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ﺗﻌد اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣرأة ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ أﺣـد
اﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻰ ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﺣﻘـوق اﻹﻧﺳـﺎن  ،ﻛﻣـﺎ ﻳﻌـد اﻟﺗـﺄﺛﻳر اﻹﻳﺟـﺎﺑﻰ ﻓـﻰ
ﻫﺎﻣﺎ ﻟرﺻد ﻣؤﺷرات اﻟﺗطور واﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ ﻓـﻰ أى ﻣﺟﺗﻣـﻊ ،
ﺗطوﻳر ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟزواﻳﺎ ﻣدﺧﻼ ً
وﻗد ﻛﺎن اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻬـذﻩ اﻟﺣﻘـوق ﺣـﻳن ﻳـﻧص ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻟدﺳـﺎﺗﻳر واﻟﺗﺷـرﻳﻌﺎت اﻟوطﻧﻳـﺔ
ﻫو ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻛﺎﻓـﺔ أﻧواﻋـﻪ ـ إذ ﻳظـﻝ اﻟﺣـق اﻟدﺳـﺗورى أو اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻰ ﻣﺟـرد ﻧـص ﻳﻘـ أر ﻓـﻰ
وﺛﻳﻘﺔ دﺳﺗورﻳﺔ أو ﻗﺎﻧون إﻟﻰ أن ﻳﺗﺣوﻝ ﻋﺑر اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻠﻰ ﻟﻛـﺎﺋن ﺣـﻰ ﻳﻣﺷـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻗـدﻣﻳن ،
ﻳطﺎﻟﻌﻧﺎ ﻓﻰ ﻣﻔردات ﺗﺣﻳﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﻣرأة ﻓﻰ ﻛراﻣﺔ وﻋزة  ،وﺷﻌور ﺣﻘﻳﻘﻰ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣـواطن ﻛﺎﻣـﻝ اﻷﻫﻠﻳـﺔ
ﻟــﻳس ﻣﻧﻘــوص اﻟﺣﻘــوق  ،ﻛﻣــﺎ أن اﻟﺗطﺑﻳــق اﻟﻘﺿــﺎﺋﻰ ﺳ ـواء ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻘﺿــﺎء اﻟدﺳــﺗورى أو
اﻟﻘﺿـــﺎء اﻟﻌـــﺎدى وﻣﺣـــﺎﻛم اﻷﺳـــرة  ،أو اﻟﻘﺿـــﺎء اﻹدارى ﻳﻧـــﺗظم ﺑﺎﻟﺿـــرورة اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳـــﺔ اﻟﻧﺻـــوص
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﺣﻳــﺎة اﻟﻣ ـرأة ﻓــﻰ ﻛــﻝ ﻣراﺣﻠﻬــﺎ ﺳـواء وﻫــﻰ طﻔﻠــﺔ أو اﻣـرأة

ﻧﺎﺿﺟـــﺔ أو ﻣﺳــﻧﺔ  ،وﺳـــواء ﻛﺎﻧــت اﻣ ـرأة ﻋﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻣﺟـــﺎﻝ اﻟرﺳــﻣﻰ أو ﻗطﺎﻋــﺎت اﻟﻌﻣــﻝ ﻏﻳــر
اﻟرﺳﻣﻰ أو رﺑﺔ ﻣﻧزﻝ  ،وﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺗزوﺟﺔ وأم أو ﻏﻳر ﻣﺗزوﺟﺔ  ،إن اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫـو
اﻹطـــﺎر اﻟﺟـــﺎﻣﻊ ﻟﻛـــﻝ اﻟﺣﻘـــوق اﻟﺗـــﻰ ﺗﺣﻣـــﻰ وﺗﺻـــون  ،وﺗﺟﻠﻳﺎﺗـــﻪ اﻟﻌﻣﻠﻳـــﺔ ﻫـــﻰ ﻓـــﻰ اﻟﺗطﺑﻳﻘـــﺎت
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ  ،اﻟﺗﻰ ﺗﻘـوم ﺑـدور ﻫـﺎم ﻓـﻰ ﺗﻌزﻳـز ﺗﻠـك اﻟﺣﻘـوق ـ ﺳـواء " ﺑﺎﻟـدور اﻹﻧﺷـﺎﺋﻰ ﻟﻠﻘﺿـﺎء "
ﺣﻳن ﻳﻧﺑﻪ ﻟﺛﻐرات اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻳؤﺛر ﻓﻰ ﺗﻌدﻳﻠﻪ أو إﻟﻐﺎﺋﻪ أو ﻓﻰ ﺿﻣﺎن ﺣﺳـن ﺗطﺑﻳﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى
اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻰ .
إن " اﻟﻘﺿﺎء " ﻟﻪ ﻫذا اﻟدور اﻟﻣؤﺛر ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣرأة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ .
ﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻧطﻠــق ﺗــﺄﺗﻰ أﻫﻣﻳــﺔ ﻫــذا اﻟﺑﺣــث اﻟﺗﺣﻠﻳﻠــﻰ اﻟــذى ﻳﺳــﺗﻬدف رﺻــد اﻟﻌﻼﻣــﺎت
اﻟﻣﺿﻳﺋﺔ ﻓﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌرﺑﻰ ﺗﺟﺎﻩ ﺣﻘـوق اﻟﻣـرأة  ،وﻟﻌـﻝ دراﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺻـر ﺗﺗﻔـرد ﺑـﺑﻌض
اﻟﺣﻘـﺎﺋق  ،ﻓﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺿـﺎء ﻓــﻰ ﻣﺻـر ﻫــو اﻷﻗـدم ﺑــﻳن أﻗراﻧـﻪ ﻓــﻰ اﻟـوطن اﻟﻌرﺑــﻰ  ،وﻣـن ﺛــم ﻓــﺈن
ﻣؤﻛـدا  ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ
ﺗﺎرﻳﺧﻳـﺎ
ﻋﻧﺻر
ًا
ﺗﺄﺛﻳراﺗﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ دورﻩ ﻓﻰ ﺗﻛوﻳن ٕواﻧﺷﺎء اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌرﺑﻰ ﻳﻌد
ً
ً
إﻟــﻰ دورﻩ ﻓــﻰ ﺗﺑــﺎدﻝ اﻟﺧﺑ ـرات واﻟﻛﻔــﺎءات اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ ﻣﻧــذ ﻣــﺎ ﻳﻘــرب ﻣــن ﻗــرن وﻧﺻــف  .ﻛﻣــﺎ أن
اﻟﻘﺿــﺎء اﻟﻣﺻــرى ﻛــﺎن وﻣــﺎ ﻳ ـزاﻝ ﻗــﺎطرة ﺗﻘــدم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺻــرى  ،ﻓﻣــن ﺻــﻔوﻓﻪ ﺧرﺟــت رﻣــوز
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اﺳﺗﻧﺎرة ﻓﻛرﻳﺔ وﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻣن أﻣﺛﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻗﺎﺳم أﻣﻳن راﺋد ﺣرﻛـﺔ اﻟﻧﻬـوض ﺑﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣـرأة
وﺗﺣرﻳرﻫﺎ واﻟﻘﺎﺿﻰ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ رﻣز اﻻﺳﺗﻧﺎرة اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟذى أﺛرت ﻓﺗﺎوﻳﻪ ﻓﻰ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣـرأة
ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣــﻝ اﻟﺗﺷــرﻳﻌﺎت اﻟﻣطﺑﻘــﺔ  ،واﻟﻘﺎﺿـﻰ ﺳــﻌد زﻏﻠــوﻝ اﻟــذى أﺧـذ ﺑﻳــد اﻟﻣـرأة اﻟﻣﺻــرﻳﺔ ﻟﻌــﺎﻟم
اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ واﻟﻧﺿــﺎﻟﻳﺔ  ،وﻏﻳــرﻫم اﻟﻌﺷ ـرات ﻣــن رﻣــوز اﻻﺳــﺗﻧﺎرة اﻟﻔﻛرﻳــﺔ ﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻣ ـرأة
وﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻗد ﻣﺛﻝ ﺑﻌﺿﻬم رﻣوز ﻟﻣدارس ﻓﻛرﻳﺔ وﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ إﻋﻣـﺎﻝ ﺣﻘـوق اﻟﻣـرأة
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ اﻟﺣﺻر ﻣن اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن اﻟراﺋـد اﻟراﺣـﻝ اﻟﻘﺎﺿـﻰ
اﻟﺟﻠﻳــﻝ اﻟــدﻛﺗور ﻣﺣﻣــد ﻓﺗﺣــﻰ ﻧﺟﻳــب  ،رﺋــﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳــﺎ اﻷﺳــﺑق  ،اﻟــذى ﻗــﺎد
اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻓﻰ ﻣﺻر ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ اﺳﺗطﺎع ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺻﺣﻳﺢ ﻣﺳﺎر اﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻟﻧﺻـوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ
ــﺎر ﻟﺣﻘـــوق اﻟﻣـــرأة اﻹﻧﺳـــﺎﻧﻳﺔ ﻗﺑـــﻝ أن ﻳواﻛﺑﻬـــﺎ ﺑـــﺎﻟﺗطﺑﻳق إﺑـــﺎن رﻳﺎﺳـــﺗﻪ ﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟـــﻧﻘض
اﻧﺗﺻـ ًا
اﻟﻣﺻــرﻳﺔ  ،ﺛــم اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳــﺎ  ،وﻳﻌــد ﺗﻼﻣﻳــذﻩ ﻣــن اﻟﻘﺿــﺎة اﻟﻣﺻــرﻳﻳن أﺣــد أﻫــم
ﻋﻧﺎﺻر ﺗطـوﻳر ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣـرأة اﻟﻣﺻـرﻳﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻰ إﻋﻣـﺎﻝ ﺣﻘوﻗﻬـﺎ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟﺗﺷـرﻳﻊ
واﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ .
إن ﺗﺳﻠﻳط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘ اررات اﻟﻘﺿـﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺿـﻳﺋﺔ واﻟﻣـؤﺛرة ﻓـﻰ ﺗﻧـﺎوﻝ ﺣﻘـوق
اﻟﻣرأة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ  ،ﻫو ﻣﺟﺎﻝ ﺑﺣﺛﻰ ﺗﺣﻠﻳﻠﻰ ﻓﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻣﻳﺔ واﻟﺛراء  ،وﻳﻛﺗﺳب ﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻷﻧﻪ
ﻳﺣﻘــق ﻋــدة أﻫــداف ﻣﺟﺗﻣﻌــﺔ  ،ﺣﻳــث ﻳــدﻋم وﻳﺳــﺎﻧد اﻟﻘﺿــﺎة وﻳﺣﻔــزﻫم ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﻬداء ﺑﻬــذﻩ
اﻟﺳواﺑق اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟـدﻳرة ﺑـﺎﻟﺗﻌﻣﻳم واﻻﻗﺗـداء  ،ﻛﻣـﺎ ﻳﺳـﺎﻫم ﻓـﻰ ﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟـوﻋﻰ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻰ
ﻟــدى اﻷوﺳــﺎط اﻟﻧﺳــﺎﺋﻳﺔ ﺑﺣﻘــوﻗﻬن اﻟﺗــﻰ ﻳﻌززﻫــﺎ اﻹﻧﻔــﺎذ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ ﻣــن ﺧــﻼﻝ أﺣﻛــﺎم اﻟﻘﺿــﺎء ،
وﻳﺳﺎﻫم ﻓﻰ ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ وﻣﺎ ورد ﻓﻳـﻪ ﻣـن ﺣﻘـوق ﻣﺟـردة إﻟـﻰ ﻛـﺎﺋن ﺣـﻰ ﻣطﺑـق ﻋﻠـﻰ
أرض اﻟواﻗﻊ  ،وﻳﻌزز اﻟرﺑط ﺑﻳن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘـوق اﻹﻧﺳـﺎن وﺣﻘـوق اﻟﻣـرأة ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر اﻷﺧﻳـرة ﻓـرع ﻣـن
أﺻﻝ  ،ﻛﻣـﺎ ﻳﺳـﺎﻋد اﻟﻣﺷـرع اﻟـوطﻧﻰ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﺛﻐـرات اﻟﺑﻧﻳـﺎن اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻰ اﻟﻣـؤﺛرة ﻓـﻰ ﺣﻘـوق
اﻟﻣـرأة اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟــدور اﻟﻧﻘــدى واﻹﻧﺷــﺎﺋﻰ ﻟﻸﺣﻛــﺎم اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ ﻓــﻰ ﺗطــوﻳر اﻟﺗﺷــرﻳﻌﺎت
أﻳﺿـﺎ ﻳﻘـدم ﻣـﺎدة ﻋﻠﻣﻳـﺔ ﻟﻠﺑـﺎﺣﺛﻳن واﻟدارﺳـﻳن ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺗﺳـﻠﻳط اﻟﺿـوء ﻣـن ﻣﻧظـور
اﻟﻣطﺑﻘﺔ  ،و ً
ﺗﺣﻠﻳﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ وﻣـن ﺛـم ﻳﺣـﺛﻬم ﻋﻠـﻰ دراﺳـﺗﻬﺎ وﺗﺄﻣﻠﻬـﺎ وﺗﻘـدﻳم اﻟـرأى
اﻟﻌﻠﻣــﻰ اﻟﻣﺳــﺎﻧد ﻟﺗطــوﻳر اﻟواﻗــﻊ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ ﻟﺣﻘــوق اﻟﻣ ـرأة اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ واﻟﻔﻘــﻪ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ واﻟﺷــرﻋﻰ

اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻬﺎ .

وﺳوف ﻧﺗﻌرض ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﺑﺣث " ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻر " ـ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ اﻟﻣﺻرى
 ،ﺛــم ﻧﻧﺗﻘــﻝ ﻟﺑﻳــﺎن اﻹطــﺎر اﻟزﻣﻧــﻰ ﻟﻠﺑﺣــث وﻣﻧﻬﺟﻳــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻣــن ﺣﻳــث ﻣﻌــﺎﻳﻳر اﺧﺗﻳــﺎر اﻷﺣﻛــﺎم ،
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واﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻣﻌوﻗﺎت ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﺟـﺎﻝ وذﻟـك ﻓـﻰ ﻣﺑﺣـث أوﻝ ﺛـم ﻧﻧﺗﻘـﻝ ﻓـﻰ اﻟﻣﺑﺣـث اﻟﺛـﺎﻧﻰ إﻟـﻰ
ﺑﻳﺎن ﺗﺣﻠﻳﻠﻰ ﻟﻸﺣﻛﺎم واﻟﻘ اررات اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
ﻟﻠﻣرأة ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﺿﻣون ﻟﻬذﻩ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻣﻣﺗـدة ﻣـن ﻋـﺎم
 1990إﻟﻰ ﻋﺎم . 2010
وﻧﺧﺗـﺗم اﻟﺑﺣـث ﺑـﺑﻌض اﻟﺗوﺻـﻳﺎت اﻟﺗـﻰ اﺳﺗﺧﻠﺻــﻧﺎﻫﺎ ﻣـن ﻫـذا اﻟﺗﺄﻣـﻝ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠـﻰ ﻟﻸﺣﻛــﺎم
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻰ إﻋﻣﺎﻝ ﺣﻘـوق اﻟﻣـ أرة اﻟﻣﺻـرﻳﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗـﻰ ﻳﻣﻛـن أن ﺗﺳـﺎﻫم ﻣﺳـﺗﻘﺑﻼ
ﻓﻰ اﻹﻓﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ ﻟﺗﻌزﻳز ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق .
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ــــــ
ﺃﻭﻻ  :ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻰ ﺍﳌﺼﺮﻯ :

ﻳﻌد اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ اﻟﻣﺻرى ﻣن أﻗدم اﻟﻧظم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟم  ،ﻛﻣـﺎ ﻳﺗﻣﻳـز ﺑﺄﻧـﻪ ﻣـن
ﺗﺷﻌﺑﺎ ﻣن ﺣﻳث ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻣﺣﺎﻛم واﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ .
أﻛﺛر اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
ً
وﻟﻌــﻝ ﻣــن اﻟﻣﻧﺎﺳــب أن ﻧﺳــﺗﻌرض ﺑﻌــض اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﺗــﻰ ﻳﻘــوم ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟﻧظــﺎم
اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ اﻟﻣﺻرى ﻗﺑﻝ أن ﻧوﺿﺢ ﺗﻘﺳﻳﻣﺎﺗﻪ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ  ،وﻫذﻩ اﻟﻣﺑـﺎدئ ﻧوردﻫـﺎ ﻓﻳﻣـﺎ
ﻳﻠــﻰ ﻣﺻــﺣوﺑﺔ ﺑــﺎﻟﻧص اﻟدﺳــﺗورى اﻟـوارد ﻓــﻰ اﻟدﺳــﺗور اﻟــداﺋم ﻟﺟﻣﻬورﻳــﺔ ﻣﺻــر اﻟﻌرﺑﻳــﺔ
اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ  1971وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ وذﻟك ﻳوﺿﺢ أﻧﻬﺎ ﻣﺑﺎدئ دﺳﺗورﻳﺔ واﺟﺑﺔ اﻟﻧﻔﺎذ :

1ـ

ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء وﻓﻘًﺎ ﻟـﻧص اﻟﻣـﺎدة ) (68ﻣـن اﻟدﺳـﺗور واﻟﺗـﻰ ﺗـﻧص

2ـ

ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣـﺔ  ،وﺗﻌﻧـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻧﻳـﺔ أن ﺗﺗﺣﻣـﻝ ﺧزاﻧـﺔ

ﻋﻠﻰ أن ) اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﺣق ﻣﺻون وﻣﻛﻔوﻝ ﻟﻠﻧﺎس ﻛﺎﻓﺔ ( .
اﻟدوﻟﺔ وﻟﻳس اﻟﺧﺻوم ﻣرﺗﺑﺎت اﻟﻘﺿﺎة .
3ـ

ﻣﺑــدأ اﻟﺗﻘﺎﺿــﻰ ﻋﻠــﻰ درﺟﺗــﻳن ﻛﺿــﻣﺎن ﻟﻠﻌداﻟــﺔ  ،وﺗﻌــدد اﻟﻘﺿــﺎة ﺑﺟـوار اﻟﻘﺎﺿــﻰ
اﻟﻔرد .

4ـ

ﻣﺑــدأ ﻋﻼﻧﻳــﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣــﺎت وﻓﻘًــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة ) (169ﻣــن اﻟدﺳــﺗور واﻟﺗــﻰ ﺗــﻧص

ﻋﻠــﻰ ) ﺟﻠﺳــﺎت اﻟﻣﺣــﺎﻛم ﻋﻠﻧﻳــﺔ إﻻ إذا ﻗــررت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺳــرﻳﺔ ﻣراﻋــﺎة
ﻟﻠﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎم أو اﻵداب  ،وﻓــﻰ ﺟﻣﻳــﻊ اﻷﺣـواﻝ ﻳﻛــون اﻟﻧطــق ﺑــﺎﻟﺣﻛم ﻓــﻰ ﺟﻠﺳــﺔ
ﻋﻠﻧﻳﺔ ( .

5ـ

ﻣﺑدأ ﺗﻌﻳﻳن اﻟﻘﺿﺎة وﻟﻳس اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم .

6ـ

اﺳــﺗﻘﻼﻝ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ واﻟﻘﺿــﺎة وﻓﻘًــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة ) (165ﻣــن اﻟدﺳــﺗور

اﻟﺗــﻰ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ أن ) اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ  ،وﺗﺗوﻻﻫــﺎ اﻟﻣﺣــﺎﻛم ﻋﻠـــﻰ
اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ ودرﺟﺎﺗﻬﺎ  ،وﺗﺻدر أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ وﻓق اﻟﻘﺎﻧون ( .
وﻛــذﻟك اﻟﻣــﺎدة ) (166اﻟﺗــﻰ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ أن ) اﻟﻘﺿــﺎة ﻣﺳــﺗﻘﻠون  ،ﻻ ﺳــﻠطﺎن
ﻋﻠﻳﻬم ﻓﻰ ﻗﺿﺎﺋﻬم ﻟﻐﻳر اﻟﻘﺎﻧون  ،وﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺳﻠطﺔ اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻰ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ أو
ﻓﻰ ﺷﺋون اﻟﻌداﻟﺔ ( .
 ،ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (168ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎة ﻟﻠﻌزﻝ .
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وﺟــدﻳر ﺑﺎﻟــذﻛر أن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺑــﺎدئ ﺗﺣﻣــﻝ ﻓــﻰ طﻳﺎﺗﻬــﺎ ﺿــﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠﺗﻘﺎﺿــﻰ ٕواﻣﻛــﺎن

ﺣﺻوﻝ اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺿﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻰ
أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣﺣﺎطﺔ ﺑﺳﻳﺎج ﻣن اﻟﺣﻳدة واﻟﻧزاﻫﺔ .
وﻳﻘﺳم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻرى إﻟﻰ ﺛﻼث ﺟﻬﺎت ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ :
1ـ

א

א

:

وﻳﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳــﺎ ﻛﺟﻬــﺔ ﻗﺿــﺎﺋﻳﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﺑﻣوﺟــب أﺣﻛــﺎم
اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧـﺎﻣس ﻣـن اﻟدﺳـﺗور ) اﻟﻣـواد ﻣـن  174إﻟـﻰ  ، ( 178وﻳـﻧظم ﻋﻣﻠﻬـﺎ

ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  48ﻟﺳﻧﺔ  1979ﺑﻌد إﻟﻐـﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﻌﻠﻳـﺎ ﺑﻣوﺟـب ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون
واﻟﺗــﻰ ﻛﺎﻧــت ﺗﺗــوﻟﻰ اﻟﻔﺻــﻝ ﻓــﻰ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠـﻰ دﺳــﺗورﻳﺔ اﻟﻘـواﻧﻳن ﻣﻧــذ
ﻋـــﺎم  1969وﺣﺗـــﻰ إﻧﺷـــﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟدﺳـــﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳـــﺎ ﺳـــﻧﺔ  1979وﺗﺧـــﺗص
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن داﺋرة واﺣدة )  17ﻗﺎض ورﺋـﻳس ( ﺑﻌـدة
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻫﻰ  :ـ

أ ـ

اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ .

بـ

اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻰ ﺗﻧﺎزع اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠﺑﻰ واﻹﻳﺟﺎﺑﻰ ﺑﻳن ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿـﺎء أو
اﻟﻬﻳﺋﺎت ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ .

جـ

اﻟﻔﺻﻝ ﻓـﻰ اﻟﻧـزاع اﻟـذى ﻳﻘـوم ﺑﺷـﺄن ﺗﻧﻔﻳـذ ﺣﻛﻣـﻳن ﻧﻬـﺎﺋﻳﻳن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿـﻳن
ﺻـــﺎدرﻳن ﻣـــن ﺟﻬﺗـــﻳن ﻣـــن ﺟﻬـــﺎت اﻟﻘﺿـــﺎء أو ﻫﻳﺋـــﺔ ذات اﺧﺗﺻـــﺎص

ﻗﺿﺎﺋﻰ )(1
د ـ

ﺗﺗـــوﻟﻰ ﺗﻔﺳـــﻳر ﻧﺻـــوص اﻟﻘـــواﻧﻳن اﻟﺻـــﺎدرة ﻣـــن اﻟﺳـــﻠطﺔ اﻟﺗﺷـــرﻳﻌﻳﺔ
واﻟﻘــــ اررات ﺑــــﺎﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺻــــﺎدرة ﻣــــن رﺋــــﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳــــﺔ وﻓﻘًــــﺎ ﻷﺣﻛــــﺎم

اﻟدﺳﺗور ـ وذﻟك إذا أﺛﺎرت ﺧﻼﻓًﺎ ﻓﻰ اﻟﺗطﺑﻳـق  ،وﻛـﺎن ﻟﻬـﺎ ﻣـن اﻷﻫﻣﻳـﺔ

ﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿﻰ ﺗوﺣﻳد ﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ ). (2

وﺟــدﻳر ﺑﺎﻟــذﻛر أن ﻗﺿــﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳــﺎ ﻓــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺳــﺎﺑق ﺑﻳﺎﻧﻬـــﺎ ﻣﻠزﻣــﺔ وﺗﺣـــوز اﻟﺣﺟﻳــﺔ اﻟﻣطﻠﻘـــﺔ ﻟــدى ﻛﺎﻓــﺔ ﺳــﻠطﺎت اﻟدوﻟــﺔ )
ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ـ ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ـ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ( وﻟدى اﻷﻓـراد وﻻ ﻳﺟـوز اﻟﻣﺟﺎدﻟـﺔ أو إﻋـﺎدة طـرح
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﻗﺿت ﻓﻳﻬﺎ .
1
2

مادة ) (25من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  48لسنة . 1979
مادة ) (26من قانون المحكمة الدستورية العليا ـ المرجع السابق .
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2ـ

א

 :وﻳﻧدرج ﺗﺣﺗﻪ :

א

أ ـ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض .

بـ

ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف .

جـ

اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ .

د ـ

اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟزﺋﻳﺔ .

ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى ﻣﺣﺎﻛم ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﺛـﻝ ) ﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻷﺳـرة واﻟﻣﺣـﺎﻛم
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺑﻳﺋﻳﺔ وﻣﺣﺎﻛم اﻷﺣداث ( .
وﺗﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع :
1ـ

ﻣﺣــﺎﻛم ﺗﻧظــر اﻟﻧــزاع ﻷوﻝ ﻣــرة وﺗﺳــﻣﻰ ﺑﻣﺣــﺎﻛم اﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ وﻫــﻰ
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟزﺋﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ .

2ـ

ﻣﺣــﺎﻛم ﺗﻧظــر اﻟﻧــزاع ﻟﻠﻣــرة اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ وﺗﺳــﻣﻰ ﻣﺣــﺎﻛم اﻟدرﺟــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ وﻫــﻰ

ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ؛ ) وﺗﺳـﺗﺄﻧف أﻣﺎﻣﻬـﺎ اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺻـﺎدرة ﻣـن اﻟﻣﺣـﺎﻛم
اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  48ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت ( .

وﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﻳــﺔ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗــﻰ ﻳﺳــﺗﺄﻧف أﻣﺎﻣﻬــﺎ
اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺻـــﺎدرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻣﺣﻛﻣــﺔ أوﻝ درﺟــﺔ ﺗﻧظــر اﻟﻧـزاع أوﻝ ﻣــرة ،
وﻳﻌﺗﺑــر اﺧﺗﺻﺎﺻــﻬﺎ اﻵﺧــر ﺣﻳــث ﺗﻧظــر اﻟﻧـزاع ﻟﻠﻣــرة اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ
ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺛﺎن درﺟﺔ .
وﻻ ﻳﺧﺗﻠــف ﺗﺷــﻛﻳﻠﻬﺎ ﻓــﻰ اﻟﺣــﺎﻟﺗﻳن ٕ ،واﻧﻣــﺎ ﻳــﺗم ذﻟــك ﻋﺑــر ﺗوزﻳــﻊ اﻟﻌﻣــﻝ
داﺧﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ دواﺋر اﺑﺗداﺋﻳﺔ وأﺧرى اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻳﺔ ). (3

 3ـ ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــف ﻋﻠــﻰ ﻗﻣــﺔ اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻟﻌﺎدﻳــﺔ ﺑﻧوﻋﻳﻬــﺎ اﻟﺳــﺎﺑق
ﺑﻳﺎﻧﻬﻣﺎ  ،وﺗﺧﺗص ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﺗطﺑﻳق اﻟﻘـﺎﻧون وﻣﻌـﺎﻳﻳر اﻟﻌداﻟـﺔ ﻓـﻰ
اﻟﺗرﺿــﻳﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻸﺣﻛــﺎم اﻟﺻــﺎدرة ﻋــن اﻟﻣﺣــﺎﻛم ﺑﻧوﻋﻳﻬــﺎ
اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻳﺎﻧﻬﺎ .

3ـ

3

א

أ ـ

א א

 :وﻳﻧدرج ﺗﺣﺗﻪ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻵﺗﻳﺔ :

اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ .

كتاب شرح قانون المرافعات المدنية ـ أ  .د  .أحمد السيد الصاوى ـ ص  ، 45ص . 64
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2ـ

اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ .

3ـ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى .

4ـ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ  ،واﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ .
ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗص ﺟﻣﻌﻳﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻟﻠﻔﺗـوى واﻟﺗﺷـرﻳﻊ ﺑﺈﺑـداء اﻟﻔﺗـوى واﻟـرأى
ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻘواﻧﻳن ). (4

وﺟــدﻳر ﺑﺎﻹﺷــﺎرة أﻧــﻪ ﻳوﺟــد ﻓــﻰ ﻣﺻــر ﻗﺿــﺎء ﻋﺳــﻛرى  ،وﻣﺣــﺎﻛم ذات ﻧوﻋﻳــﺔ ﺗﺧﺻﺻــﻳﺔ
ﻟدى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة .
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻛم اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ) أﻣن اﻟدوﻟﺔ طوارئ  +ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣزاب ) وﻫﻰ داﺋرة ﻣن
دواﺋر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ  +ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﻳم اﻟﻌﻠﻳﺎ ( ). (5

ﻫذﻩ ﻓﻛرة ﻣﺧﺗﺻرة ﻋن اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ اﻟﻣﺻـرى اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺈﺻدار اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،
ﻣـــﻊ اﻟﺗـــذﻛﻳر ﺑـــﺄن ﻛـــﻝ ﻫﻳﺋـــﺔ ﻗﺿـــﺎﺋﻳﺔ ﺗﺳـــﺗﻘﻝ ﺑـــذاﺗﻬﺎ ﻋـــن اﻟﻬﻳﺋـــﺎت اﻟﻘﺿـــﺎﺋﻳﺔ اﻷﺧـــرى
وﻳﻧﺗظﻣﻬـــﺎ ﻗـــﺎﻧون ﺧـــﺎص ﺑﻬـــﺎ  ،وﻻ ﺗﺧﺿـــﻊ ﻓـــﻰ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ دورﻫـــﺎ إﻻ ﻟﻘﺎﻧوﻧﻬـــﺎ اﻟﻣـــﻧظم
واﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻰ ﺗﻧظﻳم ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء

6

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ــ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺒﺤﺚ :
ﻗﺎﻣت ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗـزام ﺑﺎﻟﺣﻘﺑـﺔ اﻟزﻣﻧﻳـﺔ اﻟﻣﺣـددة ﺑﺧطـﺔ اﻟﺑﺣـث وﻫـﻰ اﻟﻣـدة
ﻣن ﺳﻧﺔ  1990إﻟﻰ ﺳﻧﺔ . 2010
وﻛــﺎن اﻟﺣــرص ﻋﻠــﻰ اﺳﺗﺷـراف أوﺳــﻊ ﻛــم ﻣــن اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﺻــﺎدرة ﻣــن اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ

اﻟــﺛﻼث ) اﻟﻘﺿــﺎء اﻟدﺳــﺗورى ـ اﻟﻘﺿــﺎء اﻟﻌــﺎدى ـ اﻟﻘﺿــﺎء اﻹدارى (  ،وﻋﻧــﻰ ﻓرﻳــق

اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﺑﺎﺧﺗﻳﺎر أﻫم ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﺛم ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺟﻣﻠـﺔ اﻟﺣﻘـوق
اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣـــــرأة ﺳـــــواء اﻟﺣﻘـــــوق اﻟﻣدﻧﻳـــــﺔ أو اﻟﺳﻳﺎﺳـــــﻳﺔ أو اﻟﺣﻘـــــوق اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﻳﺔ
4
5
6

نظام القضاء المصرى ـ دراسة فى تقسيم المحاكم وتدريب القض اة ـ أ  .ناص ر أم ين ) مطبوع ات المرك ز العرب ى الس تقالل القض اء
والمحاماه ( .
شرح قانون المرافعات المدنية ـ المرجع السابق .
ترد ھذه النصوص فى الوثيقة الدستورية ) دستور جمھورية مصر العربية الصادر فى  1971/9/12وتعديالته فى ، 1980/5/22
 2007/3/26المواد من )  165إلى . ( 173
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واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ  ،وﻛــذﻟك اﻟﻣــؤﺛرة ﻓــﻰ اﻷﺣـواﻝ اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ ﺛــم ﺗﻔرﻳــﻎ ﻣﺣﺗواﻫــﺎ ﻓــﻰ
ﻧﻣﺎذج اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟوﺻﻔﻳﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻬـذا اﻟﻐـرض واﺗﺳـﻌت ﻣﻌـﺎﻳﻳر اﻻﺧﺗﻳـﺎر ﻟـﺑﻌض اﻟﻘـ اررات
أو اﻟﻔﺗــﺎوى اﻟﺻــﺎدرة ﻋــن ﺟﻬــﺎت ﻗﺿــﺎﺋﻳﺔ ﻣﺛــﻝ ﺟﻬــﺔ اﻟﻔﺗــوى واﻟﺗﺷــرﻳﻊ ﺑﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ
ﻷﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺣﻘوق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣرأة .
وﺗﺿﻣن أﺳﻠوب اﻟﺑﺣث اﻟﺗدﻗﻳق ﻓﻳﻣﺎ اﺣﺗوﺗﻪ ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ واﻟﻘ اررات ﻣن ﻣﺑﺎدئ
أﺳﺎﺳــﻳﺔ ﺳ ـواء ﻣﺳــﺗﻣدة ﻣــن اﻟﺷــرﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ أو اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺻــوص
اﻟﻘواﻧﻳن أو إﻋﻣﺎﻝ ﻗواﻋد اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ .
وﻟﺛراء اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣـن اﻷﺣﻛـﺎم واﺗﺳـﺎﻋﻬﺎ ﻛـﺎن اﻟﺣـرص ﻋﻠـﻰ اﻧﺗﻘـﺎء اﻷﺣﻛـﺎم اﻷﻛﺛـر
اءا ﻓﻰ اﻟﺗﺳﺑﻳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ  ،واﻟﺗﻰ ﺗﻌـد ﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ ﻟﻛوﻧﻬـﺎ ﺣﺎﺳـﻣﺔ ﻟﺣﻘـوق ﻗﺎﻧوﻧﻳـﺔ ظﻠـت
ﺛر ً
ﻗﺎﺋﻣــﺎ ﺣوﻟﻬــﺎ ﻣﺛــﻝ
ﻣﺣــﻝ ﺟــدﻝ طوﻳــﻝ ﻓــﻰ اﻷوﺳــﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ  ،أو ﻣــﺎزاﻝ ﻫــذا اﻟﺟــدﻝ ً
ﻗﺿﺎﻳﺎ ) اﻟﺧﻠﻊ ـ ﻋﻣﻝ اﻟﻣرأة ـ زى اﻟﻣرأة ( .

أﻳﺿـﺎ ﻓــﻰ ﻣﻌـﺎﻳﻳر اﺧﺗﻳــﺎر اﻷﺣﻛــﺎم أن ﺗﺷـﻣﻝ اﻟﺣﻘــوق اﻟﺗـﻰ ﺗــم ﺗوﺣﻳــد
وﻛـﺎن اﻟﻣﺳــﺗﻬدف ً
اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗطﺑﻳﻘًﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣواطﻧﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﻳن

ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻣﻧﺗﻣــﻳن ﻟــدﻳﺎﻧﺎت ﻣﺗﻌــددة ) ﻣﺳــﻠﻣﻳن ـ ﻣﺳــﻳﺣﻳﻳن ( ــ وﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر أن اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ واﺣــدة وﻛــون ﻫــذا اﻟﺣــق ﻻ ﻳــرﺗﺑط ﺑﺄﺻــوﻝ اﻟﻌﻘﻳــدة اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﻋﻧــد أى ﻣــن
اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻳن  ،وﻣن ﺛم ﻓﺣـق أوﻟـﻰ اﻷﻣـر ﻓـﻰ ﺗﺣﻘﻳـق اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ اﻟواﺣـدة ﻫـو
اﺟﺗﻬﺎد أﺻﻳﻝ ﻻ ﻳﺗﺻﺎدم ﻣﻊ ﺟوﻫر أى ﻋﻘﻳدة أو دﻳن .

وﻗد ﺗﺟﻠـﻰ ﻫـذا ﺑوﺿـوح ﻓـﻰ اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺗـﻰ ﺗـم اﺧﺗﻳﺎرﻫـﺎ ﻣـن ﻗﺿـﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻳــﺎ وﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر ﻫﻳﻣﻧــﺔ اﻷوﻟــﻰ وﻛــون اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ ﻫــﻰ ﻗــﺎض اﻟﻣﺷــروﻋﻳﺔ .
وﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ دور ﻫﺎم ﻓﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﺣﻣﺎﻳـﺔ ﻣﺑـﺎدئ
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻓﻰ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺣﻘوق اﻟﻣرأة .
وﻗــد اﻋﺗﻣــد أﺳــﻠوب اﻟﺑﺣــث اﻟﺗﺻــﻧﻳف اﻟﻧــوﻋﻰ ﻟﻸﺣﻛــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﻛــﻝ ﻫﻳﺋــﺔ ﻗﺿــﺎﺋﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣدا  ،ﺛم اﻋﺗﻣـﺎد ﺗﺣﻠﻳـﻝ اﻟﻣﺿـﻣون واﺳـﺗﺧﻼص اﻟﻣﺑـﺎدئ واﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻬﺎﻣـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻰ
اﻟﻘﺳـم اﻟﺛــﺎﻧﻰ ﻣــن اﻟدراﺳــﺔ  ،ﻣــﻊ اﻟﺣــرص ﻋﻠـﻰ رﺑــط ﻫــذا اﻟﻘﺿــﺎء ﺑﺗوﺟﻬــﺎت ﻗﺿــﺎء ﻓــﻰ
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اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻷﺧرى ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣـدى وﺣـدة اﻟﻣﺿـﻣون واﻟﺗوﺟﻳـﻪ اﻟﻐﺎﻟـب أو اﻟﻣﺳـﻳطر
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺿﺎء  ،وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ذﻟك ﻣؤﺷر ﻫﺎم ﻟﺑﻳﺎن اﻻﺗﺳﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻰ واﻟوﺟـداﻧﻰ ﻟﻠﻘﺿـﺎة
ﻓﻰ ﻛﻝ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺳـﻣﻰ ﺑﺎﻟوﺣـدة اﻟذﻫﻧﻳـﺔ ﻓـﻰ ﻓﻬـم اﻟﻧﺻـوص اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ
واﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﺣﺎﻝ اﻟﺗطﺑﻳـق  ،وﻛـﺎن اﻟﻬـدف اﻷﻫـم ﻣـن ذﻟـك اﻟﺗوﺻـﻝ ﻟﻣﻘـدﻣﺎت ﻳﻣﻛـن ﻣـن
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻗﺗراح ﺑﻌض اﻟرؤى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓـﻰ إطـﺎر ﺑـراﻣﺞ ﺑﻧـﺎء اﻟﻘـدرات واﻟﺗﻛـوﻳن اﻟﻣﻬﻧـﻰ
ﻟﻠﻘﺿﺎة وﺿﻣﺎن ﺗطوﻳرﻫﺎ ﻟﻠوﺻوﻝ ﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ رﺑط ﺗﻛوﻳﻧﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ واﻟﺛﻘـﺎﻓﻰ
ﺑﺈﻳﻣﺎﻧﻪ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن  ،وﺿﻣﻧﻬﺎ ﺣﻘـوق اﻟﻣـرأة ﻋﻠـﻰ ﺿـوء ﻗﻧﺎﻋـﺎت وﻣؤﺷـرات ﻓﻌﻠﻳـﺔ
وﻟﻳﺳت ﻣﺗﺻورة .
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻬدف أﺳﻠوب اﻟﺑﺣث ﺑﻳﺎن اﻷﺛر اﻹﻳﺟـﺎﺑﻰ ﻟﻬـذﻩ اﻷﺣﻛـﺎم ﻓـﻰ ﺗﻧﺑﻳـﻪ اﻟﻣﺷـرع ﻧﺣـو
اﻟﻘﺻـــور اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻰ أو اﻟﻌـــوار اﻟدﺳـــﺗورى ﻓـــﻰ اﻟﻧﺻـــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـــﺔ ﻓـــﻰ ﻣﺟـــﺎﻝ اﻟﺗزاﻣﻬـــﺎ
ﺑﺣﻘوق اﻟﻣرأة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ إﻣﺎ ﻟﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ أو ﻟﺗﻔﺎدى ﺗﻛرارﻫﺎ ﻓﻰ ﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻻﺣﻘﺔ .
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻬدﻓت اﻟدراﺳﺔ ﺑﻳﺎن ﻣوﻗﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗـﻰ وﻗﻌـت ﻋﻠﻳﻬـﺎ واﻧﺿـﻣت إﻟﻳﻬـﺎ
ج  .م  .ع وﺗﺄﺛﻳرﻫـــﺎ ﻓـــﻰ ﺳـــﻳﺎق ﺣﻳﺛﻳـــﺎت اﻟﺗﺳـــﺑﻳب ﻟﻸﺣﻛـــﺎم اﻟﻘﺿـــﺎﺋﻳﺔ ﺑﻌـــد ﺻـــدورﻫﺎ
ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟدﺳﺗورﻳﺔ
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ :

ﺷــﻛﻠت اﻟﺻــﻌوﺑﺔ اﻟرﺋﻳﺳــﻳﺔ ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟﺑﺣــث ﻛــون اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ وﻓرﻳــق اﻟﺑــﺎﺣﺛﻳن اﻟﻣﺳــﺎﻋد

ﺟﻣﻳﻌﻬم ﻗﺿﺎة ﺟﺎﻟﺳﻳن ﻳﺻدرون اﻷﺣﻛـﺎم وﻛﻝ ﻣﻧﻬـم ﻳﻧﺗﻣﻰ إﻟـﻰ ﻫﻳﺋـﺔ ﻗﺿـﺎﺋﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ
 ،وﻗد ﺗزاﻣن اﻟﺑﺣث ﻣﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻌﻣﻠﻬم اﻟﻳوﻣﻰ اﻟذى ﻳﺳﺗﻐرق اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟوﻗـت ﻓـﻰ
ﻓﺣــص اﻟﻣﻠﻔــﺎت واﻟﻘﺿــﺎﻳﺎ واﻟﻣداوﻟــﺔ وﻛﺗﺎﺑــﺔ اﻷﺣﻛــﺎم وﺣﺿــور ﺟﻠﺳــﺎت اﻟﻣراﻓﻌــﺔ  ،ﻟﻛــن
اﻹﺻــرار ﻋﻠــﻰ إﻧﺟــﺎز ﻫــذا اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﺑﺣﺛــﻰ اﻟﻬــﺎم ﻛــﺎن أﻛﺑــر ﻣــن إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺧﻠــﻰ ﻋــن
اﺳﺗﻛﻣﺎﻟﻪ ..
ﻛﻣــﺎ ﺷــﻛﻠت اﻟﺣﻘﺑــﺔ اﻟزﻣﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻣﺗــدة ﻟﻌﺷــرﻳن ﺳــﻧﺔ ﻗﺿــﺎﺋﻳﺔ ﻣــﻊ ﺣﺟــم اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﺻــﺎدرة
ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣدة اﻟطوﻳﻠﺔ ـ ﺻﻌوﺑﺔ أﺧرى ﻓﻰ ﻓرز ﻫذا اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋﻝ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿـﺎﺋﻳﺔ
واﻟﻘ اررات واﻟﻔﺗﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ وﺗﺗﺑﻊ أﺛرﻫـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ اﻟﻣﺻـرﻳﺔ  ،ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻰ
ﻧـــدرة وﺟـــود اﻹﺣﺻـــﺎءات اﻟﺳـــﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻔﺻـــﻳﻠﻳﺔ ﻓـــﻰ أﻋﻣـــﺎﻝ اﻟﻣﺣـــﺎﻛم اﻟﺗـــﻰ ﻳﻛﺗﻔـــﻰ ﻓﻳﻬـــﺎ
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ﺑﺎﻹﺣﺻﺎء اﻟﻌددى وﻣﻧطوق اﻟﺣﻛم دون ﺑﻳﺎن ﻷﻫم ﺣﻳﺛﻳﺎﺗﻪ أو اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟـواردة ﻓﻳـﻪ ﻋـدا
ﻣـــﺎ ﻳـــرد ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺎت اﻟﻘﺿـــﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣـــﺎﻛم اﻟﻌﻠﻳـــﺎ  ،وﻛـــﺎن أﺣـــد اﻟﻣﺳـــﺗﻬدﻓﺎت اﻟوﺻـــوﻝ
ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻰ وردت ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺗﺧﺻص وﺧﺻوﺻـﺎً ﻗﺿـﺎء ) ﻣﺣـﺎﻛم اﻷﺳـرة ( اﻟﺣدﻳﺛـﺔ

ﻧﺳﺑﻳﺎً واﻟﺗـﻰ ﺗﻌـد أﺣﻛﺎﻣﻬـﺎ ﺗطﺑﻳﻘـﺎً ﻟﻠﺗﻌـدﻳﻼت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ اﻷﺣـدث ﻓـﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎﻝ

اﻟﺣﻘــوق واﻷﺣ ـواﻝ اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ وﻟﻬــﺎ أﻫﻣﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻰ رﺻــد اﻟﺗــﺄﺛﻳر اﻹﻳﺟــﺎﺑﻰ ﻟﻠﻘﺿــﺎء
اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻰ إﻋﻣﺎﻝ اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣرأة .

ﻛذﻟك ﺑرزت ﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ أﺧرى ﻓﻰ ﺗﻛرار اﻟﻣﺑﺎدئ ﻓﻰ أﺣﻛﺎم ﻣﺗﻌـددة وﻟﻬﻳﺋـﺎت ﻗﺿـﺎﺋﻳﺔ
ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ – ﻣﻣــﺎ اﺳــﺗدﻋﻰ اﻟــرﺑط ﺑﻳﻧﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻘﺳــم اﻟﺛــﺎﻧﻰ اﻟﻣﺗﺿــﻣن ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻷﺣﻛــﺎم ﻣــﻊ

اﻹﺷﺎرة ﻟﻬذا اﻟﺗﻧوع ﻓﻰ اﻟﻣﺻﺎدر  ،وﻫو ﺑرﻏم ﺻﻌوﺑﺗﻪ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻋﻧﺻـ ارً إﻳﺟـﺎﺑﻰ ﻓـﻰ ﺑﻧـﺎء
اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣث .

ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻰ ﻟﻠﺣﻘوق ﻋﺎﺋﻘﺎً أﻣـﺎم اﺳـﺗﺧدام ﺟـداوﻝ اﻹﺣﺻـﺎء
اﻟرﻗﻣﻰ أو اﻟﻌددى  ،وﻗد رأﻳﻧﺎ أن ﺗﺣﻠﻳـﻝ اﻟﻣﺿـﻣون ﻫـو اﻷﻧﺳـب ﻟﺗطﺑﻳـق اﻟﺑﺣـث وﻟـﻳس
اﻹﺣﺻﺎء اﻟرﻗﻣﻰ أو اﻟﻌددى ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺷرات .
وأﺧﻳ ارً وﻟﻳس آﺧر ﻓﻘد ﺷﻛﻠت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟرﺻﻳﻧﺔ ﻓﻰ ﻛﺗﺎﺑـﺔ اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻘﺿـﺎﺋﻳﺔ ﺗﺣـدى

ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﻣﺑﺳطﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻏﻳر اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﻘﺻـوى ﻣـن
ﻫــذا اﻟﺑﺣــث اﻟــذى اﺳــﺗﻬدف أن ﻳﻛــون أداة أﻳﺿـﺎً ﻟﻧﺷــر اﻟــوﻋﻰ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻫــذﻩ اﻷﺣﻛــﺎم
اﻟﻣﺿــﻳﺋﺔ ﻟــدى ﻓﺋــﺎت ﻣــن اﻟ ـرأى اﻟﻌــﺎم ﺗﻌــد ﻣــن ﺧــﺎرج اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﻳن ﻓــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون ﻣﺛــﻝ
اﻟﺑرﻟﻣـــﺎﻧﻳﻳن واﻹﻋﻼﻣﻳـــﻳن  ،وﻧرﺟـــو أن ﻧﻛـــون ﻗـــد وﻓﻘﻧـــﺎ ﻓـــﻰ ذﻟـــك – وﻓـــﻰ ﺗﺟـــﺎوز ﻛـــﻝ
اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻌﻘﺑﺎت  ،وﺻوﻻ ﻟﻸﻫداف اﻟﺗﻰ ﻳﺗﻐﻳﺎ اﻟﺑﺣث ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ .
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ
ــــ

ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻨﻬﺎ :
ﻋرﺿــﻧﺎ ﻓﻳﻣــﺎ ﺳــﺑق ﻣــن ﻫــذا اﻟﺑﺣــث اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘﺿــﺎﺋﻰ ﻓــﻰ ﻣﺻــر واﻟــذى ﻳﺷــﻣﻝ اﻟﻘﺿــﺎء
اﻟدﺳـــﺗورى واﻟﻘﺿـــﺎء اﻟﻌـــﺎدى ) وﻗﻣﺗـــﻪ ﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟـــﻧﻘض ( واﻟﻘﺿـــﺎء اﻹدارى ) وﻗﻣﺗـــﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ
اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳـﺎ ( ــ وﻗـد ﺷـﻛﻠت اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻣﻧﺗﻘـﺎة وﻓﻘًـﺎ ﻟﻠﺑﻳـﺎن اﻹﺣﺻـﺎﺋﻰ اﻟﻣرﻓـق ﺑﻣﻼﺣـق اﻟﺑﺣـث

ﺗﻧوع ﻣﺎ ﺑﻳن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟـﺛﻼث ﺗﺗﻌﻠـق ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﺣﻘـوق اﻟﻣـرأة اﻟﻣﺻـرﻳﺔ ﺳـواء
اﻟﺣﻘــوق اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ أو اﻟﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﺗﺑــر ﺣﻘــوق طﺑﻳﻌﻳــﺔ ﻟﻬــﺎ  ،واﻟﺗــﻰ ﻻ ﻳﻣﻛــن

ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﺣﺗرم اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻌﻠو ﻓﻳﻪ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗرم ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن إﻻ أن ﺗﻧﺗﺻـر
ﻟﻬــﺎ  ،ﺑــدون أى ﺗﻔرﻗــﺔ ﺑﻳﻧﻬــﺎ وﺑ ـﻳن اﻟرﺟــﻝ ﻓــﻰ أى ﻣﺟــﺎﻝ ﻣــن ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺣﻳــﺎة  ،وﻷن اﻟﻣﺳــﺎواة
ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﻝ اﻟدﺳﺎﺗﻳر وﺗﻌﺗﺑر ﺟوﻫرة اﻟﺗﺎج اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ وأن أى ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻘـدﻣﻰ ﻧـﺎﻫض ﻻ ﻳﺟـوز
ﻟﻪ أن ﻳﺗﻧﺎﻗض ﻣﻌﻪ أو ﻳﺿﻊ ﻋراﻗﻳﻝ ﻓﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺣﺻوﻝ اﻟﻣرأة ﻋﻠـﻰ ﺣﻘوﻗﻬـﺎ اﻟدﺳـﺗورﻳﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ
.
وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻰ ﺳوف ﻧﺳﺗﻌرض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺿﻳﺋﺔ ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻣﺻر واﻟﺗﻰ اﻧﺗﺻرت ﻟﻬذﻩ اﻟﻘـﻳم
واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﺛﻼث ﻓﻰ أﺣﻛﺎم ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﺗﺔ ﺣﺳﻣت أوﺿﺎع ﻣﺗﻧوﻋـﺔ
ﻓﻰ اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣرأة ﺳواء ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻷﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ أو اﻟﺣﻘـوق اﻟﻣدﻧﻳـﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ
واﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ  ....اﻟﺦ .
ﻓﻔﻰ ﳎﺎﻝ ﺍﻷﺣـﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ـ ﻓـﺈن اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺻـﺎدرة ﻣـن ﻣﺣـﺎﻛم اﻷﺳـرة واﻟﻘﺿـﺎء

اﻟﻌﺎدى واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻗد أﻧﺻﻔت ﺣﻘوق اﻟﻣرأة  ،ﻓﻔﻲ أﺣـد اﻷﺣﻛـﺎم ﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻷﺳـرة
أﻧﺻــف اﻟﻘﺿــﺎء ﺣﻣﺎﻳــﺔ ﺳــﻣﻌﺔ اﻟﻣـرآة وﻋــدم اﻻﻓﺗـراء أو اﻟﻣﺳــﺎس ﺑﻬــﺎ ﺑــدون ﺳــﻧد أو دﻟﻳــﻝ ﻗــوي
ﻳﺛﺑت ﻋﻛس ذﻟك ؛ وﻫو اﻟﺣﻛم رﻗم  144ﻟﺳﻧﺔ  2009أﺳرة اﻟﺿـواﺣﻲ ﻗﺿـت اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺣﻛـم
ﺣدﻳث ﻟﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ  2010/2/25ﺑﺗطﻠﻳق اﻟﻣدﻋﻳﺔ ﻣن زوﺟﻬﺎ طﻠﻘﺔ ﺑﺎﺋﻧﺔ ﻟﻠﺿرر  ،ﺗﺄﺳﻳﺳﺎً ﻋﻠـﻰ

" ....ﻛﺎﻧت اﻟﻣدﻋﻳﺔ أﻗﺎﻣت دﻋواﻫﺎ ﺑطﻠب ﺗطﻠﻳﻘﻬﺎ ﻣن زوﺟﻬﺎ اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﻳـﻪ طﻠﻘـﺔ ﺑﺎﺋﻧـﺔ ﻟﻠﺿـرر
 ،وﻛﺎن اﻟﺿرر اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﺗطﻠﻳق ﻫو إﻳذاء اﻟزوج زوﺟﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘوﻝ أو ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ إﻳـذاء ﻻ ﻳﻠﻳـق ﺑﻣﺛﻠﻬـﺎ
ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌد ﻓﻲ اﻟﻌرف ﺷﺎذة ﺗﺷﻛو ﻣﻧﻬـﺎ وﻻ ﺗـرى اﻟﺻـﺑر ﻋﻠﻳﻬـﺎ وأن ﺣـق اﻟﺗﺑﻠﻳـﻎ ﻋـن
اﻟﺟراﺋم ٕوان ﻛﺎن ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺑﺎﺣﺔ ﻟﻸﻓراد وﻻ ﻳرﺗب ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ أو ﺗﻘﺻـﻳرﻳﺔ إذا اﺳـﺗﻌﻣﻝ
ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون  ،إﻻ أﻧﻪ وﻣﻊ ﻛوﻧﻪ ﺣﻘﺎ ﻣﺑﺎﺣﺎ  ،ﻓﻬو ﻻ ﻳﺗﻧﺎﻓر ﻣـﻊ ﻛوﻧـﻪ ﻳﺟﻌـﻝ
دوام اﻟﻌﺷرة ﺑﻳن اﻟزوﺟﻳن ﻣﺳﺗﺣﻳﻼ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﻳر ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﻳن اﻟـزوﺟﻳن  ،ﻟـذا ﻓـﺈن اﺗﻬـﺎم
اﻟــزوج زوﺟﺗــﻪ ﺑﺎرﺗﻛــﺎب اﻟﺟــراﺋم ﻳﺑــﻳﺢ ﻟﻠزوﺟــﺔ طﻠــب اﻟﺗطﻠﻳــق ﻣﻧــﻪ ﻟﻠﺿــرر ﻻﺳــﻳﻣﺎ وأن اﻟــزوج
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ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟزوﺟﺗــﻪ ﻳﻣﺛــﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳــﺔ واﻷﻣــن واﻟﺳ ـﻛن واﻟﺳــﻛﻳﻧﺔ وﻫــو ﻳﺗﺟــﺎﻓﻰ ﻣــﻊ اﺳــﺗﻌداﺋﻪ ﻟﻠﺳــﻠطﺔ
ﺿدﻫﺎ طﺎﻟﺑﺎً ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻳﻬﺎ  ،ﺑﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻏﻳر أﻣـﻳن ﻋﻠﻳﻬـﺎ  ،وﻟـذا ﻳﺟـوز اﻟﺗﻔرﻳـق ﺑﻳﻧﻬﻣـﺎ ،

وﻛﺎن اﻟﺛﺎﺑت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻣطﺎﻟﻌﺔ أوراق اﻟدﻋوى وﻣﺳﺗﻧداﺗﻬﺎ أن اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﻳـﻪ ﻗـد اﺗﻬـم زوﺟﺗـﻪ
اﻟﻣدﻋﻳﺔ ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟزﻧﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺣﺿر رﻗم  ، ...........طﺎﻟﺑﺎً ﺗﺣرﻳك اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳـﺔ ﺿـدﻫﺎ

وﻋﻘﺎﺑﻬﺎ وﻟم ﻳﺛﺑـت ﻣـﺎ ادﻋـﺎﻩ ،ﻓـﺗم ﺣﻔـظ ﻫـذا اﻟـﺑﻼغ ،........ﻛﻣـﺎ أن اﻟﺛﺎﺑـت ﻣـن ﻣﻠـف اﻟﺗﺳـوﻳﺔ
اﻟﻣﻧﺿم أن اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗد ﻣﺛﻝ ﺑﺷﺧﺻﻪ ﺑﺟﻠﺳﺔ ،.......طﺎﻟﺑﺎً اﻟﺗﺻـﺎﻟﺢ ﻣـﻊ زوﺟﺗـﻪ اﻟﻣدﻋﻳـﺔ

وراﻓﺿﺎً ﺗطﻠﻳﻘﻬﺎ ﺣﻔﺎظﺎً ﻋﻠﻰ أﺳرﺗﻬﻣﺎ وﻫو أﻣر ﻳﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟزﻧﺎ ﺑﻣـﺎ ﺗﺳـﺗﺧﻠص ﻣﻌـﻪ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﻳر دواﻋﻲ اﻟﻔرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟزوﺟﻳن أن اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﻏﻳر أﻣﻳن ﻋﻠـﻰ
اﻟﻣدﻋﻳــﺔ ﻻﺗﻬﺎﻣــﻪ ﻟﻬــﺎ ﺑﺎرﺗﻛــﺎب اﻟزﻧــﺎ ﻣﺳــﺗﻌدﻳﺎً ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟﺳــﻠطﺔ رﻏــم ﻛوﻧــﻪ ﻫــو أﻣﻧﻬــﺎ وﺣﻣﺎﻳﺗﻬــﺎ

وﺳــﻛﻧﻬﺎ وﺳــﻛﻳﻧﺗﻬﺎ وﻳﻛــون ﺑــذﻟك ﻗــد أﺿــر ﺑﺎﻟﻣدﻋﻳــﺔ ﺿــر ار ﻻ ﻳﺳــﺗطﺎع ﻣﻌــﻪ دوام اﻟﻌﺷــرة ﺑﻳﻧﻬﻣــﺎ

 .".........واﻟواﺿــﺢ ﻣــن ﻫــذا اﻟﺣﻛــم  ،أن اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﺳــﺗﻧدت ﻓــﻲ ﺗطﻠﻳــق اﻟزوﺟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺿــرر
اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﺗﻬﺎم زوﺟﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷرﻓﻬﺎ دون أن ﻳﺛﺑت اﺗﻬﺎﻣﻪ  ،ﺑﻣﺎ ُﻳﻌد اﻋﺗـداء ﺻرﻳــﺢ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣرآة ﻓﻲ إﺣﺳﺎﺳـﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣـﺎن واﻟطﻣﺄﻧﻳﻧـﺔ  ،وﻣـن ﺛـم ﺗﻛـون ﻫﻧـﺎك ﺻـﻌوﺑﺔ ﻛﺑﻳـرة ﻟﻬـﺎ
ﻓﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟزوﺟﻳﺔ ﺑرﻓﻘﺔ اﻟرﺟﻝ اﻟذي ﺳﻣﺢ ﻟﺷﻛوﻛﻪ وظﻧوﻧـﻪ اﻟداﺧﻠﻳـﺔ واﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﺳـﺗﻧد
إﻟــﻲ أﺳــﺎس واﻗﻌــﻲ ﻓﻌﻠــﻲ ؛ أن ﺗﻌﺑــث ﺑﺣﻳﺎﺗــﻪ اﻟزوﺟﻳــﺔ  ،واﻟﺗــﻲ ﻳﺟــب أن ﻳﻛــون أﺻــﻠﻬﺎ ﺛﻘــﺔ ﻛــﻝ
طرف ﻓﻲ ﺳﻠوك وﺷرف اﻵﺧر  ،وﻻ ُﻳﻣﻛن أن ﺗﻠﻌب ﻣﺟرد ﺷﻛوك ظﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟزوﺟﻳﺔ  ،ﺑﻣﺎ
ﻳﻔﺳدﻫﺎ وﻳؤدي إﻟﻲ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺷرة ﻟﻠزوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺷك زوﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬﺎ وﺷرﻓﻬﺎ.
وﻓﻲ ﺣﻛم آﺧـر ﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻷﺳــرة ؛ وﻫـو اﻟﺣﻛـم رﻗـم  360ﻟﺳـﻧﺔ  2009أﺳـرة ﺑورﺳـﻌﻳد ،
ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗطﻠﻳق اﻟﻣدﻋﻳﺔ ﻣن زوﺟﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﻏﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓـﻲ ﺑﻠـد أﺧـرى دون ﻣواﻓﻘﺗﻬـﺎ أو
وﺟود ﻋذر ﻣﻘﺑوﻝ  ،وذﻟك ﺗﺄﺳﻳﺳﺎً ﻋﻠﻰ أن أﺳﺎس اﻟﺣﻳﺎة اﻟزوﺟﻳﺔ ﻫو دوام اﻟﻌﺷرة ﺑﻳن اﻟزوﺟﻳن

وذﻟك ﺑﺄن ﻳﻛون ﻛﻝ طرف ﺑﺟوار اﻵﺧر  ،ﻓﻼ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻘوم ﺣﻳﺎة زوﺟﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟـرد ﻋﻘـد زواج
دون ﺣﻳــﺎة زوﺟﻳــﺔ ﻓﻌﻠﻳــﺔ ﺑــﻳن اﻟزوﺟﻳــﺔ  ،ﻳﺳــﻛن ﻓﻳﻬــﺎ اﻟــزوج إﻟــﻲ ﺟﺎﻧــب زوﺟﺗــﻪ  ،ﻟﻛــﻲ ﻳﺷــﻌرﻫﺎ
ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار واﻷﻣﺎن وﻫﻣﺎ ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣﻳﺎة اﻟزوﺟﻳـﺔ اﻟﺳـﻠﻳﻣﺔ  ،وﻣـن ﺣﻘـوق اﻟﻣـرآة اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ ،
واﻟﺗــﻲ ﻻ ﻳﻣﻛــن ﻷي ﺷــرع أو ﺗﺷــرﻳﻊ أن ﻳﻧﻛرﻫــﺎ ﻋﻠﻳﻬــﺎ  ،ﺑــﻝ اﻟواﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون واﻟدﺳــﺗور
ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق.

وﻓــﻲ ﺣﻛــم آﺧــر ﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻷﺳــرة ﺑﺟﻠﺳــﺔ 2010/1/26؛ وﻫــو اﻟﺣﻛــم رﻗــم  361ﻟﺳــﻧﺔ

 2009أﺳــرة ﺑورﺳــﻌﻳد ،ﻗﺿــت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ ﺑــﺈﻟزام اﻟﻣــدﻋﻲ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﺑــﺄن ﺗﻣﻛــن اﻟﻣــدﻋﻲ ﻣــن رؤﻳــﺔ
ﺻﻐﻳرﺗﻪ......ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟرؤﻳﺔ ﻟﻣرة واﺣدة أﺳﺑوﻋﻳﺎ ﻳوم اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣن ﻛﻝ أﺳﺑوع وﻟﻣـدة ﺛـﻼث
وﻳﻌد ﻫذا اﻟﺣﻛم إﻧﺻﺎﻓﺎ ﻣزدوﺟﺎً ﻟﻠﺻﻐﻳر واﻷم  ،إذ أن طﻠﻳق اﻟﻣدﻋﻳﺔ ﻛﺎن
ﺳﺎﻋﺎتُ ، ............
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ﻗد طﻠب ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﻻﺑﻧﺗﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﻳت ﻣﻌﻪ ﻳوﻣﻳن ﺷﺗﺎءا وأﺳﺑوع ﻛﻝ ﺷـﻬر ﺻـﻳﻔﺎ  ،وﻟﻛـن اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ
ﻗﺿت ﺑﺄن " اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ ﻗد ﺧﻼ ﻣن ﺛﻣـﺔ ﻗﺎﻋـدة ﻗﺎﻧوﻧﻳـﺔ ﻣﻧظﻣـﺔ ﻟﺣـق اﻷب ﻓـﻲ اﺻـطﺣﺎب
ﺻﻐﻳرﻩ ﻟﻠﻣﺑﻳت ﻣﻌﻪ  ".......وﻣﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﻘررة أن اﻷم ﺗﺗﺣﻣﻝ اﻟﺻﻐﻳر ﻓﻲ ﻓﺗـرة
اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ وﺗﻛون ﻣﻌﻪ أﻗدر ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﻳـﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗـﻪ اﻟﺟﺳـدﻳﺔ واﻟﻌﺎطﻔﻳـﺔ  ،ﺑﻣـﺎ ﻻ ﻳﺳـﺗطﻳﻊ أﺣـد أن
ﻳﻘوم ﺑدﻻ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟدور وﻟو ﻛﺎن اﻷب ذاﺗﻪ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺟدارة اﻷم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳـﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ
وﻳﻌﺑـر ﻫـذا اﻟﺣﻛـم ﻋـن ﻣـدى اﺣﺗـرام اﻟﺷـرع واﻟﺗﺷـرﻳﻊ اﻟوﺿـﻌﻲ ﻟﺣﻘـوق
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬذا اﻟـدورُ .
اﻷم وﻋن ﺗﻘدﻳرﻫﻣﺎ ﻟﻠدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ وﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ أﺣد أن ﻳﻘوم ﺑﻪ ﺑدﻳﻼً ﻋﻧﻬﺎ.

مالحظة ھامة  :ﺳوف ﻧﺳﺗﻌرض ﺣﻛﻣﺎً ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎً ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﺧﺎرج اﻟﻧطﺎق اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻷﻫﻣﻳﺗﻪ اﻟﻛﺑﻳرة وﻫو اﻟﺣﻛم
ﻓﻲ اﻟطﻌن رﻗم  26ﻟﺳﻧﺔ  48ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ  1979/1/17؛ واﻟذي ﻗﺿﻰ ﺑﺎﺣﺗرام ﻋﻘﻳدة اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗزوج ﻣن زوج
ﻣﺳﻳﺣﻲ ؛ ﻓﻲ ﻋدم ﻗﻳﺎم زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟزواج ﻣن زوﺟﺔ أﺧرى  ،ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﺣﻛم ﻛﺷف ﻋن ﻣﺑدأ ﻫﺎم ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻫﻲ
اﺣﺗرام ﻋﻘﺎﺋد اﻵﺧرﻳن وﻣن ﺿﻣن ﻫؤﻻء اﻟﻣرآة اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ  ،وأن اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠزوج اﻟﻣﺳﻠم ﻣن اﻟزواج ﻣرة أﺧرى ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﺑﺎﻟﺷروط
واﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟزوج اﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣواﻝ  ،وﻛﺎن ﻫذا اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻗد
ﻗﺿﻰ ﺑﺄن " اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫﻰ ﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم و ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗص أﺻﻼً ﺑﺣﻛم
ﻋﻼﻗﺎت اﻷﺳرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن و ﻏﻳرﻫم و أن اﻟﺷراﺋﻊ اﻷﺧرى ﺗﺧﺗص ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ وﻋﻧد ﺗواﻓر ﺷروط ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺑﺣﻛم ﻫذﻩ
اﻟﻌﻼﻗﺎت  ،و ﻣﻔﺎد اﻟﻣﺎدﺗﻳن  6و  7ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  462ﻟﺳﻧﺔ  1955ﺑﺷﺄن إﻟﻐﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرﻋﻳﺔ و اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﻠﻳﺔ و اﻟﻣﺎدة
 280ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم  78ﻟﺳﻧﺔ  1931ﺑﻼﺋﺣﺔ ﺗرﺗﻳب اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرﻋﻳﺔ  ،أن أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺷرﻳﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻰ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﻳق ﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﺑﻳن اﻟزوﺟﻳن اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن إذا إﺧﺗﻠﻔﺎ طﺎﺋﻔﺔ أو ﻣﻠﻪ  ،و
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أن ﺗﻛون أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﻳﺧﺿﻊ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠم  -دون أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ -
ﻫﻰ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﻳق  ،ﻷﻧﻪ ﻣن ﻏﻳر اﻟﻣﻘﺻود أن ﻳﻛون ﺗطﺑﻳق اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻘﺻد ﺑﻪ ﺗطﺑﻳق ﻗواﻋد اﻹﺳﻧﺎد اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺿﻰ ﺑﺗرك ﻏﻳر
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن و ﻣﺎ ﻳدﻳﻧون ﻓﻰ ﺗﻧظﻳم أﺣواﻟﻬم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ و ﺗﻛون اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻧذ اﻟﺑداﻳﺔ ﻟﻐواً ﻳﻧﺑﻐﻰ أن ﻳﻧزﻩ ﻋﻧﻪ
اﻟﻣﺷرع  ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻣﺣﻝ ﻹﻋﻣﺎﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺗﻰ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ اﻟزوج اﻟﻣﺳﻳﺣﻰ ﺑﻧﻔس ﺣﻘوق
اﻟزوج اﻟﻣﺳﻠم إذا ﺗﺻﺎدﻣت ﻣﻊ أﺣد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺟوﻫر اﻟﻌﻘﻳدة اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ و اﻟﺗﻰ ﺗﻌد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻰ ﻟﻬﺎ ﻣروﻗﺎً ﻣن دﻳﺎﻧﺗﻪ
واﻧﺣراﻓﺎً ﻋن ﻋﻘﻳدﺗﻪ و ﺧرﻗﺎً ﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺗﻪ ،طﺎﻟﻣﺎ ﻻ ﺗﻧطوى ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺗﺟﺎﻓﻰ و ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻰ ﻣﺻر و
ﻣن ﻗﺑﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض و ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم و ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﺻوﻝ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻰ اﻟدﻳﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻣﺑدأ ﺣظر ﺗﻌدد
اﻟزوﺟﺎت  ،إذ ﻻ ﻳﺟوز إﻋﻣﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻧﺎﻗﺿﻪ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم و ﻛﺎن ﻣﺎ أوردﺗﻪ اﻟﻣذﻛرة
اﻹﻳﺿﺎﺣﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم  462ﻟﺳﻧﺔ  1955ﻣن أﻧﻪ "ﻳﻛﻔﻝ اﺣﺗرام وﻻﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﻳق ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﻛون ﻫﻧﺎك إﺧﻼﻝ ﺑﺣق أى
ﻓرﻳق ﻣن اﻟﻣﺻرﻳﻳن ﻣﺳﻠﻣﻳن أو ﻏﻳر ﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻰ ﺗطﺑﻳق ﺷرﻳﻌﺔ ﻛﻝ ﻣﻧﻬم " دﻟﻳﻝ ﻏﻳر داﺣض ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺷرع إﻧﻣﺎ ﻗﺻد اﺣﺗرام ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺷراﺋﻊ ﻋﺎﻣﺔ و ﺧﺎﺻﺔ و أن اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻﻣﻳم اﻟﻌﻘﻳدة و ﺑﺟوﻫر اﻟدﻳﺎﻧﺔ  ،ﻟم ﻳدر ﺑﺧﻠدﻩ و ﻓﻳﻪ ﻣﺟﺎوزة
ﻟﻣرادﻩ .ﻳؤﻳد ﻫذا اﻟﻧظر أن اﻟﺷﺎرع اﺳﺗﺑﻘﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﻳرة ﻣن اﻟﻣﺎدة  99ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﺗرﺗﻳب اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﻠزم اﻟدﻳﻧوﻧﺔ
ﺑﺎﻟطﻼق ﻟﺳﻣﺎع اﻟدﻋوى ﺑﻪ ﻣن أﺣد اﻟزوﺟﻳن ﻏﻳر اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻵﺧر  ،ﻋﺎﻧﻳﺎً ﺑذﻟك طﺎﺋﻔﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳك اﻟﺗﻰ ﺗدﻳن ﺑﻌدم ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟزوﺟﻳﺔ ﻟﻼ ﻧﺣﻼﻝ  ،اﺣﺗراﻣﺎً ﻟﻣﺑدأ أﺻﻳﻝ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺟوﻫر اﻟﻌﻘﻳدة اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ ﺑطواﺋﻔﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﺧذاً ﺑﺗﺧﺻﻳص اﻟﻘﺿﺎء و دﻓﻌﺎً ﻟﻠﺣرج و
اﻟﻣﺷﻘﺔ  .ﻳظﺎﻫر ﻫذا اﻟﻘوﻝ أن إﺑﺎﺣﺔ ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ﻓﻰ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻘﻳد ﺑﻌد ﻣﺟﺎوزة اﻟزواج ﻣن أرﺑﻊ و ﻣﺷروط ﺑﺎﻟﻌدﻝ ﺑﻳن
اﻟزوﺟﺎت و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق  ،و ﻟﺋن ﻟم ﻳﻛن ﻫذان اﻟﺷرطﺎن ﻣن ﺷروط اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻳﻧﻌﻘد اﻟزواج ﺻﺣﻳﺣﺎً رﻏم ﺗﺧﻠﻔﻬﻣﺎ  ،إﻻ أن
اﻟﺷﺧص ﻳﻛون آﺛﻣﺎً ﻳﺣﺎﺳﺑﻪ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟور و ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟزواج  ،ﻓﺈن اﻟﺧطﺎب ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن  -ﻛﻣﺎ ﻫو
ظﺎﻫر  -ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن دون ﻏﻳرﻫم  ،و ﻳﻐﻠب ﻓﻳﻪ اﻟﺟزاء اﻟدﻳﻧﻰ ﺑﺣﻳث ﻳﺳﺗﻌﺻﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺎﻧﺳﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣن ﻻ ﻳدﻳن أﺻﻼً ﺑﺎﻟﻌﻘﻳدة اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﺗﻌدد  ،و ﻳﻛون إﺟﺎزة ﺗﻌدد اﻟزﻳﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﺻرة ﻟﻠﻣﺳﻳﺣﻰ ﺣﺗﻰ ﻋﻧد اﺧﺗﻼف
اﻟﻣﻠﺔ أو اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﺑﻐﻳر ﺳﻧد  .و إذ ﺧﺎﻟف اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ ﻫذا اﻟﻧظر وﺟﻌﻝ ﻋﻣدﺗﻪ ﻓﻰ ﻗﺿﺎﺋﻪ أﻋﻣﺎﻝ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﻏﻳر ﺣﺎﻻت اﻧطﺑﺎﻗﻬﺎ وأﺑﺎح ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ﻟﻠﻣﺳﻳﺣﻰ رﻏم ﺗﻧﺎﻓرﻩ ﻣﻊ أﺻﻝ أﺳﺎﺳﻰ ﻣن أﺻوﻝ ﻋﻘﻳدﺗﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻛون ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً
ﻟﻠﻘﺎﻧون".

وﺣﻳث ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳـﺎ  ،ﺑﺟﻠﺳـﺔ  ، 2002/12/15ﻓـﻲ ﺣﻛـم ﺗـﺎرﻳﺧﻲ
ﻟﻬــﺎ ﺑﺣــق اﻟﻣـرآة ﻓــﻲ اﻟ ُﺧﻠــﻊ  ،وذﻟــك ﺑــرﻓض اﻟــدﻋوى رﻗــم  201ﻟﺳــﻧﺔ  23ﻗﺿــﺎﺋﻳﺔ  ،ﻓــﻲ طﻠــب
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اﻟﺣﻛــم ﺑﻌــدم دﺳــﺗورﻳﺔ اﻟﻣــﺎدة ) (20ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﺗﻧظــﻳم ﺑﻌــض أوﺿــﺎع ٕواﺟـراءات اﻟﺗﻘﺎﺿــﻲ ﻓــﻲ

ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻷﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  1ﻟﺳﻧﺔ  2000ﻓﻳﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ ﻣن أن اﻟﺣﻛـم
اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟ ُﺧﻠﻊ ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠطﻌـن ﻋﻠﻳـﻪ ﺑـﺄي طرﻳـق ﻣـن طـرق اﻟطﻌـن  ،وذﻟـك ﺗﺄﺳﻳﺳـﺎً ﻋﻠـﻰ "إن
اﻟﻣــﺎدة ) (20ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم  1ﻟﺳــﻧﺔ  2000اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﻳــﻪ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ أن" :ﻟﻠــزوﺟﻳن أن
ﻳﺗراﺿﻳﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟ ُﺧﻠـﻊ ،ﻓـﺈن ﻟـم ﻳﺗراﺿـﻳﺎ ﻋﻠﻳـﻪ وأﻗﺎﻣـت اﻟزوﺟـﺔ دﻋواﻫـﺎ ﺑطﻠﺑـﻪ واﻓﺗـدت

ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺧﺎﻟﻌت زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزﻝ ﻋن ﺟﻣﻳـﻊ ﺣﻘوﻗﻬـﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ وردت ﻋﻠﻳـﻪ اﻟﺻـداق اﻟـذى
أﻋطﺎﻩ ﻟﻬﺎ ،ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗطﻠﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻳﻪ .وﻻ ﺗﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗطﻠﻳق ﻟﻠ ُﺧﻠﻊ إﻻ ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟـﺔ

اﻟﺻﻠﺢ ﺑﻳن اﻟزوﺟﻳن ،وﻧدﺑﻬﺎ ﻟﺣﻛﻣﻳن ﻟﻣواﻻة ﻣﺳﺎﻋﻰ اﻟﺻﻠﺢ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،ﺧﻼﻝ ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛـﺔ

أﺷﻬر ،وﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﻳن ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (18واﻟﻔﻘرﺗﻳن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣـﺎدة

) (19ﻣن ﻫذا اﻟﻘـﺎﻧون ،وﺑﻌـد أن ﺗﻘـرر اﻟزوﺟـﺔ ﺻـراﺣ ًﺔ أﻧﻬـﺎ ﺗـﺑﻐض اﻟﺣﻳـﺎة ﻣـﻊ زوﺟﻬـﺎ وأﻧـﻪ ﻻ

ﺳﺑﻳﻝ ﻻﺳﺗﻣرار اﻟﺣﻳﺎة اﻟزوﺟﻳﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ وﺗﺧﺷﻰ أﻻ ﺗﻘﻳم ﺣدود اﷲ ﺑﺳـﺑب ﻫـذا اﻟـﺑﻐض .وﻻ ﻳﺻـﺢ

أن ﻳﻛون ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟ ُﺧﻠﻊ إﺳﻘﺎط ﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟﺻﻐﺎر ،أو ﻧﻔﻘﺗﻬم أو أي ﺣق ﻣن ﺣﻘوﻗﻬم .وﻳﻘﻊ ﺑـﺎﻟ ُﺧﻠﻊ

ﻓـﻰ ﺟﻣﻳـﻊ اﻷﺣـواﻝ طـﻼق ﺑـﺎﺋن .وﻳﻛـون اﻟﺣﻛـم ﻓـﻰ ﺟﻣﻳـﻊ اﻷﺣـواﻝ ﻏﻳـر ﻗﺎﺑـﻝ ﻟﻠطﻌـن ﻋﻠﻳـﻪ ﺑـﺄى
طرﻳق ﻣن طرق اﻟطﻌن " .وﺣﻳث إن اﻟﻣدﻋﻰ ﻳﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة ) (20اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬـﺎ
ﻟﻠدﺳﺗور؛ ﻟﻣﻧﺎﻗﺿﺗﻬﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺷﺗرط ﻗﺑوﻝ اﻟـزوج ﻟﻠ ُﺧﻠـﻊ ،ﻓﺿـﻼً ﻋـن أن
ﻣﺎ ﻗررﺗﻪ ﻣن ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﻳـﺔ اﻟﺣﻛـم اﻟﺻـﺎدر ﺑـﺎﻟ ُﺧﻠﻊ ﻟﻠطﻌـن ﺑـﺄى طرﻳـق؛ ﻓﻳـﻪ إﻫـدار ﻟﺣـق اﻟﺗﻘﺎﺿـﻰ

اﻟذى ﻛﻔﻠﻪ اﻟدﺳﺗور ﻟﻠﻧﺎس ﻛﺎﻓﺔ .وﺣﻳث إﻧﻪ ﻋن اﻟﻧﻌﻰ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ اﻟـﻧص اﻟطﻌـﻳن ﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺷـرﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،أن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟدﺳﺗور ﺑﻌد ﺗﻌـدﻳﻠﻬﺎ ﻓـﻰ

ﺳﻧﺔ  1980إذ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫـﻰ اﻟﻣﺻـدر اﻟرﺋﻳﺳـﻰ ﻟﻠﺗﺷـرﻳﻊ ،ﻓـﺈن
ﻣﻘﺗﺿﻰ ذﻟك أﻧﻪ ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻧص ﺗﺷـرﻳﻌﻰ ﻳﺻـدر ﻓـﻰ ظﻠـﻪ أن ﻳﻧـﺎﻗض اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺷـرﻋﻳﺔ اﻟﻘطﻌﻳـﺔ
ﻓﻰ ﺛﺑوﺗﻬﺎ ودﻻﻟﺗﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم وﺣدﻫﺎ ﻫـﻰ اﻟﺗـﻰ ﻳﻣﺗﻧـﻊ اﻻﺟﺗﻬـﺎد ﻓﻳﻬـﺎ ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﻣﺛـﻝ
ﻣن اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺛواﺑﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺣﺗﻣﻝ ﺗﺄوﻳﻼً أو ﺗﺑدﻳﻼً ،وﻟﻳﺳت ﻛذﻟك اﻷﺣﻛﺎم اﻟظﻧﻳﺔ ﻓﻰ

ﺛﺑوﺗﻬﺎ أو دﻻﻟﺗﻬﺎ أو ﻓﻳﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎً ،ﻓﻬذﻩ ﺗﺗﺳﻊ داﺋرة اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻧظﻳﻣﺎً ﻟﺷـﺋون اﻟﻌﺑـﺎد ،وﺿـﻣﺎﻧﺎً
ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﺗـﻰ ﺗﺗﻐﻳـر وﺗﺗﻌـدد ﻣـﻊ ﺗطـور اﻟﺣﻳـﺎة وﺗﻐﻳـر اﻟزﻣـﺎن واﻟﻣﻛـﺎن ،وﻫـو اﺟﺗﻬـﺎد ٕوان ﻛـﺎن
ﺟﺎﺋ ازً وﻣﻧدوﺑﺎً ﻣن أﻫﻝ اﻟﻔﻘﻪ ،ﻓﻬو ﻓـﻰ ذﻟـك أوﺟـب وأوﻟـﻰ ﻟـوﻟﻰ اﻷﻣـر ،ﻳﺑـذﻝ ﺟﻬـدﻩ ﻓـﻰ اﺳـﺗﻧﺑﺎط

وﻳﻌﻣﻝ ﺣﻛم اﻟﻌﻘﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻧص ﻓﻳﻪ ؛ ﺗوﺻـﻼً ﻟﺗﻘرﻳـر ﻗواﻋـد
اﻟﺣﻛم اﻟﺷرﻋﻰ ﻣن اﻟدﻟﻳﻝ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻰُ ،
ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﻳﻘﺗﺿـﻳﻬﺎ ﻋـدﻝ اﷲ ورﺣﻣﺗـﻪ ﺑﻌﺑـﺎدﻩ ،وﺗﺳـﻌﻬﺎ اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗـﻰ ﻻ ﺗﺿـﻔﻰ ﻗدﺳـﻳﺔ
ﻋﻠــﻰ آراء أﺣــد ﻣــن اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﻓــﻰ ﺷــﺄن ﻣــن ﺷــﺋوﻧﻬﺎ ،وﻻ ﺗﺣــوﻝ دون ﻣراﺟﻌﺗﻬــﺎ وﺗﻘﻳﻳﻣﻬــﺎ ٕواﺑــداﻝ

ﻏﻳرﻫﺎ ﺑﻬﺎ ﺑﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﺎﻗض اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ ،وﻳﻛـون
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ﻧﻬـﺎء ﻟﻠﺗﻧـﺎزع
اﺟﺗﻬﺎد وﻟﻰ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻰ ﻛﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺧﺻوﺻﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﻧﺎﺳﺑﻬﺎ؛ إﺧﻣﺎداً ﻟﻠﺛﺎﺋرةٕ ،وا ً
واﻟﺗﻧﺎﺣرٕ ،واﺑطـﺎﻻً ﻟﻠﺧﺻـوﻣﺔ ،ﻣﺳـﺗﻌﻳﻧﺎً ﻓـﻰ ذﻟـك ﻛﻠـﻪ ﺑﺄﻫـﻝ اﻟﻔﻘـﻪ واﻟـرأى ،وﻫـو ﻓـﻰ ذﻟـك ﻻ ﻳﺗﻘﻳـد

ﺷـرع ﻋﻠـﻰ ﺧﻼﻓﻬـﺎ ،وأن ﻳـﻧظم ﺷـﺋون اﻟﻌﺑـﺎد ﻓـﻰ ﺑﻳﺋـﺔ
ﺑﺎﻟﺿـرورة ﺑـﺂراء اﻵﺧـرﻳن ،ﺑـﻝ ﻳﺟـوز أن ُﻳ ﱢ

ﺑــذاﺗﻬﺎ ﺗﺳــﺗﻘﻝ ﺑﺄوﺿــﺎﻋﻬﺎ وظروﻓﻬــﺎ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ،ﺑﻣــﺎ ﻳــرد اﻷﻣــر اﻟﻣﺗﻧــﺎزع ﻋﻠﻳــﻪ إﻟــﻰ اﷲ ورﺳــوﻟﻪ؛

ﺿﻳق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس،
وﻛﺎن ﺣﻘﺎً ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻧد اﻟﺧﻳﺎر ﺑﻳن أﻣرﻳن ﻣراﻋﺎة أﻳﺳرﻫﻣﺎ ﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن إﺛﻣﺎً ،ﻓﻼ ُﻳ ّ
أو ُﻳرﻫﻘﻬم ﻣن أﻣرﻫم ُﻋﺳ ارً؛ ٕواﻻ ﻛﺎن ﻣﺻﺎدﻣﺎً ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "ﻣﺎ ﻳرﻳد اﷲ ﻟﻳﺟﻌـﻝ ﻋﻠـﻳﻛم ﻓـﻰ اﻟـدﻳن

ﺷــرع ﻓــﻰ اﻷﺻــﻝ ﻟﻳﻛــون ﻣؤﺑــداً ،وﻳﺳــﺗﻣر ﺻــﺎﻟﺣﺎً،
ﻣــن ﺣــرج " .وﺣﻳــث إﻧــﻪ ﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻟــزواج ﻗــد ُ

وﻛﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ ﺑـﻳن اﻟـزوﺟﻳن ﻫـﻰ اﻟﺻـﻠﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺟﻌـﻝ اﻟﺣﻳـﺎة اﻟزوﺟﻳـﺔ ﺻـﺎﻟﺣﺔ ﻓﻳﺑﻘـﻰ
اﻟزواج ﺑﻬﺎ ،ﻟذﻟك ﻓﻘد ﺣرص اﻟﺷﺎرع ﻋز وﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﻣودة وﺣث ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﻟﻌﺷـرة ،وﻟﻛـن

ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﻝ اﻟﻛراﻫﻳﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﻣودة واﻟرﺣﻣﺔ ،وﻳﺷﺗد اﻟﺷﻘﺎق وﻳﺻﻌب اﻟوﻓﺎق ،ﻓﻘـد رﺧـص ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ
وﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻟﻠــزوج أن ﻳﻧﻬــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﺎﻟطﻼق ﻳﺳــﺗﻌﻣﻠﻪ ﻋﻧــد اﻟﺣﺎﺟــﺔ وﻓــﻰ اﻟﺣــدود اﻟﺗــﻰ رﺳــﻣﻬﺎ ﻟــﻪ
اﻟﺷﺎرع اﻟﺣﻛﻳم ،وﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻫذا اﻟﺣق اﻟذى ﻗررﻩ ﺟﻝ ﺷﺄﻧﻪ ﻟﻠرﺟﻝ ﻓﻘد ﻛﺎن ﺣﺗﻣﺎً ﻣﻘﺿﻳﺎً أن ﻳﻘرر

ﻟﻠزوﺟﺔ ﺣﻘﺎً ﻓﻰ طﻠب اﻟﺗطﻠﻳق ﻷﺳﺑﺎب ﻋدة ،ﻛﻣﺎ ﻗرر ﻟﻬـﺎ ﺣﻘـﺎً ﻓـﻰ أن ﺗﻔﺗـدى ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻓﺗـرد ﻋﻠـﻰ
ف ﺑﺎﻟ ُﺧﻠﻊ .وﻓﻰ اﻟﺣﺎﻟﻳن ،ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗﻠﺟـﺄ إﻟـﻰ اﻟﻘﺿـﺎء
اﻟزوج ﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻣن ﻋﺎﺟﻝ اﻟﺻداق وﻫو ﻣﺎ ُﻋ ِر َ

اﻟذى ﻳطﻠﻘﻬـﺎ ﻟﺳـﺑب ﻣـن أﺳـﺑﺎب اﻟﺗطﻠﻳـق ،أو ﻳﺣﻛـم ﺑﻣﺧﺎﻟﻌﺗﻬـﺎ ﻟزوﺟﻬـﺎ ،وﻫـﻰ ﻣﺧﺎﻟﻌـﺔ ﻗـﺎﻝ اﷲ

ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻳﻬﺎ " :اﻟطﻼق ﻣرﺗﺎن ﻓﺈﻣﺳﺎك ﺑﻣﻌـروف أو ﺗﺳـرﻳﺢ ﺑﺈﺣﺳـﺎن وﻻ ﻳﺣـﻝ ﻟﻛـم أن ﺗﺄﺧـذوا ﻣﻣـﺎ
أﺗﻳﺗﻣوﻫن ﺷﻳﺋﺎً إﻻ أن ﻳﺧﺎﻓﺎ أﻻ ﻳﻘﻳﻣﺎ ﺣدود اﷲ ،ﻓﺈن ﺧﻔﺗم أﻻ ﻳﻘﻳﻣﺎ ﺣدود اﷲ ﻓﻼ ﺟﻧﺎح ﻋﻠﻳﻬﻣـﺎ

ﻓﻳﻣﺎ اﻓﺗدت ﺑﻪ ،ﺗﻠـك ﺣـدود اﷲ ﻓـﻼ ﺗﻌﺗـدوﻫﺎ ،وﻣـن ﻳﺗﻌـد ﺣـدود اﷲ ﻓﺄوﻟﺋـك ﻫـم اﻟظـﺎﻟﻣون " اﻵﻳـﺔ
رﻗم  229ﻣن ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﺑﻣﺎ ﻣؤداﻩ أن ﺣق اﻟزوﺟﺔ ﻓـﻰ ﻣﺧﺎﻟﻌـﺔ زوﺟﻬـﺎ واﻓﺗـداء ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑـﻝ
اﻟطﻼق ﻗد ورد ﺑﻪ ﻧص ﻗرآﻧﻰ ﻛرﻳم ﻗطﻌﻰ اﻟﺛﺑوت ،ﺛم ﺟﺎءت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﻳﺔ اﻟﻛرﻳﻣﺔ ﻟﺗُﻧزﻝ اﻟﺣﻛم
اﻟﻘرآﻧﻰ ﻣﻧزﻟﺗﻪ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻓﻘد روى اﻟﺑﺧﺎرى ﻓﻰ اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻋـن ﻋﻛرﻣـﺔ ﻋـن اﺑـن ﻋﺑـﺎس رﺿـﻰ اﷲ
ﻋﻧﻬﻣـﺎ ﻗـﺎﻝ :ﺟـﺎءت اﻣـرأة ﺛﺎﺑـت ﺑـن ﻗـﻳس ﺑـن ﺷـﻣﺎس إﻟـﻰ اﻟﻧﺑـﻰ _ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳـﻪ وﺳـﻠم _
ﻓﻘﺎﻟت :ﻳﺎ رﺳوﻝ اﷲ ،ﻣﺎ أﻧﻘم ﻋﻠـﻰ ﺛﺎﺑـت ﻓـﻰ دﻳـن وﻻ ﺧﻠـق ،إﻻ أﻧـﻰ أﺧـﺎف اﻟﻛﻔـر ﻓـﻰ اﻹﺳـﻼم،
ﻓﻘﺎﻝ رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم  " :أﻓﺗـردﻳن ﻋﻠﻳـﻪ ﺣدﻳﻘﺗـﻪ؟ " ﻗﺎﻟـت :ﻧﻌـم وأزﻳـد ،ﻓﻘـﺎﻝ ﻟﻬـﺎ
أﻣﺎ اﻟزﻳﺎدة ﻓﻼ ،ﻓردت ﻋﻠﻳﻪ ﺣدﻳﻘﺗﻪ ،ﻓﺄﻣرﻩ؛ ﻓﻔﺎرﻗﻬﺎ .وﻗـد ﺗﻌـددت اﻟرواﻳـﺎت ﻓـﻰ ﺷـﺄن أﻣـر رﺳـوﻝ

اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ،ﻣﻧﻬﺎ اﻟرواﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻣﻧﻬﺎ أﻧﻪ أﻣرﻩ ﺑﺗطﻠﻳﻘﻬﺎ ،وﻓﻰ رواﻳـﺔ أﺧـرى أﻧـﻪ

طﻠﻘﻬــﺎ ﻋﻠﻳــﻪ ،وﻛــﺎن ﺛﺎﺑــت ﺑــن ﻗــﻳس ﻏﻳــر ﺣﺎﺿــر ،ﻓﻠﻣــﺎ ﻋــرف ﺑﻘﺿــﺎء رﺳــوﻝ اﷲ ﻗــﺎﻝ :رﺿــﻳت
ﺑﻘﺿﺎﺋﻪ .ﻓﺎﻟ ُﺧﻠﻊ إذاً ﻓﻰ أﺻﻝ ﺷرﻋﺗﻪ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم ﻗطﻌﻳﺔ اﻟﺛﺑوت ﻟورود اﻟﻧص ﻋﻠﻳـﻪ ﻓـﻰ ﻛـﻝ ﻣـن

اﻟﻘـرآن واﻟﺳـﻧﺔ .أﻣـﺎ أﺣﻛﺎﻣـﻪ اﻟﺗﻔﺻـﻳﻠﻳﺔ ﻓﻘـد ﺳـﻛت ﻋﻧﻬـﺎ اﻟﻌﻠـﻳم اﻟﺧﺑﻳـر ﺟـﻝ ﺷـﺄﻧﻪ ﻟﺣﻛﻣـﺔ ﻗـدرﻫﺎ
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وﺗﺑﻌـﻪ اﻟرﺳـوﻝ اﻟﻛـرﻳم ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳـﻪ وﺳـﻠم ﻓـﻰ ذﻟـك ،وﻟـذا ﻓﻘـد اﺟﺗﻬـد اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﻓـﻰ ﺷـﺄن ﻫـذﻩ
اﻷﺣﻛﺎم ،ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ذﻫب إﻟﻰ ﻟزوم ﻣواﻓﻘﺔ اﻟزوج ﻋﻠﻰ اﻟ ُﺧﻠﻊ ،ﻗوﻻً ﺑﺄن ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﺣدﻳث اﻟﺷرﻳف
ﻣن رد اﻟﺣدﻳﻘـﺔ واﻷﻣـر ﺑﺎﻟﻣﻔﺎرﻗـﺔ  ،ﻛـﺎن ﻣـن ﻗﺑﻳـﻝ اﻟﻧـدب واﻹرﺷـﺎد؛ ﻓـﻼ ﻳﻘـﻊ اﻟطـﻼق ﺑـﺎﻟ ُﺧﻠﻊ إﻻ

ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟزوج ،ﻋﻠﻰ ﺣﻳن ذﻫب ﻓرﻳق آﺧر إﻟﻰ أن اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻛﺎن أﻣر وﺟوب؛ ﻓﻳﻘـﻊ اﻟ ُﺧﻠـﻊ
إﻣﺎ ﺑرﺿﺎء اﻟزوﺟﻳن ،أو ﺑدون ﻣواﻓﻘﺔ اﻟزوج وذﻟك ﺑﺣﻛم وﻟﻰ اﻷﻣر أو اﻟﻘﺎﺿﻰ ،ﻓﻛﺎن ﻟزاﻣﺎً ﺣﺗﻰ

ﻻ ﻳﺷق اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ أن ﻳﺗدﺧﻝ اﻟﻣﺷرع ﻟﺑﻳﺎن أى ﻣن اﻟرأﻳﻳن أوﻟﻰ ﺑﺎﻻﺗﺑﺎع ،وﻫو ﻣـﺎ ﻧﺣـﺎ
إﻟﻳﻪ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ؛ ﻓﺄﺧذ ﺑﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻳﺔ وأﺟﺎز ﻟﻠزوﺟﺔ أن ﺗﺧﺎﻟﻊ إذا ﻣـﺎ ﺑﻐﺿـت اﻟﺣﻳـﺎة
ﻣـﻊ زوﺟﻬـﺎ وﻋﺟـز اﻟﺣﻛﻣــﺎن ﻋـن اﻟﺻﻠــﺢ ﺑﻳﻧﻬﻣــﺎ ﻓﻳﺧﻠﻌﻬــﺎ اﻟﻘﺎﺿــﻰ ﻣـن زوﺟﻬــﺎ ﺑﻌـد أﺧـذ رأى
اﻟﺣﻛﻣﻳن ،ﻋﻠﻰ أن ﺗدﻓـﻊ إﻟﻳﻪ ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻓﻰ ﻫذا اﻟزواج ﻣن ﻋﺎﺟـﻝ اﻟﺻداق .وﻟﻳس ذﻟك إﻻ إﻋﻣﺎﻻً

ﻟﻠﻌﻘﻝ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ اﻟﺿرورة ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﻧﺎﻓﻰ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺑﻣراﻋﺎة أﺻوﻟﻬﺎ؛ ذﻟـك
أن اﻟﺗﻔرﻳق ﺑﻳن اﻟزوﺟﻳن ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠطـرﻓﻳن ﻣﻌـﺎً ،ﻓـﻼ ﻳﺟـوز

أن ﺗُﺟﺑر اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻳش ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ ﻗﺳ ارً ﻋﻧﻬﺎ؛ ﺑﻌد إذ ﻗررت أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻐض اﻟﺣﻳﺎة ﻣﻌﻪ ،وأﻧـﻪ
ﻻ ﺳﺑﻳﻝ ﻻﺳﺗﻣرار اﻟﺣﻳﺎة اﻟزوﺟﻳﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،وأﻧﻬﺎ ﺗﺧﺷﻰ أﻻ ﺗﻘـﻳم ﺣـدود اﷲ ﺑﺳـﺑب ﻫـذا اﻟـﺑﻐض،

ﻣﻣــﺎ ﺣــدا ﺑﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻓﺗــداﺋﻬﺎ ﻟﻧﻔﺳــﻬﺎ وﺗﻧﺎزﻟﻬــﺎ ﻟــﻪ ﻋــن ﺟﻣﻳ ـﻊ ﺣﻘوﻗﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺷــرﻋﻳﺔ وردﻫــﺎ
اﻟﺻداق اﻟذى أﻋطﺎﻩ ﻟﻬﺎ .واﻟﻘوﻝ ﺑﺎﺷﺗراط ﻣواﻓﻘﺔ اﻟزوج ﻳؤدى إﻟﻰ إﺟﺑﺎر اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار
ﻓــﻰ ﺣﻳــﺎة ﺗﺑﻐﺿــﻬﺎ؛ وﻫــو ﻣــﺎ ﻳﺑﺗﻌــد ﺑﻌﻼﻗــﺔ اﻟــزواج ﻋــن اﻷﺻــﻝ ﻓﻳﻬــﺎ ،أﻻ وﻫــو اﻟﺳــﻛن واﻟﻣــودة
واﻟﺗراﺣم ،وﻳﺟﻌﻝ اﻟزوج ،وﻗد ﺗﺧﻔف ﻣن ﻛﻝ ﻋبء ﻣﺎﻟﻰ ﻳﻧﺗﺞ ﻋن اﻟطـﻼق ،ﻏﻳـر ﻣﻣﺳـك ﺑزوﺟﺗـﻪ
اﻟﺗـﻰ ﺗﺑﻐﺿـﻪ إﻻ إﺿـ ار ارً ﺑﻬـﺎ ،وﻫـو إﺿـرار ﺗﻧﻬـﻰ ﻋﻧـﻪ اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ،وﺗﺗـﺄذى ﻣﻧـﻪ اﻟﻌﻘﻳـدة

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺗﻛﺎﻣـﻝ أﺧﻼﻗـﻰ وﺳـﻣو ﺳـﻠوﻛﻰ ،وﻳﺗﻧـﺎﻓﻰ ﻣـﻊ ﻗﺎﻋـدة أﺻـوﻟﻳﺔ ﻓـﻰ

ﻫذﻩ اﻟﺷرﻳﻌﺔ وﻫـﻰ أﻧـﻪ ﻻ ﺿـرر وﻻ ﺿـرار .وﺣﻳـث إﻧـﻪ ﻟﻣـﺎ ﺗﻘـدم ،ﻓـﺈن اﻟـﻧص اﻟطﻌـﻳن ﻳﻛـون ﻗـد
ﻧﻬﻝ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻧﻬﻼً ﻛـﺎﻣﻼً ،ﻓﻘـد اﺳـﺗﻧد ﻓـﻰ أﺻـﻝ ﻗﺎﻋدﺗـﻪ إﻟـﻰ ﺣﻛـم ﻗطﻌـﻰ

اﻟﺛﺑوت ،واﻋﺗﻧق ﻓﻰ ﺗﻔﺎﺻﻳﻠﻪ رأى ﻣذﻫب ﻣن اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻳﻛون ﻣﻌﻪ ﻓﻰ ﺟﻣﻠﺗﻪ ﻣواﻓﻘﺎً

ﻷﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﺳﻣﺣﺔ ،وﻳﻛون اﻟﻧﻌﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ وﻣـن ﺛـم ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ اﻟﻣـﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ﻣـن
اﻟدﺳﺗور ﻧﻌﻳﺎً ﻏﻳر ﺻﺣﻳﺢ ﺑﻣﺎ ﻳوﺟب رﻓﺿﻪ " .

ﻭﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ  ،ﻗﺿــت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﻟﻌﻠﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن
اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ وأﻧﺻﻔت اﻟﻣرآة ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌدﻳد ﻣن ﺣﻘوﻗﻬﺎ وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺣق اﻟﺳﻔر واﻟﺗﻧﻘﻝ ﻓـﻲ
ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟطﻌـن رﻗـم  10126ﻟﺳـﻧﺔ  47ق  ،اﻟﺻـﺎدر ﺑﺟﻠﺳـﺔ  ، 2006/12/23واﻟـذي ﻗﺿـت
ﻓﻳﻪ ﺑﺄن " وﻣن ﺣﻳث إﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻳـﻪ اﻟطﻌـن ﻣـن أﺣﻛـﺎم اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ
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إﻟﻰ ﺳﻔر اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ وﺿرورة ﻣواﻓﻘﺔ وﻟﻰ اﻟطﻔﻝ اﻟﻣﺣﺿون ﻓﻘـد ﺗﺷـﻌﺑت أراء ﻓﻘﻬـﺎء اﻟﺷـرﻳﻌﺔ ﻓـﻰ
ذﻟك ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﻣﻧﻊ اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ أو اﻟوﻟﻰ ﻣن اﻟﺳﻔر ﺑﺎﻟطﻔﻝ اﻟﻣﺣﺿون ﻟﺑﻠد ﺑﻌﻳد وﻣﻧﻬم ﻣن أﺟـﺎز
ذﻟــك ﺑﺷــروط ﻛﻠﻬــﺎ ﺗﺻــب ﻓــﻰ ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﺻــﻐﻳر ﻛﺎﻟﺑﻠــد و اﻟطرﻳــق اﻵﻣــن ﺑــﻝ ﻣــﻧﻬم ﻣــن ﺧﻳــر
اﻟﻣﺣﺿــون اﻟﻣﻣﻳــز ﻓــﻰ ﺗﺣدﻳــد ﻣــن ﻳﺑﻘــﻰ ﻣﻌــﻪ ﻋﻧــد اﻟﺳــﻔر وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن اﻟﻣﻌﺗﺑــر ﻫــﻲ ﻣﺻــﻠﺣﺔ
اﻟﻣﺣﺿون ﻓﺈن ﻛﺎﻧت ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﺳﻔر ﻣﻊ أﻣﻪ ﻟﺑﻠد ﺗوﻓر ﻟﻪ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻳﺷﺎً ﻛرﻳﻣﺎً ﻓـﻼ ﺗﺛرﻳـب ﻓـﻲ

ذﻟك  .وﻣن ﺣﻳث إﻧﻪ ﺑﺈﻧـزاﻝ ﻣﺎ ﺗﻘـدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺔ اﻟﻣﺎﺛﻠـﺔ وﻟﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت اﻟﺳـﻳدة  ..... /ﺣﺎﺿـﻧﺔ

ﻻﺑﻧﺗﻬﺎ وﺗﻌﻣﻝ ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد ﻓﺎﻣﺗﻧﻌت ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻣن ﺗﺟدﻳد ﺟواز ﺳـﻔر اﻟﺻـﻐﻳرة إﻻ ﺑﻣواﻓﻘـﺔ واﻟـد
اﻟطﻔﻠﺔ اﻟذي ﺗﻌﻧت ﻓﻲ ذﻟـك وطﻠـب رﻓـض اﺳـﺗﺧ ارج ﺟـواز ﺳـﻔر اﺑﻧﺗـﻪ ﻓـﺈن ﻫـذا اﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻻ ﻳﻘـوم
ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن اﻟﻘﺎﻧون وﺗﺄﺑﺎﻩ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻹﺿرارﻩ ﺑﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺿـوﻧﺔ وﻳﻛـون اﻟﻘﺿـﺎء ﺑﺈﻟﻐـﺎء ﻫـذا
اﻟﻘرار ﺟﺎء ﻣطﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻣﻣﺎ ﻳﺗﻌﻳن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﺑرﻓض اﻟطﻌن" .

وﺣﻳث أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻗد داﻓﻌت ﻋن ﺣق ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻣـرأة وﻫــو ﺣﻘﻬــﺎ ﻓــﻲ ارﺗــداء اﻟــزى اﻟﻣﻧﺎﺳــب ﻟﻬــﺎ واﻟــذي ﻳﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗظﻬــر ﺑﻣظﻬــر ﻻﺋــق ٕ ،واذ ﻛــﺎن
اﻟﺣﻛم ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟزى اﻟﻣﻧﺎﺳـب ارﺗـداءﻩ ﻓـﻲ اﻟﻣـدارس  ،إﻻ أن اﻟﺣﻛـم ﺗطـرق إﻟـﻲ ﺗﻌرﻳـف اﻟﺷـرﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻻﺣﺗﺷﺎم اﻟﻣرآة وﻣﻼﺑﺳﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻻﺣﺗﺷﺎم واﻻﻋﺗداﻝ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت
ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻳﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﺣﻳﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ وﻓـﻲ ذات اﻟوﻗـت ﻳﻌطـﻲ ﻟﻶﺧـرﻳن اﻟﻔرﺻـﺔ
ﻓــﻲ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠﻳﻬــﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣﻌﻬــﺎ  ،وﻟــذﻟك ﻗﺿــت ﻓــﻲ ﺣﻛﻣﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘﺿــﻳﺔ رﻗــم  8ﻟﺳــﻧﺔ 17
ﻗﺿـﺎﺋﻳﺔ "دﺳــﺗورﻳﺔ" واﻟﺻـﺎدر ﺑﺟﻠﺳــﺔ  ،1996/5/18ﺑـرﻓض اﻟطﻌــن ﻋﻠـﻰ دﺳــﺗورﻳﺔ ﻗـرار وزﻳــر
اﻟﺗﻌﻠﻳم رﻗـم  113ﻟﺳـﻧﺔ  1994اﻟﻣﻔﺳـر ﺑـﺎﻟﻘرار رﻗـم  208ﻟﺳـﻧﺔ  1994واﻟـذي ﻛـﺎن ﻗـد أﻗﺎﻣـﻪ
وﻟـﻲ أﻣــر أﺣــد اﻟﺗﻠﻣﻳــذات ﺑﺳــﺑب ﻣﻧــﻊ اﺑﻧﺗــﻪ دﺧــوﻝ اﻟﻣدرﺳــﺔ ﻣرﺗدﻳــﺔ زى اﻟﻧﻘــﺎب  ،وذﻟــك ﺗﺄﺳﻳﺳـﺎً
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "وﺣﻳث إن اﻟﺑﻳن ﻣن ﻗرار وزﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم رﻗم  113ﻟﺳﻧﺔ  1994اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ ،أﻧـﻪ ﻧـص
ﻓﻰ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻠﺗزم ﺗﻼﻣﻳذ وﺗﻠﻣﻳذات اﻟﻣدارس اﻟرﺳﻣﻳﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﺎرﺗـداء زى ﻣوﺣـد
وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻣواﺻــﻔﺎت اﻵﺗﻳــﺔ  :أوﻻ  :اﻟﺣﻠﻘــﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳــﺔ "ﺑﻧــﻳن وﺑﻧــﺎت" .ﻣرﻳﻠــﺔ ﺗﻳــﻝ ﻟﺟﻣﻳــﻊ اﻟﺗﻼﻣﻳــذ
ﺑﺎﻟﻠون اﻟذى ﺗﺧﺗﺎرﻩ اﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ – ﻳﻣﻛـن ارﺗـداء ﺑﻧطﻠـون ﻓـﻰ ﻓﺻـﻝ اﻟﺷـﺗﺎء ﻳﻛـون ﻣوﺣـدا
وﻣﻧﺎﺳﺑﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺣـددﻩ اﻟﻣدﻳرﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ  .وﻳﺟـوز اﺳـﺗﺑداﻝ اﻟﻣرﻳﻠـﺔ ﺑﻘﻣـﻳص وﺟوﻧﻠـﺔ ﺑطـوﻝ
ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت،وﻗﻣﻳص وﺑﻧطﻠون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧـﻳن ﻣـﻊ ارﺗـداء ﺑﻠـوﻓر أو ﺟﺎﻛـت ﻓـﻰ ﻓﺻـﻝ
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اﻟﺷــﺗﺎء وﻓــق ﻣــﺎ ﺗﻘــررﻩ اﻟﻣدﻳرﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ  - .ﺣــذاء ﻣدرﺳــﻰ وﺟــورب ﻣﻧﺎﺳــب ﺑﻠــون اﻟــزى
اﻟﻣﺧﺗﺎر .ﺛﺎﻧﻳـﺎ  :اﻟﺣﻠﻘـﺔ اﻹﻋدادﻳـﺔ  : 1 -اﻟﺗﻼﻣﻳـذ  :ﺑﻧطﻠـون طوﻳـﻝ  -ﻗﻣـﻳص ﺑﻠـون ﻣﻧﺎﺳـب -
ﻓــﻰ ﻓﺻــﻝ اﻟﺷــﺗﺎء ﻳﻣﻛــن ارﺗــداء ﺑﻠــوﻓر أو ﺟﺎﻛــت وﻓــق ﻣــﺎ ﺗﻘــررﻩ اﻟﻣدﻳرﻳ ــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ – 2 .
اﻟﺗﻠﻣﻳــذات  :ﺑﻠــوزة ﺑﻳﺿــﺎء – ﻣرﻳﻠــﺔ ﻣــن ﻗﻣــﺎش ﺗﻳــﻝ ) درﻳــﻝ ( ﺑﺣﻣــﺎﻻت ﺑــﺎﻟﻠون اﻟــذى ﺗﺧﺗــﺎرﻩ
اﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ  -ﻓﻰ ﻓﺻﻝ اﻟﺷﺗﺎء ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻗﻣـﺎش اﻟﻣرﻳﻠـﺔ ﺻـوﻓﺎ ،وﻳﻣﻛـن ﻛـذﻟك أن
ﺗرﺗدى اﻟﺗﻠﻣﻳذة ﺑﻠـوﻓر أو ﺟﺎﻛـت ﺑﻠـون اﻟﻣرﻳﻠـﺔ  .وﻳﺟـوز اﺳـﺗﺑداﻝ اﻟﻣرﻳﻠـﺔ ﺑﻘﻣـﻳص طوﻳـﻝ ﺑطـوﻝ
ﻣﻧﺎﺳب  -ﺣذاء ﻣدرﺳﻰ وﺟورب ﺑﻠون ﻣﻧﺎﺳـب ﻟﻠـزى اﻟﻣﺧﺗـﺎر  .ﻳﻣﻛـن ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ طﻠـب ﻣﻛﺗـوب
ﻣن وﻟﻰ اﻷﻣر أن ﺗرﺗدى اﻟﺗﻠﻣﻳـذة ﻏطـﺎء ﻟﻠﺷـﻌر ﻻ ﻳﺣﺟـب اﻟوﺟـﻪ ﺑـﺎﻟﻠون اﻟـذى ﺗﺧﺗـﺎرﻩ اﻟﻣدﻳرﻳـﺔ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ  .ﺛﺎﻟﺛﺎ  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﻣﺳﺗواﻫﺎ  - 1 :اﻟﺗﻼﻣﻳذ  :ﺑﻧطﻠون طوﻳﻝ  -ﻗـﻳﻣص
ﺑﻠون ﻣﻧﺎﺳب  -ﻓﻰ ﻓﺻﻝ اﻟﺷﺗﺎء ﻳﻣﻛن ارﺗداء ﺑﻠوﻓر أو ﺟﺎﻛت وﻓق ﻣﺎ ﺗﻘررﻩ اﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
 - 2 .اﻟﺗﻠﻣﻳذات  :ﺑﻠوزة ﺑﻳﺿﺎء  -ﺟوﻧﻠﺔ ﺗﻳﻝ ﺑطوﻝ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﻠون ﺗﺣـددﻩ اﻟﻣدﻳرﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ -
ﻓﻰ ﻓﺻﻝ اﻟﺷﺗﺎء ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟﻣرﻳﻠﺔ ﺻوﻓﺎ ،ﻛﻣـﺎ ﻳﻣﻛـن أن ﺗرﺗـدى اﻟﺗﻠﻣﻳـذة ﺑﻠـوﻓ ار أو ﺟﺎﻛﻳﺗـﺎ
ﺑﻠون اﻟﻣرﻳﻠﺔ  -ﻳﻣﻛن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣﻛﺗوب ﻣن وﻟﻰ اﻷﻣر ،أن ﺗرﺗـدى اﻟﺗﻠﻣﻳـذة ﻏطـﺎء ﻟﻠﺷـﻌر
ﻻ ﻳﺣﺟب اﻟوﺟﻪ ﺑﺎﻟﻠون اﻟذى ﺗﺧﺗﺎرﻩ اﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ  -ﺣـذاء ﻣدرﺳـﻰ وﺟـورب ﺑﻠـون ﻣﻧﺎﺳـب
ﻟﻠزى اﻟﻣﺧﺗـﺎر  .وﺗﻛﻔـﻝ اﻟﻣﺎدﺗـﺎن اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻣـن ﻫـذا اﻟﻘـرار ،إﻋـﻼن اﻟـزى اﻟﻣدرﺳـﻰ اﻟﻣﻘـرر
ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﻳذ ﻛﻝ ﻣدرﺳﺔ وﺗﻠﻣﻳذاﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻛﺎن ظﺎﻫر ﻗﺑﻝ ﺑدء اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳـﻰ ﺑﺷـﻬرﻳن ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﻝ،
وﻻ ﻳﺟــوز ﻟﻣــن ﻳﺧــﺎﻟف ﺣﻛــم اﻟﻣــﺎدة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن ﻫــذا اﻟﻘ ـرار ﻣــن ﺗﻼﻣﻳــذﻫﺎ أو ﺗﻠﻣﻳــذاﺗﻬﺎ دﺧــوﻝ
ﻣدرﺳﺗﻬم أو اﻻﻧﺗظﺎم ﻓﻳﻬﺎ وﺑﻣراﻋﺎة أن ﻳﻛون زﻳﻬم ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻓﻰ ﻛﻝ اﻷﺣـواﻝ ﺳـواء ﻓـﻰ ﻣظﻬـرﻩ أو
أﺳﻠوب ارﺗداﺋﻪ .وﺣﻳـث إن وزﻳـر اﻟﺗﻌﻠـﻳم أﺻـدر ﺑﻌـد اﻟﻘـرار اﻷوﻝ ٕ -وازاء ﻣـﺎ اﻟﺗـﺑس ﺑﻣﻌﻧـﺎﻩ ﻣـن
ﻏﻣوض  -ﻗ ار ار ﺛﺎﻧﻳﺎ ﻣﻔﺳ ار ﻟﻠﻘرار اﻟﺳﺎﺑق وﻣﺣددا ﻓﺣواﻩ  ،وﻣن ﺛم ﻧـص اﻟﻘـرار اﻟﻼﺣـق  -وﻫـو
اﻟﻘرار رﻗم  208ﻟﺳﻧﺔ  -1994ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺻد ﺑﺎﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ  -ﻓﻰ ﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم اﻟﻘـرار رﻗـم
 113ﻟﺳﻧﺔ  - 1994اﻟﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻗرﻳن ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ  .أوﻻ  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻣﻳـذات اﻟﻣـرﺣﻠﺗﻳن
اﻹﻋدادﻳﺔ واﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ  - 1 :ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣﻛﺗوب ﻣن وﻟـﻰ اﻷﻣـر  :أن ﻳﻛــون وﻟـﻰ اﻷﻣــر ﻋﻠـﻰ
ﻋﻠـم ﺑﺎﺧﺗﻳﺎر اﻟﺗﻠﻣﻳذة ﻻرﺗداء ﻏطﺎء اﻟﺷﻌرٕ ،وان اﺧﺗﻳﺎرﻫﺎ ﻟذﻟك وﻟﻳد رﻏﺑﺗﻬﺎ دون ﺿﻐط أو إﺟﺑﺎر
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ﻣن ﺷﺧص أو ﺟﻬﺔ ﻏﻳر وﻟﻰ اﻷﻣر ،وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻻ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﺗﻠﻣﻳذة ﻣـن دﺧـوﻝ ﻣدرﺳـﺗﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧـت
ﺗرﺗدى ﻏطﺎء ﻟﻠﺷﻌرٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﺣﻝ ﻟﻬﺎ اﻟـدﺧوﻝ ،ﻋﻠـﻰ أن ﻳـﺗم اﻟﺗﺣﻘـق ﻣـن ﻋﻠـم وﻟـﻰ اﻷﻣـر - 2 .
ﻏطﺎء اﻟﺷﻌر  :اﻟﻐطـﺎء اﻟذى ﺗﺧﺗﺎرﻩ اﻟﺗﻠﻣﻳذة ﺑرﻏﺑﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺣﺟب وﺟﻬﻬﺎ  .وﻻﻳﻌﺗد ﺑﺄﻳـﺔ ﻧﻣـﺎذج
أو رﺳـوم ﺗوﺿـﻳﺣﻳﺔ ﺗﻌﺑـر ﻋـن ﻏطـﺎء اﻟﺷـﻌر ﺑﻣـﺎ ﻳﻧـﺎﻗض ذﻟـك  .ﺛﺎﻧﻳـﺎ  :ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﻳـذات ﻓـﻰ
ﺟﻣﻳﻊ ﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺛﻼث  :أن ﻳﻛون اﻟزى ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻓﻰ ﻣظﻬـرﻩ وأﺳـﻠوب ارﺗداﺋـﻪ :اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻓـﻰ
اﻟزى ﺑﻣـﺎ ﻳرﻋـﻰ اﻻﺣﺗﺷـﺎم ،وﺑﻣـﺎ ﻳﺗﻔـق ﻣـﻊ ﺗﻌـﺎﻟﻳم وأﺧـﻼق ﻣﺟـﺗﻣﻌﻬن .وﻛـﻝ زى ﻳﺧـرج ﻋﻠـﻰ ﻫـذا
اﻻﺣﺗﺷــﺎم ،ﻳﻛــون ﻣﺧﺎﻟﻔــﺎ ﻟﻠــزى اﻟﻣدرﺳــﻰ  ،وﻻ ﻳﺳــﻣﺢ ﻟﻠﺗﻠﻣﻳــذة اﻟﺗــﻰ ﺗرﺗدﻳــﻪ ﺑــدﺧوﻝ ﻣدرﺳــﺗﻬﺎ .
وﺣﻳث إن ﻗﺿـﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳـﺎ ﻣطـرد ﻋﻠـﻰ أن ﻣـﺎ ﻧـص ﻋﻠﻳـﻪ اﻟدﺳـﺗور ﻓـﻰ ﻣﺎدﺗـﻪ
اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ  -ﺑﻌــد ﺗﻌــدﻳﻠﻬﺎ ﻓــﻰ ﺳــﻧﺔ  - 1980ﻣــن أن ﻣﺑــﺎدئ اﻟﺷــرﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻫــﻰ اﻟﻣﺻــدر
اﻟرﺋﻳﺳﻰ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ ،إﻧﻣﺎ ﻳﺗﻣﺣض ﻋن ﻗﻳد ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﻛـﻝ ﻣـن اﻟﺳـﻠطﺗﻳن اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳـﺔ أن
ﺗﺗﺣراﻩ وﺗﻧزﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻰ ﺗﺷرﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﻌدﻳﻝ  -وﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﻘرار رﻗم 113
ﻟﺳـﻧﺔ  ،1994اﻟﻣﻔﺳــر ﺑــﺎﻟﻘرار رﻗــم  208ﻟﺳـﻧﺔ  1994اﻟﻣطﻌــون ﻋﻠﻳﻬﻣــﺎ  -ﻓـﻼ ﻳﺟــوز ﻟــﻧص
ﺗﺷـرﻳﻌﻰ ،أن ﻳﻧـﺎﻗض اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺷـرﻋﻳﺔ اﻟﻘطﻌﻳـﺔ ﻓـﻰ ﺛﺑوﺗﻬـﺎ ودﻻﻟﺗﻬـﺎ ،ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر أن ﻫـذﻩ اﻷﺣﻛـﺎم
وﺣدﻫﺎ ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﻳﻛون اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻣﺗﻧﻌﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﻣن اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺑﺎدؤﻫﺎ اﻟﻛﻠﻳﺔ،
وأﺻــوﻟﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻻ ﺗﺣﺗﻣــﻝ ﺗــﺄوﻳﻼً أو ﺗﺑــدﻳﻼً  .وﻣــن ﻏﻳــر اﻟﻣﺗﺻــور ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ أن ﻳﺗﻐﻳــر
ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎً ﻟﺗﻐﻳر اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن ،إذ ﻫﻰ ﻋﺻﻳﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌـدﻳﻝ ،وﻻ ﻳﺟـوز اﻟﺧـروج ﻋﻠﻳﻬـﺎ ،أو
اﻻﻟﺗـواء ﺑﻬــﺎ ﻋـن ﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ  .وﺗﻧﺻـب وﻻﻳــﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳـﺎ ﻓــﻰ ﺷـﺄﻧﻬﺎ ،ﻋﻠــﻰ ﻣراﻗﺑــﺔ
اﻟﺗﻘﻳـد ﺑﻬـﺎ ،وﺗﻐﻠﻳﺑﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻝ ﻗﺎﻋـدة ﻗﺎﻧوﻧﻳـﺔ ﺗﻌﺎرﺿـﻬﺎ  .ذﻟـك أن اﻟﻣـﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ﻣـن اﻟدﺳـﺗور،
ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ،أﺣﻛﺎم اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﻓـﻰ أﺻـوﻟﻬﺎ وﻣﺑﺎدﺋﻬـﺎ اﻟﻛﻠﻳـﺔ ،إذ ﻫـﻰ إطﺎرﻫـﺎ
اﻟﻌﺎم ،ورﻛﺎﺋزﻫﺎ اﻷﺻـﻳﻠﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻔـرض ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬـﺎ دوﻣـﺎً ﺑﻣـﺎ ﻳﺣـوﻝ دون إﻗـرار أﻳـﺔ ﻗﺎﻋـدة ﻗﺎﻧوﻧﻳـﺔ
ﻋﻠـﻰ ﺧﻼﻓﻬـﺎ؛ ٕواﻻ اﻋﺗﺑـر ذﻟـك ﺗﺷـﻬﻳﺎ ٕواﻧﻛـﺎ ارً ﻟﻣـﺎ ﻋﻠـم ﻣـن اﻟـدﻳن ﺑﺎﻟﺿـرورة  .وﻻ ﻛـذﻟك اﻷﺣﻛـﺎم
اﻟظﻧﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻘطوع ﺑﺛﺑوﺗﻬﺎ أو ﺑدﻻﻟﺗﻬﺎ أو ﺑﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ ،ذﻟك أن داﺋرة اﻻﺟﺗﻬـﺎد ﺗﻧﺣﺻـر ﻓﻳﻬـﺎ ،وﻻ
ﺗﻣﺗد ﻟﺳواﻫﺎ ،وﻫﻰ ﺑطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻣﺗطـورة ﺗﺗﻐﻳـر ﺑﺗﻐﻳـر اﻟزﻣـﺎن واﻟﻣﻛـﺎن ،ﻟﺿـﻣﺎن ﻣروﻧﺗﻬـﺎ وﺣﻳوﻳﺗﻬـﺎ،
وﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻧوازﻝ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ،ﺗﻧظﻳﻣﺎ ﻟﺷﺋون اﻟﻌﺑﺎد ﺑﻣـﺎ ﻳﻛﻔـﻝ ﻣﺻـﺎﻟﺣﻬم اﻟﻣﻌﺗﺑـرة ﺷـرﻋﺎً ،وﻻ
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ﻳﻌطﻝ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺣرﻛﺗﻬم ﻓﻰ اﻟﺣﻳﺎة ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛـون اﻻﺟﺗﻬـﺎد دوﻣـﺎً واﻗﻌـﺎ ﻓـﻰ إطـﺎر اﻷﺻـوﻝ اﻟﻛﻠﻳـﺔ
ﻟﻠﺷــرﻳﻌﺔ ﺑﻣــﺎ ﻻ ﻳﺟﺎوزﻫــﺎ؛ ﻣﻠﺗزﻣــﺎ ﺿ ـواﺑطﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ،ﻣﺗﺣرﻳــﺎ ﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻻﺳــﺗدﻻﻝ ﻋﻠــﻰ اﻷﺣﻛــﺎم
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،واﻟﻘواﻋد اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻟﻔروﻋﻬﺎ ،ﻛﺎﻓﻼ ﺻون اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺷـرﻳﻌﺔ ﺑﻣـﺎ ﺗﻘـوم ﻋﻠﻳـﻪ ﻣـن
ﺣﻔﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻟـدﻳن واﻟـﻧﻔس واﻟﻌﻘـﻝ واﻟﻌـرض واﻟﻣـﺎﻝ  .وﺣﻳـث إن إﻋﻣـﺎﻝ ﺣﻛـم اﻟﻌﻘـﻝ ﻓﻳﻣـﺎ ﻻ ﻧـص
ﻓﻳﻪ ،ﺗطوﻳ ار ﻟﻘواﻋد ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻛون ﻓﻰ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ أرﻓق ﺑﺎﻟﻌﺑﺎد وأﺣﻔﻝ ﺑﺷـﺋوﻧﻬم ،وأﻛﻔـﻝ ﻟﻣﺻـﺎﻟﺣﻬم
اﻟﺣﻘﻳﻘﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺷــرع اﻷﺣﻛــﺎم ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻬــﺎ ،وﺑﻣــﺎ ﻳﻼﺋﻣﻬــﺎ ،ﻣــردﻩ أن ﺷــرﻳﻌﺔ اﷲ ﺟوﻫرﻫــﺎ اﻟﺣــق
واﻟﻌدﻝ ،واﻟﺗﻘﻳد ﺑﻬﺎ ﺧﻳر ﻣن ﻓﺳﺎد ﻋرﻳض ،واﻧﻐﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟـﻳس ﻣﻘﺑـوﻻ وﻻ ﻣطﻠوﺑـﺎ ،ذﻟـك
أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﻧﺢ أﻗواﻝ أﺣد ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ ﺷﺄن ﻣن ﺷـﺋوﻧﻬﺎ ،ﻗدﺳـﻳﺔ ﺗﺣـوﻝ دون ﻣراﺟﻌﺗﻬـﺎ ٕواﻋـﺎدة
اﻟﻧظر ﻓﻳﻬﺎ ،ﺑﻝ ٕواﺑداﻟﻬﺎ ﺑﻐﻳرﻫﺎ  .ﻓﺎﻵراء اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣﺳـﺎﺋﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠـف ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻟـﻳس ﻟﻬـﺎ ﻓـﻰ
ذاﺗﻬﺎ ﻗوة ﻣﺗﻌدﻳﺔ ﻟﻐﻳر اﻟﻘﺎﺋﻠﻳن ﺑﻬـﺎ ،وﻻ ﻳﺟـوز ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﺷـرﻋﺎ ﺛﺎﺑﺗـﺎ ﻣﺗﻘـر ارً ﻻ ﻳﺟـوز أن
ﻳـﻧﻘضٕ ،واﻻ ﻛـﺎن ذﻟـك ﻧﻬﻳـﺎ ﻋـن اﻟﺗﺄﻣـﻝ واﻟﺗﺑﺻـر ﻓـﻰ دﻳـن اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰٕ ،واﻧﻛـﺎ ار ﻟﺣﻘﻳﻘـﺔ أن اﻟﺧطـﺄ
ﻣﺣﺗﻣﻝ ﻓﻰ ﻛﻝ اﺟﺗﻬﺎد .ﺑﻝ إن ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻣن ﺗردد ﻓﻰ اﻟﻔﺗﻳﺎ ﺗﻬﻳﺑﺎ  .وﻣن ﺛم ﺻﺢ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن
اﺟﺗﻬﺎد أﺣد ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻳس أﺣق ﺑﺎﻹ ﺗﺑﺎع ﻣـن اﺟﺗﻬـﺎد ﻏﻳـرﻩ ،ورﺑﻣـﺎ ﻛـﺎن أﺿـﻌف اﻵراء ﺳـﻧدا،
أﻛﺛرﻫﺎ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻣﺗﻐﻳرة ،وﻟـو ﻛـﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔـﺎ ﻵراء اﺳـﺗﻘر ﻋﻠﻳﻬـﺎ اﻟﻌﻣـﻝ زﻣﻧـﺎ  .وﺗﻠـك ﻫـﻰ
اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓـﻰ أﺻـوﻟﻬﺎ وﻣﻧﺎﺑﺗﻬـﺎ ،ﻣﺗطـورة ﺑﺎﻟﺿـرورة ،ﻧﺎﺑـذة اﻟﺟﻣـود ،ﻻ ﻳﺗﻘﻳـد اﻻﺟﺗﻬـﺎد
ﻓﻳﻬﺎ  -وﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻧص ﻋﻠﻳﻪ  -ﺑﻐﻳـر ﺿـواﺑطﻬﺎ اﻟﻛﻠﻳـﺔ ،وﺑﻣـﺎ ﻻ ﻳﻌطـﻝ ﻣﻘﺎﺻـدﻫﺎ اﻟﺗـﻰ ﻳﻧﺎﻓﻳﻬـﺎ أن
ﻳﺗﻘﻳد وﻟﻰ اﻷﻣر ﻓﻰ ﺷﺄن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔرﻋﻳﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟﻳﺑﺔ ﺑطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗطـور ،ﻵراء ﺑـذاﺗﻬﺎ ﻻ
ﻳـرﻳم ﻋﻧﻬـﺎ ،أو أن ﻳﻘﻌـد ﺑﺎﺟﺗﻬـﺎدﻩ ﻋﻧـد ﻟﺣظـﺔ زﻣﻧﻳـﺔ ﻣﻌﻳﻧـﺔ ﺗﻛـون اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﺗﺑـرة ﺷـرﻋﺎ ﻗـد
ﺷرع ﺑﻣﺎ ﻳـرد اﻷﻣـر
ﺟﺎوزﺗﻬﺎ  .وﺣﻳث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر  -ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم -أن ﻟوﻟﻰ اﻷﻣر أن ُﻳ َ
اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﻳﻪ إﻟﻰ اﷲ ورﺳوﻟﻪ ،ﻣﺳـﺗﻠﻬﻣﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك أن اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﺗﺑـرة ،ﻫـﻰ ﺗﻠـك اﻟﺗـﻰ ﺗﻛـون
ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻟﻣﻘﺎﺻــد اﻟﺷــرﻳﻌﺔ ،ﻣﺗﻼﻗﻳــﺔ ﻣﻌﻬــﺎ ،وﻫــﻰ ﺑﻌــد ﻣﺻــﺎﻟﺢ ﻻ ﺗﺗﻧــﺎﻫﻰ ﺟزﺋﻳﺎﺗﻬــﺎ ،أو ﺗﻧﺣﺻــر
ﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬـﺎ ،وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﺗﺗﺣـدد  -ﻣﺿـﻣوﻧﺎ وﻧطﺎﻗـﺎ  -ﻋﻠـﻰ ﺿـوء أوﺿـﺎﻋﻬﺎ اﻟﻣﺗﻐﻳـرة  .ﻳؤﻳـد ذﻟـك أن
اﻟﺻــﺣﺎﺑﺔ واﻟﺗــﺎﺑﻌﻳن ،واﻷﺋﻣــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬــدﻳن ،ﻛﺛﻳـ ارً ﻣــﺎ ﻗــرروا أﺣﻛﺎﻣــﺎ ﻣﺗــوﺧﻳن ﺑﻬــﺎ ﻣطﻠــق ﻣﺻــﺎﻟﺢ
اﻟﻌﺑﺎد ،طﻠﺑﺎ ﻟﻧﻔﻌﻬم أو دﻓﻌﺎ ﻟﺿرر ﻋﻧﻬم أو رﻓﻌـﺎ ﻟﺣـرﺟﻬم ،ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر أن ﻣﺻـﺎﻟﺣﻬم ﻫـذﻩ ،ﺗﺗطـور
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ﻋﻠﻰ ﺿوء أوﺿـﺎع ﻣﺟﺗﻣﻌـﺎﺗﻬم ،وﻟـﻳس ﺛﻣـﺔ دﻟﻳـﻝ ﺷـرﻋﻰ ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﻬـﺎ  .وﺣﻳـث إن
اﻷﺻﻝ ﻓﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺷـرع ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎﻝ ﺗﻧظـﻳم اﻟﺣﻘـوق ،أﻧﻬـﺎ ﺳـﻠطﺔ ﺗﻘدﻳرﻳـﺔ ﻣـﺎ ﻟـم ﻳﻘﻳـد اﻟدﺳـﺗور
ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺑﺿواﺑط ﺗﺣد ﻣن إطﻼﻗﻬﺎ ،وﺗﻛون ﺗﺧوﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻻ ﻳﺟوز اﻗﺗﺣﺎم آﻓﺎﻗﻬﺎ أو ﺗﺧطﻳﻬﺎ ﺳواء
ﺑﻧﻘﺿـﻬﺎ أو اﻧﺗﻘﺎﺻـﻬﺎ ﻣـن أطراﻓﻬـﺎ ،ذﻟـك أن إﻫـدار اﻟﺣﻘـوق اﻟﺗـﻰ ﻛﻔﻠﻬـﺎ اﻟدﺳـﺗور أو ﺗﻬﻣﻳﺷـﻬﺎ،
ﻋــدوان ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﺎﻻﺗﻬــﺎ اﻟﺣﻳوﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻻ ﺗﺗــﻧﻔس إﻻ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ  .وﻻ ﻳﺟــوز ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ أن ﻳﻛــون
ﺗﻧظﻳم ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ،ﻣﻧﺎﻗﺿﺎ ﻟﻔﺣواﻫﺎ ،ﺑﻝ ﻳﺗﻌـﻳن أن ﻳﻛـون ﻣﻧﺻـﻔﺎ وﻣﺑـر ارً .وﺣﻳـث إن اﻟﺑـﻳن ﻣـن
اﻟﻣطــﺎﻋن اﻟﺗــﻰ ﻧﺳــﺑﺗﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع إﻟــﻰ اﻟﻘـرار اﻟﻣطﻌــون ﻓﻳــﻪ ،وﻛــذﻟك ﺗﻠــك اﻟﺗــﻰ طرﺣﻬــﺎ
اﻟطــﺎﻋن ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ واﻟــد اﻟطــﺎﻟﺑﺗﻳن اﻟﻠﺗــﻳن طردﺗــﺎ ﻣــن ﻣدرﺳــﺗﻬﻣﺎ ﻟﺗﻧﻘﺑﻬﻣــﺎ ،أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺗﻌﻠــق
ﺑﺄزﻳﺎء اﻟﺑﻧﻳن ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﻣراﺣﻝ اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ أو اﻹﻋدادﻳﺔ أو اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ وﻣـﺎ ﻓـﻰ ﻣﺳـﺗواﻫﺎ ﻣـن ﻧﺎﺣﻳـﺔ
ﻫﻳﺋﺗﻬــﺎ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬــﺎ ،وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺗﺗﻧــﺎوﻝ أﺻــﻼ ﻣــﺎ ﺗﻘــرر ﻟطﺎﻟﺑﺎﺗﻬــﺎ ﻣــن أزﻳــﺎء ﺳـواء ﻓــﻰ ﻣظﻬرﻫــﺎ أو
ﻣواﺻـﻔﺎﺗﻬﺎ أو أﺳـﻠوﺑﻬن ﻓـﻲ ارﺗـداﺋﻬﺎ ،وﻛـذﻟك ﻣﻼﻣـﺢ وﺧﺻـﺎﺋص ُﺧ ْم ِ◌رﻫـن ،ﻟﺗﻧﺣﺻـر اﻟﻣﻧـﺎﻋﻰ

اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻧطﺎق ﻻ ﺗﺗﻌداﻩ  .وﺣﻳث إن اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﻳـﻪ ،ﻗـد ﻗـرر ﻟﻛـﻝ ﻓﺗـﺎة ﺗﻠﺗﺣـق

ﺑﺈﺣــدى اﻟﻣ ارﺣــﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻧــص ﻋﻠﻳﻬــﺎ ،ﻫﻳﺋــﺔ ﻣﺣــددة ﻟزﻳﻬــﺎ ﺗﻛﻔــﻝ ﻓــﻰ أوﺻــﺎﻓﻬﺎ اﻟﻛﻠﻳــﺔ،
ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻛون ﻣوﺿﻌﻬﺎ ﻣـن ﺑـدﻧﻬﺎ ﻛﺎﺷـﻔﺎ ﻋﻣـﺎ ﻳﻧﺑﻐـﻰ ﺳـﺗرﻩ ﻣﻧﻬـﺎ ،ﺑـﻝ ﻳﻛـون أﺳـﻠوﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ارﺗداﺋﻬﺎ ﻛﺎﻓﻼ اﺣﺗﺷﺎﻣﻬﺎ ،ﻣﻠﺗزﻣﺎ ﺗﻘﺎﻟﻳد وأﺧﻼق ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ  .وﺣﻳـث إن اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ -
ﻓﻰ ﺗﻬذﻳﺑﻬﺎ ﻟﻠﻧﻔس اﻟﺑﺷرﻳﺔ وﺗﻘوﻳﻣﻬﺎ ﻟﻠﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ – ﻻ ﺗﻘرر إﻻ ﺟوﻫر اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻰ ﺗﻛﻔـﻝ
ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﻳدة إطﺎ ار ﻳﺣﻣﻳﻬﺎ ،وﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن ﻣﺎ ﻳﻛون ﻣﻠﺗﺋﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﻣﻌﺗﺑرة ،ﻓﻼ ﻳﺑﻐوﻧﻬـﺎ
ﻋوﺟﺎ ،وﻻ ﻳﺣﻳدون أﺑدا ﻋن اﻟطرﻳق إﻟﻰ رﺑﻬم ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﺑﻝ ﻳﻛون ﺳـﻠوﻛﻬم أطﻬـر ﻟﻘﻠـوﺑﻬم ،وأدﻋـﻰ
ﻟﺗﻘواﻫم  .وﻓﻰ ﻫذا اﻹطﺎر ،أﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻗدر اﻟﻣرأة ،وﺣﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻون ﻋﻔﺎﻓﻬﺎ ،وأﻣرﻫـﺎ ﺑﺳـﺗر
ﺑــدﻧﻬﺎ ﻋــن اﻟﻣﻬﺎﻧــﺔ واﻻﺑﺗــذاﻝ ،ﻟﺗﺳــﻣو اﻟﻣـرأة ﺑﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻋــن ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻳﺷــﻳﻧﻬﺎ أو ﻳﻧــﺎﻝ ﻣــن ﺣﻳﺎﺋﻬــﺎ،
وﻋﻠﻰ اﻷﺧص ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺑرﺟﻬﺎ ،أو ﻟﻳﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘوﻝ ،أو ﺗﻛﺳر ﻣﺷـﻳﺗﻬﺎ؛ أو ﻣـن ﺧـﻼﻝ إظﻬﺎرﻫـﺎ
اء ﻟﻐﻳرﻫـﺎ ،أو ﺑﺈﺑـداﺋﻬﺎ ﻣـﺎ ﻳﻛــون ﺧﺎﻓﻳـﺎ ﻣــن زﻳﻧﺗﻬـﺎ  .وﻟـﻳس ﻟﻬــﺎ ﺷـرﻋﺎ أن ﺗطﻠــق
ﻣﺣﺎﺳـﻧﻬﺎ إﻏـو ً
إرادﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﺧﺗﻳﺎرﻫﺎ ﻟزﻳﻬﺎ ،وﻻ أن ﺗﻘﻳم اﺧﺗﻳﺎرﻫﺎ ﻫذا ﺑﻬواﻫﺎ ،وﻻ أن ﺗـدﻋﻰ ﺗﻌﻠـق زﻳﻬـﺎ ﺑـدﺧﺎﺋﻠﻬﺎ،

ﺑــﻝ ﻳﺗﻌــﻳن أن ﻳﺳــﺗﻘﻳم ﻛﻳﺎﻧﻬــﺎ ،وأن ﻳﻛــون ﻟﺑﺎﺳــﻬﺎ ﻋوﻧــﺎ ﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻳــﺎم ﺑﻣﺳــﺋوﻟﻳﺗﻬﺎ ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎﻝ
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ﻋﻣﺎرة اﻷرض ،وﺑﻣراﻋﺎة أن ﻫﻳﺋﺔ ﺛﻳﺎﺑﻬﺎ ورﺳـﻣﻬﺎ ،ﻻ ﺗﺿـﺑطﻬﻣﺎ ﻧﺻـوص ﻣﻘطـوع ﺑﻬـﺎ ﺳـواء ﻓـﻰ
ﺛﺑوﺗﻬﺎ أو دﻻﻟﺗﻬﺎ ،ﻟﺗﻛون ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻻﺧﺗﻼﻓﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﻳﻧﻐﻠق اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻳﻬﺎ ،ﺑـﻝ ﻳظـﻝ ﻣﻔﺗوﺣـﺎ
ﻓﻰ إطﺎر ﺿـﺎﺑط ﻋـﺎم ﺣددﺗـﻪ اﻟﻧﺻـوص اﻟﻘرآﻧﻳـﺔ ذاﺗﻬـﺎ إذ ﻳﻘـوﻝ ﺗﻌـﺎﻟﻰ "وﻟﻳﺿـرﻳن ﺑﺧﻣـرﻫن ﻋﻠـﻰ
ﺟﻳــوﺑﻬن" "وﻻ ﻳﺑــدﻳن زﻳﻧــﺗﻬن إﻻ ﻣــﺎ ظﻬــر ﻣﻧﻬــﺎ" "ﻳــدﻧﻳن ﻋﻠــﻳﻬن ﻣــن ﺟﻼﺑﻳــﺑﻬن" "وﻻ ﻳﺿــرﺑن
ﺑــﺄرﺟﻠﻬن ﻟــﻳﻌﻠم ﻣــﺎ ﻳﺧﻔــﻳن ﻣــن زﻳﻧــﺗﻬن" ﻟﻳﺧــرج ﻟﺑــﺎس اﻟﻣ ـرأة ﺑــذﻟك ﻋــن أن ﻳﻛــون ﻣــن اﻷﻣــور
اﻟﺗﻌﺑدﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻻ ﺗﺑــدﻳﻝ ﻓﻳﻬــﺎ ،ﺑــﻝ ﻳﻛــون ﻟــوﻟﻰ اﻷﻣــر اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻳﺷــرع ﺑﻬــﺎ اﻷﺣﻛــﺎم
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻰ ﻧطﺎﻗﻬﺎ ،ﺗﺣدﻳدا ﻟﻬﻳﺋﺔ رداﺋﻬﺎ أو ﺛﻳﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﻳﻛون ﺳﺎﺋدا ﻓـﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬـﺎ ﺑـﻳن
اﻟﻧﺎس ﻣﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑر ﺻﺣﻳﺣﺎ ﻣن ﻋﺎداﺗﻬم وأﻋراﻓﻬم اﻟﺗﻰ ﻻ ﻳﺻﺎدم ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻧﺻﺎ ﻗطﻌﻳـﺎ ،ﺑـﻝ ﻳﻛـون
ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﻣﺗﻐﻳ ار ﺑﺗﻐﻳر اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎنٕ ،وان ﻛـﺎن ﺿـﺎﺑطﻬﺎ أن ﺗﺣﻘـق اﻟﺳـﺗر ﺑﻣﻔﻬوﻣـﻪ اﻟﺷـرﻋﻰ،
ﻟﻳﻛون ﻟﺑﺎس اﻟﻣرأة ﺗﻌﺑﻳ ارً ﻋن ﻋﻘﻳـدﺗﻬﺎ  .وﺣﻳـث إن ﺗﻧـﺎزع اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﻓﻳﻣـﺎ ﺑﻳـﻧﻬم ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎﻝ ﺗﺄوﻳـﻝ
اﻟﻧﺻوص اﻟﻘرآﻧﻳﺔ ،وﻣـﺎ ﻧﻘـﻝ ﻋـن اﻟرﺳـوﻝ ﻣـن أﺣﺎدﻳﺛـﻪ ﺻـﺣﻳﺣﻬﺎ وﺿـﻌﻳﻔﻬﺎٕ ،وان آﻝ إﻟـﻰ ﺗﺑـﺎﻳن
اﻵراء ﻓﻰ ﺷﺄن ﻟﺑﺎس اﻟﻣرأة ،وﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺳﺗرﻩ ﻣن ﺑدﻧﻬﺎ ،إﻻ أن اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ -ﻓـﻰ ﺟـوﻫر
أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ وﺑﻣراﻋﺎة ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ -ﺗﺗوﺧﻰ ﻣـن ﺿـﺑطﻬﺎ ﻟﺛﻳﺎﺑﻬـﺎ ،أن ﺗﻌﻠـﻰ ﻗـدرﻫﺎ ،وﻻ ﺗﺟﻌـﻝ ﻟﻠﺣﻳواﻧﻳـﺔ
ﻣدﺧﻼ إﻟﻳﻬﺎ ،ﻟﻳﻛون ﺳﻠوﻛﻬﺎ رﻓﻳﻌﺎ ﻻ اﺑﺗذاﻝ ﻓﻳﻪ وﻻ اﺧﺗﻳﺎﻝ ،وﺑﻣﺎ ﻻ ﻳوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣـرج إذا اﻋﺗﺑـر
ﺑدﻧﻬﺎ ﻛﻠﻪ ﻋورة ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺗﻬـﺎ إﻟـﻰ ﺗﻠﻘـﻰ اﻟﻌﻠـوم ﻋﻠـﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬـﺎٕ ،واﻟـﻰ اﻟﺧـروج ﻟﻣﺑﺎﺷـرة ﻣـﺎ ﻳﻠزﻣﻬـﺎ
ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻰ ﺗﺧﺗﻠط ﻓﻳﻬﺎ ﺑـﺎﻵﺧرﻳن ،وﻟـﻳس ﻣﺗﺻـو ار ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ أن ﺗﻣـوج اﻟﺣﻳـﺎة ﺑﻛـﻝ ﻣظﺎﻫرﻫـﺎ
ﻣن ﺣوﻟﻬﺎ ،وأن ﻳطﻠب ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﻗﺗﺿﺎء ،أن ﺗﻛـون ﺷـﺑﺣﺎ ﻣﻛﺳـوا ﺑﺎﻟﺳـواد أو ﺑﻐﻳـرﻩ ،ﺑـﻝ
ﻳﺗﻌﻳن أن ﻳﻛون ﻟﺑﺎﺳﻬﺎ ﺷرﻋﺎ ﻗرﻳن ﺗﻘواﻫﺎ ،وﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﻌطـﻝ ﺣرﻛﺗﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻟﺣﻳـﺎة ،ﻓـﻼ ﻳﻛـون ﻣﺣـدداً
ﻟﺟﻣــﺎﻝ ﺻــورﺗﻬﺎ ،وﻻ ﺣــﺎﺋﻼ دون ﻳﻘظﺗﻬــﺎ ،وﻣﺑﺎﺷــرﺗﻬﺎ ﻟﺻــور اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗــﻰ ﺗﻔرﺿــﻬﺎ ﺣﺎﺟﺗﻬــﺎ
وﻣ َﺣـدﱠدا ﻋﻠـﻰ ﺿـوء اﻟﺿـرورة ،وﺑﻣراﻋـﺎة ﻣـﺎ
وﻳﻘﺗﺿﻳﻬﺎ ﺧﻳر ﻣﺟﺗﻣﻌﻬـﺎ ،ﺑـﻝ ﻣوازﻧـﺎ ﺑـﻳن اﻷﻣـرﻳنُ ،

