األوىل 

 .عن  حم  له( وحدها مما يكون معه ما يثري  الطا .………لاه باحملضونة ) 

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 8/9/2021جلسة 

 . رئيس الدائرة –األمني بيب  برئاسة السيد املستشار/ حممد

 .صاحلوعضوية السادة املستشارين/ مصطفى عبيد، السيد إبراهيم 

 (46) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  489)الطعن رقم 

 . رر. طالق. هنة التوجيه األسري. ض( امكمان1

تقديم الطاعنة بشاكوي ضاد املطعاون ضاد  بقسام التوجياه ا ساري وتناز اا          جمرد -

حالااة الناازاع إىل احملكمااة   يعااد إقامااة من ااا لاادعوة أوىل بطلااب التطلياال        عن ااا قباا  إ 

 وتعااطرتسااتوجب تعاايني حكمااني يف دعواهااا املاالااة بطلااب التطلياال  سااتمرار الشااقاق         

لااة الصاالح . النعااي من ااا بااأن تلااك الشااكوة تقااوه مقاااه دعااوة أوىل ممااا  ااان يااتعني إحا 

 .  . غري سديدالنزاع للحكمني يف دعواها هط 

  

تسابيب  " . حكام " تسابيبه   زواج. طاعنة. دعوة " دعوة الطاعة ". مساكن الزوجياة  ( 2

 . " غري معيب 

قضاا امكم بالزاه الطاعناة باالرجوع إىل بيات الزوجياة والادلول يف طاعاة زوج اا         -

مان قاانون األحاوال الشخصاية علاى       54املطعاون ضاد  اساتنادا  إىل ماا نصات علياه املاادة        

تبادلااة بااني الاازوجني ومن ااا املسااا نة الشاارعية وحساان املعاشاارة     امقااوق والواجبااات امل 

وتبادل ا حتاه والعطف واحملاىظة على لري األسرة وهو ما   يتاتى إ  بوجاود الازوجني   

 .  يح. صح يف مسكن واحد والطي ابت توىري معا 

مان قاانون األحاوال الشخصاية مان       56نعي الطاعنة بأن ما  انات تانص علياه املاادة      -

و  طاعااة الزوجااة زوج ااا وهااو مااا  اناات تسااتند إليااه احملااا م يف ذلااك قااد ال ياات     وجاا

 .  علة ذلك. . غري سديد2020لسنة  852باملرسوه بقانونني 

  

أن حملكمااة املوضااوع الساالطة التامااة يف ى اام   –يف قضاااا هااط  احملكمااة  –املقاارر  -1

قاباة علي اا يف ذلاك مان     الواقع يف الادعوة وتقادير أدلت اا واملساتندات املقدماة ىي اا دون ر      

حمكمااة الاانق  متااى أقاماات قضااائ ا علااى أساابا  سااائ ة  ااا أصاال ا الثاباات يف أوراق       

 الدعوة  اىية مم  قضائ ا.
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ملا  ان ذلك و انت حمكماة املوضاوع وناا  اا مان سالطة موضاوعية قاد للصات إىل          

يف  رىاا  طلااب التطلياال تأسيسااا علااى أن الطاعنااة وهااي املكلفااة بعابااات دعواهااا تسااتند 

طلااب التطلياال للضاارر  جاار املطعااون ضااد   ااا ملاادة ساانة ونصااف وسااوا املعاملااة وعااده         

اإلنفاق وهو ما أنكر  املطعون ضد  وأنه بسخا ا عان البيناة قاررت بأناه   بيناة  اا ومان        

ااام ىااعن مااا تاادرعت بااه ماان ا جاار وسااوا املعاملااة مل يقاام عليااه أي دلياا  ىتضااحى دعواهااا  

رىضاا ا و اناات تلااك األساابا  سااائ ة و اىيااة مماا  قضاااا   عاريااة  عاان الاادلي  حريااة ب 

امكاام وىي ااا الاارد ملسااق  ملااا ساااقته الطاعنااة ب ااطا الساابب والااطي   يعاادو أن يضااحى   

النعي به جد  ىيما تستق  حمكمة بتقادير  مماا   جياوز إاارتاه أمااه حمكماة الانق         

قسام التوجياه   حريا برىضه سيما وأن جمرد تقده الطاعنة بشكوة ضد املطعون ضاد  ب 

األسااري وتناز ااا عن ااا قباا  إحالااة الناازاع إىل احملكمااة   يعااد إقامااة من ااا لاادعوة أوىل     

بطلااب التطلياال تسااتوجب تعاايني حكمااني يف دعواهااا حماا  امكاام املطعااون ىيااه إذا مااا  

إستمر الشقاق وتعطر الصلح بني الطرىني. وان جمرد امتنااع الازوج اماضار عان ا نفااق      

طليل ا  إذا رى  الزوج ذلك بعد ما امر  القاضي باه وللات األوراق مماا      يعد ميرا للت

 .يدل على ذلك

ماان قااانون ا حااوال الشخصااية  مااا عاادلت باملرسااومني  56إنااه وان  اناات املااادة  -2

"للاازوج علااى زوجتااه حقااوق من ااا:    تاانص علااى مااا يلااي:  2020لساانة  8و 5بقااانون رقمااي 

. ارضاااع او د  من ااا ا  إذا  ااان   2وداتااه. ا شااراص علااى البياات وامفاااظ علااى موج   .1

هناك مانع." وقد أل ى هطا النص الفقرة ا وىل مان ذات املاادة الايت  انات موجاودة قبا        

تعديل ا واليت  انت تنص على: "طاعته باملعروص." و انت احملاا م تساتند الي اا عناد     

انون قاد نصات علاى    مان ذات القا   54قضائ ا باعلزاه الزوجاة بطاعاة زوج اا، ا  ان املاادة      

امقااوق والواجبااات املتبادلااة بااني الاازوجني ومن ااا املسااا نة الشاارعية وحساان املعاشاارة       

وتبادل ا حتاه والعطف واحملاىظة على لري ا سرة، و  يتأتى ذلك ا  بوجاود الازوجني   

مان   54معا يف مسكن واحد حتى تصبح املسا نة الشارعية املنصاوه علي اا يف املاادة     

ط ور متحققة بان تسكن الزوجة مع زوج ا يف املساكن الاطي أعاد  وتنتقا      القانون امل

مان ذات القاانون. ملاا  اان ذلاك، و انات        75منه بانتقاله  ما نصت علاى ذلاك املاادة    

العالقة الزوجية الصاحيحة قائماة باني الطاعناة واملطعاون ضاد  والاطي قاد وىار مساكنا           

انات الطاعناة مل تثبات تضاررها  ماا      لزوجته الطاعناة والايت مل تناهضاه يف تاوىري  و     

ادعت من املطعون ضد  ىال يكفي إلابات ذلك الضرر إقامت ا لدعوة التطليال ألن اا مل   

تستطع إابات الضرر املوجب للتطليل ولرجت من مسكن الزوجية ورىضت العاودة إلياه   
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دون مااير شاارعي وأ اادت أماااه حمكمااة املوضااوع علااى عااده اسااتعدادها للعااودة لبياات    

ة ولو أعد  املطعون ضاد  يف أي مكاان ألار ىيضاحى طلاب املطعاون ضاد  بعاودة         الزوجي

الطاعنة إىل بيت الزوجية مستندا إىل صحيح القاانون ويكاون امكام اإلبتادائي املخياد      

بااامكم املطعااون ىيااه إذ قضااى بعلزام ااا بااالرجوع إىل بياات الزوجيااة والاادلول يف طاعااة  

ن ويضحى النعي عليه ب طا السبب علاى غاري   املطعون ضد  قد جاا مواىقا لصحيح القانو

 .أساس حريا برىضه

 احملكماااااااااااااة

ضاد   22/2/2021حيث تبني من األوراق أن الطاعنة أقامت لدة إبتدائية العاني بتااري    

بطلاب امكام بتطليق اا علياه للضارر وبعاباات        211/2021املطعون ضد  الدعوة رقم 

املطعااون ضااد  بااأن يااخدي  ااا نفقااة للمحضااونة و سااوة   ( وبااعلزاه ........حضااانت ا للبناات )

وأجاارة مسااكن حضااانة    11/9/2019العيااد والنفقااة املتااألرة  ااا وللبناات ماان تاااري       

وإلزامااه بسااداد ىااواتري املاااا والك رباااا واإلنتناات وباادل املواصااالت والرسااوه الدراسااية    

بطلاب   212/2021وأجرة امضاانة.، وأقااه املطعاون ضاد  ضاد الطاعناة الادعوة رقام         

( ماع املبيات   ........امكم باعلزاه الطاعناة بالادلول يف طاعتاه وجكيناه مان ر ياة إبنتاه )        

 13/4/2021واإلصاااطحا . وبعاااد أن ضااامت احملكماااة الااادعويني حكمااات بتااااري       

باااعلزاه املطعاااون ضاااد  باااأن ياااخدي للطاعناااة نفقاااة للبنااات     211/2021يف الااادعوة أو :

والكسااوة واملواصااالت والتطبيااب وقيمااة إساات الك   درهاام شاا ريا للطعاااه   700( .........)

املاااا والك رباااا واإلنتناات ومااا يعتااي ماان الضااروريات قكاام العاارص والعااادة تسااري          

درهاام  10000ومااني سااقوط الفاارا شاارعا ومبلااغ    22/2/2021إعتبااارا ماان تاااري   

لباة اماصا    ( شاملة مفردات النفقاة مان تااري  املطا   ............نفقة سابقة للطاعنة والبنت )

( ..........حتااى تاااري  رىااع الاادعوة وبعلزامااه بالرسااوه الدراسااية للبناات )  11/9/2019يف 

يف الادعوة رقام   اانياا:  لدة املدرسة اليت  تارها  اا ورىضات ماا عادا ذلاك مان طلباات.        

بعلزاه الطاعنة بالرجوع إىل بيت الزوجية والدلول يف طاعة املطعاون ضاد     212/2021

( يااوه اهمعااة ماان  اا   .........كني املطعااون ضااد  ماان إصااطحا  البناات )  وبعلزام ااا بااتم

أسبوع إبتداا من العاشرة صباحا حتى الساعة السابعة مسااا من نفس اليوه وذلاك حتات   

إشراص مر ز ر ية احملضونني نديناة العاني وعلي اا إحضاار البنات يف الزماان واملكاان        

وقاات الر يااة احملاادد نكااان التسااليم    احملااددين وعلااى املطعااون ضااد  ردهااا ىااور إنت اااا     

 والتسلم.
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 ماا اساتأنفه املطعاون     231/2021ىاستأنفت الطاعنة هطا امكم باإلساتئناص رقام   

وبعااد أن ضاامت احملكمااة اإلسااتئناىني حكماات      249/2021ضااد  باإلسااتئناص رقاام   

بعل ااا امكام املساتأنف ىيماا قضاى باه مان إلازاه املطعاون ضاد             14/7/2021بتاري  

( إعتباااارا مااان .......درهااام نفقاااة ساااابقة  اااا وللبنااات ) 10000ي للطاعناااة مبلاااغ باااأن ياااخد

وحتى تاري  رىاع الادعوة والقضااا جماددا بعلزاماه بتلاك النفقاة الساابقة          11/9/2019

 22/2/2021إىل تااااري  املطالباااة القضاااائية اماصااالة يف   1/11/2020إعتباااارا مااان 

  واحااادة مااان ن وبتعااادي   درهااام شااا ريا لكااا  1000درهااام علاااى أسااااس   7466بواقاااع 

درهااام شااا ريا إعتباااارا مااان    1000امكااام املساااتأنف بزياااادة نفقاااة البنااات جاااودي إىل    

 وبتأييد امكم املستأنف ىيما عدا ذلك. 22/2/2021

طعنت الطاعنة يف هطا امكم بالطعن املاا  وقده املطعاون ضاد  ماط رة جوابياة طلاب      

ت ىي ا الرأي للمحكمة الايت رأت  ىي ا رى  الطعن وقدمت النيابة ال امة مط رة ىوض

 يف غرىة مشورة أن الطعن جدير بالنظر ىحددت لنظر  جلسة بدون مراىعة.

وحيث إن الطاعنة تنعي علاى امكام املطعاون ىياه باخلطاأ يف تطبيال القاانون والقصاور         

يف التسبيب والفساد يف اإلساتد ل واإللاالل قال الادىاع وفالفاة الثابات بااألوراق. ويف        

 أسبا . 3ذلك تقول ما حاصله بيان 

 السبب األول:

ألطااأ امكاام باارى  طلااب تطليق ااا علااى املطعااون ضااد  للضاارر رغاام هجاار   ااا وعااده  

إنفاقه علي ا وعلى إبنته ورغم أن ا سبل وأن تقدمت بشكوة سابقة ضد  بقسم التوجياه  

ىاع  األسري وتنازلت عن اا بعاد تع اد املطعاون ضاد  قسان عشارت ا وهاو ماا يقاوه مقااه ر           

الدعوة مما تعاد معاه دعواهاا أمااه حمكماة أول درجاة دعاوة اانياة وليسات دعاوة أوىل           

مما  ان يتعني معه إحالة الدعوة للحكمني والقضاا بتطليق ا على املطعون ضد  وهاو  

 ما يعيب امكم ويستوجب نقضه.

أن  –يف قضااااا هاااط  احملكماااة   –وحياااث إن هاااطا النعاااي غاااري ساااديد، ذلاااك أن املقااارر   

املوضااوع الساالطة التامااة يف ى اام الواقااع يف الاادعوة وتقاادير أدلت ااا واملسااتندات  حملكمااة 

املقدمااة ىي ااا دون رقابااة علي ااا يف ذلااك ماان حمكمااة الاانق  متااى أقاماات قضااائ ا علااى    

 أسبا  سائ ة  ا أصل ا الثابت يف أوراق الدعوة  اىية مم  قضائ ا.
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موضاوعية قاد للصات إىل    ملا  ان ذلك و انات حمكماة املوضاوع وناا  اا مان سالطة        

رىاا  طلااب التطلياال تأسيسااا علااى أن الطاعنااة وهااي املكلفااة بعابااات دعواهااا تسااتند يف  

طلب التطليل للضرر  جر املطعون ضد   ا ملدة سنة ونصف وسوا املعاملة وعده اإلنفااق  

وهو ما أنكر  املطعون ضد  وأنه بسخا ا عن البيناة قاررت بأناه   بيناة  اا ومان اام ىاعن         

عان   علياه أي دليا  ىتضاحى دعواهاا عارياة     تدرعت به من ا جر وسوا املعاملاة مل يقام    ما

الدلي  حرية برىض ا و انت تلك األسبا  سائ ة و اىياة مما  قضااا امكام وىي اا      

الرد ملسق  ملا ساقته الطاعنة ب طا السبب والطي   يعدو أن يضحى النعي به جد  ىيماا  

وز إاارتاه أمااه حمكماة الانق  حرياا برىضاه سايما        تستق  حمكمة بتقدير  مماا   جيا  

وأن جماارد تقااده الطاعنااة بشااكوة ضااد املطعااون ضااد  بقساام التوجيااه األسااري وتناز ااا  

عن ااا قباا  إحالااة الناازاع إىل احملكمااة   يعااد إقامااة من ااا لاادعوة أوىل بطلااب التطلياال          

الشااقاق تساتوجب تعاايني حكمااني يف دعواهااا حماا  امكاام املطعااون ىيااه إذا مااا إسااتمر  

وتعااطر الصاالح بااني الطاارىني. وان جماارد امتناااع الاازوج اماضاار عاان ا نفاااق   يعااد ماايرا  

باه وللات األوراق مماا يادل علااى     للتطليال ا  إذا رىا  الازوج ذلاك بعاد ماا امار  القاضاي         

 .ذلك

 السبب الثاني:

ألطا امكم بعلزام ا بالادلول يف طاعاة املطعاون ضاد  رغام توقاف املطعاون ضاد  عان          

نفاق علي ا دون وجه حل ورغم عده شرعية املسكن الطي أعد  املطعاون ضاد  والاطي    اإل

هو عبارة عن استوديو غرىة وصالة ص رية   يوىر أدنى مقومات امياة الزوجية املستقلة 

(  مااا ألطااأ امكاام بعااده وقفااه دعااوة الطاعااة  ......للاازوجني لاصااة يف وجااود البناات )

الفص  يف دعوة الطالق املقاماة من اا با  وقضاى بضام       املقامة من املطعون ضد  إىل حني

 الدعويني معا وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه.

 وحيث إن النعي ب طا السبب غري سديد، ذلك أنه.

ملااا  ااان امكاام اإلبتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه يف لصااوه إلاازاه الطاعنااة       

الشاأن علاى ماا أورد  ندوناتاه      بالدلول يف طاعة املطعون ضاد  قاد أقااه قضااا  يف هاطا     

من ان الطاعنة مل تنكر وجود املسكن الشرعي املناسب وأن األوراق قد للت مما ياير  

شاارعا عااده الطاعااة الزوجيااة ممااا يااتعني معااه اإلسااتجابة لطلااب املطعااون ضااد  بااعلزاه            

الطاعنة بالدلول يف طاعته وما أضاىه امكم املطعاون ىياه مان تأ ياد الطاعناة بأن اا       

 مستعدة للرجوع إىل بيت الزوجية ولو أعد  زوج ا يف أي مكان مما يعاإ جساك ا   غري
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بالبقاااا لااارج مسااكن الزوجيااة وهااو مااا   جيااوز شاارعا وقانونااا و اناات تلااك األساابا      

سااائ ة و اىيااة مماا  قضاااا امكاام وىي ااا الاارد الضاامإ املسااق  ملااا ساااقته الطاعنااة   

نعي ب ما جد  ىيما تستق  حمكمة املوضاوع  ب طين السببني والطي   يعدو أن يضحى ال

بتقدير  مما   جيوز إاارته أماه حمكمة الانق  حرياا برىضاه سايما وأن احملكماة قاد       

 مضت يف نظر دعوة الطاعة بعد أن تصدت لدعوة الطالق وانت ت إىل رىض ا.

 السبب الثالث:

زام اا بالادلول   ألطأ امكم املطعون ىيه بتأييد  ملا قضاى باه امكام املساتأنف مان إل     

من قاانون األحاوال الشخصاية     56يف طاعة املطعون ضد  رغم أن الفقرة األوىل من املادة 

لسانة   8،5اليت أوجبت على الزوجة طاعة زوج ا قد مت إل ائ ا باملرسومني بقانون رقماي  

ممااا تضااحى معااه دعااوة الطاعااة   سااند  ااا ماان القااانون وهااو مااا يعيااب امكاام   2020

 ويستوجب نقضه.

ماان قااانون ا حااوال   56إنااه وان  اناات املااادة  وحيااث إن هااطا النعااي غااري سااديد، ذلااك    

تانص علاى ماا يلاي:      2020لسانة   8و 5الشخصية  ما عدلت باملرسومني بقانون رقماي  

. 2. ا شااراص علااى البياات وامفاااظ علااى موجوداتااه.   1"للاازوج علااى زوجتااه حقااوق من ااا:   

." وقد أل اى هاطا الانص الفقارة ا وىل مان ذات      ارضاع او د  من ا ا  إذا  ان هناك مانع

املااادة الاايت  اناات موجااودة قباا  تعديلاا ا والاايت  اناات تاانص علااى: "طاعتااه باااملعروص."       

و انت احملاا م تساتند الي اا عناد قضاائ ا باعلزاه الزوجاة بطاعاة زوج اا، ا  ان املاادة           

زوجني ومن ااا ماان ذات القااانون قااد نصاات علااى امقااوق والواجبااات املتبادلااة بااني الاا       54

املساااا نة الشااارعية وحسااان املعاشااارة وتباااادل ا حاااتاه والعطاااف واحملاىظاااة علاااى لاااري 

ا سرة، و  يتأتى ذلك ا  بوجود الزوجني معا يف مساكن واحاد حتاى تصابح املساا نة      

من القانون املط ور متحققة بان تساكن الزوجاة    54الشرعية املنصوه علي ا يف املادة 

 75لطي أعاد  وتنتقا  مناه بانتقالاه  ماا نصات علاى ذلاك املاادة          مع زوج ا يف املسكن ا

من ذات القانون. ملا  ان ذلك، و انت العالقاة الزوجياة الصاحيحة قائماة باني الطاعناة       

واملطعااون ضااد  والااطي قااد وىاار مسااكنا لزوجتااه الطاعنااة والاايت مل تناهضااه يف تااوىري      

  ىااال يكفااي إلابااات و اناات الطاعنااة مل تثباات تضااررها  مااا ادعاات ماان املطعااون ضااد

ذلااك الضاارر إقامت ااا لاادعوة التطلياال ألن ااا مل تسااتطع إابااات الضاارر املوجااب للتطلياال         

ولرجاات ماان مسااكن الزوجيااة ورىضاات العااودة إليااه دون مااير شاارعي وأ اادت أماااه         

حمكمة املوضوع على عده استعدادها للعودة لبيت الزوجياة ولاو أعاد  املطعاون ضاد  يف      
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ملطعون ضد  بعودة الطاعنة إىل بيت الزوجياة مساتندا إىل   أي مكان ألر ىيضحى طلب ا

صاااحيح القاااانون ويكاااون امكااام اإلبتااادائي املخياااد باااامكم املطعاااون ىياااه إذ قضاااى    

بعلزام ااا بااالرجوع إىل بياات الزوجيااة والاادلول يف طاعااة املطعااون ضااد  قااد جاااا مواىقااا      

   رىضه.لصحيح القانون ويضحى النعي عليه ب طا السبب على غري أساس حريا ب

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 13/9/2021جلسة  

 .رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 .وعضوية السادة املستشارين/ عبد الكريم ىرعون، حممد الص ري أجماظ

 (47) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  74)الطعن رقم 

" الدىع بعاده ا لتصااه   . دىوع ( التصاه " ا لتصاه الدولي ". أحوال شخصية1

 .لدوليا

التصاااه حمااا م الدولااة نسااائ  األحااوال الشخصااية الاايت ترىع ااا الزوجااة غااري        -

طن أو حما  إقاماة   املواطنة واليت  ا حم  إقامة بالدولة على زوج ا األجنيب وليس لاه ماو  

 .  من قانون األحوال الشخصية 6ادة . املمعروص يف اخلارج

  

وع " الدىع بعاده ا لتصااه   . دىلدولي ". أحوال شخصيةالتصاه " ا لتصاه ا( 2

 .الدولي

ابوت إقامة املدعياة وهاي أجنبياة دالا  الدولاة و أن دعواهاا ترماي إىل التطليال وأداا          -

مخلر امل ار ونفقاة عادت ا وهاى ضامن مساائ  األحاوال الشخصاية وعاده اباوت ماوطن أو            

ارج ينعقاد معاه ا لتصااه    حم  إقامة معروص وحمدد للمدعى عليه وهو اجانيب يف اخلا  

 .  الدولة . انت اا امكم إىل ذلك. صحيح حملا م

  

ماان قااانون األحااوال الشخصااية أن حمااا م      6مفاااد الفقاارة ا خلامسااة ماان املااادة      -1

الدولة فتصة للبت يف مساألة مان مساائ  األحاوال الشخصاية الايت ترىع اا الزوجاة غاري          

وج ا األجنيب املدعى عليه وليس له ماوطن. أو  مواطنة واليت  ا حم  إقامة بالدولة على ز

 .حم  إقامة معروص يف اخلارج

أن املطعاون ضادها   ملا  اان ذلاك و اان الثابات مان أوراق امللاف وإقارار الطااعن با          -2

وهي أجنبية و ا حم  إقامة يف الدولة وان دعواها ترمي إىل التطليال وأداا ماخلر    زوجته

  األحاوال الشخصاية اهوهرياة وأن الطااعن مل     امل ر ونفقة عدت ا وهي مان ضامن مساائ   

يبني ويثبت بأن له موطن أو حم  إقامة معاروص وحمادد يف اخلاارج إ اا ادعاى باان حما         

، لاطلك يكاون   حتدياد هاطا العناوان بكيفياة واضاحة      عمله بلندن باململكة املتحدة دون
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البداياة  ما للص إليه امكام املطعاون ىياه مان القاول باان ا لتصااه ينعقاد حملكماة          

املنقادة الايت أساس علي اا     حيح القاانون للعلاة املاط ورة الايت حتا  حما  العلاة        مواىقا لصا 

 من قنون األحاوال الشخصاية ومان اام يكاون      6من املادة  2والفقرة  5قضاا  وهي املادة 

 .النعي على غري أساس حريا بالرى 

 احملكماااااااااااااة

يف  املطعااون ضاادها أقاماات   ن ىيااه أنحيااث يتاابني ماان واااائل امللااف وماان امكاام املطعاا      

رقاام حتاات  2021 /25/2 حمكمااة أبااوظيب ا بتدائيااة بتاااري    الطاااعن  لاادة   مواج ااة

الطااعن زوج اا إ  أناه   حيسان عشارت ا وقاد هاجرهاا         ىي ا أنت  أوضح 371/2020

يف مواج تااه دعااوة التطلياال    نفاااق علي ااا  وأنااه ساابل أن أقاماات  ماادة ساانتني و  يقااوه باإل 

ىاتم رىضا ا األمار الاطي حادا ب اا إلقاماة هاط  الادعوة            477/2019امللف رقم موضوع 

خلر م رهااا تطلااب يف لتام ااا امكاام بااالتطليل للضاارر وأداا أجاارة مسااكن عاادت ا وماا  

رة يطلب ىي اا عاده التصااه    ، وأجا  الطاعن عن الدعوة نط وأداا نفقت ا السابقة

أحالت احملكماة   24/8/2020تاري  ، وبه يقيم يف اململكة املتحدة بلندنألن احملكمة

الاادعوة علااى امكمااني للقياااه بامل مااة املبينااة يف منطااوق امكاام وتنفيااطا لااطلك اعااز    

التفريال باني الطارىني    اليت للصاا ىي اا إىل    2020 /6/10بتاري  توصيت ما امكمان 

باالتفريل   11/11/2020وبعد الردود واإلجرااات قضت احملكمة بتاري  بطلقة بائنة، 

واحدة بائنة بينونة ص رة وعلى املطعاون ضادها احتساا  عادت ا مان        الطرىني بطلقةبني

الااف  20تااري  صااريورة امكاام باتااا وإلازاه الطاااعن بااأن يااخدي  اا  مااخلر م رهااا مبلااغ    

دت ا نفقة شاملة  لفتة سكن عا  5000و يدو ر امريكي أو ما يعادله بالدرهم اإلمارات

  ساااااتأنف الطااااااعن هاااااطا امكااااام بتااااااري ، اورىااااا  ماااااا عااااادا ذلاااااك مااااان الطلباااااات 

قضااات حمكماااة   5/1/2021، وبتااااري  1259/2020حتااات رقااام   18/11/2020

ا سااتئناص بعل اااا امكاام املسااتأنف ىيمااا قضااى بااه ماان مااخلر الصااداق ونفقااة العاادة         

امالة وتأييد   ىيماا  والقضاا جمددا برىض ما على أن يكون رى  مخلر اصداق على 

بااالطعن املاااا   ه ااطا امكاام ىطعاان ىيااه بو الااة حمامياا ب الطاااعن راياامل عاادا ذلااك، 

 ت ط رة جوابياة طلبا  نا  بواساطة حمامي اا   ااملطعاون ضاده   توقادم  2/2/2021بتاري  

قااادمت النياباااة العاماااة ماااط رة ىوضااات ىي اااا الااارأي   ماااا ، يف لتام اااا رىااا  الطعااان

   .ةورأت هط  األلرية يف غرىة املشورة  نظر الطعن  يف جلسة بدون مراىعللمحكمة، 
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قصاور  شابه و تطبيل القانونلطأ يف ىيه بأنه أعلى امكم املطعون  نعى الطاعنيحيث 

 تلخص ذلك ىيما يلي:يو الدىاع،لالل قل  يف ا ستد ل، وا وىساديف التسبيب، 

من قانون األحاوال الشخصاية    5و 6لالف امكم املطعون ىيه مقتضيات املادتني  أو  :

ا قضى به من البت يف دعوة املطعون ضادها رغام أن اا غاري     ملا أيد امكم املستأنف ىيم

فتصة ألنه أجنيب وليس له حم  إقامة أو حما  عما  يف الدولاة وأن  حما  عملاه  يوجاد       

اهنساية اللبنانياة    بلندن باململكة املتحدة و طا املطعون ضدها ليست مواطنة ب  حتم 

إقامااة يف الدولاة   يكفااي  اهنسااية وان جمارد  ون اا تتااوىر علاى حما       ومل تفقاد هاط   

 نعقاد التصاه حمكمة أبوظيب أ بتدائية  للبت يف دعواها با  ا باد مان تاوىر مجياع      

الشااروط املنصااوه علي ااا يف املااادتني املااط ورتني أعااال  ، لااطلك يطلااب نقاا  امكاام  

 املطعون ىيه مع اإلحالة .  

مان قاانون األحاوال     6ادة أن مفاد الفقرة ا خلامسة من امل ذلك حيث إن النعي غري سديد 

الشخصااية أن حمااا م الدولااة فتصااة للباات يف مسااألة ماان مسااائ  األحااوال الشخصااية    

اليت ترىع ا الزوجة غري مواطنة واليت  ا حم  إقامة بالدولة على زوج ا األجانيب املادعى   

عليه وليس له موطن. أو حم  إقامة معروص يف اخلاارج ملاا  اان ذلاك و اان الثابات مان        

وهاي أجنبياة و اا حما  إقاماة يف       الطاعن باأن املطعاون ضادها زوجتاه     امللف وإقرارأوراق 

الدولااة وان دعواهااا ترمااي إىل التطلياال وأداا مااخلر امل اار ونفقااة عاادت ا وهااي ماان ضاامن      

مسائ  األحوال الشخصية اهوهرياة وأن الطااعن مل يابني ويثبات باأن لاه ماوطن أو حما          

 دعى باان حما  عملاه بلنادن باململكاة املتحادة دون      إقامة معروص وحمدد يف اخلارج إ ا ا

، لطلك يكون ما للاص إلياه امكام املطعاون ىياه      حتديد هطا العنوان بكيفية واضحة

لاااة مااان القاااول باااان ا لتصااااه ينعقاااد حملكماااة البداياااة مواىقاااا لصاااحيح القاااانون للع     

 2والفقارة   5املنقدة اليت أسس علي ا قضااا  وهاي املاادة     املط ورة اليت  حت  حم  العلة

النعااي علااى غااري أساااس حريااا  ماان قنااون األحااوال الشخصااية وماان ااام يكااون 6ماان املااادة 

 .  بالرى 

أياد امكام املساتأنف ىيماا قضاى باه مان امكام          الطأ امكم املطعون ىيه ملاا  :نيااا

بتطليل املطعون ضدها من عصمته رغم عده اابات الضرر الاطي تزعماه املطعاون ضادها     

لة  باا  الطاااعن قاااه  ميااع واجباتااه الزوجيااة ووهااا وأنااه وىاار  ااا   باا  جماارد أقااوال مرساا

ا مسكن الزوجية املخاث بلندن إ  ان اا رىضات  العاودة إلياه رغام صادور حكام بعلزام ا        

،  ما الطأ امكم املطعون ىيه ملا استند على تقريار  بطلك  مما جيعل ا يف حالة نشوز
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و  بالقصااور ى ااو مل حياادد ماان  امكمااني للحكاام بااالتطليل رغاام أن هااطا التقرياار مشاا 

 .  ق  امكم املطعون ىيه مع اإلحالة، لطلك يطلب نمن الطرىني ااملسي

مان قاانون األحاوال     121و 120و 118أناه طبقاا للماواد     حيث إن النعي غري سديد  ذلك

حيال للزوجاة   أناه   2019لسانة   8الشخصية املعدلة نوجب مرسوه بقانون احتاادي  رقام   

ه بعاد سابل رىا  دعواهاا  ب اطا الشاأن لعاد       يل للضارر للمارة الثانياة    أن ترىع دعوة التطل

اابااات الضاار ر ىااعذا عجاازت للماارة الثانيااة عاان إابااات الضاارر الااطي أسساات عليااه دعواهااا  

 زاحملكمااة الاادعوة علااى امكمااني   عااا  ر الشااقاق بين ااا وبااني زوج ااا أحالاات واسااتم

لابني باني الطارىني وج ا      توصيت ما يف املوضوع ىاعذا عجاز امكماان عان إصاالح ذات ا     

حسب مصلحة األسارة واألو د أماا التفريال بادون بادل        من املسي ا من ما ىعن ما يوصيان

متاى  توصايت ما إىل احملكماة الايت حتكام وىق اا       رى  التفريل بني الزوجني ويرىعاناو

 . انت مواىقة  لصحيح القانون

يااة أحالاات الاادعوة علااى  ملااا  ااان ذلااك و ااان الاابني ماان أوراق امللااف أن حمكمااة البدا   

وبعااد أن اباات  ااا  ضاادها عاان إابااات الضاارر الااطي تدعيااه  امكمااني بعااد عجااز املطعااون

ن التوصاا  إىل صاالح اسااتمرار الشااقاق وعااده التفاااهم بااني الطاارىني وعجااز امكمااني عاا 

ج   حال من املسايا من ماا مان  لاالل      بين ما ىأوصيا بالتفريل بني الطرىني بعد أن بينا

باالتفريل بين ماا بطلقاة بائناة  تطبيقاا       ص ومل يدعمه بأي دلي  ىأوصيا  طرما يدعيه  

ون األحوال الشخصاية املشاار إلي اا أعاال  ىقضات      من قان 120للفقرة اخلامسة من املادة 

لإ جاا ت وىل ما هو مقارر  وىل ما للصا إليه امكمان يف توصيت ا ا حمكمة البداية

يدي الطي  لف  امكمان نوجبه ومن اام   ووىل ما رد يف منطوق امكم التم  قانونا

ياة ىيماا قضاى باه     البدا تأيياد حكام حمكماة   ىعن ما قضى به امكم املطعون ىياه مان   

 .والنعي على غري أساس حريا بالرى مصادىا للصوا   ب طا اخلصوه يكون

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 13/9/2021جلسة 

 .ئيس الدائرةر –برئاسة السيد املستشار/ حممد األمني بيب 

 .وعضوية السادة املستشارين/ مصطفي أ د على عبيد، السيد إبراهيم صاحل

 (48) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  470)الطعن رقم 

 . أجرة. حضانة. حمكمة املوضوع " سلطت ا". نفقة( 1

طلاااب إساااقاط امضاااانة مناااوط باااالتالل شااارط مااان شاااروط ا املنصاااوه علي اااا يف   -

لد ص ريا  ماا يازال يف سان    قانون األحوال الشخصية و ون الو من 144،  143املادتني 

 .  ة بانت اا امضانة للبلو  الشرعي. التالىه عن الدعوامضانة

سنة وصاار بال اا  لايس     18طلب الطاعن اسقاط امضانة عن الولد الطي جتاوز سن  -

 .  سند من القانونله 

انت ااا   عن ستة أشا ر مان تااري      ملدة تزيداألو د بقية سكوته عن املطالبة قضانة  -

ة يساق  حقاه يف املطالباة بامضاانة.     مان املطالبا   مينعاه دون عاطر   ام ام صالحية حضاانة  

 .أساس ذلك

 بالولي   باماضنة   يصلح سببا لسقوط امضانة.أمر تعليم األو د منوط  -

 .  ذلك تقتضيمصلحة احملضون أن جواز مد حضانة النساا متى رأت احملكمة  -

جماارد زواج اماضاانة ألجاانيب عاان احملضااون   يسااق  امضااانة إذا رأت حمكمااة       -

 .بقاا  يف حضانة املتزوجة بأجنيب املوضوع أن مصلحة احملضون تتطلب

  

 .ع " سلطت ا". نفقة. حمكمة املوضوأجرة. حضانة( 2

الاطي   املطالباة بنفقاة األو د  . حال ا ه يف  بني انت اا امضانة وسقوط النفقاة   تالزه  -

انت اى إىل  إذ باخلطاأ   علاى امكام   . النعاي ن امضانة أن التاروا العاي، مع اا  جتاوزا س

 .  ضاا بسقوط النفقة. على غري أساسالقضاا بانت اا امضانة دون الق
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. إابات " حجية ا مر املقضي ". حكم " حجية امكم ". صلح . قوة ا مار املقضاي  ( 3

 نفقة أحوال      

الصاالح اماااه التوجيااه األسااري يف مسااائ  األحااوال الشخصااية نساابية   حجيااة اتفاقااات  -

. تبقاى قائماة طاملاا بقيات الظاروص      ريت الظاروص وتبادلت األحاوال   تقب  الت ايري  لماا ت ا   

. رى  طلب انقاه النفقاة لعاده إاباات الازوج ت اري      األسبا  اليت صدرت يف ظل ا قائمةو

 .  وجيه ا سري. صحيحه وقف الفرا اماه التظروىه املادية عما  انت علي

  

 شاروط ا  مان  شرط بالتالل منوط امضانة إسقاط طلب أن قانونا املقرر  ان ملا -1

 جمااال و ااان الشخصااية، األحااوال قاانون  ماان 144 ،143 املااادتني يف علي ااا املنصاوه 

 ىااعن شاارعا بلااغ ىااعذا امضااانة، ساان يف صاا ريا ياازال مااا الولااد  ااون هااو الطلااب هااطا

 إساااقاطا وليسااات امضاااانة لطاااور إنت ااااا وقانوناااا ىق اااا تعتاااي الشاااأن هاااطا يف الااادعوة

 أناه  علاى  نصات  قاد  الشخصاية  األحاوال  قاانون  مان  152/3 املاادة   انات  وملاا  للحضانة،

 ماادة ب ااا املطالبااه عان  امضااانة مسااتحل سااكت إذا امضاانة  يف اماضاان حاال يساق  )

 قاد ( ..………)دالول أن األوراق من الثابت و ان ذلك  ان وإذ( عطر غري من أش ر ستة

  الاايت الشخصااية األحااوال قااانون ماان 30 باملااادة عمااال بال ااا ىصااار ساانة 18  ساان جتاااوز

 اام  ومان ( ذلاك  قبا   يبلاغ  مل ملان  العمار  مان  عشارة  الثامناة  جااه  البلاو   سان ) أن على نصت

 امضااانة إسااقاط طلااب معااه يكااون مااا وهااو امضااانة، طااور ماان لاارج قااد يكااون ىعنااه

 املطالبااة عاان سااكت قااد الطاااعن  ااان وإذ القااانون، ماان سااندا لااه جيااد   لااه بالنساابة

 أم اام حضااانة صااالحية انت اااا تاااري  أشاا رمن سااتة عاان تزيااد ملاادة األو د بقيااة قضااانة

 مينعاه  لعاطر   ان سكوته أن يثبت مما لالية امللف أوراق و انت  م( ضدها املطعون)

 ىااعن ااام وماان قطا،سااا يكااون بامضااانة املطالبااة يف حقااه ىااعن بامضااانة، املطالبااة ماان

 علااى النعااي ويكااون مصاايبا، يكااون - الاان ج هااطا التاازه إذ - ىيااه املطعااون امكاام

 املطعاون  أن مان  الطااعن  ياثري   ماا  امكام  قضاا من ينال و  بالرى ، حريا أساس غري

 مساااتواهم تااادني إىل أدة مماااا تعلااايم م يف وأهملااات للمحضاااونني متفرغاااة غاااري ضااادها

 األو د تعلايم  أمار  أن الشخصاية  األحاوال  قاانون  مان  148/1 املادة مفاد أن إذ الدراسي،

 دل دراسات م  شاأن  يف نقاص  حصا   إذا ىعناه  ذلك  ان ومتى باماضنة،   بالولي منوط

 الايت  اماضانة  تقصري على   احملضونني دراسة عن مسخوليته يف الولي تقصري على ذلك

 احملكماة  هاط   قضااا  قراسات  وقاد  عنادها،  احملضاونني  دراساة  م مة ب ا القانون ين  مل
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 ياااثري  وماااا امضاااانة، لساااقوط ساااببا يصاالح    للولاااد الدراساااي املساااتوة تااادني أن علااى 

  عليااه،  دلياا  مرسااال جاااا احملضااونني وبااني بينااه حتااول ضاادها املطعااون أن ماان الطاااعن

 إذ النسااا  حضاانة  لسان  األو د جتااوز  عان  امكم التفات من يثري  ما الطاعن و جيدي

 حضااانة مااد املوضااوع حملكمااة أعطاات الشخصااية األحااوال قااانون ماان 156/1 املااادة أن

 ذلااك، تقتضااي احملضااون مصاالحة أن رأت إن النساااا حضااانة ساان جتاااوز ملاان اماضاانة

 مان  امضاانة  ماد  يف املصالحة  تقادير  أن علاى  اساتقر  قاد  الانق   حمكماة  قضااا  و ان

 حضااانة طإسااقا عااده إىل ىيااه املطعااون امكاام انت ااى وقااد املوضااوع، حمكمااة ساالطة

 يف بقااائ م يف مصاالحت م أن ارتااأت قااد احملكمااة أن يعنااى ممااا لااالو د ضاادها املطعااون

 إىل الادعوة  إحالاة  طلاب  عان  التفتات  إن احملكماة  على و   م، حضانت ا ومد حضانت ا

 املقارر  و اان  ذلاك   اان  وإذ الادعوة،  يف جمادي  غاري  قسبانه الشأن هطا يف التحقيل

 رأت إذا امضاااانة  يساااق     احملضاااون عااان  باااأجنيب  ةاماضااان زواج جمااارد  أن قانوناااا

 املتزوجاااة حاضااانته حضاااانة يف بقائاااه تتطلاااب احملضاااون مصااالحة أن املوضاااوع حمكماااة

  احملضاونني  عان  باأجنيب  ضادها  املطعاون  زواج بشاأن  الطااعن  ياثري   ماا  ىاعن  عنه، بأجنيب

 املوضاوع  ةحمكما  أن إزاا – ىياه  الارأي   اان  وأياا  – منه طالق ا يفيد ما تقده مل وأن ا

 ىاعن  اام  ومن ،(الطاعنة) أم م حضانة يف بقائ م تتطلب احملضونني مصلحة أن ارتأت قد

 حمكماة  أمااه  إاارته جيوز   مما موضوعيا جد  يضحى الشأن هطا يف الطاعن مايثري 

 .النق 

 دون(  ……… و.……)  الولادين  حضاانة  بانت اا لقضائه الطاعن نعي عن إنه وحيث -2

 شاقه  يف ىماردود  ، ب اا  املطالباة  عن ضدها املطعون يد و ف فقت ما،ن بسقوط القضاا

 امضاااانة انت ااااا باااني تاااالزه   بأناااه املاااط ورين نفقاااة بساااقوط القضااااا بعاااده اخلااااه

 الاط ر،  ببلاو   تنت اي  امضانة  انت وإن وأنه بين ما، املناط  لتالص النفقة وسقوط

 هوأبعاد  ماا  إىل زمنياا  جتاد  وقاد  بياه أ علاى  تكون له مال   الطي الص ري الولد نفقة ىعن

 ويواصا   للعلام  طالباا  و اان  أمثالاه  ىياه  يتكساب  الاطي  اماد  إىل يص  مل متى ذلك من

 الثاباات وأن الشخصااية، األحااوال قااانون ماان 1/ 78 باملااادة عمااال معتاااد بنجاااح دراسااته

 يناملااط ور الولاادين حضااانة انت اااا إىل إ  هااطا طلبااه يف ياار ن مل الطاااعن أن بااألوراق 

 ياد  بكاف  القضااا  بعاده  اخلااه  شاقه  يف وماردود  طلباه،  يف يخياد   ما يقده ومل ىحسب

 قضااا  يف املقارر   اان  ملاا  بأناه  املاط ورين،  الولادين  بنفقاة  املطالباة  عان  ضادها  املطعون

  اا  حيال  أماه  ماع  العاي،  والتار امضانة سن جتاوز الطي احملضون أن النق  حمكمة

 معاه،  العاي،  التاار  الاطي  الطرص بصفت ا وإ ا حاضنة بصفت ا   بنفقته أبا  تطالب أن
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  املدنياة،  املعاامالت  قاانون  مان  36 باملاادة  عماال   اان  ماا  علاى   اان  ماا  بقااا  األص  وأن

 الولااادين أن دعاااوا  اىتتااااح بصاااحيفة أقااار قاااد الطااااعن أن األوراق مااان الثابااات و اااان

 مع اا،  العي، رهماالتيا يعإ مما حضانت ا، ويف ضدها املطعون أم ما بيد املط ورين

 وهاو  معه، العي، ىالتارا ختيريهما مت  قد أن ما يفيد ما يقده مل الطاعن أن عن ىضال

 أساساه  مفتقادا  يكاون  طلباه  ىاعن  ذلك يتم مل وإذ البيان، سالف بطلبه له القضاا شرط

 غاري  علاى  بشاقيه  النعاي  يكاون  و مصايبا،  امكام  قضااا  معه يكون ما وهو القانوني،

 .ى بالر حريا أساس

 يف الااوارد مقدارالنفقااة ختفااي  طلااب رىاا  بشااأن الطاااعن نعااي عاان إنااه وحيااث -3

 اتفاقاات  حجياة  أن مان  الانق   حمكمة قضاا عليه استقر نا ىمردود األسري، ا تفاق

 حجياة  شاأن  ذلاك  يف شاأن ا  – الشخصية األحوال مسائ  يف األسري التوجيه أماه الصلح

 الظاروص  ت اريت   لماا  الت ايري  تقبا   نسابية  نات  ا وإن – ىي ا الصادرة الباتة األحكاه

 يف صاادرت الاايت واألساابا  الظااروص بقياات طاملااا قائمااة تبقااى أن ااا إ  األحااوال، وتباادلت

 عماا  املادياة  ظروىاه  ت اري  الازوج  إاباات  لعاده  النفقاة  إنقااه  طلاب  رىا   وأن قائمة، ظل ا

 مان  64 ادةاملا  ناص  إعمال وأن ، صحيح. األسري التوجيه أماه الفرا وقت عليه  انت

 وقات  املنفال  حاال  معرىاة  يقتضاي  مماا  الظاروص  ت اري  علاى  قائم الشخصية األحوال قانون

 التازه  قاد  ىيه املطعون امكم و ان ذلك  ان وملا إنقاص ا، طلب ووقت النفقة ىرا

 ظاروص  يابني  مل الطااعن ) أن مان  ندوناتاه  أورد  مما سند على قضاا  أقاه إذ الن ج هطا

 امالياة  النفقة مقدار أن وقدر( وقت ا راتبه  ان  م يوضح ومل ي،األسر ا تفاق إبراه

 شاااأن يف املسااااواة وحيقااال علاااي م املنفااال وماجاااة املالياااة الطااااعن لقااادرة مناسااابا جااااا

 إنفاقاه  وباني  بيان م  باملقارناة   احملضاونني ) ضادها  املطعون أو د على الطاعن مقدارإنفاق

 باااامكم املخياااد املساااتأنف امكااام أنو وامالياااة، الساااابقة زوجتياااه مااان أو د  علاااى

 ىاعلياااة تعكاااس اإلساااالمي التمويااا  لااادار الطااااعن مديونياااة أن باااني قاااد ىياااه املطعاااون

 مان  اابات  أصا   لاه  ومماا  ساائ ا  امكماني  مان  ذلاك  و اان  عسرا من ا أ ثر اقتصادية

 مصاايبا جاااا قااد امكاام  معااه يكااون ممااا امكاام، قضاااا مماا  ويكفااي األوراق

 إاارتاه  جياوز    ماا  وهاو  سلطة من املوضوع حملكمة ىيما جدل دجمر النعي معه ويكون

 .بالرى  وحريا النق ، حمكمة أماه
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 احملكماااااااااااااة

 حمكمااة وأماااه 8/3/2021  بتاااري  الطاااعن أن يف تتحصاا  الطعاان واقعااات إن وحيااث

 الاااادعوة أقاااااه   -    - واإلداريااااة املدنيااااة والاااادعاوة لالساااارة لالحااااوال أبااااوظيب

 من ااا  و د  حضااانت ا باسااقاط امكاام بطلااب ضاادها املطعااون علااى 390/2021رقاام

 ،2005 موالياااد .………… ، 2004 موالياااد ..……… ، 2003 موالياااد ………)  وهااام

 املفروضااة النفقااة واسااقاط لااه وضاام م( 2007 مواليااد …… ،2007 مواليااد .…………

 وهام  املاط ورين  األو د الزوجياة  من اأانااقيااه  ولاه  مطلقتاه  ان اا  مان  ساند  علاى   م عليه

 اإلقارار  بساند  املفروضاة  درهام  8500 وقادرها  نفقات م  مناه  وتتسالم  حضاانت ا  ويف بيدها

  ام  متفرغاة  وغري ىي م أهملت أن ا إ  14/7/2011 املخرخ 326/2011 رقم وا تفاق

 النسااا  حضاانة  سان  جتااوزوا  او د  أن  ماا  الدراساي  مساتواهم  وتادنى  احاوا م  وساات

 الباقياة  زوجته من طفلة وله ومتزوج درهم 8000 ىق  راتبه وأصبح امالي تعسر أنه ىيما

 تطبياال وطلااب علااي م باإلنفاااق ويقااوه ألاارة مطلقااة ماان آلاارين ولاادين لااه  مااا بعصاامته

 قالاات الاادعوة تااداول وإبااان أو د ، نفقااة بشااأن طلبااه يف النظاار عنااد ا رشااادي الاادلي 

 بين مااا الفااراق مت ااام وننياحملضاا عاان بااأجنيب تزوجاات قااد  اناات إن ااا ضاادها املطعااون

 بارى   امكام  وطلبات  طالق اا  بعد زواج ا بعده حالة إقرار من صورة وقدمت بالطالق

 ضاادها املطعااون صااالحية بانت اااا: احملكمااة حكماات 3/5/2021 وبتاااري  الاادعوة،

 والادهما  ماع  أو مع ا ا قامة إما اخليار من ما ولك (  ……… ، ..……) ولدي ا مضانة

 .الدعوة يف الطلبات اقيب وبرى  الطاعن

 بتااري   709/2021 رقم با ستئناص عليه ىطعن بامكم يرت  مل الطاعن ان حيث و

 دائارة  – س – واإلدارياة  املدنية والدعاوة لالسرة ظيب أبو حمكمة أماه  ،1/6/2021

 حكمااات 2021/  7 /6 وبتااااري  الثانياااة، الشخصاااية واألحاااوال الت اااات اساااتئناص

 .املستأنف امكم ييدتأ و برىضه احملكمة

 حتااااااات املطاااااااروح الطعااااااان ىأقااااااااه امكااااااام هاااااااطا الطااااااااعن يااااااارت  مل وحياااااااث

 علااى جوابيااة مااط رة ضاادها املطعااون تقااده ومل2021 /3/8  بتاااري 470/2021رقاام

 أن رأت الاايت للمحكمااة الاارأي ىي ااا ىوضاات مااط رة العامااة النيابااة وقاادمت الطعاان،

 .ةمراىع ب ري جلسة لنظر  وحددت بالنظر جدير الطعن

 يف والقصااور القاانون  تطبياال يف اخلطاأ  ىياه  املطعااون امكام  علاى  الطاااعن ينعاي  وحياث 

 الشخصاية  األحاوال  لادعاوة  اإلرشاادي  الادلي   وفالفاة  ا ساتد ل  يف والفسااد  التسابيب 
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 ، .………)  لااالو د ضاادها املطعااون  حضااانة إسااقاط رىاا  أنااه يف بين ااا االاااة ألساابا 

 تاااادني إىل أدة ممااااا  اااام تفرغ ااااا عااااده رغاااام(  .……… و .……… ، ..…… ، .………

 احملكماة  وأن ألباي م،  وحيتاجون النساا حضانة سن جتاوزوا وأن م الدراسي، مستواهم

 أن يااراع  مل امكاام  وأن ذلااك،  إلابااات التحقياال  إىل الاادعوة  إحالااة طلبااه  عاان  التفتاات

 ذلاك،  يفياد  ماا  تقاده  مل الطااعن  بعاد  مناه  تزوجت ممن طالق ا ادعت إذ ضدها املطعون

 بسااقوط يقضااي مل(  …………و ..……)  الولاادين حضااانة بانت اااا قضااى إذ امكاام وأن

 النفقااة مبلااغ ختفااي  رىاا  وأنااه ب ااا، املطالبااة عاان ضاادها املطعااون يااد و ااف نفقت مااا

 قاد  وأناه  ، درهام  8000 راتبه أن يراع مل 2011/  326 رقم األسري ا تفاق يف الواردة

 أي ميتلااك و  اإلسااالمي التموياا  لاادار ينمااد وأنااه تقاعاادي راتااب لااه ولاايس عملااه انت ااى

 امكام  يعياب  ماا  وهاو  من اا،  وإبناة  حالياة  وزوجاة  ساابقة،  زوجاة  من ولدا ويعول عقارات

 .نقضه ويستوجب

 ، ..… ، ..…… ، ……)  األو د حضااانة إسااقاط لاارى  الطاااعن نعااي عاان إنااه وحيااث

 إساقاط  طلب أن قانونا املقرر  ان ملا أنه ذلك أسبابه،    يف ىمردود( .……… ،……

 144 ، 143 املااادتني يف علي اا  املنصاوه  شااروط ا مان  شارط  بااالتالل مناوط  امضاانة 

 صا ريا  يازال  ماا  الولد  ون هو الطلب هطا جمال  ان و الشخصية، األحوال قانون من

 إنت ااا  وقانوناا  ىق اا  تعتاي  الشاأن  هاطا  يف الادعوة  ىاعن  شارعا  بلغ ىعذا امضانة، سن يف

 األحاوال  قاانون  مان  152/3 املاادة   انات  وملا للحضانة، إسقاطا وليست امضانة لطور

 مسااتحل سااكت إذا امضااانة يف اماضاان حاال يسااق ) أنااه علااى نصاات قااد الشخصااية

 مان  الثابات  و اان  ذلاك   ان وإذ( عطر غري من أش ر ستة مدة ب ا املطالبه عن امضانة

 ماان 30 املااادةب عمااال بال ااا ىصااار ساانة 18  ساان جتاااوز قااد( ………) الولااد أن األوراق

 ملان  العمر من عشرة الثامنة جاه البلو  سن) أن على نصت اليت الشخصية األحوال قانون

 معاه  يكاون  ماا  وهاو  امضاانة،  طاور  مان  لارج  قد يكون ىعنه ام ومن( ذلك قب  يبلغ مل

 قاد  الطااعن   اان  وإذ القاانون،  مان  ساندا  لاه  جياد    لاه  بالنسابة  امضاانة  إسقاط طلب

 انت اااا تاااري  أشاا رمن سااتة عاان تزيااد ملاادة األو د بقيااة قضااانة املطالبااة عاان سااكت

 أن يثباات ممااا لاليااة امللااف أوراق و اناات  اام( ضاادها املطعااون) أم اام حضااانة صااالحية

 بامضااانة املطالبااة يف حقااه ىااعن بامضااانة، املطالبااة ماان مينعااه لعااطر  ااان سااكوته

 يكااون - الان ج  اهااط التازه  إذ - ىيااه املطعاون  امكام  ىااعن اام  وماان سااقطا،  يكاون 

 ماا  امكام  قضااا  مان  يناال  و  باالرى ،  حرياا  أسااس  غري على النعي ويكون مصيبا،
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 مماا  تعلايم م  يف وأهملات  للمحضاونني  متفرغاة  غاري  ضادها  املطعاون  أن مان  الطاعن يثري 

 األحااااوال قااااانون ماااان 148/1 املااااادة مفاااااد أن إذ الدراسااااي، مسااااتواهم تاااادني إىل أدة

 إذا ىعنااه ذلااك  ااان ومتااى باماضاانة،   بااالولي منااوط و داأل تعلاايم أماار أن الشخصااية

 دراسااة عاان مسااخوليته يف الااولي تقصااري علااى ذلااك دل دراساات م شااأن يف نقااص حصاا 

 احملضااونني دراسااة م مااة ب ااا القااانون ياان  مل الاايت اماضاانة تقصااري علااى   احملضااونني

 يصالح    للولاد  الدراساي  املستوة تدني أن على احملكمة هط  قضاا استقر وقد عندها،

 وبااني بينااه حتااول ضاادها املطعااون أن ماان الطاااعن يااثري  ومااا امضااانة، لسااقوط سااببا

 عان  امكام  التفاات  مان  ياثري   ما الطاعن و جيدي عليه،  دلي  مرسال جاا احملضونني

 الشخصااية األحااوال قااانون ماان 156/1 املااادة أن إذ النساااا حضااانة لساان األو د جتاااوز

 أن رأت إن النسااا  حضاانة  سان  جتااوز  ملان  اماضانة  حضانة مد املوضوع حملكمة أعطت

 تقادير  أن على استقر قد النق  حمكمة قضاا و ان ذلك، تقتضي احملضون مصلحة

 ىياه  املطعاون  امكام  انت اى  وقد املوضوع، حمكمة سلطة من امضانة مد يف املصلحة

 أن ارتااأت قااد احملكمااة أن يعنااى ممااا لااالو د ضاادها املطعااون حضااانة إسااقاط عااده إىل

 عان  التفتات  إن احملكماة  علاى  و   ام،  حضاانت ا  ومد حضانت ا يف بقائ م يف مصلحت م

 وإذ الاادعوة، يف جماادي غااري قساابانه الشااأن هااطا يف التحقياال إىل الاادعوة إحالااة طلااب

 يساق     احملضاون  عان  باأجنيب  اماضانة  زواج جمارد  أن قانونا املقرر و ان ذلك  ان

 حضاااانة يف بقائاااه تتطلاااب احملضاااون مصااالحة أن املوضاااوع ةحمكمااا رأت إذا امضاااانة

 باأجنيب  ضادها  املطعاون  زواج بشاأن  الطااعن  يثري  ما ىعن عنه، بأجنيب املتزوجة حاضنته

 أن إزاا – ىيااه الاارأي  ااان وأيااا – منااه طالق ااا يفيااد مااا تقااده مل وأن ااا احملضااونني عاان

 أم اام حضااانة يف مبقااائ  تتطلااب احملضااونني مصاالحة أن ارتااأت قااد املوضااوع حمكمااة

   مماا  موضاوعيا  جاد   يضاحى  الشاأن  هاطا  يف الطااعن  ماايثري   ىاعن  ام ومن ،(الطاعنة)

 .النق  حمكمة أماه إاارته جيوز

 دون(  .………… ..…)  الولاادين حضااانة بانت اااا لقضااائه الطاااعن نعااي عاان إنااه وحيااث

 شاقه  يف ىماردود  ب اا،  املطالباة  عان  ضادها  املطعاون  يد و ف نفقت ما، بسقوط القضاا

 وساقوط  امضانة انت اا بني تالزه   بأنه املط ورين نفقة بسقوط القضاا بعده اخلاه

 نفقاة  ىاعن  الط ر، ببلو  تنت ي امضانة  انت وإن وأنه بين ما، املناط  لتالص النفقة

 ذلاك  مان  هوأبعاد  ماا  إىل زمنياا  جتاد  وقاد  أبياه  علاى  تكاون  له مال   الطي الص ري الولد

 دراساته  ويواصا   للعلام  طالباا  و اان  أمثالاه  ىياه  يتكساب  الاطي  اماد  ىلإ يصا   مل متاى 
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 أن بااألوراق  الثابات  وأن الشخصاية،  األحاوال  قاانون  من 1/ 78 باملادة عمال معتاد بنجاح

 ومل ىحساب  املاط ورين  الولادين  حضاانة  انت ااا  إىل إ  هاطا  طلباه  يف يار ن  مل الطاعن

 ضادها  املطعون يد بكف القضاا بعده اهاخل شقه يف ومردود طلبه، يف يخيد  ما يقده

 الانق   حمكماة  قضااا  يف املقارر   اان  ملاا  بأناه  املط ورين، الولدين بنفقة املطالبة عن

 أبااا  تطالااب أن  ااا حياال أمااه مااع العااي، والتااار امضااانة ساان جتاااوز الااطي احملضااون أن

 بقااا  ألص ا وأن معه، العي، التار الطي الطرص بصفت ا وإ ا حاضنة بصفت ا   بنفقته

 مان  الثابات  و اان  املدنياة،  املعاامالت  قاانون  مان  36 باملاادة  عمال  ان ما على  ان ما

 أم مااا بيااد املااط ورين الولاادين أن دعااوا  اىتتاااح بصااحيفة أقاار قااد الطاااعن أن األوراق

 الطااعن  أن عان  ىضاال  مع ا، العي، التيارهما يعإ مما حضانت ا، ويف ضدها املطعون

 لااه القضاااا شاارط وهااو معااه، العااي، ىالتااارا ختيريهمااا مت قااد  ماااأن يفيااد مااا يقااده مل

 ماا  وهاو  القاانوني،  أساسه مفتقدا يكون طلبه ىعن ذلك يتم مل وإذ البيان، سالف بطلبه

 حريااا  أساااس غااري علااى  بشااقيه النعااي يكااون  و مصاايبا، امكاام قضاااا  معااه يكااون

 .بالرى 

 ا تفااق  يف الاوارد  نفقاة مقدارال ختفاي   طلاب  رىا   بشاأن  الطااعن  نعاي  عان  إنه وحيث 

 الصالح  اتفاقاات  حجياة  أن مان  الانق   حمكماة  قضاا عليه استقر نا ىمردود األسري،

 حجياااة شاااأن ذلاااك يف شاااأن ا – الشخصاااية األحاااوال مساااائ  يف األساااري التوجياااه أمااااه

 الظاروص  ت اريت   لماا  الت ايري  تقبا   نسابية   انات  وإن – ىي اا  الصادرة الباتة األحكاه

 يف صاادرت الاايت واألساابا  الظااروص بقياات طاملااا قائمااة تبقااى أن ااا إ  األحااوال، وتباادلت

 عماا  املادياة  ظروىاه  ت اري  الازوج  إاباات  لعاده  النفقاة  إنقااه  طلاب  رىا   وأن قائماة،  ظل ا

 مان  64 املاادة  ناص  إعماال  وأن ، صحيح. األسري التوجيه أماه الفرا وقت عليه  انت

 وقات  املنفال  حاال  معرىاة  يقتضاي  امما  الظاروص  ت اري  علاى  قاائم  الشخصية األحوال قانون

 التازه  قاد  ىيه املطعون امكم و ان ذلك  ان وملا إنقاص ا، طلب ووقت النفقة ىرا

 ظاروص  يابني  مل الطااعن )  أن مان  ندوناته أورد  مما سند على قضاا  أقاه إذ الن ج هطا

 الياة ام النفقاة  مقدار أن وقدر( وقت ا راتبه  ان  م يوضح ومل األسري، ا تفاق إبراه

 شاااأن يف املسااااواة وحيقااال علاااي م املنفااال وماجاااة املالياااة الطااااعن لقااادرة مناسااابا جااااا

 إنفاقاه  وباني  بيان م  باملقارناة ( احملضاونني ) ضادها  املطعون أو د على الطاعن مقدارإنفاق

 باااامكم املخياااد املساااتأنف امكااام وأن وامالياااة، الساااابقة زوجتياااه مااان أو د  علاااى

 ىاعلياااة تعكاااس اإلساااالمي التمويااا  لااادار الطااااعن ديونياااةم أن باااني قاااد ىياااه املطعاااون
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 مان  اابات  أصا   لاه  ومماا  ساائ ا  امكماني  مان  ذلاك  و اان  عسارا  من ا أ ثر اقتصادية

 مصاايبا  جاااا قااد  امكاام  معااه يكااون  ممااا امكاام، قضاااا  مماا  ويكفااي األوراق

 إاارتاه  جياوز    ماا  وهاو  سالطة  من املوضوع حملكمة ىيما جدل جمرد النعي معه ويكون

 .بالرى  وحريا النق ، حمكمة أماه

 

********** 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

310 

 )أحوال شخصية( 15/9/2021جلسة 

 .رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 .وعضوية السادة املستشارين/ عبد الكريم ىرعون، حممد الص ري أجماظ

 (49) 

 ق . أ( 15س  2020لسنة  401)الطعن رقم 

 . . طالق. عدةإابات " بوجه عاه ". حجة 

ملف ومااة  مااا تقااع  . تقااع باااللفظ أو الكتابااة وعنااد العجااز عن مااا باإلشااارة ا  لرجعااها -

 .  ب ا لالل ىتة العدة ا عالن. توال وجيب بالفع  مع النية

يثباات إعاااله املطعااون ضاادها ب ااا  مماااوللوهااا  للااو األوراق ممااا يثباات تواياال الرجعااة -

 .  . صحيحعةصحة الرج وقضاا امكم برى  دعوة الطاعن بعابات

  

وحيث ان النعي غري سديد، ذلك ان املطعون ضدها ويف مط رات ا امااه احملكماة    -

ر  اىااة مااا ورد بصااحيفة طعاان    ولاصااة مااط رت ا اهوابيااة علااى هااطا الطعاان تنكاا      

 الطاعن.

مان قاانون األحاوال الشخصاية أناه       109، 108ىعنه ملا  ان املقرر علاى هادي املاادتني    

مطلقته رجعيا  مادامت يف العدة و  يسق  هطا امل بالتناازل عناه، وأن   للزوج أن يرجع 

الرجعة تقع باللفظ أو بالكتابة وعند العجز عن ما ىباإلشارة املف ومة  ما تقع بالفعا   

 .مع النية. توال الرجعة وجيب إعاله الزوجة ب ا لالل ىتة العدة

. تقاع  1لشخصاية تانص علاى اناه: "    من قانون األحوال ا 109ملا  ان ذلك و انت املادة  

الرجعة باللفظ، او بالكتابة، وعند العجز عن ما ىبا شارة املف ومة،  ماا تقاع بالفعا     

. توااال الرجعااة وجيااب اعاااله الزوجااة ب ااا لااالل ىااتة العاادة." و اناات اوارق     2مااع النيااة. 

ى علي اا  الدعوة لالية مما يثبت توايل الرجعاة، ولالياة مماا يثبات الرجعاة وإعااله املادع       

املااط ورة وان حمكماايت املوضااوع قااد اسااتبعدتا اقااوال الشاا ود    109طبقااا للمااادة ب ااا. 

مماا يكاون معااه امكام املطعاون ىيااه املخياد للحكام املسااتأنف اذ       لعاده اقتناع ماا ب ااا   

قضااى باارى  طلااب الطاااعن متفقااا مااع القااانون ممااا يكااون معااه الطعاان غااري قااائم علااى    

 اساس حريا بالرى .
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 اااااااةاحملكماااااا

وحيااث إن وقااائع الاادعوة تااتلخص  مااا يتاابني ماان امكاام املطعااون ىيااه وماان سااائر            

ساااارة والاااادعاوة املدنيااااة   لالاألوراق، يف أن املاااادعي أقاااااه لاااادة حمكمااااة ابااااو ظاااايب      

، الااااادعوة رقااااام  اضاااااد املااااادعى علي ااااا   دائرة ا حاااااوال الشخصاااااية ا وىل وا دارياااااة/

لتام اا امكام بعاباات     طلب يف 18/11/2020أودعت بتاري   14211305/2020

، وإبطاااال إقااارار املااادعى علي اااا  2020-03-29صاااحة الرجعاااة مااان الااازوج بتااااري    

ه. وإلازاه املادعى علي اا    2020-08-25بانقضاا عادت ا الشارعية و اماصا  بتااري      

 2020-01-23نصاريف الدعوة. وأسس دعوا  على انه طلل املدعى علي ا بتااري   

دائاارة  8431/2019لقااة نوجااب امللااف األسااري رقاام  طلقااة أوىل رجعيااة، وانااه اباات الط 

، وأضااااص بأناااه أعلم اااا 2020-03-29القضااااا. وأناااه أعادهاااا علاااى ذمتاااه بتااااري   

لتوجياه ا ساري وابتات    لتوج ت املدعى علي ا  2020-08-25بالرجعة، وانه بتاري  

مان  انقضاا عدت ا دون رجعة، وذلك فالفا  للواقع وىل ماا يدعياه املادعي. وأرىال صاورة      

إابات الطالق وصورة من إقرار املدعى علي ا بانقضاا العدة دون رجعاه يف امللاف األساري    

الصادر من دائرة القضااا. وقادمت املادعى علي اا ماط رة جوابياة        2020-4007رقم 

 وطلبت رى  الدعوة لعده الصحة والثبوت. 

يااه أن لد ياملاادع صاارحن، واوحيااث نظاارت الاادعوة أماااه هااط  احملكمااة وحضاار الطرىاا  

 يرغب ا ستماع  م.   اش ود

الطلبات مع إلزاه املادعي نصاروىات    حكمت احملكمة برى  19/1/2021وبتاري  

 .الدعوة

املقياااد بتااااري   137/2021با ساااتئناص  امكااام ىطعااان علياااه املااادعي ب اااطاقبااا  يمل 

تأيياااد بااارى  ا ساااتئناص و  حكمااات احملكماااة  2/6/2021وبتااااري   30/1/2021

 .زاه املستأنف بالرسوه واملصاريفإلوامكم املستأنف 

املطعاون   تطعن الطاعن يف هطا امكم بالطعن املااا . وقادم   ،30/6/2021وبتاري  

، وقادمت النياباة   بواسطة حمامي ا طلب يف لتام اا رىا  الطعان   ضدها مط رة جوابية 

العامااة مااط رة ىوضاات ىي ااا الاارأي للمحكمااة ورأت هااط  األلاارية يف غرىااة املشااورة أن   

ماان قااانون  183/2عمااال بأحكاااه املااادة دير بااالنظر، ىحااددت جلسااة لنظاار  الطعاان جاا

 .2018لسنة  18ا جرااات املدنية  ما عدلت بالقانون رقم 
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وحياث ينعاى الطاااعن علاى امكاام املطعاون ىيااه اخلطاأ يف تطبياال القاانون والقصااور يف        

وجيما    يف ا وراقالتسبيب والفساد يف ا ستد ل وا لالل قل الدىاع وفالفة الثابات  

ذلك يف قوله انه ارجع زوجتاه اىل عصامته يف لاالل العادة الشارعية واناه تواجاد مع اا يف         

مسكن الزوجية والتلى ب ا واليها بانه ارجع ا واحتفال بعيد ميالد ابن ماا واناه  اان    

يتص  هاتفياا باخلادماة املتواجادة يف املنازل وتواصاله ماع مكتاب التوجياه ا ساري الاطي           

بااان الرجعااة   حتتاااج ان تكااون عاان طرياال احملكمااة وان الشاا ود ا اادوا قيامااه    اجابااه

بارجاع ا واقرار املطعون ضدها الضمإ بعده انكارهاا قيااه الطااعن نراجعت اا وا اا      

الثاباات ماان مااط رات ا عااده مواىقت ااا علااى الرجعااة ورىضاا ا  ااا ممااا يسااتوجب نقاا          

 .امكم املطعون ىيه

ذلااك ان املطعااون ضاادها ويف مااط رات ا اماااه احملكمااة    وحيااث ان النعااي غااري سااديد، 

ر  اىااة مااا ورد بصااحيفة طعاان    ولاصااة مااط رت ا اهوابيااة علااى هااطا الطعاان تنكاا      

 .الطاعن

مان قاانون األحاوال الشخصاية أناه       109، 108ىعنه ملاا  اان املقارر علاى هادي املاادتني       

بالتناازل عناه، وأن    للزوج أن يرجع مطلقته رجعيا  مادامت يف العدة و  يساق  هاطا امال   

الرجعة تقع باللفظ أو بالكتابة وعند العجز عن ما ىباإلشارة املف وماة  ماا تقاع بالفعا      

 .مع النية. توال الرجعة وجيب إعاله الزوجة ب ا لالل ىتة العدة

. تقاع  1من قانون األحوال الشخصاية تانص علاى اناه: "     109ملا  ان ذلك و انت املادة  

الكتابة، وعند العجز عن ما ىبا شارة املف ومة،  ماا تقاع بالفعا     الرجعة باللفظ، او ب

. توااال الرجعااة وجيااب اعاااله الزوجااة ب ااا لااالل ىااتة العاادة." و اناات اوارق     2مااع النيااة. 

الدعوة لالية مما يثبت توايل الرجعاة، ولالياة مماا يثبات الرجعاة وإعااله املادعى علي اا         

 املوضااوع قااد اسااتبعدتا اقااوال الشاا ود  املااط ورة وان حمكماايت 109طبقااا للمااادة ب ااا. 

مماا يكاون معااه امكام املطعاون ىيااه املخياد للحكام املسااتأنف اذ       لعاده اقتناع ماا ب ااا   

قضااى باارى  طلااب الطاااعن متفقااا مااع القااانون ممااا يكااون معااه الطعاان غااري قااائم علااى    

 اساس حريا بالرى .
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 22/9/2021جلسة 

 . رئيس احملكمة –تشار/ عالل لعبودي برئاسة السيد املس

 .وعضوية السادة املستشارين/ عبد الكريم ىرعون، حممد الص ري أجماظ

 (50) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  61، 25)الطعنان رقما 

 . تنفيط. طاعة. نشوز. نفقة( 1

جمرد استصدار الزوج حكما بالزاه الزوجاة باالعودة إىل بيات الزوجياة   جيعلا ا يف       -

نفياط هاطا امكام وجتناع عان تنفياط .       ت ير اسقاط نفقت ا ما مل يثبت طلباه ة نشوز يحال

 .مثال

  

 . حكم " تسبيبه. تسبيب غري معيب ". نفقة( 2

 قضاا امكم برى  طلب الطاعنة نفقة سنتني سابقتني علاى رىاع الادعوة اساتنادا      -

امتناع األلاري   ضد  أو زوج ا املطعونلعده إابات ا أن ا طردت من بيت الزوجية من طرص 

 .  صحيح. عن ا نفاق علي ا

  

نظااه  . ر املقضي ". حكم " حجية ا حكاه ". قوة ا مر املقضاي إابات " حجية ا م( 3

 . " الدىع بعده جواز نظر الدعوة " . دىوععاه

صدور حكم وحيازته قوة ا مر املقضي ميناع اخلصاوه يف الادعوة الايت صادر ىي اا        -

ناقشة نفس املسألة اليت ىص  ىي ا بأي دعوة تالية يثار ىي ا هاطا النازاع   من العودة إىل م

 .  انونية أو واقعية مل يسبل إاارتهولوبأدلة ق

الدىع بعده جواز نظر الدعوة السابقة الفص  ىي ا جيوز ابدا   يف أياة حالاة تكاون     -

 علي ا الدعوة وحتكم به احملكمة تلقائيا .

  

ماان قااانون ألحااوال الشخصااية     71كمااة عمااال باملااادة    قضاااا هااط  احمل املقاارر يف -1

أن الزوجاة   تكاون يف حالاة     2020لسنة  8املعدلة نوجب مرسوه بقانون احتادي رقم 

بعلزام ااا بااالعودة إىل سااقاط نفقت ااا نجاارد استصاادار الاازوج حكمااا قضااى نشااوز يااير  ا

لرغم مان ذلاك مان    امتنعات باا  مل  يثبت الزوج طلبه تنفياط هاطا امكام  ى   الزوجية مابيت 
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أوراق امللف لالية مما يثبت امتناع املطعون ضادها مان تنفياط     وملا  ان ذلك ىعن، تنفيط 

حار  مان حمكماة الي   12/6/2019بتااري   31/2019امكم الصادر يف الدعوة رقم 

بالاادلول يف طاعااة زوج ااا الطاااعن والرجااوع إىل بياات       ا بتدائيااة الااطي قضااى بعلزام ااا   

موضاوع   2020 /12/10، وإن حمضر التنفياط املاخرخ يف   ........ة الزوجية الكائن ندين

امللف التنفيطي تضمن قرار قاضي التنفيط تعليل امللاف إىل حاني البات يف ا ساتئناص رقام      

املاط ور حتاى    ىق  و  يتضمن امتنااع املنفاط ضادها مان تنفياط امكام       2020/ 508

لطلك ىعن ما قضى باه امكام    أسقاط نفقت ا ريف حالة نشوز ييتكون املطعون ضدها 

لشااأن علااى غااري  اخلصااوه يكااون مصااادىا للصااوا  والنعااي ب ااطا ا   املطعااون ىيااه ب ااطا  

ذلاك أناه    ،عي بشأن مبلغ نفقة املطعون ضدها ى و ساديد وأما النأساس  حريا بالرى ، 

النفقاة   النفقاة يف حتدياد مبلاغ   لئن  ان حملكمة املوضاوع السالطة التقديرياة يف حتدياد     

نعااايري  هااطا التقاادير    ه يف ذلااك إ  أنااه  بااد ماان التقيااد    ج  ااا و رقابااة علياا   ميااع أو 

ماان قااانون األحااوال الشخصااية وهااي الوضااعية املاديااة      63/2املنصااوه علي ااا يف املااادة   

للمنفل وتلبية حد الكفاية من حاجات املنفل عليه والظروص ا قتصادية زمانا  وا لتازاه   

وة األحاوال الشخصاية الصاادر نوجاب قارار مساو رئايس        بالدلي  اإلرشادي املتعلال بادعا  

 .2020لسنة 9الدائرة رقم 

قاد    سابقتني ىعن امكام املطعاون ىياه   نه خبصوه طلب نفقة الطاعن عن سنتنيإ -2

عل  رى  هطا الطلب عن صوا   وذلك نا مفاد  أن الطاعنة مل تثبات بأن اا طاردت مان     

اق علي اا، وأماا بشاأن    عان األنفا   امتناعه زوج ا املطعون ضد   و من طرص  يت الزوجيةب

لكاايف  املاط ور أعاال  يتضامن الارد ا     25/2021ىعن الرد على الطعن رقم  مبلغ النفقة

وأن الطاعناة مل تادل ناا تدعياه أن راتاب املطعاون ضاد          عن هاطا الشال مان النعاي سايما     

ما قضاى باه    النفقة احملكوه ب ا ومن مت ىعن ر تعدي  مبالغيص  إىل ستني ألف درهم يي

والنعااي علااى غااري أساااس يااتعني  امكاام املطعااون ىيااه ب ااطا اخلصااوه يكااون  مصااادىا 

 رىضه.

من قانون األابات يف املعاامالت   49املقرر يف قضاا هط  احملكمة تطبيقا للمادتني  -3

املدنية أنه متى صدر حكم حائز قاوة األمار    من قانون  اإلجرااات 92لتجارية واملدنية وا

ه مينااع اخلصااوه يف الاادعوة الاايت صاادر ىي ااا ماان العااودة إىل مناقشااة نفااس     املقضااي ىعناا

املسألة اليت ىص  ىي ا بأي دعوة تالياة يثاار ىي اا هاطا النازاع موضاوعا وساببا ولاو بأدلاة          

قانونياااة أو واقعياااة مل يسااابل أاارت اااا يف الااادعوة األوىل أو أااااريت ومل يبحث اااا امكااام     
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ا   يف أي الدعوة لسابقة الفصا  ىي اا جياوز اباد     ان الدىع بعده جواز نظر الصادر ىي ا،

 .  جالة تكون عي ا الدعوة وحتكم به احملكمة تلقائيا

إنه ملا  ان ذلك و  اان الابني مان امكام املطعان ىياه أناه رىا  طلاب الطاعناة            حيث

تنفيااطا للشاارط الااوارد يف عقااد  ............إلاازاه املطعااون ضااد  بتااوىري مسااكن الزوجيااة يف 

طا اخلصااوه علااى أساااس ساابقيه الباات يف هااطا الطلااب نوجااب امكاام        زواج مااا ب اا 

الاطي قضاى باعلزاه الطاعناة      12/6/2019بتااري    31/2019الصادر يف الدعوة رقام  

وأن هاطا امكام اصابح باتاا بعاد صاور        ............بالرجوع إىل مساكن الزوجياة الكاائن    

رىاا  طعاان  الااطي  17/2/2021بتاااري   742/2020حكاام الاانق  يف الطعاان رقاام   

زواج  لي مل يباال حماا  للشاارط الااوارد بعقاادوبالتااا طاعنااة وأن هااطا امكاام  زال قائماااال

  بتااوىري مسااكن  الطاارىني الااطي جسااكت بااه الطاعنااة خبصااوه إلاازاه املطعااون ضااد    

  ، لااطلك ىااعن  مااا أسااس عليااه  امكاام املطعااون ىيااه ىيمااا قضااى بااه   الزوجيااة يف ............

 .والنعي على غري أساس حريا بالرى  وا ب طا الشأن يكون مصادىا للص

 احملكماااااااااااااة

 أن املطعاون ضادها أقامات دعاوة     وحيث يتبني من واائل امللف ومن امكم املطعان ىياه   

 حتاات رقاام  2020 /5/7 ا بتدائيااة بتاااري   ابااوظيبحمكمااة  مواج ااة الطاااعن لاادة يف 

اشاارة األزواج ا معزوج ااا ودلاا  ب ااا وعاشااره أن الطاااعنىي ااا  ت أوضااح 775/20190

مقاار عملاا ا   مااا  ..........تااوىري مسااكن الزوجيااة يف  إ  انااه رغاام يسااار  واتفاق مااا علااى

اشتطت  ذلك يف عقد زواج ما وسداد نفقت ا وتوىري اخلادمة امتنع عن ذلك األمر الطي 

حدا ب ا إلقامة هط  الدعوة تطلب يف لتام اا امكام بعلزاماه بتاوىري مساكن الزوجياة       

 وغرىااة لادمااة وجملااس   عاان غاارىيت نااوه و ااامني     تقاا  مكوناتااه   .......... ياارة يف جز

الاف درهام    150ومني توىري  إلزامه بسداد مبلع  وصالة ومطب  وتأايثه باألاام املناسب

ألاف درهام بادل األااام  ا  سانتني ماع         100سنويا بادل أجارة مساكن الزوجياة ومبلاغ      

وال از وتوىري لادماة وساداد    وا اتف وا نتنت اا والك ربااالزامه بسداد مصروىات امل

درهااام  2500مصاااروىات اساااتقدام ا وأجرت اااا الشااا رية وإىل حاااني توىريهاااا أداا مبلاااغ   

ديناة العاني مساكنا    ش ريا بدل اخلدماة وإلزاماه  عا  امللحال الكاائن يف بيات والاد  ن       

اعن نااط رة ، وأجااا  الطاايااة األساابوع يف مدينااة العاانيلقضاااا عطلااة ن امخقتااا للزوجيااة 

داىع ىي ا بعاده التصااه حمكماة أباوظيب مكانياا وأن ا لتصااه منعقاد حملكماة         

العاااااني  ماااااا طلاااااب بااااارى  الااااادعوة وبعاااااد اإلجااااارااات قضااااات احملكماااااة بتااااااري    



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

316 

درهام شا ريا نفقت اا     3000بعلزاه الطاعن بأن يخدي للمطعاون ضادها    28/10/2020

ماا   5/7/2020قضائية اماصلة يف شاملة ما عدا السكن اعتبارا من تاري  املطالبة ال

مل يقا  أو يتفاال ب ااري ذلااك علااى أن  صاام ماان النفقااة مااا قااد ساادد  ااا ماان نفقااة مخقتااة  

، الطاااعن بتاااري  لبااات ، اسااتأنف الطرىااان هااطا امكاام  ورىاا  مااا عاادا ذلااك ماان الط  

  26/11/2020  ، واملطعااون ضاادها بتاااري  1213/2020حتاات رقاام   9/11/2020

: يف  29/12/2020وقضاات حمكمااة ا سااتئناص بتاااري    ، 1300/2020حتاات رقاام  

بتعادي  امكام املساتأنف ىيماا قضاى باه بشاان         1300/2020ا ستئناص املتقاب  رقام  

  املطالبااة درهاام شاا ريا اعتبااارا ماان تاااري 3500النفقااة الزوجيااة املسااتمرة وذلااك  علاا ا 

مل ، برىضاااه 1213/2020ناص األصاالي رقاام   ، ويف ا سااتئ 5/7/2020القضااائية يف  

حماميااه  بو الااة الطاااعن  بااالطعنني املاااالني ىيااه  ا امكاام ىطعناا ياارا الطرىااان هااطا  

، وقاده  14/1/2021واملطعون ضادها بو الاة حمامي اا بتااري       14/1/2021بتاري  

طلاب يف   نط رة جوابياة عان صاحيفة طعان الطارص األلار          طرص بواسطة حماميه

ىوضات  بشأن  ا  طعان    ة مط رةقدمت النيابة العام ما ، لام ا رى  طعن لصمه

ضاام الطعاان الثاااني إىل  ت هااط  األلاارية يف غرىااة  املشااورة  ورأالاارأي للمحكمااة،  ماااىي 

 .  ن  للنظر يف اهلسة  بدون مراىعةاألول وأن ما جديرا

  25/2021او : يف الطعن رقم 

 شاابه يف تطبيال  القاانون و   بأناه ألطاأ    على امكام املطعاون ىياه    ينعى الطاعن حيث    

ويقاول يف بياان ذلاك    ، لاالل قال الادىاع    ىسااد يف ا ساتد ل، وا   قصور يف التسبيب، و

بأن امكم املطعون ىيه ملا قضى بعلزامه بأدائه للمطعون ضدها نفقت اا الزوجياة لاالف    

ماان قااانون األحااوال الشخصااية ألن املطعااون ضاادها   تسااتحل نفقت ااا لكون ااا   71املااادة 

سكن الزوجية وامتناع ا مان تنفياط امكام الصاادر بتااري       ناشزا لرىض ا العودة اىل م

زام ااا بالاادلول  يف طاعتااه الااطي قضااى  بعل 31/2019يف الاادعوة رقاام  12/6/2019

أو ملاااير  اليحر وعاااده اخلاااروج مناااه إ  بعذناااه مساااكن الزوجياااة الكاااائن بااا والعاااودة إىل 

مبلااغ ،  مااا ألطااأ امكاام املطعااون ىيااه حااني حاادد نفقااة املطعااون ضاادها يف      يشاارع

درهم ش ريا دون مراعااة وضاعيته املادياة املتمثلاة يف راتباه الشا ري ىقا  احملادد          3500

نفقاة   درهام شا ريا ويتحما  ساداد قاروا للبناك  باإلضااىة إىل حتملاه         25862يف مبلاغ  

 63/2ىخالف بطلك امكم املطعاون ىياه مقتضايات املاادة      والديه ونفقة زوجته األلرة

واهدول املر ىل بالدلي  اإلرشادي املتعلل بادعاوة األحاوال    الشخصية لمن قانون األحوا
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، لاااطلك يطلااب نقااا   امكاام املطعاااون ىيااه وامكااام باارى  طلاااب نفقاااة     الشخصااية 

 درهم ش ريا. 1000حتديدها يف مبلغ املطعون ضدها بصفة أساسيا واحتياطيا 

ضااا  إناه مان املقارر يف ق    حيث إن النعي خبصوه نشوز املطعون ضدها غري ساديد  ذلاك  

ماان قااانون ألحااوال الشخصااية املعدلااة نوجااب مرسااوه     71هااط  احملكمااة عمااال باملااادة  

سااقاط أن الزوجااة   تكااون يف حالااة نشااوز يااير  ا   2020لساانة  8بقااانون احتااادي رقاام  

مل  م ااا بااالعودة إىل بياات الزوجيااة مااا حكمااا قضااى بعلزا نفقت ااا نجاارد استصاادار الاازوج

   امتنعت بالرغم من ذلك من تنفيط .ى يثبت الزوج طلبه تنفيط هطا امكم 

وملااا  ااان ذلااك ىااعن  أوراق امللااف لاليااة ممااا يثباات امتناااع املطعااون ضاادها ماان تنفيااط           

مان حمكماة اليحار     12/6/2019بتااري   31/2019امكم الصادر يف الدعوة رقم 

بياات ا بتدائيااة الااطي قضااى بعلزام ااا  بالاادلول يف طاعااة زوج ااا الطاااعن والرجااوع إىل       

 12/10/2020، وإن حمضاااار التنفيااااط املااااخرخ يف   .......... ة الكااااائن ندينااااة  الزوجياااا

موضاااوع امللاااف التنفياااطي تضااامن قااارار قاضاااي التنفياااط تعليااال امللاااف إىل حاااني البااات يف   

م ىق  و  يتضمن امتنااع املنفاط ضادها مان تنفياط امكا       2020/ 508ا ستئناص رقم 

أساقاط نفقت اا  لاطلك ىاعن ماا       ريف حالاة نشاوز ياي    املط ور حتى تكون املطعون ضدها

قضااى بااه امكاام املطعااون ىيااه ب ااطا اخلصااوه يكااون مصااادىا للصااوا  والنعااي ب ااطا  

لااغ نفقااة املطعااون ضاادها    وأمااا النعااي بشااأن مب غااري أساااس  حريااا بااالرى ، لشااأن علااى ا

لئن  ان حملكمة املوضوع السلطة التقديرياة يف حتدياد النفقاة يف     ، ذلك أنهى و سديد

نعاايري    ه يف ذلك إ  أنه  باد مان التقياد   لغ  النفقة  ميع أو ج  ا و رقابة عليحتديد مب

مااان قاااانون األحاااوال الشخصاااية وهاااي    63/2هاااطا التقااادير املنصاااوه علي اااا يف املاااادة   

روص ا قتصاادية  الوضعية املادية للمنفل وتلبية حد الكفاية من حاجات املنفل عليه والظ

رشااادي املتعلاال باادعاوة األحااوال الشخصااية الصااادر نوجااب   بالاادلي  اإل زمانااا وا لتاازاه

 .2020لسنة 9مسو رئيس الدائرة رقم قرار 

ن ذلك و اان امكام املطعاون ىياه حاني حادد نفقاة املطعاون ضادها الزوجياة يف           ملا  ا

درهاام شاا ريا دون مراعاااة الوضااعية املاديااة للطاااعن وماادة التزاماتااه املاليااة       3500مبلااغ 

ايري تقدير النفقة املنصوه علي ا قانوناا يكاون جمانباا للصاوا  األمار      ودون التقييد نع

الطي يعرضه للنق  يف هطا الشل وتقضاي احملكماة وىال ماا ساريد يف منطاوق امكام        

 أدنا .
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  2021/  61اانيا: يف الطعن رقم: 

قصاور  شاابه  و تطبيال القاانون  لطاأ يف  ىياه بأناه أ  امكم املطعاون   حيث تنعى الطاعنة على

ثابات باأوراق امللاف،    لل وفالفتاه  الدىاع،لالل قل  ا ستد ل، وا وىساد يفتسبيب، يف ال

  تلخص ذلك ىيما يلي:يو

الطأ امكم املطعاون ىياه عنادما أياد امكام املساتأنف ىيماا قضاى باه مان رىا              أو  :

نفقة الطاعنة عن سنتني سابقتني لرىع الدعوة على أساس  ون ا ناشزا ومل يثبات طردهاا   

ت الزوجيااة رغاام للااو أوراق امللااف ماان أي سااند يثباات هااطا النشااوز و  امتناع ااا عاان     ماان بياا

الرجااوع إىل بياات الزوجيااة  إضاااىة إىل أن املطعااون ضااد  يقاار بااان الطاعنااة ليساات يف حوزتااه 

 ما ألطأ امكم املطعون ىيه حاني  بعده األنفاق مع ميين ا،  وبالتالي يكون القول قو ا

درهم ش ريا شاملة ما عدا السكن رغم اناه مل يقاده ماا يثبات      3500حدد نفقت ا يف مبلغ 

 ىضاال عان ملكيتاه لعادة رلاص جتارياة      ألاف درهام    50حقيقة راتبه الش ري الطي يتجاوز 

لااطلك تطلااب نقاا  امكاام املطعااون ىيااه وامكاام بنفقت ااا السااابقة عاان ساانتني ىباا  رىااع    

طلاب إىل   اا مان تااري  ال   درهم ش ريا ورىاع مبلاغ النفقاة احملكاوه ب     10000الدعوة نبلغ 

 .درهم ش ريا  10000مبلغ  

 حيااث إن النعااي بفرعيااه غااري سااديد  ذلااك أنااه خبصااوه طلااب نفقااة الطاااعن عاان ساانتني        

وذلك نا مفااد  أن   صوا قد عل  رى  هطا الطلب عن  سابقتني ىعن امكم املطعون ىيه

ضاد  و  امتناعاه   تثبت بأن ا طردت من بيت الزوجية من طارص زوج اا املطعاون    الطاعنة مل 

املاط ور   25/2021ىعن الارد علاى الطعان رقام      ، وأما بشأن مبلغ النفقةعن األنفاق علي ا

وأن الطاعناة مل تادل ناا تدعياه      لكايف عن هطا الشل من النعاي سايما  أعال  يتضمن الرد ا

النفقة احملكوه ب ا ومان   ستني ألف درهم يير تعدي  مبالغ أن راتب املطعون ضد  يص  إىل

والنعاي علاى غاري     مت ىعن ما قضى به امكم املطعون ىيه ب طا اخلصوه يكون  مصاادىا 

 أساس يتعني رىضه.

ألطأ امكم املطعون ىيه حني ايد امكم املستأنف ىيما قضى به من رى  تاوىري   اانيا:

لادمة وسداد مصاريف استقدام ا وأجرت ا الش رية رغم أن اخلدماة مان مشامو ت النفقاة     

مااان قاااانون األحاااوال  63لاااى الااازوج املطعاااون ضاااد  لفائااادة زوجتاااه طبقاااا للماااادة  الواجباااة ع

الشخصية وأن العرص السائد يف البلاد جارة علاى إلازاه الازوج بتاوىري لادماة لزوجتاه سايما          

وأن ا  انت ممن  اده يف بيات أهلا ا لاطلك تطلاب نقا  امكام املطعاون ىياه وامكام           

 وىل طلبات ا ب طا اخلصوه.  
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غري سديد  ذك أن امكم املطعاون ىياه قاد سابب هاطا الارى  عان صاوا          حيث إن النعي 

وذلك ملا ذ ر أن الطاعنة مل تنكار ماا يدعياه الطااعن مان وجاود لادماة يف بيات الزوجياة          

احملكااوه علي ااا بااالرجوع إليااه لااطلك يبقااي هااطا التعلياا  صااحيحا وقائمااا إىل أن يثباات عااده  

وماان مت ىااعن مااا قضااى بااه  يااه الطاعنااةلزوجيااة الااطي ستسااتقر ىتااوىر اخلادمااة يف مسااكن ا

 امكم املطعون ىيه ب طا اخلصوه يكون صائبا والنعي على غري أساس يتعني رىضه.

ألطأ امكم املطعون ىيه حني أيد امكم املستأنف ىيما قضى به من رىا  طلاب    االثا:

 يبظيااة املسااتق  واملخاااث يف جزياارة أبااوالطاعنااة ألاازاه املطعااون ضااد  بتااوىري مسااكن الزوج

ودىع بدل إجيار  إىل حني توىري  ماع دىاع ىاواتري املااا والك ربااا وا نتنات رغام اشاتاط ا         

ذلااك يف عقااد زواج ااا وقبااول املطعااون ضااد  ذلااك وأن املسااكن الااطي وىاار  غااري مسااتق            

ومش ول بسكنى ال ري لطلك تطلب نق  امكم املطعون ىياه وامكام وىال طلب اا ب اطا      

 الشأن.

