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�لق�سية: �أ�سا�س 9 لعام 2017

قر�ر: 8 لعام 2017
تاريخ 2017/1/23

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.
م�سطفى   – �لخطيب  مح�سن  �ل�����س��ادة:   

�لتون�سي – عدنان بازو.
 – – ن��ف��ق��ت��ه  ال����م����ب����داأ: م��ح�����س��ون 
– ول��ي  ت���ج���اوز ال�����س��ن ال��ق��ان��ون��ي��ة 
– ح���ق ق��ان��ون��ي. ع����دم م��ع��ار���س��ت��ه 

1- من حق الحا�ضنة ا�ضتيفاء نفقة للمح�ضون 
للح�ضانة،  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�����ض��ن  ت���ج���اوز  ال����ذي 
والمطالبة بزيادتها ما دامت الح�ضانة قائمة.

2- ل يحكم بعدم معار�ضة الأم للأب الولي في 
وليته على ابنته، فهو حق قانوني له ولي�س للأم 
اأو غيرها اأن يحولن دون ممار�ضته لهذا الحق. 

اأ�سباب الطعن: 
�لطاعنة  بحق  جمحف  فيه  �ملطعون  �لقر�ر   -
وم�ستوجب  و�ل��ق��ان��ون  ل���أ���س��ول  وخم��ال��ف 

�لنق�س ل�أ�سباب �لتالية:
قبل  �لطاعنة  �لأم  ح�سانة  يف  كانت  �لبنة   -
ت�ستحق  فهي  وب��ع��ده  �ل��ر���س��د  �سن  بلوغها 
لبلوغ  �ل�سابقة  �لفرتة  عن  وزيادتها  �لنفقة 

�سن �لر�سد.
- �لطاعنة مل تتعد متثل �بنتها وذلك بعد بلوغها 

�سن �لر�سد.
- �لطاعنة مل تتعد متثل �بنتها وذلك بعد بلوغها 

�سن �لر�سد.
مبوجب  وزيادتها  بالنفقة  طالبت  �لطاعنة   -

و�ساية �سرعية.
- �لطاعنة تلتم�س: قبول �لطعن �سكً� ومو�سوعًا 

ونق�س �لقر�ر �ملطعون فيه.
في ال�سكل:

لذلك  فهو  �أ���س��وًل  مقدم  �لطعن  �أن  حيث 
مقبول �سكً�.

النظر في الطعن:
��ستحقاق  �ل��ح��ا���س��ن��ة  ح��ق  م��ن  �أن���ه  ح��ي��ث 
�لنفقة للمح�سونة �لتي تجاوزت �ل�سن �لقانوني 
للح�سانة و�لمطالبة بزيادتها طالما �أنها لتز�ل 

في ح�سانتها.
�أنه ل معنى للحكم بعدم معار�سة �لأم  كما 
ل�أب �لولي في وليته على �بنته فهو حق قانوني 
له لي�س ل�أم �أو غيرها �أن تحول دون ممار�سته 
تنال من  �لطعن  �أ�سباب  �لحق مما يجعل  لهذ� 

�لقر�ر �لمطعون فيه لجهة ما ذكر.
في  ل��ل��ح��ك��م  ج���اه���زة  �ل���دع���وى  �أن  وب���م���ا 

مو�سوعها.
وما   /251/ المادة  باأحكام  وعماًل  لذلك 
تقرر  مدنية...  محاكمات  اأ�سول  بعدها 

بالإجماع:
1- قبول �لطعن �سكً�.

�لفقرتني  ونق�س  مو�سوعًا  �لطعن  قبول   -2
�لقر�ر  م��ن  و�ل��ث��ال��ث��ة  �لأوىل  �حلكميتني 

الغرفة ال�شرعية
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�ملطعون فيه و�حلكم بزيادة �لنفقة ..... يف 
تاريخ  �أ�سا�س /30/  قر�ر �حلكم رقم /8/ 
�ا 2004/2/25 ل�بنة �سيما وعلى �أن يكون 
مبلغ �لزيادة �ألف لرية �سورية بحيث ت�سبح 
نفقة �لبنة �ألفني لرية �سورية �سهريًا وذلك 
بدءً� من تاريخ �لدعاء بزيادة �لنفقة وتنتهي 

بتاريخ �سن �لر�سد.
و�حلكم باعتبار �لفقرة �حلكمية �لثالثة كاأن مل 

تكن.
3- �إعادة �لتاأمني للطاعنة.

4- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل.
-  295 -

�لق�سية: �أ�سا�س 17 لعام 2017
قر�ر: 16 لعام 2017
تاريخ 2017/1/23

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.
م�سطفى   – �لخطيب  مح�سن  �ل�����س��ادة:   

�لتون�سي – عدنان بازو.
موطن   – نفقة   – اخت�سا�ص  المبداأ:  
– الجمع  ع��ل��ي��ه  وال��م��دع��ى  ال��م��دع��ي 
واح���دة. دع���وى  ف��ي  طلبات  ع��دة  بين 

بالنفقة والح�ضانة  المتعلقة  الدعاوى  - في 
الخت�ضا�س  ي����ك����ون  وال����م����ه����ر  وال�����ر������ض�����اع 
ل��ل��م��ح��ك��م��ة ال���ت���ي ي��ق��ع ف���ي دائ���رت���ه���ا موطن 
ال����م����دع����ي. م�����وط�����ن  اأو  ع����ل����ي����ه،  ال����م����دع����ى 

بالنفقة  ال��م��ط��ال��ب��ة  ب��ي��ن  ال��ج��م��ع  ي���ج���وز   -
الزوجية  ال��ح��ق��وق  م���ن  اآخ����ر  ح���ق  اأي  وب��ي��ن 
الخت�ضا�س  ف��ي��ن��ع��ق��د  واح�������دة،  دع�����وى  ف���ي 
النفقة. ط��ل��ب  ب��روؤي��ة  المخت�ضة  للمحكمة 

اأ�سباب الطعن:
- �لقر�ر �ملطعون فيه خمالف ل�أ�سول و�لقانون 

ل�أ�سباب �لتالية:
- �لنفقة ب�سكل عام ونفقة �لطفل و�لع�ج من 

�لنظام وحق من حقوق �هلل تعاىل.
- ل وجه لتطبيق ن�س �ملادة /81/ �لعام وعدم 

تطبيق ن�س �ملادة/91/ �خلا�س.
بني  �جلمع  ج��و�ز  على  �لجتهاد  ��ستقر  وق��د 
�لزوجية  �حلقوق  من  حق  �أي  وب��ني  �لنفقة 
للمحكمة  ينعقد  و�لخ��ت�����س��ا���س  �لأخ����رى 

�ملخت�سة بروؤية طلب �لنفقة.
�ل��ط��ع��ن �سكً�  ق��ب��ول  ت��ل��ت��م�����س:  �ل��ط��اع��ن��ة   -
فيه  �ملطعون  �ل��ق��ر�ر  ونق�س  وم��و���س��وع��ًا.. 
و�لقانون  و�لأ�سول  �لعام  �لنظام  ملخالفته 
�لر�سوم  �سدها  �ملطعون  �جلهة  وت�سمني 

و�مل�ساريف.
في ال�سكل:

لذلك  فهو  �أ�سوًل  مقدم  �لطعن  �أن  -حيث 
مقبول �سكً�.

النظر في الطعن:
�لطاعنة  �لمدعية  دع��وى  مو�سوع  �أن  حيث 
�لجهة  م��وؤرث  ��س�م  �إ�سهار  تثبيت  طلب  هو 

�لمطعون �سدها وتثبيت زو�ج ونفقة ومهر.
وحيث �أن �لمادة /91/ �أحو�ل �سخ�سية قد 
بالنفقة  �لمتعلقة  �لدعاوى  في  �أنه  على  ن�ست 
و�لح�سانة و�لر�ساع و�لمهر يكون �لخت�سا�س 
للمحكمة �لتي يقع في د�ئرتها موطن �لمدعى 

عليه �أو موطن �لمدعي.
وحيث �أنه يجوز �لجمع بين �لنفقة وبين �أي 
حق �أخر  من �لحقوق �لزوجية في دعوى و�حدة 
�لمخت�سة  للمحكمة  ينعقد  �لخت�سا�س  و�إن 
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��ستقر �لجتهاد  �لنفقة وعلى هذ�  بروؤية طلب 
و�إن روح �لعد�لة و�لقانون يوجب على �لمحكمة 
�إع�ن �خت�سا�سها �لمكاني و�لنظر في مو�سوع 

�لدعوى.
مما يجعل تعليل �لمحكمة بعدم �خت�سا�سها 
�لمحلي غير �سديد قانونًا و�لقر�ر �لمطعون فيه 

م�ستوجب �لنق�س.
لذلك وعماًل باأحكام المادة /91 و251/ 
مدنية....  محاكمات  اأ�سول  بعدها  وم��ا 

تقرر بالإجماع:
1- قبول �لطعن �سكً�.

2- قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون 
فيه.

3- �إعادة �لتاأمني للطاعنة.
4- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل.

-  296 -
�لق�سية: �أ�سا�س 18 لعام 2017

قر�ر: 17 لعام 2017
تاريخ 2017/1/23

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.
م�سطفى   – �لخطيب  مح�سن  �ل�����س��ادة:   

�لتون�سي – عدنان بازو.
– خ�����س��وم��ة  اأ������س�����ول  ال�����م�����ب�����داأ: 
م���وج���ب. ل   – ل���ل���ت���رك���ة  اإ�����س����اف����ة 

بمهرها  ال����زوج����ة  م��ط��ال��ب��ة  م��ع��ر���س  ف���ي   -
يتعين  ل  الميت  زوج��ه��ا  ذم��ة  ب��ه  الم�ضغولة 
اخت�ضام  وي��ك��ف��ي  ال����ورث����ة،  ك���اف���ة  اخ��ت�����ض��ام 
داعي  ول  التركة،  اإل��ى  اإ�ضافة  منهم  البع�س 
لأن تكون مخا�ضمة الزوجة المدعية اإ�ضافة 
التركة. على  لها  بحق  تطالب  لأنها  للتركة 

اأ�سباب الطعن:
�لقانون  وخالف  فيه  �ملطعون  �حلكم  �أخطاأ   -
للمدعية  حكم  عندما  و�لجتهاد  و�لأ�سول 
�ل�ستظهار  ميني  توجيه  دون  �ملهر  مبوؤخر 

�ملن�سو�س عليها باملادة /123/ بينات.
- يتوجب متثيل جميع �لورثة وفقًا للمادة /14/ 

فقرة )ب( و�ملادة /153/ فقرة /3/.
- �ملدعية �دعت �أ�سالة عن نف�سها ولي�س �إ�سافة 

لرتكة �ملرحوم زوجها.
�سكً�  �ل��ط��ع��ن  ق��ب��ول  ي��ل��ت��م�����س:  �ل��ط��اع��ن   -

ومو�سوعًا... ونق�س �لقر�ر �ملطعون فيه.
في ال�سكل:

لذلك  فهو  �أ�سوًل  مقدم  �لطعن  �أن  حيث   -
مقبول �سكً�.

النظر في الطعن:
حيث �أنه ل يتعين �خت�سام كافة �لورثة في 
به  �لم�سغولة  بمهرها  �لزوجة  مطالبة  معر�س 
�لبع�س  �خت�سام  ويكفي  �لميت  زوجها  ذم��ة 
منهم �إ�سافة للتركة �إل �إذ� وجدت �لمحكمة د�ع 
لخت�سام كافة �لورثة كما �أنه ل د�عي لأن تكون 
تطالب  فهي  للتركة  �إ�سافة  �لمدعية  مخا�سمة 

بحق لها على �لتركة م�سغولة به ذمة �لميت.
فاإنه  �ل�ستظهار  يمين  يخ�س  فيما  و�أم���ا 
�سدها  �لمطعون  �لمدعية  تحليف  يتوجب  كان 
�لمادة  �لمن�سو�س عليها في  �ل�ستظهار  يمين 
/123/ بينات و�إن ذلك من �لنظام �لعام مما 
يجعل �أ�سباب �لطعن تنال من �لقر�ر �لمطعون 

لجهة ذلك فقط.
وما   /251/ المادة  باأحكام  وعماًل  لذلك 
تقرر  مدنية...  محاكمات  اأ�سول  بعدها 

بالإجماع:
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1- قبول �لطعن �سكً�.
ونق�س  �ملو�سوع  جلهة  جزئيًا  �لطعن  قبول   -2
�ملذكورة  ل���أ���س��ب��اب  فيه  �مل��ط��ع��ون  �ل��ق��ر�ر 

�أع�ه.
�لباقي  و�إع�����ادة  �ل��ت��اأم��ني  رب���ع  م�����س��ادرة   -3

للطاعن.
4- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل.

-  297 -
�لق�سية: �أ�سا�س 27 لعام 2017

قر�ر: 22 لعام 2017
تاريخ 2017/1/23

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.
يو�سف  – زي��اد  �لخطيب  مح�سن  �ل�سادة:   

�لحمود – �سامر �أبو �ل�سامات.
– التثبت  – حقوق اهلل  المبداأ: طالق 
منه قبل النظر في التفريق – نظام عام.

وبالحل  ب����ال����ط����لق،  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  ك����ل  اإن   -
وال��ح��رم��ة ه��و م��ن ح��ق��وق اهلل ت��ع��ال��ى، ومن 
المحاكم  على  ويجب  العام،  النظام  متعلقات 
اأحد،  م��ن  ط��ل��ب  دون  ف��ي��ه  ال��ب��ح��ث  ال�ضرعية 
وف������ي اأي�������ة ح����ال����ة ك����ان����ت ع��ل��ي��ه��ا ال����دع����وى.

اإج����راءات  ف��ي  ال�ضير  ق��ب��ل  المحكمة  ع��ل��ى   -
الطلق  في  تبحث  اأن  ال�ضقاق  لعلة  التفريق 
اإذا ك���ان���ت قد  وت��ت��ث��ب��ت م���ن وق���وع���ه، وف��ي��م��ا 
ت�ضتجوب  واأن   ، ل  اأم  فيه  م��راج��ع��ة  ح�ضلت 
الطرفين حول ذلك، ومن ثم �ضماع بّينتهما.

