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ندرة – ٥ ا اإلس ا ا شنودة الثالث  ا ة، قداسة ال طررك الكرازة المرقسـ  و
س والممثل القانونى للطائفة ا األرثوذ س طائفة األق   صفته رئ

ة – ٦ ع جرجس مل  ود
  

  اإلجراءات
فة هــــذه  ،٢٠٠٨ســــنة  العشــــرن مــــن یونیــــو بتــــارخ ــــة صــــح أودعــــت المدع

ـــا مـــة الدســـتورة العل تـــاب المح ـــةط ،الـــدعو قلـــم  ـــما ال نـــص عـــدم دســـتورة  ،لح
س، المعمـــول بهـــا مـــن  )١٥١( المـــادة ـــا األرثـــوذ ة لألق الئحـــة األحـــوال الشخصـــ

اًرا من    .٨/٧/١٩٣٨اعت
  

رة ا الدولة مذ موقدمت هیئة قضا . ، طلبت فیها الح   برفض الدعو
رتینالمــد وقــدم ــه الخــامس مــذ ــة،عى عل ة وتكمیل ــم  امــطلــب فیه ، أصــل الح

.   برفض الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

مــــة  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح وُنظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو المبــــین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  ةــاحملكم
  ولة.عد االطالع على األوراق، والمدا  
فة الدعو وسائر  على ما –تتحصلحیث إن الوقائع    یتبین من صح
ه األخیر أقام ا أنفى  –األوراق  أسرة أول  ٢٠٠٨لسنة  ٣الدعو رقم لمدعى عل
ة،  طنطا، فرض نفقة ما لًااطضد المدع م  فصل لح نفاق منها حتى  ؤقتة له ل

ة  ة شهرة لهـــــــــــــفرض نفق، و و ـــــــــــوع الدعـــــــــموض فى ًقاعلى المدع لنص  ط
ســــــــة األحــــــــــ) من الئح١٥١ادة (ــــــــــالم ا األرثوذ ة لألق المعمول بها  وال الشخص
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اًرا ، على ١/٦/٢٠٠٧ متناع الحاصل فى، وذلك من تارخ اال٨/٧/١٩٣٨من  اعت
ة،  شة، وغالء األسعار، وارتفاع دخل المدع نحو یتناسب مع ارتفاع مستو المع

ستح النفقة خالفه. لى امتناع زوجته عن ند فى ذلك إواست وعدم وجود من 
ونه زوًجا لها سارها، و ه، رغم  صح العقد الكنسى المؤر  اإلنفاق عل

اإلنفاق علیها، ١٢/٩/١٩٥٧ اته  قوم طوال ح ان  ان، و س ان أرثوذ ط ، وأنهما ق
عد  المرض لم  ملك، ومع تقدمه ف العمر، وٕاصابته  ل ما  ومنحها وأوالدها 

ع العم ســــــــــستط ادلة  ضئیل اش شهر ــــــــــــله دخل سو مع ل، ول ة الص من نقا
شته ومصارف عالجه فى لمع ان  .ال   ،١٠/٦/٢٠٠٨بجلسة  الدعو  نظروٕا

ة ة ١٥١عدم دستورة نص المادة ( دفعت المدع ) من الئحة األحوال الشخص
ا األرثوذ ة هذا الدفع، وإ  المشار إلیها. سلألق مة جد قررت ذ قدرت المح

فید  ،١/٧/٢٠٠٨التأجیل لجلسة  م ما  الدستورة، فأقامت  إقامة الدعو لتقد
ة دعواها المعروض ه مخالفته  ة،المدع ة على النص المطعون ف  ٩و ٢للمواد (ناع

  .١٩٧١) من دستور سنة ٦٨و ٤٦و ٤٠و
  

س ١٥١وحیث إن المادة (   ا األرثوذ ة لألق ) من الئحة األحوال الشخص
اًرا من ول بـــــــا المجلس الملى العام، والمعمــــــــهالتى أقر  - ه سنة  ٨ها اعت یول

ن  " أنه تنص على - ١٩٣٨ تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر، إذا لم 
ع الك ه ".ستط انت هى قادرة على اإلنفاق عل   سب، و