  ذلاك أناه مان املقارر يف قضااا هاط  احملكماة تطبيقاا للماادتني          ساديد   غري  حيث إن النعي

من قانون  اإلجرااات  املدنياة أناه    92من قانون األابات يف املعامالت املدنية والتجارية و 49

متى صدر حكم حائز قوة األمر املقضي ىعنه مينع اخلصوه يف الدعوة اليت صدر ىي ا من 

الاايت ىصاا  ىي ااا بااأي دعااوة تاليااة يثااار ىي ااا هااطا الناازاع      العااودة إىل مناقشااة نفااس املسااألة 

موضوعا وسببا ولو بأدلة قانونية أو واقعية مل يسبل أاارت ا يف الادعوة األوىل أو أااريت ومل   

ان الدىع بعده جواز نظار الادعوة لساابقة الفصا  ىي اا جياوز        ا،يبحث ا امكم الصادر ىي

 .  م به احملكمة تلقائيالدعوة  وحتكابدا   يف أي جالة تكون عي ا ا

إنه ملا  ان ذلك و  ان البني من امكم املطعن ىيه أنه رى  طلاب الطاعناة إلازاه    حيث 

املطعون ضد  بتاوىري مساكن الزوجياة يف اباوظيب تنفياطا للشارط الاوارد يف عقاد زواج ماا          

ب ااطا اخلصااوه علااى أساااس ساابقيه الباات يف هااطا الطلااب نوجااب امكاام الصااادر يف           

الااطي قضااى بااعلزاه الطاعنااة بااالرجوع إىل   12/6/2019بتاااري   31/2019الاادعوة رقاام 

وأن هطا امكم اصبح باتا بعاد صاور حكام الانق  يف     ..........  مسكن الزوجية الكائن 

الاااطي رىااا  طعااان الطاعناااة وأن هاااطا     17/2/2021بتااااري   742/2020الطعااان رقااام  

زواج الطااارىني الاااطي  عقااادلي مل يبااال حمااا  للشااارط الاااوارد ب امكااام  زال قائماااا  وبالتاااا 

  بتاوىري مساكن الزوجياة يف أباوظيب،     جسكت به الطاعنة خبصاوه إلازاه املطعاون ضاد    

يكاون مصاادىا    ب اطا الشاأن  لطلك ىعن  ما أسس عليه امكم املطعون ىيه ىيما قضاى باه   

  والنعي على غري أساس حريا بالرى . للصوا 

********** 
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 )أحوال شخصية( 27/9/2021جلسة 

 . رئيس احملكمة –السيد املستشار/ عالل لعبودي  برئاسة

 . السيد إبراهيم صاحل، حممد األمني بيبوعضوية السادة املستشارين/ 

 (51) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  528)الطعن رقم 

 "رااات" إجرااات التقاضي". دعوة" مصروىات الدعوة". رسوه قضائية. نق إج

 . إجرااات الطعن بالنق  وميعاد  "

ل االااة أيااه عما  تالياة لتااري       التاامني يف الطعان باالنق  لاال    وجو  سداد الرسم و -

 بعااد ذلااك األمااد يعتااي  ااأن مل يكاان   إيااداع الرساام او التااامني  . إيااداع صااحيفة الطعاان 

رااات املدنيااة معدلااة  ماان قااانون اإلجاا   177. املادتااان ويرتااب عااده قبااول الطعاان شااكال    

املعادل لابع     2020لسانة   33س الاوزراا  مان قارار جملا    19، 2018لسانة 18بالقانون 

 .لقانون اإلجرااات املدنية. مثال نظيميةأحكاه الالئحة الت

  

لساانة  18ماان قااانون اإلجاارااات املدنيااة املعدلااة بالقااانون رقاام    177وحيااث أن املااادة  -

نصاات علااى أن ميعاااد سااداد الرسااوه والتااأمني يف الطعاان بااالنق  هااو االاااة أياااه     2018

مان قارار جملاس الاوزراا      19ري  إياداع صاحيفة الطعان  ماا نصات املاادة       عم  تالياة لتاا  

املعدل لبع  أحكاه الالئحة التنظيمية لقاانون اإلجارااات املدنياة     2020لسنة  33رقم 

على أن إيداع الرسم بعد ذلك األمد احملدد يصري معه اإليداع  أن مل يكن ومعلاوه أناه   

هاط  النصاوه القانونياة  ماا اساتقر علياه          ىرق يف ذلك باني الرسام والتاأمني وماخدة    

قضاااا هااط  احملكمااة أن الطعاان الااطي ساادد ىيااه التااأمني بعااد التاااري  احملاادد لسااداد         

مان  183 غرىاة املشاورة عماال باملاادة     يكون غري مقبول شكال وتقرر احملكمة ذلاك يف 

 قانون اإلجرااات املدنية.

دعااات صاااحيفة طعن اااا املااااا   ملاااا  اااان ذلاااك و اااان الثابااات مااان األوراق أن الطاعناااة أو  

ىعن ا تكون قاد ساددته    6/9/2021وسددت التأمني عنه بتاري   31/8/2021بتاري 

 بعد انصراه األمد القانوني احملدد لسداد  ويتتب على ذلك عده قبول الطعن.

مان   186وحيث أنه عان الرساوه واملصااريف ىاحملكماة تلازه ب اا الطاعناة عماال باملاادة          

 ملدنية.قانون اإلجرااات ا
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 احملكماااااااااااااة

حيااث تاابني ماان األوراق أن الطاعنااة أقاماات لاادة  حمكمااة أبااوظيب لالساارة والاادعاوة        

 66/2021ضااد املطعااون ضااد  الاادعوة رقاام      14/1/2021املدنيااة واإلداريااة بتاااري    

 10000بطلب امكم بتطليق اا علياه للضارر وبعلزاماه باأن ياخدي  اا مخجا  م ار املثا            

ي إلي ا نفقة العدة واملتعة وبزيادة نفقة الزوجية املقضي ب ا  ا يف الادعوة  درهم وبأن يخد

درهاام شاا ريا ماان تاااري  املطالبااة    2500لتكااون أصااال وزيااادة مبلااغ   653/2020رقاام 

 .......، 2010مواليااد  .........، 2013مواليااد  ........القضااائية وبعابااات حضااانت ا لااالو د )

ن ضد  باأن ياخدي  اا أجارة مساكن حضاانة مخاثاا وساداد         ( وبعلزاه املطعو2016مواليد

ما ينوبه من ِاست الك املااا والك ربااا واإلنتنات وا ااتف وال ااز وباأن ياخدي إلي اا أجارة          

 8000حضااانة وبعلزامااه بااأن ياارد  ااا قيمااة مااا دىعتااه ملاادارس األو د مثنااا للكتااب مبلااغ  

لزامه بسداد الرسوه الدراساية  درهم وإ 1500درهم ورسوه حجز املقاعد الدراسية مبلغ 

للمحضونني ملدارس م مباشرة وبعلزاماه بتساليم ا أصاول جاوازات سافر األو د وشا ادات       

، علاى  وصورة طبال األصا  مان لالصاة القياد      ميالدهم والبطاقات الصحية اخلاصة ب م

سااند ماان القااول أن الشااقاق ِاسااتمر بين مااا بعااد رىاا  دعواهااا السااابقة بطلااب التطلياال        

لادعواها أنفاة    85/2021وطلبت ضام الادعوة رقام     653/2020املقيدة برقم للضرر و

البيان واحملكمة قررت ضم الدعويني لوحدة األطراص وِارتباط املوضوع وليصادر ىي ماا   

حكااام واحاااد واحملكماااة عرضااات الصااالح ىرىضاااته الطاعناااه وقبااا  باااه املطعاااون ضاااد   

ت ااى امكمااان يف  واحملكمااة ناادبت حكمااني يف الاادعوة لتقصااي أساابا  الشااقاق وإن    

 تقريرهما إىل التوجية بالتفريل بني الزوجني بطلقة بائنة.

حكمت حمكمة أول درجة بتطليل الطاعنة على املطعاون ضاد     31/5/2021وبتاري  

طلقاااة بائناااة بينوناااة صااا رة للضااارر   حيااا  لاااه إرجاع اااا إىل عصااامته إ  بعقاااد وصاااداق 

باتااا وبعلزامااه بااأن يااخدي  ااا   جدياادين وعلي ااا إحصاااا عاادت ا ماان حااني صااريورة امكاام  

درهم ش ريا إعتبارا مان تااري  صاريورة حكام التطليال باتاا        1500سكنى عدت ا مبلغ 

، .......، ..........حتى لروج اا مان عادت ا شارعا حساب حا اا وبعاباات حضاانت ا لاالو د )         

اوبااعلزاه  ( إىل أن يبلااغ الااط ران وتتاازوج األنثااى مااا مل يقضااى أو يتفاال ب ااري ذلااك    ...........

درهام سانويا شااملة ماا      60000املطعون ضد  بأن يخدي  ا أجرة مسكن حضاانة مبلاغ   

يناااو  املساااكن مااان لااادمات املااااا والك ربااااا وال ااااز واإلنتنااات وباااأن ياااخدي  اااا مبلاااغ  

درهام أجارة حضاانة     500درهم بدل أاام يدىع ملرة واحدة وبأن يخدي  اا مبلاغ    20000
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م التطليااال باتاااا وباااأن ياااخدي إلي اااا الرساااوه املدرساااية  إعتباااارا مااان تااااري  صاااريورة حكااا 

( اخلاصة سانويا وذلاك ماامل يقضاى أو يتفال      ............( ندرسة )..........، .....للمحضونني )

ب اااري ذلاااك وبعلزاماااه باااأن يسااالم الطاعناااة أصااا  شااا ادات مااايالد احملضاااونني وبطاقاااات م  

ا ذلااك ماان طلبااات.   الصااحية وصااورة طباال األصاا  ماان لالصااة القيااد ورىضاات مااا عااد         

 ماا ِاساتأنفه املطعاون     833/2021ىاستأنفت الطاعنة هطا امكم باِ ساتئناص رقام   

وبعد أن ضمت احملكماة اِ ساتئناىية قضات بتااري       866/2021ضد  باِ ستئناص رقم 

بعل اا ما قضى به امكم املستأنف من إلزاه املطعون ضاد  باأداا الرساوه     3/8/2021

 ( ملدرست ما اخلاصة والقضاا جمددا برى  الطلب............، ......) املدرسية عن الولدين

بو الاة حمامي اا    31/8/2021طعنت الطاعناة يف هاطا امكام باالطعن املااا  بتااري        

وقااده املطعااون ضااد  مااط رة جوابيااة طلااب ىي ااا رىاا  الطعاان والنيابااة العامااة قاادمت         

شااورة أن الطعاان جااادير   مااط رة ىوضاات ىي ااا الاارأي للمحكمااة الاايت رأت يف غرىااة م       

 بالنظر ىحددت لنظر  جلسة بدون مراىعة.

 2018لسانة   18من قانون اإلجرااات املدنية املعدلة بالقاانون رقام    177وحيث أن املادة 

نصت على أن ميعاد سداد الرسوه والتأمني يف الطعان باالنق  هاو االااة أيااه عما  تالياة        

لسانة   33من قرار جملس الوزراا رقام   19لتاري  إيداع صحيفة الطعن  ما نصت املادة 

املعدل لبع  أحكاه الالئحة التنظيمية لقانون اإلجارااات املدنياة علاى أن إياداع      2020

الرسم بعد ذلاك األماد احملادد يصاري معاه اإلياداع  اأن مل يكان ومعلاوه أناه   ىارق يف            

اا هاط   ذلك بني الرسم والتأمني ومخدة هاط  النصاوه القانونياة  ماا اساتقر علياه قضا       

احملكمااة أن الطعاان الااطي ساادد ىيااه التااأمني بعااد التاااري  احملاادد لسااداد  يكااون غااري       

ماان قااانون   183مقبااول شااكال وتقاارر احملكمااة ذلااك يف غرىااة املشااورة عمااال باملااادة       

 اإلجرااات املدنية.

ملاااا  اااان ذلاااك و اااان الثابااات مااان األوراق أن الطاعناااة أودعااات صاااحيفة طعن اااا املااااا     

ىعن ا تكون قاد ساددته    6/9/2021وسددت التأمني عنه بتاري   31/8/2021بتاري 

 بعد انصراه األمد القانوني احملدد لسداد  ويتتب على ذلك عده قبول الطعن.

مان   186وحيث أناه عان الرساوه واملصااريف ىاحملكماة تلازه ب اا الطاعناة عماال باملاادة           

 قانون اإلجرااات املدنية.

********** 
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 وال شخصية()أح 4/10/2021جلسة 

 . رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 .  ، حممد الص ري أجماظاألمنيوعضوية السادة املستشارين/ حممد 

 (52) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  550)الطعن رقم 

 . بدل. للع. زواج. طالق. حمكمة املوضوع " سلطت ا "

ران أحدهما رى  الزوج اخللاع تعنتاا    . وجو  أن يثبت أمامكم باخللع. من شروطه -

ورغبااة منااه يف مضااارة الزوجااة والثاااني أن يصاا  التناااىر بااني الاازوجني وعااده رغبااة  اا      

معه أ  يقيم  ا  من ماا حادود اهلل إذا اساتمرت العالقاة       اص من ما يف الثاني إىل حد 

ار عان  ه مرس  من الزوجاة عا  ابوت ذلك بدلي  لدة القاضي مقبول   بكال مع الزوجية 

 .  الدلي . مثال

  

مان قاانون األحاوال الشخصاية الايت اعتمادت علي اا         110ن الفقرة األلرية من املاادة  إ-

الطاعنة يف طلب ا للخلع نصت على أنه إذا  ان الرى  من جانب الزوج تعنتاا ولياف أ    

يقيماااا حااادود اهلل حكااام القاضاااي باملخالعاااة مقابااا  بااادل مناساااب ونصااات املاااط رة          

نون األحوال الشخصية يف شرح ا  ط  الفقرة من املادة املط ورة على أناه  اإليضاحية لقا

إذا رىاا  الاازوج اخللااع بااالرغم ماان بااطل الزوجااة الباادل تعنتااا ومضااارة للزوجااة وليااف أ    

يقيم    من الزوجني حدود اهلل ىيما إذا ما استمرت عالقت ما بالرغم من عاده الرغباة   

عت ما ونفسايت ما ىاعن األمار إىل القاضاي يف تقريار      من الزوجني يف ا ستمرار وتناىر طبي

من قانون األحوال الشخصاية   110اخللع بين ما ومفاد نص هط  الفقرة األلرية من املادة 

املشار إلي ا حسب شرح املط رة اإليضااحية  اا أن حكام القاضاي بااخللع الاطي طلبتاه        

الاازوج رىاا  اخللااع  الزوجااة ورىضااه الاازوج يكااون بعاادما يثباات عنااد  أمااران أحاادهما أن 

تعنتا ورغبة منه يف مضارة الزوجة واألمر الثاني أن يص  التناىر بني الزوجني وعده رغباة  

 ا  من مااا يف الثاااني إىل حااد ليااف معااه أ  يقايم  اا  من مااا حاادود اهلل عنااد اسااتمرار   

العالقة الزوجية ومن الواضح أن  ال األمرين   بد أن يثبت بدلي  مقباول لادة القاضاي    

 بكاله مرس  من الزوجة عار عن الدلي .    
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ملا  ان ذلك و ان امكم املستأنف أسس قضاا  على أن الازوج صارح بعاده مواىقتاه     

على اخللع ومل يثبت تعنته يف الرى  ومل يثبت وجود شقاق بين ما إىل امد الطي تتعاطر  

د اهلل معااه دواه العشاارة الزوجيااة حتااى يكااون ذلااك ماايرا للخااوص ماان أن   يقيمااا حاادو    

ولطلك تكون دعوة الطاعنة غري جديرة با عتبار ىعن امكام املطعاون ىياه الاطي أياد       

يف قضائه وأضاص أن الازوج املطعاون ضاد  رىا  اخللاع متمساكا بزوجتاه وراغباا ىي اا          

ومل يثباات وجااود تعناات ماان جانااب الاازوج يف رىاا  اخللااع ولااطلك ىااال موجااب للفرقااة بااني   

حكم به و  ينال من ذلك ما ذ رته الطاعناة مان أن   الزوجني للعا يكون مصيبا ىيما 

الاازوج املطعااون ضااد  تعناات يف رىضااه للخلااع الااطي طلبتااه ألن القااانون جعاا  تقاادير  ااون 

الزوج متعنتا يف رىضه للخلع عائدا إىل القاضي الاطي يثبات عناد  أن رىا  الازوج للخلاع       

ن الاازوجني يف  ااان ماان أجاا  املضااارة بالزوجااة  مااا يتاابني لااه عااده الرغبااة ماان  اا  ماا 

استمرار العالقة الزوجية وتناىر نفسيتي ما وطبيعتي ما إىل امد إىل الطي ليف معاه أ   

يقيمااا حاادود اهلل ومل جيعاا  القااانون ذلااك للزوجااة الاايت مل تثباات أماااه احملكمااة باادلي       

مقبااول شاايئا ماان ذلااك واقتصاارت ىيمااا قالتااه ماان عااده رغبااة زوج ااا يف اسااتمرار العالقااة 

ا وطمعه يف ما ا وإضرار  ب ا علاى  االه مرسا  عاار عان الادلي  وأنكار         الزوجية مع 

 .املطعون ضد  ومن ام يكون النعي غري قائم على أساس سليم وحريا بالرى 

 احملكماااااااااااااة

ضد  15/5/2021وحيث تبني من األوراق أن الطاعنة أقامت لدة ابتدائية العني بتاري  

وطلبت ىي اا التفريال بين اا وباني املطعاون ضاد         536/2021املطعون ضد  الدعوة رقم 

للعا وذلك تأسيسا على أن اا زوجاة املطعاون ضاد  بصاحيح العقاد الشارعي وأعبات مناه          

وهااي متضااررة ماان املطعااون ضااد  منااط عشاار ساانوات     (..................، ..........، ......)األو د 

باارى  الاادعوة  16/6/2021بساابب سااوا املعاملااة ىحكماات حمكمااة البدايااة بتاااري  

حكمااات  11/8/2021وبتااااري   441/2021ىاساااتأنفت الطاعناااة با ساااتئناص رقااام  

حمكمااة ا سااتئناص بااارى  ا سااتئناص وبتأيياااد امكاام املساااتأنف ىطعناات الطاعناااة      

يف هاطا امكام بطعن اا املاااا  ومت إعاالن املطعاون ضاد  ومل يقااده        7/9/2021بتااري   

امة ماط رة ىوضات ىي اا الارأي للمحكماة الايت رأت       مط رة جوابية وقدمت النيابة الع

 يف غرىة املشورة أن الطعن جدير بالنظر ىحددت لنظر  جلسة بدون مراىعة.

وحيث تنعى الطاعنة على امكم املطعون ىيه اخلطأ يف تطبيل القانون وفالفة الثابات  

ماا حاصاله أن   يف األوراق والقصور يف التسبب والفساد يف ا ستد ل وتقول يف بيان ذلاك  
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امكاام املطعااون ىيااه ألطااأ يف تأييااد  ملااا قضااى بااه امكاام املسااتأنف ماان رىاا  طلااب   

الطاعنة الرامي إىل اخللع بين ا وبني املطعون ضد  ألنه أضر ب اا و  ميكن اا ا ساتمرار    

يف امياة الزوجية معه ولطلك طلبت اخللاع بين ماا ألن مايرات اخللاع حاصالة بين ماا وملاا        

ملطعاون ىياه سااير امكام املساتأنف يف رىا  طلب اا للخلاع رغام وجااود           اان امكام ا  

 تعنت من املطعون ضد  ىعنه يكون معيبا نا يوجب نقضه.

من قانون األحاوال   110وحيث أن هطا النعي غري سديد ذلك أن الفقرة األلرية من املادة 

ان الارى   الشخصية اليت اعتمدت علي ا الطاعنة يف طلب ا للخلع نصت علاى أناه إذا  ا   

من جانب الازوج تعنتاا ولياف أ  يقيماا حادود اهلل حكام القاضاي باملخالعاة مقابا  بادل           

مناساب ونصات املاط رة اإليضااحية لقااانون األحاوال الشخصاية يف شارح ا  اط  الفقاارة         

من املادة املط ورة على أناه إذا رىا  الازوج اخللاع باالرغم مان باطل الزوجاة البادل تعنتاا           

أ  يقاايم  اا  ماان الاازوجني حاادود اهلل ىيمااا إذا مااا اسااتمرت         ومضااارة للزوجااة وليااف  

عالقت ما بالرغم من عده الرغبة من الزوجني يف ا ستمرار وتناىر طبيعت ماا ونفسايت ما   

ىعن األمر إىل القاضي يف تقرير اخللاع بين ماا ومفااد ناص هاط  الفقارة األلارية مان املاادة          

حساب شارح املاط رة اإليضااحية  اا أن      من قانون األحوال الشخصية املشار إلي اا   110

حكم القاضي باخللع الطي طلبته الزوجة ورىضه الزوج يكون بعدما يثبت عناد  أماران   

أحدهما أن الزوج رى  اخللع تعنتا ورغبة منه يف مضاارة الزوجاة واألمار الثااني أن يصا       

قايم  ا    التناىر بني الزوجني وعده رغباة  ا  من ماا يف الثااني إىل حاد لياف معاه أ  ي       

من ما حدود اهلل عند استمرار العالقاة الزوجياة ومان الواضاح أن  اال األمارين   باد أن        

 يثبت بدلي  مقبول لدة القاضي   بكاله مرس  من الزوجة عار عن الدلي .  

ملا  ان ذلك و ان امكم املستأنف أسس قضاا  علاى أن الازوج صارح بعاده مواىقتاه      

رى  ومل يثبت وجود شقاق بين ما إىل امد الاطي تتعاطر   على اخللع ومل يثبت تعنته يف ال

معااه دواه العشاارة الزوجيااة حتااى يكااون ذلااك ماايرا للخااوص ماان أن   يقيمااا حاادود اهلل      

ولطلك تكون دعوة الطاعنة غري جديرة با عتبار ىاعن امكام املطعاون ىياه الاطي أياد        

جتاه وراغباا ىي اا    يف قضائه وأضااص أن الازوج املطعاون ضاد  رىا  اخللاع متمساكا بزو       

ومل يثباات وجااود تعناات ماان جانااب الاازوج يف رىاا  اخللااع ولااطلك ىااال موجااب للفرقااة بااني    

الزوجني للعا يكون مصيبا ىيما حكم به و  ينال من ذلك ما ذ رتاه الطاعناة مان أن    

الاازوج املطعااون ضااد  تعناات يف رىضااه للخلااع الااطي طلبتااه ألن القااانون جعاا  تقاادير  ااون  

ه للخلع عائدا إىل القاضاي الاطي يثبات عناد  أن رىا  الازوج للخلاع        الزوج متعنتا يف رىض
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 ااان ماان أجاا  املضااارة بالزوجااة  مااا يتاابني لااه عااده الرغبااة ماان  اا  ماان الاازوجني يف   

استمرار العالقة الزوجية وتناىر نفسيتي ما وطبيعتي ما إىل امد إىل الطي لياف معاه أ    

الاايت مل تثباات أماااه احملكمااة باادلي    يقيمااا حاادود اهلل ومل جيعاا  القااانون ذلااك للزوجااة    

مقبااول شاايئا ماان ذلااك واقتصاارت ىيمااا قالتااه ماان عااده رغبااة زوج ااا يف اسااتمرار العالقااة  

الزوجية مع ا وطمعه يف ما ا وإضرار  ب اا علاى  االه مرسا  عاار عان الادلي  وأنكار          

 املطعون ضد  ومن ام يكون النعي غري قائم على أساس سليم وحريا بالرى .

 186عن الرسوه واملصاريف ىعن احملكماة تلازه باطلك الطاعناة عماال باملاادة        وحيث إنه

 من قانون اإلجرااات املدنية.

 

********** 
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 .رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 .، حممد الص ري أجماظبيب  وعضوية السادة املستشارين/ حممد األمني

 (53) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  557)الطعن رقم 

 . ( دين. نفقة1

لياه  . ماخدة ذلاك   وجاود دياون علاى املنفال   ينظار إ       الاديون  للنفقة امتيااز علاى ساائر    -

 . علي ا. غري مقبولينفل . جسك الطاعن بأن له زوجة عند تقدير نفقته على األو د

  

". حمكماة املوضاوع " سالطت ا ".    حكم " تسبيبه. تسبيب غري معياب  . ( حضانة. ر ية2

 . نق  " أسبا  الطعن بالنق . ما   يقب  من ا

أمر مبيت احملضون أاناا وقت الر ية عند احملكوه له بالر ية أو عند اماضانة مماا    -

 يااة مراعيااا يف ذلااك مصاالحة   بتحديااد وقاات الر  عنااد امكاام ياادل  يف ساالطة القاضااي  

 .  . مثال2012لسنة  1150ن القرار الوزاري م 12. املادة احملضون

  

مان قاانون    165وحيث أن هطا النعاي غاري ساديد وذلاك لاوج ني أحادهما أن املاادة         -1

األحوال الشخصية نصت على أن النفقة  ا امتياز على سائر الديون ومفاد هطا الانص أن  

وجااود الااديون علااى املنفاال   ينظاار إليااه عنااد تقاادير نفقتااه علااى أو د  الااطين جتااب عليااه    

قت م ألن نفقت م  ا امتياز على سائر الديون أيا  ان نوع الديون ومعنى أن ا  ا امتياز نف

على سائر الديون أن ا مقدمة على الديون وعلى هاطا اساتقر قضااا هاط  احملكماة عماال       

ب ااطا الاانص القااانوني والوجااه الثاااني أن الاادلي  اإلرشااادي املعمااول بااه نااص علااى أن نفقااة    

 4500ألف درهم يقادر ناا باني     30ألف درهم و 20اوح دلله ما بني أربعة أو د أل  يت

 درهم. 6000إىل 

درهاام ىااعن امكاام    25165ملااا  ااان ذلااك و ااان الطاااعن مقاار بااأن إمجااالي راتبااه        

املستأنف الطي بني يف أسبابه أن مبلغ النفقة الطي سبل أن حكم به لصاحل بناتاه األرباع   

نفقات ن حساب الادلي  اإلرشاادي املعماول باه       درهم يواىل ماا جياب علياه مان      6000وهو 

ا ن ولااطلك يكااون امكاام املطعااون ىيااه الااطي أيااد امكاام املسااتأنف يف هااطا الطلااب   
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مصيبا و  ينال من ذلك ما ذ ر  الطاعن من أن له زوجاة ينفال علي اا ألن راتباه اماالي      

ربااع ماان لااو وزع توزيعااا عاااد  بااني نفقتااه ونفقااة زوجتااه وأجاارة مسااكن حضااانة بناتااه األ    

درهم امللزه به لبناته ومن اام يكاون    6000املطعون ضدها ىسيبقى منه أ ثر من مبلغ 

 .هطا النعي حريا بالرى 

نصاات علااى أن أماار مبياات  2010لساانة  1150ماان القاارار الااوزاري رقاام  12املااادة  -2

احملضون أانااا وقات الر ياة عناد احملكاوه لاه بالر ياة أو عناد اماضانة دالا  يف سالطة            

 ضي الطي حيكم بتحديد وقت الر ية مراعيا يف ذلك مصلحة احملضون.القا

ملا  ان ذلك و انت حمكمة البداية اليت حددت وقت ر ية الطاعن لبناته من املطعاون  

ضاادها حكماات بااأن مبياات بنااات الطاااعن يف وقاات الر يااة يكااون عنااد اماضاانة  اان         

لااك يكااون مصاايبا  املطعااون ضاادها ىااعن امكاام املطعااون ىيااه الااطي أيااد حكم ااا يف ذ   

 .ولطلك يكون هطا النعي غري قائم على أساس حريا بالرى 

 احملكماااااااااااااة

 28/3/2021وحيث تبني مان األوراق أن الطااعن أقااه لادة ابتدائياة العاني بتااري         

أحوال نفس حمكماة العاامرة وطلاب ىي اا      29/2021ضد املطعون ضدها الدعوة رقم 

درهام وامكام بانت ااا حضاانة املطعاون ضادها        2500ختفي  أجرة بدل السكن إىل 

درهام   4000للبنت شيخة وضم ا لوالادها الطااعن وامكام بتخفاي  النفقاة إىل مبلاغ       

وأقاماات املطعااون ضاادها دعااوة   ........ ، ، ........، ........، ........ور يااة واصااطحا  البنااات   

عن باملصااروىات املدرسااية  مقابلااة طلباات ىي ااا زيااادة نفقااة األو د املفروضااة وإلاازاه الطااا     

يف  7/6/2021واملصااااروىات السااااابقة لااااالو د ىحكماااات حمكمااااة البدايااااة بتاااااري   

، ........، ........البناات  الدعوة األصلية بعلزاه املطعون ضادها باتمكني الطااعن مان ر ياة      

وذلااك باصااطحاب ن دون املبياات يااوه الساابت ماان  اا  أساابوع ماان الساااعة   ........ ، ، ........

دية عشر صاباحا وحتاى السادساة مسااا علاى أن ياتم التساليم والتسالم نقار مر از           اما

، ........، ........، ........البناات  ر ية احملضونني ندينة العني وعلى املطعاون ضادها إحضاار    

يف الزمان واملكان احملاددين وإعاادت ن بعاد جااه الر ياة، وبارى  ماا عادا ذلاك          ........ ، 

وة املقابلااة بعااده قبو ااا لعااده عرضاا ا علااى هنااة التوجيااه األسااري   ماان طلبااات ويف الاادع

حكمااات   11/8/2021وبتااااري   411/2021ىاساااتأنف الطااااعن با ساااتئناص رقااام    

حمكمااة ا سااتئناص بعل اااا امكاام املسااتأنف جزئيااا والقضاااا جمااددا بتخفااي  أجاارة    

درهاام بااد  ماان    3350لااغ إىل مب........ ، ، ........، ........، ........مسااكن حضااانة البنااات   
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 28/3/2021درهاام وذلااك اعتبااارا ماان تاااري  املطالبااة القضااائية اماصاالة يف        3500

وباارى  ا سااتئناص وتأييااد امكاام املسااتأنف ىيمااا عاادا ذلااك ىطعاان الطاااعن يف هااطا       

بطعناااه املاااا  وقاادمت املطعاااون ضاادها مااط رة جوابياااة      9/9/2021امكاام بتاااري    

ى  الطعان وقادمت النياباة العاماة ماط رة ىوضات ىي اا        بواسطة حماميت ا طلبت ىي ا ر

الاارأي للمحكمااة الاايت رأت يف غرىااة املشااورة أن الطعاان جاادير بااالنظر ىحااددت لنظاار        

 جلسة بدون مراىعة.

وحيااث ينعااى الطاااعن علااى امكاام املطعااون ىيااه اخلطااأ يف تطبياال القااانون والفساااد يف   

طعااون ىيااه ألطااأ يف تأييااد  ملااا  ا سااتد ل وياابني ذلااك يف سااببني أحاادهما أن امكاام امل 

قضااى بااه امكاام املسااتأنف ماان رىاا  طلبااه املتعلاال بتخفااي  نفقااة بناتااه األربااع ماان           

درهام احملكاوه علياه     6000مان مبلاغ   ........ ، ، ........، ........، ........املطعون ضدها وهن

بب زواجاه  درهم وذلك لكون حالته املادياة ت اريت إىل األساوا بسا     4000به  ن إىل مبلغ 

بزوجة جديدة ووجود ديون عليه مما جعله معسرا و  تناسب حالته الايت صاار ىي اا املبلاغ     

الطي سبل أن حكام علياه باه يف نفقاة بناتاه وملاا  اان امكام املطعاون ىياه التفات عان             

ذلااك وأيااد امكاام املسااتأنف يف رىضااه لطلبااه املااط ور ىعنااه يكااون معيبااا نااا يوجااب     

 طلب.نقضه مع القضاا له نا 

من قاانون األحاوال    165وحيث أن هطا النعي غري سديد وذلك لوج ني أحدهما أن املادة 

الشخصية نصت على أن النفقة  ا امتياز علاى ساائر الاديون ومفااد هاطا الانص أن وجاود        

الديون على املنفل   ينظر إليه عند تقدير نفقته على أو د  الطين جتب علياه نفقات م ألن   

ياز على سائر الديون أيا  ان نوع الديون ومعنى أن ا  ا امتياز علاى ساائر   نفقت م  ا امت

الديون أن ا مقدمة على الديون وعلى هطا استقر قضاا هط  احملكمة عماال ب اطا الانص    

القانوني والوجه الثاني أن الدلي  اإلرشادي املعمول به نص علاى أن نفقاة أربعاة أو د أل     

 6000إىل  4500ألااف درهاام يقاادر نااا بااني   30درهاام وألااف  20يااتاوح دللااه مااا بااني  

 درهم.

درهاام ىااعن امكاام    25165ملااا  ااان ذلااك و ااان الطاااعن مقاار بااأن إمجااالي راتبااه        

املستأنف الطي بني يف أسبابه أن مبلغ النفقة الطي سبل أن حكم به لصااحل بناتاه األرباع    

ادي املعماول باه   درهم يواىال ماا جياب علياه مان نفقات ن حساب الادلي  اإلرشا          6000وهو 

ا ن ولااطلك يكااون امكاام املطعااون ىيااه الااطي أيااد امكاام املسااتأنف يف هااطا الطلااب    

مصيبا و  ينال من ذلك ما ذ ر  الطاعن من أن لاه زوجاة ينفال علي اا ألن راتباه اماالي       
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لااو وزع توزيعااا عاااد  بااني نفقتااه ونفقااة زوجتااه وأجاارة مسااكن حضااانة بناتااه األربااع ماان      

درهم امللزه به لبناته ومن اام يكاون    6000بقى منه أ ثر من مبلغ املطعون ضدها ىسي

 هطا النعي حريا بالرى .  

السبب الثاني أن امكم املطعون ىيه ألطأ يف تأييد  ملا قضى به امكم املستأنف مان  

رىا  طلباه املتعلال باأن تكاون ر يتاه لبناتاه مان املطعاون ضادها شااملة  صاطحابه  اان             

له امل يف ذلك وعلى ذلك يكون امكام املطعاون ىياه معيباا ناا      ومبيتي ن معه مع أنه 

 يوجب نقضه مع القضاا له نا طلبه من ذلك.

 1150رار الاااوزاري رقااام مااان القااا 12وحياااث أن هاااطا النعاااي غاااري وجياااه ذلاااك أن املاااادة  

نصاات علااى أن أماار مبياات احملضااون أاناااا وقاات الر يااة عنااد احملكااوه لااه         2010لساانة

ضاانة دالاا  يف ساالطة القاضااي الااطي حيكاام بتحديااد وقاات الر يااة     بالر يااة أو عنااد اما

 مراعيا يف ذلك مصلحة احملضون.

ملا  ان ذلك و انت حمكمة البداية اليت حددت وقت ر ية الطاعن لبناته من املطعاون  

ضاادها حكماات بااأن مبياات بنااات الطاااعن يف وقاات الر يااة يكااون عنااد اماضاانة  اان         

ه الااطي أيااد حكم ااا يف ذلااك يكااون مصاايبا   املطعااون ضاادها ىااعن امكاام املطعااون ىياا  

 ولطلك يكون هطا النعي غري قائم على أساس حريا بالرى .

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 6/10/2021جلسة 

 .رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 .وعضوية السادة املستشارين/ عبد الكريم ىرعون، مصطفى أ د عبيد

 (54) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  430م )الطعن رق

 . ع " الدىع بعده قبول ا ستئناص ". دىو( استئناص1

. يااة. مناطااهماان قااانون اإلجاارااات املدن 3/  162عااده قبااول ا سااتئناص طبقااا  للمااادة  -

بيان اا  للو صحيفته من األسابا  الايت يساتند إلي اا املساتأنف يف اساتئناىه أو ترالياه يف        

. ماااا دامااات هاااط   فاياااة صاااياغة األسااابا  بصاااورة جمملاااة. ىلإىل ماااا بعاااد اهلساااة األو

 .  تخدي إىل الشك يف تلك األسبا العمومية 

  

 .ع " الدىع بعده قبول ا ستئناص ". دىواستئناص( 2

ايااراد املسااتأنف يف صااحيفته اسااتئناىه أن امكاام املسااتأنف قااد شااابه الفساااد يف         -

يب و اإللااالل قاال الاادىاع ااام  التساابا سااتد ل واخلطااأ يف تطبياال القااانون والقصااور يف

. النعاي بعاده   ر  بيانا  اىيا ألسبا  ا ساتئناص . اعتبااته  يف لتام ا تفصيالت طلبابدا 

 .  حيفته من األسبا . على غري أساسقبول ا ستئناص خللو ص

  

 . زواج. نشوز. نفقة( 3

مت نفسا ا إلياه   ح إذا سال الزوجة املدلول ب ا جتب نفقت ا على زوج ا بالعقاد الصاحي   -

.   تتااأار بادعاااا الاازوج أن زوجتااه تر اات    ا باارااأو بااا داا .   تسااق  إ  ولااو حكمااا  

 .  قرارها  أو بينه. مثال. ما مل يثبت ذلك بعدون إذن منه مسكن الزوجيه

  

وحيث إنه عن نعي الطااعن بشاأن رىا  دىعاه بعاده قباول ا ساتئناص لعاده تقاديم           -1

مان قاانون اإلجارااات املدنياة      3/ 162تئناص عماال باملاادة   مط رة شارحة بأسبا  ا س

املط ورة وحسب ما اساتقر علياه قضااا     3/ 162ىمردود نا هو مستفاد من نص املادة 

حمكمة النق  من أن املناط يف عاده قباول ا ساتئناص هاو للاو صاحيفته مان األسابا          
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ة األوىل علاى ماا بعاد اهلسا     اليت يستند إلي ا املساتأنف يف اساتئناىه أو ترالياه يف بيان اا    

. وأناه متاى   حيدد الكيفياة لبياان هاط  األسابا      ، وأن املشرع ملاحملددة لنظر ا ستئناص

، ىاعن ا ساتئناص   ساتئناص  شف املستأنف عن أسبا  اساتئناىه ناا يفياد جديتاه يف ا     

، وهااو   يلتاازه ماان بعااد  ولااو ساااق تلااك األساابا  بصااي ة جمملااة  يكااون مقبااو  شااكال  

 تاخد ي إىل  مواطن العيب الطي يعزو  للحكم املستأنف طاملا أن هط  العمومياة   بتحديد 

 .الشك يف تلك األسبا 

 اناات املطعااون ضاادها قااد أوردت يف صااحيفة اسااتئناى ا أن امكاام املسااتأنف  إذ -2

يف التسااابيب   قاااد شاااابه الفسااااد يف ا ساااتئناص واخلطاااأ يف تطبيااال القاااانون والقصاااور       

، و ان ما ورد يف صاحيفة  أوردت يف لتام ا تفصيالت طلبات او، واإللالل قل الدىاع

، ويكفاي لتحقيال ال ارا الاطي تولااا      عاد بياناا  اىياا ألسابا  ا سااتئناص    اساتئناى ا ي 

 .  قائما على غري أساس حريا بالرى  املشرع من هطا البيان ىعن النعي يكون

ة زوجياة رغام   وحيث إنه عن نعي الطاعن بأن امكم  قضى للمطعون ضدها بنفقا  -3

، ىمااردود بأنااه ملااا  ااان املقاارر قانونااا       ااا ماان مناازل الزوجيااة دون عااطر شاارعي     لروج

من قانون األحوال الشخصية ويف ىقاه اإلمااه مالاك الواجاب التطبيال       67،  66باملادتني 

أن الزوجة املدلول ب ا جتب نفقت اا علاى زوج اا بالعقاد الصاحيح إذا سالمت نفسا ا إلياه         

إ  باألداا أو اإلبراا و  تتأار هاط  النفقاة بادعااا الازوج أن زوجتاه      ولو حكما و  تسق  

تر ت مسكن الزوجية دون إذن منه ما مل يثبات ذلاك بعقرارهاا أو بيناة أو أن اا لرجات       

، وملاا  اان امكام     ا للنفقاة ماا دامات الزوجياة قائماة     ، واساتحقاق جب شارعي منه نو

ون قاد  ، ىعناه يكا  زوجية للمطعاون ضادها  ملطعون قد التزه هطا الن ج و قضى بالنفقة الا

 .، وهو ما يكون معه النعي على غري أساس حريا بالرى واىل  الشرع وصحيح القانون

 احملكماااااااااااااة

وأماااه   11/2/2021 تتحصاا  يف أن املطعااون ضاادها بتاااري    حيااث إن واقعااات الطعاان   

ن بطلب امكام  على الطاع202 12/1 فرة ا بتدائية أقامت الدعوة رقمالظحمكمة 

 هأنااماان  علااى سااند مااخلر الصااداقو املتعااةو نفقااة العاادةب وإلزامااه للضااررعليااه بتطليق ااا 

حياث  وبسبب سوا املعاملة وطردها من بيت الزوجية  هسنة وأن ا تعاني من 35زوج ا منط 

وحياث إن   .علاى امالاة   برى  الدعوةحكمت احملكمة  2021-3-21بتاري  إنه 

   31/2021لاادة املطعااون ضاادها ىأقاماات ا سااتئناص رقاام      هااطا القضاااا مل يلاال قبااو   

 16/6/2021. و بتاااااري   أماااااه حمكمااااة اسااااتئناص الظفاااارة   19/3/2021بتاااااري   
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املطعاون   ىيما قضى به من رى  طلاب نفقاة  املستأنف بعل اا امكم حكمت احملكمة 

 يف مبلااغ طعااون ضاادها  بنفقااة املالطاااعن  ابنت ااا و امكاام ماان جديااد بااالزاه     وضاادها 

اىل صااااريورة  2021-02-11شاااا ريا سااااارية ماااان تاااااري   –الفااااي درهاااام  – 2000

الااف و مخسااامائة   – 1500يف مبلااغ    - ........ -بادائااه نفقاااة البناات   امكاام باتااا، و  

  الفارا شارعا او ت ايري     اىل ان يساق  2021-02-11ش ريا ساارية مان    -درهم 

 يارت  الطااعن هاطا    وحياث مل  .يياد امكام املساتانف ىيماا عادا ذلاك      و تا .قكم الار 

وقادمت   13/7/2021 تااري    2021/ 430امكم ىأقاه الطعان املطاروح حتات رقام     

، وقادمت النياباة   جوابية على الطعان طلبات ىي اا رىضاه    املطعون ضدها مط رة حمامية 

نظر وحاددت  العامة مط رة ىوضت ىي ا الرأي للمحكمة اليت رأت أن الطعن جادير باال  

 .لنظر  جلسة ب ري مراىعة

حيااث ينعااي الطاااعن علااى امكاام املطعااون ىيااه فالفااة القااانون واخلطااأ يف تطبيقااه        و

ماان األوراق لثالاااة أوجااه  والقصااور يف التساابيب والفساااد يف ا سااتد ل وفالفااة الثاباات    

: أنااه رىاا  دىعااه بعااده قبااول ا سااتئناص لعااده تقااديم مااط رة شااارحة بأساابا    بين ااا يف

اإلجارااات املدنياة وقضاى للمطعاون ضادها بنفقاة       من قانون 162ا ستئناص عمال باملادة 

زوجية رغم لروج ا من منزل الزوجية دون عطر شرعي وأنه ساج  علي اا ذلاك باامكم     

، 41/2021أحوال الظفرة الطي ألزم اا بطاعتاه ورىا  اساتئناى ا رقام       1/2021رقم 

عن ( وإنفاقااه أبي اا ) الطااا  بنفقاة شاا رية رغام إقرارهااا بعقامت اا مااع    ...........وقضاى للبناات  

وحيث إنه عن نعي الطااعن بشاأن رىا      .وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه ،علي ا

دىعه بعده قبول ا ستئناص لعده تقديم مط رة شارحة بأسبا  ا ساتئناص عماال باملاادة    

 162/3ماان قااانون اإلجاارااات املدنيااة ىمااردود نااا هااو مسااتفاد ماان نااص املااادة   162/3

ر عليااه قضاااا حمكمااة الاانق  ماان أن املناااط يف عااده قبااول املااط ورة وحسااب مااا اسااتق

ا سااتئناص هااو للااو صااحيفته ماان األساابا  الاايت يسااتند إلي ااا املسااتأنف يف اسااتئناىه أو     

 ، وأن املشاارع ملة األوىل احملااددة لنظاار ا سااتئناصتراليااه يف بيان ااا علااى مااا بعااد اهلساا 

اىه ناا  نف عن أسبا  اساتئن . وأنه متى  شف املستأحيدد الكيفية لبيان هط  األسبا 

  ، ىعن ا ستئناص يكون مقبو  شكال ولو ساق تلك األسابا يفيد جديته يف ا ستئناص

، وهاااو   يلتااازه مااان بعاااد بتحدياااد ماااواطن العياااب الاااطي يعااازو  للحكااام  بصاااي ة جمملاااة

، ملااا  ااان ذلااك  تااخد ي إىل الشااك يف تلااك األساابا   املسااتأنف طاملااا أن هااط  العموميااة   

طعون ضدها قد أوردت يف صحيفة استئناى ا أن امكام املساتأنف قاد شاابه     و انت امل
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يف التساابيب واإللااالل قاال  الفساااد يف ا سااتئناص واخلطااأ يف تطبياال القااانون والقصااور 

عاد  ، و ان ما ورد يف صحيفة اساتئناى ا ي أوردت يف لتام ا تفصيالت طلبات ا، والدىاع

قيال ال ارا الاطي تولاا  املشارع مان هاطا        ، ويكفاي لتح بيانا  اىيا ألسبا  ا ستئناص

. وحيااث إنااه عاان نعااي   قائمااا علااى غااري أساااس حريااا بااالرى     البيااان ىااعن النعااي يكااون  

 ااا ماان مناازل   الطاااعن بااأن امكاام  قضااى للمطعااون ضاادها بنفقااة زوجيااة رغاام لروج      

ماان  67،  66، ىمااردود بأناه ملاا  اان املقاارر قانوناا باملاادتني      الزوجياة دون عاطر شارعي   

حوال الشخصية ويف ىقه اإلماه مالاك الواجاب التطبيال أن الزوجاة املادلول ب اا       قانون األ

جتب نفقت ا على زوج ا بالعقد الصحيح إذا سلمت نفس ا إليه ولو حكما و  تساق  إ   

باألداا أو اإلبراا و  تتأار هط  النفقاة بادعااا الازوج أن زوجتاه تر ات مساكن الزوجياة        

، ينااة أو أن ااا لرجاات منااه نوجااب شاارعي    عقرارهااا أو بدون إذن منااه مااا مل يثباات ذلااك ب  

ملطعاون قاد التازه هاطا     ، وملاا  اان امكام ا    ا للنفقة ما دامت الزوجية قائماة واستحقاق

الن ج و قضى بالنفقة الزوجياة للمطعاون ضادها، ىعناه يكاون قاد واىال الشارع وصاحيح          

إناه عان نعاي    وحياث  النعي علاى غاري أسااس حرياا باالرى .      ، وهو ما يكون معه القانون

، ساديد ذلاك أن   ىيما قضي باه مان نفقاة البنات ..........     الطاعن على امكم املطعون ىيه

 ( وأناه ينفال  أقارت بأن اا تقايم ماع والادها )الطااعن       2001هط  األلارية املولاودة يف  سانة    

كام املطعاون ىياه مان نفقاة      ، ىاعن ماا قضاى باه ام    عاي اا ومل تناف املطعاون ضادها ذلاك     

( يكااون فالفااا إلقرارهااا وغااري مرتكااز علااى أساااس حريااا بااالنق   مااا  للبناات )........

 .سريد قي املنطوق
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 6/10/2021جلسة 

 . رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 .الص ري أجماظ، مصطفى أ د علىوعضوية السادة املستشارين/ حممد 

 (55) 

 ق . أ( 15س  2021 لسنة 544)الطعن رقم 

 . حمكمة املوضوع " سلطت ا ". حضانة. طاعة. مسكن الزوجية

ك  من األه و األ  ضم األو د له إذا  ان بين ما نزاع ولرجات ا ه مان مساكن    ل -

 الطلااب اعتبااارا  ملصاالحة . يفصاا  القاضااي يفة ولااو  اناات الزوجيااة قائمااة بين مااا الزوجياا

 .األو د

نظاارا  لصا ر ساان ا   أم اا حة البناات تكمان يف ضاام ا إىل  انت ااا امكاام إىل أن مصال   -

 .  يف هط  املرحلة. صحيحى ى يف حاجة إىل حنان ا وعطف ا 

  

مان قاانون األحاوال الشخصاية الايت تانص        146ه عماال باالفقرة الساابعة مان املاادة      إن -

علااى أن )لكاا  ماان األه واأل  ضاام األو د لااه إذا  ااان بين مااا ناازاع ولرجاات األه ماان        

الزوجية ولو  انت الزوجية قائماة بين ماا، ويفصا  القاضاي يف الطلاب اعتباارا       مسكن 

 ملصلحة األو د(  

ملاااا  اااان ذلاااك و انااات حمكماااة البداياااة املخياااد حكم اااا باااامكم املساااتأنف قاااد        

استخلصااات يف إطاااار سااالطت ا التقديرياااة بصااافت ا حمكماااة املوضاااوع مااان وقاااائع امللاااف   

 أم ا املطعون ضادها  اهن تكمن يف ضم ا إىلومستنداته أن مصلحة البنت يف الوقت الر

 ااا وهااي يف حاجااة إىل حنااان وعطااف أم  10/2/2019ى ااي ماان مواليااد  نظاارا لصاا رها 

لاطلك يبقاى نعاي الطااعن ب اطا اخلصاوه جمارد جادل          أيضا يف هط  املرحلة مان عمرهاا  

ىيمااا ملااا حملكمااة املوضااوع ماان ساالطة تقديريااة   رقابااة علي ااا يف ذلااك طاملااا أسساات            

وماان ااام ىااعن مااا قضااى بااه ة  ااا اصاال ا الثاباات بااأورق امللااف، علااى أساابا  سااائ  قضااااها

 .دىا للصوا  والنعي على غري أساس حريا بالرى امكم املطعون ىيه يكون مصا
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 احملكماااااااااااااة

يف  ضادها أقامات دعاوة    املطعونأن حيث يتبني من واائل امللف ومن امكم املطعن ىيه 

رقااام حتااات  2021 /10/5 العاااني ا بتدائياااة بتااااري  ماااةحمك مواج ااة الطااااعن لااادة 

الطاااعن زوج ااا وقااد اعبااا علااى ىااراو الزوجيااة البناات    ىي ااا أنت أوضااح 535/2021

جيااة ورىاا  تسااليم ا (  إ  أنااه طردهااا ماان بياات الزو2019/ 10/2............ املولااودة يف )

لتام ااا امكاام  إلقامااة هااط  الاادعوة تطلااب يف  بنت ااا املااط ورة، األماار الااطي حاادا ب ااا 

ومنعاه مان السافر بالبنات لاارج الدولاة        الطااعن باأن يسالم  اا البنات لضام ا إلي اا       بعلزاه 

، وقاااده الطااااعن ماااط رة بواساااطة  مااان قاااانون األحاااوال الشخصاااية 151دة طبقاااا للماااا

حماميه بأن املطعون ضدها هي اليت لرجت من بيت الزوجياة بعرادت اا املنفاردة وتر ات     

ولااة يف ذلااك الوقاات وأنااه تقااده برىااع دعااوة الطاعااة حتاات رقاام      البناات  و ااان لااارج الد 

لااطلك يطلااب رىاا  الاادعوة  وعقباات املطعااون ضاادها نااط رة قاادمت          527/2021

بواساطة حمامي ااا تخ ااد ىي اا مااا ورد بصااحيفة دعواهااا وأضااىت بااأن الطاااعن مل يااوىر    

بيااات الزوجياااة حتاااى ترجاااع  إلياااه وبعاااد الاااردود واإلجااارااات قضااات احملكماااة بتااااري         

( لوالااادت ا املطعاااون ضااادها وإلااازاه الطااااعن باااأن   ...........بضااام البنااات )  29/6/2021

املطعاون   اساتأنف الطرىاان هاطا امكام    ،  ا ورىا  ماا عادا ذلاك مان الطلباات       يسلم ا

بتاااااااااري    ، والطاااااااااعن442/2021 حتاااااااات رقاااااااام  8/7/2021 بتاااااااااري  ضاااااااادها 

تااااااري   ا ساااااتئناص بو قضااااات حمكماااااة   .454/2021 حتااااات رقااااام   12/7/2021

 ااطا ب باارى  ا سااتئناىني وتأييااد امكاام املسااتأنف، مل  ياارا الطاااعن    1/9/2021

، ومل جتااب  6/9/2021املاااا  بتاااري    بااالطعن حماميااه  بو الااة  ىطعاان ىيااه  امكاام 

العاماة ماط رة ىوضات     وقادمت النياباة  املطعون ضدها عن صحيفة الطعن رغم إعالن ا  

غرىاااة املشاااورة نظااار الطعااان يف جلساااة   ورأت هاااط  األلااارية يفىي اااا الااارأي للمحكماااة، 

ىحضااار الطرىاااان شخصااايا   ماااا حضااار حماااامي  ااا  طااارص وصااارح  29/9/2021

الطاالق منظاورة أمااه حمكماة ا ساتئناص حتات رقام         ةحمامي الطاعن بأناه توجاد دعاو   

 30/12/2019وأن املطعااون ضاادها تر اات بياات الزوجيااة مناااط      591/2021+ 570

الزوجياة وأن  بأن ا طردت من بيات   املطعون ضدها نته وعقبتواليته با اتف بان يألط ب

 مااط رتي ما تبااادل الطاارىني  والااد الطاااعن ووالدتااه قامااا ننع ااا ماان ألااط البناات وبعااد    

من لال اا ماا تضامنته ماط رات ما ومساتنتجات ما املرىقاة باأوراق        والرود اليت يو دان 

 امللف ىقررت احملكمة حجز الطعن للحكم هلسة اليوه .      
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التسابيب، وىسااد يف    بأنه شابه قصاور يف  امكم املطعون ىيه الطاعن علىعى نيحيث  

الدىاع، ويقاول يف بياان ذلاك باأن امكام املطعاون ىياه ألطاأ         لالل قل  ا ستد ل، وا

إىل املطعااون ضاادها  .......عناادما ايااد امكاام املسااتأنف ىيمااا قضااى بااه ماان ضاام البناات     

طعون ضادها تر ات البنات عناد  وعمرهاا تساعة       رغم أن امل  اوالدت ا وإلزامه بتسليم ا 

أش ر وبقيت حتت  نفه ورعايته والفتاه واساتقرت أوضااع ا لدياه وأن انتقا اا إىل أم اا       

مل تألف اا ماان قباا    حيقاال مصاالحت ا ىضااال عاان سااقوط حاال املطعااون ضاادها للمطالبااة  

ه قضانة البنت لسكوت ا أ ثر من ستة أش ر لاطلك يطلاب نقا  امكام املطعاون ىيا      

 .  وامكم برى  دعوة املطعون ضدها

ماان قااانون  146أنااه عمااال بااالفقرة السااابعة ماان املااادة   حيااث إن النعااي غااري سااديد  ذلااك 

األحااوال الشخصااية الاايت تاانص علااى أن )لكاا  ماان األه واأل  ضاام األو د لااه إذا  ااان     

بين مااا ناازاع ولرجاات األه ماان مسااكن الزوجيااة ولااو  اناات الزوجيااة قائمااة بين مااا،           

  الطلب اعتبارا ملصلحة األو د(.  القاضي يفويفص

ملاااا  اااان ذلاااك و انااات حمكماااة البداياااة املخياااد حكم اااا باااامكم املساااتأنف قاااد        

استخلصااات يف إطاااار سااالطت ا التقديرياااة بصااافت ا حمكماااة املوضاااوع مااان وقاااائع امللاااف   

طعون ضادها  ومستنداته أن مصلحة البنت يف الوقت الراهن تكمن يف ضم ا إىل أم ا امل

 ااا وهااي يف حاجااة إىل حنااان وعطااف أم  10/2/2019ى ااي ماان مواليااد   لصاا رها نظاارا

لاطلك يبقاى نعاي الطااعن ب اطا اخلصاوه جمارد جادل          أيضا يف هط  املرحلة مان عمرهاا  

ىيمااا ملااا حملكمااة املوضااوع ماان ساالطة تقديريااة   رقابااة علي ااا يف ذلااك طاملااا أسساات            

وماان ااام ىااعن مااا قضااى بااه  لااف،ا الثاباات بااأورق املقضااااها علااى أساابا  سااائ ة  ااا اصاال 

 .النعي على غري أساس  حريا بالرى امكم املطعون ىيه يكون مصادىا للصوا  و

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 11/10/2021جلسة 

 .رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 . وعضوية السادة املستشارين/ حممد األمني بيب، حممد الص ري أجماظ

 (56) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  464)الطعن رقم 

 . املوضوع " سلطت ا ". نفقة( حمكمة 1

. . ماان ساالطة حمكمااة املوضااوع  ومااا يتفاارع عن ااا ماان لدمااة وغريهااا    حتديااد النفقااة  -

الادلي  اإلرشاادي   من قاانون األحاوال الشخصاية و    63دة وجو  مراعاة املعايري املبينه باملا

اا يف مساائ  األحاوال الشخصاية . للنفقاة امتيااز علاى       الصادر عن مسو رئيس دائرة القض

 .الديون سائر

 .  رد بالدلي  اإلرشادي املشار إليهالوا التحديدمثال لتقدير سائغ بالنظر إىل  -

  

 . ضرر. مسكن الزوجية. طاعة( 2

و أو د   كن مع زوجته يف بيت الزوجية من ينفال علياه مان أبوياه    حل الزوج يف أن يس -

حاال الزوجااة يف   .رط ذلااك. أ  يلحاال الزوجااة ماان ذلااك ضاارر. مااخدة ذلااك    ماان غريهااا. شاا 

احاد   مع اا تق  إذا تضررت من السكنى يف بيت يسكن ىياه  امصول على مسكن مس

 من أقار  الزوج.

سااكنى مااع احااد ماان  الاعتبااار الزوجااة مصاادقة يف ادعائ ااا حصااول الضاارر  ااا ماان     -

جماارد اطالع اام علااى امورهااا . علااة ذلااك. زوج ااا و  تكلااف بعابااات ذلااك الضاارر أقااار  

 . مثال. اخلاصة. اعتبار  ضررا . أساس ذلك

  

املقاارر يف قضاااا هااط  احملكمااة أن حملكمااة املوضااوع  اماا  الساالطة يف حتديااد      -1

   ما يتعلل بالنفقة وما يتفرع عن ا من لدمة وغريها مراعية يف ذلك املعاايري املبيناة يف   

دون رقاباة علي اا يف ذلاك ماا داه حكم اا قائماا       من قاانون األحاوال الشخصاية     63املادة 

من قاانون األحاول الشخصاية نصات      65على أسبا  سائ ة تكفي ممله  ما أن املادة 

على أن النفقة  ا امتياز على سائر الديون وأن الدلي  اإلرشاادي املعماول باه ناص علاى أن      

 2000ر ناا باني   ألاف تقاد   40ألاف و  30قدر نفقة الزوجة اليت ياتاوح دلا  زوج اا باني     
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ألااف تقاادر  30ألااف إىل  20وأن نفقااة سااتة أو د يكااون لوالاادهم دلاا  مااا بااني   2500و

 30درهم وأن مبلغ استقداه اخلادمة بالنسابة ملان ياتاوح دللاه ماا باني        6000نبلغ أقله 

 درهم. 1000ويكون راتب ا يف هط  امالة  10000ألف يقدر نبلغ  40ألف و 

درهم ىعن امكام املطعاون    30100عن معتىا بأن راتبه يبلغ ملا  ان ذلك و ان الطا

ىيه الطي راعى يف تأييد  ملا قضى به امكم املستأنف من  حتدياد نفقاة زوجاة الطااعن     

املطعاون ضاادها وأو د  السااتة من اا و ااطلك يف تقاادير  ملاا ألاازه بااه الطااعن ماان حتديااد     

يف الادلي  اإلرشاادي املعماول باه ملتفتاا      مبلغ استقداه لادماة ومبلاغ راتب اا املعاايري املبيناة      

عما ذ ر  الطاعن من أن عليه بع  الديون ألن النفقة  ا امتيااز علاى الاديون و  ينظار     

عند تقديرها إىل ما على املنفل مان دياون تقاده النفقاة قانوناا علي اا ىعناه يكاون مصايبا          

املطعااون ضاادها  و  ينااال ماان ذلااك مااا ذ اار  الطاااعن ماان أن اخلادمااة موجااودة ا ن ألن  

صرحت أماه احملكمة بأن اخلادماة املوجاودة   تقاوه خبادمت ا هاي واألو د علاى الوجاه        

املعتاد  ما أن امكم املستأنف ألزمه نصروىات استقدام ا    سانتني اعتباارا مان    

تاري  صدور امكم وعلى ذلك ىعذا  انت اخلادمة موجودة ىعاال  ماا يقاول الطااعن     

تلزمه نصروىات استقداه لادمة الرة إ  إذا صارت اخلادماة غاري    ىعن ج ة التنفيط لن

موجودة ىعال ومن ام يكاون هاطا النعاي جاد  موضاوعيا يف مساائ  الواقاع الايت تساتق           

نق  ممااا يااتعني معااه  بااالرأي ىي ااا حمكمااة املوضااوع وتنحساار عن ااا رقابااة حمكمااة الاا   

 .رى  هطا النعي

اعن يف نعيااه هااطا الاايت اعتمااد علي ااا الطاا  ماان قااانون ا حااوال الشخصااية  76املااادة  -2

أحقية الازوج يف أن  يساكن ماع زوجتاه يف بيات الزوجياة مان ينفال علياه مان            اشتطت يف

أبويااه وأو د  ماان غريهااا أن   يلحاال الزوجااة ماان ذلااك ضاارر ومفاااد ذلااك ا شااتاط أن          

الزوجااة إذا تضااررت ماان السااكنى يف بياات يسااكن ىيااه زوج ااا مع ااا أحاادا ماان أقاربااه      

لبت امصول على مسكن مستق  ىعن ا تكون حمقاة يف هاطا الطلاب و  يناايف ذلاك      وط

 نص املادة املط ورة ب  يتفل معه.

ملا  ان ذلك و ان امكم املطعون ىيه أسس ما قضى به من إلزاه الطااعن باأن ياوىر    

لزوجته املطعون ضادها مساكنا مساتقال   تساكن ىياه معاه أماه علاى ماا اساتقر علياه            

حملكمة عمال بالفقه املالكي املعمول به يف الدولاة مان أن للزوجاة امال يف     قضاا هط  ا

أن تارى  السااكن يف بياات يسااكن زوج ااا ىيااه مع ااا أحاادا ماان أقاربااه إذا تضااررت ماان  

ذلك ملا يف ذلك من ضرر علي ا وأن ا مصدقة يف إدعائ ا حصول الضارر  اا مان ساكنى     
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ن يف جمارد اطالع ام علاى أمورهاا     مع أحد من أقارباه و  تكلاف بعاباات ذلاك الضارر أل     

اخلاصة ب ا ضرر علي ا  ما نص عليه الدسوقي يف حاشيته على الدردير على فتصار  

وأن  ااا اماال يف أن   )و ااا ا متناااع ماان أن تسااكن مااع أقاربااه(    للياا  عنااد قااول للياا :   

ترى  السكن مع أحد من أقارباه إذا أدعات أن يف ذلاك ضاررا علي اا ولاو  انات سابل         

بالسكنى مع ذلك القريب ىعن امكم املطعون ىيه الطي أساس قضااا  علاى     أن رضيت

هطا النحو يكون مصيبا ىيما قضى به ومن ام يكون هطا النعي غاري قاائم علاى أسااس     

 .حريا بالرى 

 احملكماااااااااااااة

حيااااث تاااابني ماااان األوراق أن املطعاااااون ضاااادها أقاماااات لااااادة ابتدائيااااة العااااني بتااااااري         

وطلبت ىي ا باعلزاه الطااعن باأن     189/2021عن الدعوة رقم ضد الطا 16/2/2021

، .…، .…، ……، ..…، ..……)يااااخدي  ااااا نفقت ااااا الزوجيااااة ونفقااااة أو دهمااااا   

وبعلزامه بتاوىري مساكن زوجياة     2020اعتبارا من تاري  ا متناع ش ر نوىمي  (..……

 ا  سانة   درهام عان    20000وبدل استقداه لادمة باإلضاىة إىل راتب اا الشا ري ومبلاغ    

مقاباا  املصااروىات الدراسااية لااالو د واملواصااالت ىحكماات حمكمااة البدايااة بتاااري          

درهاام  2000بااعلزاه الطاااعن بااأن يااخدي للمطعااون ضاادها نفقااة زوجيااة       27/4/2021

مبلااااااغ  (..……، ..…، ..……، ……، ..………، ..……)ونفقااااااة أو دهمااااااا 

رة عليااه العاارص   درهاام شاااملة املأ اا  وامللاابس واملواصااالت والتطبيااب ومااا جاا        6000

ومااني سااقوط   1/2/2021والعااادة ماان الضااروريات تسااري شاا ريا اعتبااارا ماان تاااري      

الفاارا شاارعا وباارى  مااا عاادا ذلااك ماان طلبااات ىاسااتأنف الطاااعن با سااتئناص رقاام          

 30/6/2021وبتاااري   311/2021واملطعااون ضاادها با سااتئناص رقاام    306/2021

ف جزئيااا والقضاااا جمااددا بااعلزاه حكماات حمكمااة ا سااتئناص بعل اااا امكاام املسااتأن 

بأن يوىر مسكنا مناسبة للزوجة املطعون ضدها   تق  مكوناته عان   ...............الطاعن 

االم غرص و اه ومطب  ندينة العني على ان   يبعد هطا املسكن عان  املادارس الايت    

اليف درهام تكاا  10000يادرس ب اا األو د، وبعلزامااه باأن يااخدي للمطعاون ضادها مبلااغ      

درهام، والكا     1000استقداه لادمة مرة  ا  سانتني، وساداد راتب اا الشا ري بواقاع       

وبرى  ا ساتئناىني وتأيياد امكام     30/6/2021اعتبارا من تاري  هطا امكم وهو 

بطعنااه  1/8/2021املسااتأنف ىيمااا عاادا ذلااك ىطعاان الطاااعن يف هااطا امكاام بتاااري     

بواسطة حمامي ا طلبت ىي ا رىا  الطعان   املاا  وقدمت املطعون ضدها مط رة جوابية 
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وقدمت النيابة العامة مط رة ىوضت ىي ا الرأي للمحكماة الايت رأت يف غرىاة املشاورة     

 أن الطعن جدير بالنظر ىحددت لنظر  جلسة بدون مراىعة.

وحيااث ينعااى الطاااعن علااى امكاام املطعااون ىيااه فالفااة القااانون واخلطااأ يف  تطبيقااه      

ساااد يف ا سااتد ل وياابني ذلااك يف سااببني أحاادهما أن امكاام  والقصااور يف التساابب والف

املطعون ىيه ألطاأ يف تأيياد  ملاا قضاى باه امكام املساتأنف مان تقادير النفقاة الزوجياة            

 و........... .........)للمطعااون ضاادها بااألفي درهاام شاا ريا وتقاادير نفقااة أو د  السااتة من ااا         

درهااام شااا ريا  ماااا ألطاااأ يف إلزاماااه  6000نبلاااغ  (........و... و........... و........... و...........

درهام   10000للطاعن بأن يدىع للمطعون ضدها عن مصااريف اساتقداه اخلادماة مبلاغ     

   سنتني وعن راتب اخلادمة ألف درهم ش ريا ملتفتا عما بينه الطاعن أماه احملكماة  

مان راتباه بعاد لصام      درهم وأن علياه بعا  الاديون ويتبقاى لاه      30100من أن راتبه يبلغ 

ألاف درهام  ماا أن امكام املطعاون ىياه ألطاأ يف إلزاماه          20أقساط الديون أقا  مان   

للطاااعن نصااروىات اسااتقداه اخلادمااة مااع أن ااا موجااودة ىعااال ولااطلك يكااون امكاام     

املطعون ىيه الطي أاق   اه  الطاعن نبالغ   تناسب قدرته املالية و  ضرورة لبعضا ا  

 وجب نقضه.يكون معيبا نا ي

وحيث أن هطا النعي غري سديد ذلك أن من املقارر يف قضااا هاط  احملكماة أن حملكماة      

املوضااوع  اماا  الساالطة يف حتديااد  اا  مااا يتعلاال بالنفقااة ومااا يتفاارع عن ااا ماان لدمااة      

ماان قااانون األحااوال الشخصااية دون   63وغريهااا مراعيااة يف ذلااك املعااايري املبينااة يف املااادة  

ا داه حكم اا قائمااا علاى أسابا  ساائ ة تكفاي مملاه  مااا أن       رقاباة علي اا يف ذلاك ما    

من قانون األحول الشخصية نصت على أن النفقة  اا امتيااز علاى ساائر الاديون       65املادة 

وأن الدلي  اإلرشادي املعمول به نص علاى أن قادر نفقاة الزوجاة الايت ياتاوح دلا  زوج اا         

نفقاااة ساااتة أو د يكاااون   وأن 2500و 2000ألاااف تقااادر ناااا باااني    40ألاااف و 30باااني 

درهاام وأن مبلااغ   6000ألااف تقاادر نبلااغ أقلااه    30ألااف إىل  20لوالاادهم دلاا  مااا بااني   

ألااف يقاادر نبلااغ    40ألااف و  30اسااتقداه اخلادمااة بالنساابة ملاان يااتاوح دللااه مااا بااني        

 درهم. 1000ويكون راتب ا يف هط  امالة  10000

درهم ىاعن امكام املطعاون     30100 ملا  ان ذلك و ان الطاعن معتىا بأن راتبه يبلغ

ىيه الطي راعى يف تأييد  ملا قضى به امكم املستأنف مان  حتدياد نفقاة زوجاة الطااعن      

املطعااون ضاادها وأو د  السااتة من ااا و ااطلك يف تقاادير  ملااا ألاازه بااه الطاااعن ماان حتديااد  

ول باه ملتفتاا   مبلغ استقداه لادماة ومبلاغ راتب اا املعاايري املبيناة يف الادلي  اإلرشاادي املعما        
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عما ذ ر  الطاعن من أن عليه بع  الديون ألن النفقة  ا امتيااز علاى الاديون و  ينظار     

عند تقديرها إىل ما على املنفل مان دياون تقاده النفقاة قانوناا علي اا ىعناه يكاون مصايبا          

و  ينااال ماان ذلااك مااا ذ اار  الطاااعن ماان أن اخلادمااة موجااودة ا ن ألن املطعااون ضاادها    

احملكمة بأن اخلادماة املوجاودة   تقاوه خبادمت ا هاي واألو د علاى الوجاه        صرحت أماه 

املعتاد  ما أن امكم املستأنف ألزمه نصروىات استقدام ا  ا  سانتني اعتباارا مان     

تاري  صدور امكم وعلى ذلك ىعذا  انت اخلادمة موجاودة ىعاال  ماا يقاول الطااعن      

لادمة الرة إ  إذا صاارت اخلادماة غاري    ىعن ج ة التنفيط لن تلزمه نصروىات استقداه 

موجودة ىعال ومن اام يكاون هاطا النعاي جاد  موضاوعيا يف مساائ  الواقاع الايت تساتق            

بااالرأي ىي ااا حمكمااة املوضااوع وتنحساار عن ااا رقابااة حمكمااة الاانق  ممااا يااتعني معااه      

 رى  هطا النعي.

 مساكن مساتق    السبب الثاني أن امكم املطعون ىيه ألطاأ يف إلزاماه للطااعن بتاوىري    

لزوجته املطعون ضدها غري مساكن الزوجياة اماالي الاطي تساكن ىياه معاه أماه وهاطا          

من قاانون األحاوال الشخصاية أباحات للازوج       76لطأ من امكم املطعون ىيه ألن املادة 

أن يسكن مع زوجته يف بيت الزوجياة مان ينفال علياه مان والدياه وأو د  مان غريهاا وأناه          

علاى والدتاه الايت تساكن معاه يف بيات الزوجياة وهاو بيات مساتوص           هو املكلف باإلنفااق  

لشروط املسكن الشرعي ولطلك ىال حيل للمطعاون ضادها أن تارى  الساكن يف بيتاه      

الطي يسكن ىيه مع ا أمه اليت ينفل علي ا وما داه امكم املطعون ىيه ألتفت عن ذلاك  

 ىعنه يكون معيبا نا يوجب نقضه.

ماان قااانون ا حااوال الشخصااية الاايت  76يد ذلااك أن املااادة وحيااث أن هااطا النعااي غااري سااد

يساكن ماع زوجتاه يف     طا اشتطت يف  أحقية الزوج يف أناعتمد علي ا الطاعن يف نعيه ه

بيت الزوجية من ينفل عليه من أبويه وأو د  من غريها أن   يلحل الزوجة مان ذلاك ضارر    

يف بيات يساكن ىياه زوج اا     ومفاد ذلك ا شاتاط أن الزوجاة إذا تضاررت مان الساكنى      

مع ا أحدا من أقاربه وطلبت امصول على مسكن مستق  ىعن اا تكاون حمقاة يف هاطا     

 الطلب و  ينايف ذلك نص املادة املط ورة ب  يتفل معه.

ملا  ان ذلك و ان امكم املطعون ىيه أسس ما قضى به من إلازاه الطااعن باأن ياوىر     

ساكن ىياه معاه أماه علاى ماا اساتقر علياه         لزوجته املطعاون ضادها مساكنا مساتقال   ت    

قضاا هط  احملكمة عمال بالفقه املالكي املعمول به يف الدولاة مان أن للزوجاة امال يف     

أن تاارى  السااكن يف بياات يسااكن زوج ااا ىيااه مع ااا أحاادا ماان أقاربااه إذا تضااررت ماان  
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ذلك ملا يف ذلك من ضرر علي ا وأن ا مصدقة يف إدعائ ا حصاول الضارر  اا مان ساكنى      

مع أحد مان أقارباه و  تكلاف بعاباات ذلاك الضارر ألن يف جمارد اطالع ام علاى أمورهاا           

اخلاصة ب ا ضرر علي ا  ما نص عليه الدسوقي يف حاشيته على الدردير علاى فتصار   

وأن  ا امل يف أن تارى    )و ا ا متناع من أن تسكن مع أقاربه(للي  عند قول للي : 

عت أن يف ذلك ضررا علي ا ولو  انت سبل أن رضايت  السكن مع أحد من أقاربه إذا أد

بالسكنى مع ذلك القريب ىعن امكم املطعون ىيه الطي أسس قضاا  علاى هاطا النحاو    

يكااون مصاايبا ىيمااا قضااى بااه وماان ااام يكااون هااطا النعااي غااري قااائم علااى أساااس حريااا     

 بالرى .
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 13/10/2021جلسة 

 .  رئيس احملكمة –ار/ عالل لعبودي برئاسة السيد املستش

 .  وعضوية السادة املستشارين/ عبد الكريم ىرعون، حممد الص ري أجماظ

 (57) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  385)الطعن رقم 

 . . و ية. قوامة. حمكمة املوضوع. سلطت ا "حجر. أحوال شخصية. أهلية

عمااال الاايت تتتااب علي ااا أاااار   أهليااة األداا هااي  ااون الشااخص صاااما  ملمارسااة األ    -

 شرعية ومناط ا اإلدراك.

 .من قانون األحوال الشخصية 174دة من عوارا ا هلية " العته" مقصود    . املا -

املناااط يف القوامااة علااى ىاقاادة أهليااة األداا هااو حتقياال مصااام م ودىااع الضاارر عاان  -

 وقيع امجر عليه قائما.أموا م واحملاىظة علي ا ما داه العارا الطي  ان سببا يف ت

للقاضااي أن يع ااد بالقوامااة ملاان  تااار  مماان عاارص با مانااة والكفااااة والقاادرة علااى    -

القياااه نااا حيقاال مصاالحة احملجااور عليااه ودىااع الضاارر عاان أموالااه سااواا  ااان اماااجر   

 .  أو اعتباريا  منفردا  أو متعددا. أساس ذلك أو أنثى شخصا  طبيعيا اذ ر

 ىر  حالة العته وتعيني قيم.غ لتومثال لتسبيب سائ -

  

 للتعاقاد  أها   شاخص   ا   أن" الشخصية األحوال قانون من ( 159 ) املادة بنص املقرر

 يف ورد ملاا  وىقاا  األداا أهلياة  وأن "القاانون  قكام  من اا  حياد  أو أهليتاه  تسالب  مل ماا 

 يتالا  األعماال  ملمارساة  صااما  الشاخص   اون " هاي  املاادة   اط   اإليضااحية  املاط رة 

 مان  ( 174 ) للماادة  وىقاا  املقارر  أن ماا .  "اإلدراك ومناط اا  شارعية،  آااار  علي ا تتتب

 تعاريفه أحد يف وهو "العته" باهنون تلحل اليت األهلية عوارا بني من أن القانون ذات

 العواقاب  يادرك  ىاال  والقبيحاة  امسانة  األماور  باني  اإلنساان  يف املميازة  القاوة  الاتالل  "

 علاى  األماور   معاه  تادرك    مارا  ى او   املعتاادة  األعماال  يف الطبيعاي  الان ج  عان  و ارج 

 األداا أهلياة  ىاقادي  علاى  القواماة  يف املنااط  أن وقضااا  ىق ا عليه املستقر ومن ."وج  ا

 الاطي  العاارا  داه ماا  علي اا  واحملاىظاة  أماوا م  عان  الضرر ودىع مصام م حتقيل هو

 ممان   تاار   ملن بالقوامة يع د أن لقاضيل وأن قائما، عليه امجر توقيع يف سببا  ان

 ودىاع  علياه  احملجاور  مصالحة  حيقال  ناا  القيااه  علاى  والقادرة  والكفاااة  باألماناة  عارص 
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 منفاردا  اعتباريا أو طبيعيا شخصا أنثى أو ذ را اماجر  ان سواا أمواله عن الضرر

 حكام  يف يعتاي  املعتاو   إن إذ شاار الياه  امل القاانون  مان  ( 217 ) باملاادة  عماال  متعاددا  أو

 من ذات القانون. 160/2  املادة بنص عمال القاصر

 مان  أعاز  والاطي  األوراق ضامن  املقاده  الطايب  التقريار  مان  الثابات  و اان  ذلاك   ان امل

اناه " جات    23/02/2021املاخرخ يف    ..…………… نستشافى  طبياة  هناة  طارص 

 العلاوه   ناح ةالطبي اللجنة أعضاا قب من  23/2/2021مناقشة حالة املط ور اليوه 

التقريار    علاى  ا طاالع  مت  ماا  – باأبوظيب  – الطبياة  ..…… مديناة  يف السالو ية 

   ماا  3/11/2020( املاخرخ يف  .............)مستشافيات   .… ..…الطيب مان مستشافى   

 نستشافى  املعاا   الطبياب  ..…………… الاد تور  ماع  التليفاوني  التواصا   مت

يعاني مان لارص تتسام بتادني      " جر عليهأن املطلو  اموتبني للجنة  .……… ..……

وامكمااة والبصاارية باإلضاااىة إىل     القاادرات املعرىيااة ومن ااا اإلدراك العاااه والااطا رة    

و  ميكنااه  ،ماارا الشاال  الرعاااو مااع حااا ت متكااررة ماان تشااوو مسااتوة الااوعي         

 تضامنت   ماا " .تصريف شخون نفسه وحالتاه غاري قابلاة للتحسان وحيتااج إىل تعايني قايم       

ان املعاإ بااألمر "ماري  وطاريح      درجاة  أول حمكماة  أمااه  طعاون ضاد   امل  ودشا  شا ادة 

حملكماة   يثبات  ومل الفراو يف املستشافى واناه غاري قاادر علاى تصاريف شاخونه بنفساه."         

او  شارعا ه با  يطعن أو  الفه، أو التقرير او ما يستوجب طرحه ذلك يدح  ما املوضوع

 قانونا.

إبان املادعى    …………… طعاون ضاد   أن امل ا  ان ذلك و انات البيناة قامات علاى    مل

عليه أه  للقوامة عليه ألمانته ورشد . وأن اعتاا بع  الوراة على تعايني املادعى قيماا    

دون ، إذ أناه مل يااتم ذ اار األساابا  الاايت يسااتن دون دلياا  علاى والااد  املاادعى جاااا جمااردا 

قيما علاى   مل يقتحوا أي شخص ألر يرغبون يف تعيينه علي ا يف اعتاض م،  ما أن م

 جاور علياه   و ي  احمل اتعليه حسب ما جاا يف مط رجور املدعى عليه، سيما وأن احمل

لااه حاليااا حسااب  يتااواىر علااى ماازارع وأن ااا حتتاااج ملاان يشاارص علي ااا وأن الوضااع الصااحي  

اإلشاراص علاى    كناه مان  التقرير الطيب املنجز نعرىة احملكمة واملشاار إلياه سالفا   مي   

 .تلك املزارع
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 ااااااااااااةاحملكما

املطعاون  أن يخلط من وقائع الادعوة وساائر واائق اا ومان امكام املطعاون ىياه        وحيث    

قياادت بتاااري    لاادة حمكمااة الظفاارة ا بتدائيااة     13/2021أقاااه الاادعوة رقاام    ضااد 

حتااى ............. قيماا علااى والاد     طلاب ىي ااا وىقاا لطلباتااه اخلتامياة تعيينااه    18/2/2021

اىاة اإلجارااات اخلاصاة باه لادي  اىاة اه اات امكومياة وشابه          يتمكن من إن ااا   

امكومية والدوائر اخلاصة لكونه غري قادر على إدارة شاخونه وأمال اه. وأرىال طلباه     

 .بصورة من بطاقة هويته وهوية املدعى عليه وصورة من تقرير طيب

مااط رة  د أو د املاادعى عليااهاحاا  ....................و ياا   ....................وحيااث قااده األسااتاذ 

مل يبني ماهية أمالك املادعى علياه الايت تساتدعى تعايني قايم        يجوابية جاا ىي ا أن املدع

عليه إلدارت ا ومل يبني ماهية التصرىات اليت قاه ب ا املدعى عليه وتعتي صاادرة مان غاري    

  تااير ذي أهليااة حتااى ميكاان أن يتعلاا  ب ااا ومل ياابني أي نااوع ماان التصاارص أتاهااا والااد        

الطلب، ىاملدعى عليه مل يبدد أمواله ومل يتصرص يف شيا ساواا بعاوا أو بادون عاوا     

لاارين ومل يااأت بااأي عماا  مااادي أو قااانوني يااير طلااب    ماان ممتلكاتااه   ئاومل ي ااب شااي

 ،...........، ...........، ...........، ...........، ........... ...........،، ...........املااادعى، وحضااار األو د ) 

، وأن والاد  يعاي،   ي( وأابتوا أماه احملكمة رىض م لطلب املدع...........و ...........، ...........

تواصااا  ماااع  05/10/2020معاااه وتتحسااان حالتاااه وياااداوه علاااى العاااالج، وأناااه بتااااري    

تصاال املرئاي وحارر و الاة عاماة، وأن املادعى علياه لايس         الكاتب العادل عان طريال ا    

شااي عليااه ماان التبديااد وأن املمتلكااات  لاا ا ماازارع تاادار نعرىااة عمااال     لديااه شاايا  

ولدياااه معااااو تقاعااادي شااا ري ولااايس هنااااك شااار ات أو مخسساااات مالياااة أو لالىاااه    

الرسااااوه  ييلااااتمس امكاااام باااارى  الاااادعوة وإلاااازاه املاااادع  طلكلاااا ،تسااااتدعى اإلدارة

 ف.واملصاري

و ياا  املاادعي ...........حضاار األسااتاذ  24/03/2021وبناااا علااى إدراج الاادعوة  لسااة 

تصاال املرئااي عان بعاد  مااا حضار األسااتاذ      ماا حضار املاادعي بشخصاه عان طرياال ا     

تصاال املرئاي   عان طريال ا    احاد أو د املادعى علياه    ............ املدعي املسمى و ي ...........

مان  وختلف مان الورااة احملاتملني  ا       (...........و...........)ن احضر الشاهد ما عن بعد، 

اللاطين شا دا علاى انفاراد بعاد       ، وقررت احملكمة ا ستماع للشااهدين (...........و ...........)

(  ...........بااأن املاادعى عليااه )  وللماادعي واملاادعى عليااه    مااا عرىت أداا الاايمني القانونيااة ن 

وأنااه غااري قااادر علااى تصااريف شااخونه بنفسااه، وأن   املستشاافىمااري  وطااريح الفااراو يف 
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يصالح باأن يكاون قيماا  علياه إلدارة شاخونه وأموالاه وا شاراص علياه ألمانتاه            بنها ياملدع

 .ورشد  وأنه يتصف بسلوك حسن

وتعاايني ........... حكماات احملكمااة بااامجر علااي املاادعى عليااه  30/03/2021وبتاااري  

قيمااا عليااه بااال أجاار تكااون م متااه إدارة أمااوال احملجااور عليااه واسااتثمارها      ........... بنااه ا

 ااا واإلنفاااق من ااا عليااه وعلااى ماان تلزمااه نفقاات م باااملعروص دون تقصااري أو تبااطير         وحفظ

والتوقيع نيابة عناه لادة مجياع إدارات الدولاة واملخسساات امكومياة وشابه امكومياة         

والشر ات واملكاتب وغريها و  جيوز لاه القيااه باأي تصارص ناقا  للملكياة يف أماوال        

ستاله أموال احملجور عليه وماا ياخول   اله امل يف احملجور عليه إ  بعذن من احملكمة، و

إلياااه مااان أماااوال وأن ياااودع قائماااة ب اااا قلااام  تاااا  احملكماااة وتقاااديم حساااابات دورياااة     

للمحكمة عن تصرىاته يف إدارة أموال احملجور عليه  ا  االااة أشا ر. وحتميا  املادعى      

 .مصروىات الدعوة

وبتاااري   24/2021اص رقاام مل ياارا املاادعى عليااه ب ااطا امكاام ىطعاان عليااه با سااتئن 

 حكمت احملكمة برى  ا ستئناص وتأييد امكم املستأنف. 26/5/2021

........... الد  املدعى عليه بو الاة احملاامي  بصفته و يال عن و...........املستأنف  ىلم يرا

بواسااطة  املطعااون ضااد  مااط رة جوابيااة  ب ااطا امكاام ىأقاااه عليااه طعنااه املاااا  وقااده     

النيابااة العامااة  ،  مااا قاادمت  طلااب يف ن ايت ااا رىاا  الطعاان    ............. حماميااه ا سااتاذ 

، ورأت هااط  ا لاارية يف غرىااة املشااورة ان   تفااوي  الاارأي للمحكمااة مااط رة رأت ىي ااا  

ماان قااانون   183/2عمااال بأحكاااه املااادة   الطعاان جاادير بااالنظر ىحااددت لنظاار  جلسااة   

وادرج الطعاان يف جلسااة  .2018لساانة  18ا جاارااات املدنيااة  مااا عاادلت بالقااانون رقاام  

، ىحضر الطاعن بصفته و ايال عان والاد  وحضار  انباه حمامياه  ماا        8/9/2021

عاان املطعااون ضااد ، ىقااررت احملكمااة التأجياا  هلسااة     ...........حضاار احملااامي األسااتاذ  

ليقااده الطاااعن طلااب ادلااال مجيااع الوراااة احملااتملني يف الاادعوة طبقااا         15/9/2021

جااارااات املدنياااة ومت ادلاااا م نقتضاااى الطلاااب املقاااده بتااااري  مااان قاااانون اإل 96للماااادة 

ىأجلااات  دلاااال احملكاااوه علياااه باااامجر وإعاااالن املااادللني بامضاااور    19/9/2021

ىلاام حيضاار احااد    6/10/2021، ىأجلاات علااى امالااة هلسااة    29/9/2021هلسااة 

 ىاعطيت الكلمة للسيد احملامي العاه ىفوا الرأي للمحكمة.

علااى امكاام املطعااون ىيااه اخلطااأ يف تطبياال القااانون وفالفااة       وحيااث ينعااى الطاااعن   

الثاباات يف األوراق والفساااد يف ا سااتد ل والقصااور يف التساابيب وا لااالل قاال الاادىاع      
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امكم املطعون ىيه مل يألط با عتبار اعتاا مجع  اثري مان    ويشرح ذلك يف قوله ان

م ا قر  لوالدهم وا درة قالتاه  ا لوة وا لوات والزوجة على طلب املطعون ضد  وان 

الصحية و ان على امكم املطعون ىيه ا لط برأي م وال اا تعايني املطعاون ضاد  قيماا     

عتاه واهناون   توقيعاه ا  علاى مان اصاابه جناون او     على والادهم لاصاة وان امجار   ياتم     

ر اي مان  يثبت بتقرير طيب والسفه والعته يثبت مان التصارىات القانونياة الطائشاة ومل يقا     

الش ود ان الطاعن سفيه او جمنون او به عته ب  اقتصرت اقوا م على انه طريح الفاراو  

وليس    طريح ىراو يلزمه امجر وتعيني قيم علياه،  ماا مل يارد امكام املطعاون      

ىيه على دىاع الطاعن املتضامن عاده قباول طلاب تعايني قايم لعاده الطلاب بتوقياع امجار           

الطلاب وعاده بياان ا ساس الواقعياة والقانونياة الايت باإ علي اا           او  وللتج ي  الطي شا 

 ما لالف امكم املطعاون ىياه التو يا  الرمساي العااه الشاام  املعطاى مان الطااعن          

 مااا ان حمكمااة الظفاارة رىضاات ا ماار علااى عريضااة الااطي تقااده بااه        ..............لولااد  

ممااا ياادل ان الطاااعن   املطعااون ضااد   يقاااص الو الااة املااط ورة وقااررت رىاا  الطلااب    

معاىى وقادر على التمييز وتصريف شخونه بنفسه وواقع امال انه يعاي، ويقايم ماع ولاد      

 .الطي قده هطا الطعن نيابة عنه ...........

 قاانون  مان  ( 159 ) املاادة  بانص  إناه مان املقارر   وحيث إن هطا النعي غري ساديد، ذلاك      

 من اا  حياد  أو أهليتاه  تسالب  مل اما  للتعاقاد  أها   شاخص   ا   أن" الشخصاية  األحاوال 

 هاي  املاادة   اط   اإليضااحية  املاط رة  يف ورد ملاا  وىقاا  األداا أهلياة  وأن "القاانون  قكم

 ومناط اا  شارعية،  آااار  علي اا  تتتاب  الايت  األعماال  ملمارساة  صااما  الشاخص   اون "

 عاوارا  باني  مان  أن القاانون  ذات مان  ( 174 ) للماادة  وىقاا  املقارر  أن ماا .  "اإلدراك

 يف املميازة  القاوة  الاتالل  " تعاريفاه  أحاد  يف وهاو  "العتاه " بااهنون  تلحال  الايت  هلياة األ

 يف الطبيعاي  الان ج  عان  و ارج  العواقاب  يدرك ىال والقبيحة امسنة األمور بني اإلنسان

 ىق اا  علياه  املساتقر  ومن ."وج  ا على األمور  معه تدرك   مرا ى و  املعتادة األعمال

 الضارر  ودىع مصام م حتقيل هو األداا أهلية ىاقدي على قوامةال يف املناط أن وقضاا

 علياه  امجار  توقياع  يف ساببا   اان  الاطي  العاارا  داه ماا  علي اا  واحملاىظاة  أموا م عن

 والقادرة  والكفاااة  باألماناة  عارص  ممن  تار  ملن بالقوامة يع د أن للقاضي وأن قائما،

 امااجر   ان سواا أمواله عن الضرر ودىع عليه احملجور مصلحة حيقل نا القياه على

 مان  (217) باملاادة  عماال  متعاددا  أو منفاردا  اعتبارياا  أو طبيعياا  شخصاا  أنثاى  أو ذ ارا 
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مان   160/2املاادة  بانص  عماال  القاصار  حكام  يف يعتاي  املعتاو   إن إذ شار الياه امل القانون

 ذات القانون.

 مان  أعاز  والاطي  اقاألور ضامن  املقاده  الطايب  التقريار  مان  الثابات  و اان  ذلاك   ان امل

اناه " جات    23/02/2021املاخرخ يف    الطبياة ........... مديناة  نستشفى طبية هنة طرص

 العلاوه   ناح الطبية اللجنة أعضاا قب من  23/2/2021مناقشة حالة املط ور اليوه 

التقريار الطايب     علاى  ا طاالع  مت  ماا  – بأبوظيب – الطبية........... مدينة يف السلو ية

 مت  ماا  3/11/2020( املاخرخ يف  ...........)مستشافيات   ..……مستشافى مديناة   مان  

وتابني  ...........  مديناة  نستشافى  املعاا   الطبياب ........... الاد تور  ماع  التليفاوني  التواص 

يعاااني ماان لاارص تتساام بتاادني القاادرات املعرىيااة ومن ااا  " أن املطلااو  امجاار عليااهللجنااة 

وامكمااة والبصاارية باإلضاااىة إىل ماارا الشاال  الرعاااو مااع    اإلدراك العاااه والااطا رة

و  ميكناه تصااريف شاخون نفسااه وحالتااه    ،حاا ت متكااررة مان تشااوو مساتوة الااوعي   

 طعاون ضاد   امل شا ود  شا ادة  تضامنت   ماا " .غري قابلاة للتحسان وحيتااج إىل تعايني قايم     

ى واناه غاري   ان املعإ باألمر "مري  وطريح الفراو يف املستشاف  درجة أول حمكمة أماه

التقريار   ذلاك  يادح   ماا  حملكماة املوضاوع   يثبات  ومل قادر على تصريف شخونه بنفسه."