في اأ�سباب الطعن تتلخ�ص:
�لأ����س���ل ه��و ت��ع��ي��ني ح��ك��م��ني م��ن �لأق����ارب   -

ما  و�أن  �لعائلي  �ملجل�س  م��وع��د  وتبليغهم 
�ملحكمة رغم و�سوح عناوينهم  �سارت عليه 
كان غري ذلك حيث �أنها بلغت �أحد �ملحكمني 

دون �لأخر وهذ� خمالف للقانون.
لم يبحث �لحكمان بال�سكل �لمطلوب قانونًا 
�لحقيقة  في  �ل�سقاق...  �أ�سباب  عن  و�سرعًا 
و�لو�قع لم يجتمعا بالزوجين �إّل مرة و�حدة... 
�لتحكيم  و�إع��ادة  �لحكمين  تقرير  هدر  وطلبنا 
وتعيين حكمين �آخرين لكن �لمحكمة تجاهلت 

طلباتنا.
جلهة �ل�سهود: على �لرغم من �لتناق�س يف   -
خمالفة  كانت  تبليغهم  م�ساألة  فاإن  �أقو�لهم 
�ل�ساهدة  �أن  حيث  و�ل��ق��ان��ون...  ل�أ�سول 
)ل  �سدها  �ملطعون  و�ل���دة  ه��ي   ... وطفة 
�سهادة  للفرع ول  �لأ�سل  �سهادة  يجوز قبول 

�لفرع ل�أ�سل(.
�لمحكمة  تمنعت  فقد  �ل�سهود  بقية  �أم���ا 
تبليغهم  ع��ن  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  م�سدرة 

�أ�سوًل..
م�سدرة  �ملحكمة  خالفت  �لنفقة:  جلهة   -
و�لجتهاد  �ل��ق��ان��ون  فيه  �مل��ط��ع��ون  �ل��ق��ر�ر 
مع  نفقة  �سدها  �مل��ط��ع��ون  �أع��ط��ت  عندما 
قد غادرت  كانت  �ملطعون �سدها  �أن  علمها 
تلقاء نف�سها بدون طرد  �لزوجية من  منزل 

وبدون مربر.
�أقام  قد  كان  �لطاعن  �ملتابعة:  طلب  جلهة   -
 /184/ بالقر�ر  ح�سمت  وقد  متابعة  دعوى 
و�لذي ق�سى ب�سرعية �مل�سكن و�إلز�م �ملطعون 
وهذ�  �ل�سرعي  �مل�سكن  �إىل  باملتابعة  �سدها 

ما يوؤكد على عدم ��ستحقاقها للنفقة.
وقد �لتم�س وكيل �لطاعن قبول �لطعن �سكً� 
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ومو�سوعًا وف�سخ �لقر�ر.
النظر في الطعن:

في ال�سكل: 
�لطعن م�ستويف ل�سروطه �ل�سكلية فهو مقبول   -

�سكً�.
في المو�سوع:

لما كان قد تبين من متن ��ستدعاء �لزوجة 
�لمدعية �أن وكيلتها قد ذكرت ما يلي:

برمي  قام  و�أن  عليه  للمدعى  �سبق  ))وق��د 
ومن  م��ر�ت  ث�ث  �لموكلة  على  �لط�ق  يمين 
�أيام  ث�ثة  لمدة  �لزوجية  لمنزل  �أع��اده��ا  ثم 

فقط...((.
�لتم�ست  قد  �لمدعية  �لزوجة  وكيلة  وكانت 
بالتفريق  �لقر�ر  �إ�سد�ر  �لدعوى  ��ستدعاء  في 

لعلة �ل�سقاق وفق تقرير �لحكمين.
�لطعين  �لقر�ر  م�سدرة  �لمحكمة  وكانت 
�ل�سقاق  لعلة  �لتفريق  �إج��ر�ء�ت  في  �سارت  قد 
بدًل من �أن تبحث في هذ� �لط�ق وتتثبت من 
�أم  �إذ� كانت قد ح�سلت مر�جعة  وقوعه ومما 
�لقر�ر  م�سدرة  �لمحكمة  تقوم  ب��اأن  وذل��ك  ل 
�لطعين با�ستجو�ب �لطرفين حول هذ� �لط�ق 

ومن ثم �سماع بينة �لطرفين حوله.
ما  كل  �أن  على  م�ستقر  �لجتهاد  �ن  حيث 
يتعلق بالط�ق وبالتالي بالحل و�لحرمة هو من 
حقوق �هلل تعالى وهو من �لنظام �لعام ويتوجب 
به  �لبحث  �سوريا  في  �ل�سرعية  �لمحاكم  على 
دون طلب من �أحد في حالة �ل�سرورة وفي �أية 

مرحلة بلغتها �لدعوى.
�لو�في  ك��ت��اب  ف��ي  من�سور  �لج��ت��ه��اد  ه��ذ� 
�لثاني  �لجزء  �ل�سخ�سية  �لأح��و�ل  ق�ساء  في 

رقم  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د  �أح��م��د  محمد  للقا�سي 
�لقاعدة /1543/ رقم �ل�سفحة /390/.

ولما كانت �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لطعين 
قر�رها  ف��اإن  وبالتالي  �لم�سلك  هذ�  ت�سلك  لم 
�سابق لأو�نه مما يتعين نق�سه مع �إتاحة �لفر�سة 
للطرفين باإبد�ء دفوعهما مجددً� �أمام محكمة 

�لمو�سوع.
المواد /251/ وما  وعليه و�سندًا لأحكام 
يليها من قانون اأ�سول المحاكمات والقانون 

/1/ لعام /2012/ ... تقرر بالإجماع:
1- قبول �لطعن �سكً� ومو�سوعًا ونق�س �لقر�ر 
ل�أ�سباب  وذل��ك  �أو�ن��ه  ل�سبق  فيه  �ملطعون 

�ملذكورة �أع�ه يف منت هذ� �لقر�ر.
2- �إعادة �لتاأمني مل�سلفه �أ�سوًل.

3- ت�سمني �لطرف �خلا�سر يف �لنتيجة �لر�سم 
و�مل�ساريف.

4- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل.
-  298 -

�لق�سية: �أ�سا�س 28 لعام 2017
قر�ر: 23 لعام 2017
تاريخ 2017/1/23

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.
يو�سف  – زي��اد  �لخطيب  مح�سن  �ل�سادة:   

�لحمود – �سامر �أبو �ل�سامات.
نفقة   – ���س��ه��ود   – ب��ي��ّن��ات  ال���م���ب���داأ: 
عليه. ال���م���دع���ى  ���س��ك��وت   – ف��ع��ل��ي��ة 

كان  مهما  ال�ضرعية  الق�ضايا  جميع  تقبل   -
اإل  ال�ضخ�ضية،  بالبّينة  الإث��ب��ات  مو�ضوعها 
اإذا ك��ان ه��ن��اك دل��ي��ل خ��ط��ي، واأري���د اإث��ب��ات ما 
يخالفه اأو يجاوزه عندئذ لبد من دليل خطي 
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واإثباتها  النفقة.  ق�ضايا  ذل��ك  وم��ن  مماثل 
اإل����ى م��واف��ق��ة الخ�ضم،  ي��ح��ت��اج  ب��ال�����ض��ه��ادة ل 
المحاكمة. ج��ل�����ض��ات  ح�����ض��ور  ع��ن  غ��ي��اب��ه  اأو 

-اإن �ضكوت المدعى عليه في الرد على طلب 
اأ�ضهر  – وخ��ا���ض��ة ال�����ض��اب��ق��ة لأرب���ع���ة  ال��ن��ف��ق��ة 
ل����لإدع����اء- ي��ع��د ���ض��ب��ب��اً ل��ل��ح��ك��م ع��ل��ي��ه عمًل 
و  ُت��رك«  ت��رك  »م��ن  الفقهيتين:  بالقاعدتين 
»ال�ضكوت في معر�س الحاجة اإلى البيان بيان«. 

في اأ�سباب الطعن: 
�أن  يجب  �ل��ذي  �لطرف  �ملحكمة  حتدد  مل   -1

يتحمل �لر�سوم و�مل�ساريف.
�أ�سهر  لأرب���ع  �لنفقة  طلب  �ملحكمة  ردت   -2

�سابقة ل�دعاء دون مربر قانون.
�حلكمني  وق��ر�ر  كافية  غري  �لتحكيم  مدة   -3
م�سوب بالت�سرع وعدم بذل �جلهد �لكايف ومل 
يحر�سا على �ل�سلح بعد �أن �أعربت �لزوجة 
عن رغبتها بال�سلح و�لعي�س مع زوجها على 
�أن يوؤمن لها �مل�سكن �ل�سرعي و�لنفقة، وكان 

على �ملحكمة �إجر�ء حتكيم ثان.
4- ورد يف �لقر�ر �أن �لزوجة تنازلت عن كامل 
مهرها لقاء �لتفريق، وهذ� يختلف عما ورد 
على  �ل��زوج��ة  )�إ���س��ر�ر  �لتحكيم  تقرير  يف 
وطلب  �ل��ق��ر�ر  يعيب  مم��ا  �لتفريق،  طلب 

�لوكيل: نق�س �لقر�ر(.
في القانون:

�لتنويه  من  لبد  بدء  ذي  وب��ادئ  بالتدقيق، 
�لقر�ر تختلف عن م�سودته ل�سيما  �أن مبي�سة 
فيما جاء تحت بند )�لق�ساء و�لحكم( ولجهة 
�لتحكيم،  �لزوجين عن مجل�س  ح�سور وغياب 

وكذلك ورود عبارة )�لزوجة تنازلت عن كامل 
في  موجودة  غير  وهي  �لتفريق(  لقاء  مهرها 
�لم�سودة ويمكن ت�سحيح هذه �لأخطاء من قبل 

�لمحكمة.
ولما كان �ل�سبب �لأول ينال من �لقر�ر وكان 
يتحمل  �ل��ذي  �لطرف  تعين  �أن  �لمحكمة  على 
�إلغاء  معه  يقت�سي  مما  و�لم�ساريف  �لر�سوم 
�لفقرة /4/ مكرر �لو�ردة في �لم�سودة و�إ�سافة 
فقرة �ساد�سة بدًل منها يت�سمن �لجهة �لمدعى 
ليرة  و�سبعمائة  و�لم�ساريف  �لر�سوم  عليها 

�سورية �أتعاب محاماة توزع وفق �لقانون.
من جهة �أخرى: فاإن جميع �لق�سايا �ل�سرعية 
بالبينة  �لإث��ب��ات  تقبل  مو�سوعها  ك��ان  مهما 
�ل�سخ�سية، �إل �إذ� كان هناك دليل خطي و�أريد 
�أو يجاوزه عندئذ فقط يجب  �إثبات ما يخالفه 
�لإنفاق  تقديم دليل خطي. ومن هذه �لق�سايا 
�إثباتها  يجوز  �إذ  و�لأولد  �لزوجة  على  �لفعلي 
بال�سهادة. و�إثباتها بال�سهادة ل يحتاج مو�فقة 
�لخ�سم �أو غيابه عن ح�سور جل�سات �لمحاكمة، 
وبالتالي بقيت دعوى �لنفقة غير خا�سعة لن�س 
�لمحاكمات  �أ�سول  قانون  من   /133/ �لمادة 
رقم /1/ �ل�سادر بتاريخ �ا 2016/1/3 ويبقى 
�سكوت �لمدعى عليه عن طلب �لنفقة، وخا�سة 
لأربعة �أ�سهر �ل�سابقة ل�إدعاء �سببَا للحكم عليه 
ُترك((  ترك  ))من  �لفقهية  للقاعدة  �إتباعًا 
معر�س  ف��ي  �ل�سكوت   (( �لفقهية  و�ل��ق��اع��دة 
�لمحكمة  فاإن ذهاب  وبالتالي  بيان((  �لحاجة 
�لنفقة  �لمدعى عليه حول مو�سوع  �سكوت  بعد 
�إلى تطبيق ن�س �لمادة �لمذكورة في غير محله 
�أ�سباب  من  �لثاني  �ل�سبب  منه  وينال  �لقانوني 
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مدة  �سمول  �لمحكمة  على  يتعين  وكان  �لطعن 
�لأربعة �أ�سهر �ل�سابقة ل�دعاء في تقرير �لنفقة 
مما يقت�سي نق�س �لفقرة /5/ جزئيًا ومن جهة 
�لأ�سناد  �لحكمين من  تقرير  كان  ولما  �أخرى، 
وقد  بالتزوير  �إل  فيها  يطعن  ل  �لتي  �لر�سمية 
جاء تقرير �لحكمين �أنهما عقد جل�سات عديدة 
مع �لزوجين و��ستمعا مطوًل لأقو�لهما و��ستمعا 
لبينة كل منهما و�أحاطا بالأ�سباب �لتي �أدت �إلى 
�لتقرير  في  جاء  ما  �إلخ  �ل�سقاق...  ��ستحكام 
وخل�سا �إلى �أن �لإ�ساءة م�ستركة و�أ�سقطا ن�سبة 
تت�سح  �لمهرين ومن خ�ل ذلك  �لإ�ساءة على 
�لن�سبة لكل طرف �لأمر �لذي يتعين معه رد ما 

جاء بال�سبب �لثالث.
بدء  في  ذكرناه  ما  ف��اإن  �أخيرة،  جهة  ومن 
مبي�سة  في  �ل���و�ردة  �لأخ��ط��اء  عن  �لمناق�سة 
�لقر�ر �لمختلفة عن م�سّودته كاف لرد ما جاء 
ن�سخ  �إع��ادة  للمحكمة  ويمكن  �لر�بع  بال�سبب 

�لقر�ر مجددً� وفقًا لم�سّودته.
فيها،  للف�سل  جاهزة  �لدعوى  كانت  ولما 
عليه وعمً� لأحكام �لمادة /251/ وما بعدها 
من �لقانون /1/ لعام /2016/ وقانون �لر�سوم 

رقم /1/ لعام /2012/.
تقرر بالإجماع:

1- قبول �لطعن �سكً�.
2- قبول �لطعن مو�سوعًا وجزئيًا وتقرير ما يلي:

�لقر�ر وجعلها  �لفقرة �خلام�سة من  تعديل  �أ- 
عليه  �ملدعى  )�إل���ز�م  �ل��ت��ايل:  �ل�سكل  على 
لرية  �ألف  ث�ثة  مبلغ  للمدعية  يدفع  ب��اأن 
�سورية �سهريًا ودوريًا كنفقة كفاية من تاريخ 
�إىل  تنقلب  له  �أ�سهر �سابقة  �لدعاء ولأربعة 

مطلب  ورد  حتققها،  تاريخ  من  ع��دة  نفقة 
و�لتد�وي  �ملعاينة  و�أج��ور  �ل�ستطباب  نفقة 

لعدم �لثبوت(.
ب- �إلغاء �لفقرة /5/ مكرر من م�سودة �لقر�ر 
ون�سها:   /6/ �لرقم  حتمل  بفقرة  و�إبد�لها 
�لر�سوم  عليها  �مل��دع��ى  �جل��ه��ة  ت�سمني 
�أتعاب  �سورية  لرية  و�سبعمائة  و�مل�ساريف 

حماماة توزع وفق �لقانون.
3- رد �لطعن فيما �سوى ذلك.

4- م�سادرة ربع �لتاأمني �ملودع و�إعادة �لباقي 
مل�سلفه �أ�سوًل.

5- �إعادة �لإ�سبارة مل�سدرها.
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�لق�سية: �أ�سا�س 46 لعام 2017
قر�ر: 52 لعام 2017
تاريخ 2017/2/13

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.
م�سطفى   – �لخطيب  مح�سن  �ل�����س��ادة:   

�لتون�سي – زياد يو�سف �لحمود.
ال����م����ب����داأ:  اأ�����س����ول – ت��ب��ل��ي��غ��ات – 
القانونية. الأو���س��اع  م��راع��اة  وج��وب 

- اإذا لم يوقع المختار على مذكرة الإخطار، 
الغياب  ح��ال  ف��ي  ع��ب��ارة  فيها  تذكر  ل��م  اإذا  اأو 
تبليغه  ال��م��ط��ل��وب  ب��ح��ق  ال��م��ع��ام��ل��ة  �ضتجري 
المدعى  ي��ب��ل��غ  ل���م  واإذا  ال���وج���اه���ي،  ب��م��ث��اب��ة 
مدعو  واأن����ه  ال��ع��ائ��ل��ي  المجل�س  م��وع��د  عليه 
الميعاد  ق��ب��ل  ال��م��ذك��رة  اأُب��ل��غ��ت  اإذا  اأو  اإل���ي���ه، 
ب��اأق��ل م��ن ث��لث��ة اأي����ام ك��ل ذل���ك ي��ج��ع��ل هذه 
مخالفة  المحكمة  م��ن  وقبولها  التبليغات 
باطًل. عليها  بني  وم��ا  ال��ق��ان��ون،  لن�ضو�س 
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في اأ�سباب الطعن: 
�ملجل�س  و�نعقد  �أ�سويل  �لطاعن غري  تبليغ   -1

�لعائلي يف غيابه.
2- �لتقرير جمحف بحقه.

3- �لنفقة �لزوجية ل تتنا�سب مع و�سع �ملوكل 
فهو عاطل عن �لعمل.

وطلب �لوكيل: نق�س �لقر�ر.
في القانون:

كان  �لمذكر�ت  تبليغ  ك��ان  ولما  بالتدقيق، 
قبل �سدور �لقانون /1/ لعام /2016/ وكانت 
 2015/11/16 �ا  جل�سة  عن  �لإخطار  مذكرة 
مبلغة خ�فًا ل�أ�سول �إذ لم يوقع عليها �لمختار 
وفي حال  عليه  �لمدعى  �أنَّ  فيها  يذكر  لم  كما 
غيابه �ستجري �لمعاملة بحقه بمثابة �لوجاهي، 
�لدعوة  مذكرة  يتبلغ  لم  عليه  �لمدعى  �أنَّ  كما 
�أر�سلت  �إذ  ل�أ�سول  وفقًا  �لعائلي  �لمجل�س  �إلى 
ولم   2016/2/25 �ا  جل�سة  عن  مذكرة  �إليه 
يذكر فيها �أنه مدعو للمجل�س �لعائلي، و�إنما هي 
مذكرة تبليغ عن �لدعوى �لمقامة عليه بالتفريق 
لعلة �ل�سقاق، كما �أنها مبلغة قبل �لميعاد باأقل 
�أيام مما يجعل قبول �لمحكمة لهذه  من ث�ثة 
بني  وما  �لقانون  لن�سو�س  مخالفًا  �لتبليغات 
على باطل فهو باطل وكان �لطاعن قد �أثار ذلك 

في طعنه.
لنق�س  كافيًا  لوحده  �ل�سبب  هذ�  كان  ولما 
�لأ�سباب  �لقر�ر مما يغني معه من بحث باقي 

ليتم بحثها مجددً� �أمام محكمة �لمو�سوع.
وما  المادة /251/  باأحكام  وعليه وعماًل 
بعدها من القانون /1/ لعام /2016/ ... 

