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   ـــد 44801عـــــالقضية  

 2017  ديسمب   12اترخي احلكـم:  

 

 ب ـعـم الشـ ابس     
 

 

أصدرت المحكمة االبتدائية بالكاف المنتصبة للقضاء في  ايا ا اواي ال اليةصيية بهل يتما المن قيدا      

برئاسية ال ييد دبيد الحمييد الني ل الييي اليرئية ادضي ية  2017 ي يمبر  12بصفة سرية ي م الثالثاء 

ل ة ال يد بلقاسم القاضيين ال يدين دل  بن خا م هللا اهيفاء الصريدل الممضين أسفله ابم اددا لاتب اله

 .الياب 

 

 الحكم اآلتي بيانه 

 

 .المدد  : ... نائبته اوستاذا ليلى بن ت ان 

 

 من جهة 

 

 .المددى دليما : ... نائبما اوستاذ نزار الي ق ب 

 

 من جهة األخرى 

 

ب اسطة  2016/ 05/04بمقتضى دريضة الدد ى المقداة لكتابة المحكمة االمبلغة للمددى دليه ف          

المتضمن التنبييه دليميا بالحضي ر أايام هيذ   24241ددل التنفيذ اوستاذ صالح سليم  ا ب رقيمه دد  

تي  بييا  للنظير في  اليدد ى المرف دية ضيدها ااآ 26/04/2016المحكمة بالهل ة المقرر ان قا ها ي م 

 .ا ض دما



 

 موضوع الدعوى

 

ت رض نائبة المدد  أنه تم إيقاع الطالق بين هذا اوخير ابين المطل بة بم جب اكم شةصي  ديد         

اع إسنا  اضانة اوبناء ... ل الدتمم  26/04/2011صا ر دن المحكمة االبتدائية بالكاف بتاريخ  40480

 17/10/2011الصيا ر بتياريخ  6926ضية بمقتضى القيرار ديد  اتم إقرار هذا الحكم استئنافيا صلب الق

دن احكمة االستئناف بالكاف اطلبت إسقاط الحضانة دن افارقة ان بما القترانميا بينجنب  الهن يية الي  

ب د إجراء بحث اجتماد  ايع تغريمميا لفائدتيه بةم يمائة  ينيار لقياء أت ياة احااياا ااميي المصياري  

 .القان نية دليما

 

 ءاتاإلجرا

 

انييرت  44801ابم جب ذلك رسمت القضيية بكتابية المحكمية باليدفتر الم يد لن دميا تحيت ديد         

بالهل ة المبين تاريةما باالستدداء ادند النداء دلى القضية بتليك الهل ية ابميا اضير اوسيتاذ الي قي ب  

 .اأدلن نيابته اطلب التنخير لالطالع ااضرت اوستاذا بن ت ات  اف ضت النظر

 

ابميا  28/11/2017ثم تتالى نير القضية بالهل ات الت  اقتضياها سييرها اليا  هخرهيا جل ية يي م       

اضرت اوستاذا بن درفة دن اوستاذا بن ت ات  اتم كت ااضر اوستاذ ا راف  دن اوستاذ الي ق ب  

 .اتم ك

 

ة المبين تاريةما بالطالع ابما دندها قررت المحكمة اهز القضية للمفااضة االتصريح بالحكم بالهل      

 .اب د المفااضة القان نية صرح بالحكم اآت  بيانه سندا انصا

 

 المستندات 

 

 .ايث لانت الدد ى تمدف لطلب القضاء افق اا ار  ب ريضة  د اها



 

 : اايث أ لى نائبه المدد  تنييدا لدد ا  بما يل 

 

الصا ر دن المحكمة   26/04/2011المؤرخ ف   40480ن ةة قان نية ان اكم شةص  دد   -1

 .االبتدائية بالكاف

الصا ر دن احكمة  2011/ 17/10المؤرخ ف   6926ن ةة قان نية ان الئحة اكم استئناف  دد   -2

