
                                               2010/شخصية  /373/العدد   

 21/7/2010التاريخ 

 

 :مبذأ انحكم

 كم مرض نهسوجت اليىجب انتفريك
 

     
القبضي االقذم السيذ ثرئبسة م 21/7/2010 عراق ثحأريخــوردسحبى الـلين كــلوحكوة جوييز إقهيئة االحىال الشخصية جشكلث    

 :-  الوأروًيي ثبلقضبء ثأسن الشعت واصذرت القرار االجي) ح. ح. و( و) ا.ط. م. ه( وعضىية القبضييي السيذيي) ا. ع.م(.د

 

  ص. ة وال.وكياله الوحبهيبى ة/  م. م.ى / (الوذعى ) –      الوويز 

  ر.وكيلهب الوحبهي ة/  ع . ج.ك / (الوذعى عليهب )-       الوويز عليهب

 
 1264ٖٞ ظٚجت٘ مبٛجب عكس ايعٚاج املطقِ  ( ج.ى)يس٣ حمه١ُ احٛاٍ ؾدك١ٝ اضبٌٝ بإ املسع٢ عًٝٗا  ( ّ .ٕ)ازع٢ املسعٞ       
 ايكازض َٔ ْفؼ احمله١ُ ٚيهْٛٗا تًخل ايططض ب٘ بؿهٌ ال ميهٔ ايعٝـ َعٗا يصا طًب زعٛتٗا يًُطافع١ ٚاقساض 9/3/2008يف 

 احٛاٍ ؾدك١ٝ َع حتًُٝ٘ املكاضٜف ٚبٓتٝج١ املطافع١ احلطٛض١ٜ ايع١ًٝٓ 40/1احلهِ بايتفطٜل بُٝٓٗا اغتٓازًا الحهاّ املاز٠ 
 حهًُا حطٛضًٜا قاباًل يًتُٝٝع ٜكطٞ بطز ايسع٣ٛ 2009/ف/3401 ٚبعسز إضباض٠ 31/5/2010اقسضت حمه١ُ املٛضٛع يف 

ٚحتٌُٝ املسعٞ املكاضٜف ٚاتعاب حماَا٠ ٚنٌٝ املسع٢ عًٝٗا ٚيعسّ قٓاع١ املسعٞ باحلهِ املصنٛض بازض اىل متٝٝعٙ بٛاغط١ ٚنًٝ٘ 
 ٚبعس ٚضٚز االضباض٠ ٚضعت قٝس ايسضؽ 8/6/2010طايبًا ْكط٘ يألغباب ايٛاضز٠ يف ايال٥خ١ ايتُٝٝع١ٜ املسفٛع عٓٗا ايطغِ يف 

 :- ٚاملصانط٠ 
 

  :-القرار
يس٣ ايتسقٝل ٚاملساٚي١ ٚجس إ ايطعٔ ايتُٝٝعٟ َكسّ ضُٔ املس٠ ايكا١ْْٝٛ فكطض قبٛي٘ ؾهاًل ٚيس٣ عطف ايٓظط ع٢ً احلهِ املُٝع ٚجس 

اْ٘ قخٝح َٚٛافل يًؿطع ٚايكإْٛ الٕ املفطٚض بايعٚج انطاّ ظٚجت٘ املطٜط١ َٚطاعاتٗا ٚايعٚاج ضابط١ َب١ٝٓ ع٢ً املؤز٠ ٚايطمح١ 
 .21/7/2010عًٝ٘ قطض تكسٜل احلهِ املُٝع ٚضز االعرتاضات ايتُٝٝع١ٜ ٚحتٌُٝ املُٝع ضغِ ايتُٝٝع ٚقسض ايكطاض باالتفام يف 

  



                                               2010/شخصية  /372/  العدد 
 21/4/2010التاريخ  

 

 

 :مبذأ انحكم

 طهب زوجي انيمين يتضمن اننسول عما عذاها من ادنت االثباث

 
 

ايكاضٞ االقسّ بط٥اغ١ ّ 21/4/2010 عطام بتأضٜذــٚضزغتإ اٍـيِٝ ىــحمله١ُ متٝٝع إم١٦ٖٝ االحٛاٍ ايؿدك١ٝ تؿهًت 
 املأشْٚني بايكطا٤ بأغِ ايؿعب ٚاقسضت ايكطاض ) ح. ح.ٚ( ٚ ) ا. ط. ّ. ٙ( ٚعط١ٜٛ ايكاضٝني ايػٝسٜٔ) ا. ع.ّ(.ايػٝس ز

