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 تقدمي،،،

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على النيب األمني، حممد بن عبد اهلل، وعلى آله 
 ومن اتبعهم بإميان وإحسان إىل يوم الدين أما بعد،،،وصبحه أمجعني، 

فقد أولت الشريعة اإلسالمية االجتهاد أمهية بالغة، وحثت عليه، بل أمرت به، ألن هذه 
الشريعة الغراء صاحلة لكل زمان ومكان، وإن رسالتها واضحة، وتشريعها هو األكمل 

يع اإلسالمي عن مواكبة ومسايرة واألمثل، وال ميكن بأي حال من األحوال أن يتوقف التشر 
 .احلوادث، ومواكبة التطورات واملتغريات اليت تشكل اجملرى الطبيعي حلياة دائمة التغري

ومن هذا املنطلق، فإن االجتهاد لن يتوقف ولن يغلق بابه إىل يوم القيامة رغم الدعوات 
يؤيت التشريع أكله، قدميا وحديثا اليت نادت بإغالق بابه، حىت تتحقق احلكمة والعدالة و 

 .ويأكل الناس من مثره الطيب، فالنصوص حمدودة والوقائع غري متناهية

بذل الوسع واستفراغ اجلهد يف استنباط األحكام الشرعية من : ميكن تعريف االجتهاد بأنه
 .أدلتها التفصيلية

نصيب يف أما من يقوم باالجتهاد، فاالجتهاد ال يقتصر على الفقهاء، بل إن القضاة هلم 
هذا اجملال، ومن املعروف أن القضاة قدميا كانوا من كبار الفقهاء، حيث كانت تسند إليهم 

 .األعمال القضائية، وقد منا الفقه واتسع نتيجة ممارسة القضاة العملية
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إن القاضي يقوم باالجتهاد عند النظر يف النزاع املعروض عليه، وميكن تعريف االجتهاد 
 .القاضي جهده يف استنباط األحكام القانونية من مصادرهابذل : القضائي بأنه

وال بد من بيان املعىن الذي يغلب على هذا املصطلح، فاملعىن الذي يغلب على االجتهاد 
 (.الرأي الذي يتوصل إليه القاضي ويقضي به يف مسألة قانونية: )القضائي كمصطلح هو

ء اليت أخذت هبا هذه احملكمة يف وبناء على ذلك، فإن اجتهادات احملاكم تعين اآلرا
 .أحكامها

إن قضاء القاضي هو احلكم الصادر عن القاضي يف قضية ما، ولكن يقتضي التنويه إىل أن 
القاضي ليس حباجة إىل أن جيتهد يف كل حكم يصدره، بل إن عمله يقتصر يف كثري من 

الجتهاد القضائي القضايا على تطبيق النصوص التشريعية والقانونية الصرحية، لذلك فا
 .يتضمن فقط األحكام اليت تتضمن اجتهادات قضائية

إن االجتهاد القضائي له دور هام وبالغ األثر، فاالجتهاد القضائي يضفي على القانون 
طابعه العملي احلي، وهو الذي حيدد مداه وأبعاده، وهو الذي يثري املواد القانونية دراسة 

املناسبة، مبينا جمال تطبيق النصوص، والكيفية الصحيحة يف وحبثا وتنقيبا، ويصبغها بالصبغة 
 .إنزال النص على الواقعة، أو التفسري والبيان أو اإلطالق أو التقييد

إن سلطة االجتهاد املمنوحة للقاضي ال ميكن حبال جتريده منها، وإال تعطل عمله وتعذر 
 .الفصل يف كثري من اخلصومات يف بعض األحيان
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ملتاحة للقضاة لالجتهاد إما أن تكون من خالل النصوص التشريعية اليت يلتزم  إن اجملاالت ا
بتطبيقها، أو خارج هذه النصوص، فمثال عند تطبيق النصوص التشريعية يضطر القاضي إىل 

 :االجتهاد يف حالتني

 .حالة غموض النص أو إمجاله، أو احتماله للتأويل: األوىل

 .ئلسكوت النص عن بعض املسا: الثانية

 .هذا حال االجتهاد القضائي، وإن عملية تطبيق النصوص على الوقائع ال ختلو من اجتهاد

م، فقد ترسخ مبدأ االجتهاد القضائي أكثر 7114ومنذ إنشاء احملكمة العليا الشرعية عام 
 .فأكثر، إذ أصبحت درجات التقاضي على ثالث مراحل، البداية، االستئناف، والعليا

يا هي حمكمة قانون وليست حمكمة موضوع، هدفها حماكمة القرار وإن احملكمة العل
 .االستئنايف للتأكد من مدى التزامه بتطبيق القانون

وبنظرة فاحصة على نظام احملكمة العليا الشرعية ميكن بيان مدى سلطان االجتهاد القضائي 
 .الذي حتاول احملكمة العليا الشرعية إرساءه يف األحكام والقرارات

سبيل املثال، بينت احملكمة العليا أسباب الطعن يف األحكام االستئنافية يف عدة أحوال فعلى 
 :وهي

 .إذا كان احلكم املطعون فيه مبنيا على خمالفة القانون أو خطأ يف تطبيقه أو تأويله.8
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 .إذا وقع بطالن يف احلكم أو بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم. 7

ه احملاكم االستئنافية أو رفع تناقض بني مبادئ استئنافية العدول عن مبدأ سابق قررت. 4
 .سابقة، أو إرساء مبادئ قضائية

ويف هذه النقطة حتديدا يظهر جليا االجتهاد القضائي للمحكمة العليا الشرعية، واإلضافة 
 .العلمية القضائية اليت ستضيفها احملكمة العليا إىل االجتهادات القضائية املتعاقبة

 

جتهاد القضائي جليا حينما أوجبت احملكمة العليا على حماكم االستئناف رفع ويظهر اال
األحكام إىل احملكمة العليا الشرعية اليت تصدر عن حماكم االستئناف باألغلبية أو اليت يراد 
رفع التناقض بينها وبني قرارات سابقة صادرة عنها باألغلبية أو عن أية حمكمة استئناف 

 .ن أجل توحيد االجتهاد القضائي يف احلاكم الشرعيةأخرى، ومثرة ذلك م

وحينما تصدر احملكمة العليا الشرعية قراراهتا، فإهنا تنقض احلكم كله أو بعضه أو تؤيده، أو 
 .تعدله كله أو بعضه

وقد التفتت احملكمة العليا الشرعية إىل أمهية االجتهاد القضائي، وإرساء املبادئ القانونية، 
يف احملكمة العليا الشرعية مكتب فين يتوىل استخالص املبادئ القضائية  ولذلك فقد أنشئ

 .ومجعها وإعدادها وتبويبها لتكون مرجعا هاما لقضاة احملاكم واحملامني
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إن احملكمة العليا مبوجب الصالحيات املمنوحة هلا قد أرست الكثري من املبادئ القضائية 
 .القضائي كما ونوعا منذ إنشائها، وقد سامهت يف إثراء االجتهاد

ولذلك، فإن هذه الدراسة أشارت إىل القرارات اليت اشتملت على مبادئ قضائية، وقد 
قمت جبمعها وتفصيلها وبياهنا مقتصرا فقط على ذكر املبدأ القضائي الذي أرسته احملكمة 

 .العليا دون احلاجة إىل تفصيل كامل القرار

القضاة والدارسني للوصول إىل املبدأ القضائي وبذلك فإن هذه الدراسة تسهل الطريق على 
 .بأسهل الطرق، ليكون هذا العمل نرباسا للقرارات ذوات املبادئ يستنار به

 .واهلل من وراء القصد
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 :3102عام 

 :الوطء بشبهة [0]

 .م81/7/7184: م تاريخ6/7184: القرار رقم

م بتأييد 81/7/7184: م تاريخ6/7184: رها رقمصدرت احملكمة العليا الشرعية قراأ
يف رام اهلل  مؤقتا القرار االستئنايف الصادر عن حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة

 مم املتضمن تصديق حك41/87/7187:  خم تاري411/7187: الذي حيمل الرقم
: اريخم ت742/7187: حمكمة دورا الشرعية االبتدائية الصادر يف الدعوى أساس

م املتضمن ثبوت وقوع طلقة أوىل رجعية من املدعى عليه األول على 81/87/7187
ينونة صغرى م وأيلولة هذا الطالق إىل بائن ب84/1/7111: املدعى عليهما الثاين بتاريخ

رور ثالثة أشهر مبضي ثالث بانقضاء عدة املدعى عليها الثاين من املدعى عليه األول مب
م وإحلاقه هبما لوطء 81/1/7181: صغري هلما املولود بتاريخ، وثبوت نسب الحيضات

املدعى عليه األول املدعى عليها الثاين بعد انقضاء عدهتا جهال منهما باحلكم الشرعي، 
 :وحرمة الفعل وهي شبهة الوطء اليت هي على ثالثة أنواع

صلها أن يشتبه شبهة احملل، ويقال هلا شبهة امللك، وتسمى أيضا شبهة احلكم، وحا: األوىل
الدليل على الرجل، فيفهم منه إباحة وقاع املرأة يف حني أنه غري مباح له، ومن أمثلتها أن 
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يواقع الرجل امرأته اليت طلقها وانقضت عدهتا ظنا منه أن وقاعها مراجعة هلا، كما يف الطلقة 
 .الرجعية كاحلالة هذه

ورة ال حقيقة، كما إذا عقد رجل وهي اليت نشأت بسب وجود العقد ص: شبهة العقد: ثانيا
على معتدة الغري ودخل هبا دخوال حقيقيا، وهو معتقد أهنا حتل له، مث تبني له بعد ذلك أهنا 

 .مل تكن حتل له

وحاصلها أن يواقع الرجل امرأة على أهنا زوجته، مث تبني له من بعد أهنا : شبهة الفعل: ثالثا
 .ليست زوجته

 
م
ع بأي نوع من أنواع الشبهة إال إذا ادعى الرجل الولد بعد واقوال يثبت النسب إىل امل

 .وإمنا يثبته إقرار الرجل الدخول، فالفراش نفسه ال يثبت النسب يف هذه احلالة،

 :وكالة المحامي الذي لم يدفع الرسم[ 3]

 .م81/4/7184: م تاريخ77/7184: القرار رقم

م برد 81/4/7184: م تاريخ77/7184: رها رقمالعليا الشرعية قراأصدرت احملكمة 
الطعن املقدم من وكيل الطاعن املذكور ضد املطعون ضده املتضمن الطعن يف قرار حمكمة 

م 717/7187: يف نابلس الذي حيمل الرقممؤقتا االستئناف الشرعية القدس املنعقدة 
بتدائية م الذي مبوجبه صدق احلكم الصادر عن احملكمة اال88/87/7187: تاريخ
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؛ وذلك ألن م81/81/7188: م تاريخ66/7188: اسالشرعية الصادر يف الدعوى أس
 يدفع رسم مزاولة مهنة احملاماة الشرعية، وكل عمل يقوم به ملاحملامي الذي تقدم هبذا الطعن 

 .مبوجب الوكالة منعدم

 :رد الطعن إذا وقع في الحكم الصادر عن المحكمة االبتدائية[ 2]

 .م81/4/7184: م تاريخ74/7184 :القرار رقم

م برد 81/4/7184: م بتاريخ74/7184: رعية قرارها رقمليا الشاحملكمة الع أصدرت
الطعن يف احلكم  املتضمناملذكورة  الطاعن املذكور ضد املطعون ضدها الطعن املقدم من

: م بتاريخ853/7187: الصادر عن حمكمة اخلليل الشرعية يف الدعوى أساس
خالفة هذا الطعن ملا ورد ؛ وذلك مل338/434/725: م الذي حيمل الرقم3/81/7187

كام الشرعية اليت حصرت الطعن يف األح من نظام احملكمة العليا" 2"م املادة يف أحكا
: م تاريخ61/7184: ة االستئناف الشرعية، والقرار رقموالقرارات الصادرة عن حمكم

 .م41/6/7184

 :رد الطعن لعدم اإلذن، وعدم تقديم كفالة مالية عدلية مطلقة[ 4]

 .م81/4/7184: م تاريخ73/7184: القرار رقم
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م برد 81/4/7184: م بتاريخ73/7184: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
من الطعن يف قرار حمكمة ضد املطعون ضده املذكور املتض ةاملذكور  ةعنالطعن املقدم من الطا

: م تاريخ81/7184: مستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف نابلس الذي حيمل الرقاال
من نظام احملكمة " 88"ه املادة يالطاعنة مبا نصت عل تقيدذلك لعدم م و 71/8/7184

ام احملكمة جبميع أنواعها ال يقبل فيها الطعن أم فقاتعلى أن الن: )...العليا اليت جاء فيها
، وبعد تقدمي  ق من األسباب املوجبة هلذا الطعنوبعد التحق...العليا الشرعية إال بإذن خاص 

: ، وهو ما تضمنه القرار رقم(حق املطعون ضده كفالة مالية عدلية مطلقة بضمان
م 713/7184: م تاريخ43/7184: والقرار رقم م71/3/7184: م تاريخ44/7184

م 36/7184: م، والقرار رقم5/5/7184: م تاريخ37/7184و 31: والقرار رقم
: م، والقرار رقم3/6/7184: م تاريخ51/7184: م، والقرار رقم1/5/7184: تاريخ
: م تاريخ14/7184و 17: والقرار رقم م،41/6/7184: م تاريخ25/7184
 .م83/1/7184: م تاريخ11/7184: قمر ر م، والقرا84/1/7184

 :الحكم بالنفقة في مال المدعى عليه[ 5]

 .م3/6/7184: م تاريخ61/7184: القرار رقم

م الذي 3/6/7184: م بتاريخ61/7184: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
لذي حيمل تضمن تأييد قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف نابلس ا
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م املتضمن تصديق حكم احملكمة االبتدائية 71/4/7184: م تاريخ17/7184: الرقم
م 88/7/7184: م بتاريخ8881/7188: الشرعية يف نابلس الصادر يف الدعوى أساس

شرعا ليصبح  وهو غري مكلف( قة على املدعى عليهاحلكم بالنف: )رة احلكميةقبتعديل الف
احلكم بالنفقة يف مال املدعى عليه وللمدعني تنفيذ حكم النفقة يف مال املدعى عليه أينما 

 ....(وجد هذا املال

 :توحيد القضايا التي بينها ارتباط[ 6]

 .م71/5/7184: م تاريخ67/7184: القرار رقم

م برد 71/5/7184: م تاريخ67/7184: ا رقمهر صدرت احملكمة العليا الشرعية قراأ
الطعن املقدم من الطاعن املذكور ضد املطعون ضدها املذكورة املتضمن يف قرار حمكمة 

م 812/7184: االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف نابلس الذي حيمل الرقم
م املتضمن فسخ حكم احملكمة االبتدائية الشرعية يف نابلس 1/3/7184: الصادر بتاريخ

: م املسجل حتت الرقم88/81/7184: بتاريخ: .... ساسالصادر يف الدعوى أ
 ا؛ وذلك أن دعوى النشوز هي دعوى قائمة بذاهتا، وإن تضمنت دفع57/83/634

فإنه ليس  ،موضوعيا اهلدف منه التأثري على دعوى النفقة املنظورة، وما دام األمر كذلك
املنظورة بني الطرفني  النفقة الزما أن يتم توحيد هذه الدعوى القائمة بذاهتا مع دعوى

يا اليت بينها ارتباط هي مسألة جوازية سندا القضاد يفسيهما، هذا باإلضافة إىل أن توحن
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من قانون أصول احملاكمات الشرعية، وتأييد القرار االستئنايف من هذه  44ألحكام املادة 
 .اجلهة

 :نفقة العدة[ 7]

 .م41/6/7184: م تاريخ64/7184: القرار رقم

 م املتضمن41/6/7184: م بتاريخ64/784: احملكمة العليا الشرعية قرارها رقمأصدرت 
: ي حيمل الرقماملنعقدة مؤقتا يف رام اهلل الذ كمة االستئناف الشرعية القدسنقض قرار حم

م املتضمن فسخ حكم حمكمة رام اهلل والبرية 84/3/7184: م تاريخ871/7184
إن املدعية ال  :م الذي جاء فيه8652/7187: أساس ىالشرعية الصادر يف الدعو 

م بعد انتهاء عدهتا وقد 81/8/7187: ؛ حيث تقدمت بدعواها بتاريختستحق نفقة العدة
صادقت املدعية املدعى عليه بأهنما مفرتقان منذ تاريخ الطالق البائن بينونة كربى منذ 

إليه الطالق،  ساب العدة من التاريخ املسندم، وهذا يقتضي اعتبار بداية احت3/1/7187
بعد  وهي تعلم بالطالق وخوطبت به، وهذا يقطع أي حق هلا باملطالبة بنفقة عدهتا

ها برؤيتها دم احليض ثالث مرات، خبالف ما لو أكذبته ملا ورد يف أحكام املادة ائضانق
 .من كتاب شرح األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية حملمد زيد األبياين 478

 

 :ةرد دعوى الرد [8]
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 .م8/2/7184: تاريخ 11/7184: القرار رقم

م بإعادة 8/2/7184: م تاريخ11/7184: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
م برد دعوى 83/5/7184: م الصادر احلكم فيها بتاريخ653/7187: الدعوى أساس

م الذي صدق بقرار حمكمة االستئناف 21/7188: الردة احملدثة يف الدعوى أساس
: م تاريخ814/7184: الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف رام اهلل بالقرار رقم

للتدقيق احلكم وذلك ألن األحكام اليت ترفع إىل احملكمة العليا الشرعية  ؛م78/5/7184
رد دعوى من نظام احملكمة العليا الشرعية، واحلكم ب 1ة ادى أحكام املبثبوت الردة مبقتض

  .احملكمة العليا الشرعية من الردة ليس خاضعا للتدقيق

 :نقض القرار لعدم تسبيبه وتعليله[ 9]

 .م77/1/7184: تاريخ812/7184: القرار رقم

م بنقض 77/1/7184: م تاريخ812/7184: رعية قرارها رقمالعليا الش رت احملكمةأصد
 :قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف رام اهلل الذي حيمل الرقم

ديق حكم احملكمة االبتدائية م الذي تضمن تص81/7184: م تاريخ715/7184
: م تاريخ8171/7187: الشرعية يف رام اهلل والبرية الصادر يف الدعوى أساس

تها أسباب شم لعدم تعليل احملكمة االستئنافية وتسبيب قرارها، وعدم مناق71/3/7184
 قفها من تلك األسباب لتقوم احملكمةاالستئناف املقدمة من املستأنف ليعرف حقيقة مو 
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ف الشرعية خمالفة بذلك نونية على قرارات حمكمة االستئنامارسة رقابتها القامبالعليا الشرعية 
: من قانون أصول احملكمات الشرعية اليت جاء فيها" 814"ما ورد يف أحكام املادة 

، (نصوص اليت استند إليهاأن يدرج يف منت القرار علل احلكم وأسبابه وال يوعلى القاض)...
 .وعلى تفيد الوجوب

 :التحليف قبل ثبوت الحق المدعى به[ 01]

