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ممخص البحث

بما اف االصؿ استمرار الحياة الزكجية اال انو قد ينشب خالؼ بيف الزكجيف في أم مرحمة مف مراحؿ الزكاج يتعذر

معو استمرار الحياة الزكجية مما يؤدم الى تداعي اركاف االسرة لذا اباح االسالـ الطالؽ كبما اف المرأة ىي اكثر االطراؼ
تضر ار بعد الطالؽ كالتفريؽ لذا رتب المشرع لممرأة نفقات تستحقيا بعد الطالؽ كمف اىـ تمؾ النفقات ىي نفقة السكنى التي
تعتبر اكثر اىمية كضركرة مف بقية النفقات االخرل فقد تبقى المطمقات بال مأكل بعد الطالؽ اك الفراؽ فالعدالة كاعتبا ارت
اجتماعية كانسانية تقضي اف يككف لممرأة المطمقة الحؽ في السكنى الذم لو اساسو الشرعي الذم اكدتو نصكص قرانية

كاحاديث نبكية كاساسو القانكني الذم يتمثؿ بالتشريعات القانكنية كنصكص القكانيف المقارنة كمنيا التشريع العراقي ،كما اف
ليذا الحؽ شركط كقيكد البد اف تمتزـ بيا المرأة حتى تستطيع التمتع بيذا الحؽ .
كلإلحاطة بجكانب ىذا البحث كجدنا مف المناسب أف نقسـ البحث في مكضكع حؽ السكنى لمزكجة المطمقة عمى مبحثيف

تناكلنا في المبحث األكؿ مفيكـ حؽ السكنى لمزكجة المطمقة كذلؾ بتكزيعو عمى ثالثة مطالب بينا في المطمب األكؿ
تعريؼ حؽ السكنى كاساسو الشرعي كالقانكني كفي المطمب الثاني عرضنا فيو لشركط استحقاؽ السكنى لمزكجة المطمقة
أما المطمب الثالث فبحثنا فيو حاالت الحرماف مف حؽ السكنى  ،أما المبحث الثاني فخصصناه الحكاـ حؽ السكنى
لمزكجة المطمقة كقد عالجنا ىذا المكضكع عمى مطمبيف في المطمب االكؿ بينا التزامات الزكجة المطمقة كأفردنا المطمب
الثاني النتياء حؽ السكنى .

ككصمنا ذلؾ بخاتمة ثبتنا فييا أىـ النتائج كالتكصيات المستنبطة مف ىذا البحث.

الكممات المفتاحية :الزكجة المطمقة ،حؽ السكنى .

Abstract

Since the origin of the continuation of married life, but it may cause a dispute between

the spouses at any stage of marriage can not continue the marital life, which leads to the

collapse of the family, so Islam allowed divorce and since women are the most affected
parties after divorce and differentiation, After divorce, the most important expenditure is the
expense of housing, which is more important and necessary than the rest of the other

expenses may remain divorced homeless after divorce or separation. Justice and social and
humanitarian considerations requires that divorced women have the right to housing, which
has its legal basis confirmed by the texts of the Koran And the prophetic traditions and the
legal basis, which is represented by legal legislation and the texts of comparative laws,
including Iraqi legislation, and this right conditions and restrictions must be committed by

.women so that they can enjoy this right
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In order to clarify the aspects of this research, we found it appropriate to divide the research
on the subject of the right of residence of the divorced wife to two subjects. In the first
section, we discussed the concept of the housing rights of the divorced wife by distributing it
to three demands. In the first demand, we define the right of housing and its legal and legal
basis. For the divorced wife, but the third requirement, where we discussed the cases of

deprivation of the right of housing, and the second section we devoted to the provisions of
the right of housing for the divorced wife has addressed this issue to the demands of the
first demand, including the obligations of the divorced wife and we have the second

requirement to end the right to NiWe concluded by concluding with the most important
.conclusions and recommendations derived from this research
Key words The divorced wife: The divorced woman means divorce in the period of
preparation.Housing right: The divorced wife has the right to demand that she remain in the
marital home House or apartment: is the place occupied by the residence where the
divorced wife demands to stay
مقدمــــــــــــــة

بما أف األسرة ىي نكاة المجتمع البشرم كاساس الستقراره  ،فاستقرار االسرة كالحياة الزكجية ىي دليؿ استقرار
المجتمع كرقيو إال أنو قد يحصؿ خالؼ بيف الزكجيف في أم مرحمة مف مراحؿ الزكاج ألسباب كثيرة فيتعذر معو استقرار
كاستمرار الحياة الزكجية لذلؾ أباح اإلسالـ الطالؽ كقد رتب المشرع حقكقان زكجية بعض ىذه الحقكؽ ناشئة عند قياـ
الرابطة الزكجية كأخرل تترتب بعد انتياءىا بالطالؽ أك الفرقة كمف أىـ ىذه الحقكؽ التي تستحقيا الزكجة عند قياـ الرابطة

الزكجية كتستمر حتى بعد انتيائيا بالطالؽ أك الكفاة كىي نفقة الطعاـ كالكسكة كالسكنى.

كعمى الرغـ مف أىمية ىذه النفقات بأنكاعيا المختمفة فاف نفقة السكنى تعتبر االكثر أىمية كضركرة مف بقية
النفقات االخرل بالنسبة لممطمقة لما لمسكنى مف آثار اجتماعية كأخالقية كنفسية فضالن عف اآلثار الشرعية كالقانكنية .

كألىمية حؽ السكنى فقد أصدر المشرع العراقي قانكف رقـ  77لسنة  3981كالذم أعطى بمكجبو لممطمقة حؽ

السكنى كذلؾ ببقاء المطمقة ساكنة بعد الطالؽ أك التفريؽ في الدار أك الشقة التي كانت تسكنيا قبؿ الطالؽ مع زكجيا
بصكرة مستقمة سكاء كانت مممككة لو أك مستأجرة مف قبمو كقد حدد ىذا القانكف شركط استحقاؽ المطمقة لحؽ السكنى
كحاالت الحرماف منو ككذلؾ بيف مدة السكنى كابتدائيا كانتيائيا ككذلؾ حدد التزامات المطمقة المتمتعة بحؽ السكنى كلبياف
ما اشتمؿ عميو ىذا القانكف كلمعرفة آراء الفقياء كقانكف األحكاؿ الشخصية العراقي رقـ  388لسنة  3999مقارنة مع
مكاقؼ القكانيف المقارنة فضالن عف التعرؼ عمى مكقؼ قضاء محكمة التمييز كالتطبيقات القضائية بيذا الشأف اثرنا البحث
في ىذا المكضكع.

كلإلحاطة بما تقدـ سنقسـ المبحث االكؿ مفيكـ حؽ السكنى لممطمقة عمى مطمبيف  ،نتناكؿ في اكليما مفيكـ حؽ
السكنى كسنخصص الثاني لشركط استحقاؽ المطمقة لحؽ السكنى.
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أما المبحث الثاني فسنتناكؿ فيو احكاـ حؽ السكنى كذلؾ عمى مطمبيف سنكرس اكليما اللتزامات المطمقة لمتمتع
بحؽ السكنى كسنعرض في ثانييما حاالت انتياء حؽ السكنى كسنكصؿ ذلؾ كمو بخاتمة نبيف فييا اىـ نتائج البحث
كتكصياتو .
المراجع المطلىبة للعمل :
أ  /القىانين واالعمال التحضيرية:
مىها "قاوىن االحىال الشخصٍة العراقً رقم  811لسىة " ، " 8591قاوىن حق الزوجة المطلقة فً السكىى رقـ  81لسنة
 "3977وقىاوٍه االحىال الشخصٍة المقاروة ومىها " قاوىن االحىال الشخصٍة السىري رقم  95لسىة " ،"8591وقاوىن
االحىال الشخصٍة الكىٌتً رقم  98لسىة  " ، " 8511قانكف االحكاؿ الشخصية المصرم رقـ  311لسنة "3989
ب /المىسىعات والمجمىعات القضائية :
مجمكعة االحكاـ الصادرة مف الييئة الشخصية االكلى .2119 ،
المكسكعة العدلية  ، 2113 ،ع.89

مجمكعة االحكاـ العدلية  ،جميكرية العراؽ  ،ك ازرة العدؿ ،ع 1ػ  ،4س.3989
المناقشة والنتائج:

بعد كصكلنا إلى نياية دراستنا في مكضكع حؽ المطمقة في السكنى يجدر بنا أف نخرج بجممة مف النتائج

كالتكصيات نكرد أىميا فيما يأتي:
 .3السكف بمعنى عاـ ىك ذلؾ المكاف الذم يعده الزكج لزكجتو كيجب أف يككف مستكفيان شركطو الشرعية كافة بحيث
يككف مالئمان لحالة الزكج المالية كأف يككف مستقالن كمشتمالن عمى كؿ مستمزمات السكف مف أثاث كفرش كأدكات منزلية ،
عنصر ميمان مف عناصر النفقة التي تفرض عمى الزكج .
كحؽ السكف  :يعتبر
ان

 .2تبيف اف فقياء الشريعة اإلسالمية بحثكا حقكؽ المطمقة كمنيا السكنى اثناء فترة العدة كلـ يتناكلكا حؽ السكنى لممطمقة
بعد انتياء فترة العدة
 .1تبيف لنا أف استمتاع المطمقة بحؽ السكنى يتطمب مف المطمقة عدة التزامات حتى ال تحرـ مف ىذا الحؽ بمكجب
قانكف حؽ المطمقة بالسكنى رقـ  77لسنة . 3981

 .4لحؽ السكنى كقت مح دد ينتيي ىذا الحؽ بانتياء المدة المحددة لو بمكجب قانكف حؽ المطمقة بالسكنى رقـ  77لسنة
.3981
 .9عنيت أغمب التشريعات العربية بحؽ السكنى كعالجت مكضكع السكف في باب النفقات كاعتبركا ذلؾ مف ضمف أىـ
النفقات التي تستحقيا المعتدة مف طالؽ اك فسخ اك تفريؽ كلـ تعالج ىذه التشريعات استحقاؽ المطمقة لمسكنى بعد العدة ،

أما المشرع العراقي فإنو أصدر قانكنان خاصان سمي بقانكف حؽ المطمقة في السكنى رقـ  77لسنة  3981عالج ىذا القانكف
حؽ المطمقة في السكنى بعد العدة كألىمية ىذا المكضكع كالعتبارات عدة إنسانية كاجتماعية كدفعا لمضرر الذم يقع عمى
المطمقة بعد طالقيا أك فراقيا فبمكجب ىذا القانكف يككف لممطمقة حؽ في السكنى في مسكف الزكجية لمدة ثالث سنكات
كبال بدؿ إذا كانت الدار أك الشقة مممككة لمزكج كالن أك جزءان أما إذا كانت مستأجرة مف قبمو فإف الحقكؽ كااللتزامات
المقررة في عقد االيجار المبرـ مع الزكج تنتقؿ إلى الزكجة.

