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إ�ه من خالل االطالع على وثائق امللف يتجلى أن املستأ�ف عليها ال دليل بامللف علـى مـا يثبـت اشـتغاهلا وأن املوجـب       وحيث "

  .سرةاملدىل به  من طرفها وكذا الشهادة املتعلقة بعدم التملك املدىل هبا كذلك تفيدان أهنا مع
وحيث إن املستأ�ف عليها وإن كا�ت حتملت يف الطالق اخللعي بنفقـة البنـت أمسـاء إال أن هلـا احلـق يف املطالبـة بالنفقـة بعـد طـرو          

  .العسر عليها
  .2-05-020: يف امللف عدد 01/6/2005الصارد بتاريخ  05-415: قرار حمكمة االستئناف بسطات رقم*
  
  

القول أ�ه كان يعيش مع زوجته وولديه ببيت الزوجية وأ�ه كان ينفق علـيهم كمـا اسـتكثر مبلـغ     حيث متسك املستأ�ف يف أسبابه  ب"
  .النفقة احملكوم به للزوجة وللوالدين

وحيث إن املستأ�ف عند حضوره جبلسة البحث صرح بأن زوجته طردته مـن بيـت الزوجيـة وأ�ـه رغـم ذلـك اسـتمر يف اإل�فـاق         
  .مل يكن ينفق عليهما -املستأ�ف -لولدين أشرف و�وفل عند البحث معهما بأن والدهمعليها وعلى ولديها، يف حني صرح  ا

وحيث يفهم مما ذكر أن املستأ�ف كان فعال خارج بيت الزوجية بإقراره، وأن ما ادعاه من إ�فاق مل ينهض له  دليل  يدعمـه، ممـا يبقـى    
نـها، فــان حلفـت اسـتحقت �فقتـها و�فقــة ولـديها، وإن �كلـت حلــف       بعـدم اإل�فــاق مـع ميي   -املسـتأ�ف عليهـا   –معـه القـول  قـول الزوجــة    

  .املستأ�ف بأ�ه كان ينفق على الزوجة والولدين وال شيءعليه
وحيث إ�ه خبصوص السبب الثا�ي املتعلق مببلغ النفقة اليومية احملكوم هبا،  فإ�ه باالطالع علـى وثـائق امللـف يالحـظ أن املسـتأ�ف      

ه مدخول إضايف بتمثل يف أجرة كرائه ملنزل يف ملكه للغري،  وهذا ما صرح به يف جلسة البحث الذي أجري مع يعمل موظفا ببلدية تطوان ول
  .الطرفني

  .وحيث إن  �فقة الزوجة واألبناء تقع شرعا على عاتق الزوج وجيب أن تكون حبسب الوسع وحال الزوج املالية 
كمة ترى أن مبلغ النفقة اليومي احملكوم به للزوجة والولدين هو مبلغ يتناسب وحيث إ�ه اعتمادا على العناصر اآل�فة الذكر، فإن احمل

  .لذلك ال ينبين على أي أساس ويتوجب  رده رمع الوضع املايل للمستأ�ف ومستوى األسعار، وأن ما أبداه من استكثا
أداء الـيمني علـى أن زوجهـا مل يكـن ينفـق عليهـا       وحيث  يتعني تبعا ملا ذكر تأييد احلكم املستأ�ف مع تتميمه بإلزام املستأ�ف عليها بـ 

  .وعلى ولديها منه،  وإن �كلت حلف املستأ�ف على  أ�ه كان ينفق عليها وعلى ولديها وال شيء عليه



  

  ". وحيث يتعني حتميل املستأ�ف مصاريف استئناف
  .2003-200:ديف امللف عد04/11/2004الصادر بتاريخ  2004-2104: قرار حمكمة االستئناف بتطوان رقم*
  
  

  :حول االستئناف األصلي: يف املوضوع"
إىل غايـة   15/11/2002حيث إ�ه يهدف أساسا إىل إلغاء احلكم املستأ�ف فيما قضى به من �فقة املستأ�ف عليها ابتداء مـن  