تقرر بالإجماع:

1- قبول �لطعن �سكً�.
2- قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر مو�سوع 
منت  يف  �أع���ه  �مل��ذك��ورة  ل�أ�سباب  �لدعوى 

هذ� �لقر�ر.
3- �إعادة �لتاأمني �ملودع مل�سلفه، وت�سمني �جلهة 

�خلا�سرة بالنتيجة �لر�سم و�مل�ساريف.
4- �إعادة �لإ�سبارة مل�سدرها.

-  300 -
�لق�سية: �أ�سا�س 82 لعام 2017

قر�ر: 79 لعام 2017
تاريخ 2017/2/13

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.
م�سطفى   – �لخطيب  مح�سن  �ل�����س��ادة:   

�لتون�سي – عدنان بازو.
ال��م��ب��داأ:  اأ���س��ي��اء ج��ه��ازي��ة – م��ه��ر – 
للحكم. ����س���ن���دًا  ي�����س��ل��ح  ل  غ���ي���اب- 

م���ع���ج���ل  ب������ي������ن  ارت����������ب����������اط  ي�������وج�������د  ل   -
ال����م����ه����ر وق����ي����م����ة الأ�������ض������ي������اء ال����ج����ه����ازي����ة.

�����ض����ن����داً  ت���������ض����ل����ح  ل  ال�����غ�����ي�����اب  ق�����ري�����ن�����ة   -
ل����ل����ح����ك����م ف��������ي ال�����ق�����������ض�����اي�����ا ال���������ض����رع����ي����ة.

اأ�سباب الطعن:
�إمكانية  عن  �لطرفني  ت�ساأل  مل  �ملحكمة   -1
�لأق���ارب و�إمن���ا عينت  وج��ود حمكمني م��ن 

حمكمني من �لأباعد.
�ملطعون  بت�سليم  �لطاعن  �ألزمت  �ملحكمة   -2
من  �ملعتربة  �جل��ه��ازي��ة  �لأغ��ر����س  �سدها 
معجل �ملهر دون �أن تثبت �لزوجة ملكية هذه 

�لأغر��س.
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في ال�سكل:
�ملقررة  �لأو�ساع  وفق  مقدم  �لطعن  كان  ملا   -
مقبول  فهو  ل�سر�ئطه  وم�ستوف  ق��ان��ون��ًا، 

�سكً�.
النظر في الطعن:

جل�سات  ع��ن  تغيب  ق��د  �ل��ط��اع��ن  ك��ان  لما 
�لمحاكمة.

قد  �سدها  �لمطعون  �لمدعية  وكيل  وك��ان 
تعيين  وط��ل��ب   2016/3/9 ���ا  بجل�سة  ح�سر 
ي�سلح  م��ن  وج��ود  لعدم  �لأب��اع��د  م��ن  حكمين 

للتحكيم من �لأهل.
معجل  �أن  �ل��زو�ج  ب�سك  �لثابت  من  وك��ان 
مقبو�سة  �سورية  ليرة  �أل��ف  مائة  ق��دره  �لمهر 
و�أ�سياء جهازية، ولم تحدد  لقاء م�ساغ ذهبي 
بوثيقة  �أو  �لزو�ج  �لأ�سياء ب�سك  مفرد�ت هذه 

خطية �أخرى.
وكان �لجتهاد ��ستقر على �أنه ل يوجد �رتباط 

بين معجل �لمهر وقيمة �لأ�سياء �لجهازية.
وكانت �لمحكمة قد �ألقت �لحجز �لحتياطي 
�لطاعن  م��ن��زل  ف��ي  �ل��م��وج��ودة  �لأ���س��ي��اء  على 

و�سلمتها له ب�سفته �سخ�سًا ثالثًا. 
ببيان  �لمدعية  كلفت  قد  �لمحكمة  وكانت 
ماهية �لأغر��س �لجهازية �لمعتبرة من مهرها 
�لمدعية  وكيل  فقام  منها،  غر�س  كل  وقيمة 

باإبر�ز �سبط �لحجز �لحتياطي.
ت�سلح  ل  �لغياب  ومنها  �لقرينة  كانت  ولما 

�سندً� للحكم في �لق�سايا �ل�سرعية.
حيثيات  ف��ي  تتطرق  ل��م  �لمحكمة  وك��ان��ت 
ما  تناق�س  ول��م  �لجهازية،  ل�أ�سياء  ق��ر�ره��ا 
�نتهت �إليه في تثبيت �لحجز �لحتياطي و�عتبار 

ما ورد فيه بمثل معجل �لمهر.
بالأ�سياء  ل��ل��م��دع��ي��ة  ل��ل��ح��ك��م  لب���د  وك����ان 
�لمحجوزة في �إثبات تملكها لها و�عتبارها من 

�لأ�سياء �لجهازية.
ولما كانت �لمحكمة لم تنهج �لنهج �لقانوني 
�ل�سليم وقد �أغفلت في قر�رها �أي ذكر عن تلك 
�لأ�سياء ولم تناق�سها مطلقًا، �لأمر �لذي يجعل 
ما جاء في قر�رها لهذه �لجهة في غير محله 

�لقانوني وتنال منه �أ�سباب �لطعن.
وما   /251/ المواد  باأحكام  وعماًل  لذلك 
تقرر  مدنية....  محاكمات  اأ�سول  بعدها 

بالتفاق:
1- قبول �لطعن �سكً�.

ونق�س  وج��زئ��ي��ًا،  مو�سوعًا  �لطعن  قبول   -2
�لفقرتني �لثانية و�خلام�سة فقط من �لقر�ر 
با�ستحقاق  �لإخ���ل  عدم  مع  فيه،  �ملطعون 
�لزوجة �ملطعون �سدها ملهرها وفق ما جاء 
عد�  فيما  �لطعن  ورد  �حلكمني،  بتقرير 

ذلك.
3- م�سادرة تاأمني �لطعن.

4- ت�سمني �لطاعن �لر�سوم و�مل�ساريف.
�أ�سوًل  مرجعه  �إىل  �ل��دع��وى  ملف  �إع���ادة   -5

لإجر�ء �ملقت�سى �لقانوين.
-  301 -

�لق�سية: �أ�سا�س 69 لعام 2017
قر�ر: 100 لعام 2017

تاريخ 2017/3/5
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.

م�سطفى   – �لخطيب  مح�سن  �ل�����س��ادة:   
�لتون�سي – عدنان بازو.

المبداأ: نفقة زوجية – عدة - ا�ستمرارها.
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انتهاء  حين  اإل���ى  ال��زوج��ي��ة  النفقة  -ت�ضتمر 
عدة الزوجة، ولي�س اإلى تاريخ انبرام الحكم.

في طعن الزوج �سادي....:
و�لجتهاد  و�لأ�سول  �لقانون  خالف  �حلكم   -
غرفة  بت�سليم  �لطاعن  باإلز�م  حكم  عندما 
�أنكر يف حم�سر  �أن �لطاعن قد  �لنوم حيث 
ومل  بحوزته  �لأ�سياء  تلك  وج��ود  ��ستجو�به 
�أقو�ل �لزوجة  يقم �لدليل على ذلك وبقيت 

مر�سلة.
�لطاعن يلتم�س نق�س �لقر�ر جزئيًا.  -

في طعن الزوجة غنوة .....:
�إثبات  يجوز  ول  ر�سمي  عقد  �ل���زو�ج  عقد   -
و�ملحكمة  بال�ستجو�ب  �أو  بال�سهادة  عك�سه 

مل تر�عي ذلك وخالفت �لقانون.
�لزوج مل ينكر وجود �لأثاث يف منزله وعقد   -
�أن  يثبت  ومل  عليه  حجة  �لر�سمي  �ل���زو�ج 
زوجته و�سعت يدها على �لأ�سياء �جلهازية 

و�أثاث �ملنزل �ملتفق عليه بعقد �لزو�ج.
�إلز�م �لطاعنة بدفع مبلغ ناجت عن �ملهر يف   -
�لزو�ج  وعقد  �لقانون  ويخالف  حمله  غري 

�لر�سمي.
لعقد  ���س��ن��دً�  �مل��ه��ري��ن  بقيمة  م��ل��زم  �ل���زوج   -

�لزو�ج.
ولي�س  �لقر�ر  �إنرب�م  �إىل حني  �لزوجة  نفقة   -

�إىل حني �سدوره.
�حلكمان مل يبينا يف تقريرها �سبب حتميل   -
�لزوجة غالب �مل�سوؤولية ومل ت�ستجب �ملحكمة 

لطلب هدر �لتقرير.
فيه  �ملطعون  �لقر�ر  نق�س  تلتم�س:  �لطاعنة   -

حتى  �ل�سرعية  و�لنفقة  باملهرين  و�حلكم 
�كت�ساب �حلكم �لدرجة �لقطعية.

في ال�سكل:
فهما  �أ���س��وًل  م��ق��دم��ان  �لطعنني  �أن  حيث   -

مقبولن �سكً�.
النظر في الطعنين:

حيث �أن �لمحكمة لم تخالف ما ورد في �سك 
�لزو�ج �لر�سمي.

وحيث �أن تقرير �لحكمين قد ��ستجمع كافة 
�سر�ئطه �لقانونية و�إن تقدير �لإ�ساءة و�إنعكا�س 
�أثرها على �لمهر منوط بقناعة �لحكمين وفقًا 
لما هو عليه �لجتهاد و�إن �إعادة �لتحكيم يعود 
لتقدير �لمحكمة طالما �أنه ل خلل في �إجر�ء�ت 
�لتحكيم  �أعادت  قد  �لمحكمة  وكانت  �لتحكيم 
بناء على طلب �لزوجة وكانت نتيجة �لتحكيمين 
متقاربة ول د�عي لإعادة �لتحكيم للمرة �لثالثة 

ول موجب له.
�إلى حين  ت�ستمر  �لزوجية  �لنفقة  �أن  وحيث 
�نبر�م  تاريخ  �إل��ى  ولي�س  �لزوجة  عدم  �نتهاء 

�لحكم.
�لذهبي  �ل��م�����س��اغ  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  و�أم������ا 
معجل  مقابل  هي  �لتي  �لمنزلية  و�لمفرو�سات 
�لمهر وفقًا لما ورد في �سك �لزو�ج فاإنه كان 
يتعين على �لمحكمة �لتو�سع في ذلك و��ستثبات 
�ل��ج��ه��ازي��ة و�ل��م�����س��اغ �لذهبي  ه��ذه �لأ���س��ي��اء 
وي�ستح�سن  ذل��ك  ح��ول  �لطرفين  بينة  و�سماع 
�إن  �لمتممة  باليمين  قناعتها  تعزيز  بالمحكمة 

�أمكن ذلك.
�لقر�ر  من  تنال  �لطعن  �أ�سباب  يجعل  مما 
�لمطعون فيه لجهة �لأ�سياء �لجهازية و�لم�ساغ 
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�لذهبي ول تنال منه لغير ذلك كونه قد جاء في 
محله �لقانوني:

وما   /251/ المادة  باأحكام  وعماًل  لذلك 
تقرر  مدنية...  محاكمات  اأ���س��ول  بعده 

بالإجماع:
1- قبول �لطعنني �سكً�.

2- قبول �لطعنني جزئيًا جلهة �ملو�سوع ونق�س 
و�خلام�سة  �ل��ر�ب��ع��ة  �حلكميتني  �لفقرتني 
و�مل�ساغ  �جل��ه��ازي��ة  ب��الأ���س��ي��اء  �ملتعلقتني 

�لذهبي وت�سديق باقي �لفقر�ت �حلكمية.
�لباقي  و�إع�����ادة  �ل��ت��ام��ني  رب���ع  م�����س��ادرة   -3

للطاعنني.
4- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل.

-  302 -
�لق�سية: �أ�سا�س 142 لعام 2017

قر�ر: 129 لعام 2017
تاريخ 2017/3/5

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.
يو�سف  – زي��اد  �لخطيب  مح�سن  �ل�سادة:   

�لحمود – �سامر �أبو �ل�سامات.
المبداأ:  تحكيم – العتماد على اأقوال 
طرف واحد – عجلة – وجوب بذل الجهد.

- ُي��ع��د الع��ت��م��اد ع��ل��ى اإف�����ادة ال���زوج���ة فقط 
ا�ضتعجاًل  ال������زوج  لأق�������وال  ال����ض���ت���م���اع  دون 
عليهما  لأن  ال��ح��ك��م��ي��ن،  ت��ق��ري��ر  ����ض���دور  ف���ي 
ب�����ذل ال���ج���ه���د ل����لإ�����ض����لح ب���ي���ن ال���زوج���ي���ن، 
وال����ض���ت���م���اع لأق����رب����اءه����م����ا ل���ل���و����ض���ول اإل����ى 
فل  ال�ضدع،  راأب  ومحاولة  كاملة  الحقيقة 
ق��ن��اع��ة م��ع��ت��م��دة ع��ل��ى اأق������وال ط����رف واح����د.

في اأ�سباب الطعن:
1- ثبت للمحكمة �أّن �لطرفني م�سافر�ن خارج 
�لدعوى  ه��ذه  ل��رف��ع  �سابق  بتاريخ  �لقطر 
طلباتها  بكامل  للمدعية  �ملحكمة  وحكمت 

دون �أن تثبت.
منزل  من  طردها  و�قعة  �ملدعية  تثبت  مل   -2
بالنفقة  �ملحكمة  ومع ذلك حكمت  �لزوجية 

لأربعة �أ�سهر �سابقة ل�إدعاء.
ملجل�س  �ل��وك��ي��ل  ح�����س��ور  ع��ل��ى  �ع��رت���س��ن��ا   -3
�لتحكيم �ل�سري بدًل من موكلته لأنها خارج 
خ�فًا  ذلك  على  �ملحكمة  ومو�فقة  �لقطر 

للقانون.
�ملدعية  �سخ�سية  �ملحكمني من  تاأكد  كيف   -4
جمدية  �لو�سيلة  هذه  وهل  �أب  �لو�ت�س  على 
و�أن  ل�سيما  �لبني  ذ�ت  �إ�س�ح  يف  ونافعة 
�حلكمان مل يتو��س� مع �لزوج �إط�قًا وكان 
جديرً� باملحكمة �إعادة �لتحكيم وخا�سة بعد 
ح�سور �لزوج و�ملحكمة مل تعر طلبنا هذ� �أي 

�هتمام. 
وطلب �لوكيل: نق�س �لقر�ر.

في القانون:
بالتدقيق، ولّما كان يت�سح من خ�ل در��سة 
�عتمدت  �لتحكيم  نتيجة  �أنَّ  �لحكمين  تقرير 
على �إفادة �لزوجة فقط، وكان يت�سح ��ستعجال 
�لجهد  بذل  قبل  تقريرهما  باإ�سد�ر  �لحكمين 
�ل�ستماع  ذلك  ومن  �لطرفين،  بين  ل�إ�س�ح 
�إلى �أقرباء �لزوج ل�سيما و�لده و�لذي تبّلغ عنه 
�لحقيقة  �إلى  للو�سول  وذلك  �لدعوة  مذكر�ت 
كاملة ومحاولة ر�أب �ل�سدع، وبالتالي ل يمكن 
تكوين �لقناعة بالعتماد على �أقو�ل طرف و�حد 
مع و�سوح عدم بذل �لجهد ل�ت�سال بالطرف 
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�لت�سال  �إمكانية  �لزوج  وكيل  بيَّن  وقد  �لثاني 
قبل  �ل��زوج  ح�سور  ف��اإنَّ  وكذلك  �ل��زوج،  باأهل 
�لمجال�س  لح�سور  و��ستعد�ده  �لدعوى  ح�سم 
�لتحكيم ل�سيما مع وجود  �إعادة  يبرر  �لعائلية 
فر�سة لعدم هدم كيان �لأ�سرة �إلَّ بعد ��ستنفاذ 

كافة �ل�سبل ل�إ�س�ح.
جعل  مما  تفعل  ل��م  �لمحكمة  ك��ان��ت  ول��ّم��ا 
بتقرير  ورد  وما  �لتحكيم  لجهة  معيبًا  قر�رها 
�لحكمين، مع تقرير �أن قبول �لمحكمة لح�سور 
�لوكيل �لمجل�س �لعائلي هو �سحيح ومن �لأمور 
فاإنِّ  �أخ��رى،  جهة  من  تقديرها.  في  �لد�خلة 
لعدم دفع معجل  بالنفقة جاء �سحيحًا  �لحكم 
عن  �لوكيل  �عتر��س  ولعدم  جهة  من  �لمهر 
عن  لها  �لحكم  �لمدعية  طلب  على  �لطاعن 
هذ�  يجعل  مما  ل���إدع��اء  �سابقة  �أ�سهر  �أربعة 

�ل�سبب في غير محله �لقانوني.
وعليه، وعماًل باأحكام المادة /251/ وما 

بعدها من القانون... تقرر بالإجماع:
�أ- قبول �لطعن �سكً�.

