أحـوال شخصية
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وضـع المولود بعد الحكم االبتدائي
طلب نفقته

ـــ
المبـدأ:

من المقرر قانوناا أن اللباا المقادل بات م ا و
اال ئناف الراما إلات الكمال بالنةقال لبولاد ومفاار ف
الوضع والنةاس عد لببا مش قا من اللبا األفاب وال
ع بر لببا ً جد داً.
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بنفقة شهرية قدرها ألف ومائتي دينار ابتداء من
تاريخ ميالده وتمكين األب من زيارته أسبوعيا
وفي األعـياد الدينيـة والوطنية وبمصاريف
الوضع والنفـاس وقدرهـا عشرة آالف دينار
وبرفض بقـية الطلبات وتحميـل المستأنف
بالمصاريف القضائية.

مبف رقل 332218
قرار ب ار خ 2005/05/18
قض ل( :أ .أ) ضد( :أ .ع)
إن المكممل العب ا

حيث استند الطاعن في مذكرة طعنه على
وجهين للنقض:

ف جب ها العبن ل المنعقدة بمقرها المائن
بشارع  11د مبر  ،1960بن منون األب ار
الجزائر العافمل.

الوجه األول :المأخوذ من مخالفة قاعدة
جوهرية في اإلجراءات الفقرة  2من المادة 233
من قانون اإلجراءات المدنية ومخالفـة المـادة
اإلجــراءات
قـانـون
مـن
107
المدنية:

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار
اآلتي بيانه:
وبناء على المواد ،235 ،233 ،231
 257 ،241 ،240 ،239وما يليها  275وماع
بعدها  264إلى  271من قانون اإلجراءات
المدنية.

بدعوى أن المجلس حكم بنفقة المزيود
الصافي بواقع  1200دينار جزائري شهريا وحق
النفاس والوضع  10.000دينار جزائري وهذا
طلب جديد وباألخص مصاريف الوضع والنفاس
وهذا طلب جديد وضيع للطاعن درجة من
درجات التقاضي على الرغم أن المحكمة حفظت
حقوق المزيود أن ولد حيا وقد ولـد بعـد صدور
الحكـم ،ومن المعروف فقهـا وقضاءا أن
المستأنف ال يضار باسـتئنافـه والطاعن هـو
المستأنف وطلب تخفيض المبالغ ألن المحكمة
حكمت بنفقة باإلهمال للزوجة  2000دينار
جزائري شهريا والعدة  8000دينار جزائري
شهريا أي بواقع  2000دينار جزائري للشهر
فهذا منطقي والمجلس رفـع نفقـة العدة إلى
 12000دينار جزائري وهـذا غير منطقي.

بعد االطالع على مجموع أوراق ملف
الدعوى وعلى عريضة االلتماس المودعة بكتابة
الضبط بتاريخ  2003/06/11من قبل محامي
الملتمس.
بعد االستماع إلى السيد /نعمان السعيد
المستشار المقرر في تالوة تقريره المكتوب وإلى
السيدة /صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة
في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أقام السيد (أ.أ) طعنا بواسطة األستاذ
غربي الطيب يرمي فيه إلى نقض وإبطال القرار
الشخصي الصادر عن مجلس قضاء الجلفة
بتاريخ  2003/04/05الذى عالنيا ،حضوريا،
نهائيا قرر المجلس قبول االستئنافين شكال.
ف الموضوع :تأييد الحكم المستأنف
مبدئيا وتعديله برفع نفقة العدة إلى أثنى عشر
ألف دينار وبإسناد حضانة الولد الصافي ألمه

الوجه الثان  :المأخوذ من القصور في
التسبيب الفقرة الرابعة من المادة  233من قانون
اإلجراءات المدنية.
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بدعوى أن المجلـس يـرى أن المبالـغ
المحكوم بها تتناسب وحالة الطرفين وهذا في
غير محله ألن الطاعن غير عامل فهو أجير
يومي فأغلب أيام الشهر ال يجد العامل والحد
األدنى لألجور هو  8000دينار جزائري فإذا
كانت نفقة األبناء الستة  7200دينار جزائري
ونفقة الزوجة  2000دينار جزائري باإلضافة
إلى تخصيص سكن فمن أين بأجرة السكن ألن
الطاعن ال يملك سكن ومن أين يعيش وهو
وزوجته الثانية وبالتالي فإن المبالغ المحكوم بها
تفوق طاقته ولم تكن على حسل حالة الطاعن كما
ذكر القرار ،مما يتعين معه نقض القرار محل
الطعن.

ن الوجه الثان :
حيث اتضح من مراجعة القرار المنتقد
واألوراق التي تأسس عليها أن قضاة الموضوع
عللوا رأيهم في تقدير مبالغ التعويض المحكوم
لها تعليال مسايرا ألحكام القانون باإلضافة إلى
أنهم أشاروا في أسباب قرارهم المنتقد بصفة
واضحة واستندوا في ذلك إلى حالة الطرفين
المالية واالجتماعية وأبرزوا العناصر التي
ارتكزوا عليها فضال عن كون تقدير مبالغ
التعويض هي من المسائل الموكولة الجتهاد
قضاة الموضوع التي ال رقابة للمحكمة العليا
عليهم ما داموا قد عللوا قرارهم بصورة قانونية
مما يتعين معه رد هذا الوجه لعدم قيامه على
أساس شرعي ورفض الطعن.