  .درهم شهريا واحتياطيا ختفيض املبلغ احملكوم به 300سقوط الفرض عنه شرعا حبساب 
ستأ�ف من كو�ه ينفق على املستأ�فة وابنته منها بدليل تواجدها ببيت الزوجية، مـردود عليـه بكو�ـه هـو     وحيث إن ما متسك به امل

�فسه يوجد خارج  بيت الزوجية عند زوجته األوىل،  حسب الثابت من حمضر البحث املنجز يف هذا الشـأن بعـد اسـتدعائه وشـاهده     
�ف عليها يف أداء اليمني على صدق ادعائها عدم اإل�فاق خالل املدة املطلوبة،  وهو بصفة قا�و�ية ومل حيضرا،  مما يشكل قرينة تشفع للمستأ

  .ما ذهب  إليه احلكم املستأ�ف فيكون بذلك قد صادف الصواب
درهم شهريا ال يشكل حتى احلد األد�ى لسـد الرمـق، فضـال علـى أن      300وحيث إ�ه فيما خيص استكثار مبلغ النفقة، فإن مبلغ 

كون املستأ�ف له دخل قار من استغالله لسيارة أجرة �قل األشخاص ، اليت ال خيفى على أحد متوسط دخلـها اليـومي،    البحث أسفر عن
  .مما يعني معه تأييد احلكم املستأ�ف يف هذا اجلا�ب 

  :حول االستئناف الفرعي
األوىل  ___فرعيـا وبنفقـة البنـتني     حيث إ�ه يهدف إىل تأييد احلكـم املسـتأ�ف مـن حيـث املبـدأ واحلكـم جمـددا بنفقـة املسـتأ�فة         

درهـم يف الشـهر لكـل واحـدة منـهما إىل غايـة        700حبسـاب   1/7/03والثا�ية منذ تاريخ والدهتـا وهـو    5/11/02ابتداء من تاريخ 
  .درهم مع الصائر والنفاذ املعجل 5000سقوط الفرض شرعا،  وكذا مصاريف العقيقة للبنت حنان وقدرها 

ة البنت حنان ومصاريف عقيقتها فإن املستأ�فة مل تتقدم بشأهنا بأي طلب ابتدائيا، ومن مت تعـني التصـريح   حيث إ�ه فيما خيص �فق
  .بعدم قبول هذا الطلب يف املرحلة االستئنافية  باعتباره طلبه جديدا

يوجـد هنـاك أي �ـزاع يف     حيث  إ�ه فيما خيص البنت أميمة فإن احلكم املستأ�ف مل يكن قضى برفض الطلب املتعلـق هبـا،  مـا دام ال   
زدادة �سبها والعالقة الزوجية قائمة بني والديها، سيما وأن عقد ازديادها املدىل به استئنافيا مقار�ة به مع تاريخ عقد الزواج يتضح أهنـا مـ  



  

االبتدائي ، األمر الـذي يـتعني    داخل أجل احلمل، ومن مت فإن �فقتها تكون واجبة على أبيها منذ تاريخ املطالبة هبا الذي هو تاريخ رفع املقال 
درهم  يف الشـهر   250حبساب  ____معه إلغاء احلكم املستأ�ف يف هذا اجلا�ب،  وتصديا احلكم للمستأ�ف   عليه فرعيا بنفقة البنت

لبيـت  الذي هو تاريخ رفع املقال ، وذلـك بعـد أداء املسـتأ�فة فرعيـا الـيمني علـى صـحة عـدم اإل�فـاق علـى ا           25/2/2003ابتداء من 
املذكور، فإن �كلت عنها أداها املستأ�ف عليه فرعيا وسقطت دعواها،  وإن أدهتـا اسـتحقت �فقتـها و�فقـة بنتـها املـذكورة وبالرفضـني        

  ."املذكورين
  .03-337:يف امللف عدد 28/4/2005الصادر بتاريخ 1097:قرار حمكمة االستئناف بتطوان  رقم *
  