 .6اشترط قانكف حؽ المطمقة في السكف شركطان عدة لكي تتمتع المطمقة بيذا الحؽ منيا أف تطالب بيذا الحؽ أثناء
دعكل الطالؽ أك التفريؽ بعد أف تسأليا المحكمة عف ذلؾ  ،كاف يككف سكنيا مع زكجيا قبؿ الطالؽ أك التفريؽ بصكرة
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مستقمة في دار أك شقة سكنية مممككة لمزكج كالن أك جزءان أك مستأجرة مف قبمو كبيذا نجد أف ىذا القانكف ال يطبؽ عمى كؿ
المطمقات (كالمطمقة التي تسكف مع أىؿ زكجيا أك ضرتيا في دار كاحدة)

 .7حدد ىذا القانكف حاالت تحرـ فييا المطمقة مف حؽ السكف فييا كىي إذا رضيت بالطالؽ أك التفريؽ أك كاف سبب
الطالؽ أك التفريؽ خيانتيا الزكجية أك نشكزىا ككذلؾ اذا حصؿ التفريؽ نتيجة المخالعة كتحرـ مف ىذا الحؽ إذا كانت

تممؾ عمى كجو االستقالؿ دا انر أك شقة سكنية.

 .8كلغرض حماية المطمقة فقد نص القانكف عمى عدـ نفاذ التصرفات التي يقكـ بيا الزكج قبؿ ستة أشير مف كقكع الطالؽ
أ ك مف تاريخ اقامة دعكل التفريؽ إذا أدت تمؾ التصرفات إلى نقؿ ممكية الدار أك الشقة أك ترتيب أم حؽ مف الحقكؽ
العينية االصمية أك التبعية التي مف شأنيا أف تؤدم إلى حرماف المطمقة مف حؽ السكنى.

 .9فرض القانكف المذككر التزامات عدة عمى المطمقة أثناء تمتعيا بحؽ السكف كىي أف ال تؤجر الدار أك الشقة كالن أك
جزءان كاف ال تحدث ضر انر جسيمان بيا عدا االضرار البسيطة الناجمة عف االستعماؿ االعتيادم كاف ال تسكف معيا أم
شخص عدا مف كانكا تحت حضانتيا كيجكز ليا اف تسكف معيا احد محارميا بشرط أف ال تكجد أنثى تجاكزت سف

الحضانة بيف مف يعيميـ الزكج ممف يقيمكف معيا في الدار أك الشقة كبذلؾ فقد أجاز القانكف لمف كاف الزكج مسؤكالن عف

اعالتيـ ككانكا يسكنكف في دار الزكجية قبؿ الطالؽ أك التفريؽ االستمرار في السكف فييامع الزكجة.
.31

عند صدكر حكـ لممطمقة في السكنى تقكـ مديرية التنفيذ باخالء الدار أك الشقة مف الزكج كممف ال يجكز أف

يسكنكا مع الزكجة كتبدأ مدة ثالث سنكات مف تاريخ االخالء كاذا أخمنت المطمقة بالتزاماتيا المنصكص عمييا في القانكف
فممزكج أف يقيـ الدعكل الخالء الدار أك الشقة كتسميميا لو خالية مف الشكاغؿ.

االستنتاجات:

 . 3نقترح عمى المشرع العراقي استخداـ مصطمح المسكف الشرعي في قانكف حؽ المطمقة في السكنى رقـ  77لسنة
 3981كقانكف االحكاؿ الشخصية رقـ  388لسنة  3999النو لفظ عاـ يطمؽ عمى البيت كالدار كالشقة كما انو يعتبر مف
اكثر االلفاظ تعبي ار عف صفة المكاف الذم يقيـ فيو الزكجاف .

 . 2بما أف المشرع العراق ي أكجب عمى المطمقة التي تريد البقاء ساكنة في بيت الزكجية بعد طالؽ أك الفراؽ أف تطمب
ذلؾ في دعكل الطالؽ أك التفريؽ كال يجكز ليا أف تطمب ذلؾ في دعكل مستقمة لذا نرجك مف المشرع العراقي إعطاءىا
الحؽ كباقامة دعكل مستقمة ألف أغمب المطمقات يجيمف كجكد ىذا الحؽ كلكف شريطة اقامة الدعكل ضمف مدة محددة
حتى ال يبقى الزكج تحت رحمة الزكجة في المطالبة بيذا الحؽ متى شاءت.

 . 1إف قانكف حؽ المطمقة في السكف لـ يشترط الدخكؿ بالزكجة حتى يحؽ ليا االستمتاع بحؽ السكف عند الطالؽ أك
التفريؽ حيث جاء النص مطمقان لذا نرل أنو كاف االكلى بالمشرع أف يشترط الدخكؿ بالزكجة لغرض الحكـ ليا بحؽ

السكنى.

 . 4نصت المادة ( ) 2مف قانكف حؽ الزكجة المطمقة في السكنى عمى عدـ نفاذ التصرفات التي يقكـ بيا الزكج بمسكف
الزكجية قبؿ ستة أشير مف تاريخ كقكع الطالؽ أك مف تاريخ اقامة دعكل التفريؽ إذا أدت تمؾ التصرفات إلى حرماف

المطمقة مف التمتع بحقيا  .لذا نكصي المشرع العراقي اف يمنع نفاذ تمؾ التصرفات فقط إذا كاف الزكج سيء النية حص انر

ككاف سبب تصرفو االضرار بالزكجة.

 . 9أف المشرع العراقي لـ يكف مكفقان حينما حرـ المطمقة مف حؽ السكنى إذا ىي رضيت بالطالؽ أك التفريؽ دكف

االلتفات إلى أف رضا الزكجة بالطالؽ أك التفريؽ قد يككف نتيجة اصرارىا عمى ذلؾ إلدماف الزكج عمى المخدرات أك
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المسكرات لذا يجب عمى المشرع أف يكرد قيدا بمنح الزكجة حؽ السكنى إذا رضيت بالطالؽ أك التفريؽ ألسباب تعكد إلى
الزكج.

 . 6نقترح حذؼ الفقرة (ج) مف المادة ( )1مف قانكف حؽ المطمقة في السكنى كالمتضمنة حرماف المطمقة مف سكنى إذا
كاف التفريؽ قد حصؿ نتيجة المخالعة الف الفقرة (ب) مف نفس المادة تغني عنيا كالتي تقضي بحرماف المطمقة مف حؽ
السكنى إذا رضيت الطالؽ أك التفريؽ.
 . 7اعتبارات العدالة تقتضي مف المشرع إيراد نص يحرـ المطمقة مف حؽ السكف إذا كانت تممؾ دا انر أك شقة سكنية عمى
كجو االستقالؿ بعد كقكع الطالؽ أك بعد إقامة دعكل الطالؽ أك التفريؽ الف المشرع لـ يبيف كقت امتالؾ المطمقة الدار أك

الشقة لكي تحرـ مف ىذا الحؽ.
 . 8نرل مف الضركرم عمى المشرع أف يكرد نصان بالقانكف عمى قياـ مديرية التنفيذ بناءان عمى طمب الزكج باتخاذ إجراءات
التخمية إذا انتيت مدة السنكات الثالث كامتنعت مف االخالء أك الدار أك الشقة دكف الحاجة إلى اقامة دعكل منع المعارضة

ألف المطمقة قد استكفت حقيا بالكامؿ.

المبحث األول

مفهوم حق السكنى لممطمقة

السكف لممطمقة لو اىميتو سكاء كانت معتدة مف طالؽ رجعي اك مطمقة طالقا بائنا فيك بالنسبة لممعتدة مف طالؽ رجعي
مكاف السكف ىك مكاف لقضاء العدة كمايتعمؽ بيا مف احكاـ الف الزكجية مازالت قائمة حكما كاف كانت مطمقة طالقا بائنا

فالسكف لو اىميتو العتبارات انسانية كاجتماعية تفرض عمى المطمؽ (الزكج) اسكاف مطمقتو خاصة اذا كانت المطمقة
معسرة كليس ليا مأكل بعد طالقيا .
لذا يعتبر حؽ السكف في مسكف الزكجية ىك حؽ مف حقكؽ المطمقة .