 .م76/1/7184: م تاريخ881/7184: القرار رقم

م بنقض 76/1/7184: م تاريخ881/7184: يا الشرعية قرارها رقملعأصدرت احملكمة ال
: ذي حيمل الرقمقرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف نابلس ال

م الذي تضمن تصديق احلكم الصادر يف الدعوى 78/3/7184: م تاريخ878/7184
 41/55/18: م املسجل يف السجل رقم73/7/7184: م تاريخ231/7187: أساس

ظهار مبقتضى أحكام املادة لتحليف املدعية ميني االستالشرعية وذلك ....لدى حمكمة 
يتفق عت إليها وذلك ال متاحملكمة قناعتها بالبينة اليت اسمن اجمللة قبل إعالن " 8236"

تها مبا عة قناف إال بعد ثبوت احلق املدعى به، وإعالن احملكمالقضائية إذ ال حتلي واألصول
 .، وعليه فإن قرار احملكمة االستئنافية الشرعية خمالف للقانونيثبت به احلق
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 .م01/9/3102: م تاريخ002/3102: القرار رقم[ 00]

م بتأييد 81/1/7184: م تاريخ884/7184: احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم أصدرت
قرار العضو املخالف الصادر يف قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف 

احلكم  م املتضمن فسخ76/1/7184: م تاريخ753/7184: نابلس الذي حيمل الرقم
: م تاريخ864/7184: الشرعية يف الدعوى أساس الصادر عن حمكمة طولكرم

وقرار احملكمة بالسري يف هذه  طريف الدعوى بأن املصاحلة مل تتم،م لتصريح 3/2/7184
جراءات القانونية املتبعة، وإن الدعوى يقتضي من احملكمة أن تسري يف هذه الدعوى وفق اإل

طلب منابة وكيل املدعى عليها اإلمهال ألول مرة لتوضيح دفعها يعترب طلبا صحيحا وقانونيا 
 األصولالسري يف الدعوى حسب  مع قراروكان على احملكمة أن جتيبها إىل طلبها انسجاما 

 حتقيقا للعدالة، وإن موافقة الطرفني على إجراء املصاحلة على الدعوى يتطلب تنازالت من
مر الذي حيقق لكل منهما أن يرتاجع عن تنازالته من الطرفني ما دامت املصاحلة الطرفني األ

مسلطا تتم، وال جيوز مؤاخذة كل طرف مبا تنازل عنه يف إجراءات املصاحلة ليجعل سيفا  مل
 احلة، وإن من حق املدعي طلب موعد لإلجابة على الدفع ال يتجاوزعليه عند انعدام املص
اءات املتبعة فمن باب أوىل أن يعطى هذا احلق للمدعي ابتداء لتوضيح مرتني كما عليه اإلجر 

من كتابه " 51"الصفحة  دفعه، والدافع يعترب مدعيا وهذا ما أورده حممد زيد األبياين على
 .مباحث املرافعات



17  

 

ة ملخالفته للقانون ولكنها مل ير ى احملكمة العليا الشرعية أن تعلن نقض قرار األكثوكان عل*
 .تفعل

 :3104عام 

 :م3/3/3104: م تاريخ6/3104: القرار رقم [0]

الدفع بعدم صحة الخصومة ال يقبل إذا صدر الحكم بمواجهة الطرفين ويقبل إذا 
 .الحكم غيابيا صدر

م الذي 7/7/7183: م تاريخ6/7183: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
املنعقدة مؤقتا يف اخلليل الذي حيمل  شرعية القدستضمن نقض قرار حمكمة االستئناف ال

م املتضمن تصديق حكم احملكمة االبتدائية 48/87/7184: م تاريخ861/7184: الرقم
م املسجل 81/88/7184: م تاريخ268/7184: رعية الصادر يف الدعوى أساسشال

 .بأغلبية أعضائها 363/64/586: لدى حمكمة اخلليل الشرعية يف السجل رقم

ق من ادعاء املستأنف بعدم أهليته لتعلق إليه العضو املخالف بوجوب التحق وتأييد ما ذهب
 ذلك بصحة اخلصومة وهل هو مؤهل هلا أم ال؟ 
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ته للمخاصمة غري صحيح ألنه غري مكلف شرعا، وبرد جوابه إن ثبت عدم أهلي ألن
بينت ؛ حيث وصيه الطعن يف القرار االستئنايفأو النظر فيه، وعلى وليه  ناف دوناالستئ

 :احملكمة العليا الشرعية ما يأيت

إذا صدر وجاهيا ومل يدفع بدفع عدم اخلصومة خالل النظر يف الدعوى فال يقبل  احلكم إن
الطعن يف ذلك أمام حمكمة االستئناف الشرعية أو العليا حىت ال يتخذ الدفع بعدم اخلصومة 

 .ثري على حق اخلصم وإطالة أمد التقاضيأوسيلة للت

احلكم غيابيا فيمكن الطعن بعدم صحة اخلصومة النعدام األهلية شرط إبراز تقرير وإذا كان 
 .طيب من طبيب خمتص يشعر بذلك

 ل الالئحة االستئنافيةيث أثريت اخلصومة أمامها من خالئنافية حعلى احملكمة االستوكان 
من قانون أصول " 834"أن تقرر رؤية هذا االستئناف مرافعة، وإعمال أحكام املادة 

احملاكمات الشرعية، فإن تبني هلا صحة اخلصومة نظرت الدعوى وإن كانت اخلصومة غري 
 .صحيحة جتري اإلجياب الشرعي وتصدر قرارها
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 :األصول الواجب اتباعها في اإلخبار[ 3]

 :م81/7/7183: ريخم تا1/7183: القرار رقم

من تضم امل81/7/7183: م تاريخ1/7183: ا رقمكمة العليا الشرعية قرارهأصدرت احمل
اهلل الذي  تأييد القرار الصادر عن حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف رام

حكم احملكمة م الذي مبوجبه فسح 86/8/7183: م تاريخ1/7183: حيمل الرقم
م 72/1/7184: م تاريخ841/7184: الشرعية الصادر يف الدعوى أساساالبتدائية 

 :اب اليت ذكرت فيه وهيبلألس

إن اخلرباء مل يكونوا على علم وال معرفة حبال الزوج وماهية عمله وطبيعة عمله، وهذا ينفي 
دعى عليه يف اإلخبار ملال املدعى عليه، وطعن ابالعارفني حبال الطرفني وخاصة ح وصفهم

حسب  يكلف بتوضيحهبعدم االستطاعة دفع النفقة املخرب هبا وهو دفع شرعي مقبول 
 .وكذلك عم معرفة اخلرباء لدخل املدعى عليه الشهري األصول،

 13احملكمة العليا الشرعية األصول الواجب اتباعها يف اإلخبار استنادا ألحكم املادة بينت 
كمة تعني اخلرباء لتقدير النفقة إذا كان املدى عليه حملاو ات الشرعية، انون أصول احملاكممن ق

 .غائبا من قبلها

وهي شهادة استكشاف وللخصوم حق مناقشة الشهود حتقيقا للعدالة واإلخبار كالشهادة 
 .من قانون أصول احملاكمات الشرعية 66وحيق هلما مناقشة اخلرباء عمال بأحكام املادة 
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على إخبار اخلرباء فمعرفتهم بأحوال الطرفني املتداعيني وخاصة املدعى ولصحة االعتماد 
وال تقبل الشهادة على  م واليقني ال على الظن،رفة تامة لتكون شهادهتم على اجلز عليه مع

 .التسامع وال بد من معاينة املشهود به بالذات، وأن تتم الشهادة على ذلك الوجه

، والوقف والواليةالنسب،  :السماع على سبيل احلصر هي جتوز فيها الشهادة بواحلاالت اليت
 .واملوت

والقاضي حيادي واملطلوب منه حتقيق العدالة بني اخلصوم، ومن أجل حتقيقها مينع القاضي 
 .أن يقضي بعلمه

 .م06/3/3104: م تاريخ03/3104: القرار رقم[ 2]

يرت أمام محكمة أثباب طعن جديدة أمام المحكمة العليا لم يسبق أن سال اعتبار أل
 .ن تتعلق بالنظام العامالموضوع ما لم تك

م 86/7/7183: تاريخ م87/7183: لذلك أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
م 428/7184: الشرعية رقم االستئنافطعن املقدم من الطاعن على قرار حمكمة برد ال
اهلل والبرية  رام -ية الشرعيةائم املتضمن تصديق حكم احملكم االبتد77/87/7184: تاريخ

 .م6/88/7184: م تاريخ132/7184: الصادر يف الدعوى أساس

 :م34/3/3104: م تاريخ06/3104: القرار رقم[ 4]
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لقبول الطعن يف الدعاوى اليت تستوجب احلصول على إذن بالطعن تقدمي كفالة مالية عدلية 
م 73/7/7183: م تاريخ86/718: مطلقة، فأصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم

ى الذي تضمن رد الطعن املقدم من الطاعن املذكور لعدم تقدمي الطاعن الطلب للحصول عل
من " 88"، ومل يتقدم بكفالة مالية عدلية مطلقة وذلك عمال بأحكام املادة إذن بالطعن

ام النهائية كال يقبل الطعن أمام احملكمة باألح: )يا الشرعية اليت نصتلنظام احملكمة الع
االستئناف الشرعية اليت هلا صفة االستعجال املتعلقة بالنفقات جبميع الصادرة عن حمكمة 

هدة إال بإذن خاص من نة وأجرة احلضانة وأجرة الرضاع واملسكن واملشااضواحلأنواعها 
األسباب املوجبة ، رئيس اجمللس األعلى للقضاء الشرعي بعد التحقق من قاضي القضاة

من هذا النظام، وبعد تقدمي كفالة مالية عدلية مطلقة بضمان حق " 2" املادةلذلك يف 
 (.املطعون عليه

 .م00/2/3104: تاريخ م31/3104: القرار رقم[ 5]

أن يشفع االستئناف لقبول االستئناف على الحكم الغيابي بالصورة الوجاهية ال يشترط 
 .المستأنف بإعالم الحكم

م 88/4/7183: م تاريخ71/7183: ا رقمهر الشرعية قراصدرت احملكمة العليا لذلك أ
رد  املتضمنم 421/7184: عية رقمنقض قرار حمكمة االستئناف الشر  املتضمن

املستأنف على إعالم احلكم الصادر عن حمكمة رام اهلل والبرية  كال املقدم مناالستئناف ش
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فاق احلكم م إر لعدم 82/88/7184: تاريخ 21/7184:  الشرعية يف الدعوى أساس
إنه ال يشرتط لقبول االستئناف على ا للقانون، و القرار االستئنايف خمالفاملستأنف واعتربت 

نف وهو ما تضمنه القرار اهية أن يشفع بإعالم احلكم املستأاحلكم الغيايب بالصورة الوج
 .م88/4/7183: م تاريخ78/7183: رقم

 :وصريحةالفتوى بشكل عام معتبرة إذا كانت واضحة [ 6]

 .م41/4/7183: م تاريخ74/7183: القرار رقم

صوص الطالق، والعربة نظرا لتضمنها وقائع غري واضحة خبورقة الفتوى ال تعترب بينة قاطعة 
ة الفتوى، لذلك أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها قيقات احملكمة وإجراءاهتا ال بورقبتح
: م بتأييد قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم41/4/7183: م تاريخ74/7183: رقم

فسخ حكم احملكمة االبتدائية الشرعية  املتضمنم 88/87/7184: م تاريخ851/7184
الذي م 4/87/7184: م تاريخ813/7184: الدعوى أساس يف حلحول الصادر يف

وصرحية، لكن هذه الفتوى ليست تضمن أن الفتوى بشكل عام معتربة إذا كانت واضحة 
 ....(حة وال صرحيةواض
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 :تحديد األجرة والمسكن شرط لصحة طلب أجرة المسكن[ 7]

 .م41/4/7183: تاريخم 76/7183: القرار رقم

م الذي 41/4/7183: م تاريخ76/7183: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
: ناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف نابلس رقمئر حمكمة االستار تضمن نقض ق

م الذي صدق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية 71/8/7183: م تاريخ84/71833
م املسجل يف السجل 82/87/7184: م تاريخ111/7184: الصادر يف الدعوى أساس

دوالر أمريكي ( 311)بأجرة مسكن املثل مبلغ املتضمن احلكم  344/484/8162: رقم
: لتحضن فيه الصغري وأمره بدفع ذلك اعتبارا من تاريخ حتديد الطلب الواقع يف

بتدائية الشرعية باألجرة من تاريخ الطلب دون حكم احملكمة االم وذلك أن 73/3/7184
وعليه فإن  رة من تاريخ الطلب،جشرط للحكم باأل يثبت هلا موضوع االستئجار الذي أن

 .جرة املسكند األجرة واملسكن شرط لصحة طلب أحتدي

 :القضية المقضية[ 8]

 .م77/3/7183: تاريخ 36/7183: القرار رقم

م بتأييد 77/3/7183: م تاريخ36/7183: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
القرار الصادر عن حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف رام اهلل الذي حيمل 

م الذي تضمن فسخ حكم احملكمة االبتدائية 74/7/7183: م تاريخ46/7183: الرقم
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: م تاريخ435/7184: ة الصادر يف الدعوى أساسالشرعية يف رام اهلل والبري 
م الذي تضمن رد دعوى املدعية طلبها احلكم بأجرة مسكن البنتها 87/8/7183

املوجودة بيدها وحضانتها باعتبار أن القضية مقضية، وصدر هبا حكم عن حمكمة شرعية 
م وذلك 1/7/7188: م تاريخ7254/7181: داخل اخلط األخضر يف الدعوى أساس

ء على القرار الصادر عن حمكمة بداية رام اهلل اليت مل تصدق احلكم الذي أصبح غري قابل بنا
للتنفيذ وبذلك مل يكتسب حجية األمر املقضي، وال يرتتب عليه أثر وال يستند عليه وال 

 .يأخذ حجية األمر املقضي

: القرار رقم نهمر املقضي يف غري حمله وهو ما تضموعليه فإن دفع الطاعن دعوى املدعية باأل
 .م77/3/7183: م تاريخ32/7183

 .م39/4/3104: م تاريخ48/3104: القرار رقم[ 9]

م برد 71/3/7183: م تاريخ31/7183: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
من نظام " 88"الطعن املقدم من الطاعن املذكور لعدم تقيد الطاعن مبا نصت عليه املادة 

الطعن أمام احملكمة العليا الشرعية يف  ال يقبل: )ية اليت جاء فيهاعر لشاحملكمة العليا ا
نفقة إال بإذن خاص وتقدمي كفالة مالية عدلية مطلقة لاألحكام اليت هلا صفة االستعجال كا

: ما تضمنه القرار رقم لطعن ما ذكر وهو، ومل يتضمن ا(مان حق املطعون ضدهبض
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م 1/2/7183: م تاريخ18/7183: رقمم والقرار 7/2/7183: م تاريخ26/7183
 .م3/1/7183: م تاريخ15/7183: والقرار رقم

 :الوقف المدين والمرهون[ 01]

 .م72/5/7183: م تاريخ21/7183: القرار رقم

م الذي 72/5/7183: تاريخ 21/7183: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
اهلل الذي حيمل  مؤقتا يف رامتضمن نقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة 

م املصدق للحكم الصادر عن احملكمة 1/3/7183: م تاريخ817/7183: الرقم
م 81/7/7183: م تاريخ8434/7184: اساالبتدائية الشرعية الصادر يف الدعوى أس

املتضمن  376/32/821: املسجل لدى حمكمة رام اهلل والبرية الشرعية يف السجل رقم
إبطال الوقف الذري الذي أوقفته الواقفة لثبوت أن الوقف كان مرهونا قبل ذلك بسنتني 

ية إىل إبطال للجهة املدعية والعجز عن سداد الدين حيث سارعت احملكمة االبتدائية الشرع
، ع صحيحا ابتداء لكنه مدين ومرهونعلما بأن الوقف قد وق. الوقف واعتربته غري صحيح

وقد بني القانون كيفية عالج األمر وحيث إن الواقف متوىف، فإن فكاك الرهن يكون من 
ن له مال يصار إىل سداد الدين لرتكة إن كان له مال سواء منقوال أو غري منقول، وإن مل يكا

ريع الوقف إن كان باإلمكان استثماره أو يإجياره مدة حمددة وبعد ذلك يصار إىل إبطال  من
الوقف على  باقيمستغرقا للدين وإال فجزء منه مبقدار الدين ويبقى  الوقف وبيعه إن كان
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احملكمة ابتداء حصر تركة الوقف املنقولة وغري املنقولة وخماطبة اجلهات  حاله، فكان على
الوقف إن كان ذلك ممكنا وإن كان العقار غري  يلجأ إىل بيع جزء من بذلك أو ذات العالقة

قابل للقسمة بإخبار أهل اخلربة املنتخبني من قبل احملكمة يلجأ إىل إبطال حجة الوقف حىت 
أن تسارع احملكمة إىل إبطال  ، الال تكون القربة سببا يف حرمان اآلخرين من حقوقهم

 . تمت يف الدعوىليتالوقف وفق اإلجراءات ا

 :نسبة الزوجة إلى زوجها تكفي في الداللة عليه [00]

 .م72/5/7183: م تاريخ27/7183: القرار رقم

م بنقض 72/5/7183:م تاريخ27/7183: ا رقمهر صدرت احملكمة العليا الشرعية قراأ
: قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف اخلليل الذي حيمل الرقم

م املتضمن فسخ احلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية 82/4/7183: م تاريخ35/7183
زوجها م وذلك أن نسبة الزوجة إىل 381/7184: الشرعية يف حلحول يف الدعوى أساس

تكفي يف الداللة عليه، وإقامة الدعوى من املدعية ضد زوجها الداخل هبا بصحيح العقد 
الشرعي يسري أمني الغنيمات من صوريف اليت موضوعها طلب نفقة زوجة، علما بأن اسم 

ر الرائق شرح  حيسري موسى أمني الغنيمات، حيث أورد ابن جنيم احلنفي يف كتابه البزوجها 
ها إىل وإن نسب: )لصفحة اخلامسة والعشرين بعد املئة، اجلزء السابعلى اكنز الدقائق ع

يكفي، ألن ذلك مييزها عن غريها، وقد حتقق  ا يكفي، فنسبة الزوجة إىل زوجهازوجه
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ا ما اعتمده سليم رستم باز يف شرحه للمادة ذوه .وكذا يف األشباه والنظائر( املقصد
  من اجمللة" 8611"

 :ايا الردة أن يثبت تحقق الردة قبل وفاة المورثالمعتبر في قض[ 03]

 .م1/2/7183: م تاريخ14/7183: القرار رقم

م بنقض 1/2/7183: م تاريخ14/7183: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
: يف رام اهلل الذي حيمل الرقممؤقتا رعية القدس املنعقدة شقرار حمكمة االستئناف ال

من تصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية ضتم امل41/3/7183: تاريخم 846/7183
م سجل 6/8/7183: م تاريخ184/7184: يف رام اهلل والبرية الصادر يف الدعوى أساس

عن اإلسالم وأهنم حمجورون لذاهتم ....بثبوت ردة املدعى عليهم  374/441/81: رقم
حيح حجة حصر اإلرث مني وتصلسارهبم امليرثون من أق ومنعهم من التصرف يف أمواهلم وال