  
  

 حيكـم  هبـا إال مـن تـاريخ االمتنـاع عـن  أدائهـا،   يف  حـني  أن  �فقـة الزوجـة حيكـم هبـا مـن تـاريخ               حيث  إ�ه فعال فإن �فقة األبنـاء ال "
  .اإلمساك عنها

وحيث إ�ه ما دامت  املدعية املستأ�ف عليها مل يثبت مطالبها بنفقة بنتيها  قبل رفع هذه الدعوى ، فإهنا ال تكون حمقة للنفقـة علـى   
، ومن ثـم فـإن    31/3/2004يخ املطالبة هبا املعرب عنها مبقتضى مقاهلا االفتتاحي للدعوى املسجل بتاريخ البنتني املذكورتني إال من تار

احلكم املستأ�ف يكون قد جا�ب الصواب ملا قضى هلا باملدة السابقة هلذا التـاريخ،  ممـا يـتعني معـه إلغـاؤه يف هـذا الشـق، وتصـديا احلكـم          
  .ملطالبةبرفض الطلب عن املدة السابقة لتاريخ ا

وحيث إ�ه فيما خيص �فقة الزوجة باعتبارها ال تتقادم مبضي املدة وحيكم هبا من تاريخ اإلمساك عن أدائها،  وما دامت املستأ�ف 
عليها توجد خارج  بيت الزوجية وبإقرار املستأ�ف ، وليس بـامللف مـا يثبـت  تـاريخ اإلمسـاك  بالضـبط،  فـإن املدعيـة  تكـون مصـدقة            

  .ى عدم اإل�فاق عليها مند التاريخ الذي تدعي اإلمساك منه، مما يتعني معه تعديل احلكم يف هذا الشقبيمينها  عل
درمها يوميا للزوجة ويف  15مبلغها  املقدرة ابتدائيا يف  هبا،  فإ�ه بالرجوع إىل موحيث أ�ه فيما خيص اإل�زال من  مبلغ النفقة احملكو"

درهم،  يتضح أن هذا التقدير كان جد مناسب  للمستأ�ف مهما كا�ـت ظروفـه املاديـة،     810.00درمها لكل بنت أي مبعدل  12مبلغ 
  ."مما تقرر معه تأييد احلكم يف  هذا الشق

  .04-211: يف امللف عدد 3/3/2005الصادر بتاريخ  2005-413: قرار حمكمة االستئناف بتطوان  رقم *
  
  



  

  
  
،  يتضــح أن املســماة مغــين خدجيــة 31/3/1989بصــورة منــه  املــؤرخ ب  وحيــث إ�ــه بــاالطالع علــى الطــالق اخللعــي املــدىل "

ساحمت زوجها املسمى الشعييب  املصطفى يف مجيع  ما جيب عليه من احلقوق والواجبات ومن عدة طالقهـا، وحتمـل  والـد املطلقـة مغـين      
  .بوعزة باحلمل الكائن باملطلقة إىل وضعه وبعده إىل أن يسلمه إىل أبيه

تحمل التزم باحلمل ومل يثبت أ�ه عاجز عن اال�فاق،  وأن من التزم بشيء لزمه مما يكون احلكـم االبتـدائي غـري مصـادف     وحيث إن امل
  .للصواب ويتعني إلغاؤه وتصديا احلكم مبا يف املنطوق يليه

  ."وحيث للعلة املذكورة أعاله فإن االستئناف الفرعي غري مربر ويتعني رده
  .2-06-1159: يف امللف عدد 01/11/2006الصادر بتاريخ  06-827:ات رقم قرار حمكمة االستئناف بسط*
  
  

حيث إن هذه احملكمة بعد اطالعهـا علـى وثـائق امللـف وحمتوياتـه علـى الصـعيد االبتـدائي واالسـتئنايف ودراسـتها لعلـل احلكـم             "
ق امللف وخاصة منـه رسـم الطـالق اخللعـي املـؤرخ يف      املستأ�ف، تبني هلا بأن ما �عته اجلهة املستأ�فة غري مؤسس، ذلك أن الثابت من وثائ