  

اد شرائع  ٢٠١٤) من دستور سنة ٣وحیث إن المادة (   تنص على أن "م
سى للتشرعات المنظمة ألحوالهم  حیین والیهود المصدر الرئ المصرین من المس
مة أن المشرع وقد أحال فى  ان من المقرر فى قضاء هذه المح ة"، و الشخص

ة للمصرین غیر المسلمین  ة  –شأن األحوال الشخص فى إطار القواعد الموضوع
قها دون  –التى تنظمها  ل ما یتصل بها،  إلى شرائعهم، مستلزًما تطب غیرها فى 
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ة القواعد  القواعد التى تتضمنها هذه الشرائع، إلى مرت ون قد ارتقى  فإن المشرع 
حیدون عنها فى مختلف  امها، فال  أح ة التى ینض بها المخاطبون  القانون

ندرج تحتها  هم، و س  –مظاهر سلو ا األرثوذ ة لألق فى نطاق األحوال الشخص
 سنة مایو ٩لتى أقرها المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة فى الئحتهم ا –

اًرا من ١٩٣٨ ه ٨، التى ُعمل بها اعت ، إذ تعتبر القواعد التى ١٩٣٨ سنة یول
ة من المادة الثالثة من  –احتوتها الئحتهم هذه  ه الفقرة الثان على ما تنص عل

عض أوض ٢٠٠٠لسنة  ١القانون رقم  م  اع وٕاجراءات بإصدار قانون تنظ
ة من المادة  ة، التى حلت محل الفقرة الثان التقاضى فى مسائل األحوال الشخص

ة  ١٩٥٥لسنة  ٤٦٢) من القانون رقم ٦( ة والمحاكم المل  -بإلغاء المحاكم الشرع
ة  ما مؤداه خضوعها للرقا ة  شرعتهم التى تنظم أصًال مسائل أحوالهم الشخص

مة.الدستورة التى تتوالها هذ   ه المح
  

اشرة، وهى شر لقبول الدعو    ة الم وحیث إن المصلحة الشخص
ین المصلحة القائمة فى الدعو  ا بینها و ون ثمة ارت الدستورة، مناطها أن 
ات  م فى الدعو الدستورة مؤثًرا فى الطل ون الح أن  ة، وذلك  الموضوع

طة  مة الموضوع.بالمرت ات لم ها، والمطروحة على مح انت طل ان ذلك، و ا 
ة  على تقرر نفقة شهرة له على زوجته،  تنصبالمدعى فى الدعو الموضوع

سار زوجتهلمرضه وع ه هو  دم قدرته على الكسب، و ان النص المطعون ف و
ون ذشأن فإن القضاء فى  ،ومن ثم ،الحاكم لهذه المسألة أثر  ادستورته س

ات ال اس على الفصل فى الطل مة الموضوع، لتغدو وانع مطروحة على مح
ه. اشرة متحققة فى الطعن عل ة الم   المصلحة الشخص

  

ة تنعى   ه أنه أقام تمییًزا غیر  على وحیث إن المدع النص المطعون ف
العقیدة  ه مبرر بین أبناء الوطن الواحد فى مسألة ال تتعل  األمر الذ ترتب عل
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المساواة بین المسلمین  ما اإلخالل  س ف ا األرثوذ ةیتعل بواألق  ،نفقة الزوج
ةعلى نحو یؤد إلى تقوض دعائم األسرة  س تعارض فى الوقت األرثوذ ذاته ، و

ما یوقعه  سى للتشرع،  ة المصدر الرئ اد الشرعة اإلسالم مخالًفا مع م
 ة، المقابل١٩٧١) من دستور سنة ٦٨و ٤٦و ٤٠و ٩و ٢لنصوص المواد (

سنة  من الدستور القائم، الصادر) ٩٧و ٦٤و ٥٣و ١٠و ٢اد (لنصوص المو 
٢٠١٤.   

