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-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 884 لعام 2017

قر�ر: 832 لعام 2017
تاريخ 2017/9/18

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

�لحمود – �سامر �أبو �ل�سامات.
ال�����م�����ب�����داأ: ح�������س���ان���ة- ن���زع���ه���ا – 
وج��������وب ������س�����دور ق��������رار ب����ذل����ك.
ع��������ن��������وة،  ال�������ح���������������ض�������ان�������ة  ت����������ن����������زع  ال   -
ف�������اب�������د م��������ن ���������ض��������دور ق��������������رار ب������ذل������ك.

اأ�سباب الطعن:
باأن  �لنق�س  حمكمة  �جتهاد  خالف  �لقر�ر   -1

ح�سانة �لأم ت�سقط بزو�جها من �أجنبي.
باأن �لطفلة  2- �ملحكمة جتاهلت قر�ر �ملدعية 
يف ح�سانة و�لدتها �لو�رد يف �لقر�ر /213/ 

لعام 2015. 
بقب�سها  �ملدعية  �إق��ر�ر  جتاهلت  �ملحكمة   -3
للطفلة  �ملوكل كنفقة  /150000/ل.���س من 
لعام 2015  �لقر�ر /213/  �لو�رد يف  �سايل 
�ملربز يف �لدعوى وجتاهلت �ملبالغ �ملدفوعة 
مبوجب  حا�سنتها  زوج  �سايل  �لطفلة  جلد 

حو�لت بريدية �سهرً� ف�سهرً�. 
لعدم  �سكاًل  �لدعوى  رد  �ملحكمة  على  كان   -4

�سحة �خل�سومة. 
في القانون:

بالتدقيق ولما كانت �لخ�سومة �سحيحة ما 
د�مت �لمدعية �لأم ل تز�ل حا�سنة لبنتها ول 

تنزع �لح�سانة عنها عتوً� �إنما لبد من �سدور 
قر�ر بذلك.

�لأمر �لذي يتعين معه رد ما جاء بال�سببين 
ل  �لمدعية  �أن  �ثبتو�  �ل�سهود  �أن  كما   )4-1(
في  ج��اء  ما  رد  معه  يتعين  مما  حا�سنة  ت��ز�ل 

�ل�سبب )2(
من جهة �أخرى ولما كانت �لمطعون �سدها 
قد �أقرت بموجب �لقر�ر /213/ �أ�سا�س 94 لعام 
2015 بقب�سها مائة وخم�سون �ألف ليرة �سورية 
من �أهل �لزوج ولكن �لمحكمة �أخرجت من هذ� 
�لمبلغ فقط مائة وخم�سون �ألف ليرة �سورية من 
هذ�  من  �أخرجت  �لمحكمة  ولكن  �ل��زوج  �أه��ل 
ليرة  �ألف  وع�سرون  وخم�س  مائة  فقط  �لمبلغ 
�سورية بناءً� على �إقر�رها بالدعوى رقم �أ�سا�س 
182 وقر�ر 213 لعام 2014 وكان ينبغي عليها 
�أن تح�سم مبلغ )150000( ولي�س )125000(
ينال  �لثالث  بال�سبب  ورد  ما  يجعل  مما  ل.���س 
من �لقر�ر �لطعين ولما كانت �لدعوى جاهزة 
مبلغ  ح�سم  معه  يتعين  �ل��ذي  �لأم���ر  للف�سل 
�لمح�سومة  �لنفقات  مجموع  من   )25000(
في �لفقرتين )2-3( من �لقر�ر و�إ�سافة هذه 

�لبندة �إلى �لفقرتين �لمذكورتين.
وما   /251/ �ل��م��ادة  باأحكام  وع��م��اًل  عليه 

بعدها من �لقانون /1/ لعام 2016. 
لذلك 

تقرر بالإجماع
1- قبول �لطعن �سكاًل.

باإ�سافة  وجزئيًا  مو�سوعًا  �لطعن  قبول   -2

الغرفة ال�شرعية
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و�لثالثة  �لثانية  �لفقرة  بعد  �لتالية  �لعبارة 
وع�سرون  خم�س   25000 مبلغ  )ح�سم  وهي 
�لنفقات  م��ن ح�����س��اب  ���س��وري��ة  ل���رة  �أل���ف 
�ملقررة يف �لفقرتني �ل�سابقتني ل�سهو حمكمة 
�ملو�سوع عن مناق�ستها( ولالأ�سباب �ملذكورة 
فيما  �لطعن  رد  �لقر�ر  هذ�  منت  يف  �أع��اله 

�سوى ذلك.
وت�سمني  �مل����ودع  �ل��ت��اأم��ني  رب���ع  م�����س��ادرة   -3

�لطاعن �لر�سم و�مل�ساريف.
4- �إعادة �ل�سبارة مل�سدرها. 

-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 747 لعام 2017

قر�ر: 848 لعام 2017
تاريخ 2017/10/2

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

�ل�سامات – عبد �لرحمن �ل�سريف.
ال���م���ب���داأ: اأ����س���ول – اخ��ت�����س��ا���ص – 
اأ����س���ي���اء ج���ه���ازي���ة وم�������س���وغ ذه��ب��ي 
و����س���وح���ه.   – ق�������س���ائ���ي  ح���ك���م   –
ل���ل���ق�������ض���اء  االخ�����ت�����������ض�����ا������ص  ي����ن����ع����ق����د   -1
الجهازية  ب���االأ����ض���ي���اء  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  ال�����ض��رع��ي 
وال������م�������������ض������وغ ال�������ذه�������ب�������ي، ���������ض��������واء ك����ان����ت 
بقيمتها.. اأو  ع����ي����ن����اً،  ب����ه����ا  ال���م���ط���ال���ع���ة 
الق�ضائي  ال���ح���ك���م  ���ل  ي���ف�������ضّ ان  ي���ج���ب   -2
ف����ي ال�����ن�����زاع ب���������ض����ورة وا�����ض����ح����ة وج���ل���ي���ة ال 
جهالة.  اأو  غ���م���و����ص،  اأو  ل���ب�������ص،  ي��ع��ت��ري��ه��ا 

اأ�سباب الطعن: 
جميع  �أه���درت  �ل��ق��ر�ر  م�سدرة  �ملحكمة   -1
دون  �ملدعية  �ساقته  ما  و�عتمدت  دفوعنا 

دليل كايف. 

2- �مل�ساغ �ملحكوم به مل يذكر يف �سك �لزو�ج 
ل من ناحية �لعيار �أو �لفروق. 

من  �ملزعوم  �مل�ساغ  �ح�سار  �إثبات  يتم  مل   -3
قبل �ملدعية من منزل ذويها. 

4- �ملطالبة بامل�ساغ لي�س من �خت�سا�س �ملحكمة 
�ل�سرعية نظرً� لكون �ملدعية ت�سرفت به من 
منه  �سيء  �عطت  و�إن  للعالج  نف�سها  تلقاء 

للطاعن فقد كان من ر�سائها. 
�و  �إث��ب��ات��ه��ا  ي��ت��م  5- �ل���س��ي��اء �جل��ه��ازي��ة مل 

تاأكيدها. 
في ال�سكل: 

�لقانونية  �مل���دة  �سمن  م��ق��دم  �ل��ط��ع��ن   -
مقبول  فهو  لذ�  �سر�ئطه  كافة  م�ستوفيًا 

�سكاًل. 
في المو�سوع: 

النظر باأ�سباب الطعن: 
حيث �أن �جتهاد هذه �لمحكمة م�ستقر على �أن 
�لمطالبة بالأ�سياء �لجهازية و�لم�ساغ �لذهبي 
�ل�سرعي  للق�ساء  ب�ساأنها  �لخت�سا�س  ينعقد 
�لمطالبة  �أو  عينًا  بها  �لمطالبة  كانت  �سوء 
�لقر�ر  م�سدرة  �لمحكمة  �أن  وحيث  بقيمتها. 
�سالحياتها  مار�ست  قد  كانت  فيه  �لمطعون 
�إلى  �لأدلة وخل�ست  وتقدير  وزن  في  �لقانونية 
�لذهبي  بالم�ساغ  �لطاعن  ذمة  �ن�سغال  ثبوت 
وق�ست  فيها  �لمطالب  �لجهازية  و�لأ���س��ي��اء 
باإلز�مه  �لقر�ر  من  و�لثامنة  �ل�سابعة  بالفقرة 

بها عينًا وبقيمتها بتاريخ �لتنفيذ. 
�أن يف�سل  وحيث �ن �لحكم �لق�سائي يجب 
في �لنز�ع ب�سورة و��سحة جلية ل يعتريها لب�س 

�أو غمو�س �أو جهالة. 
�لم�ساغ  �أع��ي��ان  ح���دد  �ل��ق��ر�ر  �أن  وح��ي��ث 
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كل  ووزن  عيار  بيان  دون  فيه  �ل�سابعة  بالفقرة 
�لفقرة  في  وكذلك  �أمكن  �أن  وقيمتها  قطعة 
�لثامنة حيث حدد �أعيان �لأ�سياء �لجهازية دون 
يجعل  �أمكن مما  �أن  ثمنها  وبيان  بدقة  و�سفها 
�لقر�ر �لذي ق�سى بالز�م �لطاعن بها عينًا �أو 
بقيمتها بتاريخ �لتنفيذ غير ممكن �لتنفيذ نظرً� 
للجهالة �لتي �عترته فاإذ� لم يت�سادق �لطرفان 
علل �لأعيان �أو قيمتها �أمام د�ئرة �لتنفيذ �أو في 
حال �لمتناع عن �لتنفيذ فاإنه يتعذر على د�ئرة 
�أو  �لم�ساغ  من  قطعة  كل  قيمة  تقدير  �لتنفيذ 
�لأ�س�س �لالزمة لذلك من  �لأ�سياء لعدم و�سع 
�لمو�سوع ب�سكل ناف للجهالة من  قبل محكمة 
حيث �لعيار و�لوزن على �لأقل بالن�سبة للم�ساغ 
وم���ن ح��ي��ث �سكل ول���ون ون���وع ك��ل غ��ر���س من 
�أمكن بما ي�ساعد  �أن  �لأ�سياء �لجهازية وقيمته 
على �لتقدير عند �لختالف �أو �لمتناع لذ� فاإن 
�أ�سباب �لطعن تنال من �لقر�ر لجهة �لفقرتين 

�ل�سابعة و�لثامنة لجهة ما ذكر.
في �لحكم:

لذلك وعماًل باأحكام �لمادة 251 وما بعدها 
من قانون �أ�سول �لمحاكمات �ل�سادر بالقانون 

/1/ لعام 2016. 
لذلك 

تقرر بالإجماع
1- قبول �لطعن �سكاًل.

ونق�س  وج��زئ��ي��ًا  مو�سوعًا  �لطعن  قبول   -2  
من  و�لثامنة  �ل�سابعة  �حلكميتني  �لفقرتني 
يف  �ملذكورة  لالأ�سباب  فيه  �ملطعون  �لقر�ر 

منت �لقر�ر.
3- رف�س �لطعن فيما �سوى ذلك.

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

5- �لر�سم و�مل�ساريف بعهدة �لفريق �خلا�سر 
�إعادة �لإ�سبارة �إىل  من حيث �لنتيجة. 6- 

مرجعها �ملخت�س �أ�سوًل. 
-   -

�لق�سية: �أ�سا�س 813 لعام 2017
قر�ر: 860 لعام 2017

تاريخ 2017/10/2
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.

