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لكؿ مف لو صمة بالمنازعات القضائية سواء مف القضاة  إنو لمف الواضح الجميّ 

لنيابة العامة والمحاميف أو حتى المتقاضيف أنفسيـ أف ىناؾ أزمة أو أعضاء ا
استعصت عمى كؿ مف حاوؿ االقتراب منيا لحميا وىذه األزمة تتمثؿ في التراكـ 

 اليائؿ لمقضايا بالمحاكـ والتي قد تصؿ في المستقبؿ إلى كارثة.
مؼ ىو قمة عدد القضاة بمخت والمباشر في ىذه األزمة وكاف السبب األساسي

درجاتيـ بالنسبة لعدد القضايا والمتقاضيف وىذا يرجع إلى العدد الضئيؿ الذي يتـ 
الييئات التي  تعينو في مجاؿ القضاء والوقوؼ عند مصادر معينة دوف غيرىا مف

 في ىذا المجاؿ. يمكف تعييف أعضائيا
ننوه إلى أف المشرع والسمطة التشريعية قد أعياىما  َٔحٍ فٙ ْزا انًمبو..

فكير في محاولة التوصؿ إلى حؿ ليذه األزمة في الوقت الذي يبدو فيو الحؿ الت
مف  39المادة واضحًا جميًا في نصوص قانوف السمطة القضائية الحالي حيث نصت 

 بشأف السمطة القضائية عمى أنو: 1972لسنة  46القانوف رقـ 
 - فقرة هػ يعيف قضاة الفئة )ب( بالمحاكـ االبتدائية مف الييئات اآلتية:)) 

المحاميف الذيف اشتغموا أماـ محاكـ االستئناؼ أربع سنوات متتالية بشرط أف يكونوا 
مارسوا فعبل لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمؿ يعتبر بقرار تنظيمي عاـ يصدر 

 .((مف المجمس األعمى لمييئات القضائية نظيرًا لمعمؿ القضائي 
متى توافرت الشروط  )) عهٗ أَّ:يٍ انمبٌَٕ َفسّ  41كًب َصت انًبدح 

 ..األخرى المبينة في ىذا القانوف جاز أف يعيف 
المحاموف الذيف اشتغموا أماـ  – فقرة ج )أ( مف الفئة ةأوال: في وظائؼ قضا
سنوات متتالية بشرط أف يكونوا مارسوا المحاماة فعبل أو  محاكـ االستئناؼ مدة تسع

األعمى لمييئات القضائية نظيرًا لمعمؿ  لمجمسبقرار تنظيمي عاـ مف اأي عمؿ يعتبر 
 القضائي مدة أربع عشرة سنة....

المحاموف الذيف  – جفقرة  ثانيا: في وظائؼ رؤساء فئة ب بالمحاكـ االبتدائية
ثني عشر سنة متوالية بشرط أف يكونوا مارسوا ااشتغموا أماـ محاكـ االستئناؼ مدة 

تنظيمي عاـ مف المجمس األعمى لمييئات  المحاماة فعبل أو أي عمؿ يعتبر بقرار
 سنة. سبع عشرالقضائية نظيرا لمعمؿ القضائي مدة 
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المحاموف الذيف  – فقرة ج ثالثا: في وظائؼ رؤساء فئة )أ( بالمحاكـ االبتدائية
بشرط أف يكونوا مارسوا المحاماة  عشرة سنة متواليةاشتغموا أماـ محكمو النقض خمس 

قرار تنظيمي عاـ مف المجمس األعمى لمييئات القضائية فعبل أو أي عمؿ يعتبر ب
 سنة. عشريفنظيرا لمعمؿ القضائي مدة 

المحاموف الذيف  فقرة ج المستشاريف بمحكمة االستئناؼ: في وظائؼ رابًعا
مف ذات  34وكذلؾ نصت المادة خمس سنوات متوالية . اشتغموا أماـ محكمو النقض 

ستشارا بمحكمة النقض أف يتوافر فيو أحد أف يشترط فيمف يعيف م القانوف عمى
أف يكوف مف المحاميف الذيف اشتغموا أماـ محكمة النقض مدة  -فقرة جالشروط اآلتية 

 ثماني سنوات متتالية.
... ومف جماع نصوص المواد سالفة الذكر يتضح وبجبلء أف الحؿ ٔيٍ ثى 

أف في تعييف المحاميف  ذليذه األزمة سيبل ويسيرا ومنصوص عميو فعبل بالقانوف.... إ
مقضاء سيكوف لو أبمغ األثر اإليجابي في حؿ ىذه المشكمة حيث أف في منصب ل

 لدييـ مف الخبرة العممية والعممية ما يؤىميـ لتقمد ىذه المناصب.
فإف ما تقدـ سوؼ يمنح القضاة قسطا مف الراحة دونما  فعال عٍ رنك....

تطبيؽ النصوص المشار إلييا سمًفا ال  تأثير عمى حسف سير العدالة.. مما يستوجب
 سيما وأنيا كانت مطبقة بالفعؿ مف ذي قبؿ وكانت تؤتي ثمارىا..

سمفًا لمخالفة .. فإف في عدـ تطبيؽ ىذه المواد المشار إلييا ثم عهٗ انعكس
.. ال يجوز مف قانوف السمطة القضائية عمى أف 47جسيمة لمقانوف حيث نصت المادة 

يفة قاض بالمحاكـ االبتدائية أف تقؿ نسبة التعييف مف المحاميف التعييف في وظ دعن
التعييف في وظيفة رئيس  دالمشتغميف بمينة المحاماة عف الربع... وال يجوز عن

بالمحكمة االبتدائية أو مستشار بمحاكـ االستئناؼ أف تقؿ نسبة التعييف مف المحاميف 
ه النسبة لكؿ فئة عمى أساس المشتغميف بمينة المحاماة عف العشر... وتحسب ىذ

 الوظائؼ الخالية خبلؿ سنة مالية كاممة..
ومف جماع ما تقدـ بات واضحا وبحؽ أنو يجب االستعانة  نًب كبٌ رنك..

 ...بالمحاميف لمتعييف في القضاء لما في ذلؾ مف ضرورة عممية وقانونية
 حًذ٘ خهٛفخ                                                               

َمٛت انًحبيٍٛ                                                                 
 ثبنجٛضح
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 ...أساتذتي.... زمبلئي وزميبلتي

مـ أف نكوف بيف أيديكـ نسعى إليكـ نعمو بكـ ومعكـ إلى المعالي حلطالما كنا ن
 حتى نحيي رسالتنا العظيمة لتعود إلى شموخيا ومجدىا.

ظيار العدؿ.  فالمحاماة رسالة قبؿ أف تكوف مينة... رسالة الدفاع عف الحؽ وا 
 .في أداء رسالتو وحتى يتمكف المحامى مف ذلؾ البد أف يمتمؾ األدوات التي تعينو

والمحاموف ىـ شريحة مف شرائح المجتمع يعانوف مما يعاني منو ويتأثروف بكؿ ما 
وارتفاع سعر الكتاب بشكؿ مبالغ  –ب وخاصة الشبا –يحيط بو فمع ضعؼ الموارد 

ٔانتٙ أششف ثكَٕٙ يمشسا نٓب فيو فقد كاف الشغؿ الشاغؿ لمجنة الفكر بالجيزة ) 

( مع مجموعة مف محامي الجيزة وىبوا وقتيـ وجيدىـ لخدمة زمبلئيـ يعمموف دوف أف 
 يعرفيـ أحد فيـ أصحاب ىذا الفضؿ بعد اهلل تعالى.

توفير  وىي ا أف نبحث عف حؿ ليذه المعادلة الصعبةجميعً  الشاغؿ كاف شغمنالذا 
الكتاب القانوني الجيد بسعر يتناسب ودخؿ المحامى فكاف توفيؽ المولى عز وجؿ أف 

( وىي محاولة إلنشاء مكتبة متكاممة  يششٔع يكتجخ انًحبيٗىدانًا ليذه الفكرة ) 
ونية والتي تصدر عمى مراحؿ بأسعار رمزية بدأناىا بإصدار سمسمة التشريعات القان
 شيريًا ثـ كانت المرحمة الثانية وىي طباعة أميات الكتب القانونية

) الموسوعات ( والتي تتـ بفمسفة جديدة. حيث يتـ بسعر رمزي في متناوؿ  
يسعنا في ىذا المقاـ إال أف نتوجو بعظيـ تى يعـ الخير وتكتمؿ اإلفادة وال الجميع ح

عمى مشاركتو اإليجابية  أششف يصطفٗ كًبلالشكر واإلجبلؿ لمسيد المستشار/ 
فضمو بمنحنا ىذا الشرؼ كما نتقدـ بعظيـ الشكر لكؿ مف ساىـ في إخراج ىذا تمعنا و 

الذيف  يجهس َمبثخ انًحبيٍٛ ثبنجٛضح َمٛجًب ٔأععبءً العمؿ إلى النور يتقدميـ 
 عمبلؽ.الستكماؿ ىذا المشروع ال يعا  في تقديـ العوف لمجنة الفكرلـ يتوانوا  جم
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وكذلؾ نتقدـ بالشكر لؤلساتذة موظفي نقابة الجيزة الذيف لـ يدخروا جيًدا في حسف 
 تسيير ىذا العمؿ....

 لكؿ ىؤالء نقدـ الشكر والعرفاف. واهلل نسأؿ أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصًا لوجيو.
                        وهللا تعالً مه وراء القصد وهى يهدي السبيل

ثُمبثخ  أيٍٛ انصُذٔق                                                  

                                           انًحبيٍٛ ثبنجٛضح

 يمشس نجُخ انفكش  ٔ                                                      

 ْٙشبو حًذ٘ انكٕي                                                     
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الحمد هلل الذى يوفؽ مف يشاء إلى صراط مستقيـ وصبلة وسبلـ عمى سيدنا 
ماـ األئمة الراشديف الذى بعثو اهلل بالحؽ رحمة لمعالميف  محمد سيد المصمحيف وا 

ليبيف لمناس ما فيو سعادتيـ وخيرىـ ومحجة لمسالكيف وأنزؿ عميو الذكر الحكيـ 
الصميـ ، وعمى آلو وصحبو الذيف نيجوا نيجو وساروا عمى سنتو ومف تبعيـ بإحساف 

 إلى يـو الديف .
فقد أصدر نادى القضاء الطبعة األولى الموجزة مف ىذا المؤلؼ ضمف سمسمة  

عشر  ( أى منذ ما يزيد عمى خمسة1990كتب مكتبة رجاؿ القضاء فى غضوف عاـ )
( لجنة المكتبة والفكر القانونى بالنقابة 1991عاما مضت، كما تولت فى العاـ التالى )

العامة لممحاميف إصداره لمسادة المحاميف ضمف سمسمة الكتب التى تتولى إصدارىا ، 
وذلؾ رغـ سبؽ طرح موسوعتو باألسواؽ بعنواف "المشكبلت العممية فى قانوف األحواؿ 

 ػدة سنوات سابقة.الشخصية" عمى مدار ع
باعتباره  -ولما كاف قد مضى زمف طويؿ عمى اإلصدار األوؿ ليذا المؤلؼ  

تضاعفت خبلليا مدة اشتغالنا بقضاء األحواؿ  -"وجيز" الموسوعة المشار إلييا 
الشخصية سواء بالقضاء المصرى أو بقضاء دولة الكويت الحبيب مف خبلؿ أعارتنا 

نيابة األحواؿ الشخصية بيا وحتى أكتوبر مف عاـ كرئيس ب 1995إلييا فى سبتمبر 
س بمحاكـ يمف الميبلد وبعد بموغنا غاية السمـ القضائى بواليتنا لدرجة رئ 2001

االستئناؼ العالى رأينا إصدار الطبعة الماثمة بيف أيدينا اليـو أمميف أف تكوف عونا 
لواقؼ أو القضاء لممشتغميف بقوانيف األحواؿ الشخصية فى مصر سواء مف القضاء ا

 الجالس.
ذا كانت األحواؿ الشخصية ىى كما يجرى بيا االصطبلح الشرعى وفؽ ما  -وا 
 21/6/1934قضائية بجمسة  3لسنة  40قضت بو محكمة النقض فى الطعف رقـ 

"ىى مجموع ما يتميز بو اإلنساف عف غيره مف الصفات الطبيعية أو العائمية التى 
نيا فى حياتو االجتماعية ككونو إنسانًا ذكرًا أو أنثى وكونو رتب القانوف عمييا أثرا قانو 
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زوجًا أو أرمبًل أو مطمقًا أو أبًا أو أبنًا شرعيًا أو كونو تاـ األىمية أو ناقصيا لصغر 
فى السف أو عتو أو جنوف وكونو مطمؽ األىمية أو مقيدىا بسبب مف أسبابيا 

والقرار  1929لسنة  25و  1920سنة ل 25القانونية"، وكانت المراسيـ بقوانيف أرقاـ 
 2005لسنة  4ورقـ  1985لسنة  100والقانوف رقـ  1979لسنة  44بقانوف رقـ 

األحواؿ  ىى ما يحكـ القواعد الموضوعية ألنزعة 2006لسنة  2والقانوف رقـ 
الشخصية فى مصر والمتعمقة بالوالية عمى النفس بمعناىا الواسع مف صداؽ ونفقات 

حقوؽ لمزوجيف واألوالد والمفقوديف وغيرىا كاف ىذا المؤلؼ فى تناوؿ وطاعة وطبلؽ و 
نصوص تمؾ القوانيف بالشرح والتعميؽ مع ما ورد مف أحكاـ موضوعية ضمف 

جراءات التقاضى  2000لسنة 1نصوص القانوف رقـ  الصادر بتنظيـ بعض أوضاع وا 
, موليف الجانب  2004لسنة  11،  10فى مسائؿ األحواؿ الشخصية والقانونيف رقما 

العممى والمشكبلت العممية فييا عناية خاصة ، وتحقيقًا ليذا اليدؼ فقد التزمت خطو 
مؤداىا إيراد النص القانونى بذات صياغتو الواردة بالقوانيف واجبة التطبيؽ وبياف ما إذا 
كاف يعد نصًا مستحدثا أو مطابقا لما كاف منصوصا عميو فى القوانيف السابقة عمييا 

تبعتيا بالمذكرة اإليضاحية لمنص ثـ السند الشرعى لو ، مف نصوص القرآف أو أ
الحديث ثـ أتبعنا ذلؾ بالتعميؽ عمى النص والذى حرصنا عمى أف يتضمف آراء الفقو 
الشرعى الحديث عمى وجو الخصوص مع اإلشارة إلى األحكاـ القضائية الصادرة عف 

ابؽ القضائية التى تعد بدورىا أحد مختمؼ درجات المحاكـ باعتبارىا تمثؿ السو 
مصادر القانوف وذلؾ سواء كانت أحكاما جزئية أو كمية أو استئنافية وكذا أحكاـ 
المحكمة الدستورية واإلدارية العميا وفتاوى مجمس الدولة منذ تاريخ إنشاء تمؾ المحاكـ 
 وحتى األف ، كما طرحنا فى التعميؽ ما أسفر عنو التطبيؽ العممى لمنص مف
مشكبلت عممية والحموؿ التى انتيت نيابات ومحاكـ األحواؿ الشخصية إلييا فى 
خصوصيا فضبًل عف إيراد مبلحظات وتوجييات التفتيش القضائى بشأنيا ، كما 
حرصت عند خمو األمر المطروح مف حكـ قانونى ينتظمو إيراد القوؿ الراجح فى 

دوف غيره  -فى ىذه الحالة  -المذىب الحنفى باعتبار أنو يضحى الواجب التطبيؽ 
بتنظيـ بعض  2000لسنة 1إعمااًل لحكـ المادة الثالثة مف مواد إصدار القانوف رقـ 

جراءات التقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية الجديد وحتى ُأجنب القارئ  أوضاع وا 
متاىة الدخوؿ فى االختبلفات الفقيية بيف المذاىب المختمفة والتى لف يكوف فى حاجة 
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ى االستعانة بيا لعدـ جواز تطبيقيا أو إنزاؿ حكميا عمى المسألة المطروحة إال إذا إل
كاف مصدر المادة محؿ التطبيؽ فقو آخر غيره مما يستمـز إيراد حكمو باعتباره مأخذ 

ستزادة الفى ا -عمى خبلؼ ذلؾ  -النص المعنى ومصدره ، فإذا ما رغب القارئ 
إلى المراجع الفقيية العديدة لممذاىب الشرعية المختمفة والمعرفة النظرية فعميو االتجاه 

والتى تقدـ بحوث متعمقة فى الفقو الشرعى المقارف والتى تزخر بيا المكتبات العامة 
 والخاصة فى كؿ حدب وصوب .

وييمنى التنويو إلى اننى قد حرصت عمى إيراد نصوص بعض األحكاـ الصادرة 
الما كاف الحكـ يتميز بدقة الصياغػة أو عف مختمؼ المحاكـ بمختمؼ درجاتيا ط

التسبيب أو المضمػوف حتى يكػوف عونا لؤلخوة الزمبلء حديثى العيد بالعمؿ القانونى 
فى تممس طرائؽ صياغة األحكاـ والوقوؼ عمى بنائيا التركيبى والقتباس منيا ما 

وفيما عمى صياغة مما يصدر عنيـ مف كتابات  -فى بدء حياتيـ العممية  -يعينيـ 
 ُيعرض عمييـ مف أقضيو .

 -بوجو عاـ -كما ييمنى اإلشارة إلى إنني قد حرصت فى ىذا المؤلؼ أيضًا 
عمى تناوؿ موضوعاتو بقدر كبير مف التبسيط والتيسير وحتى ال يقتصر خطابى فيو 
نما يتسع ليشمؿ القارئ العادى  عمى فئة بعينيا مف فئات المجتمع أو المتخصصيف وا 

 يساىـ فى تكويف ثقافة قانونية ألفراد األسرة بوجو عاـ . وحتى يمكف أف
بتنظيـ بعض أوضاع  2000لسنة  1ولما كاف المشرع قد أصدر القانوف رقـ 

جراءات التقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية متضمنا عددًا مف النصوص  وا 
ف المعدلي 1929لسنة  25أو  1920لسنة  25الموضوعية المرتبطة بالقانونيف رقمى 

 فقد أضحى لزاما تناوليا بالتعميؽ . 1985لسنة  100بالقانوف رقـ 
واستكمااًل لمفائدة المرجوة فقد أعقبنا التعميؽ عمى كؿ مادة بإيراد المبادئ القانونيػة 
التى استخمصيا المكتب الفنى لمحكمػة النقض لؤلحكاـ الصادرة عف تمؾ المحكمة 

 كتاب لمطبع .ومنذ تاريخ إنشائيا وحتى تاريخ مثوؿ ال
كما أرفقنا بالمؤلؼ ممحؽ يتناوؿ مختصر ألىـ مناقشات أعضاء مجمس الشعب 
لنصوص القانوف المطروح وتقرير المجنة المختصة بإعداد مشروعو حتى يتوافر لمقارئ 
تصور كامؿ لكافة معطيات النص الذى يعنيو ولما لؤلعماؿ التحضيرية لمقوانيف مف 
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رصنا عمى أف يتضمف الممحؽ قرار وزير العدؿ رقـ فائدة عممية ال تنكر ،كما ح
فى شأف اإلجراءات التنظيمية إلعبلف وتسميـ إشيادات الطبلؽ  1985لسنة  3269

نفاذًا لحكـ المادة الخامسة مكرر مف القانوف باعتبار أف القرار المذكور وثيؽ االرتباط 
ف يتضمف ممحؽ بالمادة المذكورة ويندرج فى عمـو مفيوميا ، كما حرصنا عمى أ

الكتاب كافة القرارات الوزارية والمنشورات الصادرة عف مكتب النائب العاـ وجيات 
االختصاص المتعمقة بمسائؿ األحواؿ الشخصية , كما حرصنا عمى إدراج نصوص 

بإنشاء صندوؽ نظاـ تأميف األسرة ومذكرتو اإليضاحية  2004لسنة  11القانوف رقـ 
ا صدر بشأنو مف قرارات وزارية وكتب دورية بحكـ أنو وكافة أعمالو التحضيرية وم

ينطوى عمى القواعد التنفيذية لؤلحكاـ الصادرة بالنفقات إعمااًل لنصوص مواد القانونيف 
, 1985لسنة  100المعدليف بالقانوف رقـ  1929لسنة  25,  1920لسنة  25رقمى 

رشد الحيراف إلى معرفة فضبًل عف إيراد القوؿ الراجح فى المذىب الحنفى عف مؤلؼ "م
أحواؿ اإلنساف" لممرحـو محمد قدرى باشا حتى نرفع عف القارىء مشقة البحث عنو 
فى أميات الكتب الشرعية فى حالة لزـو الرجوع إلييا لوجوب تطبيقيا استجابة لنص 

 واجبو اإلعماؿ فى ىذا الخصوص . 2000لسنة  1المادة الثالثة مف القانوف رقـ 
التعميؽ عمى النصوص "الشرح عمى المتوف" يفتقر بطبيعتو إلى  ولما كاف أسموب

عنونة ما يتضمنو التعميؽ مف موضوعات فقد حرصنا عمى تزويػد فيرست الكتاب 
بعدد كبير لما اقتبسناه مف عناويف لما ورد بالشروح مف أفكار حتى يسيؿ عمى القارئ 

 االستدالؿ عمى مواضع البحث التى تيمو وتعنيو .
ف إلى كؿ مف قدـ لنا يد العوف حتى اتنا فى ىذا المقاـ توجيو الشكر والعرفوال يفو 

 بلفف الفاضيخرج ىذا المؤلؼ عمى النحو الذى صدر بو ونخص بالشكر الزميبل
المذاف كمفيما نادى القضاء بمراجعتو وتحقيقو وىما السيد المستشار/ واصؿ عبلء 

ية العميا األسبؽ والسيد المستشار/ الديف أحمد إبراىيـ نائب رئيس المحكمة الدستور 
عبد الحكيـ عطية سبالو المستشار الفنى لرئيس مجمس القضاء األعمى ورئيس محكمة 

عضاء المكتب الفنى لمحكمة النقض وكؿ مف أالنقض األسبؽ وكذا الزمبلء األجبلء 
 ساىـ بمبلحظاتو أو نقده أو مشورتو.
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كنا لنيتدى لوال أف ىدانا اهلل، ولست وبعد .. فحمدًا هلل الذى ىدانا ليذا ، وما 
أزعـ أف ما دونتو صواب كمو ، بؿ إنما أنا بشر أخطى وأصيب، وحسبى تؤدينى لما 
اطمأف إليو قمبى ووسعو إجتيادى المتواضع وسبقنى إليو مفكريف أجبلء ، وبعد أف 

ب تحريت الحؽ والصواب فيما كتبوا وأكتب مستميمًا قوؿ اإلماـ الشافعى "رأيى صوا
 يحتمؿ الخطأ . . ورأى غيرى خطأ يحتمؿ الصواب" ، وهلل العصمة ، ومنو التوفيؽ .

إلى … واجتياد بقدر الطاقة ، أقدمو تحية إعزاز وتقدير … فيذا عمؿ متواضع 
رساء العدالة  سواء مف القضاء الجالس أو … كؿ القائميف عمى تطبيؽ القانوف وا 

لفرع العظيـ مف فروع القانوف لعمو يسيـ بقدر القضاء الواقؼ .. ولكؿ الميتميف بيذا ا
أو بآخر فى تذليؿ بعض ما يكتنؼ ىذا المضمار مف صعاب .. واهلل مف قبؿ ومف 

 …بعد وراء القصد 
 

 انًـؤنـف

 ــبســتشـانًس

 بلـشف يصطفٗ كًـأش
 إستئُبف شئٌٕ األسشحسئٛـس يحـكـًـخ 
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 تًٓٛذ

 

  القانوف واجب التطبيؽ فيما  تعد مسألة تحديد الشريعة واجبة التطبيؽ أو
يتعمؽ بمنازعات األحواؿ الشخصية مف أىـ المشكبلت العممية التى تواجو رجاؿ 
القضاء المشتغميف بيذا الفرع مف فروع القانوف سواء منيـ القضاء الواقؼ )المحاميف( 

اة وأعضاء النيابة العامة( ويرجع ذلؾ إلى تعدد وتشعب ػأو القضاء الجالس )القض
درت بيذا الخصوص األمر الذي رأينا معو وجوب التمييد ليذه ػنيف التى صالقوا

ات األحواؿ ػالدراسة بمحاولة إلقاء الضوء عمى مجموعة القوانيف التى تحكـ منازع
الشخصية عمى اختبلؼ أنواعيا المتعددة باعتبار أف تحديد القانوف واجب التطبيؽ 

ى في سبلمة التطبيؽ القانوني ومف ثـ ػ في عد الخطوة األولي كاف أو إجرائياً  موضوعياً 
 الحصوؿ عمى حكـ قضائي صحيح يعنوف الحقيقة القانونية التى يكوف قد أرساىا .

 لموالية  مف ىذا المنطمؽ يمكف القوؿ أف ما يحكـ قضايا األحواؿ الشخصية
ػ فيما يتعمؽ بالمنازعات بيف الزوجيف أو بخصوص  لممصرييف المسمميف عمى النفس

 25و  1920لسنة  25الد ػ مف الناحية الموضوعية ىي نصوص القوانيف رقـ األو 
 , 2005لسنة  4والقانوف رقـ  1985لسنة  100المعدليف بالقانوف رقـ  1929لسنة 

فإذا ما خمت نصوص تمؾ القوانيف مف حكـ موضوعي وجب تطبيؽ أرجح األقواؿ مف 
قدري باشا  محمد المرحـو عدادهإوىي مدونة في مؤلؼ قاـ عمى  1المذىب الحنفي

وتحكـ تمؾ المنازعات مف الناحية  "مرشد الحيراف إلى معرفة أحواؿ اإلنساف" تحت اسـ
لسنة  1القانوف رقـ و  2004لسنة  10قانوف محاكـ األسرة رقـ  اإلجرائية نصوص

جراءات التقاضي في مسائؿ األحواؿ وما لـ يرد بشأنو  2000 بتنظيـ بعض أوضاع وا 
ذلؾ القانوف يطبؽ في شأنو نصوص قانوف المرافعات المدنية  نص مف نصوص

نصوص قانوف و  1992لسنة  23المعدؿ بالقانوف رقـ  1968لسنة  13والتجارية رقـ 
مف  13الموضوعية منيا واإلجرائية إعمااًل لممادة  اإلثبات في المواد المدنية والتجارية

2004لسنة 10قانوف محاكـ األسرة رقـ
2 . 

                                                           
ءػراءات  0222لسنة  1المادة الثالثة مف مواد إصدار القانوف رقـ إعمااًل لحكـ  1 بتنظػيـ بعػض أوضػاع واا

 التقاضي في مسائؿ األحواؿ الشخصية 
إلى أبو حنيفة النعماف بف ثابت المولػود بالكوفػة بػالعراؽ فػي العػاـ الثمػانيف مػف  ينتمي المذهب الحنفي 2

 هءرية . 152الهءرة والمتوفى سنة 
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 يا األحواؿ الشخصية لممصرييف غير المسمميف مف الناحية وتحكـ قضا
الموضوعية أحكاـ شريعتيما الخاصة المقننة )البلئحة التى أصدرىا المجمس الممي 

ػ اإلرادة الرسولية لؤلقباط الكاثوليؾ ػ األحواؿ  1938العاـ لؤلقباط األرثوذكس عاـ 
قواعد  -ئلنجيميف بمصرالشخصية لؤلرمف األرثوذكس ػ قواعد األحواؿ الشخصية ل

لسرياف األرثوذكس وىكذا وذلؾ في ااألحواؿ الشخصية في الزواج والطبلؽ لمرـو و 
حالة اتحاد طرفي المنازعة في الممة والطائفة كبلىما ، أما في حالة اختبلفيما ممة أو 

المعدليف  1929لسنة  25و  1920لسنة  25 اطائفة طبقت أحكاـ القانونيف رقم
وذلؾ إعمااًل لحكـ الفقرة الثانية مف ,  2005لسنة  4و 1985لسنة  100 بالقانوف رقـ

أما مف الناحية اإلجرائية فتطبؽ ,  2000لسنة  1المادة الثالثة مف القانوف رقـ 
 2000لسنة  1القانوف رقـ و  2004لسنة  10قانوف محاكـ األسرة رقـ  نصوص

المعدؿ بالقانوف رقـ  1968نة لس 13ونصوص قانوف المرافعات المدنية والتجارية رقـ 
ونصوص  2000لسنة  1لما لـ يرد بشأف نص فى القانوف رقـ  1992لسنة  23

المعدؿ بالقانونيف  1968لسنة  25قانوف اإلثبات فى المواد المدنية والتجارية رقـ 
عمبًل بالمادة األولى مف مواد إصدار  1992لسنة  23و 1974لسنة  54رقمى 

 . 1سواء كانت نصوص موضوعية أو إجرائية 2000لسنة  1القانوف رقـ 
أما فيما يتعمؽ بقضايا األحواؿ الشخصية ػ عمى اختبلؼ أنواعيا سواء كانت مف 

ييا مف غير فأو الوالية عمى الماؿ ػ التى يكوف أحد طر  2منازعات الوالية عمى النفس
                                                           

يتعػػيف التفرقػػة فػػي شػػ ف تطبيػػؽ كػػاف  0223لسػػنة  12مػػا قبػػؿ صػػدور قػػانوف محػػاكـ األسػػرة رقػػـإلػػى  1
اعػػػد افءرائيػػػة والقواعػػػد نصػػػوص قػػػانوف افثبػػػات فػػػي المػػػواد المدنيػػػة والتءاريػػػة بوءػػػ  عػػػاـ بػػػيف القو 

األحػػواؿ  لمنازعػػات فقػػط افءرائيػػة افثبػػات عمػػى القواعػػد الموضػػوعية فيقتصػػر تطبيػػؽ نصػػوص قػػانوف
صدار حكـ تمهيدي بإحالة الدعوى إلى = =الشخصية مثؿ وءوب حضور كاتب بءمسة سماع الشهود واا

. …حواؿ الرءوع عف افقػرار أما القواعد الموضوعية لإلثبات )كنصاب الشهادة أو أ , الخ … التحقيؽ
الخ( فتطبؽ بشػ نها أحكػاـ القػوؿ الػراء  فػي المػذهب الحنفػي وحػدر دوف ميرهػا فيمػا يتعمػؽ بمنازعػات 

المعػدؿ الموضػوعية  1291 لسػنة05المسمميف أما مير المسمميف فتطبػؽ نصػوص قػانوف افثبػات رقػـ 
 0223لسػػنة  12نػػ  بصػػدور القػػانوف رقػػـ, إال أمنهػػا وافءرائيػػة عمػػيهـ اتحػػدوا ممػػة وطائفػػة أو اختمفػػوا

أضػػحت نصػػػوص قػػػانوف افثبػػات الموضػػػوعية منهػػػا وافءرائيػػة واءبػػػة التطبيػػػؽ سػػواء عمػػػى منازعػػػات 
والمػذكرة افيضػاحية  0223لسػنة  12مػف القػانوف رقػـ  14المسمميف أو ميػر المسػمميف )راءػل المػادة 

 .ل (
الوالية عمػى الػنفس تشػمؿ  منازعات لشخصية فإفوفقا لممفهـو الفني الضيؽ لمصطمحات فق  األحواؿ ا 2

اوى ػس كدعػػ ف الواليػة عمػى النفػػبش 1255لسنة  111الدعاوى الناشئة عف تطبيؽ أحكاـ القانوف رقـ 
 منازعػػات القػػانوني الواسػػل الصػػط ح ذا إال أف المفهػػـوػها وهكػػػسػػمب الواليػػة عمػػى الػػنفس أو الحػػد منػػ
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ناحية المصرييف وىو ما يطمؽ عميو )منازعات األجانب( فيطبؽ في شأنيا مف ال
قانوف المرافعات المدنية ونصوص  2004لسنة  10اإلجرائية نصوص القانوف رقـ 

إعمااًل لحكـ المادة األولى مف  ى القانوف األخيرف فيما لـ يرد بشأنو نص والتجارية
 مواد إصدار القانوف المذكور. 

 ة الموضوعية ػمف الناحي )ذات العنصػر األجنبى( اػايػـ تمؾ القضػوتحك
حيؿ إليو مف تمف القانوف المدني المصري وما قد  28إلى  10مواد مف نصوص ال

قوانيف أجنبية وفقًا لقواعد اإلسناد وأحكاـ القانوف الدولي الخاص مما ال يجوز معو 
المعدليف بالقانوف  1929لسنة  25و  1920لسنة  25تطبيؽ نصوص القانونيف رقمي 

ة عمييما مثاؿ ما ىو منصوص إال حالة النص عمى اإلحال 1985لسنة  100رقـ 
 مف القانوف المدني .  14عميو في المادة 

  وتحكـ قضايا سمب الوالية عمى النفس بمفيوميا الضيؽ مف الناحية
كما تحكـ قضايا الوالية عمى  1955لسنة  118الموضوعية نصوص القانوف رقـ 

, أما مف  1955لسنة  119الماؿ مف الناحية الموضوعية أيضًا نصوص القانوف رقـ 
 2000لسنة  1الناحية اإلجرائية فتطبؽ في شأنيا جميعيا نصوص القانوف رقـ 

ونصوص قانوف المرافعات المدنية والتجارية لما لـ يرد بشأنو نص في القانوف األوؿ 
 إعمااًل لحكـ المادة األولى مف مواد إصداره .

 النفس لموالية عمى ويقتصر ىذا المؤلؼ عمى تناوؿ النصوص الموضوعية 
 25 اأحكاـ نصوص القانونيف رقم اػرة لممصرييف المسمميف التى تنتظميػازعات األسػلمن

لسنة  4و  1985لسنة  100المعدليف بالقانوف رقـ  1929لسنة  25و  1920لسنة 
، ونحيؿ فيما يتعمؽ بباقي موضوعات 2000لسنة  91و 1والقانوف رقـ  2005

 ـ إلى مؤلفاتنا األخرى في ىذا الخصوص . األحواؿ الشخصية طبقًا لمعرض المتقد
  إال أنو يتعيف التنبيو ػ في عجالة مختصرة ػ إلى أف قانوف تنظيـ إجراءات

قد استحدث مجموعة مف  2000لسنة  1التقاضي في مسائؿ األحواؿ الشخصية رقـ 
                                                                                                                                                               

يتسػل ليشػمؿ الػدعاوى التػي تػدخؿ فػي سػمطة ولػي الػنفس أو  الوالية عمػى الػنفس وفقػا ل ػرض الشػارع
سػػقاطها والحفػػظ والضػػـ  التربيػػة وهػػي دعػػاوى التػػزويي والتعمػػيـ والتربيػػة والحضػػانة مػػف حيػػث إثباتهػػا واا

  وطمػػب زيادتهػػا أو إنقاصػػها واالسػػتق ؿ بمسػػكف الحضػػانة ػوالرؤيػػة واالنتقػػاؿ بالصػػ ير وطمػػب النفقػػة لػػ
والفسخ والخمل ب نواعهػا وكػذا دعػاوى المطالبػة بػ ءور الحضػانة أو الرضػاع واستردادر ودعاوى الط ؽ 
 .أو المطالبة بالمتعة وهكذا
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المواد انطوت عمى قواعد عامة يتعيف مراعاتيا قبؿ الفصؿ بوجو خاص في دعاوى 
عمى النفس ودعاوى التطميؽ وىي وجوب عرض الصمح في كافة قضايا الوالية الوالية 

( وعمى أف يكوف ذلؾ 1عمى النفس )مثؿ الحضانة ػ الرؤية ػ الطاعة ػ الطبلؽ ػ المتعة
الخ إذا كاف لممتخاصميف  …قضايا التطميؽ لمضرر ػ لمغياب ػ لمسجف لمرتيف فى 

 ( . 18)المادة  أبناء
 يف اجتماعييف لتقديـ تقرير عف الحاالت التى تكمفيـ بيا إجازة انتداب أخصائي

 ( . 4المحكمة )المادة 
  إجازة تضميف وثيقة عقد الزواج اشتراط الزوجة الحؽ في تطميؽ نفسيا
 ( . 2/ 21)المادة 
  ًمسببًا بتسميـ الصغير لمف يترجح مصمحتو  جواز إصدار النيابة العامة قرارا

 ( . 70معو )مادة 
 جمسات نظر قضايا األحواؿ الشخصية في غرفة المشورة بما لـ  إجازة انعقاد

)مادة  2000لسنة  1كما كاف عميو الحاؿ قبؿ صدور القانوف  وجوبياً يعد معو األمر 
15 . ) 

  حالة المنازعة الجدية إسناد أمر التحري عف يسار المحكـو ضده بالنفقة في
مف القانوف  23بنص المادة  الحبس لمنيابة العامة وحدىا بضوابط واردة فى دعاوى
 المذكور.
 دة أماـ محكمة االستئناؼ ولـ تكف مطروحة أماـ ػة طمبات جديػواز إضافػج

 مرافعات ودوف أف يعد ذلؾ تفويتاً  176محكمة أوؿ درجة بالمخالفة لحكـ المادة 
 ( . 58لدرجات التقاضي )المادة 

  الدعوى مع جواز قياـ المحكمة بتبصير الخصـو بما يتطمبو حسف سير
مراعاة إال يمتبس ذلؾ مع ماىو محظور عمى المحكمة مف عدـ جواز توجيو الخصـ 

 ( .4إلى مقتضيات دفاعو )المادة 

 
                                                           

حيث ذهب إلى عدـ  10/5/0225ءمسة  –ؽ  04لسنة  092راءل حكـ محكمة النقض فى الطعف رقـ  1
ى وءوب عرض الصم  فػى قضػايا المتعػة لعػدـ ءػدوار , وهػو قضػاء ميػر سػديد حيػث يءػوز الصػم  عمػ

 مبمغ المتعة وكذا عمى توافر شرطى استحقاقها .



 تمهيد
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 سيــــٕص

  جمسة / /  –)نقض أحواؿ الطعف رقـ لسنة ؽ 
 س .( -ص  

 أى الحكـ الصادر عف محكمة النقض  معناىا : نقض
 أى فى قضية األحواؿ الشخصية   أحواؿ  
 أى الصادر فى الطعف بالنقض رقـ . . . الطعف رقـ  
 أى لسنة قضائية ؽ لسنة 

تدؿ عمى رقـ الصفحة المنشور فييا الطعف بمجموعة األحكاـ  ص
الصادرة عف محكمة النقض فى المواد المدنية والتجارية 
 واألحواؿ الشخصية الصادرة عف المكتب الفنى لممحكمة

الصادر فييا الحكـ والمتتابعة  تدؿ عمى رقـ السنة القضائية س
منذ إنشاء محكمة النقض المصرية
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 المعدل 1202لسىة  305 القاوىن رقم  أولا 

 1215لسىة  122بالقاوىن رقم 

 1( 1يـــبدح ) 

تءب النفقة لمزوءة عمى زوءها مف تاريخ العقد الصحي  إذا سممت نفسها 
 الديف . حتى لو كانت موسرة أو مختمفة مع  فى إلي  ولو حكماً 

 وال يمنل مرض الزوءة مف استحقاقها لمنفقة .
وتشمؿ النفقة ال ذاء والكسوة والمسكف ومصاريؼ الع ج ومير ذلؾ مما 

 يقضى ب  الشرع .
وال تءب النفقة لمزوءة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عف تسميـ نفسها دوف 

 إذف زوءها .حؽ أو اضطرت إلى ذلؾ بسبب ليس مف قبؿ الزوج ، أو خرءت دوف 
وال يعتبر سببًا لسقوط نفقة الزوءة خروءها مف مسكف الزوءية دوف إذف 
زوءها فى األحواؿ التى يباح فيها ذلؾ بحكـ الشرع مما ورد ب  نص أو ءرى ب  

، وال خروءها لمعمؿ المشروع ما لـ يظهر أف استعمالها  عرؼ أو قضت ب  ضرورة
، أو مناؼ لمصمحة األسرة  الحؽ لهذا الحؽ المشروط مشوب بإساءة استعماؿ

 وطمب منها الزوج االمتناع عن . 
وتعتبر نفقة الزوءة دينا عمى الزوج مف تاريخ امتناع  عف افنفاؽ مل 

 وءوب  ، وال تسقط إال باألداء أو افبراء .
وال تسمل دعوى النفقة عف مدة ماضية ألكثر مف سنة نهايتها تاريخ رفل 

 .2الدعوى
زوج التمسؾ بالمقاصة بيف نفقة الزوءة وبيف ديف ل  عميها إال وال يقبؿ مف ال
 بحاءتها الضرورية . يفيما يزيد عمى ما يف

ويكوف لديف نفقة الزوءة امتياز عمى ءميل أمواؿ الزوج ، ويتقدـ فى مرتبت  
 عمى ديوف النفقة األخرى .

                                                           
 . 1215لسنة  122مستبدل  بالقانوف رقـ  1
بدسػػتورية الفقػػػرة  4/5/1220ؽ "دسػػتورية" بءمسػػة  13لسػػنة  11قضػػت المحكمػػة الدسػػتورية بػػالطعف  2

 15/5/1220فى  02العدد  –الءريدة الرسمية  –الخامسة مف المػادة المطروحة 
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 ) يهغبح (  1979نسُخ  44انمبٌَٕ سلى 

عمى زوجيا مف حيف العقد الصحيح إذا سممت  تجب النفقة لمزوجة - 2مادة 
 ، موسرة كانت أو مختمفة معو فى الديف . نفسيا إليو ولو حكماً 

 وال يمنع مرض الزوجة مف استحقاقيا لمنفقة . 
المسكف ومصاريؼ العبلج وغير ذلؾ مما  الكسوة و وتشمؿ النفقة الغذاء و 

 يقضى بو العرؼ .
دت أو امتنعت مختارة عف تسميـ نفسيا بدوف ال تجب النفقة لمزوجة إذا ارت و 

 حؽ أو اضطرت إلى ذلؾ بسبب ليس مف قبؿ الزوج . 
بدوف إذف  - وال يعتبر سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجيا مف مسكف الزوجية

باح فييا ذلؾ بحكـ الشرع أو يجرى بيا العرؼ أو عند فى األحواؿ التى يُ  -زوجيا
مشروع ما لـ يظير أف استعماليا ليذا الحؽ المشروط الضرورة ، وال خروجيا لمعمؿ ال

 مشوب بإساءة الحؽ أو مناؼ لمصمحة األسرة وطمب منيا الزوج االمتناع عنو. 
وتعتبر نفقة الزوجة دينا عمى الزوج مف تاريخ امتناعو عف اإلنفاؽ مع وجوبو ، 

 وال تسقط إال باألداء أو اإلبراء .
ية ألكثر مف سنة نيايتيا تاريخ رفع الدعوى وال تسمع دعوى النفقة عف مدة ماض

. 
وال يقبؿ مف الزوج التمسؾ بالمقاصة بيف نفقة الزوجة وبيف ديف لو عمييا إال 

 بحاجتيا الضرورية . يفيما يزيد عمى ما يف
ويكوف لديف نفقة الزوجة امتياز عمى جميع أمواؿ الزوج ، ويتقدـ فى مرتبتو 

 عمى ديوف النفقة األخرى .
 

 1920نسُخ  25ٌٕ سلى انمبَ

دينا فى ذمتو مف وقت  تعتبر نفقة الزوجة التى سممت نفسيا لزوجيا ولو حكماً 
امتناع الزوج عف اإلنفاؽ مع وجوبو ببل توقؼ عمى قضاء أو تراض منيما وال يسقط 

 دينيا إال باألداء أو اإلبراء .
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 انًـزكشح اإلٚعـبحٛخ

تتضمف النص عمى  1920لسنة  25كانت تعميمات وزارة الحقانية لمقانوف رقـ 
أف المادتاف األولى والثانية مف ىذا القانوف اشتممت عمى حكميف مخالفيف لما كاف 

 العمؿ جاريا عميو قبؿ صدور ىذا القانوف وىما. 
( أف نفقة الزوجة أو المطمقة ال يشترط فى اعتبارىا دينا فى ذمة الزوج 1)

 امتناع الزوج عف اإلنفاؽ مع وجوبو.القضاء أو الرضاء بؿ تعتبر دينا مف وقت 
( أف ديف النفقة مف الديوف الصحيحة وىى التى ال تسقط إال باألداء أو 2)

 : كميف ما يأتىاإلبراء ويترتب عمى ىذيف الحُ 
أف لمزوجة أو المطمقة أف تطمب الحكـ ليا بالنفقة عمى زوجيا عف مدة  -1

أف الزوج تركيا مف غير نفقة  سابقة عمى الترافع ولو كانت أكثر مف شير إذا ادعت
مع وجوب اإلنفاؽ عمييا فى ىذه المدة طالت أو قصرت ومتى أثبتت ذلؾ بطريؽ مف 

( مف 179) طرؽ اإلثبات ولو كاف بشيادة االستكشاؼ المنصوص عمييا فى المادة
 بما طمبت .  احكـ لي, البلئحة 
معا أف ديف النفقة ال يسقط بموت أحد الزوجيف وال بالطبلؽ ولو خ -2

عف  فمممطمقة الحؽ فيما تجمد ليا مف النفقة حالو قياـ الزوجية ما لـ يكف عوضاً 
 الطبلؽ أو الخمع .

نما يمنع النشوز مطمقاً أف النشوز الطارئ ال يُ  -3 مف  سقط متجمد النفقة وا 
 وجوبيا ما دامت الزوجة أو المعتدة ناشزة .

 لمادتيف وأما ماوظاىر أف ىذيف الحكميف ىما المنصوص عمييما فى ىاتيف ا
عداىا مف أحكاـ النفقة فالمرجع فيو إلى األرجح مف مذىب أبى حنيفة طبقًا لمفقرة 

وعمى ذلؾ يكوف المرجع فيمف تجب ليا النفقة ومف ال تجب  280األولى مف المادة 
 ىو مذىب أبى حنيفة .

بخصوص المادتيف  1215لسنة  122وقد ورد فى المذكرة افيضاحية لمقانوف رقـ 
 ي :ألولى والثانية ما يما

"قضت الفقرة األولى مف المادة الثانية بأف تجب نفقة الزوجة عمى زوجيا مف 
موسرة كانت أو مختمفة معو فى  مبدأ العقد الصحيح إذا سممت نفسيا إليو ولو حكماً 
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لسنة  25الديف وىذا ىو ما قضى بو القانوف القائـ فى المادة األولى مف القانوف رقـ 
جاءت الفقرة الثانية مف النص بأنو ال يمنع مرض الزوجة مف استحقاقيا  ثـ 1929

لمنفقة وتشمؿ النفقة الغذاء والكسوة والمسكف ومصاريؼ العبلج وغير ذلؾ مما يقضى 
 بو العرؼ".

دية وتقتضيو ذيال ولقد جاء ىذا النص فى فقرتو األخيرة بما ذىب إليو مذىب
دوية وأجرة الطبيب مف نفقة الزوجة وعدؿ نصوص فقو اإلماـ مالؾ مف أف ثمف األ

 المشرع بيذا عف مذىب الحنفية فى ىذا الموضع .
ا ال ػزؼ إلى زوجيدى جميع الفقياء أف الزوجة المريضة إذا لـ تُ ػرر لػومف المق

 ف االنتقاؿ إلى منزؿ الزوجية.ػة عجزىا عػتستحؽ نفقة قبمو فى حال
ادة أحواؿ سقوط نفقة الزوجة فى ػىذه المة مف ػرة الرابعػف المشرع فى الفقاثـ أب

حالة ارتدادىا عف اإلسبلـ أو امتناعيا مختارة عف تسميـ نفسيا لزوجيا بدوف حؽ أو 
بست ولو بغير حكـ أو اضطرارىا إلى ذلؾ بسبب ليس مف قبؿ الزوج كما إذا حُ 

 عتقمت أو منعيا أولياؤىا مف القرار فى بيت زوجيا .ا
إذف  روج الزوجة بدوفػواؿ التى ال يعتبر فييا خػحكما أفصح المشرع عف األ

زوجيا سببًا مسقطا لنفقتيا عميو فقاؿ أنيا األحواؿ التى يباح فييا ذلؾ بحكـ الشرع 
لى القاضى لطمب حقيا ، كذلؾ  كخروجيا لتمريض أحد أبوييا أو تعيده أو زيارتو وا 

يارة محـر مريض ، خروجيا لقضاء حوائجيا التى يقضى بيا العرؼ كما إذا خرجت لز 
تقضى بو الضرورة كإشراؼ المنزؿ عمى االنيداـ أو الحريؽ أو إذا  ما أو لمقاضى أو

أعسر بنفقتيا ، ومف ذلؾ الخروج لمعمؿ المشروع إذا أذنيا الزوج بالعمؿ أو عممت 
دوف اعتراض منو أو تزوجيا عالما بعمميا . وذلؾ ما لـ يظير أف عمميا مناؼ 

 شوب بإساءة الحؽ وطمب منيا الزوج االمتناع عنو .لمصمحة األسرة أو م
وغنى عف البياف أف الفصؿ عند الخبلؼ فى كؿ ذلؾ لمقاضى ، ثـ فى الفقرة 
السادسة نص المشرع عمى أف نفقة الزوجة تعتبر دينا عمى الزوج مف تاريخ االمتناع 

القائـ وىو عف اإلنفاؽ مع وجوبو وال تسقط إال باألداء أو اإلبراء وىذا ىو الحكـ 
 مأخوذ مف فقو المذىب الشافعى .

 



 األحواؿ الشخصية

                                                  22

 انُفمخ انًتجًذح

أخذ االقتراح بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص عمى إال تسمع دعوى النفقة 
 عف مدة ماضية ألكثر مف سنة نيايتيا تاريخ رفع الدعوى .

ذلؾ ألف فى إطبلؽ إجازة المطالبة بالنفقة عف مدة ماضية سابقة عمى تاريخ 
ى احتماؿ جواز المطالبة بسنيف عديدة كما أف المدة التى كانت مقررة فى رفع الدعو 
ببلئحة المحاكـ الشرعية وىى  1931لسنة  78مف المرسـو بقانوف رقـ  99المادة 

ثبلث سنوات نيايتيا تاريخ رفع الدعوى غدت كثيرة مما رأى معو ىذا المشروع 
يضار صاحب الحؽ بيذا  االكتفاء بسنة واحدة عف طريؽ منع سماع الدعوى وال

 المبادرة إلى طمب حقو حتى ال تمضى عميو سنة فأكثر.  مف الحكـ إذ يمكنو
وظاىر أف ىذا الحكـ خاص بنفقة الزوجة عمى زوجيا ال يتعداه إلى غير ىذا 

 مف الحقوؽ .
ولما كانت المقاصة جائزة بيف أرباب الديوف وقد تكوف الزوجة مدينة لزوجيا 

بحاجتيا وقواـ حياتيا نص المشرع عمى  يفى الحصوؿ عمى ما يففأنو حماية لحقيا 
إال يقبؿ مف الزوج التمسؾ بالمقاصة بيف نفقة الزوجة وبيف ديف لمزوج عمييا إال فيما 
يزيد عمى ما يكفييا ويقيـ أود حياتيا ، كما أف امتياز ديف نفقة الزوجة عند تزاحـ 

يع أمر تقره قواعد فقو المذىب الحنفى الديوف عمى الزوج وضيؽ مالو عف الوفاء بالجم
 وىذا ما قررتو الفقرة األخيرة فى ىذه المادة .

 
 انتعهٛــك

  َأْسِكُنوُهفَّ ِمْف " يستند استحقاؽ الزوجة لمنفقة عمى الزوج إلى قولو تعالى
وُهفَّ ِلُتَضيُِّقوا َعَمْيِهفَّ  ـْ َوال ُتَضارُّ ـْ ِمْف ُوْءِدُك  .1"َحْيُث َسَكنُت

اتقوا اهلل فى النساء فإنهف عواف عندكـ ، " ند إلى قوؿ رسوؿ اهلل كما يست
أخذتموهف ب مانات اهلل واستحممتـ فروءهف بكممة اهلل ،.. ولهف عميكـ رزقهف 

 ".وكسوتهف بالمعروؼ

                                                           
 ف سورة الط ؽم 9اآلية رقـ  1
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كما توجبو قواعد القياس الصحيح باعتبار أف القياس يعد المصدر الرابع مف 
مف حبس  أفاعدة الشرعية عمى القوؿ بأف "مصادر الفقو اإلسبلمي حيث تجرى الق

 لحؽ غيره تمزمو نفقتو" .
  لمفظ النفقة عند الشرعييف معنياف أحدىما خاص واآلخر عاـ ، فأما المعنى

 1الخاص فيراد بو الطعاـ فقط ، وأما المعنى العاـ فيشمؿ الطعاـ والكسوة والسكنى
تواضع عميو  دة فى حػدود ماباعتبار أف العاـ يتناوؿ جميع أفراد مفيومو دفعة واح

العرؼ وحددتو العادة وجرى بو االستعماؿ ، وىو ما كاف يجرى بو المعنى فى ظؿ 
ومف ثـ فمـ يكف لفظ النفقة فى ظؿ ذلؾ القانوف  1920لسنة  25أحكاـ القانوف رقـ 

يتناوؿ بدؿ الفرش والغطاء أو األجور المستحقة لمزوجة إال أف المعنى العاـ أصبح 
بمقتضى حكـ الفقرة الثالثة مف المادة األولى المطروحة مصاريؼ  –ضًا يشمؿ أي
كما أصبح يشمؿ أيضًا غير ما ذكر ما  –ة ػكأجر الطبيب وثمف األدوي –العبلج 

دوف  –يقضى بو الشرع كبدؿ الفرش والغطاء ومصاريؼ المواصبلت وأجر الخادـ 
فقة شاممة وقضى ليا بيذا إذا ما طمبت الزوجة الحكـ ليا بنػوعمى ذلؾ ف –األجور 

المفظ امتنع عمييا العودة لممطالبة بأي مما يدخؿ فى مشتمبلت النفقة كبدؿ الفرش 
ـ ػدور الحكػوالغطاء أو مصاريؼ العبلج وغير ذلؾ إال ما يكوف قد استجد بعد ص

 -وكذا المحكمة  -األوؿ ، وعمى ذلؾ أيضًا فأنو مما يتعيف عمى الخصـو مراعاتو 
ة عمى النحو ػر النفقػؿ ما يطمب أو يقضى بو مف عناصػالنظر تفصيفى ظؿ ىذا 

ود المدعية مف طمباتيا وما تقضى بو المحاكـ فى ػلتبايف تفسير مقص ادياً ػالسالؼ تف
 ىذا الخصوص .

 بو إذا ما ثبت  كما يكوف لمزوجة أف تطمب فرض مستقؿ لكؿ نوع فيقضى ليا
 استحقاقيا لو .

  وفى  –1985لسنة  100ظؿ أحكاـ القانوف رقـ ويخرج عف معنى النفقة فى
ف  –إطار المعنى العاـ ليا  األجور بأنواعيا كأجرى الرضاعة والحضانة ألنيا أمور وا 
 نيا تخرج عف مدلوليا .أكانت تمتبس بالنفقة إال 

                                                           
وراءل ابػف  029ص  1255ط  -عبد الرحمف تاج فى أحكاـ األحواؿ الشخصية فى الشريعة افس مية  1

 . 0ءػ  – 1400ط  –عابديف 
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 وباعتبارىا  وتجب النفقة عمى الزوج الستحقاقو الحبس الثابت لو عمى الزوجة
فشرط وجوبيا ليس مجرد انعقاد عقد الزواج فى  1اج الصحيححكما مف أحكاـ عقد الزو 

نما ىو تحقؽ االحتباس أو االستعداد لبلحتباس واف لـ يتحقؽ بسبب ليس مف  ذاتو وا 
 .  2قبؿ الزوجة

  ويتحقؽ احتباس الزوج لمزوجة إعمااًل لمقوؿ الراجح وفى المذىب الحنفى
عدمو،  ؽ الدخوؿ بيا مفوجب التطبيؽ بمجرد العقد عمييا بصرؼ النظر عف تحق

وعمى ذلؾ يثبت لمزوجة المعقود عمييا الحؽ فى النفقة عمى الزوج سواء دخؿ بيا أو 
لـ يدخؿ بكرًا كانت أـ عقد عمييا ثيبا، وسواء اختمى بيا أو لـ يختمى طالما أنيا لـ 

 . 3تمنع عنو حقو فى احتباسيا
 تحؽ النفقة عمى فإذا كاف تفويت االحتباس لسبب يرجع إلى الزوجة لـ تس

 الزوج رغـ انعقاد العقد .
  كما يشترط الستحقاؽ الزوجة لمنفقة أف تسمـ نفسيا لمزوج أو استعدادىا لذلؾ

بعدـ ممانعتيا مف االنتقاؿ لمسكف الزوجية فإذا امتنعت لسبب يرجع إلى  فعبًل أو حكماً 
استحقت النفقة ليا  –لمزوجية  لعاجؿ صداقيا أو لعدـ إعداده مسكناً  الزوج كعدـ إيفائوُ 

ألف تفويت االحتباس ىنا لسبب يرجع إليو ىو أو لسبب ليس مف  4رغـ امتناعيا
 جيتيا .
 وبصرؼ  5اػوتستحؽ الزوجة الصغيرة النفقة شرعًا طالما يمكف الدخوؿ بي

 مف القانوف 17/1النظر عف كونيا دوف السف الذى حدده القانوف فى المادة 

 

 . 6دعوى الزوجية لجواز قبوؿ 2000لسنة  1رقـ 

                                                           
 31ونقػػض الطعػػف رقػػـ  – 402ص  – 1212ط –محمػػد بمتػػاءى فػػى دراسػػات فػػى األحػػواؿ الشخصػػية  1

 .0223/  4/  14ءمسة  –ؽ  99لسنة 
  وما بعدها 012ص  – 1293ط  –باف زكى الديف شع –لألحواؿ الشخصية األحكاـ الشرعية  2
 0220/  4/  03ءمسة  –ؽ  94لسنة  0535نقض الطعف رقـ  3
 . 100و  150ص  –س مية زكريا البرى فى أحكاـ األسرة فى الشريعة اف 4
 . 021ص  –أبو زهرة فى محاضرات فى عقد الزوج وآثارر  5
مى أن  ال تقبؿ الدعاوى الناشئة عف عقد الزواج إذا كػاف سػف الزوءػة تقػؿ عػف تنص المادة المذكورة ع 6

 قؿ عف ثمانى عشرة سنة مي دية وقت رفل الدعوى .يست عشرة سنة مي دية أو كاف سف الزوج 
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   إال أنو يشترط الستحقاؽ الزوجة لمنفقة عمى الزوج أف يكوف عقد الزواج
، ومف أمثمة  1صحيحًا وعمى ذلؾ فإف العقد الفاسد ال ينشأ لمزوجة معو الحؽ فى النفقة

العقد الفاسد أف يعقد الرجؿ عمى امرأة يتبيف أنيا أختو فى الرضاعة مثبل، وحكـ النفقة 
د الفاسد أف يكوف لمزوج استرداد ما يكوف قد أنفقو عمى الزوجة بحكـ فى ظؿ العق

قضائى استصدرتو ضده بدعوى تسمى فى العمؿ "دعوى استرداد ما دفع بغير حؽ" 
أما إذا كاف ما أنفؽ رضاء منو وبغير مخاصمة قضائية مف الزوجة فبل حؽ لو فى 

 . 2استرداده إذ يعتبر ما أنفقو تبرعا منو ليا
 لنفقتيا عميو  الزوجة عف إتياف الزوج فى فراشو ال يعتبر سببًا مسقطاً  وامتناع

وواسع حيمتو كما لو نصحيا وزجرىا وضربيا إعمااًل لقولو  كتوُ حنألف لو استيفاء حقو ب
 . 3تعالى: "والبلتى تخافوف نشوزىف.."

 إثبات أف تفويت حؽ الزوج فى االحتباس يرجع إلى  –فى رأينا  -وال يجوز
و إنذار ػإال بقياـ الزوج بتوجي 1985لسنة  100وف رقـ ػفى ظؿ أحكاـ القان ةػالزوج

مكرر ثانيًا( وتقديـ ما يدؿ 11و الوارد )بالمادة ػو عمى النحػوؿ فى طاعتػلمزوجة بالدخ
عمى تخمؼ الزوجة عف االعتراض عمى ىذا اإلنذار )شيادة مف قمـ كتاب المحكمة( 

  4اضيا أف كافخبلؿ الموعد القانونى أو رفض اعتر 
  وتجب نفقة الزوجة عمى الزوج ولو كانت عمى درجة مف اليسار تزيد عمى

 . 5يسار الزوج ألف المعتبر ىو يسار الزوج وحده
  كما تستحؽ النفقة لمزوجة عمى الزوج المسمـ ولو كانت تختمؼ معو فى الديف

 أما الزوجة الممحدة التى ال ديف ليا فبل يتصور استحقاقيا لمنفقة .

                                                           
 . 020ص  – 1252ط  – مية ػة افسػواؿ الشخصية فى الشريعػاج فى أحكاـ األحػد الرحمف تػعب 1
وانظر مثاؿ لدعوى اسػترداد مػا دفػل ب يػر  11/2/1232ءمسة  –ءرءا  – 1242لسنة  111رقـ الحكـ  2

والحكػـ  00/1/1215ءمسػة  –ءزئػى شػبرا  1214لسػنة  1512الحكـ الصادر فى الػدعوات رقػـ  –حؽ 
 .ءزئى مصر الءديدة 1222لسنة  341الصادر فى الدعوى رقـ 

 . 11ص -هءرية  1432ط  –اهيـ نظاـ النفقات فى الشريعة افس مية لمشيخ أحمد إبر  3
 مكرر ثانيا . 11راءل التعميؽ عمى المادة  4
هنػػاؾ مػػف المػػذاهب الفقهيػػة مػػا يوءػػب أف يػػدخؿ فػػى االعتبػػار عنػػد تقػػدير نفقػػة الزوءػػة حالتهػػا الماليػػة  5

ومقدار يسارها . انظر فى ذلؾ مراءل المذهب الحنفى " الخصاؼ " وصاحب الهداية وانظر كذلؾ مراءػل 
 ب المالكى .المذه
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 زواج "المسمـ  غير النفقة عمى الزوج المسممة ال تستحؽ إال أف الزوجة
 . 1"المسممة بغير المسمـ زواج باطؿ

   ذا مرضت الزوجة بعد العقد وقبؿ الدخوؿ ورفضت االنتقاؿ إلى منزؿ وا 
الزوجية فبل نفقة ليا ، أما إذا تـ الدخوؿ واالنتقاؿ إلى منزؿ الزوجية رغـ المرض 

وكذا إذا مرضت فى منزؿ  2يا عمى الزوج ولو كاف المرض مزمنااستحقت النفقة ل
الزوجية وانتقمت بسبب وطأة المرض إلى منزؿ أىميا وامتنعت عف العودة إلى مسكف 
الزوجية بسبب المرض ، وكؿ ذلؾ إذا لـ تكف فى األصؿ ناشزًا ، فإذا كانت ناشزًا 

ة الطبيب ومصروفات ومرضت وىى ناشز سقطت نفقتيا بسبب نشوزىا بما فييا أجر 
 .3العبلج
 4ويمتـز الزوج بمصروفات عبلج زوجتو عمبًل بحكـ الفقرة الثالثة مف المادة 

وتشمؿ مصروفات العبلج أجرة الطبيب أو المستشفى وثمف األدوية وغير ذلؾ مما 
يجرى بو العرؼ وذلؾ فى حدود يسار الزوج وقدرتو المالية وبصرؼ النظر عما تكوف 

مصروفات العبلج ىى باعتبار أف تو بالفعؿ مف مصروفات لمعبلج الزوجة قد تكبد
ة الزوج ػوف بحسب حالػمف القان 16بالمادة والتى تقدر عمبًل نفقة الزوجة  عناصر أحد

 و ػر وىػعمى أف األم راً ػأو عس المالية يسراً 

 
 .5حدة  ة يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقًا لكؿ حالة عمىػمسألة موضوعي

  ذا ػو وكػعجز الزوج عف اإلنفاؽ أو فقره مف وجوب نفقة الزوجة عميوال يمنع
و مف كانت ػو وىػوال أف يكوف معدما فينتقؿ واجب النفقة إلى مف يمي 6حبسو أو اعتقالو

كانت تجب نفقتيا عميو لو لـ تكف متزوجة ، أما فى الحالة األولى وىى عجزه عف 
                                                           

  019ص  – 1290ط  –حواؿ الشخصية محمد زكريا البرديسى فى األحكاـ افس مية فى األ 1
 . 1215لسنة  122المذكرة افيضاحية القانوف رقـ  2
 ( .194مادة ) – 1240طبعة –قدرى باشا  –مرشد الحيراف لمعرفة أحواؿ افنساف  3
 . 42/5/1214ءمسة  –1211لسنة  094فى الدعوى رقـ –حكـ محكمة شبرا الءزئية  4
 14/5/1210ءمسػة  –شػرعى مصػر الءديػدة  1212لسػنة  942انظر الحكػـ الصػادر فػى الػدعوى رقػـ  5

وفيػ  قضػت  42/5/1210شبرا الءزئيػة ءمسػة  1211لسنة  505وكذلؾ الحكـ الصادر فى الدعوى رقـ 
ج رمػػػـ أف الزوءػػػة قػػػدمت ءنيهػػػا مصػػػروفات عػػػ  25ممػػػيـ و 122المحكمػػػة بػػػإلزاـ الػػػزوج بػػػدفل مبمػػػغ 
 ءني  . 100مميـ و  021المستندات الدالة عمى صرؼ مبمغ 

 . 159ص  – 1250طبعة  –الزواج والط ؽ فى افس ـ  ىبدراف أبو العينيف ف 6
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ريؽ التصريح ليا باالستدانة عميو مف بط 1اإلنفاؽ فيمـز بالنفقة ويؤمر مف يميو باألداء
 عمى تفصيؿ سيرد فى موضعو . 2األخير
  حؽ ليا  ولقد استقر القضاء الشرعى فى ىذا المجاؿ عمى أف زوجة االبف ال

 . 3فى مطالبة أبيو بنفقتيا بصفتيا زوجة البنو
 إذا  اـ المحكمة مماػادـ فإف فرضو يتوقؼ عمى ما يثبت أمػوأما عف أجر الخ
مدعى عميو عمى درجة مف اليسار تسمح لمقوؿ بقدرتو عمى استحضار مف يخدـ كاف ال

زوجتو ، وفرضو يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبيا وأنيا ممف تخدـ عادة أما 
مف لـ تكف ممف يخدمف فبل حؽ ليا فى المطالبة بأجر خادـ حتى مع ثبوت يسار 

ذا اتجيت كثر مف خادـ واحد أجر أالزوج ، ويجوز القضاء ب إذا ثبت االحتياج لذلؾ وا 
المحكمة إلى فرض أجر خادـ فأنو يتعيف أف تكوف الزوجة قد أقامت الدليؿ عمى 
تواجد الخادـ بالفعؿ فى خدمتيا وقت الفرض فبل يكفى القوؿ بأنيا سوؼ تستقدـ 
خادما بعد صدور الحكـ ، ولمزوج بعد الحكـ بفرض أجر خادـ عميو إذا ما عمـ أف 

ال يقـو أنو  أوقامت بتسريح الخادـ بعد الحصوؿ عمى الفرض المقرر لو الزوجة 
بالخدمة عمى الوجو المطموب أف يقيـ ضد الزوجة الدعوى بإسقاط أجر الخادـ شريطة 

 أف يقيـ أماـ المحكمة الدليؿ عمى قياـ الزوجة بتسريحو . 
  ف كاف ال يعد مف عناصر نفقة الزوجة بمعناىا الخا نما وأجر الخادـ وا  ص وا 

الحضانة أجر و أيأخذ مسمى األجور إال أنو ال يستوى فى الحكـ مع أجر الرضاعة 
نما  مف حيث عدـ جواز القضاء بو فى حالة استحقاؽ الزوجة لمنفقة عمى الزوج وا 
 لمزوجة المطالبة بو فى حالة توفر شروطو رغـ استحقاقيا لمنفقة باعتباره عنصراً 

دخؿ ضى بو الشرع لمزوجة فى ضوء التعديؿ الذى أُ ويدخؿ فى مفيـو ما يق مستقبلً 
 .  1985لسنة  100عمى النص بمقتضى المادة األولى مف القانوف رقـ 

  . ويقدر أجر الخادـ بحسب أواف كؿ زماف ومكاف 
  رى أنو إذا أقامت الزوجة الدعوى بطمب نفقة زوجية ليا ونفقة ػف نػونح

ا ولؤلوالد وتوافرت أماـ المحكمة أدلة ألوالدىا مف الزوج وطمبت فرض أجر خادـ لي
                                                           

 . 054ص  – 1251ط  –صال  حنفى فى المرءل فى قضاء األحواؿ الشخصية  1
 . 100مادة – 50ص  –قدرى باشا  –مرشد الحيراف  2
منشػور بمءمػة  – 1/0/1205ءمسػة  – 1203لسػنة  032حكـ محكمة مصر الشرعية فى القضية رقـ  3

 . 353ص  – 0العدد  –المحاماة الشرعية 
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لمزوجة وأخر  االستحقاؽ حكمت بأجر خادـ واحد حيث ال يجب فرض أجر خادـ
 لؤلوالد إال إذا كاف يسار الممتـز بالنفقة يسمح بذلؾ.

  والحكـ لؤلوالد بأجر خادـ ال يسقط حؽ الحاضنة فى الحصوؿ عمى أجر 
عف خدمة الحاضنة  مى خدمتيـ عوضاً حضانتيا لؤلوالد بدعوى أف الخادـ يقـو ع

 الختبلؼ طبيعة كؿ مف الفرضيف . 
  ة عمى الزوج شرعًا بحيث أنو إذا ػة واجبػا عف المسكف فإف سكنى الزوجػوأم

و فإذا ػلـ يسكنيا معو وجبت ليا عميو أجرة سكف مف أموالو وضمف عناصر نفقتيا عمي
نما استحقت فقط مسكلكانت الزوجة أو المعتدة تساكف الزوج فبل أجر  ف ليا عميو وا 
 بقية عناصر النفقة إذا ما امتنع عف القياـ بيا . 

   وفرض أجر مسكف لمزوجة ال يختمط بأجر مسكف حضانة الصغار والمطمقة
 18فى حالة اختيار الحاضنة لمبدؿ النقدى )أجر السكف( المنصوص عميو فى المادة 

يعد مف عناصر نفقة الزوجية ويستحؽ مكرر ثالثا مف القانوف إذ أف أجر المسكف ىنا 
لمزوجة فى حالة تخمؼ الزوج عف إسكاف زوجتو حاؿ قياـ الزوجية ومف أمواؿ الزوج 

أما أجر مسكف الحضانة فيعتبر مف عناصر نفقة الصغير عمى أبيو ويستحؽ  شخصياً 
فى أمواؿ الصغير بحسب األصؿ أف كانت لو أمواؿ ويمتـز بو األب استثناء فى حاؿ 

 .  1الصغير فقر
   وال يعنى حصوؿ الزوجة عمى أجر مسكف ضمف عناصر نفقتيا عمى الزوج

نو اسقوط التزاـ الزوج بتييئة مسكف الزوجية فإذا أعد الزوج مسكف زوجية مستوفى ألرك
الشرعية كاف عمى الزوجة القرار فيو حيث يسقط مف ثـ أجر المسكف مف عناصر 

 نفقتيا األخرى عميو .

   ُذ ط المحكمة  نفقة كعناصر محددة )مأكؿ وممبس ومسكف( كاف عمىمبت الوا 
يجوز ليا أف  أف تقضى بفرض مستقؿ لكؿ عنصر وطبقًا لممطموب ، إال أنيا ال

يطمبو الخصـو  قضائيا بذلؾ إنما يعنى أنيا قضت بما لـألف تقضى بنفقة شاممة 
ـ المأكؿ وخاصة وأف لفظ النفقة الشاممة أصبح يعنى كما تقدـ القوؿ غير مفيو 

والممبس والمسكف فحسب وفى ذلؾ تقوؿ محكمة شبرا الجزئية لؤلحواؿ الشخصية 
"وحيث أف مصاريؼ العبلج يمـز بيا الزوج طبقًا لنص الفقرة الثالثة مف المادة األولى 

                                                           
 122المعػدؿ بالقػانوف رقػـ  1202لسػنة  05مكرر ثالثػًا مػف القػانوف رقػـ  11راءل التعميؽ عمى المادة  1

 . 1215لسنة 
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وقد انصب دفاع المدعى عميو عمى أف الحكـ فى  1979لسنة  44مف القانوف رقـ 
برا يشمؿ مصاريؼ العبلج وىذا غير صحيح أحواؿ ش 1981لسنة  263الدعوى 

حيث أف ىذا الحكـ لـ يتضمف فرض نفقة عبلج وال تدخؿ ىذه النفقة ضمف ما يحكـ 
 . "بو مف نفقة مأكؿ وممبس

  ويعتبر إقامة الزوجة الدعوى لممطالبة بالنفقة قرينة بسيطة عمى امتناع الزوج
ز لمزوج دحضيا بإثبات قيامو عف اإلنفاؽ ولكف لكونيا قرينة بسيطة فيجو  –عموما  –

بكافة طرؽ  – تحديداً  –باإلنفاؽ عمى الزوجة ، كما يثبت تاريخ االمتناع عف اإلنفاؽ 
 اإلثبات ومنيا البينة الشرعية.

  وقد جرت المحاكـ عمى االكتفاء فى إثبات الحالة المالية لمزوج بما يسمى
ؼ شرعًا "شيادة االستكشاؼ" ا وىو ما يعر ػ"بياف مفردات المرتب" إذا كاف الزوج موظف

ف األخرى ، إال أنو يجوز إثبات الحالة ػاب الميػة إذا كاف مف أربػأو بالتحريات اإلداري
المالية بكافة طرؽ اإلثبات األخرى ومنيا البينة الشرعية خاصة إذا ادعت الزوجة أف 

 لمزوج مصادر دخؿ بخبلؼ راتبو الثابت .
  ه بيا بكافة طرؽ اإلثبات ومنيا شيادة ويجوز لمممتـز بالنفقة إثبات وفاؤ

و ػلما ى 1جنيو إال بالكتابة 500الشيود دوف تقيد بقاعدة عدـ جواز إثبات ما يجاوز 
ؿ ػات فى نطاؽ األحواؿ الشخصية بيف الدليػد فرؽ فى اإلثبػمقرر مف أف المشرع ق

جراءات الدليؿ لمذىب الحنفى مما مؤداه خضوع إثبات الوفاء بالنفقة لمقوؿ الراجح با 2وا 
 ما كانت قيمة التصرؼ . إلثبات بالبنية أياً اوىو جواز 

  وقد استقر الفقػو والقضاء الشرعى منذ زمف بعيد عمى قاعدة مؤداىا أف ثبوت
قبض )الزوجة أو المطمقة أو المستحقة( لنفقة شير قرينو قاطعة عمى قبض المتجمد 

 . 3عف الشير السابؽ عميو

                                                           
 . المعدؿ 1291لسنة  05مف قانوف االثبات  91و 92والمنصوص عميها فى المواد  1
 ؽ . 50لسنة  04الطعف رقـ  – 01/9/1211نقض أحواؿ ءمسة  2
 –طبعػة نػادى القضػار  –راءل فى ذلؾ أحمػد نصػر الءنػدى فػى مبػادئ القضػاء فػى األحػواؿ الشخصػية  3

 – 1240لسػػنة  514وراءػػل حكػػـ محكمػػة السػػنب ويف الشػػرعية فػػى القضػػية رقػػـ  1153ص  – 1219
 . 932ص  – 2ط  –منشور بمءمة المحاماة الشرعية  – 12/1/1241ءمسة 
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 لمنفقة بقياـ الزوج باإلنفاؽ عمييا ويجوز لمزوج كما يجوز دفع طمب الزوجة – 
إثبات ذلؾ بكافة طرؽ اإلثبات ومنيا البنية الشرعية وفى ىذه الحالة ال  -كما تقدـ 

 . 1يجوز القضاء ضده بإلزامو بالنفقة
 فى تحديد  –ومف ثـ  –ة موارد الزوج المالية فى تقدير يساره ػؿ كافػوتدخ

، مف ذلؾ أرصدتو النقدية بالبنوؾ ومقدار الريع المستحؽ  مقدار النفقة المستحقة عميو
ة ػوقيم 2ابو(ػوما ش ارػلو كعائد ودائع أو سندات بنكية )شيادات االستثمار واالدخ

 ار األراضي الزراعية وغيرىا مف العقارات الممموكة .ػإيج
                                                           

 . 104ص  – 1219ط  –نصر الءندى  -مبادئ القضاء الشرعى  1
وقػد  1220لسػنة  20المعػدؿ بالقػانوف رقػـ  1222لسػنة  025راءل قانوف سػرية حسػابات البنػوؾ رقػـ  2

لعمػػ ء بػػالبنوؾ وودائعهػػـ والمعػػام ت نػػص فػػى المػػادة األولػػى منػػ  عمػػى أف تكػػوف ءميػػل حسػػابات ا
المتعمقػػة بهػػا سػػرية ، وأنػػ  ال يءػػوز افطػػ ع أو إعطػػاء أيػػة بيانػػات عنهػػا إال بػػإذف كتػػابى مػػف صػػاحب 
الحسػػاب أو الوديعػػة إال بنػػاء عمػػى حكػػـ قضػػائى بػػذلؾ . وتضػػمنت الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة أف الحظػػر 

األشػػخاص والءهػػات بمػا فػػى ذلػػؾ الءهػػات التػػى  المنصػوص عميػػ  فػػى الفقػػرة األولػػى يسػرى عمػػى ءميػػل
سػمطة افطػ ع أو الحصػوؿ عمػى البيانػات المحظػور إفشػاء سػريتها  –بحسب األصؿ  –خولها القانوف 

ثـ أناط المشرع بءهة أوردها تحديدا فى المادة الثالثػة مػف القػانوف سػمطة إعطػاء افذف بػافط ع عمػى 
هػػا فػػنص عمػػى أف النائػػب العػػاـ وحػػدر أو لمػػف يفوضػػ  مػػف تمػػؾ الحسػػابات السػػرية أو إعطػػاء بيانػػات ب

المحاميف العاميف األوؿ دوف ميػرهـ أف يطمػب مػف محكمػة اسػتئناؼ القػاهرة وحػدها األمػر بػاالط ع أو 
الحصوؿ عمى بيانات أو معمومات تتعمؽ بالحسابات أو الودائل المنصوص عميها فى المادة األولػى مػف 

لػػى : أف يكػػوف افذف بمناسػػبة ءنايػػة أو ءنحػػة ارتكبػػت ويقتضػػى كشػػؼ القػػانوف وذلػػؾ فػػى حػػالتيف. األو 
الحقيقة فيها االط ع عمى تمؾ الحسػابات أو الودائػل .. وبشػرط أف تتػوافر دالئػؿ ءديػة عمػى وقػوع تمػؾ 

افذف بمناسبة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حءػز  ة : هو أف يكوفػة . والحالة الثانيػالءناية أو الءنح
ى أحػػد البنػػوؾ . ثػػـ حػػدد القػػانوف كيفيػػة إصػػدار افذف مػػف المحكمػػة المػػذكورة فػػنص عمػػى أف موقػػل لػػد

 = =تفصؿ المحكمة فى طمب افذف منعقدة فى مرفة مشهورة خ ؿ ث ثة أيػاـ مػف تقديمػ  وبعػد سػماع
هػى و  –المحاكـ أو النيابػة  –رأى النيابة العامة واألمر الواض  أف المشرع حظر عمى أية ءهة قضائية 

عمى بيانات عف حسابات األشخاص = =التى كانت مخولة بحسب األصؿ ولها سمطة االط ع والحصوؿ
لدى البنوؾ الحصوؿ عمى معمومات أو بيانات عف تمؾ الحسابات وقصر سمطة إصدار األمر بذلؾ عمػى 

ا حػػدد كمػػ الثالثػػة= = محكمػػة اسػػتئناؼ القػػاهرة وحػػدها بالضػػوابط والقيػػود المنصػػوص عميهػػا فػػى المػػادة
األشػػخاص الػػذيف يقتصػػر عمػػيهـ الحػػؽ فػػى عػػرض األمػػر عمػػى تمػػؾ المحكمػػة. وقػػد ءػػرى العمػػؿ بمحػػاكـ 

  صػػفة الحكػػـ ػلػ ليسػػت –بقػرار ميػػر مسػبب يصػػدرر القاضػى  –األحػواؿ الشخصػػية عمػى افذف لممػػدعى 
لػػدى مختمػػؼ البنػػوؾ واستصػػدار شػػهادات تتضػػمف مػػا عسػػى أف  يالقضػػائى بالتصػػري  لممػػدعى بػػالتحر 

ف لممػػدعى عميػػ  مػػف أمػػواؿ أو ودائػػل لػػديها حيػػث تقػػوـ محػػاكـ األحػػواؿ الشخصػػية بتقػػدير النفقػػة يكػػو
المسػػتحقة عمػػى المػػدعى عميػػ  عمػػى ضػػوء مػػا يثبػػت مػػف يسػػار المػػدعى عميػػ  ومقػػدار أموالػػ  وودائعػػ  

ذا كػػاف الػػنص وقػػد حظػػر إعطػػاء أيػػة بيانػػات عػػف  –الػػوارد بقػػانوف سػػرية حسػػابات البنػػوؾ  بػػالبنوؾ . واا
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   نماػػال يعد امتبلؾ الزوج لسيارة خاصة دليبًل عمى اليسأنو ونحف نرى  ار وا 
يعد ، وكذا زواجو مف أخرى أعباء مالية تستنزؿ مف موارده عند تقدير النفقة المستحقة 

 عميو . 
  يبيف مف استعراض نص المػادة محؿ التعميؽ أف المشرع قنػف ما تتفؽ عميو

المذاىب الفقيية المختمفة مف وجوب نفقة الزوجة عمى زوجيا باعتبار أف ذلؾ الوجوب 
 الكريـ . لثبوت والداللة مف القرآفوردت بشأنو نصوص قطعية ا

  وقد اختمؼ الفقو الشرعى حوؿ سبب استحقاؽ نفقة الزوجة بيف قوؿ بوجوبيا
بمجرد العقد دوف توقؼ عمى شئ آخر وقوؿ يشترط لوجوبيا توافر االحتباس أو 

 االستعداد لو وثالث يذىب إلى عدـ وجوبيا قبؿ أف تزؼ الزوجة إلى الزوج .
الذى  الرأيلؾ الخبلؼ واعتمد فى الفقرة األولى مف المادة د حسـ المشرع ذػوق

يشترط لوجوب نفقة الزوجة توافر االحتباس أو االستعداد لو فكاف نص الفقرة األولى 
مف المادة األولى وقد صدرىا بالقوؿ "تجب النفقة لمزوجة عمى زوجيا مف تاريخ العقد 

 ".كماً الصحيح إذا سممت نفسيا إليو ولو حُ 

                                                                                                                                                               

دة أو ودائل األشخاص لدى البنوؾ إال بناء عمى حكـ قضائى أو بنػاء عمػى طمػب النائػب العػاـ فػاف أرص
ذلؾ سيترتب عمي  فى حالة اسػتمزاـ األمػر التعػرؼ عمػى أرصػدة حسػابات المػدعى عميػ  أو ودائعػ  لػدى 

بب ال البنػوؾ تعطيػؿ نظػر تمػؾ القضػايا ذلػؾ أنػ  بعػد أف كػاف لمقاضػى الشػرعى أف يصػدر قػرار ميػر مسػ
يتطمب سوى تدوين  بمحضر الءمسة ليتحصؿ المدعى عمى صورة رسمية من  حتى يتسنى ل  الحصػوؿ 
عمػى معمومػػات ومقػػدار أرصػػدة المػػدعى عميػػ  لػػدى مختمػػؼ البنػػوؾ فػػاف األمػػر أصػػب  يسػػتمـز أف يصػػدر 

كمػا  – فى ما فى ذلػؾخالقاضى حكما قطعيا يكوف لممدعى عمي  الحؽ فى الطعف عمي  باالستئناؼ وال ي
 مف إرهاؽ لمقاضى والمتقاضى وتعطيؿ لمدعوى و إطالة أمد نظرها أماـ المحاكـ . –قدمنا 

والحؿ فى رأينا ال يكوف اف باألخذ بظاهر النص وتفسػير نػص المػادة األولػى مػف قػانوف سػرية حسػابات 
البنػوؾ اال  البنوؾ باعتبار ظاهرة والقوؿ باف المشػرع لػـ يتطمػب لإلطػ ع عمػى حسػابات األشػخاص لػدى

صدور حكـ قضائى تمهيدى أو تحضيرى مسقطا ءواز ذلػؾ بقػرار يصػدر مػف القاضػى بصػفت  القضػائية 
أو الوالئية وان  لو أراد المشرع أف يكوف الحكػـ القضػائى الػوارد بػالنص نهائيػا لػنص عمػى ذلػؾ صػراحة 

الػذى يصػػدر فػى مثػؿ تمػؾ  إعماال لقاعػدة أنػ  ال وءػ  فػى حالػة صراحػػة النػػص لتػػ ويم  واعتبػػار الحكػـ
الحػاالت حكمػا تمػػهيديا ال يءػػوز لمخصػوـ الطػػعف عميػػ  إال مػل الطػػعف عمػى الحكػـ المنػػهى لمخصػػومة 

فػى حػػالة استمػػزاـ االطػ ع عمػى مػا لػػدى البنػوؾ مػف حسػابات  –فى نظرنا  –برمتػها وما عمى المحاكـ 
بعػػد أف أصبػػ  محظػػورا عميهػا الوصػوؿ إلػى  بػذلؾ يإصدار حكـ تمهيػػد لممدعى عميػ  أو ودائع  سوى

لسػػنة  1( مػػف القػػػانوف رقػػـ 04وانظػػر أيضػػا المػػػادة ) –ذلػػؾ بقػػػرار يثبتػػ  القاضػػى فػػى محضػػر الءمسػػة 
 بتنظيـ إءراءات التقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية .  0222



 األحواؿ الشخصية

                                                  32

وؿ المشرع فى الفقرة الرابعة مف المادة أحواؿ عدـ وجوب النفقة عمى الزوج ثـ تنا
 وعددىا فى ثبلث حاالت .

 : إذا ارتدت )أى ارتدت عف اإلسبلـ( . األولى
اضطرت إلى ذلؾ  والثانية: إذا امتنعت مختارة عف تسميـ نفسيا دوف حؽ أو

 رعاية أحد مرضاىا بمسكف أسرتيا لبسبب ليس مف قبؿ الزوج كاضطرارىا لمبقاء 
 . 1والثالثة : إذا خرجت دوف إذف زوجيا

ثـ تناوؿ فى الفقرة الخامسة بياف حاالت عدـ سقوط النفقة رغـ خروج الزوجة 
مف مسكف الزوجية عمى خبلؼ القاعدة المنصوص عمييا بعجز الفقرة الرابعة 

 ستثنائيف ىما الخروج بحكـ الشرع والخروج لمعمؿ .اوحصرىا فى 

 ستثناء األوؿ: األحواؿ التى يباح فيها لمزوءة الخروج بوء  عاـأما اال
النص عمى أنو ال يعتبر سببًا  –تضمنت الفقرة الخامسة مف المادة محؿ التعميؽ 

فى األحواؿ  –دوف إذف زوجيا  –لسقوط نفقة الزوجة خروجيا مف مسكف الزوجية 
"حكـ الشرع" بقوليا  اؽ اصطبلحلنط التى يباح فييا ذلؾ بحكـ الشرع ، ثـ أردفت تبياناً 

"مما ورد بو نص أو جرى بو عرؼ أو قضت بو ضرورة" األمر الذى يبيف منو 

                                                           
لزوءة فى حالػة امتناعهػا مكرر ثانيا مف القانوف تحديد تاريخ وقؼ نفقة ا 11تناوؿ المشرع فى المادة  1

المػادة األولػى ، ونظػـ  عف طاعة الزوج أى حاؿ توافر أي مػف الحػاالت التػى أوردتهػا الفقػرة الرابعػة مػف
كيفية تداعى الزوءيف فى مثؿ تمؾ الحالة فػنص عمػى أنػ  " إذا امتنعػت الزوءػة عػف طاعػة الػزوج دوف 

ة دوف حػؽ إذا لػـ تعػد لمنػزؿ الزوءيػة بعػد حؽ توقؼ نفقة الزوءة مف تػاريخ االمتنػاع ، وتعتبػر ممتنعػ
دعوة الزوج إياها لمعودة بإع ف عمى يد محضر لشخصها أو مف ينوب عنها ، وعمي  أف يبيف فػى هػذا 

"ثػػـ أضػاؼ فػػى الفقػػرة الثالثػػة الػنص عمػػى أنػػ " ويعتػػد بوقػؼ نفقتهػػا مػػف تػػاريخ …… افعػ ف المسػػكف 
ميعػاد " . وقػد ورد فػى المػذكرة افيضػاحية لمػنص المػذكور انتهاء ميعاد االعتراض إذا لـ تتقدـ ب  فى ال

أنػ  " لمػا كانػت الشػػريعة افسػ مية قػد ءعمػػت الحقػوؽ الزوءيػة وواءباتهػا متقابمػػة فحػيف ألزمػت الػػزوج 
بافنفػػاؽ عمػػى زوءتػػ  فػػى حػػدود اسػػتطاعت  أوءبػػت عمػػى الزوءػػة طاعتػػ  وكػػاف مظهػػر هػػذر الطاعػػة أف 

لذى هي ر لها الزوج امتثاال لقول  تعػالى "أسػكنوهف مػف حيػث سػكنتـ تستقر الزوءة فى مسكف الزوءية ا
مف سورة الط ؽ ، ومف هنا قرر الفقهاء أف  9"مف اآلية … مف وءدكـ وال تضاروهف لتضيقوا عميهف 

الزوج فإنها تكوف ناشزة وتسقط نفقتهػا مػف =  = اعةػاألصؿ فى الزوءة الطاعة وأن  إذا امتنعت عف ط
مكػرر ثانيػا( حيػث قضػت بػ ف امتنػاع الزوءػة عػف  11ناع، وتنظيما لهذا ءاءت المادة )تاريخ هذا االمت

 …".   طاعة الزوج دوف حؽ يترتب عمي  وقؼ نفقتها مف تاريخ االمتناع 



1

33

مقصود المشرع فى إجازة خروج الزوجة مف مسكف الزوجية دوف إذف زوجيا فى 
 .1عرؼ شرعى أو جرت بيا ضرورة شرعية األحواؿ التى ورد بإباحتيا نص شرعى أو

ذا كاف مفيـو حكـ الش ارع ػو خطاب الشػرع فى اصطبلح األصولييف ىػوا 
، وأنو فى  اً ػأو وضع أو تخييراً  اً ػاؿ المكمفيف طمبػ)المولى عز وجؿ( المتعمؽ بأفع

اصطبلح الفقياء األثر الذى يقتضيو خطاب الشارع فى الفعؿ كالوجوب والحرمة 
ا واالحتجاج واإلباحة مما تعد معو سائر األدلة الشرعية التى دؿ القرآف عمى اعتبارى

بيا مف إجماع أو قياس وغيرىما فى حقيقتيا خطاب مف الشارع ولكنو غير مباشر 
أو  أو تخييراً  ؿ مف أفعاؿ المكمفيف طمباً ػوىو ما يعنى أف كؿ دليؿ شرعى تعمؽ بفع

، فإف مؤدى ذلؾ أف لمزوجة الحؽ فى الخروج مف مسكف 2وضع ىو حكـ شرعى
واء ػة الشرعية وسػؿ مف األدلػؿ التى يقـو عمييا دليواػالزوجية دوف إذف الزوج فى األح

در الحكـ الشرعى ػة ، وسواء كاف مصػاب اهلل أو سنة نبويػكاف النص ىو حكـ مف كت
رؼ أو المصمحة المتمثمة فى ضرورة تقتضى الفعؿ أو ػاع األمة أو القياس أو العػإجم

 ترفع عنو الحظر أف كاف .

 لزوءة لمعمؿ وضوابط  وأما االستثناء الثانى : خروج ا
َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَف َوَءَد َعَمْيِ  ُأمًَّة ِمْف "يقػوؿ اهلل تعالى فى محكـ التنزيؿ 

ـْ اْمَرأَتْيِف َتُذوَداِف َقاَؿ َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا ال َنْسِقي َحتَّى  النَّاِس َيْسُقوَف َوَوَءَد ِمْف ُدوِنِه
َـّ َتَولَّى إلى الظِّؿِّ َفَقاَؿ َربِّ ِإنِّي ِلَما ُيْصِدَر الرَِّعاُء َوَأبُ  وَنا َشْيٌخ َكِبيٌر, َفَسَقى َلُهَما ُث

ويستدؿ مف اآليتيف المذكورتيف عمى أف مف حؽ المرأة  3"َأنَزْلَت ِإَليَّ ِمْف َخْيٍر َفِقيرٌ 
 .4العمؿ بؿ أف مف واجبيا العمؿ عند الضرورة

                                                           
يءػرى بءػواز خػروج الزوءػة فػى الحػاالت التػى يبػاح  1202لسػنة  33كاف النص فى القرار بقانوف رقػـ  1

بها عرؼ أو عند الضرورة ، وبذلؾ استبعد الػنص الحػالى الحػاالت التػى  فيها ذلؾ بحكـ الشرع أو يءرى
 قد يءيز فيها العرؼ خروج الزوءة عمى خ ؼ أحكاـ الشرع .

ومػػا بعػدها والشػػيخ زكريػػا البػرى فػػى أصػػوؿ  –1202طبعػػة  –عبػد الوهػػاب خػػ ؼ فػى عمػػـ أصػػوؿ الفقػ  2
 وما بعدها . 095ص  – 1210طبعة  –الفق  افس مي 

 مف سورة القصص . 03و  04ة رقـ اآلي 
يراءل فى داللة اآليتيف المذكورتيف كتيب لمشيخ محمد متولى الشعراوى باسـ "المرأة فػى القػرآف الكػريـ"  4

ومػػا  22ص  – 1222طبعػػة  –إصػػدار دار أخبػػار اليػػوـ  –ضػػمف سمسػػمة مكتبػػة الشػػعراوى افسػػ مية 
 بعدها .



 األحواؿ الشخصية

                                                  34

سة مف المادة محؿ التعميؽ أف المشرع قد ويبيف مف استعراض نص الفقرة الخام
أجاز لممرأة الخروج مف مسكف الزوجية لغرض العمؿ باعتبار أنو إذا كاف قد اكتفى 

جازه الشرع إفيما يتعمؽ بحؽ المرأة فى الخروج مف مسكف الزوجية بوجو عاـ اشتراط 
الشرع إال ذلؾ بحكـ  فيياذلؾ الخروج وذلؾ بأف يكوف خروجيا فى األحواؿ التى يباح 

توافر شرطًاف أوليما أف يكوف العمؿ  أنو فيما يتعمؽ بإجازتو خروجيا لبلحتراؼ اشترط
 وثانييما أف يأذف ليا الزوج فى العمؿ . الذى تخرج ألجمو مشروعاً 

 مف التفصيؿ . ءبشيونتناوؿ كؿ مف الشرطيف 
  تقدـ كما  –تناوؿ الجزء الثانى مف الفقرة الخامسة مف المادة محؿ التعميؽ
النص عمى أف خروج الزوجة لمعمؿ ال يعتبر سببًا مسقطا لنفقتيا عمى الزوج  –القوؿ 

، ويبيف مف استعراض النص المذكور أف المشرع قد اشترط فى العمؿ الذى تزاولو 
 . المرأة أف يكوف عمبًل مشروعاً 

  وفى مجاؿ تحديد مفيـو المشروعية فى ىذا النطاؽ تعددت اآلراء وتباينت
قوؿ إلى اعتماد القانوف كضابط ليا ، فالعمؿ المشروع ىو العمؿ المطابؽ فذىب 

بينما يذىب اتجاه آخر  1لمقانوف بينما العمؿ غير المشروع ىو العمؿ المخالؼ لمقانوف
إلى القوؿ بأف العمؿ المشروع ىو العمؿ الجائز شرعًا أى وفقًا ألحكاـ الشريعة 

ف كانت عبارةونحف نرجح األخذ بالنظر األ 2اإلسبلمية ف  "المشروع" خير ذلؾ أنو وا  وا 
مطابقة القانوف وأيضًا مطابقة  فكتعبير عكاف يمكف استخداميا بحكـ اشتقاقيا 

الشريعة اإلسبلمية فأنو فى مجاؿ قوانيف األحواؿ الشخصية وىى تطبيؽ ألحكاـ 
ذلؾ  الشريعة اإلسبلمية يكوف الراجح ىو قصد أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ، يضاؼ إلى

أنو إذا كاف المشرع قد أجاز خروج الزوجة مف منزؿ الزوجية دوف إذف مف الزوج فى 
فى األحواؿ التى  –عمى ما تقدـ القوؿ  –األحواؿ التى يباح فييا ذلؾ بحكـ الشرع أى 

لتمؾ الحاالت بالنص عمى خروجيا لمعمؿ  يقـو عمييا دليؿ شرعى فإف إيراده مثاالً 
ما يستفاد مما ورد بالمذكرة اإليضاحية لمنص إنما يوجب المشروع كمثاؿ ليا وىو 

                                                           
 –نظرية االلتزاـ طبعة نادى القضػاة  –المءمد الثانى  –مدنى السنهورى فى الوسيط فى شرح القانوف ال 1

حيث يذهب إلى القػوؿ فػى تحديػد فكػرة الخطػ  "فػرأى شػائل بػيف الفقهػاء  1211و  1212ص  – 1211
 يقوؿ أف الخط  هو العمؿ الضار مير المشروع ، أى العمؿ الضار المخالؼ لمقانوف" .

حيػث يقػوؿ "  52ص  – 1215ط  –وف األحػواؿ الشخصػية عبد الناصر العطار فػى مؤلػؼ األسػرة وقػان 2
والنص السالؼ الذكر أعطى الزوءة حقها فى أف تعمؿ خارج بيتها عم  مشروعا أى عم  ءػائزا شػرعا 

 فى حدود اآلداب افس مية .
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القوؿ بخضوع العمؿ الذى يباح لمزوجة الخروج لممارستو لذات الضابط الذى يبيح ليا 
الخروج مف مسكف الزوجية بوجو عاـ بغير إذف الزوج وىو حكـ الشرع مما ورد بو 

أف العمؿ يعد وىو ما يستتبع القوؿ ب 1نص أو جرى بو عرؼ أو قضت بو ضرورة
طالما أنو لـ يرد بتحريمو نص شرعى أو كاف يجيزه العرؼ الصحيح أو  مشروعاً 

 .2تقضى بو ضرورة شرعية كمف تعمؿ لتعوؿ نفسيا

  أورد النص فى الجزء الثالث مف الفقرة الخامسة حكـ حالة خروج الزوجة
نفقتيا عمى لمعمؿ وقيد ذلؾ بشرطيف أوجب توافرىما حتى ال يكوف ذلؾ سببًا مسقطا ل

 –وىو ما تناولناه قببل  –مشروعا  الزوج والقيد األوؿ يتمثؿ فى وجوب أف يكوف العمؿ
وأما الشرط الثػانى فيو موافقة الزوج عمى العمؿ حقيقة أو حكما ودليؿ ذلؾ أف المذكرة 
اإليضاحية لمنص قد ضربت األمثمة لمحاالت التى يجوز فييا لمزوجة الخروج لمعمؿ 

عمى صدور موافقة الزوج الحقيقة أو الحكمية فجرى نصيا عمى أف  ويستدؿ منيا
ومف ذلؾ الخروج لمعمؿ المشروع إذا أذنيا الزوج لمعمؿ أو عممت دوف اعتراض "….. 

وجميع الحاالت التى جرى بيا نص المذكرة …." منو أو تزوجيا عالما بعمميا 
 اإليضاحية وىى :

ثـ أرادت االحتراؼ بعد الزواج وأذف ليا  : إذا كانت قد تزوجت غير محترفة أوالً  
 زوجيا صراحة بذلؾ .

ثانيًا : إذا كانت قد تزوجت غير محترفة ثـ أرادت االحتراؼ بعد الزواج و لـ تستأذف  
الزوج فى ذلؾ واحترفت بالفعؿ دوف أف يصدر عف الزوج ثمة اعتراض وىو ما 

 يعد إذف ضمنى بالعمؿ .

                                                           
 تقوؿ المذكرة افيضاحية لمفقرة الخامسة مف المادة المطروحة "كما أفص  المشػرع عػف األحػواؿ التػى ال 1

يعتبر فيها خروج الزوءة بدوف إذف زوءها سببا مسقطا لنفقتها عمي  فقاؿ أنها األحواؿ التػى يبػاح ذلػؾ 
…… بحكـ الشرع كخروءها لتمريض أحد أبويها أو تعهدر أو زيارت  و إلى القاضى لطمب حقها وكذلؾ 

 ومف ذلؾ الخروج لمعمؿ المشروع". 
 مف سورة القصص( . 04،03يتيف ومثاال لها ما ورد عف قصة سيدنا موسى )اآل 2
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ج ثـ تقترف بالزوج وىو يعمـ باحترافيا افة مف قبؿ الزو : أف تكوف الزوجة محتر  ثالثاً  
 .1وىو ما يعد إذف مسبؽ منو بالعمؿ وشرطًا بالعقد

ذنو إياىا بو  ىذه الحاالت ترتد إلى صدور موافقة الزوج عمى عمؿ الزوجة وا 
سواء كاف ذلؾ بإذف مسبؽ كما فى الفرض الثالث أو بإذف صريح كما فى الفرض 

كما فى الفرض الثانى ، مما مقتضاه أنو ليس لمف تزوجت األوؿ أو بإذف ضمنى 
أف تحترؼ بعد الزواج إال بإذف مف الزوج وموافقتو فإف ىى فعمت عدت ناشزة  2مخدرة

وسقطت نفقتيا عميو ، وأف مف احترفت بعد الزواج دوف اعتراض أو تزوجت وىى 
يؽ لرضائو محترفة فميس لمزوج منعيا مف العمؿ إعمااًل لحكـ النص محؿ التعم

أف  -أى أف موافقة الزوج شرط الـز لخروج الزوجة لمعمؿ  -الضمنى ويؤكد ذلؾ 
الخروج لمعمؿ وقد اشترط النص أف يكوف مشروعا مطابقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية 
وىذه المطابقة تستوجب توافر كافة الشرائط الشرعية فى خروج الزوجة لمعمؿ وفقًا 

 –كما تقدـ القوؿ  –ماـ أبى حنيفة ومف بيف ىذه الشرائط ألرجح األقواؿ مف مذىب اإل
سبؽ الحصوؿ عمى إذف الزوج بذلؾ ، يضاؼ إلى ذلؾ أف الجزء الثانى مف الفقرة 
الخامسة قد اشترطت ضمف ما اشترطت فى مجاؿ تحديد حؽ الزوجة فى العمؿ إال 

 –يمى  وذلؾ عمى التفصيؿ الذى نورده فيما –يطمب منيا زوجيا االمتناع عنو 
فى حالة إباحة خروج الزوجة لمعمؿ تكوف شروط منعيا عنو ومف أنو مقتضى ذلؾ 

بينيا طمب الزوج االمتناع عف الخروج لمعمؿ غير متوافرة بما معناه أف الزوج إما قد 
 رضى بيذا الخروج صراحة أو قد أقره ضمنا .

  حؽ الزوجة بعد أف تناوؿ المشرع فى الجزء الثانى مف الفقرة الخامسة تقرير
ف شرطى استخداميا لذلؾ الحؽ وىما وجوب بافى الخروج مف مسكف الزوجية لمعمؿ وأ

توافر المشروعية فى العمؿ وموافقة الزوج الحقيقة أو الحكمية عمى ذلؾ أى عمى 
الخروج وعمى العمؿ أعطى لمزوج الحؽ فى منع الزوجة مف العمؿ أو مف االستمرار 

استعماليا ليذا الحؽ مشوب بإساءة استعماؿ الحؽ أو  فيو وذلؾ حالة إذا ما ظير أف
 مناؼ لمصمحة األسرة وطمب الزوج منيا االمتناع عنو .

                                                           
ويعتبر فقهاء الحنفيػة هػذا الشػرط مػا لػـ تطػرأ أسػباب ءديػدة تءعػؿ تنفيػذ هػذا الشػرط متنافيػا ومصػمحة  1

األسرة ءميعها ألن  فى هذر الحالة تكوف مصمحة األسرة مقدمة عمى مصمحة الزوءػة فػى العمػؿ )راءػل 
 وما بعدها( . 139ص  – 1205طبعة  – ـ فى ذلؾ محمد س ـ مدكور فى أحكاـ األسرة فى افس

المخدرة عكس البرزة وهى مف تخرج لحرفة ،أما المخدرة فهى مف تكوف فى خػدرها أى فػى منزلهػا ب يػر  2
 حرفة .
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  وصياغة عبارة الجممة األخيرة مف ذلؾ الجزء فى الفقرة الخامسة تدؿ عمى أف
قصد المشرع مف عبارة الحؽ المشروط إنما ينصرؼ إلى الحؽ فى العمؿ وليس إلى 

ف مسكف الزوجية ، يؤكد ىذا التفسير ما ورد بالمذكرة اإليضاحية الحؽ فى الخروج م
مناؼ لمصمحة األسرة أو مشوب  وذلؾ ما لـ يظير أف عمميا"…. لمنص فى قوليا 

سبؽ أف تناولو  –فضبًل عمى أف حؽ الػزوجة فى مطمؽ الخروج …." بإساءة الحؽ 
 المشرع فى الجزء األوؿ مف الفقرة محؿ التعميؽ .

عارض عمؿ الزوجة مع صالح األسرة أو أساءت استخداميا ذلؾ الحؽ فإذا ما ت
كاف لمزوج منعيا منو رغـ سبؽ إذنو بالخروج لمعمؿ ورغـ اتفاؽ ذلؾ العمؿ وأحكاـ 
الشريعة اإلسبلمية مراعاة مف المشرع لصالح األسرة وتقديما لو عمى حؽ الزوجة فى 

لتعسفيا  ة مف استخداـ ذلؾ الحؽ جزاءً وألنو فى الحالة الثانية يتعيف منع الزوج 1العمؿ
 . 2فى استخدامو

  يبيف مف االستعراض المتقدـ أف المشرع الوضعى قد تناوؿ أمر خروج
الزوجة مف مسكف الزوجية فيما يتعمؽ بأثر ذلؾ الخروج عمى حقيا فى الفقرتيف الرابعة 

ادة الثانية مف المعدؿ بالم 1929لسنة  25والخامسة مف المادة األولى مف القانوف رقـ 
وأنو قد أورد القاعدة العامة فى ذلؾ بعجز الفقرة الرابعة  1985لسنة  100القانوف رقـ 

بالنص عمى اعتبار أف خروج الزوجة دوف إذف زوجيا سببًا لعدـ وجوب نفقتيا عميو ثـ 
تناوؿ فى الفقرة الخامسة حالتيف يتحقؽ فييما خروج الزوجة دوف أف يعد ذلؾ الخروج 

مسقطا لنفقتيا عمى الزوج أما الحالة األولى فيى خروجيا مف مسكف الزوجية سببًا 
 بوجو عاـ لغير العمؿ وأما الحالة الثانية فيى خروجيا بسبب احترافيا .

                                                           
 . 139ص  – 1205ط  –محمد س ـ مدكور فى مرءل أحكاـ األسرة فى افس ـ  1
تعمؿ حقػ  اسػتعماال مشػروعا ال يكػوف مسػؤوال تنص المادة الرابعة مف القانوف المدنى عمى أف "مف اس 2

 عما ينش  عف ذلؾ الحؽ مف ضرر" .
كما تنص المادة الخامسة من  عمى أف " يكوف استعماؿ الحؽ المشروع فى األحػواؿ اآلتيػة ) أ ( إذا لػـ 
يقصد ب  سوى افضرار بال ير )ب( إذا كانت المصال  التػى يرمػى إلػى تحقيقهػا قميمػة األهميػة بحيػث ال 

=  =ها ميػرػتتناسب مل ما يصيب ال ير مف ضرر بسببها )ج( إذا كانت المصال  التى يرمى إلى تحقيق
نظريػة التعسػؼ فػى  –يراءػل فػى ذلػؾ أصػوؿ القػانوف لمػدكتور / عبػد المػنعـ فػرج الصػدر  –مشروعة " 

 ومػا بعػدها وفيػ  يحػدد نظريػة التعسػؼ فػى اسػتعماؿ الحػؽ 951ص  – 1201طبعػة  –استعماؿ الحؽ 
ب ن  "التزاـ الشخص لمحدود الموضوعية لحق  مل االنحراؼ فى استعمال  عف ال رض االءتماعي لمحؽ" 

. 
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وفى الحالة األولى فقد قيد المشرع حؽ الزوجة فى الخروج مف مسكف الزوجية 
وتأذف بو أحكاـ الشريعة  جيزهتُ  بغير إذف الزوج بشرط مشروعيتو بأف يكوف خروجاً 

اإلسبلمية بأف يقـو عميو دليؿ مف األدلة الشرعية سواء مف نصوص القرآف والسنة أو 
 ترفع الحظر فى خصوصو . أجازه العرؼ الصحيح لمببلد أو تقضى بو ضرورة

ستمـز توافرىا إوفى الحالة الثانية فقد قيد المشرع خروج الزوجة لمعمؿ بشرطيف 
ال سقط حؽ شتراط مشروعية العمؿ فى ذاتو مف حيث إالزوجة فيو أوليما  معًا وا 

يكوف قد ورد بتحريمو نص شرعى أو  بأالوجوب اتفاقو وأحكاـ الشريعة اإلسبلمية 
وثانييما وجوب موافقة الزوج الصريحة أو الضمنية , يجيزه عرؼ صحيح لمببلد وىكذا 

ية لمفقرة الخامسة سواء عمى الخروج لمزاولتو وىو ما أفصحت عنو المذكرة اإليضاح
اتخذت تمؾ الموافقة صورة اشتراط مسبؽ مثبت فى عقد الزواج أو زواجو منيا وىى 
محترفة بالفعؿ أو موافقتو صراحة عمى احترافيا بعد الزواج دوف سبؽ احترافيا أو 
عممو بعد الزواج باحترافيا وسكوتو عف منعيا عنو ، ومؤدى المفيـو المتقدـ أف لمزوج 

تزوجيا وىى ال تعمؿ ولـ يأذف ليا أنو ع زوجتو عف العمؿ المشروع طالما أف يمن
ليا باحتراؼ عمبًل غير مشروع  – فرضاً  –شرط اإلذف كما أف إذنو  بالعمؿ لتخمؼ

يسقط حقيا فى النفقة عميو إذا امتنع عف اإلنفاؽ عمييا لتخمؼ شرط المشروعية فى 
 العمؿ .

اعتبارىا الخمية األولى لممجتمع أعطى مف المشرع لصالح األسرة ب وتغميباً 
المشرع لمزوج الحؽ فى منع الزوجة أو معاودة منعيا مف العمؿ أو االستمرار فيو رغـ 
سبؽ موافقتو عميو إذا ما تبيف أف خروجيا لو اصبح ييدد مصمحة األسرة أو إذا ما 

 . 1تبيف أف الزوجة تستخدـ حقيا فيو عمى نحو يدؿ عمى تعسفيا فى استخدامو
  لما كاف ذلؾ وكاف البيف مف االستعراض المتقدـ أف أمر خروج الزوجة مف

مسكف الزوجية عمى النحو المنصوص عميو فى الفقرة الخامسة مف المادة األولى محؿ 
قطعى الثبوت والداللة وىو األمر الذى أدى بفقياء  شرعياً  التعميؽ لـ يرد فيو حكماً 

واالختبلؼ حوؿ أحكامو لخمو األمر أماميـ عف المذاىب المختمفة إلى االجتياد فيو 
 حكـ قطعى الثبوت والداللة يحسـ األمر بينيـ ويقضى عمى أسباب االختبلؼ حولو .

                                                           
ؽ إلػػى أف منػػل الػػزوج  43لسػػنة  314وقػػد ذهبػػت المحكمػػة الت ديبيػػة لمتعمػػيـ بالقػػاهرة فػػى الػػدعوى رقػػـ  1

ال يعد معػ  انقطاعهػا خطػ    بما ػلزوءت  مف الخروج لمعمؿ يعد إكراها أدبيا لها يفرض  واءبها فى طاعت
 ت ديبيا محؿ مؤاخذر باعتبار أف واءبها فى طاعت  مقدـ عمى حقها فى العمؿ .
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  ذا كاف الثابت مف استقراء األحكاـ الشرعية أف المقصد العاـ مف تشريع وا 
األحكاـ ىو تحقيؽ مصالح المجتمع أى جمب نفع ليـ أو دفع ضرر أو رفع حرج 

 ،1وىو ما تقـو عميو فى ذات الوقت السياسة التشريعية فى القوانيف الوضعية عنيـ
وكانت مصالح الناس تختمؼ باختبلؼ أحواليـ وأزمانيـ وبيئاتيـ وىو ما يؤدى إلى 
اختبلؼ أعرافيـ وعاداتيـ وتقاليدىـ لتشبع ضرورياتيـ وتواجو مصالحيـ ، وكاف مف 

صاحب المذىب باعتبار  فع منقوالً  مذىبياً  إذا عارض نصاً  المقرر أف العرؼ معتبراً 
أف الجمود عمى ظاىر المنقوؿ مع ترؾ العرؼ فيو تضييع حقوؽ كثيرة دوف أف يكوف 

ذا كاف العرؼ الصحيح الذى ال يخالؼ نصًا قطعيا فى  2فى ذلؾ مخالفة لممذىب ،وا 
صمى اهلل  الكتاب أو السنة يعد مف أصوؿ الفقو اإلسبلمى إعمااًل لقوؿ رسولنا الكريـ

وقع الناس فى عميو وسمـ "ما رآه المسمموف حسنا فيو عند اهلل حسف" وأف مخالفتو تُ 
الحرج والضيؽ وىو ما ال يجوز لقولو تعالى" ما جعؿ عميكـ فى الديف مف حرج "مما 

 إعماالً إلى أصؿ مف أصوؿ التشريع  رتكاناً إمؤداه أف األخذ بالعرؼ الصحيح يعد 
 3لعرؼ، ثابت بدليؿ شرعى واف "الثابت بالعرؼ كالثابت بالنص"لقاعدة" أف الثابت با

وليذا قاؿ الفقياء فى شرط االجتياد ضرورة معرفة عادات الناس إذ تختمؼ كثير مف 
األحكاـ باختبلؼ الزماف بحيث لو بقى الحكـ عمى ما كاف عميو ألوقع بالناس المشقة 

ى التخفيؼ والتيسير ودفع الضرر والضرر ولخالؼ القواعد العامة لمشريعة المبنية عم
، يؤكد ذلؾ مخالفة مشايخ المذاىب لما أورده المجتيدوف فى مواضع كثيرة بنوىا عمى 

 ما كاف فى زمف األخيريف.
  ذا كاف أمر خروج الزوجة مف مسكف الزوجية دوف إذف الزوج قد تعددت وا 

ة إليو ومف فقياء فيو االجتيادات لدى المذاىب الفقيية المختمفة عمى ما سبؽ اإلشار 
المذاىب مف أفتى بأف خروج الزوجة بغير إذف الزوج مف مسكف الزوجية ال يسقط 

 .4نفقتيا عميو

                                                           
 وما بعدها . 121ص  – 1201ط  –عبد الوهاب خ ؼ فى عمـ أصوؿ الفق   1
ؽ  42لسػنة  0الطعػف رقػـ  – 03س  – 051ص  – 13/0/1204يراءل نقض أحواؿ شخصية ءمسػة  2
. 

وما بعدها وعبد الوهاب خػ ؼ فػى  152ص  – 1210ط  –س مى لمدكتور زكريا البرى أصوؿ الفق  اف 3
 . 120ص  – 1202ط  –عمـ أصوؿ الفق  

والمحمػى البػف حػـز  – 1540بنػد  – 049ص  – 1ءػػ  – 1292ط  –فق  حنبمى  –الم نى البف قدامة  4
 . 1202ط  –وما بعدها  401ص  – 11ءػ  –ظاهرى  –
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  ذ وجد فى عيود اإلسبلـ األولى مف الفقياء المجتيديف مف أجاز خروج وا 
الزوجة بغير إذف الزوج عمى ما تقدـ القوؿ فإف مخالفييـ لو وجدوا فى ىذه الحقبة مف 

ريف لعدلوا عف كثير مف آرائيـ لتغير مصالح الناس وحاجاتيـ وأعرافيـ عما القرف العش
يؤكد ذلؾ أف اإلماـ الشافعى لما ىبط مصر غير بعض األحكاـ  1زمنتيـأكانت فى 

ف مذىب االتى كاف أفتى بيا فى العراؽ لتغير العرؼ وىو ما أدى بأف أصبح لو مذىب
أئمة المذاىب األربعة لـ يفتى بإلزاـ  قديـ ومذىب حديث، وفضبًل عف ذلؾ فإف أى مف

أحدا بإتباع مذىبو دوف غيره مف المذاىب لحرصيـ عمى أف يتركوا باب االجتياد 
مفتوحا لممسمميف فيما جاء فى القرآف والسنة مف أصوؿ عامة صالحة لمبناء عمييا ، 

المسائؿ واستخبلص أحكاميا فى المسائؿ الظنية فى ثبوتيا أو داللتيا أو فييما معًا )
التطبيقية والتفصيمية( بما يحقؽ لمناس مصالحيـ فى كؿ زماف ومكاف ما داـ ال 

وقد روى عف اإلماـ األعظـ أبى  2يتعارض مع نص قطعى فى الكتاب أو السنة
"عممنا ىذا الرأى وىو أحسف ما قدرنا عميو ، فمف جاء بخير منو  حنيفة النعماف قولو

 قبمناه".
 ص الفقرة الخامسة مف المادة األولى مف القانوف رقـ إذا كاف ما تقدـ وكاف ن

قيد خروج الزوجة مف مسكف  1985لسنة  100المعدؿ بالقانوف رقـ  1920لسنة  25
الزوجية بغير إذف الزوج بقيد المشروعية أى فى األحواؿ التى يبيح ليا فييا الشرع ذلؾ 

احترافيا بشرط موافقة الخروج عمى النحو السابؽ تناولو ، كما قيد خروجيا لمعمؿ و 
الزوج الصريحة أو الضمنية عميو يكوف قد شرع ما يراعى مصالح الناس فى ىذا 

 الزماف .

  ذا كانت المرأة المصرية فى العقد الحالى قد دخمت المدارس والجامعات وا 
وشاركت فى الحياة العامة وأسيمت بقدر كبير فى اإلنتاج والخدمات وتبوأت المناصب 

ظائؼ العالية ووقفت إلى جانب الرجؿ سواء بسواء وتفوقت عميو فى عدد القيادية والو 
مف المجاالت األمر الذى أضحى معو عرؼ الببلد يقر حقيا فى التنقؿ والخروج 
ف كاف ال يسقط عنيا واجب استئذاف زوجيا  واإلياب بؿ والسفر والترحاؿ فإف ذلؾ وا 

ولو عمييا إال أف خروجيا دوف قبؿ الخروج مف منزؿ الزوجية جمبا لمرضاة اهلل ورس
                                                           

 . 150ص  –لمرءل السابؽ زكريا البرى فى ا 1
 1209طبعػة  –يراءل فى المصال  المرسمة والعػرؼ مراءػل أصػوؿ الفقػ  افسػ مى لمشػيخ زكريػا البػرى  2

وعمـ أصوؿ الفق  لمشيخ عبد الوهػاب خػ ؼ  455إلى ص  035ومف ص  131إلى ص  140مف ص 
 . 12إلى ص  13مف ص  – 1202طبعة  –
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استئذاف لعدـ التمكف لسبب أو آلخر أو لعنت مف الزوج وعسؼ مف جانبو ال يوصفيا 
بالنشوز والخروج عمى الطاعة طالما كاف خروجيا فى إطار مف حكـ الشرع الحنيؼ 
 سواء ما كاف منو موضع نص أو جرى بو عرؼ شرعى أو قضت بو ضرورة شرعية .

 ذا كاف عمؿ ال مرأة ومشاركتيا فى اإلنتاج والخدمات قد أضحى مف لواـز وا 
المجتمع المصرى وضرورياتو سيما فى ىذا العصر الذى تسعى فيو الببلد إلى بموغ 

عمى السواء بما  ونساءً  غايات الرقى والتقدـ مما يحتاج إلى جيد مختمؼ األفراد رجاالً 
ف مسايرة ركب الحياة خاصة مكاإل ضرورياً  أضحى معو خروج المرأة إلى العمؿ أمراً 

 .1وأف الدولة تكفؿ لممرأة التوفيؽ بيف واجباتيا نحو األسرة وعمميا فى المجتمع

  ذا كاف جؿ شأنو قد خاطبنا فى محكـ التنزيؿ بقولو تعالى "ما يريد اهلل وا 
ليجعؿ عميكـ فى الديف مف حرج" وقولو تعالى "يريد اهلل بكـ اليسر وال يريد بكـ العسر" 

ب أف تؤتى حبقولو "إف اهلل يحب أف تؤتى رخصو ، كما ي خاطبنا نبينا محمد كما ي
عزائمو"، وكاف النص فى الفقرة الخامسة مف المادة األولى عمى أف خروج الزوجة 

لـ يترؾ أمر العمؿ الذى تحترفو المرأة  , لنفقتيا عمى الزوج لمعمؿ ال يعد سببًا مسقطاً 
نما اشترط لذلؾ أف يكوف وأف يكوف ذلؾ بإذف مف الزوج  عمبًل مشروعاً  مطمقا وا 

مشروعية العمؿ إنما ينظر إليو بمنظور  صراحة أو ضمنا وال غرو فى أف تحديد مدى
يتفؽ وتقاليد أىؿ الببلد وأعرافيـ الجارية فى ىذا الزماف وىو أمر يقدره عند الخبلؼ 

ؼ المشروعية قاضى الموضوع فى إطار مف أحكاـ الشرع ، فإذا انتفى عف العمؿ وص
 سقط عف الزوجة حؽ استخداـ تمؾ الرخصة .