  

ة على دستورة    مة أن الرقا وحیث إن من المقرر فى قضاء هذه المح
ة، التى تضمنها الدستور،  قتها للقواعد الموضوع ، من حیث مطا القوانین واللوائ

ام الدستور القائم، دون غیره، إذ  ة، إنما تستهد هذه الرقان إإنما تخضع ألح
امه، وأن  ه، وحمایته من الخروج على أح أصًال صون الدستور المعمول 
م،  قوم علیها نظام الح نصوص هذا الدستور تمثل دائًما القواعد واألصول التى 

دار ــــولها مقام الصدارة بین قواعد النظام العام التى یتعین التزامها، ومراعاتها، وٕاه
ارهاما یخالفها من التشر  اعت انت  عات،  ان ذلك، و أسمى القواعد اآلمرة. متى 

عدم دستورته،  شأن النص التشرعى المطعون  ة  المناعى التى أثارتها المدع
) من دستور سنة ٦٨و ٤٦و ٤٠و ٩و ٢تنصب على مخالفته لنصوص المواد (

ة التى تقوم فى مبناها على التالى  تندرجو  ،١٩٧١ تحت المطاعن الموضوع
 ،ومن ثم ضوعى، من حیث محتواها المو رمخالفة نص تشرعى لقاعدة فى الدستو 

مة اشر رقابتها على النص الم فإن هذه المح ه فى حدود نطاقه المتقدم ت طعون عل
امالذ - أح ام الدستور ـــــــــــمن خ -ه ـــــــــ مازال قائًما ومعموًال  القائم الل أح

) منه، ٩٧و ٦٤و ٥٣و ١٠و ٤و ٢، فى المواد (١٨/١/٢٠١٤الصادر بتارخ 
قة الدستورة السارة. اره الوث   اعت
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اد الشرعة    ه على م وحیث إنه عن النعى بخروج النص المطعون ف
ة من الدستور،  ة، ومخالفته للمادة الثان مة على اإلسالم فقد اطرد قضاء هذه المح

اد أن استحداث النص على أن  سىم ة هى المصدر الرئ  الشرعة اإلسالم
التع، للتشرع ، فى ظل العمل ١٩٨٠مایو سنة  ٢٢دیل الدستور فى الذ تم 

ة منه مفاده  ٢٠١٤، وردده دستور سنة ١٩٧١بدستور سنة  أن فى المادة الثان
ة  قید على السلطة التشرع اًرا من تارخ العمل بهذا التعدیل قد أتى  الدستور اعت

ما تقره من نصوص قانون –ا مؤداه تقییده ة للشرعة  –ة ف مراعاة األصول الكل
غى أن  یزتها، وقد اعتبرها الدستور أصًال ین انها ور ة. إذ هى جوهر بن اإلسالم

ه هذه النص ادئهر ــــــــوص، فال تتنافــــترد إل  ،وع بثبوتها وداللتهاـــــــــا المقطـــــــــــــمع م
ن الزًما استمداد تلك النصــــ فیها أال تعارضها،  ،رة منهاــــــــــاشوص موٕان لم  بل 

ة فى  القیود األخر التى فرضها الدستور على السلطةودون ما إخالل  التشرع
ة  ة على الشرع ممارستها الختصاصاتها الدستورة. ومن ثم، ال تمتد الرقا

ة من الد قها للمادة الثان مة فى مجال تطب اشرها هذه المح ، ستورالدستورة التى ت
ذلك نص المادة ( عد تعدیلها. وال  ة الصادرة  ) ١٥١لغیر النصوص القانون

سأالمطعون علیها، فقد  ا األرثوذ ل بها قبل م وعُ  ،قرها المجلس الملى العام لألق
ة على الدستورة من  ة القضائ ة من الدستور، فال تتناولها الرقا تعدیل المادة الثان

  هذا الوجه.
  