حيث أن المطعون ضدها لم ترد.
حيث أن النيابـة العامة التمست رفـض
الطعن.

حيث من خسر طعنه يتحمل المصاريف
القضائية طبقا للمادة  270من قانون اإلجراءات
المدنية.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية
الشكلية فهو مقبول شكال.

فبهـذه األ ـباا
ــــ

و ب ه فإن المكممل العب ا:

قرر المكممل العب ـا غرفـل األكـوال
الشخف ل والموار ث :بقبـول الطعن شـكال
ورفضه موضوعاً ،مـع تحميل المصاريف
القضائية على الطاعن.

ن الوجه األول:
حيث أنـه عكـس ما يدعـيه الطاعن
فالطلبات التي تقدمت بها المطعون ضدها على
مستوى االستئناف والرامية إلى الحكم بالنفقـة
للولد ومصاريف الوضع والنفاس فهي طلبات
مشتقة من الطلب األصلي وال تعد طلبات جديدة
كما يعتقد الطاعن وأن قضاة المجلس لما قضوا
بها لفائـدة المطعون ضدها لم يخالفوا أحكـام
المادة  107من قانون اإلجراءات المدنية وعليه
فإن هذا الوجه قائم على أساس غير قانوني مما
يتعين معه رد هذا الوجه لعدم قيامه على أساس
شرعي ورفض الطعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في
الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر
ماي من سنة ألفين وخمسة ميالدية من قبل
المحكمة العليا غرفة األحوال الشخصية المتكونة
من السادة :
لعوامري عالوة
أمقران المهدي
خيرات ملكية
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الرئيس
المستشار
المستشارة

مالك الهاشمي
نعمان السعيد
بوزيد لخضر

المستشار
المستشار المقرر
المستشار

بحضـور السـيدة /صحراوي مليكـة
المحامية العامة ،وبمساعدة السـيد /زاوي ناصر
أمين قسم الضبط
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الجمهورية التونسـية

شروط إسقاط الحـضـانة
قاعدة االخـتصاص الدولي للمحـاكم التونسـية

ـــــــ
المبـدأ :

إن القااول باالن الناازاع الواقااع با ن ون ا ن مق ما ن بللمان ااا
كاااول إ اااقال الكضاااانل ااان األل هاااو نااازاع رجاااع باالخ فاااا
لمكممل ونس العافامل ماب باالةقرة الثان ال مان الةفال  9إنماا
هااو قااول نلااوت باات لو اال خااالت لقا اادة االخ فااا

الاادول

لبمكااامل ال ون ا ل ال ا ال نلبااا باات الناازاع لعاادل ااوفر شاارل
إقامل الملبوبل ب ونس ولعدل وجود المكضون بالببد ال ون ل.
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قرار عق ب مدن

بعده من م.م.م.ت مما يتعين معه قبول التعقيب
من هذه الناحية.

دد 26333

مؤرخ ف  04د مبر 2008

من جهل األفل:

فدر برئا ل ال دة فالمل الزهراء بن مكمود

حيث تفيد وقائع القضية كما أثبتها الحكم
المطعون فيه والوثائق المظروفة بالملف أن
المعقب عرض لدى المحكمة االبتدائية بقرمبالية
أن انفصل عن المعقب ضدها بموجب حكم طالق
صدر إنشاء منه في  19نوفمبر  1992أسند
حضانة ابني الطرفين المدعيين محمد وميساء
إلى والدتهما وأوضح المدعي في األًصل أن
سبب تطليقه لمفارقته يعود إلى ارتباطها خنائيا
بالغير عند قيام الرابطة الزوجية لذلك وحفاظا
على مصلحة ابنيه فهو يطلب الحكم باسقاط
حضانتهما عن والدتهما وإسنادها من جديد إليه.

أفدرت مكممل ال عق ا القرار اآل :
بعد االطالع على مطالب التعقيب المرفوع
في  18أفريل  2008من األستاذ أنيس الفالح.
ف كا :عمـر.
ضـد  :روضـة.
وبعد االطالع على الحكم المطعون فيه
الصادر عن محكمة االستئناف بنابل في 25
أكتوبر  2007تحت عدد  449والقاضي بإقرار
الحكم االبتدائي.

وحيث قضت محكمة البداية برفض
الدعوى بناء بالخصوص على أن أحكام الفصل
 9من مجلة القانون الدولي الخاص تقتضي أن إذا
كانت المحاكم التونسية مختصة بالنظر في حين
أن الطالب والمطلوب ال يقيمان بالبالد التونسية
فإن الدعوى ترفع أمام محكمة تونس العاصمة.