جاء يف إعالم احلكم، وذلك أن  إخل ما..م 81/1/7181: تاريخ 422/21/332: رقم
عى عليهم مل يثبت بصورة قاطعة بل إن الثابت هو بقاء ختالف الدين بني املورث واملدا

موافقا لألحكام  األصل وإدراج أمساء املدعى عليهم يف حجة حصر اإلرث جاء صحيحا
كانوا عند وفاة والدهم مسلمني واستماع البينة الشخصية على فرض   عية؛ حيث إهنمالشر 

فإهنا ال تدل داللة قاطعة على أن املدعى عليهم مرتدون لعدم التصريح  ،احلاجة إليها



28  

 

املدعى هبا واملخرجة عن امللة، وإن املعترب يف مثل هذه القضايا أن باملعاينة احلقيقية لألفعال 
 .إليهم انتقاال جربيا حبكم الشرعوإال فإن الرتكة تنتقل  ،وفاة املورثهتم قبل حتقق رديثبت 

 .عمل المطعون ضدها في سلك التعليم ال يعد نشوزا مسقطا لنفقتها[ 03]

 .م81/2/7183: اريختم 12/7183: قمالقرار ر 

م بتأييد 81/2/7183: م تاريخ12/7183: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
م الذي 78/88/7184: م تاريخ478/7184: قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم

: الصادر يف الدعوى أساس رعية نابلس الشرقية حكم احملكمة االبتدائية الش ديقتتضمن تص
املتضمن رد دعوى  53/831/613: م سجل رقم88/1/7184: م تاريخ363/7184

ليها بسبب السفر خارج البالد والعمل طلبه احلكم بنشوز زوجته املدعى ع.....املدعي 
بدون إذن حيث إن عمل املطعون ضدها يف سلك التعليم ال يعد نشوزا مسقطا لنفقتها 

 .حق النفقةجة للعمل كان مربرا وتستوخروج الزو 

 :ال ينتصب أحد خصما عن أحد بال وكالة أو والية أو وصاية[ 02]

 م3/1/7183: م تاريخ11/7183: القرار رقم

 املتضمنم 83/1/7183: م تاريخ11/7183: رعية قرارها رقميا الشلاحملكمة الع أصدرت
: نقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف نابلس الذي حيمل الرقم
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م املتضمن تصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية 81/6/7183: م تاريخ811/7183
م 4/6/7183: م تاريخ372/7183: ى أساسيف نابلس الشرقية الصادر يف الدعو 

ث ال ينتصب أحد خصما عن أحد ملخالفته للقانون، حي 56/712/511: سجل رقم
رعية القانون يف تفسريها شوكالة أو والية أو وصاية؛ حيث خالفت احملكمة االبتدائية البال 

ق املدعى من قانون أصول احملاكمات الشرعية مبنح املدعية حق تفويض شقي" 45"للمادة 
" 45"ضه ملا ورد يف املادة عيا حىت يتم تفويأصال بصفته مدعليهما ألنه غري ممثل بالدعوى 

الباقني يف  ر أن يفوضثلواحد منهم أو أكوز إذا كان املدعون أكثر من واحد جي: )ورةاملذك
 من القانون املذكور باعتبار املفوض" 18"، وخالفت املادة ...(احملكمة واملرافعة حضور

ة جيوز ملن له عالقة بالدعوى املقام: )شخصا ثالثا يف الدعوى؛ حيث نصت املادة املذكورة
وبالتايل فإن  ،(ثالثا كم فيها أن يطلب ادخاله شخصابني طرفني ويتأثر من نتيجة احل

املفوض يف السري يف هذه الدعوى ليس خصما يف الدعوى، وليس له أي صفة قانونية وإن 
الدخول  ة يف الدعوى اعتربته شخصا ثالثا دون أن يشار إىل طلبه احملكمة يف أول جلس

 .كشخص ثالث مدع، دون أن تتحقق احملكمة من طبيعة عالقته بالدعوى خمالفة القانون

 .م36/8/3104: م تاريخ017/3104: القرار رقم[ 04]

م برد 76/1/7183: م تاريخ812/7183: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
ناف الشرعية الذي ئتالطاعن ضد املطعون ضدها على قرار حمكمة االس الطعن املقدم من
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م املتضمن تصديق حكم احملكمة 7/6/7183: تاريخ: م تاريخ861/7183: حيمل الرقم
م 78/3/7183: م تاريخ812/7183: رعية الصادر يف الدعوى أساسشاالبتدائية ال

املتضمن احلكم  376/611/376: رعية حتت رقماملسجل لدى حمكمة رام اهلل والبرية الش
للمدعية بكامل مهرها املؤجل وقدره مخسة آالف دينار أردين؛ حيث إن اإلبراء الذي أشري 
إليه يف الدفع قد مت إبطال احلجة اليت مت مبوجبها هذا اإلبراء، وإن املدعية عند اإلبراء مل تكن 

 .زوجة، فعلى هذا يكون اإلبراء غري واقع

الطالق املذكورة صدر احلكم بعدم صحتها لوقوعها والزوجية منتهية بني  فإن حجة لذلك،
: الصادر عن حمكمة شرعية رام اهلل والبرية يف الدعوى أساس الطرفني مبوجب احلكم

م وهذا يعين أن املعلق واملعلق عليه قد بطال ببطالن الوثيقة اليت تضمنتها،  161/7187
مة بالتنازل عن حقوق مالية للطاعن إذا كانت الزوجية كما أن املطعون ضدها غري ملز 

 .بينهما منتهية

 :المرء مؤاخذ بإقراره[ 05]

 .م76/1/7183: م تاريخ811/7183: القرار رقم

م بتأييد 76/1/7183: م تاريخ811/7183: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
م 848/7183: قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف نابلس رقم

م املتضمن تصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية نابلس الصادر 73/3/7183: تاريخ
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: م سجل رقم81/4/7183: يخم بتار 515/7184: يف الدعوى أساس
املادة ( املرء مؤاخذ بإقراره: )ةدعالقواعد القانونية قاالذي بني أن من  56/812/741

 .من اجمللة" 8182"من اجمللة، وما جاء يف املادة " 21"

ة أن تثبت نسبتها قإن املناط يف حجية الور : )قضاءومن املبادئ القضائية اليت استقر عليها ال
البصمة  اطة التوقيع عليها باإلمضاء أو باخلتم أونه سواء أكان ذلك بوس من صدرت عإىل

أقر أي من اخلصمني أمام النيابة وهو سليم اإلدراك ووقع على  ، وبالتايل، إذا(أو غري ذلك
احملضر املتضمن ذلك اإلقرار وأقر بتوقيعه ومل يشب ذلك اإلقرار أي شائبة قانونية، فإن ذلك 

خذ هبا احملكمة ة للوقائع اليت جرى عليها اإلقرار وتأتبينة خطية مثب احملضر يصلح أن يكون
 .ذلك ره الثابت يف احملضر وال يقبل منهيعود عن إقرا ، وال جيوز للمقر أنوكأهنا صادرة للتو

من دوائر احملاكم الشرعية من وظيفتها تنظيم  ةوإن نيابة األحوال الشخصية كدائرة مستحدث
 .النيابة من عدمهعليها التقدم بدعوى  التحقيقات اليت ينبين

ل عليه البينة، وحيكم هبا إن بخارج نطاق احملكمة تقهذه احملكمة أن اإلقرار احلاصل  وتبني
وافقت األصول، فمن باب أوىل أن يقبل اإلقرار احلاصل أمام النيابة واملوقع عليه من قبل 

 .املقر ووكيل  النيابة
اث هذه ره بالواقعة وإال ما فائدة استحدمن خالل إقرا د وأثبته املطعون ضدههذا ما عا
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الدائرة واعتبارها حارسا للحق العام الشرعي واإلناطة هبا حتريك دعوى احلسبة ومتابعتها حىت 
 .النهاية

 .إن هذه احملكمة تقرر اعتبار ما ورد أعاله مبدأ قانونيا ملزما يعمل به فور صدوره

م 732/7188: وقد سبق هلذه احملكمة أن أشارت إىل مضمون ما ذكر يف قرارها رقم
ة املنظمة من قبل نيابة لصحة االعتماد على الورق: جاء فيهم الذي 83/1/7188: تاريخ

األحوال الشخصية املوقعة من املدعى عليه األول، يقتضي تكليف املدعي نيابة األحوال 
صدر من املدعى عليه مبا يثبت به  ر الذي أبرزه للمحكمة قدهذا اإلقرا الشخصية إثبات أن

ذلك، وال يصح االعتماد عليه إال إذا أقر املدعى علي بأن هذا اإلقرار املنظم من قبل نيابة 
 .وإن التوقيع على هذا اإلقرار هو توقيعه إقرار منه، األحوال الشخصية هو

لصحة االعتماد على البينة اخلطية ما  من جملة األحكام العدلية" 8242"وقد بينت املادة 
م إذا كانت قد ضبطت ساملة عن الفساد واحليلة على الوجه يعمل بسجالت احملاك: )نصه

ن ممضيا من الرئيس عمل بسجل احملكمة إذا مل يكرك يف باب القضاء، وال جيوز الالذي يد
الشرعية اليت  من قانون أصول احملاكمات" 25"وهو ما تضمنته املادة (. والباش كاتب

وسندات ...صاصهم تنظيمها اخت اليت ينظمها موظفون مناملستندات هي : )نصت
 (.التسجيل تعترب بينة قاطعة ملا نظمت من أجله
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ه القاضي، وال صحة لالعتماد على حتقيق النيابة حيث نصت املادة وهذا اإلقرار ينظم
ن أنكر طلب البينة من بإقراره، وإعى عليه ألزمه احلاكم إذا أقر املد: )من اجمللة" 8182"

 .، ومل تقم البينة على صحة هذا اإلقرار(املدعي

 :كيفية التبليغ، وإثبات الرجعة[ 06]

 .م7/1/7183: م تاريخ888/7183: القرار رقم

م الذي 7/1/7183: م تاريخ888/7183: عليا الشرعية قرارها رقمأصدرت احملكمة ال
: م تاريخ17/783: الشرعية الذي حيمل الرقمتضمن نقض قرار حمكمة االستئناف 

من قانون أصول احملاكمات " 74"م وذلك أن املشرع مبقتضى أحكام املادة 81/4/7183
تفيد " أو"م خرير يف كيفية إجراء التبليغ إما بالتعليق أو بالنشر و 48/8151: الشرعية رقم

 .يفي باملطلوب، هذا أوالهنا تفيد التفريق ال العطف، وبالتايل، فإن أي األمرين حصل 

ه أكثر املؤقت، إذ قد يكون للمدعى علي إن التبليغ يكون يف حمل اإلقامة الدائم أو: وثانيا
باز يف شرحه لقانون أصول احملاكمات  وفق ما ذكره سليم رستممن مقام واحد دائم ومؤقت 

صحيحا ني قد وقع احلقوقية العثماين، وإن تبليغ املدعى عليه يف حمل إقامته املؤقت يف جن
تايل فإن ما قامت به احملكمة االبتدائية بشأن التبليغ موافق لوفقا للقانون واألصول، وبا

 .من قانون أصول احملاكمات الشرعية 73و 74و 77و 81: للمواد
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ه ال زالت يف العدة؛ ألنه أخرب عما قول فيها قول الزوج إن كانت زوجتوإثبات الرجعة ال
ل، وإن كان بعد انقضاء العدة فالقول قوهلا، ويف حال غياب الزوج، ميلك إنشاءه يف احلا

عبء اإلثبات على عاتق الزوجة وعليها إثبات الرجعة أثناء نه يعترب يف حال املنكر ويقع فإ
والرجعة تصح بالقول والفعل، وال بد من بيان ألفاظ الرجعة يف حال حصوهلا بالقول، . العدة

 .، وإن تمام الرجعة بالفعل يكفيفال حاجة للتوضيح والبيانأما يف حال حصوهلا بالفعل، 

اتفاق الطرفين والتراضي على فرض النفقة إقرار بالدعوى وإسقاط لدفوع [ 07]
 .المدعى عليه

 .م5/88/7183: م تاريخ871/7183: القرار رقم

م بتأييد 8885/7183: م تاريخ871/7183: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
: قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف رام اهلل الذي حيمل الرقم

م املتضمن تصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية 74/1/7183: م تاريخ762/7183
م 72/1/7183: م بتاريخ181/7183: يف رام اهلل والبرية الصادر يف الدعوى أساس

 .الدعوى وإسقاط لدفوع املدعى عليهلنفقة إقرار باتفاق الطرفني والرتاضي على فرض ا

 :تحقق جميع عناصر التبليغ شرط لصحة إجراء التبليغ[  08]

 .م8/87/7183: م تاريخ846/7183: القرار رقم
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م 8/87/7183: م بتاريخ846/7183: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
القدس املنعقدة مؤقتا يف رام اهلل الذي  بنقض القرار الصادر عن حمكمة االستئناف الشرعية

م املتضمن تصديق حكم احملكمة 48/1/7183: م تاريخ758/7183: حيمل الرقم
: م  بتاريخ8464/7184: االبتدائية الشرعية يف رام اهلل والبرية الصادر يف الدعوى أساس

لعدم حتقق مجيع عناصر التبليغ يف إجراءات  376/431/665: م سجل73/2/7183
: احملاكمات الشرعية رقم أصولمن قانون  71بليغ الشهود وذلك مبقتضى أحكام املادة ت

ء التبليغ يف حمل إقامته ألي إذا تعذر تبليغ املدعى عليه بالذات جيوز إجرا: )م48/8151
، وعليه (اد عائلته يسكن معه وتدل مالحمه على أنه بلغ الثامنة عشرة من عمرهر من أف فرد

 :لة فإنه يشرتط عدة شروطئاالتبليغ صحيحا ألحد أفراد العون وحىت يك

ذر تبليغ املدعى عليه بالذات فيكون التبليغ ألحد أفراد عائلته الذي يسكن معه يف عإذا ت
د رشيدا وذلك شيكون املبلغ إليه قد بلغ سن الر  املسكن الذي يقيم فيه املدعى عليه، وأن

عمره، وذلك بعد انتقال احملضر إىل حمل إقامة  شرة مننة عمالحمه أنه قد جتاوز الثامبأن تدل 
 .املدعى عليه
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 :االختصاص القضائي الدولي[ 09]

 .م81/87/7183: م تاريخ837/7183: القرار رقم

م 81/8/7183: م بتاريخ837/7183: احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم أصدرت
: بنقض القرار الصادر عن حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف اخلليل رقم

م الذي تضمن فسخ حكم حمكمة اخلليل الشرعية 71/1/7183: م تاريخ811/7183
: م رقم87/1/7183: م بتاريخ345/7183: الصادر يف الدعوى أساس

ورد هذه الدعوى النعدام االختصاص القضائي الدويل هلذه الدعوى ملا  363/465/461
احملاكمات املدنية والتجارية الفلسطيين الذي جاء من قانون أصول " 41"نصت عليه املادة 

د طبقا للموا اوىصة بنظر الدعن احملكمة خمتليه األجنيب ومل تكإذا مل حيضر املدعى ع: )فيها
لك ألن احملاكم وذ ؛السابقة حتكم احملكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى من تلقاء نفسها

على أي قانون آخر عام، مقدمة الشرعية يف فلسطني تقضي وفق قوانينها اخلاصة وهي 
ن حتديد صالحية احملاكم الشرعية يف نظر أي دعوى يرجع فيه إىل قانون أصول وبالتايل فإ

على اختصاص احملاكم ( 86و 1)الذي نص يف املادة الثانية فقرة شرعية لاحملاكمات ا
الشرعية يف البالد بالنظر يف كل ما يتعلق باألحوال الشخصية بني املسلمني باإلضافة إىل 

 .، وهذه نصوص عامة ...(املناكحات واملفارقات
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حمل إقامة يف  ن لهإن املدعى عليه إذا مل يك)إليه  ونصت املادة الثالثة من القانون املشار
وأجازت هذه املادة رؤية  ،(البالد تقام الدعوى يف حمل إقامة املدعي ضمن حدود البالد

و احملكمة اليت جرى فيها العقد، ويف حمكمة احملل حمكمة املدعى عليه أدعوى االفرتاق يف 
 دث كما نصت على ذلك الفقرة الرابعة من املادة املذكورة، وإن مسوغاحلا الذي وقع فيه

دفع النفقة وإن واقعة  رفع دعوى التطليق لالمتناع عن دفع النفقة هو امتناع الزوج عن
مذكرة مشعرة  تاالمتناع عن دفع النفقة جاءت بعد أن مت عرض حكم النفقة للتنفيذ وصدر 

وبتطبيق نص املادة على  وبالتحديد يف حمل إقامة املدعية هبذا االمتناع وهي تمت يف البالد
 .ببخمتصة برؤية هذه الدعوى هلذا السفإن حمكمة إقامة املدعية تكون " ادثاحل"الواقعة 
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 :3105عام 

 :الوظيفة واالختصاص[ 0]

الصادرة عن احملاكم  إن وظيفة احملكمة العليا الشرعية النظر يف القرارات واألحكام
 .االبتدائية، وال تنظر يف الطعون على األحكام الصادرة عن احملاكم االستئنافية

م برد 81/8/785: م بتاريخ87/7185: احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم لذلك أصدرت
 من نظام احملكمة العليا الشرعية( 2)الطعن املقدم من الطاعن ملخالفته ملا نصت عليه املادة 

كام لنظر يف الطعون اليت ترد على األحاليت حصرت وظيفة احملكمة العليا الشرعية يف ا
القرارات الصادرة عن احملاكم االستئنافية، وإن الطاعن تقدم بالطعن على احلكم الصادر و 

م 71/7185: عن احملكمة االبتدائية الشرعية وهو ما تضمنته العديد من القرارات منها
م 4/4/7185: م بتاريخ61/7185و 51: م، والقرار رقم71/8/7185: بتاريخ

 .م75/1/7185: م بتاريخ835/7185و

 :في محل إقامته هتبليغ المدعى علي[ 3]

امته، حقق احملكمة االبتدائية الشرعية من حمل إقامة املدعى عليه لتبليغه يف حمال إقتجيب أن ت
م 71/8/7185: م بتاريخ78/7185: الشرعية قرارها رقم حيث أصدرت احملكمة العليا

: القدس املنعقدة مؤقتا يف نابلس الذي حيمل الرقم/ بنقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية
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كم احملكمة االبتدائية م املتضمن تصديق ح7/81/7183: خم بتاري711/7183
االبتدائية من حمل م لعدم حتقق احملكمة 611/7183: الشرعية الصادر يف الدعوى أساس

غه بالذات إن تيسري ذلك حىت إقامة املدعى عليه لتبليغه يف حمل إقامته ليصار إىل تبلي
 .املشروع يتمكن املدعى عليه من تقدمي دفاعه

التي لها صفة  الطعن في األحكام النهائية الصادرة عن محاكم االستئناف[ 2]
 :االستعجال

