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الغرفة ال�شرعية
- -

الق�ضية� :أ�سا�س  884لعام 2017
قرار 832 :لعام 2017
تاريخ 2017/9/18
محكمة النق�ض – الغرفة ال�شرعية.
ال�سادة :مح�سن الخطيب – زي��اد يو�سف
الحمود – �سامر �أبو ال�شامات.
ال�����م�����ب�����د�أ :ح�������ض���ان���ة -ن���زع���ه���ا –
وج��������وب ������ص�����دور ق��������رار ب����ذل����ك.
 ال ت� � � � �ن � � � ��زع ال � � �ح � � �� � � �ض � � ��ان � � ��ة ع� � � �ن � � ��وة،ف �ل ��اب � � ��د م� � � ��ن � � � � �ص� � � ��دور ق � � � � � ��رار ب � ��ذل � ��ك.
�أ�سباب الطعن:
 -1القرار خالف اجتهاد حمكمة النق�ض ب�أن
ح�ضانة الأم ت�سقط بزواجها من �أجنبي.
 -2املحكمة جتاهلت قرار املدعية ب�أن الطفلة
يف ح�ضانة والدتها الوارد يف القرار /213/
لعام .2015
 -3املحكمة جتاهلت �إق��رار املدعية بقب�ضها
/150000/ل���.س من املوكل كنفقة للطفلة
�سايل الوارد يف القرار  /213/لعام 2015
املربز يف الدعوى وجتاهلت املبالغ املدفوعة
جلد الطفلة �سايل زوج حا�ضنتها مبوجب
حواالت بريدية �شهر ًا ف�شهر ًا.
 -4كان على املحكمة رد الدعوى �شك ًال لعدم
�صحة اخل�صومة.
في القانون:
بالتدقيق ولما كانت الخ�صومة �صحيحة ما
دامت المدعية الأم ال تزال حا�ضنة البنتها وال

تنزع الح�ضانة عنها عتو ًا �إنما البد من �صدور
قرار بذلك.
الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بال�سببين
( )4-1كما �أن ال�شهود اثبتوا �أن المدعية ال
ت��زال حا�ضنة مما يتعين معه رد ما ج��اء في
ال�سبب ()2
من جهة �أخرى ولما كانت المطعون �ضدها
قد �أقرت بموجب القرار � /213/أ�سا�س  94لعام
 2015بقب�ضها مائة وخم�سون �ألف ليرة �سورية
من �أهل الزوج ولكن المحكمة �أخرجت من هذا
المبلغ فقط مائة وخم�سون �ألف ليرة �سورية من
�أه��ل ال��زوج ولكن المحكمة �أخرجت من هذا
المبلغ فقط مائة وخم�س وع�شرون �ألف ليرة
�سورية بناء ًا على �إقرارها بالدعوى رقم �أ�سا�س
 182وقرار  213لعام  2014وكان ينبغي عليها
�أن تح�سم مبلغ ( )150000ولي�س ()125000
ل���.س مما يجعل ما ورد بال�سبب الثالث ينال
من القرار الطعين ولما كانت الدعوى جاهزة
للف�صل الأم ��ر ال��ذي يتعين معه ح�سم مبلغ
( )25000من مجموع النفقات المح�سومة
في الفقرتين ( )3-2من القرار و�إ�ضافة هذه
البندة �إلى الفقرتين المذكورتين.
عليه وع�م� ً
لا ب�أحكام ال�م��ادة  /251/وما
بعدها من القانون  /1/لعام .2016
لذلك
تقرر بالإجماع
 -1قبول الطعن �شك ًال.
 -2قبول الطعن مو�ضوع ًا وجزئي ًا ب�إ�ضافة
المحامون  -الأعداد  4 ، 3 ، 2 ، 1لعام  - 2018ال�سنة 83

 - 2ق�ضاء المحاكم

العبارة التالية بعد الفقرة الثانية والثالثة
وهي (ح�سم مبلغ  25000خم�س وع�شرون
�أل ��ف ل�ي�رة � �س��وري��ة م��ن ح���س��اب النفقات
املقررة يف الفقرتني ال�سابقتني ل�سهو حمكمة
املو�ضوع عن مناق�شتها) وللأ�سباب املذكورة
�أع�لاه يف منت هذا القرار رد الطعن فيما
�سوى ذلك.
 -3م �� �ص��ادرة رب��ع ال �ت ��أم�ين امل ��ودع وت�ضمني
الطاعن الر�سم وامل�صاريف.
� -4إعادة اال�ضبارة مل�صدرها.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  747لعام 2017
قرار 848 :لعام 2017
تاريخ 2017/10/2
محكمة النق�ض – الغرفة ال�شرعية.
ال���س��ادة :مح�سن الخطيب – �سامر �أبو
ال�شامات – عبد الرحمن ال�شريف.
ال���م���ب���د�أ� :أ����ص���ول – اخ��ت�����ص��ا���ص –
�أ����ش���ي���اء ج���ه���ازي���ة وم�������ص���وغ ذه��ب��ي
– ح���ك���م ق�������ض���ائ���ي – و����ض���وح���ه.
 -1ي� �ن� �ع� �ق ��د االخ � �ت � �� � �ص � ��ا� � ��ص ل� �ل� �ق� ��� �ض ��اء
ال �� �ش��رع��ي ل�ل�م�ط��ال�ب��ة ب��الأ� �ش �ي��اء الجهازية
وال� � �م� � ��� � �ص � ��وغ ال� � ��ذه � � �ب� � ��ي� � � �� ،س � � ��واء ك ��ان ��ت
ال� �م� �ط ��ال� �ع ��ة ب� �ه ��ا ع � �ي � �ن � �اً� ،أو بقيمتها..
 -2ي �ج ��ب ان ي �ف �� ّ��ص��ل ال �ح �ك ��م الق�ضائي
ف� ��ي ال� � �ن � ��زاع ب� ��� �ص ��ورة وا�� �ض� �ح ��ة وج� �ل� �ي ��ة ال
ي �ع �ت��ري �ه��ا ل �ب ����س� ،أو غ �م��و���ض� ،أو جهالة.
�أ�سباب الطعن:
 -1املحكمة م�صدرة ال�ق��رار �أه ��درت جميع
دفوعنا واعتمدت ما �ساقته املدعية دون
دليل كايف.
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 -2امل�صاغ املحكوم به مل يذكر يف �صك الزواج
ال من ناحية العيار �أو الفروق.
 -3مل يتم �إثبات اح�ضار امل�صاغ املزعوم من
قبل املدعية من منزل ذويها.
 -4املطالبة بامل�صاغ لي�س من اخت�صا�ص املحكمة
ال�شرعية نظر ًا لكون املدعية ت�صرفت به من
تلقاء نف�سها للعالج و�إن اعطت �شيء منه
للطاعن فقد كان من ر�ضائها.
 -5اال� �ش �ي��اء اجل �ه��ازي��ة مل ي�ت��م �إث �ب��ات �ه��ا او
ت�أكيدها.
في ال�شكل:
	ال�ط�ع��ن م �ق��دم �ضمن امل ��دة القانونيةم�ستوفي ًا كافة �شرائطه لذا فهو مقبول
�شك ًال.
في المو�ضوع:
النظر ب�أ�سباب الطعن:
حيث �أن اجتهاد هذه المحكمة م�ستقر على �أن
المطالبة بالأ�شياء الجهازية والم�صاغ الذهبي
ينعقد االخت�صا�ص ب�ش�أنها للق�ضاء ال�شرعي
�سوء كانت المطالبة بها عين ًا �أو المطالبة
بقيمتها .وحيث �أن المحكمة م�صدرة القرار
المطعون فيه كانت قد مار�ست �صالحياتها
القانونية في وزن وتقدير الأدلة وخل�صت �إلى
ثبوت ان�شغال ذمة الطاعن بالم�صاغ الذهبي
والأ� �ش �ي��اء الجهازية المطالب فيها وق�ضت
بالفقرة ال�سابعة والثامنة من القرار ب�إلزامه
بها عين ًا وبقيمتها بتاريخ التنفيذ.
وحيث ان الحكم الق�ضائي يجب �أن يف�صل
في النزاع ب�صورة وا�ضحة جلية ال يعتريها لب�س
�أو غمو�ض �أو جهالة.
وح�ي��ث �أن ال �ق��رار ح��دد �أع �ي��ان الم�صاغ
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بالفقرة ال�سابعة فيه دون بيان عيار ووزن كل
قطعة وقيمتها �أن �أمكن وكذلك في الفقرة
الثامنة حيث حدد �أعيان الأ�شياء الجهازية دون
و�صفها بدقة وبيان ثمنها �أن �أمكن مما يجعل
القرار الذي ق�ضى بالزام الطاعن بها عين ًا �أو
بقيمتها بتاريخ التنفيذ غير ممكن التنفيذ نظر ًا
للجهالة التي اعترته ف�إذا لم يت�صادق الطرفان
علل الأعيان �أو قيمتها �أمام دائرة التنفيذ �أو في
حال االمتناع عن التنفيذ ف�إنه يتعذر على دائرة
التنفيذ تقدير قيمة كل قطعة من الم�صاغ �أو
الأ�شياء لعدم و�ضع الأ�س�س الالزمة لذلك من
قبل محكمة المو�ضوع ب�شكل ناف للجهالة من
حيث العيار والوزن على الأقل بالن�سبة للم�صاغ
وم��ن ح�ي��ث �شكل ول ��ون ون ��وع ك��ل غ��ر���ض من
الأ�شياء الجهازية وقيمته �أن �أمكن بما ي�ساعد
على التقدير عند االختالف �أو االمتناع لذا ف�إن
�أ�سباب الطعن تنال من القرار لجهة الفقرتين
ال�سابعة والثامنة لجهة ما ذكر.
في الحكم:
لذلك وعم ًال ب�أحكام المادة  251وما بعدها
من قانون �أ�صول المحاكمات ال�صادر بالقانون
 /1/لعام .2016
لذلك
تقرر بالإجماع
 -1قبول الطعن �شك ًال.
 -2قبول الطعن مو�ضوع ًا وج��زئ�ي� ًا ونق�ض
الفقرتني احلكميتني ال�سابعة والثامنة من
القرار املطعون فيه للأ�سباب املذكورة يف
منت القرار.
 -3رف�ض الطعن فيما �سوى ذلك.