وهو التزام وقع يف ظـل مدو�ـة    ___أن املستأ�فة اختلعت بلوازم الطالق و�فقة وحضا�ة الولد  172ص 204عدد  01/11/2002
ة ، وهي �فـس القاعـدة   أ�ه ال جيوز اخللع بشيء تعلق به حق األوالد إذا كا�ت املرأة معسر 65األحوال الشخصية الذي كان ينص يف فصله 

، وعليه فإن املستأ�فة ما دامت موسرة حسب حالتها كموظفـة فإ�ـه ال ميكنـها الرجـوع      119اليت كرستها مدو�ة األسرة احلالية يف فقرهتا 
طالبتـها بنفقـة الوالـد    إىل  املستأ�ف عليه بوصفه أب للولد إال إذا أثبتت عسرها عن اإل�فاق عليه،  وهو ما مل تثبته يف �ازلة احلال ممـا جيعـل م  

وأجرة احلضا�ة غري مؤسس ، علمـا بـأن اإلشـهاد القضـائي املـدىل بـه ال ينطبـق علـى النازلـة الخـتالف الوقـائع ، لـذا وجـب تأييـد احلكـم                
  ."املستأ�ف وحتميل املستأ�فة الصائر وإعفائها منه

  .16/05:لف عدديف امل 14/12/2005الصادر بتاريخ  879:قرار حمكمة االستئناف بوجدة رقم *
  
  

حيث إن احملكمة بعد اطالعها على وثائق امللف وحمتوياته على الصعيد االبتدائي واالستئنايف ودراستها لعلل احلكم املسـتأ�ف  "
حسب رسم طالقها، وأن املستأ�ف قد استصـدر حكمـا    1990وما أثري  بشأ�ه من أسباب،  تبني هلا بأن املستأ�ف عليها مطلقة منذ 

قضـى  بإسـقاط حضـا�تها عـن البنـات الـثالث، إال أن املسـتأ�ف         94-493وحتـت عـدد    147/94ملف  27/7/1994بتاريخ 



  

تفيـد أن البنـات الـثالث يعشـن معهـا منـذ طالقهـا وهـي القائمـة جبميـع شـؤون             09/01/1996عليها أدلت مبوجب حضا�ة مـؤرخ يف  
  .حياهتم كلها من �فقة وكسوة ومتريض وغري ذلك

وحيث إن موجب اللفيف جاء الحقـا لصـدور احلكـم القاضـي بإسـقاط حضـا�تها عنـهن ،  وعليـه ا�تفـت عنـها صـفة احلضـا�ة             
،  )أبـوهن (شرعا مبقتضى احلكم القضائي املشار  إليه أعاله،  ومن مت الصفة هلـا يف تقـديم الـدعوى للمطالبـة بنفقتـهن يف مواجهـة مفارقهـا        

أي يف وقــت كا�ــت كــل مــن البنــت حفيظــة املــزدادة   14/10/2003  تتقــدم إىل احملكمــة إال بتــاريخ إضــافة إىل أن   دعــوى االتفــاق  مل
راشدتني وكامليت األهلية ملباشرة حقوقهن وحتمـل التزامـاهتن،  وعليـه فـإن تقـديم الـدعوى عنـهما دون         1983والبنت �سرين  1986

ذلك وقبلت دعوى املدعية عنهما جما�ب للصواب مما توجب إلغـاءه يف هـذا    توكيل غري جائز وغري مقبول وأن حمكمة أوىل درجة ملا مل تراع
  .الشأن

وشرعا،  ألن النفقة إمنـا شـرعت للنفـوس     اوالتحمل هبا على سبيل الرجوع على من تلزمه جائز فقه ___وحيث إن  �فقة البنت"
قرينة  1993فة غري أن سكوهتا عن املطالبة هبا منذ وما دامت املستأ�ف عليها هدفت الرجوع بنفقتها على والدها املستأ�ف فلها الص

