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قانو, 'ألحو') 'لشخص"ة 2010

تا.يخ &لنشر في &لموقع 17/9/2011
قان(, 'ألح(') 'لشخص"ة

قان(, 2ق0  36  لعا0 2010
('لمنش(2 في 'لج2"78 'ل2سم"ة 2ق0 5061 تا2"خ 17/10/2010

'لـما178-
"سمـى ?<' 'لقانـ(, ( قان(, 'ألح(') 'لشخص"ة لسنة 2010 ).

 Aمق8مات) B')Cأل() :  'ل' Dلبا'
 B')Cل' Fلفص) 'أل() : مق8ما'

'لـما278-
.Aل(ع8 ب' )I B)Cلت' DلK بةKلخ' 

'لـما378-
ال "نعق8 'لB')C بالخKبة (ال بق2'ء7 'لفاتحة (ال بقبOI P شيء على حساD 'لم2L (ال بقب() 'ل8L"ة.

'لـما478-
I- لك) م, 'لخاDK ('لمخK(بة 'لع8() ع, 'لخKبة.

0)" Aق"مت )I ًكا, قائما ,T ,"ع )I 82 م, نقLلم' Dفي 'ست82'8 مـا 8فع على حسا Vلح' A2ثت) )I DKبال(فا7 فللخا FLنت' )I بةK2ف", ع, 'لخKح8 'لI (8ع '>T-D
.Aمثل )I Aتع<2 82 ع"ن ,T Aقبض

T-B<' 'شتF2 'لمخK(بة بما قبضتA على حساD 'لمI 2L( ببعضA جLاC'ً فلLا 'لخ"ا2 ب", Tعا78 ما قبضتI A( تسل"0 ما 'شت2تA م, 'لجLاC كالً I( بعضاً T<' كا, 'لع8()
م, 'لخاDK ("سقK حقLا في 'لخ"اT 2<' كا, 'لع8() منLا .

8-"82 م, ع8) ع, 'لخKبة 'ل8L'"ا T, كانF قائمة (Tال فمثلLا I( ق"متLا "(0 'لقبP (ال تست82 'ل8L'"ا T<' كانF مما تستLلZ بKب"عتLا ما ل0 تك, Iع"انLا قائمة.
?ـ-T<' 'نتFL 'لخKبة بال(فاI 7( بسبD عاP2 حا) 8(, عق8 'لB')C  ال "8 ألح8 'ل2Kف", ف"A فال "ست82  شيء م, 'ل8L'"ا.

 AK)2ش) B')Cلفص) 'لثاني : 'ل'
'لـما578-

'لC('B عق8 ب", 2ج) ('م7I2 تح) لA ش2عا لتك(", Iس72 (T"جا8 نس) .
'لـما678-

"نعق8 'لB')C بإ"جاD م, Iح8 'لخاKب", I( (ك"لA (قب() م, 'آلخI 2( (ك"لA في مجل] 'لعق8.
'لـما778-

"ك(, ك) م, 'إل"جاD ('لقب() باأللفـاa 'لص2"حة ( كاإلنكا_ ('لتC("ج ) (للعاجC عنLما بكتابتI A( بإشا2تA 'لمعل(مة.
'لـما878-

I-"شتK2 في صحة عق8 'لB')C حض(2 شا?8", 2جل", I( 2ج) ('مI2ت", م, 'لمسلم", (T<' كا, 'لC(جا, سلم",) عاقل", بالغ", سامع", 'إل"جاD ('لقب() فا?م",
'لمقص(8 بLما.  

D-تج(C شLاI 78ص() ك) م, 'لخاDK ('لمخK(بة (ف2(c ك) منLما على عق8 'لB')C (ك<لZ شLاI 78?)  'لكتاD على عقB')C 8 'لمسل0 م, كتاب"ة .
'لـما978- 

.Vغ"2 متحق K2على ش Vال 'لمعل) (لى 'لمستقبT eلمضا' B')Cال "نعق8 'ل
'لـما1078-

. f2ما ثمان"ة عش72 سنة شمس"ة م, عمLمن (ت0 ك" ,I) ,"بة عاقل)Kلمخ') DKك(, 'لخا" ,I B')Cل"ة 'ل?I في K2شت" -I
D- على 'ل2غ0 مما (82 في 'لفق72 (I) م, ?<f 'لما78  "ج(C للقاضي (بم('فقة قاضي 'لقضاI 7, "أ<, في حاالF خاg 7 بC('B م, Iكم) 'لخامسة عش72 سنة
شمس"ة م, عمf2 (فقاً لتعل"ماF "ص28?ا لf>L 'لغا"ة T<' كا, في C('جA ض2(72 تقتض"Lا 'لمصلحة ("كتسD م, تB)C (فV <لI Z?ل"ة كاملة في ك) ما لA عالقة

بالB')C ('لف2قة (iثا2?ما.
'لـما1178-

"منع Tج2'ء 'لعق8 على 'مT 7I2<' كا, خاKبLا "كب2?ا بأكث2 م, عش2", سنة Tال بعI 8, "تحقV 'لقاضي م, 2ضا?ا ('خت"ا2?ا.
'لـما1278- 

للقاضي I, "أ<, بB')C م, بA جن(, '( عتT )' Aعاقة عقل"ة T<' ثبF بتقK 2"2بي 2سمي I, في C('جA مصلحة لA (I, ما بA غ"2 قاب) لالنتقا) Tلى نسلI) j AنA ال
 fم, 2ضا Vتفص"ال ('لتحق Aعلى حالت AالعKT 8آلخ2 (بع' e2K72 على 'ل)Kشك) خ"

'لـما1378-
I- "جD على 'لقاضي قب) Tج2'ء عقB')C 8 'لمتB)C 'لتحقV مما "لي :-

.2Lلمال"ة على 'لم' B)C1-ق728 'ل
. Aنفقت A"عل Dعلى م, تج Vعلى 'إلنفا B)C2-قــ728 'ل

.k2بأخ B)Cا متLبKبة بأ, خا)Kا0 'لمخLفT-3
D- على 'لمحكمة تبل"غ 'لC(جة 'أل(لى I( 'لC(جاT F, كا, للI  B)Cكث2 م, C(جة بعق8 'لB')C بعT 8ج2'ئA (<لZ (فV قان(, Iص() 'لمحاكماF 'لش2ع"ة.

'لفص) 'لثالm : (ال"ة 'لتC("ج 
'لـما1478-

'ل(لي في 'لB')C ?( 'لعصبة بنفسA على 'لت2ت"D 'لمنص(g عل"A في 'لق() 'ل2'جح م, م<?I Dبي حن"فة .
'لـما1578-

"شتK2 في 'ل(لي I, "ك(, عاقالً 2'شI) ًً'8, "ك(, مسلماً T<' كانF 'لمخK(بة مسلمة.
'لـما1678-

Dل(لي 'لغائ' P'2عت' Kسق" D2ل(لي 'ألق' Dكان(' متسا(", في 'ل28جة (2ضا 'ل(لي 'ألبع8 عن8 غ"ا '>T ,"2آلخ' P'2عت' Kسق" DKح8 'أل(ل"اء بالخاI 2ضا
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(2ضا 'ل(لي 8اللة ك2ضاf ص2'حة .
'لـما1778-

Vل0 "(ج8 'نتق) ح )I (في 'لحا A"م, "ل OI2 >خI 2>فإ<' تع A"ال"ة 'لى م, "ل)ل' V(بة 'نتق) حKلمصلحة 'لمخ F")تف f2اaكا, في 'نت) D2ل(لي 'ألق' Dغا '>T
'ل(ال"ة Tلى 'لقاضي .

'لما1878-
 مع م2'عا7 'لما78 (10) م, ?<' 'لقان(, j "أ<, 'لقاضي عن8 'لKلD بتC("ج 'لبك2 'لتي IتمF 'لخامسة عش72 سنة شمس"ة م, عم2?ا م, 'لكفo في حا) عض) 'ل(لي

. c)2مش Dبال سب Aكا, عضل '>T
'لما1978-

 ال تشتK2 م('فقة 'ل(لي في B')C 'لم7I2 'لث"D 'لعاقلة 'لمتجا(7C م, 'لعم2 ثماني عش72 سنة .
'لما2078-

'<, 'لقاضي بالتC("ج بم(جD 'لما78 (18) م, ?<' 'لقان(, مش2(K بأ, ال "ق) 'لم2L ع, م2L 'لمث) .
 B')Cلفص) 'ل2'بع : 'لكفاء7 في 'ل'

'لـما2178-
I- "شتK2 في لC(0 'لI B')C, "ك(, 'ل2ج) كفo'ً للم7I2 في 'لت8", ('لما) j (كفاء7 'لما) I, "ك(, 'لC(B قا28'ً على 'لم2L 'لمعج) (نفقة 'لC(جة.

.B')Cفي 'ل Zث2 <لo" فال f8بع Fل'C '>فإ j 8ت2'عى عن8 'لعق) j 7 ('ل(ليI2بالم gخا Vلكفـاء7 ح' -D
'لـما2278-

  .P'2العت' Vما حLمن Oء فل"] ألeغ"2 ك AنI ,"ث0 تب Aال "علما, كفاءت (ب2ضا?ا ل2ج D"لث' )I 2ل(لي 'لبك' B)C '>T -I
T -D<' 'شتFK2 'لكفاء7 ح", 'لعقI 8( قبلI )I Aخب2 'لB)C '( 'صKنع ما "(?I 0نA كفoٌ ث0 تب", IنA غ"2 <لZ فلك) م, 'لC(جة ('ل(لي حK VلD فسخ 'لB')C فإ, كا,

كفo'ً ح", 'لخص(مة فال "حV ألح8 منLما KلD 'لفسخ.
'لـما2378- 

. B')C2 على عل0 'ل(لي بالLشI ثالثة F2م )I ل2ضا' Vسب )I جة)Cل' Fحمل '>T B)Cع08 كفاء7 'ل Dبسب B')Cفسخ عق8 'ل Vح Kسق"
 Fلفص) 'لخام] : 'لمح2ما'

'لـما2478- 
"ح02 على 'لتأب"8 بسبD 'لق2'بة 'لنسب"ة تB)C 'لشخg م, :-  

I-?IصلT) A, عال .
. (Cن ,T) Aف2ع -?D

B?-فI c)2ح8 'ألب(", I( كل"Lما (T, نCل(' .  
8?-'لKبقة 'أل

'لـما2578-
 "ح02 على 'لتأب"8 بسبD 'لمصا?72 تC(B 'ل2ج) م, :-    

C-?I(جة IحI 8ص(لT) A, عل(' . 
C -?D(جة Iح8 ف2(عT) A, نCل(' .

I-?Bص() C(جتT) A, عل(, . 
8?-فC c)2(جتA 'لتي 8خ) بLا (T, نCل, .

'لـما2678-
 (Kء 'لم7I2 غ"2 'لC(جة "(جD ح2مة 'لمصا?72 8(, 8('عي 'ل(Kء .

'لـما2778-
.Dما "ح02 م, 'لنس cل2ضا' Dح02 على 'لتأب"8 بسب" -I

D-'ل2ضاc 'لمح02 ?( ما كا, في 'لعام", 'أل(ل", (I, "بلغ خم] 2ضعاF متف2قاF "تZ2 'ل2ض"ع 'ل2ضاعة في ك) منLا م, تلقاء نفسI ,)8 A, "ع(T 8ل"Lا ق)
مق8'2?ا I( كث2.

'لـما2878-
 "ح02 بص(72 مoقتة ما "لي :-         

B')C-?I 'لمسل0 بام7I2 غ"2 كتاب"ة.  
B')C-?D 'لمسلمة بغ"2 'لمسل0. 

B')C-?B 'لم2ت8 ع, 'إلسالI 0( 'لم2ت78 (ل( كا, 'لe2K 'آلخ2 غ"2 مسل0.
 .Aمعت8ت )I 2"جة 'لغ)C-?8

.k2باألخ B)Cلت' A"ما <ك2'ً لح02 علLمن OI Fت", ل( ف2ضI22جعي ب", 'م VالK ,ـ- 'لجمع (ل( في 'لع78 م?
(?-'لجمع ب", Iكث2 م, 2Iبع C(جاI F( معتF'8 م, KالV 2جعي . 

C?-تC(B 'ل2ج) 'مK 7I2لقF منK Aالقاً بائناً ب"ن(نة كبT k2ال بع8 'نقضاء ع8تLا م, C(i Bخ2 8خ) بLا 8خ(الً حق"ق"اً في B')C صح"ح.
 Zلقاضي م, <ل' Vتحق) Aنفس D>كI '>T الT اLمم, العن B')Cل'-_

'لباD 'لثاني :  Iن('c 'لB')C ('حكامLا 
 B')Cل' c')نI  : ()لفص) 'أل'

'لـما2978-
. Aصحت K)2سائ2 ش) A2كانI A"ف F2ت('ف '>T ًصح"حا B')Cك(, عق8 'ل" 

'لـما3078-
I- "ك(, عق8 'لB')C باKالً في 'لحاالF 'لتال"ة:-

1-تC(B 'ل2ج) بم, تح02 عل"A على 'لتأب"8 بسبD 'لنسI D( 'لمصا?72.
.Aمعت8ت )I 2"جة 'لغ)Cب (ل2ج' B)C2-ت

B)C-3 'لمسل0 بام7I2 غ"2 كتاب"ة .
4-تB)C 'لمسلمة بغ"2 'لمسل0.
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D - "شتK2 في 'لحاالF 'ل('782 في 'لبن(8 (1) ( (2) ((3)  م, 'لفق72 (I) م, ?<f 'لما78 ثب(F 'لعل0 بالتح2"0 (سببA (ال "ع8 'لجL) ع<T ً'2<' كا, '8عاfo ال "قب)
.A"م, مث) م8ع

'لـما3178-
 'لحاالF 'لتال"ة "ك(, عق8 'لB')C ف"Lا فاس8'ً :-
.cل2ضا' Dبسب A"بم, تح02 عل (ل2ج' B)Cت-I

. Aجت)C ,"ا (بLلجمع ب"ن' A"7 "ح02 علI2بام (ل2ج' B)Cتـــ-D
. Fجا)C 2بعI V)7 فI2بام (ل2ج' B)Cت-B

.f2"جاً غ)C ثالثاً ما ل0 تنكح AلقتKبم (ل2ج' B)C8-   ت
?ـ- 'لB')C بال شI 8)L( بشL(8 غ"2 حائC", لأل(صاe 'لمKل(بة ش2عاً.

.Fقoلم' B')Cلمتعة ('ل' B')C-)
C-مع م2'عا7 'حكا0 'لفق72 (B) م, 'لما78 (35) م, ?<' 'لقان(, T j<' كا, 'لعاقI )I ,'8ح8?ما غ"2 حائC على شK)2 'أل?ل"ة ح", 'لعقI 8( مك2?اً.

 B')Cحكا0 'لI : لفص) 'لثاني'
'لـما3278-

.f8من< 'نعقا f2ثاi A"عل Fقع 'لعق8 صح"حاً ت2تب) '>T 
'لـما3378- 

.m2T )I 78ع )I Dنس )I ث2'ً م, نفقةI Dصال (ال "2تI ً0 ل0 "ت0 ال "ف"8 حكماI ()8خ Aت0 بI الً س('ءKقع 'لعق8 با) '>T
'لـما3478-

A0 بCح2مة 'لمصا?72 (ال تل) Dلنس' Aب F2 ('لع78 ("ثبLلم' A0 بC8خ() ف"ل Aت0 ب '>T ماI j '2ثI Dصال (ال "2تI ً8خ() ال "ف"8 حكما Aقع 'لعق8 فاس8'ً (ل0 "ت0 ب) '>T
بق"ة 'ألحكا0 كاإلm2 ('لنفقة .

'لـما3578-
I- "ت(قe 'لتفV"2 ب", 'ل2ج) ('لم7I2 في 'لB')C 'لفاس8 على قضاء 'لقاضي .

. V"2لتف' Dج(8 م(ج) Fما م, (قLلح"ل(لة ب"ن' Fا (جبLج)C 7 علىI2ح02 'لم" V"2لتف' Dكا, سب '>T -D
B- ال تسمع 8ع(k فسا8 'لB')C بسبD صغ2 'لس, T<' (لF8 'لC(جة I( كانF حامالً I( كا, 'ل2Kفا, ح", Tقامة 'ل8ع(k حائC", على شK)2 'أل?ل"ة.

'لفص) 'لثالm : ت(ث"V 'لعق8 
'لـما3678-

.B')Cج2'ء عق8 'لT (قب Aنائب )I م2'جعة 'لقاضي DKعلى 'لخا Dج" -I
D- "(ثV 'لقاضي I( م, "أ<, لA عق8 'لB')C ب(ث"قة 2سم"ة .

0L(تغ02 'لمحكمة ك) ('ح8 من Fا في قان(, 'لعق(باL"عل g)8 بالعق(بة 'لمنص)Lج", ('لش)Cم, 'لعاق8 ('ل (ك D2سم"اً "عاق Vث)" ل0) B')C 8عق O2جI '>T -B
بغ2'مة مق8'2?ا مائتا 8"نا2.

8-"عاقD ك) مأ<(, ال "سج) 'لعق8 في 'ل(ث"قة 'ل2سم"ة 'لمع78 ل<لZ بالعق(بت", 'لمنص(g عل"Lما في 'لفق72
 (B) م, ?<f 'لما78 مع 'لعC) م, 'ل(a"فة.

?ـ-"ع", مأ<(ن( ت(ث"V عق(8 'لB')C (تنI 0aعمال0L (فV تعل"ماF "ص28?ا قاضي 'لقضا7.
(-"منع Tج2'ء عقB')C 8 'لمعت78 م, KالI V( فسخ I( (Kء بشبLة قب) مضي تسع", "(ما على م(جD 'لع78  (ل( كانF منقض"ة ("ستثنى م, <لZ 'لعق8 ب"نLا (م,

. Aمن F8عت'
C-"ت(لى قناص) 'لمملكة 'أل82ن"ة 'لLاشم"ة 'لمسلم(, في خاB2 'لمملكة ت(ث"V عق(8 'لB')C (سماc تقا2"2 'لKالV لل2عا"ا 'أل82ن"", 'لم(ج(8", خاB2 'لمملكة

(تبل"غLا (تسج") ?<f 'ل(ثائV في سجالتLا 'لخاصة (2Tسا) نسخة م, تلZ 'ل(ثائT Vلى 8'ئ72 قاضي 'لقضا7 .
.0Lم, "ق(0 مقام )I اL"2مستشا) Fلمف(ض"ا' f>? (لقـائم", بأعما') ,"اشم"ة 'لمف(ضL2'ء 'لمملكة 'أل82ن"ة 'لC) (تشم) كلمة 'لقنص -_

  B')Cفي عق8 'ل K'2لفص) 'ل2'بع : 'الشت'
'لـما3778- 

T<' 'شتK2 ح", 'لعق8 شK2 نافع ألح8 'لC(ج", j (ل0 "ك, مناف"اً لمقاص8 'لj B')C (ل0 "لت0C ف"A بما ?( محa(2 ش2عاً j (سج) في (ث"قة 'لعق8 (جبF م2'عاتA (فقاً
لما "لي:-

T-I<' 'شتFK2 'لC(جة على C(جLا شK2اً تتحقV لLا بA مصلحة غ"2 محa(72 ش2عاً (ال "م] حV غ"2?ــا j كأ, تشتK2 عل"I A, ال "خ2جLا م, بل8?ا I )I j, ال
Aب e" 0فإ, ل j ًصح"حا K2كا, 'لش j ب"8?ا VالKتك(, عصمة 'ل ,' )' j F"لب' B2خا (ا م, 'لعمLال "منع ,I )I j ,ا في بل8 مع"ـــLسكن" ,I )I j اL"عل B)Cت"

'لB)C فسخ 'لعق8 بKلD 'لC(جة (لLا مKالبتA بسائ2 حق(قLا 'لC(ج"ة.         
T -D<' 'شتK2 'لB)C على C(جتA شK2اً تتحقV لA بA مصلحة غ"2 محa(72 ش2عاً (ال "م] حV غ"f2 كأ, "شتK2 عل"Lا I, ال تعم) خاB2 'لب"I )I F, تسك,

معA في 'لبل8 'ل<O "عم) ?( ف"A كا, 'لشK2 صح"حاً (ملCماً فإ<' ل0 تe بA 'لC(جة فسخ 'لنكا_ بKلD م, 'لB)C (سقK مـ2L?ا 'لمoجـ) ( نفقة ع8تLا. 
)I B')Cمعاش72 'أل f2ال "عاش ,I )I Aال "ساكن ,I 2ج", على 'آلخ)Cح8 'لI K22 ش2عـاً كأ, "شت)aبما ?( مح A"0 فCلت" )I f8نافي مقاص" K2ق"8 'لعق8 بش '>T -B

I, "شD2 'لخمI )I 2, "قاKع Iح8 ('لA"8 كـا, 'لشـK2 بـاKالً ('لعق8 صح"حاً.
'لـما3878-