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

المبداأ: اأ�سول – عدم التو�سع بالدعوى 
ال�سهود  معلومات  م�سدر  عن  – التحري 
نق�ص.  - ال�سخ�ص  �سفر  من  التحقق   –
وعدم  ب��ال��دع��وى،  المحكمة  تو�ضع  ع��دم  اإن   -
�ضوؤالها ال�ضهود عن م�ضدر معلوماتهم، وعدم 
تحققها في اأن ال�ضخ�ص م�ضافراً خارج القطر 
الهجرة  اإدارة  ع��ن  ���ض��ادر  بيان  بموجب  ال  اأم 
للنق�ص.  عر�ضة  ق��راره��ا  يجعل  وال���ج���وازات 

اأ�سباب الطعن: 
و�أن  للمحكمة  تثبت  مل  �ل��وف��اة  و�ق��ع��ة  �إن   -
بلوغ  ��سرتطت  �سخ�سية  �أح��و�ل   205 �ملادة 
�ل�سخ�س ثمانني عامًا �أو �أن يكون قد م�سى 
�أرب��ع  �حل��رب��ي��ة  �لعمليات  يف  ف��ق��د�ن��ه  على 

�سنو�ت. 
في ال�سكل:

�لطعن م�ستوفي ل�سروطه �ل�سكلية فهو مقبول 
�سكاًل. 

لم  �ل��ق��ر�ر  م�����س��درة  �لمحكمة  �أن  ح��ي��ث 
تتو�سع بالدعوى ولم ت�ساأل �ل�سهود عن م�سدر 
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معلوماتهم.
كان  �إذ�  فيما  تبين  لم  �لمحكمة  �أن  وحيث 
�ل�سخ�س م�سافرً� خارج �لقطر �أم ل )بيان من 

�إد�رة �لهجرة و�لجو�ز�ت(.
�أ�سول  لذلك وعماًل باأحكام �لمادة /251/ 

مدنية وما بعدها. 
لذلك

تقرر بالتفاق:
1- قبول �لطعن �سكاًل.

2- قبوله مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر. 
�ملقت�سى  لإج����ر�ء  مل��رج��ع��ه  �مل��ل��ف  �إع����ادة   -3

�لقانوين. 
4- ت�سمني �لطاعن �لر�سم.

5- م�سادرة �لتاأمني.
-   -

�لق�سية: �أ�سا�س 817 لعام 2017
قر�ر: 865 لعام 2017

تاريخ 2017/10/2
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.

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

– ا���س��ت��ب��ع��اده��ا في  ال��م��ب��داأ: ف��ائ��دة 
ال��ق�����س��اي��ا ال�����س��رع��ي��ة – ن��ظ��ام ع���ام .
في  ال���م���ه���ر  ع���ل���ى  ال����ف����ائ����دة  ت���ط���ب���ق  ال   -1
ال��ق�����ض��اي��ا ال�����ض��رع��ي��ة ل��ت��ع��ار���ض��ه��ا م���ع الحكم 
ال�����ض��رع��ي ال����ذي ي��وج��ب ال��م��ه��ر دون زي����ادة. 
ال��م��دن��ي ال ي�����ض��ل��ح ح��ج��ة في  2- االج���ت���ه���اد 
الق�ضايا ال�ضرعية حين يتعلق بحكم �ضرعي.
في  ال������ف������ائ������دة  م�����������ض�����األ�����ة  ب�����ح�����ث  اإن   -3
ال���ق�������ض���اي���ا ال�������ض���رع���ي���ة م����ن ال���ن���ظ���ام ال���ع���ام.

اأ�سباب الطعن: 

�لطاعن  ب��ح��ق  جم��ح��ف  �ل��ط��ع��ني  �ل���ق���ر�ر   -
وم�ستوجب  و�ل��ق��ان��ون  ل��الأ���س��ول  وخم��ال��ف 

�لنق�س ب�سبب: 
�أن  حيث  �ملدعية  طلبات  على  زيادة  �حلكم   -
�عتبارً�  �لقانونية  بالفائدة  حكمت  �ملحكمة 
و�ملدعية  �ل��وف��اء  وحتى  �لدع���اء  تاريخ  من 

تطلب ذلك.
في ال�سكل: 

وم�ستوف  �����س���وًل  م��ق��دم  �ل��ط��ع��ن  ك���ان  مل��ا   -
ل�سر�ئطه فهو مقبول �سكاًل. 

�لنظر يف �لطعن: 
��ستدعاء  يف  طلبت  قد  �ملدعية  كانت  لئن   -
حتى  �ملطالبة  تاريخ  من  �لفائدة  دع��و�ه��ا 
�أ�سباب  يف  ج��اء  ما  وبخالف  �لوفاء  تاريخ 
كل  �أن  فيه  ج���د�ل  ل  مم��ا  �أن���ه  �إل  �لطعن 
�ملدين  تاأخر  ب�سبب  �لد�ئن  ي�ستحقه  مبلغ 
�ملدين  �لقانون  بحكم  هو  �لتز�مه  وفاء  عن 
�لفائدة )�مل��ادة/227/ مدين( ومعلوم  من 
كما  ول�سك  �لربا  عني  �لفائدة  �أن  �سرعًا 
حبيب  �أبو  �سعدي  �لأ�ستاذ  مف�ساًل  �أو�سحه 

يف كتابه )�لفائدة �أو �لربا(.
وكانت �لفائدة ل تطبق يف �لق�سايا �ل�سرعية   -
لتعار�سها من حيث �ملبد�أ مع �حلكم �ل�سرعي 
�لذي يوجب �ملهر دون زيادة و�لجتهاد �ملدين 
ل ي�سلح حجة يف هذه �مل�ساألة ل�سيما حني 
 – )�لتذكرة  �سرعي  حكم  يف  �لبحث  يتعلق 
– �س 292- �لأ�ستاذ �سعدي  �لثاين  �جلزء 

�أبو حبيب(.
-  وملا كانت م�ساألة بحث �لفائدة يف �لق�سايا 

�ل�سرعية من �لنظام �لعام. 
ي��ج��ادل يف حق  �مل��دع��ى عليه مل  ك���ان  ومل���ا   -
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�أي دفع حول ذلك  يبد  �ملدعية مبهرها ومل 
�ملعجل  ملهرها  م�ستحقة  �ملدعية  يجعل  مما 
لهذه  ق�ساءه  يف  �لقر�ر  �أ�ساب  قد  و�ملوؤجل 
�جلهة دون �للز�م بالفائدة لالأ�سباب �ملنوع 

عنها �أعاله.
ك���ان���ت �ل�����دع�����وى ج����اه����زة ل��ل��ف�����س��ل يف   -

مو�سوعها. 
وما   /251/ �ل��م��و�د  باأحكام  وعماًل  لذلك 

بعدها �أ�سول محاكمات مدنية.
لذلك

تقرر بالتفاق:
1- قبول �لطعن �سكاًل. 

2- قبول �لطعن مو�سوعًا وجزئيًا لغر �لأ�سباب 
باإلغاء  و�حل��ك��م  �لطعن  لئحة  يف  �ل���و�ردة 
�لفقرة  �ملذكورة يف عجز  �لقانونية  �لفائدة 
�لأوىل من �لقر�ر �ملطعون فيه فقط وت�سديق 

�لقر�ر فيما عد� ذلك. 
3- م�سادرة ن�سف ر�سم �لتاأمني و�إعادة �لباقي 

مل�سلفه �أ�سوًل. 
4- ت�سمني �لطاعن �لر�سم و�مل�ساريف.

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

�لق�سية: �أ�سا�س 845 لعام 2017
قر�ر: 870 لعام 2017

تاريخ 2017/10/2
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �ل�سرعية.

�أبو  �سامر   – �لخطيب  مح�سن  �ل�����س��ادة:   
�ل�سامات – عبد �لرحمن �ل�سريف.

الحكمين  �سالحية   – تحكيم  المبداأ: 
وع��ل��ى  ال��م��ه��ري��ن  ع��ل��ى  ���س��ل��ط��ت��ه��ا   –
اإ����س���اءة.   - قناعتهما   – ال��م��ع��ت��ر���ص 

1- اإن �ضاحية الحكمين تمتد اإلى كامل المهر 
المعجل والموؤجل ولو كان المعجل مقبو�ضاً. 
انعكا�ص  وم������دى  االإ������ض�����اءة  ت���ق���دي���ر  اإن   -2
اأم��ر مو�ضوعي منوط  ه��و  المهر  ف��ي  اأث��ره��ا 
رقابة  ف���ي  ي���دخ���ل  وال  ال��ح��ك��م��ي��ن،  ب��ق��ن��اع��ة 
النق�ص. م��ح��ك��م��ة  وال  ال��م��و���ض��وع،  م��ح��ك��م��ة 

اأ�سباب الطعن: 
1- كان على �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر �ملطعون 
و�إعادة  �حلكمني  تقرير  هدر  تقرر  �أن  فيه 
�لتحكيم نظرً� لتدخل �حلكمني مبعجل �ملهر 
حق  فاملعجل  منه  ق�سم  من  �ل��زوج  و�ع��ف��اء 
ثابت للزوجة ل يجوز حرمانها من �أي جزء 

منه وهي ت�ستحقه مبجرد �لعقد �ل�سحيح.
لإثبات  للطاعنة  فر�سة  �ملحكمة  تعط  مل   -2

حقها بامل�ساغ �لذهبي.
النظر في الطعن: 

�لميعاد  قدم �سمن  �لطعن  �ل�سكل:  في  �أوًل 
لذ�  �ل�سكلية  �ل�سر�ئط  كافة  م�ستوفيًا  �لقانوني 

فهو مقبول �سكاًل.
في المو�سوع: 

حيث �أن �سالحية �لحكمين تمتد �إلى كامل 
�لمعجل  ك��ان  ول��و  و�ل��م��وؤج��ل  �لمعجل  �لمهر 

مقبو�سًا.
�نعكا�س  وم��دى  �لإ���س��اءة  تقدير  �أن  وحيث 
بقناعة  منوط  مو�سوعي  �أمر  �لمهر  في  �ثرها 
�لحكمين ول يدخل تحت رقابة محكمة �لمو�سوع 

ول محكمة �لنق�س.
�لإ�ساءة  �أن  �إلى  �نتهيا  �لحكمين  �أن  وحيث 
على  �لتفريق  قرر�  ثم  �لزوجين  بين  م�ستركة 
وكامل  �لمعجل  م��ن  ج��زء  م��ن  �ل���زوج  �ع��ف��اء 
�لموؤجل وهذه �لنتيجة تتو�فق مع �حكام �لفقرة 
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�لثانية من �لمادة 114 �أحول �سخ�سية لذ� يكون 
�ل�سبب �لأول من �أ�سباب �لطعن م�ستوجب �لرد 

لعدم قيامه على �أ�سا�س قانوني.
طلب  ردت  �ل��م��و���س��وع  محكمة  �أن  وح��ي��ث 
�لطاعنة لجهة �لم�ساغ �لذهبي دون �أن تناق�س 
مفاعيل و�أثار فو�تير �لم�ساغ �لأ�سولية �لمبرزة 
من قبل �لطاعنة بجل�سة 2016/11/9 لذ� يكون 
�لقانوني  محله  غير   في  �لجهة  لهذه  �لقر�ر 
�إعادة  للطاعنة  يتيح  وهذ�  للنق�س  وم�ستوجبًا 
�بد�ء دفوعها و�أدلتهما �لمتعلقة بالم�ساغ �أمام 

محكمة �لمو�سوع.
في الحكم:

لذلك وعماًل بالمادة /251/ وما بعدها من 
قانون �أ�سول �لمحاكمات رقم /1/ لعام 2016 

فقد
لذلك تقرر بالتفاق:

1- قبول �لطعن �سكاًل.
2- قبول �لطعن مو�سوعًا وجزئيًا ونق�س �لفقرة 
�ملطعون  �لقر�ر  من  فقط  �لثامنة  �حلكمية 

فيه.
3- رف�س �لطعن فيما �سوى ذلك.