ﻳﻌﺗﺑـر ﻋـﺎدة وﻋرﻓـﺎ ﺻـﺣﻳﺣﻳن  .وﻻ ﻳﺟـوز ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ أن ﻳﻛـون ﻟﺑﺎﺳـﻬﺎ  ،ﻣﺟـﺎو از ﺣـد اﻻﻋﺗـداﻝ ،وﻻ
اﺣﺗﺟﺎﺑــﺎ ﻟﻛــﻝ ﺑــدﻧﻬﺎ ﻟﻳﺿــﻳق ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻋﺗﺳــﺎﻓﺎ ،وﻻ إﺳــداﻻ ﻟﺧﻣﺎرﻫــﺎ ﻣـن وراء ظﻬرﻫــﺎ ،ﺑــﻝ اﺗﺻــﺎﻻ
ﺑﺻدرﻫﺎ وﻧﺣرﻫﺎ ﻓﻼ ﻳﻧﻛﺷـﻔﺎن ،ﻣﺻـداﻗﺎ ﻟﻘوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ "وﻟﻳﺿـرﺑن ﺑﺧﻣـرﻫن ﻋﻠـﻰ ﺟﻳـوﺑﻬن" واﻗﺗراﻧـﺎ
ﺑﻘوﻟـﻪ ﺟــﻝ ﺷــﺄﻧﻪ ﺑـﺄن "ﻳــدﻧﻳن ﻋﻠــﻳﻬن ﻣــن ﺟﻼﺑﻳـﺑﻬن" ﻓــﻼ ﻳﺑــدو ﻣــن ظـﺎﻫر زﻳﻧﺗﻬــﺎ إﻻ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻌــد
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ﻋورة ،وﻫﻣـﺎ وﺟﻬﻬـﺎ وﻛﻔﺎﻫـﺎ ،ﺑـﻝ وﻗـدﻣﺎﻫﺎ ﻋﻧـد ﺑﻌـض اﻟﻔﻘﻬـﺎء "اﺑـﺗﻼء ﺑﺈﺑـداﺋﻬﻣﺎ" ﻋﻠـﻰ ﺣـد ﻗـوﻝ
اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ،ودون أن ﻳﺿرﺑن ﺑﺄرﺟﻠﻬن "ﻟـﻳﻌﻠم ﻣـﺎ ﻳﺧﻔـﻳن ﻣـن زﻳﻧـﺗﻬن"  .وﻗـد دﻋـﺎ اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ اﻟﻧـﺎس
ﺟﻣﻳﻌﺎ أن ﻳﺄﺧذوا زﻳﻧﺗﻬم وﻻ ﻳﺳرﻓوا ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻰ أن اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺣد اﻻﻋﺗـداﻝ ،ﻳﻘﺗﺿـﻰ أﻻ ﺗﺻـﻔﻬﺎ
ﺛﻳﺎﺑﻬﺎ وﻻ ﺗﺷﻰ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﻼﻣﺢ أﻧوﺛﺗﻬﺎ ،ﻓﻼ ﻳﻛون ﺗﻧﻘﺑﻬﺎ ﻣطﻠوﺑﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺷرﻋﺎ طﻠﺑﺎ ﺟﺎزﻣـﺎ،
وﻻ ﺳﺗرﻫﺎ ﻟزﻳﻧﺗﻬﺎ ﺷﻛﻼ ﻣﺟردا ﻣن اﻟﻣﺿـﻣون ،ﺑـﻝ ﻳﺗﻌـﻳن أن ﻳﻛـون ﻣظﻬرﻫـﺎ ﻣﻧﺑﺋـﺎ ﻋـن ﻋﻔﺎﻓﻬـﺎ،
ﻣﻳﺳ ار ﻹﺳﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷروع ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻌﻳﻧﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺷـﺋون ﺣﻳﺎﺗﻬـﺎ ،وﻳﻛـون ﻧﺎﺋﻳـﺎ ﺑﻬـﺎ ﻋـن اﻻﺑﺗـذاﻝ ،ﻓـﻼ
ﻳﻘﺗﺣﻣﻬﺎ رﺟﺎﻝ اﺳﺗﻣﺎﻟﺗﻬم إﻟﻳﻬﺎ ﺑﻣظﺎﻫر ﺟﺳدﻫﺎ ،ﻣﻣﺎ ﻳﻘودﻫﺎ إﻟﻰ اﻹﺛم اﻧﺣراﻓﺎ ،وﻳﻧـﺎﻝ ﻣـن ﻗـدرﻫﺎ
وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ  .وﺣﻳث إﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم ،وﻛﺎن ﺗﺣـرﻳم أﻣـر أو ﺷـﺄن ﻣـن اﻟﺷـﺋون ،ﻻ ﻳﺗﻌﻠـق ﺑﻣـﺎ
ﻫو ﻣﺣﺗﻣﻝ ،ﺑﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﻛون ﻣﻌﻠوﻣﺎ ﺑﻧص ﻗطﻌﻰٕ ،واﻻ ظﻝ ﻣﺣﻣوﻻ ﻋﻠﻰ أﺻﻝ اﻟﺣـﻝ؛ وﻛـﺎن ﻻ دﻟﻳـﻝ
ﻣــن اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘرآﻧﻳــﺔ ،وﻻ ﻣــن ﺳــﻧﺗﻧﺎ اﻟﺣﻣﻳــدة ﻋﻠــﻰ أن ﻟﺑــﺎس اﻟﻣ ـرأة ﻳﺗﻌــﻳن ﺷــرﻋﺎ أن ﻳﻛــون
اﺣﺗﺟﺎﺑﺎ ﻛﺎﻣﻼ ،ﻣﺗﺧذا ﻧﻘﺎﺑﺎ ﻣﺣﻳطـﺎ ﺑﻬـﺎ ﻣﻧﺳـدﻻ ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻻُ ﻳ ْظ ِ◌ﻫـر ﻣﻧﻬـﺎ إﻻ ﻋﻳﻧﻳﻬـﺎ وﻣﺣﺟرﻳﻬﻣـﺎ،
ﻓﺈن إﻟزاﻣﻬﺎ إﺧﻔﺎء وﺟﻬﻬﺎ وﻛﻔﻳﻬﺎ ،وﻗدﻣﻳﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺑﻌض ،ﻻ ﻳﻛون ﺗﺄوﻳﻼ ﻣﻘﺑـوﻻ ،وﻻ ﻣﻌﻠوﻣـﺎ ﻣـن
اﻟدﻳن ﺑﺎﻟﺿرورة ،ذﻟك أن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌورة اﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻻ ﻳﺗﺻـﻝ ﺑﻬـذﻩ اﻷﺟـزاء ﻣـن ﺑـدﻧﻬﺎ ،ﺑـﻝ إن
ﻛﺷﻔﻬﺎ ﻟوﺟﻬﻬﺎ أﻋون ﻋﻠﻰ اﺗﺻـﺎﻟﻬﺎ ﺑـﺄﺧﻼط ﻣـن اﻟﻧـﺎس ﻳﻌرﻓوﻧﻬـﺎ ،وﻳﻔرﺿـون ﻧوﻋـﺎ ﻣـن اﻟرﻗﺎﺑـﺔ
ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوﻛﻬﺎ ،وﻫــو ﻛــذﻟك أﻛﻔــﻝ ﻟﺣﻳﺎﺋﻬــﺎ وﻏﺿــﻬﺎ ﻣــن ﺑﺻــرﻫﺎ وأﺻــون ﻟﻧﻔﺳــﻳﺗﻬﺎ ،وأدﻋــﻰ ﻟرﻓــﻊ
اﻟﺣرج ﻋﻧﻬﺎ  .وﻣﺎ ارﺗﺂﻩ اﻟﺑﻌض ﻣن أن ﻛﻝ ﺷﺊ ﻣن اﻟﻣرأة ﻋورة ﺣﺗﻰ ظﻔرﻫـﺎ ،ﻣـردود ﺑـﺄن ﻣﺎﻟﻛـﺎ
وأﺑﺎ ﺣﻧﻳﻔﺔ وأﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑﻝ ﻓﻰ رواﻳﺔ ﻋﻧﻪ ،واﻟﻣﺷﻬور ﻋﻧـد اﻟﺷـﺎﻓﻌﻳﺔ ،ﻻ ﻳـرون ذﻟـك  .واﻟرﺳـوﻝ
ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﺳــﻼم ﻳﺻــرح ﺑــﺄن ﺑﻠــوغ اﻟﻣ ـرأة اﻟﻣﺣــﻳض ،ﻳﻘﺗﺿــﻳﻬﺎ أن ﻳﻛــون ﺛوﺑﻬــﺎ ﺳــﺎﺗ ار ﻟﺑــدﻧﻬﺎ ﻋــدا
وﺟﻬﻬﺎ وﻛﻔﻳﻬﺎ  .وﺣﻳث إن اﺳﺗﻘراء اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺗـﻰ ﺟـرى ﺑﻬـﺎ اﻟﻘـرار اﻟﻣطﻌـون ﻓﻳـﻪ ،ﻳـدﻝ ﻋﻠـﻰ أن
ﻟﻛﻝ طﺎﻟﺑﺔ أن ﺗﺗﺧذ ﺧﻣﺎ ارً ﺗﺧﺗـﺎرﻩ ﺑرﻏﺑﺗﻬـﺎ ،وﻻ ﻳﻛـون ﺳـﺎﺗ ار ﻟوﺟﻬﻬـﺎ ،ﻋﻠـﻰ أن ﻳﺷـﻬد وﻟـﻰ أﻣرﻫـﺎ
ﺑﺄن اﺗﺧﺎذﻫﺎ اﻟﺧﻣﺎر ﻏطﺎء ﻟرأﺳﻬﺎ ،ﻟﻳس ﻧﺎﺟﻣﺎ ﻋـن ﺗـدﺧﻝ آﺧـرﻳن ﻓـﻰ ﺷـﺋوﻧﻬﺎ ﺑـﻝ وﻟﻳـد إراداﺗﻬـﺎ
اﻟﺣرة ،وﻫﻰ ﺷﻬﺎدة ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘدﻣﻬﺎ ﺑﻌد اﻧﺗظﺎﻣﻬﺎ ﻓﻰ دراﺳﺗﻬﺎ  .ﻛذﻟك دﻝ ﻫـذا اﻟﻘـرار ،ﻋﻠـﻰ أن
زﻳﻬــﺎ ﻳﻧﺑﻐــﻰ أن ﻳﻛــون ﻣﻧﺎﺳــﺑﺎ ﻣظﻬ ـ ار وط ـ ار از  -ﻻ ﺑﻣﻘﺎﻳﻳﺳــﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ  -وﻟﻛــن ﺑﻣــﺎ ﻳرﻋــﻰ
اﺣﺗﺷﺎﻣﻬﺎ ،وﻳﻛون ﻣواﻓﻘـﺎ ﻟﺗﻘﺎﻟﻳـد وأﺧـﻼق ﻣﺟﺗﻣﻌﻬـﺎ .وﻻ ﻳﺟـوز أن ﻳﻛـون أﺳـﻠوﺑﻬﺎ  -ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎﻝ
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ارﺗداﺋﻬﺎ ﻟزﻳﻬﺎ  -داﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﺣﺷﻬﺎ  .وﻻ ﻳﻧﺎﻗض اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ  -ﻓﻰ ﻛﻝ ﻣـﺎ ﺗﻘـدم  -ﻧـص
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ﻣـن اﻟدﺳـﺗور ،ذﻟـك أن ﻟـوﻟﻰ اﻷﻣـر  -ﻓـﻰ اﻟﻣﺳـﺎﺋﻝ اﻟﺧﻼﻓﻳـﺔ  -ﺣـق اﻻﺟﺗﻬـﺎد ﺑﻣـﺎ
ﻳﻳﺳـر ﻋﻠـﻰ اﻟﻧـﺎس ﺷـﺋوﻧﻬم ،وﻳﻌﻛـس ﻣـﺎ ﻳﻛـون ﺻـﺣﻳﺣﺎً ﻣـن ﻋـﺎداﺗﻬم وأﻋـراﻓﻬم ،وﺑﻣـﺎ ﻻ ﻳﻌطـﻝ
اﻟﻣﻘﺎﺻــد اﻟﻛﻠﻳــﺔ ﻟﺷــرﻳﻌﺗﻬم اﻟﺗــﻰ ﻻ ﻳﻧﺎﻓﻳﻬــﺎ أن ﻳــﻧظم وﻟــﻰ اﻷﻣــر  -ﻓــﻰ داﺋــرة ﺑــذاﺗﻬﺎ  -ﻟﺑــﺎس
اﻟﻔﺗﺎة ،ﻓﻼ ﻳﻛون ﻛﺎﺷﻔﺎً ﻋن ﻋورﺗﻬﺎ أو ﺳﺎﻗﻳﻬﺎ ،وﻻ واﺷﻳﺎً ﺑﺑدﻧﻬﺎ ،أو ﻣﻧﺑﺋﺎً ﻋﻣﺎ ﻻ ﻳﺟوز إظﻬﺎرﻩ
ﻣن ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ ،أو ﻧﺎﻓﻳﺎً ﻟﺣﻳﺎﺋﻬﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﺗوﺧﺎﻩ ﻫـذا اﻟﻘـرار ،ﺣـﻳن أﻟـزم ﻛـﻝ ﺗﻠﻣﻳـذة ﺗﻠﺗﺣـق ﺑﺈﺣـدى
اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺑﺄن ﻳﻛون زﻳﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﺣﺎﺋﻼً دون ﺗﺑذﻟﻬﺎ ،ﻧﺎﻫﻳﺎً ﻋن ﻋرﻳﻬـﺎ
أو إظﻬﺎر ﻣﻔﺎﺗﻧﻬـﺎ ،ﺑـﻝ إن أﺳـﻠوﺑﻬﺎ ﻓـﻲ ارﺗـداء زﻳﻬـﺎ ﻳﺗﻌـﻳن ﻓـوق ﻫـذا ،أن ﻳﻛـون ﻣﻼﺋﻣـﺎً ﻟﻘﻳﻣﻬـﺎ
اﻟدﻳﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻧــدﻣﺞ ﺑﺎﻟﺿــرورة ﻓــﻰ أﺧــﻼق ﻣﺟﺗﻣﻌﻬــﺎ وﺗﻘﺎﻟﻳــدﻩ  .ﻛــذﻟك ﻓــﺈن ﺧﻣﺎرﻫــﺎ وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻬــذا
اﻟﻘرار ،ﻟﻳس إﻻ ﻏطﺎء ﻟرأﺳـﻬﺎ ﻻ ﻳﺣﺟـب وﺟﻬﻬـﺎ وﻛﻔﻳﻬـﺎٕ ،وان ﻛـﺎن ﻣﺗراﻣﻳـﺎً إﻟـﻰ ﺻـدرﻫﺎ وﻧﺣرﻫـﺎ،
ﻓﻼ ﻳﻛﻔﻰ أن ﺗﻠﻘﻳﻪ ﻣن وراء ظﻬرﻫﺎ  .وﺣﻳث إن اﻟﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ ،ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﺣرﻳـﺔ
اﻟﻌﻘﻳدة اﻟﺗﻰ ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة  ،46ﻣردود ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﺣرﻳﺔ  -ﻓﻰ أﺻﻠﻬﺎ  -ﺗﻌﻧـﻰ
أﻻ ﻳﺣﻣــﻝ اﻟﺷــﺧص ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺑــوﻝ ﺑﻌﻘﻳــدة ﻻ ﻳــؤﻣن ﺑﻬــﺎ ،أو اﻟﺗﻧﺻــﻝ ﻣــن ﻋﻘﻳــدة دﺧــﻝ ﻓﻳﻬــﺎ أو
اﻹﻋــﻼن ﻋﻧﻬــﺎ ،أو ﻣﻣــﺎﻷة إﺣــداﻫﺎ ﺗﺣــﺎﻣﻼً ﻋﻠــﻰ ﻏﻳرﻫــﺎ ﺳــواء ﺑﺈﻧﻛﺎرﻫــﺎ أو اﻟﺗﻬــوﻳن ﻣﻧﻬــﺎ أو
ازدراﺋﻬﺎ ،ﺑﻝ ﺗﺗﺳﺎﻣﺢ اﻷدﻳﺎن ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ،وﻳﻛون اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻣﺗﺑﺎدﻻً  .وﻻ ﻳﺟـوز ﻛـذﻟك ﻓـﻰ اﻟﻣﻔﻬـوم
اﻟﺣق ﻟﺣرﻳـﺔ اﻟﻌﻘﻳـدة ،أن ﻳﻛـون ﺻـوﻧﻬﺎ ﻟﻣـن ﻳﻣﺎرﺳـوﻧﻬﺎ إﺿـ ار ارً ﺑﻐﻳرﻫـﺎ ،وﻻ أن ﺗﻳﺳـر اﻟدوﻟـﺔ -
ﺳـ ار أو ﻋﻼﻧﻳــﺔ -اﻻﻧﺿـﻣﺎم إﻟــﻰ ﻋﻘﻳـدة ﺗرﻋﺎﻫــﺎ ،إرﻫﺎﻗـﺎ ﻵﺧــرﻳن ﻣـن اﻟــدﺧوﻝ ﻓـﻰ ﺳـواﻫﺎ ،وﻻ أن
ﻳﻛـون ﺗـدﺧﻠﻬﺎ ﺑـﺎﻟﺟزاء ﻋﻘﺎﺑـﺎ ﻟﻣـن ﻳﻠـوذون ﺑﻌﻘﻳـدة ﻻ ﺗﺻـطﻔﻳﻬﺎ .وﻟـﻳس ﻟﻬـﺎ ﺑوﺟـﻪ ﺧـﺎص إذﻛـﺎء
ﺻراع ﺑﻳن اﻷدﻳﺎن ﺗﻣﻳﻳ ازً ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌض  .ﻛذﻟك ﻓﺈن ﺣرﻳﺔ اﻟﻌﻘﻳـدة ﻻ ﻳﺟـوز ﻓﺻـﻠﻬﺎ ﻋـن
ﺣرﻳﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋرﻫﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﺣﻣﻝ اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ أن ﻳﺿم ﻫﺎﺗﻳن اﻟﺣرﻳﺗﻳن ﻓـﻰ ﺟﻣﻠـﺔ واﺣـدة
ﺟـرت ﺑﻬــﺎ ﻣﺎدﺗــﻪ اﻟﺳﺎدﺳــﺔ واﻷرﺑﻌــون ﺑﻣــﺎ ﻧﺻـت ﻋﻠﻳــﻪ ﻣــن أن ﺣرﻳــﺔ اﻟﻌﻘﻳــدة وﺣرﻳــﺔ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ
اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،ﻣﻛﻔوﻟﺗﺎن .وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻰ ﺗﻛﺎﻣﻠﻬﻣﺎ ،وأﻧﻬﻣـﺎ ﻗﺳـﻳﻣﺎن ﻻ ﻳﻧﻔﺻـﻼن ،وأن ﺛﺎﻧﻳﺗﻬﻣـﺎ
ﺗﻣﺛﻝ ﻣظﺎﻫر أوﻻﻫﻣﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻧﺗﻘـﺎﻻً ﺑﺎﻟﻌﻘﻳـدة ﻣـن ﻣﺟـرد اﻹﻳﻣـﺎن ﺑﻬـﺎ واﺧﺗﻼﺟﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻟوﺟـدان،
إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﻋﻣﻼً ﻟﻳﻛون ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﺣﻳﺎً ،ﻓﻼ ﺗﻛﻣن ﻓﻰ اﻟﺻدور ،وﻣن ﺛم ﺳـﺎغ اﻟﻘـوﻝ
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ﺑــﺄن أوﻻﻫﻣــﺎ ﻻ ﻗﻳــد ﻋﻠﻳﻬــﺎ ،وأن ﺛﺎﻧﻳﺗﻬﻣــﺎ ﻳﺟــوز ﺗﻘﻳﻳــدﻫﺎ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻬــﺎ ،ﺗوﻛﻳــدا ﻟــﺑﻌض
اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻳــﺎ اﻟﺗــﻰ ﺗــرﺗﺑط ﺑﻬــﺎ ،وﺑوﺟــﻪ ﺧــﺎص ﻣــﺎ ﻳﺗﺻــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﺻــون اﻟﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎم واﻟﻘــﻳم
اﻷدﺑﻳﺔ ،وﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻵﺧـرﻳن وﺣرﻳـﺎﺗﻬم  .وﺣﻳـث إﻧـﻪ ﻣﺗـﻰ ﻛـﺎن ذﻟـك ،وﻛـﺎن اﻟﻘـرار اﻟﻣطﻌـون
ﻓﻳــﻪ ﻻ ﻳﻧــﺎﻝ ﻣــن ﺣرﻳــﺔ اﻟﻌﻘﻳــدة ،وﻻ ﻳﻘــوض أﺳﺳــﻬﺎ أو ﻳﻌطــﻝ ﺷــﻌﺎﺋر ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ و ﻻ ﻳﻧــﺎﻫض
ﺟوﻫر اﻟدﻳن ﻓﻰ اﻷﺻوﻝ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﻳﻘوم ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺑﻝ ﻳﻌﺗﺑر اﺟﺗﻬﺎدا ﻣﻘﺑوﻻ ﺷرﻋﺎ ﻻ ﻳﺗـوﺧﻰ ﻏﻳـر
ﺗﻧظﻳم رداء ﻟﻠﻔﺗـﺎة  -ﻓـﻰ داﺋـرة اﻟﻣﻌﺎﻫـد اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻋﺑـر اﻟﻣراﺣـﻝ اﻟدراﺳـﻳﺔ اﻟﺗـﻰ ﺣـددﻫﺎ  -ﺑﻣـﺎ ﻻ
ﻳﻧﺗﻘص ﻣن ﺣﻳﺎﺋﻬﺎ أو ﻳﻣس ﻋﻔﺎﻓﻬﺎ ،أو ﻳﺷـﻰ ﺑﻌوراﺗﻬـﺎ ،ﻓـﺈن ﻫـذا اﻟﻘـرار ﻳـدﺧﻝ ﻓـﻰ داﺋـرة ﺗﻧظـﻳم
اﻟﻣﺑــﺎح ،وﻻ ﻳﻌــد اﻓﺗﺋﺎﺗ ـﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣرﻳــﺔ اﻟﻌﻘﻳــدة .وﺣﻳــث إن ﻣــﺎ ﻳﻧﻌــﺎﻩ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻣــن إﺧــﻼ ﻝ اﻟﻘ ـرار
اﻟﻣطﻌون ﻓﻳـﻪ ﺑﺎﻟﺣرﻳـﺔ اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ ﺑﻣﻘوﻟـﺔ أن ﻗواﻣﻬـﺎ اﻻﺳـﺗﻘﻼﻝ اﻟـذاﺗﻰ ﻟﻛـﻝ ﻓـرد ﺑﺎﻟﻣﺳـﺎﺋﻝ اﻟﺗـﻰ
ﺗﻛون أﻛﺛر اﺗﺻـﺎﻻً ﺑﻣﺻـﻳرﻩ وﺗـﺄﺛﻳ ارً ﻓـﻰ أوﺿـﺎع اﻟﺣﻳـﺎة اﻟﺗـﻰ اﺧﺗـﺎر أﻧﻣﺎطﻬـﺎ ،ﻟﺗﻛﺗﻣـﻝ ﻟﺷﺧﺻـﻳﺗﻪ
ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ ،ﻣردود ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺗﻰ ٕوان ﺟﺎز اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن ﻣظﻬر اﻟﺷﺧص ﻣن ﺧﻼﻝ اﻷزﻳﺎء اﻟﺗـﻰ ﻳرﺗـدﻳﻬﺎ،
ﻳﺑﻠور إرادة اﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛﻝ ﻧطﺎﻗﺎً ﻟﻠﺣرﻳﺔ اﻟﻔردﻳـﺔ ﻳرﻋـﻰ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬـﺎ وﻳﻛﻔـﻝ ﺟـوﻫر ﺧﺻﺎﺋﺻـﻬﺎ،
إﻻ أن إرادة اﻻﺧﺗﻳﺎر ﻫذﻩ ،ﻳﻧﺑﻐﻰ ﻗﺻر ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻛـون ﻟﺻـﻳﻘﺎً ﺑﺎﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ ،ﻣرﺗﺑطـﺎً
ﺑذاﺗﻳﺔ اﻹ ﻧﺳﺎن ﻓﻰ داﺋرة ﺗﺑرز ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻼﻣﺢ ﺣﻳﺎﺗـﻪ وﻗ ارراﺗـﻪ اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ ﻓـﻰ أدق ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬـﺎ ،وأﻧﺑـﻝ
ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ ،ﻛﺎﻟﺣق ﻓﻰ اﺧﺗﻳﺎر اﻟزوج وﺗﻛوﻳن اﻷﺳرة ،وأن ﻳﺗﺧذ اﻟﺷـﺧص وﻟـداً ،وﻻ ﻳﺟـوز ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ
ﺑﺳــطﻬﺎ إﻟــﻰ ﺗﻧظــﻳم ﻣﺣــدد ،ﻳﻧﺣﺻــر ﻓــﻰ داﺋــرة ﺑــذاﺗﻬﺎ ،ﻳﻛــون اﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻌــﺎم ﻣــﺎﺛﻼً ﻓﻳﻬــﺎ ،ﺿــﺑطﺎ
ﻟﺷــﺋون ﻫــؤﻻء اﻟــذﻳن ﻳﻘﻌــون ﻓــﻰ ﻣﺣﻳطﻬــﺎ ،وﻳﻧــدرج ﺗﺣــﺗﻬم طﻠﺑــﺔ اﻟﻣراﺣــﻝ اﻻﺑﺗداﺋﻳــﺔ واﻹﻋدادﻳــﺔ
واﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ وطﺎﻟﺑﺎﺗﻬﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻰ أن اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻻ ﻳﻧﺎﻓﻳﻬﺎ أن ﻳﻔرض اﻟﻣﺷـرع "ﻓـﻰ داﺋـرة
ﺑذاﺗﻬﺎ" ﻗﻳودا ﻋﻠﻰ اﻷزﻳﺎء اﻟﺗﻰ ﻳرﺗـدﻳﻬﺎ ﺑﻌـض اﻷﺷـﺧﺎص "ﻓـﻰ ﻣـوﻗﻌﻬم ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟـداﺋرة" ﻟﺗﻛـون
ﻟﻬﺎ ذاﺗﻳﺗﻬﺎ ،ﻓﻼ ﺗﺧـﺗﻠط أردﻳـﺗﻬم ﺑﻐﻳرﻫـﺎ ،ﺑـﻝ ﻳﻧﺳـﻠﺧون ﻓـﻰ ﻣظﻬـرﻫم ﻋﻣـن ﺳـواﻫم ،ﻟﻳﻛـون زﻳﻬـم
وﻣ َﻌرﻓـﺎ ﺑﻬـم ،وﻣﻳﺳـ ار ﺻـو ارً ﻣـن اﻟﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻣﻌﻬـم ،ﻓـﻼ ﺗﻛـون
ﻣوﺣدا ،ﻣﺗﺟﺎﻧﺳـﺎ وﻻﺋﻘـﺎ ،داﻻ ﻋﻠـﻳﻬم ُ
داﺋرﺗﻬم ﻫذﻩ ﻧﻬﺑﺎ ﻵﺧرﻳن ﻳﻘﺗﺣﻣوﻧﻬﺎ ﻏﻳﻠـﺔ وﻋـدواﻧﺎ ،ﻟﻳﻠﺗـﺑس اﻷﻣـر ﻓـﻰ ﺷـﺄن ﻣـن ﻳﻧﺗﻣـون إﻟﻳﻬـﺎ

ﺣﻘﺎ وﺻدﻗﺎ".
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ﻭﰲ ﳎﺎﻝ ﺣـﻖ ﺍﻟﻌﻤـﻞ  ،ﻗﺿـت اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘﺿـﻳﺔ رﻗـم  18ﻟﺳـﻧﺔ 14
ﻗﺿـــﺎﺋﻳﺔ "دﺳـــﺗورﻳﺔ" ،اﻟﺻـــﺎدر ﺑﺟﻠﺳـــﺔ  ،1997/5/3ﺑـــرﻓض اﻟـــدﻋوى اﻟﻣﻘﺎﻣـــﺔ ﺑـــﺎﻟطﻌن ﻋﻠـــﻰ
دﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم  25ﻟﺳـﻧﺔ  1920اﻟﺧـﺎص ﺑﺄﺣﻛـﺎم
اﻟﻧﻔﻘﺔ وﺑﻌض ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻷﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟﻣﻌدﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  100ﻟﺳﻧﺔ  1985واﻟﺗﻲ ﻧﺻـت
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "وﻻ ُﻳﻌﺗﺑر ﺳﺑﺑﺎ ﻟﺳﻘوط ﻧﻔﻘﺔ اﻟزوﺟﺔ ،ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن ﻣﺳﻛن اﻟزوﺟﻳﺔ ـ دون إذن زوﺟﻬـﺎ ـ
ﻓﻲ اﻷﺣواﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺑﺎح ﻓﻳﻬﺎ ذﻟك ﺑﺣﻛم اﻟﺷرع ﻣﻣـﺎ ورد ﺑـﻪ ﻧـص أو ﺟـرى ﺑـﻪ ﻋـرف أو ﻗﺿـت ﺑـﻪ
ﺿرورة .وﻻ ﺧروﺟﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣـﻝ اﻟﻣﺷـروع ﻣـﺎ ﻟـم ﻳظﻬـر أن اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻬـذا اﻟﺣـق اﻟﻣﺷـروط ﻣﺷـوب
ﺑﺈﺳــﺎءة اﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺣــق ،أو ﻣﻧــﺎف ﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻷﺳــرة ،وطﻠــب ﻣﻧﻬــﺎ اﻟــزوج اﻻﻣﺗﻧــﺎع ﻋﻧــﻪ" .وﻗــد
اﻧﺗﺻرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﺣق اﻟﻣرآة اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﻧـﺎﻓﻰ ﻣـﻊ ﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻷﺳـرة ﻣﻘـررة أﻧـﻪ
"وﺣﻳث إن اﻟﻣرآة ﺷرﻳﻛﺔ اﻟرﺟﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﺎرة اﻷرض وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن أﺷـﻛﺎﻝ اﻟﺣﻳـﺎة وأﻧﻣﺎطﻬـﺎ ﺑﻣـﺎ ﻳﺗﻔـق
ﻣﻊ طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ،وﻻ ﻳﺧﻝ ﺑﻛﻣﺎﻝ رﻋﺎﻳﺗﻬﺎ ﻷﺳرﺗﻬﺎ وﻓق ﺗﻌﺎﻟﻳم دﻳﻧﻬـﺎ ،ﺗﻘـدﻳ ار ﺑـﺄن ﻋﻣﻠﻬـﺎ ﻻ ﻳﺟـوز أن
ﻳﻧﻔﺻـﻝ ﻋـن اﻟﺿـواﺑط اﻟﺷـرﻋﻳﺔ ﺳـواء ﻓـﻲ ﺣـدودﻫﺎ أو آداﺑﻬـﺎ ،وأن إﻧﻛـﺎر ﺣﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻠــﻰ
إطﻼق ،ﻗد ﻳوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺿﻳق واﻟﺣرج ،ﻓﻼ ﻳﻳﺳر ﺷﺋوﻧﻬﺎ ،أو ﻳﻌﻳﻧﻬﺎ ﻋﻠـﻰ أداء ﻣﺳـﺋوﻟﻳﺗﻬﺎ ﺣﺗـﻰ
ﻧﺣو ﺑﻳﺗﻬﺎ وأﻓرادﻩ ،ﺑﻝ إن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻷﻋﻣـﺎﻝ ﻳـﻧﻬض ﺑﻬـﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬـﺎ وﻻ ﻳﻌﺎرﺿـﻬﺎ اﻟﺷـرع ،ﻳـﻧﻔض
ﻋﻧﻬــﺎ ﻋواﻣــﻝ اﻟﺧﻣــوﻝ ،وﻳﺳــﺗﻧﻬض ﻣﻠﻛﺎﺗﻬــﺎ ،ﻓــﻼ ﻳﻛــون ﻧﺷــﺎطﻬﺎ إﻻ ﺗواﺟــدا ُﻣﻳﺳ ـ ار ﻟﻠﺣﻳــﺎة وﻓــق

ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬـــﺎ ﻣـــن أوﺿـــﺎع اﻟﻌﺻـــر ،ﻳﻔـــﺗﺢ أﻣﺎﻣﻬـــﺎ أﺑواﺑـــﺎ ﻟﻠﻌﻣـــﻝ اﻟﺻـــﺎﻟﺢ ،ﺑـــدءا ﻣـــن طﻠﺑﻬـــﺎ اﻟﻌﻠـــم

وﺗﻌﻠﻳﻣـﻪ ،إﻟـﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺗﻬـﺎ ﻟﻧﻔﺳـﻬﺎ وﻷﺳــرﺗﻬﺎ ،إﻟـﻲ اﻗﺗﺣـﺎم آﻓـﺎق ﺟدﻳــدة ﺗﻧﻣـو ﺑﻬـﺎ ﻣـدارﻛﻬﺎ وﻳﺗﺣــدد
ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﺑﻳﻧﺎن ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ .واﻧﻌزاﻝ اﻟﻣرأة ﻋﻧﻬﺎ ﻳﻘﻠص اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ وﻋﻠﻣﻬﺎ ووﻋﻳﻬـﺎ .وﺗواﺻـﻠﻬﺎ
ﻣـﻊ اﻟﺣﻳـﺎة واﻟﻧـﺎس ﻣـن ﺣوﻟﻬـﺎ ـ وﻛﻠﻣـﺎ ﻛـﺎن ﺗﻔﺎﻋﻠﻬـﺎ ﻣﻌﻬـﺎ وﻣﻌﻬـم ﺟـﺎدا ﺧﻳـ ار ـ ﻳﺛﻳـر ﻳﻘظﺗﻬـﺎ وﻻ
ﻳﺷــﻳﻧﻬﺎ .ورﺑﻣــﺎ ﺣﻣﻠﻬــﺎ ﺗﻌﻘــد ﻣﺟﺗﻣﻌﻬــﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻــر ،واﺗﺳــﺎع داﺋــرة اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻐــﺎدرة ﺑﻳﺗﻬــﺎ
ﻟﻘﺿــﺎﺋﻬﺎٕ .واذا ﻛــﺎن اﻹﺣﺳــﺎن إﻟــﻲ اﻟﻣ ـرآة ﻓــﻲ ذاﺗﻬــﺎ ﻳﻔﺗــرض ﺗرﺑﻳﺗﻬــﺎ وﺗﻘوﻳﻣﻬــﺎ وﺗﻌﻠﻳﻣﻬــﺎ ٕواﺣﺻــﺎﻧﻬﺎ
وﻏــض ﺑﺻــرﻫﺎ وأن ﺗــدع ﻣــﺎ ﻳرﻳﺑﻬــﺎ إﻟــﻲ ﻣــﺎ ﻻ ﻳرﻳﺑﻬــﺎ ،إﻻ أن ﻣﻧﻌﻬــﺎ ﻣــن ﻋﻣــﻝ ﺟــﺎﺋز ﺷــرﻋﺎ ﻟرﺟﺣــﺎن
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻳﻪ إﻫدار ﻵدﻣﻳﺗﻬﺎ".
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وﻗــد اﻧﺗﺻــرت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ أﻳﺿ ـﺎً ﻟﺣــق اﻟزوﺟــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺗﻧﻘــﻝ واﻟﺳــﻔر ،وذﻟــك ﺑﻘﺿــﺎﺋﻬﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻘﺿــﻳﺔ رﻗــم  243ﻟﺳــﻧﺔ  21ﻗﺿــﺎﺋﻳﺔ "دﺳــﺗورﻳﺔ" ،اﻟﺻــﺎدر ﺑﺟﻠﺳــﺔ  ،2000/11/4أوﻻً  :ﺑﻌــدم
دﺳــﺗورﻳﺔ ،ﻧــص اﻟﻣــﺎدة ) (8ﻣــن ﻗ ـرار رﺋــﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم  97ﻟﺳــﻧﺔ  1959ﻓﻳﻣــﺎ
ﺗﺿــﻣﻧﻪ ﻣــن ﺗﺧوﻳــﻝ وزﻳــر اﻟداﺧﻠﻳــﺔ ﺑﻣواﻓﻘــﺔ وزﻳــر اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ ﺳــﻠطﺔ ﺗﺣدﻳــد ﺷــروط ﻣــﻧﺢ ﺟ ـواز
اﻟﺳﻔر .ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﺑﻌـدم دﺳـﺗورﻳﺔ ،ﻧـص اﻟﻣـﺎدة ) (11ﻣـن ﻗـرار رﺋـﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳـﺔ ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣﺷـﺎر
إﻟﻳــﻪ .ﺛﺎﻟﺛـﺎً :ﺑﺳــﻘوط ﻧــص اﻟﻣــﺎدة ) (3ﻣــن ﻗـرار وزﻳــر اﻟداﺧﻠﻳــﺔ رﻗــم  3937ﻟﺳــﻧﺔ  .1996وﻛــﺎن
وﻗﺎﺋﻊ ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﺗﺗﺣﺻﻝ ﻓﻲ أن اﻟﻣدﻋﻳﺔ ﻗد أﻗﺎﻣت دﻋواﻫﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ أﻣـﺎم ﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﻘﺿـﺎء
اﻹداري طﺎﻟﺑــﺔ اﻟﺣﻛــم ﺑوﻗــف ﺗﻧﻔﻳــذ ﺛــم ﺑﺈﻟﻐــﺎء ﻗ ـرار وزﻳــر اﻟداﺧﻠﻳــﺔ ﺑــﺈدراج اﺳــﻣﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗــواﺋم
اﻟﻣﻣﻧــوﻋﻳن ﻣــن اﻟﺳــﻔر ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﻳﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــن آﺛــﺎر ،ﻗــوﻻً ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻣﺻــرﻳﺔ اﻟﺟﻧﺳــﻳﺔ،
وﺗﻌﻣﻝ ﺑﺈﻣﺎرة دﺑﻲ ،وﺗﺣﻣﻝ ﺟواز ﺳﻔر ﻣﺻرﻳﺎً ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌوﻝ؛ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓوﺟﺋت ﺑﺄن اﺳﻣﻬﺎ ﻣـدرج
ﺿﻣن ﻗواﺋم اﻟﻣﻣﻧوﻋﻳن ﻣن اﻟﺳـﻔر ،وذﻟـك ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ طﻠـب زوﺟﻬـﺎ ،.....وﻗـد اﺳـﺗﻧدت اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ
اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﺣرﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺗﻧﺧـرط ﻓـﻲ ﻣﺻـﺎف اﻟﺣرﻳـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،وأن
ﺗﻘﻳﻳــدﻫﺎ دون ﻣﻘــﺗض ﻣﺷــروع ،إﻧﻣــﺎ ﻳﺟــرد اﻟﺣرﻳــﺔ اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ ﻣــن ﺑﻌــض ﺧﺻﺎﺋﺻــﻬﺎ ،وﻳﻘـ َـوض

ﺻﺣﻳﺢ ﺑﻧﻳﺎﻧﻬﺎ؛ وﻗد ﻋﻬد اﻟدﺳﺗور ﺑﻬذا اﻟـﻧص إﻟـﻲ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ دون ﻏﻳرﻫـﺎ ﺑﺗﻘـدﻳر ﻫـذا
اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ ،وﻻزم ذﻟـك ،أن ﻳﻛـون ﺗﻌﻳـﻳن ﺷـروط إﺻـدار وﺛﻳﻘـﺔ اﻟﺳـﻔر ﺑﻳـد ﻫـذﻩ اﻟﺳـﻠطﺔ ،واﻷﺻـﻝ

ﻓﻳﻬﺎ ﻫـو اﻟﻣـﻧﺢ ،اﺳﺗﺻـﺣﺎﺑﺎ ﻷﺻـﻝ اﻟﺣرﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻻﻧﺗﻘـﺎﻝ؛ واﻻﺳـﺗﺛﻧﺎء ﻫـو اﻟﻣﻧـﻊ؛ وأن اﻟﻣﻧـﻊ ﻣـن
اﻟﺳــﻔر ﻻ ﻳﻣﻠﻛــﻪ إﻻ ﻗــﺎض ،أو ﻋﺿــو ﻧﻳﺎﺑــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ،ﻳﻌﻬ ـد إﻟﻳــﻪ اﻟﻘــﺎﻧون ﺑــذﻟك دون ﺗــدﺧﻝ ﻣــن
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ".
وﺣﻳــث إن اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳــﺎ اﻧﺗﻬــت إﻟــﻲ ﻋــدم ﻗﺑــوﻝ اﻟــدﻋوى ﻓــﻲ اﻟﻘﺿــﻳﺔ رﻗــم
 166ﻟﺳــﻧﺔ  64ﻗﺿــﺎﺋﻳﺔ "دﺳــﺗورﻳﺔ"  ،اﻟﺻــﺎدر ﺑﺟﻠﺳــﺔ  ،2010/11/7واﻟﺗــﻲ طﻠﺑــت ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ
اﻟﻣدﻋﻳــﺔ ﻋــدم دﺳــﺗورﻳﺔ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة ) (2ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم  26ﻟﺳــﻧﺔ  1975ﺑﺷــﺄن اﻟﺟﻧﺳــﻳﺔ
اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ اﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن ﻣن وﻟد ﻷب ﻣﺻري ،وﻣن وﻟد ﻷم ﻣﺻرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ
اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،وﻛﺎﻧت اﻟﻣدﻋﻳﺔ ﻗد أﻗﺎﻣت دﻋواﻫﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ أﻣـﺎم ﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﻘﺿـﺎء
اﻹداري ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة ،وﺗﺗﺣﺻﻝ وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻗـد ﺗزوﺟـت ﻣـن اﻟﺳـﻳد) .........../ﻓﻠﺳـطﻳﻧﻲ
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اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ( ،ورزﻗت ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻓراش اﻟزوﺟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺻﻐﻳرﻳن ﺣﻠﻳﻣﺔ ٕواﺑراﻫﻳم ،وﺣﻝ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﺟﻧﺳـﻳﺔ
واﻟدﻫﻣﺎ ،وﺑﻌد أن ﺗوﻓﻰ اﻟزوج ﺗﻘدﻣت ﺑطﻠب ﻟوزﻳر اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻣﻧﺢ اﻟﺻﻐﻳرﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ،
إﻻ أن طﻠﺑﻬـــﺎ ﻗوﺑـــﻝ ﺑـــﺎﻟرﻓض ،ﻓﺄﻗﺎﻣـــت دﻋواﻫـــﺎ اﻟﻣوﺿـــوﻋﻳﺔ اﻟﻣـــذﻛورةٕ .واذ اﻧﺗﻬـــت اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ
اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳــﺎ ﻓــﻲ ﻗﺿــﺎﺋﻬﺎ إﻟــﻲ ﻋــدم ﻗﺑــوﻝ اﻟــدﻋوى ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﻳﺛﻳــﺎت اﻵﺗﻳــﺔ" ،إن ﺷــرط
اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة ﻳﺗﻐﻳــﺎ أن ﺗﻔﺻــﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺧﺻــوﻣﺔ ﻣــن
ﺟواﻧﺑﻬـــﺎ اﻟﻌﻣﻠﻳـــﺔ ،وﻟـــﻳس ﻣـــن ﻣﻌطﻳﺎﺗﻬـــﺎ اﻟﻧظرﻳـــﺔ أو ﺗﺻـــوراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺟـــردة ،وﻣـــؤداﻩ أﻻ ﺗﻔﺻـــﻝ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﻳؤﺛر اﻟﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ،وﻣن ﺛم ﻳﺗﺣدد ﻣﻔﻬوم
ﻫذا اﻟﺷرط ﺑـﺄن ﻳﻘـﻳم اﻟﻣـدﻋﻲ اﻟـدﻟﻳﻝ ﻋﻠـﻰ أن ﺿـر ارً واﻗﻌﻳـﺎً ﻗـد ﻟﺣـق ﺑـﻪ وأن ﻳﻛـون ﻫـذا اﻟﺿـرر
ﻋﺎﺋداً إﻟﻲ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻹﺧﻼﻝ ﺑـﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗـﻲ ﻳـدﻋﻳﻬﺎ ﻻ ﻳﻌـود إﻟﻳـﻪ ،أو ﻛـﺎن
اﻟﻧص اﻟﻣذﻛور ﻗد أﻟﻐﻰ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻣـن ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻣـﻝ ﺑـﻪ ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ زاﻝ ﻛـﻝ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻟـﻪ ﻣـن أﺛـر
ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻧذ ﺻدورﻩ ،دﻝ ذﻟك ﻋﻠـﻰ اﻧﺗﻔـﺎء اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ،ذﻟـك أن إﺑطـﺎﻝ اﻟـﻧص
اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟن ﻳﺣﻘق ﻟﻠﻣدﻋﻲ أﻳﺔ ﻓﺎﺋـدة ﻳﻣﻛـن أن ﻳﺗﻐﻳـر ﺑﻬـﺎ ﻣرﻛـزﻩ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻌـد
اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺑﻠﻬﺎ)."(1
وﺣﻳــث إن اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳــﺎ داﻓﻌــت ﻋــن ﺣــق ﺗﻣﻠﻳــك اﻟﻌــﺎﻣﻼت ﺑﻬﻳﺋــﺔ اﻟﻘطــﺎع
اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟزراﻋﻳـﺔ وﺷـرﻛﺎﺗﻬﺎ أرﺿـﺎ زراﻋﻳـﺔ ﻣﺳـﺎوﻳﺔ ـ ﻣﺳـﺎﺣﺔ وﺳـﻌ ارً ﻟﺣﺻـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن ﻣـن
اﻟرﺟﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗرﻛﻬن وظﺎﺋﻔﻬن ،وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻌدم دﺳـﺗورﻳﺔ ﻧـص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ﻣـن اﻟﺑﻧـد
)ب( ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗرار ﻧﺎﺋب رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ووزﻳر اﻟزراﻋﺔ واﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿـﻲ
رﻗم  324ﻟﺳﻧﺔ  .1991وﻛﺎن ﻣـن ﺑـﻳن ﺣﻳﺛﻳـﺎت ﻫـذا اﻟﺣﻛـم ﻣـﺎ ﻗررﺗـﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ ﺑﺄﻧـﻪ "وﺣﻳـث إن
اﻟدﺳﺗوري ﺗﺿﻣن ﻣﺎدﺗﻳن ﺗﻘﻳﻣﺎن ﻣﺑدأ ﻣﺳﺎواة اﻟﻣرأة ﺑﺎﻟرﺟﻝ ،أوﻻﻫﻣﺎ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺣﺎدﻳـﺔ ﻋﺷـرة اﻟﺗـﻲ
ﺗﻛﻔﻝ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ اﻟﺗوﻓﻳـق ﺑـﻳن واﺟﺑـﺎت اﻟﻣـرأة ﻧﺣـو أﺳـرﺗﻬﺎ وﻋﻣﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬـﺎ ،وﻛـذﻟك
ﻣﺳــﺎواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟرﺟــﻝ ﻓــﻲ ﻣﻳــﺎدﻳن اﻟﺣﻳــﺎة اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ دون إﺧــﻼﻝ ﺑﺄﺣﻛــﺎم
) (1ﻛﺎن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ ﻗد اﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم  154ﻟﺳـﻧﺔ  2004ﺑﺗﻌـدﻳﻝ ﺑﻌـض
أﺣﻛــﺎم ﻗــﺎﻧون اﻟﺟﻧﺳــﻳﺔ ،ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﺳــﺎوى ﺑــﻳن أﺑﻧــﺎء اﻷب اﻟﻣﺻــري وأﺑﻧــﺎء اﻷم اﻟﻣﺻ ـرﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻣﺗــﻊ ﺑﺎﻟﺟﻧﺳــﻳﺔ
اﻟﻣﺻ ـرﻳﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﺗﺿــﻣﻧت ﻣﺎدﺗــﻪ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﺗﻧظــﻳم اﻟﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻬــذا اﻟﺣــق ﻷﺑﻧــﺎء اﻷم اﻟﻣﺻ ـرﻳﺔ ﻣــن أب ﻏﻳــر ﻣﺻــري

اﻟﻣوﻟودﻳن ﻗﺑﻝ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻣﻝ ﺑذﻟك اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ.

28

اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ؛ وﺛﺎﻧﻳﺗﻬﻣﺎ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷرﺑﻌون اﻟﺗﻲ ﺣظر اﻟدﺳﺗور ﺑﻣوﺟﺑﻬـﺎ اﻟﺗﻣﻳﻳـز ﺑـﻳن اﻟرﺟـﻝ
واﻟﻣرأة ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻘوﻗﻬم أو ﺣرﻳﺎﺗﻬم ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﺟﻧس ،ﺑﻣـﺎ ﻣـؤداﻩ ﺗﻛﺎﻣـﻝ ﻫـﺎﺗﻳن
اﻟﻣــﺎدﺗﻳن واﺗﺟﺎﻫﻬﻣــﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷﻏ ـراض ﻋﻳﻧﻬــﺎ ،ذﻟــك أن اﻷﺻــﻝ ﻓــﻲ اﻟﻧﺻــوص اﻟﺗــﻲ ﻳﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ
اﻟدﺳﺗور ﻫو ﺗﺳﺎﻧدﻫﺎ ﻓﻳﻣـﺎ ﺑﻳﻧﻬـﺎ ،واﺗﻔﺎﻗﻬـﺎ ﻣـﻊ ﺑﻌﺿـﻬﺎ اﻟـﺑﻌض ﻓـﻲ ﺻـون اﻟﻘـﻳم واﻟﻣﺛـﻝ اﻟﻌﻠﻳـﺎ
اﻟﺗﻲ اﺣﺗﺿﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺗور وﻻ ﻳﺗﺻور ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ أو ﺗﻣﺎﺣﻳﻬﺎ ،وﻻ ﻋﻠـو ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـض،
ﺑﻝ ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ ﺗﻠك اﻟوﺣدة اﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻳم ﻣن ﺑﻧﻳﺎﻧﻬﺎ ﻧﺳﻳﺟﺎ ﻣﺗﺿﺎﻓ ار ﻳﺣوﻝ دون ﺗﻬﺎدﻣﻬﺎ".
ﻛﻣﺎ ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم ﺣدﻳث ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ رﻗم  86ﻟﺳـﻧﺔ 29
ﻗﺿـﺎﺋﻳﺔ "دﺳــﺗورﻳﺔ" ،اﻟﺻــﺎدر ﺑﺟﻠﺳــﺔ  ،2010/3/7ﺑﻌــدم دﺳـﺗورﻳﺔ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة ) (2ﻣــن ﻗــﺎﻧون
اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  79ﻟﺳﻧﺔ  1975ﻓﻳﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣـن اﺳـﺗﺑﻌﺎد أﻓـراد أﺳـرة
ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻝ اﻟذﻳن ﻳﻌوﻟﻬم ﻓﻌﻼ ﻣن ﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎﻣﻪ ،وﻛﺎﻧت وﻗﺎﺋﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ ﺗﺗﻠﺧص ﻓـﻲ أن
اﻟﻣدﻋﻳﺔ ﻗد أﻗﺎﻣت دﻋواﻫﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﺿـد اﻟﻬﻳﺋـﺔ اﻟﻘوﻣﻳـﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳﻧـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ طﺎﻟﺑـﺔ اﻟﺣﻛـم

ﺑﺈﻟزاﻣﻬﺎ ﺑﺗﺳوﻳﺔ ﻣﻌﺎﺷﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻛﺎﻣـﻝ ﻣـدة اﺷـﺗراﻛﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﺄﻣﻳﻧـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ
ذﻟك اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻟدى زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻﻳدﻟﻳﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛـﺔ ﻟـﻪ واﺳـﺗﺑﻌدﺗﻬﺎ اﻟﻬﻳﺋـﺔ
ﻣن ﻣدة اﺷﺗراﻛﻬﺎ ﺗﺄﺳﻳﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣـﺎدة اﻟﻣطﻌـون ﻓﻳﻬـﺎ ﺳـﺎﻟﻔﺔ اﻟـذﻛر واﻟﺗـﻲ
إﻧﺗﻬت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻲ ﻋـدم دﺳـﺗورﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو ﺳـﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑﻳـﺎن .وﻛـﺎن ﻣـن ﺑـﻳن ﺣﻳﺛﻳـﺎت
ﻫذا اﻟﺣﻛم أﻧﻪ "اﻟﺑﻳن ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور ـ ﺑﻣـﺎ ﻳﺣﻘـق ﺗﻛﺎﻣﻠﻬـﺎ وﻳﻛﻔـﻝ ﻋـدم اﻧﻌـزاﻝ ﺑﻌﺿـﻬﺎ
ﻋن ﺑﻌض ﻓﻲ إطﺎر اﻟوﺣدة اﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ ،وﺗﺻون ﺗراﺑطﻬﺎ ـ أﻧﻪ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ ﺣـق
اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﺄﻣﻳن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻛﻔﻝ اﻟدﺳﺗور ـ ﺑﻧص ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷر ـ أﻣرﻳن :أوﻟﻬﻣﺎ :أن
اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻳس ﺗرﻓﺎً ﻳﻣﻛـن اﻟﻧـزوﻝ ﻋﻧـﻪ .وﻻ ﻫـو ﻣﻧﺣـﺔ ﻣـن اﻟدوﻟـﺔ ﺗﺑﺳـطﻬﺎ أو ﺗﻘﺑﺿـﻬﺎ وﻓـق
ﻣﺷﻳﺋﺗﻬﺎ ﻟﺗﺣدد ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﻣن ﻳﺗﻣﺗﻌون ﺑﻬﺎ أو ﻳﻣﻧﻌون ﻣﻧﻬﺎ .وﻻ ﻫو إﻛراﻩ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ
ﻋﻣﻝ ﻻ ﻳﻘﺑﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎرﻩ ،أو ﻳﻘﻊ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻓﻳﻪ ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن ﻏﻳرﻩ ﻣن اﻟﻣواطﻧﻳن ﻻﻋﺗﺑﺎر ﻻ
ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ وﻏﻳر ذﻟك ﻣـن ﺷـروطﻪ اﻟﻣوﺿـوﻋﻳﺔ..............ﺛﺎﻧﻳﻬﻣـﺎ :أن اﻷﺻـﻝ
ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ أن ﻳﻛون إرادﻳﺎً ﻗﺎﺋﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟﺣر ،ذﻟـك أن وﻋﻼﺋـق اﻟﻌﻣـﻝ ﻗواﻣﻬـﺎ ﺷـراء
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اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟﻌﺎﻣــﻝ ﻟﻘــوة اﻟﻌﻣـﻝ ﺑﻌــد ﻋرﺿــﻬﺎ ﻋﻠﻳﻬـﺎ ،ﻓــﻼ ﻳﺣﻣــﻝ اﻟﻣـواطن
ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻣــﻝ ﺣﻣ ـﻼً ﺑــﺄن ﻳــدﻓﻊ إﻟﻳــﻪ ﻗﺳ ـرا ،أو ﻳﻔــرض ﻋﻠﻳــﻪ ﻋﻧــوة ،إﻻ أن ﻳﻛــون ذﻟــك وﻓﻘــﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧون...........وﺣﻳث إن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﻳﻪ ﺣرم اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣن أﺳرة ﺻـﺎﺣب اﻟﻌﻣـﻝ
ﻣــن اﻻﻧﺗﻔــﺎع ﻣــن ﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﺄﻣﻳن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ دون ﺳــﺑب ﻣﻧطﻘــﻲ ﻳﺑــرر ذﻟــك ﺳــوى أﻧﻬــم
ﻳﻌﻣﻠون ﻟدى رب ﻋﻣﻝ ﻳﻌوﻟﻬم ﻓﻌﻼ ،أي أن ﺣرﻣﺎن ﻫذﻩ اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣن ﺣﻘوﻗﻬم
اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﻳﺔ وأﺧﺻﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎش ﻳرﺟﻊ إﻟﻲ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺑطﻬم ﺑـرب
اﻟﻌﻣﻝ ،ﺣﺎﻝ أن ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻛﻧﻬﻬـﺎ واﻟﻘواﻋـد اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺗظﻣﻬـﺎ ﻟـﻳس ﻟﻬـﺎ ﻣـن ﺻـﻠﺔ ﺑﺄﺣﻛـﺎم
ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ."......