كألجؿ تسميط الضكء عمى مفيكـ حؽ السكنى كمدل استحقاؽ المطمقة ليذا الحؽ كفؽ شركط معينة كالحاالت

التي تحرـ فييا المطمقة مف حؽ السكنى قسمنا ىذا المبحث عمى مطمبيف خصصنا أحدىما لتعريؼ حؽ السكنى لممطمقة
كخصصنا اآلخر لشركط استحقاؽ حؽ السكنى لممطمقة في بيت الزكجية.
المطمب األول

التعريف بحق السكنى لممطمقة

السكف يعبر عنو بالبيت كالدار الشقة كالمنزؿ( .)3لكف المسكف ىك اخص مف البيت كالدار كالمنزؿ كبذلؾ يككف
لممسكف داللة حقيقية لغكية كقد جرل العرؼ عمى استعماؿ كممة مسكف عمى المكاف المشغكؿ فعالن بالسكف فيقاؿ لفالف
سكف بجية كذا إذ كاف يقيـ فيو لذا فاف ما جرل بو العرؼ ىك المعتمد كالثابت في تحديد المراد مف كممة السكف(.)2

كلـ يعط غالبية الفقياء المسمميف معن نى معينان لمسكف كلـ يضعكا تعريفان محددان لمسكف الزكجية بؿ اكتفكا بكضع
عدة شركط كمكاصفات أكدكا عمى ضركرة تكافرىا بمسكف الزكجية(. )1

اما في االصطالح فقد عرؼ السكف :بأنو المكاف الذم يككف مشتمال عمى كؿ مايمزـ لمسكف مف اثاث كفرش كآنية كمرافؽ
كغيرىا مما تحتاج اليو االسرة كتراعى في ذلؾ حالة الزكج كالزكجة مف يسار كاعسار ككضعيما

االجتماعي()4

 ،كعرؼ

ايضا بأنو:المسكف الذم يؤمف راحة الزكجة بأف يككف خاصا بيا اليشاركيا فيو احد كيككف مشتمال عمى المرافؽ الضركرية
ككؿ مايمزـ كيككف مستك ار بحيث تؤمف الزكجة عمى نفسيا كماليا كعرضيا كيتناسب مع حالة الزكج

االجتماعية()9

حق الدكنى للزوجة المطلقة

م .انغام محمود الخفاجي

كفيما سبؽ عرضو يمكف ايجاز معنى لمسكف كىك المكاف الذم يعده الزكج سكنا لزكجتو مستكمال لمشركط الشرعية بحيث
يجب عمييا اف تطيعو باالقامة فيو كاذا امتنعت كانت ناشزة كسقط حقيا في النفقة .
كاذا يممنا كجينا نحك مكقؼ التشريعات العربية كمنيا التشريع العراقي مف حؽ السكنى لممطمقة
نجد اف المشرع العراقي استخدـ مفردة "الدار اك الشقة" ضمف نصكص قانكف حؽ الزكجة المطمقة في السكنى رقـ 77

لسنة 3981كذلؾ في المادة( )3/3حيث نصت عمى انو":عمى المحكمة التي تنظر دعكل الطالؽ اك التفريؽ اف تسأؿ
الزكجة عما اذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطالؽ اك التفريؽ في الدار اك الشقة  ، "-----اما قانكف االحكاؿ
الشخصية العراقي رقـ  388لسنة  3999فقد تضمف مفردات "البيت كالدار" في المادتيف( 29ك )26حيث نصت المادة(
 )3/29عمى انو  ":النفقة لمزكجة في االحكاؿ االتية-3-:اذا تركت بيت زكجيا بال اذف كبغير كجو شرعي "كنصت
المادة()3/26عمى انو ":ليس لمزكج اف يسكف مع زكجتو بغير رضاىا ضرتيا في دار كاحدة "

اما مكقؼ القكانيف المقارنة فإنيا لـ تتناكؿ في نصكص قكانييا حؽ السكنى لممطمقة كانما تناكلت ىذا الحؽ ضمف اىـ
النفقات التي تستحقيا المعتدة كليس المطمقة كمف ىذه القكانيف قانكف االحكاؿ الشخصية السكرم رقـ  99لسنة  3991كىذا
ما أشارت اليو المادة ( ) 392كالتي نصت عمى انو" :يجب عمى الرجؿ نفقة معتدتو مف طالؽ أك تفريؽ أك فسخ أك دخكؿ
في النكاح الفاسد أك بسببو" .

مايمكف مالحظتو مف ىذا النص اف المشرع السكرم أكجب النفقة لممطمقة المعتدة بشكؿ مطمؽ .
كسار عمى ىذا النيج المشرع الككيتي في المادة ( )362مف قانكف االحكاؿ الشخصية الككيتي رقـ  93لسنة  3984كالتي
نصت عمى أنو " :يجب النفقة لممعتدة مف طالؽ أك فسخ أك مف دخكؿ في زكاج أك بشبية" .
كاتخذ المكقؼ نفسو المشرع المصرم في نص المادة ( )2مف قانكف االحكاؿ الشخصية المصرم رقـ  311لسنة 3989

كالتي نصت عمى أنو  " :عمى أف المطمقة التي تستحؽ النفقة تعتبر نفقتيا دينان مف تاريخ الطالؽ كتستحؽ النفقة لمدة ال

تقؿ عف ستيف يكمان كىك أقؿ مدة لمعدة كال تزيد عمى سنة ميالدية كىي اقصى مدة لتنفيذ حكـ بنفقة العدة كتشمؿ نفقة

العدة شأف نفقة الزكجية كاألصؿ أف عدة القبض ثالث حيضات فتستحؽ حؽ النفقة عنيا لثالث مرات كعدة مف ال ترل

الحيض لصغر في السف أك لبمكغيا سف اليأس ثالث شيكر كمنيا أف تضع الحامؿ حمميا سكاء كاف الطالؽ رجعي أك

بائف كسكاء كانت حامالن أك ال كتستحؽ النفقة عمى مطمقيا سكاء كاف الطالؽ رجعيان أك بائنان كسكاء كاف بائنان بينكنة كبرل
أـ بينكنة صغرل كيككف استحقاؽ المطمقة لمنفقة مف تاريخ الطالؽ كتسمى نفقة عدة كتككف مستحقة لممطمقة عمى مطمقيا

حتى تنتيي عدتيا منو شرعان" .

كعمى نفس النيج سار التشريع السكداني في نص المادة ( )72مف قانكف االحكاؿ الشخصية السكداني لسنة  3993حيث

نصت عمى أنو " :يجب عمى الزكج نفقة معتدتو مف طالؽ أك تطميؽ أك فسخ ما لـ يكف الفسخ بسبب محظكر مف الزكجة"
.
كاتخذ المكقؼ نفسو المشرع العماني في نص المادة ( )92مف قانكف االحكاؿ الشخصية العماني رقـ  22لسنة 3997
كالتي جاء النص فييا" :يجب عمى الزكج نفقة معتدتو ما لـ يتفؽ عمى خالؼ ذلؾ" .
كاخذ بيذا االتجاه المشرع االماراتي في نص المادة ( )69مف قانكف االحكاؿ الشخصية االماراتي رقـ  28لسنة 2119

حيث نصت عمى أنو" :يجب النفقة كالسكنى لممعتدة مف طالؽ كالمعتدة مف طالؽ بائف كىي حامؿ كما يجب لممعتدة مف
طالؽ بائف كىي غير حامؿ"(.)6
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أما البعض اآلخر مف القكانيف العربية المقارنة فقد اكجبت حؽ السكنى في الطالؽ الرجعي في حيف لـ تكجب ىذه القكانيف
السكنى في الطالؽ البائف كمف ىذه القكانيف قانكف االحكاؿ الشخصية اليمني رقـ  21لسنة  3992في المادة ()87 -86

حيث نصت المادة ( )86منو عمى أنو  " :العدة مف طالؽ رجعي ليا ثمانية أحكاـ ىي 4ػ كجكب السكف 9ػ كجكب النفقة "
أما المادة ( )87منو نصت " :العدة مف طالؽ بائف ليا ستة أحكاـ ىي  4ػ عدـ كجكب السكف  9ػ عدـ كجكب النفقة "
كبذلؾ نجد أف المشرع اليمني قد فرؽ بيف الطالؽ الرجعي كالطالؽ البائف في حؽ السكنى لممعتدة .
كاذا يممنا كجينا نحك القضاء في العراؽ نجد اف محاكـ االحكاؿ الشخصية استخدمت مفردة الدار حيث جاء في

قرار ليا جاء فيو":قررت المحكمة بصحة الطالؽ الكاقع بيف الطرفيف كالحكـ بإلزاـ المدعي بعدـ معارضة المدعى عمييا
مف السكف في الدار العائد لممدعي التي كانا يسكناف فييا قبؿ الطالؽ لمدة ثالث سنكات كبدكف بدؿ "

()7

 ،كفي قرار

اخر ليا جاء فيو ":قررت المحكمة صحة الطالؽ الذم اكقعو المدعي كفي حاؿ تصديقو بحؽ المدعى عمييا فإنيا تحتفظ
بكافة حقكقيا الشرعية كالقانكنية كتطمب حؽ السكف النيا كانت تساكف المدعي في دار

مستقمة"(.) 8

اما القضاء السكرم فقد طبؽ ماقرره قانكف االحكاؿ الشخصية السكرم رقـ  99لسنة  3991فقد اشار الى حؽ

السكنى لممعتدة حيث جاء في قرار محكمة النقض السكرية ما نصو " :كأف المدة التي قضتيا المعتدة في بيت الزكجة بعد
الطالؽ تنزؿ مف نفقة عدتيا"(.)9

كفي ذات المعنى أشارت محكمة النقض المصرية في قرار ليا كرد فيو " :نفقة المعتدة كاجبة عمى مطمقيا ما

دامت في العدة"(.)31

نمخص مما تقدـ اف حؽ المطمقة المعتدة في السكنى يتضمف الحؽ في البقاء في بيت الزكجية بإعتبار ذلؾ مف اىـ
الحقكؽ بؿ مف اىـ النفقات التي تستحقيا لعدة اعتبارات اجتماعية كانسانية.
المطمب الثاني

شروط استحقاق المطمقة السكنى في بيت الزوجية

حتى يككف لممطمقة الحؽ في البقاء ساكنة في مسكف الزكجية البد مف تكفر عدة شركط كالتزامات تكجب عمى
المطمقة اف تمتزـ بيا حتى ال تحرـ مف التمتع بيذا الحؽ كلإلحاطة بشركط استحقاؽ المطمقة لحؽ السكنى كحاالت
الحرماف مف ىذا الحؽ قسمنا ىذا المطمب عمى فرعيف سنعرض في االكؿ لحاالت استحقاؽ حؽ السكنى لمزكجة المطمقة
كسنتناكؿ في الثاني حاالت الحرماف منو .
الفرع االول
بحث فقياء