 ذا كاف نص الفقرة الخامسة مف المادة محؿ التعميؽ قد أعطى الػزوج فضبًل  وا 
عف ذلؾ الحؽ فى منع زوجتو مف العمؿ إذا ما تبيف لو أف احترافيا ينافى صػالح 

عسؼ وىو ما ستخداـ ذلؾ الحؽ عمى نحو يوصؼ معو بالتإاألسرة أو أنيا قػد أساءت 
يكوف معو المشرع الوضعى قد زاوج بيف مصمحة المجتمع فى االستفادة مف تمؾ 
الطاقة البشرية التى تشكؿ نصؼ قواه العاممة المتمثمة فى المرأة ومصمحة األسرة 
والتى رجح كفتيا إذا ما تعارضت مصمحتيا مع مصمحة المجتمع كمجموع لقناعتو أف 

ا حرص عمى النص عميو فى المادة التاسعة مف األسرة ىى أساس المجتمع وىو م
الدستور وفى ذلؾ قدر مف المرونة التى تسعيا الشريعة اإلسبلمية فى أحكاميا الفرعية 
المستجيبة دوما لمتطور توخيا لربطيا بمصالح الناس واحتياجاتيـ المتجددة وأعرافيـ 

                                                           
 مف الدستور . 11المادة  1
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يد المشرع بآراء بذاتيا ال المتغيرة التى ال تصادـ حكما قطعيا وىى مرونة ينافييا أف يتق
يريـ عنيا أو أف يقعد باجتياده عند لحظة زمنية معينة تكوف المصالح المعتبرة شرعًا 
قد جاوزتيا، وتمؾ ىى الشريعة فى أصوليا ومنابتيا ،شريعة مرنة غير جامدة يتقيد 
االجتياد فييا بما يقـو عميو مف استفراغ الجيد لموصوؿ إلى حكـ فيما ال نص عميو 
بضوابطيا الكمية وبما ال يعطؿ مقاصدىا ، ولئف صح القوؿ بأف أىمية االجتياد 
ولزومو ال يوازييا إال خطره ودقتو فإف مف الصحيح كذلؾ أف لولى األمر االجتياد فى 

 األحكاـ الظنية بمراعاة المصمحة الحقيقة التى يقـو برىانيا مف األدلة الشرعية .

 
 خالصخ األيـش

ى فى صياغتو نص الفقرة الخامسة مف المادة األولى لـ يخرج أف المشرع الوضع
عمى القاعدة فى أف األصؿ ىو قرار الزوجة فى مسكف الزوجية إيفاء لحؽ الزوج 

ت اعتبار اعمييا فى احتباسيا وأف خروجيا منو يعد استثناء عمى ذلؾ األصؿ مقيد ب
 تبرره يقرىا شرع اهلل مما ورد بو نص شرعى أو جػرى بػو عرؼ 

 .1لشرط فى العقد شرعى أو قضت بو ضرورة شرعية أو نفاذاً 
                                                           

دسػػتورية إعػػداد  13لسػػنة  11قريػػر هيئػػة مفوضػػى المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا فػػى الػػدعوى رقػػـ راءػػل ت 1
صػػػدرالحكـ فػػػى الػػػدعوى  المؤلػػػؼ خػػػ ؿ فتػػػرة عممػػػ  كمفػػػوض بهيئػػػة مفوضػػػى المحكمػػػة المػػػذكورة وقػػػد

قضػائية  13لسػنة  11فػى الطعػف رقػـ  4/5/1220بدستورية الفقػرة السادسػة مػف المػادة وذلػؾ بءمسػة 
( وممػا قالتػ  المحكمػة فػى 02العػدد رقػـ ) – 15/5/1220ر فى الءريدة الرسػمية بتػاريخ دستورية ونش

أف  1202لسػنة  05هذا الخصوص "أف مفاد نص الفقػرة الخامسػة مػف المػادة األولػى مػف القػانوف رقػـ 
ـ األصؿ هو أال تخرج المرأة مف بيت زوءها إال إذا أذف لها بذلؾ صريحا كاف هذا افذف أـ ضمنيا، ما لػ

يكػف خروءهػػا مبػػررا بحكػػـ الشػػرع أو كػػاف عػػذرها فيػػ  عرفػػا صػػحيحا أو ضػػرورة ممءئػػة بمػػا مػػؤدار ءػػواز 
خروءهػػا ب يػػر إذف زوءهػػا لتمػػريض أحػػد أبويهػػا، أو لطمػػب حقػػا مػػف القاضػػى، أو لقضػػاء حوائءهػػا، أو 

ؿ المشػروع لزيارة محـر مريض، أو لتهدـ منزلها، أو إذا اعسر زوءها بنفقتها ، وال يكوف خروءها لمعمػ
إال بإذف زوءها، فإذا أذف لها ف  يءوز أف يمنعها مف العمؿ إال إذا قاـ الدليؿ عمى أف مضيها في  كػاف 
انحرافػػا منهػػا عػػف الحػػدود المنطقيػػة لمحػػؽ فػػى العمػػؿ أو مءافيػػا لمصػػمحة أسػػرتها، وأف االحتبػػاس حػػؽ 

باعتبػار أف تفويػت االحتبػاس لمزوج فػإذا نػزؿ عنػ  صػراحة أو ضػمنا، ظػؿ ممزمػا بافنفػاؽ عمػى زوءتػ  
كاف مف ءهت  ، وأن  يشػترط فػى عمػؿ المػرأة خػارج بيتهػا أف يكػوف مناسػبا لطبيعتهػا موائمػا لفطرتهػا ، 

بيف واءباتهػا قبػؿ  ال يخؿ بمسؤليتها كراعية لبيتها وزوءها وولدها، وأف يكوف استثمارها لوقتها موازناأو 
ف كانػت سػكنا لمرءػؿ إال أسرتها وبيف دورها باعتبارها عنصرا منتءا و  مفيدا فػى مءتمعهػا ، واف المػرأة واا

أنهمػػا مكمفػػاف معػػا بػػ ف يضػػربا فػػى األرض ولػػيس عممهػػا مءػػاال تتفاضػػؿ بػػ  عمػػى زوءهػػا، وال اسػػتمدادا 
ل مبة تدعيها ، ف  تزاؿ القوامػة لرءمهػا يػ ذف لهػا، ابتػداء بالعمػؿ أو يمنعهػا منػ  وفػؽ مػا يػرار ضػروريا 
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   ومف األحكاـ التى صدرت فى خصوص عمؿ الزوجة حكـ محكمة شبرا
. وفيو  28/6/1984، بجمسة  1984لسنة  571لؤلحواؿ الشخصية فى القضية رقـ 

قالت المحكمة تسبيبا ليذا القضاء "وحيث أنو لما كاف المدعى يستند فى طمبو إلى 
وكاف مف المقرر  –منيا  وف خروج زوجتو المدعى عمييا لتعمؿ دوف موافقتو نشوزاً ك

،  1920لسنة  25قانونًا طبقًا لنص الفقرة الرابعة مف المادة األولى مف القانوف رقـ 
، أنو" وال يعتبر سببًا لسقوط نفقة الزوجة  1979لسنة  44المعدلة بالقانوف رقـ 

إذف زوجيا فى األحواؿ التى يباح فييا ذلؾ بحكـ  خروجيا مف مسكف الزوجية بدوف
الشرع أو يجري بيا العرؼ أو عند الضرورة وال خروجيا لمعمؿ المشروع ما لـ يظير 
أف استعماليا ليذا الحؽ المشروط مشوب بإساءة الحؽ أو مناؼ لمصمحة األسرة 

شوز شرعًا ىو عنو"، وقد استقر الفقو والقضاء عمى أف الن وطمب منيا الزوج االمتناع
خروج الزوجة مف منزؿ زوجيا ومنعيا نفسيا منو وىو معصية ال تقر عمييا الناشز ، 
كما أنو أمر وجودى يمكف البرىاف عميو بأي طريؽ مف طرؽ اإلثبات الشرعية فيمكف 
إثباتو بشيادة الشيود وباألوراؽ وبإقرار الزوجة ، أما عف احتراؼ الزوجة فقد نص فى 

سممت نفسيا بالميؿ دوف النيار أو عكسو فبل نفقة ليا لنقص التسميـ كتب الفقو )ولو 
قاؿ فى المجتبى وبو عرؼ جواب واقعة فى زماننا أنو لو تزوج مف المحترفات التى 
تكوف بالنيار فى مصالحيا والميؿ عنده فبل نفقة ليا .. )رد المحتار عمى الدر المختار 

، 890مد أميف الشيير بابف عابديف صعمى متف تنوير األبصار لمعبلمة الشيخ مح
 التى تكوف خارج البيت نياراً  –( ، كما نص عمى أف )الزوجة المحترفة 915 ، 891

إذا منعيا مف الخروج وعصيتو وخرجت فبل نفقة ليا ما دامت  وعند الزوج ليبلً 
خارجة(، كما أف )الناشز وىى التى خالفت زوجيا وخرجت مف بيتو ببل إذنو بغير 

شرعى يسقط حقيا فى النفقة مدة نشوزىا( إال أف ىذا الحؽ فى منع الزوجة  وجو حؽ
، المعدؿ عمى النحو  1929لسنة  25مف العمؿ لـ يعد فى ظؿ العمؿ بالقانوف رقـ 

قائمًا عمى إطبلقو بؿ صار مف حؽ الزوجة االحتراؼ فى أحواؿ  –سالؼ البياف 
مؿ أو أف تبقى فى عمميا الذى إذا اشترطت فى عقد زواجيا أف تع (1)معينة منيا 

                                                                                                                                                               

المشػػرع قػػد أءػػاز لممػػرأة أف تعمػػؿ بػػإذف زوءهػػا سػػواء كػػاف هػػذا افذف صػػريحا أـ لمصػػمحة أسػػرتها. وأف 
ضػػمنيا، فػػإذا أذنهػػا بالعمػػؿ كػػاف ذلػػؾ حقػػا مكفػػوال لهػػا ، ال يمنعهػػا زوءهػػا منػػ  إال أف يقػػدـ الػػدليؿ بعػػد 
مباشػػرتها لهػػذا العمػػؿ عمػػى إسػػاءتها اسػػتعماؿ الحػػؽ فيػػ  انحرافػػا عػػف األمػػراض التػػى يبت يهػػا، أو كػػاف 

ا لعممهػػا منافيػػا لمصػػمحة أسػػرتها، إذ مصػػمحة األسػػرة لهػػا ال مبػػة وال يءػػوز أف يعطػػؿ عمػػؿ المػػرأة أداؤهػػ
واءباتها قبؿ أسرتها ، فما النساء إال شقائؽ الرءػاؿ وال تقػوـ الحيػاة بينهمػا  أمومتها ويباعد بينها وبيف

 عمى التفاضؿ ، بؿ يكوف التعاوف م كها .



 األحواؿ الشخصية

                                                  44

إذا  (3)بعمميا قبؿ الزواج . إذا تزوجيا عالماً  (2)تباشره فعبًل وقت انعقاد زواجيا . 
 (4). عممت الزوجة بعد الزواج وقبؿ الدخوؿ بيا ورضى الزوج بذلؾ صراحة أو ضمناً 

، لمنفقة  يمضطرة لمعمؿ بحكـ الظروؼ أو لحاجتيا لمورد مال –إذا خرجت الزوجة 
ال يكوف خروجيا فى األحواؿ السالفة البياف فى جممتيا مقترنا بالتعسؼ فى استعماؿ أو 

الحؽ أو يتعارض مع مصمحة األسرة ، لما كاف ما تقدـ وكاف الثابت لممحكمة مف 
أوراؽ الدعوى أف المدعى قد تزوج المدعى عمييا وثبت بعد زواجيا أنيا خالية مف 

تقرة فى بيت زوجيتيا إلى أف صدر ليا تصريح العمؿ وعاشرتو معاشرة زوجية مس
عمؿ لدى ىيئة أجنبية بالداخؿ وخرجت لمعمؿ بعد ذلؾ عمى حيف أف زوجيا المدعى 
مريض بعمة فى القمب أجرى عمى أثرىا عمميات جراحية وصفتيا التقارير الطبية 

جة الموجودة ضمف المستندًات المقدمة فى الدعوى ، ومف ثـ فأنو يكوف فى أمس الحا
إلى رعاية زوجتو ومع التسميـ بمشروعية العمؿ فى ذاتو فإف خروج المدعى عمييا 
لمعمؿ يكوف متعارضا مع مصمحة الزوج المدعى والذى يفوؽ حقو فرض الكفاية 

وفقًا لما أسمفنا كما أنيا لـ تدعى حاجة أو  اإلسبلميحسبما نص عمى ذلؾ الفقو 
مؿ فعبًل حسبما ورد بمذكرة دفاعيا فى ضرورة لخروجيا إلى العمؿ وأقرت بأنيا تع
بخروجيا لمعمؿ ألف ىذا الرضى  الضمنيالدعوى وال تحاج فى ذلؾ برضى الزوج 

تنفيو أوراؽ الدعوى بما يدؿ عميو اعتراضو عمى مجرد خروجيا مف منزلو  الضمني
جرت عادة النساء فى ىذا و إلى مسكف والدتيا ثـ إلي مدفف والدتيا بالمنيا حسبما ورد 

رغـ منافاتو لمشرع اإلسبلمي الحنيؼ كما دؿ عمى ذلؾ المحضر المحرر  , الزماف
بقسـ شرطة الزيتوف وما ثبت بو مف أقواؿ ابنة أخ المدعى عمييا وتستخمص المحكمة 
مف ذلؾ أف المدعى لـ يقبؿ خروج زوجتو مف مسكنيا حتى لمجرد القياـ بعادة مما 

فبل يمكف أف يقاؿ بقبولو الدائـ لزوجتو لمعمؿ  وبالتالياستقر لدى نساء ىذا الزماف ، 
عبلنيا بصحيفة الدعوى واإلنذار المعمف إلييا بتاريخ  ، دليؿ  24/3/1984ضمنا وا 

عمى طمبو منيا االمتناع عف ىذا العمؿ ، وحيث أنو لما كاف ما تقدـ وكانت المدعية 
استمرارىا فيو دوف لـ تبادر لترؾ عمميا رغـ عدـ رضى زوجيا بالتحاقيا بيذا العمؿ و 

،  1929لسنة  25القانوف رقـ  مف رابعة مف المادة األولىالفقرة الإذنو وعمبًل بنص 
المعدلة سالفة الذكر ولما رأتو المحكمة مف إضرار بمصمحة األسرة لخروج المدعى 
 عمييا رغـ مػرض زوجيا المػدعى فإف المحكمة تػرتب عمى ذلؾ قضائيا باعتبار

 .  1مف اليـو إعتباراً ييا ناشزًا الزوجة المدعى عم
                                                           

وى رمـ عدـ اختصاص  نوعيا واختصاص المحاكـ االبتدائية ػفى الدع  ػذ عمى الحكـ المذكور قضائػيؤخ 1
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  كما أنو إذا تبيف أف الزوجة قد أساءت استخداـ الحؽ فى العمؿ المشروع كأف
ستغرؽ اليـو كمو أو أغمبو أو نحو ذلؾ كاف لمزوج تتعمدت مضاعفة فترة عمميا حتى 

ال سقطت نفقتيا عميو كذلؾ  . 1منعيا عنو وا 
  لخروجيا وجة لمنفقة لخروجيا لمعمؿ أوإال أنو إذا أراد الزوج دفع استحقاؽ الز 

مف منزؿ الزوجية بغير إذنو فعميو حتى يقبؿ منو ذلؾ الدفع أف يوجو لمزوجة إنذار 
 طاعة ينبو عمييا فيو باالمتناع عف العمؿ .

  فإذا لـ تعترض الزوجة عمى اإلنذار المذكور فى الميعاد المنصوص عميو
 100المعدؿ بالقانوف رقـ  1929لسنة  25ـ مكرر ثانيًا مف القانوف رق 11فى المادة 

قدـ الزوج المدعى عميو فى دعوى النفقة إلى المحكمة إنذار الطاعة  1985لسنة 
وشيادة تفيد عدـ إقامة الزوجة لدعوى اعتراض فيكوف لقاضى النفقة فى ىذه الحالة 

فى النفقة  استنادًا إلى تمؾ المستندًات قبوؿ الدفع المبدى مف الزوج بسقوط حؽ الزوجة
فى النفقة مف تاريخ اليـو التالى  الزوجة حؽ وسقوطوالقضاء برفض دعوى النفقة 

أما إذا قدمت الزوجة شيادة تفيد اعتراضيا عمى إنذار الطاعة قضت  2إلنذار الطاعة
المحكمة ليا بالنفقة إذا ثبت ليا استحقاقيا مف ثبوت الزوجية والبقاء فى العصمة 

، فإذا ما نجح الزوج فى أف يثبت أماـ المحكمة  3ا األصؿوعمى الطاعة باعتبارى
المختصة بنظر دعوى اعتراض الطاعة عدـ أحقية الزوجة فى الخروج عمى طاعتو 
وقضت المحكمة نيائيًا برفض اعتراض الطاعة كاف لو بعد ذلؾ أف يرجع عمى 

اره إلييا مف تاريخ إنذ إعتباراً الزوجة بدعوى رد ما تقاضتو منو مف نفقة بغير حؽ 
 بالطاعة.

ومف الحاالت التى اعتبر فييا الفقياء عدـ وجوب نفقة الزوجة عمى زوجيا ما 
 يمى:
إذا كانت الزوجة صغيرة ال تصمح لمرجاؿ فبل نفقة ليا إال إذا أسكنيا فى بيتو  -1

 لبلستئناس بيا .
 إذا سافرت الزوجة لمحج دوف إذنو ومصاحبتو فبل نفقة ليا مدة سفرىا . -2

                                                                                                                                                               

 المعدؿ . 1202لسنة  05مكرر ثانيا مف القانوف رقـ  11راءل التعميؽ عمى المادة  –بها 
محكمػة روضػة الفػرج لألحػواؿ  – 5/4/1202بءمسػة  1202لسنة  114الحكـ الصادر فى الدعوى رقـ  1

 الشخصية .
 المعدؿ . 1202لسنة  05مكرر ثانيا مف القانوف رقـ  11المادة راءل التعميؽ عمى  2
 . 05/5/1224ءمسة  –ؽ  92لسنة  14نقض أحواؿ الطعف رقـ  3
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 إال إذا كاف ىو الذى حبسيا فى ديف لو عمييا. , ت أو اعتقمتبسإذا حُ  -3
 . المعقود عمييا بعقد فاسد -4
إذا منعت الزوج مف دخوؿ مسكف الزوجية وكاف ممموكا ليا ولـ تطمب نقميا إلى  -5

 . مسكنو
  ويتعيف اإلشارة إلى الفرؽ بيف لفظى )سقوط النفقة( الوارد بصدر الفقرة الرابعة

سقوط )مكرر ثانيًا إذ يعنى  11فظ )وقؼ النفقة( الوارد بصدر المادة مف ىذه المادة ول
فيو توقؼ مؤقت اللتزاـ  (وقؼ النفقة)زواؿ االلتزاـ بيا ورفعو عف الزوج أما  (النفقة

االلتزاـ عمى الزوج إذا أقمعت عف  االزوج بيا ونتيجة نشوز الزوجة مما يعنى عودة ىذ
مكرر  11التعميؽ مف المادة  ما نتناولو فىمعصية النشوز وعادت إلى طاعتو وىو 

 .1ثانياً 
  والتداعى ال يعطى الزوجة الحؽ فى النفقة وال يقضى القاضى بيا إال مف

تاريخ االمتناع إذا قاـ الدليؿ عمى ثبوتو بإقرار أو بشيادة الشيود أو بغير ذلؾ مف 
ال فمف تاريخ رفع الدعوى باعتبار أف التداعى قري اإلثباتوسائؿ  االمتناع  نة عمىوا 

 عف اإلنفاؽ . 
 والتداعى ال يعطى الزوجة الحؽ فى النفقة وال يقضى القاضى بيا إال إذا 

نفقة –ثبت مطؿ الزوج وامتناعو فإذا أثبت الزوج أنو قائـ باإلنفاؽ عف فترة المطالبة 
 رفضت دعواىا. –مثمو 

  ف وتستحؽ م 2والنفقة المفروضة بالتراضى كالمفروضة بقضاء القاضى
تاريخ التراضى أو مف التاريخ الذى ينص عميو االتفاؽ أف كاف وال تسقط إال باألداء 

 .  أو اإلبراء
 دوف أف  بالطريؽ المعتاد ولمزوجة المطالبة بمتجمد النفقة مف تاريخ االتفاؽ

تكمؼ بإقامة الدليؿ عمى عدـ الوفاء فى الفترة السابقة عمى رفع الدعوى إال إذا دفع 
 لوفاء وأقاـ عميو الدليؿ .الزوج بسبؽ ا

                                                           
مكػػرر ثانيػػا خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ باعتبػػار الفقهػػاء األولػػيف سػػقوط النفقػػة  11راءػػل التعميػػؽ عمػػى المػػادة  1

 بسبب النشوز عف مدت .
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  ذا تبيف لمزوجة أف النفقة التى تراضيت عمييا دوف الحد المناسب فميا أف وا 
تمجا إلى القاضى لزيادتيا وفى حالة إجابتيا إلى طمبيا تكوف الزيادة مف تاريخ االتفاؽ 

 .1ىو تاريخ االستحقاؽ االتفاؽباعتبار أف تاريخ  وليس مف تاريخ الحكـ
 ذا تـ الصم  ح عمى النفقة بعد فرضيا بحكـ بطؿ حكـ النفقة وامتنع عمىوا 

 .2الزوجة المطالبة بالمقرر بو
   ذ كانت النفقة المفروضة لمزوجة لؤلنواع الثبلثة فقط  –رضاء أو قضاء  –وا 

فإف لمزوجة أف تطمب فرض بدؿ فرش وغطاء وأجرة خادـ إذا كانت الزوجة ممف 
 لؾ ضمف عناصر النفقة الواجبة ليا .خدـ نساؤه وذيخدمف وكاف الزوج ممف تُ 

  أو  ة سواء كاف اإلنفاؽ تمويناً ػومتى كاف الزوج قائمًا باإلنفاؽ عمى الزوج
ة المثؿ ػنقودا يرسميا إلييا فميس ليا بعد أف تطالب بالفرؽ بيف ما أنفؽ فعبًل وبيف نفق

و بأى ػزوجتة مف ذلؾ أف الزوج متى أنفؽ عمى ػدة السابقة عمى الخصومة والعمػفى الم
دار ارتضتو بدوف منازعة وال خصومة يعتبر أنو قاـ بما وجب عميو ػشكؿ وبأى مق

وليس ليا أف تدعى أف ما أنفقو كاف أقؿ مما يجب وال أف تطالبو بالفرؽ عف المدة 
 السابقة عمى رفع الدعوى .

   والمقرر فقيا وقضاء أف النفقة مف الفروض التى يطرأ عمييا التغيير والتبديؿ
بتغير أحواؿ وظروؼ دواعييا فقد يطرأ عمى أحواؿ الزوج المالية زيادة أو نقصاف كما 
 تتغير األسعار والقوة الشرائية لمنقود وتزيد الحاجات والمطالب ، والنفقة قد تفرض اتفاقاً 

، وقد استقر قضاء  كالمفروض قضاءاً  ، والقاعدة أف المفروض اتفاقاً  أو قضاءاً 
إعمااًل  –األحكاـ الصادرة بالنفقات ال تحوز إال حجية مؤقتة محكمة النقض عمى أف 

ألنيا مما يقبؿ التغير والتبديؿ ويرد عمييا الزيادة والنقصاف بسبب  –لمقاعدة المتقدمة 
 .3تغير الظروؼ

  وقد ثار التساؤؿ حيف ترفع الدعوى بطمب زيادة المفروض كنفقة حوؿ التاريخ
ف تاريخ رفع الدعوى أـ مف تاريخ استحقاقيا وىو الذى يبدأ منو استحقاؽ طمبيا ىؿ م

تاريخ توافر دواعييا ؟ أـ مف تاريخ الحكـ الذى يصدر بالزيادة والذى نراه فى ظؿ 
منو عمى وجوب نفقة  16والذى نص فى المادة 1985لسنة  100أحكاـ القانوف رقـ 

                                                           
 .1202لسنة  05مف القانوف رقـ  19راءل التعميؽ عمى المادة  1
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دة اليسار وأف الزوجة مف تاريخ استحقاقيا أف تاريخ فرض الزيادة يكوف مف تاريخ زيا
 .1تخفيض المفروض يكوف مف تاريخ اإلعسار

  ونفس األمر كاف يمكف أف يقاؿ فى خصوص نفقة األوالد فى ظؿ أحكاـ
إذ حيث كانت ىذه النفقة تستحؽ عمى األب مف تاريخ  1979لسنة  44القانوف رقـ 

ذات العمة الحكـ الندفاع الحاجة قبمو فإف الزيادة كانت تستحؽ أيضًا مف ىذا التاريخ ل
المعدؿ  1929لسنة  25مكرر ثانيًا مف القانوف رقـ  18أما األف وفى ظؿ حكـ المادة 

وحيث أصبح استحقاؽ النفقة لؤلوالد مف تاريخ امتناع  1985لسنة  100بالقانوف رقـ 
األب عف اإلنفاؽ فإف األمر يأخذ حكـ نفقة الزوجة مما يتعيف معو العودة بتاريخ بدء 

 ريخ تغير الحالة المالية لمممتـز بيا )الزوج( .الزيادة إلى تا
  ، وتعتبر نفقة الزوجة ديف قوى عمى الزوج ال يسقط إال بالسداد أو اإلبراء

 .2وىى تعتبر دينا مف وقت امتناع الزوج عف اإلنفاؽ وليس مف وقت القضاء بيا
  ُسقط متجمد نفقتيا قبؿ فإذا حدث أف أصبحت الزوجة ناشزًا فإف نشوزىا ال ي

 تاريخ النشوز .
  وال يجوز أف يتضمف قضاء الحكـ بالنفقة أمر المدعى عميو بأداء ما فرضو

الدعوى بو  الحكـ عميو إال أف يكوف ذلؾ ضمف طمبات المدعية بالنفقة فإف ليا أف تقيـ
 . 3استقبلال
  ًلمدد تقادـ الديوف المعروفة  اً أو قضاء وال يخضع ديف النفقة المستحقة رضاءا

( مف البلئحة الشرعية المتعمقة بعدـ سماع الدعوى 375لغاء المادة )خاصة بعد إ
بتنظيـ  2000لسنة  1بالقيود الواردة فييا وذلؾ بإسقاطيا مف نصوص القانوف رقـ 

 إجراءات التقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية .
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   فبل يسقط ىذا الديف بتطميؽ الزوج  بيا،وال تسقط النفقة عف الزوج إال بوفائو
فترة  أبافوجتو حيث تستحؽ النفقة عف المدة التى امتنع خبلليا عف اإلنفاؽ عمييا لز 

وال يعد قياـ الزوج بإرساؿ شيكات مصرفية أو حواالت بريدية إلى الزوجة  الزوجية،
بمبالغ محددة بصفة دورية دليبًل عمى أف ىذه الحواالت تمثؿ نفقة الزوجة إذا ما 

وذلؾ إال إذا أثبت بيا أف المبمغ المدوف بيا يمثؿ  الجواالتجحدت الزوجة حجية ىذه 
 النفقة.أقساط 
  وال تسقط نفقة الزوجة المتجمدة والمستحقة فى تركة الزوج بعد وفاتو إال إذا

كانت قد استدانتيا بإذف الزوج أو أمر القاضى حيث يكوف لمدائف الرجوع بما أداه 
 إعتباراً فبل يستحؽ فى تركة الزوج  أما مجرد الحؽ فى النفقة 1لمزوجة عمى تركة الزوج

مف تاريخ الوفاة النقطاع عبلقة الزوجية بالوفاة حتى لو قاـ دليؿ عمى امتناعو عف 
 اإلنفاؽ قبؿ وفاتو .

  2اقتضاء متجمد نفقتيا مف الزوج –أما إذا ماتت الزوجة فإف لورثتيا . 
 فقة الماضية ال واإلبراء المقصود بالنص الذى يسقط النفقػة ىو اإلبػراء عف الن

المستقبمة لـ تجب  النفقة المستقبمة ألف اإلبراء ال يكوف إال لديف واجب الوفاء والنفقة
 فبل تكوف دينا فبل تقبؿ اإلبراء ، وأيضًا لو أبرأتو عما يستقبؿ مف النفقة لكاف إسقاطاً 
لشئ قبؿ وجود سببو ألف السبب ىو االحتباس المتجدد ولـ يوجد االحتباس الذى 

االحتباس يتجدد أف بعد أف ، وكما ال يصح اإلبراء عف أف  ب النفقة المستقبمة إذأوج
إال أف ىذه  3النفقة المستقبمة ال تصح ىبتيا ألف ىبة الديف لمف عميو الديف إبراء

 .4القػاعدة يرد عمييا استثناء ىو جواز اإلبػراء عف نفقة مستقبمة فى حدود شير
 رار الزوجة باستبلميا ػالنفقة المستقبمة إقـو اإلبراء عف ػوال يدخؿ فى مفي

 نحوه.  النفقة المستحقة إال إذا أقامت الدليؿ عمى أف ىذا اإلقرار كاف وليد إكراه أو

                                                           
 راءل المذكرة افيضاحية لمنص . 1
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  وتأخذ نفقة المطمقة خبلؿ فترة العدة ذات األحكاـ المقررة لنفقة الزوجة ألف
ؽ شرعًا فينشأ إلى أف تنقضى عدتيا مف الطبل المطمقة خبلؿ فترة العدة زوجة حكماً 
 حقيا فى نفقة العدة مف ىذا التاريخ .

  القوؿ بأف مقتضى كوف ديف النفقة مف الديوف القوية التى ال  يقتضىكما
مف  إعتباراً تسقط إال باألداء كاف يتعيف معو القوؿ أف قياـ الزوجة بالمطالبة بالنفقة 

قا ليا مف نفقة عف أى سقط حقيا فى العودة لممطالبة بما كاف مستحتاريخ الدعوى ال يُ 
مدة سابقة عمى رفع دعواىا األولى بدعوى جديدة إال أف الفقرة السادسة مف المادة 
المطروحة منعت سماع دعوى النفقة عف مدة ماضية بأكثر مف سنة نيايتيا تاريخ رفع 

األخير مف السنة المطالب  دعوى المطالبة بيا بحيث يشكؿ تاريخ رفع الػدعوى اليـو
 عنيا .بالنفقة 
  وأخذا بقاعدة جػواز تخصيص القضاء فقد نص فى الفقرة السابعة مف المادة

عمى عدـ سماع الدعوى بالنفقة عف مدة ماضية ألكثر مف سنة نيايتيا تاريخ رفع 
 الدعوى .
  وعمى ذلؾ فإذا أودعت الزوجة صحيفة دعواىا لممطالبة بالنفقة فى أوؿ

امتناع الزوج عف اإلنفاؽ عمييا إعتبارًا  عمى سبيؿ المثاؿ وادعت 2000أكتوبر سنة 
وأقامت الدليؿ عمى ذلؾ قضت ليا المحكمة بنفقة زوجية عف  1995مف أكتوبر سنة 

 1995وعدـ سماع الدعوى عف المدة مف أكتوبر سنة  1999مدة تبدأ مف أكتوبر سنة 
 .1999حتى سبتمبر سنة 

 ى المدعى والحكـ الصادر بعدـ سماع الدعوى تكوف حجيتو قاصرة عم
 .1وموقوتة بخموىا مف مسوغ السماع

  والدفع بعدـ سماع الدعوى مف الدفوع الموضوعية والمتعمقة بالنظاـ العاـ
 يتعيف عمى المحكمة أف تقضى بو مف تمقاء نفسيا .

  والسنة المقصودة ىنا ىى السنة اليجرية وليست السنة الميبلدية ألف ىذا
المعدؿ وال  1929لسنة  25ف القانوف رقـ م 23النص ال ينصرؼ إليو حكـ المادة 

 . 2000لسنة  1نص المادة األولى لمقانوف رقـ 
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  مف  –ولقد ثار الخبلؼ بخصوص نص الفقرة السادسة مف المادة األولى
حيث ما إذا كاف ينصرؼ إلى النفقة المفروضة اتفاقا أو قضاء أو تمؾ التى لـ تفرض 

بينما ذىب رأى آخر  1لمادة يشمؿ الحالتيفبعد فذىب البعض إلى أف النيى الوارد با
إلى أف النيى ينصب عمى تمؾ التى لـ تفرض رضاء أو قضاء حيث أنو إذا كانت 

 .2النفقة المتفؽ عمييا ثابتة بورقة عرفية جاز المطالبة بيا لمدة ماضية أكثر مف سنة

  ف كنا نتفؽ مع ىذا األخير فيما يتعمؽ بالنفقة المفروضة  الرأيونحف وا 
إال أننا  اكالمفروض قضاءً  امع تسميمنا بالقاعدة القائمة أف المفروض رضاءً  ااءً قض

تمكيف الزوجة مف النكاية  غنختمؼ معو فيما يتعمؽ بالنفقة المفروضة رضاء إذ ال يسو 
بالزوج بطريؽ إىماؿ المطالبة بالنفقة المتفؽ عمييا رضاء لعدد قد يطوؿ مف السنيف ثـ 

بو وخاصة أف القاعدة الشرعية أف دفع  تجمد دفعة واحدة إضراراً مباغتتو بالمطالبة بالم
الضرر أولى مف جمب المنفعة وىو ما حدا بالمشرع إلى النص فى المذكرة اإليضاحية 
عمى أف الحكمة مف تقرير مبدأ عدـ السماع أف صاحب الحؽ لف يضار بيذا الحكـ 

حتى ال تمضى عميو سنة خاصة أنو ليس ىناؾ ما يمنعو مف المبادرة إلى طمب حقو 
المطالبة بالنفقة عف مدة ماضية سابقة عمى تاريخ رفع  إجازةفأكثر وألف فى إطبلؽ 

استخداـ ىذه الدعوى  أبافالدعوى احتماؿ المطالبة بسنيف عديدة وخاصة أف العمؿ قد 
لحاؽ الضرر بيـ وىو ما يتكرر حدوثو مف تجزئة متجمد  كسبلح إلرىاؽ األزواج وا 

دعاوى الحبس لمحصوؿ عمى تكراره ، وعمى ذلؾ فإننا مع الرأى القائؿ بأنو النفقة فى 
إذا كانت النفقة المطموبة متفؽ عمييا بورقة عرفية فبل يجوز المطالبة بالمتفؽ عميو 

 لمدة تزيد عمى سنة نيايتيا تاريخ رفع الدعوى .
 ى ويشترط المشرع أف تكوف السنة المطالب بالنفقة عنيا سابقة مباشرة عم

تاريخ رفع الدعوى ، وعمى ذلؾ فبل يجوز لمزوجة المطالبة بالنفقة عف مدة سنة سابقة 
عمى رفع الدعوى طالما أنيا لـ ترفع دعواىا فى اليـو األخير مف تمؾ السنة التى 

تطالب  1/5/2000ة الدعوى فى ػتطالب بالنفقة عنيا ومثاؿ ذلؾ إذا أقامت الزوج
غير  ىكانت ىذه الدعو  29/2/1996حتى  1/3/1995ة زوجية عف المدة مف ػبنفق

 وىكذا . 29/2/1996مسموعة طالما أنيا أقيمت بعد 
  ولمزوج أف يقيـ الدعوى بطمب إجراء المقاصة بيف ما حكـ بو عميو كنفقة

زوجية وبيف ديف ثابت لو قانونًا عمى الزوجة ، إال أف المحكمة فى قضائيا بالمقاصة 
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نما لتغرؽ مبمغ النفقة المقضى بو يتعيف عمييا إال تحكـ بما يس مزوجة كمو أو أغمبو وا 
يكوف ذلؾ فى حدود ما يتبقى معو لمزوجة مف النفقة ما يفى بحاجتيا الضرورية مثؿ 
المأكؿ والممبس والمسكف ، كما أف لمزوج أيضًا أف يطمب بطريؽ الدفع فى دعوى 

الزوجة قد حصمت عميو  النفقة أو بدعوى جديدة إجراء ىذه المقاصة فيما بيف ما تكوف
وما قضى بو عميو كنفقة نيائية  -أف كاف  –منو مف نفقة بمقتضى حكـ النفقة المؤقتة

إذا كاف القضاء األخير قد جاء بأقؿ مف القضاء الوقتى فى المقدار بمراعاة إال تزيد 
 . 1المقاصة عمى ما يفى بحاجة الزوجة الضرورية أيضًا طبقًا لمنص

 ض النفقة المحكـو بيا ضد الزوج مف الغير ويكوف لمغير ويجوز لمزوجة اقترا
الحؽ فى الرجوع بالديف عمى الزوج مباشرة طالما كانت المحكمة قد أذنت فى الحكـ 

وال يجوز التصريح باالستدانة فى الحكـ إال إذا طمبتو الزوجة  لمزوجة باستدانة النفقة،
نو إذا توفى الزوج أصبحت صراحة فى الدعوى ، ومف فوائد التصريح باالستدانة أ

ويشترط إلجابة طمب التصريح باالستدانة أف يكوف  2النفقة دينا لمزوجة فى تركة الزوج
 لمزوجة مصمحة فيو .

  وكما تكوف االستدانة بقضاء القاضى فأنيا تجوز باتفاؽ الطرفيف وتسرى
 عمييا ذات األحكاـ .

  ًالنفاذ المعجؿ وال يترتب بطبيعتو ب والحكـ الصادر بنفقة الزوجة يكوف مشموال
لسنة  1رقـ  مف القانوف 65عمى الطعف عميو بطرؽ الطعف إيقاؼ التنفيذ )المادة 

2000. ) 
  إال أف المقرر شرعًا أف لممحكـو ليا بالنفقة أف تتنازؿ عف الحكـ الصادر ليا

ال  بيا حيث يسقط حقيا فيما قضى ليا بو إعتبارًا مف تاريخ التنازؿ إال أف ىذا التنازؿ
 .3لمتنازؿ يحوؿ دوف المتنازلة ومعاودة المطالبة بالنفقة عف المدة التالية

  ًعقب صدروىا واستيفاء إجراءات إعبلنيا  فورياً  ورغـ نفاذ أحكاـ النفقات نفاذا
بغير جميع  المحكـو لو ذلؾ ال يحوؿ دوف المحكـو ضده أو, إال أف أف كانت غيابية 

                                                           
 المعدؿ  1202لسنة  05مف القانوف رقـ  19راءل التعميؽ عمى المادة  1
 . 91ص  –األحكاـ الشرعية فى األحواؿ الشخصية  –قدرى باشا محمد  2
منشػور  00/10/1241ءمسة  - 1241لسنة  029حكـ محكمة السيدة زينب الشرعية فى القضية رقـ  3

 434وحكػـ محكمػة بنػى سػويؼ الشػرعية فػى القضػية رقػـ  452ص  – 5بمءمة المحامػاة الشػرعية ءػػ 
 . 042ص  – 2مءمة المحاماة الشرعية العدد  – 15/1/1240ءمسة  – 1249لسنة 
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طعف المقررة ، فمممحكـو ضده أو بغير جميع طمباتو والطعف عمى الحكـ بطرؽ ال
مف  56 طمباتو الطعف عمى الحكـ الصادر بالنفقة بطريؽ االستئناؼ عمبًل بالمادة

وىذا الطريؽ األخير ىو آخر المطاؼ بالنسبة لحكـ النفقة  2000لسنة 1القانوف رقـ
 بطريؽ النقض. –كقاعدة عامة  –ال يجوز الطعف عميو  باعتباره حكماً 

 أف القاعدة العامة المعموؿ بيا فى نطاؽ نصوص قانوف المرافعات  ورغـ
المدنية والتجارية تقتضى وقؼ تنفيذ الحكـ المستشكؿ فى تنفيذه إذا تحققت شروط 

مف  87المواد المذكورة إال أف المشرع خرج عمى تمؾ القواعد بمقتضى المادة  إعماؿ
إجراءات التنفيذ رغـ بالنص عمى عدـ جواز وقؼ  2000لسنة  1القانوف رقـ

االستشكاؿ فى أحكاـ النفقات خروجا عمى القاعدة العامة المقررة فى إطار قانوف 
وما بعدىا مف حيث قدرة اإلشكاؿ األوؿ  312المرافعات المدنية والتجارية فى المواد 

عمى وقؼ التنفيذ وعمى ذلؾ فإف قياـ المحكـو ضده برفع استشكاؿ فى حكـ صادر 
ترتب عميو وقؼ تنفيذه كما ىو متبع بالنسبة  و أوالد أو والديف أو أقارببنفقة زوجيو أ

 ألثر االستشكاالت فى مجاؿ المنازعات المدنية.
  بتنظيـ إجراءات  2000لسنة  91وقد أعطى المشرع بمقتضى القانوف رقـ

عدة أو  بالنفقة )نفقة زوجة أو المحكـو لوالتقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية 
 إلخ( الحؽ فى أف يقيـ… ألجور وما فى حكميا كمصروفات العبلج والتعميـا)أقارب 
)وىو الزوج أو القريب فى ىذا المقاـ(  وضد الصادر ضده الحكـ بطمب حبس الدعوى

مكرر مف القانوف  76المتناعو عف الوفاء بما قضى بو ضده مف نفقة إذ تنص المادة 
مسائؿ األحواؿ الشخصية والمعدؿ بتنظيـ إجراءات التقاضى فى  2000لسنة  1رقـ 

إذا امتنع المحكـو عميو عف تنفيذ الحكـ "عمى أنو  2000لسنة  91بالقانوف رقـ 
النيائى الصادر فى دعاوى النفقة واألجور وما فى حكميا جاز لممحكـو لو المجوء إلى 

 ثبت لدييا أف تى، وم "المحكمة التى أصدرت الحكـ أو التى يجرى التنفيذ بدائرتيا
المحكـو عميو قادر عمى القياـ بأداء ما حكـ بو ولـ يمتثؿ حكمت المحكمة بحبسو مدة 

يومًا ، فإذا أدى المحكـو عميو ما حكـ بو أو أحضر كفيبل يقبمو  30ال تزيد عمى 
الصادر لمصمحتو الحكـ فبل تنفذ العقوبة وذلؾ دوف إخبلؿ بحؽ المحكـو لو فى 

ز فى األحواؿ التى تطبؽ فييا ىذه المادة السير فى وال يجو  1التنفيذ بالطرؽ العادية
                                                           

 قضائية بدسػتورية 5لسنة  1فى الطعف رقـ  02/9/1203وقد قضت المحكمة الدستورية العميا بءمسة  1
 0222لسػنة  21مف ال ئحة الشرعية والتػى أعػاد المشػرع إصػدارها بمقتضػى القػانوف رقػـ  430المادة 

هػذا الػنص مسػتمد مػف أحكػاـ الشػريعة "………… مل تعديؿ يسير فى الصيامة وفيػ  قالػت المحكمػة 
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ؾ رمػـ افس مية التى توءب عمى المديف الوفاء بديون  مف تمقاء نفسػ  إبػراء لذمتػ  فػإف امتنػل عػف ذلػ
قدرت  عمى الوفاء يكوف ظالما ويءػوز زءػرر وردعػ  عػف التمػادى فػى ظممػ  ، وقػد شػرعت لػذلؾ وسػائؿ 
تكفػػؿ لمػػػدائنيف الحفػػاظ عمػػػى حقػػوقهـ ولػػػو بطريػػؽ افكػػػرار وذلػػؾ بالتضػػػييؽ عمػػى المػػػديف بػػػالحبس أو 

بػرأ ذمػة المػديف بالم زمة أو بالحءز لمنع  عف التصرؼ فى مال  وبيع  ءبرا عميػ  لسػداد ديونػ  ، وال ت
فءبػار المػديف عمػى = =. وفى خصوص شرعية الحػبس كوسػيمةيف إال بالوفاء أو ما يقوـ مقام مف الد

الوفاء بالديف فالرأى المتفؽ عمي  بيف أئمة المسمميف هو ءواز حبس المديف الموسر الممتنػل مػف أداء 
افءمػػاع إذ ءػاء فػػى الحػػديث الحػؽ إلػػى مسػتحق  حمػػ  لػ  عمػػى أدائػ  ولهػػـ فػى ذلػػؾ أدلػة مػػف السػنة و 

حػ ؿ العػرض هػو إمػ ظ  الشريؼ" لى الواءد ظمـ يحؿ عرض  وعقوبتػ  " والمػى المطػؿ والواءػد ال نػى واا
القوؿ لممديف وشكايت  .وروى عف الخميفة عمر بف الخطػاب وعمػى بػف أبػى طالػب وكثيػر مػف الصػحابة 

اطميف وقد كانػت هػذر المبػادئ معمػوال بهػا والتابعيف وقضاة المسمميف أنهـ كانوا يحبسوف المدينيف المم
يونيػػ  سػػنة  10مػػف الئحػػة  52فػى مصػػر فػػى الػػديوف كافػػة قبػؿ سػػف القػػوانيف الحديثػػة فػػنص البنػد رقػػـ 

وهى أوؿ تشريل منظـ لممحاكـ الشرعية عمػى مػا يمػي : "حيػث أف األحكػاـ الشػرعية تقتضػى فػى  1112
ا تقتضػػي  األصػػوؿ المرعيػػة شػػرعا بحسػػب مػػ بعػػض األحيػػاف سػػءف بعػػض أشػػخاص عمػػى حقػػوؽ شػػرعية

فتمـز أن  إذا وءد رئيس المحكمة مػف يقتضػى سػءن  بحسػب الكيفيػات المعمومػة شػرعا أف يءػرى سػءف 
ف لػـ يتيسػر ذلػؾ فترسػؿ مػف يقتضػى سػءن  إلػى محػؿ  مف ذكر بسءنها المختص بها بموافقة الشػرع واا

واط قػ  تحػت إذف الحػاكـ الشػرعى  افدارة القريب منها ليسءف بالسءف الموءود بشرط أف يكوف سػءن 
يصػاال لمحقػوؽ المسػتحقة فػى أوقاتهػا " . وقػد  الموءود بتمؾ المحكمة إءراء لألحكاـ الشػرعية مءراهػا واا

 1212لسػنة  41ظؿ هذا الػنص معمػوال بػ  حتػى صػدرت الئحػة ترتيػب المحػاكـ الشػرعية بالقػانوف رقػـ 
عمى أن  " إذا امتنػل المحكػوـ  434ى المادة وقصرت الحبس عمى ديوف النفقة وما فى حكمها فنصت ف

تنفيذ الحكـ الصػادر فػى النفقػات أو فػى أءػرة الحضػانة أو الرضػاع أو المسػكف يرفػل ذلػؾ = =عمي  عف
إلى المحكمة الءزئية التى بدائرتها محؿ التنفيذ ومتى ثبت لديها أف المحكـو عمي  قادر عمى القيػاـ بمػا 

حبسػة وال يءػوز أف تزيػد مػدة الحػبس عػف ث ثػيف يومػا أمػا إذا أدى حكـ ب  وامرت  ولـ يمتثػؿ حكمػت ب
المحكػػـو عميػػ  مػػا حكػػـ بػػ  او أحضػػر كفػػي  فإنػػ  يخمػػى سػػبيم  وهػػذا ال يمنػػل مػػف تنفيػػذ الحكػػـ بػػالطرؽ 

لسػنة  01مف الئحة ترتيب المحػاكـ الشػرعية الصػادرة بالقػانوف رقػـ  430االعتيادية " وقد رددت المادة 
مػػل  1212لسػػنة  41 ـػمػػف ال ئحػػة الصػػادرة بالقػػانوف رقػػ 434ذكرهػػا نػػص المػػادة والتػػى تقػػدـ  1241

تعديؿ يسير لـ يءاوز تخويؿ المحكمة التػى أصػدرت الحكػـ ذات االختصػاص المخػوؿ لممحكمػة الءزئيػة 
التى يقل بػدائرتها محػؿ التنفيػذ وهػو الحكػـ بحػبس المحكػـو عميػ  الممتنػل مػف تنفيػذ الحكػـ رمػـ قدرتػ  

وحاصػؿ مػا تقػدـ أف المشػرع إنمػا قػنف فػى الػنص المطعػوف فيػ  والنصػوص السػابقة عميػ   عمى ذلػؾ .
حكما مف األحكػاـ المتفػؽ عميهػا فػى الشػريعة افسػ مية كمػا نػص فػى أكثػر مسػائؿ األحػواؿ الشخصػية 
باعتبارها القانوف العاـ المنظـ لهذر المسائؿ وقد حرص الدستور عمى النص فى مادت  الثانيػة عمػى أف 

لشريعة افسػ مية مصػدر رئيسػى لمتشػريل تقريػرا لألمػر الواقػل الػذى ءػرى عميػ  العمػؿ حتػى فػى عهػد ا
 الدساتيرالسابقة التى أمفمت النص عمى ذلؾ ، وهكذا ءاء النص المطعوف في  متفقا مل الدستور .

وف النفقػة ومف حيث أف المشرع لـ يقؼ فى إقػرار افكػرار البػدنى كوسػيمة السػتيفاء الػديوف عنػد حػد ديػ
وما فى حكمها المبنية فى النص المطعوف في  بؿ تءاوزها إلى ميرها مف الديوف التى تقتضػى طبيعتهػا 
وتبرر هذر الوسيمة فخصص المشرع فى قػانوف افءػراءات الءنائيػة بابػا مسػتق  لإلكػرار البػدنى )المػواد 
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ءريمػة المقضػى بهػا لمحكومػة تحصيؿ المبالغ الناشئة عػف ال 511( وقد أءازت المادة 504إلى 511مف
ضد مرتكب الءريمة بطريؽ افكرار البدنى ويكوف افكرار بالحبس البسيط وتشمؿ هذر المبالغ فض  عف 

لمحكمػػة الءػػن  التػػى يقػػيـ  512ال رامػػات مػػا يءػػب ردر والتعويضػػات والمصػػروفات كمػػا أءػػازت المػػادة 
بػافكرار البػدنى إذا امتنػل عػف تنفيػذ = =ميػ بدائرتها المحكـو عمي  بتعويضات ل ير الحكومة أف تحكـ ع

تزيد مدت  عف ث ثة أشهر وال يخصـ شئ مف التعويض نظير افكرار فى  الحكـ رمـ قدرت  عمى ذلؾ وال
يقضػى بػ ف  024هذر الحالة وفض  عف ذلؾ فقد استحدث المشرع فى قانوف العقوبات نصػا فػى المػادة 

أقاربػ  أو أصػهارر أو أءػرة حضػانة  ذ بػدفل نفقػة لزوءػة أو" كؿ مف صدر عمي  حكـ قضائى واءب النفا
أو رضاعة أو مسكف وامتنل عف الدفل يعاقب بػالحبس مػدة ال تزيػد عمػى سػنة وب رامػة ال تتءػاوز مائػة 

وال ترفػػل الػػدعوى عميػػ  إال بنػػاء عمػػى شػػكوى مػػف صػػاحب  –ءنيػػ  مصػػرى أو بإحػػدى هػػاتيف العقػػوبتيف 
ذا رفعت بعد الحكـ عمي –الش ف    دعوى ثانية عف هػذر الءريمػة فتكػوف عقوبتػ  الحػبس مػدة ال تزيػد واا

كفػي  يقبمػ  صػاحب = =عمى سنة وفى ءميل األحواؿ إذا أدى المحكـو عمي  ما تءمػد فػى ذمتػ  أو قػدـ
الش ف ف  تنفذ العقوبة " وقد ءاء بالمذكرة افيضػاحية لهػذر المػادة عنػد إضػافتها إلػى قػانوف العقوبػات، 

دة أضيفت لممعاقبة عمى ءريمة هءر العائمة التى تعاقب عميها القوانيف الحديثة ، وظاهر أنها مادة ءدي
مف هذا النص أف المشرع يستهدؼ حمؿ المحكـو عمي  عمى الوفاء بما حكـ ب  بحيػث إذا قػاـ بػذلؾ أو 

 قدـ كفي  يقبم  صاحب الش ف ف  تنفذ العقوبة .
أف الحريػة الشخصػػية حػػؽ طبيعػى وهػػى مصػػونة ال  مػػف الدسػػتور تػنص عمػػى 31ومػف حيػػث أف المػادة 

تمس وفيما عدا حالة التمبس ال يءوز القبض عمى أحد وتفتيش  أو حبس  أو تقييد حريتػ  بػ ي قيػد أو 
منع  مف التنقؿ إال ب مر يستمزم  ضرورة التحقيؽ وصيانة أمف المءتمل ويصدر هذا األمر مف القاضى 

فحكػاـ القػانوف وهػذا الػػنص ال يعنػى أف الحريػة الشخصػية حػػؽ  المخػتص أو النيابػة العامػة وذلػؾ وفقػػا
يعرؼ هذر الحرية المطمقة اف عندما كػاف يعػيش فػردا فػى  اف لـػود ذلؾ أف افنسػمطمؽ ال ترد عمي  القي

العصػػور األولػػى فممػػا اقتضػػت ضػػرورات الحيػػاة أف ينػػتظـ فػػى سػػمؾ الءماعػػة اصػػب  كائنػػا اءتماعيػػا ال 
د اقتضػػار ذلػػؾ أف يمتػػـز فػػى تصػػرفات  وأفعالػػ  وأقوالػػ  األصػػوؿ والقواعػػد التػػى يسػػتطيل العػػيش فػػردا وقػػ

تتواضل عميها الءماعة ومف ش ف هذر القواعد وتمػؾ األصػوؿ أف تحػد مػف حريتػ  فتحػوؿ دوف اعتدائػ  
عمى ميرر مف أعضاء المءتمل حتى يستطيل التمتل بمثؿ ما يتمتل ب  . والقانوف هو الوسػيمة الوحيػدة 

الحدود ، وقد قامت تشريعات العقاب عمى هذا األسػاس ألنهػا تػؤثـ صػورا مػف العػدواف عمػى  لوضل هذر
ال ير حفظا ألمف الءماعة ونظاـ المءتمل ولو أف الحرية أطمقت دوف قيد لسادت الفوضى وأختؿ األمػف 

مانات التػى والنظاـ وارتد المءتمل إلى عهود ال ابة . يؤيد هذا النظر أف المشرع الدستورى إذ يقرر الض
ذ يوءػػب إشػػراؼ القضػػاء والنيابػػة عمػػى إءػػراءات  يءػػب مراعاتهػػا عنػػد القػػبض عمػػى األفػػراد وحبسػػهـ واا
القػبض والحػػبس وضػرورة استصػػدار أمػػر القػبض والحػػبس وميرهمػا مػػف افءػػراءات المقيػدة لمحريػػة مػػف 

راد إذا اقترفػػوا مػػا القاضػػى المخػػتص او النيابػػة العامػػة وفقػػا ألحكػػاـ القػػانوف فإنػػ  يقػػر تقييػػد حريػػة األفػػ
يقتضػى ذلػؾ مػػف الءػرائـ ومخالفػػة القػانوف ، كمػا يقػػر بػ ف الحريػػة الشخصػية التػى أحاطهػػا بسػياج مػػف 
القداسة فى صدر النص ليسػت حريػة مطمقػة تمتنػل عمػى القيػود والحػدود إذا اقتضػت مصػمحة المءتمػل 

 فرض هذر الحدود والقيود .
لمبنى عمى أف النص المطعوف في  يخؿ بمبػدأ المسػاواة ومف حيث أف السبب الثانى مف أسباب الطعف ا

مػػف الدسػػتور مػػردود بػػاف المسػػاواة إنمػػا تتحقػػؽ بتػػوافر شػػرطى العمػػوـ  32المنصػػوص عميػػ  فػػى المػػادة 
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والتءريػػػد فػػػى التشػػػريعات فهػػػى ليسػػػت مسػػػاواة حسػػػابية، ذلػػػؾ ألف المشػػػرع يممػػػؾ بسػػػمطت  التقديريػػػة 
ها المراكز القانونية التى يتساوى بها األفػراد أمػاـ القػانوف لمقتضيات الصال  العاـ وضل شروط تتحدد ب

ظػػروفهـ = =بحيػث إذا تػوافرت هػذر الشػروط فػػى طائفػة مػف األفػراد وءػب أعمػػاؿ المسػاواة بيػنهـ لتماثػؿ
ذا اختمفت هذر الظروؼ ب ف توافرت الشروط فى الػبعض دوف الػبعض اآلخػر انتفػى  ومراكزهـ القانونية واا

 مناط التسوية بينهـ.
بطريػؽ القهػر  ومف حيث أنػ  أيػا كػاف وءػ  الػرأى فيمػا سػاق  المػدعى بشػ ف وقػؼ تنفيػذ أحكػاـ الطاعػة

مػػف الئحػػة ترتيػػب المحػػاكـ  435تنفيػػذا لقػػرار صػػدر مػػف وزيػػر العػػدؿ عمػػى خػػ ؼ مػػا تقضػػى بػػ  المػػادة
أءنبيػا  الشرعية الصادرة بقانوف وانحسار تطبيؽ الػنص المطعػوف فيػ  إذا كػاف أحػد الطػرفيف المتنػازعيف

وذلؾ ت ييػدا لوءهػة نظػرر فػى إخػ ؿ الػنص المطعػوف فيػ  بمبػدأ المسػاواة فػإف النعػى بػذلؾ عمػى الػنص 
المطعوف في  يكوف مير سديد الخت ؼ المراكز القانونية لممحكـو عميهـ بػديوف النفقػة ومػا فػى حكمهػا 

 ءانب .عنها بالنسبة إلى الزوءات المحكـو عميهف بالطاعة الزواءهف واألزواج األ
 ومف حيث أ ن  بالنسبة إلى السبب الثالث مف أسػباب الطعػف وهػو مخالفػة الػنص المطعػوف فيػ  لممػادة

مف الدستور فيما تقررر مف حؽ كؿ مواطف فى االلتءاء إلى قاضي  الطبيعى فإن  مردود ب ف الػنص  91
ى بػدائرتها محػؿ التنفيػذ المطعوف في  إذ يسند إلى المحكمة الءزئية التى أصدرت الحكـ أو المحكمة التػ

اختصاص الحكـ بحبس المحكـو عمي  بالنفقة وما فى حكمها إذا امتنل مف تنفيذ الحكـ رمـ قدرت  عمى 
المحكػـو لػ  ، ذلػؾ ألف إسػناد هػذا االختصػاص إلػى المحكمػة  ذلؾ فإن  يسندر إلى كمتيهما تيسػيرا عمػى

صػػدرت الحكػػـ بافشػػراؼ عمػػى تنفيػػذر األولػػى أعمػػاؿ لقاعػػدة عامػػة تقضػػى باختصػػاص المحكمػػة التػػى أ
وبالفصؿ فيما ينش  عن  مف مشك ت هى أقدر عمى الفصؿ فيها مف سواها فحاطتها بموضوع المنازعة 
التػػى فصػػمت فيهػػا كمػػا أف ءمػػل عناصػػر الخصػػومة أمػػاـ محكمػػة واحػػدة يػػؤدى إلػػى قصػػد فػػى الوقػػت 

 وافءراءات .
تصاصػها إلػى تءنػب المحكػوـ لػ  مشػقة النتقػاؿ إلػى مقػر أما المحكمة التى يتبعها محؿ التنفيػذ فمػرد اخ 

المحكمة التى أصػدرت الحكػـ إذا كػاف محػؿ التنفيػذ خػارج دائرتهػا ممػا يكفػؿ السػرعة فػى تنفيػذ الحكػـ . 
  الخيػار فػى ػولقد حرص المشرع عمى التيسير عمى مدعى النفقة منػذ المرحمػة األولػى لمػدعوى فءعػؿ لػ

لتى يقػل بػدائرتها مػوطف المػدعى عميػ  عمػ  بالقاعػدة العامػة أو مػوطف رفل الدعوى أما إلى المحكمة ا
 =      (. 50المدعى وفقا لما تقتضي  مصمحت  )المادة 

ومف حيث أف الحكـ بحبس المحكـو عمي  بالنفقة وما فى حكمها ليس عقوبة ءنائيػة بمفهومهػا الفنػى = 
كػرار لممحكػـو عميػ  كػى يػؤدى مػا عميػ  متػى كػاف قػادرا عمػى ذلػؾ وامتنػل  الدقيؽ بؿ هو وسيمة إرمػاـ واا

عنتا وظمما وقد اسندر المشرع إلى المحكمة التى أصدرت الحكـ بالنفقة وما فػى حكمهػا والمحكمػة التػى 
يقػػل بػػدائرتها محػػؿ التنفيػػذ لألسػػباب الءديػػة المتقػػدـ ذكرهػػا فكمتاهػػا قػػاض طبيعػػى لػػدعوى الحػػبس حمػػ  

 عمى الوفاء ب  . لممحكـو عمي  بديف النفقة وما فى حكمها
ومف حيث أن  بالنسبة إلى السػبب الرابػل مػف أسػباب الطعػف المبنػى عمػى مخالفػة الػنص المطعػوف فيػ  

فضػ  عػف إخ لػ  بتقاليػد األسػرة = =لمبدأ التضامف األءتماعى المقرر فى المادة السابعة مف الدسػتور
إذ شرع وسيمة الحػبس لحمػؿ المحكػوـ التى كفمتها المادة التاسعة مف الدستور فإن  مردود ب ف المشرع 

عمي  بالنفقة وما فى حكمها عمى الوفاء بها متى كاف قادرا عمى ذلؾ وامتنل عنتا ومط  ب ير حؽ وهى 
ديوف ممتازة ذات طبل حيوى مقدمة عمى ميرها بؿ هى قواـ الحياة فى كػؿ أسػرة يقػـو بهػا أودهػا مػذاء 
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( مف قانوف العقوبات ما لـ يكف 293اإلجراءات المنصوص عمييا فى المادة )
ذا نفذ باإلكراه  المحكـو لو قد استنفذ اإلجراءات المشار إلييا فى الفقرة األولى ، وا 

عة ذاتيا بعقوبة البدنى عمى شخص وفقًا لحكـ ىذه المادة ثـ حكـ عميو بسبب الواق
( مف قانوف العقوبات استنزلت مدة اإلكراه البدنى األولى مف 293الحبس طبقًا لممادة )

مدة الحبس المحكـو بيا ، فإذا حكـ عميو بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة 
 . "جنييات عف كؿ يـو مف أياـ اإلكراه البدنى الذى سبؽ إنفاذه عميو

 و قولوػلنص ىذا اػند الشرعى ليػوالس ()  لى الواجد ظمـ يحؿ عرضو"
وشح مف بيده الماؿ عف اإلنفاؽ رغـ يساره ظمـ منو لمستحؽ  إمساؾوشكايتو" أى أف 

 و.ػالنفقة يبيح زجره وعرض أمره عمى القاضى وشكايتو ل

  مكرر سالؼ الذكر مف حيث  76وال غرو فى أف نطاؽ تطبيؽ نص المادة
بالفرض عمى الممتـز بو أى ضده وفى أموالو  األشخاص يقتصر عمى صدور الحكـ

                                                                                                                                                               

ضػػارا أبمػػغ الضػػرر باألسػػرة موهنػػا روابػػط التضػػامف وكسػػاء وسػػكنا ومػػف ثػػـ يكػػوف التخمػػؼ عػػف أدائهػػا 
والمودة بيف أعضائها ويكوف إكرار المسئوؿ عف النفقة وما فى حكمها عمى الوفاء بهػا بوسػيمة الحػبس 

وعنت  فيحؿ الوئاـ والوفاؽ = =وضعا لألمور فى نصابها الصحي  برد المحكـو عمي  المتعنت عف ظمم 
ب ضاء وعمى مقتضى ذلؾ يكػوف هػدؼ الػنص المطعػوف فيػ  عكػس بيف أعضاء األسرة محؿ الشقاؽ وال

رسػاء األواصػر بػيف  ما ينعار عمي  المػدعى دعػـ التضػامف األءتمػاعى وتوثيػؽ القػيـ والتقاليػد الرشػيدة واا
 أعضاء األسرة عمى دعائـ وطيدة مف المودة والرحمة . 

 430قياـ ازدواج بيف المػادة  ومف حيث أن  بالنسبة إلى السبب الخامس مف أسباب الطعف المبنى عمى
مف قانوف العقوبات فإف هذا السبب أف ص  ف ن  يعيب  024مف الئحة ترتيب المحاكـ الشرعية والمادة 

التشريل ولكن  ال يصم  سببا لمطعف بعدـ الدستورية ، ذلؾ أف الرقابة القضائية عمى دستورية القػوانيف 
ة لمدسػتور والمنػاط فػى تقريػر دسػتورية التشػريل أو عػدـ والموائ  تقـو عمػى مخالفػة القػانوف أو ال ئحػ

دستورية هو باتفاق  أو مخالفت  ألحكػاـ الدسػتور . عمػى أف المشػرع لػـ ي فػؿ هػذا األمػر إذ عمػؿ عمػى 
مػف  11مػف قػانوف العقوبػات عنػد التطبيػؽ ف صػدر فػى  024في  والمػادة  التنسيؽ بيف النص المطعوف

الخػاص بػػافءراءات التػى تتخػػذ وفقػا لممػػادة  1240لسػنة  20رقػػـ  المرسػػـو بقػانوف 1240أكتػوبر سػنة 
مف قانوف العقوبات ونص فى المادة األولى من  عمى أنػ  "ال يءػوز فػى األحػواؿ التػى تطبػؽ فيهػا  024

 024مف الئحة ترتيب المحاكـ الشرعية السير فى افءراءات المنصػوص عميهػا فػى المػادة  430المادة 
لػػ  بالنفقػػة أو بػػ ءر الحضػػانة أو الرضػػاعة أو المسػػكف قػػد  لػػـ يكػػف المحكػػـو مػػف قػػانوف العقوبػػات مػػا

المذكورة . كما نص فى المادة الثانية عمى أنػ " إذا نفػذ  430استنفذ افءراءات المشار إليها فى المادة 
مف الئحة ترتيب المحاكـ الشػرعية ثػـ حكػـ عميػ   430المادة = =افكرار البدنى عمى شخص وفقا لحكـ

مػػف قػػانوف العقوبػػات اسػػتنزلت مػػدة افكػػرار  024ب الواقعػػة نفسػػها بعقوبػػة الحػػبس تطبيقػػا لممػػادة بسػػب
البدنى األولػى مػف مػدة الحػبس المحكػـو بػ  فػإذا حكػـ عميػ  ب رامػة خفضػت عنػد التنفيػذ بمقػدار عشػرة 

 قروش مف كؿ يوـ مف أياـ افكرار البدنى الذى سبؽ نفاذر في  .
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الخاصة حيث استخدـ النص عبارة "إذا امتنع المحكـو عميو" وعمى ذلؾ فأنو ال يجوز 
بفرض نفقة أو ما شابو فى  ـصدور الحكـ بالحبس ضد عديـ األىمية فإذا صدر الحك

ى بو الحكـ أمواؿ القاصر وامتنع ولى الماؿ أو الوصى عميو أو القيـ عف أداء ما قض
أنو ال يجوز الحكـ ضده بالحبس لبلمتناع عف تنفيذ  -فإننا نرى  –الصادر بالفرض 

الحكـ الصادر بالفرض وذلؾ لكوف الحكـ المذكور لـ يصدر ضد ولى الماؿ شخصيًا 
نما ىو فقط  أى بعبارة النص فإف الحكـ ال يعد قد صدر عمى المحكـو عميو بالفرض وا 

ه أميف عمى أمواؿ القاصر والمشرؼ عميو والمتولى فقط صدر فى مواجيتو باعتبار 
إلدارتو , حيث يكوف لمحكمة األسرة دائرة الوالية عمى الماؿ إذا ما امتنع عف تنفيذ 

 119الحكـ الصادر بالنفقة عقابو باألساليب المنصوص عمييا فى المرسـو بقانوف رقـ 
ا دوف جواز حبسو كالعزؿ أو الوقؼ أو الحد مف صبلحياتو وىكذ 1952لسنة 

مكرر سالفة الذكر , وذلؾ إال إذا ثبت لمحكمة الحبس أف  76بالتطبيؽ لحكـ المادة 
تحت يد ولى الماؿ أمواؿ لمخاضع لموالية يمكف دفع المطموب منو فورًا فى الحاؿ بعد 

 التحرى عف ذلؾ بكافة الطرؽ .

 عمااًل إ 1األسرةبنظر دعوى الحبس ىى محكمة  نوعياً  والمحكمة المختصة
 . 2004لسنة  10لحكـ المادة الثالثة مف قانوف إنشاء محاكـ األسرة رقـ 

   لسنة  1مكرر مف القانوف رقـ  76لمقضاء بالحبس وفؽ حكـ المادة ويشترط
 شروط : ستة 2000

أف يكوف الفرض قد تقرر بحكـ قضائى بالمعنى االصطبلحي لمحكـ القضائى,  (1
لفرض تولى القاضى سمطة الفصؿ فييا أى أف يكوف صادرًا فى منازعة حوؿ ا

بمقتضى وظيفتو القضائية وليس بصفتو الوالئية أو اإلدارية , وعمى ذلؾ فبل يعد 
الحكـ الصادر بإلحاؽ ما اتفؽ عميو الخصـو شفاىًو أو كتابًة بمحضر الجمسة 
واثبات محتواه فيو واعتباره فى قوة السند التنفيذى حكمًا قضائيًا فى مفيـو المادة 

محضر  د, كما ال يع2مكرر يتوافر بو الشرط األوؿ مف شروط الحكـ بالحبس 76
 2004لسنة  10الصمح التى أوجبت المادة الثامنة مف قانوف محاكـ األسرة رقـ 

عميو الخصـو بو وجعمو فى قوة  حبمحضر الجمسة المتضمف ما يتصال إلحاقو
                                                           

 . 0223لسنة  12إنشاء محاكـ االسرة رقـ  مف قانوف 4راءل المادة  1
مكرر عبارة "المحكـو عمي " وعبارة "الحكػـ النهػائى الصػادر فػى دعػاوى" بمػا  09حيث استخدمت المادة  2

مؤدار وءوب أف يكوف الممتـز بالفرض محكومًا عميػ  ولػيس مءػرد متصػالحًا أو متفقػًا وأف يكػوف السػند 
 عوى .فى الحبس هو حكـ نهائى صادرًا فى د
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لحكـ بالحبس باعتبار أف السند التنفيذي مما يتوافر بو الشرط األوؿ مف شروط ا
التوسع فى تفسيرىا أو القياس  زالنصوص الجزائية المقيدة لمحريات مما ال يجو 

 . 1عمييا طبقًا لمقواعد العامة

أف يكوف الحكـ صادر فى مادة مف مواد النفقات )نفقة الزوجية أو العدة أو نفقة  (2
ت تعميـ أو الصغير أونفقة أقارب( أو بتقرير أجر حضانة أو رضاعة أو نفقا

عبلج أو أجر خادـ وىكذا ، إال أنو يخرج عف ىذا المفيـو األحكاـ الصادرة 
 بالمتعة فبل يجوز حبس الممتنع عف سدادىا.

, بعد  أو انتيت مواعيد استئنافو أى استئنافياً ) أف يكوف الحكـ الصادر نيائياً  (3
ئناؼ الذى إعبلنو إذا كاف قد صدر فى غيبة الخصـ( أو سبؽ الطعف عميو باالست

تخمؼ المستأنؼ فيو )المدعى عميو فى دعوة الحبس( عف الحضور إذ يعتبر 
االستئناؼ فى ىذه الحالة كأف لـ يكف بقوه القانوف وتزوؿ صحيفة االستئناؼ 

اعمبًل لصريح نص  كمو وذلؾ ويضحى الحكـ المستأنؼ الصادر بالفرض نيائياً 
ويتعيف اإلشارة إلى وجوب قياـ  , 2000لسنة  1مكرر مف القانوف رقـ  76المادة 

المدعية بتقديـ الصورة التنفيذية لمحكـ الصادر بالفرض إذ ال يغنى عف ذلؾ تقديـ 
 . 2صورة رسمية طبؽ األصؿ

أف يمتنع المحكـو ضده عف تنفيذ الحكـ ، ويعد امتناع المحكـو ضده عف سداد  (4
بلف األحكاـ المقضى بو بعد ثبوت إعبلنو بالحكـ النيائى طبقًا لقواعد إع

االمتناع عف  مىقرينو ع 3المنصوص عمييا فى قانوف المرافعات المدنية والتجارية
 التنفيذ . 

                                                           
أمينػة النمػر فػى قػوانيف  -راءل فى طبيعة عمؿ القاضى والتفرقة بيف العمؿ القضائى والػوالئى وافدارى  1

ءمسػة  –ؽ  32لسنة  1923وراءل أيضًا نقض الطعف رقـ  404ص  – 1ءػ  – 1212ط  –المرافعات 
 –ؽ  52 لسنػػػة 1112ؽ والطعػػػف رقػػـ  59لسػػنة  1044و الطعػػف رقػػػـ  991ص  – 1215/  3/  01

 . 01/0/1221ءمسة  –ؽ  55لسنة  440والطعف رقـ  2/5/1213ءمسة 
مرافعػات  012الصورة التنفيذية لمحكػـ هػى التػى تزيػؿ بالصػي ة التنفيذيػة المنصػوص عميهػا فػى المػادة  2

مػف  114و  110و  111وراءػل أيضػا المػواد  0222لسػنة  1مف القػانوف رقػـ  91وراءل أيضا المادة 
 اتقانوف المرافع

( مرافعػات عمػى أف إعػ ف الحكػـ يءػب 014تءرى قواعد قانوف المرافعات المدنية والتءارية فى المادة ) 3
أف يػػتـ لشػػخص المعمػػف إليػػ  أو فػػى موطنػػ  )راءػػل فػػى ذلػػؾ محمػػد كمػػاؿ عبػػد العزيػػز فػػى التعميػػؽ عمػػى 

 مرافعات . (14وراءل أيضا الفقرة التاسعة مف المادة ) 1420ص  – 1225ط  -قانوف المرافعات 
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عمى سداد ما حكـ بو  قادراً  (المحكـو ضده)أف تثبت المدعية أف المدعى عميو  (5
ثبات ويقبؿ فى ذلؾ التحريات اإلدارية اإلوليا أف تثبت ذلؾ بكافة طرؽ , عميو 

 . مف رجميف أو رجؿ وامرأتيف والبينة الشرعية

  كما يتعيف اإلشارة إلى أنو يجب عمى المحكمة التى تنظر دعوى الحبس
وى النفقة إلثبات ونفى قدرة الزوج ػفى دع اتخذتاتخاذ إجراءات مستقمة غير تمؾ التى 

أو المحكـو ضده عمى وجو العمـو عف الوفاء بالمحكـو بو ، وذلؾ الستقبلؿ كؿ مف 
 .األخرى وباعتبار أف يسار المحكـو ضده مما يتغير الدعوييف عف 

 ( مف القانوف رقـ 23وقد نصت المادة )بتنظيـ إجراءات  2000لسنة  1
التقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية عمى أنو "إذا كاف دخؿ المطموب الحكـ عميو 

يده بنفقة أو ما فى حكميا محؿ منازعة جدية ولـ يكف فى أوراؽ الدعوى ما يكفى لتحد
وجب عمى المحكمة أف تطمب مف النيابة العامة إجراء التحقيؽ الذى يمكنيا مف بموغ 

ويجب  …، ىذا التحديد ، وتباشر النيابة العامة بنفسيا إجراء التحقيؽ فى ىذا الشاف
عمى النيابة العامة أف تنيى التحقيؽ وترسمو مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التى 

يجاوز ثبلثيف يومًا مف تاريخ وصوؿ طمب المحكمة إلييا خمصت إلييا فى موعد ال 
ويتعيف اإلشارة إلى أف تكميؼ المحكمة لمنيابة العامة بإجراء تحقيؽ دخؿ المطموب 

 :توافر شرطيف بالحكـ عميو بنفقة رىف 
 األوؿ : إال يكوف فى األوراؽ ما يكفى لتحديده .

ى دخؿ المطموب الحكـ عميو محؿ وثانييما : أف يكوف ما توافر باألوراؽ مف أدلة عم
 منازعة جدية .

رتفع عف المحكمة أفإذا تخمؼ أى مف الشرطيف أو كانت المنازعة غير جدية 
 بالتحقيؽ . العامة االلتزاـ بتكميؼ النيابة

 ( مف القانوف رقـ 23وقد تضمف نص المادة )فى الفقرة  2000لسنة  1
عنو تحقيقًات النيابة بيذا  رسفما ت الرابعة منيا النص عمى عدـ جواز استخداـ

. أما إذا توافر 1بسببيػا التحقيقًاتفى دعوى أخرى غير التى أجريت الخصوص 
الشرطًاف مجتمعاف التزمت المحكمة بتكميؼ النيابة العامة بتحقيؽ دخؿ المطموب 

                                                           
بتنظػػػيـ إءػػػراءات التقاضػػػى فػػػى مسػػػائؿ األحػػػواؿ  0222لسػػػنة  1مػػػف القػػػانوف رقػػػـ  04راءػػػل المػػػادة  1

 الشخصية .
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تصدير صيغة بلصراحة النص  الحكـ عميو فإف ىى لـ تفعؿ أضحى الحكـ باطبلً 
 الوجوب فيو .

 تعيف أف تباشر النيابة العامة بنفسيا تحقيؽ دخؿ المطموب الحكـ عميو فبل وي
يجوز ليا تكميؼ جية اإلدارة )المباحث أو شيخ الحارة( بتحقيؽ ذلؾ الدخؿ إال أف ذلؾ 
ال يحوؿ دوف النيابة واالستعانة بالمعمومات المتوافرة لدى جية اإلدارة عف طريؽ سؤاؿ 

و بيذا الخصوص ، وىذا ىو ما يتفؽ وقصد المشرع يتجر المعنييف بذلؾ التحقيؽ الذى 
لية التحرى عف دخؿ المطموب الحكـ عميو مف جية اإلدارة إلى النيابة ئو مف نقؿ مس

تطبيؽ نصوص الئحة ترتيب المحاكـ  إبافالعامة وفؽ ما كاف يجرى عميو الحاؿ 
حيث لوحظ  2000لسنة  1الممغاة بمقتضى القانوف رقـ  1931لسنة  78الشرعية رقـ 

أف النظاـ السابؽ كاف ينطوى عمى ثغرات عديدة دعت المشرع إلى ضرورة تبلفييا 
 .1بإسناد ىذه الميمة إلي النيابة العامة

  ويجوز أف يتولى تحقيؽ دخؿ المطموب الحكـ عميو أى مف أعضاء النيابة
وز العامة فبل يشترط درجة وظيفية معينة فيمف يتولى ذلؾ التحقيؽ إال أنو ال يج

انتداب جاويش االستيفاء إلجرائو وىو ما يرمز إليو بالحروؼ "ج.أ" باعتباره ممف 
 يتبعوف جيات اإلدارة )الشرطة( بصفة مباشرة .

  سالفة الذكر عمى كافة الجيات الحكومية وغير  23وقد أوجب نص المادة
ت يدىا مف بما تح –الحكومية إفادة النيابة العامة التى ليا االستعبلـ مف تمؾ الجيات 

معمومات عف دخؿ المطموب الحكـ عميو طالما كانت تمؾ المعمومات منتجو فى 
تحديد دخؿ المدعى عميو ، وعمى ذلؾ فإف لـ تكف تمؾ المعمومات مفيدة أو منتجة فى 
ذلؾ التحديد كاف لمجيات المطموب منيا االمتناع عف إفادة النيابة العامة بيا ، إال أف 

ذا كانت المعمومات المتوافرة لدى الجيات المعنية منتجو مف المرجع فى تحديد ما إ
 عدمو ىو النيابة العامة ذاتيا المنوط بيا إجراء التحقيؽ .

  المطروحة عمى النيابة العامة أف تنيى تحقيؽ  23وقد أوجب نص المادة
دخؿ المطموب الحكـ ضده بالنفقة خبلؿ مدة حددىا بما ال يجاوز ثبلثيف يومًا تحتسب 

تاريخ وصوؿ إخطار المحكمة لمنيابة بذلؾ وليس مف تاريخ صدور قرار المحكمة مف 
بتكميؼ النيابة بالتحرى عف دخؿ المدعى عميو ، وغنى عف البياف أف مدة الثبلثيف 

                                                           
 . 0222لسنة  1المذكرة افيضاحية لمقانوف رقـ  1
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يومًا رغـ وجوبيا إال أنيا تعد مف المواعيد التنظيمية التى ال يترتب عمى مخالفتيا 
 التحقيؽ أف كاف لذلؾ وجو. سوى مؤاخذة عضو النيابة المنوط بو

  لسنة  1مف القانوف رقـ  23وقد حرص المشرع فى الفقرة الثالثة مف المادة
 205عمى النص عمى مراعاة أحكاـ نصوص قانوف سرية حسابات البنوؾ رقـ  2000
عند تحقيؽ دخؿ المطموب الحكـ ضده فأوجبت فى حالة الحاجة إلى  1990لسنة 

الحكـ ضده لدى البنوؾ اتباع أحكاـ ذلؾ القانوف فبل الوقوؼ عمى أرصدة المطموب 
يجوز لمنيابة العامة االستعبلـ عف أرصدة المحكـو ضده لدى البنوؾ وال تدخؿ البنوؾ 
بالتالى فى مفيـو الجيات الحكومية أو الغير حكومية التى أوجبت عمييا نص المادة 

كوف معو مف ثـ أماـ المدعى إفادة النيابة العامة بما تحت يدىا مف معمومات وال ي 23
فى الدعوى سوى أف يطمب مف المحكمة المختصة بنظر دعوى الحبس سوى إصدار 

 حكـ قضائى باالستعبلـ عف أرصدة البنوؾ عمى النحو السابؽ تناولو سمفا.
ا ػ، وعمييأف تأمر المحكمة الزوج أو الممـز بالنفقة بالوفاء ويمتنع إذا كاف حاضراً  (6

سداد أف كاف غائب عمى أف يتضمف اإلعبلف ثبوت قدرة المدعى إعبلنو باألمر بال
جؿ لو لمسداد ىو الجمسة التالية وتكوف صيغة األمر أعميو عمى األداء وضرب 

بقرار يصدر مف المحكمة وليس بحكـ منيا ويثبت فى محضر الجمسة بالصيغة 
حؿ جنيو ، م…. مميـ …. اآلتية : "لثبوت قدرة المدعى عميو عمى دفع مبمغ 

إلعبلنو بأمر الدفع" وذلؾ إذا  / / التداعى أمرتو المحكمة بسداده والتأجيؿ لجمسة
كاف المدعى عميو غائبا ، أما إذا حضر بالجمسة صدر األمر فى مواجيتو دوف 

 حاجة إلى إعبلف.
   وال يجوز أف يختمط مفيـو أمر الدفع فى ىذا المقاـ وأمر األداء الوارد

وما بعدىا مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية الختبلؼ  201تنظيمو فى المواد مف 
 طبيعة كؿ منيما عف اآلخر واألحكاـ المتعمقة بيما واألثر المترتب عمى كؿ منيما .

  ًفيو باألداء كما ال  وال يغنى عف األمر باألداء أف يكوف حكـ النفقة مأمورا
 يغنى عنو أف يكوف المدعى عميو قد أقر بالديف .

 در األمر بالدفع فبل يجوز لممحكمة العدوؿ عنو أو المناقشة فيو.ومتى ص 
 . وال يشترط أف يكوف أمر الدفع مسببًا 
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  فإذا توافرت الشروط واإلجراءات السابقة حكمت المحكمة بحبس المحكـو
تحتسب مف تاريخ إلقاء القبض عميو إال  1ضده بالنفقة مدة ال تزيد عمى ثبلثيف يوماً 

 . 2بالحبس لمدة أقصر كـ بأقؿ مف تمؾ المدة وتقضىأف لممحكمة أف تح
   ًوىى أف  ويتعيف اإلشارة ىنا إلى مشكمة عممية تطرح نفسيا فى العمؿ كثيرا

يعرض الممتـز بالنفقة سداد جزء مف المستحؽ ويطمب إميالو لسداد الباقى فتقبؿ 
د أحد إذا تخمؼ عف سداػالزوجة ذلؾ ويتكرر مف الزوج سداد أجزاء مف المستحؽ ف

األقساط كاف لممحكمة إميالو ثـ القضاء بحبسو نظير امتناعو عف سداد الباقى عمى 
وقد ترفض مف المبمغ المحكـو بو ,  أف يستنزؿ مف منطوؽ الحكـ ما تـ سداده بالفعؿ

الزوجة االستمرار فى قبوؿ السداد عمى أقساط رغـ سبؽ موافقتيا وتقاضييا لبعض 
ى المستحؽ ليا ونحف نرى أنو فى ىذه الحالة ػباق األقساط وتطمب حبس الزوج فى

يكوف لممحكمة رفض دعوى الحبس وذلؾ لتخمؼ الشرط الثالث مف شروطيا حيث ال 
ا يدؿ عمى عدـ مطمة ػد امتنع عف الوفاء فضبًل عف أف فى سداده مػيكوف الزوج ق

ى طمب سقط حؽ المدعية فو شكايتو إال أف ذلؾ أيضًا ال يُ ػاألمر الذى ال يحؿ مع
 حبس الزوج إذا ظير لممحكمة مطمو فى سداد الباقى .

  كما يتعيف الحكـ برفض الدعوى أيضًا إذا قدـ المدعى عميو إلى قاضى
الحبس حكمًا نيائيًا بإثبات نشوز الزوجة المدعية ووقؼ نفقتيا خبلؿ المدة محؿ 

عميو  دعوى الحبس أى خبلؿ المدة التى أقيمت دعوى الحبس بسبب امتناع المدعى
لمدعوى بطمب  إقامتياعف سداد المستحؽ عميو خبلليا كنفقة لممدعية بما استوجب 

حبسو عنيا وذلؾ لداللو الحكـ النيائى الصادر بإثبات النشوز عمى عدـ مديونية 
المدعى عميو لممدعية بالمبمغ محؿ دعوى الحبس المطروحة حيث يعتبر الحكـ 

المؤقتة لمحكـ الصادر بالنفقة بما تسقط معو الصادر بإثبات النشوز قد أزاؿ الحجية 
 موجبات تنفيذه .

                                                           
،  0/0/1213الصادر مف محكمة شبرا الءزئيػة لألحػواؿ الشخصػية بءمسػة  1213لسنة  52الحكـ رقـ  1

بحبس المدعى عمي  ث ثوف يوما مف تاريخ إلقاء القبض عمي  المتناع  عف دفل وفي  حكمت المحكمة 
مبمغ خمسػة عشػر ءنيهػا لممدعيػة بحيػث إذا دفعػ  إليهػا أو أحضػر كفػي  ترضػار أو طمػب اففػراج عنػ  

 يفرج عن  فى الحاؿ .
ية بءمسػة مػف محكمػة شػبرا الءزئيػة لألحػواؿ الشخصػ 1203لسنة  110الحكـ الصادر فى القضية رقـ  2

. وفيػ  " حكمػت المحكمػػة بحػبس المػػدعى عميػ  خمسػػة عشػر يومػػا المتناعػ  عػػف أداء  01/12/1203
 مبمغ أربعة ءنيهات لممدعية .
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  أما إذا دفع المحكـو عميو دعوى الحبس ببراءة ذمتو مف المبمغ المحكـو بو
وقدـ دليبًل عمى ذلؾ , أوراؽ رسمية أو عرفية كاف عمى المحكمة تحقيؽ ىذا الدفع 

 بس .باعتباره طمبًا عارضًا والفصؿ فيو قبؿ الحكـ فى دعوى الح

  والعقوبة فى دعوى الحبس ال تتجزأ فإذا دفع المحكـو عميو بعض المبمغ
نقاص العقوبة بمقدار ما يقابمو مف المدة المحكـو بيا إالمستحؽ فبل يترتب عمى ذلؾ 

إال أف ذلؾ ال يحوؿ دوف القاضى والحكـ بالحبس لمدة تقؿ عف مدة الثبلثيف يومًا  ،
الواردة بالنص تمثؿ الحد األقصى لمعقوبة دوف المنصوص عمييا باعتبار أف المدة 

 حدىا األدنى .
  ذا أحضر المدعى عميو كفيبل بالجمسة التـز بالسداد استكتبتو المحكمة وا 
كتابيًا يثبت بمحضر الجمسة بأنو يمتـز مع المحكـو عميو بالتضامف فى تنفيذ  تعيداً 

 بانتيائيا. أوالحكـ ودفع جميع المبالغ المحكـو بيا وتقضى برفض الدعوى 

  إذا أثبت المحكـو ضده عدـ قدرتو عمى سداد المفروض حكمت المحكمة أما
 . 1برفض دعوى الحبس

  فإذا صدر الحكـ بالحبس كاف عمى المنوط بالتنفيذ عند القبض عمى المحكـو
خمى سبيمو وتسمـ المبالغ دفع المبالغ المحكـو بيا فإف دفعيا أُ  ضده أف يطمب منو أوالً 

لب بإيصاؿ يعطى لممحكـو عميو ويؤشر بذلؾ عمى الحكـ الصادر بالحبس ، إلى الطا
خمى سبيمو أيضًا بعد أف يأخذ عمى الكفيؿ تعيد كتابى واعتمده الطالب أُ  ف قدـ كفيبلً ا  و 

عمى أف يضمف المحكـو عميو بالتضامف فى الحكـ الصادر عميو ودفع جميع المبالغ 
 المنوط بالتنفيذ ثـ يسمـ إلى المحكـو لو . المحكـو بيا ويصدؽ عمى اإلمضاء بمعرفة

  ويجوز الحبس حاؿ االمتناع عف الوفاء بأى عنصر مف عناصر النفقة سواء
المتعة فيى  كاف نفقة المأكؿ أو الممبس أو أى مف األجور أو المصروفات وىكذا عدا

 النفقات أو األجور. تخرج عف ىذا النطاؽ لخمو النص وكخروجيا عف مفيـو
 ممدعية أف تعدؿ طمباتيا بقصر المطالبة عمى مبمغ يقؿ عف ويجوز ل

المطموب بصحيفة الدعوى فى حالة عجز المدعى عميو عف السداد ويتبع فى ىذا 
الشأف القواعد الواردة بقانوف المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعمؽ بإعبلف الطمبات 

                                                           
، ءزئػى شػبرا . وفيػ  حكمػت المحكمػة بػرفض  1200لسػنة  411انظر الحكػـ الصػادر فػى القضػية رقػـ  1

ى عميػ  عمػى أداء المطمػوب دفعػة واحػدة دعوى الحبس لما تبيف لممحكمة مػف األوراؽ عػدـ قػدرة المػدع
 ألن  ال يءوز حبس مير القادر .
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معدؿ فى مواجيتو أو بإعبلنو المعدلة عمى أف يعاد أمر المدعى عميو بسداد المبمغ ال
. 

 فيظؿ  ادر بالحبس وتنفيذه ال تبرأ بو ذمة المحكـو ضده المديفػوالحكـ الص
 .1بالنفقة الحؽ فى التنفيذ بالمبمغ المحكـو بو بجميع الطرؽ المعتادة الممحكـو لي

  ف تكوف المسافة الزمنية بيف أويتعيف نظر دعاوى الحبس عمى وجو السرعة و
 لمطبيعة الخاصة لتمؾ القضايا . نظراً  الجمسات قصيرة

  76ولما كانت دعاوى الحبس وفقًا لنموذجيا المنصوص عميو فى المادة 
مف دعاوى التنفيذ الموضوعية  –فى رأينا  – 2000لسنة  1مكرر مف القانوف رقـ 

فى  2004لسنة  10األمر الذى نرى معو وقد استحدث قانوف محاكـ األسرة رقـ 
اعتبارىا مف الدعاوى التى يختص  –نظاـ قاضى التنفيذ الشرعى  ( منو15المادة )

بنظرىا القاضى المذكور بما يترب عميو مف تقرير جواز الطعف عمى الحكـ الصادر 
 فييا باالستئناؼ .

  2فى سرية "غرفة مشورة" أى فى غير عبلنية نظر دعوى الحبسكما يجوز 
 . 3الشخصية لمقاعدة المتبعة فى نظر دعاوى األحواؿ إعماالً 
  والمضافة  2000لسنة  1مكرر مف القانوف رقـ  76والحػكـ الػوارد بالمادة

بخصوص الحبس فى حالة االمتناع عف سداد  2000لسنة  91بمقتضى القانوف رقـ 
المقضى بو كنفقات أو أجور أو ما فى حكميا يسرى عمى المسمميف وغير المسمميف 

 ا باعتباره مادة إجرائية تسرى عمى الكافة .المتحدى الطائفة أو الممة أو مختمفيي

                                                           
… ويءػػب أف يكػػوف منطػػوؽ حكػػـ الحػػبس عمػػى النحػػو التػػالى "حكمػػت المحكمػػة بحػػبس المػػدعى عميػػ  1

قيمػة النفقػة المقضػى بهػا ضػدر فػى …. مف تاريخ القبض عمي  ءزاء امتناعػ  عػف سػداد مبمػغ … مدة
بحيػػث أنػػ  إذا أدار إلػػى …… لسػػنة مسػػت نؼ … سػػتئنافها رقػػـ وا –شػػرعى … لسػػنة… الػػدعوى رقػػـ

طمبػػت هػػى اففػػراج عنػػ  إفػػرج عنػػ  فػػورا مػػل إلػػزاـ المػػدعى عميػػ   المدعيػػة أو أحضػػر كفػػي  ترضػػار أو
 ءنيهات مقابؿ أتعاب المحاماة.… المصروفات و

الػدعوى فػى  حيػث اعتبػر أف األصػؿ هػو نظػر 0222لسػنة  1راءل المػادة الخامسػة مػف القػانوف رقػـ  2,4
ع نية إال إذا رأت المحكمة انعقاد الءمسة فى سرية وذلؾ عمى عكس ما كاف مقررا قبؿ صدور القانوف 
المذكور مف وءوب نظر دعاوى األحػواؿ الشخصػية ومنهػا دعػاوى الحػبس فػى مرفػة مشػورة أى ءمسػة 

 سرية .
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  ويتـ تنفيذ الحكـ الصادر بالنفقة بالنحو والكيفية المنصوص عمييا فى المواد
تنظيـ إجراءات التقاضى فى مسائؿ  2000لسنة  1وما بعدىا مف القانوف رقـ  71مف 

ت األحواؿ الشخصية وذلؾ إما عف طريؽ بنؾ ناصر االجتماعى أو باتخاذ إجراءا
 التنفيذ المنصوص عمييا فى القانوف المذكور أو قانوف المرافعات المدنية والتجارية .

   جواز الحجز عمى  2000لسنة  1مف القانوف رقـ  76وقد أجازت المادة
األجور أو المرتبات أو المعاشات وما فى حكميا تنفيذا لؤلحكاـ الصادرة بالنفقات أو 

 األجور عمى النسب التالية:
 % فى حالة وجود أكثر مف واحدة. 40مزوجة أو المطمقة وتكوف % ل 25 ( أ)
 % لمزوجة أو المطمقة ولولد أو اثنيف والوالديف أو أييما .  40 ( د)

 لمزوجة أو المطمقة ولولد أو اثنيف والوالديف أو أييما .  % 50)ىػ( 
 50 وفى جميع األحواؿ ال يجوز أف تزيد النسبة التى يجوز الحجز عمييا عمى

 . 1لكؿ منيـ بو بيف المستحقيف بنسبة ما حكـ % تقسـ
  مف قانوف العقوبات عمى أنو " كؿ مف صدر عميو حكـ 293تنص المادة 

قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجو أو أقاربو أو أصياره أو أجر حضانة أو رضاعة 
ع أو مسكف وامتنع عف الدفع مع قدرتو عميو مدة ثبلثة شيور بعد التنبيو عميو بالدف

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيو مصرى أو 
بإحدى ىاتيف العقوبتيف وال ترفع الدعوى عميو إال بناء عمى شكوى مف صاحب الشأف 

عقوبات عمى أنو إذا رفعت بعد الحكـ عميو دعوى ثانية عف  293، كما تنص المادة 
ة ال تزيد عمى سنة وفى جميع األحواؿ إذا أدى ىذه الجريمة فتكوف عقوبتو الحبس مد

 يقبمو صاحب الشأف فبل تنفذ العقوبة" .  المحكـو عميو ما متجمد فى ذمتو أو قدـ كفيبلً 
  2000لسنة 1مكرر مف القانوف رقـ  76وقد نصت الفقرة الثانية مف المادة 

القػانوف بتنظيـ إجراءات التقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية والمضافة بمقتضى 
تطبؽ فييا ىذه المادة  عمى أنو " ال يجوز فى األحػواؿ التى 2000لسنة  91رقـ 

مف قانوف العقوبات ما لـ يكف  293السير فى اإلجراءات المنصوص عمييا فى المادة 
ذا نفذ اإلكراه  المحكـو لو قد استنفذ اإلجراءات المشار إلييا فى الفقرة األولى ، وا 

                                                           
احـ بػيف الػديوف تكػوف األولويػة عمى أن  فى حالة التػز  0222لسنة  1مف القانوف رقـ  00تنص المادة  1

لديف نفقػة الزوءػة أو المطمقػة فنفقػة األوالد فنفقػة الوالػديف فنفقػة األقػارب ثػـ الػديوف األخػرى ، وتػنص 
شػكاؿ فػى تنفيػذ أحكػاـ النفقػة المشػار إليهػا فػى مف ذات القانوف عمػى أنػ  ال يترتػب عمػى اف 10المادة 

 المادة السابقة وقؼ إءراءات التنفيذ .
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لحكـ ىذه المادة ثـ حكـ عميو بسبب الواقعة ذاتيا بعقوبة  البدنى عمى شخص وفقاً 
ستنزلت مف اإلكراه البدنى األولى مف إمف قانوف العقوبات  293الحبس طبقًا لممادة 

مدة الحبس المحكـو بيا ، فإذا حكـ عميو بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة 
 إنفاذه عميو" .جنييات عف كؿ يـو مف أياـ اإلكراه البدنى الذى سبؽ 

  وعمى ذلؾ فأنو يجوز لمصادر لصالحو الحكـ بأحد الفروض المنصوص
المجوء إلى القضاء الجنائى  2000لسنة  1مكرر مف القانوف رقـ  76عمييا فى المادة 

لمحصوؿ عمى حكـ جنائى ضد المحكـو ضده بالفرض وذلؾ وفقًا لمشروط والضوابط 
مف قانوف  293المادة سالفة الذكر والمادة المنصوص عمييا فى الفقرة الثانية مف 

 العقوبات . 
د المحكـو ضده بالفروض ػة الدعوى الجنائية ضػو فأنو يشترط لجواز إقامػوعمي

 األتى 2000لسنة  1مف القانوف رقـ  76المنصوص عمييا فى المادة 
: صدور حكـ قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة )أو أوالد أو أجور أو  أوالً 

 منيياً  حكماً  شريطة أف يكوف….( دوف غيرىا مف المصروفات …. فقة أقارب ن
المعدؿ أو  1929لسنة  25( مف القانوف رقـ 16لحكـ المادة ) إعماالً لمخصومة 

لعدـ  392أما المصروفات فبل تخضع لممادة , بزيادة نفقة مفروضة بحكـ سابؽ 
ئى ال يجوز القياس عميو أو النص عمييا فى المادة المذكورة باعتبار أنو نص جنا

 . التوسع فى تفسيرهُ 
ثانيًا : أف تقدـ شكوى مف المحكـو لصالحو إلى النيابة العامة لتتولى تحريؾ 

 الدعوى الجنائية . 
: أف يكوف المشكو ضده قد تـ تنفيذ الحكـ الصادر ضده بالحبس وفقًا  ثالثاً 

 .  2000لسنة  1مكرر مف القانوف رقـ  76لحكـ المادة 
االمتناع عف الوفاء بالمبالغ المحكـو بيا  فى: أف يستمر المحكـو ضده  رابعاً 

عميو أو بالباقى منيا مع قدرتو عمى الدفع ، الذى يقع عمى عاتؽ الشاكى إثباتيا أماـ 
، كما يجوز لممحكـو ضده نفى قدرتو عمى السداد وفى ىذه الحالة  1القاضى الجنائى

 تقضى المحكمة بالبراءة . 
                                                           

بتنظػػيـ إءػػراءات التقاضػػى فػػى منازعػػات األحػػواؿ  0222لسػػنة  1مػػف القػػانوف رقػػـ  04نص المػػادة تػػ 1
الشخصية عمى أن  " إذا كاف دخؿ المطموب الحكػـ عميػ  بنفقػة أو مػا فػى حكمهػا محػؿ منازعػة ءديػة ، 
ء ولـ يكػف فػى أوراؽ الػدعوى مػا يكفػى لتحديػدر وءػب عمػى المحكمػة أف تطمػب مػف النيابػة العامػة إءػرا

التحقيػػؽ الػػذى يمكنهػػا مػػف بمػػوغ هػػذا التحديػػد ، وتباشػػر النيابػػة العامػػة بنفسػػها إءػػراء التحقيػػؽ فػػى هػػذا 



 األحواؿ الشخصية

                                                  68

: أف يظؿ المحكـو ضده ممتنعا عف السداد مدة ثبلثة شيور بعد قياـ  مساً خا
القاضى الجنائى بالتنبيو عميو بالدفع ، الذى يتعيف إجراءه فى مواجيتو فى حالة 

 حضوره أو ثبوت قياـ المحكمة بإعبلنو بو فى حالة غيابو . 
رادة المنصرفيف إلى : أف يتوافر القصد الجنائى العاـ القائـ عمى العمـ واإلسادساً 

 ارتكاب الجريمة . 
  السابؽ )فإذا توافرت ىذه الشروط يصدر الحكـ مف القاضى الجنائى ضده

مدة ال تزيد عمى سنة وغرامة ال تتجاوز  (الحكـ عميو بالحبس مف المحكمة الشرعية
خمسمائة جنيو أو بإحدى العقوبتيف ، فإذا ما رفعت بعد الحكـ الجنائى عمى المحكـو 

 إعماالً دعوى ثانية عف ىذه الجريمة تكوف العقوبة الحبس مدة ال تزيد عمى سنة  ضده
 .1عقوبات 293لحكـ المادة 

                                                                                                                                                               

فػػى شػػ ف  1222لسػػنة  025الشػػ ف ، ومػػل عػػدـ افخػػ ؿ ب حكػػاـ قػػرار رئػػيس الءمهوريػػة بالقػػانوف رقػػـ 
امػة بمػا تحػت يػدها سرية الحسابات بالبنوؾ ، تمتـز أية ءهة حكومية أو مير حكومية بإفادة النيابػة الع

 =مف معمومات تكوف منتءة فػى تحديػد دخػؿ المطمػوب منػ  النفقػة ، وال يءػوز اسػتخداـ مػا تسػفر عنػ 
هػػذر التحقيقػػات مػػف معمومػػات فػػى ميػػر المػػادة التػػى أءريػػت بشػػ نها ، ويءػػب عمػػى النيابػػة أف تنهػػى =

ال يءػاوز ث ثػيف يومػا مػف التحقيؽ وترسم  مشفوعا بمذكرة موءزة بالنتائي التى خمصت إليها فى موعد 
بشػ ف سػرية  1222لسػنة  025تاريخ وصوؿ طمب المحكمػة إليهػا" )ويراءػل التعميػؽ عمػى القػانوف رقػـ 

 المعدؿ( . 1202لسنة  05مف القانوف رقـ  19حسابات البنوؾ هامش التعميؽ عمى المادة 
رية بدسػػتورية ازدواج قضػػائية دسػػتو  10لسػػنة  35قضػػت المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا فػػى القضػػية رقػػـ  1

 024والمػػادة 0222لسػػنة 1مكػػرر مػػف القػػانوف رقػػـ 09العقوبػػة ضػػد المحكػػوـ ضػػدهـ وفػػؽ حكػػـ المػػادة 
عقوبات وذلؾ عمى سند مف القػوؿ بػ ف انطػواء الػنص المطعػوف فيػ  عمػى فػرض أكثػر مػف عقوبػة عػف 

ف العقوبػات يفتػرض مػف قػانو 024بما هو مقرر مف أف المءوء لػنص المػادة –ءريمة واحدة مردود أوال 
 ( مػػف الئحػػة ترتيػػب المحػػاكـ الشػػرعية )والتػػى حمػػت محمهػػا430التػػدابير التػػى حػػددتها المػػادة ) اسػػتنفاد
( لتحصيؿ النفقة المحكوـ بها، وأف مف يسػتحقونها قػد 0222لسنة  1مكرر مف القانوف رقـ  09المادة 

عميػ  بإيفائهػا = =أشػهر بعػد التنبيػ فعهػا مػدة ث ثػة تضرروا مف استمرار امتناع المػديف بالنفقػة عػف د
( المطعػػوف عميهػػا التػػى ال 042ممػػا حممهػػـ عمػػى أف يتقػػدموا ضػػدر بشػػكواهـ استنهاضػػا لػػنص المػػادة )

( مػػف ال ئحػػة واقعػػة واحػػدة يقػػـو بهػػا ءػػزاء الحػػبس ، بػػؿ يفتػػرض اعمػػاؿ الػػنص 430تربطهػػا بالمػػادة )
ف حػبس وفقػا لتمػؾ ال ئحػة، واف االمتنػاع عػف المطعوف في  أف المديف بالنفقة الزاؿ مماط  حتى بعد أ

دفعهاالزاؿ بالتالى ممتػدا مػف حيػث الزمػاف بمػا مػؤدار أف وقػائل االمتنػاع مػل تعػددها ال تشػكؿ مشػروعا 
إءراميا واحدا بؿ يكوف لكؿ منها ذاتيتهػا باعتبارهػا وقػائل منفصػمة عػف بعضػها الػبعض واف كػاف هػدفها 

ف بالنفقة إلى النكوؿ عػف أدائهػا ، ومػردود ثانيػا بػ ف عػدـ ءػواز فػرض واحدا ممث  فى اتءار إرادة المدي
أكثر مف عقوبة عمى فعؿ واحد يفترض تتابعها واستيفاء كؿ منها بكامم  وال كذلؾ الػنص المطعػوف فيػ  

( يءػب اسػتنزالها 430ذلؾ أف مدة افكرار البدنى التػى يػتـ تنفيػذها فػى حػؽ المػديف وفقػا لػنص المػادة )
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  مكرر مف القانوف رقـ  76فإذا كاف المحكـو ضده بالحبس وفقًا لحكـ المادة
قد تـ تنفيذ الحكـ الصادر ضده بالحبس ثـ حكـ عميو بسبب الواقعة  2000لسنة  1

 -وجب عند التنفيذ -مف قانوف العقوبات  293حبس طبقًا لممادة ذاتيا بعقوبة ال
ستنزاؿ عقوبة الحبس السابؽ تنفيذىا مف مدة عقوبة الحبس الجديدة المقضى بيا وفقًا إ

عقوبات ، أما إذا كاف الحكـ الصادر فى الدعوى الجنائية بالغرامة وليس  293لممادة 
أف يخصـ منيا مبمغ خمسة جنييات عف بسداد الغرامة  –عند التنفيذ  –بالحبس وجب 

لسنة  1مكرر مف القانوف رقـ  76كؿ يـو ثـ سجف المحكـو عميو بالفرض وفقًا لممادة 
وعمى ذلؾ فإذا كاف قد أمضى مدة  2000لسنة  91والمضافة بالقانوف رقـ  2000

ى جنيو مف مقدار الغرامة الت 150وجب خصـ مبمغ  الحبس ومقدارىا ثبلثيف يومًا مثبلً 
 .1عقوبات 293يكوف قد صدر بيا الحكـ الجنائى ضده وفقًا لممادة 

  ًفرصة التخمص مف العقوبة الجنائية  وقد أعطى المشرع لممحكـو ضده جنائيا
حتى بعد أف يصبح الحكـ الجنائى الصادر ضده نيائيًا حيث نص فى عجز المادة 

يقبمو  و قدـ كفيبلً عقوبات عمى أنو إذا أدى المحكـو ضده ما تجمد فى ذمتو أ 293
 صاحب الشأف فبل تنفذ العقوبة .

  ويتعيف اإلشارة إلى أنو يجوز لممحكـو ضده بمقتضى الحكـ الجنائى بالحبس
االستشكاؿ فى تنفيذه أماـ القاضى الجنائى طبقًا لمقواعد واإلجراءات المنصوص عمييا 

 فى قانوف اإلجراءات الجنائية .

 وجة المتوفاة عقب صدور حكـ نيائى ليا يجوز لورثة الز  الأنو  ونحف نرى
بالنفقة إقامة الدعوى بحبس الزوج فى ديف نفقة مورثتيـ حيث يقتصر الحؽ فى الحبس 
عمى صاحب الحؽ ذاتو دوف خمفو العاـ وذلؾ باعتبار أف الحبس لعدـ أداء النفقة قد 

يرغـ فييا تعمؽ األمر بضرورات الحياة ومقوماتيا حتى  روعيخصو المشرع بأحكاـ 
المكمؼ بيا عمى سرعة أدائيا لمستحقييا فيقيـ بذلؾ أوده وىو ما ال يتوافر فى حػؽ 

فى تركتو والتـز الورثة  النفقة ديناً  ورثة المستحؽ كذلؾ إذا توفى الزوج أصبح متجمد
 عف التنفيذ . لبلمتناعبأدائيا فإف لـ يكف لو تركة امتنع حبس الورثة 

                                                                                                                                                               

بس المحكوـ بها وفقا لمنص المطعػوف فيػ  ، فػإذا كػاف قػد حكػـ عميػ  ب رامػة ءػرى خفضػها مف مدة الح
 عند التنفيذ بمقدار عشرة قروش عف كؿ يوـ مف أياـ افكرار البدنى الذى سبؽ إنفاذر في . 

وكػذا الكتػاب  42/3/0222الصادر عف مكتب النائب العػاـ فػى  0222لسنة  3راءل الكتاب الدورى رقـ  1
أو أيضػا الكتػاب الػدورى  14/5/0222الصػادر عػف مكتػب النائػب العػاـ فػى  0222لسنة  1ى رقـ الدور 
 )منشور بممحؽ الكتاب( .  00/9/0222الصادر عف مكتب النائب العاـ فى  0222لسنة  11رقـ 
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  بحبس المحكـو عميو بالنفقة المستحقة عف مدة ويتعيف اإلشارة إلى أف الحكـ
معينة ال يكوف وسيمة إلجباره عمى التنفيذ بالنسبة لممبالغ التى تتجدد بعده لعدـ وجوبيا 
بحيث أنو كمما تجددت مبالغ أخرى عمى المحكـو بحبسو جاز حبسو عنيا وىكذا كمما 

 وجب فى ذمتو شئ مف النفقة.
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 أحكـبو انُمـط

 ـ الصادرة فى دعاوى النفقة أنيا ذات حجية مؤقتة مما األصؿ فى األحكا
تقبؿ التغيير والتبديؿ بسبب تغير الظروؼ ، وكاف الثابت مف األوراؽ أف الدعوى رقـ 

أحواؿ شخصية نفس اإلسكندرية كانت قد رفعتيا المطعوف ضدىا  1979لسنة  36
دوف نفقة رغـ  15/4/1977عمى أنو تركيا منذ  ضد الطاعف بطمب نفقة ليا تأسيساً 

إلى أنيا ىجرت مسكف الزوجية  استناداً قضى برفضيا  31/5/1980يساره وبتاريخ 
بأقواؿ شاىدى الطاعف بما يفيد أف الحكـ كاف بصدد بحث مدى أحقية المطعوف  أخذاً 

وكاف النزاع فى الدعوى الصادر  15/4/1977ضدىا بالنفقة عف المدة إعتبارًا مف 
نما ثار حوؿ مدى أحقية المطعوف ضدىا فى النفقة عف فييا الحكـ المطعوف فيو إ

وىؿ تعد ناشزًا فيسقط حقيا فى النفقة وقد فصؿ الحكـ  19/3/1984المدة إعتبارًا مف 
المطعوف فيو فى ىذا النزاع وقضى ليا بالنفقة عمى سند مف أنيا غير ناشز معتدًا 

 1979لسنة  63قـ بأقواؿ شاىدييا وىى عف مدة الحقة استجدت بعد صدور الحكـ ر 
ومؤدى ذلؾ اختبلؼ المدة فى الدعوييف وتغيير دواعى وظروؼ صدورىما بحسبانيا 
غير ناشز خبلؿ المدة األخيرة ومف ثـ فإف الحكـ ال يكوف قد فصؿ فى النزاع خبلفًا 
ذا كاف صادرًا مف محكمة ابتدائية بييئة استئنافية فإف الطعف فيو  لمحكـ السابؽ وا 

 ف غير جائز .بطريؽ النقض يكو 
 (42س –17/12/1991جمسة  –ؽ  59لسنة  20)نقض الطعف رقـ

  أحواؿ  1986لسنة  792لما كاف الثابت مف األوراؽ أف الدعوى رقـ
شخصية نفس كمى كانت قد رفعتيا المطعوف ضدىا ضد الطاعف بطمب تطميقيا مف 

ـ الصادر خبلؿ اعتراضيا عمى إعبلف دعوتيا لمعودة لمنزؿ الزوجية وقد قضى الحك
بتطميؽ المطعوف ضدىا عمى الطاعف طمقة  17/11/1988فى ىذه الدعوى بتاريخ 

بائنة وأمرت بإسقاط حقوقيا المالية كميا ، فيكوف ىذا الحكـ قد حسـ فى منطوقو 
وأسبابو ما تناضؿ فيو الخصـو وقضى بتطميؽ المطعوف ضدىا عمى الطاعف مع 

ة الزوجية وقد حاز ىذا الحكـ قوة األمر إسقاط حقوقيا المالية كميا بما فييا نفق
ؽ ، ومف ثـ 105لسنة  884، 880المقضى بتأييده فيما انتيى إليو باالستئنافيف رقمى 

يعتبر ىذا القضاء حائزًا لقوة األمر المقضى فى خصوص ما قضى بو مف إسقاط 
ىا حقوؽ المطعوف ضدىا المالية كميا بما ال وجو معو إلعادة طرح نفقة المطعوف ضد

ذا خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وقضى بتأييد الحكـ  فى أى دعوى تالية لو ػ وا 
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أحواؿ شخصية نفس كمى الجيزة فأنو يكوف قد  86لسنة  135الصادر فى الدعوى رقـ 
 فى تطبيقو بما يوجب نقضو جزئيًا فى ىذا الشأف. أخالؼ القانوف وأخط
 15الطعف رقـ) (42س  -17/12/1991ؽ ػ جمسة  61لسنو 93)نقض الطعف رقـ

 (39ؽ ػ س 56لسنو

  األصؿ فى األحكاـ الصادرة بالنفقةػ وعمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة
أنيا ذات حجية مؤقتة ، ألنيا مما تقبؿ التغيير والتعديؿ، وترد عمييا الزيادة والنقصاف 

 بسبب تغير الظروؼ ، كما يرد عمييا اإلسقاط بسبب تغير دواعييا. 
 (39ؽ ػ س 56لسنو 15ػ الطعف رقـ  28/6/1988جمسة  )نقض

 ؽ( 40 لسنو 4 ػ الطعف رقـ 1003 ػ ص 24/5/1972 )نقض جمسة

  الحكـ الصادر بالنفقة يحوز حجية مؤقتة فيرد عميو التغيير والتبديؿ كما يرد
عميو اإلسقاط بسبب تغير دواعييا. فإذا كاف الثابت مف األوراؽ أنو مع اعتناؽ 

زوج( اإلسبلـ لـ يعد لحكـ النفقة السابؽ صدوره قبمو مف المجمس المالى، الطاعف )ال
وجود فيما جاوز مدة السنة بسبب إيقاع الطبلؽ وكاف الثابت أيضًا أف المطعوف عمييا 
)الزوجة( قد استوفت حقيا فى ىذا الخصوص فأنو ال يكوف ليا بعد ذلؾ أف تتحدى 

ذ خالؼ الحكـ  ا التعويض عف طبلقيابقياـ حكـ النفقة سالؼ الذكر كسبب لطمبي ، وا 
المطعوف فيو ىذا النظر واعتبر أف إيقاع الطاعف لمطبلؽ كاف قد قصد بو تحقيؽ 

 مصمحو غير مشروعة وىى إسقاط حكـ النفقة فأنو يكوف قد خالؼ القانوف.
 (14ػ س189ػ ص  30/1/1963)نقض جمسة

 عتيا مف أنيا مف نظر دعوى النفقة عمى وجيو االستعجاؿ ال يغير مف طبي
الدعاوى الموضوعية وليست مف الدعاوى المستعجمة . عمة ذلؾ. الحجية المؤقتة 
لؤلحكاـ الصادرة فييا، ال أثر ليا. جواز اإلدعاء بتزوير مستند احتج بو فى تمؾ 

 الدعوى.
 (30/3/1998ؽ ػ جمسة  63لسنو  342)الطعف رقـ 

 يبرر امتناعيا عف إف مجرد صدور حكـ بالنفقة لمزوجة عمى زوجيا ال 
الدخوؿ فى طاعتو ، إال إذا كاف ىذا االمتناع بحؽ ، ألنيا أف كانت قد استوفت 
شروط وجوب النفقة وقت الحكـ بيا ، فإف ىذه الشروط قد ال تتوافر فى وقت الحؽ ، 

عمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة  –ذلؾ بأف األصؿ فى األحكاـ الصادرة بالنفقات 
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ة مؤقتة ، ألنيا مما يقبؿ التغيير والتعديؿ وترد عمييا الزيادة أنيا ذات حجي –
 والنقصاف بسبب تغير الظروؼ ، كما يرد عمييا اإلسقاط بسبب تغير دواعييا .

 (25/12/2000جمسة  –ؽ  65لسنة  76)الطعف رقـ 

  بشأف أحكاـ النفقة وبعض  1920لسنة  25المادة األولى مف القانوف رقـ
قد نظمت أحكاـ  1985لسنة  100خصية المعدؿ بالقانوف رقـ مسائؿ األحواؿ الش

لمعمؿ المشروع , وقد  –دوف أذف زوجيا وموافقتو  –خروج الزوجة مف مسكف الزوجية 
استقر الفقو والقضاء عمى وجود عدد مف الحاالت ليس لمزوج فييا منع زوجتو مف 

الصريح أو  الخروج لمعمؿ المشروع تقـو فى مجموعيا عمى فكرة ثبوت رضائو
الضمنى بيذا العمؿ أو توافر حالة ضرورة ماسة لمماؿ , إال أنو يشترط لذلؾ إال يكوف 
خروج الزوجة مناؼ لمصمحة األسرة أو تنشئة األوالد الصغار ورعايتيـ أو تسئ 
الزوجة استعماؿ حقيا فى العمؿ حيث يعود لمزوج فى ىذه الحاالت الحؽ فى منع 

ذا ما خالفتو الزوجة مف الخروج لمعمؿ ر  غـ سبؽ رضائو الصريح أو الضمنى, وا 
ف قننيا المشرع بمناسبة تنظيمو ألحكاـ  الزوجة فى ذلؾ تسقط نفقتيا . وىى أحكاـ وا 
النفقة الزوجية إال أنيا تعد تطبيقًا ىامًا لمفيـو حؽ الزوج فى منع زوجتو مف العمؿ 

زوج لحقو فى منع المشروع وحدود ىذا الحؽ وضوابطو , بحيث يكوف استعماؿ ال
زوجتو مف العمؿ استعمااًل مشروعًا إذا ما ادعى أف ىذا العمؿ مناؼ لمصمحة األسرة 
وتربية األوالد وأثبت ذلؾ , باعتبار أف الحرص عمى مصمحة األسرة بوصفيا المبنة 

ورعايتيـ والعناية بيـ وتنشئتيـ عمى تعاليـ الديف  –األولى فى المجتمع وتربية األبناء 
تو والخمؽ القويـ وضوابطو وحمايتيـ مف مخاطر االنحراؼ والمفاسد والبعد عف وثواب

جادة الصواب خاصة فى السنوات األولى لحياتيـ التى تؤثر فى تكويف شخصياتيـ 
مقدـ عمى المصمحة الخاصة لمزوجة فى العمؿ داخؿ الببلد أو  –ونظرتيـ لؤلمور 

 .خارجيا 

 (14/2/2004مسة ج -ؽ  73لسنة  1302ض الطعف رقـ )نق

  المنازعة فى مدى استحقاؽ الطاعنة لمنفقة بعد القضاء ببطبلف زواجيا
بالمطعوف ضده ثبوت أف ىذه المسالة لـ تكف مطروحة عند الحكـ بالنفقة ولـ يعرض 
ليا الحكـ القاضى بيا فى منطوقة أو أسبابو. آثره. عدـ اكتساب الحكـ ثمة حجية فى 

 النزاع المطروح .

 (28/2/2000ؽ ػ جمسة  69لسنو  215ـ )الطعف رق
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  المقرر فى قضاء ىذه المحكمة ػ أف دعوى النفقة تختمؼ فى موضوعيا
وسببيا عف دعوى التطميؽ لمفرقة الختبلؼ المناط فى كؿ منيما، فبينما تقـو األولى 
عمى سند مف احتباس الزوج لزوجتو وقصرىا عميو لحقو ومنفعتو بحيث ال يحؽ ليا أف 

اعتو إال بحؽ ، إذ بالثانية تؤسس عمى إدعاء اإلساءة واستحكاـ النفور تنشز عف ط
والفرقة بيف الزوجيف، والنشوز ليس بمانع بفرض حصولو مف نظر دعوى التطميؽ 

 والفصؿ فييا.

 (38ػ س 20/1/1987ؽ ػ جمسة  56لسنة  21)نقض الطعف رقـ 
 (37ؽ ػ س 55لسنة  50ػ الطعف رقـ  16/12/1986)نقض جمسة 

 (35ؽ ػ س 52لسنة  24ػ الطعف رقـ  15/5/1984قض جمسة )ن

  أحكاـ النفقة. حجيتيا مؤقتة. بقاء ىذه الحجية طالما أف دواعى النفقة
وظروؼ الحكـ بيا لـ تتغير. مؤداه. الحكـ بفرض قدر محدد مف النفقة. اعتباره 

ظروؼ التى مصاحبًا لحاؿ المحكـو عميو يسرًا أو عسرًا حتى يقـو الدليؿ عمى تبدؿ ال
 اقتضت فرضيا.