ونق�س  وج��زئ��ي��ًا  مو�سوعًا  �لطعن  ق��ب��ول  ب- 
 )5  ،4  ،3  ،2  ،  1( �حل��ك��م��ي��ة  �ل��ف��ق��ر�ت 
ل�أ�سباب �لو�ردة �أع�ه يف منت هذ� �لقر�ر 

ورف�س �لطعن فيما �سوى ذلك.
ج- م�سادرة ربع �لتاأمني �ملودع، و�إعادة �لباقي 

مل�سلفه �أ�سوًل.
د- �إعادة �ل�سبارة مل�سدرها.

-  303 -
�لق�سية: �أ�سا�س 148 لعام 2017

قر�ر: 135 لعام 2017
تاريخ 2017/3/5

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.
يو�سف  – زي��اد  �لخطيب  مح�سن  �ل�سادة:   

�لحمود – �سامر �أبو �ل�سامات.
المبداأ:  اخت�سا�ص – اأجنبي – خ�سوعه 
مدني  لقانون  ال�سخ�سية  اأح��وال��ه  في 
حذفها. وج��وب   – م�سيئة  عبارات   –

- المحاكم المدنية هي التي تخت�س بالنظر 
اأحد  يكون  التي  ال�ضخ�ضية  الأح��وال  بق�ضايا 
ال��ذي��ن يخ�ضعون في  الأج��ان��ب  م��ن  طرفيها 
بلدهم لقانون مدني، واإن كان من الم�ضلمين.

ال���ع���ب���ارات  ت����ح����ذف  اأن  ال���م���ح���ك���م���ة  ع���ل���ى   -
الخ�ضوم. م��ذك��رات  ف��ي  ت���رد  ال��ت��ي  الم�ضيئة 

في اأ�سباب الطعن: 
خل�س �لوكيل و�قعة �لق�سية و�أورد �لأ�سباب   -

�لتالية:
1- �ملحكمة �أعطت �لقر�ر بعدم �خت�سا�سها 
بالنظر بدعوى مرتبطة ب�سك زو�ج ر�سمي 
موثق لدى �ملحاكم �ل�سرعية بدم�سق وعقد 
�لزو�ج يخ�سع لإر�دة �ملتعاقدين ول يجوز 
نق�سه �أو تعديله �إلَّ باإر�دة �لطرفني )وهو 
هنا خ�سوعه لأحكام �لأحو�ل �ل�سخ�سية 

يف �لقانون �ل�سوري(.
2- �ملدعى عليه متثل يف �لدعوى بنف�سه ومع 
ذلك حكمت له �ملحكمة باأتعاب �ملحاماة. 
لكون  �لإط���ق  على  تتطرق  �ملحكمة مل   -3
�أ�سا�سًا عن عقد زو�ج مربم  ناجت  �لنز�ع 
�أمام �ملحكمة �ل�سرعية �ل�سورية ويخ�سع 
لطلبنا  تتطرق  ومل  و�أ���س��ول��ه،  لقو�عده 
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و�لتي   2016/2/10 �ا  مبذكرتنا  �ل��و�رد 
�لنابية  �ل��ع��ب��ار�ت  ح���ذف  فيها  طلبنا 
تدر�س  ومل  �سده  �ملطعون  م��ن  �ملوجهة 

دفوعنا مبا ذكر.
عليه، طلب �لوكيل: نق�س �لقر�ر.

في القانون:
م�سدرة  �لمحكمة  كانت  ��ا  ول��مَّ بالتدقيق، 
�لخت�سا�س  ناق�ست  قد  فيه  �لمطعون  �لقر�ر 
�لمحاكم  �أنَّ  ذلك  و�سليمة  �سحيحة  مناق�سة 
�لأح���و�ل  ق�سايا  ف��ي  �لمخت�سة  ه��ي  �لمدنية 
من  �لطرفين  �أحد  فيها  يكون  �لتي  �ل�سخ�سية 
�لأجانب �لذين يخت�سمون في ب�دهم لقانون 
مدني، و�إن كان من �لم�سلمين، وكان من �لثابت 
يجعل  مما  �لجن�سية،  �إير�ني  عليه  �لمدعى  �أنَّ 
ما جاء في �أ�سباب �لطعن )1 ، 3( ل تنال من 

�لقر�ر مو�سوع �لطعن.
في  بنف�سه  تمثل  و�إن  فاإنه  �أخ��رى  جهة  من 
وبالتالي  بمحاٍم  تمثَّل  �لطاعن  �أنَّ  �إلَّ  �لدعوى 
يجعل  مما  �لمحاماة  باأتعاب  �لحكم  من  لبد 

�ل�سبب �لثاني ل ينال من �لقر�ر.
لكن من جهة �أخرى، كان على �لمحكمة �أن 
تحذف �لعبار�ت �لم�سيئة �لمذكورة في مذكرة 
هذ�  على  ت��رد  لم  و�لمحكمة  �سده  �لمطعون 

ا كانت �لدعوى جاهزة للف�سل. �لدفع، ولمَّ
وما   /251/ المادة  باأحكام  وعماًل  لذلك 
بعدها من القانون /1/ لعام /2016/.... 

تقرر بالإجماع:
�أ- قبول �لطعن �سكً�.

ب- قبوله مو�سوعًا وجزئيًا و�إ�سافة فقرة �إىل 
)حذف  �ل��ت��ايل:  �ل�سكل  على  �حلكم  ق��ر�ر 
�لعبار�ت �مل�سيئة �لو�ردة يف مذكرة �ملطعون 

جميعها   2015/12/28 ���ا  �مل��وؤرخ��ة  �سده 
و�أينما وردت يف �ملذكرة(.
وّرد �لطعن فيما �سوى ذلك.

ج- م�سادرة ربع �لتاأمني �ملودع، و�إعادة �لباقي 
مل�سلفه �أ�سوًل.

د- �إعادة �لإ�سبارة مل�سدرها. 
-  304 -

�لق�سية: �أ�سا�س 167 لعام 2017
قر�ر: 174 لعام 2017

تاريخ 2017/3/5
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.

م�سطفى   – �لخطيب  مح�سن  �ل�����س��ادة:   
�لتون�سي – عدنان بازو.

مطلقة   – تع�سفي  ط���الق  ال���م���ب���داأ:   
– انعدام  له  ا�ستحقاقها  – عدم  عاملة 
 – الطعن  على  رد   – والفاقة  البوؤ�ص 
محام. ت��وك��ي��ل  وج����وب   – ���س��ك��اًل  رده 

عن  تعوي�ضاً  العاملة  المطلقة  ت�ضتحق  ل   -
عملها  م��ن  ك�ضبها  لأن  التع�ضفي،  ال��ط��لق 
والفاقة  ال���ب���وؤ����س  ف����ي  ال����وق����وع  م����ن  ي��ق��ي��ه��ا 
اأهلها  م��ع  مقيمة  ك��ان��ت  اأو  ال��ط��لق،  نتيجة 
ال����ذي����ن ي��م��ك��ن��ه��م م�������ض���اع���دت���ه���ا ب����الإن����ف����اق.

ق��ب��ل المطعون  ال��ط��ع��ن م��ن  ع��ل��ى  ال���رد  اإن   -
رد  ي��وج��ب  م��ح��ام  ت��وك��ي��ل  دون  بنف�ضه  ���ض��ده 
الفقرة  باأحكام  عمًل  �ضكًل  الطعن  على  رده 
محاكمات. اأ���ض��ول   /254/ ال��م��ادة  م��ن  /ج/ 

اأ�سباب الطعن:
1- جتاهل �لقر�ر �ملطعون فيه �أن �ملدعية تدفع 
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نقل  و�أج��ور  وماء  كهرباء  نفقات  ر�تبها  من 
ر�تبها  من  يبقى  ول  �أهلها  مع  ت�سكن  كونها 
و�أهلها  �سورية  لرية  �ألف  ع�سر  �سوى خم�سة 

فقر�ء �حلال.
�ملادة  �أح��ك��ام  فيه  �ملطعون  �ل��ق��ر�ر  خالف   -2

/117/ �أحو�ل �سخ�سية.
بعني  �لأخ���ذ  م��ع  ج���دً�  قليلة  �لأولد  نفقة   -3

�لعتبار �أن �ملطعون �سده يعمل طبيبًا.
�ملعي�سية  تتنا�سب مع �حلالة  ل  �لعدة  نفقة   -4

وقليلة جدً�.
في ال�سكل: 

�ملقررة  �لأو�ساع  وفق  مقدم  �لطعن  كان  ملا   -
مقبول  فهو  ل�سر�ئطه،  وم�ستوف  ق��ان��ون��ًا، 

�سكً�.
النظر في الطعن: 

�إن �لمطلقة �لعاملة ل ت�ستحق تعوي�س �لط�ق 
�لتع�سفي لأن ك�سبها من عملها يقيها من �لوقوع 
بالبوؤ�س و�لفاقة نتيجة �لط�ق، ل�سيما �إذ� كانت 

تقيم مع �أهلها ويمكن م�ساعدتها بالإنفاق.
وكان من �لثابت بعقد �لزو�ج �أن معجل مهر 
مائتا  وموؤخره  �سورية،  ليرة  �أربعمائة  �لطاعنة 

ليرة �سورية.
�لنفقة  بتقدير  ت�ستقل  �لمحكمة  كانت  ولئن 
عن �أن ل تقل عن حد �لكفاية، �إل �أنه وبح�سب 
ظروف �لدعوى و�لحالة �لمعي�سية �ل�سائدة فاإن 
�لنفقة �لمفرو�سة ل�أولد �أقل من حد �لكفاية 
ل�سيما و�أن �أحدهما يبلغ من �لعمر ع�سر �سنو�ت 
و�لآخر ثمان �سنو�ت، وكذلك نفقة �لعدة، مما 

يقت�سي رفع مقد�ر �لنفقة �إلى �لحد �لمقبول.
في  للحكم  ج��اه��زة  �ل��دع��وى  ك��ان��ت  ول��م��ا 
مو�سوعها وترى �لهيئة �لحاكمة جعل نفقة كل 

�سورية وجعل  ليرة  �آلف وخم�سمائة  ولد ث�ثة 
نفقة �لعدة �إثنا ع�سر �ألف ليرة �سورية.

�لطعن  على  رد  ق��د  �سده  �لمطعون  وك��ان 
وطلب ت�سديق �لقر�ر �لمطعون فيه.

ولما كان �لمطعون �سده قد رد على �لطعن 
�ل�سروط  وفق  �أ�ستاذ  محام  يوكل  ولم  بنف�سه 
�أ�سول  ج   /254/ بالمادة  عنها  �لمن�سو�س 

مدنية.
وما   /251/ المادة  باأحكام  وعماًل  لذلك 
تقرر  مدنية...  محاكمات  اأ�سول  بعدها 

بالتفاق:
1- قبول �لطعن �سكً�. 

2- رد �لرد على �لطعن �سكً�.
مو�سوعًا،  و�لثالثة  �لثانية  �لفقرتني  نق�س   -3
/12000/ل.�س  �لعدة  نفقة  بجعل  و�حلكم 
�لنفقة  وجعل  �سورية،   لرية  �ألف  ع�سر  �ثنا 
�ل�سهرية لكل من ولديه فيحاء وح�سن ث�ثة 
من  �عتبارً�  �سورية  لرية  وخم�سمائة  �ألف 
���ا 2015/6/1،  �ل��و�ق��ع يف  �لإدع���اء  ت��اري��خ 

وت�سديق باقي فقر�ت �لقر�ر �ملطعون فيه.
للطاعن،  �ل��ط��ع��ن  ت��اأم��ني  ن�سف  �إع����ادة   -4

وم�سادرة �لن�سف �لآخر ل�سالح �خلزينة.
5- ت�سمني �لطاعن �لر�سوم و�مل�ساريف.

6- �إعادة ملف �لدعوى �إىل مرجعه �أ�سوًل.
-  305 -

�لق�سية: �أ�سا�س 281 لعام 2017
قر�ر: 184 لعام 2017

تاريخ 2017/3/26
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.

م�سطفى    – �لخطيب  مح�سن  �ل�����س��ادة:   
�لتون�سي – عدنان بازو.
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الجهد  بذل  وجوب   – تحكيم  المبداأ:  
 – ال��زوج��ي��ن  ا�ستماع   – الإ���س��الح  ف��ي 
اأمنية  ظروف  و�سعه-  مراعاة  ع�سكري 
مطرحها. من  – التاأكد  – نفقة  راهنة 

الجهد  ي��ب��ذل  اأن  ال��ح��ك��م��ي��ن  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ي��ن   -
الزوجين،  بين  ال���ض��لح  �ضبيل  ف��ي  ال��ك��اف��ي 
ال�����ض��ق��اق والخلف  اأ���ض��ب��اب  وال���وق���وف ع��ل��ى 
الزوجين،  اإل���ى  ي�ضتمعا  اأن  وي��ج��ب  بينهما، 
لأقوال  ال�ضتماع  على  جهدهما  يقت�ضر  ول 
ال���زوج���ة دون ال�����زوج ول���و ك���ان ل��ع��دة م���رات.

ال���زوج وذويه،  اأق����وال  اإل���ى  - يجب ال���ض��ت��م��اع 
وع��ل��ى ال��م��ح��ك��م��ة وال��ح��ك��م��ي��ن م���راع���اة و�ضع 
عليه  وي�������ض���ع���ب  ع�������ض���ك���ري���اً  ك�����ان  اإن  ال�������زوج 
الراهنة. الأمنية  الأو�ضاع  ظل  في  الح�ضور 

المحكمة للنفقة يجب مراعاة  - عند فر�س 
و�ضع الزوج، والتاأكد من مبلغ مرتبه والتحقيق 
الزوجية. ل��ل��ن��ف��ق��ة  ال���م���وج���ب  ال�����ض��ب��ب  ف���ي 

اأ�سباب طعن الزوج علي....:
- بط�ن �إجر�ء�ت �نعقاد �ملجل�س �لعائلي حيث 
مت ت�سمية �حلكمني دون �سوؤ�ل �لطرفني عن 

ت�سميتهما من �لأقارب.
وتعذر عليه ح�سور جل�سات  �لطعن ع�سكري   -
�لتحكيم وكان يفرت�س �إب�غه موعد �ملجل�س 

�لعائلي عن طريق وحدته �لع�سكرية.
- مل ت�ستجب �ملحكمة لطلب �إعادة �لتحكيم.

وبال�ستماع  ج��ز�ف��ًا  ك��ان  �حلكمني  تقرير   -
لطرف و�حد دون �سماع �أقو�ل �لطاعن.

- ل قدرة للطاعن على دفع �لنفقة �ملحكوم بها 
وخم�سمائة  �أل��ف  يتجاوز  ل  ر�تبه  �أن  حيث 
منزل  تركت  من  هي  و�ملدعية  �سورية  لرية 

�لزوجية دون مربر.
�إن�ساف  فيه  وك���ان  �مل��ه��ر  م��ق��دم  طلب  رد   -

للطاعن.
- �لبينة على من �دعى وعبء �لإثبات يقع على 

�ملدعية بخ�سو�س �لط�ق �لتع�سفي.
هدر  ويتعني  �ل�سهود  �إج���ر�ء�ت  �سحة  ع��دم   -
�سهادة �ل�سهود وهي ملفقة و�لأ�سياء �ملدعى 
بها لي�ست مقدم مهرها ول ع�قة للمدعية 
ي�سكن  �لطاعن  ك��ون  �ل��زوج  بها وه��ي لأه��ل 

مبنزل �أهله كونه ع�سكري.
اأ�سباب طعن الزوجة:

بخ�سو�س  �لإثبات  قو�عد  �ملحكمة  خمالفة   -
�لأ�سياء �جلهازية و�مل�ساغ �لذهبي.

يقع  �لط�ق  يف  �لتع�سف  ع��دم  �إثبات  ع��بء   -
�سببًا  �لط�ق  و�أن  عليه  �ملدعى  �لزوج  على 
معجل  وف��اء  �إث��ب��ات  �ل���زوج  وعلى  م�سروعًا 

�ملهر.
في ال�سكل:

- حيث �أن �لطعنني مقدمان �أ�سوًل فهما لذلك 
مقبولن �سكً�.