المسمميف()33

شروط استحقاق المطمقة السكنى في بيت الزوجية

حؽ المطمقة طالقا بائنا في السكنى اثناء فترة العدة كلـ يتناكلكا حؽ السكنى لممطمقة بعد انتياء

فترة العدة.
كاذا رجعنا الى مكاقؼ قكانيف االحكاؿ الشخصية المقارنة في تنظيـ شركط استحقاؽ السكنى لممطمقة في بيت الزكجية

فبعض منيا أغفؿ االشارة إلى احكاـ حؽ السكنى لممطمقة طالقا بائنا كاكتفت باالشارة اليو باعتباره مف ضمف أىـ النفقات

التي تستحقيا المعتدة سكاء كانت معتدة مف طالؽ اك كفاة اك كانت حاضنة  ،بينما افردت بعضيا قانكف خاص ليذا الحؽ
كمنيا القانكف العراقي حيث أصدر قانكنان خاصان ُسمي بقانكف حؽ المطمقة في السكنى رقـ  81لسنة  3977حيث نجد أف
الم شرع العراقي أعطى بمكجب ىذا القانكف لممطمقة الحؽ في البقاء بعد الطالؽ أك التفريؽ في الدار أك الشقة التي كانت

تسكنيا مع زكجيا بصكرة مستقمة لذلؾ اشترط ىذا القانكف شركطان عدة لكي تحكـ المحكمة لممطمقة بيذا الحؽ كىي:
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حق الدكنى للزوجة المطلقة

 .3أف تطمب الزكجة حؽ السكنى أثناء نظر دعكل الطالؽ إف التفريؽ  :حيث نصت المادة ( )3/3عمى أف " :عمى
المحكمة التي تنظر في دعكل الطالؽ أك التفريؽ أف تسأؿ الزكجة عما إذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطالؽ أك
التفريؽ في الدار أك الشقة التي كانت تسكنيا مع زكجيا بصكرة مستقمة إذا كانت مممككة لو كالن أك جزءان أك كانت مستأجرة
مف قبمو كتفصؿ المحكمة في ىذه النقطة مع الحكـ الفاصؿ في الدعكل " مف خالؿ ىذه المادة نجد أف المشرع العراقي

اشترط أف تتكفر الرغبة لدل المطمقة في البقاء بعد الطالؽ أك التفريؽ في دار الزكجية فألزـ المشرع المحكمة المختصة
عند نظر الدعكل بسؤاؿ المطمقة عما كانت ترغب في البقاء ساكنة في دار الزكجية أـ ال كاال سيككف قرار المحكمة
عرضة لمنقض إذا لـ يتـ سؤاليا كبيذا الصدد قضت محكمة التمييز االتحادية في قرار ليا ما نصو" :كجد أف الحكـ المميز
غير صحيح كمخالؼ الحكاـ الشرع كالقانكف حيث لـ تتقيد المحكمة باحكاـ المادة ( )3/3مف قانكف حؽ الزكجة المطمقة

في السكنى رقـ  77لسنة  3981المعدؿ التي تكجب عمى المحكمة التي تنظر دعكل الطالؽ أك التفريؽ أف تصدر فقرة
حكمية مستقمة بيذا الحؽ سكاء كاف ذلؾ بااليجاب أك الرد مف ضمف فقرات الحكـ الفاصؿ في الدعكل"( ،)32كيجب عمى
المطمقة أف تبدم رغبتيا بالبقاء في دار الزكجية اثناء نظر دعكل الطالؽ أك التفريؽ ألنيا ال يجكز ليا المطالبة بيذا الحؽ
في دعكل مستقمة كالى ذلؾ استقر قضاء محكمة التمييز في قرار ليا ما نصو  " :أف الحكـ المميز صحيح كمكافؽ الحكاـ
الشرع كالقانكف ذلؾ ألف الكاجب تصدم محكمة المكضكع أثناء نظر دعكل تصديؽ الطالؽ لمكضكع السكف كالفصؿ فيو

مع الحكـ الفاصؿ في الدعكل األكلى كأف ذىكؿ المحكمة عف ذلؾ ال يمنح المميزة حؽ المطالبة بو بدعكل مستقمة كاف رد
()31

الدعكل تطبيؽ سميـ الحكاـ القانكف لذا قرر تصديقو"

.

بناءان عمى ماسبؽ بما اف المشرع العراقي أكجب عمى المطمقة التي تريد البقاء ساكنة في بيت الزكجية بعد طالؽ أك الفراؽ

أف تطمب ذلؾ في دعكل الطالؽ أك التفريؽ كال يجكز ليا أف تطمب ذلؾ في دعكل مستقمة كىذا مايؤخذ عمى التشريع

العراقي حيث كاف يجدر بو إعطاؤىا الحؽ بإقامة دعكل مستقمة ألف أغمب المطمقات يجيمف كجكد ىذا الحؽ كلكف شريطة
اقامة الدعكل ضمف مدة محددة حتى ال يبقى الزكج تحت رحمة الزكجة في المطالبة بيذا الحؽ متى شاءت.
 . 2أف يككف سكف الزكجيف قبؿ الطالؽ أك التفريؽ في دار أك شقة سكنية مممككة لمزكج كال أك جزءان أك مستأجرة مف

قبمو  :اشترط المشرع كفقان لممادة (/3ؼ )3مف قانكف حؽ الزكجة المطمقة في السكنى رقـ  77لسنة  3981أف تككف الدار

أك الشقة التي تطمب الزكجة السكف فييا مممككة لمزكج سكاء كانت مممككة لو بالكامؿ أك يممؾ سيامان شائعة فييا ميما

كانت حصتو فييا كيككف الزكج مالكان لمدار أك الشقة يعني تككف مسجمة باسمو في سجالت التسجيؿ العقارم كبخالؼ ذلؾ
ال مجاؿ لتطبيؽ احكاـ ىذا القانكف إذا كانت الدار أك الشقة غير مسجمة باسمو أك إذا كانت مغصكبة مف قبؿ الزكج كال

يككف الزكج مالكان ليا أك مستأج انر إذا كانت الدار أك الشقة مستأجرة مف قبؿ الزكج فتنتقؿ الحقكؽ كااللتزامات المقررة في
عقد االيجار المبرـ مع زكجيا الييا باستثناء االلتزاـ بتسديد بدؿ االيجار حيث تقع عمى عاتؽ الزكج استنادان لحكـ المادة

(/3ؼ )1مف قانكف حؽ المطمقة في السكنى رقـ  77لسنة .3981

 . 1أف يككف سكف الزكجيف قبؿ الطالؽ أك التفريؽ في الدار أك الشقة بصكرة مستقمة  :حتى يحكـ لممطمقة بالسكنى في
دار الزكجية بمكجب احكاـ قانكف حؽ المطمقة في السكنى رقـ  77لسنة  3981ال يكفي أف يككف الزكج مالكان لمدار أك

الشقة أك مستأجرىا انما يجب أف يككف سكنى الزكجيف فييا بصكرة مستقمة قبؿ الطالؽ أك التفريؽ استنادان لحكـ المادة

(/3ؼ ) 3مف القانكف المذككر بخالؼ ذلؾ إذا تبيف أف الزكجة كانت تسكف مع أىؿ زكجيا أك مع ضرتيا في دار كاحدة
فال تستحؽ السكف كبيذا قضت محكمة التمييز في قرار ليا ما نصو" :أف القرار المميز غير صحيح كمخالؼ الحكاـ
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القانكف ألف الكشؼ الجارم مف قبؿ محكمة المكضكع لـ يكف كاضحان اذ لـ يتبيف منو أف الطابؽ الثاني معزكؿ عف الطابؽ

األكؿ كىؿ يشكالف كحدة مستقمة أـ أف الطابؽ الثاني مما كاف الكاجب التحقؽ مف ذلؾ كصكالن لمحكـ العادؿ"(.)34

كبذلؾ تقكـ مديرية التنفيذ باخالء الدار أك الشقة مف الزكج كممف ال يجكز أف يسكنكا معيا عدا مف يعيميـ الزكج ككانكا

مقيميف معيما فييا كتبدأ مدة السنكات الثالث مف تاريخ االخالء استنادان إلى حكـ المادة ( )4مف قانكف حؽ الزكجة المطمقة
في السكنى رقـ  77لسنة  ، 3981كاذا تأخر الزكج عف اخالء المسكف بعد تبميغو يصدر المنفذ العدؿ ق ار انر بتغريمو عف

كؿ يكـ تأخير استنادان لحكـ المادة ( )6مف القانكف اعاله  ،كمنع ىذا القانكف نفاذ كؿ التصرفات التي يقكـ بيا الزكج قبؿ
ستة أشير مف كقكع الطالؽ أك مف تاريخ اقامة دعكل التفريؽ مف الزكجة إذا أدت تمؾ التصرفات إلى نقؿ ممكية الدار أك

الشقة إلى الغير أك ترتيب أم حؽ مف الحقكؽ العينية األصمية أك التبعية عمييا إذا كاف مف شأف تمؾ الحقكؽ حرماف
الزكجة مف التمتع بحقيا في سكنى الدار أك الشقة العائدة لمزكج استنادان لحكـ المادة (/3ؼ )2مف قانكف رقـ  77لسنة