.f2ثاi) AحكامI Aعلى ع08 'ل(فاء ب Dل"ت2ت A"عل K)2لمش' A0 بCلت" e2ضحة مشتملة على تص') K2تك(, عبا72 'لش ,I نبغي" -I
D-"ستثنى شK2 'لعصمة م, 'شتما) عبا2تA على تصe2 "لت0C بA 'لB)C , ("ك(, بمثابة 'لتف("P بالKالj V (صالح"تA مستم72 بع8 مجل] 'لعق8 (ت(قعA 'لC(جة

بعبا2تLا 'ما0 'لقاضي ("ك(, 'لKالV بA بائنا.
 B')Cثا2 عق8 'لi : mلثال' Dلبا'
 CاL2 ('لجLلفص) 'أل() : 'لم'

'لـما3978-
 'لم2L ن(عا, م2L مسمى (?( 'ل<O "سم"A 'ل2Kفا, ح", 'لعق8 قل"الً كا, I( كث"2'ً, (م2L 'لمث) (?( م2L مث) 'لC(جة (Iق2'نLا م, IقاI D2ب"ــLا (T<' لـ0 "(ج8 لLا

Iمثا) (Iق2', م, جLة Iب"Lا فم, مث"التLا (Iق2'نLا م, I?) بل8تLا.
'لـما4078-

 "جD للC(جة 'لم2L 'لمسمى بمج82 'لعق8 'لصح"ح.
'لـما4178-
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 "ج(C تعج") 'لم2L 'لمسمى (تأج"لA كلI A( بعضA على o" ,I"ـ8 <لـZ ب(ث"قـة خK"ة (T<' ل0 "ص2_ بالتأج") "عتب2 'لم2L معجالً.
'لـما4278-

T<' ع"نF م78 للم2L 'لمoج) فال "ج(C للC(جة 'لمKالبة بA قب) حل() 'ألجـ) (لـ( (قع 'لKالI j Vما T<' ت(في  'لC(B ف"سقK 'ألج)  (T<' كا, 'ألج) مجL(الً جLالـة
فاحشة مث)   ( Tلى 'لم"سI 72( Tلى ح", 'لKلI D( Tلى ح", 'لCفاe ) فاألج) غ"2 صح"ح ("ك(, 'لم2L معجالً (T<' ل0 "ك, 'ألج) مع"ناً 'عتب2 'لم2L مoجالً Tلى

(ق(c 'لKالI V( (فاI 7ح8 'لC(ج",.
'لـما4378-

T<' سمي م2L في 'لعق8 'لصح"ح لfo'8I 0C كامالً ب(فـاI 7ح8 'لC(ج", (لـ( قبـ) 'ل8خ() I( 'لخل(7 ( بالKالV بع8 'لخل(7 'لصح"حة.
'لـما4478-

<' (قع 'لKالV بع8 'لعق8 'لصح"ح (قب) 'ل(Kء I('لخل(7 'لصح"حة ل0C نصe 'لم2L 'لمسمى.
'لـما4578-

'لف2قة 'لتي "جD نصe 'لم2L 'لمسمى ب(ق(عـLا قب) 'ل8خـ() I('لخل(7 ?ـي 'لف2قة 'لتي جاءF م, قب) 'لB)C س('ءً IكانK Fالقاً 0I فسخاً كالف2قة باإل"الء ('للعا,
('لT) 782باء 'لB)C 'إلسالI '>T 0سلمC F(جتA (بفعلA ما "(جـD ح2مـة 'لمصا?72.

'لـما4678-
 T<' ل0 "س0  'لم2L في 'لعق8 'لصح"ح I( تC(جLا على IنA ال م2L لـLا I( سـمي 'لم2L (كانF 'لتسم"ة فاسI 78( (قـع خالe في تسم"ة 'لمLـ2 (ل0 تثبF 'لتسم"ة :-

 .B)Cل' f8عا' O>جة (ال "ق) ع, 'لمق8'2 'ل)Cل' A8عتـ' O>لمق8'2 'ل' C)ال "تجا ,I على (2 'لمثL0 مC7 'لصح"حة "ل)لخل' )I ()ت0 'ل8خ '>T-I
T-D<' ل0 "ت0 'ل8خ() I( 'لخل(7 'لصح"حة ((قع 'لKالV تستحV 'لمKلقة نصe م2L 'لمث) .

'لـما4778-
 "سقK حV 'لC(جة في 'لمT 2L<' فسخ 'لعق8 بKلD م, 'لB)C لع"I D( علـة فـي 'لC(جة قب) 'ل(Kء (للI B)C, "2جع عل"Lا بما 8فع م, 'لمLـ2.

'لـما4878-
.f822 تLش"ئاً م, 'لم Fقبض ,T) 72?ح2مة 'لمصا Dا ما "(جLبفعل )I اLجة ك82ت)Cم, 'ل Dلف2قة بسب' Fجاء '>T A2 كلLلم' Kسق" 

'لـما4978-
 T<' (قع 'الفتV'2 بKلD م, 'لC(جة بسبD (ج(8 ع"I D( علة فـي 'لـK )I j B)CلD 'ل(لي 'لتفV"2 بسبD ع08 'لكفـاء7 (كـا, <لـZ قب) 'ل8خـ() ('لخلـ(7 'لصح"حة

.A2 كلLلم' Kسق"
'لـما5078-

T<' قتلF 'لC(جة C(جLا قتالً مانعاً م, 'إلm2 قب) 'ل8خ() فل(2ثة 'لB)C 'ست82'8 ما قبضتA م, 'لم2L (سقK ما بقي منA (T<' كا, 'لقت) بع8 'ل8خ() فال تستحV ش"ئاً
. P)2 غ"2 'لمقبLمـ, 'لم

'لـما5178-
 T<' (قع 'الفتV'2 بع8 'ل8خ() في 'لعق8 'لفاس8 "ن2a فإ, كا, 'لم2L ق8 سمي "ل0C 'ألق) م, 'لم2L", 'لمسمى ('لمث) (T, كا, 'لم2L ل0 "سI  0( كـانF 'لتسـم"ة فاس78

"ل0C م2L 'لمث) بالغاً ما بلغ Iما T<' (قع 'الفتV'2 قب) 'ل8خ() فال "لـ0C 'لمI 2Lصالً.
'لـما5278-

.A"لT ع, 'ل8فع B)Cل' Aل0 تن) Dجـ8' أل )I باI ,كا ,T 2?اLا لمL"ل) Pكاملة 'أل?ل"ة قب Fنف< على 'لبك2 (ل( كان" 
'لما5378-

Kلح' )I 78ا"Cآلخ2 في مجل] 'ل' e2Kل' Aب (قب '>T 8لعق' (بأص Zل> Vلح") e2ل"ة 'لتص?I كانا كاملي '>T Aمن K7 'لحI2للم) 2 بع8 'لعق8Lا78 في 'لم"Cل' B)Cلل -I
منA على I, "(ثV <لZ 2سم"اً Iما0 'لقاضي .

D-ال "عت8 بالسن8 'لمتضم, 'ق2'2 'لC(جة بقبP م2L?ا I( 'ب2'ئLا C(جLا منT Aال T<' ت0 ت(ث"قA 2سم"اً 
'لـما5478-

 ال "ج(C ألب(O 'لC(جة I )IحI 8قا2بLا I, "أخ< م, 'لB)C نق(I '8( OI شـئ iخ2 مقاب) تC("جLا T )IتماC 0فافLا لj A (للB)C 'ست82'8 ما Iخ< منA ع"نـاً T, كـا,
قائماً I( ق"متT A, كا, ?الكاً.

'لـما5578-
T<' تI B)Cح8 في مP2 م(تA "نj 2a فإ, كا, 'لم2L 'لمسمى مسا("اً لم2L مثـ) 'لC(جة Iخ<تA م, ت2كة 'لT) j B)C, كا, C'ئ8'ً عل"A "جO2 فـي 'لC"ا78 حك0

'ل(ص"ة.
'لـما5678- 

عن8 'ختالe 'لC(ج", في 'لمـ2L 'ل<O جk2 عل"A 'لعق8 ال تسـمع 'ل8ع(T k<' خالفF (ث"قة 'لعق8 'لمعتب72 .
'لـما5778-

.Aمن CاL(جة فال تجب2 على عم) 'لجC2 ما) 'لLلم' -I
)I ,2'ً كاLا مLمن P")ا بتفLم, مال B)Cل' f'2مما 'شت )I jاLل O8?I )I D?) مما )I اLج"ة س('ءً كا, م, مال)Cل' F"لى بT جة)Cل' f2ما تحض CاLشم) 'لج" -D

.f2"غ
.O8بالتع Aج"ـة قائمة ("ضمن)Cل' Fا ما 8'مـLبإ<ن CاLجة م, ج)Cل' f2نتفع بما تحض" ,I B)Cلل -B

'لمـا5878-
. 2Lالبة بمKا مLع, ك(ن Aالبة بKلم' B2فال تخ A2 بع8 قبضLح8?ما مع (2ثة 'آلخ2 بشأ, 'لمI ,"ب )I ,"ج)Cب", 'ل c'Cحص) ن '>T

'لفص) 'لثاني : 'لنفقة 'لC(ج"ة 
'لـما5978-

I- نفقة ك) Tنسا, في مالT Aال 'لC(جة فنفقتLا على C(جLا (ل( كانF م(س72 
D-نفقة 'لC(جة تشم) 'لKعا0 ('لكس(7 ('لسكنى ('لتKب"D بـالق28 'لمعـe)2 (خ8مة 'لC(جة 'لتي "ك(, ألمثالLا خ08.

.f2"تقص Fثب )I اLعل"ـ Vمتنع ع, 'إلنفـا' '>T Aجت)C لىT ب8فع 'لنفقة B)C0 'لCل"-B
'لـما6078-

Vبغ"2 ح Fج"ة فامتنع)Cل' F"لى بT بالنقلة B)Cا 'لLالبK '>T ) اLل?I F"مق"مة في ب Fل8", م, ح", 'لعق8 'لصح"ـح (ل( كان' eجة (ل( مع 'ختال)Cلنفقة لل' Dتج 
شـ2عي فال نفقة لLا j (لLا حV 'المتناc عن8 ع08 8فع 'لــC(B م2L?ا 'لمعج) I( ع08 تL"ئتA مسكناً ش2ع"اً لLا .

'لـما6178-
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-: ,"K2لنفقة بش' F"لب' B2(جة 'لتي تعم) خاCل' Vتستحــ -I
I-1, "ك(, 'لعم) مش2(عاً.

I-2, "('فV 'لC(B على 'لعم) ص2'حة I( 8اللة.                     
D- ال "ج(C للB)C 'ل2ج(c ع, م('فقتA على عم) C(جتT Aال بسـبD مشـI ,)8) c)2, "لحV بLا ض22'ً.

'لـما6278-
 T<' نشFC 'لC(جة فال نفقة لLا ما ل0 تك, حامال فتك(, 'لنفقة للحم) j ('لناشC ?ي 'لتي تتZ2 ب"F 'لC(ج"ة بال مسـ(s ش2عي I( تمنع 'لB)C م, 'ل8خ() Tلى ب"تLا
قب) KلبLـا 'لنقـلة Tلى ب"ـi Fخـ2 ("عتب2 م, 'لمس(غاF 'لمش2(عة لـخ2(جLا م, 'لمسك, T"ـ<'ء 'لـB)C لـLا T )Iساء7 'لمعاشI 72( عI 08مانتLا على نفسLا I( مالLا .

'لـما6378-
'لC(جة 'لمسج(نة بسب8T D'نتLا بحك0 قKعي ال تستحV 'لنفقة م, تا2"خ سجنLا .

'لـما6478-
 تفP2 نفقة 'لC(جة بحسD حا) 'لB)C "س2'ً (عسj ً'2 (تج(C C"ا8تLا (نقصـLا تبعاً لحالتj A على I,  ال تق) ع, 'لح8 'أل8نى بق28 'لض2(72 م, 'لقـ(F ('لكسـ(7

('لسك, ('لتKب"j D (تل0C 'لنفقة Tما بت2'ضي 'لC(ج", على قـ28 مع", I( بحكـ0 'لقـاضي j (تسقK نفقة 'لم78 'لتي سبقF 'لت2'ضي I( 'لKلD م, 'لقاضي.
'لـما6578-

 T<' 'متنع 'لB)C 'لحاض2 ع, 'إلنفاV على C(جتK) AلبF 'لC(جة 'لنفقة "حك0 'لقاضي بنفقتLا 'عتبا2'ً م, "(0 'لKلD ("أمf2 ب8فعLا لLا.
'لـما6678-

)I اLم, مال Vتنف ,I جة)Cأ<, لل") Aتك(, 8"ناً في <مت ,I على DلKا 'لقاضي م, "(0 'لLا "حك0 بLجة نفقة لـ)Cل' FلبK) Aجت)C على Vع, 'إلنفا B)Cل' Cعج '>T 
. B)Cل' Dتسـت8", على حسا ,I

'لـما6778-
.B)Cا على 'لLب c)ل2ج' Vح Aك(, ل")  B)C F'> 2"غ Fا ل( ف2ضLنفقت A"عل D0 بالنفقة م, تجـCل" Aا منLتع<2 تحص"ل) B)Cجة بنفقة على 'ل)Cحك0 لل '>T

'لـما6878-
 T<' تغ"D 'لB)C (تC Z2(جتA بال نفقة I( سافT 2لى مح) قI D"2( بع"I 8( فق8 "حك0 'لقاضي بنفقتLا م, "(0 'لKلD بناءً على 'لب"نة 'لتي تق"مLا 'لـC(جة علـى ق"ا0

'لC(ج"ة ب"نLما بعI 8, "حلفLا 'ل"م", على C ,I(جـLا ل0 "تZ2 لـLا نفقـة (IنLا ل"سF ناشC'ً (ال عل0 لLا بأنLا مKلقة 'نقضF ع8تLا.
'لـما6978-

)I ج"ـة)Cكان(' مق2", بالما) ('ل '>T ماLم, في حكم )I Aعلى م(8ع )I Aعلى م8"ن )I Aلمفق(8 في مال' )I Dجة 'لغائ)Cنفقة ل DلKلقاضي م, ح", 'ل' P2ف" 
منك2"ـ, لLما I( ألح8?ما بعT 8ثباF م('قع 'إلنكا2 (بع8 تحل"فLا في جم"ع 'لحاالF 'ل"م", 'لش2ع"ة 'لمنص(g عل"Lا في 'لما78 (68) م, ?<' 'لقان(, 

'لـما7078-
 Iج72 'لقابلة ('لKب"D 'ل<O "ستحض2 ألج) 'ل(ال78 عن8 'لحاجة Tل"A (ثم, 'لعالI) Bج(2 'لمستشفى ('لنفقاF 'لتي تستـلCمLا 'ل(الI 78( 'لتي تنشأ بسببLا "ل0C بLا

'لB)C بالق28 'لمعe)2 حسD حالA س('ء  كانF 'لC(ج"ة قائمة I( غ"2 قائمة.
'لـما7178- 

على 'لB)C نفقاF تجC C"L(جتA (تكف"نLا بع8 م(تLا.
'لفص) 'لثالm : 'لمسك, ('لمتابعة 

'لـما7278-
A"ف Aا (مساكنتLجـ)C متابعة (2?ا 'لمعجـLم Pجة بع8 قبــ)Cعلى 'ل) Aعمل )I AقامتT (فـي محـ) Aحال D0 'لش2ع"ة حسC')على 'لل O)لمسك, 'لمحت' B)Cئ 'ل"L" 
j  (عل"Lا 'النتقا) Tلى OI جLة 2I'8?ا (ل( خاB2 'لمملكة بشI K2, "ك(, مأم(ناً عل"Lا (I, ال "ك(, في (ث"قة 'لعق8 شK2 "قتضي خالe <لj Z فإ<' 'متنعF ع,

'لKاعة "سقK حقLا في 'لنفقة.
'لـما7378-

 "جI D, "ك(, 'لمسك, بحالة تستK"ع 'لC(جة معLا 'لق"ا0 بمصالحـLا 'ل8"ن"ـة ('ل8ن"("ة (I, تأم, ف"A على نفسLا (مالLا.
'لـما7478-

 ل"] للI B)C, "سك, I?لI) Aقا2بA معA 8(, 2ضا C(جتA في 'لمسك, 'لـ<O ?"أf لLا (لLا 'ل2ج(c ع, م('فقتLا على <لZ ("ستثنى م, <لI Zبناfo غ"2 'لبالغ",
(بناتI) Aبـ('f 'لفقـ"T ,'2<' لـ0 "مكنA 'إلنفاV عل"Lما 'ستقالالً (تع", (ج(8?ما عنــf8 (<لـZ بشـK2 عـT 08ض2'2?0 بالC(جة (I, ال "ح() (ج(8?0 في 'لمسك, 8(,

'لمعاش72 'لC(ج"ـة.
'لـما7578-

ل"] للI B)C, "سك, مع C(جتC A(جة Iخk2 لA في مسك, ('ح8 بغ"2 2ضا?ما.
'لـما7678- 

A"تسـك, ف ,I اLا فلLكا, 'لمسك, لـ '>T ماI j Aئـاً م, قبل"Lكا, 'لمسك, م '>T اLج)C ا 8(, 2ضـاLقا2بI )I 2خـi B)C ,ال8?ا م)I اLتسك, مع ,I جة)Cل"] لل
I(ال8?ا (Iب("Lا .

'لـما7778- 
على ك) ('ح8 م, 'لC(ج", I, "حس, معاش72 'آلخ2 (معاملتA بالمعj e)2 (Tحصا, ك) منLما لآلخj 2 (تبا8) 'الحت2'0 ('لم(78 ('ل2حمة ('لحفاa على مصلحة

'ألس72 .
'لـما7878-

 على 'لI B)C, ال "منع C(جتA م, C"اI 72ص(لLا (ف2(عLا (Tخ(تLا بالمعj e)2 (على 'لC(جة I, تK"ع C(جLا في 'ألم(2 'لمباحة.
'لـما7978-

 على م, لI Aكث2 م, C(جة I, "ع8) ب"نL, في 'لمعاملة كالمب"F ('لنفقة .
B')Cل2'بع : 'نحال) عق8 'ل' Dلبا'

 VالKلفص) 'أل() : 'ل'
'لـما8078-

 "ك(, 'لI B)C?الًً للKالT V<' كا, مكلفاً ('ع"اً مختا2'ً.
'لـما8178-

 ال "قع 'لKالV على 'لC(جة Tال T<' كانF في B')C صح"ح (غ"2 معت78 .
'لـما8278-
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. Fمتف2قا FلقاK mثال Aجت)C على B)Cل' Zمل" 
'لـما8378-

I- "قع 'لKالV باللفI a( 'لكتابة (للعاجC عنLما بإشا2تA 'لمعل(مة.
D-ال "قع 'لKالV بالكتابة Tال بالن"ة.

'لـما8478-
 VالKلكنائ"ة- (?ي 'لتي تحتم) معنى 'ل' aباأللفا) j لى ن"ةT لص2"حة 8(, 'لحاجة' aباأللفا VالKقع 'ل" 

(غ"f2 - بالن"ة .
'لـما8578-

I- للI B)C, "(ك) غ"f2 بالتKل"j V (لI A, "ف(C P(جتA بتKل"V نفسLا على I, "ك(, <لZ بمستن8 2سمي.
K '>T-DلقF 'لC(جة نفسLا بتف("P م, C(جLا (فI Vحكاf>? 0 'لما78 (قع 'لKالV بائناً .

'لـما8678-
I- ال "قع KالV 'لسك2', (ال 'لمu)?8 (ال 'لمكf2 (ال 'لمعت(f (ال 'لمغمى عل"A (ال 'لنائ0.

.Aع, عا8ت Aخ2ج" m"بح f2"غ )I Dنت"جة غض AفعالI) Aق('لI في (لخل' Dغل O>ل' )? u)?8لم'-D
'لـما8778-

.Aت2ك )I لحم) على فع) شئ' Aقص8 ب '>T Cغ"2 'لمنج VالKال "قع 'ل -I
D-ال "قع 'لKالV 'لمضاe 'لى 'لمستقب) .

'لـما8878-
I- تعل"V 'لKالV بالشK2 صح"ح (2ج(c 'لB)C عنA غ"2 مقب().