ـه المـادة (وحیث إن مقت   ) مـن الدسـتور القـائم مـن أن ١٠ضى ما نصـت عل
ــة، وتحــرص الدولــة علـــى "األســرة أســاس المجتمــع، قوامهــا الـــدین واألخــالق  والوطن

مـة، أن  ـه قضـاء هـذه المح مها"، وفًقا لمـا اطـرد عل ها، واستقرارها، وترسیخ ق تماس
ــة  الدســتور ارمهــا و  هالضــائوفمثلهــا  –أقــام مــن الــدین واألخــالق والوطن إطــاًرا  –م

س مالمحها، فال  ع عها األصیل، و د طا فى تراثها وتقالیدها  –تنفصل لألسرة، یؤ
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ها  ـــا االجتماعـــــــن دورهـــــــع –ومنــاحى ســلو ــا للــدین، ى، وأــــ م العل ال تتراجــع عــن القــ
م والتزامهــابــل تنهــل منهــا تأســًّا بهــا،  متــد ال ینعــزل عــن وجــد ــالخل القــو انها، بــل 

ــاة واألســرة بــذلك الألعماقهــا  من علــى طرائقهــا فــى الح حــ بهــا لیهــ م علــى  تقــو و
النظر  اغض أو التناحر، سواء  إلى خصائصها أو توجهاتها، ولكنهـا تحمـل مـن الت

ته ابها، فــال تكــون حر ًســا، وال حرتهــا ـــــــــــالقــوة أســ ــان، ا انفالًتــا یئ نهًــا لقهــر أو طغ
اتهــا تســهًاقهــا انطوال حقو  ــال قیــد، وال واج اؤهــا وآدابهــا،  الًقــا  بهواهــا، بــل ُظلهــا ح

ــــان مــــن الفضــــائل، یرعــــى التكافــــل تعصــــمها  قــــو ائتالفهــــا بن ة الضــــمیر، و صــــال
صــلحها االجتمــاعى بــین آحادهــا  ع األصــیل لألســرة مــؤداه أنــه ال  انة الطــا وأن صــ

ها  ـــودهمهووحــدتها، شــقاق اســتفحل مــداه، ومــزق تماســ ــاغض ُشــقیها،  اــــــ التــالى ت
م صد عنها تراحمها وتناصفها، فال یرسیها على الدین القو   .ما 

  

ـه   س مـن  ) مـن ١٥١المـادة ( وحیث إن ما قضـت  ـا األرثـوذ الئحـة األق
ون الـزوج معسـًرا، وغیـر قـادر علـى  ،وجوب النفقة على الزوجة لزوجها مناطه أن 

حـــــــــــــــــــة قــادرة علــى اإلنفــــــــــون الزوجــــــب، وأن تكـــــــــــالكس ــه، ل ل بــذلك االلتــزام یــاق عل
ــادلىـــــــــــــالنفق ــة  ة إلــى التــزام ت سفــى إطــار العالقــة الزوج ــا األرثــوذ  ،لطائفــة األق
ــ ــه، وهــو الــزوج، إلــى زوجتــه إذا تحققــت  –اســتثناًء  –ل فینتق مــن الملتــزم األصــلى 

ق عـــة الخاصـــة للـــزو فرضـــت ة. وقـــد الشـــرو الســـا ج فـــى شـــرعة اهـــذا االلتـــزام الطب
س، ا األرثـوذ ـه رجـل ونـه نظاًمـا دینًّـا مـن األق عقـد یـرت  ، وسـًرا مقدًسـا یثبـت 
اًطا علنًّا ن أس ،وامرأة ارت قصد تكو سة  ًقا لطقوس الكن لتعاون على شئون رة، واــط
اة، على نحو ل منهما اآلخر فـى السـراء فل الطر  ،بد ال مؤقتأ الح فان خالله 

ل منهما مخ، لوالضراء سـتر ون  أنس لـه، و عدوه إلى غیره،  ه ال  صاح تًصا 
اة فى إطـار مـن المـودة والرحمـة والتكافـل. ه على آالم ومتاعب الح ستعین  ه، و  إل

ـــون اإللـــزام الـــذ  عـــدم دســـ تضـــمنهومـــن ثـــم،  ـــ بت -تورته الـــنص المطعـــون  حق
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س،  -إعماله  شرو ـا األرثـوذ ة فى شرعة األق منسجًما مع أسس العالقة الزوج
ات التكافل بین الزوجینومتمشًّا مع  خر ،مقتض ل منهما سنًدا ل ون  وداعًمـا  ،ل