.3981

نرل اف تحديد المدة عمى عدـ نفاذ التصرفات التي يقكـ بيا الزكج بمسكف الزكجية قبؿ ستة أشير مف تاريخ كقكع الطالؽ
أك مف تاريخ اقامة دعكل التفريؽ إذا أدت تمؾ التصرفات إلى حرماف المطمقة مف التمتع بحقيا تحديد غير منطقي الف
العالقة الزكجية قد تككف حسنة اثناء ىذه المدة كيقكـ الزكج بالتصرؼ بالعقار بيعا اك رىنا فميس مف الحكمة الطعف بيذا
التصرؼ القانكني السميـ بمجرد كقكعو قبؿ الطالؽ اك التفريؽ بستة اشير فكاف االجدر بالمشرع العراقي اف يمنع نفاذ تمؾ
التصرفات فقط إذا كاف الزكج سيء النية حص انر ككاف سبب تصرفو االضرار بالزكجة.
الفرع الثاني

حاالت الحرمان من حق السكنى

نصت المادة الثالثة مف قانكف حؽ المطمقة في السكنى رقـ  77لسنة  3981عمى الحاالت التي تحرـ فييا الزكجة المطمقة
مف حؽ السكنى كىي :

 .3الخيانة الزكجية سببان مف أسباب التفريؽ فانيا تعتبر احد االسباب التي تؤدم إلى حرماف المطمقة مف حؽ السكنى كفقا
لنص المادة (/ 1ؼ أ ) مف قانكف حؽ المطمقة في السكنى رقـ  77لسنة  3981ككذلؾ كفقان لنص المادة ( )43مف قانكف
االحكاؿ الشخصية العراقي رقـ  388لسنة  3999حيث نصت عمى أنو " :لكؿ مف الزكجيف طمب التفريؽ عند تكفر احد

األسباب اآلتية 2:ػ إذا ارتكب الزكج االخر الخيانة الزكجية كيككف مف قبيؿ الخيانة الزكجية ممارسة فعؿ المكاط بأم كجو

مف الكجكه".

 .2رضا الزكجة بالطالؽ كالتفريؽ تعتبر مف حاالت حرمانيا عف حؽ السكف كفقا لنص المادة ( / 1ؼ ب ) كيحصؿ
بناء عمى
رضا الزكجة بالطالؽ عندما تككف مفكضة بو أك مككمة بو مف قبؿ الزكج بإيقاعو عند عقد الزكاج فيقع الطالؽ ن
ذلؾ أما لمتفريؽ فاف الزكجة تعتبر راضية بو إذا كانت ىي التي اقامت الدعكل أك اقاميا الزكج فرضيت ىي بالتفريؽ
كتعتبر راضية إذا ىي صرحت بذلؾ في الدعكل المقامة كاذا لـ تصرح بو فعمى الزكج اثبات ذلؾ بتكجيو اليميف الحاسمة
)39(.

ليا

مايمكف مالحظتو أف المشرع العراقي لـ يكف مكفقان حينما حرـ المطمقة مف حؽ السكنى إذا ىي رضيت بالطالؽ أك التفريؽ
دكف االلتفات إلى أف رضا الزكجة بالطالؽ أك التفريؽ قد يككف نتيجة اصرارىا عمى ذلؾ السبب ادماف الزكج عمى
المخدرات أك المسكرات لذا يجب عمى المشرع أف يكرد قيدا بمنح الزكجة حؽ السكنى إذا رضيت بالطالؽ أك التفريؽ

ألسباب تعكد إلى الزكج.

م .انغام محمود الخفاجي

حق الدكنى للزوجة المطلقة

 .1إذا حصؿ التفريؽ نتيجة المخالعة فإف الزكجة تحرـ مف حؽ السكنى كفقا لنص المادة (  / 1ؼ ج ) كالسبب في ذلؾ
انيا رضيت بالتفريؽ الف المخالعة اساسيا التراضي بيف الزكجيف فيك طريؽ اختيارم لمتفريؽ.
بناءا عمى ماتقدـ كاف االجدر بالمشرع العراقي حذؼ ىذه (ؼ ج ) مف ىذه المادة الف (ؼ ب ) تغني عنيا كالتي تقضي
بحرماف المطمقة مف حؽ السكنى اذا رضيت الطالؽ اك التفريؽ .

 .4الزكجة يسقط حقيا في السكنى إذا كانت تمتمؾ مسكنان مستقالن كفقا لنص المادة( / 1ؼ د ) أما إذا كانت تمتمؾ

سيامان أك حصة شائع ة في السكف فانيا ال تحرـ مف ىذا الحؽ ألف النص اشترط في السكف المممكؾ لممطمقة أف يككف
حصة تامة كليس حصة شائعة(.)36

لكف كاف االجدر عمى المشرع العراقي اف يبيف كقت امتالؾ المطمقة الدار اك الشقة لكي تحرـ مف ىذا الحؽ  ،كالمشرع

العراقي لـ يعالج مسألة امتالؾ الزكجة المطمقة دا ار اك شقة سكنية خالؿ فترة تمتعيا بحؽ السكنى (أم خالؿ مدة السنكات

الثالثة) فكاف االجدر عمى المشرع اف ينص عمى انتياء ىذا الحؽ اذا تممكت الزكجة دا ار اك شقة سكنية اثناء مدة تمتعيا
بحؽ السكنى انسجاما مع االسباب المكجبة لقانكف حؽ الزكجة المطمقة في السكنى الذم صدر دفعا لمضرر .
أما بقية القكانيف فقد عالجت مكضكع حؽ السكنى مف ضمف النفقات التي تستحقيا الزكجة كلذلؾ فإف الحرماف

مف ىذا الحؽ تسقط بنشكز الزكجة كىذا ما ذىب اليو قانكف االحكاؿ الشخصية السكرم رقـ  99لسنة  3991في
المادة( )74حيث نصت عمى أنو" :إذا انشزت المرأة فال نفقة ليا مدة النشكز" .
كالى ذلؾ ذىب المشرع الككيتي في قانكف االحكاؿ الشخصية الككيتي رقـ  93لسنة  3984في المادة (/363أ) حيث
نصت عمى أنو  ..... " :تعتبر ناشزة إذا خرجت مف البيت بغير مسكغ"(. ) 37
كجدير بالذكر أف القضاء بالعراؽ قد طبؽ ما قررتو المادة ( )1مف قانكف حؽ المطمقة في السكنى رقـ  77لسنة 3981
كالتي تتعمؽ بحاالت حرماف المطمقة مف ىذا الحؽ فقد جاء في قرار المحكمة التمييز االتحادية بشأف حرماف المطمقة في
السكنى إذا ىي رضيت بالتفريؽ كأصرت عميو ما نصو  " :الزكجة رضيت بالتفريؽ كاصرت عمى طمب التفريؽ أماـ
محكمة االحكاؿ الشخصية كمف ثـ فانيا ال تستفيد مف احكاـ قانكف حؽ الزكجة المطمقة في السكنى " كفي قرار آخر ليا
أكصت بو محكمة التمييز بضركرة تحميؼ المدعية المطمقة اليميف الحاسمة لمعرفة رضاىا بالتفريؽ اف لـ تصرح بذلؾ في

الدعكل المقامة ما نصو  " :أف الحكـ المميز غير صحيح كمخالؼ لمقانكف إال انو كاف عمى المحكمة التحقؽ مف دفع
المدعي عميو (المميز) مف اف المدعي ة (المميز عمييا) ىي التي طمبت الطالؽ كبالتالي حصؿ بمكافقتيا حيث كاف عمى
المحكمة تكميؼ المميز باثبات دفعو ىذا كفي مجاؿ عجز عف االثبات منحو حؽ تكجيو اليميف الحاسمة إلى

المدعية"()38

المبحث الثاني

أحكام حق السكنى لممطمقة

بما أف السكنى شرع لدفع الضرر عف المطمقة لذا يجب عمى المطمقة أف تمارسو دكف أف تمحؽ ضر انر بالزكج لذا

عمى المطمقة أف تمتزـ بعدة التزامات أثناء تمتعيا بحؽ السكنى  ،كالمشرع العراقي في قانكف حؽ الزكجة المطمقة في
السكنى رقـ  77لسنة  3981منح المطمقة حؽ السكنى لمدة ثالث سنكات كىي مدة رآىا المشرع كافية لتييئة مسكف ليا
فينتيي حؽ السكنى بانتياءىا كلالحاطة بما تقدـ قسمنا ىذا البحث عمى مطمبيف عرضنا في أكليما اللتزامات المطمقة

كخصصنا ثانييما النتياء حؽ السكنى.
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المطمب األول

التزامات الزوجة المطمقة

عمى الرغـ مف أف المشرع العراقي في قانكف الزكجة المطمقة في السكف رقـ  77لسنة  3981اعطى لمزكجة
المطمقة الحؽ في البقاء ساكنة في مسكف الزكجية لمدة ثالث سنكات كبدكف بدؿ إف كاف السكف مممككان لمزكج أك لحمكؿ

محؿ الزكج في عقد االيجار اف كاف السكف مستأج انر لكنو لـ يجعؿ ىذا الحؽ مطمقان بؿ قيده بعدة شركط كىي :
()39

أ .أف ال تؤجر الزكجة الدار أك الشقة كالن أك جزءان

ػ

كي ينشأ لممطمقة حؽ المطالبة في السكف في منزؿ الزكجية اشترط المشرع العراقي أف تككف الدار أك الشقة التي تطمب

المطمقة السكف فييا مممككة لمزكج أك مستأجرة مف قبمو سكاء كانت مممككة لو بالكامؿ أـ كاف يممؾ سيامان شائعة فييا ميما

كانت حصتو فييا  .كيككف الزكج مالكان لمدار أك الشقة إذا كانت مسجمة باسمو في سجالت التسجيؿ العقارم أما أف كاف

قد اشتراىا بعقد خارجي كلـ تسجؿ باسمو فال يمكف اعتباره مالكان كال مجاؿ لتطبيؽ احكاـ قانكف حؽ المطمقة في السكنى