T-D<' كا, 'لشK2 'ل<O علV عل"A 'لKالV مستح"الً عقال I( عاI 78( نا28 'ل(ق(I c( مشك(كاً في تحققA عن8 'لتلفa بA كا, 'لKالV لغ('ً.
'لـما8978-

'لKالV 'لمقت2, بالع88 لفaاً T )Iشاj 72 ('لKالV 'لمك22 في مجل] ('ح8 ال "قع بT Aال Kلقة ('ح78.
'لـما9078-

. VالKل' cقا"T ا (بن"ةL"لT AضافتT )I  جة)Cبة 'لKمخا VالKما ما ل0 تتضم, ص"غة 'لLب VالKما ال "قع 'لLمثالI) 0'2عليََّّ 'لح) VالKعليََّ 'ل aل"م", بلف' 
'لـما9178-

ك) KالV "قع 2جع"اً Tال 'لمكم) للثالj m ('لKالV قب) 'ل8خ() (ل( بع8 'لخل(j 7 ('لKالV على ما) j ('لKالV 'ل<O نg على IنA بائ, في ?<' 'لقان(,.
'لـما9278-

 مع م2'عا7 ما نصF عل"A 'لما78 (81) م, ?<' 'لقان(, فإ, 'لKالV 'ل2جعي ال "C") 'لC(ج"ة في 'لحا) j (للB)C حV م2'جعة C(جتI Aثناء 'لع78 ق(الً I( فعالً.
'لـما9378-

 T<' كا, 'لKالV بائناً بKلقة ('حI 78( بKلقت", فال مانع مـ, Tج2'ء عق8 'لB')C ب"نLما ب2ضا 'ل2Kف", Iثناء 'لع78 .
'لـما9478-

.k2لب"ن(نة 'لكب' Aتقع ب) j (ج"ة في 'لحا)Cل' ("C" mلمكم) للثال' VالKل'
'لـما9578-

ال تح) 'لمKلقة 'لبائ, ب"ن(نة كبk2 لمKلقLا حتى تنكح C(جاً غ"f2 ("8خ) بـLا 8خ(ال حق"ق"اًً .
'لـما9678-

 B')C 'لمKلقة بآخ08L" 2 ب8خ(لA بLا KالقاF 'لB)C 'لسابV (ل( كانF ثالثاً '( 8(نLا.
'لـما9778-

 "جــD على 'لC(I B, "سج) KالقA (2جعتI Aما0 'لقاضي K '>T) jلC V(جتA خاB2 'لمحكمة (ل0 "سجلA فعل"I A, "2'جع 'لمحكمة لتسج") 'لKالV خال) ش2L (ك)
م, تخلe ع, <لZ "عاقــD بالعق(بة 'لمنص(g عل"Lا في قان(, 'لعق(باj F (على 'لمحكمة I, تق(0 بتبل"غ 'لKـالV 'لغ"ابـي ('ل2جعة للC(جـة خال) Iسب(c م,

.Aتسج"ل
'لفص) 'لثاني : Iحكا0 'ل2جعة 

'لـما9878-
 للB)C ح2T Vجـاc مKلقتA 2جع"اً Iثناء 'لع78 ق(ال I( فعال j (?<' 'لحV ال "سقK باإلسـقاj K (ال تت(قe 'ل2جعة على 2ضا 'لC(جة j (ال "ل0C بLا م2L ج8"8.

'لـما9978-
 تب", 'لمKلقة 2جع"اً بانقضاء ع8تLا 8(, 2جعة.

'لـما10078-
 T<' (قع نc'C ب", 'لC(ج", في صحة 'ل2جعة فا8عـF 'لمعت78 بالح"P 'نقضاء ع8تـLا في م78 تحتم) 'نقضاء?ا ('8عى 'لB)C ع08 'نقضائLا تصV8 'لم7I2 ب"م"نLا

. VالKقب) مضي ست", "(ما على 'ل Zا <لL(ال "قب) من
'لمـا10178-

 ال تسمع عن8 'إلنكا2 8ع(k 'لمKلT VثباF م2'جعتA مKلقتA بع8 'نقضاء ع8تLا ( C('جLا م, غ"f2 بمضي تسع", "(ماً على 'لKالV ما ل0 تك, 'ل2جعة مسجلة
2سم"اً .

'لفص) 'لثالm : 'لخلع 'ل2ضائي ('لKالV على ما) 
'لـما10278-

 'لخلع 'ل2ضائي ?( KالV 'لC B)C(جتA نa"2 ع(P ت2'ض"ا عل"A بلفa 'لخلع I( 'لKالI V( 'لمباI  7I2( ما في معنا?ا.
'لـما10378-

I- "شتK2 لصحة 'لخلع I, "ك(, 'لI B)C?الً إل"قاc 'لKالV ('لم7I2 محالً لI) A?الً لاللتC'0 بالع(P (فI Vحكا0 ?<' 'لقان(,.
T-D<' بK) 'لع(P في 'لخلع (قع 'لKالV 2جع"اً ما ل0 "ك, مكمال للثالI m( قب) 'ل8خ() ف"ك(, بائناً.

'لـما10478-
 لك) م, 'ل2Kف", 'ل2ج(c ع, T"جابA في 'لمخالعة قب) قب() 'لe2K 'آلخ2 .

'لـما10578-
ك) ما صح 'لتC'مA ش2عاً صلح I, "ك(, ع(ضاً في 'لخلع.
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'لـما10678- 
T<' كا, 'لخلع على ما) غ"2 'لم2L لfo'8I 0C (ب2ئF <مة 'لمتخالع", م, ك) حV "تعلV بالم2L (نفقة 'لC(ج"ة.

'لـما10778- 
T<' ل0 "س0 'لمتخالعا, ش"ئاً (قF 'لخلع بy2 كـ) منLما مـ, حقـ(V 'آلخـ2 'لمتعلقة بالم2L ('لنفقة 'لC(ج"ة.

'لـما10878- 
T<' ص2_ 'لمتخالعا, بنفي 'لع(P (قF 'لخلع كا, 'لخلع في حك0 'لKالV 'لمحP ((قعF بK Aلقة 2جع"ة ما ل0 "ك, مكمال للثالI m( قب) 'ل8خ() ف"ك(, بائناً.

'لـما10978-
 نفقة 'لع78 ال تسقT Kال T<' نg عل"Lا ص2'حة في 'لخلع.

'لـما11078-
T -I<' 'شتK2 في 'لخلع I, تق(0 'أل0 بإ2ضاc 'ل(لI 8( حضانتI ,)8 AجI 2( 'إلنفاV عل"A م78 مع"نة فل0 تق0 بما 'لتCمF بA كا, لألI D, "2جع عل"Lا بما "عا8) نفقة

.F)عـ, 'لم78 'ل('قعة بع8 'لم Zا بشيء م, <لـL"عل c)ل2ج' Dل(ل8 فل"] لأل' Fما '>T ماI ع, 'لم78 'لباق"ة Aحضانت )I Aج72 2ضاعI )I 8ل(ل'
T -D<' كانF 'أل0 'لمخالعة معس72 (قF 'لخلع I )IعسF2 ف"ما بع8 "جـب2 'ألD على نفقة 'ل(ل8 (تك(, 8"ناً لA على 'أل0.

'لـما11178-
. Kفق Aالبة بنفقتKعن8ئ< 'لم Aلحاضنت) K2لش' (Kب) م78 'لحضانة صح 'لخلع f8ل(ل8 عن' ZمساT ل2ج) في 'لخلع' K2شت' '>T 

'لـما11278-
.Aعلى حاضنت D8", 'أل) A"بI ب", نفقة 'ل(ل8 'لمستحقة على gلتقا' k2ال "ج

'لـما11378- 
'لخلع ('لKالV على ما) "قع بLما 'لKالV بائناً.

'لفص) 'ل2'بع : 'لتفV"2 'لقضائي 
'لتفV"2 لالفت8'ء

'لـما11478-
Fب<ل Zع, <ل B)Cمتنع 'ل')  B')Cل' (جI ,م B)Cل' AنفقI م, ?8'"ا (ما Aخ<تI 2?ا (ماLم, م Aما قبضت F8ع)I ) ()ل8خ' (قب V"2جة 'لتف)Cل' FلبK '>T -I

'لمحكمة ج8L?ا في 'لصلح ب"نLما فإ, ل0 "صKلحا IحالF 'ألم2 'لى حكم", لم('ال7 مساعي 'لصلح ب"نLما خال) م78 ثالث", "(ماً فإ<' ل0 "ت0 'لصلح :-
. B')Cل' (جI ,م B)Cل' AنفقI م, ?8'"ا (ما Aخ<تI 2 (ماLجة م, 'لم)Cل' Aعا78 ما قبضتT 8ج", بع)C1-تحك0 'لمحكمة بفسخ 'لعق8 ب", 'ل

T-2<' 'ختلe 'لC(جا, في مق8'2 نفقاF 'لB')C ('ل8L'"ا جع) تق8"2 <لT Zلى 'لحكم",. 
D- '<' 'قامF 'لC(جة بع8 'ل8خ() '( 'لخل(7 8ع(k تKلD ف"Lا 'لتفV"2 ب"نLا (ب", C(جLا (ب"نF باق2'2 ص2"ح منLا 'نLا تبغP 'لح"ا7 معA ('نA ال سب") الستم2'2
Fحا(ل Aستلمت' O>ل' V'8لص' A"عل F82) ج"ة)Cا 'لLع, جم"ع حق(ق (Cا بالتناLنفس F8فت') Pلبغ' '>? Dما (تخشى ', ال تق"0 ح8(8 هللا بسبLج"ة ب"ن)Cلح"ا7 'ل'
'لمحكمة 'لصلح ب", 'لC(ج", فا, ل0 تستKع '2سلF حكم", لم('ال7 مساعي 'لصلح ب"نLما خال) م78 ال تتجا(C ثالث", "(ما فا, ل0 "ت0 'لصلح حكمF 'لمحكمة بفسخ

عق8 'لB')C ب"نLما

Vلع08 'إلنفا V"2لتف'
'لـما11578-

B)Cل0 "ك, لل ,T) Aبالنفقة في مالـ A"نف< 'لحك0 عل A"مك, تنف"< حك0 'لنفقة ف" (ما Aكـا, لـ) اLبنفقت A"بع8 'لحك0 عل Aجتـ)C على Vع, 'إلنفا B)Cمتنع 'ل' '>T 
C8عى  'لعج' '>T) j (لقاضي في 'لحا' A"عل VلK Vص2 على ع08  'إلنفاI ) 2م(س AنI فإ, '8عى V"2جة 'لتف)Cل' FلبK) A"لحاض2 ما) "مك, تنف"< حك0 'لنفقة ف'

('إلعسا2 فا, ل0 "ثبتK AلV عل"A حاالً (I ,TثبتI AمLلA م78 ال تق) ع, ش2L (ال تC"ـ8 علـى  ثالثة Iش2L ل8فع 'لنفقة 'لمحك(0 بLا م, تا2"خ 2فع 8ع(k 'لتفV"2 (تق8"0
.Zبع8 <ل A"عل VلK (ا 'لمستقبل"ة فإ, ل0 "فعLكف"ـ) بنفقت

'لـما11678-
(LمـI Aل0 "ثبت) 8عى 'ل"سا2' )I Zل> Fفإ, ثب V"2لتف' FلبK) اLا (تع<2 تحص"لLبنفقت A"ا بع8 'لحك0 علL"عل Vع, 'إلنفا f2عساT) B)Cل' Cجة عج)Cل' F8ع' '>T 
'>T) A"عل VلK (ا 'لمستقبل"ة فإ, ل0 "فعL(تق8"ـ0 كف"ـ) بنفقت V"2لتف' k)ا م, تا2"خ 2فع 8عL2 ل8فع 'لنفقة 'لمحك(0 بLشI 8 على ثالثة"C2 (ال تLال تق) ع, ش f8م

IثبF 'ل"سا2 "كلe ب8فع نفقة ستة Iش2L مما ت2'ك0 لLا عل"A (تق8"0 كف") بنفقتLا 'لمستقبل"ة فإ, ل0 "فع) KلV عل"A 'لقاضي في 'لحا).
'لـما11778-

:  V"2جة 'لتف)Cل' FلبK) A"مك, تنف"< حك0 'لنفقة ف" (ما Aل0 "ك, ل ,T) Aنف< حك0 'لنفقة في مال A"مك, تنف"< حك0 'لنفقة ف" (ما Aكا, ل ) ًغائبا B)Cكا, 'ل '>T 
Vل0 "حض2 لإلنفا )I اLجة على نفس)Cل' Aمن Vما تنف (جالً فإ, ل0 "2سI Aل D2ض) A"لT ع<2 'لقاضيI A"كا, معل(0 مح) 'القامة ("مك, (ص() 'ل2سائ) 'ل ,T-I

عل"Lا KلV عل"A 'لقاضي بع8 'ألج) .
T-D, كا, مجL() مح) 'القامة I( ال "سL) (ص() 'ل2سائ) Tل"I) AثبتF 'لم8ع"ة 8ع('?ا KلV عل"A 'لقاضي بال Tع<'2 (ال ضI D2جـ) .

B-تسI O2حكاf>? 0 'لما78 على 'لمسج(, 'ل<O "عس2 بالنفقة.
'لـما11878-

I- تKل"V 'لقاضي لع08 'إلنفاV "قع 2جع"اً T<' كا, بع8 'ل8خ() ما ل0 "ك, مكمال للثالI m( قب) 'ل8خ() Iما T<' كا, قب) 'ل8خ() ف"قع بائناً.
T-D<' كا, 'لKالV 2جع"اً فللB)C م2'جعة C(جتI Aثناء 'لع78 ("حك0 بصحة 'ل2جعة 2I '>TجعLا خال) 'لع78 (8فع نفقة ثالثة Iش2L مما ت2'ك0 لLا عل"A م, نفقتLا (ق08

كف"الً بنفقتLا 'لمستقبل"ة فإ<' ل0 "8فع 'لنفقة I( ل0 "ق08 كف"الً فال تصح 'ل2جعة.
B- 'ست"فاء 'لC(جة 'لنفقة (فI Vحكا0 'لما78 (321) م, ?<' 'لقان(, ال "منعLـــا م, Tقامـــة 'ل8ع(k بKلD 'لتفV"2 (فI Vحكا0 'لم('8 (115) ( (116) ( (117)

م, ?<' 'لقان(, .
'لتفV"2 للغ"اD ('لLج2

'لـما11978-
 I '>TثبتF 'لC(جة غ"اC D(جLا عنLا سنة فأكث2 (كا, معل(0 مح) 'إلقامة جاC لC(جتI A, تKلD م, 'لقاضي فسخ عقC 8('جLما T<' تضF22 م, غ"ابA عنLا (ل(

.Aمن Vع 'إلنفا"Kما) تست Aكا, ل
'لـما12078-

 I '>Tمك, (ص() 'ل2سائ) Tلى 'لB)C 'لغائD ضD2 لA 'لقاضي Iجالً (Iع<T 2ل"A بأ, "حض2 لإلقامة معLا I( "نقلLا Tل"I A( "KلقLا  فإ<' 'نقضى 'ألج) (ل0 "فع) (ل0
"ب8 ع<2'ً مقب(الً فV2 'لقاضي ب"نLما بفسخ عقC 8('جLما بع8 تحل"فLا 'ل"م",.

'لـما12178- 
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V2ف k)ل8ع' Vل"م", (ف' Fجة 8ع('?ا بالب"نة (حلف)Cل' FثبتI) إلقامة' (مح ()Lكا, مج )I A"لT (ص() 'ل2سائ) ,غائباً في مكا, معل(0 (ال "مك B)Cكا, 'ل '>T
.k)ا ع, 'ل"م", ت82 'ل8عLنك(ل )I Fا ع, 'إلثبا?C(في حا) عج (جI D2ض) ع<'2T ما بالLج')C 8ما بفسخ عقLلقاضي ب"ن'

'لـما12278-
 I '>TثبتF 'لC(جة ?جC 2(جLا لLا ('متناعA ع, ق2بانLا في ب"F 'لC(ج"ة م78 سنة فأكثK) 2لبF فسخ عقC 8('جLا منI AمLلA 'لقاضي م78 ال تق) ع, ش2L ل"فيء

Tل"Lا I( "KلقLا فإ, ل0 "فع) (ل0 "ب8 ع<2' مقب(ال فV2 'لقاضي ب"نLما بفسخ عقC 8('جLما.
'لتفV"2 لإل"الء ('لLaا2

'لـما12378-
T -I<' حلe 'لB)C على ما "ف"8 تK) Z2ء C(جتA م2I 78بعة Iش2L فأكثI 2( 8(, تح8"8 م78 ('ستم2 على "م"نA حتى مض2I Fبعة IشK 2LلV عل"A 'لقاضي Kلقة

2جع"ة بKلبLا.
. mلقة 2جع"ة ما ل0 تك, مكملة للثالK A"عل VلK 2 فإ, ل0 "فئL8 على ش"Cلقاضي م78 ال ت' AجلI V"لKلت' (للفيء قب B)Cستع8 'ل' '>T-D

B-"شتK2 لصحة 'ل2جعة في 'لتKل"V لإل"الء I, تك(, بالفيء فعالً Iثناء 'لعT 78ال I, "(ج8 ع<2 فتصح بالق().
'لـما12478-

A2 م, تا2"خ تبلغLشI 2بعةI (خال Aلقاضي بالتكف"2 عن' f2>نI Aع, "م"ن f2"لع08 تكف V"2جة 'لتف)Cل' FلبK) 2اLaل0 "كف2 ع, "م", 'ل) Aجت)C ,م B)Cا?2 'لa '>'
. mلقة 2جع"ة ما ل0 تك, مكملة للثالK A"عل V"لKإلن<'2 فإ, 'متنع لغ"2 ع<2 حك0 'لقاضي بالت'

'لتفV"2 للحب]
'لـما12578- 

لC(جة 'لمحب(] 'لمحك(0 عل"A بحك0 قKعي بعق(بة مق"78 للح2"ة م78 ثالm سن('F فأكثI 2, تKلT Dلى 'لقاضي بع8 مضي سنة م, تا2"خ حبسA (تق""8 ح2"تA فسخ
.DلKص8(2 حك0 'لفسخ "82 'ل (قب Aعن B2فـI '>فإ Aمن Vع 'إلنفـا"Kتست (ما Aكا, ل )ل) Aا منLج')C 8عق

c'Cلن') Vللشقا V"2لتف'
'لـما12678-

 ألO م, 'لC(ج", K" ,IلD 'لتفV"2 للشقاV ('لنT c'C<' '8عى ض22'ً لحV بA م, 'لe2K 'آلخ2 "تع<2 معA 'ستم2'2 'لح"ا7 'لC(ج"ة س('ء كا, 'لض22 حس"اً
كاإل"<'ء بالفع) I( بالق() I( معن("اً j ("عتب2 ض22'ً معن("اً OI تصI e2( سل(Z مش", I( مخ) باألخالV 'لحم"78 "لحV بالe2K 'آلخT 2ساء8I 7ب"ة (ك<لT Zص2'2

-:m"م, ?<' 'لقان(, بح mلثال' Dم, 'لبا mلثال' (ا في 'لفصL"لT 2ج"ة 'لمشا)Cل' V)لحق') Fآلخ2 على 'إلخال) بال('جبا' e2Kل'
T-I<' كا, KلD 'لتفV"2 م, 'لC(جة (تحقV 'لقاضي م, '8عائLا ب<لF 'لمحكمة ج8L?ا في 'إلصال_ ب"نLما فإ<' ل0 "مك, 'إلصال_ Iن<2 'لقاضي 'لB)C بأ, "صلح

حالA معLا (Iج) 'ل8ع(k م78 ال تق) ع, ش2L فإ<' ل0 "ت0 'لصلح ب"نLما ( IصF2 'لC(جة على 8ع('?ا Iحا) 'لقاضي 'ألمT 2لى حكم",.
T-D<' كا, 'لم8عي ?( 'لB)C ('ثبF (ج(8 'لشقاV ( 'لنc'C ب<لF 'لمحكمة ج8L?ا في 'إلصال_ ب"نLما فإ<' ل0 "مك, 'إلصال_ Iج) 'لقاضي 'ل8ع(k م78 ال تق) ع,

شI 2Lمالً بالمصالحة (بع8 'نتLاء 'ألج) T<' ل0 "ت0 'لصلح (Iص2 'لB)C على 8ع('I fحا) 'لقاضي 'ألمT 2لى حكم",.
B-"شتK2 في 'لحكم", I, "ك(نا ع8ل", قا28", على 'إلصال_ (I, "ك(, Iح8?ما م, I?) 'لC(جة ('آلخ2 م, I?) 'لI ,T B)Cمك, (T, ل0 "ت"س2 <لZ حك0 'لقاضي

'ثن", م, <(O 'لخب72 ('لع8'لة ('لق728 على 'إلصال_
A"ما بمحض2 "(قع علL8(نا تحق"قات" ,I ماL"عل) Aا معLلحكما, فائ78 في بحث' k2" gشخ OI مع )I ماLج", مع)Cب", 'ل c'Cلن') eلخال' DسباI ,لحكما' m8-"بح

فإ<' I2"ا Tمكا, 'لت(ف"V ('إلصال_ على 2K"قة م2ض"ة Iق2'?ا (8(نا <لZ في محض2 "قT 08لى 'لمحكمة .
A2 (ت('بعL8 على 'لم"C" ال ,I على A2"ان" O>ل' P)ما على 'لعLب"ن V"2جة ق22' 'لتف)Cا م, 'لLإلساء7 جم"ع' ,I ماL2 لLa) _لحكما, ع, 'إلصال' Cعج '>T -ـ?