النظر في الطعنين:
حيث �أن �إجر�ء�ت �لتفريق و�لتحكيم متو�فقة 
�أن �لحكمين لم يبذل  �إل  مع �لأ�سول و�لقانون 
�لجهد �لكافي في �سبيل �لإ�س�ح بين �لزوجين 
و�لوقوف على �أ�سباب �ل�سقاق و�لخ�ف بينهما 
لأقو�ل  �ل�ستماع  على  جهدهما  �قت�سر  حيث 
في  ورد  ما  وفق  عديدة  ولمر�ت  فقط  �لزوجة 
تقريرهما دون �ل�سعي ل�سماع �أقو�ل �لزوج وذويه 
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مر�عاة  و�لحكمين  �لمحكمة  على  يتعين  وكان 
كون �لزوج ع�سكري وي�سعب عليه �لح�سور في 
ظل �لأو�ساع �لأمنية �لر�هنة ومعه �لمزيد من 
�لزوج  و�أن  �لح�سور خ�سو�سًا  �أجل  من  �لوقت 

لم يم�س عليه ب�سعة �سهور.
وحيث �أن �سك �لزو�ج قد ت�سمن �أن معجل 
مقبو�سة  �سورية  ليرة  �أل��ف  خم�سمائة  �لمهر 
ذهبي  م�ساغ  �سورية  ليرة  �أل��ف  �ستون  منها 
للزوجة  �أن  يثبت  وه��ذ�  منزل،  �أث��اث  و�لباقي 
�أ���س��ي��اء ج��ه��ازي��ة ف��ي م��ن��زل �ل��زوج��ي��ة وك��ان 
حق  ��ستثبات  في  �لتو�سع  �لمحكمة  على  يتعين 
�لذهبي  و�لم�ساغ  �لجهازية  بالأ�سياء  �لزوجة 
و�سماع �لمزيد من �سهود �لطرفين وي�ستح�سن 

بالمحكمة تعزيز قناعتها باليمين �لمتممة.
وحيث �أن �لنفقة �لمحكوم بها غير متنا�سبة 
�أن  ويزعم  �ل��ذي هو ع�سكري  �ل��زوج  دخ��ل  مع 
�سورية  ليرة  وخم�سمائة  �أل��ف  يتجاوز  ل  ر�تبه 
�لتحقق من ذلك و�لتحقق من  وعلى �لمحكمة 

�ل�سبب �لموجب للنفقة �لزوجية.
جانب  قد  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  �أن  وحيث 
�لطعنين  وك�  للدعوى  معالجته  في  �ل�سو�ب 

ينال منه وهو م�ستوجب �لنق�س.
وما   /251/ المادة  باأحكام  وعماًل  لذلك 
تقرر  مدنية...  محاكمات  اأ�سول  بعدها 

بالإجماع:
1- قبول �لطعنني �سكً�.

�لقر�ر  ونق�س  مو�سوعًا  �لطعنني  ق��ب��ول   -2
�ملطعون فيه.

3- �إعادة �لتاأمينني لك� �لطعنني.
4- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل.

-  306 -
�لق�سية: �أ�سا�س 230 لعام 2017

قر�ر: 187 لعام 2017
تاريخ 2017/3/26

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.
يو�سف  – زي��اد  �لخطيب  مح�سن  �ل�سادة:   

�لحمود – �سامر �أبو �ل�سامات.
المبداأ:  تفريق – الرجوع عنه – م�سير 
الإجراءات. اإعادة   – الحكمين  تقرير 

- اإذا تراجعت المدعية عن طلب التفريق، بعد 
المدعى  وطلب  لتقريرهما  الحكمين  تقديم 
عليه )الزوج( ال�ضتمرار في دعوى التفريق، 
ووجب  الحكمين  تقرير  اع��ت��م��اد  ي��ج��وز  ف��ل 
اإعادة الإجراءات، وعقد مجل�س عائلي جديد.

النظر في الطعن:
- عر�س وكيل �لطاعنة وقائع �لدعوى وخل�س 
بدفوعه  تاأخذ  ومل  �حلكمني  تقرير  �أن  �إىل 
تاأخذ  ومل  �حلكمني  تقرير  على  و�عرت��سه 
م�ساعي  رغ��م  �ل��دع��وى  عن  �ملوكلة  بتنازل 
قانونًا  �ملفرو�س  من  وكان  �لقائمة  �ل�سلح 
عن  �ملوكلة  لتنازل  تبعًا  �لتحكيم  �إع���ادة 

�لدعوى.
وطلب �لوكيل نق�س �لقر�ر.

ب�ئحة  �سدها  �ملطعون  �جلهة  وكيل  تقدم   -
جو�بية على ��ستدعاء �لطعن.

وطلب رد �لطعن وت�سديق �لقر�ر.
في القانون:

تنازلت  قد  �لمدعية  كانت  ولما  بالتدقيق، 
�لموؤرخة  مذكرتها  بموجب  �لتفريق  دعوى  عن 
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�لمدعى  بينما عار�س وكيل  �ا 2016/11/10  
عليه وطلب �لتم�سك بدعوى �لتفريق وت�سديق 
تقرير �لحكمين وكان يت�سح من ذلك �أن و�سع 
طلب  عن  �لمدعية  برجوع  تغيَّر  قد  �لخ�سومة 
�لتفريق و�أ�سبح �لمدعى عليه )�لمطعون �سده( 
وهذ�  �لزوجية،  ع��رى  ف�سم  في  �ل��ر�غ��ب  هو 
يقت�سي �إعادة �إجر�ء�ت �لتحكيم وعقد مجل�س 
عائلي جديد، ول يجوز �عتماد تقرير �لحكمين 
�لمنظم قبل ذلك )ير�جع قر�ر محكمة �لنق�س 
 /1998/ لعام   /242/ �أ�سا�س   /260/ رق��م 
مجموعة  كتاب  ����س/224/-   /159/ قاعدة 
�ل�سخ�سية  �لأحو�ل  ق�سايا  في  �لنق�س  �أحكام 
 – �لآل��و���س��ي  �هلل  ج��ار  �ل��ق��ادر  عبد  للمحامي 
�لمكتبة �لقانونية – �لطبعة �لأولى /2006/(.

وما  المادة /251/  باأحكام  وعليه وعماًل 
بعدها من القانون /1/ لعام /2016/.... 

تقرر بالإجماع:
1- قبول �لطعن �سكً�.

2- قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون 
فيه.

�أ���س��وًل  مل�سلفه  �مل����ودع  �ل��ت��اأم��ني  �إع�����ادة   -3
�لر�سم  بالنتيجة  �خلا�سر  �لطرف  وت�سمني 

و�مل�ساريف. 
4- �إعادة �لإ�سبارة مل�سدرها.

-  307 -
�لق�سية: �أ�سا�س 260 لعام 2017

قر�ر: 218 لعام 2017
تاريخ 2017/3/26

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.
م�سطفى   – �لخطيب  مح�سن  �ل�����س��ادة:   

�لتون�سي – عدنان بازو.
الحكمين  تقرير    – تحكيم  ال��م��ب��داأ:  
على  انعكا�سها   – اإ�ساءة   – ُيعلل  ل   –
تقرير   – التحكيم  اإع����ادة   – ال��م��ه��ر 
وجوبها.  – زوجية  نفقة   – المحكمة 

تعليل  ال����ح����ك����م����ي����ن  ع�����ل�����ى  ي�����ج�����ب  ل   -
العائلية. ل����لأ�����ض����رار  ����ض���ون���اً  ت���ق���ري���ره���م���ا 

- اإن تقدير الإ�ضاءة، وانعكا�س اأثرها على المهر 
الجتهاد. وعليه  الحكمين،  بقناعة  م��ن��وط 

المحكمة،  لتقدير  يعود  التحكيم  اإع��ادة  اإن   -
م����ا ل����م ي���ك���ن ف���ي���ه خ���ل���ل ي����وج����ب الإع����������ادة.

-  ت�ضتحق الزوجة النفقة اإذا رغب عنها زوجها، اأو 
طلب التفريق، ما لم يطلبها للمتابعة الزوجية.

اأ�سباب الطعن:
- �لقر�ر �ملطعون فيه خمالف ل�أ�سول و�لقانون 

ل�أ�سباب �لتالية:
�لأ�سباب  م��ن  خاليًا  ج��اء  �حلكمني  تقرير   -
وكان  �لطاعن  بحق  جمحف  وه��و  و�حلجج 

يتوجب على �ملحكمة �إعادة �لتحكيم.
- تقدير �لنفقة مبالغ فيها دون مر�عاة ظروف 
�لطاعن وهي قد تركت منزل �لزوجية دون 
ل  نا�سز  فهي  �لعودة  ورف�ست  �سرعي  مربر 

ت�ستحق �لنفقة.
�لطاعن  �سهود  ب��اأق��و�ل  �ملحكمة  ت��اأخ��ذ  مل   -
وهم خطاب... وعمر.... �لذي �أكدو� �سر�ء 
�لطاعن مكيف غاز و�لتلفاز و�لد�س من ماله 
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وكان  �ل��زو�ج  على  �سنة  م��رور  بعد  �خلا�س 
على �ملحكمة �أن ت�سمع �ملزيد من �ل�سهود �أو 
توجيه �ليمني �ملتممة و�لطاعن �أنكر �لأ�سياء 
وتف�سيً�  جملة  �لذهبي  و�مل�ساغ  �جلهازية 
م�ستعد  وهو  �أقو�له  �سحة  بال�سهادة  و�أثبت 
�لذهبي  باحللي  يت�سرف  مل  �أن���ه  لإث��ب��ات 
�أو �لأ�سياء �جلهازية �ملدعى  �لعائد لزوجته 

بها.
�سكً�  �ل��ط��ع��ن  ق��ب��ول  ي��ل��ت��م�����س:  �ل��ط��اع��ن   -

ومو�سوعًا... ونق�س �لقر�ر �ملطعون فيه.
النظر في الطعن:

��ستجمع كافة  �لحكمين قد  تقرير  �أن  حيث 
�سر�ئطه �لقانونية ول يجب على �لحكمين تعليل 
تقدير  و�إن  �لعائلية  ل�أ�سر�ر  �سونًا  تقريرهما 
منوط  �لمهر  على  �أث��ره��ا  و�نعكا�س  �لإ���س��اءة 

بقناعة �لحكمين وفقًا لما هو عليه �لجتهاد.
�لمحكمة  لتقدير  يعود  �لتحكيم  �إع��ادة  و�إن 

طالما �أنه ل خلل فيه موجب لإعادته.
مبالغ  غير  بها  �لمحكوم  �لنفقة  �أن  وحيث 
فيها وهي �سمن حدود نفقة �لكفاية و�إن �لزوجة 
ت�ستحق �لنفقة �لزوجية ب�سبب رغبة �لزوج عنها 

وطلبه للتفريق وعدم طلبها للمتابعة �لزوجية.
و�أما بخ�سو�س �لأ�سياء �لجهازية و�لم�ساغ 
�لذهبي فاإنه كان يتعين على �لمحكمة ��ستجو�ب 
�لطرفين �إن �أمكن ذلك و�سماع �لمزيد من �سهود 
�لطرفين وي�ستح�سن بالمحكمة تعزيز قناعتها 

باليمين �لمتممة وذلك ��ستج�ء للحقيقة.
وما   /251/ المادة  باأحكام  وعماًل  لذلك 
تقرر  مدنية...  محاكمات  اأ�سول  بعدها 

بالإجماع:
1- قبول �لطعن �سكً�.

ونق�س  �ملو�سوع  جلهة  جزئيًا  �لطعن  قبول   -2
و�ل�سابعة  �ل�ساد�سة  �حلكميتني  �لفقرتني 
و�مل�ساغ  �جل��ه��ازي��ة  ب��الأ���س��ي��اء  �ملتعلقتني 

�لذهبي ورد �لطعن فيما عد� ذلك.
�لباقي  و�إع�����ادة  �ل��ت��اأم��ني  رب���ع  م�����س��ادرة   -3

للطاعن.
4- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل.

-  308 -
�لق�سية: �أ�سا�س 428 لعام 2017

قر�ر: 361 لعام 2017
تاريخ 2017/4/23

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.
يو�سف  – زي��اد  �لخطيب  مح�سن  �ل�سادة:   

�لحمود – �سامر �أبو �ل�سامات.
 – وج��ه��از  – مهر  اخت�سا�ص  ال��م��ب��داأ:  
الخت�سا�ص. ت��ح��دد  ال��ح��ق  طبيعة 

-ي��خ��ت�����س ال��ق�����ض��اء ال�����ض��رع��ي ب��ال��ف�����ض��ل في 
المخت�ضم  ك����ان  ����ض���واء  ال���ج���ه���از  اأو  ال��م��ه��ر 
الحق  طبيعة  لأن  ال��ت��رك��ة،  اأو  ال����زوج  فيهما 
النوعي. الخ���ت�������ض���ا����س  ت���ح���دد  ال���ت���ي  ه����ي 

اأ�سباب الطعن:
�لطعني  �ل��ق��ر�ر  م�سدرة  �ملحكمة  خالفت   -
علمًا  �مل�ستقر  �لق�سائي  و�لجتهاد  �لقانون 
بح�سة  �ملطالبة  على  �أ�س�ست  دع��و�ن��ا  ب��اأن 
�ملتوفاة  �بنته  مهر  م��ن  �ل�سرعية  �مل��وك��ل 
جنازة  ونفقات  وم��وؤخ��ره  مقدمه  جوهينة 
و�يدنا  ذه��ب��ي..  وم�ساغ  جهازية  و�أ���س��ي��اء 
�لوثائق  وكافة  �لقانونية..  باملوؤيد�ت  دعو�نا 
م�سدرة  �ملحكمة  ولكن  مطالبنا  توؤيد  �لتي 
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�لقر�ر جتاهلت كل ذلك وردت �لدعوى لعدم 
�لخت�سا�س �لنوعي.

في ال�سكل:
�لطعن م�ستوفي ل�سروطه �ل�سكلية فهو مقبول 

�سكً�.
في القانون:

�لقر�ر  من  تنال  �لطعن  �أ�سباب  كانت  لما 
�لخت�سا�س  لعدم  �لدعوى  رد  لجهة  �لطعين 
�لنوعي وذلك بالن�سبة للمهر و�لأ�سياء �لجهازية 
��ستقر:  قد  �لجتهاد  ك��ون  �لذهبي  و�لم�ساغ 
�لمهر  بالف�سل في  �ل�سرعي  �لق�ساء  )يخت�س 
�لتركة  �أو  �ل��زوج  فيها  �لمخت�سم  ك��ان  �سو�ء 
�لخت�سا�س  تحدد  �لتي  هي  �لحق  طبيعة  لأن 
�لنوعي( هذ� �لجتهاد من�سور في كتاب �لو�في 
في ق�ساء �لأحو�ل �ل�سخ�سية للقا�سي �ل�سرعي 
رقم  �لثاني  �لجزء  �لرحمن  عبد  محمد�أحمد 
�لقاعدة 598 رقم �ل�سفحة 148 كما جاء في 
�خت�سا�س  من  �لمهر  )ق�سايا  �أخ��ر  �جتهاد 
��ستقر �لجتهاد  �ل�سرعية وعلى هذ�  �لمحاكم 
حتى في حال طلب �لأب ح�سته من مهر �بنته 
�لمتوفاة( هذ� �لجتهاد من�سور في نف�س �لمرجع 
�لمذكور �أع�ه رقم �لقاعدة 604 رقم �ل�سفحة 
150 و�أما بالن�سبة للجهاز فقد ��ستقر �لجتهاد: 
)يخت�س �لق�ساء �ل�سرعي بالف�سل في �لجهاز 
�لتركة  �أو  �ل��زوج  فيها  �لمخت�سم  ك��ان  �سو�ء 
�لخت�سا�س  تحدد  �لتي  هي  �لحق  طبيعة  لأن 
�لنوعي( من�سور في نف�س �لمرجع �ل�سابق رقم 
�لقاعدة 631 رقم �ل�سفحة 156 وبالتالي فاإنه 
�لقر�ر  م�سدرة  �لمحكمة  على  يتوجب  ك��ان 
�لمدعي  طلبات  في  وتبحث  تنظر  �أن  �لطعين 

�لجهازية  و�لأ�سياء  بالمهر  �لمتعلقة  �لطاعن 
و�لم�ساغ �لذهبي ولما كانت �لمحكمة م�سدرة 
مما  �لم�سلك  ه��ذ�  ت�سلك  لم  �لطعين  �ل��ق��ر�ر 
لجهة  جزئيًا  �لطعين  �لقر�ر  نق�س  معه  يتعين 
رد �لدعوى لعدم �لخت�سا�س �لنوعي بالن�سبة 
للمهر و�لأ�سياء �لجهازية و�لم�ساغ �لذهبي و�أما 
ما ذهبت �إليه �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لطعين 
�لنوعي  �لخت�سا�س  لعدم  �لدعوى  رد  لجهة 
و�لتعوي�س  و�لدفن  �لجنازة  للنفقات  بالن�سبة 
فاإن قر�رها لجهة ذلك كان  �لمادي و�لمعنوي 
�سحيحًا و�سليمًا ومتفقًا مع �أحكام �لقانون كون 
�لمحاكم  �خت�سا�س  من  لي�ست  �لطلبات  هذه 

�ل�سرعية.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
1- قبول �لطعن �سكً�.