هبـا   على حتملها علي سبيل التربع الذي ال رجوع فيه على امللزم هبا شرعا خاصة إذا ما علمنا أن  �فقة األبناء حيكم هبا من تاريخ املطالبـة 
�فقتـه عـن ابنتـه املـذكورة مـن تـاريخ        مما توجـب معـه تعـديل احلكـم خبصوصـها علمـا بـأن املسـتأ�ف مل يثبـت مبـا يفيـد            14/10/2003

  .الطلب
، وتصـديا  ____وحيث إ�ه اعتبارا للعلل أعاله  قررت هذه احملكمة إلغاء احلكم املستأ�ف يف الشق املتعلق بطلـب �فقـة البنـتني    

شـهريا   14/10/2003احلكم بعدم قبول الدعوى وتأييده مع تعديله خبصوص تاريخ سريان �فقة البنت سناء وجعل �فقتها تسـري مـن   
  ."مع االستمرار

  .04- 489: يف امللف عدد 08/12/2004الصادر بتاريخ  596:قرار حمكمة االستئناف بوجدة رقم*
  
  
  

مـن مدو�ـة    97للشـقاق اسـتنادا للمـادة     قوحيث إن الدفع بعدم طلب �فقة األبناء ال حيول دون احلكم بنفقتهم يف دعـاوى التطليـ  "
لعبارة أ�ه إذا تعـذر اإلصـالح بـني الـزوجني حتـرر احملكمـة حمضـرا بـذلك وحتكـم بـالتطليق بسـبب الشـقاق             األسرة، اليت ورد فيها بصريح ا

  .85و84و83ومبستحقات الزوجية واألوالد يف حالة وجودهم طبقا للمواد 



  

خمتلـف الصـور   الحق هلا يف تسلم األبناء لكوهنا مل تعد تراهم هو دفع  غـري مؤسـس وتفنـده     ___وحيث  إن  الدفع بكون السيدة 
مـن مدو�ـة األسـرة وذلـك       171الفوتوغرافية  اليت جتمعهما،  وأ�ه  فضال  عن كون أوىل الناس باحلضا�ة هي األم كما تنص على ذلك املادة 

هذا احلـق،      ةيف حالة  إهناء العالقة الزوجية كما هو الشأن يف �ازلة احلال،  سيما وأهنا تتوفر على مجيع الشروط املنصوص  عليها ملمارس
  :�اهيك  أن  النساء يف باب احلضا�ة افضل وأشفق على احملضون من الرجال وأدرى مبصاحله، ويف هذا االجتاه قال ابن عاصم يف ارجوزته

  قوصرفها إىل النساء أليق                                                          ألهنن يف األمور أشف                        
من مدو�ة األسرة أكدت على وجوب مراعاة مصلحة احملضون يف تطبيق املواد املتعلقـة احلضـا�ة وجعلـها فـوق      186كما أن املادة 

 كل اعتبار،  وتبعا لذلك فقد بدا هلذه احملكمة من خالل الظروف والقرائن احمليطة بالنازلة أن مصلحة األبناء املذكورين تقتضي  وجودهم
سبق بيا�ه أعاله،  ومن مت فال عربة باإلشهاد العديل املدىل به والذي يعرب عن رغبة األبناء يف البقاء مع والدهم ، وهي رغبـة  مع والدهتم ملا 

تبدو أهنا غـري صـادرة عـن وعـي وإدراك بـدليل الصـور الفوتوغرافيـة املـدىل هبـا والـيت جتمعهـم مـع والـدهتم والـيت تظهـر مـن خالهلـا أهنـم                   
  .بأخذ صور معها،  لذلك ال حمل ملا أثاره السيد بنعال هبذا اخلصوص متمسكون هبا وفرحون