(T<' كانF 'إلساء7 كلLا م, 'لB)C ق22' 'لتفV"2 ب"نLما بKلقة بائنة على I, للC(جة I, تKالبA بغ"2 'لمقب(P م, م2L?ا ( ت('بعA (نفقة ع8تLا .
(-2La '>T للحكم", I, 'إلساء7 م, 'لC(ج", ق22' 'لتفV"2 ب"نLما على قس0 م, 'لم2L بنسبة Tساء7 ك) منLما لآلخ2 (T, جL) 'لحا) (ل0 "تمكنا م, تق8"2 نسبة

. A2 (ت('بعL8 على مق8'2 'لم"C" ال ,I K2ما بشL"I ,م A2"ان" O>ل' P)ما على 'لعLب"ن V"2إلساء7 ق22' 'لتف'
T-C<' حك0 على 'لC(جة بأO ع(P (كانK Fالبة 'لتفV"2 فعل"Lا I, تoم, 8فعA قب) ق2'2 'لحكم", بالتفV"2 ما لP2" 0 'لB)C بتأج"لA (في حا) م('فقة 'لB)C على
V"2جة ع(ضاً ف"حك0 'لقاضي بالتف)Cت8فع 'ل ,I ,ق22 'لحكما) V"2لتف' DالK )? B)Cكا, 'ل ,T ماI Zعلى 'لب8) ("حك0 'لقاضي ب<ل V"2لتأج") "ق22 'لحكما, 'لتف'

('لع(P (فV ق2'2 'لحكم",.
_-T<' 'ختلe 'لحكما, حّك0 'لقاضي غ"2?ما I( ضT 0ل"Lما ثالثاً م2جحاً (في 'لحالة 'ألخ"o" 72خ< بق2'2 'ألكث2"ة.

K-على 'لحكم", 2فع 'لتقT 2"2لى 'لقاضي بالنت"جة 'لتي ت(صال Tل"Lا (على 'لقاضي I, "حك0 بمقتضاT f<' كا, م('فقاً ألحكاf>? 0 'لما78.
'لـما12778-

I- مع م2'عا7 'لفق72 (I) م, 'لما78 (126) م, ?<' 'لقان(, "ثبF 'لشقاV ( 'لنc'C ('لض22 بشLا78 2جل", I( 2ج) ('مI2ت", ("كفي ف"A 'لشLا78 بالتسامع 'لمبني على
'لش72L في نKاV ح"ا7 'لC(ج",.

D- 'لحك0 'لصا28 بالتفV"2 للنc'C ('لشقاV "تضم, 'لKالV 'لبائ,.
D)"للع V"2لتف'

'لـما12878- 
للم7I2 'لسالمة م, ك) ع"D "ح() 8(, 'ل8خ() بLا I, ت2'جع 'لقاضي (تKلD 'لتفV"2 ب"نLا (ب", C(جLا T<' علمI F, ف"A علة تح() 8(, بنائA بLا كالجD ('لعنة

('لخصا (ال "سمع KلD 'لم7I2 'لتي ف"Lا ع"D م, 'لع"(D 'لتي تح() 8(, 'ل8خ() بLا كال2تV ('لق2,.
'لـما12978-

 'لC(جة 'لتي تعل0 قب) عق8 'لB')C بع"C D(جLا 'لمانع م, 'ل8خ() بLا I( 'لتي ت2ضى بالع"D ص2'حة I( 8اللة  بع8 'لعق8 "سقK حقLا في 'لتفV"2 ما ع8' 'لعنة فإ,
'لعل0 بLا قب)  عق8 'لB')C ال "سقK حقLا (ل( سلمF نفسLا.

'لـما13078-
(')Cكا, قابالً لل ,T) (ما في 'لحاLب"ن V"2حك0 بالتف" (')Cلل (غ"2 قاب D2 فإ, كـا, 'لع"ـaن" B)Cفي 'ل D"8 ع)ل(ج V"2لتف' FلبK) جة 'لقاضي)Cل' F2'جع '>T
كالعنة "مL) 'لB)C سنة م, "(0 تسل"مLا نفسLا لI A( م, (قF ب2ء 'لT B)C, كا, م2"ضاً (T<' مI P2ح8 'لC(ج", Iثناء 'ألج) م78 قل"لة كانI F( كث"72 بص(72
تمنع م, 'ل8خ() I( غابF 'لC(جة فالم78 'لتي تم2 على ?<' 'ل(جA ال تحسD م, م78 'ألج) لك, غ"بة  'لB)C (I"ا0 'لح"P تحسD فإ<' لC" 0) 'لع"D في ?<f 'لم78

F2 فإ<' كانaا "نL"لT ()ا 'ل(صLفي ختام )I فإ<' '8عى في ب8ء 'لم2'فعة V"2ا "حك0 'لقاضي بالتفLلبK جة مص72 على)Cل') VالKبال P'2 2"غ B)Cكا, 'ل)
'لC(جة ث"با فالق() ق() 'لB)C مع 'ل"م", (T, كانF بك2'ً فالق() ق(لLا ب"م"نLا.

'لـما13178-
FI2K )I C8"ال' )I O2?Cل' )I (لس' )I g2لب' )I 0'>بال ضـ22 كالج Aال "مك, 'إلقامة مع P2م )I ُمبتلى بعلة B)Cل' ,I f8بع )I ()(جة قب) 'ل8خC2 للLa '>T
مـث) ?<f 'لعلـ) ('ألمP'2 فلLا I, ت2'جع 'لقاضي (تKلD 'لتفV"2 ('لقاضي بع8 'الستعانة بأ?ـ) 'لخب72 ('الختصاg "ن2a فإ, كا, "غلD على 'لa, تع<2 'لشفاء



٢٠١٦/١١/٣ ٠٠:٤٣.:Farraj Low Firm:.

http://www.farrajlawyer.com/printTopic.php?printTopicId=153صفحة ٩ من ٢١

   

   

   

   

   

P2" 0لم78 (ل' f>? في (Cح78 فإ<' ل0 ت') سنة V"2لتف' (جo" لعلة' (')C )I حص() 'لشفاء ,aعلى 'ل Dكا, "غل ,T) (ما فـي 'لحاLب"ن B')Cحك0 بفسخ عق8 'ل"
.V"2لتف' Dفال "(ج B)Cفي 'ل B2كالعمى ('لع D"ما (ج(8 عI V"2ا "حك0 'لقاضي بالتفLلبK جة على)Cل' F2صI) VالKبال B)Cل'

'لـما13278-
 للB)C حK VلD فسخ عق8 'لT B')C<' (ج8 في C(جتA ع"باً جنس"اً مانعاً م, 'ل(ص() Tل"Lا كال2تV ('لقI ,2( م2ضاً منف2'ً بح"m ال "مك, 'لمقا0 معLا عل"A بال

ض22 (ل0 "ك, 'لC(B ق8 عل0 بA قب) 'لعقI 8( 2ضي بA بعf8 ص2'حة I( ضمناً.
'لـما13378-

.B)Cلفسخ م, 'ل' DلK k)ا 8عL"جة بع8 'ل8خ() ال تسمع ف)Cا2ئة على 'لKلعل) 'ل'
'لـما13478-

. Aا8تL8 بش"oم gلمخت' D"بKلمانع م, 'ل8خ() بتق2"2 م, 'ل' D"لع' Fثب"
'لـما13578-

T<' ج, 'لB)C بع8 عق8 'لK) B')CلبF 'لC(جة م, 'لقاضي 'لتفV"2 فا, كا, ?ناZ تقK 2"2بي با, ?<' 'لجن(, ال "C() فV2ّ 'لقاضي ب"نLما بالحا) j ('<' كا, م,
. V"2ا "حك0 'لقاضي بالتـفLلبK جة على)Cل' F2صI) 78لم' f>? لجنة في' (Cلم78 سنة فإ<' ل0 ت Vلتف2"ـ' (جo" Aل')C ,لممك'

'لـما13678-
B)Cا78 عق0 'لL8 بالش"oبي مK 2"2بتق Fثب '>T اLج')C 8فسخ عق DلK Vخمس", سنة م, عم2?ا ح C)ا (ل8 (ل0 تتجاLل0 "ك, ل ,T Dجة 'لقا728 على 'إلنجا)Cلل 

(ق728 'لC(جة على 'إلنجـاD (<لZ بع8 مضي خم] سن('F م, تا2"خ 8خ(لA بLا .
'لـما13778-

.Aنفس Dللسب V"2لتف' DلK ماLمن Oلعلة فل"] أل' )I D"لع' Dبسب V"22فا, 'لعق8 بع8 'لتفKج88 'ل '>T
'لما13878-

 تك(, 'لف2قة للع"(D فسخاً .
2Lع, 8فع 'لم Cللعج V"2لتف'

'لـما13978- 
T<' ثبF قب) 'ل8خ() عجC 'لC(B ع, 8فـع 'لمLـ2 'لمعج) كلـI A( بعضA فللC(جة I, تKلD م, 'لقاضي فسخ 'لB')C ('لقاضي "مLـلA شLـ2'ً فإ<' ل0 "8فع 'لم2L بع8

<لZ "فسخ 'لB')C ب"نLما Iما T<' كا, 'لC(B غائباً (ل0 "عل0 لA مح) Tقامة (ال ما) لA "مك, تحص") 'لم2L منA فإ, 'لعق8 "فسخ  8(, TمLا).
'لتفV"2 إلباء 'إلسال0 ('ل782

'لـما14078-
.Vما باLج')Cسلما معاً فI) ,"جا, غ"2 مسلم)Cكا, 'ل '>T -

.B')Cفسخ 'ل FبI ,T) B')Cكتاب"ة بقي 'ل F2صا )I FسلمI ,ا 'إلسال0 فإL"عل P2غ"2 كتاب"ة ع Fكان ,T) Vبا B')Cكتاب"ة فال Aجت)C) f8ح) B)Cسل0 'لI '>T -D
.B')Cبى فسخ 'لI ,T) B')Cسل0 بقي 'لI ,فإ B)Cإلسال0 على 'ل' P2جة (ح8?ا "ع)Cل' FسلمI '>T -B

8- "مL) م, Iبى تسع", "(ماً م, تا2"خ عP2 'إلسال0 عل"T A<' كا, عاقالً بالغاً فإ, ل0 "ك, ك<لZ فسخ 'لعق8 في 'لحا).
'لـما14178-

 "شتK2 لبقاء 'لC(ج"ة في 'ألح(') 'لم<ك(72 في 'لما78 (140) م, ?<' 'لقان(, I, ال "ك(, ب", 'لC(ج", سبD م, IسباD 'لتح2"0 'لمب"نة في ?<' 'لقان(,.
'لما14278- 

: 2aج", "ن)Cح8 'لI 782 Fثبت '>T
I-فإ, كانF 'ل782 قب) 'ل8خ() حك0 'لقاضي بفسخ عق8 'لB')C ب"نLما 'عتبا2' م, تا2"خ 'ل782 .

T) -D, كانF 'ل782 بع8 'ل8خ() (Iص2 'لم2ت8 عل"Lا (2فP 'لع(78 ع, 82تA حك0 'لقاضي بفسخ عق8 'لB')C ب"نLما .
'لتفV"2 للفق8
'لـما14378-

e2فإ<' ل0 تع Aا منLعلى نفس Vا ماال تنفLل Z2ا (ل( تLعن f8ما لتض22?ا م, بعLج')C 8م, 'لقاضي فسخ عق DلKل' Aم, ممات Aح"ات e2ال تع O>جة 'لمفق(8 'ل)Cل
ح"اتA م, مماتA بع8 'لبحm ('لتحO2 عنA ففي حالة 'ألم, (ع08 'لك('o" m2ج) 'ألم2I 2بع سن('F م, تا2"خ فقjf8 فإ<' ل0 "مك, Iخ< خب2 ع, 'لB)C 'لمفق(8

Zل> Aما شاب )I ('CلC )I ث2 غا72 ج("ةT )I في مع2كة f8ا كفقL"ف Aالك? ,aعلى 'ل Dغل" (فق8 في حا '>T ماI jماLج')C 8ا "فسخ عقLلبK جة على)Cل' F2صI)
.Aعن O2لتح') mبع8 'لبح f8ع, سنة م, تا2"خ فق (ما بع8 مضي م78 ال تقLج')C 8فللقاضي فسخ عق

'لـما14478- 
للC(جة في 'ألح(') 'لتي تعL"Kا حV 'لخ"اI 2, تoخ2 'ل8ع(I k( تت2كLا م78 بعT 8قامتLا.

 B')Cثا2 'نحال) عق8 'لi : [لخام' Dلبا'
'لفص) 'أل() : 'لع78

'لـما14578-
I- 'لع78 م78 ت2بg تل0C 'لمT 7I2ث2 'لف2قة م, فسخ K )IالI V( (فاK) )I 7ء بشبLة .

D-تبتy8 'لع78 من< (ق(c 'لف2قة.
T-B<' (قع 'لKالI V( 'لفسخ بع8 'لعق8 'لصح"ح فال تل0C 'لعT 78ال بال8خ() I( 'لخل(7 'لصح"حة (Iما T<' (قع 'لفسخ بع8 'لعق8 'لفاس8 فال تل0C 'لعT 78ال بال8خ() .

'لـما14678-
 ع78 'لمت(فى عنLا C(جLا في C('B صح"ح ع8' 'لحام) س('ء 8Iخ) بLا 0I ل0 "8خ) 2Iبعة Iش2L (عشI 72"ا0.

'لـما14778- 
ع78 غ"2 'لحام) ألO سبD غ"2 'ل(فا7:-
.P"لح' F')>ك('م) ل Fح"ضا mثال-I

D-ثالثة Iش2L لم, ل0 ت2 'لح"I Pصال I( بلغF س, 'إل"ا] فإ<' جاء I"ا منLما 'لح"P قب) 'نقضائLا 'ستأنفتا 'لع78 بثالm ح"ضاF ك('م) .
B-ممت78 'ل2LK (?ي م, FI2 'لح"P مI 72( م2ت", ث0 'نقKع ح"ضLا تت2بg تسعة Iش2L تتمة للسنة.

'لـما14878-
 ع78 'لحام) م, ك) ف2قة تنقضي ب(ضع حملLا T )IسقاKـــA مستب", 'لخلقــة كلLا I( بعضLا (T, ل0 "ك, مستب", 'لخلقة تعام) (فقا الحكا0 'لما8ت", (146) (

(147) م, ?<' 'لقان(,
'لـما14978-
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'لمKلقة 2جع"اً T<' ت(في عنLا C(جLا خال) ع8تLا 'نتقلF م, ع78 'لKالT Vلى ع78 'ل(فا7.
'لـما15078-

B2ف(2'ً (ال تخ A"لT F8ا عاLا (?ي في غ"2 مسكنLعن Fما )I FلقK ,T) (ج", بالسكنى قب) 'لف2قةCلل eلمضا' F"ل2جعي ('ل(فا7 في 'لب' VالKتعت8 معت78 'ل 
معت78 'لKالV م, ب"تLا Tال لحاجة (T<' 'ض2K 'لC(جا, للخ2(B م, 'لب"F فتنتق) معت78 'لKـالT Vلى مسك, iخ2 "كلe 'لB)C بتL"ئتA في مكا, TقامتI A( عملI) j Aما

.Aم(ضع من D2قI لىT (لمسك, فتنتق' Z2لى تT F2Kض' '>T) j اLب"ت B2خا F"ا (ال تبLلقضاء مصلحت B)2ا 'لخLمعت78 'ل(فا7 فل
'لفص) 'لثاني : نفقة 'لع78 

'لـما15178- 
تجD على 'لB)C نفقة معت8تA م, KالI V( فسخ مع م2'عاI 7حكا0 'لفص) 'لثاني م, 'لباD 'لثاني م, ?<'  'لقان(, 

'لـما15278-
8"Cال ت ,I اء 'لع78 علىLلى 'نتT 8ا تمتLا نفقة فإنLج"ة مف2(ضة فإ<' كا, ل)C لقة نفقةKل0 "ك, للم '>T 78لع' D)ا م, تا2"خ (جLج"ة ("حك0 ب)Cنفقة 'لع78 كالنفقة 'ل -I

م78 'لع78 على سنة.
.VالKجة 'ل)Cنفقة 'لع78 بع8 م2(2 سنة على تبل"غ 'ل k)ال تسمع 8ع -D

'لـما15378-
I8ف"ك(, مبت Aا  بLب"نة على علم Fق"مI )I جة)Cل' Aفإ, ص8قت Vم, سابC لى' Aجت)C VالK B)Cسن8 'لI '>T ,)حكا0 'لما78 (152) م, ?<' 'لقانI 7مع م2'عا 

. VالKبال f2'2قT ا 'لنفقة م, تا2"خLستحقاق' I8ف"ك(, مبت Aا بLل0 تق0 ب"نة على علم) Aك<بتI ,T) VالKل' A"لT 8لمسن' Vا لنفقة 'لع78 م, 'لتا2"خ 'لسابLستحقاق'
'لـما15478-

I- ل"] للم7I2 'لتي ت(في عنLا C(جLا نفقة ع78 س('ء IكانF حامال ً 0I غ"2 حام).
)َI ٍZا ِبِمْل D- على 'ل2غ0 مما (82 في 'لفق72 (I) م, ?<f 'لما78 للمت(فى عنLا C(جLا 'لم8خ() بLا 'لسكنى في ب"F 'لC(ج"ة م78 'لعT 78<' كا, 'ْلَمْسَك,ُ لِْلَم"T ِFِِّمَّ

. ِAَمْ(ِت َ(ا َقْبLب8ل c)ِبإِجا72ٍَ م8ف ْ)َI jَقتٍةoَِبَمْنَفَعـةٍ ُم
'لفص) 'لثالm : 'لتع("P ع, 'لKالV 'لتعسفي  

'لمـا15578-
K '>TلV 'لC B)C(جتA تعسفا ً كأ, KلقLا لغ"2 سبD معق() (KلبF م, 'لقاضي 'لتع("P حك0 لLا على مKلقLا بتع("P ال "ق) ع, نفقة سنة (ال "C"8 على نفقة
. k2ا 'ألخLعلى حق(ق Zث2 <لo" ال) j ً'2كا, معس '>T ًاKقساI) ً'2م(س B)Cكا, 'ل '>T عس2'ً ("س2'ً ("8فع جملة B)Cل'  (ا حاL2'عى في ف2ض") F')سن mثال

 D2أل(ال8 ('ألقا' V)لسا8] : حق' Dلبا'
Dلفص) 'أل() : 'لنس'

'لـما15678- 
Iق) م78 'لحم) ستة IشI) 2Lكث2?ا سنة.

'لـما15778-
I- "ثبF نسD 'لم(ل(8 ألمA بال(ال78 .
D-ال "ثبF نسD 'لم(ل(8 ألب"T Aال :-

  )I  ج"ة)Cل' u'21- بف
  )I 2'22- باإلق
3- بالب"نة  '(  

4- بال(سائ) 'لعلم"ة 'لقKع"ة مع 'قت2'نLا بفu'2 'لC(ج"ة .
B-ال تسمع عن8 'إلنكا2 8ع(k 'لنسD ل(لC 8(جة ثبF ع08 'لتالقي ب"نLا (ب", C(جLا م, ح", 'لعق8 (ال ل(لC 8(جة IتF بA بع8 سنة م, غ"بة 'لB)C عنLا ما ل0

. Aل(ل8 ل' ,I ع"ةKبال(سائ) 'لعلم"ة 'لق Fثب"
8-ال تسمع عن8 'النكا2 8ع(k 'لنسD ل(ل8 'لمKلقة I '>TتF بA ألكث2 م, سنة م, تا2"خ 'لKالV (ال ل(ل8 'لمت(فى عنLا C(جLا I '>TتF بA ألكث2 م, سنة م, تا2"خ

'ل(فا7.
'لـما15878-

I- 'ل(ل8 لصاحD 'لفT u'2, مضى على عق8 'لC('B 'لصح"ح Iق) م78 'لحم).
D- "ثبF نسD 'لم(ل(8 في 'لعق8 'لفاسI 8( 'ل(Kء بشبLة T<' (ل8 ألق) م78 'لحم) م, تا2"خ 'ل8خ() I( 'ل(Kء بشبLة .

'لـما15978-
"ثبF نسD 'لم(ل(8 ألب"T A<' جاءF بA 'لC(جة خال) سنة م, تا2"خ 'لفV'2 بKالI V( فسخ I( (فا7 .

'لـما16078-
 "ثبF نسD 'لم(ل(8 ألب"A باإلق2'2 (ل( في مP2 'لم(F بالشK)2 'لتال"ة:-

 .Dلنس' ()Lح"ا مج Aك(, 'لمق2 ل" ,I-I
I -D, ال "ك<بa Aا?2 'لحا).
I-B, "ك(, 'لمق2 بالغاً عاقالً.

I-8, "ك(, فاV2 'لس, ب", 'لمق2 ('لمق2 لA "حتم) صحة 'إلق2'2.
?ـ- I, "صV8 'لمق2 لA 'لبالغ 'لعاق)  'لمق2.

'لـما16178-
'إلق2'2 بالنسD "ج(I C, "ك(, ص2"حاً I( ضمن"اً.