ـــة المقدســـة، ومســـتلهًما المقاصـــد النبیلـــة التـــى ســـعى  ،لـــه فـــى إطـــار عالقتهمـــا األبد
العمــل علــى لــى إقامــة األســرة المصــإالدســتور القــائم  رة فــى إطارهــا، وألــزم الدولــة 

ـــــان ذلــــك، فـــــإن النعــــى علـــــى الـــــنص  مهـــــا. وٕاذ  ها، واســـــتقرارها، وترســــیخ ق تماســــ
مخالفـــة نـــص المـــادة ( ـــه  ـــون غیـــر ١٠المطعـــون ف ســـدید، ) مـــن الدســـتور القـــائم 

  متعیًنا االلتفات عنه.
  

ــــه    ــــة علــــى الــــنص المطعــــون ف أ مبــــدمخالفتــــه وحیــــث إن مــــا تنعــــاه المدع
ـه فـى المـادتینالمساواة أمام القانون،  ) مـن الدسـتور القـائم، ٥٣، ٤( المنصوص عل

ًضـــافمـــردود  ـــة، بـــدًءا بدســـتور ســـنة أ ، ١٩٢٣، ذلـــك أن الدســـاتیر المصـــرة المتعاق
مــة  –الدســتور الحــالى  وانتهــاءً  ــه قضــاء هــذه المح رددت قــد  –علــى مــا جــر عل

عهــا مبــدأ المســاواة أمــام القــانون، و ــاره جم اعت افــة،  قــه علــى المــواطنین  فلــت تطب
ســتهدفها  ــة التــى  أســاس العــدل والحرــة والســالم االجتمــاعى، وعلــى تقــدیر أن الغا

المواطنین وحراتهم، فـى مواجهـة صـور التمییـز التـى  صون حقوق تتمثل أصًال فى 
ــة لحماتنـال منهـا أو تقیــد ممارسـتها، وأضــحى هـذا المبـدأ فــى جـوهره وســیلة لتقرـر ا

قتصر نطاقالمتكاف قها علـى الحقـوق والحرـات المنصـوص علیهـا  ئة، التى ال  تطب
ـــذلفــى الدســـتور، بـــل ینســـحب مجـــال إعمالهـــ فلهـــا المشـــرع  كا  إلـــى الحقـــوق التـــى 

ـه محقًقـا للصـال العـام.  للمواطنین فى حـدود سـلطته التقدیرـة، وعلـى ضـوء مـا یرتئ
ـــــأن األصمــــا  ـــــل فــــى أ تنظیـــــ ـــــعلــــى مــــا ج –رعى م تشـــــــ ــــه قضــــاء هــــذه ــ ر عل

مــة ــون منطوًــا علــى  – المح مأن  ــاء  تقســ أو تصــنیف أو تمییــز مــن خــالل األع
عضلقیهـا علـیالتى  فلهـا لفئـة دون غیرهـا. ومـع ذلـك، فـإن ى الـ ، أو الحقـوق التـى 
ـة التـى اتفاق  فتـرض أال تنفصـل النصـوص القانون ـام الدسـتور  م مـع أح هـذا التنظـ
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ون اتصال األغراض التى توخاها بها المشرع موضوًعا محدًدا عن نظم  أهدافها، ل
ة لها منطقًّا  س و  –الوسائل المؤد ة  اــــأو واهنً  ًّااهول األسـس الموضـوع مـا یخـل 

قوم علیها التمییز  فالـة المسـاواة بـین المـواطنین التى  المبرر دسـتورًّا. ولـذلك، فـإن 
عنى أن تعامل فئاتهم على ما بینها مـن تفـاوت فـى  فى الحقوق والحرات العامة ال 

ـــــة م قـــــوم مبـــــدأ المســـــاواة بـــــین لـــــعاممراكزهـــــا القانون ـــــذلك، ال  ـــــة متكافئـــــة.  ة قانون
عهــــــــعلى معارضة صالمواطنین  ا. ذلـك أن مـن بـین هـذه الصـور ـــــــــــور التمییـز جم
ســتند  التــالى علــى مخالفــة مــا  ة، وال ینطــو   ى المــادتینصــنلإلــى أســس موضــوع

