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 ملخص البحث
الخنثى سبب الطالق المطالب )دراسة . ٢۰٩٣. ۰١٢٩۰۰۰٠ .دٍّٟ ،عٛعٕرٛا

.  .محكمة شرعية بماالنج(/١١٠٠/Pdt.G/٠٠١١األمر رقم:  ّٟ تذث جاِؼ

تمغُ األدٛاي اٌشخص١ح، فٟ و١ٍح اٌشش٠ؼح تجاِؼح ِٛالٔا ِاٌه إتشا١ُ٘ اإلعال١ِح 

 اٌذى١ِٛح تّاالٔج. 

 اٌّششف : اٌذورٛس إششاق إٌّجاح اٌّاجغر١ش 

 .الخنثى، الطالق المطالبالكلمات الرئيسية: 

فٟ اٌذم١مح أساد وً فشد إٌىاح ِشج ٚادذج طٛي د١اذٗ. ٚفٟ اٌذاي اٌّؼ١ٓ 

ٚجذ األدٛاي ذغثة إٌٝ اإلٔمطاع إٌىاح، ػٍٝ أْ إرا إعرّش إسذثاط إٌىاح ف١ىْٛ 

ْ ٠ضاي ألْ ِماصذ اٌشش٠ؼح ٘ٛ ٌذفغ اٌّفاعذ ضشسا. فٟ اإلعالَ اٌضشس الصَ أ

 ٚجٍة اٌّصاٌخ. ٚألجً راٌه اإلٔٙاء اٌؼادي ٚاٌّصٍذح تاٌطالق. 

ٕ٘ان التذّ ٚجٛد األعثاب اٌصذ١ذح ٌٍرٕف١ز اٌطالق، ٚعثة لٛٞ ٚدك فٟ 

اإلعالَ ِٕٚاعة تاٌمأْٛ اٌّطّشد درٝ ٠غرط١غ أْ ٠ٕفز اٌطالق. ٚجذ األِش فٟ 

ٔج أْ ٚضذد اٌضٚجح اٌطالق اٌّطاٌة ٌٍضٚ  تغثة اٌّذىّح اٌششػ١ح تّاال

صٚجٗ اٌخٕثٝ. ٌٚٛ عثة طاللٗ ٌُ ٠شذة فٟ اٌفصٛي اٌرٟ ذٛضخ عثة اٌطالق 

ٌٚىٓ ٠مثً اٌّجٍظ اٌماضٟ اٌذّػٜٛ ٚعثثٗ. ِٓ ٘زا األِش تذث اٌثادث و١ف 

اٌطش٠مح إثثاخ اٌماضٟ اٌذ١ًٌ ٌٍرؼش٠ف اٌضٚ  اٌخٕثٝ ٚإلعرٕثاط اٌذىُ ٚاٌرشج١خ 

 رخذَ فٟ اٌمضاء درٝ ٠مثً ٘زا األِش.اٌّغ

ذىُ ا١ٌّاسٞ أٚ وراتٟ ٚأِا ذمش٠ة ٘زا اعرخذَ اٌثادث تذث ٚصفٟ تٕٛع اٌ

اٌثذث ٘ٛ ذمش٠ة اٌمأْٛ ألْ ٠ٛضخ ٘زا اٌثذث اٌرطث١ك اٌمٛاػذ ٚإٌظُ فٟ 

ا ٔٛع اٌثذث ٘ٛ تذث اٌذىُ اٌّؼ١اسٞ. ثُ ٠ذصً اٌثادث  ِّ اٌذىُ اٌٛضؼٟ. ٚأ

اٌث١أاخ اٌشئ١غ١ح ٚااٌث١أاخ اٌثا٠ٛٔح ذأخز ِٓ اٌمضاء ٚاٌذذ٠ث إٌّثغ اٌث١أاخ ِٓ 

ذشوض ٚذفرش ٚذشذة تذلّح ثُ ذذًٍ تٛصفٟ ذذ١ًٍ درٝ وٟ ذىٍّح. ٚ٘زٖ اٌث١أاخ 

  ٠ىْٛ ٘زا اٌثذث تادثاً ِغؤ١ٌّٚاً.

أِا ٔر١جح اٌثذث أْ ٠ؼشف اٌماضٟ اٌضٚ  اٌخٕثٝ تٕظش اٌثش٘اْ اٌزٞ 

ا أعظ  ِّ اٌرشج١خ اٌذىُ اٌّغرخذَ ٌٍمضاء اٌمضٝ فٟ ٘زا األِش ٠ٛضخ اٌّذّػٟ. ٚأ

ػٓ لصذ إٌىاح، اٌمضاء اٌّذىّح اٌؼ١ٍا  ٩١٠٤اٌغٕح  ٩٘ٛ اٌمأْٛ سلُ 

ٚاٌشأٞ ِٓ  ٩١١٠ِاسط  ٢٦اٌراس٠خ  ٣٠١/K//A/٩١١٥اإلٔذ١ٔٚغ١ا سلُ: 

اٌذورٛس ِصطفٝ اٌغثاػٟ فٟ وراتٗ اٌّشأج ت١ٓ اٌفمٗ ٚاٌمأْٛ، اٌشأٞ ػثذ اٌشدّٓ 

اٌغٕح  ٩( اٌمأْٛ سلُ ٢أ٠ح ) ٣١ٟٛٔ فٟ وراتٗ ِارا دّش٠ح اٌّضٚج١ٓ، فصً اٌصات

٩١٠٤ OJ  ًاٌذشف  ٩١ٚاٌفص(f)  ُفصً ٩١٠٥اٌغٕح  ١إٌظاَ اٌذىِٛح سل ،

 اٌجّغ اٌذىُ اإلعالَ. (f)اٌذشف  ٩٩٦
 