وبعد االطالع على مستندات التعقيب
المبلغة للمعقب ضدها بواسطة عدل التنفيذ مراد
جمال الدين في  08ماي  2008وعلى نسخة
الحكم المطعون فيه وعلى محضر اإلعالم بـه
وعلى بقية الوثائق المقدمة في  15ماي .2008

وحيث استأنف المدعي في األصل الحكم
المذكور طالبا نقضه والقضاء من جديد لصالح
الدعوى فأصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها
المبين نصه أعاله.

وبعد االطالع على ملحوظات النيابة
العمومية المقدمة في  28سبتمبر  2008والرامية
إلى طلب الرفض أصال والحجز,

فتعقـبه الطاعن بواسطة محاميه طالبـا
النقض واإلحالة بناء على األسباب التالية:

وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى
صرح بما يلي:

خرا القانـون:
قوال بأن المحكمة اعتبرت أنه ثبت لديها
استقرار الطرفين بألمانيا والحال أن المعقب
يقطن بمدينة تازركة وقد أدلى للمحكمة بشهادة
إقامة تفيد ذلك .كما ثبت أن المعقب ضدها عينت
محل مخابرتها بقرمبالية وذلك صلب محضر

من جهل الشمل:
حيث اسـتوفى مطلب التعقـيب جميـع
أوضاعه وصيغه القانونية طبق الفصل  185وما
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التنبيه الجزئي عدد  6714للحكم االستئنافى
المدنى عدد  7942/7943وبذلك وعمال بأحكام
الفقرة األولى من الفصل  9من مجلة القانون
الدولي الخاص فإن المحكمة االبتدائية بقرمبيالة
هي المختصة في البت في القضية.

وحيث نعى الطاعن على محكمة األصل
عدم تطبيقها للفصل  9فى فقرته الثانية من مجلة
القانون الدولى الخاص.
وحيث اقتضى الفصل  9من م.ق.د.خ أنه
إذا لم يكن للمطلوب مقر معلوم بالبالد التونسية
ترفع الدعوى أمام المحكمة التى يوجد بدائرتها
مقر الطالب وإذا كانت المحاكم التونسية مختصة
بالنظر في حين أن الطالب والمطلوب ال يقيمان
بالبالد التونسية فإن الدعوى ترفع أمام محكمة
تونس العاصمة.

هضل كقوا الدفاع:
قوال بأن محكمة الحكم المنتقـد إستندت إلى
التحريرات المجراة على المعقب اآلن دون
االلتفات إلى المؤيدات المدلى بها والمتمثلة في
محضر التنفيذ الجزئي وشهادة اإلقامة.
ضعف ال عب ل :

وحيث أن قاعدة الفصل  9المذكورة ولئن
وردت بمجلة القانون الدولي الخاص هي قاعدة
اختصاص ترابي داخلي ال تنطبق إال بعد ثبوت
االختصاص الدولي للمحاكم التونسية بالنظر في
النزاع.

قوال أن المحكمة لم تجب عن دفوعات
الطاعن بخصوص مقر إقامة مما جعل حكمها
ضعيف التعليل.
المكممل
ــــ

وحيث أن ما انتهى إليه الحكم المنتقد من
اعتبار أن النزاع الواقع بين تونسيين مقيمين
بألمانيا حول إسقاط الحضانة عن األم هو نزاع
يرجع باالختصاص لمحكمة تونس العاصمة
عمال بالفقرة الثانية من الفصل  9إنما هو قول
ينطوي على تأويل خاطئ لهذه القاعدة التي ال
تنطبق على النزاع الراهن لكونه يخرج عن
االختصاص الدولي للمحاكم التونسية لعدم توفر
شرط إقامة المطلوبة بتونس عمال بالفصل  3من
م.ق.د.خ ولعدم وجود المحضون بالبالد التونسية
عمال بالفصل  6في فقرته األولى من نفس
المجلة.
وحيث ولئن أخطأ القرار المطعون فيه في
تأويله للفصل  9من م.ق.د.خ فإن ما انتهى إليه
من رفض الدعوى يعد وجيها لخروج النزاع عن
والية القضاء التونسي بما تكون معه التنيجة التي
انتهى إليها وجيهة ويتجه باألثـر رد المطاعن
والتصريح برفض مطلب العقيب أصال.

ن جمبل الملا ن ال كاد الرد نها:
حيث تمحورت مطاعن المعقب حول مقر
إقامته ومقر إقامة المعقب ضدها فجاءت في
جملتها تنعى على محكمة الحكم المنتقد عدم
اعتماد ما أدلى به من حجج إلثبات مقر كل واحد
من الطرفين وتحديد المحكمة المختصة نتيجة
لذلك.
وحيث ولئن تمسك الطاعن أمام محكمة
الحكم المنتقد وأمام هذه المحكمة صلب مستندات
طعنه بأن خصيمته تقيم بالبالد التونسية فإنه كان
أقر صلب عريضة افتتاح الدعوى بأن المذكورة
استقرت منذ انفصالهما خالل سنة  1993بالبالد
األلمانية ،وذلك يعد أقراراً حكميا منه على معنى
الفصل  428مدني بإقامتها بالبالد المذكورة.
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قررت المكممل قبول ملبا ال عق ا شامب
ورفضه أفب وكجز معبول الخل ل المؤمن.