 -4م�صادرة ربع الت�أمني و�إعادة الباقي مل�سلفه
�أ�صو ًال.
 -5الر�سم وامل�صاريف بعهدة الفريق اخلا�سر
من حيث النتيجة� -6 .إعادة الإ�ضبارة �إىل
مرجعها املخت�ص �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  813لعام 2017
قرار 860 :لعام 2017
تاريخ 2017/10/2
محكمة النق�ض – الغرفة ال�شرعية.
ال���س��ادة :مح�سن الخطيب – م�صطفى
التون�سي – عدنان بازو.
المبد�أ� :أ�صول – عدم التو�سع بالدعوى
– التحري عن م�صدر معلومات ال�شهود
– التحقق من �سفر ال�شخ�ص  -نق�ض.
 �إن ع��دم تو�سع المحكمة ب��ال��دع��وى ،وعدم�س�ؤالها ال�شهود عن م�صدر معلوماتهم ،وعدم
تحققها في �أن ال�شخ�ص م�سافراً خارج القطر
�أم ال بموجب بيان ��ص��ادر ع��ن �إدارة الهجرة
وال �ج��وازات يجعل ق��راره��ا عر�ضة للنق�ض.
�أ�سباب الطعن:
 �إن واق �ع��ة ال��وف��اة مل تثبت للمحكمة و�أناملادة � 205أح��وال �شخ�صية ا�شرتطت بلوغ
ال�شخ�ص ثمانني عام ًا �أو �أن يكون قد م�ضى
على ف�ق��دان��ه يف العمليات احل��رب�ي��ة �أرب��ع
�سنوات.
في ال�شكل:
الطعن م�ستوفي ل�شروطه ال�شكلية فهو مقبول
�شك ًال.
ح�ي��ث �أن المحكمة م���ص��درة ال �ق��رار لم
تتو�سع بالدعوى ولم ت�س�أل ال�شهود عن م�صدر
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معلوماتهم.
وحيث �أن المحكمة لم تبين فيما �إذا كان
ال�شخ�ص م�سافر ًا خارج القطر �أم ال (بيان من
�إدارة الهجرة والجوازات).
لذلك وعم ًال ب�أحكام المادة � /251/أ�صول
مدنية وما بعدها.
لذلك
تقرر باالتفاق:
 -1قبول الطعن �شك ًال.
 -2قبوله مو�ضوع ًا ونق�ض القرار.
� -3إع� ��ادة امل�ل��ف مل��رج�ع��ه لإج� ��راء املقت�ضى
القانوين.
 -4ت�ضمني الطاعن الر�سم.
 -5م�صادرة الت�أمني.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  817لعام 2017
قرار 865 :لعام 2017
تاريخ 2017/10/2
محكمة النق�ض – الغرفة ال�شرعية.
ال���س��ادة :مح�سن الخطيب – م�صطفى
التون�سي – عدنان بازو.
ال��م��ب��د�أ :ف��ائ��دة – ا���س��ت��ب��ع��اده��ا في
ال��ق�����ض��اي��ا ال�����ش��رع��ي��ة – ن��ظ��ام ع���ام .
 -1ال ت �ط �ب��ق ال � �ف� ��ائ� ��دة ع� �ل ��ى ال� �م� �ه ��ر في
ال�ق���ض��اي��ا ال���ش��رع�ي��ة ل�ت�ع��ار��ض�ه��ا م��ع الحكم
ال���ش��رع��ي ال ��ذي ي��وج��ب ال�م�ه��ر دون زي ��ادة.
 -2االج �ت �ه��اد ال �م��دن��ي ال ي���ص�ل��ح ح �ج��ة في
الق�ضايا ال�شرعية حين يتعلق بحكم �شرعي.
� -3إن ب � �ح� ��ث م � �� � �س � ��أل� ��ة ال � � �ف� � ��ائ� � ��دة في
ال �ق �� �ض��اي��ا ال �� �ش��رع �ي��ة م ��ن ال� �ن� �ظ ��ام ال� �ع ��ام.
�أ�سباب الطعن:
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	ال� �ق ��رار ال �ط �ع�ين جم �ح��ف ب �ح��ق الطاعنوخم��ال��ف ل�ل�أ��ص��ول وال �ق��ان��ون وم�ستوجب
النق�ض ب�سبب:
	احلكم زيادة على طلبات املدعية حيث �أناملحكمة حكمت بالفائدة القانونية اعتبار ًا
من تاريخ االدع��اء وحتى ال��وف��اء واملدعية
تطلب ذلك.
في ال�شكل:
 مل��ا ك��ان ال�ط�ع��ن م �ق��دم ا� �ص��و ًال وم�ستوفل�شرائطه فهو مقبول �شك ًال.
النظر يف الطعن:
 لئن كانت املدعية قد طلبت يف ا�ستدعاءدع��واه��ا الفائدة من تاريخ املطالبة حتى
تاريخ الوفاء وبخالف ما ج��اء يف �أ�سباب
الطعن �إال �أن ��ه مم��ا ال ج ��دال فيه �أن كل
مبلغ ي�ستحقه الدائن ب�سبب ت�أخر املدين
عن وفاء التزامه هو بحكم القانون املدين
من الفائدة (امل��ادة /227/مدين) ومعلوم
�شرع ًا �أن الفائدة عني الربا وال�شك كما
�أو�ضحه مف�ص ًال الأ�ستاذ �سعدي �أبو حبيب
يف كتابه (الفائدة �أو الربا).
 وكانت الفائدة ال تطبق يف الق�ضايا ال�شرعيةلتعار�ضها من حيث املبد�أ مع احلكم ال�شرعي
الذي يوجب املهر دون زيادة واالجتهاد املدين
ال ي�صلح حجة يف هذه امل�س�ألة ال�سيما حني
يتعلق البحث يف حكم �شرعي (التذكرة –
اجلزء الثاين – �ص  -292الأ�ستاذ �سعدي
�أبو حبيب).
 وملا كانت م�س�ألة بحث الفائدة يف الق�ضاياال�شرعية من النظام العام.
 -ومل��ا ك��ان امل��دع��ى عليه مل ي �ج��ادل يف حق

ق�ضاء المحاكم 5 -

املدعية مبهرها ومل يبد �أي دفع حول ذلك
مما يجعل املدعية م�ستحقة ملهرها املعجل
وامل�ؤجل قد �أ�صاب القرار يف ق�ضاءه لهذه
اجلهة دون االلزام بالفائدة للأ�سباب املنوع
عنها �أعاله.
 ك ��ان ��ت ال� ��دع� ��وى ج� ��اه� ��زة ل �ل �ف �� �ص��ل يفمو�ضوعها.
لذلك وعم ًال ب�أحكام ال�م��واد  /251/وما
بعدها �أ�صول محاكمات مدنية.
لذلك
تقرر باالتفاق:
 -1قبول الطعن �شك ًال.
 -2قبول الطعن مو�ضوع ًا وجزئي ًا لغري الأ�سباب
ال ��واردة يف الئحة الطعن واحل�ك��م ب�إلغاء
الفائدة القانونية املذكورة يف عجز الفقرة
الأوىل من القرار املطعون فيه فقط وت�صديق
القرار فيما عدا ذلك.
 -3م�صادرة ن�صف ر�سم الت�أمني و�إعادة الباقي
مل�سلفه �أ�صو ًال.
 -4ت�ضمني الطاعن الر�سم وامل�صاريف.
� -5إعادة ملف الدعوى �إىل مرجعه �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  845لعام 2017
قرار 870 :لعام 2017
تاريخ 2017/10/2
محكمة النق�ض – الغرفة ال�شرعية.
ال���س��ادة :مح�سن الخطيب – �سامر �أبو
ال�شامات – عبد الرحمن ال�شريف.
المبد�أ :تحكيم – �صالحية الحكمين
– ���س��ل��ط��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��م��ه��ري��ن وع��ل��ى
ال��م��ع��ت��ر���ض – قناعتهما � -إ����س���اءة.