 استئناف الكاف

 .الم تةرج ان بلدية تاجري   1977اضم   اال ا "أ.ش" دد  ... ل نة  -3

 .لتب أ اء شما ا -4

 

اايث الاظ نائب المددى دليما أ  الطالب  فع بزااج ان بته االحال أنه اين الثابيت قان نيا إذا ليا        

ذليك ادتبيار  ا تحق الحضانة أنثى فييترط أ  تك   خالية ان زاج  خي بما ايا ليم ييرى الحيالم خيالف

أ   1994جيانف   04الميؤرخ في   69523لمصلحة المحض   اقد أقرت احكمة الت قيب ف  قرارها دد 

أالى الن ياء بحضيانة الصيغير هي  أايه اضييفا أنيه اين الثابيت قن نيا في  إسينا  الحضيانة هي  اصيلحة 

اإلذ  تحضييريا المحض   فكي  للمدد  الذل أاهم دن اإلنفاق دلى أبنائيه المطالبية بحضيانتمم اطليب 

 .بإجراء بحث إجتماد  للتنلد ان اصلحة المحض نين تتمثي ف  البقاء اع االدتمم

 

اايث تم كت نائبة المدد  ب ريضة الدد ى اقدات شيما ا اكت بية اين شيقيقة ا لليه تفييد ت ميدها      

 .المطلق برداية اوبناء

 

المحض   تبقى الم يار اله هرل إلسنا   اايث ج ابا دلى ذلك الاظ نائب المددى دليما أ  اصلحة     

 .الحضانة اضيفا أ  المدد  ال يق م باإلنفاق دلى أبنائه اقدم شما ا نير

 

اايث ج با دلى ذلك الاظت نائبية الميدد  أ  القييام اليراهن يراي  أساسيا إليى امايية القصير اين      

لم يقصر تها  أبنائيه البتية طالميا ليم  ال  ااي الةارجية الت  قد تؤثر سلبا دلى اصيرهم اضيفة أ  ان بما

 .يصدر اكم بات يقض  بإ انته ان أجي إهمال ديال اتم كت بطلب إجراء البحث االجتماد 

 

االقاضيي  بييإجراء بحييث  11/10/2016اايييث أصييدرت المحكميية اكممييا التحضيييرل بهل يية ييي م      



اجتماد  ب اسطة ارلز الدفاع ااإل ااج االجتماد  بالكاف ا ل ال ض ية الما ية ااالجتماديية االنف يية 

 .للطرفين الألطفال ابيا  اوصلح انمما بالحضانة

 

إله الاظ أد ا  ارليز اليدفاع ااإل اياج االجتمياد  صيلب اايث اتنفيذا للحكم التحضيرل الميار       

تقريرهم المنمى إلى المحكمة اأنمم لم ست نى لمم االتصال بالميددى دليميا... نظيرا ل يدم ت اجيدها بمقير 

 .إقااة ا ل م

 

اايث ت ليقا دلى ذلك الاظت نائبة المدد  أ  ددم ا ارضة المطل بة إلجراء بحيث اجتمياد  ليية      

را الغاية انما ر   د ى ا للما اضيفة أ  المددى دليما اختفت اقيد دليم ا للميا إثير اهمي   س ى اناا

 .خاص أنما تقيم صحبة زاجما اوجنب  بفرن ا

 

اايث ج ابا دلى ذلك الاظ نائب المددى دليما أنه خالف دلى تقرير البحث االجتماد  فلمن بته اقر     

 .ا ل م اطلب اإلذ  بإجراء بحث تكميل 

 

 .17/01/2017اايث أذنت المحكمة بإجراء بحث اجتماد  تكميل  بهل ة      

 

اايث اتنفيذا للحكم التحضيرل الميار إليه، الاظ أد ا  ارلز اليدفاع ااإل اياج االجتمياد  صيلب      

تقريرهم المنمى إلى المحكمة أ  المددى دليما ت كن ف  انزل دصيرل دليى اجيه الكيراء اأ  اضي ما 