 :- االتٞ
 

  ّ. ٚنًٝ٘ احملاَٞ ٕ– ع . ف.ؽ / (املعرتض) –     املُٝع 
 ط. ع.ٚنًٝتٗا احملا١َٝ ش-  ّ. ع.ّ / (املعرتض عًٝٗا )-      املُٝع عًٝٗا

 
املسع٢ عًٝ٘ )َٓاٍ عبسايػين بٛاغط١ ٚنًٝتٗا يس٣ حمه١ُ احٛاٍ ؾدك١ٝ اضبٌٝ بإٔ  (املعرتض عًٝٗا) (املسع١ٝ)     ازعت 

 ٚقس طًكٗا ٚمل ٜسفع هلا اٜ٘ ْفك٘ 26/12/2006 يف 9303 نإ ظٚجٗا مبٛجب عكس ايعٚاج املطقِ ) ع.ؽ(( املعرتض )(
 ٚيػا١ٜ اْتٗا٤ انتػاب احلهِ 26/12/2006يصا طًبت زعٛت٘ يًُطافع١ ٚاحلهِ بايعاَ٘ بتأزٜت٘ ْفكتٗا املاض١ٝ َٔ تاضٜذ 

 بتكسٜل ايطالم ٚحتًُٝ٘ املكاضٜف ٚاتعاب احملاَا٠ ٚبٓتٝج١ املطافع١ احلطٛض١ٜ ايػٝاب١ٝ ايع١ًٝٓ 2007/ف/ 1953
 ٜكطٞ 2009/ف/2965 ٚبعسز إضباض٠ 3/3/2010اقسضت حمه١ُ املٛضٛع حهًُا غٝابًٝا قاباًل يألعرتاض ٚايتُٝٝع يف 

 يػا١ٜ تاضٜذ ايطالم يف 26/12/2006َٔ  (املعرتض عًٝٗا )بتأزٜت٘ ْفك١ َاض١ٝ يًُسع١ٝ (املعرتض )بايعاّ املسع٢ عًٝ٘ 
ؾٗطًٜا ٚحتًُٝ٘ املكاضٜف ٚاتعاب احملاَا٠ ٚيعسّ قٓاع١ املعرتض باحلهِ املصنٛض  (غتُا١٥ ايف زٜٓاض) بٛاقع 1/7/2007

 اقسضت حمه١ُ املٛضٛع ْتٝج١ شيو 17/3/2010بازض اىل االعرتاض عًٝ٘ بٛاغط١ ٚنًٝ٘ بايال٥خ١ االعرتاض١ٝ بتاضٜذ 
 ٜكطٞ بتأٜٝس احلهِ ايػٝابٞ ٚضز 2009/ ف / 2965 ٚبعسز إضباض٠ 30/5/2010حهُا حطٛضًٜا قاباًل يًتُٝٝع يف 

 (املُٝع)ايال٥خ١ االعرتاض١ٝ ٚحتٌُٝ املعرتض املكاضٜف ٚاتعاب احملاَا٠ يٛنٌٝ املعرتض عًٝٗا ٚيعسّ قٓاع١ املعرتض 
باحلهِ املصنٛض بازض اىل متٝٝعٙ بٛاغط١ ٚنًٝ٘ طايبًا ْكط٘ يألغباب ايٛاضز٠ يف ايال٥خ١ ايتُٝٝع١ٜ املسفٛع عٓٗا ايطغِ يف 

 :- ٚبعس ٚضٚزٖا ٚضعت قٝس ايسضؽ ٚاملصانط٠ 6/6/2010
 

 :-ايكطاض
 يس٣ ايتسقٝل ٚاملساٚي١ ٚجس إ ايطعٔ ايتُٝٝعٟ َكسّ ضُٔ املس٠ ايكا١ْْٝٛ فكطض قبٛي٘ ؾهاًل ٚيس٣ عطف ا يٓظط ع٢ً احلهِ 

املُٝع ٚجس اْ٘ قخٝح َٚٛافل يًؿطع ٚايكإْٛ الٕ طًب تٛجٝ٘ ايُٝني ٜتطُٔ ايٓعٍٚ عُا عساٙ َٔ االزي١ االثبات عًٝ٘ 
      .21/4/2010قطضتكسٜل احلهِ املُٝع ٚضز االعرتاضات ايتُٝٝع١ٜ ٚحتٌُٝ املُٝع ضغِ ايتُٝٝع ٚقسض ايكطاض باالتفام يف 



                                              2010/شخصية  /361/  العدد 
 19/7/2010 التاريخ 

 