�لفقرة  ونق�س  وج��زئ��ي��ًا  مو�سوعًا  قبوله   -2
جزئيًا  �لطعني  �لقر�ر  من  �لأوىل  �حلكمية 
جلهة رد �لدعوى لعدم �لخت�سا�س �لنوعي 
و�مل�ساغ  �جلهازية  و�لأ�سياء  للمهر  بالن�سبة 
�لذهبي ل�أ�سباب �ملذكورة �أع�ه ورد �لطعن 

فيما عد� ذلك.
3- م�سادرة ربع �لتاأمني و�إعادة �لباقي مل�سلفه 

�أ�سوًل.
4- ت�سمني �لطرف �خلا�سر من حيث �لنتيجة 

�لر�سم و�مل�ساريف.
-  309 -

�لق�سية: �أ�سا�س 110 لعام 2017
قر�ر: 271 لعام 2017

تاريخ 2017/4/23
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.
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يو�سف  – زي��اد  �لخطيب  مح�سن  �ل�سادة:   
�لحمود – �سامر �أبو �ل�سامات.

ال�������م�������ب�������داأ:  م�����ه�����ر م���������س����م����ى – 
اإث����ب����ات����ه����م����ا.  - ال����م����ث����ل  م����ه����ر 

الم�ضمى  ال���م���ه���ر  ا���ض��ت��ث��ب��ات  اإل������ى  ي�������ض���ار   -
اأ����ض���وًل، وف���ي ح���ال ع���دم ال��ث��ب��وت ي�����ض��ار اإلى 
ال���ح���ك���م ب��م��ه��ر ال���م���ث���ل وف�����ق الأ������ض�����ول، ول 
القا�ضي. ق��ب��ل  م���ن  ت��ح��دي��ده ج���زاف���اً  ي��م��ك��ن 

اأ�سباب الطعن: 
�لقانون  تطبق  مل  عندما  �ملحكمة   �أخطاأت   -
لي�ست  و�لطاعنة  �لر�سمية  للقيود  و�لعربة 
على ذمة رجل �آخر ومت �إبر�ز بيان عائلي باأن 
�لطاعنة لي�ست على ذمة �ملدعو بر�ء... ي�سري 
�إىل �أنها لي�ست على ذمته و�لدعوى �ل�سرعية 
�سابق  وط�ق  زو�ج  تثبيت  هي  بينهما  �لتي 
حم�سومة بقر�ر مل يكت�سب �لدرجة �لقطعية 
�لط�ق  فقرة  ف�سخت  �لنق�س  حمكمة  لأن 
كافية  �مل�ستحقة غري  �لبينة  �أن  ب�سبب  فقط 
و�أنه يتعني على �ملحكمة �لتو�سع يف ��ستثبات 
�لط�ق و�سماع �ملزيد من �ل�سهود مبا يحقق 

�لن�ساب �ل�سرعي لل�سهادة.
�أ�ساءت للطاعنة بخطئها وحرمتها  �ملحكمة   -

من حقوقها.
تعجلت �ملحكمة بقر�رها �عتمادً� على قر�ر   -

�أخر مل يكت�سب �لدرجة �لقطعية.
جتاهلت �ملحكمة �لإجر�ء�ت �لو�جب �تباعها   -
حل�ساب مهر �ملثل من �سماع �سهود �أو تعيني 
خرب�ء من �أهل �لر�أي و�حلكمة لتحديد مهر 

مثل �لطاعنة.

�ل��ط��ع��ن �سكً�  ق��ب��ول  ت��ل��ت��م�����س:  �ل��ط��اع��ن��ة   -
ومو�سوعًا.. ونق�س �لقر�ر �ملطعون فيه.

في ال�سكل:
لذلك  فهو  �أ���س��وًل،  مقدم  �لطعن  �أن  حيث   -

مقبول �سكً�.
النظر في الطعن:

حيث �أن هذه �لمحكمة بقر�رها رقم /14/ 
�أ�سا�س /15/ تاريخ �ا 2017/1/23 قد نق�ست 
�لقر�ر �لمطعون فيه بتعليل �أن �لمحكمة جانبت 
�ل�سو�ب في معالجتها للدعوى حيث كان يتعين 
عليها وقف �لدعوى و��ستئخارها �إلى حين �لبت 
�ل�سرعية  �لمحكمة  �أم��ام  �لمنظورة  بالدعوى 
�لثانية في حلب و�لمف�سولة بقر�ر �لحكم رقم 
/917/ �أ�سا�س /205/ تاريخ �ا 2015/10/28 
رقم  �ل�سرعي  �لنق�س  بقر�ر  نق�سه  تم  و�ل��ذي 
 2016/2/29 �ا  تاريخ   /87/ �أ�سا�س   /88/
وذلك لأن �لنظر في هذه �لدعوى يتوقف على 
نتيجة �لبت بالدعوى �لمذكورة و�أن كون و�قعة 
ل  �لمحكمة  �أم��ام  �لنظر  قيد  ت��ز�ل  ل  �لط�ق 
يعني �أن �لمطعون �سدها غير مطلقة و�أنها على 
بعد  �لأم��ر  يح�سم  لم  حيث  �أخ��ر  رجل  ع�سمة 

حول ثبوت و�قعة �لط�ق.
وحيث �أنه ي�سار �إلى ��ستثبات �لمهر �لم�سمى 
�أ�سوًل وفي حال عدم �لثبوت ي�سار �إلى �لحكم 
بمهر �لمثل وفقًا ل�أ�سول ول ي�سار �إلى تحديده 

جز�فًا من قبل �لقا�سي.
�لقر�ر  من  تنال  �لطعن  �أ�سباب  �أن  وحيث 

�لمطعون فيه وهو م�ستوجب �لنق�س.
وما   /251/ المادة  باأحكام  وعماًل  لذلك 
تقرر  مدنية...  محاكمات  اأ�سول  بعدها 
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بالإجماع:
1- قبول �لطعن �سكً�.

2- قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون 
فيه.

3- �إعادة �لتاأمني للطاعنة.
4- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل.

-  310 -
�لق�سية: �أ�سا�س 452 لعام 2017

قر�ر: 364 لعام 2017
تاريخ 2017/5/14

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.
م�سطفى   – �لخطيب  مح�سن  �ل�����س��ادة:   

�لتون�سي – عدنان بازو.
– ال�����س��ف��ر  ال�����م�����ب�����داأ:  ح�������س���ان���ة 
تو�سيف.  – وليه  اإذن  دون  بالمح�سون 

-اإن ال�ضفر بالمح�ضون اإلى خارج القطر دون 
غير  الحا�ضنة  يجعل  )الأب(  وليه  واإذن  علم 
اأهل للح�ضانة، وغير موؤتمنه على المح�ضون.

اأ�سباب الطعن:
- �لقر�ر �ملطعون فيه خمالف للعد�لة  و�لقانون 
بحقوق  وجمحف  و�حلقيقة  للو�قع  وجمايف 

�لطاعن وجدير بالنق�س ل�أ�سباب �لتالية:
و�ملطعون �سدها  �لطاعن  �ملخالعة بني  - متت 
وت�سمنت تثبيت �حل�سانة للطاعن ثم عمدت 
�ملطعون �سدها �إىل �ل�ستح�سال على قر�ر 
�ا  تاريخ   /1522/ برقم  �ملذ�كرة  غرفة  يف 
وكان  لها  �ملح�سونة  بت�سليم   2015/12/15
بدعوى  �خل�سومة  لق�ساء  �للجوء  يتعني 
مبتد�أة كونه قد �سبق �لبت بحكم مربم باأن 

تبقى �حل�سانة ل�أطفال جلهة �لأب.
- �لقر�ر �ملطعون فيه قد جتاهل وجود �حلكم 
�ل�سرعية  �ملحكمة  عن  �ل�سادر  �لق�سائي 
 /8767/ �أ�سا�س   /1000/ برقم  دم�سق  يف 

و�ملكت�سب �لدرجة �لقطعية.
�لأطفال  على  موؤمتنة  غري  �سدها  �ملطعون   -
له حق  باإبعاد قا�سر عمن  �أنها قامت  حيث 
�لويل وهذ� يفقدها  �إذن  �لولية عليه بدون 
�سدها  �ملطعون  قامت  حيث  �حل�سانة  حق 
عن  �أمل��ان��ي��ا  �إىل   ... هبة  �لطفلة  بتهريب 
طريق خالها دون �إذن �أبيها وهذ� مما جعل 
د�خلية  .. يف مدر�سة  فرح  �بنته  ي�سع  �لأب 
و�ملحكمة رف�ست  ت�سفريها  لبنان خ�سية  يف 
تهريب  و�قعة  على  لي�سهدو�  �ل�سهود  دع��وة 

�لطفلة هبة...
�لطفلة �ملقرر ت�سليمها لي�ست موجودة بح�سانة 
�لأب وبالتايل فاإن حب�س �لطاعن قبل �لتاأكد 
�سابقة  ه��ي  ح�سانته  يف  �لطفلة  �أن  م��ن 

لأو�نها.
�ل��ط��ع��ن �سكً�  ق��ب��ول  ي��ت��ل��م�����س:   �ل��ط��اع��ن   -
فيه  �ملطعون  �ل��ق��ر�ر  ونق�س  وم��و���س��وع��ًا.. 
و�إ�سقاط �حل�سانة عن �ملطعون �سدها كونها 

غري موؤمتنة على �حل�سانة.
في �ل�سكل:

لذلك  فهو  �أ���س��وًل،  مقدم  �لطعن  �أن  حيث   -
مقبول �سكً�.

النظر في الطعن:
على  بتاأ�سي�س  �ل��دع��وى  مو�سوع  �أن  حيث 
عن  �ل�سادر  �ل��ق��ر�ر  على  �لطاعن  �عتر��س 
 /1522/ برقم  دم�سق  في  �ل�سرعية  �لمحكمة 
�إل���ز�م  و�لمت�سمن   2015/12/15 ���ا  ت��اري��خ 
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�لطاعن بت�سليم �لطفلة هبة لو�لدتها �لمطعون 
�سدها.

وحيث �أن �لطاعن كان قد �أثار �أن �لمعتر�س 
على  م��وؤت��م��ن��ة  غ��ي��ر  ���س��ده��ا  �ل��م��ط��ع��ون  عليها 

�لطفلتين فرح وهبة.. 
كونها قامت باإبعاد �لطفلة �لقا�سر فرح عن 
فرح  �لطفلة  بتهريب  وقامت  �لطاعن  و�لدها 
بالتفاق  وذل��ك  و�لدها  �إذن  دون  �ألمانيا  �إل��ى 
مع �أخيها وتم ذلك عبر �لبحر معر�سة حياتها 
لخطر �لغرق و�أن ذلك موجب لإ�سقاط �لح�سانة 
على  لي�سهدو�  لل�سهود  �ل�ستماع  وطلب  عنها 
�أبيها  �إذن  بدون   ... �لطفلة فرح  تهريب  و�قعة 

�لطاعن.
يبحث  لم  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  �أن  وحيث 
غير  بطفلة  يتعلق  �لأم���ر  �أن  بتعليل  ذل��ك  ف��ي 
فرح  بالطفلة  يتعلق  حيث  �لعتر��س  مو�سوع 
ل  و�أن��ه  هبة  بالطفلة  يتعلق  �لعتر��س  بينما 
�لت�سليم  بقر�ر  تتعلق  ل  مو��سيع  �إدخ��ال  يجوز 
�لمعتر�س عليه و�أنه ل �رتباط بينه وبين �لطلب 
رده  يوجب  مما  �لت�سليم  قر�ر  باإبطال  �لأ�سلي 

�سكً�.
�ل�سو�ب  جانبت  ق��د  �لمحكمة  �أن  حيث 
�أن  ثبوت  ح��ال  في  �ن��ه  حيث  �لتعليل  ه��ذ�  في 
�لمطعون �سدها قد قامت بتهريب �لطفلة فرح 
�إلى �ألمانيا دون �إذن وعلم و�لدها �لطاعن فاإن 
بنتيها  من  �أي  لح�سانة  �أهل  غير  يجعلها  ذلك 

وهي غير موؤتمنه عليهما.
�لقر�ر  من  تنال  �لطعن  �أ�سباب  يجعل  مما 

�لمطعون فيه وم�ستوجب �لنق�س.
وما   /251/ المادة  باأحكام  وعماًل  لذلك 

تقرر  مدنية...  محاكمات  اأ�سول  بعدها 
بالإجماع:

1- قبول �لطعن �سكً�.
2- قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون 

فيه.
3- �إعادة �لتاأمني للطاعن.

4- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل.
-  311 -

�لق�سية: �أ�سا�س 422 لعام 2017
قر�ر: 425 لعام 2017

تاريخ 2017/5/14
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.

يو�سف  – زي��اد  �لخطيب  مح�سن  �ل�سادة:   
�لحمود – �سامر �أبو �ل�سامات.

 – – ع�سكري  – تبليغ  اأ�سول  المبداأ:  
– بطالن. وحدته  اإل��ى  اإبالغه  وج��وب 

-اإن تبليغ الع�ضكري اإلى غير وحدته الع�ضكرية 
وف���ق الأ����ض���ول ال��م��ق��ررة ف��ي ال��ق��ان��ون يغدو 
باطًل، وما بني على باطل فهو باطل. ويجعل 
غ��ي��ر �ضحيحة. ال���دع���وى  اإج�������راءات  ج��م��ي��ع 

اأ�سباب الطعن:
1- تعهدت �ملدعية تبليغ �ملوكل على عنو�ن مع 
�أنه عريف متطوع يف �جلي�س و�سحة �لتبليغ 

من �لنظام �لعام.
دعوة  وم��ذك��رة  كافية  غ��ري  �لتحكيم  م��دة   -2
�أنها  حيث  �أ�سولية  غ��ري  �لعائلي  �ملجل�س 
لوحة  يف  عنها  خ��سة  باإل�ساق  تقرن  مل 

�إع�نات �ملحكمة.
وطلب �لوكيل: نق�س �لقر�ر.



المحامون - الأعداد 9 ،  10 ، 11 ، 12  لعام 2017 - ال�سنة 82

ق�ساء المحاكم - 707

على  جو�بية  ب�ئحة  �لطاعنة  وكيلة  وردت 
�لطعن وطلبت رده.

في القانون:
�لطاعن هو  �أن  فيه  بالتدقيق، ومما ل �سك 
ع�سكري متطوع في �لجي�س �لعربي �ل�سوري كما 
�لمطعون  وقيام  �لمبرزة  �لأور�ق  من  ثابت  هو 
عنو�نه  على  �لتنفيذي  �لإخطار  بتبليغ  �سدها 
مدة  طيلة  �لحقيقة  هذه  �إخفاء  يعد  �لع�سكري 
�لدعوى وحتى �سدور �لقر�ر، وبالتالي فاإن تبليغ 
�لع�سكري على غير وحدته �لع�سكرية وبالأ�سول 
�لمقررة في �لقانون يغدو باطً�، وما بني على 
باطل فهو باطل، مما يجعل كافة �لإجر�ء�ت في 
هذه �لدعوى غير �سحيحة ويتعين معها نق�س 

�لقر�ر.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
وما   /251/ المادة  باأحكام  وعماًل  عليه 
تقرر   2016 لعام   /1/ القانون  من  بعدها 

بالإجماع:
�أ- قبول �لطعن �سكً�.

�لقر�ر  ونق�س  م��و���س��وع��ًا  �لطعن  ق��ب��ول  ب- 
ل���أ���س��ب��اب �مل���ذك���ورة �أع�����ه يف م��نت هذ� 

�لقر�ر.
�لطرف  وت�سمني  �مل���ودع،  �لتاأمني  �إع���ادة  ج- 

�خلا�سر بالنتيجة �لر�سم و�مل�ساريف.
د- �إعادة �ل�سبارة مل�سدرها.