وحيث تسلط الخطية على الطاعن الذي
يفشل في مسعاه عمال بأحكام الفضل 184
م.م.م.ت.

وصدددر هددذا القددرار بحجددرة الشددورى يددوم
الخمددديس  4ديسدددمبر  2008عدددن الددددائرة الثامندددة
المتركبة من رئيسدها السديدة /فاطمدة الزهدراء بدن
محمدددود والمستشدددارين السددديدتين /ليلدددى الهمدددامي
ونزيهدددددة منصدددددور وبمحضدددددر ممثدددددل االدعددددداء
العمومي السيدة /كوثر البراملدي وبمسداعدة كابتدة
الجلسة السيدة /كريمة الغزواني.

ولها ه األ باا
وكرر ف
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ار خه

الممـلكة العربية السـعودية

قضـية نفقة متعة
نفقة المتعة – مدى تأثرها بالنشـوز

ـــ
المبـدأ:

نشوز الزوجل كال ق ال الزوج ل ال مون
ببا لعدل ا كقاقها الم عل بعد اللبا الواقع
بإرادة الزوج دون لبا من الزوجل.
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ومن ثدم قامدت بتصدحيح الحكدم وفقدا ً لدنص المدادة
( )221مدددن قدددانون اإلجدددراءات المدنيدددة ليكدددون
المبلغ  4500جنيه بدالً من  450جنيه.

المكممل العب ا
قرار النقض رقل 2007/476ل
الفادر ف 2007/12/12ل

ثددم اسددتئناف الحكددم مددن قبددل المدددعى عليدده
أمام المحكمدة العامدة بدالرقم /47أ س ش2007/م
والتدددي أصددددرت قرارهدددا بتددداريخ 2007/7/24م
والذي يقضي بشطب االستئناف.

القضاة:
صاحبة الفضيلة الشيخة /رباب محمد مصطفى
أبو قصيصة قاضي المحكمة العيا رئيسا ً
صاحبة الفضيلة الشيخ /يوسف جاد كريم محمد
على قاضي المحكمة العيا عضواً

تدددم اسدددتئناف قدددرار المحكمدددة العامدددة أمدددام
محكمة االستئناف والتي أصدرت قرارها المشدار
إليدده والمطعددون فيدده ،ويلددتمس محددامى الطددداعن
شددطب قددرار محكمددة االسددتئناف الددذي أيددد قددرار
المحدداكم األدنددى ،والددذي بدددوره يخددالف الشددريعة
اإلسالمية.

صاحبة الفضيلة الشيخ /البشرى عثمان صالح
قاضي المحكمة العيا عضواً
الكمـل
ــــ

بعد اإلطالع على محضدر الددعوى وقدرار
المحكمدددددة العامدددددة وقدددددرار محكمدددددة االسدددددتئناف
وعريضة الطعدن ومدا جداء فيهدا ،نجدد أن أسدباب
الطعددددن هددددي ذات األسددددباب التددددي قدددددمت أمددددام
المحكمددة العامددة ومحكمددة االسددتئناف بددل كانددت
الدددفع األساسددي فددي الددرد علددى الدددعوى ،وهدددي
تتعلق بنشوز الزوجة وعدم استحقاقها المتعة .مع
أن النشوز يكون في حالة قيام الزوجيدة حقيقدة أو
حكمددا ً ونفقددة الزوجددة تكددون حددال قيددام الزوجيددة
وهدي واجبدة مدن حدي العقدد الصدحيح (المدادة 69
من قدانون األحدوال الشخصدية للمسدلمين) إلدى أن
يتم الطالق أو التطليق أو الفسخ  ،وبعد ذلك تجئ
نفقة العدة (المادة  72من ذات القانون).

القاض  :البشر ثمان فالح
ال ار خ2007/11/27 :ل
قدددم هددذا الطعددن ضددد القددرار الصددادر مددن
محكمددة االسددتئناف بحددري وشددرق النيددل بتدداريخ
 2007/9/15بدددددددددددددددالرقم أ س ش2007/254/م
والذي يقضي بشطب االستئناف إيجازياً.
علدددم الطددداعن بقدددرار محكمدددة االسدددتئناف
بتددددداريخ  2007/10/2م وقددددددم الطعدددددن بتددددداريخ
 2007/10/3وبددذلك يكددون الطعددن قددد تددم تقديمدده
خدالل القيدد الزمندي المنصدوص عليده قانوندا ً فهدو
مقبول شكال.

والمدددادة ( )75مدددن ذات القدددانون وضدددحت
الحاالت التي ال تستحق فيها الزوجة نفقة زوجية.
إذ جاء نصها كاآلتي:
ال نفقة للزوجة في أي من الجالت اآلتية:
أ  -امتناعها عن االنتقال إلى بيت الزوجيدة دون
عذر شرعي.