الرؤية التحليلية للباحثة على ضوء قراءة المبادئ القانونية الواردة باالحكام
محل البحث وارتباطھا بالحقوق االنسانية للمرأه
الحقوق الشخصية .
م
1

رقم الدعوى

المحكمة

 1994ﻟﺳــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ
 2004ﺷـــرﻋﻰ اﻷﺳـــــــــــــــــرة

ﻛﻠﻰ

أھم المبادئ القانونية
 أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗـﻰ وردت ﻓـﻰ ﺣﻳﺛﻳـﺎت ﻫـذااﻟﺣﻛم :

"ﺣﻠــــــــــــــوان"

ﺣﻳـــث أﻧـــﻪ ﺗﻘﺑـــﻝ ﻋﻧـــد اﻻﻧﻛـــﺎر ﻣـــﺎﻟم ﻳﻛـــن اﻟـــزواج ﺛﺎﺑﺗـــﺎ

اﻟﻘﺎﻫرة

ﺑوﺛﻳﻘﺔ رﺳﻣﻳﺔ دﻋوى اﻟﺗطﻠﻳق أو اﻟﻔﺳﺦ ﺣﺳب اﻷﺣـواﻝ
دون ﻏﻳرﻫـــﺎ إذا ﻛـــﺎن اﻟـــزواج ﺛﺎﺑﺗـــﺎ ﺑﻛﺗﺎﺑـــﺔ وﺣﻳـــث ﻛـــﺎن

الرؤية التحليلية للحكم
يعد الحكم أحد التطبيقات الھامه لطالق
الخلع من زواج عرفى _ وھو ما يعد
حمايه للمرأه من االستمرار فى زواج
عرفى دون قدرة على الطالق منه
بأعتبار أن االصل فى عقود الزواج ھو
ثبوتھا بالكتابة بوثيقة رسمية بينما
قرر الحكم امكان الطالق خلعا من زواج
ثابت بورقة عرفية .

اﻟــــزواج ﺛﺎﺑﺗــــﺎ ﺑﻛﺗﺎﺑــــﺔ ﺑﻌﻘــــد زواج ﻋرﻓــــﻰ وأن اﻟزوﺟــــﺔ
اﻟﻣدﻋﻳـــﺔ ﻗـــد ﻗـــررت أﻧﻬـــﺎ ﺗـــﺑﻐض اﻟﺣﻳـــﺎة ﻣـــﻊ زوﺟﻬـــﺎ
وﺗﺧﺷﻰ أﻻ ﺗﻘﻳم ﺣدود اﷲ ﺑﺳﺑب ﻫذا اﻟﺑﻐض وﻻ ﺳـﺑﻳﻝ
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م

رقم الدعوى

أھم المبادئ القانونية

المحكمة

ﻻﺳﺗﻣرار اﻟﺣﻳﺎة اﻟزوﺟﻳﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ وﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﻌرض ﻣﻘدم
اﻟﺻــداق ﻋﻠــﻰ اﻟــزوج ،ﻣــﻊ ﺗﻧﺎزﻟﻬــﺎ ﻋــن ﻛﺎﻓــﺔ ﺣﻘوﻗﻬــﺎ
اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻣن ﻧﻔﻘﺔ ﻋدة وﻣـؤﺧر ﺻـداق وﻣـن ﺛـم ﺣﻛﻣـت
اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ ﺑﺗطﻠﻳـــق اﻟﻣدﻋﻳـــﺔ رﺷـــﺎ ﻣﺟـــدى ﻣﺣﻣـــد ﻋﺑـــد
اﻟرﺣﻣن ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻪ أﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻟم أﺑـو
اﻟﻌﻳﻧﻳن ،طﻠﻘﺔ ﺑﺎﺋﻧﺔ ﺧﻠﻌﺎً....
2

 1886ﻟﺳـــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ أﻫــم اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ وردت ﺑﻬــذا اﻟﺣﻛــم :ﺣﻳــث
 2004ﺷــــرﻋﻰ اﻷﺳـــــــــــــــــرة ﺛﺑت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺷـﻬﺎدة ﺷـﻬود طرﻓـﻰ اﻟـدﻋوى أﻧﻬﻣـﺎ ﻛﺎﻧـﺎ
ﻛﻠﻰ

"ﺣﻠــــــــــــــــوان ﻳﺧرﺟــﺎن ﺑﻣﻔردﻫﻣــﺎ وﻛــﺎن ﻳﻧﻔــردان ﺑﻣــﺎ ﻳﻣﻛــن أن ﻳﺣــدث
اﻟﻘﺎﻫرة

الرؤية التحليلية للحكم
أقر الحكم بحق " الطفلة " فى ثبوت
النسب اعتمادا على نتيجة التحليل
الطبى للحامض النووى لطرفى العالقة
الزوجية حتى لو لم تكن مدة الزواج
كافية وھو ما يعد حمايه لحق المراة
"الطفلة" فى ثبوت النسب بشھاده
الشھود والوسائل الحديثة علميا فى
إثبات النسب .

اﻟــوطء ﺑﻳﻧﻬﻣــﺎ وﻛــذﻟك ﺗﻘرﻳــر اﻟطﻠــب اﻟﺷــرﻋﻰ اﻟــذى أورد
ﻓــﻰ ﻧﺗﻳﺟﺗــﻪ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳــﺔ ﻟﻠﺣــﺎﻣض اﻟﻧــووى ﻟطرﻓــﻰ اﻟــدﻋوى
أن اﻟﺻﻐﻳرة رﺣﻣﺔ اﺷﺗرﻛت ﻣﻧﺎﺻﻔ ًﺔ ﻣﻊ ﻛﻝ ﻣـن اﻟﻣـدﻋﻰ

واﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻰ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻌواﻣــﻝ اﻟوراﺛﻳــﺔ ﻛﻣــﺎ ﺛﺑــت
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ أن اﻟﺻــﻐﻳرة رﺣﻣــﺔ أﺗــت ﻟﻣــدة أﻛﺛــر ﻣــن ﺳــﺗﺔ
أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ زواج طرﻓﻰ اﻟﺗداﻋﻰ ﻛﻣﺎ أﺗت ﻟﻣدة أﻗـﻝ
ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣﻳﻼدﻳﺔ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟطﻼق وﻋﻠﻳﻪ ﻗﺿـﻰ ﺑﺛﺑـوت
ﻧﺳب اﻟﺻﻐﻳرة ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻪ

3

 10ﻟﺳــــــــــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻰ وردت ﺑﺣﻳﺛﻳﺎت ﻫـذا اﻟﺣﻛـم :
 2005ﺷــــرﻋﻰ اﻷﺳرة "ﺑـﺎب "ﺣﻳث أن اﻟﻣدﻋﻳﺔ أﻗﺎﻣت دﻋواﻫﺎ ﺑطﻠب ﻓـرض ﻣﺗﻌـﻪ ﻟﻬـﺎ
ﻛﻠﻰ

اﻟﺷــــــــــﻌرﻳﺔ" ﻋﻠﻰ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠﻳـﻪ ﻟﺗطﻠﻳﻘـﻪ ﻟﻬـﺎ دون رﺿـﺎﻫﺎ وﻻ ﺑﺳـﺑب
اﻟﻘﺎﻫرة

ﻣﻧﻬﺎ وﺑﻌد اﻟدﺧوﻝ ﺑﻬﺎ .وﺣﻳث ﺛﺑت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣـن أوراق
اﻟدﻋوى أن اﻟﻣدﻋﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﻗد أﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠﻳـﻪ

الرؤية التحليلية للحكم
قرر الحكم مبدأ يتصل باالعتداد بما
قررته الزوجة برغبتھا فى الطالق حتى
لو تم بإراده الزوج ورتب علية وقوعه
برغبتھا طالما سبقته برفع دعوى خلع
ومن ثم سقوط حقھا فى المطالبة بنفقة
متعة حال طالق الزوج لھا قبل صدور
حكم الخلع وھو ما يحمل فى طياته
إحترامه رغبه الزوجه وترتيب االثار
القانونية على ذلك .

دﻋــوى ﺧﻠــﻊ ﻟﺑﻐﺿــﻬﺎ اﻟﺣﻳــﺎة اﻟزوﺟﻳــﺔ ﻣﻌــﻪ ورﻏﺑﺗﻬــﺎ ﻓــﻰ
ﺗﻧﺎزﻟﻬﺎ ﻋـن ﻛﺎﻓـﺔ ﺣﻘوﻗﻬـﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ واﻟﺷـرﻋﻳﺔ ٕ ،واذا أوﻗـﻊ
اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﻳــﻪ اﻟطــﻼق ﻋﻠــﻰ اﻟﻣدﻋﻳــﺔ ﻓــﻰ 2004/8/23
ووﺛﻘــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻳــوم اﻟﺗــﺎﻟﻰ .ﺗــرى اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ أن اﻟطــﻼق ﻗــد
وﻗﻊ ﺑرﻏﺑﺔ اﻟزوﺟﺔ وﺗﻛـون ﻗـد أﻗﺎﻣـت دﻋواﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻏﻳـر
ﺳﻧد ﻣن ﺻﺣﻳﺢ اﻟواﻗﻊ واﻟﻘﺎﻧون .
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م
4

رقم الدعوى

أھم المبادئ القانونية

المحكمة

 58ﻟﺳــــــــــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ أﻫـــم اﻟﻣﺑـــﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـــﺔ اﻟﺗـــﻰ وردت ﺑﻬـــذا اﻟﺣﻛـــم" :ﻣـــن
 2005ﺷــــرﻋﻰ اﻷﺳرة "ﺑـﺎب اﻟﻣﻘــرر ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة  126ﻣــن أرﺟــﺢ اﻷﻗ ـواﻝ ﻣــن ﻣــذﻫب
ﻛﻠﻰ

اﻟﺷــــــــــﻌرﻳﺔ" اﻹﻣــﺎم أﺑــﻰ ﺣﻧﻳﻔــﺔ أﻧــﻪ إذا ﻛــﺎن اﻟزوﺟــﺎن ﻏﻳــر ﻣﺳــﻠﻣﻳن
اﻟﻘﺎﻫرة

ﻓﺄﺳــﻠﻣت اﻟﻣ ـرأة ﺑﻌــرض اﻹﺳــﻼم ﻋﻠــﻰ زوﺟﻬــﺎ ﻓــﺈن أﺳــﻠم
ﻳﻘران ﻋﻠـﻰ ﻧﻛﺎﺣﻬﻣـﺎ ﻣـﺎ ﻟـم ﺗﻛـن اﻟﻣـرأة ﻣﺣرﻣـﺎً ﻟـﻪ ٕ ،وان

الرؤية التحليلية للحكم
أعتمد الحكم مبدأ التفريق بين الزوجه
التى أعتنقت االسالم من زوجھا غير
المسلم أعتماداً على االرجح من أقوال
مذھب أبوحنيفة )وھو المرجح تطبيقا
فى مصر(
ويثير الحكم حق الزوجه التى أعتنقت
االسالم فى الخروج قضائنا من الزواج
بالمختلف عنھا دينيا

5

أﺑـــﻰ اﻹﺳـــﻼم أو أﺳـــﻠم وﻫـــﻰ ﻣﺣرﻣـــﺔ ﻟـــﻪ ﻳﻔـــرق اﻟﺣـــﺎﻛم

ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻝ ..
وﻋﻠﻳــﻪ :ﻗﺿــت اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ ﺑﺗطﻠﻳــق اﻟﻣدﻋﻳـــﺔ إﻳﻣــﺎن ﻧﻌـــﻳم
ﻋﺑداﷲ ﻣـن اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠﻳـﻪ ﺷـرﻳف رﺷـدى ﺣﻠـﻳم – طﻠﻘـﺔ
ﺑﺎﺋﻧﺔ..

 2227ﻟﺳـــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ أﻫـــم اﻟﻣﺑـــﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـــﺔ اﻟﺗـــﻰ وردت ﺑﻬـــذا اﻟﺣﻛـــم" :إذا

 2005ﺷــــرﻋﻰ اﻷﺳـــــــــــــــــرة ﺗﺷﺎﻗﺎ اﻟزوﺟﺎن وﺧﺎﻓﺎ أﻻ ﻳﻘﻳﻣﺎ ﺣدود اﷲ أى ﻣﺎ ﻳﻠزﻣﻬﻣـﺎ

ﻛﻠﻰ

"ﺣﻠــــــــــــــــوان ﻣن ﺣﻘـوق اﻟزوﺟﻳـﺔ ﻓـﻼ ﺑـﺄس ﺑـﺄن ﺗﻔﺗـدى اﻟﻣـرأة ﻧﻔﺳـﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻫرة

ﻣﻧﻪ وﻻ إﺛم ﻋﻠﻰ اﻟرﺟـﻝ ﻓﻳﻣـﺎ أﺧـذو وﻻ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـرأة ﻓﻳﻣـﺎ
أﻋطــت وﺣﻳــث ﺻــﺎدف طﻠــب اﻟﻣدﻋﻳــﺔ ﺻــﺣﻳﺢ اﻟﻘــﺎﻧون

الرؤية التحليلية للحكم
االنتصار لحق الزوجة فى الطالق خلعا ُ
بناء على طلبھا " فقط " للضرر
المعنوى

وﺗﺟﻳﺑﻬـــﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧﺣـــو اﻟـــذى ﺳـــﻳرد ﺑﻣﻧطـــوق
اﻟﺣﻛم.
ﺣﻛﻣـــت اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ ﺑﺗطﻠﻳـــق اﻟﻣدﻋﻳـــﺔ ﻧﺎﻧﺳـــﻰ ﻋﺑـــداﻟﻌظﻳم
ﺗوﻓﻳــق ﻋﻠــﻰ زوﺟﻬــﺎ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﻳــﻪ ﻫــﻼﻝ ﻣﺣﻣــد ﻫــﻼﻝ
طﻠﻘﺔ ﺑﺎﺋﻧﺔ ﺧﻠﻌﺎً .
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 640ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ
 2006ﺷـــرﻋﻰ اﻷﺳرة

الرؤية التحليلية للحكم
يؤكد الحكم حق المرأه ف ى س كن مالئ م
يوفرة الزوج بموجب التزامه الش رعى
وعدم جواز دخ ول الزوج ة ف ى طاعت ه

أﻫم اﻟﻣﺑﺎدى اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻰ وردت ﻓﻰ ﺣﻳﺛﻳﺎت ﻫذا اﻟﺣﻛم:

" وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺳﻛن اﻟطﺎﻋﺔ ﻫو أﺣد أرﻛﺎن اﻟطﺎﻋـﺔ وﻛـﺎن

32

م

رقم الدعوى

المحكمة

ﻛﻠﻰ

أھم المبادئ القانونية
ﻟﻠــزوج ﻋﻠــﻰ زوﺟﺗــﻪ ﺣــق اﻟطﺎﻋــﺔ ﺑﺷــرط ﺗﻬﻳﺋــﺔ ﻣﺳ ـﻛن
ﺷــرﻋﻰ ﻻﺋــق ﺑﺣﺎﻟــﺔ ﻟﻬــﺎ ،ﻓﻠــﻳس ﻟﻠــزوج أن ﻳــدﻋو زوﺟﺗــﻪ
ﻟﻠدﺧوﻝ ﻓﻰ طﺎﻋﺗﻪ ﻓﻰ ﻣﺳﻛن ﻣﻣﻠوك أو ﻣؤﺟر ﻟزوﺟﺗﻪ.

وﻟﻣــﺎ ﺛﺑــت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ أن ﻣﺳــﻛن اﻟطﺎﻋــﺔ اﻟ ـوارد ﺑﺎﻹﻧــذار
ﻣﺣــــﻝ اﻻﻋﺗــــراض ﻣﻣﻠــــوك ﻟﻠﻣــــدﻋﻰ ﻋﻠﻳــــﻪ؛ وﻟــــم ﻳﻬــــﺊ
ﻟﻠﻣدﻋﻳﺔ ﻣﺳﻛﻧﺎً ﻟﻠطﺎﻋﺔ ٕواﻧﻣﺎ أﻧذرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳـﻛن ﺗﻣﻠﻛـﻪ
وﻣن ﺛـم ﺗﻘﺿـﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ ﺑﻌـدم اﻻﻋﺗـداد ﺑﺈﻧـذار اﻟطﺎﻋـﺔ
واﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻛﺄن ﻟم ﻳﻛن.

7

 60ﻟﺳــــــــــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻰ وردت ﺑﻬذا اﻟﺣﻛم" :ﻟﻣـﺎ ﻛـﺎن
 2006ﺷــــرﻋﻰ اﻷﺳرة "ﺑـﺎب اﻟﻣدﻋﻰ ﻳﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﻣراد إﺑطﺎﻟـﻪ ﻣﺳـﺗﻧداً ﻓـﻰ ذﻟـك

ﻛﻠﻰ

حق
الحضانة

اﻟﺷــــــــــﻌرﻳﺔ" إﻟــــﻰ ﺣﻛــــم ﻣﺣﻛﻣــــﺔ اﻻﺳــــﺗﺋﻧﺎف ﺑﻌــــدم إﻟــــزام اﻷب ﺑــــدﻓﻊ

اﻟﻘﺎﻫرة

ﻣﺻـــﺎرﻳف اﻟﺣﺿـــﺎﻧﺔ ٕواﻧﻣـــﺎ ﻳﻠـــزم ﻓﻘـــط ﺑـــدﻓﻊ اﻟﻣﺻـــﺎرﻳف

اﻹﻟزاﻣﻳــﺔ ﻋــن اﻟﺳــﻧوات اﻟدراﺳــﻳﺔ اﻹﻟزاﻣﻳــﺔ  ،وﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن
الرؤية التحليلية للحكم
أدى الحكم الى تحصين حق المرأة
الحاضنة فى تطبيق االحكام القضائية
فيما يتصل بمصاريف الحضانة وأحترام
المواعيد القضائية للطعن عليھا .

اﻟطﺎﻋن ﻟم ﻳﻘم ﺑﺎﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺷـﺎر إﻟﻳـﻪ ﺑطـرق
اﻟطﻌن اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎً وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﺛﺎﺑـت ﻣـن اﻟﺷـﻬﺎدة اﻟﻣﻘدﻣـﺔ

ﻣﻧﻪ ﺑﻌد ﺣﺻوﻝ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟﻬذا اﻟﺣﻛـم وﻗـد ﺣـدد اﻟﻣﺷـرع
طرق اﻟطﻌـن ﻓـﻰ اﻷﺣﻛـﺎم ﺑوﺿـﻊ آﺟـﺎﻝ ٕواﺟـراءات ﻣﻌﻳﻧـﺔ

ﻓﻳﻣﺗﻧــﻊ ﺑﺣــث أﺳــﺑﺎب اﻟﻌ ـوار اﻟﺗــﻰ ﺗﻠﺣــق ﺑﺎﻷﺣﻛــﺎم ﺑﻌــد

طرﻳق اﻟﺗظﻠم ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟطرق اﻟطﻌن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .
غيبه الزوج
والعزر
المعنوى
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 341ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ أﻫــم اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ وردت ﺑﻬــذا اﻟﺣﻛــم" :ﺣﻳــث
33

م

رقم الدعوى

أھم المبادئ القانونية

المحكمة

 2007ﺷــــرﻋﻰ اﻷﺳـــــــــــــــــرة ﺛﺑــت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ ﻋﻼﻗ ـﺔ اﻟزوﺟﻳــﺔ ﺑــﻳن طرﻓــﻰ اﻟــدﻋوى وأن
ﻛﻠﻰ

"اﻟﺿواﺣﻰ"

اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻳﻘﻳم ﻓﻰ ﺑﻠد آﺧر ﻏﻳر اﻟﺑﻠد اﻟﺗﻰ ﺗﻘـﻳم ﻓﻳـﻪ

ﺑورﺳﻌﻳد

زوﺟﺗــﻪ وﻏــﺎب ﻋﻧﻬــﺎ ﺳــﻧﺔ ﻓــﺄﻛﺛر ﻻ ﻫــو ﻳــﺄﺗﻰ إﻟﻳﻬــﺎ وﻻ

الرؤية التحليلية للحكم
قرر الحكم مبدأ ثبوت الضرر المعنوى
من إقامة الزوج بعيدا عن الزوجة لمدة
سنة او اكثر واعتد به سببا فى تطليقھا
للغيبه.

ﻳﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻳﻪ وﻻ ﻳﻧﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻻ ﻳطﻠﻘﻬﺎ وﻫﻰ ﺗﺧﺷـﻰ ﻋﻠـﻰ
ﻧﻔﺳــﻬﺎ اﻟﻔﺗﻧــﺔ وﺑﻌــد أن ﻋﺟــزت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ ﻋــن اﻹﺻــﻼح
ﺑـــﻳن اﻟطـــرﻓﻳن ﻻ ﻳﺳـــﻌﻬﺎ إﻻ أن ﺗﺟﻳـــب اﻟﻣدﻋﻳـــﺔ ﻟطﻠﺑﻬـــﺎ
وﺗﻘﺿﻰ ﺑﺗطﻠﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﻐﻳﺑﺔ .

 1600ﻟﺳـــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻰ وردت ﺑﻬذا اﻟﺣﻛم" :ﺣﻳـث إن

9

 2007ﺷــــرﻋﻰ اﻷﺳـــــــــــــــــرة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳـﺗﻣﻌت ﻟﺷـﺎﻫدى اﻟﻣدﻋﻳـﺔ واﻟﻠـذان ﺷـﻬدا ﺑـﺄن

حق الطالق
للضرر
المعنوى

ﻛﻠﻰ

"ﺑورﺳﻌﻳد"

اﻟﻣـــدﻋﻰ ﻋﻠﻳـــﻪ ﻗـــد أﺿـــر ﺑﺎﻟﻣدﻋﻳـــﺔ وذﻟـــك ﺑﻬﺟـــرة ﻟﻬـــﺎ
وﺗراﺧﻳـــــﻪ ﻓـــــﻰ اﻟـــــدﺧوﻝ ﺑﻬـــــﺎ ﻣﻧـــــذ زواﺟـــــﺔ ﺑﻬـــــﺎ ﻓـــــﻰ

الرؤية التحليلية للحكم
قرر الحكم حق المرأة فى الطالق خلعا ً
للضرر المعنوى المقترن بإھمال الزوج
لھا بالھجر وعدم اتمام الدخول بھا
برغم عقد القران رسميا ً.

 2005/12/30وﺣﺗﻰ اﻵن وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺳـﺗطﺎع دوام اﻟﻌﺷـرة
ﺑﻳﻧﻬﻣـــﺎ وﻷن ﻫـــذا اﻟﺗراﺧـــﻰ وﻗـــﻊ ﻋﻣـــداً ﻣـــن اﻟـــزوج دون

ﺳــﺑب ﻳرﺟــﻊ إﻟــﻰ اﻟزوﺟــﺔ اﻟﻣدﻋﻳــﺔ ﻣﻣــﺎ ﺳــﺑب ﻟﻬــﺎ ﺿــر ارً

وﺗﻛـــون ﻣـــن ﺛـــم اﻟﻣدﻋﻳـــﺔ ﻗـــد ﺻـــﺎدﻗت ﺻـــﺣﻳﺢ اﻟواﻗـــﻊ
واﻟﻘﺎﻧون وﻻ ﻳﺳﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻰ ﻫـذا اﻟﻣﻘـﺎم إﻻ أن ﺗﺟﻳﺑﻬـﺎ
إﻟﻰ طﻠﺑﻬﺎ ﻻ ﺳﻳﻣﺎ وﻗد ﻋﺟزت ﻋن اﻟﺻﻠﺢ ..

تأمين
الحقوق
القضائية
للمراءة )حق
التقاضى(
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 1457ﻟﺳــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ
 2007ﺷـــرﻋﻰ اﻷﺳـــــــــــــــــرة

ﻛﻠﻰ

"ﺑﺣﻠوان"

الرؤية التحليلية للحكم
يحمل الحكم فى حيثياته انتصار لمبدأ
عدالة الحقوق القضائية وانعقادھا
صحيحة بين الزوجين دون تالعب أو
غش فى اإلجراءات المتصلة بالدعوى
– وبجرد الحقوق من مشروعيه
اإلجراءات التى أنطوت على غش فى
تسليم اإلعالنات القضائية

 -أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻰ وردت ﺑﺣﻳﺛﻳﺎت ﻫذا اﻟﺣﻛم :

" ﺣﻳث أﻧﻬـﺎ ادﻋـت ﻣﺣـﻝ إﻗﺎﻣـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻏﻳـر ﺣﻘﻳﻘـﻰ ﺑـداﺋرة
ﻣﺣﻛﻣــﺔ ﺣﻠــوان ﺑطرﻳﻘــﺔ ﺗﻧطــوى ﻋﻠــﻰ ﻏــش  .وأﻋﻠﻧــت
اﻟﻣـــدﻋﻰ ﺑﺎﻟﺻـــﻠﺢ وﺗﺳـــﻠﻳﻣﻪ ﺣﻛﻣـــﻳن ﻋﻠـــﻰ ﻏﻳـــر ﻣﺣـــﻝ
إﻗﺎﻣﺗــﻪ ﻗﺎﺻــدة ﻣﻧــﻊ ﻋﻠﻣــﻪ ﺑﺎﻟــدﻋوى أو اﺑداﺋــﻪ اﻟــدﻓﺎع
ﻓﻳﻬﺎ ﻓﺿﻼً ﻋـن ﻛـون اﻟﻣـدﻋﻰ ﺑـﺄى ﺟﻠﺳـﺔ ﻣـن ﺟﻠﺳـﺎت

ﺗﻠــك اﻟــدﻋوى؛ وﻣــن ﺛــم ﻳﻛــون ﻫــذا ﻗــد ﺻــدر ﻓــﻰ ﻏﻳــر

ﺧﺻوﻣﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ وﻳﺗﺟرد ﻣن أﻫم أرﻛﺎﻧﻪ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وﻣـن
ﺛم ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ ﺑﺈﺑطـﺎﻝ اﻟﺣﻛـم اﻟﺻـﺎدر ﻓـﻰ اﻟـدﻋوى
رﻗم  808ﻟﺳﻧﺔ  2005أﺳرة ﺣﻠوان.

حق الطالق
للضرر
المادى

11

 441ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ اﻟﺗـﻰ وردت ﺑﺣﻳﺛﻳـﺎت ﻫـذا اﻟﺣﻛـم:
34

م

رقم الدعوى

أھم المبادئ القانونية

المحكمة

 2008ﺷــــرﻋﻰ اﻷﺳـــــــــــــــــرة "ﺣﻳــــث ﺗﺣﻘــــق ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــــﺔ أن اﻟﻣــــدﻋﻰ ﻋﻠﻳــــﻪ ﻗــــد أوﻗــــﻊ
ﻛﻠﻰ

"ﺑورﺳﻌﻳد"

ﺑﺎﻟﻣدﻋﻳــﺔ إﻳــذاء ﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻰ ﺗﻌدﻳــﻪ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺿــرب ﻣﺣــدﺛﺎً
إﺻـــﺎﺑﺗﻬﺎ اﻟـــواردة ﺑﺎﻟﻣﺣﺿـــر اﻟﻣﺣـــرر ﻋﻧـــﻪ اﻟﺟﻧﺣـــﺔ رﻗـــم

 3873ﻟﺳﻧﺔ  2007ﺟـﻧﺢ اﻟﻣﻧـﺎخ وﻗﺿـﻰ ﺑﺗﻐرﻳﻣـﻪ ﻣﺑﻠـﻎ
ﺧﻣﺳــون ﺟﻧﻳﻬــﺎ دﻓﻌﻬــﺎ اﻟــزوج وﻣــن ﺛــم ﻳﻛــون اﻟﻣــدﻋﻰ
ﻋﻠﻳـــﻪ ﻗـــد أﺿـــر ﺑﺎﻟﻣدﻋﻳـــﺔ ﺿـــر ارً ﻻ ﻳﺳـــﺗطﺎع ﻣﻌـــﻪ دوام

اﻟﻌﺷرة ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ وﺑﻬذا ﺗﻛون اﻟﻣدﻋﻳـﺔ ﻗـد ﺻـﺎدﻓت ﺻـﺣﻳﺢ

اﻟواﻗﻊ واﻟﻘﺎﻧون وﻳﺗﻌﻳن إﺟﺎﺑﺗﻬﺎ إﻟـﻰ طﻠﺑﻬـﺎ ﻻ ﺳـﻳﻣﺎ وﻗـد
ﻋﺟزت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋن اﻟﺻﻠﺢ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ.

12
ثبوت نسب
الطفل

 1437ﻟﺳــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ

 -أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗـﻰ وردت ﻓـﻰ ﺣﻳﺛﻳـﺎت ﻫـذا

ﻛﻠﻰ

" ﺣﻳــث إن طرﻓــﻰ اﻟﺗــداﻋﻰ ﻗــد أﻗــر ﺑﺎﻟــدﺧوﻝ واﻟﻣﻌﺎﺷــرة

 2008ﺷـــرﻋﻰ اﻷﺳرة

الرؤية التحليلية للحكم
إنتص ار الحك م لح ق الص غير ف ى ثب وت
النس ب لك ال الط رفين )الم رأه والرج ل(
ح ال إقرارھم ا بال دخول والعش رة م ن
زواج صحيح
وم ن ث م االنتص ار لح ق الطف ل ف ى
مواجھة االنكار الالحق.

اﻟﺣﻛم :

واﻹﻧﺟﺎب وأﻗر ﺑﻧﺳب اﻟﺻـﻐﻳر ﺣـﺎزم إﻟﻳﻬﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓـراش
اﻟزوﺟﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻓﻳﺛﺑت ﺑذﻟك ﻧﺳب اﻟﺻﻐﻳر ﻟﻬﻣﺎ.
وﺣﻳـــث أن اﻟﻣـــدﻋﻰ واﻟﻣـــدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬـــﺎ ﻗـــد ﺗزوﺟـــﺎ زواﺟـــﺎً
ﺻــــﺣﻳﺣﺎ ﺑﻣوﺟــــب اﻟﻌﻘــــد اﻟﻣــــؤرخ  "2004/2/2وﻣــــن

اﻟﻣﺗﺻور اﻟﺗﻼﻗﻰ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ وﻳﺗﺻور اﻟﺣﻣـﻝ ﻣﻧﻬﻣـﺎ وأﻧﻬﻣـﺎ
أﻧﺟﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻓراش اﻟزوﺟﻳﺔ اﻟﺻﻐﻳر ﺣﺎزم وﻣن ﺛم ﺗﻘﺿـﻰ
اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ ﺗﺟﻳﺑـــﻪ ﻟطﻠﺑـــﻪ ﺣﻳـــث أﻗـــﺎم دﻋـــواﻩ ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻧد
ﺻﺣﻳﺢ ﻣن اﻟواﻗﻊ واﻟﻘﺎﻧون.

13
حق
الحضانة
لألم وان
علت أو ال

 317ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ اﻟﺗـﻰ وردت ﺑﺣﻳﺛﻳـﺎت ﻫـذا اﻟﺣﻛـم:

الرؤية التحليلية للحكم
أنتصر الحكم الحقي ة أم االم ف ى حض انة
الص غير لثب وت ع دم الجدي ة م ن االب
والج ده ل ألب ف ى الرعاي ة وفق ا للوق ائع

35

م

رقم الدعوى

أھم المبادئ القانونية

المحكمة

 2008ﺷــــرﻋﻰ اﻷﺳـــــــــــــــــرة ﺣﻳـــث ﺛﺑـــت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـــﺔ زواج اﻷم ﺑـــﺄﺟﻧﺑﻰ وﺗـــدﺧﻠت أﻣﻬـــﺎ
ﻛﻠﻰ

"اﻟﺿـواﺣﻰ " ﻟﻛوﻧﻬــﺎ اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻰ اﻟﺗرﺗﻳـــب ﺑﻌــد أﻣــﻪ وﺗﻣﺳــﻛت ﺑﺣﻘﻬـــﺎ
ﺑورﺳﻌﻳد

وﺛﺑــت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ أن اﻟﻣــدﻋﻰ ﻟــﻪ اﺑﻧــﺎن ﻣــن زوﺟــﺔ أﺧــرى
ﻣودﻋﺎن ﺑﻣؤﺳﺳـﺔ إﻳواﺋﻳـﺔ وﻟـم ﺗﺣﺗﺿـﻧﻬﻣﺎ أم اﻷب ورأت
اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ أﻧـــﻪ ٕوان ﻛﺎﻧـــت أم اﻷم ﻣﺗزوﺟـــﺔ ﺑـــﺄﺟﻧﺑﻰ ﻋـــن
اﻟﺻـــﻐﻳر إﻻ أن اﻟـــزواج ﻛـــﺎن ﺳـــﺎﺑﻘﺎً ﻋﻠـــﻰ وﻻدﺗـــﻪ وأﻧﻬـــﺎ

اﻷوﻟــﻰ ﺑرﻋﺎﻳﺗــﻪ ﻟﻌــدم ﺟدﻳــﺔ أﺑــوﻫم وﺟــدﺗﻬم ﻷﺑــﻳﻬم ﻓــﻰ
اﻟﺣﺿــــﺎﻧﺔ ﻗﻳﺎﺳــــﺎً ﻋﻠــــﻰ اﺑﻧــــﻰ اﻟﻣــــدﻋﻰ اﻟﻣــــودﻋﻳن ﻓــــﻰ

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻳواﺋﻳﺔ.

14
رفض
االكراه على
الطاعة

 401ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ اﻟﺗـﻰ وردت ﺑﺣﻳﺛﻳـﺎت ﻫـذا اﻟﺣﻛـم:
 2009ﺷــــرﻋﻰ اﻷﺳـــــــــــــــــرة "ﺣﻳــــث ﺛﺑــــت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــــﺔ أن إﻧــــذار اﻟطﺎﻋــــﺔ ﻗــــد ﺗﺳــــﻠﻣﺗﻪ

ﻛﻠﻰ

"اﻟﺿـواﺣﻰ " اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﺑﺷﺧﺻــﻬﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣﻧــزﻝ اﻟﻣطﻠــوب دﺧوﻟﻬــﺎ
ﺑورﺳﻌﻳد

الرؤية التحليلية للحكم
تقرير رفض طلب الزوج دخول الزوج ة
ف ى الطاع ة طالم ا أنھ ا مقيم ة بمس كن
الزوجة

ﻓﻰ اﻟطﺎﻋﺔ ﻓﻳﻪ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻘﻳﻣﺔ ﺑﻪ وﻟﻳﺳت ﺧﺎرﺟـﺔ
ﻓﻰ ﺣﻳن ﺛﺑت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻋرﻳﺿﺔ اﻟدﻋوى واﻹﻧـذار أن
اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﻘﻳم ﺑﻌﻧوان آﺧـر ﻏﻳـر ﻣﺳـﻛن اﻟطﺎﻋـﺔ وﻣـن ﺛـم
ﻳﻛون اﻟﻣدﻋﻰ ﻗد أﻗﺎم دﻋواﻩ ﻋﻠـﻰ ﻏﻳـر ﺳـﻧد ﻣـن اﻟواﻗـﻊ
واﻟﻘﺎﻧون .وﻗﺿت ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

حماية الزوجة
من أداعاء
النشوز لرفض
الطاعة

15

 354ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ
 2009ﺷـــرﻋﻰ اﻷﺳرة

ﻛﻠﻰ

الرؤية التحليلية للحكم
يقوم الحك م عل ى تعزي ز مب دأ ع د ج واز
إھدار حق الزوج ة ف ى االعت راض عل ى
أن ذار الطاع ة والتمس ك بحقوقھ ا
الش رعية والقانوني ة ف ى إنھ اء العالق ه
الزوجي ة لألس باب الت ى س بق لل زوج
إبداءھا وھو يمارس حقوق الطالق بم ا

 -أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻰ وردت ﻓﻰ ﺣﻳﺛﻳﺎت ﻫذا اﻟﺣﻛم :

" ﺣﻳـــث أن اﻟﻣـــدﻋﻰ ﻋﻠﻳـــﻪ ﻗـــﺎم ﺑطـــﻼق اﻟﻣدﻋﻳـــﺔ ﻗﺑـــﻝ

اﻻﻧﺗﻬــﺎء ﻣــن ﺧﺻــوﻣﺔ اﻻﻋﺗ ـراض ﻋﻠــﻰ إﻧــذار اﻟطﺎﻋــﺔ

ﻓﻠﻳس ﻟﻪ ﺑﻌد أن طﻠﻘﻬﺎ طﻼﻗـﺎً ﺑﺎﺋﻧـﺎً أن ﻳﺛﺑـت ﻧﺷـوزﻫﺎ .

ﻷن ﻫـذا اﻟطـﻼق ﻳﻛـون ﻣﺳـﻘطﺎً ﻟﺣﻘـﻪ ﻓـﻰ اﻟطﺎﻋـﺔ وﻫــو
36

م

رقم الدعوى

أھم المبادئ القانونية

المحكمة

ﻣﺎ ﻳﻛون اﻟﻣدﻋﻰ ﻓرﻋﻳـﺎً ﻗـد أﻗـﺎم دﻋـواﻩ ﻋﻠـﻰ ﻏﻳـر ﺳـﻧد
ﻣــن اﻟواﻗــﻊ واﻟﻘــﺎﻧون ،وﻋﻠﻳــﻪ ﺗﻘﺿــﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ  :ﺑﻘﺑــوﻝ
اﻟدﻋوى اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﺷﻛﻼً ورﻓﺿﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﺎً ،وﻓـﻰ اﻟـدﻋوى
اﻷﺻﻠﻳﺔ ﺑﻌدم اﻻﻋﺗـداد ﺑﺈﻧـذار اﻟطﺎﻋـﺔ واﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﻛـﺄن ﻟـم

ﻳﻛن.
16
حق االم فى
الحضانة
للصغار بعد
البلوغ
)قاعدة
التخيير(

 820ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ أﻫـــم اﻟﻣﺑـــﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـــﺔ اﻟﺗـــﻰ وردت ﺑﺣﻳﺛﻳـــﺎت ﻫـــذا اﻟﺣﻛـــم:

 2009ﺷــــرﻋﻰ اﻷﺳرة
ﻛﻠﻰ
الرؤية التحليلية للحكم
تأكيد حق التخيير فى الحضانة لألطفال
بعد بلوغھم الحد األقصى لسن حضانة
األم.
وكذلك أحترام أختيار الصغار وتقديم
حق الطاعة للزوج على الطاعة لألب
حال زواج الصغيرة .

"ﺣﻳـــث أﻗـــﺎم اﻟﻣـــدﻋﻰ دﻋـــواﻩ ﺑﻐﻳـــﺔ اﻟﺣﻛـــم ﺑﺿـــم ﺻـــﻐﺎرﻩ ﻣـــن
اﻟﺛﺎﻧﻰ وﺣﺗﻰ اﻷﺧﻳرة ﻟﺣﺿﺎﻧﺗﻪ ﻟﺑﻠوﻏﻬم أﻗﺻﻰ ﺳن اﻟﺣﺿـﺎﻧﺔ
ﻟﻠﻧﺳـــﺎء وﺣﻳـــث أﻧـــﻪ ﻳﺗﻌـــﻳن ﺗﺧﻳﻳـــر اﻟﺻـــﻐﻳر أو اﻟﺻـــﻐﻳرة إذا

ﺟــﺎوز ﺳــن اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ ﻋﺷــر ﻫﺟرﻳ ـﺎً وﻗــد ﺧﻳرﺗﻬﻣــﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ

ﻓﺎﺧﺗﺎر اﻟﺑﻘـﺎء ﻓـﻰ ﺣﺿـﺎﻧﺔ أﻣﻬﻣـﺎ وﻟـم ﺗﺟـد اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ أﺳـﺑﺎب

ﺗدﻋو ﻟﻌدم اﻋﺗﺑﺎر اﺧﺗﻳﺎر اﻟﺻﻐﻳران ﻣﺣﻣد وﺗﺳﻧﻳم .ﻛﻣﺎ ﺛﺑـت
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ أن اﻟﺻــــــــﻐﻳرة ﺳــــــــﺎرة ﻗــــــــد ﺗزوﺟــــــــت ﺑﺗــــــــﺎرﻳﺦ

 ,2005/11/25اﺻـــﺑﺢ ﺣـــق طﺎﻋﺗﻬـــﺎ ﻟزوﺟﻬـــﺎ ﻣﻘـــدم ﻋﻠـــﻰ
طﺎﻋﺗﻬــﺎ ﻷﺑﻳﻬـــﺎ ﻓﻳﻛـــون اﻟﻣــدﻋﻰ ﻗـــد أﻗـــﺎم دﻋــواﻩ ﻏﻳـــر ﺳـــﻧد

ﺻﺣﻳﺢ ﻣن اﻟواﻗﻊ واﻟﻘﺎﻧون.

17
المساواه فى
المسئولية
تجاه
الحضانة بين
األم واألب

حق الوالية
التعليمية
على الصغير
اثناء حضانة
األم

 315ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ اﻟﺗـﻰ وردت ﺑﺣﻳﺛﻳـﺎت ﻫـذا اﻟﺣﻛـم:
 2009ﺷــــرﻋﻰ اﻷﺳـــــــــــــــــرة "ﺣﻳث أن اﻟﻣدﻋﻳﺔ وﻫﻰ أم ﻟﻠﺻﻐﻳرﻳن ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺗرﺑﻳﺗﻬﻣﺎ
ﻛﻠﻰ

"اﻟﺿـــــواﺣﻰ" وﺣﺿﺎﻧﺗﻬﻣﺎ إﻟﻰ أن ﺗﺟﺎو از أﻗﺻـﻰ ﺳـن ﻟﺣﺿـﺎﻧﺔ اﻟﻧﺳـﺎء
ﺑورﺳﻌﻳد

وأﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﻏﻳـر ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ رﻋﺎﻳﺗﻬﻣـﺎ ورأت اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ
أن ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﻐﻳرﻳن اﻟﻔﺿﻠﻰ أن ﻳﺳﻠﻣﺎ إﻟﻰ أﺑﻳﻬﻣﺎ

الرؤية التحليلية للحكم
عدم إكراه االم الحاضنة على أستمرار
ﻟﻛوﻧـــــﻪ أﻗـــــدر ﻋﻠـــــﻰ رﻋﺎﻳﺗﻬﻣـــــﺎ وﺗرﺑﻳﺗﻬﻣـــــﺎ وﺗﻬـــــذﻳﺑﻬﻣﺎ
حضانتھا لألبناء بعد تجاوزھما سن
حضانتھا – وإجبار االب على القيام
وﺗﻘوﻳﻣﻬﻣﺎ وﺣﻣﺎﻳﺗﻬﻣﺎ وﻣن ﺛم ﻓﻳﺟﺑر اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻠﻰ
بواجباته فى ضمھم ورعايتھم طالما
بلغا سن حضانته وكى ال يصبح االمر
ﺿم اﻟﺻﻐﻳرﻳن أﻳﻣن ٕواﻳﻣﺎن إﻟﻳﻪ.
مرھونا بھوى األب وأنما بألتزاماته
القانونية .
 1350ﻟﺳــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ  -أﻫـــم اﻟﻣﺑـــﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـــﺔ اﻟﺗـــﻰ وردت ﺑﺣﻳﺛﻳـــﺎت ﻫـــذا
18

 2009ﺷـــرﻋﻰ اﻷﺳرة "ﺑـور

ﻛﻠﻰ

ﺳﻌﻳد"

الرؤية التحليلية للحكم
يؤكد الحكم حق المرأه الحاضنة فى
التمسك بمركزھا القانونى كحاضنة فى
رعاية الصغير تعليميا
جدير بالزكر أن المشرع المصرى قد
أقر لألم الحاضنة بالوالية التعليمية فى
تعديل تشريعة الحق

اﻟﺣﻛم :

" أن اﻟﺻــﻐﻳر إﻳــﺎد اﺑــن اﻟﻣدﻋﻳــﺔ ﺑﻳــدﻫﺎ وﻓــﻰ ﺣﺿــﺎﻧﺗﻬﺎ
ﺣﺳـــﺑﻣﺎ ﺛﺑـــت ﻣـــن ﺻـــﺣﻳﻔﺔ اﻟـــدﻋوى وﺗﻘرﻳـــر اﻟﺧﺑﻳـــرﻳن
وﺧﻠو اﻷوراق ﻣن ﺛﻣﺔ اﻋﺗداء ﻓﻌﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز اﻟﻣدﻋﻳﺔ
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اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ ﺑوﺻــﻔﻬﺎ اﻟﺣﺎﺿــﻧﺔ ﻟﻬــذا اﻟﺻــﻐﻳر إذ ﺣﺿــﺎﻧﺗﻬﺎ
ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟـﻪ ﻣﻧـذ ﻣـﻳﻼدﻩ .وﻟـﻳس ﺛﻣـﺔ ﺿـرر ﻳﺣـدق ﺑﻬـﺎ وﻻ
ﻳﻧﺎﻝ ﻣن ذﻟك ﺧﺷـﻳﺗﻬﺎ أن ﻳﻧﺗﻘـﻝ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠﻳـﻪ اﻟﺻـﻐﻳر
ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ.
ﻣــن ﺛــم ﺣﻛﻣــت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ ﺑﻌــدم ﻗﺑــوﻝ اﻟــدﻋوى ﻻﻧﺗﻔــﺎء
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.
19

 286ﻟﺳﻧﺔ

 2009ﺷرﻋﻰ

حق
الحضانة ألم
األم

ﻛﻠﻰ

ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ اﻟﺗـﻰ وردت ﺑﺣﻳﺛﻳـﺎت ﻫـذا اﻟﺣﻛـم:

اﻷﺳرة

الرؤية التحليلية للحكم
تقرير حق النساء من أقارب الزوج فى
حضانة االطفال بعد زواج االم المطلقة
وتقديمھا على حق االب فى ضمھم
بأعتبار رعاية النساء لھم أحق
باالحترام.

20
حق الرؤية
للصغير

ﺣﻳــــث طﻠــــب اﻟﻣــــدﻋﻰ ﺿــــم اﻟﺻــــﻐﻳرﻳن ﻣﺣﻣــــد وﻋﻣــــر
ﻟﺣﺿـــﺎﻧﺗﻪ ﻟﻛوﻧـــﻪ أﺑﻳﻬﻣـــﺎ ﻣﺳـــﺗﻧداً ﻓـــﻰ طﻠﺑـــﻪ إﻟـــﻰ زواج
اﻟﻣـــدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬـــﺎ ﺑـــﺄﺟﻧﺑﻰ ﻋـــن اﻟﺻـــﻐﻳرﻳن وﺣﻳـــث ﺛﺑـــت

ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ أن اﻟﺻــﻐﻳرﻳن ﻣــﺎزاﻻ ﻓــﻰ ﺳــن ﺣﺿــﺎﻧﺔ اﻟﻧﺳــﺎء

وﺣﻳــث ﺛﺑــت ﻣــن ﺗﻘرﻳــر اﻟﺧﺑﻳــرﻳن وﺟــود ﺣﺎﺿــﻧﺎت ﻣــن
اﻟﻧﺳﺎء أم اﻷب وﻋﻣﺔ اﻟﺻﻐﻳرﻳن وﻻ ﻳﺣق ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﺣﻳﻧﺋذ

اﻟﻣطﺎﻟﺑــﺔ ﺑﺿــم اﻟﺻــﻐﻳرﻳن إﻟﻳــﻪ ﻷﻧﻬﻣــﺎ ﻣــﺎزاﻻ ﻓــﻰ ﺣﺎﺟــﺔ

ﻟﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟﻧﺳﺎء.

 361ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ اﻟﺗـﻰ وردت ﺑﺣﻳﺛﻳـﺎت ﻫـذا اﻟﺣﻛـم:
 2009ﺷــــرﻋﻰ اﻷﺳرة

ﺣﻳث ﺛﺑت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟﺻـﻐﻳرة اﺑﻧـﻪ اﻟﻣـدﻋﻰ وأﻧﻬـﺎ ﺑﻳـد

ﻛﻠﻰ
الرؤية التحليلية للحكم
تطبيق حق الرؤية فى ساعات بدال من
ايام لطلب األب استنادا للفقه الحنفى
جدير بالذكر أن ھناك حال ة ج دل كبي رة
من المجتمع المص رى ح ول تنظ يم ح ق
الرؤية بين الزوجين المنفص لين وك ذلك
األق ارب م ن العص بيات والمح ارم
ومازال لم يتم حسمه نھائيا .

اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻗد أورى اﻟﺧﺑﻳران زﻣﺎن ﻳوم اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣـن
ﻛــﻝ أﺳــﺑوع وﻣﻛــﺎن ﻫــو ﻣﻛﺗﺑــﻪ اﻟطﻔــﻝ ﺑﺑورﺳــﻌﻳد وﺛﺑــت
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ أن ﻫــذﻩ اﻟرؤﻳــﺔ ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟﻣﻛــﺎن اﻟﻘرﻳــب ﻣــن
ﻣﻧــزﻝ اﻟﺣﺎﺿــﻧﺔ ﻣﻧﺎﺳــب ﻟﻠﺻــﻐﻳرة وذﻟــك ﻟﻣــدة ﺛــﻼث ﺳــﺎﻋﺎت

ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﺻﺑﺎﺣﺎً وﺣﺗﻰ اﻟواﺣدة ﻣﺳﺎءاً

ﻓﻘد أﺟﺎﺑﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟذﻟك ورﻓﺿـت طﻠـب ﻣﺑﻳـت اﻟﺻـﻐﻳرة
ﻋﻧـــدﻩ ﻳـــوﻣﻳن ﺷـــﻬرﻳﺎً ﺷـــﺗﺎء وأﺳـــﺑوع ﻛـــﻝ ﺷـــﻬر ﻟﺧﻠـــو

اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻰ ﻣن ﻗواﻋد ﺗﻘرر ذﻟك.
حق الطاعة
مقابل االنفاق
بمعروف

21

 100ﻟﺳــــــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ
 2009ﺷـــرﻋﻰ اﻷﺳرة "ﺑـور

ﻛﻠﻰ

ﺳﻌﻳد"

الرؤية التحليلية للحكم
قرر الحكم األنتصار لمبدأ الطاعة مقاب ل
اإلنف اق م ن ال زوج وم ن ث م نق داً عن د
يح ق ال زوج ف ى أس قاط النفق ة لنش وز
الزوج ة )أى برفض ھا أس تمرار العش رة
الزوجي ة( ول م يجبرھ ا عل ى تغي ر

 -أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻰ وردت ﻓﻰ ﺣﻳﺛﻳﺎت ﻫذا اﻟﺣﻛم :

" ﺣﻳث أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻗد أﻧذر اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟـدﺧوﻝ ﻓـﻰ
طﺎﻋﺗﻪ ﺑﺎﻹﻧذار اﻟﻣؤرخ  2007/3/21ﻓﺎﻋﺗرﺿت ﻋﻠـﻰ
ذﻟــك ﺑﻌــد اﻟﻣﻳﻌــﺎد وﻗﺿــﻰ ﻧﻬﺎﺋﻳــﺎ ﺑﻌــدم ﻗﺑــوﻝ اﻋﺗراﺿــﻬﺎ
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ﺷــﻛﻼً ﻟرﻓﻌــﻪ ﺑﻌــد اﻟﻣﻳﻌــﺎد وﻣــن ﺛــم ﻓﻘــد ﺻــﺎرت اﻟﻣــدﻋﻰ

ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻧﺎﺷ ـ از وﺗوﻗــف ﻧﻔﻘﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻣــن اﻟﻳــوم
اﻟﺗـــﺎﻟﻰ ﻟﻺﻧـــذار وﻻ ﺗﻧﺗﻬـــﻰ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻧﺷـــوز إﻻ ﺑـــﺎﻹﻗﻼع
ﻋﻧﻬﺎ.
وﻣــن ﺛــم ﻗﺿــت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ ﺑﺈﺛﺑــﺎت ﻧﺷــوز اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬــﺎ
إﻳﻧــــﺎس ﻣﺣﻣــــد إﺑــــراﻫﻳم ووﻗــــف ﻧﻔﻘﺗﻬــــﺎ اﻋﺗﺑــــﺎ ارً ﻣــــن

 2007/3/22وﺣﺗﻰ إﻗﻼﻋﻬﺎ ﻋن ﻣﻌﺻﻳﺔ اﻟﻧﺷـوز ﻓـﻰ
.2007/4/19
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 2009ﺷـــرﻋﻰ اﻷﺳـــــــــــــــــرة

حق المرأه فى
سن الزواج )
مكافحة الزواج
المبكر (

مصلحة
الصغير
أساس
الحضانة

 358ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ
ﻛﻠﻰ

)اﻟﺿـــواﺣﻰ(

 أﻫـــم اﻟﻣﺑـــﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـــﺔ اﻟﺗـــﻰ وردت ﺑﺣﻳﺛﻳـــﺎت ﻫـــذااﻟﺣﻛم :

" ﺣﻳث أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﺑﺎﻟﻣـﺎدة  31ﻣﻛـر ار 1/ﻣـن

"ﺑور ﺳﻌﻳد"

اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم  143ﻓــﻰ ﺷــﺄن اﻷﺣـواﻝ اﻟﻣدﻧﻳــﺔ اﻟﻣﺿــﺎﻓﺔ

الرؤية التحليلية للحكم
يع زز الحك م م ن ع دم مش روعية عق ود
الزواج لمن ھ م دون س ن الثامن ة عش ر
س نه – وھ و م ا يحق ق دف اع ع ن فك رة
مكافح ة ال زواج المبك ر وأض راره عل ى
المرأة

ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗـم  126ﻟﺳـﻧﺔ  2008أﻧـﻪ " ﻻﻳﺟـوز ﺗوﺛﻳـق

23

 677و1370
ﻟﺳﻧﺔ 2009

ﻋﻘد زواج ﻟﻣن ﻟم ﻳﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﺛﻣﺎﻧﻰ ﻋﺷـرة ﺳـﻧﺔ
ﻣﻳﻼدﻳــﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ .وﻣــن ﺛــم ﺣﻛﻣــت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ ﺑﻌــدم ﻗﺑــوﻝ
اﻟدﻋوى.

ﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺣﻳــث ﺛﺑــت أن أم اﻟﺻــﻐﻳرة ﻗــد ﺳــﻘط ﺣﻘﻬــﺎ ﺑﻌــدم أﻣﺎﻧﺗﻬــﺎ

اﻷﺳرة

وﻗﺗﻠﻬﺎ واﻟدﻩ وﻫﻰ ﻣﺳـﺟوﻧﺔ ﻋﻠـﻰ ذﻣـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻘﺿـﻳﺔ وﻗـد

ﺷرﻋﻰ ﻛﻠﻰ

رأت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ أن ﺟــدة اﻟﺻــﻐﻳر ﻷﺑﻳــﻪ ﻫــﻰ أﺣــق وأﺻــﻠﺢ

الرؤية التحليلية للحكم

ﺑﺣﺿـــﺎﻧﺗﻪ إذ ﻫـــﻰ اﻷﻛﺛـــر ﺷـــﻔﻘﺔ ﻋﻠﻳـــﻪ ﺑﻌـــد ﻣـــوت أﺑﻳـــﻪ

إق رار مب دأ الحض انة لج دة الص غير ألبي ة بع د
الحك م بإع دام األم قاتل ة ال زوج األب العتب ارات
تتصل باألكثر شفقة عليه وخشية كراھية الج دة
ل ألم للطف ل باعتب اره أب وه مس ئول ع ن ماح دث

وﺳﺟن أﻣـﻪ وﺧﺷـﻳت اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ ﻣـن ﻧظـرة ﺟدﺗـﻪ ﻷﻣـﻪ ﻟـﻪ
ﻣن ﺿرر ﻟﻣﺎ أﻟم ﺑﻬﺎ ﻣن أذى ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺣﻛـم ﻋﻠـﻰ أﺑﻧﺗﻬـﺎ

بھا )ترتيب أوضاع الحضانة وفقا لمصلحة الصغير (

39

م

رقم الدعوى

المحكمة

 360ﻟﺳﻧﺔ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺳرة

أھم المبادئ القانونية
ﺑﺎﻹﻋدام ﺑﺗﻬﻣﺔ ﻗﺗﻝ واﻟد ﻫذا اﻟﺻﻐﻳر.
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 2009ﺷرﻋﻲ

الطالق
للغيبه ضرر
معنوى

ﺣﻳــث ﺛﺑــت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ ﺑﺷــﻬﺎدة اﻟﺷــﻬود وﺷــﻬﺎدة ﺗﺣرﻛــﺎت
ﺻــﺎدرة ﻣــن ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﺟـوازات واﻟﻬﺟــرة واﻟﺟﻧﺳــﻳﺔ ﺑﻐﻳــﺎب

ﻛﻠﻰ
الرؤية التحليلية للحكم
تأكيد الحكم لمبدأ الضرر المعن وى لغيب ة ال زوج
بالخ ارج والحك م ب الطالق بن اءاً عل ى طل ب
الزوجة لھذا السبب .

اﻟزوج ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد ﻣﻧذ أرﺑﻊ ﺳـﻧوات وﻗـد اﻧﻘطﻌـت أﺧﺑـﺎرﻩ
وﺗرﻛﻬﺎ ﺑﻼ ﻧﻔﻘـﺔ وﻻ ﻣﻧﻔـق ﺑﻣـﺎ اﻟﺣـق ﺑﺎﻟﻣدﻋﻳـﺔ ﺿـر ارً ﻻ

ﻳﺳﺗطﺎع ﻣﻌﻪ دوام اﻟﻌﺷرة ﻓﺿﻼً ﻋن ﻋﺟز اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋـن
اﻟﺗوﻓﻳـــق ﺑﻳﻧﻬﻣـــﺎ ﺻـــﻠﺣﺎً ﻟﻌـــدم ﺣﺿـــور اﻟـــزوج اﻟﺟﻠﺳـــﺎت

ﺑﺷﺧﺻﻪ أو وﻛﻳﻼً ﻋﻧﻪ وﻣن ﺛم ﻳﻛـون طﻠـب اﻟﻣدﻋﻳـﺔ ﻗـد

ﺻﺎدف ﺻﺣﻳﺢ اﻟواﻗﻊ واﻟﻘﺎﻧون وﻻ ﻳﺳﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ إﻻ أن

ﺗﺟﻳب اﻟطﺎﻟﺑـﺔ إﻟـﻰ طﻠﺑﻬـﺎ وﺗﻘﺿـﻰ ﺑﻣـﺎ ورد ﻓـﻰ ﻣﻧطـوق
اﻟﺣﻛم.

25
حق ثبوت
النسب

 1668ﻟﺳـــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ ﺣﻳث ﺛﺑت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻗد ﻧﺳب طﻔﻠﻪ إﻟـﻰ
 2009ﺷــــرﻋﻰ اﻷﺳرة

اﻟﻣدﻋﻳﺔ وأﻧﻬﺎ اﺑﻧﺗﻬﺎ ﻧظ ارً ﻟﻌدم ﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺟـﺎب ﻓـﻰ

الرؤية التحليلية للحكم

اﺳﺗﺧراج ﺷﻬﺎدة ﻣﻳﻼد ﺑذﻟك وﻫـذا ﻏﻳـر ﺻـﺣﻳﺢ وﻣـن ﺛـم

ﺣــﻳن أﻧﻬــﺎ اﺑﻧــﺔ ﺷــﻘﻳﻘﺗﻪ وذﻟــك دون ﻋﻠــم اﻟﻣدﻋﻳــﺔ ﺑــﺄن

ﻛﻠﻰ
تقرير مبدأ إمكاني ة إس قاط )ثب وت النس ب (
اس تناداً للوق ائع المادي ة وع دم اس تمرار
مأس اة ام رأة زورت عليھ ا األدل ة لنس به
طفل ة إليھ ا عل ى خ الف الحقيق ة وأحقيتھ ا
قض اءاً ف ى نف ى ھ ذا النس ب ال ذى ت م بن اءاً
على تدليس من الزوج العاقر .

الضرر
المعنوى
مبرر
للطالق

26

ﺗﻛــــون دﻋــــوى اﻟﻣدﻋﻳــــﺔ ﻗــــد ﺻــــﺎدﻓت ﺻــــﺣﻳﺢ اﻟواﻗــــﻊ
واﻟﻘـــﺎﻧون أﻣـــﺎ ﻋـــن طﻠـــب اﻟﺗطﻠﻳـــق ﻟﻠـــزواج ﺑـــﺄﺧرى ﻓـــﺈن
اﻟﻣدﻋﻳــﺔ ﻟــم ﺗﻘــدم ﺛﻣــﺔ دﻟﻳــﻝ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك أﻣــﺎ وﻗــد ﺧﻠــت
اﻷوراق ﻣن ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻘﺿﻰ ﺑرﻓض طﻠﺑﻬﺎ.

 144ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــﺔ ﺣﻳث أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻏﻳر أﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻳﺔ ﻷﺗﻬﺎﻣـﻪ
 2009ﺷــــرﻋﻰ اﻷﺳـــــــــــــــــرة ﻟﻬﺎ ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟزﻧﺎ ﻣﺳﺗﻌدﻳﺎً ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺳـﻠطﺔ رﻏـم ﻛوﻧـﻪ ﻫـو

ﻛﻠﻰ

"اﻟﺿـــــــواﺣﻰ أﻣﻧﻬﺎ وﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ وﻳﻛون ﺑذﻟك ﻗد أﺿر ﺑﺎﻟﻣدﻋﻳـﺔ ﺿـر ارً ﻻ
ﺑورﺳﻌﻳد"

الرؤية التحليلية للحكم
اقرار الحكم بمب دا اس تحالة دوام العش رة
الزوجية بع د اتھ ام ال زوج لزوجت ة زوراً
بالزنا والتطليق بناء على ذلك .

ﻳﺳﺗطﺎع ﻣﻌﻪ دوام اﻟﻌﺷرة ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ وﺗﻛون ﻣن ﺛم اﻟﻣدﻋﻳـﺔ
ﻗــد ﺻــﺎدﻓت ﺻــﺣﻳﺢ اﻟواﻗــﻊ واﻟﻘــﺎﻧون وﻻ ﻳﺳــﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ

ﻓﻰ ﻫـذا اﻟﻣﻘـﺎم إﻻ أن ﻧﺟﻳﺑﻬـﺎ إﻟـﻰ طﻠﺑﻬـﺎ ﻻ ﺳـﻳﻣﺎ وأﻧﻬـﺎ

40

م

رقم الدعوى

أھم المبادئ القانونية

المحكمة

ﻋﺟزت ﻋن اﻹﺻﻼح ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن.

الحمايه
القانونية لعقد
الزواج

27

 500ﻟﺳﻧﺔ
 63ق.ع

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟـﻧﻘض
دار اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة

الرؤية التحليلية للحكم
ثبوت الجرم الجنائى فى تزوير محرر
عق د ال زواج حت ى ف ى حال ة االدع اء
بالجھل بالقانون .

ﺣﻳـــث اﺗﻬﻣـــت اﻟﻧﻳﺎﺑـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟطﺎﻋﻧـــﺔ ﺑﺄﻧﻬـــﺎ اﺷـــﺗرﻛت
ﺑطرﻳق اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻊ ﻣوظـف ﻋﻣـوﻣﻰ ﺣﺳـن اﻟﻧﻳـﻪ وﻫـو
ﻣــﺄذون ﻧﺎﺣﻳــﺔ ..ﻓــﻰ ارﺗﻛــﺎب ﺗزوﻳــر ﻣﺣــرر رﺳــﻣﻰ ﻫــو
وﺛﻳﻘﺔ زواﺟﻬﺎ ﺑـﺄن ﻗـررت ﺧـﻼف اﻟواﻗـﻊ واﻟﺣﻘﻳﻘـﺔ ﺧﻠوﻫـﺎ
ﻣــن اﻟﻣواﻧــﻊ اﻟﺷــرﻋﻳﺔ ﻛوﻧﻬــﺎ ﻣﺗزوﺟــﺔ وﻓــﻰ ﻋﺻــﻣﺔ آﺧــر
وﺣوﻛﻣت ﺑﻌﻘﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺷـﻐﻝ ﻟﻣـدة ﺳـﺗﺔ أﺷـﻬر.
ﻟﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ذﻟـــك وﻛـــﺎن ﻣـــن اﻟﻣﻘـــرر أﻧـــﻪ ﻳﺷـــﺗرط ﻟﻘﺑـــوﻝ
اﻻﻋﺗـــذار ﺑﺎﻟﺟﻬـــﻝ ﺑﺣﻛـــم ﻣـــن أﺣﻛـــﺎم ﻗـــﺎﻧون آﺧـــر ﻏﻳـــر
ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت أن ﻳﻘﻳم ﻣن ﻳدﻋﻰ اﻟﺟﻬﻝ اﻟدﻟﻳﻝ اﻟﻘـﺎطﻊ
ﺑﺄﻧـــﻪ ﺗﺣـــرى وأﻧـــﻪ ﻛـــﺎن ﻳﻌﺗﻘـــد ﺑﺄﻧـــﻪ ﻛـــﺎن ﻣﺑﺎﺷـــر ﻋﻣـــﻼ
ﻣﺷــروﻋﺎ وﻣــن ﺛــم ﻳﻛــون اﻟطﻌــن ﺑرﻣﺗــﻪ ﻳﻛــون ﻋﻠــﻰ ﻏﻳـر
أﺳﺎس ﻣﺗﻌﻳﻧﺎً رﻓﺿﻪ.

28
التيسير
الفقھى لألخذ
من المذاھب
المختلفة

حماية حقوق
المرأه
المتزوجة
بأجنبى

 79ﻟﺳــــﻧﺔ 58
ق ﻣﻛﺗـــب ﻓﻧـــﻰ
ﺳﻧﺔ 41

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟـﻧﻘض
دار اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة

الرؤية التحليلية للحكم
االخذ ببعض المذاھب الفقھية )مذھب
االمام مالك( – قد يؤدى للتيسير على
الزوجة المدخول بھا أو غير المدخول
بھا فى الطالق للضرر) أمكانية االنتقاء
من الفقه للتيسير ( بأعتبار أن المذھب
المأخوذ بة فى مصر ھو المذھب
الحنفى
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 133ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ
 58ق ﻣﻛﺗــــــب
ﻓﻧﻰ ﺳﻧﺔ 41

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟـﻧﻘض
دار اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة

الرؤية التحليلية للحكم
ضرورة االخذ بشروط معينة
منصوص عليھا فى القانون التوثيقى
عقد الزواج بأجنبى
المبدأ حماية حقوف المصرية
المتزوجة بأجنبى

ﺣﻳــــث إن اﻟﺗطﻠﻳــــق ﻟﻠﺿــــرر اﻟــــذى ﺗﺣﻛﻣــــﻪ اﻟﻣــــﺎدة
اﻟﺳﺎدﺳــــﺔ ﻣــــن اﻟﻘــــﺎﻧون  25ﻟﺳــــﻧﺔ  1929اﺳــــﺗﻘﺎﻩ

اﻟﻣﺷــرع ﻣــن ﻣــذﻫب اﻻﻣــﺎم ﻣﺎﻟــك وﻫــو ﻻ ﻳﻔــرق ﺑــﻳن
اﻟزوﺟــــﺔ اﻟﻣــــدﺧوﻝ ﺑﻬــــﺎ وﻏﻳــــر اﻟﻣــــدﺧوﻝ ﺑﻬــــﺎ ﻓــــﻰ

اﻟﺗطﻠﻳـــق ﻟﻠﺿـــرر ﻓﺗﺳـــﻣﻊ اﻟـــدﻋوى ﺑـــﻪ ﻣـــن ﻛﻠﻳﻬﻣـــﺎ
واﻟﻣﻧــﺎط ﻓــﻰ اﻟﺗطﻠﻳــق ﻟﻬــذا اﻟﺳــﺑب ﻫــو ﺗﺣﻘﻳــق وﻗــوع
اﻟﺿرر ﻓﻌـﻼً .وﻳﻛـون اﻟﻧﻌـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻏﻳـر أﺳـﺎس ﺛﺎﺑـت
ﺑﺎﻷوراق

ﺣﻳــــث إن اﻟﻘــــﺎﻧون رﻗــــم  103ﻟﺳــــﻧﺔ  1976ﺑﺷــــﺄن

اﻟﺗوﺛﻳــق ﻗــد وﺿــﻊ ﺷــروطﺎً ﻟــزواج اﻟﻣﺻــرﻳﺔ ﺑــﺄﺟﻧﺑﻰ

ﻓــﻼ ﻳﺟــوز اﻟﺻــﻠﺢ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻣﺣﺿــر ﺟﻠﺳــﺔ وﻛﺎﻧــت
اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗـد طﻠﺑـت ﻓـﻰ اﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﻘـﺎم ﻣﻧﻬـﺎ
ﺑﺎﻟﻐــﺎء اﻟﺣﻛــم اﻟﻣﺳــﺗﺄﻧف ورﻓــض اﻟــدﻋوى ﻋﻠــﻰ ﺳــﻧد

41

م

رقم الدعوى

المحكمة

 27ﻟﺳــــﻧﺔ 63

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟـﻧﻘض

أھم المبادئ القانونية
أن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــذﻛور ﻗــد ﺗطﻠــب ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ
ﻣﻧﻪ ﺗواﻓر ﻋﻧـدة ﺷـروط ﻟﺗوﺛﻳـق ﻋﻘـد زواج اﻟﻣﺻـرﻳﺔ
ﺑـــﺄﺟﻧﺑﻰ وأوﺟﺑـــت اﻟﻣـــﺎدة  6رﻓـــض اﻟﺗوﺛﻳـــق إذا ﻟـــم
ﺗﺗواﻓر ﺗﻠك اﻟﺷروط.

حقوق الطفلة
فى النسب

30

ق ﻣﻛﺗـــب ﻓﻧـــﻰ

اﻟﻘﺎﻫرة

ﺳﻧﺔ 48

31

 63ق ﻣﻛﺗــــــب

حق أثبات
النسب

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟـﻧﻘض
اﻟﻘﺎﻫرة

ﻓﻧﻰ ﺳﻧﺔ 48
الرؤية التحليلية للحكم
حماية حقوق الزوجة فى إثبات النسب
للعالقة الزوجية المستمره طالما لم يوثق
الزوج المطلقة )طالقه خالل المدة
المحدده قانونا ( بما يعنى أنتصار الحكم
لمبدأ حماية أثار الزواج فى ثبوت نسب
الطفل

32
حماية حق
الجنسيه

 6083ﻟﺳـــــــﻧﺔ
 47ق 40

اﻟﺷــرﻳﻌﺔ اﻻﺳــﻼﻣﻳﺔ ﺗﺟﻌﻠــﺔ اﻟﻧﺳــب ﻣــن اﻟﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎم

ﻓﻼ ﻳﻧﻘض ﺑﺎﻟﺟﻣود ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳرﺗد وﻻ ﻳﻧﻔﺳﺦ ﺑﻌد ﺛﺑوﺗـﻪ

الرؤية التحليلية للحكم
إقرار مبدأ ثبوت أحكام النسب
واعتبارھا حجه على الكافة لكونھا .
من النظام العام المستند للشريعه
االسالمية
)حماية حقوق الطفلة(

 182ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ

ﺣﻳــث إن أﺣﻛــﺎم اﻟﻧﺳــب ﺣﺟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻛﺎﻓــﺔ ذﻟــك ﺑــﺄن

اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ
اﻹدارﻳـــﺔ اﻟﻌﻠﻳـــﺎ
اﻟﺟﻳزة

الرؤية التحليلية للحكم
حماية جنسية الزوج والزوجة واالوالد
فى حالة التجنس بجنسية أخرى فى ظل
معاير يقدرھا القانون .

ﻓﺈن اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ إذا اﻧﺗﻬﻰ إﻟﻰ رﻓض دﻋـوى
إﺑطـــﺎﻝ ﺣﻛـــم اﻟﻧﺳـــب اﻟﺳـــﺎﺑق ﻳﻛـــون ﻗـــد اﻧﺗﻬـــﻰ إﻟـــﻰ

ﻗﺿﺎء ﺻﺣﻳﺢ وﻳﻛون اﻟﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﻳر أﺳﺎس

ﺣﻳث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﻛر ار اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧون
 100ﻟﺳﻧﺔ  1985ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣطﻠـق أن ﻳوﺛـق
اﺷــﻬﺎر طﻼﻗــﻪ ﻟــدى اﻟﻣوﺛــق ﺧــﻼﻝ ﺛﻼﺛــﻳن ﻳوﻣــﺎ ﻣــن

ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﻘﺎع اﻟطـﻼق وﻧـص اﻟﻣـﺎدة  15ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم
ﺑﻘﺎﻧون ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر أن ﻻ ﺗﺳﻣﻊ ﻋﻧد اﻻﻧﻛﺎر دﻋـوى
اﻟﻧﺳــب ﻟوﻟــد زوﺟــﺔ ﺗﺛﺑــت ﻋــدم اﻟﺗﻼﻗــﻰ ﺑﻳﻧﻬــﺎ وﺑــﻳن

زوﺟﻬﺎ ﻓﻳﺗﻌﻳن رﻓض اﻟطﻌن.
ﺣﻳـــث إن اﻟﺟﻧﺳـــﻳﺔ راﺑطـــﺔ ﺳﻳﺎﺳـــﻳﺔ وﻗﺎﻧوﻧﻳـــﺔ ﺑـــﻳن
اﻟﻣواطن واﻟدوﻟﺔ وﺣﻳـث أن م 21ﻣـن ﻗـﺎﻧون رﻗـم 26
ﻟﺳــﻧﺔ  1975ﺑﺷــﺄن اﻟﺟﻧﺳــﻳﺔ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻳﻛــون

ﻣﺻــرﻳﺎ ﻣــن وﻟــد ﻻب ﻣﺻــرى واﻟﻣــﺎدة اﻟﻌﺎﺷــرة ﺗــﻧص
ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ ﻻ ﻳﺟـــوز ﻟﻣﺻـــرى أن ﻳﺗﺟـــﻧس ﺑﺟﻧﺳــــﻳﺔ
أﺟﻧﺑﻳــﺔ إﻻ ﺑﻌــد اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻰ إذن ﺑــذﻟك ﻣــن وزﻳــر
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أھم المبادئ القانونية
اﻟداﺧﻠﻳﺔ ٕواﻻ ظﻝ ﻣﺻرﻳﺎً ﻣن ﺟﻣﻳﻊ اﻟوﺟوﻩ.
وﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧـﻳس اﻟﻣﺻـرى ﺑﺟﻧﺳـﻳﺔ اﺟﻧﺑﻳـﺔ ﻣﺗـﻰ
أذن ﻟﻪ ﺑذﻟك زواﻝ اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻋﻧـﻪ وﻣـﻊ ذﻟـك
ﻳﺟــوز أن ﻳﺗﺿــﻣن اﻷذن ﺑــﺎﻟﺗﺟﻧس اﺣﺗﻔــﺎظ اﻟﻣــﺄذون

ﻟﻪ وزوﺟﺗﻪ وأوﻻدﻩ اﻟﻘﺻر ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ.
33
حق الطفلة
فى الجنسية

 7852ﻟﺳـــــــﻧﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ ﺣﻳث ﻳﺷﺗرط اﻟﻣﺷـرع اﻟﻣﺻـرى ﻻﻛﺗﺳـﺎب اﻟﺟﻧﺳـﻳﺔ ﻟﻣـن ﻳوﻟـد

 45ق.ع

اﻹدارﻳـــﺔ اﻟﻌﻠﻳـــﺎ ﻣــــن أﺟﻧﺑــــﻰ ﺷــــرطﺎن-1 :اﻟﻣــــﻳﻼد اﻟﻣﺿــــﺎﻋف ﻟﻠوﻟــــد وأﺑﻳــــﻪ

 -اﻟﺟﻳزة

الرؤية التحليلية للحكم
حماية حقوق الطفولة فى حمل الجنسية
لألب المتجنس بالجنسية المصرية
بشروط
) حماية لمصالح المرأه الطفلة (

اﻷﺟﻧﺑﻰ ﻓﻰ اﻷراﺿﻰ اﻟﻣﺻـرﻳﺔ -2 .أن ﻳﻛـون اﻷب اﻷﺟﻧﺑـﻰ

ﻣﻧﺗﻣﻳﺎً ﺑﺟﻧﺳﻳﺗﻪ ﻟﻐﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻌرب ودﻳﻧﻬم اﻻﺳـﻼم وذﻟـك

ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة ﻣن  1929/3/10وﺣﺗﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﻟﻐـﺎء ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون
ﻓﻰ  .1950/9/17وﺣﻳث أن اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﺿـدﻩ .ﻗـد أﺧـذ
ﺑﻐﻳـــر ﻫـــذا اﻟﻧظـــر ورﻓـــض اﻻﻋﺗـــراف ﺑﺎﻟﺟﻧﺳـــﻳﺔ اﻟﻣﺻـــرﻳﺔ

ﻟﻠطــﺎﻋن ﻋﻠــﻰ ﺳــﻧد أن اﻟطــﺎﻋن ﻟــم ﻳﻘــدم أﺻــوﻝ اﻟﺷــﻬﺎدات
اﻟﻣﻳﻼد .ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻛون ﻗد ﺧﺎﻟف اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻣﺎ ﻳﺗﻌﻳن ﻣﻌﻪ اﻟﻐﺎؤﻩ.

34

 3219ﻟﺳـــــــﻧﺔ
48ق.ع

الحرية
الشخصية
فى الملبس

اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ
اﻹدارﻳـــﺔ اﻟﻌﻠﻳـــﺎ
– اﻟﺟﻳزة

ﺣﻳث اﻟﻣﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ أن زى اﻟﻣـرأة

اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻳﺟب أﻻ ﻳﻛون وﺻﺎﻓﺎً ﻳﻔﺻـﻝ أﺟـزاء اﻟﺟﺳـم
وﻻ ﺷــﻔﺎﻓﺎ وﻻ ﻻﻓﺗــﺎ ﻟﻠﻧظــر وأن ﻳﻛــون ﺳــﺎﺋ ارً ﻟﻠﺟﺳــم
ﻛﻠــﻪ ﻣــﺎ ﻋــدا اﻟوﺟــﻪ واﻟﻛﻔــﻳن .أﻣــﺎ ﻧﻘــﺎب اﻟﻣ ـرأة اﻟﺗــﻰ

الرؤية التحليلية للحكم
اعتبار زى المرأة من الحرية الشخصية
دون رد ذلك الى ما يسمى "بزى
شرعى" معين سواء نقاب أو غيره .

ﺗﻐطـــﻰ ﺑـــﻪ وﺟﻬﻬـــﺎ وﻗﻔﺎزﻫـــﺎ اﻟﺗـــﻰ ﺗﻐطـــﻰ ﺑـــﻪ ﻛﻔﻳﻬـــﺎ

ﻓﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠـﻰ أن ﻟـﺑس ذﻟـك ﺑواﺟـب وﻳﺟـوز
ﻟﻬــﺎ أن ﺗﻛﺷــف وﺟﻬﻬــﺎ وﻛﻔﻳﻬــﺎ – وأن ارﺗــداء اﻟﻧﻘــﺎب

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻫو أﺣد ﻣظﺎﻫر اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﺗـﻰ
ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور .وﺣﻳث طﻠﺑـت اﻟطﺎﻋﻧـﺔ اﻟﺣﻛـم ﺑﺈﻟﻐـﺎء
ووﻗـــف ﺗﻧﻔﻳـــذ اﻟﻘـــرار اﻟﺻـــﺎدر ﺑﻣﻧﻌﻬـــﺎ ﻣـــن اﻟـــدﺧوﻝ

ﻟﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬــﺎ
ﻣرﺗدﻳﺔ اﻟﻧﻘﺎب.
35
حماية حق
المرأه فى
التنقل
والسفر

 6131ﻟﺳـــــــﻧﺔ
 50ق.ع

اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ
اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ-

ﺣﻳـــث إن ﻗﺿـــﺎء ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ ﺟـــرى ﺑـــﺄن ﻣﻬﻣـــﺔ

اﻟﻣﺣﺎﻛم إﻧﻣﺎ ﺗﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺻـﻝ ﻓﻳﻣـﺎ ﻳﺛـﺎر أﻣﺎﻣﻬـﺎ
43

الرؤية التحليلية للحكم
حق المرأه فى مقاضاه الحكومة لرفع

م

رقم الدعوى

المحكمة
اﻟﺟﻳزة

أھم المبادئ القانونية
ﻣـــن ﺧﺻـــوﻣﺎت ﻣـــﺎ دام اﻟﻧـــزاع ﻗﺎﺋﻣـــﺎً وأن اﻟﺧﺻـــوﻣﺔ
ﺗﻧﺗﻬــﻰ ﻣﺗــﻰ اﺳــﺗﺟﺎب اﻟﺧﺻــم ﻟطﻠﺑــﺎت ﺧﺻــﻣﻪ اﻟﺗــﻰ

أﻗـــﺎم ﺑﻬـــﺎ اﻟـــدﻋوى .وﺣﻳـــث إن اﻟﺛﺎﺑـــت ﻣـــن ﺷـــﻬﺎدة
ﻣﺻــــﻠﺣﺔ اﻟﺟــــوازات واﻟﻬﺟــــرة ﺑــــوزارة اﻟداﺧﻠﻳــــﺔ رﻗــــم

 .2005/3604أن اﻟﻣطﻌــون ﺿــدﻫﺎ ﺗــم رﻓــﻊ اﺳــﻣﻬﺎ
ﻣن ﻗواﺋم اﻟﻣﻣﻧوﻋﻳن ﻣن اﻟﺳـﻔر اﻷﻣـر اﻟـذى ﺗﺿـﺣﻰ
ﻣﻌــﻪ اﻟــدﻋوى ﻏﻳــر ذات ﻣوﺿــوع ﻹﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺧﺻــوﻣﺔ

ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ.
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 1164ﻟﺳـــــــﻧﺔ
 48ق.ع

حق المراة
فى اثبات
الجنسية

اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ
اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ-
اﻟﺟﻳزة

الرؤية التحليلية للحكم
حق المرأه فى إثبات الجنسية يستند الى
ضرورة التعويل فى ذلك على وثائق
رسمية ليس من بينھا شھادات الميالد .

ﺣﻳث إن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻳﻣﺎ وﺳد إﻟﻳﻬﺎ ﻣـن
أﺧﺗﺻـــﺎص ﻫـــﻰ اﻟﻘواﻣـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻧـــزاﻝ ﺣﻛـــم اﻟﻘـــﺎﻧون

ٕوارﺳــﺎء ﻣﺑﺎدﺋــﻪ وﻗواﻋــدﻩ وﻻ ﻣﻌﻘــب ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك.

إﻻ أن ﻳﻛون ﺛﻣﺔ ﺧطﺄ ﺑﻳن ﻏﻳر ﻣﺳﺗور.

وﺣﻳــث إن اﻟﺣﻛــم اﻟﻣطﻌــون ﻓﻳــﻪ ﺧــرج ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑــﺎدئ

اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﻳـﺔ واﻟﺗـﻰ ﺗﻘـرر أﻧـﻪ ﻻ ﻳﻌـوﻝ
ﻓــﻰ إﺛﺑــﺎت اﻟﺟﻧﺳــﻳﺔ اﻟﻣﺻــرﻳﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟظــﺎﻫرة

وأن ﺷــﻬﺎدات اﻟﻣــﻳﻼد اﻟﺗــﻰ ﺗظﺎﻫرﻫــﺎ ﻟــم ﺗﻌــد اﺳﺎﺳ ـﺎً
ﻹﺛﺑـــﺎت اﻟﺟﻧﺳـــﻳﺔ  .ﻓـــﺈن ﻫـــذا اﻟﻘـــوﻝ ﻻ ﻳﻘﺿـــﻰ إﻟـــﻰ

ﺑطﻼن اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ.
37
حق المرأه
فى المساواه
أمام القانون

 1259ﻟﺳـــــــﻧﺔ
 46ق.ع

اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ
اﻹدارﻳـــﺔ اﻟﻌﻠﻳـــﺎ
اﻟﺟﻳزة

ﺣﻳـــــث ﺟـــــرى ﻗﺿـــــﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ أن اﻟﻘواﻋـــــد
اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺿــﻌﻬﺎ ﺟﻬــﺔ اﻹدارة ﻣﺗﺳــﻣﺔ
ﺑطـــﺎﺑﻊ اﻟﻌﻣوﻣﻳـــﺔ واﻟﺗﺟرﻳـــد ﺗﻛـــون ﺑﻣﺛﺎﺑـــﺔ اﻟﻼﺋﺣـــﺔ

واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ .وأن ﻣرﻛز اﻟطﺎﻟب ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌـﺔ
الرؤية التحليلية للحكم
تضمن الحكم إقرار مبدأ أستفاده المرأه
من أى تعديل الئحى أو تشريعى الحق
بما يساھم فى تكريس مبدأ المساواه أمام

44

م

رقم الدعوى

المحكمة

 6306ﻟﺳـــــــﻧﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ

أھم المبادئ القانونية
ﻫــــو ﻣرﻛــــز ﺗﻧظﻳﻣــــﻰ ﻳﺟــــرى ﺗﻐﻳﻳــــرﻩ ﻓــــﻰ أى وﻗــــت
واﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺑﺗﻧظﻳم ﺟدﻳد )اﻟطﻌن رﻗم  2155ﻟﺳﻧﺔ 37
ﺟﻠﺳـــﺔ  (1992/2/2وﺣﻳـــث ﺣﺻـــﻠت اﻟطﺎﻟﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ
ﻟﻳﺳــﺎﻧس اﻷداب ﻗﺳــم ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس ﻣــن ﻛﻠﻳــﺔ اﻷداب
ﺑﺎﻻﺳــﻛﻧدرﻳﺔ ﻋــﺎم  1984وﺣﺻــﻠت ﻋﻠــﻰ دﺑﻠــوم ﻋــﺎم
ﻓﻰ اﻟﻌﻠـوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ ﻋـﺎم  1987ﺛـم ﺣﺻـﻠت ﻋﻠـﻰ
اﻟدﺑﻠوم اﻟﺧﺎص ﻓـﻰ اﻟﻌﻠـوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ ﻋـﺎم .1994
وﻗﺑـــﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷـــﺔ اﻟرﺳـــﺎﻟﺔ ﺗـــم ﺗﻌـــدﻳﻝ اﻟﻼﺋﺣـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻘرار
اﻟــــوزارى  256ﻟﺳــــﻧﺔ  1993ﺑﺗــــﺎرﻳﺦ .1993/3/13

ﺑﺗﻌــدﻳﻝ ﻣﺳــﻣﻰ اﻟــدﺑﻠوم اﻟﺧــﺎص إﻟــﻰ اﻟﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر ﻓــﻰ
اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
وﻣــن ﺣﻳــث أن اﻟﻼﺋﺣــﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻳــﺔ ﻗــد ﺗــم ﺗﻌــدﻳﻠﻬﺎ أﺛﻧــﺎء
دراﺳﺔ اﻟطﺎﻋﻧﺔ ﻟدﺑﻠوم اﻟﺧﺎص ﻓﺈن ﻣﻘﺗﺿـﻰ اﻷﻋﻣـﺎﻝ

اﻟﻔــورى ﻟﻠﺗﻌــدﻳﻝ اﻟﺟدﻳــد ﻫــو ﺳــرﻳﺎﻧﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟطﺎﻋﻧــﺔ
وﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟﺟدﻳد.

وﻣن ﺛم أﻟﻐت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌـون ﻓﻳـﻪ وﺑﺈﻟﻐـﺎء
اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﻳن ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب.
38

 45ق.ع
حق الجنسية

اﻹدارﻳـــﺔ اﻟﻌﻠﻳـــﺎ
اﻟﺟﻳزة

الرؤية التحليلية للحكم
إرساء مبدأ حق الزوجة فى الحصول
على الجنسية المصرية إذا كانت أجنبية
وتزوجت من مصرى .

ﺣﻳث أن اﻟﻣﺎدة  7ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  26ﻟﺳـﻧﺔ 1975

ﺑﺷـــﺄن اﻟﺟﻧﺳـــﻳﺔ اﻟﻣﺻـــرﻳﺔ اﻟﻣﺷـــرع ﺗطﻠـــب ﻟـــدﺧوﻝ

اﻟﻣ ـرأة اﻷﺟﻧﺑﻳــﺔ ﻓــﻰ ﺟﻧﺳــﻳﺔ زوﺟﻬــﺎ اﻟﻣﺻــرى ﺗ ـواﻓر
ﺛﻼﺛــــﺔ ﺷــــروط  -1أن ﺗﻌﺑــــر اﻟزوﺟــــﺔ ﺻــــراﺣﺔ ﻋــــن
رﻏﺑﺗﻬــــﺎ ﻓــــﻰ أﻛﺗﺳــــﺎب اﻟﺟﻧﺳــــﻳﺔ اﻟﻣﺻــــرﻳﺔ -2 .أن
ﺗﺳﺗﻣر اﻟزوﺟﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺗﻳن ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ إﻋـﻼن
وزﻳـــر اﻟداﺧﻠﻳـــﺔ ﺑﺎﻟرﻏﺑـــﺔ ﻓـــﻰ اﻟـــدﺧوﻝ ﻓـــﻰ اﻟﺟﻧﺳـــﻳﺔ

اﻟﻣﺻــرﻳﺔ -3 .أﻻ ﻳﺻــدر ﻣــن وزﻳــر اﻟداﺧﻠﻳــﺔ ﺧــﻼﻝ
ﻣدة اﻟﺳﻧﺗﻳن اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻗرار ﺑﺣرﻣﺎن اﻟزوﺟﺔ ﻣـن

اﻟدﺧوﻝ ﻓﻰ اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ.
45

م
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رقم الدعوى

المحكمة

أھم المبادئ القانونية

 1000ﻟﺳـــــــﻧﺔ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء

ﺣﻳــث ﺣﺻــﻠت اﻟطﺎﻟﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ

 60ق.ع

حق المساواه
أمام القانون

اﻹدارى اﻟﺟﻳزة

ﻣــــن دوﻟــــﺔ اﻟﺳــــﻌودﻳﺔ ﺑﻧﺳــــﺑﺔ  %99ﺑﻌــــد إﺿــــﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟرﻓﻳـــﻊ وﻗـــد ﺗﻘـــدﻣت إﻟـــﻰ ﻣﻛﺗـــب اﻟﺗﻧﺳـــﻳق

الرؤية التحليلية للحكم
قرر الحكم مبدأ ھام يتعلق بحق المساواه
أمام القانون يرفض أى تميز على أساس
الجنس بين الطالبة والطالب فى القبول
بالجامعات .

ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓـﻰ ﻛﻠﻳـﺔ اﻟطـب واﻟﺻـﻳدﻟﺔ واﻷﺳـﻧﺎن
واﻟﻌﻠــوم .ﻓرﺷــﺣﻬﺎ ﻣﻛﺗــب اﻟﺗﻧﺳــﻳق إﻟــﻰ ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﻌﻠــوم

رﻏم ﻗﺑوﻝ اﻟﺑﻧﻳن ﻓﻰ ﻛﻠﻳﺔ اﻟطب ﺑﻧﺳﺑﺔ  %89وﺣﻳـث
ﻛﺎﻧـــت ﻗﺎﻋـــدة ﺗﻧﺳـــﻳق اﻟطﻠﺑـــﺔ واﻟطﺎﻟﺑـــﺎت اﻟدارﺳـــﻳن
ﻟﺷــﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳــﺔ اﻟﺳــﻌودﻳﺔ اﻟﺗــﻰ اﻋﺗــد ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺟﻠــس

اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻓﻰ اﻟﺟـﻧس ﺑـﻳن

اﻟطﻠﺑﺔ واﻟطﺎﻟﺑﺎت رﻏـم ﺗﺳـﺎوﻳﻬم ﻓـﻰ اﻟﻣرﻛـز اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻰ
اﻟواﺣ ـد .وﻋﻠﻳــﻪ ﺗﻘﺿــﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ ﺑوﻗــف ﺗﻧﻔﻳــذ اﻟﻘ ـرار

40

 19725ﻟﺳــﻧﺔ
 59ق.ع

حق أثبات
نسب الطفلة

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء
اﻹدارى اﻟﺟﻳزة

اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﻳﻪ وﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﻣن آﺛﺎر.

ﺣﻳــث أن اﻟدﺳــﺗور ﻣﺳــﺗﻘﻼً ﺑﺎﻟﺷــرﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻗــد

ﻋﻧﻰ ﺑﺎﻷﺳرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ أﺳـﺎس اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ واﻟطﻔـﻝ ﻫـو
أﺿﻌف ﺣﻠﻘﺎت اﻷﺳرة ﻓﻘد ﻋﻧﻰ اﻟﻣﺷرع ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻧﺳﺑﺔ

الرؤية التحليلية للحكم
حماية حق إثبات نسب الطفلة لفراش
الزوجية القائم لحظة الميالد .

ﻟواﻟدﻳـــﻪ ﺣﻣﺎﻳـــﺔ ﻟـــﻪ وﻟﺑﻧﻳـــﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻟﻘوﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﻟﻰ

"أدﻋوﻫم ﻵﺑﺎﺋﻬم" وﻗوﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳـﻪ وﺳـﻠم "اﻟوﻟـد
ﻟﻠﻔـــراش وﻟﻠﻌـــﺎﻫر اﻟﺣﺟـــر" ووﺟـــود ﻓـــراش ﻗـــﺎﺋم ﻋﻧـــد

وﻻدة اﻟﺻــﻐﻳر ﻛــﺎف ﻹﺛﺑــﺎت اﻟﻧﺳــب وﺣﻳــث أن إﻗ ـرار
اﻷب ﺑﺄﺑوﻳﺔ ﻟطﻔﻠﻪ ﻣﻊ ﻗﻳﺎم ﻋﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﺳﺑﺑﺎً
41
الحقوق
االجتماعية
و االقتصادية

 430ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ
 11ق.ع

اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ
اﻹدارﻳﺔ ﺑﻘﻧﺎ

ﻛﺎﻓﻳﺎً ﻹﺛﺑﺎت راﺑطﺔ اﻟﻧﺳب.

ﺣﻳــــث أن اﻟﻣــــدﻋﻳﺎت ﻳطﻠﺑــــﻪ أﺣﻘﻳــــﺗﻬن ﻓــــﻰ ﺻــــرف

اﻟﻣﻘﺎﺑــﻝ اﻟﻧﻘــدى ﻋــن ﻗﻳﻣــﺔ اﻟوﺟﺑــﺔ اﻟﻐذاﺋﻳــﺔ وﺿــرﻳﺑﺔ
اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻳﻣﺔ
اﻟﺑدﻝ اﻟﻧﻘدى ﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﺳﻔر اﻟﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﺑﻘرار رﺋـﻳس

الرؤية التحليلية للحكم
إقرار أحقية المرأه فى االستفاده من بدل
التغذيه والسفر المقرره بالقوانين واللوائح
التنظيمية فى العمل .

ﻣﺟﻠــس اﻟــوزراء .وﺣﻳــث أن اﻟﺑﺣــث ﻓــﻰ اﻷﺧﺗﺻــﺎص
ﻳﺳــﺑق اﻟﺑﺣــث ﻓــﻰ ﺷــﻛﻝ اﻟــدﻋوى وﻣوﺿــوﻋﻬﺎ .وﻗــد
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م

رقم الدعوى

المحكمة

 10126ﻟﺳــﻧﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ

أھم المبادئ القانونية
ﺟـــرى ﻗﺿـــﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أن أﺳـــﺎس اﻟﻣﺳـــﺗوى
اﻟــوظﻳﻔﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣــﻝ واﻟﻣــوظﻔﻳن اﻟﻌﻣــوﻣﻳﻳن ﻫــو اﻟﻣــرﺟﺢ
ﻓــﻰ ﺗﺣدﻳــد اﺧﺗﺻــﺎص ﻓــﻰ ﻛــﻝ ﻣــن اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻹدارﻳــﺔ
وﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟﻘﺿـــﺎء اﻹدارى ،ﺑﺣﻳـــث ﺗﺧـــﺗص ﻣﺣﻛﻣـــﺔ

اﻟﻘﺿــﺎء اﻹدارى ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت ذات اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟــوظﻳﻔﻰ
اﻷوﻝ ﻣـــن اﻟﻣﺳـــﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻧﺻـــوص ﻋﻠﻳﻬـــﺎ وﻫـــو ﻣـــﺎ
ﻳﻌﺎدﻝ اﻟدرﺟـﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ وﻣـﺎ ﻳﻌﻠوﻫـﺎ .وﺗﺧـﺗص اﻟﻣﺣـﺎﻛم
اﻹدارﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳــﺗوﻳﻳن اﻟﺛــﺎﻧﻰ واﻟﺛﺎﻟــث وﻳﻌــﺎدﻝ اﻟدرﺟــﺔ
اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ وﻣــﺎ دوﻧﻬــﺎ وﻣــن ﺛــم ﻳﺣــق ﻟﻠﻣدﻋﻳــﺔ ﺻــرف

اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻧﻘدى ﻋن ﻗﻳﻣﺔ اﻟوﺟﺑﺔ اﻟﻐذاﺋﻳﺔ.