�لباقي  و�إعادة  �لطعن  تاأمني  ربع  4- م�سادرة 
مل�سلفه وفق �لأ�سول.

�ملخت�س  مرجعه  �إىل  �لدعوى  ملف  �إع��ادة   -5
�أ�سوًل. 

-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 934 لعام 2017

قر�ر: 905 لعام 2017
تاريخ 2017/10/2

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

�ل�سامات – عبد �لرحمن �ل�سريف.
المبداأ: طالق – تعلقه بحق اهلل – نظام 
فيه-  والتحقيق  تثبيته  وجوب   – عام 
وقوعه يمنع �سماع التفريق- تو�سيفه. 
ُي��ع��د ال��ط��اق م��ن ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام، لتعلقه   -1
م�ضتوفياً  وق���ع  ف��م��ت��ى  ت��ع��اّل��ى،  اهلل  ب��ح��ق��وق 
ط���ل���ب. دون  ت���ث���ب���ي���ت���ه  وج��������ب  �����ض����رائ����ط����ه 
والتحقيق  التحقق  القا�ضي  على  يجب   -2
باإجراءات  ال�ضير  وقبل  ال��ط��اق  ق�ضايا  ف��ي 
اإذا  فيما  والتثبت  لل�ضقاق،  التفريق  دع���وى 
ل��دي��ه انتهت  ث��ب��ُت  ف����اإن  اأم ال.  ك���ان ق��د وق���ع 
لل�ضقاق. التفريق  ب��اإج��راءات  لل�ضير  الحاجة 
اأم�����ر  ال���ق���ا����ض���ي ع���ل���ى  ب���م���ج���رد اط�������اع   -3
ال��ط��اق ي��ج��ب ع��ل��ي��ه ال��ب��ح��ث ف��ي��ه واعطائه 
ل����دي����ه. ث����ب����ت  اإذا  ال���������ض����ح����ي����ح  ال�����و������ض�����ف 

اأ�سباب الطعن: 
وكان  تقريرهما  بتقدمي  �حلكمان  ت�سرع   -1
�خلالف  �أ�سباب  على  �أكرث  �لوقوف  يتوجب 
�لزوجة م�سوؤوليته كاملة وكان  تتحمل  �لذي 
من  تبقى  م��ا  م��ن  �لطاعن  �ع��ف��اء  يتوجب 

�ملهر.
2- �ملطعون �سدها �أقرت بقب�س ثمامنائة �ألف 
مفرو�سات  ثمن  فهو  �لباقي  �أما  �ملعجل  من 

وم�ساغ حملها دعوى �أخرى.
3- ل ميكن �لركون لأقو�ل �ل�سهود.

دعوى  من  باأكرث  تقدمت  �سدها  �ملطعون   -4
�ملطالبة  لها  ولي�س  حقوقها  على  وح�سلت 
ودعوى  جهاز  دعوى  وهناك  جديد  من  بها 
معجل ونفقة ودعوى تثبيت طالق وهذ� ثابت 

باأور�ق �لدعوى.
النظر في الطعن: 
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�مليعاد  �سمن  ق��دم  �لطعن  �ل�سكل:  يف  �أوًل 
�ل�سكلية  �ل�سروط  كافة  م�ستكماًل  �لقانوين 

لذ� فهو مقبول �سكاًل.
ثانيًا: يف �ملو�سوع: حيث �أن �لطالق من �لنظام 
وقع  ومتى  تعاىل  �هلل  بحقوق  لتعلقه  �لعام 
بدون  ولو  تثبيته  وجب  ل�سر�ئطه  م�ستوفيًا 
�أ�سا�س   /1/ �سرعي  نق�س  )ق���ر�ر  طلب 
 1983/5/29 تاريخ   /396/ قر�ر   /223/
�ملر�سد يف قانون   �لأح��و�ل   �ل�سخ�سية – 

�لقاعدة 513 – �ل�سفحة 317(.
�أ����س���ارت في  وح��ي��ث �أن �ل��م��ط��ع��ون ���س��ده��ا 
على  �أق��دم  �لطاعن  �أن  �إل  دع��و�ه��ا  ��ستدعاء 
طالقها وطردها من منزله... ثم عادت وكررت 
ذلك بمذكرتها �لمبرزة من قبل وكيلها بجل�سة 
2017/3/19 حيث جاء فيها )فالموكلة طردها 

زوجها من منزله بغير حق وطلقها..(.
وحيث �أن على �لقا�سي �لتحقيق في ق�سايا 
�أ�سا�س 185 قر�ر 174  �لطالق )نق�س �سرعي 
 – �ل�سابق  �لمرجع   –  1966/4/25 ت��اري��خ 

�لقاعدة 519 – �ل�سفحة 321(.
فقد  بيانه  �سلف  م��ا  وف��ق  �لأم���ر  �أن  وحيث 
كان على �لقا�سي م�سدر �لقر�ر �لطعين وقبل 
�لبحث  لل�سقاق  �لتفريق  ب���اإج���ر�ء�ت  �ل�سير 
�إذ� كان  �إليه وما    �لم�سار  بالطالق  و�لتحقيق 
�لحاجة  �نتهت  لديه  ثبت  فاإن  ل  �أم  و�قعًا حقًا 
�إذ �أن وقوع  لل�سير باإجر�ء�ت  �لتفريق لل�سقاق 

�لطالق يمنع �سماع دعوى �لتفريق.
�أنه بمجرد  �أن �لجتهاد م�ستقر على  وحيث 
عليه  يتوجب  �ل��ط��الق  على  �لقا�سي  �ط���الع 
�لبحث فيه و�عطائه �لو�سف �ل�سحيح فيما لو 

ثبت لديه.
يفعل  لم  �لقر�ر  م�سدر  �لقا�سي  �أن  وحيث 
�إليه  �ل��م�����س��ار  �ل��ط��الق  ف��ي  يبحث  ول���م  ذل���ك 
لتثبيته �أو نفيه لذ� يكون �لقر�ر �لطعين �سابقًا 
وبالتالي  للقانون  مخالفة  على  ومبنيًا  لأو�ن��ه 
يتوجب نق�س �لقر�ر و�عادته لمرجعه للتحقيق 

بالطالق.
وحيث �أن نق�س هذ� �لقر�ر لمخالفة �لنظام 
�لعام يحول دون �لبحث باأ�سباب �لطعن �لمثارة 
من قبل �لطاعن لعدم �لجدوى وبالتالي يحق له 

�إثارة كافة دفوعه �أمام �لمحكمة مجددً�.
في �لحكم:

وما   /251/ �لمادة  باأحكام  وعماًل  لذلك 
بعدها من قانون �أ�سول �لمحاكمات /1/ لعام 

2016
لذلك 

تقرر بالإجماع
1- قبول �لطعن �سكاًل. 

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

3- �عادة تاأمني �لطعن مل�سلفه �أ�سوًل. 
4- �لر�سوم و�مل�ساريف بعهدة �لفريق �خلا�سر 

من حيث �لنتيجة.
�ملخت�س  مل��رج��ع��ه  �ل��دع��وى  م��ل��ف  �إع����ادة   -5

�أ�سوًل. 
-   -

�لق�سية: �أ�سا�س 913 لعام 2017
قر�ر: 927 لعام 2017
تاريخ 2017/10/16

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

 – عائلي  مجل�ص   – تحكيم  ال��م��ب��داأ: 
 – القا�سي  من  بقرار  يكون  اأن  وج��وب 
بطالن – نظام عام – معجل مهر – عدم 
متابعة   – النفقة  وج��وب   – ت�سديده 
الحياة.  حق   – الكفاية  نفقة   – ن�سوز 
المجل�ص  وتحديد   ، الحكمين  تعيين  اإن   -1
قرار  دون  ي��ت��م  اأن  ي��م��ك��ن  ال  االأول  ال��ع��ائ��ل��ي 
ويدون  ال��دع��وى،  يبا�ضر  ال��ذي  القا�ضي  م��ن 
وبجل�ضة  المحاكمة،  �ضبط  على  ال��ق��رار  ه��ذا 
اأو وك���اوؤه���م  ي��ح�����ض��ره��ا االأط��������راف  ع��ل��ن��ي��ة 
عدت  واإال  ال��دع��وى  خ���ارج  يتم  اأن  يمكن  وال 
االإج��������راءات ب��اط��ل��ة وم����ا ب��ن��ي ع��ل��ي��ه��ا باطل.
ال���م���ه���ر  م����ع����ج����ل  ت���������ض����دي����د  ع��������دم  اإن   -2
للنفقة. م�������ض���ت���ح���ق���ة  ي���ج���ع���ل���ه���ا  ل����ل����زوج����ة 
للمتابعة  ل��زوج��ت��ه  ال����زوج  ط��ل��ب  ع���دم  اإن   -3
يجعلها م�ضتحقة للنفقة ولو لم يثبت الطرد.
النفقة ال يتحقق  الن�ضوز الموجب لقطع   -4
التنفيذ.  رئ���ي�������ص  م����ن  ق������رار  ب���م���وج���ب  اإال 
ال��ك��ف��اي��ة الب����د م��ن��ه��ا م��ه��م��ا كانت  ن��ف��ق��ة   -5
الحياة. ب��ح��ق  لتعلقها  ال��م��ادي��ة  ال����زوج  ح���ال 

اأ�سباب الطعن:
ومع  �لزوجة  على  بكاملها  تقع  �لإ�ساءة  �إن   -1
ذلك �حلكمان حمال �لطاعن جزء كبر من 

�ملوؤجل.
ومل  لالإ�سالح  �جلهد  �حلكمان  يبذل  مل   -2
يتق�سيا �أ�سباب �خلالف ومل ي�ستمعا لأقو�ل 

�لطاعن و�سهوده. 
3- �ت�سمت مهمة �لتحكيم بالعجلة وجاء �لتقرير 

�سابقًا لأو�نه لعدم بلوغ �لغاية منه.

ومبلغ  �لنفقة  ت�ستحق  ل  �سدها  �ملطعون   -4
�لنفقة كبر.

�أقو�لهم  لب���د�ء  �ل��دع��وى  ط��ريف  تكلف  مل   -5
�لأخرة.

النظر في الطعن: 
اأوًل: في ال�سكل: 

�لطعن قدم �سمن �لميعاد �لقانوني م�ستوفيًا 
�سر�ئطه �ل�سكلية لذ� فهو مقبول �سكاًل. 