علقة تامل االستعجالاالستئناف الشرعية اليت هلا صفة األحكام النهائية الصادرة عن حماكم 
ن واملشاهدة ال يقبل كسوأجرة احلضانة وأجرة الرضاع وامل بالنفقات جبميع أنواعها واحلضانة

بعد تقدمي كفالة عدلية مطلقة بضمان حق  ،إال بإذن خاص من قاضي القضاة فيها الطعن
: م بتاريخ43/7185: قرارها رقم، فأصدرت احملكمة العليا الشرعية املطعون عليه

من ( 88)م برد الطعن املقدم من الطاعن ملخالفة الطعن ملا ورد يف املادة 72/8/7185
نظام احملكمة العليا الشرعية عدم تقدمي كفالة مالية عدلية مطلقة بضمان حق املطعون ضده، 

 م،8/6/7185: م بتاريخ18/7185و 22: وهو ما تضمنته العديد من القرارات
 .م72/8/7185: م بتاريخ41/7185و

 



40  

 

كتمان عنوان المدعى عليه يؤثر تأثيرا واضحا في صدور الحكم وسببا في قبول [ 4]
 :المحاكمة ةدعوى المدعي بطلب إعاد

م بنقض 72/8/7185: م بتاريخ41/7185: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
م الذي 87/81/7183: بتاريخ م711/7183: ناف الشرعية رقمقرار حمكمة االستئ

: تضمن تصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية الصادر يف الدعوى أساس
نفقة صغار ملخالفته قرار : م وموضوعه411/7188: م بشأن الدعوى816/7184

اع بتم  الواجب اال41/87/7183: بتاريخم 813/7183: احملكمة العليا الشرعية رقم
وإن  ،عنوان املدعى عليه يؤثر تأثريا واضحا يف صدور احلكمإن كتمان : )الذي تضمن

، وكان على (للمدعى عليه الطعن يف احلكم الصادر حبقه بدعوى إعادة حماكمة هلذا السبب
احملكمة االبتدائية قبول الدعوى وتمكني الطاعن من تقدمي املسوغ وإثباته وجتري اإلجياب 

 .م 72/8/7185: م بتاريخ31/7185: كده القرار رقمأالشرعي، وهذا ما 

 :دعاوى الحق العام الشرعي[ 5]

يف دعاوى  48/8151: من قانون أصول احملاكمات الشرعية رقم( 37)جيب إعمال املادة 
 .احلق العام الشرعي، وال ترد بدعوى التناقض أو عدم الوضوح

نقض م ب73/7/7185 :م بتاريخ52/7185: ة قرارها رقمأصدرت احملكمة العليا الشرعي
م 438/7183: قرار حمكمة االستئناف الشرعية املنعقدة يف نابلس الذي حيمل الرقم
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ن دعاوى م برد دعوى تصحيح حصر اإلرث ملخالفته للقانون؛ أل74/81/7183: بتاريخ
وز ردها بدعوى التناقض أو عدم الوضوح، وعلى احملكمة إعمال احلق العام الشرعي ال جي

لرفع التناقض وإزالة  48/8151: ماحملاكمات الشرعية رقأصول من قانون ( 37)املادة 
الدعوى موضوع البحث، فإن وجود القاصرين وهم ورثة الزوجة املتوفاة  صالغموض، وخبصو 
ى ضياعا حلقوقهم ما مل يصدر احلكم يف الدعوى بعد ابتاع اإلجراءات و جيعل من رد الدع

 37احملكمة االبتدائية إعمال املادة  السليمة والكاملة اليت ال حتتمل التأويل، وكان على
، ، وال تكفي اإلشارة إىل البند الذي حيتاج إىل تصحيحإعماال صحيحا لتصحيح الدعوى

، ، واحلالة اليت كان عليها املطلقألفاظ الطالق وتاريخ وقوعها عية عنسألت وكيلة املد فلو
املدعي علما، بل  فالطر وحقيقة الرجعة من هذه الطالقات، فإن ذلك ال يعد تلقينا يزيد 

هي مسألة الزمة لتصحيح الدعوى وتوضيحها، وحيث إن موضوع الدعوى يتعلق به حق 
صحيحا وتسأل وكيل املدعية  أن تعمل نص املادة إعماالكان على  احملكمة   هالقاصرين، فإن

، وإن والتوضيح، مث تسري يف الدعوى وتصدر حكمها املقتضي حعن املسائل الالزمة للتصحي
اق واالدعاء بالزوجية وإبراز كتاب من حمكمة نابلس الشرعية دعوى التفريق للنزاع والشق

بوقوع طالق، ء امينع من االدع إىل وزارة الداخلية إن توفيت وهي على ذمة املتوىف ال موجها
 إن من حق القاصرين إقامة دعوى تصحيح حرصا علىو لقول الفصل، اوإن البينات هي 

 .همقحقو 
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 :وكالة الخصومة [6]

من أجل اعتماد وكالة اخلصومة فال بد من ذكر اسم احملكمة املوجودة فيها الدعوى، واسم 
 .اخلصمني املوكل، واملوكل ضده، واملوضوع املوكل به، وال يصح للوكيل أن يكون وكيال عن

م بنقض 4/4/7185: م بتاريخ68/7185: صدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقمأ
م الذي صدق 87/8/7185: م بتاريخ87/7185: حمكمة االستئناف الشرعية رقم قرار

: مبوجبه احلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية الشرعية يف رام اهلل والبرية يف الدعوى أساس
ة االعتماد م ألن اخلصومة من النظام العام، ولصح3/8/7185: م بتاريخ8286/7183

من ذكر اسم احملكمة املوجود فيها الدعوى، واسم بد صومة، فال على الوكالة لصحة اخل
املوكل واملوكل ضده، واملوضوع املوكل به، فإذا مل يذكر ذلك ال يصح االعتماد على الوكالة 

 .ومجيع اإلجراءات اليت تمت مبوجبها غري صحيحة

امته الوكالة تفويض واحد أمره آلخر وإق: )من اجمللة 8331ألن الوكالة كما عرفتها املادة 
مقامه يف ذلك األمر، ويقال لذلك الواحد موكل، وملن أقامه عنه وكيل، ولذلك األمر موكل 

 .هل وترتتب آثاره على املوكل وال تتعدى إىل غري ل واملوك  وهي عقد بني املوك  (. به

ملا يمة له، وال يرتتب عليه أي أثر ملذكور عن املدعى عليه بامسه ال قا يوعليه فإن إقرار احملام
من  8582، و...(يلزم أن يضيف الوكيل العقد إىل موكله: )من اجمللة 8361ورد يف املادة 

 (.يصح إقرار الوكيل باخلصومة على موكله إن أقر يف حضور احلاكم: )اجمللة
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املدعى عليه وقع للمحامي الذي أقام الدعوى للمدعية على وكالة له ومثله احملامي  وإن
وأجاب على الئحة الدعوى نيابة عنه مع أنه ال يصح للوكيل أن  املذكور يف هذه الدعوى،

يف الدعوى سندا للمادة التاسعة من  -املدعي واملدعى عليه–يكون وكيال عن اخلصمني 
خصمني  يقبل الوكالة عن طريق  ال جيوز للمحامي أن: ) الشرعينيتعليمات احملامني

 (.متخاصمني يف دعوى واحدة

عليه ال قيمة له إذ إنه وكيل عن املدعية وخاصمته عن املدعى عليه وإن إقراره عن املدعى 
 .غري صحيحة وغري معتربة

 :إصرار القاضي في المحكمة االبتدائية على رأيه [7]

ناف فيه ئإذا أصر القاضي االبتدائي على قراره واستؤنف احلكم ثانية، تدقق حمكمة االست
وتصدر قرارها إما بتأييد احلكم أو فسخه، ويف هذه احلالة األخرية حملكمة االستئناف هذه 

 .إعادهتا للمحكمة لرياها قاض آخر انتدابا أورؤية القضية مرافعة 

م بنقض 86/4/7185: بتاريخ 63/7185: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
: م بتاريخ731/7183: ملنعقدة مؤقتا يف اخلليل رقمرار حمكمة االستئناف الشرعية اق

 73ملدة ....املتضمن احلكم للمستأنفة مشاهدة واستضافة أوالد املرحوم  71/88/783
من قانون أصول احملاكمات " 831"ساعة متصلة كل أسبوع سندا إىل أحكام املادة 

من " 831"انية من املادة الشرعية ملخالفة قرار حمكمة االستئناف الشرعية منطوق الفقرة الث
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رار القاضي البدائي على قراره يف حالة إص: )قانون أصول احملاكمات الشرعية اليت نصت
ئناف فيه وتصدر قرارها إما بتأييد احلكم أو نف احلكم ثانية تدقق حمكمة االستتؤ واس

حكمة لرياها لمفسخه، ويف احلالة األخرية حملكمة االستئناف رؤية القضية مرافعة أو إعادهتا ل
 (.اباقاض آخر انتد

، وحكمت يف اف قررت فسخ احلكم للمرة الثانيةستئنوبعد عودة احلكم إىل حمكمة اال
 .من قانون أصول احملاكمات الشرعية 831الدعوى سندا لنص املادة 

من قانون أصول احملاكمات  831قرة الثانية من املادة ما جاء يف الف وكان عليها أن تطبق
ر لرياها قاض آخر ابتاع اخليار اآلخ وحتكم يف الدعوى بعد أن تنظرها مرافعة أوالشرعية، 
ولد أعادت احملكمة العليا الشرعية الدعوى إىل حمكمة االستئناف الشرعية للنظر انتدابا، 

 .فيها مرافعة

 :المحامي الذي يقبل طعنه [8]

عليه مخس سنوات، فأصدرت ال يقبل الطعن أمام احملكمة العليا الشرعية إال من حمام مضى 
م برد الطعن املقدم 41/4/7185: م بتاريخ62/7185: احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم

من الطاعن احملامي املذكور لعدم مضي مخس سنوات على مزاولة احملامي الطاعن الذي قدم 
 .الطعن ملهنة احملاماة الشرعية
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اعتبار هلا التحقق من األهلية إمنا يكون بتقرير الطبيب املختص، فمشروحات احملضر ال . 1
على املدعى عليه املطلوب احلجر عليه إال بعد التحقق من عدم  وال يعني وصي مؤقت

وجود أب أو جد للمدعى عليه أو وصي من قبلهما، وال حيال املدعى عليه املطلوب إلقاء 
 .ية ال يوىلالاملدعي اإلثبات وطالب الو يف احلجر عليه إال بعد تكل

: م بتاريخ811/7185: مة االستئناف الشرعية رقماحملكمة العليا الشرعية قرار حمك نقضت
م العتماد احملكمة 7/6/7185: م بتاريخ16/7185: م بقرارها رقم76/4/7185

للخصومة وال االبتدائية الشرعية على مشروحات حمضر احملكمة بأن املدعى عليه غري أهل 
ار هلا وال بتحملضر ال اعتتحقق األهلية أو عدمها إال بتقرير الطبيب املختص، فمشروحات ا

ماد عليها، وال يعني وصي مؤقت للمخاصمة عن املدعى عليه املطلوب احلجر تعصحة لال
 .عليه إال بعد التحقق من عدم وجود أب أو جد للمدعى عليه أو وصي من قبلهما

 :السؤال عن  إخبار الخبراء وشهادة الشهود [01]

سؤال الطرفني عن إخبار اخلرباء وعن شهادة الشهود أمر ال بد منه، فنقضت احملكمة العليا 
 ةم القرار الصادر عن حمكم7/6/7185: م بتاريخ11/7185: الشرعية بقرارها رقم

يق حكم م املتضمن تصد1/7/7185: م بتاريخ43/7185: االستئناف الشرعية رقم
م لعدم سؤال طريف الدعوى 7183/ 645: رعية يف الدعوى أساسشاحملكمة االبتدائية ال

عن إخبار اخلرباء الذين قرروا النفقة من قبل احملكمة، وعدم سؤال طريف الدعوى عن شهادة 
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: كده القرار رقماحملكمة قبل اعتمادها، وهذا ما أالشهود الذين استمعت إليهم 
: م بتاريخ816/7185: م والقرار رقم7/6/7185: م بتاريخ11/7185
 م 88/6/7185

 :تبليغ اإلنذار للزوج [00]

 زوجة اليمني الشرعية على عدم تنفيذتبليغ اإلنذار للزوج ليصلح حاله مع زوجته وحتليف ال
 : مضمون اإلنذار

م قرار 7/6/7185: م بتاريخ18/7185: نقضت احملكمة العليا الشرعية بقرارها رقم
م 21/7185: رعية املنعقدة مؤقتا يف رام اهلل الذي حيمل الرقمشاالستئناف ال حمكمة
كمة االبتدائية الشرعية يف رام اهلل م املتضمن تصديق حكم احمل85/4/7185: بتاريخ
 847من املادة " أ"مع زوجته مبقتضى الفقرة  حالهلعدم تبليغ اإلنذار للزوج ليصلح والبرية 

من قانون  72م مبقتضى أحكام املادة 68/8126: ة رقممن قانون األحوال الشخصي
إجراءات  ، وكان على احملكمة االبتدائية اتباع48/8151: احملاكمات الشرعية رقم أصول

اعها والتقيد بتل احملاكمات الشرعية، وبعد امن قانون أصو  72التبليغ مبقتضى أحكام املادة 
 .ذ مضمون اإلنذار وال تكتفي بقوهلا اجملردهبا حتليف الزوجة اليمني الشرعية على عدم تنفي
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 :دعاوى الحسبة التي يتعلق بها حق اهلل [03]

ض من ويل عاىل ال يتقيد بشرط وال تفويدعاوى احلسبة اليت يتعلق هبا حق اهلل تاإلذن يف 
دعاوى احلسبة وواجب عليه االدعاء حفظا حلق إن لكل مسلم احلق يف االدعاء يف األمر، و 

لعام الشرعي فهو ميثل االدعاء باسم احلق ا ،بة ال خيرج عن السياقاتعاىل، وإن دور النياهلل 
 .النيابة مستمدة من النظام والتعليمات الصادرة بذلك طةلوس

م بنقض 7/6/74185: م بتاريخ17/7185: قرارها رقمأصدرت احملكمة العليا الشرعية 
م املتضمن فسخ 4/4/7185: تاريخم ب56/7185: اف الشرعية رقمقرار حمكمة االستئن

م 86/7185: احلكم الصادر عن حمكمة نابلس الشرعية الشرقية يف الدعوى أساس
باشرتاط اإلذن لوكيل النيابة من رئيس النيابة برفع الدعوى باسم احلق العام الشرعي، فاإلذن 

 األمر، وإن تفويض من ويل لدعاوى احلسبة اليت يتعلق هبا حق اهلل تعاىل ال يتقد بشرط وال
احلق يف االدعاء يف دعاوى احلسبة كالطالق بل واجب عليه االدعاء حفظا حلق  مللكل مس

، فهو ميثل االدعاء باسم احلق العام الشرعي، اقوإن دور النيابة ال خيرج عن السياهلل تعاىل، 
وسلطة النيابة مستمدة من النظام والتعليمات الصادرة بذلك، وبإمكان النيابة التقدم 
بالدعوى أو التدخل فها دون تفويض من رئيس النيابة، وأما التفويض  كمسألة إدارية فال 

الزم وضروري، فإن سري  خيل وجودها بصحة املخاصمة، وعلى فرض أن اإلذن باملخاصمة
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احملكمة بالدعوى وفصلها يدل على اإلذن ضمنا، وفسخ حمكمة االستئناف هلذا السبب 
 .خمالف للقانون

 :وع عن اإلقرارلرجا[ 021]

اإلقرار ملزم للمقر، وال جيوز الرجوع عنه إذا تعلق حبق اهلل تعاىل، واإلقرار الذي يرتد بالرد هو 
 .املتعلق باحلق الشخصي

م بتأييد 1/6/7185 :م بتاريخ818/7185: ت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقمأصدر 
م 68/7185: قرار حمكمة االستئناف الشرعية املنعقدة مؤقتا يف رام اهلل الذي حيمل الرقم

ن تصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية يف رام اهلل مم املتض74/7/7185: بتاريخ
اإلقرار الصادر عن املطعون ضده يف : 8417/7183: أساسيف الدعوى  ة الصادروالبري 

صفحات الضبط ملزم له، وال جيوز الرجوع عنه لتعلقه حبق اهلل تعاىل، وإن اإلقرار الذي يرتد 
 .بالرد هو املتعلق باحلق الشخصي

 :رد الطعن إذا لم يقدم في المدة القانونية للطعن [04]

 دم بر 88/6/7185: ريخم بتا812/7185: قمأصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها ر 
نظام من  81من الطاعن ملضي املدة القانوين للطعن عمال بأحكام املادة  الطعن املقدم

 .يا الشرعيةلعاحملكمة ال
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 :إجراءات دعاوى الحجر [05]

تقدمي تقرير طيب أويل يشعر حبال املدعى عليه : هي مور الواجب اتباعها لدعاوى احلجراأل
ن قلهما، ماملطلوب حجره، وإقامة من خياصم عنه إن مل يوجد له ويل أب أو جد أو وصي 

وبعد ثبوت موجب احلجر إقامة من  فإذا حتقق ذلك قام وصي مؤقت للمخاصمة عنه،
واستقامته، فإذا أقامت من يرعى قدرته وأمانته ونه ويدير أمواله بعد التحقق من رعى شؤ ي

 .شؤونه أهنت وصاية الوصي املؤقت

م 71/6/7185: م بتاريخ887/7185: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقمف
م 71/3/7185: م بتاريخ878/7185: بنقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم

: ى أساسو الدعتصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية  الصادر يف  املتضمن
لعدم  51/85/754: م املسجل يف السجل رقم75/4/7185: م بتاريخ67/7185

و وجوب مثل هذه الدعاوى وهاجب اتباعها يف الو اتباع احملكمة االبتدائية الشرعية األمور 
خياصم تقدمي تقرير طيب أوليي يشعر حبال املدعى عليه يف هذه الدعوى، ووجوب إقامة من 

من  ملطلوب إلقاء احلجر عليه إن مل يوجد له ويل أب أو جد أو وصيعن املدعى عليه ا
مة عنه، وبعد ثبوت املوجب للحجر يقام من يرعى صاقبلهما بإقامة وصي مؤقت للمخ

واستقامته وليا أو وصيا، فإذا أقامت من  شؤونه ويدير أمواله بعد التحقق من قدرته وأمانته
: يرعى شؤونه وليا أو وصيا أهنت وصاية الوصي املؤقت، وهو ما تضمنه القرار رقم
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: م بتاريخ885/7185: م والقرار رقم71/6/7185: م بتاريخ883/7185
 .م71/6/7185

 :الحضانة [06]

تهاء السن املقررة باناحلاضنة مىت أسقطت حضانتها لتزوجها بأجنيب عن الصغري وانتهت 
تفقد الصفة القانونية اليت جتعلها خصما يف الدعوى وال يصح منها الدفع  افإهن ،حلضانتها

أحقية الويل للضم، وتبقى خصومتها صحيحة يف نفس الدعوى بصفتها واضعة اليد على ب
 . وعدم معارضتهيلالصغرية لتؤمر يف احلكم بتسليمها للو 