 (28/2/2000ؽ ػ جمسة  69لسنة 215)الطعف رقـ 
 (17/4/2000ؽ ػ جمسة  65لسنة 438الطعف رقـ )
 (11/7/2000ؽ ػ جمسة  65 لسنة 26الطعف رقـ )

  نفقة الزوجة تعد دينا فى ذمة زوجيا . وجوبيا مف وقت االمتناع عف اإلنفاؽ
 أوقاط . سقوطيا باألداء أو اإلبراء . الطبلؽ وال تقبؿ االسترداد وال يرد عمييا اإلس

 نشوز الزوجة البلحؽ ال يسقطيا إال مدة النشوز فقط . عمة ذلؾ .
 (10/11/2001جمسة  –ؽ  65لسنة  307)الطعف رقـ 

  القضاء نيائيًا بإثبات نشوز المطعوف ضدىا ووقؼ نفقتيا لرفض اعتراضيا
قضاء الحكـ المطعوف فيو بتأييد الحكـ عمى إنذار الطاعة الموجة إلييا مف الطاعف . 

المستأنؼ بفرض نفقة لممطعوف ضدىا عمى الطاعف دوف أف يورد بأسبابو امتثاؿ 
المطعوف ضدىا لمطاعة . مؤداه . مناقضة الحكـ المطعوف فيو لمقضاء السابؽ الحائز 

 لقوة األمر المقضى بيف نفس الخصـو . أثره . جواز الطعف بالنقض .
 (20/11/2000جمسة  –ؽ  69لسنة  23)الطعف رقـ 
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 رعى ػجزئى ش 1993لسنة  198وراؽ أف الدعوى رقـ كاف البيف مف األ اإذ
دىا عمى الطاعف المتناعو عف أداء ما ػا المطعوف ضػوى حبس أقامتيػالوايمى ىى دع

وغايتيا  29/2/1990حتى  1/5/1989تجمد ليا ولصغيرىا مف نفقة عف الفترة مف 
نفقة استحقت فى ذمتو فعبًل بحكـ قضائى نيائى ، فيى وسيمة أقرىا إجباره عمى أداء 

الشارع إذا امتنع المحكـو عميو عف تنفيذ الحكـ الصادر فى النفقات وأجرة الحضانة أو 
الرضاعة أو المسكف فى حيف أف الدعوى الماثمة أقاميا الطاعف لمحكـ ببطبلف المقرر 

جزئى أحواؿ شخصية شبرا  1987لسنة  509لممطعوف ضدىا مف النفقة بالحكـ رقـ 
وبراءة ذمتو مف  22/11/1993حتى تاريخ رفع الدعوى  1/7/1988عف المدة مف 

الوايمى . وكانت  1993لسنة  5034مبمغ ألفى جنيو أداه إلييا فى دعوى الحبس رقـ 
موضوعًا وسببًا فإف الحكـ المطعوف فيو  –عمى ىذا النحو  – تختمفافالدعوياف 

محكمة ابتدائية بييئة استئنافية إذ قضى برفض دعوى الطاعف ال يكوف  الصادر مف
جزئى الوايمى  1993لسنة  198قد ناقض الحكـ السابؽ صدوره فى دعوى الحبس رقـ 

مف قانوف المرافعات  249. ومف ثـ فإف الطعف فيو بالنقض عمى سند مف نص المادة 
 يكوف غير جائز . 

 (10/2/2001مسة ج – 65لسنة  66)نقض الطعف رقـ 

 ا كانت النفقة تشمؿ الطعاـ والكسوة والسكنة بقدر حاجة الزوجة وبحسب إذ
يسار الزوج بما الزمو أف إعالة الزوجة إنما تجب عمى الزوج دوف ولييا وبمجرد العقد 
سواء دخؿ بيا أو لـ يدخؿ طالما أنيا فى طاعتو ولـ يثبت نشوزىا , إذ تصبح النفقة 

 مف تاريخ امتناعو عف االتفاؽ عمييا . دينًا فى ذمة الزوج

 (2002/  3/  24جمسة  –ؽ  63لسنة  7545)نقض الطعف رقـ 

  المعدؿ بالقانوف  1920لسنة  25إف النص فى المادة األولى مف القانوف
عمى أنو "تجب النفقة لمزوجة عمى زوجيا مف تاريخ العقد  1985لسنة  100

جبة شرعًا عمى زوجيا بمجرد العقد جزاء الصحيح..." يدؿ عمى أف نفقة الزوجة وا
احتباسيا فقيرة كانت أو غنية مادامت سممت نفسيا إليو حقيقة أو حكمًا ولو كانت 
باقية لدى ولييا ولـ تنقؿ إلى الزوج طالما لـ يطمب نقميا إليو فامتنعت سواء دخؿ بيا 

بعقد صحيح  أو لـ يدخؿ , فمناط وجوب النفقة لمزوجة عمى الزوج ىو قياـ الزوجية
واحتباس الزوج إياىا الستيفاء المعقود عميو مادامت فى طاعتو ولـ يثبت نشوزىا ولـ 

 يقـ الدليؿ عمى وجود مانع لدييا يترتب عميو فوات القصد مف الزواج ودواعيو .
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 (2002/  3/  24جمسة  –ؽ  63لسنة  7545)نقض الطعف رقـ 
 (2005/  3/  21جمسة  –ؽ  72لسنة  822)والطعف رقـ 
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( 2يــبدح )   
 

المطمقة التى تستحؽ النفقة تعتبر نفقتها دينًا كما فى المادة السابقة مف تاريخ 
 الط ؽ.
  1985لسنة  100لـ يتـ تعديميا بالقانوف رقـ. 

 
 انًزكشح اإلٚعبحٛخ 

 تراجع المذكرة اإليضاحية لممادة األولى مف القانوف.
 

 انتعهٛـك

  ىى أجؿ ضرب النقضاء ما بقى مف آثار الزواج.العدة ىى أياـ إقراء المرأة و 

  عطاءوحكمتيا التيقف مف براءة الرحـ  . المطمؽ فرصة مراجعة مطمقتو وا 

 ة أو تمميكيا ما يقيـ أود حياتيا مف مأكؿ ػدة ىى تمكيف المطمقػة العػونفق
 . وممبس ومسكف وغيره خبلؿ فترة العدة

 المطمقة قبؿ الدخوؿ أو  والقاعدة أف العدة تجب عمى جميع المطمقات عدا
الخموة فيى وحدىا التى ال يتعيف عمييا االنتظار النقضاء المدة الزمنية فيما بيف 
الطبلؽ والزواج ، وعمى ذلؾ تجب العدة عمى المطمقة بعد الدخوؿ الحقيقى سواء كاف 

زواج صحيح أو فاسد ، كما تجب عمى المطمقة قبؿ الدخوؿ وبعد الخموة ، كما العقد 
لعدة عمى المتوفى عنيا زوجيا سواء دخؿ بيا أو لـ يدخؿ اختمى بيا أو لـ تجب ا
 . يختمى

  وعدة المطمقة رجعيًا أو بائنًا ثبلثة قروء لمف تحيض أو ثبلثة أشير عربية
أما المطمقة الحامؿ فعدتيا حتى تضع  إياسلمف ال ترى الحيض لصغر فى السف أو 

ثـ تبيف بعد الوفاة أنيا حامؿ فإنيا تعتد حمميا ، ولو توفى عنيا زوجيا وىى خالية 
 عدة الحامؿ بوضع الحمؿ وال تعتد عدة الوفاة وىى أربعة أشير وعشرة أياـ .
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  وتبدأ العدة دائمًا مف تاريخ الطبلؽ أي مف تاريخ إيقاعو مع مراعاة ضابط
 .1المادة الخامسة مكرر ثانيًا فيما يتعمؽ باآلثار المالية لمطبلؽ ومنيا نفقة العدة

  الحيض تنتيى بنياية ثبلثة أشير عربية  ىولكؿ عده نياية فعدة مف ال تر
وعدة الحامؿ تنتيى بوضع الحمؿ وعدة المتوفى عنيا زوجيا تنتيى بنياية أربعة أشير 
وعشرة أياـ وعدة التى تحيض تنتيى برؤيتيا الحيض ثبلث مرات فإذا ادعت أنيا رأت 

دتيا إلى أف ترى الحيضة الثانية أو الثالثة الحيض مرة أو مرتيف ثـ انقطع امتدت ع
حتى تبمغ سف اليأس فتعتبر ممف ال يحضف وتعتد بثبلثة أشير , فإذا كانت قد نسيت 

 عادتيا فتنتيى عدتيا بنياية سبعة أشير عربية مف وقت الطبلؽ .

  وأما عف نفقة العدة فتستحؽ المعتدة دائمًا نفقة العدة بأنواعيا سواء كانت
حائبًل وسواء كاف الطبلؽ رجعيًا أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى وسواء كاف  حامبًل أو

الطبلؽ قد وقع بعد الدخوؿ أو بعد الخموة ودوف دخوؿ إال إذا كاف المطمؽ قد توفى 
 .2بعد طبلقو لمزوجة مباشرة وحيث تسقط نفقة العدة لوفاة الممتـز بيا

 د فاسد أو وطء بشبية سواء وعمى ذلؾ فبل تستحؽ نفقة العدة المطمقة مف عق
حدث دخوؿ أو خموة أو لـ يحدث وكذا المتوفى عنيا زوجياػ كما تقدـ القوؿ ػ أو 
المطمقة قبؿ الدخوؿ أو الخموة لعدـ وجوب العدة عمييا أصبًل. كما تستحؽ المطمقة 

 الحامؿ نفقة العدة حتى تضع حمميا .

  وفقًا لطبيعة دخؿ الممتـز ويصدر الحكـ بفرض النفقة عمومًا ومنيا نفقة العدة
بيا يوميًا إذا كاف عامؿ باليومية أو أسبوعيًا أو سنويًا وىكذا , إال أف الغالب أف 
تفرض النفقة ومنيا نفقة العدة شيريًا بما يتعيف معو تضميف أسباب الحكـ ومنطوقة 
النص عمى ذلؾ , إال أنو يجوز أف يفرض مبمغ إجمالى عف مدة العدة كميا إذا كانت 
معمومة , وعميو يعتبر خمو الحكـ مف تحديد مدة النفقة وأنيا عف كؿ شير دليبًل عمى 

 . 3أف المقصود ىو أف ماقضى بيا إنما يشمؿ مدة العدة كميا

                                                           
 .1202لسنة  05مكرر مف القانوف رقـ  5راءل التعميؽ عمى المادة  1
 . 414ػ ص 1255ط –يعة افس مية ػ عبد الرحمف تاج أحكاـ األحواؿ الشخصية فى الشر  2
 مرافعات . 120كما يءوز أماـ مموض الحكـ طمب تفسيرر وفقًا لمقتضى المادة  3
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  وتسقط نفقة العدة بنشوز الزوجة أو ارتدادىا عف اإلسبلـ وىى فى العدة أو
 ة .بوفاة المطمؽ بعد القضاء بيا إال أنيا ال تسقط بمضى المد

 وال  1وتستحؽ المطمقة النفقة لمدة ال تقؿ عف ستيف يومًا وىى أقؿ مدة لمعدة
وتشمؿ نفقة العدة شأف  2تزيد عف سنو ميبلدية وىى أقصى مدة لتنفيذ حكـ بنفقة عدة

نفقة الزوجية المأكؿ والممبس والمسكف ومصاريؼ العبلج وغير ذلؾ مما يقضى بو 
ىى زوجة حكمًا فتستحؽ نفقة العدة بمشتمبلت  الشرع باعتبار أف المطمقة فى العدة

 نفقة الزوجة .

  ولما كانت المطمقة تعتبر خبلؿ فترة العدة زوجة حكمًا فإف لفظ النفقة إنما
وعمى ذلؾ فإذا أقامت الزوجة الدعوى بطمب الحكـ  3يشمؿ نفقة الزوجية ونفقة العدة

لممدعية  وُ المحكمة إشياد طبلقليا بنفقة زوجية ثـ قدـ الزوج أثناء تداوؿ الدعوى أماـ 
طبلقًا رجعيًا وجب عمى المحكمة فى ىذه الحالة ػ بغير طمب مف الزوجة ػ أف تضمف 
حكميا القضاء لمزوجة بنفقة زوجية حتى تاريخ الطبلؽ واعتبار المفروض نفقة عدة 
مف ىذا التاريخ وحتى انقضاء عدتيا شرعًا دوف أف يعد ذلؾ مف المحكمة قضاء بما 

طمبو الخصـو باعتبار أف القضاء بنفقة العدة يعد مف مشتمبلت القضاء بنفقة لـ ي
الزوجية لزومًا وواقعًا. أما إذا كاف الطبلؽ عمى اإلبراء مف نفقة العدة تعيف عمى 
المحكمة فرض نفقة زوجية حتى تاريخ الطبلؽ والوقوؼ بالحكـ عند ىذا الحد دوف 

 تجاوزه .

 ؽ تستحؽ النفقة عمى المطمؽ طواؿ مدة العدة والمقرر أف المعتدة مف الطبل
وتطبيقًا لذلؾ صدر الحكـ فى القضية  4إذ تحتبس لحقو خبلؿ تمؾ الفترة استبراء لمرحـ

عف محكمة شبرا الجزئية لؤلحواؿ الشخصية وفيو تقوؿ  21/4/1985بجمسة  299رقـ 
و وذلؾ المحكمة "وحيث أنو مف المقرر أف نفقة المعتدة عمى مطمقيا واجبة عمي

الحتباسيا حكمًا عمى ذمتو طالما كانت فى العدة ولـ تنقضى عدتيا شرعًا منو ومف ثـ 
 16وحيث أنو مف المقرر أف نفقة الزوجة واجبو عمى زوجيا شرعًا عمبًل بنص المادة 

                                                           
 ؽ . 41لسنة  11ط رقـ  - 1253ػ ص  41/0/1200نقض أحواؿ ءمسة  1
 معدؿ . 1202لسنة  05مف المرسـو بقانوف رقـ  04و  11مادة  2
 . 45ػ س  03/3/1213ؽ ػ ءمسة  50لسنة  44ـ نقض أحواؿ الطعف رق 3
 . 43عبد الناصر العطار فى األسرة وقانوف األحواؿ الشخصية ػ ص  4
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ومف ثـ فأنيا  1979لسنة  44المعدؿ بالقانوف رقـ  1929لسنة  25مف القانوف رقـ 
ائمة حكمًا فإف المحكمة تقضى لممدعية بالنفقة المطالب بيا ق وباعتبار أف الزوجية

 عمى ضوء ما ورد بالتحرى عف قدرة المدعى عميو المادية".
 ة عنيا لثبلث مرات ػدة المحيض ثبلث حيضات فتستحؽ النفقػواألصؿ أف ع

ة ػر فى السف أو لبموغيا سف اليأس ثبلث شيور عربيػدة مف ال ترى الحيض لصغػوع
والقوؿ فى ذلؾ قوليا  - إال إذا ادعت المرأة التى تحيض 1ـ النفقةفتستحؽ عني

د فتستمر نفقة عدتيا عمى المطمؽ حتى تراه أو لمدة ػأنيا لـ ترى الحيض بع -بيمينيا
 ال تزيد عمى السنة الميبلدية أييما أقرب .

  ومؤدى ما يجرى بو الفقو الحنفى عمى أنو إذا ما دفع الزوج بسقوط حؽ
تحميؼ المطمقة اليميف عف عدد  , النفقة النقضاء ثبلثة قروء عمى الطبلؽالمطمقة فى 

الحيضات التى مرت بيا منذ الطبلؽ وتاريخ آخر حيضة وعمى نحو ما يستظيره 
 قاضى الموضوع يكوف الحكـ .

 ًا يترتب عمى تخمفو بطبلف الحكـ ػراءًا وجوبيػة اليميف إجػوتحميؼ المطمق
عتباره القوؿ الراجح فى المذىب الحنفى والقانوف واجب با 2تطبيؽ القانوف فىلمخطأ 

عبلنيا مف المحكمة  التطبيؽ فإذا لـ تحضر المطمقة لحمؼ اليميف بعد طمب الزوج وا 
ؽ إسقاط نفقة مطمقتو خبلليا ال تتجاوز مدة ستيف يومًا ػدة التى يطمب المطمػوكانت الم

ذلؾ التاريخ ، أما إذا كانت  مف تاريخ عمـ المطمقة بالطبلؽ حكـ بإسقاط النفقة مف
ة لمنكوؿ ػدة وىى الستيف يومًا نرى القضاء أيضًا بإسقاط النفقػالمدة تتجاوز أقؿ مدة لمع

عف حمؼ اليميف وتخمفيا عف الحضور خاصة وأف حقيا فى الطعف عمى الحكـ يظؿ 
 باقياً .

 كما يستطيع المطمؽ توقى سداد نفقة العدة لمدة أطوؿ مما تستحؽ المطمقة 
وذلؾ برفع دعوى مبدأة أماـ المحكمة الجزئية إذا كانت المطمقة قد حصمت عمى حكـ 
بالنفقة بالفعؿ بطمب كؼ يدىا عف تقاضى النفقة فيما زاد عمى ثبلثة قروء أو شيور 

                                                           
 . 120الط ؽ فى الشريعة افس مية ػ احمد ال ندور ػ ص  1
ويذهب الراء  فى الفقة الحنفى إلى أن  إذا أقرت المرأة أنها تشهد الحيض إال أنهػا نسػيت عادتهػا فػإف  2

 تها تنقضى بعد مضى سبعة أشهر مف وقت التطميؽ .عد
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ويعتمد دليبًل فى ىذه الحالة يميف المرأة أو غير ذلؾ مف وسائؿ اإلثبات وتكوف صيغة 
 اليميف عمى النحو التالى:

)أحمؼ باهلل العظيـ إنني لـ أرى دـ الحيض ثبلث مرات كوامؿ مف المدة مف تاريخ 
(. طبلقى الحاصؿ فى /  / وحتى اليـو

 رة لموقوؼ عمى اكتماؿ ػثر مف مػوى ألكػامة الدعػاء أف يعاود إقػولمزوج أف ش
وز دفع دعواه ػاـ وال يجػبلث مف عدمو خاصة إذا استطالت المدة لمعػالحيضات الث

ة تكوف عف مدة ػو إلى الزوجػة بسبؽ الفصؿ فييا إذ أف اليميف الموجػة أو الثالثػانيالث
ا اليميف عنيا فى الدعوى السابقة ، كما يكوف لو توجيو ػتالية لمعدة التى وجو إليي

 اليميف إلييا حاؿ نظر االستئناؼ .

 ؽ ويبلحظ أف احتساب بدء العدة إنما يكوف مف التاريخ الفعمى لوقوع الطبل
مكرر فى فقرتيا  5بصرؼ النظر عف تاريخ اتصاؿ عمـ الزوجة بو عمبًل بالمادة 

المعدؿ ، أما مبدأ العدة بالنسبة لممطمقة بحكـ  1929لسنة  25األخيرة مف القانوف رقـ 
قضائى فيكوف مف تاريخ حكـ الطبلؽ ابتدائيًا كاف أو نيائيًا باعتبار أف الطبلؽ إنما 

فإذا صدر الحكـ بو ابتدائيًا اعتدت المرأة منذ ذلؾ التاريخ  يقع منذ تاريخ الحكـ بو
األخير عدة معمقة عمى شرط صيرورة ىذا الحكـ نيائيًا أما إذا رفضت دعوى الطبلؽ 
ابتدائيًا وقضى بالطبلؽ استئنافيًا اعتبر واقعًا منذ ذلؾ التاريخ األخير واحتسبت العدة 

 .1منو

 ؽ احتسبت العدة مف التاريخ الذى أما إذا كاف الحكـ ىو حكـ إثبات طبل
تثبتو المرأة وليس مف تاريخ الحكـ بإثبات الطبلؽ ، أما نفقة العدة فبل يبدأ استحقاقيا 
واحتسابيا عمى المطمؽ إال مف تاريخ عمـ المطمقة بالطبلؽ بحضورىا توثيقو أو 

فبل تعد  بإعبلنيا بالطريؽ وعمى النحو الذى حددتو المادة الخامسة مكرر ، وعمى ذلؾ
نفقة العدة دينًا عمى المطمؽ إال مف التاريخ المذكور ، وتمؾ القاعدة ىى ما دعت 

 25البعض إلى القوؿ بأف النص المستحدث مف المادة الخامسة مكرر مف القانوف رقـ 
قد أنشأ لممرأة المطمقة عدتيف أحدىما عدة شرعية يبدأ احتسابيا مف تاريخ  1929لسنة 

ة أخرى ىى العدة المالية وىى التى ال يبدأ احتسابيا إال مف تاريخ الطبلؽ الفعمى وعد
                                                           

مسػت نؼ ءنػوب القػاهرة  1215لسػنة  512وهذا النظر يتفؽ مل فتوى األزهر الشريؼ فػى القضػية رقػـ  1
وفيها اعتبرت المحكمة بػدء العػدة لممطمقػة بحكػـ قضػائى مػف تػاريخ الحكػـ االبتػدائى ولػيس مػف تػاريخ 

 الحكـ النهائى .
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اتصاؿ عمـ المطمقة بالطبلؽ ولو تراخى ذلؾ العمـ إلى وقت الحؽ وممتد عف تاريخ 
 . 1الطبلؽ الفعمى

  ويرى البعض أف لممطمقة أف تطمب احتساب نفقة عدتيا مف تاريخ إيقاع
ينًا مف ىذا الوقت ومستند ىذا البعض أف الطبلؽ وليس مف وقت عمميا بو واعتبارىا د

ترتب آثار الطبلؽ المالية مف وقت عمـ المطمقة بالطبلؽ حكـ مقرر لصالحيا ليا أف 
تعدؿ عنو إال أننا نرى عدـ جواز ذلؾ ألف نص المادة الخامسة مكرر قنف حكمًا 

 .واجب التطبيؽ ال يجوز الخروج عميو وتطبيؽ القوؿ الراجح فى المذىب الحنفى 

  ذا كانت الزوجة قد أقامت ضد الزوج الدعوى بطمب نفقة زوجية ثـ طمقيا وا 
لى أف  الزوج أثناء نظر الدعوى فميا أف تعّدؿ طمباتيا إلى طمب الحكـ بنفقة عدة وا 
تنقضى عدتيا شرعًا ، كما أف ليا إذا كاف الطبلؽ قد وقع بعد صدور الحكـ بنفقة 

افية اعتبار المقضى بو نفقة لمطمبات أماـ الزوجية أف تطمب أماـ المحكمة االستئن
 .2محكمة ثانى درجة

 مف القانوف عمى إال تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد  17 وقد نصت المادة
عف سنة ميبلدية مف تاريخ الطبلؽ وىذا النص يعتبر مف قبيؿ توحيد الحكـ بيف نفقة 

قاضاة خبلليا وذلؾ ألف الزوجية ونفقة العدة مف حيث المدة التى يجوز لمزوجة الم
مف البلئحة الشرعية  99المستقر كاف عمى أف النص الوارد بالفقرة السادسة مف المادة

ػ وقد تعدؿ ىذا  الممغاة إنما ينصرؼ إلى نفقة الزوجية دوف غيرىا 1987لسنة 31رقـ
 17فجاء المشرع بنص المادة 1929لسنة 25الحكـ بالمادة األولى مف القانوف رقـ

لحكـ لذات العمة إال أف النص يجب تفسيره فى ضوء المادة الخامسة مكرر لتوحيد ا
نما إلى تاريخ عمـ المطمقة  بحيث ينصرؼ عدـ السماع ال إلى تاريخ إيقاع الطبلؽ وا 

 . 3بو

  وقد استقر رأى الفقو الشرعى عمى عدـ جواز اإلبراء مف نفقة العدة قبؿ
يمكف اعتبار ذلؾ مف قبيؿ االستيفاء حيث الطبلؽ أى قبؿ أف تعد دينًا فى الذمة إذ ال 

البد مف العوض وال معاوضو ىنا ماداـ الطبلؽ لـ يقترف بو وال يمكف كذلؾ اعتبار 
                                                           

وواصػؿ عػ ء الػديف فػى أحكػاـ  1202لسػنة  05مكػرر( مػف القػانوف رقػـ  5المادة ) راءل التعميؽ عمى 1
 .1223ط  – 300ص  –طبعة نادى القضاة  -األحواؿ الشخصية فى الشريعة افس مية

 . 0222لسنة  1( مف القانوف رقـ 51راءل المادة ) 2
وما بعدها،  92ػ ص 20سة تراءل مناقشات أعضاء مءمس الشعب لممادة الخامسة مكررػ مضبطة الءم 3

 .  ػا فيػ، وحكـ النقض المشار إلي  ب  ورأين10ادة ػؽ عمى المػوراءل أيضًا التعمي
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ذلؾ مف قبيؿ اإلبراء ألف اإلبراء يكوف قاصرًا عمى الحقوؽ الثابتة فى الذمة فى وقت 
بيؿ اإلسقاط إذف مف ق حصولو ونفقة العدة ال تكوف دينًا فى الذمة قبؿ الطبلؽ فيو

إال إذا كاف اإلبراء مف النفقة  1المحض الذى ال يجوز أيضًا بالنسبة لمشىء قبؿ وجوده
 مقاببًل لمطبلؽ "الخمع".

 بالمادة  ػ أو الزوجة المحكـو بنشوزىا فى ظؿ الحكـ الوارد وقد تستمر المطمقة
مف  قضى ليا بو ػ فى تحصيؿ ما المعدؿ 1929لسنة  25مكرر مف القانوف رقـ  11
ة ضد المطمؽ )أو الزوج أو ما قضى بو مف نفقة لمصغار( وفى ىذه الحالة يكوف ػنفق

لممطمؽ إقامة الدعوى ضد المطمقة بطمب إبطاؿ أو إسقاط المفروض ليا بموجب 
وتقضى المحكمة بعد التحقؽ مف توافر  الحكـ الذى تقـو بالتنفيذ ضده بمقتضاه ،

 سبب إبطاؿ المفروض كنفقة أو إسقاطو.
 وى إبطاؿ المفروض ػاؿ ىناؾ لبللتباس بيف دعػغرو فى أنو ال مج وال

بموجب حكـ قضائى فى ىذا المجاؿ والدعوى األصمية بإبطاؿ الحكـ ذاتو وبطبلنو فى 
إطار مفيـو قانوف المرافعات المدنية والتجارية باعتبار أف األخيرة ال تكوف إال حيث 

ساسية عمى النحو المعروؼ فى إطار يتجرد الحكـ القضائى نفسو مف مقوماتو األ
 أحكاـ القانوف المذكور.

  وتقدر نفقة العدة وفقًا ليسار المطمؽ فى تاريخ الطبلؽ باعتبار أف الطبلؽ
يعد الواقعة القانونية المنشئة لمحؽ فى النفقة وباعتباره مبدأ الستحقاقيا وفقًا لمفيـو 

 1985لسنة  100ؿ بالقانوف المعد 1929لسنة  25مف القانوف رقـ  16حكـ المادة 
ولو تراخت المطمقة فى المطالبة بيا حتى ازداد يسار المطمؽ فى تاريخ اقامتيا 

, أما إذا كانت الطمبات فى الدعوى ىى بطمب نفقة زوجية واعتبار  2لمدعوى
المفروض نفقة عدة مف تاريخ الطبلؽ احتسبت النفقة وفقًا لما يثبت عف يسار المطمؽ 

تناع عف سداد نفقة الزوجية وليس فى تاريخ الطبلؽ باعتبار أف فى تاريخ االم
االمتناع عف االنفاؽ خبلؿ قياـ الزوجية وليس الطبلؽ ىو الواقعة المنشئة لمحؽ فى 

 المطالبة طالما أف المدعية جمعت فى دعوى واحدة بيف الطمبيف .
 

                                                           
 .000ومف هذا الرأى أيضًا احمد الحصرى فى تنظيـ األسرة فى الفق  افس مى ػ ص  1
 . المعدؿ 1202لسنة  05مف القانوف رقـ  19راءل التعميؽ عمى المادة  2
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 أحكـبو انُـمط

 لسنة  25ة ػ فى القانوف لما كاف المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أف لفظ النفق
ببلئحة  1931لسنة  78، والمرسـو بقانوف  1979لسنة  44المعدؿ بالقانوف  1929

ترتيب المحاكـ الشرعية قد جاء عامًا مطمقًا فيشمؿ نفقة الزوجية ونفقة العدة عمى 
السواء وألف نفقة العدة ىى فى حقيقتيا نفقة زوجة عمى زوجيا وكاف الحكـ المطعوف 

يد الحكـ االبتدائى بتطميؽ المطعوف عمييا عمى زوجيا الطاعف وعدلو بجعؿ فيو إذ أ
المقضى بو نفقة زوجية نفقة عدة ليا مف تاريخ الحكـ بالتطميؽ لحيف انقضاء عدتيا 

 شرعًا يكوف قد فصؿ فى طمب كاف مطروحًا أماـ محكمة أوؿ درجة.

 (1077ػ ص  24/4/1984ؽ ػ جمسة  52 لسنة 33 )نقض الطعف رقـ

  النفاس فى عرؼ الشرع اإلسبلمى يطمؽ عمى الدـ الخارج مف الرحـ عقب
ف كاف أقصى مدة لو  الوالدة وىو شيادة عمى حصوليا وليس ىناؾ مف حد ألقمو ، وا 
أربعوف يومًا فإذا طمقت المرأة بعد الوالدة وأقرت بأنيا نفست ثـ طيرت فإنيا تصدؽ 

قوؿ بعدـ إمكاف حمؿ المرأة فى مدة بقوليا وتعتبر صالحة لممعاشرة الزوجية، وال
 النفاس لـ يذىب إليو أحد مف عمماء الشريعة وفقيائيا.

 (29ػ س  658ػ ص  1/3/1978)نقض جمسة 

  الرجعة عند الحنفية ىى استدامة ممؾ النكاح بعد أف كاف الطبلؽ قد حدده
كوف بالقوؿ بانتياء العدة ، فيى ليست إنشاء لعقد زواج بؿ امتداد لمزوجية القائمة، وت

عمييا وال رضا الزوجة وال عمميا ، مما ال  األشيادأو بالفعؿ ، وال يشترط لصحتيا 
يمـز بسماع الدعوى بيا أف تكوف ثابتة بوثيقة رسمية عمى نحو ما استمزمتو الفقرة 

مف الئحة ترتيب المحاكـ الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية،  99الرابعة مف المادة 
اض اجتماعية استيدفيا المشرع مف وضع ىذا الشرط بالنسبة لعقد وذلؾ تحقيقًا ألغر 

 .1الزواج ، وىو ما أفصحت عنو المذكرة اإليضاحية لبلئحة الشرعية 

 ؽ( 38لسنة  18ػ ط 1053 ػ ص 31/5/1972 مسةج)نقض 

 المستقر عميو شرعًا أنو 

                                                           
 الءديد . 0222لسنة  1مف القانوف رقـ  00ة راءل الماد 1
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 عت إذا أختمؼ الزوجاف فى صحة الرجعة فأدعى الزوج أنيا صحيحة ألنيا وق
فى العدة وأنكرت ىى ذلؾ ألنيا وقعت بعد انقضاء العدة ، فالقوؿ لمزوجة بيمينيا أف 
كانت المدة بيف الطبلؽ وبيف الوقت الذى تدعى فيو انقضاء عدتيا يحتمؿ ذلؾ ، 
وكانت العدة بالحيض ، ألف الحيض والطير ال يعمـ إال مف جيتيا وأقؿ مدة لمعدة 

ذ خمص الحكـ المطعوف فيو بالحيض فى الراجح فى مذىب أبى  حنيفة ستوف يومًا ، وا 
إلى أف الرجعة وقعت قبؿ انقضاء العدة ، واستدؿ عمى ذلؾ بما أثبتو الزوج أسفؿ 
طمبات الحج الثبلث التى قدمتيا الزوجة بعد الطبلؽ الرجعى مف عبارات تتضمف أنيا 

رجعة قد صادفت "زوجتو" ويوافؽ عمى سفرىا بيذه الصفة لؤلقطار الحجازية ، وأف ال
محبًل ، ألف الزوجة لـ تنكر عمى الزوج صحتيا وصادقت عمييا بتقديـ الطمبيف 
األوليف لمحج بعنواف منزؿ الزوجية الذى يقيماف فيو مما يفيد قياـ المعاشرة الزوجية ، 
وبتقديميا ىذه الطمبات الثبلثة فى فترات متفاوتة إلى الجيات المختصة إلتماـ 

بة بشأنيا بعد أف أثبت الزوج عمييا العبارات التى تتضمف موافقتو اإلجراءات المطمو 
عمى سفرىا بصفتيا زوجتو ، وأف ىذا اإلقرار مف الزوجة بصحة الرجعة ال يقبؿ 
الرجوع فيو ، ألنو تعمؽ بو حؽ الغير "الزوج" وىو موضوعى استند فيو الحكـ إلى 

كـ المطعوف فيو يكوف عمى أسباب سائغة تكفى لحممو ، ومف ثـ فإف النعى عمى الح
 غير أساس .

 ؽ( 38لسنة  18ػ ط 23ػ س1053ػ ص31/5/1972)نقض جمسة
 (28/5/2001جمسة  –ؽ  65لسنة  182ؽ ورقـ 66لسنة  530)الطعف 

  خمس وخمسوف سنة ػ  المرآةياس إالمفتى بو فى مذىب أبى حنيفة أف حد
ير ػطويمة ، وىى ستة أش دةوى عمى خمسيف ػ وشرطو أف ينقطع الدـ عنيا لمػؿ الفتػوقي

ياس أو بعد مدتو ، فإف ىى بمغت الحد اإلفى األصح ، سواء كاف االنقطاع قبؿ مدة 
ير ، فإف عاودىا الدـ عمى جارى ػواستوفت الشرط حكـ بأياسيا واعتدت بثبلثة أش

عادتيا قبؿ إتماـ ىذه المدة انقضت عدة األشير واستأنفت العدة باإلقراء ، وأف القوؿ 
ىو قوليا بانقضائيا فى مدة يحتمؿ االنقضاء فى مثميا وىو ما  المرآةانقضاء عدة فى 

نة األحكاـ الشخصية حيث نصت فى البند الثالث مف الفقرة ج مف المادة جل اختارتو
مف مشروع القانوف عمى أف "مف بمغت الخمسيف فإنيا تعتد بثبلث أشير أف كاف  165

 الخمسيف أو بعدىا". الحيض قد انقطع عنيا ستة أشير قبؿ

 ( 23س  – 6/1/1972)نقض جمسة 
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  الجدؿ فى أف المطعوف عمييا مف ذوات الحيض المنتظـ ىو جدؿ موضوعى
 ال يتسع لو نطاؽ الطعف بطريؽ النقص.

 ؽ( 35 لسنة 18 الطعف رقـ - 692 ػ ص 29/3/1967 )نقض جمسة

 بتو قبؿ الرأى عند الحنفية أنو إذا ادعى المطمؽ بمضى عدة مطمقتو وكذ
 وؿ فيو قوليا بيمينيا.ػقوليا بحمفيا إذ الحيض والطير ال يعمـ إال مف جيتيا والق

 ؽ( 35 لسنة 18 ػ الطعف رقـ 692 ص ػ 29/3/1967 )نقض جمسة

  مف الئحة  280المقرر فى فقو األحناؼ الواجب العمؿ بو طبقًا لنص المادة
يعمـ إال مف جية الزوجة وقد ترتيب المحاكـ الشرعية أف انقضاء العدة بالقروء ال 

ائتمنيا الشرع عمى اإلخبار بو بشرط أف تكوف المدة بيف الطبلؽ والوقت الذى تدعى 
 عدـ انقضاء العدة فيو يحتمؿ ذلؾ.

 (1092ػ ص  18/6/1988ؽ ػ جمسة 56لسنة 73)نقض الطعف رقـ

  الزالت فى العدة وقت حصوليا ،و إذا أقرت المرأة بصحة الرجعة وبأنيا كانت 
لزميا ىذا اإلقرار ، إذ أنو إذا كاف اإلقرار صادرًا مف الخصـ عف طواعية واختيار 
بقصد االعتراؼ بالحؽ المدعى بو لخصمو فى صيغة تفيد ثبوت الحؽ المقر بو عمى 
سبيؿ الجـز واليقيف ، فبل يقبؿ الرجوع فيو، ألف اإلقرار اعتراؼ شخص بواقعة مف 

أو شرعية ، بحيث تصبح فى غير حاجة إلى شأنيا أف تنتج ضده آثار قانونية 
اإلثبات بدليؿ آخر وينحسـ بو النزاع فيما أقر بو ، وعمى ىذا ، فأنو ولئف كاف إقرار 
المطمقة رجعيًا بأف عدتيا انقضت برؤيتيا الحيض ثبلث مرات كوامؿ أو بأف عدتيا لـ 

عمى ذلؾ ، إال تنقض بالحيض ، ال يكوف نافذًا فى حؽ المطمؽ إال إذا حمفت اليميف 
ف لـ تحمؼ اليميف ، إذ أنيا ليست فى  أف إقرارىا عمى ىذا النحو يمزميا ىى حتى وا 

حاجة ليمينيا لتصدؽ نفسيا فى إقرارىا ، فبل يجوز ليا الرجوع فى ىذا اإلقرار بحجة 
صاحب المصمحة فى التمسؾ بذلؾ ،  أنو لـ يقترف بيمينيا ، ألف مطمقيا ىو وحده

 فى ىذا الصدد حجة عميو . حتى يكوف إقرارىا
 ( 28/5/2001جمسة  –ؽ  66لسنة  530)الطعف رقـ 
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 1( 4يـــبدح ) 

إذا امتنل الزوج عف افنفاؽ عمى زوءت  ، فإف كاف ل  ماؿ ظاهر نفذ الحكـ 
عمي  بالنفقة فى مال  فإف لـ يكف ل  ماؿ ظاهر ولـ يقؿ أن  معسر أو موسر ولكف 

ف ادعى العءز فإف لـ يثبت   أصر عمى عدـ افنفاؽ طمؽ عمي  القاضى فى الحاؿ واا
ف أثبت  أمهم  مدة ال تزيد عمى شهر فإف لـ ينفؽ طمؽ عمي  بعد  طمؽ عمي  حااًل واا

 ذلؾ.
  1985لسنة  100ىذه المادة لـ يتـ تعديميا بالقانوف رقـ . 

 
 انًزكشح اإلٚعبحٛخ 

  يتعمؽ ما  1920لسنة  25لـ تتضمف المذكرة اإليضاحية لمقانوف رقـ
 بالطبلؽ لعدـ اإلنفاؽ.

  ويستند النص المذكور ضمف ما يستند إليو لكتاب عمر بف الخطاب إلى
أف يأخذوىـ أو ينفقوا أو يطمقوا  فيو أمراء األجناد فى رجاؿ غابوا عف نسائيـ يأمرىـ

, ومصدر النص تخريج عمى المذاىب الثبلثة عدا فإف طمقوا بعثوا بنفقة ما مضى 
 .المذىب الحنفى 

 
 انتعهٛــك

  المقرر أف نفقة الزوجة واجبة عمى زوجيا شرعًا ، والزوج إما أف يكوف موسرًا
ما أف يكوف معسرًا فإذا أثبتت الزوجة أنو امتنع عف اإلنفاؽ عمييا سواء بالبينة أو  وا 

 بحصوليا عمى حكـ بالنفقة تعيف التفرقة بيف حالتيف :
 نفيذ عميو بالنفقة .األولى : إذا كاف لمزوج ماؿ ظاىر يمكف الت

 –مف ثـ  -نفذت الزوجة حقيا فى النفقة منو حاضرًا كاف أـ غائبًا وليس ليا 
 . 2طمب التفريؽ لتمكنيا مف الحصوؿ عمى حقيا فى النفقة

                                                           
 . 1202لسنة  05أل يت بالقانوف رقـ  4مادة  1
 . 011ػ ص  1241صال  حنفى فى المرءل السابؽ ػ ط  2
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واستظيار وجود ماؿ ظاىر لمزوج مف عدمو مف مسائؿ الواقع التى يستقؿ بيا 
 قاضى الموضوع .

ؿ ظاىر يمكف التنفيذ عميو بالنفقة وىنا يتعيف والثانية : إذا لـ يكف لمزوج ما
 التفرقة بيف ثبلث حاالت .

عمى إعسار الزوج أو أف يثبت الزوج إعساره وفى ىذه  الطرفافأف يتصادؽ  -1
الحالة وجب عمى المحكمة إميالو مدة شير قمرى كى تتيح لو فرصة اإلنفاؽ عمى 

ف  . 1لـ ينفؽ طمؽ عميو القاضى زوجتو فإف انفؽ فبيا وعندئذ يقضى برفض الدعوى وا 
واإلمياؿ المذكور يكوف بمقتضى قرار تصدره المحكمة إذا كانت النفقة سبؽ 
تقريرىا بحكـ قضائى أما إذا لـ يكف قد صدر حكـ بالنفقة أصدرت المحكمة باإلمياؿ 

مياؿ الزوج بالسداد.  حكمًا قضائيًا تحضيريًا تضمف أسبابو تقدير نفقة الزوجة وا 
 ى الزوج اإلعسار دوف أف يثبتو طمؽ عميو القاضى فى الحاؿ.أف يدع -2
ف أصر عمى  -3 أف يسكت الزوج فبل يدعى يسارًا أو إعسارًا فإف انفؽ فبيا وا 

 . 2عدـ اإلنفاؽ طمؽ عميو القاضى فى الحاؿ
  واستخبلص إصرار الزوج عمى عدـ اإلنفاؽ مف مسائؿ الواقع التى يستقؿ

 بتقديرىا قاضى الموضوع .

 أف استظيار وجػود ماؿ ظاىر لمزوج مف أمور الواقع التى يستقؿ كما 
 . 3بتقديرىا قاضى الموضوع دوف معقب عميو فى ذلؾ

  ويعد صدور أحكػاـ قضائية بحبس الػزوج قرينة عمى إصراره عمى عدـ
 اإلنفاؽ .

  فمناط التفريؽ وفقًا ليذا النص ىو انتفاء وجود ماؿ ظاىر لمزوج يمكف التنفيذ
 لنفقة .عميو با

  والعبرة فى الطبلؽ لعدـ اإلنفاؽ ىى لعدـ اإلنفاؽ وليست بمدى يسار أو
 . 1إعسار الزوج

                                                           
 .02/4/1219ػ كمى ءنوب القاهرة ػ ءمسة  1215لسنة  1415انظر الحكـ رقـ  1
 كمى شماؿ القاهرة. 1215سنة  0150الحكـ رقـ  2
 . 42/4/1221ؽ ػ ءمسة  93لسنة  13رقـ  نقض الطعف 3
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  وال يجوز التفريؽ بسبب العجز عف النفقة الماضية ألنيا تكوف دينًا ككؿ
نما الذى يوجب التفريؽ ىو العجز  الديوف تستوفييا المدعية بالتنفيذ بالطرؽ المقررة وا 

 . 2ضرةعف أداء النفقة الحا

  وتستحؽ النفقة عمى الزوج إذا طمبت الزوجة التطميؽ لبلمتناع عنيا بمجرد
 . 3العقد دوف اشتراط الدخوؿ

  ويقصد بأمواؿ الزوج ىنا كؿ ما يمتمكو سواء مف عقارات ومنقوالت أو أوراؽ
 نقد .

  والعبرة بكوف الماؿ ظاىرًا ىو بإمكاف التنفيذ عميو الستيفاء الزوجة لحقيا فى
 .4ة منوالنفق

  ويتعيف اإلشارة إلى أنو إذا طمبت الزوجة التطميؽ لعدـ اإلنفاؽ ويقع بو طبلؽ
رجعى والتطميؽ لمضرر ويقع بو طبلؽ بائف يتعيف إجابتيا إلى أقصى طمبيا وذلؾ 

 بجعؿ الطبلؽ بائنًا .

  بتنظيـ إجراءات التقاضى فى  2000لسنة  1وقد استحدث القانوف رقـ
( منو بمقتضاه اشترط لمحكـ 18نصًا ىو نص المادة ) مسائؿ األحواؿ الشخصية

بالتطميؽ ػ أيا كاف سببو ػ ويدخؿ فيو التطميؽ لعدـ اإلنفاؽ ػ أف تبذؿ المحكمة جيدًا 
فى محاولة الصمح بيف الزوجيف وتعجز عف ذلؾ، فإف كاف لمزوجيف أبناء التزمت 

تقؿ عف ثبلثيف يومًا دة ال ػؿ تفصؿ بينيما مػالمحكمة بعرض الصمح مرتيف عمى األق
 .5وال تزيد عمى ستيف يوماً 

  وصياغة النص بمفظ الوجوب يؤدى إلى التقرير ببطبلف الحكـ إذا ما أغفمت
المحكمة القياـ بإجراءات الصمح التى يجوز لمقياـ بيا انتداب أخصائيا اجتماعيًا أو 

ة ال تزيد عمى اكثر لتقديـ تقرير عف الحالة المعروضة عمى أف يقدـ التقرير خبلؿ مد
 . 6( مف القانوف السالؼ4أسبوعيف وذلؾ إعمااًل لمقتضى الفقرة الثانية مف المادة )

                                                                                                                                                               
 . 352زكريا البرديسى فى األحواؿ الشخصية ػ طبعة أولى ػ ص  1
 . 012صال  حنفى فى المرءل السابؽ ػ ص  2
 . 140ػ ص  1241عبد الوهاب خ ؼ فى األحواؿ الشخصية ػ طبعة  3
 . 132ػ ص  1291الفرقة بيف الزوءيف ػ عمى حسب اهلل ػ طبعة  4
 . 0222لسنة  1( مف القانوف رقـ 11/0ة )ماد 5
 . 0222لسنة  1( مف القانوف رقـ  3مادة )  6



 

90 

 ( مف القانوف رقـ 18وال غرو فى أف المواعيد المنصوص عمييا فى المادة )
 . 1مف المواعيد اإلجرائية التى ال يترتب عمى مخالفتيا ثمة بطبلف 2000لسنة  1

 إلنفاؽ ال يقـو عمى رأى فى مذىب أبى حنيفة إذ ال والتطميؽ لمغيبة ولعدـ ا
يقر األحناؼ التطميؽ ألى مف ىذيف السببيف إنما يقـو ىذا التطميؽ عمى رأى األئمة 
اآلخريف وىـ الذيف نقؿ عنيـ المشرع عندما أجاز التطميؽ لعدـ اإلنفاؽ أو لمغيبة فبل 

فى إثبات أمر ال يجيزه يكوف مف المقبوؿ التحدى فى ىذا المجاؿ برأى أبى حنيفة 
نما يتعيف أف تكوف  2أو رجؿ وامرأتاف رجبلفواشتراط أف يكوف نصاب الشيادة ىنا  وا 
أبرز  باعتبارهإعمااًل بأحكاـ مذىب اإلماـ مالؾ الشيادة عميو مف رجميف ال امرأة فييما 

 . 3المذاىب التى أستقى الحكـ منيا
 
 

                                                           
 1202لسػنة  05مكرر ثانيًا مف القانوف رقػـ  11و  9راءل أحكاـ عرض الصم  التعميؽ عمى المادتيف  1

 المعدؿ .
 . 11ػ س  111ػ ص  11/4/1292نقض أحواؿ ءمسة  2
 . 0222لسنة  1لقانوف رقـ راءل أيضًا المادة العاشرة مف ا 3
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 أحكـبو انُـمط

  بائنًا عمى الطاعف لغيابو لجية غير معمومة طمب المطعوف ضدىا التطميؽ
وعدـ إنفاقو عمييا قضاء الحكـ االبتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف فيو بالتطميؽ بائنًا 
استنادًا إلى اليجر وعدـ الدخوؿ ووجود منازعات قضائية بيف الطرفيف تطبيقًا لممادة 

ذى أسست عميو . قضاء عمى غير السبب ال 1929لسنة  25السادسة مف القانوف 
الدعوى . وما ساقو الحكـ بأسبابو مف عدـ اإلنفاؽ عمى المطعوف ضدىا . دعامة ال 

 .تكفى وحدىا لحمؿ قضائو . عمو ذلؾ . التطميؽ لعدـ اإلنفاؽ يقع رجعيًا 

 (1997/  12/  22جمسة  –ؽ  67لسنة  136رقـ )الطعف 

 مناطة .  1929سنة ل 25مف المرسـو بقانوف رقـ  4التطميؽ لعدـ اإلنفاؽ . ـ
انتفاء وجود ماؿ ظاىر لمزوج يمكف التنفيذ عميو بالنفقة وعدـ ادعاء الزوج العسر أو 
صراره عمى عدـ اإلنفاؽ عمى زوجتو . أثره . تطميؽ الزوجة . استظيار ذلؾ  اليسر وا 
مف مسائؿ الواقع مف سمطة قاضى الموضوع دوف رقابو عميو مف محكمة النقض 

 .عمى أسباب سائغة طالما أقاـ قضائو 

 (45س  – 1994/  1/  18جمسة  –ؽ  60لسنة  129)الطعف رقـ 

 ببعض أحكاـ  1920لسنة 25النص فى المادة الرابعة مف المرسـو بقانوف رقـ
األحواؿ الشخصية عمى أنو "إذا امتنع الزوج عف اإلنفاؽ عمى زوجتو فإف كاف لو ماؿ 

فإف لـ يكف لو ماؿ ظاىر ولـ يقؿ أنو ظاىر , نفذ الحكـ عميو بالنفقة مف مالو , 
معسر أو موسر ولكف أصر عمى عدـ اإلنفاؽ طمؽ عميو القاضى فى الحاؿ". يدؿ 
عمى أف مناط التفريؽ لعدـ اإلنفاؽ وفؽ نص المادة المذكورة ىو انتفاء وجود ماؿ 
 ظاىر لمزوج يمكف التنفيذ عميو بالنفقة, فإف كاف لو ماؿ ظاىر فبل تطمؽ عميو زوجتو
إذ رفع الظمـ عنيا قد تعيف سبيمو فى التنفيذ عمى ىذا الماؿ فإذا لـ يوجد ىذا الماؿ 
ولـ يدع الزوج العسر أو اليسر وأصر عمى عدـ اإلنفاؽ عمى زوجتو مما يعد ظممًا ليا 
تعيف عمى القاضى رفعو عنيا بتطميقيا عميو فى الحاؿ وكاف استظيار وجود الماؿ 

لمنوطو بقاضى الموضوع وال رقابو عميو فى ذلؾ مف الظاىر مف مسائؿ الواقع ا
محكمة النقض طالما أقاـ قضاءه عمى أسباب سائغة . لما كاف ما تقدـ وكاف الحكـ 
المطعوف فيو قد أقاـ قضاءه بالتطميؽ وفقًا لنص المادة الرابعة سالفة الذكر عمى سند 

ما استخمصو  مف إصرار الطاعف عمى عدـ إنفاقو عمى المطعوف ضدىا وذلؾ عمى
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مف استصدارىا حكمًا بنفقتيا عميو وحكميف بحبسو المتناعو عف تنفيذ حكـ النفقو 
ذ لـ يقدـ  طواعية وىو مف الحكـ استخبلص موضوعي سائغ لو مأخذه مف األوراؽ وا 
الطاعف أماـ محكمة الموضوع الدليؿ عمى وجود ماؿ ظاىر لو يمكف التنفيذ عميو 

ـ المطعوف فيو بما ورد بسببى الطعف ال يعدو أف يكوف بالنفقو فإف النعى عمى الحك
 جداًل موضوعيًا ال تجوز إثارتو أماـ محكمة النقض.

 (1994/  1/  18جمسة  –ؽ  60لسنة  129)الطعف رقـ 

 مناطو التزاـ المحكمة  1920لسنة  25مف ـ بؽ  4التفريؽ لعدـ اإلنفاؽ . ـ .
ثباتو. عمو ذلؾ. استظيار النفقة . شرطو . إدعاء  ألداءبإمياؿ الزوج  اإلعسار وا 

 وجود ماؿ ظاىر لمزوج . واقع . استقبلؿ القاضى الموضوع بتقديره .
 (1998/  3/  30جمسة  –ؽ  64لسنة  84الطعف رقـ )
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 ( 5يــبدح ) 

  ماؿ ظاهر نفذ الحكـ عمي  بالنفقة ػإذا كاف الزوج مائبًا ميبة قريبة فإف كاف ل
ف لـ يكف ل  ما ؿ ظاهر أعذر إلي  القاضى بالطرؽ المعروفة وضرب ل  فى مال  واا

أءً  فإف لـ يرسؿ ما تنفؽ من  زوءت  عمى نفسها أو لـ يحضر لإلنفاؽ عميها 
 طمؽ عمي  القاضى بعد مضى األءؿ .

فإف كاف بعيد ال يبة ال يسهؿ الوصوؿ إلي  أو كاف مءهوؿ المحؿ وكاف مفقودًا 
ة طمؽ عمي  القاضى وتسرى أحكاـ هذر المادة وتبيف أف ال ماؿ ل  تنفؽ من  الزوء
 عمى المسءوف الذى يعسر بالنفقة .

  1985لسنة  100ىذه المادة لـ يتـ تعديميا بالقانوف رقـ . 

 
 انًزكشح اإلٚعــبحٛخ

 . 1920لسنة  25تعميمات وزارة الحقانية لمقانوف رقـ 
 "تضمنت ىذه المادة األحكاـ اآلتية :

بة ولـ يترؾ لزوجتو نفقة ورفعت أمرىا لمقضاء فإف إذا غاب الزوج غيبة قري -1
كاف ليذا الزوج ماؿ ظاىر وىو ما يمكف التنفيذ فيو بالطرؽ المعتادة نفذ حكـ 

 النفقة فيو.
إذا غاب الزوج غيبة قريبة ولـ يترؾ لزوجتو نفقة ولـ يكف لو ماؿ ظاىر  -2

فى ىذه الحالة بعد ورفعت المرأة أمرىا لمقضاء طالبة التطميؽ عميو لعدـ اإلنفاؽ ف
أف يثبت لدى المحكمة غيبتو وزوجيتيا وتركيا بغير نفقة وعدـ وجود ماؿ ظاىر 
لو تضرب أجبًل ليذا الغائب بحسب ما تراه وتنص عمى أنو إذا لـ يرسؿ فى تمؾ 
المدة لزوجتو ما تنفؽ منو عمى نفسيا النفقة الحاضرة الواجبة ليا عميو أو لـ 

عميو وتقرر تكميؼ قمـ الكتاب بإعبلف الغائب بصورة  يحضر لئلنفاؽ عمييا تطمؽ
مف ىذا القرار فإف مضى األجؿ ولـ يرسؿ لزوجتو ما تنفؽ منو ولـ يحضر 
لئلنفاؽ عمييا وتحققت المحكمة مف وصوؿ اإلعبلف إليو طمقت بقوليا فسخت 

 . نكاحؾ منو أو طمقت منو



 

 

94 

يكف لو ماؿ ظاىر  ترؾ لزوجتو نفقة ولـػة بعيدة ولـ يػإذا غاب الزوج غيب -3
يمكف أخذ النفقة منو ففى ىذه الحالة متى ثبت لممحكمة قياـ الزوجية وغيبة الزوج 

لو تطمؽ عميو بدوف ضرب األجؿ واألعذار المبيف فى الحالة  وعدـ وجود ماؿ
 الثانية.

نو ولـ يترؾ لزوجتو نفقة ولـ يكف لو ماؿ ظاىر امك ؾإذا غاب الزوج ولـ يدر  -4
ىا إلى القضاء طالبة الفرقة لعدـ اإلنفاؽ ففى ىذه الحالة متى ورفعت الزوجة أمر 

أثبتت المدعية الزوجية والغيبة وعدـ وجود الماؿ وعدـ العمـ بالمكاف طمقت 
المحكمة عميو فى الحاؿ بالصيغة المارة وبدوف ضرب األجؿ واألعذار المبينيف 

 قبؿ.
ظاىر ورفعت زوجتو إذا كاف الزوج مفقودًا ولـ يترؾ نفقة ولـ يكف لو ماؿ  -5

األمر لمقضاء طالبة الفرقة لعدـ اإلنفاؽ فمتى أثبتت الزوجية والفقد وعدـ وجود 
 الماؿ طمقت المحكمة عميو كما فى الحالة الثانية.

لو ماؿ ظاىر يمكف أخذ النفقة منو ورفعت  إذا كاف الزوج مسجونًا ولـ يكف -6
ؾ طمقت المحكمة عميو بعد زوجتو األمر لمقضاء طالبة الفرقة إلعساره وأثبتت ذل

 ضرب األجؿ واألعذار المبينيف فى الحالة الثانية.
وغير خاؼ أف المراد مف اإلثبات فى جميع ىذه األحواؿ ىو اإلثبات بالحجج 
, الشرعية وال تكفى شيادة االستكشاؼ ألف الحكـ الذى تصدره المحكمة حكـ بالطبلؽ 

نصوص معبلف واألعذار بالطرؽ الوظاىر أنو البد قبؿ السير فى الدعوى مف اإل
 عمييا فى البلئحة .

 ممحوظة
يعتبر الزوج غائبًا غيبة قريبة إذا كاف بمكاف يسيؿ وصوؿ قرار المحكمة 

 بضرب األجؿ إليو فى مدة ال تتجاوز التسعة أياـ .
 " ويعتبر غائبًا غيبة بعيدة مف ليس كذلؾ. "
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 انتعهٛـك

  مف القانوف. 6 و 4ىذه المادة مرتبطة بالمادتيف رقمى 

  يتناوؿ المشرع فى ىذه المادة حكـ القانوف بالنسبة لعجز الزوج الغائب عف
اإلنفاؽ بعد أف تناوؿ فى المادة الرابعة الحكـ بالنسبة المتناع الزوج الحاضر عف 

 اإلنفاؽ.

 فرؽ المشرع فى ىذه المادة بيف حالتيف 
 الحالة األولى : إذا كانت غيبة الزوج قريبة .

يبة تكوف قريبة إذا كاف الزوج بمكاف يمكف وصوؿ الرسائؿ أو اإلعبلف إليو ػ والغ
 . 1فى مدة ال تتجاوز تسعة أياـ

 ػ وفى ىذه الحالة يفرؽ المشرع بيف فرضيف 
 األوؿ : إذا كاف لمزوج ماؿ ظاىر 

نفذ الحكـ الصادر لمزوجة بالنفقة عميو ويرفض القاضى طمب التطميؽ لعدـ 
 اإلنفاؽ.

 إذا لـ يكف لمزوج ماؿ ظاىرالثانى : 
و أجبًل مناسبًا تميمو خبللو ػوفى ىذه الحالة يتعيف عمى المحكمة أف تضرب ل

والنص فى قرارىا السابؽ عمى الفصؿ فى الموضوع بأنو إذا لـ يرسؿ خبلؿ األجؿ 
الذى حددتو ما تنفؽ الزوجة منو أو لـ يحضر لئلنفاؽ عمييا بنفسو ستطمؽ المحكمة 

 . 2عميو
 نما واأل جؿ الذى تضربو المحكمة لمزوج الغائب ال يصدر بو حكمًا قضائيًا وا 

 . 3يصدر بو قرار مف المحكمة
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  ويتعيف عمى المحكمة أف تقـو بتكميؼ قمـ الكتاب بإعبلف الغائب بصورة ىذا
القرار طبقًا لئلجراءات المعتادة والواردة بقانوف المرافعات بشأف إعبلف األوراؽ 

لنظر طمبات الزوجة جمسة مقبمة، فإذا حضر الزوج قبؿ انقضاء القضائية ػ وتحدد 
األجؿ المحدد فى اإلعبلف فبيا ، أما إذا انقضى األجؿ دوف أف يرسؿ الزوج ما تنفؽ 
الزوجة منو أو لـ يحضر ىو لئلنفاؽ عمييا وتحققت المحكمة مف وصوؿ اإلعبلف إليو 

 22/3/1981ث أنو بجمسة وفى ذلؾ تقوؿ محكمة جنوب القاىرة " وحي 1طمقت عميو
المدعى عميو بأف يؤدى لممدعية نفقة حاضرة قدرىا خمسة  أعذاررت المحكمة ر ق

ال ستطمقيا المحكمة عميو وحددت جمسة  عشر جنييًا خبلؿ شيريف مف تاريخو وا 
لنظر الدعوى وىذه الجمسة مثمت المدعية وقدمت إعبلف المدعى عميو  3/5/1981

وقالت أف المدعى عميو لـ  1/4/1981أعمف إليو قانونًا فى  تبيف منو أنو األعذاربيذا 
يؤدى إلييا النفقة الحاضرة ، أما بشأف التفريؽ لعدـ اإلنفاؽ وكاف حكـ القانوف متفقًا 
مع مذىب اإلماـ مالؾ فيكوف ىو المصدر التاريخى ليذا النص . ويتعيف الرجوع إليو 

العجز عف اإلنفاؽ يثبت بشيادة فى تفصيؿ مجممو وتقييد مطمقة وكاف المقرر أف 
مف  280رجميف أو رجؿ وامرأتيف وفقًا لمراجح فى المذىب الحنفى عمبًل بالمادة 

البلئحة الشرعية وكاف تقدير أقواؿ الشيود مرىوف باطمئناف قاض الموضوع وكانت 
المحكمة تطمئف إلى ما شيد بو شاىدى المدعية مف أف المدعى عميو تركيا ببل نفقة 

ؽ وليس لو ماؿ ظاىر يمكنيا اإلنفاؽ منو وكانت المدعية قد أثبتت بصحيفة أو منف
دعواىا أف المدعى عميو معسر وفقير وليس لو ماؿ ظاىر يمكنيا اإلنفاؽ منو أى أنيا 
قررت بإعساره وكانت المحكمة بناء عمى إقرار المدعية بإعسار المدعى عميو أعذرتو 

مسة عشر جنييًا خبلؿ شير وأعمف المدعى بأف يدفع لممدعية نفقة حاضرة قدرىا خ
 3/5/1981بجمسة  األعذارة ىذا ػوقدمت المدعي 1/4/1981فى  األعذارعميو بيذا 

وقالت أف المدعى عميو لـ يؤدى ىذه النفقة الحاضرة ليا ومف ثـ فإف دعوى المدعية 

                                                           
 15وانظػر الحكػـ الصػادر فػى الػدعوى رقػـ  450فعػات الشػرعية ػ ص أنػور العمروسػى فػى أصػوؿ المرا 1

 ، كمى ءنوب القاهرة . 41/5/1211ػ ءمسة  1211لسنة 
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ير تكوف قائمة عمى أساس مف الواقع والقانوف إذ أف المدعى عميو لـ ينفؽ خبلؿ ش
 . 1باإلنفاؽ بعد أف ثبت إعساره ويتعيف إجابة المدعية إلى طمبيا بالتطميؽ أعذارهمف 

  الزوج وضرب أجؿ  بأعذاروجدير بالذكر أف إغفاؿ المحكمة إلصدار القرار
 . 2ال يترتب عميو بطبلف الحكـ

 أما الحالة الثانية : إذا كانت غيبة الزوج بعيدة 
الزوج بمكاف ال يمكف وصوؿ الرسائؿ إليو فيو أو  ػ والغيبة تكوف بعيدة إذا تواجد

 مفقود ال تعمـ حياتو مف مماتو أو يمكف وصوؿ الرسائؿ إليو بعد تسعة أياـ أو أكثر.
 وفى ىذه الحالة يفرؽ المشرع بيف فرضيف أيضاً 

 األوؿ : إذا كاف لمزوج ماؿ ظاىر 
عدـ نفذ الحكـ الصادر بالنفقة عميو ويرفض القاضى طمب التطميؽ ل 

 اإلنفاؽ.
 الثانى : إذا لـ يكف لمزوج ماؿ ظاىر 

 . 3أعذارطمؽ القاضى عميو بغير  
  وقد ألحؽ المشرع المفقود الذى ال أمؿ لو بالغائب غيبة بعيدة وليس لو ماؿ

 أعذارظاىر وسوى بينيما فى الحكـ مف حيث تطميؽ القاضى عميو فى الحاؿ بغير 
 . 4أو ضرب أجؿ

 
  عف اإلنفاؽ فبحكـ كونو معمـو اإلقامة يمكف وصوؿ أما المسجوف الممتنع

الرسائؿ إليو فأنو يتساوى فى الحكـ مع الغائب غيبة قريبة وليس لو ماؿ ظاىر 
 . 1قبؿ الحكـ بالتطميؽ عميو أعذارهمف حيث وجوب 

                                                           
 . 41/5/1211شرعى كمى ءنوب القاهرة ػ ءمسة  1515الحكـ رقـ  1
 . 2/5/1215قضائية ػ بءمسة  121لسنة  11حكـ محكمة استئناؼ القاهرة فى االستئناؼ رقـ  2
 . 41، ص  1212دى فى مءمد األحواؿ الشخصية ػ طبعة نصر الءن 3
 .41ص 0 وءػ 451 ػ ص 1201أنور العمروسى فى أصوؿ المرافعات الشرعيةػ طبعة  4



 

 

98 

  وتطميؽ زوجة المسجوف لعدـ اإلنفاؽ يختمؼ عف التطميؽ لمجرد سجف الزوج
إذ يقع باألخير  1929لسنة  25مف القانوف رقـ  14ادة والذى تناولو المشرع فى الم

طمقة بائنة حيف أف الطبلؽ لعدـ اإلنفاؽ يقع بو طمقة رجعية كما أف الطبلؽ لمسجف 
 فيو باإلنفاؽ . أعذارمجردًا ال 

  ويجدر التنويو إلى أف نشوز الزوجة إنما يحوؿ دوف القضاء ليا بالتطميؽ
 .2واالحتباس وتوقؼ كبلىما عمى اآلخرلعدـ اإلنفاؽ لتقابؿ حقى اإلنفاؽ 

  ثبات يسار الزوج فى ىذه المادة ال تكفى فيو شيادة االستكشاؼ إنما يتعيف وا 
 اإلثبات بالطرؽ الشرعية كشيادة الشيود وغيرىا.

 
 
 
 

                                                                                                                                                               
 . 131ػ ص  1291عمى حسب اهلل فى الفرقة بيف الزوءيف ػ طبعة  1
 .112مبادئ القضاء الشرعى فى خمسيف عامًا ػ نصر الءندى ػ ص  2
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 أحكــبو انُمـط

  النعى بمخالفة الحكـ المطعوف فيو لمقانوف والخطأ فى تطبيقو ألنو قبؿ
واحد مع أنيا دعوى تطميؽ لعدـ اإلنفاؽ تحكميا قواعد الشريعة الدعوى بشيادة شاىد 

 462مف القانوف رقـ  6اإلسبلمية والرأى الراجح مف مذىب أبى حنيفة تطبيقًا لممادة 
مف البلئحة الشرعية وأف القوؿ الوحيد فيو فى  280ومف قبميا المادة  1955لسنة 

أو رجؿ وامرأتاف  رجبلفشيادة مرتبة الشيادة عمى الزواج والطبلؽ ىو أف نصاب ال
وأنو ال يوجد فى مذىب األحناؼ مف يقوؿ بكفاية شاىد واحد مردود ذلؾ أنو لما كاف 
التطميؽ لمغيبة ولعدـ اإلنفاؽ ال يقـو أصبًل عمى رأى مف مذىب أبى حنيفة إذ ال يقر 
األحناؼ التطميؽ ألى مف ىذيف السببيف إنما يقـو ىذا التطميؽ عمى رأى األئمة 

 1920لسنة  25اآلخريف وىـ الذيف نقؿ عنيـ المشرع عندما أجاز فى القانوف رقـ 
التطميؽ لعدـ اإلنفاؽ أو لمغيبة فأنو ال يكوف مف غير المقبوؿ التحدى برأى اإلماـ أبى 
 حنيفة فى إثبات أمر ال يجيزه ومف ثـ يكوف ىذا النعى فى غير محمو متعيف الرفض.

 (181ػ ص12ػ س 18/2/1960سةؽ ػ جم27لسنة  20)الطعف رقـ

  التطميؽ لمزواج بأخرى . شرطو . اختبلؼ السبب فى ىذه الدعوى عف
السبب فى دعوى التطميؽ لعدـ اإلنفاؽ . عمو ذلؾ . إقامة الحكـ المطعوف فيو قضاءه 

فى حيف أف السبب فى  1920لسنة  25مف قانوف  6،  5،  4عمى أساس المواد 
 100المضافة بقانوف  1929لسنة  25مكرر مف قانوف  11الدعوى استند إلى المادة 

 خطأ . 1985لسنة 
 (24/5/1999جمسة  -ؽ "أحواؿ شخصية"  65لسنة  112)الطعف رقـ 
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 ( 6يــبدح ) 

تطميؽ القاضى لعدـ افنفاؽ يقل رءعيًا ولمزوج أف يراءل زوءت  إذا ثبت يسارر 
ـ يستعد لإلنفاؽ لـ تص  واستعد لإلنفاؽ فى أثناء العدة فإف لـ يثبت يسارر ول

 الرءعة.
  1985لسنة  100ىذه المادة لـ يتـ تعديميا بالقانوف رقـ . 

 
 انًزكـشح اإلٚعـبحٛخ

 . 1920لسنة  25تعميمات وزارة الحقانية لمقانوف رقـ  
لمزوج  أف الطبلؽ الذى توقعو المحكمة لعدـ اإلنفاؽ طبلؽ رجعى يجوز  -1

 دة.أف يراجع فيو ما دامت الزوجة فى الع
 أف جواز الرجعة مشروط بشرطيف :  -2

 ) أ ( ثبوت يساره بحيث يظف قدرتو عمى إدامة اإلنفاؽ عمييا نفقة مثميا .
)ب( استعداده لئلنفاؽ عمييا نفقة مثميا فإذا لـ يتوفر الشرطًاف لـ تصح 

 الرجعة .
 
 انتعهٛــك

  معدؿ ال 1920لسنة  25مف القانوف رقـ  5،  4ىذه المادة مرتبطة بالمادتيف
 .1985لسنة  100بالقانوف رقـ 

  تضمنت المادة النص عمى أف التطميؽ الذى كاف يوقعو القاضى عمى الزوج
الممتنع عف اإلنفاؽ إنما يقع طمقة رجعية طالما كاف بعد الدخوؿ وغير مسبوؽ 

أما لو كاف  بطمقتيف األمر الذى يكوف معو لمزوج الحؽ فى مراجعة زوجتو مف بعده
 .1كاف قد سبقتو طمقتيف فأنو يقع بائنًا بحكـ القانوف قبؿ الدخوؿ أو

  اشترط النص لصحة المراجعة التى تتـ مف جانب الزوج الذى طمقت عميو
 زوجتو بحكـ قضائى لعدـ اإلنفاؽ توافر شرطيف :

 أوليما : أف يثبت لمقاضى أنو قد أصبح موسرًا .
                                                           

 . 131الفرقة بيف الزوءيف ػ المرءل السابؽ ػ ص عمى حسب اهلل فى  1
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وذلؾ ال يكوف إال بأف  1وثانييما : أف يثبت استعداده لئلنفاؽ خبلؿ فترة العدة
يسدد ما تراكـ عميو مف ديف نفقة الزوجة أو أف يعرض مبمغ النفقة عمى المطمقة 
يداعو إحدى خزائف المحاكـ وعمى أف يصرؼ ليا دوف قيد أو شرط  عرضًا حقيقيًا وا 

 .2كما أف المراجعة الفعمية بالمباشرة الجنسية مما تصح بو الرجعة أيضاً 
  السابقيف ال تجوز معو الرجعة إذا أجراىا الزوج رغـ وتخمؼ أى مف الشرطيف

 تخمؼ إحداىما .
  فإذا خرجت الزوجة مف العدة بإقرارىا ال يستطيع الزوج مراجعتيا حتى لو

توافر مف جانبو الشرطًاف ألف العبرة بتوافرىما خبلؿ فترة العدة التى يجوز فييا لمزوج 
يبقى أمامو سوى مراجعتيا بعقد ومير مراجعة زوجتو المطمقة منو رجعيًا خبلليا وال 

 جديديف وبموافقتيا .
 3و أماـ المحكمة التى تقضى بياػة الزوج لزوجتػوز أف تتـ مراجعػويج. 
  ويجدر التنويو إلى أنو إذا اختمؼ الزوجيف فى صحة الرجعة فإف القوؿ يكوف

 لمزوجة بيمينيا فيما يتعمؽ ببقاء العدة أو انقضائيا .

 أحكــبو انُمـط

 ختبلؼ الزوجيف فى صحة الرجعة . القوؿ لمزوجة بيمينيا . العدة بالحيض ا
 حدىا األدنى ستوف يومًا .

 (28/5/2001جمسة  –ؽ  65لسنة  182)الطعف رقـ 

  إقرار المرأة بصحة الرجعة وبكونيا فى العدة وقت حصوليا . التزاميا بيذا
ف لـ يقترف بيمينيا . عم ة ذلؾ. عدـ نفاذ ىذا اإلقرار فى اإلقرار وال يقبؿ الرجوع فيو وا 

حؽ المطمؽ إال إذا حمفت اليميف عمى ذلؾ باعتباره صاحب المصمحة فى التمسؾ 
 بيذا .

 (28/5/2001جمسة  –ؽ  66لسنة  530)الطعف رقـ 

                                                           
 . 409ػ ص  1259أحكاـ األحواؿ الشخصية ػ محمد يوسؼ موسى ػ طبعة  1
 .422المستشار محمد الدءوى فى األحواؿ الشخصية لممصرييف المسمميف ػ ص  2
لسػنة  05قػـ راءل فى حؽ وأحواؿ مراءعة الزوج لزوءت  التعميؽ عمػى المػادة الخامسػة مػف القػانوف ر  3

 المعدؿ . 1202
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 1( 8يـــبدح ) 

إذا ءاء المفقود أو لـ يءئ وتبيف أن  حى فزوءت  ل  ما لـ يتمتل بها الثانى 
وؿ فإف تمتل بها الثانى مير عالـ بحيات  كانت لمثانى ما لـ يكف مير عالـ بحياة األ 

 عقدر فى عدة وفاة األوؿ.
  1985لسنة  100ىذه المادة لـ يتـ تعديميا بالقانوف رقـ . 

 انًزكـشح اإلٚعبحٛـخ

 لـ يرد بشأف النص تعميمات مف وزارة الحقانية.
 انتعهٛــك

  1929لسنة  25القانوف رقـ  مف 22،  21يعتبر ىذا النص مرتبط بالمادتيف 
رغـ صدورىا قبؿ صدور القانوف األخير حيث  1985لسنة  100المعدؿ بالقانوف رقـ 

يتناوؿ تنظيـ موقؼ زوجة المفقود فى حالة ظيوره حيًا بعد فقده والحكـ بموتو وقياـ 
زوجتو بعد الحكـ وانقضاء العدة بالزواج مف آخر ، وقد تضمنت المادة فرضيف ال 

 نيما أى حاؿ .يخرج ع
األوؿ : إذا كانت زوجة المفقود لـ تتزوج بغيره بعد الحكـ بموتو فيى لو فى 

 حالة ظيوره مف غير حاجة إلى عقد جديد .
: إذا كانت قد تزوجت بغير المفقود وبعد الحكـ بموتو وانقضاء عدتيا  الثاني

 ففى ىذه الحالة فروض أربعة :
بيا ، فيى لممفقود ويفرؽ بينيا وبيف إذا كاف الثانى قد تزوجيا ولـ يدخؿ  -1

 الزوج الثانى .
إذا كاف الثانى قد تزوجيا ودخؿ بيا فيى لو بشرط إال يكوف عالمًا أف  -2

 المفقود حى فإذا ثبت عممو كانت لممفقود وفرؽ بينيا وبيف الثانى.
إذا كاف الثانى عالمًا بحياة المفقود ودخؿ بيا أو لـ يدخؿ فيى لمزوج األوؿ  -3
 انى.دوف الث
 .1إذا كاف عقد الزواج الثانى فى عدة وفاة األوؿ فيى لممفقود -4
  وجدير بالذكر أف الشيادة عمى فقد المفقود يكفى فييا أف تكوف بالسماع أى

 . 2بالشيرة العامة أو السماع المستفيض

                                                           
 . 1202لسنة  05المادة السابعة أل يت بالمرسـو بقانوف رقـ  1
 . 003ػ ص  1291الفرقة بيف الزوءيف ، عمى حسب اهلل ػ طبعة  1
 . 093ػ ص  0محمد س ـ مدكور فى أحكاـ األسرة فى افس ـ ػ ءػ  2
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 ( 9يـــبدح ) 

ا إذا وءدت ب  عيبًا مستحكمًا ال ػلمزوءة أف تطمب التفريؽ بينها وبيف زوءه
  بعد زمف طويؿ وال يمكنها المقاـ مع  إال بضرر ػمكف البرء من  أو يمكف البرء مني

كالءنوف أو الءذاـ أو البرص سواء كاف ذلؾ العيب بالزوج قبؿ العقد ولـ تعمـ ب  أـ 
حدث بعد العقد ولـ ترضى ب  ، فإف تزوءت  عالم  بالعيب أو حدث العيب بعد العقد 

 د عممها ف  يءوز التفريؽ.ورضيت ب  صراحة أو داللة بع

  1985لسنة  100ىذه المادة لـ يتـ تعديميا بالقانوف رقـ . 
 

 انًزكـشح اإلٚعبحٛـخ

الفرقة لمعيب فى الرجؿ قسماف قسـ كاف معمواًل بو بمقتضى مذىب أبى حنيفة  
الرجؿ ألىمو وىى عيوب العنة والجب  بقربافوىو التفريؽ لمعيوب التى تتصؿ 

لحكـ فيو وفقو وقسـ جاء بو القانوف وزاده عمى ما كاف معمواًل بو والخصاء وباقى ا
 وىو التفريؽ بكؿ عيب مستحكـ ال تعيش الزوجة معو إال بضرر.

  ويستند حؽ الزوجة فى طمب التطميؽ لمعيب إلى عمـو القاعدة الشرعية
 القائمة "ال ضرر وال ضرار" وأف "الضرر يزاؿ" .

 
 انتعهٛـك

 ؽ فى طمب التطميؽ مف الزوج إذا وجدت بو عيبًا أعطى النص الزوجة الح
 . 1مستحكماً 

 والعيب ىو كؿ نقص بدنى أو عقمى فى أحد الزوجيف يمنع مف تحصيؿ 
 . 2مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية

  الزوج .بواستحكاـ العيب ىو وصؼ لو يدؿ عمى استدامتو 

                                                           
 0222لسػنة  1000دلػة بقػرار وزيػر العػدؿ رقػـ مف الئحػة المػ ذونيف المع 44 مف المادة 3 رةػراءل الفق 1

حيػػث أوءػػب عمػػى الػػزوءيف افقػػرار شػػفويًا أو كتابيػػًا بخموهمػػا مػػف األمػػراض التػػى تءيػػز التفريػػؽ ومػػف 
 أمثمتها العن  والءنوف والءذاـ والبرص وافيدز. 

 . 430عبد الرحمف تاج فى أحكاـ األحواؿ الشخصية فى الشريعة افس مية ػ ص  2
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 ر موضوعى يقدره ى زوالو أمػود العيب المستحكـ الذى ال يرجػوتقدير وج
 . 1قاضى الموضوع

  وقد وضع المشرع معيارًا الستحكاـ العيب فالعيب يكوف مستحكمًا إذا استحاؿ
وتقدير ىذا الزمف يعد مف مسائؿ الواقع  2البرء منو أو أمكف ذلؾ ولكف بعد زمف طويؿ

 . 3التى يستقؿ بتقديرىا قاضى الموضوع مستعينًا فى ذلؾ بأىؿ الخبرة والتخصص
 ضح أف المشرع لـ يحصر العيوب التى يجوز التفريؽ مف أجميا حيث والوا

وعمى ذلؾ فيى  4تضمنت المادة قاعدة عامة وذكرت بعض العيوب عمى سبيؿ المثاؿ
عند العقد بحيث ينفر بسببيا الزوج  5تتسع لكؿ العيوب التى تتوافر فى أحد الزوجيف

 .6لمودةاآلخر منو وال يحصؿ معيا مقصود النكاح مف الرحمة وا
 ويشترط لطمب التطميؽ لمعيب أربعة شروط ىى :  

أواًل : أف تجد الزوجة بزوجيا عيبًا مستحكمًا جسماني كمرض الجذاـ أو خمقي كمرض 
نفسي مستعصى أو جنسى كالعنو أو الجب أو الخصاء فإذا لـ يكف العيب 

 مستحكمًا فبل طبلؽ .
أو يمكف ذلؾ ولكف بعد مرور زمف  ثانيًا : إال يكوف مف الممكف البرء مف ىذا العيب

 طويؿ ، فإذا كاف يمكف البرء منو بعد زمف يسير فبل طبلؽ .
  . ويقدر استحكاـ العيب أىؿ الخبرة 

                                                           
 . 11/5/1210ؽ ػ ءمسة  51لسنة  12واؿ الطعف رقـ نقض أح 1
 . 300البرديسى فى األحواؿ الشخصية ػ ص  2
 . 141الط ؽ فى الشريعة افس مية والقانوف ػ احمد ال ندور ػ ص  3
 . 490أنور العمروسى فى أصوؿ المرافعات الشرعية ػ ص  4
د موضػػل الءمػاع سػػواء بعظػـ أو لحػػـ , مػف العيػػوب الءنسػية التػػى تصػيب الزوءػػة الرتػؽ : وهػػو انسػدا 5

والقرف : وهو مايشب  قرف الشار يبرز فى هذا الموضل يمنل االستعماؿ , والعفؿ : وهو لحػـ يبػرز مػف 
موضل الءماع يشػب  االدرة لمرءػؿ , واالفضػاء : وهػو اخػت ط المسػمكيف بػالمرأة , والبخػر : وهػو رائحػة 

 . نتنة تصدر مف الفرج
ػ  340ؽ ػ ص  33لسػنة  14ونقض أحػواؿ الطعػف رقػـ  100لمرءل السابؽ ػ ص عمى حسب اهلل فى ا 6

 . 00س 
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: أف تتضرر الزوجة بالعيب عمى نحو ال يمكنيا المقاـ مع الػزوج مػع قيػاـ العيػب  ثالثاً 
ه قاضى الموضوع بو ، ويستوي في الضرر أف يكوف ماديا أو معنويا ويقدر توافر 

 مستعينًا في ذلؾ بأىؿ الخبرة .
. فػػإذا كانػػت تعمػػـ أو  1: إال تعمػػـ الزوجػػة بالسػػبب قبػػؿ العقػػد أو ترضػػى بػػو بعػػده رابعػػاً 

 . 2رضيت بو فبل طبلؽ
  وتخمؼ أحد ىذه الشروط يترتب عميو سقوط حؽ الزوجة في التطميؽ ليذا
إال أف  4حؽ في طمب التطميؽكما أف ظيور العيب بعد الزواج يعطييا ذات ال 3السبب

أف الرضا بالحياة مع الزوج رغـ وجود العيب الذي حدث بعد العقد يسقط حؽ الزوجة 
في طمب الطبلؽ لمرضا داللة ومف ذلؾ ما قضت بو محكمة مغاغة الشرعية في 

."مف حيث أنو تبيف مف قرار المجمس  5حيث قالت 1933لسنة  25القضية رقـ 
ف أعميو قد حدث بو عيب ىو مرض الجنوف المطبؽ و الحسبي أف زوجيا المحجوز 

ذلؾ طمب تعييف المدعية قيما عميو وحيث أف ىذا يدؿ عمي أف المدعية  إزاءوكيميا 
وقد حدث عيب الجنوف المطبؽ بزوجيا قد عممت ورضيت بذلؾ العيب رضاء جعميا 

أنيا مكثت مة عميو بصفتيا زوجة لو وأيد ذلؾ الرضي تطمب بمساف وكيميا تعيينيا قي  
نحو تسعة سنيف لـ تطمب التفريؽ بينيا وبيف زوجيا لحدوث الجنوف بو وأيدت ذلؾ 
المدعية وأقرت بو أماـ المحكمة حيث أف سبب طبلقيا أنيا ال ترغب الطبلؽ لذات 

                                                           
 . 304ص  - 1251ط  –عمر عبد اهلل  –الشريعة االس مية فى األحواؿ الشخصية  1
 .ك ف تطالب  بالنفق  مثً  بعد حدوث العيب  2
  .011ص  – 1250ط  –بدراف أبو العينيف فى الزواج و الط ؽ فى افس ـ  3
 . 025ص  1س –مءمة المحاماة الشرعية  4
 11/0ونحف نرى أف المشرع قد أضاؼ شرطا خامسا لمحكـ بػالتطميؽ لمعيػب بمػا نػص عميػ  فػى المػادة  5

بػػيف الطػػرفيف قبػػؿ الحكػػـ  بعػػرض الصػػم  مػػف وءػػوب قيػػاـ المحكمػػة 0222لسػػنة  1مػػف القػػانوف رقػػـ 
م  عميهمػا مػرتيف عمػى األقػؿ تفصػؿ بينهمػا بالتطميؽ وبحيث أف كاف لهما ولػد وءػب تكػرار عػرض الصػ

ءػراء عػرض الصػم  إءػراءا وءوبيػا يترتػػب ػمػدة ال تقػؿ عػف ث ثػيف يومػا وال تزيػ د عمػى سػػتيف يومػا ، واا
بطػػ ف الحكػػـ إال أف المواعيػػد المنصػػوص عميهػػا مػػف قبيػػؿ المواعيػػد التنظيميػػة التػػى ال  تػػ عمػػى مخالف

يضا أنة ما كاف هناؾ مءػاؿ لمحاولػة الصػم  بػيف زوءػ  يترتب عمى مخالفتها ثمة بط ف و نحف نرى أ
تتضرر مف عػدـ وقاعهػا وزوج عنػيف أو مءبػوب المهػـ إال فػى حػاالت العنػة النفسػية ومػا شػابهها ممػا 

( مػف 3يتوافر مع  احتماؿ لمشفاء أو االصػ ح ، وعمػى وءػ  العمػوـ أءػازت الفقػرة الثانيػة مػف المػادة )
ستعانة ب خصائييف اءتماعييف فى إطػار محاولػة الصػم  بػيف الػزوءيف اال 0222( لسنة 1القانوف رقـ )

عمػػى أف يقػػدموا تقريػػرهـ خػػ ؿ خمسػػة عشػػر يومػػا ال تزيػػد ، وراءػػل فػػى أحكػػاـ الصػػم  التعميػػؽ عمػػى 
 المعدؿ .  1202لسنة  05مكرر ثانيا مف القانوف رقـ  11 ، 9المادتيف 
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األداء الذي  ,عمي زوجيا لـ يؤد ليا النفقة ماً نفسو بؿ ألف المدعي عميو بصفتو قي  
ت أنو لو أرحيا في أداء النفقة ال تطمب الطبلؽ وحيث أف نفسيا وقدر  إليوترتاح 

نصت عمي أنو ال يجوز التفريؽ إذا حدث لمزوج عيب 25/1920المادة التاسعة مف ؽ 
كالجنوف وعممت الزوجة ثـ رضيت بو صراحة أو داللة بعد العمـ بو وحيث أف رضاء 

المجمس  ريف مف قراالمدعية بذات العيب فيو العمـ وىو ثابت داللة وصراحة بما تب
 الحسبي وبما قررتو المدعية نفسيا أماـ ىذه المحكمة".
بحكـ قالت فيو  21/12/1933كما قضت محكمة األقصر الشرعية بجمسة 

عمي أف يشترط في العيب الذي يجيز  25/1920"نصت المادة التاسعة مف القانوف 
يشترط أنو داللة عمي  ال ترضي بو صراحة أوأزوجيا  فلمزوجة طمب التفريؽ بينيا وبي

ال يمكنيا المقاـ معو إال بضرر ومف حيث أف العتو ال يتحقؽ فيو ذلؾ إذ المعتوه أفيو 
شرعًا ىو قميؿ الفيـ مختمط الكبلـ ال يضرب وال يشتـ ومثؿ ىذا العيب ال تتضرر بو 

 اً الحالة وقبوليا ألف تكوف قيم هالزوجة وقد قرر وكيميا أنيا كانت قيمة عميو وىو بيذ
 عميو فيو رضا داللة بيذا العيب فميس ليا بعد ذلؾ طمب التفريؽ".

  وتعد إصابة الزوج بأحد العيوب الجنسية كالعنة أو الجب أو الخصاء مف
العيوب التى تجيز لمزوجة طمب التطميؽ وفؽ الشروط المنصوص عمييا بالمادة محؿ 

 .1التعميؽ
  مت خصيتاه ىو مف سُ والعنيف ىو مف ال يشتيي الجنس اآلخر ، والخصي

 عضوه التناسمي . استؤصؿأما المجبوب فيو مف 
  تياف الزوج لزوجتو ولو لمرة واحدة يسقط حقيا في طمب التطميؽ لمعيب وا 

 لبلستيفاء .
  ومف المشكبلت التى تثور في العمؿ ويتعيف التعرض لمناقشتيا حؽ زوجة

د عقـ الرجؿ مف العيوب الرجؿ العقيـ في التطميؽ عميو بسبب العقـ ، ومف ثـ ىؿ يع
عميؽ والتى تعطى الزوجة الحؽ فى طمب تالمستحكمة في مفيـو المادة محؿ ال

التطميؽ ونحف نرى أف العقـ يدخؿ ضمف العيوب التى يجوز بسببيا طمب التطميؽ 
ضرار بالزوجة الصالحة لئلنجاب والقادرة عميو خاصة مف لمعيب لذات العمة وىى اإل

                                                           
 طمب التطميؽ لمعيب إال ألحد تمؾ األسباب . 1202لسنة  05لـ يكف لمزوءة قبؿ صدور القانوف رقـ  1
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، إال أف قضاء حديث 1التناسؿ النكاح بالنسبة ليا وىوحيث تفويت أىـ مقاصد 
 لمحكمة النقػض ذىب مذىبا أخر مؤداه أف عدـ قدرة الزوج عمى اإلنجاب ليس مبرراً 

إال إذا اقترف ذلؾ بعيب أخر ال يمكف لمزوجة  2نساف فى ذلؾلمتطميؽ إذ ال دخؿ لئل
 . 3المقاـ معو إال بضرر

 إذا أقامت الزوجة  أنوارة إلى ػإلشوب الجنسية يتعيف اػوفى خصوص العي
وب ػوى بطمب التطميؽ عمى الزوج إلصابتو بأحد العيوب التى تتعمؽ بقربانيا )العيػالدع
 ية( كالعنو أو الخصاء وجب التفرقة بيف فرضيف .ػالجنس

باتفػاؽ  –إذا كانت المدعية ثيبًا عند رفػع الػدعوى وثبتػت ثيوبتيػا قبػؿ الػزواج  -األوؿ :
ى تزوجيػا ثيبػًا ، وادعػت الزوجػة إصػابة أ –بطريؽ الطب الشرعى الطرفيف أو 

ألف الظػػاىر وىػػو الػػزوج قبػػؿ الػػدخوؿ فػػالقوؿ فػػى ىػػذه الحالػػة قػػوؿ الػػزوج بيمينػػو 
، أمػػػا إذا ادعػػػت إصػػػابتو بعػػػد الػػػدخوؿ بيػػػا وتحققػػػت الشػػػروط ثبوتيػػػا يشػػػيد لػػػػو 

 . 4األربعة السالفة طمقت عميو بغير يميف
ة أىػػؿ الخبػػرة أو باتفػػاؽ الػػزوجيف أف الزوجػػة بكػػرًا ، وادعػػت إذا ثبػػت بواسػػط -الثػػانى :

الزوجة أف بالزوج عيبًا يتعمؽ بقربانيا فإذا اقر بو الزوج أو ثبت العيب بواسطة 
أىؿ الخبرة الذى تحيؿ المحكمة الػزوج إلػييـ وجػب عمػى المحكمػة إميػاؿ الػزوج 

و أمػػا إذا  6اؿفػإذا عػادت الزوجػة بعػد انقضػاءىا بكػرًا طمقػت فػى الحػ 5مػدة سػنة
, فػض بكارتيػا بغيػر وقػاع أنػو فضػت دعواىػا إال إذا ادعػت عادت بعدىا ثيبػًا رُ 

 . 7فإف القوؿ فى ىذه الحالة يكوف قوؿ الزوج بيمينو

                                                           
مصطفى شمبى فى أحكاـ األسرة فى افس ـ  –رضى اهلل عن   –وهى فتوى منسوب  لعمر بف الخطاب  1

 . 591ص  – 1200ط  –
 . 04/2/1229ءمسة  –ؽ  90لسنة  010نقض الطعف رقـ  2
 . 02/10/1220ءمسة  –ؽ  94لسنة  450نقض الطعف رقـ  3
 المذكرة افيضاحية لمنص . راءل 4
 .00/4/1224ءمسة  -ؽ  95لسنة  41نقض الطعف رقـ  5
والطعػف  02/9/1219ءمسػة  – 1213لسػنة  0450راءل حكػـ محكمػة شػماؿ القػاهرة فػى القضػية رقػـ  6

 .  1309ص – 12/11/1205ءمسة  –ؽ 33لسنة  14بالنقض رقـ 
 . 1/10/1250ءمسة – 1250سنة ل 302راءل حكـ محكمة ءنوب القاهرة فى القضية رقـ 7
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  فإذا أفاد الطبيب أف الزوج ال يرجى شفاءه إال بعد زمف طويؿ طمقت عميو
زوج مدة السنة بفصوليا الزوجة فى الحاؿ ، أما إذا أفاد بإمكاف شفاءه وجب إمياؿ ال

 األربعة .
 1والسنة المقصودة ىنا ىى السنة الشمسية )الميبلدية( وليست السنة اليجرية. 
 ويسقط منيا فترات  2ويبدأ احتساب السنة المذكورة مف تاريخ رفع الدعوى

 . 3مرض الزوج أو الزوجة التى يتعذر معيا ممارسة المعاشرة الزوجية
 ؿ لو مرة أخرى إال بموافقة الزوجة ألنو بمضى فإذا انقضت السنة فبل يؤج

 . 4السنة يثبت لمزوجة حؽ التفريؽ
وفػػػى شػػػأف تطميػػػؽ الزوجػػػة إلصػػػابة الػػػزوج بػػػالعجز الجنسػػػى تقػػػوؿ محكمػػػة جنػػػوب 

تجيز لمزوجة أف تطمب التفريؽ  1920لسنة  25 مف القانوف9 اىرة "وحيث أف المادةػالق
كمًا ال يمكػف البػرء منػو بعػد زمػف طويػؿ وال بينيا وبيف زوجيا إذا وجدت بػو عيبػًا مسػتح

. سواء كاف ذلؾ العيب بػالزوج قبػؿ العقػد ولػـ تعمػـ بػو أـ  يمكنيا المقاـ معو إال بضرر
يسػتعاف بأىػؿ الخبػرة فػى العيػوب أنػو حدث بعد العقد ولـ ترضػى بػو . وأضػافت المػادة 

وإلثبػػػات العنػػػة  التػػى يطمػػػب الفسػػخ مػػػف أجميػػػا والتفريػػؽ لمعنػػػة محػػؿ اتفػػػاؽ بػػػيف الفقيػػاء
أنػو ا سنة يثبت فييا أنو لـ يقػرب زوجتػو ممػا مفػاده ػوالخصاء البد مف تأجيؿ الزوج فيي

ال يجػػوز الحكػػـ بػػالتفريؽ ليػػذا العيػػب قبػػؿ مػػرور سػػنة مػػف تػػاريخ طمػػب الزوجػػة لمطػػبلؽ 
ت ألكثػر مػف ػوتأجمػ 9/6/1983ومتى كاف ذلػؾ وكانػت الػدعوى الماثمػة قػد أقيمػت فػى 

ة المػدعى لمطػب الشػرعى لمكشػؼ الطبػى أربػع مػرات ولػـ يحضػر ػحكمػنة وأحالػت المػس

                                                           
قاؿ بالسنة الشمسية أبى الحسف عف أبى حنيفة زيادة فى االحتياط لمزوج بحسباف أف السػنة الشمسػية  1

يومػػا تقريبػػا وراءػػل فػػى الخػػ ؼ حػػوؿ  453وتزيػػد عػػف السػػنة الهءريػػة التػػى عػػدد أيامهػػا يومػػًا  495
لحػديث أحكػاـ األحػواؿ الشخصػية فػى ومف الفق  ا 911ص - 0ج –مقصود السنة حاشية ابف عابديف 

وزكػى الػديف شػعباف  331فقػرة  – 442ص  -1259طبعػة  –محمػد يوسػؼ موسػى  – افس ميالفق  
وعبد الرحمف تاج الديف فى أحكػاـ األحػواؿ  341ص – 1293فى األحكاـ الشرعية لألحواؿ الشخصية ط

 –ؽ  33لسػػنة  14قػػـ وراءػػل نقػػض الطعػػف ر  432ص – 1255ط افسػػ ميةالشخصػػية فػػى الشػػريعة 
ص  – 12/11/1205ءمسػػة  –ؽ 34لسػػنة  1والطعػػف رقػػـ  00س – 340ص – 11/0/1209ءمسػػة 
 .  01س  -ؽ  39لسنة  02والطعف رقـ  09س  – 1309

 . 00س  – 340ص  – 11/0/1209ءمسة  -ؽ  33لسنة  14نقض الطعف رقـ  2
 . 00/4/1224ءمسة  -ؽ  95لسنة  41نقض الطعف رقـ  3
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وكاف الثابت أف المدعية قد فض غشاء بكارتيػا جراحيػا بمعرفػة طبيػب . فػإف المحكمػة 
 10بلؽ بػػائف طبقػػًا لممػػادة ػتطمػػئف إذ تقضػػى بػػالتفريؽ بػػيف المدعيػػة وزوجيػػا لمعيػػب بطػػ

 .1مف القانوف سالؼ الذكر"
ىرة فى حكـ أخر ليا "ومف حيث أف المحكمة كما تقوؿ محكمة جنوب القا

قضى غيابيًا وقبؿ الفصؿ فى الموضوع بندب مصمحة الطب الشرعى  أصدرت حكماً 
لتوقيع الكشؼ الطبى عمى المدعية والمدعى عميو لبياف ما إذا كانت المدعية قد أزيمت 

مف عدمو  بكارتيا بعضو التناسؿ أـ ال ، وما إذا كانت لديو قدرة عمى مباشرة النساء
ذ باشرت مصمحة الطب الشرعى المأمورية المبينة بمنطوؽ حكـ المحكمة ….. الخ وا 

بيف أف ت)……( وقدمت تقريرا انتيت فيو إلى نتيجة مؤداىا أنو مف الكشؼ عمى 
تشوىات خمقية أو إصابية والغشاء البكرى  أيةالمنطقة التناسمية عادية وخالية مف 

أف المذكورة بكرًا  أى –قديمة أو حديثة وفتحتو ضيقة  اثر لتمزقات أىمف  خالى تماماً 
، ولما كاف ذلؾ وكاف المقرر فى ىذا المذىب أنو إذا ادعت الزوجة عمى زوجيا أنو 
عنيف وأنو ال يستطيع مباشرتيا بسبب ىذا العيب وثبت أنيا ال زالت بكرًا ، أو أنو لـ 

ذا كاف إ ربعة المختمفة مايصؿ إلييا فيؤجمو القاضى سنة يتبيف بمرور الفصوؿ األ
عجزه عف مباشرة النساء لعارض يزوؿ أو لعيب مستحكـ ، وبدء السنة مف يـو 
الخصومة، إال إذا كاف الزوج مريضًا أو بو مانع شرعى أو طبيعى كاإلحراـ والمرض 
فتبدأ مف حيف زواؿ المانع ، وال يستطيع معو الوقاع ، فإف انقضت السنة وعادت 

صرة عمى طمبيا ألنو لـ يصؿ إلييا طمقت ، لما كاف ذلؾ وكاف ضى مُ الزوجة إلى القا
الثابت مف تقرير الطب الشرعى أف المدعية ما زالت بكرًا تحتفظ بمظاىر العذرية التى 

ف المدعى عميو لـ يحضر بالطب الشرعى ، أينتفى معيا القوؿ بحدوث معاشرة ، و 
ا كانت عضوية دائمة أـ أف ما بو ومف ثـ فمـ تقؼ المحكمة عمى سبب العنة ، وما إذ

مف عوامؿ نفسية ، بما يفيد أنيا عنة مؤقتة يمكف زواليا بزواؿ بواعثيا  مف عيب ناتجاً 
مما قد يميد إلمكانية استرجاع المدعى عميو القدرة عمى الجماع ، ومف ثـ تقضى 

 المحكمة بإمياؿ المدعى سنة أربع فصوؿ مختمفة .
 داء العنة عمى وجو الخصوص فأنو يجب وفى شأف ثبوت إصابة الزوج ب

التفرقة بيف ما إذا كانت العنة التى يعانى منيا الزوج ىى مف نوع العنة العضوية أـ 
النفسية ففى الحالة األولى وىى ما إذا ثبت إصابة الزوج بالعنة العضوية فإذا أفاد 

يو الزوجة فى الطبيب بأنو ال يرجى شفاء الزوج منيا أبدًا أو بعد زمف طويؿ طمقت عم
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الحاؿ، أما إذا أفاد الطبيب بإمكاف شفاء العنة العضوية وجب إمياؿ الزوج مدة السنة، 
أما فى حالة ثبوت أف مرض الزوج ىو العنة النفسية وجب إمياؿ الزوج مدة السنة 
سواء تضمنت إفادة الطبيب إمكانية الشفاء منيا مف عدمو إذ ال يجوز التطميؽ عمى 

 . 1لعنة النفسية دوف إميالوالزوج المصاب با
 وجوب تطميؽ الزوجة دوف إمياؿ فى حالة ثبوت إصابة الزوج  ونحف نرى

ذلؾ أف العمؿ قد كشؼ عف استحالة شفاء الزوج مف العنة النفسية بعد  2بالعنة النفسية
وصوؿ الخبلؼ بيف الزوجيف إلى ساحات المحاكـ واتياـ الزوجة صراحة لمزوج فى 

ـ القضاء بعدـ القدرة عمى إتيانيا ومعاشرتيا وىو ما يستحيؿ معو صحيفة الدعوى وأما
مف بعد ذلؾ استعادة قدرتو عمى معاشرة تمؾ  –مف الوجية العممية  –عمى الزوج 

الزوجة ، خاصة وقد لوحظ أف التقارير الطبية التى ترد لممحاكـ منتيية إلى إصابة 
لشاكية ومساعدتيا لمزوج لمتغمب الزوج بالعنة النفسية تشترط ضرورة تعاوف الزوجة ا

عمى مرضو وىو ما يستحيؿ عمبًل بعد وصوؿ الزوجيف إلى ساحات القضاء عمى ما 
 قدمنا .
  ذا كانت زوجة العنيف بيا ىى األخرى عيب يمنع مف قربانيا ال يفرؽ وا 

 القاضى بينيما لوجود المانع مف جيتيا أيضًا وال يؤجؿ لمعنيف إذ ال معنى لو .
  إال أف  3البكارة والثيوبة بأىؿ الخبرة تعرؼ أيضًا بشيادة امرأتيفوكما تعرؼ

العمؿ جرى عمى االستعانة بأىؿ الخبرة ) الطب الشرعى( لبياف العيوب التى تصيب 
دب ميمتو وانتيى إلى سبلمة الزوج عضويًا حكمت تالرجؿ فإذا باشر الطبيب المن

 . 4المحكمة برفض الدعوى
 بالعيوب التى تجيز فسخ الزواج  5كؿ أو بأخرومف المباحث ذات الصمة بش

التساؤؿ عف حدود حؽ الزوج فى طمب فسخ عقد الزواج إذا ما تكشؼ لو بعد انعقاد 
                                                           

نة ػلسػػ 1والطعػػف رقػػـ  00س – 340ص – 11/0/1209ءمسػػة  –ؽ  33لسػػنة  14نقػػض الطعػػف رقػػـ  1
 . 01س  –ؽ  39لسنة  02والطعف رقـ  09س  – 1309ص  – 1205 / 11 / 12ءمسة  –ؽ  34

والطعف  1009ص  – 01/10/1210ءمسة  –ؽ  51لسنة  51الطعف رقـ  -ممى –قارف نقض أحواؿ  2
 . 032ص  – 02/4/1213ءمسة  –ؽ  32لسنة  110رقـ 
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 . 00/3/1212ءمسة  –كمى شماؿ القاهرة  – 1215لسنة  1انظر الحكـ رقـ  4
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العقد أف زوجتو ثيبًا غير عذراء رغـ إقرارىا فى وثيقة الزواج عمى خبلؼ الحقيقة إنيا 
 البكر الرشيد وىؿ ىذا الوصؼ يعد عيبًا يجيز لمزوج فسخ العقد .

  نحف نرى أف ثيوبة الزوجة ليست مف قبيؿ العيوب المنصوص عمييا فى و
المادة محؿ التعميؽ والتى اعد عقد الزواج إلثباتيا و بالتالي فإف إقرار الزوجة بصمب 

 .1وثيقة الزواج بأنيا بكر حاؿ كونيا ثيبًا ال يعد مف قبيؿ التزوير المعاقب عميو قانوناً 
 1تطبيؽ عمبًل بالمادة الثالثة مف القانوف رقـ والراجح بالفقو الحنفى واجب ال 
أنو ال يثبت فى الزواج خيار العيب سواء جعؿ الخيار لمزوج أو لمزوجة ،  2000لسنة 

فإذا اشترط الزوج فى العقد شفاىو أو كتابة جماؿ المرأة أو بكارتيا أو سبلمتيا مف 
عقد صحيح والشرط العيوب أو اشترطت المرأة سبلمتو مف األمراض أو العاىات فال

و الخيار فى فسخ العقد ػباطؿ حتى إذا وجد أحدىما صاحبو بخبلؼ ما اشترط فميس ل
أو نحوه عمى نحو ما ىو  و إنما يكوف الخيار بشروطو لممرأة إذا وجدت زوجيا عنيناً 

وعمى ذلؾ فأنو إذا تزوج الرجؿ مف  2منصوص عميو فى المادة التاسعة محؿ التعميؽ
بكر ثـ تبيف لو بعد الدخوؿ أنيا ثيبًا فميس مف حقو طمب فسخ الزواج امرأة عمى أنيا 
ينحصر أثر ذلؾ فى خصوص المير ، فيمزمو كؿ المير ألف المير  ليذا السبب حيث

ألمرىا عمى الصبلح بأف زالت بكارتيا بوثبو  رع لمجرد االستمتاع دوف البكارة وحمبلً شُ 
فإذا ىى  اً مير المثؿ عمى أنيا بكر  أو حيض شديد ، فإف كاف قد تزوجيا بأزيد مف

غير بكر ال تجب الزيادة ألنو قابؿ الزيادة بما ىو مرغوب فيو ، وقد فات فبل يجب ما 
 . 3قوبؿ بو ، وال يثبت بتخمؼ شرط البكارة فسخ العقد

  وتثبت بكورة المرأة أو ثيوبتيا بشيادة أىؿ الخبرة مف األطباء ، كما تثبت
 ، والثقتاف أحوط وأوثؽ .شرعًا بشيادة امرأة ثقة 

 تتفرع  عقد الزواج أو حؿ رابطة الزوجية انحبلؿا كانت طرؽ ػوعمى ذلؾ ولم
الزواج بالطبلؽ ال  انحبلؿا ىو الفسخ وكاف ػإلى طريقتيف أوليما ىو الطبلؽ وثانييم

                                                                                                                                                               

( مػػف  44 بتعػػديؿ الئحػػة المػػ ذونيف وقػػد تنػػاوؿ فػػى مادتػػ  األولػػى تعػػديؿ المػػادة ) 0222لسػػنة  1000
عمػػى نحػػو يتنػػاوؿ تقريػػر حػػؽ الػػزوءيف فػػى أف يشػػترطا فػػى عقػػد  1255الئحػة المػػ ذونيف الصػػادرة عػػاـ 

 الزواج شروطا اورد أمثمة لها هو ما حدا بنا إلى تناوؿ األمر فى هذا الموضل . 
 .23ص  - 01/3/1252ءمسة  –ؽ  02لسنة  392انظر نقض ءنائى الطعف رقـ 1
وراءػل نقػض أحػواؿ الطعػف  . 14ص – 1201ط  –قدرى باشا  –أحواؿ افنساف مرشد الحيراف لمعرفة  2

 . 0220/  0/  2ءمسة  –ؽ  90لسنة  092
 . 31ص  – 3و ج  439ص  – 0ج  –حاشية ابف عابديف  3
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يرد إال عمى عقد زواج استوفى شروط انعقاده و صحتو أي ال يرد إال عمى عقد زواج 
لبطبلنو لعيب شاب شروط انعقاده  ف أف فسخ الزواج إنما يكوف أثراً صحيح عمى حي

ال يبطؿ عقد  –عمى ما تقدـ القوؿ  -أو صحتو ولما كاف الفقو الحنفى فى الراجح فيو 
كونيا بالزواج لثبوت ثيوبو الزوجة عمى خبلؼ الثابت بعقد الزواج مف بياف متعمؽ 

قاص ما يعد زائدا عف مير مثميا حاؿ بكرًا وغاية ما يعتمده فى ىذا الخصوص ىو إن
ثبوت ذلؾ دوف أف يمتد اثر ثبوت الثيوبة إلى صحة العقد ، ومؤدى ذلؾ أنو يتعيف 
نما عميو  عمى الزوج فى ىذه الحالة عدـ المبادرة إلى تطميؽ الزوجة بإرادتو المنفردة وا 

تطميؽ  إقامة الدعوى بطمب إنقاص الصداؽ بعد ثبوت الثيوبة ذلؾ أف مبادرتو إلى
الزوجة تجعؿ دعواه بإنقاص الصداؽ عمى غير محؿ إذ ستكوف عبلقة الزوجية قد 

 انقضت بالطبلؽ الواقع منو .
  بتعديؿ الئحة المأذونيف  2000لسنة  1727ولما كاف قرار وزير العدؿ رقـ

مف البلئحة القديمة  33قد عدؿ المادة  4/1/1955الصادرة بقرار وزير العدؿ المؤرخ 
بصر الزوجيف أو مف ينوب عنيما بما يجوز أوجب معو عمى المأذوف أف يُ عمى نحو 

مثؿ جواز االتفاؽ  1أمثمو ليا أوردليما االتفاؽ عميو فى عقد الزواج مف شروط خاصة 
عمى عدـ االقتراف بأخرى إال بأذف كتابى مف الزوجة أو االتفاؽ عمى تفويض الزوجة 

ما تـ االتفاؽ عميو فى المكاف المعد  ثـ أوجب عمى المأذوف أف يثبت 2فى الطبلؽ
أخر  اتفاؽى ألذلؾ بوثيقة الزواج سواء مف أمثمة االتفاقات التى أوردىا المشروع أو 

بينيما طالما أنو ال يحؿ حرامًا أو يحـر حبلاًل فإف مؤدى ذلؾ أف المشرع يكوف قد فتح 
لمصالحو مف الشروط  خر ما يراه محققاً األالباب أماـ الزوجيف ليشترط كؿ منيما عمى 

ف ضابط االعتداد بالشرط الوارد بالوثيقة فى ىذه الحالة ىو اتفاقو مع إحكاـ الشرع أو 
 عمى نحو ال يحـر معو الشرط حبلاًل أو يحؿ حرامًا .

  عمى نحو ال يحـر  اإلسبلميوتكييؼ الشرط وتقدير مدى اتفاقو مع الشرع
 –ة قانونية تضطمع بيا عند الخبلؼ تعد فى ىذه الحالة مسأل اً حبلاًل أو يحمؿ حرام

 محكمة الموضوع وتخضع فييا لرقابة محكمة النقض .

                                                           
الزواج المقترف بالشرط هو ما يصدر في  افيءاب منفصؿ عف التعميؽ عمى شرط أو التقيد بوقت ولكن   1

افيءاب يتحقؽ وقت التمفظ ب  والشرط المقترف ب  لػيس ءػزءا منػ  بػؿ ذكػر ليفيػد أمػرا مقترف بشرط ، ف
 زائدا عما تفيدر الصي ة .

 ممحؽ الكتاب . –بتعديؿ الئحة الم ذونيف  0222لسنة  1000أنظر قرار وزير العدؿ رقـ  2
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  يتعيف اإلشارة إلى أف استحداث المشرع ليذا التنظيـ إنما يستند إلى ما تجتمع
األربعة مف جواز اقتراف عقد الزواج بالشروط إال أف التساؤؿ  اإلسبلميةعميو المذاىب 

ذى يتعيف الرجوع إليو فى حالة الخبلؼ حوؿ شرط يثور عف المذىب الفقيى ال
اشترطو أحد الزوجيف وخالفو الزوج اآلخر وقد يرد عمى ذلؾ بأف المشرع قد أورد 
الضابط الذى يغنى عف الرجوع إلى مذىب فقيى بعينو لتحديد شرعية الشرط مف 
ال عدمو وىو ما أورده بنص المادة مف إجازة إضافة الزوجيف لما يرياه مف شروط 

السؤاؿ يعاود الظيور فى حالة الخبلؼ حوؿ تحديد إال أف  1تحؿ حرامًا أو تحـر حبلال
ما إذا كاف الشرط يحؿ حرامًا أو يحـر حبلاًل ولنضرب لذلؾ مثاال فى اتفاؽ الزوجيف 
أو اشتراط الزوج عمى الزوجة إال تعمؿ بعد انتياء دراستيا إال أف الزوجة التحقت 

ال  –مف ثـ  –مف األمور المباحة شرعًا واف عمميا  المرآةبالعمؿ محتجة بأف عمؿ 
مف الئحة المأذونيف األمر الذى يكوف معو  33يحمؿ حرامًا وفقًا لما ورد بالمادة 

االلتزاـ ال تعمؿ مما يحـر حبلاًل بما يعطييا الحػؽ فى مخالفتو وعدـ أاشتراط الزوج ب
 بالشروط .

 1ة مف مواد إصدار القانوف رقـ أف مقتضى حكـ المادة الثالث ونحف نرى 
مف حيث الرجوع إلى القوؿ الراجح فى المذىب الحنفى فى كؿ حالة يخمو  2000لسنة 

فييا قانوف األحواؿ الشخصية مف نص منظـ لممسالة وجوب الرجوع إلى القوؿ الراجح 
فى المذىب المذكور فى خصوص الخبلؼ حوؿ الشروط التى يشترطيا الزوجاف فى 

 واج مما لـ يورده المشرع بالوثيقة مف حيث تحديد حميتيا أو حرمتيا .وثيقة الز 

  ويتعيف اإلشارة إلى أف الفقو الحنفي يرى أف الشروط الصحيحة والمعتبرة ىي
منو وتكوف متفقو مع مقتضاه أو ورد  يقتضييا العقد عمى نحو تعد معو جزءاً التى تمؾ 

الشرط عندىـ ىي التى تحتاج بيا الشرع أو جرى بيا عرؼ وعمى نحو تكوف صحة 
 الزوجة أف تطمؽ نفسيا أو يكوف والد الزوج كفيبلً  كاشتراطإلى دليؿ يثبت االلتزاـ 

بالمير والنفقة أما الشرط غير الصحيح عندىـ فيو كؿ شرط ال يكوف مف مقتضى 
لمقتضاه ولـ يقـ دليؿ مف الشارع عمى وجوب الوفاء بو مف نص أو  العقد وال مؤكداً 

 . 2رؼ مشيور كشرط إال يتزوج عمييا أو إال يخرجيا مف بمدىاعُ  أثر أو

                                                           
، وقػػد  "حػؿ حرامػاحػـر حػ ال أو أ اً شػروطهـ إال شػرط دقولػ  "المسػمموف عنػػ يػروى عػف النبػى محمػد  1

 روى الترمذى أن  حديث مف مرتبة الحسف ألن  روى مف عدة طرؽ وفى بعضها ضعؼ .
 وما بعدها . 022ص  – 1201أبو زهرة فى محاضرات فى عقد الزواج وآثارر ط  2
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  وحكـ مخالفة الشرط الصحيح عندىـ ىو حمؿ المخالؼ عمى تنفيذه دوف أف
 يثبت لممشترط لصالحو حؽ طمب الفسخ .

  وحكـ مخالفة الشرط غير الصحيح عندىـ ىو إلغاء الشرط مع 
 .1صحة العقد

  دليؿ  و عدـ االلتزاـ بالشرط حتى يوجدعند الحنفية ى األصؿوعمى ذلؾ فإف
أو عرؼ يثبت االلتزاـ أو يكوف واضحا بجبلء أنو يعد جزء  أو قياسشرعى مف نص 

وعمى  2فالشرط الذى ليس لو دليؿ خاص يثبت حجتو يمغى ، مف العقد ومف مقتضاه
 الالزوج مف بمدىا  ينقمياذلؾ فإف مخالفة الزوج الشتراط الزوجة فى عقد الزواج إال 

وفؽ المذىب الحنفى  –الزوجة الحؽ فى طمب فسخ العقد لمخالفة الزوج لمشرط  يعطى
نما –  إقامةيكوف الحكـ فى ىذه الحالة ىو بطبلف الشرط وصحة العقد باعتبار أف  وا 

سكف مالزوجيف فى معيشة مشتركة ىى مف مقتضيات عقد الزواج وطاعة الزوجة فى ال
بما يجعؿ ذلؾ  3ؿ شرعى عمى جواز الخروج عميوالذى يعده الزوج لمسكف لـ يرد دلي

 الشرط مف الشروط غير الصحيحة .

  ف البياف أف جواز االشتراط فى عقد الزواج ىو حكـ مقرر لصالح عوغنى
عمى ما تقدـ فإف وصؼ  وترتيباً  اآلخردوف  حدىماإكبًل مف الزوجيف فبل يقتصر عمى 

 ال يعطىأف تكوف بكرًا  العقدج فى الزوجة فى عقد الزواج بالبكورة أو اشتراط الزو 
الزوجة عمى خبلؼ ما ثبت فى الوثيقة  ةثيوب ما ثبتت إذالمزوج حؽ طمب فسخ العقد 

حؽ الزوج فى  وال يزيد 4يصح فى ىذه الحالة العقد ويبطؿ الشرط إذمف كونيا بكرًا 
ر تقدي البكورة محؿ اعتبار عند إذا كانتالمير  بإنقاصالحالة عف المطالبة  ىذه

 . 5المير عمى تفصيؿ فقيى يخرج عف ىذا المقاـ

                                                           
 وما بعدها . 154ص  – 1200ط  –مصطفى شمبى فى أحكاـ األسرة فى افس ـ  1
 – 4ج –اـ مالكماؿ بف اله –وفت  القدير عمى الهداية  ، ا بعدهاوم 3ص – 5ج -ىالمبسوط لمسرخس 2

 وما بعدها . 150ص
 وما بعدها . 09ص – 1291ط –الشخصية  األحواؿالشريعة افس مية فى  أحكاـاهلل فى  عمر عبد 3
ونحػػف نػػرى انػػ  يءػػوز لمػػزوج فػػى هػػذر الحالػػة إقامػػة الػػدعوى ضػػد الزوءػػة بطمػػب التعػػويض اذا تكاممػػت  4

 مف القانوف المدنى . 194المسئولية التقصيرية وفقا لما هو منصوص عمي  بالمادة  عناصر
عبػػد  –الشخصػػية فػػى الشػػريعة افسػػ مية  األحػػواؿ أحكػػاـانظػػر فػػى تػػ ثير تخمػػؼ شػػرط البكػػورة مؤلػػؼ  5

 . 153ص  – 1255ط –الرحمف تاج 
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  رط يحمؿ حرامًا أو يحـر ػوجد الموثؽ أف الش إذاإلى أنو  اإلشارةكما يتعيف
إلى القضاء  األمرويكوف لممتضرر مف الزوجيف رفع  إثباتوحبلاًل فعميو االمتناع عف 

لوقوؼ عمى الشرط والذى يختص ببحث طبيعة الشرط وا بإضافةالموثؽ  إلزاـبدعوى 
كاف يتفؽ مع الضابط الذى اعتمده القوؿ الراجح فى المذىب الحنفى وىو أف  إذاما 

يكوف مف الشروط الصحيحة ، كما يكوف لمف يرى مف الزوجيف أف الشرط المتفؽ 
عميو يحـر حبلاًل أو يحمؿ حرامًا أف يقيـ الدعوى مختصمًا الطرؼ اآلخر والموثؽ 

 .مف الوثيقة  هو ومح الشرط بإبطاؿبطمب الحكـ 
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 طـبو انُمـأحك

  النفقة  بأحكاـ 1920لسنة  25مف القانوف رقـ 10و9مؤدى نص المادتيف
الشخصية أف المشرع جعؿ لمزوجة حؽ طمب التفريؽ مف  األحواؿوبعض أحكاـ 

، أو بعد زمف طويؿ بحيث  أصبلً عيب مستحكـ ال يمكف البرء منو  ثبت بوالرجؿ أف 
مع زوجيا إال بضرر أما العيوب التى تجيز الفرقة فمـ يذكرىا  ةاإلقاملمزوجة  ال يتسنى

بأىؿ الخبرة لبياف مدى استحكاـ المرض ومدى  االستعانةعمى سبيؿ الحصر مخواًل 
مع وجوده ، وتقدير ذلؾ مما يدخؿ فى سمطة محكمة  اإلقامةالضرر الناجـ عف 

أصاب  إذاحكـ ال وال يعيبسائغة  أسبابالموضوع متى كاف قضاءىا يقـو عمى 
ذاالنتيجة وذكر مادة فى القانوف غير منطقية .  كاف ذلؾ وكاف الحكـ المطعوف فيو  وا 

قضى بالتطميؽ بناء عمى ما أورده بمدوناتو مف تقرير الطب الشرعى مف "أف الحالة 
ف كانت  مف أسباب العنة العضوية الدائمة إال  ال تعتبرالتى يعانى منيا الطاعف وا 

إلى أنو  باإلضافةدرجة مف القصور الجنسى تتمثؿ فى سرعة القذؼ تؤدى إلى  أنيا
يعانى مف حالة عنو نفسية وأف شفاء حالتو أمر عسير المناؿ كما أف االتصاؿ 
الجنسى غير الكامؿ أو االتصاؿ المبتور بيف الزوجيف يسبب لمزوجة توترًا عصبيًا 

يعرض صحتيا لمخطر شديدًا قد يتطور إلى حدوث تغيرات عصابية وجسمانية وقد 
حصؿ اتصاؿ جنسى بينيا وبيف  إذاوأف ىذه الحالة تصيب المطعوف ضدىا بضرر 
زوالو وال تعيش معو المطعوف  ال يرجىالطاعف" واستخمص مف وجود عيب بالطاعف 

قبؿ التفريؽ وىو مف الحكـ استخبلص  اإلمياؿمعو  وال يشترطضدىا إال بضرر شديد 
ويكفى لحمؿ  إليوفى األوراؽ ويؤدى إلى ما انتيى  موضوعى سائغ لو أصمو الثابت

الغير  1929لسنة  25مف القانوف رقـ 6قضائو وال عميو بعد ذلؾ أف ذكر المادة 
 قة ويكوف النعى برمتو عمى غير أساس .بمنط

 (19/11/1991جمسة –ؽ  59لسنة  30)الطعف رقـ 

  1920لسنة  25مفاد نص المادتيف التاسعة والحادية عشر مف القانوف رقـ 
ى بو قضاء ر ج وعمى ما –الشخصية يدؿ  األحواؿالنفقة وبعض مسائؿ  أحكاـبشأف 
أف المشرع جعؿ لمزوجة حؽ طمب التفريؽ مف الزوج أف ثبت بو عيب  – المحكمةىذه 

معو إال  اإلقامةيتسنى ليا  يمكف البرء منو إال بعد زمف طويؿ بحيث ال مستحكـ ال
لمفرقة فمـ يذكرىا عمى سبيؿ الحصر  المبيحةالعيوب بضرر شديد ، وأنو توسع فى 

مخواًل االستعانة بأىؿ الخبرة لبياف مدى استحكاـ المرض ومدى الضرر الناجـ عف 
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تكوف الزوجة رضيت بالزواج مع عمميا بعيبو إال  مع وجوده ، كؿ ذلؾ شريطة اإلقامة
ضحت أف التفريؽ لمقانوف قد أو  اإليضاحيةصراحة أو داللة ، ولما كانت المذكرة 

مذىب أبى حنيفة وىو التفريؽ  لمعيب فى الرجؿ قسماف قسـ كاف معمواًل بو بمقتضى
ىمو وىى عيوب العنة والجب والخصاء . وقسـ ألالرجؿ  بقربافلمعيوب التى تتصؿ 

تعيش  جاء بو القانوف زاده عمى ما كاف معمواًل بو وىو التفريؽ لكؿ عيب مستحكـ ال
ر ، وكاف تقدير عمـ الزوجة بعيب الزوج ورضاىا بو صراحة أو الزوجة معو إال بضر 

تجوز المجادلة فيو  داللة مف مسائؿ الواقع التى تستقؿ بيا محكمة الموضوع مما ال
 تكفى لحممو . أماـ محكمة النقض ما داـ الحكـ يقـو عمى أسباب مقبولة

 (27س –ؽ  51لسنة  10الطعف رقـ  – 18/5/1982)نقض جمسة 

  األقواؿجة فى طمب التطميؽ بسبب العنة . وجوب األخذ فيو بأرجح حؽ الزو 
 مف مذىب أبى حنيفة . تحقؽ عيب العنة مسوغ لمفرقة عند الحنفية .