كال يمكف تطبيؽ احكاـ القانكف المذككر إذا كانت الدار مغصكبة مف قبؿ الزكج أك كاف يشغميا عمى سبيؿ االباحة ألنو ال
يعد مالكان أك مستأج انر  ،كأعطى المشرع حؽ المطمقة الطالبة بحؽ السكف إف كاف الزكج مستأج انر لمدار أك الشقة قبؿ
الطالؽ أك التفريؽ كفي ىذه الحالة تنتقؿ الحقكؽ كااللتزامات المقررة في عقد االيجار الييا باستثناء االلتزاـ بتسديد بدؿ

االيجار حيث يقع عمى عاتؽ الزكج  ،أما إذا كانت الزكجة ىي المستأجرة لمدار أك الشقة فال مجاؿ لتطبيؽ أحكاـ ىذا
القانكف  ،كعميو إف قامت المطمقة بتأجير العقار أك االنتقاؿ منو إلى عقار آخر أك تأجير أجزاء منو فاف ىذا التصرؼ

معناه انتفاء حاجتيا إلى العقار كىذا يؤدم إلى زيادة االعباء عمى العقار مف حيث سرعة استيالكو مما يؤدم إلى احداث
أضرار فيو( .)21ثـ اذا أخمت المطمقة بالتزاماتيا كأجرت الدار كالن أك جزءان عاد المأجكر إلى الزكج المطمؽ كليس لممؤجر
كىذا ال يمكف اعماؿ حكـ الفقرة (ب) مف المادة ( )37مف قانكف العقار ال يمكف لممؤجر أف يرفع دعكل تخمية المأجكر
ضد الزكج ألف الزكج لـ يؤجر المسكف مف الباطف كلـ يتنازؿ عف حقو في االيجار لمصمحة الزكجة بمحض ارادتو كاف
()23

كاف ذلؾ بحكـ القانكف

كما يمكف مالحظتو عمى احكاـ قانكف حؽ المطمقة في السكنى رقـ  77لسنة  3981أف حؽ المطمقة في السكف
ينحصر في الدار أك الشقة التي كانت تسكف فييا مع زكجيا قبؿ الطالؽ أك التفريؽ (سكاء كانت مممككة لمزكج أك
مستأجرة مف قبمو ) كال يمكف أف ينتقؿ ىذا الحؽ إلى دار أك شقة أخرل فإذا عمد الزكج إلى تسميـ الدار أك الشقة مف قبمو

إلى مالكيا أثناء نظر دعكل الطالؽ أك التفريؽ فاف ذلؾ ال يحكؿ دكف الحكـ لمزكجة بحؽ السكنى كال يمكف الزاـ الزكج
()22

بتييئة دار أك شقة أخرل لمزكجة
ب.

يشترط لكي تتمتع المطمقة بحؽ السكنى في دار الزكجية أف تككف ساكنة مع مطمقيا بصكرة مستقمة قبؿ الطالؽ فإذا
()21

ثبت أنيا كانت تسكف مع أىؿ زكجيا المطمؽ في الدار أك الشقة فال تستحؽ السكنى

 ،كاذا استحصمت الزكجة عمى

حكـ بالنفقة ليا كألكالدىا فال يجبر الزكج عمى إسكاف زكجتو في داره بؿ يحؽ ليا المطالبة بزيادة النفقة إف كاف ليا

مقتضى(.)24

ج  .عدـ االضرار بمسكف الزكجة  :لكي تتمتع الزكجة بحؽ السكنى في دار الزكجية ىك كجكب التزاـ المطمقة بأف ال
تحدث أض ار انر بالدار أك الشقة عدا االضرار البسيطة الناجمة عف االستعماؿ االعتيادم كلذلؾ فاف االضرار الجسيمة غير
تسكغ حرماف المطمقة مف االستمرار في سكنى الدار أك الشقة السكنية كتقدير ككف الضرر
االعتيادية ىي كافية لكي ن
جسيمان أك بسيطان يعكد إلى القضاء الذم لو االستعانة بالخبراء أك اجراء المعاينة عمى العقار مكضكع النزاع ككذلؾ تحرـ

م .انغام محمود الخفاجي

حق الدكنى للزوجة المطلقة

المطمقة مف ىذا الحؽ إذا أحدثت تغي انر جكىريان في الدار أك الشقة دكف مكافقة مطمقيا كما لك استعممت الدار أك الشقة

خالفان لمغرض مف تشييدىا مما يترتب عميو اساءة لسمعة مطمقيا أك إلحاؽ الضرر بالدار أك

الشقة()29

د .لكي تتمتع المطمقة بحؽ السكنى يجب أف ال تسكف معيا في مسكف الزكجية أم شخص عدا مف كانكا تحت حضانتيا
باستثناء مف ىذا الشرط أجازت (ؼ 2مف ـ )2مف قانكف حؽ الزكجة المطمقة في السكنى لممطمقة أف تسكف معيا أحد
()26

محارميا بشرط أف ال تكجد أنثى تجاكزت سف الحضانة بيف مف يعيميـ الزكج كمف يقيمكف معيا في الدار أك الشقة

أما بقية القكانيف المقارنة فمـ تنظـ قانكف خاص يتناكؿ تنظيـ حؽ السكنى لممطمقة كاكتفت بما شرعتو في قكانيف أحكاليا
الشخصية بإعتبار ىذا الحؽ ضمف اىـ النفقات التي تستحقا المعتدة.
المطمب الثاني

انتهاء حق السكنى

الشؾ في إف الدار أك الشقة التي تتمتع المطمقة بحؽ السكنى فييا أما أف تككف مممككة لمزكج أك مستأجرة مف
قبمو فإذا كانت الدار أك الشقة مممككة لمزكج فينتيي حؽ السكنى في حالتيف أكليما  :إذا أخمت الزكجة المطمقة بالتزاماتيا
المقررة في المادة الثانية مف قانكف حؽ الزكجة المطمقة في السكنى كاف تككف أجرت الدار أك الشقة كالن أك جزءان أك
أحدثت أض ار انر جسيمة فييا فإنو يحؽ لمزكج المجكء إلى القضاء الخالء الدار أك الشقة كتسميميا لو خالية مف الشكاغؿ
كذلؾ باقامة الدعكل أماـ محكمة البداءة فإذا صدر حكـ يمزـ الزكجة المطمقة باالخالء فتككف ممزمة تسميـ الدار خالية مف

الشكاغؿ كال يككف ليا البقاء مدة أخرل( ،)27كال يمكف لممطمقة أف تستفيد مف الميمة المحددة في قانكف ايجار العقار في
المادة ( )2/22كالتي جاء النص فييا "عمى دكاء التنفيذ امياؿ المحككـ عميو بالتخمية مدة ال تزيد عمى تسعيف يكمان مف

تاريخ تنفيذ الحكـ لدييا كال يؤثر في سرياف ىذه المدة الطعف تميي انز في التنفيذ العدلي.

كمايمكف مالحظتو اف المشرع العراقي لـ يكرد نص بالقانكف يمزـ فيو قياـ مديرية التنفيذ بناءان عمى طمب الزكج باتخاذ
إجراءات التخمية إذا انتيت مدة السنكات الثالث كامتنعت الزكجة مف اخالء الدار أك الشقة دكف الحاجة إلى اقامة دعكل

منع المعارضة ألف المطمقة قد استكفت حقيا بالكامؿ.
أما إذا كانت الدار أك الشقة مستأجرة مف قبؿ الزكج فإف الحقكؽ كااللتزامات المقررة في عقد االيجار تنتقؿ إلى المطمقة

كتحؿ المطمقة في السكنى حمكالن قانكنيان محؿ المطمؽ حيث يصبح مركزىا القانكني بصفة مستأجر فإذا ما أخمت الزكجة
المطمقة بالتزاماتيا فإف لممؤجر طمب تخمية المأجكر(.)28

أما الحالة الثانية  /بما أف حؽ السكف مقيد بمدة ثالث سنكات حيث اف قانكف حؽ الزكجة المطمقة في السكنى
رقـ  77لسنة  3981ينيي حؽ السكنى إذا انقضت كؿ المدة كلـ تقـ المطمقة بإخالء الدار أك الشقة كانيا في ىذه الحالة
تعد غاصبة لمعقار كلمزكج اقامة دعكل منح المعارضة أماـ محكمة البداءة ىذه في حالة إذا كانت الدار أك الشقة التي

تسكف فييا المطمقة ممكان لمزكج  ،أما إذا كانت مستأجرة فميس لممؤجر في ىذه الحالة بعد انقضاء مدة الثالث سنكات
المنصكصة في القانكف أعاله طمب تخمية المأجكر ألف المشرع منح المطمقة حؽ السكنى لثالث سنكات كىي مدة رآىا

المشرع كافية لتييئة مسكف ليا حسب ما كرد في االسباب المكجبة لقانكف حؽ الزكجة المطمقة في السكنى( .)29كلذلؾ
فإنيا تتمتع بحؽ السكنى طيمة مدة ثالث سنكات بمكجب ىذا القانكف الذم ىك قانكف خاص فال يجكز لممؤجر طمب تخمية

المأجكر ألم سبب مف أسباب التخمية المنصكص عمييا في قانكف ايجار العقار رقـ  87لسنة  3979الذم ىك قانكف عاـ
كالخاص يقيد العاـ.
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الهـــــىامش
(" )3محمد بف أبي بكر عبد القادر الرازم" " ،مختار الصحاح" " ،دار الكتاب العربي" " ،بيركت ػ لبناف" ، "3983 "،
"ص."117

(" )2د .أحمد نصر الجندم" " ،االحكاؿ الشخصية (تعميؽ عمى النصكص)" "،بال مكاف طبع" " ،بال سنة طبع" ،

"ص."194
(" )1أبك جعفر محمد بف الحسف بف عمي الطكسي" " ،المبسكط في فقو االمامية" " ،ج" ،"9المكتبة المرتضكية الحياء
اآلثار الجعفرية "" ،بال سنة طبع" " ،ص" ، "294زيف الديف بف نجيـ الحنفي "" ،البحر الرائؽ شرح كنز الحقائؽ" " ،ج،" 4