 :مبذأ انحكم

 انذعىي مقيذة بعريضتها و اليسىغ انحكم نهمذعيت باننفقت ما نم تطهبه
 

ّ 19/7/2010 عطام بتأضٜذــٚضزغتإ اٍـيِٝ ىــحمله١ُ متٝٝع إم١٦ٖٝ االحٛاٍ ايؿدك١ٝ تؿهًت        
 املأشْٚني ) ح. ح. ٚ( ٚ) ا. ط. ّ. ٙ( ٚعط١ٜٛ ايكاضٝني ايػٝسٜٔ) ا. ع.ّ(.ايكاضٞ االقسّ ايػٝس زبط٥اغ١ 

 :- بايكطا٤ بأغِ ايؿعب ٚاقسضت ايكطاض االتٞ
 

 ص. ٚنًٝ٘ احملاَٞ ّ– ى . ع.ع / (املسع٢ عًٝ٘ )      املُٝع 
  ر.ٚنًٝتٗا احملا١َٝ ٕ/  ت. ض.ؽ / (املسع١ٝ)      املُٝع عًٝٗا 

 
نإ  ( ع.ع)يس٣ حمه١ُ احٛاٍ ؾدك١ٝ اضبٌٝ بٛاغط١ ٚنًٝٗا بإ املسع٢ عًٝ٘  ( ض.ؽ)      ازعت املسعٝ٘ 

 ٚهلُا َٔ فطاف ايعٚج١ٝ اضبع١ اٚالز 2009/ف/2043ظٚجٗا ٚقس طًكٗا خاضج احمله١ُ اغتٓازًا يكطاض احلهِ 
 يصا طًب زع٠ٛ 1/6/2009ٚاْ٘ مل ٜٓفل عًِٝٗ َٓص  ( 2005 ٚا 2001 ٚ  ا 1998 ّٚ 1995ّ  )

املسع٢ عًٝ٘ يًُطافع١  ٚايعاَ٘ بٓفك١ َاض١ٝ َٚػتُط٠ يألٚالز املصنٛضٜٔ ٚحتًُٝ٘ املكاضٜف ٚاتعاب احملاَا٠ 
 ٚبعسز إضباض٠  9/6/2010ٚبٓتٝج١ املطافع١ احلطٛض١ٜ ايع١ًٝٓ اقسضت حمه١ُ املٛضٛع يف 

 حهًُا حطٛضًٜا قاباًل يًتُٝٝع ٜكطٞ اٚال بايعاّ املسع٢ عًٝ٘ بتأز١ٜ ْفك٘ َاض١ٝ يًُسع١ٝ 2009/ف/2528
 ايعاّ املسع٢ عًٝ٘ بتأزٜت٘ –ؾٗطًٜا ثاًْٝا  (َا١٥ ايف زٜٓاض) مببًؼ 1/7/2009 ٚيػا١ٜ 1/6/2009يف 

َبًػًا قسضٙ  (ّ ّٚ ٚا ٚا ) ٚايٓفك١ املػتُط٠ اىل اٚالز املسع١ٝ نٌ َٔ 1/6/2009ايٓفك١ املاض١ٝ اعتباضًا َٔ 
مخػ١ ٚغبعٕٛ ايف زٜٓاض ؾٗطًٜا ٚحتًُٝ٘ املكاضٜف ٚاتعاب احملاَا٠ يٛنٌٝ املسع١ٝ ٚيعسّ قٓاع١ املُٝع 
باحلهِ املصنٛض بازض اىل متٝٝعٙ بٛاغط١ ٚنًٝ٘ طايب١ ْكط٘ يألغباب ايٛاضز٠ يف ايال٥خ١ ايتُٝٝع١ٜ املسفٛع 

 :- ٚبعس  ٚضٚز االضباض٠ ٚضعت قٝس ايسضؽ ٚاملصانط٠ 2/6/2010عٓٗا ايطغِ يف 
 

  :-القرار
يس٣ ايتسقٝل ٚاملساٚي١ ٚجس إ ايطعٔ ايتُٝٝعٟ َكسّ ضُٔ املس٠ ايكا١ْْٝٛ فكطض قبٛي٘ ؾهاًل ٚيس٣ عطف 

ايٓظط ع٢ً احلهِ املُٝع ٚجس اْ٘ ايفكط٠ اخلاق١ بٓفك٘ االٚالز قخٝخ١ َٚٛافك١ يًؿطع ٚايكإْٛ ٚجا٤ اتباعًا 



اَا ايفكط٠ احله١ُٝ اخلاق١ بٓفك١ املسع١ٝ فػري  ,25/4/2010 يف 2010/ ؾدك١ٝ /137يًكطاض ايتُٝٝعٟ 
قخٝخ١ ٚخمايف١ يًؿطع ٚايكإْٛ الٕ املسع١ٝ مل تطًب احلهِ بايٓفك١ يٓفػٗا بٌ الٚالزٖا فكط ٚايسع٣ٛ َكٝس٠ 