� -1إن �صالحية الحكمين تمتد �إلى كامل المهر
المعجل والم�ؤجل ولو كان المعجل مقبو�ضاً.
� -2إن ت �ق��دي��ر الإ�� � �س � ��اءة وم � ��دى انعكا�س
�أث��ره��ا ف��ي المهر ه��و �أم��ر مو�ضوعي منوط
ب �ق �ن��اع��ة ال �ح �ك �م �ي��ن ،وال ي��دخ��ل ف ��ي رقابة
م�ح�ك�م��ة ال �م��و� �ض��وع ،وال م�ح�ك�م��ة النق�ض.
�أ�سباب الطعن:
 -1كان على املحكمة م�صدرة القرار املطعون
فيه �أن تقرر هدر تقرير احلكمني و�إعادة
التحكيم نظر ًا لتدخل احلكمني مبعجل املهر
واع�ف��اء ال��زوج من ق�سم منه فاملعجل حق
ثابت للزوجة ال يجوز حرمانها من �أي جزء
منه وهي ت�ستحقه مبجرد العقد ال�صحيح.
 -2مل تعط املحكمة فر�صة للطاعنة لإثبات
حقها بامل�صاغ الذهبي.
النظر في الطعن:
�أو ًال في ال�شكل :الطعن قدم �ضمن الميعاد
القانوني م�ستوفي ًا كافة ال�شرائط ال�شكلية لذا
فهو مقبول �شك ًال.
في المو�ضوع:
حيث �أن �صالحية الحكمين تمتد �إلى كامل
المهر المعجل وال �م ��ؤج��ل ول��و ك��ان المعجل
مقبو�ض ًا.
وحيث �أن تقدير الإ� �س��اءة وم��دى انعكا�س
اثرها في المهر �أمر مو�ضوعي منوط بقناعة
الحكمين وال يدخل تحت رقابة محكمة المو�ضوع
وال محكمة النق�ض.
وحيث �أن الحكمين انتهيا �إلى �أن الإ�ساءة
م�شتركة بين الزوجين ثم قررا التفريق على
اع �ف��اء ال ��زوج م��ن ج��زء م��ن المعجل وكامل
الم�ؤجل وهذه النتيجة تتوافق مع احكام الفقرة
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الثانية من المادة � 114أحول �شخ�صية لذا يكون
ال�سبب الأول من �أ�سباب الطعن م�ستوجب الرد
لعدم قيامه على �أ�سا�س قانوني.
وح�ي��ث �أن محكمة ال�م��و��ض��وع ردت طلب
الطاعنة لجهة الم�صاغ الذهبي دون �أن تناق�ش
مفاعيل و�أثار فواتير الم�صاغ الأ�صولية المبرزة
من قبل الطاعنة بجل�سة  2016/11/9لذا يكون
القرار لهذه الجهة في غير محله القانوني
وم�ستوجب ًا للنق�ض وهذا يتيح للطاعنة �إعادة
ابداء دفوعها و�أدلتهما المتعلقة بالم�صاغ �أمام
محكمة المو�ضوع.
في الحكم:
لذلك وعم ًال بالمادة  /251/وما بعدها من
قانون �أ�صول المحاكمات رقم  /1/لعام 2016
فقد
لذلك تقرر باالتفاق:
 -1قبول الطعن �شك ًال.
 -2قبول الطعن مو�ضوع ًا وجزئي ًا ونق�ض الفقرة
احلكمية الثامنة فقط من القرار املطعون
فيه.
 -3رف�ض الطعن فيما �سوى ذلك.
 -4م�صادرة ربع ت�أمني الطعن و�إعادة الباقي
مل�سلفه وفق الأ�صول.
� -5إع��ادة ملف الدعوى �إىل مرجعه املخت�ص
�أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  934لعام 2017
قرار 905 :لعام 2017
تاريخ 2017/10/2
محكمة النق�ض – الغرفة ال�شرعية.
ال���س��ادة :مح�سن الخطيب – �سامر �أبو
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ال�شامات – عبد الرحمن ال�شريف.
المبد�أ :طالق – تعلقه بحق اهلل – نظام
عام – وجوب تثبيته والتحقيق فيه-
وقوعه يمنع �سماع التفريق -تو�صيفه.
ُ -1ي�ع��د ال�ط�لاق م��ن ال�ن�ظ��ام ال �ع��ام ،لتعلقه
ب�ح�ق��وق اهلل ت �ع �اّل��ى ،ف�م�ت��ى وق ��ع م�ستوفياً
� � �ش� ��رائ � �ط� ��ه وج � � ��ب ت� �ث� �ب� �ي� �ت ��ه دون ط� �ل ��ب.
 -2يجب على القا�ضي التحقق والتحقيق
ف��ي ق�ضايا ال�ط�لاق وقبل ال�سير ب�إجراءات
دع��وى التفريق لل�شقاق ،والتثبت فيما �إذا
ك ��ان ق��د وق ��ع �أم ال .ف� ��إن ث �ب��تُ ل��دي��ه انتهت
الحاجة لل�سير ب��إج��راءات التفريق لل�شقاق.
 -3ب� �م� �ج ��رد اط� �ل ��اع ال� �ق ��ا�� �ض ��ي ع� �ل ��ى �أم� ��ر
ال �ط�لاق ي�ج��ب ع�ل�ي��ه ال�ب�ح��ث ف�ي��ه واعطائه
ال� ��و� � �ص� ��ف ال� ��� �ص� �ح� �ي ��ح �إذا ث � �ب� ��ت ل� ��دي� ��ه.
�أ�سباب الطعن:
 -1ت�سرع احلكمان بتقدمي تقريرهما وكان
يتوجب الوقوف �أكرث على �أ�سباب اخلالف
الذي تتحمل الزوجة م�س�ؤوليته كاملة وكان
يتوجب اع�ف��اء الطاعن م��ن م��ا تبقى من
املهر.
 -2املطعون �ضدها �أقرت بقب�ض ثمامنائة �ألف
من املعجل �أما الباقي فهو ثمن مفرو�شات
وم�صاغ حملها دعوى �أخرى.
 -3ال ميكن الركون لأقوال ال�شهود.
 -4املطعون �ضدها تقدمت ب�أكرث من دعوى
وح�صلت على حقوقها ولي�س لها املطالبة
بها من جديد وهناك دعوى جهاز ودعوى
معجل ونفقة ودعوى تثبيت طالق وهذا ثابت
ب�أوراق الدعوى.
النظر في الطعن:

ق�ضاء المحاكم 7 -

�أو ًال يف ال�شكل :الطعن ق��دم �ضمن امليعاد
القانوين م�ستكم ًال كافة ال�شروط ال�شكلية
لذا فهو مقبول �شك ًال.
ثاني ًا :يف املو�ضوع :حيث �أن الطالق من النظام
العام لتعلقه بحقوق اهلل تعاىل ومتى وقع
م�ستوفي ًا ل�شرائطه وجب تثبيته ولو بدون
طلب (ق ��رار نق�ض �شرعي � /1/أ�سا�س
 /223/قرار  /396/تاريخ 1983/5/29
املر�شد يف قانون الأح��وال ال�شخ�صية –
القاعدة  – 513ال�صفحة .)317
وح�ي��ث �أن ال�م�ط�ع��ون ��ض��ده��ا �أ� �ش��ارت في
ا�ستدعاء دع��واه��ا �إال �أن الطاعن �أق��دم على
طالقها وطردها من منزله ...ثم عادت وكررت
ذلك بمذكرتها المبرزة من قبل وكيلها بجل�سة
 2017/3/19حيث جاء فيها (فالموكلة طردها
زوجها من منزله بغير حق وطلقها.)..
وحيث �أن على القا�ضي التحقيق في ق�ضايا
الطالق (نق�ض �شرعي �أ�سا�س  185قرار 174
ت��اري��خ  – 1966/4/25المرجع ال�سابق –
القاعدة  – 519ال�صفحة .)321
وحيث �أن الأم��ر وف��ق م��ا �سلف بيانه فقد
كان على القا�ضي م�صدر القرار الطعين وقبل
ال�سير ب ��إج��راءات التفريق لل�شقاق البحث
والتحقيق بالطالق الم�شار �إليه وما �إذا كان
واقع ًا حق ًا �أم ال ف�إن ثبت لديه انتهت الحاجة
لل�سير ب�إجراءات التفريق لل�شقاق �إذ �أن وقوع
الطالق يمنع �سماع دعوى التفريق.
وحيث �أن االجتهاد م�ستقر على �أنه بمجرد
اط�ل�اع القا�ضي على ال �ط�لاق يتوجب عليه
البحث فيه واعطائه الو�صف ال�صحيح فيما لو

ثبت لديه.
وحيث �أن القا�ضي م�صدر القرار لم يفعل
ذل��ك ول��م يبحث ف��ي ال �ط�لاق ال�م���ش��ار �إليه
لتثبيته �أو نفيه لذا يكون القرار الطعين �سابق ًا
لأوان��ه ومبني ًا على مخالفة للقانون وبالتالي
يتوجب نق�ض القرار واعادته لمرجعه للتحقيق
بالطالق.
وحيث �أن نق�ض هذا القرار لمخالفة النظام
العام يحول دون البحث ب�أ�سباب الطعن المثارة
من قبل الطاعن لعدم الجدوى وبالتالي يحق له
�إثارة كافة دفوعه �أمام المحكمة مجدد ًا.
في الحكم:
لذلك وعم ًال ب�أحكام المادة  /251/وما
بعدها من قانون �أ�صول المحاكمات  /1/لعام
2016
لذلك
تقرر بالإجماع
 -1قبول الطعن �شك ًال.
 -2قبول الطعن مو�ضوع ًا ونق�ض القرار املطعون
فيه.
 -3اعادة ت�أمني الطعن مل�سلفه �أ�صو ًال.
 -4الر�سوم وامل�صاريف بعهدة الفريق اخلا�سر
من حيث النتيجة.
� -5إع� ��ادة م�ل��ف ال��دع��وى مل��رج�ع��ه املخت�ص
�أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  913لعام 2017
قرار 927 :لعام 2017
تاريخ 2017/10/16
محكمة النق�ض – الغرفة ال�شرعية.
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ال���س��ادة :مح�سن الخطيب – �سامر �أبو
ال�شامات – عبد الرحمن ال�شريف.
ال��م��ب��د�أ :تحكيم – مجل�س عائلي –
وج��وب �أن يكون بقرار من القا�ضي –
بطالن – نظام عام – معجل مهر – عدم
ت�سديده – وج��وب النفقة – متابعة
ن�شوز – نفقة الكفاية – حق الحياة.
� -1إن تعيين الحكمين  ،وتحديد المجل�س
ال�ع��ائ�ل��ي الأول ال ي�م�ك��ن �أن ي�ت��م دون قرار
م��ن القا�ضي ال��ذي يبا�شر ال��دع��وى ،ويدون
ه��ذا ال�ق��رار على �ضبط المحاكمة ،وبجل�سة
ع�ل�ن�ي��ة ي�ح���ض��ره��ا الأط � � ��راف �أو وك�ل�ا�ؤه ��م
وال يمكن �أن يتم خ��ارج ال��دع��وى و�إال عدت
الإج � � ��راءات ب��اط �ل��ة وم ��ا ب �ن��ي ع�ل�ي�ه��ا باطل.
� -2إن ع� � � ��دم ت� ��� �س ��دي ��د م� �ع� �ج ��ل ال �م �ه ��ر
ل � �ل� ��زوج� ��ة ي �ج �ع �ل �ه��ا م �� �س �ت �ح �ق��ة للنفقة.
� -3إن ع��دم ط�ل��ب ال ��زوج ل��زوج�ت��ه للمتابعة
يجعلها م�ستحقة للنفقة ولو لم يثبت الطرد.
 -4الن�شوز الموجب لقطع النفقة ال يتحقق
�إال ب �م��وج��ب ق� � ��رار م ��ن رئ �ي ����س التنفيذ.
 -5ن�ف�ق��ة ال �ك �ف��اي��ة الب ��د م�ن�ه��ا م�ه�م��ا كانت
ح��ال ال ��زوج ال�م��ادي��ة لتعلقها ب�ح��ق الحياة.
�أ�سباب الطعن:
� -1إن الإ�ساءة تقع بكاملها على الزوجة ومع
ذلك احلكمان حمال الطاعن جزء كبري من
امل�ؤجل.
 -2مل يبذل احلكمان اجلهد للإ�صالح ومل
يتق�صيا �أ�سباب اخلالف ومل ي�ستمعا لأقوال
الطاعن و�شهوده.
 -3ات�سمت مهمة التحكيم بالعجلة وجاء التقرير
�سابق ًا لأوانه لعدم بلوغ الغاية منه.
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 -4املطعون �ضدها ال ت�ستحق النفقة ومبلغ
النفقة كبري.
 -5مل تكلف ط��ريف ال��دع��وى الب��داء �أقوالهم
الأخرية.
النظر في الطعن:
�أو ًال :في ال�شكل:
الطعن قدم �ضمن الميعاد القانوني م�ستوفي ًا
�شرائطه ال�شكلية لذا فهو مقبول �شك ًال.
ثاني ًا :في المو�ضوع:
حيث �أن المخالفة المتعلقة بالنظام العام
تثيرها المحكمة من تلقاء نف�سها ولو لم تثار
من الأطراف.
وحيث �أن المجل�س العائلي الأول انعقد بتاريخ
 2016/12/20بمعرفة الحكمين محمود..
وموفق  ...دون �أن يتخذ القا�ضي م�صدر القرار
المطعون فيه �أي قرار بذلك ولم يعرف كيف
تم ذلك بالدعوى كانت لجل�سة 2016/12/20
ال�ستجواب الأط� ��راف فتم ان�ع�ق��اد المجل�س
العائلي الأول ولم يتم اال�ستجواب.
وحيث �أن تعيين الحكمين وتحديد المجل�س
العائلي الأول ال يمكن �أن يتم دون ق��رار من
القا�ضي ال��ذي يبا�شر ال��دع��وى وت��دوي��ن هذا
القرار على �ضبط المحاكمة وبجل�سة علنية
يح�ضرها الأط��راف او وكالئهم وال يمكن �أن
يتم ذلك خارج الدعوى وكان حدث ف�إن هذا
االج��راء ال يعتد به لبطالنه وال ينتج عنه �أي
�أث��ر قانوني لمخالفته النظام العام وبالتالي
فالإجراءات الالحقة له باطلة كونها بينت على
�إج��راء باطل وعليه مخالفة القانون المبنية
على مخالفة النظام العام توجب نق�ض القرار
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الطعين لجهة الفقرات الحكمية الأولى والثانية
والثالثة وال�سابعة المتعلقة بطلب التفريق.
وحيث �أن البحث ب�أ�سباب الطعن الثالثة
والأول���ى ل��م يعد مجدي ًا بعد �أن تقرر نق�ض
القرار لجهة طلب التفريق ل�سبب تتعلق بالنظام
العام.
وحيث �أن عدم ت�سديد معجل المهر يجعل
ال��زوج��ة م�ستحقة للنفقة وكذلك ع��دم طلب
الزوج زوجته للمتابعة يجعلها م�ستحقة للنفقة
ولو لم يثبت الطرد وكانت حالة الن�شوز الموجبة
لقطع النفقة ال تتحقق �إال بموجب قرار رئي�س
التنفيذ مع الإ�شارة �إلى انه ال يوجد في الملف
ما يدل على �أن معجل المهر مقبو�ض.
وحيث �أن النفقة المحكوم بها هي بحدود
نفقة الكفاية التي البد منها مهما كانت حالة
الزوج المادية لتعلقها بحق الحياة كذا ف�سبب
الطعن الرابع ال يرد على القرار الطعين.
وح�ي��ث �أن ط��رف��ي ال��دع��وى ح�ضرا جل�سة
 2017/4/18وهي جل�سة النطق بالحكم و�أدلى
كل منهم بما لديه لذا ف�سبب الطعن الخام�س
في غير محله القانوني.
في الحكم:
لذلك وعم ًال ب�أحكام المواد  251وما بعدها
من قانون �أ�صول المحاكمات رقم  /1/لعام
2016
لذلك
تقرر بالإجماع
 -1قبول الطعن �شك ًال.
 -2قبول الطعن مو�ضوع ًا وجزئي ًا ونق�ض القرار
املطعون فيه جلهة الفقرات احلكمية الأوىل