وفدددي الموضدددوع تدددتلخص الوقدددائع فدددي أن
محكمة بحري وسدط لألحدوال الشخصدة دالدرجدة
الثانيددةد وبموجددب القضددية رقددم /690ق2005/م
والمرفوعة مدن المطعدون ضدها//ضدد //الطداعن
أصدددرت حكم دا ً حضددوريا ً يقضددي للمدعيددة بنفقددة
متعدة قدددرها  450جنيده شدداملة لنفقدة سددتة أشددهر.

ب -تركها بيت الزوجية دون عذر شرعي.
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الزوج وإعماره ويراعدى فدي تقدديرها مدا أصداب
المرأة من ضرر).

ج -منعها للزوج من الددخول إلدى بيدت الزوجيدة
دون عذر شرعي.
د -عملها خارج البيت دون موافقة زوجها ما لم
يكن متعسفا ً في منعها من العمل.

وبناء علدى مدا تقددم يمكدن القدول أن نشدوز
الزوجددة حددال قيددام الزوجيددة ال يكددون سددببا ً لعدددم
استحقاقها المتعة بعد الطالق الواقع بإرادة الدزوج
دون طلدددب مدددن الزوجدددة  ،ولدددذلك جددداء الحكدددم
المطعددون فيدده صددحيحا ً ممددا يتعددين معدده شددطب
الطعددددن إيجازيددددا ً برسددددومه .والددددرأي للددددزميلين
المحترمين.
وهللا الموفق،،،

هددـ -امتناعهددا عددن السددفر م دع زوجهددا دون عددذر
شرعي.
أما فيما يتعلق بالمتعة فهي تختلف عن نفقة
الزوجيددة ونفقددة العدددة ألن اسددتحقاقها يكددون بعددد
الطدالق تعويضدا ً للزوجدة لمددا أصدابها مدن ضددرر
وتقدر حسب حال المطلق بما ال يجاوز نفقة سدتة
أشددهر عمددال بأحكددام المددادة  )1( 138مددن قددانون
األحوال الشخصدية للمسدلمين لسدنة1991م والتدي
تقرأ :
د تستحق المطلقدة المتعدة سدوى نفقدة العددة
حسدددب يسدددر المطلدددق بمدددا ال يجددداوز نفقدددة سدددتة
أشددددهرد .والمطلقددددة ال تسددددتحق المتعددددة إذا كددددان
الطالق بسبب منها أو كان الزوج معسراً ،ولدذلك
جددداء االسدددتثناء فدددي الفقدددرة ( )2مدددن ذات المدددادة
والتي تقرأ :دتستثنى من أحكام البند ( )1الحاالت
اآلتية:

القاض  :رباا مكمد مفلةت أبو قف فل
التاريخ 2007/11/10 :م
أوافدددق وأضددديف أن عددددم اسدددتحقاق نفقدددة
المتعة يختلف عدن عددم اسدتحقاق النفقدة الزوجيدة
وذلك الختالف موجدب كدل منهمدا فموجدب النفقدة
الزوجيددة قيددام الزوجيددة والطاعددة وموجددب نفقددة
الطالق فيما سوى الحاالت المنصوص عليها فدي
الفقددرة ( أ ) و (ب) و(ج) مددن المددادة ( )138مددن
قانون األحوال الشخصية لسنة 1991م.

( أ ) التطليق لعدم االنفاق بسبب إعسار الزوج.

القاض  :و ف جاد مر ل
التاريخ2007/12/11 :م
أوافق.

(ب) التفريق للعيب إذا كان بسبب من الزوجة.
(ج) التفريق بالخلع أو الفدية أو على مال.

األمر النهائ :
يشطب الطعن إيجازيا ً برسومه.

وهدددذه المدددادة تقابلهدددا ( )140مدددن القدددانون
االتحددددادي رقددددم ( )28لسددددنة 2005م فددددي شددددأن
األحددددوال الشخصددددية بدولددددة اإلمددددارات العربيددددة
المتحدددة والتددي تقددرأ ( :إذا طلددق الددزوج زوجتدده
المدخول بهدا فدي زواج صدحيح بإرادتده المنفدردة
ومددن غيددر طلددب منهددا اسددتحقت متعددة غيددر نفقددة
العدة بحسب حال الزوج وبما ال يجاوز نفقة سدنة
ألمثالهددا .ويجددوز للقاضددي تقسدديطها حسددب يسددار

رباا مكمد مفلةت أبو قف فل
قاض المكممل العب ا
رئ س الدائرة
2007/12/12ل
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سـلطنـة عــمــان

سـكوت المطلقة على الطلقة الثالثة
ال يبطل حـق الله عـزوجـل

ـــ
المبـدأ :