من كون املبالغ احملكوم هبا عن �فقة األطفال وأجـرة حضـا�تهم وتكـاليف سـكناهم      _____وحيث إ�ه خبصوص ما أثاره السيد 
داء ذلك والذي يعتـرب الراتـب الشـهري هـو دخلـه      تتسم باملغاالة ، هو دفع  يف حمله بالنسبة للنفقة وأجرة احلضا�ة ومقار�ة بدخل املكلف بأ

ومستوى األسعار وعادة أهل البلد ومبدأ التوسط واالعتدال،  وا�طالقا من هذه العناصـر ويف    ____الوحيد خالفا ملا أثارته السيدة 
طوق أد�اه ، أمـا تكـاليف سـكنى    إطار سلطة احملكمة قررت هذه األخرية التخفيض من هذين الواجبني وحتديدمها يف القدر الوارد يف املن

احملضو�ني فتعترب مناسـبة  وال ضـرر  فيهـا ألي طـرف  مقار�ـة بالعناصـر املـذكورة واحليـاة املعيشـية الـيت  كـان  عليهـا هـؤالء األطفـال قبـل                
حتى إن صـح    -ن إلقامة أبنائه،  هو سك _____الطالق،  وأن ما ادعاه املستأ�ف املذكور من  أ�ه يتوفر على سكن خاص باحملاضني  

فهو بعيد عن مدينة مكناس ، حيث تقيم احلاضنة  ويدرس األبنـاء وهـو مـا قـد يـؤثر سـلبا علـى          -على هذا السكن ____توفر السيد
دراسة هؤالء األبناء الذين يدرسون مبدارس خصوصية مبكناس علما أن مصـلحتهم كمـا سـبقت اإلشـارة إىل ذلـك أعـاله تعلـو علـى أي         

والعكـس ،   ____افة إىل املعا�اة اليومية اليت قد تلحق باحلاضـنة  واحملضـو�ني مـن جـراء الـذهاب مـن مكنـاس إىل       مصلحة أخرى،  إض
  .هبذا اخلصوص ___لذلك ال حمل ملا أثاره السيد 
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ستئنافها على كون احلكم  املستأ�ف ال يرتكز على أساس ذلك أن املستحقات املرتتبة عن الطالق اليت حيث أسست املستأ�فة ا"
  .حددها جد هزيلة باملقار�ة  مع املدة اليت استغرقها الزواج

سنة،  16وحيث يتبني للمحكمة صحة السبب الذي أسست عليه املستأ�فة استئنافها ذلك أن العالقة الزوجية استمرت طيلة 
إىل أن املستأ�ف عليه هو املسؤول عن احنالل الزوجيـة   12/4/2005كما أن احلكمني خلصا يف تقريرمها املصادق على توقيعه بتاريخ 

تـها  ، األمر الذي يكون معه املبلغ احملدد ابتدائيا كواجب املتعة غري مناسب،  األمر الذي يتعني رفعه، كما أن إغفال احلكـم للمسـتأ�ف بنفق  
  .ة ، األمر الذي يتعني معه تتيمه وذلك باحلكم هلا بذلكخالل العد

  .وحيث إن باقي الواجبات جاءت مناسبة األمر الذي يتعني معه تأييد احلكم املستأ�ف خبصوصها
  .6-5-179: يف امللف عدد 25/4/06الصادر بتاريخ  06-149:قرار حمكمة االستئناف بتطوان رقم *
  
  
  
بعد أن عقد عليها،  والتمست احلكم هلـا بنفقهـا ابتـداء     ااالستئناف بكون زوجها دخل هب  حيث متسكت املستأ�فة يف أسباب"

  .باعتباره تاريخ اإلمساك عن اإل�فاق عليها 01/01/2003من تاريخ 
 وحيث إن ما متسكت به املستأ�فة من الدخول هبا من طرف  املستأ�ف عليه ومعاشرته هلا معاشرة األزواج ، إذا كا�ت مل تسـتطع 