م 74/2/7185: م بتاريخ876/7185: الشرعية قرارها رقمأصدرت احملكمة العليا 
: بنقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية املنعقدة مؤقتا يف نابلس الذي حيمل الرقم

حكم احملكمة االبتدائية الشرعية  ن فسخمم املتض77/3/7185: م بتاريخ884/7185
بأن  3/8/7185: م بتاريخ36/7185: نابلس الشرقية الصادر يف الدعوى أساس

احلاضنة مىت أسقطت حضانتها لتزوجها بأجنيب عن الصغري وانتهت السن املقررة حلضانتها، 
صح منها الدفع فإهنا تفقد الصفة القانونية اليت جتعلها خصما يف الدعوى، وبالتايل ال ي

، وإمنا تبقى خصومتها صحيحة يف نفس الدعوى بصفتها واضعة اليد بأحقية الويل للضم
ة  وتؤمر يف احلكم بتسليمها للويل وعدم معارضته يف ذلك، فإن عدم اعتبار على الصغري 
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احملكمة للدفع ورد ما جاء صحيح مما جيعل القرار الطعني من تسبيب وتعليل يف غري حمله مما 
 .يستلزم نقض القرار

  :ثبوت موجب الحجر [07]

ليه لريعى يستوجب إقامة من ينوب على من ثبت موجب احلجر عثبوت موجب احلجر 
تقييدمها بالقيود املعتربة حلفظ أموال من ثبت موجب ونه وليا أو وصيا و شؤ أمواله ويدير 

 .احلجر عليه

م 76/2/7185: م بتاريخ871/7185: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
م 841/7185: يف نابلس رقم مؤقتا ناف الشرعية املنعقدةبنقض قرار حمكمة االستئ

يف  الشرقية بتدائية الشرعيةم املتضمن تصديق حكم احملكمة اال78/5/7185: بتاريخ
م ملخالفة حكمها 88/4/7185: بتاريخ م8288/7183: يف الدعوى أساس نابلس

للقانون بعدم تعيني وصي دائم على احملجور عليهما حيث ال يرتكان دون إقامة من ينوب 
لويل بالقيود املعتربة شرعا وقانونا، وهذا ما عنهما ويرعى ويدير شؤوهنما، وتقييد الوصي أو ا

: م بتاريخ841/7185م و8/1/7185: م بتاريخ842/7185: تضمنه القرار رقم
 .م7/1/7185: م بتاريخ841/7185م و7/1/7185
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 :أهلية الزوج حين إجراء عقد الزواج شرط لصحة إجرائه [08]

م بتأييد 71/2/7185: بتاريخ م848/7185: شرعية قرارها رقملأصدرت احملكمة العليا ا
تضمن م امل4/8/7185: م بتاريخ834/7185: قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم

: رار احلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية الشرعية يف اخلليل يف الدعوى أساستصديق ق
لية لتخلف شرط من شروط العقد فسخ عقد زواج لعدم األه: وموضوعهام 51/7185

 .ه حني إجراء العقد وهو شرط لصحة إجراء عقد الزواجياملدعى علوهو أهلية 

 :تقدم اللوائح الجوابية [09]

من قانون " 84"للمدعى عليه احلق بتقدمي الئحة جوابية يف الدعاوى اليت ذكرت يف املادة 
أصول احملاكمات الشرعية خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغه، وعلى احملكمة سؤال طريف 

 .شهادة الطبيب املؤيدة لتقريره بعد أدائها الدعوى عن

م 72/2/7185: م بتاريخ848/7185: قرارها رقمأصدرت احملكمة العليا الشرعية 
م 78/3/7185: م بتاريخ14/7185: بنقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم

م 33/7185: صادر يف الدعوى أساسن تصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية الماملتض
م وذلك خللو ورقة الدعوة من القيد الواجب ذكره مبقتضى أحكام 75/7/7185: تاريخب

بأن )م 48/8151: من قانون أصول احملاكمات الشرعية رقم" 84"الفقرة الرابعة من املادة 
 .(للمدعى عليه احلق يف تقدمي الئحة جوابية خالل عشرة أيام من تبليغه إن رغب يف ذلك
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عوى عن شهادة الطبيب على تقريره وهو حق داحملكمة االبتدائية طريف الوكذلك مل تسأل 
: م تاريخ844/7185: للمدعى عليه على وجه اخلصوص، وهو ما ورد يف القرار رقم

 .م 72/2/7185

 :الرؤية للجدة مرة واحدة في الشهرو اعتماد حق المشاهدة   [31]

م 73/1/7185: م بتاريخ837/7185: ية قرارها رقمعر أصدرت احملكمة العليا الش
: املتضمن نقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية املنعقدة مؤقتا يف اخلليل الذي حيمل الرقم

م 731/7183: م املتضمن إصرارها على قرارها رقم73/6/7185: م بتاريخ23/7185
عية الصادر يف م املتضمن فسخ حكم احملكمة االبتدائية الشر 71/88/7183: بتاريخ

م باعتماد حق املشاهدة للجدة 8/81/7183: م بتاريخ511/7183: الدعوى أساس
 .والرؤية مرة واحدة يف الشهر خالفا ملا اعتمدته احملكمة االستئنافية مرة واحدة يف األسبوع

ع التوكيل و ضفي الوكالة تتحقق به الخصومة ومو كل ضده ذكر الموكل والمو  [30]
 :تتحقق به الخصومة

م 75/1/7185: م بتاريخ836/7185: شرعية قرارها رقملأصدرت احملكمة العليا ا
: بنقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية املنعقدة مؤقتا يف رام اهلل الذي حيمل الرقم

م حيث إن تسجيل املوكل واملوكل ضده يف الوكالة 41/6/7185: م بتاريخ821/7185
وموضوع التوكيل مبني  8356و 8358و 8331: اخلصومة وفقا ألحكام املواد تتحقق به
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وبشكل واضح وهو خبصوص استئناف احلكم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية عن حمكمة 
فيض نفقة وحتديد ضوعها ختم ومو 21/7185: رام اهلل والبرية الشرعية يف الدعوى أساس

اللوايت خفضت نفقتهن أمساء الصغريات ذكر مبني يف الوكالة، وال يشرتط اجلهة واضح 
وذلك أن الطعن تضمنه التوكيل، وعلى فرض ذكر أمساء الصغريات بأنه مهم لصحة الوكالة، 

أمام حتديد موضوع التوكيل بشكل واضح فإن ذلك يعترب جهالة يسرية ال ختل بصحة الوكالة 
 .من اجمللة 8361ودقيق سندا للمادة 

 :اإلقرار بالطالق [33]

 .ءمها وإقراره معتربر بالطالق والرجعة اليت ميلك إنشااإلقرا ك اإلقرار بالطالق ميلكلمن مي

 م76/1/7185: م بتاريخ832/7185: قرارها رقمأصدرت احملكمة العليا الشرعية 
م 71/6/7185: م بتاريخ862/7185: عية رقمبنقض قرار حمكمة االستئناف الشر 
م 311/7185: ئية الشرعية الصادر يف الدعوى أساساملتضمن فسخ حكم احملكمة االبتدا

ن ثبوت إرجاع املطعون ضده األول لزوجته املطعون ضدها الثاين من الطالق الذي ماملتض
: وصحة الرجعة احلاصلة أثناء العدة بتاريخ م5/1/7187: أوقعه عليها بتاريخ

 .مالطعون ضده أقر بدعوى الطالق والرجعة إقرارا جمامل م وإن75/81/7187
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ميلك إنشاءمها  طالق والرجعة الذيوإن إقرار املطعون ضده األول الذي ميلك اإلقرار بال
فهو إقرار مبا ميلك إنشاءه  ،إقرار معترب، فال وجه ملا ذهبت إليه حمكمة االستئناف الشرعية

 .يف احلال

 :صحة إجراء التبليغ شرط في المحاكمة الغيابية [32]

م 76/1/7185: م بتاريخ831/7185: الشرعية قرارها رقمأصدرت احملكمة العليا 
م 81/87/7183: م بتاريخ463/7183: بنقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم

: املتضمن تصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية الصادر يف الدعوى أساس
يغ عها التطليق للعجز عن دفع النفقة ملخالفته إجراءات التبلو م وموض8111/7183

من اجمللة، حيث إن صحة إجراءات التبليغ  8632ألحكام القانون، وخمالفة أحكام املادة 
( 47 -81: )ون اليت بينتها أحكام املوادنكام القاتمت يف الدعوى متناقضة خالفا ألح اليت

 .م48/8151: من قانون أصول احملاكمات الشرعية رقم

ذكر جميع القضايا التي لها أو عليها من الدعاوى تشمل الدعاوى بين الموكلة  [34]
الم وإعمال الكوزوجها المدعى عليه حيث شملت جميع القضايا التي لها أو عليها، 

 .تعميم قاضي القضاة بثبوت النزاع والشقاق بالشهرةأولى من إهماله، وإعمال 

م 72/1/7185: م بتاريخ851/7185: فأصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
م 814/7185: بنقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية املنعقدة مؤقتا يف نابلس رقم
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الدعوى  م املتضمن فسخ حكم احملكمة االبتدائية الشرعية الصادر يف2/2/7185: بتاريخ
التفريق للنزاع والشقاق لعدم : ى اليت موضوعهام، واحلكم  برد الدعو 752/7183: أساس

للنزاع والشقاق، وإمنا جاء تضمني الوكالة اليت أبرزت يف هذه الدعوى إقامة دعوى تفريق 
من أجل املرافعة يف كل ما ي أو علي من الدعاوى اليت تكونت أو : )...الوكالة النص  يف

 (.ستكون

مة ممن ال ميلك تقدميها، وعنوان تكون مقدعوى مقدمة من احملامية، فوحيث إن الئحة الد
 .الوكالة خاص ومضموهنا عام مما يبطلها

كمة عليها يف ثبوت الدعوى، وكان ادة املستمعة يف الدعوى مساعية واعتمدت احملهوالش
حكام النزاع تسإعالن اعليها إعمال تعميم قاضي القضاة بثبوت النزاع والشقاق بالشهرة، و 

 .والشقاق

ية يف الصادرة عن القنصلية العامة الفلسطينوى نص الوكالة املربزة يف هذه الدع وبالرجوع إىل
جبميع  ة فيما يتعلق بالقضايا الشرعية وهو لفظ عام، فعم الدخول صاديب، فإهنا وكالة خ

عها يتعلق باحملاكم الشرعية، وتشمل الدعاوى من املوكلة وزوجها املدعى ضو القضايا ومو 
القضايا اليت هلا أو عليها من الدعاوى وإعمال الكالم أوىل من  عليه، حيث مشلت مجيع

 .إمهاله
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مبوجب التعميم، وحلفت  لبينة بناء على السلطة التقديريةوثبوت النزاع والشقاق بعدم مساع ا
املدعى عليه الذي أعطي مدة  املدعية اليمني الشرعية على عدم تنفيذ اإلنذار الذي وجه إىل

 .اإلنذار، وبذلك يكون قرار حمكمة االستئناف الشرعية خمالف للقانونثالثني يوما لتنفيذ 

 :األحكام التي لها صفة االستعجال [35]

من نظام احملكمة العليا " 88"األحكام اليت هلا صفة االستعجال املنصوص عليها يف املادة 
، الشرعيئيس اجمللس األعلى للقضاء اإلذن من قاضي القضاة ر  اشرتطتالشرعية اليت 

بعد  إالملطعون ضده، ال يقبل الطعن فيها وتقدمي كفالة مالية عدلية مطلقة بضمان حق ا
 .أخذ اإلذن والكافلة

وعنونة الئحة الطعن باسم رئيس احملكمة العليا الشرعية أو باسم احملكمة العليا الشرعية، فإذا 
 .مل تعنون يرد الطعن

م بنقض 74/88/7185: م بتاريخ825/7185: مقر فأصدرت احملكمة العليا الشرعية 
م املتضمن 3/81/7185: م بتاريخ725/7185: قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم

تصديق احلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية الشرعية يف رام اهلل والبرية وذلك برد الطعن 
اشرتاط اإلذن ): تمنمن نظام احملكمة العليا الشرعية اليت تض" 88"م املادة خلالفته ألحكا

ة عدلية مطلقة ي، رئيس اجمللس األعلى للقضاء الشرعي، وتقدمي كفالة مالمن قاضي القضاة
من نظام " 87"بضمان حق املطعون ضده عند تقدمي الطعون وخمالفة الطعن ألحكام املادة 
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عية، كمة العليا الشر عنونة الئحة الطعن باسم رئيس احملاحملكمة العليا الشرعية اليت اشرتطت 
 .أو باسم احملكمة العليا الشرعية، وإذا مل تعنون يرد الطعن

  :نيابة األحوال الشخصية [36]

تنظيم  هي دائرة مستحدثة من دوائر احملاكم الشرعية، ومن وظيفتها نيابة األحوال الشخصية
اضرها معتربة وهي قات اليت ينبين عليها التقدم بدعوى احلق العام الشرعي، وإن حميالتحق

 .من أجله بينة قطعية ملا نظمت

م 83/87/7185: م بتاريخ811/7185: عية قرارها رقمأصدرت احملكمة العليا الشر 
: حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف اخلليل الذي حيمل الرقم بنقض قرار

 م املتضمن اعتبار احملاضر املنظمة من دائرة نيابة6/81/7185: م بتاريخ766/7185
احلق يف  حمضرا رمسيا لعدم وجود قانون يعطي النيابة األحوال الشخصية ورقة عرفية وليست

بينة إلثبات قبلت حمضر ضبط النيابة واعتربته تنظيم حماضر، وكانت احملكمة االبتدائية قد 
 .صدور الطالق

دوائر احملاكم ة دائرة مستحدثة من يفاعتربت احملكمة العليا الشرعية أن نيابة األحوال الشخص
دم بدعوى احلق العام التق اليت ينبين عليها الشرعية، ومن وظيفتها تنظيم التحقيقات

 .نظمت من أجله ملا قاطعةحماضرها معتربة، وهي بينة  الشرعي، وإن



59  

 

 توصية  م 1/7/7186: بتاريخم 8/7186: وقد أصدر املكتب الفين مبوجب احملضر رقم
ثة من دوائر احملاكم الشرعية من وظيفتها كدائرة مستحدابة األحوال الشخصية  باعتبار ني

إخل ما جاء يف هذه ...تنظيم التحقيقات اليت ينبين عليها التقدم بدعوى النيابة من عدمه
م الذي تضمن حتويل كافة القضايا 35/7185: التوصية اليت مبوجبها صدر التعميم رقم

: ال الشخصية  حسب األصول وتارخيهاملتعلقة باسم احلق العام الشرعي إىل نيابة األحو 
 .م1/87/7185

 :الوقفسداد دين  [37]

ل ذمة الواقف، فيقتضي حصر تركة ف إمنا يكون من ريع الوقف النشغاسداد دين الواق
ان له الرتكة، إن ك هنقولة وغري املنقولة لدفع احلقوق املرتتبة على هذالواقف من األموال امل

، فسداد الدين إمنا يكون من من ريع الوقف، فإن مل يكن تركةه تركة لسداد الدين قبل سداد
 .ريع الوقف

م 72/87/7185: م بتاريخ816/7185: رقم قرارهافأصدرت احملكمة العليا الشرعية 
م 86/88/7185: م بتاريخ413/7185: ناف الشرعية رقمئتسبنقض قرار حمكم اال

اهلل البرية الصادر يف الدعوى  امالشرعية يف ر تصديق حكم احملكمة االبتدائية املتضمن 
رعية ق الذي رمسته احملكمة العليا الشم ملخالفة احملكمة االبتدائية الطري573/7185: أساس

ر تركة الواقف املنقولة وغري صحب: م72/5/7183: م بتاريخ21/7183: بقرارها رقم
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الناتج عن املنقولة لدفع احلقوق املرتتبة من هذه الرتكة، وإن مل يكن تركة فمن ريع الوقف 
، وبيع جزء من العقار املوقوف إن كان ذلك ممكنا يف حال عدم وجود تركة للواقف استثماره

أو ريع للوقف، وإذا كان عقار الوقف غري قابل للقسمة يلجأ إىل إبطال حجة الوقف ليتم 
 .همقالعقار ليسرتد أصحاب احلقوق حقو  التصرف يف

واعتربت هذه احملكمة الوقف صحيحا لكنه مرهون النشغال ذمة الواقف ال عني الوقف، 
ي فيقتض. يف حجة الوقف من ريع القف الدين مبقتضى شرط الواقف حسبما جاء وسداد

 .بيان الريع منذ وفاة الواقف وحىت اآلن

احلسي على العقار املوقوف بوجود  الكشفبإجراء  قوم احملكمة بنفسهاا يتطلب أن توهذ
دات خوالته من متويل الوقف وأين إيراواملتويل واالستيضاح عن العقار ومستغالته ومد اخلرباء
 .الوقف

ثيل الوقف وتقدمي تقرير عنه إلقرار املتولني على الوقف يتوىل تموتعيني قائمقام متويل للوقف ل
يات وواجبات املتويل يف احلفاظ على الوقف، وحيث إن بدعوى الطاعن وهذا خمالف ملقتض

وال الشخصية للمخاصمة لتعلق حق اهلل تعاىل ف خرييا فيقتضي ادخال نيابة األحمآل الوق
وجبه مت الرهن جيب إثباته حسب القانون لوقف، وإن الدين املدعى به الذي مبيف هذا ا

 .املعمول به يف احملاكم الشرعية خبصوص إثبات الدين



61  

 

من قانون أصول  02تضمين مذكرة الحضور للدعاوى التي تضمنتها المادة  [38]
م بأن للمدعى عليه الحق في تقديم الئحة جوابية 20/0959: المحاكمات الشرعية رقم

 .فيد ال تجوز، فهي شهادة الفرع لألصلحخالل عشرة أيام من تاريخ تبليغه وشهادة ال

م 48/87/7185: م بتاريخ816/7185: فأصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
ليل الذي حيمل القدس املنعقدة مؤقتا يف اخلمن نقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية املتض
م املتضمن تصديق حكم احملكمة 87/88/7185: م بتاريخ751/7185: الرقم

م 86/1/7185: بتاريخم 466/7185: االبتدائية الشرعية يف بيت حلم دعوى أساس
من قانون أصول احملاكمات الشرعية بأن للمدعى  84ملخالفة هذا القرار ألحكام املادة 

يغه وشهادة الشاهد احلفيد تاريخ تبل أيام من عليه احلق يف تقدمي الئحة جوابية خالل عشرة
ان عليها سؤال طريف من اجمللة، وك" 211"للمدعية نعمة غري معتربة سندا ألحكام املادة 

 .الدعوى عن شهادة الطبيب املؤيدة لتقريره مل تعط هذا احلق ألي من طريف الدعوى

: م الذي ورد فيه48/87/7185: م بتاريخ812/7185: وهو ما ورد يف القرار رقم
من قانون أصول احملاكمات " 51"من املادة " أ"باإلضافة إىل ما ذكر بإعمال الفقرة 

تعيني وصي ب املدعي وال تؤجل الدعوى إال إذا وجد موجب للتأجيل و الشرعية عند تغي
دعى عليه قبل التحقق من وجود أب أو جد للمدعى عليه أو مؤقت للمخاصمة عن امل