إن وقوع اللبقل الثالثل كرل بعدها الملبقل
ك ت نمح زوجا ً آخر ثل لبقها ف مو ها ال بلل
كا هللا زوجل.
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قررت بأن الثابت أن المدعية تطلب يمين المدعى
عليدده أندده مددا طلقهددا الطلقددة الثالثددة فددي حددين أنهددا
تعترف بمصادقتها له على المراجعة وأنها مكنتده
من نفسها وحيث لدم تدأت بمدا يثبدت وقدوع الطلقدة
الثالثددة فددإن المحكمددة تقضددي بددرفض دعواهددا ال
سيما بعد مراعاة الفارق الزمني بين الوقدت الدذي
تدددعى فيدده الطددالق وتدداريخ إقامددة هددذه الدددعوى
حيث إنها ادعت الطدالق الثالدث فدي عدام 2002م
ورفعددت الدددعوى فددي عددام 2006م فلمددا لددم ترفددع
أمرهدددا للقضددداء مندددذ ذلدددك الحدددين وبقيدددت سددداكتة
وتعدديش معدده تحددت سددقف واحددد  ،تدداريخ صدددور
الحكم 1427/11/12هـ الموافق 2006/12/4م.

جب ل ال بت الموافا 2007/12/8
رئا ااال فضااا بل الشااا خ /فاااالح بااان كماااد
الراشااااادت – نائاااااا رئااااا س المكممااااال العب اااااا-
و ضااو ل ماال ماان أفااكاا الةضاا بل القضاااة :
كم ااد باان بااد هللا الجااامع  -م ااعود باان مكمااد
الراشدت – راشد بن نافر الكجرت – مفلةت
مكمد بشار.
اللعن رقل  2007/48شر

با

الوقائـع
ــــ

حيدددث إن هدددذا الحكدددم لدددم يلدددق قبدددوالً لددددى
المدعية تقدمت بطلب االستئناف عليه وتم تسجيله
لدددى محكمددة االسددتئناف بددرقم 2007/4م الدددائرة
الشرعية فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

تددتلخص وقددائع الدددعوى حسددبما يبددين مددن
الحكم المطعدون فيده وسدائر األوراق المرفقدة فدي
أن الطاعنددة تقدددمت بدددعوى ابتدددا ًء لدددى المحكمددة
االبتدائيددة بمسددقط ضددد المطعددون ضددده  ،سددجلت
تحددددت رقددددم 2006/504م  ،جدددداء فددددي معددددرض
دعواها أن المدعى عليه قدد طلقهدا الطلقدة األولدى
فددي عددام 1994م ورجعددت إليدده ثددم طلقهددا الطلقددة
الثانيددة منددذ تسددع سددنوات ورجعددت إليدده ثددم طلقهددا
الثالثددة فددي عددام 2002م ،وقالددت بأنهددا بعددد هددذه
الطلقة لم تمكن المدعى عليه من نفسها حتى جداء
إليهددا بورقددة تفيددد مراجعتهددا وفيهددا شددهود  ،وهددي
اآلن تطلب إثبات الطلقة الثالثة أو تحليفه اليمين.

ثم طعنت عليه أمدام المحكمدة العليدا وأودع
الصددحيفة فددي الميعدداد لدددى أمانددة سددر المحكمددة
ووقع عليها المحامى  ....من مكتب  ....للمحاماة
بصفته وكيالً عن الطاعنة وفق سند الوكالة وقددم
مددا يفيددد سددداد الرسددوم والكفالددة ومددا يفيددد جددواز
ظهددوره أمددام المحكمددة العليددا فددالطعن مقبددول مددن
حيث الشكل.
أ باا اللعن
ــــ

فحضددر المدددعى عليدده أمددام المحكمددة وأقددر
بأنددده طلقهدددا مدددرة واحددددة عدددام 1994م وراجعهدددا
بشهادة الشدهود المثبتدين فدي الورقدة التدي ذكرتهدا
المدعية وال يعلم شيئا عن الطالق الثاني واألخير
الددذي تدعيدده المدعيددة وأضدداف قددائال بددأن زوجتدده
كاندددت عندددده ويعاشدددرها معاشدددرة األزواج وأنددده
يسدددتغرب كيدددف أقامدددت هدددذه الددددعوى ثدددم طلدددب
رفضها.
وعلدددى مدددا تقددددم باشدددرت المحكمدددة نظدددر
الدعوى حسبما هو ثابت في محاضر جلسداتها ثدم

تنعددى الطاعنددة علددى الحكددم المطعددون فيدده
مخالفددددة القددددانون والخطددددأ فددددي تطبيقدددده وتأويلدددده
واإلخالل بحق الدفاع وذلك عندما طلبت الطاعنة
من محكمة االستئناف توجيه اليمين إلى المطعون
ضده أنه ما أوقع الطالق الثالث ووافقت المحكمة
على ذلك ثم عدلت عن قرارها في توجيده اليمدين
ولم تذكر السدبب عدن تراجعهدا ثدم قضدت بدرفض
الدعوى.
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ورقة بها شهود تثبدت مدن مراجعتهدا فدإن صدحت
دعواها يكون قد أوهمها بالمراجعة وليس بغريب
أن تجهل أو تتجاهل األمر ثم بعدد ذلدك تعلدم عددم
صحة المراجعة  ،هذا من جهة ومن جهدة أخدرى
فددال يمنددع مددن قبددل الدددعوى مددانع حيددث إن وقددوع
الطلقددة الثالثددة تحددرم بعدددها المطلقددة حتددى تددنكح
زوجدا ً آخددر ثددم يطلقهدا فسددكوتها ال يبطددل حددق هللا
عزوجدددل فمدددن هدددذا الوجددده سدددا قبدددول الددددعوى
وتوجيه اليمين إلى المنكر يحلف بدا العظديم إنده
ما طلق زوجته ثالث طلقات متفرقات.

