
-3-.     محاضرة رقم إجـــــــــــــــــــــــراءات الطـــــــــــــــــــــــالق  

إن الزواج في نظر االسالم ارتباط ديني و دنيوي بين رجل و امرأة لمدى الحياة.إال أنه قد يطرأ ما        

يفسد العالقة بين الزوجين لسبب من األسباب فتسوء العشرة بينهما فتنشأ حاالت من الكراهية و التباغض 

ية رغم ما يقال من أن أبغض و يستعصي الصلح بينهما.فيصبح الحل الوحيد هو إنهاء العالقة الزوج

 الحالل عند هللا الطالق.

لقد نص المشرع الجزائري على ثالثة حاالت لفك الرابطة الزوجية و هي:الطالق باإلرادة المشتركة    

للزوجين،الطالق باإلرادة المنفردة للزوج،و الطالق باإلرادة المنفردة للزوجة.و إن كل حالة من هذه 

اولة للصلح بين الزوجين قبل اصدار الحكم بفك الرابطة الزوجية و هو ما نص الحاالت ال تخلو من مح

 عليه قانون األسرة الجزائري.

إال أنه للوصول لفك الرابطة الزوجية بأي حالة من الحاالت الثالث السالفة الذكر البد من المرور  

ءات المدنية و اإلدارية و بإجراءات معينة نص عليها كل من قانون األسرة الجزائري،و قانون اإلجرا

 سنتطرق لكل هذه اإلجراءات اتباعا:

 أوال:إجراءات دعوى الطالق بالتراضي بين الزوجين)الطالق باإلرادة المشتركة للزوجين(.

الطالق بالتراضي بين الزوجين لكي تكون إجراءات صحيحة فإنها تتطلب منا أن نتناول  إن إجراءات   

الطالق و مضمونها و مرفقاتها،و دور القاضي في ذلك،و أن نتناول  عدة مسائل تتعلق بعريضة طلب

 الحديث بشأن موانع طلب مثل هذا الطالق و خصائص الفصل فيه و الحكم الصادر بشأنه كالتالي:

وسيلة طلب الحكم بالطالق بالتراضي.  -1  

بالتراضي بأنه إجراء يرمي من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الطالق  427بعد أن عّرفت المادة    

بعدها و نصت على أنه في حالة  428إلى حل الرابطة الزوجية بإرادة الزوجين المشتركة، جاءت المادة 

 الطالق بالتراضي يقدم طلب مشترك في شكل عريضة وحيدة موقعة من الزوجين تودع بأمانة الضبط.

لزوجين يوجب على الزوجين المتراضيين أن معنى ذلك أن طلب الطالق بالتراضي و باإلرادة المشتركة ل

يقوما بتحرير عريضة مشتركة واحدة تشتمل على اسم المحكمة و على اسم و لقب و توقيع و عنوان كل 

منهما.و إن كان أحدهما ال يحسن او ال يستطيع التوقيع يشار إلى ذلك في العريضة و يضع بصمته 

ن األسرة بالمحكمة المختصة ليقوم بتقييدها في سجل عليها.ثم يقدمانها إلى أمانة الضبط بقسم شؤو

الدعاوى و بإعطائها رقما تسلسليا و تاريخا حسب ورودها باإلضافة إلى بيان تاريخ الجلسة المحددة 

 للحضور للفصل في الطلب.

مضمون عريضة طلب الطالق بالتراضي و مرفقاتها. -2  

بناء على الرغبة المشتركة للزوجين و الموقعة لكي تكون العريضة المخصصة لطلب الحكم بالطالق    

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية أن  429منهما معا صحيحة و مقبولة يجب حسب نص المادة 

 تتضمن البيانات التالية:

 *بيان اسم الجهة القضائية المرفوعة أمامها الدعوى و المقدم إليها طلب الطالق بالتراضي.

عنوان و جنسية كل واحد من الزوجين و تاريخ و مكان والدته. *بيان اسم و لقب و  

 *بيان تاريخ و مكان زواجهما،و عدد األوالد القاصرين عند اإلقتضاء.

 *عرض موجز يتضمن شروط االتفاق الحاصل بينهما و المتعلق بتوابع الطالق إن وجدت.

ها و تقدم إلى أمين الضبط لتسجيلها و و عندما تستوفي عريضة طلب الطالق بالتراضي المتبادل كل بيانات

تحديد تاريخ الجلسة األولى لها يجب على طالبي الطالق أن يرفقا عريضتهما بوصل دفع رسم تسجيل 

الدعوى و باستمارة عائلية و بمستخرج عن عقد زواجهما.حيث يقوم أمين الضبط بعد ذلك بإخطار 

األسرة للنظر في طلبهما و إصدار حكم بذلك و  الزوجين حاال بتاريخ جلسة حضورهما أمام قاضي شؤون

 يسلم إليهما على الفور استدعاء لهذا الغرض.