 .وصي من قبلهما خمالف للقانون
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 م48/87/7185: م بتاريخ812/7185: فأصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
 .م ملا ذكر7185//723: رعية رقمبنقض قرار حمكمة االستئناف الش

 :النداء على المدعى عليه [39]

النداء على املدعى عليه حق مشروع ليتمكن من تقدمي دفاعه حتقيقا للعدالة، فأصدرت 
م املتضمن 48/87/7185: م بتاريخ811/7185: احلكمة العليا الشرعية قرارها رقم

: م بتاريخ727/7185: يف نابلس رقم مؤقتا ناف الشرعية املنعقدةاالستئنقض قرار حمكمة 
رية  تدائية الشرعية يف رام اهلل والبم املتضمن فسخ حكم احملكمة االب71/81/7185

م النداء على من قررت احملكمة حماكمته غيابيا 256/7185: الصادر يف الدعوى  أساس
تقدمي دفاعه املشروع حتققا للعدالة وعدم ن من مكيف كل جلسة من جلسات احملاكمة ليت

 .النداء عليه خمالف للقانون

 :محل اإلقامة [21]

ا مل يطعن بطعن اهلوية الشخصية إثبات شخصية حاملها، وبينة على إثبات حمل اإلقامة م
 .امة غري الذي ذكر يف اهلويةصحيح يثبت حمل إق

م املتضمن 78/8/7186: تاريخم ب4/7186: شرعية قرارها رقملأصدت احملكمة العليا ا
: م بتاريخ716/7185:يف رام اهلل رقم مؤقتا نقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية املنعقدة

شرعية يف رام اهلل والبرية لية اتضمن تصديق حكم احملكمة االبتدائم امل76/81/7185
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 :إعادة حماكمة يف الدعوى أساس: عهاو م وموض737/7185: الصادر يف الدعوى أساس
 مكان اإلقامة فيها على إثبات حملم املتضمن اعتبار اهلوية الشخصية و 411/7188

ن وحمل اإلقامة ما مل يطعن فيها او حاملها، وهي إثبات العناإلقامة اليت هي إثبات شخصية 
: رقم ربطعن صحيح يثبت حمل إقامة غري الذي ذكر فيها، وهو ما تضمنته القرا

 .م78/8/7186: م بتاريخ3/7185

 :م عن القاصرينصاتعيين من يخ [20]

ادر احملكمة أن تب قاصرين إذا كانت الدعوى تتعلق حبقوقهم، الم عن الصاجيب تعيني من خي
ها، لعدم احلضور، وإن مثل هذه الدعاوى ال تسقط وعليها إىل رد الدعوى أو إسقاط

حفاظا  عيادتكليف نيابة األحوال الشخصية باملخاصمة يف هذه الدعوى شخصا ثالثا م
: رعية رقمن أصول احملاكمات الشو من قان 37مال املادة على حقوق القاصرين وإع

والنصوص اليت ها معلال ومسببا متضمنا أسباب احلكم وعلله ار ر م، وأن تصدر ق48/8151
 .استند إليها القاضي يف حكمه بشكل واضح وجلي

م بنقض 78/8/7186 :م بتاريخ5/7186: فأصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
م املتضمن 1/88/7185: م بتاريخ711/7185: قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم

: تصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية يف رام اهلل والبرية الصادر يف الدعوى أساس
مة و م لعدم تعيني من خياصم عن القاصرين يف هذه الدعوى لصحة اخلص8732/7185



64  

 

يشرتط تعيني من خياصم : اجمللة من 8634و 8681و 8681: وادفيها عمال أحكام امل
دخال نيابة األحوال يف هذه الدعوى بتعيني وصي مؤقت وإعن القاصرين لتعلق حقهم 

الشخصية، وكون املدعى به معلوما علما تاما نافيا لكل جهالة، واملعلومية تكون بالوضوح 
ن صحتها، ويرتفع التناقض بإمكان مساع الدعوى ومتناقض مانع من وعدم التناقض، وال

 .من اجمللة 8657و 8632و 8682: دالكالمني وفقا ملا نصت عليه املواالتوفيق بني 

وكان بإمكان احملكمة أن تكلف الطاعن توضيح الدعوى وإزالة التناقض عمال بأحكام املادة 
احملاكمات الشرعية اليت استندت إليها احملكمة يف قرارها، ومل تعملها  أصولمن قانون " 37"

إىل رد الدعوى وقبل  أن تبادر تعلق حبق القاصرين الحتقيقا للعدالة، وال سيما أن الدعوى ت
سقاطها لعدم احلضور، وإن مثل هذه الدعاوى ال تسقط لتعلقها حبق ذلك قامت بإ

تكلف نيابة األحوال الشخصية دم احلضور يف حالة عذي يوازي احلق العام، و القاصرين ال
باملخاصمة يف الدعوى شخصا ثالثا مدعيا حفاظا على حقوق القاصرين، وكان على 

، وأن تصدر شرعيةلنون أصول احملاكمات امن قا"  37"تدائية إعمال املادة احملكمة االب
ستندت إليها يف احلكم قرارها معلال ومسببا متضمنا أسباب احلكم وعلله والنصوص اليت ا

 .وجلي بشكل واضح
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الطعن في الصادرة عن المحكمة العليا الشرعية قطعية، وال يقبل  راتراالق [23]
 :أحكامها

 م برد73/7/7186: م بتاريخ78/7186: رقم قرارهاشرعية لأصدرت احملكمة العليا ا
: الطعن املقدم من الطاعن على قرار حمكمة االستئناف الشرعية املنعقدة مؤقتا يف نابلس رقم

م املتضمن تصديق حكم احملكمة االبتدائية 84/1/7187: م بتاريخ711/7187
م 84/6/71817: م بتاريخ346/7187: الشرعية يف نابلس يف الدعوى أساس

 .شرعيةلده من احملكمة العليا االكتساب القرار الطعني الدرجة القطعية بتأيي

لذين مها صاحبا اإلجياب والقبول، ليس جني الو الذي أجرى عقد الزواج للز املأذون  [22]
طرفا يف العقد، بل هو شاهد على فعل غريه، وليس شاهدا على فعله، فأصدرت احملكمة 

 م بنقض قرار حمكمة73/7/7186: م بتاريخ77/7186: العليا الشرعية قرارها رقم
: م بتاريخ81/7186: االستئناف الشرعية املنعقدة مؤقتا يف نابلس الذي حيمل الرقم

م املتضمن فسخ حكم احملكمة االبتدائية الشرعية يف نابلس الغربية الصادر 86/8/7186
م املتضمن رد دعوى املدعية 6/88/7185: م بتاريخ8417/7185: يف الدعوى أساس

ما املستأنف واملستأنف عليها هعقد زواج املدعى عليباسم احلق العام الشرعي طلب فسخ 
 .اب صحة العقد، وإن العقد جرى وفق الشرع واألصولببدعوى فساده لعدم توفر أس
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سه غري مقبول، ولكن اعتبار إن اعتبار املأذون الذي أجرى العقد شاهدا على فعل نف
املأذون شاهد على جراء العقد ليس صحيا، فالشرعي شاهدا على فعل نفسه عد إ ناملأذو 

صاحب القبول، وال ميثل أي  نفسه، فهو ليس صاحب اإلجياب وال فعل غريه، ال فعل 
 .ره يف حمل العقدثإرادة من إراديت العقد الذي يعرف بأنه التقاء إرادتني على وجه يثبت أ

والزوجان مها صاحبا اإلجياب والقبول، املأذون ليس طرفا يف صحة العقد شرعا، وإمنا 
صر دوره يف التوثيق فقط، بدليل صحة العقد الذي جرى من قبل الزوجني نفسيهما بال ينح

 .مأذون

د شاهدي العقد عندها ميكن الوكيل يف إجراء العقد هو أح كانلو  والصورة ختتلف فيما 
القول أن شهادة الوكيل غري مقبولة؛ ألنه يشهد على فعل نفسه لغريه، إذ اإلجياب أو القبول 

د الذي باشره بنفسه وكيال، وقد ذكر علي حيدر قعوشهادته مكملة لصحة الصادر عنه، 
ال تعترب شهادة أحد على فعله حىت ال يتضح : )اليت نصت"  8213"يف شرح اجمللة للمادة 

عزل على إقرار وقع يف حضوره فتقبل شهادته؛ ألن ولو شهد القاضي بعد ال....املقال به
 (.ل املقراإلقرار ليس فعل القاضي بل هو فع

 :النزاع والشقاق[ 24]

والشقاق يكون بإحدى الطرق  تثبت القاضي من وجود النزاع والشقاق العتماد شهرة النزاع
 :كرهااآليت ذ 
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 .وجود خصومات بني الزوجني أنتجت دعاوى لدى احملاكم على اختالف أنواعها.8

 .ةمنها بالنتيج سري ، وورود مشروحاتمراجعات دائرة اإلرشاد واإلصالح األ. 7

 .شيوع النزاع والشقاق بنني أهل احمللة وشهرته. 4

 .تدخل املصلحني حلل اخلالف بني الطرفني دون فائدة. 3

 .اإلقرار  أو ةبالبين وجود وقائع مادية. 5

أن القناعة قد تشكل من بعض ما ذكر وليس بالضرورة اجتماع النقاط  مالحظة مع
بعضها من خالل تقدير اهليئة احلاكمة لظروف الدعوى،  املذكورة، فقد تتحقق القناعة من

 .وهو ما يعرض أمامها من وقائع وبينات

ة توصلهما إىل تقدير نسبة اإلساءة، وهي من األمور املنوطة مان عن كيفيوال يسأل احلك
اب النزاع والشقاق إمنا يكون مع بما، وال رقابة للمحكمة عليهما يف ذلك، وحبث أسهب

 إن احتاجا لبحث األمر نيملزوجني فمسألة راجعة لتقدير احلكنفسيهما، أما غري ا الزوجني
اب النزاع والشقاق مع غري الزوجني، وكيفية حبث أسباب بببحث أسمعهم، وليسا ملزمني 

 كلإذا رأيا أن ذ بأي طرف نيملحكمني، وال مانع من انفراد احلكالنزاع والشقاق راجعة ل
عليهما يف اجللسات الالزمة لبحث اخلالف بني وال سلطان  يدعم عملهما يف الدعوى،
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فإهنا كافية يف تكوين القناعة مبا  ،الزوجني، مع مالحظة اإلقرارات الواردة يف حماضر التحقيق
 .توصل إليه احلكمان يف قرارمها

م 71/7/7186: اريخم بت76/7186: لذلك أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
يف اخلليل  مؤقتا دم من الطاعن على قرار حمكمة االستئناف الشرعية املنعقدةملقبرد الطعن ا

م املتضمن تصديق حكم 6/81/7185: تاريخم 775/7185: الذي حيمل الرقم
، وإنه ليس شرطا م27/7185: يت حلم يف الدعوى أساساحملكمة االبتدائية الشرعية يف ب

ليها املستحكم بني الزوجني لالعتماد ع وجود واقعة مادية شكلت سببا للنزاع والشقاق
 دون احلاجة إىلوشهرته بني الناس يكون كافيا لثبوته  تهضافوحدها يف التثبت، بل إن است

الوضوح إذا اقتصر ط نية، ومنها الوضوح وإمنا يشرت فيها مجيع الشروط القانو توفر قائع لتو 
م 72/7186: يف القرار رقم داالدعاء على الواقعة املادية املدعى هبا فقط، وهو ما ور 

 .م4/2/7186: م بتاريخ15/7186: م والقرار رقم71/7/7186: تاريخب

احملكوم به ما مل  ءشيتج به وال حيوز قوة الكم األجنيب ال حياحل :نبيالحكم األج[ 25]
 .يكس بالصيغة التنفيذية

برد  م2/4/7186: م بتاريخ47/7186: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
يف اخلليل الذي حيمل  مؤقتا الطعن املتعلق مبا ورد يف قرار حمكمة االستئناف الشرعية املنعقدة

صادر عن حمكمة م من أن حكم التفريق ال3/88/7185 :م بتاريخ722/7185: الرقم
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العدم لعدم إكسائه  التفريق للنزاع والشقاق يف حكم: القدس الشرعية الغربية وموضوعه
االستئناف الشرعية هبذا ختصة، وتأييد قرار حمكمة ذية من اجلهات املالصيغة التنفي
ت خبصوص الدفوع ة الدعوى ملصدرها إلتمام اإلجراءاوافقته للقانون، وإعاداخلصوص مل

 .الواردة على اإلخبار وتضمني الطاعن الرسوم واملصاريف القانونية

من حمكمة القدس الشرعية  فقد استصدرت املطعون ضدها حكما بالتفريق للنزاع والشقاق
 .م3/7/7111: م بتاريخ54/7112: لسلطات االحتالل يف الدعوى إدارياالغربية التابعة 

الواردة يف ذلك  لألسبابالنقض الفلسطينية طلب إكسائه الصيغة التنفيذية  ةردت حمكم
 .القرار

يذية بدعوى زيادة نفقة للنفقة بناء على عدم إكسائه الصيغة التنفطعون ضدها تقدمت امل
احلكم  م لدى حمكمة اخلليل الشرعية وصدر86/7116: احملكوم هبا يف الدعوى أساس

ن هذه الدعوى زيادة النفقة الغاية للمطعون ضدها النتهاء العالقة بزيادة النفقة اليت مل تك
 .نزاع الشقاقبائنة بينونة صغرى لل حدةجها بصدور احلكم بينهما بطلقة وابينها وبني زو 

طرح احلكم لدى احملاكم النظامية إلكسائه الصيغة التنفيذية لغايات احلصول على قامت ب
: ت الدعوى مبوجب قرار حمكمة النقضض الطلب وردوقها املرتتبة على ذلك احلكم، فرفحق

 .م ملا ورد فيه2/7/7184: م بتاريخ166/7188
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احملاكم اليت  نإكساء احلكم الصادر ععدم  ىوهذا يعين أن القضاء يف فلسطني استقر عل
قاعدة املعاملة باملثل، والسؤال الذي يرد تتبع إداريا سلطات االحتالل الصيغة التنفيذية على 

ل  فلسطني، وهليه وال حيمل الصيغة التنفيذية يفما مصري احلكم األجنيب الذي ال يصادق ع
 ة األمر املقضي ويرتب آثارا؟يكون حجة وحيوز قو 

تقر عليه الفقه والقضاء بأن احلكم األجنيب ال حيتج به وال حيوز قوة الشيء املكوم به مما اس
ما مل يكس بالصيغة التنفيذية وهو ما استقر عليه العمل يف هذه احملكمة كمبدأ قانوين 

 .وصدر به عدة قرارات

ضدها الوارد وبالرجوع إىل قرار حمكمة القدس الشرعية الغربية بالتفريق بني الطاعن واملطعون 
قوة  حيوز ال لعدم إكسائه بالصيغة التنفيذيةالقرار، فإن رد الدعوى  ذكره يف مقدمة هذا

ثر بغض النظر عن مضمونه، مما جيعل الزوجية بني الطاعن األمر املقضي، وال يرتب أي أ
من قبلها على حكم النفقة  واملطعون ضدها حبكم القائمة وهذا جيعل دعوى زيادة النفقة

م موافق ألحكام القانون نظرا الستمرار قيام الزوجية 86/7186يف الدعوى  م هباكو احمل
بينهما، وهذا جيعل قرار حمكمة االستئناف الشرعية هبذا اخلصوص صحيح موافق ألحكام 

هذه احملكمة وتقرر  القانون، وإن ما ورد خبصوص ذلك من أسباب يف الئحة الطعن ال تقرها
 .ردها لعدم ورودها
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ضرب للنظر يف التبليغ إمنا يكون للموعد الذي  :تبليغ موعد النظر في الدعوى[ 26]
أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها ف .ل موعد النظر ال اعتبار لهالدعوى وكل تبليغ قب

الشرعية  م بنقض قرار حمكمة االستئناف48/4/7186: م بتاريخ44/7186: رقم
م لقيام حمضر احملكمة 8/7/7186: م بتاريخ84/7186: يل رقماملنعقدة مؤقتا يف اخلل

م قبل موعد رؤية الدعوى يف املوعد 77/88/7185: اء التبليغ للمدعى عليها بتاريخر بإج
: للنظر فيها وهذا خمالف لقواعد التبليغ وهو ما تضمنه القرار رقم الذي ضرب

 .م75/5/7186: م بتاريخ66/7186

اللذين استمعت إليهما احملكمة باخللوة ملزم له، هدين اشإقرار املدعي أمام ال [27]
م بتأييد 48/4/7186: م بتاريخ43/7186: فأصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم

م 6/7186: حمكمة االستئناف الشرعية املنعقدة مؤقتا يف اخلليل الذي حيمل الرقم رقرا
ة الصادر يف الدعوى يضمن تصديق حكم احملكمة االبتدائم املت84/8/7186: بتاريخ
م الذي تضمن احلكم بكامل التوابع للمطعون ضدها لثبوت اخللوة 132/7185: أساس

استمعت إليهما احملكمة يف دعوى طلب  نبينهما بإقرار املدعي الطاعن أمام الشاهدين اللذي
 .التوابع
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تقديم االستئناف وكان على  الوكالة ال يملك المحامي إذا عزل نفسه عن[ 28]
ال أن تستمر في السير في الدعوى  بليغ العزل إلى الموكل حسب األصول،تحكمة الم

 .بمواجهة المحامي الوكيل الذي عزل نفسه

م بتأييد 82/3/7186: م بتاريخ42/7186: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
م 52/786: ي حيمل الرقمذاهلل ال ا يف رامتقة االستئناف الشرعية املنعقدة مؤ قرار حمكم

املستأنف حلكم احملكمة  شكال املقدم من االستئنافاملتضمن رد م 1/7/7186: بتاريخ
للقانون  االستئنافم ملخالفة 8811/7185: االبتدائية الشرعية الصادر يف الدعوى أساس

ك يكون الة، وبذلن احملامي الذي عزل نفسه عن الوكحيث إن هذا االستئناف قدم م
تقدميه، وكان على احملكمة االبتدائية عندما عزل الوكيل نفسه  ناف قدم ممن ال ميلكاالستئ

ن أن تبلغ العزل إىل املوكل وبعد تبليغه العزل حسب األصول إجراء اإلجياب الشرعي ال أ
 .تمر مبواجهة الوكيل احملامي املعزولتس

فأصدرت : للوكالة ما مل يستوف رمسها املقررال اعتبار  :الوكالة استيفاء رسم[ 29]
م برد الطعن املقدم 82/3/7186: م بتاريخ41/7186: قماحملكمة العليا الشرعية قرارها ر 

اعن ضد املطعون ضدها املتضمن الطعن يف القرار االستئنايف الصادر عن حمكمة من الط
م املتضمن رد 5/8/7186: م بتاريخ44/7186 :االستئناف الشرعية الذي حيمل الرقم

: ص حكم احملكمة االبتدائية الشرعية يف الدعوى أساسو االستئناف شكال خبص
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حضانة صغار؛ لعدم استيفاء رسم الوكالة اليت ال اعتبار هلا إذا : عهاو م وموض864/7185
 .مل يستوف رمسها وبذلك يكون قدم ممن ال ميلك تقدميه