-  312 -
�لق�سية: �أ�سا�س 558 لعام 2017

قر�ر: 546 لعام 2017
تاريخ 2017/6/19

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.

م�سطفى    – �لخطيب  مح�سن  �ل�����س��ادة:   
�لتون�سي – عدنان بازو.

المبداأ:  اأ�سول- �سطب الدعوى – اأثره 
على النفقة – حكم – منطوقه مخالفًا 
الملزم   – ولدة  نفقات   – لحيثياته 
�سمولها. م��دى   – زوج��ي��ة  نفقة   – بها 

1- اإن تجديد الدعوى بعد �ضطبها من �ضاأنه اأن 
يوؤدي اإلى الحكم بالنفقة عن اأربعة اأ�ضهر ت�ضبق 
ل�ضتدعائها. ال��غ��اء  ال�ضطب  لأن  التجديد، 

م������ن������ط������وق  ي�����������ك�����������ون  ان  ي���������ج���������ب   -2
ال������ح������ك������م م�������ت�������واف�������ق�������اً م���������ع ح����ي����ث����ي����ات����ه.
3- نفقات الولدة تعد من جملة ما يجب على 
الزوج دفعه لقاء تطبيب زوجته ومعالجتها.

ال������ولدة  ب��ن��ف��ق��ات  ال��م��ط��ال��ب��ة  ي���ج���وز  4- ل 
دفعها،  ع���ل���ى  اأ�����ض����ه����ر  اأرب������ع������ة  م��������رور  ب���ع���د 
لأن����ه����ا ك���ال���ن���ف���ق���ة، وع����ل����ى ه������ذا الج����ت����ه����اد. 

ت���������ض����م����ل  ال����������زوج����������ي����������ة  ال�������ن�������ف�������ق�������ة   -5
ال��������ط��������ع��������ام وال��������ك�����������������ض��������وة، وال�������������ض������ك������ن.
من  ال���������������ولدة  ن�����ف�����ق�����ات  ت�����ق�����دي�����ر  اإن   -6
لقا�ضي  ي���ع���ود  ال���ت���ي  ال��م��و���ض��وع��ي��ة  الأم�������ور 
اأن  ول���������ه  ت�����ق�����دي�����ره�����ا،  ح�������ق  ال�����م�����و������ض�����وع 
اإن �ضاء. ال��خ��ب��رة ف��ي ذل���ك  ب��اأه��ل  ي�����ض��ت��اأن�����س 

اأ�سباب الطعن:
1- �ملحكمة بعد �لتجديد ��سقطت حق �ملدعية 
من �لنفقة �مل�ستحقة لهم عن �لأربعة �أ�سهر 
�ل�سابقة ل�دعاء خ�فًا حلكم �ملادة /120/ 
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�أ�سول فقرة /5/ مدنية.
2- �لقر�ر �ملطعون فيه مل يلزم �لطاعن بتاأمني 
�سكن �سرعي و�لنفقة قدرت مببلغ ث�ثة �آلف 
�إىل  �لقر�ر  منت  يف  �سورية  لرية  وخم�سمائة 
ث�ثة �ألف لرية �سورية يف �لفقرة �حلكمية 
�أن ل تقل  و�لنفقة يجب  �لأ�سباب  بيان  دون 

عن خم�سة �ألف لرية �سورية.
ثناء  �ل�ساهدتني  باأقو�ل  تاأخذ  مل  �ملحكمة   -3
و�أخذت  �مل�ساغ  غ�سب  جلهة   ... و�سفية 
فيما  ت�ساربها  رغم  �لعك�سية  �لبينة  باأقو�ل 

بينها.
4- �ملحكمة مل ت�ستجب لطلب �ملدعية ت�سليمها 
�أغر��سها �خلا�سة بالن�ساء �ملعددة بالقائمة 

�مل�ستقلة.
5- �ملحكمة مل حتكم بنفقة ولدة �لطفل علي... 
�أ���س��ه��ر م��ن تاريخ  �أرب��ع��ة  ك��ون ولدت���ه قبل 
نفقة  وقدرت  �لقانون  حلكم  خ�فًا  �لدعاء 

ولدة �لطفلة مبلغًا خ�فًا لبيان �مل�سفى.
في ال�سكل:

مل��ا ك���ان ����س��ت��دع��اء �ل��ط��ع��ن م��ق��دم �أ���س��وًل   -
وم�ستوف ل�سر�ئطه فهو مقبول �سكً�.

�لنظر يف �لطعن:
ل�ستدعائها  �إل��غ��اء  �ل��دع��وى  �سطب  ك��ان  ملا   -
يوؤدي  �أن  �ساأنه  من  �ل�سطب  بعد  و�لتجديد 
ت�سبق  �أ�سهر  �أربعة  عن  بالنفقة  �حلكم  �إىل 
�لتجديد نق�س �سوري – �لغرفة �ل�سرعية – 
تاريخ 1981/6/24  قر�ر 602  �أ�سا�س 579 
لعام   318 �سفحة   197 �لقاعدة  حمامون 

.1982
وكانت �ملحكمة مل ت�سر على هذ� �لنهج مما   -
يجعل �ل�سبب �لأول من �أ�سباب �لطعن تنال 

من قر�رها �ملطعون فيه لهذه �جلهة..
وملا كان يجب �أن يكون منطوق �حلكم متو�فقًا   -
مع حيثياته وكانت �ملحكمة قد ذكرت يف منت 
�لقر�ر �أن �لنفقة �لزوجية تقدر بث�ثة �آلف 
منطوق  ثم جاء يف  �سورية  لرية  وخم�سمائة 
�سورية  لرية  �ألف  ث�ثة  �لنفقة  �أن  �لقر�ر 
�لطعن  �أ�سباب  من  �ل�سبب  هذ�  يجعل  مما 

ينال من �لقر�ر �ملطعون فيه.
وكانت �لطاعنة قد طلبت با�ستدعاء دعو�ها   -
�ملوؤرخ يف 2014/10/16 نفقات ولدة للطفل 

علي .... �ملولود يف 2014/6/1.
وكانت �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر �ملطعون فيه   -
قد ردت طلب نفقات �لولدة للطفل علي... 

لنق�ساء �ملدة �ل�زمة للمطالبة بها.
�ن  على  ��ستقر  ه��ذ�  �لج��ت��ه��اد  ك��ان  ول��ئ��ن   -
نفقات �لولدة من جملة ما يجب على �لزوج 
دفعه لقاء تطبيب زوجته ومعاجلتها ير�جع 

�لجتهاد 198 لعام 1978.
وكان موؤدي هذ� �لتكييف �حلقوقي لنفقات   -
بعد  بها  �ملطالبة  يجوز  ل  �أن��ه  ه��و  �ل���ولدة 
�أربعة �أ�سهر من دفعها لأنها يف ذلك كالنفقة 
ل  �أنه مما  �إل  �لجتهاد  وعلى هذ�  فرق  ول 
ريب فيه هو �أنه يجب على من يتم�سك بهذ� 
فاإن  �ملو�سوع  حمكمة  �أم��ام  يثريه  �أن  �لدفع 
�للتز�م  هذ�  بتوجب  ر�ساه  على  دل  �سكت 
عليه �لجتهاد 214 تاريخ 1986/3/31 فاإن 
�لأربعة  �لأ�سهر  م�سي  بعد  �لزوجة  طلبتها 
و�سكت �لزوج فاإن �لقا�سي ل ي�ستطيع �إثارة 
ذلك من تلقاء نف�سه لأن هذه �مل�ساألة لي�ست 

من �لنظام �لعام لرتباطها بحقوق مالية.
وملا كان �لزوج �ملطعون �سده يف هذه �لدعوى   -
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للطفل  �ل��ولدة  بنفقات  يتعلق  دفعًا  يبد  مل 
علي...

�لقانوين  �لنهج  تنهج  مل  �ملحكمة  وك��ان��ت   -
�ل�سليم لهذه �جلهة مما يجعل �أ�سباب �لطعن 

تنال من �لقر�ر �ملطعون فيه لهذه �جلهة.
�لطعام  ت�سمل  �ل��زوج��ي��ة  �لنفقة  وك��ان��ت   -

و�لك�سوة و�ل�سكن.
وك���ان ت��ق��دي��ر ن��ف��ق��ات �ل����ولدة م��ن �لأم���ور   -
لقا�سي  تقديرها  ي��ع��ود  �ل��ت��ي  �ملو�سوعية 
�أهل  ر�أي  ي�ستاأن�س  �أن  �ساء  �إن  وله  �ملو�سوع 

�خلربة.
منه  �لقناعة  و��ستنتاج  �لدليل  تقدير  وكان   -
قا�سي  قنع  وقد  �حلكم  بق�ساة  منوط  �أم��ر 
مل  �لذهبي  و�مل�ساغ  �جلهازية  �لأ�سياء  باأن 

يثبت �أحقية �ملدعية �لطاعنة بها.
وكان �لقر�ر �ملطعون فيه قد ناق�س �لدعوى   -
للنفقة  �لطاعنة  �ملدعية  ��ستحقاق  جلهة 
وجلهة نفقة �لأولد وعدم ثبوت حق �لطاعنة 
بامل�ساغ �لذهبي و�لأ�سياء �جلهازية ومو�سوع 
�مل�سكن مناق�سة قانونية �سليمة وعلل ملا ق�سى 
به تعليً� �سديدً� مما يجعل �أ�سباب �لطعن ل 
رد  طلب  قد  �سده  �ملطعون  وك��ان  منه  تنال 

�لطعن وت�سديق �لقر�ر �ملطعون فيه.
وما   /251/ المادة  باأحكام  وعماًل  لذلك 

بعدها اأ�سول محاكمات مدنية.
لذلك 

تقرر بالتفاق
1- قبول �لطعن �سكً�.

ونق�س  وج��زئ��ي��ًا  م��و���س��وع��ًا  �لطعن  ق��ب��ول   -2
�لفقرة �لأوىل من �لقر�ر �ملطعون فيه جلهة 
مقد�ر �لنفقة وتاريخ ��ستحقاقها قبل جتديد 

�لثاين  �ل�سطر  ولذلك  �ل�سطب  بعد  �لدعوى 
�ل��ولدة  نفقات  جلهة  �لر�بعة  �لفقرة  م��ن 
�خلام�سة  �لفقرة  وكذلك   ... علي  للطفل 
�ملدة  عن  للنفقة  �لطفلتني  ��ستحقاق  جلهة 
�ل�سطب  بعد  �ل��دع��وى  جتديد  ت�سبق  �لتي 

وت�سديق �لقر�ر فيما عد� ذلك.
�لباقي  و�إعادة  �لطعن  تاأمني  ربع  3- م�سادرة 

مل�سلفه �أ�سوًل.
4- ت�سمني �ملطعون �سده �لر�سوم و�مل�ساريف.

5- �إعادة ملف �لدعوى �إىل مرجعه �أ�سوًل.
-  313 -

�لق�سية: �أ�سا�س 623 لعام 2017
قر�ر: 600 لعام 2017

تاريخ 2017/6/12
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.

يو�سف  – زي��اد  �لخطيب  مح�سن  �ل�سادة:   
�لحمود – �سامر �أبو �ل�سامات.

 – حربية  عمليات   – مفقود  المبداأ:   
تاريخ الوفاة من تاريخ الفقد – نظام عام.

الحكمية  بالوفاة  تق�ضي  اأن  المحكمة  -على 
للمفقود ب�ضبب العمليات الحربية من تاريخ 
اأرب���ع �ضنوات م��ن ت��اري��خ ف��ق��ده، ولي�س  م���رور 
بتاريخ الحكم وهذا من متعلقات النظام العام.

اأ�سباب الطعن:
 205 �مل��ادة  وف��ق  �لوفاة  و�قعة  ثبوت  ع��دم   -1
�أحو�ل �سخ�سية و�ل�سهود مل يجزمو� بالوفاة 

و�أكدو� و�قعة �لفقد.
�لنيابة  دف��وع  على  �ل��رد  �أغفلت  �ملحكمة   -2

�لعامة.
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وطلب ممثل �لنيابة �لعامة نق�س �لقر�ر.
النظر في الطعن: 

�ل�سرعية  �لمحكمة  كانت  ولما  بالتدقيق 
�لمدعية  زوج  ف��ق��د�ن  و�ق��ع��ة  م��ن  تحققت  ق��د 
�ل���دي���ن... من  �ل��م��دع��و �سيف  رئ���ب���ال... وه��و 
فرع  لكتاب  �لمطابقة  �ل�سهود  �أق���و�ل  خ���ل 
�لأمن �ل�سيا�سي بحم�س رقم 5529/�س تاريخ 
�سيف  �ل�سرطي  �أن  �لمت�سمن   2016/12/14
مجموعة  قبل  من  �ختطافه  تم  قد   ... �لدين 
لمكان  �قتادته  و�لتي  �لقر�بي�س  بحي  م�سلحة 
فقد�نه  لعتبار  حقوقه  ت�سفية  وتقرر  مجّهول 
وكانت  �لم�سلحة  �لإرهابية  �لمجموعات  بفعل 
هذه �لأدلة كافية لثبوت و�قعة �لفقد ب�سروطها 
�لمذكورة في �لمادة 205 وبفقرتها �لثانية �إل �أنه 
�أن تق�سي بالوفاة �لحكمية  كان على �لمحكمة 
�لفقد  تاريخ  من  �سنو�ت  �أربع  مرور  تاريخ  من 
�لقر�ر  نق�س  يتعين  مما  �لحكم  بتاريخ  ولي�س 
جزئيًا لهذه �لجهة فقط لتعلقها بالنظام �لعام 
وبالتالي فاإن ما ورد باأ�سباب �لطعن ل تنال من 

�لقر�ر �إل لهذه �لناحية.
وما   /251/ �ل��م��ادة  ب��اأح��ك��ام  ع��م��ً�  عليه 
و�لقانون  �لمحاكمات  �أ�سول  قانون  من  بعدها 
جاهزة  �لدعوى  وك��ون   2016 لعام   /1/ رق��م 

للف�سل فيها.
لذلك تقرر بالإجماع
1- قبول �لطعن �سكً�.

ونق�س  وج��زئ��ي��ًا  م��و���س��وع��ًا  �لطعن  ق��ب��ول   -2
�لفقرة �لأوىل جزئيًا وتعديلها لت�سبح على 

�ل�سكل �لآتي:
 ... و�ل��دت��ه   ... �ل��دي��ن  �سيف  �مل��دع��و  )�عتبار 

خ�  تلعد�ي  دم�سق جوبر 1966/7/15  تولد 
 2012/2/15 بتاريخ  حم�س  يف  مفقودً�   4
باعتباره  و�حلكم  �حلربية  �لعمليات  ب�سبب 
 2016/2/16 ب��ت��اري��خ  ح��م�����س  يف  م��ي��ت��ًا 
و�لرد  �حلكمية  �لفقر�ت  باقي  وت�سديق 

�لطعن فيما �سو� ذلك.
3- ل جمال للبحث بالر�سم.

4- �إعادة �ل�سبارة مل�سدرها.
-  314 -

�لق�سية: �أ�سا�س 625 لعام 2017
قر�ر: 602 لعام 2017

تاريخ 2017/6/19
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.

يو�سف  – زي��اد  �لخطيب  مح�سن  �ل�سادة:   
�لحمود – �سامر �أبو �ل�سامات.

 – – اأ���س��ب��اب الطعن  اأ���س��ول  ال��م��ب��داأ:  
اأ���س��ب��اب��ًا. ت�سلح  ل   – اإن�����س��اء  م��ج��رد 

اإن�ضاء  م��ج��رد  ه��ي  الطعن  اأ���ض��ب��اب  ك��ان��ت  -اإذا 
النق�س. لطلب  اأ�ضباباً  تكون  اأن  ت�ضلح  ف��ل 

اأ�سباب الطعن:
�أ�سدر  و�لقا�سي  �جل��ربي  للويل  �لو�ساية   -
دون �لط�ع  مبا�سرة  �لقو�س)1(  قر�ره على 

مت�سرعًا وجانب �ل�سو�ب.
زوجها  �مل��رح��وم  من  مطلقة  عليها  �ملدعى   -
كثريً�  فتكون مطلقته حتبه  منذ عام 2005 
وروؤوف��ة على  وتكون حمافظة  وتقدره  وجتله 
�سنًا؟؟  �لأك��رب  عمه  من  �أك��ر  وول��ده  تركته 

القول:  وميكن  املحكمة(،  )قو�س  ي�ضمى  ما  القانون  لغة  يف  يوجد  ل   -  1
)من�ضة احلكم(. )املجلة(.
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فيكون �لقر�ر خالف ن�س �لقانون.
وطلب �لوكيل: نق�س �لقر�ر.