والثانية والثالثة وال�سابعة فقط.
 -3رف�ض الطعن فيما �سوى ذلك.
 -4م�صادرة ربع ت�أمني الطعن و�إعادة الباقي
مل�سلفه.
 -5الر�سوم وامل�صاريف بعهدة الفريق اخلا�سر
من حيث النتيجة.
 -6اع��ادة ملف الدعوى �إىل مرجعه املخت�ص
�أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  939لعام 2017
قرار 933 :لعام 2017
تاريخ 2017/10/16
محكمة النق�ض – الغرفة ال�شرعية.
ال���س��ادة :مح�سن الخطيب – �سامر �أبو
ال�شامات – عبد الرحمن ال�شريف.
ال���م���ب���د�أ :ت��ح��ك��ي��م – ال��ت��وا���ص��ل بين
زوج��ي��ن غ��ائ��ب��ي��ن – و���س��ائ��ل ات�صال
ح��دي��ث��ة – ب����ذل ال��ج��ه��د  -وج���وب
التوا�صل مع الزوجين �شخ�صي ًا ولي�س
مع الوكالء – �إذن القا�ضي للوكيل ال
يحل محل موكله – الخالف �شخ�صي
بين الزوجين – عدم اعفاء الحكمين
بين بذل الجهد في الإ�صالح – فقدان
تقرير الحكمين �شرائطه القانونية
– �أوالد – تجاوزهم �سن الح�ضانة
– تمثيل الأم لهم بو�صاية �شرعية.
� -1إن ت �ع��ذر ح �� �ض��ور ال��زوج �ي��ن المجل�س
العائلي ب�سبب ظروف الواقع الراهن ال يعفي
م��ن التوا�صل م��ع الغائب منهما م��ن خالل
و�سائل االت�صال الحديثة لتمكينه من �شرح
وجهة نظره في الخالف ومحاولة ا�ستمالته
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ل�ل���ص�ل��ح ل � ��ر�أب ال �� �ص��دع ف��ي الأ�� �س ��رة وع ��ودة
ال�ح�ي��اة ال��زوج�ي��ة �إل��ى م�ستقرها الطبيعي.
-2يجب على الحكمين تق�صي �أ�سباب الخالف
بين الزوجين ،وبذل الجهد لإ�صالح الأ�سرة
ما �أمكن ،ومعرفة �أ�سباب الإ��س��اءة ،وم��ن هو
الم�س�ؤول عنها �إذا ل��م يفلحا ف��ي الإ�صالح؛
وهذا ال يمكن �أن يتم �إ ّال من خالل التوا�صل
مع الزوجين �شخ�صياً ولي�س مع الوكالء فقط.
�-3إن �إذن القا�ضي للوكيل بح�ضور جل�سات
ال �ت �ح �ك �ي��م ال ي ع �ن��ي ب �ح ��ال م ��ن الأح� � ��وال
انتقال الخ�صومة للوكيل ،وال �أن يحل محل
م��ن وك � َّل��ه ف��ي خ�لاف��ه م��ع ال� ��زوج الآخ� ��ر وال
ي�ع�ف��ي الحكمين م��ن ال���س�ع��ي ل�ل�ت��وا��ص��ل مع
الزوجين و�سماع �أقوالهما و�أقوال �شهودهما.
-4ال ي �ع �ت �م��د غ �ي ��اب ال ��زوج� �ي ��ن� ،أو �أق � ��وال
وك �ي��ل �أح��ده �م��ا م �ن �ف��رداً ل�ت�ح��دي��د ولتقرير
ال� �م� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ة ع � ��ن الإ�� � � �س � � ��اءة و�إال ُع� ��دت
الإج � � � � � � � ��راءات �أم� � � � ��ام ال� �ح� �ك� �م� �ي ��ن ق ��ا�� �ص ��رة
وناق�صة ويجعل تقريرهما غير م�ستوفي
�شرائطه ال�ق��ان��ون�ي��ة ،وع�ل��ى ه��ذا االجتهاد.
-5ال تمثل الأم �أوالده��ا الذين ت�ج��اوزوا �سن
الح�ضانة �أم��ام الق�ضاء �إال بموجب و�صاية
��ش��رع�ي��ة �صحيحة م��ن ال�ق��ا��ض��ي ال�شرعي.
�أ�سباب الطعن:
-1الطاعن مقيم يف ال�سويد واملطعون �ضدها
يف م�صر ومل ي�ح���ض��را امل�ج�ل����س العائلي
وجل�سات التحكيم واحلكمان اعتمدا يف
تعذر الإ�صالح على غياب الزوجني وتو�صال
�إىل �أن الإ�ساءة يف معظمها من ال��زوج من
خالل وكيل الزوجة وبذلك مل تتحقق الغاية
التي رمى �إليها ال�شرع من بحث احلكمني يف
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الإ�صالح ور�أب ال�صدع وحتديد امل�س�ؤولية.
-2املحكمة �ألزمت الطاعن بدفع نفقة البنته
ثناء تولد  2001والتي جتاوزت �سن احل�ضانة
خالف ًا للأ�صول والقانون.
-3عدم �أحقية املطعون �ضدها املطالبة بنفقة
الطفل بهاء  ..كونه يقيم مع الطاعن الذي
ينفق عليه.
-4ح ��ق ال��دف��اع مقد�س وه��و م��ن مقت�ضيات
العدالة وعدم متكن الطاعن من الدفاع عن
نف�سه والإدالء بدفوعه كان ب�سبب عدم علمه
بالدعوى �إال بعد احلكم.
النظر في الطعن:
�أو ًال :في ال�شكل:
 الطعن مقدم �ضمن امليعاد القانوين م�ستوفي ًاكافة ال�شرائط ال�شكلية ل��ذا فهو مقبول
�شك ًال.
ثاني ًا :في المو�ضوع:
حيث �أن االج�ت�ه��اد ه��ذه الهيئة ولئن قبل
م�ؤخر ًا الت�ساهل في بع�ض �إج��راءات التحكيم
ب�سبب ظ��روف ال��واق��ع ال��راه��ن التي يمر بها
القطر وم�غ��ادرة الكثيرين �إل��ى خ��ارج القطر
وتعذر ح�ضورهم في مجل�س تحكيم مع ًا �إال �أن
ذلك م�شروط بالتوا�صل مع الغائب منهما عن
طريق و�سائل االت�صال الحديثة ل�شرح وجهة
نظره في الخالف ومحاولة ا�ستمالته لل�صلح
لر�أب ال�صدع في الأ�سرة وعودة الحياة الزوجية
�إلى م�ستقرها الطبيعي.
وحيث �أن الحكمين بينهما في التقرير �أنهما
عقدا عدة جل�سات في المجمع الق�ضائي في
التل تعرفا خاللهما من قبل وكيل الزوجة على
�أ�سباب ال�شقاق وتعذر عليهما الإ�صالح بين
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الزوجين لغيابهما وتبين لهما من خالل وكيل
الزوجة �أن الإ�ساءة معظمها من الزوج و�أ�صر
وكيل الزوجة على التفريق.
وحيث �أن االجتهاد م�ستقر على �أنه يتوجب
على الحكمين تق�صي �أ�سباب الخالف وبذل
الجهد الإ�صالح ور�أب ال�صدع في الأ�سرة �أن
�أمكن ولمعرفة �أ�سباب الإ�ساءة والم�س�ؤول عنها
في حال لم يفلحا ال�صالح بين الزوجين وهذا ال
يمكن �أن يتم �إال من خالل التوا�صل مع الزوجين
�شخ�صي ًا ولي�س مع الوكالء فقط ف�إذن القا�ضي
بح�ضور الوكيل جل�سات التحكيم ال يعني بحال
من الأح��وال انتقال الخ�صومة للوكيل وال �أن
يحل محل موكلته في خالفها ال�شخ�صي مع
زوج �ه��ا وال يعفي الحكمان م��ن ب��ذل الجهد
المطلوب للإ�صالح من خالل ال�سعي للتوا�صل
مع الزوجين ولو عن طريق و�سائل االت�صال
الحديثة و�سماع �أقوالهم و�أقوال �شهودهم ولي�س
من ذلك اعتماد غياب الزوجين لتقرير العجز
ع��ن الإ� �ص�لاح واع�ت�م��اد �أق ��وال وكيل الزوجة
منفرد ًا لتحديد الم�س�ؤولية عن الإ�ساءة لذا ف�إن
الإجراءات �أمام الحكمين �أقل ما يمكن تو�صف
بالتق�صير والنق�ص مما يجعل التقرير غير
م�ستوف ل�شرائطه القانونية وبالتالي فال�سبب
الأول م��ن �أ��س�ب��اب الطعن ي��رد على القرار
الطعين لجهة الفقرة الحكمية الأولى المتعلقة
بالتفريق والفقرات ذات ال�صلة الثانية والثالثة
نظر ًا لقيامها على مخالفة �صريحة للقانون.
وحيث �أن الأم ال تمثل الأوالد اللذين تجاوزا
�سن الح�ضانة �أمام الق�ضاء �إال بموجب و�صاية
�شرعية �صحيحة من القا�ضي ال�شرعي وبالتالي