السدددددبب الثددددداني :عددددددم تحصددددديل الحكدددددم
المطعددون فيدده لواقعددة الدددعوى وذلددك عندددما قددرر
في حيثياته بأن الزوج ال يقر إال بطالق واحد في
عام 1994م وأنه قد راجعها في حين أن الطاعنة
قدددمت للمحكمددة شددهادة يقددر فيهددا المطعددون ضددده
بأنددده راجدددع زوجتددده وعليهدددا توقيعددده مدددع توقيدددع
شدداهدين وشدددهادة والددي مطدددرح ومختومددة بخدددتم
الوالية ومؤرخة في  ... 2003/8/24إلخ.
المكممل
ـــ

فبهذه األ باا:
كممت المكممل بقبول اللعن شامب ،وفا
الموضااوع باانقض الكماال الملعااون ف ااه وإ ااادة
الااد و لمكمماال أول درجاال لبقضاااء ف هااا ماان
جد د به ئل مغا رة كول أخذ ال م ن ،ورد المةالل
لبلا نل.

النعي بأسبابه المختلفة سديد وبيان ذلدك أن
الطاعنددة حينمددا عجددزت عددن تقددديم الدددليل علددى
إيقاع الطالق ثالث مرات متفرقات حسبما تددعي
وطلبت توجيده اليمدين علدى المنكدر فدإن ذلدك مدن
حقها وال يبطل هذا الحق سكوتها للمددة المدذكورة
حيث إنها ادعت بدأن المطعدون ضدده أحضدر لهدا
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دولـة الكـويــت

نفقـة زوجــية – نشـوز

ـــ
المبـدأ :

قل به مكممل الموضوع

قد ر النةقل بلنوا ها
م ت أق ل بت أ باا ائغل.
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التاريخ أجرة خادم لها ورفضت ما عددا ذلدك مدن
طلبدات .اسدتأنفت الطداعن هدذا الحكدم باالسددتئناف
رقددم  70لسددنة  1996أحددوال شخصددية وبتدداريخ
 1996/6/19قضدددددت المحكمدددددة بإلغددددداء الحكدددددم
المستأنف فيما قضى به من فدرض نفقدة للبندت...
ورفض الدعوى في هذا الخصوص وبتأييد الحكم
المسدتأنف فيمددا عددا ذلددك .طعددن الطداعن فددي هددذا
الحكددم بطريددق التمييددز ،وأودعددت النيابددة مددذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن ،وعدرض الطعدن
على المحكمة فدي غرفدة المشدورة فحدددت جلسدة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

مكممل ال م ز
دائرة األكوال الشخف ل
جب ل 1997/3/29
برئاسددددة السدددديد المستشددددار /حمددددود عبدددددالوهاب
الرومي رئيس الجلسة
وعضددددوية السددددادة المستشدددددارين /محمددددد فدددددؤاد
شرباش ،محمود إبراهيم البنا  ،حسدن عبددالرحيم
عميرة  ،فاروق يوسف سليمان.
()121
(اللعن رقل  96/77أكوال شخف ل)

وحيددث إن الطعددن أقدديم علددى سددببين ينعددي
الطاعن بالوجه األول من السدبب األول وبالسدبب
الثدداني علددى الحكددم المطعددون فيدده مخالفددة القددانون
والقصور فدي التسدبيب ،وفدي بيدان ذلدك يقدول إن
الحكم قضى للمطعون ضددها بالنفقدة رغدم تركهدا
مندددددزل الزوجيدددددة ورفضدددددها – دون مسدددددو –
الدخول في طاعته بالمخالفة لنص المدادة  74مدن
قانون األحوال الشخصية ،كما لم يرد الحكم علدى
ما أثاره من أنها تركدت مسدكن الزوجيدة بارادتهدا
عقددب مواجهتدده لهددا بصددورة فوتوغرافيددة تجمددع
بينهددا وبددين أجنبددي عنهددا األمددر الددذي يعيبدده بمددا
يستوجب تمييزه.