 او قانونا. شرعاه ب يطعن أو  الفه، أو او ما يستوجب طرحه

إبان املادعى علياه أها      ........... طعاون ضاد   ا  ان ذلاك و انات البيناة قامات علاى أن امل     مل

اا بع  الوراة على تعيني املدعى قيما علاى والاد    للقوامة عليه ألمانته ورشد . وأن اعت

، إذ أنااه مل يااتم ذ اار األساابا  الاايت يسااتندون علي ااا يف     دون دلياا  املاادعى جاااا جمااردا 

اعتاض م،  ما أن م مل يقتحوا أي شخص ألار يرغباون يف تعييناه قيماا علاى املادعى       

يتاواىر   علياه   جاور و ي  احمل اتعليه حسب ما جاا يف مط رجور عليه، سيما وأن احمل

لااه حاليااا حسااب التقرياار  علاى ماازارع وأن ااا حتتاااج ملاان يشاارص علي ااا وأن الوضااع الصااحي 

اإلشااراص علااى تلااك   كنااه ماانالطاايب املنجااز نعرىااة احملكمااة واملشااار إليااه ساالفا   مي   

 .املزارع
 

********* 
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 )أحوال شخصية( 13/10/2021جلسة 

 .حملكمةرئيس ا –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 . مصطفى عبيد، عبد الكريم حممد ىرعونوعضوية السادة املستشارين/ 

 (58) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  540)الطعن رقم 

 .. حمكمة املوضوع " سلطت ا"حضانة

جواز بقاا احملضون مع أمه ولو بعد زواج ا من اجنيب عناه متاى قادرت احملكماة أن      -

 .ضي ذلك. مثالتمصلحة احملضون تق

  

يشاتط يف اماضان زياادة علاى     من قانون ا حوال الشخصية اناه   144ملقرر بنص املادة ا

اماارأة ان  اماضاانة  اناات إذا ماان ذات القااانون انااه  143املااادة  الشااروط املااط ورة يف 

لاالص ذلاك    زوج أجنيب عن احملضون دل  ب اا ا  إذا قادرت احملكماة    لالية من تكون

   .ملصلحة احملضون

ا ه هااي أحاال الناااس قضااانة ولاادها احملضااون ومقدمااة علااى     اناات ملااا  ااان ذلااك، و 

او ان زوج ااا قااد أضاار   غريهااا يف امضااانة، إ  إذا اتصاافت نااا مينااع امضااانة عن ااا،      

، و اان احملضاونان يف سان صا رية     ما يضر باحملضونني قو  او ىعال بسلو ه او اىعاله

مان غريهاا ألن    ماا فل وأحن علي أشوحيتاجان ىي ا اىل رعاية والدت ما اماضنة اليت هي 

األص  يف مشروعية امضانة هو الرىل باحملضاون وتاأمني أ اي قادر مان مصاامه وان       

املقصااود من ااا القياااه بشااخون الصاايب ألنااه للاال ضااعيفا    يقااوه بنفسااه ىقااده الشااارع يف    

امضااانة ماان هااو أشاافل بطبعااه علااى احملضااون وأرىاال بااه ماان غااري ، ىاااأله مقدمااة يف          

ملزيااد شاافقت ا وصاايها ومل يقااده املطعااون ضااد  للمحكمااة ماان النساااا ماان        امضااانة 

 .ما وبقي  المه يف هطا الشأن مرسال بدون دلي والعناية ب  ماتع دت برعايت 

 احملكماااااااااااااة

وحيااث إن وقااائع الاادعوة تااتلخص  مااا يتاابني ماان امكاام املطعااون ىيااه وماان سااائر            

ملطعاون ضادها، الادعوة    الظفارة ا بتدائياة ا  ة األوراق، يف أن الطاعن أقاه لادة حمكما  

طلاااب امكااام ىي اااا باساااقاط حضاااانة    6/4/2021أودعااات بتااااري   26/2021رقااام 
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 املصااروىات ومقاباا  أتعااا  احملاماااة ابإلزامللمحضااونني وضاام ما اليااه و املطعاون ضاادها 

 ......... 28/11/2011موالياد   – ......أعب من اا ا بانني )  و انت زوجته   الى سند أنع

تزوجات مان أجانيب عان     قاد  لي اا، و ا( وبعد طالقه أسندت امضانة 3/8/2013مواليد 

يف املطالباااة بساااقوط حضاااانة  الطااااعن احملضااونني وهاااطا مااان األسااابا  الااايت تثباات حااال  

ه، ساايما وأنااه تتااوىر ىيااه  اىااة املقومااات وشااروط طلااب    ياالاواساانادها  املطعااون ضاادها

وأرىاال  .قااانون األحااوال الشخصااية ( ماان144حضااانة األبناااا املنصااوه علي ااا يف املااادة ) 

أحااوال الظفاارة  13/2014طلبااه بصااورة ماان حمضاار منطااوق امكاام يف الاادعوة رقاام   

وصورة من لالصة القيد وصورة من بطاقة هوية وصورة من قارار هناة التوجياه األساري     

 .بعده املمانعة من اإلحالة إىل احملكمة املختصة وصورة من و الة قانونية

مل يقااده مسااتند   طاااعنمااط رة جوابيااة جاااا ىي ااا أن ال طعااون ضاادها  امل وحيااث قاادمت

مااان أجااانيب عااان احملضاااونني،  ماااا أناااه   يتاااوىر ىياااه أي شااارط مااان شاااروط      اااازواج

امضااانة، إذ لاايس عنااد  ماان النساااا ماان يصاالح للحضااانة وهااطا شاارط جااوهري باانص         

ت م نازع م  ويعيشاون مع اا ولايس مان مصالح      2014القانون، وأن األو د مع اا مناط عااه    

يعلام أن ام ساعداا هنااك، ىضاال عان        طااعن ا وترعرعوا ىي اا، وأن ال أومن البيئة اليت نش

أنه مل يلتازه يف اإلنفااق علاى احملضاونني و  يلتازه باملواعياد احملاددة للادىع وأناه متوقاف           

ألجلااه تلااتمس رىاا    اعاان الاادىع منااط االاااة أشاا ر وإن ااا هااي الاايت تتااوىل اإلنفاااق علي ماا    

بأحقيت اا يف   تقبول الدعوة لرىع اا قبا  األوان لوجاود حكام قضاائي باا       عدهو الدعوة

قااده و ياا   و .املصااروىات وأتعااا  احملاماااة  ب طاااعنامضااانة ومل يااتم إل ااا   وإلاازاه ال   

طعااون مااط رة تعقيبيااة أ ااد ىي ااا مااا جاااا يف صااحيفة الاادعوة، مضاايفا أن امل  طاااعنال

لر لقاده اإلاباات علاى زواج اا با     مل تنكر زواج ا بأجنيب ولكن ا ادعت أناه مل ي  ضدها

، وأماا   اا وأنه يلتمس فاطبة اه ات الرمسية للحصول على مستند رمساي إلاباات زواج  

خبصااوه عااده تااوىر  علااى شااروط امضااانة ىااعن ذلااك  اااله مرساا  إذ أنااه تتااوىر ىيااه   

 اىااة مقومااات وشااروط امضااانة احملااددة طبقااا لنصااوه القااانون وأنااه يطلااب توجيااه      

ا بعده زواج ا بشخص أجنيب. ألجله يلتمس امكم بأساقاط حضاانة   اليمني امامسة  

 الزواج ا من رج  ألر أجنيب عن احملضونني وامكام بضام حضاانت م    طعون ضدها امل

مط رة تعقيبياة   طعون ضدهاقدمت املام  .الرسوه واملصاريفبها طعون ضدله وإلزاه امل

ماط رت ا اهوابياة الساابقة،    جسكت ىي ا بكاىة أوجاه الادىاع والطلباات الاواردة يف     

تصالح  مان    تتاوىر ىياه شاروط امضاانة ألناه لايس لدياه مان النسااا           طاعنمضيفة أن ال
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للحضانة وأنه مل يرد على هطا الدىع، وأن قوله توجيه اليمني امامسة جاا متعسافا ألناه   

مان  ملزه بتقديم الدلي  على دعاوا  طبقاا لقاانون اإلاباات،  ماا أناه يتعاارا ماع أقوالاه          

 ون ا مل تنكار الازواج باأجنيب،  ماا أناه مل يتعارا ملصالحة احملضاونني اللاطين مان           

 .  طاعنن العي، مع الايرىض اوأن مطعون ضدها امل االبقاا مع أم م امصلحت م

 .حكمت احملكمة  برى  الدعوة وإلزاه املدعى املصروىات 23/05/2021وبتاري  

بتااري   املقياد   47/2021تئناص رقام  با سا مل يرا الطااعن ب اطا امكام ىطعان علياه      

21/6/2021. 

 حكمت احملكمة برى  ا ستئناص وتأييد امكم املستأنف. 4/8/2021وبتاري  

قاده املطعاون   مل ت، طعن الطاعن يف هطا امكام باالطعن املااا . و   5/9/2021وبتاري   

رأي وقدمت النيابة العامة ماط رة ىوضات ىي اا الا     رغم اعالن ا،ضدها مط رة جوابية 

للمحكمة ورأت هط  األلرية يف غرىة املشورة أن الطعان جادير باالنظر، ىحاددت جلساة      

من قاانون ا جارااات املدنياة  ماا عادلت بالقاانون        183/2عمال بأحكاه املادة لنظر  

   .2018لسنة  18رقم 

امكام املطعاون ىياه يف تطبيال      يف اربعة وجو  متخاطة مان لطاأ    وحيث إن الطاعن ينعى

ىيمااا قضااى بااه ماان ان مصاالحة احملضااونني بقائ مااا مااع      القصااور يف التساابيب  القااانون و

املطعون ضدها رغم صحة زواج ا من أجنيب عن ما وان مصلحت ما هي يف وجودهماا ماع   

والدهما الطاعن الطي لديه زوجته املستعدة للعناياة ب ماا ورعايت ماا مماا يساتوجب نقا        

 امكم املطعون ىيه.

مااان قاااانون ا حاااوال   144ذلاااك ان املقااارر بااانص املاااادة    وحياااث إن النعاااي غاااري ساااديد،  

مان ذات   143املاادة   يشتط يف اماضن زيادة على الشروط املط ورة يف الشخصية انه 

زوج أجنيب عن احملضون دلا    لالية من امرأة ان تكون اماضنة  انت إذا القانون انه

   .لالص ذلك ملصلحة احملضون ب ا ا  إذا قدرت احملكمة

ا ه هااي أحاال الناااس قضااانة ولاادها احملضااون ومقدمااة علااى    ان ذلااك، و اناات ملااا  اا

او ان زوج ااا قااد أضاار   غريهااا يف امضااانة، إ  إذا اتصاافت نااا مينااع امضااانة عن ااا،      

، و اان احملضاونان يف سان صا رية     ما يضر باحملضونني قو  او ىعال بسلو ه او اىعاله

مان غريهاا ألن    ماا أشفل وأحن علي ليت هي وحيتاجان ىي ا اىل رعاية والدت ما اماضنة ا

األص  يف مشروعية امضانة هو الرىل باحملضاون وتاأمني أ اي قادر مان مصاامه وان       
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املقصااود من ااا القياااه بشااخون الصاايب ألنااه للاال ضااعيفا    يقااوه بنفسااه ىقااده الشااارع يف    

 امضااانة ماان هااو أشاافل بطبعااه علااى احملضااون وأرىاال بااه ماان غااري ، ىاااأله مقدمااة يف         

امضااانة ملزيااد شاافقت ا وصاايها ومل يقااده املطعااون ضااد  للمحكمااة ماان النساااا ماان         

 .ما وبقي  المه يف هطا الشأن مرسال بدون دلي والعناية ب  ماتع دت برعايت 

 

******** 
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 )أحوال شخصية( 18/10/2021جلسة 

 . رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 . رين/ حممد األمني بيب، حممد الص ري أجماظوعضوية السادة املستشا

 (59) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  571، 554)الطعنان رقما 

 . نفقة.( حكم " تسبيبه. تسبيب غري معيب ". طالق. نشوز1

التفات امكم عما أاار  الطاعن حول سقوط حل املطعون ضادها يف النفقاة بسابب     -

 اا يف البعاد عان اميااة      م وهاو ماا يعتاي عاطرا     ألطا  من ادعائ ا بأنه طلق ا اال الروج 

 صحيح. .الزوجية

  

( إابات " بوجاه عااه " " ال قارار" .تساجي . طاالق . رجعاه . شاريعة إساالمية . ماطاهب          2

 ىق يه . 

 .ي بش ادة شاهدين أو باإلقرارابوت الطالق أماه القاض -

 .  حيكم القاضي بالطالق إ  إذا حتقل من توىر واحد ىي ما -

 إىل املال. ا ئلةميني اإلنكار   توجه إىل اخلصم املنكر إ  يف الدعاوة املالية أو -

قضاا امكم برى  طلب الطاعنة إابات طالق ا من املطعون ضادها تأسيساا علاى     -

انكااار األلااري يف مجيااع مراحاا  التقاضااي مااا ادعتااه الطاعنااة ماان ارساااله  ااا رسااالة            

طلقااة مكملااة للااثالم وعااده تقاادمي ا أي واحااد ماان    الواتسااا  الاايت تضاامن أنااه طلق ااا   

. إلياه نكاار  اليت ادعت ا ورى   توجيه مياني ا  الدليلني املشار إلي ما على واقعة الطالق 

 .  صحيح

جسك ا بوقوع الطالق بالكتابة من لالل رسالة الواتسا  املشار إلي ا غري مقباول   -

 .  دلي  مقبول نسبت ا إليهالطاعنة بثبت املطعون ضد  ومل تما داه قد انكرها 

  

املقاارر يف قضاااا هااط  احملكمااة أن حملكمااة املوضااوع  اماا  الساالطة يف حتصااي    -1

ى م الواقع يف الدعوة واساتنتاج ماا يتتاب عان ذلاك الواقاع مماا يتتاب علياه امكام يف           

الدعوة ويدل  يف ذلك تقدير احملكمة للعطر الشارعي الاطي ياير للزوجاة أن ختارج مان       

 وجية و  يكون ذلك اخلروج سببا لسقوط حق ا يف النفقة.مسكن الز



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

355 

ملا  ان ذلك و انت املطعون ضدها ادعات أن الطااعن طلق اا طلقاة االثاة وأن ذلاك هاو        

سبب لروج ا من مسكن الزوجية وعاده عودت اا إلياه ىاعن امكام املطعاون ىياه الاطي         

قاة الزوجياة باني الطارىني     اعتي أن حق اا يف النفقاة الزوجياة ماا زال اابتاا  ساتمرار العال      

حتااى ا ن ملتفتااا عمااا أاااار  الطاااعن حااول سااقوط حق ااا يف النفقااة بساابب لروج ااا ألن     

ادعااها بأن الطاعن طلق ا االاا يعتي عطرا  ا يف البعد عن امياة الزوجية معه يكاون  

 .مصيبا ومن ام يكون هطا النعي غري قائم على أساس حريا بالرى 

يف شأن تعدي  بعا  أحكااه قاانون ا حكااه      2020لسنة  5قم املرسوه بقانون ر -2

مان القاانون املاط ور علاى أناه يثبات الطاالق أمااه          100الشخصية نص يف تعديله للمادة 

القاضي بش ادة شاهدين أو باإلقرار ويصدر القاضاي حكماه بعاد التحقال مان تاوىر أي       

ت الطااالق يف دلاايلني ماان هااط  األماارين ومفاااد هااطا لاانص أن القااانون املااط ور حصاار ابااو 

إانني أحدهما ش ادة شااهدين والثااني اإلقارار مان الازوج املطلال وأن القاضاي   حيكام         

بالطالق إ  إذا حتقل من توىر واحد من هطين األمرين  ما أن من املتفل عليه يف الفقاه  

املالكي الطي هو أول ما أحال إليه قانون األحوال الشخصاية بالنسابة ملاا مل ياط ر ىياه      

 أن ميني اإلنكار   توجه إىل اخلصم املنكر إ  يف الدعاوي املالية أو ا ئلة إىل املال.

ملا  ان و ان الثابت من األوراق أن املطعون ضد  أنكر يف مجيع مراحا  التقاضاي ماا    

ادعتااه الطاعنااة ماان إرساااله  ااا رسااالة الواتسااا  الاايت تتضاامن أنااه طلق ااا طلقااة مكملااة   

 تقده على واقعة الطالق اليت ادعت ا أي واحد من الادليلني املشاار   للثالم وأن الطاعنة مل

إلي مااا أعااال  ىااعن امكاام املسااتأنف الااطي أسااس قضاااا  باارى  طلااب الطاعنااة إلابااات   

الطالق الطي ادعته ورى  توجيه ميني اإلنكار إىل املطعاون ضاد  علاى ماا سابل ذ ار        

ىيااه الااطي أيااد  يف ذلااك متبنيااا  وباني ذلااك بيانااا واضااحا يف أساابابه ىااعن امكام املطعااون  

أساابابه السااائ ة والكاىيااة مماا  قضااائه يكااون مصاايبا و  ينااال ماان ذلااك مااا ذ رتااه    

الطاعنااة ماان أن الطااالق يقااع بالكتابااة ألن املقصااود بااطلك الكتابااة الاايت ابتاات نساابت ا     

 للزوج أو و يله الطي لول له إيقاع الطالق وهط  الرسالة اليت نسبت ا الطاعنة للمطعاون 

ضااد  واعتيت ااا الطاعنااة طالقااا بالكتابااة انكرهااا املطعااون ضااد  ومل تثباات الطاعنااة       

بدلي  مقبول نسبت ا إليه  ما سابقت اإلشاارة إىل ذلاك ومان اام يكاون هاطا النعاي غاري          

 قائم على أساس حريا بالرى .
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 احملكماااااااااااااة

أبااااوظيب بتاااااري   وحيااااث تاااابني ماااان األوراق أن الطاعنااااة الثانيااااة أقاماااات لاااادة ابتدائيااااة 

وطلبات ىي اا إحالاة الادعوة      623/2021ضد الطاعن األول الدعوة رقم  5/4/2021

للتحقيل بكاىة طرق اإلابات نا ىي ا والقرائن وش ادة الش ود بأن املادعى علياه طلق اا    

طلقة االثة عي حماداة واتسا  و تب  ا يف الرسالة "أنيت طالل طالل طالل" وهاط  هاي   

ة وتوجيه اليمني امامسة للطاعن األول بالصي ة التالية:" أقسم باهلل العظيم الطلقة الثالث

أني مل أقم بعرسال رسالة للمدعية عي حماداة واتسا  مكتو  ىي اا "أنايت طاالل طاالل     

طالل" وهط  الطلقة الثالثة واهلل على ما أقول ش يد" وطلبت الطاعناة الثانياة أيضاا إاباات     

وبعلزامااه نااخلر الصااداق املثباات بعقااد الاازواج ونفقااة وباادل      طالق ااا ماان الطاااعن األول   

 .................. 2014موالياد   ...........)مسكن عادة ونفقاة املتعاة وإاباات حضاانت ا للولادين       

والنفقااة  1/1/2020وإلزامااه بنفقااة زوجيااة سااابقة منااط تاااري  ا متناااع    (2017مواليااد 

ة اإلجياريااة ملسااكن امضااانة وتثبيتااه  الشاا رية للمحضااونني وأجاارة حضااانة ودىااع القيماا  

 مسكن حضانة مع إلزامه بتأايثه باألااام املناساب وبعلزاماه بتاوىري واساتقداه لادماة       

وسداد مصاريف استقدام ا وراتب ا الش ري وجتديد إقامت ا عند انت ائ ا وبتاوىري ساائل   

وىري سايارة  وسداد مصاريف استقدامه وراتباه الشا ري وجتدياد إقامتاه عناد انت ائ اا وبتا       

درهاام  2000عائليااة حديثااة الصاانع وصاايانت ا وتأمين ااا ساانويا وسااداد مصاااريف الاابتول  

آ ص درهاام شاا ريا وبسااداد املصاااريف املدرسااية ماان       5شاا ريا أو دىااع باادل مواصااالت    

قرطاساااية ومالباااس وغاااري  يف  ااا  ىصااا  دراساااي لكااا  حمضاااون وبالساااماح بسااافر        

العياادين ودىااع ىااواتري املاااا والك رباااا  احملضااونني بصااحبة اماضاانة وبعلزامااه بكسااوة  

حكمت حمكماة البداياة باعلزاه الطااعن األول      10/6/2021وال از وا نتنت وبتاري  

آ ص درهاام شاا ريا تقساام   4بااأن يااخدي للطاعنااة الثانيااة نفقااة الولاادين املااط ورين مبلااغ    

لك رباااا بين مااا بالسااوية شاااملة املأ اا  وامللاابس واملواصااالت واخلدمااة ىااواتري املاااا وا      

وال اااز و اا  مااا يعااد يف حكاام العااادة والعاارص ماان الضاارورة وذلااك ماان تاااري  املطالبااة      

على أن  صم ما عسى أن مت سداد  بالنفقة املستعجلة وبعلزاماه   5/4/2021القضائية 

 1000آ ص درهام  ا  سانتني وساداد راتب اا مبلاغ        10بتكاليف استقداه لادمة مبلغ 

وبتاااااري   899/2021الثانيااااة با سااااتئناص رقاااام   درهاااام شاااا ريا ىاسااااتأنفت الطاعنااااة  

حكمت حمكمة ا ستئناص بعل اا امكم املستأنف ىيما قضى به مان   17/8/2021

رىاا  النفقااة الزوجيااة والقضاااا جمااددا بااعلزاه الطاااعن األول بااأن يخيااد للطاعنااة الثانيااة    
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م مبلاااغ ألاااف ومخسااامائة درهااا  5/4/2021واعتباااارا مااان تااااري  املطالباااة القضاااائية يف  

نفقة زوجية شاملة املأ   وامللبس والتطبيب وغري ذلك مما   تستقيم اميااة إ    1500

به وجرة عليه العرص والعادة وبتأيياد امكام املساتأنف ىيماا عادا ذلاك ىطعان الطااعن         

وطعناااات ىيااااه الطاعنااااة الثانيااااة بتاااااري       8/9/2021األول يف هااااطا امكاااام بتاااااري    

وقده    من الطاعنني ماط رة جوابياة بواساطة     وهما الطعنان املااالن 15/9/2021

حماه طلب ىي ا رى  طعن لصمه وقدمت النيابة العاماة يف  ا  مان الطعانني ماط رة      

ىوضت ىي ا الرأي للمحكمة اليت رأت يف غرىة املشورة أن  ال الطعنني جادير باالنظر   

 ىحددت لنظرهما جلسة بدون مراىعة بعدما قررت ضم ا ليصدر ىي ما حكم واحد.

 ...........................املقاه من طرص 554/2021أو : الطعن رقم 

وحيااث ينعااى الطاااعن علااى امكاام املطعااون ىيااه فالفااة القااانون واخلطااأ يف تطبيقااه        

والفساد يف ا ستد ل والقصاور يف التسابيب واإللاالل قال الادىاع ويقاول يف بياان ذلاك         

قضااى بااه ماان إلاازاه الطاااعن بااأن ياادىع مااا حاصااله أن امكاام املطعااون ىيااه ألطااأ ىيمااا 

درهام اعتباارا مان تااري  املطالباة القضاائية        1500للمطعون ضادها نفقاة زوجياة قادرها     

مان قاانون األحاوال الشخصاية مان ساقوط نفقاة         171وهطا فالف ملا نصات علياه املاادة    

الزوجة إذا لرجت من مسكن الزوجية بدون عاطر شارعي وامتنعات مان العاودة إلياه وملاا        

نت املطعاون ضادها مقارة بأن اا لرجات مان مساكن الزوجياة قبا  إقامت اا لادعواها             ا

املاالة الايت طلبات ىي اا إاباات طاالق الطااعن  اا ومل تعاد إىل مساكن الزوجياة إىل ا ن           

ىعن امكم املطعون ىياه الاطي قضاى  اا بالنفقاة الزوجياة يف هاط  امالاة يكاون معيباا           

 نا يوجب نقضه.

غري سديد ذلك أن من املقارر يف قضااا هاط  احملكماة أن حملكماة      وحيث أن هطا النعي 

املوضوع  ام  السلطة يف حتصي  ى م الواقاع يف الادعوة واساتنتاج ماا يتتاب عان ذلاك        

الواقااع ممااا يتتااب عليااه امكاام يف الاادعوة وياادل  يف ذلااك تقاادير احملكمااة للعااطر          

ون ذلاك اخلاروج ساببا    الشرعي الطي يير للزوجة أن خترج من مسكن الزوجياة و  يكا  

 لسقوط حق ا يف النفقة.

ملا  ان ذلك و انت املطعون ضادها ادعات أن الطااعن طلق اا طلقاة االثاة وأن ذلاك هاو         

سبب لروج ا من مسكن الزوجياة وعاده عودت اا إلياه ىاعن امكام املطعاون ىياه الاطي          

باني الطاارىني  اعتاي أن حق اا يف النفقااة الزوجياة ماا زال اابتااا  ساتمرار العالقاة الزوجيااة       

حتااى ا ن ملتفتااا عمااا أاااار  الطاااعن حااول سااقوط حق ااا يف النفقااة بساابب لروج ااا ألن      
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ادعااها بأن الطاعن طلق ا االاا يعتي عطرا  ا يف البعد عن امياة الزوجية معاه يكاون   

 مصيبا ومن ام يكون هطا النعي غري قائم على أساس حريا بالرى .  

 ....................قاه من طرص امل 571/2021اانيا: الطعن رقم 

تنعى الطاعنة على امكم املطعون ىيه اخلطأ يف تطبيل القاانون واإللاالل قال الادىاع     

وفالفة الثابت باألوراق والقصور يف التسبيب والفساد يف ا ستد ل وتقول يف بيان ذلاك  

ساتأنف مان   ما حاصله أن امكم املطعون ىياه ألطاأ يف تأيياد  ملاا قضاى باه امكام امل       

رىاا  مااا طلبتااه ماان إابااات طااالق املطعااون ضااد   ااا طالقااا مكمااال للااثالم ملتفتااا عمااا  

قدمته الطاعنة من دلي  يثبت ذلاك وهاو رساالة أرسال ا  اا عاي الواتساا  يقاول ىي اا أناه           

مان قاانون    99طلق ا طلقاة مكملاة للاثالم وهاطا  ااص يف إاباات الطاالق عماال باملاادة          

تاانص علااى أن الطااالق يقااع باااللفظ وبالكتابااة ورسااالة املطعااون  ا حااوال الشخصااية الاايت

ضد  إلي ا عي الواتسا  تعتي طالقا بالكتابة  ما ألطأ يف تأييد  للحكم املساتأنف  

ىيمااا قضااى بااه ماان رىاا  ا سااتجابة لطلااب الطاعنااة املتعلاال بتوجيااه ميااني ا نكااار إىل     

املااط ورة الاايت أنكاار أنااه  املطعااون ضااد  لكااي حيلااف علااى أنااه مل يرساا   ااا الرسااالة    

 أرسل ا  ا ولطلك يكون امكم ا ملطعون ىيه معيبا نا يوجب نقضه.

يف شااأن  2020لساانة  5وحيااث أن هااطا النعااي غااري سااديد ذلااك أن املرسااوه بقااانون رقاام   

مان القاانون    100تعدي  بع  أحكاه قانون ا حكاه الشخصية نص يف تعديلاه للماادة   

ق أماااه القاضااي بشاا ادة شاااهدين أو باااإلقرار ويصاادر      املااط ور علااى أنااه يثباات الطااال    

القاضي حكمه بعد التحقل من توىر أي مان هاط  األمارين ومفااد هاطا لانص أن القاانون        

املط ور حصر اباوت الطاالق يف دلايلني إاانني أحادهما شا ادة شااهدين والثااني اإلقارار          

وىر واحاد مان هاطين    من الزوج املطلل وأن القاضي   حيكم بالطالق إ  إذا حتقل مان تا  

األماارين  مااا أن ماان املتفاال عليااه يف الفقااه املااالكي الااطي هااو أول مااا أحااال إليااه قااانون  

األحااوال الشخصااية بالنساابة ملااا مل يااط ر ىيااه أن ميااني اإلنكااار   توجااه إىل اخلصاام        

 املنكر إ  يف الدعاوي املالية أو ا ئلة إىل املال.

طعون ضد  أنكر يف مجيع مراحا  التقاضاي ماا    ملا  ان و ان الثابت من األوراق أن امل

ادعتااه الطاعنااة ماان إرساااله  ااا رسااالة الواتسااا  الاايت تتضاامن أنااه طلق ااا طلقااة مكملااة   

للثالم وأن الطاعنة مل تقده على واقعة الطالق اليت ادعت ا أي واحد من الادليلني املشاار   

طاعنااة إلابااات إلي مااا أعااال  ىااعن امكاام املسااتأنف الااطي أسااس قضاااا  باارى  طلااب ال  

الطالق الطي ادعته ورى  توجيه ميني اإلنكار إىل املطعاون ضاد  علاى ماا سابل ذ ار        
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وباني ذلااك بيانااا واضااحا يف أساابابه ىااعن امكام املطعااون ىيااه الااطي أيااد  يف ذلااك متبنيااا   

أساابابه السااائ ة والكاىيااة مماا  قضااائه يكااون مصاايبا و  ينااال ماان ذلااك مااا ذ رتااه    

يقااع بالكتابااة ألن املقصااود بااطلك الكتابااة الاايت ابتاات نساابت ا    الطاعنااة ماان أن الطااالق  

للزوج أو و يله الطي لول له إيقاع الطالق وهط  الرسالة اليت نسبت ا الطاعنة للمطعاون  

ضااد  واعتيت ااا الطاعنااة طالقااا بالكتابااة انكرهااا املطعااون ضااد  ومل تثباات الطاعنااة       

ك ومان اام يكاون هاطا النعاي غاري       بدلي  مقبول نسبت ا إليه  ما سابقت اإلشاارة إىل ذلا   

 قائم على أساس حريا بالرى .

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 25/10/2021جلسة 

 .  رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 . وعضوية السادة املستشارين/ حممد األمني بيب، حممد الص ري أجماظ

 (60) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  582)الطعن رقم 

يعة إسالمية. عدة. طالق. مطاهب ىق ية. حكم " تسبيبه. . شرإابات "بوجه عاه ". رجعة

 . تسبيب معيب

ينااة ولااو  ادعاااا الاازوج بعااد انقضاااا إرجاااع زوجتااه إىل عصاامته يف العاادة   يقباا  إ بب     -

بارغم   . قضااا امكام بعاباات الرجعاة    . أسااس ذلاك وعلتاه   تصادق الزوجاان علاى الرجعاة   

 .  ه ارجع زوجته يف العدة. فالفة للقانونيثبت ادعاا الزوج أن للو األوراق مما

  

إذا إدعى بعد انقضاا العدة انه ارجع زوجتاه إىل   املقرر يف قضاا هط  احملكمة أن الزوج 

الزوجاان علاى الرجعاة  لتعلق اا قال       مل يقب  قوله إ  ببيناة ولاو تصاادق   يف العدةعصمته 

مان قاانون األحاوال      109وذلك عماال بانص املاادة     النكاح ن الرجعة نثابة استداهاهلل أل

عااله الزوجاة ب اا    تواال الرجعاة وجياب إ   يف ىقرت ا الثانية علاى أنااه )   الشخصية اليت تنص

لطي له األولوياة يف التطبيال يف الدولاة    ا لالل ىتة العدة( وما هو مقرر يف الفقه املالكي

 –وصاحت رجعتاه   تصار  الفق ااي )  اه الرجعاة يف ف الشي  لليا  يف باا  أحكا    ىقد نص

وقاد قاال الشاي  الدساوقي      (.على اقرار  أو تصرىه ومبيتاه ىي اا  إن قامت بينة  –أي ابتت 

أن الازوج إذا  ليا  ماا ناه )   يف حاشيته اهازا الثااني احاد شاراح املختصار الفق اي للساي  ل       

صادق مماا   يف العدة من غري بينة و  م  إدعى من بعد انقضاا العدة أنه  ان راجع زوجته

 الزوجة صدقته على ذلك .   ق  يف ذلك وقد بانت منه ولو  انتىعنه   يصد يأتي

ملا  ان ذلك و ان املطعاون ضاد  قاد طلال الطاعناة طلقاة  أوىل رجعياة  مساندة لتااري           

طااالق املوااال نلااف التوجيااه األسااري رقاام حسااب  الثاباات ماان  اشاا اد ال 18/11/2019

ه الااااادعوة يف مواج اااااة الطاعناااااة بتااااااري      بااااانفس التااااااري   اااااام أقاااااا    7499/2019

يدعي ىي اا اناه ارجاع الطاعناة لاالل عادت ا و انات أوراق امللاف لالياة           23/3/2021

مما يثبت ما ادعا  من الرجعة لطلك ىعن امكم املطعون ىيه ملاا أياد امكام املساتأنف     

لادها  ىيما قضى به من إابات الرجعة على جمرد  علم الطاعنة ب ط  الرجعة عن طريال وا 
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يكون فالفا للقانون األمار الاطي يعرضاه للانق  وتقضاي احملكماة وىال ماا ساريد يف          

 .منطوق امكم أدنا  

 احملكماااااااااااااة

يف  الطاعنااة أقاماات دعااوة وحيااث يتاابني ماان واااائل امللااف وماان امكاام املطعاان ىيااه أن      

بتااري   رياة  حمكماة اباوظيب لالسارة والادعاوة املدنياة اإلدا     لادة  املطعون ضاد     مواج ة

املطعااون ضااد   ااان  ا أناااااااااااااااااىي  ت أوضااح 2021 /492رقاام حتاات  2021 /20/3

 2013املولااودة يف  ..........زوج ااا وىااد اعبااا علااى ىااراو الزوجيااة االاااة أو د وهاااااااااام )    

( إ  اناااااااااه طلق اااااااااا طلقاااااااااة رجعياااااااااة أوىل بتااااااااااري    2017 .............و2015 ..............

وأن عااادت ا  7499/2019حساااب الثابااات مااان ا تفااااق األساااري رقااام   18/11/2019

انت اااات ومل يراجع ااااا وقااااد اتفقااااا علااااى نفقااااة األو د نوجااااب ا تفاااااق األسااااري رقاااام      

اخلادمااة ألو د  األماار الااطي حاادا ب ااا     ة إ  أنااه مل يااوىر  وأجاارة اخلادماا  7658/2019

ضد  وإلزاماه   ن طرص املطعونإابات عده رجعت ا م قامة هط  الدعوة تطلب يف لتام اإل

 23/3/2021ا تقده املطعون ضد  بدعوة بتاري ،  مبأن يوىر  ا لادمة ألو د  من ا

جتاه وأناه طلق ااا طلقاة رجعيااة    ذ ار ىي اا أن الطاعنااة زو   516/2021 قيادت حتات رقاام  

ااام  7499/2019حسااب الثاباات ماان ا تفاااق األسااري رقاام 18/11/2019بتاااري  أوىل 

وقد أقرت اماه التوجياه األساري بالرجعاة حساب      20/1/2020بتاري  ارجع ا إىل ذمته 

وذلااك أنااه عناادما ارجع ااا ماان   1322/2021الثاباات ماان حمضاار التوجيااه األسااري رقاام  

ت إىل والاادها أليهااا بااان  ( علااى مااا ساايارته إىل بياات والاادها وعناادما وصاال  )................

، األمر الطي حادا باه إلقاماة هاط      ا ولكن والدها رى  عودت ا إليهضد  أرجع  املطعون

الدعوة يطلاب يف لتام اا امكام بعاباات مراجعتاه للطاعاة أانااا ىاتة عادت ا وامكام           

وبعد الردود واإلجارااات قضات    ............بعلزام ا بالعودة إىل مسكنه الكائن يف منطقة 

بعابااات رجعااة املطعااون    516/2021يف الاادعوة رقاام  27/7/2021احملكمااة بتاااري   

وإلزام ااا بطاعااة زوج ااا  20/1/2020د  للطاعنااة ماان الطلقااة األوىل مسااندة لتاااري   ضاا

او  ..........املطعاااون ضاااد  والعاااودة إلياااه ساااواا يف مساااكن الزوجياااة الكاااائن يف منطقاااة   

بااعلزاه املطعااون ضااد  بااأن     492/2021، ويف الاادعوة رقاام  ..........الكااائن يف منطقااة  

قداه لادماة مارة  ا  سانتني وأن يسادد أجرت اا       الاف درهام بادل اسات     12يخدي للطاعناة  

 4/1/2021درهااام وذلاااك اعتباااارا مااان تااااري  رىاااع الااادعوة يف   1200الشااا رية نبلاااغ 

حتات رقام     2/8/2021 بتاري   هطا امكم ت الطاعنة استأنفورى  باقي الطلبات، 
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 سااتئناص  باارى  اقضاات حمكمااة ا سااتئناص   7/9/2021وبتاااري    2021 /1071

 اىيه بو الة حماميت ا  ت طا امكم ىطعنب الطاعنة مل ترا،كم املستأنفوتأييد ام

مااط رة  بواسااطة حماميااه  ضااد   وقااده املطعااون 2021 /22/9بااالطعن املاااا  بتاااري   

قدمت النيابة العاماة ماط رة ىوضات ىي اا       ما، طلب يف لتام ا رى  الطعن جوابية 

 جلسااااةنظاااار الطعاااان يف  رأت هااااط  األلاااارية يف غرىااااة املشااااورة    والاااارأي للمحكمااااة،  

ىحضاااارت حماميااااة الطاعنااااة وأ اااادت صااااحيفة طعن ااااا ومل حيضاااار   25/10/2021

 .املطعون ضد  رغم إعالن ا  ىقررت احملكمة حجز الطعن للحكم هلسة اليوه

ىساااد يف شااابه و بأنااه لااالف القااانون، حيااث تنعااى الطاعنااة علااى امكاام املطعااون ىيااه   

إن امكام   ، وتقول يف بياان ذلاك ماا ملخصاة:    امللفلثابت بأوراق ل تهوفالف ا ستد ل،

املطعون ىيه الطأ ملا أيد امكم املستأنف ىيما قضى به من إابات رجعة املطعاون ضاد    

ماان الطااالق األول الااطي اوقعااه علي ااا وإلزام ااا بالطاعااة والعااودة إىل مسااكن الزوجيااة        

نت اات بااثالم ورىاا  طلب ااا إابااات عااده الرجعااة وصااريورة الطااالق بائنااا  رغاام أن عاادت ا ا 

ماان قااانون   109حيضااات  ىضااال عاان عااده تواياال هااط  الرجعااة  طبقااا ألحكاااه املااادة       

أن اااا مطلقاااة  مااان طااارص املطعاااون ضاااد  ب األحاااوال الشخصاااية و اااطا اإلقااارار الضااامإ  

الاطي نوجباه مت    8/2/2021وتااري     432/2021من ا تفاق األسري رقام  واملستفاد 

يط الر ياة ياتم يف  منازل    وتسليم م لتنف اق بأن تسلم د وقد نص هطا ا تفتنظيم ر ية األو

ومسااكن امضانااااااة  يكااون إ  يف حالااة   امضااانة الااطي هااو مسااكن اهاا  الطاعنااة    

 20/1/2020الطااالق ىضااال عاان عااده اابااات املطعااون ضااد  ان الرجعااة وقعاات بتاااري      

كام  ، لطلك تطلب نق  اممدة سنة  ليطالب بعابات الرجعة و طا عده تيير سكوته

املطعااون ىيااه ىيمااا قضااى ماان إابااات رجعااة املطعااون ضااد  ماان الطااالق األول الااطي اوقعااه   

علي ا وإلزام ا بالطاعة والعودة إىل مسكن الزوجية ومن رىا   دعواهاا  وامكام مان     

الطاالق األول الاطي    جديد برى  دعوة املطعون ضد  وامكم بعابات عده رجعت اا مان  

 .  ييد امكم املستأنف ىيما عدا ذلكا وتأوصريورة الطالق بائناوقعه علي ا 

أناه مان املقارر يف قضااا هاط  احملكماة أن الازوج  إذا إدعاى          حيث إن النعي ساديد  ذلاك  

يقباا  قولااه إ  ببيناااة ولااو  يف العاادة مل  لعاادة انااه  ارجااع زوجتااه إىل عصاامته  بعااد انقضاااا ا

وذلاك  ساتداه النكااح   ن الرجعاة نثاباة ا  لتعلق ا قل اهلل أل تصادق الزوجان على الرجعة

من قاانون األحاوال  الشخصاية الايت تانص يف ىقرت اا الثانياة علاى          109عمال بنص املادة 

مقاارر يف الفقااه ( ومااا هااو عاااله الزوجااة ب ااا لااالل ىااتة العاادةتوااال الرجعااة وجيااب إأناااااه )
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الشاي  لليا  يف باا  أحكااه     املالكي الطي له األولوية يف التطبيال يف الدولاة ىقاد ناص     

علاى اقارار  أو   قامات بيناة    إن –أي ابتات   –وصحت رجعته )الفق ي عة يف فتصر   الرج

ثاااني احااد شااراح وقااد قااال الشااي  الدسااوقي يف حاشاايته اهاازا ال  (.تصاارىه ومبيتااه ىي ااا

نقضااا العادة أناه  اان     ي  للي  ما نه ) أن الزوج إذا إدعى من بعد ااملختصر الفق ي للش

  مصاادق  ممااا يااأتي  ىعنااه   يصاادق يف ذلااك وقااد ة ويف العاادة ماان غااري بينااراجااع زوجتااه 

   .(الزوجة صدقته على ذلك بانت منه ولو  انت

تاااري  مسااندة لاملطعااون ضااد  قااد طلاال الطاعنااة طلقااة أوىل رجعيااة ملااا  ااان ذلااك و ااان 

طااالق املوااال نلااف التوجيااه األسااري رقاام    اشاا اد ال حسااب الثاباات ماان  18/11/2019

أقاااااااه الاااااادعوة يف مواج ااااااة الطاعنااااااة بتاااااااري   باااااانفس التاااااااري   ااااااام 7499/2019

يادعي ىي ااا انااه ارجااع الطاعنااة لااالل عاادت ا و اناات أوراق امللااف لاليااة   23/3/2021

مما يثبت ما ادعا  من الرجعة لطلك ىعن امكم املطعون ىياه ملاا أياد امكام املساتأنف      

ل والادها  ىيما قضى به من إابات الرجعة على جمرد  علم الطاعنة ب ط  الرجعة عان طريا  

يكون فالفا للقاانون األمار الاطي يعرضاه للانق  وتقضاي احملكماة وىال ماا ساريد يف           

 منطوق امكم أدنا  .
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 27/10/2021جلسة 

 .  رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 .  وعضوية السادة املستشارين/ عبد الكريم ىرعون، مصطفى أ د عبيد

 (61) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  616)الطعن رقم 

طعن " ما جياوز وماا     . يف امكم ". استئناص . حكم " الطعنأمر على عريضة. تظلم

 . وما   جيوز الطعن ىيه بالنق  " . نق  " ما جيوزجيوز ىيه "

 . مااا ملن ا ماار علااى عريضااة لالسااتئناص ىقاا   قابليااة امكاام الصااادر يف الااتظلم ماا  -

 .صادرا  من حمكمة ا ستئناصيكن 

عده جواز الطعن بالنق  علاى امكام الصاادر مان حمكماة ا ساتئناص طعناا  علاى         -

 .  لتظلم من ا مر الصادر على عريضة. أساس ذلكامكم يف ا

  

لسانة   57من قرار جملاس الاوزراا رقام     60/4، ذلك ان املادة لطعن غري جائزوحيث ان ا

يف شاااأن الالئحاااة   2020لسااانة  33لاااوزراا رقااام   ماااا عااادلت بقااارار جملاااس ا   2018

بشاأن قاانون ا جارااات املدنياة تانص       1992لسانة   11التنظيمية للقانون ا حتاادي رقام   

حيكم يف التظلم بتأييد األمر أو بتعديله أو بعل ائه ويكاون هاطا امكام    انه:"  ى ااااااااااعل

م صااادرا  ماان حمكمااة قااابال  للطعاان با سااتئناص ىقاا ، مااا مل يكاان امكاام يف الااتظل 

 ا ستئناص."

ىيكااون امكاام الصااادر عاان حمكمااة ا سااتئناص )امكاام املطعااون    ملااا  ااان ذلااك،

مان املاادة    4ىيه( قد صدر ن ائيا غاري قابا  للطعان امااه حمكماة الانق  عماال باالفقرة         

 .املشار الي ا اعال  مما يكون معه الطعن غري جائز 60

 احملكماااااااااااااة

أن الطاااعنني وقااائع الاادعوة وسااائر واائق ااا وماان امكاام املطعااون ىيااه يخلااط ماان حيااث 

لااادة حمكماااة اباااو ظااايب لالسااارة والااادعاوة املدنياااة    277/2021أقااااه الااادعوة رقااام 

للطعان   18/7/2021الدائرة املتخصصة با حوال الشخصاية قيادت بتااري      –وا دارية 

 15/7/2021ي  بتاار  1667/2021على امكم الصادر يف ا مار علاى عريضاة رقام     

مجياع   طوال أياه األسبوع ويف متاحة للمتظلمنيطالبني تعديله يف شقه ا ول  ع  الر ية 
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للمااتظلم ضاادهم ماان األول إىل السااابع للمااتظلم    عاادا ساااعة الر يااة احملااددة   األوقااات مااا

مجعاة ماان األسابوع ماان السااعة الثانيااة ظ ارا وحتااى السااعة الرابعااة        ا  يااوه  ضادها يف 

فاظا على صحة املتظلم ضدها الثامنة ولكي يتمكنوا من توىري الرعاياة  ح عصرا وذلك

تعادي   و .التظلم بصحيفة حجوانب اميا  على النحو املوض واليت تتعلل  ميع  ا الزمةلا

 شااقة الثاااني املتعلاال بساااعات الر يااة الااواردة يف ا ماار املااتظلم منااه      يفا مااراملتظلم منااه  

   يوه اانني ومجعاة مان األسابوع     لتكون ىق  لسابعللمتظلم ضدهم من األول وحتى ا

من السااعة الثانياة ظ ار وحتاى السااعة الرابعاة عصارا وذلاك حفاظاا علاى صاحة املاتظلم             

احتياطياا: إحالاة املاتظلم     الثامنة على النحو السالف شرحه بصدر صحيفة التظلم ضدها

لزياارة ومادة تاأاري    ضدها الثامنة للكشف الطيب لبيان حالت ا الصحية و مدة حاجت ا ل

النحاو الاوارد بااألمر املاتظلم مناه علاى حالت اا الصاحية وبياان           طوال األسابوع علاى   الزيارة

 .املتظلم ضدها الثامنة الصحية ةاملدة اليت يراها األطباا مناسبة للزيارة يف مث  حال

 اا  بو ياا   وبنظار الااتظلم باهلساات علااى النحااو الثابات نحاضاارها أطااراص الادعوة    

بارى  الاتظلم والقضااا     لتام اا  ده اماضر عن املتظلم ضدهم مط رة طلاب يف عنه وق

أحاااوال عااارائ   1667/2021بتأيياااد القااارار الصاااادر يف األمااار علاااى العريضاااة رقااام    

مااع إلاازاه املااتظلمني بالرسااوه احااوال شخصااية،  737/2021يف الاادعوة رقاام شخصااية 

 .واملصاريف وقررت احملكمة حجز التظلم للحكم

 يف ا مر على عريضة نا يلي:   حكمت احملكمة 15/7/2021جلسة  ويف

بتمكني الطالبني زيارة ور ية والادت م يف حما  إقامت اا يف اهنااح اخلااه ب اا ياوه        -1

صاباحا حتاى السااعة الواحادة ظ ارا       األحد واألانني من  ا  أسابوع مان السااعة الثامناة     

بوع مان السااعة الرابعاة    ويوه الثالااا واألربعااا واخلمايس واهمعاة والسابت مان  ا  أسا       

   .الثامنة مساا مساا حتى الساعة

بتمكني املطلو  ضادهم زياارة ور ياة والادت م يف حما  إقامت اا يف اهنااح اخلااه         -2

الرابعاة مسااا حتاى السااعة الثامناة      . ب ا يوه األحاد واألاانني مان  ا  أسابوع مان السااعة       

ن  اا  أساابوع ماان الساااعة مساااا ويااوه الثالااااا واألربعاااا واخلماايس واهمعااة والساابت ماا 

   .الساعة الواحدة ظ را الثامنة صباحا حتى

دون تاادال   2و  1ن واملطلااو  ضاادهم باملواعيااد املقااررة يف الفقاارة    اويلتاازه الطالباا -3

 . جتنبا للمنازعات بين ما هطا ما مل تتم التسوية بين م
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اطاب الشارطة   ختية النازاع باني الطارىني و   وويسري هطا األمر من تاري  اليوه إىل حني تس

 . بنسخة من األمر للتنفيط

حكمت حمكمة اول درجة بارى  الاتظلم وتأيياد القارار املاتظلم       9/8/2021وبتاري  

 منه والزاه املتظلمني باملصروىات.

املقيااد  1142/2021مل ياارا الطاعنااان ب ااطا امكاام ىطعنااا عليااه با سااتئناص رقاام    

طعناوا علياه با ساتئناص رقام      ماا مل يقبا  باه املطعاون ضادهم ى      16/8/2021بتاري  

حكمااااااات   15/9/2021وبتااااااااري   18/7/2021املقياااااااد بتااااااااري    1010/2021

احملكمة بال اا ا مر املتظلم منه ىيما قرر  بالبند او  وتأيياد  ىيماا عادا ذلاك ماع ابقااا       

 املصاريف على راىع ا ستئناص.

 ماملطعااون ضااده وقااده ،املاااا  ماااعليااه طعن  اب ااطا امكاام ىأقاماا الطاعنااان ىلاام ياارا

طلاااب يف ن ايت اااا عاااده قباااول   ...................بواساااطة حماااامي م ا ساااتاذ  ماااط رة جوابياااة

تفاااوي  الااارأي  النياباااة العاماااة ماااط رة رأت ىي اااا   ،  ماااا قااادمت  واحتياطياااا برىضاااه 

، ورأت هط  ا لرية يف غرىة املشورة ان الطعان جادير باالنظر ىحاددت لنظار       للمحكمة

مان قاانون ا جارااات املدنياة  ماا عادلت بالقاانون         183/2ادة عمال بأحكاه امل جلسة

   .2018لسنة  18رقم 

علااى امكاام املطعااون ىيااه اخلطااأ يف تطبياال القااانون وفالفااة   انوحيااث ينعااى الطاعناا  

الثاباات يف األوراق والفساااد يف ا سااتد ل والقصااور يف التساابيب وا لااالل قاال الاادىاع      

يضاة ىيماا قضاى باه للمطعاون ضادهم مان ا ول حتاى         عندما قضى بتأييد ا مار علاى عر  

السااابع بتحديااد ساااعات الر يااة للمطعااون ضاادها الثامنااة  اا  اياااه ا ساابوع علااى النحااو   

الوارد با مر علاى عريضاة مماا يضار ب اا عظايم الضارر  ن اا حتتااج اىل الراحاة وا ادوا            

 مما يستوجب نقضه.

لسانة   57قرار جملاس الاوزراا رقام     من 60/4، ذلك ان املادة لطعن غري جائزوحيث ان ا

يف شاااأن الالئحاااة   2020لسااانة  33 ماااا عااادلت بقااارار جملاااس الاااوزراا رقااام     2018

بشاأن قاانون ا جارااات املدنياة تانص       1992لسانة   11التنظيمية للقانون ا حتاادي رقام   

كام  حيكم يف التظلم بتأييد األمر أو بتعديله أو بعل ائه ويكاون هاطا ام  انه:"  ى ااااااااااعل

قااابال  للطعاان با سااتئناص ىقاا ، مااا مل يكاان امكاام يف الااتظلم صااادرا  ماان حمكمااة   

 ا ستئناص."
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ىيكون امكم الصادر عن حمكمة ا ستئناص )امكم املطعون ىيه( ملا  ان ذلك، 

 60مان املااادة   4قاد صادر ن ائياا غاري قابا  للطعان امااه حمكماة الانق  عماال باالفقرة            

 كون معه الطعن غري جائز.املشار الي ا اعال  مما ي

 

*********** 
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 )أحوال شخصية( 27/10/2021جلسة 

 .رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 . وعضوية السادة املستشارين/ عبد الكريم ىرعون، السيد إبراهيم صاحل

 (62) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  619)الطعن رقم 

قوامه. وصااية. و ياة. إاباات " بوجاه عااه ". حمكماة       هلية . حجر. ( أحوال شخصية. أ1

 . املوضوع " سلطت ا "

لضرر عان أماوا م   املناط يف القوامة على ىاقدة ا هلية هو حتقيل مصام م ودىع ا -

. هاي  تثبت بكاىة طارق اإلاباات  . صالحية الشخص للقوامة واقعة مادية واحملاىظة علي ا

مثااال  -. مااا داه سااائ ا   ملوضااوع بتقااديرها يت تسااتق  حمكمااة ا ماان مسااائ  الواقااع الاا   

 .  لتسبيب سائغ

  

 . . نفقةحكم" تسبيبه. تسبيب غري معيب "( 2

مان قاانون    3/ 78 على ابي ا يف حالة طالق ا أو وىاة زوج اا . املاادة  البنت عودة نفقة  -

. قضااا  بالنفقاة غاري   ألار  . شرط ذلك . عده وجود مال  ا أو مكلف األحوال الشخصية

برى  طلب الطاعنة بنفقة  ا من مال ابي اا بعاد طالق اا تأسيساا علاى ماا ابات         امكم

 .   ا معاشا  تقاعديا يفى قاجت ا. صحيح أن

  

أن املناط يف القواماة علاى ىاقادي األهلياة هاو       -يف قضاا هط  احملكمة-املقرر  -1

زوال العاارا   حتقيل مصام م ودىع الضرر عن أموا م واحملاىظة علي ا مخقتا  إىل حني

الااطي  ااان سااببا  لتوقيااع امجاار، وأن صااالحية الشااخص للقوامااة واقعااة ماديااة يااتعني        

إابات ااا بكاىااة طاارق اإلابااات املقااررة قانونااا  وتقاادير تواىرهااا ماان عدمااه هااو ماان مسااائ     

الواقااع الااطي تسااتق  بااه حمكمااة املوضااوع يف نطاااق ى م ااا للاادعوة ويف تقاادير األدلااة         

 ديرها سائ ا وله أصله الثابت من األوراق.والقرائه طاملا  ان تق

ملااا  ااان ذلااك و ااان امكاام ا بتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه قااد أقاااه قضاااا   

برى  طلب الطاعنة عزل املطعون ضدها الثانية من القوامة على والدهما املطعون ضد  

نوك األول وباارى  طلااب نااد  لاابري حسااابي لاِلطااالع علااى حسااابات هااطا األلااري بااالب        
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تأسيسااا  علااى مااا أورد  ندوناتااه ماان أن " األوراق قااد للاات ممااا يثباات إلااالل املطعااون         

ضاادها الثانيااة نااا تقتضاايه القوامااة ماان م اااه  مااا للاات ماان تااواىر شااروط عز ااا وأن    

واىقااوا علااى اسااتمرارها قيمااا علااى   –الوراااة احملااتملني  –اخلصااوه املتاادللني إنضااماميا 

ن الفاواتري واملساتندات املقدماة مان الطاعناة مل يثبات من اا        والدهم املطعون ضد  األول وأ

إلالل املطعون ضدها الثانية بعلتزامات ا اخلبري وأن طلاب ناد  لابري حساابي لايس حقاا        

للطاعنة جيب إجابت ا إليه " و انت تلك األسبا  سائ ة و اىية مما  قضااا امكام    

طي   يعادو أن يضاحى النعاي باه     وىي ا الرد املساق  ملاا سااقته الطاعناة ب اطا السابب والا       

 .جد   ىيما تستق  حمكمة املوضوع بتقدير  حريا برىضه

مان قاانون األحاوال الشخصاية أن " تعاود نفقاة        78/3املقرر قانونا  وىقاا لانص املااد     -2

األنثى على أبي اا إذا طلقات أو ماات عن اا زوج اا ماا مل يكان  اا ماال أو مان جتاب علياه             

املاط رة اإليضااحية لقاانون األحاوال الشخصاية أن عاودة نفقاة         نفقت ا غاري . وقاد أوردت  

البنت علاى أبي اا يف حالاة طالق اا أو وىااة زوج اا مقيادة بعاده وجاود ماال  اا أو مكلاف             

 بالنفقة غري  ألن العلة تدور مع املعلول وجودا  وعدما .

ا  ملااا  ااان ذلااك و ااان امكاام ا بتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه قااد أقاااه قضااا 

بااارى  طلاااب الطاعناااة النفقاااة مااان ماااال أبي اااا املطعاااون ضاااد  األول تأسيساااا  علاااى ماااا      

درهام وهاو ماا يفاي      10700استخلصه من األوراق مان أن للطاعناة معاشاا تقاعاديا يبلاغ      

قاجت اا  نفقااة و ااان هااطا اِ سااتخاله ساائ ا و اىيااا  مماا  قضاااا امكاام وىيااه   

والاطي يضاحي النعاي باه علاى غاري اسااس         الارد املساق  ملاا سااقته الطاعناة ب اطا السابب       

 .حريا برىضه

 احملكماااااااااااااة

حيث تبني من األوراق أن الطاعنة أقامات لادة حمكماة أباوظيب لالسارة والادعاوة املدنياة        

ضااااد املطعااااون ضاااادهما األول والثانيااااة الاااادعوة رقاااام     19/5/2021واإلداريااااة بتاااااري   

.................. جااااااور عليااااااه / بطلااااااب امكاااااام بنفقااااااة  ااااااا ماااااان مااااااال احمل  913/2021

درهاام شاا ريا  وبعاازل املطعااون ضاادها الثانيااة وتعيين ااا قيمااة علااى احملجااور عليااه  2000مبلااغ

ِاحتياطيا  ند  لبري حسابي والقضاا نا يسافر عناه تقريار اخلاية علاى ساند مان القاول أن         

تزامات ااا الاايت  راتب ااا التقاعاادي   يفااي بعحتياجات ااا وأن املطعااون ضاادها الثانيااة أللاات بال     

وأن الطاعنااة تقاايم بااطات املسااكن ومتفرغااة     1507/2017ىرضاا ا علي ااا امكاام رقاام   

تدل  املطعون ضادهم مان الثالاث للخامساة يف الادعوة إنضاماميا للمطعاون ضادهما األول         
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والثانيااة بطلااب رىاا  الاادعوة. واجاباات املطعااون ضاادها الثانيااة بعااده جااواز نظاار الاادعوة       

 ورىض ا.

حكماات احملكمااة باارى  الاادعوة ىاسااتأنفت الطاعنااة هااطا        21/6/2021وبتاااري  

وبتااري    995/2021باِ ساتئناص رقام    15/7/2021امكم بو الة حمامي ا بتاري  

 حكمت احملكمة بتأييد امكم املستأنف.   31/8/2021

وقااده املطعااون   27/9/2021طعناات الطاعنااة يف هااطا امكاام بااالطعن املاااا  بتاااري        

مط رة جوابية طلبوا ىي ا رى  الطعن وقدمت النياباة العاماة    ضدهم بو الة حمامي م

مااط رة ىوضاات ىي ااا الاارأي للمحكمااة الاايت رأت يف غرىااة املشااورة أن الطعاان جاادير         

 بالنظر ىحددت لنظر  جلسة بدون مراىعة.

 وحيث عن الطاعنة تنعى على امكم املطعون ىيه باخلطأ يف تطبيل القانون  

يف اِ ستد ل واٍ لاالل قال الادىاع. ويف بياان ذلاك تقاول        والقصور يف التسبيب والفساد

 ما حاصله سببان.

 السبب األول:

ألطااأ امكاام املطعااون ىيااه بتأييااد  ملااا قضااى بااه امكاام املسااتأنف ماان رىاا  عاازل         

املطعااون ضاادها وتعيين ااا قيمااا بااد   من ااا رغاام إلال ااا يف القياااه بواجبات ااا  قاايم علااى  

انت ا على أمواله وعده إقامت اا معاه و ثارة سافرها للخاارج      املطعون ضد  األول وعده أم

نا يوجب عز ا  ما ألطأ بتأييد  ىيما قضى به من رىا  طلب اا ناد  لابري لاطاالع      

على حسابات احملجور عليه بالبنوك وبيان ما إذا  انت املطعون ضدها الثانية قد قامات  

عيااب امكاام ويسااتوجب  بتنفيااط مقتضاايات امكاام بتعين ااا قيمااا ماان عدمااه وهااو مااا ي    

 نقضه.

أن املنااط   –يف قضاا هط  احملكماة   -وحيث إن هطا النعي غري سديد، ذلك أن املقرر 

يف القوامة على ىاقدي األهلية هو حتقيل مصام م ودىع الضرر عن أماوا م واحملاىظاة   

علي ااا مخقتااا  إىل حااني زوال العااارا الااطي  ااان سااببا  لتوقيااع امجاار، وأن صااالحية          

للقوامة واقعاة مادياة ياتعني إابات اا بكاىاة طارق اإلاباات املقاررة قانوناا  وتقادير            الشخص

تواىرهااا ماان عدمااه هااو ماان مسااائ  الواقااع الااطي تسااتق  بااه حمكمااة املوضااوع يف نطاااق   

ى م ا للدعوة ويف تقدير األدلة والقرائه طاملا  ان تقديرها سائ ا وله أصله الثابات مان   

 األوراق.
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مكاام ا بتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه قااد أقاااه قضاااا   ملااا  ااان ذلااك و ااان ا

برى  طلب الطاعنة عزل املطعون ضدها الثانية من القوامة على والدهما املطعون ضاد   

األول وباارى  طلااب نااد  لاابري حسااابي لاِلطااالع علااى حسااابات هااطا األلااري بااالبنوك          

ا يثباات إلااالل املطعااون   تأسيسااا  علااى مااا أورد  ندوناتااه ماان أن " األوراق قااد للاات مماا      

ضاادها الثانيااة نااا تقتضاايه القوامااة ماان م اااه  مااا للاات ماان تااواىر شااروط عز ااا وأن     

واىقااوا علااى اسااتمرارها قيمااا علااى   –الوراااة احملااتملني  –اخلصااوه املتاادللني إنضااماميا 

والدهم املطعون ضاد  األول وأن الفاواتري واملساتندات املقدماة مان الطاعناة مل يثبات من اا         

ل املطعون ضدها الثانية بعلتزامات ا اخلابري وأن طلاب ناد  لابري حساابي لايس حقاا         إلال

للطاعنة جيب إجابت ا إليه " و انت تلك األسبا  سائ ة و اىياة مما  قضااا امكام     

وىي ا الارد املساق  ملاا سااقته الطاعناة ب اطا السابب والاطي   يعادو أن يضاحى النعاي باه             

 بتقدير  حريا برىضه. جد   ىيما تستق  حمكمة املوضوع

 السبب الثاني:

ألطأ امكم املطعون ىيه بتأييد  ملا قضى به امكم املساتأنف مان رىا  القضااا  اا      

درهام   10700بنفقة من أماوال احملجاور علياه تأسيساا علاى أن  اا معاشاا تقاعاديا يبلاغ          

بلاغ  يكفي ملعيشت ا رغام أن اا مطلقاة ومديناة بقارا حتصالت علياه قبا  إن ااا لادمت ا ي          

درهم ملدة االم سنوات مقبله وأن املتبقي من معاش ا بعاد لصام    3000قسطه الش ري 

قساا  القاارا   يفااي قاجات ااا الضاارورية ىضااال  عاان أن ااا تعاااني ماان أمااراا مزمنااة         

جتعل ا يف حاجة خلادمة ملعاونت ا وساائقة لاصاة ب اا وهاو ماا ياتعني معاه أن تقاوه بساداد          

ماان ولاادي ا يفااي بالكاااد حاجات مااا الضاارورية ىااال     رواتب مااا إضاااىة إىل أن دلاا   اا    

 يستطيعان مساعدت ا وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه.

مان قاانون    78/3وحيث إن هطا النعي غري سديد، ذلك أن املقرر قانونا  وىقاا لانص املااد    

األحوال الشخصية أن " تعود نفقة األنثى على أبي ا إذا طلقات أو ماات عن اا زوج اا ماا مل      

 ااا مااال أو ماان جتااب عليااه نفقت ااا غااري . وقااد أوردت املااط رة اإليضاااحية لقااانون    يكاان

األحوال الشخصية أن عودة نفقة البنت على أبي ا يف حالاة طالق اا أو وىااة زوج اا مقيادة      

 بعده وجود مال  ا أو مكلف بالنفقة غري  ألن العلة تدور مع املعلول وجودا  وعدما .

 بتاادائي املخيااد بااامكم املطعااون ىيااه قااد أقاااه قضاااا   ملااا  ااان ذلااك و ااان امكاام ا

برى  طلب الطاعنة النفقة من مال أبي ا املطعون ضد  األول تأسيسا  على ما استخلصاه  

درهاام وهااو مااا يفااي قاجت ااا   10700ماان األوراق ماان أن للطاعنااة معاشااا تقاعااديا يبلااغ  
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وىيه الرد املساق     نفقة و ان هطا اِ ستخاله سائ ا و اىيا  مم  قضاا امكم

 ملا ساقته الطاعنة ب طا السبب والطي يضحي النعي به على غري اساس حريا برىضه.

  

********** 
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 )أحوال شخصية( 3/11/2021جلسة 

 رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 . وعضوية السادة املستشارين/ عبدالكريم حممد ىرعون، السيد إبراهيم صاحل

(63) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  189)الطعن رقم 

 . ال شخصية. شريعة إسالمية. طالق. مطاهب ىق يه. أحوإابات "بوجه عاه" "أهلية

ال ضااب   يااخار يف صااحة التصاارىات الشاارعية ومن ااا الطااالق إ  إذا اشااتد ال ضااب     -

 . مثال. ضبان ما يقول ويفع  ما   يقصد ووص  إىل درجة   يدري ىي ا ال

  

مان قاانون األحاوال الشخصاية      106وحيث إن هطا النعي غري ساديد، ذلاك أن املاادة     -

 نصت على ان:

 يقع الطالق من الزوج ويواقه القاضي. -1" 

   طالق يقع لالىا للبند السابل يثبت أماه احملكمة بالبينة أو اإلقارار، ويساند    -2

، ويرجاع ىيماا يتتاب علاى     الطالق إىل تاري  اإلقرار، ما مل يثبت للمحكمة تااري  ساابل  

الطالق باإلقرار إىل القواعد الشرعية.ملا  ان ذلك و ان امكم املطعون ىيه قد أقااه  

قضاا  بتأييد امكام املساتأنف ىيماا قضاى باه مان رىا  دعاوة تعادي  وصاف الطاالق            

تأسيسا على ماا أورد  ندوناتاه مان أن " املقارر شارعا ان ال ضابان مكلاف حاال غضابه          

يف صااحة التصاارىات الشاارعية ومن ااا الطااالق ِا  ِاذا اشااتد ال ضااب    ر يااخاوان ال ضااب  

ووص  اىل درجة   يادرة ىي اا ال ضابان ماا يقاول ويفعا  ماا  يقصاد  ووصا  باه ال ضاب            

اىل درجة ي لب عليه ىي ا اخلل  وا ضطرا  يف أقواله واىعالاه ىاال يقاع طالقاه  ماا ان      

ص باهلساااة املنعقااادة بتااااري    ساااتئنااملساااتأنف )الطااااعن( مل حيضااار أمااااه حمكماااة ا  

عاااااي تقنياااااة النظااااااه املرئاااااي عااااان بعاااااد والااااايت حضااااارت ا املساااااتأنف        16/2/2021

ومل يقاده شا ود  و  بينتاه الشارعية إلاباات حالاة اِ غاالق الايت          ضدها)املطعون ضدها (

يدعى أنه  ان علي ا وقت إيقاعه للطاالق الثالاث علاى املساتأنف ضادها " و انات تلاك        

سائ ة و اىية مم  قضاا امكم املطعون ىياه وىي اا الارد املساق  ملاا سااقه        األسبا 

   .الطاعن بسبيب الطعن والطة يضحى النعي ب ما على غري أساس حريا بالرى 
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 احملكماااااااااااااة

حيث تبني من األوراق أن الطاعن أقاه لدة حمكمة أباو ظايب لالسارة والادعاوة املدنياة      

 1309/2020ضاااد املطعاااون ضااادها الااادعوة رقااام  27/10/2020واإلدارياااة بتااااري  

بطلااب امكاام بتعاادي  وصااف الطااالق األلااري واعتبااار الطلقااة الثالثااة غااري واقعااة وغااري       

 انااات زوجتاااه بصاااحيح العقاااد الشااارعي رقااام       معتاااية، علاااى ساااند مااان القاااول إن اااا     

وأنااه طلق ااا اااالم طلقااات أرجع ااا لعصاامته لااالل العاادة بعااد الطلقااتني     2016ذ//620

وىل والثانيااة وأن الطلقااة األلاارية وقعاات منااه أاناااا ىقااد  لااادراك وال ضااب الشااديد          األ

حكماات احملكمااة باارى  الاادعوة. ىاسااتأنف الطاااعن هااطا     27/12/2020وبتاااري  

وبتاااري   97/2021باِ سااتئناص رقاام  24/1/2021امكاام بو الااة حماميااه بتاااري   

الطااااعن يف هاااطا  طعااان  قضااات احملكماااة بتأيياااد امكااام املساااتأنف.     23/2/2021

ومل جتااب املطعااون ضاادها رغاام إعالن ااا وقاادمت النيابااة   24/3/2021امكاام بتاااري  

العامة مط رة ىوضت ىي ا الرأي للمحكمة اليت رأت يف غرىة املشورة أن الطعن جدير 

 بالنظر ىحددت لنظر  جلسة بدون مراىعة.

لقااانون وتأويلااه وحيااث إن الطاااعن ينعااى علااى امكاام املطعااون ىيااه باخلطااأ يف تطبياال ا  

والقصور يف التسبيب والفسااد يف ا ساتد ل واإللاالل قال الادىاع ويف بياان ذلاك يقاول         

ما حاصله سببان متخطان مان لطاأ امكام املطعاون ىياه بتأيياد  ملاا قضاى باه امكام           

املسااتأنف ماان رىاا  دعااوة تعاادي  وصااف الطااالق رغاام أن هيئااة العلماااا باادائرة الشاائون     

اعتايت أن الطلقاة الثالثاة الايت أوقع اا علاى املطعاون         37/2020قم ا سالمية بالفتوة ر

ضدها طالق إغاالق وهاو   يقاع شارعا  وقانوناا   ماا أن املطعاون ضادها قاد مثلات أمااه            

حمكمة البداية وقررت بصحة الواقعة ومل تعتا على روايته ومل يستجب لطلباه إحالاة   

ن علي ا وقت إيقااع الطلقاة الثالثاة وهاو     ا ستئناص للتحقيل إلابات حالة ا غالق اليت  ا

 ما يعيب امكم ويستوجب نقضه.

من قانون األحوال الشخصية نصات   106وحيث إن هطا النعي غري سديد، ذلك أن املادة 

 على ان:

 يقع الطالق من الزوج ويواقه القاضي. -1" 

قاارار،  اا  طااالق يقااع لالىااا للبنااد السااابل يثباات أماااه احملكمااة بالبينااة أو اإل       -2  

ويسااند الطااالق إىل تاااري  اإلقاارار، مااا مل يثباات للمحكمااة تاااري  سااابل، ويرجااع ىيمااا       
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يتتب على الطالق باإلقرار إىل القواعد الشرعية.ملا  ان ذلاك و اان امكام املطعاون     

ىيااه قااد أقاااه قضاااا  بتأييااد امكاام املسااتأنف ىيمااا قضااى بااه ماان رىاا  دعااوة تعاادي      

  ندوناته من أن " املقرر شرعا ان ال ضابان مكلاف   وصف الطالق تأسيسا على ما أورد

يف صحة التصرىات الشرعية ومن ا الطاالق ِا  ِاذا اشاتد    رحال غضبه وان ال ضب   يخا

ال ضب ووص  اىل درجاة   يادرة ىي اا ال ضابان ماا يقاول ويفعا  ماا  يقصاد  ووصا  باه            

واىعالاه ىاال يقاع طالقاه     ال ضب اىل درجة ي لب عليه ىي اا اخللا  وا ضاطرا  يف أقوالاه     

ص باهلسااة املنعقاادة   مااا ان املسااتأنف )الطاااعن( مل حيضاار أماااه حمكمااة ا سااتئنا      

 عي تقنية النظاه املرئي عن بعاد والايت حضارت ا املساتأنف ضادها      16/2/2021بتاري  

ومل يقاده شا ود  و  بينتاه الشارعية إلاباات حالاة اِ غاالق الايت يادعى           ()املطعون ضادها 

لي اااا وقاات إيقاعااه للطاااالق الثالااث علااى املساااتأنف ضاادها " و اناات تلاااك       أنااه  ااان ع  

األسبا  سائ ة و اىية مم  قضاا امكم املطعون ىياه وىي اا الارد املساق  ملاا سااقه       

 .ي ب ما على غري أساس حريا بالرى الطاعن بسبيب الطعن والطة يضحى النع
 

********** 
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 )طلب رجوع أحوال شخصية( 15/11/2021جلسة 

 رئيس احملكمة –رئاسة السيد املستشار/ حممد األمني حممد ب

 وعضوية السادة املستشارين/ د.حسني بن سليمه، زهري بن أ د إسكندر

 مبارك العوا حسني ، حممد ز ي مخيس .

 (64) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  7)طلب رجوع رقم 

 . رسوه قضائية. طلب رجوع. نظاه عاه

لاغ التاامني املقارر لطلاب الرجاوع املنصاوه علياه باملاادة         عده إياداع طالاب الرجاوع مب    -

بتعادي  بعا  أحكااه     2021لسانة   15مكررا  من املرسوه بقاانون احتاادي رقام     187

برتااب عااده  1992لساانة  11قااانون اإلجاارااات املدنيااة الصااادر بالقااانون ا حتااادي رقاام   

 .  قبول الطلب. مثال

  

 احملكماااااااااااااة

 -وساائر األوراق   املطلاو  الرجاوع عناه   على ماا يابني مان امكام      –حيث إن الواقعات 

ظيب لدة حمكماة أباو   2021لسنة  242عوة تتحص  يف أن املطلو  ضد  قد  أقاه الد

بطلااب امكاام    -دائاارة األحااوال الشخصااية    -لالساارة والاادعاوة املدنيااة واإلداريااة   

لساانة  15ه امكاام رقاام  الصااادر بشااأن  2013ماان مواليااد   .............بتعاادي  ر يااة ابنااه   

أحوال شخصاية أباو    2016لسنة  497أحوال شخصية أبو ظيب وا ستئناص رقم  2016

ظيب لتصبح يوه اخلميس من السااعة الرابعاة عصارا  با صاطحا  واملبيات حتاى السااعة        

ة ماااط رة ىوضااات ىي اااا الااارأي  الساااابعة مسااااا مااان ياااوه السااابت أودعااات النياباااة العامااا  

يااوه  ………تمكني املطلااو  ضااد  ماان ر يااة ابنااه   ، حكماات احملكمااة باا للمحكمااة

اهمعااة ماان  اا  أساابوع ماان الساااعة العاشاارة صااباحا  حتااى الساااعة السااابعة مساااا  مااع     

ا صطحا  دون املبيات وياوه الثالاااا مان  ا  أسابوع مان السااعة الرابعاة حتاى السااعة            

 السابعة مساا مع ا صطحا  دون املبيت ويكون حتت إشراص مر از ر ياة احملضاونني   

، استأنفت الطالبة هطا امكم با ستئناص رقام  أبوظيب ورى  ما عدا ذلك من طلباتب

أحااوال شخصااية أبااو ظاايب  مااا اسااتأنفه املطلااو  ضااد  با سااتئناص  2021لساانة  443

أحوال شخصية أبو ظيب واودعت النيابة العامة مط رة بتفاوي    2021لسنة  493رقم 
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األلري إىل األول وقضات بتعادي  امكام    ، ضمت احملكمة ا ستئناص الرأي للمحكمة

و يفيت اااا وذلاااك  عااا  ر ياااة  ..………………املساااتأنف بشاااأن مااادة ر ياااة ا بااان 

املطلو  ضد  له من الساعة امادية عشر صباحا  وحتى الساعة الثانية ظ را  يوه السابت  

، طعان املطلاو    احملضونني بأبو ظايب ماع ا صاطحا     من    أسبوع نقر مر ز ر ية

أحااوال شخصااية  2021لساانة  345طا القضاااا بطرياال الاانق  بااالطعن رقاام  ضااد  يف هاا

ظيب واودعااااات النياباااااة العاماااااة ماااااط رة بتفاااااوي  الااااارأي للمحكماااااة وبتااااااري       أباااااو

نقضت احملكماة امكام املطعاون ىياه وقضات يف موضاوع ا ساتئناىني         30/6/2021

 أحااوال شخصااية أبااو ظاايب بتعاادي  امكاام املسااتأنف  2021لساانة  493،  443رقمااي 

ماان الساااعة العاشاارة ماان    .…………… عاا  ر يااة املطلااو  ضااد   بنااه احملضااون     

صااباح يااوه اهمعااة إىل الساااعة السادسااة ماان مساااا يااوه الساابت ماان  اا  أساابوع مااع            

ا صاااطحا  واملبيااات علاااى أن يكاااون ا ساااتاله والتساااليم يف مر اااز ر ياااة احملضاااونني  

لرجااوع عاان امكاام  بطلااب ا 23/8/2021ندينااة أبااو ظاايب، تقاادمت الطالبااة بتاااري     

علاااى ساااند مااان فالفاااة   30/6/2021األلاااري الصاااادر مااان حمكماااة الااانق  بتااااري    

امكم املطلو  الرجوع عنه  للمبادي اليت استقرت علي ا حمكماة الانق  وماا اساتقر     

عليااه الفقااه املااالكي بشااأن مبياات احملضااون يف غااري سااكن امضااانة إذ مل يساابل وان      

ضانة الطي اعتااد علياه ودون مراعااة ملصالحة     قضت نبيت احملضون يف غري مسكن ام

احملضااون وامفاااظ علااى صااحته باعتبااار انااه مااري  بااالربو ىضااال  عاان ظااروص جائحااة       

 وروناااا حياااث   تضااامن صاااحة احملضاااون ورعايتاااه لاااارج مساااكن امضاااانة، وإذ مت   

تكليااف الطالبااة بسااداد التااأمني املقاارر علااى طلااب الرجااوع قاارر و يلاا ا بتعااطر ساادادها 

 .ر  يف غرىة مشورةلتأمني ، وإذ عرا الطلب على هط  ا يئة قررت نظلقيمة ا

أن إجارااات التقاضاي    -وعلى ماا جارة باه قضااا هاط  احملكماة        -وحيث إن املقرر  

ومن ا قبول الطعن أو عده قبوله من املسائ  املتعلقاة بالنظااه العااه تفصا  ىياه احملكماة       

مكارر مان املرساوه     187ان ناص املاادة   من تلقاا نفس ا وإن مل يثر  أحد اخلصوه، و 

بتعاادي  بعاا  أحكاااه قااانون اإلجاارااات املدنيااة    2021لساانة  15بقااانون احتااادي رقاام  

أنااه  مااع عااده  -الواجااب التطبياال  – 1992لساانة  11الصااادر بالقااانون ا حتااادي رقاام 

( ماان هااطا 187(، واسااتثناا  ماان حكاام املااادة ) 183اإللااالل بااالفقرة األوىل ماان املااادة ) 

لقااانون، جيااوز للمحكمااة الرجااوع عاان القاارار الصااادر من ااا يف غرىااة املشااورة أو عاان         ا

حكم ا البات من تلقاا نفس ا أو بنااا  علاى طلاب مان الصاادر ضاد  القارار أو امكام،         
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يف أي من األحوال ا تية: )أ( إذا شا  القرار أو امكم لطأ إجرائي وقع من احملكماة  

تيجاة الايت انت اى إلياه قرارهاا أو حكم اا ، ) ( إذا  اان        أو أج زت ا املعاوناة أاار يف الن  

القرار أو امكم مستندا  على قانون مل ى، ويكاون مان شاأن تطبيال القاانون الصاحيح       

ت اايري وجااه الاارأي يف الاادعوة، )ج( إذا صاادر القاارار أو امكاام فالفااا  ألي ماان املباااد   

ة حساب األحاوال، وذلاك بادون     القضائية اليت قررت ا ا يئة أو الدوائر جمتمعاة باحملكما  

العرا علي ا، أو صدر فالفا  للمباد  اليت استقرت علي ا احملكماة أو الايت أصادرت ا    

: ُيقاده طلاب الرجاوع     2هيئة توحيد املباد  بني السالطات القضاائية ا حتادياة واحمللياة،     

مااان الصاااادر ضاااد  القااارار أو امكااام إىل رئااايس احملكماااة ا حتادياااة العلياااا أو رئااايس  

حمكمااة الاانق  أو رئاايس حمكمااة التمييااز حسااب األحااوال، موقعااا  ماان حماااه مقبااول    

للمراىعاة أمام ااا ومصااحوبا  بتاأمني مقاادار  عشاارون ألااف درهام، وإذا  ااان الرجااوع ماان    

تلقااااا نفاااس احملكماااة حييلاااه رئيسااا ا مصاااحوب ا بتقريااار مااان املكتاااب الفاااإ إىل ا يئاااة  

: ُينظار طلاب الرجاوع أو إقارار اإلحالاة باه        3( من هط  املادة،3املنصوه علي ا يف البند )

( مان هاط  املاادة أمااه هيئاة مشاكلة مان أقاده مخساة قضااة           2املنصوه عليه يف البناد ) 

باحملكمة من غري من شار وا يف إصدار القرار أو امكم، وتصادر ا يئاة منعقادة يف    

ر مبلاغ التاأمني   غرىة املشورة قرارا  مسببا  بأغلبياة أربعاة قضااة يف طلاب الرجاوع، ويصااد      

عند رى  الطلب، ويف حال قبول الطلب حياال إىل دائارة ألارة لنظار الطعان مان جدياد        

: ويف مجياع األحاوال، تكاون اإلحالاة      4والفص  ىيه، مع رد مبلغ التاأمني إىل الطالاب،   

، و  جيوز إحالته أو تقدميه بعد انقضاا سانة مان   تقديم طلب الرجوع ملرة واحدة ىق أو 

القرار من غرىة املشورة أو امكم الباات، ملاا  اان ذلاك و انات الطالباة        تاري  صدور

، نااا يضااحى معااه  لطلااب الرجااوع رغاام تكليف ااا بعيداعااه  مل تااودع قيمااة التااأمني املقاارر  

 الطلب غري مقبول .
 

********** 
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 )طلب رجوع أحوال شخصية( 15/11/2021جلسة 

 احملكمة رئيس –برئاسة السيد املستشار/ عبد الكريم ىرعون 

 وعضوية السادة املستشارين/ د.حسني بن سليمه، زهري بن أ د إسكندر

 مبارك العوا حسني ، حممد ز ي مخيس

 (65) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  8)طلب رجوع رقم 

 . طلب رجوع. حكم " حجية ا حكاه "

 حا ت جواز رجوع احملكمة عان القارار الصاادر ىي اا من اا يف غرىاة املشاورة أو عان         -

لصادر ضاد  القارار أو امكام يف    حكم ا البات من تلقاا نفس ا أو بناا على طلب من ا

بتعااادي  بعااا   2021لسااانة  15ادي رقااام حتااامااان املرساااوه بقاااانون ا 187ى املاااادة معنااا

 .1992لسنة  11أحكاه قانون اإلجرااات املدنية الصادر بالقانون ا حتادي رقم 

لقضااائية الاايت  ة امكاام للمباااد  ا مثااال لطلااب رجااوع مقبااول مخسااس علااى فالفاا     -

 .  قررت ا حمكمة النق 

  

 احملكماااااااااااااة

 -وساائر األوراق   املطلاو  الرجاوع عناه   على ماا يابني مان امكام      –حيث إن الواقعات 

امااااه حمكماااة العاااني   5/11/2020تقااادمت بتااااري    ضااادها تتحصااا  يف أن املطلاااو  

الااب بطلااب امكاام بال اااا ا تفاااق   نواج ااة الط 982/2020ا بتدائيااة بالاادعوة رقاام  

( ماع  …… .…، .…لاالو د )  الطالاب وباساقاط حضاانة    2133/2018ا سري رقم 

وباادل  24/9/2020 ااا وبالزامااه بااأن يااخدي  ااا نفقاات م اعتبااارا ماان تاااري          يلاضاام م 

مسااااكن ومصاااااريف املاااااا والك رباااااا وا نتناااات وباااادل أاااااام واملصاااااريف الدراسااااية 

رة اخلادمااة ومصاااريف اسااتقدام ا واجاارة حضااانة والزامااه      ومصاااريف املواصااالت واجاا  

بتسليم ا بطاقات ا وية والصحة اخلاصة با و د وصورة من جوازات سافرهم ماع الارقم    

املوحد وا غراا الشخصية اخلاصة ب م وهي: املالبس والكتب وا ج زة ا لكتونياة  

 و د تقتضااي ان تنتقاا  )الكمبيااوترات املتعلقااة بالدراسااة(، علااى سااند ماان ان مصاالحة ا 

قضت احملكمة بال ااا البناد ا ول مان     6/12/2020 ا. وحيث انه بتاري  يلاحضانت م 

 2133/2018سااند ا تفاااق ا سااري الصااادر ماان ادارة التوجيااه ا سااري يف امللااف رقاام    
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طلااو  ( لوالاادت م امل..… .…، .…وباابااات حضااانة ا و د )  2018مااايو//15بتاااري  

 ااا نراجعاااة  اىااة الااادوائر امكوميااة وا هلياااة نااا ىي اااا ا يئاااة      ، ماااع ا ذنضاادها 

ا حتادية للجنسية وا قامة وادارات التعليم واملادارس والضامان الصاحي والسافارات مان      

اج  ان اا ما  ص احملضونني من اجرااات لدي ا ىيما عدا السفر اىل لاارج الدولاة ىاال    

اجرة حضانة مبلاغ   لو  ضدهاطمبأن يخدي لل طالبيكون ا  باذن احملكمة، وبالزاه ال

( واجاارة 6/12/2020درهاام تسااري شاا ريا وذلااك اعتبااارا ماان تاااري  امكاام )        100

درهاام تسااري شاا ريا اعتبااارا ماان تاااري       2500مسااكن حضااانة شاااملة التأايااث مبلااغ    

درهام للطعااه    3500( مبلغ …… ..…، .…( ونفقة ا و د )6/12/2020امكم )

ت والتطبيب ومقاب  ىواتري املاا والك رباا وا نتنات وماا يعتاي مان     والكسوة واملواصال

واجرة لادمة  24/9/2020الضروريات قكم العرص والعادة تسري اعتبارا من تاري  

( وتكااليف  6/12/2020درهم تسري ش ريا اعتبارا من تااري  امكام )   1000مبلغ 

تني وبااان يساالم ا اصاا  درهاام علااى ان تساادد ماارة  اا  ساان 9000اسااتقداه لادمااة مبلااغ 

( و طلك صورة طبل ا صا   .......... و..............، ............بطاقات ا وية اخلاصة با و د )

من جوازات سفرهم مع الرقم املوحد، وا غراا الشخصاية اخلاصاة ب ام وهاي املالباس      

لاف بشاأن ا   والكتب وا ج زة ا لكتونية )الكمبيوترات املتعلقاة بالدراساة( غاري املخت   

 .وبرى  ما عدا ذلك من طلبات

وحياااث ان هاااطا القضااااا مل يلااال قباااو  لااادة الطااارىني ىأقااااه الطالاااب ا ساااتئناص رقااام    

واقامااااات املطلاااااو  ضااااادها ا ساااااتئناص رقااااام     23/12/2020بتااااااري   638/2020

اماااااااه حمكمااااااة اسااااااتئناص العااااااني وبتاااااااري     27/12/2020بتاااااااري   644/2020

اا امكاام املسااتأنف والقضاااا جمااددا باارى     حكماات احملكمااة بال اا  27/1/2021

 8/2/2021بتاااري    88/2021رقاام   ىطعناات ىيااه املطلااو  ضاادها بااالنق       الاادعوة

قادمت   ماا  وقده حمامي الطالب مط رة جوابية على الطعن طلب ىي ا رى  الطعن، 

 النيابة العامة مط رة ىوضت ىي ا الرأي للمحكمة.

كم املطعون ىياه والزمات الطالاب    حكمت احملكمة بنق  ام 15/3/2021وبتاري  

درهاام مقاباا  أتعااا  احملاماااة وأماارت نصااادرة التااأمني       1000بالرسااوه واملصااروىات و 

 الطالااببتأييااد امكاام املسااتأنف والزماات   644/2020وحكماات يف ا سااتئناص رقاام 

 برسوه ومصروىات ا ستئناص.
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وال شخصاية  احا  2021لسانة   8بطلب الرجاوع رقام    29/9/2021تقده الطالب بتاري  

على سند من أن امكم املطلو  الرجوع عنه قاد  الناق  املط ورأبو ظيب عن امكم 

اقاه قضاا  بنق  امكم املطعون ىيه باملخالفة للمباد  القضائية اليت قررت اا الادوائر   

 جمتمعة باحملكمة العليا.  

رساااوه بقاااانون احتاااادي رقااام  مكااارر مااان امل 187ملاااا  اااان ذلاااك، و اااان ناااص املاااادة   

بتعااادي  بعااا  أحكااااه قاااانون اإلجااارااات املدنياااة الصاااادر بالقاااانون         2021لسااانة15

 :أنه  - 3/9/2021الواجب التطبيل من تاري   – 1992لسنة  11ا حتادي رقم 

(، واسااتثناا  مااان حكاام املاااادة   183مااع عاااده اإللااالل باااالفقرة األوىل ماان املاااادة )   -1

رار الصااادر من ااا يف غرىااة ( ماان هااطا القااانون، جيااوز للمحكمااة الرجااوع عاان القاا 187)

املشورة أو عن حكم ا البات من تلقاا نفس ا أو بناا  على طلب من الصاادر ضاد  القارار    

 أو امكم، يف أي من األحوال ا تية:

اذا شا  القارار او امكام لطاأ اجرائاي وقاع مان احملكماة او اج زت اا املعاوناة ااار يف            .أ

 النتيجة اليت انت ى اليه قرارها او حكم ا.

اذا  ان القرار او امكم مستندا على قانون مل ى، ويكون مان شاأن تطبيال القاانون      . 

 الصحيح ت يري وجه الرأي يف الدعوة.

اذا صاادر القاارار او امكاام فالفااا ألي ماان املباااد  القضااائية الاايت قررت ااا ا يئاااة او           .ج

فاا  الدوائر جمتمعة باحملكمة حسب ا حوال، وذلك بدون العرا علي ا، أو صادر فال 

للمبااااد  الااايت اساااتقرت علي اااا احملكماااة او الااايت أصااادرت ا هيئاااة توحياااد املبااااد  باااني  

 السلطات القضائية ا حتادية واحمللية.

يقاااده طلاااب الرجاااوع مااان الصاااادر ضاااد  القااارار او امكااام اىل رئااايس احملكماااة       -2

ا حتاديااة العليااا او رئاايس حمكمااة الاانق  او رئاايس حمكمااة التمييااز حسااب ا حااوال،   

للمراىعة أمام ا ومصحوبا بتأمني مقدار  عشرين ألاف درهام. واذا   حماه مقبول  موقعا من

 ان الرجوع من تلقاا نفس احملكمة حييله رئيس ا مصاحوبا بتقريار مان املكتاب الفاإ      

 ( من هط  املادة.3اىل ا يئة املنصوه علي ا يف البند )

( مان هاط  املاادة    2) ينظر طلب الرجوع او اقرار ا حالة باه املنصاوه علياه يف البناد    -3

اماه هيئة مشكلة من أقاده مخساة قضااة باحملكماة مان غاري مان شاار وا يف اصادار          

القرار، وتصدر ا يئة منعقدة يف غرىة املشورة قرارا مسببا بأغلبية أربعة قضاة يف طلاب  
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الطلب، ويف حاال قباول الطلاب حياال اىل دائارة       وع. ويصادر مبلغ التأمني عند رى الرج

 الطعن من جديد والفص  ىيه، مع رد مبلغ التأمني اىل الطالب. ألرة لنظر

ويف مجيع ا حوال تكون ا حالة او تقديم طلب الرجوع ملرة واحدة ىق . و  جياوز  -4

احالته او تقدميه بعد انقضاا سنة من تاري  صدور القرار مان غرىاة املشاورة او امكام     

 البات.

يف  15/3/2021عناه الصاادر بتااري      ملا  ان ذلك، و ان امكم املطلاو  الرجاوع  

احاوال شخصاية أباو ظايب قاد اقااه قضااا  بانق           2021لسنة  88الطعن بالنق  رقم 

تأييااد امكاام املسااتأنف والزماات الطالااب برسااوه ومصااروىات   وامكاام املطعااون ىيااه  

ا ستئناص استنادا اىل ان الصلح الطي يتم بني ا طراص امااه هناة التوجياه ا ساري اذا     

قانون ا حاوال الشخصاية   حجياة لاه، و  تكاون لاه قاوة الساند التنفياطي، و           لالف 

يقيم له القانون وزنا، ويكون  ي مان طرىياه طلاب ال ائاه او تعديلاه، واذ  اان ذلاك،        

من قانون ا حوال الشخصية  110/2و ان ا تفاق حم  هط  الدعوة قد لالف املادة 

فقااة ا و د او حضااانت م، وماان ااام ىانااه      الاايت تاانص علااى انااه   يصااح التنااازل عاان ن     

و  يسااق  حق ااا يف  ضاادها لمطلااو ل كااون  ااطا  التنااازل حجيااة، و  يكااون ملزمااا  ي

يكاون رضااها باطلك    باسقاط حق اا يف امضاانة    امضانة، وان اماضنة اذا رضيت 

ملزما  اا، و  يتتاب علياه ااار ساقوط حق اا يف امضاانة لكون اا اساقطت حقاا لايس            

ب  هو هلل عز وج  او للمحضون، وا ا يلزم اا اساقاط ماا اساقطته مان حقوق اا           ا،

من حقوق غريها. و ان البند ا ول من سند ا تفاق ا سري الصاادر مان ادارة التوجياه    

قاد ناص ىياه علاى )انتقاال       15/5/2018بتااري    2133/2018ا سري يف امللف رقم 

 لتزوج ا من اجانيب  الطالبواسنادها اىل  هااملطلو  ضدحضانة ا و د احملضونني من 

سااالفة  110/2عاان احملضااونني( وماان ااام ىااان هااطا ا تفاااق يكااون قااد لااالف املااادة         

وغااري ملاازه  ااا و   طلااو  ضاادهاالااط ر وهااو مااا يكااون معااه غااري منااتج  اااار  قباا  امل  

 يتتب عليه سقوط حق ا يف امضانة.  

من قانون األحوال  16من املادة  2رة الفققد لالف  ملا  ان ذلك، و ان هطا امكم

الشخصية اليت تنص على انه: " اذا مت الصلح بني األطراص اماه هنة التوجيه ا ساري،  

اابت هطا الصلح يف حمضر يوقع عليه األطراص اماه عضو اللجنة املختصة ويعتمد هاطا  

ىياه بااي    احملضر من القاضي املختص وتكون له قوة السند التنفياطي و  جياوز الطعان   

طريااال مااان طااارق الطعااان ا  ا ذا لاااالف احكااااه هاااطا القاااانون،  ماااا تااانص املاااادة         
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أ من ذات القانون انه :" يشتط يف اماضن زيادة علاى الشاروط املاط ورة يف    /144/1

املادة السابقة اذا  انت امرأة ان تكون لالياة مان زوج اجانيب عان احملضاون دلا  ب اا        

ماان  257ملصاالحة احملضاون." ،  مااا تانص املااادة   ا  اذا قادرت احملكمااة لاالص ذلااك   

قانون املعامالت املدنية على ما يلي: " األص  يف العقاد رضااا املتعاقادين وماا التزماا  يف      

التعاقد" واستنادا اىل ما ذ ر ىانه قد تبني من ا طالع على ا تفاق ا سري نحكمة 

ان طاريف   2133/2018يف امللف ا ساري رقام    15/5/2018أبو ظيب الصادر بتاري  

)طرص ااان( حضارا    ………)طرص اول( واملطلو  ضدها  ..………النزاع الطالب 

اماه هيئة التوجيه ا سري واتفقا وهما يف امالة املعتية شرعا مان جاواز اإلقارار ونفااذ     

 و......... ......التصاارص علااى انتقااال حضااانة األبناااا احملضااونني ماان الطاارص الثاااني وهاام      

واسنادها اىل الطرص األول )األ ( وذلاك لتازوج الطارص الثااني برجا  اجانيب،        ............و

بالاادعوة رقااام   5 5/11/2020( تقاادمت بتااااري   .................وان اه األو د املااط ورة ) 

تطلب ىي ا ال ااا البناد األول مان ساند ا تفااق ا ساري املشاار الياه وذلاك           982/2020

رين ....ان ماان جديااد، وقااد صاادر امكاام ا بتاادائي باابااات حضااانت ا لااالو د املااط و

ااباات حضاانت ا لاالو د    بعل اا البند األول من ا تفااق املاط ور و   6/12/2020بتاري  

 ماا   638/2020، ىاستأنف الطالب امكم املط ور با ساتئناص رقام   املط ورين

وقضات   644/2020استأنفته احملكوه  ا )املطلو  ضادها( تقاابال با ساتئناص رقام     

حمكمااة اسااتئناص العااني بعل اااا امكاام املسااتأنف والقضاااا جمااددا وباارى  دعااوة        

املستأنفة تقابال وبالزام ا بالرسوه واملصروىات عن الدرجتني. ىطعنت ىيه هط  األلارية  

صااادر امكااام بااانق  امكااام      15/3/2021وبتااااري    88/2021باااالنق  رقااام   

 املطعون ىيه وتأييد امكم املستأنف.

طلاااب الطااااعن الرجاااوع عااان هاااطا امكااام اساااتنادا ملخالفتاااه     29/9/2021وبتااااري  

 للمباد  الصادرة من احملكمة العليا.

ملا  ان ذلك، و ان امكم املطلو  الرجوع عنه قد لالف املباد  املساتقر علي اا يف   

حمكمة النق  املنصوه علي ا يف املواد املط ورة أعال  الواجبة التطبيال يف الادعوة    

ة التوجيااه ا سااري يف امللااف رقاام    اصااة وان ا تفاااق ا سااري الصااادر ماان هناا     املاالااة ل

قاااد صااادر بعاااد الطاااالق وبعاااد ان تزوجااات      2018ماااايو//15بتااااري   2133/2018

املطلوبااة باااجنيب وقاماات بتسااليم األو د اماااه التوجيااه ا سااري والتزماات بالتنااازل عاان         

قاانون األحاوال الشخصاية     مان  110حضانت م، ومل يصدر نتيجاة للخلاع يف اطاار املاادة     
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ممااا أدة اىل النتيجااة الاايت  مااا ذهااب اىل ذلااك لطااأ امكاام املطلااو  الرجااوع عنااه،   

ا يوجاب الرجاوع   مما انت ى إلي ا بنق  امكم املطعون ىياه وبتأيياد امكام املساتأنف     

، مااع اإلحالااة  مكاارر ماان قااانون اإلجاارااات املدنيااة    187عنااه إعمااا  ألحكاااه املااادة   

يف الطعان جماددا علاى واو ماا       للنظار دائارة  ماة الانق  لتشاكي     سعادة رئايس حمك ل

 سريد باملنطوق.