ثانيًا: في المو�سوع: 
�لعام  بالنظام  �لمتعلقة  �لمخالفة  �أن  حيث 
تثار  لم  ولو  نف�سها  تلقاء  من  �لمحكمة  تثيرها 

من �لأطر�ف.
وحيث �أن �لمجل�س �لعائلي �لأول �نعقد بتاريخ 
محمود..  �لحكمين  بمعرفة   2016/12/20
وموفق ... دون �أن يتخذ �لقا�سي م�سدر �لقر�ر 
كيف  يعرف  ولم  بذلك  قر�ر  �أي  فيه  �لمطعون 
تم ذلك بالدعوى كانت لجل�سة 2016/12/20 
�لمجل�س  �ن��ع��ق��اد  فتم  �لأط����ر�ف  ل�ستجو�ب 

�لعائلي �لأول ولم يتم �ل�ستجو�ب.
وحيث �أن تعيين �لحكمين وتحديد �لمجل�س 
من  ق��ر�ر  دون  يتم  �أن  يمكن  ل  �لأول  �لعائلي 
هذ�  وت��دوي��ن  �ل��دع��وى  يبا�سر  �ل��ذي  �لقا�سي 
علنية  وبجل�سة  �لمحاكمة  �سبط  على  �لقر�ر 
�أن  يمكن  ول  وكالئهم  �و  �لأط��ر�ف  يح�سرها 
هذ�  فاإن  حدث  وكان  �لدعوى  خارج  ذلك  يتم 
�أي  عنه  ينتج  ول  لبطالنه  به  يعتد  ل  �لج��ر�ء 
وبالتالي  �لعام  �لنظام  لمخالفته  قانوني  �أث��ر 
فالإجر�ء�ت �لالحقة له باطلة كونها بينت على 
�لمبنية  �لقانون  مخالفة  وعليه  باطل  �إج��ر�ء 
على مخالفة �لنظام �لعام توجب نق�س �لقر�ر 
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�لطعين لجهة �لفقر�ت �لحكمية �لأولى و�لثانية 
و�لثالثة و�ل�سابعة �لمتعلقة بطلب �لتفريق.

�لثالثة  �لطعن  باأ�سباب  �لبحث  �أن  وحيث 
نق�س  تقرر  �أن  بعد  مجديًا  يعد  ل��م  و�لأول����ى 
�لقر�ر لجهة طلب �لتفريق ل�سبب تتعلق بالنظام 

�لعام.
يجعل  �لمهر  معجل  ت�سديد  عدم  �أن  وحيث 
طلب  ع��دم  وكذلك  للنفقة  م�ستحقة  �ل��زوج��ة 
�لزوج زوجته للمتابعة يجعلها م�ستحقة للنفقة 
ولو لم يثبت �لطرد وكانت حالة �لن�سوز �لموجبة 
�إل بموجب قر�ر رئي�س  �لنفقة ل تتحقق  لقطع 
�لتنفيذ مع �لإ�سارة �إلى �نه ل يوجد في �لملف 

ما يدل على �أن معجل �لمهر مقبو�س.
بحدود  هي  بها  �لمحكوم  �لنفقة  �أن  وحيث 
كانت حالة  منها مهما  �لتي لبد  �لكفاية  نفقة 
�لزوج �لمادية لتعلقها بحق �لحياة كذ� ف�سبب 

�لطعن �لر�بع ل يرد على �لقر�ر �لطعين.
جل�سة  ح�سر�  �ل��دع��وى  ط��رف��ي  �أن  وح��ي��ث 
2017/4/18 وهي جل�سة �لنطق بالحكم و�أدلى 
كل منهم بما لديه لذ� ف�سبب �لطعن �لخام�س 

في غير محله �لقانوني.
في �لحكم:

لذلك وعماًل باأحكام �لمو�د 251 وما بعدها 
لعام   /1/ رقم  �لمحاكمات  �أ�سول  قانون  من 

2016
لذلك 

تقرر بالإجماع
1- قبول �لطعن �سكاًل.

2- قبول �لطعن مو�سوعًا وجزئيًا ونق�س �لقر�ر 
�ملطعون فيه جلهة �لفقر�ت �حلكمية �لأوىل 

و�لثانية و�لثالثة و�ل�سابعة فقط.
3- رف�س �لطعن فيما �سوى ذلك.

�لباقي  و�إعادة  �لطعن  تاأمني  ربع  4- م�سادرة 
مل�سلفه.

5- �لر�سوم و�مل�ساريف بعهدة �لفريق �خلا�سر 
من حيث �لنتيجة. 

�ملخت�س  مرجعه  �إىل  �لدعوى  ملف  �ع��ادة   -6
�أ�سوًل.

-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 939 لعام 2017

قر�ر: 933 لعام 2017
تاريخ 2017/10/16

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

�ل�سامات – عبد �لرحمن �ل�سريف.
بين  – ال��ت��وا���س��ل  ت��ح��ك��ي��م  ال���م���ب���داأ: 
ات�سال  و���س��ائ��ل   – غ��ائ��ب��ي��ن  زوج��ي��ن 
ال��ج��ه��د  - وج���وب  – ب����ذل  ح��دي��ث��ة 
ولي�ص  �سخ�سيًا  الزوجين  مع  التوا�سل  
ل  للوكيل  القا�سي  اإذن   – الوكالء  مع 
�سخ�سي  الخالف   – موكله  محل  يحل 
الحكمين  اعفاء  عدم   – الزوجين  بين 
– فقدان  الإ�سالح  في  الجهد  بذل  بين 
القانونية  �سرائطه  الحكمين  تقرير 
الح�سانة  �سن  تجاوزهم   – اأولد   –
�سرعية.  بو�ساية  لهم  الأم  تمثيل   –
المجل�ص  ال���زوج���ي���ن  ح�����ض��ور  ت���ع���ذر  اإن   -1
العائلي ب�ضبب ظروف الواقع الراهن ال يعفي 
خال  م��ن  منهما  الغائب  م��ع  التوا�ضل  م��ن 
�ضرح  من  لتمكينه  الحديثة  االت�ضال  و�ضائل 
وجهة نظره في الخاف ومحاولة ا�ضتمالته 
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ل��ل�����ض��ل��ح ل�����راأب ال�����ض��دع ف���ي االأ�����ض����رة وع����ودة 
الطبيعي.  م�ضتقرها  اإل���ى  ال��زوج��ي��ة  ال��ح��ي��اة 
2-يجب على الحكمين تق�ضي اأ�ضباب الخاف 
االأ�ضرة  الزوجين، وبذل الجهد الإ�ضاح  بين 
هو  وم��ن  االإ���ض��اءة،  اأ�ضباب  ومعرفة  اأمكن،  ما 
االإ�ضاح؛  ف��ي  يفلحا  ل��م  اإذا  عنها  الم�ضوؤول 
وهذا ال يمكن اأن يتم اإاّل من خال التوا�ضل 
مع الزوجين �ضخ�ضياً ولي�ص مع الوكاء فقط. 
جل�ضات  بح�ضور  للوكيل  القا�ضي  اإذن  3-اإن 
ال��ت��ح��ك��ي��م ال ي ع���ن���ي ب���ح���ال م����ن االأح�������وال 
اأن يحل محل  انتقال الخ�ضومة للوكيل، وال 
م��ن وك��لَّ��ه ف��ي خ��اف��ه م��ع ال����زوج االآخ����ر وال 
ل��ل��ت��وا���ض��ل مع  ال�����ض��ع��ي  م��ن  الحكمين  ي��ع��ف��ي 
اأقوالهما واأقوال �ضهودهما.  الزوجين و�ضماع 
اأق������وال  اأو  ال����زوج����ي����ن،  غ���ي���اب  ي��ع��ت��م��د  4-ال 
ل��ت��ح��دي��د ولتقرير  م��ن��ف��رداً  اأح��ده��م��ا  وك��ي��ل 
ُع�����دت  واإال  االإ��������ض�������اءة  ع�����ن  ال���م�������ض���وؤول���ي���ة 
االإج�����������������راءات اأم�����������ام ال���ح���ك���م���ي���ن ق���ا����ض���رة 
م�ضتوفي  غير  تقريرهما  ويجعل  وناق�ضة 
االجتهاد.  ه��ذا  وع��ل��ى  ال��ق��ان��ون��ي��ة،   �ضرائطه 
�ضن  ت��ج��اوزوا  الذين  اأوالده���ا  االأم  5-ال تمثل 
و�ضاية  بموجب  اإال  الق�ضاء  اأم���ام  الح�ضانة 
ال�ضرعي.  ال��ق��ا���ض��ي  م���ن  �ضحيحة  ���ض��رع��ي��ة 

اأ�سباب الطعن: 
�سدها  و�ملطعون  �ل�سويد  يف  مقيم  1-�لطاعن 
�لعائلي  �مل��ج��ل�����س  ي��ح�����س��ر�  ومل  م�سر  يف 
يف  �عتمد�  و�حلكمان  �لتحكيم  وجل�سات 
تعذر �لإ�سالح على غياب �لزوجني وتو�سال 
�ل��زوج من  �لإ�ساءة يف معظمها من  �أن  �إىل 
خالل وكيل �لزوجة وبذلك مل تتحقق �لغاية 
�لتي رمى �إليها �ل�سرع من بحث �حلكمني يف 

�لإ�سالح ور�أب �ل�سدع وحتديد �مل�سوؤولية.
لبنته  نفقة  بدفع  �لطاعن  �ألزمت  2-�ملحكمة 
ثناء تولد 2001 و�لتي جتاوزت �سن �حل�سانة 

خالفًا لالأ�سول و�لقانون. 
بنفقة  �ملطالبة  �ملطعون �سدها  �أحقية  3-عدم 
�لطفل بهاء .. كونه يقيم مع �لطاعن �لذي 

ينفق عليه. 
مقت�سيات  م��ن  وه��و  مقد�س  �ل��دف��اع  4-ح���ق 
�لعد�لة وعدم متكن �لطاعن من �لدفاع عن 
نف�سه و�لإدلء بدفوعه كان ب�سبب عدم علمه 

بالدعوى �إل بعد �حلكم.
النظر في الطعن: 

اأوًل: في ال�سكل:
- �لطعن مقدم �سمن �مليعاد �لقانوين م�ستوفيًا 
مقبول  فهو  ل��ذ�  �ل�سكلية  �ل�سر�ئط  كافة 

�سكاًل.
ثانيًا: في المو�سوع:

قبل  ولئن  �لهيئة  ه��ذه  �لج��ت��ه��اد  �أن  حيث 
�لتحكيم  �إج��ر�ء�ت  بع�س  في  �لت�ساهل  موؤخرً� 
بها  يمر  �لتي  �ل��ر�ه��ن  �ل��و�ق��ع  ظ��روف  ب�سبب 
�لقطر  خ��ارج  �إل��ى  �لكثيرين  وم��غ��ادرة  �لقطر 
وتعذر ح�سورهم في مجل�س تحكيم معًا �إل �أن 
ذلك م�سروط بالتو��سل مع �لغائب منهما عن 
وجهة  ل�سرح  �لحديثة  �لت�سال  و�سائل  طريق 
لل�سلح  ��ستمالته  ومحاولة  �لخالف  في  نظره 
لر�أب �ل�سدع في �لأ�سرة وعودة �لحياة �لزوجية 

�إلى م�ستقرها �لطبيعي.
وحيث �أن �لحكمين بينهما في �لتقرير �أنهما 
في  �لق�سائي  �لمجمع  في  جل�سات  عدة  عقد� 
�لتل تعرفا خاللهما من قبل وكيل �لزوجة على 
بين  �لإ�سالح  عليهما  وتعذر  �ل�سقاق  �أ�سباب 
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�لزوجين لغيابهما وتبين لهما من خالل وكيل 
و�أ�سر  �لزوج  من  معظمها  �لإ�ساءة  �أن  �لزوجة 