لي�س للمطعون �ضدها مطالبة الطاعن بنفقة
الطفلة ثناء تولد  2001التي ت�ج��اوزت �سن
الح�ضانة قبل �إقامة الدعوى (نق�ض �شرعي
�أ�سا�س  510لعام  1982قرار المادة � 17أ�صول
محاكمات مدنية لذا �سبب الطعن الثاني يرد
على الفقرة الخام�سة م��ن ال �ق��رار ويتوجب
نق�ضها لجهة الفتاة ثناء فقط ن�ظ��ر ًا لبناء
الحكم بالن�سبة لها على مخالفة للقانون.
وحيث �أن �سبب الطعن الثالث المتعلق بنفقة
الطفل بهاء يت�ضمن منع مو�ضوعي يدلي به
لأول م��رة �أم��ام ه��ذه الهيئة التي هي محكمة
ق��ان��ون وبالتالي ي�خ��رج �أم��ر البحث فيه عن
اخت�صا�صها.
وحيث �أن نق�ض القرار الجهة طلب التفريق
ونفقة الطفلة ثناء يتيح للطاعن �إث��ارة دفوعه
جميعها �أم��ام محكمة المو�ضوع وفي هذا رد
على �سبب الطعن الرابع.
في الحكم:
لذلك وعم ًال بالمادة  251وما بعدها �أ�صول
محاكمات مدنية فقط
لذلك
تقرر بالإجماع
-1قبول الطعن �شك ًال.
-2قبول الطعن مو�ضوع ًا وجزئي ًا ونق�ض القرار
املطعون فيه جلهة الفقرات احلكمية الأوىل
والثانية والثالثة والفقرة احلكمية اخلام�سة
جلهة نفقة الطفلة ثناء فقط.
-3رف�ض الطعن فيما �سوى ذلك.
-4م�صادرة ربع ت�أمني الطعن و�إع��ادة الباقي
مل�سلفه �أ�صو ًال.
-5الر�سوم وامل�صاريف بعهدة الفريق اخلا�سر
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من حيث النتيجة.
�-6إع� � ��ادة م�ل��ف ال��دع��وى مل��رج�ع��ه املخت�ص
�أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  943لعام 2017
قرار 934 :لعام 2017
تاريخ 2017/10/16
محكمة النق�ض – الغرفة ال�شرعية.
ال���س��ادة :مح�سن الخطيب – �سامر �أبو
ال�شامات – عبد الرحمن ال�شريف.
ال��م��ب��د�أ :تحكيم – حكمين ،الأ�صل
اختيارهما من الأقارب – التعذر يوجب
ت�سمية الأباعد –نظام عام –ال ي�ستبدال
ما لم يثبت تخلفهما بعد دعوتهما �أ�صو ًال.
� -1إن اخ �ت �ي��ار ال�ح�ك�م�ي��ن م��ن الأق� � ��ارب هو
الأ� �ص��ل ،وال ي�ع��دل ع��ن ه��ذا ال�م�ب��د�أ بت�سمية
غ�ي��ره�م��ا �إال ف��ي ح ��ال ت �ع��ذر وج ��ود حكمين
م �ن �ه��م ،وه� ��ذا م��ن م�ت�ع�ل�ق��ات ال �ن �ظ��ام العام،
و�إه�م��ال ذل��ك ي ��ؤدي �إل��ى بطالن الإج ��راءات.
 -2على المحكمة �إذا تبين لها وجود من ي�صلح
للتحكيم من الأق��ارب �أن تعمد �إلى دعوتهما
�إل ��ى ال �ع �ن��وان ال �م �ح��دد ل��ه ل�ل�م�ث��ول �أمامها
لمعرفة مدى �صالحية كل منهما لتولي هذه
المهمة حتى �إذا م�ست فيهما �صالحيات تعمد
�إل��ى تحديد موعد المجل�س العائلي الأول.
� -3إن دع� � � ��وة ال �ح �ك �م �ي ��ن م � ��ن الأق � � � ��ارب
ي �ق��ع ع �ل��ى ع ��ات ��ق ال �م �ح �ك �م��ة وت� �ق ��وم بذلك
ع� �ف ��واً ،ول �ي ����س ع �ل��ى ع��ات��ق الأط � � ��راف ،مالم
ي�ت�ع�ه��د �أح� ��د الأط � � ��راف ب�ج�ل�ب��ه للمحكمة.
� -4إن ت�سمية حكمين من الأباعد قبل التثبت
م��ن ع��دم رغ�ب��ة �أو ع��دم �صالحية �أو امتناع
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م��ن ��س�م��ي م��ن الأق � ��ارب ع��ن ق �ب��ول المهمة
وت �ث �ب��ت ذل ��ك ف��ي ��ض�ب��ط ال�م�ح��اك�م��ة يجعل
الإج� ��راء ب��اط�ل ً
ا و��س��اب�ق�اً لأوان ��ه وي� ��ؤدي �إلى
ب�ط�لان ك��اف��ة �إج � ��راءات التحكيم الالحقة.
�أ�سباب الطعن:
 -1احل�ك�م��ان مل يبحثا يف �أ��س�ب��اب ال�شقاق
ومل يبذال امل�ساعي واجلهود للإ�صالح بني
الزوجني ومل يداعيا رغبة الطاعن يف العودة
�إىل احلياة الزوجية ورف�ض الزوجة.
 -2جرى حرمان الطاعن من تعيني احلكمني
من �أق��ارب ال��زوج�ين رغ��م �أهمية ذل��ك يف
الإ�صالح والت�سمية من الأقارب هو الأ�صل.
� -3أن �أ�صرار املطعون �ضدها على التفريق دون
م�سوغ ي�ستوجب اعفاء الطاعن من امل�ؤجل.
 -4املحكمة �ألزمت الطاعن بنفقة مرهقة دون
�إثبات املطعون �ضدها ملقدار دخله وي�ساره.
النظر في الطعن:
�أو ًال – في ال�شكل:
الطعن قدم �ضمن الميعاد القانوني م�ستوفي ًا
ل�شرائطه ال�شكلية لذا فهو مقبول �شك ًال.
ثاني ًا -في المو�ضوع:
حيث �أن االجتهاد م�ستقر على �أن اختيار
الحكمين م��ن الأق���ارب ه��و الأ� �ص��ل وال يعدل
عن هذه المبد�أ ويتم اللجوء �إلى الت�سمية من
غيرهم �إال �أن تعذر وجود حكمين منهم وهذا
�أمر من متعلقات النظام العام ي��ؤدي �إهماله
�إلى بطالن الإجراءات.
وحيث �أن الطاعن ممث ًال بوكيله �صرح بجل�سة
 2017/1/23بوجود حكمين من الأقارب وقام
بت�سميتهم وبين درجة قرابة كل منهم وعنوانه
واعلن ا�ستعداده لجلب المحكم الم�سمى عن
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موكله والتم�س دع��وة المحكم الم�سمى من
الزوجة عن طريق المحكمة فكلفت المحكمة
وك�ي��ل الطاعن لجلب المحكم الم�سمى عن
موكله وبتبليغ المحكم الم�سمى عن الزوجة
بداللة المدعى عليه بجل�سة .2017/2/2
وحيث �أن وكيل المطعون �ضدها �صرح بجل�سة
� 2017/2/2أن المجل�س العائلي لم ينعقد لعدم
ح�ضور المحكمين الأق��ارب وطلب تعينهم من
الأب��اع��د فقرر القا�ضي ب��ذات الجل�سة تعيين
حكمين من الأب��اع��د معل ًال ذل��ك بعدم جدية
وكيل المدعى عليه بتبليغ الحكمين الأقارب.
وحيث �أنه لم يثبت تخلف الحكمين الأقارب
عن الح�ضور ب�صورة قانونية فلم يتم تنظيم
�ضبط بالمجل�س العائلي الذي ح�ضره الزوجان
وتخلف عن ح�ضوره الحكمان وكذلك لم يتم
النداء على المذكورين من قبل المحكمة وتثبيت
تخلفهم عن الح�ضور على �ضبط المحاكمة في
ح��ال ع��دم تنظيم �ضبط م�ستقل باعتبار �أن
موعد المجل�س والجل�سة بذات اليوم والتاريخ
وكذلك لم ي�سئل وكيل الزوج عن المحكم الذي
كلف باح�ضاره.
وحيث �أن على المحكمة وبعد �أن تبين لها
وج��ود م��ن ي�صلح للتحكيم م��ن الأق� ��ارب �أن
تعمد �إلى دعوة كل منهما �إلى العنوان المحدد
له وذل��ك للمثول �أمامها لمعرفة مدى �صالح
كل منهم لتولي مهمة التحكيم ثم �إذا لم�ست
فيهما �صالح ًا تعمد �إلى تحديد موعد المجل�س
العائلي الأول وعليه ف��إن دع��وة الحكمين يقع
على عاتق المحكمة وتقوم بذلك عفو ًا ولي�س
على عاتق الأط��راف با�ستثناء المحكم الذي