بعطٜطتٗا يف حني فكًت احمله١ُ يف ؾ٤ٞ مل ٜسع ب٘ اخلكّٛ فاْط٣ٛ احلهِ بصيو ع٢ً خطأ جٖٛطٟ يصا 
قطض ْكض ٖصٙ ايفكط٠ ٚحٝح إ املٛضٛع قاحل يًفكٌ قطض اعتباضٖا نإ مل تهٔ ٚقسض ايكطاض باالتفام 

 . 19/7/2010بايٓػب١ يفكط٠ ايتكسٜل ٚايٓكض ٚباالنجطٜ٘ َٔ حٝح ايفكٌ 
  



                                      2010/شخصية  /360/  العدد 
 13/7/2010التاريخ 

 

 

 :مبذأ انحكم

 يصح االخذ بتقرير انخبير في فرض انتعىيط عن انطالق انتعسفي

 
 

بط٥اغ١ ّ 13/7/2010 عطام بتأضٜذــٚضزغتإ اٍـيِٝ ىــحمله١ُ متٝٝع إم١٦ٖٝ االحٛاٍ ايؿدك١ٝ تؿهًت 
 املأشْٚني ) ح. ح.ٚ( ٚ ) ا. ط. ّ.ٙ( ٚعط١ٜٛ ايكاضٝني ايػٝسٜٔ ) ا. ع.ّ(.ايكاضٞ االقسّ ايػٝس ز

 :- بايكطا٤ بأغِ ايؿعب ٚاقسضت ايكطاض االتٞ
 

  ٙ. م.ٚنًٝ٘ احملاَٞ ّ/  م . ؽ.ّ (املسع٢ عًٝ٘ ) –      املُٝع 
  ا. ب.ؽ (املسع١ٝ)      املُٝع عًٝٗا 

 
يس٣ حمه١ُ احٛاٍ ؾدك١ٝ اضبٌٝ بإ املسع٢ عًٝٗا نإ ظٚجٗا مبٛجب عكس  ( ا. ب.ؽ)      ازعت املسع١ٝ 

 يف 2009/ف/2587 ٚقسمت تطًٝكٗا مبٛجب قطاض احمله١ُ املصنٛض٠ 14/10/2009 يف 4578ايعٚاج 
 ٚبٓتٝج١ شيو طًبت احلهِ  هلا بايتعٜٛض َٔ ايطالم ايتعػفٞ ٚحتٌُٝ املسع٢ عًٝ٘ 20/10/2009

 ٚبعسز إضباض٠ 20/4/2010املكاضٜف ٚبعس اجطا٤ املطافع١ احلطٛض١ٜ ايع١ًٝٓ قطضت حمه١ُ املٛضٛع يف 
اضبع١ َالٜني ٚمثامنا١٥ ايف ) احلهِ بايعاّ املسع٢ عًٝ٘ بتأزٜت٘ يًُسعٝ٘ َبًػًا قسضٙ 2009/ف/2967

نتعٜٛض عٔ ايطالم ايتعػفٞ ٚحتًُٝ٘ املكاضٜف ٚاتعاب احملاَا٠ يٛنٌٝ املسع١ٝ ٚيعسّ قٓاع١  (زٜٓاض
املُٝع باحلهِ املصنٛض بازض اىل متٝٝعٙ بٛاغط١ ٚنًٝ٘ طايبًا ْكط٘ يألغباب ايٛاضز٠ يف ايال٥خ١ ايتُٝٝع١ٜ 

 :-  ٚبعس ٚضٚز االضباض٠ ٚضعت قٝس ايسضؽ ٚاملصانط٠ 27/4/2010املسفٛع عٓٗا ايطغِ يف 
 

  :-القرار
يس٣ ايتسقٝل ٚاملساٚي١ ٚجس إ ايتُٝٝع ٚاقع ضُٔ املس٠ ايكا١ْْٝٛ فكطض قبٛي٘ ؾهاًل ٚيس٣ عطف ايٓظط ع٢ً 

احلهِ املُٝع ٚجس اْ٘ قخٝح َٚٛافل يًؿطع ٚايكإْٛ ٚاغتٓست حمه١ُ املٛضٛع اىل تكطٜط خبري ٜكح االخص 
ب٘ عًٝ٘ قطض تكسٜل احلهِ املُٝع ٚضز االعرتاضات ايتُٝٝع١ٜ ٚحتٌُٝ املُٝع ضغِ ايتُٝٝع ٚقسض ايكطاض 

 .13/7/2010باالتفام يف 



  



 