وكيل �لزوجة على �لتفريق.
�أنه يتوجب  �أن �لجتهاد م�ستقر على  وحيث 
وبذل  �لخالف  �أ�سباب  تق�سي  �لحكمين  على 
�أن  �لأ�سرة  في  �ل�سدع  ور�أب  �لإ�سالح  �لجهد 
�أمكن ولمعرفة �أ�سباب �لإ�ساءة و�لم�سوؤول عنها 
في حال لم يفلحا ل�سالح بين �لزوجين وهذ� ل 
يمكن �أن يتم �إل من خالل �لتو��سل مع �لزوجين 
�سخ�سيًا ولي�س مع �لوكالء فقط فاإذن �لقا�سي 
بح�سور �لوكيل جل�سات �لتحكيم ل يعني بحال 
�أن  ول  للوكيل  �لخ�سومة  �نتقال  �لأح��و�ل  من 
مع  �ل�سخ�سي  خالفها  في  موكلته  محل  يحل 
�لجهد  ب��ذل  م��ن  �لحكمان  يعفي  ول  زوج��ه��ا 
�لمطلوب لالإ�سالح من خالل �ل�سعي للتو��سل 
�لت�سال  و�سائل  طريق  عن  ولو  �لزوجين  مع 
�لحديثة و�سماع �أقو�لهم و�أقو�ل �سهودهم ولي�س 
من ذلك �عتماد غياب �لزوجين لتقرير �لعجز 
�لزوجة  وكيل  �أق���و�ل  و�ع��ت��م��اد  �لإ���س��الح  ع��ن 
منفردً� لتحديد �لم�سوؤولية عن �لإ�ساءة لذ� فاإن 
�لإجر�ء�ت �أمام �لحكمين �أقل ما يمكن تو�سف 
غير  �لتقرير  يجعل  مما  و�لنق�س  بالتق�سير 
فال�سبب  وبالتالي  �لقانونية  ل�سر�ئطه  م�ستوف 
�لقر�ر  على  ي��رد  �لطعن  �أ���س��ب��اب  م��ن  �لأول 
�لطعين لجهة �لفقرة �لحكمية �لأولى �لمتعلقة 
بالتفريق و�لفقر�ت ذ�ت �ل�سلة �لثانية و�لثالثة 

نظرً� لقيامها على مخالفة �سريحة للقانون.
وحيث �أن �لأم ل تمثل �لأولد �للذين تجاوز� 
�سن �لح�سانة �أمام �لق�ساء �إل بموجب و�ساية 
�سرعية �سحيحة من �لقا�سي �ل�سرعي وبالتالي 

بنفقة  �لطاعن  مطالبة  �سدها  للمطعون  لي�س 
�سن  ت��ج��اوزت  �لتي   2001 تولد  ثناء  �لطفلة 
�سرعي  )نق�س  �لدعوى  �إقامة  قبل  �لح�سانة 
�أ�سا�س 510 لعام 1982 قر�ر �لمادة 17 �أ�سول 
يرد  �لثاني  �لطعن  �سبب  لذ�  مدنية  محاكمات 
ويتوجب  �ل��ق��ر�ر  م��ن  �لخام�سة  �لفقرة  على 
لبناء  ن��ظ��رً�  فقط  ثناء  �لفتاة  لجهة  نق�سها 

�لحكم بالن�سبة لها على مخالفة للقانون.
وحيث �أن �سبب �لطعن �لثالث �لمتعلق بنفقة 
به  يدلي  مو�سوعي  منع  يت�سمن  بهاء  �لطفل 
محكمة  هي  �لتي  �لهيئة  ه��ذه  �أم��ام  م��رة  لأول 
عن  فيه  �لبحث  �أم���ر  ي��خ��رج  وبالتالي  ق��ان��ون 

�خت�سا�سها. 
وحيث �أن نق�س �لقر�ر �لجهة طلب �لتفريق 
دفوعه  �إث��ارة  للطاعن  يتيح  ثناء  �لطفلة  ونفقة 
رد  هذ�  وفي  �لمو�سوع  محكمة  �أم��ام  جميعها 

على �سبب �لطعن �لر�بع.
في �لحكم:

لذلك وعماًل بالمادة 251 وما بعدها �أ�سول 
محاكمات مدنية فقط

لذلك 
تقرر بالإجماع

1-قبول �لطعن �سكاًل.
2-قبول �لطعن مو�سوعًا وجزئيًا ونق�س �لقر�ر 
�ملطعون فيه جلهة �لفقر�ت �حلكمية �لأوىل 
و�لثانية و�لثالثة و�لفقرة �حلكمية �خلام�سة 

جلهة نفقة �لطفلة ثناء فقط.
3-رف�س �لطعن فيما �سوى ذلك.

�لباقي  و�إع��ادة  �لطعن  تاأمني  ربع  4-م�سادرة 
مل�سلفه �أ�سوًل.

5-�لر�سوم و�مل�ساريف بعهدة �لفريق �خلا�سر 
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من حيث �لنتيجة.
�ملخت�س  مل��رج��ع��ه  �ل���دع���وى  م��ل��ف  6-�إع������ادة 

�أ�سوًل.
-   -

�لق�سية: �أ�سا�س 943 لعام 2017
قر�ر: 934 لعام 2017
تاريخ 2017/10/16

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

�ل�سامات – عبد �لرحمن �ل�سريف.
الأ�سل  حكمين،   – تحكيم  ال��م��ب��داأ: 
اختيارهما من الأقارب – التعذر يوجب 
ت�سمية الأباعد – نظام عام – ل ي�ستبدل 
ما لم يثبت تخلفهما بعد دعوتهما اأ�سوًل.
االأق�������ارب هو  م���ن  ال��ح��ك��م��ي��ن  اخ��ت��ي��ار  اإن   -1
االأ���ض��ل، وال ي��ع��دل ع��ن ه��ذا ال��م��ب��داأ بت�ضمية 
ت��ع��ذر وج����ود حكمين  ف���ي ح���ال  اإال  غ��ي��ره��م��ا 
م��ن��ه��م، وه����ذا م���ن م��ت��ع��ل��ق��ات ال��ن��ظ��ام العام، 
واإه��م��ال ذل��ك ي��وؤدي اإل��ى بطان االإج���راءات. 
2- على المحكمة اإذا تبين لها وجود من ي�ضلح 
اإلى دعوتهما  اأن تعمد  االأق��ارب  للتحكيم من 
اأمامها  ل��ل��م��ث��ول  ل���ه  ال��م��ح��دد  ال��ع��ن��وان  اإل����ى 
لمعرفة مدى �ضاحية كل منهما لتولي هذه 
المهمة حتى اإذا م�ضت فيهما �ضاحيات تعمد 
االأول. العائلي  المجل�ص  موعد  تحديد  اإل��ى 
االأق����������ارب  م�����ن  ال���ح���ك���م���ي���ن  دع��������وة  اإن   -3
ي���ق���ع ع���ل���ى ع���ات���ق ال��م��ح��ك��م��ة وت����ق����وم بذلك 
ع���ف���واً، ول��ي�����ص ع��ل��ى ع��ات��ق االأط�������راف، مالم 
للمحكمة. ب��ج��ل��ب��ه  االأط�������راف  اأح�����د  ي��ت��ع��ه��د 
4- اإن ت�ضمية حكمين من االأباعد قبل التثبت 
امتناع  اأو  �ضاحية  ع��دم  اأو  رغ��ب��ة  ع��دم  م��ن 

م���ن ���ض��م��ي م���ن االأق������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 
االإج����راء ب��اط��ًا و���ض��اب��ق��اً الأوان����ه وي����وؤدي اإلى 
الاحقة. التحكيم  اإج�����راءات  ك��اف��ة  ب��ط��ان 

اأ�سباب الطعن: 
�ل�سقاق  �أ���س��ب��اب  يف  يبحثا  مل  �حل��ك��م��ان   -1
بني  لالإ�سالح  و�جلهود  �مل�ساعي  يبذل  ومل 
�لزوجني ومل يد�عيا رغبة �لطاعن يف �لعودة 

�إىل �حلياة �لزوجية ورف�س �لزوجة.
تعيني �حلكمني  �لطاعن من  2- جرى حرمان 
�أق���ارب �ل��زوج��ني رغ��م �أهمية ذل��ك يف  من 

�لإ�سالح و�لت�سمية من �لأقارب هو �لأ�سل.
3- �أن �أ�سر�ر �ملطعون �سدها على �لتفريق دون 

م�سوغ ي�ستوجب �عفاء �لطاعن من �ملوؤجل.
4- �ملحكمة �ألزمت �لطاعن بنفقة مرهقة دون 
�إثبات �ملطعون �سدها ملقد�ر دخله وي�ساره. 

النظر في الطعن: 
اأوًل – في ال�سكل:

�لطعن قدم �سمن �لميعاد �لقانوني م�ستوفيًا 
ل�سر�ئطه �ل�سكلية لذ� فهو مقبول �سكاًل.

ثانيًا- في �لمو�سوع:
�ختيار  �أن  على  م�ستقر  �لجتهاد  �أن  حيث 
يعدل  ول  �لأ���س��ل  ه��و  �لأق����ارب  م��ن  �لحكمين 
من  �لت�سمية  �إلى  �للجوء  ويتم  �لمبد�أ  عن هذه 
�أن تعذر وجود حكمين منهم وهذ�  �إل  غيرهم 
�إهماله  ي��وؤدي  �لعام  �لنظام  متعلقات  من  �أمر 

�إلى بطالن �لإجر�ء�ت.
وحيث �أن �لطاعن ممثاًل بوكيله �سرح بجل�سة 
2017/1/23 بوجود حكمين من �لأقارب وقام 
بت�سميتهم وبين درجة قر�بة كل منهم وعنو�نه 
عن  �لم�سمى  �لمحكم  لجلب  ��ستعد�ده  و�علن 
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من  �لم�سمى  �لمحكم  دع��وة  و�لتم�س  موكله 
�لمحكمة  فكلفت  �لمحكمة  طريق  عن  �لزوجة 
عن  �لم�سمى  �لمحكم  لجلب  �لطاعن  وك��ي��ل 
�لزوجة  عن  �لم�سمى  �لمحكم  وبتبليغ  موكله 

بدللة �لمدعى عليه بجل�سة 2017/2/2.
وحيث �أن وكيل �لمطعون �سدها �سرح بجل�سة 
2017/2/2 �أن �لمجل�س �لعائلي لم ينعقد لعدم 
من  تعينهم  وطلب  �لأق��ارب  �لمحكمين  ح�سور 
تعيين  �لجل�سة  ب��ذ�ت  �لقا�سي  فقرر  �لأب��اع��د 
جدية  بعدم  ذل��ك  معلاًل  �لأب��اع��د  من  حكمين 

وكيل �لمدعى عليه بتبليغ �لحكمين �لأقارب.
وحيث �أنه لم يثبت تخلف �لحكمين �لأقارب 
تنظيم  يتم  فلم  قانونية  ب�سورة  �لح�سور  عن 
�سبط بالمجل�س �لعائلي �لذي ح�سره �لزوجان 
يتم  لم  وكذلك  �لحكمان  ح�سوره  عن  وتخلف 
�لند�ء على �لمذكورين من قبل �لمحكمة وتثبيت 
تخلفهم عن �لح�سور على �سبط �لمحاكمة في 
�أن  باعتبار  م�ستقل  �سبط  تنظيم  ع��دم  ح��ال 
و�لتاريخ  �ليوم  بذ�ت  و�لجل�سة  �لمجل�س  موعد 
وكذلك لم ي�سئل وكيل �لزوج عن �لمحكم �لذي 

