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 2021إنه فى يوم             الموافق    /     / 

 

، دريةناالسك –  ..................... /  المقيمة  –.................... /على طلب السيدة بناء **
 باالسكندرية . بالل جابر على المحامىومحلها المختار مكتب االستاذ / 

 -قامة :يث إحأنا  ...................  محضر محكمة ........................قد إنتقلت إلى 

 
 .ية راالسكند  ...................................... /المقيم   .....................د/ **السي

  مخاطبا مع /

 باألتى نذرتهوأ
 

ا معاشرة ، ودخل بها وعاشره -   -فى الطالبة زوجة من المعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ** 

نا البة اعالالط سلمتت .........و بتاريخ (   .....)  صغيراألزواج ، وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيح بال

ذي أعده لها ي طاعته في المنزل ال) زوجها ( يدعوها للدخول ف       المدعي عليهعلي يد محضر مرسل من 

 . ..................................عمارة في الكائن 

 

فانه يحق  1985ة لسن 100من القانون رقم  2مكرر ثانيا فقرة  11و حيث أنه و اعماال لما نصت به المادة ** 

 للطالبة االعتراض علي ما حواه انذار الطاعة ذلك لألوجه الشرعية التالية :

 

 كلية .ه الشمن حيث الشكل فان هذا االعتراض قدم في ميعاده القانوني فهو مستوفي كافة أوضاع أوال :

 

                                    من حيث الموضوع فان طلب الطاعة واجب الرفض ذلك لألسباب التالية :            ثانيا :

 

 للزوج علي زوجته اال أن ذلك الطاعة حقا   أن حيث أنه من المستقر عليه فقها و قضائا   -1

أن أساء تها بمشروط بأن يكون الزوج أمينا علي نفس الزوجه و مالها فال طاعة له عليها ان هو تعمد مضر 

لي للزوج ع عة حقاليها بالقول أو الفعل ، و قد جائت محكمة النقض في حكم لها ليس ببعيد قضت فيه بأن الطا

       ق .حوجه  ان هو تعمد مضرتها بالقول أو بالفعل أو أستولى علي مال لها بدون زوجته شرطه ال طاعة له

  ( 21/4/1998ق أحوال شخصية جلسة 63لسنة  389) الطعن رقم 

 

 و تحرر له محضر بذلك .  .......................انه غير امين على المدعية حيث انه  -2

 

 

 مكتب االستاذ

 بالل جابر على

 محامي احوال شخصية

 الموضوع
 

أعتراض على 

 انذار الطاعة

 للشقاق  طالقو

 

بناء على طلب 

 الطالبة وتحت

 مسئوليتها

 

 

 

 

 بناء علي

 طلب الطالبه

وتحت 

 مسؤوليتها

 

 وكيل الطالبة 

 

 المحامي
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وهو عنوان عنوان وهمى وليس منزل الزوجية .رقممحرر به المحضر عنوان مسكن الزوجية  .3

............................................................................... . 

 

 ......................والمستأنف برقم .... .. كما انه ممتنع عن االنفاق وقد صدر الحكم فى الدعوى 4

 

ازعات األسرية قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المن 2004لسنة  10القانون حيث أن الطالبة و طبقا ألحكام  ** 

 معلن لهالتسوية النزاع وديا بطلب عدم االعتداد بانذار الطاعة ال سيدى جابر اسرة التابع لمحكمة 

       قم بر ت  طلبهاو قيد اعتباره كأن لم يكن و عدم ترتيب أي أثر عليه والطالق للشقاق بينهمو  ...........بتاريخ

 إال أن ذلك لم يجدى أى نفع .............لسنة 

 

 

 بنــاء علــــيه

 

مام أحضور ** أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بال

تنعقد درية ، بجلستها التى سالمنشيه االسكن -لشئون االسرة  والكائن مقرها                 ............محكمة أسرة 

 -:ليهعو ذلك ليسمع الحكم (       (أمام الدائره  2021علنا  يوم           الموافق     /    /

 . بقبول هذا االعتراض شكال  .1

و عدم  لم يكن كأن  ........المعلن في في الموضوع رفض طلب الطاعة اعتبار انذار المعترض ضده   .2

 . ترتيب أي أثر عليه

 للشقاق بينهم . بالتطليق الحكم للمدعية  .3

 مع الزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و حفظ كافة حقوق الطالبة اآلخرى

 

 و ألجل العلم ،،، 

 