لخصم الحقيقي، وال تكون إال من خالل دعوى النسب ال تقام إال بمواجهة ا[ 41]
دعوى حق أو مال، والخصم في هذه الدعوى وارث أو غريم للميت وهو من له حق 

 .على الميت

م بنقض 81/3/7186: م بتاريخ41/7186: لشرعية قرارها رقماحملكمة العليا اأصدرت 
م 718/7185: قمشرعية املنعقدة مؤقتا يف اخلليل الذي حيمل الر قرار حمكمة االستئناف ال

حكم احملكمة االبتدائية الشرعية الصادر يف  تصديق املتضمنم 71/87/7185: بتاريخ
م عن حمكمة بيت حلم الشرعية؛ ألن  دعوى النسب ال تقام 451/7185: الدعوى أساس

إال مبواجهة اخلصم احلقيقي وال تكون إال من خالل دعوى حق أو مال، واخلصم يف هذه 
حق على امليت، ويكون ضمن دعوى، وكان على  مي للميت وهو من لهالدعوى وارث أو غر 

ستحقاق واختاذها ااحملكمة االبتدائية الشرعية اعتبار دعوى املهر املؤجل على الرتكة دعوى 
 .سبنإلثبات ال اأساس

 :تنظيم الوكالة[ 40]

غريه إذا أعطي ل توكيل ك  الوكالة املنظمة لدى جهة خمولة بتنظيم الوكاالت فللوكيل الذي وم 
 .هذا احلق
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م بنقض 81/3/7186: م بتاريخ31/7186: يا الشرعية قرارها رقملاحملكمة الع فأصدرت
م 48/7186: قرار حمكمة االستئناف الشرعية املنعقدة مؤقتا يف اخلليل الذي حيمل الرقم

رد االستئناف املقدم من املستأنف للحكم الصادر يف  املتضمنم 2/7/7186: بتاريخ
ملستأنف استند يف الوكالة إىل الوكالة وكيل ام شكال؛ ألن ال361/7185: عوى أساسالد

م اليت وكل مبوجبها ابنته اليت وكلت 71/87/7185: تاريخ 83/42/724: العامة رقم
اليت وكل فيها املستأنف والده لكي تثبت صفة احملامي املذكور  ياحملامي، ومل يربز احملام

لدى  لتوكيل من املوكل إىل الوكيل الذي وكل احملامي املذكور جرىوصحة خماصمته، ومبا أن ا
مؤسسة  التوكيل نظمت لدى لوكاالت، والوكالة اليت مت مبوجبسسة رمسية وظيفتها تنظيم امؤ 

وجب من املوكل األول توكيل احملامي مبرمسية، وصدقت حسب األصول، فالتوكيل الذي وكل 
 .حية يف تنظيم الوكاالتية صاحبة صالدقة من جهة رمسالوكالة املنظمة واملص

 : م الدعوى ال قيمة وال اعتبار لهيالتبليغ قبل تقد[ 43]

: م بتاريخ34/7186م و37/7186: احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم فأصدرت
م نقض قرار 7/5/7186: م بتاريخ37/7186: م حيث تضمن القرار رقم7/5/7186

م املنعقدة مؤقتا يف 3/7/7186: م بتاريخ71/78186: ية رقماالستئناف الشرعحمكمة 
: من تصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية يف طولكرم يف الدعوى أساسضنابلس املت

م حلصول التبليغ قبل تقدمي الئحة الدعوى، 72/87/7185: م  بتاريخ8864/7185
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: م وجرى التبليغ بتاريخ73/88/7185: حيث إن الدعوى قدمت بتاريخ
/: م ، وإن ورثة الدعوة كتبت قبل تقدمي الدعوى بعشرة أيام بتاريخ77/88/7185
 .م83/88/7185

شرعية هي األحكام القطعية لالمحكمة العليا ا ىكام التي ترفع وجوبا إلاألح[ 42]
 :من نظام المحكمة العليا الشرعية" 9"التي تضمنتها المادة 

م املتضمن 7/5/7186: م بتاريخ35/7186: قمحملكمة العليا الشرعية قرارها ر أصدرت ا
: م بتاريخ75/7186: نقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية املنعقدة مؤقتا يف نابلس رقم

حكم احملكمة االبتدائية الشرعية يف جنني بإعادة الدعوى  م املتضمن فسخ4/7/7186
كمة، وال يرفع للنظر فيها من جديد  قرار غري قطعي، فال خيضع للتدقيق من قبل هذه احمل

ى مبقتض إليها وجوبا، فاألحكام اليت ترفع إىل احملكمة العليا الشرعية هي األحكام القطعية
 .من نظام احملكمة العليا الشرعية" 1"أحكام املادة 

شرعية إال من محام مزاول لمهنة لبل الطعن أمام المحكمة العليا اقال ي[ 44]
 :المحاماة الشرعية، ومضى عليه خمس سنوات

برد  م4/5/7186: م بتاريخ32/7186: رقمقرارها  احملكمة العليا الشرعية أصدرت
: م بتاريخ51/7186: الطعن املقدم من الطاعنة على القرار االستئنايف رقم

رعية الصادر يف الدعوى فسخ حكم احملكمة االبتدائية الش م املتضمن73/7/7186
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من نظام احملكمة العليا " 83"املادة م لعدم تقيد الطاعنة بأحكام 8111/7185: أساس
الشرعية بأن يكون الطعن من خالل حمام مضى عليه مخس سنوات، وهو ما تضمنه القرار 

: م، بتاريخ813/7186: م والقرار رقم88/5/7186: م بتاريخ51/7186: رقم
 .م73/1/7186: م بتاريخ816/7186: م، والقرار رقم1/1/7186

 :اعتماد شهادة الشاهد[ 45]

 .يالتعريف الشرعالعتماد شهادة الشاهد جيب أن يعرف  باملدعي واملدعى عليه 

م 4/5/71866: م بتاريخ58/7186: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
: لشرعية املنعقدة مؤقتا يف نابلس الذي حيمل الرقمتضمن نقض قرار حمكمة االستئناف اامل

ن تصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية م املتضم77/7/7186: م بتاريخ58/7186
م لعدم تعريف الشاهدين باملدعي 8786/7185: يف طولكرم الصادر يف الدعوى أساس

من قانون أصول احملاكمات  62واملدعى عليه التعريف الشرعي، خالفا ألحكام املادة 
 .من اجمللة 8682الشرعية املنوه به املادة 
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الدعاوى معجلة التنفيذ كالنفقة والحضانة الواردة في األحكام الصادرة في [ 46]
من نظام المحكمة العليا الشرعية ال يقبل الطعن فيها إال بعدم تقديم  " 00"المادة 

 .كفالة مالية لضمان حق المطعون ضده

م برد 88/5/7186: م بتاريخ51/7186: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
: على قرار حمكمة االستئناف الشرعية الذي حيمل الرقم الطعن املقدم من الطاعن

املتضمن تصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية م 81/7/7186: م بتاريخ65/7186
من نظام " 88"م ملخالفة الكفالة ملا ورد يف املادة 716/7185: أساس ىيف الدعو 

 .احملكمة العليا الشرعية

لم، فيسأل عما إذا كان يرضى بالسير في إذا كان أحد طرفي الدعوى غير مس[ 47]
 .الدعوى أمام المحاكم الشرعية

م 88/5/7186: م بتاريخ61/7186: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
: الرقم لمم اهلل الذي حيدة مؤقتا يف راحمكمة االستئناف الشرعية املنعق املتضمن تأييد قرار

: م املتضمن تصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية الصادر يف الدعوى أساس15/7186
م املتضمن رد الدعوى لعدم االختصاص الوظيفي لتعلق الدعوى بإبطال 8553/7185

من املادة " 85"وإلغاء حجة وقف أحد أطرافها غائب وغري مسلم عمال بأحكام الفقرة 
حيث إن املدعى عله غائب ومل تسأل املنوه به؛ مات الشرعية ون أصول احملاكانمن ق" 7"
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نظر هذه الدعوى لدى احملاكم الشرعية وهذا  كان يرضى ويوافق على املدعى عليه عما إذا
 .جيعل عنصرا من عناصر سالمة السري يف هذه الدعوى من قبل احملكمة مفقودا 

 :إجراء عقد الزواج من قبل المتخلف عقليا[ 48]

الزواج بنفسه ال يعترب قرينة على سالمة عقله، وإجراء ملتخلف عقليا على إجراء عقد اإقدام 
عقد زواجه إمنا يكون بإذن القاضي بعد التحقق من أن مصلحته متحققة يف ذلك، والذي 

 .يتوىل إجراءه هو من يرعى شؤونه وليا أو وصيا

م بنقض 75/5/7186: بتاريخم 64/7186: رقم قرارهافأصدرت احملكمة العليا الشرعية 
: م بتاريخ61/7186: الذي حيمل الرقم نابلسقرار حمكمة االستئناف الشرعية املنعقدة يف 

م املتضمن فسخ حكم احملكمة االبتدائية الشرعية يف نابلس الغربية الصادر يف 7/4/7186
اج لزو أن املدى عليه متخلف عقليا وإجراؤه عقد ا كم وذل8347/7185: الدعوى أساس

نفسه ال يعترب قرينة على سالمة عقله، وعدم حصول اإلذن من القاضي بإجراء عقد زواجه ب
وتقرير  ة عقل املدعى عليهوإجراؤه من قبل الذي أجرى العقد ال يعترب دليال على سالم

يب أثبت أنه غري مؤهل إلجراء العقود وحيتاج إىل من يقوم مقامه وينوب عنه يف إجراء الطب
 .وهو فاقد األهلية اليت تؤهله إلجراء عقد الزواج وميثله عقد الزواج،
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 الحكم   ن حاضرا جلسات الحكم  ى عليه الذي لم يكعجوب تبليغ المدو [ 49]
 .امن حقه المشروع اعتراضا واستئنافليتمكن 

م برد 76/5/7186: يخم بتار 61/7186: رقم اهر احملكمة العليا الشرعية قراأصدرت 
ناف الشرعية املنعقدة تئعلى قرار حمكمة االس من الطاعنة ضد املطعون ضده الطعن املقدم

تئناف شكال، املقدم من م املتضمن رد االس71/7186: الرقمتا يف نابلس الذي حيمل مؤق
الغربية يف الدعوى  نابلساحلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية الشرعية يف  الطاعنة على

وى ملصدرها إلجراء التبليغ للمدعى عليه وذلك أن م بإعادة الدع714/7185: أساس
املدعى عليه مل حيكم عليه بشيء، وليس من مصلحته تقدمي استئناف ضد احلكم الصادر 

املادة  نإ حيث يف الدعوى، وال قيمة لتبليغه احلكم، وال مصلحة له يف تقدمي استئناف،
تبليغ احلكم للمدعى عليه من قانون أصول احملاكمات الشرعية املنوه به أوجبت " 817"
مدة االستئناف إن   تبدأجلسات احلكم، ووجوب تبليغ احلكم له حىت  ذي مل يكن حاضراال

 . ذلك وإن كان ال يرغب إعالمه انتهاء اخلصومةيفكان يرغب 
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مين عند أداء الشهادة وإعالن القناعة بشهادته بعد أدائها يال هدتحليف الشا [51]
تهاء القضية وتعيين من يرعى ويدير نوصاية الوصي المؤقت با لالعتماد عليها وإنهاء

 .جر وليا أو وصياشؤون من ثبت عليه موجب الح

م 76/5/7186: م بتاريخ28/7186: الشرعية قرارها رقم فأصدرت احملكمة العليا
: املنعقدة مؤقتا يف نابلس الذي حيمل الرقم الشرعيةاملتضمن نقض قرار حمكمة االستئناف 

م املتضمن تصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية 84/3/7186: م بتاريخ44/7186
تمعت سم حيث ا7/4/7186: م بتاريخ1/7186: يف طوباس الصادر يف الدعوى أساس

يمني الشرعية شهادة الطبيب املختص املؤيدة لتقريره دون حتليفه ال احملكمة االبتدائية إىل
مات الشرعية املنوه به، ومل تعلن كمن قانون أصول احملا  11و 65 :خالفا ألحكام املادتني

أصول احملاكمات  قانونمن " 62"قناعتها بشهادة الطبيب املختص عمال بأحكام املادة 
يا من الشرعية املنوه به، ومل تنه وصاية الوصي املؤقت اليت تنتهي بانتهاء الغاية اليت أقيم وص

نه ما تضموهو  .أجلها، وهي انتهاء القضية وتثبيت والية الويل بعد التحقق من قدرته وأمانته
 .م بإعالن القناعة71/5/7186: م بتاريخ24/7186: القرار قم

كل قاض ال مرسوم له ال سلطان له وال والية له على القضاء، ومجيع ما يصدر عنه [ 58]
كم ا ل هبا يف احملو ماملرعية املع وهي منعدمة مبوجب القوانني هلا اعتبارمن أحكام وقرارات ال 
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: الشرعية وفقا ملا نصت عليه املادة الرابعة من قانون تشكيل احملاكم الشرعة رقم
 .م العدليةامن جملة األحك 8118و 8111و 8215: املواد م ونص81/8127

م 87/2/7186: م بتاريخ11/7186 : الشرعية قرارها رقم فأصدرت احملكمة العليا
واحلجج الصادرة عن مجيع احملاكم الشرعية يف الوطن  والوثائقم ااملتضمن عدم اعتماد األحك

 .إال بعد تصديقها من قاضي القضاة حسب األصول

 :ال يوصف أحد طرفي الدعوى بوصفين في الحكم[ 53]

ي ذم ال3/1/7186: ريخم بتا16/7186:  أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
تضمن نقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف نابلس الذي حيمل 

م املتضمن فسخ حكم احملكمة االبتدائية 88/3/7186: م بتاريخ871/7186: الرقم
م وذلك لعدم وجود ما يسوغ انقالب 8211/7185: الشرعية الصادر يف الدعوى أساس

إىل مدعية إلقرارها بالدعوى، باستثناء ما نص عليه القانون باعتبار الدافع املدعى عليها 
 مدعيا يف دعوى الدفع، أو الدعوى املتقابلة فيمكن أن يصبح املدعى عليه املدى عليه

الدعوى، أو  مدعيا يف الدعوى مع مراعاة احتفاظه بوصفه يف الدعوى ابتداء مدعيا يف
عامة للقضاء وأحكام الدعوى من حيث تشكيلها من مدع ال مدعى عليه وال يتفق والقواعد

الدعوى هي طلب واحد : )من اجمللة" 8684"أو مدعى عليه ومدعى به كما نصت املادة 
 (.حقه من خر يف حضور احلاكم، ويقال للطالب مدع، وللمطلوب منه املدعى عليه
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ة وبالتايل، فإن خمالفتها بالدعوى وشروطها واضحة وبينة وال يشوهبا شائ بناء عليه، فإن أركان
وصفني،  متضمناينظم إعالم حكم  ور أنصواالنعدام للدعوى ابتداء، وال يت بالبطالنتقابل 

حال االدعاء بالدهش مبا يثبت بشهادة  .مدع، ومدعى عليها يف احلكم نفسه لذات اخلصم
  .الشهود ال مبا يتصادق عليه الزوجان

 :األسباب الموجبة للطعن[ 52]

الطعن لدى احملكمة العليا الشرعية إمنا يكون للقرارات الصادرة عن حمكمة االستئناف وأن 
 .تشتمل الئحة الطعن األسباب املوجبة للطعن يف القرار االستئنايف

م برد 73/1/7186: م بتاريخ884/7186:: ا رقمهر صدرت احملكمة العليا الشرعية قراأ
م املتضمن 86/6/7186: م تاريخ861/7186: الطعن على القرار االستئنايف رقم

م حيث 441/7186: تصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية الصادر يف الدعوى أساس
يف طعنها مجيعها على احلكم االبتدائي وليس الطعن يف ...إن األسباب اليت ذكرهتا الطاعنة 

لطعون املقدمة ضد رعية، واختصاص احملكمة العليا إمنا يكون باشقرار حمكمة االستئناف ال
 .قرارات حمكمة االستئناف ابتداء وليس أثرا فال اعتبار للطعن

 :إقرار طرفي الدعوى بالحكمين[ 54]

إقرار طريف الدعوى باحلكمني وقبول نتيجة التحكيم ملزم هلما إذا كانت إجراءات التحكيم 
ير نسبة اإلساءة، الطريقة اليت توصال إليها يف تقد موافقة لألصول، وال يسأل احلكمان عن
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وال رقابة للمحكمة العليا على قناعتهما وقبول الطرفني بنتيجة التحكيم إسقاط حلقهما يف 
 .االعرتاض على مضمون التحكيم

م 75/1/7186: م بتاريخ886/7186: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
قتا يف نابلس الذي حيمل املتضمن نقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤ 

م املتضمن فسح حكم احملكمة االبتدائية 3/5/7186: م بتاريخ852/7186: الرقم
م 74/4/7186: م بتاريخ115/7185: الشرعية يف طولكرم الصادر يف الدعوى أساس

ة التحكيم ملزمة هلما إذا  وقبوهلما إلجراء التحكيم، فنتيج واتفاق الطرفني على احلكمني
ت التحكيم موافقة لألصول وال يسأل احلكمان عن الطريقة اليت اعتمدا عليها كانت إجراءا

ا على قناعتهما؛ حيث حبث احلكمان يف تقدير نسبة اإلساءة، وال رقابة للمحكمة العلي
منها إىل استحكام النزاع والشقاق بني طريف ع والشقاق بالطريقة اليت توصال أسباب النزا 

قهما يف االعرتاض على مضمون ة التحكيم منهما إسقاط حلتيجالدعوى والتصريح بقبول ن
احملكمة االبتدائية الشرعية بناء على تقرير احلكمني موافق  التحكيم، واحلكم الصادر عن

 .لألصول

وقررت احملكمة العليا اعتماد التبليغ اخلطي للحضور ليصح االعتماد عليه، وهو ما أكدت 
 .م71/87/7186: م تاريخ812/7186: رقم االعليا الشرعية بقراره ةعليه احملكم
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  :الحجر للسفه[ 55]

اليت   136 :ال خالفا ملا يقتضيه العقل والشرع ملا ورد يف املادةصرف األمو احلجر للسفه 
ويضيع أمواله ويتلفها  عرفت السفيه بأنه الذي ينفق ماله يف غري موضعه ويبذر يف نفقاته

اإلقرار العديل الصادر عن كاتب العدل و ؛ بينات خطيةباإلسراف، وما أورده الطاعن  من 
الذي يقر فيه املطعون ضده ببيع قطعة أرض ووكالة خاصة بتوكيل حمام للتصرف ببعض 

ألف دوالر لسداد  731وإقراره بورقة عرفية يقر فيها املطعون ضده بدفع مبلغ  ،عقاراته
كبينة على السفه املؤدي إىل تضييع يف طعنه   نديون ابنه ال تصلح دليال على ما أورده الطاع

 .املال

أما البينة الشخصية فلم تقم على إثبات الدعوى ومل تقطع بأن املطعون ضده سفيه يتصرف 
والوكيل ال حيلف وإمنا  ،املدعي بيف أمواله خالفا للشرع والعقل، والتحليف إمنا يكون بطل