ما مـؤداه ٥٣، ٤( موجب) من الدستور،  هـو ذلـك الـذ  همـاأن التمییـز المنهـى عنـه 
س مســت مًّــا، ولــ ة تبــرره.ــون تح ــان ذلــك،  نًدا إلــى أســس موضــوع ــان متــى  و

ة لغیــر المســلمین م مســائل األحــوال الشخصــ ــدخل فیهــا النفقــة ،األصــل فــى تنظــ  ،و
احتراًمــــا ) مــــن الدســــتور القــــائم، ٣المــــادة ( إعمــــاًال لــــنص ،لشــــرائعهم هــــو خضــــوعها
م التشـرعى عتقادلحرتهم فى اال ـان االخـتال فـى التنظـ مـن طائفـة إلـى أخـر  و

ــام الدســتور الضــرورة خروجــه علــى أح عنــى  هــض قائًمــا علــى أســس نطالمــا  ،ال 
ة تبـــرره. ـــه  موضـــوع م الـــذ أقامـــه الـــنص المطعـــون ف ـــان التنظـــ قـــد جـــاء متســـًقا و

عــة س، ومــا تفرضــه قداســة هــذا العقــد  وطب ــا األرثــوذ عقــد الــزواج فــى شــرعة األق
ـــة ادلـــة أبد ـــه مـــن التزامـــات مت أساســـها التكافـــل والتـــراحم والمـــودة، علـــى  ،علـــى طرف

ــــان األســــرة، واســــتمرارتها فــــى أداء دورهــــا فــــى  انة بن النحــــو الــــذ یــــؤد إلــــى صــــ
حقــ  مــا  فالــة الدولــة لــه أمنهــا وازدهارهــا الــذ حــرص الدالمجتمــع،  ســتور علــى 

ـع أف شمل جم م  نطبـ ـــــراد طائفـــــودعمه، وهو تنظ س، و ـا األرثـوذ  علـیهمة األق
ــًزا مــن أ نــوع بــین أفــراد تلــك  –دون غیــره  – قواعــد عامــة مجــردة ال تتضــمن تمیی

أالطائفة الم ـام هـذا الـنص، خـاطبین  مـا أن  فـى هـذا اإلطـار، ودون تفرقـة بیـنهمح
ــاره الوســیلة التــى هــذا ال اعت م  اختارهــا المشــرع لبلــوغ األهــدا واألغــراض التــى تنظــ
قها ،رصدها ـهمن  ،وسعى إلى تحق رهـا، یـرت  سنه للـنص المطعـون ف السـالف ذ
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قها فل تحق ة، و ة وعقل طة منطق ام التى تضـمن ،بتلك األغراض برا ها لتغدو األح
ة تبرر  ـــهمســتندة إلــى أســس موضــوع امهـــــــشــفع م، ال اــــ ـــا االدعـــــــع ق مغایرتهــــ ـــاء  ا ــــ

مــات موازــة فــى  انات األخــر مــن تنظ ــة والــد  الشــأنلمــا تخضــع لــه الطوائــف الدین
مًّــا، أو مخالفــة ذاتــه ــه بــذلك غیــر متضــمن تمییــًزا تح ضــحى الــنص المطعــون ف ، ل

فلـــه الدســـتور فـــى المـــادتین ( ضـــًال عـــن عـــدم ف) منـــه، ٥٣، ٤لمبـــدأ المســـاواة الـــذ 
حرــة  فلتهــا لهــم  لهــذه الطائفــة االعتقــاد المطلقــة للمنتمــینمســاس ذلــك الــنص  التــى 

ــة الدســتورة  مــا جــاء ) مــن الدســتور القــائم.٦٤المــادة ( م متوافًقــا والحما هــذا التنظــ
بـین  وتحقیـ التضـامن والتكافـلوالمجتمعـى، مـن األسـر المقررة لألسرة، ومحقًقا لأل

ضــحى معــه االدعرة، ـــــــــــأفــراد األس مخالفــــــــــممــا  م لمبــدأ حرــة ـــــــــــة هــذا التنظیـــــــــاء 
فالتهما فى المـادتین  العقیدة، ضه لدعائم األسرة، التى حرص الدستور على  أو تقو