يتعهد �أحد الأط��راف جلبه للمحكمة ف��إذا لم
يتم جلب المحكم �أو وردت مذكرته مبلغة
�أ� �ص��و ًال ول��م يح�ضر تثبت المحكمة ذل��ك في
�ضبط المحاكمة وات�خ��ذت من ذل��ك م�سوغ ًا
للت�سمية من غير الأقارب وعليه فالت�سمية من
الأب��اع��د قبل التثبت م��ن ع��دم رغبة �أو عدم
�صالحية �أو امتناع من �سمي من الأق��ارب عن
قبول المهمة وتثبيت ذلك ي �ضبط المحاكمة
يعتبر �إجرا ًء باط ًال و�سابق ًا لأوانه وكان بطالن
تعيين الحكمين ي�ؤدي �إلى بطالن كافة �إجراءات
التحكيم الالحقة وبالتالي ف�سبب الطعن الثاني
يرد على القرار الطعين لجهة طلب التفريق
لكون الحكم فيه بني على مخالفة للقانون
وبالتالي يتوجب نق�ض الفقرة الأول��ى والثانية
والثالثة والرابعة من القرار.
وحيث �أن البحث ب�سببي الطعن الأول والثالث
لم يعد مجدي ًا بعد �أن تقرر نق�ض القرار لجهة
التفريق.
وحيث �أن النفقة التي قدرتها المحكمة
للزوجة وال��ول��د ي��زن ه��ي �ضمن ح��دود نفقة
الكفاية وهي متوجبة على الطاعن مهما كانت
حالته المادية لتعلقها بحق الحياة لذا ف�سبب
الطعن الرابع م�ستوجب للرد لعدم قيامه على
�أ�سا�س قانوني.
في الحكم:
لذلك وعم ًال بالمادة  /251/وما بعدها من
قانون �أ�صول المحاكمات رقم  /1/لعام 2016
فقد.
لذلك
تقرر بالإجماع
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 -1قبول الطعن �شك ًال.
 -2قبول الطعن مو�ضوع ًا وجزئي ًا ونق�ض القرار
املطعون فيه جلهة الفقرات احلكمية الأوىل
والثانية والثالثة والرابعة فقط.
 -3رف�ض الطعن فيما �سوى ذلك.
 -4م�صادرة ربع ت�أمني الطعن و�إعادة الباقي
مل�سلفه �أ�صو ًال.
 -5الر�سوم وامل�صاريف بعهدة الفريق اخلا�سر
من حيث النتيجة.
� -6إع� ��ادة م�ل��ف ال��دع��وى مل��رج�ع��ه املخت�ص
�أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  968لعام 2017
قرار 955 :لعام 2017
تاريخ 2017/10/16
محكمة النق�ض – الغرفة ال�شرعية.
ال���س��ادة :مح�سن الخطيب – م�صطفى
التون�سي – عدنان بازو.
ال��م��ب��د�أ :و���ص��اي��ة – و���ص��ي م��خ��ت��ار –
و���ص��ي ال��ق��ا���ض��ي – ح���االت عزلهما –
�أ���س��ب��اب ج��دي��ة – م�صلحة القا�صر.
 �إن ح� ��االت ع ��زل و� �ص��ي ال�ق��ا��ض��ي تختلفع � ��ن ح � � � ��االت ع � � ��زل ال� ��و� � �ص� ��ي ال� �م� �خ� �ت ��ار.
 ل �ل �ق��ا� �ض��ي �أن ي� �ع ��زل ال ��و�� �ص ��ي المعينم ��ن ق�ب�ل��ه م �ت��ى ر�أى ال�م���ص�ل�ح��ة ف ��ي ذل ��ك.
 �إن ال� � �ع � ��زل م � ��ن ال� ��و� � �ص� ��اي� ��ة الب � � ��د �أني ��رت �ك ��ز ع �ل ��ى �أ�� �س� �ب ��اب ج ��دي ��ة م� ��ن �ش�أنها
�أن ت �ل �ح��ق الأذى ب �م �� �ص �ل �ح��ة ال �ق ��ا� �ص ��ر.
�أ�سباب الطعن:
	-1امل�ح�ك�م��ة مل ت ��رد ع�ل��ى دف ��ع الطاعن
ببطالن وثيقة الو�صاية امل�ستخرجة من
المحامون  -الأعداد  4 ، 3 ، 2 ، 1لعام  - 2018ال�سنة .83

املدعية رنني ملخالفتها املادة � 497أ�صول
حماكمات مدنية.
-2املحكمة م�صدرة ال�ق��رار املطعون فيه مل
ت�س�أل املدعية عن واقعتني مهتمني �أثناء
اال�ستجواب.
-3املحكمة خالفت يف تف�سريها �أحكام الفقرة
/د /من املادة � 178أحوال �شخ�صية واعتربت
اخلالف العائلي بني املدعية والو�صي �سبب ًا
لعزله واحلقيقة ال يوجد خالف عائلي �أو
ق�ضائي و�إمن��ا اخل�لاف الق�ضائي وق��ع بني
املدعية والقا�صر.
-4املحكمة اعتربت �أن الطاعن �أخرج الطفل
من رو�ضة �شاطئ الطفولة واحلقيقة هي
من �أخرجته.
	-5املحكمة اعتربت �أن �صفة الطاعن /
كونه ع�سكري� /سبب ًا لعزله بخالف احلاالت
التي ن�صت عليها ح�صر ًا باملادة � 178أحوال
�شخ�صية وكذلك عدم تقدمي بيان بالرواتب
والأموال التي قب�ضها الطاعن عن القا�صر.
-6الطاعن هو من �أجرى معاملة ال�شهيد بدليل
ح�صوله على بطاقة ال�صراف للقا�صر.
-7املحكمة �سمعت �أق ��وال طالب ال�ع��زل ومل
ت�سمع �أق��وال الو�صي خالف ًا ملا ن�صت عليه
املادة � 190أحوال �شخ�صية.
-8املحكمة حكمت ب�أكرث مما طلبته املدعية.
في ال�شكل:
لما ك��ان ا��س�ت��دع��اء الطعن م�ق��دم �أ�صو ًال
وم�ستوف ل�شرائطه فهو مقبول �شك ًال.
النظر في الطعن:
 ملا كان عزل القا�ضي للو�صي يختلف احلالب�ين الو�صي املختار وو��ص��ي القا�ضي �أما
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الو�صي املختار فله حاالت عرفتها املادة 178
�أحوال �شخ�صية �أما و�صي القا�ضي فله عزله
متى ر�أى امل�صلحة يف ذلك (كتاب الأهلية
والو�صية والرتكات – �صابوين – و�سباعي
�ص  170وم��ا يليها والأب�ي��اين ���ص 118وما
يليها)
 وك��ان احل�ك��م الطعني ق��د ا�ستند يف عزلالطاعن من الو�صاية على ابن �أخيه لوجود
خ�لاف عائلي بني املدعية والو�صي وكونه
ع�سكري متطوع يف اجلي�ش العربي ال�سوري
يدل اعطاءه بكافة ال�صراف لوالدة القا�صر
على عدم قدرته على �إدارة �ش�ؤون القا�صر
ومل يربز للمحكمة الرواتب والأم��وال التي
قب�ضها مما يربر عزله.
 وكان ما ا�ستندت �إليه املحكمة من كون الو�صيع�سكري ال م�برر له يف القانون لأن املادة
� 190أحوال �شخ�صية تو�صي ب�أن العزل من
الو�صاية البد �أن يرتكز على �أ�سباب جدية من
�ش�أنها �أن تلحق الأذى مب�صلحة القا�ضي.
وكانت المحكمة لم ت�ستمع �إلى �أقوال الو�صي
الطاعن ولم تكلفه ببيان ما قب�ضه من �أموال
القا�صر وانفقه عليه.
وكان على المحكمة �أن ت�ستثبت من موجب
ع��زل ال�ط��اع��ن ع��ن ال��و��ص��اي��ة وت�ق�ي��م البينة
ال�شرعية ال�صحيحة وتكلف الو�صي ب�إثبات
ادع��اءه باالنفاق على القا�صر ب�شتى الو�سائل
وفق المواد  470وما بعدها من كتاب الأحكام
ال�شرعية لقدري با�شا والتي يجب الأخذ بها لأن
قانون الأح��وال ال�شخ�صية ال�سوري لم ين�ص
على �أ�صول محا�سبة الو�صي عم ًال بالمادة 305
�أح��وال �شخ�صية ويمكن �إج��راء الخبرة حال

