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وقف صرف العالوة االجتماعية من تاريخ وقوع الطالق سواء  –وقف صرفها  –عالوة اجتماعية  –موظف  -

 بيان ذلك. –التفرقة بين الطالق كواقعة قانونية وبين آثارها  –كان رجعيا أو بائنا 
باواعد وشددروم ح ا الوةوا اتماماعية لومويني و وقد  1963لسدد ة  19ان وزير المالية قد أصدددا الاراا اق  

يوقف صددددددرو الوةوا اتماماعية لوما وو ع  زوماأ اتا مواد أو  و يد »نصددددددد المااا الرابوة ح أ عو  أن 

 «.وتلك ح   اايخ الطةق أو الو اا

عاحة ت  نرقة  يها بي  الطةق الرموي والطةق البائ  وقد  ضم د الحك   وقد ماءت عبااا هذه المااا بصيغة

 يوقف صرو الوةوا اتماماعية ح   اايخ ححدا هو  اايخ الطةق.

و أسيسا عو  تلك  ان الاطبيق السوي  لصريا نص هذه المااا يومب وقف صرو الوةوا اتماماعية ح   اايخ 

 مويا أو بائ ا.الطةق ايا كاند صوا أ سواء كان ا

أحا الاول بأن الطةق الرموي ت   حل بأ عاد ال واو    الحال وانأ ت يكون با ا ات بود اناضدددداء الودا وح     

 أن المويف الذي يطوق زوماأ مةقا امويا ت يوقف صددددددرو الوةوا اتماماعية ع  زوماأ ات بود اناضدددددداء 

ق حوأ ات أن هذا الاول  يأ خوط بي  الواقوة الاانونية    حد تا ها  ة ة شددددددهوا ح  وقوا هذا الطةق   ن ا ت نان

 وهي الطةق وبي  آ ااها    خصوص قواعد الاويف.

 الطةق الرموي كواقوة قانونية ياحاق باوا ر أاكانأ وشرومأ وياحدا بااايخ حوي      ار ب عو  هذه الواقوة 

ياصل باألحوال الشخصية حثل بدء حساب الوده وح ها انااص عدا بود تلك وح ذ هذا الااايخ آ اا قانونية ح ها حا 

الطواات الاي يموكها ال وو عو  زوماأ وح ها حا ياصدددددددل بأحوا أخري وح  بي ها وقف الوةوا اتماماعية ع  

 زومة المطوق كما    الحالة الموروضة.

اء    تلك ومواز حراموة المطواة وعو  تلك   ن عدم زوال الموك والحل    الطةق الرموي حع اخاةو الناه

اانونية تا ها  هذا ات ر ت ي ن  حدوث هذه الواقوة وهي  أ  اء الوده انما ياووق بأ ر يار ب عو  وقوا الواقوة ال

الطةق وت يم ع ح   ر ب باقي اآل اا الاانونية ع د  حاق شرومها سواء  يما ياووق باألحوال الشخصية وغيرها 

   حاا أ الرابوة وقف الوةوا اتماماعية لو وو ع  زوماأ اتا  19/63الاراا الوزااي اق  وح      اتا ا ب 

 مواد وح   اايخ الطةق   ن هذا ات ر يار ب عو  وقوا الطةق تا أ وح   اايخأ.

 ص أحا حا تهب اليأ البوض ح  وقف هذه الوةوا بود  ة ة شهوا ح   اايخ الطةق الرموي   نأ ت يانق حع ال

الصدددريا لواراا و ضدددة ع  تلك   ن  حديد حدا الثة ة شدددهوا    هذا الخصدددوص يوابر  حديدا  حكميا ولي  لأ 

أساس ححدا والظاهر أن هذا الاحديد قد ب   عو  حا ياوااا ح  أن الودا لومرأا المطواة هي  ة ة شهوا وهذا غير 

لودا  خاوف بحسدددب حا اتا كاند المطواة حاحة ح  صدددحيا عو  امةقأ وت ي طبق عو  كل الحاتت تلك ان حدا ا

عدحأ وحا اتا كاند  حيض أو ت  حيض وحا اتا كاند قد بوغد س  اليأس وكذلك المدا بي  الحيضة وال  غير تلك 

ح  احوا ي ظر  يها ال  كل احرأا عو  حدا واتا كان قول الجمهوا أن عدا الةئي يأسدددددد  ح  المحيض هي  ة ة 

ال ساء ت يمك   حديد حدا واحدا لود ه   اد  ال ع  هذه المدا وقد   يد عويها أضوا ا بحسب حالة  شهوا   ن باقي

 كل واحدا .

ياضددددددي وقف  1963لسدددددد ة  19وب اء عو  حا  ادم نري ان أعمال حك  المااا الرابوة ح  الاراا الوزااي اق  

 ائ ا.الوةوا اتماماعية ح   اايخ وقوا الطةق سواء كان امويا أو ب

 ات حا اؤي عدم وقف الوةوا اتماماعية  وا الطةق وااماء تلك ال  حا بود حدي حوي ة  يجب  وديل ال ص 

و حديد هذه المدا  حديدا قاموا وب ص صرياو كما انأ اتا كان انناق ال وو عو  زوماأ أ  اء الودا هو األحر ححل 

   تلك بي  الطةق الرموي والطةق البائ  ألن المطوق    اتعاباا    أاماء وقف الوةوا   ن ا نري أنأ يسوي 

 الطةق البائ  يوا م بهذا اتنناق أ  اء الودا ع د كثير ح  الناهاء.
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