 (27س – 432ص –ؽ  44لسنة  13)الطعف رقـ 

 ف أصبح معيا قػادرًا عمى إذ ا كانت العممية الجراحية التى أجريت لمطاعف وا 
بعيب أخر مف شػأنو أف يجعؿ الوقاع  بتواأصلعنة إال أنيا زوجتو بما ينفى عنو ا افػإتي

عصبية ونفسية فضبًل  آالماً النكاح ويمحؽ بالزوجة  ديػمقصيتحقؽ بػو أحد  شاذًا ال
عنيا الخبير المنتدب وكاف  أبافبأمراض عصبية وجنسية  لئلصابة عف أنو يعرضيا

مما يجعمو عيبًا  عفمف شأف ىذا التدخؿ الجراحى استقرار حالة العيب لدى الطا
الذى اشترطو الحنفية لمحكـ  التأجيؿ وُ موجببمستحكمًا ال يمكف البرء منو وينتيى 

 بالتطميؽ لعيب العنة .

 (32س –ؽ  50لسنة  13الطعف رقـ  – 23/6/1981)نقض جمسة 

 كاف الحكـ المطعوف فيو قد انتيى صحيحًا إلى ثبوت قياـ العيب  إذا
ميس بضائرة بعد ذلؾ خطأه فى وصؼ ىذا العيب بالعنة المستحكـ الموجب لمتفريؽ ف

. 

 (32س –ؽ  50لسنة  13الطعف رقـ  – 23/6/1981)نقض جمسة 

 يمكف البرء  ال يرجى زوالو أو تقدير وجود العيب المستحكـ بالزوج الذى ال
تعيش الزوجة معو إال بضرر، ومدى عمـ الزوجة بو  منو إال بعد زمف طويؿ بحيث ال
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وج مع وجود العيب بو صراحة أو داللة ، مف سمطة محكمة الموضوع ورضاىا بالز 
 دوف رقابة مف محكمة النقض متى كاف قضاؤىا يقـو عمى أسباب سائغة .

 8والطعف رقـ  33س –ؽ  50لسنة  10الطعف رقـ  – 18/5/1982)نقض جمسة 
 33والطعف رقـ  972ص –ؽ  38لسنة  25والطعف رقـ  1426ص –ؽ  43لسنة 

 (7/1/2002جمسة  –ؽ  67لسنة  673والطعف رقـ  1114ص –ؽ  39لسنة 

 الواجب لئلجراء قد سكت عف التعرض  1920لسنة  25كاف القانوف رقـ  إذا
 رقة ، فمـ يعيف الزمف الطويؿ الذى الفلموصوؿ إلى الحكـ بال إتباعوعمى القاضى 

بعد  األطباء يمكف بعد فواتو البرء مف المرض أو يرتبو عمى تقارير أىؿ الخبرة مف
ثبوت وجود العنة مف الحكـ بالفرقة فى الحاؿ أو بعد التأجيؿ مما يوجب األخذ بأرجح 

مف الئحة ترتيب المحاكـ الشرعية ،  280مف مذىب أبى حنيفة طبقًا لممادة  األقواؿ
ادعت الزوجة عمى زوجيا أنو  إذالما كاف ذلؾ وكاف المقرر فى ىذا المذىب أنو 

يع مباشرتيا بسبب العيب وثبت أنيا ال زالت بكرًا وأنو لـ يصؿ عنيف وأنو لـ يستط
كاف عجزه عف  إذاالمختمفة ما  األربعةفيؤجمو القاضى ليبيف بمرور الفصوؿ  إلييا

 إذامباشرة النساء لعارض يزوؿ أو لعيب مستحكـ ، وبدء السنة مف يـو الخصومة إال 
مف حيف زواؿ  أوالمرض فتبد حراـكاإلطبيعى  كاف الزوج مريضًا أو بو مانع شرعى أو

غيبتيا أو مرضو أف كاف مرضًا ال يستطيع  أياـالمانع ، وال يحسب فى ىذه السنة 
ذا معو الوقاع ، لـ ألنو مضت السنة وعادت الزوجة إلى القاضى مصرة عمى طمبيا  وا 

طمقت منو ، لما كاف ذلؾ وكاف الثابت مف الحكـ المطعوف فيو أنو تبيف  إلييايصؿ 
تقرير الطب الشرعى أف المطعوف عمييا مازالت بكرًا تحتفظ بمظاىر العذرية التى  مف

ينتفى معيا القوؿ بحدوث مباشرة ، وأف المطعوف واف خبل مف أسباب العنة العضوية 
الدائمة إال أف ما بو مف عيب قد يكوف ناتجًا عف عوامؿ نفسية ، وعندئذ تكوف عنتو 

يا مما يميد لمشفاء واسترجاع القدرة عمى الجماع ، فإف قتة يمكف زوالىا بزواؿ بواعثؤ م
، يكوف  إمياؿقضى بالتفريؽ عمى سند مف ثبوت قياـ العنة النفسية بو دوف  إذالحكـ 

قد خالؼ القانوف . ال يشفع فى ذلؾ تقريره عجز الطاعف عف الوصوؿ إلى زوجتو 
وبالشروط السابؽ  يياإلواستمرار ىذا العجز طيمة السنة التى يؤجؿ القاضى الدعوى 

 . إلييا اإلشارة

وجمسة  –ؽ 44لسنة  13الطعف رقـ  – 432ص  – 11/2/1976)نقض جمسة 
والطعف رقـ  -ؽ 43لسنة  8الطعف رقـ  – 26س  – 1426ص  – 19/11/1975

 ( 28س – 1804ص –ؽ  46لسنة  20
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 قد أوضحت  – 1920لسنة  25رقـ  –لمقانوف  اإليضاحيةكانت المذكرة  إذ
مذىب أبى حنيفة  قسـ كاف معمواًل بو بمقتضى . لتفريؽ لمعيب فى الرجؿ قسمافأف ا

ىمو وىى عيوب العنة والجب ألالرجؿ  بقربافوىو التفريؽ لمعيوب التى تتصؿ 
معمواًل بو وىو  ما كاف وقسـ جاء بو القانوف زاده عمى وفقووالخصاء وباؽ الحكـ فيو 

. وكاف ما نصت عميو معو إال بضرر تعيش الزوجة التفريؽ لكؿ عيب مستحكـ ال
مف ىذا القانوف مف االستعانة بأىؿ الخبرة مف األطباء بعد ثبوت وجود  11المادة 
مف  األقواؿبأرجح  الفرقة فى الحاؿ أو بعد التأجيؿ مما يوجب األخذبالحكـ  قبؿالعمة 

كاف ذلؾ مف الئحة ترتيب المحاكـ الشرعية ، لما  280مذىب أبى حنيفة طبقًا لممادة 
ادعت الزوجة عمى زوجيا أنو عنيف وأنو لـ  إذاوكاف المقرر فى ىذا المذىب أنو 

أنيا ال زالت بكرًا وصادقيا الزوج عمى أنو  يفبتالعيب و ىذا يستطيع مباشرتيا بسبب 
كاف عجزه  إذاالمختمفة ما  األربعةفيؤجمو القاضى ليبيف بمرور الفصوؿ  إلييالـ يصؿ 

عارض يزوؿ أو لعيب مستحكـ ، وبدء السنة مف يـو الخصومة عف مباشرة النساء ل
مف  أأو المرض فتبد كاإلحراـكاف الزوج مريضًا أو بو مانع شرعى أوطبيعى  إذاإال 

غيبتيا أو مرضو أف كاف مرضا ال  أياـحيف زواؿ المانع ، وال يحسب فى ىذه السنة 
ذايستطيع معو الوقاع ،  القاضى مصرة عمى مضت السنة وعادت الزوجة إلى  وا 

، وكاف البيف مف تقرير الطب  ما تقدـطمقت منو ، لما كاف  إليياطمبيا ألنو لـ يصؿ 
الشرعى أف المطعوف عمييا مازالت بكرًا تحتفظ بمظاىر العذرية التى ينتفى معيا القوؿ 
بحدوث مباشرة ، واف الطاعف واف خبل مف أسباب العنة العضوية الدائمة إال أنيا قد 

ويمكف زواليا بزواؿ بواعثيا مما يميد لمشفاء واسترجاع  مؤقتةعف عوامؿ نفسية تنتج 
قضى بالتفريؽ عمى سند مف ثبوت قياـ العنة  إذالقدرة عمى الجماع ، فإف الحكـ 

، يكوف قد خالؼ القانوف . ال يشفع فى ذلؾ تقريره أف عجز  إمياؿالنفسية بو دوف 
عمييا استمر ألكثر مف سنة قبؿ رفع الطاعف عف الوصوؿ إلى زوجتو المطعوف 

الدعوى ألف مناط تحقيؽ عيب العنة المسوغ لمفرقة عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت 
عجز الزوج مف الوصوؿ إلى زوجتو بؿ استمرار ىذا العجز طيمة السنة التى يؤجؿ 

 . إلييا اإلشارةوبالشروط السابؽ  إليياالقاضى الدعوى 

وجمسة  –ؽ  44لسنة  13الطعف رقـ  – 432ص  – 11/2/1976)نقض جمسة 
والطعف رقـ  –ؽ  43لسنة  8الطعف رقـ  – 26س  – 1426ص  – 19/11/1975

 (28س – 1804ص –ؽ  46لسنة  20
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  محبًل لعقد الزواج عمييا بالنسبة  المرآةالزواج الصحيح . شرطو . أف تكوف
أو عدـ بكارتيا  عقد قرانيا عمى أخر –لمف يريد زواجيا وأف يحضر زواجيا شاىداف 

ف ثبت . ال أثر فى محميتيا لزوجيا وال يحرميا عميو وال يبطؿ عقد زواجيما . عمة  وا 
عيب ألنو يقدر أف يدفع الضرر عف  آمراتوذلؾ . ليس لمزوج خيار الفسخ إذا وجد فى 

 نفسو بالطبلؽ .

 (9/2/2002جمسة  –ؽ  67لسنة  760)الطعف رقـ 
 (2004/  1/  5مسة ج –ؽ  72لسنة  301و)الطعف رقـ 

 قد أوضحت  – 1920لسنة  25رقـ  –لمقانوف  اإليضاحيةكانت المذكرة  إذ
مذىب أبى حنيفة  قسـ كاف معمواًل بو بمقضى . أف التفريؽ لمعيب فى الرجؿ قسماف

ىمو وىى عيوب العنة والجب ألوىو التفريؽ لمعيوب التى تتصؿ بقرباف الرجؿ 
معمواًل بو وىو ما كاف ـ جاء بو القانوف زاده عمى وقس وفقووالخصاء وباؽ الحكـ فيو 

قرر فى مذىب متعيش الزوجة معو إال بضرر ، وكاف ال التفريؽ لكؿ عيب مستحكـ ال
حؽ التطميؽ لمزوجة بسبب العنة إال يكوف زوجيا قد  إباحةالحنفية أف مف شرائط 

ليا ىذا الحؽ ، مرة واحدة لـ يثبت  ولو إلييافى النكاح ، فإف كاف وصؿ  إليياوصؿ 
يؤمر  ىو فى أف يباشرىا مرة واحدة وقد استوفتو ، وما زاد عف ذلؾ ال إنماألف حقيا 

وجدت الزوجة  إذامف أف القوؿ لمزوج بيمينو  األحناؼبو قضاء بؿ ديانة فإف ما قرره 
قاصر عندىـ عمى العيب الذى يتبيف بالزوج قبؿ الدخوؿ  األصؿكانت ثيبًا مف  أوثيبًا 

 ال األخيرىذا النوع ألف لوصوؿ إلى زوجتو دوف العيب الحادث بعد الدخوؿ وقبؿ ا
يثبت بو خيار العيب عندىـ ، وعمى خبلؼ ىذا المذىب أجازت المادة التاسعة مف 

التطميؽ لمعيب الحادث بعد الدخوؿ دوف أف توجب يمينًا  1920لسنة  25القانوف رقـ 
ذعمى الزوج ،  عوف فيو أف المطعوف عمييا قررت أف كاف الثابت مف الحكـ المط وا 

الطاعف دخؿ بيا وفض بكرتيا وأف الضعؼ الجنسى طرأ بعد الدخوؿ ، فإف تحميفو 
 اليميف يكوف فى غير موضعو .

 (1426ص  – 1975/  11/  19جمسة  –ؽ  43لسنة  8)الطعف رقـ 

  تقدير وجود العيب المستحكـ بالزوج الذى ال يرجى زوالو أو ال يمكف البرء
نو إال بعد زمف طويؿ ويحوؿ دوف مباشرة العبلقة الزوجية بما تتضرر منو الزوجة م

ىو مما يدخؿ فى سمطة محكمة الموضوع دوف رقابة عمييا مف محكمة النقض متى 
 كاف قضاؤىا يقـو عمى أسباب سائغة.
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 (1426ص  – 1975/  11/  19جمسة  –ؽ  43لسنة  8)الطعف رقـ 
 (22/12/2001جمسة  –ؽ  67لسنة  564الطعف رقـ )

 ببعض  1929لسنة  25الذى تعنيو المادة السادسة مف القانوف رقـ  ضراراإل
أحكاـ األحواؿ الشخصية يشترط فيو أف يكوف الزوج قد قصده وتعمده سواء كاف ضررًا 

بالقوؿ أو الفعؿ ، أو ضررًا سمبيًا يتمثؿ فى ىجر الزوج  اإليذاءمف قبيؿ  إيجابياً 
قيرًا عنو  الحاجة الجنسية عمى أف يكوف ذلؾ باختياره ال إليوا تدعو لزوجتو ومنعيا مم

" ال الضرر ، كما يؤيده أف مذىب ضراراإل" ، يؤيد ذلؾ أف المشرع استعمؿ لفظ
ما ضارىا الزوج بأى نوع مف  إذاالمالكية مأخذ ىذا النص يبيح لمزوجة طمب التفريؽ 

رادة متحكمة فى اتخاذىا . التى تتمخض كميا فى أف لمزوج د اإليذاء أنواع خبًل فييا وا 
فى معنى المادة السادسة  ضراراإلوالعنة النفسية ال يمكف عدىا بيذه المثابة مف قبيؿ 

الحيمولة دوف ممارسة الحياة الزوجية بسببيا ال يػد لمزوج فييا بؿ ىى الذكر ألف سالفة 
 .إرادةتحصؿ رغمًا عنو وبغير 

 (1426ص  – 1975/  11/  19 جمسة –ؽ  43لسنة  8)الطعف رقـ 

 الطاعنة دعواىا بطمب التطميؽ عمى المطعوف ضده العتدائو عمييا  إقامة
صابتوبالضرب والسب وتبديد منقوالتيا  الحكـ المطعوف فيو  إقامةبمرض مستحكـ .  وا 

الذى  بالمرضقضاءه برفض الدعوى عمى سند مف أف المطعوف ضده غير مصاب 
األخرى وما قدمو مف  األضرارمف صور  ادعتوض لما الطاعنة دوف أف يعر  ادعتو
 قصور . ت .امستند

 ( 43س 19/5/1992جمسة  –ؽ  59لسنة  116) الطعف رقـ 

 ليس  اإلنجابتمسكت بو الطاعنة مف عدـ قدرة المطعوف ضده عمى  ما إف
 نساف فى ذلؾ .دخؿ لئل ال إذمبررا لمتطميؽ 

 (23/9/1996جمسة  –ؽ  62لسنة  287)الطعف رقـ 

  التى تجيز طمب التطميؽ فى  التناسميةالعقـ ضمف العيوب  اندراجعدـ
ذاتو عيبًا . أثره . عدـ  فى يعد ال باألوالدالمذىب الحنفى . عمة ذلؾ . عدـ الرزؽ 

 يمكف لمزوجة المقاـ معو إال بضرر . ال رخآبعيب  اقترفسببًا لمتطميؽ إال إذا  اتخاذه

 (29/12/2002ة جمس –ؽ  63لسنة  357)الطعف رقـ 
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  1920لسنة  – 25ؽ  11،  9 معيب . ـلتفريؽ الحؽ الزوجة فى طمب  .
دى استحكاـ المرض ومدى الضرر ػواز االستعانة بأىؿ الخبرة لبياف مػشرطو . ج

ى أقامت متالناجـ عف اإلقامة مع وجوده . تقدير ذلؾ مف سمطة محكمة الموضوع 
 قضائيا عمى أسباب سائغة .

 (9/2/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  307)الطعف رقـ 

   شرطو . وجوب إميالو سنة تتعاقب  –الزوج  ةتطميؽ الزوجة البكر بسبب عن
عمييا الفصوؿ األربعة تبدأ مف يـو الخصومة . وجود مانع شرعى أو طبيعى كاإلحراـ 
أو المرض . أثره . بدء السنة مف حيف زواؿ المانع . عدـ احتساب أياـ غيبة الزوجة 

ا أو مرضو أف كاف ال يستطيع معو الوقاع. عجز الزوج عف مباشرة زوجتو أو مرضي
 مدة أكثر مف سنة قبؿ رفع الدعوى . ال أثر لو. 

 ؽ ( 65لسنة  38) الطعف رقـ 

  . حؽ الزوجة فى طمب التفريؽ مف زوجيا لمعيب المستحكـ . شرطو
ـ ورودىا عمى . العيوب المبيحة لمفرقة . عد 1920لسنة  25ـ بؽ  11، 9المادتاف 

سبيؿ الحصر . تحقؽ العيب المستحكـ وفقًا لممذىب الحنفى . مناطو . تأكد العمـ 
بقياـ العيب المستحكـ بعد استظياره بمعرفة أىؿ الخبرة وعدـ رضاء الزوجة بو 

لمتجربة الحتماؿ زواؿ العيب . ال  صراحة أو داللة . إقامة الزوجة مع زوجيا زمناً 
 فريؽ ولو تراخت فى رفع أمرىا لمقضاء . يسقط حقيا فى طمب الت

 (7/1/2002جمسة  –ؽ  67لسنة  673)الطعف رقـ 

  إقامة الحكـ المطعوف فيو قضاءه بتطميؽ المطعوف ضدىا عمى الطاعف
لمعيب عمى ما استخمصو سائغا مف تقرير الطبيب الشرعى دوف انتظار لمدة سنة. 

ؿ حجة مخالفة . النعى عمى ذلؾ . كفايتو لحمؿ قضاءه وفيو الرد الضمنى المسقط لك
 أماـ محكمة النقض .  توجدؿ موضوعى . عدـ جواز إثار 

 (9/2/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  307)الطعف رقـ 
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 ( 10يــــبدح ) 

 الفرقة بالعيب ط ؽ بائف

  1985لسنة  100لـ يتـ تعديميا بالقانوف رقـ . 
 
 انتعهٛــك

 ثبوت عيب مستحكـ بالزوج عمى  نص المشرع عمى أف الفرقة التى تقع نتيجة
النحو السابؽ طرحو بالمادة التاسعة ىى طبلؽ بائف ألف إرادة القاضى تحؿ محؿ إرادة 
الزوج فكأف الزوج قد طمقيا بنفسو وألنيا فرقة بعد زواج صحيح وأنو لمػا كػاف المقصػود 
ا ىػو دفػع الضػػرر عػف الزوجػة تعػػيف أف تكػوف الطمقػػة بائنػة كػى ال يػػتمكف مػف مراجعتيػػ

 بإرادتو المنفردة .

 .والتفريؽ لمعيب يقع بو طبلؽ بائف سواء كاف قبؿ الدخوؿ أو بعده 
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 ( 11يـــبدح ) 

 يسػػػػتعاف ب هػػػػؿ الخبػػػػرة فػػػػي العيػػػػوب التػػػػى يطمػػػػب فسػػػػخ الػػػػزواج مػػػػف أءمهػػػػا
 . 1215لسنة  122هذر المادة لـ يتـ تعديمها بالقانوف رقـ 

 

 انًـزكشح اإلٚعـبحٛخ 

 مات مف وزارة العدؿ .لـ يرد بشأف النص تعمي 
 

 انتعــهٛك

  أباح النص االستعانة بأىؿ الخبرة مف األطباء وغيرىـ لتحديد العيوب التى
ؿ الطبيب عف نوع المرض ومدى أيتطمب فسخ الزواج بسببيا ، ومعنى ىذا أف يس

مكاف البرء منو مف عدمو والمدة التى يستغرقيا الشفاء إذ لو  الضرر المتوقع منو وا 
قريب الزواؿ فبل تطميؽ ، إال أف النص أغفؿ اإلشارة إلى ما يجب عمى  كاف العيب

القاضي القياـ بو بعد تقديـ الطبيب تقريره وىؿ يحكـ بالفرقة في الحاؿ أو بعد التأجيؿ 
بو أف ينص عمى أف القاضي يؤجؿ الحكـ سنة إذا قرر الطبيب إمكاف  وكاف حرياً 

 الحاؿ إذا قرر غير ذلؾ .البرء مف المرض في أقؿ مف سنة ويفرؽ في 
  وال يعنى النص وجوب أف تقتصر المحكمة عمى االستعانة بأىؿ الخبرة في

ىذه الحاالت دوف غيرىـ فمممحكمة أف تستند إلى وسائؿ اإلثبات األخرى إذا انطوت 
 عمى ذلؾ . األوراؽ عمى ما يعد دليبًل معتبراً 

  العدؿ لمقياـ عف وتمجأ المحاكـ عادة إلى مصمحة الطب الشرعي بوزارة
بذلؾ  والتى تقـو بتقديـ تقريراً  –بتحديد العيب ومبلبساتو وظروفو  – طريؽ أطباءىا

إلى المحكمة ، إال أف لممحكمة وباعتبارىا الخبير األعمى أف تطرح ما تضمنو تقػرير 
الخبير وتحكـ عمى غير مقتضاه طالما كاف لقضائيا أسباب سائغة طبقًا لمقواعد 

 العامة .
 ي الشأف تقديـ تقارير طبية استشارية حيث يكوف لممحكمة و أف لذ كما

 اعتمادىا أو عدـ التعويؿ عمييا .
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 أحـكبو انُمـط

  حؽ الزوجة في طمب التفريؽ لمعيب مف الرجؿ . جواز االستعانة بأىؿ الخبرة
 لبياف مدى استحكاـ المرض ومدى الضرر الناجـ عف اإلقامة مع وجوده.

 (27س – 432ص –ؽ  44لسنة  13)الطعف رقـ 

  بشأف أحكاـ  1929 لسنة 25مف القانوف رقـ  11 ، 9مفاد نص المادتيف
 –وعمى ما جرى بو قضاء محكمة النقض  –النفقة وبعض مسائؿ األحواؿ الشخصية 

يدؿ عمى أف المشرع توسع في العيوب التى تبيح لمزوجة طمب الفرقة فمـ يقتصر عمى 
نماوىى عيوب العنة والجب والخصاء الحنفية  ءما أخذ بو منيا فقيا أباح ليا طمب  وا 

التفريؽ أف ثبت بالزوج إي عيب مستحكـ ال يمكف البرء منو أصبل أو يمكف البرء منو 
ف ما ورد ذكره ا  بعد زمف طويؿ بحيث ال يتسنى ليا اإلقامة معو إال بضرر شديد ، و 
ى االستعانة بأىؿ مف عيوب في ىذا النص كاف عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وأنو رأ

 الخبرة لبياف مدى استحكاـ ومدى الضرر الناجـ عف اإلقامة مع وجوده .

 (32س –ؽ  50لسنة  13الطعف رقـ  – 23/6/1981)نقض جمسة 

  بأحكاـ النفقة  1920لسنة  25مف القانوف رقـ  11,  9مؤدى نص المادتيف
لتفريؽ مف وبعض مسائؿ األحواؿ الشخصية أف المشرع جعؿ لمزوجة حؽ طمب ا

أو بعد زمف طويؿ بحيث  الرجؿ أف ثبت بو عيب )مستحكـ( ال يمكف البرء منو أصبلً 
ال يتسنى لمزوجة اإلقامة مع زوجيا المعيب إال بضرر شديد . وتوسع القانوف في 

الستعانة بأىؿ الخبرة ا العيوب المبيحة لمفرقة فمـ يذكرىا عمى سبيؿ الحصر مخوالً 
ض ومدى الضرر النػاجـ عف اإلقػامة مع وجوده كؿ ذلؾ لبياف مدى استحكاـ المر 

 الزوجة قد رضيت بالزوج مع عمميا بعيبو صراحة أو داللة . عمى شريطة إال تكوف

 (1426 ص – 1975 / 11 / 19جمسة  – ؽ 43لسنة  8)الطعف رقـ 
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 25مف قانوف  11 ، 9 طمب الزوجة التفريؽ مف زوجيا لمعيب . شرطو . ـ 
ز االستعانة بأىؿ الخبرة لبياف مدى استحكاـ المرض ومدى الضرر . جوا 1920لسنة 

الناجـ عنو . لمحكمة الموضوع تقدير ذلؾ متى أقامت قضاءىا عمى أسباب سائغة . 
 ثارتو أماـ محكمة النقض .إ. عدـ جواز  النعى عمييا في ذلؾ . جدؿ موضوعي

 (5/1/1998جمسة  –ؽ  64لسنة  15)الطعف رقـ 
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 1( 13ـبدح ) يــ
عمػػى وزيػػر الحقانيػػة تنفيػػذ هػػذا القػػانوف , ويسػػرى العمػػؿ بػػ  مػػف تػػاريخ نشػػرر فػػى 

 . الءريدة الرسمية
 

 نتعهٛكا

  1920/  7/  12صدر القانوف فى . 

  شواؿ مف  28 ؽالمواف 15/7/1920نشر القانوف فى الوقائع المصرية بتاريخ
 . 90لسنة  61ىجرية بالعدد رقـ  1338عاـ 

 

                                                           
 . 1202لسنة  05أل يت بالمرسـو بقانوف رقـ  10مادة  1
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 1انًعذل  1929نسُخ  25: انمبٌَٕ سلى ثبَٛبً 
  1985نسُخ  100ثبنمبٌَٕ سلى 

 

 ( 1يـــبدح ) 
 

 ال يقل ط ؽ السكراف والمكرر 
 
  1985لسنة  100ىذه المادة لـ يتـ تعديميا بالقانوف رقـ. 
  

 انًـزكشح اإلٚعـبحٛخ 
  ثػة حمػد وقػوؿ فػي المػذاىب الثبلاء عمػى قػوؿ راجػع ألػع بنػػبلؽ السكراف ال يقػط

ورأى كثير مف التابعيف وأنو ال يعػرؼ مػف الصػحابة قػوؿ فيػو بػالوقوع ، وطػبلؽ المكػره 
 ال يقع بناء عمى مذىب الشافعية والمالكية وأحمد وداود وكثير مف الصحابة .

 دـ اآلخذ بالطبلؽ الواقع مف السكراف أو المكره إلي قولػو "ػويستند ع "" رفػع
 . "وا عميوعف أمتى الخطأ والنسياف وما استكرى

 
  انتعهٛـك

 فػػى ا حتػػى صػػار ييػػذي ويخػػرؼػو مػػف تنػػاوؿ الخمػػر ومػػا شابييػػػراف ىػػػالسكػػ 
 الكبلـ .
  ويتعيف أف يصؿ الخمػر باإلنسػاف إلػى حالػة ال يعػي معيػا بعػد إفاقتػو مػا كػاف

منو حاؿ السكر فإذا ثبت عكس ذلؾ وبأف السكر لـ يكف قد وصؿ بػو إلػى تمػؾ الحالػة 
 .2وقع الطبلؽ نافذاً 

                                                           
 . 1215لسنة  122معدؿ بالقانوف رقـ  1202لسنة  05 القانوف رقـ 1
 . 02ص – 0ج –راءل محمد س ـ مدكور في أحكاـ اآلسرة في افس ـ  2
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  سبب عدـ وقوع طبلؽ السكراف كونو اليعى ما يقوؿ وال يقصده لزواؿ عقمو و
، والعقؿ شرط األىمية لمتصرؼ فتكوف عبارتو ممغاة ال قيمة ليا ، والطبلؽ إنما شرع 

 .1ليو والسكراف ليس عمى وعى يقدر بو تمؾ الحاجةإلمحاجة 

  أىؿ الخبرة ويثبت السكر بشيادة الشيود وتحميؿ الدـ والفحوص الطبية ورأى
 وغيرىا مف األدلة الشرعية .

  واإلكراه ىو فعؿ يفعمو اإلنساف لغيره يجعؿ ذلؾ الغير مدفوعا إلى العمؿ
 الذي طمب منو .

  فعؿ يوقع بو الضرر بحيث  بإتيافوالمكره ىو مف وقع تحت تأثير آخر ىدده
 .2لو لـ يقع ىذا التأثير ما فعؿ

  ًومف األوؿ التيديد بالقتؿ ونحوه ومف  أو ناقصاً  واإلكراه إما أف يكوف كامبل
 الثاني التيديد بشيء أقؿ مف القتؿ .

  ويتحقؽ بتيديد المكره  3عدـ الرضا كما يفسد االختياريواإلكراه بوجو عاـ
 .4بخطر جسيـ يحدؽ بنفسو أو بمالو

  رادتو لوقوعو تحت تأثير اإلكراه فيو غير راض إوال يقع طبلؽ المكره النعداـ
واختيار الطبلؽ كاف أىوف الشريف ونتيجة مؤثر خارجي فبل يكوف بما تمفظ بو 

 .5صحيحاً 
   ال وقع ويتعيف عمى مف يدعى وقوعو تحت تأثير اإلكراه إثبات ما يدعيو وا 

 طبلقو صحيحًا . 

                                                           
 . 91ص  – 1291طبعة  –عمى حسب اهلل  –راءل الفرقة بيف الزوءيف  1
 . 15ص – 1290طبعة  –أحمد ال ندور  –راءل الط ؽ في الشريعة افس مية  2
 ؽ . 52لسنة 41الطعف رقـ  – 11/10/1211مسة نقض أحواؿ ء 3
 . 34س  – 12/5/1220ءمسة  –ؽ  59لسنة  1342نقض أحواؿ الطعف رقـ  4
 .145ص –عبد الوهاب خ ؼ في أحكاـ األحواؿ الشخصية في الشريعة افس مية  5
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 والمدىوش، واألوؿ  الغضباف , ويمحؽ بالمكره ، فيما يتعمؽ بعدـ وقوع طبلقو
عميو باب القصد فبل يقع طبلقو شريطة أف ىو مف اشتد بو الغضب إلى درجة أغمقت 

"ال طبلؽ فى  يصؿ بو غضبو إلى حد التأثير عمى تفكيره وقصده وذلؾ عمبًل بقولو 
أغمؽ عميو فكره  إغبلؽ" ، والعبرة فى تحديد ما إذا كاف الغضب قد بمغ بالمطمؽ حداً 

ع إليو إلى المطمؽ ذاتو الذى يجب عمى القاضى الرجو  –فى رأينا  –المرجع فيو 
باستجوابو فى ىذا الخصوص فضبًل عما يتوافر فى الدعوى مف قرائف أخرى وكذا 
المدىوش "المذىوؿ" وىو مف تمقى صدمة عصبية أذىمتو لدرجة ال يعى معيا ما يقوؿ 

 . 
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 أحكـبو انُمـط

  ًبالغاً  األصؿ فى فقو الشريعة اإلسبلمية أف طبلؽ الزوج يقع متى كاف عاقبل 
ىمية تتحقؽ بالعقؿ المميز ، إال أف جميور الفقياء استثنوا مف ذلؾ طبلؽ ، ألف األ

السكراف والمكره فذىبوا إلى أف طبلقيما ال يقع النتفاء القصد الصحيح أو مظنتو فى 
األوؿ وفساد االختيار لدى الثانى ، وقد أخذ المشرع المصرى بيذا الحكـ ، فنص عميو 

 .  1929لسنة  25 فى المادة األولى مف القانوف رقـ
 (32س  –ؽ  50لسنة  31الطعف رقـ  – 8/12/1981)نقض جمسة 

   مباشرة المجنوف عقد زواجو بنفسو . أثره . عدـ انعقاد العقد بعبارتو وما
عمى غير  اعتبار طبلقو لمطاعنة وارداً  –مؤدى ذلؾ  –يترتب عميو مف آثار الزواج 

 محؿ . 
 (27/11/2000جمسة  –ؽ  69لسنة  318)الطعف رقـ 

 (38س  – 28/4/1987جمسة  –ؽ  54لسنة  64الطعف رقـ )
 (37س  – 15/4/1986جمسة  –ؽ  52لسنة  2511الطعف رقـ )

  اإلكراه المبطؿ لمرضا . تحققو بتيديد المتعاقد المكره بخطر جسيـ يحدؽ
بنفسو أو بمالو . تقدير وسائمو ومبمغ جسامتيا وتأثيرىا موضوعي . تستقؿ بالفصؿ 

 محكمة الموضوع .فيو 
 56لسنة  1430والطعف رقـ  24/11/2001جمسة  –ؽ  65لسنة  468)الطعف رقـ 

جمسة  –ؽ  68لسنة  191والطعف رقـ  43س  – 19/5/1992جمسة  –ؽ 
12/1/2002) 

  المؤيد ألسبابو بالحكـ المطعوف فيو قد استبعد إكراه  االبتدائيإذا كاف الحكـ
إحالة الدعوى إلى التحقيؽ، وعوؿ عمى القرائف الطاعف عمى الطبلؽ وأطرح طمبو ب

ت ، وكانت ادـ فييا مف مستندالتى استخمصيا مف ظروؼ الحاؿ فى الدعوى وما قُ 
رير الحكـ فى ىذا الشأف سائغة وليا سندىا الثابت ، وكاف إجماع الفقياء عمى أف اتق

ة عمى الحؽ إذا وال يتقيد بشيادة مف تحمموا الشياد ةالقاضى ال يقؼ عند ظواىر البين
ثبت لو مف طريؽ آخر إعتبارًا بأف "القضاء فيـ" وأف مف القرائف التى يستنبطيا 
القاضى مف دالئؿ ما ال يسوغ تعطيؿ شيادتو ، إذ منيا ما ىو أقوى بكثير مف البنية 
واإلقرار وىما خبراف يتطرؽ إلييما الصدؽ والكذب، فإف تعييب الحكـ بعدـ إجابتو 
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التحقيؽ الستناده إلى القرائف دوف البينة فى نفى اإلكراه المدعى بو  طمب اإلحالة إلى
 فضبًل عف النعى عمى سبلمة استداللو يكوف عمى غير أساس .

 (32س  -ؽ  50لسنة  28الطعف رقـ  - 23/6/1981)نقض جمسة 

  مف الئحة  280المقرر فى فقو الحنفية الواجب العمؿ بو وفقًا لنص المادة
ال يدرى  ال يقع إذا بمغ بو الغضب مبمغاً  الغضبافلشرعية أف طبلؽ ترتيب المحاكـ ا

معو ما يقوؿ أو يفعؿ أو وصؿ بو إلى حالة مف اليذياف يغمب عميو فييا االضطراب 
فى أقوالو أو أفعالو وذلؾ الفتقاده اإلرادة و اإلدراؾ الصحيحيف ، ولما كاف تقدير توافر 

ا يدخؿ فيما لمحكمة الموضوع مف سمطة األدلة عمى قياـ حالة الغضب ىذه ىو مم
تقدير الدليؿ فى الدعوى فبل تخضع بصدده لرقابة محكمة النقض طالما كاف 

، وكاف ال يوجد معيار طبى أو غير طبى لممدة التى يستغرقيا  استخبلصيا سائغاً 
 لتفاوت مداه ومدى التأثر بو بالنسبة لكؿ حالة . الغضب تبعاً 

 ؽ( 48لسنة  28 الطعف رقـ – 500ص – 13/2/1980 )نقض جمسة
  أف يكوف مبعثو الغضب بؿ يشترط أف  الغضبافال يكفى لبطبلف طبلؽ

 تصاحب حالة الغضب المؤثرة إليقاع الطبلؽ حتى تنتج عمى أثرىا إرادة المطمؽ
 ؽ( 48 لسنة 28 الطعف رقـ –500 ص – 13/2/1980 )نقض جمسة

  قوعو إال مف القاضى . عدـ و  –طبلؽ المعتوه باطؿ  –ماىيتو  -العتو 
 (15/11/1994جمسة  –ؽ  61لسنة  51)الطعف رقـ 

   . عدـ وقوع طبلؽ المجنوف أو المعتوه لزوجتو ، وال يممؾ أحد التطميؽ عنو
 لمقاضى تطميقيا إذا طمبت ذلؾ وتحقؽ ما يوجب الطبلؽ شرعًا .

 (27/11/2000جمسة  –ؽ  69لسنة  318)الطعف رقـ 
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 ( 2يــبدح ) 

 . ز إذا قصد ب  الحمؿ عمى فعؿ شىء أو ترك  ال ميرػير المنءػ ؽ مػل الطػال يق
  1985لسنة  100ىذه المادة لـ يتـ تعديميا بالقانوف رقـ  . 
 

 انًزكشح اإلٚعبحٛخ
  ًوالى مضاؼ  ينقسـ الطبلؽ إلى منجز وىو ما قصد بو إيقاع الطبلؽ فورا

كذا( أو معمؽ )كأف فعمت كذا لى يميف نحو )عمى ىذا الطبلؽ ا  و  (نت طالؽ غداً أك)
 فأنت طالؽ( .
أو تركػو  ءف كاف غرض المتكمـ بو التخويؼ أو الحمؿ عمى فعؿ الشيإوالمعمؽ 

ف كػاف ا  لػو فيػو كػاف فػى معنػى اليمػيف بػالطبلؽ ، و  وطػر وىو يكره حصوؿ الطػبلؽ وال
ال يريػػػد المقػػػاـ مػػػع زوجتػػػو عنػػػد  ويقصػػد بػػػو حصػػػوؿ الطػػػبلؽ عنػػػد حصػػػوؿ الشػػرط ألنػػػ

لػػـ يكػػف فػػي معنػػى اليمػػيف ، واليمػػيف فػػي الطػػبلؽ ومػػا فػػي معنػػاه الغ أمػػا بػػاقى حصػولو 
 األقساـ فيقع فييا الطبلؽ .

وقد أخػذ فػي إلغػاء اليمػيف فػي الطػبلؽ بػرأي متقػدمى الحنفيػة وبعػض متػأخرييـ  
وىذا موافؽ لرأى اإلماـ عمى و شريح وداود وأصحابو وطائفة مف الشػافعية والمالكيػة . 

المعمؽ الذي في معني اليميف بػرأي األمػاـ عمػى وشػريح وعطػاء والحكػـ  خذ في إلغاءأو 
( مػػػف مشػػػروع القػػػانوف 2بػػػف عتيبػػػة وداود وأصػػػحابو وأبػػػف حػػػـز وقػػػد وضػػػعت المػػػادة )

 متضمنة أحكاـ ىذه األقساـ .
 

 انتعهٛــك

 ( يستند النص المطروح لقولو مف حمؼ عمى يميف فرأى غيرىا خير منيا" )
 يكفر عف يمينو".فميأت الذى ىو خير ول

  ًأو غير منجز . والطبلؽ إما أف يكوف منجزا 
بلؽ المنجز ىو ما قصد تحقيػؽ معنػاه وترتيػب آثػاره عميػو مػف وقػت صػدوره ػوالط

عػػف الػػزوج سػػواء كانػػت صػػيغة صػػدوره ىػػى القػػوؿ كقػػوؿ الرجػػؿ المرأتػػو أنػػت طػػالؽ أو 
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مسػتبينة الصػادر عػف كانت ىى الكتابة حيث يقع الطبلؽ لفظًا أو بالكتابػة المرسػومة ال
 .1فى كتاب منو إلييا المرآةالزوج أو المرسمة إلى 

أما الطبلؽ غير المنجػز فيػو مػا ال يقصػد بػو إيقػاع الطػبلؽ فػى الحػاؿ ومنػو مػا 
كػػاف مضػػافًا إلػػى زمػػف أو معمقػػًا عمػػى شػػرط والطػػبلؽ المضػػاؼ إلػػى زمػػف ىػػو مػػا اقتػػرف 

 مسػػتقببلً  مػػب أف يكػػوف زمنػػاً بظػػرؼ زمػػاف جعػػؿ مبػػدأ لوقػػوع الطػػبلؽ وترتيػػب آثػػاره ويغ
وأما الطبلؽ المعمؽ عمى شرط فيو ما جعؿ الزوج  كقوؿ الرجؿ المرأتو أنت طالؽ غداً 

فيو حصوؿ الطبلؽ معمقػًا عمػى حصػوؿ شػئ آخػر مثػؿ قػوؿ الػزوج لزوجتػو أف خرجػت 
 .2بغير إذنى فأنت طالؽ ، وىو ما تناولتو المادة الثانية مف القانوف

  ف .اقوع الطبلؽ بو شرطويشترط لصحة تعميؽ وو 
أوليما : أف يكوف التعميؽ عمى أمر معدـو حيف التعميؽ ويمكف أف يوجد بعده فإف كاف 
 عمى أمر موجود فعبًل حيف صدور الصيغة كاف تنجيز الطبلؽ حقيقة وتعميقػاً 

 ال يقع الطبلؽ . عمى أمر مستحيؿ تحقيقو كاف لغواً 
وحصػػػوؿ األمػػػر المعمػػػؽ عميػػػو محػػػبًل  حػػػيف صػػػدور الصػػػيغة المػػػرآةأف تكػػػوف  وثانييمػػػا:

 .رجعىلطبلؽ بأف تكوف فى عصمة الزوج أو عدة طبلؽ سابؽ 
  اشترط المشرع لوقوع الطبلؽ المعمؽ أف يكوف الزوج قد قصد بالفعؿ وقوعو

أما إذا لـ يكف الزوج ال يقصد مف  بقصده،إذا تحقؽ المعمؽ عميو معاممة لممطمؽ 
فقط وىو فى الحقيقة يكره  شىءزوجة عمى فعؿ تعميؽ الطبلؽ سوى التخويؼ وحمؿ ال

وقوع الطبلؽ وال وطر لو فيو فبل يقع بو طبلؽ ولو تحقؽ المعمؽ عميو وسواء كاف 
المعمؽ عميو مف أفعاؿ الزوج أو الزوجة أو الغير إذ يعتبر الطبلؽ فى ىذه الحالة فى 

 . 3 شيء وألف اليميف بالطبلؽ ال يقع ب شىء معنى اليميف بالطبلؽ فبل يقع بو
  ثبات قصد الزوج أمر يتعمؽ بو وال يعرؼ إال مف جيتو فإذا لـ تكف ىناؾ وا 

قرائف عمى حقيقة قصده وتدؿ عميو وشجر الخبلؼ بيف الزوجيف ىى تدعى وقوع 

                                                           
  000مادة  – 02ص  – 1201ط  –قدرى باشا  –األحكاـ الشرعية فى األحواؿ الشخصية  1
 . 000ص  – 1259طبعة  –محمد يوسؼ موسى  –حكاـ األحواؿ الشخصية فى الفق  افس مي أ 2
 121ص  –الزواج والط ؽ فى افس ـ  –زكى الديف شعباف  3
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الطبلؽ لتحقؽ الشرط وىو يقوؿ أنو ما قصد سوى التخويؼ أو الحمؿ عمى الفعؿ أو 
ف نكؿ  المنع كاف القوؿ لو بيمينو فإف حمؼ كسب  بالطبلؽ . عتبر مقراً أالدعوى وا 

  وأما الطبلؽ المضاؼ إلى زمف فالراجح فى المذىب الحنفى أنو يقع بو
 . 1الطبلؽ حاؿ دخوؿ الزماف الذى حدده الزوج

  أما اليميف بالطبلؽ أو القسـ بو أو الحمؼ بالطبلؽ فقد أبانت المذكرة
 لرأى متقدمى الحنفية ومتأخرييـ .اإليضاحية لمنص أنو الغ وال يقع بو طبلؽ استثناء 

 أحكـبو انُمـط

  ببعض  1929لسنة  25مفاد نص المادة الثانية مف المرسـو بقانوف رقـ
 –برأى بعض المتقدميف مف الحنفية  أخذاً  –أحكاـ األحواؿ الشخصية أف المشرع 

ارتأى أف تعميؽ الطبلؽ أف أريد بو التخويؼ أو الحمؿ عمى فعؿ شئ أو تركو ، 
 مو يكره حصوؿ الطبلؽ وال وطر لو فيو كاف فى معنى اليميف وال يقع بو طبلؽ .وقائ

 ؽ( 44لسنة  30 الطعف رقـ – 1024 ص – 28/4/1976 )نقض جمسة

                                                           
ومػػا  424ص  – 1255ط  –عبػػد الػػرحمف تػػاج  –أحكػػاـ األحػػواؿ الشخصػػية فػػى الشػػريعة افسػػ مية  1

 بعدها .
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 ( 3يـــبدح ) 
 

 الط ؽ المقترف بعدد لفظًا أو إشارة ال يقل إال واحدة 
  1985لسنة  100ىذه المادة لـ يتـ تعديميا بالقانوف رقـ . 

 
 زكشح اإلٚعـبحٛخانًـ

الطََّ ُؽ َمرََّتاِف َفإْمَساٌؾ دفعات متعددة " عمى شرع الطبلؽ عمى أف يوقع
ـْ أف َتْ ُخُذوا ِممَّا آَتْيُتُموُهفَّ َشْيًئا ِإال أف َيَخاَفا  ِبَمْعُروٍؼ َأْو َتْسِريٌ  ِبِإْحَساٍف َوال َيِحؿُّ َلُك

ـْ َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد المَِّ  َفَ  ُءَناَح َعَمْيِهَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبِ  َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد المَِّ  َفِإْف ِخْفتُ 
ـْ الظَّاِلُموَف ) ( َفِإْف 002ِتْمَؾ ُحُدوُد المَِّ  َفَ  َتْعَتُدوَها َوَمْف َيَتَعدَّ ُحُدوَد المَِّ  َفُ ْوَلِئَؾ ُه

َ  َزْوًءا َمْيَرُر َفِإْف َطمََّقَها َفَ  ُءَناَح َعَمْيِهَما أف َطمََّقَها َفَ  َتِحؿُّ َلُ  ِمْف َبْعُد َحتَّى َتنكِ 
 ".(042) َيَتَراَءَعا أف َظنَّا أف ُيِقيَما ُحُدوَد المَِّ  َوِتْمَؾ ُحُدوُد المَِّ  ُيَبيُِّنَها ِلَقْوـٍ َيْعَمُموفَ 

 سورة البقرة
ة بعد مرة فاآلية الكريمة تكاد تكوف صريحة فى أف الطبلؽ ال يكوف إال مر 

وجعمت دفعات الطبلؽ ثبلثًا ليجرب الرجؿ نفسو بعد المرة األولى والثانية ويروضيا 
نفسيا أيضًا حتى إذا لـ تفد التجارب ووقعت  المرآةعمى الصبر واالحتماؿ ولتجرب 

 الطمقة الثالثة عمـ أنو ليس فى البقاء خير وأف االنفصاؿ البات بينيما أحؽ وأولى .
ال يقع إال واحدة وىو رأى محمد ابف إسحاؽ  ةشار إلفظًا أو  والطبلؽ المتعدد

ونقؿ عمى وابف مسعود وعبد الرحمف بف عوؼ والزبير ونقمو عف مشايخ قرطبة ومنيـ 
محمد بف تقى بف مخمد ومحمد بف عبد السبلـ ونقمو ابف المنذر عف أصحاب ابف 

. وقاؿ ابف القيـ عباس كعطاء وطاووس وعمر بف دينار وقد أفتى بو عكرمة وداود 
 مف المشروع( . 3أنو رأى أكثر الصحابة ورأى بعض أصحاب أحمد )مادة 

الطَّػَ ُؽ َمرَّتَػاِف َفإْمَسػاٌؾ ِبَمْعػُروٍؼ الى "ػويستند النص محؿ التعميػؽ إلػى قولػو تعػ
وحػػػديث مسػػػمـ "الطػػػبلؽ ثػػػبلث كػػػاف يجعػػػؿ واحػػػدة عمػػػى عيػػػد  1"َأْو َتْسػػػِريٌ  ِبِإْحَسػػػافٍ 

 مف خبلفة عمر". أثنتيفبكر و الرسوؿ وأبى 
 

                                                           
 مف سورة البقرة . 002اآلية  1
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  انتعهٛــك

  الطبلؽ المقترف بعدد لفظًا أو إشارة ىو الطبلؽ الثبلث بمفظ واحد أما بتكرار
الطبلؽ الواحد ثبلث مرات كما إذا قاؿ الرجؿ المرأتو أنت طالؽ ، أنت طالؽ ، أنت 

ة ، كما إذا قاؿ بو أو مدلوال عميو باإلشار  طالؽ أو باقتراف الطبلؽ بعدد الثبلث ممفوظاً 
شارة بأصابعو الثبلث مرفوعة  . 1ليا أنت طالؽ ثبلثًا أو قاؿ ليا أنت طالؽ ىكذا وا 

  أف الطبلؽ المقترف  –واجب التطبيؽ  –واألصؿ الراجح فى المذىب الحنفى
 .2بعدد لفظًا أو إشارة يقع صحيحًا كما نطؽ أو أشار بو الزوج

ورد المشػػػػرع نػػػػص المػػػػادة الثالثػػػػة ذا األصػػػػؿ الػػػػراجح أػإال أنػػػػو اسػػػػتثناء عمػػػػى ىػػػػ
ذا الطػبلؽ عمػى أى مػف الصػور التػى ورد بيػا الػنص ال يقػع بػو إال ػبر ىػعتأوبمقتضاه 

طمقػػة واحػػدة ، وىػػذا االسػػتثناء قصػػد بػػو التوسػػعة عمػػى النػػاس بعػػد أف ضػػجوا بالشػػكوى 
وى ؿ المػػذمـو والتمػػاس الفتػػػوتحػػايموا عمػػى الشػػرعية باالرتكػػاف إلػػى النيػػة أو زواج التحميػػ

عمػااًل لروايػة حػدثت فػى ػاد العقد مػف بعػض الفقيػاء لتحميػػبفس ؿ البائنػة لمطمقيػا ثبلثػًا وا 
نػػو بػػف عبػػد يزيػػد( امرأتػػو ثبلثػػًا فػػى ا( حيػػث طمػػؽ أحػػد الصػػحابة )ركعيػػد الرسػػوؿ )

فمما عمـ الرسوؿ قاؿ "إنما تمؾ واحدة فأرجعيا أف  شديداً  مجمس واحد فحزف عمييا حزناً 
مفيـو تقوؿ محكمة جنوب القاىرة . "حيث أنو قد جػاء فػى المػذكرة شئت" ، وفى ذلؾ ال

اإليضػػاحية لػػذلؾ الػػنص أف الطػػبلؽ المتعػػدد لفظػػًا أو إشػػارة ال يقػػع إال واحػػدة وىػػو رأى 
محمد بػف اسػحؽ ونقػؿ عػف عمػى وابػف مسػعود والزبيػر ونقمػو المنػذر عػف أصػحاب ابػف 

نػػػو رأى أكثػػػر الصػػػحابة عبػػػاس كعطػػػاء وطػػػاووس وعمػػػر ابػػػف دينػػػار وقػػػاؿ ابػػػف القػػػيـ أ
ومؤدى ذلؾ النص أف الطبلؽ المقترف بالعدد لفظًا كأف يقوؿ طمقتؾ اثنتيف أو ثبلثػًا ال 

، وحيث أنو لما كاف ما تقدـ وكاف الثابت أف المدعى عميو طمػؽ زوجتػو  يقع إال واحدة
بنػاء المدعية بقولػو ليػا طمقتػؾ يػا زوجتػى طبلقػًا بػالثبلث بائنػًا ال رجعػة فيػو ومػف ثػـ بال

عمى ما تقدـ ال يقع ذلػؾ الطػبلؽ إال واحػدة ويتعػيف إجابػة المدعيػة إلػى طمبيػا واعتبػاره 
 .3كذلؾ

 ب البعض أف مقصود الطبلؽ ػص فذىػيؽ النػوؿ تطبػبلؼ حػار خػد ثػوق
المقترف بعدد ىو الطبلؽ ثبلثًا كقوؿ الرجؿ المرأتو أنت طالؽ بالثبلثة أو بالتدليؿ عمى 

                                                           
 . 199ص  –فتيح  قرر  –حواؿ الشخصية األ 1
 . 54ص  – 0ءػ  –محمد س ـ مدكور فى أحكاـ األسرة فى افس ـ  2
 كمى شماؿ القاهرة . 1213لسنة  1201انظر الحكـ الصادر فى الدعوى رقـ  3
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و الذى ال يقع إال بطمقة واحدة أما الطبلؽ المتتابع أو المتعدد ذلؾ باإلشارة وىذا ى
، أنت طالؽ فيقع بو الطبلؽ ثبلثًا وذلؾ  أنت طالؽ و أنت طالؽ ،ػكقوؿ الرجؿ المرأت

ألنو ىو األصؿ الراجح فى المذىب الحنفى وما نص القانوف فى المادة الثالثة إال 
قوؼ بو عند حد الطبلؽ المقترف بعدد استثناء عميو فبل يجب التوسع فى تفسيره والو 

 .1دوف الطبلؽ المتتابع
بينما ذىػب رأى آخػر إلػى أف مضػموف المػادة الثالثػة يشػمؿ النػوعيف مػف الطػبلؽ 
المقتػػرف بعػػدد والمتتػػابع فػػبل يقػػع بػػو إال طمقػػة واحػػدة فػػى أى مػػف الحػػالتيف وذلػػؾ اتسػػاقا 

باإلضافة إلػى  2مصالح العاـوروح التشريع والغاية التى وضع مف أجميا النص مراعاة ل
أف غرض القانوف الواضػح مػف مذكرتػو التفسػيرية ىػو رغبتػو فػى القضػاء عمػى فكػرة أف 
لمزوج أف يطمؽ دفعة واحدة طمقة أو اثنيف أو أف يفصـ عػرى الزوجيػة دفعػة واحػدة فػى 
ذا كاف ذلؾ غرض القانوف والعمة الباعثة عميو فأنو يكوف مف العبػث أف  مجمس واحد وا 

الطػػبلؽ بمفػػظ الػػثبلث طمقػػة واحػػدة ويجعػػؿ الطػػبلؽ المتتػػابع ثػػبلث طمقػػات ألف  يجعػػؿ
ف  المطمػػؽ يتػػرؾ ىػػذه إلػػى تمػػؾ ويفػػر مػػف حكػػـ القػػانوف بأسػػيؿ طريػػؽ ، ولفػػظ القػػانوف وا 
كػػاف ظػػاىرة فػػى المقتػػرف بالعػػدد الػػذى يوصػػؼ فيػػو الطػػبلؽ بالعػػدد فأنػػو يحتمػػؿ شػػموؿ 

ف لػػـ يوصػػؼ لفػػظ الطػػبلؽ المتتػػابع فػػى مجمػػس واحػػد ألنػػو مقتػػرف با لعػػدد فػػى المعنػػى وا 
ف كاف البادى مف عبارة نص  الطبلؽ بالعدد وفى ذلؾ تقوؿ محكمة استئناؼ القاىرة "وا 

أف المقصود ىو الطػبلؽ المقتػرف بالعػدد  1929لسنة  25المادة الثالثة مف القانوف رقـ 
شارة إال أف المحكمة ترى انطباؽ ىذا النص عمى الطبلؽ المتتابع ت وخيا لحكمة لفظًا وا 

ال كاف مف العبث قصػر الػنص عمػى المقػروف بالعػدد إذ يسػتطيع المطمػؽ أف  التشريع وا 
يتركػو إلػى الطػبلؽ المتتػػابع ولػو فػى مجمػػس واحػد حتػى يتفػػادى حكػـ القػانوف . وظػػاىر 
الػػنص وأف كػػاف وارد بشػػأف الطػػبلؽ الػػذى يوصػػؼ بالعػػدد فأنػػو يحتمػػؿ الطػػبلؽ المتتػػابع 

ف لـ يوصؼ بالعدد فى ألفاظو وعبرت المذكرة  فى مجمس واحد ألنو مقترف فى معناه وا 
التفسػيرية لمقػػانوف عػف الطػػبلؽ المقتػرف بالعػػدد بعبػارة "الطػػبلؽ المتعػدد" وال شػػؾ فػػى أف 
الطػػبلؽ المتتػػابع فػػى مجمػػس واحػػد بعػػدد متعػػددا ويوضػػح ذلػػؾ أيضػػًا المصػػدر التػػاريخى 

ث بمفػػظ الػػثبلث يقػػع واحػػدة ىػػـ ليػػذه المػػادة مػػف الفقيػػاء المػػذيف قػػرروا أف الطػػبلؽ الػػثبل

                                                           
 . 310ص  –زكى الديف شعباف  –األحكاـ الشرعية  1
 . 412ص  – 1ءػ  –أبو زهرة فى محاضرات فى الزواج  2
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المذيف قرروا أف الطبلؽ المتتابع فى مجمس واحد ال يقع إال واحدة ومف المنطػؽ السػميـ 
 . 1األخذ برأييـ كمو فى الموضوع الواحد

ونحػف نميػؿ إلػى تأييػد الػرأى األخيػر لػذات األسػباب التػى اسػتند إلييػا فضػبًل عػف 
س الواحػػد ال يعػػدو أف يكػػوف فػػى رأينػػا سػػوى أف الطػػبلؽ المتتػػابع أو المتعػػدد فػػى المجمػػ
 تأكيدا لمطبلؽ األوؿ فبل يقع إال واحدة .

  ويشترط أف يكوف المجمس الذى وقػع فيو الطبلؽ واحدا فػإذا اختمؼ المجمس
وقع الطبلؽ بعدد المجالس التى أوقع فييا ، فإذا ما قاؿ المرأتو فى منزؿ أىمو أنت 

ية فى اليـو الثالث أعاد قولو ليا أنت طالؽ فمما طالؽ ثـ انتقؿ بيا إلى منزؿ الزوج
ذىب إلى بيت أىميا لتحكيميـ بمدة أسبوع قاؿ ليا لممرة الثالثة أنت طالؽ فأنو يكوف 

 قد طمقيا ثبلثًا .
  مف الزوج وألى مف الزوجيف أف يقيـ الدعوى بتعديؿ وصؼ الطبلؽ الواقع

 –سواء مف واحػد إلى ثبلث  –رسمى  بأشيادسواء كاف ذلؾ الطبلؽ شفويًا أو ثابت 
مف رجعى إلى بائف والعكس , إال أنو إذا كاف قد صدر حكمًا قضائيًا نيائيًا بإثبات  أى

نو ال يجوز إقامة إطػبلؽ الزوج لزوجتو طمقػة واحدة أو طمقتاف طبلقًا رجعيًا أو بائنًا ف
تعمو الدعػوى بطمب تعديؿ وصؼ الطبلؽ الثابت بالحكـ احتراما لحجيتو التى 

 . النظاـ العاـ اعتبارات
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 أحكـبو انُمـط

  الطبلؽ المقترف بالعدد لفظًا أو إشارة والطبلؽ المتتابع فى مجمس واحد ال
دتيا . أثره ع يقع بو إال طمقة رجعية واحدة . عدـ مراجعة الزوج زوجتو حتى انقضاء

 صيرورة ىذا الطبلؽ الرجعى بائنًا بينونة صغرى .

 (22/12/2001جمسة  –ؽ  67لسنة  667)الطعف رقـ 

 ؽ( 28 لسنة 34الطعف رقـ  –471ص - 1960 / 6 / 23)نقض جمسة 

  عمى أف الطبلؽ  1929لسنة  25نص المادة الثالثة مف المرسـو بقانوف رقـ
يشمؿ الطبلؽ المتتابع فى مجمس  –المقترف بالعدد لفظًا أو إشارة ال يقع إال واحدة 

ف لـ يوصؼ لفظ الطبلؽ بالعدد يؤكد ذلؾ ما ألنو مقترف بالع –واحد  دد فى المعنى وا 
ورد فى المذكرة اإليضاحية مف أف الطبلؽ شرع عمى أف يوقع عمى دفعات متعددة وأف 
اآلية الكريمة " الطبلؽ مرتاف فإمساؾ بمعروؼ أو تسريح بإحساف " تكاد تكوف 

عمت ثبلثًا طبلؽ جُ صريحة فى أف الطبلؽ ال يكوف إال مرة بعد مرة وأف دفعات ال
ليجرب الرجؿ نفسو بعد المرة األولى والثانية ويروضيا عمى الصبر واالحتماؿ 

نفسيا أيضًا حتى إذا لـ تفد التجارب ووقعت الطمقة الثالثة عمـ أنو ليس  المرآةولتجرب 
 فى البقاء خير وأف االنفصاؿ البات بينيما أحؽ وأولى .

 ؽ( 28لسنة  34رقـ  الطعف –471ص - 23/6/1960)نقض جمسة 

  إذ كاف المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أف عبارة الطبلؽ المقترف بالعدد لفظًا
يشمؿ  1929لسنة  25أو إشارة بالتطبيؽ لممادة الثالثة مف المرسـو بقانوف رقـ 

ف لـ يوصؼ لفظ ا  الطبلؽ المتتابع فى مجمس واحد ألنو مقترف بالعدد فى المعنى و 
الثابت مف الحكـ المطعوف فيو أف إقرار الطاعف بطبلؽ  الطبلؽ بالعدد ، وكاف

ف العدد لفظًا أو إشارة ولـ يكف طبلقًا عمى ماؿ وليس مالمطعوف عمييا كاف مجردًا 
مكمبًل لمثبلث وحصؿ بعد الدخوؿ فأنو ال يقع بو إال واحدة ويكوف طبلقًا رجعيًا ، وال 

 .عبرة بوصؼ الطبلؽ الذى يرد عمى لساف أحد الزوجيف 
 ؽ( 45 لسنة 29الطعف رقـ  -1288ص  -25/5/1977)نقض جمسة 

   لما كاف الطبلؽ المتتابع دفعة واحدة ال يقع إال طمقة واحدة فإف استناد
الزوج، يكوف  الحكـ المطعوف فيو إلى شيادة الشيود باستمرار الحياة الزوجية حتى وفاة
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راجعة الزوج لزوجتو بعد مؤداه أف الحكـ اتخذ مف ىذه الشيادة دليبًل عمى حصوؿ م
 فى ذلؾ ما يعتبر مخالفا لمقانوف ىذا الطبلؽ الذى يعتبر رجعيًا ، وليس 

 ؽ( 28لسنة  34الطعف رقـ  - 471ص  - 23/6/1960)نقض جمسة 

  العبارة الدالة بمفظيا الصريح عمى حؿ رباط الزوجية متى صدرت مف زوج
طبلؽ فور صدورىا ويكوف طبلقًا ىو أىؿ إليقاع الطبلؽ وصادفت محبًل ، يقع بيا ال

مستقبل قائمًا بذاتو وال يغير مف ذلؾ ما اقترف بيا مف أنيا تأييد لطبلؽ سابؽ إذ ليس 
 مف شأف ىذه اإلضافة أف تحوؿ دوف تحقيؽ األثر الفورى المترتب عمييا مباشرة .

 (21س  – 751ص  – 1960 / 5 / 7)نقض جمسة 

 أف الحكـ الصادر فى الدعوى األولى  إذا كاف البيف مف الحكـ المطعوف فيو
المؤيد استئنافيا كاف بشأف طبلؽ ادعت  –دعوى طبلؽ بيف ذات الخصـو  –بالرفض 

 1962الطاعنة أف المطعوف عميو أوقعو ثبلث مرات الثالثة منيا فى أواخر سبتمبر 
فى حيف أف النزاع الحالى يدور حوؿ طبلؽ مثبت فى إقرار منسوب صدوره إلى 

والثانية  1962عميو بتطميقو لمطاعنة ثبلث طمقات أوالىا فى آخر يوليو سنة المطعوف 
ذ اعتبر الحكـ الطمقة المكممة لمثبلث  21/9/1962والثالثة فى  14/9/1962فى  وا 

ة ػة الثالثػىى بعينيا الطمق 1962المحدد وقوعيا فى الدعوى األولى بآخر سبتمبر 
استنادًا إلى أف كبل مف الطمقتيف  21/9/1962المثبتة فى اإلقرار صدورىا بتاريخ 

ورتبت الحكـ عمى ذلؾ  مختمفافصدرت فى أواخر ذلؾ الشير مع أف ىذيف التاريخيف 
نو يكوف فوؽ إعدـ جواز نظر الدعوى الحالية لسبؽ الفصؿ فييا فى الدعوى األولى ف

 مخالفتو لمقانوف قد شابو فساد االستدالؿ .
 ؽ( 37لسنة  20 الطعف رقـ – 982 ص – 27/6/1973ة ػ)نقض جمس
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 ( 4يـــبدح ) 

 كنايات الط ؽ وهو ما تحتمؿ الط ؽ وميرر ال يقل بها الط ؽ إال بالنية .
  1985لسنة  100ىذه المادة لـ يتـ تعديميا بالقانوف رقـ . 
 

 انًـزكشح اإلٚعـبحٛخ 
ف كنايات الطبلؽ وىى ما تحتمؿ الطبلؽ وغيره ال يقع الطبلؽ إال بالنية دو 

 داللة الحاؿ كما ىو مذىب الشافعى ومالؾ .
 مف المشروع(. 4والمراد بالكناية ىنا ما كاف كناية فى مذىب أبى حنيفة )مادة 

 ( ومستند النص مف الفقو الشرعى ىو قوؿ رسوؿ اهلل إنما األعماؿ" )
 ما نوى". بالنيات ولكؿ امرئ  

 
 انتعـهٛك 

 وص الطبلؽ بؿ وضع كنايات الطبلؽ ىى المفظ الذى لـ يوضع بخص
 لمعنى يتعمؽ بالطبلؽ أو لمعنى آخر .

وقد عرفيا المشرع فى النص بأنيا ما تحتمؿ الطبلؽ وغيره كقوؿ الزوج لزوجتو 
 ألحقى بأىمؾ أو أمرؾ بيدؾ أو نحو ذلؾ ، فيذه األلفاظ تفيد معنى الطبلؽ وغيره .

  ة الزوج قدنيا ال يقع بيا الطبلؽ إال إذا كانت نيإوحكـ كنايات الطبلؽ 
سوى  اتجيت وقت التمفظ بيػا إلى إيقاع الطػبلؽ أما إذا لـ يكف قصد عند تمفظو بيا

 المعنى اآلخر الذى تحتممو فبل يقع بيا طبلؽ .
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   وأمر النية فى المسائؿ الباطنية المتعمقة بالزوج فالقوؿ عند الخبلؼ عمييا
فإف  زوج حؽ حمؼ اليميف ،قولو بيمينو فإذا قالت الزوجة أنو قصد الطبلؽ وأنكر ال

 نكؿ كسبت الزوجة دعواىا ووقع الطبلؽ .
  وكنايات الطبلؽ ال يقع بيا طالما لـ تكف النية متجية إلى عدـ إيقاعو وذلؾ

حتى لو كانت القرائف تشيد أف المراد مف التمفظ بالكناية ىو إيقاع الطبلؽ فبل عبرة 
 .1فظ الكنايةبداللة الحاؿ ما لـ ينوى الزوج إيقاع الطبلؽ بم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 301ص  –أحمد الحصرى فى األحواؿ الشخصية  1
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 أحكـبو انُمـط

  المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أنو يشترط فيما يقع بو الطبلؽ أف يصدر
ممف يممكو ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بمفظ الطبلؽ أو ما يقـو مقامو 

العدة ، عمى بالطبلؽ البائف أو مآال بالطبلؽ الرجعى إذا لـ تعقبو الرجعة أثناء  حاالً 
أف يصادؼ محبًل لوقوعو ، ويقع الطبلؽ بمفظو الصريح قضاء وديانة ودوف حاجة 

 – باألشيادإلى نية الطبلؽ ، ومف ثـ فإف لفظ الطبلؽ الصريح الصادر مف الطاعف 
غير معمؽ يقع بو الطبلؽ طبقًا لمنصوص الفقيية  والذى ورد منجزاً  –أماـ المأذوف 

يسوقو الطاعف مف أف نيتو انصرفت إلى إثبات طبلؽ معمؽ  باعتباره منبت الصمة بما
 عمى شرط وقر فى ذىنو تحققو .

 ؽ( 44 لسنة 30 الطعف رقـ – 1024 ص – 28/4/1976)نقض جمسة 
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 ( 5يـــبدح ) 

كؿ ط ؽ يقل رءعيًا إال المكمؿ لث ث والط ؽ قبؿ الدخوؿ والط ؽ عمى ماؿ 
 . 1202لسنة  05وف والقانوف رقـ وما نص عمى كون  بائنًا فى هذا القان

  1985لسنة  100ىذه المادة لـ يتـ تعديميا بالقانوف رقـ . 
 

 انًـزكشح اإلٚعـبحٛخ 
فى أف كؿ طبلؽ يقع رجعيًا إال ما استثنى  والشافعيأخذ بمذىب اإلماـ مالؾ 

 فى )المادة الخامسة مف المشروع( .
بسبب المعاف أو الُعنِّة أو آباء  ومما تحسف اإلشارة إليو ىنا أف التفريؽ بالطبلؽ

 حنيفة. الزوج عف اإلسبلـ عند إسبلـ زوجتو يبقى الحكـ فيو عمى مذىب أبى
ويستند النص المطروح فى مشػروعيتو إلػى قولػو تعػالى "وبعػولتيف أحػؽ فػى ذلػؾ 

( المرأة ثابت بف قيس حيف أتتو طالبة تطميقيا عميو رغـ وقولو ) 1أف أرادوا إصبلحا"
ردى عميػػػو حديقتػػػو" فقبمػػػت  تعيبػػػو فػػػى ديػػػف أو خمػػػؽ وكػػػاف قػػػد أميرىػػػا حديقػػػة" أنيػػػا ال
 فطمقيا.
 

 انتعهٛـك

 طمقة رجعية. نص المادة عمى أف أى طبلؽ يوقعو الزوج إنما يكوف 
  والطبلؽ الرجعى ىو الذى ال يزيؿ الممؾ وال الحؿ ويممؾ الزوج فيو مراجعة

فى أى وقت يشاء دوف تػوقؼ  -لحنفى وفقًا لمراجح فى المذىب ا –زوجتو أثناء العدة 
، كما أنو ال يمنع التوارث بيف الزوجيف إذا مات أحدىما فى 2عمى عمميا أو موافقتيا

 العدة وال يحؿ بو مؤجؿ المير.
  ًآلثاره أف يتـ  وال يشترط حتى يقع الطبلؽ الصادر مف الزوج صحيحًا منتجا
ج لمطبلؽ شفويًا عمييا وأنكر نو إذا ادعت الزوجة إيقاع الزو إشاىديف إال  بحضور

                                                           
 مف سورة البقرة . 001اآلية  1
 . 0222لسنة  1مف القانوف رقـ  00راءل المادة  2
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األخير ذلؾ كاف عمييا إقامة الدليؿ عمى ذلؾ بكافة طرؽ اإلثبات وأىميا البينة 
 الشرعية .

وقد استثنى المشرع مػف وصػؼ الطػبلؽ الرجعػى أربعػة حػاالت ال يعتبػر الطػبلؽ 
 .1الواقع فى أى منيا طبلقًا رجعياً 

 

 هى الط ؽ المكمؿ لمث ث –األولى 
تحؿ الزوجة  حيث يزيؿ الممؾ والحؿ معًا فبل ؽ يقع بائنًا بينونة كبرىفيذا الطبل

مف بعده لمزوج إال بعد أف تنكح غيره ويدخؿ بيا ويطمقيا أو يموت عنيا وتنقضى 
ف كاف يوجب  عدتيا منو , ويحؿ بو مؤخر الصداؽ ويمنع التوارث بيف الزوجيف وا 

 . العدة عمى المطمقة
 

 الدخوؿ وهى الط ؽ قبؿ –الثانية 
ويقع بو طبلؽ بائف بينونة صغرى ال يستطيع مف بعده الزوج مراجعة زوجتو إال 

 بعقد ومير جديديف .
ويمحؽ بالطبلؽ قبؿ الدخوؿ الطبلؽ قبؿ الدخوؿ وبعد الخموة الصحيحة فيقع بعدىا 

 الطبلؽ بائنًا بينونة صغرى أيضًا .
 

 وهى الط ؽ عمى ماؿ –الثالثة 
مػا لػـ يكػف مكمػبًل  –ء ويقع بو طبلؽ بائف بينونة صغرى أى الطبلؽ عمى اإلبرا

يأخػػذه الػػزوج  لمػػثبلث فيكػػوف بائنػػًا بينونػػة كبػػرى ألف المػػاؿ فػػى ىػػذه الحالػػة يمثػػؿ عوضػػاً 
,  2بػػدوف رضػػاىا بػػو أف تممػػؾ الزوجػػة أمػػػرىا ويمتنػػع مػػف مراجعتيػػا اً صػػدامػػف زوجتػػو ق

مػف الزوجػة , فػبل يشػترط  ويقع بالطبلؽ عمى مػاؿ طػبلؽ بػائف أيػًا كػاف العػوض المقػدـ
نما يكفى  اإلبراءأف يتـ   مف أى مف تمؾ الحقوؽ . اإلبراءمف كافة الحقوؽ الشرعية وا 

                                                           
 وما بعدها . 434ص  –أنور العمروسى فى أصوؿ المرافعات الشرعية  1
 1مػف القػانوف رقػـ  02وراءػل المػادة  0222 / 5 / 02ءمسػة  –ؽ  90لسػنة  149نقض الطعػف رقػـ  2

ءراءات التقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية . 0222لسنة   بتعديؿ بعض أوضاع واا
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و  1202لسػنة  05وهى ما نص عمى وقوع  بائنًا فى القانونيف رقمػى  –الرابعة 
 . 1202لسنة  05
 ىو الطبلؽ لمعيب. 1920لسنة  25وما نص عمى كونو بائنًا فى القانوف رقـ  -
 فيو. 1929لسنة  25أما ما نص عمى كونو بائنًا فى القانوف رقـ   -

 ( .6الطبلؽ لمضرر المتمثؿ فى اإليذاء واليجر )المادة  -1
 مكرر( . 11الطبلؽ لمضرر لمزواج مف أخرى )المادة  -2
 ( .12الطبلؽ لمغياب  )المادة  -3
 ( .14الطبلؽ لمحبس  )المادة  -4

صد بو دفع ؽ بائف ألف الطبلؽ فى ىذه الحاالت قُ وىذه األنواع إنما يقع بيا طبل
 الضرر عف الزوجة وحسـ النزاع بيف الزوجيف وال يمتنع ىذا إال بالطبلؽ البائف .

  وحكـ الطبلؽ البائف أنو يزيؿ الممؾ بمجرد صدوره فى كؿ األحواؿ فتنقطع
 البقاء فى بو حقوؽ الزوج عمى زوجتو بمجرد وقوع الطبلؽ بائنًا وال يحؽ لو عمييا إال

منزؿ الزوجية فى مدة العدة وحؽ النفقة فى ىذه المدة وليس لممطمؽ فيو مراجعة 
زوجية أف كاف الحؿ قائمًا إال بعقد ومير جديديف المطمقتو وال أف يستأنؼ معيا حياة 

، كما أنو يحؿ بو مؤخر الصداؽ إذا كاف مؤجبًل ألقرب األجميف الطبلؽ أو الوفاة 
سب طمقة مف الطمقات التى يممكيا الرجؿ عمى زوجتو إذا لـ يكمؿ حتفضبًل عف أنو يُ 

ف كاف مكمبًل ليا فأنو يزيؿ الحؿ أيضًا كما أنو يمنع التوارث بيف الزوجيف  الثبلث وا 
معاممة , بمجرد الطبلؽ إال إذا كاف فى مرض الموت وقصد بو الفرار مف اإلرث 

 .1لمزوج بنقيض مقصوده

 ية لمنص اإلشارة إلى أف ىناؾ ثبلث حاالت وقد تضمنت المذكرة اإليضاح
لمطبلؽ يبقى الحكـ فييا عمى المذىب الحنفى وىى الطبلؽ بسبب المعاف والطبلؽ 

باء الزوج اإلسبلـ عند إسبلـ زوجتو ، ونتناوؿ كؿ مف إُعنة والطبلؽ بسبب لبسبب ا
 الحاالت الثبلث بإشارة موجزة .

 

                                                           
 . 010ص  – 1259ط  –محمد يوسؼ موسى فى أحكاـ األحواؿ الشخصية  1
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 انطالق ثسجت انهعبٌ  -1

 ( .1929لسنة  25مف القانوف رقـ  15عمى المادة  )يراجع التعميؽ 
 

 انطالق ثسجت انُعُـخ-2

 ( .1929لسنة  25مف القانوف رقـ  9)يراجع التعميؽ عمى المادة 
 

 الزوج لإلس ـ إباءالط ؽ بسبب -4
وىػػذا الطػػبلؽ تقػػع بػػو طمقػػة بائنػػة ، وصػػورتو أف تسػػمـ الزوجػػة فيعػػرض اإلسػػبلـ 

ف أبػػى اإلسػػبلـ أو أسػػمـ وىػػى  ف أسػػمـ فبيػػا مػػافػػإعمػػى الػػزوج  لػػـ يكػػف محرمػػًا عمييػػا وا 
لعػػرض اإلسػػبلـ  محرمػػة عميػػو فػػرؽ القاضػػى بينيمػػا فػػى الحػػاؿ ىػػذا إذا كػػاف الػػزوج أىػػبلً 

ألف يعػػرض اإلسػػبلـ  فػػإف لػػـ يكػػف أىػػبلً  مميػػزاً  أو صػػبياً  ، عػػاقبلً  عميػػو بػػأف يكػػوف بالغػػاً 
فإف كػاف األوؿ  و أو مجنوناً أو ما فى حكم غير مميز أو معتوىاً  عميو بأف يكوف صبياً 

وأمػا المجنػوف فػبل ينتظػر بػرؤه بػؿ  ينتظر تمييػزه ليعػرض عميػو اإلسػبلـ إذا صػار مميػزاً 
فػإف أسػمـ أحػدىما تبعػو الولػد فػى اإلسػبلـ  (ال بطريؽ اإللزاـ)يعرض اإلسبلـ عمى أبيو 
 .1نةف أباه كبلىما فيفرؽ بيف المجنوف وزوجتو بطمقة بائا  فيبقى الزواج عمى حالو و 

  ذا كاف الطبلؽ حؽ أثبتو الشارع لمزوج كاف لو أف يتواله بنفسو أو ينيب وا 
غيره فيو سواء كاف ذلؾ الغير ىو الزوجة أو شخص أخر ، وىذه اإلنابة قد تكوف 

وقد تأخذ صورة التفويض ، والتوكيؿ بالطبلؽ ال يكوف إال ألجنبى أما التفويض  توكيبلً 
ولو بمفظ الوكالة كما يجوز أف يكوف لغيرىا بشرط  فى الطبلؽ فيجوز أف يكوف لمزوجة

 أف يعمؽ الزوج تفويضو لمغير عمى مشيئة الغير بقولو طمؽ امرأتى أف شئت .
ومػػف ىنػػا ُيعػػرؼ الحنفيػػة تفػػويض الطػػبلؽ بأنػػو تمميػػؾ الػػزوج لزوجتػػو حػػؽ تطميػػؽ 

 ر . نفسيا أو تمميؾ غيرىا ىذا الحؽ بمفظ يفيد التمميؾ كأف يعمقو عمى مشيئة الغي
  ما أف تصدر مطمقة عف التقييد أو مقيدة بوقت معيف ومف إوصيغة التفويض

األولى قولو طمقى نفسؾ متى شئت ومف الثانية قولو طمقى نفسؾ فى مدة شير مف 
 األف .

                                                           
 . 194ص  – 1205طبعة  – 1ءػ  –لشيخ أحمد إبراهيـ ا –األحواؿ الشخصية فى الشريعة افس مية  1
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  ًلو  وتفويض الزوجة فى إيقاع الطبلؽ يصح أف يتـ قبؿ العقد أو مقارنا
 شفاىو أو كتابة . 

 المرآةارف لمعقد أف يبدأ صدور اإليجاب مف ويتعيف لصحة التفويض المق 
مشروطًا بتفويض الطبلؽ إلييا ثـ يعقبو قبوؿ الزوج ، أما إذا بدأ الرجؿ اإليجاب 

فإف العقد فى ىذه الحالة يصح إال أف التفويض  المرآةمشروطًا بتفويض الطبلؽ إلى 
فيكوف قد ممكيا  يبطؿ ألنو يكوف بيذه الصورة قد فوض إلييا الطبلؽ قبؿ أف يتـ العقد

طبلقًا لـ يممكو بعد ، أما إذا كاف التفويض قبؿ العقد وبدأ اإليجاب مف الزوج بقولو أف 
التفويض وكاف ليا حؽ تطميؽ نفسيا فى حدود  ؾ فأمرؾ بيدؾ ثـ تزوجيا صحتتزوج

 الزوج.  المدة أو العدد الذى أجازه
 بعد أف يفوض  وتفويض الزوج لمزوجة ال يسمب الزوج حقو فى التطميؽ فمو

 . 1الطبلؽ إلى غيره أف يطمؽ زوجتو أيضاً 
  وال يقع بالتفويض فى ظؿ حكـ المادة محؿ التعميؽ إال طمقة واحدة رجعية

إعمااًل لمنص عمى أف كؿ طبلؽ يقع رجعيًا فبل تممؾ الزوجة إال ما يممكو الزوج سواء 
عوض أو كاف مكمبًل نوى الزوج واحدة أو أكثر إال إذا كاف قبؿ الدخوؿ أو فى نظير 

لمثبلث ، كما أنو ال يقع بالكناية طبلؽ إال مع النية إعمااًل لنص المادة الرابعة مف 
 ىذا القانوف .

  فإذا طمقت الزوجة نفسيا طمقة رجعية ثبت لمزوج حؽ مراجعتيا خبلؿ العدة
 2000لسنة  1مف القانوف رقـ  22وفقًا لمشروط و الضوابط المنصوص عمييا بالمادة 

 .2ال أف الزوجة ال تممؾ ىذا الحؽإ
  مف الئحة المأذونيف الصادرة فى  33وقد تناولت الفقرة )ىػ( مف المادة

تقرير حؽ الزوجيف  2000لسنة  1727بعد تعديميا بقرار وزير العدؿ رقـ  4/1/1955
فى االتفاؽ عمى تفويض الزوجة فى الطبلؽ واعتبرتو مف الشروط الجائز اقتراف عقد 

 ا .الزواج بي
ويتعػػيف اإلشػػػارة إلػػػى أف صػػياغة الفقػػػرة المتعمقػػػة بػػػأمر التفػػويض إنمػػػا تفيػػػد سػػػبؽ 
ال  االتفاؽ عميو مما مفاده أنو قد تـ االتفاؽ عميو قبؿ العقد ولـ يقػع فػى مجمػس العقػد وا 

                                                           
 وما بعدها .  12ص  – 1201ط –قدرى باشا  –األحكاـ الشرعية فى األحواؿ الشخصية  1
 وما بعدها . 501ص  – 1200ط  –مصطفى شمبى فى أحكاـ األسرة فى افس ـ  2
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وجب مراعاة الصيغة فى الحػالة األخيرة عمى النحػو الػذى يتعػيف معػو صػدور اإليجػاب 
 .1الزوج بو مف الزوجة والقبوؿ مف

 مف  2ويثير الميراث بيف الزوجيف فى حالة الطبلؽ بعض المشكبلت العممية
حيث جواز اإلرث وأحقية الزوجيف فيو ويتفرع البحث فى ىذا المجاؿ إلى فرعيف 

 رئيسييف .
 األوؿ : ويتناوؿ الحؽ فى الميراث فى حاالت الطبلؽ الرجعى والبائف حاؿ الصحة .

 فى حالة الطبلؽ فى مرض الموت .والثانى : يتناوؿ الميراث 
والقوؿ المعموؿ بو طبقًا ألحكاـ قانوف المواريث والقوؿ الراجح فى المذىب 

 الحنفى عمى التفصيؿ التالى ..
  إذا طمؽ الزوج زوجتو طبلقًا رجعيًا ثـ توفى أى مف الزوجيف خبلؿ فترة العدة

 الزوجية تظؿ قائمة حكماً فإف كبلىما يرث اآلخر طالما كانت العدة قائمة باعتبار أف 
 حتى تنقضى فترة العدة .

   أما إذا كاف الطبلؽ قد وقع بائنًا فأنو ال توارث بيف الزوجيف بمجرد وقوع
الطبلؽ حتى لو كانت العدة قائمة حيث يزيؿ ىذا الطبلؽ الممؾ إذا كاف بائنًا بينونة 

 صغرى كما يزيؿ الممؾ والحؿ إذا كاف بائنًا بينونة كبرى .
  توفى المطمؽ فإف المطمقة ترثو إذا كانت ال تعمـ بالطبلؽ إال بعد وفاتو  إذا

مكرر( مف القانوف مف أف آثار الطبلؽ المالية مف  5وفقًا لما تنص عميو المادة )
و وقت ػل زوجة وبالتالى فيى تعتبر 3حيث الميراث ال تترتب إال مف وقت عمـ المطمقة

ًا أـ بائنًا وسواء مات مطمقيا أثناء عدتيا أـ وفاتو فترث منو سواء كاف الطبلؽ رجعي
 بعد انقضاء العدة .

   ذا ماتت المطمقة قبؿ عمميا بالطبلؽ وكاف موتيا فى عدة طبلؽ رجعى وا 
ورثيا مطمقيا باعتبار أنيا الزالت زوجتو أثناء العدة فى الطبلؽ الرجعى ، أما إذا كاف 

                                                           
 – 3/1/1255ادرة بتػػػاريخ بتعػػػديؿ الئحػػػة المػػػ ذونيف الصػػػ 0222لسػػػنة  1000قػػػرار وزيػػػر العػػػدؿ رقػػػـ  1

 منشور بممحؽ الكتاب .
 . 1230لسنة  00وما بعدها مف قانوف المواريث رقـ  11راءل المادة  2
 .102ص  –1215ط  –عبد الناصر العطار فى األسرة وقانوف األحواؿ الشخصية  3
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ب آثار يمطمقيا عمى أساس أف ترت موتيا بعد انقضاء العدة فى طبلؽ بائف فبل يرثيا
الطبلؽ مف وقت عمـ المطمقة بو حكـ قصد بو رعاية مصمحة المطمقة التى أخفى 

 عنيا الطبلؽ دوف المطمؽ .
  . أما إذا كاف الزوج مريضًا مرض الموت فيناؾ تفصيؿ 
فػػإذا كػػاف الطػػبلؽ رجعيػػًا ثػػـ تػػوفى الػػزوج وكانػػت العػػدة الزالػػت قائمػػة اسػػتحقت  -

يػراث أمػا إذا كانػػت عػدتيا قػد انقضػػت بعػد الوفػاة فػبل ميػػراث ليػا سػواء كػػاف المطمقػة الم
 الطبلؽ برضا الزوجة أو بغير رضاىا .

 أما إذا طمقيا قبؿ الدخوؿ ثـ توفى فبل ميراث ليا ألنو ال عدة ليا .
ذا طمػػػؽ الػػػزوج زوجتػػػ - ا )الطػػػبلؽ عمػػػى مػػػاؿ وطػػػبلؽ ػو طبلقػػػًا بائنػػػًا برضاىػػػػوا 

 ميػػراث ليػػا حتػػى لػػو كانػػت العػػدة قائمػػة وقػػت الوفػػاة لتحقػػؽ القاضػػى أو باتفاقيمػػا( فػػبل
 الرضا بالطبلؽ مف جانبيا .

أمػػا إذا طمػػؽ المػػريض مػػرض المػػوت زوجتػػو طبلقػػًا بائنػػًا بإرادتػػو المنفػػردة ثػػـ  -
تػػوفى فإنيػػا ترثػػو طالمػػا كانػػت العػػدة قائمػػة وقػػت الطػػبلؽ وىػػو مػػا يسػػمى شػػرعًا )طػػبلؽ 

أمػػا إذا كانػػت العػػدة قػػد انقضػػت وقػػت الوفػػاة  , الفػػار( معاممػػة لممطمػػؽ بنقػػيض مقصػػودة
وذلؾ شريطة أف تكوف المطمقة مف ذوات العدة )بػالحيض أو باألشػير(  1فبل ميراث ليا

فػػػإذا كانػػػت آيسػػػة أى دخمػػػت فػػػى سػػػف اليػػػأس الشػػػرعى وىػػػو عمػػػى المفتػػػى بػػػو خمسػػػة 
 وخمسوف عاما فبل عدة ليا وبالتالى ال ميراث ليا أيضًا .

  الشػػديد الػػذى يغمػػب عمػػى الظػػف مػػوت صػػاحبو  ومػػرض المػػوت ىػػو المػػرض
ف لػػـ يكػػف معروفػػاً  عرفػػاً  مػػف  أو بتقريػػر األطبػػاء ويبلزمػػو ذلػػؾ المػػرض حتػػى المػػوت وا 

الناس أنو مف العمؿ الميمكة فضابط شدتو واعتباره مرض موت أف يعجز غير العػاجز 
بل مف قبػؿ عػف القيػاـ بمصػالحو الحقيقيػة خػارج البيػت ، أمػا المػرض الػذى يسػتمر طػوي

ويبلـز صاحبو حتى الموت ال يعتبر مرض مػوت إال إذا كػاف يتزايػد ويشػتد دائمػا عمػى 
 نحو يشعر معو المريض بدنو أجمو وينتيى بوفاتو .

                                                           
 القاهرة .استئناؼ  – 9/0/1219ءمسة  –ؽ  120لسنة  002انظر الحكـ الصادر فى االستئناؼ رقـ  1
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   والمػػػػرض إذا اسػػػػتطاؿ عمػػػػى سػػػػنة ال يعتبػػػػر مػػػػرض مػػػػوت إال إذا اشػػػػتد فػػػػى
 .1أخريات أياـ المريض وازداد وانتيى بالوفاة

                                                           
ونقػػػض أحػػػواؿ  124ص  –المستشػػػار محمػػػد الػػػدءوى  –األحػػػواؿ الشخصػػػية لممصػػػرييف المسػػػمميف  1

 . 9س  – 055ص  – 01/3/1255ءمسة  -شخصية 
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 أحكـبو انُمـط

 عيًا إال المكمؿ لثبلث أو قبؿ الدخوؿ أو عمى ماؿ أو كاف كؿ طبلؽ يقع رج
. طبلؽ الرجؿ لزوجتو يقع رجعيًا  1929لسنة  25ؽ  5بائنًا بحكـ مف القاضى . ـ 
 إال ما استثنى بنص خاص .
 (12/1/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  132)الطعف رقـ 
 (9/3/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  751)الطعف رقـ 

 ؽ الرجعى ، اختبلؼ كؿ منيما مف حيث األثر المترتب الطبلؽ البائف والطبل
 عمى الطبلؽ . مثاؿ .

 (34س  –22/3/1983جمسة  –ؽ 51لسنة  24)نقض الطعف رقـ 

  ، المقرر فى فقو الحنفية أف الطبلؽ الرجعى ال يغير شيئا مف أحكاـ الزوجية
قات التى فيو ال يزيؿ الممؾ وال يرفع الحؿ وليس لو مف األثر إال نقص عدد الطم

 –يممكيا الزوج عمى زوجتو ، وال تزوؿ حقوؽ الزوج إال بانقضاء العدة ، والمطمؽ 
يممؾ مراجعة زوجتو بالقوؿ أو بالفعؿ ما  –وعمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة 

 دامت فى العدة ، وال يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة وال عمميا .
 ؽ( 46لسنة  30 الطعف رقـ – 658ص  - 1/3/1978 )نقض جمسة

 (420س  – 12/12/1991جمسة  –ؽ  55لسنة  31)الطعف رقـ 

  إذ يبيف مف الرجوع إلى األوراؽ أف الطبلؽ الذى تـ بيف والدة الطاعف
كاف طبلقًا نظير اإلبراء مف مؤخر  7/5/1944ومورث المطعوف عمييـ بتاريخ 

 ة مف المرسـو بقانوف رقـالصداؽ ونفقة العدة فيكوف الطبلؽ بائنًا طبقًا لممادة الخامس
،  بلثػبلؽ يقع رجعيًا إال المكمؿ لمثػ، التى تنص عمى أف كؿ ط 1929لسنة  25

 والطبلؽ قبؿ الدخوؿ والطبلؽ عمى ماؿ .
 ؽ( 41لسنة 1 الطعف رقـ –297 ص – 1975 / 1 / 29 )نقض جمسة

  مجرد عودة الزوجة إلى منزؿ الزوجية فى فترة العدة دوف اعتراض مف زوجيا
ألف حكـ الطبلؽ الرجعى ال يؤثر عمى قياـ الزوجية ما دامت  –ال يعتبر رجعة 

 الزوجة فى العدة فيحؽ ليا البقاء فى البيت الذى تساكف فيو زوجيا قبؿ الطبلؽ . 
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 ؽ( 43 لسنة 17 الطعف رقـ –1376 ص – 5/11/1975)نقض جمسة 
 ؽ( 29لسنة 39 الطعف رقـ –662 ص – 1962 / 5 / 23)نقض جمسة 

  نظير اإلبراء  1944متى كاف الثابت فى الدعوى أف الطبلؽ الحاصؿ سنة
فيكوف الطبلؽ بائنًا طبقًا لممادة الخامسة مف المرسـو  , مف مؤخر الصداؽ ونفقة العدة

، التى تنص عمى أف "كؿ طبلؽ يقع رجعيًا إال المكمؿ  1929لسنة  25بقانوف رقـ 
ذا كاف ذلؾ وكانت دعوى لمثبلث ، والطبلؽ قبؿ الدخوؿ والطبلؽ ع مى ماؿ .." وا 

المطعوف عمييا تقـو عمى ما تدعيو مف حصوؿ زواج جديد بينيا وبيف الطاعف بعد 
ـ تقدـ وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدؿ عمى ػالطبلؽ المذكور بعقد ومير جديديف ول

عبلنات  ذلؾ ، وكانت إقراراتيا بمحضر تحقيؽ النيابة وأماـ محكمة أوؿ درجة وا 
دـ حصوؿ ىذا الزواج الجديد ، فإف الحكـ ػلدعاوى التى رفعتيا عمى الطاعف تفيد عا

( إلى الطاعف يكوف 1950و إذ قضى بثبوت نسب الصغير )المولود سنة ػالمطعوف في
ثر مف ػو ألكػد أتت بػق فضبًل عف قصوره قد خالؼ القانوف إذ تكوف المطعوف عمييا

 بلؽ .ػاريخ الطػنة مف تػس
 (29/5/2000جمسة  –ؽ  62لسنة  136ف رقـ )نقض الطع

 ؽ( 32لسنة  3 الطعف رقـ – 331 ص – 1963 / 3 / 30 )نقض جمسة
 (28/6/1999جمسة  –ؽ  68لسنة  796)نقض الطعف رقـ 

 الزوجة ال  الطبلؽ عمى ماؿ ىو يميف مف جانب الزوج ومعاوضو مف جانب
ذا كانت عبارة  اإلقرار الصادر مف الزوجة إنما يتـ إال بإيجاب وقبوؿ مف الجانبيف ، وا 

تتضمف إبرائيا لزوجيا مف مؤخر صداقيا ونفقتيا وجميع الحقوؽ الزوجية المترتبة ليا 
بموجب عقد الزواج مقابؿ حصوليا عمى الطبلؽ ، فإف ىذه العبارة بمجردىا ال تعدو 
أف تكوف مجرد إيجاب مف الزوجة بعرض العوض عمى الزوج مقابؿ حصوليا عمى 

لـ يصادفو قبوؿ منو بإيقاع الطبلؽ فعبًل ، ومف ثـ فبل يتحقؽ فييا وصؼ  الطبلؽ
 الطبلؽ عمى ماؿ وشروطو وبالتالى ال يترتب عمييا أثره المقرر شرعًا .

 ؽ( 31 لسنة 9 الطعف رقـ – 1045 ص – 13/11/1963 )نقض جمسة

 متى كاف الحكـ قد استند إلى شيادة الشيود باستمرار الحياة الزوجية بعد 
حتى وفاة الزوج فأنو يكوف قد اتخذ مف الشيادة دليبًل عمى حصوؿ  –الطبلؽ الرجعى 
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مراجعة الزوج لزوجتو وليس فى ذلؾ ما يعتبر مخالفة لمقانوف طالما أف الرجعة تكوف 
ما بالقوؿ أو بالفعؿ ، ومف ثـ يكوف الحكـ قد استند فى إثبات الزوجية إلى دليؿ إ

 مقبوؿ .
 ؽ( 28 لسنة 34 الطعف رقـ -471 ص – 23/6/1960)نقض جمسة 

  أف ركف الطبلؽ عمى ماؿ )الذى ىو عقد عمى الطبلؽ بعوض( ىو اإليجاب
والقبوؿ بمفظ الطبلؽ معمقًا عمى الماؿ المسمى بيف الزوجيف ولذلؾ كاف مجرد االتفاؽ 
عمى الطبلؽ وبدلو فى مجمس واحد بدوف حصوؿ اإليجاب والقبوؿ عمى الصورة 

لزـو الماؿ عمى الزوجة فالحكـ الذى  قدمة الذكر ال يعتبر طبلقًا مستوجباً الشرعية المت
يعتبر أف اإليجاب والقبوؿ الشرعييف لوقوع الفرقة بيف الزوجيف واستحقاؽ الزوج 
لمعوض قد حصبل عمى أساس ما تـ بينيما عمى ما ينبغى أف تبذلو الزوجة مف الماؿ 

بإيفائيا بعض الماؿ المتفؽ عميو وتسميمو  لزوجيا ليطمقيا عميو وتنفيذ ىذا االتفاؽ
الخ ، ال عمى أساس ما دوف فى وثيقة الطبلؽ مف أف الخمع … بباقيو سندات أذنيو 

قد وقع عمى اإلبراء مف مؤخر الصداؽ ونفقة العدة ىو حكـ مخالؼ لمقواعد الشرعية 
 الواجب األخذ بيا فى ىذا الموطف ويتعيف نقضو .

 (119 ص – ؽ 6لسنة  81 الطعف رقـ – 28/10/1937)نقض جمسة 

  المباراة والخمع أو الطبلؽ عمى ماؿ ليس مف المعاوضات المالية التى تطبؽ
فى شأنيا أحكاـ القانوف المدنى بؿ ىى مف التصرفات التى تدخؿ فى نطاؽ األحواؿ 
الشخصية فتخضع ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية التى يرجع إلييا وحدىا لتقرير ما يجب 

ـ بو رضاء الزوجيف وكيؼ يفصح عنو كؿ منيما فيما يصدر عنو مف إيجاب أف يقد
 وقبوؿ ، وكيؼ يكوف اإليجاب والقبوؿ معتبريف شرعًا حتى تقع الفرقة ويستحؽ الماؿ .

 (119ص  –ؽ  6لسنة  81الطعف رقـ  – 28/10/1937)نقض جمسة 

 يف تعديؿ وصؼ الطبلؽ مف طبلؽ قبؿ الدخوؿ إلى طبلؽ بعد الدخوؿ، يتع
 إذا كاف البينة فيجب أف تكوف مف رجميف أو رجؿ وامرأتيف . –أف يقـو عميو دليؿ 

 (37س  –ؽ  55لسنة  8الطعف رقـ  – 1986 / 12 / 23)نقض جمسة  

  جواز إثبات حصوؿ الطبلؽ طبقًا لمشريعة اإلسبلمية بكافة طرؽ اإلثبات بما
 فى ذلؾ البينة .
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 (9/3/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  751)الطعف رقـ 
 (114ص  –39س  –19/1/1988جمسة  –ؽ  55لسنة  93)الطعف رقـ 

  ف كاف المقرر فى فقو اإلماـ أبى حنيفة أف المراجعة ىى استدامة ممؾ وا 
النكاح وليست إنشاء لعقد جديد بؿ ىى امتداد لزوجية قائمة إال أنو لما كاف الطبلؽ 

د الطمقات التى يممكيا الزوج الرجعى يرفع قيد الزواج فى المآؿ ويترتب عميو نقص عد
، وتحديد لرابطة الزوجية بانتياء العدة ومف  عمى زوجتو والمراجعة ال تجحد ىذا األثر

ىى مف األمور المطروحة فى  –ثـ رفع قيد النكاح وانفصاـ عرى الزوجية بالطبلؽ 
ذ كاف ذلؾ وكاف المشرع بما نص  الدعوى ويثور النزاع بشأنيا بيف طرفى التداعى وا 

بإلغاء المحاكـ الشرعية  1955لسنة  462عميو فى المادة الثامنة مف القانوف رقـ 
والممية قد ناط بالمحاكـ االبتدائية نظر دعوى الطبلؽ والفرقة بيف الزوجيف بجميع 
أسبابيا مما ينعقد معو االختصاص بنظر الدعوى لممحكمة االبتدائية المختصة لما 

 الزوجيف .يثار فييا مف إيقاع الفرقة بيف 
 (44س  – 28/2/1993جمسة  –ؽ  60لسنة  65)الطعف رقـ 

  الطبلؽ الرجعى . أثره . انتقاص عدد الطمقات التى يممكيا الزوج . عدـ
الرجعة. ماىيتيا. امتداد لمزوجية  زواؿ حقوؽ الزوج عمى الزوجة إال بانقضاء العدة .

إعبلف الزوج زوجتو  و عمميا .عمييا وال رضاء الزوجة أ األشيادالقائمة . عدـ اشتراط 
لمدخوؿ فى طاعتو وتطميقو ليا ثـ مراجعتيا قبؿ انتياء العدة . عدـ امتثاليا لئلنذار . 

 أثره . اعتبارىا ناشزًا دوف حاجة لتوجيو إنذار آخر . عمة ذلؾ .
 (9/3/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  751)الطعف رقـ 
 (30/3/1998جمسة  –ؽ  63لسنة  326)الطعف رقـ 

  كؿ طبلؽ يقع رجعيًا إال المكمؿ لثبلث أو قبؿ الدخوؿ أو عمى ماؿ وما
 6،  5نص عميو كونو بائنًا . مفاده . التطميؽ لمضرر . وقوعو بائنًا بقوة القانوف . ـ 

 .  1929لسنة  25مف القانوف رقـ 
 (9/3/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  542)الطعف رقـ 
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 الحجية فيما تضمنو مف وصؼ  وػالطبلؽ مف المحررات الرسمية ل أشياد
 . عدـ استجابة محكمة االستئناؼ لطمب اإلحالة لمتحقيؽ التزاما بحجية الطبلؽ
 ال عيب . . وعدـ سموؾ الطاعنيف سبيؿ الطعف بالتزوير عميو األشياد

 (2000 / 5 / 29جمسة  –ؽ  62لسنة  136)الطعف رقـ 

  بيا محررىا فى حدود المحررات الرسمية . حجة بما دوف فييا مف أمور قاـ
ميمتو أو وقعت مف ذوى الشأف فى حضوره ما لـ يتبيف تزويدىا بالطرؽ المقررة 

 إثبات . 11قانونًا. ـ 

 (1999 / 5 / 24جمسة  –ؽ  64لسنة  275)الطعف رقـ 

 الطبلؽ .مف المحررات الرسمية . إثبات الموثؽ بو أف طبلؽ المطعوف  أشياد
اإلبراء مف مؤخر الصداؽ ونفقة العدة . قضاء  –ماؿ  ضده لمطاعنة بائنًا لوقوعو عمى

الحكـ االبتدائي المؤيد بالحكـ المطعوف فيو بتعديؿ وصؼ الطبلؽ مف بائف إلى 
 رجعى رغـ عدـ لجوء المطعوف ضده إلى الطعف بالتزوير. مخالفة لمقانوف . 

 (1999 / 6 / 28جمسة  –ؽ  68لسنة  796)الطعف رقـ 

 فويض الصادر ليا أف تطمؽ نفسيا "متى شاءت وكيؼ اشتراط الزوجة فى الت
شاءت " . مؤداه . ليا تطميؽ نفسيا مرة واحدة طمقة رجعية دوف تكرار الطبلؽ . عمة 
ذلؾ . اشتراط تطميؽ نفسيا " كمما شاءت " . مؤداه . أف ليا التطميؽ مرة بعد أخرى 

 . عمة ذلؾ . حتى تستكمؿ الثبلث دوف أف تجمع الطمقات الثبلث فى مرة واحدة

 (12/1/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  132)الطعف رقـ 

  طبلؽ الرجؿ لزوجتو األصؿ وقوعو رجعيًا إال ما استثنى بنص خاص فى
القانوف . مؤدى ذلؾ . ليس لمزوج تفويض زوجتو فى إيقاع الطبلؽ عمى نفسيا إال فى 

 ىذا النطاؽ .

 (12/1/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  132)الطعف رقـ 

 محكمة النقض فى ط ؽ المريض مرض الموتأحكاـ 

  المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أف لمحكمة الموضوع السمطة التامة فى
تقدير الدعوى طالما أقامت حكميا عمى أسباب سائغة ليا أصميا الثابت فى األوراؽ 
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وتؤدى إلى ما خمص إليو وكاف الحكـ المطعوف فيو وقد أقاـ قضاءه بثبوت مراجعة 
لزوجتو المطعوف ضدىا األولى عمى ما استخمصو سائغا مف بينتيا …… …المرحـو 

وىو مف  . الشرعية مف استمرار معاشرة الزوج ليا وبقائيا فى عصمتو حتى وفاتو
لو معينو فى األوراؽ ويؤدى إلى ما انتيى إليو  الحكـ استخبلص موضوعى سائغ مما

فيما لمحكمة الموضوع  وضوعياً م فإف النعى عميو بيذا السبب ال يعدو أف يكوف جدالً 
ثارتو أماـ محكمة النقض ويكوف النعى إمف سمطة فى تقدير أدلة الدعوى مما ال يجوز 

 عمى غير أساس .

 (44س  – 28/12/1993جمسة  –ؽ  60لسنة  65)الطعف رقـ 

  المقصود بمرض الموت أنو المرض الشديد الذى يغمب عمى الظف موت
ف لـ يكف أمر أو بتقرير األطب صاحبو عرفاً  اء ويبلزمو ذلؾ المرض حتى الموت وا 

اره مرض موت ػنو مف العمؿ الميمكة ، فضابط شدتو واعتبإمف الناس  المرض معروفاً 
ز مف قبؿ عف القياـ بمصالحو الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيو ػز غير العاجػأف يعج

 تحقؽ العجز وغمبة اليبلؾ واتصاؿ الموت بو .

 ؽ(40لسنة  15الطعف رقـ –27س –146ص –7/1/1976)نقض جمسة 

  متى كاف البيف مف مدونات الحكـ المطعوف فيو أنو أقاـ قضاءه بثبوت
مرض الموت لدى المورث عمى ما حصمو مف البينة الشرعية التى ال مطعف عمييا 

ف كانا قد ا  بأنو كاف مريضًا بالربو والتياب الكمى المزمنيف ، وأف ىذيف المرضيف و 
فقد اشتدت بو عمتيما قبؿ الوفاة بثبلثة أشير حتى أعجزتو عف القياـ  اً الزماه زمن

حتى نقؿ إلى  –الطاعنة األولى  –بمصالحو خارج بيتو وداخمو فمـز دار زوجتو 
المستشفى حيث وافاه األجؿ ، وساؽ تأكيد لذلؾ أف ما جاء بشيادة الوفاة مف أف 

ابؽ ألوراؽ عبلج المتوفى ىذيف المرضيف أديا إلى ىبوط القمب فالوفاة ، مط
بالمستشفى، فأنو ال يمكف النعى عمى الحكـ بأنو قضى فى المسائؿ الفنية بعممو طالما 
ذا كاف الحكـ قد عرؼ  أفصح عف المصدر الذى استقى منو ما بنى عميو قضاءه . وا 
مرض الموت وشروطو عمى وجيو الصحيح ، وكاف حصوؿ مرض الموت متوافرة فيو 

ستخمصو محكمة الموضوع دوف رقابة مف محكمة النقض ، وكاف ت شروطو واقعاً 
 عمى ما سبؽ تفصيمو ، فإف النعى يكوف عمى غير أساس . استدالؿ الحكـ سائغاً 

 ؽ( 40لسنة 15الطعف رقـ–27س –146ص –7/1/1976)نقض جمسة 
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  المريض مرض الموت إذا طمؽ زوجتو ثـ مات ومطمقتو فى العدة يعتبر متى
مف الميراث ، وتقـو المظنة عمى أنو طمؽ زوجتو طبلقًا  بطبلقو فاراً  –توافرت الشروط 

حرمانيا مف حقيا الذى تعمؽ بمالو منذ حموؿ المرض  بائنًا فى مرض الموت قاصداً 
بو بمعنى أف الطبلؽ البائف ينبئ بذاتو مف غير دليؿ آخر عمى ىذا القصد فرد 

يا نفس المرض واستكناه ما المشرع عميو قصده بذلؾ دوف ما حاجة لمبحث عف خبا
 بمرضو .

 ؽ( 40 لسنة 15 الطعف رقـ – 146 ص – 1976 / 1 / 7)نقض جمسة 

  أف  1947لسنة  77 مف قانوف المواريث رقـ 71/2مؤدى نص المادة
بالمذىب الحنفى ، أف مف كاف مريضًا مرض موت وطمؽ  المشرع الوضعى قرر أخذاً 

و والزوجة ال تزاؿ فى العدة ، فإف الطبلؽ امرأتو بائنًا بغير رضاىا ومات حاؿ مرض
البائف يقع عمى زوجتو ويثبت منو مف حيف صدوره ألنو أىؿ إليقاعو إال أنيا ترثو مع 

رثو مف وقت إبانتيا إلى وقت موتو رغـ أف المطمقة بائنًا إل ذلؾ بشرط أف تكوف أىبلً 
انيا حػاؿ مرضو اعتبر ال ترث النقطاع العصمة بمجرد الطبلؽ، استنادًا إلى أنو لما أب

 قصده ليا ويثبت ليا اإلرث . فيرد عميو وىارباً  فاراً  احتياطياً 

 ؽ( 40لسنة 15 الطعف رقـ – 146 ص – 7/1/1976)نقض جمسة 

 ياس" عند الجميور خمسة وخمسوف سنة وعميو اختمؼ فقياء الحنفية فى "اإل
فى تركيب البدف والسف  وفى ظاىر الرواية والمماثمة –الفتوى قيؿ الفتوى عمى خمسيف 

واليزاؿ . ونبيوا ىؿ يأخذ بقوليا أنيا بمغت سف اليأس كما يقبؿ قوليا بالبموغ بعد 
الصغر أـ البد مف بينة وينبغى األوؿ عمى رواية التقدير، أما رواية عدمو فالمعتبر 
اجتياد الرأى ومف ثـ فإف النعى عمى الحكـ المطعوف فيو بأنو أغفؿ شروط العدة إذ 

مما تنفرد بو الزوجة وال يعرفو أحد سواىا . ومما ال يقع تحت حس الزوج  ىى
المتوفاة أو يميف  –)الطاعف( أو شيوده وىو ال يستطيع أف يطمب يميف الزوجة 
 المطعوف عمييا )الوارثة ليا( ألف انقطاع الدـ لـ يكف قائمًا بيا . 

 ؽ(29لسنة  39الطعف رقـ  – 662 ص – 23/5/1962)نقض جمسة 
 ؽ( 34 لسنة 16 الطعف رقـ –772ص  – 30/3/1966 )نقض جمسة

  لما كاف الحكـ المطعوف فيو قضى بانصراؼ معنى الحقوؽ الشرعية الواردة
بمنطوؽ الحكـ المطموب تفسيره إلى تمؾ المترتبة عمى الطبلؽ دوف تمؾ المترتبة عمى 
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و ويكوف قد خالؼ الزواج فأنو يكوف قد مس ذاتية الحكـ المفسر وكأنو ناؿ مف حجيت
 القانوف .

 (8/3/2003جمسة  –ؽ  71لسنة  273)نقض الطعف رقـ 
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 يكشس ) يعبفخ ( 5يبدح 

ط ق  لدى الموثؽ المختص خ ؿ ث ثيف يومًا  أشهادعمى المطمؽ أف يوثؽ 
 مف إيقاع الط ؽ .

وتعتبر الزوءػة عالمػة بػالط ؽ بحضػورها توثيقػ  . فػإذا لػـ تحضػرر كػاف عمػى 
 ف إيقاع الط ؽ لشخصها عمى يد محضر ، وعمى الموثؽ تسميـ نسػخة الموثؽ إع

الط ؽ إلى المطمقة أو مف ينوب عنها ، وفؽ افءراءات التى يصدر بها قرار  أشهاد
 مف وزير العدؿ .

وتترتب آثار الط ؽ مػف تػاريخ إيقاعػ  إال إذا أخفػار الػزوج عػف الزوءػة ، فػ  
 . 1وؽ المالية األخرى إال مف تاريخ عممها ب تترتب آثارر مف حيث الميراث والحق

 
 1979نسُخ  44انمبٌَٕ سلى 

طبلقػػػو لػػػدى  أشػػػياديجػػػب عمػػػى المطمػػػؽ أف يبػػػادر إلػػػى توثيػػػؽ  –مكػػػرر  5مػػػادة 
 الموثؽ المختص . وتترتب آثار الطبلؽ بالنسبة لمزوجة مف تاريخ عمميا بو .

تحضػػػره كػػاف عمػػػى وتعتبػػر الزوجػػة عالمػػػة بػػالطبلؽ بحضػػورىا توثيقػػػو ، فػػإذا لػػـ 
المطمػػؽ إعبلنيػػا بوقػػوع الطػػبلؽ عمػػى يػػد محضػػر مػػع شخصػػيا أو محػػؿ إقامتيػػا الػػذى 
يرشد عنو المطمػؽ وعمػى الموثػؽ تسػميـ نسػخة مػف إشػيار الطػبلؽ إلػى المطمقػة أو مػف 
ينوب عنيا وذلؾ كمو وفؽ األوضاع واإلجراءات التى يصدر بيا قرار مػف وزيػر العػدؿ 

. 
 ال نظير ليا 1202لسنة  05القانوف رقـ 

 
 انًزكـشح اإلٚعـبحٛخ

التعزيز عقوبة مفوضة إلى رأى الحاكـ كما يقوؿ فقياء المذىب الحنفى ويختمؼ 
باختبلؼ الجريمة وأجاز الفقياء التعزيز بالحبس ويجوز أف يكوف العقوبة الوحيدة وأف 

                                                           
يذهب قضاء محكمة النقض إلى أف "مخالفة الحكـ نصا فػى القػرآف أو السػنة أو افءمػاع يوءػب الحكػـ  1

هدار مال  مف حءية )نقض ءمسة   ؽ( 51لسنة  39الطعف رقـ  – 04/4/1210ببط ن  واا
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ؼ وأجازىا يضـ إليو عقوبة أخرى كالتغريـ وىذه العقوبة األخيرة أجازىا اإلماـ أبو يوس
 بعض فقياء الشافعية وأجيزت فى مواضع مذىب اإلماـ أحمد . 

ذا كاف الفقياء قد قرروا أف تصرؼ اإلماـ عمى الرعية منوط بالمصمحة .  وا 
عبلف المطمقة بوقوعو ووصوؿ سنده إلييا مف  وكاف تنظيـ أمر توثيؽ الطبلؽ وا 

نوطة بو فى المادة الخامسة المصالح العامة فإف تجريـ المطمؽ إذا أخؿ بالواجبات الم
مكرر مف ىذا المشروع يكوف أمر ذا سند صحيح شرعًا وكذلؾ الحاؿ بالنسبة 

 لمواجبات المبينة فى المادة السادسة مكرر . 
كمػػػا يعاقػػػب الموثػػػؽ أيضػػػًا إذا أخػػػؿ بالتزاماتػػػو التػػػى فرضػػػيا عميػػػو ىػػػذا القػػػانوف 

األمػػور التنظيميػػة تقريرىػػا بػػؿ  مكػػرر إذ ال يكفػػى فػػى 2/ 23بالعقوبػػات المبينػػة بالمػػادة 
 البد مف حماية ىذا التنظيـ حتى يؤتى ثماره .

  انتعـهٛك

  طبلقو لزوجتو لدى الموثؽ  أشيادأوجبت المادة عمى المطمؽ أف يقـو بتوثيؽ
 .1المختص بذلؾ خبلؿ ثبلثيف يومًا مف إيقاع الطبلؽ

                                                           
 3/1/1255بتعػػديؿ الئحػػة المػػ ذونيف الصػػادرة فػػى  0222لسػػنة  1000اسػػتحدث قػػرار وزيػػر العػػدؿ رقػػـ  1

مكرر مف ال ئحة المػذكورة بمقتضػار أوءػب  32تنظيما لمط ؽ الذى يقل أماـ الم ذوف وذلؾ فى المادة 
المفوضػػة فػػى الطػػ ؽ أو الػػزوءيف معػػا وقػػررا أف  المشػػرع عمػػى المػػ ذوف إذا حضػػر الػػزوج أو الزوءػػة

الط ؽ قد وقل أو لـ يقل ولكف يصر عميػ  وءػب عمػى المػ ذوف توثيػؽ الطػ ؽ فػى الحػاؿ بعػد افشػهاد 
عمي  ، أما إذا حضر الزوءاف أو أحدهما وقػرر أف الطػ ؽ لػـ يقػل بعػد و إنمػا أبػدى رمبتػ  فػى إيقاعػ  

 ؽ ويكمػػػؼ الحاضػػػر مػػػف الػػػزوءيف أو ك همػػػا فػػػى حالػػػة وءػػػب عمػػػى المػػػ ذوف التبصػػػير بمخػػػاطر الطػػػ
حضورهما سويا ب ف يختار ك  منهما محكـ مف أهم  لمتوفيػؽ بينهمػا خػ ؿ أءػؿ يتفقػاف عميػ  عمػى أف 
يثبت ذلؾ عمى النموذج الخاص المعد لهذا ال رض والػذى يػدوف فيػ  اسػـ الحكمػيف المختػاريف والميعػاد 

لتوفيؽ مل تكميؼ الزوءاف بإخطار المحكميف بمعرفتهما فإذا كاف أحػد الذى اتفؽ عمي  الزوءاف فءراء ا
الػػزوءيف هػػو المتقػػدـ لممػػ ذوف بطمػػب توثيػػؽ الطػػ ؽ أوءػػب الػػنص عمػػى المػػ ذوف إخطػػار الػػزوج ال ائػػب 
لشخص  وعمى يد محضر بورقة مف أوراؽ المحضػريف يػتـ إع نهػا إليػ  وفػؽ قواعػد وأحكػاـ افع نػات 

وما بعدها مف قانوف المرافعات بعـز الزوج الحاضر عمى الطػ ؽ عمػى أف  12د المنصوص عميها بالموا
يتضمف افع ف اسـ المحكـ الذى اختارر الزوج الحاضر كما يتضمف افع ف دعوة الطرؼ المعمػف إليػ  
إلػى اختيػار محكػػـ مػف أهمػ  ، كمػػا أوءػب الػنص عمػػى المػ ذوف أف يوءػ  افعػػ ف عمػى العنػواف الثابػػت 

لزواج فإذا خمت الوثيقة مف عنواف لء  الم ذوف إلى االستعانة برءاؿ افدارة لمتحرى عف العنػواف بوثيقة ا
كما أءاز لمزوءيف أو لطالب إيقاع الط ؽ مف الزوءيف تحديد ميعاد إءراء التوفيؽ ألءؿ أو آءاؿ أخرى 

.= 
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  ذا إذا أوكؿ ويمـز المطمؽ بالتوثيؽ إذا كاف الطبلؽ قد صدر منو شخصيا وك
المطمؽ شخصا غيره فى إيقاع الطبلؽ فأوقع الوكيؿ الطبلؽ التـز الزوج بتوثيقو 
باعتبار أف آثار طبلؽ الوكيؿ تنصرؼ إلى الموكؿ فيمـز المطمؽ بتوثيؽ طبلقو الذى 

 . 1أوقعو وكيمو فى حدود وكالتو
  و وتمـز الزوجة التى احتفظت بالعصمة فى يدىا بتوثيؽ الطبلؽ إذا أوقعت

النص قد بىى بمقتضى التفويض الممنوح ليا ، وذلؾ باعتبار أف لفظ المطمؽ الوارد 
 .2ورد بمعنى مطمؽ فينصرؼ إلى الزوج والزوجة وكؿ مف أوقع الطبلؽ

   وال يمـز المطمؽ بتوثيؽ الطبلؽ الذى يوقعو القاضى رغـ كوف القاضى يحؿ
لنص يتحدث عف إيقاع فى ذلؾ محؿ الزوج ويوقع الطبلؽ نيابة عنو وذلؾ ألف ا

 الطبلؽ وليس عف وقوعو .
   ويمـز المطمؽ بالتوثيؽ سواء كاف الطبلؽ الواقع منو رجعيًا أـ بائنًا إال أف

الزوج ال يمـز بتوثيؽ ما يقع مف أسباب الفرقة غير الطبلؽ ولو صدر منو كالمعاف 
 والفسخ .
  ال أنو لو دى الموثؽ المختص إػبلؽ لػوب توثيؽ الطػـ النص عمى وجػورغ

ير مختص فإننا نرى رفع العقاب عنو إذا ما ػدى موثؽ غػاـ الزوج بتوثيؽ الطبلؽ لػق
تحققت الغاية مف اإلجراء بأف تـ إعبلف الزوجة بو واتصاؿ عمميا بوقوعو وكذا إذا ما 

 منعو عف ذلؾ قوة قاىرة أو عذر طارئ.
  طبلؽ داخؿ إقميـ وااللتزاـ بالتوثيؽ يجرى عمى المصرى المسمـ الذى يوقع ال

مصر وكذا عمى األجنبى المسمـ المتزوج مف مصرية وطمقيا وىو داخؿ إقميـ مصر 
                                                                                                                                                               

مػاف عػف التوفيػؽ أو طمػب وحظرت المادة عمى الموثؽ توثيؽ الط ؽ فى هذر الحالة إال إذا عءػز الحك= 
الزوج أو الزوءيف توثيػؽ الطػ ؽ فػى الحػاؿ أو أخبػر الموثػؽ أنػ  أوقػل الطػ ؽ بالفعػؿ والػذى يءػب أف 

 يثبت بياف ب  بإشهاد الط ؽ .
ويتعيف افشارة إلى أف تخمؼ الم ذوف عف مراعاة افءراءات أو الخطوات المتقدمة ال يترتػب عميػ  بطػ ف 

نمػػػا هػػػى محػػػض مخالفػػػات لواءباتػػػ  يوقػػػل عميػػػ  بسػػػببها الءػػػزاء افداري الطػػػ ؽ الػػػذى قػػػاـ بتوث يقػػػ  واا
 المنصوص عمي  قانونا . 

