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بعد اإلطالع على األوراق  ،وتالوة تقريـر التلخيص  ،وسمـاع المرافعة
الشفهية ،ورأي نيابة النقض ،وبعد المداولة .
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الوقائــع

أقام الطاعن الدعوى رقم  723لسنة 2102م أمام محكمة المدينة الجزئية
ضد المطعون ضدها قال إنها زوجته منذ شهر 2102/7م ولم يتفاهما وساءت
عشرتهما مما حال دون استمرار الحياة الزوجية بصورة طبيعية ،وخلص إلى
طلب الحكم له بثبوت الطالق الذي سيوقعه عليها ،وأثناء نظر الدعوى تقدمت
المدعى عليها بصحيفة دعوى مقابلة خلصت فيها إلى طلب الحكم لها بنفقة
العدة ومتعة الطالق وتعويضها عن الضررين المادي والمعنوي ،وأن يدفع لها
مؤخر صداقها ويسلمها مصوغاتها وأدباشها وإلزامه بدفع نفقة إهمالها
ومصاريف الوالدة ونفقة لمولودها منه وأجرة الحضانة وحقها في البقاء في
بيت الزوجية لتحضن ابنها .
والمحكمة قضت في الدعوى األصلية  ،بصحة وثبوت الطالق الذي
أوقعه المدعى على زوجته المدعى عليها بتاريخ 2102/2/22م واعتباره
الطالق األول من نوعه وفي الدعوى المقابلة -:
-

إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية ثالثمائة دينار نفقة عدة عن كامل
المدة.
إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ مائتي دينار متعة الطالق .
إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ ثالثة آالف دينار تعويضاً عن
الضرر المعنوي الذي لحق بها من طالق المدعى عليه لها بإرادته
المنفردة .
إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مؤخر صداقها المذكور بوثيقة عقد
الزواج والمقدر بألفي دينار .
إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية المصوغات واألدباش واألثاث
المدوّن بالقائمة المرفقة باألوراق .
إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ مائة وخمسين دينارًا شهرياً
نفقة حضانة تستمر باستمرار موجبها الشرعي والقانوني .
إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ ثالثين ديناراً أجرة حضانة
تستمر باستمرار موجبها الشرعي والقانوني .
أحقية المدعية في حضانة ابنها من المدعى عليه.
إلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من بيت الزوجية .
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استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة شمال طرابلس االبتدائية
باالستئناف رقم  77لسنة 2102م التي قضت بقبوله شكالً ،وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
" وهذا هو احلكم املطعون فيه "
اإلجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2103/0/9م  ،وأعلن للطاعن بتاريخ
2103/2/22م  ،وبتاريخ 2103/2/23م قرر محاميه الطعن في الحكم بطريق
النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الكفالة ومودعاً الوكالة
ومذكرة بأسباب الطعن  ،وصورة من الحكم المطعون فيه  ،وأخرى من الحكم
االبتدائي ضمن حافظة مستندات .
وبتاريخ 2103/7/3م أودع أصل ورقة إعالن الطعن معلنة إلى
المطعون ضدها بتاريخ 2103/7/2م .
أودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي خلصت فيها إلى طلب قبول الطعن
شكالً ورفضه موضوعاً.
وبتاريخ 2103/3/01م عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه
المحكمة التي قررت إحالته إلى الدائرة المختصة  ،وبالجلسة المحددة لنظره
تمسكت نيابة النقض برأيها .
األسباب

حيث إنه عن شكل الطعن  ،ولما كان األصل أن تسلم الورقة المراد
إعالنها إلى ذات الشخص المعلنة إليه  ،وال يعتد باإلعالن إذا سلم إلى شخص
آخر غير المطلوب إعالنه  ،إال في حدود ما نصت عليه المادة  02من قانون
المرافعات والتي حددت على سبيل الحصر األشخاص الذين يجوز تسليم
سلم اإلعالن إلى غير
اإلعالن إليهم عند عدم وجود المطلوب نفسه  ،فإذا ُ
هؤالء كان اإلعالن باطالً عمالً بأحكام المادة  21من ذات القانون التي رتبت
البطالن على عدم مراعاة المواعيد واإلجراءات المنصوص عليها في المادة
 02المشار إليها والتي جرى نصها في الفقرة األولى على النحو اآلتي (( -:إذا
لم يجد القائم باإلعالن الشخص المطلوب إعالنه في موطنه يجب عليه أن يسلم
الورقة إلى وكيله أو لمن يكون ساكنًا معه من أقاربه أو أزواجه أو أصهاره)).
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ولما كانت المادة  72من القانون المدني تنص على أن .0 (( -:القرابة
المباشرة هي الصلة ما بين األصول والفروع  .2 .وقرابة الحواشي هي
الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهما فرعًا
لآلخر))  .ونصت المادة  73من ذات القانون على قرابة األصهار بما يلي-:
(( أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج
اآلخر)).
وحيث يبين من أوراق الطعن أن المحضر المفوض في إعالن المطعون
ضدها قد انتقل إلى محل إقامتها فلم يجدها ووجد زوجة شقيقها المقيمة معها
في نفس المنزل فسلم لها صورة من تقرير الطعن  ،فإن هذا اإلعالن غير
صحيح  ،ذلك أن من سلم إليها ليست من األقارب بمفهوم نص المادة 72
وليست من األصهار بمفهوم نص المادة  73المشار إليهما  ،إذ أزواج األقارب
ال .
ليسوا أصهاراً  ،وهو ما يتعين معه عدم قبول الطعن شك ً
فلهذه األسباب

ال ،وألزمت الطاعن المصروفات
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شك ً
وأتعاب المحاماة .
املستشار
حممد أمحد اخلري امبارك
عضو الدائرة
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