في القانون:
�أوردها  �لتي  �لأ�سباب  كانت  ولما  بالتدقيق 
وكيل �لطاعن �إنما هي مجرد �إن�ساء ول ت�سلح 
�أن تكون �أ�سبابًا يمكن مناق�ستها ومع ذلك فاإن 
�إلى  و�نتهت  �لدعوى  ناق�ست مو�سوع  �لمحكمة 
نتيجة �سليمة �إذ لم يبين �لطاعن �لأ�سباب �لتي 
يطلب فيها �إبطال و�ساية �لمطعون �سدها مما 

يتعين رد ما جاء بهذه �لأ�سباب.
وما   /251/ المادة  باأحكام  وعماًل  عليه 

بعدها من القانون رقم /1/ لعام 2016
لذلك 

تقرر بالإجماع:
1- قبول �لطعن �سكً�.

2- رف�س �لطعن مو�سوعًا.
�لطاعن  وت�سمني  �ملودع  �لتاأمني  م�سادرة   -3

�لر�سوم و�مل�ساريف.
4- �إعادة �لإ�سبارة مل�سدرها.

-  315 -
�لق�سية: �أ�سا�س 489 لعام 2017

قر�ر: 633 لعام 2017
تاريخ 2017/7/19

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.
م�سطفى   – �لخطيب  مح�سن  �ل�����س��ادة:   

�لتون�سي – عدنان بازو.
اإلى  انتقالها   – جهازية  اأ�سياء  المبداأ: 
الورثة – يمين حا�سمة – عر�سها على من 
وجهت اإليه – ال�سكوت ل يعني النكول.

ُت��ج��ه��ز ب���ه الزوجة  - ال��ج��ه��از ه���و ا���ض��م ل��م��ا 

هذا  وينتقل  لها،  ح��ق  وه��و  زواج��ه��ا  بمنا�ضبة 
الح�ض�س  بح�ضب  ورثتها  اإل��ى  بوفاتها  الحق 
عينياً. حقاً  يبقى  فيه  الورثة  وح��ق  الإرث��ي��ة، 

للخ�ضوم،  م���ل���ك  ال���ح���ا����ض���م���ة  ال���ي���م���ي���ن   -
ولب�����د م���ن ع��ر���ض��ه��ا ع��ل��ى م���ن وج���ه���ت اإليه 
تعديلها،  اأو  اأورده������ا،  بحلفها،  راأي����ه  ل��ي��ق��ول 
ل����ت����ق����ول ال���م���ح���ك���م���ة ك���ل���م���ت���ه���ا ب����ع����د ذل�����ك.

ت�ضوير  ع���بء  ي��ق��ع  التحليف  ط��ال��ب  ع��ل��ى   -
لخ�ضمه. ت��ح��ل��ي��ف��ه��ا  ي���ري���د  ال���ت���ي  ال��ي��م��ي��ن 

- اإن �ضكوت من وجهت اإليه اليمين، ومن ثم 
حلفها. ع��ن  ال��ن��ك��ول  يعني  ل  تعديلها  طلب 

اأ�سباب الطعن:
1- �ملحكمة ح�سمت �لدعوى دون �لبت مبو�سوع 

تعديل �ليمني.
بكل  �حلجز  �سبط  يف  �أق��ر  �سده  �ملطعون   -2

�لأ�سياء �ملحجوزة عن �أربعة �أ�سياء.
3- �ملطعون �سده وجه �ليمني �حلا�سمة لبع�س 

�ملدعني ومل يوجهها للباقني.
4- �ملحكمة �أخطاأت با�سم �أحد �ملدعيني.

في ال�سكل:
مل��ا ك���ان ����س��ت��دع��اء �ل��ط��ع��ن م��ق��دم �أ���س��وًل   -

وم�ستوف ل�سر�ئطه فهو مقبول �سكً�.
النظر في الطعن:

�جلهة  �أن  �لدعوى  وقائع  من  تبني  ك��ان  ملا   -
ر�ئده  �ملرحومة  ورثة  من  ب�سفتها  �لطاعنة 
�ملرحومة  زوج  على  �لدعوى  �أقامت  قد   ...
من  �لإرثية  بح�ستها  تطالبه  �سده  �ملطعون 
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�لأ�سياء �جلهازية �لعائدة للمرحومة.
وكان وكيل �ملدعى عليه �ملطعون �سدها قد   -
�ل�سرعية  �ملحكمة  �خت�سا�س  على  �عرت�س 

و�أن �لخت�سا�س يعود ملحكمة �لرتكات.
�جلهاز  �أن  على  ��ستقر  قد  �لجتهاد  وك��ان   -
زو�جها  مبنا�سبة  �لزوجة  به  جتهز  ملا  ��سم 
�إىل  بوفاتها  �حلق  هذ�  وينتقل  فيه  وحقها 
ورثتها بح�سب ح�س�سهم �لإرثية ويبقى حق 
�لورثة فيه حقًا عينيًا كذلك ول يخرج بالوفاة 
عليه  �لن�س  ورد  �ل��ذي  �جلهاز  مفهوم  عن 
حماكمات  �أ�سول   /487/ �مل��ادة  يف  مطلقًا 
�ل�سرعية  �لغرفة   – ���س��وري  نق�س  مدنية 
 1980/10/7 تاريخ   /840/ قر�ر   /867/

�لنق�س. حمكمة  – �سج�ت 
�سده  �مل��ط��ع��ون  عليه  �مل��دع��ى  وك��ي��ل  وك���ان   -
باليمني  �ملدعية  �جل��ه��ة  ل��ذم��ة  �حتكم  ق��د 
�ملربزة  مبذكرته  �سورها  �لتي  �حلا�سمة 
�ملدعية  با�ستثناء   2015/6/21 بجل�سة 

�سادن... 
وكان �لقا�سي قد قرر بجل�سة 2015/7/29   -
توجيه �ليمني �حلا�سمة �ملوجهة �إىل �ملدعني 
عر�س   ... ود�ن��ي��ة  وخلود  وب�سر   ... جن��وى 
�جلهة  �إقر�ر  على  �مل�سورة  ب�سفتها  �ليمني 

�ملدعية.
من  ولب��د  للخ�سوم  ملك  �ليمني  كانت  وملا   -
عر�س �ليمني �حلا�سمة على من وجهت �إليه 
ليقول ر�أيه بحلفها �أوردها �أو تعديلها لتقول 

�ملحكمة بعد ذلك كلمتها.
ومل���ا ك���ان وك��ي��ل �جل��ه��ة �مل��دع��ي��ة ق��د طلب   -
�ل�سيغة  وفق  �مل�سورة  �ليمني  �سيغة  تعديل 
بجل�سة  �مل����ربزة  ���س��وره��ا مب��ذك��رت��ه  �ل��ت��ي 

.2015/11/1
�ليمني �حلا�سمة  تعر�س  �ملحكمة مل  وكانت   -
�ملدعى  �جلهة  تبد  ومل  �ملدعية  �جلهة  على 
عليها دفعًا يتعلق ب�سيغة �ليمني �ملعدلة ومل 
تثبت �دعاء �ملدعية �سادن .. �لتي مل توجه 

�إليها �ليمني.
من   /118/ �مل��ادة  ن�س  من  ي�ستفاد  وك��ان   -
عاتق  على  �ألقى  �مل�سرع  باأن  �لبينات  قانون 
�لتي  �ليمني  ت�سوير  عبء  �لتحليف  طالب 
يريد حتليفها ليت�سنى للخ�سم �إبد�ء مو�فقة 
عليها �أو رف�سها وكان �سكوت من وجهت �إليه 
�ليمني ومن ثم طلب تعديلها ليعني �لنكول 

عن حلفها.
وكان على �ملحكمة �أن تلجاأ �إىل �ل�ستجو�ب   -
ل�ستق�ساء �حلقيقة وتدر�س �ليمني �مل�سورة 
و�ملعدلة وتقول كلمتها بتوجيهها وفق �ل�سيغة 
�ملتو�فقة مع وقائع �لدعوى وكون �ملحكمة مل 
قد  تكون  فاإنها  �لدعوى  ب��رد  وقامت  تفعل 

جانب �ل�سو�ب وكان حكمها �سابقًا لأو�نه.
وما   /251/ المواد  باأحكام  وعماًل  لذلك 

بعدها اأ�سول محاكمات مدنية
لذلك 

تقرر بالتفاق
1- قبول �لطعن �سكً�.

2- قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون 
فيه.

3- �إعادة تاأمني �لطعن مل�سلفه �أ�سوًل.
حيث  م��ن  حم��ق  غ��ري  يظهر  م��ن  ت�سمني   -4

�لنتيجة �لر�سوم و�مل�ساريف.
5- �إعادة ملف �لدعوى �إىل مرجعه �أ�سوًل.
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-  316 -
�لق�سية: �أ�سا�س 753 لعام 2017

قر�ر: 775 لعام 2017
تاريخ 2017/9/18

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.
�أبو  �سامر   – �لخطيب  مح�سن  �ل�����س��ادة:   

�ل�سامات – عبد �لرحمن �ل�سريف.
المبداأ:  تحكيم –  نظام عام – تبديل 
اأحد الحكمين – مجل�ص جديد - بطالن.

النظام  م�����ن  ال���ت���ح���ك���ي���م  اإج�������������راءات  اإن   -
ال����������ع����������ام، وت���������ث���������ار م���������ن ق������ب������ل م���ح���ك���م���ة 
ال����ن����ق���������س، ول�������و ل�����م ت����ث����ر م�����ن ال���خ�������ض���وم.

المحكمة  م��ن  ال��ح��ك��م��ي��ن  اح���د  ت��ب��دي��ل  اإن   -
جديد  اأول  ع���ائ���ل���ي  م��ج��ل�����س  ع���ق���د  ي���وج���ب 
اإج�������راءات  ُع�����دت  واإل  ال���ق���ا����ض���ي،  ب���اإ����ض���راف 
عليها. ب���ن���ي  م����ا  وك�������ذا  ب���اط���ل���ة  ال���ت���ح���ك���ي���م 

اأ�سباب الطعن:
اأ�سباب طعن الزوج �سلمان....:

1- �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر �ملطعون فيه �لتفتت 
ومل  �لتحكيم  ب��اإع��ادة  �ملتعلقة  �ل��دف��وع  عن 
�لأخرية رغم  و�أقو�لنا  تطلب تقدمي دفوعنا 
�إرجاء بقية �لأقو�ل و�لدفوع �إىل ما بعد �لبت 

بطلب �إعادة �لتحكيم.
2- مل يحدد تقرير �حلكمني ماهية معجل �ملهر 
�ملحكمة  حت��دد  ومل  ذ�ت��ه  مفرد�ته  هي  وم��ا 

ذلك مما �سيجعل �لقر�ر م�ستحيل �لتنفيذ.
3- �ملدعية �أقرت باأنها �أخذت �مل�ساغ �لذهبي 

وباعته.

�ملدعية  ملكية  م��ن  تتحقق  مل  �ملحكمة   -4
ل�أ�سياء �جلهازية.

اأ�سباب طعن الزوجة نداء...:
�لقانون  وخالف  فيه  �ملطعون  �حلكم  �خطاأ   -
باإلز�م  �لتا�سعة  �لفقرة  يف  ق�سى  عندما 
مفرد�ت  �ملدعية  ي�سلم  ب��اأن  عليه  �مل��دع��ى 
�أثاث �ملنزل كجزء من معجل �ملهر دون ذكر 
للزوج  �قر�ر  �لأثاث مع وجود  مفرد�ت هذ� 

بذلك بجل�سة 2016/5/26.
في ال�سكل:

�لطعنان �لأ�سلي و�لتبعي قدما �سمن �لمدة 
فهما  �ل�سر�ئط  ك��اف��ة  م�ستوفيان  �لقانونية 

مقبولن �سكً�.
في المو�سوع:

النظر باأ�سباب الطعن:
حيث �أن �لجتهاد �لق�سائي م�ستقر على �أن 
ثبت  باأن  �لعام  �لنظام  �لتحكيم من  �إج��ر�ء�ت 
لمحكمة �لنق�س مخالفة لها ت�سرف لها ولو لم 

تثار من �أحد �لأطر�ف.
وحيث �أن �لمحكمة وبعد �أن �سمت �لحكمين 
مح�سن ... و�سامي ... عقدت �لمجل�س �لعائلي 
�لأول بتاريخ 2016/6/20 تحت �إ�سر�فها بح�سور 
�لزوجين و�لحكمين بجل�سة 2016/11/15 ورد 
�عتذ�ر عن متابعة �لتحكيم من �لمحكم �سامي 
... حيث قررت �لمحكمة قبول �لعتذ�ر ويقوم 
�لأخير  هذ�  وتكليف  عنه  ...بدًل  علي  �لأ�ستاذ 
وجرى  �لمحكم مح�سن..  مع  �لتحكيم  بمتابعة 
تحليف �لمحكم �لجديد �ليمين �لقانونية بجل�سة 
مح�سن...  �لحكمان  تقديم  تم   2016/11/21

وعلي.. بتقريرهما بجل�سة 2017/3/12.
�لمطعون  �لقر�ر  �لقا�سي م�سدر  �أن  وحيث 
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فيه لم يعقد مجل�س عائلي �أول تحت �إ�سر�فه بعد 
تعينه حكمًا جديدً� بدل �لحكم �لذي �عتذر.

�أن تبديل �أحد �لحكمين يتوجب معه  وحيث 
�إ�سر�فه  تحت  جديد  �أول  عائلي  مجل�س  عقد 
قر�ر نق�س �سرعي �أ�سا�س /168/ قر�ر /156/ 
ب��الأح��و�ل  �لمر�سد   –  1965/4/27 ت��اري��خ 
�ل�سخ�سية – �ل�ستانبولي – �لقاعدة /696/ 

�ل�سفحة /431/
وحيث �أن عدم مر�عاة ذلك يجعل �إجر�ء�ت 
�لتحكيم باطلة وكذلك ما �نبنى عليها وكان من 
يتوجب  �لذي  �لأم��ر  �لتحكيم  �إع��ادة  �لمتوجب 
معه نق�س �لقر�ر �لطعين لجهة �لفقر�ت �لأولى 
و�لثامنة  و�لخام�سة  و�لر�بعة  و�لثالثة  و�لثانية 
�لم�سار  �لوجه  على  �لقر�ر  ونق�س  و�لتا�سعة 
�إليه يحول دون بحث �أ�سباب طعن �لزوج �لأول 
ويتيح  �لزوجة  طعن  �أ�سباب  وكذلك  و�لثالث 
�أم��ام  �لمهر  ح��ول  دفوعهم  �إب���د�ء  للطرفين 

�لمحكمة �لناظرة بالمو�سوع.
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
فيه كانت قد ناق�ست ��ستحقاق وملكية �لمدعية 
ل�أ�سياء �لجهازية مناق�سة قانونية �سليمة بنيت 

�أن �نزلت حكم  �أ�سل في �لملف بعد  على ماله 
�لقانون، على وقائع �لطلب لذ� يكون ما خل�ست 
محله  في  �لقر�ر  من  �ل�سابعة  �لفقرة  في  �إليه 
�لقانوني ول يرد عليه �ل�سبب �لر�بع من �أ�سباب 

طعن �لزوج �لم�ستوجب �لرد.
في �لحكم:

وما   /251/ المادة  باأحكام  وعماًل  لذلك 
رقم  المحاكمات  اأ�سول  قانون  من  بعدها 

/1/ لعام 2016.
لذلك تقرر بالإجماع:

1- قبول �لطعنني �لأ�سلي و�لتبعي �سكً�.
2- قبولهما مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون فيه 
جزئيًا جلهة �لفقر�ت �لأوىل و�لثانية و�لثالثة 

و�لر�بعة و�خلام�سة و�لثامنة و�لتا�سعة.
3- رف�س �لطعن فيما �سوى ذلك وت�سديق باقي 

�لفقر�ت �حلكمية.
�لباقي  و�إع�����ادة  �ل��ت��اأم��ني  رب���ع  م�����س��ادرة   -4

مل�سلفه.
5- �لر�سوم و�مل�ساريف و�لأتعاب بعهدة �لفريق 

�خلا�سر من حيث �لنتيجة.
6- �إعادة �مللف ملرجعه �ملخت�س �أ�سوًل.