حيػث يػرى أف األمػر ال ينصػرؼ  124ص  –راءل عكس ذلؾ عبد الناصر العطػار فػى الموضػل السػابؽ  1
 إال إلى الزوج المطمؽ وحدر باعتبار أف النص ءنائى يفسر تفسيرا ضيقا .

بتنظيـ بعض إءراءات التقاضػى فػى مسػائؿ األحػواؿ  0222لسنة  1مف القانوف رقـ  01/0راءل المادة  2
 الشخصية .
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إعمااًل لمبادئ سرياف القانوف المصرى مف حيث األشخاص والمكاف، وعمى ذلؾ إذا 
أوقع الزوج الطبلؽ وىو خارج إقميـ مصر سواء كانت زوجتو فى الخارج أـ كانت 

ف يومًا مف إيقاع الطبلؽ مضافًا إلييا ميعاد المسافة داخؿ إقميـ مصر ومضت ثبلثو 
والمطمؽ بالخارج ال عقاب عميو  , مرافعات 17و  16المنصوص عميو فى المادتيف 

 . 1الطبلؽ خبلؿ األجؿ المنصوص عميو أشيادإذا لـ يوثؽ 
  . وقد حدد النص وسيمتيف لعمـ الزوجة بالطبلؽ الذى يوقعو الزوج عمييا 

يكػوف الطػبلؽ قػد وقػع بحضػورىا وىنػا يتحقػؽ بحضػورىا عمميػا  األولى : ىى أف
 الفعمى بو .

الثانيػػة : ىػػى قيػػاـ الموثػػؽ بػػإعبلف الزوجػػة إيقػػاع الطػػبلؽ ويتحقػػؽ بػػو حضػػورىا 
 الحكمى .

  وااللتزاـ باإلعبلف ىنا يقع عمى عاتؽ الموثؽ وليس عمى عاتؽ الزوج كما
كما حدد المشرع وسيمة ىذا ، 1979لسنة  44عميو فى القانوف رقـ  كاف منصوصاً 

اإلعبلف وىى أف يتـ بإعبلف عمى يد محضر فأسقط بذلؾ جواز إعبلـ المطمقة بأي 
 . طريؽ آخر ككتاب بعمـ الوصوؿ مثبلً 

   ينص  1979لسنة  44مكرر مف القرار بقانوف رقـ  5وقد كاف نص المادة
محضر مع عمى المطمؽ إعبلنيا ) الزوجة ( بوقوع الطبلؽ عمى يد …. عمى أف 

، األمر الذى كاف يتحقؽ معو تماـ إعبلف الزوجة …. شخصيا أو فى محؿ إقامتيا 
باستبلميا لئلعبلف شخصيا أو بإعبلنيا فى محؿ إقامتيا بالطرؽ والكيفية المنصوص 

مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية ، وقد عمد  14إلى  10عمييا فى المواد مف 
، إلى تعديؿ النص المذكور بأف 1985لسنة  100رقـ المشرع عند إصدار القانوف 

حذؼ العبارة الخاصة بإعبلف الزوجة بالطبلؽ فى محؿ إقامتيا إذا لـ يتيسر إعبلنيا 
عمى الموثؽ إعبلف إيقاع "….  شخصيا بو حيث صاغ المادة عمى النحو التالى

 الطبلؽ لشخصيا )الزوجة( عمى يد محضر".

                                                           
ب عضػػاء  1210لسػػنة  35ومػػا بعػػدها مػػف قػػانوف السػػمؾ الدبموماسػػى والقنصػػمى رقػػـ  29أناطػػت المػػادة  1

همػػا السػػمؾ المػػذكوريف أبػػراـ عقػػود الػػزواج والتصػػادؽ واشػػهادات الطػػ ؽ متػػى كػػاف احػػد الػػزوءيف أو ك 
 مصرى الءنسية .
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 خمو المشرع عمى نص المادة إنما يعنى وجوب أف التعديؿ الذى أد وفى رأينا
قياـ المحضر بإعبلف المطمقة بإيقاع الطبلؽ ليا شخصيا وفقًا لحكـ المادة العاشرة مف 

واء لغياب ػقانوف المرافعات بحيث أنو إذا لـ يتيسر لممحضر القائـ باإلعبلف ذلؾ س
و القياـ بتسميـ ة أو رفضيا االستبلـ أو لغير ذلؾ مف األسباب امتنع عميػالمطمق

اإلعبلف إلى أى ممف عددتيـ الفقرة الثانية مف المادة العاشرة مف قانوف المرافعات مما 
ال يصح معو تسميـ اإلعبلف إلى مف يقرر لممحضر أنو وكيؿ المطمقة أو يعمؿ فى 

فإذا لـ يتيسر لممحضر اإلعبلف لشخص المطمقة  1خدمتيا أو أنو مف الساكنيف معيا
مف قانوف المرافعات مف وجوب قياـ  12الطريؽ الذى حددتو المادة  باعإتتعيف عميو 

المحضر بتسميـ اإلعبلف فى اليـو ذاتو إلى مأمور القسـ أو المركز أو العمدة أو شيخ 
البمد الذى يقع موطف المطمقة فى دائرتو حسب األحواؿ عمى أف يقـو المحضر خبلؿ 

لى المطمقة فى موطنيا يخبرىا فيو أف إ مسجبلً  أربع وعشريف ساعة بتوجيو كتاباً 
، أما إذا كانت المطمقة ممف يقمف بالخارج أو مف  2الصورة سممت إلى جية اإلدارة

بيا أو مف السجينات أو ممف  المرآةأفراد القوات المسمحة بعد ما انتشر اشتغاؿ 
دتو الطريؽ الذى حد إتباعمف قانوف المرافعات تعيف عمى الموثؽ  13عددتيـ المادة 

المادة المذكورة لئلعبلف باعتبار أف اإلعبلف بالطبلؽ فى مثؿ ىذه الحاالت يكوف قد 
لتوافر النيابة القانونية فيمف حددىـ القانوف فى المادة  تـ لشخص المطمقة حكماً 

المذكورة لتسميـ اإلعبلنات إلييـ وىذا الذى نراه ىو ما تؤيده مناقشات المادة بمجمس 
سنة المشرع حيث نراه عمد إلى استخداـ العبارة التى كاف قد  الشعب وما تفصح عنو

، عند صياغة  1979لسنة  44أوردىا فى المادة الخامسة مكرر مف القرار بقانوف رقـ 
، والخاصة باعتراض الطاعة  1985لسنة  100ف القانوف رقـ ممكرر ثانيًا  11المادة 

مف ينوب عنيا وىو ما يؤكد حيف قصد إمكانية إنذار الزوجة بالطاعة لشخصيا أو 
 اتجاه المشرع إلى إبراز قصده فى وجوب إعبلف المطمقة لشخصيا دوف سواىا .

   والصادر عف  1985لسنة  3269وقد نصت المادة الثانية مف القرار رقـ ،
جراءات إعبلف وتسميـ  الطبلؽ إلى المطمقة  أشيادوزير العدؿ بشأف أوضاع وا 

                                                           
 – 1210طبعػة  –راءل عكس ذلؾ نصر الءنػدى فػى التعميػؽ عمػى نصػوص قػانوف األحػواؿ الشخصػية  1

 حيث يرى اتباع مواد قانوف المرافعات فى إع ف المطمقة بالط ؽ . 113ص 
وراءػػل  302و 301ص  – 1212طبعػػة  –فتحػػى والػػى  –راءػػل الوسػػيط فػػى قػػانوف القضػػاء المػػدنى  2

 مكرر . 11عمى المادة  التعميؽ
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وب قياـ الموثؽ بيذا اإلعبلف خبلؿ سبعة أياـ مف تاريخ متضمنة فى المادة الثانية وج
 الطبلؽ . أشيادتوثيؽ 
   الطبلؽ الخاصة  أشيادكما أوجب النص عمى الموثؽ القياـ بتسميـ نسخة

بالمطمقة إلييا أو مف ينوب عنيا وفؽ اإلجراءات التى يصدر بيا قرار مف وزير العدؿ 
 .1المشار إليو

  أشياددتو الخامسة عمى الموثؽ أف يستبقى وقد أوجب ىذا القرار فى ما 
الطبلؽ لديو مدة ثبلثيف يومًا مف تاريخ توثيؽ الطبلؽ إلتاحة الفرصة لممطمقة أو نائب 

 األشيادعنيا لمتوجو إليو الستبلمو فإف لـ يحدث تعيف عميو تسميـ نسخة الزوجة مف 
ا إلى المطمقة بكتاب إلى المحكمة التابع ليا محؿ إقامتيا حيث تقـو المحكمة بإرسالي

مسجؿ إذا كانت تقيـ بمصر أو عف طريؽ وزارة الخارجية لممقيمة بالخارج ، ويتعيف 
اإلشارة إلى أنو خبلفًا لحالة إعبلف إيقاع الطبلؽ الذى اشترط النص أف يسمـ إلى 

الطبلؽ الخاصة بالمطمقة  أشيادالزوجة دوف غيرىا فأنو يمكف لمموثؽ تسميـ نسخة 
أو إلى مف ينوب عنيا إعمااًل لصريح النص وىو ما أوضحتو مناقشات  إلييا شخصيا

 المادة بمجمس الشعب .
   وقد رتب النص آثار الطبلؽ وحدد بدء سريانيا فى حؽ الزوجة مف تاريخ

إيقاعو )سواء مف حيث مبدأ سرياف مدة العدة أو مبدأ استحقاؽ نفقة العدة أو الحؽ فى 
الزوج إخفاءه عنيا وىو ما تتكفؿ الزوجة بإثباتو أف  الخ( إال إذا تعمد….. الميراث 

فإذا ما ثبت تعمد الزوج إخفاء الطبلؽ عف  ،2كاف بكافة طرؽ اإلثبات المقررة شرعا
الزوجة فبل تترتب آثار الطبلؽ المادية كالصداؽ والنفقة وما يتعمؽ بالميراث فى حؽ 

يث تحتسب مف تاريخ إيقاع الزوجة إال مف تاريخ عمميا بو ، وذلؾ باستثناء العدة ح
 .3الطبلؽ سواء عممت الزوجة أو لـ تعمـ

   وتعمد الزوج إخفاء الطبلؽ ال يكوف إال حيث يوقع الزوج الطبلؽ شفويًا
عمى الزوجة دوف إخبارىا بو أو تواطؤه مع المأذوف عمى عدـ قياـ األخير بااللتزاـ 

عبلف الزوجة بالطبلؽ أو نحو الممقى عمى عاتقو بمقتضى الفقرة الثانية مف المادة بإ
                                                           

 القرار المذكور وارد بممحؽ الكتاب . 1
بتنظػػػيـ إءػػػراءات التقاضػػػى فػػػى مسػػػائؿ األحػػػواؿ  0222لسػػػنة  1مػػػف القػػػانوف رقػػػـ  01راءػػػل المػػػادة  2

 الشخصية .
 .51ص – 20مضبطة الءمسة –راءل مناقشات أعضاء مءمس الشعب حوؿ النص  3



5

167 

ذلؾ ، كما ال تثور المشكمة فى العمؿ غالبا إال حيث تطالب الزوجة بنفقة زوجية 
فيدفع الزوج الدعوى بعدـ السماع لممطالبة بأكثر مف سنة فيرد عمى ذلؾ بإخفاء 

لطبلؽ ، وعمى ذلؾ فإف اتفاؽ الزوجيف عمى تاريخ محدد لعمـ الزوجة بالطبلؽ ال ا
نما يتعيف ثبوت يكفى بذا تو لترتيب اآلثار المالية لمطبلؽ إعتبارًا مف ذلؾ التاريخ وا 

إخفاء الزوج لمطبلؽ والدفع بذلؾ فى الدعوى باعتبار أف ترتيب آثار الطبلؽ المالية 
 مف تاريخ العمـ يمثؿ استثناء عمى األصؿ .

  اع ويجدر التنويو إلى أف األحكاـ الواردة بالنص ال تحوؿ دوف إثبات إيق
، فممزوجة أف 1الطبلؽ بكافة طرؽ اإلثبات المقررة سواء مف جانب الزوج أو الزوجة

 تثبت عدـ عمميا بوقوع الطبلؽ بكافة طرؽ اإلثبات ومنيا شيادة الشيود .
   ويثور التساؤؿ عف حكـ الطبلؽ الذى يرجعو الزوج إلى سنة سابقة مثبل ىؿ

اإلسناد أـ أف اآلثار المالية ليذا  ينتج أثره فى حؽ الزوجة المطمقة مف تاريخ ىذا
الطبلؽ ال تبدأ فى السرياف فى حؽ الزوجة إال مف تاريخ عمميا الفعمى بو ، وما ىو 
أثر ىذا الطبلؽ بالنسبة لمنسب وكذا الميراث إذا مات الزوج قبؿ عمـ الزوجة بالطبلؽ 

 ة .الزوج وأثبت ورثتو أف ىذا الطبلؽ كاف قبؿ وفاتو بمدة تنتيى فييا عدة

واإلجابة عمى ذلؾ تستقى مف صراحة نص الفقرة األخيرة مف المادة وىػى ترتيػب 
الطبلؽ آلثاره المالية مف تاريخ إيقاعو الذى أسنده الزوج أو ورثتو إليو إال حالة أف تقيـ 
الزوجة الدليؿ عمى تعمد الزوج إخفػاءه عمييػا وارتػداده إلػى تػاريخ مخػالؼ لمتػاريخ الػذى 

رثتو فػبل تترتػب اآلثػار الماليػة لمطػبلؽ فػى ىػذه الحالػة إال مػف التػاريخ ادعاه الزوج أو و 
الذى تثبت الزوجة أنو مبدأ لعمميػا بػو سػواء كػاف ذلػؾ التػاريخ ىػو تػاريخ إقامػة الػدعوى 

 أو غيره .

   واألصؿ أف مسألة تعمد الزوج إخفاء الطبلؽ مف عدمو مسألة موضوعية
لتقدير قاضى الموضوع وال مجاؿ  يمقى عمى عاتؽ الزوجة عبء إثباتيا وتخضع

إلثارتيا إال حيث ال تتسمـ المطمقة إعبلنيا بالطبلؽ المرسؿ إلييا مف المأذوف ، أما 
إذا لـ تعمـ الزوجة بأمر الطبلؽ دوف عمد مف الزوج لثبوت إدالءه ببياف محؿ إقامتيا 

خ إيقاعو الصحيح لممأذوف عند توثيؽ الطبلؽ فإف آثار الطبلؽ تسرى بالطبع مف تاري
 ال مف تاريخ عمـ الزوجة بو .
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  وعمى ذلؾ فإذا لـ يقـ المطمؽ بتوثيؽ طبلقو عمى النحو المنصوص عميو
بالمادة فإف ذلؾ ال يسقط حؽ الطرفيف أو ورثتيما فى إثبات الطبلؽ بكافة طرؽ 

 اإلثبات القانونية .

  جراءات  2000لسنة  1وقد استحدث القانوف رقـ بتنظيـ بعض أوضاع وا 
منو تنظيـ أمر إثبات الطبلؽ  21تقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية بنص المادة ال

فى حالة إنكار وقوعو مف أى مف الزوجيف فنصت عمى أنو )ال يعتد فى إثبات 
عميو وتوثيقو يمتـز  األشيادوالتوثيؽ وعند طمب  باألشيادالطبلؽ عند اإلنكار إال 

يدعوىما إلى اختيار حكـ مف أىمو وحكـ الموثؽ بتبصير الزوجيف بمخاطر الطبلؽ ، و 
أو قررا معًا  مف أىميا لمتوفيؽ بينيما ، فإف أصر الزوجاف معًا عمى إيقاع الطبلؽ فوراً 

 األشيادالطبلؽ وجب توثيؽ الطبلؽ بعد  أف الطبلؽ قد وقع ، أو أقر الزوج أنو أوقع
فسيا إذا كانت قد عميو ، وتطبؽ جميع األحكاـ السابقة فى حالة طمب الزوجة تطميؽ ن

احتفظت لنفسيا بالحؽ فى ذلؾ فى وثيقة الزواج ، ويجب عمى الموثؽ إثبات ما تـ 
مف إجراءات فى تاريخ وقوع كؿ منيا عمى النموذج المعد لذلؾ ، وال يعتد فى إثبات 
الطبلؽ فى حؽ أى مف الزوجيف إال إذا كاف حاضرا إجراءات التوثيؽ بنفسو أو بمف 

 .1تاريخ إعبلنو بموجب ورقة رسمية( ينوب عنو ، أو مف

  ومؤدى ما تقدـ أنو ال يتسنى ألى مف الزوجيف أو غيرىما )كورثتيما( فى
 .حالة إنكار الزوج اآلخر لمطبلؽ إثباتو إال بتوافر شرطيف 

ا : تػػوافر البينػػة الشػػرعية عميػػو بالنصػػاب المقػػرر فػػى المػػذىب الحنفػػى وىػػو ػأوليمػػ
 .شيادة رجميف أو رجؿ وامرأتيف 

 وثانييما : أف يكوف الطبلؽ المدعى بو ثابت فى وثيقة رسمية .
ويستوى فى ىػذا الخصػوص أف يكػوف الطػبلؽ مػف الػزوج أو الزوجػة فػبل يقتصػر 
موجػب إعمػػاؿ الػػنص عمػػى حالػػة إنكػػار الطػػبلؽ مػػف جانػػب الػػزوج وحػػده وادعػػاء وقوعػػو 

نكػرت الزوجػة مف جانػب الزوجػة ، وعمػى ذلػؾ فػإذا ادعػى الػزوج أنػو قػد طمػؽ زوجتػو وأ
إيقاعو ليذا الطبلؽ فبل يعتػد بػإقرار الػزوج مػف الوجيػة القانونيػة بتطميقػو لزوجتػو إال إذا 
أقاـ البينة الشرعية عمى إيقاعو لػذلؾ الطػبلؽ وقػدـ الوثيقػة الرسػمية الدالػة عمػى تطميقػو 

نػرى مكرر مف القانوف عميو إفراغ طبلقو ليػا فييػا ، إال إننػا  5ليا والتى أوجبت المادة 
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طمقػو منػو عمييػا باعتبػار أنػو  –شػرعًا  –أف مجرد إقرار الزوج بتطميقػو لزوجتػو تقػع بػو 
صاحب الحؽ فى إيقاع الطبلؽ والذى يممؾ بحسػب األصػؿ حػؿ عقػدة النكػاح شػرعًا ، 

وىػػو مادعػػا المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا  . 1إال فػػى حالػػة ثبػػوت تفػػويض الزوجػػة بػػالطبلؽ
مػػف  21بعػدـ دسػتورية نػص الفقػرة األولػى مػف المػادة  فػى حكػـ حػديث ليػا إلػى القضػاء

2000لسنة  1القانوف رقـ 
لمطبلؽ بكافة طرؽ اإلثبات  الزوجة إثباتبما مؤداه جواز  2

 واف لمزوج إثبات الطبلؽ بقولو ويمينو طبقًا لمقواعد العامة .
 ر، وعمى ػوب توافر اآلخػا مف الشرطيف المتقدميف عف وجػر أيػوال يغنى تواف

 ر الشرطيف المتقدميف مجتمعيف .ػوت الطبلؽ المذكور توافػؾ فيشترط لثبذل

  عميو  األشيادوعمى ذلؾ يتوجب عند توثيؽ الطبلؽ لدى الموثؽ المختص
عميو وجب عمى الموثؽ المختص  األشيادمف رجميف أو رجؿ وامرأتيف فإذا لـ يتـ 

 الطبلؽ". أشياداالمتناع عف إصدار وثيقة إثباتو "

 فى الطعف رقـ  15/1/2006لمحكمة الدستورية العميا قضت بتاريخ إال أف ا
 2000لسنة  1مف القانوف رقـ  21ؽ دستورية بعدـ دستورية المادة  26لسنة  113

طبلؽ موثؽ كدليؿ عمى إيقاعو عند  أشيادفيما يتعمؽ بالنص عمى اشتراط وجود 
مى وقوع الطبلؽ اإلنكار , عمى نحو أصبح معو لكؿ مف الزوجيف إقامة الدليؿ ع

 الموثؽ والبينة الشرعية عميو . األشيادبكافة طرؽ اإلثبات دوف تقديـ 

  وقد عالج النص حالة قبوؿ الزوجيف بشخصييما أو بوكيميف عنيما أماـ
الموثؽ لمطبلؽ وفرؽ بيف حالتيف األولى حالة عدـ صدور الطبلؽ عف الزوج والثانية 

 حالة اإلقرار بالطبلؽ مف الزوجيف . 

فى الحالة األولى وىى عػدـ سػبؽ صػدور لفػظ الطػبلؽ مػف الػزوج أوجػب الػنص ف
عمػػى الموثػػػؽ تبصػػير الػػػزوجيف بمخػػاطر الطػػػبلؽ مػػف تشػػػتت األسػػرة وضػػػياع لمولػػد ثػػػـ 

 يدعوىما إلى أف يختار كبل منيما محكـ مف أىمو لمحاولة التوفيؽ بينيما.

 محكميف ويتعيف أف يتوافر فى الحكميف الشروط الواجب توافرىا فى ال
والمنصوص عمييا فى المادة السابعة مف القانوف بأف يكوف الحكميف عدليف إال أنو 
يجب فى الفرض المطروح أف يكوف الحكميف مف أىؿ الزوجيف دوف غيرىما مما ال 
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يجوز معو أف يكوف الحكميف أو أحدىما مف غير أىؿ الزوجيف كما ال يجوز أف يكوف 
 .1لمقاعدة العامة فى ىذا الخصوص الحكميف أو أحدىما امرأة إعماالً 

  الطبلؽ الذى  أشيادكما يتعيف أف يثبت الموثؽ قيامو بيذيف األمريف فى
يصدره فإذا أصر الزوجاف معًا عمى إيقاع الطبلؽ وجب عمى الموثؽ توثيؽ الطبلؽ 

عميو مف رجميف أو رجؿ وامرأتيف وكذلؾ إذا أصر الزوج عمى إيقاع  األشيادبعد 
لزوجة المفوضة فيو( أو أقر الزوج )أو الزوجة المفوضة فى الطبلؽ( أف الطبلؽ )أو ا

 الطبلؽ قد وقع منو بالفعؿ .

  ًمف الزوجيف مجمس إجراءات توثيؽ الطبلؽ عمى  ويتعيف أف يحضر كبل
النحو المتقدـ بنفسو أو مف ينوب عنو بوكالة رسمية خاصة ذلؾ أف الطبلؽ يتعيف أف 

اعو بشخصو فإف لـ يكف وجب عمى مف يفوض فى يصدر عف مف يممؾ الحؽ فى إيق
مف قبؿ صاحب الحؽ فيو وكالة خاصة ، فضبًل عف تجنب  إيقاعو أف يكوف موكبلً 

إنكار أى مف الزوجيف لصفة الحاضر عنو حاؿ النظر فى أمر سرياف آثار الطبلؽ 
فى حؽ أى مف الزوجيف وىو الغرض مف النص عمى ما تفصح عنو الفقرة األخيرة 

 ادة ويشترط فى ىذه الحالة أف يثبت الموثؽ حضور الوكيؿ عف الزوج بعدمف الم
ثبات بياناتو واستوقاعو عمى الوثيقة بتمؾ الصفة. التحقؽ  مف شخصيتو وا 

  عمى الطبلؽ و إنما  داً ػوال يجوز أف يكوف الوكيؿ عف أى مف الزوجيف شاى
 يتعيف أف يستقؿ شخص الوكيؿ عف شخص الشاىد .

  ا بشخصو وال بمف ينوب عنو أو ػأى مف الزوجيف أو أحدىم رػإذا لـ يحضػف
اضر عنو وثبت تخمؼ تمؾ الصفة فبل يعتد فى إثبات ػدفع أحدىما بانعداـ صفة الح

الطبلؽ مف حيث تاريخ وقوعو وبالتالى فيما يتعمؽ باآلثار المترتبة عميو إال مف تاريخ 
إعمااًل لنص المادة الخامسة إعبلف الموثؽ إياه بالطبلؽ بورقة رسمية عمى يد محضر 

ويسرى فى شأف إعبلنيا القواعد المقررة فى قانوف المرافعات  2مكرر محؿ التعميؽ
 بالنسبة إلعبلف أوراؽ المحضريف .

                                                           
 . 1202لسنة  05راءل التعميؽ عمى المادة السابعة مف القانوف  1
ءب الممقى عمى عاتؽ الموثؽ بالنسػبة لمزوءػة حيػث عممػ  المشػرع واصػب  ينصػرؼ إلػى كػ  وهو الوا 2

 مف الزوءيف .



5

171 

   وقد حرص المشرع عمى النػص عمى أف كػافة األحكاـ السابقة تنطبؽ أيضًا
بالحؽ فى ذلؾ فى  فى حالة طمب الزوجة تطميؽ نفسيا إذا كانت قد احتفظت لنفسيا

 . 1وثيقة الزواج

 و صمو بالبحث المتقدـ ما نصت عميو الفقرة الثانية مف المادة ػد مما لػويع
اوى الناشئة عف ػعمى إال تقبؿ عند اإلنكار الدع 2000لسنة  1وف رقـ ػ( مف القان17)

ما لـ يكف الزواج ثابتًا  1931ائع البلحقة عمى أوؿ أغسطس ػد الزواج فى الوقػعق
دوف غيرىا  –ة رسمية ، ومع ذلؾ تقبؿ دعوى التطميؽ أو الفسخ بحسب األحواؿ ػبوثيق
 إذا كاف الزواج ثابتًا بأية كتابة . –

… طػبلؽ  –حضػانة  –وعمى ذلؾ فػإف الػدعاوى الناشػئة عػف عقػد الػزواج )نفقػة 
أو  الخ ( تكوف مقبولة ولو لـ يكف ىناؾ وثيقة رسمية مثبتػة لمػزواج فػى الوقػائع السػابقة

طالما لـ يكف ىناؾ إنكار لمزوجية مػف أى مػف طرفػى  1/8/1931البلحقة عمى تاريخ 
فإف  1/8/1931التداعى ، أما بالنسبة لعقود الزواج غير الموثقة والمدعى إبراميا قبؿ 

الدعاوى المترتبة عمييا ومنيا طمب الطبلؽ تكوف مقبولة ولػو عنػد اإلنكػار ، أمػا عقػود 
عنػػػد  –فػػػإف الػػػدعاوى الناشػػػئة عنيػػػا ال تقبػػػؿ  1/8/1931اريخ الػػػزواج المبرمػػػة بعػػػد تػػػ

عدا دعوى الطبلؽ أو الفسخ دوف غيرىا فتكػوف مقبولػة فػى حالػة واحػدة ىػى  –اإلنكار 
أف يكوف الزواج المنكور ثابتًا بأية كتابة يستشؼ منيا إقرار المنكر لمزواج كعقد إيجػار 

ومػػا شػػابو ، فػػإذا لػػـ يكػػف الػػزواج  أو رسػػالة أو محضػػر شػػرطة أو بيانػػات دفػػاتر الفنػػادؽ
ثابتػػًا بػػأى كتابػػة فػػبل تقبػػؿ دعػػوى إثبػػات الطػػبلؽ أو دعػػاوى التطميػػؽ أو الفسػػخ المترتبػػة 

الزوجية العرفية باتخاذ أى طريؽ آخر إلثبات تمؾ الزيجة سواء كانت بينػو  أدعاءعمى 
 شرعية أو غيرىا مف طرؽ اإلثبات . 

 الشرعى قد استقر منذ أمد بعيد  ويتعيف اإلشارة إلى أف الفقو والقضاء– 
عمى أف طمب إثبات الطبلؽ مف تاريخ خاص يرجع  -وعمى نحو أضحى مف قواعده 

إلى ما قبؿ الوفاة يتعيف أف تتضمف الدعوى بو المطالبة بحؽ مالى )كمؤخر الصداؽ 
ال كانت الدعوى غير مسموعة شرعًا ألف الزوج المتوفى ال يمكف أف  أو الميراث( وا 
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ذلؾ أف إثبات الطبلؽ الصادر عف الميت أو عميو  1صمًا فى مثؿ ىذه الدعوىيكوف خ
يصدر ضده والحكـ عمى الميت كالحكـ عمى الغائب ال يجوز إال فى  يستدعى حكماً 

وىو الوكيؿ عف  ما أف يكوف خصمًا قصدياً إمواجية خصـ حاضر ، وىذا الخصـ 
يت وذلؾ فى حالة ما يكوف وىو مف يعتبر حاضرا عف الم الغائب أو خصمًا حكمياً 

المدعى عمى الميت سببًا لما يدعى عمى الحاضر ال محالة أو شرطًا لو ، وعمى ذلؾ 
إال ضمف  فبل تقبؿ دعوى إثبات الطبلؽ فى حالة ما إذا كاف الزوج أو الزوجة متوفياً 
لذاتو بؿ لما  دعوى بحؽ آخر لكوف إثبات الطبلؽ بعد موت الزوج ال يكوف مقصوداً 

عميو مف حقوؽ تكوف ىى موضوع الخصومة الحقيقى ويثبت الطبلؽ ضمف  يترتب
 .2إثبات الحؽ الذى يترتب عميو )كالنفقة أو الصداؽ(

 ( ذا ما خالؼ أى مف المطمؽ أو الموثؽ أحكاـ المادة مكرر( خضع  5وا 
 أشيادمف القانوف سواء بخصوص امتناعو عف توثيؽ  23لمعقوبات الواردة بالمادة 

فى توثيؽ الطبلؽ خبلؿ المدة المحددة بالنص بثبلثيف يومًا  راخيو عمداً الطبلؽ أو ت
خاصة وأنو ليس ببلـز أف يتـ توثيؽ الطبلؽ فى ذات اليـو الذى أوقع فيو عمى 

 الزوجة .

مػػف القػػانوف إذا أخػػؿ بػػأى مػػف  23كمػػا يعاقػػب الموثػػؽ بالعقوبػػات الػػواردة بالمػػادة 
لمطمػػؽ ببيانػػات غيػػر صػػحيحة لمموثػػؽ عػػف محػػؿ التزاماتػػو الػػواردة بػػالنص ، أمػػا إدالء ا

إقامػػة مطمقتػػػو فػػبل عقػػػاب عميػػو العتبػػػاريف أوليمػػػا أف المشػػرع اسػػػتخدـ لفػػظ الػػػزوج ولػػػـ 
مكػرر فػى تقريػر العقػاب وثانييمػا  23يستخدـ لفظ المطمؽ فى الفقرة الثانيػة مػف المػادة 

لقياس عمييػا أف النص مف النصوص الجنائية التى يتعيف عدـ التوسع فى تفسيرىا أو ا
. 

   والنص عمى عدـ ترتيب اآلثار المالية المترتبة عمى الطبلؽ بالنسبة لمزوجة
إال مف تاريخ اتصاؿ عمميا بو ال ينصرؼ إلى غيره مف اآلثار غير المالية وأىميا 

مف تاريخ الطبلؽ الفعمى أى مف  -كما سبؽ القوؿ  –العدة حيث تحتسب العدة 
ج عمييا بصرؼ النظر عف تاريخ إعبلنيا بو أو عمميا ، التاريخ الذى أوقعو فيو الزو 

                                                           
منشػور  - 0/5/1232ءمسػة  – 1242لسػنة  033حكـ محكمة مصر الكمية الشرعية فى القضية رقػـ  1

ومبػػػادئ القضػػػاء الشػػػرعى فػػػى األحػػػواؿ الشخصػػػية  11/9/1294بمءمػػػة المحامػػػاة الشػػػرعية بتػػػاريخ 
 . 594ص  – 1219ط  –لممستشار أحمد نصر الءندى 

 . 33س  – 04/0/1244ءمسة  –ؽ  51لسنة  91راءل حكـ محكمة النقض رقـ  2



5

173 

فمو طمؽ الرجؿ زوجتو فأقامت الزوجة دعوى إثبات الطبلؽ وقدمت البينة وقضت 
المحكمة بإثبات الطبلؽ فإف العدة تبتدئ مف الوقت الذى أسند إليو تاريخ الطبلؽ ال 

 مف وقت الحكـ.

  إلى تاريخ سابؽ عمى  وأسندهأما إذا كاف الزوج ىو الذى يخبر بوقوع الطبلؽ
تاريخ إخباره أو إقراره )وىو فى الغالب تاريخ إقامتو أو المطمقة لمدعوى بإثبات 
الطبلؽ( احتسبت العدة الشرعية لممطمقة فى ىذه الحالة مف التاريخ الذى يسند إليو 
الزوج إيقاعو لمطبلؽ فيو سواء صادقتو الزوجة عمى ذلؾ أـ ال وذلؾ إال إذا انطوت 

اديات الدعوى عمى ما يدؿ عمى وقوع تواطؤ بيف المطمؽ والمطمقة عمى إسناد م
الطبلؽ إلى التاريخ الذى يخبر بو الزوج أو قدمت الزوجة بينة شرعية عمى غير ما 
يخبر بو الزوج ففى ىذه الحالة احتسب الطبلؽ مف التاريخ الذى اخبر بو الزوج أما 

ب مف التاريخ الذى يقر فيو الزوج بالطبلؽ مدة العدة الشرعية لممطمقة فإنيا تحتس
)تاريخ إقامة الدعوى أو محضر الجمسة أو اإلقرار المقدـ منو بذلؾ( أى إلى تاريخ 

 .1اإلقرار وليس إلى تاريخ اإلسناد

  ويذىب البعض إلى القوؿ بأف المادة الخامسة محؿ التعميؽ قد تضمنت– 
 ية تبدأ مف تاريخ الطبلؽ دائماً النص عمى عدتيف أحدىما عدة شرع -والحاؿ كذلؾ 

 –عدا حالة ثبوت التواطؤ أو تقديـ بينة شرعية مخالفة  –عممت بو الزوجة أو لـ تعمـ 
ال تبدأ إال مف  2وأخرى قانونية أو اعتبارية خاصة بالميراث والحقوؽ المالية األخرى

طار التاريخ الذى يثبت فييا اتصاؿ عمـ الزوجة بالطبلؽ سواء كاف عف طريؽ إخ
 المأذوف ليا بو أو أى دليؿ آخر يقدـ فى الدعوى .

ف كانػت العػدة مػف اآلثػار المترتبػة عمػى الطػبلؽ والنفقػة المقػررة ا  ونحف نرى أنػو و 
لممعتػػدة مػػف اآلثػػار الماليػػة المترتبػػة عمػػى الطػػبلؽ إال أف الػػنص لػػـ يتنػػاوؿ إال التقريػػر 

خفػػاء الػػزوج لػػو حتػػى مبػػدأ عمػػـ بتراخػػى اآلثػػار الماليػػة المترتبػػة عمػػى الطػػبلؽ فػػى حالػػة إ
المطمقة بو فما تتحصؿ عميو المطمقة مف نفقة عدة مترتبة عمى الطػبلؽ الػذى لػـ يعمػف 
إلييا مف ذلؾ التاريخ ما ىػو إال أثػر مػالى عػف مػدة عػدتيا الشػرعية والتػى تحتسػب مػف 
 تاريخ وقوع الطبلؽ ، فإذا تبيف أف عدتيا الشرعية سػتة أشػير مػف تػاريخ الطػبلؽ الػذى
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ف كانػت تتقاضػى نفقػة عػدتيا بعػد عمميػا بػالطبلؽ  1/1/2002أوقع عمييػا فػى  فيػى وا 
فيػى ال تتقاضػى سػوى النفقػة المسػتحقة عػف مػدة السػتة أشػير الفائتػة بطريػؽ آجػؿ ممػا 
يتصور معػو أف تتقاضػى المطمقػة نفقػة عػدتيا مػف مطمقيػا وىػى مػثبل فػى عصػمة زوج 

 آخر وىكذا .

 مؽ لمطمقتو التى طمقيا رجعيًا تعد مف أخطر ولما كانت مسألة مراجعة المط
ينطوى عمييا قانوف األحواؿ الشخصية  –ومف ثـ  –المشكبلت العممية التى تجاىميا 

وتتمخص المشكمة فى أف يقـو الزوج بتطميؽ الزوجة طمقة رجعية أولى أو ثانية ويقـو 
بإعبلف  1985لسنة  100مكرر مف القانوف رقـ  5عمى حكـ المادة  المأذوف نزوالً 

 المطمقة بإيقاع الطبلؽ .
إال أنػػو وعمػػبًل بػػالقوؿ الػػراجح مػػف المػػذىب الحنفػػى والػػذى كػػاف يجػػرى بػػو العمػػؿ 

مػػػػف الئحػػػػة ترتيػػػػب  280بالمحػػػػاكـ والنيابػػػػات المختمفػػػػة إعمػػػػااًل لمقتضػػػػى حكػػػػـ المػػػػادة 
فػإف مػف حػؽ المطمػؽ أف يراجػع زوجتػو  1الممغػاة 1931المحاكـ الشرعية الصػادرة عػاـ 

ؾ الطػػبلؽ الرجعػػى بغيػػر رضػػاىا أو حتػػى عمميػػا بػػذلؾ ودوف أف يشػػترط لصػػحة مػػف ذلػػ
شيود بؿ وتصح أيضًا مػف الػزوج اليػازؿ أو السػكراف أو المكػره أو  أشيادتمؾ المراجعة 

المدىوش أو النائـ وأنيا تصح بػالقوؿ كػأف يقػوؿ بينػو وبػيف نفسػو "لقػد راجعػت زوجتػى" 
يفيـ منو ذلؾ كأف يسافرا بعد الطبلؽ معػًا دوف أف يسمعو أحدا وتصح أيضًا بكؿ فعؿ 

فػى ميمػة عمميػة أو فنيػػة طالمػا كانػت نيتػو مػػف تمػؾ السػفرة مراجعتيػا ودوف أى اعتبػػار 
 لنيتيا ىى أو عمميا .
ذا كػػػاف العمػػػ ذا الخصػػػوص تناسػػػب أحػػػواؿ ػؿ بسػػػماحة المػػػذىب الحنفػػػى فػػػى ىػػػػوا 

أف فسػاد الػزمـ وتراجػع  الناس ونقاء ضمائرىـ فػى تمػؾ الحقبػة مػف حقبػات االزدىػار إال
الػػػوازع الػػػدينى لػػػدى شػػػريحة كبيػػػرة مػػػف المجتمػػػع فػػػى العصػػػر الحػػػالى أفػػػرز العديػػػد مػػػف 
المشكبلت الجسػاـ التػى تكتػوى بنارىػا نسػاء فاضػبلت وتقػؼ المحػاكـ عػاجزة عػف حميػا 
اللتزاميا بتطبيؽ نصوص الئحة مضى عمى صدورىا أكثر مف نصؼ قرف مف الزماف 

. 
ة فى ىذا الخصوص قياـ الزوج بمراجعة الزوجة ػكبلت الرائجد مف أبرز المشػويع

دوف عمميػػػا حػػػاؿ قيػػػاـ األخيػػػرة بعػػػد انقضػػػاء عػػػدتيا بػػػالزواج مػػػف آخػػػر بمػػػا الزمػػػو مػػػف 
الوجية القانونية فسخ الزواج الثانى و إعادة الزوجة إلى عصمة الزوج األوؿ ، أو قيػاـ 
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لؾ بإشػػيار الطػػبلؽ الموثػػؽ بيػػده المطمػػؽ بإخبػػار الزوجػػة شػػفويًا بمراجعتيػػا ثػػـ يتنكػػر لػػذ
منكػػرا عمييػػا حقوقيػػا ، ويػػدخؿ الزوجػػاف فػػى دوامػػة مػػف القضػػايا والمنازعػػة ، ىػػو يسػػعى 
إلقامػة الػػدليؿ عمػى أنػػو قػػد راجعيػا وأف مراجعتػػو ليػا كانػػت قبػػؿ انقضػاء عػػدتيا وتجاىػػد 
ىػػى فػػى إقامػػة الػػدليؿ عمػػى أنػػو لػػـ يراجعيػػا أو أف كػػاف فػػإف مراجعتػػو ليػػا جػػاءت بعػػد 

قضاء عدتيا خاصة وأف األمر قد يتطور إلى احتماؿ توجيو اتياـ جنائى ليا بػالجمع ان
بيف أكثر مف زوج إذا ما كاف الزوج عمى درجة مف الحنكة وتوافر لديو قصػد الكيػد ليػا 
واإلضرار بيا بما قد تضطر معو الزوجة لتبلفى مغبػة تمػؾ األضػرار إلػى مخالفػة شػرع 

 عند أقصر مدة زمنية قانونية ليا .بانقضاء عدتيا  واالدعاءاهلل 
والحؿ لتمؾ المعضمة يتوافر فى أحكاـ شريعتنا ذاتيػا والتػى تقػدـ الػدليؿ يومػًا بعػد 

 يـو عمى أنيا برحابتيا تصمح لكؿ زماف ومكاف وتصمح الدنيا كما تصمح الديف .
ذلػػؾ أنػػو إذا كػػاف المشػػرع الوضػػعى قػػد اعتمػػد المػػذىب الحنفػػى فيمػػا يتعمػػؽ بتمػػؾ 

مػػع مفػػاىيـ كانػت تحكػػـ تمػػؾ الفتػرة فأنػػو وقػػد  لة خػػبلؿ حقبػة تاريخيػػة معينػػة تمشػياً المسػأ
تغيرت تمؾ الحقبة واختمؼ الناس والزماف وتبدلت العادات والقيـ فإف المػذىب الشػافعى 
وابػػػف حػػػـز الظػػػاىرى يقػػػدماف لنػػػا الحػػػؿ لتمػػػؾ المشػػػكمة فػػػى إطػػػار مػػػف أحكػػػاـ شػػػريعتنا 

التػى تمثػؿ ركػائز التشػريع اإلسػبلمي الوضػعى والػذى د المػذاىب ػاإلسبلمية باعتباره أحػ
انوف ػأخذ المشرع الوضعى بأحكامو فى كثيػر مػف المواضػع القانونيػة ضػمف نصػوص قػ

 .1األحواؿ الشخصية القائـ
فالمذىب الشافعى وابف حـز الظاىرى يشترطاف لصحة المراجعة وتحققيػا وجػوب 

تفػػؽ مػػع الزيديػػة واسػػتنادًا إلػػى مػػا إعػػبلـ الزوجػػة بيػػا قبػػؿ انقضػػاء عػػدتيا وىػػو فػػى ىػػذا ي
روى عػف عمػػر بػػف الخطػػاب ويمتقػى مػػع مػػا يجمػػع عميػو جميػػور الفقيػػاء مػػف استحسػػاف 

 ذلؾ وندبو حتى ال تقع الزوجة فى معصية الزواج مف آخر.
وال يبقػػػػى بعػػػػد ذلػػػػؾ سػػػػوى تقنػػػػيف مػػػػا جػػػػاء بػػػػذلؾ المػػػػذىب مػػػػف أحكػػػػاـ فػػػػى ىػػػػذا 

سػػيكوف  –مػػف بعػػد  –وىػػو الخصػػوص فػػى نصػػوص وضػػعية ووضػػعيا موضػػع التنفيػػذ 
أف طمػػػب  -أقػػػرب إلػػػى النصػػػوص اإلجرائيػػػة منيػػػا إلػػػى النصػػػوص الموضػػػوعية ويماثػػػؿ

 1985لسػػنة  100مكػػرر ثانيػػًا مػػف القػػانوف رقػػـ  11الػػنص الػػوارد فػػى المػػادة  -القيػػاس 
والػػذى يػػنظـ كيفيػػة دعػػوة الػػزوج لزوجتػػو لمػػدخوؿ فػػى طاعتػػو وكػػذا نػػص المػػادة الخامسػػة 
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و ػبلؽ الذى يوقعػة إعبلف الموثؽ بالطػالذى يتناوؿ بالتنظيـ كيفي مكرر مف ذات القانوف
ة بزواج زوجيا مػف أخػرى ػار الزوجػرر المنظمة لكيفية إخطػمك 11الزوج عمييا والمادة 

عمػػػااًل  المتقدمػػػة فقػػػد تقػػػدمنا إلػػػى لجنػػػة التشػػػريعات المنبثقػػػة عػػػف المجنػػػة  لبلعتبػػػاراتوا 
ف األحػػواؿ الشخصػػية بػػوزارة العػػدؿ والتػػى شػػاركنا وكػػذا لجنػػة تعػػديؿ قػػواني لممػػرآةالقوميػػة 

فػػػػى  6087بموجػػػػب قػػػػرارى وزيػػػػر العػػػػدؿ رقػػػػـ  1992بعضػػػػويتيا فػػػػى الفتػػػػرة منػػػػذ عػػػػاـ 
بػػاقتراح بإضػػافة مػػادة إلػػى القػػانوف رقػػـ  17/6/1994فػػى  2971ـ ػورقػػ 16/11/1991

أو ضػمف نصػوص اإلجػراءات الشػرعية المزمػع إصػداره كػاف نصػيا  1985لسػنة  100
 . كالتالى

"عمى الزوج أف يوثؽ مراجعتػو لمزوجػة لػدى الموثػؽ المخػتص قبػؿ انقضػاء سػتيف 
يومًا مف تاريخ طبلقو ليا ، وتعتبر الزوجة عالمػة بالمراجعػة بحضػورىا توثيقيػا فػإذا لػـ 
تحضػػره كػػاف عمػػى الػػزوج والموثػػؽ إعبلنيػػا بصػػورة رسػػمية مػػف وثيقػػة المراجعػػة خػػبلؿ 

ويغنى ثبوت إعبلف أحػدىما لمزوجػة عػف إعػبلف  خمسة عشر يومًا مف تاريخ التوثيؽ ،
 اآلخر ليا".

"وال تسمع دعوى المراجعة أو أى حؽ مف الحقوؽ المترتبة عمييا ضد الزوجة أو 
 ورثتيا إال إذا اتخذت اإلجراءات المنصوص عمييا فى الفقرة األولى مف ىذه المادة".

شػػير وبغرامػػة ال "ويعاقػػب كػػؿ مػػف الػػزوج والموثػػؽ بػػالحبس مػػدة ال تتجػػاوز سػػتة أ
ادة أو إذا أدلػى ػذه المػػإذا خالؼ أى منيمػا أحكػاـ ىػ أحداىماتتجاوز خمسمائة جنيو أو 

الزوج لمموثؽ ببيانات غير صحيحة عف محؿ إقامة زوجتو ويجوز الحكـ بعزؿ الموثػؽ 
 أو وقفو عف العمؿ لمدة ال تقؿ عف ستة أشير".

( 22تية التى تضػمنتيا المػادة )إال أف وزارة العدؿ عدلت النص إلى الصياغة اآل
"مػػع عػػػدـ اإلخػػبلؿ بحػػػؽ الزوجػػة فػػػى إثبػػات مراجعػػػة  2000لسػػػنة  1مػػف القػػػانوف رقػػـ 

الزوج مراجعتو مطمقتو ما  أدعاءمطمقيا ليا بكافة طرؽ اإلثبات ، ال يقبؿ عند اإلنكار 
مًا لـ يعمنيا بيذه المراجعة بورقة رسمية قبؿ انقضاء ستيف يومًا لمف تحيض وتسعيف يو 

لمف عدتيا باألشير مػف تػاريخ توثيػؽ طبلقػو ليػا وذلػؾ مػا لػـ تكػف حػامبل أو تقػر بعػدـ 
 انقضاء عدتيا حتى إعبلنيا بالمراجعة".

 و ػوؿ )راجعتؾ أو الزالت زوجتى أو نحػو الحنفى تكوف بالقػة فى الفقػوالمراجع
وف الرجعة رة( ويشترط لصحة مراجعة المطمؽ لمطمقتو أف تكػذلؾ( أو بالفعؿ )المعاش

مف زواج صحيح بعد الدخوؿ ومف طبلؽ رجعى )فبل تجوز المراجعة فى الطبلؽ 
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البائف( وأف تتـ المراجعة فى فترة العدة كما يشترط أف تكوف المراجعة بصيغة منجزة 
الشيادة عمييا  أوإذا كانت بالقوؿ وال يشترط لصحة المراجعة اشتراط العقؿ فى الزوج 

. 

 واء كاف الطبلؽ شفويًا أو ػوابط المتقدمة سػدود والضوز المراجعة بالحػوتج
رسمى فممرجؿ أف يراجع زوجتو شفويًا حتى لو كاف قد طمقيا كتابيًا  أشيادصدر بشأنو 

 رسمى وتكوف ىذه المراجعة صحيحة شرعًا وقانونًا . بأشياد

  وتثبت مراجعة الزوج لزوجتو بحسب األصؿ بكافة طرؽ اإلثبات القانونية
عمى حصوؿ  الطرفافصادقة والبينة الشرعية وقرائف األحواؿ فإذا توافؽ ومنيا الم
يا ، أما إذا ادعت الزوجة حصوؿ المراجعة إال أف الزوج أنكر يحؽ يالمراجعة ف

شريطة  1لمزوجة فى ىذه الحالة إثبات حصوؿ مراجعة مطمقيا ليا بكافة طرؽ اإلثبات
، أما إذا  2ليا خبلليا تحتمؿ العدة أف تكوف المدة التى تدعى الزوجة مراجعة مطمقيا

أنكرت الزوجة أو أى ذى صفة غير الزوج )مثؿ ذى الصفة فى طمب التفريؽ بمفيـو 
الحسبة( فبل يجوز إثبات مراجعة الزوج لمزوجة إال بسموؾ الطريؽ الذى نصت عميو 

 . 2000لسنة  1مف القانوف رقـ  22المادة 

 ف مطمقتو بمراجعتيا إياه بورقة فقد أوجب النص المذكور عمى المطمؽ إعبل
رسمية )إعبلف عمى يد محضر( وفقًا لنص المادة السادسة مف قانوف المرافعات وما 
بعدىا ومف ثـ فبل تحاج الزوجة باإلعبلف الذى يتـ عف غير ذلؾ الطريؽ ، فبل تحاج 
بإعبلميا بالمراجعة عف طريؽ خطاب بالبريد ، كما ال يجوز لمزوج إثبات مراجعتو 

شيادة الشيود أو غير ذلؾ مف طرؽ اإلثبات حيث قصر المشرع الحؽ فى إثبات ب
 المراجعة بكافة طرؽ اإلثبات عمى الزوجة وحدىا كما تقدـ القوؿ .

  ويتحقؽ تسميـ الزوجة إعبلف الرجعة بإتباع الخطوات ووفقًا لمقواعد العامة
لمدنية والتجارية وما بعدىا مف قانوف المرافعات ا 10المنصوص عمييا فى المواد 

                                                           
مدة العدة فى القوؿ الراء  فى الفق  الحنفى ث ث حيضػات لمػف تحػيض وث ثػة أشػهر هءريػة لمػف لػـ  1

أحوالهػػا  –تػػرى الحػػيض لصػػ ر فػػى السػػف أو ايػػاس وعػػدة الحامػػؿ حتػػى تضػػل حممهػػا )راءػػل فػػى العػػدة 
المعػدؿ بالقػانوف رقػـ  1202لسػنة  05ثانيػة مػف القػانوف رقػـ ومدتها وانقضػائها التعميػؽ عمػى المػادة ال

 (.1215لسنة  122
القاعػػدة المقػػررة فػػى الفقػػ  الحنفػػى أف انقضػػاء عػػدة المطمقػػة التػػى تحػػيض ال تعمػػـ إال مػػف ءهتهػػا مػػل  2

 920ص  – 02/4/1290ءمسػة  –ؽ  45لسػنة  11يمينها )راءل حكـ محكمة النقض فى الطعػف رقػـ 
 ( .1220ص  – 11/9/1211ءمسة  –ؽ  59نة لس 04والطعف رقـ 



 

178 

حيث يتحقؽ إعبلنيا بتسميميا إعبلف المراجعة لشخصيا أو لمف ينوب عنيا أو 
بتسميمو إلى جية اإلدارة أو النيابة العامة وىكذا كما تتبع األحكاـ المنصوص عمييا 

 23المعدؿ بالقانوف رقـ  1968لسنة  13فى قانوف المرافعات المدنية والتجارية رقـ 
المراجعة إذا كانت الزوجة مف أفراد القوات  أشيادأف إعبلف فى ش 1992لسنة 

( أو كانت تقيـ 13/6( أو مف المسجونيف )ـ 13/5المسمحة ومف فى حكميـ )ـ 
كما يتعيف مراعاة احتساب  1(10و  9بالخارج وليا موطف معمـو أو غير معمـو )ـ 
ت فى حالة تحقؽ مف قانوف المرافعا 16مواعيد المسافة المنصوص عمييا فى المادة 

 موجبيا .

  وال يشترط اتصاؿ عمـ المطمقة بالمراجعة قبؿ انقضاء مدة ستيف يومًا لمف
( 22, ذلؾ أف المنصوص عميو بالمادة )تحيض أو تسعيف يومًا لمف عدتيا باألشير 

ىو وجوب القياـ باإلعبلف لمزوجة قبؿ انقضاء المدد  2000( لسنة 1مف القانوف رقـ )
فييا دوف اشتراط تماـ اإلعبلف خبلليا أى أف التزاـ الزوج باإلعبلف المنصوص عمييا 

 .ىػو التزاـ بتوجيو اإلعبلف خبلؿ المدة دوف اشتراط تماـ اإلعبلف خبلليا 

  وتحتسب مدة الستيف يومًا أو التسعيف يومًا مف تاريخ توثيؽ الطبلؽ لدى
كرر مف القانوف رقـ م 5الموثؽ المختص وفقًا لؤلحكاـ المنصوص عمييا فى المادة 

وليس مف تاريخ إعبلنيا  1985لسنة  100المعدؿ بالقانوف رقـ  1929لسنة  25
بالطبلؽ خبلؿ المدة المنصوص عمييا فى المادة الثانية مف قرار وزير العدؿ رقـ 

لسنة  100المتضمف اإلجراءات التنفيذية لنصوص القانوف رقـ  1985لسنة  3269
يكف الزوج قد أورد فى  ـوذلؾ ما لة لتاريخ توثيؽ الطبلؽ( )وىى سبعة أياـ تالي 1985

 .الوثيقة أنو طمقيا فى تاريخ سابؽ عمى تاريخ التوثيؽ 

  وواجب إعبلف الزوجة بالمراجعة يقع عمى عاتؽ الزوج وحده دوف الموثؽ
الذى ال يقع عميو سوى واجب إعبلف المطمقة بالطبلؽ عمى النحو المنصوص عميو 

لسنة  100المعدؿ بالقانوف رقـ  1929لسنة  25رر مف القانوف رقـ مك 5فى المادة 
1985 . 

  ومدة الستيف يومًا والتسعيف يومًا الواردة بالنص تعد فى ىذه الحالة مف مدد
السقوط التى يتعيف أف يتـ اإلجراء )اإلعبلف( خبلليا وعمى ذلؾ يكوف اإلعبلف قد تـ 

ف )المحضر( فى اليـو األخير منيا حتى صحيحًا طالما تـ تسميمو إلى مندوب اإلعبل
                                                           

 مكرر ثانيا . 11راءل أحكاـ إع ف إنذار الطاعة فى التعميؽ عمى المادة  1
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إعبلف المطمقة إلى ما بعد انقضاء المدة سواء كانت ستيف يومًا أو  فى ولو تراخى
 .1تسعيف يومًا، وعميو فبل يشترط أف يتحقؽ اتصاؿ عمـ المطمقة بالمراجعة خبلؿ المدة

  فى ىذا الخصوص  –ولما كانت مدة الستيف يومًا أو التسعيف يومًا تعد– 
لمسقوط فإنيا تعد فى ىذه الحالة مف المدد والمواعيد اإلجرائية فتحتسب بالتقويـ  مدداً 

لسنة  1الميبلدى وليس بالتقويـ اليجرى إعمااًل لحكـ المادة األولى مف القانوف رقـ 
2000 . 

  ويمتد الميعاد المضروب لمزوج لممراجعة فى حالة إيقاع الطبلؽ عمى الزوجة
 ع حمميا باعتبار أف عدة الحامؿ تنقضى بوضع الحمؿ .الحبمى إلى تاريخ وض

  وقد تضمف عجز المادة محؿ التعميؽ معالجة الحالة التى يتحقؽ فييا إعبلف
المطمقة بعد انقضاء مدة الستيف يومًا أو التسعيف يومًا الواردة بالفرض األوؿ ويدعى 

ف إذا أقرت الزوج مع ذلؾ عدـ انقضاء عدة مطمقتو حيث اعتد النص بيذا اإلعبل
الزوجة بعدـ انقضاء عدتيا رغـ مضى المدة باعتبار أف القوؿ الراجح فى الفقو الحنفى 
يعتبر أف انقضاء عدة المطمقة الحائؿ )غير الحامؿ( القوؿ فيو ليا وحدىا مع يمينيا 
باعتبار أف العدة ال تعمـ إال مف جيتيا ومثاؿ ذلؾ حاالت مف تجرى عادتيا عمى 

شيريف أو ثبلث أو الحاالت المعروفة مف الفقو الشرعى بعدة رؤية الحيض كؿ 
 .2المتحيرة

 
 أحكـبو انُمـط

  عمى الطبلؽ ، فبينما  األشياداختمؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية فى اشتراط
أوجبو البعض ذىبت الغالبية إلى أنو ليس شرط لوقوعو ألف األمر فى قولو تعالى "فإذا 

و فارقوىف بمعروؼ واشيدوا ذوى عدؿ منكـ" ىو بمغف أجميف فامسكوىف بمعروؼ أ
لمندب ال لموجوب ، غير أف أحدا منيـ لـ يستمـز لوقوع الطبلؽ أو ثبوتو أف يكوف 

، لما كاف ذلؾ ، وكاف ما نصت عميو المادة الخامسة مكرر مف المرسـو بقانوف  موثقاً 
ب مبادرة ، مف وجو  1979لسنة  44، المضافة بالقانوف رقـ  1929لسنة  25رقـ 

                                                           
 مكرر ثانيا فيما يتعمؽ بالمدة المحددة ل عتراض عمى إنذار الطاعة. 11راءل المادة  1
لسػػنة  122بالقػػانوف رقػػـ  المعػػدؿ 1202لسػػنة  05انظػػر التعميػػؽ عمػػى المػػادة الثانيػػة مػػف القػػانوف رقػػـ  2

1215 . 
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وعمى ما أفصحت  –طبلقو لدى الموثؽ المختص لـ ييدؼ  أشيادالمطمؽ إلى توثيؽ 
إلى وضع قيد عمى حؽ الطبلؽ الذى أسنده اهلل تعالى  –عنو المذكرة اإليضاحية 

نما ىدفت إلى مجرد عدـ سرياف  لمزوج أو عمى جواز إثباتو قضاء بكافة الطرؽ ، وا 
ريخ عمميا بو فأنو ال عمى محكمة الموضوع إذا آثاره بالنسبة لمزوجة إال مف تا

لمطبلؽ المدعى بو إلى غير الشيود الموقعيف عمى الوثيقة المحررة عنو  استمعت إثباتاً 
 –وعمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة  –تقدـ ، وكاف لمقاضى  ، لما كاف ما

حؽ فييا واألخذ السمطة التامة فى الترجيح بيف البيانات واستظيار واقع الحاؿ ووجو ال
طراح ما عداه ، فإف الحكـ المطعوف فيو إذ اعتد بما شيد بو  بما يطمئف إليو منيا وا 
شاىدا المطعوف عمييا مف أف زوجيا الطاعف طمقيا عمى اإلبراء وأطرح ما ساقو 
الطاعف مف بينة لمنفى ورتب عمى ذلؾ قضاءه بإثبات ىذا الطبلؽ . فإف ما ينعاه 

فى تقدير الدليؿ  الخصوص ال يعدو أف يكوف جدال موضوعياً الطاعف عميو فى ىذا 
 مما ال تقبؿ إثارتو أماـ محكمة النقض .

 (1024 ص – ؽ 51 لسنة 25 الطعف رقـ -23/11/1982 )نقض جمسة

   المقرر فى فقو الحنفية أف إسناد الطبلؽ إلى زمف ماضى يقع مف الزوج إذا
محبًل لو فى ذلؾ الوقت الذى أضيؼ  رآةالمإليقاعو وقت إنشائو متى كانت  كاف أىبلً 

عنو ألف الزوج إذ ال يمكنو إنشاء الطبلؽ  خباراً إلمطبلؽ وليس  إليو ، ويعتبر إنشاءاً 
  فى الحاؿ . فقد أمكف اعتباره تنجيزاً 

 ؽ( 45 لسنة 29الطعف رقـ  –1288 ص – 25/5/1977 )نقض جمسة

  ه بالطبلؽ ال مف وقت خبار الزوج أو إقرار إإذا كانت عدة المطمقة مف وقت
اإلسناد ، وكاف تعديؿ جعؿ المدة مف وقت اإلقرار ىو خشية تيمة المواضعة فأنو 
ينبغى أف يتحرى محميا ويرجع إلى الناس الذيف ىـ مظانيا فإف كاف واقع الحاؿ 
يتجافى عف مظنو ىذه التيمة أو قامت عمى صحة تاريخ الطبلؽ بينو شرعية وليس 

لمطبلؽ ، لما كاف  – بغى االعتداد بتاريخ اإلسناد واتخاذه بدءاً اإلقرار إسناد منو ين
ذلؾ وكاف الحكـ المطعوف فيو قد بنى قضاءه عمى أف بينة شرعية لـ تقـ عمى مظنة 
تيمة المواضعة ، وكاف واقع الحاؿ فى الدعوى ال ينفييا فأنو يكوف قد أصاب صحيح 

 القانوف . 

 ؽ( 45 لسنة29 ف رقـالطع – 1288 ص – 25/5/1977)نقض جمسة 
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  الفتوى أف األصؿ فى الطبلؽ المضاؼ إلى الماضى أف يكوف مف وقت
اإلقرار بو مف الزوج مطمقا وسواء صدقتو الزوجة فيو أو كذبتو إذا ادعت جيميا بو 

إلى  لتيمة المواضعة مخافة أف يكونا اتفقا عمى الطبلؽ وانقضاء المدة توصبلً  نفياً 
ليا بالديف ، أو ليحؿ لو الزواج بأختيا أو أربع سواىا وال  تصحيح إقرار الزوج المريض

تعدو مصادقة الزوجة زوجيا المقر فى إسناد طبلقيا إلى تاريخ سابؽ إال إسقاط لحقيا 
 فى النفقة وما إلييا دوف أف يعمؿ بيذه المصادقة فيما ىو مف حقوؽ اهلل تعالى . 

 ؽ(45 نةلس 29 الطعف رقـ – 1288ص – 25/5/1977)نقض جمسة 

  ًلمزوج يستقؿ  ال يشترط إليقاع الطبلؽ حضور الزوجة ألف الشارع جعمو حقا
 بإيقاعو مف غير توقؼ عمى رضاىا .

 ؽ( 44لسنة  30 الطعف رقـ – 1204 ص – 28/4/1976)نقض جمسة 

  ًال ديانة وأف  ايقع قضاءً  المنصوص عميو شرعًا أف اإلقرار بالطبلؽ كذبا
اؿ أنا طمقتيا وعديت عنيا والحاؿ أنو لـ يطمقيا بؿ أخبر الرجؿ إذا سئؿ عف زوجتو فق

ويديف فيما بينو وبيف اهلل  – فى ادعاءه أنو أخبر كذباً  –فأنو ال يصدؽ قضاء  كذباً 
عمى اإلقرارات الثبلثة المنسوبة لممتوفى والتى كانت  اإلطبلعتعالى ولما كاف يبيف مف 

،  9/8/1958و  28/3/1957ة تحت نظر محكمة الموضوع وىى اإلقرارات المؤرخ
قامتيا أ، فى دعوى النفقة التى  29/12/1959والثابت ورودىا بالحكـ الصادر بتاريخ 
أف ألفاظ الطبلؽ الصريح واإلقرارات بالطبلؽ  –الطاعنة وىى الزوجة األخرى لممتوفى 

مف أكتوبر  3بتاريخ  –الزوجة األولى  –المنسوبة إلى المتوفى ، لممطعوف عمييا 
، وىذه األلفاظ  1934مف سبتمبر  12الطبلؽ المؤرخ  أشياد، المثبتة بأسفؿ  1934

مف  9و  1957مف مارس  28واإلقرارات منبتو الصمة بما تضمنو اإلقراراف المؤرخاف 
مف عبارات أخرى تشير إلى اإلخبار عف الطبلؽ الرسمى الصادر  1958أغسطس 
الستناد الحكـ إلى أقواؿ شيود ، فبل محؿ مف بعد  1934مف سبتمبر  13بتاريخ 

لما كاف ذلؾ وكاف  –فى إثبات قياـ الزوجية حتى وفاة المورث  –المطعوف عمييا 
الحكـ المطعوف فيو قد خالؼ ىذا النظر وجرى فى قضائو عمى أف اإلقرارات المذكورة 

بؿ ىى إخبار عف الطبلؽ ، الذى  ، المنسوبة إلى المتوفى ال تعتبر إنشاء لطبلؽ
، وأف  1934مف سبتمبر  12الشرعى المؤرخ  باألشيادعمى المطعوف عمييا  أوقعو
خبار يحتمؿ التصديؽ والتكذيب وأف قولو فى اإلقرارات الثبلثة بأنو لـ يراجعيا بعد اإل

، ورتب الحػكـ عمى ذلؾ أف المطعوف عمييا  1934أكتوبر  3ىذا الطبلؽ بتاريخ 
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تركتو فأنو يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ وترث فى  لو حتى تػاريخ وفاتو بقيت زوجة
 القانوف .

 ؽ( 40 لسنة 11 الطعف رقـ – 526 ص – 20/3/1974)نقض جمسة 

  إذ كاف البيف مف الحكـ المطعوف فيو أف الحكـ الصادر فى الدعوى األولى
كاف بشأف طبلؽ ادعت  المؤيد استئنافياً  –دعوى طبلؽ بيف ذات الخصـو  -بالرفض 

 1962فيو أوقعو عمييا ثبلث مرات الثالثة منيا فى آخر سبتمبر الطاعنة أف المطعوف 
فى حيف أف النزاع الحالى يدور حوؿ طبلؽ مثبت فى إقرار منسوب صدوره إلى 

والثانية فى  1962المطعوف عميو بتطميقو الطاعنة ثبلث طمقات أوالىا فى آخر يوليو 
ذ اعتبر ا 1962سبتمبر  21والثالثة فى  1962سبتمبر  14 لحكـ الطمقة المكممة وا 

ىى بعينيا الطمقة  1962لمثبلث المحدد وقوعيا فى الدعوى األولى بآخر سبتمبر 
 مختمفافسبتمبر مع أف ىذيف التاريخيف  21الثالثة المثبت فى اإلقرار صدورىا بتاريخ 

ورتب الحكـ عمى ذلؾ عدـ جواز نظر الدعوى الحالية لسبؽ الفصؿ فييا فى الدعوى 
 و يكوف فوؽ مخالفتو لمقانوف قد شابو فساد فى االستدالؿ .األولى ، فأن

 ؽ( 37لسنة  20الطعف رقـ  -982 ص – 27/6/1973)نقض جمسة 

  لئف كانت دعوى الطبلؽ مف مسائؿ األحواؿ الشخصية إال أنو يترتب عميو
آثار مالية باختبلؼ اإلبقاء عمى عروة الزوجية أو فصميا بالطبلؽ ومف المستقر فى 

ذه المحكمة أف العبرة فى قياـ المصمحة فى الطعف بطريؽ النقض ىو قضاء ى
بوجودىا وقت صدور الحكـ المطعوف فيو وال يعتد بانعداميا بعد ذلؾ ولما كاف لطالب 

مصمحة محتممة فى االستمرار فى الطعف  –محؿ الطاعنة المتوفاة  –الحموؿ 
مصمحة متحققة يـو صدور المعروض تتمثؿ فى كونو أحد ورثة الطاعنة وكانت ىذه ال

الحكـ المطعوف فيو لوجود الطاعنة عمى قيد الحياة حينذاؾ فإف وفاتيا بعد ذلؾ ال 
تأثير ليا عمى تحقيؽ ىذه المصمحة وتوافرىا فى ىذا الطعف ، لما كاف ذلؾ فإف طمب 

 الحموؿ يكوف فى محمو .

 ؽ( 37 لسنة 20 الطعف رقـ -982 ص – 27/6/1973)نقض جمسة 

 ذا كاف الطبلؽ مما يخفى عمى الزوجة  التناقض فى موضوع الخفاء عفو. وا 
 فإف دعواىا بو تكوف مقبولة رغـ اإلقرار بالزوجية .

 ؽ( 29لسنة  39 الطعف رقـ - 662ص - 23/5/1962)نقض جمسة 
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  تصديؽ ورثة الزوج عمى الزوجية ودفع الميراث ليا ال يمنع مف سماع
المانع منو لقياـ العذر ليـ حيث استصحبوا  دعواىـ استرجاع الميراث بحكـ الطبلؽ

 الحاؿ فى الزوجية وخفيت عمييـ البينونة فى الطبلؽ .

 ؽ( 29لسنة  39 الطعف رقـ - 662 ص - 23/5/1962)نقض جمسة 

  سرياف آثار الطبلؽ فى حؽ الزوجة مف تاريخ إيقاعو تعمد الزوج إخفاءه
الحقوؽ المالية األخرى إال مف تاريخ عنيا . أثره . عدـ ترتيب آثاره مف حيث الميراث و 

 عمميا بو . العدة . بدؤىا مف تاريخ الطبلؽ عممت بو الزوجة أو لـ تعمـ . عمة ذلؾ .

 (24/6/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  182)الطعف رقـ 

  اختبلؼ الزوجيف فى صحة الرجعة . القوؿ لمزوجة بيمينيا . العدة بالحيض
 حدىا األدنى ستوف يومًا .

 –ؽ  65لسنة  182والطعف رقـ  28/5/2001جمسة  –ؽ  66لسنة  530 ) الطعف
 ( 28/5/2001جمسة 

  بصحة الرجعة وبأنيا كانت الزالت فى العدة وقت حصوليا ،  المرآةإذا أقرت
ذ أنو إذا كاف اإلقرار صادرًا مف الخصـ عف طواعية واختيار بقصد إلزميا ىذا اإلقرار 

فى صيغة تفيد ثبوت الحؽ المقر بو عمى سبيؿ االعتراؼ بالحؽ المدعى بو لخصمو 
الجـز واليقيف ، فبل يقبؿ الرجوع فيو، ألف اإلقرار اعتراؼ شخص بواقعة مف شأنيا أف 
تنتج ضده آثار قانونية أو شرعية ، بحيث تصبح فى غير حاجة إلى اإلثبات بدليؿ 

ار المطمقة رجعيًا آخر وينحسـ بو النزاع فيما أقر بو ، وعمى ىذا ، فأنو ولئف كاف إقر 
بأف عدتيا انقضت برؤيتيا الحيض ثبلث مرات كوامؿ أو بأف عدتيا لـ تنقض 
بالحيض ، ال يكوف نافذًا فى حؽ المطمؽ إال إذا حمفت اليميف عمى ذلؾ ، إال أف 
ف لـ تحمؼ اليميف ، إذ أنيا ليست فى حاجة  إقرارىا عمى ىذا النحو يمزميا ىى حتى وا 

فى إقرارىا ، فبل يجوز ليا الرجوع فى ىذا اإلقرار بحجة أنو لـ  ليمينيا لتصدؽ نفسيا
يقترف بيمينيا ، ألف مطمقيا ىو وحده صاحب المصمحة فى التمسؾ بذلؾ ، حتى 

 يكوف إقرارىا فى ىذا الصدد حجة عميو .

 (28/5/2001جمسة  –ؽ  66لسنة  530)الطعف رقـ 
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 جراءات التقاضى فى مسا ئؿ األحواؿ تعديؿ المشرع بعض أوضاع وا 
 21والتوثيؽ . ـ  باألشيادالشخصية بعدـ االعتداد فى إثبات الطبلؽ عند اإلنكار إال 

. مؤداه . اإلبقاء عمى ذاتية القاعدة اآلمرة التى تضمنتيا  2000لسنة  1مف ؽ  1/ 
مف البلئحة الشرعية. أثره . عدـ  280و  1955لسنة  462مف ؽ  6,  5المادتيف 

عمى الدعاوى التى رفعت قبؿ صدوره بما مفاده جواز إثبات سرياف حكـ التعديؿ 
 حصوؿ الطبلؽ فى تمؾ الدعاوى بجميع طرؽ اإلثبات الشرعية بما فى ذلؾ البينة .

 (2003/  3/  8جمسة  –ؽ  70لسنة  455)نقض الطعف رقـ 
 (2005/  1/  11جمسة  –ؽ  72لسنة  655)والطعف رقـ 
 (2006/  1/  28جمسة  –ؽ  74لسنة  53)والطعف رقـ 
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 ( 6يــــبدح ) 

ضرار الزوج بها بما ال يستطاع مع  دواـ العشرة بيف إإذا ادعت الزوءة 
أمثالها يءوز لها أف تطمب مف القاضى التفريؽ وحينئذ يطمقها القاضى طمقة بائنة 
إذا ثبت الضرر وعءز عف افص ح بينهما فإذا رفض الطمب ثـ تكررت الشكوى ولـ 

 . 11 ،12، 2، 1، 0عث القاضى حكميف عمى الوء  المبيف بالمواد ثبت الضرر بي

  1985لسنة  100ىذه المادة لـ يتـ تعديميا بالقانوف رقـ . 
 

 انًزكـشح اإلٚعــبحٛخ 
ضػػرار كبيػػرة ال يقتصػػر أثرىػػا عمػػى الػػزوجيف بػػؿ الشػػقاؽ بػػيف الػػزوجيف مجمبػػة أل

و بيما عبلقػة قرابػة أو مصػاىرة لى كؿ مف لا  يتعداىا إلى ما خمؽ اهلل بينيما مف ذرية و 
وليس فى أحكػاـ مػذىب أبػى حنيفػة مػا يمكػف لمزوجػة الػتخمص وال مػا يرجػع الػزوج عػف 

 عمى إيذاء اآلخر بقصد االنتقاـ . غية فيحتاؿ كبلً 
المػػاؿ ويطالػػب  ووتطالػػب الزوجػػة بالنفقػػة وال غػػرض ليػػا إال إحػػراج الػػزوج بتغريمػػ

ف مػف إسػقاط نفقتيػا وأف تناليػا يػده فيوقػع بيػا الزوج بالطاعة وال غػرض لػو إال أف يػتمك
شػكاؿ فػى إما شاء مػف ضػروب العسػؼ والجػور . ىػذا فضػبًل عمػا يتولػد عػف ذلػؾ مػف 

تنفيػػذ حكػػـ الطاعػػة والتنفيػػذ بػػالحبس لحكػػـ النفقػػة ومػػا يػػؤدى إليػػو اسػػتمرار الشػػقاؽ مػػف 
دـ إلييػػا مػػف ارتكػػاب الجػػرائـ واآلثػػاـ . تبينػػت الػػوزارة ىػػذه اآلثػػار واضػػحة جميػػة ممػػا تقػػ

الشكايات فرأت أف المصمحة داعيػة إلػى اآلخػذ بمػذىب اإلمػاـ مالػؾ فػى أحكػاـ الشػقاؽ 
بػػيف الػػزوجيف عػػدا الحالػػة التػػى يتبػػيف الحكمػػيف أف اإلسػػاءة مػػف الزوجػػة دوف الػػزوج فػػبل 

غراء الزوجة الشاكية عمى فصـ عرى الزوجية ببل مبرر )المواد مػف إل يكوف ذلؾ داعياً 
 ( .11إلى  6

عماؿ ند وجوب النص المطروح قولو )تسوم لقاعدة ا( "ال ضرر وال ضرار" وا 
 ".أشدىاالشرعية "الضرر يزاؿ" وقاعدة "ارتكاب أخؼ األضرار التقاء 
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 انتعــهٛك

  مف الحقوؽ المشتركة بيف الزوجيف أف يحسف كؿ منيما معاشرة اآلخر
لو تعالى )وليف مثؿ ويحاوؿ جيد طاقتو دفع الضرر عنو ، لتينأ الحياة بينيما لقو 

صحيحًا يؤدى  الذيف عمييف بالمعروؼ( ألف قياـ كؿ واحد منيما بحقوؽ اآلخر قياماً 
( أنو قاؿ فى حجة الوداع " أف لكـ مف إلى الدواـ و البقاء ، وقد روى عف النبي )

 نسائكـ حقا ، واف لنسائكـ عميكـ حقا " .

 ألسباب التى تقضى عمى ما والمضارة بيف الزوجيف متعددة النواحي ، كثيرة ا
يجب أف يكوف بيف الزوجيف مف ألفة ومحبة وال يقتصر أثارىا عمييما بؿ يتعداىما إلى 

 ما بينيما مف ذرية وكؿ مف لو عبلقة قرابة أو مصاىرة بيما .

  ذا كاف لمزوج والية تأديب زوجتو بالمعر ؼ شرعًا إذا نشزت لقولو تعالى : و وا 
وىف واىجروىف فى المضاجع واضربوىف فإف أطعنكـ "والبلتى تخافوف نشوزىف فعظ

كبيرا" إال أنو ال يجوز لمزوج أف يؤذى زوجتو  أف اهلل كاف عمياً  فبل تبغوا عمييف سبيبلً 
 وال أف يظمميا فإذا أساءىا وظمميا كاف ليا أف تمجأ إلى القاضى ليرفع الضرر عنيا .

  لتطميؽ بسبب ا –فى الراجح منو  –اليعرؼ  المذىب الحنفىلما كاف و
أنو يقرر زجر القاضى لمزوج الذى يتعمد إيذاء زوجتو فقد نقؿ المشرع  بحسبافالضرر 

إال أنو أحاؿ فى إثباتو إلى أرجح األقواؿ فى  1حكـ التطميؽ مف مذىب اإلماـ مالؾ
لخمو التشريع مف نص منظـ إلثبات ذلؾ إعمااًل لحكـ المادتيف  2المذىب الحنفى

بتنظيـ بعض أوضاع  2000لسنة  1مواد إصدار القانوف رقـ األولى والثالثة مف 
جراءات التقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية وفيو يجوز إثباتو بكافة طرؽ  وا 

 .3اإلثبات مف بينو ويميف وقرائف وغيرىا

  ولما كاف مذىب اإلماـ مالؾ يجيز التطميؽ لمضرر فأنو يتعيف الرجوع إلى
 ر وحاالتو .ىذا المذىب فى تحديد أنواع الضر 

  وقد توسع مذىب اإلماـ مالؾ فى مفيـو الضرر الذى يجيز لمزوجة طمب
التطميؽ حيث يعرؼ الضرر فى مفيـو ذلؾ المذىب والمادة المطروحة بأنو إيذاء 

                                                           
 . 32س – 02/1/1221ءمسة  –ؽ  94لسنة  422نقض أحواؿ الطعف رقـ  1
 . 30س – 11/9/1221ءمسة  –ؽ  52لسنة  491نقض أحواؿ الطعف رقـ  2
 .543ص  – 11/5/1210ءمسة  –ؽ 51لسنة  30نقض أحواؿ الطعف رقـ  3
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الزوج لزوجتو بالقوؿ أو الفعؿ إيذاء ال يميؽ وال ترى الصبر عميو ويستحيؿ معػو دواـ 
بؿ ومجرد توليو وجيو عنيا فى  1السب واليجر وغيرهالعشرة بيف أمثاليػا مثؿ الضرب و 

 الفراش عمدًا بقصد إيذائيا .

  طمب التطميؽ معيار شخصي يختمؼ مف بيئة  يجيزومعيار الضرر الذى
فيذا النوع مف الضرر يختمؼ عف الضرر الذي قد يمحؽ  ألخرى ومف شخص آلخر ،

لنفقة أو وجود عيب فيو أو الزوجة ويجيز ليا طمب التفريؽ في حاالت إعسار الزوج با
سجنو أو غيابو ، ذلؾ أنو في تمؾ الحاالت يجوز لمزوجة طمب التطميؽ متي أثبتت 

لجميع الزوجات ال يتغير بتغيير البيئة أو  وواحداً  الضرر فييا فيكوف معياره عاماً 
ما أف يثبت الضرر أو ال إالثقافة أو الوسط االجتماعي وليس لو معيار شخصي ف

ثبت فأنو يعتد بو بغير التفات إلى مدي ثقافة الزوجة أو وسطيا االجتماعي يثبت فإف 
يذاء الزوج لزوجتو فالمعيار فيو شخصي ال مادي  ، أما بالنسبة لمشقاؽ بيف الزوجيف وا 

 .2يختمؼ باختبلؼ بيئة الزوجيف ودرجة ثقافتيما والوسط االجتماعى الذى يحيط بيما

 المتسبب في الضرر دوف اآلخر مف  وتقدير ما إذا كاف أحد الزوجيف ىو
 .3مسائؿ الواقع التى يستقؿ قاضي الموضوع بتقديرىا

  ويشترط في الضرر الذي يجيز لمزوجة أف تطمب التطميؽ بسببو في ىذا
المجاؿ أف يصؿ إلى درجة يستحيؿ معيا دواـ العشرة بيف الزوج والزوجة أو أمثاليا 

 . 4في البيئة والمكانة والثقافة وىكذا

 قدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع مف ظروؼ األحواؿ وت
ومبلبسات الدعوى وحاؿ الزوجيف وما إذا كاف ما يسببو الزوج لزوجتو بأفعالو أو أقوالو 
أو بامتناعو ما يصؿ إلى درجة يستحيؿ معو عمي الزوجة العيش معيا بالنظر إلى 

الزوج لحقو الشرعي في تأديب أمثاليا فيفرؽ بينيما ، أو إنيا مجرد استخداـ مف 

                                                           
 . 34س  – 01/1/1220ءمسة  –ؽ  59لسنة  14نقض أحواؿ الطعف رقـ  1
وأحمػد إبػراهيـ وواصػؿ عػ ء 35س  -05/1/1223ءمسػة  -ؽ 92لسػن   11نقض أحػواؿ الطعػف رقػـ  2

ءمسػػػة –ؽ 120لسػػػنة 453وحكػػػـ االسػػػتئناؼ رقػػػـ  303ص  –الػػػديف فػػػي أحكػػػاـ األحػػػواؿ الشخصػػػية 
 .01/10/1221ءمسة  -ؽ 93لسنة 492القاهرة والطعف رقـ  -9/0/1219

 . 05/1/1223ءمسة  –ؽ 92لسنة  11 نقض أحواؿ الطعف رقـ 3
 .30س – 12/11/1221ءمسة  –ؽ 50لسنة  35نقض أحواؿ الطعف رقـ  4
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الزوجة مثؿ أمثاليا فترفض دعواىا ، ولما كاف تقدير الضرر مما يختص بو قاضي 
 .1إثارتو أماـ محكمة النقض –مف ثـ  –الموضوع فبل يجوز 

 أف ىو أغفؿ اإلشارة في مدوناتو  –مف ثـ  –أنو ال يعيب الحكـ  ونحف نري
ـ العشرة بيف أمثاؿ الزوجة طالما وقد انتيي ال يستطاع معو دوا إلى بموغ الضرر حداً 

في أسبابو إلى ثبوت إيقاع األذى مف الزوج عمي الزوجة إلى الحد الذي أضر بيا مما 
ال يستطاع معو دواـ العشرة يمكف استخبلصو مف ماديات  مؤداه أف بموغ الضرر حداً 

 .2الدعوى دوف اشتراط النص عميو ضمف عبارات الحكـ

 إلماـ مالؾ الذي استمد منو النص أف تثبت الزوجة أف ويكفي في مذىب ا
 .3الزوج قد أتي معيا ما تتضرر منو ولو مرة واحدة حتى يقضي ليا بالطبلؽ

  ًعف الشقاؽ بيف  ناشئاً  والضرر الموجب لمتفريؽ يجب أف يكوف ضررًا خاصا
 .4الزوجيف نفسييما أما الضرر الواقع مف الزوج عمي أقارب زوجتو فبل أثر لو

 غير قابؿ لمزواؿ ال تستطيع معو الزوجة  ما يجب أف يكوف الضرر الزماً ك
ف يكوف في قدرة الزوج إنزالو بيا أو إزالتو عنيا إذا شاء ولـ يمنع أمداومة العشرة و 

 نفسو عف إيقاعو بالزوجة بؿ استمر دائما عمي إنزالو واإلقامة عميو .

 مب التطميؽ لمضرر وال يفرؽ بيف المدخوؿ بيا وغير المدخوؿ بيا في ط
 .5سمع الدعوى مف كمييمافتُ 

  ما أف يكوف سمبياً ا  و  ما أف يكوف إيجابياً إوالضرر الذي يصدر مف الزوج ، 
والضرر اإليجابي ىو ما يصدر عف الزوج مف قوؿ أو فعؿ يوجب تأذي الزوجة 
وتضررىا ويحدث الشقاؽ بيف الزوجيف كدأبو االعتداء عمييا بالضرب والسب الذي ال 

 .6يحو الشريعة والذي ال يدخؿ في نطاؽ التأديب الشرعيتت

                                                           
 .32س  – 03/1/1212ءمسة  –ؽ 59لسنة  29نقض أحواؿ الطعف رقـ  1
أحواؿ شخصية إعداد  –قضائية  94لسنة  335راءل مذكرة نيابة النقض المدنى فى الطعف رقـ  2

 المؤلؼ 
 . 42س -00/11/1211ءمسة  –ؽ 50لسنة 33طعف رقـ نقض أحواؿ ال 3
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 . 2/3/1215ءمسة  –ؽ  53لسنة 22الطعف رقـ  –نقض أحواؿ  5
 .2/5/1215ءمسة  –قضائية 121لسن  2حكـ محكمة استئناؼ القاهرة رقـ  6
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  أما الضرر السمبي فيتمثؿ في ىجر الزوج لزوجتو ومنيا ما تدعوا إليو
دعت اومعني ذلؾ أف الزوجة إذا  2في الدخوؿ بيا أو تراخيو عمداً  1الناحية الجنسية

ا دواـ العشرة أف زوجيا يضربيا أو يعامميا معاممة ال تميؽ بأمثاليا ال يستطاع معي
يعطي الزوجة الحؽ في طمب التطميؽ وال يعد  كاف ذلؾ مما يشكؿ ضررًا إيجابياً 

 بالمفيـو المتقدـ . ضررًا سمبياً 
 مف  34فى اآلية رقـ  وحؽ الزوج في تأديب الزوجة يستند إلى قولو تعالي

 آلتي تخافوف نشوزىف فعظوىف واىجروىف في المضاجع واضربوىفل"وا : سورة النساء
( "اضربوا النساء إذا عصينكـ في وقولو ) ،فإف أطعنكـ فبل تبغوا عمييف سبيبل .."

 غير مبرح". معروؼ ضرباً 
  وقد قننت محكمة النقض حؽ الزوج في تأديب الزوجة وحدوده التى إذا

لمتطميؽ في قوليا "أف حؽ  تجاوزىا خرج عف نطاؽ حؽ التأديب وأضحي ضررًا موجباً 
عمي كؿ معصية لـ يرد  خفيفاً  تأديباً  المرآةو فيو تأديب ػو يباح لالزوج في تأديب زوجت

وحد  ولو بحؽ ، فاحشاً  في شأنيا حد مقرر وال يجوز لو أصبل أف يضربيا ضرباً 
فإذا ضرب الزوج زوجتو  3الضرب الفاحش ىو الذي يؤثر في الجسـ ويغير لوف الجمد

ر فإف ىذا القدر كاؼ آخر في الصد حدث ليا سحجيف في ظاىر الخنصر وسحجاً أف
عف حدود حقو المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجبا لمعقاب  العتبار ما وقع منو خارجاً 

، وعمي ذلؾ فإذا أساء الزوج استعماؿ حقو  4مف قانوف العقوبات 242عمبًل بالمادة 
فتجاوز حده وعرضت الزوجة األمر عمى القاضى وثبت ما تدعيو مف تجاوز الزوج 

 .5التأديب ليا أف تطمب الطبلؽحدود التوجيو و 
  ونحف نرى أف قبوؿ الزوجة استمرار معايشة الزوج بعد ثبوت وقػائع اإلضرار

عمي أنو مف المستطاع دواـ العشرة بيف أمثاليا يسقط حقيا  التى تدعييا مما يكوف داالً 

                                                           
 .11/10/1295ءمسة  –ؽ  14لسنة 19حكـ محكمة استئناؼ القاهرة رقـ  1
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 . 01/3/0221ءمسة  –ؽ  99لسنة  511والطعف رقـ  01



 

190 

 في طمب التطميؽ لمضرر استنادًا إلى تمؾ الوقائع ويكوف عمي المحكمة في ىذه الحالة
 .1الحكـ برفض الدعوى وذلؾ لتخمؼ شرط عدـ استطاعة دواـ العشرة

  في حكـ حديث ليا إلى أف عودة الزوجة إلى  تإال أف محكمة النقض ذىب
 .2مسكف الزوجية بعد وقوع الضرر ال يسقط حقيا في طمب التطميؽ

 بشػرطيف إال أنو إذا عاود الزوج األضرار بالزوجة يكوف ليا طمب الطبلؽ مجدداً 
:  

األوؿ : أف تكوف وقائع األضرار التى تستند إلييا الزوجة في الػدعوى الثانيػة غيػر تمػؾ 
التى كانػت تسػتند إلييػا فػي الػدعوى األولػى والتػى اعتبرتيػا المحكمػة ال تصػؿ 

 .3إلى حد ال يستطاع معو دواـ العشرة
األولػى والثاني : أف تكوف وقائع األضرار الجديدة قد حدثت بعد الحكـ بػرفض الػدعوى 

 .4ال لكانت مما تشمميا الدعوى األولىا  و 
أمػػا إذا تخمػػؼ أي مػػف الشػػرطيف السػػابقيف فأنػػو ال منػػاص مػػف الحكػػـ بعػػدـ قبػػوؿ 
 الدعوى الثانية لسابقة الفصؿ فييا بمقتضى الحكـ الصادر في الدعوى األولى واحتراماً 

 .5لحجيتو
  ًإليذاء الذى لزوجتو يعداف مف صور ا ورغـ أف الضرب وغياب الزوج ىاجرا

يمحؽ بالزوجة إال أنو ال يحؽ لمزوجة أف تقيـ دعواىا بطمب التطميؽ لمضرر المتمثؿ 
فى الضرب وفقًا لممادة السادسة أماـ محكمة أوؿ درجة ثـ تضيؼ أماـ محكمة 

جديدًا  ( حيث يعد ذلؾ منيا طمباً 12االستئناؼ طمب التطميؽ لمغياب إعمااًل لممادة )
إال أف قياـ  6مف قانوف المرافعات 235ز قبولو إعمااًل لممادة الختبلؼ سببو ال يجو 

الزوجة برفع الدعوى بطمب الطبلؽ لمضرر المتمثؿ في الضرب أو الشتـ مثبل دوف 
تحديد لنوع ىذا الضرر أو سببو ثـ قياميا بتحديد نوع الضرر أو سببو أو إضافة 

                                                           
 . 9/4/1219ءمسة  -ؽ 120لسنة  331راءل حكـ محكمة استئناؼ القاهرة رقـ  1
 ؽ .94لسنة  10الطعف رقـ  – 01/1/1220نقض ءمسة  2
 ؽ. 32لسنة  39الطعف رقـ  –05س – 402ص –02/0/1203نقض أحواؿ ءمسة 3
 . 40س  –ؽ  55لسنة  10الطعف رقـ  -19/10/1219نقض أحواؿ ءمسة  4
 . 09س– 1322ص– 09/11/1205ءمسة  –ؽ  30لسنة  10نقض الطعف رقـ  5
 . 09/9/1213ءمسة  –ؽ  54لسنة  10نقض الطعف رقـ  6
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لمضرر المتمثؿ فى كأف تطمب أماـ محكمة أوؿ درجة التطميؽ  -رى لوػور أخػص
ال تخرج  -الضرب ثـ تضيؼ أماـ محكمة االستئناؼ صور أخرى كالسب أو اليجر 

جديدًا في مفيـو  أماـ محكمة االستئناؼ ال يعد منيا طمباً  عف نطاؽ المادة السادسة
 .1سالفة الذكر 235المادة 

  وىجر الزوج لزوجتو يعد مف أشد ضروب الضرر الذي يناؿ مف الزوجة
وكذا  2نو وعشرتواا إذ تشعر حينئذ أنيا ليست مع زوج تتمتع بعطفو وحنومشاعرى

 .3تراخيو في إتماـ الزوجية بسبب يرجع إليو

  ويعتبر ىذا اليجر ضررًا لمزوجة حتى لو لـ يقصد الزوج بذلؾ اليجر
المالكية  ضرار طالما أف اليجر قد تحقؽ بالفعؿ وذلؾ عمى ما اعتمده بعض فقياءاإل

نو القانوف أحكاـ الطبلؽ لمضرر استنادًا إلى الحديث الشريؼ )ال ضرر الذى استمد م
وال ضرار( وبأف الوطء يتعمؽ بو حؽ الزوجة وبيجره لفراشيا يكوف قد فوت عمييا ذلؾ 

 .4الحؽ وال يكوف إمساكا ليا بالمعروؼ

  ولـ ينص في قوانيف األحواؿ الشخصية عمى مدة محددة يجوز لمزوجة
بلؽ لميجر كما لـ يرد بذلؾ قػوؿ متفؽ عميو في المذىب المالكي بانقضائيا طمب الطػ

الذي استمد منو نص المادة السادسة إال أف الوارد لدى الفقياء بوجو عاـ وباعتبار أف 
ف أقؿ مدة أو  5اليجر درب مف دروب الضرر لدى المالكية جواز طمب التطميؽ لميجر

بب ىي ستة أشير ىجرية مدة لميجر يجوز بعدىا لمزوجة طمب التطميؽ ليذا الس
سابقة عمى رفع الدعوى استنادًا عمى ما استنو عمر بف الخطاب رضى اهلل عنو مف 

 المرآةإرسالو لمجند إلى ساحة القتاؿ لمثؿ ىذه المدة باعتبار أنيا أقصى ما تستطيع 
الصبر عميو مف غياب زوجيا وقد استقى عمر في ذلؾ السيدة حفصة ، أما أنيا 

ؾ باعتبارىا التقويـ المعتمد في الفقو الشرعي عمبًل بمفيـو المخالفة أشير ىجرية فذل
                                                           

( مػف القػانوف رقػـ 51وراءػل أيضػا المػادة ) 13/0/0222ءمسػة  –ؽ  93لسػنة 051نقض الطعف رقػـ  1
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لسػػنة  1201الحكػػـ رقػػـ  - 41س  – 55لسػػنة  22الطعػػف رقػػـ  – 01/3/1210نقػػض أحػػواؿ ءمسػػة  3
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ونقػػػػض ءمسػػػػة  –ؽ  31لسػػػػنة  12الطعػػػػف رقػػػػـ  – 551ص  – 01/0/1202ض أحػػػػواؿ ءمسػػػػة نقػػػػ 4
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لسنة  100المعدؿ بالقانوف رقـ  1929لسنة  25مف القانوف رقـ  23لحكـ المادة 
 وىذا ىو ما يجرى بو العمؿ بنيابات ومحاكـ األحواؿ الشخصية . 19851

 ر اإليذاء أنو يتعيف لطمب التطميؽ لميجر باعتباره إحدى صو  ونحف نرى
بيا إذ أف افتراؽ الزوج عف زوجتو قبؿ  الذي يمحؽ بالزوجة أف تكوف الزوجة مدخوالً 

وىو ما إال بالدخوؿ  المرآةالدخوؿ بيا ال يعرضيا لخشية الفتنة التى ال تتولد لدى 
اعتبرت معو محكمة النقض أف تراخى الزوج فى الدخوؿ لمدة تسعة أشير مف تاريخ 

الحد الذى إلى  وفو المادية ال تعد كافية لمقوؿ بأستطالو اليجرالعقد بسبب صعوبة ظر 
 . 2تتوافر معو المضارة الموجبة لمتطميؽ

ومف أحكػاـ المحػاكـ فػي التطميػؽ لميجػر مػا جػاء بػو حكػـ محكمػة جنػوب القػاىرة 
االبتدائيػػة إذ جػػرى قضػػاءه عمػػى القػػوؿ "وحيػػث أنػػو لمػػا كػػاف مػػا تقػػدـ وكػػاف الثابػػت مػػف 

مػػى األوراؽ أف المدعيػػة أقامػػت دعواىػػا بطمػػب التطميػػؽ عمػػى زوجيػػا المحكمػػة ع إطػػبلع
المػػدعى عميػػو طمقػػة بائنػػة لمضػػرر بمػػا ال يسػػتطاع معػػو دواـ العشػػرة بػػيف أمثاليػػا . فقػػد 
ثبػػت ىػػذا الضػػػرر لػػدى المحكمػػة مػػػف أقػػواؿ شػػػاىدي المدعيػػة مػػف أف الػػػزوج لػػـ يػػػدخؿ 

يػة وىػـ مػف أخػذت المػادة بالزوجة منذ مدة تزيد عػف الخمػس سػنوات ، وقػد ذىػب المالك
مػف مػذىبيـ أف مػف أسػباب الضػرر قطػع الػزوج  1929لسػنة  25السادسة مػف القػانوف 

كبلمو عف زوجتو ، أو تولية وجية عنيا فػي الفػراش ، وىجرىػا لغيػر تأديػب مػع إقامتػو 
ذا كػػاف ذلػػؾ وكانػػت المحكمػػة قػػد  معيػػا فػػي ذات البمػػد أو إيثػػاره امػػرأة أخػػرى عمييػػا . وا 

ي مرحمػة مػف مراحػؿ الػدعوى أصبلح بيف الزوجيف لعدـ حضػور الػزوج عجزت عف اإل
رغػػـ إعبلنػػو ولػػػرفض وكيمػػة المدعيػػػة المفوضػػة فػػػي الصػػمح الػػػذي عرضػػتو المحكمػػػة ، 

 1929لسنة  25مر الذي تتوافر معو شروط انطباؽ المادة السادسة مف القانوف رقـ األ
و القانوف ، لذلؾ تقضى ، وتكوف دعوى المدعية قد قامت عمى أساس سميـ مف الشرع 

 المحكمة بتطميؽ المدعية عمى المدعى عميو طمقة بائنة لمضرر" .
  ويتعيف اإلشارة إلى قضاء محكمة النقض قد ذىب في ىذا الصدد إلى أف

سبؽ صدور حكـ برفض دعوى الزوجة بطمب التطميؽ لميجر ال يحوؿ دوف رفع 
                                                           

ص  – 1290ط  –راءل فى ذلؾ محمػد زكريػا البرديسػى فػى األحكػاـ افسػ مية فػى األحػواؿ الشخصػية  1
حيث يقصر هذر المدة عمى أربعة اشهر باعتبارها أقصى مدة حددها العممػاء لمهءػر فػى المضػءل  441

 مير منشور . –ؽ  50لسنة  49الطعف رقـ  – 10/5/1214وراءل نقض أحواؿ ءمسة 
 . 0224/  12/  05ءمسة  –ؽ  01لسنة  000نقض الطعف رقـ  2
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إلى ما بعد صدور الحكـ دعوى تطميؽ أخرى استنادًا إلى اليجر الذي استطاؿ 
 .1األوؿ

  نما إذا نتج عف وال يعد إسبلـ الزوج في ذاتو سببًا لطمب التطميؽ لمضرر وا 
ذلؾ شقاؽ بينيما نتيجة ىذا اإلسبلـ مما يجعؿ الحياة بينيما غير ىادئة فإف ليا أف 

كرىيا عمى تطمب التفػريؽ ليذا الشقػاؽ ، كما ليا أف تتضرر إذا أثبتت أف زوجيا يُ 
 إلسبلـ إذ ال إكراه في الديف .ا

  وطمب التطميؽ بسبب ىجر فراش الزوجية ال يتوقؼ عمى حالة الزوج مف
حيث قدرتو عمى المعاشرة الزوجيػة أو عجزه عنيا بسبب كبر السف أو صغرىا ألف 

إال بعد  –كما قدمنا  –الميـ ىو تضرر الزوجة مف اليجراف ، وال يعد اليجر ضررًا 
دخوؿ بيا ال تتضرر مف عدـ الوقاع ، إال أف عدـ الدخوؿ ملالدخوؿ ألف غير ا

بالزوجة لمدة طويمة بعد عقد القراف بسبب ال يرجع إلييا يعد مف ضروب اليجر 
أما إذا ثبت أف اليجر كاف بسبب يرجع إلى الزوجة  2يعطييا الحؽ في طمب التطميؽ

يف عمى المحكمة كسفرىا إلى خارج الببلد فبل يتحقؽ اليجر في جانب الزوج ويتع
 .3القضاء برفض الدعوى

  ومف صور الضرر التى شيدتيا ساحات المحاكـ وكانت سببًا لمتطميؽ ليذا
وتعاطي الزوج المخدرات  4السبب ادعاء الزوج أف زوجتو عمى عبلقة بغيره أو كانت

فشاء الزوج لسر خاص بو وزوجتو5وارتكاب الفحشاء تياف الزوجة في غير  6، وا  وا 
 وتحرير المحاضر ضدىا ورفع الدعاوى الكيدية وابتزاز أمواليا 7موضع الحرث

يياميا أنو  1وتراخيو عمدًا فى الدخوؿ بيا 8ومصاغيا وقيامو بالتدليس عمى الزوجة وا 
                                                           

 . 15/0/1222ءمسة  –ؽ  93ءمسة –ؽ  93لسنة  322الطعف رقـ –نقض أحواؿ  1
– 01/4/1202ونقض أحواؿ ءمسة  11/10/1222ءمسة  –ؽ  51لسنة  20نقض أحواؿ الطعف رقـ  2

 ؽ . 30لسنة  13الطعف رقـ  – 42س – 229ص 
 كمى ءنوب القاهرة . – 3/5/1219ءمسة  – 1213لسنة 193الحكـ رقـ  3
 كمى ءنوب القاهرة . – 05/10/1214ءمسة  – 1214لسنة  1290الحكـ رقـ  4
وفسػؽ  9/9/1215ءمسة  –قضائية  120لسنة  122حكـ محكمة استئناؼ القاهرة في االستئناؼ رقـ  5

الزوج ال يوءب تطميؽ الزوءة ما لـ يتعد إثرر إليها كاف يحضر صواحب  في منػزؿ الزوءيػة أو يحرضػها 
 عمى الفسؽ والفءور .

 . 021،020ص  –خمسيف عاما نصر الءندي في مبادئ القضاء الشرعي في  6
 ؽ . 35لسنة  12الطعف رقـ  – 1519ص  – 4/11/1209ءمسة  –نقض أحواؿ  7
 .09/3/1215ءمسة  –ؽ 122لسنة 331محكمة استئناؼ القاهرة في االستئناؼ رقـ 8
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وصدور العديد مف األحكاـ القضائية ضده في  2ذا منصب مرموؽ ثـ تبيف أنو محتاؿ
 .5وتعدد الدعاوى المقامة بينيما 4وكذا طردىا مف مسكف الزوجية 3جرائـ مخمة بالشرؼ

  ذا كاف وقوع األذى مف الزوج عمى الزوجة لمرة واحدة كاؼ ليحؽ ليا طمب وا 
إال أنو يتعيف أف يكوف الضرر قد وقع فعبًل فتوقع زوالو أو محاولة  6التطميؽ لمضرر

 .7رأبو غير مانع مف التطميؽ

 ـ بنشوزىا بينيا وال يحوؿ خروج الزوجة عمى طاعة الزوج وحصولو عمى الحك
وبيف طمبيا التطميؽ لمضرر والحكـ ليا بذلؾ لما ىو مقرر مف اختبلؼ دعوى النشوز 

 .8عف دعوى التطميؽ موضوعًا وسبباً 

  عداد مسكف الزوجية أو تييئة مسكنا لمطاعة ال يعد إومجرد تخمؼ الزوج عف
 رر الذي يعطى الزوجة الحؽ في طمب التطميؽ ػوحدة ضربا مف ضروب الض

 .9كذا حبسو في نفقتياو 

  وال يشترط لتحقؽ الضرر وجوب إقامة الزوجيف في معيشة مشتركة وقت
األذى فيتحقؽ الضرر حتى مع خروج الزوجة عمى طاعة الزوج وىجرىا مسكف 

 .10الزوجية واإلقامة لدى ذوييا

  ( عف غياب عنيا المحكـو بالمادة 6ويفترؽ ىجر الػزوج لزوجتو )المادة
إذ أنو يشترط في األخير أف تستطيؿ مدة انقطاع الزوج عف الزوجة  ( مف القانوف12)

لمدة سنة ميبلدية كاممة قبؿ رفع الدعوى فضبًل عف وجوب ثبوت إقامة الزوجيف في 
                                                                                                                                                               

 . 49س  – 10/4/1215ءمسة  –ؽ  53لسنة  35الطعف رقـ  –نقض أحواؿ  1
 كمى ءنوب القاهرة . – 03/9/1219ءمسة  – 1215لسنة  03الحكـ رقـ  2
 . 45س  – 00/3/1213ءمسة  – 1215لسنة  101الحكـ رقـ  3
 05/0/0223م موريػة الزقػازيؽ ءمسػة  –استئناؼ المنصورة  –ؽ  39لسنة  033حكـ االستئناؼ رقـ  4
. 
 . 0223/  5/  11ءمسة  –ؽ  90لسنة  409نقض الطعف رقـ  5
 ؽ . 52لسنة  44الطعف رقـ  – 223ص  – 41/4/1211نقض أحواؿ ءمسة  6
 . 42س  – 511ص  – 01/0/1202ءمسة  –ؽ  31لسنة  12نقض الطعف رقـ  7
 . 40س  –ؽ  55لسنة  52الطعف رقـ  – 19/10/1219نقض أحواؿ ءمسة  8
 . 021ص  –نصر الءندي  –مبادئ القضاء الشرعي في خمسيف عاما  9

 ؽ.32لسنة  39ف رقـ الطع – 402ص  – 02/0/1203نقض أحواؿ ءمسة  10
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ال اعتبر انقطاع الزوج غياباً   بمد واحد حتى تتحقؽ صورة اليجر طبقًا لممادة السادسة وا 
ت أف الزوجيف قد افترقا إلي بمديف مختمفيف يخضع لحكـ المادة الثانية عشرة إذا ما ثب

. 

  وجدير بالذكر أف مفيـو البمد في ىذا النطاؽ يتحدد بمحؿ إقامة الزوجيف في
مدينة واحدة حيث تعتبر القاىرة وبنيا بمديف مختمفيف وكذا المنصورة والمحمة أو 

 .1المدينة الواحدة والمركز أو القرى التابعة ليا

  ًال يستطاع معو دواـ العشرة حتى  وقد اشترط المشرع أف يبمغ الضرر حدا
يحكـ القاضي بالتطميؽ ونحف نرى أنو يجب النظر إلى ىذا المفيـو مف خبلؿ منظور 

مكرر مف القانوف والتى  11أشمؿ يضـ العبارة المشابية المنصوص عمييا في المادة 
ا زوجيا أف تطمب الطبلؽ منو إذا جاءت عمى نحو "ويجوز لمزوجة التى تزوج عميي

لحقيا ضرر مادي أو معنوي يتعذر معو دواـ العشرة " إنما يكشؼ عف أف المشرع قد 
قصد التشديد في حؿ رابطة الزوجية في حالة الطبلؽ لمضرر عنو في حالة الطبلؽ 

يستحيؿ معو دواـ  لمزواج مف أخرى ، إذ بينما يشترط أف يكوف الضرر قد بمغ حداً 
ة في حالة الطبلؽ لمضرر عمى ما انتيت إليو محكمة النقض في تفسيرىا لتمؾ العشر 
طبقًا لممادة السادسة يكتفى أف يكوف الزواج مف أخرى قد أصاب الزوجة  2العبارة

بضرر )يتعذر( معو )فقط( دواـ تمؾ العشرة دوف اشتراط أف يصؿ الضرر في الحالة 
إال أنو ال يشترط في ذات الوقت أف تكوف األخيرة إلي حد يستحيؿ معو دواـ العشرة ، 

ويعزز ما نذىب إليو أف المشرع قد اشترط في حالة طمب الطبلؽ  3منيا الحالة ميؤساً 
لمضرر طبقًا لممادة السادسة في حالة تكرار الشكوى اتخاذ إجراءات التحكيـ رغـ تكرار 

لمزواج مف  الشكوى حيف أنو لـ يوجب اتخاذ ىذه اإلجراءات في حالة طمب الطبلؽ
 .  4مكرر بمجمس الشعب 11أخرى وىذا النظر ىو المستفاد مف مناقشات المادة 

  وتقدير مدى الضرر وما إذا كاف قد جعؿ دواـ العشرة مستحيبًل مف عدمو
خمو الحكـ مف إال أف  .5أمر متروؾ لقاضى الموضوع يعمؿ فيو سمطتو التقديرية

                                                           
 . 10انظر التعميؽ عمى المادة  1
 . 1325ص  –ؽ  50لسنة  52الطعف رقـ  – 01/9/1214نقض أحواؿ ءمسة  2
 ؽ . 39لسنة  10الطعف رقـ  – 1010ص – 12/5/1201نقض أحواؿ ءمسة  3
 .1215لسنة  122لمناقشات أعضاء مءمس الشعب لمقانوف رقـ 20مضبطة الءمسة  4
 . 41س  –ؽ  55لسنة  0الطعف  – 12/5/1210ءمسة  نقض أحواؿ 5



 

196 

تحيبًل ال يعيبو طالما أنو انتيى إلى النص عمى أف الضرر قد جعؿ دواـ العشرة مس
 ثبوت وقوع األذى مف الزوج ضد الزوجة وتضررىا منو .

  قصر طمب الطبلؽ لمضرر عمى الزوجة دوف  1929لسنة  25والقانوف رقـ
الزوج باعتبار أف الزوج يممؾ رفع الضرر الواقع عميو مف الزوجة بطبلقو إياىا بإرادتو 

 المنفردة .

 باعتبار أف المشرع بعد أف  1ة رجميف أو رجؿ وامرأتيفويثبت الضرر بشياد
نقؿ حكـ التطميؽ لمضرر مف مذىب األماـ مالؾ لـ يحؿ فى إثباتو إلى ىذا المذىب 
كما لـ ينص عمى قواعد خاصة فى ىذا الشأف مما يتعيف معو الرجوع فيما يتعمؽ 

 2إلماـ أبى حنيفةفى مذىب ا بقواعد اإلثبات المتصمة بذات الدليؿ إلى أرجح األقواؿ
فتكوف البينة مف  2000عمبًل بالمادة الثالثة مف مواد إصدار القانوف رقـ ا لسنة 

كما يثبت بكافة طرؽ اإلثبات األخرى كالقرائف ونحوىا  3رجميف أو مف رجميف وامرأتيف
. 

  وتجدر اإلشارة إلى أف المقرر أنو إذا تساوت البينات فى ىذا الخصوص
 4ثبات عمى بينة النفى ألف البينات شرعت لئلثبات ال النفىتعيف ترجيح بينة اإل

 .5وباعتبار أف ذلؾ مف سمطة محكمة الموضوع

 فعمى الشاىد أف يكوف  1والشيادة عمى وقائع الضرر يتعيف إال تكوف سماعية
يكوف قد عايف المشيود عميو بالعيف أو السماع بنفسو ذلؾ أف المقرر أف الشيادة 

 . 2و نفى الضرر المبيح لمتطميؽالسماعية ال تصمح لثبوت أ

                                                           
ؽ واألمػػػػر يختمػػػػؼ لػػػػدى األقبػػػػاط  95لسػػػػنة  435الطعػػػػف رقػػػػـ  – 10/1/0222نقػػػػض أحػػػػواؿ ءمسػػػػة  1

 22الطعػف رقػـ  – 09/9/1222ءمسػة  –األرثوذكس حيث يءوز إثبات الفرقة بشاهد واحد يراءل نقض 
تقى منػػ  الػػنص الموضػػوعى فثبػػات الضػػرر ، كمػػا يشػػترط الفقػػ  المػػالكى الػػذى اسػػ 31س  – 52لسػػنة 

 شاهديف ذكورا ال امرأة فيهما . 
يعرؼ عمماء األصوؿ "القوؿ الراء " ب ن  هو ما قوى دليم  وذلػؾ عمػى خػ ؼ "المشػهور" فهػو مػا كثػر  2

راءػل فػى  –قائمي  وهما عمى خ ؼ المفتى ب  والػذى قػد يكػوف راءحػا أو مشػهورا أو ك همػا مءتمعػاف 
 –إسماعيؿ سالـ عبد العاؿ  –طبيعت  وخصائص   -طمحات الشرعية مؤلؼ البحث الفقهى تعريؼ المص

 وما بعدها . 112ص  - 1224ط 
 . 02/1/1221ءمسة  –ؽ  94لسنة  422نقص الطعف رقـ  3
 .  40س  –ؽ  55لسنة  119الطعف رقـ  - 03/9/1219نفض أحواؿ ءمسة  4
 . 41س  –ؽ  53ة لسن 59الطعف  – 12/5/1210نقض أحواؿ ءمسة  5
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  وكما ال يجوز إثبات مضارة الزوج بشيادة سماعية فأنو ال يصح أيضًا نفييا
 .3بشيادة سماعية

  وقد ذىب البعض إلى اشتراط تكرار الشيادة عمى وقائع الضرر المتكررة كؿ
عمى حدة بحيث إذا ادعت الزوجة أف الزوج اعتدى عمييا فى يـو كذا ثـ عاود سبيا 
فى يـو آخر ثـ أعاد ضربيا فى يـو ثالث تعيف توافر نصاب الشيادة عف كؿ واقعة 

محكمة النقض انتيت إلى كفاية اتفاؽ أقواؿ إال أف  4مف الوقائع الثبلث عمى حدة
الشيود عمى إضرار الزوج بزوجتو عمى وجو معيف دوف اشتراط أف تنصب شيادتيـ 

وعمى ذلؾ فإذا أقاـ الحكـ قضاؤه  5عمى كؿ واقعة مف وقائع اإلضرار عمى حدة
بالتطميؽ عمى ما شيد بو شاىدى اإلثبات مف دأب الزوج عمى سب الزوجة فبل يناؿ 
مف صحة ىذه الشيادة تفاوت أقواؿ الشاىداف حوؿ بعض التفاصيؿ التى ال تمس 

. كما ال يناؿ مف صحة الشيادة فى مثؿ تمؾ الحالة ) 6جوىر الوقائع المشيود بيا
مى السب أو الشتـ ( اختبلؼ الشاىديف فى الزماف والمكاف لكوف المشيود الشيادة ع

 .7محضاً  بو فى ىذه الحالة قوالً 

  إال أنو يشترط فى الشيادة أف تكوف موافقة لمدعوى فبل تقبؿ الشيادة إذا شيد
 .8الشيود بأكثر مما ادعاه المدعى أو بغيره ألنو بذلؾ يكوف قد اكذب شيوده

                                                                                                                                                               
الشهادة السماعية تختمؼ عف الشهادة بالتسامل وأقوى منها واألولػى تكػوف حػيف يشػهد الشػاهد أف مػا  1

الشهادة بالتسامل تكوف حػيف = =يشهد ب  سمع  مف شخص محدد وقد يكوف المشهود ل  أو ضدر أما
س عػف الواقعػة المػراد إثباتهػا يشهد الشاهد أف ما يشهد بػ  اسػتقار مػف الػرأى الشػائل الػذى تداولػ  النػا

 وك هما ال تصم  لثبوت الضرر .
ؽ ، حػػيف أف الشػػهادة السػػماعية ءػػائزة  55لسػػنة  123الطعػػف رقػػـ  03/4/1210نقػػض أحػػواؿ ءمسػػة  2

ءمسػة  –ؽ  50لسػنة  141انظر فػى ذلػؾ نقػض الطعػف رقػـ  –لمحكـ بالتطميؽ لدى األقباط األرثوذكس 
 . 42س  – 02/10/1211

ءمسػة  –ؽ  50لسػنة  50والطعػف رقػـ  05/4/1219ءمسػة  –ؽ  55لسػنة  3اؿ الطعف رقـ نقض أحو  3
 . 40س  – 05/0/1219

 –ؽ  120لسػػنة  335والحكػػـ رقػػـ  – 000،  091ص  –محمػػد الػػدءوى فػػى شػػرح األحػػواؿ الشخصػػية  4
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 1لمجاؿ شيادة الفروع لؤلصوؿ أو شيادة األصوؿ لمفروعوال تقبؿ فى ىذا ا 
 إال أف شيادة القرابات لبعضيـ البعض تعد مقبولة .

  ويثور التساؤؿ حوؿ ما إذا كاف الحكـ الجنائى الصادر بإدانة الزوج فى
جنحة ضػرب الزوجة يكفى لمقضاء بتطميؽ الزوجة عمى الزوج لمضرر دوف حاجة إلى 

 وسائؿ إثبات أخرى .