نس به اأ  زاجما المدد  ... يت لى ف ليا تحمي نفقيات ال ائلية االاظيين تم يك اوبنياء بالبقياء الما ل الب

لدى االدتمم فيرا  ان الصالح إبقائمم ف  اضانتما اذلك لما يت فر لمم ان ظراف اجتمادية ااا ية جيدا 

جييدا انتيائهمم لما جاء ف  تقرير النف ي  أ  اوبنياء ال يييك   اين أيية اضيطرابات ايتمت ي   بصيحة 

 .الدراسية امتازا فيرا  ان اوصلح إبقائمم لدى االدتمم أيضا

 

اايث ت ليقا دلى ذلك الاظ نائب المددى دليما أ  الم ييار الهي هرل إلسينا  الحضيانة هي  اصيلحة     

الطفي اضيفا أ  التقرير االجتماد  االنف   جياء اطابقيا لميذا الم ييار اطليب القضياء بيرفى اليدد ى 

 .ام القائم بالدد ى بن  يؤ ل لمن بته خم مائة  ينار لقاء أت اة احاااااإلز

 

اايث ت ليقا دلى ذلك الاظت نائبة المدد  أنمن بما يةيى إرتدا  أبناء  دن  ينمم الم يلمة اتقالييدهم     



 .ييةال ربية اال يزال اتم كا بطلب إسقاط اضانتمم دن االدتمم اقدات شيما ا في  بييا  الحالية االجتماد

 المحكمة

 

 : في الدعوى األصلية -1

 

ايث لانت اليدد ى تميدف إليى طليب القضياء بإسيقاط اضيانة اوبنياء دين االتيدهم الميددى دليميا      

 .اإسنا ها ل الدهم المدد 

 

ان م.أ.ش أ  اصلحة المحض   هي  الم ييار اوساسي  التي  يتةيذ   67اايث اقتضت أاكام الفصي     

 .ا نلة الحضانةالقاض  دند البت ف  

 

م.أ.ش ااا استقر دليه فقه القضاء ه  دبارا دين القييام بحفيظ  57اايث أ  الحضانة اا ب الفصي     

الصغير االت مد بما يصلحه ااقايته اما يؤذيه ايضير  اتربيتيه نف ييا ادقلييا رقيرار ت قيبي  ايدن  ديد  

 (1999جانف   26اؤرخ ف   67245

 

ش ت فر جملة ان اليراط ف  ا تحق الحضانة أبرزها اواانية االقيدرا م.أ. 58اايث اشترط الفصي     

دلى القيام بيؤا  المحض   اإذا لا  ا تحق الحضانة ذلرا فن  يك   دند  ان يحضن اين الن ياء اإ  

 .لانت ا تحقة الحضانة أنثى فن  تك   خالية ان زاج  خي بما اا لم ير الحالم خالف ذلك

 

مدد  بن  طليقة هذا اوخير قد تزاجت برجي أجنبي  فرن ي  الهن يية اهي  ايا اايث تم كت نائبة ال    

 .يح ل  ا  تنيئة اوبناء تنيئة سليمة ف  بيئة احافظة ا لمة ايؤ ل إلى ارتدا هم دن الة هبائمم

 

اايث أنه ان المبا ئ الك نية الت  أقرتميا التيياريع ال يمااية اال ضي ية هي  اريية الضيمير االتي      

الدست ر الت ن   ف  فصله ال ا س اهي  ااتيدا  لميا اقيع تضييمنه بيالم اثيق االصيك ي الداليية لرسما 

 ق ايا يملييه دلييه اقتناديه اليةصي ،المنظمة لحق ق اإلن ا  االت  ت ن  أ  يُؤان اليةص أا ي تقيد افي 

الدين اإلسالا  اتب ا لذلك فإ  إسقاط الحضانة دن المددى دليما نظرا لك نما قد تزاجت بنجنب  ال يدين ب

ال يمكن للمحكمة أ  تهارل الميدد  في  ذليك و  هيذا اواير اين الم يائي المت لقية بيالحق ق االحرييات 