 لطلاااااااااك                                                                  

يف غرىااة مشااورة اااا قبااول الطلااب شااكال ويف املوضااوع بااالرجوع عاان        -  قااررت ا يئااة 

احااوال   نقاا 2021لساانة  88يف الطعاان رقاام   15/3/2021امكاام الصااادر بتاااري   

الطعان والفصا  ىياه     رئيس حمكمة النق  لتشاكي  هيئاة لنظار   شخصية واإلحالة إىل 

 ، وألزمت املطلو  ضدها الرسم واملصاريف وأمرت برد التأمني للطالب.من جديد
 

********** 
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 )أحوال شخصية( 17/11/2021جلسة  

 رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 .  ة املستشارين/ عبد الكريم ىرعون، السيد إبراهيم صاحلوعضوية الساد

 (66) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  639)الطعن رقم 

 . ( قانون " تطبيقه". م ر. طالق1

واالاني ألاف   ا جياوز عشرين الف درهم يف معجلهعده مساع دعوة املطالبة بامل ر ن -

 .اطإ الدولةإذا  ان الزوجان معا  من مو درهم يف مخلر  منوط نا

حاال املاارأة يف امل اار املساامى تساامية صااحيحة و إذا مل يساام يف العقااد م اار أو مسااى          -

 .  مية غري صحيحة وجب  ا م ر املث . مثالتس

  

 ( أهلية . دعوة " الصفة يف الدعوة". حضانة . نفقة . 2

 .  د  وقبض ا ما داموا يقيمون مع ااألو  يف أن تطالب بنفقة  حل اماضنة -

أناه يقايم لادة شاقيقته     الولاد ماا داه الثابات     صفة للمطعون ضدها يف املطالباة بنفقاة     -

. فالفااة و ان األلاارية ليساات ممسااكه لااهاااا املطعااون ضاادها  .ولاايس لاادة أمااهاملتزوج ااة 

اعن. لطااأ يف تطبياال  والقضاااا  ااا بنفقااة علااى الطاا     النظاارامكاام املطعااون ىيااه هااطا    

 .  القانون

  

مااان قاااانون األحاااوال  52عماااال  بااانص املاااادة  –ط  احملكماااة يف قضااااا هااا –املقاارر   -1

اخللاااوة الصاااحيح، ويتأ اااد  لاااه بالااادلول، أو  الشخصاااية أناااه: " جياااب امل ااار بالعقاااد  

الوىاة وحي  املخج  منه بالوىاة أو البينونة ".، وأن عده مساع دعاوة املطالباة   أو الصحيحة

درهم يف ماخلر  عماال  بانص     بامل ر نا جياوز عشرين ألف درهم يف معجله، واالاني ألف

منااوط نااا إذا  ااان الزوجااان  1997لساانة  21املااادتني األوىل والثانيااة ماان القااانون رقاام 

مان قاانون األحاوال الشخصاية أناه " إذا       51معا من مواطإ الدولة.... "، وأنه وىقا للمادة 

العقاد   مسى يف العقد م ر تسمية صحيحة وجب للمرأة ذلك املسمى، وإذا مل يسم  اا يف 

 م ر أو مسى تسمية غري صحيحة أو نعى أصال وجب  ا م ر املث  ".
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ملاا  ااان ذلااك و ااان الثابات باااألوراق أن املطعااون ضاادها زوجاة الطاااعن بصااحيح العقااد    

وأن الطااعن دلاا  ب اا ااام قااه بتطليق ااا     –لبنانياة اهنسااية   –ليسات ماان ماواطإ الدولااة   

ىيحاال  ااا اسااتاله مااخلر م رهااا وإذ   27/10/2020طلقااة بائنااة بينونااة  ااية بتاااري   

لااال عقااد زواج مااا ماان تساامية للم اار وماان ااام وجااب  ااا م اار املثاا  وإذ ِالتاازه امكاام         

ا بتدائي املخيد بامكم املطعون ىيه هطا النظار ىعناه يكاون قاد ِالتازه صاحيح القاانون        

 ويضحي النعى عليه على غري أساس حريا برىضه.

أنااه حياال للحاضاانة أن تطالااب بنفقااة األو د     –مااة يف قضاااا هااط  احملك  –املقاارر  -2

 وقبض ا ما داموا يقيمون مع ا.

 563/2021ملااا  ااان ذلااك و ااان الثاباات باااألوراق أنااه قااد قضااى يف ا سااتئناص رقاام      

( لبلوغه وصار ذلاك القضااا باتاا    ........بانت اا حضانة الولد ) 6/10/2021العني بتاري  

ا الولاد الساالف قاد أقااه أمااه حمكماة أول درجاة        بفوات مواعيد الطعن عليه و ان هط

بأنه يقيم لدة شقيقته املتزوجاة ولايس لادة املطعاون ضادها ومان        28/6/2021 لسة 

ام ىال يكون  ا صفة يف املطالبة بنفقته ألن ا ليست حاضنة و  ممسكة لاه وإذ لاالف   

لطاااعن بااأن امكاام املطعااون ىيااه املخيااد للحكاام املسااتأنف هااطا النظاار وقضااى بااالزاه ا  

( وبدل مسكن حضانته ىعناه يكاون معيباا ناا يوجاب نقضاه       ........يخدي  ا نفقة الولد )

 جزئيا  ما سريد باملنطوق.

 احملكماااااااااااااة

لالسارة والادعاوة    حيث تبني من األوراق أن املطعون ضدها أقامت لدة حمكماة أباو ظايب   

بطلااب  681/2021لاادعوة رقاام  ضااد الطاااعن ا  12/4/2021املدنيااة واإلداريااة بتاااري    

امكم بعلزامه بأن يخدي  اا ماخلر صاداق ا ونفقاة شااملة بأنواع اا لابان ).......... موالياد         

وأجااارة  2021وحتاااى تااااري   2010( ونفقاااة زوجياااة ونفقاااة لاااطات الولاااد مااان عااااه   2003

مسكن حضانة وبسداد الرسوه الدراسية للمحضون وبأن يوىر لادمة وسيارة وسائل وباأن  

لم ا األوراق الثبوتية اخلاصة باحملضون. على سند من القول أنه طلق ا طلقة بائناة بينوناة   يس

وأن ااا أعباات منااه الولااد )........( وقااد امتنااع عاان ا نفاااق        27/10/2020 ااية بتاااري   

. وأجااا  الطاااعن بطلااب وقااف الاادعوة تعليقااا مااني الفصاا  يف       2010علي مااا منااط عاااه   

العني وجحد صورة عقد الازواج املقاده مان املطعاون ضادها       أحوال 52/2021الدعوة رقم 

 والصادر من احملكمة اللبنانية.
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حكمت احملكمة بعلزاه الطاعن بأن يخدي للمطعون ضدها مخلر  13/7/2021وبتاري  

درهااام شااا ريا شااااملة املأ ااا    1500درهااام ونفقاااة للولاااد )......(   30000صاااداق ا مبلاااغ 

درهم سانويا شاام  ىاواتري ا نتنات      18000ة مبلغ والكسوة والتنق  وبدل مسكن حضان

واملاااا والك رباااا وال اااز وا اااام وذلااك  لااه اعتبااارا  ماان تاااري  رىااع الاادعوة اماصاا  يف    

 ورىضت ما عدا ذلك من طلبات. 12/4/2021

با سااتئناص رقاام   8/8/2021ىاسااتأنف الطاااعن هااطا امكاام بو الااة حماميااه بتاااري      

 21/9/2021ن ضااادها بأن اااا الياااد املمساااكة وبتااااري    وأجابااات املطعاااو  1091/2021

 حكمت احملكمة بتأييد امكم املستأنف.

ومل جتب املطعون ضدها رغم ِاعالن ا  5/10/2021طعن الطاعن يف هطا امكم بتاري  

وقدمت النيابة العامة مط رة ىوضت ىي ا الرأي للمحكمة الايت رأت يف غرىاة املشاورة أن    

 ت لنظر  جلسة بدون مراىعة.الطعن جدير بالنظر ىحدد

قااررت احملكمااة وقااف الطعاان املاااا  تعليقااا مااني صااريرة امكاام   3/11/2021وبتاااري  

 سالف الط ر باتا.

بتعجي  الطعن من الوقف ارىل باه شا ادة    13/11/2021وحيث قده الطاعن طلبا بتاري  

رقاام بعااده قيااد طعاان بااالنق  علااى امكاام الصااادر يف ا سااتئناص  9/11/2021مخرلااه 

 العني ىقررت احملكمة حجز الطعن للحكم  لسة اليوه. 563/2021

ينعى الطااعن علاى امكام املطعاون ىياه باخلطاأ يف تطبيال القاانون والقصاور يف التسابيب           

 والفساد يف ا ستد ل وا لالل قل الدىاع. ويف بيان ذلك يقول ما حاصله سببان.

 السبب األول:

د  ملا قضى باه امكام املساتأنف مان رىا  الادىع املبادة        ألطأ امكم املطعون ىيه بتأيي

منه بعده قبول الدعوة لرىع اا مان غاري ذي صافة لعاده إاباات املطعاون ضادها أن اا حاضانة           

لاباان ).......( حتااى يضااحى  ااا اماال يف املطالبااة بنفقتااه وهااو مااا يعيااب امكاام ويسااتوجب  

 نقضه.

أنه حيال للحاضانة    –اا هط  احملكمة يف قض –وحيث إن هطا النعى سديد، ذلك أن املقرر 

 أن تطالب بنفقة األو د وقبض ا ما داموا يقيمون مع ا.

العااني  563/2021ملااا  ااان ذلااك و ااان الثاباات باااألوراق أنااه قااد قضااى يف ا سااتئناص رقاام  

بانت اااا حضااانة الولااد )........( لبلوغااه وصااار ذلااك القضاااا باتااا بفااوات      6/10/2021بتاااري  
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عليااه و ااان هااطا الولااد السااالف قااد أقاااه أماااه حمكمااة أول درجااة  لسااة      مواعيااد الطعاان  

بأنه يقيم لدة شقيقته املتزوجة وليس لدة املطعون ضدها ومن ام ىال يكاون   28/6/2021

 ا صفة يف املطالبة بنفقتاه ألن اا ليسات حاضانة و  ممساكة لاه وإذ لاالف امكام املطعاون          

قضى بالزاه الطاعن بأن يخدي  ا نفقاة الولاد ).......(   ىيه املخيد للحكم املستأنف هطا النظر و

 وبدل مسكن حضانته ىعنه يكون معيبا نا يوجب نقضه جزئيا  ما سريد باملنطوق.

 السبب الثاني:

ألطااأ امكاام املطعااون ىيااه بتأييااد  ملااا قضااى بااه امكاام املسااتأنف ماان إلزامااه نبلااغ            

قاة الازواج الايت ِاساتندت إلي ااا     درهام ماخلر صاداق للمطعاون ضادها رغام للاو واي        30000

احملكماااة مااان وجاااود ماااخلر صاااداق ورغااام أن ماااا طالبااات باااه مااان ماااخلر صاااداق وقااادر       

( درهم جياوز اماد األقصاى املقارر قانوناا  مماا  اان ياتعني معاه القضااا بعاده           376301)

 مساع الدعوة وهو ما يعيب امكم ويستوجب نقضه.

عماال  بانص    –يف قضااا هاط  احملكماة     – وحيث إن هطا النعى غري ساديد، ذلاك أن املقارر   

من قانون األحوال الشخصاية أناه: " جياب امل ار بالعقاد الصاحيح، ويتأ اد  لاه          52املادة 

بالدلول، أو اخللوة الصحيحة أو الوىااة وحيا  املخجا  مناه بالوىااة أو البينوناة ".، وأن عاده        

ه، واالااني ألاف درهام يف    مساع دعوة املطالبة بامل ر نا جياوز عشرين ألف درهام يف معجلا  

مناوط ناا إذا    1997لسانة   21مخلر  عمال  بنص املادتني األوىل والثانياة مان القاانون رقام     

ماان قااانون األحااوال    51 ااان الزوجااان معااا ماان مااواطإ الدولااة.... "، وأنااه وىقااا للمااادة         

مل  الشخصية أنه " إذا مسى يف العقد م ر تسمية صاحيحة وجاب للمارأة ذلاك املسامى، وإذا     

 يسم  ا يف العقد م ر أو مسى تسمية غري صحيحة أو نعى أصال وجب  ا م ر املث  ".

ملا  ان ذلك و ان الثابت باألوراق أن املطعون ضدها زوجة الطاعن بصحيح العقاد ليسات   

وأن الطااعن دلا  ب اا اام قااه بتطليق اا طلقاة بائناة          –لبنانية اهنسية  –من مواطإ الدولة 

ىيحااال  اااا اساااتاله ماااخلر م رهاااا وإذ لاااال عقاااد   27/10/2020اري  بينوناااة  اااية بتااا

زواج ما مان تسامية للم ار ومان اام وجاب  اا م ار املثا  وإذ ِالتازه امكام ا بتادائي املخياد              

بامكم املطعون ىيه هطا النظر ىعنه يكون قد ِالتزه صحيح القانون ويضاحي النعاى علياه    

 على غري أساس حريا برىضه.
 

********* 
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 )أحوال شخصية( 22/11/2021ة جلس

 رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 .وعضوية السادة املستشارين/ حممد األمني حممد بيب، حممد الص ري أجماظ

(67) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  671،  651)الطعنان رقما 

 .. حمكمة املوضوع " سلطت ا"( حضانة. مسكن امضانة. نفقة1

.   يكفاى جمارد   كم به إ  إذا اتفال علياه الطرىاان   .   حيامضانة العيإ مسكن -

 .  اس ذلك. أس يثبت مواىقة الطرص الثاني عليهطلبه يف الدعوة ما مل

صحة امكم القاضي باأجرة مساكن حضاانة ماا دامات أوراق الادعوة لالياة مماا          -

ه بأن ا قد طلبات جعا    . نعي الطاعنة علية املطعون ضد  على املسكن العيإيثبت مواىق

 مسكن الزوجية مسكن للحضانة ومل تطلب اجرة مسكن على غري أساس.

  

 .. حمكمة املوضوع " سلطت ا"( حضانة. مسكن امضانة. نفقة2

ملبلااغ احملاادد يف  تقاادير امكاام املطعااون ىيااه ألجاارة مسااكن امضااانة يف حاادود ا      -

   .لنعي عليه من الطاعنه. غري مقبول. االدلي  اإلرشادي

  

 . وة". هنة التوجيه األسري . نفقةطلبات يف الدعوة " شروط قبول الدعل( دعوة " ا3

عااده اسااتجابة احملكمااة لطلااب النفقااة السااابقة علااى رىااع الاادعوة خللااو قاارار هنااة    -

ر السابقة على رىع الادعوة.    ا الزوجيه يف األش تالتوجيه األسري من طلب الطاعنة لنفق

 .  صحيح

  

 .بدل. طالق. ضرر. امكمان( 4

زوجني بعااد رىاا  دعااوة الطااالق للضاارر لعااده ابوتااه جييااز   اسااتمرار الشااقاق بااني الاا  -

. التزاه القاضي بتعيني حكمني آناطاك متاى تعاطر    لمتضرر من ما أن يرىع دعوة جديدةل

 .صالح بين ماهنة التوجيه األسري والقاضي ا  على
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ن بدل وبني رى  التفريل بين ماا إذا  امكمان باخليار يبني التفريل بني الزوجني دو -

 من املس  من الزوجني. ج ال

لثانياة . أسااس   عده اشاتاط مضاي ىاتة زمنياة معيناة باني الادعوة األوىل والادعوة ا         -

 .  ذلك. مثال

  

 . ( حضانة. مطاهب ىق ية. نفقة5

 ون الزوجة ختده عند أهل ا شرط يف القضاا  ا باخلادماة أانااا عالقاة الزوجياة .      -

 ليس شرطا يف القضاا باخلادمة للولد احملضون احملتاج للخدمة وله أ  مل .

 مثال لتسبيب سائغ. -

  

وحيث أن هطا النعي غري سديد ذلك أن الادلي  اإلرشاادي املعماول باه ناص علاى أن         -1

مسكن امضانة العيإ   حيكم به إ  إذا اتفل عليه الطرىان ومفاد ذلاك أناه يشاتط    

ن امضانة العيإ أن يثبات للمحكماة اتفااق الطارىني علاى ذلاك و        يف امكم نسك

 يكفي يف ذلك طلب أحدها لطلك األمر دون ابوت مواىقة الثاني على طلبه.

ملا  ان ذلك و انت أوراق الدعوة  ل ا لالياة مماا يثبات مواىقاة املطعاون ضاد  علاى        

  ماا قضاى باه    جع  مسكن الزوجية مسكن حضانة ىعن امكم املطعون ىيه الطي عل

من ا ستعاضة عان مساكن امضاانة العايإ الاطي قضاى باه امكام املساتأنف باأجرة           

من قانون األحوال الشخصاية علا  ذلاك     148مسكن امضانة املنصوه عليه يف املادة 

خبلااو األوراق ممااا يثباات اتفاااق الطاارىني علااى جعاا  مسااكن الزوجيااة مسااكنا للحضااانة 

 ي جديرا بالرى .يكون مصيبا ومن ام يكون هطا النع

وحيث أن هطا النعاي بشاقيه غاري وجياه ذلاك أناه بالنسابة لتقادير امكام املطعاون            -2

درهم سنويا ىعناه يف حادود املبلاغ احملادد يف      36000ىيه ألجرة مسكن امضانة نبلغ 

 ...........الاادلي  اإلرشااادي الااطي نااص علااى أن أجاارة مسااكن امضااانة خلمسااة أو د يف      

 40000درهاام و 30000درهام يكااون باني    30000و 20000م بااني ياتاوح دلاا  أباي   

 درهم سنويا.  

درهام  ماا هاو اابات مان شا ادة        27642ملا  ان ذلك و ان راتب املطعون ضد  يبلغ 

ىااعن ........... ج اة عملاه أدناوك وأن الطاعناة تساكن هاي وأو دهاا مان املطعاون ضاد  يف           
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غ أجارة مساكن حضاانت م ناا قادر       امكم املطعون ىيه يكون مصايبا يف تقادير  ملبلا   

 .درهم سنويا 36000

وبالنسبة للنفقة الزوجية للمطعون ضدها يف األش ر السابقة على رىع دعواهاا ىاعن    -3

الصااااادر عن ااااا بتاااااري    62/2021الثاباااات ماااان قاااارار هنااااة التوجيااااه األسااااري رقاااام     

طلااب  الااطي أحالاات بااه دعااوة الطاعنااة املاالااة إىل احملكمااة أنااه لااال ماان      7/4/2021

الطاعنااة لنفقت ااا الزوجيااة يف األشاا ر السااابقة علااى رىااع دعواهااا املاالااة ولااطلك يكااون       

امكام املطعاون ىياه الاطي مل يسااتجب  اطا الطلاب مصايبا وماان اام يكاون هاطا النعااي           

 .حريا بالرى 

بشاأن تعادي  بعا  أحكااه      2019لسانة   8من مرسوه بقاانون رقام    118ن املادة إ-4

نصت على أنه إذا مل يثبات الضارر تارى  الادعوة وإن اساتمر      قانون األحوال الشخصية 

الشااقاق بااني الاازوجني ىللمتضاارر من مااا أن يرىااع دعااوة جدياادة ىااعن تعااطر علااى هنااة           

التوجيه األسري والقاضي اإلصالح بين ما عني القاضاي قكام حكماني ونصات املاادة      

ني و اان  ا    من نفس القانون على أنه إذا ج   امكمان من املسيا من الزوج 120

من ما طالبا للطالق يكون للحكماني اخلياار باني التفريال باني الازوجني دون بادل وباني         

املشاار إلي اا يف تعايني امكماني يف دعاوة       118رى  التفريل بين ما ومل تشتط املادة 

التطليل الثانية مضي زمن معني بني الدعوة الثانية والدعوة األوىل  ما هاو واضاح مان    

ربطاات تعاايني امكمااني باسااتمرار الشااقاق بااني الاازوجني بعااد رىاا      الاانص  مااا أن ااا 

دعااوة التطلياال األوىل ومل تربطااه بثبااوت الضاارر وماان املعااروص أنااه إذا اباات للمحكمااة      

حصول الضرر املاير للتطليال حكمات باالتطليل دون حاجاة إىل تعايني حكماني ونصات         

قاادما لااه توصااية غااري  املشااار إلي ااا علااى أن القاضااي الااطي عااني امكمااني و   120املااادة 

 .فالفة للقانون اتفقا علي ا ملزه بأن حيكم نقتضى تلك التوصية

نصااوه الفقااه املااالكي الااطي هااو أول مااا أحااال إليااه قااانون األحااوال الشخصااية    إن-5

بالنسبة ملا مل يرد ىيه صرحية يف أن  ون الزوجة ختده عند أهل ا شرط يف القضاا  اا  

باخلادماة ولايس شارطا يف القضااا باخلادماة للولاد احملضاون        أاناا قياه العالقاة الزوجياة   

احملتاج للخدمة وله أ  مليا بعلدامه وقد استقر قضااا هاط  احملكماة علاى هاطا  ماا       

 20000أن الاادلي  اإلرشااادي نااص علااى أن نفقااة مخسااة أو د يااتاوح دلاا  أبااي م بااني         

مبلااغ درهاام وعلااى هااطا يكااون     6000درهاام إىل  5000درهاام يكااون ماان    30000و

النفقااااة الااااطي حاااادد  امكاااام املسااااتأنف ألو د الطاااااعن اخلمسااااة مراعاااااة ألن راتبااااه    
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درهم وهو ألف درهم لك  واحد من م مواىقاا للحاد األدناى لنفقاة مخساة أو د      27600

 الطي نص عليه الدلي  اإلرشادي.

أما ىيما يتعلل بتقدير امكم املطعون ىيه ألجارة مساكن امضاانة ىقاد سابل يف الارد       

الساابب الثاااني ماان أساابا  الطعاان األول بيااان أنااه مواىاال للاادلي  اإلرشااادي و ااطا         علااى

 يكون النعي  له حريا بالرى .

 احملكماااااااااااااة

 ..……………………املقاه من طرص  651/2021أو : الطعن رقم 

تنعى الطاعنة على امكم املطعون ىيه فالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقاه والقصاور يف    

والفساااد يف ا سااتد ل وتاابني ذلااك ىيمااا حاصااله سااببان أحاادهما أن امكاام      التساابيب

املطعااون ىيااه ألطااأ ىيمااا قضااى بااه ماان إل اااا مااا حكاام بااه امكاام املسااتأنف ماان جعاا    

مسكن الزوجية مسكنا للحضانة وامكم بد  مان ذلاك باعلزاه املطعاون ضاد  باأجرة       

نااة طلباات يف دعواهااا  درهاام ساانويا متجاااهال أن الطاع 36000مسااكن حضااانة قاادرها 

جعاا  مسااكن الزوجيااة مسااكنا للحضااانة ومل يعااتا املطعااون ضااد  علااى ذلااك و ااطا     

 يكون امكم املطعون ىيه معيبا نا يوجب نقضه.

وحيااث أن هااطا النعااي غااري سااديد ذلااك أن الاادلي  اإلرشااادي املعمااول بااه نااص علااى أن            

ومفاد ذلاك أناه يشاتط     مسكن امضانة العيإ   حيكم به إ  إذا اتفل عليه الطرىان

يف امكم نسكن امضانة العيإ أن يثبات للمحكماة اتفااق الطارىني علاى ذلاك و        

 يكفي يف ذلك طلب أحدها لطلك األمر دون ابوت مواىقة الثاني على طلبه.

ملا  ان ذلك و انت أوراق الدعوة  لا ا لالياة مماا يثبات مواىقاة املطعاون ضاد  علاى         

ضانة ىعن امكم املطعون ىيه الطي علا  ماا قضاى باه     جع  مسكن الزوجية مسكن ح

من ا ستعاضاة عان مساكن امضاانة العايإ الاطي قضاى باه امكام املساتأنف باأجرة            

من قانون األحاوال الشخصاية علا  ذلاك      148مسكن امضانة املنصوه عليه يف املادة 

نة خبلااو األوراق ممااا يثباات اتفاااق الطاارىني علااى جعاا  مسااكن الزوجيااة مسااكنا للحضااا 

 يكون مصيبا ومن ام يكون هطا النعي جديرا بالرى .

السبب الثاني: أن امكم املطعون ىيه ألطأ يف تقادير  ألجارة مساكن امضاانة نبلاغ      

  يكفاي مصااول الطاعناة علااى مسااكن مضاانة أو دهااا ماان املطعاون ضااد  اخلمسااة     

لزاه املطعااون  مااا ألطااأ امكاام املطعااون ىيااه يف التفاتااه عاان طلااب الطاعنااة املتعلاال بااع 
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ابقة علاى رىاع دعواهاا قادرها     ضد  بأن يدىع  ا نفقت ا الزوجية عن مدة مخسة ش ور س

درهاام رغاام أن املطعااون ضااد  مل ينفاال علي ااا يف تلااك املاادة ممااا جيعاا  امكاام     30000

 املطعون ىيه معيبا نا يوجب نقضه.

ملطعااون ىيااه وحيااث أن هااطا النعااي بشااقيه غااري وجيااه ذلااك أنااه بالنساابة لتقاادير امكاام ا 

درهاام ساانويا ىعنااه يف حاادود املبلااغ احملاادد يف     36000ألجاارة مسااكن امضااانة نبلااغ   

الاااادلي  اإلرشااااادي الااااطي نااااص علااااى أن أجاااارة مسااااكن امضااااانة خلمسااااة أو د يف       

درهااام  30000درهااام يكاااون باااني   30000و 20000ياااتاوح دلااا  أباااي م باااني  ...........

 درهم سنويا.   40000و

درهام  ماا هاو اابات مان شا ادة        27642تب املطعون ضد  يبلاغ  ملا  ان ذلك و ان را

ىااعن ...........وأن الطاعنااة تسااكن هااي وأو دهااا ماان املطعااون ضااد  يف   ...........ج ااة عملااه 

امكم املطعون ىيه يكاون مصايبا يف تقادير  ملبلاغ أجارة مساكن حضاانت م ناا قادر           

 درهم سنويا. 36000

ضاادها يف األشاا ر السااابقة علااى رىااع دعواهااا ىااعن       وبالنساابة للنفقااة الزوجيااة للمطعااون  

الصااااادر عن ااااا بتاااااري     62/2021الثاباااات ماااان قاااارار هنااااة التوجيااااه األسااااري رقاااام     

الااطي أحالاات بااه دعااوة الطاعنااة املاالااة إىل احملكمااة أنااه لااال ماان طلااب        7/4/2021

الطاعنااة لنفقت ااا الزوجيااة يف األشاا ر السااابقة علااى رىااع دعواهااا املاالااة ولااطلك يكااون        

امكاام املطعااون ىيااه الااطي مل يسااتجب  ااطا الطلااب مصاايبا وماان ااام يكااون هااطا النعااي 

 حريا بالرى .

 …..……………املقاه من طرص  671/2021اانيا: الطعن رقم 

ينعى الطاعن على امكم املطعاون ىياه فالفاة القاانون والقصاور يف التسابيب والفسااد        

حاصاله ساببان أحادهما أن امكام      يف ا ستد ل واإللالل قل الدىاع ويبني ذلك ىيما

املطعون ىيه ألطأ يف تأيياد  ملاا قضاى باه امكام املساتأنف مان تطليال املطعاون ضادها           

على الطاعن عمال بتوصية امكماني رغام أن املطعاون ضادها مل تثبات إضارار الطااعن        

مل ب ا ومل تط  املدة بني دعواها املاالة وبني الساابقة الايت طلبات ىي اا الطاالق  ماا أناه        

يتبني حصول الشقاق بني الزوجني املير لتعيني امكمني والتفت امكم املستأنف عان  

دىاع الطااعن الاطي عاا  ىياه تقريار امكماني املعياب ولاطلك يكاون امكام املطعاون            

 ىيه الطي التفت عن هطا  له معيبا نا يوجب نقضه.
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لساانة  8ون رقاام ماان مرسااوه بقااان   118وحيااث أن هااطا النعااي غااري قااويم ذلااك أن املااادة      

بشأن تعدي  بع  أحكاه قانون األحوال الشخصية نصات علاى أناه إذا مل يثبات      2019

الضرر ترى  الدعوة وإن استمر الشقاق بني الزوجني ىللمتضارر من ماا أن يرىاع دعاوة     

جدياادة ىااعن تعااطر علااى هنااة التوجيااه األسااري والقاضااي اإلصااالح بين مااا عااني القاضااي    

مان نفاس القاانون علاى أناه إذا ج ا  امكماان مان          120 قكم حكمني ونصت املادة

املساايا ماان الاازوجني و ااان  اا  من مااا طالبااا للطااالق يكااون للحكمااني اخليااار بااني     

املشاار   118التفريل بني الزوجني دون بدل وبني رى  التفريال بين ماا ومل تشاتط املاادة     

باني الادعوة الثانياة    إلي ا يف تعيني امكمني يف دعوة التطليل الثانية مضاي زمان معاني    

والدعوة األوىل  ما هو واضح من النص  ما أن اا ربطات تعايني امكماني باساتمرار      

الشااقاق بااني الاازوجني بعااد رىاا  دعااوة التطلياال األوىل ومل تربطااه بثبااوت الضاارر وماان      

املعااروص أنااه إذا اباات للمحكمااة حصااول الضاارر املااير للتطلياال حكماات بااالتطليل دون    

املشااار إلي ااا علااى أن القاضااي الااطي عااني   120ونصاات املااادة  حاجااة إىل تعاايني حكمااني

امكمني وقدما له توصية غري فالفة للقانون اتفقاا علي اا ملازه باأن حيكام نقتضاى       

 تلك التوصية.

ملااا  ااان ذلااك و ااان الثاباات ماان األوراق أن الطاارىني ساابل أن طلااب  اا  من مااا أماااه       

القاضاااي بااارى    92/2020احملكماااة الطاااالق وصااادر يف دعويي ماااا امكااام رقااام      

الاادعويني ااام أقاااه  اا  من مااا دعااوة طالبااا الطااالق وأن مااا ساابل وأن صاادر يف دعااوة        

جزائية لك  من ما ضد ا لار حكام جزائاي أماا باإلداناة أو بااليااة وأن هناة التوجياه         

األسااري والقاضااي عجااز  اا  من مااا عاان اإلصااالح بين مااا ىااعن حمكمااة البدايااة الاايت        

الشقاق املير لتعيني امكماني ىعينت ماا وحكمات نقتضاى     استنتجت من ذلك حصول 

املشااار إلي ااا  120توصاايت ما الاايت اتفقااا علي ااا و اناات متفقااة مااع مااا نصاات عليااه املااادة  

سابقا يكاون حكم اا مصايبا يف هاطا الشاأن وعلاى ذلاك يكاون امكام املطعاون ىياه            

ماني وتقريرهماا وعاده    الطي أيد  يف ذلك ملتفتا عن أقوال الطاعن املتعلقاة بتعايني امك  

ابوت الضرر ألن اا   تعتماد علاى أسااس قاانوني مصايبا ىيماا ذهاب إلياه ومان اام يكاون             

 هطا النعي جديرا بالرى .

الساابب الثاااني أن امكاام املطعااون ىيااه ألطااأ يف قضااائه بتأييااد مااا حكاام بااه امكاام   

 9000درهاام شاا ريا ونبلااغ   1000املسااتأنف ماان إلاازاه الطاااعن براتااب للخادمااة قاادر    

درهم    سنتني  ستقدام ا دون أن تثبت املطعون ضدها أن ا  انت ختده عناد أهلا ا   
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ويف تقاادير  لنفقااة أو د الطاااعن ماان املطعااون ضاادها نبلااغ مبااالغ ىيااه فااالف للاادلي          

اإلرشااادي  مااا أن مااا قاادر بااه امكاام املطعااون ىيااه أجاارة مسااكن امضااانة فااالف     

 كم املطعون ىيه معيبا نا يوجب نقضه.أيضا للدلي  اإلرشادي و طا يكون ام

وحيث أن هطا النعاي  لاه غاري وجياه ذلاك أن نصاوه الفقاه املاالكي الاطي هاو أول ماا            

أحال إليه قانون األحوال الشخصية بالنسبة ملاا مل يارد ىياه صارحية يف أن  اون الزوجاة       

ولايس شارطا   ختده عند أهل ا شرط يف القضاا  ا أاناا قياه العالقاة الزوجياة باخلادماة    

يف القضاا باخلادمة للولد احملضاون احملتااج للخدماة ولاه أ  ملايا بعلداماه وقاد اساتقر         

قضاا هط  احملكمة على هطا  ما أن الدلي  اإلرشادي نص علاى أن نفقاة مخساة أو د    

 6000درهاام إىل  5000درهاام يكااون ماان   30000و 20000يااتاوح دلاا  أبااي م بااني  

قااة الااطي حاادد  امكاام املسااتأنف ألو د الطاااعن      درهاام وعلااى هااطا يكااون مبلااغ النف    

درهم وهو ألف درهم لك  واحد مان م مواىقاا للحاد     27600اخلمسة مراعاة ألن راتبه 

 األدنى لنفقة مخسة أو د الطي نص عليه الدلي  اإلرشادي.

أما ىيما يتعلل بتقدير امكم املطعون ىيه ألجارة مساكن امضاانة ىقاد سابل يف الارد       

لثاني من أسبا  الطعن األول بيان أنه مواىل للدلي  اإلرشادي و طا يكاون  على السبب ا

 النعي  له حريا بالرى .

وحيث إنه عن الرسوه والتاأمني ىاعن احملكماة تعفاي الطاعناة األوىل من ماا عماال باملاادة         

 186وتلزه الطاعن الثاني ب ما عمال باملاادة   2017لسنة  13من قانون الرسوه رقم  24

 ن اإلجرااات املدنية.من قانو

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 24/11/2021جلسة 

 رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 .وعضوية السادة املستشارين/ عبد الكريم ىرعون، مصطفى ا د عبيد

 (68) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  3)الطعن رقم 

 . طلب " تفسري".منطقوقه " حكم "

يطلااب اخلصااوه ماان احملكمااة الاايت أصاادرت امكاام تفسااري مااا وقااع يف        جااواز أن -

ن حيتما  أ ثار مان معناى. أسااس      منطوقه من غموا أو اب اه متى شاابه ذلاك باأن  اا    

 .  ذلك

لاليااا  ماان أي  الد لااةلتفسااري متااى  ااان منطااوق امكاام واضااح  اعااده قبااول طلااب  -

 .  مثال. غموا أو اب اه

  

ماان قااانون ا جاارااات املدنيااة انااه جيااوز للخصااوه أن   138 وحيااث إن املقاارر عمااال  باملااادة

يطلبااوا ماان احملكمااة الاايت أصاادرت امكاام تفسااري مااا وقااع يف منطوقااه ماان غمااوا أو   

اب اااه، ممااا مفاااد  أن يكااون منطااوق امكاام قااد شااابه غمااوا أو اب اااه أو شااك، أو         

 تفسري .حيتم  ا ثر من معنى اما اذا  ان واضحا  ىال جيوز الرجوع اىل احملكمة ل

ملااا  ااان ذلااك، و ااان منطااوق امكاام املطلااو  تفسااري  واضااح الد لااة ولاليااا ماان اي   

 غموا او اب اه  ما يتجلى منه، ىانه يتعني ا مر بعده قبول الطلب.

 احملكماااااااااااة

حياااث إن وقاااائع الطلاااب علاااى ماااا يتااابني مااان ا وراق تاااتلخص يف ان الطالاااب أقااااه امااااه     

قيدت  طلو  ضدهااملنواج ة  1909/2019الدعوة رقم ة حمكمة ابو ظيب ا بتدائي

ل ارر والعلا    من اا ل بفسا  عقاد زواجاه    طلاب يف لتام اا امكام     27/10/2019بتاري  

درهام   20000واحتياطيا التطليل  للضارر والزام اا ناا سادد   اا مان مقاده م ار قادر           

ك علاى ساند   درهام ، وذلا   10000درهم وقيمة مصاا  مبلاغ    80000وقيمة هدايا نبلغ 

عقد الزواج املرىل صاورته واناه علام ماخلرا ان اا تعااني مان الصارع           امن القول انه تزوج

مان قاانون ا حاوال     114،  112و انت قد الفت مرض ا عليه واستند لنصوه املواد 

املقيااادة بتاااااري    ه1913/2019الااادعوة رقاااام  طلااااو  ضااادها  واقامااات امل  .الشخصاااية 
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الزامه ناخلر  بت يف لتام ا تطليق ا عليه للضرر وطل طالبنواج ة امل 27/10/2019

، علااى ساند مان ان ااا زوجتاه ومل ياتم الادلول وانااه قياد ضادها دعااوة        امل ار ومباالغ مالياة   

قااررت احملكمااة ضاام ملااف الاادعوة    . طااالق وهااطا اضاار ب ااا وقاادمت صااورة عقااد زواج    

ه لالرتباط ووحدة ا طراص لنظرهماا  1909/2019ه اىل ملف الدعوة 1913/2019

معا وليصدر ىي ما حكم واحد، ونظرتاا باهلساات وىال الثابات نحاضارها عاي تقنياة        

ا تصاااال املرئاااي وانظماااة حضاااور اهلساااات عااان بعاااد وحضااار الطرىاااان  ااا  بشخصاااه  

وبو ياا  عنااه حماااه وتصااادقا علااى قياااه الزوجيااة وعااده الاادلول و اا  من مااا ناااه        

ت املدعياااة تقاااابال طلباااات ا لااار، واحملكماااة عرضااات الصااالح ورىضاااه الطرىاااان وقااارر 

نحاضر اهلسات انه   مانع لدي ا من اعادة املصا  لزوج ا املدعى علياه تقاابال وقالات    

 ان املصا  ذهب يتكون من عقد ولاجني ودبلة وحلل واسوارة.

 حكمت احملكمة نا يلي: 19/7/2020وبتاري  

   :ه1913/2019او  : يف الدعوة 

ملاادعى علياه تقااابال طلقااة بائنااة بينونااة صاا رة  تطليال املدعيااة تقااابال ماان زوج ااا ا   .1

   . للضرر، و  عدة على املطلقة لعده ابوت الدلول او اخللوة

 .........................الزاه املدعى عليه تقاابال  اد ماجاد باان ياخدي للمدعياة تقاابال          .2

درهاام( املتبقااي املسااتحل ماان نصااف م رهااا وذلااك        5000ص درهاام ) مبلااغ مخسااة ا  

 من تاري  صريورة حكم التطليل باتا. اعتبارا

بالرساوه واملصااريف وتارى  بااقي الطلباات       ................الزاه املادعى علياه تقاابال     .3

 .يف الدعوة املتقابلة

    :ه1909/2019اانيا : يف الدعوة 

بتسااليم املاادعي اصااليا   ااد ماجااد املصااا    .............الاازاه املاادعى علي ااا اصااليا    .1

 .   كون من عقد ولاجني ودبلة وحلل وسوارة واحدةالطهيب املت

 .تتحم  املدعى علي ا اصليا الرسوه واملصاريف ، وترى  باقي الطلبات  .2

واملقياااااد بتااااااري   898/2020با ساااااتئناص رقااااام  ،هاااااطا امكااااام طالاااااباساااااتأنف ال

وبعااد ا جاارااات اصاادرت حمكمااة اسااتئناص ابااو ظاايب حكم ااا بتاااري     11/8/2020

 لي:  ا ين 21/9/2020
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القضاااا و 1913/2019بعل اااا امكاام املسااتأنف ىيمااا قضااى بااه يف الاادعوة       .1

 . ملصاريف اطلو  ضدها برى  الدعوة مع حتمي  املجمددا 

ن رىاا  ماا 1909/2019بعل اااا امكاام املسااتأنف ىيمااا قضااى بااه يف الاادعوة      .2

 الفس  ورد مقده امل ر و مبلغ ا دايا والزهبة والقضاا جمددا:

ضدها بفس  عقاد زواج ماا للعلا  قياث   حتا  لاه       طلو  وامل طالبني الأو . بالتفريل ب

واألوضاع املقررة قانونا وعلي ا إحتساا    من بعد إ  بعقد وصداق جديدين وىل الشروط

 .عدت ا الشرعية حسب حا ا حال صريورة امكم باتا

 .                                           للمستأنفألف درهم  20ضدها برد مقده الصداق البالغ طلو  اانيا. إلزاه امل

 .طبقا للقانون طلب رد مبلغ ا دايا والزهبة االثا. بعده قبول

                   رابعااااا. رىاااا  اإلسااااتئناص وتأييااااد امكاااام املسااااتأنف ىيمااااا عاااادا ذلااااك مااااع حتمياااا     

 .املستأنف ضدها للرسوه واملصاريف

املقياد   625/20209رقام   اطعن ا  علياه ا وىل  تمل يرا الطرىاان ب اطا امكام ىأقاما    

املقيااد بتاااري    476/2020 مااا أقاااه عليااه الثاااني طعنااه رقاام     8/10/2020بتاااري  

 ر.، وقده  ا  طارص بواساطة حمامياه ماط رة جوابياة علاى طعان ا لا         9/10/2020

النياباااة العاماااة ماااط رة رأت ىي اااا قباااول الطعااانني شاااكال ويف املوضاااوع   ماااا قااادمت 

ا لاارية يف غرىااة املشااورة ان الطعاانني جااديران    ، ورأت هااط  تفااوي  الاارأي للمحكمااة  

ماان قااانون ا جاارااات   183/2بااالنظر ىحااددت لنظرهمااا جلسااة عمااال بأحكاااه املااادة   

 .2018لسنة  18املدنية  ما عدلت بالقانون رقم 

 حكمت احملكمة نا يلي:   16/12/2020وبتاري  

قضااى بااه ماان   باانق  امكاام املطعااون ىيااه ىيمااا    :625/2020أو : يف الطعاان رقاام   

وبالعادة   طالاب باعاادة مقاده الصاداق لل   طلاو  ضادها   ىس  عقد زواج الطرىني والازاه امل 

بالرسام واملصاروىات ومبلاغ الاف درهام مقابا  اتعاا  احملامااة          طالاب الشرعية والزمات ال 

وأمااارت بععاااادة مبلاااغ التاااأمني الي اااا، وحكمااات يف ا ساااتئناص رقااام    مطلاااو  ضااادهالل

بالرسااااام  طالااااابساااااتأنف ىيماااااا ذ ااااار والزمااااات ال بتأيياااااد امكااااام امل 898/2020

  .ضدهاطلو  واملصروىات ومبلغ مخسمائة درهم مقاب  اتعا  احملاماة للم

:بنق  امكام املطعاون ىياه جزئياا بشاأن ماا قضاى         647/2020اانيا: يف الطعن رقم 

ضادها بالاطهب ورىا  الطعان ىيماا عادا         ولا الازاه املط  لاب به من عده قبول طلاب الطا 
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بثلثااي الرساام واملصااروىات ومبلااغ مخساامائة درهاام مقاباا  اتعااا  احملاماااة     ذلااك والزمتااه

ضدها وأمرت نصادرة الثي مبلغ التأمني املدىوع مان قبلاه واعاادة مبلاغ الثلاث        ولللمط

ضدها بثلث الرسام واملصاروىات وحكمات يف ا ساتئناص       ولالباقي اليه، والزمت املط

 طالااب املصااا  الااطهيب والزماات ال   بتأييااد امكاام املسااتأنف بشااأن    898/2020رقاام 

 .ضدها طلو الرسم واملصروىات ومبلغ مخسمائة درهم مقاب  اتعا  احملاماة للم

تقااده الطالااب بو الااة حماميااه بطلااب تفسااري حكاام حمكمااة    18/4/2021وبتاااري   

احااوال شخصااية لبيااان ألن هااطا   647/2020+625الاانق  الصااادر يف الطعاانني رقمااي  

بالنسبة لطالب التفساري و  يعلام ماا هاو ا جاراا الالحال الاطي        القضاا مب م وغري واضح 

 138جيب ان يتخط  مما حادا بالطالاب اىل اقاماة طلاب التفساري املااا  وىقاا لانص املاادة          

 من قانون ا جرااات املدنية.

ماان قااانون ا جاارااات املدنيااة انااه جيااوز للخصااوه أن   138وحيااث إن املقاارر عمااال  باملااادة 

كمااة الاايت أصاادرت امكاام تفسااري مااا وقااع يف منطوقااه ماان غمااوا أو  يطلبااوا ماان احمل

اب اااه، ممااا مفاااد  أن يكااون منطااوق امكاام قااد شااابه غمااوا أو اب اااه أو شااك، أو         

 حيتم  ا ثر من معنى اما اذا  ان واضحا  ىال جيوز الرجوع اىل احملكمة لتفسري .

ولاليااا ماان اي  ملااا  ااان ذلااك، و ااان منطااوق امكاام املطلااو  تفسااري  واضااح الد لااة  

 غموا او اب اه  ما يتجلى منه، ىانه يتعني ا مر بعده قبول الطلب.

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 24/11/2021جلسة 

 رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 وعضوية السادة املستشارين/ عبد الكريم ىرعون، حممد الص ري أجماظ

 (69) 

 ق . أ( 15س  2021ة لسن 403)الطعن رقم 

با  . حكام " تسابيبه . تسابيب معياب " نقا  " أسا      ريعه إساالمية. ضارر نفقاة   . شطالق

 . الطعن بالنق  ما يقب  من ا "

حل الزوجة يف امصول على الطالق بسبب ضرر عده اإلنفاق إذا غاا  عن اا زوج اا     -

 يف مكان جم ول ومل يتك  ا ما   ميكن ألط النفقة منه.

ومل يتصا  ب اا    مكاناه  وان الطاعنة   تعارص  الدولةاملطعون ضد  قد غادر  ابوت أن -

لاايمني الشاارعية اماااه احملكمااة   أو تتصاا  بااه و  ينفاال علي ااا و  علااى أو دهااا وحلف ااا ا   

 . مقبول. مثال. وعده ا نفاق لل يبةطلب ا الطالق عليه من  بطلك. جيع 

  

تاانص علااى ان: " ان  ااان غائبااا يف ماان قااانون ا حااوال الشخصااية  125/2ان املااادة  -

مكاان جم ااول، او   يساا   الوصااول اليااه، او  ااان مفقاودا واباات ايضااا انااه   مااال لااه   

 ميكن ألط النفقة منه، طلل عليه القاضي."

ملااا  ااان ذلااك، و ااان الثاباات ماان الشاا ادة الصااادرة ماان ادارة اهنسااية واهااوازات ان     

وان الطاعناة   12/2019الشارقة يف ش ر  املطعون ضد  قد غادر الدولة من لالل مطار

  تعاارص مكانااه ومل يتصاا  ب ااا او تتصاا  بااه و  ينفاال علي ااا و  علااى او دهااا وحلفاات      

 الشرعية اماه حمكمة اول درجة ومن ام حلفت ا اماه هط  احملكمة.اليمني 

 املقرر قضاا على أن ىق اا املطهب املاالكي املعماول باه يف الدولاة     ملا  ان ذلك، و ان

نصوا على ان زوجة ال ائب الطي مل يتك  ا ما تنفل به ومل يرساله  اا ومل جتاد ماا  يف     

بلاادها لااه تنفاال منااه،  ااا اماال يف امصااول علااى الطااالق بساابب ضااررعده اإلنفاااق اذا      

ومضاى   اماه حمكمة اول درجة واماه حمكمة الانق   أابتت ذلك وحلفت ميني القضاا

 .على استكمال هط  اإلجرااات ش ر
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  :قال ابن عاصم يف التحفة

 وزوجة ال ائب م ما أّملااااات           ىراق زوج ا بش ر أجااااالت

 وبانقضاا األج  الطالق مع           ميين ا وبالتيارها يقااااااااااااع

ملا  ان ذلك و انت الطاعنة تدعي بأن ا متضرر  من غيا  زوج اا عن اا غيباة انقطااع     

وقدمت اىادة اهنسية وا قامة مان  اون املطعاون ضاد  لاارج       ،2019منط أوالر سنة 

ا او   تعرص مكانه ومل يتص  ب ا وحلفت ميني القضاا على ان ا  2019الدولة منط سنة 

و ان قد مضاى علاى اقاماة الادعوة ا ثار مان        على او دهاتتص  به و  ينفل علي ا و 

اذ قضااى باارى  طلب ااا  ، ىيكااون امكاام املطعااون ىيااه املخيااد للحكاام املسااتأنفشاا ر

التطليل لل يبة وعده ا نفاق وبالتالي رى  الطلبات املتتباة علاى ذلاك فاالف ملاا ذ ار       

 حريا بالنق   ما سريد يف  املنطوق.

 احملكماااااااااااااة

 املدعيااةأن يخلااط ماان وقااائع الاادعوة وسااائر واائق ااا وماان امكاام املطعااون ىيااه    وحيااث 

 املادعى علياه  ج اة  العاني ا بتدائياة نوا  ه حمكماة  أما 229/2021م أقامت الدعوة رق

امكم لتاميا بتطليق ا من املدعى علياه  طلبت يف لتام ا  24/2/2021قيدت بتاري  

لل يبااة وعااده ا نفاااق، وبااعلزاه املاادعى عليااه بااأن يااخدي  ااا مااخلر الصااداق ونفقااة العاادة     

(، وبااعلزاه املاادعى عليااه بنفقااة   ..........، ........، ........واملتعااة، وبعابااات حضااانت ا لالبناااا )  

 .األبناا واجرة مسكن امضانة مع بدل ا اام وسداد ىواتري املاا والك ربااا وا نتنات  

وذلااك تأسيسااا علااى ان املدعيااة زوجااة املاادعى عليااه الاايت اعباات لااه علااى ىااراو الزوجيااة  

ان يصاال ا أو  ا بناااا املااط ورين ساالفا، إ  انااه اضاار ب ااا بااأن تر  ااا وغااادر الدولااة دون  

األبناااا   شاا ادات ماايالد ينفاال علي ااا. وقاادمت سااندا لاادعواها صااورة ماان عقااد الاازواج و        

إدارة اهنسااااية واإلقامااااة مفاااااد  ان املاااادعى عليااااه لااااارج الدولااااة منااااط  ماااان سااااتخرج مو

10/12/2019 .  

ولدة تداول نظر الدعوة على النحو الثابت نحاضرها مثلت املدعياة بشخصا ا وو يا     

 حيضاار املاادعى عليااه و  و ياا  عنااه، صاارحت بااأن املاادعى عليااه لااارج  عن ااا حماااه ومل

  دالا  الدولاة و     اوأن اا   تعلام لاه عنوانا    اإلىادة املرىقة بأوراق الدعوة، الدولة حسب 

وأن ا   تتواص  معه و  تعرص أي أحد من ذويه وطلبت اجال لتقديم البيناة، ويف    الارج

تقااديم  وصاارحت بأنااه تعااطر علي ااا رت املدعيااة احملااددة للبينااة حضاا  6/4/2021جلسااة 
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باااأن حتلاااف الااايمني املتمماااة وصااارحت باااأن املااادعى علياااه مل ينفااال علي اااا طلبااات البيناااة و

 اإلنفاق على   ع، وأن ا   تعرص له ما  قائما يف الدولة ومل يتك  ا ما  تستطي2019منط

ر ماوطن  اان   آلا  لاى الن مت ععا آلار إ  نفس ا مناه و  تعارص لاه عنواناا لاارج الدولاة وأن      

احملكمااة وج اات  ااا الاايمني املتممااة، ىحلفت ااا    ، ووهااو مسااكن الزوجيااة  يسااكن ىيااه 

بالللااه العلااي العظاايم أن زوجااي منااطر طااالل اللاادواوي تاار إ      أقساامبالصااي ة التاليااة: ) 

ا نضماه إليه أو ا نتقاال إلياه ومل ياتك لاي عنواناا أتوصا         وغادر الدولة دون أن يطلبإ

م ما إذا  اان لدياه   ، و  أعلنفسي و  على أو دي ما  أنفل به على يتك ليبه إليه ومل 

حتاى الياوه واهلل علاى     12/2019او دي منط  ، وأنه مل ينفل علي و  علىمال يف الدولة

وقاد تف مات النياباة العاماة موضاوع الادعوة، ومان اام قاررت احملكماة            ما أقول شا يد.( 

 .حجز الدعوة للحكم

   حكمت احملكمة نا يلي: 21/4/2021وبتاري  

( مبلااااغ .........، ......، ....بااااعلزاه املاااادعى عليااااه بااااأن يااااخدي للمدعيااااة نفقااااة األبناااااا )-1

درهم( شااملة املأ ا  وامللابس وماا جارة علياه العارص والعاادة مان الضاروريات،           2200)

وماني   24/02/2021تسري ش ريا اعتبارا مان تااري  املطالباة القضاائية اماصا  يف       

   .وط الفرا شرعاسق

 .إلزاه املدعى عليه باملصروىات القضائية ويرى  ما عدا ذلك من طلبات -2

املقياااااد بتااااااري   262/2021هاااااطا امكااااام با ساااااتئناص رقااااام  ت الطاعناااااة اساااااتأنف

رى  ا ساااتئناص وتأيياااد حكمااات احملكماااة بااا 9/6/2021تاااري   ب، و29/4/2021

 ىات.امكم املستأنف والزاه املستأنفة بالرسوه واملصرو

قااده املطعااون ضااد    مل ياملاااا  و اعليااه طعن اا  تب ااطا امكاام ىأقاماا   ةرا الطاعنااتاامل 

تفااوي  النيابااة العامااة مااط رة رأت ىي ااا   قاادمت ،  مااا رغاام اعالنااه  مااط رة جوابيااة 

، ورأت هط  ا لرية يف غرىاة املشاورة ان الطعان جادير باالنظر ىحاددت       الرأي للمحكمة

ماان قااانون ا جاارااات املدنيااة  مااا عاادلت   183/2لنظاار  جلسااة عمااال بأحكاااه املااادة  

 .2018لسنة  18بالقانون رقم 

حضاارت الطاعنااة شخصاايا ومل حيضاار حمامي ااا رغاام اعالنااه       6/10/2021و لسااة 

وبسخا ا عن مكان املطعون ضد  وجنسيته: اجابت ان اا   تعلام عناه شايا وان جنسايته      

 2019لسانة  12ولاة مناط شا ر    ىانه قد غاادر الد  ىلسطينية وانه وقسب ادارة اهوازات
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واناه   ينفال علي اا. وبتوجياه الايمني       2019لسنة  10وانه قد ترك بيت الزوجية يف ش ر 

الشرعية للطاعنة واىقات علاى حلف اا وحلفت اا بالصاي ة التالياة: " اقسام بااهلل العظايم ان          

باي و  اعارص    مل يتصا   2019زوجي ....................... منط ان غادر الدولاة يف اوالار سانة    

مكاان وجاود  واناه مل ياتك لااي نفقاة واناا مصارة علاى التطلياال مناه واهلل علاى ماا اقااول            

 ش يد." ىقررت احملكمة رىع اهلسة للمداولة اىل هطا اليوه.  

ن والقصاور يف  علاى امكام املطعاون ىياه اخلطاأ يف تطبيال القاانو        ةنعاى الطاعنا  توحيث 

  ذلااك يف قو ااا ان امكاام املطعااون ىيااه املخيااد    التساابيب والفساااد يف ا سااتد ل وجتماا 

للحكم املستأنف الطأ برى  طلب الطاعنة تطليق ا على املطعون ضاد  لل يباة وا جار    

وعده ا نفاق و طلك رى   اىة الطلبات املتتبة على التطليال علاى ساند ان الطاعناة     

لطاعناة ماا يثبات    مل تثبت غيبة املطعون ضد  غيبة اتصال وانقطاع لاصة بعد ان قدمت ا

وبعاااد ان وج ااات  اااا حمكماااة اول درجاااة الااايمني  12/2019م ادرتاااه الدولاااة يف شااا ر 

املتممااة والاايت حلفت ااا املطعااون ضاادها بالصااي ة املقااررة و اناات النتيجااة املقااررة ملف ااا   

الاايمني امكاام بتطليق ااا علااى املطعااون ضااد  واذ مل تفعاا  ذلااك ومل حتكاام بالطلبااات     

 .ون مستوجبا للنق املتتبة عليه ىانه يك

مان قاانون ا حاوال الشخصاية تانص علاى        125/2وحيث ان النعي سديد، ذلك ان املادة 

ان: " ان  ان غائبا يف مكان جم ول، او   يس   الوصول اليه، او  ان مفقودا وابات  

 ايضا انه   مال له ميكن ألط النفقة منه، طلل عليه القاضي."

شاا ادة الصااادرة ماان ادارة اهنسااية واهااوازات ان   ملااا  ااان ذلااك، و ااان الثاباات ماان ال  

وان الطاعناة   12/2019املطعون ضد  قد غادر الدولة من لالل مطار الشارقة يف ش ر 

  تعاارص مكانااه ومل يتصاا  ب ااا او تتصاا  بااه و  ينفاال علي ااا و  علااى او دهااا وحلفاات       

 كمة.الشرعية اماه حمكمة اول درجة ومن ام حلفت ا اماه هط  احملاليمني 

املقرر قضاا على أن ىق اا املاطهب املاالكي املعماول باه يف الدولاة       ملا  ان ذلك، و ان

نصوا على ان زوجة ال ائب الطي مل يتك  ا ما تنفل به ومل يرساله  اا ومل جتاد ماا  يف     

بلدها له تنفل منه،  ا امل يف امصول على الطالق بسبب ضررعده اإلنفاق اذا أابتات  

ومضاى علاى    اماه حمكماة اول درجاة وامااه حمكماة الانق       ني القضااذلك وحلفت مي

 .استكمال هط  اإلجرااات ش ر
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  :قال ابن عاصم يف التحفة

 وزوجة ال ائب م ما أّملااااات           ىراق زوج ا بش ر أجااااالت

 وبانقضاا األج  الطالق مع           ميين ا وبالتيارها يقااااااااااااع

و انت الطاعنة تدعي بأن ا متضرر  من غياا  زوج اا عن اا غيباة انقطااع       ملا  ان ذلك

، وقدمت اىادة اهنسية وا قامة مان  اون املطعاون ضاد  لاارج      2019منط أوالر سنة 

  تعرص مكانه ومل يتصا  ب اا او   وحلفت ميني القضاا على ان ا  2019الدولة منط سنة 

ن قد مضى على اقاماة الادعوة ا ثار مان     و ا تتص  به و  ينفل علي ا و  على او دها

، ىيكااون امكاام املطعااون ىيااه املخيااد للحكاام املسااتأنف اذ قضااى باارى  طلب ااا  شاا ر

التطليل لل يبة وعده ا نفاق وبالتالي رى  الطلباات املتتباة علاى ذلاك فاالف ملاا ذ ار        

 حريا بالنق   ما سريد يف  املنطوق.

 

********** 
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 ة()أحوال شخصي 6/12/2021جلسة 

 رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 وعضوية السادة املستشارين/ حممد األمني بيب، مصطفى أ د عبيد

 (70) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  688)الطعن رقم 

 . نة. ر ية. حمكمة املوضوع " سلطت احضا

صااطحا  . قضاااا احملكمااة بالر يااة وا أن يبياات احملضااون عنااد غااري حاضاانتهجااواز  -

ياادل  يف نطاااق ساالطة احملكمااة التقديريااة بااالنظر إىل ساان احملضااون      ممااادون املبياات 

 .  . مثالوو و

  

مان   12وحيث ما ينعاا  الطااعن بشاأن مبيات احملضاونة ىماردود بأناه  وإن  انات املاادة          

تسامح   شاأن  ئحاة تنظايم ر ياة احملضاونني      يف 2010لسانة   1150القرار الاوزاري رقام   

إذ قضت بالر ياة   ون عند غري حاضنه إ  أن احملكمة املطعون يف حكم اضنبيت احمل

ريااة نظاارا  ، و ااان ذلااك ممااا ياادل  يف نطاااق ساالطت ا التقدي    دون املبيااتوا صااطحا  

ن يكااون علااى غااري أساااس حريااا ، ىااعن النعااى يف هااطا الشااألصاا ر ساان البناات احملضااونة

بة مااا قدرتااه احملكمااة ، وعاان ماادة الر يااة ىااعن هااط  احملكمااة تاارة عااده مناساابااالرى 

املطعااون يف حكم ااا لتحقياال ال ايااة ماان الر يااة وتقضااي باانق  امكاام يف هااطا الشااأن  

 حسبما سريد يف املنطوق.

 احملكماااااااااااااة

                    53/2021وحيااااث إن وقااااائع الطعاااان تتحصاااا  يف أن  الطاااااعن أقاااااه الاااادعوة رقاااام      

خصاية األوىل علاى    تدائية دائرة األحوال الشأماه حمكمة العني ا ب 8/9/2021 بتاري 

ت يري املر ز املشرص على ر ية احملضاونة، وت ايري وقات    يطلب امكم ب املطعون ضدها

الر ية ليصبح من الساعة العاشرة صباحا  من يوه اهمعة إىل الساعة العاشرة مسااا مان   

ضاونة يف  يوه السابت مان  ا  أسابوع ماع ا صاطحا  واملبيات، وجكيناه مان ر ياة احمل          

أيااه ا جااازة الصايفية لطلبااة املادارس ماان السااعة اخلامسااة مسااا ماان ياوه اخلماايس إىل       

السااااعة العاشااارة مسااااا مااان ياااوه السااابت مااان  ااا  أسااابوع ماااع ا صاااطحا  واملبيااات،    

وجكيناااه مااان ر ياااة احملضاااونة يف الياااوه الثااااني والثالاااث مااان أعيااااد الفطااار وا ضاااحى  
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ا جتماااعي ماان الساااعة العاشاارة صااباحا  ماان   وا حتاااد ماان  اا  عاااه يف مر ااز الاادعم 

اليوه الثاني إىل الساعة العاشرة مساا من اليوه الثالاث ماع ا صاطحا  واملبيات، وإلازاه      

املااادعى علي اااا بتعويضاااه بياااوه آلااار حاااال اعتاااطارها تنفياااط الر ياااة لظروى اااا اخلاصاااة،   

ة ملاادة عشاارة وإلزام ااا بتمكينااه ماان التواصاا  ا اااتفي أو ا تصااال عاان بعااد مااع احملضااون

دقائل يوميا حتت اشراص مر ز الدعم ا جتمااعي، وبعلزام اا بعاده السافر باحملضاونة      

( درهااام شاااااملة  1.500إ  نواىقتاااه اخلطيااااة، وختفاااي  نفقااااة احملضاااونة إىل مبلااااغ )   

املأ   وامللبس والتطبيب واملواصالت ومقابا  اسات الك الك ربااا واملااا وماا يعتاي مان        

والعااادة، وتثبياات باادل السااكن اخلاااه بامضااانة يف مبلااغ  الضااروريات قكاام العاارص

 .( درهم200، وإل اا بدل اخلادمة، وحتديد أجرة امضانة نبلغ )( درهم3.000)

بعلزاه املدعى علي اا مان جكاني    "ه قضت احملكمة 10/08/2021بتاري  حيث إنه  و

سادساة مسااا مان    بنته يوه اهمعة من الساعة العاشرة صاباحا وحتاى ال  ااملدعي من ر ية 

يااوه الساابت مااع ا صااطحا  واملبياات، و ااطلك اليااوه الثالااث ماان أياااه عياادي الفطاار           

صاباحا وحتاى السادساة مساا ا، علاى       ةواألضحى ويوه ا حتاد من الساعة امادياة عشار  

أن يااتم التسااليم والتساالم نقاار الاادعم ا جتماااعي ندينااة العااني، وعلااى املاادعى علي ااا         

ن واملكان احملددين وإعادت ا بعد جاه الر ياة. وإلازاه املادعي    إحضار احملضونة يف الزما

 .واملدعى علي ا مناصف ة باملصروىات ومقاب  أتعا  احملاماة، ورى  ما عدا ذلك

أقااااه الطااااعن ا ساااتئناص رقااام وحياااث إن هاااطا القضااااا مل يلااال قباااو  لااادة الطااارىني ى 

اص رقاااااام   وأقاماااااات املطعااااااون ضاااااادها  ا سااااااتئن    8/9/2021 بتاااااااري  585/2021

أمااااه حمكماااة اساااتئناص العاااني دائااارة اساااتئناص     13/9/2021 بتااااري  597/2021

بعل اااا امكاام املسااتأنف  حكماات احملكمااة 6/10/2021 الت ااات األوىل و بتاااري 

جزئياا وذلاك بععاادة تنظايم الر ياة لتكاون ياوه اهمعاة مان  ا  أسابوع و اطلك اليااوه             

حتاد من الساعة الرابعة مساا إىل الساعة الثاني من أياه عيدي الفطر وا ضحى ويوه ا 

الثامنة مساا مع السماح باصطحا  احملضونة دون املبيت، حتت إشاراص مر از الادعم    

ا جتماعي ندينة العني، وعلى املساتأنفة تقاابال إحضاار احملضاونة يف الزماان واملكاان       

نكاان التساليم   احملددين، وعلى املستأنف أصليا  ردهاا ىاور انت ااا وقات الر ياة احملادد       

 .والتسلم

   .ييد امكم املستأنف ىيما عدا ذلكبرى  ا ستئناىني وتأو
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بتااري     688/2021م وحيث مل يرت  الطااعن هاطا امكام ىأقااه الطعان اماالي رقا       

ماااط رة جوابياااة طلاااب ىي اااا رىااا    املطعاااون ضااادها  وقاااده حماااامي   24/10/2021

رأي للمحكمااة الاايت رأت أن  ، و قاادمت النيابااة العامااة مااط رة ىوضاات ىي ااا الاا    الطعاان

 ظر وحددت لنظر  جلسة ب ري مراىعة.الطعن جدير بالن

وحياااث ينعاااي الطااااعن علاااى امكااام املطعاااون ىياااه القصاااور يف التسااايب والفسااااد يف        

: أناه  ل الادىاع لثالااة أسابا  بين اا يف    ا ستد ل وفالفة الثابت من األوراق واإللالل ق

، وأن امكام أقااه   ضاائية جتياز ذلاك   كااه ق رى  مبيت احملضونة عند  رغم وجاود أح 

رجاع إىل  قضاا  على سند من أن املطعون ضدها قالت إن اا صا رية رغام أن تقادير ذلاك ي     

، وأن حتدياد مادة الر ياة باأربع     احملكمة وأن ا غري ص رية، وأن مبيت ا عند    يضاريها 

ضاونة  قاي احمل ساعات غري  اص إلشباع ال ريزة العاطفية من التمتع بر ياة الصا رية ولتل  

، وأن امكام أبقاى ذات املادة الايت حاددها امكام الساابل        الرعاية الطبيعية مان ابي اا  

وهاو ماا يعياب امكام ويساتوجب       ،ظروص لكيسن ا وبلوغ ا سبع سانوات رغم  ت ري ال

 .نقضه

مان   12وحيث ما ينعاا  الطااعن بشاأن مبيات احملضاونة ىماردود بأناه  وإن  انات املاادة          

تسامح   شاأن  ئحاة تنظايم ر ياة احملضاونني      يف 2010لسانة   1150قام  القرار الاوزاري ر 

ضت بالر ياة  إذ ق ون عند غري حاضنه إ  أن احملكمة املطعون يف حكم انبيت احملض

ريااة نظاارا  ، و ااان ذلااك ممااا ياادل  يف نطاااق ساالطت ا التقدي    وا صااطحا  دون املبياات 

ى غااري أساااس حريااا يكااون علاا ، ىااعن النعااى يف هااطا الشااأنلصاا ر ساان البناات احملضااونة

، وعاان ماادة الر يااة ىااعن هااط  احملكمااة تاارة عااده مناساابة مااا قدرتااه احملكمااة  بااالرى 

هااطا الشااأن املطعااون يف حكم ااا لتحقياال ال ايااة ماان الر يااة وتقضااي باانق  امكاام يف 

 .حسبما سريد يف املنطوق

 

********** 
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 )أحوال شخصية( 15/12/2021جلسة 

 رئيس احملكمة –دي برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبو

 . وعضوية السادة املستشارين/ عبدالكريم حممد ىرعون، مصطفى أ د عبيد

 (71) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  125)الطعن رقم 

 . حمكمة املوضوع " سلطت ا".طالق. متعه. نفقة

إذا طلق ا زوج اا بعرادتاه املنفاردة     جة املدلول ب ا يف زواج صحيح متعةاستحقاق الزو -

 . جاواز ا   جيااوز نفقاة سانة ألمثا اا    . حتساب قساب حاال الازوج ونا     لب من اا  طومن غري

 .   تقديرها ما أصا  املرأة من ضرر. مثال. يراعي يفتقسيط ا حسب يسار الزوج

  

من قانون ا حوال الشخصية تنص على انه اذا طلل الزوج زوجتاه املادلول    140ان املادة 

ة ومان غاري طلاب من اا اساتحقت نفقاة متعاة غاري نفقاة          ب ا يف زواج صاحيح بارادتاه املنفارد   

العاادة وقسااب حااال الاازوج ونااا   تتجاااوز نفقااة ساانة  مثا ااا وجيااوز للقاضااي تقساايط ا  

 حسب يسار الزوج ويراعى يف تقديرها ما أصا  املرأة من ضرر.

ملا  اان ذلاك و انات الطاعناة هاي الايت طلبات التطليال واقامات الادعوة املاالاة بشاأنه             

يتابني مان صاحيفة دعواهاا، ىان اا   تساتحل املتعاة وان  انات تادعي ان املطعاون            ما 

ضد  هو من طلق ا بارادتاه املنفاردة مماا يكاون معاه النعاي غاري قاائم علاى اسااس حرياا            

 .بالرى 

 احملكماااااااااااة

حيث إن وقائع الدعوة تتلخص  ما يتبني من امكم املطعون ىيه ومن ساائر األوراق،  

لااااادة  7/12/2020بتااااااري   1155/2020دعياااااة تقااااادمت بالااااادعوة رقااااام يف أن امل

حمكمة ابو ظيب ا بتدائياة نواج اة املادعى علياه طلبات يف لتام اا امكام بتطليق اا         

املولااااااااود  -........ماااااااان املاااااااادعى عليااااااااه للضاااااااارر واابااااااااات حضااااااااانت ا للولاااااااادين )   

ه املادعى علياه أن   ( والازا  16/1/2018املولود  بتاري   – ..........، 17/5/2019بتاري 

نفقة عادة متعاة نفقاة احملضاونني شا ريا  ولادماة وساائل وسايارة او          يخدي  ا مخج  امل ر

باادل مواصااالت وأجاارة مسااكن حضااانة شاااملة ملااا ينااو  ا ساات الك ماان لاادمات املاااا      
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واجرة امضانة وسداد الرسوه الدراسية لالبناا وشراا حاساب آلاي للطفلاني     والك رباا

نة سابقة واستمرارها حتى صريورة حكم التطليل باتاا وتساليم ا صاورة    ونفقة زوجية لس

طبااال األصااا  مااان جاااوازي سااافر الطفلاااني وشااا ادات التطعااايم واملااايالد وبطاقاااات ا وياااة  

وبعااده التعاارا للولاادين با يااطاا النفسااي    والضاامان الصااحي وأصاا  جااوازي ساافري ما  

تعااا  احملاماااة. وقاادمت   واملعنااوي وحتمياا  املاادعى عليااه  نصااروىات الاادعوة ومقاباا  ا    

، مكتااب التحضااري مرىاال ب ااا مسااتندات ا املدعيااة عاان طرياال حمامي ااا مااط رت ا اماااه   

ة نااط رة قاادم ا حماميااه طالبااا يف اخلتاااه رىضاا ا، وبعااد إحالاا     املاادعى عليااه  وأجااا  

، حضاارت املدعيااة بشخصاا ا وو ياا   اا  طاارص، وطلااب و ياا      الاادعوة للمحكمااة 

علااااى طلااااب املدعيااااة للطااااالق، و لساااااة      املاااادعى عليااااه ا سااااتماع لشاااا ود   بينااااة     

حضرت املدعية بشخص ا وسألت ا احملكمة ىأجابات بانقضااا عادت ا     16/11/2020

ري  مااان بعاااد الطاااالق الرجعاااي نااارور ااااالم حيضاااات و انااات آلااار حيضاااة  اااا بتاااا        

و  ...................: اساااتمعت لشااااهدي املااادعى علياااه وهماااا   ، واحملكماااة 30/10/2020

، شاا د األول أن املدعيااة مصااممة علااى  ، وبعااد حلااف الاايمني القانونيااة  ............................

طلااب الطااالق وحاااول مع ااا وجااالل بالصاالح إ  أن حماااو ت الصاالح مل تفلااح و اناات          

، الثاني بأنه لال أه املدعى عليه، واملدعية بنت ألياه  ، وش دالطالقمصممة على طلب 

يف ذلااك ولااثالم ماارات  الطاارىني وسااعى   حماااو ت للصاالح بااني وأضاااص بأنااه جاات عاادة   

، حيااث ويف احااد اهلسااات اشااتكت البناات ممااا   حملاااو ت مل تاانجح يف إجاااه الصاالح وا

أيااه للاتفكري    10تعانيه والولاد مل يكان يارد وياير ماا  انات تصارح باه ىأعطياا مادة           

العكس ىقااد ازدادت وحماولااة الصاالح إ  أن املاادة انقضاات دون توصاال ما اىل الصاالح وباا  

لااى قناعااة و اناا مصاارين علااى  ، وتعااطر بعادها اقناااع الطاارىني وهماا ع  ا   بين مااااملشا 

، واستشااارت اخلاااله ماان ا لاار وان اااا العالقااة    ، ولكااون  اا  طاارص يريااد  الطااالق

املدعية حماميا ىأشار علي ا بأن ا إذا ما أرادت أن تنت ي وياتم الطاالق ويف ظا  الظاروص     

امااه التوجياه   بب اهائحاة أن ياتم الطاالق    امالية من تألر جلسات التوجيه ا ساري بسا  

اماااه التوجيااه ا سااري    .......، وقااد حضاار مااع الطاارىني ووالااد     ا سااري قضااور األهاا   

وبعرا الصالح  اطلك مناه حين اا علي ماا  انات البنات جتياب باأن   حاول و  قاوة ا             

ل الازوج  ، ومن بعدها طلنصلح امال والولد  ان جييب بطلكباهلل واألمر بيد اهلل ولن ي

زوجته يف التوجيه ا سري، واحملكمة بعد أن ىوضات ا النياباة العاماة الارأي يف الادعوة      

، وحماامي املادعى علياه    السماح بتقاديم املاط رات ملان يشااا    قررت حجزها للحكم مع 

 .ينهداقده مط رته بالتعقيب على أقوال الش
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 حكمت احملكمة نا يلي:   7/12/2020وبتاري  

، إىل أن يبلاغ الاط ر وتتازوج األنثاى    ( ............و .....عياة للطفلاني )   اابات حضاانة املد -1

 ما مل يق  أو يتفل ب ري ذلك.

 -: الزاه املدعى عليه أن يخدي للمدعية ما يلي-2

 . ألف ريال ميإ أو ما يعادله بالدرهم ا ماراتي 50مخج  م رها مبلغ  .أ

ة للعاادة وسااكناها عاان  اماا  ( نفقااة شاااملت ا مبل ااا  قاادر  )تسااعة آ ص درهاامنفقااة عااد  . 

حتاى ااباات     3/9/2020املدة من ااباات طالق اا الرجعاي امااه التوجياه ا ساري بتااري         

 . انقضاا عدت ا منه

، آ ص درهاام شاا ريا  بالسااوية بين مااا ( مبل ااا قاادر   االاااة  ...........و .....نفقااة احملضااونني )  .ت

املساكن مان   ينوباه اسات الك   نفقة شااملة الطعااه والشارا  والكساوة واملواصاالت وماا       

 . ، على أن  صم من ذلك ما قدد سدد  ما من نفقة مخقتةلدمات املاا والك رباا

آ ص درهام تادىع ملارة واحادة لرساوه اساتقداه اخلادماة وماا يناو  تثبيات            10مبل ا  قدر   .م

 . لةاإلقامة  ا وىل القوانني واملتطلبات الالزمة لطلك قانونا لدة اه ات الرمسية بالدو

تسااليم املدعيااة أجاار تلااك اخلادمااة مبل ااا قاادر  ألااف  درهاام شاا ريا  اعتبااارا  ماان تاااري              .ج

 .استقداه املدعية للخادمة

 .ألف درهم سنويا  60أجرة مسكن امضانة مبل ا  قدر     .ح

أجرة حضانة مبل ا قدر  مخسامائة درهام شا ريا ،اعتباارا مان تااري  املطالباة القضاائية           .خ

 .23/9/2020يف 

درهاام شاا ريا  نفقااة شاااملة الطعاااه والشاارا  والكسااوة       ازوجيااة مبل ااا قاادر  ألفاا   نفقااة  .د

 23/9/2020واملواصالت والسكنى اعتبارا من تاري  املطالباة القضاائية اماصالة يف    

علاى أن   30/10/2020واستمرارها ش ريا بطات القدر اىل تاري  انقضاا العدة بتااري   

 .قتة صم من ذلك ما قد سدد  ا من نفقة مخ

بعلزاه املدعى عليه تسليم املدعية صورة طبل األص  من جوازي سفر الطفلاني وشا ادات     .ذ

 . التطعيم وامليالد وبطاقات ا وية والضمان الصحي  ما

 .حتمي  املدعى عليه نصروىات الدعوة ومائيت درهم مقاب  أتعا  احملاماة  .ر



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

411 

املقيااد  15/2021اص رقاام ىطعاان عليااه ا ول با سااتئنالطرىااان ب ااطا امكاام  مل يقباا 

املقيااد بتاااري    16/2021وطعناات عليااه الثانيااة با سااتئناص رقاام      4/1/2021بتاااري  

سااتئناىني وتأييااد حكماات احملكمااة باارى  ا   16/2/2021، وبتاااري  5/1/2021

 .إستئناىه اتىوامكم املستأنف وإلزاه    مستأنف نصر

الطعن املااا . وقاده املطعاون    يف هاطا امكام با    ةالطاعنا  ت، طعن24/2/2021وبتاري  

وقاادمت النيابااة  بواسااطة حماميااه طلااب يف ن ايت ااا رىاا  الطعاان،ضااد  مااط رة جوابيااة 

العامااة مااط رة ىوضاات ىي ااا الاارأي للمحكمااة ورأت هااط  األلاارية يف غرىااة املشااورة أن   

ماان قااانون  183/2عمااال بأحكاااه املااادة الطعاان جاادير بااالنظر، ىحااددت جلسااة لنظاار  

 .2018لسنة  18ية  ما عدلت بالقانون رقم ا جرااات املدن

وفالفااة  نعاى علااى امكام املطعااون ىياه اخلطااأ يف تطبيال القااانون    ت ةوحياث إن الطاعناا 

 والقصااور يف التساابيب والفساااد يف ا سااتد ل   الثاباات يف ا وراق وا لااالل قاال الاادىاع  

بعااده   وا لااالل قاال الاادىاع، وجتماا  ذلااك يف قو ااا ان امكاام املطعااون ىيااه الطااأ         

القضاا  ا نتعة ذلك ان املطعون ضد  قد طلل الطاعنة بارادته املنفردة  ماا يتابني مان    

وان شا ادة الشااهدين    3/9/2020وايقة الطالق الصاادرة مان التوجياه ا ساري بتااري       

اليت استند الي ا امكم املطعون ىياه بارى  املتعاة غاري مقبولاة شارعا  ن احادهما هاو         

جاات شا ادة الشااهد الثااني لتخ اد ان الطاعناة مل تطلاب الطاالق        والد املطعون ضد  و

 .مما يكون معه امكم املطعون ىيه مستوجبا للنق 

مان قاانون ا حاوال الشخصاية تانص علاى        140غري ساديد، ذلاك ان املاادة    وحيث ان النعي 

من اا  انه اذا طلل الزوج زوجته املدلول ب اا يف زواج صاحيح بارادتاه املنفاردة ومان غاري طلاب        

استحقت نفقة متعة غري نفقة العادة وقساب حاال الازوج وناا   تتجااوز نفقاة سانة  مثا اا          

 وجيوز للقاضي تقسيط ا حسب يسار الزوج ويراعى يف تقديرها ما أصا  املرأة من ضرر.

ملا  اان ذلاك و انات الطاعناة هاي الايت طلبات التطليال واقامات الادعوة املاالاة بشاأنه             

دعواهاا، ىان اا   تساتحل املتعاة وان  انات تادعي ان املطعاون          ما يتابني مان صاحيفة   

ضد  هو من طلق ا بارادتاه املنفاردة مماا يكاون معاه النعاي غاري قاائم علاى اسااس حرياا            

 بالرى .

*********** 
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 )أحوال شخصية( 22/12/2021جلسة 

 رئيس احملكمة –برئاسة السيد املستشار/ عالل لعبودي 

 .ن/ عبد الكريم ىرعون، مصطفى أ د عبيدوعضوية السادة املستشاري

 (72) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  726)الطعن رقم 

" القاانون الواجاب    .  قانوندعوة " نظر الدعوة وامكم ىي ا "إابات " بوجه عاه". ( 1

 . التطبيل "

عااده جااواز التجاااا احملكمااة إىل تطبياال قااانون دولااة اإلمااارات جملاارد أن الطاااعن مل    -

. التاازاه ا لااري  قدمااه اماااه حمكمااة ا سااتئناص وإ اااه حمكمااة أول درجااة يقدمااه أمااا

مصاادقا  عليااه ماان اه ااات الرمسيااة و ااان قااد جسااك      بتطبيقااه مااا داه قدمااه امام ااا   

 .  لفة امكم املطعون ىيه هطا النظر. لطأ. فاقه منط ىجر الدعوةتطبيب

  

انون " القاانون الواجاب   .  قدعوة " نظر الدعوة وامكم ىي ا "إابات " بوجه عاه". ( 2

 . التطبيل ". حضانة

لعائلاة الفلساطيإ   مان قاانون حقاوق ا    391متى تنت ي حضانة النساا يف معناى املاادة    -

 .  . مثال154رقم 

  

الطاعن ومنط بداية الدعوة قد جسك بتطبيل القاانون الفلساطيإ وقاده    إذا  ان  -1

ساك بتطبيقاه امااه حمكماة اول درجاة      نسخة مناه امااه التوجياه ا ساري يف العاني اام ج      

الاايت رىضاات الاادىع قجااة انااه غااري مصاادق ماان وزارة اخلارجيااة يف دولااة ا مااارات، ااام      

اسااتأنف الطاااعن هااطا امكاام وقااده نسااخة مصاادقة ماان دولتااه ىلسااطني وماان دولااة            

ا مارات العربية املتحادة، ا  ان احملكماة املطعاون يف حكم اا رىضات تطبيال القاانون        

 جة عده تقدميه اماه حمكمة الدرجة األوىل.املط ور ق

مان قاانون اإلجارااات املدنياة ترتباان علاى        166و  165ملا  ان ذلاك، و انات املادتاان    

رىع ا ستئناص نق  موضوعه اىل حمكماة الدرجاة الثانياة لتفصا  ىياه مان جدياد وذلاك         

ودىاوع   يف حدود طلبات املستأنف، وإعاادة طرحاه علي اا بكا  ماا اشاتم  علياه مان ادلاة         
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واوجه دىاع لتقول  لمت ا ىياه بقضااا مسابب يواجاه عناصار النازاع الواقعياة والقانونياة         

 على حد سواا،   على أساس ما  ان مقدما ىي ا اماه حمكمة اول درجة ىحسب.

ملا  ان ذلاك و اان املقارر قضااا اناه   جياوز للمحكماة ا لتجااا اىل القاانون الاوطإ           

انوناه الاوطإ مصادقا علياه مان اه اات الرمسياة اإلماراتياة         جملرد ان الطاعن مل يقده ق

اماه حمكماة اول درجاة وا اا قدماه امااه حمكماة ا ساتئناص وهاي حمكماة موضاوع           

الطي مل يكن متعطرا اابات وجود  وا ا جسك به الطاعن وقده صورة مصدقة منه من 

ى احملكمااة اه ااات الفلسااطينية دون اإلماراتيااة اماااه حمكمااة اول درجااة ىكااان علاا       

املطعون يف حكم ا ان تقب  منه النسخة املصدقة من دولة ا مارات بعد تقدمي ا امام اا  

وان حتكم طبقا له لكون الطاعن واملطعاون ضادها مان اهنساية الفلساطينية وجساك       

الطاعن منط ىجر الدعوة بتطبيقه، وملا مل تفع  ىان حكم ا املطعون ىيه يكون حرياا  

 بالنق .

مان قاانون األحاوال الشخصاية ىاان هاط  احملكماة تتصادة للفصا  يف           13دة وعمال باملا

 .موضوع الطعن على النحو التالي

 3/11/2009ماااان مواليااااد  ............وحيااااث ان النعااااي سااااديد بالنساااابة للولاااادين   -2

ماان قااانون حقااوق العائلااة رقاام   391( ذلااك ان املااادة 20/8/2011ماان مواليااد  ............و

تاانص علااى انااه: " تنت ااي ماادة امضااانة باساات ناا ال اااله عاان لدمااة       1954لساانة  154

النساا وذلك اذا بلاغ سابع سانني وتنت اي مادة حضاانة الصابية ببلوغ اا تساع سانني ولاال             

حينئاااط الاااطهما مااان اماضااانة ىاااان مل يطلب ماااا جياااي علاااى الاااطهما واذا انت ااات مااادة   

او للوصاي لاو غالماا و     امضانة ومل يكن للولاد ا  او جاد يادىع لالقار  مان العصابة       

تسلم الصبية ل ري حمره ىاان مل يكان عصابة و  وصاي بالنسابة لل االه ياتك احملضاون         

 عند اماضنة اىل ان يرة القاضي غريها أوىل له من ا."

قااد بل ااا الساان القانونيااة ىيكااون      ............و ............ملااا  ااان ذلااك و ااان احملضااونان    

  ما من اماضنة والدت ما.الطاعن والدهما احل قضانت

ىيضم اىل الوته يف حضاانة والاد     22/2/2015من مواليد  ............اما بالنسبة للطف  

 ن يف تفريقااه عن مااا وهااو الااطي عاااو عماار  مع مااا واعتاااد علي مااا ضاارر لااه ىيكااون       

 األوىل ان يكون ا لوة مجيعا جمتمعني حتت سقف واحد.  
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ني ان لديه من النسااا مان تعاتإ باألطفاال املاط ورين      ملا  ان ذلك و ان الطاعن قد ب

 .ىيكون ما قضى به امكم املطعون ىيه غري مواىل للقانون حريا بالنق 

 احملكماااااااااااااة

حيث إن وقائع الدعوة تتلخص  ما يتبني من امكم املطعون ىيه ومن ساائر األوراق،  

دائرة ا حوال الشخصاية ا وىل ضاد    –يف أن املدعي أقاه لدة حمكمة العني ا بتدائية 

طلاااب يف لتام اااا   28/7/2021بتااااري   802/2021املااادعى علي اااا، الااادعوة رقااام    

 ..…، 3/11/2009موالياااد ……امكااام باااالزاه املااادعى علي اااا بتساااليمه األو د )  

( لسااااقوط حضااااانت م عن ااااا  22/2/2015مواليااااد  .……،  20/8/2011مواليااااد 

أجر بعمااارة عجمااان يف حااال عااده سااقوط حضااانة  وبااالعودة اىل مسااكن امضااانة املساات 

  وتطبيل القانون الفلسطيإ ب طا الشاأن  اون ان الطارىني ىلساطينيان     (.……ا بن )

ماان قااانون ا حااوال الشخصااية الاايت تاانص علااى ان ماادة        391لاصااة مااا يتعلاال باملااادة    

 اي مادة   امضانة تنت ي باست ناا ال اله عن لدمة النسااا وذلاك  اذا بلاغ سابع سانني وتنت     

حضانة الصبية ببلوغ ا تسع سنني ولال  حينئاط الاطهما مان اماضانة ىاان مل يطلب ماا       

لدة نظر الدعوة باهلساة حضار الطرىاان  ا  بشخصاه ،  ماا       جيي على الطهما. و

يف  توقادمت املادعى علي اا ماط رة جوابياة طلبا       -حمااه  –حضر املدعي بو ي  عناه  

باة العاماة ماط رت ا ىي اا ىوضات الارأي       ، وقادمت النيا لتام ا امكم بارى  الادعوة  

 .للمحكمة اليت قررت حجز الدعوة للحكم

 حكمت احملكمة نا يلي: 31/8/2021وبتاري  

بعااده قبااول الاادعوة بشااأن طلااب العااودة اىل مسااكن امضااانة املسااتأجر بعمااارة          -1

 . ( ..……عجمان يف حال عده سقوط حضانة ا بن ) 

، .……وبارى  الطلاب بشاأن تساليم األو د )    بالزاه املدعي بالرسوه واملصاريف، -2

 .( لسقوط حضانت م………،  ..……

بتاااااري   588/2021مل ياااارا املاااادعي ب ااااطا امكاااام ىاسااااتأنفه با سااااتئناص رقاااام    

حكماات احملكمااة باارى  ا سااتئناص وتأييااد      13/10/2021وبتاااري   8/9/2021

 امكم املستأنف.

قاااده مل تعن املااااا . و، طعااان الطااااعن يف هاااطا امكااام باااالط  10/11/2020 وبتااااري 

، وقادمت النيابااة العاماة ماط رة ىوضاات    رغام اعالن اا   ماط رة جوابيااة  ااملطعاون ضاده  
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ىي ااا الاارأي للمحكمااة ورأت هااط  األلاارية يف غرىااة املشااورة أن الطعاان جاادير بااالنظر،      

مان قاانون ا جارااات املدنياة  ماا       183/2عمال بأحكااه املاادة   ىحددت جلسة لنظر  

 .2018لسنة  18عدلت بالقانون رقم 

وا لاالل  نعاى علاى امكام املطعاون ىياه اخلطاأ يف تطبيال القاانون         يوحيث إن الطااعن  

قاال الاادىاع وجيماا  ذلااك يف قولااه ان امكاام املطعااون ىيااه ألطااأ يف تطبياال القااانون          

عندما جتاه  طلب ودىااع الطااعن يف تطبيال القاانون الفلساطيإ علاى واقعاات الادعوة         

خة مصادقة مان وزارة اخلارجياة ا ماراتياة وانتفااا سابب رىا         على الرغم من تقديم نس

الاادعوة يف احملكمااة ا بتدائيااة لعااده وجااود تصااديقات ذلااك ان الطاااعن ارىاال صااورة        

ا ساري   مني يف ىلسطني امااه هناة التوجياه   مصدقة من القانون املط ور من نقابة احملا

زارة اخلارجياة يف دولاة   يف العني، وبعد استئناص امكام مت تقاديم صاورة مصادقة مان و     

ىلسااطني ووزارة اخلارجيااة يف دولااة ا مااارات العربيااة املتحاادة ا  ان احملكمااة ا لاارية        

مصادقا امااه حمكماة     رىضت تطبيل احكااه القاانون الفلساطيإ قجاة عاده تقدمياه      

، واذ  اناات دىوعااه ودىااوع املطعااون ضاادها تتعلاال بالقااانون الفلسااطيإ     الدرجااة ا وىل

ولة ا مارات العربية املتحدة لاصة وان ا ساتئناص ينقا  الادعوة قالت اا     وليس بقانون د

 .اىل حمكمة ا ستئناص مما يستوجب نقضه

قضااااى بعااااده ا لتصاااااه الااااو ئي حملااااا م امااااارة ابااااوظيب لنظاااار الاااادعوة وانعقاااااد   

ا لتصاااه حملااا م امااارة راس اخليمااة علااى الاارغم ماان ان  اىااة ا وراق واملسااتندات  

ملطعون ضد  والطاعنة واحملضونني يف امارة اباو ظايب وان  اناا قاد صارحا      تثبت اقامة ا

بااان الطاعنااة تقاايم يف راس اخليمااة  ن املطعااون ضااد   ااان قااد طردهااا ماان مسااكن         

 الزوجية يف ابو ظيب مما يكون معه امكم املطعون ىيه مستوجبا النق .

ك بتطبيال القاانون   وحيث ان النعي سديد، ذلك ان الطاعن ومنط بداية الادعوة قاد جسا   

الفلسااطيإ وقااده نسااخة منااه اماااه التوجيااه ا سااري يف العااني ااام جسااك بتطبيقااه اماااه     

حمكمة اول درجة اليت رىضت الدىع قجة انه غري مصدق من وزارة اخلارجية يف دولاة  

ا مااارات، ااام اسااتأنف الطاااعن هااطا امكاام وقااده نسااخة مصاادقة ماان دولتااه ىلسااطني  

ربية املتحدة، ا  ان احملكمة املطعون يف حكم ا رىضات تطبيال   ومن دولة ا مارات الع

 القانون املط ور قجة عده تقدميه اماه حمكمة الدرجة األوىل.

مان قاانون اإلجارااات املدنياة ترتباان علاى        166و  165ملا  ان ذلاك، و انات املادتاان    

ياد وذلاك   رىع ا ستئناص نق  موضوعه اىل حمكماة الدرجاة الثانياة لتفصا  ىياه مان جد      
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يف حدود طلبات املستأنف، وإعاادة طرحاه علي اا بكا  ماا اشاتم  علياه مان ادلاة ودىاوع           

واوجه دىاع لتقول  لمت ا ىياه بقضااا مسابب يواجاه عناصار النازاع الواقعياة والقانونياة         

 على حد سواا،   على أساس ما  ان مقدما ىي ا اماه حمكمة اول درجة ىحسب.

ا اناه   جياوز للمحكماة ا لتجااا اىل القاانون الاوطإ       ملا  ان ذلاك و اان املقارر قضاا    

جملرد ان الطاعن مل يقده قانوناه الاوطإ مصادقا علياه مان اه اات الرمسياة اإلماراتياة         

اماه حمكماة اول درجاة وا اا قدماه امااه حمكماة ا ساتئناص وهاي حمكماة موضاوع           

ة مصدقة منه من الطي مل يكن متعطرا اابات وجود  وا ا جسك به الطاعن وقده صور

اه ااات الفلسااطينية دون اإلماراتيااة اماااه حمكمااة اول درجااة ىكااان علااى احملكمااة         

املطعون يف حكم ا ان تقب  منه النسخة املصدقة من دولة ا مارات بعد تقدمي ا امام اا  

وان حتكم طبقا له لكون الطاعن واملطعاون ضادها مان اهنساية الفلساطينية وجساك       

ة بتطبيقه، وملا مل تفع  ىان حكم ا املطعون ىيه يكون حرياا  الطاعن منط ىجر الدعو

 بالنق .

مان قاانون األحاوال الشخصاية ىاان هاط  احملكماة تتصادة للفصا  يف           13وعمال باملادة 

 موضوع الطعن على النحو التالي:

ينعااى الطاااعن علااى امكاام املطعااون ىيااه لطااأ  بتطبياال القااانون لعااده       ساابب الطعاان:  

منااه واسااقاط حضااانة املطعااون ضاادها   391سااطيإ ولاصااة املااادة تطبيقااه القااانون الفل

 ( مما يستوجب نقضه.............و ............ و............ ألو د  من ا )

ماان  ..……… 3/11/2009ماان مواليااد  .……وحيااث ان النعااي سااديد بالنساابة للولاادين 

لساانة  154 ماان قااانون حقااوق العائلااة رقاام    391( ذلااك ان املااادة  20/8/2011مواليااد 

تنص على انه: " تنت ي مدة امضانة باست ناا ال اله عن لدماة النسااا وذلاك اذا     1954

بلغ سبع سنني وتنت ي مدة حضانة الصبية ببلوغ ا تسع سنني ولاال  حينئاط الاطهما مان     

اماضنة ىان مل يطلب ما جيي على الاطهما واذا انت ات مادة امضاانة ومل يكان للولاد       

قر  من العصبة او للوصي لو غالما و  تسلم الصبية ل ري حمره ىاان  ا  او جد يدىع لال

مل يكاان عصاابة و  وصااي بالنساابة لل اااله يااتك احملضااون عنااد اماضاانة اىل ان ياارة        

 القاضي غريها أوىل له من ا."

قااد بل ااا الساان القانونيااة ىيكااون      ............و ............ملااا  ااان ذلااك و ااان احملضااونان     

 هما احل قضانت ما من اماضنة والدت ما.الطاعن والد



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

417 

ىيضاام اىل الوتااه يف حضااانة والااد   22/2/2015ماان مواليااد  ……امااا بالنساابة للطفاا  

 ن يف تفريقااه عن مااا وهااو الااطي عاااو عماار  مع مااا واعتاااد علي مااا ضاارر لااه ىيكااون       

 األوىل ان يكون ا لوة مجيعا جمتمعني حتت سقف واحد.  