 إلى سبؽ  وسباً  قد تستند الزوجة فى إثبات وقائع اعتداء الزوج عمييا ضرباً ف
دور حكـ جنائى ضده لثبوت اعتدائو عمييا بالضرب فيؿ يكفى ىذا الحكـ لحمؿ ػص

 اء ليا بالتطميؽ عمى الزوج استنادًا إلى ىذا الدليؿ وحده .ػالقض
ة فى اعتداء الزوج عمى والذى يثير ىذا التساؤؿ أف إثبات وقائع اإلضرار المتمثم

الزوجة بالضػرب إنمػا يشػترط ثبوتيػا بمشػاىدة العػيف حيػث ال يكفػى إقامػة الػدليؿ عمييػا 
ف أو رجػػػؿ وامرأتػػػاف حتػػػى تػػػذكر العػػػد رجػػػبلفببينػػػة سػػػماعية وأف يشػػػاىد تمػػػؾ الوقػػػائع 

إحػػداىما األخػػرى ، فػػى حػػيف أف الحكػػـ الجنػػائى الصػػادر باإلدانػػة ضػػد الػػزوج العتدائػػو 
إلػػى مجػػرد مػػا جػػاء بػػأقواؿ المجنػػى عمييػػا ومػػا ثبػػت بػػالتقرير الطبػػى  د غالبػػاً عمييػػا يسػػتن

المحػػػرر بعػػػد توقيػػػع الكشػػػؼ الطبػػػى عمييػػػا فيػػػؿ يعػػػد مثػػػؿ ىػػػذا الحكػػػـ داال عمػػػى نسػػػبة 
اإلصابات التى وجدت بالزوجة إلى الػزوج لمجػرد أنيػا ادعػت باعتدائػو عمييػا بالضػرب 

ر الػػػدعوى الجنائيػػػة الجػػػـز بػػػأف وىػػػؿ يمكػػػف لمكشػػػؼ الطبػػػى الموقػػػع عمييػػػا فػػػى إطػػػا ؟
ىػذا ال يمكػف القػوؿ بػو اإلصابات التى شوىدت بالزوجة ال تكوف إال مػف فعػؿ الػزوج ؟ 

ومػػف ىنػػا ظيػػرت مشػػكمة تعػػارض اختصػػاص اإلثبػػات فػػى مسػػائؿ األحػػواؿ الشخصػػية 
بقواعد خاصة وقاعدة حجية الحكػـ الجنػائى أمػاـ القضػاء المػدنى ومنػو قضػاء األحػواؿ 

عة الحاؿ، ىؿ يعد مثؿ الحكـ الجنائى الػذى صػدر بإدانػة الػزوج لمجػرد الشخصية بطبي
أقػػػواؿ الزوجػػػة المجنػػػى عمييػػػا ومػػػا ورد بػػػالتقرير الطبػػػى حجػػػة دالػػػة عمػػػى نسػػػبة إحػػػداث 

ف الإصػػابات الزوجػػة إلػػى الػػزوج فػػى أمػػر يشػػترط إلثباتػػو شػػرعًا أف يشػػاىده شػػاىداف عػػد
فػػى القػػوؿ بػػأف الحكػػـ الجنػػائى واإلجابػػة عمػػى ىػػذا التسػػاؤؿ تنحصػػر  مشػػاىدة العػػيف ؟

وأف ىػػذا  2البػػات يقيػػد القضػػاء المػػدنى فيمػػا يتصػػؿ بوقػػوع الجريمػػة ونسػػبتيا إلػػى المػػتيـ
المبػػدأ يشػػمؿ نطاقػػو الػػدعوى المدنيػػة بػػػالمعنى الواسػػع حيػػث يمتػػد إلػػى جميػػع الػػػدعاوى 

                                                           
 ؽ . 52لسنة  94الطعف رقـ  – 42/0/1221نقض أخواؿ ءمسة  1
السػػػنة  –العػػػدداف التاسػػػل والعاشػػػر  –، منشػػػور بمءمػػػة المحامػػػاة  42/10/1200نقػػػض ءنػػػائى فػػػى  2

 . 91ص  –السادسة والخمسوف 
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وحقيقػة األمػر فػى ىػذا المجػاؿ  1المدنية مثػؿ دعػوى الطػبلؽ المترتبػة عمػى جريمػة الزنػا
زوجػػة ال يقتصػػر أمػػر إثباتػػو عمػػى البينػػة وحػػدىا إذ ىػػو يثبػػت الف الضػػرر الواقػػع عمػػى أ

بكافػػة طػػرؽ اإلثبػػات القانونيػػة الشػػرعية فيػػو يثبػػت بػػإقرار الػػزوج بػػو كمػػا يثبػػت بػػاألوراؽ 
الرسػػمية والعرفيػػة والقػػرائف فضػػبًل عػػف البينػػة أمػػا إذا لجػػأت الزوجػػة إلػػى اختيػػار البينػػة 

موجب لمتطميؽ تعيف عمييا االلتزاـ بقيود البينة الشػرعية عمػى وسيمتيا إلثبات الضرر ال
أو رجؿ وامرأتاف يشيداف برؤيتيما وقائع اعتداء الزوج عمى  رجبلفالضرر وىو شيادة 

وعمػػى ذلػػؾ فػػإف الزوجػػة تسػػتطيع أف تمجػػأ فػػى  2الزوجػػة مشػػاىدة العػػيف كمػػا سػػمؼ القػػوؿ
ية ويػػدخؿ ضػػمف تمػػؾ الوسػػائؿ إثبػػات وقػػائع إضػػرار الػػزوج بيػػا إلػػى غيػػر البينػػة الشػػرع

األخػػػرى مػػػا عسػػػاه يكػػػوف قػػػد صػػػدر ضػػػد الػػػزوج مػػػف أحكػػػاـ جنائيػػػة باتػػػة تدينػػػو لثبػػػوت 
وذلػؾ شػريطة أف يكػوف الحكػـ الجنػائى ضػد الػزوج  اعتداءه عمى الزوجة بالضرب مػثبلً 

باإلدانػػػة ىػػػو لعقابػػػو عػػػف ذات وقػػػائع االعتػػػداء التػػػى تسػػػتند إلييػػػا الزوجػػػة فػػػى دعواىػػػا 
ر، أما إذا اختمفت واقعة اعتداء الزوج والتى صدر ضده الحكـ الجنػائى بالتطميؽ لمضر 

بشػػأنيا عػػف تمػػؾ التػػى تسػػتند إلييػػا الزوجػػة فػػى دعواىػػا بػػالتطميؽ انتفػػت حجيػػة الحكػػػـ 
 .الجنائى المذكور الختبلؼ المحؿ فى كؿ منيا 

   وعؿ ما استقر عميو  –وعمى ذلؾ فالحكـ الصادر فى الدعوى الجنائية
المحكـو فيو أماـ المحكمة  ىءيجب أف تكوف لو حجية الش –النقض قضاء محكمة 

ومنيا محاكـ األحواؿ الشخصية وليست العمة فى ذلؾ اتحاد الخصـو  –المدنية 
نما ىى فى الواقع لتوافر الضمانات المختمفة التى  والموضوع والسبب فى الدعوييف وا 

الحقيقة فييا الرتباطيا  قررىا المشرع فى الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصوؿ إلى
باألرواح والحريات بما يقتضى أف تكوف األحكاـ الجنائية محؿ ثقة الناس عمى 
اإلطبلؽ وأف تبقى آثارىا نافذة عمى الدواـ وىو ما يستمـز حتما إال تكوف ىذه األحكاـ 
معرضة فى أى وقت إلعادة النظر فى الموضوع الذى صدرت فيو حتى ال يجر ذلؾ 

ذلؾ أنو ليس مف المقبوؿ فى النظاـ  3مف جيات القضاء مف جانب أياً  إلى تخطئتيا
أف توقع المحكمة الجنائية العقاب عمى شخص مف أجؿ جريمة وقعت منو  االجتماعي

                                                           
 .1132ص–1212طبعة –أحمد فتحى سرور  -الوسيط فى قانوف افءراءات الءنائية  1
 –ؽ  50لسػػنة  109والطعػػف رقػػـ  01/4/1212ءمسػػة  –ؽ  50لسػػنة  13نقػػض أحػػواؿ الطعػػف رقػػـ  2

  32س  – 10/1/1212ءمسة 
 لسنة ا ؽ . 32الطعف رقـ  – 2/5/1232نقض أحواؿ ءمسة  3
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ليذا  وتأكيداً  1ثـ تأتى المحكمة المدنية فتقضى بأف الفعؿ المكوف لمجريمة لـ يقع منو
التى أقاـ عمييا  –ت الدعامة األساسية االتجاه ذىبت محكمة النقض إلى أنو متى كان

 –الحكـ قضاءه بالتطميؽ ىى ما ثبت لممحكمة مف أف الطاعف قاـ بطرد زوجتو 
ا لحمؿ الحكـ ػى وحدىػيا وىى تكفػمف منزؿ الزوجية ودأب عمى سب – المطعوف ضدىا

ة ػوكاف يبيف أف أحد الحكميف الجنائييف خاص باعتداء الطاعف عمى شخص ال صم
لدعوى وأف الثانى انتيى إلى تبرئة الطاعف مف تيمة االعتداء بالضرب عمى و باػل

المطعوف عمييا وكاف الحكـ لـ يؤسس قضاءه عمى ىذه الواقعة فإف التذرع بالحجية 
 .  2يكوف ال سند لو

   وحتى يكوف الحكـ الجنائى الصادر ضد الزوج مف المحكمة الجنائية
القضاء الشرعى ، يتعيف تكرار اإلشارة ىنا إلى لو حجيتو أماـ  العتدائو عمى الزوجة

وجوب أف تكوف وقائع االعتداء التى تستند إلييا الزوجة فى طمبيا التطميؽ ىى ذاتيا 
التى كانت تشكؿ موضوع الدعوى الجنائية وىو ما تعبر عنو محكمة النقض بكوف 

مف  102بالمادة عمبًل  3بيف الدعوييف الجنائية والمدنية مشتركاً  الفعؿ يشكؿ أساساً 
ات ، أما إذا كانت وقائع االعتداء التى تستند إلييا الزوجة فى دعوى ػوف اإلثبػقان

الطبلؽ غير تمؾ التى حوكـ الزوج عنيا فى الدعوى الجنائية بمقتضى الحكـ الجنائى 
الذى تستند الزوجة إلى حجيتو امتنع القوؿ بالحجية مما يكوف معو عمى الزوجة فى 

 قديـ دليؿ آخر عمى وقائع االعتداء المدعاة .ىذه الحالة ت

  عماؿ مبدأ الحجية عمى النحو السابؽ إويعد مف نافمة القػوؿ اإلشارة إلى أف
 4شرحو تتواله المحكمة مف تمقاء نفسيا إذا ما انطوت األوراؽ عمى حكـ جنائى بات

فى ىذه حيث يتعيف عمى المحكمة االستناد إليو والقضاء عمى أساسو لكفايتو وحده 
الحالة لحمؿ الحكـ بالتطميؽ ، أما إذا لـ يصؿ الحكـ الجنائى إلى ىذه المرتبة جاز 
لمحكمة األحواؿ الشخصية االستناد إليو فى إثبات إضرار الزوج بزوجتو ولكف كمجرد 

 قرينة ضمف قرائف أخرى يتعيف توافرىا فى الدعوى .

                                                           
 ؽ . 5لسنة  01الطعف رقـ  – 14/1/1233نقض أحواؿ ءمسة  1
 ؽ. 31لسنة  512الطعف رقـ -442ص – 00س–00/1/1209نقض أحواؿ ءمسة 2
 ؽ . 1لسنة  92الطعف رقـ  – 13/10/1242نقض أحواؿ ءمسة  3
 . 40س  – 03/9/1219ءمسة  –ؽ  55لسنة  32نقض أحواؿ الطعف رقـ  4
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  رفى الدعوى قبؿ وقد أوجب المشرع عمى المحكمة أف تعرض الصمح عمى ط
معيبًا بالخطأ  إصدار الحكـ فييا فإف ىى أغفمت ذلؾ وقضت فى الدعوى اعتبر حكماً 

باعتبار أف شرطى الحكـ  –فى تطبيؽ القانوف مما ينحدر بو إلى مرتبة البطبلف 
 . 1بالتطميؽ لمضرر ىما ثبوت الضرر والعجز عف اإلصبلح بيف الزوجيف

  رتب عمى عدـ القياـ بو بطبلف الحكـ إال أف وجوب عرض الصمح والذى يت
ال يشترط إال فى حالة الحكـ بالتطميؽ ، أما إذا كانت المحكمة قد انتيت فى الدعوى 
إلى القضاء برفضيا فإف ثبوت تخمفيا عف عرض الصمح خبلؿ نظرىا ال يبطؿ الحكـ 
الصادر بالرفض ذلؾ أف ىدؼ المشرع مف اتخاذ إجراء عرض الصمح ىو الحيمولة 

فصـ عرى الزوجية رغـ ثبوت ما يدعوا إلى التفريؽ وىو ما ال يتحقؽ إذا رفضت  دوف
 . 2الدعوى
  ( مف القانوف رقـ 18وقد أوجبت المادة )بتنظيـ إجراءات  2000لسنة  1

التقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية فى فقرتيا الثانية عمى المحكمة تكرار عرض 
ا ثبت أف ليما أبناء مرتيف عمى األقؿ ، الصمح عمى طرفى التداعى فى حالة ما إذ

 عمى أف يفصؿ بينيما مدة ال تقؿ عف ثبلثيف يومًا وال تزيد عمى ستيف يومًا .
   وتكرار عرض الصمح فى حالة وجود أبناء لمزوجيف اليدؼ منو ال يخرج

 عف محاولة إلتاحة الفرصة لمزوجيف لمراجعة النفس قبؿ المضى فى نظر الدعوى .
  كمة أف تكرر عرض الصمح ألكثر مف مرتيف )ثبلث أو أربع ويجوز لممح

وىكذا( فعرض الصمح مرتيف يمثؿ الحد األدنى لعدد مرات عرض الصمح إال أف المدة 
التى يستغرقيا عرض الصمح ميما تعددت يجب إال تقؿ عف ثبلثيف يومًا بيف كؿ 

ات عرضو عرض وعمى إال تتجاوز مدة عرض الصمح عف ستيف يومًا ميما تعددت مر 
. 

   2000لسنة  1مف القانوف رقـ  18/2والمواعيد المنصوص عمييا بالمادة 
 مف المواعيد التنظيمية التى ال يترتب عمى مخالفتيا ثمة بطبلف .

                                                           
 . 45س  –ؽ  50لسنة  54الطعف رقـ  – 01/0/1213نقض أحواؿ ءمسة  1
 . 01/10/1221ءمسة  –ؽ  93لسنة  121نقض الطعف رقـ  2
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   ًإذ يكفى حضور  وال يشترط حضور الزوجيف لعػرض الصمح عمييما شخصيا
ا كاؼ ويكوف رفػض الصمح مف إحداىم 1وكيؿ مفػوض فى الصمح عف كؿ زوج

 .2إلثبات عجز المحكمة عف اإلصبلح بيف الزوجيف
   وعمى ذلؾ فإذا ما أقامت الزوجة الدعوى بطمب الطبلؽ لمضرر وجب عمى

المحكمة عرض الصمح عمى الزوجيف فإذا حالفيا التوفيؽ فى اإلصبلح بينيما فبيا 
ذا عجزت عف اإلصبلح وجب عمى المحكمة اتخاذ اإلجراءات التى تبيح لمزوجة  وا 

إصدار حكـ تمييدى  –عمى ما يجرى عميو العمؿ  –إثبات وقائع اإلضرار بيا وأىميا 
بإحالة الدعوى إلى التحقيؽ لتثبت الزوجة المدعية بشيادة الشيود عناصر دعواىا 

وز إثبات ػويتعيف أف يكوف الشيود قد شاىدا وقائع اإلضرار بأنفسيـ حيث ال يج
 .4اجح بالمذىب الحنفىطبقًا لمر  3الضرر بالشيادة السماعية

   ذا كانت عبارة النص ترجح قياـ المحكمة بعرض الصمح عمى الزوجيف وا 
بعد إثبات الزوجة لدعواىا إال أننا نرى أنو يكفى ثبوت قياـ المحكمة بعرض الصمح 
 عمى طرفى الدعوى فى أى مرحمة مف مراحميا أى سواء قبؿ إثباتيا أو بعد اإلثبات .

  عيف أف تنطوى محاضر الجمسات عمى ما يدؿ عمى وجدير بالذكر أنو يت
قياـ المحكمة بعرض الصمح عمى الطرفيف فبل يكفى عرض الصمح عمى الزوجيف 

نما  5شفاىة كما ال يكفى مجرد اإلثبات بمحضر الجمسة أف المحكمة عرضت الصمح وا 
ال  يتعيف عمى المحكمة إثبات الدور الذى قامت بو بمحضر الجمسة وبأسباب الحكـ وا 

 .6كاف الحكـ باطبل
   كما ال يشترط وحتى يمكف القوؿ بقياـ المحكمة بعرض الصمح عمى

الطرفيف أف يثبت قياـ المحكمة بذلؾ بطريؽ معيف و إنما يكفى أف تنطؽ محاضر 

                                                           
 ؽ . 31لسنة  35الطعف رقـ  – 41س  – 0115ص  – 04/10/1212نقض أحواؿ ءمسة  1
 – 03/4/1210ؽ وءمسػػة  31لسػػنة  30الطعػػف رقػػـ  – 050ص  – 5/4/1212نقػػض أحػػواؿ ءمسػػة  2

 . 41س  –ؽ  55لسنة  20الطعف رقـ 
 . 45س  –ؽ  54لسنة  9الطعف رقـ  – 14/4/1213نقض أحواؿ ءمسة  3
 . 49س  – 19/3/1215ءمسة  –ؽ  53لسنة  1نقض أحواؿ الطعف رقـ  4
 . 40س  – 15/3/1219ءمسة  –ؽ  55لسنة  01نقض أحواؿ الطعف رقـ  5
 . 12/5/1221ءمسة  –ؽ  94لسنة  400نقض أحواؿ الطعف رقـ  6
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فيكفى لمقػوؿ باتخاذ ىذا اإلجراء مجرد قياـ المحكمة بتأجيؿ نظر  1الجمسات بذلؾ
 . 2إتماـ الصمح بينيما الدعوى عدة مرات تمكنا لمزوجيف مف

   ويجوز عرض الصمح أماـ محكمة االستئناؼ إذا كاف قد فات عمى محكمة
أوؿ درجة عرضو عمى الطرفيف حيث يتحقؽ بذلؾ تبلفى العيب الذى يكوف قد شاب 

 . 3حكـ محكمة أوؿ درجة

   وال موجب إلعادة عرض الصمح أماـ محكمة االستئناؼ طالما انطوت
أوؿ درجة عمى قياـ تمؾ المحكمة بعرضو وذلؾ إعمااًل محاضر جمسات محكمة 

لقاعدة أف االستئناؼ ينقؿ الدعوة بالحالة التى كانت عمييا أماـ محكمة أوؿ درجة 
 مرافعات . 232والتى تنتظميا المادة 

   وقد تناوؿ النص مرحمة الحقة لرفض دعوى الطبلؽ طبقًا لمعرض المتقدـ
ودة الزوجة بعد رفض الدعوى األولى إقامة دعوى وىى حالة تكرار الشكوى وذلؾ بمعا

فإذا تبيف  أو ىجراً  أو سباً  جديدة بطمب التطميؽ عمى الزوج إلضراره بيا ضرباً 
لممحكمة أف الزوجة استندت إلى ذات الوقائع التى جعمتيا سندا ليا فى دعواىا األولى 

فصؿ فييا بمقتضى بالطبلؽ حكمت المحكمة بعدـ جواز نظر الدعوى الثانية لسابقة ال
عمااًل و الحكـ الصادر فى الدعوى األولى وذلؾ احتراما لحجية ىذا الحكـ األخير  ا 

 مف قانوف اإلثبات والقوؿ الراجح بالمذىب الحنفى . 101لممادة 
وجدير بالذكر أف الدفع بعدـ جػواز نظػر الػدعوى لسػابقة الفصػؿ فييػا مػف الػدفوع 

مػػى المحكمػػة أف تقضػػى بػػو مػػف تمقػػاء نفسػػيا وال المتعمقػػة بالنظػػاـ العػػاـ التػػى يتعػػيف ع
 . 4يجوز إثارتو ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض

                                                           
بتنظػيـ  0222لسػنة  1مػف القػانوف رقػـ  11/0ونحف نػرى أف المشػرع قػد أوءػب بمقتضػى حكػـ المػادة  1

حواؿ الشخصية تكرار عرض الصم  مف المحكمػة عمػى الخصػوـ مػرتيف إءراءات التقاضى فى مسائؿ األ
عمى األقؿ إذا ما كاف لهما ولد عمى أف تفصؿ بيف المرتيف مػدة ال تقػؿ عػف ث ثػيف يومػا وال تزيػد عمػى 

ط ؽ القوؿ الوارد بالنص إنمػا يعنػى وءػوب انطباقػ  بالنسػبة لكافػة دعػاوى التطميػؽ أيػا  ستيف يوما ، واا
 إننا نرى أف المواعيد المنصوص عميها مف قبيؿ المواعيد التنظيمية التى ال يترتب عمػى كاف سبب  ، إال

 مخالفتها ثمة بط ف .
 . 40س  – 11/4/1219ءمسة  –ؽ  53لسنة  04نقض أحواؿ الطعف رقـ  2
 ؽ . 50لسنة 44الطعف رقـ  – 01/9/1211راءل نقض أحواؿ ءمسة  3
 ؽ . 42لسنة  15الطعف رقـ  – 050ص  – 02/3/1203نقض أحواؿ ءمسة  4
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أمػػػا إذا كانػػػت األسػػػباب التػػػى تسػػػتند إلييػػػا المدعيػػػة فػػػى دعواىػػػا الثانيػػػة بػػػالتطميؽ 
لػدعواىا األولػى وكانػت ىػذه الوقػائع  تختمؼ عف تمػؾ التػى كانػت قػد اتخػذت منيػا سػنداً 

ال اعتبر ، وقد شممتيا الػدعوى جديدة استجدت بعد صدور الح كـ فى الدعوى األولى وا 
تكػرار لشػكواىا  –فػى مفيػـو المػادة السادسػة  –كاف ذلؾ مف المدعية ما يعد  –األولى 

أف تتخػػػذ  –طبقػػػًا لمػػػا ورد بعجػػػز المػػػادة  –، وفػػػى ىػػػذه الحالػػػة يتعػػػيف عمػػػى المحكمػػػة 
صدار حكـ تمييػدى يقضػى إجراءات إثبات الدعوى وأىميا أيضًا ، وكما أسمفنا القوؿ إ

بإحالة الدعوى إلى التحقيؽ لتثبت المدعية عناصر دعواىا ووقائع الضرر فإذا نجحػت 
المدعية فى اإلثبات فبل يكوف لممحكمة ىنا أف تقضى برفض الدعوى بػؿ يتعػيف عمييػا 

 . 1مف القانوف 11إلى  7أف تتخذ إجراءات التحكيـ التى نص عمييا فى المواد مف 
راءات التحكػػيـ فػػى ىػػذه الحالػػة األخيػػرة إال بعػػد ػال يجػػوز اتخػػاذ إجػػ ويبلحػػظ أنػػو

ويتعػيف عمػى المحكمػة إثبػات ذلػؾ فػى مػدونات  2ثبوت فشؿ المدعية فى إثبات الضػرر
ال كاف  حكميا باعتبار أنو مف مسائؿ القانوف التى تخضع فييا لرقابة محكمة النقض وا 

 بيقو .مقانوف والخطأ فى تطلحكميا معيبًا بعيب مخالؼ 
   والمقصود بتكرار الشكوى فى ىذا المقاـ وجوب سبؽ رفض الدعوى

 لمعجز عف اإلثبات وليس لسبب غيره . فأكثربالتطميؽ مرتيف 

  ومفيـو تكرار الشكوى ىو سبؽ إقامة الدعوى باالستناد إلى المادة السادسة
 –المادة ورفضيا ثـ معاودة إقامة الدعوى استنادًا إلى الضرر المنصوص عميو بذات 

بحيث ال يعد تكرار لمشكوى سبؽ إقامة الدعوى بطمب التطميؽ  – أو سمباً  إيجاباً 
لضرر الغياب أو العيب أو عدـ اإلنفاؽ مثبل والقضاء برفضيا ثـ معاودة رفع الدعوى 

 بطمب الطبلؽ لضرر المادة السادسة .
   يف دوف تعي –عند تكرار الشكوى  –وال يحوؿ ظيور تمفيؽ دعوى التطميؽ

 الحكمييف فالعبرة بتكرار الشكوى دوف غيره .

                                                           
الطعػػف رقػػـ  – 19/10/1219وءمسػػة  2/3/1215ءمسػػة  –ؽ  53لسػػنة  22نقػػض أحػػواؿ الطعػػف رقػػـ  1

 . 40س  –ؽ  55لسنة  10
الطعف رقػـ  02/10/1211ؽ وءمسة  53لسنة  14و  10الطعناف  – 41/4/1210نقض أحواؿ ءمسة  2

 . 42س  –ؽ  59لسنة  41
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  فإذا اتخذت المحكمة إجراءات التحكيـ دخمت دعوى الطبلؽ مرحمة جديدة
فى  –فى القميؿ  –مف أىـ ما يميزىا ثبوت عدـ إضرار الزوج بالزوجة أو إخفاقيا 

ؽ محاولة التوفي هإثبات إضراره بيا حيث يتـ نظر الدعوى ىنا مف خبلؿ منظور مؤاد
زالة  ت التى قد تكوف مشتركة أو مف جانب الزوجة وحدىا  الخبلفاتبيف الزوجيف وا 

مما يمكف القوؿ معو بتحوؿ سبب الطبلؽ فى ىذه الحالة إلى )استحالة العشرة( أو 
)الشقاؽ بيف الزوجيف( وليس إلى الضرر بمفيـو المادة السادسة مف ضرب أو سب 

 أو ىجر .
  د مف اإلجراءات الوجوبية بالنسبة لممحكمة واتخاذ إجراءات التحكيـ يع

ولمخصـو فميس ألييا سمطة تقديرية فى ذلؾ ، فإذا صدر مف أى مف الخصـو ما يعد 
فييا  التخاذ تمؾ اإلجراءات تعيف عمى المحكمة االلتفات عف ذلؾ والمضى قدماً  رفضاً 

. 
   تاسعة بتعرؼ أسباب الشقاؽ بيف الزوجيف طبقًا لممادة ال –ويقـو الحكماف

فى فقرتيا الثانية إلى أف ينتيى األمر بوضع التقرير النيائى الذى يتضمف ما انتييا 
 مف القانوف . 11إلى  7إليو مف رأى عمى التفصيؿ الوارد فى التعميؽ عمى المواد مف 

   بتنظيـ  2000لسنة  1ولقد كاف المفيـو السائد قبؿ صدور القانوف رقـ
حواؿ الشخصية أف ما يتفؽ عميو الحكماف مف رأى إجراءات التقاضى فى مسائؿ األ

ال تممؾ بسط سمطتيا و ويقتصر دور المحكمة عمى توثيقو  1لممحكمة يكوف ممزماً 
مقرر مف أف الحكميف طريقيما الحكـ  كافو أو تعديمو وذلؾ لما ئالتقديرية عميو بإلغا

ى الحاكـ إمضاؤه نفذ حكميما ووجب عم بحيث أنيما إذا اتفقاال الشيادة وال الوكالة 
ف اختمفا فطمؽ أحدىـ ولـ يطمؽ اآلخر سارت  مف غير تعقيب ولو خالؼ مذىبو وا 

 المحكمة فى اإلثبات.
  ذا كاف الحكماف طريقيما الحكـ ال الشيادة يمتـز القاضى بما مؤدى أف  وا 

مشروط بانطباؽ ما ينتييا إليو ونصوص الشريعة كاف ينتيياف إليو إال أف ذلؾ 
مثاؿ ذلؾ وجوب أف يتضمف تقرير الحكميف إذا ما انتييا  ةال تعيف إىمالوالقانوف وا  

                                                           
 02/0/1203و نقػض أحػواؿ ءمسػة  01/4/1225ءمسػة  -ؽ  92لسنة  024نقض أحواؿ الطعف رقـ  1
 ؽ . 32لسنة  39الطعف رقـ  - 05س  – 402ص –
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إلى التطميؽ ما يفيد صدور األذى مف الزوج دوف الزوجة حتى يقبؿ منيما التقرير 
 بعدـ إسقاط حقوؽ الزوجة المالية .

   زالة أسباب وجدير بالذكر أف الحكماف إما ينجحا فى التوفيؽ بيف الزوجيف وا 
ا أو أف ينتييا إلى التفريؽ عمى أساس أحد البدائؿ المنصوص عمييا فى الشقاؽ بينيم

المادة العاشرة ، فإذا نجحا فى التوفيؽ اعتمدت المحكمة ما انتييا إليو ويكوف عمييا 
، أما إذا انتيى الحكاـ إلى التفريؽ تعيف عمى  أف تصدر حكميا بإنياء الدعوى صمحاً 
 وا إليو والحكـ بو .المحكمة أيضًا التصديؽ عمى ما انتي

   بتنظيـ إجراءات التقاضى فى مسائؿ  2000لسنة  1إال أف القانوف رقـ
استجابة القتراحنا مف  –( قاعدة جديدة 19األحواؿ الشخصية استحدث فى المادة )

مؤداىا عدـ  –خبلؿ المجنة التى صاغت نصوصو والتى كاف لنا فرصة عضويتيا 
الحكماف فى الدعوى حيث أجاز ليا بمقتضى  وجوب تقيد المحكمة بما يتفؽ عميو

الفقرة األخيرة مف المادة المذكورة أف تأخذ بما ينتيى إليو الحكماف أو بأقواؿ أييما أو 
 . 1بغير ذلؾ مما تستقيو مف أوراؽ الدعوى

   ُضمف حكميا الفصؿ فى أمر الحقوؽ المالية ويتعيف عمى المحكمة أف ت
بعضيا أو عدـ المساس بيا وكذا ما تراه مف بدؿ أو  لمزوجة مف حيث إسقاطيا كمياً 

ال كاف حكميا معيبًا بالقصور .  أف وجدت لذلؾ مقتضى وا 
   إال أنو يشترط لمفصؿ فى أمر الحقوؽ المالية أف تكوف محؿ مطالبة قضائية

فى الدعوى فإذا اقتصرت المدعية عمى طمب الحكـ بتطميقيا عمى الزوج واكتفى 
بإلزاميا فى  عارضاً  لطمب بطمب رفضو دوف أف يبدى طمباً عمى ا المدعى عميو رداً 

حالة التفريؽ برد ما قبضتو مف المير وسقوط حقوقيا المالية فميس لممحكمة تتعرض 
منيا بطمبات الخصـو ، وعمى ذلؾ فإذا ثار بيف  لمفصؿ فى أمر الحقوؽ المالية تقيداً 

                                                           
عمػػى أنػػ  "فػػى دعػػاوى التطميػػؽ التػػى يوءػػب فيهػػا  0222لسػػنة  1( مػػف القػػانوف رقػػـ 12تػػنص المػػادة ) 1

همػ  قػدر افمكػاف القانوف ندب حكميف يءب عمى المحكمة أف تكمؼ ك  مف الزوءيف تسمية حكػـ مػف أ
فػػى الءمسػػة التاليػػة عمػػى األكثػػر ، فػػإف تقػػاعس أيهمػػا عػػف تعيػػيف حكمػػ  أو تخمػػؼ عػػف حضػػور هػػذر 
الءمسة عينت المحكمة حكما عن  ، وعمى الحكميف المثوؿ أمػاـ المحكمػة فػى الءمسػة التاليػة لتعينهمػا 

محكمػة أقوالهمػا أو أقػواؿ ليقررا ما خمصا إلي  معا ، فإف اختمفا أو تخمػؼ أيهمػا عػف الحضػور تسػمل ال
الحاضر منهما بعد حمؼ اليميف ، ولممحكمة أف ت خذ بما ينتهى إلي  الحكمػاف أو بػ قواؿ أيهمػا أو ب يػر 

 ذلؾ مما تستقي  مف أوراؽ الدعوى" .
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كاف ليـ الحؽ فى االلتجاء  ذوى الشأف نزاع حوؿ صحة العقد أو نفاذه أو لزومو شرعاً 
 .  1إلى القضاء قبؿ توثيقو طبقًا لمقانوف

   ًذا كاف أحدا مف الفقياء لـ يذىب إلى اشتراط توثيؽ عقد الزواج فى ورقة  وا 
رسمية أو عرفية ليكوف العقد صحيحًا إذ الكتابة أو التوثيؽ ال يتوقؼ صحة العقد 

رد صدور الصيغة مستوفية لشروط عمييما ألنو عقد رضائى يتـ وينعقد صحيحًا بمج
االنعقاد والصحة وتحقؽ اإلعبلف واإلشيار بيف أسرتي الزوجيف والغير ، ذلؾ أف 
طابع العقود فى الفقو اإلسبلمى ىو الرضائية وأف تميز عقد الزواج ببعض النواحى 

وعمى ذلؾ فإف المشرع لـ يجعؿ توثيؽ  2واإلشيار األشيادالشكمية التى منيا اشتراط 
د الزواج لدى الموثؽ المختص شرطًا النعقاده أو صحتو فعقد الزواج كما ال يزاؿ عق

حكمو أنو مف العقود الرضائية التى تقـو بالتقاء اإليجاب والقبوؿ وباستيفاء بقية شروط 
وغاية ما فى األمر أف  3االنعقاد والصحة والنفاذ والمزـو عند مف يعتمدوف ىذا التقسيـ

بتنظيـ  2000لسنة  1مف القانوف رقـ  17/2عف ذلؾ المادة المشرع ، وكما عبرت 
لمناس عمى تجنب ما  وحمبلً  –إجراءات التقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية 

ظياراً  لشرؼ ىذا العقد بأف  يكتنؼ العقد العرفى مف مشاكؿ أظيرىا التطبيؽ العممى وا 
ج فى الوقائع البلحقة نصت عمى إال تقبؿ عند اإلنكار الدعاوى الناشئة عف عقد الزوا

ما لـ يكف الزواج ثابتًا بوثيقة رسميػة  –عند اإلنكار  – 1931عمى أوؿ أغسطس 
وعمى ذلؾ فإف المشرع لـ يجعؿ  4حؽ آخر وذلؾ سواء كانت الدعوى مجردة أو ضمف

نما كؿ الذى استطاع عممو  توثيؽ عقد الزواج شرطاً  بمقتضى المادة  –لصحتو وا 
ىو حرماف مف ال يقـو بتوثيؽ عقد الزواج  – 2000لسنة  1مف القانوف رقـ  17/2

مف المعونة القضائية فيما يترتب عمى العقد مف آثار مع عدـ المساس بصحة العقد 
 المشار إلييا فى فقرتيا الثانية. 17/2ذاتو وعمى ذلؾ جاء نص المادة 

   نوف مف المرسـو بقا 99فى ظؿ المادة  –المقصود بعدـ القبوؿ ىنا قد كاف و
عدـ جواز إثبات الزوجية القائمة بعد التاريخ المنصوص عميو  - 1931لسنة  78رقـ 

                                                           
 ؽ . 93لسنة  123الطعف رقـ  – 12/12/1221نقض أحواؿ ءمسة  1
ءمسػة  –ؽ  04لسػنة  394والطعػف رقػـ  12/12/1221ءمسػة  –ؽ  93لسػنة  123نقض الطعف رقـ  2

04/3/0225 . 
 . 11ص  – 1ج  – 1292ط  –محمد س ـ مدكور فى أحكاـ األسرة فى افس ـ  3
 –ؽ  93لسػػنة  320والطعػػف رقػػـ  02/5/0222ءمسػػة  –ؽ  90لسػػنة  149انظػػر نقػػض الطعػػف رقػػـ  4

 . 12/3/0222ءمسة 
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فى  –, إال أف محكمة النقض قصرت عدـ اإلثبات إال إذا كانت واردة بوثيقة رسمية 
عمى الدعاوى الناشئة عف عقد الزواج غير الموثؽ )كدعاوى النفقة  –حكـ صحيح ليا 

عند  1اج ذاتو التى أجازت إثبات وجوده أو صحتوأو الحضانة ...الخ( دوف الزو 
حؽ المتزوجة عرفيًا فى طمب  –فى رأينا  –اإلنكار بكافة طرؽ اإلثبات , مما مؤداه 

الحقوؽ المترتبة عمى عقد الزواج العرفى مف نفقة أو حضانة وغير ذلؾ شريطة أف 
العرفى  تتضمف صحيفة الدعوى طمبيف أوليما طمب إثبات صحة ونفاذ عقد الزواج

وثانييما المطالبة بما يترتب عمى ثبوت ذلؾ العقد مف حقوؽ تشكؿ جوىر طمبيا 
ف كاف ذلؾ يستمـز صيرورة الحكـ الصادر  الثانى مف نفقة أو حضانة أو غير ذلؾ , وا 
فى الطمب األوؿ بإثبات الزواج العرفى نيائيًا حتى ال يحـر المدعى عميو فيو مف 

 .ه مما يتعمؽ بالنظاـ العاـ التقاضى عمى درجتيف باعتبار 
   والمنع المنصوص عميو فى المادة ينصرؼ إلى كؿ مف الزوجيف أو ورثة

، والدفع بعدـ القبوؿ مف الدفوع الموضوعية التى تتعمؽ بالنظاـ العاـ 2أييما أو الغير
 .3يتعيف عمى المحكمة أف تقضى بو مف تمقاء نفسيا

  ى أف تقدير إنكار الخصـ إل -أيضًا  – وقد ذىب قضاء محكمة النقض
لمزوجية المدعاة مف عدمو يعد مف مسائؿ الواقع التى تستقؿ بيا محكمة الموضوع مما 

 . 4ال يجوز إثارتو أماـ محكمة النقض
  يشمؿ عدـ جواز إثبات أى حؽ مف الحقوؽ التى تكوف  وعمى ذلؾ فإف المنع

 .5بتة بوثيقة رسميةالزوجية سببًا مباشرًا ليا إال إذا كانت الزوجية ذاتيا ثا

   ًإذا ما أنكر الزوج قياـ  – فبل تقبؿ دعوى النفقة التى ترفعيا المتزوجة عرفيا
لعدـ ثبوت الزوجية فى وثيقة رسمية كما ال يعتد بإنذار الطاعة الذى يرسمو  -الزوجية 

لعدـ ثبوت الزوجية فى وثيقة رسمية  -فى حالة اإلنكار  – المتزوج عرفيًا إلى زوجتو
الحقوؽ التى ال تكوف الزوجية سببًا مباشرًا ليا فيجوز قبوؿ وعمى ذلؾ فإف ا . وىكذ

الدعوى بيا رغـ اإلنكار ورغـ كوف عقد الزواج عرفيًا غير ثابت فى وثيقة رسمية مثاؿ 
                                                           

 . 0225/  3 / 04ءمسة  –ؽ  04لسنة  394نقض أحواؿ الطعف رقـ  1
 .51ص  – 1ػء –1202ط  –زكريا البرى –أحكاـ األسرة فى الشريعة افس مية  2
 .0222لسنة  1مف القانوف رقـ  10/0راءل المادة  3
 . 15/0/0222ءمسة  –ؽ  93لسنة  390نقض الطعف رقـ  4
 ؽ. 01لسنة  0الطعف رقـ  – 11س – 414ص  – 5/5/1292نقض أحواؿ ءمسة  5



9

209 

ذلؾ الدعوى التى يقيميا االبف مف الزواج العرفى بطمب نفقة لو عمى األب أو دعوى 
ير فييا واتصاليا بالنسب أو دعوى إثبات نسب األب الحضانة والضـ لغمبة حؽ الصغ

أو دعوى اإلرث بسبب األخوة ودعوى صحة المراجعة فبل يمـز  1مف الزواج العرفى
 –لسماع الدعوى بيا أف تكوف تمؾ المراجعة ثابتة فى وثيقة رسمية باعتبار أف الرجعة 

استدامة ممؾ  ال تنشئ زواجًا جديدًا بؿ ىى مف قبيؿ –كما تقوؿ محكمة النقض 
النكاح بعد أف كاف الطبلؽ قد حدده بانتياء العدة فيى ليست إذف إنشاء لعقد زواج 
جديد يتعيف إفراغو فى وثيقة رسمية لجواز قبوؿ الدعوى بو بؿ امتداد لزوجية قائمة 

الذى ىو سبب  –وكذا دعوى اإلرث بسبب البنوة باعتبار أف دعوى النسب  2بالفعؿ
 . 3حكميا المقرر حتى ولو كاف النسب مبناه الزوجية الصحيحةباقية عمى  –اإلرث 
   أما دعوى إثبات الطبلؽ وصورتو أف تقيـ الزوجة الدعوى بمقولة أنيا

تزوجت عرفيًا بالمدعى عميو وأنو قد طمقيا وترغب فى إثبات ىذا الطبلؽ مع إنكار 
أو اليجر أو الزوج لواقعتى الزواج والطبلؽ كبلىما ، وكذا دعوى الطبلؽ لمضرب 

 2000لسنة  1مف القانوف رقـ  17فقد حسمت الفقرة الثانية مف المادة  4الغياب وىكذا
 –فى شطرىا الثانى األمر بالنسبة ليا إذ نصت عمى قبوؿ دعوى التطميؽ أو الفسخ 

عند إنكار الزواج إذا كاف الزواج ثابتًا بأية كتابة كرسالة خطية مف الزوج أو إقرار منو 
وىذا المبدأ الذى استحدثو القانوف  5لمشرطة أو عقد لئليجار أو خبلفوفى محضر 

جاء كاستجابة مف المشرع لمػا سبؽ أف نادينا بو فى ىذا المؤلؼ فى  2000لسنة 1رقـ
دراجيا بالقانوف رقـ 6طبعاتو السابقة  2000لسنة  1كما جاءت صياغة ىذه المادة وا 

وية المجنة التى شكميا وزير العدؿ كاقتراح تقدمنا بو مف خبلؿ مشاركتنا فى عض
 1991لسنة 6087المصرى إلعداد القانوف المذكور وذلؾ بمقتضى القرار الوزارى رقـ

                                                           
 . 42/11/1221ءمسة  –ؽ  93لسنة  113الطعف رقـ نقض أحواؿ  1
 ؽ . 41لسنة  11الطعف رقـ  – 1254ص  – 41/5/1200نقض أحواؿ ءمسة  2
 . 11س  – 414ص  – 5/5/1292نقض أحواؿ ءمسة  3
 ويدخؿ فيها دعاوى فسخ الزواج لمعيب أو الخت ؼ الديف وهكذا . 4
عمػػى أف يقتصػػر  0222لسػػنة  1لقػػانوف رقػػـمػػف ا 10/0وقػػد حػػرص المشػػرع عمػػى الػػنص فػػى المػػادة  5

االستثناء فى حالة إنكار الزواج وعدـ ثبوتػ  فػى وثيقػة رسػمية عمػى قبػوؿ الػدعوى بػالتطميؽ أو الفسػخ 
فقط دوف ميرهما مػف دعػاوى المطالبػة بػالحقوؽ المترتبػة عمػى الطػ ؽ كالمتعػة أو نفقػة العػدة أو ميػر 

 ذلؾ .
 –ؽ  51لسػنة  05ومػا بعػدها ونقػض الطعػف رقػـ  112ص  –ؼ انظر الطبعة الخامسة مف هػذا المؤلػ 6

 . 1203ص  – 04/11/1210ءمسة 
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ذلؾ أف القوؿ بغير ذلؾ يضع الناس فى حرج شديد ويفتح الباب أماـ كثير مف 
المفاسد حيث يمكف لممتزوجة بعقد عرفى عمى سبيؿ المثاؿ الزواج مف آخر بعقد 

نكار الزواج العرفى طالما أف باب الطبلؽ شرعًا مف تمؾ الزيجة العرفية موثؽ مع إ
أماميا وال يخفى ما فى ذلؾ مف شبية اختبلط األنساب وغير ذلؾ مف  كاف مغمقاً 

 –معمقة ال ىى ذات بعؿ المرآةالمفاسد الشرعية ، كما أف الحظر مف القبوؿ يترؾ 
ال أوىو ما يتنافى واألحاديث الشريفة ب وال ىى مطمقة –إلنكار الزوج لمزوجية العرفية 

ضرر وال ضرار وبأف الضرر مرفوع وخاصة أف الزواج العرفى ىو زواج شرعى بغير 
 جداؿ .
   ويتعيف القوؿ أيضًا فى ىذا المجاؿ أنو إذا ادعى رجؿ عمى امرأة أنيا زوجة

مب مف عمى ذلؾ جاز ليا أف تط المرآةو مستندًا إلى عقد زواج عرفى ولـ تصادقو ػل
المحكمة الحكـ عميو بمنع تعرضو ليا فى أمور الزوجية ويتعيف القضاء ليا بما 

 . 1طمبت

  اوؿ أمر تعديؿ أوصاؼ الطبلؽ الثابتة ػو صمة بالبحث المتقدـ تنػويعد مما ل
ما يثور فى  بوثائؽ الطبلؽ أو األحكاـ القضائية الصادرة بإثبات الطبلؽ ذلؾ أنو كثيراً 

ه مف طبلؽ ثالث إلى دى بطمب تعديؿ وصؼ الطبلؽ الثابت بأشياالعمؿ إقامة الدعو 
ثانى أو إلى طبلؽ أوؿ وىكذا استنادًا إلى فتوى شرعية كأف يفتى لمزوجيف بأف ما 
صدر عف الزوج مف طمقة ثالثة أو ثانية ال يعد طبلقًا وال تحتسب بو طمقة لكونيا 

ؽ فيزيؿ وصفو فتقاـ وقعت فى غضب أو معمقة أو ما إلى ذلؾ مما يمحؽ بالطبل
، وفى ىذه الحالة وجب عمى بأشيادهالدعوى بطمب تعديؿ وصؼ الطبلؽ الثابت 

المحكمة القضاء بتعديؿ الوصؼ إذا ما استقاـ أماميا الدليؿ الشرعى ، إال أنو قد 
يطمب تعديؿ وصؼ الطبلؽ الوارد بحكـ قضائى سابؽ صدوره بإثبات طبلؽ الزوج 

ية وىكذا ثـ تقاـ الدعوى بطمب تعديؿ وصؼ الطبلؽ الصادر لزوجتو طمقة ثالثة أو ثان
إلى طمقة  بو الحكـ األوؿ بجعؿ الطبلؽ الموصوؼ بذلؾ الحكـ بكونو طمقة ثالثة مثبلً 

ثانية وفى ىذه الحالة يمتنع عمى المحاكـ القضاء بتعديؿ الوصؼ الوارد بالحكـ 
لقوة األمر  ائيًا وحائزاً المذكور احتراما لحجية ذلؾ الحكـ طالما أنو قد أضحى ني

صحيح  –فيما قضى بو  –المقضى وذلؾ حتى ولو ثبت أف ذلؾ الحكـ قد خالؼ 
النظاـ العاـ  اعتباراتالقانوف لما ىو مقرر مف أف حجية األمر المقضى تسمو عمى 

                                                           
 . 11تعميؽ عمى المادة  –انظر رأينا فى حؽ المطمقة بحكـ قضائى فى المتعة  1
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مما يتعيف عمى جميع المحاكـ فى أى نزاع يثور بيف نفس الخصـو أف تتبع الحكـ 
 خبلفو وذلؾ طالما لـ يثبت أف الحكـ المطموب تعديمو قد خالؼ األوؿ وال تقضى عمى

 . 1فى القرآف أو السنة أو اإلجماعنصًا 
  ذا كاف األصؿ فى الطبلؽ أف يكوف بيد الزوج ويتحقؽ ذلؾ بأف يطمؽ وا 

 بنفسو فإف لو أيضًا أف ينيب عنو فى الطبلؽ غيره .
   وجة ذاتيػػا وتفويض وممف يجوز لمزوج أف يفوضو فى إيقػاع الطبلؽ ىو الز

الزوجة فى الطبلؽ معناه أف يجعؿ ليا زوجيا أف تطمؽ نفسيا متى شاءت أو إلى 
 كثر مف مرة .أوقت معيف مرة واحدة أو أف توقع الطبلؽ 

واألصؿ فى مشروعية تفويض الزوجة فى الطبلؽ قولػو تعػالى "يػا أييػا النبػى قػؿ 
،  جمػيبلً  عاليف أمػتعكف وأسػرحكف سػراحاً ألزواجؾ أف كنتف تردف الحياة الدنيا وزينتيا فت

ف كنػػتف تػػردف اهلل ورسػػولو والػػدار اآلخػػرة فػػإف اهلل أعػػد لممحسػػنات مػػنكف أجػػراً  " عظيمػػاً  وا 
 فاخترنا اهلل ورسولو فمـ يعد ذلؾ عمينا شيئا . (وقوؿ السيدة عائشة خيرنا رسوؿ اهلل )

  خيرة قولو ليا والتفويض قد يكوف مقيد بوقت وقد يكوف غير مقيد . ومف األ
طمقى نفسؾ فى أى وقت شئت ومف األوؿ قولو ليا لؾ أف تطمقى نفسؾ خبلؿ ىذا 

 .اليـو 
  إذا اشترطت الزوجة عند العقد أف تكوف عصمتيا بيدىا وقبؿ ػوعمى ذلؾ ف

ا وفوض ليا أمر طبلقيا بصيغة خمت مف التقييد بوقت معيف ثبت ػالرجؿ الزواج بي
متى شاءت وفى أى وقت ، أما إذا اقترف التفويض ليا الحؽ فى أف تطمؽ نفسيا 

 بوقت معيف التزمت بذلؾ الوقت فقط و ال يجوز ليا تطميؽ نفسيا بعد فواتو .
   كذلؾ فإف لمزوج أف يفوض الزوجة مف الطبلؽ بعدد معيف لمرة أو مرتيف أو

أف يعطييا الحؽ بصورة مطمقة كمما شاءت وذلؾ فى حدود نصوص القانوف التى 
 .2أف الطبلؽ المتعدد ال يقع بو إال طمقة واحدةتعتبر 
   ولمزوج أف يفوض زوجتو فى تطميؽ نفسيا سواء عند انعقاد العقد أو أثناء

 الحياة الزوجية .

                                                           
 . 04/4/1210ءمسة  –ؽ  51لسنة  39راءل نقض مدنى الطعف رقـ  1
 . 1202لسنة  05مف القانوف رقـ  5راءل المادة  2
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فإذا اتفؽ الزوجاف عند إبػراـ عقػد الػزواج عمػى أف يكػوف لمزوجػة أف تطمػؽ نفسػيا 
أف يكػوف  –و فى مصرعند الحنفية وىو المذىب المعموؿ ب –فيتعيف لصحة التفويض 

الطمػػػب مػػػف الزوجػػػة والقبػػػوؿ مػػػف الرجػػػؿ ولػػػيس العكػػػس فعمػػػى الزوجػػػة أف تقػػػوؿ لمػػػزوج 
"زوجتؾ نفسى عمػى صػداؽ قػدره كػذا عمػى أف تكػوف عصػمتى بيػدى أطمػؽ نفسػى متػى 
شئت" فيرد الزوج بكممة "قبمت" وىنا يثبت ليا حػؽ تطميػؽ نفسػيا متػى شػاءت ، أمػا لػو 

زوجينى نفسؾ ولؾ طبلؽ نفسؾ وقتمػا تشػائيف . فأجابػت حدث العكس وقاؿ ليا الزوج 
بقبوليا ذلؾ انعقد الزواج صحيحًا ولكف مػع بطػبلف التفػويض ألنػو فوضػيا فػى الطػبلؽ 
نمػػا بعػػد أف يتصػػؿ بػػو القبػػوؿ  قبػػؿ أف يممكػػو ىػػو إذ عقػػد الػػزواج ال يػػتـ بمجػػرد إيجابػػو وا 

 وحيف فوض ليا الطبلؽ لـ يكف قد ثبت لو بعد .
  ذا فوض ال لو الرجوع فى ذلؾ  فى أف تطمؽ نفسيا ال يجوز المرآةرجؿ وا 

 التفويض بأى طريؽ وىو قوؿ الحنفية المعموؿ بو طبقًا لمقانوف .
   ًبو طمقة رجعية إذا كاف  والطػبلؽ الذى توقعو الزوجة بنفسيا يقع دائما

التفويض بمفظ تفويض صريح أما إذا كاف التفويض بمفظ غير صريح كأف يكوف بعبارة 
ختارى نفسؾ" ففى ىذه الحالة يقع بو طمقة بائنة والسبب فى كوف اأمرؾ بيدؾ أو "

 5تطميؽ الزوجة لنفسيا يقع بو طمقة رجعية ىو القيد الذى وضعو المشرع فى المادة 
المعدؿ مف أف كؿ طبلؽ يقع رجعيًا إال ما نص عمى أنو  1929لسنة  25مف القانوف 

التفويض بالطبلؽ أف يقع بو طمقة بائنة ضمف بائف فى القانوف ولـ يدرج القانوف 
الحاالت إلى أوردىا ويقع بيا طبلؽ بائف وىو الطبلؽ لمضرر والسجف والعيب 

 والغياب والطبلؽ عمى ماؿ .

 ا تقدـ ػكم –ع بو ػة يقػة الصريحػبلؽ بالصيغػإال أنو إذا كاف التفويض بالط
الدخوؿ أو كاف مكمبًل لمثبلث فيقع  قبؿ المرآةى إال أنو إذا أوقعتو ػبلؽ رجعػط –القوؿ 

 .1بو طمقة بائنة طبقًا لمقواعد العامة وكذا إذا كاف عمى ماؿ
   ًف كاف مفوضا مف حقوقو. إال أنو  لمزوج وحقاً  وال جداؿ فى أف الطبلؽ وا 

نما  كغيره مف الحقوؽ ليس مطمقا يستخدمو الزوج كيفما شاء ويوقعو فى أى وقت أراد وا 
ف يكوف لحاجة تدعوا إليو ، وقد اختمؼ الفقياء األوائؿ فى ذلؾ ىو حؽ مقيد بوجوب أ

                                                           
 . 0222لسنة  1مف القانوف رقـ  01/0نظر المادة ا 1
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القيد وفى اآلثار التى تترتب عميو حيث يذىب بعضيـ إلى أف حؽ الزوج فى الطبلؽ 
 .1حؽ مطمؽ ال يتقيد بالحاجة

وقد ترتب عمى ىػذا الخػبلؼ الفقيػى اخػتبلؼ المحػاكـ فػى أمػر تعػويض المطمقػة 
اـ االبتدائيػػة ػىر يػػدعو إليػػو فػػذىبت بعػػض األحكػػالػػذى يطمقيػػا زوجيػػا بػػدوف سػػبب ظػػا

القديمة إلى تعويض المطمقة عف األضرار المادية أو األدبية التػى تكػوف قػد لحقػت بيػا 
، 2اءة اسػتخدامو لمحػؽ فػى الطػبلؽػإذا أوقع عمييا الزوج طبلقًا غير مبررا يدؿ عمى إس

الػػذى قػػد يمحػػؽ  إال أف بعػػض األحكػػاـ األخػػرى رفضػػت الحكػػـ بػػالتعويض جبػػرا لمضػػرر
 .3المطمقة مف الطبلؽ

  مكرر مف  18شرع الوضعى لنص المادة مأف استحداث ال ونحف نرى
لخاطر المطمقة بغير سبب منيا أو بدوف  القانوف المتعمقة بالمتعة واعتبارىا جبراً 

رضاىا إنما يعد تقنينا لحؽ المطمقة فى التعويض عف تعسؼ الزوج فى استعماؿ حقو 
سا استخدامو إال أف ذلؾ يخرج فى نفس الوقت عف مفيـو الخطأ  ءتوُ فى الطبلؽ وا 

مف القانوف المدنى  163التقصيرى المستوجب لمتعويض فى إطار أحكاـ المادة 
وباعتبار أف القانوف واجب التطبيؽ فى حالة طبلؽ الزوج لزوجتو ىو أحكاـ القانوف 

رجح األقواؿ مف مذىب وأ 1985لسنة  100المعدؿ بالقانوف رقـ  1929لسنة  25رقـ 
وىذا  2000لسنة  1األماـ أبى حنيفة عمبًل بالمادة الثالثة مف مواد إصدار القانوف رقـ 

 الرأى ىو ما يجرى بو العمؿ بالمحاكـ .
   وال يجوز طمب التعويض عف الطبلؽ سواء كاف قد أوقعو الزوج بإرادتو

الحاالت التى يوجب فييا برأى المحكميف فى  المنفردة أو كاف بحكـ قضائى أو أخذاً 
 القانوف ندبيـ .

   ولما كاف ولى األمر )المشرع( جعؿ النظاـ القضائى عمى درجات واعتبر
باستثناء  –نيائيًا  إال بعد صيرورتو –كقاعدة عامة  –الحكـ القضائى ال يصير نافذًا 

مف  مما مؤداه أف حكـ التطميؽ الصادر –أحكاـ معينة ليس مف بينيا أحكاـ التطميؽ 
                                                           

وابف عابديف فى رد المختار عمى الدر المحتػار  00ص  – 4ءػ  –فت  القدير  –يراءل فى هذا الخ ؼ  1
 . 300ص  – 0ءػ  –

و  02/1/1209وحكػػـ محكمػػة مصػػر األهميػػة فػػى  12/10/1242حكػػـ محكمػػة شػػبيف الكػػوـ الكميػػة فػػى  2
 – 120ص  –01وس 000رقػـ 532ص  – 11بمءمة المحاماة الشرعية س  مشار إليهما 1/0/1240

 . 593رقـ  1144ص  – 14و س  95رقـ 
مشػػار إليػػ  بمءمػػة المحامػػاة  2/11/1241حكػػـ محكمػػة مصػػر االبتدائيػػة بهيئػػة اسػػتئنافية الصػػادر فػػى  3

 . 100رقـ  – 059ص  – 15س  –الشرعية 
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إعمااًل لمبدأ حجية الحكـ  –محكمة أوؿ درجة تصير بو الزوجة مطمقة منذ صدوره 
نما معمؽ عمى شرط صيرورتو نيائيًا  –كانت درجتو  القضائى أياً  إال أنو ال يعد نافذًا وا 

بتأييده مف محكمة النقض أو فوات مواعيد الطعف عميو بذلؾ الطريؽ دوف الطعف عميو 
ستئناؼ ثـ محكمة النقض حكـ محكمة أوؿ درجة بالتطميؽ ، فإذا أيدت محكمة اال

طبقًا لمقواعد العامة  –اعتبر السند التنفيذى فى ىذه الحالة ىو حكـ محكمة أوؿ درجة 
 –مف تاريخ حكـ محكمة أوؿ درجة كما تستحؽ نفقة العدة  وتحتسب مدة العدة بدأً  –

انقضاء عدة المطمقة شرعًا ، منذ ذلؾ التاريخ وحتى  –مكرر  5بمراعاة ضابط المادة 
لو ال يصمح بذاتو وقبؿ  إال أف حكـ محكمة أوؿ درجة أو الحكـ اإلستئنافى المؤيد

لممطمقة لمزواج مف آخر بعد انقضاء عدتيا بحكـ كونو  تأييده مف محكمة النقض سنداً 
لسنة  1مف القػانوف رقـ  63ال يعد سندا تنفيذيا وذلؾ إعمااًل لممادة المستحدثة بػرقـ 

 بتنظيـ إجراءات التقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية . 2000
   أما إذا ألغت محكمة النقض حكـ التطميؽ ظمت الزوجية قائمة وألغيت مدة

العدة واستمر حؽ الزوجة فى تقاضى ما عساه يكوف قد قضى ليا بو مف نفقة عمى 
ؿ الفصؿ فى الطعف الزوج أو إذا كانت قد توقفت عف تقاضييا بعد انقضاء عدتيا وقب

بالنقض عاد ليا الحؽ فى تقاضييا ويكوف ليا الرجوع عمى الزوج بما فاتيا منيا خبلؿ 
 فترة توقفيا عف اقتضائيا .

   أما إذا صدر حكـ أوؿ وثانى درجة برفض طمب التطميؽ ثـ قضت محكمة
خ النقض بالتطميؽ اعتبر الحكـ األخير ىو السند التنفيذى واحتسبت العدة مف تاري

 .1صدوره وكذا نفقة العدة
   1مف القانوف رقـ  63وطبقًا لمتعديؿ الذى استحدثو المشرع بمقتضى المادة 
عمى الزوجة طالبة الطبلؽ الزواج مف آخر إال بعد صدور  بات محظوراً  2000لسنة 

حكـ بات بالتطميؽ عف محكمة النقض وىو اتجاه محمود مف المشرع استجاب 
حؿ لمشكمة زواج المطمقة بحكـ نيائى قبؿ الفصؿ فى النزاع بمقتضاه لما طرحناه مف 

                                                           
بتنظيـ إءراءات التقاضى فى األحواؿ الشخصية عمى  0222( مف القانوف رقـ ا لسنة 94تنص المادة ) 1

أف "ال تنفذ األحكاـ الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بط نها أو بالط ؽ أو التطميؽ إال بانقضػاء مواعيػد 
الطعف عميها بطريؽ النقض ، فإذا طعنعميها فى الميعاد القانونى اسػتمر عػدـ تنفيػذها إلػى حػيف الفصػؿ 

يس المحكمة أو مف ينيب  تحديد ءمسة الطعف مباشػرة أمػاـ المحكمػة فػى موعػد ال فى الطعف ، وعمى رئ
يءاوز ستيف يوما مف تاريخ إيػداع صػحيفة الطعػف قمػـ كتػاب المحكمػة أو وصػولها إليػ ، وعمػى النيابػة 
ذا نقضػت  العامة تقديـ مذكرة برأيها خ ؿ ث ثيف يوما عمى األكثر قبؿ الءمسة المحددة لنظر الطعف ، واا

 المحكمة الحكـ كاف عميها أف تفصؿ فى الموضوع" . 
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بحكـ بات يصدر عف محكمة النقض وىو ما حرصنا عمى تأكيده مف خبلؿ مشاركتنا 
2000 لسنة 1فى عضوية المجنة التى تولت صياغة القػانوف رقـ 

1. 
 

 أحكـبو انُمــط

 انعشس .. يبْٛتّ ) تعشٚفّ (

   . إيذاء الزوج زوجتو بالقوؿ أو بالفعؿ  ةمقصودالضرر فى مجاؿ التطميؽ .
إيذاء ال يميؽ بمثميا بحيث تعتبر معاممتو ليا فى العرؼ معاممة شاذة تشكو منيا 

وال ترى الصبر عمييا . لمحكمة الموضوع االستناد إلى جميع صور سوء  المرآة
يفة المعاممة التى تتمقاىا المطعوف عمييا مف الطاعف ولو لـ تكف قد عددتيا فى صح

 الدعوى .
 ( 9/3/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  369) الطعف رقـ 

 (43س  – 21/1/1992جمسة  –ؽ  56لسنة  83)الطعف رقـ 

   1929لسنة  25مف القانوف رقـ  6الضرر الموجب لمتفريؽ وفقًا لممادة .
الصبر عميو ويستحيؿ  المرآةماىيتو . إيذاء الزوج زوجتو بالقوؿ أو الفعؿ إيذاء ال ترى 

 و دواـ العشرة بيف أمثاليا . استقبلؿ محكمة الموضوع بتقديره .مع

 (39س  – 28/6/1988جمسة  –ؽ  57لسنة  23)الطعف رقـ 

   25التطميؽ لمضرر الذى تحكمو المادة السادسة مف المرسـو بقانوف رقـ 
مستقى مف مذىب المالكية ، ولـ يعرؼ المشرع المقصود باإلضرار  1929لسنة 

و دواـ العشرة بيف ػييا ، واقتصر عمى وصفو بأنو مما ال يستطاع معالمشار إليو ف
ذا كاف المقرر أنو إذا أطمؽ النص فى التشريع وجب الرج ذه ػوع إلى مأخػأمثاليا ، وا 

وكانت مضاره الزوج وفؽ ىذا المذىب تتمثؿ فى كؿ إيذاء لمزوجة بالقوؿ أو بالفعؿ 
وال تطيؽ  المرآةذة ضارة تشكو منيا اػبحيث تعد معاممة الرجؿ فى العرؼ معاممة ش

الصبر عمييا ، فيى بيذه المثابة كثيرة األسباب متعددة المناحى متروؾ تعددىا 
 عمى طمب الفرقة . المرآةلقاضى الموضوع ، مناطيا أف تبمغ المضارة حدا يحمؿ 

 ؽ( 48لسنة 19الطعف رقـ –30س –88ص –21/2/1979)نقض جمسة
                                                           

 وما بعدها .  125ص  – 1225راءل رأينا المذكور فى الطبعة الخامسة مف هذا المؤلؼ الصادرة عاـ  1
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 (26/3/2005جمسة  –ؽ  66لسنة  652)ونقض الطعف رقـ 

  1929لسنة  25مف المرسـو بقانوف رقـ  6الضرر الموجب لمتطميؽ . ـ 
ماىيتو . إيذاء الزوج زوجتو بالقوؿ أو الفعؿ إيذاء ال يميؽ بمثميا بما تعتبر معو 
معاممتو ليا فى العرؼ معاممة شاذة تشكو منيا وال ترى الصبر عمييا. عدـ تحديد 

 زوج بزوجتو .النص وسيمة إضرار ال

 ( 9/12/2000جمسة  –ؽ  66لسنة  80) الطعف رقـ  
 ( 13/10/2001جمسة  –ؽ  67لسنة  337) الطعف رقـ 

  ماىيتو .  1929لسنة  25مف ـ بؽ 6الضرر الموجب لمتفريؽ . المادة .
عدـ تحديد النص وسيمة إضرار الزوج بزوجتو . مؤداه . إضافة الزوجة فى مرحمة 

طرحو مف صور سوء المعاممة أماـ محكمة الدرجة األولى . عدـ االستئناؼ ما لـ ت
مف الئحة ترتيب المحاكـ الشرعية .  321اعتباره طمبا جديدًا يمتنع قبولو طبقًا لممادة 

 نو مف صور الضرر".اعمة ذلؾ . "مثاؿ بشأف السب بحسب

 (9/3/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  542) الطعف رقـ 
 (14/2/2000جمسة  –ؽ 64لسنة  251الطعف رقـ )
 ( 14/7/2001جمسة  –ؽ  67لسنة  490الطعف رقـ )

  ببعض  1929لسنة  25النص فى المادة السادسة مف المرسـو بقانوف رقـ
أحكاـ األحواؿ الشخصية عمى أنو "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بيا بما ال يستطاع 

نئذ يطمقيا القاضى طمقو معو دواـ العشرة بيف أمثاليا يجوز ليا أف تطمب التفريؽ وحي
وعمى ما جرى بو قضاء  –بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عف اإلصبلح بينيما .." يدؿ 

عمى أف المقصود بالضرر فى ىذا المجاؿ ىو إيذاء الزوج زوجتو  –محكمة النقض 
ا فى العرؼ معاممة ػو ليػبالقوؿ أو بالفعؿ إيذاء ال يميؽ بمثميا بحيث تعتبر معاممت

ذاػش واىا بالتطميؽ استنادًا إلى أف الطاعف أضر بيا ػد أقامت دعػكانت الطاعنة ق اذة وا 
لدعواىا وجعمت مف  ادة المشار إلييا أساساً ػاده أنيا اتخذت مف حكـ المػمما مف

ا ، فيكوف ليا أف تستند إلى جميع صور سوء ػرار سببًا لطمب التفريؽ بينيمػضاأل
ـ تكف عددتيا فى صحيفة الدعوى، ومف ثـ فإف المعاممة التى تمقاىا مف الطاعف ولو ل

، والذى ال مراء فى  شيادة شاىدييا المتضمنة أف الطاعف قد اعتدى عمييا بالضرب
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أنو أبمغ صور الضرر الموجب لمتطميؽ تكوف موافقة لمدعوى ويكوف النعى فى ىذا 
 الصدد عمى غير أساس.

 (32س  –ؽ  50لسنة  19الطعف رقـ  – 16/6/1981)نقض جمسة 

  عمى أنو "إذا  1929لسنة  25النص فى المادة السادسة مف القانوف رقـ
ادعت الزوجة إضرار الزوج بيا بما ال يستطاع معو دواـ العشرة بيف أمثاليا يجوز ليا 
أف تطمب مف القاضى التفريؽ وحينئذ يطمقيا القاضى طمقة بائنة إذا ثبت الضرر 

الشارع أوجب كى يحكـ القاضى يدؿ عمى أف …" وعجز عف اإلصبلح بينيما 
مف الزوج عمى زوجتو وأف تصبح العشرة  بالتطميؽ أف يكوف الضرر أو األذى واقعاً 

إيذاء الزوج زوجتو بالقوؿ  –ذا المجاؿ ػفى ى –بينيما مستحيمة ويقصد بالضرر 
والفعؿ إيذاء ال يميؽ بمثميا . لما كاف ذلؾ وكاف الثابت مف مدونات الحكـ االبتدائي 

ؤيد بالحكـ المطعوف فيو أنو أقاـ قضاءه بالتطميؽ عمى سند مف ثبوت اعتداء الم
الطاعف عمى المطعوف ضدىا بالضرب والسب والقذؼ وىو ما يكفى وحده لحمؿ 

استمرار الحياة الزوجية بينيما بعد  أمكافقضائو ويكوف النعى عميو عدـ التحقؽ مف 
دسة سالفة الذكر قائمًا عمى غير زواجو عمييا مف أخرى حتى يطبؽ نص المادة السا

 أساس .

 (42س  – 7/5/1991جمسة  –ؽ  58لسنة  131)الطعف رقـ 

  طمب الزوجة التطميؽ لمضرر . شرطو . تعمد الزوج إيذاء زوجتو إيذاء ال
يميؽ بمثميا سواء بالتعدى عمييا بالقوؿ أو الفعؿ أو اليجر . بياف صور سوء المعاممة 

ضرر ليس مف شأنو أف تتعدد الدعوى بتعددىا . اندراجيا بصحيفة الدعوى كعناصر لم
 فى ركف الضرر الذى ىو األساس فى إقامتيا .

 ( 10/3/2001جمسة  –ؽ  66لسنة  323) الطعف رقـ  
 شــشغ انحكى ثبنتطهٛك 

  شرطو . أف يكوف الضرر أو  1929لسنة  25ؽ  6الحكـ بالتطميؽ . ـ .
 شأنو أف يجعؿ العشرة بينيما مستحيمة . األذى الواقع مف الزوج عمى زوجتو مف

 (42س  – 19/11/1991جمسة  –ؽ  57لسنة  45)الطعف رقـ 
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  القضاء بالتطميؽ لمضرر "شرطو" أف يكوف الضرر أو األذى واقعا مف الزوج
 25ؽ  6. ـ  مقصودةعمى زوجتو وأف تصبح العشرة بينيما مستحيمة . الضرر . 

 . 1929لسنة 

 (42س  – 7/5/1991جمسة  –ؽ  58لسنة  131)الطعف رقـ 
 

 يعــٛبس انعـشس

  أف معيار الضرر فى معنى المادة  –المستقر فى قضاء ىذه المحكمة
شخصى ال مادى وتقديره بما يجعؿ دواـ  1929لسنة  25السادسة مف القانوف رقـ 

العشرة مستحيبًل أمر موضوعى متروؾ لقاضى الموضوع ويختمؼ باختبلؼ بيئة 
 ثقافتيما والوسط اإلجتماعى الذى يحيطيما . الزوجيف ودرجة

 ( 9/3/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  665) الطعف رقـ  
 ؽ ( 63لسنة  135الطعف رقـ  - 17/3/1997) نقض جمسة 

 (42س  – 19/11/1991جمسة  -ؽ  56لسنة  21) الطعف رقـ
 ( 20س  –ؽ  56لسنة  96الطعف رقـ  -24/1/1989) نقض جمسة 
 ( 39س  –ؽ  57لسنة  44الطعف رقـ  - 21/11/1988) نقض جمسة 
 (994ص -ؽ  50لسنة  33الطعف رقـ  -1981/ 31/3) نقض جمسة 

 ( 19/5/2001جمسة  –ؽ  66لسنة  505) الطعف رقـ 

  1929لسنة  25معيار الضرر فى معنى المادة السادسة مف القانوف رقـ .
وعى متروؾ لقاضى شخصى . تقديره بما يجعؿ دواـ العشرة مستحيبًل . أمر موض

 الموضوع .

 (45س – 25/11/1994جمسة  –ؽ  60لسنة  81) الطعف رقـ  
 ( 39س  – 28/6/1988جمسة  –ؽ  57لسنة  33) الطعف رقـ 

 ( 1292ص  – 24/5/1983جمسة  –ؽ  51لسنة  1080)والطعف رقـ 
 (43س  –ؽ  61لسنة  240الطعف رقـ  – 15/12/1992)نقض جمسة 

 ( 28/10/1996جمسة  –ؽ  63نة لس 10) والطعف رقـ 
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  المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أف معيار الضرر الذى ال يستطاع معو دواـ
معيار  1929لسنة  25العشرة بيف الزوجيف فى معنى المادة السادسة مف القانوف رقـ 

ذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد استخمص قياـ حالة الشقاؽ بيف  شخصى وليس مادياً  وا 
ال يرجى زواليا بأسباب مؤدية ليا مأخذىا . واستقاىا مف فارؽ السف  الزوجيف وأنو

بينيما ومف مركزىا االجتماعى دوف تحقؽ الضرر بإيذاء الزوج بالقوؿ بما ال يميؽ 
، فإف ما  بأمثاليا وىو ما تستقؿ بو محكمة الموضوع طالما كاف استخبلصيا سائغاً 

 منيا ال يعدو أف يكوف جدالً  ساً يسوقو الطاعف مف استمزاـ أف تكوف الحالة ميؤ 
 مقبوؿ. فى تقدير الدليؿ غير موضوعياً 

 ؽ(46لسنة  12الطعف رقـ -29س-1217ص–10/5/1978)نقض جمسة

  المستقر فى قضاء ىذه المحكمة أف معيار الضرر فى معنى المادة السادسة
، شخصى ال مادى ، وتصويره بما يجعؿ دواـ  1929لسنة  25مف القانوف رقـ 

رة مستحيبًل أمر موضوعى متروؾ لقاضى الموضوع ، ويختمؼ باختبلؼ بيئة العش
ذ كاف الحكـ المطعوف فيو  الزوجيف ودرجة ثقافتيما والوسط االجتماعى الذى بينيما وا 
قد انتيى إلى أف العشرة ال يمكف أف تدـو بيف الزوجيف المتنازعيف بعد أف وصؿ األمر 

دت الخصومات القضائية بينيما ، فميس فيما إلى حد اتياميا وأىميا بالسرقة وتعد
 خمص إليو الحكـ ما يعاب .

 ؽ(47لسنة2الطعف رقـ-29س-1674ص-1/11/1978)نقض جمسة
الطعف ) (ؽ 35لسنة  19الطعف رقـ -18س-697ص-29/3/1967)نقض جمسة 

 (28/12/1998جمسة  –ؽ  64لسنة  360رقـ 

 لضرر اختبلفو باختبلؼ نو لمعيار ااإيراد الحكـ المطعوف فيو فى معرض بي
الزوجيف مف حيث الثقافة والوسط اإلجتماعى واستخبلصو ثبوت الضرر . النعى عميو 
بإقامة قضاءه بالتطميؽ عمى سند مف أف الطاعف ليس عمى مستوى المطعوف ضدىا 
مف حيث الثقافة والوسط اإلجتماعى رغـ عدـ ابتنائو عمى ذلؾ . نعى وارد عمى غير 

 محؿ وغير مقبوؿ .

 (28/10/1996جمسة  –ؽ  63لسنة  10)الطعف رقـ  
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 تمذٚــش انعــشس

 استقبلؿ محكمة الموضوع بتقديرىا  عناصر الضرر المجيز لمحكـ بالتطميؽ .
 غة ليا أصميا الثابت مف األوراؽ . شرطو . إقامة قضاءىا عمى أسباب سائ

ؽ  63نة لس 312والطعف رقـ  21/1/2001جمسة  –ؽ  66لسنة  240)الطعف رقـ  
 42س  -26/3/1991جمسػة  –ؽ  58لسنة  149والطعف رقـ  5/1/1998جمسة  –

ؽ  60لسنة  64والطعف رقـ  12/5/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  233والطعف رقـ 
 (22/6/1999جمسة  –ؽ  65لسنة  187والطعف رقـ  44س  -27/4/1993جمسة 

 بينيا . مف سمطة  تقدير دواعى الفرقة بيف الزوجيف وبحث داللتيا والموازنة
 قاضى الموضوع . طالما أقاـ حكمو عمى أسباب سائغة تؤدى إلى ما خمص إليو .

 (23/3/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  733)الطعف رقـ  
 (13/12/1999جمسة  –ؽ  65لسنة  263الطعف رقـ )
 (27/12/1994جمسة  –ؽ  61لسنة  104الطعف رقـ )

 (41س -20/11/1990جمسة  -ؽ  59لسنة  22الطعف رقـ )
 (14/2/1995جمسة  –ؽ  61لسنة  144الطعف رقـ )

  الضرر . موضوعى يقدره القاضى . الجدؿ فى سمطة محكمة الموضوع فى
 تقدير توافره . عدـ جواز إثارتو أماـ محكمة النقض .

 (42س -2/4/1991جمسة  –ؽ  59لسنة  5)الطعف رقـ  

 الضرر الموجب  محكمة الموضوع . سمطتيا فى تقدير األدلة وعناصر
لمتطميؽ دوف رقابة عمييا فى ذلؾ . شرطو . إال تعتمد عمى واقعة بغير سند وبياف 

قامة قضاءىا عمى أسباب سائغة تكفى لحممو .   الحقيقة التى اقتنعت بيا وا 

 (15/2/1999ؽ "أحواؿ شخصية" جمسة  64لسنة  499)الطعف رقـ 

 الموجب لمتطميؽ وأقواؿ  محكمة الموضوع . استقبلليا بتقدير عناصر الضرر
قامة  الشيود واستخبلص الواقع منيا . شرطو . إال تخرج بيا عما يؤدى إليو مدلوليا وا 

 قضاءىا عمى أسباب سائغة . 

 ( 29/11/1999جمسة  –ؽ  63لسنة  303) الطعف رقـ  
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 ( 12/1/2002جمسة  –ؽ  67لسنة  480) الطعف رقـ 

  ًبيف الزوجيف . أمر موضوعى يقدره  الضرر الذى يجعؿ دواـ العشرة مستحيبل
 قاضى الموضوع . 

 (46س  - 20/11/1995جمسة  –ؽ  64لسنة  490) الطعف رقـ  
 (42س  -19/11/1991جمسة  –ؽ  59لسنة  186)الطعف رقـ 

 (14/2/1995جمسة  –ؽ  61لسنة  144)الطعف رقـ 

 لزوج بيا إذ كاف المقرر فى فقو المالكية أف لمزوجة طمب التطميؽ إذا أوقع ا
أى نوع مف أنواع اإليذاء بالقوؿ أو بالفعؿ ال يكوف عادة بيف أمثاليا وال يستطاع معو 
دواـ العشرة بينيما وأنو ال يشترط إلجابتيا إلى طمبيا وفؽ المشيور عندىـ أف يتكرر 
إيقاع األذى بيا بؿ يكفى لذلؾ أف يثبت أف زوجيا أتى معيا ما تتضرر منو ولو مرة 

ف تقدير عناصر الضرر مما تستقؿ بو محكمة الموضوع ما دامت قد واحدة ، وكا
أقامت قضاءىا عمى أسباب سائغة ، وكاف الحكـ المطعوف فيو إذ قضى بتطميؽ 
المطعوف عمييا مف الطاعف قد أقاـ قضاءه عمى ثبوت الضرر الحاصؿ مف اإليذاء 

كـ ، فإف النعى بالقوؿ الفاحش ، وكانت ىذه الدعامة قد استقامت وتكفى لحمؿ الح
 عميو بيذا السبب يكوف عمى غير أساس .

 (32س –ؽ  57لسنة  23الطعف رقـ -28/6/1981)نقض جمسة  
 ( 9/3/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  691) نقض الطعف رقـ 

 
 ٔيب ال ٚعذ ظشساً  –صٕس انعشس 

  ف استعمالو ال يمكف أف يرتب األصؿ أف التبميغ مف الحقوؽ المباحة لؤلفراد وا 
عف الواقع حتى ولو كاف االنتقاـ ىو ما حفز إلى التبميغ  ولية طالما صدر معبراً مسؤ 

إال أف إقامة ىذا الحؽ ال يتنافر مع كونو يجعؿ دواـ العشرة مستحيبًل الختبلؼ 
أو التبميغ ومدى تأثير أييما عمى  االدعاءالمجػاؿ الذى يدور فى فمكو مجرد إقػامة 

 العبلقة بيف الزوجيف . 

 (ؽ 72لسنة  258طعف رقـ  – 25/10/2003مسة )نقض ج
 ؽ(60لسنة  2الطعف رقـ  – 42س  - 19/11/1991)نقض جمسة 
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وبتعدد الدعوى المقامة بيف الزوجيف يكتشؼ عنو اختبلؼ بينيما لمحد الذى يستحيؿ 
 توافر الضرر الواجب لمتفريؽداه ومؤ معو دواـ العشرة 

 (11/5/2004جمسة  –ؽ  67لسنة  376)طعف رقـ 

  ُالتى  عمؿ فى الحدودحؽ التبميغ . أمر مباح ال يرتب مسئولية طالما است
رسميا القانوف . جواز اعتباره مف قبيؿ الضرر الذى يجعؿ دواـ العشرة بيف الزوجيف 

 مستحيبًل .

 (24/4/2004جمسة  –ؽ  72لسنة  647)الطعف رقـ 
 (27/10/1999جمسة -ؽ 64لسنة  447)الطعف رقـ 
 (27/5/1996جمسة  –ؽ  62لسنة  128)الطعف رقـ 

  إباحة حؽ التبميغ عف الجرائـ . عدـ تنافره مع كونو يجعؿ الزوج غير أميف
عمى زوجتو عمى نحو يجعؿ دواـ العشرة بينيما مستحيمة . عمة ذلؾ. استعداؤه لمسمطة 

 ضدىا يتجافى مع كونو الحماية واألمف والسكف ليا.

 (28/10/1996جمسة  -ؽ 63لسنة  10)الطعف رقـ 
 (14/7/2001جمسة  -ؽ 67لسنة  54الطعف رقـ )
 (4/8/1999جمسة  –ؽ  65لسنة  277الطعف رقـ )

  ماىيتو.  1929لسنة  25مف ؽ  6الضرر الموجب لمتطميؽ وفقًا لممادة .
إيذاء الزوج زوجتو بالقوؿ أو الفعؿ أو اليجر إيذاء ال يميؽ بمثميا وال تطيؽ الصبر 

 عميو .

 (28/1/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  78)الطعف رقـ  

  أف الشارع أوجب كى  1929لسنة  25مفاد المادة السادسة مف القانوف رقـ
مف الزوج دوف الزوجة وأف  يحكـ القاضى بالتطميؽ أف يكوف الضرر أو األذى واقعاً 

ذ يقصد بالضرر فى ىذا المجاؿ  تصبح العشرة بيف الزوجيف مستحيمة بيف أمثاليما وا 
زوجتو بالقوؿ أو بالفعؿ إيذاء ال يميؽ بمثميا فإف ما تسوقو الزوجة فى إيذاء الزوج 

لعناصر  دعواىا مف صور لسوء المعاممة التى تمقاىا مف زوجيا ال تعدو أف تكوف بياناً 
المادة المشار إلييا فبل تتعدد الدعوى بتعددىا بؿ  الضرر الموجب لمتطميؽ وفقًا لحكـ

ىو األساس فى إقامتيا وال عمى محكمة الموضوع  ضرار الذىأنيا تندرج فى ركف األ
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أف ىى اجتزأت بعض ىذه الصور طالما وجدت فييا ما يكفى لتحقؽ الضرر الموجب 
لمتطميؽ وال يحوؿ ذلؾ دوف وجوب إعادة النظر فى الصور األخرى إذا طرح النزاع 

رتيب مف الئحة ت 317أماـ محكمة االستئناؼ ذلؾ أف االستئناؼ وفقًا لنص المادة 
المحاكـ الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عمييا قبؿ صدور الحكـ 

 المستأنؼ وذلؾ بالنسبة لما رفع عنو االستئناؼ .

 (1495ص  – 28/6/1983جمسة  –ؽ  52لسنة  50)الطعف رقـ 
 (24/2/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  62)الطعف رقـ 

  النص وسيمة إضرار الزوج الضرر الموجب لمتفريؽ . ماىيتو . عدـ تحديد
 . عمة ذلؾ . بزوجتو . تعدد الخصومات القضائية والتبميغ عف الجرائـ دخولو فيو

لمزوجة أف تستند فى التدليؿ عمى حصوؿ المضارة إلى كؿ أو بعض صورة المعاممة 
 التى تتمقاىا مف الزوج .

 (18/3/2002جمسة  -ؽ 68لسنة  40)الطعف رقـ 
 (12/5/2001جمسة  -ؽ 66لسنة  683الطعف رقـ )
 (23/12/2000جمسة  -ؽ 66لسنة  18الطعف رقـ )

 (5/1/2004جمسة  –ؽ  71لسنة  427)الطعف رقـ 

  لمزوجة أف تطمب التفريؽ إذا ضارىا الزوج بأى نوع مف أنواع اإليذاء المتعمد
. كفايتو وحده لمحكـ  . ىجر الزوج زوجتو ومنعيا مما تدعو إليو الحاجة الجنسية

 يؽ .بالتطم

 (43س-19/5/1992جمسة  –ؽ  59لسنة  163)الطعف رقـ  

  ًعمى تضررىا مف اعتداء  إقامة المطعوف ضدىا دعوى التطميؽ تأسيسا
الطاعف عمييا بالضرب والسب وتعدد المنازعات القضائية بينيما . مفاده . أف طمب 

التطميؽ . قضاء الحكـ المطعوف فيو ب 1929لسنة  25مف ؽ  6التطميؽ وفقًا لممادة 
 25مف ؽ  10،  9لعيب بالطاعف يمنعو مف معاشرتيا استنادًا لنص المادتيف 

دوف بحث مدى ثبوت الضرر الموجب لمتطميؽ طبقًا لمسبب الذى أقامت  1929لسنة
 ذلؾ .  ةالمطعوف ضدىا دعواىا عميو والوقائع التى ساقتيا . خطأ وقصور . عم

 (21/4/1997جمسة  –ؽ  66لسنة  154)الطعف رقـ  
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  عناصر الضرر المجيز لمحكـ بالتطميؽ مما تستقؿ بو محكمة الموضوع ما
دامت أقامت قضاءىا عمى أسباب سائغة ليا أصميا الثابت مف األوراؽ . لما كاف 

أماـ محكمة أوؿ درجة أف الطاعف لـ  ذلؾ ، وكاف شاىدى المطعوف ضدىا شيداً 
، وكاف الحكـ المطعوف فيو إذ يدخؿ بيا مدة استطالت إلى سنتيف ، وأنو شير بيا 

قضى بتطميؽ المطعوف ضدىا عمى الطاعف قد أقاـ قضاءه عمى ما استخمصو مف 
أوراؽ الدعوى ومستندًاتيا أف الطاعف قد ألحؽ بيا ضررًا وأف الخبلؼ قد استحكـ 

ولو  بينيما ، األمر الذى يستحيؿ معو المعيشة بينيما ، وكاف ىذا االستخبلص سائغاً 
بت فى األوراؽ ، ويكفى وحده لحمؿ قضائو ، فإف النعى عميو فى ىذا أصمو الثا

فى سمطة محكمة الموضوع فى استخبلص الواقع  موضوعياً  الخصوص يكوف جدالً 
 مف أوراؽ الدعوى ومستندًاتيا ال يجوز إثارتو أماـ ىذه المحكمة . 

 (42س – 26/3/1991جمسة  –ؽ  58لسنة  149)الطعف رقـ  

 االستناد إلى جميع صور سوء المعاممة التى تتمقاىا  لمحكمة الموضوع
الزوجة مف زوجيا . إقامة الحكـ قضاءه برفض الدعوى لعدـ ثبوت بعضيا دوف أف 

 يعرض ما ادعتو الزوجة مف صور اإلضرار األخرى . قصور .

 ( 26/1/2002جمسة  -ؽ 68لسنة  223)الطعف رقـ  
 (26/3/2005جمسة  –ؽ  66لسنة  652)والطعف رقـ 

  المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أف معيار الضرر فى معنى المادة السادسة
شخصى ال مادى وتقديره بما يجعؿ دواـ  1929لسنة  25مف المرسـو بقانوف رقـ

العشرة مستحيبًل أمر موضوعى متروؾ لقاضى الموضوع ويختمؼ باختبلؼ بيئة 
استدامة الحياة الزوجية بيف الزوجيف ولما كاف الحكـ المطعوف فيو قد انتيى إلى أف 

الطاعف والمطعوف ضدىا غدت مستحيمة بعد أف وصؿ األمر إلى حد اتياميا وأىميا 
وتعددت الخصومات القضائية بينيما فميس فيما خمص إليو الحكـ ما يعاب وال يغير 
مف ذلؾ أف األصؿ أف التبميغ مف الحقوؽ المباحة لؤلفراد وأف استعمالو ال يمكف أف 

عف الواقع حتى ولو كاف االنتقاـ ىو ما حفز إلى  سؤولية طالما صدر معبراً يرتب م
التبميغ ألف إباحة ىذا الحؽ ال يتنافى مع كونو يجعؿ دواـ العشرة مستحيبًل الختبلؼ 
المجاؿ الذى يدور فى فمكو مجرد إقامة االدعاء أو التبميغ ومدى تأثيرىا عمى العبلقة 

 بيف الزوجيف .
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 (17/2/1998جمسة  –ؽ  64لسنة  106)الطعف رقـ  
 (42س  -5/2/1991جمسة  –ؽ  59لسنة  99)الطعف رقـ 

  1929لسنة  25وفؽ المادة السادسة مف القانوف  –يشترط لمحكـ بالتطميؽ – 
توافر وقوع الضرر مف جانب الزوج دوف زوجتو ، وأف تصبح العشرة مستحيمة بيف 

تو بالقوؿ أو الفعؿ ، ويدخؿ فى ذلؾ أمثاليما ، وكاف الضرر ىو إيذاء الزوج زوج
تعدد الخصومات القضائية بينيما ، وكاف الثابت أماـ محكمة االستئناؼ مف 
التحقيقًات التى كانت تحت نظرىا ، والتى أشارت إلييا فى حكميا المطعوف فيو أف 
المطعوف ضده اعتدى عمى الطاعنة وأحدث بيا اإلصابات الموصوفة بالتقرير الطبى 

دى عمييا أماـ أوالدىا وصديقاتيا ، وحاوؿ منعيا مف السفر لعمميا الذى ، واعت
، وقضى بإلغائو  تزوجيا وىو عمى عمـ بو وقاـ باستصدار أمر وقتى بالمنع مف السفر

فى االستئناؼ ، وىو ما توافرت األدلة عمى ثبوتو مف بينة الطاعنة التى سمعتيا 
يا عمى محكمة االستئناؼ ، وكاف الحكـ محكمة أوؿ درجة ومف المستندًات التى طرحت

المطعوف فيو إذا أىدر داللة ىذه المستندًات ، وبينة الطاعنة واعتبرىا عاجزة عف 
اإلثبات عمى سند مف القوؿ أف المطعوف ضده ناشدىا العودة لمنزؿ الزوجية ، وقاـ 

ستمزمو كؿ حاجياتيا ، يكوف قد استدؿ عمى انتفاء الضرر بما لـ ي بتسميميا طائعاً 
القانوف وليس مف شأنو أف يؤدى بطريؽ المزـو إلى النتيجة التى انتيى إلييا ، وىو ما 
يعيبو بالخطأ فى تطبيؽ القانوف والفساد فى االستدالؿ والقصور فى التسبيب ومخالفة 

 الثابت باألوراؽ بما يوجب نقضو .

 ( 22/12/2001جمسة  -ؽ 67لسنة  667)الطعف رقـ  
 (39س  – 24/5/1988جمسة  –ؽ  57سنة ل 7)الطعف رقـ 

  التطميؽ لمضرر . شرطو . توافر وقوع الضرر مف جانب الزوج دوف زوجتو
وأف تصبح العشرة مستحيمة بيف أمثاليا . ماىية ىذا الضرر. دخوؿ االتياـ بارتكاب 

 الجرائـ وتعدد الخصومات القضائية بينيما فى ذلؾ.

 ( 22/12/2002جمسة  -ؽ 67لسنة  667)الطعف رقـ  
 ( 27/10/1999جمسة  –ؽ  64لسنة  447)الطعف رقـ 

 (41س  -20/11/1990جمسة  –ؽ  59لسنة  22)الطعف رقـ
 (39س  -23/2/1988جمسة  –ؽ  52لسنة  25)الطعف رقـ 
 (44س –ؽ  60لسنة  128الطعف رقـ  -27/7/1993)نقض جمسة 
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  وأف تختار البقاء زجر القاضى الزوج . شرطو . أف تثبت الزوجة تعديو عمييا
 . 1929لسنة  25ؽ  6معو . ـ 

 (41س  -13/11/1990جمسة  -ؽ58لسنة  79)الطعف رقـ  

  ًفى الدخوؿ بزوجتو وقعوده عف معاشرتيا بسبب راجع إليو  تراخى الزوج عمدا
 ضرب مف اليجر يتحقؽ بو الضرر .

 (5/5/2001جمسة  -ؽ 66لسنة  583)الطعف رقـ 
 (9/12/2000جمسة  -ؽ 66لسنة  80الطعف رقـ )

 (47س  -8/1/1996جمسة  –ؽ  64لسنة  487الطعف رقـ )
 92الطعف رقـ ) (36س  -12/3/1985جمسة  –ؽ  54لسنة  45نقض الطعف رقـ )

 (18/12/1990جمسة  –ؽ  58لسنة 

  التراخى فى إتماـ الزوجية بسبب مف الزوج . درب مف دروب اليجر . النعى
مف  13و  12التحكيـ أو عدـ تطبيؽ المادتيف عمى الحكـ بعدـ اتخاذ إجراءات 

 فى شأف التطميؽ لغياب الزوج . ال أساس لو . عمة ذلؾ .  1929لسنة  25القانوف 

 (26/9/1995جمسة  –ؽ  61لسنة  233)الطعف رقـ  
 (41س  -18/12/1990جمسة  –ؽ  58لسنة  92)الطعف رقـ 

 ا وغير المدخوؿ دعوى التطميؽ لمضرر . سماعيا مف الزوجة المدخوؿ بي
بيا التفرقة بيف الزوجة المدخوؿ بيا وغير المدخوؿ بيا ال محؿ ليا . المناط فى 

 .1929لسنة  25ؽ  6التطميؽ . وقوع الضرر بالزوجة . ـ 

 (36س  -9/4/1985جمسة  –ؽ  54لسنة  90)نقض الطعف رقـ 
 (41س  -13/11/1990جمسة  –ؽ  58لسنة  79)نقض الطعف رقـ 
 (27/11/1995جمسة  –ؽ  62لسنة  53رقـ )نقض الطعف 

  إقامة الطاعنة دعوى تطميؽ لمضرر عمى سند مف اتياـ الطاعف ليا بارتكاب
عدة جرائـ . إىدار الحكـ المطعوف فيو بينة اإلثبات واعتباره بينة النفى أمر ثانوى 
 وعدـ تعويمو عمييا ورفضو الدعوى بثبوت أف ما استدؿ بو الحكـ عمى انتفاء الضرر
لـ يستمزمو القانوف وليس مف شأنو أف يؤدى بطريؽ المزـو إلى النتيجة التى انتيى 

 إلييا خطأ فى تطبيؽ القانوف وفساد فى االستدالؿ .
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 (39س  -23/2/1988جمسة  –ؽ  55لسنة  25)الطعف رقـ  

  1929لسنة  25لما كاف النص فى المادة السادسة مف المرسـو بقانوف 
لشخصية عمى أنو " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بيا بما ال ببعض أحكاـ األحواؿ ا

يستطاع معو دواـ العشرة بيف أمثاليا ، يجوز ليا أف تطمب مف القاضى التفريؽ 
… " وحينئذ يطمقيا القاضى طمقة بائنة إذا اثبت الضرر وعجز عف اإلصبلح بينيما 

بالضرر فى ىذا  عمى أف المقصود –وعمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة  –يدؿ 
المجاؿ ىو إيذاء الزوج زوجتو بالقوؿ أو الفعؿ إيذاء ال يميؽ بمثميا بحيث تعتبر 

وال ترى الصبر  المرآةمعاممة الزوج لزوجتو فى العرؼ معاممة شاذة ضارة تشكو منيا 
عمييا . وكاف النص لـ يحدد وسيمة إضرار الزوج بزوجتو والذى يخوليا الحؽ فى 

أف تستند فى التدليؿ عمى حصوؿ المضارة إلى كؿ أو بعض  طمب التطميؽ فميا
صور سوء المعاممة التى تمقاىا منو مف قبيؿ الضرب والسب واليجر وأف تضيؼ منيا 
فى مرحمة االستئناؼ ما لـ تطرحو أماـ محكمة الدرجة األولى دوف أف يعتبر ذلؾ 

ة ترتيب المحاكـ الشرعية مف الئح 321طمبا جديدًا مما يمتنع قبولو عمبًل بحكـ المادة 
ألف الطمب الجديد المعنى بنص ىذه المادة ىو ما يتغير بو موضوع الدعوى ، وال 
يتغير طمب التفريؽ بيف الزوجيف بسبب الضرر طبقًا لممادة السادسة المشار إلييا 
بتغير ما صدر عف الزوج مف فعؿ أو قوؿ تضررت منو زوجتو ، لما كاف ذلؾ وكانت 

قد استندت فى طمب تطميقيا مف الطاعف إلى نص المادة السادسة  المطعوف ضدىا
سالفة الذكر وضربت فى صحيفة دعواىا أمثمة مف صور سوء معاممتو ليا ثـ أضافت 
أماـ محكمة االستئناؼ دأبو عمى االعتداء عميػيا بالسب فأنو ال عمى الحكـ المطعوف 

 سب .فيو أف ىو اعتد فى قضائو بثبوت الضرر الحاصؿ مف ال

 (20/12/2001جمسة  -ؽ 67لسنة  667)الطعف رقـ 
 (18/3/2002جمسة  -ؽ 68لسنة  40الطعف رقـ )
 (14/2/2000جمسة  –ؽ  64لسنة  251الطعف رقـ )

نقض الطعف ) (37س  -23/12/1986جمسة  –ؽ  55لسنة  26نقض الطعف رقـ )
 (3/7/2004جمسة  –ؽ  72لسنة  800رقـ 

 1929لسنة  25لمادة السادسة مف القانوف رقـ يشترط لمتطميؽ لمضرر وفؽ ا 
إيذاء الزوج زوجتو بالقوؿ أو بالفعؿ إيذاء ال يميؽ بمثميا بحيث تعتبر معاممتو إياىا فى 

ذ كاف الحكـ  المرآةالعرؼ معاممة "شاذة" ضارة تشكو منيا  وال ترى الصبر عمييا ، وا 
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قد مضى عمى عقد  المطعوف فيو قد أسس قضاءه بالتطميؽ عمى قولو " حيث أنو
مف خمس سنوات ولـ يدخؿ بيا ، بؿ دب الخبلؼ بينيما واستحكـ  أكثرزواجيما 

عقب العقد مباشرة وامتد الخبلؼ المتشعب بينيما إلى ساحات المحاكـ بدعاوى طاعة 
ونفقة وغيرىا . ترى المحكمة . أف ىذه الزيجة لف يكتب ليا التوفيؽ عمى ما شرع اهلل 

صبحت بذلؾ الحياة الزوجية مستحيمة بيف الطرفيف أحمة ومودة و الزواج مف تواد ور 
وكاف ىذا الذى خمص إليو الحكـ ال يفيد إضرار الطاعف بزوجتو المطعوف عمييا عمى 
النحو السالؼ البياف ألنو بإقامتو دعوى الطاعة إنما يستعمؿ حقا خولتو إياه الشريعة 

 مما ال يعتبر بذاتو مف دواعى اإلضرار .

 (714ص –34س –ؽ48لسنة48الطعف رقـ -22/3/1983جمسة)نقض  
 (34س-1495ص-28/6/1983جمسة –ؽ 52سنة  50)نقض الطعف رقـ

  ًلنص المادة  تشريعياً  المعوؿ عميو فى مذىب المالكية باعتباره مصدرا
بشأف بعض أحكاـ األحواؿ  1929لسنة  25السادسة مف المرسـو بقانوف رقـ 

ف تطمب التفريؽ إذا ضارىا الزوج بأى نوع مف أنواع الشخصية . أنو يجوز لمزوجة أ
اإليذاء المتعمد سواء كاف إيجابيا كالتعدى بالقوؿ أو بالفعؿ أو سمبيا بيجر الزوج 

، ومف ثـ فإف ثبوت واقعة ىجر  لزوجتو ومنعيا مما تدعو إليو الحاجة الجنسية
 ريؽ .الطاعف لزوجتو المطعوف ضدىا فى الفراش تكفى وحدىا لمحكـ بالتف

 ؽ(47لسنة 15الطعف رقـ -31س –1009ص -2/4/1980)نقض جمسة 

  قدـ بيف مستندًاتو  –الزوج  –إذا كاف الثابت فى الدعوى أف المطعوف عميو
 –زوجتو  –مف مستشفى فينا عمؽ عميو بأف الطاعنة  إلى محكمة الموضوع تقريراً 

موقؼ الرجولة ، ألنو  حبيا ووقؼ منياأمنو قبؿ أف يعقد عمييا ، وأنو  كانت حامبلً 
كاف فى استطاعتو إال يتزوجيا ، كما قدـ شيادتيف مف رجاؿ الشرطة بالنمسا بأف 

عمى ادعائيا بأنيا لـ  الطاعنة كانت تقيـ معو قبؿ الزواج فى مسكف واحد ، وذلؾ رداً 
تدرس أخبلقو الدراسة الكافية قبؿ الزواج وقد تمسكت الطاعنة أماـ محكمة الموضوع 

لوعيده أماـ السفير  القذؼ الكائف مف المطعوف عميو فى حقيا كاف تنفيذاً  بأف ىذا
المصرى بالنمسا بأنو سيستخدـ كؿ وسيمة لمتشيير بيا لو أقامت دعوى بالطبلؽ ، 

الضرر بما ال يمكف معو استدامة العشرة . ولما كانت العبارات  إلثباتوأف ىذا يكفى 
لسالؼ البياف ال يستمزميا الدفاع فى القضية التى أوردىا المطعوف عميو عمى النحو ا
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التى رفعتيا عميو الطاعنة بطمب تطميقيا منو لمضرر وذلؾ أف مجرد قوؿ الطاعنة بأف 
فترة الخطبة كانت مف القصر بحيث لـ تسمح ليا بالتعرؼ عمى أخبلؽ المطعوف عميو 

، لـ يكف يستمـز ، كما أف رغبتو فى التدليؿ عمى حبو ليا ووقوفو منيا موقؼ الرجولة 
بأنيا كانت عمى عبلقة غير شرعية بو ، وحممت  أف يتيميا فى خمقيا وعفتيا مدعياً 

منو قبؿ الزواج ، لما كاف ذلؾ وكاف الحكـ المطعوف فيو قد انتيى إلى أف تمؾ 
نو يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القانوف بما إالعبارات يقتضييا حؽ الدفاع فى الدعوى ف

ذ ك اف الموضوع صالح لمفصؿ فيو وكاف ما نسبو المطعوف عميو إلى يوجب نقضو . وا 
الطاعنة عمى الوجو المتقدـ ينطوى عمى مضارة ال يمكف مع وجودىا استدامة العشرة 

نو يتعيف القضاء بتطميؽ الطاعنة مف المطعوف عميو طمقة بائنة لمضرر إبينيما ، ف
 . 1929ة لسن 25عمبًل بحكـ المادة السادسة مف المرسـو بقانوف 

 ؽ( 38لسنة 16الطعف رقـ-25س -979ص -5/6/1974)نقض جمسة  

  إذا كاف البيف مف تقريرات الحكـ المطعوف فيو أنو استقى مف أقواؿ شاىدى
المطعوف عمييا ومف أقواؿ أحد شاىدى الطاعف نفسو ، أنو عمى الرغـ مف مرور زىاء 

بيا ، أو يمكنيا مف االستقرار  أربع سنوات عمى إبراـ الزواج ، إال أف الطاعف لـ يدخؿ
إذا ىو أمر ال دخؿ ليا فيو ،  فى حياة زوجية ، بما ترتب عميو ضرر محقؽ بيا ،

فى إتماـ الزوجية بسبب مف  ومف واجبو توفير المسكف الشرعى، وكاف التراخى عمداً 
بمغ أالزوج يعد ضربا مف ضروب اليجر ، ألف استطالتو تناؿ مف الزوجة وتصيبيا ب

، ومف شأنو أف يجعميا كالمعمقة فبل ىى ذات بعؿ وال ىى مطمقة وكاف المناط  الضرر
فى التطميؽ بسبب الضرر ىو وقوعو فعبًل ، وال يمنع مف التطميؽ توقع زوالو أو 
محاولة رأبو طالما قد صادؼ الضرر محمو وحاؽ بالزوجة معقباتو ، وكاف الثابت مف 

وأنيا أقامت دعواىا  21/9/1972أبـر فى  األوراؽ أف زواج الطاعف بالمطعوف عمييا
أى  21/6/1976نو ال يغنى الطاعف التذرع باستئجاره شقة بتاريخ إف 18/1/1975فى 

 فى تاريخ الحؽ لتحقؽ اإلضرار وشكوى الزوجة منو . 

 ؽ(47لسنة14الطعف رقـ –30س – 906ص –21/3/1979)نقض جمسة

  ف ساقت إذا كاف البيف مف صحيفة الدعوى االبتدائية أف المطعوف عمييا وا 
فييا بعض صور المعاممة التى تمقاىا مف الطاعف وضربت عمى ذلؾ أمثمة مف قبيؿ 
اليجر واالمتناع عف اإلنفاؽ واإلىانة عمى مسمع مف الزمبلء إال أنيا فى طمباتيا 

 أنفةالختامية اقتصرت عمى الحكـ بتطميقيا بائنًا بالتطبيؽ ألحكاـ المادة السادسة 
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مما مفاده أنيا جعمت مف اإلضرار سببًا لمتفريؽ بينيما ، ومف ثـ فبل تثريب  اإلشارة
عمى محكمة الموضوع أف ىى ضربت صفحا عف األمثمة التى عددتيا المطعوف عمييا 
طالما وجدت مف وقائع الدعوى عناصر تتحقؽ بيا المضارة وفؽ حكـ المادة التى 

 أقيمت الدعوى باالستناد إلييا .

 (28س  – 1644ص  – 9/11/1977)نقض جمسة  

  ببعض  1929لسنة  25مؤدى نص المادة السادسة مف المرسـو بقانوف
أحكاـ األحواؿ الشخصية ، أف الشارع أوجب كى يحكـ القاضى بالتطميؽ أف يكوف 
الضرر أو األذى واقعاف مف الزوج دوف الزوجة ، وأف تصبح العشرة بيف الزوجيف 

و أد بالضرر فى ىذا المجاؿ إيذاء الزوج لزوجتو بالقوؿ مستحيمة بيف أمثاليما ، ويقص
بالفعؿ إيذاء ال يميؽ بمثميا بحيث تعتبر معاممة الزوج لزوجتو فى العرؼ معاممة شاذة 

وال ترى الصبر عمييا ، ومعيار الضرر الذى ال يستطاع معو  المرآةضارة تشكو منيا 
ىو معيار  –ء ىذه المحكمة وعمى ما جرى بو قضا –دواـ العشرة ، ويجيز التطميؽ 

 شخصى ال مادى يختمؼ باختبلؼ البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع . 

 (28س  -1644ص  -9/11/1977)نقض جمسة  

  االستئناؼ . أثره . إعادة الدعوى إلى الحالة التى كانت عمييا قبؿ صدور
المنطبقة  –ئحة شرعية ال 317الحكـ المستأنؼ بالنسبة لما رفع عنو االستئناؼ . ـ 

إقامة الطاعنة دعوى التطميؽ لمضرر مستندة إلى ثبلث صور مف  –عمى الدعوى 
الضرر ىى تعدى المطعوف ضده عمييا بالقوؿ والفعؿ ، وىجره ليا ، وعدـ إنفاقو 

قضاء الحكـ المطعوف فيو بإلغاء الحكـ المستأنؼ القاضى بالطمبات ورفض  –عمييا 
دوف بحث باقى صور الضرر التى لـ تتحدث عنيا الطاعنة  الدعوى النتفاء اليجر

. قصور .  مع عدـ ثبوت تنازؿ الطاعنة عنيا صراحة أو ضمناً  صراحة أو ضمناً 
عمة  - نقض الحكـ مع اإلحالة . عدـ التزاـ محكمة الموضوع بالتصدى لمموضوع

أو عدـ قضاء الحكـ المطعوف فيو بفسخ عقد الزواج أو بطبلف الطبلؽ  -ذلؾ 
 التطميؽ . 

 ( 25/12/2001جمسة  -ؽ 64لسنة  248)الطعف رقـ  
 (26/6/2000جمسة  –ؽ  65لسنة  482)الطعف رقـ 
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 حؽ التأديب الشرعى المعبر عنو بالضرائب فى اآلية الكريمة " والبلتى 
تخافوف نشوزىف فعظوىف واىجروىف فى المضاجع واضربوىف فإف أطعنكـ فبل تبغوا 

واليجر فى  –يمجأ إليو إال بعد سموؾ سبيؿ الموعظة الحسنة  " وال عمييـ سبيبلً 
المضاجع باعتباره الوسيمة واألخيرة لئلصبلح ، والرأى فيو أف يقتصر مجالو حالة 

عف  المرآةانحراؼ البيئة وغمبة األخبلؽ الفاسدة ، وال يباح إال إذا رأى الرجؿ أف رجوع 
د وأشبو بالحبلؿ المكروه ، وتقديره نشوزىا يتوقؼ عميو ، فيو منوط بالضرورة األش

ذ انتيى الحكـ إلى أف اعتداء الطاعف عمى  بيذه المثابة متروؾ لقاضى الموضوع ، وا 
المطعوف عمييا بالطريؽ العاـ وانفراط عقدىا وتمويث مبلبسيا وتجمير المارة حوليا 

المتداعياف  فيو تجاوز لحؽ التأديب الشرعى بمراعاة البيئة التى ينتمى إلييا الخصيماف
 نو ال سمطاف عميو فى ذلؾ طالما كاف استخبلصو سائغا .إف

 ( 21/4/2001جمسة  -ؽ 66لسنة  518)الطعف رقـ  
 (28س  – 1644ص  – 9/11/1977)نقض جمسة 

  لسنة  25يشترط لمحكـ بالتطميؽ لمضرر وفؽ المادة السادسة مف القانوف رقـ
زوج دوف الزوجة ، وأف تصبح العشرة توافر وقوع الضرر أو األذى مف جانب ال 1929

مستحيمة بيف أمثاليما ، ولما كاف الضرر ىو إيذاء الزوج لزوجتو بالقوؿ أو بالفعؿ 
ويدخؿ فى ذلؾ التشيير بارتكاب إحدى الجرائـ وكاف البيف أف محكمة الموضوع 

جريمة اإلجياض  ذىبت إلى أف الطاعف شرع فى التبميغ ضد المطعوف عمييا بمقارفة
و لـ يثبت مف التحقيقًات التى أجريت أنيا كانت حامبل وتخمصت مف حمميا ، وأف وأن

تقرير مفتش الصحة ال يفيد الجـز بحدوث إجياض لما قرره مف أف الظواىر التى 
أسفر الكشؼ عنيا توجد فى سائر السيدات البلتى سبؽ ليف الوالدة ، وأنو لـ ينتج عف 

ذلؾ أف الطاعف كاف يستيدؼ اإلضرار ىذا التبميغ أية معنيات واستخمص مف 
بالمطعوف عمييا بحيث ال تدـو العشرة بينيما وكاف ليذا القوؿ معينو مف األوراؽ فإف 
 ىذا االستخبلص يقـو عمى أسباب سائغة ويكوف النعى فى الحكـ عمى غير أساس .

 ؽ( 45 لسنة 4 الطعف رقـ - 1636ص - 24/11/1976 )نقض جمسة

 ى غير موضع الحرث . يشكؿ ضررًا ال تستقيـ بو إتياف الزوج زوجتو ف
الحياة الزوجية ويوجب التفريؽ عند ثبوتو . فى معنى المادة السادسة مف القانوف رقـ 

 . 1929لسنة  25

 ؽ( 45 لسنة 19 الطعف رقـ –1516ص  - 3/11/1976)نقض جمسة 
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  الذى قضى بتطميؽ المطعوف عمييا مف  –متى كاف الحكـ المطعوف فيو
عف قد أقاـ قضاءه عمى ثبوت الضرر الحاصؿ مف الضرب واإليذاء وكانت ىذه الطا

الدعامة قد استقامت وتكفى وحدىا لحمؿ الحكـ فإف النعى عمى الحكـ فيما أورده مف 
ىذا النعى  –أف شؾ الزوج فى زوجتو لعبلقتيا بابف عميا يعتبر ضررًا يجيز تطميقيا 

 عمى فرض صحتو يكوف غير منتج .

 – 17/11/1971ونقض جمسة  9/3/2002جمسة  -ؽ 68لسنة  732رقـ )الطعف 
 ؽ( 38لسنة  26الطعف رقـ -22س– 917ص 

  إذا كاف الثابت فى الدعوى أف المطعوف عمييا أقامتيا طالبة التطميؽ لمضرر
، وكاف البيف مف مدونات الحكـ  1929لسنة  25وفؽ المادة السادسة مف القانوف رقـ 

أنيما قد بنيا قضاءىما ليذا السبب  مطعوف فيو المؤيد لو استئنافياً والحكـ ال االبتدائي
عمى سند مما لحقيا مف مضارة مردىا إلى تعمد الطاعف عدـ إيفائيا معجؿ صداقيا 
رغـ أنو مثبت بالعقد بقاءه فى ذمتو ، ورغـ اإلدالء بذلؾ عند استجوابو أماـ محكمة 

د تركيا معمقة رغـ أنيا شابة يخشى أوؿ درجة ثـ فى صفحة االستئناؼ وأنو بذلؾ ق
عمييا مف الفتنة ، وأنو لو كاف يريدىا حقا لبادر بدفع الصداؽ المستحؽ ليا ، وفاء 
مف ىذا الزوج لزوجتو وىو ما يعد مف أشد ضروب الضرر الذى يناؿ منيا سواء كاف 

ىا ، منو أو بفعؿ سمبى باالمتناع عف الوفاء بالتزاماتو نحو  إيجابيعف فعؿ  ناجماً 
فيكوف واقعا بسبب منو ال منيا ، وكاف ال مساغ لما يذىب إليو الطاعف مف إبداء 
استعداده أماـ محكمة الموضوع لدفع معجؿ صداؽ جديد رغـ ادعائو لسداده الحاؿ 
منو المثبت فى وثيقة الزواج خبلفًا لما انتيى إليو الحكـ ألف المناط فى التطميؽ بسبب 

 ال يمنع منو زوالو أو محاولة محوه طالما قد وقع فعبًل .الضرر ىو تحقؽ وقوعو ، و 

 ؽ( 48لسنة19الطعف رقـ -30س -588ص -21/2/1979)نقض جمسة 

  عدـ تمسؾ الطاعف أماـ محكمة الموضوع بأف الضرب الذى وقع منو عمى
زوجتو المطعوف ضدىا مما يدخؿ فى حدود التأديب المباح شرعًا مؤداه . عدـ جواز 

 رة أماـ محكمة النقض . عمة ذلؾ . كونو سبب قانونى يخالطو واقع .إثارتو ألوؿ م

 (9/2/2002جمسة  -ؽ 68لسنة  139)الطعف رقـ 
 8/7/1996جمسة  –ؽ  62لسنة  257الطعف رقـ )

 (42س  – 11/6/1991جمسة  –ؽ  59لسنة  29الطعف رقـ )
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 ماىيتو 1929لسنة  25ؽ .  6. ـ اليجر المحقؽ لمضرر الموجب لمتفرؽ . .
الغيبة عف بيت الزوجة مع اإلقامة فى بمد واحد . اختبلفو عف التطميؽ لمغيبة 

 ، مثاؿ . 1929لسنة  25ؽ  13و  12بشرائطيا . المادتاف 

 (1495ص -34س -28/6/1983جمسة  –ؽ  52لسنة  50)الطعف رقـ 
 (27/1/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  103)الطعف رقـ 

 ف الزوج دوف الزوءة .. وم يتعيف أف يكوف الضرر مقصوداً 

  ببعض  1929لسنة  25اإلضرار الذى تعنيو المادة السادسة مف القانوف
يشترط فيو أف  –وعمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة  –أحكاـ األحواؿ الشخصية 

 . أو سمبياً  سواء كاف اإلضرار إيجابياً  مف الزوج ومتعمداً  يكوف مقصوداً 

 ( 11/6/2001جمسة  -ؽ 66لسنة  640)الطعف رقـ 
 ؽ(47لسنة  14الطعف رقـ –30س –906ص –21/3/1979)نقض جمسة

  وجوب أف يكوف مقصودا مف الزوج سواء  29لسنة  25ؽ  6األضرار . ـ .
 قاضى الموضوع . تااطبلقكاف إيجابيا أو سمبيا . تقدير الدليؿ بشأنو مف 

 (28/1/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  78)الطعف رقـ  

  شرطو . ثبوت  1929لسنة  25مف ؽ  6ر . ـ الحكـ بالتطميؽ لمضر .
إضرار الزوج بزوجتو بما ال يستطاع معو دواـ العشرة ، وأف يعجز القاضى عف 

 اإلصبلح بينيما وأف يكوف الضرر واألذى مف الزوج دوف زوجتو .

 (23/3/2002جمسة  -ؽ 68لسنة  733)الطعف رقـ  
 (27/1/1997جمسة  –ؽ  62لسنة  107الطعف رقـ )
 (28/12/1998جمسة  –ؽ  64لسنة  101لطعف رقـ ا)

  شرطو . أف يكوف الضرر  1929لسنة  25مف ؽ  6الحكـ بالتطميؽ . ـ .
 واألذى واقعا مف الزوج دوف الزوجة .

 (27/5/1996جمسة  –ؽ 65لسنة  479)الطعف رقـ  

  أنو كى يحكـ القاضى  1929لسنة  25مفاد المادة السادسة مف القانوف رقـ
مف الزوج دوف الزوجة ، ويتعيف  ؽ يتعيف أف يكوف الضرر أو األذى واقعاً بالتطمي
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لمقوؿ بأف استمرار الشقاؽ مجمبة لمضرر تبيح لمزوجة طمب التطميؽ أف تبحث دواعيو 
ذ أطمؽ الحكـ القوؿ واتخذ مف استمرار الشقاؽ ومف إسكاف  ومعرفة المتسبب فيو ، وا 

و سببًا تحقؽ بو ػمغادرة المطعوف عمييا ل الطاعف زوجتو األولى بمسكف الزوجية بعد
 التسبيب . نو يكوف قاصراً إالضرر الموجب لمتطميؽ ، ف

 ؽ(47لسنة  5الطعف رقـ– 30س-798ص  –14/3/1979)نقض جمسة 

  شرطو . أف  1929لسنة  25مف ـ بؽ  6الحكـ بالتطميؽ لمضرر . ـ .
المحكمة إلى تقرير يكوف الضرر واألذى واقعا مف الزوج دوف الزوجة . استناد 

الحكميف فى غير الحاالت التى يتعيف فييا الحكـ بمقتضاه رغـ خموه مف الدليؿ عمى 
 قياـ ىذا الشرط . خطأ وفساد وقصور.

 (13/1/1997جمسة  –ؽ  62لسنة  270)الطعف رقـ  

  عودة الزوجة إلى مسكف الزوجية بعد وقوع الضرر . ال سقط حقيا فى طمب
 التطميؽ .

 (14/4/2001جمسة  -ؽ 66لسنة  459قـ )الطعف ر  
 (28/1/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  82الطعف رقـ )

 
 يكفى ثبوت وقوع الضرر لمرة واحدة

  نوع  أيالمقرر فى فقو المالكية أف لمزوجة طمب التطميؽ إذا أوقع الزوج بيا
و دواـ مف أنواع اإليذاء بالقوؿ أو الفعؿ الذى ال يكوف عادة بيف أمثاليا وال يستطاع مع

العشرة بينيما ، وأنو ال يشترط إلجابتيا إلى طمبيا وفؽ المشيور عندىـ أف يتكرر 
إيقاع األذى بيا بؿ يكفى لذلؾ أف تثبت أف زوجيا أتى معيا ما تتضرر منو ولو لمرة 
واحدة . وكاف تقدير عناصر الضرر مما تستقؿ بو محكمة الموضوع ما دامت قد 

، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد خمص إلى أف  ةأقامت قضاءىا عمى أسباب سائغ
تعديا بالفعؿ والقوؿ وقع مف جانب الطاعف عمى زوجتو المطعوف ضدىا عمى مرأى 
ومسمع مف شاىدييا عمى النحو الثابت بأقواليا وأف ذلؾ مما يتوافر بو ركف الضرر 

مف  المبرر لمتطميؽ بالنظر إلى حالة المطعوف ضدىا وكونيا زوجة عاممة عمى قدر
، فإف النعى عميو بالخطأ فى تطبيؽ  التعميـ والثقافة وىى أسباب سائغة تكفى لحممو

 القانوف والفساد فى االستدالؿ يكوف عمى غير أساس .
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لسنة  581ونقض الطعف رقـ  29/9/2001جمسة  -ؽ 67لسنة  247)الطعف رقـ 
جمسة  –ؽ  64لسنة  401ونقض الطعف رقـ  22/12/2001جمسة  -ؽ 66

ؽ ونقض  63لسنة  82الطعف رقـ  -28/1/1997ونقض جمسة  30/11/1998
-31/3/1981ونقض جمسة –ؽ  57لسنة  44الطعف رقـ  -22/11/1988جمسة 

 (1989ص-ؽ  50لسنة  37الطعف رقـ 
 
 إثجـــبتّ

 رجح األقواؿ فى مذىب أبى حنيفة التطميؽ لمضرر . وجوب إثباتو طبقًا أل
مف الئحة ترتيب المحاكـ الشرعية  280لمادة رغـ أنو منقوؿ مف مذىب مالؾ . ا

 البينة تكوف مف رجميف أو رجؿ وامرأتاف .

 (20/1/1998جمسة  –ؽ  63لسنة  300)الطعف رقـ 
 (42س  – 11/6/1991جمسة  –ؽ  59لسنة  36الطعف رقـ )

 (24/2/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  62الطعف رقـ )
 (36س  -16/4/1985جمسة  –ؽ  54لسنة  1نقض الطعف رقـ )

 (17/1/1989جمسة  –ؽ  65لسنة  73نقض الطعف رقـ )
الطعف رقـ ) (40س  -17/1/1989جمسة  –ؽ  56لسنة  118نقض الطعف رقـ )

 (8/7/1996جمسة  –ؽ  62لسنة  178

  محكمة الموضوع ليا السمطة فى تقدير دواعى الفرقة وأدلة الدعوى والترجيح
خر . طالما لـ تخرج بتمؾ األقواؿ إلى غير ما بيف البينات واألخذ بأقواؿ شاىد دوف اآل

يؤدى إليو مدلوليا . حسبيا أف تبيف الحقيقة التى اقتنعت بيا وأف تقيـ قضاءىا عمى 
أسباب سائغة تكفى لحممو . النعى عمييا فى ذلؾ. جػدؿ فى سمطتيا فى تقدير األدلة 

 . عدـ جواز إثارتو أماـ محكمة النقض .

 (13/12/1999جمسة  –ؽ  65لسنة  348)الطعف رقـ  

 والترجيح بيف البينات استظيار  تقدير أقواؿ الشيود واستخبلص الواقع منيا .
واقع الحاؿ ووجو الحؽ فييا وعناصر الضرر. مف سمطة محكمة الموضوع. ما دامت 
قد أقامت قضاءىا عمى أسباب سائغة . المنازعة فى ذلؾ . جدؿ فيما ليا مف سمطة 

 أدلة الدعوى. ال يجوز إثارتو أماـ محكمة النقض . فيـ الواقع وتقدير
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 (27/1/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  103)الطعف رقـ  

  الشيادة بالتسامع . عدـ قبوليا فى إثبات أو نفى مضاره أحد الزوجيف مف
 اآلخر. البينة عنيا شيادة أصيمة مف رجميف عدليف أو مف رجؿ وامرأتيف عدوؿ.

 (9/3/2002جمسة –ؽ  68لسنة  415)الطعف رقـ 
 (17/1/2000جمسة  –ؽ  65لسنة  345الطعف رقـ )

 (42س  – 17/12/1991جمسة  –ؽ  58لسنة  97الطعف رقـ )
 (14/4/1997جمسة  –ؽ  64لسنة  391)الطعف رقـ 

  الشيادة بالتسامع . ال تصح فى التطميؽ لمضرر . مخالفة ذلؾ . خطأ فى
 تطبيؽ القانوف .