المكممل
بعدددددد اإلطدددددالع علدددددى األوراق ،وسدددددماع
المرافعة ،وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيددث إن الوقددائع – وعلددى مددا يبددين مددن
الحكددم المطعددون فيدده وسددائر األوراق – تتحصددل
فدددي أن المطعدددون ضددددها أقامدددت علدددى زوجهدددا
الطدداعن الدددعوى رقددم  252لسددنة  1995أحددوال
شخصدددية بطلدددب الحكدددم بإلزامددده أن يدددؤدي لهدددا
وألوالدهدددا منددده  ...و ...و ...و...و ...و ...و...
نفقددة بأنواعهددا الثالثددة وأجددر خادمددة منددذ سددنتين
سابقتين على رفع الدعوى على سدند مدن امتناعده
دون حددق عددن اإلنفدداق علدديهن .أحالددت المحكمددة
الدعوى إلى التحقيق ،وبعد سدماعها أقدوال شدهود
الطدددددرفين حكمدددددت بدددددإلزام الطددددداعن أن يدددددؤدي
للمطعدددون ضددددها مدددائتي ديندددار شدددهريا ً لنفقتهدددا
بأنواعها الثالثة اعتباراً من تدايخ التدرك الحاصدل
فددددي  1993/4/16وسددددتين ديندددداراً شددددهريا ً نفقددددة
للصغيرة  ...اعتباراً من تاريخ رفدع الددعوى فدي
 1995/4/16وأربعين ديناراً شهريا ً اعتبداراً مدن

وحيث إن هدذا النعدي فدي غيدر محلده ،ذلدك
أن المقرر وفقا لنص المدادة  74مدن القدانون رقدم
 51لسدددنة  1984فدددي شدددأن األحدددوال الشخصدددية
 وعلى ما جاء بالمذكرة االيضداحية للقدانون -أنسبب نفقة الزوجة علدى زوجهدا هدو عقدد الدزواج
الذي جعلها مقصدورة عليده مجتمعدة لحقوقده ،وإذ
هي بالعقد الصدحيح احتبسدت لحدق الدزوج فتجدب
نفقتها في ماله ولدو كاندت فدي بيدت أبيهدا الخداص
بشددرط أن تكددون مسددتعدة لطاعتدده ،وتعتبددر كددذلك
مندددذ العقدددد إال إذا طلبهدددا فامتنعدددت دون مسدددو ،
فيكدددون للدددزوج أن يطلدددب مدددن القاضدددي صددددور
الحكددم بدددخولها فددي طاعتدده ،وال تسددقط نفقتهددا –
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 1984فدددددي شدددددأن األحدددددوال الشخصدددددية النفقدددددة
بأنواعها الثالثة وما يتبدع ذك مدن تطبيدب وخدمدة
وغيرهمددا حسددب الغددرض ،وبحسددب حددال الددزوج
يسراً وعسدراً ،فدإذا كدان الدزوج موسدراً وزوجتده
ممن يخدمون تجب على أجرة خدادم لهدا ،وتقددير
ذلك مرجعه إلى محكمدة الموضدوع مادامدت تقديم
قضدداءها علددى أسددباب سددائغة لهددا أصددلها الثابددت
بدداألوراق .لمددا كددان ذلددك ،وكددان الحكددم المطعددون
فيدددده بعددددد أن اسددددتعرض حالددددة الطدددداعن الماليددددة
وتقاضدددديه راتبددددا ً شددددهريا ً مقددددداره  1493ديندددداراً
واعالته بناته من المطعون ضدها خلص إلى تأييد
الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من أحقية األخيدرة
فددي المطالبددة بددأجرة خددادم لمددا اسددتبان لدده مددن أن
يسار الطاعن يتسع لهذا الغرض وأن أمثاله ممدن
تخدددم زوجدداتهم حسددب العددرف السددائد فددي الددبالد،
وأقام قضاءه بذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله
فددإن النعددي عليدده بهددذا السددبب يكددون علددى غيددر
أساس.

وعلى ما جدرى بده قضداء هدذه المحكمدة -إال بعدد
ثبوت امتناعهدا عدن تنفيدذ الحكدم النهدائي الصدادر
بطاعتها لزوجها وإعالنها به بما يجعلهدا ناشدزاً .
لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيده قدد التدزم
هددذا النظددر فإندده يكددون قددد طبددق صددحيح القددانون،
وال عليده مددن بعددد أن يتتبدع الطدداعن فيمددا تضددمنه
دفاعددده مدددن أن تدددرك المطعدددون ضددددها مسدددكن
الزوجيددة كددان بارادتهددا إذ هددو دفدداع علددى فددرض
صدددحته – غيدددر مندددتج – ويضدددحى النعدددي علدددى
الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى بالوجه الثداني مدن
السبب األول على الحكم المطعون فيه الفسداد فدي
االستدالل ،وفي بيدان ذلدك يقدول أن الحكدم قضدى
للمطعددددون ضدددددها بددددأجر خددددادم رغددددم أن دخلدددده
ينحصر في مرتبده الحكدومي الدذي ال يتسدع ألداء
هذه األجرة ورغم قدرتها على خدمة نفسها األمر
الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه.
وحيددددث أن هددددذا النعددددي مددددردود ،ذلددددك أن
المشدرع أوجددب للزوجدة علددى زوجهدا فددي المددواد
مدددن  74حتدددى  76مدددن القدددانون رقدددم  51لسدددنة

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
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