إثباته فإن  ما جرى به العمل هو أهنا مصدقة يف قوهلا لوجـود شـاهد عـريف وهـو ثبـوت  العالقـة الزوجيـة بـني الطـرفني مبقتضـى عقـد زواج            
اسـتحقت   01/01/2003مستجمع لشروط صحته، وهو ما جيعل القول قوهلا مع ميينها،  فإن حلفت أن زوجها دخل هبا قبل تاريخ 

ملذكور،  وإن �كلت حلف الزوج  على أ�ه مل يدخل هبا وال شيء عليـه بالنسـبة للمـدة املرتاوحـة مـا بـني تـــــــــاريخ        �فقتها بداية من التاريخ ا
باعتبـار التـاريخ    07/9/2005، ويبقـى ملزمـا بالنفقـة عـن املسـتأ�فة بدايـة مـن تـاريخ          08/9/2005وتاريخ  01/01/2003

عليه من لفيف بعدم إقامة حفـل الزفـاف ال ينـهض حجـة علـى عـدم  الـدخول مـا دامـت          املذكور دعوة للدخول، وإن ما أدىل به املستأ�ف 
  .حفلة الزفاف ليست ركنا أو شرطا ال�عقاق الزواج

  ."وحيث إ�ه تبعا ملا ذكر يتعني تأييد احلكم املستأ�ف مبدئيا مع تعديله وفق منطوق القرار اآلتي
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حيث ا�صب االستئناف على املطالبة بإلغاء احلكم املستأ�ف وتصديا جعل �فقة املستأ�ف عليها يبتدئ من تاريخ رفع الـدعوى  "
  .هادرهم يف الشهر باعتبار أ�ه مل يدخل باملستأ�ف علي 400درهم شهريا بدال من  300، وخفضها إىل مبلغ  13/8/2004أي 

هو أمر مل يستطع إثباته مما جيعل الزوجة مصدقة يف  -املستأ�ف عليها –وحيث إن ما متسك به املستأ�ف من عدم الدخول بزوجته 
ـــــــاريخ  ادعائها لواقعة الدخول بيمينها،  مبعنى أهنا إذا أدت  اليمني علـى أن زوجهـا دخـل هبـا وعاشـرها معاشــرة األزواج قبــــــــل تـــــــــ       

، وإن �كلت حلف الزوج 25/11/1999استحقت �فقتها من تاريخ توقف الزوج املذكور عن اإل�فاق عليها وهو  25/11/1999
 اليمني على أ�ه مل يدخل بزوجته وال شيء عليه عن املدة السابقة عن تاريخ رفع الدعوى وإمنا استحقت الزوجة �فقتها فقط بداية من تاريخ

عماال للقاعـدة أن الزوجـة تسـتحق النفقـة بالـدخول أو بالـدعوة إليـه واعتـرب االجتـهاد القضـائي أن           إ 8/2004-13رفع الدعوى وهو 
ــــــــــا منـذ   تاريخ املطالبة بالنفقة يعترب دعوة  إىل الدخول، و احملكمة حينما اعتربت أن سكوت الزوجــة عن املطالبـة بالنفقـــة قضائيـــــــــــ  

و  أمر جما�ب للصواب ، بدليل أن الزوج مل يدع اإل�فاق  وإمنا ادعى عدم الدخول واألمران خيتلفان رغم غياب الزوج  ه 25/11/1999
  .عن بعضهما البعض،  مما يتوجب معه تعديل احلكم املستأ�ف يف هذا الشق وفق ما ذكر وبالكيفية اآلتية يف منطوق القرار

درهـم هــو مبلـغ لـيس فيـه أي غلـو، خاصــة وأن       400حملـدد يف  وحيـث إ�ـه خبصـوص مبلـغ النفقـة احملكــوم بـه للمسـتأ�ف عليـه وا        
املستأ�ف يعمل خارج أرض الوطن وله دخل حمرتم حتى ولو يف حدوده الد�يا وأن مـا أثـري خبصـوص هـذا السـبب مـن طـرف املسـتأ�ف مل         

  ."يكن مربرا ويتعني رده وتأييد احلكم املستأ�ف يف هذا الشق
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