'لما16278-
. Dلنس' ()Lل( كا, 'ل(ل8 'لمتبنى مج) j بالتبني Dلنس' Fال "ثب

'لـما16378-
I- ال "نتفي 'لنسD 'لثابF بالفu'2 بتصاV8 'لC(ج", على نف"T Aال بع8 تما0 لعا, 'لB)C م, غ"2 ت(قe على لعا, 'لC(جة.

D- في 'ألح(') 'لتي "ثبF ف"Lا نسD 'ل(ل8 بالفu'2 في B')C صح"ح قائI 0( منح) I( بال8خ() في B')C فاسI 8( ب(Kء بشبLة "ج(C لل2ج) I, "نفي عنA نسD 'ل(ل8
I( 'لحم) باللعا, ( لل2ج) I, "الع, بمفf82 لنفي 'لنسD حا) Tق2'2 'لم7I2 بالCنا .
B-"متنع على 'ل2ج) 'للعا, لنفي نسD 'لحم) I( 'ل(ل8 في OI م, 'لحاالF 'لتال"ة :-

1-بع8 م2(2 ش2Lعلى (قF 'ل(الI 78( 'لعل0 بLا . 
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T-2<' 'عتe2 بالنسD ص2'حة I( ضمناً .
. Aل(ل8 ل' )I (لحم' ,I ع"ةKبال(سائ) 'لعلم"ة 'لق Fثب '>T-3

'لـما16478-
7I2كا, م, 'لكا<ب", (تقس0 'لم ,T A"لعنة هللا عل ,I نفي 'ل(ل8 ('لخامسة )I ناCم, 'ل Aب Aجت)C ف"ما 2مى V8صا AنT Çما, با"I 2بعI (للعا, بأ, "قس0 'ل2ج' O2ج" 

2Iبع I"ما, باT ÇنـA لم, 'لكـا<ب", ('لخامسة I, غضD هللا عل"Lا T, كا, م, 'لصا8ق",.
'لـما16578-

I- "ت2تــD على 'للعـا, ب", 'لC(ج", فسخ عقC 8('جLما  .
. Aبأم Aنسب Vح8?ما 'آلخ2 ("لحI m2" ال) A"عل Aنفقت Dل(ل8 ع, 'ل2ج)  (ال تج' Dنتفى نس' Aحك0 'لقاضي ب) Dكا, 'للعا, لنفي 'لنس '>T-D

.Aل(ل8 ل' Dنس Fثب" Dل( بع8 'لحك0 بنفي 'لنس) Aل2ج) نفس' D>كI '>T-B
 cلفص) 'لثاني : 'ل2ضا'

'لـما16678-
'>T )I AمـI 2غ"ـ Aم, ت2ضعـ Dلـ0 "جـ8 'أل '>T )I م2ضعـة (ل0 ت(ج8 متب2عـة Aستأج2 ب" (ما A"ال ألب) ل0 "ك, لل(ل8 '>T Zل8?ا (تجب2 على <ل) cتتع", 'أل0 إل2ضا 

.Aكـا, ال "ـقب) غ"2?ا إل2ضاع
'لـما16778- 

I '>TبF 'أل2T 0ضاc 'بنLا في 'ألح(') 'لتي ال "تع", عل"Lا 2TضاعA فعـلى 'ألI D, "ستأج2 م2ضعة ت2ضعA عن8?ا.
'لـما16878-

ال تستح0I V 'لصغ"2 حا) ق"ا0 'لC(ج"ة I( في ع78 'لKالV 'ل2جعي Iجـ72 عـلى 2Tضاc (ل8?ا (تستحقLا في ع78 'لKالV 'لبائ, (بع8?ا.
'لـما16978-

P2بـالنفقة (تفـ eلحالة ال "ضـا2 'لمكل' f>? كث2 ففيI 72جI DلKما ل0 ت Aبنفقت e(ل8?ا (مق8مة على غ"2?ا بأج72 'لمث) 'لمتناسبة مع حا) 'لمكل cبإ2ضا VحI 0أل'
.Zل> (0 قبKل0 "ف ,T ,"ل8 سنت)كما) 'لT لىT cألج72 م, تا2"خ 'إل2ضا'

'لفص) 'لثالm : 'لحضانة ('لض0 ('لمشا?78 
'لـما17078- 

'أل0 'لنسب"ة IحV بحضانة (ل8?ا (ت2ب"تA حا) ق"ا0 'لC(ج"ة (بع8 'لف2قة ث0 بع8 'أل0 "نتق) 'لحV ألمLا ث0 أل0 'ألD ث0 لألD ث0 للمحكمة I, تق22 بناء على ما لL"8ا م,
ق2'ئ, لصالح 2عا"ة 'لمحض(, Tسنا8 'لحضانة ألح8 'ألقاD2 'ألكثI 2?ل"ة.

'لـما17178-
,I) 8"ناًً (خلقاً (صحة Aص"انت) Aم"نا على 'لمحض(, قا28' على ت2ب"تI 72"Kلمع8"ة 'لخ' P'2ك(, بالغا عاقال سل"ماً م, 'ألم" ,I لحضانة' Vفي مستح K2شت" -I

ال "ض"ع 'لمحض(, عنf8 النشغالA عنI) A, ال "سكنA في ب"F مبغض"I A( م, "I) A">o, ال "ك(, م2ت8'ً .
D-مع م2'عا7 ما جاء في 'لفق72 (I) م, ?<f 'لما78 "شتK2 في مستحV 'لحضانة T<' كا, م, 'لنساء I, ال تك(, متC(جة بغ"2 مح02 م, 'لصغ"2 .

B-"شتI K2, "ك(, 'لحاض, <' 2ح0 مح02 للمحض(, حا) 'ختالe 'لجن] .
'لـما17278-

 "سقK حV 'لحضانة في 'لحاالF 'لتال"ة:
T-I<' 'خت) Iح8 'لشK)2 'لمKل(D ت('ف2?ا في مستحV 'لحضانة.

T-D<' تجا(C 'لمحض(, س, 'لسابعة م, عمf2 (كانF 'لحاضنة غ"2 مسلمة.
. 2"Kمع8 خ P2بم AصابتT )I A82ت )I Aسل(ك Dبسبـ Aحضانت FKسك, 'لحاض, 'لج8"8 مع م, سق '>T -B

'لـما17378-
.F')تما0 'لمحض(, عش2 سنT لىT 0لغ"2 'أل) j f2تما0 'لمحض(, خم] عش72 سنة م, عمT لىT 0تستم2 حضانة 'أل -I

D- "عKى حV 'الخت"ا2 للمحض(, بع8 بل(s 'لس, 'لمح788 في 'لفق72 (I) م, ?<f 'لما78 في 'لبقاء في "8 'ال0 'لحاضنة حتى بل(s 'لمحض(, س, 'ل2ش8 .
. Zل> eخال Aمصلحت Pع, 2عا"ة 'لنساء ما ل0 تقت Aكا, 'لمحض(, م2"ضاً م2ضاً ال "ستغني بسبب '>T تمت8 حضانة 'لنساء -B

'لـما17478-
.AK)سق Dسب ('C '>T لحضانة' V8 ح)ع" 

'لـما17578- 
ال "oث2 سف2 'ل(لي I( 'لحاضنة بالمحض(, Tلى بل8 8'خ) 'لمملكة على حقA في TمساZ 'لمحض(, ما ل0 "ك, لL<' 'لسف2 تأث"2 على 2جحا, مصلحة 'لمحض(, j فـإ,

ثبF تأث"2 'لسف2 على مصلحة 'لمحض(, "منع سفf2 (تنتق) حضانتA مoقتاً Tلى م, "ل"A م, IصحاD حV 'لحضانة.
'لـما17678-

 T<' كا, 'لمحض(, "حم) 'لجنس"ة 'أل82ن"ة فل"] لحاضنتA 'إلقامة بA خاB2 'لمملكة I( 'لسف2 بA خاB2 'لمملكة لغا"ة 'إلقامة Tال بم('فقة 'ل(لي (بع8 'لتحقV م, تأم",
مصلحة 'لمحض(, .

'لـما17778-
T -I<' كا, 'لسف2 بالمحض(, خاB2 'لمملكة لغا"ة مش2(عة مoقتة (ل0 "('فV 'ل(لي على سفf2 فللقاضي I, "أ<, للحاض, بالسف2 بالمحض(, بعI 8, "تحقV م, تأم",
مصلحتA  (ب"ا, م78 'لC"اI) 72خ< 'لضماناF 'لكاف"ة لع(8تA بع8 'نتLاء 'لC"ا72 على I, تتضم, تق8"0 كفالة "ستع8 ف"Lا 'لكف") بالحب] حتى T<عا, 'لحاض, بع(78

'لمحض(, مع منــع سف2 'لكف") حتى ع(78 'لمحض(, Tلى 'لمملكة .
Aلسف2 بالمحض(, ('إلقامة ب' Dفلأل Dسب Oا ألL"ا فLحق Kسق)I اLمستحقة 'لحضانة عن Fلمملكة ('متنع' B2لحاض, في 'القامة بالمحض(, خا' Dأل' D2غ '>T -D

(فI Vحكا0 'لفق72 (D) م, 'لما78 (181) م, ?<' 'لقان(, (بع8 تق8"0 'لضماناF 'لتي ت('فV عل"Lا 'لمحكمة .
'لـما17878-

I -Iجـ72 'لحضانة على 'لمكلe بنفقة 'لمحض(, (تق28 بأج72 مث) 'لحاضنة على I, ال تC"8 على ق728 'لمنفV ("حك0 بLا م, تا2"خ 'لKلD (تستم2 'لى Tتما0
. f2لمحض(, س, 'لثان"ة عش72 م, عم'

.A"ف Aتحضن ,I اLللصغ"2 مسك, "مكن )I اLما ل0 "كـ, لـ Aبنفقت eج72 مسك, لحضانة 'لمحض(, على 'لمكلI لحاضنة' Vتستح -D
B-ال تستحV 'ألI 0ج72 للحضانة حا) ق"ا0 'لC(ج"ة I( في ع78 'لKالV 'ل2جعي  .

'لـما17978- 
.DلKس2'ً (عس2'ً م, تـا2"خ 'ل" Vق728 'لمنف Dج72 مسك, 'لحاضنة حسI P2تف

'لمـا18078-
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 "مك, 'لحاض, م, 'الحتفاa بأص) 'ل(ثائI V( 'لمستنF'8 'لثب(ت"ة 'لض2(2"ة لقضاء مصالح 'لمحض(, 8'خ) 'لمملكة I( ص(2 مص8قة عنLا حسD مقتضى 'لحا)
كشLا78 'ل(ال78 (بKاقة 'لتأم", 'لصحي .

'لمـا18178-
I- لك) م, 'أل0 ('ألD ('لج8 ألD عن8 ع08 'ألD 'لحV في o2"ة 'لمحض(, ('ستC'2تA ('صKحابA م72 في 'ألسب(c ('التصا) بA عب2 (سائ) 'التصا) 'لح8"ثة

'لمت(ف72 عن8ما "ك(, في "I 8ح8?ما I( غ"2?ما مم, لA حV 'لحضانة ( لألج8'8 ('لجF'8 حo2 V"ة 'لمحض(, م72 في 'لش2L (<لZ كلT A<' كا, مح) Tقامة 2Kفي
'ل8ع(k ('لمحض(, 8'خ) 'لمملكة . 

T -D<' كا, مح) Tقامة 'ل(لي 'لحاض, ('لمحض(, خاB2 'لمملكة فللمحكمة تحI 8"8( تع8") مكا, (Cما, (ك"ف"ة o2"ة 'لمحض(, ('ستC'2تA ('صKحابA م72 في
f>? ال "منع 'لحك0 'لصا28 في ,I على k)2في 'ل8عK مصلحة) Aمصلحت Vبما "حق ) A2(فa ) ,)مع م2'عا7 س, 'لمحض Aكل Zلسنة على 'ألق) ث0 "ح88 <ل'

'ل8ع(k صاحD 'لحV في o2"ة 'لمحض(, ('ستC'2تA ('صKحابA م, <لZ في مح) Tقامة 'لمحض(,  .
)I 8"8لى 'لمملكة تحT f2)ا فللمحكمة عن8 حضLخا2ج DحاK72 ('الص'Cة ('الست"o2ل' Vح Dقامة صاحT (مح) قامة 'لمحض(, 8'خ) 'لمملكةT (كا, مح '>T -B
تع8") مكا, (Cما, (ك"ف"ة o2"ة 'لمحض(, 'ستC'2تA ('صKحابA 'لم78 'لتي ت2'?ا مناسبة م2'ع"ة س, 'لمحض(, ( 2a(فA ( بما تf'2 محققاً لمصلحتA (مصلحة

 . k)2في 'ل8عK
8-  في 'ألح(') 'لمنص(g عل"Lا في 'لفق2ت", (D) ( (B) م, ?<f 'لما78 للمحكمة 'ال<, بمب"F 'لمحض(, عن8 صاحD 'لحV في 'لo2"ة 'لم78 'لتي ت2'?ا مناسبة

(بالض('بK 'لم<ك(72.
?ـ- لKالD 'لo2"ة ('الستC'72 ('الصKحاD ('التصا) بالمحض(, 'التفاV مع 'لحاض, على تحC 8"8ما, <لZ (مكانA (ك"ف"تA فإ<' ل0 "تفقا "عP2 'لقاضي على

A2(فa ) ,)م2'ع"اً س, 'لمحض Aكل Zث0 "ح88 <ل g)لخص' '>Lما بLلحاض2 من' )I ماLستمع ألق('ل") Zماناً (مكاناً (ك"ف"ة ل<لC ًماLلحاض2 من' e2Kل' )I ,"2فKل'
. k)2في 'ل8عK مصلحة) Aمحققاً لمصلحت f'2" بما )

(-  "تضم, حك0 'لo2"ة ( 'الستC'72 ('الصKحاT DلC'0 'لمحك(0 لA بإعا78 'لمحض(, Tلى حاضنA بع8 'نتLاء 'لم78 'لمق722 (على 'لمحكمة بناء على KلD 'لحاض,
. Aمنع سف2 'لمحض(, ضماناً لحق

C- "لK 0CالD 'لo2"ة ب8فع ما تقf28 'لمحكمة م, نفقاF لتنف"< 'لo2"ة عنK 8لD 'لحاض, ("ستثنى م, <لZ نفقاF 'حضا2 'لمحض(, Tلى 'لمملكة .
'لما18278-

I- للقاضي تعC ("8ما, 'لo2"ة ('الستC'72 ('الصKحاD ('التصا) بالمحض(, (مكا, <لZ (ك"ف"تT A<' (ج8 ما "ب22 <لZ عن8 'لKلD (حسبما تقتض"A 'لمصلحة  .
D- "ج(C ل2Kفي 'لحك0 'التفاV على تع8") Cما, (مكا, (م78 (ك"ف"ة 'لo2"ة ('الستC'72 ('الصKحاD ('التصا) بالمحض(, Iما0 2ئ"] 'لتنف"< 'لمنف< لA"8 'لحك0 .

'لمـا18378-
T -I<' 'متنع 'لحاض, ع, تمك", 'لمحك(0 لA م, 'لo2"ة I( 'الستI 72'C( 'الصKحاI D( 'التصا) بالمحض(, 8(, ع<2 (تك22 تخلفI A( 'متناعA بعT 8ن<'2 قاضي

. 2LشI 8 على ستة"Cلحضانة (لم78 مح8(78 ال ت' Vح DصحاI ,م A"لى م, "لT اLقتاً (نقلoلحضانة م' KسقاT DلKبناءً على 'ل c)لقاضي 'لم(ض Cجا Aلتنف"< ل'
 Aصا28 بحق Aكأن DحاKالص' )I 72'Cالست' )I ــة"o2قتاً تنف"< حك0 'لoلحضانة م' Vح A"لT (على م, 'نتق-D

T -B<' تك22 تخلe 'لمحك(0 لA ع, 'لم(ع8 'لمضD)2 لتنف"< 'لحك0 بالo2"ة I( 'الستI 72'C( 'الصKحاD 8(, ع<2 جاC لقاضي 'لتنف"< بناء على 'لKلD (قe تنف"<
. 2LشI 8 على ستة"Cلحك0 لم78 ال ت'

'لـما18478-
C)قامة 'لحاضنة (ال "جT (في مح Zل>) Aلتعل"ـ0 (مكان' c)في 'خت"ا2 نـ) f8Lلمحض(, (تع' ,)oعلى ش e'2في 'إلش Vحكا0 'لحضانة لل(لي 'لحI 7مع م2'عا -I

نقلA م, مح) TقامتـLا Tال بم('فقتـLا I( لض2(72 تحقV مصلحة 'لمحض(, .
D-على 'ل(لي ('لحاضنة 'لعنا"ة بشo(, 'لمحض(, في 'لتأD"8 ('لت(ج"A 'ل28'سي .

'لـما18578-
 لل(لي 'لمحI 02, "ضT 0ل"A 'ألنثى T<' كانF 8(, 'لثالث", م, عم2?ا ( كانF غ"2 مأم(نة على نفسLا ما ل0 "قص8 بالض0 'لك"8 ('الض2'2 بLا .

'لـما18678- 
تل0C 'أل0 بالحضانة T<' تع"نF لLا (T<' ل0 تتع", (2فضF حضانة I(ال8?ا "ل0C 'لقاضي 'ألصلح مم, لA حV 'لحضانة بLا.

'لفص) 'ل2'بع : نفقاF 'أل(ال8 
'لـما18778-

 T<' ل0 "ك, لل(ل8 ما) فنفقتA على Iب"A ال "شا2كA ف"Lا Iح8 ما ل0 "ك, 'ألD فق"2'ً عاجC'ً ع, 'لنفقة ('لكسD آلفة ب8ن"ة I( عقل"ة.
'لـما18878- 

T<' كا, 'ألD غائباً ("تع<2 تحص") 'لنفقة لل(ل8 منI j A( كا, 'ألD فق"2'ً قا28'ً على 'لكسD لك, كسبA ال "C"8 على كفا"تI j A( كا, ال "ج8 كسباً j "كلe بنفقة 'ل(ل8
م, تجD عل"A 'لنفقة عن8 ع08 'ألD (تك(, ?<f 'لنفقة 8"ناً للمنفV على 'ألD "2جع بLا عل"A متى حضI )I 2"س2.

'لـما18978-
 "2'عى في تق8"2 نفقة 'أل(ال8  حا) 'ألD "سI ً'2( عس2'ً على I, ال تق) ع, ح8 'لكفا"ة .

'لـما19078-
 "ل0C 'ألD 'لم(س2 بنفقة تعل"I 0(الf8 في جم"ع 'لم2'ح) 'لتعل"م"ة بما في <لZ 'لسنة 'لتمL"8"ة قب) 'لصe 'أل() 'ألساسي (Tلى I, "نا) 'ل(لI 8() شLا78 جامع"ة على

I, "ك(, 'ل(لI '> 8?ل"ة للتعل0.
'لـما19178-

Fصبح غ"2 قا28 على نفقاI '>T الT Zع, <ل c)ل2ج' Z8"ة فال "مل"Lفي 'لم8'2] 'لخاصة ع8' 'لسنة 'لتم Aعلى 'لمحض(, تعل"م Vباإلنفا eختا2 'ل(لي 'لمكل' '>T -I
.Zل<ل c)2مش s)ج8 مس) )I gلتعل"0 'لخا'

D-على 'ل2غ0 مما (82 في 'لفقـــ72 (I) م, ?<f 'لما78 ال "ج(C لل(لي 'لمكلe باإلنفاV على 'لمحض(, 'ل2ج(c ع, تعل"مA في 'لم8'2] 'لخاصة 'لتي 'ختا2?ا لع08
ق28تA على 8فع نفقاF ?<' 'لتعل"T 0<' قا0 'لحاض, ب8فع ?<f 'لنفقاF على (جA 'لتبc2 (8(, 'ل2ج(c بLا على 'ل(لي I( 'لمحض(,  .

'لـما19278- 
. 0Lنفقت AمCل<", تل' f8ال)I Bبنفقة عال D0 'ألCل"

'لـما19378- 
Aا عل"ـLت2جع ب Dتك(, 8"ناً على 'أل ,I ا علىL0 بCتل Zأل0 م(س72 قا728 على <ل' Fنفقة 'لتعل"0 (كان )I Bلعال' )I D"بKج72 'لI معس2'ً ال "ق28 على Dكا, 'أل '>T

.Aا منLغائباً "تع<2 تحص"ل Dكا, 'أل '>T Zك<ل) j 2ح", 'ل"سا
'لـما19478-

 T<' كا, 'ألD ('أل0 معس2", فعلى م, تجD عل"A 'لنفقة عن8 ع08 'ألD نفقة 'لمعالجة I( 'لتعل"0 على I, تك(, 8"ناً على 'ألD "2جع 'لمنفV بLا عل"A ح", 'ل"سا2.
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'لمـا19578-
. AمثالI A"ف Dتكس" O>تستم2 نفقة 'لغال0 'لى 'لح8 'ل) j B)Cتت ,I ا 'لىLكسب)I اLتستم2 نفقة 'ألنثى غ"2 'لم(س72 بمال 

'لمـا19678-
 للحاض, I, "خاص0 ع, 'لمحض(, في 8عا(k 'لحضانة ( 'لنفقاF حتى بل(غA س, 'ل2ش8 كما I, لA قبP 'لنفقة .