 (18/3/2002 جمسة–ؽ 68لسنة  465 )الطعف رقـ
 (16/3/1998جمسة  –ؽ  64 لسنة 198الطعف رقـ )
 (17/1/2000جمسة –ؽ  65 لسنة 345الطعف رقـ)
 (26/6/2000جمسة -ؽ 65لسنة  509الطعف رقـ )

 (41س -22/1/1991جمسة  – ؽ 60لسنة 146الطعف رقـ )
 (14/4/1997جمسة – ؽ 64 لسنة 391الطعف رقـ)

 اعية . دفاع قانوف يخالطو واقع . عدـ جواز النعى عمى الشيادة بأنيا سم
 إثارتو ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض .

 (17/3/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  135)الطعف رقـ  

  ًأو سماعاً  األصؿ فى الشيادة معاينة الشاىد محؿ الشيادة بنفسو عينا  .
 التطميؽ لمضرر . ال تصح فيو الشيادة بالتسامع .

 (9/3/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  542)الطعف رقـ 
 (28/6/1999جمسة  –ؽ  65لسنة  73الطعف رقـ )

 (42س  -30/7/1991جمسة  –ؽ  59لسنة  63الطعف رقـ )
 (7/4/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  191الطعف رقـ )
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  الشيادة عمى التطميؽ لمضرر . ال تصح بالتسامع . وجوب معاينة الشاىد
دة الشاىد آثار الضرب عمى وجو الطاعنة . مشاى أو سماعاً  محؿ الشيادة بنفسو عيناً 

وعدـ مشاىدتو المطعوف ضده بضربيا أو سمعو يسبيا .. أثره عدـ اكتماؿ نصاب 
 الشيادة .

 (27/3/2000جمسة  –ؽ  65لسنة  411)الطعف رقـ  
 (42س  -11/6/1991جمسة  –ؽ  59لسنة  36)الطعف رقـ 

  ادة وجوب معاينة أف األصؿ فى الشي –فى قضاء ىذه المحكمة  –المقرر
فى  أو سماعاً  لـ يعاينو عيناً  ءبشيالشاىد محؿ الشيادة بنفسو فبل يجوز أف يشيد 

غير األحواؿ التى تصح فييا الشيادة بالتسامع وليس مف بينيا الشيادة فى التطميؽ . 
لما كاف ذلؾ ، وكاف البيف مف األوراؽ أف شاىدى المطعوف ضدىا لـ يشاىدا وقائع 

ردت بأقواليما ، إذ قررا أنيما عمما بيا منيا ، فتكوف شيادتيما سماعية الضرر التى و 
ذ عوؿ الحكـ المطعوف فيو عمييا فى قضائو ، فأنو  ال تقبؿ فى دعوى التطميؽ ، وا 
يكوف معيبًا بفساد فى االستدالؿ جره إلى الخطأ فى تطبيؽ القانوف ، بما يوجب نقضو 

لتطميؽ ، فيتعيف الفصؿ فى الموضوع عمبًل ولما كاف الحكـ المطعوف فيو صادرًا با
 . 2000لسنة  1مف القانوف رقـ  63بالفقرة الثالثة مف المادة 

( 26/6/2000جمسة  –ؽ  65لسنة  509)الطعف رقـ    

  لما كاف مف المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أف الشيادة بالتسامع ال تقبؿ
يؽ الزوجة عمى زوجيا وأف شرعًا فى إثبات أو نفى وقائع اإلضرار المبيحة لتطم

لقاضى الموضوع السمطة التامة فى بحث الدالئؿ والمستندًات المقدمة لو وفى موازنة 
مما لو  بعضيا بالبعض اآلخر وترجيح ما يطمئف إليو منيا واستخبلص ما يراه سائغاً 

أصؿ ثابت فى األوراؽ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد أقاـ قضاءه برفض الدعوى 
" إال أف الشاىد الثانى لـ يشيد واقعة اعتداء المستأنؼ عمى المستأنؼ  عمى قولو

نما جاءت شيادتو سماعية نقبلً  عنيا عندما أوردت لو وىى فى  ضدىا وقتذاؾ وا 
طريقيا إلى رسـ لئلعبلف اعتداء وقع عمييا مف المستأنؼ . ومف ثـ فإف الشيادة التى 

تبمغ النصاب المقرر شرعًا . ومف  تقدمت مف جانب المستأنؼ ضدىا تكوف قاصرة لـ
ثـ فإف المحكمة ال تعوؿ عمى تمؾ البينة الناقصة وتمفت عنيا . وتكوف المستأنؼ 
ضدىا عاجزة عف إثبات دعواىا بيذا الطريؽ ، ىذا مف ناحية ومف ناحية أخرى فإف 
المحكمة الحظت فى المستندًات التى قدمت أماـ محكمة أوؿ درجة وثبتت تفصيميا 
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ب حكميا أف المستأنؼ قدـ صورة ضوئية إلنذار معمف لممستأنؼ ضدىا فى بأسبا
يدعوىا فيو لمدخوؿ فى طاعتو بالمسكف المعد ليذا الغرض بناحية وراؽ  13/2/1980

حتى  11/1978مبابة . وال شؾ أف الفترة مف وقت العقد الحاصؿ فى إالحضر مركز 
ؽ وتعذر وجود المسكف وما يعاينو ليست بعيدة األمد إنما تتف 13/2/1980اإلنذار فى 

األفراد مف صعوبة فى ىذا المضمار فضبًل عف أف المستأنؼ ضدىا لـ تعترض عمى 
ىذا اإلنذار" .. وكاف يبيف مف ىذا الذى أورده الحكـ أنو واجو دفاع الطاعنة فأطرح ما 
قدمتو مف بينة لعدـ توافر نصابيا الشرعى واستخمص بأسباب سائغة أف عدـ دخوؿ 

لمطعوف عميو بيا فى الفترة التى استغرقيا إعداد مسكف الزوجية كاف لو ما يبرره ا
ورتب عمى ذلؾ قضاءه برفض الدعوى النتفاء الضرر الموجب لمتطميؽ ، فإف 
المحكمة متى أقامت بذلؾ الحقيقة التى استخمصتيا عمى ما يقيميا ال تكوف بعد ممزمة 

ألف قياـ ىذه الحقيقة فيو الرد الضمنى  بأف تتعقب كؿ حجة وترد عمييا استقبلالً 
المسقط لكؿ حجة تخالفيا . لما كاف ذلؾ فإف النعى عمى الحكـ بالقصور يكوف عمى 

 غير أساس.

 ( 35س  –ؽ  52لسنة  47الطعف رقـ  -13/3/1984)نقض جمسة  
 (37س  – 25/3/1986جمسة  –ؽ  55لسنة  4)والطعف رقـ 

 ف كاف الراجح فى فقو الحنفية ا لواجب الرجوع إليو فى نطاؽ الدعوى عمبًل وا 
مف الئحة ترتيب المحاكـ الشرعية وعمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة  280بالمادة 

أف شيادة التسامع ال تقبؿ إال فى بعض األحواؿ وليس منيا التطميؽ لمضرر ، ولئف 
ات جاءت كاف البيف مف األوراؽ أف أقواؿ الشاىديف الثانى والثالث مف شيود اإلثب

سماعية فبل تكوف مقبولة مما ال يتوافر بو نصاب الشيادة المقرر شرعًا فى خصوص 
الوقائع المشيود عمييا إال أنو لما كانت المطعوف عمييا قد ساقت باإلضافة إلى ىذه 
الوقائع واقعة أخرى وىى تشيير الطاعف بيا وطعنو فى عرضيا واستدلت عمييا بما 

سبابو بالحكـ المطعوف فيو قد بتدائى المؤيد ألالف الحكـ اقدمتو مف مستندًات ، وكا
اعتد بيذه الواقعة عمى توافر اإلضرار الموجب لمتطميؽ و أقاـ عمييا قضاءه بقولو : 

فضبًل عف أف البيف مف األوراؽ أف المدعى عميو )الطاعف( رمى المدعى عمييا  "…
د أف عيف بالذات شخصا )المطعوف عمييا( واتيميا فى سموكيا وعرضيا وعفتيا بع

. وكؿ مف الزوجيف مستواىما االجتماعى مرتفع قاؿ أف المدعية عمى عبلقة بو .
وبيئتيما طيبة ويعتبر إساءة بالغة لممدعية بما ال يميؽ بأمثاليا ويكوف المدعى عمييا 
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يبيح ليا شرعًا أف تطمب التطميؽ .. وكاف ىذا الرأي الذى  ضراراً قد أضر بالمدعية 
الثابت فى األوراؽ ويكفى لحمؿ قضاءه بالتطميؽ فإف تعيبو فى  أصموالحكـ لو أورده 

ذ  الدعامة األخرى المستمدة مف أقواؿ شيود المطعوف عمييا يكوف غير منتج . وا 
استوفى الحكـ بذلؾ الدليؿ عمى أف اإلساءة كانت مف جانب الطاعف وأقاـ قضاءه فى 

لضمنى المسقط لما ساقو الطاعف مف ىذا الخصوص عمى أسباب سائغة فييا الرد ا
دفاع وقدمو مف مستندًات فإف النعى عميو بالخطأ فى تطبيؽ القانوف والقصور فى 

 التسبيب يكوف عمى غير أساس .

ؽ ونقػض جمسة  53لسنة  46الطعف رقـ  -11/3/1984)نقض جمسة 
 (798ص  -14/3/1979ونقض جمسة  – 196ص  -25/4/1979

  لبعض فى المذىب الحنفى . مقبولة . فيما عدا الفرع شيادة القرابات بعضيـ
 واألصؿ لفرعو أو أحد الزوجيف لصاحبو . ألصمو

 (23/12/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  406)الطعف رقـ 
 (28/1/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  78الطعف رقـ )
 (28/3/1995جمسة  –ؽ  61لسنة  154الطعف رقـ )

  المدعى عميو بعد ذلؾ يميف المدعى إقامة المدعى البنية عمى دعواه . طمب
 .عمى أنو محؽ فى دعواه . غير مقبوؿ . عمو ذلؾ 

 (2004/  1/  24جمسة  –ؽ  64لسنة  42نقض الطعف رقـ ) 

  إذا كاف الحكـ المطعوف فيو قد استخمص فى حدود سمطتو التقديرية قصور
أف يعرض بعد نو ال حاجة بو إلى إبينة الطاعف عف إثبات دعواه مما يكفى لقضاءه ف

برمتو عمى غير  –كاف الرأى فيو  وأياً  –ذلؾ لبينة النفى ويكوف تعييب الطاعف ليا 
 أساس .

 (37س  -3/6/1986جمسة  –ؽ  55لسنة  57)نقض الطعف رقـ  

  مف األصوؿ المقررة فى المذىب الحنفى تحقؽ عدالة الشاىد , ما لـ يقـ"
لشاىد مرده وجداف القاضى وشعوره , الدليؿ عمى غير ذلؾ وأف االطمئناف إلى صدؽ ا

فبل يمـز إبداء أسباب اطمئنانو , وأف الشيادة عمى ما ثبت حكمة بنفسو مف قوؿ أو 
 فعؿ تكوف مقبولة ممف عاينو سمعًا أو مشاىدة متى وافقت الدعوى .
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 (2005/  3/  21جمسة  –ؽ  72لسنة  822)الطعف رقـ 

  ى ما يثبت حكمو بنفسو مف قوؿ عم –المقرر فى المذىب الحنفى أف الشيادة
ذ كاف البيف  أو فعؿ تكوف مقبولة ممف عاينو سمعا أو مشاىدة متى وافقت الدعوى ، وا 
مف التحقيؽ الذى أجرتو محكمة أوؿ درجة أف أقواؿ شاىدى المطعوف عمييا اجتمعت 
عمى أف الطاعف ضربيا وسبيا عمى مرأى ومسمع منيما مما تكوف معو شيادتيا إذ 

مى وقائع حدثت فى حضرتيما وعايناىا سمعا ومشاىدة قد استوفت شروط انصبت ع
 صحتيا شرعًا .

 (37س  -11/2/1986جمسة  –ؽ  52لسنة  46)الطعف رقـ 
 (37س  -25/2/1986جمسة  –ؽ  54لسنة  11)الطعف رقـ 

  مف األصوؿ المقررة فى المذىب الحنفى تحقؽ عدالة الشاىد , ما لـ يقـ
وأف االطمئناف إلى صدؽ الشاىد مرده وجداف القاضى وشعوره , الدليؿ عمى غير ذلؾ 

فبل يمـز إبداء أسباب اطمئنانو , واف الشيادة عمى ما ثبت حكمو بنفسو مف قوؿ أو 
 فعؿ تكوف مقبولة ممف عاينو سمعًا أو مشاىدة متى وافقت الدعوى .

 (21/3/2005جمسة  –ؽ  72لسنة  822)الطعف رقـ 

 أنو  –وعمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة  –لحنفى مف المقرر فى الفقو ا
فإف اختبلؼ الشاىديف فى الزماف والمكاف ال يمنع مف  إذا كاف المشيود بو قوال محضاً 

 قبوؿ شيادتيما .

 (12/1/2002جمسة –ؽ  67لسنة  635)الطعف رقـ  
 (15/2/1999جمسة  –ؽ  64لسنة  499)الطعف رقـ 

 التى ترفع طبقًا لممادة السادسة مف المرسـو  مناط الحكـ بالتطميؽ فى الدعوى
ىو ثبوت الضرر بما ال يستطاع معو دواـ العشرة وعجز  1920لسنة  25بقانوف رقـ 

المحكمة عف اإلصبلح بيف الزوجيف وكانت البينة فى ىذه الدعوى وعمى أرجح األقواؿ 
حكمة يجب أف تكوف مف رجميف أو رجؿ وامرأتيف وكانت م –مف مذىب أبى حنيفة 

الموضوع تستقؿ بتقدير عناصر الضرر وتصويره بما يجعؿ دواـ العشرة مستحيبًل ما 
دامت استندت إلى أدلة مقبولة وكاف الحكـ المطعوف فيو بعد أف عرض فى أسبابو 



9

241 

ألقواؿ أربعة مف شيود اإلثبات الذيف سمعت أقواليـ فى االستئناؼ ، قد خمصت مما 
ت بيف  الخبلفاتليف فى محضر التحقيؽ مف كثرة اتفقت عميو رواية الشاىديف األو 

الزوجيف واعتداء الطاعف عمى المطعوف ضدىا بالسب بألفاظ نابية وردت فى 
المحضر والحكـ إلى ثبوت الضرر بما يستحيؿ معو استدامة العشرة ، وىو مف الحكـ 
استخبلص سائغ لو مأخذه مف األوراؽ وعمى سند مف بينة موافقة لمدعوى واكتمؿ 

 صابيا الشرعى بما يكفى لحمؿ قضاءه بالتطميؽ .ن

 (37س  -23/12/1986جمسة  –ؽ  55لسنة  26)نقض الطعف رقـ  

 ده ػد توافقت عمى إيقاع المطعوف ضػيادة شاىدى الطاعنة قػثبوت أف ش
ر ركف الضرر المبيح لمتطميؽ . ػو . مؤداه . توافػاألذى بالطاعنة مما تضرر من

كـ المطعوف فيو إلى انتفاء مضارة الطاعنة عمى خبلؼ مدلوؿ مخالفة ذلؾ وانتياء الح
 بينتيا الشرعية الصحيحة . خطأ . يوجب نقضو .

 (9/3/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  691)الطعف رقـ  

  يكفى فى ثبوت إضرار الزوج بزوجتو إضرارا يدؿ عمى عدـ أمانتو عمى
تو عمى نحو معيف تتضرر نفسيا وماليا أف تتفؽ شيادة الشيود عمى إيذاء الزوج زوج

منو دوف أف يشترط لذلؾ أف تنصب شيادتيـ عمى كؿ واقعة مف الوقائع التى تشكؿ 
ىذا اإليذاء إعتبارًا أنيا ليست بذاتيا مقصود الدعوى بؿ ىى تمثؿ فى مجموعيا سموكا 

 تتضرر منو الزوجة .

 63لسنة  406والطعف رقـ  25/12/2001جمسة  –ؽ  67لسنة  423)الطعف رقـ 
 21/12/1999جمسة  –ؽ  65لسنة  325والطعف رقـ  23/12/1997جمسة  –ؽ 

 –ؽ57لسنة  45والطعف رقـ  14/12/1995جمسة  –ؽ  61لسنة  24والطعف رقـ 
جمسة  –ؽ  55لسنة  116والطعف رقـ  42س  – 19/11/1991جمسة 

 (23/3/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  733والطعف رقـ  37س  -24/6/1986

 ب لمتطميؽ ، استخبلص ثبوتو مف شاىدى بياف ال خطأ .الضرر الموج 

 (35س  -8/5/1984جمسة  –ؽ  52لسنة  63)الطعف رقـ  

  لما كاف يبيف مف الحكـ المطعوف فيو أنو بعد أف أخذ بأسباب الحكـ
المستأنؼ فى ثبوت الضرر الموجب لمتطميؽ عمى سند مف أقواؿ شاىدى المطعوف 
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يقدح فى ذلؾ ما قدمو المستأنؼ فى حافظة مستندًاتو عمييا أضاؼ إلييا قولو " وال 
جنح عسكرية  1978لسنة  3155خاصة الصورة الفوتوغرافية لمحضر الجنحة رقـ 

جنح عسكرية العطاريف( والتى قضى فييا ببراءة  78سنة  2003اإلسكندرية )
المستأنؼ مف تيمة التعدى بالضرب عمى المستأنؼ عمييا بالطريؽ العاـ فى وقت 

بؽ عمى الواقعة التى حرر عنيا المحضر سالؼ الذكر مما يتعذر معو دواـ العشرة سا
بينيما األمر الذى يتحقؽ معو الضرر الذى حاؽ بالمستأنؼ عمييا ويضحى الحكـ 
المستأنؼ وقد قاـ عمى سند صحيح مف الواقع والقانوف ويتعيف القضاء برفض 

لذى أورده الحكـ كافيا لحمؿ قضاءه وكاف ىذا ا –االستئناؼ وتأييد الحكـ المستأنؼ 
بتأييد الحكـ المستأنؼ ويتضمف الرد المسقط لما ساقو الطاعف مف حجج أخرى لمنفى 
، فأنو ال عمى الحكـ المطعوف فيو بعد ذلؾ أف ىو لـ يتعقب كؿ حجة منيا ويرد 

 عمييا استقبلال ويكوف النعى بالقصور . فى ىذا الخصوص عمى غير أساس .

 (35س  –ؽ  53لسنة  20الطعف رقـ  -2/3/1984 )نقض جمسة 

  قبوؿ الشيادة . شرطو . انتفاء التيمة عف الشاىد . إدانة أحد شاىدى
وة دنيوية بينيما . أثره افتقاد االمطعوف ضدىا وآخر بضرب الطاعف . مفاده . قياـ عد

يا . خطأ الشيادة ألحد شروط قبوليا . قضاء الحكـ المطعوف فيو بالتطميؽ استنادًا إلي
 وفساد فى االستدالؿ .

 (3/7/2000جمسة  –ؽ  65لسنة  476)الطعف رقـ  

  أنو مف األصوؿ المقررة فى المذىب الحنفى تحقؽ عدالة الشاىد , ما لـ يقـ
ف االطمئناف إلى صدؽ الشاىد مرده وجداف القاضى وشعوره  الدليؿ عمى غير ذلؾ , وا 

ف ا لشيادة عمى ما يثبت حكمو بنفسو مف قوؿ أو , فبل يمـز إبداء أسباب اطمئنانو , وا 
 فعؿ تكوف مقبولة ممف عاينو سمعًا أو مشاىدة متى وافقت الدعوى .

 (2005/  3/  21جمسة  –ؽ  72لسنة  822)الطعف رقـ 

  شروط قبوؿ الشيادة عمى حقوؽ العباد فى المذىب الحنفى أف تكوف موافقة
ة الضمنية . كفاية الموافقة فى المعنى لمدعوى . المقصود بالموافقة التامة والموافق

 سواء اتحدت األلفاظ أو تغيرت .

 (21/12/1999جمسة  –ؽ  65لسنة  318)الطعف رقـ 
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 (14/2/1995 –ؽ  61لسنة  24الطعف رقـ )
 (9/3/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  691الطعف رقـ )

  موافقة الشيادة لمشيادة . شرائط ذلؾ فى المذىب الحنفى . كفاية تطابؽ
المفظيف عمى إفادة المعنى سواء كاف ذلؾ بعيف المفظ أو بمرادؼ لو. مثاؿ فى دعوى 

 طبلؽ .

 (26/9/1995جمسة  –ؽ  61لسنة  238)الطعف رقـ  

  يتعيف لصحة الشيادات فيما يشترط فيو التعدد أف تتفؽ مع بعضيا ألنو
ذ كاف باختبلفيما ال يوجد إال شطر الشيادة وىو غير كاؼ فيما يشترط فيو الع دد ، وا 

نصاب الشيادة عمى التضرر الموجب لمتطميؽ وفقًا لمراجح فى مذىب أبى حنيفة 
رجميف عدليف أو رجؿ وامرأتيف عدوؿ ، وكاف البيف مف األوراؽ أف الشاىد الثانى مف 
ف شيد بأف الطاعف تيجـ عمى المطعوف عمييا فى حضوره  شاىدى المطعوف عمييا وا 

أنو لـ يفصح عف كيفية حصوؿ التيجـ المشيود ، وما إذا حاؿ وجوده فى منزليما إال 
كاف قد تـ بالقوؿ أو الفعؿ حتى تقؼ المحكمة عمى حقيقة ما صدر عف الطاعف تجاه 
المطعوف عمييا وتقدر ما فيو مف إساءة ليا وتضرر أمثاليا منو ، فإف شيادتو ال 

ذ يتوافر بيا نصاب الشيادة عمى المضارة التى شرع التفريؽ بيف  الزوجيف بسببيما . وا 
أيد الحكـ المطعوف فيو رغـ ذلؾ ما قضى بو الحكـ المستأنؼ مف تطميؽ المطعوف 
ضدىا عمى زوجيا الطاعف عمى سند مما شيد بو شاىدىا فأنو يكوف قد أخطأ فى 

 تطبيؽ القانوف .

 (9/3/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  542)الطعف رقـ 
 (34س  –ؽ  51سنة ل 31الطعف رقـ  -18/1/1983)نقض جمسة 
 ( 35س  –ؽ  52لسنة  60الطعف رقـ  -26/6/1984)نقض جمسة 

  ف استمد حكـ لئف كاف المقرر فى قضاء محكمة النقض أف الشارع وا 
لسنة  25التطبيؽ لمضرر المنصوص عميو فى المادة السادسة مف المرسـو بقانوف رقـ 

تدليؿ عمى قياـ الضرر مف مذىب اإلماـ مالؾ إال أنو لـ يحؿ إليو بشأف ال 1929
ومف ثـ وجب الرجوع فى ىذا الخصوص إلى أرجح األقواؿ مف مذىب أبى حنيفة 

مف الئحة المحاكـ الشرعية ، وىى توجب أف تكوف البينة مف  280عمبًل بنص المادة 
ذ كاف األساس الذى تقـو عميو دعوى التطميؽ لمضرر ىو  رجميف أو رجؿ وامرأتيف ، وا 
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ساءة معاممتيا بما ال يستطاع معو دواـ العشرة بيف أمثاليا فأنو إضرار الزوج بزوجت و وا 
يكفى الكتماؿ نصاب الشيادة فييا أف تتفؽ شيادة الشيود عمى إيذاء الزوج زوجتو 
عمى وجو تتضرر منو وال ترى معو الصبر واإلقامة معو دوف أف يشترط لذلؾ أف 

يذاء باعتبار أنيا ليست بذلؾ تنصب شيادتيـ عمى كؿ مف الوقائع التى تشكؿ ىذا اإل
 مقصود الدعوى بؿ ىى تمثؿ فى مجموعيا سموكا تتضرر منو الزوجة وال يقره الشرع .

 ( 32س  –ؽ  50لسنة  19الطعف رقـ  - 16/6/1981)نقض جمسة 
 (25س  -979ص  – 5/6/1974)نقض جمسة 

 مف األصوؿ المقررة فى اإلثبات أنو يشترط فى الشيادة أف تكوف موافقة 
لمدعوى ، فبل تقبؿ إذا شيد الشيود بأكثر مما ادعاه المدعى أو بغيره ألنو بذلؾ يكوف 

 قد أكذب شيوده .

 (22/12/2001جمسة  –ؽ  66لسنة  586)الطعف رقـ  
 (30/11/1998جمسة  –ؽ  64لسنة  69)الطعف رقـ 

  المقرر فى قضاء محكمة النقض أف المادة السادسة مف المرسـو بقػانوف رقـ
ف استمدت أحكاميا فيما  1929لسنة  25 بشأف بعض أحكاـ األحواؿ الشخصية وا 

يتعمؽ بدعوى التطميؽ لمضرر مف مذىب اإلماـ مالؾ إال أنيا إذ لـ تتضمف قواعد 
خاصة بطرؽ إثبات عناصرىا فيتعيف الرجوع فى شانيا إلى أرجح القواؿ مف مذىب 

لمحاكـ الشرعية والمجالس الممية مف الئحة ترتيب ا 280أبى حنيفة عمبًل بنص المادة 
ومف ثـ يتعيف لثبوت الضرر الموجب لمتطبيؽ قياـ البينة عميو مف رجميف أو رجؿ 

 وامرأتيف .

 ( 31س  -1009ص  – 2/4/1980)نقض جمسة  
 (37س  – 25/2/1986جمسة  –ؽ  52لسنة  52)والطعف رقـ 

  يو الشارع أو أف مف القرائف ما نص عم –مف المقرر فى قضاء ىذه المحكمة
استنبطو الفقياء باجتيادىـ ومنيا ما يستنبطو القاضى مف دالئؿ الحاؿ وشواىده وكتب 
الحنفية ممموءة باعتبار القرائف فى مواضع كثيرة إعتبارًا بأف القضاء "فيـ" ومف القرائف 
القاطعة ماال يسوغ تعطيؿ شيادتو إذ منيا ما ىو أقوى مف البينة واإلقرار وىما خبراف 

تطرؽ إلييما الكذب والصدؽ ، إال أنو لما كانت القرينة القاطعة وىى ما يستخمصو ي
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المشرع أو القاضى مف أمر معمـو لمداللة عمى أمر مجيوؿ وىى إمارة ظاىرة تفيد 
العمـ عف طريؽ االستنتاج بما ال يقبؿ شكا أو احتماال ، فيى بيذه المثابة تغنى عف 

 المشاىدة .

 (29س  -1217ص  – 10/5/1978)نقض جمسة 
 (33س  –ؽ  51لسنة  47الطعف رقـ  -18/1/1982)وجمسة 

  العرؼ معتبرا إذا عارض نصًا مذىبيا منقوال عمى صاحب المذىب إذ الجمود
عمى ظاىر المنقوؿ مع ترؾ العرؼ فيو تضييع حقوؽ كثيرة دوف أف يكوف فى ذلؾ 

 مخالفة لممذىب .

 (24س  – 251ص  – 14/2/1973)نقض جمسة  

  أف المشرع إذ نقؿ حكـ التطميؽ لمضرر  –المقرر فى قضاء ىذه المحكمة
مف مذىب مالؾ لـ يحؿ فى إثباتو إلى ىذا المذىب كما لـ ينص عمى قواعد خاصة 
فى ىذا الشأف ومف ثـ فأنو يتعيف الرجوع فى قواعد اإلثبات المتصمة بذات الدليؿ إلى 

مف الئحة ترتيب المحاكـ  280لمادة أرجح األقواؿ مف مذىب أبى حنيفة عمبًل بنص ا
الشرعية وأف مف القرائف ما نص عميو الشارع واستنبطو الفقياء باجتيادىـ ومنيا ما 
يستنبطو القاضى مف دالئؿ الحاؿ وشواىده وكتب الحنفية ممموءة باعتبار القرائف فى 

سػوغ تعطيؿ "فيـ" ، ومف القرائف القاطعة ما ال ي مواضع كثيرة ، إعتبارًا بأف القضاء
شيادتو إذ منيا ما ىو أقوى مف البينة واإلقرار وىما خبراف يتطرؽ إلييما الصدؽ 

 والكذب .

 (39س  –ؽ  56رقـ لسنة 38الطعف  -20/12/1988)نقض جمسة  

  مف القرائف ما نص عميو الشارع واستنبطو الفقياء باجتيادىـ ومنيا ما
الحنفية ممموءة باعتبار القرائف فى يستنبطو القاضى مف دالئؿ الحاؿ وشواىده وكتب 

مواضع كثيرة ، وبالرجوع إلى البلئحة الشرعية قبؿ إلغاء ما ألغى مف نصوصيا 
منيا عمى أف "  123يبيف أنيا كانت تنص فى المادة  1955لسنة  462بالقانوف رقـ 

األدلة الشرعية ىى ما يدؿ عمى الحؽ ويظيره مف إقرار وشيادة ونكوؿ عف الحمؼ 
ة قاطعة " . والواقع فى ذلؾ أف القضاء " فيـ " ومف القرائف ما ال يسوغ تعطيؿ وقرين

شيادتو إذ منيا ما ىو أقوى مف البينة واإلقرار وىما خبراف يتطرؽ إلييا الصدؽ 
 والكذب .
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 (17س  – 666ص  -23/3/1996)نقض جمسة  

  انوف مف ق 102مف قانوف اإلجراءات الجنائية والمادة  456النص فى المادة
أف الحكـ الجنائى تكوف  –وعمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة  –مفاده  –اإلثبات 

و حجية فى الدعوى المدنية أماـ المحكمة المدنية طالما كاف قد فصؿ فصبل الزما ػل
فى وقوع الفعؿ المكوف لؤلساس المشترؾ بيف الدعوييف الجنائية والمدنية ، وفى 

سبتو إلى فاعمو فإذا فصمت المحكمة الجنائية فى ىذه الوصؼ القانونى ليذا الفعؿ ون
األمور يمتنع عمى المحكمة المدنية أف تعيد بحثيا ويتعيف عمييا أف تعتد بيا وتمتزميا 
فى بحث الحقوؽ المدنية المتعمقة بيا لكى ال يكوف حكميا مخالفا لمحكـ الجنائى 

…… لسنة ….. حة رقـ السابؽ لو ، وكاف الثابت مف الحكـ الصادر فى قضية الجن
المباشر ،  االدعاء، مصر الجديدة أف المطعوف ضدىا إقامتيا ضد الطاعف بطريؽ 

التيامو ليا بارتكاب جريمة الزنا وطمبت عقابو بعقوبة الببلغ الكاذب ، وقد حكمت 
محكمة الجنح ببراءتو مما اسند إليو ، فإف مؤدى ذلؾ أف المحكمة الجنائية لـ تفصؿ 

مشترؾ بيف الدعوى الجنائية ودعوى التطميؽ المطروحة ، ألف قواـ فى األساس ال
األولى ثبوت كذب الوقائع المبمغ عنيا وأف يكوف الجانى عالما بكذبيا ومنتويا السوء 

مف شريعة الرـو  14،  9واإلضرار بالمجنى عميو، وقواـ الثانية طبقًا لممادتيف 
ىو التصدع الجسيـ فى الحياة  –التى ينتمى إلييا طرفى الدعوى  –األرثوذكس 

الزوجية الذى يستحيؿ معو استمرارىا عمى طالب الطبلؽ ، واليجر مف جانب أحد 
الزوجيف عف قصد سيئ مدة ثبلث سنوات ، مما ال حجية معو لمحكـ الجنائى فى ىذا 

 الخصوص .

والطعف  21/3/2000جمسة  –ؽ  66لسنة  435ؽ و  65لسنة  132)الطعناف رقما 
 (8/1/1991جمسة  –ؽ  58لسنة  109رقـ 

  حجية الحكـ الجنائى أماـ المحاكـ المدنية شرطو . أف يكوف الحكـ الجنائى
قد فصؿ فصبل الزما فى وقوع الفعؿ المكوف لؤلساس المشترؾ بيف الدعوييف الجنائية 
والمدنية وفى الوصؼ القانونى ليذا الفعؿ ونسبتو إلى فاعمو . ثبوت أف المحكمة 

ـ تفصؿ فى األساس المشترؾ بيف الدعوييف الجنائييف ودعوى التطميؽ . الجنائية ل
 مؤداه . ال حجية لمحكـ الجنائى فى ىذا الخصوص.

 (20/12/1994جمسة  –ؽ  61لسنة  87)الطعف رقـ 
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 (21/3/2000جمسة –ؽ  66لسنة  435ؽ و 65لسنة  132)الطعناف رقما

  أماـ المحاكـ المدنية إال إذا الحكـ الجنائى ال تكوف لو قوة الشئ المحكـو بو
 كاف باتا، أما الستنفاد طرؽ الطعف الجائزة فيو أو لفوات مواعيدىا . 

ص  – 14/1/1978وجمسة  1/7/1998جمسة –ؽ  63لسنة  292)الطعف رقـ 
 (22/3/1999جمسة  –ؽ  64لسنة  411والطعف رقـ  -176

  ر عمى ما متى كانت المحكمة قد عولت فى قضاءىا وقضت بالتطميؽ لمضر
الرسمية  ثبت لدييا مف الحكـ الجنػائى الصادر ضد الزوج وأيدت اقتناعيا باألوراؽ

وبما حصمتو مف البينة الشرعية فذلؾ منيا تقدير لؤلدلة مما يستقؿ بو قاضى 
 الموضوع .

 (14س  – 515ص  – 1/4/1963)نقض جمسة  

 وا فى قضية ال تثريب عمى المحكمة فى تكويف عقيدتيا مف أقواؿ شيود سمع
أخرى أف ىى أخذت بيذه القواؿ كقرينة وكاف اإلثبات فى الدعوى مما يجوز فيو قبوؿ 

 القرائف .

 ؽ( 17لسنة  50الطعف رقـ  -29/4/1984)نقض جمسة  

  لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواىا ضد المطعوف عميو بطمب تطميقيا منو
لسنة  25لمرسـو بقانوف رقـ طمقة بائنة لمضرر عمبًل بحكـ المادة السادسة مف ا

، وكاف ما أضافتو الطاعنة أماـ محكمة االستئناؼ مف أف المطعوف عميو  1929
يختمؼ فى موضوعو عف  –، يعد طمبا جديدًا  امتنع عف اإلنفاؽ عمييا بعد تزوجيا

، ولو أحكاـ مختمفة أوردتيا  الطمب األوؿ ألف الطبلؽ بسبب عدـ اإلنفاؽ يقع رجعياً 
وبالتالى فبل يجوز قبوؿ ىذا  1929لسنة  25مف القانوف رقـ  6،  5،  4المواد 

مف المرسـو  321الطمب الجديد أماـ محكمة االستئناؼ، عمبًل بما تقضى بو المادة
ببلئحة ترتيب المحاكـ الشرعية مف أنو ال يجوز لمخصـو  1931لسنة  78بقانوف رقـ 

ر الدعاوى األصمية إال بطريؽ الدفع أف يقدموا فى االستئناؼ طمبات بدعاوى جديدة غي
لما  1955لسنة  462لمدعوى األصمية وىى مف المواد التى أبقى عمييا القانوف رقـ 

كاف لؾ فإف النعى عمى الحكـ المطعوف فيو بأنو لـ يرد عمى طمب التطميؽ لعدـ 
 اإلنفاؽ يكوف غير منتج .
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 ؽ( 53لسنة  12الطعف رقـ  -26/6/1984)نقض جمسة  
 (35س  – 1979ص  -5/6/1974ة )وجمس

  إقامة الحكـ المطعوف فيو قضاءه بتطميؽ المطعوف ضدىا عمى ما استخمصو
مف أقواؿ شاىدييا مف أف الطاعف يسئ معاممتيا ويعتدى عمييا بالضرب وأنو اضر 
بيا وىو ما لو أصمو الثابت باألوراؽ ويكفى لحمؿ قضاءه اطراحو أقواؿ شاىدى 

مقدمة منو . صحيح إذ حسبو أف يقيـ قضاءه عمى ما يصمح الطاعف والمستندًات ال
مف األدلة لحممو النعى عميو بالفساد فى االستدالؿ والقصور فى التسبيب . جدؿ 

 موضوعى فى تقدير األدلة ال تجوز إثارتو أماـ محكمة النقض .

 (22/11/1994جمسة  –ؽ  64لسنة  41)الطعف رقـ  

  ف ضدىا عمى الطاعف عمى سند مما إقامة الحكـ قضاءه بتطميؽ المطعو
استخمصو مف شيادة شاىدييا مف تكرار تعدى الطاعف عمييا بالسب والضرب المبرح 

أيا كاف  –. كفاية ىذه الدعامة وحدىا لحمؿ قضاء الحكـ . تعييبو فى دعامات أخرى 
 وجو الرأى فييا . غير منتج .

 (43س  -23/6/1992جمسة  –ؽ  59لسنة  219)الطعف رقـ 

 تى كاف الحكـ المطعوف فيو قد انتيى إلى ثبوت الضرر الحاصؿ مف م
الضرب واإليذاء واليجر فأنو ال يكوف قد خالؼ القانوف فى تطبيقو المادة السادسة مف 

التى تنص عمى أف الطبلؽ مع إضرار الزوج بزوجتو  1929لسنة  25القانوف رقـ 
 يكوف طمقة بائنة .

 (14س  – 715ص  – 10/4/1963)نقض جمسة 
 (33س  –ؽ  51لسنة  47الطعف رقـ  – 18/1/1982)وجمسة 

  المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أف لمحكمة الموضوع أف تستند إلى وقائع
ثبات التطميؽ لما تنـ عنو مف استمرار سبقت رفع الدعوى أو استجدت بعدىا إل

وجية ومف ثـ الز  الخبلؼ الزوجى واتساع ىوتو بما ال يستطاع معو اإلبقاء عمى الحياة
فإف ما يثيره الطػاعف مف أف الحكـ أقاـ قضاءه عمى سند مف وقائع الحقة لرفع 

 الدعوى يكوف عمى غير أساس .

 (29س  – 1674ص  – 1/11/1978)نقض جمسة  
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  قبوؿ الشيادة شرعًا . شرطو . انتفاء التيمة عف الشاىد . إدانة أحد شاىدى
قياـ عداوة دنيوية بينيما . أثره افتقاد  المطعوف ضدىا وآخر بضرب الطاعف . مفاده

الشيادة ألحد شروط قبوليا . قضاء الحكـ المطعوف فيو بالتطميؽ استنادًا إلييا . خطا 
 وفساد فى اإلسناد .

 (3/7/2000جمسة  –ؽ  65لسنة  476)الطعف رقـ  

  قبوؿ شيادة القرابات بعضيـ لبعض عدا شيادة األصؿ لفرعو أو الفرع
الزوجيف لصاحبو . شرطو . إال تتوافر ليا أسباب التيمة مف جمب  ألصمو أو أحد

 مغنـ أو دفع مغـر . 

 (15/2/1999جمسة -ؽ  64لسنة  499)الطعف رقـ 
 (26/4/1999جمسة -ؽ  64لسنة  159الطعف رقـ )
 (22/6/1999جمسة -ؽ  65لسنة  187الطعف رقـ )

 يادة عمى النفع أو األصؿ فى المذىب الحنفى . عدالة الشاىد . انطواء الش
الدفع . أثره . اتياـ الشاىد . العداوة الدنيوية المانعة مف قبوؿ الشيادة . المقصود بيا 

و عمى قبوؿ الشيادة . ػ. اختبلؽ الطاعف خصومو بينو وبيف الشاىد . ال أثر ل
 االطمئناف إلى الشاىد مرده وجداف القاضى وشعوره دوف التزاـ بإبداء األسباب .

 (21/12/1999جمسة –ؽ 65لسنة  325رقـ )الطعف  

  متى كاف الحكـ المطعوف فيو بعد أف استعرض أقواؿ شيود الطرفيف وقطع
أف  وأبافنو إلى أقواؿ شاىدى المطعوف عمييا دوف أقواؿ شاىدى الطاعف افى اطمئن

والذى  1929لسنة  25مف القانوف رقـ  6معيار الضرر المنصوص عميو فى المادة 
و دواـ العشرة بيف الزوجيف معيار شخصى وأف تقدير مداه يدخؿ فى ال يستطاع مع

سمطة قاضى الموضوع ، خمص مما أورده فى مقاـ التدليؿ عمى تحقيؽ ىذا الضرر 
بأسباب سائغة مف شانيا أف تؤدى إلى النتيجة التى انتيى إلييا إلى تحقؽ الضرر 

طرفيف ، وكاف ما أورده الحكـ استمرار المعاشرة الزوجية بيف ال أمكافالمدعى بو وعدـ 
فى ىذا الصدد يكفى لحمؿ قضاءه فأنو ال يعيبو استطراده تزايدا فى تقريره احتداـ 
الخمؼ بيف الزوجيف بعد رفع دعوى الطبلؽ نتيجة تعدد نواحى الخصومة كما ال يعيبو 
عدـ تعقبو ما أورده الطاعف مف حجة مناىضة أخذ بيا الحكـ االبتدائي ألف قياـ 

 قيقة التى استخمصيا فيو الرد الضمنى لكؿ حجة تخالفيا .الح
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 (27س  – 770ص  -24/3/1976)نقض جمسة  

  مف المرسـو 13و  12القاضى إلى الزوج طبقًا لممادتيف  أعذاراشتراط 
لغيبو  –قبؿ تطميؽ زوجتو عميو يكوف فى حالة التطميؽ  1929لسنة  25بقانوف رقـ 

 جراءات فى حالة التطميؽ لمضرر .الزوج . ال محؿ التخاذه ىذه اإل

 (36س  -12/3/1985جمسة  –ؽ  54)نقض الطعف رقـ  

  قضاء الحكـ برفض دعوى التطميؽ . استناده إلى مستندًات لـ يورد
غفالو أخرى مقدمة ودوف بحث داللتيا وما انطوت عميو مف إثبات إضرار  مضمونيا وا 

لعشرة بيف أمثاليما . خطأ وقصور المطعوف ضده بالطاعنة بما ال يستطاع معو دواـ ا
. 

 (17/2/1998جمسة  –ؽ  64لسنة  106)الطعف رقـ  

  إذا كاف البيف مف صحيفة الدعوى االبتدائية أف المطعوف عمييا وأف ساقت
فييا بعض صور سوء المعاممة التى تمقاىا مف الطاعف ، وضربت عمى ذلؾ أمثمة مف 

ة عمى مسمع مف الزمبلء إال أنيا فى طمباتيا قبيؿ اليجر واالمتناع عف اإلنفاؽ واإلىان
 أنفةالختامية اقتصرت عمى الحكـ بتطميقيا بائنًا بالتطبيؽ ألحكاـ المادة السادسة 

اإلشارة ، مفاده أنيا جعمت مف اإلضرار سببًا لمتفريؽ بينيما ، ومف ثـ فبل تثريب عمى 
مطعوف عمييا محكمة الموضوع أف ىى ضربت صفحا عف األمثمة التى عددتيا ال

طالما وجدت مف وقائع الدعوى عناصر تتحقؽ بيا المضارة وفؽ حكـ المادة التى 
 أقيمت الدعوى باالستناد إلييا .

 (28س  -1644ص  -9/11/1977)نقض جمسة  

  فيـ الواقع فى الدعوى وتقدير األدلة وعناصر الضرر الموجب لمتفريؽ بيف
بة عمييا طالما لـ تعتمد عمى واقعة الزوجيف . مف سمطة محكمة الموضوع دوف رقا

بغير سند . وليا الترجيح بيف البينات دوف التزاـ ببياف أسباب ىذا الترجيح ما دامت لـ 
تخرج بأقواؿ الشيود عما يؤدى إليو مدلوليا . حسبيا أف تبيف الحقيقة التى اقتنعت بيا 

بع الخصـو فى وأقامت قضاءىا عمى أسباب سائغة تكفى لحممو . عدـ التزاميا بتت
 . عمة ذلؾ . مختمؼ أقواليـ وحججيـ وطمباتيـ والرد عمييا استقبلالً 

 (25/5/1998جمسة  –ؽ  64لسنة  301)الطعف رقـ 
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  إقامة الحكـ المطعوف فيو قضاءه بإلغاء الحكـ االبتدائى بتطميؽ الطاعنة
عمى المطعوف ضده طمقة بائنة ورفض الدعوى عمى سند مف أف أقواؿ شاىدييا 

اءت سماعية . استخبلص موضوعى سائغ . كفايتو لحمؿ قضائو وفيو الرد المسقط ج
.  لكؿ حجة مخالفة . ال عميو أف لـ يورد نص أقواؿ الشيود أو يوقؼ الدعوى تعميقاً 

عمة ذلؾ . خمو األوراؽ مما يفيد مضارة المطعوف ضده لمطاعنة . تعويمو عمى 
بطاؿ المقرر ال يناؿ مف سبلمة الحكـ الحكميف الصادريف ضدىا فى دعوى الطاعة وا  

 . شرطو . انتيائو إلى نتيجة صحيحة .

 (9/3/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  415)الطعف رقـ  

  لقاضى الموضوع سمطة تقدير دواعى الفرقة بيف الزوجيف . وأدلة الدعوى
 وبحث داللتيا والموازنة بينيما وترجيح ما يطمئف إليو ومنيا أقواؿ الشيود . شرطو .
قامة قضاءه عمى أسباب سائغة ليا سندىا مف  إال يخرج بيا عما يؤدى إليو مدلوليا وا 

 وراؽ .األ

 (20/10/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  72)الطعف رقـ 
 (14/2/1995جمسة  –ؽ  61لسنة  24)الطعف رقـ 

  ًاإلسبلـ المشروط فى الشيادة . نطاقو . أف يكوف المشيود عميو مسمما  .
 عمة ذلؾ . 

 (20/1/1998جمسة  –ؽ 63لسنة  300عف رقـ )الط 
 

 ٔجٕة عشض انًحكًخ نهصهح .. صٕسِ .. حبالتّ 

 و أصمو ػإقامة الحكـ قضائو بالتطميؽ عمى استخبلص موضوعى سائغ ل
وراؽ ويؤدى إلى النتيجة التى انتيى إلييا فيو الرد الضمنى المسقط لكؿ الثابت باأل

ضوعى فيما لمحكمة الموضوع مف سمطة حجة مخالفة . المنازعة فى ذلؾ . جدؿ مو 
 تقدير األدلة . ال يجوز إثارتو أماـ محكمة النقض .

 (28/1/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  78)الطعف رقـ  
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  عرض الصمح مف محكمة أوؿ درجة ورفضو مف الطرفيف أو أحدىما كفايتو
إلثبات عجز المحكمة عف اإلصبلح بينيما . دوف حاجة إلعادة عرضو فى 

 ناؼ ما داـ لـ يستجد جديد أماميا .االستئ

 (9/3/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  665)الطعف رقـ 
 (18/11/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  385الطعف رقـ )

 (44س  -28/12/1993جمسة  –ؽ  60لسنة  124الطعف رقـ )
 (42س  -26/3/1991جمسة  –ؽ  58لسنة  149الطعف رقـ )
 (47س  -27/5/1996جمسة  –ؽ  62لسنة  128الطعف رقـ )

 (20/12/1999جمسة  –ؽ  65لسنة  176الطعف رقـ )

  عػرض الصمح مف محكمة أوؿ درجة . رفضو مف وكيؿ المطعوف ضدىا
. ال حاجة  وقبولو مف وكيؿ الطاعف. كاؼ إلثبات عجز المحكمة عف اإلصبلح

 عادة عرضو فى االستئناؼ طالما لـ يستجد ما يدعو إليو .إل

ؽ  62لسنة  266والطعف رقـ  16/3/1998جمسة  –ؽ  64لسنة  185)الطعف رقـ 
جمسة  –ؽ  59لسنة  5و  4والطعف رقـ  47س  -8/7/1996جمسة  –

 (41س  -2/4/1991

  شرطو . إضرار الزوج 1929لسنة  25مف ـ بؽ  6القضاء بالتطميؽ . ـ .
ح بزوجتو بما ال يستطاع معو دواـ العشرة بيف أمثاليما وأف يعجز القاضى عف اإلصبل

بينيما عرض المحكمة الصمح عمييما ورفضو مف أحدىما كاؼ إلثبات عجز المحكمة 
 عف اإلصبلح بيف الزوجيف .

ؽ  65لسنة  325والطعف رقـ  10/3/2001جمسة  –ؽ  66لسنة  323)الطعف رقـ  
 (24/12/2004جمسة –ؽ  72لسنة  676والطعف رقـ  21/12/1999جمسة  –

  القاضى عف اإلصبلح بيف الزوجيف . ـ القضاء بالتطميؽ . شرطو . عجز
. محاولة اإلصبلح ليس ليا طريقًا معينًا  1929لسنة  25مف المرسـو بقانوف رقـ  6

. عرض محكمة أوؿ درجة الصمح عمى المطعوف ضدىا فى الجمسة التى أعمف ليا 
الطاعف ورفضيا ثـ طمبيا فى جمسة الحقة حجز الدعوى لمحكـ دوف اعتراض منو . 
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عرضو فى االستئناؼ .  إلعادةقؽ عجز المحكمة عف اإلصبلح . ال حاجة كاؼ لتح
 طالما لـ يستجد ما يدعو إليو .

 (41س  -2/4/1991جمسة  –ؽ  58لسنة  156)الطعف رقـ  
 (41س  -26/3/1991جمسة  –ؽ  58لسنة  149)الطعف رقـ 

  1929لسنة  25مف القانوف رقـ  6الحكـ بالتطميؽ إعمااًل ألحكاـ المادة .
شرطو . عجز القاضى عف اإلصبلح بيف الزوجيف . القانوف لـ يرسـ طريقًا معينًا 

ئلصبلح ولـ يستوجب حضور الزوجيف معًا أماـ المحكمة عند اتخاذ ىذا اإلجراء . ل
عرض الصمح عمى أحد الزوجيف ورفضو كاؼ إلثبات عجز المحكمة عف اإلصبلح 

 بيف الزوجيف .

 (14/2/2000جمسة  –ؽ  63لسنة  125)الطعف رقـ  
 (36س  -2/3/1985جمسة  –ؽ  53لسنة  83الطعف رقـ )

 (28/3/1995جمسة  –ؽ  61لسنة  157الطعف رقـ )
 (42س  -30/7/1991جمسة  –ؽ  9رقـ لسنة  63الطعف )

 (28/1/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  82الطعف رقـ )

  مف ـ بؽ  6التطميؽ لمضرر . شرطو . عجز القاضى عف اإلصبلح . ـ
. لـ تستوجب مثوؿ الزوجيف معًا عند اتخاذ ىذا اإلجراء. عرض الصمح  25/1929

كاؼ إلثبات  –مف محكمة أوؿ درجة عمى المطعوف ضدىا فى غيبة المطعوف ضده 
 عجز القاضى عف اإلصبلح . النعى عميو بالخطأ عمى غير أساس .

 (14/2/1995جمسة  –ؽ  61لسنة  139)الطعف رقـ  

 بتدائى أف المحكمة بجمسة .. عرضت المدونات الحكـ ا لما كاف البيف مف
الصمح عمى الطرفيف فقبمو الزوج وأبتو الزوجة ، وفى ىذا ما يكفى إلثبات عجز 
المحكمة عف اإلصبلح بينيما عمى ما تشترطو المادة السادسة مف المرسـو بقانوف رقـ 

 . 1929لسنة  25
 (44س  – ؽ 60لسنة  86الطعف رقـ  -15/6/1993)نقض جمسة 

 (30س  – 906ص  -21/3/1979نقض جمسة )
 (40س  –ؽ  57لسنة  3الطعف رقـ  - 24/1/1989نقض جمسة )
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  لسنة  25التطميؽ إعمااًل لحكـ المادة السادسة مف المرسـو بقانوف رقـ
شرطو عجز القاضى عف اإلصبلح بيف الزوجيف ، لـ يرسـ القانوف طريقًا  1929

ـ يستوجب حضور الزوجيف أماـ المحكمة عند اتخػاذ ىذا معينًا لمحاولة اإلصبلح ول
اإلجراء ، عرض الصمح عمى أحدىما ورفضو كػاؼ إلثبات عجز المحكمة عف 

 اإلصبلح بيف الزوجيف .

 (9/2/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  617)الطعف رقـ  
 (28/2/1995جمسة  –ؽ  61لسنة  142الطعف رقـ )

 (39س  -23/2/1988جمسة  –ؽ  55لسنة  84الطعف رقـ )

  التى تشترط لمقضاء  1929لسنة  25المادة السادسة مف المرسـو بقانوف رقـ
خموا مف وجوب مثوؿ  جاءتبالتطميؽ عجز القاضى عف اإلصبلح بيف الزوجيف 

ذا كاف البيف مف  الزوجيف بشخصييما أماـ المحكمة عند محاولة اإلصبلح بينيما وا 
ناؼ أف المطعوف عمييا حضرت بشخصيا صورة محضر الجمسة أماـ محكمة االستئ

ورفضت الصمح فى حضور وكيؿ الطاعف ، فإف ذلؾ كاؼ إلثبات عجز المحكمة 
 عف اإلصبلح بيف الزوجيف .

 ( 39س  -28/6/1988جمسة  –ؽ  57لسنة  23)الطعف رقـ 
 (37س  - 25/2/1986جمسة  –ؽ  54لسنة  11)والطعف رقـ 

  جة مف إثبات بذؿ محاوالت خمو محاضر جمسات محكمة أوؿ وثانى در
عرض  بتدائى بمدوناتوال. إثبات الحكـ ا لئلصبلح بيف الزوجيف وأنيما لـ يستجيبا ليا

الصمح ورفض المطعوف ضدىا لو . مخالفة لمثابت باألوراؽ وخطأ فى تطبيؽ القانوف 
. تأييد محكمة االستئناؼ لذلؾ الحكـ رغـ ما اعتراه مف بطبلف دوف إثبات عرضيا 

 عمى الزوجيف. أثره . بطبلف الحكـ االستئنافى . الصمح
 (24/2/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  109)الطعف رقـ 

  خمو محاضر جمسات محكمة أوؿ درجة مف إثبات أف محاولة لئلصبلح بيف
الزوجيف قد بذلت وأنيما أو وكبلئيما المصرح ليما بالصمح لـ يستجيبوا ليذه 

قاضى عف اإلصبلح البلـز لمحكـ بالتطميؽ المحاوالت مما يتحقؽ معو شرط عجز ال
لمضرر . ال يكفى إلثباتو قياـ المطعوف ضدىا بإعبلف الطاعف وتكميفو بالحضور أماـ 
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محكمة أوؿ درجة لتقـو بالتوفيؽ بينيما وعدـ حضوره ىذه الجمسة ، تضميف الحكـ 
اؽ المطعوف فيو رغـ ذلؾ عجز المحكمة عف اإلصبلح بينيما ال سند لو مف األور 

 قضاؤه بالتطميؽ رغـ تخمؼ ىذا الشرط مخالفة لمقانوف .

 (45س  -18/1/1994جمسة  –ؽ  60لسنة  109)الطعف رقـ  

  شرطو . ثبوت  1929لسنة  25مف القانوف رقـ  6الحكـ بالتطميؽ . ـ .
إضرار الزوج بالزوجة بما ال يستطاع معو دواـ العشرة ، وأف يعجز القاضى عف 

مو محاضر جمسات محكمة أوؿ وثانى درجة مف إثبات أف اإلصبلح بينيما ، خ
محاوالت لئلصبلح بيف الزوجيف قد بذلت وأنيما أو وكبلئيما المصرح ليـ بالصمح لـ 
يستجيبوا ليذه المحاوالت تضميف الحكـ االبتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف فيو عمى 

عوف ضدىا دوف الرغـ مف ذلؾ عرض الصمح فقبمو وكيؿ الطاعف ورفضو وكيؿ المط
سند مف األوراؽ وقضاؤه بالتطميؽ عمى الرغـ مف تخمؼ ىذا الشرط . مخالفة لمقانوف 

. 

 (24/2/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  62)الطعف رقـ  
 (18/12/1995جمسة  –ؽ  62لسنة  21الطعف رقـ )
 (27/12/1994جمسة  –ؽ  61لسنة  101الطعف رقـ )

  شرطو . عجز  1929لسنة  25مف المرسـو بؽ  6التطميؽ لمضرر . ـ
طريؽ معيف لئلصبلح  إتباعالقاضى عف اإلصبلح بيف الزوجيف . لـ يستمـز القانوف 

أو حضور الزوجيف معًا أو بشخصييما أماـ المحكمة . عرض الصمح عمى وكيمى 
الطرفيف ورفضو مف وكيؿ المطعوف ضدىا كاؼ إلثبات عجز المحكمة عف اإلصبلح 

. 

 ( 9/3/2002جمسة  –ؽ  68ة لسن 274) الطعف رقـ  
 (25/10/2003جمسة  –ؽ  72لسنة  258) الطعف رقـ 

  أف  –مناطو  – 1929لسنة  25الحكـ بالتطميؽ طبقًا لممادة السادسة مف
يعجز القاضى عف اإلصبلح بيف الزوجيف مع توافر شروط الضرر . خمو صفحات 

بيف الزوجيف قد  جمسات محكمة أوؿ وثانى درجة مف إثبات أية محاولة لئلصبلح
تضميف . نيما أو وكبلئيما المصرح ليما بالصمح لـ يستجيبوا ليذه المحاوالت أبذلت و 
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الحكـ المطعوف فيو رغـ ذلؾ عجز المحكمة عف اإلصبلح بينيما ال سند لو مف 
 قضاءه بالتطميؽ رغـ تخمؼ ىذا الشرط مخالفة القانوف .و األوراؽ 

 (39س  -24/5/1988جمسة  –ؽ  57لسنة  59)الطعف رقـ  

  لسنة  25التطميؽ إعمااًل لحكـ المادة السادسة مف المرسـو بقانوف رقـ
. شرطو . عجز القاضى عف اإلصبلح بيف الزوجيف . لـ يرسـ القانوف طريقًا  1929

معينًا لمحاولة اإلصبلح ولـ يستوجب حضور الزوجيف أماـ المحكمة عند اتخاذ ىذا 
ؿ المطعوف عمييا ورفضو كاؼ إلثبات عجز عرض الصمح عمى وكي. اإلجراء 

 المحكمة عف اإلصبلح بيف الزوجيف .

 (39س  -28/6/1988جمسة  –ؽ  57لسنة  23)الطعف رقـ  

  لما كانت المادة السادسة إذ اشترطت لمتطميؽ لمضرر عجز القاضى عف
ت اإلصبلح بيف الزوجيف لـ ترسـ طريقًا معينًا لمحاولة اإلصبلح بينيما وكاف الثاب

لمطاعف مف الصمح مع  باألوراؽ أف محكمة أوؿ درجة أجمت الدعوى عدة مرات تمكيناً 
المطعوف عمييا التى أصرت فى النياية عمى طمب التطميؽ كما طمب الطاعف حجز 
الدعوى لمحكـ وكاف ىذا كاؼ لتحقيؽ عجز المحكمة عف اإلصبلح بيف الطرفيف فإف 

 النعى يكوف عمى غير أساس .

 (37س  -11/2/1986جمسة  –ؽ  54لسنة  33رقـ  )نقض الطعف 

  التى تشترط لمقضاء  1929لسنة  25المادة السادسة مف المرسـو بقانوف رقـ
بالتطميؽ ثبوت الضرر بما ال يستطاع معو دواـ العشرة وعجز القاضى عف إصبلح 

ذ  بيف الزوجيف جاءت خمواً  مف وجوب مثوؿ الزوجيف بشخصيما أماـ المحكمة ، وا 
أماـ محكمة أوؿ  1970البيف مف الصورة الرسمية لمحضر جمسة أوؿ أبريؿ سنة كاف 

بالصمح وأف  مفوضاً  درجة أف كبل مف الطاعف والمطعوف عمييا قد أناب عنو وكيبلً 
وكيؿ المطعوف عمييا رفضو عمى حيف قبمو الطاعف ، فإف ذلؾ يكفى إلثبات عجز 

 المحكمة عف اإلصبلح بيف الزوجيف .

 (37س  -25/2/1986جمسة  –ؽ  52لسنة  52ـ )الطعف رق 
 (26س  -378ص  -12/3/1975)نقض جمسة 
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  1929لسنة  25لما كاف النص فى المادة السادسة مف المرسـو بقانوف رقـ 
عمى أنو "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بيا بما ال يستطاع معو دواـ العشرة بيف 

وحينئذ يطمقيا طمقة بائنة إذا ثبت  أمثاليا يجوز ليا أف تطمب مف القاضى التفريؽ
الضرر وعجز عف اإلصبلح بينيما يدؿ عمى أف الشارع اشترط لمحكـ بالتطميؽ فى 
ىذه الحالة أف يثبت إضرار الزوج بزوجتو بما ال يستطاع معو دواـ العشرة وأف يعجز 
القاضى عف اإلصبلح بينيما ، مما مقتضاه وجوب تدخؿ المحكمة بغرض إزالة 

بيف الزوجيف المتخاصميف فإف ىى قضت بالتطميؽ دوف أف تحاوؿ التوفيؽ الشقاؽ 
بينيما كاف قضاؤىا باطبل باعتبار أف سعييا لئلصبلح قبؿ الحكـ بالتفريؽ إجراء 

، لما كاف ذلؾ وكاف الثابت باألوراؽ أف  جوىرى أوجبو القانوف ولصيؽ بالنظاـ العاـ
عمى الطاعف دوف تدخؿ بعرض  محكمة أوؿ درجة حكمت بتطميؽ المطعوف عمييا

الصمح عمييا رغـ مثوؿ األولى أماميا بشخصيا وحضور وكيؿ عف الطاعف، وىو ما 
يترتب عميو بطبلف حكميا، وكانت محكمة االستئناؼ قد أيدت ذلؾ الحكـ رغـ ما 

بما يبطمو ىو  باطبلً  بطبلف. فإف الحكـ المطعوف فيو يكوف قد أيد حكماً  اعتراه مف
 نقضو . اآلخر ويوجب

 (35س  –ؽ  53لسنة  21الطعف رقـ  -27/3/1984)نقض جمسة  
 (24/2/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  109)والطعف رقـ 

  يدؿ عمى أف  1929لسنة  25مؤدى نص المادة السادسة مف القانوف رقـ
ف اشترط لمحكـ بالتفريؽ فى ىذه الحالة شرطًاف أوليما أف يثبت الضرر  الشارع وا 

 يستطاع معو دواـ العشرة وثانييما أف يعجز عف اإلصبلح بيف المدعى بو بما ال
الزوجيف المتخاصميف إال أنو لـ يستمـز المبادرة بالقياـ بيذا اإلصبلح قبؿ نظر 
الدعوى وسماع الشيود فييا أو معاودة القياـ بو فى كؿ مرحمة مف مراحؿ الدعوى لما 

مى حقيقة النزاع القائـ بينيما كاف ذلؾ وكاف اإلصبلح بيف الزوجيف يقتضى التعرؼ ع
والظروؼ والمبلبسات المحيطة بو وذلؾ حتى يتخير القاضى السبؿ الناجحة إلنيائو 

مف الئحة ترتيب المحاكـ الشرعية  317صمحا ، وكاف االستئناؼ وفقًا لنص المادة 
 يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عمييا قبؿ صدور الحكـ المستأنؼ بالنسبة لما رفع

ف ىى أرجأت محاولة اإلصبلح بيف إعنو االستئناؼ ، فأنو ال عمى محكمة أوؿ درجة 
الزوجيف إلى ما بعد سماعيا البينات المقدمة فى الدعوى وال عمى محكمة االستئناؼ 
إذا لـ تعاود عرض الصمح عمى الزوجيف بعد أف رأت سبلمة ما انتيى إليو الحكـ 

 مف قضاء. المستأنؼ
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 (8/1/1996جمسة  –ؽ  64لسنة  487)نقض الطعف رقـ 
 (34س  –ؽ  51لسنة  23الطعف  – 16/6/1983)نقض جمسة 

  إذ كاف مف المقرر فى قضاء محكمة النقض أنو ال يشترط إلثبات عجز
لسنة  25مف المرسـو بقانوف  6القاضى عف اإلصبلح بيف الزوجيف وفقًا لنص المادة 

نما يكفى 1929 فيو حضور الوكيميف المفوضيف  مثوليما بشخصييما أمامو ، وا 
بالصمح عنيما ورفض أحدىما الصمح ، وكاف البيف مف الصورة الرسمية لمحضر 

أماـ محكمة أوؿ درجة أف وكيؿ المطعوف عمييا حضر بالجمسة  7/5/1977جمسة 
ورفض الصمح فإف ما جاء بالحكـ مف عجز المحكمة عف اإلصبلح بيف الزوجيف ال 

 باألوراؽ ، ويكوف النعى بيذا السبب فى غير محمو . تكوف فيو مخالفة لمثابت

 -25/4/1979وجمسة  31س  -2115ص  -23/12/1980)نقض جمسة  
 (26س-378ص  -12/2/1975وجمسة 30س-196ص

 كاف ذلؾ وكاف البيف مف  االتفويض فى الصمح يستتبع التفويض برفضو ، لم
، فإف ذلؾ يكفى إلثبات األوراؽ أف وكيؿ المطعوف عمييا المفوض بالصمح قد رفضو 

 بيف الزوجيف . اإلصبلح عجز المحكمة عف

 (36س  – 752ص  -5/3/1985)نقض جمسة  

  إذا كاف المشرع قد اشترط لمحكـ بالتطميؽ طبقًا لممادة السادسة مف القانوف
أف تثبت الزوجة إضرار الزوج بيا بما ال يستطاع معو دواـ  1929لسنة  25رقـ 

قاضى عف اإلصبلح بينيما ، وكاف الثابت بمحضر جمسة العشرة ، وأف يعجز ال
أف محكمة أوؿ درجة قد عرضت الصمح عمى الطرفيف فرفضو الحاضر  9/6/1979

وعمى ما جرى بو قضاء  –عف المطعوف ضدىا ووافؽ عميو الطاعف وىو ما يكفى 
إلثبات عجز المحكمة عف اإلصبلح بيف الزوجيف ، دوف ضرورة  –محكمة النقض 

عرض الصمح مف جديد أماـ محكمة االستئناؼ ما داـ لـ يستجد ما يدعو إليو  إلعادة
. وكاف ال يغير مف ذلؾ رفض محكمة أوؿ درجة القضاء بالتطميؽ طالما أف 

مف الئحة ترتيب المحاكـ الشرعية يعيد الدعوى إلى  317االستئناؼ وفؽ نص المادة 
بالنسبة لما رفع عنو ، بما ال  الحالة التى كانت عمييا قبؿ صدور الحكـ المستأنؼ
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يكوف معو ثمة موجب إلعادة عرض الصمح مف جديد أماـ المحكمة االستئنافية ، فإف 
 النعى عمى الحكـ المطعوف فيو بمخالفة القانوف يكوف عمى غير أساس .

 (17/3/1997جمسة –ؽ  63لسنة  135)الطعف رقـ  
 (30س  – 805ص  – 14/3/1979)نقض جمسة 

   البيف مف األوراؽ أف محكمة أوؿ درجػة قػد أصدرت حكميا بتطميؽ إذا كاف
 2000لسنة  1قبؿ العمؿ بأحكاـ القانوف  –المطعوف ضدىا عمى الطاعف طمقة بائنة 

بعد أف عرضت الصمح عمييما ورفضتو المطعوف ضدىا وىو ما يكفى لثبوت عجز  –
تئناؼ وفقًا لمتطبيؽ المحكمة عف اإلصبلح بينيما دوف إعادة عرضو مف محكمة االس

الذى يحكـ الواقعة فى ىذا  –1929لسنة 25الصحيح لممادة السادسة مف القانوف
ومف ثـ فػبل إلزاـ عمى المحكمة فى مرحمة الطعف عمى ىذا الحكـ إعادة  –الخصوص 

 .2000لسنة  1عرض الصمح مرتيف عمى ما نص عميو القانوف 
 (26/10/2002جمسة  –ؽ  70لسنة  555)نقض الطعف رقـ 

  عمى أنو "إذا  1929لسنة  25النص فى المادة السادسة مف القانوف رقـ
ادعت الزوجة إضرار الزوج بيا بما ال يستطاع معو دواـ العشرة بيف أمثاليا يجوز ليا 
أف تطمب مف القاضى التفريؽ وحينئذ يطمقيا القاضى طمقة بائنة إذا ثبت الضرر 

أف  –وعمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة  –وعجز عف اإلصبلح بينيما .." يدؿ 
الشارع اشترط لمحكـ بالتطميؽ فى ىذه الحالة ثبوت الضرر بما ال يستطاع معو دواـ 
العشرة وعجز القاضى عف اإلصبلح بيف الزوجيف ولما كاف البيف مف الحكـ المطعوف 

ستأجؿ أأماـ محكمة أوؿ درجة أف الطاعف  10/2/1974فيو ومف محضر جمسة 
وى لمصمح فأجابتو المحكمة إلى طمبو وفى الجمسة التالية أنكرت المطعوف عمييا الدع

،  رفض الدعوى لباً ا، ومضى الطاعف فى دفاعو ط قولو وأصرت عمى طمب الطبلؽ
 فإف ىذا يكفى فى ثبوت عجز المحكمة عف اإلصبلح بيف الزوجيف.

 (27س  – 1516ص  – 3/11/1976)نقض جمسة 

 عمى أنو "إذا  1929لسنة  25سة مف القانوف رقـ النص فى المادة الساد
ادعت الزوجة إضرار الزوج بيا بما ال يستطاع معو دواـ العشرة بيف أمثاليا يجوز ليا 
أف تطمب مف القاضى التفريؽ وحينئذ يطمقيا القاضى طمقة بائنة إذا ثبت الضرر 

أف  –كمة وعمى ما جرى بو قضاء ىذه المح –وعجز عف اإلصبلح بينيما .." يدؿ 
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المشرع أوجب عمى المحكمة محاولة اإلصبلح بيف الزوجيف قبؿ القضاء بالتطميؽ 
لمضرر بغرض إزالة أسباب الشقاؽ بينيما ، فإف ىى قضت بالتطميؽ دوف أف تحاوؿ 

إعتبارًا أف سعييا لئلصبلح قبؿ الحكـ بالتفريؽ  التوفيؽ بينيما كاف قضاؤىا باطبلً 
ولصيؽ بالنظاـ العاـ ولـ يشترط النص المذكور قياـ إجراء جوىرى أوجبو القانوف 

المحكمة بمحاولة اإلصبلح بيف الزوجيف إال فى حالة القضاء بالتطميؽ لثبوت الضرر 
إذا قضت برفض الدعوى ، إذ أف  فى جانب الزوج ، فبل يكوف ىذا اإلجراء الزماً 

دعو إلى ىدؼ المشرع مف ذلؾ الحيمولة دوف فصـ عرى الزوجية رغـ ثبوت ما ي
ذ قضى الحكـ المطعوف فيو برفض  التفريؽ ، وىو ما ال يتحقؽ إذا رفضت الدعوى وا 
الدعوى ، فأنو ال يبطمو عدـ قياـ المحكمة بمحاولة اإلصبلح بيف الزوجيف ، ومف ثـ 

 فإف النعى يكوف عمى غير أساس . 

 (28/12/1998ؽ جمسة  64لسنة  101)الطعف رقـ  

  جراءات  2000لسنة  1انوف مف الق 18النص فى المادة بتنظيـ أوضاع وا 
 ـالتقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية .... "وفى دعاوى الطبلؽ والتطميؽ ال يحك

بيما إال بعد أف تبذؿ المحكمة .... عمى أنو إذا كاف لمزوجيف ولد تمتـز المحكمة 
 تزيد بعرض الصمح مرتيف عمى األقؿ تفصؿ بينيما مدة ال تقؿ عف ثبلثيف يومًا وال

عمى ستيف يومًا" مفاده أف ما استحدثتو ىذه المادة مف وجوب عرض الصمح مرتيف 
عمى األقؿ خبلؿ مدة محدده فى حالة وجود أبناء قبؿ الحكـ إنما ينصرؼ إلى شروط 
لصحة الحكـ بالطبلؽ لـ تكف مطموبة مف قبؿ ال صمة ليا بذاتية القواعد التى يقـو 

ف المقرر أف ما تـ صحيحًا فى ظؿ قانوف معموؿ بو عمييا نظاـ التطميؽ , وكاف م
ذ لـ ينص القانوف رقـ   2000لسنة  1يبقى صحيحًا ما لـ ينص عمى غير ذلؾ , وا 

عمى تطبيقو بأثر رجعى ومف ثـ فإف ىذه القواعد ال تسرى عمى الدعاوى التى نظرت 
طعف فى ىذه إلى مرحمة ال –مف بعد  –وصدرت فييا أحكاـ قبؿ نفاذه وال يمتد أثرىا 

 األحكاـ .

 (2002/  10/  26جمسة  –ؽ  70لسنة  555)نقض الطعف رقـ 

  الحكماف طريقتيما الحكـ ال الشيادة وال الوكالة . ثبوت فشؿ محاولتيا
صرار الزوجة عمى عدـ استمرار الحياة  التوفيؽ بيف الزوجيف الستحكاـ النفور بينيما وا 

 ال خطأ عمة ذلؾ . الزوجية . عدـ تدخؿ المحكمة لعرض الصمح
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 ( 9/2/2002جمسة  –ؽ  67لسنة  670) الطعف رقـ  

  استخبلص محكمة الموضوع استحكاـ الخبلؼ بيف الطاعف والمطعوف ضدىا
مف إصرار األخيرة عمى الطبلؽ وعجز المحكمة عف التوفيؽ بينيما. سائغ . كفايتو 

ذلؾ ، موضوعية لحمؿ قضاءىا بتطميؽ المطعوف ضدىا عمى الطاعف . المجادلة فى 
 تنحسر عنيا رقابة محكمة النقض.

 (42س  -5/3/1991جمسة  –ؽ  59لسنة  207،  205)الطعناف رقما  
 

 انتحــكٛى

  بعث حكميف . شرطو . تكرار شكوى الزوجة بطمب التطميؽ وعدـ ثبوت
الضرر فى الدعوى الثانية . إقامة الحكـ المطعوف فيو قضاءه بالتطميؽ عمى ما 

ىجر الطاعف لممطعوف ضدىا . النعى عميو بعدـ اتخاذ إجراءات  خمص إليو مف
 التحكيـ . ال أساس لو .

 (42س  -15/1/1991جمسة  –ؽ  58لسنة  85)الطعف رقـ  

  عدـ بحث الحكـ توافر الضرر  1929لسنة  25ؽ  6التطميؽ لمضرر . ـ .
 صور .الموجب لمتطميؽ . استناده إلى تقرير الحكميف فى غير الحاالت خطأ وق

 (27/1/1997جمسة  –ؽ  62لسنة  107)الطعف رقـ  

  اختبلفو عف  1929لسنة  25ؽ  6السبب فى دعوى التطميؽ طبقًا لممادة .
السبب فى طمب الزوجة التطميؽ أثناء نظر اعتراضيا عمى دعوة زوجيا لمعودة إلى 

ض مكرر ثانيًا مف ذات القانوف . مؤدى ذلؾ القضاء برف 11منزؿ الزوجية . ـ 
الدعوى األولى ليس لو حجية مانعة مف نظر الدعوى الثانية . المجوء إلى التحكيـ فى 

 األولى ال يحوؿ دوف المجوء إليو فى الثانية متى توافرت شروطو .

 (42س  -5/3/1991جمسة  –ؽ  59لسنة  207،  205)الطعناف رقما 

 ب التطميؽ اتخاذ إجراءات التحكيـ فى الدعوى إذا كررت الزوجة شكواىا بطم
لمضرر . شرطو . إخفاقيا فى إثبات الضرر . إقامة الحكـ المطعوف فيو قضاءه 
بالتطميؽ استنادًا إلى ثبوت إضرار زوجيا بيا . مؤداه عدـ التزاـ الحكـ باتخاذ 

 إجراءات التحكيـ .
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 (12/2/2002جمسة  –ؽ  67لسنة  635)الطعف رقـ  

  ببعض  1929لسنة  25ف رقـ النص فى المادة السادسة مف المرسـو بقانو
أحكاـ األحواؿ الشخصية عمى أنو "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بيا بما ال يستطاع 

، فإذا  معو دواـ العشرة بيف أمثاليا يجوز ليا أف تطمب مف القاضى التفريؽ بينيما
رفض الطمب ثـ تكررت الشكوى ولـ يثبت الضرر بعث القاضى حكميف عمى الوجو 

 –وعمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة  –مفاده  11، 10، 9، 8، 7مواد المبيف بال
أف التحكيـ فى دعوى التطميؽ ال يكوف إال إذا تكرر مف الزوجة طمب التفريؽ إلضرار 
الزوج بيا بعد رفض طمبيا األوؿ مع عجزىا عف إثبات ما تضرر منو حقيقة أو 

 .حكماً 

 (27/5/1996جمسة  –ؽ  62لسنة  128)الطعف رقـ  
 (15/12/1992جمسة  –ؽ  59لسنة  143)الطعف رقـ 

 (42س  – 30/7/1991جمسة  –ؽ  59لسنة  63الطعف رقـ )

 (40س  –ؽ  57لسنة  117الطعف رقـ  -20/6/1989وجمسة )

  أنو إذا  1929لسنة 25مفاد نص المادة السادسة مف المرسـو بقانوف رقـ
ج بيا بعد رفض طمبيا بالتفريؽ ولـ ضرار الزو كررت الزوجة شكواىا طالبة التطميؽ إل

نو يتعيف أف يبعث القاضى حكميف عمى النحو المبيف بالمواد مف إتثبت ما تشكو منو ف
مف القانوف المذكور وىو حكـ مأخوذ مف مذىب اإلماـ مالؾ في أحكاـ  11إلى  7

الشقاؽ بيف الزوجيف ، ولما كاف الثابت أف المطعوف عمييا أقامت دعواىا الحالية 
بنفس الطمبات وقضى برفضيا نيائيًا بالتطميؽ ولما كانت محكمة االستئناؼ بعد أف 
ألغت حكـ محكمة أوؿ درجة بالتطميؽ لعدـ االطمئناف إلى أقواؿ شيود المطعوف 

قد مضت في نظر الدعوى وقضت ببعث الحكميف تطبيقا لما يوجبو القانوف  –عمييا 
 حكـ يكوف في غير محمو.عمى النحو سالؼ البياف فإف النعى عمى ال

 ؽ( 40لسنة46الطعف رقـ –25س –379ص –20/2/1974)نقض جمسة 

  التزاـ المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيـ فى دعوى التطميؽ. حاالتو . أف
تكرر الزوجة طمب التطميؽ ولـ يثبت ما تشكو منو بعد رفض دعواىا األولى أو إذا 

عمى دعوتو ليا لمعودة لمنزؿ الزوجية طمبت التطميؽ عمى زوجيا مف خبلؿ اعتراضيا 
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 25مكرر ثانيًا مف ـ بؽ  11،  6وثبوت أف الخمؼ مستحكـ بيف الزوجيف. المادتاف 
 . 1985لسنة  100المضافة بؽ  1929لسنة 

 (9/2/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  617)الطعف رقـ  
 (15/2/1999جمسة  -ؽ  64لسنة  499الطعف رقـ )
 (16/3/1998جمسة  – ؽ 64لسنة  185الطعف رقـ )

  فى شأف  1929لسنة  25لما كاف نص المادة السادسة مف القانوف رقـ
التطميؽ لمضرر ال يوجب االلتجاء إلى التحكيـ إال إذا تكرر مف الزوجة طمب التفريؽ 
إلضرار الزوج بيا بعد رفض طمبيا مع عجزىا عف إثبات ما تضرر منو ، وكاف 

مت الدعوى وىى الدعوى األولى بطمب التطميؽ الواقع أف المطعوف عمييا قد أقا
 لمضرر استنادًا إلى نص تمؾ المادة فأنو ال يمـز اتخاذ إجراءات التحكيـ فى الدعوى .

 (37س  -11/3/1986جمسة  -ؽ 54لسنة  33)نقض الطعف رقـ 

  التحكيـ فى دعػوى التطميؽ لمضرر شرطػو . رفض دعوى الزوجة بطمب
 وعدـ إثبات ما تشكو منو .ر شكواىا االتفريؽ ثـ تكر 

نقض الطعف ( )41س  -13/11/1990جمسة  -ؽ  58لسنة  79)نقض الطعف رقـ 
 (36س  -9/4/1985جمسة  -ؽ  54لسنة  90رقـ 

 (44س  -22/6/1993جمسة  -ؽ  60لسنة  94نقض الطعف رقـ )
 (27/12/1999جمسة  -ؽ  65لسنة  331نقض الطعف رقـ )

 ببعض  1929لسنة  25لمرسـو بقانوف رقـ النص فى المادة السادسة مف ا
أحكاـ األحواؿ الشخصية عمى أنو "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بيا بما ال يستطاع 
معو دواـ العشرة بيف أمثاليا يجوز ليا أف تطمب مف القاضى التفريؽ وحينئذ يطمقيا 

طمب ثـ القاضى طمقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عف اإلصبلح بينيما فإذا رفض ال
، 7تكررت الشكوى ولـ يثبت الضرر بعث القاضى حكميف عمى الوجو المبيف بالمواد 

أف التحكيـ فى  –وعمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة  –مفاده  11، 10، 9، 8
دعوى التطميؽ ال يكوف إال إذا تكرر مف الزوجة طمب التفريؽ إلضرار الزوج بيا بعد 

منو ، ولما كاف الثابت مف  تبات ما تضرر رفض طمبيا األوؿ مع عجزىا عف إث
األوراؽ أف دعوى المطعوف ضدىا بتطميقيا عمى الطاعف طبقًا لنص المادة السادسة 
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المشار إلييا ىى دعواىا األولى قبمو فإف تعييب الحكـ لعدـ اتخاذه اإلجراءات الخاصة 
 س .بالتحكيـ بيف الزوجيف قبؿ القضاء بالتفريؽ بينيما يكوف عمى غير أسا

 (39س  –ؽ  57لسنة  44الطعف  -22/11/1988)نقض جمسة 
 (13/4/1989جمسة  –ؽ  64لسنة  133)الطعف رقـ 

  مف ؽ  11إلى  7اتخاذ إجراءات التحكيـ المنصوص عمييا فى المواد مف
الزوج بيا  إلضرار. شرطو . أف يتكرر مف الزوجة طمب التطميؽ  1929لسنة  25

 1929لسنة  25ؽ  6ا عف إثبات ما تتضرر منو ـ بعد رفض طمبيا األوؿ مع عجزى
. بعث المحكمة حكاما وثبوت أف دعوى المطعوف ضدىا بتطميقيا عمى الطاعف طبقًا 

نما  6لممادة  سالفة الذكر ىى دعواىا األولى قبمو فإف تقارير الحكاـ ال تقيد المحكمة وا 
لثالث فى تقريره إلى تعتبر مف أوراؽ الدعوى التى تخضع لتقديرىا . انتياء الحكـ ا

تطميؽ المطعوف ضدىا عمى الطاعف . مخالفة الحكـ ليذا التقرير . النعى عميو فى 
 غير محمو .

 (28/3/1995جمسة  –ؽ  61لسنة  185)الطعف رقـ 

  لما كاف البيف مف األوراؽ أف المطعوف ضدىا كانت قد أقامت الدعوى رقـ
بطمب التطميؽ لمضرر الذى كمى أحواؿ شخصية جنوب القاىرة  1982لسنة …. 

تحكمو المادة السادسة مف القانوف آنؼ الذكر والتى قضى برفضيا فى االستئناؼ رقـ 
ؽ القاىرة ، ثـ طمبت فى الدعوى الراىنة التطميؽ عمى الطاعف لذات  101لسنة …. 

السبب فى الدعوى السابقة ، وكاف الحكـ االبتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف فيو لـ يبيف 
لوقائع التى استجدت بعد الحكـ السابؽ برفض دعوى المطعوف ضدىا بالتطميؽ عمى ا

الطاعف ، وما إذا كانت تمؾ الوقائع ىى ذات الوقائع فى الدعوى السابقة أو مغايرة ليا 
، وأف المطعوف ضدىا قد  والحقة عمييا وأنيا وقعت أثناء الزوجية حقيقة أو حكماً 

لتجاء إلى التحكيـ مما مؤداه أف الحكـ جعؿ مناط عجزت عف إثباتيا بما يسوغ اال
التحكيـ يتوقؼ عمى مجرد رفع دعوى أخرى بعد رفض دعواىا السابقة دوف أف يعف 

قضاءه برفض الدفع بعدـ جواز نظر الدعوى وبياف  ابياف األسباب الذى أقاـ عمييب
وف وشابو اختبلؼ وقائع الضرر فى الدعوييف ، فأنو يكوف قد أخطأ فى تطبيؽ القان

 القصور فى التسبيب بما يوجب نقضو .



9

265 

 46والطعف رقـ  43س  -15/12/1992جمسة  –ؽ  59لسنة  143)الطعف رقـ  
 (25س – 379ص  -20/2/1974جمسة  –ؽ  40لسنة

 
 إعبدح سفع انذعٕٖ ثسججّ

  أنو إذا ادعت  1929لسنة  25مفاد المادة السادسة مف المرسـو بقانوف رقـ
إضراره بيا . وأقامت دعوى بتطميقيا منو ورفضت دعواىا لعجزىا الزوجة عمى الزوج 

عف إثبات الضرر ، فإف مف حقيا أف ترفع دعوى جديدة تطمب فييا التطميؽ لذات 
السبب وىو الضرر عمى أف تستند فى ذلؾ إلى وقائع مغايرة لتمؾ التى رفعت األولى 

ذ كاف الثابت مف األوراؽ أف سند المطعوف  ضدىا فى طمب التطميؽ عمى أساسيا وا 
فى دعواىا األولى كاف قائمًا عمى أساس اعتداء الطاعف عمييا بالضرب وعدـ إنفاقو 
عمييا وكاف سندىا فى دعواىا الماثمة ىو تضررىا مف عدـ دخولو بيا منذ أف تزوجيا 
وىى وقائع مغايرة لتمؾ التى رفعت بيا الدعوى األولى وامتدت عدة سنوات تالية لمحكـ 

، فأنو ال عمى الحكـ المطعوف فيو أف التفت عف الدفع بعدـ جواز نظر الدعوى فييا 
 السابقة الفصؿ فييا ويكوف النعى بيذا الوجو عمى غير أساس .

 ( 9/3/2002جمسة  –ؽ  68لسنة  369) الطعف رقـ 
 (27/12/1999جمسة  –ؽ  65لسنة  331)الطعف رقـ 

 (47س  – 8/7/1996جمسة  –ؽ  62لسنة  257)الطعف رقـ 
 (43س  – 15/12/1992جمسة  –ؽ  59لسنة  143الطعف رقـ )
 (37س  – 16/12/1986جمسة  –ؽ  55لسنة  87نقض الطعف رقـ )

 (40س  -28/2/1981جمسة  –ؽ  57لسنة  92الطعف رقـ )
 ( 5/5/2001جمسة  –ؽ  66لسنة  583الطعف رقـ )

 ا عمى ىجر لما كانت المطعوف ضدىا قد أقامت الدعوى الماثمة تأسيس
كمى أحواؿ  1986لسنة  1454الطاعف ليا وكانت قد طمبت التطميؽ فى الدعوى رقـ 

شخصية جنوب القاىرة لزواج الطاعف بأخرى ، واعتدائو عمييا بالضرب والسب ، كما 
ف اتحد سبب التطميؽ فى الدعوى المطروحة والدعوى رقـ   1991لسنة  3228أنو وا 

إذ أسست المطعوف ضدىا كؿ منيما عمى اليجر ، كمى أحواؿ شخصية شماؿ القاىرة 
إال أف الثابت مف األوراؽ أنيا استندت فى الدعوى الراىنة عمى اليجر الذى استطاؿ 
إلى ما بعد صدور الحكـ فى الدعوى المذكورة ، ومف ثـ فإف صدور الحكميف فى 
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وقائع مغايرة الدعوييف السابقتيف ال يحوؿ دوف رفع الدعوى المطروحة ، إذ أقيمتا عمى 
ذ انتيى الحكـ االبتدائى المؤيد بالحكـ  لتمؾ التى أسست عمييا الدعوى الماثمة ، وا 
المطعوف فيو إلى عدـ قبوؿ الدفع بعدـ جواز نظر الدعوى لسابقة الفصؿ فييا ، فأنو 

 يكوف قد خمص إلى قضاء صحيح ، ومف ثـ فإف النعى يكوف عمى غير أساس .

 (15/2/1999جمسة  –ؽ  64لسنة  499)الطعف رقـ  

  الدفع بعدـ جواز نظر دعوى تطميؽ لميجر لسابقو الفصؿ فييا بحكـ فى
دعوى تطميؽ لمضرر . التفات المحكمة عنو . ال خطأ . طالما استندت الزوجػة فى 

 دعواىا الثانية إلى وقائع مغايرة لتمؾ التى رفعت الدعوى األولى عمى أساسيا .
 ( 42س  -15/1/1991جمسة  –ؽ  58لسنة  85)الطعف رقـ 

  ببعض  1929لسنة  25النص فى المادة السادسة مف المرسـو بقانوف رقـ
أحكاـ األحواؿ الشخصية يدؿ عمى أف مف حؽ الزوجة أف ترفع دعوى جديدة تطمب 

، عمى أف تستند فى ذلؾ إلى وقائع مغايرة  فييا التطميؽ لذات السبب وىو الضرر
, كما يحؽ ليا أف ترفع دعواىا بالتطميؽ لى عمى أساسيا لتمؾ التى رفعت الدعوى األو 

عف ىذه الواقعة الجديدة لتدفع عف نفسيا الضرر الذى ادعت وقوعو أثناء قياـ الحياة 
الزوجية دوف أف يمـز لذلؾ أف تكوف مقيمة مع زوجيا . لما كاف ذلؾ وكاف الحكـ 

المنصوص عمييا فى المادة  المطعوف فيو قد أورد فى أسبابو أف المراد بتكرار الشكوى
السادسة أف تعود العبلقة الزوجية حقيقة أو حكمًا بيف الزوجيف ويستأنفا معًا حياتيما 
ذا كاف ما تقدـ وكانت المستأنؼ ضدىا لـ تقدـ دليبًل عمى أنيا قد تبلقت  مف جديد وا 

قيقًة أو مع المستأنؼ بعد الحكـ فى قضية الطبلؽ األولى بما ال يكونا معو قد تبلقيا ح
بعث حكميف لرفض الدعوى ، لما كاف ذلؾ وكاف بعث  زحكمًا ومف ثـ ال يجو 

الحكميف مف إجراءات التقاضى المتعمقة بالنظاـ العاـ وكاف الحكـ المطعوف فيو قد 
انتيى إلى عدـ جواز بعث الحكميف فى حالة رفع دعوى التطميؽ الثانية بعد رفض 

إذا قدمت الزوجة دليبًل عمى تبلقييا مع زوجيا األولى وحدوث وقائع ضرر جديدة إال 
بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيؽ  وحقيقة أو حكمًا وىو ما يعيب

 القانوف.

 (26/10/2002جمسة  –ؽ  70لسنة  115الطعف رقـ نقض )
 (17/5/1999جمسة  –ؽ  65لسنة  116الطعف رقـ )
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 (7/4/2001جمسة  –ؽ  66لسنة  405الطعف رقـ )
 (24/1/1989جمسة  –ؽ  56لسنة  130)الطعف رقـ 

 الفصؿ فييا . ال  ةرفض الدفع بعدـ جواز نظر دعوى التطميؽ لمضرر لسابق
خطأ . طالما استندت الزوجة فى دعواىا الثانية إلى وقائع مغايرة لتمؾ التى رفعت 

 الدعوى األولى عمى أساسيا .
 (17/3/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  162)الطعف رقـ 

  لما كاف مف المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أف المنع مف إعادة النزاع فى
المسألة المقضى فييا يشترط أف تكوف المسألة واحدة فى الدعوييف ، وال تتوافر ىذه 

 الطرفافالوحدة إال أف تكوف المسألة المقضى فييا نيائية أساسية ال تتغير وأف يكوف 
 جامعاً  ى واستقرت حقيقتيا بينيما بالحكـ األوؿ استقراراً قد تناقشا فييا فى الدعوى األول

وأف تكوف ىى بذاتيا األساس فيما يدعى بو فى الدعوى الثانية ، وينبنى عمى  مانعاً 
ذلؾ أف ما لـ تنظر فيو المحكمة بالفعؿ ال يمكف أف يكوف موضوعًا لحكـ حائز قوة 

 األمر المقضى .
 (43س  -29/12/1992جمسة  –ؽ  59لسنة  84)الطعف رقـ 

 
 عٍ دعٕٖ انطبعخ أٔ انُشٕص  اختالفٓب..  انطالق نهعشسدعٕٖ 

  دعوى الطاعة . اختبلفيا موضوعًا وسببًا عف دعوى التطميؽ لمضرر . عمة
فى نفى  ـ برفض االعتراض أو إسقاط نفقة الزوجة . ال يكوف بذاتو حاسماً ػذلؾ . الحك

 مضرر .اء الزوجة مف مضارة فى دعوى التطميؽ لػادع

 (17/5/1999جمسة  -ؽ  65لسنة  116)الطعف رقـ  

  الحكـ برفض دعوى النفقة لمنشوز ال يمنع مف نظر دعوى التطميؽ والفصؿ
 فى نفى ما تدعيو الزوجة مف مضارة موجبة لمتفريؽ . فييا وال يكوف بذاتو حاسماً 

 (32س  –ؽ  55لسنة  99الطعف رقـ  - 22/3/1988)نقض جمسة  
 (22/6/1999جمسة  –ؽ  65لسنة  187رقـ )نقض الطعف 

  دعوى الطاعة . اختبلفيا موضوعًا وسببًا عف دعوى التطميؽ لمضرر . عمة
ذلؾ . الحكـ بدخوؿ الزوجة فى طاعة زوجيا ونشوزىا . ال ينفى بذاتو ادعاء الزوجة 
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المضارة فى دعوى التطميؽ . ال تثريب عمى محكمة الموضوع إذا لـ تعوؿ عمى داللة 
كـ الصادر فى دعوى الطاعة طالما انتيت بأسباب سائغة إلى توافر الضرر الح

 الموجب لمتطميؽ .

ؽ  65لسنة  553والطعف رقـ  11/6/2001جمسة  –ؽ  66لسنة  657)الطعف رقـ  
والطعف 26/5/1997جمسة  –ؽ  66لسنة  537والطعف رقـ  20/11/2000جمسة  –

 (21/4/1998جمسة  –ؽ  64لسنة  175رقـ 

  تختمؼ فى  –وعمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة  –ى الطاعة دعو
موضوعيا وسببيا عف دعوى التطميؽ إذ بينما تقـو األولى عمى إخبلؿ الزوجة بواجب 
اإلقامة المشتركة والقرار فى منزؿ الزوجية تقـو الثانية عمى ادعاء الزوجة إضرار 

وز ليس بمانع بفرض حصولو الزوج بيا بما ال يستطاع معو دواـ العشرة ، وأف النش
مف نظر دعوى التطميؽ والفصؿ فييا ، ومف ثـ ال تثريب عمى محكمة الموضوع إذا 
ىى أبت التعويؿ عمى داللة الحكـ الصادر فى دعوى الطاعة الختبلؼ المناط بيف 

 الدعوييف .

 (12/2/1998جمسة  –ؽ  63لسنة  393)الطعف رقـ  
 (37س  -16/12/1986ة جمس –ؽ  55لسنة  87)نقض الطعف رقـ 
 (16/12/1996جمسة  –ؽ  62لسنة  299)والطعف رقـ 

  المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أف دعوى الطاعة تختمؼ فى موضوعيا
وسببيا عف دعوى التطميؽ لمضرر إذ تقـو األولى عمى إخبلؿ الزوجة بواجب اإلقامة 

دعاء إضرار الزوج بيا بما المشتركة والقرار فى منزؿ الزوجية بينما تقـو الثانية عمى ا
ال يستطاع معو دواـ العشرة بينيما وأف النشوز ليس بمانع بفرض حصولو مف نظر 
دعوى التطميؽ والفصؿ فييا الختبلؼ المناط فى كؿ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد 
 أقاـ قضاءه بالتفريؽ عمى سند مف أف اليجر كاف مف جانب الطاعف إضراراً 

مده طردىا مف منزؿ الزوجية ، فأنو ال تثريب عمى محكمة بالمطعوف عمييا بتع
ما قد  الموضوع ما دامت قد اقتنعت بيذه الحقيقة وأوردت دليميا عمييا إذا ىى أطرحت

يكوف لحكمى الطاعة والنشوز مف داللة مغايرة ، ويكوف النعى عمى الحكـ بالقصور 
 فى ىذا الخصوص عمى غير أساس .

 ( 35س  –ؽ  53لسنة  63طعف رقـ ال -8/5/1984)نقض جمسة  
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 (27س  -1636ص  – 24/1/1976)نقض جمسة 

  المقرر فى قضاء المحكمة أف دعوى الطاعة تختمؼ عف دعوى التطميؽ
خبلؿلمضرر إذ تقـو األولى عمى اليجر  الزوجة بواجب اإلقامة المشتركة فى منزؿ  وا 

زوج بيا بما ال يستطاع معو الزوجية ، بينما تقـو الثانية عمى ادعاء الزوجة إضرار ال
دواـ العشرة ، ومف ثـ فإف الحكـ الصادر فى دعوى الطاعة ال يمنع مف نظر دعوى 
التطميؽ ، الختبلؼ الموضوع فى كؿ منيما، وال يسوغ القوؿ بأف الحكـ بدخوؿ 
المطعوف عمييا فى طاعة زوجيا حاسـ فى نفى ما تدعيو مف مضارة حتى ولو كانت 

لتغاير الموضوع فى كؿ مف الدعوييف عمى  دعوى التطميؽ تبعاً  قد ساقت بعضيا فى
 نو .اما سمؼ بي

 -14/3/1979ونقض جمسة  28/10/1996جمسة  –ؽ  63لسنة  10)الطعف رقـ 
 (30س – 588ص  -21/2/1979 وجمسة - 789ص

  دعوى الطاعة . اختبلفيا موضوعًا وسببًا عف دعوى التطميؽ لمضرر. عمة
فى نفى ادعاء الزوجة مف  عتراض ال يكوف بذاتو حاسماً ذلؾ . الحكـ برفض اال

 مضاره فى دعوى التطميؽ لمضرر .

 (49س  -30/11/1998جمسة  -ؽ  64لسنة  395)الطعف رقـ  

  بشأف أحكاـ األحواؿ  1929لسنة  25إف المادة السادسة مف القانوف رقـ
تطاع معو دواـ الشخصية تجيز لمزوجة طمب التطميؽ إذا أضر بيا الزوج بما ال يس

ذا كانت غيبة الزوج عف بيت الزوجية مع إقامتيما فى بمد واحد  – العشرة بيف أمثاليا وا 
تعتبر مف أوجو الضرر  –وعمى ما أفصحت عنو المذكرة اإليضاحية ليذا القانوف 

التى تجيز لمزوجة طمب التفريؽ بينيا وبيف زوجيا بطمقة بائنة وفقًا لنص المادة 
لبياف وكاف المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أف معيار الضرر الذى ال السادسة سالفة ا

يستطاع معو دواـ العشرة بيف الزوجيف ويجيز التطميؽ ىو معيار شخصى ال مادى 
يختمؼ باختبلؼ البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروؼ المحيطة بو 

ن ما يترؾ تقدير الضرر مف جرائيا فأنو ال مجاؿ الستمزاـ غيبة الزوج إلى أمد معيف وا 
و مف سمطة ػومدى احتماؿ الزوجة المقاـ مع توافر الضرر بيا لمقاضى وذلؾ لما ل

الواقع ، وال يغير مف ذلؾ أف يكوف المشرع قد اشترط إلجابة الزوجة إلى طمبيا 
التطميؽ لغيبة الزوج عنيا ببل عذر مقبوؿ وفقًا لنص المادة الثانية عشر مف القانوف 
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لسالؼ اإلشارة أف تمتد الغيبة لمدة سنة عمى األقؿ ذلؾ أف غياب الزوج فى ىذه ا
قامتو فى بمد آخر غير بمد الحالة عمى ما يبيف مف المذكرة اإليضاحية ىو نتيجة إل

الزوجة وىو وضع يختمؼ عف ىجره لمنزؿ الزوجية رغـ إقامتو بذات البمد بما يكشؼ 
إلساءة إلييا فبل أساس لمقوؿ باتحاد العمة فى عف رغبتو فى إيقاع األذى بزوجتو وا

كمتى الحالتيف وسرياف قيد الزمف المقرر فى أوليما عمى الثانية . لما كاف ذلؾ ، وكاف 
رفض الزوجة مساعى الصمح بينيا وبيف زوجيا ال يؤثر عمى حقيا فى طمب التطميؽ 

بيف أمثاليا ، فإف  طالما ثبت لمقاضى إضراره بيا ضررًا ال يستطاع معو دواـ العشرة
الحكـ المطعوف فيو إذ أقاـ قضاءه بالتطميؽ عمى سند مما شيد بو شاىدا المطعوف 
عمييا مف أف الطاعف ىجر منزؿ الزوجية رغـ إقامتو بذات البمد وىو ما يتحقؽ بو 
ركف الضرر وما خمصت إليو المحكمة مف عدـ قدرة المطعوف عمييا عمى احتمالو 

و ػابة يخشى عمييا مف الفتنة وىو استخبلص موضوعى سائغ لوالصبر عميو ألنيا ش
مأخذه مف األوراؽ ويؤدى إلى النتيجة التى انتيت إلييا وال يجوز الجدؿ فيو أماـ 
محكمة النقض ال يكوف مخطئا فى تطبيؽ القانوف ويكوف قد برأ مف عيب الفساد فى 

لتناقض التى يدعييا فى االستدالؿ . لما كاف ما تقدـ وكاف الطاعف لـ يبيف أوجو ا
 غير مقبوؿ . شيادة المطعوف عمييا فإف نعيو فى ىذا الخصوص يكوف مجيبلً 

 (34س  –ؽ  52لسنة  36الطعف رقـ  -17/5/1983)نقض جمسة  

  ماىيتو  1929لسنة  25ؽ  6اليجر المحقؽ لمضرر الموجب لمتفريؽ . ـ .
ختبلفو عف التطميؽ لمغيبة . الغيبة عف بيت الزوجية مع اإلقامة فى بمد واحد . ا

 مف ذات القانوف . 13، 12 بشرائطيا . المادتاف

 (50س  – 21/6/1999جمسة  -ؽ  65لسنة  173)الطعف رقـ  

  ًلمضرر الموجب لمتفريؽ  محققاً  غيبة الزوج عف بيت الزوجية . اعتبارىا ىجرا
د معيف . ال مجاؿ الستمزاـ أف تكوف إلى أمد معيف وفى بم 29لسنة  25ؽ  6. ـ 

لمقاضى مطمؽ الحؽ فى تقدير ىذا الضرر ومدى احتماؿ الزوجة لو اختبلفيا عف 
 مف المرسـو بالقانوف المشار إليو . 12التطميؽ لمغيبة . فى حكـ المادة 

 (48س  – 28/1/1997جمسة  –ؽ  63لسنة  78)الطعف رقـ 
 (49س  – 29/9/1998جمسة  –ؽ  64لسنة  432)الطعف رقـ 
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 عدـ سماعيا عند اإلنكار إال بوثيقة رسمية أو إقرار المدعى  دعوى الزوجية .
. ال عبرة بما إذا كانت 1931لسنة  78مف ـ بؽ 99/4عميو بيا بمجمس القضاء. ـ

الدعوى مجردة أو ضمف حؽ آخر . استثناء . دعوى النسب . سرياف المنع سواء 
ة قبؿ أييما أو ورثتو . كانت الدعوى مرددة بيف الزوجيف أو ورثتيما أو النيابة العام

عمة ذلؾ . إقامة الطاعنة دعواىا بإثبات زواجيا بالمطعوف ضده فى ظؿ المادة سالفة 
قضاء  . 2000لسنة  1الذكر المنطبقة عمى الدعوى المرفوعة قبؿ سرياف القانوف رقـ 

رغـ إنكار المطعوف ضده  1931الحكـ المطعوف فيو بثبوت الزوجية الواقعة بعد سنة
 دـ ثبوتيا بورقة رسمية . مخالفة لمقانوف وخطأ فى تطبيقو .ليا وع

 (51س  – 31/1/2000جمسة  –ؽ  64لسنة  453)الطعف رقـ  
 (51س  – 10/4/2000جمسة  –ؽ  64لسنة  497الطعف رقـ )
 (51س  – 29/5/2000جمسة  –ؽ  62لسنة  136الطعف رقـ )

  1931لسنة  78مف المرسـو بؽ  99القيد المنصوص عميو فى المادتيف 
بشأف تقديـ وثيقة زواج رسمية قاصر عمى الدعاوى  2000لسنة  1مف القانوف  17و

الناشئة عف عقد الزواج فبل يمتد إلى الدعاوى الناشئة عف النزاع فى ذات الزواج أو 
فى وجود الزوجية فيجوز لمزوج أو الزوجة إثبات الزوجية عند اإلنكار أو وجود نزاع 

 لزواج ثابتًا بوثيقة رسمية .فييا ولو لـ يكف ا

 (56س  – 2005/  4/  23جمسة  –ؽ  73لسنة  643)الطعف رقـ 

  عقد الزواج . عقد رضائى قوامو اإليجاب والقبوؿ وممـز لمولى . تطمب
القانوف توثيقو ال ينفى عنو طبيعتو األصمية وال يمس القواعد الشرعية المقررة . عدـ 

صحتو والشروط الشكمية لتوثيقو . عمة ذلؾ . التعارض بيف الشروط الموضوعية ل
 بحث الشروط الموضوعية وحسـ الخبلؼ حوليا منوط بالقضاء دوف جية التوثيؽ .

 (59س  – 19/10/1998جمسة  -ؽ  64لسنة  194)الطعف رقـ  

  محكمة الموضوع . ليا السمطة التامة فى فيـ الواقع وتقدير األدلة ومنيا
قامة قضائيا عمى أسباب أقواؿ الشيود . شرطو . بيا ف الحقيقة التى اقتنعت بيا وا 

سائغة تكفى لحممو وفييا الرد الضمنى المسقط لكؿ حجة مخالفة . عدـ ذكر الحكـ 
ألفاظ سباب الطاعف لممطعوف ضدىا ونص أقواؿ الشيود التى أورد مضمونيا . ال 

 عيب . 
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 (51س  – 14/2/2000جمسة  –ؽ  64لسنة  251)الطعف رقـ  

 اختبلفيا سببًا عف  1929لسنة  25مف ؽ  6التطميؽ لمضرر . ـ  دعوى .
طمب الزوجة التطميؽ أثناء نظر اعتراضيا عمى دعوة زوجيا لمعودة إلى منزؿ 

 عمة ذلؾ. –مكرر ثانيًا مف ذات القانوف  11الزوجية. ـ 
 (49س  – 25/5/1998جمسة  –ؽ  64لسنة  229)الطعف رقـ 

  المدعاة مف عدمو مف مسائؿ الواقع . استقبلؿ تقدير إنكار الخصـ لمزوجية
 محكمة الموضوع بو . مؤداه . عدـ جواز إثارتو أماـ محكمة النقض .

 (51س  – 15/2/2000جمسة  –ؽ  64لسنة  462)الطعف رقـ 

   دعوى الطبلؽ . ماىيتيا . جواز رفعيا بطمب إيقاع الطبلؽ أو إثبات وقوعو
 نو فى الحالتيف .اشرعية سريالئحة  99/6. عدـ سماع الدعوى . ـ 

 (51س  – 30/10/2000جمسة  –ؽ  65لسنة  573) الطعف رقـ 

  بتنظيـ أوضاع  2000لسنة  1مف القانوف رقـ  18النص فى المادة
جراءات التقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية مفاده وجوب عرض المحكمة  وا 

لة وجود أبناء قبؿ الصمح مرتيف عمى األقؿ خبلؿ مدة محددة عمى الزوجيف فى حا
الحكـ بالطبلؽ , فإف قضت بالتطميؽ دوف عرض الصمح عمى ىذا النحو كاف 
قضاؤىا مخالفًا لمقانوف باعتبار أف سعييا لمصمح قبؿ الحكـ إجراء لصيؽ بالنظاـ العاـ 
, لما كاف ذلؾ وكاف الثابت باألوراؽ أف لمزوجيف أوالد وأف محكمة أوؿ درجة حكمت 

المشار إلييا كما أف محكمة  18تعرض الصمح وفقًا لنص المادة بالتطميؽ دوف أف 
االستئناؼ لـ تعرضو إال مرة واحدة فإف الحكـ المطعوف فيو يكوف معيبًا بما يوجب 

 نقضو .

 (54س  –2003/  2/  22جمسة  –ؽ  71لسنة 518)نقض الطعف رقـ 

 ا وبيف استشياد الطاعنة بشاىد مسيحى أماـ محكمة أوؿ درجة ال يحوؿ بيني
تمكينيا مف إثبات دفاعيا عمى الوجو المتفؽ مع المنيج الشرعى أماـ محكمة 
االستئناؼ . قضاء الحكـ المطعوف فيو برفض الدعوى لعدـ اكتماؿ نصاب البينة 
الشرعية فى إثبات الضرر المبيح لمتطميؽ لمزواج بأخرى لكوف أحد الشاىديف مسيحى 
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لمطاعنة بإحالة الدعوى لمتحقيؽ إلثبات  والتفات المحكمة عف الطمب االحتياطي
ما  فدفاع الطاعنة أو طمبيا وال يتضم ودفاعيا عمى الوجو الشرعى الصحيح ال يواج

 يسوغ رفضو . أثره . قصور فى التسبيب واإلخبلؿ بحؽ الدفاع .

 (2002/  10/  26جمسة  –ؽ  70لسنة  242)نقض الطعف رقـ 
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 ( يعذنخ 7بدح ) ـي

ال فمف ميػرهـ إف أف يكونا عدليف مف أهؿ الزوءيف يشترط في الحكمي ف أمكف واا
 . 1ممف لهـ خبرة بحالهما وقدرة عمى افص ح بينهما

 ( مطابقة  3) ـ 1979لسنة  44القانوف رقـ 
 مغايرة  1929لسنة  25القانوف رقـ 

ال فمػف  يشترط في الحكمػيف أف يكونػا رجمػيف عػدليف مػف أىػؿ الػزوجيف أف أمكػف وا 
 ليـ خبرة بحاليما وقدرة عمى اإلصبلح بينيـ . غيرىـ ممف

 
 انًزكشح اإلٚعبحٛخ 

الى )واف خفػػتـ شػػػقاؽ بينيمػػا فػػػابعثوا ػاألصػػؿ فػػي جػػػواز التطميػػؽ لمضػػرر قولػػػو تعػػ
)مػف اآليػة رقػـ …( يوفؽ اهلل بينيمػا  صبلحاً إف يريدا إمف أىميا  مف أىمو وحكماً  حكماً 

 مف سورة النساء( . 35
أف حػػؽ الحكمػػيف مطمػػؽ فػػي اإلصػػبلح أو التفريػػؽ وأف  ةػفقػػد فيػػـ بعػػض الصحابػػ

نو ومف ىؤالء عمى بف أبى طالب وعبد اهلل ابف عباس اعمى القاضى أف يقضى بما يري
اؿ )ال ػ( إذ قػولـ يعرؼ ليما مخالؼ ، وىػو يتفػؽ مػع المػأثور مػف أحاديػث الرسػوؿ )

لػػػو تعػػػالى ف الكػػػريـ فػػػي مثػػػؿ قو آضػػػرر وال ضػػػرار( كمػػػا يتفػػػؽ كػػػذلؾ مػػػع وصػػػايا القػػػر 
ذا فػات  229)فإمساؾ بمعروؼ أو تسريح بإحساف( )مػف اآليػة رقػـ  مػف سػورة البقػرة( وا 

 اإلمساؾ بالمعروؼ تعيف التسريح باإلحساف .
ـْ ِشػػَقاَؽ َبْيِنِيَمػػا وعمػػى ذلػػؾ فػػإف الػػنص المطػػروح يسػػتند إلػػى قولػػو تعػػالى " ْف ِخْفػػُت َواِ 

 .2"ْف َأْىِمَياَفاْبَعُثوا َحَكًما ِمْف َأْىِمِو َوَحَكًما مِ 
 

                                                           
 بتنظيـ إءراءات التقاضي في مسائؿ األحواؿ الشخصية 0222لسنة  1مف القانوف رقـ (2راءل المادة ) 1

 0/1/1222ؽ "دستورية" بءمسة  12لسنة  10ة العميا فى الطعف رقـ , وقد قضت المحكمة الدستوري
 13/1/1222مف الءريدة الرسمية بتاريخ  0بدستورية المادة المطروحة وقد نشر الحكـ فى العدد رقـ 

. 
 مف سورة النساء . 45اآلية رقـ  2



0

275 

 ك ـانتعهٛ

  الصادر بتنظيـ بعض  2000لسنة  1مف القانوف رقـ  19تضمنت المادة
جراءات التقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية تعديبًل جوىريًا عمى مواد  أوضاع وا 

المعدؿ  1929لسنة  25الواردة فى القانوف رقـ  11و  10و  9و  8و  7التحكيـ 
سالفة الذكر عمى أنو "فى  19, حيث نصت المادة  1985لسنة  100بالقانوف رقـ 

دعاوى التطميؽ التى يوجب فييا القانوف ندب حكميف يجب عمى المحكمة أف تكمؼ 
فى الجمسة التالية عمى  –قدر اإلمكاف  –كبًل مف الزوجيف بتسمية حكـ مف أىمو 

عينت  األكثر , فإف تقاعس أييما عف تعييف حكمو أو تخمؼ عف حضور ىذه الجمسة
المحكمة حكمًا عنو , وعمى الحكميف المثوؿ أماـ المحكمة فى الجمسة التالية لتعيينيما 
ليقررا ما خمصا إليو معًا فإف اختمفا أو تخمؼ أييما عف الحضور تسمع المحكمة 
أقواليما أو أقواؿ الحاضر منيما بعد حمؼ اليميف , ولممحكمة أف تأخذ بما انتيى إليو 

 ؿ أييما أو بغير ذلؾ مما تستقيو مف أوراؽ الدعوى" .الحكماف أو بأقوا

  19ويمكف تحديد التعديؿ الذى ادخؿ عمى طريؽ التحكيـ بمقتضى المادة 
 فى النقاط التالية . 2000لسنة  1مف القانوف رقـ 

ال عينػػػػت المحكمػػػػة  أواًل : يشػػػػترط أف يكػػػػوف الحكمػػػػيف مػػػػف أىػػػػؿ الػػػػزوجيف أف أمكػػػػف وا 
/  25ؽ  7ؿ الزوجيف وقدرة عمى اإلصبلح بينيما )ـغيرىما ممف ليما خبرة بحا

1929. ) 
ثانيػػًا : يجػػب أف يصػػدر قػػرار بنػػدب الحكمػػيف فػػى الجمسػػة التاليػػة إلخفػػاؽ الزوجػػة فػػى 
إثبات الضػرر فػى دعواىػا الثانيػة بػالتطميؽ بعػد رفػض دعواىػا األولػى بػو إعمػااًل 

اسػػتحكاـ الخػػبلؼ  مػػف القػػانوف , أو بعػػد ثبػػوت 6لحكػػـ الفقػػرة األخيػػرة مػػف المػػادة 
 11بػػيف الػػزوجيف وطمػػب الزوجػػة التطميػػؽ إعمػػااًل لحكػػـ الفقػػرة األخيػػرة مػػف المػػادة 

 مكرر ثانيًا .
بعػػػد أداء  –ثالثػػػًا : يجػػػب عمػػػى المحكمػػػة تحميػػػؼ كػػػؿ مػػػف الحكمػػػيف اليمػػػيف القانونيػػػة 

بأنو قد قاـ بميمتو بعدؿ وأمانة وصػيغة اليمػيف كالتػالي "أحمػؼ بػاهلل  –المأمورية 
 .1يـ أنني قد أديت ميمة التحكيـ بعدؿ وأمانة"العظ

رابعًا : اليجوز لممحكمة أف تمنح الحكميف ميمػة أخػرى وفؽ ماىػو منصوص عميػو فػى 
, وذلػػػؾ تحقيقػػػًا لغػػػرض المشػػػرع مػػػف  1929/  25ؽ  - 8الفقػػػرة ب مػػػف المػػػادة 

                                                           
 . 0225/  5/  19ءمسة  –ؽ  04لسنة  020نقض الطعف رقـ  1
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وىػػو  2000لسػػنة  1مػػف القػػانوف رقػػـ  19التعػػديؿ المنصػػوص عميػػو فػػى المػػادة 
 لة دوف إطالة أمد التقاضى فى دعاوى الطبلؽ .الحيمو 

خامسػػًا : ال يػػؤثر فػػى سػػير عمػػؿ الحكمػػيف امتنػػاع أحػػد الػػزوجيف عػػف حضػػور مجمػػس 
 ( .1929/  29ؽ  – 1/  9التحكيـ متى تـ إخطاره )ـ 

سادسًا : عمى الحكميف أف يتعرفا عمى أسباب الشقاؽ بيف الزوجيف ويبذال جيدىما فػى 
 ( .1929/ 29ؽ  – 2/ 9ية طريقة ممكنة )ـاإلصبلح بينيما عمى أ

سابعًا : إذا اختمػؼ الحكمػاف أو تخمػؼ أحػدىما عػف الحضػور فػبل يجػوز انتػداب محكػـ 
حيث أضحى التحكيـ فػى 1929/  29/ ؽ  11ثالث عمى ما تنص عميو المادة 

 2000لسػػنة  1مػػف القػػانوف رقػػـ  19بموجػػب المػػادة  –دعػػاوى الطػػبلؽ يقتصػػر 
 يف لمرة واحدة .عمى ندب حكميف أثن

ثامنًا : إذا اختمؼ الحكميف حوؿ شخص المتسبب فى تصدع الحياة الزوجية أو تخمؼ 
أحػػدىما عػػف الحضػػور أمػػاـ المحكمػػة فػػى الجمسػػة المحػػددة وجػػب عمػػى المحكمػػة 
سماع أقواؿ الحاضر منيما )كشاىد فى الدعوى( بعد تحميفو اليمػيف القانونيػة أف 

 يشيد بالحؽ .
عف  2000لسنة  1مف القانوف رقـ  19قد عدؿ بموجب المادة  ولما كاف المشرع 

مشػػيور بمػػذىب اإلمػػاـ  واعتبػػار طريػػؽ المحكمػػيف ىػػو الحكػػـ "أى القضػػاء" عمػػى مػػا ىػػ
فى الدعوى فإف شيادة المحكـ يجوز أف تكفى لحمػؿ الحكػـ  2إلى اعتباره كشاىد 1مالؾ

اندىا إعمػػػااًل لحكػػػـ فػػػى الػػػدعوى سػػػواء بمفردىػػػا ودوف حاجػػػة لػػػدليؿ أو قرينػػػة أخػػػرى تسػػػ
2004لسػنة  10مف قػانوف إنشػاء محػاكـ األسػرة رقػـ  13المادة 

أو إذا سػاندتيا قػرائف  3
 أخرى انطوت عمييا األوراؽ .

تاسػػعًا : إذا اتفػػؽ الحكمػػاف عمػػى اسػػتحالة اسػػتمرار العشػػرة بػػيف الػػزوجيف وجػػب عمييمػػا 
انوف إال أنػو لػيس اقتراح أحد البدائؿ المنصوص عمييا فى المػادة العاشػرة مػف القػ

لزامًا عمى المحكمة أف تأخذ بما ينتيى إليو المحكماف مف رأى وال عمييػا أف ىػى 
طرحت ما أتفؽ عميو الحكماف أو أخذت بجزء منػو دوف غيػره أو قضػت وفػؽ مػا 

                                                           
 . 1222/  10/  00ءمسة  –ؽ  95لسنة  441طعف رقـ راءل نقض أحواؿ ال 1
 . 0222/  3/  03ءمسة  –ؽ  92لسنة  130راءل نقض أحواؿ الطعف رقـ  2
 14راءل المذكرة االيضاحية لقػانوف محػاكـ االسػرة حيػث نصػت عمػى تطبيػؽ قواعػد قػانوف االثبػات رقػـ  3

 . فى الشهادة الصالحة لحمؿ الحكـ الموضوعية منها واالءرائية والتى التشترط التعدد 1291لسنة 
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انتييػػا إليػػو مػػف رأى أو قضػػت بغيػػر ىػػذا أو ذاؾ ممػػا تسػػتقيو مػػف أوراؽ الػػدعوى 
 ( .2000لسنة  1ؽ  / 19)الفقرة األخيرة مف المادة 

  تكوف قد  2000لسنة  1مف القانوف رقـ  19يتضح مما تقدـ أف المادة
لسنة  100المعدؿ بالقانوف رقـ  1929لسنة  25مف القانوف رقـ  11نسخت المادة 

لسنة  1نسخًا كميًا إعمااًل لعجز المادة الرابعة مف مواد إصدار القانوف رقـ  1985
/ أ فيما يتعمؽ بما نص عميو فييا فى شأف المدة  8ادة , كما تعد قد نسخت الم 2000

الواجب عمى الحكميف االنتياء خبلليا مف أداء المأمورية الموكولة ليما وكذا ما ورد 
فى الفقرة ب مف ذات المادة فيما يتعمؽ بميمة الثبلثة أشير المنصوص عمييا فييا 

كما نسخ حؽ الحكميف فى  واألثر المترتب عمى تقديـ الحكميف لتقريرىما خبلليا ,
اقتراح التطميؽ حاؿ اتفاقيما عمى تصدع الحياة الزوجية والمنصوص عميو فى المادة 

 . 1985لسنة  100المعدؿ بالقانوف رقـ  1929لسنة  25العاشرة مف القانوف 

  محؿ التعميؽ  – 1929لسنة  25المادة السابعة مف القانوف  اشترط نصوقد
نيما أدرى مف ا مف أىؿ الزوج واآلخر مف أىؿ الزوجة إلأف يكوف الحكماف أحدىم -

غيرىما ببواطف أمور الزوجيف وعمييـ أف يسعيا في إصبلح ذات بينيما وتأليؼ قمبييما 
عمى حسف العشرة فإف لـ يوجد أحد مف أىميما يصمح ليذه الميمة عيف القاضى 

أحد الحكميف مف أىؿ  أجنبييف ويندب أف يكونا مف جيرانيما إال أنو ال يجوز أف يكوف
 أي مف الزوجيف واآلخر أجنبي عنيما .