فإذا قام القاضي بدوره اإليجابي كما ينبغي و تأكد من صحة العريضة و سالمة شروط رفع الدعوى و    

من المصادقة من تسديد رسم التسجيل فإنه يثبت و يؤكد إرادة الزوجين ثم يصدر حكما في الموضوع يتض

 على االتفاق النهائي للزوجين و يقضي بالطالق.

دور القاضي في إجراءات الطالق بالتراضي. -3  

إن قاضي شؤون األسرة ال يجوز له أن يقف موقف الحياد السلبي في دعاوى الطالق بصفة عامة و    

ن يراقب شروط قبول خاصة الطالق بالتراضي بل يجب أن يقوم بدور حيادي إيجابي،حيث يتعين عليه أ

أو عدم قبول عريضة طلب الطالق بالتراضي و أن يراقب مدى اشتمال أو عدم اشتمال العريضة على كل 

من قانون اإلجراءات  431البيانات المطلوب توفرها في هذه العريضة كما يتعين عليه حسب نص المادة 

حول أسباب طلب الطالق و إنهاء العالقة  المدنية و اإلدارية أن يستمع إلى الزوجين بانفراد ثم مجتمعين

الزوجية و شروط ذلك،و أن يتأكد من توفر رضاء كل منهما و عدم خضوع أي واحد منهما إلى أي ضغط 

أو تهديد مادي أو معنوي.كما يتعين عليه أن يحاول إجراء الصلح بينهما إذا كان ذلك ممكنا.و تبصيرهما 

أو على أوالدهما و أفراد أسرة كل واحد منهما. بالعواقب الوخيمة للطالق سواء عليهما  

أن ينظر مع الزوجين و مع ممثليهما  عند هذا الحد،بل عليه أيضا  شؤون األسرة و ال يقف دور قاضي   

في ما حصل بينهما مما يتعلق بشروط االتفاق على الطالق و له سلطة أن يلغيها أو يعدل فيها،خاصة إذا 

ع مصالح األوالد)كأن يتفقا على اسقاط النفقة عن األب بالرغم من اقتداره و كانت هذه الشروط تتعارض م

احتفاظ األم بحضانة  )كأن يتفقا على عدم عمل األم( أو تخالف النظام العام او أحكام الشريعة اإلسالمية.

 األوالد شريطة أن ال تعيد الزواج مرة أخرى(.

موانع طلب الطالق بالتراضي و اإلرادة المشتركة.   -4  

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية على أنه :ال يجوز تقديم طلب الطالق  432تنص المادة    

بالتراضي إذا كان أحد الزوجين تحت وضع التقديم أو ظهر اختالل في قدراته الذهنية تمنعه من التعبير 

هذا االختالل فإنه يجب إثبات ذلك بواسطة طبيب مختص. عن إرادته و إذا ظهر مثل  

نستخلص من هذا النص أن المشرع الجزائري قد قرر منع تقديم طلب الطالق بالتراضي و منع الحكم به 

في حالتين اثنتين هما حالة ما إذا كان أحد الزوجين تحت وضع التقديم،و حالة ما إذا كان قد ظهر على أحد 

قدراته الذهنية تمنعه من التعبير عن إرادته في الطالق.و كان قد ثبت ذلك من قبل  الزوجين اختالل في

 طبيب مختص.

فإذا رفعت الدعوى و قدم طلب الطالق باإلرادة المشتركة للزوجين إلى قاضي شؤون األسرة و ثبت أن    

عين على القاضي أن أحدهما واقع تحت وضع التقديم أو ثبت أن أحدهما مختل في قدراته الذهنية فإنه يت

يحكم بعدم قبول هذه الدعوى بسبب قيام أحد هذين المانعين. و يمكنهما أن يرفعا الدعوى من جديد إذا زال 

 السبب.

 

 

 

خصائص الحكم بالطالق الصادر بتراضي الزوجين.  -5  

يتميز الحكم الصادر بالطالق بالتراضي بعدد من الخصائص تتمثل في أنه مجرد اشهاد من المحكمة    

على رغبة الزوجين في الطالق و ال يوصف باإلبتدائية أو النهائية و ال يحق ألي أحد من الزوجين الطعن 

ر قابل للطعن فيه فيه إال عن طريق دعوى التزوير،مما يستوجب عدم قبول الطعن شكال.كما أنه حكم غي

باإلستئناف و أن أجل الطعن فيه بالنقض يسري ابتداء من تاريخ النطق بالحكم و ليس من تاريخ تبليغه.كما 

أن الطعن فيه بالنقض ال يوقف إجراءات تنفيذه و ذلك تطبيقا لما ورد النص عليه في المواد 

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. 435،434،433  



 

 

 

 

 