 D2لفص) 'لخام] : نفقة 'ل('ل8", ('ألقا'
'لـما19778-

.Dلفق"2", (ل( كانا قا28", على 'لكس' Aصغ"2'ً نفقـة ('ل8"ـ )I ,نثى كب"2'ً كـاI )I ,على 'ل(ل8 'لم(س2 <ك2'ً كا Dج" -I
A"لT A"80 بض0 ('لCف"ل f8ال)I) Aجت)C حاجة) A8 على حاجت"C" ال Aكـا, كسب '>T) j ,"2"لفق' A"80 بنفقة ('لCل" Dقا28 على 'لكس Aكا, 'ل(ل8 فق"2'ً لكن '>T -D

.Aما مع عائلتLعامKT)
'لـما19878- 

m2')كا, 'ل '>T) 0 'إل2ث"ةLحصص D0 'لم(س2", بحسLقا2بI ,0 مLعقل"ة على م, "2ث )I بآفة ب8ن"ة Dع, 'لكس Cنفقة 'لصغا2 'لفق2'ء (ك) كب"2 فق"2 عاج Dتج
معس2'ً تفP2 'لنفقة على م, "ل"A في 'إلm2 ("2جع بLا على 'ل('I '>T m2"س2.

'لـما19978-
.A"فت2جح ب"نة م8ع y2اK8عاء 'إلعسا2 'لT ال فـي حالةT 2ت2جح ب"نـة 'ل"سا Fلنفقا' k)في 'ل"سا2 ('إلعسا2 في 8عا eعن8 'الختال 

'لـما20078-
.DلKعتبا2'ً م, تا2"خ 'ل' D2نفقة 'ألقا P2تف 

'لـما20178-
 T<' كا, م, ف2ضF عل"A 'لنفقة م, 'ألص() I( 'لفI c)2( 'ألقـاD2 غائبـاً I( حضـ2 'لمحاكمة (تغ"D قب) 'إلجابة ع, م(ض(c 'لـ8ع(k "حلـK eالـD 'لنفقـة

'ل"م"ـ, على IنA ل0 "ست(e 'لنفقة سلفاً .
'لـما20278-

 ال تسمع 8ع(k 'لC"اI 78( 'لنقg في نفقة 'لC(جة I('ألقاD2 'لمف2(ضة قب) مضي سنة على 'لحك0 بLا ما ل0 تحe)2a m8 'ستثنائ"ة.
'لباD 'لسابع : 'أل?ل"ـة ('لـ(ال"ة ('ل(صا"ة

'لفص) 'أل(): 'أل?ل"ة
'لما20378-

I- ك) شخg "بلغ س, 'ل2ش8 متمتعاً بق('f 'لعقل"ة (ل0 "حج2 عل"A "ك(, كام) 'أل?ل"ة لمباش72 حق(قA 'لم8ن"ة 
D- (س, 'ل2ش8 ?ي ثماني عش72 سنة شمس"ة كاملة .

'لـما20478-
I- ال"ك(, I?الً لمباش72 حق(قA 'لم8ن"ة م, كا, فاق8 'لتم""C لصغ2 في 'لس, I( عتI A( جن(,.

. C""(ك) م, ل0 "بلغ 'لسابعة "عتب2 فاق8'ً للتم -D
'لـما20578-

 ك) م, بلغ س, 'لتم""C (ل0 "بلغ س, 'ل2ش8 (ك) م, بلغ  س, 'ل2ش8 (كا, سف"Lاً I( <' غفلة "ك(, ناقg 'أل?ل"ة (فقاً لما "قf22 'لقان(,.
'لـما20678-

I- 'لمعت(f ?( 'ل<O 'خت) شع(f2 بح"m "ك(, فLمA قل"ال (كالمA مختلKا (ت8ب"f2 فاس8' .
D- 'لسف"A ?( 'ل<O "نفV مالA في غ"2 م(ضعj A ("ب<2 في نفقاتj A ("ض"ع Iم('لA ("تلفLا باإلسe'2 خالفا لما "قتض"A 'لشc2 ('لعق) .

.A"ف Aلبل Fلنافعة ف"غب, في 'لمعامال' Fلى 'لتص2فاT O8تL" ال O>لغفلة ?( 'ل' )> -B
'لـما20778-

 ل"] ألح8 'لنC() ع, ح2"تA 'لشخص"ة (ال ع, I?ل"تI A( 'لتع8") في IحكامLا .
'لـما20878-

ك) شخI g?) للتعاق8 ما ل0 تسلI D?ل"تI A( "ح8 منLا بحك0 'لقان(, .
'لـما20978-

 ل"] للصغ"2 غ"2 'لمم"C حV 'لتصe2 في مالA (تك(, جم"ع تص2فاتA باKلة .
'لما21078-

I- تص2فاF 'لصغ"2 'لمم"C صح"حة متى كانF نافعة نفعاً محضاً (باKلة متى كانF ضا72 ض22'ً محضاً .
I -Dما 'لتص2فاF 'ل8'ئ72 ب", 'لنفع ('لض22 فتعق8 م(ق(فة على Tجا7C 'ل(لي في 'لح8(8 'لتي "ج(C ف"Lا لA 'لتصe2 'بت8'ءً T )Iجا7C 'لقاص2 بع8 بل(غA س, 'ل2ش8. 

B- (س, 'لتم""C سبع سن('F كاملة .
'لما21178-

. 0Lمحج(2(, ل<'ت f)لصغ"2 ('لمجن(, ('لمعت' -I
I -Dما 'لسف"A (<( 'لغفلة فتحك0 عل"Lما 'لمحكمة (ت2فع 'لحج2 عنLما (فقاً للق('ع8 ('إلج2'ء'F 'لمق722 في 'لقان(, .

B- "بلغ ق2'2 'لحج2 للمحج(2 ("عل, للنا] سببA (تك(, تص2فاتA قب) <لZ ناف<7 .
'لما21278-

. C"في حك0 'لصغ"2 'لمم )? f)1- 'لمعت -I
2- 'لمجن(, 'لمKبV ?( في حك0 'لصغ"2 غ"2 'لمم"Ij Cما 'لمجن(, غ"2 'لمKبV فتص2فاتA في حا) TفاقتA كتصe2 'لعاق) .

D- "ت(لى شo(, فاق8 'أل?ل"ة I( ناقصLا م, "مثلA س('ء كا, (ل"ا I( (ص"اً .
'لما21378-

I- "سO2 على تص2فاF 'لمحج(2 للغفلة I( 'لسفA ما "سO2 على تص2فاF 'لصبي 'لمم"C م, Iحكاj0 (لك, (لي 'لسف"A 'لمحكمة I( م, تع"نA لل(صا"ة عل"A (ل"]
. A"ل(ال"ة عل' Vما حL"ص) )I f8ج )I A"ألب

. oK')ت )I (نت"جة 'ستغال Fكان '>T الT 72قب) 'لحج2 فمعتب Aما تص2فاتI  -D
'لما21478-

. Zلمحكمة في <ل' Aنت>I بال(ص"ة صح"حاً متى )I eغفلة بال(ق )I Aلسف A"لمحج(2 عل' e2ك(, تص" -I
D- (تك(, Iعما) 'إل8'72 'لصا728 ع, 'لمحج(2 عل"A لسفA 'لمأ<(, لA بتسلI 0م('لA صح"حة في 'لح8(8 'لتي 2سمتLا 'لجLة 'لتي IصF28 'إل<, .
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'لما21578-
 T<' كا, 'لشخI gصI 0بكI )I 0عمى IصI )I 0عمى Iبك0 (تع<2 عل"A بسبD <لZ 'لتعب"2 ع, 2T'8تA جاC للمحكمة I, تع", لA (ص"اً "عا(نA في 'لتص2فاF 'لتي

. Zا <لL"ف Aتقضي مصلحت
'لما21678-

I- لل(لي بت2خ"g م, 'لمحكمة I, "سل0 'لصغ"2 'لمم"I '>T Cكم) 'لخامسة عش72 سنة شمس"ة م, عمf2 مق8'2'ً م, مالA ("أ<, لA في 'لتجا72 تج2بةً لj A ("ك(,
'إل<, مKلقاً I( مق"8'ً .

. Aن>T (Kال "ب Aال"ت) ,م (Cنع' )I 2"للصغ ,>I O>ت(في 'ل(لي 'ل '>T)  -D
'لما21778-

'لصغ"2 'لمأ<(, في 'لتص2فاF 'ل8'خلة تحF 'إل<, كالبالغ س, 'ل2ش8 .
'لما21878-

.Aب Aن>I O>ل' Aعلى 'ل(ج f2إل<, ("ك(, حج' (Kب") ,)>حج2 'لصغ"2 'لمأ" ,I لل(لي 
'لما21978-

. Zبع8 <ل A"حج2 عل" ,I ل(لي ع, 'إل<, (ل"] لل(لي' cعن8 'متنا C"تأ<, للصغ"2 'لمم ,I للمحكمة -I
D-  (للمحكمة بع8 'إل<, I, تع"8 'لحج2 على 'لصغ"2 .

'لـما22078-
.Aف"ما سل0 ل e2ل"ة 'لتص?I Aا (لLب Aلمحك(0 ل' Aتسل0 نفقت" ,I 72ل0 "ت0 'لثامنة عش) f2كم) 'لخامسة عش72 م, عمI O>ل' C"للمم 

'لما22178-
 T<' شاe2 م, بA عاP2 م, ع('P2 'أل?ل"ة على بل(s 'لثامنة عش72 سنة شمس"ة م, عمf2 فل(ل"I A( (ص"T Aقامة 8ع(k بKلD 'لحج2 عل"A قب) ستة 'ش2L م,

بل(غA 'لثامنة عشT) j 72<' ثبF للمحكمة (ج(8 'لعاP2 حكمF باستم2'2 'ل(ال"ة I( 'ل(صا"ة عل"A لسبD م, IسباD 'لحج2.
'لـما22278-

. Aل2فع 'لحج2 عن Aبنفس k)قامة 'ل8عT في Vلح' A"للمحج(2 عل 
'لفص) 'لثاني : 'ل(ال"ة

'لـما22378- 
مع م2'عا7 'لما78 (14) م, ?<' 'لقان(, j (لي 'لصغ"I )? 2ب(f ث0 (صي Iب"A ث0 جf8 'لصح"ح ث0 (صي 'لج8 ث0 'لمحكمة I( 'ل(صي 'ل<O نصبتA 'لمحكمة.

'لـما22478-
I- "شتK2 في 'ل(لي I, "ك(, عاقالً 2'شI ً'8م"ناً قا28'ً على 'لق"ا0 بمقتض"اF 'ل(ال"ة.

D- ال (ال"ة لغ"2 'لمسل0 على 'لمسل0.
'لـما22578-

T -I<' ج, 'ل(لي I( حك0 عل"A بالحج2 ت(قe (ال"تj A (في ?<f 'لحالة "ع", على 'لقاص2 (صي مoقT F<' ل0 "ك, لA (لي iخ2.
D- "ست82 'ل(لي 'ل(ال"ة على 'لما) بعC 8(') سبD (قe (ال"تA بKلD "تق08 بT Aلى 'لمحكمة.

T -B<' غاD 'ل(لي م78 تC"8 على ستة Iش2L فللمحكمة I, تع", (ص"ا مoقتا لمLمة مح788  لتس""2 'لمصالح 'لض2(2"ة للقاص2 
'لـما22678-

I- مع م2'عا7 'لما78 (229) م, ?<' 'لقان(, j جم"ع 'لق"(8 'ل('782 على سلKة 'ل(لي ال تسO2 بالنسبة للما) 'ل<i O) منT Aلى 'لقاص2 على سب") 'لتبc2 (ل( كا,
<لZ بV"2K غ"2 مباش2 .

D- لأل0 (لك) متبI c2, "شتK2 ما "ق"8 سلKة 'ل(لي I( 'ل(صي في 'لتصe2 في 'لما) 'لمتبc2 ب8T) A'2تA (ت2'عى ?<f 'لشK)2 ما Iمك, (بما ال "ض2 بمصلحة
'لقاص2 .

'لـما22778-
I- 'ألD ('لجT 8<' تص2فا في ما) 'لصغ"2 (كا, تص2فLمــا بمث) 'لق"مة I( بغب, "س"2 صح 'لعق8 (نف< .

I -Dما T<' ع2فا بس(ء 'لتصe2 فللمحكمة I, تق"8 م, (ال"تLما I )I, تسلبLما ?<f 'ل(ال"ة .
'لـما22878-

 AسبابI) Zل> Fمس(غا F2ت('ف '>T تق""8?ا )I ال"ة 'ل(لي) Dسل DلKبناء على 'ل )I اLللمحكمة م, تلقاء نفس 
'لـما22978-

I- "ج(C لألI D, "2?, مالA عن8 (لf8 'لصغ"2 (في حالة ع08 (ج(8 'ألD فللجI 8بي 'ألD 2?, مالA عن8 <لZ 'لصغ"2 .
. f8ل) (ما Aلنفس ,L2ت" ,I Aلصغ"2 فل' A8", عن8 'بن Dكا, لأل '>T) -D

. Aلصغ"2 ب8", على 'لصغ"2 نفس' (2?, ما" ,I 8لج' )I Dلأل) -B
) (D) ,"لحالة (في 'لحالت", 'لمب"نت", في 'لفق2ت' f>? لمحكمة في' ,>T >أخ" ,I على A"عل Aآلخ2 'لصغ"2 ب8", ل' Aلصغا2 البن' f8ال)I 8حI (2?, ما" ,I Aل) -8

(B) م, ?<f 'لما78 
.Dلصغ"2 ب8", ألجنبي على 'أل' f8ل) (2?, ما" ,I 8ال للج) Dـ- (ل"] لأل?

'لفص) 'لثالm : 'ل(صا"ة
'لـما23078-

.c)0 بع08 'ل2جCل( 'لت) Aصائ"T ,2جع ع" ,I Aل) j A"لمحج(2 عل' Aال8 'بن)I ,لقاص2 (على 'لحم) (على 'لقاص2", م' f8ع", (ص"ا مختا2' على (ل" ,I Dلأل -I
T -D<' ل0 "ك, للقاص2 (صي مختا2 م, 'الI D( ج8 ألI D( (صي مختا2 م, 'لج8 ألD "ع", لA 'لقاضي (ص"ا إل8'72 شo(نA م2'ع"اً في <لZ مصلحة 'لقاص2.

B- "ع", 'لقاضي (ص"ا مoقتا لمLمة مع"نة I( لم78 مح788 (فقاً لحاجة 'لقاص2.
'لـما23178-

 "شتK2 في 'ل(صي (قF تع""نI) Aثناء (صا"تA ما "لي:-
I-كما) 'أل?ل"ة.

D-'لق728 على 'لق"ا0 بشo(, 'لقاص2.
I -B, ال "ك(, محك(ماً عل"A بج2"مة مخلة باآلI D'8( تم] 'لشI e2( 'لنC'?ة.

 f2عل, 'عسا' )' AفالسT 2Lال "ك(, ق8 'ش ,I -8
?ـ- I, ال "ك(, ق8 سبI V, سلبF (ال"تI A( عC) م, 'ل(صا"ة على قاصi 2خ2.
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(?- I, ال "ك(, ب"نA (ب", 'لقاص2 نc'C قضائي.
'لـما23278-

.e2مش Aمع )I متع88' مستقال )I '82نثى منفI )I ً'2ك(, 'ل(صي <ك" ,I C)ج" -I
T -D<' تع88 'أل(ص"اء فللقاضي حص2 'ل(صا"ة في ('ح8 من0L حسبما تقتض"A مصلحة 'لقاص2.

Aفت"a)ة 'ل2سم"ة باالضافة لLلج' f>? (ممث )I D"2فللقاضي تع"", ?<' 'لق A2عا"ت) Aة 2سم"ة مختصة إل"('ئLلى جT )I D"2لى قT ًفي حا) ض0 'لقاص2 قان(نا -B
(ص"اً مoقتاً على 'لقاص2 لم78 (غا"ة مح88ت", .

'لـما23378-
 "تق"8 'ل(صي بالشK)2 ('لمLا0 'لمسنT 78ل"A في حجة 'ل(صا"ة.

'لـما23478-
I- "جD على 'ل(صي I 72'8Tم(') 'لقاص2 (2عا"تLا j (عل"I A, "ب<) في <لZ م, 'لعنا"ة ما "KلD م, 'ل(ك") 'لمأج(2.

D- 'ل(صا"ة حسبة (تبj c2 (للمحكمة بناء على KلD 'ل(صي I, تح88 لI Aج2'ً ثابتاً I( مكافأ7 ع, عم) مع",.
'لـما23578-

I- للمحكمة I, تل0C 'ل(صي بتق8"0 'لضماناF 'لالCمة (فقا ل2a(e ك) حالة j (تك(, نفقاf>? F 'لضماناF على حساD 'لقاص2.
D- تخضع تص2فاF 'ل(صي ل2قابة 'لمحكمة.

T -B<' ع", مشe2 لم2'قبة Iعما) 'ل(صي "ت(لى م2'قبة 'ل(صي في 8T'72 شo(, 'لقاص2 (عل"T Aبالs 'لمحكمة ع, ك) Iم2 تقضي مصلحة 'لقاص2 2فعT Aل"Lا .
'لـما23678- 

عق(8 'إل8'72 'لصا728 م, 'ل(صي في ما) 'لصغ"2 تك(, صح"حة ناف<7 (ل( كانF بغب, "س"2 ("عتب2 م, عق(8 'إل8'72 ب(جA خاg 'إل"جاT 2<' ل0 ت8C م8تA على
ثالm سن('F (Iعما) 'لحفa ('لص"انة ('ست"فاء 'لحق(T) V"فاء 'ل8"(, (ب"ع 'لمحص(الF 'ل2C'ع"ة (ب"ع 'لمنق() 'ل<O "سT c2ل"A 'لتلe ('لنفقة على 'لصغ"2 

'لـما23778-
'لتص2فاF 'لصا728 م, 'ل(صي في ما) 'لصغ"2 ('لتي ال ت8خ) في Iعما) 'إل8'72 كالب"ع ('ل2?, ('لقP2 ('لصلح (قسمة 'لما) 'لشائع ('ستثما2 'لنق(8 ال تصح

Tال بإ<, م, 'لمحكمة 'لمختصة (بال2K"قة 'لتي تح88?ا 
'لـما23878-

I- "ج(C لل(صي بإ<, 'لمحكمة I, "2?, ما) 'لصغ"I 2( 'لمحج(2 عنI 8جنبي ب8", لA على L"Iما .
. Aما لنفسL"I (ا, ماLال '2ت) لمحج(2' )I 2"عن8 'لصغ A2?, مال" ,I Aل C)ال "ج) -D

'لـما23978-
 Aت(لى '8'2ت" O>ل' (ب"عة 'لعمK A"حسبما تقتض) 2 على 'ألق) للمحكمةLعلى 'ل(صي تق8"0 تق2"2 ك) ستة 'ش 

'لـما24078-
.Aخ2 مكانi ,"عن8ئ< "ع) Aمحاسبت (قب Aستقالت' (فال تقب j صا"ة)صي ع, 'ل)تخلى 'ل '>T

'لـما24178-
 تنتLي 'ل(صا"ة في 'ألح(') 'لتال"ة :-

.A"تق22 'ستم2'2 'ل(صا"ة عل '>T الT f2تما0 'لقاص2 'لثامنة عش72 سنة شمس"ة م, عمT-I
D-ع(78 'ل(ال"ة لل(لي 'لش2عي.

.Aفق8 'ل(صي أل?ل"ت-B
8- ثب(F غ"بة 'ل(صي .

?ـ-  م(F 'ل(صي.
(-م(F 'لقاص2.

.A"ج8 'ل(لي 'لش2عي عل) '>T ح"ا Aال8ت) )I (ال78 'لحم) م"تا-C
_-'نتLاء 'لغا"ة م, 'ل(صا"ة 'لمoقتة .