ال�ضرورة.
وكان القا�ضي قد عزل الطاعن من الو�صاية
قبل �أن يقف على حقوق القا�صر وم��ا قب�ضه
الطاعن فيها وما فعل بها وفق ما وجهت �إليه
الفقرة  /2/من المادة � /190/أحوال �شخ�صية
مما يجعل الحكم الطعين �سابق ًا لأوانه وحري ًا
بالنق�ض.
لذلك وعم ًال ب�أحكام ال�م��واد  /251/وما
بعدها �أ�صول محاكمات مدنية
لذلك
تقرر باالتفاق:
-1قبول الطعن �شك ًال.
-2قبول الطعن مو�ضوع ًا ونق�ض القرار املطعون
فيه.
�-3إعادة بدل ت�أمني الطعن.
-4عدم البحث بالر�سوم وامل�صاريف حالي ًا.
�-5إعادة ملف الدعوى �إىل مرجعه �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  982لعام 2017
قرار 967 :لعام 2017
تاريخ 2017/10/16
محكمة النق�ض – الغرفة ال�شرعية.
ال�سادة :مح�سن الخطيب – زي��اد يو�سف
الحمود – عبد الرحمن ال�شريف.
المبد�أ :ب ّينات –قانون البينات –�سريانه
على الق�ضايا ال�شرعية –ن�صاب ال�شهادة.
� -1إن ق��ان��ون ال�ب� ّي�ن��ات رق��م  359ل�ع��ام 1947
يعتبر ن��اف��ذاً ف��ي ال�م�ح��اك��م ال�شرعية عم ً
ال
ب��ال�م��ر��س��وم الت�شريعي رق��م  88ل�ع��ام .1949
 -2ي�شترط الن�صاب ال�شرعي للحكم بال�شهادة،
ف�ل�ي����س ل�ل�ق��ا��ض��ي �أن ي�ح�ك��م ب���ش�ه��ادة الفرد.
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� -3إن تحقق ن�صاب ال���ش�ه��ادة م��ن متعلقات
ال�ن�ظ��ام ال �ع��ام ،فالن�صاب ال�شرعي لل�شهادة
ه��و � �ش��اه��دي��ن �أو � �ش��اه��د واح� ��د وام� ��ر�أت� ��ان.
� -4إن � � �ش � �ه� ��ادة �أرب� � � � ��ع ن� ��� �س ��وة ال يحقق
ال � � �ن � � �� � � �ص� � ��اب ال � � �� � � �ش� � ��رع� � ��ي ل� � �ل� � ��� � �ش� � �ه � ��ادة.
�أ�سباب الطعن:
 -1اعتمدت املحكمة م�صدرة القرار على �أقوال
�شاهدتني قا�صرتني فال�شاهدة �سعاد ..تولد
 1990وال�شاهدة عربية  . ..تولد 1984
والزواج عقد يف عام � 2002أي �أن ال�شاهدة
الأوىل ك��ان عمرها  12ع��ام بتاريخ العقد
والثانية قا�صر لذا فال�شهادة باطلة.
 -2مل ت�أخذ املحكمة ب��أق��وال �شهود الطاعن
جلهة الأ�شياء اجلهازية وامل�صاغ الذهبي
واع�ت�م��دت �أق���وال �شهود امل�ط�ع��ون �ضدها
الباطلة.
 -3ثبت من �أق��وال �شهود املطعون �ضدها �أن
عائلتها و�ضعها املادي �سيء فكيف يقدمون
لها م�صاغ ذهبي كالذي ذكر يف امللف.
النظر في الطعن:
�أو ًال -في ال�شكل:
الطعن قدم �ضمن الميعاد القانوني م�ستكم ًال
ال�شرائط ال�شكلية لذا فهو مقبول �شك ًال.
ثاني ًا -في المو�ضوع:
حيث �أن الطعن ان�صب على الفقرتين الثالثة
والرابعة من القرار المطعون فيه المتعلقتين
بالم�صاغ للقانون.
وح�ي��ث �أن��ه م��ن ال�ث��اب��ت م��ن �ضبط جل�سة
 2016/8/23و� 2016/9/27أن القا�ضي
م�صدر القرار الطعين ا�ستمع في الجل�ستين
المذكورتين ل�شهود المدعية المطعون �ضدها
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وه��م �أرب��ع ن�سوة عربية ....و�سعاد ...وهدى
ومي�سون  ..وا�ستند �إل��ى �أقوالهم للحكم لها
بالم�صاغ الذهبي والأ�شياء الجهازية.
وحيث �أن قانون البينات رقم  /359/لعام
 1947يعتبر ن��اف��ذ ًا ف��ي المحاكم ال�شرعية
عم ًال بالمر�سوم الت�شريعي  /88/لعام 1949
با�ستثناء �أنه يجوز الإثبات بال�شهادة في جميع
الق�ضايا ال�شرعية �إال في الدعاوى ...وي�شترط
الن�صاب ال�شرعي للحكم بال�شهادة فلي�س
للقا�ضي �أن يحكم ب�شهادة ال�ف��رد ...وتحقق
ن�صاب ال�شهادة �أمر يتعلق بالنظام العام وعليه
فالن�صاب ال�شرعي لل�شهادة هو �شاهدين �أو
�شاهد واحد وامر�أتان وبالتالي ف�شهادة �أربع
ن�سوة ال يحقق الن�صاب ال�شرعي لل�شهادة:
(نق�ض �شرعي �أ�سا�س  /490/ق��رار /624/
ت��اري��خ  )1992/8/25ل��ذا ف ��إن بناء الحكم
على البينة الم�شار �إليها ينطوي على مخالفة
للقانون تت�صل بالنظام العام وبالتالي يتوجب
نق�ض الفقرتين الثالثة والرابعة الم�شار �إليها
وكان النق�ض كما هو من متعلقات النظام العام
يغني عن البحث ب�أ�سباب الطعن المثارة.
وال�ه�ي�ئ��ة لتلفت ال�ن�ظ��ر �أن م��ا ق��ام��ت به
المحكمة من تالوة مفردات الم�صاغ الذهبي
والأ�شياء الجهازية من ا�ستدعاء الدعوى على
ال�شاهدتين ه��دى ومي�سون و�أجابتهما ب�أنها
عائدة للمدعية ال ي�أتلف مع الأ�سلوب ال�صحيح
للأدالء بال�شهادة ذلك �أن ال�شاهد هو الذي يبد�أ
باخبار المحكمة �شاهده �أو �سمعه �أو عرفه من
الوقائع المطلوب منه االدالء بال�شهادة حولها
وعلى �ضوء ما يدلي به ال�شاهد تو�صي المحكمة
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قناعتها ب�صدق ال�شهادة �أو ال�شك بها ( نق�ض
�شرعي �أ�سا�س  - /218/قرار  /106/تاريخ
.)1982/3/15
في الحكم:
لذلك وعم ًال بالمادة  /251/وما بعدها من
قانون �أ�صول المحاكمات رقم  /1/لعام 2016
فقد
لذلك
تقرر بالإجماع
 -1قبول الطعن �شك ًال.
 -2ق�ب��ول الطعن م��و��ض��وع� ًا وج��زئ�ي� ًا ونق�ض
الفقرتني احلكميتني الثالثة والرابعة فقط
من القرار املطعون فيه.
 -3رف�ض الطعن فيما �سوى ذلك.
� -4إعادة ت�أمني الطعن مل�سلفه.
 -5الر�سوم وامل�صاريف بعهدة الفريق اخلا�سر
من حيث النتيجة.
� -6إحالة امللف �إىل مرجعه املخت�ص �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1008لعام 2017
قرار 988 :لعام 2017
تاريخ 2017/10/3
محكمة النق�ض – الغرفة ال�شرعية.
ال���س��ادة :مح�سن الخطيب – م�صطفى
التون�سي – عدنان بازو.
المبد�أ� :أ�صول – ف�صل الدعوة دون فتح
جل�سة – بطالن الإج���راء – محكمة
النق�ض – حقها ف��ي ب�سط رقابتها.
�إن ف�صل الدعوى دون فتح جل�سة للمحاكمة
ف��ي ال�ي��وم ال�م�ح��دد لها يحجب ع��ن محكمة
ال �ن �ق ����ض ب �� �س��ط رق��اب �ت �ه��ا ف ��ي ال �ت �ح �ق��ق من

��ص�ح��ة � �ص ��دور ال� �ق ��رار ال �م �ط �ع��ون ف �ي��ه عن
ال �ق��ا� �ض��ي م� ��� �ص ��دره ،وه� � ��ذا م ��ن متعلقات
ال �ن �ظ��ام ال �ع��ام .وي�ج�ع��ل الإج� � ��راءات باطلة.
�أ�سباب الطعن:
 -1الطاعنة اثبتت دع��واه��ا جلهة الأ�شياء
اجلهازية وامل�صاغ الذهبي بثالثة �شهود
واملدعي اع�ترف با�ستجوابه بوجود غرفة
نوم وغرفة �ضيوف ولكن املحكمة مل حتكم
�سوى بغرفة النوم ومل تعدد م�شتمالتها مع
غ�سالة ع��ادي��ة وفر�شة �صوف وامل��دع��ي مل
يقدم بينة معاك�سة.
 -2املحكمة مل تذكر بداية ا�ستحقاق النفقة مع
�أن الطلب عن �أربعة �أ�شهر ن�سبة االدعاء.
في ال�شكل:
 ملا كان الطعن مقدم �أ�صوال ًوم�ستوف ل�شرائطهفهو مقبول �شك ًال.
النظر يف الطعن:
 مل��ا كانت الطاعنة ق��د �أث ��ارت يف ا�ستدعاءطعنها ع��دة �أ�سباب ومطاعن على القرار
املطعون فيه.
 وك��ان تبني �أن الدعوى رفعت للتدقيق �إىليوم  2017/8/30م �إال �أن املحكمة ف�صلت
الدعوى مبوعدها امل�شار �إليه دون �أن تقوم
بفتح جل�سة املحاكمة يف اليوم املذكور ب�شكل
ح�ج��ب ع��ن ه�ي�ئ��ة حم�ك�م��ة ال�ن�ق����ض ب�سط
رقابتها على التحقيق م��ن �صحة �صدور
ال�ق��رار املطعون فيه عن القا�ضي م�صدر
القرار وهذا من متعلقات النظام العام مما
ي�ستدعي نق�ض القرار للبطالن الذي اعرتى
�إجراءات �صدوره وهذا يتيح للطاعنة ابداء
�أ�سباب طعنها جمدد ًا �أمام حمكمة املو�ضوع
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(نق�ض ��س��وري – ق��رار � /2422/أ�سا�س
 /2050/تاريخ 2001/12/30م.
لذلك وعم ًال ب�أحكام المواد  128وما يليها
�أ�صول محاكمات مدنية.
لذلك
تقرر باالتفاق
 -1قبول الطعن �شك ًال.
 -2نق�ض القرار املطعون فيه لغري الأ�سباب
الواردة يف الئحة الطعن.
 -3م�صادرة ت�أمني الطعن.
 -4عدم البحث بالر�سوم وامل�صاريف حالي ًا.
 -5اعادة ملف الدعوى �إىل مرجعه �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1017لعام 2017
قرار 995 :لعام 2017
تاريخ 2017/10/30
محكمة النق�ض – الغرفة ال�شرعية.
ال�سادة :مح�سن الخطيب – زي��اد يو�سف
الحمود – �سامر �أبو ال�شامات.
المبد�أ :ح�ضانة -ان��ه��ا�ؤه��ا -والي��ة –
ع ّلـها -بناء الق�ضاء – تخيير الفتاة.
� -1إن الأ�� �ص ��ل ال � ��ذي �أق� � ��ام ع �ل �ي��ه ال�شارع
ح � � ّ�ق ال �ح �� �ض��ان��ة ه ��و �أن� � ��ه الب � ��د �أن ينتهي
ب �ح��د م �ع �ي��ن ،وي � ��أت� ��ي ب� �ع ��ده ح ��ق ال ��والي ��ة.
 -2ح��ق ال ��والي ��ة ه��و ل�م���ص�ل�ح��ة ال��ول��د قبل
ك� ��ل � � �ش� ��يء ،وي � �ق� ��وم ع �ل��ى ا� �س �ت �غ �ن��اء ال��ول��د
ع ��ن ح �� �ض��ان��ة ال �ن �� �س��اء واح �ت �ي��اج��ه �إل � ��ى من
ي�ت��ول��ى رع��اي �ت��ه واع� � ��داده ل�ل�ح�ي��اة العملية.
 -3ال� �ق� ��� �ض ��اء ال ي �ب �ن��ى ع� �ل ��ى ال� �ع ��واط ��ف،
ب ��ل الب� ��د م ��ن م �ن �ه��ج � �ش��رع��ي ي �� �س �ي��ر عليه.
 -4ال تخ ّير الفتاة بالبقاء لدى �أحد والديها.
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�أ�سباب الطعن:
 -1القرار جاء قا�صر ًا يف التعليل و�صدر ب�سرعة
ومل يناق�ش دفوعنا وخالف ن�ص املادة /146/
�أحوال التي ن�صت على انتهاء ح�ضانة الأم
ميام الفتاة ل�سن اخلام�سة ع�شرة.
 -2املطعون �ضدها فقدت �صفتها كحا�ضنة
وهي بالتايل ال ت�صلح خ�صم ًا يف مواجهة
املوكل وهي غري ملزمة بقوة القانون بت�سليم
املح�ضون بعد جت��اوزه �سن احل�ضانة و�إن
كانت و�صية عليه وعلى ذلك االجتهاد.
 -3املحكمة مل تكن مو�ضوعية يف قرارها الذي
اتخذته بناء على كون القا�صرة متفوقة يف
درا�ستها وهذا ال يعود حل�سن تربية وتوجيه
الأم ال�سيما �أنها تركتها مدة �ست �سنوات
ع�ن��دم��ا ك��ان��ت م��وف��دة المل��ان �ي��ا ومل يف�سر
القرار حرمان الأب من ح�ضانة ابنته ب�سبب
�صحيح.
 -4اخط�أت املحكمة يف تخيري القا�صرة بني
والديها.
وطلب الوكيل :نق�ض القرار.
في القانون:
بالتدقيق ولما كان قانون الأحوال ال�شخ�صية
قد ترك للقا�ضي و�ضع الولد لدى الأ�صلح من
الأم �أو الوالي �إال �أن ذلك منوط بكون الولي غير
الأب.
كما �أن الأ� �ص��ل ال ��ذي �أق ��ام عليه ال�شرع
ال�شريف حق الح�ضانة هو �أنه البد �أن ينتهي
بحد معين وي��أت��ي بعده حق ال��والي��ة ال��ذي لم
يكن �إال لم�صلحة الولد �أو ًال وقبل كل �شيء وهو
يقوم على ا�ستغناء الولد عن ح�ضانة الن�ساء
واحتياجه �إلى من يتولى رعايته واعداده للحياة