  ويشترط في الحكميف أف يكونا رشيديف عدليف ، عالميف بأحكاـ الشرع في
الميمة التى اختيرا مف أجميا ، إال أف المحكمة عمى وجو العمـو ال تندب إال مف تراه 

 كفأ لئلصبلح بيف الزوجيف وتحرى المصمحة .
  في ظؿ ىذا النص حوؿ مدى جواز أف يكوف الحكـ امرأة ؟ وقد ثار التساؤؿ

والذي طرح ىذا التساؤؿ المسمؾ الذي سمكو المشرع في صياغة المادة السابعة ذلؾ 
كاف يتضمف اشتراط أف يكوف الحكميف مف  1929لسنة  25أف النص في القانوف رقـ 

ف يكونا رجميف الصياغة عمى النحو التالي )يشترط في الحكميف أجاءت الرجاؿ حيث 
 1979لسنة  44عدليف ..( وقد عمد المشرع عند تعديؿ النص في القرار بقانوف رقـ 

إلى إعادة ترديد النص بذات العبارات مع إسقاط كممة رجميف مف الصياغة حيث جاء 
النص بالقرار سالؼ الذكر عمى نحو )يشترط في الحكميف أف يكونا عدليف ..( والذي 

المشرع قد عمد إلى إسقاط كممة رجميف مف الصياغة الواردة  دعانا إلى القوؿ بأف
عاد المشرع إلى إعادة ترديد  1985لسنة  100نو عند إصدار القانوف رقـ إبالنص 

لسنة  44النص بذات الصياغة التى كاف منصوص عمييا في القرار بقانوف رقـ 
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عتمادىا بمجمس دوف إضافة كممة )رجميف( إليو كما أف مناقشات المادة قبؿ ا 1979
الشعب تكشؼ بجبلء عف رغبة المشرع في عدـ التقيد بأف يكوف الحكميف رجميف 

، إال أف محكمة النقض ذىبت في حكـ حديث ليا إلى وجوب أف يكوف الحكميف 1فقط
وذلؾ قوال منيا بأف الحكـ  2مف الرجاؿ وعدـ جواز أف يكوف الحكميف أو أحدىما امرأة

ماـ مالؾ مما يوجب الرجوع إلى ىذا المذىب الذي قد تـ تخريجو عمى مذىب األ
استمد منو النص لتفسير ما غمض منو وأنو طالما أف مذىب األماـ مالؾ ال يجيز أف 
يكوف الحكـ امرأة فأنو يتعيف اعتماد ىذا المنطؽ والعمؿ بو باعتباره أف الحكميف 

ث بالفقرة األخيرة مف طريقيما الحكـ وليس الشيادة ، إال أننا نرى أنو فى ظؿ المستحد
والتى مؤداىا اعتبار طريؽ المحكـ الشيادة  2000لسنة  1القانوف رقـ  19المادة 

وليس الحكـ جواز أف يكوف أحد المحكميف مف النساء بشرط التعدد أى جواز أف يكوف 
المحكموف رجؿ وامرأتاف وفقًا لنصاب الشيادة المعتمد بالراجح مف المذىب الحنفى 

قوائـ التى تضـ األخصائييف االجتماعييف التى استحدثيا نصوص خاصة وأف ال
2000لسنة  1القانوف رقـ 

 يمكف أف تضـ خبراء مف الجنسيف . 3
  ويجب أف تتـ تسمية الحكميف في الجمسة التالية لمجمسة التى يصدر فييا

 لسنة 1مف القانوف رقـ  19قرار ندب الحكميف قدر اإلمكاف وذلؾ إعمااًل لنص المادة 
2000 . 
  ًذا تقاعس أو امتنع أحد الزوجيف عف ترشيح حكما عنو فإف النص يعطى  وا 

أخر ممف لو خبرة بأحواؿ الزوجيف  لممحكمة في ىذه الحالة الحؽ أف تختار حكماً 
نما يستحسف فقط اختيار الحكميف مف إ وقدرة عمى اإلصبلح بينيما إذ أف النص و

تحتيا امتناع الطرفيف أو إحداىما عف ويدخؿ  – غير أىؿ الزوجيف كمما أمكف ذلؾ
كاف لممحكمة اختيارىما مف غير أىؿ الزوجيف ، باعتبار أنو ال يجوز  – ترشيح حكماً 

أف يكوف أحد الحكميف مف أىؿ الزوجيف واآلخر أجنبي عنيما وذلؾ تحقيقًا لمبدأ 
 لمحيدة . المساواة بينيما وضماناً 

                                                           
  21ءمسة – 22ص – 1/0/1215مضبطة ءمسة  –مناقشات مءمس الشعب لممادة  1
وانظػػر فػػي هػػذا االتءػػار أيضػػا محمػػد  11/4/1202ءمسػػة  –ؽ  55لسػػنة  14نقػػض أحػػواؿ الطعػػف رقػػـ  2

 92نة لسػ 1الطعػف  – 00/0/1224ونقض ءمسػة  41ص –بمتاءى في دراسات في األحواؿ الشخصية 
 ؽ .

 . 0222لسنة  1( مف القانوف رقـ 3راءل المادة ) 3
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  درجة فأنو يجوز أف يتـ بعثيما وكما يتـ ترشيح الحكميف أماـ محكمة أوؿ
وؿ مرة أماـ محكمة االستئناؼ كما إذا قضت محكمة أوؿ درجة برفض الدعوى أل

 .1فطعنت المدعية عمى الحكـ وثبت أماـ محكمة االستئناؼ تكرار الشكوى
  وألى مف الخصميف االعتراض عمى شخص الحكـ الذي يرشحو الطرؼ

لتقدير المحكمة التى ليا أف تكمؼ  عاً اآلخر ويكوف تقدير جدية االعتراضات خاض
 غيره أو تقـو المحكمة بذلؾ . الخصـ بترشيح حكماً 

  إال أنو إذا توافرت في حؽ الحكـ أحد أسباب رد الشاىد المنصوص عمييا
فى القوؿ الراجع مف المذىب الحنفي كوجود عداوة دنيوية بينو وبيف أحد الزوجيف جاز 

باستبعاد الحكميف أو  تتولى نظر الدعوى طمباً  لمخصـ أف يقدـ إلى المحكمة التى
 خصومات قضائية بيف الخصـ ومحكـ الخصـ اآلخر . دأحدىما وذلؾ كأف يثبت وجو 

  بتنظيـ  2000لسنة  1مف القانوف رقـ  19وقد استخدمت نص المادة
إجراءات التقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية قاعدة أوردىا فى الفقرة األخيرة مف 

لمذكورة مؤداىا اعتبار المحكـ فى قضايا التطميؽ مف قبيؿ الشاىد وليس المادة ا
لمفروع وىو  قاعدة عدـ جواز شيادة األصوؿ إعماؿ 2القاضى ، ومقتضى ذلؾ النص

 ألييما . الزوجة أو فرعاً  ما يستتبع القوؿ بعدـ جواز أف يكوف الحكـ ىو والد الزوج أو
  ـ اآلمر فييا قياـ المحكمة باتخاذ وقد أثارت بعض قضايا الطبلؽ التى استمز

طريؽ التحكيـ مشكمة وجود خصومو شخصية أو قضائية بيف أحد الحكاـ وأي مف 
طرفي الدعوى خاصة إذا كاف الحكـ مف أىمية أحد الخصميف والفرض يثور حيف 

ليو بعد انقضاء الميعاد إتتكشؼ الخصومة بعد قياـ الحكـ بأداء المأمورية الموكولة 
ده وفى ىذه الحالة يكوف لممحكمة و طبقًا لمسمطة المخولة ليا بمقتضى المقرر لر 

ال فمف غيرىـ ممف ليـ إالمادة السابعة أف تندب غيره مف أىؿ الزوجيف  ف أمكف وا 
 .3خبرة بحاليما وقدرة عمى اإلصبلح بينيما
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ءمسػػة  –ؽ  54لسػػنة  1302وراءػػل نقػػض أحػػواؿ الطعػػف رقػػـ  – 41س – 1121ص – 01/5/1212
 . 41س – 1210/ 12/11
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 أحكبو انُمط

  قانوف مف المرسـو ب 11إلى  7لما كانت قواعد التحكيـ الواردة في المواد مف
أو بعد  1979لسنة  44سواء قبؿ تعديميا بالقرار بقانوف رقـ  – 1929لسنة  25رقـ 

قد أخذت مف مذىب اإلماـ مالؾ فأنو يجب الرجوع إلى ىذا المذىب  –ىذا التعديؿ 
في بياف الشروط الواجب توافرىا في الحكاـ فيما لـ يرد بو نص صريح في المواد 

لمذىب يشترط الذكورة في الحكاـ عمى اعتبار أف ذا كاف ىذا اا  ، و  إليياالمشار 
ف لـ يرد بو ا  طريقيـ ىو الحكـ وليس الشيادة أو الوكالة فيتعيف االلتزاـ بيذا الشرط و 

نص صريح في المادة السابعة بعد تعديميا بالقرار بقانوف المشار إليو . لما كاف ذلؾ 
ي الدعوى بأف كاف مف بينيـ وكانت المحكمة لـ تمتـز بيذا الشرط فيمف بعثتيـ حكاـ ف

امرأة مما يبطؿ التقرير المقدـ مف ىؤالء الحكاـ فإف الحكـ المطعوف فيو إذا اتخذ مف 
 . لقضائو بالتفريؽ يكوف بدوره باطبلً  ىذا التقرير سنداً 

 (37س –11/3/1986جمسة  –ؽ  55لسنة 13)نقض الطعف رقـ 
 (44س -ؽ  60لسنة  98الطعف رقـ  – 27/7/1993)نقض جمسة 

  النعي بأف الحكميف مف غير أىؿ الزوجيف أو بأنيما لـ يقوما بعمميما عمى
الوجو الصحيح رغـ مثوؿ الطاعف أماميما ولـ يعترض عمى ذلؾ . دفاع يخالطو واقع 

 . التحدى بو ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض. غير مقبوؿ .
 (50س  – 22/11/1999جمسة  –ؽ  63لسنة  95)الطعف رقـ  

 الحكميف في دعوى التطميؽ لمضرر . شرطو . أف يكونا عدليف  اختيار
عدـ وجود مف يصمح مف أقاربيما ليذه الميمة  –رشيديف مف أىؿ الزوجيف أف أمكف 

 . أثره . لممحكمة أف تعيف أجنبييف ممف ليـ خبرة بحالتيما وقدرة عمى اإلصبلح –
 (50س  – 22/11/1999جمسة  –ؽ  63لسنة 95)الطعف رقـ 

 (40س – 21/2/1979جمسة  –ؽ  58لسنة  4عف رقـ الط)
 (46س  – 28/3/1995 –ؽ  60لسنة 203الطعف رقـ )

  وجوب التجاء القاضى إلى التحكيـ في النزاع بيف الزوجيف . شرطو . تكرار
ضرار الزوج بيا بعد رفض طمبيا األوؿ مع عجزىا عف طمب التفريؽ مف الزوجة إل

 . 1929لسنة  25مرسـو بقانوف  11إلى  7إثبات ما تتضرر منو المواد مف

 (42س – 4/6/1991جمسة  –ؽ  57لسنة  94)الطعف رقـ 
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  لسنة  25النص في الفقرة األولى مف المادة السابعة مف المرسـو بقانوف رقـ
بتعديؿ بعض أحكاـ قوانيف األحواؿ  1985لسنة 100المعدلة بالقانوف رقـ  1929

يكونا عدليف مف أىؿ الزوجيف أف أمكف  فأ الشخصية عمى أنو )يشترط في الحكميف
ال فمف غيرىـ ممف ليـ خبرة بحاليما وقدرة عمى اإلصبلح بينيما( يدؿ عمى أنو  وا 
يشترط في الحكميف أف يكونا عدليف رشيديف مف أىؿ الزوجيف أف أمكف فإف لـ يوجد 
 مف أقاربيما مف يصمح ليذه الميمة عيف القاضى حكميف أجنبييف ممف ليـ خبرة
بحالتيما وقدرة عمى اإلصبلح لما كاف ذلؾ وكاف المقرر وفقًا لنص المادة الخامسة 

بإلغاء المحاكـ الشرعية والممية أنو في األحواؿ التى  1955لسنة 462مف القانوف رقـ 
األحكاـ  إتباعلـ يرد بشأنيما قواعد خاصة في الئحة ترتيب المحاكـ الشرعية يتعيف 

ذا كانت تمؾ القواعد لـ تتضمف القواعد الخاصة بعدـ المقرة في قانوف المرافع ات . وا 
عماؿ القواعد المنصوص عمييا في قانوف المرافعات إصبلحية الحكميف فأنو يتعيف 

مف قانوف المرافعات قد جرى عمى أف يرد  503في ىذا الشأف وكاف نص المادة 
صالح لمحكـ ،  الحكميف لذات األسباب التى يرد بيا القاضى أو يعد بسببيا غير

بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أياـ مف  ويرفع طمب الرد إلى المحكمة المختصة أصبلً 
خبار الخصـ بتعييف المحكـ وكاف الثابت أف وكيؿ الطاعف طمب ترشيح الحكميف إيـو 

مف مكتب توجيو األسرة ولـ يعترض الطاعف عمى تعيف حكـ المطعوف ضدىا شاىدىا 
دوف أف يتخذ اإلجراءات  يـ بؿ مثؿ أمامو وأبدى دفاعو كامبلً في النزاع موضوع التحك

التى نص عمييا القانوف في رد الحكميف فإف النعي عمى الحكـ المطعوف فيو بالبطبلف 
 لقضائو يكوف عمى غير أساس . التخاذه مف تقرير الحكميف الباطؿ سنداً 

 (43س – 25/2/1992جمسة  -ؽ  59لسنة 50)الطعف رقـ 
 (28/3/1995جمسة  -ؽ 60لسنة  203 )الطعف رقـ

 يدؿ عمى أنو  1929لسنة  25رسـو بقانوف رقـ منص المادة السابعة مف ال
يشترط في الحكميف أف يكونا عدليف رشيديف مف أىؿ الزوجيف أف أمكف فإف لـ يوجد 
مف أقاربيما مف يصمح ليذه الميمة عيف القاضي أجنبييف ممف ليـ خبرة بحاليما 

زالة الخمؼ بينيما وقدرة عمى اإل ولما كاف مف األصوؿ الفقيية المتواضع  –صبلح وا 
عمييا أنو إذا أطمؽ النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه وكاف المعوؿ عميو في 

ىؿ أحد يوصؼ بما مذىب المالكية المستمد منو ىذا النص أنو إذا لـ يكف في األ
ما فيختار مف ىو مف غير ىما يستحؽ بو التحكيـ أو كاف الزوجاف ممف ال أىؿ لي

مف المسمميف ، مما مؤداة أنو ال يشترط أف يكوف لمحكميف المنتدبيف مف غير دائرة 
األقارب اتصاؿ شخصي بالزوجيف قريبيف منيما مطمعيف عمى أحواليما ويكفى أف 
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ولما كاف ذلؾ  –يكوف ليما مف الخبرة العامة ما يستطيعاف بو التوفيؽ بيف الزوجيف 
عمى األوراؽ أف محكمة أوؿ درجة عينت في البداية حكميف  اإلطبلعلبيف مف وكاف ا

مف أىؿ الزوجيف بناء عمى ترشيحيما غير أف حكـ الزوج تعمد عدـ القياـ بالميمة 
المحكمة بندب آخريف أجنبييف ، وكاف لـ يوجو أي مطعف إلى عدالتيما فإف  فقضت

 الحكـ ال يكوف قد خالؼ قواعد الشرع .
 (26س -1108ص – 28/5/1975مسة )نقض ج
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 ( يعذنخ 8 يبدح )

) أ ( يشتمؿ قرار بعث الحكميف عمى تاريخ بدء وانتهاء م موريتهما عمػى إال تءػاوز 
مػػدة سػػتة أشػػهر وتخطػػر المحكمػػة الحكمػػيف والخصػػـ بػػذلؾ وعميهػػا تحميػػؼ كػػؿ مػػف 

 الحكميف اليميف ب ف يقـو بمهمت  بعدؿ وأمانة . 
طػي لمحكمػيف مهمػة أخػرى مػرة واحػدة ال تزيػد عمػى ث ثػة )ب( يءوز لممحكمػة أف تع

 . 1أشهر فإف لـ يقدما تقريرهما اعتبرتهما مير متفقيف
 ( مطابقة 3)ـ 44/1979القانوف رقـ 
  25/1929القانوف رقـ 

عمػػػػى الحكمػػػػيف أف يتعرفػػػػا أسػػػػباب الشػػػػقاؽ بػػػػيف الػػػػزوجيف ويبػػػػذال جيػػػػدىما فػػػػي 
 نة قرراىا . اإلصبلح فإف أمكف االتفاؽ عمى طريقة معي

 
 انًزكشح اإلٚعبحٛخ 

 تراجع المذكرة اإليضاحية لممادة السابعة .
 

 انتعهٛـك 

  تضمف النص وجوب قياـ المحكمة بإصدار قرار ببعث حكميف ، كما نص
عمى وجوب اشتماؿ القرار الصادر بذلؾ عمى تاريخ بدء وانتياء المأمورية التى 

 ستكمفيما بيا المحكمة . 
 التعميؽ كاف يتعيف أف تنص المحكمة في قرارىا عمى  وطبقًا لمنص محؿ

ف  إعطاء ميمة لمحكميف لمباشرة المأمورية الموكمة إلييما ال تزيد عمى ستة أشير وا 
كاف لممحكمة أف تحدد ميمة أقؿ مف ذلؾ حيث نص المشرع عمى الحد األقصى وترؾ 

 .عمى حدة  واقعةتحديد الحد األدني لممحكمة وطبقًا لتقديرىا لكؿ 

 قانوف تنظيـ بعض إجراءات  مف 19المادة  ىضتإال أف المشرع استحدث بمق
بمقتضاه استوجب أف يقدـ الحكماف  التقاضي فى مسائؿ األحواؿ الشخصية تنظيماً 
ف كاف ذلؾ ال  تقريرىما فى الجمسة التالية لمجمسة التى صدر فييا قرار بعثيما ، وا 

                                                           
1
حيػػث تعػػد  0222لسػػنة  1مػػف القػػانوف رقػػـ  12راءػػل المواعيػػد والمػػدد المنصػػوص عميهػػا فػػى المػػادة   

 ناسخة لممدد المنصوص عميها .



 

284 

دت ليا المحكمة تاريخ انعقاد بعد ستة يمنع مف أف تكوف تمؾ الجمسة التالية قد حد
 أشير وفقًا لما ىو منصوص عميو فى المادة الثامنة .

  مف القانوف المشار إليو أف يقدـ الحكماف تقريراً  19كما لـ يستمـز نص المادة 
نما يكفى أف يقررا شفاىة ما توصبل إليو مف نتيجة يثبت فى محضر الجمسة  مكتوبا وا 

. 

  بما نص عميو فى الفقرة الثانية منو فيما يتعمؽ  -يعد  19إال أف نص المادة
قد نسخ ما تنص عميو الفقرة )ب( مف المادة  - بالمدة التى تمنحيا المحكمة لمحكماف

محؿ التعميؽ مف حيث جواز منح الحكميف ميمة أخرى ، إذ أصبح مف غير الجائز  8
اريخ الجمسة التى منح الحكميف سوى ميمة واحدة تنحصر فى المدة الواقعة بيف ت

تصدر فييا المحكمة قرار بعثيما والجمسة التالية التى تؤجؿ إلييا المحكمة الدعوى 
 .1حتى يقدـ الحكماف تقريرىما

  . ويتعيف عمى قمـ كتاب المحكمة إعبلف الحكميف والخصـو بقرار المحكمة 

 انة وتقـو المحكمة بتحميؼ كؿ مف الحكميف اليميف بأف يقػـو بميمتو بعدؿ وأم
لة حمؼ اليميف الواردة بالمادة ىي تطبيؽ لعمـو الراجح في المذىب الحنفي مف أ، ومس

وجوب تحميؼ الشاىد اليميف بأف يشيد بالحؽ ، ويترتب عمى تخمؼ الحكـ عف اليميف 
ما يترتب عمى تخمؼ الشاىد عف حمفو في القوؿ الراجع مف المذىب الحنفي وىو 

 وجوب بطبلف شيادتو واستبعادىا .
  إذا كاف مف غير أىؿ  –وقد جرى العمؿ بالمحاكـ عمى تقدير أتعاب لمحكـ

في صورة أمانة عمى ذمة مصاريؼ انتقاالتو تشبيا بما يجرى في حالة  –الزوجيف 
الحكـ بندب خبير مختص ، وذلؾ لمواجية الرفض المضطرد مف المحكميف األجانب 

                                                           
بتنظيـ بعض إءراءات التقاضػى فػى مسػائؿ األحػواؿ  0222لسنة  1( مف القانوف رقـ 12تنص المادة ) 1

الشخصية عمى أن  فى الدعاوى التى يوءب فيها القانوف ندب حكميف يءب عمى المحكمة أف تكمؼ ك  
فػى الءمسػة التاليػة عمػى األكثػر ، فػإف تقػاعس  –قػدر افمكػاف  –مف الػزوءيف بتسػمية حكػـ مػف أهمػ  

أيهما عف تعييف حكم  أو تخمؼ عف حضور هذر الءمسة عينت المحكمة حكمػا عنػ  ، وعمػى الحكمػيف 
المثػػوؿ أمػػاـ المحكمػػة فػػى الءمسػػة التاليػػة لتعيينهمػػا ليقػػررا مػػا خمصػػا إليػػ  معػػا فػػإف تخمػػؼ أيهمػػا عػػف 

ا أو أقواؿ الحاضر منهما بعد حمؼ اليمينولممحكمة أف ت خذ بمػا انتهػى الحضور تسمل المحكمة أقوالهم
 إلي  الحكماف أو ب قواؿ أيهما ، أو ب ير ذلؾ مما تستقي  مف أوراؽ الدعوى .
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الزوجة بسداد أمانة الحكـ باعتبار  عف الزوجيف القياـ بميمة التحكيـ ، وتمـز المحكمة
 . 1أنيا صاحبة الدعوى

  في حالة عدـ توافر حكميف مف أىؿ الزوجيف  –وقد جرى العمؿ بالمحاكـ– 
، إال أف القانوف  2ندب حكميف مف إدارة الوعظ واإلرشاد باألزىر الشريؼ لمقياـ بالميمة

ؿ الشخصية نص في بتنظيـ إجراءات التقاضي في مسائؿ األحوا 2000لسنة 1رقـ 
عداد قوائـ تضـ أسماء األخصائييف االجتماعيف الذيف يجوز إالمادة الرابعة منو عمى 

االستعانة بيـ لتقديـ تقاريرعف الحاالت التى تعرض عمييـ أو عف أى مسألة فيما 
يتعمؽ بدعاوى األحواؿ الشخصية وىو ما يتوافر معو أماـ المحاكـ عدد غير يسير 

 .  3ستعانة بيـ كمحكميف في دعاوى التطميؽاال ممف يجوز ليا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
أحواؿ نفس كمى شماؿ القاهرة  4212مثاؿ لحكـ فرض أمانة لممحكـ الحكـ الصادر في القضية رقـ  1

 . 14/1/1215بءمسة 
 . كمى ءنوب القاهرة 1210لسنة  139نتدب حكميف مف األزهر الشريؼ الحكـ رقـ مثاؿ لحكـ ا 0
 المشار إلي  بممحؽ الكتاب . 0222لسنة  1212راءل قرار وزير العدؿ رقـ  3
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 أحكـبو انُمـط

  بتنظيـ إجراءات  2000لسنة  1مف القانوف رقـ  19النص فى المػادة
يدؿ عمى أف المشرع لـ  –التقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية والواجب تطبيقيا 

تحميؼ  –المادة قبؿ صدور ىذه  –كما كاف عميو العمؿ  –يوجب عمى المحكمة 
الحكميف اليميف قبؿ أدائيما لمأموريتيما بؿ قصد حمؼ اليميف فقط بعد انتيائيما أو 

 أحدىما مف أداء المأمورية المنوط بيما .

 (56س  – 2005/  5/  16جمسة  –ؽ  73لسنة  207)الطعف رقـ 

  بتنظيـ  2000لسنة  1مف القانوف رقـ  19النص فى الفقرة األولى مف المادة
جراءات التقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية عمى أنو "فى دعاوى التطميؽ التى إ

يوجب فييا القانوف ندب حكميف , يجب عمى المحكمة أف تكمؼ كبًل مف الزوجيف 
فى الجمسة التالية عمى األكثر , فإف تقاعس  –بتسمية حكـ مف أىمو قدر األمكاف 

الجمسة , عينت المحكمة حكمًا  أييما عف تعييف حكمو , أو تخمؼ عف حضور ىذه
عنو" ، مفاده أف المشرع رسـ طريقًا معينًا لندب الحكميف فى الدعاوى التى يوجب فييا 
القانوف اتخاذ ىذا األجراء وىو أف تكمؼ المحكمة كؿ مف الزوجيف بتسمية حكـ مف 

ال فمف غيرىـ وذلؾ فى الجمسة التالية عمى األكثر ، فإف ق –أف أمكف  –أىمو  اـ أى وا 
منيما بتسمية حكمو عينتو المحكمة ، فإف تقاعس ولـ يسـ حكمو أو تخمؼ عف 
حضور الجمسة المحددة إلبداء رغبتو فى ذلؾ فأنو يعد نزواًل ضمنيًا منو عف حقو فى 
التسمية ، وعندئذ تعيف المحكمة حكمًا عنو ، باعتبار أف ذلؾ مف قبيؿ إجراءات 

وعمى  –لمشرع ثمة جزاء معينًا عمى مخالفتيا وىى اإلثبات التنظيمية والتى لـ يضع ا
ليست متعمقة بالنظاـ العاـ مما تجوز مخالفتيا  –ماجرى بو قضاء ىذه المحكمة 

 صراحة أو ضمنًا بعدـ االعتراض عمييا .

(56س  – 2005/  5/  16جمسة  –ؽ  73لسنة  273)الطعف رقـ 
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 ( يعذنخ 9يـــبدح ) 

امتناع أحد الزوءيف عف حضور مءمس ال يؤثر في سير عمؿ الحكميف 
 التحكيـ متى تـ إخطارر .

وعمى الحكميف أف يتعرفا أسباب الشقاؽ بيف الزوءيف ويبذال ءهدهما في 
 طريقة ممكنة . ةيأافص ح بينهما عمى 

 ( مطابقة  3) ـ 1979لسنة  44القانوف رقـ 
 . 1929لسنة 25القانوف رقـ 

اإلساءة مف الزوج أو منيما أو جيؿ  إذا عجز الحكماف عف اإلصبلح وكانت
 الحاؿ قرار التفريؽ بطمقة بائنة .

 
 انًزكـشح اإلٚعـبحٛخ

 تراجع المذكرة اإليضاحية لممادة السابعة .
 

 انتعهٛـك 

  أوجب النص إخطار الزوجيف بموعد ومكاف مجمس التحكيـ الذي يتفؽ عميو
 1يتـ بو إخطار الزوجيفويحدده الحكماف ، ولـ يحدد المشرع شكبل خاصا يتعيف أف 

إال أنو  بأتباعوفيجوز أف يتـ ىذا اإلخطار بأي طريؽ يستطيع الحكـ أف يثبت قيامو 
جراء ذلؾ أف األصؿ في ال يشترط أف يشتمؿ تقرير الحكميف عمى قياميما بيذا اإل

 اإلجراءات أنيا قد روعيت .
  جو ويتعيف أف يقـو الحكماف بعمؿ مجمس تحكيـ يضـ الزوجيف لبسط أو

الخبلؼ بيف الطرفيف ومحاولة الوصوؿ إلى حؿ ليا عمى أف يثبت كؿ حكـ في تقريره 
أو يثبت الحكماف فى تقريرىما إذا قدما تقريرا موحدا الخطوات التى اتخذت والمحاوالت 

 في مجالس التحكيـ . التى بذلت بيدؼ اإلصبلح بيف الزوجيف وما دار إجماالً 
  لة إصبلح ذات بيف الزوجيف مما مفاده ويجب أف يشترؾ الحكميف في محاو

بتمؾ المحاوالت لما ىو ثابت مف حرص  عدـ جواز أف يستقؿ كؿ محكـ منفرداً 
المشرع عمى صياغة النص بمفظ المثنى دوف لفظ المفرد ويكفى لمتدليؿ عمى قياـ 

                                                           
 . 05/1/1222ءمسة  –ؽ  95لسنة  19نقض أحواؿ الطعف رقـ  1
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منيما في تقريره إلى تقابمو مع محكـ الزوج  الحكميف بميمتيما مجتمعاف إشارة كبلً 
 . 1راآلخ

  فػػإذا مػػا ثبػػت انفػػراد المحكػػـ بعممػػو دوف اشػػتراؾ مػػع المحكػػـ الثػػاني ترتػػب عمػػى
ليػػو المحكمػػة مػػف إذلػػؾ بطػػبلف تقػػارير الحكػػاـ وعػػدـ جػػواز التعويػػؿ عمييػػا فيمػػا تنتيػػى 

 . 2قضاء
  وتخمؼ الزوجيف عف الحضور أو تخمؼ أحدىما وحضور األخر ال يؤثر في

تحكيـ ليس شرطًا لصحة عمؿ الحكميف سير عمميما فحضور الزوجيف معًا مجمس ال
المستحدثة  19كما أف حضور أحدىما ليس شرطًا لصحتو إعمااًل لمقتضى المادة 

وعمى ذلؾ فإف امتناع أحد الزوجيف عف حضور مجمس  2000 لسنة 1ـػبالقانوف رق
مف سماع أقواؿ الزوجة ومعاينة  3التحكيـ ال يحوؿ دوف الحكميف والقياـ بعمميما

 .وجية وسماع أقواؿ أىمية الزوجيف أف كاف ذلؾ الزماً لمسكف الز 
 ويعد في حكـ االمتناع عف الحضور لمجمس التحكيـ حضور أحد. 
 4الطرفيف وامتناعو رغـ حضوره عف التعاوف مع الحكميف أو اإلدالء بأقوالو. 
  وعمى الحكميف أف يتعرفا أسباب الشقاؽ بيف الزوجيف منيما أو مف أي طريؽ

طريقة يرتضييا الزوجيف ويريانيا  أيةجيدىما في اإلصبلح بينيما عمى  أخر وأف يبذال
 مؤدية إلزالة أسباب الخبلؼ بينيما .

  
 
 
 
 

                                                           
 . 02/5/0222ءمسة  –ؽ  95لسنة  351نقض أحواؿ الطعف رقـ  1
 11وراءل التعميػؽ عمػى المػادة  41/1/0222ءمسة  –ؽ  95لسنة  004نقض أحواؿ الطعف رقـ راءل  2
. 

وقػػد صػػدر هػػذا القضػػاء قبػػؿ  05/1/1222ءمسػػة  –ؽ  95لسػػنة  19راءػػل نقػػض أحػػواؿ الطعػػف رقػػـ  3
 . 0222لسنة  1صدور القانوف رقـ 

عػػداد إ –أحػػواؿ شخصػػية  –قضػائية  90لسػػنة  029راءػل مػػذكرة نيابػػة الػنقض المػػدني فػػي الطعػف رقػػـ  4
 المؤلؼ .
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 أحكــبو انُمـط

  مؤدى نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر مف المرسـو
قاؽ بيف أف المشرع خوؿ الحكميف أف يتعرفا أسباب الش 1929لسنة  25بقانوف رقـ 

ذا عجزا  الزوجيف ويبذال جيدىما في اإلصبلح فإف أمكف عمى طريقة معينة قرارىا وا 
عف اإلصبلح وكانت اإلساءة مف الزوج أو الزوجيف معًا أو جيؿ الحاؿ ولـ يعرؼ مف 

مف فقو  هأى جانب اإلساءة قررا التفريؽ بينيما بطمقة بائنة وىذه األحكاـ مستمد
يو فيو أف الحكميف طريقيما الحكـ ال الشيادة وال الوكالة المالكية ومف المنصوص عم

ولو كاف مف جية الزوجة ألف الحكـ في المغة ىو الحكـ فإف اتفقا الحكماف نفذ حكميا 
ف اختمفا فطمؽ أحدىما ا  ووجب عمى الحكـ إمضاؤه مف غير تعقيب ولو خالؼ مذىبو و 

يما ما إلى صاحبو ولـ يطمؽ اآلخر فبل يكوف ىناؾ اتفاؽ ألف لكؿ واحد من
باجتماعيما عميو . ولما كاف الثابت مف الحكـ المطعوف فيو أف الحكميف اختمفا ولـ 
ذا استنتج الحكـ جيؿ الحاؿ مف اختبلؼ الحكميف وقضى بتطميؽ  يقررا بجيؿ الحاؿ وا 
المطعوف عمييا مع أف الشرع ترؾ لمحكميف التقرير بجيؿ الحاؿ وبالتفريؽ بيف 

ؾ عمى أف يحكـ القاضي بالتطميؽ حسبما قرراه لما كاف ما تقدـ فإف الزوجيف تبعا لذل
 الحكـ يكوف قد أخطأ في تطبيؽ القانوف .

 ؽ( 40 لسنة 46 الطعف رقـ –379 ص – 20/2/1974)نقض جمسة

  لسنة  25النص في الفقرة األولى مف المادة التاسعة مف المرسـو بقانوف رقـ
عمى أنو "ال يؤثر في سير عمؿ  1985لسنة 100المعدلة بالقانوف رقـ  1929

خطاره" يدؿ عمى إالحكميف امتناع أحد الزوجيف عف حضور مجمس التحكيـ متى تـ 
أف المشرع أوجب عمى الحكميف إخطار الزوجيف بموعد ومكاف مجمس التحكيـ ، دوف 

خطار ولـ يشترط ىذا النص يتعيف عمى الحكميف التزامو في اإل خاصاً  أف يحدد شكبلً 
عمؿ الحكميف حضور الزوجيف معًا ، فإذا لـ يحضر أحدىما عف عمد أو تراخ  لصحة

بل يترتب عمى ذلؾ بطبلف إجراءات التحكيـ ، طالما تـ إخطاره بالموعد المحدد ػف
لمتحكيـ ، وعندئذ يجب عمى الحكميف أف يستمرا في الميمة المنوط بيما ، إذ ال يؤثر 

 في سير عمميما غياب أحد الزوجيف.
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 (50س  – 25/1/1999جمسة  –ؽ  65لسنة  16عف رقـ )الط
 (51س  – 29/5/2000جمسة  –ؽ  65لسنة  451)الطعف رقـ 

  إشارة حكـ الزوجة في تقريره إلى تقابمو مع حكـ الزوج وعرض محاولة
 .مف الحكميف بمياـ التحكيـ منفرداً  التوفيؽ عميو مفاده عدـ قياـ كبلً 

 (51س  – 29/5/2000ة جمس –ؽ  65لسنة  451)الطعف رقـ  
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 1( يعذنخ 10يـــبدح ) 

 
 إذا عءز الحكماف عف افص ح .

فإف كانت افسػاءة كمهػا مػف ءانػب الػزوج اقتػرح الحكمػاف التطميػؽ بطمقػة بائنػة  -1
 دوف مساس بشيء مف حقوؽ الزوءة المترتبة عمى الزواج والط ؽ.

ذا كانت افسػاءة كمهػا مػف ءانػب الزوءػة اقترحػا التطميػؽ ن  -0 ظيػر بػدؿ مناسػب واا
 ن  تمـز ب  الزوءة .ايقدر 

ف كانت افساءة مشتركة اقترحا التطميؽ دوف بدؿ أو ببدؿ يتناسب مل نسػبة اا و   -4
 افساءة .

 دوف بدؿ. ف ءهؿ الحاؿ فمـ يعرؼ المسيء منهما اقترح الحكماف تطميقاً اا و   -3

 ( مطابقة 3)ـ 1979لسنة  44القانوف رقـ 
  1929لسنة  25القانوف رقـ 

اختمؼ الحكماف أمرىما القاضي بمعاودة البحث فإف استمر الخبلؼ بينيما إذا 
 حكـ غيرىما .

 
  انًزكـشح اإلٚعـبحٛخ

 راجع المذكرة اإليضاحية لممادة السابعة .
 

 انتعــهٛك

  يتناوؿ نص المادة الماثمة محؿ التعميؽ )المادة العاشرة( التعرض لمحالة التى
قيـ سواء مف حيث تحديد شخص المسيء مف أي تكوف معيا نتيجة الحكميف ىي اتفا

مف الزوجيف أو مف حيث االنتياء إلى وجوب التفريؽ بينيما بالطبلؽ بينما يتناوؿ 

                                                           
بدسػتورية  2/5/1221ؽ "دسػتورية" بءمسػة  12لسػنة  101قضت المحكمة الدستورية فى الطعف رقـ  1

 . 01/5/1221بتاريخ  01العدد  –الءريدة الرسمية  –المادة المطروحة 
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الحكميف سواء حوؿ تحديد شخص  نص المادة التالية )الحادية عشر( أحواؿ اختبلؼ
 . 1المسيء أو حوؿ إيقاع الطبلؽ مف عدمو

 التالية  11ص في ضوء مفيـو المادة نو بالنظر إلى ىذا النإوعمى ذلؾ ف
اإلصبلح دوف  يتعيف أنو يفترض أف الحكماف بحثا أسباب الشقاؽ وتعرفا عمييا وحاوال

جدوى واتفقا عمى شخص المسيء أو درجة إساءة كؿ مف الزوجيف إلى اآلخر ومدى 
قد ، و  مساىمتو في استحكاـ الخمؼ بينيما وكذا اتفاقيما عمى التفريؽ بينيما بالطبلؽ

 مف النتائج التى ينتيى الحكماف إلييا . انطوى النص عمى أربعة فروض تغطى أياً 
عدـ فإذا اتفؽ الحكماف عمى أف اإلساءة كميا مف جانب الزوج اقترح الحكماف  -1

إسػػقاط ألي مػػف حقػػوؽ الزوجػػة المترتبػػة عمػػى الػػزواج كالنفقػػة أو المترتبػػة عمػػى 
 . المحكمة بالتطميؽ فى حالة قضاء الطبلؽ كالمتعة ومؤخر الصداؽ

أمػػا إذا اتفػػؽ الحكمػػاف عمػػى أف اإلسػػاءة كميػػا مػػف جانػػب الزوجػػة اقترحػػا إلػػزاـ  -2
ا إال أف ىػػػػذا التقػػػػدير ال يمػػػػـز مػػػػفػػػػي تقريرى يقدرانػػػػوالزوجػػػػة بتعػػػػويض مناسػػػػب 

عادة تقديره  .  2المحكمة حيث يكوف ليا سمطة مراقبتو وا 
ذا اتفؽ الحكماف عمى أف كؿ مف الػزوجيف يشػترؾ بقػد -3 ر مػف اإلسػاءة اقترحػا وا 

إلػزاـ أييمػا ببػدؿ أو تعػويض يتناسػب ونسػبة إسػاءة كػؿ مػف الػزوجيف إلػى  عدـ
 اآلخر .

لػـ يتمكنػا  أنيمػاأما إذا اتفقا عمى أنو ال يستطاع دواـ العشرة بيف الػزوجيف إال  -4
بػدؿ إال أف اخػتبلؼ  عػدـ إسػقاط أىمف تحديػد أي منيمػا ىػو المسػيء اقترحػا 

ص المسػػيء بػػأف يػػذىب أحػػدىما إلػػى أنػػو ىػػو الػػزوج الحكمػػيف فػػي تحديػػد شػػخ

                                                           
1
 . 0222لسنة  1مف القانوف رقـ  12،  3تعد قد نسخت بالمادة  11المادة   
ؽ  42لسػػنة  10شػػرعي كمػػى بنػػى سػػويؼ المؤيػػد باالسػػتئناؼ رقػػـ  1210لسػػنة  195الحكػػـ رقػػـ راءػػل  2

إسػقاط كافػة حقوقهػا المترتبػة عمػى = =استئناؼ بنى سويؼ وفي  قضت المحكمػة بتطميػؽ المدعيػة مػل
لزامها مبمغ   ءني  تعويض مالي لمزوج . 0222الزواج والط ؽ واا
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بينما يذىب اآلخر إلى أنيا الزوجة ال يعػد إقػرار منيمػا بجيػؿ الحػاؿ إذ يتعػيف 
 .1في الحالة األخيرة ذكر ذلؾ في التقرير صراحة

  أنو إذا كانت القاعدة أف المحكمة مقيدة بطمبات الخصـو في ونحف نرى
التطميؽ دوف أف تقرنو بطمب احتفاظيا  الدعوى فإف اقتصار المدعية عمى طمب

بحقوقيا المالية وكذا اكتفاء الزوج بالجواب عمى الدعوى بطمب رفضيا دوف أف يقرنو 
بطمب إلزاميا برد ما قبضتو مف مير أو إسقاط حقوقيا المالية أو إلزاميا ببدؿ مناسب 

ًا بقاعدة التقيد فإف الـز ذلؾ أف تتقيد المحكمة في قضائيا بطمب التطميؽ وحدة التزام
لـ يطمبو الخصـو إعمااًل لعمـو ما بطمبات الخصـو وحتى ال يشوبو عيب القضاء ب

 .2مرافعات 176حكـ المادة 
  58/2أجاز في الفقرة الثانية مف المادة  2000لسنة  1إال أف القانوف رقـ 

اؼ منو لمخصـو إضافة طمب الفصؿ في الحقوؽ المالية ألوؿ مرة إماـ محكمة االستئن
جديدًا لـ يسبؽ طرحو عمى محكمة أوؿ درجة باعتبار أنو في ىذه الحالة  باعتباره طمباً 

 .3يعد مف الطمبات المكممة لمطمب األصمي بالتطميؽ أو مترتبة عميو أو متصمة بو
  أما إذا اختمؼ الحكماف أو تخمفا أييما عف الحضور تسمع المحكمة أقواليما

اليميف وذلؾ إعمااًل لحكـ الفقرة األخيرة مف المادة أو أقواؿ الحاضر منيما بعد حمؼ 
 . 2000لسنة  1مف القانوف رقـ  19

 
 

                                                           
 مءموعة المكتب الفنى . – 05س – 002ص – 02/0/1203نقض أحواؿ ءمسة  1
وتطبيقا لذلؾ قضت محكمة النقض أف محكمة الموضػوع مقيػدة فػي تكييفهػا لمػدعوى بالوقػائل والطمبػات  2

المطروحػػة عميهػػا فػػ  تممػػؾ الت ييػػر فػػي مضػػموف هػػذر الطمبػػات أو اسػػتحداث طمبػػات ءديػػدة لػػـ يطرحهػػا 
 313ص – 05/4/1215ءمسػػة  –ؽ  45لسػػنة  1501و1303و1321عميهػػا الخصػػـو )الطعػػوف أرقػػاـ 

 ( . 12/3/1220ءمسة  –ؽ  50لسنة  0453والطعف رقـ –
 . 0222لسنة  1مف القانوف رقـ  51راءل المادة  3
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 أحكـبو انُمـط

  التفريؽ نظير بدؿ تمتـز بو الزوجة أو مع إسقاط كؿ أو بعض حقوقيا المالية
 عمالو ىو دعوى التطميؽ التى تتخذ فييا إجراءات التحكيـ .إمجاؿ 

 (1480ص – 29/5/1984جمسة  –ؽ  53لسنة  3)نقض الطعف رقـ  

  المقرر في قضاء ىذه المحكمة أف الحكميف طريقيما الحكـ ال الشيادة وال
 جب عمى الحاكـ إمضاؤه دوف تعقيب ف اتفقا عمى أي رأى نفذ حكميما وو ا  الوكالة و 

 

 (30/11/1998جمسة  –ؽ  64لسنة  172)الطعف رقـ  
 –28/5/1985قػػػػػض جمسػػػػػة ون 18/2/1992جمسػػػػػة  – 59لسػػػػػنة  50)الطعػػػػػف رقػػػػػـ 

والطعػف  28/3/1995جمسػة  –ؽ  60لسنة  203والطعف رقـ  – 36س – 1108ص
 (27/12/1999جمسة  –ؽ  65لسنة  331رقـ 

  النص في الفقرة الرابعة مف المادة العاشرة يدؿ عمى أف عمؿ الحكميف ىو
خبلؼ عادة الحياة بينيما وتحرى أسباب الالتوفيؽ بيف الزوجيف ما أمكف والسعي إل

فإف جيؿ الحاؿ وكاف ىناؾ  ووالوقوؼ عمى كؿ ما يشكو كؿ مف الزوجيف مف صاحب
ضرر بينيما ولـ يعرؼ الحكماف مف المسيء مف الزوجيف اقترحا تطميقا دوف بدؿ ،لما 

ف الزوجة أكاف ذلؾ وكاف الثابت مف تقرير الحكميف أنيما حاوال التوفيؽ بيف الزوجيف و 
اة الزوجية بسبب عدـ استطاعتيا العيش مع الطاعف أصرت عمي عدـ استمرار الحي

الختبلفيما في الطبع والعادات وتنازلت لو عف جميع حقوقيا طرفو فاقتراح الحكميف 
التفريؽ بيف الطرفيف مع حرماف المطعوف ضدىا مف جميع حقوؽ الزوجية يكوف قائمًا 

 عمي سبب جيؿ الحاؿ بيف الزوجيف .

 (40س  -21/2/1989جمسة  –ؽ 58لسنة 4)نقض الطعف رقـ  
  يدؿ عمي أف 1929لسنة  25نص المادة السادسة مف المرسـو بقانوف رقـ

ضراره بيا بأي نوع مف أنواع الضرر إالمشرع رأي أف الزوجة إذا ادعت عمي زوجيا 
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الذي ال يستطاع معو دواـ العشرة بيف أمثاليا ومف ىـ في طبقتيا وطمبت مف القاضي 
رر الذي ادعتو ولـ يفمح القاضي في التوفيؽ بينيما طمقيا منو تطميقيا منو وثبت الض

ف عجزت الزوجة عف إثبات الضرر رفض مدعاىا فإذا جاءت مكررة شكواىا ا  ، و 
ضرار ولـ يثبت لممرة الثانية ما تشكو منو كاف عمى القاضي أف طالبة التطميؽ لئل

عمييا في المواد مف  يعيف الحكميف بمعنى أف مناط أتحاذ إجراءات التحكيـ المنصوص
أف تكوف الدعوى القائمة لمتطميؽ ىي دعوى  1929لسنة  25مف القانوف  11إلي  7

ثانية سبقتيا دعوى أولى بطمب التطميؽ لمضرر ولـ يثبت لممحكمة في الدعوييف ىذا 
 المدعى. الضرر

 (31س  – 2115ص  – 24/12/1980)نقض جمسة  
 (26س  – 1108ص  – 28/5/1975)نقض جمسة 

  قضاء الحكـ االبتدائي بتطميؽ المطعوف ضدىا عمي الطاعف بائنًا مع إسقاط
حقوقيا المالية المترتبة عمي الطبلؽ، استئناؼ الطاعف ىذا الحكـ وقضاء الحكـ 
المطعوف فيو بالتطميؽ بائنًا مع استحقاؽ المطمقة نصؼ حقوقيا الشرعية ومتجمد 

 استنادتفادت منو المطمقة التى لـ تستأنؼ. ضرارا لممستأنؼ باستئنافو اسإيعد  نفقتيا .
 الحكـ المطعوف فيو إلي تقرير الحكميف في غير حاالتو . خطأ.

 (50س  – 20/12/1999جمسة  - ؽ 65لسنو  332)الطعف رقـ 

 . ليس ببلـز أف يكوف التطميؽ ببدؿ  في حالة اإلساءة المشتركة بيف الزوجيف
 األمر متروؾ القتراح الحكميف . .

 (13/1/1997جمسة  –ؽ  62لسنة  270ف رقـ )الطع

  التطميؽ دوف بدؿ أو ببدؿ تمـز بو الزوجة . شرطو . باقتراحـ الحكميف االتز 
مشتركة بينيما. عدـ التزاـ الزوج  اإلساءةف تكوف أعجزىما اإلصبلح بيف الزوجيف و 

 .1929لسنة  25ؽ  10كميا مف جانبو . ـ  اإلساءةبالبدؿ ولو كانت 

 (49س  – 27/1/1998جمسة  –ؽ  63لسنة  398 )الطعف رقـ
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  جيؿ الحاؿ عمي الحكميف وعدـ معرفة المسيء مف الزوجيف واستحكاـ
ح الحكميف التطميؽ دوف بدؿ . ال حاجة لتحري أسباب الخبلؼ االخبلؼ بينيما . اقتر 

 أو المسئوؿ عنو .

 (30/11/1998جمسة  -ؽ  64لسنة  172)الطعف رقـ  

  سقاط حقوقيا المالية كميا أو بعضيا . إلزاـ المطمقة بتعو يض أو بدؿ وا 
مف  10شرطو . مساىمتيا بفعميا فى استحكاـ الخبلؼ أو استحالة العشرة . ـ 

 . 1929لسنة  25المرسـو بقانوف رقـ 

 (52س  – 26/2/2001جمسة  –ؽ  66لسنة  139) الطعف رقـ  

 ا مف جانب عجز الحكميف عف اإلصبلح بيف الزوجيف وتوافر اإلساءة كمي
الزوج . أثره . وجوب اقتراحيما التطميؽ دوف مساس بحقوؽ الزوجة المترتبة عمى 

المعدؿ بقانوف  1929لسنة  25مف المرسـو بقانوف رقـ  10الزواج أو الطبلؽ . ـ 
. ثبوت امتناع الزوج عف توفير مسكف واقتراح الحكميف التطميؽ  1985لسنة  100

ة . مؤداه . قضاء الحكـ بالتطميؽ مع إسقاط حقوقيا دوف بدؿ أو إسقاط حقوؽ الطاعن
 . خطأ .

 (52س  – 29/8/2001جمسة  –ؽ  67لسنة  399)الطعف رقـ 

  بتنظيـ  2000لسنة  1مف القانوف رقـ  19النص فى الفقرة األخيرة مف المادة
بعض إجراءات التقاضى فى مسائؿ األحواؿ الشخصية مؤداة "أنو إذا لـ ترى المحكمة 

بما انتيى إليو الحكماف أو بأقواؿ أييما تعيف عمييا أف تستقى اإلساءة بيف  األخذ
الزوجيف أو إساءة أحدىما إلى األخر مف األوراؽ المطروحة عمييا وأف تبيف المصدر 

 الذى استقت منو تمؾ اإلساءة .

(56س  – 2005/  5/  16جمسة  –ؽ  73لسنة  443)الطعف رقـ 
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 1( يعذنخ11بدح )ـي

حكميف أف يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتمً  عمى األسباب التى بني عمى ال 
عميها فإف لـ يتفقا بعثتهما مل ثالث ل  خبرة بالحاؿ وقدرة عمى افص ح وحمفت  

ذا اختمفوا أو لـ يقدموا تقريرهـ في الميعاد المحدد 1اليميف المبينة في المادة ) ( ، واا
ف عءز  ت المحكمة عف التوفيؽ بيف الزوءيف وتبيف سارت المحكمة في افثبات ، واا

لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوءة عمى الط ؽ قضت المحكمة بالتطميؽ 
لزامها  بينهما بطمقة بائنة مل إسقاط حقوؽ الزوءة المالية كمها أو بعضها واا

 بالتعويض المناسب أف كاف لكؿ ذلؾ مقتض .

  ( مطابقة3)ـ  1979لسنة 44القانوف رقـ 
 1929لسنة  25القانوف رقـ 

عمى الحكميف أف يرفعا إلى القاضي ما يقررانو وعمى القاضي أف يحكـ 
 بمقتضاه. 

 
 انًزكشح اإلٚعبحٛخ 

 تراجع المذكرة اإليضاحية لممادة السابقة . 
 " ـْ َأْف َتْأُخُذوا  ومستند النص المطروح مف القرآف الكريـ قولو تعالى َوال َيِحؿُّ َلُك
ـْ َأال  ُيِقيَما ُحُدوَد الم ِو َفبَل َشْيًئا ِإال َأْف َيَخاَفا َأالَتْيُتُموُىف  ِمم ا آ  ُيِقيَما ُحُدوَد الم ِو َفِإْف ِخْفُت

" وقوؿ رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( لزوجة ثابت بف 2ُجَناَح َعَمْيِيَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبوِ 
أنيا ال تعيب عميو خمؽ أو ديف ولكف ال  قيس حينما أرادت الطبلؽ عمى زوجيا رغـ

 تطيقو وتخشى الكفر في اإلسبلـ )ردي عميو الحديقة ويطمقؾ تطميقة( . 

 

                                                           
والمادة الرابعة مف مواد إصدارر  0222لسنة  1مف القانوف رقـ  12هذر المادة نسخت بمقتضى المادة  1

. 
 مف سورة البقرة 002األية  2
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 انتعهٛـك 

  يتناوؿ النص المطروح كما قدمنا في التعميؽ عمى المادة العاشرة حالة
  مف الزوجيف أو في إيقاع الطبلؽ  اختبلؼ الحكميف سواء في تحديد شخص المسيء

 لنص يمـز الحكميف أف يقدما تقريرىما إلى المحكمة متضمنًا األسباب كاف ا
أف  2000لسنة  1مف القانوف رقـ  19التى بني عمييا وال يمـز في ضوء حكـ المادة 

يقـو كؿ محكـ بتقديـ تقرير واحد باعتبار أف المسألة ليست مما يتعمؽ بالنظاـ العاـ 
 نحو يصح بو . فضبًل عف أف الغاية تتحقؽ مف اإلجراء عمى

  وكما يجوز أف يكوف تقرير الحكماف كتابيًا يجوز أيضًا أف يقرأ ما انتييا إليو
 شفويًا عمى أف يثبت بمحضر الجمسة .

  فإذا قدـ الحكماف تقريرىما منتيياف إلى عدـ اتفاقيما عمى تحديد شخص
يميف المسئ أو عمى إيقاع الطبلؽ وجب عمى المحكمة سماع أقواليما بعد تحميفيما 

 الشيادة . 
  والجدير بالذكر أف المشرع قد عدؿ نص المادة محؿ التعميؽ بما نص عميو

لسنة  1مف القانوف رقـ  19مف تنظيـ ألمر التحكيـ في دعاوى التطميؽ في المادة 
، وآية ذلؾ عدولو عف أمر انتداب محكـ ثالث في ىذه الدعاوى أيًا ما كانت  2000

لحكماف مما مفاده أف المشرع قد اكتفى في ىذا الصدد بندب النتيجة التى ينتيي إلييا ا
محكميف اثنيف فقط دوف ثالث اختصارًا لئلجراءات التى تمثؿ الغاية مف إصدار 

2000لسنة  1القانوف رقـ 
1 . 

                                                           
ءراءات التقاضي في مسائؿ  0222لسنة  1مف القانوف رقـ  12ادة ػتنص الم 1 بتنظيـ بعض أوضػاع واا

في دعاوى التطميؽ التي يوءب فيها القانوف ندب حكميف يءب عمى ’’ األحواؿ الشخصية عمى أن  
قدر افمكاف ػ في الءمسة التالية عمى األكثر  المحكمة أف تكمؼ ك  مف الزوءيف بتسمية حكـ مف أهم 

تقاعس أيهما عف تعييف حكم  أو تخمؼ عف حضور هذر الءمسة عينت المحكمة حكما عن  ، ، فإف 
في الءمسة في الءمسة التالية لتعيينهما ليقرا بما خمصا إلي  معا ،  اـ المحكمةػوعمى الحكميف المثوؿ إم

حمؼ  فإف اختمفا أو تخمؼ أيهما عف الحضور تسمل المحكمة أقوالهما أو أقواؿ الحاضر منها بعد
اليميف ، ولممحكمة أف ت خذ بما انتهى إلي  الحكماف أو ب قواؿ أيهما أو ب ير ذلؾ مما تستقي  مف أوراؽ 

 .الدعوى 
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  في فقرتيا األخيرة  2000لسنة  1مف القانوف رقـ  19وقد أباح نص المادة
ى ما اتفؽ عميو الحكماف أو بما انتيى إليو لممحكمة أف تقضي في الدعوى استنادًا إل

أحدىما أو بغير ذلؾ مما تستقيو مف أوراؽ الدعوى وما تتخذه فييا مف إجراء 
 .1لئلثبات

  واإلثبات المقصود ال يتحدد بشكؿ أو إجراء معيف فمممحكمة أف تتخير وسيمة
مى قياـ اإلثبات التى ترى أنيا مؤدية إلظيار الحقيقة ، إال أف العمؿ قد جرى ع

المحكمة بإصدار حكـ تمييدي بإحالة الدعوى إلى التحقيؽ وسماع شيود الطرفيف ، 
كانت النتيجة التى يسفر عنيا التحقيؽ مف حيث تحديد شخص المسيء وىؿ ىو  وأياً 

مف القانوف رقـ  19الزوج أو الزوجة فميس ىناؾ ما يمـز المحكمة في ظؿ نص المادة 
لة أخرى لمتوفيؽ بيف الزوجيف عمى ما ىو وارد بالمادة ػ القياـ بمحاو  2000لسنة  1

 1مف القانوف رقـ 18محؿ التعميؽ واكتفاء بما أوجبة نص الفقرة الثالثة مف المادة  11
مف قياـ المحكمة ببذؿ الجيد لمحاولة اإلصبلح بيف الزوجيف وتكرار ذلؾ  2000لسنة 

كما أسمفنا ػ اليدؼ والغاية مف إذا كاف ليما ولد وذلؾ اختصارًا لئلجراءات التى ىي 
 .  2000لسنة  1إصدار القانوف 

  فإذا انتيت المحكمة إلى القضاء بالتطميؽ تعيف عمييا النظر في أمر الحقوؽ
المالية لمزوجة إذا كانت محبًل لممطالبة ضمف الطمبات في الدعوى سواء مف المدعية 

الزوجة المالية كميا أو دوف  حقوؽأو المدعى عميو فميا أف تحكـ بالتطميؽ مع إسقاط 
وؽ الزوجة المالية كميا فػإذا ما تبيف لممحكمة ػمساس بحقوؽ الزوجة أو مع إسقاط حق
مف الفحش ألزمتيا المحكمة فوؽ ذلؾ أيضًا  أف خطػأ الزوجة قد بمغ درجة عالية

ذا تساوت البينات رجحت بينة اإلثبات عمى بينة  بتعويض مناسب تدفعو لمزوج ، وا 
أما إذا ما ثبت لممحكمة أف الخطأ مشترؾ بيف الزوجيف  2طبقًا لمقواعد العامة النفي

أسقطت المحكمة حقوؽ الزوجة المالية كميا المترتبة عمى الزواج والطبلؽ أو بعض 
 منيا كنفقة الزوجية والصداؽ أو المتعة أو نفقة العدة وىكذا .

  بائنة .  كالتطميؽ لمضرر ، تقع بو دائما طمقة لمشقاؽوالتطميؽ 

                                                           
ػ  01/3/10ػ نقػض ءمسػة 0222لسػنة  1راءػل فيمػا كػاف يءػري عميػ  العمػؿ قبػؿ صػدور القػانوف رقػـ  1

 ؽ53لسنة  44ػ الطعف رقـ  11/4/19ؽ ونقض ءمسة 53لسنة  52طعف رقـ 
 .  40ؽ ػ س 55لسنة  119ػ الطعف رقـ  03/9/1219نقض أحواؿ ءمسة  2
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  وفقًا لمقواعد العامة السابقة  11إلى  7نصوص المواد مف  مؤدىولما كاف
أف الحكميف طريقيما الحكـ وليس الشيادة أو  2000لسنة  1عمى صدور القانوف رقـ 

الوكالة استنادًا إلى أحكاـ فقة اإلماـ مالؾ الذي أخذ عنو المشرع قواعد التحكيـ 
كورة مما كاف مؤداه أنو إذا اتفؽ الحكماف في الرأي المنصوص عمييا في المواد المذ

وجب عمى المحكمة إمضاؤه واألخذ بو دوف مناقشة حتى ولو اختمؼ مع ما يثبت في 
عقيدة المحكمة مف قناعة نتيجة فحص أوراؽ الدعوى ، فقد ينتيي الحكماف إلى أف 

إرضاء لرغبات  اإلساءة مف الزوجة وأنيا سيئة العشرة وال ىدؼ ليا سوى ىدـ األسرة
 11،  10غير مشروعة إال أف نصوص المادتيف أو أىداؼ خاصة ليا قد تكوف أيضًا 

جابة طمب الزوجة مع أمكاف النظر في إسقاط بعض أو  تمزميما والمحكمة بالتطميؽ وا 
 . 1كؿ الحقوؽ المالية ليا

  ذا كانت نصوص القانوف القائـ رقـ المعدؿ بالقانوف رقـ  1929لسنة  25وا 
بطريؽ غير مباشر إال أنو ‘‘ الخمع ’’ عمى ذلؾ النحو تقنف فكرة  1985لسنة  100

في رأينا أف ذلؾ قد تـ عمى نحو مشوه وممسوخ فقد اقترحتا عمى المجنة التشريعية 
 1991لسنة  6087بوزارة العدؿ والمشكمة بمقتضى قرار وزير العدؿ المصري رقـ 

 78لشرعية الصادر بالمرسـو بقانوف رقـ والتى قامت بتعديؿ الئحة ترتيب المحاكـ ا
ػ العدوؿ عف مذىب اإلماـ مالؾ في خصوص تقدير القوة اإللزامية  1931لسنة 

لتقارير الحكاـ في ىذا الشأف واعتبار ما ينتيي إليو الحكماف مف رأي في مرتبة تقارير 
حو وعدـ الخبراء أو شيادة الشيود ػ تكوف المحكمة معو بالخيار بيف األخذ بو أو طر 

التعويؿ عميو إعمااًل لقاعدة أنيا الخبير األعمى في الدعوى والتى يستمـز صالح 
الدعوى وحسف السير فيو إطبلؽ حريتيا في تقدير ما يقدمو إلييا المحكميف مف نتائج 

بالمحاكـ عمى مدى  11إلى  7خاصة وأف التجربة العممية لتطبيؽ نصوص المواد مف 
تت عدـ جدوى عمؿ المحكميف في ردع الزوجة المشاكسة العشر سنوات الماضية أثب

والحيمولة بينيا وىدـ األسرة دوف سبب خاصة وبعد زواج يكوف قد استداـ لسنوات 
 19طويمة وأثمر أبناء وحفدة، وقد استجابت المجنة الموقرة القتراحنا وتضمنت المادة 

ميؽ التى يوجب فييا مف مشروع القانوف المشار إليو النص عمى أنو "في دعاوى التط
                                                           

وهو ما حدا بالمشرع إلى التدخؿ بتعديؿ نصػوص تمػؾ المػواد بمػا اسػتحدث  مػف أحكػاـ م ػايرة تضػمنتها  1
بتنظػػيـ إءػػراءات التقاضػػي فػػي مسػػائؿ  0222لسػػنة  1مػػف القػػانوف رقػػـ  12،  11/0نصػػوص المػػادتيف 

 ى نحو ما سبؽ تناول  . األحواؿ الشخصية عم
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القانوف ندب حكميف يجب عمى كؿ زوج تسمية الحكـ الذي اختاره في الجمسة التالية 
لقرار المحكمة بوجوب التحكيـ ،فإف تقاعس أييما عف تعييف حكمو أو تخمؼ عف 
حضور ىذه الجمسة عينت المحكمة حكما عنو ، وعمى الحكميف المثوؿ أماـ المحكمة 

تعيينيما لتقديـ رأييما ، ويعتبرتخمؼ أييما إخفاقًا لميمتيما ، في الجمسة التالية ل
وتستمر المحكمة في نظر الدعوى طبقًا لؤلدلة المقدمة فييا ، ولممحكمة أف تأخذ بما 

 . 1انتيى إليو الحكماف أو أحدىما مف رأي أو بغير ذلؾ مما استقتو مف أوراؽ الدعوى"

 ى أحكاـ مخرجة عمى مذىب اإلماـ وقد استندنا فيـ تبيناه مف ىذا الرأي إل
أبي حنيفة عود إلى األصؿ باعتباره المرجع في الحكـ عند عدـ وجود نص تشريعي 
وكذا مذىب اإلماـ الشافعي وما ذكره الفقية الظاىري ابف حـز في ىذا الخصوص 

بأحكاـ الصمح  1921وما بعدىا ػ المسألة  87ػ ص  10يراجع كتاب "المحمى" ػ ج 
 . بيف الزوجيف

  ذا كانت نصوص المواد مف قد تناولت تنظيـ أحكاـ طمب  11إلى  6وا 
الزوجة لمطبلؽ عمى الزوج لمضرر الواقع منو عمييا فأنو يتعيف التقرير في ىذا المقاـ 
بحؽ أولياء الزوجة في طمب فسخ عقد الزواج إذا ما ثبت وقوع ضرر عمييـ بسببو 

ييا مف غير كؼء أو بكؼء ولكف بأقؿ وذلؾ حاؿ تزوج البالغة العاقمة بدوف إذف ول
مف صداؽ أمثاليا ،وقد ذىبت محكمة النقض في حكـ حديث ليا إلى تأصيؿ ذلؾ 

ؽ 64لسنة  194الحؽ وتنظير استخدامو وشرائطو وفي ذلؾ تقوؿ في الطعف رقـ 
أف الراجح في المذىب الحنفي وفقًا لرأي أبي حنيفة وأبي ’’  19/10/1998جمسة 

وجت المرآة البالغة بدوف إذف ولييا فإف العقد يكوف صحيحًا سواء يوسؼ أنو إذا تز 
كانت بكر أـ ثيب ، ويكوف نافذًا والزمًا متى تزوجت كؼء عمى صداؽ مثميا أو أكثر 

ذا تزوجت مف غير كؼ بمير المثؿ أو مف كؼء  ء، رضي الولي أو لـ يرضى ، وا 
 ـؾ ، فالعقد غير الز عمى مير أقؿ مف مير مثميا ، ولـ يكف ولييا قد رضي بذل

                                                           
)فػػي دعػػاوى  ( منػػ  الػػنص عمػػى أنػػ 12متضػػمنا فػػي المػػادة ) 0222لسػػنة  1ـ ػانوف رقػػػد صػػدر القػػػوقػػ 1

التطميؽ التي يوءب القانوف فيها نػدب حكمػيف يءػب عمػى المحكمػة أف تكمػؼ كػ  مػف الػزوءيف بتسػمية 
فػإف تقػاعس أيهمػا عػف تعيػيف حكمػ  أو حكـ مف أهم  ػ قدر افمكاف ػ في الءمسة التالية عمػى األكثػر ، 

تخمؼ عف حضور هذر الءمسة عينػت المحكمػة حكمػا عنػ  ، وعمػى الحكمػيف المثػوؿ أمػاـ المحكمػة فػي 
الءمسػػة التاليػػة لتعيينهمػػا ليقػػرر مػػا خمصػػا إليػػ  معػػا ، فػػإف اختمفػػا أو تخمػػؼ أيهمػػا عػػف الحضػػور تسػػمل 

يميف، ولممحكمة أف ت خذ بما انتهػى إليػ  الحكمػاف المحكمة أقوالهما أو أقواؿ الحاضر منهما بعد حمؼ ال
 . أو ب قواؿ أيهما أو ب ير ذلؾ مما تستقي  مف أوراؽ الدعوى(
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بالنسبة لولييا ،فمو حؽ االعتراض عمى الزواج وطمب فسخو أماـ القضاء فإذا أثبت 
أف زوجيا غير كؼء ليا فيما تعتبر فيو الكفاءة في الزواج مف حيث النسب والديف 
والحرية والماؿ والحرفة ، أو أثبت الولي أف ميرىا ينقص عف مير مثميا بما ال يتغابف 

اس ، فأنو يقضى بفسخ العقد مراعاة لحؽ الولي العاصب إال إذا رضي بالزواج فيو الن
لو لـ يعترض عميو حتى ظير الحمؿ عمى الزوجة أو ولدت بالفعؿ، فعندئذ يسقط حقو 
في االعتراض ألجؿ المحافظة عمى الولد حتى ال يضيع بالتفريؽ بيف والديو ، وال 

 مير المثؿ بعد العقد" . ىؼء المير إليكوف لو حؽ االعتراض إذا أكمؿ الزوج الك

  ومما يتصؿ بما تتناولو المادة محؿ التعميؽ مف إسقاط لحقوؽ الزوجة مقابؿ
تطميقيا عمى الزوج بياف الحكـ فيما يعرض عمى المحاكـ مف دعاوى تقيميا الزوجة 

في أداء عوض لو نظير طبلقو  بطمب تطميقيا عمى الزوج في مقابؿ استعدادىا رضاءاً 
ا ، أو الدعوى التى يقيميا الزوج بإثبات طبلقو لزوجتو نظير عوض اتفقا عميو معيا لي
. 

  1929لسنة  25و 1920لسنة  25ولما كاف قانوف األحواؿ الشخصية رقـ 
لـ يتناوؿ بالتنظيـ أمر تمؾ الحاالت والدعاوى  1985لسنة  100المعدؿ بالقانوف رقـ 

عمييا يضحى ىو الراجح في المذىب ضمف نصوصو فإف القانوف الواجب التطبيؽ 
الممغاة  1987لسنة  31مف المرسـو بقانوف رقـ  280الحنفي إعمااًل لمقتضى المادة 

( منو نصًا مستحدثًا يجيز لمزوجة 20والذي تضمنت المادة ) 2000لسنة  1بالقانوف 
 طمب الطبلؽ خمعا عمى الزوج .

  اجػح في المذىب الحنفي بشأف ونتنػاوؿ في ىػذا المقاـ أواًل أحكاـ القػوؿ الر
 ( المشار إلييا .20الطبلؽ خمعًا ثـ نعقب بالتعميؽ عمى نص المادة )

  ومقتضى القوؿ الراجح في المذىب الحنفي في ىذا الخصوص أف لمزوجة أف
تطمؽ عمى الزوج نظير بدؿ وأف ىذا الحؽ مقرر لكبًل مف الزوجيف إال أنو إذا 

)خالعتؾ ػ أبرأتؾ ػ افتديت( اعتبر األمر مخالعة  استخدمت فيو كممات المخالعة مثؿ
تتـ بيف الزوجيف وذلؾ كأف تقوؿ الزوجة )خالعتؾ عمى حقوقي الشرعية أو أبرأتؾ مف 
مؤخر صداقي أو افتديت نفسي منؾ بكامؿ متعتي منؾ فيرد عمييا الزوج مف فوره 

فترد الزوجة  بقولو "قبمت"( أو يقوؿ الزوج )خالعتؾ عمى كذا أو افتدي نفسؾ بكذا
بقوليا "قبمت"( أما إذا لـ تستخدـ ألفاظ الخمع السابقة أو ما في معناىا وورد في 
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االتفاؽ لفظ الطبلؽ اعتبر األمر طبلؽ عمى ماؿ طالما استخدمت كممة الطبلؽ في 
 اإليجاب أو القبوؿ . 

  وسوؼ يقتصر الحديث عمى أحكاـ الطبلؽ عمى ماؿ باعتبار أنو ىو الحالة
 بالعمؿ .  الشائعة

  ويقع بالطبلؽ عمى ماؿ طبلؽ بائف ، إال إذا ثبت بطبلف البدؿ كأف كاف
 .2فيقع حينئذ طبلؽ رجعي 1الماؿ غير متقـو

  وال يجيز القوؿ الراجح في المذىب الحنفي لمزوجة إجبار الزوج عمى تطميقيا
ًا عمى نظير بدؿ تقدمو ومف ثـ فبل يجوز القضاء بالتطميؽ بناء عمى طمب الزوجة جبر 

الزوج لمجرد تقديميا لبدؿ عف ذلؾ الطبلؽ ، وعمى ذلؾ فبل يقع الطبلؽ في الفقو 
وفى ىذه الحالة يكوف قضاء الحنفي نظير البدؿ إال باتفاؽ الزوجيف وتراضييما عميو 

 المحكمة بإثبات طبلؽ الزوج لمزوجة نظير ما اتفؽ عميو مف بدؿ .
   ف أوج أىبل إليقاع الطبلؽ و ويشترط لصحة الطبلؽ بالبدؿ أف يكوف الز
 محبًل لو . المرآةتكوف 
   ذا صدر بأف قالت لمزوج افتديت نفسى  ابتداءبالبدؿ  المرآةإليجاب مف اوا 

منؾ بكذا فإف ليا الرجوع عف ذلؾ اإليجاب طالما لـ يصدر عف الزوج قبوؿ لو ، 
الزوج يجابيا عمى المجمس الذي صدر فيو فإذا غادرت المجمس قبؿ قبوؿ إويقتصر 

 سقط اإليجاب .
   فبل يصح لو  المرآةأما إذا أوجب الزوج االفتداء ابتداء مقابؿ بدؿ تدفعو

أو رفضيا سقط  المرآةالرجوع عنو خبلؿ المجمس ، أما إذا انتيى المجمس قبؿ قبوؿ 
 يجابو ، فإذا أوجب الخمع بدوف ذكر بدؿ وقع بو طبلؽ بائف بدوف بدؿ .إ

 لمطبلؽ  بجعمو مقاببلً  الطرفافدؿ إال ما اتفؽ عميو وال يسقط في الطبلؽ بب 

 
 . 3دوف غيره مما لـ يتناولو االتفاؽ

                                                           
1
 ومف ذلؾ أف يكوف البدؿ ديف قمار أو خمرا أو مما يحـر شرعا .  
 أما إذا استخدمت ألفاظ الخمل وقل في حالة بط ف البدؿ ط ؽ بائف ش ف حاؿ صحت  2
خدمت ألفػػاظ المخالعػػة وسػػقط بػػالخمل كػػؿ حػػؽ ثابػػت ألحػػد الػػزوءيف قبػػؿ األخػػر وقػػت الخمػػل أمػػا إذا اسػػت 3

 بسبب الزوج الذي وقل في  الخمل .
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   ًفإذا افتدت  كؿ ما صمح مف الماؿ أف يكوف ميراً  ويصح أف يكوف بدال ،
مقبوضا  ف لـ يكفا  رجع بجميعو عمييا و  نفسيا بكؿ المير ورضيت فإف كاف مقبوضاً 

ذا اتفقا عمى بعضو فإف كاف سقط عنو سواء كاف االتفاؽ قبؿ ال دخوؿ أو بعده ، وا 
ف ا  واالتفاؽ بعد الدخوؿ يرجع عمييا بذلؾ البعض ويترؾ ليا الباقي و  الكؿ مقبوضاً 

كاف قبؿ الدخوؿ يرجع عمييا بنصؼ البعض الذي وقع عميو االتفاؽ واف لـ يكف 
 .المير مقبوضا سقط عنو مطمقاً 

  ًمسكف ، كما يصح أف يكوف بدالً جر الأنفقة العدة و ل ويصح أف يكوف بدال 
جر إرضاع الولد مدة سنتي الرضاع ، كما يصح أف يكوف البدؿ ىو اشتراط إنفاؽ أل

الزوجة عمى الصغير بعد الفطاـ مدة يشترط أف تكوف محددة ومعمومة ، فإف تزوجت 
األـ أو ىربت وتركت لو الولد أو ماتت ىي قبؿ تماـ مدة الرضاع أو قبؿ تماـ مدة 

جره الرضاع إلى تماـ مدتو وبنفقتو ما بقى مف المدة أفمو أف يرجع عمييا ببقية  إمساكو
التى قبمت اإلنفاؽ عمى الولد خبلليا ما لـ يشترط عدـ الرجوع عمييا بشيء إذا ماتت 
ىي أو الولد قبؿ تماـ المدة ، وكذلؾ إذا اتفقا عمى إرضاع حمميا سنتيف وظير أنو لـ 

ت أو مات الولد قبؿ المدة فأنو يكوف لمزوج حؽ الرجوع يكف في بطنيا ولد أو أسقط
 منيا . عمييا بقيمة الرضاع عف المدة كميا أو ما يكوف باقياً 

  ابنتيا األنثى إلى البموغ دوف الذكر فإف  المرآةويصح أف يكوف البدؿ إمساؾ
ى خذ الولد منيا ولو اتفقا عمى تركو عندىا وينظر إلأتزوجت في أثناء المدة فممزوج 

جره مثؿ إمساكو في المدة الباقية فيرجع بيا عمييا وال يصح أف يكوف البدؿ إمساؾ أ
الزوج لولده عنده مدة حضانة النساء لو فيبطؿ في ىذه الحالة البدؿ ويصح الطبلؽ 

مساكو مدة الحضانة ما لـ  المرأةويقع بو طمقة بائنة وفى ىذه الحالة يكوف  اخذ الولد وا 
 . ف كاف الولد فقيراً إـز أبيو بأجر حضانتو ونفقتو يسقط حقيا بموجب ويمت

  وال يصح أف يكوف البدؿ ديف عمى الزوج بنفقة ولده مف زوجتو ، فبل يسقط
، فإذا أبرأتو مف نفقة ولدىا وطالبتو بيا وقع  المرآةعمى  عديف نفقة الولد بديف لممخال

 يا يرجع بو عمييا . لو في ذمت الطبلؽ البائف ويجبر عمى أداء النفقة وتكوف ديناً 
  ويتعيف اإلشارة إلى جواز تعجيؿ البدؿ أو الطبلؽ كما يصح تأجيؿ أييما إلى

 بعيد . وجؿ قريب أأ
 إال أف قانوف  ىذه ىي أحكاـ الخمع في القوؿ الراجح مف المذىب الحنفي ،

جراءات التقاضي في مسائؿ األحواؿ الشخصية رقـ لسنة  1تنظيـ بعض أوضاع وا 
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مف القانوف المذكور عمى  20حيث نصت المادة  1لمخمع خاصاً  ظيماً تضمف تن 2000
ا عميو وأقامت الزوجة يأف "لمزوجيف أف يتراضيا فيما بينيما عمى الخمع ، فإف لـ يتراض

دعواىا بطمبو وافتدت نفسيا وخالعت زوجيا بالتنازؿ عف جميع حقوقيا المالية الشرعية 
المحكمة بتطميقيا عميو ، وال تحكـ  وردت عميو الصداؽ الذي أعطاه ليا حكمت

المحكمة بالتطميؽ لمخمع إال بعد محاولة الصمح بيف الزوجيف وندبيا حكميف لمواالة 
شير وعمى الوجو المبيف بالفقرة أمساعي الصمح بينيما خبلؿ مدة ال تجاوز ثبلثة 

القانوف وبعد  ( مف ىذا19( والفقرتيف األولى والثانية مف المادة )18ادة )ػالثانية مف الم
ض الحياة مع زوجيا وأنو ال سبيؿ الستمرار الحياة غأف تقرر الزوجة صراحة إنيا تب

ض ، وال يصح أف يكوف غال تقيـ حدود اهلل بسبب ىذا البأالزوجية بينيما وخشيتيا 
مقابؿ الخمع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتيـ أو أي حؽ مف حقوقيـ ، ويقع بالخمع 

غير قابؿ  –في جميع األحواؿ  –بلؽ بائف ، ويكوف الحكـ في جميع األحواؿ ط
 . 2لمطعف عميو بأي طريؽ مف طرؽ الطعف

  عمى المحاكـ تطبيؽ النص السالؼ عمى ما يرفع  صبح واجباً أوعمى ذلؾ
إلييا مف دعاوى بيذا الخصوص عمى أف يقتصر تطبيؽ القوؿ الراجح مف المذىب 

السالفة وذلؾ  20يتناولو حكـ نص المادة الحنفي عمى النحو السابؽ بسطو لما لـ 
 . 2000لسنة  1لحكـ المادة الثالثة مف مواد إصدار القانوف رقـ  إعماالً 
  مف سورة البقرة  229واألصؿ في تشريع الخمع قولػو تعػالى في اآلية 
ـْ َأْف َتْ ُخُذوا ِممَّا ُؽ َمرََّتاِف َفإْمَساٌؾ ِبَمْعُروٍؼ َأْو َتْسِريٌ  ِبِإْحَساٍف َوال َيِحؿُّ لَ الطَّ   ُك

ـْ َأال ُيِقيَما ُحُدوَد المَِّ  َف  ُيِقيَما ُحُدو َشْيًئا ِإال َأْف َيَخاَفا َأالآَتْيُتُموُهفَّ   َد المَِّ  َفِإْف ِخْفُت
وَد المَِّ  َفُ ْوَلِئَؾ  َتْعَتُدوَها َوَمْف َيَتَعدَّ ُحدُ ُد المَِّ  َف ُءَناَح َعَمْيِهَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبِ  ِتْمَؾ ُحُدو 

ـْ الظَّاِلُموف والخوؼ مف عدـ إقامة حدود اهلل تعالى بتطبيؽ شرع اهلل في المعاممة  ُه
بيف الزوجيف ىو التشريع الخاص بالخمع والذى طبقو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 
عندما كرىت جميمة بنت أبى سموؿ زوجيا ثابت بف قيس وطمبت مف رسوؿ اهلل صمى 
اهلل عميو وسمـ تطميقيا منو ألنيا خافت إال تقيـ حدود اهلل فيو أي ال تطيقو وتقـو 
بواجباتيا الزوجية نحوه رغـ أنيا ال تعيب عميو بشئ فى دينو وال أخبلقو لكنيا تكرىو 
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، فقالت  ىؿ أميرؾ شيئاً  لدمامتو فقاؿ ليا الرسوؿ الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ متسائبلً 
ة فسأليا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ أترديف عميو حديقتو ؟ فقالت نعـ أميرني حديق

قبؿ الحديقة وطمقيا تطميقو "أو ردى أنعـ وزيادة فقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ لزوجيا 
 عميو حديقتو ويطمقؾ تطميقو" أو كما قاؿ .

  ويتعيف اإلشارة إلى أنو لـ يروى أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قد سأؿ
كـر لو أقبؿ وطمؽ ألف ىذا أا سئؿ جميمة وقاؿ لو ىؿ تطمقيا بؿ قاؿ لو ثابت كم

حصف ليا ، كما لـ يروى أف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ قد راجع الزوجة في أو 
طمبيا خاصة وىى تتذرع بأسباب تحتمؿ مراجعات كثيرة حيث تعيب عميو خمقتو التى 

أتو قبؿ زواجو بيا إذ تزوجتو بعد وفاة خمقيا اهلل تعالى عمييا فضبًل عف أنيا كانت قد ر 
زوجيا السابؽ حنظمة بف أبى عامر في غزوة أحد وحيث كاف يبيح الرسوؿ صمى اهلل 

 منيما اآلخر قبيؿ الزواج . ف أف يرى كبلً اعميو وسمـ لمخطيب
  واألصؿ أف تتـ المخالعة بيف الزوجيف بالتراضى وال يشترط أف يفرغ ذلؾ

نما يجوز االتفػاؽ عميو شفاىو واثبات ما اتفؽ عميو ا  التراضى في عقد مكتوب و 
في محضر جمسة القضية التى يكوف ألي مف الزوجيف إقامتيا إلثبات اتفاؽ  الطرفاف

في  -المخالعة فإذا أقاـ الزوج الدعوى ولـ تصادقو الزوجة عمى ما ادعاه كاف لمزوج 
الشرعية ،  البينةنيا إثبات االتفاؽ عمى المخالعة بكافة طرؽ اإلثبات وم -رأينا 

وتخضع دعوى الزوج في ىذه الحالة ألحكاـ القوؿ الراجح مف المذىب الحنفي متقدمة 
البياف لخمو نص المادة محؿ التعميؽ مف تنظيـ حكـ ىذه الحالة حيث اقتصرت عمى 
تنظيـ حكـ حالتيف أوليما حالة التراضى أو االتفاؽ عمى الخمع وثانييما حالة إقامة 

 دعوى بطمبو .الزوجة ال
  محؿ التعميؽ لمزوجة أف تقيـ الدعوى بطمب  20وقد أجاز نص المادة

 .1ولو لـ يتراضيا عميومخالعة الزوج المدعى عميو والتطميؽ عميو بطمقة بائنة 
 ض الحياة مع زوجيا إذ غامة الدليؿ عمى أنيا تبػوز تكميؼ الزوجة بإقػوال يج

لدعوى وبالتالى فبل يجوز لممحكمة أف يكفى أف تقرر الزوجة ذلؾ صراحة بصحيفة ا
 مف ذلؾ . شئتقضى بإحالة الدعوى إلى التحقيؽ إلثبات 
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 مي بالمقابؿ الذي تطمبو في يويجوز أف تتضمف دعوى الزوجة بياف تفص
، وليا أف تجمؿ ذلؾ المقابؿ في عبارة تفيد التنازؿ  مقابؿ حصوليا عمى الطبلؽ خمعاً 
، وعمى ذلؾ فيجوز أف  ورد صداقيا الذي قبضتو عف جميع الحقوؽ المالية الشرعية

يكوف مقابؿ الخمع بعض الحقوؽ المالية الشرعية إذا كاف ذلؾ بموافقة الزوج المدعى 
ال وجب أف تقر الزوجة بتنازليا عف جميع الحقوؽ المالية الشرعية ورد الصداؽ  عميو وا 

 المقبوض.
 يا المالية الشرعية كما يجوز لمزوجة أف تضيؼ إلى تنازليا عف كافة حقوق

ضافتو بالزيادة عمى ذلؾ فميس ىناؾ ما يحوؿ دوف إوالصداؽ المدفوع ما ترغب في 
إضافة أي مقابؿ آخر إلي الحقوؽ الواردة بالنص )جميع الحقوؽ المالية الشرعية 

ضافتو محؿ اتفاؽ بيف الزوجيف إال أف ذلؾ أوالصداؽ المقبوض( إذ قد يكوف ما 
عف الطبلؽ  ادة مما يتناوؿ ما حظر النص جعمو عوضاً ال تكوف الزيأمشروط ب

 أو ما فى حكميا كمصروفات الوالدة أو التعميـ المستحقة كحضانة الصغار أو نفقتيـ
صحبة الحاضنة )ا كالحؽ في التعميـ أو السفر و ف وجدإأو أي حؽ مف حقوقيـ 

ًا وفقًا لمقوؿ لمخمع شرع ال تكوف الزيادة مما ال يجوز أف يكوف مقاببلً أو  (بضوابطو
كما ال يجوز أف يكوف مقابؿ , الراجح بالمذىب الحنفي )كأمواؿ محرمة شرعًا وىكذا(

الخمع حقوقا شرعية لمزوجة عمى زوجيا إال أنيا ال تتصؼ بصفة الماؿ )كالحؽ في 
 صيانة أسرار الحياة الزوجية وعدـ إفشائيا( .

  أف تنازؿ الزوجة  2000لسنة  1وقد أوردت المذكرة اإليضاحية لمقانوف رقـ
يكوف عف جميع حقوقيا المالية الشرعية وتشمؿ مؤخر صداقيا ونفقة العدة والمتعة 
األمر الذي يفيـ معو مف ظاىر العبارة أف التنازؿ ال يشمؿ ما عساه يكوف مستحقا 

ورغـ أف ىذا التفسير يتعارض مع الراجح فى المذىب  لمزوجة مف نفقة زوجية ،
الخمع نفقة الزوجية المستحقة حتى تاريخ الحكـ بالخمع ويعطى الحنفى الذى يسقط ب

الحؽ فى نفقة العدة وأجر  –بالمذكرة اإليضاحية  دعمى خبلؼ ما ور  –المخالعة 
وىو مايجب األخذ بو إعمااًل لقاعدة أنو "إذا أطمؽ النص فى  1المسكف خبلؿ العدة

لحقوؽ المالية الشرعية( التشريع وجب الرجوع إلى مأخذة" وذلؾ لعمـو لفظ )جميع ا
وعدـ بياف حكـ ماعساه يكوف  2000لسنة  1مف القانوف رقـ  20المادة الوارد بنص 

مستحقًا لممخالعة مف نفقة ماضية مما يوجب الرجوع إلى مأخذ النص وىو المذىب 
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ذا كاف ىذا المذىب يسقط بالخمع  الحنفى لموقوؼ عمى حكـ تمؾ النفقة الماضية , وا 
عمى خبلؼ ما ورد  –الشرعية بما فييا النقطة الماضية ويعطى المخالعة كافة الحقوؽ 

إال أنو مع تقرير  –بالمذكرة اإليضاحية الحؽ فى نفقة العدة وأجر المسكف خبلؿ العدة 
القاعدة األصولية أف المذكرات اإليضاحية لمنصوص القانونية اليجوز أف تنطوى عمى 

عت لتفسيره فإننا نرى أف عبارة "جميع الحقػوؽ مايعد تعديبًل لمنص القانونى الذى وض
والصادر  2000لسنة  1مف القانوف رقـ  20الواردة بنص المادة  –المالية الشرعية" 

منو ناسخة  20بما يعد معو نص المادة  1929لسنة  25فى تاريخ الحؽ لمقانوف 
إعمااًل  2929 لسنة 25ومعدلة لما ورد بالمذكرة اإليضاحية لممادة األولى مف القانوف 

2000لسنة  1لممادة الرابعة مف مواد إصدار القانوف 
ال يتسنى تأويميا عمى نحو  - 1

يخرج متجمد نفقة الزوجية عف المدة السابقة مف عداد الحقوؽ الشرعية التى يشمميا 
لسنة  1مف القانوف  20الخمع وىو ما يتعيف معو التقرير بأف صريح نص المادة 

شرع الخروج عمى الراجح بالمذىب الحنفى فى ىذا الخصوص قد قصد بو الم 2000
بمقتضى النص المذكور شأف خروجو عمى راجح ذلؾ المذىب فى مواضع عديدة 
وعمى نحو ينصرؼ معو مفيـو عبارة "جميع الحقوؽ المالية الشرعية" لتشمؿ نفقة 

رة سابقة سواء ماعساه يكوف مستحقًا لمزوجة عف فت 2الزوجية المستحقة فى ذمة الزوج
عمى رفع الدعوى بالخمع أو عف مدة تداوؿ الدعوى أماـ المحكمة وحتى صدور الحكـ 

 . فضبًل عف نفقة العدة وكؿ حؽ ثابت لمزوجة بالفعؿ 3فييا
  كما يشمؿ التنازؿ عف جميع الحقوؽ المالية الشرعية لممختمعة التنػازؿ عف

اعتباره مما يتعمؽ بو جر مسكف الحضانة بأجر الحضانة والرضاع عدا أالحؽ في 
 ف وجدوا .إحقوؽ الصغار 

  ما تسممتو الزوجة بيذا المفيـو وينصرؼ مفيـو الصداؽ الوارد بالنص إلى
عاجؿ الصداؽ المدفوع مف الزوج سواء كاف الصداؽ جميعو أو بعضو وىو مايعرؼ ب

فصح المشرع عف مراده بعبارة )الصداؽ الذي أعطاه ليا( أأي )مقدـ الصداؽ( حيث 
ما يعنى أف ما لـ تتسممو الزوجة مف الصداؽ )آجؿ الصداؽ( والذي جرى العرؼ م

حالتى الطبلؽ أو الوفاة فبل يدخؿ في مفيـو  لو إال في عمى عدـ استحقاؽ الزوجة
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نما يسقط باعتباره يندرج ضمف الحقوؽ  ةػالصداؽ الذي يتعيف عمى الزوج رده وا 
 الشرعية التى تسقط جميعيا بالخمع أيضًا .

  يستوى أف تكوف الزوجة قد تسممت الصداؽ بنفسيا أو عف طريؽ وسيط أو و
 . أحد أىميتيا وال يشترط أف يثبت أنيا قد تسممتو بيدىا شخصياً 

  فإذا لـ يكف الصداؽ مسمى في العقد وثار الخبلؼ حوؿ مقداره طبؽ حكـ
مير ختمؼ الزوجاف في مقدار الإنو إذا إوالتى تنص عمى  1مف القانوف 19المادة 

فالبينة عمى الزوجة فإف عجزت كاف القوؿ لمزوج بيمينو إال إذا ادعى ما ال يصح أف 
يكوف لمثميا ففي ىذه الحالة اعتبر صداقيا صداؽ المثؿ وقامت المحكمة  يكوف ميراً 

قؿ مما تقوؿ أبتقديره باعتباره مسألة الزمة لمفصؿ في الدعوى ، فإذا كاف مير المثؿ 
دعتو ألف أكثر مما تدعيو اعتبر ما أف كاف ا  لما تدعيو اعتبر و بو الزوجة أو مساويا 

 .2الظاىر يؤيدىا في ذلؾ وال يؤخذ بما قالو الزوج ألنو مستنكر في العرؼ والعادة
  ذا كاف عاجؿ الصداؽ مسمى في العقد ولكف الزوج ادعى أنو دفع  أكثروا 

زوج أف يطالب بما منو قضت المحكمة برد القدر المسمى في العقد وانفتح الطريؽ لم
, وىو ما نرى معو خطأ الرأى الذى 3يدعيو بدعوى مستقمة أماـ المحكمة المختصة

يذىب إلى اتخاذ إجراءات تحقيؽ دفاع الزوج فى ىذا الخصوص قبؿ الحكـ فى 
 الدعوى والذى يترتب عميو تعطيؿ الفصؿ فييا .

  قبؿ وقد أوجب النص عمى المحكمة إجراء محاولة لمصمح بيف الزوجيف
 الحكـ فى الدعوى .

  ويجب تكرار محاولة الصمح مرتيف إذا كاف لمزوجيف ولد عمى أف تفصؿ بيف
 . 4المرتيف مدة ال تقؿ عف ثبلثيف يومًا وال تزيد عمى ستيف يوماً 

 تحكـ  دػا استقر عميو الفقو والقضاء مف قواعػيجب عمى المحكمة مراعاة م و
لسنة  25دة السادسة مف القانوف رقـ محاولة الصمح بيف الزوجيف وفؽ حكـ الما

مثؿ عدـ اشتراط حضور الطرفيف  1985لسنة  100المعدؿ بالقانوف رقـ  1929
لعرض الصمح عمييما واالكتفاء بعرضو عمى الزوجة ورفضو منيا ، ومثؿ وجوب 
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كفاية عرض  1وىكذا… إثبات المساعى التى قامت بيا المحكمة فى ىذا الخصوص 
 حكمتى الموضوع )محكمة أوؿ درجة أو محكمة االستئناؼ( .الصمح أماـ أى مف م

  وتخمؼ المحكمة عف عرض الصمح يترتب عميو بطبلف الحكـ , مع جواز
تفادى البطبلف المترتب عمى عدـ عرض الصمح أماـ محكمة أوؿ درجة بعرضو أماـ 

 محكمة االستئناؼ .
 ة ندب وبعد استيفاء إجراء عرض الصمح عمى الطرفيف وجب عمى المحكم

حكميف لمواالة مساعى الصمح بينيما وذلؾ وفؽ أحكاـ الفقرتيف األولى والثانية مف 
2000لسنة  1مف القانوف رقـ  19المادة 

فيجب عمى المحكمة تكميؼ كبل مف  2
الزوجيف بتسمية حكـ مف أىمو ، ويفرغ إجراء تكميؼ المحكمة لمخصـو بتسمية 

 . 3مة دوف استمزاـ إفراغو فى حكـ قضائىمحكمييما فى شكػؿ قػرار يصدر مف المحكػ
  ويستحسف أف يكوف محكـ كؿ خصـ مف أىمو قدر اإلمكاف ، إال أف النص

 أجاز أف يكونا مف غير أىؿ الزوجيف .
  وال يشترط أف يكوف الحكميف مف الرجػاؿ فيجوز أف يكوف الحكـ امرأة بشرط
 . 4التعدد

 ت الجمسة التى يصدر وقد أوجب النص عمى الخصميف تسمية محكمة فى ذا
فييا القرار بالتحكيـ ، إال أنو أجاز تأجيؿ ذلؾ إلى الجمسة التالية لمجمسة التى صدر 

مف الخصميف عف تسمية محكمة فى الجمسة التالية  بيا قرار التحكيـ ، فإذا تقاعس أياً 
 عنو . حكماً  أو تخمؼ عف حضورىا قامت المحكمة بتعييف

 عينو المحكمة مف األخصائييف االجتماعييف ويجوز أف يكوف المحكـ الذى ت
المسجميف بالقوائـ الصادر بيا قرار مف وزير العدؿ بناء عمى ترشيح وزير التأمينات 

 أو غيرىـ مف رجاؿ الديف . 5والشئوف االجتماعية
  ويتعيف اإلشارة إلى أف األجؿ الذى منحو المشرع لممحكمة لتسمية الحكميف

المواعيد  التى يصدر فييا قرار التحكيـ ىو مف قبيؿوىو الجمسة التالية لمجمسة 
                                                           

 المعدؿ . 1202لسنة  05راءل التعميؽ عمى المادة السادسة وما بعدها مف القانوف رقـ  1
 . 1202لسنة  05مف القانوف رقـ  1و  0راءل التعميؽ عمى المادتيف  2
 . 1202لسنة  05مف القانوف رقـ  1و  0التعميؽ عمى المادتيف  راءل 3
 راءل فى ذلؾ التعميؽ عمى المادة السابعة . 4
 . 0222لسنة  1راءل المادة الرابعة مف القانوف رقـ  5
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التنظيمية التى ال يترتب عمى مخالفتيا ثمة بطبلف فى الحكـ ، إال أف تحقيؽ الغاية 
 مف النص يتعيف معو عمى المحكمة االلتزاـ بالميعاد المحدد بالنص.

  عمى الحكميف المثوؿ بشخصييما أماـ المحكمة  19وقد أوجب نص المادة
 سة التالية لمجمسة التى صدر بيا قرار تعيينيما .بالجم

 از ميمتيما فى ػبالحكميف إنج 19ادة ػة مف نص المػرة الثانيػكما أناطت الفق
دة الزمنية الواقعة بيف الجمسة التى مثبل فييا ػة الصمح بيف الطرفيف خبلؿ المػمحاول

ة بتأجيؿ نظر الدعوى ػا مباشرة والتى تقـو المحكمػأماـ المحكمة والجمسة التالية لي
 إلييا وحتى يقدـ الحكماف تقريرىما .

  ًنما  وال يمـز أف يقدـ الحكماف إلى المحكمة تقريرا كتابيًا بما خمصا إليو وا 
 يجوز أف يثبت كؿ منيما ما انتيى إليو بمحضر الجمسة .

  فإذا تخمؼ أييما عف الحضور تسمع المحكمة أقواؿ الحاضر منيما بعد
باعتبار أف  حمؼ باهلل العظيـ أف أقوؿ الحؽ"أى يؤدييا الشاىد وىى "حمؼ اليميف الت

الشيادة وليس الحكـ وفؽ ما ىو  19الحكميف أصبح طريقيما بصريح نص المادة 
1929لسنة  25 عميو تفسير مقتضى نص المادة السابعة مف القانوف رقـ

وىو ما  1
تعدد المعتمد فى القوؿ دعا إلى القوؿ بجواز أف يكوف المحكموف مف النساء مع ال

 الراجح لممذىب الحنفى .
  وال أثر التفاؽ الحكميف فيما ينتيياف إليو مف نتيجة أو اختبلفيما ففى أى مف

 2000لسنة  1مف القانوف رقـ  19الحالتيف فقد أعطى نص الفقرة األخيرة مف المادة 
أحدىما دوف  المحكمة سمطة األخذ بما ينتيى إليو الحكماف مف رأى أو األخذ برأى

اآلخر أو بطرح رأييما والحكـ بما تستقيو مف أوراؽ الدعوى وحتى يكوف لمحكـ سند 
 منيا .
 إقراراً  أف تقر الزوجة اً ػة طمبيا بالتطميؽ خمعػة الزوجػويشترط لمحكـ بإجاب 
يثبت بمحضر الجمسة أو بمذكرة مقدمة منيا إنيا تبغض الحياة مع زوجيا  صريحاً 

مرار الحياة الزوجية بينيما وأنيا تخشى إال تقيـ حدود اهلل بسبب ىذا وأنو ال سبيؿ الست
وى ، كما ال يجوز اإلقرار ػة الدعػالبغض ، ومف ثـ فبل يجوز استنتاج اإلقرار مف إقام

 مف صوره . الضمنى بأى صورة
                                                           

المعػػدؿ وأحكػػاـ محكمػػة الػػنقض  1202لسػػنة  05راءػػل التعميػػؽ عمػػى المػػادة السػػابعة مػػف القػػانوف رقػػـ  1
 التعميؽ . الواردة بعءز ذلؾ
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  ويستوى أف يصدر اإلقرار الصريح بذلؾ مف الزوجة قبؿ أو بعد إجراء
 لزوجيف .الصمح أو التحكيـ بيف ا

  ًأربعة شروط :  وعمى ذلؾ يمكف القوؿ أنو يشترط لمحكـ بالتطميؽ خمعا 
أوليمػػا : أف يصػػدر إقػػرار صػػريح مػػف الزوجػػة ببغضػػيا الحيػػاة مػػع الػػزوج وأنػػو ال 

ىذا البغض  سبيؿ الستمرار الحياة الزوجية بينيما وأنيا تخشى إال تقيـ حدود اهلل بسبب
. 

 مح عمى الزوجيف ويرفضو أييما.وثانييما : أف تعرض المحكمة الص
 وثالثيما : أف تتخذ المحكمة إجراءات التحكيـ بيف الزوجيف .

ورابعيما : أف يكوف مقابؿ الطبلؽ تنازؿ الزوجة عف كافة حقوقيا المالية 
 الشرعية وعف عاجؿ الصداؽ الذى تسممتو .

  ًعمى الحقوؽ المالية الشرعية لمزوجة عمى  ويقتصر مقابؿ الطبلؽ خمعا
 20كالنفقة أو األجور أو المتعة إذ حظر نص الفقرة الثالثة مف المادة  زوجيا شخصياً 
أف يكوف مقابؿ الخمع تنازؿ الزوجة عف أى حؽ مف  2000لسنة  1مف القانوف رقـ 

لتمؾ الحقوؽ كالحؽ فى الحضانة أو الحؽ فى  حقوؽ الصغار ، وقد أورد النص مثاالً 
مؾ الحقوؽ قد ورد بالنص عمى سبيؿ المثاؿ ال النفقة مما مفاده أف النص عمى ت

 الحصر .
  ومفيـو الصغار إنما ينصرؼ إلى أوالد الزوجيف ممف تممؾ الزوجة قانونًا

المطالبة بحقوقيـ التى تتنازؿ عنيا ويممؾ اقتضائيا مف أييـ سواء بسبب الصفة أو 
 السف .
  ت الدعوى عمى أنو إذا ما استوف 20وقد نصت الفقرة الرابعة مف المادة

شروطيا قضت المحكمة بتطميؽ المدعية عمى المدعى عميو طمقة واحدة بائنة بينونة 
 . 1عمى الزوجة صغرى أو كبرى وفؽ ما إذا كانت قد سبقتيا طمقػات وقعت مف الزوج

                                                           
طمقػة أولػى  –عمى زوءهػا المػدعى عميػ   –وذلؾ عمى النحو التالى " حكمت المحكمة بتطميؽ المدعية  1

أو ثانية أو ثالثة خمعية بائنة بينونػة صػ رى أو كبػرى فػى مقابػؿ تنازلهػا لػ  عػف ءميػل حقوقهػا الماليػة 
 الشرعية وآءؿ الصداؽ المسمـ إليها " .
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 فى  وقد نصت الفقرة األخيرة مف المادة عمى تحصيف الحكـ الصادر بالطبلؽ
ى طريؽ مف طرؽ الطعف مما يعنى أف يصير ىذه الحالة مف جواز الطعف عميو بأ

غير قابؿ لمطعف عميو سواء بطرؽ الطعف العادية أو  باتاً  الحكـ عقب صدوره حكماً 
غير العادية كالتماس إعادة النظر أو النقض وذلؾ إعمااًل لصريح النص عمبًل 

 بالقاعدة المقررة بأنو ال اجتياد مع صراحة النص .
  وجة بعقد عرفى فى مخالعة الزوج وىؿ يجوز ويثور التساؤؿ عف حؽ المتز

بطمب مخالعة  فى حالة إنكار الزوج لمزواج لمثؿ تمؾ الزوجة الشرعية إقامة الدعوى
جيا لـ يستوفى الشكؿ القانونى لعدـ صدوره عف المأذوف االزوج رغـ كوف عقد زو 

المختص بذلؾ ، والذى نراه فى ىذا الخصوص أف المتزوجة بمقتضى عقد زواج 
جيا إال العدـ ثبوت زو  فى شفوى أو كتابى ال يحؽ ليا استخداـ مكنو التطميؽ خمعاً عر 

أنو إذا كانت الزوجية العرفية ثابتة بأى كتابة عمى النحو المنصوص عميو بعجز الفقرة 
جراءات  2000لسنة  1مف القانوف رقـ  17الثانية مف المادة  بتنظيـ بعض أوضاع وا 

وأقامت الدليؿ عمى سبؽ قياـ الزوجية بينيا  1لشخصيةالتقاضى فى مسائؿ األحواؿ ا
نفتح أماـ والمدعى عميو والذى يحؽ ليا إثبات حصولو بكافة طرؽ اإلثبات حيث ي

وال يقدح فى ذلؾ القوؿ  الزوجة فى ىذه الحالة إمكانية المجوء إلى طمب التطميؽ خمعاً 
مب الطبلؽ دوف فى ط 17/2فى المادة  أف المشرع قد حصر حؽ المتزوجة عرفياً 

ليا مف الخروج مف ذلؾ المأزؽ المتمثؿ فى تحقؽ  غيره عمى سبيؿ االستثناء تمكيناً 
لعدـ ثبوت الزواج فى وثيقة رسمية  أسباب التطميؽ لدييا دوف قدرة عمى طمبو قضائياً 

وذلؾ بالنظر إلى النتيجة التى تسفر عنيا كبل مف دعوى الخمع ودعوى التطميؽ فى 
باعتبارىا واحدة فى الحالتيف وىى فصـ عرى الزوجية دوف حؽ فى الزواج العرفى 

عما ىو مقرر فى المطالبة أو التداعى بأى حقوؽ مف الحقوؽ المقررة لمزوجة فضبًل 
لسنة  1مف القانوف رقـ  17/2قضاء محكمة النقض مف أف القيد الوارد فى المادة 

عند إنكار الزوجية  -زواج ينحصر فى عدـ قبوؿ الدعاوى المترتبة عمى عقد ال 2000
إال إذا كانت الزوجية ثابتة فى وثيقة رسمية وال يمتد إلى الدعاوى الناشئة عف النزاع  –

فى ذات الزواج أو فى وجود الزوجية ذاتيا حيث يجوز لكؿ مف الزوجيف عند اإلنكار 
ًا فى إذا كاف اليدؼ مف تقرير حؽ المتزوجة عرفيإثباتيا بكافة طرؽ اإلثبات كما أنو 

لسنة  100مف القانوف رقـ  17/2التطميؽ عمى النحو المنصوص عميو فى المادة 

                                                           
ءػراءات التقاضػى فػى  0222لسنة  1ف القانوف رقـ م 02و  10راءل المادتيف  1 بتنظيـ بعض أوضػاع واا

 . 0225/  3/  04ءمسة  –ؽ  04لسنة  394وراءل نقض الطعف رقـ مسائؿ األحواؿ الشخصية 
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ىو إخراجيا مف مأزؽ عدـ إمكانية حؿ رابطة الزوجية رغـ توافر أسبابيا  1985
بسبب عرفية العقد وىو ما حدا بالمشرع إلى حرمانيا مف إمكانية المطالبة بما يستحؽ 

لمزوج  اج أو الطبلؽ فإف مخالعة المتزوجة رسمياً ليا مف حقوؽ مترتبة عمى ذلؾ الزو 
لقبوليا مف إسقاط الزوجة لكافة حقوقيا الشرعية إنما يتفؽ فى األثر  بما يشترط

أو بأي طريؽ مف  المترتب عمى تطميؽ المتزوجة عرفيًا والثابت زواجيا بأى كتابة
ا ينطوى عمى حيث حرميا المشرع مف حؽ المطالبة بالحقوؽ الشرعية بم طرؽ اإلثبات

إسقاط ليا شأنيا شأف المخالعة بعقد رسمى ، كما ال يجوز االرتكاف إلى اختبلؼ 
لمطعف  قاببلً  طبيعة الحكـ الصادر فى حالة التطميؽ لممتزوجة عرفيًا باعتباره حكماً 

ال يجوز الطعف عميو  انتيائياً  عميو والحكـ الصادر فى طمب المخالعة باعتباره حكماً 
باعتبار أنو ال  2000لسنة  1مف القانوف رقـ  20فقرة األخيرة مف المادة عمبًل بحكـ ال

 .يجوز االستثناء إلى طبيعة الحكـ أو درجتو كضابط لمتفرقة بيف الحقوؽ الموضوعية 
 

 أحكـبو انُمـط

  مكرر ثانيًا وفى الفقرة األولى مف  11النص في الفقرة الخامسة مف المادة
يدؿ عمى أنو إذا طمبت الزوجة التطميؽ مف  1929ة لسن 25مف القانوف  11المادة 

خبلؿ دعواىا باالعتراض عمى دعوة زوجيا ليا لمعودة إلى منزؿ الزوجية تعيف عمى 
أف  – بعد أف يتضح ليا عند التدخؿ بيف الزوجيف إلنياء النزاع صمحاً  –المحكمة 
تطميؽ ورفعا دـ أف تتخذ إجراءات التحكيـ ، فإف اتفؽ الحكماف عمى الحتالخبلؼ م

تقريرىما إلييا قضت بما قرراه دوف معارضة أو مناقضة ، لما كاف ذلؾ ، وكاف 
الثابت أف دعوى الطاعنة بالتطميؽ جاءت مف خبلؿ اعتراضيا عمى إنذاري دعوتيا 

ومف قبميا محكمة أوؿ درجة  –لمعودة لمنزؿ الزوجية ، واتخذت المحكمة االستئنافية 
الخبلؼ واستحالة العشرة بيف  استحكاـالحكماف عمى إجراءات التحكيـ فاتفؽ  –

ذ خالؼ الحكـ  الزوجيف بما الزمة أف تحكـ المحكمة بما ارتأياه مف التفريؽ بينيما ، وا 
المطعوف فيو ىذا النظر وقضى بإلغاء الحكـ المستأنؼ ورفض التطميؽ عمى سند مف 

العشرة بيف أمثاليما أف الطاعنة عجزت عف إثبات الضرر الذي ال يستطاع معو دواـ 
نو يكوف معيبًا بالخطأ في إف – 1929لسنة 25عمبًل بالمادة السادسة مف القانوف  –

 .1تطبيؽ القانوف
                                                           

 الذى عدؿ عف القاعدة المذكورة . 0222لسنة  1الحكـ المذكور صدر قبؿ صدور القانوف  1
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 (39س – 29/11/1988جمسة  –ؽ  56لسنة  77)نقض الطعف رقـ 

  انتياء الحكماف إلى التفريؽ بيف الطرفيف الستحكاـ الخبلؼ بينيما بما
ف لـ يرتضياه و ا  مؤداه . نفاذ قرارىما في حؽ الزوجيف و يستحيؿ معو دواـ العشرة . 

 التزاـ القاضي بو . عمة ذلؾ . إحالة الدعوى إلى التحقيؽ مف بعد . غير جائز .
 (24/5/1999جمسة  –ؽ  64لسنة  178)الطعف رقـ 
 (24/5/1999جمسة  –ؽ  64لسنة  459)الطعف رقـ 

  عمى الطاعة . وجوب  طمب الزوجة التطميؽ مف خبلؿ دعواىا باالعتراض
ليا أف الخبلؼ بيف الزوجيف مستحكـ .  استبافاتخاذ المحكمة إجراءات التحكيـ إذا 

 .1اتفاؽ الحكميف عمى التطميؽ . مؤداه . وجوب القضاء بما قرراه . عمة ذلؾ
 (20/5/1996جمسة  –ؽ  62لسنة  25)الطعف رقـ 
 (28/10/1996جمسة  –ؽ  63لسنة  12)الطعف رقـ 

  25مرسـو بقانوف  11حقوؽ الزوجة المالية كميا أو بعضيا . ـ إسقاط 
. تقديره . لقاضى الموضوع دوف معقب عميو مف محكمة النقض طالما  1929لسنة

 أقاـ قضاءه عمى أسباب سائغة .
 (18/4/1995جمسة  -ؽ  61س  49)الطعف رقـ 

   ف التطميؽ ببدؿ في الحاالت التى يجب فييا بعث حكميف . شرطو أف تكو
مف  1ـ .  اإلساءة مف جانب الزوجة أو أف تكوف اإلساءة مشتركة بيف الزوجيف .

. إلزاـ الزوج ببدؿ إذا كانت اإلساءة كميا مف جانبو . غير  1929لسنة  25قانوف 
جائز . مؤداه . لمزوجة المطالبة بحقوقيا المترتبة عمى الزواج أو التطميؽ بدعوى 

 مستقمة .
 (26/5/1997جمسة  –ؽ  65نة لس 2،  1)الطعناف رقما 

                                                           
مػػف  12ير لممحكمػة التػػى لهػػا أف تقضػػى بخ فػػ  عمػػ  بالمػػادة أصػب  مػػا يتفػػؽ عميػػ  الحكػػاـ محػػؿ تقػػد 1

 . 0222لسنة  1القانوف رقـ 
 



 

316 

  انطباؽ القواعد الموضوعية لمشريعة الغراء مقتضاه حؽ الزوجة فى الطبلؽ
جبرًا عمى الزوج إذا افتدت نفسيا وردت لمزوج ما دفعو ليا مف صداؽ وتنازلت عف 

 حقوقيا الشرعية دوف اشتراط التراضى بيف الزوجيف.

 (56س  – 3/1/2005جمسة  –ؽ  69لسنة  485)الطعف رقـ 

  المعدؿ بالقانوف رقـ  1929لسنة  25مف القانوف رقـ  11النص في المادة
 عمى أنو "عمى الحكميف أف يرفعا تقريرىما إلي المحكمة مشتمبلً  1985لسنة  100

لو خبرة بالحاؿ وقدرة  عمى األسباب التى بنى عمييا ، فإف لـ يتفقا بعثتيما مع ثالث
ذا اختمفوا أو لـ يقدموا تقريرىـ 8نة في المادة )عمى اإلصبلح وحمفتو اليميف المبي ( وا 

مما مفاده أنو إذا لـ يتفؽ …." في الميعاد المحدد سارت المحكمة في اإلثبات 
الحكماف في حاالت التطميؽ التى يتعيف فييا ندب حكميف ، فعمى المحكمة أف تبعث 

نيما ، وعمى الحكاـ لو خبرة بحاؿ الزوجيف والقدرة عمى التوفيؽ بي بثالث معيما ممف
الثبلثة أف يباشروا ميمتيـ مجتمعيف تحقيقًا لميدؼ الذي بعثتيـ المحكمة مف أجمو 
زالة أسباب الشقاؽ بيف الزوجيف وىو ما لـ يتوافر إذا قاـ الحكـ  لمحاولة اإلصبلح وا 
بذلؾ وحده ، ذلؾ بأف النص لـ يطمؽ ندب حكـ ثالث دوف قيد ، بؿ قرف ىذا الندب 

الحكميف السابؽ بعثيما ، ىذا فضبًل عف أف الحكاـ طريقيـ الحكـ ال  بأنو )مع(
وال يصح التحكيـ إذا لـ  –عمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة  –الشيادة أو الوكالة 

، أو لـ يقدموا تقريرىـ لممحكمة ، أو قدـ كؿ  يمتؽ الحكاـ ، فإذا اختمؼ الحكاـ الثبلثة
،  رىـ البطبلف لخموه مف األسباب التى بنى عمييامنفردا، أو شاب تقري منيـ تقريراً 

 ر في اإلثبات بتحقيؽ الدعوى وفقًا لممنيج الشرعييفعندئذ يجب عمى المحكمة أف تس
وتضمف  منفرداً  . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت مف األوراؽ أف الحكـ الثالث قدـ تقريراً 

حكيـ لـ يتـ وفقًا لمقانوف، فكاف ىذا التقرير أنو لـ يمتؽ بحكـ الزوج ، بما مؤداه أف الت
ذا عوؿ الحكـ المطعوف فيو قضائو  عمى المحكمة أف تسير في إجراءات اإلثبات، وا 

 .1عمى تقرير الحكـ الثالث ، فأنو يكوف قد أخطأ في تطبيؽ القانوف
 (31/1/2000جمسة  –ؽ  65لسنة  223)الطعف رقـ 

 وجوب التدخؿ  طمب الزوجة التطميؽ مف خبلؿ اعتراضيا عمى الطاعة
. استحكاـ الخمؼ بيف الزوجيف . أثره . اتخاذ إجراءات التحكيـ .  إلنياء النزاع صمحاً 

                                                           
 حيث عدلت القاعدة المذكورة . 0222لسنة  1مف القانوف رقـ  12راءل المادة  1
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. وجوب  اختبلفيما . قرراه اتفاؽ الحكميف عمى التفريؽ . مؤداه . وجوب القضاء بما
مكرر ثانيًا مف ـ  11 ،11، 10 ،9 ،8بعث حكـ ثالث . مخالفة ذلؾ .خطأ . المواد 

 . 1985لسنة  100المعدؿ بؽ  1929لسنة  25بؽ 
 (30/12/1996جمسة  –ؽ  66لسنة  98)الطعف رقـ 

  11، 10 ،9 ،8المقرر في قضاء ىذه المحكمة أف مؤدى نصوص المواد، 
أنو إذا  . 1985لسنة  100المعدؿ بؽ  1929لسنة  25مكرر ثانيًا مف ـ بؽ  11

ليا لمدخوؿ في طاعتو  طمبت الزوجة التطميؽ مف خبلؿ اعتراضيا عمى دعوة زوجيا
ليا أف  استباف، فإف  تعيف عمى المحكمة التدخؿ بيف الزوجيف إلنياء النزاع صمحاً 

الخبلؼ بينيما مستحكـ اتخذت إجراءات التحكيـ ، فإذا اتفؽ الحكماف عمى التفريؽ 
ف اختمفا فطمؽ أحدىما ولـ يطمؽ اآلخر ، فبل  فعمى المحكمة أف تقضى بما قرراه وا 

فرؽ ، بؿ يتعيف عمى المحكمة أف تبعث معيما بثالث لو خبرة بالحاؿ  يكوف ىناؾ
وقدرة عمى اإلصبلح دوف أف تحمفو اليميف . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت مف األوراؽ 
أف المطعوف ضدىا طمبت التطميؽ مف خبلؿ دعواىا باالعتراض عمى إنذار الطاعة 

حدىما ولـ أالزوجيف فاختمفا فطمؽ فندبت محكمة أوؿ درجة حكميف إلنياء الشقاؽ بيف 
ذ خالؼ  ثالثاً  يطمؽ اآلخر ، فكاف يتعيف عمى المحكمة أف تبعث معيما حكماً  ، وا 

الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ، بقضائو بتأييد الحكـ االبتدائي بالتطميؽ دوف ندب 
 حكـ ثالث ، فأنو يكوف قد أخطأ في تطبيؽ القانوف .

 (21/2/2000جمسة  –ؽ  65لسنة  395)الطعف رقـ 

   المقرر في قضاء ىذه المحكمة أف الحكاـ طريقيـ الحكـ ال الشيادة، وال
ف اتفقوا عمى رأى نفذ حكميـ ، ووجب عمى القاضي إمضاؤه دوف تعقيب  الوكالة وا 

بتنظيـ بعض  2000لسنة  1مف القانوف رقـ  19ولئف كانت الفقرة األخيرة مف المادة 
جراءات التقاضي  حواؿ الشخصية قد نصت عمى أنو )و األفي مسائؿ أوضاع وا 

لممحكمة أف تأخذ بما انتيى إليو الحكماف أو بأقواؿ أييما أو بغير ذلؾ مما تستقيو مف 
أوراؽ الدعوى( مما مفاده أف المحكمة ال تمتـز برأي الحكميف فميا أف تأخذ بو أو 

منيا بما مؤداه أف  ليوإعمى ما تستخمصو مف األدلة حسبما تطمئف  تطرحو اعتماداً 
، إال أنو يسرى عمى األدلة وقوتيا القانوف الذي كاف  رأى الحكميف لـ يعد وجوبياً 

معموال بو في الوقت الذي حصؿ فيو الدليؿ أو الوقت الذي كاف ينبغي أف يحصؿ فيو 
، إذ تنص المادة التاسعة مف القانوف المدني عمى أنو )تسرى في شأف األدلة التى تعد 
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النصوص المعموؿ بيا في الوقت الذي أعد فيو الدليؿ ، أو في الوقت الذي  ةمقدم
كاف ينبغي فيو إعداده(، ولـ يمغ قانوف اإلثبات القائـ ىذا النص ، وكانت الدعوى قد 

لسنة  1رفعت وحكـ فييا بحكـ نيائي مف محكمة االستئناؼ قبؿ صدور القانوف رقـ 
وى الماثمة . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت نو ، فأنو ال ينطبؽ عمى الدعاوسري 2000

مف تقرير الحكاـ الثبلثة أنيـ قد خمصوا إلى تطميؽ المطعوف ضدىا عمى الطاعف مع 
ذ قضى الحكـ المطعوف فيو بتأييد  تنازليا عف حقيا في مؤخر الصداؽ والنفقة ، وا 
الحكـ المستأنؼ الذي قضى بالتطميؽ دوف إسقاط حؽ المطعوف ضدىا في مؤخر 

لصداؽ والنفقة وفقًا لما انتيى إليو الحكاـ الثبلثة فأنو يكوف قد أخطأ في تطبيؽ ا
 القانوف .

 (24/4/2000جمسة  –ؽ  69لسنة  142)الطعف رقـ 

  ىى  2000لسنة  1مف القانوف رقـ  20القواعد المنصوص عمييا فى المادة
 ت .القواعد الواجبة التطبيؽ فى شأف الخمع دوف قواعد قانوف المرافعا

 (22/11/2003جمسة  –ؽ  72لسنة  510)نقض الطعف رقـ 

  األحكاـ الصادرة بالخمع اليجوز الطعف عمييا بأى طريؽ مف طرؽ الطعف ال
 مرافعات . 221مجاؿ إلعماؿ حكـ المادة 

 (22/11/2003جمسة  –ؽ  72لسنة  510)نقض الطعف رقـ 

  ذلؾ يميف المدعى إقامة المدعى البينة عمى دعواه . طمب المدعى عميو بعد
 عمى أنو محؽ فى دعواه . غير مقبوؿ . عمة ذلؾ .

24/1/2004جمسة  –ؽ  64لسنة  42)نقض الطعف رقـ 
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