قد بني ان لديه من النسااا مان تعاتإ باألطفاال املاط ورين      ملا  ان ذلك و ان الطاعن 

 ىيكون ما قضى به امكم املطعون ىيه غري مواىل للقانون حريا بالنق .

 

********** 
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 إثـبــــــــات
 إثبــــــــــــات

 الصفحة القاعدة

 الـعـنـاويـن الـفـرعـيـة:

قواعـــد عامـــة يف اوثبــــات ويف  - )أ(
 عـــــــــــــبء ا ثبـــــــــــــات

 

2 
  

3 

- 
 
- 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار   اوق
 

 

ـــــــــــــــــهود   شـــــــــــــــــهادة الش
 
 

ـــــــــــــات : - ) ( ـــــــــــــة اوثب  أدل
 

 اليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن - 4
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررات  - 1  احمل
 

 حجيـــــــــة األمـــــــــر املقضـــــــــي - 5
 

 الصفحة القاعدة ) أ ( قــواعد عـــامة يف اوثبــات ويف عـــبء ا ثبـــــات  

1 - 
 
- 

 التطليل للشقاق جيب أن تسبقه دعوة بالتطليل للضرر أو الشقاق. 

اا احملكمة برى  طلب الطاعناة التطليال للضارر لعاده إابات اا أن ضاررا  مان        قض

زوج ا املطعون ضد  ولعده ابوت وجود دعوة بطلب التطليل للضرر سابقة بين ما. 

 صحيح. أساس ذلك.

  

 70 12 (17/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  30، 21)الطعنان رقما   

ضانة. اتصااى ا بشاروط امضاانة حتاى يثبات ماا يناايف ذلاك باادلي           األصا  يف اما  - 2

 مقبول شرعا.
  

 112 18 (3/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   

سقوط حل اماضن يف امضانة عند سكوته عان املطالباة ب اا ساتة أشا ر طبقاا         - 3

ذلك.  ون احملضاون يف حضاانة    من قانون األحوال الشخصية. مناط 125للمادة 

من قضى له قضانته ام سق  حقه يف امضانة واستحق ا حاضن ألر ىسكت 

 األلري عن املطالبة  ب ا املدة املط ورة. مثال.

  

 112 18 (3/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   

للتطليال دون بعاث حكماني إىل سابل     استناد احملكمة يف إابات اا للضارر املوجاب     - 4

رىع الزوج دعاوة جزائياة علاى زوجتاه قضاى ىي اا بياات اا وأن ذلاك ميثا  اضارارا            

نفساايا  ب ااا إذ  ااان نقاادور  تفااادي ذلااك وامفاااظ علااى ر ااائز الزوجيااة ومجااع   

شتات ا سرة وهو ماا دىع اا إىل طلاب التطليال  ساتحالة العشارة. قضااا امكام         

 ث حكمني. صحيح.معه بالتطليل دون بع

  

 117 19 (10/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما   

  إلزاه على احملكمة نخاطباة أياة ج اة لالساتعاله من اا عان مساتند يفياد أحاد           - 5

األطااراص إ  إذا ااباات تعااطر امصااول عليااه باااإلجرااات املقااررة لااه. النعااي علااى        

طأ إذ رى  فاطبة ج ة عما  املطعاون ضاد  لالساتعاله عان راتباه.       امكم باخل

 غري مقبول.  

  

 136 20 (24/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  256)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

421 

 إثـبــــــــات
 إثبــــــــــــات

 الصفحة القاعدة

ه العشرة . تقدير  من املسائ  الضرر املوجب للتطليل هو الطي يتعطر معه دوا - 6

الواقعية اليت تستق  ب ا حمكمة املوضوع متى  ان سائ ا  له أصله الثابات  

 با وراق ويكفي  ممله. مثال. 

  

 143 21 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  246)الطعن رقم   

يف أهلا ا وعاده اباوت    للو األوراق مما يفيد ان الطاعنة  انات ممان ختاده     - 7

مالاة املطعاون ضاد  بالقادر الاطي يقتضاي إلزاماه باساتقداه لادماة وساداد          

 أجرت ا. انت اا امكم معه إىل رى  الطلب. صحيح.

  

 161 24 (16/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  292)الطعن رقم   

الزوجيااة ماان جانااب    جااواز القضاااا باااخللع وإن  اناات النفاارة ماان العشاارة      - 8

الزوجة وحدها ودون إضرار الزوج ب ا. ماخدة ذلاك. إعفااا الزوجاة يف دعاوة      

اخللااع ماان إابااات إضاارار الاازوج ب ااا أساااس ذلااك وعلتااه. نعااى الطاااعن علااى    

امكم املطعون ىيه إذ قضاى بااخللع دون إاباات إضارار  بااملطعون ضادها.       

 على غري أساس.

  

 185 29 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  168)الطعن رقم   

9 - 
 
 
 
- 

ا ه يف املرتية األوىل يف ترتيب اماضنني. هي حممولة على الصالح والقدرة 

 على القياه بواجبات امضانة. من يدعى لالص ذلك عليه إابات ما يدعيه.

اساااتخاله أن اماضااانة أهااا  للحضاااانة وتقاااديرما إذا  انااات الشاااروط      

واىرهااا يف اماضاانة متااواىرة ماان عدمااه. ماان مسااائ  الواقااع الاايت   الواجااب ت

 تستق  بتقديرها حمكمة املوضوع. مثال. 

  

 220 35 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  396)الطعن رقم   

اسااتخاله حالااة الشااقاق الااطي يتعااطر معااه اسااتمرار امياااة الزوجيااة علااى     - 10

ا  من سلطة حمكماة املوضاوع. عاده اشاتاط أن يساكن      الوجه املعتي شرع

الزوجان يف مسكن واحد مصاول الشاقاق بين ماا . جاواز استخالصاه مان       

انفصال أحدهما عن ا لر يف املسكن وىى رى  أحد الزوجني ا ستمرار 

يف امياة الزوجية مع األلر وعجاز اه اات القضاائية املعنياة عان إقناع ماا       

سااس علااى أنااه  بااد ماان تعاااي، الاازوجني يف مسااكن    بالتصاااحل. النعااي املخ

 واحد ليتأتي حصول شقاق أاناا هطا التعاي، ويثبت. غري سديد.

  

 234 37 (2/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  399)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

422 

 إثـبــــــــات
 إثبــــــــــــات

 الصفحة القاعدة

11 - 
 
 

- 

ع باللفظ أو الكتابة وعند العجز عن ما باإلشاارة املف وماة  ماا    الرجعه. تق

 تقع بالفع  مع النية. توال وجيب ا عالن ب ا لالل ىتة العدة.

للو األوراق مما يثبت توايل الرجعة وللوها مما يثبت إعاله املطعون ضدها 

 ب ا وقضاا امكم برى  دعوة الطاعن بعابات صحة الرجعة. صحيح.

  

 310 49 (15/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  401ن رقم )الطع  

12 - 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

 ابوت الطالق أماه القاضي بش ادة شاهدين أو باإلقرار.

   حيكم القاضي بالطالق إ  إذا حتقل من توىر واحد ىي ما.

الياة أوا ئلاة   ميني اإلنكاار   توجاه إىل اخلصام املنكار إ  يف الادعاوة امل      

 إىل املال.

قضاااا امكاام باارى  طلااب الطاعنااة إابااات طالق ااا ماان املطعااون ضاادها     

تأسيسا على انكار األلري يف مجيع مراح  التقاضي ما ادعته الطاعنة من 

ارساااله  ااا رسااالة الواتسااا  الاايت تضاامن أنااه طلق ااا طلقااة مكملااة للااثالم  

ماا علاى واقعاة الطاالق الايت      وعده تقدمي ا أي واحد من الدليلني املشاار إلي  

 ادعت ا ورى   توجيه ميني ا نكار إليه. صحيح. 

جسك ا بوقوع الطالق بالكتاباة مان لاالل رساالة الواتساا  املشاار إلي اا        

غااري مقبااول مااا داه قااد انكرهااا املطعااون ضااد  ومل تثباات الطاعنااة باادلي        

 مقبول نسبت ا إليه.

  

 354 59 (18/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  571،554)الطعنان رقما   

ادعاا الزوج بعد انقضاا إرجاع زوجته إىل عصمته يف العادة   يقبا  إ ببيناة     - 13

ولو تصادق الزوجان على الرجعة. أساس ذلك وعلته. قضاا امكام بعاباات   

 الرجعة برغم للو األوراق مما يثبت ادعاا الازوج أناه ارجاع زوجتاه يف العادة.     

  فالفة للقانون.

  

 360 60 (25/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  582)الطعن رقم   

ال ضااب   يااخار يف صااحة التصاارىات الشاارعية ومن ااا الطااالق إ  إذا اشااتد    - 14

ال ضااب ووصاا  إىل درجااة   ياادري ىي ااا ال ضاابان مااا يقااول ويفعاا  مااا            

 يقصد . مثال.

  

 373 63 (3/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  189 )الطعن رقم  

مااان قاااانون حقاااوق العائلاااة   391متاااى تنت اااي حضاااانة النسااااا يف معناااى املاااادة   - 15

 . مثال. 154الفلسطيإ رقم 
  

 412 72 (22/12/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  726)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

423 

 

 ــــــاتإثـبــ
 إثبــــــــــــات

 الصفحة القاعدة

عاااده جاااواز التجااااا احملكماااة إىل تطبيااال قاااانون دولاااة اإلماااارات جملااارد أن  - 16

الطاااعن مل يقدمااه أماااه حمكمااة أول درجااة وإ ااا قدمااه اماااه حمكمااة        

ا سااتئناص. التاازاه ا لااري  بتطبيقااه مااا داه قدمااه امام ااا مصاادقا  عليااه ماان  

ان قااد جسااك بتطبيقااه منااط ىجاار الاادعوة. فالفااة    اه ااات الرمسيااة و اا 

 امكم املطعون ىيه هطا النظر. لطأ.

  

 412 72 (22/12/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  726)الطعن رقم   

   ) ب ( أدلــة اوثـبـــــات  

   الـمـحـــــــــــــــررات  – 1  

1 - 
 
 
- 

نااخلر صااداق ا تأسيسااا علااى للااو وايقااة  رىاا  امكاام القضاااا للطاعنااة

 الزواج مما يفيد وجود مخلر م ر. صحيح. 

جسااك ا بوجااود حماارر عرىااى ااباات بااه أن الطاارىني اتفقااا علااى أن ياادىع      

درهام يف أحااد أقار  ا جلاني. غااري     120000املطعاون ضاد  للطاعنااة مبلاغ    

 مثال. مقبول باعتبار  وعدا  ي طا املبلغ وليس م را يف الفقه املالكي. 

  

 170 26 (21/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  298)الطعن رقم   

 
 الصفحة القاعدة

   اوقـــــــــــــــــرار  – 2  

1 - 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

 ابوت الطالق أماه القاضي بش ادة شاهدين أو باإلقرار.

 احد ىي ما.  حيكم القاضي بالطالق إ  إذا حتقل من توىر و

ميني اإلنكار   توجه إىل اخلصم املنكار إ  يف الادعاوة املالياة أوا ئلاة إىل      

 املال.

قضاااا امكاام باارى  طلااب الطاعنااة إابااات طالق ااا ماان املطعااون ضااادها           

تأسيسا على انكار األلري يف مجياع مراحا  التقاضاي ماا ادعتاه الطاعناة مان        

طلق ا طلقة مكملاة للاثالم وعاده     ارساله  ا رسالة الواتسا  اليت تضمن أنه

تقدمي ا أي واحاد مان الادليلني املشاار إلي ماا علاى واقعاة الطاالق الايت ادعت اا           

 ورى   توجيه ميني ا نكار إليه. صحيح. 

جسك ا بوقوع الطالق بالكتابة من لالل رسالة الواتسا  املشار إلي ا غاري   

اعنااة باادلي  مقبااول   مقبااول مااا داه قااد انكرهااا املطعااون ضااد  ومل تثباات الط    

  نسبت ا إليه.

  

  
 354 59 (18/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  571،554)الطعنان رقما 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إثـبــــــــات
 إثبــــــــــــات

 الصفحة القاعدة

مثااال مكاام ماان حمكمااة الاانق  يف منازعااة الوراااة يف نسااب بعضاا م إىل   - 2

 وىاة وإدلا م يف صك حصر اإلرم.مورا م بعد ال
  

 176 27 (23/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  173)الطعن رقم   

 

1 

 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 

 شهـــــادة الشــهــــود-3
الرجعه. وقوع ا باللفظ أو بالكتابة وعند العجز عن ما ىباإلشارة املف وماة.  

  إعاله الزوجة ب ا لاالل ىاتة العادة.    وقوع ا  طلك بالفع  مع النية. وجو

 أساس ذلك. 

صااحة امكاام القاضااي بعابااات  ااون الطاااعن قااد طلاال زوجتااه املطعااون      

 ضدها مستندا  إىل تاري . اإلقرار اماص  منه. 

عااده اعتااداد  نااا أقاار بااه ماان أنااه راجع ااا لعااده حتديااد تاااري  هااط  الرجعااة  

مان قاانون    109تساتوجبه املاادة    ولعده إاباته بأنه قد اعلم اا ب اا إعماا  ملاا    

  األحوال الشخصية. صحيح. أساس ذلك وعلته.

  

 48 7 ( 17/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  723)الطعن رقم   

2 - 
 
 

- 
 
 

- 

عقد الزواج. من شروطه. حضور شاهد رجلني بال ني عاقلني سامعني  اله 

 لزواج .املتعاقدين ىاهمني أن املقصود به ا

الزواج الصاحيح. مااتواىرات ار اناه وشاروطه وانتفات موانعاه. تتتاب أااار          

 منط انعقاد . 

الزواج الفاسد بعد الدلول يتتب عليه األق  من امل ر املسمى وابوت النسب 

وحرمة املصاهرة والعدة والنفقة. ما دامت املرأة جاهلاة ىسااد العقاد. أسااس     

 ذلك. 

  

 59 10 (3/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021 لسنة 22)الطعن رقم   

3 - 
 
 
 

 
- 
 

 
- 

إقااارار الطاعناااة باااأن املطعاااون ضاااد  تزوج اااا باااأن احضااار مأذوناااا  شااارعيا  يف    

املسكن و تب بين ماا عقاد زواج دون شا ود ومل يكان مع اا أحاد مان ال اري         

العالقة بني جيع  الزواج باطال . يتتب عليه إابات نسب الطف  الناتج عن هط   

 الطرىني. 

استماع حمكمة البداية للش ود الطين امجعاوا أن املطعاون ضاد  قاد الايهم       

بزواجه من الطاعنة واعتداد احملكمة بتلك الش ادة إلابات املسا نة والعشرة 

 توصال  إلابات الزواج مع ىساد  الطي يرتب إابات النسب. صحيح. 

بعاااد مااا ابااات لاادي ا الفاااراو   قضااا ها بعابااات نساااب الطفاا  للمطعاااون ضااد      

  وبالتفريل  ىورا  بني الطاعنة واملطعون ضد  لوقوع الزواج باطال . صحيح.

  

 59 10 (3/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  22)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

425 

 

 إثـبــــــــات
 إثبــــــــــــات

 الصفحة القاعدة

4 - 

 
 

- 

ني الزوجني إذا  انت ش ادة مساع. شروط ا. تقب  ىي اا شا ادة   الش ادة بالضرر ب

 الط ور واإلنام متى تواىرت يف الشاهد الشروط الشرعية لقبول الش ادة . 

ش ادة املعاينة   يقب  ىي ا عند ىق اا املطهب املاالكي إ  رجاالن عاد ن. أسااس     

   ذلك.

  

 79 13 (5/4/2021جلسة  –ة ق . أ أحوال شخصي 15س  2021لسنة  136)الطعن رقم   

5 - 
 
 
 
 
 

 

- 

قضاا امكم املطعون برى  دعوة الطاعن بتطليل املطعون ضدها للضرر لعاده  

ابااوت الضاارر بطرياال ماان طاارق اإلابااات الشاارعية وأن شاا ادة شاا ود الطاااعن غااري   

مقبولااة ألن اام ألوتااه ومل يثباات اتصاااى م بااالتييز املشااتط يف قبااول شاا ادة األخ       

أ ثرهم نساا وش ادت م شا ادة معايناة   شا ادة مسااع ىاال تقبا         ليه  ما أن 

 ىي ا ش ادة النساا. صحيح . 

التمسااك  بااأن الضاارر ااباات بااأمر امفااظ الصااادر ماان النيابااة العامااة. غااري مقبااول   

 باعتبار  ليس حكما قضائيا  صادرا عن احملكمة.  

  

 79 13 (5/4/2021سة جل –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  136)الطعن رقم   

6 - 
 

- 

 قبول ش ادة األخ ألليه. شرط ا. أن يكون ميزا  يف العدالة. 

التفات امكم عن ش ادة شااهدي الطااعن لكون ماا شاقيقيه وللات األوراق      

مما يفيد ان ما ميزان. صحيح . قضا   برى  دعوا  لعجز  عن إاباات مادعا    

  ف بعاباته. صحيح.ببينة أو إقرار من املطعون ضدها وهو املكل

  

 256 41 (23/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  417)الطعن رقم   

   اليــمــــــن – 4  

1 - 
 

 

اليمني املتممة عند الفق اا اليت تتم نصا  ابوت الادعوة. حال املادعى يف أن ياتمم     

واحاد أسااس ذلاك.    نصا  ابوت دعوا  املالية بيمني حيلف ا متى  اان معاه شااهد    

  جمال إلعما ا يف دعاوة الطاعناة املتعلقاة باضارار زوج اا ب اا باعتبارهاا ليسات         

 دعوة مالية. نعي الطاعنة بعده توجي  ا. على غري أساس.  

  

 154 23 (14/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  146،  137)الطعنان رقمى   

 

1 
 
 

- 

 
- 

 ــر املــقـضــــيحجيــة األمـ – 5

نطاااق الاادعوة. يتحاادد باملطالبااة القضااائية أصاالية أو عارضااة. وجااو  أن يتقيااد         

 القاضي بطلك بأ  حيكم بأ ثر مما طلبة اخلصوه أو نا مل يطلبو .

تعارا امكام للنفقااة املقضاي ب ااا نوجاب حكاام ساابل بااني الطارىني وقضااا         

عارضاة مان املطعاون ضاد .      بانقاص ا دون أن تكون حم  دعوة مقابلة أو طلباات 

  لطأ يف تطبيل القانون. وجو  نقضه يف هطا الشأن.

  

 6 2 (11/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

426 

 

 إثـبــــــــات
 إثبــــــــــــات

 الصفحة القاعدة

. تقضاي ب اا احملكماة مان تلقااا      حجية ا حكاه. مان قواعاد النظااه العااه      - 2

 نفس ا ولو مل يثرها اخلصوه.
  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

3 - 
حجيااة امكاام املانعااة ماان إعااادة طاارح الناازاع . مناط ااا .  ااون امكاام        

ا السابل قد ىص  يف مساألة أساساية باني ذات اخلصاوه بعاد أن تنااق، ىي ا       

الطرىان واستقرت حقيقت اا بين ماا اساتقرارا  ميناع العاودة إىل مناقشاة تلاك        

املسااألة ولااو بأدلااة قانونيااة أو واقعيااة مل يساابل إاارت ااا أو أاااريت ومل يبحث ااا  

 امكم السابل. 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

4 - 
 

 

 
- 

اا  باارى  طلااب الاازاه املطعااون ضااد  بااأجرة مسااكن    إقامااة امكاام قضاا 

امضانة استنادا  لسبل رىضاه يف دعاوة ساابقة  ماتالك الطاعناة مساكنا        

 التزاما قجية امكم السابل ذلك. صحيح. 

قضا   برى  طلب بادل التأاياث ملساكن امضاانة  اطلك . صاحيح . ماا        

مجياة امكام    داه الثابت سبل القضاا برىضه يف الدعوة السابقة اعما  

الساااابل.   يعيباااه ماااا اورد  مااان علاااة لاطئاااة أن الطاعناااه مل تثبااات حاجاااة     

مسكن ا للتأايث. حملكمة النق  استبدا ا ليستقيم أسبا  امكم دون 

 أن تنقضه. 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

5 - 
تبعا لت ري األحوال. عده مساع الادعوة بالزياادة    جواز زيادة النفقة وإنقاص ا

أو ا نقاه قب  مضاي سانة علاى ىارا النفقاة إ  يف األحاوال ا ساتثنائية .        

 احتسا  زيادة النفقة و إنقاص ا من تاري  املطالبة القضائية. مثال. 

  

  
 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم 

ا حكاااه وا تفاقااات الاايت نثابااة سااند تنفيااطي املتعلقااة نسااائ  األحااوال       - 6

الشخصية  ا حجية مخقتاة مرتبطاة باالظروص الناى صادرت يف ظلا ا. جاواز        

 رىع النزاع بشأن ا مرة ألرة إىل القضاا إذا ت ريت تلك الظروص.
  

  
 199 31 (14/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  314)الطعن رقم 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

427 

 

 إثـبــــــــات
 إثبــــــــــــات

 الصفحة القاعدة

مرور أ ثار مان ارباع سانوات علاى ا تفااق ا ساري املايه باني الطارىني بشاأن             - 7

حتديااد نفقااة احملضااونني وملحقات ااا وابااوت ت ااري الظااروص املعيشااية وازدياااد         

نفقاة وماا يلحال ب اا مقبولاة.      حاجات األو د جيع  من دعوة اماضانة بزياادة ال  

 نعي الطاعن نخالفة امكم ا تفاق ا سري بين ما. على غري أساس. 

  

 199 31 (14/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  314)الطعن رقم   

استمرار الشقاق بني الزوجني بعاد رىا  الادعوة األوىل بطلاب التطليال مانعاا         - 8

واز نظر الدعوة الثانية بطلب التطليل. اعتباار امكام يف   من امكم بعده ج

األوىل ذات حجية موقوته واعتبار اساتمرار الشاقاق باني الازوجني نثاباة وقاائع       

جدياادة جتيااز رىااع دعااوة اانيااة. أساااس ذلااك. نعااي الطاااعن علااى امكاام يف       

 الدعوة الثانية إذ مل يق  بعده جواز نظرها لسابقة الفص  ىي ا با وىل. على

 غري أساس. 

  

 211 34 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  366،  360)الطعنان رقمي   

9 - 
 
 
 

 
 
- 

حجية ا حكاه الباتة الصادرة يف دعاوة األحوال الشخصية مخقتة ومشروطه 

باستمرار بقاا األوضاع واألحوال اليت صادر علاى أساسا ا امكام األول علاى      

ت ريها. ت ري تلك األوضااع برتاب زوال حجياة امكام وجيياز نظار       حا ا وعده 

 النزاع.  

مثال لسبل القضاا برى  أجرة لادمة ومصااريف اساتقدام ا لعاده املاالاة اام      

 ابوت  توىر شروط ا  يف الدعوة الثانية. 

  

 229 36 (2/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  280)الطعن رقم   

جيااة اتفاقااات الصاالح اماااه التوجيااه األسااري يف مسااائ  األحااوال الشخصااية     ح - 10

نسبية تقب  الت يري  لما ت اريت الظاروص وتبادلت األحاوال. تبقاى قائماة طاملاا        

بقياات الظااروص واألساابا  الاايت صاادرت يف ظلاا ا قائمااة. رىاا  طلااب انقاااه      

فرا اماه النفقة لعده إابات الزوج ت ري ظروىه املادية عما  انت عليه وقف ال

 التوجيه ا سري. صحيح. 

  

 301 48 (13/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  470)الطعن رقم   

11 - 
 
 
 
- 

صدور حكم وحيازته قوة ا مر املقضي مينع اخلصوه يف الدعوة الايت صادر   

ر ىي ا من العودة إىل مناقشة نفس املسألة اليت ىص  ىي اا باأي دعاوة تالياة يثاا     

 ىي ا هطا النزاع ولوبأدلة قانونية أو واقعية مل يسبل إاارته. 

الدىع بعده جواز نظر الدعوة الساابقة الفصا  ىي اا جياوز ابادا   يف أياة حالاة        

 تكون علي ا الدعوة وحتكم به احملكمة تلقائيا .

  

 313 50 (22/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  61، 25)الطعنان رقما   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

428 

 أجـــــــرة –إجـــــــراءات التقــاضـــي 
 إجراءات التقاضي

 الصفحة القاعدة

وجااو  أن يكااون طرىااا اخلصااومة أهااال للتقاضااي و إ  قاااه مقااام م ماان         - 1

ميثلاا م قانونااا. التاازاه اخلصاام بتحاارة أهليااة لصاامه يف. وجااو  أن ترىااع         

لااك الشاارط برتااب بطااالن   الاادعوة ماان ذي أهليااة علااى ذي أهليااة. ختلااف ذ    

اخلصااومة برمت ااا. وجااو  تصااحيح ا يف ذات مرحلااة التقاضااي الاايت ختلااف   

 ىي ا هطا الشرط. تعلقة بالنظاه العاه.

  

 150 22 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  290)الطعن رقم   

حكام  إقاماة الادعوة ا بتدائياة علاى الطااعن بشخصاه باالرغم مان صادور           - 2

بتعاايني والدتااه قيمااا شاارعيا عليااه إلصااابته بتخلااف عقلااى وصاادور امكاام   

ا بتدائي دون تصحيح شك  الادعوة بالتصااه القايم علياه برتاب بطالناه.       

 علة ذلك. مثال.

  

 150 22 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  290)الطعن رقم   

طعن بالنق  لالل االااة أيااه عما  تالياة     وجو  سداد الرسم والتامني يف ال - 3

لتاري   إيداع الصحيفة. الساداد بعاد ذلاك التااري  يرتاب عاده قباول الطعان.         

 2018لسانة   18من قانون اإلجرااات املدنية املعدلة بالقانون  177املادتان 

  . مثال.2020لسنة 33من قرار جملس الوزراا 

  

 166 25 (21/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  102، 89)الطعنان رقما   

وجو  سداد الرسم والتامني يف الطعن بالنق  لالل االااة أيااه عما  تالياة      - 4

لتاري  إيداع صحيفة الطعان. إياداع الرسام او التاامني بعاد ذلاك األماد يعتاي         

مان قاانون    177 أن مل يكن ويرتب عاده قباول الطعان شاكال . املادتاان      

ماان قاارار جملااس   19، 2018لساانة18املدنيااة معدلااة بالقااانون  اإلجاارااات 

املعادل لابع  أحكااه الالئحاة التنظيمياة لقاانون        2020لسانة   33الوزراا 

 اإلجرااات املدنية. مثال.

  

  
 320 51 (27/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  528)الطعن رقم 

 

 أجـــــــــرة

يلحاال ب ااا ماان أجاارة مسااكن امضااانة. ماان ساالطة        حتديااد النفقااات ومااا   - 1

حمكمااة املوضااوع انطالقااا ماان تقااديرها لسااعة املنفاال وحااال املنفاال عليااه        

 والوضع ا قتصادي زمانا ومكانا. ما داه سائ ا . مثال. 

  

  
 6 2 (11/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــرةأجــــ 
 أجــــــرة

 الصفحة القاعدة

ماان قااانون األحااوال    148/2األصاا  هااو  أجاارة مسااكن امضااانة. املااادة       - 2

الشخصااية.   يصااار إىل القضاااا باملسااكن العاايإ إ  باتفاااق الطاارىني.       

حماا  للنعااي علااى امكاام إذ قضااى بالباادل دون طلااب مااا داماات قااد للاات      

ا و ان مثة التالص باني الطارىني علاى    األوراق من ا تفاق على توىري  عيني

  صالحية املسكن الطي وىر  املطعون ضد .

  

 6 2 (11/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

حتديااد أجاارة اخلادمااة ممااا ياادل  يف نطاااق الساالطة التقديريااة حملكمااة          - 3

 املوضوع. مثال.
  

 6 2 (11/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

4 - 
 
 

 
- 

إقامااة امكاام قضاااا  باارى  طلااب الاازاه املطعااون ضااد  بااأجرة مسااكن      

امضانة استنادا  لسبل رىضاه يف دعاوة ساابقة  ماتالك الطاعناة مساكنا        

 التزاما قجية امكم السابل ذلك. صحيح. 

ث ملساكن امضاانة  اطلك . صاحيح . ماا      قضا   برى  طلب بادل التأايا  

داه الثابت سبل القضاا برىضه يف الدعوة السابقة اعما   مجياة امكام   

الساااابل.   يعيباااه ماااا اورد  مااان علاااة لاطئاااة أن الطاعناااه مل تثبااات حاجاااة     

مسكن ا للتأايث. حملكمة النق  استبدا ا ليستقيم أسبا  امكم دون 

  أن تنقضه.

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

5 - 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
- 

التااازاه وىل احملضاااون باااأجرة مساااكن اماضااانة إ  إذا  اااان للحاضااانة       

 مسكنا  تقيم ىيه أو فصصا لسكناها. 

جمرد ملكية اماضانة ملساكن   يعفاى وىل احملضاون مان أجارة مساكن        

 ه. احملضون. وجو  أن تقيم اماضنة ىي

غاري   –إسكان اماضنة حمضاون ا مع اا يف البيات الاطي ياوىرة  اا زوج اا        

  يعفى والد احملضون من الواجب عليه من أجرة مسكن -ولي احملضون 

 مضانة ابنه.

رى  امكم طلب إسقاط أجارة مساكن امضاانة علاى ساند مان أناه مل        

ا  . يتبني للمحكمة قياه اماضنة بالسكن يف السكن الاطي شايدته حاديث   

 صحيح . 

  

 39 6 (15/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  23، 20)الطعنان رقما   
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 أجـــــــرة 
 أجــــــرة

 الصفحة القاعدة

قضااااا امكااام بااارى  طلاااب الطااااعن رد أجااارة مساااكن امضاااانة الااايت   - 6

ضاون. صاحيح.   تقاضت ا املطعون ضدها منه منط زواج ا من اجانيب عان احمل  

 ما دامت قد تسلمت األجرة بسبب شرعي وهو امكم القاضي بطلك. 

  

 39 6 (15/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  23، 20)الطعنان رقما   

األصا  تكليااف وىل احملضااون باادىع مساكن حضااانة إ   اناات اماضاانة    - 7

  ال.جلك مسكنا  تقيم ىيه أو فصصا  لسكناها. مث
  

 48 7 (17/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  723)الطعن رقم   

أجاارة امضااانة حاال اماضاانة مقاباا  اإلشااراص والعنايااة باحملضااون ولاايس       - 8

مقاب  لدمته. التالص ذلك عن عم  اخلادمة. وجود لادمة بأجر  مينع من 

 ن. مثال. القضاا بأجرة امضانة. جواز اهمع بني ا جري

  

 83 14 (18/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   

مقاب  السكن النقدي الطي حتص  عليه اماضنة مان ج اة عملا ا   ينازل      - 9

منزلة السكن العيإ الطي يعفى وىل احملضون من أجر مساكن امضاانة.   

  مثال.

  

 117 19 (10/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما   

التزاه وىل احملضون بتأايث مسكن امضانة تأايثاا  مناسابا  قساب قدرتاه      - 10

املاليااة وحاجااة احملضااون. قضاااا امكاام بااالزاه الطاااعن بتأايااث مسااكن     

  امضانة بعد القضاا ببدل السكن. صحيح.

  

 117 19 (10/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما   

التاازاه ا   امللاا  إلااداه ولااد  احملضااون إن احتاااج للخدمااة . تقاادير حاجااة       - 11

األو د للخدمة ويسار األ  متوك لسلطة حمكمة املوضوع.   وجاه  دعااا   

. علاة  الطاعن يف هطا اخلصوه بأن املطعون ضد  مل تكن ختاده يف أهلا ا  

  ذلك.

  

 117 19 (10/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما   

عده جاواز اهماع باني مساكن العادة ومساكن امضاانة  أو البادل عن ماا           - 12

معااا. اعتبااار األول مناادرجا  يف الثااانى. صااحة امكاام القاضااي باارى  باادل   

أناااه قاااد قضاااى  اااا ببااادل مساااكن   ساااكن العااادة للطاعناااة تأسيساااا  علاااى

 امضانة. 

  

 136 20 (24/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  256)الطعن رقم   
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 أجـــــــرة 
 أجــــــرة

 الصفحة القاعدة

وجو  أن يكون ملبدي النعي مصلحة قائمة ىيه.   مصالحة للطااعن يف النعاي     - 13

يف التسبيب والفساد يف ا ساتد ل إذ الزماه بتكااليف     على امكم بالقصور

استقداه لادمة وراتب ا مع أنه قد وىرها بالفع  ما داه امكام قاد انت اي إىل    

 تواىر شروط ا. اعتبار ذلك تا يدا  لواقع ما داه مل يلزمه خبادمه اانية. 

  

 154 23 (14/6/2021لسة ج –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  146،  137)الطعنان رقمى   

من قاانون األحاوال    148املسكن املخصص لسكنى اماضنة يف معنى املادة  - 14

الشخصية. مقصودة   .   يشم  املسكن الطي وىر  وىل احملضون واعتضات  

عليااه اماضاانة.   يقضااي باملسااكن العينااى إ  إذا اتفاال عليااه الطرىااان. نعااي     

ل القاااانون إذ قضاااى بعلزاماااه  ببااادل الطااااعن علاااى امكااام باخلطاااأ يف تطبيااا

مسااكن حضااانة متجاااهال  أنااه قااد وىاار للمطعااون ضاادها و أو دهااا مسااكن    

 حضانة . غري مقبول ما دامت قد اعتضت عليه. 

  

 206 33 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  370، 346)الطعنان رقمى   

15 - 
 
 
 

 
 
- 

ر النفقة وما يتفرع عن اا مان مواصاالت ولدماة.     تقدير أجرة امضانة وتقدي

 63من سلطة حمكمة املوضوع. وجو  مراعااة املعاايري املاط ورة يف املاادة     

ماان قااانون األحااوال الشخصااية ويف الاادلي  اإلرشااادي املعمااول بااه. دون رقابااة 

 علي ا يف ذلك ما داه حكم ا قائما على أسبا  سائ ة تكفي ممله. 

 مثال. لتقدير سائغ. 

  

 206 33 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  370، 346)الطعنان رقمى   

16 - 
 
 

- 

اسااتثناا دعااوة الطااالق ماان عرضاا ا ابتااداا  علااى هنااة التوجيااه األسااري قباا        

 إقامت ا. 

الطلبات املتتبة عن الطالق  مخلر امل ر ونفقة العدة واملتعة وأجارة مساكن   

امضااانة تقباا  وأن مل تعاارا علااى التوجيااه األسااري متااى      امضااانة و أجاارة  

 انات قااد اباديت تابعااة لطلاب الطااالق وتبعاا بعااد قضااا احملكمااة باه. الاادىع       

بعده قبو ا لعده  سبل عرض ا على هنة التوجيه األسري. غري ساديد. أسااس   

 ذلك.

  

 259 42 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  415)الطعن رقم   

17   

- 
 

 
 

األص  هو أجرة مسكن امضانة وليس املسكن عينا .   يصار إىل املساكن  

العينى إ  باتفاق الطرىني. نعي الطااعن علاى امكام باخلطاأ إذ قضاى ببادل       

 مسكن امضانة رغم وجود املسكن عي ينا. على غري أساس.

  

  
 220 35 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  396)الطعن رقم 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

432 

 أجـــــــرة 
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 الصفحة القاعدة

حتديد النفقات وما يلحل ب ا من أجرة مسكن امضانة. موضوعي. ماا داه   - 18

 سائ ا . مثال. 
  

  
 220 35 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  396)الطعن رقم 

ة هي يف مقاب  ما تقاوه باه اماضانة ماع احملضاونني يف البيات       أجرة امضان - 19

  من أعباا حضانة  م.   مينع من القضاا به  ون ا تعم . مثال.
  

  
 234 37 (2/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  399)الطعن رقم 

ن التاازاه ا   بتااوىري مسااكن حضااانة لولااد  احملضااون ولااو  ااان احملضااو     - 20

رضاايعا . مااا داه لاايس للحاضاانة مسااكن تقاايم ىيااه بامللااك أو التخصاايص .       

أساس ذلاك وعلتاه . النعاي علاى امكام باخلطاأ إذ قضاى باأجرة مساكن          

  حضانة لبنته احملضونه برغم من  ون ا   زالت رضيعة. على غري أساس.

  

  
 245 39 (11/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  387)الطعن رقم 

إعفاااا والااد احملضااون ماان تااوىري مسااكن للمحضااون متااى وجااد مسااكن         - 21

جلكااه اماضاانة أو فصااص لسااكناها. أساااس ذلااك. تقاضااي اماضاانة   

بدل مسكن من ج ة عمل ا   يساق  حق اا يف أجارة املساكن . علاة ذلاك.       

  مثال.

  

  
 248 40 (9/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  400)الطعن رقم 

التزاه امللزه بنفقة احملضون بأجرة مسكن حاضنته إ  إذا  انت اماضنة  - 22

 جلك مسكنا  تقيم ىيه أو فصصا لسكناها. أساس ذلك. مثال. 
  

  
 259 42   (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  415)الطعن رقم 

23 - 
 

- 

 د  احملضون إن احتاج خلاده.التزاه األ  املل  إلداه ول

انت اا امكم إىل يسار الطاعن و أن ابنه احملضون حيتاج للخدماة وقضاا     

  بأجرة لادمة. صحيح.

  

  
 259 42   (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  415)الطعن رقم 

24 
 

 انات  جيب علاى مان يلازه بنفقاة احملضاون أجارة مساكن حاضانته إ  إذا          -

مان قاانون    148/1جلك مسكتا تقايم ىياه أو فصصاا  لساكناها. املاادة      

 األحوال الشخصية. مثال. 

  

  
 272 44 (1/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  395)الطعن رقم 
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25 
 

   ن احتاج للخدمة. أساس ذلك. مثال.التزاه ا   املل  إلداه ولد  إ -

  
 272 44 (1/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  395)الطعن رقم 

26 
 

حتدياد مقادار النفقاات ومااا يلحال ب اا مان أجاارة مساكن امضاانة و أجاارة          -

اماضنة وتقدير مدة تناسب ا مع قادرة املنفال وحاجاة املنفال علياه وظاروص       

ن يف تستق  به حمكمة املوضوع متى  اان ساائ ا  ومساتندا     الزمان واملكا

 من قانون األحوال الشخصية. مثال. 63/1إىل املعايري احملددة يف املادة 

  

  
 280 45 (6/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  476)الطعن رقم 

املطالبااة بنفقااة    تااالزه بااني انت اااا امضااانة وسااقوط النفقااة. حاال ا ه يف      - 27

األو د الااطي جتاااوزا ساان امضااانة أن التاااروا العااي، مع ااا. النعااي علااى         

امكم باخلطأ إذ انت ى إىل القضاا بانت اا امضانة دون القضاا بساقوط  

 النفقة. على غري أساس. 

  

  
 301 48 (13/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  470)الطعن رقم 
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- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 

 

- 
 

طلب إسقاط امضانة منوط بالتالل شارط مان شاروط ا املنصاوه علي اا      

من قانون األحوال الشخصية و ون الولاد صا ريا     144،  143يف املادتني 

مااا ياازال يف ساان امضااانة. التالىااه عاان الاادعوة بانت اااا امضااانة للبلااو       

 الشرعي. 

سانة وصاار    18جتااوز سان   طلب الطاعن اسقاط امضانة عان الولاد الاطي    

 بال ا  ليس له سند من القانون. 

سكوته عن املطالبة قضانة بقية األو د ملدة تزيد عن ستة أش ر من تاري   

انت ااا صااالحية حضاانة ام اام دون عاطر مينعااه مان املطالبااة يساق  حقااه يف      

 املطالبة بامضانة. أساس ذلك.

   يصلح سببا لسقوط امضانة.أمر تعليم األو د منوط بالولي   باماضنة 

جواز مد حضاانة النسااا متاى رأت احملكماة أن مصالحة احملضاون تقتضاي        

 ذلك. 

جمااارد زواج اماضااانة ألجااانيب عااان احملضاااون   يساااق  امضاااانة إذا رأت 

حمكمااة املوضااوع أن مصاالحة احملضااون تتطلااب بقاااا  يف حضااانة املتزوجااة  

 بأجنيب.

  

  
 301 48 (13/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  470)الطعن رقم 
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 أحوال شخصية

 الصفحة القاعدة

الصاالح الااطي يااتم بااني األطااراص اماااه هنااة التوجيااه ا سااري لااه قااوة السااند    - 1

التنفياطي. عاده جاواز الطعان ىياه بااأي طريال مان طارق الطعان. جاواز إقامااة           

ه أو تعديلاااه إذا ماااا لاااالف أحكااااه قاااانون األحاااوال      دعاااوة بطلاااب ال ائااا  

  الشخصية. أساس ذلك.

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   

2 - 
 

- 

 عده صحة التنازل عن نفقة األو د أو حضانت م .

ونني   يلزه اماضنة تناز ا عن حضانة من  ا امل يف حضانته من احملضا 

سواا  ان ذلك التنازل حص  يف نطاق اخللع أو حص  لاارج ذلاك . أسااس    

 ذلك وعلته. 

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   

اتفاق الطاعنة واملطعون ضد  اماه هنة التوجيه ا سري على انتقال حضانة  - 3

عون ضد    يلزم ا و  يتتب عليه سقوط حق ا األو د من الطاعنه إىل املط

يف امضااانة. قضاااا امكاام ا بتاادائي بعل اااا بنااد ا تفاااق املتعلاال بااطلك         

  وبعابات حضانة األو د لوالدت م الطاعنة. صحيح. علة ذلك.

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   

دعوة يف مسائ  األحوال الشخصية إ  بعد عرضا ا علاى هناة    عده قبول ال - 4

التوجياه ا ساري إ  ماا اسااتثنى بانص لااه. أساااس ذلاك . قضااا امكاام        

بعااده قبااول طلااب الطاعنااة الاازاه املطعااون ضااد  بااأن يساالم ا بطاااقتى البنااك  

اخلاصااتني باحملضااونني لعااده ساابل عرضاا ما علااى هنااة التوجيااه ا سااري.    

  صحيح.

  

 136 20 (24/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  256رقم  )الطعن  

ش ادة التوجيه األسري الثابت ب ا تعطر الصلح بني األطراص واليت تقاده إىل   - 5

احملكمااة عنااد قيااد الاادعوة. صااالحيت ا ملاادة شاا رين ماان تاااري  إصاادارها.  

شااا ادة شااارط ذلاااك. صااادور أمااار القاضاااي قفاااظ امللاااف وإ  تظااا   اااط  ال 

صالحيت ا  إىل ان يصدر هطا ا مار. أسااس ذلاك وعلتاه. اعتباار ميعااد قياد        

الدعوة مفتوحاا ماا دامات قاد للات األوراق مان صادور هاطا ا مار. فالفاة           

امكم املطعون ىيه هطا النظر وقضا   بعده قبول الدعوة املتقابلة لقيدها 

ار القاضااي بعاد ماارور شاا رين ماان تاااري  إصادارها ودون أن تاابني صاادور قاار  

 قفظ امللف. فالفة للقانون ولطأ يف تطبيل القانون. 

  

  
 143 21 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  246)الطعن رقم 
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- 

ال الشخصاااية مخقتاااة  حجياااة ا حكااااه الباتاااة الصاااادرة يف دعااااوة األحاااو   

ومشاااروطه باساااتمرار بقااااا األوضااااع واألحاااوال الااايت صااادر علاااى أساسااا ا  

امكم األول على حا ا وعده ت ريها. ت ري تلك األوضاع برتاب زوال حجياة   

 امكم وجييز نظر النزاع.  

مثال لسبل القضاا برى  أجرة لادماة ومصااريف اساتقدام ا لعاده املاالاة      

   الدعوة الثانية.ام ابوت  توىر شروط ا  يف

  

 229 36 (2/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  280)الطعن رقم   

التصاه حما م الدولة نسائ  األحاوال الشخصاية الايت ترىع اا الزوجاة       - 7

غااري املواطنااة والاايت  ااا حماا  إقامااة بالدولااة علااى زوج ااا األجاانيب ولاايس لااه   

مااان قاااانون األحاااوال   6اخلاااارج. املاااادة   ماااوطن أو حمااا  إقاماااة معاااروص يف  

 الشخصية. 

  

 297 47 (13/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  74)الطعن رقم   

ابوت إقامة املدعية وهاي أجنبياة دالا  الدولاة و أن دعواهاا ترماي إىل التطليال         - 8

وعااده  وأداا ماخلر امل ار ونفقاة عادت ا وهااى ضامن مساائ  األحاوال الشخصاية        

ابوت موطن أو حم  إقامة معروص وحمدد للمدعى عليه وهو اجنيب يف اخلارج 

 ينعقد معه ا لتصاه حملا م الدولة . انت اا امكم إىل ذلك. صحيح. 

  

 297 47 (13/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  74)الطعن رقم   
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- 

 

 

- 

 

 

 

- 

شخص صاما  ملمارساة األعماال الايت تتتاب علي اا      أهلية األداا هي  ون ال

 أاار شرعية ومناط ا اإلدراك.

ماان قااانون األحااوال    174ماان عااوارا ا هليااة " العتااه" مقصااود    . املااادة     

 الشخصية.

املناط يف القوامة على ىاقدة أهلية األداا هو حتقيل مصام م ودىع الضرر 

الااطي  ااان سااببا يف توقيااع  عاان أمااوا م واحملاىظااة علي ااا مااا داه العااارا   

 امجر عليه قائما.

للقاضي أن يع د بالقوامة ملن  تار  ممن عرص با مانة والكفاااة والقادرة   

على القياه نا حيقل مصلحة احملجور علياه ودىاع الضارر عان أموالاه ساواا       

 ان اماجر ذ را أو أنثى شخصا  طبيعياا أو اعتبارياا  منفاردا  أو متعاددا.     

 أساس ذلك. 

 ثال لتسبيب سائغ لتوىر  حالة العته وتعيني قيم.م

  

 344 57 (13/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  385)الطعن رقم   
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ة التوجيااه األسااري قباا   اسااتثناا دعااوة الطااالق ماان عرضاا ا ابتااداا  علااى هناا   

 إقامت ا. 

الطلبات املتتبة عن الطالق  مخلر امل ر ونفقة العدة واملتعة وأجارة مساكن   

امضااانة و أجاارة امضااانة تقباا  وأن مل تعاارا علااى التوجيااه األسااري متااى      

 انت قاد اباديت تابعاة لطلاب الطاالق وتبعاا بعاد قضااا احملكماة باه. الادىع            

على هنة التوجيه األسري. غري سديد. أسااس   بعده قبو ا لعده  سبل عرض ا

 ذلك.

  

 259 42 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  415)الطعن رقم   

11 
املناط يف القوامة على ىاقدة ا هلية هاو حتقيال مصاام م ودىاع الضارر عان        -

ثبات بكاىاة   أموا م واحملاىظة علي ا. صالحية الشخص للقوامة واقعة مادية ت

طرق اإلابات. هي من مسائ  الواقع اليت تستق  حمكماة املوضاوع بتقاديرها.    

 مثال لتسبيب سائغ.  -ما داه سائ ا  

  

 368 62 (27/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  619)الطعن رقم   

12 
اشاااتد ال ضااب   ياااخار يف صااحة التصااارىات الشاارعية ومن اااا الطااالق إ  إذا      -

ال ضب ووص  إىل درجة   يدري ىي ا ال ضبان ما يقاول ويفعا  ماا   يقصاد .     

 مثال.

  

 373 63 (3/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  189)الطعن رقم   

 اختصـاص
   " ا خـتـصـاص الـدولـي"  

1  

الزوجة غري التصاه حما م الدولة نسائ  األحوال الشخصية اليت ترىع ا  -

املواطنة واليت  ا حم  إقامة بالدولاة علاى زوج اا األجانيب ولايس لاه ماوطن أو        

  من قانون األحوال الشخصية. 6حم  إقامة معروص يف اخلارج. املادة 

  

 297 47 (13/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  74)الطعن رقم   

2 
دالا  الدولاة و أن دعواهاا ترماي إىل التطليال       ابوت إقامة املدعية وهي أجنبياة  -

وأداا مخلر امل ار ونفقاة عادت ا وهاى ضامن مساائ  األحاوال الشخصاية وعاده          

ابوت موطن أو حم  إقامة معروص وحمدد للمدعى عليه وهو اجنيب يف اخلارج 

 ينعقد معه ا لتصاه حملا م الدولة . انت اا امكم إىل ذلك. صحيح. 

  

 297 47 (13/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  74)الطعن رقم   
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 ـافـاستئن –إرث 
 إرث

 الصفحة القاعدة

 إرث
  

   448 راجــــع : تــــركـــة  صــــ

 استئناف
أساابا  الطعاان بااالنق  املقبولااة. وجااو  أن تنصااب علااى موضااوع لصااومة      - 1

السبب يتعلل بالنظاه العاه. حصار الطاعناة يف   ا ستئناص ىق  ما مل يكن 

أساابا  اسااتئناى ا للحكاام ا بتاادائي علااى طلااب تعديلااه بشااأن اسااتقداه         

اخلادمااة ودىااع راتب ااا الشاا ري. مااخدا . النعااي اماااه حمكمااة الاانق  ىيمااا     

 قضى به من نفقة ورسوه الدراسة. غري مقبول. 

  

 161 24 (16/6/2021جلسة  –صية ق . أ أحوال شخ 15س  2021لسنة  292)الطعن رقم   

مان قاانون اإلجارااات املدنياة.      3/  162عده قبول ا ستئناص طبقاا  للماادة    - 2

مناطه. للو صحيفته من األسبا  الايت يساتند إلي اا املساتأنف يف اساتئناىه      

أو تراليااه يف بيان ااا إىل مااا بعااد اهلسااة األوىل.  فايااة صااياغة األساابا       

 هط  العمومية   تخدي إىل الشك يف تلك األسبا . بصورة جمملة. ما دامت 

  

 331 54 (6/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  430)الطعن رقم   

3 
ايراد املستأنف يف صحيفته استئناىه أن امكم املستأنف قد شابه الفساد  -

إللااالل يف ا سااتد ل واخلطااأ يف تطبياال القااانون والقصااور يف التساابيب و ا 

قاال الاادىاع ااام اباادا   يف لتام ااا تفصاايالت طلباتااه. اعتبااار  بيانااا  اىيااا  

ألسااابا  ا ساااتئناص. النعاااي بعاااده قباااول ا ساااتئناص خللاااو صاااحيفته مااان      

 األسبا . على غري أساس.

  

 331 54 (6/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  430)الطعن رقم   

4 
- 

 

- 

لصادر يف التظلم من ا مار علاى عريضاة لالساتئناص ىقا .      قابلية امكم ا

 ما مل يكن صادرا  من حمكمة ا ستئناص.

عده جواز الطعان باالنق  علاى امكام الصاادر مان حمكماة ا ساتئناص         

 طعنا  على امكم يف التظلم من ا مر الصادر على عريضة. أساس ذلك. 

  

 364 61 (27/10/2021جلسة  –شخصية ق . أ أحوال  15س  2021لسنة  616)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التـــزام  –إعـــالم شــرعي  –إعــــــالن 
 إعــــــــالن

 الصفحة القاعدة

 إعـــــــالن

1 
- 

 

 

- 
 

- 

-

- 

الرجعااه. وقوع ااا باااللفظ أو بالكتابااة وعنااد العجااز عن مااا ىباإلشااارة املف ومااة.        

وجو  إعاله الزوجة ب ا لالل ىتة العدة. أساس وقوع ا  طلك بالفع  مع النية. 

 ذلك. 

صاحة امكام القاضااي بعاباات  اون الطاااعن قاد طلال زوجتااه املطعاون ضاادها         

 مستندا  إىل تاري  اإلقرار اماص  منه. 

عده اعتداد  ناا أقار باه مان أناه راجع اا لعاده حتدياد تااري  هاط  الرجعاة ولعاده             

ماان قااانون األحااوال   109ا تسااتوجبه املااادة  إاباتااه بأنااه قااد اعلم ااا ب ااا إعمااا  ملاا   

 الشخصية. صحيح. أساس ذلك وعلته. 

  

 48 7 ( 17/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  723)الطعن رقم   

 إعـــالم شــرعي

1 
مثال مكم من حمكمة النق  يف منازعاة الورااة يف نساب بعضا م إىل ماورا م       -

 يف صك حصر اإلرم. بعد الوىاة وإدلا م 
  

 176 27 (23/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  173)الطعن رقم   

 التــــزام

 

1 
 

- 
 " مصادر ا لتزام . العقد "

الصلح الطي يتم بني األطراص اماه هنة التوجيه ا سري له قاوة الساند التنفياطي.    

ن. جواز إقاماة دعاوة بطلاب ال ائاه     عده جواز الطعن ىيه بأي طريل من طرق الطع

 أو تعديله إذا ما لالف أحكاه قانون األحوال الشخصية. أساس ذلك. 

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   

 
- 

- 

 عده صحة التنازل عن نفقة األو د أو حضانت م.

ا امل يف حضانته من احملضونني ساواا    يلزه اماضنة تناز ا عن حضانة من  

   ان ذلك التنازل حص  يف نطاق اخللع أو حص  لارج ذلك. أساس ذلك وعلته.

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   

 
اتفاااق الطاعنااة واملطعااون ضااد  اماااه هنااة التوجيااه ا سااري علااى انتقااال حضااانة     -

و د من الطاعنه إىل املطعاون ضاد    يلزم اا و  يتتاب علياه ساقوط حق اا يف        األ

امضااانة. قضاااا امكاام ا بتاادائي بعل اااا بنااد ا تفاااق املتعلاال بااطلك وبعابااات          

 حضانة األو د لوالدت م الطاعنة. صحيح. علة ذلك.  

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 احلكمــــــــــــان 
 احلكمــــــــان

 الصفحة القاعدة

1 - 

- 

 التطليل للشقاق جيب أن تسبقه دعوة بالتطليل للضرر أو الشقاق.

قضاا احملكمة برى  طلب الطاعنة التطليل للضرر لعده إابات ا أن ضررا  

بطلاب التطليال للضارر     من زوج اا املطعاون ضاد  ولعاده اباوت وجاود دعاوة       

 سابقة بين ما. صحيح. أساس ذلك. 

  

 70 12 (17/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  30،  21)الطعنان رقما   

2 - 

 

 

 

- 

 

إقامااة دعااوة طااالق للماار  الثانيااة  سااتمرار الشااقاق بااني الاازوجني وتعااطر        

عااده ابااوت الضاارر  اإلصااالح بين مااا بعااد رىاا  دعااوة طااالق اوىل بين مااا ل   

ماان قااانون األحااوال  1/  118يوجااب علااى القاضااي تعاايني حكمااني. املااادة  

 . 2019لسنة  8الشخصية املعدلة باملرسوه بقانون احتادي

قضاا امكم برى  دعوة الطالق الثانية تأسيسا على عده ابوت الضارر  

وقول مناه  عاده حصاول وقاائع جديادة بعاد دعاوة الطاالق األوىل تساتوجب          

 كمني. فالفة للقانون. بعث ح

  

 99 15 (19/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  69)الطعن رقم   

استناد احملكمة يف إابات ا للضرر املوجاب للتطليال دون بعاث حكماني إىل      - 3

سبل رىع الزوج دعوة جزائية على زوجته قضى ىي ا بياات ا وأن ذلك ميث  

ذ  ااان نقاادور  تفااادي ذلااك وامفاااظ علااى ر ااائز    اضاارارا  نفساايا  ب ااا إ 

الزوجيااة ومجااع شااتات ا ساارة وهااو مااا دىع ااا إىل طلااب التطلياال  سااتحالة   

 العشرة. قضاا امكم معه بالتطليل دون بعث حكمني. صحيح. 

  

 117 19 (10/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  117،112)الطعنان رقمي   

الشقاق بني الزوجني بعد رى  الدعوة األوىل بطلب التطليل مانعا   استمرار - 4

من امكم بعده جواز نظر الدعوة الثانية بطلب التطليال. اعتباار امكام    

يف األوىل ذات حجية موقوته واعتباار اساتمرار الشاقاق باني الازوجني نثاباة       

كام  وقائع جديدة جتيز رىع دعوة اانية. أساس ذلك. نعي الطاعن علاى ام 

يف الاادعوة الثانيااة إذ مل يقاا  بعااده جااواز نظرهااا لسااابقة الفصاا  ىي ااا         

 با وىل. على غري أساس. 

  

  
 211 34 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  366، 360)الطعنان رقمي

انت اا امكم إىل التطليل دون بدل ألطا  من تقريار امكماني أن اإلساااة     - 5

 الزوجني. والتفريل بين ما بطلقة بائنة. صحيح.  مشت ة بني
  

  
 211 34 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  366، 360)الطعنان رقمي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 احلكمــــــــــــان 
 احلكمــــــــان

 الصفحة القاعدة

لالل رى  الزوجاة   استناد امكمني إىل حصول الشقاق بني الزوجني من - 6

للصلح وإصراراها علاى الطاالق وانت ائ ماا إىل التفريال بين ماا بطلقاة بائناة        

وقضاا امكم به صحيح.   ينال من ذلك عده ابوت إضرار الزوج بالزوجة 

وابااوت رغبتااه يف إبقاااا العالقااة الزوجيااة قائمااة. النعااي املتعلاال بااطلك. غااري       

 مقبول. علة ذلك. 

  

 211 34 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  366، 360)الطعنان رقمي  

التزاه القاضي بتعدي  توصية امكمني ىيما لالف أحكاه القاانون املاادة    - 7

من قانون األحوال الشخصية املعدلة باملرسوه بقاانون احتاادة رقام     121/3

ية بارى   انت اا امكمني يف نتيجة تقريرها إىل التوصا  -2019لسنة  8

طلب التطليل على سند عاده اباوت الضارر علاى الزوجاة مان زوج اا وه ا          

امال بشأن حتدياد املسا  مان الازوجني متناقصاا  يف ذلاك ماع ماا أوردا  يف         

طلب التقرير من أن اإلسااة  مشت ة بني الازوجني وهاو ماا يساو  التفريال      

التطليل. بني الزوجني. قضاا احملكمة بتعدي  توصية امكمني وامكم ب

 صحيح. 

  

  
 211 34 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  366، 360)الطعنان رقمي

اسااتخاله حالااة الشااقاق الااطي يتعااطر معااه اسااتمرار امياااة الزوجيااة علااى     - 8

الوجه املعتي شرعا  من سلطة حمكمة املوضاوع. عاده اشاتاط أن يساكن     

الشاقاق بين ماا . جاواز استخالصاه مان       الزوجان يف مسكن واحد مصول

انفصال أحدهما عن ا لر يف املسكن وىى رى  أحد الزوجني ا ستمرار 

يف امياة الزوجية مع األلر وعجز اه اات القضاائية املعنياة عان إقناع ماا      

بالتصاااحل. النعااي املخسااس علااى أنااه  بااد ماان تعاااي، الاازوجني يف مسااكن   

 ا التعاي، ويثبت. غري سديد. واحد ليتأتي حصول شقاق أاناا هط

  

 234 37 (2/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  399)الطعن رقم   

9 - 

 

- 

امل ااار. اساااتحقاق الزوجاااة لاااه بالعقاااد. يتأ اااد  لاااه بالااادلول أو اخللاااوة     

 الصحيحة وحي  املخج  منه بالبينونة أو الوىاة . 

مخجاا  امل اار إ  اماااه امكمااني.   إسااااة الزوجااة   دلاا  لااه يف اسااتحقاق ا

نعااي الطاااعن علااى امكاام باخلطااأ إذ مل يسااق  امل اار رغاام ابااوت إضاارار   

املطعون ضادها باه ضاررا  جسايما وأن اإلساااة  لا ا مان جانب اا يف دعاوة          

 تطليق ا عليه للضرر. على غري أساس. 

  

  
 266 43 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  457)الطعن رقم 
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 احلكمــــــــــــان 
 احلكمــــــــان

 الصفحة القاعدة

عااده ابااوت الضاارر يوجااب رىاا  دعااوة الزوجااة التطلياال بسااببه . اسااتمرار    - 10

الشقاق بني الزوجني بعد رى  الدعوة و إقاماة الزوجاة دعاوة اانياة وتعاطر      

اا امكام إىل التفريال باني    الصلح يوجب تعيني حكمني . أساس ذلاك انت ا  

الطرىني بطلقة بائنة ألطا  بتوجياه امكماني وبعاد تعاطر الصالح. صاحيح.       

 نعي الطاعن على امكم املتعلل بنفي الضرر. غري قائم على أساس. 

  

  
 272 44 (1/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  395)الطعن رقم 

ما ج   امال بني الزوجني والتيارهما التفريل إابات امكمني يف تقريره - 11

مان قاانون األحاوال     121/2بني الزوجني وقضاا امكم به إعماا   للماادة   

الشخصااية. صااحيح. نعااي الطاااعن علااى امكاام بانااه  ااان يااتعني القضاااا   

 برى  الدعوة مراعاة مال ا سرة ومصلحة األو د. على غري أساس. 

  

  
 280 45 (6/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  476)الطعن رقم 

جمرد تقديم الطاعنة بشكوي ضاد املطعاون ضاد  بقسام التوجياه ا ساري        - 12

وتناز ا عن ا قب  إحالة النزاع إىل احملكمة   يعد إقامة من اا لادعوة أوىل   

بطلااب التطلياال تسااتوجب تعاايني حكمااني يف دعواهااا املاالااة بطلااب التطلياال  

رار الشقاق وتعطر الصلح . النعي من ا باأن تلاك الشاكوة تقاوه مقااه       ستم

دعوة أوىل مما  ان يتعني إحالاة النازاع للحكماني يف دعواهاا هاط  . غاري       

 سديد. 

  

  
 290 46 (8/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  489)الطعن رقم 

13  

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

رىا  دعاوة الطاالق للضارر لعاده ابوتاه        استمرار الشقاق بني الزوجني بعد

جيياااز للمتضااارر من ماااا أن يرىاااع دعاااوة جديااادة. التااازاه القاضاااي بتعااايني     

حكمني آنطاك متاى تعاطر علاى هناة التوجياه األساري والقاضاي ا صاالح         

 بين ما.

امكمان باخليار يبني التفريل بني الزوجني دون بادل وباني رىا  التفريال     

 الزوجني. بين ما إذا ج ال من املس  من

عده اشتاط مضي ىتة زمنية معيناة باني الادعوة األوىل والادعوة الثانياة .      

 أساس ذلك. مثال. 

  

  
 389 67 (22/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  671، 651)الطعنان رقمي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أهـليــــــة –أمـر علـى عـريضــة 
 أمر على عريضة

 الصفحة اعدةالق

1 - 

 

- 

قابلية امكم الصادر يف التظلم من ا مار علاى عريضاة لالساتئناص ىقا .      

 ما مل يكن صادرا  من حمكمة ا ستئناص.

عده جواز الطعان باالنق  علاى امكام الصاادر مان حمكماة ا ساتئناص         

 طعنا  على امكم يف التظلم من ا مر الصادر على عريضة. أساس ذلك. 

  

 364 61 (27/10/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  616قم )الطعن ر  

 أهـليــــــة
وجااو  أن يكااون طرىااا اخلصااومة أهااال للتقاضااي و إ  قاااه مقااام م ماان        - 1

ميثلاا م قانونااا. التاازاه اخلصاام بتحاارة أهليااة لصاامه يف. وجااو  أن ترىااع        

ب بطااالن الاادعوة ماان ذي أهليااة علااى ذي أهليااة. ختلااف ذلااك الشاارط برتاا     

اخلصااومة برمت ااا. وجااو  تصااحيح ا يف ذات مرحلااة التقاضااي الاايت ختلااف  

 ىي ا هطا الشرط. تعلقة بالنظاه العاه.

  

 150 22 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  290)الطعن رقم   

إقامة الادعوة ا بتدائياة علاى الطااعن بشخصاه باالرغم مان صادور حكام           - 2

الدتااه قيمااا شاارعيا عليااه إلصااابته بتخلااف عقلااى وصاادور امكاام  بتعاايني و

ا بتدائي دون تصحيح شك  الدعوة بالتصااه القايم علياه برتاب بطالناه.      

 علة ذلك. مثال.

  

 150 22 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  290)الطعن رقم   

3 - 

 

 

- 

لحة احملضاون ويف جمااال  سالطة حمكماة املوضااوع الكاملاة يف تقادير مصاا    

حتديد من تتواىر مصلحة احملضون يف البقاا عند  مان اماضانني.   رقاباة    

 علي ا يف ذلك ما داه قضا ها قائما  على أسبا  سائ ة. 

لايس للمحضاون امال يف هاطا اخلصاوه يف تقريار مصاري  حاول مان يرياد           

و  ساان السااكن معااه والتيااار ماان يريااد ا نضااماه إليااه ماان أبويااه إ  بااالبل    

الثامنااة عشاار ماان العماار مااخدة ذلااك. حاال اماضاانة يف ا حتفاااظ قضااانة     

 األو د  قائما  و إن رىضوا الطها  مع ا. أساس ذلك وعلته. مثال. 

  

 280 45 (6/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  476)الطعن رقم   

4 - 

 

- 

األعماال الايت تتتاب علي اا     أهلية األداا هي  ون الشخص صاما  ملمارسة 

 أاار شرعية ومناط ا اإلدراك.

ماان قااانون األحااوال   174ماان عااوارا ا هليااة " العتااه" مقصااود    . املااادة    

 الشخصية. 

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أهــليــــــة 

 أهـــــليــــة

 الصفحة القاعدة

 
 

- 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

حتقياال مصااام م ودىااع    املناااط يف القوامااة علااى ىاقاادة أهليااة األداا هااو     

الضارر عان أمااوا م واحملاىظاة علي ااا ماا داه العاارا الااطي  اان سااببا يف       

 توقيع امجر عليه قائما.

للقاضي أن يع د بالقوامة ملن  تار  ممن عرص با مانة والكفاااة والقادرة   

على القياه نا حيقل مصلحة احملجور علياه ودىاع الضارر عان أموالاه ساواا       

ا أو أنثى شخصا  طبيعيا أو اعتبارياا  منفاردا  أو متعاددا.     ان اماجر ذ ر

 أساس ذلك. 

 مثال لتسبيب سائغ لتوىر  حالة العته وتعيني قيم.

  

  
 344 57 (13/10/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  385)الطعن رقم 

5  

لضرر عن املناط يف القوامة على ىاقدة ا هلية هو حتقيل مصام م ودىع ا -

أمااوا م واحملاىظااة علي ااا. صااالحية الشااخص للقوامااة واقعااة ماديااة تثباات        

بكاىة طرق اإلابات. هي من مسائ  الواقع الايت تساتق  حمكماة املوضاوع     

 مثال لتسبيب سائغ.  -بتقديرها. ما داه سائ ا  

  

  
 368 62 (27/10/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  619)الطعن رقم 

6 
 

ال ضااب   يااخار يف صااحة التصاارىات الشاارعية ومن ااا الطااالق إ  إذا اشااتد   -

ال ضااب ووصاا  إىل درجااة   ياادري ىي ااا ال ضاابان مااا يقااول ويفعاا  مااا           

 يقصد . مثال.

  

  
 373 63 (3/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  189)الطعن رقم 

7 
 

 

- 

- 

 نفقة  األو د  وقبض ا ما داموا يقيمون مع ا. حل اماضنة يف أن تطالب ب

  صفة للمطعون ضدها يف املطالبة بنفقة الولد ما داه الثابت أنه يقيم لادة  

شااقيقته املتزوج ااة ولاايس لاادة أمااه. املطعااون ضاادها اااا و ان األلاارية ليساات   

ممسكه له. فالفاة امكام املطعاون ىياه هاطا النظار والقضااا  اا بنفقاة          

 لطأ يف تطبيل القانون. على الطاعن. 

  

  
 385 66 (17/11/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  639)الطعن رقم 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أوراق ثبـــوتيـــــــة 

 أوراق ثبــوتيـــة

 الصفحة القاعدة

1 - 

 

- 

 

- 

حاال الااولي يف ا حتفاااظ  ااواز ساافر احملضااون إ  يف حالااة الساافر ىيساالم     

 لحاضنة. ل

للقاضي أن يأمر بعبقاا جواز السفر بيد اماضنة إذا رأة تعنتا  من الاوىل يف  

 تسليمه للحاضنة وقت اماجة . 

حاال اماضاانة يف ا حتفاااظ بأصاا  شاا ادة املاايالد و أيااة واااائل ألاارة ابوتيااة  

 ختص احملضون أو بصورة مصدقة. أساس ذلك. 

  

  
 26 5 (1/2/2021جلسة  –أحوال شخصية ق . أ  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم 

عااده جااواز ساافر اماضاان باحملضااون لااارج الدولااة إ  نواىقااة وىل الاانفس   - 2

لطيا . يرىع ا مر إىل القاضي إذا امتنع ولي النفس. للقاضاي إصادار قارار     

علااى ضااوا املاايرات الاايت تطرح ااا اماضاانة والاادواىع الاايت  لتااه علااى          

توة أن يكون السفر لالستقرار واإلقامة أو للزيارة ا متناع عن املواىقة. يس

 املخقتة. مثال. 

  

  
 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم 

3 
 

للوىل ا حتفاظ  واز سفر احملضون إ  يف حالة السفر ىيسلم للحاضنة. ما  -

   قت اماجة. مثال. مل تثبت اماضنة تعنت الوىل يف تسليمه  ا و

  
 83 14 (18/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما 

4 - 

 

- 

 

- 

حل وىل النفس ا حتفاظ  واز سفر احملضاونني إ  يف حاال السافر ىيسالم     

 للحاضنة.

جواز أن يأمر القاضي بعبقاا جواز السفر يف يد اماضانة إذا رأة تعنتاا  مان    

 الوىل يف تسليمه للحاضنة وقت اماجة.

قضاا امكم برى  طلب الطاعنة الزاه املطعون ضاد  بتساليم ا جاوازات    

سفر احملضونني لعده ابوت أي تعنت من قبله ولعده تقديم الطاعنة ما يفيد 

 رغبت ا يف السفر أو حاجة احملضونني. صحيح. 

  

  
 105 17 (26/4/2021جلسة  –خصية ق . أ أحوال ش 15س  2021لسنة  198)الطعن رقم 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ) ب (
 بطـــــــالن –بـــــــدل 

 بـــــــــدل
 الـعـنـاويـن الـفـرعـيـة:

   البــــدل يف الطـــالق واخلـلـع - )أ(

   بــــــــدل مســكـــن احلضانة - )ب(

 الصفحة القاعدة البــــدل يف الطـــالق واخلـلـع (أ)  

زه أن يكون مسااويا مل ار الزوجاة. حتقيال مادة تناساب       بدل اخللع ليس بال - 1

 البدل مما يدل  يف سلطة حمكمة املوضوع. مثال. 
  

 185 29 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  168)الطعن رقم   

الباادل يف اخللااع مراعااى ىيااه مااا تكبااد  الاازوج ماان مصااروىات يف الاازواج.      - 2

رعى أو قااانوني لنعااى الطاااعن بعااده تعويضااه عاان  مااخدة ذلااك.   أساااس شاا 

الضرر الطي مقه بسبب زواجاه مان املطعاون ضادها بعاد أن قضاى بااخللع        

 بين ما. أساس ذلك وعلته. 

  

 185 29 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  168)الطعن رقم   

لزوجيااة ماان جانااب  جااواز القضاااا باااخللع وإن  اناات النفاارة ماان العشاارة ا     - 3

الزوجة وحدها ودون إضرار الزوج ب ا. مخدة ذلاك. إعفااا الزوجاة يف دعاوة     

اخللااع ماان إابااات إضاارار الاازوج ب ااا أساااس ذلااك وعلتااه. نعااى الطاااعن علااى    

  .امكم املطعون ىيه إذ قضى باخللع دون إابات إضارار  بااملطعون ضادها   

 على غري أساس. 

  

 185 29 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  168)الطعن رقم   

انت اا امكم إىل التطليل دون بدل ألطا  من تقريار امكماني أن اإلساااة     - 4

 مشت ة بني الزوجني. والتفريل بين ما بطلقة بائنة. صحيح. 
  

 211 34 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  366،  360)الطعنان رقمي   

5 - 

 

 

- 

حتقيل ما إذا  ان الزوج الطي يرى  اخللع املعروا من زوجتاه متعنتاا  يف   

ذلك الرى  من عدمه وحتديد البدل املناسب يف اخللع مما يدل  يف سلطة 

 حمكمة املوضوع.

مثال لتسابيب  ساائغ يف اباوت تعنات الازوج يف رىا  اخللاع يف مقابا  تناازل          

 الزوجة عن مخلر صداق ا. 

  

 239 38 (4/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  419لطعن رقم )ا  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بـــــــــدل 
 بــــــــدل

 الصفحة القاعدة

امكم باخللع. من شاروطه. وجاو  أن يثبات أماران أحادهما رىا  الازوج اخللاع          - 6

نااىر بااني الازوجني وعااده   تعنتاا  ورغباة منااه يف مضاارة الزوجااة والثااني أن يصاا  الت    

رغبة    من ما يف الثاني إىل حد  اص معه أ  يقايم  ا  من ماا حادود اهلل إذا     

استمرت العالقاة الزوجياة ماع  اباوت ذلاك بادلي  لادة القاضاي مقباول   بكااله           

 مرس  من الزوجة عار عن الدلي . مثال.  

  

 323 52 (4/10/2021سة جل –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  550)الطعن رقم   

7 - 

 

 
 

- 

 

- 

استمرار الشقاق بني الزوجني بعاد رىا  دعاوة الطاالق للضارر لعاده ابوتاه جيياز         

للمتضرر من ما أن يرىع دعوة جديدة. التزاه القاضي بتعيني حكمني آنطاك متى 

 تعطر على هنة التوجيه األسري والقاضي ا صالح بين ما.

بني الزوجني دون بدل وبني رىا  التفريال بين ماا    امكمان باخليار يبني التفريل 

 إذا ج ال من املس  من الزوجني.

عده اشتاط مضي ىتة زمنية معينة بني الادعوة األوىل والادعوة الثانياة . أسااس     

 ذلك. مثال.  

  

 389 67 (22/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  671، 651)الطعنان رقما   

   ـــدل مســكــن احلضــــانة)ب( بــ  

1 
 

ماان قااانون األحااوال الشخصااية.     148/2األصاا  هااو  أجاارة مسااكن امضااانة. املااادة   -

يصار إىل القضاا باملسكن العايإ إ  باتفااق الطارىني.   حما  للنعاي علاى امكام إذ        

ن قضى بالبدل دون طلب ما دامت قد للات األوراق مان ا تفااق علاى تاوىري  عينياا و اا       

 مثة التالص بني الطرىني على صالحية املسكن الطي وىر  املطعون ضد . 

  

 6 2 (11/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

2 - 

 

- 

قضاااا امكاام باارى  نفقااة عاادة للطاعنااة تأسيسااا علااى أن ااا طلقاات بائنااا  وغااري حاماا .   

 صحيح.  

ا بسااكنى العاادة تأسيسااا علااى ان باادل مسااكن امضااانة      قضااا   باارى  القضاااا  اا   

املقضاي باه ي طاى ساكنى العادة و  جيماع باني بادل مساكن امضاانة وساكن العاادة.            

 صحيح.   

  

 191 30 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  356)الطعن رقم   

انون األحااااوال مااان قاااا  148املساااكن املخصااااص لساااكنى اماضاااانة يف معناااى املااااادة     - 3

الشخصااية. مقصااودة   .   يشاام  املسااكن الااطي وىاار  وىل احملضااون واعتضاات عليااه     

اماضاانة.   يقضااي باملسااكن العينااى إ  إذا اتفاال عليااه الطرىااان. نعااي الطاااعن علااى        

امكم باخلطأ يف تطبيل القانون إذ قضى بعلزامه  ببدل مسكن حضانة متجااهال  أناه   

 دها مسكن حضاانة. غاري مقباول ماا دامات قاد اعتضات        قد وىر للمطعون ضدها و أو

 عليه. 

  

 206 33 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  370، 346)الطعنان رقمى   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بــــــــطــالن 
 بــــــطالن

 الصفحة القاعدة

1 - 

 

- 

 

- 

ال ني عاااقلني سااامعني  عقااد الاازواج. ماان شااروطه. حضااور شاااهد رجلااني باا     

  اله املتعاقدين ىاهمني أن املقصود به الزواج .

الزواج الصحيح. مااتواىرات ار اناه وشاروطه وانتفات موانعاه. تتتاب أااار         

 منط انعقاد . 

الزواج الفاسد بعد الدلول يتتب عليه األق  من امل ر املسمى وابوت النسب 

ملرأة جاهلة ىسااد العقاد. أسااس    وحرمة املصاهرة والعدة والنفقة. ما دامت ا

 ذلك. 

  

 59 10 (3/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  22)الطعن رقم   

2 - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

إقاارار الطاعنااة بااأن املطعااون ضااد  تزوج ااا بااأن احضاار مأذونااا  شاارعيا  يف      

املسكن و تب بين ما عقد زواج دون ش ود ومل يكن مع ا أحد من ال ري 

الزواج باطال . يتتب عليه إابات نسب الطف  الناتج عان هاط   العالقاة     جيع 

 بني الطرىني. 

اساااتماع حمكماااة البداياااة للشااا ود الاااطين امجعاااوا أن املطعاااون ضاااد  قاااد   

الااايهم بزواجاااه مااان الطاعناااة واعتاااداد احملكماااة بتلاااك الشااا ادة إلاباااات  

ب إابااات املسااا نة والعشاارة توصااال  إلابااات الاازواج مااع ىساااد  الااطي يرتاا       

 النسب. صحيح. 

قضااا ها بعابااات نسااب الطفاا  للمطعااون ضااد  بعااد مااا اباات لاادي ا الفااراو    

 وبالتفريل  ىورا  بني الطاعنة واملطعون ضد  لوقوع الزواج باطال . صحيح. 

  

 59 10 (3/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  22)الطعن رقم   

علاى الطااعن بشخصاه باالرغم مان صادور حكام        إقامة الادعوة ا بتدائياة    - 3

بتعاايني والدتااه قيمااا شاارعيا عليااه إلصااابته بتخلااف عقلااى وصاادور امكاام  

ا بتدائي دون تصحيح شك  الدعوة بالتصااه القايم علياه برتاب بطالناه.      

 علة ذلك. مثال. 

  

 150 22 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  290)الطعن رقم   

وجااو  أن يكااون طرىااا اخلصااومة أهااال للتقاضااي و إ  قاااه مقااام م ماان        - 4

ميثلاا م قانونااا. التاازاه اخلصاام بتحاارة أهليااة لصاامه يف. وجااو  أن ترىااع        

الاادعوة ماان ذي أهليااة علااى ذي أهليااة. ختلااف ذلااك الشاارط برتااب بطااالن       

اخلصااومة برمت ااا. وجااو  تصااحيح ا يف ذات مرحلااة التقاضااي الاايت ختلااف  

 ط. تعلقة بالنظاه العاه. ىي ا هطا الشر

  

 150 22 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  290)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ) ت (
 تنفيـــذ –تقـــادم  –تعليــم  –تظلــم  –تسجيــل  –تــركة 

 تظلـــم –تسجيــــل  –تـــــركــة  
 تـــــركــــة

 الصفحة القاعدة
 

 تـــــركــة
 

مثااال مكاام ماان حمكمااة الاانق  يف منازعااة الوراااة يف نسااب بعضاا م إىل  - 1

 مورا م بعد الوىاة وإدلا م يف صك حصر اإلرم. 
  

 176 27 (23/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  173)الطعن رقم   
 
 

 تسجيــــل
 

1 - 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 بش ادة شاهدين أو باإلقرار. ابوت الطالق أماه القاضي

   حيكم القاضي بالطالق إ  إذا حتقل من توىر واحد ىي ما.

ميني اإلنكار   توجه إىل اخلصم املنكر إ  يف الدعاوة املالية أوا ئلة إىل 

 املال.

قضاااا امكاام باارى  طلااب الطاعنااة إابااات طالق ااا ماان املطعااون ضاادها    

اح  التقاضي ما ادعته الطاعنة من تأسيسا على انكار األلري يف مجيع مر

ارسااله  ااا رسااالة الواتسااا  الاايت تضامن أنااه طلق ااا طلقااة مكملااة للااثالم   

وعده تقدمي ا أي واحد من الدليلني املشار إلي ماا علاى واقعاة الطاالق الايت      

 ادعت ا ورى   توجيه ميني ا نكار إليه. صحيح. 

اتساا  املشاار إلي اا    جسك ا بوقوع الطالق بالكتاباة مان لاالل رساالة الو    

غااري مقبااول مااا داه قااد انكرهااا املطعااون ضااد  ومل تثباات الطاعنااة باادلي       

 مقبول نسبت ا إليه. 

  

 354 59 (18/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  571،  554)الطعنان رقما   
 

 تظلـــم
 

1 - 

 

- 

لالساتئناص ىقا .    قابلية امكم الصادر يف التظلم من ا مار علاى عريضاة   

 ما مل يكن صادرا  من حمكمة ا ستئناص.

عده جواز الطعان باالنق  علاى امكام الصاادر مان حمكماة ا ساتئناص         

 طعنا  على امكم يف التظلم من ا مر الصادر على عريضة. أساس ذلك. 

  

  
 364 61 (27/10/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  616)الطعن رقم 
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 تنفيـــذ -تقـــادم  –تعليــم  
 تعـــليــم

 الصفحة القاعدة

 تـعـلـيـم

طلب امكام نبلاغ املصاروىات الدراساية املطلوباة سانويا  مان قبيا  دعاوة           - 1

 اإللزاه يف املستقب . غري مقبول. علة ذلك . 
  

 39 6 (15/2/2021جلسة  –ية ق . أ أحوال شخص 15س  2021لسنة  23، 20)الطعنان رقما   

نفقة التعليم جزا من النفقة امللزه ب ا وىل احملضون.   تيأ ذمته املالية من اا   - 2

 إ  بالسداد الكام   ا. مثال. 
  

 83 14 (18/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   

لزاه املطعون ضد  بالرساوه الدراساية   قضاا امكم برى  طلب الطاعنة ا - 3

تأسيسااا علااى ان ااا مل تقااده مااا يفيااد ىاارا رسااوه علااى دراسااة احملضااون.     

 صحيح. 

  

 191 30 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  356)الطعن رقم   

 تـقــادم
بالزياادة   جواز زيادة النفقة وإنقاص ا تبعا لت ري األحوال. عده مساع الادعوة  - 1

أو ا نقاه قب  مضي سانة علاى ىارا النفقاة إ  يف األحاوال ا ساتثنائية .       

 احتسا  زيادة النفقة و إنقاص ا من تاري  املطالبة القضائية. مثال. 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

ه عن املطالباة ب اا ساتة أشا ر     سقوط حل اماضن يف امضانة عند سكوت - 2

مااان قاااانون األحاااوال الشخصاااية. منااااط ذلاااك.  اااون      125طبقاااا  للماااادة  

احملضااون يف حضااانة ماان قضااى لااه قضااانته ااام سااق  حقااه يف امضااانة    

واستحق ا حاضان ألار ىساكت األلاري عان املطالباة  ب اا املادة املاط ورة.          

 مثال. 

  

 112 18 (3/5/2021جلسة  –شخصية  ق . أ أحوال 15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   

 تنفيـــذ
جمارد استصادار الازوج حكماا باالزاه الزوجاة باالعودة إىل بيات الزوجياة             - 1

جيعلاا ا يف حالااة نشااوز يااير اسااقاط نفقت ااا مااا مل يثباات طلبااه تنفيااط هااطا      

  امكم وجتنع عن تنفيط . مثال.

  

  
 313 50 (22/9/2021جلسة  –ال شخصية ق . أ أحو 15س  2021لسنة  61، 25)الطعنان رقما 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ) ج ( 

 جـــــواز ســفــــر

 جــــواز سفــــر

 الصفحة القاعدة

   

   444راجــــع : أوراق ثـبـوتـيــــة صــ 

 ) ح (

 حـجــــر ــ حـضــانــــة ــ حــكــــم

 حـجــــر
 حـجــــر

 الصفحة لقاعدةا

1 - 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

أهليااة األداا هااي  ااون الشااخص صاااما  ملمارسااة األعمااال الاايت تتتااب     

 علي ا أاار شرعية ومناط ا اإلدراك.

مان قاانون األحاوال     174من عاوارا ا هلياة " العتاه" مقصاود    . املاادة      

 الشخصية.

 م ودىااع املناااط يف القوامااة علااى ىاقاادة أهليااة األداا هااو حتقياال مصااام 

الضرر عن أموا م واحملاىظة علي ا ما داه العاارا الاطي  اان ساببا يف     

 توقيع امجر عليه قائما.

للقاضااي أن يع ااد بالقوامااة ملاان  تااار  مماان عاارص با مانااة والكفااااة         

والقادرة علاى القيااه ناا حيقال مصالحة احملجاور علياه ودىاع الضارر عاان           

خصااا  طبيعيااا أو اعتباريااا   أموالااه سااواا  ااان اماااجر ذ اارا أو أنثااى ش  

 منفردا  أو متعددا. أساس ذلك. 

  مثال لتسبيب سائغ لتوىر  حالة العته وتعيني قيم.

  

  
 344 57 (13/10/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  385)الطعن رقم 

2  

املناط يف القوامة على ىاقدة ا هلية هو حتقيل مصاام م ودىاع الضارر     -

وا م واحملاىظة علي ا. صالحية الشخص للقوامة واقعة مادية تثبت عن أم

بكاىااة طاارق اإلابااات. هااي ماان مسااائ  الواقااع الاايت تسااتق  حمكمااة           

 مثال لتسبيب سائغ.  -املوضوع بتقديرها. ما داه سائ ا  

  

  
 368 62 (27/10/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  619)الطعن رقم 
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 ـــةحـضــانـ
 حضـــــانــة

 الصفحة القاعدة

حضانة األو د حل مشتك بني األبوين ماا دامات الرابطاة الزوجياة قائماة       - 1

بين ما. النعي املتعلل برى  امكم إسناد امضاانة إىل ا ه الطاعناة يف   

دعواها املتضمنة طلب تطليق ا. على غاري أسااس. ماا داه قاد رىا  طلاب       

 التطليل.

  

 1 1 (11/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  730م )الطعن رق  

2 - 

 

 

- 

النفقة مرتبطة باليد املمسكة للمحضون. رىا  امكام طلاب الطاعناة     

نفقاااة األو د بعاااد اقراراهاااا أن ااام ليساااوا بيااادها لقيااااه املطعاااون ضاااد         

 بتسفريهم لارج االدولة. صحيح. 

 مثال لتسبيب سائغ.

  

 1 1 (11/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  730)الطعن رقم   

حتديااد النفقااات ومااا يلحاال ب ااا ماان أجاارة مسااكن امضااانة. ماان ساالطة    - 3

حمكماة املوضااوع انطالقااا ماان تقااديرها لساعة املنفاال وحااال املنفاال عليااه   

 والوضع ا قتصادي زمانا ومكانا. ما داه سائ ا . مثال. 

  

 6 2 (11/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

ماان قااانون األحااوال  148/2األصاا  هااو أجاارة مسااكن امضااانة. املااادة   - 4

الشخصية.   يصار إىل القضاا باملساكن العايإ إ  باتفااق الطارىني.       

حم  للنعي علاى امكام إذ قضاى بالبادل دون طلاب ماا دامات قاد للات          

ن ا تفااق علاى تاوىري  عينياا و اان مثاة الاتالص باني الطارىني          األوراق م

 على صالحية املسكن الطي وىر  املطعون ضد . 

  

 6 2 (11/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

5 - 

 

 

- 

 

 

- 

تقدير مصلحة احملضون وحتدياد مان تتاوىر مصالحة احملضاون يف البقااا       

  من اماضانني. مان سالطة حمكماة املوضاوع متاى أقامات قضاااها         عند

 على أسبا  سائ ة. 

سلطت ا يف مد سن حضانة احملضاون ولاو جتااوز سان حضاانة النسااا إىل       

البلااو  بالنساابة للااط ر وإىل الاازواج بالنساابة لالنثااى متااى رأت يف ذلااك         

 حتقيقا ملصلحة احملضون.

داد برغبتاه أو ا سااتجابة  ااا يف    الازاه علي ااا بتخايري احملضااون أو ا عتاا  

 حال جسكه أو التيار  البقاا مع أي. أساس ذلك وعلته. مثال. 

  

 20 4 (18/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  708)الطعن رقم   
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 حـضــانــــة
 حضـــــانــة

 الصفحة القاعدة

سااتداد النفقااة الاايت  انت اااا امكاام إىل عااده أحقيااة الطاااعن يف طلااب ا    - 6

قبضت ا املطعون ضدها قب  انتقال إقامت م إلي ا وأن ذلك حيم  على أناه  

قصد التوسعة على مان بياد املطعاون ضادها يف ا نفااق وماا داه مل يباادر        

 إىل املطالبة باسقاط ا. صحيح. أساس ذلك وعلته.

  

 20 4 (18/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  708)الطعن رقم   

7 - 

 

 

- 

إقامة امكم قضااا  بارى  طلاب الازاه املطعاون ضاد  باأجرة مساكن         

امضانة استنادا  لسبل رىضه يف دعوة سابقة  متالك الطاعنة مسكنا  

 التزاما قجية امكم السابل ذلك . صحيح . 

قضا   برى  طلب بدل التأايث ملسكن امضانة  طلك . صحيح . ما 

القضااااا برىضاااه يف الااادعوة الساااابقة اعماااا   مجياااة   داه الثابااات سااابل

امكاام السااابل.   يعيبااه مااا اورد  ماان علااة لاطئااة أن الطاعنااه مل تثباات 

حاجااة مسااكن ا للتأايااث. حملكمااة الاانق  اسااتبدا ا ليسااتقيم أساابا     

 امكم دون أن تنقضه. 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

8 - 

 

- 

 

- 

حل الولي يف ا حتفااظ  اواز سافر احملضاون إ  يف حالاة السافر ىيسالم        

 للحاضنة. 

للقاضي أن يأمر بعبقاا جواز السفر بيد اماضنة إذا رأة تعنتا  مان الاوىل   

 يف تسليمه للحاضنة وقت اماجة. 

ة حل اماضنة يف ا حتفاظ بأص  ش ادة املايالد و أياة وااائل ألارة ابوتيا     

 ختص احملضون أو بصورة مصدقة. أساس ذلك. 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

عده جواز سفر اماضن باحملضون لاارج الدولاة إ  نواىقاة وىل الانفس      - 9

لطيااا . يرىااع ا ماار إىل القاضااي إذا امتنااع ولااي الاانفس. للقاضااي إصاادار    

ضااوا املاايرات الاايت تطرح ااا اماضاانة والاادواىع الاايت  لتااه  قاارار  علااى

على ا متناع عن املواىقة. يستوة أن يكون السفر لالستقرار واإلقامة أو 

 للزيارة املخقتة. مثال. 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   
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 حضـــــانــة

 الصفحة ةالقاعد

10 - 

 

- 

 

- 

 

 

- 

التاازاه وىل احملضااون بااأجرة مساااكن اماضاانة إ  إذا  ااان للحاضااانة      

 مسكنا  تقيم ىيه أو فصصا لسكناها. 

جمرد ملكية اماضنة ملسكن   يعفى وىل احملضون من أجرة مسكن 

 احملضون. وجو  أن تقيم اماضنة ىيه. 

غاري   –رة  ا زوج ا إسكان اماضنة حمضون ا مع ا يف البيت الطي يوى

  يعفااى والااد احملضااون ماان الواجااب عليااه ماان أجاارة      -ولااي احملضااون  

 مسكن مضانة ابنه.

رى  امكم طلب إسقاط أجرة مسكن امضانة على سند من أنه مل 

يتااابني للمحكماااة قيااااه اماضااانة بالساااكن يف الساااكن الاااطي شااايدته  

 حديثا . صحيح. 

  

 39 6 (15/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15 س 2021لسنة  23، 20)الطعنان رقما   

قضاااا امكاام باارى  طلااب الطاااعن رد أجاارة مسااكن امضااانة الاايت     - 11

تقاضاات ا املطعااون ضاادها منااه منااط زواج ااا ماان اجاانيب عاان احملضااون .       

صحيح . ما دامت قد تسلمت األجرة بسبب شرعي وهو امكم القاضي 

 بطلك. 

  

 39 6 (15/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021ة لسن 23، 20)الطعنان رقما   

األص  تكليف وىل احملضون بدىع مسكن حضانة إ   انت اماضانة   - 12

 جلك مسكنا  تقيم ىيه أو فصصا  لسكناها. مثال. 
  

 48 7 ( 17/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  723)الطعن رقم   

يتم بني األطراص امااه هناة التوجياه ا ساري لاه قاوة الساند         الصلح الطي - 13

التنفيطي. عده جواز الطعن ىيه بأي طريل مان طارق الطعان. جاواز إقاماة      

دعاااوة بطلاااب ال ائاااه أو تعديلاااه إذا ماااا لاااالف أحكااااه قاااانون األحاااوال   

 الشخصية. أساس ذلك. 

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   

14 - 

- 

 عده صحة التنازل عن نفقة األو د أو حضانت م .

  يلااازه اماضااانة تناز اااا عااان حضاااانة مااان  اااا امااال يف حضاااانته مااان    

احملضونني سواا  ان ذلك التنازل حص  يف نطاق اخللع أو حص  لارج 

 ذلك . أساس ذلك وعلته. 

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ل شخصية ق . أ أحوا 15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   
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 حـضــانــــة
 حضـــــانــة

 الصفحة القاعدة

اتفاااق الطاعنااة واملطعااون ضااد  اماااه هنااة التوجيااه ا سااري علااى انتقااال    - 15

حضاانة األو د ماان الطاعناه إىل املطعااون ضاد    يلزم ااا و  يتتاب عليااه     

ل اااا بنااد ا تفاااق سااقوط حق ااا يف امضااانة. قضاااا امكاام ا بتاادائي بع

 املتعلل بطلك وبعابات حضانة األو د لوالدت م الطاعنة. صحيح. علة ذلك. 

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   

16 - 

 

 

- 

التزاه وىل احملضون بأجرة مساكنه. أسااس ذلاك. اعفاا   مناه يف احادة       

كن جلكه اماضنة والثانياة: وجاود مساكن    حالتني. األوىل: وجود مس

 فصص لسكناها. 

بدل املساكن الاطي حتصا  علياه اماضانة مان ج اة عملا ا   يعفاى وىل          

احملضااون منااه. وجااو  أن يكااون مسااكنا  عينيااا  فصصااا  ااا ماان ج ااة  

 عمل ا. مثال. 

  

 83 14 (18/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   

أجرة امضانة حال اماضانة مقابا  اإلشاراص والعناياة باحملضاون ولايس         - 17

مقاب  لدمته. التالص ذلك عن عم  اخلادمة. وجود لادمة بأجر  ميناع  

 من القضاا بأجرة امضانة. جواز اهمع بني ا جرين. مثال. 

  

 83 14 (18/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   

للوىل ا حتفاظ  واز سفر احملضون إ  يف حالة السفر ىيسلم للحاضنة.  - 18

 ما مل تثبت اماضنة تعنت الوىل يف تسليمه  ا وقت اماجة. مثال. 
  

 83 14 (18/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   

  امللاايا إلااداه ولااد  الصاا ري إن احتاااج للخدمااة. تقاادير حاجااة   التاازاه ا  - 19

 األو د للخدمة ويسار ا   متوك لسلطة حمكمة املوضوع. مثال. 
  

 105 17 (26/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  198)الطعن رقم   

20 - 

 

- 

 

- 

ل السافر ىيسالم   حل وىل النفس ا حتفاظ  واز سفر احملضاونني إ  يف حاا  

 للحاضنة.

جواز أن يأمر القاضي بعبقاا جواز السفر يف يد اماضانة إذا رأة تعنتاا  مان    

 الوىل يف تسليمه للحاضنة وقت اماجة.

قضاا امكم برى  طلب الطاعنة الزاه املطعون ضاد  بتساليم ا جاوازات    

يد سفر احملضونني لعده ابوت أي تعنت من قبله ولعده تقديم الطاعنة ما يف

 رغبت ا يف السفر أو حاجة احملضونني. صحيح. 