"ط" ، "3دار المعرفة" " ،بيركت -لبناف" " ،بال سنة طبع "" ،ص" ،" 283شمس الديف الشيخ محمد عرفة الدسكقي "،
"حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير" " ،ج" ،" 2دار احياء التراث العربي" " ،بال مكاف طبع "" ،بال سنة طبع ""،ص939
"" ،محمد بف ادريس الشافعي "" ،االـ ""،ج" ،" 9ط" ،" 3دار الفكر لمطباعة كالنشر" " ،بال مكاف طبع"،" 3981 "،
"ص" ،" 97أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي "" ،المغني" " ،ج"،" 9دار الكتاب العربي لمنشر
كالتكزيع كالطبع "" ،بال مكاف طبع "" ،بال سنة طبع "" ،ص" ،" 293االماـ يحيى بف الحسيف "" ،كتاب االحكاـ في الحالؿ
كالحراـ "" ،ج" ، "3بال مكاف طبع""،بال سنة طبع "" ،ص" ، "492أبك محمد عمي بف سعيد بف حزـ الظاىرم"" ،المحمى" ،
"ج" ،" 31دار الفكر" " ،بال مكاف طبع"" ،بال سنة طبع "" ،ص."141
(" )4د.محمد مصطفى شمبي""،احكاـ االسرة في االسالـ" "،ط" ،" 4الدار الجامعية"" ،بيركت-لبناف" "،"3981"،ص."499
(" )9د .احمد الكبيسي" "،االحكاؿ الشخصية(الزكاج كالطالؽ كاثارىما)"" ،ط"،"2مطبعة االرشاد""،بغداد"، "3972"،

"ص."346

(" )6تقابميا نص المادة ( )71مف قانكف االحكاؿ الشخصية القطرم رقـ  22لسنة  2116حيث نصت عمى أنو " :تستحؽ
العدة م ف طالؽ أك فسخ نفقة عدتيا ما لـ يكف الفسخ بسبب مف قبميا كتستحؽ المعتدة الحامؿ نفقة عدتيا حتى تضع

حمميا "" ،كتقابميا نص المادة ( )92مف قانكف االسرة البحريني رقـ  39لسنة  2119حيث نصت عمى أنو ":أػ يجب النفقة

الشاممة لممعتدة مف طالؽ رجعي أك فسخ أك دخكؿ في زكاج غير صحيح ب ػ ال نفقة لممعتدة عف طالؽ بائف بسبب

يرجع الييا كانما ليا حؽ السكنى طكاؿ عدتيا" " ،كتقابميا نص المادة ( )393مف قانكف االحكاؿ الشخصية االردني رقـ
 16لسنة  2131حيث نصت عمى أنو ":ا ػ نفقة العدة كنفقة الزكجة كيحكـ بيا مف تاريخ كجكب العدة إذا لـ يكف لممطمقة
نفقة زكجية معركفة فإذا كاف ليا نفقة فإنيا تمتد إلى انياء العدة عمى أف ال تزيد مدة العدة عمى سنة ب ػ ال تسمح دعكل

نفقة العدة بعد مركر سنة عمى تبميغ الزكجة الطالؽ".

(" )7رقـ القرار/ 7419ش 2136/في ."2136 /32/23
(" )8رقـ القرار / 1391ش 2137/في ."2137 /9/13

(" )9د.طو صالح خمؼ "" ،حؽ الزكجة في السكنى رسالة ماجستير مقدمة الى كمية القانكف جامعة المكصؿ" ،" 2119"،
"ص."49

(" )31أحمد نصر الجندم "" ،مبادئ القضاء الشرعي "" ،مجمد الثاني "" ،ط" ،" 2دار الفكر العربي"  "،مصر" "3978 "،
" ،ص ."3148
(" )33سماحة السيد عمي الحسيني السيستاني" " ،منياج الصالحيف (المعامالت) ج" ،" 1المؤسسة العالمية لممطبكعات" ،

"بيركت -لبناف "3436" ،ىػ "" ،ص" ، "89عالء الديف بف مسعكد الكاساني "" ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" " ،ج1
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" "،المكتبة الحيدرية "" ،بال مكاف طبع "" ،" 3989 "،ص "،" 219أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة
المقدسي" " ،ج" ،" 9مرجع سابؽ "" ،ص" ،" 292محمد بف ادريس الشافعي "" ،ج" ، "9مرجع سابؽ "" ،ص،" 291
"شمس الديف الشيخ محمد بف عرفة الدسكقي "" ،ج "،"2مرجع سابؽ" " ،ص "، "939أبك محمد عمي بف سعيد حزـ
الظاىرم "" ،ج" ،" 3مرجع سابؽ" " ،ص."141

(" )32رقـ القرار  /682تنفيذ 3999 /في  3999/6/34نقالن عف القاضي شالؿ شككر سميف" " ،حؽ السكف لمزكجة
المطمقة" " ،بال مكاف طبع" " ،بال سنة طبع"  "،ص."1

(" )31رقـ القرار  /4741الييأة الشخصية األكلى  2119 /في  24 /33/2199غير منشكر".
(" )34رقـ القرار  /9771شخصية  3999 /في " ، "3996/6/4منشكر في المكسكعة العدلية ع " ، "89لسنة ،" 2113

"ص ." 9

(" )39د .عصمت عبد المجيد" " ،حؽ الزكجة المطمقة في السكنى "" ،دراسة في ضكء أحكاـ القانكف المرقـ  77لسنة
 3981المعدؿ كالتطبيقات القضائية" " ،الدراسة منشكرة في مجمة العدالة مجمة فصمية تصدرىا ك ازرة العدؿ العراقية" " ،ع3
"" ،س" ،" 3999ص."19

(" )36جمعة سعدكف الربيعي" " ،أحكاـ النفقة شرعان كقانكنان كقضاءان "" ،بغداد" " ، "3991 "،ص."233

(" )37تقابميا المادة ( )49 /3مف قانكف االحكاؿ الشخصية المصرم رقـ  311لسنة  3989كالتي نصت عمى أنو " :
الزكجة الناشز ىي التي تخرج عف طاعة زكجيا بغير مبرر شرعي أك سبب ليس مف جيتو ككانت تمتنع عف االنتقاؿ
لمنزؿ الزكجية رغـ أنو كاف معتدان إعدادان الئقان أك تخرج الزكجة مف منزؿ الزكجية بغير اذف زكجيا دكف مبرر شرعي أك

تمنعو مف الدخكؿ عمييا في بيتيا الذم يقيـ معيا فيو باذنيا أك تمنع الزكجة عف السفر مع زكجيا إلى حيث يعيش كفي
ىذه الحاالت تككف الزكجة ناش انز كفكتت عمى زكجيا حقو في االحتباس كبالتالي تسقط نفقتيا" " ،كتقابميا نص المادة ()79
مف قانكف االحكاؿ الشخصية السكداني لسنة  3993حيث نصت عمى أنو  " :ال نفقة لمزكجة في أم مف الحاالت" فيو  :أػ
امتناعيا عف االنتقاؿ إلى بيت الزكجية دكف عذر شرعي ػ ب ػ تركيا بيت الزكجية دكف عذر شرعي ج ػ منعيا لمزكج مف
الدخكؿ لبيت الزكجية دكف عذر شرعي ػ د ػ عمميا خارج البيت دكف مكافقة زكجيا ما لـ يكف متعسفان في منعيا مف العمؿ ػ

ق ػ امتناعيا عف السفر مع زكجيا دكف عذر شرعي" " ،تقابميا نص المادة ( )392مف قانكف االحكاؿ الشخصية اليمني

رقـ  21لسنة  3992حيث نصت عمى أنو " :ال نفقة لمزكجة في االحكاؿ اآلتية  :أػ إذا امتنعت عف االنتقاؿ إلى بيت
الزكجية مف دكف عذر شرعي ػ ب ػ إذا تركت بيت الزكجية مف دكف عذر شرعي ػ ج ػ إذا امتنعت الزكجة مف الدخكؿ إلى
بيت الزكجية مف دكف عذر شرعي ػ د ػ إذا عممت خارج البيت دكف مكافقة زكجيا ما لـ يكف متعسفان في منعيا مف العمؿ ػ

ق ػ إذا امتنعت عف السفر مع زكجيا دكف عذر شرعي " ،تقابميا نص المادة ( )94مف قانكف االحكاؿ الشخصية العماني

رقـ  22لسنة  3997حيث نصت عمى أنو  " :ال نفقة لمزكجة في االحكاؿ االتية 3 :ػ إذا امنعت نفسيا مف الزكاج أك
امتنعت عف االنتقاؿ إلى بيت الزكجية مف دكف عذر شرعي ػ 2ػ إذا تركت بيت الزكجية مف دكف عذر شرعي ػ 1ػ إذا
منعت الزكج مف الدخكؿ إلى بيت الزكجية مف دكف عذر شرعي ػ 4ػ إذا امتنعت عف السفر مع زكجيا مف دكف عذر" ،
"تقابميا نص المادة ( )73مف قانكف االحكاؿ الشخصية االماراتي رقـ  28لسنة  2119حيث نصت عمى أنو" :تسقط نفقة
الزكجة في االحكاؿ اآلتية 3 :ػ إذا منعت نفسيا مف الزكج أك امتنعت عف االنتقاؿ إلى بيت الزكجية دكف عذر شرعي ػ 2ػ
إذا تركت بيت الزكجية دكف عذر شرعي ػ 1ػ إذا منعت الزكج مف الدخكؿ إلى بيت الزكجية دكف عذر شرعي ػ 4ػ إذا
امتنعت عف السفر مع زكجيا دكف عذر شرعي ػ 9ػ إذ صدر حكـ أك قرار مف المحكمة مقيد لحريتيا في غير حؽ لمزكج
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كجارم تنفيذه" " ،تقابميا نص المادة ( )69مف قانكف االحكاؿ الشخصية القطرم رقـ  22لسنة  2116حيث نصت عمى
أنو" :تعتبر الزكجة ناش انز ال تستحؽ النفقة في االحكاؿ اآلتية 3 :ػ إذا منعت نفسيا مف الزكج أك امتنعت عف االنتقاؿ إلى