.AلCع )I قب() 'ستقالة 'ل(صي-K
'لـما24278-

 "عC) 'ل(صي :
.Aتع""ن Fقائما (ق Dل( كا, ?<' 'لسب) A"ت('ف2?ا ف Dل('ج' K)2م, 'لش K2خت) ش' '>T-I

I '>T-Dساء 'ل(صي 'إلI 72'8( I?م) ف"Lا I( صا2 في بقاء (صا"تA خ2K على مصلحة 'لقاص2.
'لـما24378- 

على 'ل(صي عن8 'نتLاء مLمتA تسل"I 0م(') 'لقاص2 (ك) ما "تعلV بLا م, حساباF ((ثائT Vلى م, "عن"A 'ألم2 تحT Fشe'2 'لمحكمة خال) م78 ال تتجا(C ثالث",
.AمتLاء مLما م, تا2"خ 'نت)"

'لـما24478-
 T<' ماF 'ل(صي I( حج2 عل"I A( 'عتب2 غائبا 'لت0C (2ثتI A( م, "ن(D عنA على حسD 'ألح(') Tخبا2 'لمحكمة ف(2' التخا< 'إلج2'ء'F 'لالCمة لتسلI 0م(')

.Aلقاص2 (حما"ة حق(ق'
'لفص) 'ل2'بع : 'لغائD ('لمفق(8

'لـما24578-
("Kتع Zعلى <ل Dت2ت) م78 سنة فأكث2 Aب(ك") عن )I Aلمال"ة بنفس' Aن)oش A8'2تT ,)8 e)2a Fحال ) AقامتT (مح )I AنK)م e2ال "ع O>ل' gلشخ' )? :Dلغائ' 

.f2"مصالح غ )I Aمصالح
'لـما24678-

.Aممات )I Aح"ات e2ال تع O>ل' gلمفق(8 ?( 'لشخ' 
'لـما24778-

I- "ع", 'لقاضي بناء على 'لKلD ق"ما إلI 72'8م(') 'لغائD ('لمفق(8 .
D- تحصى Iم(') 'لغائI D( 'لمفق(8 عن8 تع"", ق"0 (ت8'2 بال2K"قة 'لتي ت8'2 بLا Iم(') 'لقاص2.

'لـما24878-
 "نتLي 'لفق8', :
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.Aفات) )I 8)ح"ا7 'لمفق Fتحقق '>T-I
T -D<' حك0 باعتبا2 'لمفق(8 م"تا.

'لـما24978-
 "حك0 بم(F 'لمفق(T 8<' كا, فقf8 في جLة معل(مة ("غلD على 'لa, م(تA بع8 م2I 2)2بع سن('F م, تا2"خ فقI f8ما T<' كا, فقT f8ث2 كا2ثة كCلC') I( غاf2 ج("ة

.f8بع8 سنة م, فق Aف"حك0 بم(ت Zل> Aلف(ضى (ما شاب' m)8ألم, (ح' D'2Kفي حالة 'ض )I
'لـما25078-

,aعلى 'ل Dغل" ,I في A"لم78 كاف' Zتك(, تل ,I لى 'لقاضي علىT اL"ف Aم2 'لم78 'لتي "حك0 بم(تI P)ف"ف Aالك? ,aعلى 'ل Dة غ"2 معل(مة (ال "غلLفق8 في ج '>T
م(تA (الب8 م, 'لتحO2 عنA بال(سائ) 'لتي "2'?ا 'لقاضي كاف"A للت(ص) Tلى مع2فة ما T<' كا, ح"ا I( م"تا.

'لـما25178-
.Aلمفق(8 تا2"خا ل(فات' F)ع8ُّ ص8(2 'لحك0 بم" 

'لـما25278-
 'لحك0 بم(F 'لمفق(8 "ت2تD عل"A ما "لي :

I-تعتC 8(جتA 'عتبا2' م, تا2"خ 'لحك0 ع78 'ل(فا7.
D- تقس0 ت2كتA ب", (2ثتA 'لم(ج(8", (قF 'لحك0 .

'لـما25378-
:Aح"ات Fحك0 ب(فا7 'لمفق(8 ث0 تحقق '>T

I-"2جع على 'ل(2ثة بت2كتA ما ع8' ما 'ستLلZ منLا.
D-تع(C 8(جتT Aلى عصمتA ما ل0 تتB)C ("قع 'ل8خ() بLا.

'لباD 'لثام,   : 'ل(ص"ة 
'لفص) 'أل() : Iحكا0 عامة 

'لـما25478-
 'ل(ص"ة تصe2ّ بالت2كة مضاT eلى ما بع8 م(F 'لم(صي.

'لـما25578-
 'لتص2فاF 'لتي تص28 في مP2 'لم(F بقص8 'لتبc2 ('لمحابا7 تلحV بال(ص"ة (تسO2 عل"Lا IحكامLا.

'لـما25678- 
تنعق8 'ل(ص"ة بالعباT 72, كا, 'لم(صي قا28'ً عل"Lا (Tال فبالكتابةj فإ<' كا, 'لم(صي عـاجC'ً عنـLما 'نعقـF8 باإلشا72 'لمعل(مة .

'لـما25778-
 تل0C 'ل(ص"ة بقب(لLا م, 'لم(صى لA ص2'حة I( 8اللة بع8 (فا7 'لم(صيj (ت82 ب82?ا ص2'حة بع8 (فا7 'لم(صي.

'لـما25878-
 "ج(C للم(صي 'ل2ج(c ع, 'ل(ص"ة كلLا I( بعضLا على I, "ك(, 'ل2ج(c  ص2"حا (مسجال لk8 جLة 2سم"ة .

'لـما25978-
.Aل(صا"ة على مال' )I ل(ال"ة' Aفاق8 'أل?ل"ة "ك(, قب() 'ل(ص"ة مم, ل )I جن"نا Aكا, 'لم(صى ل '>T-I

T-D<' كا, 'لم(صى لA محج(2'ً عل"A لسفI A( ناقg 'أل?ل"ة j صح قب(لA 'ل(ص"ة .
B-"ك(, 82 'ل(ص"ة للجن", (ناقصي 'أل?ل"ة (فاقL"8ا لم, لA 'ل(ال"ة I( 'ل(صا"ة على Iم('ل0L بإ<, 'لمحكمة.

T-8<' لــ0 "(ج8 م, "قب) 'ل(ص"ة ع, ناقصي 'أل?ل"ة ( فاقL"8ا j ف"ك(, ل0L 'لقب() ('ل82 بعC 8(') مانع 'لقب()  I( 'ل82 .
'لـما26078-

T<' كا, 'لم(صى ل0L غ"2 محص(I ,"2( جLة <'F صفــة 'عتباA"2 لCمF 'ل(ص"ة 8(, ت(قe على 'لقب() , س('ء Iكا, ل0L م, "مثل0L قان(نا 0I ال.
'لـما26178-

I- ال "شتK2 في 'لقب() I( في 'لI 82, "ك(, ف(2 م(F 'لم(صي .
T-D<' ل0 "ب8 'لم(صى لI2 A"ا بالقب() I( 'ل82  , ('ستKا) 'ل('I m2( م, لA تنف"< 'ل(ص"ة <لI Z( خشي 'ستKالتjA فلI A, "ع<T 2ل"A ب('سKة 'لمحكمة بم<كــ72 خK"ة

تشتم) على تفص") كاe ع, 'ل(ص"ة , ("KلT Dل"A قب(لLا I( 82?ا j ("ح88 لI Aج) ال "ق) ع, ش2L فا, ل0 "جD قابال I( 2'8' (ل0 "ك, لA ع<2 مقب() في ع08
'إلجابة "ك(, 2'8' لLا حكما.

'لـما26278-
T -I<' قب) 'لم(صى لA بعP 'ل(ص"ة (82 بعض0L 'آلخ2 لCمF 'ل(ص"ة ف"ما قب) (بKلF ف"ما 82.

T-D<' قب) بعP 'لم(صى ل0L 'ل(ص"ة (82?ا 'لباق(, لCمF بالنسبة لم, قب) (بKلF بالنسبة لم, 82 (تع(2T 8ثا (تسI O2حكاf>? 0 'لما78 ما ل0 "شتK2 'لم(صي
ع08 'لتجCئة ص2'حة I( ف0L شAK2 م, س"اV 'ل(ص"ة.

'لـما26378-
.Zفي <ل Aمقام A82?ا قا0 (2ثت )I قب() 'ل(ص"ة (قب Aصى ل)لم' Fما '>T -I

T-D<' تع88 'ل(2ثة , تجFIC 'ل(ص"ة بنسبة حصص0L , (لك) من0L قب() حصتA كلLا I( بعضLا I( 82 حصتA م, 'ل(ص"ة .
'لـما26478-

.Zا بع8 <لLل f82 s)ل(ص"ة فال "س' Aقب) 'لم(صى ل '>T
'لـما26578-

I '>T -Iفا8 نg 'ل(ص"ة (قF 'ستحقاقLا بFI8 منT) , Aال بFI8 م, ح", م(F 'لم(صي.
D-تك(, C('ئ8 'لم(صى بA م, ح", (فا7 'لم(صي Tلى 'لقب() للم(صى لA , (ال تعتب2 (ص"ةj (على 'لم(صى لLنفقة 'لم(صى بA في تلZ 'لم78.

'لـما26678-
.K2ا على شLصح تعل"ق") j F)ال مضافة لما بع8 'لمT ل(ص"ة ال تصح'

'لـما26778-
I- تج(C 'ل(ص"ة 'لمقت2نة بالشjK2 ("جD م2'عاتT A<' كا, صح"حا ما 8'مF 'لمصلحة ف"A قائمة.

D-'لشK2 'لصح"ح ?( ما كا, ف"A مصلحة للم(صى I( 'لم(صى لI A( لغ"2?ما (ل0 "ك, مناف"ا لمقاص8 'لش2"عة.
.Aلمصلحة 'لمقص(78 من' Fل'C )I كا, غ"2 صح"ح ,T K2ال "2'عى 'لش-B
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'لـما26878- 
.Z2سم"ة ب<ل V'2)I F8ج) '>T الT ا بع8 (فا7 'لم(صيLعن c)ل2ج' )I ل(ص"ة' k)ال تسمع عن8 'إلنكا2 8ع

'لفص) 'لثاني : 'لم(صي
'لـما26978-

I- "شتK2 في 'لم(صي I, "ك(, I?ال للتبjc2 بالغا عاقال 2ش"8'ً.
T-D<' كا, 'لم(صي محج(2'ً عل"A للسفI A( 'لغفلة جاFC (ص"تA بإ<, 'لمحكمة .

B-ال تبK) 'ل(ص"ة بالحج2 على 'لم(صي للسفI A( 'لغفلة .
.F)بالم (تص' '>T بقاKنا م)ل(ص"ة بجن(, 'لم(صي جن' (K8-تب

Aلم(صى ل' : mلفص) 'لثال'
'لـما27078-

: Aفي 'لم(صى ل K2شت" 
I-I, "ك(, معل(ماً.

T-D<' كا, مع"ناً بالتع"", , ف"شتK2 (ج(f8 (قF 'ل(ص"ة I jما T<' كا, مع2فاً بال(صe فال "شتK2 (ج(f8 (قF 'ل(ص"ة j (<لZ مع م2'عاI 7حكا0 'لما78 (275) م,
?<' 'لقان(,.
'لـما27178-

Fئا"Lلخ"2"ـة ('لعلم"ـة ('لـ' Fسساoلب2 ('لم' f)غ"2 محص(72 (تصح ل(ج )I 72)2 'ل(ج(8 (تصح لفئة محصa0 منتI ً'8)كا, م(جI ,"مع gتصح 'ل(ص"ة لشخ 
'لعـامة.

'لـما27278-
I- تبKــ) 'ل(ص"ة بم(F 'لم(صى لA 'لمع", قب) م(F 'لم(صي .

D-تبK) 'ل(ص"ة T<' ماF 'لم(صي ('لم(صى لA معاً I( جL) L"Iما IسبV (فا7 .
'لـما27378-

.m2قتال مانعا م, 'إل m2)لم' )I لم(صي' Aل(ص"ة 'ل('جبة قت) 'لم(صى ل' )I ل(ص"ة 'الخت"ا2"ة' Vمنع م, 'ستحقا" 
'لـما27478-

I- تصح 'ل(ص"ة مع 'ختالe 'لI ,"8('لجنس"ة.
D-تنف< 'ل(ص"ة في ح8(8 ثلm 'لت2كة لغ"2 'ل('I j m2ما ما C'8 على <لZ فال تنف< ف"A 'ل(ص"ة Tال I '>TجاC?ا 'ل(2ثة بع8 (فا7 'لم(صي .

B-ال تنف< 'ل(ص"ة لل('T m2ال I '>TجاC?ا 'ل(2ثة بع8 (فا7 'لم(صي.
'لـما27578-

 T<' كا, 'لم(صى لA جLة م, 'لجLاjF فتك(, Iحكا0 'ل(ص"ةj على 'لنح( 'لتالي :
I-تصح 'ل(ص"ة للمساجj 8 ('لمoسساF 'لخ"2"ة 'إلسالم"ة (غ"2?ا م, جLاF 'لب2 ('لمoسساF 'لعلم"ة ('لمصالح 'لعامة ('ل(قj e (تصe2 في عما2تLا

(مصالحLا (فق2'ئLا (غ"2 <لZ م, شo(نLاj ما ل0 "تع", 'لمصe2 بعI e2( 8اللة.
D-تصح 'ل(ص"ة Ç تعالى (ألعما) 'لب2 8(, تع"", جLة j (تصe2 عن8ئ< في (ج(f 'لخ"2.

B-تصح 'ل(ص"ة لجLة مع"نة م, جLاF 'لب2 'لتي ست(ج8 مستقبالj فا, تع<2 (ج(8?ا بKلF 'ل(ص"ة.
'لـما27678-

.Aح"ا فتك(, ل (نفص" ,I لىT Aصى ب)غلة 'لم eت(ق) jل(ص"ة' F(ل8 لسنة فاق) م, (ق" ,I تصح 'ل(ص"ة للحم) على -I
T-D<' كانF 'ل(ص"ة لحم) م, مع", 'شتK2 ثب(F نسبA ل<لZ 'لمع",.

B-"نف82 'لحي م, 'لت(Iم", بالم(صى بT A<' (ضعF 'لمI 7I2ح8?ما م"تا.
 Aلفص) 'ل2'بع : 'لم(صى ب'

'لـما27778-
I- تج(C 'ل(ص"ة T<' كا, 'لم(صى بA ماالً معل(ما متق(ماً ممل(كاً للم(صي شائعاً I( مع"ناً I( منفعة.

D-تج(C 'ل(ص"ة بحV 'لتصe2 باأل2'ضي 'ألم"2"ة .
'لـما27878-

 "شتK2 في صحة 'ل(ص"ة Iال تك(, في معص"ة I( في منLي عنA ش2عا.
'لفص) 'لخام]: 'ل(ص"ة 'ل('جبة

'لـما27978-
 T<' ت(في شخg (لI A(ال8 'ب, (ق8 ماF <لZ 'الب, قبلI A( معA (جD ألحفاo? f8الء في ثلm ت2كتA (ص"ة بالمق8'2 ('لشK)2 'لتال"ة:-

I-  تك(, 'ل(ص"ة 'ل('جبة بمق8'2 حصت0L مما "2ثI Aب(?0 ع, IصلA 'لمت(فى على فP2 م(I Fب"T 0Lث2 (فاI 7صلA 'لم<ك(2 على I, ال "تجا(C <لZ ثلm 'لت2كة .
D- ال "ستحV 'ألحفا8 (ص"ة T, كان(' ('2ث", ألص) Iب"0L ج8'ً كا, I( جT 78ال T<' 'ستغI V2صحاD 'لفP)2 'لت2كة.

B- ال "ستحV 'ألحفا8 (ص"ة T, كا, ج8?0 قI 8(صى لI )I 0LعKا?0 في ح"اتA بال ع(P مق8'2 ما "ستحق(نA بf>L 'ل(ص"ة 'ل('جبة فإ<' I(صى لI 0L(IعKا?I 0ق)
.Aلآلخ2 بق28 نص"بـ D0 فق8 (جLصى لبعض)I ,T) ئـ8 (ص"ـة 'خت"ا2"ـة'C0 بأكث2 كا, 'لLصى ل)I ,T) Aتكملت Fجب) Zم, <لـ

 Dنص"ـ c2("أخ< ك) فـ f2"غ c28(, ف Aف2ع (صI (ك Dألنث"", "حج' aح (كث2 لل<ك2 مثI )I '8ح') (Cن ,T) ,ال8 'ب, 'الب)8-  تك(, 'ل(ص"ة أل(ال8 'الب, (أل
.Kفق AصلI

?ـ- 'ل(ص"ة 'ل('جبة مق8مة على 'ل(صا"ا 'الخت"ا2"ة في 'الست"فاء م, ثلm 'لت2كة.
m2لتاسع : 'إل' Dلبا'

'لفص) 'أل() : Iحكا0 عامة
'لـما28078-

. m2)لم' F)م Fق) m2')حكماً (ح"ا7 'ل )I حق"قة m2)لم' F)م m2إل' Vفي 'ستحقا K2شت" 
'لـما28178-

I- "ح02 م, 'إلm2 م, قت) م(2ثA عم8' ع8('نا س('ء Iكا, فاعال Iصل"ا 0I ش2"كا 0I متسببا شK"2ة I, "ك(, 'لقات) عن8 '2تكابA 'لفع) عاقالً بالغاً.
D-ال ت('m2 مع 'ختالe 'ل8", فال "m2 غ"2 'لمسل0 'لمسل0.

m2"-B 'لمسل0 'لم2ت8.
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'لـما28278- 
T<' ماF 'ثنا, I )Iكث2 (كا, ب"ن0L ت('m2 (ل0 "ع0L"I e2 ماI F(الً فال 'ستحقاV ألح8?0 في ت2كة 'آلخ2.

'لـما28378- 
"ك(, 'إلm2 بالفI P2( بالتعص"I D( بLما معاً I( بال2ح0.

'لـما28478-
 T<' ل0 "(جm2') 8 للم"F ت82 ت2كتA 'لمنق(لة (غ"2 'لمنق(لة Tلى (C'72 'أل(قاe ('لشo(, ('لمق8ساF 'إلسالم"ة .

P)2لف' DصحاI : لفص) 'لثاني'
'لـما28578-

 IصحاD 'لفP)2 'ثنا عش2I j 2بعة م, 'ل<ك(j 2 (?0  'ألD ('لج8 ألT) D, عال ('لB)C ('ألÑ ألj 0 (ثما, م, 'لنساء j (?, 'أل0 ('لC(جة ('لبنF (بنF 'الب,
(T, نC) ('ألخF ألب(", ('ألخF ألD ('ألخF أل0 ('لجـ78 .

'لـما28678-
 لألD ثالثة Iح(') :-                                                          

.(Cن ,T) 2ب, 'ب, فأكث' )I 2ب, فأكث' F"كا, للم '>T Zل>) VلKلم' P2لس8] (?( 'لف'-I
D-'لس8] ('لباقي (?( 'لفP2 ('لتعص"D (<لT Z<' كا, للم"F بنI F( بنF 'ب, (T, نC) ('ح78 كانI F( 'كث2.

B-'لتعص"D 'لمحT )?) P<' ل0 "ك, للم"I F(الI )I 8(ال8 'ب, (T, نCل('.
'لـما28778-

 لـأل0 ثالثة Iح(') :-
I-'لسT [8<' كا, للم"F (لI 8( (ل8 'ب, (T, نC) I( 'ثنا, م, 'ألخ(7 ('ألخ('F فأكث2 م, OI جLة كان('.

D-ثلm 'لك) عن8 ع08 م, <ك2 (ع08 'جتماI cح8 'لC(ج", مع 'ألب(",.
B-ثلm 'لباقي بع8 فI P2ح8 'لC(ج", مع 'ألD (<لT Z<' 'نحص2 'لم"m'2 في 'ألب(", (Iح8 'لC(ج",.

'لـما28878-
 لـلB)C حـالتا, :- 

. m2') c2لمت(فا7 ف' Aجت)Cل0 "ك, ل ,T eلنص'-I
. m2') c2لمت(فا7 ف' Aجت)Cكا, ل ,T ل2بـع'-D

'لـما28978- 
للC(جة I( 'لC(جاF حالتا, :-

. m2') c2ف B)Cل0 "ك, لل ,T ل2بع'-I
. m2') c2ف Aكا, ل ,T ,لثم'-D

'لـما29078-
I- 'لج8 كاألD في حاالتA 'لثالT mال IنA "حجD ب(ج(8 'ألj D فأما T, 'جتمع مع 'ألخ(7 ('ألخ('F ألب(", I( ألD كا, لA حالتا,  :

. mم, 'إلنا m2')ل' c2ناثاً عصب, مع 'لفT )I j ًناثاT) ً'2)ك> )I j Kكان(' <ك(2'ً فق ,T Ñ0 كأLقاسم" ,I-1
. mم, 'إلنا m2')ل' c2مع 'لف )I j 2)ل0 "عصب, بال<ك F')خI كا, مع '>T D"لتعص' V"2Kب P)2لف' DصحاI 8أخ< 'لباقي بع" ,I-2

D- على IنT A<' كانF 'لمقاسمة I( 'إلm2 بالتعص"D على 'ل(جA 'لمتق08 تح02 'لج8 م, 'إلI m2( تنقصA ع, 'لس8] 'عتب2 صاحD فP2 بالس8] .
. Dأل F')ألخ')I 7)ال "عتب2 في 'لمقاسمة م, كا, محج(باً م, 'ألخ -B

'لـما29178- 
لـلجF'8 حـالتا, :- 

I-'لس8] س('ء كانF 'لج78 ألI 0( ألD ('ح78 كانI )I Fكث2.
D-"حجب, باأل0 جم"عاً (تحجD 'لج78 'ألب("ة باألD (بالج8 'لعاصT D<' كانI Fصال لA (تحجD 'لج78 'لبع"78 بالج78 'لق2"بة.