  

 105 17 (26/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  198)الطعن رقم   
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 الصفحة القاعدة

األص  يف اماضنة. اتصاى ا بشروط امضانة حتى يثبات ماا يناايف ذلاك      - 21

 بدلي  مقبول شرعا.
  

 112 18 (3/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   

سااقوط حاال اماضاان يف امضااانة عنااد سااكوته عاان املطالبااة ب ااا سااتة      - 22

من قانون األحوال الشخصية. مناط ذلاك.  اون    125أش ر طبقا  للمادة 

احملضون يف حضانة من قضاى لاه قضاانته اام ساق  حقاه يف امضاانة        

ستحق ا حاضن ألر ىسكت األلري عان املطالباة ب اا املادة املاط ورة.      وا

 مثال. 

  

 112 18 (3/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  77)الطعن رقم   

مقاباا  السااكن النقاادي الااطي حتصاا  عليااه اماضاانة ماان ج ااة عملاا ا     - 23

أجار مساكن   ينزل منزلة السكن العايإ الاطي يعفاى وىل احملضاون مان      

 امضانة. مثال. 

  

  
 117 19 (10/5/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما 

التاازاه وىل احملضااون بتأايااث مسااكن امضااانة تأايثااا  مناساابا  قسااب        - 24

قدرتااه املاليااة وحاجااة احملضااون. قضاااا امكاام بااالزاه الطاااعن بتأايااث    

 ضاا ببدل السكن. صحيح. مسكن امضانة بعد الق

  

  
 117 19 (10/5/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما 

عده جواز اهمع بني مسكن العدة ومسكن امضانة  أو البادل عن ماا    - 25

معا. اعتبار األول مندرجا  يف الثانى. صحة امكام القاضاي بارى  بادل     

سيسااا  علااى أنااه قااد قضااى  ااا بباادل مسااكن     سااكن العاادة للطاعنااة تأ 

 امضانة. 

  

 136 20 (24/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  256)الطعن رقم   

وجو  أن يكون ملبدي النعي مصالحة قائماة ىياه.   مصالحة للطااعن يف       - 26

النعي على امكم بالقصور يف التسبيب والفساد يف ا ستد ل إذ الزماه  

تكاااليف اسااتقداه لادمااة وراتب ااا مااع أنااه قااد وىرهااا بالفعاا  مااا داه           ب

امكم قد انت ي إىل تواىر شروط ا. اعتباار ذلاك تا يادا  لواقاع ماا داه      

 مل يلزمه خبادمه اانية. 

  

  
 154 23 (14/6/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  146، 137)الطعنان رقمى 
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 حـضــانــــة
 ـةحضـــــانـ

 الصفحة القاعدة

حتديد مقدار النفقة  ميع أوجه ا نفاق نا ىي ا بدل مسكن امضانة  - 27

اعتبارا  ملدي سعة املنفل وحاجات املنفل عليه والظروص ا قتصادية زماناا  

 ومكانا من سلطة حمكمة املوضوع. مثال. 

  

 170 26 (21/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  298)الطعن رقم   

28 - 

 

- 

قضاا امكم برى  نفقة عدة للطاعناة تأسيساا علاى أن اا طلقات بائناا        

 وغري حام . صحيح. 

قضا   برى  القضاا  ا بسكنى العدة تأسيساا علاى ان بادل مساكن     

امضااانة املقضااي بااه ي طااى سااكنى العاادة و  جيمااع بااني باادل مسااكن  

 امضانة وسكن العدة. صحيح.  

  

 191 30 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  356عن رقم )الط  

قضااااا امكااام بااارى  طلاااب الطاعناااة الااازاه املطعاااون ضاااد  بالرساااوه     - 29

الدراسااية تأسيسااا علااى ان ااا مل تقااده مااا يفيااد ىاارا رسااوه علااى دراسااة  

 احملضون. صحيح. 

  

 191 30 (12/7/2021جلسة  –ة ق . أ أحوال شخصي 15س  2021لسنة  356)الطعن رقم   

ماان قااانون  148املسااكن املخصااص لسااكنى اماضاانة يف معنااى املااادة   - 30

األحاااوال الشخصاااية. مقصاااودة   .   يشااام  املساااكن الاااطي وىااار  وىل      

احملضااون واعتضاات عليااه اماضاانة.   يقضااي باملسااكن العينااى إ  إذا   

تطبيل القاانون   اتفل عليه الطرىان. نعي الطاعن على امكم باخلطأ يف

إذ قضى بعلزامه  ببدل مساكن حضاانة متجااهال  أناه قاد وىار للمطعاون        

ضاادها و أو دهااا مسااكن حضااانة . غااري مقبااول مااا داماات قااد اعتضاات 

 عليه. 

  

 206 33 (26/7/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  370، 346)الطعنان رقمى   

31 - 

 

 

 

 

- 

دير النفقااة ومااا يتفاارع عن ااا ماان مواصااالت      تقاادير أجاارة امضااانة وتقاا   

ولدمة. من سلطة حمكمة املوضوع. وجو  مراعاة املعايري املاط ورة يف  

من قانون األحوال الشخصية ويف الادلي  اإلرشاادي املعماول باه.      63املادة 

دون رقابة علي ا يف ذلك ما داه حكم ا قائما على أسبا  سائ ة تكفي 

 ممله. 

  مثال. لتقدير سائغ.

  

 206 33 (26/7/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  370، 346)الطعنان رقمى   
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 الصفحة القاعدة

32 - 

 

 

- 

ا ه يف املرتيااة األوىل يف ترتيااب اماضاانني. هااي حممولااة علااى الصاااالح       

عليه إاباات  والقدرة على القياه بواجبات امضانة. من يدعى لالص ذلك 

 ما يدعيه.

اسااتخاله أن اماضاانة أهاا  للحضااانة وتقااديرما إذا  اناات الشااروط       

الواجب تواىرها يف اماضنة متواىرة من عدماه. مان مساائ  الواقاع الايت      

 تستق  بتقديرها حمكمة املوضوع. مثال. 

  

 220 35 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  396)الطعن رقم   

األصاا  هااو أجاارة مسااكن امضااانة ولاايس املسااكن عينااا .   يصااار إىل     - 33

املسكن العينى إ  باتفاق الطرىني. نعاي الطااعن علاى امكام باخلطاأ      

إذ قضاى بباادل مسااكن امضااانة رغاام وجااود املسااكن عي ينااا. علااى غااري  

 أساس.

  

 220 35 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  396)الطعن رقم   

حتديد النفقات وما يلحل ب ا من أجرة مسكن امضاانة. موضاوعي. ماا     - 34

 داه سائ ا . مثال. 
  

 220 35 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  396)الطعن رقم   

أجاارة امضااانة هااي يف مقاباا  مااا تقااوه بااه اماضاانة مااع احملضااونني يف       - 35

 ضانة  م.   مينع من القضاا به  ون ا تعم . مثال. البيت من أعباا ح
  

 234 37 (2/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  399)الطعن رقم   

جواز استمرار حضاانة النسااا إىل أن يبلاغ الاط ر و إىل أن تتازوج األنثاى        - 36

متاااى رأت احملكماااة ضااارورة لاااطلك. تقااادير املصااالحة يف ماااد امضاااانة    

اسااتخاله أن مصاالحة احملضااون تقتضاااي بقاااا  يف حضااانة أمااه مماااا       و

 يدل  يف سلطة حمكمة املوضوع . مثال. 

  

 239 38 (4/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  419)الطعن رقم   

التزاه ا   بتوىري مسكن حضاانة لولاد  احملضاون ولاو  اان احملضاون        - 37

ضانة مساكن تقايم ىياه بامللاك أو التخصايص .       رضيعا . ماا داه لايس للحا  

أساس ذلك وعلته . النعي على امكم باخلطأ إذ قضى باأجرة مساكن   

حضااانة لبنتااه احملضااونه باارغم ماان  ون ااا   زالاات رضاايعة. علااى غااري         

 أساس. 

  

 245 39 (11/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  387)الطعن رقم   
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إعفاا والد احملضون من توىري مسكن للمحضون متى وجد مسكن  - - 38

جلكه اماضنة أو فصص لسكناها. أساس ذلاك. تقاضاي اماضانة    

باادل مسااكن ماان ج ااة عملاا ا   يسااق  حق ااا يف أجاارة املسااكن . علااة    

 ذلك. مثال. 

  

 248 40 (9/8/2021جلسة  –ال شخصية ق . أ أحو 15س  2021لسنة  400)الطعن رقم   

لروج اماضنة للعم  نجارد    يساق  حضاانت ا ماا مل يانعكس سالبا         - 39

 على احملضون. نعي الطاعن املخسس على هطا السبب مردود.
  

 248 40 (9/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  400)الطعن رقم   

40 - 

 

- 

من عرض ا ابتداا  على هنة التوجياه األساري قبا      استثناا دعوة الطالق

 إقامت ا. 

الطلبااات املتتبااة عاان الطااالق  مااخلر امل اار ونفقااة العاادة واملتعااة وأجاارة   

مسااكن امضااانة و أجاارة امضااانة تقباا  وأن مل تعاارا علااى التوجيااه     

األسااري متااى  اناات قااد ابااديت تابعااة لطلااب الطااالق وتبعااا بعااد قضاااا      

ده قبو اا لعاده  سابل عرضا ا علاى هناة التوجياه        احملكمة به. الدىع بع

 األسري. غري سديد. أساس ذلك.

  

 259 42 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  415)الطعن رقم   

التااازاه امللااازه بنفقاااة احملضاااون باااأجرة مساااكن حاضااانته إ  إذا  انااات  - 41

اها. أسااس ذلاك.   اماضنة جلك مساكنا  تقايم ىياه أو فصصاا لساكن     

 مثال.

  

 259 42 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  415)الطعن رقم   

42 - 

- 

 التزاه األ  املل  إلداه ولد  احملضون إن احتاج خلاده.

انت ااااا امكااام إىل يساااار الطااااعن و أن ابناااه احملضاااون حيتااااج للخدماااة  

 وقضا   بأجرة لادمة. صحيح. 

  

 259 42 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  415عن رقم )الط  

تقدير ما إذا  انت الشروط الواجب تواىرها يف اماضانة متاواىرة أه      - 43

ماان ساالطة حمكمااة املوضااوع دون رقابااة علي ااا يف ذلااك ماان حمكماااة         

الاانق . اجملادلاااة يف ذلااك التقااادير ممااا   جياااوز إاارتااه امااااه حمكماااة     

 لنق . مثال. ا

  

 266 43 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  457)الطعن رقم   
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جيب على من يلزه بنفقة احملضون أجرة مسكن حاضانته إ  إذا  انات    - 44

قانون من  148/1جلك مسكتا تقيم ىيه أو فصصا  لسكناها. املادة 

 األحوال الشخصية. مثال. 

  

 272 44 (1/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  395)الطعن رقم   

45 - 
   التزاه ا   املل  إلداه ولد  إن احتاج للخدمة. أساس ذلك. مثال.

 272 44 (1/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  395)الطعن رقم   

46 - 

 

 

- 

سلطة حمكمة املوضوع الكاملة يف تقدير مصلحة احملضون ويف جماال  

حتديااد ماان تتااواىر مصاالحة احملضااون يف البقاااا عنااد  ماان اماضاانني.     

 رقابة علي ا يف ذلك ما داه قضا ها قائما  على أسبا  سائ ة. 

ليس للمحضون امل يف هطا اخلصوه يف تقرير مصري  حاول مان يرياد    

ياار مان يرياد ا نضاماه إلياه مان أبوياه إ  باالبلو  سان          السكن معاه والت 

الثامنة عشر من العمار ماخدة ذلاك. حال اماضانة يف ا حتفااظ قضاانة        

 األو د  قائما  و إن رىضوا الطها  مع ا. أساس ذلك وعلته. مثال. 

  

 280 45 (6/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  476)الطعن رقم   

حتديد مقدار النفقات وما يلحل ب ا من أجارة مساكن امضاانة و أجارة      - 47

اماضااانة وتقااادير مااادة تناساااب ا ماااع قااادرة املنفااال وحاجاااة املنفااال علياااه  

وظااروص الزمااان واملكااان يف تسااتق  بااه حمكمااة املوضااوع متااى  ااان       

ماان قااانون األحااوال  63/1سااائ ا  ومسااتندا  إىل املعااايري احملااددة يف املااادة 

 ثال.الشخصية. م

  

 280 45 (6/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  476)الطعن رقم   

  تالزه باني انت ااا امضاانة وساقوط النفقاة. حال ا ه يف املطالباة بنفقاة          - 48

األو د الااطي جتاااوزا ساان امضااانة أن التاااروا العااي، مع ااا. النعااي علااى  

ت ااااا امضاااانة دون القضااااا  امكااام باخلطاااأ إذ انت اااى إىل القضااااا بان 

 بسقوط النفقة. على غري أساس. 

  

  
 301 48 (13/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  470)الطعن رقم 
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49 
-

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

ا يف طلب إسقاط امضانة منوط بالتالل شرط من شاروط ا املنصاوه علي ا   

مان قااانون األحاوال الشخصاية و ااون الولاد صا ريا  مااا       144،  143املاادتني  

 يزال يف سن امضانة. التالىه عن الدعوة بانت اا امضانة للبلو  الشرعي. 

سنة وصار بال ا   18طلب الطاعن اسقاط امضانة عن الولد الطي جتاوز سن 

 ليس له سند من القانون. 

بقية األو د ملدة تزياد عان ساتة أشا ر مان تااري         سكوته عن املطالبة قضانة 

انت اااا صااالحية حضااانة ام اام دون عااطر مينعااه ماان املطالبااة يسااق  حقااه يف       

 املطالبة بامضانة. أساس ذلك.

 أمر تعليم األو د منوط بالولي   باماضنة   يصلح سببا لسقوط امضانة.

 ضون تقتضي ذلك. جواز مد حضانة النساا متى رأت احملكمة أن مصلحة احمل

جمااارد زواج اماضااانة ألجاااانيب عااان احملضااااون   يساااق  امضااااانة إذا رأت     

حمكمااة املوضااوع أن مصاالحة احملضااون تتطلااب بقاااا  يف حضااانة املتزوجاااة        

 بأجنيب.

  

 301 48 (13/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  470)الطعن رقم   

الر يااة عنااد احملكااوه لااه بالر يااة أو عنااد    أماار مبياات احملضااون أاناااا وقاات  - 50

اماضنة مما يادل  يف سالطة القاضاي عناد امكام بتحدياد وقات الر ياة         

 1150ماان القاارار الااوزاري   12مراعيااا يف ذلااك مصاالحة احملضااون. املااادة   

 . مثال. 2012لسنة 

  

 327 53 (4/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  557)الطعن رقم   

51 - 

 

 

- 

لك  من األه و األ  ضم األو د له إذا  ان بين ما نازاع ولرجات ا ه مان    

مسااكن الزوجيااة ولااو  اناات الزوجيااة قائمااة بين مااا. يفصاا  القاضااي يف       

 الطلب اعتبارا  ملصلحة األو د.

انت اا امكم إىل أن مصلحة البنت تكمن يف ضم ا إىل أم ا نظرا  لصا ر  

  ن ا وعطف ا يف هط  املرحلة. صحيح.سن ا ى ى يف حاجة إىل حنا

  

 335 55 (6/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  554)الطعن رقم   

جااواز بقاااا احملضااون مااع أمااه ولااو بعااد زواج ااا ماان اجاانيب عنااه متااى قاادرت    - 52

 احملكمة أن مصلحة احملضون تقتضي ذلك. مثال.
  

 350 58 (13/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  540)الطعن رقم   
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53 - 

- 

 حل اماضنة يف أن تطالب بنفقة  األو د  وقبض ا ما داموا يقيمون مع ا. 

  صفة للمطعون ضدها يف املطالبة بنفقة الولد ما داه الثابت أنه يقيم لادة  

يس لاادة أمااه. املطعااون ضاادها اااا و ان األلاارية ليساات  شااقيقته املتزوج ااة ولاا

ممسكه له. فالفاة امكام املطعاون ىياه هاطا النظار والقضااا  اا بنفقاة          

  على الطاعن. لطأ يف تطبيل القانون.

  

 385 66 (17/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  639)الطعن رقم   

54 - 

 

 

- 

حيكااام باااه إ  إذا اتفااال علياااه الطرىاااان.     مساااكن امضاااانة العااايإ.  

يكفااى جماارد طلبااه يف الاادعوة مااا مل يثباات مواىقااة الطاارص الثاااني عليااه.   

 أساس ذلك. 

صااحة امكاام القاضااي بااأجرة مسااكن حضااانة مااا داماات أوراق الاادعوة    

لالية مما يثبت مواىقة املطعاون ضاد  علاى املساكن العايإ. نعاي الطاعناة        

ساكن الزوجياة مساكن للحضاانة ومل تطلاب      عليه بأن ا قاد طلبات جعا  م   

  اجرة مسكن على غري أساس.

  

 389 67 (22/11/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  671،651)الطعنان رقما   

تقدير امكم املطعون ىيه ألجرة مسكن امضانة يف حدود املبلغ احملادد   - 55

 غري مقبول. يف الدلي  اإلرشادي. النعي عليه من الطاعنه.
  

 389 67 (22/11/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  671،651)الطعنان رقما   

56 - 

 

 

- 

 ون الزوجة ختده عند أهل ا شارط يف القضااا  اا باخلادماة أانااا عالقاة       

الزوجية . ليس شرطا يف القضاا باخلادمة للولاد احملضاون احملتااج للخدماة     

 وله أ  مل .

 تسبيب سائغ.مثال ل

  

 389 67 (22/11/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  671،651)الطعنان رقما   

جاااواز أن يبيااات احملضاااون عناااد غاااري حاضااانته. قضااااا احملكماااة بالر ياااة      - 57

وا صااطحا  دون املبياات ممااا ياادل  يف نطاااق ساالطة احملكمااة التقديريااة    

 بالنظر إىل سن احملضون ووو . مثال. 

  

  
 405 70 (6/12/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  688)الطعن رقم 

ماان قااانون حقااوق العائلااة   391متااى تنت ااي حضااانة النساااا يف معنااى املااادة    - 58

 . مثال. 154الفلسطيإ رقم 
  

 412 72 (22/12/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  726)الطعن رقم   
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 الـعـنـاويـن الـفـرعـيـة:

ــــــــــــــم - )أ( ــــــــــــــوق احلك  منط
 

ـــــــــــــــــم  )ج(  الطعـــــــــــــــــن يف احلك

 

ـــــب"  - ) ( ـــــبيب ب"معي  تسبيبه"تس
 

ــــــــــــــــــام  )د( ــــــــــــــــــة األحك  حجي

 

ــــــــــــب"   ــــــــــــبيب معي  "تس
 

  
 

   ) أ ( منــطـــــوق احلـكـــــــــــم  

1 - 
 

- 
 

 من شروط قبول الدعوة املصلحة. وجو  أن تكون قائمة. 

  مصلحة للطاعناة يف النعاي علاى امكام بارى  طلب اا قيااه املطعاون ضاد           

بطالق ا مرتني ساابقتني و أناه قاد يتتاب علاى ذلاك فالفاة شارعية هاواز أن          

يعود إلي ا املطعون ضد  بعقد وم ر جديدين بعد حكم التطليل هطا ما دامت 

وراق قد للت من حماولة قياه املطعون ضد  بطلك وما داه مان أااار الطاالق    األ

البائن أن   ميلك املطعون ضد  إلي ا إ  ن ر وعقد جديدين وبرضاها وولي اا  

 وهو ما مل ترضه ومن ام ىال جدوة من هطا الطلب .

  

 117 19 (10/5/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما   

2 - 

 

 

- 

جواز أن يطلب اخلصوه من احملكمة اليت أصدرت امكم تفسري ما وقاع يف  

منطوقه من غموا أو اب اه متى شابه ذلك بأن  ان حيتم  أ ثر من معنى. 

 أساس ذلك. 

عده قبول طلب التفسري متى  اان منطاوق امكام واضاح الد لاة لالياا  مان        

  أي غموا أو اب اه. مثال.

  

 396 68 (24/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  3)طلب تفسري   

   ) ب ( تـسـبـيـــبه   

   "تسبيب بـيـــر مـعـيـــب"  

قضاا امكم برى  دعوة الطاعنة التطليل للضرر لعده ابوته اعما   للماادة   - 1

أحكاااه  بتعاادي  بعاا  2019لساانة  8ماان املرسااوه بقااانون احتااادي   118/1

  يف شأن األحوال الشخصية. صحيح. 2005لسنة  28القانون 

  

 1 1 ( 11/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  730)الطعن رقم   

  يعياااب امكااام ماااا ورد يف أسااابابه مااان تقريااارات قانونياااة لاطئاااة   تتفااال      - 2

حملكماة الانق    وصحيح القانون متى  ان قد انت ى إىل النتيجة الصحيحة. 

تصويب ما اشتم  عليه من ألطااا قانونياة وإحاالل أسابا  صاحيحة مساتمدة       

 من الوقائع الثابتة لقضاة املوضوع حم  تلك اخلاطئة.

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   
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3 - 

 

 

- 

إقامااة امكاام قضاااا  باارى  طلااب الاازاه املطعااون ضااد  بااأجرة مسااكن     

امضانة استنادا  لسبل رىضه يف دعاوة ساابقة  ماتالك الطاعناة مساكنا       

 التزاما قجية امكم السابل ذلك. صحيح. 

قضا   برى  طلب بدل التأاياث ملساكن امضاانة  اطلك . صاحيح . ماا       

سبل القضاا برىضه يف الدعوة السابقة اعما   مجياة امكام   داه الثابت 

الساااابل.   يعيباااه ماااا اورد  مااان علاااة لاطئاااة أن الطاعناااه مل تثبااات حاجاااة    

مسااكن ا للتأايااث. حملكمااة الاانق  اسااتبدا ا ليسااتقيم أساابا  امكاام   

 دون أن تنقضه. 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

4 - 

- 

 

 

 حتصي  ى م الواقع وتقدير األدلة يف الدعوة من سلطة حمكمة املوضوع.

مثال لتسبيب سائغ لرى  طلب مصروىات عالج احملضونه الايت   ي طي اا   

التااأمني الصااحي لكونااه جم ااال  ولاارى  طلااب مصااروىات التعلاايم لعااده       

 ذلك.  تقديم الطاعنه ما يفيد الالل وىل احملضون بواجباته يف

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

ليس يف القانون ما يوجب أن تكون النفقة اليت تقضي ب ا احملكمة شاملة  - 5

لك  مفرادت ا مجلة واحدة. حتديد مفرادات وعناصر النفقة املفروضة مما 

.   على امكم إن جعا  النفقاة   تستق  به حمكمة املوضوع . ما داه سائ ا 

املفروضة غري شاملة لك  املفرادات مجلة واحدة بأن مل يضمن ا املساكن  

 واخلادمة والرسوه الدراسية. مثال. 

  

 39 6 (15/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  23، 20)الطعنان رقما   

من القانون  6ماعية ودل  آلر. املادة جواز اهمع بني املعونة أو املساعدة ا جت - 6

يف شأن الضمان ا جتماعي املعادل بالقاانون ا حتاادي     2001ا حتادي لسنة 

. اعتبااار الاادل  األلاار هااو األساااس أنااطاك. مااخدة ذلااك. جااواز   2019لساانة 9

اهمع بني النفقة على امللزه ب ا واملساعدة ا جتماعية اليت تقرها الدولة. نعاي  

كم باخلطأ إذ قضى لبنتاه بالنفقاة علياه بارغم مان حتصال ا       الطاعن على ام

 على مساعدة اجتماعية. على غري أساس.

  

 248 40 (9/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  400)الطعن رقم   

قضاا امكم برى  طلب الطاعنة نفقة سنتني سابقتني على رىع الادعوة   - 7

ا طردت من بيت الزوجية من طارص زوج اا املطعاون    استنادا  لعده إابات ا أن 

 ضد  أو امتناع األلري عن ا نفاق علي ا. صحيح. 

  

 313 50 (22/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  61، 25)الطعنان رقما   
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مبياات احملضااون أاناااا وقاات الر يااة عنااد احملكااوه لااه بالر يااة أو عنااد    أماار  - 8

اماضنة مما يادل  يف سالطة القاضاي عناد امكام بتحدياد وقات الر ياة         

 1150ماان القاارار الااوزاري   12مراعيااا يف ذلااك مصاالحة احملضااون. املااادة   

 . مثال. 2012لسنة 

  

 327 53 (4/10/2021لسة ج –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  557)الطعن رقم   

التفااات امكاام عمااا أاااار  الطاااعن حااول سااقوط حاال املطعااون ضاادها يف      - 9

النفقة بسبب لروج ا ألطا  من ادعائ ا بأنه طلق ا االم وهو ما يعتي عطرا  

  ا يف البعد عن امياة الزوجية. صحيح.

  

 354 59 (18/10/2021سة جل–ق . أ أحوال شخصية 15س 2021لسنة  571، 554)الطعنان رقما   

 3/ 78عودة نفقة البنت على ابي اا يف حالاة طالق اا أو وىااة زوج اا . املاادة        - 10

من قانون األحوال الشخصاية. شارط ذلاك . عاده وجاود ماال  اا أو مكلاف         

ألر بالنفقة غري . قضاا امكام بارى  طلاب الطاعناة بنفقاة  اا مان ماال         

أن  ا معاشا  تقاعاديا يفاى قاجت اا.     ابي ا بعد طالق ا تأسيسا على ما ابت

 صحيح. 

  

 368 62 (27/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  619)الطعن رقم   

   ) ب ( تـسـبـيـــبه  

   "تسبيب مـعـيـــب"  

1 
 

- 

 

- 

نطاق الدعوة. يتحدد باملطالبة القضائية أصلية أو عارضة. وجو  أن يتقياد  

 بأ  حيكم بأ ثر مما طلبة اخلصوه أو نا مل يطلبو . القاضي بطلك

تعاارا امكاام للنفقااة املقضااي ب ااا نوجااب حكاام سااابل بااني الطاارىني        

وقضا   بانقاص ا دون أن تكون حم  دعوة مقابلاة أو طلباات عارضاة مان     

 املطعون ضد . لطأ يف تطبيل القانون. وجو  نقضه يف هطا الشأن. 

  

 6 2 (11/1/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

2 - 

 

- 

حاال الزوجااة يف امصااول علااى الطااالق بساابب ضاارر عااده اإلنفاااق إذا غااا   

 عن ا زوج ا يف مكان جم ول ومل يتك  ا ما   ميكن ألط النفقة منه.

ابوت أن املطعون ضاد  قاد غاادر الدولاة وان الطاعناة   تعارص مكاناه ومل        

ب ااا أو تتصاا  بااه و  ينفاال علي ااا و  علااى أو دهااا وحلف ااا الاايمني         يتصاا 

الشرعية اماه احملكمة بطلك. جيعا  مان طلب اا الطاالق علياه لل يباة وعاده        

 ا نفاق. مقبول. مثال. 

  

 400 69 (24/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  403)الطعن رقم   
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   ) ج ( الـطـعـــن فـي الـحـكـــم  

اغفال احملكمة امكم يف بعا  الطلباات. سابي  تدار اه الرجاوع لاطات        - 1

احملكمة لتستدرك ما أغفلت الفص  ىيه . عده جواز الطعن علاى امكام   

  طا السبب. مثال. 

  

 143 21 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  246)الطعن رقم   

بقاا الطلب الطي ت ف  احملكمة الفص  ىياه معلقاا  امام اا. وجاو  الرجاوع       - 2

إلي ا لتستدرك ما ىات ا الفص  ىيه إن  ان له وجه. عده تصدي حمكماة  

 ا ستئناص لطلك الطلب. صحيح. 

  

 191 30 (12/7/2021جلسة  –حوال شخصية ق . أ أ 15س  2021لسنة  356)الطعن رقم   

3 - 

 

- 

قابلية امكم الصادر يف التظلم من ا مار علاى عريضاة لالساتئناص ىقا .      

 ما مل يكن صادرا  من حمكمة ا ستئناص.

عده جواز الطعان باالنق  علاى امكام الصاادر مان حمكماة ا ساتئناص         

 أساس ذلك. طعنا  على امكم يف التظلم من ا مر الصادر على عريضة. 

  

 364 61 (27/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  616)الطعن رقم   

   )د ( حـجـيـــة األحـــكـــــــــام  

حجية ا حكاه. من قواعاد النظااه العااه . تقضاي ب اا احملكماة مان تلقااا          - 1

 نفس ا ولو مل يثرها اخلصوه .
  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

حجية امكم املانعة من إعادة طرح النزاع. مناط ا .  ون امكم السابل  - 2

قد ىص  يف مسألة أساسية بني ذات اخلصوه بعد أن تناق، ىي اا الطرىاان   

واستقرت حقيقت ا بين ما استقرارا  مينع العودة إىل مناقشة تلك املسألة ولاو  

لاااة قانونياااة أو واقعياااة مل يسااابل إاارت اااا أو أااااريت ومل يبحث اااا امكااام بأد

 السابل . 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

  يعيااب امكاام مااا ورد يف أساابابه ماان تقرياارات قانونيااة لاطئااة   تتفاال       - 3

يجااة الصااحيحة. حملكمااة   وصااحيح القااانون متااى  ااان قااد انت ااى إىل النت    

النق  تصويب ما اشتم  عليه من ألطاا قانونية وإحاالل أسابا  صاحيحة    

 مستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة املوضوع حم  تلك اخلاطئة.

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   
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جواز زياادة النفقاة وإنقاصا ا تبعاا لات ري األحاوال. عاده مسااع الادعوة بالزياادة أو            - 4

ا نقاه قب  مضي سنة علاى ىارا النفقاة إ  يف األحاوال ا ساتثنائية . احتساا        

 زيادة النفقة و إنقاص ا من تاري  املطالبة القضائية. مثال.

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

ا حكاه وا تفاقات اليت نثابة سند تنفيطي املتعلقة نسائ  األحوال الشخصاية   - 5

 ا حجية مخقتة مرتبطة بالظروص النى صدرت يف ظل ا. جواز رىاع النازاع بشاأن ا    

 مرة ألرة إىل القضاا إذا ت ريت تلك الظروص. 

  

 199 31 (14/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  314)الطعن رقم   

مرور أ ثر من اربع سنوات على ا تفاق ا سري امليه بني الطرىني بشأن حتديد  - 6

نفقة احملضونني وملحقات ا وابوت ت ري الظاروص املعيشاية وازديااد حاجاات األو د     

لنفقااة ومااا يلحاال ب ااا مقبولااة. نعااي الطاااعن      جيعاا  ماان دعااوة اماضاانة بزيااادة ا   

 نخالفة امكم ا تفاق ا سري بين ما. على غري أساس.

  

 199 31 (14/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  314)الطعن رقم   

حجية اتفاقات الصلح اماه التوجيه األساري يف مساائ  األحاوال الشخصاية نسابية       - 7

لمااا ت ااريت الظااروص وتباادلت األحااوال. تبقااى قائمااة طاملااا بقياات     تقباا  الت اايري   

الظروص واألسبا  اليت صدرت يف ظلا ا قائماة. رىا  طلاب انقااه النفقاة لعاده        

إابااات الاازوج ت ااري ظروىااه املاديااة عمااا  اناات عليااه وقااف الفاارا اماااه التوجيااه     

 ا سري. صحيح. 

  

 301 48 (13/9/2021جلسة  –ة ق . أ أحوال شخصي 15س  2021لسنة  470)الطعن رقم   

8 - 

 

 

- 

صادور حكام وحيازتاه قاوة ا مار املقضاي ميناع اخلصاوه يف الادعوة الايت صادر            

ىي ا من العودة إىل مناقشة نفس املسألة اليت ىص  ىي ا بأي دعوة تالية يثار ىي ا 

 هطا النزاع ولوبأدلة قانونية أو واقعية مل يسبل إاارته. 

عوة السااابقة الفصاا  ىي ااا جيااوز اباادا   يف أيااة حالااة  الاادىع بعااده جااواز نظاار الااد 

 تكون علي ا الدعوة وحتكم به احملكمة تلقائيا .

  

 313 50 (22/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  61، 25)الطعنان رقما   

9 - 

 

 

 

 

- 

عان   حا ت جواز رجاوع احملكماة عان القارار الصاادر ىي اا من اا يف غرىاة املشاورة أو         

حكم ا البات من تلقاا نفس ا أو بناا على طلب من الصادر ضد  القرار أو امكام  

بتعادي  بعا     2021لسانة   15من املرسوه بقانون احتاادي رقام    187يف معنى املادة 

 .1992لسنة  11أحكاه قانون اإلجرااات املدنية الصادر بالقانون ا حتادي رقم 

فة امكم للمباد  القضائية اليت قررت ا مثال لطلب رجوع مقبول مخسس على فال

 حمكمة النق . 

  

 379 65 (15/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة   8)طلب رجوع رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

467 

 ) خ ( 
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 الصفحة القاعدة

1 - 
 

 

 

- 

. ابااوت تعناات الاازوج يف رىاا   القضاااا باااخللع إذا مل يااتاا الزوجااان. شاارطة  

اخللع واخلوص على عده إقامة الزوجني مادود اهلل املتعلقاة باميااة الزوجياة.     

 استقالل حمكمة املوضوع بتقدير مدة تواىر هطين الشرطني. ما داه سائ ا . 

 مثال للقضاا برى  طلب اخللع لعده تواىر أي من هطين الشرطني. 

  

 54 8 (1/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  47)الطعن رقم   

2 - 

- 

- 

 من قانون األحوال الشخصية. 110اخللع وشروطه يف معنى املادة 

 من شرط القضاا به رى  الزوج له تعنتا ومضارة الزوجة.

للو األوراق مما يفيد وجود رىا  مان جاناب املطعاون ضاد  للخلاع تعنتاا  ومضاارة         

رية اخللع. فالفة امكم املطعون ىيه هطا النظار  الطاعنة يرتب رى  طلب األل

 فالفة للقانون ولطأ يف تطبيقه. 

  

 154 23 (14/6/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  146، 137)الطعنان رقمى   

باادل اخللااع لاايس بااالزه أن يكااون مساااويا مل اار الزوجااة. حتقياال ماادة تناسااب     - 3

 كمة املوضوع. مثال. البدل مما يدل  يف سلطة حم
  

 185 29 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  168)الطعن رقم   

البدل يف اخللع مراعى ىيه ما تكبد  الازوج مان مصاروىات يف الازواج. ماخدة       - 4

ذلك.   أساس شرعى أو قانوني لنعى الطاعن بعده تعويضه عان الضارر الاطي    

ملطعاون ضادها بعاد أن قضاى بااخللع بين ماا. أسااس        مقاه بسابب زواجاه مان ا    

 ذلك وعلته.

  

 185 29 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  168)الطعن رقم   

5 - 

 

 

- 

حتقيل ما إذا  ان الزوج الطي يرى  اخللاع املعاروا مان زوجتاه متعنتاا  يف ذلاك       

مما يادل  يف سالطة حمكماة    الرى  من عدمه وحتديد البدل املناسب يف اخللع 

 املوضوع.

مثال لتسبيب  سائغ يف ابوت تعنت الازوج يف رىا  اخللاع يف مقابا  تناازل الزوجاة       

 عن مخلر صداق ا.

  

 239 38 (4/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  419)الطعن رقم   

الازوج اخللاع   امكم باخللع. من شاروطه. وجاو  أن يثبات أماران أحادهما رىا         - 6

تعنتاا  ورغبااة مناه يف مضااارة الزوجاة والثاااني أن يصا  التناااىر باني الاازوجني وعااده      

رغبة    من ما يف الثاني إىل حد  اص معه أ  يقايم  ا  من ماا حادود اهلل إذا     

استمرت العالقاة الزوجياة ماع  اباوت ذلاك بادلي  لادة القاضاي مقباول   بكااله           

 ثال.  مرس  من الزوجة عار عن الدلي . م

  

 323 52 (4/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  550)الطعن رقم   
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 ) د (
 دعــــوى ــ دفــــوع ــ ديـــــن

 دعــــــــوى

 الصفحة القاعدة

 دعــــوى

 الـعـنـاويـن الـفـرعـيـة:

ـــــــدعوى - )أ( ـــــــول ال  شـــــــروا قب
 

 املتقابلــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــدعوى - )د(
 

ـــــــــــدعوى - ) (  الطلبـــــــــــات يف ال
 

 دعــــــــــــــــــوى الطاعــــــــــــــــــة - )ها(

 

ــــم فيهــــا - )ج( ــــدعوى واحلك  نظــــر ال
 

ـــــــــــــــدعوى - )و( ـــــــــــــــروفات ال  مص
 

   ) أ ( شـــــروا قبــــــول الــــــدعوى  

1 - 

 

- 

وجااو  أن يكااون الضاارر الااطي يسااعى راىااع الاادعوة إىل دىعااه أو إصااالحه 

 قانون اإلجرااات املدنية. من 2بدعوا  قد وقع ىعال . املادة 

طلب الطاعنة الزاه املطعون ضد  بسداد قيمة مساعاات ا ذناني للولادين يف    

حااال عااده ت طيااة شاار ة التااأمني للقيمااة أو يف حااال ىقااد السااماعات. غااري  

 مقبول. علة ذلك. 

  

 6 2 (11/1/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

طلب امكام نبلاغ املصاروىات الدراساية املطلوباة سانويا  مان قبيا  دعاوة           - 2

 اإللزاه يف املستقب . غري مقبول. علة ذلك. 
  

 39 6 (15/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  23، 20)الطعنان رقما   

3 - 

- 

 من شروط قبول الدعوة املصلحة. وجو  أن تكون قائمة. 

للطاعنااة يف النعااي علااى امكاام باارى  طلب ااا قياااه املطعااون ضااد          مصاالحة 

بطالق ا مرتني سابقتني و أنه قد يتتب على ذلاك فالفاة شارعية هاواز أن يعاود      

إلي ا املطعون ضد  بعقد وم ر جديدين بعد حكم التطليل هطا ماا دامات األوراق   

الق الباائن أن    قد للت من حماولة قياه املطعون ضد  بطلك وما داه من أاار الط

ميلااك املطعااون ضااد  إلي ااا إ  ن اار وعقااد جدياادين وبرضاااها وولي ااا وهااو مااا مل  

 ترضه ومن ام ىال جدوة من هطا الطلب.

  

 117 19 (10/5/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما   

اه مقااام م ماان  وجااو  أن يكااون طرىااا اخلصااومة أهااال للتقاضااي و إ  قاا     - 4

ميثلاا م قانونااا. التاازاه اخلصاام بتحاارة أهليااة لصاامه يف. وجااو  أن ترىااع        

الاادعوة ماان ذي أهليااة علااى ذي أهليااة. ختلااف ذلااك الشاارط برتااب بطااالن       

اخلصااومة برمت ااا. وجااو  تصااحيح ا يف ذات مرحلااة التقاضااي الاايت ختلااف  

 ىي ا هطا الشرط. تعلقة بالنظاه العاه.

  

 150 22 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  290)الطعن رقم   
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 الصفحة القاعدة

إقامة الادعوة ا بتدائياة علاى الطااعن بشخصاه باالرغم مان صادور حكام           - 5

بتعاايني والدتااه قيمااا شاارعيا عليااه إلصااابته بتخلااف عقلااى وصاادور امكاام  

تدائي دون تصحيح شك  الدعوة بالتصااه القايم علياه برتاب بطالناه.      ا ب

 علة ذلك. مثال. 

  

 150 22 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  290)الطعن رقم   

وجااو  أن يكااون ملباادي النعااي مصاالحة قائمااة ىيااه.   مصاالحة للطاااعن يف    - 6

لفسااد يف ا ساتد ل إذ الزماه    النعي علاى امكام بالقصاور يف التسابيب وا    

بتكاليف استقداه لادمة وراتب ا مع أنه قد وىرها بالفعا  ماا داه امكام    

قد انت اي إىل تاواىر شاروط ا. اعتباار ذلاك تا يادا  لواقاع ماا داه مل يلزماه          

 خبادمه اانية. 

  

 154 23 (14/6/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س 2021لسنة  146، 137)الطعنان رقمى   

نعى الطاعنة لرى  امكم طلبي ا استداد الرسوه الدراسية اليت سددت ا  - 7

للبنااتني  غااري مقبااول مااا داه مل تكاان ماان الطلبااات املعروضااة علااى هنااة         

 التوجيه األسري.

  

 154 23 (14/6/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س 2021لسنة  146، 137)الطعنان رقمى   

8 - 

 

 

 

- 

تعلقااة نسااائ  األحااوال الشخصااية. وجااو  عرضاا ا علااى هنااة      الاادعوة امل

التوجيه ا سري  شرط لقبو ا اماه احملكمة. اساتثناا مساائ  الوصاية و    

اإلرشاد وما يف حكم ا والدعاوي املستعجلة والوقتياة و األوامار املساتعجلة    

 والوقتية  دعاوة إابات الزواج والطالق. 

سااري ماان طلااب باادل تاايااث مسااكن  للااو طلبااات الطاعنااة اماااه التوجيااه ا 

 امضانة جيعله غري مقبول اماه احملكمة. مثال. 

  

 170 26 (21/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  298)الطعن رقم   

9 - 

 

- 

استثناا دعوة الطاالق مان عرضا ا ابتاداا  علاى هناة التوجياه األساري قبا           

 إقامت ا. 

طااالق  مااخلر امل اار ونفقااة العاادة واملتعااة وأجاارة      الطلبااات املتتبااة عاان ال  

مساااكن امضاااانة و أجااارة امضاااانة تقبااا  وأن مل تعااارا علاااى التوجياااه  

األسااري متااى  اناات قااد ابااديت تابعااة لطلااب الطااالق وتبعااا بعااد قضاااا           

احملكمااة بااه. الاادىع بعااده قبو ااا لعااده  ساابل عرضاا ا علااى هنااة التوجيااه    

 األسري. غري سديد. أساس ذلك. 

  

 259 42 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  415الطعن رقم )  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

470 

 دعــــــــوى 
 دعــــــــوى

 الصفحة القاعدة

10 - 

- 

 حل اماضنة يف أن تطالب بنفقة  األو د  وقبض ا ما داموا يقيمون مع ا. 

فقة الولد ما داه الثابت أنه يقيم لادة    صفة للمطعون ضدها يف املطالبة بن

شااقيقته املتزوج ااة ولاايس لاادة أمااه. املطعااون ضاادها اااا و ان األلاارية ليساات   

ممسكه له. فالفاة امكام املطعاون ىياه هاطا النظار والقضااا  اا بنفقاة          

 على الطاعن. لطأ يف تطبيل القانون. 

  

 385 66 (17/11/2021لسة ج –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  639)الطعن رقم   

عده استجابة احملكمة لطلب النفقة السابقة على رىاع الادعوة خللاو قارار      - 11

هنة التوجيه األسري من طلب الطاعنة لنفقت ا الزوجيه يف األش ر السابقة 

 على رىع الدعوة.  صحيح. 

  

 389 67 (22/11/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س 2021لسنة 671، 651)الطعنان رقما   

   ) ب ( الطلبــــات يف الدعــــــوى  

نعااي الطاعنااة علااى امكاام املطعااون باخلطااأ لعااده الزامااه املطعااون ضااد        - 1

بععااادة األو د إىل دولااة اإلمااارات العربيااة املتحاادة غااري مقبااول مااا داماات قااد  

 للت طلبات ا من هطا الطلب  ومل يكن مطروحا على احملكمة. علة ذلك. 

  

 1 1 (11/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  730)الطعن رقم   

قضاااا امكاام باارى  نفقااة العاادة واملتعااة ومااخلر الصااداق باعتبارهااا آاااار   - 2

 متتبة على صدور حكم التطليل والطي انت ى إىل رىضه. صحيح.
  

 1 1 (11/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  730)الطعن رقم   

ماان قااانون األحااوال    148/2األصاا  هااو  أجاارة مسااكن امضااانة. املااادة      - 3

الشخصااية.   يصااار إىل القضاااا باملسااكن العاايإ إ  باتفاااق الطاارىني.      

حماا  للنعااي علااى امكاام إذ قضااى بالباادل دون طلااب مااا داماات قااد للاات      

 الطارىني علاى   األوراق من ا تفاق على توىري  عينيا و ان مثة التالص بني

 صالحية املسكن الطي وىر  املطعون ضد . 

  

 6 2 (11/1/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

4 - 

 

- 

نطاق الدعوة. يتحدد باملطالبة القضائية أصلية أو عارضة. وجو  أن يتقياد  

 نا مل يطلبو .القاضي بطلك بأ  حيكم بأ ثر مما طلبة اخلصوه أو 

تعاارا امكاام للنفقااة املقضااي ب ااا نوجااب حكاام سااابل بااني الطاارىني        

وقضا   بانقاص ا دون أن تكون حم  دعوة مقابلاة أو طلباات عارضاة مان     

 املطعون ضد . لطأ يف تطبيل القانون. وجو  نقضه يف هطا الشأن. 

  

 6 2 (11/1/2021سة جل–ق . أ أحوال شخصية 15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   
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عاده اساتجابة احملكمااة لطلاب النفقااة الساابقة علااى رىاع الاادعوة خللاو قاارار        - 5

هنة التوجيه األسري مان طلاب الطاعناة لنفقت اا الزوجياه يف األشا ر الساابقة        

 على رىع الدعوة.  صحيح. 

  

 389 67 (22/11/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س 2021لسنة 671، 651)الطعنان رقما   

 

1 
 
- 

 ) ج ( نظــر الدعـــوى واحلكـــم فيهـــا

  يعيب امكم ما ورد يف أسبابه من تقريرات قانونية لاطئة   تتفل وصحيح 

تصاويب   القانون متى  ان قد انت ى إىل النتيجة الصاحيحة. حملكماة الانق    

ما اشتم  عليه من ألطاا قانونية وإحالل أسبا  صحيحة مستمدة من الوقائع 

  الثابتة لقضاة املوضوع حم  تلك اخلاطئة.

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   
 

2 
يفيد أحد    إلزاه على احملكمة نخاطبة أية ج ة لالستعاله من ا عن مستند -

األطراص إ  إذا اابت تعاطر امصاول علياه بااإلجرااات املقاررة لاه. النعاي علاى         

امكاام باخلطااأ إذ رىاا  فاطبااة ج ااة عماا  املطعااون ضااد  لالسااتعاله عاان   

 راتبه. غري مقبول. 

  

 136 20 (24/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  256)الطعن رقم   

امكاام يف بعاا  الطلبااات. ساابي  تدار ااه الرجااوع لااطات     اغفااال احملكمااة - 3

احملكمة لتستدرك ما أغفلات الفصا  ىياه . عاده جاواز الطعان علاى امكام         

  طا السبب. مثال. 

  

 143 21 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  246)الطعن رقم   

امام ا. وجو  الرجوع إلي ا  بقاا الطلب الطي ت ف  احملكمة الفص  ىيه معلقا  - 4

لتسااتدرك مااا ىات ااا الفصاا  ىيااه إن  ااان لااه وجااه. عااده تصاادي حمكمااة           

 ا ستئناص لطلك الطلب. صحيح. 

  

 191 30 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  356)الطعن رقم   

ئلاااة مااان قاااانون حقاااوق العا 391متاااى تنت اااي حضاااانة النسااااا يف معناااى املاااادة   - 5

 . مثال. 154الفلسطيإ رقم 
  

 412 72 (22/12/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  726)الطعن رقم   

عده جواز التجاا احملكمة إىل تطبيل قانون دولاة اإلماارات جملارد أن الطااعن مل      - 6

يقدمااه أماااه حمكمااة أول درجااة وإ ااا قدمااه اماااه حمكمااة ا سااتئناص. التاازاه      

ري  بتطبيقه ما داه قدمه امام ا مصدقا  عليه من اه ات الرمسية و ان قاد  ا ل

 جسك بتطبيقه منط ىجر الدعوة. فالفة امكم املطعون ىيه هطا النظر. لطأ.

  

 412 72 (22/12/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  726)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـوىدعـــــــ 
 دعــــــــوى

 الصفحة القاعدة

   ) د ( الـــدعـــوى املتـقـــابــلـــة  

ش ادة التوجيه األسري الثابت ب ا تعطر الصلح بني األطراص واليت تقده إىل  - 1

احملكمااة عنااد قيااد الاادعوة. صااالحيت ا ملاادة شاا رين ماان تاااري  إصاادارها. 

ظااا   اااط  الشااا ادة شااارط ذلاااك. صااادور أمااار القاضاااي قفاااظ امللاااف وإ  ت

صالحيت ا  إىل ان يصدر هطا ا مار. أسااس ذلاك وعلتاه. اعتباار ميعااد قياد        

الدعوة مفتوحا ماا دامات قاد للات األوراق مان صادور هاطا ا مار. فالفاة          

امكاام املطعااون ىيااه هااطا النظاار وقضااا   بعااده قبااول الاادعوة املتقابلااة         

ني صاادور قاارار لقياادها بعااد ماارور شاا رين ماان تاااري  إصاادارها ودون أن تااب 

 القاضي قفظ امللف. فالفة للقانون ولطأ يف تطبيل القانون. 

  

 143 21   (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  246)الطعن رقم   

   ) هـ ( دعـــوى الـطـاعـــة  

إابات هنة األحاوال الشخصاية أن املساكن مشاتك يف املادل  واخلادمات        - 1

لااة الطاااعن و  يوجااد مطااب  مسااتق  وماان ااام عااده مالامتااه وقضاااا  مااع عائ

 امكم معه برى  دعوة الطاعة. صحيح.  

  

 18 3 (13/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  734)الطعن رقم    

حل الزوج يف أن يسكن مع زوجتاه يف بيات الزوجياة أو د  مان غريهاا متاى        - 2

علي م. عده ساقوط هاطا امال إ  إذا اابتات الزوجاة        ان مكلفا  با نفاق

 تضررها من سكناهم مع ا. أساس ذلك . مثال. 

  

 56 9 (1/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  56)الطعن رقم   

3 - 

 

 

 

 

- 

مااان قاااانون األحاااوال الشخصاااية علاااى حااال املساااا نة   54الااانص يف املاااادة 

باااادل ا حاااتاه والعطاااف علاااى لاااري ا سااارة   الشااارعية وحسااان املعاشااارة وت

 حقوق وواجبات متبادلة بني الزوجني   يتأتى إ  بوجود الازوجني معاا  يف   

مسكن واحد. أار ذلك. الازاه الزوجاة بالادلول يف طاعاة الازوج ماا داه قاد        

 وىر  ا مسكنا  للزوجية ومل  يثبت تضررها منه.

األحوال الشخصية من عبارة  من قانون 56ال اا ما  انت تنص عليه املادة 

.   أاار  202لسانة   8،5"طاعته باملعروص" نوجب املرسومني بقاانون رقماا   

له على وجاو  الازاه الزوجاة بطاعاة زوج اا بالادلول يف مساكن الزوجياة.         

 أساس ذلك وعلته. 

  

 70 12 (17/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  30،  21)الطعنان رقما   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دعــــــــوى 
 دعــــــــوى

 الصفحة القاعدة

  حم  لدعوة الطاعة ما داه قد قضي بتطليل الزوجة على زوج ا طالقا  بائنا   - 4

 بينونة ص رة   حت  له إ  بعقد وم ر جديدين. مثال . 
  

 117 19 (10/5/2021جلسة –شخصيةق . أ أحوال  15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما   

املسا نة الشرعية بني الازوجني   تتاأتي إ  بتاوىري مساكن للزوجاة مناسابا.        - 5

ابااوت أن الطاااعن قااد وىاار مسااكن الزوجيااة املناسااب جيعاا  ماان طلبااه الاازاه      

 املطعون ضدها الدلول ىيه يف طاعته مقبول. أساس ذلك وعلته. 

  

 181 28 (30/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  253)الطعن رقم   

6 - 

 

 

- 

لروج  ال الزوجني مان البيات أو للعما  وىقاا  للقاانون أو الشارع أو العارص أو        

مقتضااي الضاارورة  يعتااي إلااال  با لتزامااات الزوجيااة. علااى القاضااي مراعاااة 

 مصلحة األسرة يف    ذلك. أساس ذلك.

دها زوجته عده العم  عند العقد وعده عده اشتاط الطاعن على املطعون ض

ابااوت تضاارر  أو تضاارر األساارة ماان عماا  الزوجااة ماان لااالل عملاا ا مااع ابااوت     

مشروعية عمل ا وهوحل تكفله القوانني جيع  من طلبه الزام ا باتك عملا ا.   

  غري مقبول.

  

 181 28 (30/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  253)الطعن رقم   

7 - 

 

 

 

- 

عالقااااة الاااازواج   تنااااتج أاارهااااا إ  بتواجااااد الاااازوجني يف مسااااكن الزوجيااااة   

واستقرارهما معا  يف املسكن املالئم واملناسب ما ما املوىر من طرص الزوج. 

من قانون األحوال الشخصية وبعد تعدي  املادة األلارية   75،  74،  56املواد 

 .2019لسنة  8بالقانون ا حتادي 

باااالزاه الزوجاااة باااالعودة ملساااكن الزوجياااة بعاااد اباااوت تاااوىري      مثاااال مكااام

  ومالامته.

  

 203 32 (14/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  754)الطعن رقم   

8 - 

 

 
 

 
 

- 

قضاا امكم بالزاه الطاعنة بالرجوع إىل بيت الزوجية والدلول يف طاعة زوج ا 

مان قاانون األحاوال الشخصاية      54ت علياه املاادة   املطعون ضد  استنادا  إىل ما نص

على امقوق والواجباات املتبادلاة باني الازوجني ومن اا املساا نة الشارعية وحسان         

املعاشرة وتبادل ا حتاه والعطف واحملاىظة على لري األسرة وهاو ماا   يتااتى إ     

 بوجود الزوجني معا  يف مسكن واحد والطي ابت توىري . صحيح. 

من قانون األحوال الشخصية مان   56نة بأن ما  انت تنص عليه املادة نعي الطاع

وجااو  طاعااة الزوجااة زوج ااا وهااو مااا  اناات تسااتند إليااه احملااا م يف ذلااك قااد    

 . غري سديد. علة ذلك. 2020لسنة  852ال يت باملرسوه بقانونني 

  

 290 46 (8/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  489)الطعن رقم   
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 دعــــــــوى ــ دفــــــــوع 
 دعــــــــوى

 الصفحة القاعدة

 

1 
 
 

- 

 مصـــروفـــات الــــدعــــوى)و( 

وجو  ساداد الرسام والتاامني يف الطعان باالنق  لاالل االااة أيااه عما  تالياة           

ذلااك األمااد يعتااي  لتاااري  إيااداع صااحيفة الطعاان. إيااداع الرساام او التااامني بعااد   

ماان قااانون  177 ااأن مل يكاان ويرتااب عااده قبااول الطعاان شااكال . املادتااان    

مااان قااارار جملاااس  19، 2018لسااانة18اإلجااارااات املدنياااة معدلاااة بالقاااانون  

املعاادل لاابع  أحكاااه الالئحااة التنظيميااة لقااانون      2020لساانة  33الااوزراا 

  اإلجرااات املدنية. مثال .

  

 320 51 (27/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  528)الطعن رقم   

 دفــــــــوع

 الـعـنـاويـن الـفـرعـيـة:

 الــــــدفع بعــــــدم ا ختصــــــاص - )أ(
 

 الـــدفع بعـــدم جـــواز نظـــر الـــدعوى - )د(

 

 الـــدفع بعـــدم قبـــول الـــدعوى - ) (
 

 الــــــدفع بعــــــدم قبــــــول الطعــــــن - )ها(

 

 الــــدفع بعــــدم وــــاع الــــدعوى - )ج(
 

   
 

   ( الـدفـــع بـعــدم ا خـتـصـــاص ) أ  

التصاه حما م الدولة نسائ  األحوال الشخصية اليت ترىع ا الزوجة غري  - 1

املواطنة واليت  ا حم  إقامة بالدولاة علاى زوج اا األجانيب ولايس لاه ماوطن أو        

  من قانون األحوال الشخصية. 6حم  إقامة معروص يف اخلارج. املادة 

  

 297 47 (13/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  74م )الطعن رق  

ابوت إقامة املدعية وهي أجنبية دال  الدولة و أن دعواها ترمي إىل التطليل وأداا  - 2

مخلر امل ر ونفقة عدت ا وهى ضمن مسائ  األحوال الشخصية وعده ابوت موطن 

نيب يف اخلااارج ينعقااد معااه أو حماا  إقامااة معااروص وحماادد للماادعى عليااه وهااو اجاا 

 ا لتصاه حملا م الدولة . انت اا امكم إىل ذلك. صحيح.

  

 297 47 (13/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  74)الطعن رقم   

   ) ب ( الـدفــع بعــــدم قبـــول الــدعوى  

ضاا ا علااى هنااة   عااده قبااول الاادعوة يف مسااائ  األحااوال الشخصااية إ  بعااد عر      - 1

التوجياه ا ساري إ  ماا اسااتثنى بانص لااه. أسااس ذلااك . قضااا امكام بعااده         

قبااول طلااب الطاعنااة الاازاه املطعااون ضااد  بااأن يساالم ا بطاااقتى البنااك اخلاصااتني   

 باحملضونني لعده سبل عرض ما على هنة التوجيه ا سري. صحيح. 

  

 136 20 (24/5/2021جلسة  –ة ق . أ أحوال شخصي 15س  2021لسنة  256رقم  )الطعن  
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 دفــــــــوع 
 دعــــــــوى

 الصفحة القاعدة

ش ادة التوجيه األسري الثابت ب ا تعطر الصلح بني األطراص واليت تقده إىل  - 2

احملكمااة عنااد قيااد الاادعوة. صااالحيت ا ملاادة شاا رين ماان تاااري  إصاادارها. 

لقاضاااي قفاااظ امللاااف وإ  تظااا   اااط  الشااا ادة شااارط ذلاااك. صااادور أمااار ا

صالحيت ا  إىل ان يصدر هطا ا مار. أسااس ذلاك وعلتاه. اعتباار ميعااد قياد        

الدعوة مفتوحا ماا دامات قاد للات األوراق مان صادور هاطا ا مار. فالفاة          

امكاام املطعااون ىيااه هااطا النظاار وقضااا   بعااده قبااول الاادعوة املتقابلااة         

اري  إصاادارها ودون أن تاابني صاادور قاارار لقياادها بعااد ماارور شاا رين ماان تاا 

 القاضي قفظ امللف. فالفة للقانون ولطأ يف تطبيل القانون. 

  

 143 21 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  246)الطعن رقم   

وجااو  أن يكااون طرىااا اخلصااومة أهااال للتقاضااي و إ  قاااه مقااام م ماان        - 3

ه اخلصاام بتحاارة أهليااة لصاامه يف. وجااو  أن ترىااع      ميثلاا م قانونااا. التاازا  

الاادعوة ماان ذي أهليااة علااى ذي أهليااة. ختلااف ذلااك الشاارط برتااب بطااالن       

اخلصااومة برمت ااا. وجااو  تصااحيح ا يف ذات مرحلااة التقاضااي الاايت ختلااف  

 ىي ا هطا الشرط. تعلقة بالنظاه العاه. 

  

 150 22 (31/5/2021سة جل –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  290)الطعن رقم   

إقامة الادعوة ا بتدائياة علاى الطااعن بشخصاه باالرغم مان صادور حكام           - 4

بتعاايني والدتااه قيمااا شاارعيا عليااه إلصااابته بتخلااف عقلااى وصاادور امكاام  

ا بتدائي دون تصحيح شك  الدعوة بالتصااه القايم علياه برتاب بطالناه.      

 علة ذلك. مثال.

  

 150 22 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15 س 2021لسنة  290)الطعن رقم   

نعى الطاعنة لرى  امكم طلبي ا استداد الرسوه الدراسية اليت سددت ا  - 5

للبنااتني  غااري مقبااول مااا داه مل تكاان ماان الطلبااات املعروضااة علااى هنااة         

 التوجيه األسري. 

  

 15 23 (14/6/2021جلسة –ةق . أ أحوال شخصي 15س  2021لسنة  146، 137)الطعنان رقمى   

6 - 

 

 

 

- 

الدعوة املتعلقة نسائ  األحوال الشخصية. وجو  عرض ا على هنة التوجيه 

ا سري  شرط لقبو ا اماه احملكمة. استثناا مسائ  الوصية و اإلرشاد وما 

يف حكم اااا والااادعاوي املساااتعجلة والوقتياااة و األوامااار املساااتعجلة والوقتياااة       

 والطالق.   دعاوة إابات الزواج

للااو طلبااات الطاعنااة اماااه التوجيااه ا سااري ماان طلااب باادل تاايااث مسااكن          

 امضانة جيعله غري مقبول اماه احملكمة. مثال. 

  

 170 26 (21/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  298)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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- 

استثناا دعوة الطاالق مان عرضا ا ابتاداا  علاى هناة التوجياه األساري قبا           

 إقامت ا. 

الطلبااات املتتبااة عاان الطااالق  مااخلر امل اار ونفقااة العاادة واملتعااة وأجاارة        

مساااكن امضاااانة و أجااارة امضاااانة تقبااا  وأن مل تعااارا علاااى التوجياااه  

الق وتبعااا بعااد قضاااا    األسااري متااى  اناات قااد ابااديت تابعااة لطلااب الطاا       

احملكمااة بااه. الاادىع بعااده قبو ااا لعااده  ساابل عرضاا ا علااى هنااة التوجيااه    

 األسري. غري سديد. أساس ذلك. 

  

 259 42 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  415)الطعن رقم   

   ) ج ( الـدفـــع بـعــدم وـــاع الـدعـــوى  

   449ــادم صـــ : تقـــ راجــــع  

   ) د ( الـدفـع بـعــدم جــواز نــظر الـدعـوى  

مرور أ ثر من اربع سنوات على ا تفاق ا سري امليه باني الطارىني بشاأن     - 1

حتدياد نفقااة احملضاونني وملحقات ااا واباوت ت ااري الظاروص املعيشااية وازدياااد     

يلحل ب ا مقبولة.  حاجات األو د جيع  من دعوة اماضنة بزيادة النفقة وما

 نعي الطاعن نخالفة امكم ا تفاق ا سري بين ما. على غري أساس. 

  

 199 31 (14/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  314)الطعن رقم   

ا حكاااه وا تفاقااات الاايت نثابااة سااند تنفيااطي املتعلقااة نسااائ  األحااوال      - 2

بطاة باالظروص الناى صادرت يف ظلا ا. جاواز       الشخصية  ا حجية مخقتة مرت

 رىع النزاع بشأن ا مرة ألرة إىل القضاا إذا ت ريت تلك الظروص.

  

 199 31 (14/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  314)الطعن رقم   

استمرار الشقاق بني الزوجني بعد رى  الدعوة األوىل بطلب التطليل مانعا   - 3

بعده جواز نظر الدعوة الثانية بطلب التطليال. اعتباار امكام     من امكم

يف األوىل ذات حجية موقوته واعتباار اساتمرار الشاقاق باني الازوجني نثاباة       

وقائع جديدة جتيز رىع دعوة اانية. أساس ذلك. نعي الطاعن علاى امكام   

يف الاادعوة الثانيااة إذ مل يقاا  بعااده جااواز نظرهااا لسااابقة الفصاا  ىي ااا         

 ىل. على غري أساس. با و

  

 211 34 (26/7/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 366، 360)الطعنان رقمي   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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- 

حجياااة ا حكااااه الباتاااة الصاااادرة يف دعااااوة األحاااوال الشخصاااية مخقتاااة     

مرار بقااااا األوضااااع واألحاااوال الااايت صااادر علاااى أساسااا ا ومشاااروطه باسااات

امكم األول على حا ا وعده ت ريها. ت ري تلك األوضاع برتب زوال حجياة  

 امكم وجييز نظر النزاع.  

مثال لسبل القضاا برى  أجرة لادمة ومصااريف اساتقدام ا لعاده املاالاة     

 ام ابوت  توىر شروط ا  يف الدعوة الثانية.

  

 229 36 (2/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  280رقم  )الطعن  

5 - 

 

 

- 

صادور حكاام وحيازتااه قااوة ا ماار املقضااي مينااع اخلصااوه يف الاادعوة الاايت  

صدر ىي ا من العودة إىل مناقشة نفس املساألة الايت ىصا  ىي اا باأي دعاوة       

  يسبل إاارته. تالية يثار ىي ا هطا النزاع ولوبأدلة قانونية أو واقعية مل

الدىع بعده جواز نظر الدعوة السابقة الفص  ىي ا جيوز ابدا   يف أية حالة 

 تكون علي ا الدعوة وحتكم به احملكمة تلقائيا . 

  

 313 50 (22/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  61، 25)الطعنان رقما   

   ــوى) هـ ( الـدفـع بـعــدم قبـــول الــدع  

وجو  سداد الرسم والتامني يف الطعن بالنق  لالل االاة أيااه عما  تالياة     - 1

لتاري   إيداع الصحيفة. الساداد بعاد ذلاك التااري  يرتاب عاده قباول الطعان.         

 2018لسانة   18من قانون اإلجرااات املدنية املعدلة بالقانون  177املادتان 

 . مثال. 2020لسنة 33من قرار جملس الوزراا 

  

 166 25 (21/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  102، 89)الطعنان رقما   

مان قاانون اإلجارااات املدنياة.      3/  162عده قبول ا ستئناص طبقاا  للماادة    - 2

مناطه. للو صحيفته من األسبا  الايت يساتند إلي اا املساتأنف يف اساتئناىه      

اهلسااة األوىل.  فايااة صااياغة األساابا     أو تراليااه يف بيان ااا إىل مااا بعااد  

 بصورة جمملة. ما دامت هط  العمومية   تخدي إىل الشك يف تلك األسبا . 

  

 331 54 (6/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  430)الطعن رقم   

ايراد املستأنف يف صحيفته استئناىه أن امكم املستأنف قد شابه الفساد  - 3

ا سااتد ل واخلطااأ يف تطبياال القااانون والقصااور يف التساابيب و اإللااالل   يف

قاال الاادىاع ااام اباادا   يف لتام ااا تفصاايالت طلباتااه. اعتبااار  بيانااا  اىيااا  

ألسااابا  ا ساااتئناص. النعاااي بعاااده قباااول ا ساااتئناص خللاااو صاااحيفته مااان      

 األسبا . على غري أساس.

  

  
 331 54 (6/10/2021جلسة  –وال شخصية ق . أ أح 15س  2021لسنة  430)الطعن رقم 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  عي  بالديون اليت على املنفال عناد حتدياد املباالغ الواجباة علياه يف نطااق         - 1

 النفقة وما يتفرع عن ا  أجرة مسكن وغريها. نعي الطاعن املخسس علاى 

أن عليه ديون ختصم  ا أقساط ش رية من راتبة و أن ما يبقي لاه مان راتباه    

   يناسب املبالغ اليت الزمه ب ا امكم. غري سديد. 

  

 229 36 (2/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  280)الطعن رقم   

املنفل   ينظر  للنفقة امتياز على سائر الديون. مخدة ذلك   وجود ديون على - 2

إليه عند تقدير نفقته على األو د. جسك الطاعن بأن له زوجة ينفال علي اا.   

 غري مقبول. 

  

  
 327 53 (4/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  557)الطعن رقم 

 ) ر (
 رجـعــــة ــ رسوم قضـــائيــة ــ رؤيـــــة

 رجـعــــة

1 - 

 
 
 

- 

 
- 

. وقوع ا باللفظ أو بالكتابة وعند العجز عن ما ىباإلشاارة املف وماة   الرجعه

. وقوع ا  طلك بالفع  مع النية. وجو  إعاله الزوجة ب ا لالل ىتة العدة. 

 أساس ذلك. 

صااحة امكاام القاضااي بعابااات  ااون الطاااعن قااد طلاال زوجتااه املطعااون       

 ضدها مستندا  إىل تاري . اإلقرار اماص  منه. 

  نااا أقاار بااه ماان أنااه راجع ااا لعااده حتديااد تاااري  هااط  الرجعااة عاده اعتااداد 

مان قاانون    109ولعده إاباته بأنه قد اعلم ا ب اا إعماا  ملاا تساتوجبه املاادة      

 األحوال الشخصية. صحيح. أساس ذلك وعلته. 

  

 48 7 (17/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  723)الطعن رقم   

ملطلقة متعة إذا علل الازوج الطاالق علاى مساألة آتات ب اا الزوجاة        استحقاق ا - 2

 ما لو قال  ا إذا لرجت من البيت ىانت طالل ىفعلت. أساس ذلك وعلته. 

 مثال. 

  

  
 83 14 (18/4/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 43، 28)الطعنان رقما 

   أساس ذلك وعلته. مثال. استحقاق املطلقة رجعيا  نفقة لالل العدة.  - 3

  
 220 35 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  396)الطعن رقم 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ف وماة  ماا   الرجعه. تقع باللفظ أو الكتابة وعند العجز عن ما باإلشارة امل

 تقع بالفع  مع النية. توال وجيب ا عالن ب ا لالل ىتة العدة. 

للو األوراق مما يثبت توايل الرجعة وللوها مما يثبت إعاله املطعون ضدها 

 ب ا وقضاا امكم برى  دعوة الطاعن بعابات صحة الرجعة. صحيح. 

  

  
 310 49 (15/9/2021سة جل –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  401)الطعن رقم 

5 - 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 ابوت الطالق أماه القاضي بش ادة شاهدين أو باإلقرار.

   حيكم القاضي بالطالق إ  إذا حتقل من توىر واحد ىي ما.

ميني اإلنكار   توجه إىل اخلصم املنكر إ  يف الدعاوة املالية أوا ئلة إىل 

 املال.

ابااات طالق ااا ماان املطعااون ضاادها   قضاااا امكاام باارى  طلااب الطاعنااة إ 

تأسيسا على انكار األلري يف مجيع مراح  التقاضي ما ادعته الطاعنة من 

ارسااله  ااا رسااالة الواتسااا  الاايت تضامن أنااه طلق ااا طلقااة مكملااة للااثالم   

وعده تقدمي ا أي واحد من الدليلني املشار إلي ماا علاى واقعاة الطاالق الايت      

 ار إليه. صحيح. ادعت ا ورى   توجيه ميني ا نك

جسك ا بوقوع الطالق بالكتاباة مان لاالل رساالة الواتساا  املشاار إلي اا        

غااري مقبااول مااا داه قااد انكرهااا املطعااون ضااد  ومل تثباات الطاعنااة باادلي       

 مقبول نسبت ا إليه. 

  

  
 354 59 (18/10/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 571،554)الطعنان رقما 

الزوج بعد انقضاا إرجاع زوجته إىل عصمته يف العدة   يقبا  إ ببيناة    ادعاا - 6

ولو تصادق الزوجان على الرجعة. أساس ذلك وعلته. قضاا امكام بعاباات   

الرجعة برغم للو األوراق مما يثبت ادعاا الزوج أناه ارجاع زوجتاه يف العادة.     

 فالفة للقانون. 

  

  
 360 60 (25/10/2021جلسة  –أ أحوال شخصية ق .  15س  2021لسنة  582)الطعن رقم 

 رجـعــــة ــ رسوم قضـــائيــة
وجو  سداد الرسم والتامني يف الطعن بالنق  لالل االاة أيااه عما  تالياة     - 1

لتاري   إيداع الصحيفة. الساداد بعاد ذلاك التااري  يرتاب عاده قباول الطعان.         

 2018لسانة   18ة بالقانون من قانون اإلجرااات املدنية املعدل 177املادتان 

 . مثال. 2020لسنة 33من قرار جملس الوزراا 

  

  
 166 25 (21/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  102، 89)الطعنان رقما 
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 رسوم قضـــائيــة ــ رؤيـــــة
 رســوم قضــائــية

 الصفحة القاعدة

النق  لالل االاة أيااه عما  تالياة    وجو  سداد الرسم والتامني يف الطعن ب - 2

لتاري  إيداع صحيفة الطعان. إياداع الرسام او التاامني بعاد ذلاك األماد يعتاي         

مان قاانون    177 أن مل يكن ويرتب عده قباول الطعان شاكال . املادتاان     

ماان قاارار جملااس   19، 2018لساانة18اإلجاارااات املدنيااة معدلااة بالقااانون  

أحكااه الالئحاة التنظيمياة لقاانون     املعادل لابع     2020لسنة  33الوزراا 

 اإلجرااات املدنية. مثال. 

  

  
 320 51  ( 27/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  528)الطعن رقم 

عده إيداع طالب الرجوع مبلغ التامني املقرر لطلاب الرجاوع املنصاوه علياه      - 3

 2021لساانة  15 مكااررا  ماان املرسااوه بقااانون احتااادي رقاام     187باملااادة 

بتعدي  بع  أحكااه قاانون اإلجارااات املدنياة الصاادر بالقاانون ا حتاادي        

 برتب عده قبول الطلب. مثال.  1992لسنة  11رقم 

  

  
 376 64 (15/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة   7)طلب رجوع رقم 

 رؤيـــــة
سالطة حمكماة املوضاوع. وجاو       حتديد زمن الر ياة ووقت اا ومكان اا مان     - 1

   مراعاة مصلحة احملضون وتقدمي ا على مصلحة ا بوين. أساس ذلك. مثال. 

 117 19 (10/5/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما   

أماار مبياات احملضااون أاناااا وقاات الر يااة عنااد احملكااوه لااه بالر يااة أو عنااد     - 2

يادل  يف سالطة القاضاي عناد امكام بتحدياد وقات الر ياة          اماضنة مما

 1150ماان القاارار الااوزاري   12مراعيااا يف ذلااك مصاالحة احملضااون. املااادة   

 . مثال. 2012لسنة 

  

 327 53 (4/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  557)الطعن رقم   

كماااة بالر ياااة  جاااواز أن يبيااات احملضاااون عناااد غاااري حاضااانته. قضااااا احمل    - 3

وا صااطحا  دون املبياات ممااا ياادل  يف نطاااق ساالطة احملكمااة التقديريااة    

 بالنظر إىل سن احملضون ووو . مثال. 

  

 405 70 (6/12/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  688)الطعن رقم   
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 ) ز (
 زواج

 زواج

 الصفحة القاعدة

ألبااوين مااا داماات الرابطااة الزوجيااة قائمااة  حضااانة األو د حاال مشااتك بااني ا - 1

بين ماا. النعااي املتعلال باارى  امكاام إساناد امضااانة إىل ا ه الطاعنااة يف    

دعواهااا املتضاامنة طلااب تطليق ااا. علااى غااري أساااس. مااا داه قااد رىاا  طلااب  

 التطليل. 

  

 1 1 (11/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  730)الطعن رقم   

2 - 

 

 

 

- 

القضاا باخللع إذا مل يتاا الزوجان. شارطة. اباوت تعنات الازوج يف رىا       

اخللاااع واخلاااوص علاااى عاااده إقاماااة الااازوجني مااادود اهلل املتعلقاااة باميااااة    

الزوجية. استقالل حمكمة املوضوع بتقدير مدة تواىر هطين الشرطني. ماا  

 داه سائ ا . 

 ين الشرطني. مثال للقضاا برى  طلب اخللع لعده تواىر أي من هط

  

 54 8 (1/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  47)الطعن رقم   

3 - 

 

- 

 

- 

عقااد الاازواج. ماان شااروطه. حضااور شاااهد رجلااني بااال ني عاااقلني سااامعني       

  اله املتعاقدين ىاهمني أن املقصود به الزواج .

تتتاب أااار     الزواج الصحيح. مااتواىرات ار اناه وشاروطه وانتفات موانعاه.     

 منط انعقاد . 

الزواج الفاسد بعد الدلول يتتب عليه األق  من امل ر املسمى وابوت النسب 

وحرمة املصاهرة والعدة والنفقة. ما دامت املرأة جاهلة ىسااد العقاد. أسااس    

 ذلك. 

  

 59 10 (3/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  22)الطعن رقم   

4 - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

إقاارار الطاعنااة بااأن املطعااون ضااد  تزوج ااا بااأن احضاار مأذونااا  شاارعيا  يف      

املسكن و تب بين ما عقد زواج دون ش ود ومل يكن مع ا أحد من ال ري 

جيع  الزواج باطال . يتتب عليه إابات نسب الطف  الناتج عان هاط   العالقاة    

 بني الطرىني. 

وا أن املطعاااون ضاااد  قاااد اساااتماع حمكماااة البداياااة للشااا ود الاااطين امجعااا 

الااايهم بزواجاااه مااان الطاعناااة واعتاااداد احملكماااة بتلاااك الشااا ادة إلاباااات  

املسااا نة والعشاارة توصااال  إلابااات الاازواج مااع ىساااد  الااطي يرتااب إابااات        

 النسب. صحيح. 

قضااا ها بعابااات نسااب الطفاا  للمطعااون ضااد  بعااد مااا اباات لاادي ا الفااراو    

 ضد  لوقوع الزواج باطال . صحيح.  وبالتفريل  ىورا  بني الطاعنة واملطعون

  

 59 10 (3/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  22)الطعن رقم   
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 زواج
 زواج

 الصفحة القاعدة

5 - 

 

 

 

 

- 

مان قاانون األحاوال الشخصاية علاى حال املساا نة         54النص يف املادة 

ري ا ساارة الشارعية وحساان املعاشارة وتبااادل ا حاتاه والعطااف علاى لاا    

 حقااوق وواجبااات متبادلااة بااني الاازوجني   يتااأتى إ  بوجااود الاازوجني 

معا  يف مسكن واحد. أار ذلك. الزاه الزوجة بالدلول يف طاعاة الازوج   

 ما داه قد وىر  ا مسكنا  للزوجية ومل  يثبت تضررها منه.

من قانون األحاوال الشخصاية مان     56ال اا ما  انت تنص عليه املادة 

لساانة  8،5"طاعتااه باااملعروص" نوجااب املرسااومني بقااانون رقمااا عبااارة 

.   أااار لااه علااى وجااو  الاازاه الزوجااة بطاعااة زوج ااا بالاادلول يف  202

 مسكن الزوجية. أساس ذلك وعلته. 

  

 70 12 (17/3/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  30، 21)الطعنان رقما   

زواج وليس طالقاا.   يتتاب علياه مان ا ااار      التفريل للعلة ىس  لعقد ال - 6

املالياة إ  مااا يتتااب علااى الفساا . ماخدة ذلااك. عااده اسااتحقاق املفسااوخ   

زواج ا نفقة عدة أو متعة. أسااس ذلاك وعلتاه. التازاه امكام املطعاون       

 ىيه هطا النظر وقضا   برى  طليب نفقة العدة واملتعة. صحيح. 

  

 105 17 (26/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  198)الطعن رقم   

7 - 

- 

- 

 من قانون األحوال الشخصية. 110اخللع وشروطه يف معنى املادة 

 من شرط القضاا به رى  الزوج له تعنتا ومضارة الزوجة.

للو األوراق مما يفيد وجود رى  من جانب املطعون ضد  للخلاع تعنتاا    

لاارية اخللااع. فالفااة امكاام  ومضااارة الطاعنااة يرتااب رىاا  طلااب األ 

 املطعون ىيه هطا النظر فالفة للقانون ولطأ يف تطبيقه. 

  

 154 23 (14/6/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  146، 137)الطعنان رقمى   

رى  امكم القضاا للطاعنة نخلر صداق ا تأسيسا علاى للاو    - - 8

 م ر. صحيح. وايقة الزواج مما يفيد وجود مخلر 

جسك ا بوجود حمرر عرىاى اابات باه أن الطارىني اتفقاا علاى أن        -

درهاام يف أحااد أقاار     120000ياادىع املطعااون ضااد  للطاعنااة مبلااغ     

ا جلااني. غااري مقبااول باعتبااار  وعاادا  ي ااطا املبلااغ ولاايس م اارا يف الفقااه   

 املالكي. مثال. 

  

  
 170 26 (21/6/2021جلسة  – ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  298)الطعن رقم 
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 الصفحة القاعدة

9 - 

 

 

- 

لروج  ال الزوجني من البيت أو للعم  وىقا  للقانون أو الشرع أو العرص أو 

مقتضي الضرورة  يعتي إلال  با لتزامات الزوجية. على القاضاي مراعااة   

 مصلحة األسرة يف    ذلك. أساس ذلك.

املطعاون ضادها زوجتاه عاده العما  عناد العقاد         عده اشتاط الطااعن علاى  

وعده ابوت تضرر  أو تضرر األسرة مان عما  الزوجاة مان لاالل عملا ا ماع        

ابوت مشروعية عمل ا وهوحل تكفله القوانني جيع  من طلبه الزام ا بتك 

 عمل ا. غري مقبول. 

  

 181 28 (30/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  253)الطعن رقم   

10 - 

 

 

 

- 

عالقاااة الااازواج   تناااتج أاارهاااا إ  بتواجاااد الااازوجني يف مساااكن الزوجياااة   

واسااتقرارهما معااا  يف املسااكن املالئاام واملناسااب ما مااا املااوىر ماان طاارص  

ماان قااانون األحااوال الشخصااية وبعااد تعاادي     75،  74،  56الاازوج. املااواد 

 .2019لسنة  8املادة األلرية بالقانون ا حتادي 

مثااال مكاام بااالزاه الزوجااة بااالعودة ملسااكن الزوجيااة بعااد ابااوت تااوىري        

 ومالامته. 

  

 203 32 (14/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  754)الطعن رقم   

11 - 

 

 

 

 

 

- 

قضااا امكام بااالزاه الطاعناة باالرجوع إىل بياات الزوجياة والادلول يف طاعااة       

مان قاانون األحاوال     54ا  إىل ماا نصات علياه املاادة     زوج ا املطعون ضد  استناد

الشخصااية علااى امقااوق والواجبااات املتبادلااة بااني الاازوجني ومن ااا املسااا نة      

الشرعية وحسن املعاشرة وتبادل ا حتاه والعطف واحملاىظة على لري األسرة 

وهو ما   يتاتى إ  بوجود الزوجني معاا  يف مساكن واحاد والاطي ابات تاوىري .       

 . صحيح

من قانون األحوال الشخصاية   56نعي الطاعنة بأن ما  انت تنص عليه املادة 

من وجو  طاعة الزوجة زوج ا وهاو ماا  انات تساتند إلياه احملاا م يف ذلاك        

 . غري سديد. علة ذلك. 2020لسنة  852قد ال يت باملرسوه بقانونني 

  

 290 46 (8/9/2021 جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  489)الطعن رقم   

امكم باخللع. مان شاروطه. وجاو  أن يثبات أماران أحادهما رىا  الازوج          - 12

اخللااع تعنتااا  ورغبااة منااه يف مضااارة الزوجااة والثاااني أن يصاا  التناااىر بااني         

الزوجني وعده رغبة    من ما يف الثاني إىل حد  اص معه أ  يقايم  ا    

ة ماع  اباوت ذلاك بادلي  لادة      من ما حادود اهلل إذا اساتمرت العالقاة الزوجيا    

 القاضي مقبول   بكاله مرس  من الزوجة عار عن الدلي . مثال. 

  

 323 52 (4/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  550)الطعن رقم   
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 زواج ــ سـنـد تـنـفـيـذي
 زواج

 الصفحة القاعدة

بالعقااد الصااحيح إذا ساالمت الزوجااة املاادلول ب ااا جتااب نفقت ااا علااى زوج ااا  - 13

نفس ا إليه ولو حكما .   تسق  إ  با داا أو ا براا.   تتأار بادعاا الزوج 

أن زوجته تر ت مسكن الزوجيه دون إذن منه . ما مل يثبت ذلك بعقرارها  

 أو بينه. مثال. 

  

 331 54 (6/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  430)الطعن رقم   

 ) س (
 سـنـد تـنـفـيـذي

الصاالح الااطي يااتم بااني األطااراص اماااه هنااة التوجيااه ا سااري لااه قااوة السااند   - 1

التنفيطي. عاده جاواز الطعان ىياه باأي طريال مان طارق الطعان. جاواز إقاماة            

دعاااوة بطلاااب ال ائاااه أو تعديلاااه إذا ماااا لاااالف أحكااااه قاااانون األحاااوال        

 الشخصية. أساس ذلك. 

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   

2 - 

- 

 عده صحة التنازل عن نفقة األو د أو حضانت م .

  يلزه اماضنة تناز ا عن حضانة من  ا امل يف حضانته من احملضونني 

سواا  ان ذلك التنازل حص  يف نطاق اخللع أو حص  لارج ذلاك . أسااس   

 ذلك وعلته. 

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   

اتفاق الطاعنة واملطعون ضد  اماه هنة التوجياه ا ساري علاى انتقاال حضاانة       - 3

األو د من الطاعنه إىل املطعون ضد    يلزم ا و  يتتب عليه سقوط حق ا يف 

بنااد ا تفاااق املتعلاال بااطلك وبعابااات  امضاانة. قضاااا امكاام ا بتاادائي بعل اااا 

 حضانة األو د لوالدت م الطاعنة. صحيح. علة ذلك.

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   

ا حكااااه وا تفاقاااات الااايت نثاباااة ساااند تنفياااطي املتعلقاااة نساااائ  األحاااوال    - 4

ة بالظروص النى صدرت يف ظل ا. جاواز رىاع   الشخصية  ا حجية مخقتة مرتبط

 النزاع بشأن ا مرة ألرة إىل القضاا إذا ت ريت تلك الظروص. 

  

 199 31 (14/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  314)الطعن رقم   

مرور أ ثر مان ارباع سانوات علاى ا تفااق ا ساري املايه باني الطارىني بشاأن            - 5

احملضااونني وملحقات ااا وابااوت ت ااري الظااروص املعيشااية وازدياااد      حتديااد نفقااة  

حاجات األو د جيع  من دعوة اماضنة بزياادة النفقاة وماا يلحال ب اا مقبولاة.       

 نعي الطاعن نخالفة امكم ا تفاق ا سري بين ما. على غري أساس.

  

 199 31 (14/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  314)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ) ش (
 شـريـعــة إسـالمـيــة ــ شــهــــــادة

 شريعة إسالمية

 الصفحة القاعدة

 شـريـعــة إسـالمـيــة

1 - 

 

 

- 

 

 

- 

تقاادير مصاالحة احملضااون وحتديااد ماان تتااوىر مصاالحة احملضااون يف البقاااا     

عند  من اماضنني. من سلطة حمكمة املوضوع متى أقامت قضاااها علاى   

 أسبا  سائ ة. 

ساالطت ا يف مااد ساان حضااانة احملضااون ولااو جتاااوز ساان حضااانة النساااا إىل   

البلو  بالنسبة للط ر وإىل الزواج بالنسبة لالنثى متى رأت يف ذلك حتقيقاا  

 ملصلحة احملضون.

  الزاه علي ا بتخيري احملضون أو ا عتداد برغبته أو ا ستجابة  ا يف حاال  

 ذلك وعلته. مثال. جسكه أو التيار  البقاا مع أي. أساس 

  

 20 4 (18/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  708)الطعن رقم   

انت ااااا امكااام إىل عاااده أحقياااة الطااااعن يف طلاااب اساااتداد النفقاااة الااايت    - 2

قبضت ا املطعون ضدها قب  انتقاال إقاامت م إلي اا وأن ذلاك حيما  علاى أناه        

ضدها يف ا نفااق وماا داه مل يباادر إىل     قصد التوسعة على من بيد املطعون

 املطالبة باسقاط ا. صحيح. أساس ذلك وعلته.

  

 20 4 (18/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  708)الطعن رقم   

استحقاق املطلقة متعة إذا علل الازوج الطاالق علاى مساألة آتات ب اا الزوجاة         - 3

بيت ىانت طالل ىفعلت. أساس ذلك وعلته.  ما لو قال  ا إذا لرجت من ال

 مثال. 

  

 83 14 (18/4/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   

ادعاا الزوجة اليت   تسكن مع زوج ا اماضر يف بيتاه أناه   ينفال علي اا يف      - 4

وجاة يف قو اا   املدة السابقة على رىع الدعوة وانكاار الازوج ذلاك. صادقت الز    

بشرط أن حتلف على ذلك. علة ذلك . قضاا امكم بنفقاة للطاعناة ملادة ساتة     

أش ر سابقة على رىع الدعوة بعد أن حلفات أن املطعاون ضاد  مل يتفال علي اا      

 طوال املدة وهي لارج بيت الزوجية. صحيح.

  

 83 14 (18/4/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   

التفريل للعلة ىس  لعقد الزواج وليس طالقا.   يتتب عليه من ا اار املالية إ  ماا   - 5

يتتب على الفس . مخدة ذلك. عده استحقاق املفسوخ زواج اا نفقاة عادة أو متعاة.     

أساس ذلك وعلته. التزاه امكم املطعون ىيه هاطا النظار وقضاا   بارى  طلايب      

 صحيح. نفقة العدة واملتعة. 

  

 105 17 (26/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  198)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شـريـعــة إسـالمـيــة 
 شريعة إسالمية

 الصفحة القاعدة

اليمني املتممة عند الفق اا اليت تتم نصا  ابوت الدعوة. حل املادعى يف أن   - 6

متاى  اان معاه شااهد واحاد       يتمم نصا  ابوت دعوا  املالياة بايمني حيلف اا   

أساس ذلك.   جمال إلعما ا يف دعوة الطاعنة املتعلقة باضرار زوج اا ب اا   

 باعتبارها ليست دعوة مالية. نعي الطاعنة بعده توجي  ا. على غري أساس. 

  

 154 23 (14/6/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 146، 137)الطعنان رقمى   

7 - 

 

- 

مكام القضااا للطاعناة ناخلر صاداق ا تأسيساا علاى للاو وايقااة         رىا  ا 

 الزواج مما يفيد وجود مخلر م ر. صحيح. 

جسااك ا بوجااود حماارر عرىااى ااباات بااه أن الطاارىني اتفقااا علااى أن ياادىع     

درهام يف أحاد أقار  ا جلاني. غاري       120000املطعون ضاد  للطاعناة مبلاغ    

 يف الفقه املالكي. مثال.  مقبول باعتبار  وعدا  ي طا املبلغ وليس م را

  

  
 170 26 (21/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  298)الطعن رقم 

مثااال مكاام ماان حمكمااة الاانق  يف منازعااة الوراااة يف نسااب بعضاا م إىل  - 8

 مورا م بعد الوىاة وإدلا م يف صك حصر اإلرم. 
  

  
 176 27 (23/6/2021جلسة  –وال شخصية ق . أ أح 15س  2021لسنة  173)الطعن رقم 

بدل اخللع ليس بالزه أن يكون مسااويا مل ار الزوجاة. حتقيال مادة تناساب        - 9

 البدل مما يدل  يف سلطة حمكمة املوضوع. مثال.
  

  
 185 29 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  168)الطعن رقم 

مااا تكبااد  الاازوج ماان مصااروىات يف الاازواج.    الباادل يف اخللااع مراعااى ىيااه  - 10

مااخدة ذلااك.   أساااس شاارعى أو قااانوني لنعااى الطاااعن بعااده تعويضااه عاان    

الضرر الطي مقه بسبب زواجاه مان املطعاون ضادها بعاد أن قضاى بااخللع        

 بين ما. أساس ذلك وعلته.

  

  
 185 29 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  168)الطعن رقم 

11 - 

- 

 قبول ش ادة األخ ألليه. شرط ا. أن يكون ميزا  يف العدالة. 

التفااات امكاام عاان شاا ادة شاااهدي الطاااعن لكون مااا شااقيقيه وللاات         

األوراق مما يفيد ان ماا مايزان. صاحيح . قضاا   بارى  دعاوا  لعجاز  عان         

إابااات ماادعا  ببينااة أو إقاارار ماان املطعااون ضاادها وهااو املكلااف بعاباتااه.           

 ح. صحي

  

  
 256 41 (23/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  417)الطعن رقم 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شـريـعـة إسـالمـيــة ــ شــهـــادة ــ صـــلـح
 شريعة إسالمية

 الصفحة القاعدة

ادعاا الزوج بعد انقضاا إرجاع زوجته إىل عصمته يف العدة   يقب  إ ببينة ولو  - 12

لى الرجعة. أساس ذلك وعلته. قضاا امكم بعابات الرجعة تصادق الزوجان ع

بارغم للاو األوراق مماا يثباات ادعااا الازوج أناه ارجااع زوجتاه يف العادة. فالفااة         

 للقانون. 

  

 360 60 (25/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  582)الطعن رقم   

ن ااا الطااالق إ  إذا اشااتد ال ضااب   يااخار يف صااحة التصاارىات الشاارعية وم - 13

ال ضااب ووصاا  إىل درجااة   ياادري ىي ااا ال ضاابان مااا يقااول ويفعاا  مااا           

 يقصد . مثال. 

  

 373 63 (3/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  189)الطعن رقم   

14 - 

 

- 

حل الزوجة يف امصول على الطالق بسبب ضرر عاده اإلنفااق إذا غاا  عن اا     

 يف مكان جم ول ومل يتك  ا ما   ميكن ألط النفقة منه. زوج ا

ابااوت أن املطعااون ضااد  قااد غااادر الدولااة وان الطاعنااة   تعاارص مكانااه ومل      

يتص  ب ا أو تتص  به و  ينفل علي ا و  على أو دها وحلف ا الايمني الشارعية   

ق. اماااه احملكمااة بااطلك. جيعاا  ماان طلب ااا الطااالق عليااه لل يبااة وعااده ا نفااا      

 مقبول. مثال. 

  

 400 69 (24/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  403)الطعن رقم   

 شــهــــــادة
   420ـات "أدلة اوثبات":شهـــادة الشـهـــود  صـ  إثبـ: ـع راجــ  

 ) ص (

 صـلــــح
ة السااند الصاالح الااطي يااتم بااني األطااراص اماااه هنااة التوجيااه ا سااري لااه قااو        - 1

التنفيطي. عده جواز الطعن ىيه بأي طريل من طرق الطعن. جواز إقامة دعاوة  

بطلب ال ائه أو تعديله إذا ما لالف أحكاه قانون األحوال الشخصاية. أسااس   

 ذلك. 

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   

2 - 

- 

 األو د أو حضانت م . عده صحة التنازل عن نفقة

  يلزه اماضنة تناز ا عن حضاانة مان  اا امال يف حضاانته مان احملضاونني        

سواا  ان ذلاك التناازل حصا  يف نطااق اخللاع أو حصا  لاارج ذلاك . أسااس          

 ذلك وعلته. 

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

488 

 ـررصـــلـح ــ ضـــ
 صـــــلـح

 الصفحة القاعدة

حجية اتفاقات الصلح امااه التوجياه األساري يف مساائ  األحاوال الشخصاية        - 3

نسبية تقب  الت يري  لما ت ريت الظروص وتبدلت األحوال. تبقى قائمة طاملا 

بقيت الظروص واألسبا  الايت صادرت يف ظلا ا قائماة. رىا  طلاب انقااه        

ري ظروىه املادية عما  انات علياه وقاف الفارا     النفقة لعده إابات الزوج ت 

 اماه التوجيه ا سري. صحيح. 

  

 301 48 (13/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  470)الطعن رقم   

 ) ض (
 ضــــرر

قضاا امكم برى  دعوة الطاعنة التطليل للضرر لعده ابوته اعما   للماادة   - 1

بتعاادي  بعاا  أحكاااه   2019لساانة  8نون احتااادي ماان املرسااوه بقااا  118/1

 يف شأن األحوال الشخصية. صحيح.  2005لسنة  28القانون 

  

 1 1  (11/1/2021ق . أ أحوال شخصية جلسة 15س  2020لسنة  730)الطعن رقم   

2 - 

 

- 

وجااو  أن يكااون الضاارر الااطي يسااعى راىااع الاادعوة إىل دىعااه أو إصااالحه        

 من قانون اإلجرااات املدنية. 2ادة بدعوا  قد وقع ىعال . امل

طلاب الطاعنااة الازاه املطعااون ضاد  بسااداد قيماة مساعااات ا ذناني للولاادين يف      

حال عده ت طية شر ة التأمني للقيمة أو يف حال ىقد السماعات. غري مقبول. 

 علة ذلك. 

  

 6 2 (11/1/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

3 - 

 

 

- 

الش ادة بالضرر بني الزوجني إذا  انت ش ادة مساع. شروط ا. تقب  ىي ا شا ادة  

 الط ور واإلنام متى تواىرت يف الشاهد الشروط الشرعية لقبول الش ادة . 

شاا ادة املعاينااة   يقباا  ىي ااا عنااد ىق اااا املااطهب املااالكي إ  رجااالن عااد ن.    

 أساس ذلك. 