كلف باح�ساره.
لها  تبين  �أن  وبعد  �لمحكمة  على  �أن  وحيث 
�أن  �لأق����ارب  م��ن  للتحكيم  ي�سلح  م��ن  وج���ود 
تعمد �إلى دعوة كل منهما �إلى �لعنو�ن �لمحدد 
�سالح  مدى  لمعرفة  �أمامها  للمثول  وذل��ك  له 
لم�ست  �إذ�  ثم  �لتحكيم  مهمة  لتولي  منهم  كل 
فيهما �سالحًا تعمد �إلى تحديد موعد �لمجل�س 
يقع  �لحكمين  دع��وة  ف��اإن  وعليه  �لأول  �لعائلي 
ولي�س  عفوً�  بذلك  وتقوم  �لمحكمة  عاتق  على 
�لذي  �لمحكم  با�ستثناء  �لأط��ر�ف  عاتق  على 

لم  ف��اإذ�  للمحكمة  جلبه  �لأط��ر�ف  �أحد  يتعهد 
مبلغة  مذكرته  وردت  �أو  �لمحكم  جلب  يتم 
في  ذل��ك  �لمحكمة  تثبت  يح�سر  ول��م  �أ���س��وًل 
م�سوغًا  ذل��ك  من  و�ت��خ��ذت  �لمحاكمة  �سبط 
للت�سمية من غير �لأقارب وعليه فالت�سمية من 
عدم  �أو  رغبة  ع��دم  م��ن  �لتثبت  قبل  �لأب��اع��د 
�أو �متناع من �سمي من �لأق��ارب عن  �سالحية 
�لمحاكمة  وتثبيت ذلك ي �سبط  �لمهمة  قبول 
يعتبر �إجر�ًء باطاًل و�سابقًا لأو�نه وكان بطالن 
تعيين �لحكمين يوؤدي �إلى بطالن كافة �إجر�ء�ت 
�لتحكيم �لالحقة وبالتالي ف�سبب �لطعن �لثاني 
�لتفريق  طلب  لجهة  �لطعين  �لقر�ر  على  يرد 
للقانون  مخالفة  على  بني  فيه  �لحكم  لكون 
و�لثانية  �لأول��ى  �لفقرة  نق�س  يتوجب  وبالتالي 

و�لثالثة و�لر�بعة من �لقر�ر.
وحيث �أن �لبحث ب�سببي �لطعن �لأول و�لثالث 
لم يعد مجديًا بعد �أن تقرر نق�س �لقر�ر لجهة 

�لتفريق.
�لمحكمة  قدرتها  �لتي  �لنفقة  �أن  وحيث 
نفقة  ح���دود  �سمن  ه��ي  ي��زن  و�ل��ول��د  للزوجة 
�لكفاية وهي متوجبة على �لطاعن مهما كانت 
ف�سبب  لذ�  �لحياة  بحق  لتعلقها  �لمادية  حالته 
�لر�بع م�ستوجب للرد لعدم قيامه على  �لطعن 

�أ�سا�س قانوني.
في �لحكم:

لذلك وعماًل بالمادة /251/ وما بعدها من 
قانون �أ�سول �لمحاكمات رقم /1/ لعام 2016 

فقد.
لذلك 

تقرر بالإجماع
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1- قبول �لطعن �سكاًل.
2- قبول �لطعن مو�سوعًا وجزئيًا ونق�س �لقر�ر 
�ملطعون فيه جلهة �لفقر�ت �حلكمية �لأوىل 

و�لثانية و�لثالثة و�لر�بعة فقط.
3- رف�س �لطعن فيما �سوى ذلك.

�لباقي  و�إعادة  �لطعن  تاأمني  ربع  4- م�سادرة 
مل�سلفه �أ�سوًل.

5- �لر�سوم و�مل�ساريف بعهدة �لفريق �خلا�سر 
من حيث �لنتيجة.

�ملخت�س  مل��رج��ع��ه  �ل��دع��وى  م��ل��ف  �إع����ادة   -6
�أ�سوًل. 

-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 968 لعام 2017

قر�ر: 955 لعام 2017
تاريخ 2017/10/16

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

�لتون�سي – عدنان بازو.
ال��م��ب��داأ: و���س��اي��ة – و���س��ي م��خ��ت��ار – 
 – عزلهما  ح���الت   – ال��ق��ا���س��ي  و���س��ي 
القا�سر. م�سلحة   – ج��دي��ة  اأ���س��ب��اب 
تختلف  ال��ق��ا���ض��ي  و���ض��ي  ع���زل  ح����االت  اإن   -
ع������ن ح����������االت ع��������زل ال�����و������ض�����ي ال����م����خ����ت����ار.
المعين  ال����و�����ض����ي  ي����ع����زل  اأن  ل���ل���ق���ا����ض���ي   -
م���ن ق��ب��ل��ه م��ت��ى راأى ال��م�����ض��ل��ح��ة ف���ي ذل���ك.
اأن  الب�������د  ال����و�����ض����اي����ة  م������ن  ال������ع������زل  اإن   -
�ضاأنها  م����ن  ج����دي����ة  اأ�����ض����ب����اب  ع���ل���ى  ي���رت���ك���ز 
ال���ق���ا����ض���ر. ب��م�����ض��ل��ح��ة  االأذى  ت���ل���ح���ق  اأن 

اأ�سباب الطعن: 
�لطاعن  دف���ع  ع��ل��ى  ت���رد  مل  �مل��ح��ك��م��ة   -1
من  �مل�ستخرجة  �لو�ساية  وثيقة  ببطالن 

�ملدعية رنني ملخالفتها �ملادة 497 �أ�سول 
حماكمات مدنية.

مل  فيه  �ملطعون  �ل��ق��ر�ر  م�سدرة  2-�ملحكمة 
�أثناء  مهتمني  و�قعتني  عن  �ملدعية  ت�ساأل 

�ل�ستجو�ب.
3-�ملحكمة خالفت يف تف�سرها �أحكام �لفقرة 
/د/ من �ملادة 178 �أحو�ل �سخ�سية و�عتربت 
�خلالف �لعائلي بني �ملدعية و�لو�سي �سببًا 
�أو  عائلي  خالف  يوجد  ل  و�حلقيقة  لعزله 
بني  وق��ع  �لق�سائي  �خل��الف  و�إمن��ا  ق�سائي 

�ملدعية و�لقا�سر.
�لطفل  �أخرج  �لطاعن  �أن  �عتربت  4-�ملحكمة 
هي  و�حلقيقة  �لطفولة  �ساطئ  رو�سة  من 

من �أخرجته. 
/ �لطاعن  �سفة  �أن  �عتربت  �ملحكمة   -5
كونه ع�سكري/ �سببًا لعزله بخالف �حلالت 
�لتي ن�ست عليها ح�سرً� باملادة 178 �أحو�ل 
�سخ�سية وكذلك عدم تقدمي بيان بالرو�تب 
و�لأمو�ل �لتي قب�سها �لطاعن عن �لقا�سر.

6-�لطاعن هو من �أجرى معاملة �ل�سهيد بدليل 
ح�سوله على بطاقة �ل�سر�ف للقا�سر.

ومل  �ل��ع��زل  طالب  �أق���و�ل  �سمعت  7-�ملحكمة 
عليه  ن�ست  ملا  خالفًا  �لو�سي  �أق��و�ل  ت�سمع 

�ملادة 190 �أحو�ل �سخ�سية.
8-�ملحكمة حكمت باأكرث مما طلبته �ملدعية.

في ال�سكل:
�أ�سوًل  م��ق��دم  �لطعن  ����س��ت��دع��اء  ك��ان  لما 

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

للو�سي يختلف �حلال  �لقا�سي  ملا كان عزل   -
�أما  �لقا�سي  وو���س��ي  �ملختار  �لو�سي  ب��ني 
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�لو�سي �ملختار فله حالت عرفتها �ملادة 178 
�أحو�ل �سخ�سية �أما و�سي �لقا�سي فله عزله 
�لأهلية  )كتاب  ذلك  يف  �مل�سلحة  ر�أى  متى 
– و�سباعي  – �سابوين  و�لرتكات  و�لو�سية 
وما  ���س118  و�لأب��ي��اين  يليها  وم��ا  �س 170 

يليها(
عزل  يف  ��ستند  ق��د  �لطعني  �حل��ك��م  وك���ان   -
�أخيه لوجود  �لطاعن من �لو�ساية على �بن 
وكونه  و�لو�سي  �ملدعية  بني  عائلي  خ��الف 
ع�سكري متطوع يف �جلي�س �لعربي �ل�سوري 
يدل �عطاءه بكافة �ل�سر�ف لو�لدة �لقا�سر 
�لقا�سر  �سوؤون  �إد�رة  على  قدرته  على عدم 
�لتي  و�لأم��و�ل  �لرو�تب  للمحكمة  يربز  ومل 

قب�سها مما يربر عزله.
- وكان ما ��ستندت �إليه �ملحكمة من كون �لو�سي 
�ملادة  لأن  �لقانون  يف  له  م��ربر  ل  ع�سكري 
190 �أحو�ل �سخ�سية تو�سي باأن �لعزل من 
�لو�ساية لبد �أن يرتكز على �أ�سباب جدية من 

�ساأنها �أن تلحق �لأذى مب�سلحة �لقا�سي.
وكانت �لمحكمة لم ت�ستمع �إلى �أقو�ل �لو�سي 
�أمو�ل  من  قب�سه  ما  ببيان  تكلفه  ولم  �لطاعن 

�لقا�سر و�نفقه عليه.
ت�ستثبت من موجب  �أن  �لمحكمة  وكان على 
�ل��و���س��اي��ة وت��ق��ي��م �لبينة  ع���زل �ل��ط��اع��ن ع��ن 
باإثبات  �لو�سي  وتكلف  �ل�سحيحة  �ل�سرعية 
�لو�سائل  ب�ستى  �لقا�سر  على  بالنفاق  �دع��اءه 
وفق �لمو�د 470 وما بعدها من كتاب �لأحكام 
�ل�سرعية لقدري با�سا و�لتي يجب �لأخذ بها لأن 
ين�س  لم  �ل�سوري  �ل�سخ�سية  �لأح��و�ل  قانون 
على �أ�سول محا�سبة �لو�سي عماًل بالمادة 305 
حال  �لخبرة  �إج��ر�ء  ويمكن  �سخ�سية  �أح��و�ل 

�ل�سرورة.
وكان �لقا�سي قد عزل �لطاعن من �لو�ساية 
قب�سه  وم��ا  �لقا�سر  حقوق  على  يقف  �أن  قبل 
�إليه  بها وفق ما وجهت  �لطاعن فيها وما فعل 
�لفقرة /2/ من �لمادة /190/ �أحو�ل �سخ�سية 
مما يجعل �لحكم �لطعين �سابقًا لأو�نه وحريًا 

بالنق�س.
وما   /251/ �ل��م��و�د  باأحكام  وعماًل  لذلك 

بعدها �أ�سول محاكمات مدنية
لذلك 

تقرر بالتفاق:
1-قبول �لطعن �سكاًل.

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

3-�إعادة بدل تاأمني �لطعن.
4-عدم �لبحث بالر�سوم و�مل�ساريف حاليًا.
5-�إعادة ملف �لدعوى �إىل مرجعه �أ�سوًل. 

