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 22/9/2019والمحدد لنظرها جلسة الثالثاء الموافق 

 

 الوقائع 

 

الهيئة    - عدالة  بحث  بساط  على  باألوراق  ورد  لما  نحيل  الموقرة  الهيئة  عدالة  وقت  على  حرصا 

لها  الموقرة ونوجزها بالقدر اليسير في ان هذه الدعوي تتلخص في أن المدعية أقامتها بغية الحكم  

 )بأجر مسكن حضانة( وهذا وسوف نوجز دفاعنا بالقدر الكافي للرد على ما جاء بعريضة الدعوي 

 

 الدفاع والطلبات 

 اوالً: عدم احقية المدعية في تحديد مبلغ ألجر مسكن الحضانة   

 قال تعالى بسم هللا الرحمن الرحيم "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"

مسكن الحضانة علي األب إال أن تحديد هذه األجرة ليست متروكة    وأن جعل الشرع والقانون أجر

للحاضنة حتى ال تستغل ظروف الزوج بأن تستأجر مسكن حضانة بأجرة عالية ولذلك ذهب فقهاء  

القانون أن معيار تحديد أجرة مسكن الحضانة ليس القيمة االيجاريه المثبتة بعقد اإليجار كما حدث  

المدعية باجر مسكن حضانة بمبلغ ثالث أالف جنية طبقا لعقد ايجار   في هذه الدعوي وهو مطالبة

لذات   تقديره  في  يخضع  الصغير  نفقة  عناصر  أحد  باعتباره  الحضانة  مسكن  أجر  وأن  مصطنع 

الضابط الذي يخضع له تقدير نفقة الصغير بوجه عام والمنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 

مالية للملتزم بها ودرجة يساره وعلي ذلك يمكن القول أن األصل ان  مكرر ثانيا وهو الحالة ال  18

 تعتبر القيمة اإليجاريه الفعلية لمسكن الحضانة تتناسب وحالة األب المالية ودرجة يساره . 

 

ثانيا /أن المدعية هي التي رفضت العيش في المسكن الذي أعده المدعي عليه وفضلت 

 العيش مع أهلها:



  3053ب بالعقار رقم    51ه ضابط بالقوات المسلحة ويمتلك الشقة الكائنة في )حيث أن المدعي علي

 31/12/2013بمنطقة زهراء مدينة نصر( بموجب عقد بيع من وزارة الدفاع مؤرخ

حيث أن المدعي عليه عرضها على المدعية واعتبارها مسكن الحضانة حتى انتهاء فترة الحضانة  

ال الشقة  أما  له  ملك  الشقة  هذه  في  ألن  كانت    10كائنة  والتي  نصر  مدينة  عبيد  مكرم  الدولة  معز 

تطالب بها المدعية ليس ملك له وإنما ملك أمه وإخوته إال أن المدعية رفضت ذلك وفضلت العيش 

 مع والدها وأهلها بمصر الجديدة 

 )حافظة مستندات( 

 

 ثالثا/اصطناع المدعية لعقد إيجار صوري بمبلغ ثالث االف جنية مصري  

دليل علي ذلك أن العنوان في عقد اإليجار هو عنوان والدها السيد اللواء عبد الحليم طه   وخير

 القاهرة. -مصر الجديدة  –قسم النزهة  –شارع القائم مقام محمد الزمر  5عطوة والمقيم في/

 

مس أجر  تطلب  وهي  المدعية  مرتب رابعا/نسيت  أن  جنية  االف  ثالث  بمبلغ  حضانة  كن 

وهي تقتطع منه بأحكام نهائية شهريا نفقة صغار وكذلك نفقة    7000المدعي عليه قرابة  

 عدة ومتعة بجانب نفقات أخري تفصيلها على النحو التالي: 

 

/أن المدعي عليه متزوج من أخري لها التزامات تقع عليه من مأكل وملبس ومسكن ونفقات حياة 1

 امله ك

 )حافظة مستندات تؤكد ذلك( 

هو  2 فيها  يسكن  شقة  إيجار  وكذلك  مصري  جنية  ألف  بمبلغ  شهريا  أم  بنفقة  المستأنف  يلتزم   /

 وزوجته الثانية 

 )حافظة مستندات تؤكد ذلك(                                                                                          

 

بعة وخمسون ألف جنية مصري ونفقة عدة أربعة االف وخمسمائة جنية مصري / نفقة متعة أر3

صدر بها حكم من محكمة مدينة نصر والذي تم استئنافه وأيدته محكمة ثاني درجة وأصبح حكمها  

 نهائي فيه  

   دات تؤكد ذلك()حافظة مستن                                                                                      

/نفقة صغار صدر بها حكم من محكمة مدينة نصر بمبلغ ألفين جنية مصري والذي تم استئنافه   4

 وأيدته محكمة ثاني درجة وأصبح حكمها نهائي فيه  

 (   )حافظة مستندات تؤكد ذلك                                                                                        

/مصاريف دراسية تدفع سنويا للصغيرتين بمبلغ وقدرة ثالثة عشر ألف وثمانمائة وثالث واربعون  5

 جنية مصري باإلضافة للمالبس المدرسية                     



 )حافظة مستندات تؤكد ذلك(   

الزو نفقات  بخالف  عليه  المدعي  بها  يلتزم  التي  الشهرية  االلتزامات  هذه  بعد  القاضي  جة  سيدي 

أجر مسكن حضانة   المدعية  تطلب  الثانية ووالدته حتى  للمدعي عليه وزوجته  يتبقى  فماذا  الثانية 

بمبلغ ثالثة االف جنية بموجب عقد مصطنع خاصة وأن المدعي عليه عرض عليها شقته المملوكة  

 ا. له من القوات المسلحة لتسكن فيها هي وصغيرتيها اال أنها رفضه ذلك وفضلت العيش مع والده 

 

 الطلبات

عد أحقيت المدعية في طلب أجر مسكن حضانة حيث أن المدعي عليه عرض عليها شقته   /صليا أ

المملوكة له من القوات المسلحة لتسكن فيها هي وصغيرتيها اال أنها رفضه ذلك وفضلت العيش مع  

 والدها 

 اماته الشهرية  القضاء لها باجر مسكن حضانة يتناسب مع دخل المدعي عليه والتز احتياطيا /

 

   

 وكيل المدعي عليه   

 

 أحمد محمد إبراهيم  

 

 المحامي  

 