  

 79 13 (5/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  136)الطعن رقم   

4 - 

 

 

 

 

- 

قضاا امكم املطعون برى  دعوة الطااعن بتطليال املطعاون ضادها للضارر      

لعده ابوت الضرر بطريل من طرق اإلابات الشرعية وأن ش ادة ش ود الطااعن  

باول شا ادة   غري مقبولة ألن م ألوته ومل يثبات اتصااى م باالتييز املشاتط يف ق    

األخ  ليااه  مااا أن أ ثاارهم نساااا وشاا ادت م شاا ادة معاينااة   شاا ادة مساااع 

 ىال تقب  ىي ا ش ادة النساا. صحيح. 

التمسك  بأن الضرر اابت بأمر امفظ الصادر من النياباة العاماة. غاري مقباول     

 باعتبار  ليس حكما قضائيا  صادرا عن احملكمة. 

  

 79 13 (5/4/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  136)الطعن رقم   
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 ضــــرر
 ضـــــرر

 الصفحة القاعدة

5 - 

 

 

 

- 

إقامة دعوة طالق للمر  الثانية  ستمرار الشقاق بني الزوجني وتعطر اإلصالح 

بين مااا بعااد رىاا  دعااوة طااالق اوىل بين مااا لعااده ابااوت الضاارر يوجااب علااى      

من قانون األحوال الشخصية املعدلاة   1 / 118القاضي تعيني حكمني. املادة 

 . 2019لسنة  8باملرسوه بقانون احتادي

قضاا امكم برى  دعاوة الطاالق الثانياة تأسيساا علاى عاده اباوت الضارر         

وقول منه عده حصول وقائع جديدة بعاد دعاوة الطاالق األوىل تساتوجب بعاث      

 حكمني. فالفة للقانون. 

  

 99 15 (19/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  69)الطعن رقم   

اسااتناد احملكمااة يف إابات ااا للضاارر املوجااب للتطلياال دون بعااث حكمااني إىل     - 6

سبل رىع الزوج دعوة جزائية علاى زوجتاه قضاى ىي اا بياات اا وأن ذلاك ميثا         

اضرارا  نفسيا  ب ا إذ  ان نقدور  تفادي ذلك وامفاظ على ر ائز الزوجية 

ات ا سرة وهو ما دىع ا إىل طلب التطليال  ساتحالة العشارة. قضااا     ومجع شت

 امكم معه بالتطليل دون بعث حكمني. صحيح. 

  

 117 19 (10/5/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما   

ساائ   الضرر املوجب للتطليل هو الطي يتعطر معاه دواه العشارة . تقادير  مان امل     - 7

الواقعية اليت تستق  ب ا حمكمة املوضاوع متاى  اان ساائ ا  لاه أصاله الثابات        

 با وراق ويكفي  ممله. مثال. 

  

 143 21 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  246)الطعن رقم   

8 - 

 

 

- 

ص أو لروج  ال الزوجني مان البيات أو للعما  وىقاا  للقاانون أو الشارع أو العار       

مقتضااي الضاارورة  يعتااي إلااال  با لتزامااات الزوجيااة. علااى القاضااي مراعاااة 

 مصلحة األسرة يف    ذلك. أساس ذلك.

عده اشتاط الطاعن على املطعون ضدها زوجته عده العم  عند العقد وعده 

ابااوت تضاارر  أو تضاارر األساارة ماان عماا  الزوجااة ماان لااالل عملاا ا مااع ابااوت     

كفله القوانني جيع  من طلبه الزام ا باتك عملا ا.   مشروعية عمل ا وهوحل ت

 غري مقبول. 

  

 181 28 (30/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  253)الطعن رقم   

جواز القضاا باخللع وإن  انت النفرة من العشرة الزوجية مان جاناب الزوجاة     - 9

زوجاة يف دعاوة اخللاع مان     وحدها ودون إضرار الزوج ب ا. مخدة ذلك. إعفااا ال 

إابات إضرار الزوج ب ا أساس ذلك وعلته. نعى الطاعن علاى امكام املطعاون    

 على غري أساس.   .ىيه إذ قضى باخللع دون إابات إضرار  باملطعون ضدها

  

 185 29 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  168)الطعن رقم   
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 الصفحة اعدةالق

الباادل يف اخللااع مراعااى ىيااه مااا تكبااد  الاازوج ماان مصااروىات يف الاازواج.      - 10

مااخدة ذلااك.   أساااس شاارعى أو قااانوني لنعااى الطاااعن بعااده تعويضااه عاان    

الضرر الطي مقه بسبب زواجاه مان املطعاون ضادها بعاد أن قضاى بااخللع        

 بين ما. أساس ذلك وعلته.

  

 185 29 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15 س 2021لسنة  168)الطعن رقم   

استمرار الشقاق بني الزوجني بعد رى  الدعوة األوىل بطلب التطليل مانعا   - 11

من امكم بعده جواز نظر الدعوة الثانية بطلب التطليال. اعتباار امكام    

يف األوىل ذات حجية موقوته واعتباار اساتمرار الشاقاق باني الازوجني نثاباة       

قائع جديدة جتيز رىع دعوة اانية. أساس ذلك. نعي الطاعن علاى امكام   و

يف الاادعوة الثانيااة إذ مل يقاا  بعااده جااواز نظرهااا لسااابقة الفصاا  ىي ااا         

 با وىل. على غري أساس. 

  

 211 34 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  366،  360)الطعنان رقمي   

إىل حصول الشقاق بني الزوجني من لالل رى  الزوجاة   استناد امكمني - 12

للصلح وإصراراها علاى الطاالق وانت ائ ماا إىل التفريال بين ماا بطلقاة بائناة        

وقضاا امكم به صحيح.   ينال من ذلك عده ابوت إضرار الزوج بالزوجة 

وابااوت رغبتااه يف إبقاااا العالقااة الزوجيااة قائمااة. النعااي املتعلاال بااطلك. غااري       

 علة ذلك. مقبول.

  

 211 34 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  366،  360)الطعنان رقمي   

التزاه القاضي بتعادي  توصاية امكماني ىيماا لاالف أحكااه القاانون املاادة          - 13

 8من قانون األحوال الشخصية املعدلة باملرسوه بقاانون احتاادة رقام     121/3

مكمني يف نتيجة تقريرها إىل التوصية برى  طلاب  انت اا ا -2019لسنة 

التطليال علااى سااند عااده ابااوت الضاارر علاى الزوجااة ماان زوج ااا وه اا  امااال   

بشااأن حتديااد املساا  ماان الاازوجني متناقصااا  يف ذلااك مااع مااا أوردا  يف طلااب        

التقرياار ماان أن اإلسااااة  مشاات ة بااني الاازوجني وهااو مااا يسااو  التفرياال بااني      

كماااة بتعااادي  توصاااية امكماااني وامكااام باااالتطليل. الااازوجني. قضااااا احمل

 صحيح.

  

 211 34 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  366،  360)الطعنان رقمي   

طلب الزوجة الطالق وعده قياه الزوج بطالق ا بعرادته املنفردة ينفي  شرط  - 14

اا الزوجااة اضاارار اسااتحقاق ا املتعااة. ولااو  ااان الطااالق قضاااا بساابب ادعاا   

 الزوج ب ا أماه احملكمة وقضاا األلرية به بعد ابوت الضرر. علة ذلك.

  

 211 34 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  366،  360)الطعنان رقمي   
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 ضـــــرر

 الصفحة القاعدة

به . اسااتمرار عااده ابااوت الضاارر يوجااب رىاا  دعااوة الزوجااة التطلياال بسااب   - 15

الشقاق بني الزوجني بعد رى  الدعوة و إقاماة الزوجاة دعاوة اانياة وتعاطر      

الصلح يوجب تعيني حكمني . أساس ذلاك انت ااا امكام إىل التفريال باني      

الطرىني بطلقة بائنة ألطا  بتوجياه امكماني وبعاد تعاطر الصالح. صاحيح.       

 على أساس. نعي الطاعن على امكم املتعلل بنفي الضرر. غري قائم 

  

 272 44 (1/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  395)الطعن رقم   

جمرد تقديم الطاعنة بشكوي ضاد املطعاون ضاد  بقسام التوجياه ا ساري        - 16

وتناز ا عن ا قب  إحالة النزاع إىل احملكمة   يعد إقامة من اا لادعوة أوىل   

 يف دعواهااا املاالااة بطلااب التطلياال بطلااب التطلياال تسااتوجب تعاايني حكمااني

 ستمرار الشقاق وتعطر الصلح . النعي من ا باأن تلاك الشاكوة تقاوه مقااه      

دعوة أوىل مما  ان يتعني إحالاة النازاع للحكماني يف دعواهاا هاط  . غاري       

 سديد. 

  

 290 46 (8/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  489)الطعن رقم   

17 - 

 

 

 

- 

حل الزوج يف أن يسكن مع زوجته يف بيت الزوجية من ينفل عليه مان أبوياه   

و أو د  من غريها. شرط ذلك. أ  يلحل الزوجة من ذلك ضرر. ماخدة ذلاك.   

حل الزوجة يف امصول على مسكن مستق  إذا تضررت من الساكنى يف  

 بيت يسكن ىيه مع ا احد من أقار  الزوج.

عائ ا حصول الضرر  ا من السكنى ماع احاد   اعتبار الزوجة مصدقة يف اد

من أقار  زوج ا و  تكلف بعابات ذلك الضرر. علة ذلك. جمارد اطالع ام   

 على امورها اخلاصة. اعتبار  ضررا . أساس ذلك. مثال. 

  

 338 56 (11/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  464)الطعن رقم   

18 - 

 

 

 

- 

 

- 

شقاق بني الزوجني بعد رىا  دعاوة الطاالق للضارر لعاده ابوتاه       استمرار ال

جيياااز للمتضااارر من ماااا أن يرىاااع دعاااوة جديااادة. التااازاه القاضاااي بتعااايني     

حكمني آنطاك متاى تعاطر علاى هناة التوجياه األساري والقاضاي ا صاالح         

 بين ما.

امكمان باخليار يبني التفريل بني الزوجني دون بادل وباني رىا  التفريال     

 إذا ج ال من املس  من الزوجني.بين ما 

عده اشتاط مضي ىتة زمنية معيناة باني الادعوة األوىل والادعوة الثانياة .      

 أساس ذلك. مثال. 

  

 389 67 (22/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  671، 651)الطعنان رقما   
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 الصفحة القاعدة

19 - 

 

- 

حاال الزوجااة يف امصااول علااى الطااالق بساابب ضاارر عااده اإلنفاااق إذا غااا   

 عن ا زوج ا يف مكان جم ول ومل يتك  ا ما   ميكن ألط النفقة منه.

ابوت أن املطعون ضاد  قاد غاادر الدولاة وان الطاعناة   تعارص مكاناه ومل        

 يتصاا  ب ااا أو تتصاا  بااه و  ينفاال علي ااا و  علااى أو دهااا وحلف ااا الاايمني        

الشرعية اماه احملكمة بطلك. جيعا  مان طلب اا الطاالق علياه لل يباة وعاده        

 ا نفاق. مقبول. مثال. 

  

 (24/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  403)الطعن رقم   
69 400 

 ) طـ (
 طـاعـــة ــ طـعـــن ــ طـــــالق ــ طلـــب تفســ" ــ طلــب رجــوع

 طـاعـــة

إابات هنة األحاوال الشخصاية أن املساكن مشاتك يف املادل  واخلادمات        - 1

مااع عائلااة الطاااعن و  يوجااد مطااب  مسااتق  وماان ااام عااده مالامتااه وقضاااا  

 امكم معه برى  دعوة الطاعة. صحيح. 

  

 18 3 (13/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية 15س  2020لسنة  734)الطعن رقم   

2 - 

 

 

 

 

- 

مااان قاااانون األحاااوال الشخصاااية علاااى حااال املساااا نة   54ادة الااانص يف املااا

الشااارعية وحسااان املعاشااارة وتباااادل ا حاااتاه والعطاااف علاااى لاااري ا سااارة   

 حقوق وواجبات متبادلة بني الزوجني   يتأتى إ  بوجود الازوجني معاا  يف   

مسكن واحد. أار ذلك. الازاه الزوجاة بالادلول يف طاعاة الازوج ماا داه قاد        

 للزوجية ومل  يثبت تضررها منه. وىر  ا مسكنا 

من قانون األحوال الشخصية من عبارة  56ال اا ما  انت تنص عليه املادة 

.   أاار  202لسانة   8،5"طاعته باملعروص" نوجب املرسومني بقاانون رقماا   

له على وجاو  الازاه الزوجاة بطاعاة زوج اا بالادلول يف مساكن الزوجياة.         

 أساس ذلك وعلته. 

  

 70 12 (17/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  30،  21رقما  )الطعنان  

  حم  لدعوة الطاعة ما داه قد قضي بتطليال الزوجاة علاى زوج اا طالقاا        - 3

 بائنا  بينونة ص رة   حت  له إ  بعقد وم ر جديدين. مثال. 
  

 117 19 (10/5/2021جلسة  –صيةق . أ أحوال شخ 15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الصفحة القاعدة

4 - 

 

 

- 

لروج  ال الزوجني من البيت أو للعم  وىقا  للقانون أو الشرع أو العرص أو 

مقتضي الضرورة  يعتي إلال  با لتزامات الزوجية. على القاضاي مراعااة   

 مصلحة األسرة يف    ذلك. أساس ذلك.

اط الطااعن علاى املطعاون ضادها زوجتاه عاده العما  عناد العقاد          عده اشت

وعده ابوت تضرر  أو تضرر األسرة مان عما  الزوجاة مان لاالل عملا ا ماع        

ابوت مشروعية عمل ا وهوحل تكفله القوانني جيع  من طلبه الزام ا بتك 

 عمل ا. غري مقبول. 

  

 181 28 (30/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  253)الطعن رقم   

5 - 

 

 

 

- 

عالقاااة الااازواج   تناااتج أاارهاااا إ  بتواجاااد الااازوجني يف مساااكن الزوجياااة   

واسااتقرارهما معااا  يف املسااكن املالئاام واملناسااب ما مااا املااوىر ماان طاارص  

ماان قااانون األحااوال الشخصااية وبعااد تعاادي     75،  74،  56الاازوج. املااواد 

 .2019لسنة  8ي املادة األلرية بالقانون ا حتاد

مثااال مكاام بااالزاه الزوجااة بااالعودة ملسااكن الزوجيااة بعااد ابااوت تااوىري        

 ومالامته. 

  

 203 32 (14/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  754)الطعن رقم   

6 - 

 

 

 

 

 

- 

قضاا امكم بالزاه الطاعنة بالرجوع إىل بيت الزوجية والادلول يف طاعاة   

من قانون األحوال  54ن ضد  استنادا  إىل ما نصت عليه املادة زوج ا املطعو

الشخصية على امقاوق والواجباات املتبادلاة باني الازوجني ومن اا املساا نة        

الشاارعية وحساان املعاشاارة وتبااادل ا حااتاه والعطااف واحملاىظااة علااى لااري    

األسرة وهو ما   يتاتى إ  بوجود الزوجني معا  يف مسكن واحد والطي ابت 

 توىري . صحيح. 

مااان قااانون األحاااوال   56نعااي الطاعنااة باااأن مااا  انااات تاانص علياااه املااادة      

الشخصااية ماان وجااو  طاعااة الزوجااة زوج ااا وهااو مااا  اناات تسااتند إليااه       

. غااري 2020لساانة  852احملااا م يف ذلااك قااد ال ياات باملرسااوه بقااانونني     

 سديد. علة ذلك. 

  

 290 46 (8/9/2021جلسة  –شخصية ق . أ أحوال  15س  2021لسنة  489)الطعن رقم   

جمارد استصادار الازوج حكماا باالزاه الزوجاة باالعودة إىل بيات الزوجياة             - 7

جيعلاا ا يف حالااة نشااوز يااير اسااقاط نفقت ااا مااا مل يثباات طلبااه تنفيااط هااطا      

 امكم وجتنع عن تنفيط . مثال. 

  

 313 50 (22/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  61، 25)الطعنان رقما   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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8 - 

 

 

- 

لك  من األه و األ  ضم األو د له إذا  ان بين ما نازاع ولرجات ا ه مان    

مسااكن الزوجيااة ولااو  اناات الزوجيااة قائمااة بين مااا. يفصاا  القاضااي يف       

 الطلب اعتبارا  ملصلحة األو د.

أن مصلحة البنت تكمن يف ضم ا إىل أم ا نظرا  لصا ر  انت اا امكم إىل 

 سن ا ى ى يف حاجة إىل حنان ا وعطف ا يف هط  املرحلة. صحيح. 

  

 335 55 (6/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  554)الطعن رقم   

9 - 

 

 

 

- 

وياه  حل الزوج يف أن يسكن مع زوجته يف بيت الزوجية من ينفل عليه مان أب 

و أو د  من غريها. شرط ذلك. أ  يلحل الزوجة من ذلك ضرر. ماخدة ذلاك.   

حل الزوجة يف امصول على مسكن مستق  إذا تضررت من الساكنى يف  

 بيت يسكن ىيه مع ا احد من أقار  الزوج.

اعتبار الزوجة مصدقة يف ادعائ ا حصول الضرر  ا من السكنى ماع احاد   

بات ذلك الضرر. علة ذلك. جمارد اطالع ام   من أقار  زوج ا و  تكلف بعا

 على امورها اخلاصة. اعتبار  ضررا . أساس ذلك. مثال. 

  

  
 338 56 (11/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  464)الطعن رقم 

 طـعـــن

   مـا يـجــوز ومـا   يـجــوز الـطـعــن فـيـه  

الطلباات. سابي  تدار اه الرجاوع لاطات       اغفال احملكمة امكم يف بعا   - 1

احملكمة لتستدرك ما أغفلت الفص  ىيه . عده جواز الطعن علاى امكام   

  طا السبب. مثال. 

  

  
 143 21 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  246)الطعن رقم 

2 - 

 

- 

ناص ىقا .  قابلية امكم الصادر يف التظلم من ا مار علاى عريضاة لالساتئ    

 ما مل يكن صادرا  من حمكمة ا ستئناص.

عده جواز الطعان باالنق  علاى امكام الصاادر مان حمكماة ا ساتئناص         

 طعنا  على امكم يف التظلم من ا مر الصادر على عريضة. أساس ذلك. 

  

 364 61 (27/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  616)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قضاااا امكاام باارى  نفقااة العاادة واملتعااة ومااخلر الصااداق باعتبارهااا آاااار   - 1

 متتبة على صدور حكم التطليل والطي انت ى إىل رىضه. صحيح. 
  

 1 1  (11/1/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  730)الطعن رقم   

العاادة واملتعااة ومااخلر الصااداق باعتبارهااا آاااار قضاااا امكاام باارى  نفقااة  - 2

 متتبة على صدور حكم التطليل والطي انت ى إىل رىضه. صحيح.
  

 1 1  (11/1/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  730)الطعن رقم   

3 - 

 

 

- 

 

- 

الرجعه. وقوع ا باللفظ أو بالكتابة وعند العجز عن ما ىباإلشاارة املف وماة   

وقوع ا  طلك بالفع  مع النية. وجو  إعاله الزوجة ب ا لالل ىتة العدة.  .

 أساس ذلك. 

صااحة امكاام القاضااي بعابااات  ااون الطاااعن قااد طلاال زوجتااه املطعااون      

 ضدها مستندا  إىل تاري . اإلقرار اماص  منه. 

عاده اعتااداد  نااا أقاار بااه ماان أنااه راجع ااا لعااده حتديااد تاااري  هااط  الرجعااة  

مان قاانون    109اته بأنه قد اعلم ا ب اا إعماا  ملاا تساتوجبه املاادة      ولعده إاب

 األحوال الشخصية. صحيح. أساس ذلك وعلته. 

  

 48 7 ( 17/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  723)الطعن رقم   

استحقاق املتعة للمطلقة املدلول ب ا بعد زواج صحيح متى  اان الازوج قاد     - 4

بعدارته املنفردة. تقديرها نا   جياوز نفقة سنة  مثا ا قسب حاال  طلق ا 

 الزوج. مثال.

  

 48 7 ( 17/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  723)الطعن رقم   

5 - 

 

 

 

- 

القضاا باخللع إذا مل يتاا الزوجان. شارطة. اباوت تعنات الازوج يف رىا       

ة الااازوجني مااادود اهلل املتعلقاااة باميااااة  اخللاااع واخلاااوص علاااى عاااده إقامااا 

الزوجية. استقالل حمكمة املوضوع بتقدير مدة تواىر هطين الشرطني. ماا  

 داه سائ ا . 

 مثال للقضاا برى  طلب اخللع لعده تواىر أي من هطين الشرطني. 

  

 54 8 (1/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  47)الطعن رقم   

الزوج يف أن يسكن مع زوجتاه يف بيات الزوجياة أو د  مان غريهاا متاى        حل - 6

 ان مكلفا  با نفاق علي م. عده ساقوط هاطا امال إ  إذا اابتات الزوجاة      

 تضررها من سكناهم مع ا. أساس ذلك . مثال. 

  

 56 9 (1/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  56)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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7 - 

- 

 التطليل للشقاق جيب أن تسبقه دعوة بالتطليل للضرر أو الشقاق.

قضاا احملكمة برى  طلب الطاعنة التطليل للضرر لعده إابات ا أن ضررا  

من زوج اا املطعاون ضاد  ولعاده اباوت وجاود دعاوة بطلاب التطليال للضارر           

 سابقة بين ما. صحيح. أساس ذلك. 

  

 70 12 (17/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  30،  21)الطعنان رقما   

8 - 

 

 

- 

الش ادة بالضرر بني الزوجني إذا  انت ش ادة مسااع. شاروط ا. تقبا  ىي اا     

ش ادة الط ور واإلنام متاى تاواىرت يف الشااهد الشاروط الشارعية لقباول       

 الش ادة . 

عناد ىق ااا املاطهب املاالكي إ  رجاالن عاد ن.       ش ادة املعاينة   يقب  ىي ا 

 أساس ذلك. 

  

 79 13 (5/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  136)الطعن رقم   

9 - 

 

 

 

 

- 

قضاااا امكاام املطعااون باارى  دعااوة الطاااعن بتطلياال املطعااون ضاادها        

 للضاارر لعااده ابااوت الضاارر بطرياال ماان طاارق اإلابااات الشاارعية وأن شاا ادة   

ش ود الطاعن غري مقبولة ألن م ألوته ومل يثبت اتصاى م بالتييز املشاتط  

يف قبول ش ادة األخ  ليه  ما أن أ ثرهم نساا وش ادت م ش ادة معايناة  

   ش ادة مساع ىال تقب  ىي ا ش ادة النساا. صحيح. 

التمسااك  بااأن الضاارر ااباات بااأمر امفااظ الصااادر ماان النيابااة العامااة. غااري     

 اعتبار  ليس حكما قضائيا  صادرا عن احملكمة. مقبول ب

  

 79 13 (5/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  136)الطعن رقم   

استحقاق املطلقة متعة إذا علل الازوج الطاالق علاى مساألة آتات ب اا الزوجاة         - 10

ه.  ما لو قال  ا إذا لرجت من البيت ىانت طالل ىفعلت. أساس ذلك وعلت

 مثال. 

  

 83 14 (18/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   

   استحقاق املطلقة رجعيا  نفقة لالل العدة. أساس ذلك وعلته. مثال. - 11

 83 14 (18/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   

12 - 

 

- 

ير متعة املطلقة ومدة تناسب ا مع حجم الضرر الطي أصاب ا من الطالق تقد

 مما تستق  به حمكمة املوضوع ما داه قضا ها سائ ا . 

 مثال لتقدير سائغ. 

  

 83 14 (18/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   
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13 - 

 

 

 

- 

إقامااة دعااوة طااالق للماار  الثانيااة  سااتمرار الشااقاق بااني الاازوجني وتعااطر        

اإلصااالح بين مااا بعااد رىاا  دعااوة طااالق اوىل بين مااا لعااده ابااوت الضاارر      

ماان قااانون األحااوال  1/  118يوجااب علااى القاضااي تعاايني حكمااني. املااادة  

 . 2019لسنة  8الشخصية املعدلة باملرسوه بقانون احتادي

كم برى  دعوة الطالق الثانية تأسيسا على عده ابوت الضارر  قضاا ام

وقول مناه  عاده حصاول وقاائع جديادة بعاد دعاوة الطاالق األوىل تساتوجب          

 بعث حكمني. فالفة للقانون. 

  

 99 15 (19/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  69)الطعن رقم   

وليس طالقا.   يتتب عليه من ا اار املالياة  التفريل للعلة ىس  لعقد الزواج  - 14

إ  ما يتتب على الفس . مخدة ذلاك. عاده اساتحقاق املفساوخ زواج اا نفقاة       

عاادة أو متعااة. أساااس ذلااك وعلتااه. التاازاه امكاام املطعااون ىيااه هااطا النظاار  

 وقضا   برى  طليب نفقة العدة واملتعة. صحيح. 

  

 105 17 (26/4/2021جلسة  –أ أحوال شخصية  ق . 15س  2021لسنة  198)الطعن رقم   

اسااتناد احملكمااة يف إابات ااا للضاارر املوجااب للتطلياال دون بعااث حكمااني إىل     - 15

سبل رىع الزوج دعوة جزائية علاى زوجتاه قضاى ىي اا بياات اا وأن ذلاك ميثا         

اضرارا  نفسيا  ب ا إذ  ان نقدور  تفادي ذلك وامفاظ على ر ائز الزوجية 

ت ا سرة وهو ما دىع ا إىل طلب التطليال  ساتحالة العشارة. قضااا     ومجع شتا

 امكم معه بالتطليل دون بعث حكمني. صحيح. 

  

 117 19 (10/5/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  117، 112)الطعنان رقما   

  حم  لدعوة الطاعة ما داه قد قضي بتطليال الزوجاة علاى زوج اا طالقاا        - 16

 بائنا  بينونة ص رة   حت  له إ  بعقد وم ر جديدين. مثال.
  

 117 19 (10/5/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  117، 112)الطعنان رقما   

17 - 

- 
 من شروط قبول الدعوة املصلحة. وجو  أن تكون قائمة. 

ون ضاد     مصلحة للطاعناة يف النعاي علاى امكام بارى  طلب اا قيااه املطعا        

بطالق ا مرتني ساابقتني و أناه قاد يتتاب علاى ذلاك فالفاة شارعية هاواز أن          

يعود إلي ا املطعون ضد  بعقد وم ر جديدين بعد حكم التطليل هطا ما دامت 

األوراق قد للت من حماولة قياه املطعون ضد  بطلك وما داه مان أااار الطاالق    

وعقد جديدين وبرضاها وولي اا   البائن أن   ميلك املطعون ضد  إلي ا إ  ن ر

 وهو ما مل ترضه ومن ام ىال جدوة من هطا الطلب. 

  

 117 19 (10/5/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  117، 112)الطعنان رقما   
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ملطعاون ضاد    ابوت أن الطاعنة هاي مان طلبات الطاالق ومان غاري إرادة مان ا        - 18

 جيع  من طلب ا املتعه. على غري أساس. 
  

 136 20 (24/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  256)الطعن رقم   

الضاارر املوجااب للتطلياال هااو الااطي يتعااطر معااه دواه العشاارة . تقاادير  ماان          - 19

لااه املسااائ  الواقعيااة الاايت تسااتق  ب ااا حمكمااة املوضااوع متااى  ااان سااائ ا   

 أصله الثابت با وراق ويكفي  ممله. مثال. 

  

 143 21 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  246)الطعن رقم   

20 - 

- 

- 

 من قانون األحوال الشخصية. 110اخللع وشروطه يف معنى املادة 

 من شرط القضاا به رى  الزوج له تعنتا ومضارة الزوجة.

ا يفيااد وجااود رىاا  ماان جانااب املطعااون ضااد  للخلااع تعنتااا     للااو األوراق مماا

ومضارة الطاعنة يرتب رى  طلب األلرية اخللع. فالفة امكام املطعاون   

 ىيه هطا النظر فالفة للقانون ولطأ يف تطبيقه. 

  

 154 23 (14/6/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  146،  137)الطعنان رقمى   

كاام ماان حمكمااة الاانق  يف منازعااة الوراااة يف نسااب بعضاا م إىل مثااال م - 21

 مورا م بعد الوىاة وإدلا م يف صك حصر اإلرم. 
  

 176 27 (23/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  173)الطعن رقم   

املسا نة الشرعية بني الزوجني   تتأتي إ  بتوىري مسكن للزوجة مناسبا.  - 22

أن الطاعن قاد وىار مساكن الزوجياة املناساب جيعا  مان طلباه الازاه          ابوت 

 املطعون ضدها الدلول ىيه يف طاعته مقبول. أساس ذلك وعلته. 

  

 181 28 (30/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  253)الطعن رقم   

تناساب  بدل اخللع ليس بالزه أن يكون مسااويا مل ار الزوجاة. حتقيال مادة       - 23

 البدل مما يدل  يف سلطة حمكمة املوضوع. مثال. 
  

 185 29 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  168)الطعن رقم   

جااواز القضاااا باااخللع وإن  اناات النفاارة ماان العشاارة الزوجيااة ماان جانااب        - 24

دعاوة   الزوجة وحدها ودون إضرار الزوج ب ا. مخدة ذلاك. إعفااا الزوجاة يف   

اخللااع ماان إابااات إضاارار الاازوج ب ااا أساااس ذلااك وعلتااه. نعااى الطاااعن علااى    

  .امكم املطعون ىيه إذ قضى باخللع دون إابات إضارار  بااملطعون ضادها   

 على غري أساس.

  

 185 29 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  168)الطعن رقم   
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على عقود الزواج امليمة 1997لسنة  21عده سريان قانون حتديد امل ور رقم  - 25

. ابوت إبراه عقد زواج الطاعناه واملطعاون   1997ديسمي  31قب  العم  به يف 

ضد  قب  هطا التاري  وإقرار األلري أماه امكماني باأن ذمتاه مشا ولة نبلاغ      

  من طلب ا ذلك املبلغ املخلر صاداق  مائة ألف دهم مخلر صداق الطاعنة جيع

 صحيح.   حم  للتمسك بقانون حتديد امل ور بشان مقدار . 

  

 191 30 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  356)الطعن رقم   

26 - 

 

- 

قضاا امكم برى  نفقة عدة للطاعنة تأسيسا على أن ا طلقت بائنا  وغري 

 حام . صحيح. 

ا   باارى  القضاااا  ااا بسااكنى العاادة تأسيسااا علااى ان باادل مسااكن  قضاا

امضااانة املقضااي بااه ي طااى سااكنى العاادة و  جيمااع بااني باادل مسااكن        

 امضانة وسكن العدة. صحيح.  

  

 191 30 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  356)الطعن رقم   

ه تاسيساا علاى ان اا طلقات طلقاة      قضاا امكم برى  طلاب الطاعناة املتعا    - 27

 بائنة بطلب من ا ومل يكن بعرادة املطعوت ضد  املنفرد . صحيح.
  

 191 30 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  356)الطعن رقم   

استمرار الشقاق بني الزوجني بعاد رىا  الادعوة األوىل بطلاب التطليال مانعاا         - 28

از نظر الدعوة الثانية بطلب التطليل. اعتبار امكام يف  من امكم بعده جو

األوىل ذات حجية موقوته واعتبار استمرار الشاقاق باني الازوجني نثاباة وقاائع      

جدياادة جتيااز رىااع دعااوة اانيااة. أساااس ذلااك. نعااي الطاااعن علااى امكاام يف      

الدعوة الثانية إذ مل يق  بعده جواز نظرها لسابقة الفص  ىي ا با وىل. على 

 غري أساس. 

  

 211 34 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  366،  360)الطعنان رقمي   

انت اا امكم إىل التطليل دون بدل ألطا  من تقريار امكماني أن اإلساااة     - 29

 مشت ة بني الزوجني. والتفريل بين ما بطلقة بائنة. صحيح.
  

 211 34 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021سنة ل 366،  360)الطعنان رقمي   

استناد امكمني إىل حصاول الشاقاق باني الازوجني مان لاالل رىا  الزوجاة          - 30

للصاالح وإصااراراها علااى الطااالق وانت ائ مااا إىل التفرياال بين مااا بطلقااة بائنااة      

جاة  وقضاا امكم به صحيح.   ينال من ذلاك عاده اباوت إضارار الازوج بالزو     

وابوت رغبته يف إبقاا العالقة الزوجية قائمة. النعي املتعلال باطلك. غاري مقباول.     

 علة ذلك.

  

 211 34 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  366،  360)الطعنان رقمي   
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يماا لاالف أحكااه القاانون املاادة      التزاه القاضي بتعادي  توصاية امكماني ى    - 31

 8من قانون األحوال الشخصية املعدلة باملرسوه بقاانون احتاادة رقام     121/3

انت اا امكمني يف نتيجة تقريرها إىل التوصية برى  طلاب   -2019لسنة 

التطليال علااى سااند عااده ابااوت الضاارر علاى الزوجااة ماان زوج ااا وه اا  امااال   

اقصااا  يف ذلااك مااع مااا أوردا  يف طلااب     بشااأن حتديااد املساا  ماان الاازوجني متن   

التقرياار ماان أن اإلسااااة  مشاات ة بااني الاازوجني وهااو مااا يسااو  التفرياال بااني      

الااازوجني. قضااااا احملكماااة بتعااادي  توصاااية امكماااني وامكااام باااالتطليل. 

 صحيح. 

  

 211 34 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  366،  360)الطعنان رقمي   

طلب الزوجة الطالق وعده قياه الزوج بطالق ا بعرادته املنفردة ينفي  شرط  - 32

اسااتحقاق ا املتعااة. ولااو  ااان الطااالق قضاااا بساابب ادعاااا الزوجااة اضاارار     

 الزوج ب ا أماه احملكمة وقضاا األلرية به بعد ابوت الضرر. علة ذلك.

  

 211 34 (26/7/2021جلسة  –خصية ق . أ أحوال ش 15س  2021لسنة  366،  360)الطعنان رقمي   

استحقاق املطلقة املدلول ب ا يف زواج صحيح متعاة إذا  اان الطاالق بااإلرادة      - 33

ماان قااانون  140املنفااردة للاازوج ومل يثباات أنااه  ااان بطلااب ماان الزوجااة. املااادة  

األحوال الشخصية.   يناال مان ذلاك ادعااا الازوج لاروج الزوجاة مان مساكن          

 بني أن ترك الزوجة يف مسكن الزوجية واستحقاق ا املتعة. الزوجية.   تالزه 

  

 220 35 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  396)الطعن رقم   

مخج  امل ر حي  بالوىاة أو البينونة  دون نظار ملاا إذا  اان الطاالق قاد مت بنااا        - 34

علاى امكام باخلطاأ إذ     على طلب مان الزوجاة أو بادون طلب اا . نعاي الطااعن      

الزمااه نخجاا  امل اار باارغم ماان ان الطااالق قااد مت بناااا علااى طلااب الزوجااة غااري     

 سديد.

  

 220 35 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  396)الطعن رقم   

استخاله حالة الشقاق الطي يتعطر معه استمرار امياة الزوجياة علاى الوجاه     - 35

ا  من سلطة حمكمة املوضاوع. عاده اشاتاط أن يساكن الزوجاان      املعتي شرع

يف مسااكن واحااد مصااول الشااقاق بين مااا . جااواز استخالصااه ماان انفصااال      

أحدهما عن ا لر يف املسكن وىى رى  أحد الزوجني ا ساتمرار يف اميااة   

الزوجياة مااع األلاار وعجااز اه ااات القضااائية املعنيااة عاان إقناع مااا بالتصاااحل.  

سااس علااى أنااه  بااد ماان تعاااي، الاازوجني يف مسااكن واحااد ليتااأتي    النعااي املخ

 حصول شقاق أاناا هطا التعاي، ويثبت. غري سديد. 

  

 234 37 (2/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  399)الطعن رقم   
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36 - 

 

 

- 

رى  اخللع املعروا من زوجته متعنتاا   حتقيل ما إذا  ان الزوج الطي ي-

يف ذلك الرى  مان عدماه وحتدياد البادل املناساب يف اخللاع مماا يادل  يف         

 سلطة حمكمة املوضوع.

مثااال لتساابيب سااائغ يف ابااوت تعناات الاازوج يف رىاا  اخللااع يف مقاباا  تنااازل  

 الزوجة عن مخلر صداق ا. 

  

 239 38 (4/8/2021جلسة  –ية ق . أ أحوال شخص 15س  2021لسنة  419)الطعن رقم   

37 - 

 

- 

 استثناا دعوة الطالق من عرض ا ابتداا  على هنة التوجيه األسري قب  إقامت ا.  

الطلبااات املتتبااة عاان الطااالق  مااخلر امل اار ونفقااة العاادة واملتعااة وأجاارة        

مساااكن امضاااانة و أجااارة امضاااانة تقبااا  وأن مل تعااارا علاااى التوجياااه  

ت تابعااة لطلااب الطااالق وتبعااا بعااد قضاااا       األسااري متااى  اناات قااد اباادي    

احملكمااة بااه. الاادىع بعااده قبو ااا لعااده  ساابل عرضاا ا علااى هنااة التوجيااه    

 األسري. غري سديد. أساس ذلك. 

  

 259 42 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  415)الطعن رقم   

38 - 

 

- 

بالدلول أو اخللاوة الصاحيحة    امل ر. استحقاق الزوجة له بالعقد. يتأ د  له

 وحي  املخج  منه بالبينونة أو الوىاة . 

إسااة الزوجة   دل  له يف استحقاق ا  مخجا  امل ار إ  امااه امكماني. نعاي      

الطاعن علاى امكام باخلطاأ إذ مل يساق  امل ار رغام اباوت إضارار املطعاون          

طليق اا علياه   ضدها به ضررا  جسيما وأن اإلسااة  ل ا من جانب ا يف دعاوة ت 

 للضرر. على غري أساس. 

  

 266 43 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  457)الطعن رقم   

عده ابوت الضرر يوجب رى  دعوة الزوجة التطليل بسببه . استمرار الشقاق  - 39

بااني الاازوجني بعااد رىاا  الاادعوة و إقامااة الزوجااة دعااوة اانيااة وتعااطر الصاالح    

عيني حكمني . أساس ذلاك انت ااا امكام إىل التفريال باني الطارىني       يوجب ت

بطلقة بائنة ألطا  بتوجيه امكمني وبعد تعطر الصالح. صاحيح. نعاي الطااعن     

 على امكم املتعلل بنفي الضرر. غري قائم على أساس. 

  

 272 44 (1/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  395)الطعن رقم   

إابات امكمني يف تقريرهما ج   امال بني الزوجني والتيارهما التفريل  - 40

مان قاانون األحاوال     121/2بني الزوجني وقضاا امكم به إعماا   للماادة   

الشخصااية. صااحيح. نعااي الطاااعن علااى امكاام بانااه  ااان يااتعني القضاااا   

 برى  الدعوة مراعاة مال ا سرة ومصلحة األو د. على غري أساس. 

  

 280 45 (6/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  476)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

502 

 طــــــــالق
 طــــالق

 الصفحة القاعدة

جمرد تقديم الطاعنة بشكوي ضاد املطعاون ضاد  بقسام التوجياه ا ساري        - 41

وتناز ا عن ا قب  إحالة النزاع إىل احملكمة   يعد إقامة من اا لادعوة أوىل   

لااب التطلياال تسااتوجب تعاايني حكمااني يف دعواهااا املاالااة بطلااب التطلياال  بط

 ستمرار الشقاق وتعطر الصلح . النعي من ا باأن تلاك الشاكوة تقاوه مقااه      

دعوة أوىل مما  ان يتعني إحالاة النازاع للحكماني يف دعواهاا هاط  . غاري       

 سديد. 

  

 290 46 (8/9/2021سة جل –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  489)الطعن رقم   

42 - 

 

- 

الرجعه. تقع باللفظ أو الكتابة وعند العجز عن ما باإلشارة املف وماة  ماا   

 تقع بالفع  مع النية. توال وجيب ا عالن ب ا لالل ىتة العدة. 

للو األوراق مما يثبت توايل الرجعة وللوها مما يثبت إعاله املطعون ضدها 

 طاعن بعابات صحة الرجعة. صحيح. ب ا وقضاا امكم برى  دعوة ال

  

 310 49 (15/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  401)الطعن رقم   

امكم باخللع. من شاروطه. وجاو  أن يثبات أماران أحادهما رىا  الازوج اخللاع          - 43

تعنتاا  ورغبااة مناه يف مضااارة الزوجاة والثاااني أن يصا  التناااىر باني الاازوجني وعااده      

بة    من ما يف الثاني إىل حد  اص معه أ  يقايم  ا  من ماا حادود اهلل إذا     رغ

استمرت العالقاة الزوجياة ماع  اباوت ذلاك بادلي  لادة القاضاي مقباول   بكااله           

 مرس  من الزوجة عار عن الدلي . مثال.  

  

 323 52 (4/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  550)الطعن رقم   

44 - 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 ابوت الطالق أماه القاضي بش ادة شاهدين أو باإلقرار.

   حيكم القاضي بالطالق إ  إذا حتقل من توىر واحد ىي ما.

ميني اإلنكار   توجه إىل اخلصم املنكر إ  يف الدعاوة املالية أوا ئلة إىل 

 املال.

ضاادها قضاااا امكاام باارى  طلااب الطاعنااة إابااات طالق ااا ماان املطعااون    

تأسيسا على انكار األلري يف مجيع مراح  التقاضي ما ادعته الطاعنة من 

ارسااله  ااا رسااالة الواتسااا  الاايت تضامن أنااه طلق ااا طلقااة مكملااة للااثالم   

وعده تقدمي ا أي واحد من الدليلني املشار إلي ماا علاى واقعاة الطاالق الايت      

 ادعت ا ورى   توجيه ميني ا نكار إليه. صحيح. 

بوقوع الطالق بالكتاباة مان لاالل رساالة الواتساا  املشاار إلي اا        جسك ا 

غااري مقبااول مااا داه قااد انكرهااا املطعااون ضااد  ومل تثباات الطاعنااة باادلي       

 مقبول نسبت ا إليه. 

  

 354 59 (18/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  571،  554)الطعنان رقما   
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التفااات امكاام عمااا أاااار  الطاااعن حااول سااقوط حاال املطعااون ضاادها يف      - 45

النفقة بسبب لروج ا ألطا  من ادعائ ا بأنه طلق ا االم وهو ما يعتي عطرا  

  ا يف البعد عن امياة الزوجية. صحيح.

  

 354 59 (18/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  571،  554)الطعنان رقما   

ادعاا الزوج بعد انقضاا إرجاع زوجته إىل عصمته يف العدة   يقبا  إ ببيناة    - 46

ولو تصادق الزوجان على الرجعة. أساس ذلك وعلته. قضاا امكام بعاباات   

الرجعة برغم للو األوراق مما يثبت ادعاا الزوج أناه ارجاع زوجتاه يف العادة.     

 فالفة للقانون. 

  

 360 60 (25/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  582رقم  )الطعن  

ال ضااب   يااخار يف صااحة التصاارىات الشاارعية ومن ااا الطااالق إ  إذا اشااتد   - 47

ال ضااب ووصاا  إىل درجااة   ياادري ىي ااا ال ضاابان مااا يقااول ويفعاا  مااا           

 يقصد . مثال. 

  

 373 63 (3/11/2021جلسة  –وال شخصية ق . أ أح 15س  2021لسنة  189)الطعن رقم   

48 - 

 

 

- 

عاده مسااع دعاوة املطالباة باامل ر ناا جيااوز عشارين الاف درهام يف معجلااه           

واالاني ألف درهم يف مخلر  منوط نا إذا  ان الزوجان معاا  مان ماواطإ    

 الدولة.

حل املارأة يف امل ار املسامى تسامية صاحيحة و إذا مل يسام يف العقاد م ار أو         

 مية غري صحيحة وجب  ا م ر املث . مثال. مسى تس

  

 385 66 (17/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  639)الطعن رقم   

49 - 

 

 

 

- 

 

- 

استمرار الشقاق بني الزوجني بعد رىا  دعاوة الطاالق للضارر لعاده ابوتاه       

 جيياااز للمتضااارر من ماااا أن يرىاااع دعاااوة جديااادة. التااازاه القاضاااي بتعااايني    

حكمني آنطاك متاى تعاطر علاى هناة التوجياه األساري والقاضاي ا صاالح         

 بين ما.

امكمان باخليار يبني التفريل بني الزوجني دون بادل وباني رىا  التفريال     

 بين ما إذا ج ال من املس  من الزوجني.

عده اشتاط مضي ىتة زمنية معيناة باني الادعوة األوىل والادعوة الثانياة .      

  أساس ذلك. مثال.

  

  
 389 67 (22/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  671، 651)الطعنان رقما 
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50 - 

 

- 

حاال الزوجااة يف امصااول علااى الطااالق بساابب ضاارر عااده اإلنفاااق إذا غااا  عن ااا   

 ل ومل يتك  ا ما   ميكن ألط النفقة منه.زوج ا يف مكان جم و

ابوت أن املطعون ضد  قد غاادر الدولاة وان الطاعناة   تعارص مكاناه ومل يتصا        

ب ااا أو تتصاا  بااه و  ينفاال علي ااا و  علااى أو دهااا وحلف ااا الاايمني الشاارعية اماااه     

 ل.  احملكمة بطلك. جيع  من طلب ا الطالق عليه لل يبة وعده ا نفاق. مقبول. مثا

  

 400 69 (24/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  403)الطعن رقم   

اسااتحقاق الزوجااة املاادلول ب ااا يف زواج صااحيح متعااة إذا طلق ااا زوج ااا بعرادتااه         - 51

املنفردة ومن غري طلب من ا. حتساب قساب حاال الازوج وناا   جيااوز نفقاة سانة         

سار الزوج. يراعي يف تقديرها ما أصا  املرأة من ألمثا ا. جواز تقسيط ا حسب ي

 ضرر. مثال. 

  

 408 71 (15/12/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  125)الطعن رقم   

 طلـــب تفســ" 
1 - 

 

 

- 

جواز أن يطلاب اخلصاوه مان احملكماة الايت أصادرت امكام تفساري ماا وقاع يف           

ابه ذلاك باأن  اان حيتما  أ ثار مان معناى.        منطوقه من غموا أو اب اه متاى شا  

 أساس ذلك. 

عده قبول طلب التفسري متى  اان منطاوق امكام واضاح الد لاة لالياا  مان أي        

 غموا أو اب اه. مثال.  

  

 396 68 (24/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  3)طلب تفسري   

 طلـــب رجــوع
بلغ التامني املقرر لطلب الرجوع املنصاوه علياه باملاادة    عده إيداع طالب الرجوع م - 1

بتعاادي  بعاا   2021لساانة  15مكااررا  ماان املرسااوه بقااانون احتااادي رقاام   187

 1992لسانة   11أحكاه قانون اإلجرااات املدنية الصادر بالقانون ا حتادي رقم 

 برتب عده قبول الطلب. مثال.  

  

 376 64 (15/11/2021جلسة  –أ أحوال شخصية  ق . 15س  2021لسنة   7)طلب رجوع رقم   

2 - 
 

 

 

 

- 

حااا ت جااواز رجااوع احملكمااة عاان القاارار الصااادر ىي ااا من ااا يف غرىااة املشااورة أو عاان      

حكم ا البات من تلقاا نفس ا أو بناا على طلب من الصادر ضد  القارار أو امكام يف   

بتعاادي  بعااا    2021لساانة   15ماان املرساااوه بقااانون احتااادي رقااام     187معنااى املااادة   

 .1992لسنة  11أحكاه قانون اإلجرااات املدنية الصادر بالقانون ا حتادي رقم 

مثال لطلب رجوع مقبول مخساس علاى فالفاة امكام للمبااد  القضاائية الايت قررت اا         

 حمكمة النق . 

  

 379 65 (15/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة   8)طلب رجوع رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ع ( )
 عـــــدة ــ عــقــــد

 عـــــدة

 الصفحة القاعدة

 عـــــدة

قضاا امكام بارى  نفقاة العادة واملتعاة وماخلر الصاداق باعتبارهاا آااار            - 1

 متتبة على صدور حكم التطليل والطي انت ى إىل رىضه. صحيح. 
  

 1 1 (11/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  730)الطعن رقم   

2  

- 

 
 

 
- 

 
 
- 

الرجعه. وقوع ا باللفظ أو بالكتابة وعند العجز عن ما ىباإلشارة املف ومة. 

وقوع ا  طلك بالفع  مع النية. وجو  إعاله الزوجة ب ا لالل ىاتة العادة.   

 أساس ذلك. 

صااحة امكاام القاضااي بعابااات  ااون الطاااعن قااد طلاال زوجتااه املطعااون      

 قرار اماص  منه. ضدها مستندا  إىل تاري . اإل

عاده اعتااداد  نااا أقاار بااه ماان أنااه راجع ااا لعااده حتديااد تاااري  هااط  الرجعااة  

مان قاانون    109ولعده إاباته بأنه قد اعلم ا ب اا إعماا  ملاا تساتوجبه املاادة      

 األحوال الشخصية. صحيح. أساس ذلك وعلته. 

  

 48 7 ( 17/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  723)الطعن رقم   

3 
التفريل للعلة ىس  لعقد الزواج وليس طالقا.   يتتب عليه من ا اار املالياة   -

إ  ما يتتب على الفس . مخدة ذلاك. عاده اساتحقاق املفساوخ زواج اا نفقاة       

عاادة أو متعااة. أساااس ذلااك وعلتااه. التاازاه امكاام املطعااون ىيااه هااطا النظاار  

 تعة. صحيح. وقضا   برى  طليب نفقة العدة وامل

  

 105 17 (26/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  198)الطعن رقم   

4 
استحقاق اماضنة أجرة حضانة ما دامت غاري زوجاة لاوىل احملضاون و  يف      -

 عدت ا منه. أساس ذلك وعلته. مثال. 
  

  
 117 19 (10/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما 

5 
عده جواز اهماع باني مساكن العادة ومساكن امضاانة  أو البادل عن ماا          -

معااا. اعتبااار األول مناادرجا  يف الثااانى. صااحة امكاام القاضااي باارى  باادل  

ساااكن العااادة للطاعناااة تأسيساااا  علاااى أناااه قاااد قضاااى  اااا ببااادل مساااكن  

 امضانة. 

  

 136 20 (24/5/2021جلسة  –أ أحوال شخصية ق .  15س  2021لسنة  256)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عـــــدة 
 عـــــدة

 الصفحة القاعدة

6 
- 

 

- 

قضاا امكم برى  نفقة عدة للطاعنة تأسيسا على أن ا طلقت بائنا  وغري 

 حام . صحيح. 

قضااا   باارى  القضاااا  ااا بسااكنى العاادة تأسيسااا علااى ان باادل مسااكن  

 جيمااع بااني باادل مسااكن    امضااانة املقضااي بااه ي طااى سااكنى العاادة و     

 امضانة وسكن العدة. صحيح.  

  

 191 30 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  356)الطعن رقم   

7 
   استحقاق املطلقة رجعيا  نفقة لالل العدة. أساس ذلك وعلته. مثال.  -

 220 35 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  396)الطعن رقم   

8 
- 

 

- 

استثناا دعوة الطاالق مان عرضا ا ابتاداا  علاى هناة التوجياه األساري قبا           

 إقامت ا. 

الطلبااات املتتبااة عاان الطااالق  مااخلر امل اار ونفقااة العاادة واملتعااة وأجاارة        

مساااكن امضاااانة و أجااارة امضاااانة تقبااا  وأن مل تعااارا علاااى التوجياااه  

الطااالق وتبعااا بعااد قضاااا      األسااري متااى  اناات قااد ابااديت تابعااة لطلااب      

احملكمااة بااه. الاادىع بعااده قبو ااا لعااده  ساابل عرضاا ا علااى هنااة التوجيااه    

 األسري. غري سديد. أساس ذلك. 

  

 259 42 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  415)الطعن رقم   

9 
- 

 

- 

املف وماة  ماا    الرجعه. تقع باللفظ أو الكتابة وعند العجز عن ما باإلشارة

 تقع بالفع  مع النية. توال وجيب ا عالن ب ا لالل ىتة العدة. 

للو األوراق مما يثبت توايل الرجعة وللوها مما يثبت إعاله املطعون ضدها 

 ب ا وقضاا امكم برى  دعوة الطاعن بعابات صحة الرجعة. صحيح. 

  

 310 49 (15/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  401)الطعن رقم   

10 
ادعاا الزوج بعد انقضاا إرجاع زوجته إىل عصمته يف العدة   يقبا  إ ببيناة    -

ولو تصادق الزوجان على الرجعة. أساس ذلك وعلته. قضاا امكام بعاباات   

الرجعة برغم للو األوراق مما يثبت ادعاا الزوج أناه ارجاع زوجتاه يف العادة.     

 فالفة للقانون. 

  

 360 60 (25/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  582)الطعن رقم   
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 قـانــــون ــعــقــــد 
 عــقــــد

 الصفحة القاعدة

عــقـــد الــــزواج " شـــروطــه ، فســـخـــه"            
1 

- 

 

- 

 

- 

عقااد الاازواج. ماان شااروطه. حضااور شاااهد رجلااني بااال ني عاااقلني سااامعني       

  اله املتعاقدين ىاهمني أن املقصود به الزواج .

الزواج الصحيح. مااتواىرات ار اناه وشاروطه وانتفات موانعاه. تتتاب أااار         

 منط انعقاد . 

الزواج الفاسد بعد الدلول يتتب عليه األق  من امل ر املسمى وابوت النسب 

قاد. أسااس   وحرمة املصاهرة والعدة والنفقة. ما دامت املرأة جاهلة ىسااد الع 

 ذلك. 

  

 59 10 (3/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  22)الطعن رقم   

2 
التفريل للعلة ىس  لعقد الزواج وليس طالقا.   يتتب عليه من ا اار املالياة   -

إ  ما يتتب على الفس . مخدة ذلاك. عاده اساتحقاق املفساوخ زواج اا نفقاة       

وعلتااه. التاازاه امكاام املطعااون ىيااه هااطا النظاار  عاادة أو متعااة. أساااس ذلااك

 وقضا   برى  طليب نفقة العدة واملتعة. صحيح. 

  

 105 17 (26/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  198)الطعن رقم   

3 
- 

 

- 

رىا  امكام القضااا للطاعناة ناخلر صاداق ا تأسيساا علاى للاو وايقااة          

 ر م ر. صحيح. الزواج مما يفيد وجود مخل

جسااك ا بوجااود حماارر عرىااى ااباات بااه أن الطاارىني اتفقااا علااى أن ياادىع     

درهام يف أحاد أقار  ا جلاني. غاري       120000املطعون ضاد  للطاعناة مبلاغ    

 مقبول باعتبار  وعدا  ي طا املبلغ وليس م را يف الفقه املالكي. مثال. 

  

 170 26 (21/6/2021جلسة  – ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  298)الطعن رقم   

 ) ق (
 قـانــــون ــ قـوامــة ــ قـوة األمـر املقضـي

 قـانــــون

 الـعـنـاويـن الـفـرعـيـة:

ــــان - )أ( ــــ  الزم ــــن حي  ســــريانه م
 

  
 

ـــــ   - ) ( ـــــانون الواجـــــب التطبي  الق
 

  
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قـانــــون

 قـانــــون

 الصفحة القاعدة

   الزمـــــــان ) أ ( ســـريانه مـــن حيـــ   

1 
علااى عقااود الاازواج 1997لساانة  21عااده سااريان قااانون حتديااد امل ااور رقاام  -

. ابوت إبراه عقاد زواج الطاعناه   1997ديسمي  31امليمة قب  العم  به يف 

واملطعاون ضاد  قبا  هاطا التااري  وإقارار األلاري أمااه امكماني باأن ذمتااه           

عناة جيعا  مان طلب اا ذلاك      مش ولة نبلغ مائة ألف دهام ماخلر صاداق الطا   

املبلااغ املااخلر صااداق صااحيح.   حماا  للتمسااك بقااانون حتديااد امل ااور بشااان  

 مقدار . 

  

 191 30 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  356)الطعن رقم   

   ) ب ( الـقـانــون الـواجــب الـتـطـبـيــ    

1 
- 

 

 

- 

 ر ناا جيااوز عشارين الاف درهام يف معجلااه      عاده مسااع دعاوة املطالباة باامل     

واالاني ألف درهم يف مخلر  منوط نا إذا  ان الزوجان معاا  مان ماواطإ    

 الدولة.

حل املارأة يف امل ار املسامى تسامية صاحيحة و إذا مل يسام يف العقاد م ار أو         

 مسى تسمية غري صحيحة وجب  ا م ر املث . مثال. 

  

 385 66 (17/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية 15 س 2021لسنة  639)الطعن رقم   

2 
عااده جااواز التجاااا احملكمااة إىل تطبياال قااانون دولااة اإلمااارات جملاارد أن          -

الطاااعن مل يقدمااه أماااه حمكمااة أول درجااة وإ ااا قدمااه اماااه حمكمااة        

ا ساتئناص. التاازاه ا لااري  بتطبيقاه مااا داه قدمااه امام اا مصاادقا  عليااه ماان    

و ااان قااد جسااك بتطبيقااه منااط ىجاار الاادعوة. فالفااة   اه ااات الرمسيااة 

 امكم املطعون ىيه هطا النظر. لطأ. 

  

 412 72 (22/12/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  726)الطعن رقم   

3 
ماان قااانون حقااوق العائلااة   391متااى تنت ااي حضااانة النساااا يف معنااى املااادة    -

 . مثال.154الفلسطيإ رقم 
  

  
 412 72 (22/12/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  726)الطعن رقم 
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 قـوامــة
 قــوامـــة

 الصفحة القاعدة

1 
وجو  أن يكون طرىا اخلصومة أهال للتقاضي و إ  قااه مقاام م مان ميثلا م      -

قانونا. التزاه اخلصم بتحرة أهلية لصمه يف. وجو  أن ترىع الدعوة مان ذي  

على ذي أهلية. ختلف ذلك الشرط برتب بطالن اخلصومة برمت ا. وجو  أهلية 

تصاااحيح ا يف ذات مرحلاااة التقاضاااي الااايت ختلاااف ىي اااا هاااطا الشااارط. تعلقاااة  

 بالنظاه العاه. 

  

 150 22 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  290)الطعن رقم   

2 
بشخصااه بااالرغم ماان صاادور حكاام    إقامااة الاادعوة ا بتدائيااة علااى الطاااعن     -

بتعاايني والدتااه قيمااا شاارعيا عليااه إلصااابته بتخلااف عقلااى وصاادور امكاام          

ا بتدائي دون تصحيح شك  الدعوة بالتصاه القيم عليه برتب بطالنه. علاة  

 ذلك. مثال.

  

 150 22 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  290)الطعن رقم   

داا هااي  ااون الشااخص صاااما  ملمارسااة األعمااال الاايت تتتااب  أهليااة األ -  3

 علي ا أاار شرعية ومناط ا اإلدراك.

مان قاانون األحاوال     174من عوارا ا هلية " العته" مقصاود    . املاادة    -

 الشخصية.

املناط يف القوامة علاى ىاقادة أهلياة األداا هاو حتقيال مصاام م ودىاع         -

ي ا ماا داه العاارا الاطي  اان ساببا يف      الضرر عن أموا م واحملاىظة عل

 توقيع امجر عليه قائما.

للقاضااي أن يع ااد بالقوامااة ملاان  تااار  مماان عاارص با مانااة والكفااااة      -

والقاادرة علااى القياااه نااا حيقاال مصاالحة احملجااور عليااه ودىااع الضاارر عاان 

أموالااه سااواا  ااان اماااجر ذ اارا أو أنثااى شخصااا  طبيعيااا أو اعتباريااا      

 متعددا. أساس ذلك. منفردا  أو 

  مثال لتسبيب سائغ لتوىر  حالة العته وتعيني قيم. -

  

 344 57 (13/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  385)الطعن رقم   

4 
املناط يف القوامة على ىاقدة ا هلية هاو حتقيال مصاام م ودىاع الضارر عان        -

ص للقوامة واقعة مادية تثبات بكاىاة   أموا م واحملاىظة علي ا. صالحية الشخ

طرق اإلابات. هي من مسائ  الواقع اليت تستق  حمكماة املوضاوع بتقاديرها.    

 مثال لتسبيب سائغ.  -ما داه سائ ا  

  

 368 62 (27/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  619)الطعن رقم   
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 قـوة األمـر املقضـي
 قوة ا مر املقضي

 الصفحة قاعدةال

1 
- 

 

- 

نطاق الدعوة. يتحدد باملطالبة القضائية أصلية أو عارضة. وجو  أن يتقياد  

 القاضي بطلك بأ  حيكم بأ ثر مما طلبة اخلصوه أو نا مل يطلبو .

تعاارا امكاام للنفقااة املقضااي ب ااا نوجااب حكاام سااابل بااني الطاارىني        

باات عارضاة مان    وقضا   بانقاص ا دون أن تكون حم  دعوة مقابلاة أو طل 

 املطعون ضد . لطأ يف تطبيل القانون. وجو  نقضه يف هطا الشأن. 

  

 6 2 (11/1/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

2 
حجية ا حكاه . من قواعد النظاه العااه . تقضاي ب اا احملكماة مان تلقااا        -

 نفس ا ولو مل يثرها اخلصوه . 
  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

حجية امكم املانعة من إعاادة طارح النازاع . مناط اا .  اون امكام        -  3

السابل قد ىص  يف مسألة أساسية بني ذات اخلصوه بعد أن تناق، ىي اا  

 مناقشة تلاك  الطرىان واستقرت حقيقت ا بين ما استقرارا  مينع العودة إىل

املسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعياة مل يسابل إاارت اا أو أااريت ومل يبحث اا      

 امكم السابل . 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

4 
- 

 

 

- 

إقامااة امكاام قضاااا  باارى  طلااب الاازاه املطعااون ضااد  بااأجرة مسااكن     

 لسبل رىضاه يف دعاوة ساابقة  ماتالك الطاعناة مساكنا        امضانة استنادا 

 التزاما قجية امكم السابل ذلك. صحيح. 

قضا   برى  طلب بدل التأايث ملسكن امضاانة  اطلك . صاحيح . ماا      

داه الثابت سبل القضاا برىضه يف الدعوة السابقة اعما   مجية امكام  

لطاعناااه مل تثبااات حاجاااة  الساااابل.   يعيباااه ماااا اورد  مااان علاااة لاطئاااة أن ا 

مسااكن ا للتأايااث. حملكمااة الاانق  اسااتبدا ا ليسااتقيم أساابا  امكاام   

 دون أن تنقضه. 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

5 
ا حكاااه وا تفاقااات الاايت نثابااة سااند تنفيااطي املتعلقااة نسااائ  األحااوال     -

مخقتة مرتبطاة باالظروص الناى صادرت يف ظلا ا. جاواز        الشخصية  ا حجية

 رىع النزاع بشأن ا مرة ألرة إىل القضاا إذا ت ريت تلك الظروص. 

  

 199 31 (14/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  314)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

511 

 قـوة األمـر املقضـي

 قوة ا مر املقضي

 الصفحة القاعدة

6 
ن اربع سنوات علاى ا تفااق ا ساري املايه باني الطارىني       مرور أ ثر م -

بشأن حتديد نفقة احملضونني وملحقات ا وابوت ت ري الظروص املعيشاية  

وازدياااد حاجااات األو د جيعاا  ماان دعااوة اماضاانة بزيااادة النفقااة ومااا   

يلحاال ب ااا مقبولااة. نعااي الطاااعن نخالفااة امكاام ا تفاااق ا سااري         

 بين ما. على غري أساس.

  

 199 31 (14/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  314)الطعن رقم   

7 
- 

 
 

 

- 

حجياااة ا حكااااه الباتاااة الصاااادرة يف دعااااوة األحاااوال الشخصاااية مخقتاااة    

ومشاااروطه باساااتمرار بقااااا األوضااااع واألحاااوال الااايت صااادر علاااى أساسااا ا  

برتب زوال حجياة  امكم األول على حا ا وعده ت ريها. ت ري تلك األوضاع 

 امكم وجييز نظر النزاع.  

مثال لسبل القضاا برى  أجرة لادمة ومصااريف اساتقدام ا لعاده املاالاة     

 ام ابوت  توىر شروط ا  يف الدعوة الثانية. 

  

 229 36 (2/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  280)الطعن رقم   

8 
وجياه األساري يف مساائ  األحاوال الشخصاية      حجية اتفاقات الصلح اماه الت -

نسبية تقب  الت يري  لما ت ريت الظروص وتبدلت األحوال. تبقى قائمة طاملا 

بقيت الظروص واألسبا  الايت صادرت يف ظلا ا قائماة. رىا  طلاب انقااه        

النفقة لعده إابات الزوج ت ري ظروىه املادية عما  انات علياه وقاف الفارا     

 حيح. اماه التوجيه ا سري. ص

  

 301 48 (13/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  470)الطعن رقم   

9 
- 

 

 

- 

صدور حكام وحيازتاه قاوة ا مار املقضاي ميناع اخلصاوه يف الادعوة الايت          

صدر ىي ا من العودة إىل مناقشة نفس املساألة الايت ىصا  ىي اا باأي دعاوة       

 انونية أو واقعية مل يسبل إاارته. تالية يثار ىي ا هطا النزاع ولوبأدلة ق

الاادىع بعااده جااواز نظاار الاادعوة السااابقة الفصاا  ىي ااا جيااوز اباادا   يف أيااة  

 حالة تكون علي ا الدعوة وحتكم به احملكمة تلقائيا . 

  

  
 313 50 (22/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  61، 25)الطعنان رقما 
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 ) ل (
 ه األسـريلـجـنـة التوجيـ

 جلنة التوجيه األسري

 الصفحة القاعدة

1 
الصلح الطي يتم بني األطراص اماه هنة التوجيه ا سري له قوة الساند التنفياطي.    -

عده جواز الطعن ىيه بأي طريل من طرق الطعن. جواز إقاماة دعاوة بطلاب ال ائاه     

 . أو تعديله إذا ما لالف أحكاه قانون األحوال الشخصية. أساس ذلك

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   

2 
- 

- 

 عده صحة التنازل عن نفقة األو د أو حضانت م .

  يلزه اماضنة تناز ا عن حضانة مان  اا امال يف حضاانته مان احملضاونني       

أسااس  سواا  ان ذلاك التناازل حصا  يف نطااق اخللاع أو حصا  لاارج ذلاك .         

 ذلك وعلته. 

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   

3 
اتفاااق الطاعنااة واملطعااون ضااد  اماااه هنااة التوجيااه ا سااري علااى انتقااال         -

حضااانة األو د ماان الطاعنااه إىل املطعااون ضااد    يلزم ااا و  يتتااب عليااه       

كاام ا بتاادائي بعل اااا بنااد ا تفاااق    سااقوط حق ااا يف امضااانة. قضاااا ام   

 املتعلل بطلك وبعابات حضانة األو د لوالدت م الطاعنة. صحيح. علة ذلك.

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   

4 
عده قبول الادعوة يف مساائ  األحاوال الشخصاية إ  بعاد عرضا ا علاى هناة          -

سري إ  ما استثنى بنص لاه. أساس ذلاك. قضااا امكام بعاده     التوجيه ا 

قبول طلب الطاعنة الزاه املطعون ضد  بأن يسالم ا بطااقتى البناك اخلاصاتني     

 باحملضونني لعده سبل عرض ما على هنة التوجيه ا سري. صحيح. 

  

 136 20 (24/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  256)الطعن رقم   

5 
ش ادة التوجيه األسري الثابت ب ا تعاطر الصالح باني األطاراص والايت تقاده إىل        -

احملكمة عند قيد الدعوة. صالحيت ا ملدة ش رين من تاري  إصدارها. شرط 

ذلك. صدور أمر القاضي قفظ امللف وإ  تظا   اط  الشا ادة صاالحيت ا  إىل     

عاد قياد الادعوة مفتوحاا ماا     ان يصدر هطا ا مر. أساس ذلك وعلته. اعتبار مي

دامت قد للت األوراق من صدور هطا ا مر. فالفة امكم املطعون ىيه هطا 

النظر وقضا   بعده قبول الدعوة املتقابلة لقيدها بعد مرور ش رين مان تااري    

إصاادارها ودون أن تاابني صاادور قاارار القاضااي قفااظ امللااف. فالفااة للقااانون   

 ولطأ يف تطبيل القانون. 

  

 143 21 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  246)الطعن رقم   
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 لـجـنـة التوجيـه األسـري

 جلنة التوجيه األسري

 الصفحة القاعدة

6 
نعى الطاعنة لرى  امكم طلبي ا اساتداد الرساوه الدراساية الايت ساددت ا       -

عروضاة علاى هناة التوجياه     للبنتني  غري مقبول ما داه مل تكن من الطلبات امل

 األسري. 

  

 154 23 (14/6/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 146، 137)الطعنان رقمى   

7 - 

 

 

- 

الاادعوة املتعلقااة نسااائ  األحااوال الشخصااية. وجااو  عرضاا ا علااى هنااة      

التوجيه ا سري  شرط لقبو ا اماه احملكمة. اساتثناا مساائ  الوصاية و    

وما يف حكم ا والدعاوي املستعجلة والوقتياة و األوامار املساتعجلة     اإلرشاد

 والوقتية  دعاوة إابات الزواج والطالق. 

للاو طلباات الطاعناة امااه التوجياه ا ساري مان طلاب بادل تااياث مساكن             

 امضانة جيعله غري مقبول اماه احملكمة. مثال. 

  

 170 26 (21/6/2021جلسة  –صية ق . أ أحوال شخ 15س  2021لسنة  298)الطعن رقم   

8 
ا حكااااه وا تفاقاااات الااايت نثاباااة ساااند تنفياااطي املتعلقاااة نساااائ  األحاااوال   -

الشخصية  ا حجية مخقتة مرتبطة بالظروص النى صدرت يف ظل ا. جاواز رىاع   

 النزاع بشأن ا مرة ألرة إىل القضاا إذا ت ريت تلك الظروص. 

  

 199 31 (14/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  314)الطعن رقم   

9 
مرور أ ثر من ارباع سانوات علاى ا تفااق ا ساري املايه باني الطارىني بشاأن           -

حتديااد نفقااة احملضااونني وملحقات ااا وابااوت ت ااري الظااروص املعيشااية وازدياااد        

حاجات األو د جيع  من دعوة اماضنة بزياادة النفقاة وماا يلحال ب اا مقبولاة.       

 الطاعن نخالفة امكم ا تفاق ا سري بين ما. على غري أساس. نعي

  

 199 31 (14/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  314)الطعن رقم   

10 
- 

 

- 

اسااتثناا دعااوة الطااالق ماان عرضاا ا ابتااداا  علااى هنااة التوجيااه األسااري قباا      

 إقامت ا. 

 ر ونفقة العدة واملتعة وأجرة مساكن  الطلبات املتتبة عن الطالق  مخلر امل

امضااانة و أجاارة امضااانة تقباا  وأن مل تعاارا علااى التوجيااه األسااري متااى      

 انت قاد اباديت تابعاة لطلاب الطاالق وتبعاا بعاد قضااا احملكماة باه. الادىع            

بعده قبو ا لعده  سبل عرض ا على هنة التوجيه األسري. غري سديد. أسااس  

 ذلك. 

  

 259 42 ( 30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  415)الطعن رقم   
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 لـجـنـة التوجيـه األسـري ــ متعـــة

 جلنة التوجيه األسري

 الصفحة القاعدة

11 
جمرد تقديم الطاعنة بشكوي ضد املطعاون ضاد  بقسام التوجياه ا ساري       -

من اا لادعوة أوىل   وتناز ا عن ا قب  إحالة النزاع إىل احملكمة   يعد إقامة 

بطلااب التطلياال تسااتوجب تعاايني حكمااني يف دعواهااا املاالااة بطلااب التطلياال  

 ستمرار الشقاق وتعطر الصلح . النعي من ا باأن تلاك الشاكوة تقاوه مقااه      

دعوة أوىل مما  اان ياتعني إحالاة النازاع للحكماني يف دعواهاا هاط . غاري         

 سديد. 

  

 290 46 (8/9/2021جلسة  –أحوال شخصية  ق . أ 15س  2021لسنة  489)الطعن رقم   

12 
عده استجابة احملكمة لطلب النفقة السابقة على رىاع الادعوة خللاو قارار      -

هنة التوجيه األسري من طلب الطاعنة لنفقت ا الزوجيه يف األش ر السابقة 

 على رىع الدعوة.  صحيح. 

  

 389 67 (22/11/2021جلسة –صيةق . أ أحوال شخ 15س  2021لسنة 671،651)الطعنان رقما   

 ) م (
 متعـــة ــ حمكمـة املوضــوع ــ مــدارس ــ مذاهـب فقهيــة ــ 
 مسكــــن احلضانــة ــ مسكــــن الزوجيـــة ــ مهـــر ــ مـــواري 

 متعـــة
1 

قضااا امكام بارى  نفقااة العادة واملتعاة ومااخلر الصاداق باعتبارهاا آاااار         -

 م التطليل والطي انت ى إىل رىضه. صحيح. متتبة على صدور حك
  

 1 1 (11/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  730)الطعن رقم   

2 
استحقاق املتعة للمطلقة املدلول ب ا بعد زواج صحيح متى  اان الازوج قاد     -

 طلق ا بعدارته املنفردة. تقديرها نا   جياوز نفقة سنة  مثا ا قسب حاال 

 الزوج. مثال. 

  

 48 7 ( 17/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  723)الطعن رقم   

3 
استحقاق املطلقة متعة إذا علل الزوج الطاالق علاى مساألة آتات ب اا الزوجاة        -

 ما لو قال  ا إذا لرجت من البيت ىانت طالل ىفعلت. أساس ذلك وعلته. 

 مثال. 

  

 83 14 (18/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   
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4 - 

 

- 

تقدير متعة املطلقة ومدة تناسب ا مع حجم الضرر الطي أصاب ا مان الطاالق مماا    

 تستق  به حمكمة املوضوع ما داه قضا ها سائ ا . 

 مثال لتقدير سائغ. 

  

 83 14 (18/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  43، 28رقما )الطعنان   

التفريل للعلة ىس  لعقد الزواج وليس طالقا.   يتتب عليه من ا اار املالية إ  ما  - 5

يتتب على الفس . مخدة ذلك. عده استحقاق املفسوخ زواج اا نفقاة عادة أو متعاة.     

املطعون ىيه هاطا النظار وقضاا   بارى  طلايب      أساس ذلك وعلته. التزاه امكم 

 نفقة العدة واملتعة. صحيح. 

  

 105 17 (26/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  198)الطعن رقم   

6 
ابوت أن الطاعنة هي من طلبات الطاالق ومان غاري إرادة مان املطعاون ضاد  جيعا           -

 من طلب ا املتعه. على غري أساس.  
  

 136 20 (24/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  256لطعن رقم )ا  

7 
قضاا امكم برى  طلاب الطاعناة املتعاه تاسيساا علاى ان اا طلقات طلقاة بائناة           -

 بطلب من ا ومل يكن بعرادة املطعوت ضد  املنفرد . صحيح. 
  

 191 30 (12/7/2021 جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  356)الطعن رقم   

8 
- 

طلااب الزوجااة الطااالق وعااده قياااه الاازوج بطالق ااا بعرادتااه املنفااردة ينفااي  شاارط     

استحقاق ا املتعة. ولو  ان الطالق قضاا بسبب ادعااا الزوجاة اضارار الازوج ب اا      

 أماه احملكمة وقضاا األلرية به بعد ابوت الضرر. علة ذلك. 

  

 211 34 (26/7/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 366، 360)الطعنان رقمي   

9 
اسااتحقاق املطلقااة املاادلول ب ااا يف زواج صااحيح متعااة إذا  ااان الطااالق باااإلرادة      -

ماان قااانون   140املنفااردة للاازوج ومل يثباات أنااه  ااان بطلااب ماان الزوجااة. املااادة        

األحااوال الشخصااية.   ينااال ماان ذلااك ادعاااا الاازوج لااروج الزوجااة ماان مسااكن        

 لزوجية.   تالزه بني أن ترك الزوجة يف مسكن الزوجية واستحقاق ا املتعة.  ا

  

 220 35 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  396)الطعن رقم   

10 
- 

اسااتحقاق الزوجااة املاادلول ب ااا يف زواج صااحيح متعااة إذا طلق ااا زوج ااا بعرادتااه       

قساب حاال الازوج وناا   جيااوز نفقاة سانة        املنفردة ومن غري طلب من ا. حتساب  

ألمثا ا. جواز تقسيط ا حسب يسار الزوج. يراعي يف تقديرها ما أصا  املرأة من 

 ضرر. مثال. 

  

 408 71 (15/12/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  125)الطعن رقم   
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 حمكمـة املوضــوع حمكمـة املوضــوع
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 الـعـنـاويـن الـفـرعـيـة:

ــــــوع يف  - )أ( ــــــة املوض ــــــلطة حمكم س
 املســــــائل املتعلقــــــة باألهليــــــة

 

ســــلطة حمكمــــة املوضــــوع يف املســــائل  - )د(
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــة بالرؤي  املتعلق

 

ــــــوع يف  - ) ( ــــــة املوض ــــــلطة حمكم س
ـــــــة ـــــــة بالنفق  املســـــــائل املتعلق

 

املســــائل ســــلطة حمكمــــة املوضــــوع يف  - )ها(
 املتعلقــــــــــة بــــــــــالطالق واخللــــــــــع

 

ســـلطة حمكمـــة املوضـــوع يف املســـائل  - )ج(
 باحلضــــــــانةاملتعلقــــــــة بطلــــــــب 

 

  
 

   ) أ ( سلطة حمكمة املوضوع يف املسائل املتعلقة باألهلية  

1 
- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 
 

- 

أهلية األداا هي  ون الشاخص صااما  ملمارساة األعماال الايت تتتاب علي اا أااار         

 ط ا اإلدراك.شرعية ومنا

 من قانون األحوال الشخصية. 174من عوارا ا هلية " العته" مقصود    . املادة 

املناط يف القوامة على ىاقدة أهلية األداا هو حتقيل مصام م ودىاع الضارر عان    

أموا م واحملاىظة علي ا ما داه العارا الاطي  اان ساببا يف توقياع امجار علياه       

 قائما.

قوامة ملن  تار  ممن عرص با ماناة والكفاااة والقادرة علاى     للقاضي أن يع د بال

القياااه نااا حيقاال مصاالحة احملجااور عليااه ودىااع الضاارر عاان أموالااه سااواا  ااان       

 اماجر ذ را أو أنثى شخصا  طبيعيا أو اعتباريا  منفردا  أو متعددا. أساس ذلك. 

 مثال لتسبيب سائغ لتوىر  حالة العته وتعيني قيم. 

  

 344 57 (13/10/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  385رقم )الطعن   

   ) ب ( سلطة حمكمة املوضوع يف املسائل املتعلقة بالنفقة  

1 
حتديد أجرة اخلادمة مما يدل  يف نطاق السلطة التقديرية حملكمة املوضوع.  -

 مثال.
  

 6 2 (11/1/2021جلسة –ل شخصيةق . أ أحوا 15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

2 
انت اا امكم إىل عده أحقية الطاعن يف طلاب اساتداد النفقاة الايت قبضات ا       -

املطعااون ضاادها قباا  انتقااال إقااامت م إلي ااا وأن ذلااك حيماا  علااى أنااه قصااد          

التوسعة على من بيد املطعون ضادها يف ا نفااق وماا داه مل يباادر إىل املطالباة      

 س ذلك وعلته. باسقاط ا. صحيح. أسا

  

 20 4 (18/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  708)الطعن رقم   
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3 
حملكمة املوضوع السلطة التاماة يف تقادير عناصار النفقاة املقضاي ب اا مان         -

سااوة ومسااكن وإلااداه دون رقيااب علي ااا يف ذلااك متااى أقاماات        نفقااة و 

 قضااها على أسبا  سائ ة. مثال. 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

4 
لاايس يف القااانون مااا يوجااب أن تكااون النفقااة الاايت تقضااي ب ااا احملكمااة        -

مفااارادات وعناصااار النفقاااة  شااااملة لكااا  مفرادت اااا مجلاااة واحااادة. حتدياااد

املفروضة مما تستق  به حمكمة املوضوع . ماا داه ساائ ا .   علاى امكام     

إن جع  النفقاة املفروضاة غاري شااملة لكا  املفارادات مجلاة واحادة باأن مل          

 يضمن ا املسكن واخلادمة والرسوه الدراسية. مثال. 

  

 39 6 (15/2/2021جلسة  –خصية ق . أ أحوال ش 15س  2021لسنة  23، 20)الطعنان رقما   

5 
التااازاه األ  امللااا  بعلاااداه ولاااد  إن احتااااج للخدماااة. تقااادير حاجاااة األو د     -

 للخدمة ويسار األ  متوك لسلطة حمكمة املوضوع. مثال.
  

 39 6 (15/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  23، 20)الطعنان رقما   

6 - 

 
 

 

- 

يادة النفقة و إنقاص ا ومدة تناسب ا مع حاجة املنفل علياه  تقدير موجبات ز

والقدرة املالية وظاروص الزماان واملكاان مماا تساتق  باه حمكماة املوضاوع         

 متى  ان سائ ا . 

 ىعال التسبيب سائغ  نقاه النفقة.  

  

 39 6 (15/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  23، 20)الطعنان رقما   

7 
حتديد مبلغ النفقاة  مياع أنواع اا مان سالطة حمكماة املوضاوع .   رقاباة          -

مان   62علي ا يف ذلك متاى التزمات معاايري التقادير املنصاوه علي اا باملاادة        

قااانون األحااوال الشخصااية مااع التقيااد باهاادول املرىاال بالاادلي  ا رشااادي      

دائارة  املتعلل بدعاوة األحوال الشخصية الصاادر نوجاب قارار مساو رئايس      

 . مثال. 2020لسنة  9القضاا رقم 

  

 102 16 (21/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  182)الطعن رقم   

8 
التاازاه ا   امللاايا إلااداه ولااد  الصاا ري إن احتاااج للخدمااة. تقاادير حاجااة          -

 األو د للخدمة ويسار ا   متوك لسلطة حمكمة املوضوع. مثال. 
  

 105 17 (26/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  198رقم  )الطعن  
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9 
تقدير النفقة وما يتعلل ب ا أو يتفرع عن ا. من سلطة حمكمة املوضاوع دون   -

مراعااة املعاايري املنصاوه علي اا باملاادة      رقابة مان حمكماة الانق . وجاو      

مااان قاااانون األحاااوال الشخصاااية والااادلي  اإلرشاااادي لااادعاوة األحاااوال   63

 . مثال. 2020لسنة  9الشخصية رقم 

  

 136 20 (24/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  256)الطعن رقم   

10 
كمة املوضوع علي ا ما داه حتديد قدر النفقة وما يتفرع عن ا من سلطة حم -

 حكم ا قائما على أسبا  سائ ة تكفي ممله. مثال. 
  

  
 166 25 (21/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  102، 89)الطعنان رقما 

11 
- 

 

 

 

- 

حتديد قدر النفقة وملحقات ا من أجرة مسكن وبدل تأاياث يف ضاوا حالاة    

نفاال عليااه . وانطالقااا ماان الوضااع ا قتصااادي يف    املنفاال املاليااة وحاجااات امل 

الزماااان واملكاااان املعيااانني ويف ضاااوا الااادلي  اإلرشاااادي لااادعاوة األصاااول    

من سلطة حمكمة املوضاوع. ماا داه ساائ ا .     2020لسنة  9الشخصية رقم 

 مثال. 

 مثال لتقدير سائغ. 

  

 191 30 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  356)الطعن رقم   

12 
حتديد النفقات وما يلحل ب ا من أجرة مسكن امضانة. موضوعي. ما داه  -

 سائ ا . مثال. 
  

 220 35 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  396)الطعن رقم   

13 
- 

 

 

- 

حتديد املبالغ املتعلقة بالنفقة وما يتفرع من ا من اجرة مساكن وغريهاا مان    

سلطة حمكمة املوضوع. ما داه حكم ا قائما  على أسابا  ساائ ة تكفاي    

 ممله. 

مراعااااة امكااام يف تقااادير  النفقاااة للجااادول وامللحااال بالااادلي  اإلرشاااادي    

لدعاوة األحوال الشخصية وانطالقا من دل  الطاعن وما للنفقة من امتياز 

 على سائر الديون. سائغ. 

  

 266 43 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  457)الطعن رقم   
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14 - 

 

حتديااد مقاادار النفقااات ومااا يلحاال ب ااا ماان أجاارة مسااكن امضااانة و أجاارة       

عليااه وظااروص اماضاانة وتقاادير ماادة تناسااب ا مااع قاادرة املنفاال وحاجااة املنفاال  

الزمان واملكان يف تستق  به حمكمة املوضوع متى  ان سائ ا  ومستندا  إىل 

 من قانون األحوال الشخصية. مثال.  63/1املعايري احملددة يف املادة 

  

 280 45 (6/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  476)الطعن رقم   

15 - 

 

 

 

- 

عن ا من لدمة وغريها. من سلطة حمكمة املوضاوع.  حتديد النفقة وما يتفرع 

من قاانون األحاوال الشخصاية والادلي       63وجو  مراعاة املعايري املبينه باملادة 

اإلرشادي الصادر عن مسو رئيس دائرة القضاا يف مسائ  األحوال الشخصية . 

 للنفقة امتياز على سائر الديون.

  رد بالدلي  اإلرشادي املشار إليه.مثال لتقدير سائغ بالنظر إىل التحديد الوا

  

 338 56 (11/10/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  464)الطعن رقم   

   ) ج ( سلطـة حمكمـة املوضـوع يف املـسـائـل املـتـعـلـقة باحلضانة  

حتديد النفقات وما يلحل ب ا من أجرة مسكن امضانة. من سلطة حمكمة  - 1

انطالقاااا مااان تقاااديرها لساااعة املنفااال وحاااال املنفااال علياااه والوضاااع       املوضاااوع

 ا قتصادي زمانا ومكانا. ما داه سائ ا . مثال. 

  

 6 2 (11/1/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

2 
مااان قاااانون األحاااوال   148/2األصااا  هاااو  أجااارة مساااكن امضاااانة. املاااادة    -

  يصار إىل القضاا باملسكن العيإ إ  باتفااق الطارىني.   حما     الشخصية. 

للنعي على امكم إذ قضى بالبادل دون طلاب ماا دامات قاد للات األوراق مان        

ا تفاااق علااى تااوىري  عينيااا و ااان مثااة الااتالص بااني الطاارىني علااى صااالحية     

 املسكن الطي وىر  املطعون ضد .

  

 6 2 (11/1/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

3 
 

- 

 

- 

 

 

- 

تقدير مصلحة احملضون وحتديد من تتوىر مصالحة احملضاون يف البقااا عناد      

من اماضنني. من سلطة حمكمة املوضوع متى أقامات قضاااها علاى أسابا      

 سائ ة. 

و  سلطت ا يف مد سن حضانة احملضون ولو جتاوز سن حضانة النسااا إىل البلا  

بالنسبة للط ر وإىل الزواج بالنسبة لالنثى متاى رأت يف ذلاك حتقيقاا ملصالحة     

 احملضون.

  الزاه علي ا بتخايري احملضاون أو ا عتاداد برغبتاه أو ا ساتجابة  اا يف حاال        

 جسكه أو التيار  البقاا مع أي. أساس ذلك وعلته. مثال. 

  

 20 4 (18/1/2021جلسة  –شخصية ق . أ أحوال  15س  2020لسنة  708)الطعن رقم   
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عاده جااواز سافر اماضاان باحملضاون لااارج الدولاة إ  نواىقااة وىل الاانفس      - 4

لطيا . يرىع ا مر إىل القاضي إذا امتنع ولي النفس. للقاضاي إصادار قارار     

لااى ضااوا املاايرات الاايت تطرح ااا اماضاانة والاادواىع الاايت  لتااه علااى          ع

ا متناع عن املواىقة. يستوة أن يكون السفر لالستقرار واإلقامة أو للزيارة 

 املخقتة. مثال . 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

جه ا نفاق ناا ىي اا بادل مساكن امضاانة      حتديد مقدار النفقة  ميع أو - 5

اعتبارا  ملدي سعة املنفال وحاجاات املنفال علياه والظاروص ا قتصاادية زماناا        

 ومكانا من سلطة حمكمة املوضوع. مثال. 

  

 170 26 (21/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  298)الطعن رقم   

6 - 

 

 

 
 

- 

ر النفقة وما يتفرع عن ا من مواصاالت ولدماة.   تقدير أجرة امضانة وتقدي

 63من سلطة حمكمة املوضوع. وجو  مراعاة املعاايري املاط ورة يف املاادة    

مان قاانون األحاوال الشخصاية ويف الادلي  اإلرشاادي املعماول باه. دون رقاباة          

 علي ا يف ذلك ما داه حكم ا قائما على أسبا  سائ ة تكفي ممله. 

 مثال. لتقدير سائغ. 

  

 206 33 (26/7/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 370، 346)الطعنان رقمى   

7 - 

 

 

- 

ا ه يف املرتية األوىل يف ترتيب اماضنني. هي حممولاة علاى الصاالح والقادرة     

 على القياه بواجبات امضانة. من يدعى لالص ذلك عليه إابات ما يدعيه.

انة وتقديرما إذا  انات الشاروط الواجاب    استخاله أن اماضنة أه  للحض

تواىرهاااا يف اماضااانة متاااواىرة مااان عدماااه. مااان مساااائ  الواقاااع الااايت تساااتق   

 بتقديرها حمكمة املوضوع. مثال. 

  

 220 35 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  396)الطعن رقم   

و إىل أن تتازوج األنثاى متاى     جواز استمرار حضانة النسااا إىل أن يبلاغ الاط ر    - 8

رأت احملكمة ضرورة لطلك. تقدير املصلحة يف ماد امضاانة واساتخاله أن    

مصلحة احملضون تقتضي بقاا  يف حضانة أمه مما يادل  يف سالطة حمكماة    

 املوضوع . مثال. 

  

 239 38 (4/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  419)الطعن رقم   

ر ما إذا  انت الشروط الواجب تواىرهاا يف اماضانة متاواىرة أه   مان     تقدي - 9

سااالطة حمكماااة املوضاااوع دون رقاباااة علي اااا يف ذلاااك مااان حمكماااة الااانق .  

 اجملادلة يف ذلك التقدير مما   جيوز إاارته اماه حمكمة النق . مثال. 

  

 266 43 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  457)الطعن رقم   
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10 - 

 

 

- 

ساالطة حمكمااة املوضااوع الكاملااة يف تقاادير مصاالحة احملضااون ويف جمااال       

حتديد مان تتاواىر مصالحة احملضاون يف البقااا عناد  مان اماضانني.   رقاباة          

 قضا ها قائما  على أسبا  سائ ة.  علي ا يف ذلك ما داه

لاايس للمحضااون اماال يف هااطا اخلصااوه يف تقرياار مصااري  حااول ماان يريااد       

السكن معه والتيار من يريد ا نضماه إليه مان أبوياه إ  باالبلو  سان الثامناة      

عشر من العمر مخدة ذلك. حل اماضنة يف ا حتفاظ قضانة األو د  قائما  و 

 أساس ذلك وعلته. مثال. إن رىضوا الطها  مع ا. 

  

 280 45 (6/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  476)الطعن رقم   

11 - 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

طلب إسقاط امضانة منوط بالتالل شرط مان شاروط ا املنصاوه علي اا     

من قانون األحوال الشخصية و ون الولد صا ريا    144،  143يف املادتني 

يف ساان امضااانة. التالىااه عاان الاادعوة بانت اااا امضااانة للبلااو      مااا ياازال  

 الشرعي. 

سانة وصاار    18طلب الطاعن اسقاط امضانة عن الولد الاطي جتااوز سان    

 بال ا  ليس له سند من القانون. 

سااكوته عاان املطالبااة قضااانة بقيااة األو د ملاادة تزيااد عاان سااتة أشاا ر ماان   

طر مينعه من املطالبة يسق  حقه تاري   انت اا صالحية حضانة ام م دون ع

 يف املطالبة بامضانة. أساس ذلك.

أمااار تعلااايم األو د مناااوط باااالولي   باماضااانة   يصااالح ساااببا لساااقوط        

 امضانة.

جواز مد حضانة النساا متاى رأت احملكماة أن مصالحة احملضاون تقتضاي      

 ذلك. 

ت جماارد زواج اماضاانة ألجاانيب عاان احملضااون   يسااق  امضااانة إذا رأ      

حمكمااة املوضااوع أن مصاالحة احملضااون تتطلااب بقاااا  يف حضااانة املتزوجااة 

 بأجنيب. 

  

 301 48 (13/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  470)الطعن رقم   

12 - 

 

 

- 

لك  من األه و األ  ضم األو د له إذا  ان بين ما نزاع ولرجات ا ه مان   

قائمااة بين مااا. يفصاا  القاضااي يف    مسااكن الزوجيااة ولااو  اناات الزوجيااة   

 الطلب اعتبارا  ملصلحة األو د.

انت اا امكم إىل أن مصلحة البنت تكمن يف ضم ا إىل أم ا نظرا  لص ر 

 سن ا ى ى يف حاجة إىل حنان ا وعطف ا يف هط  املرحلة. صحيح. 

  

 335 55 (6/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  554)الطعن رقم   
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جااواز بقاااا احملضااون مااع أمااه ولااو بعااد زواج ااا ماان اجاانيب عنااه متااى قاادرت   - 13

 احملكمة أن مصلحة احملضون تقتضي ذلك. مثال. 
  

 350 58 (13/10/2021جلسة  –ية ق . أ أحوال شخص 15س  2021لسنة  540)الطعن رقم   

14 - 

 

 

- 

مساااكن امضاااانة العااايإ.   حيكااام باااه إ  إذا اتفااال علياااه الطرىاااان.    

يكفااى جماارد طلبااه يف الاادعوة مااا مل يثباات مواىقااة الطاارص الثاااني عليااه.   

 أساس ذلك. 

صااحة امكاام القاضااي بااأجرة مسااكن حضااانة مااا داماات أوراق الاادعوة   

ون ضاد  علاى املساكن العايإ. نعاي الطاعناة       لالية مما يثبت مواىقة املطعا 

عليه بأن ا قاد طلبات جعا  مساكن الزوجياة مساكن للحضاانة ومل تطلاب         

 اجرة مسكن على غري أساس. 

  

 389 67 (22/11/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 671،651)الطعنان رقما   

حدود املبلغ احملادد  تقدير امكم املطعون ىيه ألجرة مسكن امضانة يف  - 15

 يف الدلي  اإلرشادي. النعي عليه من الطاعنه. غري مقبول.
  

 389 67 (22/11/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 671،651)الطعنان رقما   

   ) د ( سـلـطـة مـحـكـمـة املوضـوع يف املـسـائـل املـتـعـلـقة بالرؤيـــــة  

ووقت اا ومكان اا مان سالطة حمكماة املوضاوع. وجاو         حتديد زمن الر ية  - 1

 مراعاة مصلحة احملضون وتقدمي ا على مصلحة ا بوين. أساس ذلك. مثال. 
  

 117 19 (10/5/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما   

لحة حتديد الر ية زماناا ومكاناا مان سالطة املوضاوع . وجاو  مراعااة مصا         - 2

 احملضون يف ذلك. مثال. 
  

 248 40 (9/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  400)الطعن رقم   

أماار مبياات احملضااون أاناااا وقاات الر يااة عنااد احملكااوه لااه بالر يااة أو عنااد   - 3

اماضنة مما يادل  يف سالطة القاضاي عناد امكام بتحدياد وقات الر ياة         

 1150ماان القاارار الااوزاري   12ضااون. املااادة  مراعيااا يف ذلااك مصاالحة احمل 

 . مثال. 2012لسنة 

  

 327 53 (4/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  557)الطعن رقم   

جاااواز أن يبيااات احملضاااون عناااد غاااري حاضااانته. قضااااا احملكماااة بالر ياااة     - 4

ريااة وا صااطحا  دون املبياات ممااا ياادل  يف نطاااق ساالطة احملكمااة التقدي  

 بالنظر إىل سن احملضون ووو . مثال. 