-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 982 لعام 2017

قر�ر: 967 لعام 2017
تاريخ 2017/10/16

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

�لحمود – عبد �لرحمن �ل�سريف.
المبداأ: بّينات – قانون البينات – �سريانه 
على الق�سايا ال�سرعية – ن�ساب ال�سهادة. 
ل��ع��ام 1947  رق���م 359  ال��ب��ّي��ن��ات  ق��ان��ون  اإن   -1
عمًا  ال�ضرعية  ال��م��ح��اك��م  ف��ي  ن��اف��ذاً  يعتبر 
 .1949 ل��ع��ام   88 رق���م  الت�ضريعي  ب��ال��م��ر���ض��وم 
2- ي�ضترط الن�ضاب ال�ضرعي للحكم بال�ضهادة، 
الفرد. ب�����ض��ه��ادة  ي��ح��ك��م  اأن  ل��ل��ق��ا���ض��ي  ف��ل��ي�����ص 
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متعلقات  م��ن  ال�����ض��ه��ادة  ن�ضاب  تحقق  اإن   -3
لل�ضهادة  ال�ضرعي  فالن�ضاب  ال��ع��ام،  ال��ن��ظ��ام 
ه���و ���ض��اه��دي��ن اأو ���ض��اه��د واح�����د وام����راأت����ان.
يحقق  ال  ن���������ض����وة  اأرب����������ع  �����ض����ه����ادة  اإن   -4
ال�������ن���������������ض�������اب ال���������������ض�������رع�������ي ل�����ل�����������ض�����ه�����ادة. 

اأ�سباب الطعن: 
1- �عتمدت �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر على �أقو�ل 
�ساهدتني قا�سرتني فال�ساهدة �سعاد.. تولد 
 1984 تولد   .  .. عربية  و�ل�ساهدة   1990
و�لزو�ج عقد يف عام 2002 �أي �أن �ل�ساهدة 
�لعقد  بتاريخ  ع��ام   12 عمرها  ك��ان  �لأوىل 

و�لثانية قا�سر لذ� فال�سهادة باطلة.
�لطاعن  �سهود  ب��اأق��و�ل  �ملحكمة  تاأخذ  مل   -2
�لذهبي  و�مل�ساغ  �جلهازية  �لأ�سياء  جلهة 
�سدها  �مل��ط��ع��ون  �سهود  �أق����و�ل  و�ع��ت��م��دت 

�لباطلة.
�أن  �سدها  �ملطعون  �سهود  �أق��و�ل  من  ثبت   -3
عائلتها و�سعها �ملادي �سيء فكيف يقدمون 

لها م�ساغ ذهبي كالذي ذكر يف �مللف.
النظر في الطعن: 

اأوًل- في ال�سكل:
�لطعن قدم �سمن �لميعاد �لقانوني م�ستكماًل 

�ل�سر�ئط �ل�سكلية لذ� فهو مقبول �سكاًل.
ثانيًا- في المو�سوع:

حيث �أن �لطعن �ن�سب على �لفقرتين �لثالثة 
�لمتعلقتين  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  من  و�لر�بعة 

بالم�ساغ للقانون.
م��ن �سبط جل�سة  �ل��ث��اب��ت  م��ن  �أن���ه  وح��ي��ث 
�لقا�سي  �أن  و2016/9/27   2016/8/23
�لجل�ستين  في  ��ستمع  �لطعين  �لقر�ر  م�سدر 
�سدها  �لمطعون  �لمدعية  ل�سهود  �لمذكورتين 

وهدى  و�سعاد...  عربية....  ن�سوة  �أرب��ع  وه��م 
لها  للحكم  �أقو�لهم  �إل��ى  و��ستند   .. ومي�سون 

بالم�ساغ �لذهبي و�لأ�سياء �لجهازية.
لعام  رقم /359/  �لبينات  قانون  �أن  وحيث 
�ل�سرعية  �لمحاكم  ف��ي  ن��اف��ذً�  يعتبر   1947
 1949 لعام   /88/ �لت�سريعي  بالمر�سوم  عماًل 
با�ستثناء �أنه يجوز �لإثبات بال�سهادة في جميع 
�لق�سايا �ل�سرعية �إل في �لدعاوى... وي�سترط 
فلي�س  بال�سهادة  للحكم  �ل�سرعي  �لن�ساب 
وتحقق  �ل��ف��رد...  ب�سهادة  يحكم  �أن  للقا�سي 
ن�ساب �ل�سهادة �أمر يتعلق بالنظام �لعام وعليه 
�أو  �ساهدين  هو  لل�سهادة  �ل�سرعي  فالن�ساب 
�أربع  ف�سهادة  وبالتالي  و�مر�أتان  و�حد  �ساهد 
لل�سهادة:  �ل�سرعي  �لن�ساب  يحقق  ل  ن�سوة 
 /624/ ق��ر�ر   /490/ �أ�سا�س  �سرعي  )نق�س 
�لحكم  بناء  ف��اإن  ل��ذ�   )1992/8/25 ت��اري��خ 
مخالفة  على  ينطوي  �إليها  �لم�سار  �لبينة  على 
يتوجب  وبالتالي  �لعام  بالنظام  تت�سل  للقانون 
�إليها  �لم�سار  و�لر�بعة  �لثالثة  �لفقرتين  نق�س 
وكان �لنق�س كما هو من متعلقات �لنظام �لعام 

يغني عن �لبحث باأ�سباب �لطعن �لمثارة.
به  ق��ام��ت  م��ا  �أن  �ل��ن��ظ��ر  لتلفت  و�ل��ه��ي��ئ��ة 
�لذهبي  �لم�ساغ  مفرد�ت  تالوة  من  �لمحكمة 
على  �لدعوى  ��ستدعاء  من  �لجهازية  و�لأ�سياء 
باأنها  و�أجابتهما  ومي�سون  ه��دى  �ل�ساهدتين 
عائدة للمدعية ل ياأتلف مع �لأ�سلوب �ل�سحيح 
لالأدلء بال�سهادة ذلك �أن �ل�ساهد هو �لذي يبد�أ 
باخبار �لمحكمة �ساهده �أو �سمعه �أو عرفه من 
بال�سهادة حولها  �لدلء  منه  �لمطلوب  �لوقائع 
وعلى �سوء ما يدلي به �ل�ساهد تو�سي �لمحكمة 
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قناعتها ب�سدق �ل�سهادة �أو �ل�سك بها ) نق�س 
تاريخ   /106/ قر�ر   -  /218/ �أ�سا�س  �سرعي 

.)1982/3/15
في الحكم:

لذلك وعماًل بالمادة /251/ وما بعدها من 
قانون �أ�سول �لمحاكمات رقم /1/ لعام 2016 

فقد 
لذلك 

تقرر بالإجماع
1- قبول �لطعن �سكاًل. 

ونق�س  وج��زئ��ي��ًا  م��و���س��وع��ًا  �لطعن  ق��ب��ول   -2
فقط  و�لر�بعة  �لثالثة  �حلكميتني  �لفقرتني 

من �لقر�ر �ملطعون فيه.
3- رف�س �لطعن فيما �سوى ذلك.

4- �إعادة تاأمني �لطعن مل�سلفه.
5- �لر�سوم و�مل�ساريف بعهدة �لفريق �خلا�سر 

من حيث �لنتيجة.
6- �إحالة �مللف �إىل مرجعه �ملخت�س �أ�سوًل.

-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 1008 لعام 2017

قر�ر: 988 لعام 2017
تاريخ 2017/10/3

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

�لتون�سي – عدنان بازو.
المبداأ: اأ�سول – ف�سل الدعوة دون فتح 
محكمة   – الإج���راء  بطالن   – جل�سة 
رقابتها. ب�سط  ف��ي  حقها   – النق�ص 
اإن ف�ضل الدعوى دون فتح جل�ضة للمحاكمة 
ال��م��ح��دد لها يحجب ع��ن محكمة  ال��ي��وم  ف��ي 
ال��ن��ق�����ص ب�����ض��ط رق��اب��ت��ه��ا ف���ي ال��ت��ح��ق��ق من 

���ض��ح��ة ����ض���دور ال����ق����رار ال��م��ط��ع��ون ف��ي��ه عن 
متعلقات  م����ن  وه������ذا  م���������ض����دره،  ال���ق���ا����ض���ي 
ال���ع���ام. وي��ج��ع��ل االإج�������راءات باطلة. ال��ن��ظ��ام 

اأ�سباب الطعن: 
�لأ�سياء  جلهة  دع��و�ه��ا  �ثبتت  �لطاعنة   -1
�سهود  بثالثة  �لذهبي  و�مل�ساغ  �جلهازية 
غرفة  بوجود  با�ستجو�به  �ع��رتف  و�ملدعي 
نوم وغرفة �سيوف ولكن �ملحكمة مل حتكم 
تعدد م�ستمالتها مع  �لنوم ومل  بغرفة  �سوى 
مل  و�مل��دع��ي  �سوف  وفر�سة  ع��ادي��ة  غ�سالة 

يقدم بينة معاك�سة.
2- �ملحكمة مل تذكر بد�ية ��ستحقاق �لنفقة مع 

�أن �لطلب عن �أربعة �أ�سهر ن�سبة �لدعاء.
في ال�سكل:

- ملا كان �لطعن مقدم �أ�سول ًوم�ستوف ل�سر�ئطه 
فهو مقبول �سكاًل.

�لنظر يف �لطعن: 
��ستدعاء  يف  �أث���ارت  ق��د  �لطاعنة  كانت  مل��ا   -
�لقر�ر  على  ومطاعن  �أ�سباب  ع��دة  طعنها 

�ملطعون فيه.
�إىل  للتدقيق  رفعت  �لدعوى  �أن  تبني  وك��ان   -
�أن �ملحكمة ف�سلت  �إل  يوم 2017/8/30 م 
تقوم  �أن  دون  �إليه  �مل�سار  �لدعوى مبوعدها 
بفتح جل�سة �ملحاكمة يف �ليوم �ملذكور ب�سكل 
ح��ج��ب ع��ن ه��ي��ئ��ة حم��ك��م��ة �ل��ن��ق�����س ب�سط 
�سدور  �سحة  م��ن  �لتحقيق  على  رقابتها 
م�سدر  �لقا�سي  عن  فيه  �ملطعون  �ل��ق��ر�ر 
�لقر�ر وهذ� من متعلقات �لنظام �لعام مما 
ي�ستدعي نق�س �لقر�ر للبطالن �لذي �عرتى 
�إجر�ء�ت �سدوره وهذ� يتيح للطاعنة �بد�ء 
�أ�سباب طعنها جمددً� �أمام حمكمة �ملو�سوع 
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�أ�سا�س   /2422/ ق��ر�ر   – ���س��وري  )نق�س 
/2050/ تاريخ 2001/12/30م.

لذلك  وعماًل باأحكام �لمو�د 128 وما يليها 
�أ�سول محاكمات مدنية.

لذلك 
تقرر بالتفاق

1- قبول �لطعن �سكاًل.
�لأ�سباب  لغر  فيه  �ملطعون  �لقر�ر  نق�س   -2

�لو�ردة يف لئحة �لطعن. 
3- م�سادرة تاأمني �لطعن.

4- عدم �لبحث بالر�سوم و�مل�ساريف حاليًا. 
5- �عادة ملف �لدعوى �إىل مرجعه �أ�سوًل.