ق�ضاء المحاكم 19 -

العملية وكان الق�ضاء ال يبنى على العواطف بل
البد من منهج �شرعي ي�سير عليه.
ولما كانت الطاعنة لم تتذرع بكون الولي
غير م�أمون ولم تح�صل على �إذن المخا�صمة
بحق الوالية بعد �أن انتهت مدة الح�ضانة على
فر�ض �صحة مخا�صمتها له وبكل الأحوال ف�إن
الفتاة ال تخير بالبقاء لدى �أحد والديها وفق ما
ذهب �إليه ال�شرع الحنيف الذي وازن في هذه
الم�س�ألة بين حق الحا�ضنة وحق الولي الأب
وكان ال �شيء في الإ�ضبارة يقدح بواليته.
ول�م��ا ك��ان��ت المحكمة ل��م تعالج ك��ل ذلك
معالجة �سليمة ولم تتحقق الغاية التي هدف
�إليها ال�شرع والقانون مما جعل قرارها معيب ًا
وتنال منه �أ�سباب الطعن.
ولما كانت الدعوى جاهزة للف�صل.
لذلك وعم ًال ب�أحكام المادة  251وما بعدها
من القانون  /1/لعام 2016
لذلك
تقرر بالإجماع
 -1قبول الطعن �شك ًال.
 -2قبول الطعن مو�ضوع ًا ونق�ض القرار الطعني
وتقرير الآتي:
 -2انهاء ح�ضانة املدعى عليها رمية  ...البنتها
بتول  ...تولد  2002/3/8وت�سليمها �إىل
وليها وال��ده��ا امل��دع��ي حم���س��ن� ...أ�صو ًال
ملمار�سة حقه يف الوالية عليها.
� -2إعادة الت�أمني املودع وت�ضمني املدعى عليها
(امل�ط�ع��ون �ضدها) ال��ر��س��وم وامل�صاريف
واحل ��د الأدن� ��ى لأت �ع��اب امل �ح��ام��اة املقررة
قانون ًا.
� -3إعادة اال�ضبارة لم�صدرها �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1071لعام 2017
قرار 1096 :لعام 2017
تاريخ 2017/11/27
محكمة النق�ض – الغرفة ال�شرعية.
ال�سادة :مح�سن الخطيب – زي��اد يو�سف
الحمود – �سامر �أبو ال�شامات.
المبد�أ :مفقود – ثبوت الفقدان – بينّة
�شخ�صية – اعتباره ميت ًا – تاريخ الفقد.
 -1ي � � �ث � � �ب� � ��ت ال� � � � �ف� � � � �ق � � � ��دان ب � ��ال� � �ب� � � ّي� � �ن � ��ة
ال� � � ��� � � �ش� � � �خ� � � ��� � � �ص� � � �ي � � ��ة ال � � �� � � �ص � � �ح � � �ي � � �ح � � ��ة.
 -2الب ّينة ال�شخ�صية ال�صحيحة تكفي لثبوت
واقعة الفقدان ب�شروطها المذكورة في المادة
 /205/ف 2من قانون الأح��وال ال�شخ�صية.
 -3على المحكمة �أن تحكم باعتبار المفقود
ميتاً من اليوم التالي النق�ضاء �أرب��ع �سنوات
م��ن ت��اري��خ ف �ق��دان��ه ،ول�ي����س ب�ت��اري��خ الحكم.
�أ�سباب الطعن:
� -1إن واقعة الوفاة مل تثبت للمحكمة كما جاء
بالقرار حيث امل��ادة � 205أح��وال �شخ�صية
ا�شرتطت �أن يكون امل��دع��ي وف��ات��ه ق��د بلغ
الثمانني من عمره �أو قد يكون م�ضى على
فقدانه �أربع �سنوات �أو �أن يكون قد فقد يف
عمليات حربية و�أن يكون يغلب عليها الهالك
وهذا غري متحقق يف هذه الدعوى.
� -2إن املحكمة ق��د اغفلت ال��رد على دفوع
النيابة العامة مكتفية ب�أنها م�ستحقة للرد
والإهمال.
وق��د طلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن
�شك ًال ومو�ضوع ًا ونق�ض القرار المطعون فيه.
النظر في الطعن:
المحامون  -الأعداد  4 ، 3 ، 2 ، 1لعام  - 2018ال�سنة 83
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لما كانت المحكمة م�صدرة القرار الطعين
قد ا�ستثبتت �صحة دعوى المدعية بفقدان زوجها
المدعو مالك ..وذل��ك بتاريخ 2012/6/20
وذلك بالبينة ال�شخ�صية ال�صحيحة.
وكانت هذه البينة كافية لثبوت واقعة الفقد
ب�شروطها المذكورة في المادة  /205/وبفقرتها
الثانية من قانون الأح��وال ال�شخ�صية �إال �أنه
ك��ان على المحكمة م�صدرة ال�ق��رار الطعين
�أن تحكم باعتبار هذا المفقود ميت ًا في اليوم
التالي النق�ضاء �أربع �سنوات من تاريخ فقدانه
ولي�س بتاريخ الحكم مما يتعين معه نق�ض
الفقرة الحكمية الأول��ى من ال�ق��رار الطعين
جزئي ًا لهذه الجهة فقط لتعلقها بالنظام العام
ورف�ض ال�سبب الأول من �أ�سباب الطعن.
وك��ان ال�سبب الثاني من �أ�سباب الطعن ال
يرد على القرار الطعين كون الجهة الطاعنة
لم تحدد ما هي الدفوع التي اغفلت المحكمة
الرد عليها.
ولما كانت ال��دع��وى جاهزة للف�صل وكان
ما ذكر كاف للرد على مخالفة ال�سيد الرئي�س
ال�سيما و�أن البينة الم�ستمعة هي بينة كاملة
ووا�ضحة ومو�ضوع الدعوى هو لي�س تثبيت وفاة
و�إن�م��ا الحكم بفقدان �شخ�ص وترتيب الأثر
القانوني على فقدانه.
لذلك وعم ًال ب�أحكام المادة  /251/وما
يليها من قانون �أ�صول المحاكمات والقانون
رقم  /1/لعام .2012
لذلك
تقرر بالأكثرية
 -1قبول الطعن �شك ًال.
المحامون  -الأعداد  4 ، 3 ، 2 ، 1لعام  - 2018ال�سنة .83

 -2قبول الطعن مو�ضوع ًا وجزئي ًا ونق�ض الفقرة
احلكمية الأوىل من القرار الطعني جزئي ًا
وتعديلها لت�صبح على ال�شكل التايل:
اعتبار املدعو مالك  ....والدته ....تولد .....
م�سلم – حمل ورقم القيد ...خانة ..مفقود ًا
يف  ....بتاريخ  2012/6/20ب�سبب خطفه
�أثناء حترير �أحد املخطوفني لدى الع�صابات
الإرهابية امل�سلحة واحلكم باعتباره ميت ًا يف
 ...بتاريخ  2016/6/20وت�صديق باقي
الفقرات احلكمية ورد الطعن فيما عدا
ذلك.
 -3ال جمال للبحث يف الر�سم.
� -4إعادة ملف الدعوى ملرجعه �أ�صو ًال.