الحقوق
االجتماعية

42

 47ق.ع

اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ

ﻣــن ﺣﻳــث أﻧــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻣــﺎ ﻳﺷــﻳر إﻟﻳــﻪ اﻟطﻌــن ﻣــن
أﺣﻛـــــﺎم اﻟﺷـــــرﻳﻌﺔ اﻹﺳـــــﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ إﻟـــــﻰ ﺳـــــﻔر

اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ وﺿرورة ﻣواﻓﻘﺔ وﻟﻰ أﻣر اﻟطﻔﻝ اﻟﻣﺣﺿون
ﻓﻘــد ﺗﺷــﻌﺑت أراء اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﻓــﻰ ذﻟــك ﻓﻣــﻧﻬم ﻣــن ﻣﻧــﻊ
الرؤية التحليلية للحكم
أقر الحكم للمرأة التى تسافر لطلب العلم
أن تحتفظ بحقھا فى سفر طفلھا
المحضون معھا – األمر الذى يعزر حق
التعليم وأستمرار المرأة فى تحصيل
درجاتھا العلمية دون ان ينتزع منھا
إبنھا المحضون فى حال سفرھا لطلب
العلم

اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ أو اﻟوﻟﻰ ﻣن اﻟﺳﻔر ﺑﺎﻟطﻔﻝ اﻟﻣﺣﺿون ﻟﺑﻠد
ﺑﻌﻳــد وﻣــﻧﻬم ﻣــن أﺟــﺎز ذﻟـك ﺑﺷــروط ﻛﻠﻬــﺎ ﺗﺻــب ﻓــﻰ
ﻣﺻـــﻠﺣﺔ اﻟﺻـــﻐﻳر ﺑـــﻝ ﻣـــﻧﻬم ﻣـــن ﺧﻳـــر اﻟﻣﺣﺿـــون

اﻟﻣﻣﻳز ﻓﻰ ﺗﺣدﻳد ﻣن ﻳﺑﻘﻰ ﻣﻌﻪ ﻋﻧد اﻟﺳﻔر وﻣـن ﺛـم
ﻓــﺈن اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻫﻧــﺎ ﻟﻠﻣﺣﺿــون ﻫــﻰ اﻟﻣﻐﻳــر ﻟﻳﻌــﻳش
وﻳﺣﻳﺎ ﺣﻳﺎة ﻛرﻳﻣﺔ.
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 60ﻓــــــــــــــــــــــﻰ
1991/1/21

ﻣﺟﻠـــس اﻟدوﻟـــﺔ
ﻗﺳـــﻣﻰ اﻟﻔﺗـــوى
واﻟﺗﺷـــــــــــــــــــرﻳﻊ
اﻟﺟﻳزة

أن اﻟﻘــــﺎﻧون رﻗــــم  112ﻟﺳــــﻧﺔ  1959أﺟــــﺎز إﻳﻔــــﺎد
اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن اﻟﻣﺧــﺎطﺑﻳن ﺑﺄﺣﻛﺎﻣــﻪ ﻓــﻰ ﺑﻌﺛــﺎت ﻋﻠﻣﻳــﺔ أو

ﻋﻣﻠﻳﺔ وﺣدد اﻟﻐرض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑﻌﺛﺎت ﺳـواء ﺧﺎرﺟﻳـﺔ
أو داﺧﻠﻳــﺔ وﻓــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ ذﻟــك ﺗﺗﺣﻣــﻝ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻧﻔﻘــﺎت

الحق فى التعليم
الرؤية التحليلية للفتوى
أحقية عضوات البعثات التعليمية فى حد
مدة البعثة وااللتزام بخدمه الجھة الموفده
لمدة معينة مع إمكانية إعفاء من االلتزام
المبدأ حماية حق المرأه فى التعليم
وأستكمال حصولھا على الدرجات العلمية
دون معوقات
رافعة الدعوى احد المبعوثات للخارج
وقد حصلت على حقھا بمناسبة الحكم

ﻟﻬــذﻩ اﻟﺑﻌﺛــﺎت ﻋﻠــﻰ أن ﻳﻠﺗــزم ﻋﺿــو اﻟﺑﻌﺛــﺔ ﺑﺧدﻣــﺔ

اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣوﻓــدة أو أﻳــﺔ ﺟﻬــﺔ ﺣﻛوﻣﻳــﺔ أﺧــرى ﺗواﻓــق
47

م
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المحكمة

أھم المبادئ القانونية
ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ ﻟﻠﺑﻌﺛــﺎت ﻟﻣــدة ﻣﻌﻳﻧــﺔ ﺣــددﻫﺎ
اﻟﻣﺷــرع ﺑﺳــﻧﺗﻳن ﻋــن ﻛــﻝ ﺳــﻧﺔ ﻗﺿــﺎﻫﺎ ﻓــﻰ اﻟﺑﻌﺛــﺔ
وﺑﺣـــد أﻗﺻـــﻰ ﺳـــﺑﻊ ﺳـــﻧوات وأﺟـــﺎز اﻟﻣﺷـــرع ﻟﻠﺟﻧـــﺔ

اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺑﻌﺛـــﺎت إﻋﻔـــﺎء ﻋﺿـــو اﻟﺑﻌﺛـــﺔ ﻣـــن اﻟﺗزاﻣـــﻪ
ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ إذا ﻣﺎ ﻗﺿـت اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ
ذﻟك ﻟﻺﻓﺎدة ﻣﻧﻪ ﻓﻰ ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻏﻳر ﺣﻛوﻣﻳﺔ .ورﺗب
اﻟﻘـــﺎﻧون ﻋﻠـــﻰ إﺧـــﻼﻝ ﻋﺿـــو اﻟﺑﻌﺛـــﺔ ﺑﺎﻟﺗزاﻣـــﻪ ﻫـــذا

ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎرﻳف واﻟﻣرﺗﺑﺎت اﻟﺗﻰ اﻧﻔﻘـت ﻋﻠﻳـﻪ
أو ﺻرﻓت ﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﻣدة اﻟﺑﻌﺛﺔ.
44

ﻓﺗـــوى  64ﻓـــﻰ اﻟﺟﻣﻌﻳــــــــــــــــــــــﺔ ﻟﻘد اﻧﺗﻬﻰ رأى اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ إﻟـﻰ أن اﻟطﻔـﻝ اﻟـذى ﺗﻣـﻧﺢ

1991/3/6

حق أجازة
رعاية الطفل

اﻟﻌﻣوﻣﻳـــــــــــــــــــﺔ اﻷﺟﺎزة ﻟﻸم ﻟرﻋﺎﻳﺗﻪ ﻫو اﻟذى ﻟـم ﻳﺑﻠـﻎ ﺳـن اﻟﺗﻣﻳﻳـز ذﻟـك ﻷن

ﻟﻘﺳــﻣﻰ اﻟﻔﺗــوى

واﻟﺗﺷـــــــــــــــــــرﻳﻊ
"اﻟﺟﻳزة"

الرؤية التحليلية للفتوى
توحيد سن التميز لرعاية الطفل لمنح
االم أجازه الرعايه القانونيه .

ﻧــص اﻟﻣــﺎدة  72ﻣــن ق رﻗــم  47ﻟﺳــﻧﺔ  1978ﻳﻘﺿــﻰ ﺑﺄﻧــﻪ

"ﺗﺳﺗﺣق اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺑﻬـﺎ اﺟـﺎزة ﺑـدون ﻣرﺗـب ﻟرﻋﺎﻳـﺔ
طﻔﻠﻬــﺎ وذﻟــك ﺑﺣــد أﻗﺻــﻰ ﻋﺎﻣــﺎن ﻓــﻰ اﻟﻣــرة اﻟواﺣــدة وﻟــﺛﻼث

ﻣرات طواﻝ ﺣﻳﺎﺗﻬـﺎ" ﻟـم ﻳﺣـدد اﻟﺳـن اﻟﺗـﻰ ﻳطﻠـق ﻋﻠـﻰ اﻟطﻔـﻝ

ﺣــﻳن ﺑﻠوﻏﻬــﺎ وﺻــف اﻟطﻔـــﻝ ﻛــﻰ ﺗﻘﺿــﻰ ﺑﺎﻧﻘطــﺎع اﻷم ﻋـــن

ﻋﻣﻠﻬـــــﺎ ﻟﻠﻘﻳـــــﺎم ﺑﻬـــــﺎ .واﻟﻣـــــﺎدة  494ﻣـــــن ﻗـــــﺎﻧون اﻷﺣـــــواﻝ
اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ ﻧﺻــت "ﻋﻠــﻰ ﺑﻠــوغ اﻟوﻟــد ﺳــن اﻟﺗﻣﻳﻳــز وﻫــﻰ ﺳــﺑﻊ

ﺳﻧﻳن وزادت ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﺳـﻧﺗﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧـت واﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻰ

ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة ) (45ﺣدد ﺳن اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﺳﺑﻊ ﺳﻧﻳن دون ﺗﻔرﻗﺔ.
ملحوظة  :يجدر االشارة الى أن فتاوى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تعد )فتاوى قضائية ( ملزما
لسلطات الدولة المعنية بالتنفيذ وھى تحسم خالف فى التطبيق بالنسبة للنصوص القانونية  ,وعادة ما تحتوى
مبادئ تؤثر فى االحكام الصادرة من دوائر القضاء االدارى بمجلس الدولة وتؤسس عليھا أحكامھا .

45
حق العمل

 18ﻟﺳــــﻧﺔ 14
ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ
اﻟدﺳـــــــــــــــﺗورﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻳﺎ

ﺣﻳث إن ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟـدﻋوى
اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻗــد ﺧﻠــص إﻟــﻰ اﺗﻔــﺎق ﻧــص اﻟﻔﻘــرة ) (5ﻣــن
اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  25ﻟﺳـﻧﺔ  1920اﻟﺧـﺎص

ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻧﻔﻘﺔ وﺑﻌض ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻷﺣـواﻝ اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ ﻣـﻊ
الرؤية التحليلية للحكم
إقرار مبدائ ان خروج المرأه للعمل
ليس نشوزا أو عدم طاعة لزوجھا
)حق العمل للمرأه(
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المحكمة

 81ﻟﺳــــﻧﺔ 18

اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ

أھم المبادئ القانونية
اﻟدﺳﺗور ﺑﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن آﺛﺎر ﻣـن ﺑﻳﻧﻬـﺎ أن
ـز ﻓــﻰ ﻣﺟـﺎﻝ ﺗطﺑﻳــق أﺣﻛــﺎم ﻫــذا
زوﺟﺗــﻪ ﻻ ﺗﻌﺗﺑــر ﻧﺎﺷـ ًا
اﻟﻘـــﺎﻧون ﻓـــﻰ ﺷـــﺄن ﺣﻘﻬـــﺎ ﻓـــﻰ اﻟﻌﻣـــﻝ ﻓـــﺈن ﻣﺻـــﻠﺣﺔ

اﻟﻣدﻋﻰ ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة )(11
ﺛﺎﻧﻳﺎ ﻣن
ًا
ﻣﻛرر ً
اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم  25ﻟﺳـﻧﺔ  1929اﻟﻣﺷـﺎر إﻟﻳﻬـﺎ
ـ ـ واﻟﺗــﻰ ﺣــدد ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺷــرع اﻵﺛــﺎر اﻟﺗــﻰ رﺗﺑﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ

اﻣﺗﻧـﺎع اﻟزوﺟـﺔ ﻋـن طﺎﻋـﺔ زوﺟﻬـﺎ دون ﺣـق ـ ﺗﻐـدو
ﻣﻧﺗﻔﻳﺔ .

46
توحيد القاعدة
القانونية لألم
المسلمة وغير
المسلمة

ﻗﺿـــــــــــــــــــــﺎﺋﻳﺔ
دﺳﺗورﻳﺔ

اﻟدﺳـــــــــــــــﺗورﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻳﺎ

وﺣﻳث إن اﻟﻣﺷـرع وﻗـد أﺣـﺎﻝ ﻓـﻰ ﺷـﺄن اﻷﺣـواﻝ
اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻــرﻳﻳن ﻏﻳــر اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ـ وﻓــﻰ إطــﺎر

اﻟﻘواﻋــد اﻟﻣوﺿــوﻋﻳﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻧظﻣﻬــﺎ ـ إﻟــﻰ ﺷ ـراﺋﻌﻬم
ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎ ﺗطﺑﻳﻘﻬـﺎ دون ﻏﻳرﻫـﺎ ﻓـﻰ ﻛـﻝ ﻣـﺎ ﻳﺗﺻـﻝ ﺑﻬـﺎ
ً
ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع ﻳﻛون ﻗد ارﺗﻘﻰ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺗـﻰ ﺗﺗﺿـﻣﻧﻬﺎ

الرؤية التحليلية للحكم
تطبيق مبدأئ توحيد سن الحضانة لألم
بين المسلمين وغير المسلمين بأعتبار أن
شرائع غير المسلمين الخاصة ال تتضمن
مبادئ تتصل بھذا االمر )توحيد القاعدة
القانونية لألم المسلمة وغير المسلمة(

ﻫـــذﻩ اﻟﺷـــراﺋﻊ إﻟـــﻰ ﻣرﺗﺑـــﺔ اﻟﻘواﻋـــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـــﺔ اﻟﺗـــﻰ
ﻳﻧﺿــــﺑط ﺑﻬــــﺎ اﻟﻣﺧــــﺎطﺑون ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻬــــﺎ ﻓــــﻰ ﻣﺧﺗﻠــــف
ﺳــــﻠوﻛﻬم وﻓــــﻰ ﻧطــــﺎق اﻷﺣــــواﻝ اﻟﺷﺧﺻــــﻳﺔ ﻟﻸرﻣــــن

اﻷرﺛـوذﻛس ـ ﻻﺋﺣـﺗﻬم اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓـﻰ  1946إذ ﺗﻌﺗﺑـر
اﻟﻘواﻋــد اﻟﺗــﻰ اﺣﺗوﺗﻬــﺎ  .واﻟﻔﻘــرة اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة

) (6ﻣـن ق رﻗـم  462ﻟﺳـﻧﺔ  1955ـ ﺷـرﻳﻌﺗﻬم اﻟﺗـﻰ
ﺗـــﻧظم أﺻـــﻼ ﻣﺳـــﺎﺋﻝ اﻷﺣـــواﻝ اﻟﺷﺧﺻـــﻳﺔ ﻟـــدﻳﻬم ﺑﻣـــﺎ
ﻣـــؤداﻩ ﺧﺿـــوﻋﻬم ﻟﻠرﻗﺎﺑـــﺔ اﻟدﺳـــﺗورﻳﺔ واﻷﺻـــﻝ ﻓـــﻰ

اﻟﺣﺿــﺎﻧﺔ ﻏﺎﻳﺗﻬــﺎ اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺷــﺋون اﻟﺻــﻐﻳر وﻻ ﺗﻘــﻳم
اﻟﺷــرﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻓــﻰ ﻣﺑﺎدﺋﻬــﺎ ـ وﻻ ﺷــرﻳﻌﺔ ﻏﻳــر
اﻟﻣﺳـــﻠﻣﻳن ﻣـــن اﻷرﻣـــن اﻷرﺛـــوذﻛس ﻟﺳـــن اﻟﺣﺿـــﺎﻧﺔ

ﺗﺧوﻣﺎ ﻻ ﻳﺟوز ﺗﺟﺎوزﻫﺎ وﻋﻠﻰ ﺿوء ذﻟك وأن اﻷﺳـرة
ً
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اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ

أھم المبادئ القانونية
اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻻ ﻳﺻﻠﺣﺎ اﺧﺗﻳﺎر ﺳـن ﻟﻠﺣﺿـﺎﻧﺔ ﻏﻳـر ﻗﺎﺑـﻝ
ﻟﻠﺗﻐﻳﻳر وﻻ ﻳﻘﻳﻣﻬﺎ اﻧﺗزاع اﻟﺻﻐﻳر ﻣن ﺣﺎﺿﻧﺗﻪ إﻋﻧﺎﺗًﺎ
ﻓﻘد ﺣدد اﻟﻘـﺎﻧون وﻋﻠﻳـﻪ ﻳﻛـون اﻟـﻧص اﻟﻣطﻌـون ﻓﻳـﻪ
ﻣﺧﺎﻟﻔًﺎ ﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻣـواد )  65 ، 40 ، 10 ، 9و( 68

ﻣن اﻟدﺳﺗور .
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ق  .دﺳﺗورﻳﺔ
حق االنفاق
على األبناء
والزوجة
)االعتبارات
األجتماعية (

اﻟدﺳـــــــــــــــﺗورﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻳﺎ

الرؤية التحليلية للحكم
تطبيق عقود االكراه البدنى على الزوج
االب لحملة على النفقة على االبناء
والزوجة ليس مخالفا لمبادئ الشريعة
االسالمية بأعتباره حث على عدم
أمتناعة عن النفقة بما فى ذلك من ضياع
لنفس مستحقيھا .

ﺣﻳث إن اﻟﻣدﻋﻰ ﻳﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣـﺎدة ) (293ﻣـن
ﻗــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــﺎت اﻟﻣطﻌــون ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬــﺎ ﻟﻣﺑــﺎدئ
ﺗﺄﺳﻳﺳـــﺎ ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ ﻣـــن ﻏﻳـــر
اﻟﺷـــرﻳﻌﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﻳﺔ
ً
ﺳـﺑﺑﺎ ﻓـﻰ ﺣـﺑس أﺑﻳـﻪ وﻫـذا
اﻟﻣﺗﺻور أن ﻳﻛون اﻻﺑن ً
ﻳﻌطﻝ أﻳﺎد ﻋن اﻟﻌﻣﻝ وﻣﺎ ﻳﻧﺷﺄ ﻋن ذﻟك ﻣـن اﻧﻘطـﺎع
ﻣـــورد اﻟـــرزق اﻟـــذى ﻳﻧﻔـــق ﻣﻧـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻷﺳـــرة وذﻟـــك

ﺻــــوًﻧﺎ ﻟﻠــــرواﺑط اﻟﻌﺎﺋﻠﻳــــﺔ  .وﺣﻳــــث أن ﻗﺿــــﺎء ﻫــــذﻩ

اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ ﻗــد ﺟــرى ﻋﻠــﻰ أن ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﺷــﺧص ﺑــذوى
ﻗرﺑـــﺎﻩ ﻣـــن ﻏﻳـــر أﺑﻧﺎﺋـــﻪ ﺗﻘـــوم ﻋﻠـــﻰ ﻣﺟـــرد اﻟﺻـــﻠﺔ .

وﺣﻳث أن اﻟوﻟد ﺟزء ﻣن أﺑﻳﻪ ﺑﻝ ﺑﻌﺿﻪ وﻣن ﺛم ﻛـﺎن
اﺧﺗﺻـــﺎص اﻟواﻟـــد دون ﻏﻳـــرﻩ ﺑﺎﻹﻧﻔـــﺎق ﻋﻠـــﻰ ﻋﻳﺎﻟـــﻪ

ﺛﺎﺑﺗًــﺎ ﻻ ﺟــداﻝ ﻓﻳــﻪ وﻫــو أدﺧــﻝ إﻟــﻰ ﺗــرﺑﻳﺗﻬم  .وﺣﻣــﻝ
ﻋﻧﺎدا أو إﻫﻣـﺎﻻ
اﻟواﻟد ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﺣﺟﺑﻬﺎ ً

ﻋن أوﻻدﻩ ﻫو إﻟزام ﺑﻣﺎ ﻫو ﻻزم وﻣطﺎﻟﺑﺔ ظﻠـم اﻟواﻟـد
ﻣﻧطوﻳــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺿــﻳﻳق ﻋﻠﻳــﻪ ،
ﺑﺎﻟﻌــدﻝ ﻟــﻳس إﻋﻧﺎﺗًــﺎ
ً
وذﻟــك ﻷن اﻻﻣﺗﻧــﺎع ﻋﻧﻬــﺎ ﻣــﻊ وﺟوﺑﻬــﺎ ﺿــﻳﺎع ﻟــﻧﻔس
ﻣﺳـــﺗﺣﻘﻬﺎ  .وﺣﻳـــث إن ﺟـــواز ﺣﻣـــﻝ اﻟﻣـــدﻳن ﺑﺎﻟﻧﻔﻘـــﺔ

وﻟـــو ﺑطرﻳـــق اﻹﻛـــراﻩ اﻟﺑـــدﻧﻰ ﻫـــو ﻣـــﺎ ﺗﻘـــرر ﺑﻘﺿـــﺎء
50

م

رقم الدعوى

المحكمة

 144ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ

أھم المبادئ القانونية
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﻳـﺎ ﻓـﻰ اﻟـدﻋوى رﻗـم  1ﻟﺳـﻧﺔ  5ﻗﺿـﺎﺋﻳﺔ
ﻋﻠﻳــﺎ دﺳــﺗورﻳﺔ ﻓــﻰ  29ﻳوﻧﻳــﻪ  . 1974وﻗــد ﺧﻠــص
ﻗﺿـــﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ إﻟـــﻰ أن ﻗﺿـــﺎء اﻟﻣـــﺎدة  347ﻣـــن

ﻻﺋﺣﺔ ﺗرﺗﻳب اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻣﺗﻔﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور .
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 18ﻗﺿـــــــــﺎﺋﻳﺔ

حق
التملك

دﺳﺗورﻳﺔ

اﻟدﺳـــــــــــــــﺗورﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻳﺎ

ﺣﻳـــــث إن ﻗـــــرار وزﻳـــــر اﻟزراﻋـــــﺔ واﺳﺗﺻـــــﻼح

اﻷراﺿﻰ رﻗم  324ﻟﺳﻧﺔ  1991ﻗـد ﻧـص ﻋﻠـﻰ " ﻳـﺗم
ﺗﻣﻠﻳــك اﻟــراﻏﺑﻳن ﻣــن اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﺑﻬﻳﺋــﺔ اﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم
ﻟﻠﺗﻧﻣﻳـــﺔ اﻟزراﻋﻳـــﺔ وﺷـــرﻛﺎﺗﻬﺎ أراﺿـــﻰ زراﻋﻳـــﺔ وﻓﻘًـــﺎ

ﻟﻸﺳس اﻵﺗﻳـﺔ :
أ
الرؤية التحليلية للحكم
أقرار مبدائ المساواة بين الرجل والمرأه
فى مجال االنتفاع بحق التملك لالراضى
الزراعية وال يحل أحدھما محل االخر
ولو كان زوجا لھا .

ـ ﺷـــروط اﻻﻧﺗﻔـــﺎع ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳـــك إذا ﻛـــﺎن اﻟﻌﺎﻣـــﻝ

وزوﺟﺗﻪ ﻣﻣـن ﻳﻌﻣﻠـون ﺑﺟﻬـﺔ أو ﺟﻬـﺎت ﻟﻠﺗﻣﻠﻳـك ﻓـﻼ

ﻳﺟوز ﺗﻣﻠﻳك إﻻ ﻷﺣدﻫم ﻓﻘط وﺣﻳﻧﺋـذ ﻳﺣﺻـﻝ أﺣـدﻫﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﺗﻣﻠﻳك ﻛﺎﻣﻠﺔ .
ب

ـ إذا ﻛـــﺎن اﻟﻌﺎﻣـــﻝ ﻣـــن اﻟﺳـــﻳدات أو اﻵﻧﺳـــﺎت

ﻳﻣﻠﻛون  %50ﻣن ﺣﺻﺔ اﻟرﺟﺎﻝ .

وﺣﻳث أن اﻟدﺳﺗور ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟرﺟﻝ

واﻟﻣـــرأة ﻓـــﻰ ﻣﺎدﺗـــﻪ ) (11اﻟﺣﺎدﻳـــﺔ ﻋﺷـــرة  ،وﻣﺎدﺗـــﻪ
اﻷرﺑﻌون اﻟﺗﻰ ﻳﺣظر اﻟدﺳﺗور اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ .
وﺣﻳث أن اﻟزوﺟﺎن ٕوان ﺗﻛﺎﻣﻼ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻷﺳـرة

اﻟﺗــــﻰ ﺗﺟﻣﻌﻬﻣــــﺎ إﻻ أن ﺣﻘــــوق أﺣــــدﻫﻣﺎ ﻻ ﺗﺧــــﺗﻠط
ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ وﻻ ﻳﺣﻝ أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﺣﻝ اﻵﺧر وﻛﺎن ﻳﻧﺑﻐﻰ أن
ﻳﻛون اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠـﻰ اﻷرض اﻟزراﻋﻳـﺔ ﺣﻘًـﺎ ﻟﻛـﻝ زوج
اﺳــــﺗوﻓﻰ ﺷــــراﺋطﻬﺎ  .ﻣﺗــــﻰ ﻛــــﺎن ذﻟــــك ﻓــــﺈن اﻟــــﻧص
51
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أھم المبادئ القانونية
اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ ﻳﻛون ﻣﺧﺎﻟﻔًﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣواد ) ، 8 ، 7

 ( 34 ، 32ﻣن اﻟدﺳﺗور .

49

ﻗﺿـــــــــــــــــــــﺎﺋﻳﺔ
دﺳﺗورﻳﺔ

اﻟدﺳـــــــــــــــﺗورﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻳﺎ

ﺣﻳـــث أﺣﺎﻟـــت ﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟﻘﺿـــﺎء اﻹدارى اﻷوراق
إﻟـــﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟدﺳـــﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳـــﺎ ﻟﻠﻔﺻـــﻝ ﻓـــﻰ ﻣـــدى
دﺳﺗورﻳﺔ ﻗرار وزﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم رﻗـم  113ﻟﺳـﻧﺔ 19944

واﻟﻣﻔﺳــر ﺑــﺎﻟﻘرار رﻗــم  208ﻟﺳــﻧﺔ  1994واﻟﻣﺗﺿــﻣن
ﺗﺣدﻳد ﻫﻳﺋﺔ اﻟزى اﻟﻣدرﺳﻰ ﻣن ﺣﻳث ﻟوﻧﻪ وﺷﻛﻠﻪ .

الحرية
الشخصية فى
الملبس

وﻗــد اﻧطوﻳــﺎ اﻟﻘ ـ ارران ﻋﻠــﻰ ﻗواﻋــد ﻋﺎﻣــﺔ ﻳﺧــﻼن

الرؤية التحليلية للحكم
الحق فى الحرية الشخصية الرتداء
المرأه الذى الذى تختاره ال يعنى عدم
إمكانية تقييده فى مكان الدراسة أو العمل
للصالح العام  ,وعدم أعتبار النقاب زيا
شرعيا .

ﺑﺣرﻳﺔ اﻟﻌﻘﻳدة اﻟﺗﻰ ﻛﻔﻝ اﻟدﺳﺗور أﺻﻼً ﻧﺻـﻬﺎ ﺑـﻧص
اﻟﻣـــــﺎدة  ، 46ﻣﻣــــــﺎ ﻳــــــدﺧﻝ ﻓـــــﻰ وﻻﻳــــــﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣــــــﺔ

اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳــﺎ  .وﺣﻳــث أن اﻟﺑــﻳن ﻣــن ﻗ ـرار وزﻳــر
اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳـﻪ ﺑﺎرﺗـداء زى ﻣوﺣـد ذو ﻣواﺻـﻔﺎت
ﻟطــﻼب اﻟﺣﻠﻘــﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳــﺔ ﺑﻧــﻳن وﺑﻧــﺎت وﻛــذا اﻟﺣﻠﻘــﺔ

اﻹﻋدادﻳﺔ ﺛﺎﻟﺛًﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﻣﺳﺗواﻫﺎ .

وﺣﻳـــث إن اﻟﻧﻌـــﻰ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘـــرار اﻟﻣطﻌـــون ﻓﻳـــﻪ

ﻣﺧﺎﻟﻔﺗــﻪ ﻟﺣرﻳــﺔ اﻟﻌﻘﻳــدة اﻟﺗــﻰ ﻧــص ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور
ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة  ،46ﻣــردود ﺑــﺄن ﻫــذﻩ اﻟﺣرﻳــﺔ ﻓــﻰ أﺻــﻠﻬﺎ
ﺗﻌﻧـــﻰ أﻻ ﻳﺣﻣـــﻝ اﻟﺷـــﺧص ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﺑـــوﻝ ﺑﻌﻘﻳـــدة ﻻ

ﻳؤﻣن ﺑﻬـﺎ وأن ﻫـذا اﻟﻘـرار ﻻ ﻳﻧـﺎﻝ ﻣـن ﺣرﻳـﺔ اﻟﻌﻘﻳـدة
اﺟﺗﻬﺎدا ﻣﻘﺑوﻻً ﺷر ًﻋﺎ ﻻ ﻳﺗـوﺧﻰ ﻏﻳـر ﺗﻧظـﻳم
ﺑﻝ ﻳﻌﺗﺑر
ً
رداء ﻟﻠﻔﺗﺎة ﻓﻰ داﺋرة اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻋﺑـر اﻟﻣراﺣـﻝ
اﻟدراﺳﻳﺔ .
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أھم المبادئ القانونية
وﻣردود ﻣﺎ ﻳﻧﻌﺎﻩ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـرار اﻟﻣطﻌـون
ﻓﻳﻪ ﺑﺄن إرادة اﻻﺧﺗﻳﺎر ﻫذﻩ ﻳﻧﺑﻐﻰ ﻗﺻر ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻛون ﻟﺻﻳﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ ﻛـﺎﻟﺣق ﻓـﻰ اﺧﺗﻳـﺎر
اﻟــزوج وﺗﻛــون أﺳــرة وﻻ ﻳﺟــوز ﺑﺳــطﻬﺎ ﺣﺗــﻰ ﻳﻛــون
اﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻌــﺎم ﻣــﺎﺛﻼً ﻓﻳﻬــﺎ  .وﺣﻳــث أن اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻛﻠــﻪ
ﺧﺎﺿــــﻊ ﻹﺷــــراف اﻟدوﻟــــﺔ ﻓﻘــــد ﺟﻌﻠــــت رداء طﻠﺑﺗﻬــــﺎ

وطﺎﻟﺑﺎﺗﻬــﺎ ﻣﺣﺗﺷـ ًـﻣﺎ ﻣوﺣـ ًـدا ﻓــﻼ ﻳﻧــدﻣﺟون ﻓــﻰ ﻏﻳــرﻫم
أو ﻳﺧﺗﻠطون ﺑﻣن ﺳواﻫم .
وﺣﻳث أن اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ ﻻ ﻳﻧﺎﻗض أﺣﻛـﺎم

اﻟدﺳﺗور ﻣن أوﺟﻪ أﺧرى .
50
حق المساواه
أمام القانون

ﻗﺿـــــــــــــــــــــﺎﺋﻳﺔ
دﺳﺗورﻳﺔ

اﻟدﺳـــــــــــــــﺗورﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻳﺎ

الرؤية التحليلية للحكم
توحيد القاعدة القانونية فى شروط
حضانة الصغير لألم الحاضنة المسلمة
وغير المسلمة
وھو أنتصار لحق المساواه أمام القانون
دون تمييز بين المواطنات المصريات
على اساس الدين بأعتبار ان المصلحة
االجتماعية واحده .

ﺣﻳـــث إﻧـــﻪ ﻓﻳﻣـــﺎ ﻳﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋـــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ
ﺑﺎﻷﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرﻳﻳن ﻏﻳـر اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن اﻟـذى
ﺗﺗﺣــد طــﺎﺋﻔﺗﻬم وﻣﻠــﺗﻬم وﺗﻛــون ﻟﻬــم ﺟﻬــﺎت ﻗﺿــﺎﺋﻳﺔ

ﻣﻠﻳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﺻـﻝ ﻓﻳﻬـﺎ ﻳـﺗم ﻓـﻰ ﻧطـﺎق اﻟﻧظـﺎم
ّ
اﻟﻌــــﺎم طﺑﻘًــــﺎ ﻟﺷــــرﻳﻌﺗﻬم  .أى أن اﻟﻣﺻــــرﻳﻳن ﻏﻳــــر
اﻟﻣﺳـــــﻠﻣﻳن ﻻ ﻳﺣﺗﻛﻣـــــون ﻟﻐﻳـــــر ﺷـــــراﺋﻌﻬم اﻟدﻳﻧﻳـــــﺔ

ﺑﺎﻟﺷــــروط اﻟﺗــــﻰ ﺣــــددﻫﺎ اﻟﻘــــﺎﻧون رﻗــــم  462ﻟﺳــــﻧﺔ
. 1955

وﺣﻳــث إن اﻟﺣﺿــﺎﻧﺔ ﻫــﻰ وﻻﻳــﺔ ﻟﻠﺗرﺑﻳــﺔ ﻏﺎﻳﺗﻬــﺎ

اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺻﻐﻳر وﺗﺗﺣﻘق ﺑﺄن ﺗﺿﻣﻪ اﻟﺣﺎﺿـﻧﺔ ذات
اﻟﺣـــق ﻓـــﻰ ﺗرﺑﻳﺗـــﻪ وأن اﻧﺗزاﻋـــﻪ ﻣﻧﻬـــﺎ ﻓﻳـــﻪ ﻣظﻠﻣـــﺔ
ﻟﻠﺻـــﻐﻳر وﺣﻳـــث أن اﻟﻣـــواد ) ( 12 ، 11 ، 10 ، 9
ﻣن اﻟدﺳﺗور ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣق ﻓـﻰ ﺗﻛـوﻳن اﻷﺳـرة
ﻻ ﻳﻧﻔﺻﻝ ﻋن اﻟﺣق ﻓـﻰ ﺻـوﻧﻬﺎ  ،وﺣﻳـث إن اﻟـﻧص

اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ إذ ﻗﺿﻰ ﺑﺄن ﺑﻠوغ اﻟﺻـﺑﻰ ﺳـﺑﻊ ﺳـﻧﻳن
ﺗﺳـــﻌﺎ ﻣـــؤداﻩ اﻧﺗﻬـــﺎء ﺣﺿـــﺎﻧﺗﻬﺎ ووﺟـــوب
واﻟﺻـــﺑﻳﺔ
ً
ﻓور إﻟﻰ أﺑﻳﻬﻣﺎ ﻓﺈن ﻟم ﻳوﺟد ﻓﻠﻠـوﻟﻰ ﻋﻠـﻰ
ﺗﺳﻠﻳﻣﻬﻣﺎ ًا
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أھم المبادئ القانونية
ﻧﻔﺳﻳﻬﻣﺎ ﻓـﺈن ﻟـم ﻳوﺟـد ظـﻼ ﻋﻧـد ﺣﺎﺿـﻧﺗﻬﻣﺎ إﻟـﻰ أن
ﻳﻘـــــرر اﻟﻣﺟﻠـــــس اﻟﻣﻠـــــﻰ ﻣـــــن ﻳﻛـــــون أوﻟـــــﻰ ﻣﻧﻬـــــﺎ
ﺑﺎﺳـــﺗﻼﻣﻬﻣﺎ ﻓﺈﻧـــﻪ ﻳﻛـــون ﺑـــذﻟك ﻗـــد ﺣـــرم اﻟﻣﺣﺿـــون
وﺣﺎﺿـــﻧﺗﻪ ﻣـــن ﺣﻘـــﻳن ﺟـــوﻫرﻳﻳن ﻛﻔﻠﻬﻣـــﺎ اﻟدﺳـــﺗور
أوﻟﻬﻣــــــﺎ  :ﻣﺳــــــﺎواة ﺻــــــﻐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺿــــــوﻧﻳن ﻣــــــن
اﻟﻣﺳـــــﻠﻣﻳن اﻟـــــذﻳن ﻻ ﻳﻧﺗﻬـــــﻰ ﺣﺿـــــﺎﻧﺗﻬم إﻻ ﺑﺑﻠـــــوغ

اﻟﺻﻐﻳر ﻋﺷـر ﺳـﻧﻳن واﻟﺻـﻐﻳرة إﺛﻧﺗـﻰ ﻋﺷـرة ﺳﻧــﺔ .
ﺛﺎﻧﻳﻬﻣﺎ  :ﺣق اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ ﻓﻰ أن ﺗطﻠـب ﻣـن اﻟﻘﺎﺿـﻰ ـ
ﺑﻌد اﻧﺗﻬـﺎء ﻣـدة اﻟﺣﺿـﺎﻧﺔ اﻷﺻـﻠﻳﺔ أن ﻳظـﻝ اﻟﺻـﻐﻳر
ﺗﺣـــت ﻳـــدﻫﺎ ﺣﺗـــﻰ اﻟﺧﺎﻣﺳـــﺔ ﻋﺷـــرة واﻟﺻـــﻐﻳرة ﺣﺗـــﻰ

ﺗﺗزوج إذا ﺗﺑﻳن ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك .
وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟـك ﻓـﺈن اﻟـﻧص اﻟﻣطﻌـون ﻓﻳـﻪ ﻳﻛـون

ﻣﺧﺎﻟﻔًﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣواد ) ، 40 ، 21 ، 11 ، 10 ، 9

 ( 86 ، 56ﻣــن اﻟﻧﺻــوص واﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﺗــﻰ اﺳــﺗﻧدت
إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ .
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ﻗﺿـــــــــــــــــــــﺎﺋﻳﺔ

حق
العمل

دﺳﺗورﻳﺔ

اﻟدﺳـــــــــــــــﺗورﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻳﺎ

ﺣﻳــــث دﻓــــﻊ اﻟطــــﺎﻋن ﺑﻌــــدم دﺳــــﺗورﻳﺔ أﺣﻛــــﺎم
اﻟﻘـــﺎﻧون  100ﻟﺳــــﻧﺔ  1985ﺑﺗﻌــــدﻳﻝ ﺑﻌــــض أﺣﻛــــﺎم
ﻗواﻧﻳن اﻷﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻣـﺎدﺗﻳن )

 ( 9 ، 2ﻣــــن اﻟدﺳــــﺗور وأن ﺣﻛــــم اﻟﻔﻘــــرة اﻟﻣــــذﻛورة
ﻳﻧـــﺎﻗض ﻣـــﺎ ﻳﻧﺑﻐـــﻰ أن ﺗﻛـــون ﻋﻠﻳـــﻪ ﺻـــﻠﺔ اﻟزوﺟـــﺔ

ﺑزوﺟﻬـــﺎ وذﻟـــك ﺑﺎﻧطواﺋـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺣـــرﻳض ﻛـــﻝ زوﺟـــﺔ
حق العمل
مستقر فى
الشريعة
االسالمية

الرؤية التحليلية للحكم
أعتبار عمل المرأه حق لھا وليس خروجا
على الشريعة االسالمية وحقھا فى تنظيم
حياتھا والتوازن بين واجباتھا المتعددة
ويعد الحكم ھام جدا فى مواجھة الثقافات
الرجعية التى تتبناھا بعض القوى الدينية
فى محاولة القصاء المرأه من ساحة
العمل بافتعال تناقض بين عملھا
والموقف الشرعى المستمر من الشريعة
االسالمية فى واجباتھا كزوجة .

ﺧﻔﻳﺎ أن ﺗﺳﺗﻬﺗر ﺑزوﺟﻬـﺎ ﻣﻣـﺎ ﻳﺟﻌـﻝ اﻟﺣﻳـﺎة
ً
ﺗﺣرﻳﺿﺎ ً
ـﺧﺑﺎ ﻻ ﺳــﻛ ًﻧﺎ وطﻣﺄﻧﻳﻧــﺔ
ـﻐﺑﺎ وﺗطﺎﺣ ًﻧــﺎ وﺻـ ً
اﻟزوﺟﻳــﺔ ﺷـ ً

...

وﺣﻳـــث أن ﻣﻧـــﻊ اﻟﻣـــرأة ﻣـــن ﻋﻣـــﻝ ﺟـــﺎﺋز ﺷـــر ًﻋﺎ

ًا
ﻟرﺟﺣﺎن اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻓﻳـﻪ
إﻫـدار ﻵدﻣﻳﺗﻬـﺎ  .وﻓـﻰ ﻋﻣـﻝ
اﻟﻣــــرأة أﺛــــر ﻛﺑﻳــــر ﻓــــﻰ ﻧــــواﺣﻰ اﻟﺣﻳــــﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــــﺔ
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اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ

أھم المبادئ القانونية
واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻳﻛﻔﻝ اﻟﺧﻳر ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ ﺑﺷـرط أن ﻳﻛـون
ﻋﻣﻠﻬــﺎ ﻣﻧﺎﺳـ ًـﺑﺎ ﻟﻔطرﺗﻬــﺎ  .وﻳﻛــون ﻟــدﻳﻬﺎ ﻣوازﻧــﺔ ﺑــﻳن
ـدﻳر ﺑــﺄن
اﺳــﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻟوﻗﺗﻬــﺎ وواﺟﺑﻬــﺎ ﻗﺑــﻝ أﺳــرﺗﻬﺎ ﺗﻘـ ًا
ﻣﺳـــﺋوﻟﻳﺗﻬﺎ أﺻـــﻼً واﺑﺗـــداء ﺗﺣـــﺗم ﻋﻠﻳﻬـــﺎ أن ﺗﺣﺳـــن

ﺗدﺑﻳر ﺷﺋون ﺑﻳﺗﻬﺎ وأوﻻدﻫﺎ ...

وﺣﻳـــث إن ﻗﺿـــﺎء ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ ﻓـــﻰ اﻟـــدﻋوى

اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻗــد ﺧﻠــص إﻟــﻰ اﺗﻔــﺎق ﻧــص اﻟﻔﻘــرة ) (5ﻣــن
اﻟﻣـــﺎدة اﻷوﻟـــﻰ ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون رﻗـــم  25ﻟﺳـــﻧﺔ 1920
اﻟﺧــــﺎص ﺑﺄﺣﻛــــﺎم اﻟﻧﻔﻘــــﺔ وﺑﻌــــض ﻣﺳــــﺎﺋﻝ اﻷﺣــــواﻝ

ﻧﺎﺷـز
ًا
اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور  .وأن زوﺟﺗﻪ ﻻ ﺗﻌﺗﺑـر
ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘـﺎﻧون ﻓـﻰ ﺷـﺄن ﺣﻘﻬـﺎ
ﻓــﻰ اﻟﻌﻣــﻝ ﻓــﺈن ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻓــﻰ اﻟطﻌــن ﻋﻠــﻰ
ﺛﺎﻧﻳـــﺎ ﻣـــن اﻟﻣرﺳـــوم ﺑﻘـــﺎﻧون 25
اﻟﻣـــﺎدة  11ﻣﻛـ ًا
ــرر ً
ﻟﺳــﻧﺔ  1929اﻟﺗــﻰ رﺗﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺷــرع وﻣــﺎ ﺑﻬــﺎ ﻣــن آﺛــﺎر

ﻋﻠـﻰ اﻣﺗﻧـﺎع اﻟزوﺟـﺔ ﻋـن طﺎﻋـﺔ زوﺟﻬـﺎ دون ﺣـق ـ
ﺗﻐدو ﻣﻧﺗﻔﻳﺔ .

52
حق النفقة على
الزوج لألم
واالبناء

ﻗﺿـــــــــــــــــــــﺎﺋﻳﺔ
دﺳﺗورﻳﺔ

اﻟدﺳـــــــــــــــﺗورﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻳﺎ

ﺣﻳــث إن اﻟﻣــدﻋﻰ ﻻ ﻳﻧــﺎزع ﻓــﻰ أﺻــﻝ اﻟﺣــق ﻓــﻰ
ﻧﻔﻘــﺔ اﻟﺻـــﻐﺎر ٕواﻧﻣـــﺎ ﺗﺛــور دﻋـــواﻩ اﻟدﺳـــﺗورﻳﺔ ﺣـــوﻝ
ﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﻘﻳـود اﻟﺗـﻰ ﻓرﺿـﻬﺎ اﻟـﻧص اﻟﻣطﻌـون ﻓﻳـﻪ
ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣطﻠق ﻗـوﻻً ﺑـﺄن ﻫـدﻓﻬﺎ اﻟﺣـد ﻣـن اﻟﺣـق ﻓـﻰ

الرؤية التحليلية للحكم
أعتبار حق الصغار المحضونين من االم
فى المسكن المالئم أو أجرة المسكن من
مال االب ولو كان للزوجة سكنا خاصا.
وھو مايلزم االب باألنفاق على ابنائھة
المحضونين من األم دون النظر الى ثراء
ويسر حال المرأه من عدمة .

اﻟطـــﻼق  .وأن إﻋﻧﺎﺗﻬـــﺎ ﻳﺗﻣﺛـــﻝ ﻓـــﻰ إﻟـــزاﻣﻬم إﺳـــﻛﺎن
ﺻﻐﺎرﻫم ﻣن ﻣطﻠﻘـﺎﺗﻬم ﺑـدﻻً ﻋـن أﺟـرة اﻟﻣﺳـﻛن اﻟﺗـﻰ

ﺎرﻳﺎ ﻗﺑﻝ ﻧﻔﺎذ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ.
ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺟ ً
وﺣﻳث إﻧﻪ ٕوان ﻛـﺎن اﻷﺻــﻝ ﻓـﻰ ﺳـﻛﻧﻰ اﻟﺻـﻐﺎر

ﻋﻳ ًﻧــﺎ ـ ﺣــق وأﻧﻬــﺎ ﺟــزء ﻣــن ﻧﻔﻘــﺗﻬم ﺑﻣــدﻟوﻟﻬﺎ ﻟﻐــﺔ
وﻋرﻓًﺎ وﻛﺎن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ ﻳﻛﻔﻠﻬﺎ ﻟﻠﺻﻐﺎر ﻣـن
ﻣــﺎﻝ أﺑــﻳﻬم وﻟــو ﻛــﺎن ﻟﺣﺎﺿــﻧﺗﻬم ﻣﺳــﻛن ﺗﻘــﻳم ﻓﻳــﻪ ـ
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اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ

أھم المبادئ القانونية
ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻛــون ﺑــذﻟك ﻣرﻫﻘًــﺎ ـ ودون ﻣﻘﺗﺿــﻰ ـ ﻣــن
ﻳطﻠﻘون زوﺟﺎﺗﻬم .

وﺣﻳـث إن ـ اﺑـن ﻋﺎﺑــدﻳن ـ ﻳـرى أن اﻟﺻــﻐﺎر ﻻ

ﻳﺣﺗﺎﺟون إﻟـﻰ ﻣﺳـﻛن ﻣـن أﺑـﻳﻬم إذا ﻛـﺎن ﻟﺣﺎﺿـﻧﺗﻬم
ﻣﺳـــﻛن ﺗﻘـــﻳم ﻓﻳـــﻪ ﻳﺄوﻳﻬـــﺎ ﻣـــﻊ اﻟﻣﺣﺿـــوﻧﻳن ،ﻟﻳﻛـــون
اﻧﺗﻘــﺎﻟﻬم ﻣﻌﻬــﺎ أرﻓــق ﺑﺎﻟﺟــﺎﻧﺑﻳن وﻣــن ﺛــم ﻳﻧﺑﻐــﻰ أن
ﻳﻛـــون ﻋﻠﻳـــﻪ اﻟﻌﻣـــﻝ  .ذﻟـــك ﻷن ﺣـــق اﻟﺻـــﻐﺎر ﻓـــﻰ
اﻟﺳــــﻛﻧﻰ ﻳﻧﺗﻘــــﻝ ﻣــــن ﻣﺳــــﻛن أﺑــــﻳﻬم إﻟــــﻰ ﻣﺳــــﻛن
ﺣﺎﺿﻧﺗﻬم ًأﻳﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ .
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ﻗﺿـــــــــــــــــــــﺎﺋﻳﺔ
دﺳﺗورﻳﺔ
الحقوق
التامينية
)الحقوق
االجتماعية(

اﻟدﺳـــــــــــــــﺗورﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻳﺎ

ﺣﻳث إن اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻣن أﺳرة ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻣن
ﻓﻌﻠﻳـــﺎ وﻏﻳـــرﻫم ﻣـــن اﻟﻌـــﺎﻣﻠﻳن ﻟدﻳـــﻪ اﻟـــذﻳن ﻻ
ﻳﻌـــوﻟﻬم ً
ﻳﺗﺣﻘـــق ﻓـــﻰ ﺷـــﺄﻧﻬم ﺷـــرط اﻹﻋﺎﻟـــﺔ ﺗﺗﻛﺎﻓـــﺄ ﻣـــراﻛﻬم
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺣــق ﻓــﻰ اﻟﻣﻌــﺎش ﺑوﺻــﻔﻪ ﺣﻘًــﺎ

الرؤية التحليلية للحكم
عدم جواز أقرار معاملة تفضيلية القرار
حقھم فى المعاش من أسرة صاحب العمل
وھو ما يمثل حماية لحقوق المرأه
التأمينية اذا ما عملت لدى الزوج فى
منشئته الخاصة فى مساواتھا بباقى
العاملين لديه فى الحصول على حقوقھا
التأمينية كاملة

دﺳﺗورﻳﺎ ﻛﻔﻠﻪ اﻟدﺳﺗور وﻛﺎن اﻟﻧص اﻟطﻌـﻳن ﻗـد أﻓـرد
ً
اﻟﻌـــﺎﻣﻠﻳن ﻣـــن ﻏﻳـــر أﺳـــرة ﺻـــﺎﺣب اﻟﻌﻣـــﻝ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠـــﺔ

ﺗﻔﺿﻳﻠﻳﺔ ﻗواﻣﻬﺎ أﺣﻘﻳﺗﻬم ﻓﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌـﺎش
اﻟﻣﺳــﺗﺣق ﻟﻬــم ﻋــن ﻛﺎﻣــﻝ ﻣــدة اﺷــﺗراﻛﻬم ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻛــون
ﺑــذﻟك ﻗــد ﺧــﺎﻟف ﻣﺑــدأ اﻟﻣﺳــﺎواة ﺑــﻳن اﻟﻣـواطﻧﻳن أﻣـــﺎم

اﻟﻘﺎﻧـــون  .اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة ) (40ﻣــن

اﻟدﺳﺗور .
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59ق ﻣﻛﺗـــــــــب

الحق فى
المسكن المالئم

ﻓﻧﻰ ﺳﻧﺔ 41

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟـﻧﻘض
دار اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة

ﺣﻳـــــث إن اﻟﺣﻛـــــم اﻟﻣطﻌـــــون ﻓﻳـــــﻪ ﺑﻌـــــد أن ﻋـــــرض
ﻟﻠﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرﻓﻰ اﻟدﻋوى ﻗد ﺧﻠص إﻟﻰ

أن اﻟطﺎﻋﻧـــﺔ ﻟـــم ﺗﻘـــدم اﻟـــدﻟﻳﻝ ﻋﻠـــﻰ ﺷـــرﻋﻳﺔ ﻣﺳـــﻛن
اﻟطﺎﻋﺔ وﻋدم أﻣﺎﻧـﺔ زوﺟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳـﻬﺎ وﻣﺎﻟﻬـﺎ وأن

الرؤية التحليلية للحكم
ضرورة قيام الدليل المادى على عدم
شرعية مسكن الطاعة وعدم اقامة الزوج
الثبات دعوى الطالق للضرر بالنسبة
للزوجة .
الحق فى المسكن المالئم للزوجة وإال
وقع حقھا فى الطالق .

اﻟﺧﻼﻓﺎت واﻟﺑﻼﻏﺎت واﻟدﻋﺎوى اﻟﻣرددة ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻗﺎﺻـرة

ﻋــن ﺣــد اﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ ﻹﺛﺑــﺎت دﻋواﻫــﺎٕ .واﻧﺗﻬــت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ
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 243ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ

أھم المبادئ القانونية
إﻟــﻰ أن ﻣــﺎ ﺗﺛﻳــرﻩ اﻟطﺎﻋﻧــﺔ ﻣــن ﺟــدﻝ ﻣوﺿــوﻋﻰ ﻓــﻰ
ﺗﻘـــدﻳر اﻟـــدﻟﻳﻝ ﻣﻣـــﺎ ﻻﻳﺟـــوز إﺛﺎرﺗـــﻪ أﻣـــﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ
)م.اﻟﻧﻘض( وﻳﻛون اﻟﻧﻌﻰ ﻓﻰ ﻏﻳر ﻣﺣﻠﻪ.

حق التنقل
والسفر
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دﺳﺗورﻳﺔ

ق

اﻟدﺳـــــــــــــــﺗورﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻳﺎ

ﺣﻳـــث إن اﻟﻣـــﺎدة  3ﻣـــن ﻗـــرار وزﻳـــر اﻟداﺧﻠﻳـــﺔ رﻗـــم
 3937ﻟﺳــﻧﺔ  1996ﻗــد ﻧظﻣــت ﻣــﻧﺢ وﺗﺟرﻳــد ﺟ ـواز
اﻟﺳﻔر وﺗﺧوﻳﻠﻪ ﺳﻠطﺔ رﻓض ﻣـﻧﺢ اﻟﺟـواز أو ﺗﺟدﻳـدﻩ
وﺳـــﺣﺑﻪ ﺑﻌـــد إﻋطﺎﺋـــﻪ ،إﻧﻣـــﺎ ﻳـــﺗﻣﺣض ﻋـــن ﺗﻧﺻـــﻝ

الرؤية التحليلية للحكم
ترتب على ھذا الحكم إزالة عائق أمام
تمتع المرأه بحقھا فى حمل جواز السفر
والتمكن من مغادره البالد أو الرجوع
أليھا بأعتبارھا عنوان لحريه التنقل وذلك
برفع السلطة المخولة لوزير الداخلية فى
رفض منح جواز السفر أو تجديده أو
سحبة بعد إصداره .

اﻟﻣﺷـــرع ﻣـــن وﺿـــﻊ اﻷﺳـــس اﻟﺗـــﻰ ﺗـــﻧظم ﻣوﺿـــوع
ﺟــــوازات اﻟﺳــــﻔر ﻋﻠــــﻰ اﻟــــرﻏم ﻣــــن ﻛوﻧﻬــــﺎ اﻟوﺳــــﻳﻠﺔ

اﻟوﺣﻳــدة ﻟﺗﻣﻛــﻳن اﻟﻣ ـواطن ﻣــن ﻣﻐــﺎدرة ﺑﻠــدﻩ واﻟرﺟــوع
إﻟﻳﻪ وارﺗﺑﺎط ذﻟك ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﻳﻛﻔﻠﻬـﺎ اﻟدﺳـﺗور ﻓـﻰ
اﻟﻣــــواد  52 ،51 ،50 ،41وﻣــــن ﺛــــم ﻓــــﺈن ﻣﺳــــﻠك

اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻳﻛون ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠدﺳﺗور.