مسكف الزكجية دكف عذر شرعي ػ 2ػ إذا تركت مسكف الزكجية دكف عذر شرعي ػ 1ػ إذ منعت الزكج مف الدخكؿ إلى بيت
الزكجية دكف عذر شرعي ػ 4ػ إذا امتنعت مف سفر النقمة مع زكجيا دكف عذر شرعي أك سافرت بغير إذنو ػ 9ػ إذا عممت

خارج المسكف دكف مكافقة زكجيا ما لـ يكف الزكج متعسفان في منعيا مف العمؿ "" ،تقابميا نص المادة ( /91أ) مف قانكف
االسرة البحريني رقـ  39لسنة  2119حيث نصت عمى أنو  " :أػ إذا امتنعت الزكجة عف االنتقاؿ إلى بيت الزكجية أك

خرجت مف بيت الزكجية مف غير مسكغ أك منع مف الزكج سقط حقيا في النفقة بعد ثبكت ذلؾ قضاءان ػ ب ػ ال يبث نشكز
الزكجة اال بامتناعيا عف تنفيذ الحكـ النيائي بمتابعة الزكج إلى بيت الزكجية " " ،تقابميا نص المادة ( )62مف قانكف

االحكاؿ الشخصية االردني رقـ  16لسنة  2131حيث نصت عمى أنو " :إذا نشزت الزكجة فال نفقة ليا ما لـ تكف حامالن
فتككف النفقة لمحمؿ كالناشز ىي التي تترؾ بيف الزكجية بال مسكغ شرعي أك تمنع الزكج مف الدخكؿ إلى بيتيا قبؿ طمبيا
النقمة إلى بيت آخر كيعتبر مف المسكغات المشركعة لخركجيا مف السكف إيذاء الزكج ليا أك اساءة المعاشرة أك عدـ

أمانتيا عمى نفسيا أك ماليا"
(" )38القاضي شالؿ شككر سميف" " ،مرجع سابؽ" " ،ص"7 – 6
(" )39نص المادة ( /2ؼ )2مف القانكف رقـ  77لسنة "3982
(" )21د .عصمت عبد المجيد بكر" " ،حؽ الزكجة المطمقة في السكنى" " ،مرجع سابؽ" " ،ص"19
(" )23د  .طو صالح" " ،مرجع سابؽ" " ،ص"19

(" )22القاضي شالؿ شككر سميف" " ،مرجع سابؽ" " ،ص 7ػ "8
( )21قرار محكمة التمييز الرقـ  /9623شخصية / 3997 /في  3997 /33/39غير منشكر
(" )24قرار محكمة التمييز الرقـ  /2281شخصية  84 /ػ  " 89في "" ، " 3989/9/2مجمكعة االحكاـ العدلية" " ،ع1ػ
" ،"3989" ،" 4ص"76

(" )29د .طو صالح خمؼ" " ،مرجع السابؽ" " ،ص"16
(" )26نص المادة (/2ؼ )2مف القانكف المرقـ  77لسنة "3981
(" )27ينظر نص المادة ( )9مف قانكف حؽ الزكجة المطمقة بالسكنى رقـ  77لسنة "3981
(" )28القاضي شالؿ شككر سميف" " ،مرجع سابؽ" " ،ص8ػ "9

(" )29ينظر االسباب المكجبة لصدكر قانكف حؽ الزكجة المطمقة في السكنى رقـ  77لسنة "3981
المـــــــــــــــــــراجع
القرآن الكريم

أوالً  /مراجع الشريعة االسالمية
أػ كتب التفسير
.3

أبي جعفر محمد بف جرير الطبرم  ،جامع البياف عف تأكيؿ آية القرآف ،ج31ك ، 28دار الفكر لمطباعة
كالنشر كالتكزيع  ،بال مكاف طبع .3999 ،

ب ػ كتب الفقو اإلسالمي
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 .3الفقو االمامي
.3
.2

السيد عمي الحسيني السيستاني  ،منياج الصالحيف (المعامالت) ،ج ، 1المؤسسة العالمية لممطبكعات ،
بيركت ػ لبناف 3436 ،ىػ

أبك جعفر محمد بف الحسف بف عمي الطكسي  ،المبسكط في الفقو االمامية ،ج ،9المكتبة المرتضكية

الحياء اآلثار الجعفرية بال مكاف طبع  ،بال سنة طبع  ،أبك القاسـ
 .2الفقو الحنفي
 . 3عالء الديف بف مسعكد الكاساني  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،ج ، 1المكتبة الحيدرية  ،بال مكاف
طبع . 3989 ،
.2

زيف الديف نجيـ الحنفي  ،البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ،ج ،4ط ،3دار المعرفة ،بيركت ػ لبناف  ،بال

سنة طبع.
 .1الفقو المالكي
.3

شمس الديف الشيخ محمد عرفة الدسكقي  ،حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير  ،ج ، 2دار إحياء التراث

.2

صالح عبد السميع األبي الزىرم  ،الثمر الداني في تقريب المعاني  ،ج ، 3المكتبة الثقافية  ،بيركت ػ

العربي  ،بال مكاف طبع  ،بال سنة طبع.

لبناف  ،بال سنة طبع.
 .4الفقو الشافعي
.3

محمد بف ادريس الشافعي  ،االـ ،ج، 9ط ،3دار الفكر لمطباعة كالنشر  ،بال مكاف طبع .3981 ،

.3

أبك محمد بف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي  ،المغني ،ج ،9دار الكتاب العربي لمنشر

 .9الفقو الحنبمي

كالتكزيع كالطبع  ،بال مكاف طبع  ،بال سنة طبع.
 .6الفقة الزيدم
.3

االماـ يحيى بف الحسيف  ،كتاب االحكاـ في الحالؿ كالحراـ ،ج ، 3بال مكاف طبع بال سنة طبع.

 .7الفقو الظاىرم
.3

أبك محمد عمي بف سعيد بف حزـ الظاىرم  ،المحمى  ،ج ،31دار الفكر  ،بال مكاف طبع  ،بال سنة
طبع.

ج .المراجع الفقيية المتفرقة
. 3أحمد نصر الجندم  ،مبادئ القضاء الشرعي  ،مجمد الثاني ،ط ، 2دار الفكر العربي  ،مصر ،
.3978
ثانيان  /المراجع القانكنية
أ .الكتب:

 . 3أحمد نصر الجندم االحكاؿ الشخصية (تعميؽ عمى النصكص)  ،بال مكاف طبع  ،بال سنة طبع
 . 2د .احمد الكبيسي ،االحكاؿ الشخصية(الزكاج كالطالؽ كاثارىما)،ط،2مطبعة االرشاد،بغداد3972،

مـــجلــــة العلــــوم االندانية /كلية التربية للعلوم اإلندانية  /المجلد /22العدد االول /اذار 2012

.
 .1د.محمد مصطفى شمبي ،احكاـ االسرة في االسالـ ،ط،4الدار الجامعية ،بيركت-
لبناف،3981،ص499

 . 4جمعة سعدكف الربيعي  ،أحكاـ النفقة شرعان كقانكنان كقضاءان  ،بغداد . 3991 ،

ب ػ البحكث:

 . 3شالؿ شككر سميف  ،حؽ السكنى لمزكجة المطمقة  ،بال مكاف طبع  ،بال سنة طبع.

 .2د .عصمت عبد المجيد  ،حؽ الزكجة المطمقة في السكنى  ،دراسة في ضكء أحكاـ القانكف المرقـ
 77لسنة  3981العدؿ كالتطبيقات القضائية  ،الدراسة منشكرة في مجمة العدالة مجمة فصمية تصدرىا
ك ازرة العدؿ العراقية  ،ع ، 3س. 3999
ج ػ الرسائؿ كاالطاريح الجامعية:

.3

د .طو صالح خمؼ  ،حؽ الزكجة في السكف (رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية القانكف جامعة المكصؿ

.2119
د ػ المكسكعات كالمجمكعات القضائية :
.3

مجمكعة االحكاـ الصادرة مف الييئة الشخصية االكلى .2119 ،

.2

المكسكعة العدلية  ، 2113 ،ع.89

.1

مجمكعة االحكاـ العدلية  ،جميكرية العراؽ  ،ك ازرة العدؿ ،ع 1ػ  ،4س.3989

ىػ ػ القكانيف كاالعماؿ التحضيرية :
.3

قانكف االحكاؿ الشخصية السكرم رقـ  99لسنة 3991

.2

قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي رقـ  388لسنة 3999

.4

قانكف االحكاؿ الشخصية الككيتي رقـ  93لسنة 3984

.9

قانكف االحكاؿ الشخصية المصرم رقـ  311لسنة .3989

.6

قانكف االحكاؿ الشخصية السكداني لسنة .3993

.8

قانكف االحكاؿ الشخصية العماني رقـ  22لسنة .3997

.9

قانكف االحكاؿ الشخصية اإلماراتي رقـ  28لسنة .2119

.31

قانكف االحكاؿ الشخصية القطرم رقـ  22لسنة .2116

.33

قانكف االسرة البحريني رقـ  39لسنة .2119

.1

.7

قانكف حؽ الزكجة المطمقة بالسكنى رقـ  77لسنة 3981

قانكف االحكاؿ الشخصية اليمني رقـ  21لسنة .3992

 . 32قانكف االحكاؿ الشخصية االردني رقـ  16لسنة 2131

ثالثان  /المعاجـ المغكية:
.3

محمد بف أبي بكر عبد القادر الرازم ،مختار الصحاح ،دار الكتاب العربي ،بيركت ػ لبناف.3983 ،

حق الدكنى للزوجة المطلقة

م .انغام محمود الخفاجي