  

 405 70 (6/12/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  688)الطعن رقم   
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 حمكمـة املوضــوع حمكمـة املوضــوع

 الصفحة القاعدة

 ـل املـتـعـلـقة بالطالق واخللع) هـ ( سـلـطـة مـحـكـمـة املوضـوع فـي املـسـائ  
  

1 - 

 

 

 

- 

القضاا باخللع إذا مل يتاا الزوجان. شارطة. اباوت تعنات الازوج يف رىا       

اخللاااع واخلاااوص علاااى عاااده إقاماااة الااازوجني مااادود اهلل املتعلقاااة باميااااة    

الزوجية. استقالل حمكمة املوضوع بتقدير مدة تواىر هطين الشرطني. ماا  

 داه سائ ا . 

 قضاا برى  طلب اخللع لعده تواىر أي من هطين الشرطني. مثال لل

  

 54 8 (1/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  47)الطعن رقم   

الضاارر املوجااب للتطلياال هااو الااطي يتعااطر معااه دواه العشاارة . تقاادير  ماان         - 2

ه املسااائ  الواقعيااة الاايت تسااتق  ب ااا حمكمااة املوضااوع متااى  ااان سااائ ا  لاا 

 أصله الثابت با وراق ويكفي  ممله. مثال. 

  

 143 21 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  246)الطعن رقم   

بدل اخللع ليس بالزه أن يكون مساويا مل ار الزوجاة. حتقيال مادة تناساب       - 3

 البدل مما يدل  يف سلطة حمكمة املوضوع. مثال. 
  

 185 29 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  168)الطعن رقم   

التزاه القاضي بتعدي  توصاية امكماني ىيماا لاالف أحكااه القاانون املاادة         - 4

 8من قانون األحوال الشخصية املعدلة باملرسوه بقاانون احتاادة رقام     121/3

طلاب   انت اا امكمني يف نتيجة تقريرها إىل التوصية برى  -2019لسنة 

التطليال علااى سااند عااده اباوت الضاارر علااى الزوجااة مان زوج ااا وه اا  امااال    

بشااأن حتديااد املساا  ماان الاازوجني متناقصااا  يف ذلااك مااع مااا أوردا  يف طلااب        

التقرياار ماان أن اإلسااااة  مشاات ة بااني الاازوجني وهااو مااا يسااو  التفرياال بااني      

. الااازوجني. قضااااا احملكماااة بتعااادي  توصاااية امكماااني وامكااام باااالتطليل

 صحيح. 

  

 211 34 (26/7/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 366، 360)الطعنان رقمي   

استخاله حالة الشقاق الطي يتعطر معه استمرار امياة الزوجية علاى الوجاه    - 5

املعتي شرعا  من سلطة حمكمة املوضاوع. عاده اشاتاط أن يساكن الزوجاان      

ين مااا . جااواز استخالصااه ماان انفصااال   يف مسااكن واحااد مصااول الشااقاق ب  

أحدهما عن ا لر يف املسكن وىى رى  أحد الزوجني ا ستمرار يف اميااة  

الزوجياة مااع األلاار وعجااز اه ااات القضاائية املعنيااة عاان إقناع مااا بالتصاااحل.   

النعااي املخسااس علااى أنااه  بااد ماان تعاااي، الاازوجني يف مسااكن واحااد ليتااأتي    

 ويثبت. غري سديد.  حصول شقاق أاناا هطا التعاي،

  

 234 37 (2/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  399)الطعن رقم   
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 الصفحة القاعدة
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اخللع املعروا من زوجته متعنتاا  يف  حتقيل ما إذا  ان الزوج الطي يرى  

ذلك الرى  من عدمه وحتديد البدل املناسب يف اخللع مما يدل  يف سلطة 

 حمكمة املوضوع.

مثال لتسبيب  ساائغ يف اباوت تعنات الازوج يف رىا  اخللاع يف مقابا  تناازل         

 الزوجة عن مخلر صداق ا. 

  

 239 38 (4/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  419)الطعن رقم   

امكاام باااخللع. ماان شااروطه. وجااو  أن يثباات أمااران أحاادهما رىاا  الاازوج      - 7

اخللع تعنتا  ورغبة منه يف مضارة الزوجة والثاني أن يص  التناىر باني الازوجني   

وعده رغبة    من ما يف الثاني إىل حد  اص معه أ  يقيم    من ما حدود 

لزوجية مع  ابوت ذلك بدلي  لدة القاضاي مقباول     اهلل إذا استمرت العالقة ا

 بكاله مرس  من الزوجة عار عن الدلي . مثال. 

  

 323 52 (4/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  550)الطعن رقم   

 مــدارس
   

 449راجــــع : تــعلـــيـم صــ 
  

 مـذاهـب فـقـهـيـة

1 - 

 

 

- 

 

 

- 

احملضااون وحتديااد ماان تتااوىر مصاالحة احملضااون يف البقاااا    تقاادير مصاالحة

عند  من اماضنني. من سلطة حمكمة املوضوع متى أقامت قضاااها علاى   

 أسبا  سائ ة. 

ساالطت ا يف مااد ساان حضااانة احملضااون ولااو جتاااوز ساان حضااانة النساااا إىل  

البلو  بالنسبة للط ر وإىل الزواج بالنسبة لالنثى متى رأت يف ذلك حتقيقاا  

 صلحة احملضون.مل

  الزاه علي ا بتخيري احملضون أو ا عتداد برغبته أو ا ستجابة  ا يف حال 

 جسكه أو التيار  البقاا مع أي. أساس ذلك وعلته. مثال. 

  

 20 4 (18/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  708)الطعن رقم   

يف طلب اساتداد النفقاة الايت قبضات ا     انت اا امكم إىل عده أحقية الطاعن  - 2

املطعااون ضاادها قباا  انتقااال إقااامت م إلي ااا وأن ذلااك حيماا  علااى أنااه قصااد          

التوسعة على من بيد املطعون ضادها يف ا نفااق وماا داه مل يباادر إىل املطالباة      

 باسقاط ا. صحيح. أساس ذلك وعلته. 

  

 20 4 (18/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  708)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مذاهب فقهية مذاهـب فقهيــة 

 الصفحة القاعدة

3 - 

 

- 

 

- 

عقااد الاازواج. ماان شااروطه. حضااور شاااهد رجلااني بااال ني عاااقلني سااامعني      

  اله املتعاقدين ىاهمني أن املقصود به الزواج .

روطه وانتفات موانعاه. تتتاب أااار      الزواج الصحيح. ماتواىرات ار اناه وشا  

 منط انعقاد . 

الاازواج الفاسااد بعااد الاادلول يتتااب عليااه األقاا  ماان امل اار املساامى وابااوت       

النسب وحرمة املصاهرة والعدة والنفقة. ما دامت املرأة جاهلة ىسااد العقاد.   

 أساس ذلك. 

  

 59 10 (3/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  22)الطعن رقم   

4 - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

إقاارار الطاعنااة بااأن املطعااون ضااد  تزوج ااا بااأن احضاار مأذونااا  شاارعيا  يف     

املسكن و تب بين ما عقد زواج دون ش ود ومل يكن مع ا أحد من ال ري 

جيع  الزواج باطال . يتتب عليه إابات نسب الطف  الناتج عان هاط   العالقاة    

 بني الطرىني. 

ة للشاا ود الااطين امجعاااوا أن املطعااون ضااد  قاااد     اسااتماع حمكمااة البدايااا   

الااايهم بزواجاااه مااان الطاعناااة واعتاااداد احملكماااة بتلاااك الشااا ادة إلاباااات  

املسااا نة والعشاارة توصااال  إلابااات الاازواج مااع ىساااد  الااطي يرتااب إابااات        

 النسب. صحيح. 

قضااا ها بعابااات نسااب الطفاا  للمطعااون ضااد  بعااد مااا اباات لاادي ا الفااراو   

 ني الطاعنة واملطعون ضد  لوقوع الزواج باطال . صحيح. وبالتفريل  ىورا  ب

  

 59 10 (3/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  22)الطعن رقم   

استحقاق املطلقة متعة إذا علل الزوج الطاالق علاى مساألة آتات ب اا الزوجاة        - 5

ك وعلته.  ما لو قال  ا إذا لرجت من البيت ىانت طالل ىفعلت. أساس ذل

 مثال. 

  

 83 14 (18/4/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   

ادعاا الزوجة اليت   تسكن مع زوج ا اماضر يف بيتاه أناه   ينفال علي اا      - 6

يف املدة السابقة على رىع الادعوة وانكاار الازوج ذلاك. صادقت الزوجاة يف       

ى ذلك. علاة ذلاك . قضااا امكام بنفقاة للطاعناة       قو ا بشرط أن حتلف عل

ملدة ستة أش ر سابقة على رىع الدعوة بعاد أن حلفات أن املطعاون ضاد  مل     

 يتفل علي ا طوال املدة وهي لارج بيت الزوجية. صحيح.

  

 83 14 (18/4/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   
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 مذاهـب فقهيــة 
 مذاهب فقهية

 الصفحة القاعدة

التفريل للعلة ىس  لعقد الزواج وليس طالقا.   يتتب عليه من ا اار املالية  - 7

إ  ما يتتب على الفس . مخدة ذلاك. عاده اساتحقاق املفساوخ زواج اا نفقاة       

عااون ىيااه هااطا النظاار عاادة أو متعااة. أساااس ذلااك وعلتااه. التاازاه امكاام املط

 وقضا   برى  طليب نفقة العدة واملتعة. صحيح. 

  

  
 105 17 (26/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  198)الطعن رقم 

اليمني املتممة عند الفق اا اليت تتم نصا  ابوت الدعوة. حل املدعى يف أن  - 8

متاى  اان معاه شااهد واحاد       يتمم نصا  ابوت دعوا  املالياة بايمني حيلف اا   

أساس ذلك.   جمال إلعما ا يف دعوة الطاعنة املتعلقة باضرار زوج اا ب اا   

 باعتبارها ليست دعوة مالية. نعي الطاعنة بعده توجي  ا. على غري أساس. 

  

 154 23 (14/6/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 146، 137)الطعنان رقمى   

9 - 

 

- 

مكام القضااا للطاعناة ناخلر صاداق ا تأسيساا علاى للاو وايقاة          رى  ا

 الزواج مما يفيد وجود مخلر م ر. صحيح. 

جسااك ا بوجااود حماارر عرىااى ااباات بااه أن الطاارىني اتفقااا علااى أن ياادىع    

درهام يف أحاد أقار  ا جلاني. غاري       120000املطعون ضاد  للطاعناة مبلاغ    

 يف الفقه املالكي. مثال.  مقبول باعتبار  وعدا  ي طا املبلغ وليس م را

  

 170 26 (21/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  298)الطعن رقم   

مثال مكام مان حمكماة الانق  يف منازعاة الورااة يف نساب بعضا م إىل          - 10

 مورا م بعد الوىاة وإدلا م يف صك حصر اإلرم. 
  

  
 176 27 (23/6/2021جلسة  –حوال شخصية ق . أ أ 15س  2021لسنة  173)الطعن رقم 

11 - 

- 

 قبول ش ادة األخ ألليه. شرط ا. أن يكون ميزا  يف العدالة. 

التفااات امكاام عاان شاا ادة شاااهدي الطاااعن لكون مااا شااقيقيه وللاات        

األوراق مما يفيد ان ماا مايزان. صاحيح . قضاا   بارى  دعاوا  لعجاز  عان         

ون ضاادها وهااو املكلااف بعاباتااه.     إابااات ماادعا  ببينااة أو إقاارار ماان املطعاا     

 صحيح. 

  

  
 256 41 ( 23/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  417)الطعن رقم 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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- 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 باإلقرار. ابوت الطالق أماه القاضي بش ادة شاهدين أو

   حيكم القاضي بالطالق إ  إذا حتقل من توىر واحد ىي ما.

مياني اإلنكاار   توجااه إىل اخلصام املنكار إ  يف الاادعاوة املالياة أوا ئلااة      

 إىل املال.

قضاااا امكاام باارى  طلااب الطاعنااة إابااات طالق ااا ماان املطعااون ضاادها    

عته الطاعنة من تأسيسا على انكار األلري يف مجيع مراح  التقاضي ما اد

ارسااله  ااا رسااالة الواتساا  الاايت تضاامن أنااه طلق اا طلقااة مكملااة للااثالم    

وعده تقدمي ا أي واحد من الدليلني املشار إلي ماا علاى واقعاة الطاالق الايت      

 ادعت ا ورى   توجيه ميني ا نكار إليه. صحيح. 

ا جسك ا بوقوع الطالق بالكتابة مان لاالل رساالة الواتساا  املشاار إلي ا      

غااري مقبااول مااا داه قااد انكرهااا املطعااون ضااد  ومل تثباات الطاعنااة باادلي       

 مقبول نسبت ا إليه. 

  

  
 359 59 (18/10/2021جلسة–ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 571، 554)الطعنان رقما 

ادعاا الزوج بعد انقضاا إرجاع زوجته إىل عصمته يف العدة   يقب  إ ببيناة   - 13

زوجان على الرجعة. أساس ذلك وعلته. قضاا امكام بعاباات   ولو تصادق ال

الرجعة برغم للو األوراق مما يثبت ادعاا الزوج أناه ارجاع زوجتاه يف العادة.     

 فالفة للقانون. 

  

  
 360 60 (25/10/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  582)الطعن رقم 

رعية ومن ااا الطااالق إ  إذا اشااتد ال ضاب   يااخار يف صااحة التصاارىات الشا   - 14

ال ضااب ووصاا  إىل درجااة   ياادري ىي ااا ال ضاابان مااا يقااول ويفعاا  مااا           

 يقصد . مثال. 

  

 373 63 (3/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  189)الطعن رقم   

15 - 

 

 

- 

قاة   ون الزوجة ختده عند أهل ا شرط يف القضااا  اا باخلادماة أانااا عال    

الزوجية . ليس شرطا يف القضاا باخلادمة للولاد احملضاون احملتااج للخدماة     

 وله أ  مل .

 مثال لتسبيب سائغ. 

  

  
 389 67 (22/11/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 671،651)الطعنان رقما 
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 مسكـن احلضانــة 
 مسكن احلضانة

 الصفحة قاعدةال

1 
حتديااد النفقااات ومااا يلحاال ب ااا ماان أجاارة مسااكن امضااانة. ماان ساالطة          -

حمكمااة املوضااوع انطالقااا ماان تقااديرها لسااعة املنفاال وحااال املنفاال عليااه       

 والوضع ا قتصادي زمانا ومكانا. ما داه سائ ا . مثال. 
  

 6 2 (11/1/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

ماان قااانون األحااوال    148/2األصاا  هااو أجاارة مسااكن امضااانة. املااادة       - 2

الشخصااية.   يصااار إىل القضاااا باملسااكن العاايإ إ  باتفاااق الطاارىني.      

حماا  للنعااي علااى امكاام إذ قضااى بالباادل دون طلااب مااا داماات قااد للاات      

الطارىني علاى    األوراق من ا تفاق على توىري  عينيا و ان مثة التالص بني

 صالحية املسكن الطي وىر  املطعون ضد .

  

 6 2 (11/1/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

3 - 

 

- 

إقامااة امكاام قضاااا  باارى  طلااب الاازاه املطعااون ضااد  بااأجرة مسااكن    

ا  امضانة استنادا  لسبل رىضه يف دعاوة ساابقة  ماتالك الطاعناة مساكن     

 التزاما قجية امكم السابل ذلك. صحيح. 

قضا   برى  طلب بدل التأايث ملساكن امضاانة  اطلك . صاحيح . ماا      

داه الثابت سبل القضاا برىضه يف الدعوة السابقة اعما   مجية امكام  

الساااابل.   يعيباااه ماااا اورد  مااان علاااة لاطئاااة أن الطاعناااه مل تثبااات حاجاااة    

  اسااتبدا ا ليسااتقيم أساابا  امكاام  مسااكن ا للتأايااث. حملكمااة الاانق 

 دون أن تنقضه. 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

4 - 

 

- 

 

- 

 

 

- 

التااازاه وىل احملضاااون باااأجرة مساااكن اماضااانة إ  إذا  اااان للحاضااانة      

 مسكنا  تقيم ىيه أو فصصا لسكناها. 

 يعفاى وىل احملضاون مان أجارة مساكن      جمرد ملكية اماضنة ملسكن  

 احملضون. وجو  أن تقيم اماضنة ىيه. 

غاري   –إسكان اماضنة حمضون ا مع اا يف البيات الاطي ياوىرة  اا زوج اا       

  يعفى والد احملضون من الواجب عليه من أجرة مسكن -ولي احملضون 

 مضانة ابنه.

ناه مل  رى  امكم طلب إسقاط أجرة مسكن امضاانة علاى ساند مان أ    

يتبني للمحكمة قياه اماضنة بالسكن يف السكن الاطي شايدته حاديثا  .    

 صحيح. 

  

 39 6 (15/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  23، 20)الطعنان رقما   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الصفحة القاعدة

كاام باارى  طلااب الطاااعن رد أجاارة مسااكن امضااانة الاايت        قضاااا ام - 5

تقاضت ا املطعون ضدها منه منط زواج ا من اجنيب عن احملضون . صحيح . 

 ما دامت قد تسلمت األجرة بسبب شرعي وهو امكم القاضي بطلك. 

  

 39 6 (15/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  23، 20)الطعنان رقما   

ألص  تكليف وىل احملضاون بادىع مساكن حضاانة إ   انات اماضانة       ا - 6

 جلك مسكنا  تقيم ىيه أو فصصا  لسكناها. مثال. 
  

 48 7 ( 17/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  723)الطعن رقم   

7 - 

 

 

- 

التاازاه وىل احملضااون بااأجرة مسااكنه. أساااس ذلااك. اعفااا   منااه يف احاادة   

. األوىل: وجااود مسااكن جلكااه اماضاانة والثانيااة: وجااود مسااكن  حااالتني

 فصص لسكناها. 

باادل املسااكن الااطي حتصاا  عليااه اماضاانة ماان ج ااة عملاا ا   يعفااى وىل     

احملضون منه. وجو  أن يكون مسكنا  عينيا  فصصا  ا من ج ة عمل ا. 

 مثال. 

  

 83 14 (18/4/2021جلسة  –ة ق . أ أحوال شخصي 15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   

مقاب  السكن النقدي الطي حتص  عليه اماضنة من ج اة عملا ا   ينازل     - 8

منزلة السكن العيإ الطي يعفى وىل احملضون من أجر مسكن امضاانة.  

 مثال. 

  

 117 19 (10/5/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما   

اه وىل احملضون بتأايث مسكن امضانة تأايثا  مناسبا  قساب قدرتاه   التز - 9

املاليااة وحاجااة احملضااون. قضاااا امكاام بااالزاه الطاااعن بتأايااث مسااكن    

 امضانة بعد القضاا ببدل السكن. صحيح.

  

 117 19 (10/5/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما   

ز اهمع بني مسكن العدة ومسكن امضانة  أو البدل عن ماا معاا.   عده جوا - 10

اعتبااار األول مناادرجا  يف الثااانى. صااحة امكاام القاضااي باارى  باادل سااكن  

 العدة للطاعنة تأسيسا  على أنه قد قضى  ا ببدل مسكن امضانة. 

  

 136 20 (24/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  256)الطعن رقم   

حتديد مقدار النفقة  ميع أوجه ا نفاق ناا ىي اا بادل مساكن امضاانة       - 11

اعتبارا  ملدي سعة املنفال وحاجاات املنفال علياه والظاروص ا قتصاادية زماناا        

 ومكانا من سلطة حمكمة املوضوع. مثال. 

  

 170 26 (21/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  298)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قضاا امكم برى  نفقة عدة للطاعنة تأسيسا علاى أن اا طلقات بائناا  وغاري      

 حام . صحيح. 

قضااا   باارى  القضاااا  ااا بسااكنى العاادة تأسيسااا علااى ان باادل مسااكن        

نى العدة و  جيمع بني بدل مسكن امضانة امضانة املقضي به ي طى سك

 وسكن العدة. صحيح.  

  

 191 30 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  356)الطعن رقم   

13 - 

 

 

 

- 

عالقاااة الااازواج   تناااتج أاارهاااا إ  بتواجاااد الااازوجني يف مساااكن الزوجياااة  

ا مااا املااوىر ماان طاارص واسااتقرارهما معااا  يف املسااكن املالئاام واملناسااب م

ماان قااانون األحااوال الشخصااية وبعااد تعاادي     75،  74،  56الاازوج. املااواد 

 .2019لسنة  8املادة األلرية بالقانون ا حتادي 

 مثال مكم بالزاه الزوجة بالعودة ملسكن الزوجية بعد ابوت توىري  ومالامته. 

  

 203 32 (14/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  754)الطعن رقم   

من قانون األحوال  148املسكن املخصص لسكنى اماضنة يف معنى املادة  - 14

الشخصية. مقصودة   .   يشم  املسكن الطي وىر  وىل احملضون واعتضت 

عليااه اماضاانة.   يقضااي باملسااكن العينااى إ  إذا اتفاال عليااه الطرىااان. نعااي    

طبيااال القاااانون إذ قضاااى بعلزاماااه  ببااادل الطااااعن علاااى امكااام باخلطاااأ يف ت

مسااكن حضااانة متجاااهال  أنااه قااد وىاار للمطعااون ضاادها وأو دهااا مسااكن      

 حضانة . غري مقبول ما دامت قد اعتضت عليه. 

  

 206 33 (26/7/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  370، 346)الطعنان رقمى   

املسكن عينا .   يصار إىل املسكن  األص  هو أجرة مسكن امضانة وليس - 15

العينى إ  باتفاق الطرىني. نعي الطاعن علاى امكام باخلطاأ إذ قضاى ببادل      

 مسكن امضانة رغم وجود املسكن عي ينا. على غري أساس. 

  

 220 35 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  396)الطعن رقم   

لحل ب ا مان أجارة مساكن امضاانة. موضاوعي. ماا داه       حتديد النفقات وما ي - 16

 سائ ا . مثال.
  

 220 35 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  396)الطعن رقم   

التااازاه ا   بتاااوىري مساااكن حضاااانة لولاااد  احملضاااون ولاااو  اااان احملضاااون  - 17

تخصايص . أسااس   رضيعا . ما داه ليس للحاضنة مسكن تقيم ىيه بامللاك أو ال 

ذلك وعلته . النعي على امكم باخلطأ إذ قضى بأجرة مسكن حضانة لبنته 

 احملضونه برغم من  ون ا   زالت رضيعة. على غري أساس. 

  

 245 39 (11/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  387)الطعن رقم   
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 ضانــةمسكـن احل 
 مسكن احلضانة

 الصفحة القاعدة

إعفاااا والااد احملضااون ماان تااوىري مسااكن للمحضااون متااى وجااد مسااكن        - 18

جلكااه اماضاانة أو فصااص لسااكناها. أساااس ذلااك. تقاضااي اماضاانة   

بدل مسكن من ج ة عمل ا   يسق  حق اا يف أجارة املساكن . علاة ذلاك.      

 مثال. 

  

 248 40 (9/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  400)الطعن رقم   

19 - 

 

- 

اسااتثناا دعااوة الطااالق ماان عرضاا ا ابتااداا  علااى هنااة التوجيااه األسااري قباا       

 إقامت ا. 

الطلبات املتتبة عن الطالق  مخلر امل ر ونفقة العدة واملتعة وأجارة مساكن   

تااى امضااانة و أجاارة امضااانة تقباا  وأن مل تعاارا علااى التوجيااه األسااري م     

 انت قاد اباديت تابعاة لطلاب الطاالق وتبعاا بعاد قضااا احملكماة باه. الادىع            

بعده قبو ا لعده  سبل عرض ا على هنة التوجيه األسري. غري سديد. أسااس  

 ذلك.

  

 259 42 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  415)الطعن رقم   

رة مساااكن حاضااانته إ  إذا  انااات   التااازاه امللااازه بنفقاااة احملضاااون باااأج     - 20

اماضاانة جلااك مسااكنا  تقاايم ىيااه أو فصصااا لسااكناها. أساااس ذلااك.     

 مثال.

  

 259 42 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  415)الطعن رقم   

حتديد مقادار النفقاات وماا يلحال ب اا مان أجارة مساكن امضاانة و أجارة            - 21

ناسب ا مع قدرة املنفال وحاجاة املنفال علياه وظاروص      اماضنة وتقدير مدة ت

الزمان واملكان يف تستق  به حمكمة املوضوع متى  ان ساائ ا  ومساتندا    

 من قانون األحوال الشخصية. مثال.  63/1إىل املعايري احملددة يف املادة 

  

 280 45 (6/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  476)الطعن رقم   

22 - 

 

 

- 

مساااكن امضاااانة العااايإ.   حيكااام باااه إ  إذا اتفااال علياااه الطرىاااان.     

يكفااى جماارد طلبااه يف الاادعوة مااا مل يثباات مواىقااة الطاارص الثاااني عليااه.   

 أساس ذلك. 

صااحة امكاام القاضااي بااأجرة مسااكن حضااانة مااا داماات أوراق الاادعوة    

ي الطاعناة  لالية مما يثبت مواىقة املطعاون ضاد  علاى املساكن العايإ. نعا      

عليه بأن ا قاد طلبات جعا  مساكن الزوجياة مساكن للحضاانة ومل تطلاب         

 اجرة مسكن على غري أساس. 

  

 389 67 (22/11/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 671،651)الطعنان رقما   
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 مسكـن احلضانــة ــ مسكـن الزوجيـة 
 ضانةمسكن احل

 الصفحة القاعدة

تقدير امكم املطعون ىيه ألجرة مسكن امضانة يف حدود املبلغ احملادد   - 23

 يف الدلي  اإلرشادي. النعي عليه من الطاعنه. غري مقبول.
  

 389 67 (22/11/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 671،651)الطعنان رقما   

 مسكـن الزوجية
 

1 
ت هنة األحاوال الشخصاية أن املساكن مشاتك يف املادل  واخلادمات       إابا -

مااع عائلااة الطاااعن و  يوجااد مطااب  مسااتق  وماان ااام عااده مالامتااه وقضاااا  

 امكم معه برى  دعوة الطاعة. صحيح. 

  

 (13/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  734)الطعن رقم   
3 18 

ع زوجتاه يف بيات الزوجياة أو د  مان غريهاا متاى       حل الزوج يف أن يسكن م - 2

 ان مكلفا  با نفاق علي م. عده ساقوط هاطا امال إ  إذا اابتات الزوجاة      

 تضررها من سكناهم مع ا. أساس ذلك . مثال. 

  

 56 9 (1/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  56)الطعن رقم   

3 - 

 

 

 

 

- 

قاااانون األحاااوال الشخصاااية علاااى حااال املساااا نة  مااان  54الااانص يف املاااادة 

الشااارعية وحسااان املعاشااارة وتباااادل ا حاااتاه والعطاااف علاااى لاااري ا سااارة   

 حقوق وواجبات متبادلة بني الزوجني   يتأتى إ  بوجود الازوجني معاا  يف   

مسكن واحد. أار ذلك. الازاه الزوجاة بالادلول يف طاعاة الازوج ماا داه قاد        

 مل  يثبت تضررها منه.وىر  ا مسكنا  للزوجية و

من قانون األحوال الشخصية من عبارة  56ال اا ما  انت تنص عليه املادة 

.   أاار  202لسانة   8،5"طاعته باملعروص" نوجب املرسومني بقاانون رقماا   

له على وجاو  الازاه الزوجاة بطاعاة زوج اا بالادلول يف مساكن الزوجياة.         

 أساس ذلك وعلته. 

  

 70 12 (17/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  30 ، 21)الطعنان رقما   

املسا نة الشرعية بني الزوجني   تتأتي إ  بتوىري مسكن للزوجة مناسبا.  - 4

ابوت أن الطاعن قاد وىار مساكن الزوجياة املناساب جيعا  مان طلباه الازاه          

 املطعون ضدها الدلول ىيه يف طاعته مقبول. أساس ذلك وعلته. 
  

 181 28 (30/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  253)الطعن رقم   
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 مسكـن الزوجيـة 
 مسكن الزوجية

 الصفحة القاعدة

5 - 

 

 

 

 

 

- 

قضاا امكم بالزاه الطاعنة بالرجوع إىل بيت الزوجية والادلول يف طاعاة   

من قانون األحوال  54استنادا  إىل ما نصت عليه املادة زوج ا املطعون ضد  

الشخصية على امقاوق والواجباات املتبادلاة باني الازوجني ومن اا املساا نة        

الشاارعية وحساان املعاشاارة وتبااادل ا حااتاه والعطااف واحملاىظااة علااى لااري    

األسرة وهو ما   يتاتى إ  بوجود الزوجني معا  يف مسكن واحد والطي ابت 

 . صحيح. توىري 

مااان قااانون األحاااوال   56نعااي الطاعنااة باااأن مااا  اناات تااانص عليااه املااادة       

الشخصااية ماان وجااو  طاعااة الزوجااة زوج ااا وهااو مااا  اناات تسااتند إليااه       

. غااري 2020لساانة  852احملااا م يف ذلااك قااد ال ياات باملرسااوه بقااانونني     

 سديد. علة ذلك. 

  

 290 46 (8/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  489)الطعن رقم   

6 - 

 

 

- 

لك  من األه و األ  ضم األو د له إذا  ان بين ما نازاع ولرجات ا ه مان    

مسااكن الزوجيااة ولااو  اناات الزوجيااة قائمااة بين مااا. يفصاا  القاضااي يف       

 الطلب اعتبارا  ملصلحة األو د.

انت اا امكم إىل أن مصلحة البنت تكمن يف ضم ا إىل أم ا نظرا  لصا ر  

 ن ا ى ى يف حاجة إىل حنان ا وعطف ا يف هط  املرحلة. صحيح. س

  

 335 55 (6/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  554)الطعن رقم   

7 - 

 

 

 

- 

حل الزوج يف أن يسكن مع زوجته يف بيت الزوجية من ينفل عليه مان أبوياه   

ن ذلك ضرر. ماخدة ذلاك.   و أو د  من غريها. شرط ذلك. أ  يلحل الزوجة م

حل الزوجة يف امصول على مسكن مستق  إذا تضررت من الساكنى يف  

 بيت يسكن ىيه مع ا احد من أقار  الزوج.

اعتبار الزوجة مصدقة يف ادعائ ا حصول الضرر  ا من السكنى ماع احاد   

من أقار  زوج ا و  تكلف بعابات ذلك الضرر. علة ذلك. جمارد اطالع ام   

 خلاصة. اعتبار  ضررا . أساس ذلك. مثال. على امورها ا

  

 338 56 (11/10/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  464)الطعن رقم   
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 مــهــــر
 مـــهـــر

 الصفحة القاعدة

قضاااا امكاام باارى  نفقااة العاادة واملتعااة ومااخلر الصااداق باعتبارهااا آاااار  - 1

 انت ى إىل رىضه. صحيح.  متتبة على صدور حكم التطليل والطي
  

 1 1 (11/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  730)الطعن رقم   

2 - 

 

- 

 

- 

عقااد الاازواج. ماان شااروطه. حضااور شاااهد رجلااني بااال ني عاااقلني سااامعني       

  اله املتعاقدين ىاهمني أن املقصود به الزواج .

نتفات موانعاه. تتتاب أااار      الزواج الصحيح. مااتواىرات ار اناه وشاروطه وا   

 منط انعقاد . 

الزواج الفاسد بعد الدلول يتتب عليه األق  من امل ر املسمى وابوت النسب 

وحرمة املصاهرة والعدة والنفقة. ما دامت املرأة جاهلة ىسااد العقاد. أسااس    

 ذلك. 

  

 59 10 (3/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  22)الطعن رقم   

3 - 

- 

 

- 

 من شروط قبول الدعوة املصلحة. وجو  أن تكون قائمة. 

  مصلحة للطاعنة يف النعي على امكم برى  طلب ا قياه املطعاون ضاد    

بطالق ا مرتني سابقتني و أنه قد يتتب على ذلك فالفة شارعية هاواز أن   

 يعود إلي ا املطعون ضاد  بعقاد وم ار جديادين بعاد حكام التطليال هاطا ماا         

دامت األوراق قد للت من حماولة قياه املطعون ضد  بطلك وما داه من أااار  

الطااالق البااائن أن   ميلااك املطعااون ضااد  إلي ااا إ  ن اار وعقااد جدياادين        

 وبرضاها وولي ا وهو ما مل ترضه ومن ام ىال جدوة من هطا الطلب. 

  

 117 19 (10/5/2021سة جل–ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 112، 117)الطعنان رقما   

4 - 

 

- 

رىا  امكام القضااا للطاعناة ناخلر صاداق ا تأسيساا علاى للاو وايقاة           

 الزواج مما يفيد وجود مخلر م ر. صحيح. 

جسااك ا بوجااود حماارر عرىااى ااباات بااه أن الطاارىني اتفقااا علااى أن ياادىع     

درهام يف أحاد أقار  ا جلاني. غاري       120000املطعون ضاد  للطاعناة مبلاغ    

 عتبار  وعدا  ي طا املبلغ وليس م را يف الفقه املالكي. مثال. مقبول با

  

 170 26 (21/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  298)الطعن رقم   

بدل اخللع ليس بالزه أن يكون مسااويا مل ار الزوجاة. حتقيال مادة تناساب        - 5

 البدل مما يدل  يف سلطة حمكمة املوضوع. مثال. 
  

 185 29 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  168)الطعن رقم   
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 ــ مواريــــــــــ  مــهــــر
 مـــهـــر

 الصفحة القاعدة

علااى عقااود الاازواج 1997لساانة  21عااده سااريان قااانون حتديااد امل ااور رقاام  - 6

ج الطاعناه  . ابوت إبراه عقاد زوا 1997ديسمي  31امليمة قب  العم  به يف 

واملطعاون ضاد  قبا  هاطا التااري  وإقارار األلاري أمااه امكماني باأن ذمتاه            

مش ولة نبلغ مائة ألف دهام ماخلر صاداق الطاعناة جيعا  مان طلب اا ذلاك         

املبلااغ املااخلر صااداق صااحيح.   حماا  للتمسااك بقااانون حتديااد امل ااور بشااان  

 مقدار . 

  

 191 30 (12/7/2021جلسة  –شخصية  ق . أ أحوال 15س  2021لسنة  356)الطعن رقم   

مخج  امل ار حيا  بالوىااة أو البينوناة  دون نظار ملاا إذا  اان الطاالق قاد مت           - 7

بناااا علااى طلااب ماان الزوجااة أو باادون طلب ااا . نعااي الطاااعن علااى امكاام       

باخلطأ إذ الزماه نخجا  امل ار بارغم مان ان الطاالق قاد مت بنااا علاى طلاب           

 الزوجة غري سديد. 

  

 220 35 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  396لطعن رقم )ا  

8 - 

 

- 

امل ااار. اساااتحقاق الزوجاااة لاااه بالعقاااد. يتأ اااد  لاااه بالااادلول أو اخللاااوة     

 الصحيحة وحي  املخج  منه بالبينونة أو الوىاة . 

إسااااة الزوجااة   دلاا  لااه يف اسااتحقاق ا  مخجاا  امل اار إ  اماااه امكمااني.  

الطاااعن علااى امكاام باخلطااأ إذ مل يسااق  امل اار رغاام ابااوت إضاارار    نعااي

املطعون ضادها باه ضاررا  جسايما وأن اإلساااة  لا ا مان جانب اا يف دعاوة          

 تطليق ا عليه للضرر. على غري أساس. 

  

 266 43 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  457)الطعن رقم   

9 - 

 

 

- 

املطالباة باامل ر ناا جيااوز عشارين الاف درهام يف معجلاه         عاده مسااع دعاوة    

واالاني ألف درهم يف مخلر  منوط نا إذا  ان الزوجان معاا  مان ماواطإ    

 الدولة.

حل املارأة يف امل ار املسامى تسامية صاحيحة و إذا مل يسام يف العقاد م ار أو         

 مسى تسمية غري صحيحة وجب  ا م ر املث . مثال. 

  

  
 385 66 (17/11/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  639)الطعن رقم 

 

 مواريــــــــــ 

   437راجــــع : إرث صــ   
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 ) ن (
 نـســـب ــ نـشـــوز ــ نـظــام عــام ــ نـفـقــة ــ نـقــض

 نســـب

 الصفحة القاعدة

 نـســـب

1 - 

 

- 

 

- 

ال ني عاااقلني سااامعني  عقااد الاازواج. ماان شااروطه. حضااور شاااهد رجلااني باا     

  اله املتعاقدين ىاهمني أن املقصود به الزواج .

الزواج الصحيح. مااتواىرات ار اناه وشاروطه وانتفات موانعاه. تتتاب أااار         

 منط انعقاد . 

الزواج الفاسد بعد الدلول يتتب عليه األق  من امل ر املسمى وابوت النسب 

ملرأة جاهلة ىسااد العقاد. أسااس    وحرمة املصاهرة والعدة والنفقة. ما دامت ا

 ذلك. 

  

 59 10 (3/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  22)الطعن رقم   

2 - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

إقاارار الطاعنااة بااأن املطعااون ضااد  تزوج ااا بااأن احضاار مأذونااا  شاارعيا  يف      

املسكن و تب بين ما عقد زواج دون ش ود ومل يكن مع ا أحد من ال ري 

الزواج باطال . يتتب عليه إابات نسب الطف  الناتج عان هاط   العالقاة     جيع 

 بني الطرىني. 

اساااتماع حمكماااة البداياااة للشااا ود الاااطين امجعاااوا أن املطعاااون ضاااد  قاااد   

الااايهم بزواجاااه مااان الطاعناااة واعتاااداد احملكماااة بتلاااك الشااا ادة إلاباااات  

ب إابااات املسااا نة والعشاارة توصااال  إلابااات الاازواج مااع ىساااد  الااطي يرتاا       

 النسب. صحيح. 

قضااا ها بعابااات نسااب الطفاا  للمطعااون ضااد  بعااد مااا اباات لاادي ا الفااراو    

 وبالتفريل  ىورا  بني الطاعنة واملطعون ضد  لوقوع الزواج باطال . صحيح. 

  

 59 10 (3/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  22)الطعن رقم   

يف منازعااة الوراااة يف نسااب بعضاا م إىل  مثااال مكاام ماان حمكمااة الاانق  - 3

 مورا م بعد الوىاة وإدلا م يف صك حصر اإلرم. 
  

 176 27 (23/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  173)الطعن رقم   

 نـشـــوز
جمرد استصادار الازوج حكماا باالزاه الزوجاة باالعودة إىل بيات الزوجياة            - 1

ز يااير اسااقاط نفقت ااا مااا مل يثباات طلبااه تنفيااط هااطا     جيعلاا ا يف حالااة نشااو 

 امكم وجتنع عن تنفيط . مثال. 

  

 313 50 (22/9/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  61، 25)الطعنان رقما   
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 نـشـــوز ــ نـظــام عــام 
 نســـب

 الصفحة القاعدة

بالعقااد الصااحيح إذا ساالمت الزوجااة املاادلول ب ااا جتااب نفقت ااا علااى زوج ااا  - 2

نفس ا إليه ولو حكما .   تسق  إ  با داا أو ا براا.   تتأار بادعاا الزوج 

أن زوجته تر ت مسكن الزوجيه دون إذن منه . ما مل يثبت ذلك بعقرارها  

 أو بينه. مثال. 

  

 331 54 (6/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  430)الطعن رقم   

التفااات امكاام عمااا أاااار  الطاااعن حااول سااقوط حاال املطعااون ضاادها يف      - 3

النفقة بسبب لروج ا ألطا  من ادعائ ا بأنه طلق ا االم وهو ما يعتي عطرا  

  ا يف البعد عن امياة الزوجية. صحيح. 

  

 354 59 (18/10/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة571، 554)الطعنان رقما   

 نـظــام عــام

حجية ا حكاه. من قواعاد النظااه العااه . تقضاي ب اا احملكماة مان تلقااا          - 1

 نفس ا ولو مل يثرها اخلصوه.
  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

2 - -

- - 

م حجية امكم املانعاة مان إعاادة طارح النازاع . مناط اا .  اون امكا        -

السابل قد ىص  يف مسألة أساساية باني ذات اخلصاوه بعاد أن تنااق، ىي اا       

الطرىان واستقرت حقيقت ا بين ماا اساتقرارا  ميناع العاودة إىل مناقشاة تلاك       

املسااألة ولااو بأدلااة قانونيااة أو واقعيااة مل يساابل إاارت ااا أو أاااريت ومل يبحث ااا  

 امكم السابل . 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

3 - 

 

 

- 

 

 

إقامااة امكاام قضاااا  باارى  طلااب الاازاه املطعااون ضااد  بااأجرة مسااكن     

امضانة استنادا  لسبل رىضه يف دعاوة ساابقة  ماتالك الطاعناة مساكنا       

 التزاما قجية امكم السابل ذلك. صحيح. 

. صاحيح . ماا   قضا   برى  طلب بدل التأاياث ملساكن امضاانة  اطلك     

داه الثابت سبل القضاا برىضه يف الدعوة السابقة اعما   مجية امكام  

الساااابل.   يعيباااه ماااا اورد  مااان علاااة لاطئاااة أن الطاعناااه مل تثبااات حاجاااة    

مسااكن ا للتأايااث. حملكمااة الاانق  اسااتبدا ا ليسااتقيم أساابا  امكاام   

 دون أن تنقضه. 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –أحوال شخصية ق . أ  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   
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 نـظــام عــام 
 نظــــام عـــام

 الصفحة القاعدة

وجااو  أن يكااون طرىااا اخلصااومة أهااال للتقاضااي و إ  قاااه مقااام م ماان        - 4

ميثلاا م قانونااا. التاازاه اخلصاام بتحاارة أهليااة لصاامه يف. وجااو  أن ترىااع        

برتااب بطااالن   الاادعوة ماان ذي أهليااة علااى ذي أهليااة. ختلااف ذلااك الشاارط    

اخلصااومة برمت ااا. وجااو  تصااحيح ا يف ذات مرحلااة التقاضااي الاايت ختلااف  

 ىي ا هطا الشرط. تعلقة بالنظاه العاه. 

  

 150 22 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  290)الطعن رقم   

إقامة الادعوة ا بتدائياة علاى الطااعن بشخصاه باالرغم مان صادور حكام           - 5

يني والدتااه قيمااا شاارعيا عليااه إلصااابته بتخلااف عقلااى وصاادور امكاام  بتعاا

ا بتدائي دون تصحيح شك  الدعوة بالتصااه القايم علياه برتاب بطالناه.      

 علة ذلك. مثال.

  

 150 22 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  290)الطعن رقم   

تنصااب علااى موضااوع لصااومة  أساابا  الطعاان بااالنق  املقبولااة. وجااو  أن    - 6

ا ستئناص ىق  ما مل يكن السبب يتعلل بالنظاه العاه. حصار الطاعناة يف   

أساابا  اسااتئناى ا للحكاام ا بتاادائي علااى طلااب تعديلااه بشااأن اسااتقداه         

اخلادمااة ودىااع راتب ااا الشاا ري. مااخدا . النعااي اماااه حمكمااة الاانق  ىيمااا     

 قضى به من نفقة ورسوه الدراسة. غري مقبول. 

  

 161 24 (16/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  292)الطعن رقم   

7 - 

 

 

- 

صادور حكاام وحيازتااه قااوة ا ماار املقضاي مينااع اخلصااوه يف الاادعوة الاايت   

صدر ىي ا من العودة إىل مناقشة نفس املساألة الايت ىصا  ىي اا باأي دعاوة       

 واقعية مل يسبل إاارته. تالية يثار ىي ا هطا النزاع ولوبأدلة قانونية أو 

الدىع بعده جواز نظر الدعوة السابقة الفص  ىي ا جيوز ابدا   يف أية حالة 

 تكون علي ا الدعوة وحتكم به احملكمة تلقائيا . 

  

 313 50 (22/9/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  61، 25)الطعنان رقما   

تامني املقرر لطلاب الرجاوع املنصاوه علياه     عده إيداع طالب الرجوع مبلغ ال - 8

 2021لساانة  15مكااررا  ماان املرسااوه بقااانون احتااادي رقاام      187باملااادة 

بتعدي  بع  أحكااه قاانون اإلجارااات املدنياة الصاادر بالقاانون ا حتاادي        

 برتب عده قبول الطلب. مثال.  1992لسنة  11رقم 

  

 376 64 (15/11/2021جلسة  –ال شخصية ق . أ أحو 15س  2021لسنة   7)طلب رجوع رقم   
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 نـفـقــة
 نـفـقـــة

 الصفحة القاعدة

1 - 

 

 

- 

النفقااة مرتبطااة باليااد املمسااكة للمحضااون. رىاا  امكاام طلااب الطاعنااة  

نفقة األو د بعد اقراراها أن م ليسوا بيدها لقيااه املطعاون ضاد  بتسافريهم     

 لارج االدولة. صحيح. 

 مثال لتسبيب سائغ.

  

 1 1 (11/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  730لطعن رقم )ا  

2 - 

 

- 

نطاق الدعوة. يتحدد باملطالبة القضائية أصلية أو عارضة. وجو  أن يتقياد  

 القاضي بطلك بأ  حيكم بأ ثر مما طلبة اخلصوه أو نا مل يطلبو .

طاارىني تعاارا امكاام للنفقااة املقضااي ب ااا نوجااب حكاام سااابل بااني ال      

وقضا   بانقاص ا دون أن تكون حم  دعوة مقابلاة أو طلباات عارضاة مان     

 املطعون ضد . لطأ يف تطبيل القانون. وجو  نقضه يف هطا الشأن. 

  

 6 2 ( 11/1/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

تااوىري الكسااوة وتااوىري   اعتبااار امكاام أن النفقااة املفروضااة تشاام  طلااب     - 3

 السيار  وسائق ا وبدل املواصالت. صحيح.
  

 6 2 ( 11/1/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

حتديااد أجاارة اخلادمااة ممااا ياادل  يف نطاااق الساالطة التقديريااة حملكمااة         - 4

 املوضوع. مثال.
  

 6 2 ( 11/1/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

انت اا امكم إىل عده أحقية الطاعن يف طلاب اساتداد النفقاة الايت قبضات ا       - 5

املطعااون ضاادها قباا  انتقااال إقااامت م إلي ااا وأن ذلااك حيماا  علااى أنااه قصااد          

التوسعة على من بيد املطعون ضادها يف ا نفااق وماا داه مل يباادر إىل املطالباة      

 اسقاط ا. صحيح. أساس ذلك وعلته.ب

  

 20 4 (18/1/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  708)الطعن رقم   

حملكمة املوضوع السلطة التامة يف تقدير عناصر النفقة املقضي ب ا من نفقاة   - 6

و سوة ومسكن وإلداه دون رقيب علي ا يف ذلك متى أقامت قضاااها علاى   

 مثال.  أسبا  سائ ة.

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

7 - 

 

 حتصي  ى م الواقع وتقدير األدلة يف الدعوة من سلطة حمكمة املوضوع.

مثال لتسابيب ساائغ لارى  طلاب مصاروىات عاالج احملضاونه الايت   ي طي اا          

وىات التعلايم لعاده تقاديم    التأمني الصحي لكونه جم ال  ولارى  طلاب مصار   

 الطاعنه ما يفيد الالل وىل احملضون بواجباته يف ذلك. 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   
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 نـفـقــة
 نـفـقـــة

 الصفحة القاعدة

بالزياادة  جواز زيادة النفقة وإنقاص ا تبعا لت ري األحوال. عده مساع الادعوة   - 8

أو ا نقاه قب  مضي سانة علاى ىارا النفقاة إ  يف األحاوال ا ساتثنائية .       

 احتسا  زيادة النفقة و إنقاص ا من تاري  املطالبة القضائية. مثال.

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

9 - 

 

- 

 

- 

للباس ومصاريف املواصالت ومقاب  ىاتورة نفقة احملضون.  و ا الطعاه وا

 املاا والك رباا وا تصا ت.

قضاا امكم برى  طلب الزاه املطعون ضد  نصاريف الصايانة الدورياة   

 لعده تقديم الطاعنه ما يفيد حاجة املسكن للصيانة . صحيح . 

قضاااا امكاام بااارى  طلااب الفاااواتري املتعلقااة باملياااا  والك رباااا وال ااااز      

ت باعتبااار أن النفقااة املفروضااة للمحضااونة شاااملة  ااا ىااال حاجااة       وا نتناا

 بعىراد نفقة لاصة بتلك الطلبات. صحيح. 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

ليس يف القانون ما يوجب أن تكون النفقة اليت تقضي ب ا احملكمة شاملة  - 10

لة واحدة. حتديد مفرادات وعناصر النفقة املفروضة مما لك  مفرادت ا مج

تستق  به حمكمة املوضوع . ما داه سائ ا .   على امكم إن جعا  النفقاة   

املفروضة غري شاملة لك  املفرادات مجلة واحدة بأن مل يضمن ا املساكن  

 واخلادمة والرسوه الدراسية. مثال. 

  

 39 6 (15/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  23، 20)الطعنان رقما   

11 - 

 

- 

 

- 

 

 

- 

التااازاه وىل احملضاااون باااأجرة مساااكن اماضااانة إ  إذا  اااان للحاضااانة      

 مسكنا  تقيم ىيه أو فصصا لسكناها. 

جمرد ملكية اماضنة ملساكن   يعفاى وىل احملضاون مان أجارة مساكن       

 احملضون. وجو  أن تقيم اماضنة ىيه. 

غاري   –اضنة حمضون ا مع اا يف البيات الاطي ياوىرة  اا زوج اا       إسكان ام

  يعفى والد احملضون من الواجب عليه من أجرة مسكن -ولي احملضون 

 مضانة ابنه.

رى  امكم طلب إسقاط أجرة مساكن امضاانة علاى ساند مان أناه مل       

يتبني للمحكمة قياه اماضنة بالساكن يف الساكن الاطي شايدته حاديثا .      

 صحيح. 

  

 39 6 (15/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  23، 20)الطعنان رقما   
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 الصفحة القاعدة

التزاه األ  املل  بعلداه ولد  إن احتاج للخدمة. تقدير حاجة األو د للخدمة  - 12

 ويسار األ  متوك لسلطة حمكمة املوضوع. مثال.
  

 39 6 (15/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  23، 20ما )الطعنان رق  

طلب امكام نبلاغ املصاروىات الدراساية املطلوباة سانويا  مان قبيا  دعاوة           - 13

 اإللزاه يف املستقب . غري مقبول. علة ذلك.
  

 39 6 (15/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  23، 20)الطعنان رقما   

14 - 

 

 

- 

تقدير موجبات زيادة النفقة و إنقاص ا ومدة تناسب ا مع حاجة املنفال علياه   

والقدرة املالية وظاروص الزماان واملكاان مماا تساتق  باه حمكماة املوضاوع         

 متى  ان سائ ا . 

 ىعال التسبيب سائغ  نقاه النفقة.  

  

 39 6 (15/2/2021جلسة  – ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  23، 20)الطعنان رقما   

حل الزوج يف أن يسكن مع زوجتاه يف بيات الزوجياة أو د  مان غريهاا متاى        - 15

 ان مكلفا  با نفاق علي م. عده ساقوط هاطا امال إ  إذا اابتات الزوجاة      

 تضررها من سكناهم مع ا. أساس ذلك . مثال. 

  

 56 9 (1/3/2021لسة ج –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  56)الطعن رقم   

الصاالح الااطي يااتم بااني األطااراص اماااه هنااة التوجيااه ا سااري لااه قااوة السااند   - 16

التنفيطي. عاده جاواز الطعان ىياه باأي طريال مان طارق الطعان. جاواز إقاماة            

دعاااوة بطلاااب ال ائاااه أو تعديلاااه إذا ماااا لاااالف أحكااااه قاااانون األحاااوال        

 الشخصية. أساس ذلك. 

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   

17 - 

- 

 عده صحة التنازل عن نفقة األو د أو حضانت م .

  يلزه اماضنة تناز ا عن حضانة من  ا امل يف حضانته من احملضونني 

سواا  ان ذلك التنازل حص  يف نطاق اخللع أو حص  لارج ذلاك . أسااس   

 ذلك وعلته. 

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88عن رقم )الط  

اتفاااق الطاعنااة واملطعااون ضااد  اماااه هنااة التوجيااه ا سااري علااى انتقااال          - 18

حضااانة األو د ماان الطاعنااه إىل املطعااون ضااد    يلزم ااا و  يتتااب عليااه       

ا تفاااق سااقوط حق ااا يف امضااانة. قضاااا امكاام ا بتاادائي بعل اااا بنااد      

 املتعلل بطلك وبعابات حضانة األو د لوالدت م الطاعنة. صحيح. علة ذلك.

  

 65 11 (15/3/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  88)الطعن رقم   
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 نـفـقـــة

 الصفحة القاعدة
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- 

حدة حالتني. التزاه وىل احملضون بأجرة مسكنه. أساس ذلك. اعفا   منه يف ا

األوىل: وجااود مسااكن جلكااه اماضاانة والثانيااة: وجااود مسااكن فصااص      

 لسكناها. 

بااادل املساااكن الاااطي حتصااا  علياااه اماضااانة مااان ج اااة عملااا ا   يعفاااى وىل     

احملضون منه. وجو  أن يكون مساكنا  عينياا  فصصاا  اا مان ج اة عملا ا.        

 مثال. 

  

 83 14 (18/4/2021جلسة –أحوال شخصيةق . أ  15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   

   استحقاق املطلقة رجعيا  نفقة لالل العدة. أساس ذلك وعلته. مثال. - 20

 83 14 (18/4/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   

أجاارة امضااانة حاال اماضاانة مقاباا  اإلشااراص والعنايااة باحملضااون ولاايس      - 21

لدمته. التالص ذلاك عان عما  اخلادماة. وجاود لادماة باأجر  ميناع         مقاب  

 من القضاا بأجرة امضانة. جواز اهمع بني ا جرين. مثال.

  

 83 14 (18/4/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   

أ ذمته املالية من اا  نفقة التعليم جزا من النفقة امللزه ب ا وىل احملضون.   تي - 22

 إ  بالسداد الكام   ا. مثال.
  

 83 14 (18/4/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   

ادعاا الزوجة اليت   تسكن مع زوج ا اماضر يف بيتاه أناه   ينفال علي اا      - 23

دقت الزوجاة يف  يف املدة السابقة على رىع الادعوة وانكاار الازوج ذلاك. صا     

قو ا بشرط أن حتلف على ذلك. علاة ذلاك . قضااا امكام بنفقاة للطاعناة       

ملدة ستة أش ر سابقة على رىع الدعوة بعاد أن حلفات أن املطعاون ضاد  مل     

 يتفل علي ا طوال املدة وهي لارج بيت الزوجية. صحيح.

  

 83 14 (18/4/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   

حتديد مبلغ النفقة  ميع أنواع ا من سلطة حمكمة املوضوع .   رقابة علي ا  - 24

ماان قااانون   62يف ذلااك متااى التزماات معااايري التقاادير املنصااوه علي ااا باملااادة    

األحاااوال الشخصاااية ماااع التقياااد باهااادول املرىااال بالااادلي  ا رشاااادي املتعلااال  

نوجب قرار مسو رئيس دائرة القضاا رقم  بدعاوة األحوال الشخصية الصادر

 . مثال . 2020لسنة  9

  

 102 16 (21/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  182)الطعن رقم   

التزاه ا   املليا إلداه ولد  الص ري إن احتاج للخدمة. تقدير حاجة األو د  - 25

 ضوع. مثال. للخدمة ويسار ا   متوك لسلطة حمكمة املو
  

 105 17 (26/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  198)الطعن رقم   
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تقدير امكم نفقاة للمحضاونني  اسات دااا ناا يتقاضاا  وىل احملضاونني مان         - 26

رشاادة لادعاوة   معاو ش رة وملتزما باحملاددات القانونياة الاواردة بالادلي  اإل    

. صحيح. النعاي علياه يف التقادير جادل     2020لسنة  9األحوال الشخصية رقم 

 ىيما تستق  حمكمة املوضوع بتقدير .   جيوز إاارته أماه حمكمة النق .

  

 105 17 (26/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  198)الطعن رقم   

اج وليس طالقا.   يتتب عليه من ا اار املالياة  التفريل للعلة ىس  لعقد الزو - 27

إ  ما يتتب على الفس . مخدة ذلاك. عاده اساتحقاق املفساوخ زواج اا نفقاة       

عاادة أو متعااة. أساااس ذلااك وعلتااه. التاازاه امكاام املطعااون ىيااه هااطا النظاار  

 وقضا   برى  طليب نفقة العدة واملتعة. صحيح.

  

 105 17 (26/4/2021جلسة  –. أ أحوال شخصية  ق 15س  2021لسنة  198)الطعن رقم   

التزاه ا   املل  إلداه ولد  احملضون إن احتاج للخدمة . تقادير حاجاة األو د    - 28

للخدمة ويسار األ  متوك لسلطة حمكماة املوضاوع.   وجاه  دعااا الطااعن      

 يف هطا اخلصوه بأن املطعون ضد  مل تكن ختده يف أهل ا. علة ذلك. 

  

 117 19 (10/5/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  112، 117الطعنان رقما )  

استحقاق املعتدة من طالق بائن أجرة مسكن عدة لالل مدة العدة. أساس  - 29

 ذلك. مثال.
  

 117 19 (10/5/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما   

توىري سيارة وسائل وبدل  سوة العيدين على سند مان أن هاط     رى  طلب - 30

 املفرادات مشمولة بالنفقة االيت سبل ىرض ا. صحيح.
  

 117 19 (10/5/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  112، 117)الطعنان رقما   

دون  تقدير النفقة وما يتعلل ب ا أو يتفرع عن ا. من سلطة حمكماة املوضاوع   - 31

رقابة مان حمكماة الانق . وجاو  مراعااة املعاايري املنصاوه علي اا باملاادة          

مااان قاااانون األحاااوال الشخصاااية والااادلي  اإلرشاااادي لااادعاوة األحاااوال   63

 . مثال. 2020لسنة  9الشخصية رقم 

  

 136 20 (24/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  256)الطعن رقم   

لى احملكمة نخاطبة أية ج ة لالساتعاله من اا عان مساتند يفياد        إلزاه ع - 32

أحد األطراص إ  إذا اابت تعطر امصول عليه باإلجرااات املقررة له. النعاي  

على امكم باخلطأ إذ رى  فاطبة ج ة عم  املطعون ضاد  لالساتعاله   

 عن راتبه. غري مقبول.

  

 136 20 (24/5/2021جلسة  –شخصية ق . أ أحوال  15س  2021لسنة  256)الطعن رقم   
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عده جواز اهماع باني مساكن العادة ومساكن امضاانة  أو البادل عن ماا          - 33

معااا. اعتبااار األول مناادرجا  يف الثااانى. صااحة امكاام القاضااي باارى  باادل  

ساااكن العااادة للطاعناااة تأسيساااا  علاااى أناااه قاااد قضاااى  اااا ببااادل مساااكن  

 انة.امض

  

 136 20 (24/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  256)الطعن رقم   

وجو  أن يكون ملبدي النعي مصلحة قائمة ىيه.   مصالحة للطااعن يف النعاي     - 34

على امكم بالقصور يف التسبيب والفساد يف ا ستد ل إذ الزماه بتكااليف   

ىرها بالفع  ما داه امكم قاد انت اي إىل   استقداه لادمة وراتب ا مع أنه قد و

 تواىر شروط ا. اعتبار ذلك تا يدا  لواقع ما داه مل يلزمه خبادمه اانية. 

  

 154 23 (14/6/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 146، 137)الطعنان رقمى   

اباوت   للو األوراق مما يفيد ان الطاعنة  انت ممان ختاده يف أهلا ا وعاده     - 35

مالاة املطعون ضاد  بالقادر الاطي يقتضاي إلزاماه باساتقداه لادماة وساداد         

 أجرت ا. انت اا امكم معه إىل رى  الطلب. صحيح. 

  

 161 24 (16/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  292)الطعن رقم   

لي ا ما داه حتديد قدر النفقة وما يتفرع عن ا من سلطة حمكمة املوضوع ع - 36

 حكم ا قائما على أسبا  سائ ة تكفي ممله. مثال. 
  

 166 25 (21/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  102، 89)الطعنان رقما   

حتديد مقدار النفقة  ميع أوجه ا نفااق ناا ىي اا بادل مساكن امضاانة        - 37

ه والظاروص ا قتصاادية زماناا    اعتبارا  ملدي سعة املنفال وحاجاات املنفال عليا    

 ومكانا من سلطة حمكمة املوضوع. مثال. 

  

 170 26 (21/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  298)الطعن رقم   

قضاا امكام بارى  طلاب الطاعناة الازاه املطعاون ضاد  بالرساوه الدراساية           - 38

 دراسة احملضون. صحيح. تأسيسا على ان ا مل تقده ما يفيد ىرا رسوه على 
  

 191 30 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  356)الطعن رقم   

39 - 

 

- 

قضاا امكم برى  نفقة عدة للطاعنة تأسيساا علاى أن اا طلقات بائناا  وغاري       

 حام . صحيح. 

قضااا   باارى  القضاااا  ااا بسااكنى العاادة تأسيسااا علااى ان باادل مسااكن         

قضي به ي طى سكنى العدة و  جيمع بني بدل مسكن امضانة امضانة امل

 وسكن العدة. صحيح.  

  

  
 191 30 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  356)الطعن رقم 
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40 - 

 

 
 

 

- 

ا حالااة حتديااد قاادر النفقااة وملحقات ااا ماان أجاارة مسااكن وباادل تأايااث يف ضااو

املنفل املالية وحاجات املنفل عليه . وانطالقا من الوضاع ا قتصاادي يف الزماان    

 9واملكان املعينني ويف ضوا الدلي  اإلرشادي لدعاوة األصول الشخصية رقم 

 من سلطة حمكمة املوضوع. ما داه سائ ا . مثال.  2020لسنة 

 مثال لتقدير سائغ. 

  

 191 30 (12/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  356)الطعن رقم   

ا حكااااه وا تفاقاااات الااايت نثاباااة ساااند تنفياااطي املتعلقاااة نساااائ  األحاااوال    - 41

الشخصية  ا حجية مخقتة مرتبطة بالظروص النى صدرت يف ظل ا. جاواز رىاع   

 النزاع بشأن ا مرة ألرة إىل القضاا إذا ت ريت تلك الظروص. 

  

 199 31 (14/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  314 )الطعن رقم  

مرور أ ثر مان ارباع سانوات علاى ا تفااق ا ساري املايه باني الطارىني بشاأن            - 42

حتديااد نفقااة احملضااونني وملحقات ااا وابااوت ت ااري الظااروص املعيشااية وازدياااد        

لحال ب اا مقبولاة.    حاجات األو د جيع  من دعوة اماضنة بزياادة النفقاة وماا ي   

 نعي الطاعن نخالفة امكم ا تفاق ا سري بين ما. على غري أساس.

  

 199 31 (14/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  314)الطعن رقم   

43  

 
 

 

 

 

تقدير أجرة امضانة وتقدير النفقة وما يتفرع عن ا من مواصالت ولدمة.  -

مان   63وجو  مراعاة املعايري املط ورة يف املاادة   من سلطة حمكمة املوضوع.

قانون األحوال الشخصية ويف الدلي  اإلرشادي املعمول به. دون رقاباة علي اا يف   

 ذلك ما داه حكم ا قائما على أسبا  سائ ة تكفي ممله. 

  مثال. لتقدير سائغ. -

  

 206 33 (26/7/2021سة جل–ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 370، 346)الطعنان رقمى   

   استحقاق املطلقة رجعيا  نفقة لالل العدة. أساس ذلك وعلته. مثال.  - 44

 220 35 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  396)الطعن رقم   

حتديد النفقات وما يلحل ب اا مان أجارة مساكن امضاانة. موضاوعي. ماا داه         - 45

 سائ ا . مثال.
  

 220 35 (26/7/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  396)الطعن رقم   

  عااي  بالااديون الاايت علااى املنفاال عنااد حتديااد املبااالغ الواجبااة عليااه يف نطاااق     - 46

النفقة وما يتفرع عن ا  أجرة مسكن وغريها. نعي الطاعن املخسس علاى أن  

و أن ماا يبقاي لاه مان راتباه         عليه دياون ختصام  اا أقسااط شا رية مان راتباة       

 يناسب املبالغ اليت الزمه ب ا امكم. غري سديد. 

  

 229 36 (2/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  280)الطعن رقم   
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ماان  6دة جااواز اهمااع بااني املعونااة أو املساااعدة ا جتماعيااة ودلاا  آلاار. املااا   - 47

يف شأن الضمان ا جتماعي املعدل بالقاانون   2001القانون ا حتادي لسنة 

. اعتبااار الاادل  األلاار هااو األساااس أنااطاك. مااخدة 2019لساانة 9ا حتااادي 

ذلااك. جااواز اهمااع بااني النفقااة علااى امللاازه ب ااا واملساااعدة ا جتماعيااة الاايت   

نته بالنفقة عليه تقرها الدولة. نعي الطاعن على امكم باخلطأ إذ قضى لب

 برغم من حتصل ا على مساعدة اجتماعية. على غري أساس. 

  

 248 40 (9/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  400)الطعن رقم   

النفقااة   جتااب علااى ا ه إ  إذا ىقااد ا   و  مااال للولااد أو عجااز ا   عاان   - 48

ألحوال الشخصية. نعي الطااعن بشاأن   من قانون ا 80ا نفاق  لعسر . املادة 

يسار املطعون ضدها ا ه إللزام ا با نفاق على أو دها احملضاونني. ماردود   

ما داه مل يثبت عسر . التطرع بكثرة األعباا املالياة لايس يكاون مانعاا  مان      

 أداا نفقة احملضونني الواجبة شرعا . علة ذلك.

  

 248 40 (9/8/2021جلسة  –أحوال شخصية ق . أ  15س  2021لسنة  400)الطعن رقم   

49 - 

 

- 

استثناا دعوة الطاالق مان عرضا ا ابتاداا  علاى هناة التوجياه األساري قبا           

 إقامت ا. 

الطلبااات املتتبااة عاان الطااالق  مااخلر امل اار ونفقااة العاادة واملتعااة وأجاارة        

مساااكن امضاااانة و أجااارة امضاااانة تقبااا  وأن مل تعااارا علاااى التوجياااه  

ت قااد ابااديت تابعااة لطلااب الطااالق وتبعااا بعااد قضاااا        األسااري متااى  اناا  

احملكمااة بااه. الاادىع بعااده قبو ااا لعااده  ساابل عرضاا ا علااى هنااة التوجيااه   

 األسري. غري سديد. أساس ذلك. 

  

 259 42 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  415)الطعن رقم   

كن حاضااانته إ  إذا  انااات  التااازاه امللااازه بنفقاااة احملضاااون باااأجرة مسااا     - 50

اماضاانة جلااك مسااكنا  تقاايم ىيااه أو فصصااا لسااكناها. أساااس ذلااك.     

 مثال.

  

 259 42 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  415)الطعن رقم   

51 - 

- 

 التزاه األ  املل  إلداه ولد  احملضون إن احتاج خلاده.

أن ابنه احملضون حيتاج للخدمة وقضاا    انت اا امكم إىل يسار الطاعن و 

 بأجرة لادمة. صحيح. 

  

 259 42 (30/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  415)الطعن رقم   
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52 - 

 

 

- 

حتديد املباالغ املتعلقاة بالنفقاة وماا يتفارع من اا مان اجارة مساكن وغريهاا مان            

كمااة املوضااوع. مااا داه حكم ااا قائمااا  علااى أساابا  سااائ ة تكفااي  ساالطة حم

 ممله. 

مراعاة امكم يف تقدير  النفقاة للجادول وامللحال بالادلي  اإلرشاادي لادعاوة       

األحوال الشخصية وانطالقا من دل  الطاعن وما للنفقة من امتياز علاى ساائر   

 الديون. سائغ. 

  

 266 43 (30/8/2021جلسة  –أحوال شخصية  ق . أ 15س  2021لسنة  457)الطعن رقم   

جيب على من يلزه بنفقة احملضون أجرة مسكن حاضنته إ  إذا  انت جلك  - 53

مان قاانون األحاوال     148/1مسكتا تقيم ىيه أو فصصاا  لساكناها. املاادة    

 الشخصية. مثال. 

  

 272 44 (1/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  395)الطعن رقم   

   التزاه ا   املل  إلداه ولد  إن احتاج للخدمة. أساس ذلك. مثال. - 54

 272 44 (1/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  395)الطعن رقم   

حتديااد مقاادار النفقااات ومااا يلحاال ب ااا ماان أجاارة مسااكن امضااانة و أجاارة        - 55

املنفاال وحاجااة املنفاال عليااه وظااروص  اماضاانة وتقاادير ماادة تناسااب ا مااع قاادرة

الزمان واملكان يف تستق  به حمكمة املوضوع متى  ان سائ ا  ومستندا  إىل 

 من قانون األحوال الشخصية. مثال.  63/1املعايري احملددة يف املادة 

  

 280 45 (6/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  476)الطعن رقم   

56 - 
 

 

 

 

 

 

 
- 

  

- 

 

   

- 

- 

-

  

طلب إسقاط امضانة منوط بالتالل شرط مان شاروط ا املنصاوه علي اا يف     

ماان قااانون األحااوال الشخصااية و ااون الولااد صاا ريا  مااا   144،  143املااادتني 

 يزال يف سن امضانة. التالىه عن الدعوة بانت اا امضانة للبلو  الشرعي. 

سنة وصار بال اا    18وز سن طلب الطاعن اسقاط امضانة عن الولد الطي جتا

 ليس له سند من القانون. 

سكوته عن املطالبة قضانة بقية األو د ملادة تزياد عان ساتة أشا ر مان تااري          

انت اااا صااالحية حضااانة ام اام دون عااطر مينعااه ماان املطالبااة يسااق  حقااه يف        

 املطالبة بامضانة. أساس ذلك.

 يصلح سببا لسقوط امضانة.أمر تعليم األو د منوط بالولي   باماضنة   

 جواز مد حضانة النساا متى رأت احملكمة أن مصلحة احملضون تقتضي ذلك. 

جمرد زواج اماضنة ألجانيب عان احملضاون   يساق  امضاانة إذا رأت حمكماة       

 املوضوع أن مصلحة احملضون تتطلب بقاا  يف حضانة املتزوجة بأجنيب. 

  

 301 48 (13/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  470)الطعن رقم   
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 نـفـقـــة نـفـقــة

 الصفحة القاعدة

  تااالزه بااني انت اااا امضااانة وسااقوط النفقااة. حاال ا ه يف املطالبااة بنفقااة األو د    - 57

الطي جتاوزا سن امضانة أن التاروا العي، مع ا. النعي على امكم باخلطأ إذ 

 اا امضانة دون القضاا بسقوط النفقة. على غري أساس.انت ى إىل القضاا بانت 

  

 301 48 (13/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  470)الطعن رقم   

قضاا امكم برى  طلب الطاعنة نفقة سنتني سابقتني على رىع الادعوة   - 58

املطعاون  استنادا  لعده إابات ا أن ا طردت من بيت الزوجية من طارص زوج اا   

 ضد  أو امتناع األلري عن ا نفاق علي ا. صحيح. 

  

 313 50 (22/9/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  61، 25)الطعنان رقما   

للنفقة امتياز على سائر الديون. مخدة ذلك   وجود ديون علاى املنفال   ينظار إلياه      - 59

عن بااأن لااه زوجااة ينفاال علي ااا. غااري    عنااد تقاادير نفقتااه علااى األو د. جسااك الطااا   

 مقبول.  

  

 327 5 (4/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  557)الطعن رقم   

الزوجة املدلول ب اا جتاب نفقت اا علاى زوج اا بالعقاد الصاحيح إذا سالمت نفسا ا           - 60

لازوج أن زوجتاه   إليه ولو حكما .   تساق  إ  باا داا أو ا باراا.   تتاأار بادعااا ا     

 تر ت مسكن الزوجيه دون إذن منه. ما مل يثبت ذلك بعقرارها  أو بينه. مثال. 

  

 331 54 (6/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  430)الطعن رقم   

61 - 

 

 

 

- 

حتديد النفقة وما يتفرع عن ا من لدمة وغريها. من سالطة حمكماة املوضاوع.    

مان قاانون األحاوال الشخصاية والادلي        63عايري املبينه باملادة وجو  مراعاة امل

اإلرشادي الصادر عن مسو رئيس دائرة القضاا يف مسائ  األحاوال الشخصاية.   

 للنفقة امتياز على سائر الديون.

 مثال لتقدير سائغ بالنظر إىل التحديد الوارد بالدلي  اإلرشادي املشار إليه. 

  

 338 56 (11/10/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  464)الطعن رقم   

التفات امكم عما أاار  الطاعن حول سقوط حل املطعاون ضادها يف النفقاة     - 62

بسبب لروج ا ألطا  من ادعائ ا بأنه طلق اا ااالم وهاو ماا يعتاي عاطرا   اا يف        

 البعد عن امياة الزوجية. صحيح. 

  

 354 59 (18/10/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021سنةل 571، 554)الطعنان رقما   

مان   3/ 78عودة نفقة البنت على ابي ا يف حالة طالق ا أو وىاة زوج اا . املاادة    - 63

قااانون األحااوال الشخصااية. شاارط ذلااك . عااده وجااود مااال  ااا أو مكلااف ألاار  

بي اا بعاد   بالنفقة غري . قضاا امكم برى  طلب الطاعنة بنفقة  ا من ماال ا 

 طالق ا تأسيسا على ما ابت أن  ا معاشا  تقاعديا يفى قاجت ا. صحيح. 

  

 368 62 (27/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  619)الطعن رقم   
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 الصفحة القاعدة

64 - 

- 

 قيمون مع ا.  حل اماضنة يف أن تطالب بنفقة  األو د  وقبض ا ما داموا ي

  صاافة للمطعااون ضاادها يف املطالبااة بنفقااة الولااد مااا داه الثاباات أنااه يقاايم لاادة       

شقيقته املتزوج ة وليس لدة أمه. املطعون ضدها اا و ان األلرية ليسات ممساكه   

له. فالفة امكم املطعون ىيه هطا النظر والقضاا  ا بنفقة على الطاعن. لطاأ  

 يف تطبيل القانون.  

  

 385 66 (17/11/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  639عن رقم )الط  

65 - 

 

 

- 

مسكن امضانة العيإ.   حيكم باه إ  إذا اتفال علياه الطرىاان.   يكفاى      

 جمرد طلبه يف الدعوة ما مل يثبت مواىقة الطرص الثاني عليه. أساس ذلك. 

أوراق الادعوة لالياة   صحة امكم القاضي بأجرة مسكن حضانة ما دامات  

مما يثبت مواىقة املطعون ضد  على املسكن العيإ. نعي الطاعنة علياه بأن اا   

قد طلبت جع  مسكن الزوجية مساكن للحضاانة ومل تطلاب اجارة مساكن      

 على غري أساس. 

  

 389 67 (22/11/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 671،651)الطعنان رقما   

امكم املطعون ىيه ألجرة مسكن امضانة يف حدود املبلغ احملدد يف تقدير  - 66

 الدلي  اإلرشادي. النعي عليه من الطاعنه. غري مقبول.
  

 389 67 (22/11/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 671،651)الطعنان رقما   

خللاو قاارار   عاده اساتجابة احملكمااة لطلاب النفقاة السااابقة علاى رىاع الاادعوة       - 67

هنة التوجيه األسري مان طلاب الطاعناة لنفقت اا الزوجياه يف األشا ر الساابقة        

 على رىع الدعوة.  صحيح.

  

 389 67 (22/11/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 671،651)الطعنان رقما   

68 - 

 

 

- 

القااة  ااون الزوجااة ختااده عنااد أهلاا ا شاارط يف القضاااا  ااا باخلادمااة أاناااا ع  

الزوجية . ليس شرطا يف القضاا باخلادمة للولد احملضون احملتاج للخدمة ولاه  

 أ  مل .

 مثال لتسبيب سائغ. 

  

 389 67 (22/11/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة 671،651)الطعنان رقما   

69 - 

 

- 

ن ااا حاال الزوجااة يف امصااول علااى الطااالق بساابب ضاارر عااده اإلنفاااق إذا غااا  ع  

 زوج ا يف مكان جم ول ومل يتك  ا ما   ميكن ألط النفقة منه.

ابوت أن املطعون ضد  قد غاادر الدولاة وان الطاعناة   تعارص مكاناه ومل يتصا        

ب ااا أو تتصاا  بااه و  ينفاال علي ااا و  علااى أو دهااا وحلف ااا الاايمني الشاارعية اماااه    

   ده ا نفاق. مقبول. مثال.احملكمة بطلك. جيع  من طلب ا الطالق عليه لل يبة وع

  

 400 69 (24/11/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  403)الطعن رقم   
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 الصفحة القاعدة

استحقاق الزوجة املدلول ب ا يف زواج صحيح متعة إذا طلق ا زوج ا بعرادته  - 70

حتسب قسب حال الازوج وناا   جيااوز نفقاة      املنفردة ومن غري طلب من ا.

ساانة ألمثا ااا. جااواز تقساايط ا حسااب يسااار الاازوج. يراعااي يف تقااديرها مااا     

 أصا  املرأة من ضرر. مثال. 

  

 408 71 (15/12/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  125)الطعن رقم   

 نــقــــض

 الـعـنـاويـن الـفـرعـيـة:

ـــــــــــــرا - )أ( ـــــــــــــن إج  ءات الطع
ــــــــــــاد  ــــــــــــالنقض وميع  ب

 

 الســـــــــــــــــــبب ا هـــــــــــــــــــل - 1
 

 
 
 

 مــــــا اــــــوز ومــــــا   اــــــوز  - ) (
 الطعــــــــن فيـــه بالنقـض

ـــــــــــا - 2 ـــــــــــل منه ـــــــــــا   يقب  م
 

 
 
 
 

 أســــــباب الطعــــــن بــــــالنقض : - )ج(
 

ــــــــــــا - 3 ــــــــــــل منه ــــــــــــا يقب  م

 

   
 

  
 

 
   ) أ ( إجراءات الطعن بالنقض وميعاد   

يف الطعن بالنق  لالل االاة أيااه عما  تالياة    وجو  سداد الرسم والتامني  - 1

لتاري   إيداع الصحيفة. الساداد بعاد ذلاك التااري  يرتاب عاده قباول الطعان.         

 2018لسنة  18من قانون اإلجرااات املدنية املعدلة بالقانون  177املادتان 

 . مثال. 2020لسنة 33من قرار جملس الوزراا 

  

 166 25 (21/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  102، 89)الطعنان رقما   

وجو  سداد الرسم والتامني يف الطعن بالنق  لالل االاة أيااه عما  تالياة     - 2

لتاري  إيداع صحيفة الطعن. إياداع الرسام او التاامني بعاد ذلاك األماد يعتاي        

مان قاانون    177 أن مل يكن ويرتب عده قباول الطعان شاكال . املادتاان     

ماان قاارار جملااس   19، 2018لساانة18ااات املدنيااة معدلااة بالقااانون  اإلجاار

املعادل لابع  أحكااه الالئحاة التنظيمياة لقاانون        2020لسنة  33الوزراا 

 اإلجرااات املدنية. مثال. 

  

 320 51 (27/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  528)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نــقــــض 
 نــقــــض

 الصفحة القاعدة

1  
- 
 

 ) ب ( ما اوز وما  اوز الطعن فيه بالنقض
اغفال احملكمة امكم يف بعا  الطلباات. سابي  تدار اه الرجاوع لاطات       

احملكمة لتستدرك ما أغفلت الفص  ىيه . عده جواز الطعن علاى امكام   

   طا السبب. مثال.

  

 143 21 (31/5/2021 جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  246)الطعن رقم   

2 - 

 

- 

قابلية امكم الصادر يف التظلم من ا مار علاى عريضاة لالساتئناص ىقا .      

 ما مل يكن صادرا  من حمكمة ا ستئناص.

عده جواز الطعان باالنق  علاى امكام الصاادر مان حمكماة ا ساتئناص         

 طعنا  على امكم يف التظلم من ا مر الصادر على عريضة. أساس ذلك. 

  

 364 61 (27/10/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  616الطعن رقم )  

 ) ج ( أسـبـاب الـطـعـن بـالـنـقـض   
  

   السبــب ا ـهـــــل -1  

سااابب الطعااان باااالنق . وجاااو  أن يكاااون حماااددا  حتديااادا   اشااافا عااان    - 1

  ااان غااري  املقصااود منااه  شاافا  واىيااا  ناىيااا  عنااه ال مااوا واه الااة وإ     

 مقبول. مثال. 

  

 6 2 (11/1/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2020لسنة  729، 709)الطعنان رقما   

سبب النعي. وجو  أن يكون واضحا  جليا  يكشف بطاته عن موطن العياب   - 2

الطي يعزو  الطاعن إىل امكم وموضعه منه وااار   يف قضاائه و إ   اان    

الطاااعن ألوجااه الاادىع الاايت اباادت ا أماااه حمكمااة     غااري مقبااول. عااده بيااان  

املوضوع ومل تتعرا  ا و أار ذلك يف قضاا امكم جيع  منه نعي جم ا .  

 غري مقبول. 

  

 170 26 (21/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  298)الطعن رقم   

 

1 

 

- 
 مـا   يـقـبـل مـنـهـا -2

ساابابه ماان تقرياارات قانونيااة لاطئااة   تتفاال      يعيااب امكاام مااا ورد يف أ 

وصااحيح القااانون متااى  ااان قااد انت ااى إىل النتيجااة الصااحيحة. حملكمااة       

النق  تصويب ما اشتم  عليه من ألطاا قانونية وإحالل أسابا  صاحيحة   

  مستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة املوضوع حم  تلك اخلاطئة.

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –أ أحوال شخصية  ق . 15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

552 

 نــقــــض 
 نــقــــض

 الصفحة القاعدة

2 - 

- 

 

 

 حتصي  ى م الواقع وتقدير األدلة يف الدعوة من سلطة حمكمة املوضوع.

مثال لتسبيب سائغ لرى  طلب مصروىات عالج احملضونه الايت   ي طي اا   

التعلاايم لعااده   التااأمني الصااحي لكونااه جم ااال  ولاارى  طلااب مصااروىات     

 تقديم الطاعنه ما يفيد الالل وىل احملضون بواجباته يف ذلك. 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

أساابا  الطعاان بااالنق  املقبولااة. وجااو  أن تنصااب علااى موضااوع لصااومة      - 3

عاه. حصار الطاعناة يف   ا ستئناص ىق  ما مل يكن السبب يتعلل بالنظاه ال

أساابا  اسااتئناى ا للحكاام ا بتاادائي علااى طلااب تعديلااه بشااأن اسااتقداه         

اخلادمااة ودىااع راتب ااا الشاا ري. مااخدا . النعااي اماااه حمكمااة الاانق  ىيمااا     

 قضى به من نفقة ورسوه الدراسة. غري مقبول. 

  

 161 24 (16/6/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  292)الطعن رقم   

التاازاه ا   بتااوىري مسااكن حضااانة لولااد  احملضااون ولااو  ااان احملضااون     - 4

رضاايعا . مااا داه لاايس للحاضاانة مسااكن تقاايم ىيااه بامللااك أو التخصاايص .      

أساس ذلك وعلتاه . النعاي علاى امكام باخلطاأ إذ قضاى باأجرة مساكن         

 حضانة لبنته احملضونه برغم من  ون ا   زالت رضيعة. على غري أساس. 

  

 245 39 (11/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  387)الطعن رقم   

ماان  6جااواز اهمااع بااني املعونااة أو املساااعدة ا جتماعيااة ودلاا  آلاار. املااادة    - 5

يف شأن الضمان ا جتماعي املعدل بالقاانون   2001القانون ا حتادي لسنة 

ر هااو األساااس أنااطاك. مااخدة . اعتبااار الاادل  األلاا2019لساانة 9ا حتااادي 

ذلااك. جااواز اهمااع بااني النفقااة علااى امللاازه ب ااا واملساااعدة ا جتماعيااة الاايت   

تقرها الدولة. نعي الطاعن على امكم باخلطأ إذ قضى لبنته بالنفقة عليه 

 برغم من حتصل ا على مساعدة اجتماعية. على غري أساس. 

  

 248 40 (9/8/2021جلسة  –ل شخصية ق . أ أحوا 15س  2021لسنة  400)الطعن رقم   

أماار مبياات احملضااون أاناااا وقاات الر يااة عنااد احملكااوه لااه بالر يااة أو عنااد     - 6

اماضنة مما يادل  يف سالطة القاضاي عناد امكام بتحدياد وقات الر ياة         

 1150ماان القاارار الااوزاري   12مراعيااا يف ذلااك مصاالحة احملضااون. املااادة   

 . مثال. 2012لسنة 

  

 327 53 (4/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  557 )الطعن رقم  
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 نــقــــض ــ وثـائـ  ثـبـوتـيــة ــ وصـايـــة
 نــقــــض

 الصفحة القاعدة

   مـا يـقـبـل مـنـهـا -3  

1 - 
 
 
- 

نطاق الدعوة. يتحدد باملطالبة القضائية أصلية أو عارضة. وجو  أن يتقياد  

   حيكم بأ ثر مما طلبة اخلصوه أو نا مل يطلبو .القاضي بطلك بأ

تعاارا امكاام للنفقااة املقضااي ب ااا نوجااب حكاام سااابل بااني الطاارىني        

وقضا   بانقاص ا دون أن تكون حم  دعوة مقابلاة أو طلباات عارضاة مان     

  املطعون ضد . لطأ يف تطبيل القانون. وجو  نقضه يف هطا الشأن.

  

  
 6 2 (11/1/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية 15س  2020نة لس 729، 709)الطعنان رقما 

 ) و (

 وثـائـ  ثـبـوتـيــة ــ وصـايـــة ــ و يــــة

 وثـائـ  ثـبـوتـيــة

   

   444راجــــع : أوراق ثـبـوتـيــــة صــ 

 وصـايـــة

وجااو  أن يكااون طرىااا اخلصااومة أهااال للتقاضااي و إ  قاااه مقااام م ماان        - 1

نااا. التاازاه اخلصاام بتحاارة أهليااة لصاامه يف. وجااو  أن ترىااع       ميثلاا م قانو

الاادعوة ماان ذي أهليااة علااى ذي أهليااة. ختلااف ذلااك الشاارط برتااب بطااالن       

اخلصااومة برمت ااا. وجااو  تصااحيح ا يف ذات مرحلااة التقاضااي الاايت ختلااف  

 ىي ا هطا الشرط. تعلقة بالنظاه العاه. 

  

 150 22 (31/5/2021جلسة  –خصية ق . أ أحوال ش 15س  2021لسنة  290)الطعن رقم   

إقامة الادعوة ا بتدائياة علاى الطااعن بشخصاه باالرغم مان صادور حكام           - 2

بتعاايني والدتااه قيمااا شاارعيا عليااه إلصااابته بتخلااف عقلااى وصاادور امكاام  

ا بتدائي دون تصحيح شك  الدعوة بالتصااه القايم علياه برتاب بطالناه.      

 علة ذلك. مثال.

  

 150 22 (31/5/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021نة لس 290)الطعن رقم   
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 وصـايـــة ــ و يــــة
 وصـايـــة

 الصفحة القاعدة

املناط يف القوامة على ىاقدة ا هلية هو حتقيل مصام م ودىع الضرر عن  - 3

أمااوا م واحملاىظااة علي ااا. صااالحية الشااخص للقوامااة واقعااة ماديااة تثباات        

بات. هي من مسائ  الواقع اليت تساتق  حمكماة املوضاوع    بكاىة طرق اإلا

 مثال لتسبيب سائغ.  -بتقديرها. ما داه سائ ا  

  

 368 62 (27/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  619)الطعن رقم   

 و يــــة

1 - 

 

- 

 

- 

م حاال الااولي يف ا حتفاااظ  ااواز ساافر احملضااون إ  يف حالااة الساافر ىيساال    

 للحاضنة. 

للقاضي أن يأمر بعبقاا جواز السفر بيد اماضنة إذا رأة تعنتا  من الوىل يف 

 تسليمه للحاضنة وقت اماجة . 

حاال اماضاانة يف ا حتفاااظ بأصاا  شاا ادة املاايالد و أيااة واااائل ألاارة ابوتيااة 

 ختص احملضون أو بصورة مصدقة. أساس ذلك. 

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –أ أحوال شخصية  ق . 15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

عااده جااواز ساافر اماضاان باحملضااون لااارج الدولااة إ  نواىقااة وىل الاانفس   - 2

لطيا . يرىع ا مر إىل القاضي إذا امتنع ولي النفس. للقاضاي إصادار قارار     

علااى ضااوا املاايرات الاايت تطرح ااا اماضاانة والاادواىع الاايت  لتااه علااى          

يستوة أن يكون السفر لالستقرار واإلقامة أو للزيارة  ا متناع عن املواىقة.

 املخقتة. مثال.

  

 26 5 (1/2/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2020لسنة  766)الطعن رقم   

3 - 

 

 

- 

التاازاه وىل احملضااون بااأجرة مسااكنه. أساااس ذلااك. اعفااا   منااه يف احاادة    

نيااة: وجااود مسااكن حااالتني. األوىل: وجااود مسااكن جلكااه اماضاانة والثا

 فصص لسكناها. 

باادل املسااكن الااطي حتصاا  عليااه اماضاانة ماان ج ااة عملاا ا   يعفااى وىل      

احملضون منه. وجو  أن يكون مسكنا  عينيا  فصصا  ا من ج ة عمل ا. 

 مثال. 

  

  
 83 14 (18/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما 

حتفاظ  واز سفر احملضون إ  يف حالة السفر ىيسلم للحاضنة. ما للوىل ا  - 4

 مل تثبت اماضنة تعنت الوىل يف تسليمه  ا وقت اماجة. مثال.
  

 83 14 (18/4/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  43، 28)الطعنان رقما   
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 النفس ا حتفاظ  واز سفر احملضاونني إ  يف حاال السافر ىيسالم     حل وىل

 للحاضنة.

جواز أن يأمر القاضي بعبقاا جواز السفر يف يد اماضانة إذا رأة تعنتاا  مان    

 الوىل يف تسليمه للحاضنة وقت اماجة.

قضاا امكم برى  طلب الطاعنة الزاه املطعون ضاد  بتساليم ا جاوازات    

ابوت أي تعنت من قبله ولعده تقديم الطاعنة ما يفيد سفر احملضونني لعده 

 رغبت ا يف السفر أو حاجة احملضونني. صحيح. 

  

 105 17 (26/4/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  198)الطعن رقم   

وجااو  أن يكااون طرىااا اخلصااومة أهااال للتقاضااي و إ  قاااه مقااام م ماان        - 6

صاام بتحاارة أهليااة لصاامه يف. وجااو  أن ترىااع      ميثلاا م قانونااا. التاازاه اخل  

الاادعوة ماان ذي أهليااة علااى ذي أهليااة. ختلااف ذلااك الشاارط برتااب بطااالن       

اخلصااومة برمت ااا. وجااو  تصااحيح ا يف ذات مرحلااة التقاضااي الاايت ختلااف  

  ىي ا هطا الشرط. تعلقة بالنظاه العاه.

  

 150 22 (31/5/2021جلسة –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  290)الطعن رقم   

إقامة الادعوة ا بتدائياة علاى الطااعن بشخصاه باالرغم مان صادور حكام           - 7

بتعاايني والدتااه قيمااا شاارعيا عليااه إلصااابته بتخلااف عقلااى وصاادور امكاام  

ا بتدائي دون تصحيح شك  الدعوة بالتصااه القايم علياه برتاب بطالناه.      

 علة ذلك. مثال.

  

 150 22 (31/5/2021جلسة –. أ أحوال شخصية  ق 15س  2021لسنة  290)الطعن رقم   

النفقااة   جتااب علااى ا ه إ  إذا ىقااد ا   و  مااال للولااد أو عجااز ا   عاان   - 8

من قانون األحوال الشخصية. نعي الطااعن بشاأن    80ا نفاق  لعسر . املادة 

يسار املطعون ضدها ا ه إللزام ا با نفاق على أو دها احملضاونني. ماردود   

داه مل يثبت عسر . التطرع بكثرة األعباا املالياة لايس يكاون مانعاا  مان      ما 

  أداا نفقة احملضونني الواجبة شرعا . علة ذلك.

  

 248 40 (9/8/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  400)الطعن رقم   

   التزاه ا   املل  إلداه ولد  إن احتاج للخدمة. أساس ذلك. مثال.  - 9

 272 44 (1/9/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  395)الطعن رقم   
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أهلية األداا هي  ون الشخص صاما  ملمارسة األعماال الايت تتتاب علي اا     

 أاار شرعية ومناط ا اإلدراك.

ماان قااانون األحااوال   174قصااود    . املااادة  ماان عااوارا ا هليااة " العتااه" م  

 الشخصية.

املناااط يف القوامااة علااى ىاقاادة أهليااة األداا هااو حتقياال مصااام م ودىااع         

الضارر عان أماوا م واحملاىظااة علي اا ماا داه العااارا الاطي  اان سااببا يف        

 توقيع امجر عليه قائما.

اة والقادرة  للقاضي أن يع د بالقوامة ملن  تار  ممن عرص با مانة والكفاا 

على القياه نا حيقل مصلحة احملجور عليه ودىاع الضارر عان أموالاه ساواا      

 ان اماجر ذ را أو أنثى شخصا  طبيعيا أو اعتبارياا  منفاردا  أو متعاددا.    

 أساس ذلك. 

 مثال لتسبيب سائغ لتوىر  حالة العته وتعيني قيم. 

  

 344 57 (13/10/2021جلسة  – ق . أ أحوال شخصية 15س  2021لسنة  385)الطعن رقم   

املناط يف القوامة على ىاقدة ا هلية هو حتقيل مصام م ودىع الضرر عن  - 11

أمااوا م واحملاىظااة علي ااا. صااالحية الشااخص للقوامااة واقعااة ماديااة تثباات        

بكاىة طرق اإلابات. هي من مسائ  الواقع اليت تساتق  حمكماة املوضاوع    

 لتسبيب سائغ.  مثال -بتقديرها. ما داه سائ ا  

  

 368 62 (27/10/2021جلسة  –ق . أ أحوال شخصية  15س  2021لسنة  619)الطعن رقم   
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 موضوعات وصفحات فهرس األحكام 

 م2021الصادرة من دوائر األحوال الشخصية السنة القضائية اخلامسة عشر لسنة 

 الصفحة املوضوع الصفحة املوضوع

  ) ت (  ) أ (

 448 ركةت 420 إثبات
 448 تسجيل 428 إجراءات
 448 تظلم 428 أجرة

 449 تعليم 434 أحوال شخصية

 449 تقادم 436 اختصاص

 449 تنفيذ 437 إرث

 ) ج ( 437 استئناف
 

 450 جواز سفر 438 إعالن

  ) ح ( 438 اعالم شرعي
 450 حجر 438 التزام
 451 حضانة 439 احلكمـان

 462 حكم 442 أمر على عريضة

  ) خ ( 442 أهلية

 467 خلغ 444 أوراق ثبوتية

  ) د (  ) ب (
 468 دعوى 445 بدل
 دفــوع 447 بطـالن

474 

 دين  
478 
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 الصفحة املوضوع الصفحة املوضوع

  ) ع (  ) ر (
 505 عدة 478 رجعة

 507 عقد 479 رسوم قضائية

  ) ق ( 480 رؤية

 ) ز (
 

 507 قانون

 509 قوامـة 481 زواج

 510 قوة األمر املقضي  ) س (

 ) ل (  484 سند تنفيذي
 

 ) ش (
 

 512 جلنة التوجيه األسري

  ) م ( 485 شريعة إسالمية

 514 متعـة 487 شهادة

 516 حمكمة املوضوع  ) ص (

 524 مدارس 487 صلح 

 524 مذاهب فقهية  ) ض (

 528 مسكن احلضانة 488 ضرر 

 532 مسكن الزوجية  ) طـ (

 534 مهر 492 طاعـة

 535 مواري  494 طعن

  ) ن ( 495 طـالق

 536 نسب 504 طلب تفس"

 536 نشوز 504 طلب رجوع

 
 

 537 نظام عام

 
 

 539 نفقة

 550 نقـض  
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 الصفحة املوضوع الصفحة املوضوع

 ) و (
 

 553 وصاية

 554 و ية 553 وثائ  ثبوتية
 

 