-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 1017 لعام 2017

قر�ر: 995 لعام 2017
تاريخ 2017/10/30

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

�لحمود – �سامر �أبو �ل�سامات.
 – ولي��ة  ان��ه��اوؤه��ا-  ح�سانة-  المبداأ: 
الفتاة. تخيير   – الق�ساء  بناء  عّل�ها- 
ال�ضارع  ع��ل��ي��ه  اأق������ام  ال�����ذي  االأ�����ض����ل  اإن   -1
ينتهي  اأن  الب�����د  اأن������ه  ه����و  ال���ح�������ض���ان���ة  ح�����ّق 
ب���ح���د م���ع���ي���ن، وي����اأت����ي ب���ع���ده ح����ق ال����والي����ة.
2- ح���ق ال���والي���ة ه���و ل��م�����ض��ل��ح��ة ال���ول���د قبل 
ك����ل �����ض����يء، وي����ق����وم ع���ل���ى ا����ض���ت���غ���ن���اء ال���ول���د 
ع���ن ح�����ض��ان��ة ال��ن�����ض��اء واح���ت���ي���اج���ه اإل�����ى من 
العملية. ل��ل��ح��ي��اة  واع������داده  رع��اي��ت��ه  ي��ت��ول��ى 
ال����ع����واط����ف،  ع���ل���ى  ي���ب���ن���ى  ال  ال���ق�������ض���اء   -3
ب���ل الب����د م���ن م��ن��ه��ج ���ض��رع��ي ي�����ض��ي��ر عليه. 
4- ال تخّير الفتاة بالبقاء لدى اأحد والديها.

اأ�سباب الطعن: 
1- �لقر�ر جاء قا�سرً� يف �لتعليل و�سدر ب�سرعة 
ومل يناق�س دفوعنا وخالف ن�س �ملادة /146/ 
�لأم  �نتهاء ح�سانة  ن�ست على  �لتي  �أحو�ل 

ميام �لفتاة ل�سن �خلام�سة ع�سرة.
كحا�سنة  �سفتها  فقدت  �سدها  �ملطعون   -2
مو�جهة  يف  خ�سمًا  ت�سلح  ل  بالتايل  وهي 
�ملوكل وهي غر ملزمة بقوة �لقانون بت�سليم 
و�إن  �حل�سانة  �سن  جت��اوزه  بعد  �ملح�سون 

كانت و�سية عليه وعلى ذلك �لجتهاد.
3- �ملحكمة مل تكن مو�سوعية يف قر�رها �لذي 
متفوقة يف  �لقا�سرة  كون  بناء على  �تخذته 
در��ستها وهذ� ل يعود حل�سن تربية وتوجيه 
�سنو�ت  �ست  مدة  تركتها  �أنها  ل�سيما  �لأم 
يف�سر  ومل  لمل��ان��ي��ا  م��وف��دة  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا 
�لقر�ر حرمان �لأب من ح�سانة �بنته ب�سبب 

�سحيح.
بني  �لقا�سرة  تخير  يف  �ملحكمة  �خطاأت   -4

و�لديها.
وطلب �لوكيل: نق�س �لقر�ر.

في القانون:
بالتدقيق ولما كان قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية 
�لأ�سلح من  �لولد لدى  للقا�سي و�سع  قد ترك 
�لأم �أو �لو�لي �إل �أن ذلك منوط بكون �لولي غير 

�لأب.
�ل�سرع  عليه  �أق���ام  �ل���ذي  �لأ���س��ل  �أن  كما 
ينتهي  �أن  لبد  �أنه  هو  �لح�سانة  حق  �ل�سريف 
لم  �ل��ذي  �ل��ولي��ة  حق  بعده  وي��اأت��ي  معين  بحد 
يكن �إل لم�سلحة �لولد �أوًل وقبل كل �سيء وهو 
�لن�ساء  ح�سانة  عن  �لولد  ��ستغناء  على  يقوم 
و�حتياجه �إلى من يتولى رعايته و�عد�ده للحياة 
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�لعملية وكان �لق�ساء ل يبنى على �لعو�طف بل 
لبد من منهج �سرعي ي�سير عليه.

�لولي  بكون  تتذرع  لم  �لطاعنة  كانت  ولما 
�لمخا�سمة  �إذن  على  تح�سل  ولم  ماأمون  غير 
�أن �نتهت مدة �لح�سانة على  بحق �لولية بعد 
فر�س �سحة مخا�سمتها له وبكل �لأحو�ل فاإن 
�لفتاة ل تخير بالبقاء لدى �أحد و�لديها وفق ما 
�إليه �ل�سرع �لحنيف �لذي و�زن في هذه  ذهب 
�لأب  �لولي  وحق  �لحا�سنة  حق  بين  �لم�ساألة 

وكان ل �سيء في �لإ�سبارة يقدح بوليته.
ذلك  ك��ل  تعالج  ل��م  �لمحكمة  ك��ان��ت  ول��م��ا 
هدف  �لتي  �لغاية  تتحقق  ولم  �سليمة  معالجة 
معيبًا  قر�رها  جعل  مما  و�لقانون  �ل�سرع  �إليها 

وتنال منه �أ�سباب �لطعن. 
ولما كانت �لدعوى جاهزة للف�سل.

لذلك وعماًل باأحكام �لمادة 251 وما بعدها 
من �لقانون /1/ لعام 2016

لذلك 
تقرر بالإجماع

1- قبول �لطعن �سكاًل.
2- قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �لطعني 

وتقرير �لآتي: 
2- �نهاء ح�سانة �ملدعى عليها رمية ... لبنتها 
�إىل  وت�سليمها   2002/3/8 تولد   ... بتول 
�أ�سوًل  حم�����س��ن...  �مل��دع��ي  و�ل��ده��ا  وليها 

ملمار�سة حقه يف �لولية عليها.
2- �إعادة �لتاأمني �ملودع وت�سمني �ملدعى عليها 
و�مل�ساريف  �ل��ر���س��وم  �سدها(  )�مل��ط��ع��ون 
�مل��ح��ام��اة �ملقررة  �لأدن����ى لأت��ع��اب  و�حل���د 

قانونًا. 
3- �إعادة �ل�سبارة لم�سدرها �أ�سوًل.

-   -
�لق�سية: �أ�سا�س 1071 لعام 2017

قر�ر: 1096 لعام 2017
تاريخ 2017/11/27

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

�لحمود – �سامر �أبو �ل�سامات.
المبداأ: مفقود – ثبوت الفقدان – بيّنة 
�سخ�سية – اعتباره ميتًا – تاريخ الفقد.
ب�����ال�����ب�����ّي�����ن�����ة  ال����������ف����������ق����������دان  ي������ث������ب������ت   -1
ال�����������������ض��������خ�����������������ض��������ي��������ة ال���������������ض�������ح�������ي�������ح�������ة.
2- البّينة ال�ضخ�ضية ال�ضحيحة تكفي لثبوت 
واقعة الفقدان ب�ضروطها المذكورة في المادة 
ال�ضخ�ضية. االأح���وال  قانون  من  ف2   /205/
المفقود  باعتبار  اأن تحكم  المحكمة  3- على 
�ضنوات  اأرب��ع  النق�ضاء  التالي  اليوم  من  ميتاً 
م��ن ت��اري��خ ف��ق��دان��ه، ول��ي�����ص ب��ت��اري��خ الحكم.

اأ�سباب الطعن: 
1- �إن و�قعة �لوفاة مل تثبت للمحكمة كما جاء 
�سخ�سية  �أح��و�ل   205 �مل��ادة  حيث  بالقر�ر 
بلغ  ق��د  وف��ات��ه  �مل��دع��ي  يكون  �أن  ��سرتطت 
على  م�سى  يكون  قد  �أو  عمره  من  �لثمانني 
�أن يكون قد فقد يف  �أو  �أربع �سنو�ت  فقد�نه 
عمليات حربية و�أن يكون يغلب عليها �لهالك 

وهذ� غر متحقق يف هذه �لدعوى.
دفوع  على  �ل���رد  �غفلت  ق��د  �ملحكمة  �إن   -2
للرد  م�ستحقة  باأنها  مكتفية  �لعامة  �لنيابة 

و�لإهمال.
�لطعن  قبول  �لطاعنة  �لجهة  طلبت  وق��د 

�سكاًل ومو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �لمطعون فيه.
�لنظر في �لطعن: 
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لما كانت �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لطعين 
قد ��ستثبتت �سحة دعوى �لمدعية بفقد�ن زوجها 
 2012/6/20 بتاريخ  وذل��ك  مالك..  �لمدعو 

وذلك بالبينة �ل�سخ�سية �ل�سحيحة.
وكانت هذه �لبينة كافية لثبوت و�قعة �لفقد 
ب�سروطها �لمذكورة في �لمادة /205/ وبفقرتها 
�أنه  �إل  �ل�سخ�سية  �لأح��و�ل  قانون  من  �لثانية 
�لطعين  �ل��ق��ر�ر  م�سدرة  �لمحكمة  على  ك��ان 
�ليوم  في  ميتًا  �لمفقود  باعتبار هذ�  تحكم  �أن 
�لتالي لنق�ساء �أربع �سنو�ت من تاريخ فقد�نه 
نق�س  معه  يتعين  مما  �لحكم  بتاريخ  ولي�س 
�لطعين  �ل��ق��ر�ر  من  �لأول���ى  �لحكمية  �لفقرة 
جزئيًا لهذه �لجهة فقط لتعلقها بالنظام �لعام 

ورف�س �ل�سبب �لأول من �أ�سباب �لطعن. 
ل  �لطعن  �أ�سباب  من  �لثاني  �ل�سبب  وك��ان 
�لطاعنة  �لجهة  كون  �لطعين  �لقر�ر  على  يرد 
�لتي �غفلت �لمحكمة  لم تحدد ما هي �لدفوع 

�لرد عليها. 
وكان  للف�سل  جاهزة  �ل��دع��وى  كانت  ولما 
ما ذكر كاف للرد على مخالفة �ل�سيد �لرئي�س 
كاملة  بينة  هي  �لم�ستمعة  �لبينة  و�أن  ل�سيما 
وو��سحة ومو�سوع �لدعوى هو لي�س تثبيت وفاة 
�لأثر  وترتيب  �سخ�س  بفقد�ن  �لحكم  و�إن��م��ا 

�لقانوني على فقد�نه.
وما   /251/ �لمادة  باأحكام  وعماًل  لذلك 
و�لقانون  �لمحاكمات  �أ�سول  قانون  من  يليها 

رقم /1/ لعام 2012.
لذلك 

تقرر بالأكثرية
1- قبول �لطعن �سكاًل.

2- قبول �لطعن مو�سوعًا وجزئيًا ونق�س �لفقرة 
جزئيًا  �لطعني  �لقر�ر  من  �لأوىل  �حلكمية 

وتعديلها لت�سبح على �ل�سكل �لتايل:
�عتبار �ملدعو مالك .... و�لدته.... تولد ..... 
م�سلم – حمل ورقم �لقيد... خانة.. مفقودً� 
خطفه  ب�سبب   2012/6/20 بتاريخ   .... يف 
�أثناء حترير �أحد �ملخطوفني لدى �لع�سابات 
�لإرهابية �مل�سلحة و�حلكم باعتباره ميتًا يف 
باقي  وت�سديق   2016/6/20 بتاريخ   ...
عد�  فيما  �لطعن  ورد  �حلكمية  �لفقر�ت 

ذلك.
3- ل جمال للبحث يف �لر�سم.

4- �إعادة ملف �لدعوى ملرجعه �أ�سوًل. 