تعین رفضه.) منه، ٦٤، ١٠( م، و   غیر قائم على أساس سل
  

ــة مــن إخــالل الــ شــأن مــا أثارتــه المدع حــ وحیــث إنــه  ــه  نص المطعــون ف
مــة أن لكــل مــواطن حــ اللجــوء إلــى  التقاضــى، فمــن المقــرر فــى قضــاء هــذه المح

ة، وعلـى ضـوء مختلـف العناصـر  عة الخصومة القضـائ النظر إلى طب ون  قاض 
ســتها  ــأ للفصــل فیهــا، وهــذا الحــ مخالتــى ال ـــمه ًعــا، فــال یتمــایزون ــــ ول للنــاس جم

مــا بیــنهم فــى ذلــك، وٕانمــا ت ــة فــى مجــال ســعیهم لــرد العــدوان ف تكافــأ مراكــزهم القانون
عضهم، وال منصـرًفا إلـى على  ون االنتفاع بهذا الح مقصوًرا على  حقوقهم، فال 

عوائـــ تخـــص نفـــًرا مـــن المتقاضـــین  دون أحـــوال بـــذاتها ینحصـــر فیهـــا، وال محمـــًال 
ـــون  ســـًرا، ومن غیـــرهم، بـــل یتعـــین أن  ًطاالنفـــاذ إلـــى ذلـــك الحـــ م وفـــ أســـس  ضـــ

ة ال تمییــز فیهــا، وفــى إطــار مــه، وال تصــل  موضــوع قتضــیها تنظ مــن القیــود التــى 
ــان ذلــك ــه قــد أورد  ،فــى مــداها إلــى حــد مصــادرته. متــى  ــان الــنص المطعــون ف و

ســى المعســر ــة، ممــثًال فــى حــ الــزوج األرثوذ ع  الحــ محــل الحما ســتط الــذ ال 
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

ـه متـ اإلنفاق عل ة زوجته  انـت قـادرة علـى ذلـك. ولـم یتضـمن الكسب، فى مطال ى 
 ، مــا قــد یثــور مــن نــزاع حــول هــذا الحــ ًمــا خاًصــا لحــ التقاضــى ف ذلــك الــنص تنظ

ـــام فینعقـــد  مـــة األســـرة، وفًقـــا ألح لســـنة  ١٠القـــانون رقـــم االختصـــاص بنظـــره لمح
ــه، ٢٠٠٤ ــأة بنظــره والفصــل ف ارهــا المه اعت ــس ،  علــى ضــوء العناصــر التــى تال

ة التـى هذه المنازعة، ش افة منازعات النفقـة فـى مسـائل األحـوال الشخصـ أنها شأن 
، دون تمییـــز بیـــنهم. وتفصـــل  قـــد تثـــور بـــین انات األخـــر غیـــرهم مـــن أصـــحاب الـــد

ه مـن أوراق  ة، وفى ظل ما تسـتجل مة فى المنازعة على ضوء قواعد موضوع المح
ـه  ، ودفاع ودفوع الخصوم فیها. ومن ثم، فإن قالة إخالل النصالدعو  المطعـون ف

المخالفـــة لـــنص المـــادة ( ) مـــن الدســـتور، تكـــون فاقـــدة لســـندها، ٩٧حـــ التقاضـــى، 
ًضا  –جدیرة    الرفض. –أ

  

ـانوحیث    ـان مـا تقـدم، و ـام  إنه متـى  ـه ال یخـالف أح الـنص المطعـون ف
ـم ٩٧و ٦٤و ٥٣و ١٠و ٤و ٢المواد ( مـا ال یخـالف أ ح ) من الدسـتور القـائم، 
ه،  آخر .یفإنه ف   تعین القضاء برفض الدعو

  

  فلهذه األسباب
   ، مــــة بــــرفض الــــدعو مــــت المح ــــة ومصــــادرة الكفالــــة، ح وألزمــــت المدع

ه مقابل أتعاب المحاماة المصروفات، ومبلغ   .مائتى جن
  رئيس احملكمة          أمني السر  
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