اوساسية لألفرا ، هذا فضال دن أ  اثي هذا القيد ان شننه اصا را اق الطفي في  اختييار  يانتيه اج ليه 



اهي  ايا ال يمكين للمحكمية ال يماح بيه تحت انمج اياا اأسل ة تفكير قد ال يرتضيه دنداا يغيدا رشييدا 

 .افاظا دلى القاصر ان لي  اغهة أا ت جيه نح   يانة أخرى

 

اايييث افيي  المقابييي فقييد أثبييت البحييث االجتميياد  الميينذا  بييه بيين  اوطفييال ي يييي   رفقيية االييدتمم     

لي   التقريير ايتم ك   بالبقاء ا ما انتائهمم الدراسية ا نة اهنداامم نظي  اسل لمم جيد فضيال دين 

 .النف   ألد أ  صحتمم النف ية جيدا اأنه ان اوصلح إبقيائمم ليدى االيدتمم افاظيا دليى تي ازنمم النف ي 

اايث أ  اصلحة المحض   ه  الرائد اوساس  االم يار ال ايد إلسينا  الحضيانة اأ  ا ينلة اوفضيلية 

راج ية الجتميا  اكيام اوصيي  ا  رقابية ااوصلحية بين ال الدين لحضانة اوبناء ان الم ائي ال اق ية ال

دليمم ان احكمة الت قيب اتى لا  رأيميا اؤس يا دليى ال قيائع الصيحيحة ابميا ليه أصيي ثابيت بيناراق 

 .المل 

 

اايث لم يدل المدد  بما ان شننه أ  يفييد أ  أبنائيه يت رضي   ل ي ء الم االية أا اإلهميال ابالتيال       

 .ها إليه ف  غير طريقهفطلب إسقاط اضانتمم دنما اإسنا  

 

اايث أ  انا  اوم دلى أبنائما ال يضاهيه أل انا  اال ت  ضه دناية أاد اوقرباء س اء دمة اوبناء     

أا غيرها ان الن اء الالت  امما بلغ انان هن دليه فيال ي ياال اييادر اوم الصيا قة التي  ال ترجي  اين 

 .اراء ابما ادطفما دلى فلذا لبدها أل اقابي أا ثمن

 

كمة ف  إطار اجتما ها اافق اا ت فر لما ان اؤيدات دلى ل   اصيلحة اوبنياء ... اايث اقفت المح     

تقتض  إبقاءهم لدى االدتمم المددى دليما ضمانا لرااتمم النف ية اال جدانية اضيمانا لتي ازنمم ال ياطف  

اء دلييه بالنظر لصغر سنمم اااجتمم لدار اوم الذل ال بديي ليه لتنييئته نيينا سيليمة اق يمية، ات يين بني 

 .القضاء برفى الدد ى

 

م.م.م.ت إبقياء المصياري  القان نيية  128اايث خاة المدد  ف  ا  ا  ااتهه دمال بناكام الفصيي      

 .احم له دليه

 

 : في دعوى المعارضة -2



 

 : من حيث الشكل

 

اين  227ا 28ايث است فى القيام بالدد ى الم ارضة ا جباته القان نية المنص ص دليميا بالفصيلين     

 .اهلة المراف ات المدنية االهارية فإتهه قب له ان هذ  النااية

 

 : من حيث األصل

 

ايث تكبدت المددى دليما أت اة تقاض  اأجرا احااياا..... لي ال القييام ضيدها بقضيية الحيال ااتهيه     

 . ينار300.000ت  يضما دنما بي

 

 ولهذه األسباب

 

قضت المحكمية ابتيدائيا بيرفى اليدد ى اوصيلية اإبقياء اصياريفما احم لية دلى.....قبي ل اليدد ى     

 ينيار( لقياء أت ياة 300.000الم ارضة شكال اف  اوصيي بت يريم الميدد  لفائيدا .... بثالثمائية  ينيار ر

 .احاااا ا دلة

 

 تاريخه وحرر في 

 

 