'لـما29278- 
لـلبناF 'لصلب"اF ثالثة Iح(') :- 

. F82نف' '>T 78لل('ح eلنص'-I
D-'لثلثا, لإلثنت", فأكث2 .

B-'لتعص"D مع 'الب, فأكث2 بالتفاض) لل<ك2 مث) حa 'ألنث"",.
'لـما29378-

 لبناF 'الب, ستة Iح('):-
. F82نف' '>T 78لل('ح eلنص'-I

D?-'لثلثا, لالثنت", فأكث2  .
B-'لس8] لل('ح78 فأكث2 تكملة للثلث", T, كا, للم"F بنF صلب"ة ('حI 78( بنF 'ب, Iعلى منLا 28جة. 

8-  'إلm2 بالتعص"D (فI Vحكــــا0 'لبنــ8 (2) م, 'لفق72 ( D) م, 'لما78 (297) م, ?<' 'لقان(, .
?ـ- تحجD س('ء كانF ('حI )I 78كثT 2, كا, للم"F بنتا, فأكثI 2( بنتا 'ب,  Iعلى منLا 28جة.

(-تحجD س('ء كانF ('حI )I 78كث2 باالب, ('ب, 'الب, (T, نC) T<' كا, Iعلى منLا 28جة .
'لـما29478-

 لألخ('F 'لشق"قاF خمسة Iح(') :-
. F82نف' '>T 78لل('ح eلنص'-I

D-'لثلثا, لالثنت", فأكث2 .
B-'لباقي بالتعص"D مع 'لغ"2 (فI Vحكا0 'لفق72 ( B ) م, 'لما78 (297) م, ?<' 'لقان(,  .

8-  'لتعص"D مع Tخ(تL, 'ألشقاء بالتفاض) لل<ك2 مث) حa 'ألنث"", .
. (Cن ,T) ,ب, 'ب' )I ,ب' )I DI Fكا, للم"ـ '>T ,ـ- "حجبــ?

'لـما29578- 
لألخ('F ألD سبعة Iح(') :- 
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. F82نف' '>T 78لل('ح eلنص'-I
D-'لثلثا, لالثنت", فأكث2 .

B-'لس8] لل('ح78 فأكث2 مع 'ألخF 'لشق"قة 'ل('ح78 .
8- 'لتعص"D مع 'ألÑ ألD بالتفاض) لل<ك2 مث) حa 'ألنث"",. 

?ـ- 'لباقي بالتعص"D مع 'لغ"2 (فI Vحكا0 'لفق72 ( B ) م, 'لما78 (297) م, ?<' 'لقان(, .
(-"حجب, باألD ( باالب, ('ب, 'الب, (T, نC) (باألÑ 'لشق"V (بالشق"قة T, كانF مع بناF 'لصلI D( مع بناF 'الب,.

.Dعاص ,Lل0 "ك, مع '>T ,"حجب, باألخت", 'لشق"قت"-C
'لـما29678- 

لألخ(7 أل0 ('ألخ('F أل0 '2بعة Iح(') :- 
I-'لسT [8<' كا, ('ح8'ً <ك2'ً كا, I )Iنثى .

D-'لثلـm لالثن", فأكث2 <ك(T) 0?2ناث0L في 'لقسمة س('ء .
B-"حجب(, مع 'لفc2 'ل('m2 مKلقاً ('ألص) 'ل('m2 'لم<ك2 .

P)2لف' Fستغ2ق' '>T Zل>) mكان(' 'ثن", فأكث2 في 'لثل '>T 0أل F')ألخ(7 ('ألخ' (كث2I )I شق"قة FخI مع )I 8'2ألخ(7 'ألشقاء (باالنف' )I V"لشق' Ñأل' Z28- "شا
'لت2كةj <ك(T) 0?2ناث0L في 'لقسمة س('ء .

 Fلعصبا' :  mلفص) 'لثال'
'لـما29778-

-: c')نI لعصبة ثالثة' 
I-'لعصبة بالنف] جLاF مق08 بعضLا على بعP حسـD 'لت2ت"D 'لتالـي:-      

.(Cن ,T) ,بناء 'البI) 1-'لبن(7 (تشم) 'ألبناء
2-'ألب(7 (تشم) 'ألD ('لج8 ألT) D, عال.

3-'ألخ(7 (تشم) 'ألخ(7 'ألشقاء I( ألD (بن"T) 0L, نCل('.
4-'لعم(مة (تشم) Iعما0 'لمت(فى ألب(", I( ألI) DعماI 0ب"I) Aعما0 'لج8 ألT) D, عال Iشقاء I( ألI) Dبنــاء 'ألعماI 0شقـاء I( ألT) D, نCل(' .

D-'لعصبـة بالغ"2:
1- 'لبنF فأكث2 مع 'الب, فأكث2.

.A"لT Fا ('حتاجLمن (CنI )I اLح78 فأكث2 مع 'ب, 'الب, فأكث2 س('ء كا, في 28جت') (Cن ,T) ,الب' F2- بن
3- 'ألخF 'لشق"قة فأكث2 مع 'ألÑ 'لشق"V فأكث2.

4- 'ألخF ألD فأكث2 مع 'ألÑ ألD فأكث2 .
 ("ك(, 'إلm2 في ?<f 'ألح(') ب"ن0L بالتفاض) لل<ك2 مث) حa 'ألنث"", .

B- 'لعصبة مع 'لغ"2:
.Fباقي 'لعصبا Dلباقي (في حج' Vفي 'ستحقا Ñلحالة كاأل' f>? الب, ('ح78 فأكث2 (?ي في' Fبن )I Fكث2 مع 'لبنI )I 78ح') Dأل )I لشق"قة' Fألخ'

'لـما29878-
 "ستحV 'لعاصD بالنف] 'لت2كة T<' ل0 "(جI 8ح8 م, <(O 'لفP)2 ("ستحV ما بقي منLا T, (ج8 (ال شيء لT A<' 'ستغ2قF 'لفP)2 'لت2كة.

'لـما29978-
k)ـة ث0 'ألقLلى 'لمت(فى عن8 'تحا8 'لجT 28جة D2م, 'لما78 (297)  م, ?<' 'لقان(, ث0 'ألق ( I ) 72ل('82 في 'لفق' D"لت2ت' Dة حسLأل(لى ج' D"ق08 في 'لتعص" -I

ق2'بة عن8 'لتسا(O في 'ل28جة.
D- "شتZ2 'لعصباF في 'ستحقاV 'إلm2 عن8 'تحا8?0 في 'لجLة (تسا("0L فــي 'ل28جة ('لق(7.

 D"لتعص') P2لفص) 'ل2'بع : 'ل('2ث(, بالف'
'لـما30078- 

: 0? D"لتعص') P2ل('2ث(, بالف'
I-'ألI D( 'لج8 ألD مع 'لبنF 'لمنفI 782( بنF 'الب, (T, نC) Iب(?ا .

D- 'لT B)C<' كا, 'ب, ع0 للمت(فا7 "أخ< نص"بA ف2ضاً (ما "ستحقA ببن(7 'لعم(مة تعص"باً.
B- 'ألÑ أل0 ('حI )I ً'8كثT 2<' كا, 'ب, ع0 للمت(فى "أخ< نص"بA ف2ضاً (ما "ستحقA ببن(7 'لعم(مة تعص"باً.

'لفص) 'لخام] : <(( 'أل2حا0
'لـما30178-

 <(( 'أل2حا0 ال "2ث(, Tال عن8 عI 08صحاD 'لفP)2 ('لعصبا2I 0?) Fبعة Iصناe مق08 بعضLا على بعP في 'إلm2 حسD 'لت2ت"D 'لتالي:- 
I-'لصنe 'أل() : I(ال8 'لبناT) F, نCل(' (I(ال8 بناF 'الب, (T, نCل('.

D-'لصنe 'لثاني : 'ألج8'8 'ل2حم"(, (T, عل(' ('لجF'8 'ل2حم"اT) F, عل(,.
: mلثال' eلصن'-B

I-1(ال8 'ألخ(7 ألI) 0(الT) 0?8, نCل('.
I-2(ال8 'ألخ('F مKلقاً (T, نCل('.

3-بناF 'ألخ(7 مKلقاً (T, نCل('.
4-بناI Fبناء 'ألخ(7 مKلقاً (T, نCل, (I(الT) ,?8, نCل('.

8- 'لصنe 'ل2'بع :
"شم) سF فئاF مق08 بعضLا على بعP في 'إلm2 حسـD 'لتـ2ت"D 'لتالـي :-

I-1عما0 'لمت(فى أل0 (عماتA مKلقاً (Iخ('لA (خاالتA مKلقاً .
I-2(ال8 م, <ك2(' في 'لبن8 (1) م, ?<f 'لفقT) 72, نCل(' (بناI Fعما0 'لم"F ألب(", I( ألD (بناI FبنائT) 0L, نCل(' (I(ال8 م, <كT) ,2, نCل(' .

I-3عماDI 0  'لمت(فى أل0 (عماI) Fخ(') (خاالI Fب"A مKلقاً (ق2'بة 'ألD) (Iعما0 (عماI) Fخ(') (خاال0I F 'لمت(فى مKلقاً (ق2'بة 'أل0).
I-4(ال8 م, <ك2(' في 'لبن8 (3) م, ?<f 'لفقT) 72, نCل(' (بناI FعماDI 0  'لمت(فـى ألب(", I( ألح8?ما (بناI FبنائT) 0L, نCل(' (I(ال8 م, <كT) ')2, نCل(' .
I-5عماI 0بي  Iبي  'لمت(فى ألI) 0عماI 0I 0ب"A (عماI Fبـ(I Oب"I) Aخ('لLـما (خاالتLما مKلقاً (ق2'بة 'ألD): (IعماI 0ب(0I O 'لمت(فى (عماتLما (Iخ('لLـما

(خاالتLما مKلقاً (ق2'بة 'أل0).
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I -6(ال8 م, <ك2(' في 'لبن8 (5) م, ?<f 'لفقT) 72, نCل(' (بناI FعماI 0بي  Iبي  'لمت(فى ألب(", I( ألح8?ما (بناI FبنائT) 0L, نCل(' (I(ال8 م, <كT) ')2, نCل('
(?ك<'.

'لـما30278-
I- 'لصنe 'أل() م, <(O 'أل2حاI 0(ال?0 بالم"I m'2ق2ب0L 28جة Tلى 'لمت(فــى.

T -D<' تسا((' في 'ل28جة ف(ل8 صاحD 'لفI P2(لى م, (لO> 8 'ل2ح0.
.m2شت2ك(' في 'إل' P2فـ Dـ0 (لـ8 صـاحL"ل0 "كـ, ف )I P2ف Dال8 صاح)I ًكان(' جم"عا '>T -B

'لـما30378-
I- 'لصنe 'لثاني م, <(O 'أل2حاI 0(ال?0 بالم"I m'2قـ2ب0L 28جـة Tلـى 'لمت(فـى.

P2ف Dتسا((' في 'ل28جة ق08 م, كا, "8لي بصاح '>T-D
T-B<' تسا((' في 'ل28جة (ل"] ف"0L م, "8لي بصاحD فI P2( كان(' كـل0L "8لـ(, بصاحD فP2 فإ, كان(' جم"عاً م, جLة 'ألI D( م, جLة 'أل0 'شت2ك(' في

'إلT) ,m2, 'ختلفF جLات0L فالثلثا, لق2'بة 'ألD ('لثلm لق2'بة 'أل0.
'لـما30478-

I- 'لصنe 'لثالm م, <(O 'أل2حاI 0(ال?0 بالم"I m'2ق2ب0L 28جة Tلى 'لمت(فـى.
T-D<' تسا((' في 'ل28جة (كا, بعض0L (لm2') 8 (بعض0L (لO> 8 2ح0 قـ08 'أل() على 'لثاني (Tال ف"قI 08ق('?0 ق2'بة للمت(فى فم, كا, IصلA ألب(", فLـ( I(لى

.m2أل0 فإ, 'تح8(' في 'ل28جة (ق(7 'لق2'بة 'شت2ك(' في 'إل AصلI ,لى مم, كا)I )Lف Dأل AصلI ,ألح8?ما (م, كا AصلI ,مم, كا
'لـما30578-

 T<' 'نف82 في 'لفئة 'أل(لى م, فئاF 'لصنe 'ل2'بع م, <(O 'أل2حا0 'لمب"نة في ?<' 'لقان(, ق2'بة 'ألI 0?) Dعما0 'لمت(فى أل0 (عماتA مKلقاً I( ق2'بة 'أل0 (?0
Iخ(') 'لمت(فى (خاالتA مKلقاً قI 08ق('?0 ق2'بة فم, كا, ألب(", فLـ( I(لـى مم, كـا, ألح8?ما (م, كا, ألD فI )L(لى مم, كا, ألT) 0, تسا((' في ق(7 'لق2'بة

'شت2ك(' في 'إلm2 (عن8 'جتماc 'لف2"ق", "ك(, 'لثلثا, لق2'بة 'ألD ('لثلm لق2'بة 'أل0 ("قس0 نص"D ك) فV"2 على 'لنح( 'لمتق08.
'لـما30678-

 تKبI Vحكا0 'لما78 (305) م, ?<' 'لقان(, على 'لفئت", 'لثالثة ('لخامسة.
'لـما30778-

)I Dال8 عاص)I ًكان(' جم"عا ,T k)ة 'لق2'بة "ق08 'ألقLتحا8 ج') O)عن8 تسا) Aة قـ2'بتـL0 28جة على 'ألبع8 (ل( كا, م, غ"2 جLمن D2ق08 في 'لفئة 'لثان"ة 'ألق" 
I(الO> 8 'ل2ح0 (عن8 'ختالe جLة 'لق2'بة "ك(, 'لثلثا, لق2'بة 'ألD ('لثلm لق2'بـة 'أل0 فما نالA ك) فV"2 "قس0 ب"ن0L بال2K"قة 'لمتق8مة.

'لـما30878-
 تKبI Vحكا0 'لما78 (307) م, ?<' 'لقان(, على 'لفئت", 'ل2'بعة ('لسا8سة.

'لـما30978- 
.Dلجان' eال عن8 'ختالT 0أل2حا' O)> ,م m2') لق2'بة في' FاLال 'عتبا2 لتع88 ج

'لـما31078-
 "ك(, لل<ك2 مث) حa 'ألنث"", في ت(O)> m"2 'أل2حا0.

'لفص) 'لسا8] : 'لحجD ('ل82 ('لع()
'لـما31178-

. Aم, بعض )I m'2"لم' (م, ك m2') ,ح2ما )? Dلحج'-I
.f2"غ Dفال "حج m2م, 'إل c)لممن' eبخال f2"غ Dق8 "حج m2م, 'إل D)لمحج'-D

'لـما31278-
 T<' ل0 تستغV2 'لفP)2 'لت2كة (ل0 "(ج8 عصبة م, 'لنسD 82 'لباقي على IصحاD 'لفP)2 بنسبة ف2(ض0L باستثناء 'لC(ج", فإنA ال "82 على Iح8?ما Tال T<' ل0

"(جI 8حI 8صحاD 'لفP)2 'لنسب"ة .
'لـما31378-

 'لع() ?( نقg في Iنصبة <(O 'لفP)2 بنسبة ف2(ضF8'C '>T 0L 'لسLا0 على Iص) 'لمسألة.
B2لفص) 'لسابع : 'لتخا'

'لـما31478-
 'لتخاI )? B2, "تصالح 'ل(2ثة على TخB'2 بعض0L م, 'لم"m'2 على شيء معل(0.

'لـما31578-
 T<' تخاI B2ح8 'ل(2ثة مع iخ2 من0L 'ستحV نص"بA (ح) محلA في 'لت2كة.

'لـما31678-
 ال "شم) عق8 'لمخا2جة ك) ما) "2La للم"F بع8 'لعق8 (ل0 "ك, 'لمتخاB2 على عل0 بA (قF 'لعق8.

'لـما31778-
 'لتخاB2 "قب) 'إلقالة بالت2'ضي .

'لـما31878-
 ال "سO2 'لتخاB2 على 'ألم(') غ"2 'لمنق(لة 'لم(2(ثة م, 'لغ"T 2ال T<' تT 0ج2'ء معاملة 'النتقا) عل"Lا باس0 'لم(m2 قب) تسج") حجة 'لتخاB2 ما ل0 "نg في

'لحجة على خالe <لZ ص2'حة .
'لـما31978- 

"ص28 قاضي 'لقضا7  تعل"ماF تنa"0 (تسج") حجج 'لتخاB2 على I, تتضم,  'لم78  'ل('جD 'نقضاo?ا ب", (فا7 'لم(m2 ('ج2'ء 'لتخاB2 'لخاI g( 'لعا0 ع,
. Aت2كت

'لفص) 'لثام, : Iحكا0 ختـام"ة
'لما32078- 

لك) ('ح8 م, 'لC(ج", <مة مال"ة مستقلة ع, 'آلخ2 
'لما32178-

O>ل' Aا للمحك(0 لL8'نتT) اLلنفقة 'لمحك(0 ب' e"تسل Aغا"ت O2'8تمتع بالشخص"ة 'العتبا2"ة ('الستقال) 'لمالي ('إل" ( لنفقة' e"تسل V)8سمى ( صن" V)8نشأ صن" -I
تع<2 عل"A تحص") تلZ 'لنفقة 'لمحك(0 بLا .
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k8ل k)قامة 'ل8عاT في Vلح' Aل) j e"2ا مع 'لمصاLلمبالغ 'لتي سلف' ("مال"ة لتحص V)0 م, حقLف"ما ل A"لمحك(0 عل' )I Aلمحك(0 ل' (مح V)8ح) 'لصن" -D
'لمحاك0 'لمختصة الستI 8'82م('لA م, 'لمحك(0 عل"I A( 'لمحك(0 لA حسD مقتضى 'لحا)

B- تح88 ك"ف"ة 8T'72 'لصنi) V)8ل"ة عملA (ك"ف"ة 'لتسل"e ('لتس8"8 (م('f82 م, 2س(0 (منح (?باF (مساعF'8 (غ"2?ا بم(جD نaا0 "ص28 لf>L 'لغا"ة .
8- تعفى جم"ع معامالF (8عا(k ('مالZ 'لصنV)8 م, 'لض2'ئD ('ل2س(0 'لحك(م"ة ('لبل8"ة ('لK('بع على 'ختالe 'ن('عLا 

'لـما32278-
.Zعلى غ"2 <ل A"ف gلم2'8 بالسنة 'ل('782 في ?<' 'لقان(, ?ي 'لسنة 'لقم2"ة ما ل0 "ن' 

'لمـا32378- 
"2جع في ف0L نص(g م('8 ?<' 'لقان(, (تفس"2?ا (تأ("لLا (8اللتLا 'لى Iص() 'لفقA 'إلسالمي 

'لـما32478-
. Aمن F8ستم' O>ل' D?>لى 'لمT اLحكامI (ستكما') في فح('?ا ("2جع في تفس"2?ا )I اLaا في لفLلقان(, على جم"ع 'لمسائ) 'لتي تنا(لت' '>? g)نص VبKت 

'لـما32578-
 ما ال <ك2 لA في ?<' 'لقان(, "2جع ف"T Aلى 'ل2'جح م, م<?I Dبي حن"فة فا<' ل0 "(ج8 حكمF 'لمحكمة بأحكا0 'لفقA 'السالمي 'الكث2 م('فقة لنص(g ?<' 'لقان(, 

'لمـا32678-
I- تسI O2حكا0 ?<' 'لقان(, على جم"ع 'ل8عا(k 'لتي ل0 "فص) ف"Lا م, 'لمحكمة 'البت8'ئ"ة 'لش2ع"ة .

D- حـ('m8 'لKالV 'لتي (قعF قب) نفا< ?<' 'لقان(, ('تص) بLا حكI 0( ق2'2 سج) لk8 'لمحكمة ال تشملLا Iحكا0 ?<' 'لقان(, Iما T<' (قعF قب) نفا<f (ل0 تقت2,
.f2)8ص (متحققة قب k)ل8عا' Zتل DسباI Fحكا0 ?<' 'لقان(, (ل( كانI اL"عل VبK( ق2'2 مسج) تI 0بحك

'لـما32778-
 على 'ل2غ0 مما (82 في 'لما78 (326) م, ?<' 'لقان(, ال تسI O2حكا0 ?<' 'لقان(, على ح('m8 'ل(فا7 'لسابقة على تا2"خ نفا<T) f, ل0 "قت2, بLا حكI 0( ق2'2

("سO2 عل"Lا 'لتش2"عاF 'لناف<7 (قF 'ل(فا7 .
'لما32878- 

"لغى قان(, 'ألح(') 'لشخص"ة 2ق0 (61) لسنة 1976 (تع8"التj A على ', تبقى 'لتعل"ماF 'لصا728 بمقتضاf سا2"ة 'لمفع() 'لى ', تع8) '( تلغى '( "ستب8)
غ"2?ا بLا  (فقاً الحكا0 ?<' 'لقان(,