وﺣﻳث إن اﻟﻣﺎدة ) (3ﻣن ﻗرار وزﻳر اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎر
إﻟﻳـــﻪ أﻋـــﻼﻩ ﻗـــد ﻧظﻣـــت ﻣـــﻧﺢ وﺗﺟدﻳـــد ﺟـــواز اﻟﺳـــﻔر
ﻟﻠزوﺟﺔ ﻣﺣددة اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ﺑﻣﺎ ﻳﺟﻳز إﻟﻐﺎء
اﻟﻣواﻓﻘــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﺻــدور اﻟﺟــواز أو ﺗﺟدﻳــدﻩ.

وﻛﺎن وزﻳر اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻳﺳﺗﻧد إﻟـﻰ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻣﺧوﻟـﺔ ﻟـﻪ
ﺑﺎﻟﻣﺎدﺗﻳن  11 ، 8اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﻣـﺎ ﻓـﺈن اﻟﻘﺿـﺎء ﺑﻌـدم
دﺳﺗورﻳﺗﻬﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﻟزوﻣﺎ ﺳﻘوط اﻟﻣـﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ

ﻣن ذﻟك اﻟﻘرار.
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اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ

ﺣﻳـــث إن اﻟﻣـــدﻋﻳﻳن ﻗـــد أﻗﻣـــن اﻟـــدﻋوى رﻗـــم 2064

20ق
دﺳﺗورﻳﺔ

اﻟدﺳـــــــــــــــﺗورﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻳﺎ

ﻟﺳــــــﻧﺔ  1997ﻋﻣــــــﺎﻝ أﻣــــــﺎم ﻣﺣﻛﻣــــــﺔ اﻹﺳــــــﻛﻧدرﻳﺔ
اﻻﺑﺗداﺋﻳـــــﺔ ﺿـــــد اﻟﻣـــــدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﻣـــــﺎ ﺑطﻠـــــب اﻟﺣﻛـــــم

ﺑﺈﻟزاﻣﻬﻣـــــﺎ ﺑﺗﺳـــــﻠﻳﻣﻬن أرﺿـــــﺎً زراﻋﻳـــــﺔ ﻣﺳـــــﺎوﻳﺔ -

الرؤية التحليلية للحكم
قرر الحكم مبدأ المساواه بين الرجل
والمرأه فى تملك حيازه االرض دون
تميز على أساس الجنس – وھو بذلك
قد عزز حقوق المرأه المتساويه فى
إطار الملكية لالرض

ﻣﺳﺎﺣﺔ وﺳـﻌ ارً -ﻟﺣﺻـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن ﻣـن اﻟرﺟـﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑـﻝ
ﺗرﻛﻬن ﻟوظﺎﺋﻔﻬن ...ﺣﻳث إن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﺑﻧـد

)ب( ﻣــن اﻟﻣــﺎدة اﻷوﻟــﻰ م ﻗـرار ﻧﺎﺋــب رﺋــﻳس اﻟــوزراء
ووزﻳــر اﻟزراﻋــﺔ رﻗــم  324ﻟﺳــﻧﺔ  1991ﻗــد ﻗﺻــرت
ﺗﻣﻠﻳﻛﻬن ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ  %50ﻣن اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺗﻰ
ﺗﺣﺻـــﻝ ﻋﻠﻳﻬـــﺎ اﻟرﺟـــﺎﻝ ...وﺣﻳـــث أن اﻟدﺳـــﺗور ﻓـــﻰ

ﻣﺎدﺗﻳــﻪ اﻟﺣﺎدﻳــﺔ ﻋﺷــرة واﻷرﺑﻌــون ﺳــﺎوى ﺑــﻳن اﻟرﺟــﻝ
واﻟﻣـــرأة ﻓـــﻰ ﻣﻳـــﺎدﻳن اﻟﺣﻳـــﺎة اﻟﺳﻳﺎﺳـــﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـــﺔ

واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ دون إﺧـﻼﻝ ﺑﺄﺣﻛـﺎم اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ
ﻛﻣـــﺎ ﺣظـــر ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻣﻳﻳـــز ﺑـــﻳن اﻟرﺟـــﻝ واﻟﻣـــرأة ﻓـــﻰ
ﺣﻘوﻗﻬم وﺣرﻳﺎﺗﻬم.

وﻋﻠﻳــــﻪ :ﻓــــﺈن اﻟــــﻧص اﻟﻣطﻌــــون ﻓﻳــــﻪ وﻓــــﻰ ﺣــــدود

اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋوى اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻳﻛــون ﻣﺧﺎﻟﻔـﺎً ﻷﺣﻛــﺎم

اﻟﻣواد  34 ، 32 ، 11 ، 8 ، 7ﻣن اﻟدﺳﺗور.
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اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ

ﺣﻳث إن اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة  11ﻣﻛر ارً ﺛﺎﻧﻳﺎ ﻣن

24

ق

دﺳﺗورﻳﺔ

حق المساواه
أمام القانون

اﻟدﺳـــــــــــــــﺗورﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻳﺎ

اﻟرﺳــــوم ﺑﻘــــﺎﻧون رﻗــــم  25ﻟﺳــــﻧﺔ  1929اﻟﻣﺿــــﺎﻓﺔ
ﺑﺎﻟﻘــــﺎﻧون  100ﻟﺳــــﻧﺔ  1985اﻟﻣطﻌــــون ﻓﻳﻬــــﺎ ﻗــــد

ﺻﺎﻏت ﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ اﺋﺗﻠﻔت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺷراﺋﻊ اﻟﺳﻣﺎوﻳﺔ
الرؤية التحليلية للحكم
توحيد القعدة القانونية المطبقة على النساء
فى مصر دون تميز على أساس أختالف
الديانة فيما يتصل بواجب الطاعة للزوج
واالثار المترتبة عليھا .
تعزيزا لمبدأ المساواه أمام القانون
للمواطنات دون تمييز على أساس الدين

وﻫﻣـــﺎ اﻟﺗـــزام اﻟزوﺟـــﺔ ﺑطﺎﻋـــﺔ زوﺟﻬـــﺎ ﻣﻘﺎﺑـــﻝ اﻟﺗزاﻣـــﻪ
ﺑﺎﻹﻧﻔــﺎق ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﺈن ﻧﻛﺻــت أوﻗﻔــت ﻧﻔﻘﺗﻬــﺎ وﻫــو ﻣــﺎ

ﻳﻧﺳــــﺣب ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﺻــــرﻳﻳن ﺟﻣﻳﻌــــﺎً ﻋﻠــــﻰ اﺧــــﺗﻼف

ﺷ ـراﺋﻌﻬم ﻛﻣــﺎ ﺗﺿــﻣﻧت إﺟ ـراءات ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﻧوﻋﻳــﺔ ﻣــن
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت أﻳﺎً ﻛﺎﻧت ﻋﻘﻳدة أطراﻓﻬﺎ ﻓﻠـم ﺗﺣﻣـﻝ ﻣﻣـﺎﻷة
ﻹﺣدى اﻟﻌﻘﺎﺋد أو ﺗﺣﺎﻣﻼً ﻋﻠﻰ ﻏﻳرﻫﺎ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ﺗﻧﺗﻔـﻰ

ﻋﻧﻬﻣـــﺎ ﻗﺎﻟـــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـــﺔ أﺣﻛـــﺎم اﻟﻣـــﺎدﺗﻳن  46 ، 2ﻣـــن
اﻟدﺳﺗور .وﺣﻳث إن اﻟﻧﺻﻳن اﻟﻣﺎر ذﻛرﻫﻣـﺎ اﻟﻣطﻌـون

ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ﻻ ﻳﻧﺎﻗﺿﺎن أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور ﻣن أوﺟﻪ أﺧرى.
58
الضرورة
االجتماعية
لتوثيق عقود
الزواج

 45ﻟﺳــــﻧﺔ 28
ق دﺳﺗورﻳﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ
اﻟدﺳـــــــــــــــﺗورﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻳﺎ

الرؤية التحليلية للحكم
تأكيد الحكم لمبدأ توثيق عقود الزواج
باعتباره ضرورة أجتماعية لتأمين الزواج
وحفظ الحقوق وعدم أعتبار ذلك مخالفا
لمبدأ الحرية الشخصية أو الشريعة
االسالمية بأعتبار خلوھا من نص يحول
دون ذلك وفى ھذا حماية لحق المرأة فى
حماية أثار عقد الزواج الموثق وعدم
قبول أى إدعاء عليھا ال يقوم على التوثيق
لعقود الزواج مما يحد من اللجوء للزواج
العرفى واًثاره السلبية على حقوق المرأه
ومواجه محاوالت بعض الجماعات
الدينية المتطرفة فرض ما يسمى بالزواج
الشرعى فى مواجھه الزواج القانونى
الموثق الن المرأه ھى الضحية االولى له

ﺣﻳـــث إن اﻟﻣدﻋﻳـــﺔ ﺗﻧﻌـــﻰ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻔﻘـــرة اﻟﺛﺎﻧﻳـــﺔ ﻣـــن
اﻟﻣــﺎدة ) (17ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون  1ﻟﺳــﻧﺔ " 2000وﻻ ﺗﻘﺑــﻝ

ﻋﻧـد اﻟــدﻋﺎوى اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋــن ﻋﻘـد اﻟــزواج ﻓـﻰ اﻟوﻗــﺎﺋﻊ
اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ أوﻝ أﻏﺳطس ﻟﺳﻧﺔ  1931ﻣﺎ ﻟـم ﻳﻛـن
اﻟزواج ﺛﺎﺑﺗﺎ ﺑوﺛﻳﻘﺔ رﺳﻣﻳﺔ وﺗﻘﺑﻝ دﻋـوى اﻟﺗطﻠﻳـق أو

اﻟﻔﺳﺦ دون ﻏﻳرﻫﺎ إذا ﻛﺎن اﻟزاج ﺛﺎﺑﺗﺎً ﺑﺄﻳﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ.

وﺣﻳـــث ﺗﻧﻌـــﻰ اﻟﻣدﻋﻳـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﻧص اﻟﻣطﻌـــون ﻓﻳـــﻪ

ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻹﻫدارﻩ ﻣﺑدأ اﻟﺣرﻳﺔ.

ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك وﻛﺎن اﻟزواج ﺷرﻋﺎً ٕوان ﻛﺎن ﻫو ﻣﺳﺗﻘر
اﻷﻧﻔــس وﻗﺎﻋــدة أﻣﻧﻬــﺎ وﺳــﻛﻧﻬﺎ ﻓﻠــﻳس اﻟــزواج ﺷــرﻋﺎً

إﻻ ﻋﻘــداً ﻗوﻟﻳــﺎ ﻳــﺗم ﻟﻣــن ﻫــو أﻫــﻝ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗــد ﺑﻣﺟــرد أن
59
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 6ﻟﺳـــــــــﻧﺔ 20

اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ

أھم المبادئ القانونية
ﻳﺗﺑــﺎدﻝ اﻟطرﻓــﺎن اﻟﺗﻌﺑﻳــر ﻋــن إرادﺗــﻳن ﻣﺗطــﺎﺑﻘﺗﻳن ﻓــﻰ
ﻣﺣﻝ اﻟﻌﻘد.
وﻳﺷﺗرط أن ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻌﻼﻧﻳـﺔ ﻓﻳـﻪ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺷـﺎﻫدﻳن

ﺗﺗواﻓر ﻟﻬﻣﺎ اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﺑﻠوغ واﻟﻌﻘﻝ.

وﻗــد دﻟــت اﻟﺣ ـوادث ﻋﻠــﻰ أن ﻋﻘــد اﻟــزواج ﻓــﻰ ﺣﺎﺟــﺔ
إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎط ﻓﻰ أﻣرﻩ ﻟﻣـﺎ ﻛـﺎن ذﻟـك وﻛﺎﻧـت اﻟﺷـرﻳﻌﺔ

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻗـد ﺧﻠـت ﻣـن ﻧـص ﻳﺣـوﻝ ﺑـﻳن وﻟـﻰ اﻷﻣـر
واﺷـــﺗراط إﺛﺑـــﺎت اﻟـــزواج ﻋﻧـــد اﻹﻧﻛﺎرﺑوﺛﻳﻘـــﺔ ﺷـــرﻋﻳﺔ
رﺳـــﻣﻳﺔ ﻓـــﻰ اﻟوﻗـــﺎﺋﻊ اﻟﻼﺣﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أوﻝ أﻏﺳـــطس

 1931ﻓﺈن ﻗﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻫـذا اﻟـﻧص ﻟﻠﺷـرﻳﻌﺔ اﻟﻐـراء
أو إﺧﻼﻟـــﻪ ﺑﻣﺑـــدأ اﻟﺣرﻳـــﺔ اﻟﺷﺧﺻـــﻳﺔ ..ﻳﻛـــون ﻋﻠـــﻰ
59
المساواه أمام
القانون فى عقد
االيجار
لألماكن

ق دﺳﺗورﻳﺔ

اﻟدﺳـــــــــــــــﺗورﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻳﺎ

الرؤية التحليلية للحكم
قرر الحكم مبدأ المساواه أمام القانون بين
الزوجة المصرية والزوجة غير المصرية
فى أستمرار عقد االيجار المبرم مع
زوجھا وأمتداد العقد لھا حفاظا ً على كيان
االسرة وتماسكھا وعدم دستورية التفرقة
بين المصرية وغير المصرية طالما
تزوجت من مصرى وأقامت معة بمصر.

ﻏﻳر أﺳﺎﺳﻰ ﺧﻠﻳﻘﺎً ﺑﺎﻟرﻓض.

اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ اﻟﻣطروﺣـﺔ "ﻣـدى دﺳـﺗورﻳﺔ اﻟﻔﻘـرة
اﻟراﺑﻌــــﺔ ﻣــــن اﻟﻣــــﺎدة  17ﻣــــن اﻟﻘــــﺎﻧون  136ﻟﺳــــﻧﺔ
 1981ﻓﻰ ﺷﺄن ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺄﺟﻳر وﺑﻳـﻊ
اﻷﻣﺎﻛن وﺗﻧظﻳم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻳﻣـﺎ
ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻗﺻر اﺳﺗﻣرار ﻋﻘد اﻹﻳﺟﺎر ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟـﺔ
اﻟﻣﺻــرﻳﺔ وأوﻻدﻫــﺎ ﻣــن زوﺟﻬــﺎ اﻟﻣﺻــرى ﻋﻧــد إﻧﺗﻬــﺎء
ﻋﻘــــد إﻗﺎﻣﺗــــﻪ ﺑــــﺎﻟﺑﻼد ﻓﻌــــﻼً أو ﺣﻛﻣــــﺎً دون اﻟــــزوج
اﻟﻣﺻــــــرى وأوﻻدﻩ ﻣــــــن زوﺟﺗــــــﻪ اﻟﻣﺳــــــﺗﺄﺟرة ﻏﻳــــــر
اﻟﻣﺻرﻳﺔ.
وﺣﻳـــث إن ﻫـــذا اﻟﺗﻣﻳﻳـــز ﻳﺗﺻـــﺎدم ﺑﺷـــﻘﻳﻪ ﻣـــﻊ ﻧـــص
اﻟﻣــﺎدة  40ﻣــن اﻟدﺳــﺗور ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن اﻧطواﺋــﻪ ﻋﻠــﻰ
ﺗﻬدﻳـــد ﻟﻛﻳـــﺎن اﻷﺳـــرة اﻟﻣﺻـــرﻳﺔ وﺗﻣﺎﺳـــﻛﻬﺎ وﻫـــو ﻣـــﺎ
ﻳﺗﻧــــــﺎﻗض وأﺣﻛــــــﺎم اﻟﻣــــــواد  12 ،11 ،10 ،9ﻣــــــن
اﻟدﺳﺗور وﻋﻠﻳﻪ ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ ﺑﻌـد دﺳـﺗورﻳﺔ ﻧـص
اﻟﻔﻘـــرة اﻟراﺑﻌـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣـــﺎدة ) (17ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون 136
ﻟﺳــــﻧﺔ  1981ﻓــــﻰ ﺷــــﺄن ﺑﻌــــض اﻷﺣﻛــــﺎم اﻟﺧﺎﺻــــﺔ
ﺑﺗــﺄﺟﻳر وﺑﻳــﻊ اﻷﻣــﺎﻛن وﺗﻧظــﻳم اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن اﻟﻣــؤﺟر
60
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 125ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــــﺔ

27
التخيير فى
أمتداد سن
الحضانة ليس
خروجا على
أحكام الشريعة
االسالمية

دﺳﺗورﻳﺔ

ق

اﻟدﺳـــــــــــــــﺗورﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻳﺎ

أھم المبادئ القانونية
واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر.

اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة
) (20ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون  25ﻟﺳـﻧﺔ  1921اﻟﻣﻌـدﻝ
ﺑﺎﻟﻘــﺎﻧون  4ﻟﺳــﻧﺔ  2005ﺣﻳــث ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ "ﻳﻧﺗﻬــﻰ

ﺣق ﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟﻧﺳـﺎء ﺑﺑﻠـوغ اﻟﺻـﻐﻳرة أو اﻟﺻـﻐﻳر ﺳـن
 15ﺳـــﻧﺔ وﻳﺧﻳـــر اﻟﻘﺎﺿـــﻰ اﻟﺻـــﻐﻳر ﺑﺎﻟﺑﻘـــﺎء ﻓـــﻰ ﻳـــد
اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ دون أﺟر ﺣﺿـﺎﻧﺔ ﺣﺗـﻰ ﻳﺑﻠـﻎ اﻟﺻـﻐﻳر ﺳـن

الرؤية التحليلية للحكم
قرر الحكم أن مبدأ تخيير الصغيره أو
الصغير بعد سن  15سنه بالبقاء فى يد
االم الحاضنة دون أجر حضانة حتى يبلغ
سن الرشد والبنت حتى تتزوج اليعد
خروجا على أحكام الشريعة االسالمية
وأعتبره من المسائل االجتھادية وليس
تميزا تحكميا لصالح النساء باعتبار
أختالف أرى الفقھاء فى ذلك .

اﻟرﺷد وﺣﺗﻰ
ﺗﺗزوج اﻟﺻﻐﻳرة.

وﺣﻳث إن اﻟﻣدﻋﻰ ﻳﻧﻌﻰ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻧص ﻣﺧﺎﻟﻔﺗـﻪ أﺣﻛـﺎم
اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻻﺳــﻼﻣﻳﺔ أو ﺑــﺎﻟﻎ ﻓــﻰ ﺗــدﻟﻳﻝ اﻟﺻــﻐﻳر دون
ﻧظــر إﻟــﻰ ﻣﺻــﻠﺣﺗﻪ ﻣﺳــﻘطﺎً ﺣــق اﻵﺑــﺎء ﻓــﻰ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ

ﺳﻠطﺎﻧﻬم ووﻻﻳﺗﻬم ﻋﻠﻳﻪ وﻣﻧﺎﻓﻳﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﺣﻳث
اﺳﺗﺑﻌد اﻟرﺟﻝ ﺑﺻورة ﺗﺣﻛﻣﻳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺳﺎء.
وﺣﻳث إن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻـﻐﻳر ﻣـن اﻟﻣﺳـﺎﺋﻝ اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳـﺔ

اﻟﺗــﻰ ﺗﺑــﺎﻳن اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﻓــﻰ آراﺋﻬــم ﺣوﻟﻬــﺎ ﻓﻳﺗﻌــﻳن أن ﻻ
ﻳﻛون ﺳن اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻣﻌﻳن وﻣﺣدد ﺑﻘﺎﻋدة ﺟﺎﻣدة.
وﺣﻳث إن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ ﻟم ﻳﺧﺎﻟف ﺣﻛﻣـﺎً آﺧـر

ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور ﻛﺎن اﻟﻘرار ﻫو رﻓض اﻟدﻋوى.

61

النتائج باألرقام
ﺟدوﻝ رﻗم 1
ﺗوزع اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺣﺳب ﺗﺎرﻳﺦ ﺻدورﻫﺎ
ّ
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ

اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ

ﻋدد اﻷﺣﻛﺎم

ﻣن اﻟﻌﺎم  1990إﻟﻰ اﻟﻌﺎم 2000

19

ﻣن اﻟﻌﺎم  2001إﻟﻰ اﻟﻌﺎم 2010

41

%68.33

اﻟﻣﺟﻣوع

60

%100

%31.67

)ﻳﻠﻲ اﻟﺟدوﻝ ﺗﺣﻠﻳ ٌﻝ ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وﺗﻌﻠﻳق اﻟﺧﺑﻳرة ﻋﻠﻳﻬﺎ(

ﻳﺑدوا واﺿﺣﺎ ﻣن أرﻗﺎم اﻟﺟدوﻝ ﺗﻧﺎﻣﻰ اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻣﺿﻳﺋﺔ ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣرأﻩ اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن

اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺣﻳث ﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌدد وزاد ﻋن اﻟﺿﻌف ﻓﻰ اﻟﻣدة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻣن 19
اﻟﻰ 40ﺣﻛم .

ﺟدوﻝ رﻗم 2
ﺗوزع اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺣﺳب اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ
ّ

اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ

ﻋدد اﻷﺣﻛﺎم

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ

اﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗوري

15

%25

اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي

6

%10

اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري

13

%21.67

ﻗﺿﺎء اﻷﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ

26

%43.33

اﻟﻣﺟﻣوع

60

%100

)ﻳﻠﻲ اﻟﺟدوﻝ ﺗﺣﻠﻳ ٌﻝ ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وﺗﻌﻠﻳق اﻟﺧﺑﻳرة ﻋﻠﻳﻬﺎ(

ﻳﺑدوا واﺿﺣﺎ ﻣن ﺗﺣﻠﻳﻝ أرﻗﺎم اﻟﺟدوﻝ دور اﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗورى واﻟﻘﺿﺎء اﻻدارى ﻓﻰ ﺗﺄﻛﻳد اﻟﺣﻘوق
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ – ﻛﻣﺎ ﻳﺑدو دور ﻗﺿﺎء اﻻﺣواﻝ

62

اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺑﺄﻋﺗﺑﺎرة اﻟرﻗم اﻻﻛﺑر ) 26 (1ﺣﻛم ﻓﻰ ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻣن اﻟﻣﻧظور
اﻟﺷﺧﺻﻰ ﻓﻰ أطﺎر اﻻﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ

ﺟدوﻝ رﻗم 3

ﺗوزع اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ
ّ
درﺟﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ

ﻋدد اﻷﺣﻛﺎم
12

ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف

24

%40

ﻣﺣﺎﻛم اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ

24

%40

اﻟﻣﺟﻣوع

60

%100

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ
%20

)ﻳﻠﻲ اﻟﺟدوﻝ ﺗﺣﻠﻳ ٌﻝ ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وﺗﻌﻠﻳق اﻟﺧﺑﻳرة ﻋﻠﻳﻬﺎ(

ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺗﻘﺎرب أرﻗﺎم اﻟﺟدوﻝ أﺳﺗﺧدام اﻟﻣرأة ﻟﺣﻘﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻛس
أﺻرار ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق وﻋدم اﻻﺳﺗﺳﻼم ﻻﺣﻛﺎم درﺟﺎت اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ اﻟدﻧﻳﺎ )اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ
أو اﻟﺟزﺋﻳﺔ أو دواﺋر اﻟﻘﺿﺎء اﻻدارى واﻟدواﺋر اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻳﺔ ( ﻣﻊ وﺟود أﺣﻛﺎم ﻣﻧﺻﻔﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻓﻰ ﻫذﻩ
اﻟدرﺟﺎت أﻳﺿﺎ .

ﺟدوﻝ رﻗم 4
ﺗوزع اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺣﺳب ﻣوﺿوﻋﻬﺎ
ّ

ﻣوﺿوع اﻟﺣﻛم
أﺣواﻝ ﺷﺧﺻﻳﺔ

ﻋدد اﻷﺣﻛﺎم
25

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ
%41.67

ﺣﻘوق ﻣدﻧﻳﺔ

8

%13.33

ﺣﻘوق اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ

2

%3.33

ﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

11

%18.33

ﺣﻘوق ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ

7

%11.67

ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى

7

%11.67

اﻟﻣﺟﻣوع

60

%100

)ﻳﻠﻲ اﻟﺟدوﻝ ﺗﺣﻠﻳ ٌﻝ ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وﺗﻌﻠﻳق اﻟﺧﺑﻳرة ﻋﻠﻳﻬﺎ(

ﺗﻌﻛس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدوﻝ أﺗﺳﺎع اﻻﺣﻛﺎم ﻓﻰ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻻﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺣﻘوق

)25ﺣﻛم ﺑﻧﺳﺑﺔ  (%31.67ﻳﻠﻳﻬﺎ اﻟﺣﻘوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺗراﺟﻊ اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎُ وﻫو
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ﻣﺎ ﻳﻌﻛس اوﻟوﻳﺎت اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﻟدى اﻟﻣرأة اﻟﻣﺻرﻳﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ وﻋﻳﻬﺎ ﺑﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ .
ﺟدوﻝ رﻗم 5

ﺗوزع اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺣﺳب ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻧﺷورة أو ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة
ّ
ﻋدد اﻷﺣﻛﺎم

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ

أﺣﻛﺎم ﻣﻧﺷورة /ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة
أﺣﻛﺎم ﻣﻧﺷورة

59

%98.33

أﺣﻛﺎم ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة

1

%1.67

اﻟﻣﺟﻣوع

60

%100

)ﻳﻠﻲ اﻟﺟدوﻝ ﺗﺣﻠﻳ ٌﻝ ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وﺗﻌﻠﻳق اﻟﺧﺑﻳرة ﻋﻠﻳﻬﺎ(

ﺗﻣﺛﻝ اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧﺷورة ﻧﺳﺑﺔ  %98.33ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻻﺣﻛﺎم ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻘﺗﺻر ﻋدم اﻟﻧﺷر
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ وﻋددﻫﺎ ﻗﻠﻳﻝ وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻛس وﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﻌﻠم اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺎ ورد ﺑﻬذﻩ اﻻﺣﻛﺎم ﻣن

ﻣﺑﺎدئ وﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ أﻧﺗﺷﺎر اﻟوﻋﻰ ﺑﻬﺎ ﻟدى اﻟﻘﺿﺎﻩ واﻟرأى اﻟﻌﺎم ودواﺋر ﺗﻌﻠﻳم اﻟﻘﺎﻧون .
ﺟدوﻝ رﻗم 6
ﺗوزع اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺣﺳب ﺟﻧﺳﻳﺔ اﻟﻣرأة
اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟدﻋوى
ّ
ّ
اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟدﻋوى
ﺟﻧﺳﻳﺔ اﻟﻣرأة
ّ

ﻋدد اﻷﺣﻛﺎم

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ

ﻣﺻرﻳﺔ

57

%95

ﻏﻳر ﻣﺻرﻳﺔ

3

%5

اﻟﻣﺟﻣوع

60

%100

)ﻳﻠﻲ اﻟﺟدوﻝ ﺗﺣﻠﻳ ٌﻝ ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وﺗﻌﻠﻳق اﻟﺧﺑﻳرة ﻋﻠﻳﻬﺎ(

ﻳﺑدوا ﺟﻠﻳﺎ ﻣن ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدوﻝ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻰ ﺗﺧص اﻟﻣرأة اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻓﻰ إطﺎر
ﻣدة اﻟﺑﺣث ) 57ﺣﻛم ﺑﻧﺳﺑﺔ  (%95ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺗراﺟﻊ اﻷرﻗﺎم ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﺑﺣق اﻟﻣرأة
ﻏﻳر اﻟﻣﺻرﻳﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻛس أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟوطﻧﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ
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وأرﺗﺑﺎطﺔ اﻟوﺛﻳق ﺑﺳﻌﻳﻬﺎ ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻰ أطﺎر ﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﻣﺳﺎواة
أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون وﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور واﻟذى ﻳﻘﺗرن ﺑﺣﻣﻝ اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ .
ﺟدوﻝ رﻗم 7
اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟدﻋوى
ﺗوزع اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣرأة
ّ
ّ
ﻋدد اﻷﺣﻛﺎم

اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟدﻋوى
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣرأة
ّ

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ

ﻋزﺑﺎء
ﻣﺗزوﺟﺔ

34

%56.66

ﻣﺗزوﺟﺔ أم

3

%5

ﻣطﻠﻘﺔ

4

%6.67

أرﻣﻠﺔ

1

%1.67

ﻏﻳر ذﻟك

2

%3.33

ﻏﻳر ﻣﺣدد

16

%26.67

اﻟﻣﺟﻣوع

60

%100

)ﻳﻠﻲ اﻟﺟدوﻝ ﺗﺣﻠﻳ ٌﻝ ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وﺗﻌﻠﻳق اﻟﺧﺑﻳرة ﻋﻠﻳﻬﺎ(

ﺗﺷﻳر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدوﻝ اﻟﻰ أﺗﺳﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣرأة اﻟزوﺟﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺻﻝ اﻟﻰ

) (%56.66ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻻﺣﻛﺎم وﻫﻰ ﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻧﺻف ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻧﻰ أن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺎﺑﻝ

اﻟﻣرأة اﻟزوﺟﺔ ﻓﻰ اُداء واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌددة ﺗﻛون اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم –
وﻳﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺗزوﺟﺔ اﻷم  ,وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻛس ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣرأة ﻓﻰ إطﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﻳﺔ واﻷﻣوﻣﺔ ﻓﻰ

اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬﺎ أﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺣﺎﻻت وﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌدﻝ واﻻﻧﺻﺎف
اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ.

ﺟدوﻝ رﻗم 8
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اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟدﻋوى
ﺗوزع اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺣﺳب اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣرأة
ّ
ّ
ﻋدد اﻷﺣﻛﺎم

اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟدﻋوى
اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻠﻣرأة
ّ

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ

ﻣﻬﻧﺔ ﺣرة
ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﺟر

1

%1.67

ﻣوظﻔﺔ

7

%11.66

رّﺑﺔ أﺳرة

1

%1.67

ﻏﺑر ذﻟك

51

%85

ﻏﻳر ﻣﺣدد
اﻟﻣﺟﻣوع

60

%100

)ﻳﻠﻲ اﻟﺟدوﻝ ﺗﺣﻠﻳ ٌﻝ ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وﺗﻌﻠﻳق اﻟﺧﺑﻳرة ﻋﻠﻳﻬﺎ(

ﻟﻛون اﻟﻌدد اﻟﻐﺎﻟب ﻏﻳر ﻣﺣدد ﺣﺎﻟﺗﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣﻬﻧﺔ ﻓﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺻﻝ  51ﺣﻛم ﺑﻧﺳﺑﺔ
 %85ﻓﻣن اﻟﺻﻌب اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻻرﻗﺎم اﻟواردة ﺑﺎﻟﺟدوﻝ ﻟﺗﺣدﻳد ﻧﺗﺎﺋﺞ دﻗﻳﻘﺔ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺑدو أﺗﺳﺎع

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻣوظﻔﺔ ) (%11.66ﻓﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ
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ﺟدوﻝ رﻗم 9
ﺗوزع اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺣﺳب اﻟﻧﺻوص أو اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدت إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ّ
اﻟﻧﺻوص أو اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدت إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻧص دﺳﺗوري

ﻋدد اﻷﺣﻛﺎم

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ

15

%9.14

ﻗواﻋد وﻣﺑﺎدئ دوﻟﻳﺔ
ﺗﺷرﻳﻊ ﻋﺎدي)ﻗواﻧﻳن ،أﻧظﻣﺔ(...،

44

%26.83

أﺳﺎﻧﻳد ﺷرﻋﻳﺔ أو ﻓﻘﻬﻳﺔ

50

%30.49

اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون

51

%31.10

ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌدﻝ واﻹﻧﺻﺎف

4

%2.44

164

%100

اﻟﻣﺟﻣوع
)ﻳﻠﻲ اﻟﺟدوﻝ ﺗﺣﻠﻳ ٌﻝ ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وﺗﻌﻠﻳق اﻟﺧﺑﻳرة ﻋﻠﻳﻬﺎ(

ﺗﻌﻛس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻰ ﺗوﺻﻝ اﻟﻣرأة ﻟﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻋﺑر
اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ) 44ﺣﻛم ﺑﻧﺳﺑﺔ  (%26.83ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻛس اﻟﻧﺳﺑﺔ أﺳﺗﻧﺎداً ﻻراء ﺷرﻋﻳﺔ وﻓﻘﻬﻳﺔ ﻟﻌدد 50

ﺣﻛم ﺑﻧﺳﺑﺔ  %30.49ﻳﻠﻳﻬﺎ اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻰ ظﻝ ﻏﻳﺎب واﺿﺢ ﻟﻼﺳﺗﻧﺎد اﻟﻰ
ﻗواﻋد وﻣﺑﺎدئ دوﻟﻳﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻛس اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ اﻟﻣﺻر واﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻰ ﺑﻧﺎء
ﻋﻘﻳدﺗﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﻧظورة أﻣﺎﻣﺔ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺑﻧﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ واﻟﺛﻘﺎﻓﻰ ﻟﻪ  ,وأﻋﺗﻘد أن اﻻﻣر
ﻳﺳﺗﺣق أن ﻳراﺟﻊ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗدرﻳب اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎﻩ ﻛﻣﺎ ﻳﺿﻣن أﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ

اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻰ أﻧﺿﻣت اﻟﻳﻬﺎ ﻣﺻر ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﺻد اًر ﻟﺑﻧﺎء ﻋﻘﻳدﻩ
اﻟﻘﺎﺿﻰ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن وﺣﻘوق اﻟﻣرأة وﻫو أﻣر ﺑﺎﻟﻎ اﻻﻫﻣﻳﺔ ً.
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ﺟدوﻝ رﻗم 10
ﺗوزع اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺣﺳب اﻷﺛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﺣﻛم
ّ
ﻋدد اﻷﺣﻛﺎم

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ

أرﺳﻰ اﺟﺗﻬﺎداً ﺟدﻳداً

8

%5.52

ﻛرس رأﻳﺎً ﻓﻘﻬﻳﺎً ﺟدﻳداً
ّ

6

ﻣﻌﻳﻧﺎ
ﻛرس ﻣﺑدأ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎً ّ
ّ

46

%31.72

ﻛﺎن اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ إﺻدار ﺗﺷرﻳﻊ ﺟدﻳد أو ﺗﻌدﻳﻝ أو

35

%24.14

اﻷﺛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﺣﻛم

%4.14

إﻟﻐﺎء ﻧص ﻗﺎﺋم
ﻏﻳر ذﻟك

50

%34.48

اﻟﻣﺟﻣوع

145

%100

)ﻳﻠﻲ اﻟﺟدوﻝ ﺗﺣﻠﻳ ٌﻝ ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وﺗﻌﻠﻳق اﻟﺧﺑﻳرة ﻋﻠﻳﻬﺎ(

ﺗﻌﻛــس ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺟــدوﻝ أﺛـ اًر ﺟﻳــداً ﻟﻠﻣﺑــﺎدئ اﻟﺗــﻰ ﻳﻘررﻫــﺎ اﻟﻘﺿــﺎء ﻓــﻰ أﺣﻛﺎﻣــﻪ وﺑﻳــﺎن اﻟﺛﻐـرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ

ﻓــﻰ ﺗﻐﻳﻳــر اﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﻳﺔ اﻟﻣﺻ ـرﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘــق اﻟﻌداﻟــﻪ اﻟﻧــﺎﺟزة ﻟﻠﻣ ـراﻩ اﻟﻣﺻ ـرﻳﺔ ) %35ﻣــن اﻟﻌﻳﻧــﻪ
ﺑﻧﺳ ــﺑﺔ  ( %24.14ﻛﻣ ــﺎ ﻳﺑ ــدو اﻷﻣ ــر ﻣﺣ ــدودا ﻓ ــﻰ إرﺳ ــﺎء اﻻﺟﺗﻬ ــﺎدات اﻟﺟدﻳ ــدﻩ أو ﺗﻛـ ـرﻳس اﻻَراء

اﻟﻔﻘﻬﻳﻪ )اﻟﻧﺳﺑﻪ  ( %4.14 ، %5.52ﻟﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﻌدد اﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗورﻳﻪ أﻛﺛـر ﻣﻧﻬـﺎ إرﺗﺑﺎطـﺎ ﺑﺎﻷﺣﻛـﺎم
اﻟﺻــﺎدرﻩ ﻣــن اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻟﻌﺎدﻳــﻪ وﻣﺣــﺎﻛم اﻷﺳـرﻩ واﻟﻘﺿــﺎء اﻹدارى واﻟﺗــﻰ ﻳطﺑــق ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﻘﺎﺿــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون

أﻛﺛر ﻣن إﺑداؤﻩ إﺟﺗﻬﺎدات ﻓﻘﻬﻳﻪ أو ﻗﺎﻧوﻧﻳﻪ ﺟدﻳدﻩ ﺑﺄﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ أﺣﻛـﺎم ﺷﺧﺻـﻳﻪ وﻟﻳﺳـت أﺣﻛـﺎم ﻋﻳﻧﻳـﻪ
ﻛﺎﻷﺣﻛــﺎم اﻟدﺳــﺗورﻳﻪ  ،ﻛﻣــﺎ ﻳﻼﺣــظ ﻣــن اﻟﺟــدوﻝ أن اﻟﻌــدد اﻷﻛﺑــر ﻣــن اﻻﺣﻛــﺎم ) 50ﺣﻛــم ﺑﻧﺳــﺑﻪ
 ( %34.48ﺗﻌﻛس ﺗطﺑﻳق ﻣواد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘـﺎﺋم واﻟـذى ﻳﺣﻛـم اﻟـدﻋوى ﺑﺄﻋﺗﺑـﺎرﻩ وﺳـﻳﻠﺔ ﺗﺣﻘﻳـق اﻟﻌداﻟـﺔ
ﻟﻠﻣرأﻩ وﺑﺄﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺷروﻋﻳﻪ ﻫﻰ اﻟﺗزام اﻟﻘﺎﺿﻰ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺎﻧون  ،ﻣﻣﺎ ﻳﺑرر ﺗﻔﺎوت اﻟﻧﺳـب
ﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺗﻘﻠﻳدى ﻟﻣواد اﻟﻘﺎﻧون وﻗدرة اﻟﻣرأﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدﻩ ﻣن إﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻘﺿﺎء ﺧﺎرج اﻟﺑﻧﻳﺎن

اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﻣطﺑق وﻫﻰ ﻧﺳب أﻗﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺟدوﻝ ﻣن ﻧﺳﺑﻪ اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻘﺎﻧون .
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ﺧﺘـــــﺎﻡ :

ﺑﻌــد أن ﺗﺄﻣﻠﻧــﺎ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﺳــﺎﺑق ﻟﻸﺣﻛــﺎم اﻟﻣــؤﺛرة ﻓــﻰ إﻋﻣــﺎﻝ ﺣﻘــوق اﻟﻣ ـرأة

ﻫﺎﻣ ـﺎ ﻓــﻰ إرﺳــﺎء اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ ووﺿــﻊ
اﻟﻣﺻــرﻳﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ  ،وﻛﻳــف ﻛــﺎن ﻟﻠﻘﺿــﺎء ًا
دور ً
اﻹطــﺎر اﻟدﺳــﺗورى واﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗطﺑﻳــق ﻳﻣﻛﻧﻧــﺎ اﺳــﺗﺧﻼص ﻋــدة ﺗوﺻــﻳﺎت ﻫﺎﻣــﺔ
طﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذا اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ رﻓﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻰ ﺗﻌزﻳـز
ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗرﺳم ﺧط ً

ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق وﻧﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻰ :
1ـ

ﺿرورة ﺗوﻓﻳر ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﻧﺿﺑطﺔ وﻣﻧظﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻝ ﻣوﺿـوع ﻳﺗﺻـﻝ ﺑﺣﻘـوق اﻟﻣـرأة
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ووﺿﻊ اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻋﺑر اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺻـﺎدرة ﺑﺷـﺄﻧﻪ
ﻣــن اﻟﻘﺿــﺎء اﻟدﺳــﺗورى واﻟﻌــﺎدى واﻹدارى ـ ﻟﺿــﻣﺎن ﺳــرﻋﺔ اﺳــﺗدﻋﺎءﻫﺎ أﻣــﺎم اﻟﻘﺿــﺎة
اﻟﺷﺑﺎن أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻣﻬﺎﻣﻬم اﻟوظﻳﻔﻳﺔ ﻓـﻰ إﺻـدار اﻷﺣﻛـﺎم ﺑﻣـﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬـﺎ راﻓـد أﺻـﻳﻝ
ﻓﻰ ﺗﺄﺳﻳس اﻷﺣﻛﺎم وﻛوﻧﻬﺎ ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻟﻬم ﻓﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ .

2ـ

إدراج ﻫذﻩ اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎﻝ ﺗـدرﻳس اﻟﻘـﺎﻧون ﻓـﻰ ﻛﻠﻳـﺎت اﻟﺣﻘـوق ﻟﺿـﻣﺎن
ﻧﺷــر اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻣدة ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻰ أذﻫــﺎن اﻟﻘﺿــﺎة واﻟﻣﺣــﺎﻣﻳن اﻟﻘــﺎدﻣﻳن ﺑﻣــﺎ ﻳﺳــﻬﻝ ﻟــدى
اﻷﺟﻳﺎﻝ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ وﺟود ﻫذا اﻟﻣﻛون ﺿﻣن اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﺟﻣﻌﻰ ﻟﻬم .

3ـ

ﺗزوﻳــد اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﻣدﻧﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎﻝ ﺣﻘــوق اﻟﻣ ـرأة وﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎن ﺑﺎﻹطــﺎر
اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻘر ﻓــﻰ أﺣﻛــﺎم اﻟﻘﺿــﺎء ﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣــرأة ﻟﻧﺷــرﻩ ﺿــﻣن
ﺑراﻣﺟﻬم ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن .

4ـ

اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗوﻳﻪ ﻣن إﺳـﻧﺎد ﻓﻘﻬـﻰ ودﺳـﺗورى وﻗـﺎﻧوﻧﻰ أﺣـد أﺳـﺎﻟﻳب اﻟـرد
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺳـﻠﻔﻳﺔ ورﺟﻌﻳـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺗﺣـﺎوﻝ أن ﺗﻧـﺎﻝ ﻣـن
ﺣﻘوق اﻟﻣرأة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﻣﻧظور دﻳﻧﻰ ﻣﺗﺷدد ورﺟﻌﻰ .

5ـ

ﺗﻘدﻳم ﻣﺎدة ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻣﻣﻧﻬﺟﺔ ﻟدارﺳـﻰ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻌﻠﻳـﺎ ﻓـﻰ اﻟﻣﺟـﺎﻝ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻰ ﻹدراﺟﻬـﺎ ﻓـﻰ
أﺑﺣﺎﺛﻬم وﺿﻣﺎن إﺷﺎرﺗﻬم إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻰ أطروﺣﺎﺗﻬم اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻣق اﻹﻳﻣﺎن ﺑﺣﻘوق اﻟﻣرأة
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣرﺟﻌﻳﺔ وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ .

6ـ

ﺗــوﻓﻳر وﻗــت اﻟﺑرﻟﻣــﺎﻧﻳﻳن ﻓــﻰ دراﺳــﺔ ﺑﻌــض اﻟﺣﻘــوق اﻟﺗــﻰ ﻗــد ﻳﺛﻳرﻫــﺎ اﻟﻣﺗﺷــددﻳن داﺧــﻝ
اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻟﻠﻧﻳﻝ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣرأة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ـ ﻓﻳﻛﻔـﻰ أن ﻳﺑـرز ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎﻝ ﻣـﺎ اﺳـﺗﻘر
ﺗطﺑﻳق ﻟﻠﺣق ﻟﺣﻣﺎﻳﺗﻪ وﺗﺣﺻﻳﻧﻪ ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت اﻟردة ﻋﻠﻳﻪ .
ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻘﺿﺎء
ً
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7ـ

اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن اﻟﺗطﺑﻳﻘــﺎت اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ ﻓــﻰ وﺿــﻊ اﻹطــﺎر اﻟدﺳــﺗورى ﻹﻋﻣــﺎﻝ ﺣﻘــوق اﻟﻣـرأة
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﺧـﻼﻝ اﻟﻘـﺎﻧون وﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻸﺣﻛـﺎم اﻟدﺳـﺗورﻳﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻧﺎوﻟـت اﻟﻌدﻳـد
ﻣــن اﻟﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣ ـرأة ﺑوﺿــﻊ اﻹطــﺎر اﻟدﺳــﺗورى ﻟﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺗطﺑﻳــق وﻫــﻰ
أﺣﻛﺎم ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ واﻷﻓراد وﻣن ﺛم ﻓﻬﻰ ذات أﻫﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ
ﺗﻌزﻳز ﺣﻘوق اﻟﻣرأة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم .

وﺧﺗﺎﻣﺎ ﻗد ﻳﻛون ﻫـذا اﻟﺑﺣـث ﻓﺎﺗﺣـﺔ ﻟﻣﺟـﺎﻝ واﺳـﻊ ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳـﺔ ﻷﺛـر
ً
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق وﺟود ﺗطﺑﻳﻘﻰ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣرأة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﻰ ﻳﻣﻛن ﻟﻬـﺎ أن ﺗﺷـﻣﻝ
ﻣراﺣــﻝ ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ أﺧــرى ﻓــﻰ اﻟﻘﺿــﺎء اﻟﻣﺻــرى واﻟﻌرﺑــﻰ ﻛــﻰ ﻳﻣﻛــن ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻓــﺗﺢ آﻓــﺎق ﺟدﻳــدة
ﻟﻠﺧﺑرة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻰ ﻣن ﻣﺣﻳطﻪ إﻟﻰ ﺧﻠﻳﺟﻪ  ،وﻫو ﻳﺷﻬد ﺗﺣوﻻت دراﻣﺎﺗﻳﻛﻳـﺔ ﻓـﻰ

واﻗﻌﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻰ واﻟذى ﺳﻳﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻝ اﻷوﺿـﺎع اﻟﻘﺎدﻣـﺔ ﻓـﻰ اﻟﺑﻧﻳـﺎن اﻟدﺳـﺗورى
واﻟﺗﺷـرﻳﻌﻰ ﻓـﻰ ﻣﺻـر ﺑﻌـد ﺛـورة  25ﻳﻧـﺎﻳر  2011ـ اﻟﺗـﻰ ﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ أن ﺗﻌﻳـد ﺻـﻳﺎﻏﺔ اﻟﺑﻧﻳـﺎن
اﻟدﺳﺗورى واﻟﺗﺷرﻳﻌﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺑﻣﺎ ﻧﻧﺗظرﻩ ﺑﺗرﻗـب ﻓـﻰ ظـﻝ واﻗـﻊ ﺳﻳﺎﺳـﻰ ﻣـﺎ زاﻝ ﺑﺣﺎﺟـﺔ ﻟﻠﺗﺑﻠـور
اﻟﻣﻠﻣوس ﻟﻘواﻩ اﻟﺣﻳﺔ ﻟﻧرى ﻫﻝ ﺳﺗﻛون اﻟﻐﻠﺑﺔ ﻓﻳﻪ ﻟﻬؤﻻء اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﻳن اﻟﺳﺎﻋﻳن ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺳﺎواة ) وﻫﻰ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣؤﺛرة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرأة وﺣﻘوﻗﻬـﺎ ( ــ أم
ﺳﺗﺳﻳطر ﺑﻌض اﻟﻘوى ذات اﻷﻓﻛﺎر اﻟرﺟﻌﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺣﻘوق اﻟﻣرأة ﻣﻣﺎ ﺳـﻳدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻣزﻳـد ﻣـن اﻟﻧﺿـﺎﻝ
ﻟﺗﺛﺑﻳــت ﺣﻘوﻗﻬــﺎ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻣــﺎ ﺗﺣﻘــق ﻣﻧﻬــﺎ وﻣـــﺎ ﺗﻧﺗظــر ﺗﺣﻘﻳﻘــﻪ  ،ورﺑﻣــﺎ ﻳﻛــون ﻓــﻰ اﻟﺳـــواﺑق
ﺳﻧدا ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻧﺿﺎﻝ .
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ً
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نموذج
جدول بيانات البطاقة الوصفية الموحدة لألحكام والقرارات القضائية
ملحوظة  /تم اعداد بطاقة وصفيه مرفقه بكل حكم تضمنه ھذا البحث
* الرقم
* التاريخ
* ) ( منشور
* ) ( غير منشور

رقم الحكم أو القرار القضائى وتاريخه
منشور أو غير منشور
نوع الحكم أو القرار القضائى
أسم المحكمة
مكان المحكمة
الرئيس واألعضاء
أطراف الدعوى ) دون ذكر أسماء(
موضوع الدعوى

* ) ( حقوق سياسية
* ) ( حقوق أقتصادية
* ) ( حقوق اجتماعية
* ) ( حقوق ثقافية
* ) ( حقوق مدنية
) ( جنسية
) ( أحوال شخصية
) ( غير ذلك
* ) ( أى حق أخر من حقوق المرأة اإلنسانية
* جنسيتھا
* حالتھا العائلية :
) ( عزباء
) ( متزوجة
) ( متزوجة أم
) ( مطلقة
) ( أرملة
) ( غير ذلك .
) ( غير محدد .
* وضعھا المھنى :
) ( مھنة حرة
) ( عاملة بأجر
) ( موظفة
) ( ربة أسرة
) ( غير ذلك
) ( غير محدد .

المرأة المعنية بالدعوى
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المسألة أو المسائل القانونية المطروحة
منطوق الحكم أو القرار القضائى
أھم الحيثيات
النصوص أو المبادئ التى استندت إليھا
المحكمة

*)
*)
*)

( نص دستورى
( قواعد ومبادئ دولية :
( تشريع عادى
) ( قوانين
) ( أنظمة
) ( غير ذلك
( أسانيد شرعية وفقھية
( المبادئ العامة للقانون
( مبادئ العدل واإلنصاف

*)
*)
*)
*)

( أرسى اجتھاداً جديداً
( كرس رأيا ً فقھيا ً جديداً
( كرس مبدأ قانونيا ً معينا
( كان الدافع إلى :
) ( إصدار تشريع جديد
) ( تعديل أو إلغاء نص قائم
( غير ذلك

*)
*)
*)
األثر القانونى والعملى للحكم أو القرار
القضائى

*)
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اﻟﻣراﺟﻊ :
 -1أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ واﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻳﺔ وﻣﺣﺎﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ .
 -2ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻧﺷور ﺑﻬﺎ أﺣﻛﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض  ,واﻻدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ  ,واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ .

 -3ﻛﺗب اﻟﻔﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺎوﻟت دراﺳﺎت ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻻﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻓﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺛﻼث
)اﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗورى  -ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ -ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ( .
 -4اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ )اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺻرﻳﺔ( واﻟﺗﻰ ﻳﻧﺷر ﻓﻳﻬﺎ اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .

ﺷﺎرك ﻓﻰ إﻋداد اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
 1ـ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ  /ﺗﺎﻣﺮ ﺭﳝﻮﻥ

ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﻳن ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ
 2ـ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ  /ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺘﺤﻰ ﳒﻴﺐ

اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﺣﺎﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ )اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري(
 3ـ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ  /ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ

رﺋﻳس ﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻷﺳـرة )ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌــﺎدي(
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