 .ميلك اإلعراض عن حتليف املدعى عليه اليمني 

: م تاريخ882/7186: ا رقمرت احملكمة العليا الشرعية قرارهدم أصدلكل ما تق
: ف الشرعية رقماقرار حمكمة االستئن الطعن املقدم من الطاعن ضدم برد 75/1/7186

م املتضمن تصديق احلكم الصادر عن احملكمة 87/2/7186: م تاريخ828/7186
 .م613/7186: االبتدائية الشرعية رام اهلل والبرية يف الدعوى أساس
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 :م 35/9/3106: م تاريخ009/3106: القرار رقم[ 56]

كون إال مدعيا وال يعترب خصما حقيقيا يف الدعوى باسم احلق العام الشرعي ال ياملدعي 
ل فيها احلق العام، وإن وإمنا خياصم عن حق غريه وينتهي دوره بانتهاء الدعوى اليت مث  

مة كتمان املطعون ضده حلالته املرضية، وهو كا احملالطلب إعادة السبب الذي استند إليه 
اب األخرى اليت ذكرت بواألس ،نو نها القانيليس سببا من أسباب إعادة احملاكمة اليت ب

ها إلعادة احملاكمة ال تتفق والقانون وال حق للطاعنة أن تطعن فيما صادقت عليه لسعي
 .لةمن اجمل" 811"كام املادة لنقض ما مت من جهتهما عمال بأح

: م تاريخ881/7186: لكل ما ذكر أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
 :د قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقمقدم من الطاعن وتأييم برد الطعن امل75/1/7186

ية ئذي تضمن تصديق حكم احملكمة االبتدام ال72/2/7186: م تاريخ711/7186
: م تاريخ21/7186: لدعوى أساسالشرعية، نابلس الغربية الصادرة يف ا

 .م82/5/7186
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 .م02/01/3106: تاريخ 025/3106: القرار رقم[ 57]

 .ال ينقلب المدعى عليه في الدعوى إلى مدع

م 84/81/7186: م تاريخ845/7186: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
: الذي حيمل الرقم بنقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية املنعقدة مؤقتا يف نابلس

رعية شم املتضمن فسح حكم احملكمة االبتدائية ال84/3/7186: م تاريخ831/7186
م وذلك لصحة اخلصومة يف الدعوى 8218/7185: يف نابلس الصادر يف الدعوى أساس

ى عإمنا يكون بني مدع ومدعى عليه، فإذا أقر املدعى عليه بدعوى املدعي ال ينقلب املد
فيصبح إذا دفع املدعى عليه دعوى املدعي، وبذلك يكون الدفع للدعوى،  عليه إىل مدع إال
 .ملدعى عليه باعتباره دفعا للدعوىافع مدعيا ويسأل املدعي عن دفع ااملدعى عليه الد

كام العدلية الوصف القانوين للدعوى واملدعي األحمن جملة " 8684"ادة بينت املوقد 
حقه من آخر يف حضور احلاكم ويقال للطالب الدعوى هي طلب واحد ): هواملدعى علي

، فأركان الدعوى وشروطها واضحة بينة وخمالفتها (املدعي، وللمطلوب منه املدعى عليه
بالبطالن واالنعدام للدعوى ابتداء، وال يتصور أن ينظم إعالم حكم متضمنا وصفني؛ مدع 

 .ومدعى عليه يف احلكم نفسه لذات اخلصم
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 : م06/01/3106: م تاريخ027/3106: القرار رقم[ 58]

 .لم يثرها الخصوملو تلقاء نفسها و الخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من 

م 86/81/7186: م تاريخ842/7186: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
: رقم املتضمن نقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة يف نابلس

م املتضمن تصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية 71/6/7186: تاريخم 775/7186
م وذلك للتحقق من صحة 471/7186: يف نابلس الغربية الصادر يف الدعوى أساس

اخلصومة اليت هي من النظام العام، وتثريها احملكمة من تلقاء نفسها ولو مل يثرها اخلصوم، 
من اجمللة، حيث ال  8681أحكام املادة ى عمال بو حيث إن اخلصومة شرط يف صحة الدع

إخل، ومبا أن ...ينتصب أحد خصما عن اآلخر إال حبضور نائبه حقيقة كوكيله أو وصيه 
كام املادة سنوات ويف الذكر اثنا عشر سنة عمال بأحسن البلوغ يف األنثى تسع مبدأ 

بلوغه لسالمة من اجمللة، فإذا وصل مبدأ سن البلوغ فعلى احملكمة أن تتحقق من " 116"
مة و ل هذه املسألة لتعلق صحة اخلصومة وال جيوز للمحكمة أن هتمصاإلجراءات وصحة اخل

بالنظام العام حىت لو صدر احلكم بناء على اإلقرار، فكان على احملكمة أن تكلف من بيده 
ضاره للمحكمة للتحقق من بلوغه ومن مث جتري اإلجياب الشرعي وفق ما يتبني الصغري إلح

 .وحيث إهنا مل تفعل، فإصدار حكمها قبل التحقق مما ذكر سابق ألوانه هلا،
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 .م08/01/3106: م تاريخ028/3106: القرار رقم[ 59]

م 81/81/7186: م تاريخ841/7186: قرارها رقمصدرت احملكمة العليا الشرعية أ
: بنقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف نابلس رقم

م املتضمن تصديق احلكم الصادر عن حمكمة 71/6/7186: م تاريخ777/7186
كمة االبتدائية م وذلك لعدم مراعاة احمل1/7186: اسطولكرم الشمالية يف الدعوى أس

الشرعية واحملكمة االستئنافية اإلجراءات القانونية املتبعة عند االدعاء بالردة يف دعوى قيد 
قيد النظر يستلزم وقف السري يف الدعوى حلني الفصل يف النظر، فإن الدفع بالردة يف دعوى 

 .دعوى الردة املستحدثة

صديقها دون افية للفصل يف الدعوى وتوقد سارعت احملكمة االبتدائية الشرعية وكذا االستئن
دائية استحداث الدعوى كان على احلكمة االبتاخللل الذي وقعت فيه، فاإلشارة إىل 
سري يف الدعوى حىت هنايتها حا مبدع ومدعى عليه ومدعى به، وتيال صحيكشوتشكيلها ت

ى األصل، وهذه إجراءات فسخ يتم السري يف الدعو الأو  بالتصديق وبعد صدور احلكم
 .اعبتواجبة اال
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للمدعى عليه الحق في تقديم الئحة جوابية، وعند ثبوت موجب الحجر تعيين [ 61]
 .لرعاية شؤونه وإدارة أموالهوصي دائم على من وجب عليه الحجر 

 .م81/81/7186: م تاريخ831/7186: رقم رالقرا

م بنقض 81/1/7186: م تاريخ831/7186: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
: م تاريخ761/7186: قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا  رقم

م املتضمن تصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية يف سلفيت يف الدعوى 71/1/7186
تقيد احملكمة االبتدائية وذلك لعدم ؛ م2/1/7186: م تاريخ887/7186: ساسأ

من قانون أصول احملاكمات الشرعية عند كتابة ورقة الدعوة بأن " 84"الشرعية مبنطوق املادة 
وعند ثبوت موجب احلجر مل تعني وصيا دائما  ،للمدعى عليه احلق يف تقدمي الئحة جوابية

 .ال  بد منهمن وجب عليه احلجر لرعاية شؤونه وإدارة أمواله وهو أمر  على

 .مكان إقامة المدعى عليه[ 60]

 .م81/81/7186: م تاريخ837/7186: رقم رالقرا

م برد 81/81/7186: م تاريخ837/7186: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
الطاعن على قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف  الطعن املقدم من

صديق حكم احملكمة املتضمن ت 75/2/7186: م تاريخ717/7186: اخلليل رقم
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: م تاريخ1/4/7185االبتدائية الشرعية يف بيت حلم الصادر يف الدعوى أساس 
، وإن قول املطعون اإلقامة يتغري يف أي وقت وحني نم وذلك ألن مكا48/5/7186

لزوجية ضدها أن املدعى عليه جمهول حمل اإلقامة ال يتناقض مع كوهنا خرجت من بيت ا
ريق للنزاع التف"نتني تقريبا من رفع الدعوى حيث إهنا تتحدث عن وقائع حصلت قبل س

 .موضوع البحث" والشقاق

 :تقديم الطعن بعد فوات المدة القانونية[ 63]

 .م81/81/7186: م تاريخ834/7186: القرار رقم

م برد 81/81/7186: م تاريخ834/7186: احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم أصدرت
: م تاريخ816/7186: الطعن املقدم من الطاعن على قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم

م املتضمن رد االستئناف املقدم على احلكم الصادر عن حمكمة حلحول 84/2/7186
م وذلك لتقدمي الطعن 81/3/7186: م تاريخ32/7186: الشرعية يف الدعوى أساس

دة القانونية للطعن مل يتم أخذ ملبعد فوات املدة القانونية للطعن وعلى فرض تقدميه خالل ا
 .موافقة من قبل  قاضي القضاة لتقدمي هذا الطعن حيث إن الدعوى حضانة
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 :األصول القانونية للتبليغ عند تعذر تبليغ المدعى عليه بالطرق العادية[ 62]

 .م81/81/7186: م تاريخ835/7186: القرار رقم

م 81/81/7186: م تاريخ835/7186: ا رقمهر أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرا
: بنقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف رام اهلل رقم

املتضمن تصديق حكم م 1/1/7186: تاريخ  1/1/71686: م تاريخ783/7186
م 813/7186: وى أساسعدر يف الداالص ةالبتدائية الشرعية يف رام اهلل والبري كمة احملا

ى عيغ املدلللتبليغ عند تعذر تب ةوذلك لعدم اتباع احملكمة االبتدائية الشرعية األصول القانوني
من قانون أصول احملاكمات  74ابتاع أحكام املادة  ةاحملكم ، فكان علىعليه بالطرق العادية

 .الشرعية وما ورد فيها إلجراء التبليغ

عليها خمالف  ءات وإصدار احلكم بنابواعتماد شهادة والد املدعية واعتبارها وسيلة إث
 .جملة األحكام العدلية من" 8211"لألصول والقانون وخمالف ملا تضمنته املادة 

 تفى بقوهلا اجملرد، فال بد من حتليفهايه إصالح حاله مع زوجته ال يكعل وبعد إنذار املدعى
  .اليمني
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 :رد الطعن بعد مضي المدة المحددة[ 64]

 . م72/81/7186: م تاريخ851/7186: القرار رقم

 72/81/7186: م تاريخ85/7186: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
الطاعن على قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة يف اخلليل  املتضمن رد طعن

م املتضمن فسح حكم احملكمة االبتدائية 86/5/7186: م تاريخ865/7186: رقم
: م اجملددة عن الدعوى أساس653/7185: الشرعية الصادر يف الدعوى أساس

مضي املدة  م وذلك لتقدمي الطعن من الطاعن بعد81/2/7186م تاريخ 541/7186
م وقدم 71/2/7186: رعية بتاريخشفقد تبلغ قرار حمكمة االستئناف ال ،للطعن ةالقانوني

من نظام احملكمة  84م تاريخ دفع الرسوم عمال بأحكام املادة 85/2/7186: طعنه بتاريخ
نايف الذي مت مبوجبه السري يف هذه لشرعية ، وإن الطعن قدم على القرار االستئالعليا ا
ية الشرعية يف بيت جمددا، وعليه فإن هذه الدعوى قيد النظر لدى احملكمة االبتدائ الدعوى

: م والقرار رقم72/81/7186: م تاريخ857/7186: نه القرار رقممضحلم، وهو ما ت
: م تاريخ824/7186: م والقرار رقم41/81/7186: م تاريخ854/7186

 .م8/87/7186
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الطاعن دون محام مزاول لمهنة المحاماة الشرعية لتقديم الطعن من  رد الطعن [65]
 :أكثر من خمس سنوات

 :م41/81/7186: م تاريخ853/7186: مالقرار رق

م برد 41/81/7186: م تاريخ853/7186: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
املنعقدة الطعن املقدم من الطاعن املتضمن الطعن يف قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس 

م املتضمن تصديق حكم احملكمة 82/1/7186: م تاريخ471/7186: يف نابلس رقم
: م تاريخ188/7186: نابلس الصادر يف الدعوى أساس/ االبتدائية الشرعية

دمي الطعن من الطاعن دون حمام مزاول ملهنة احملاماة الشرعية م وذلك لتق71/2/7186
كمة العليا الشرعية من نظام احمل" 83"يف املادة  أكثر من مخس سنوات وهذا خمالف ملا ورد

 .م41/81/7186: تاريخ 856/7186: ه القرار رقموهو ما تضمن

 :أهلية الزوج عند إجراء عقد الزواج شرط لصحة عقده[ 66]

 :م81/88/7186: م تاريخ864/7186: القرار رقم

م 81/88/7186: م تاريخ864/7186: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
م 785/7186: بنقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة يف نابلس رقم

م املتضمن فسح حكم احملكمة االبتدائية الشرعية الصادر يف الدعوى 85/6/7186: تاريخ
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ا لفساده املطعون ضدمهج يف نابلس الذي صدر بفسخ عقد زوا  م8612/7185: أساس
إىل آخر ما جاء يف إعالم احلكم، وذلك أن ...ه عقد الزواج رائلعدم أهلية الزوج عند إج

التقرير الطيب املؤيد بالشهادة من الطبيب املختص أثبت أن املدعى عليه متخلف عقليا منذ 
وكيلها ال يعترب قرينة قاطعة على سالمة و ج حبضور الزوجة الزوا  الصغر، وإن إجراءه لعقد

طعة بأهنا األمارة البالغة حد اليقني ملا تضمنته املادة عقل املدى عليه وتعرف القرينة القا
ستند إىل تقرير إجراء العقد على إذن القاضي امل من اجمللة، وعدم حصوله عند" 8238"

الطبيب املختص الذي يقرر املصلحة يف إجراء العقد أو عدمها وإن إجراء العقد من قبل 
يه وهي مسألة ميكن أن ختفى على العاقد، ى علعالعاقد ال يعترب دليال على سالمة عقل املد

 .نابلس موافقا للقانون/ واعتبار حكم احملكمة االبتدائية الشرعية

 :اعتماد الشهرة في ثبوت النزاع والشقاق[ 67]

 :م77/88/7186: م تاريخ828/7186: القرار رقم

م 77/88/7186: م تاريخ828/7186: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
: بنقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف رام اهلل رقم

رام اهلل / م بفسخ حكم احملكمة االبتدائية الشرعية1/1/7186: م تاريخ753/7186
م حيث إن احملكمة 72/2/7186: م تاريخ53/7186: والبرية الصادر يف الدعوى أساس

ع والشقاق وحتقق هلا ذلك من خالل مراجعات دائرة وجود النزا  ت مناالبتدائية الشرعية تثبت
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والشقاق  وجود النزاعبح األسري اليت سطرت مشروحات من قبلها تفيد اإلرشاد واإلصال
وق املالية اليت ظهرت من خالل عرض قوجني املذكورين واخلالف حول احلاملستحكم بني الز 

ات بإلصالح واألسري كافية يف إثومشروحات دائرة اإلرشاد وا ،الطالق مقابل اإلبراء العام
ووجود دعوى نفقة وعجز احملكمة االبتدائية عن اإلصالح، وتصريح  ،النزاع والشقاق

: املتداعيني أمام احملكمة بأن الصلح مل يتم وهذا يتفق مع ما ورد يف التعميم رقم
 .م باعتماد الشهرة يف ثبوت النزاع والشقاق72/1/7187: م تاريخ51/7187

دت احملكمة العليا الشرعية مراجعات دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري، وورود وقد اعتم
 .مشروحات منها بالنتيجة من املعطيات بوجود نزاع وشقاق

 :عقد الفضولي[ 68]

 .م71/87/7186: م تاريخ815/7186: رقم رالقرا

م 71/87/7186: م تاريخ815/7186: أصدرت احملكمة العليا الشرعية قرارها رقم
م 81/88/7186: م تاريخ414/7186: بتأييد قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم

البائن بينونة  الذي تضمن تصديق حكم احملكمة االبتدائية الشرعية خبصوص الطالق األول
وصحة نسب الصغرية كارمن  ،م71/2/7185: واخللوة املؤرخ يفصغرى قبل الدخول 
 .لوالديها املدعى عليهما
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ا بفسخ حكم احملكمة االبتدائية الشرعية بباقي احلكم وأصدرت حكمها وأصدرت قراره
من قانون أصول احملاكمات الشرعية بثبوت وصحة عقد الزواج الثاين  831سندا للمادة 

م 87/6/7186: م وثبوت وقوع طلقة ثانية رجعية بتاريخ71/2/7185: املؤرخ يف
م وأهنا ال حتل له حىت 87/6/7186 :وثبوت وقوع طلقة ثالثة بائنة بينونة كربى بتاريخ

 .تنكح زوجا غريه وأن عليها االستمرار يف العدة

إن إجراء عقد الزواج الذي مت بني املدعى عليه األول ووالد املدعى عليها الثاين دون  حيث
ف العقد أنه عقد صحيح غري نافذ، موقوف على إجازة املدعى عليها ير وكم  ،ا ومل توكلههعلم

ري هلا، وحيث إهنا فضويل، وهو موقوف على إجازة من أجا يعرف بعقد ال، وهو مالثاين
م، وقد أجازته ضمنا بعد علمها به بإقرارها 7186علمت به يف الشهر اخلامس من عام 

: م، ومت الدخول بينهما بتاريخ77/6/7186: حبصول املعاشرة بينهما بتاريخ
التايل، فإن املولودة تلحق م وب77/3/7186: م وولد هلما كارمن بتاريخ48/2/7185

 .بوالدها املدعى عليه األول ويثبت نسبها له، هذا ما يتفق وأحكام القانون

 :التبليغ باالتصال الهاتفي ال يعتبر طريقا قانونيا إلجراء التبليغ[ 69]

 .م71/87/7186: م تاريخ812/7186: القرار رقم

م 71/87/7186: م تاريخ812/7186: كمة العليا الشرعية قرارها رقمأصدرت احمل
: بنقض قرار حمكمة االستئناف الشرعية القدس املنعقدة مؤقتا يف نابلس رقم
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تصال اهلاتفي الذي ال يعترب م وذلك للتبليغ باال78/1/7186: م تاريخ423/7186
ى ونية للتبليغ مبقتضصول القانطريقا قانونيا إلجراء التبليغ، وكان على احلكمني اتباع األ

م بتحديد 48/8151: من قانون أصول احملاكمات الشرعية رقم 48 -81: أحكام املواد
ومبوجب  موعد جلسة اإلصالح بني الزوجني من قبل احلكمني ويبلغا عن طريق احملكمة

التبليغ حسب األصول القانونية يرتتب عليه األثر، وكل تبليغ ال يتم حسب األصول 
كن من العلم مقانونية يشوبه اخللل ويصبح اإلجراء الذي مت مبوجبه منعدما وباطال ليتال

 .وإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه
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