
-4-المحاضرة رقم    ثانيا:إجراءات دعوى الطالق باإلرادة المنفردة للزوج.  

للجوء إلى القضاء بغرض طلب الحكم له بطالق هناك حاالت كثيرة و متنوعة يقوم من خاللها الزوج با   

زوجته ألي سبب من األسباب،كالنفور و الكراهية و سوء العشرة الزوجية و ما شابه ذلك.و بناء عليه فإنه 

 يتعين على الزوج من أجل الوصول إلى مبتغاه أن يقوم بما يلي:

تحرير عريضة مؤرخة و موقعة.-1  

الق يتعين عليه تحرير عريضة افتتاحية للدعوى على نسختين عندما يقرر الزوج رفع دعوى الط   

أصليتين وفقا لألوضاع و األشكال المقررة في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية لرفع الدعوى أمام قسم 

شؤون األسرة بالمحكمة،تكون مؤرخة و موقعة منه أو من ممثله و تشتمل بصفة خاصة على بيان اسم 

اسم و لقب و عنوان الزوجة المدعى عليها و على عرض موجز للوقائع و الطلبات و  المحكمة المختصة و

وسائل اإلثبات و إيداعها بعد ذلك بأمانة الضبط بالمحكمة المختصة،رفقة وصل تسديد الرسوم القضائية 

لتسجيل الدعوى و نسخة من عقد الزواج.)سبق و فصلنا بهذا الخصوص، ارجع لمحاضرة الخاصة 

القضائية(بالدعوى   

هذا إذا كان الزوج طالب الطالق راشدا و كامل األهلية لممارسة حق التقاضي أما إذ كان طالب الطالق    

ناقص األهلية أو واقعا تحت الوالية أو التقديم فإن عريضة طلب الطالق يجب أن تقدم باسمه و لكن 

كام المقررة للوالية أو القوامة.بواسطة وليه أو مقدمه القائم بشؤونه و ذلك وفقا لألوضاع و األح  

بخصوص الوثائق المرفقة للعريضة كانت في السابق تقدم ألمانة الضبط مع العريضة مالحظة:

 اإلفتتاحية،و لكن حاليا تقدم الوثائق في أول جلسة للدعوى.تقدم نسخة للقاضي و نسخة للخصم.

تبليغ العريضة إلى الزوجة )المدعى عليها(. -2  

عريضة دعوى الطالق لدى أمانة الضبط بالمحكمة مصحوبة بوصل تسديد رسم تسجيل بعد ايداع    

الدعوى يجب على الزوج المدعي طالب الطالق أن يقوم بإجراء آخر هو إجراء تبليغ الزوجة المطلوب 

طالقها و انهاء العالقة الزوجية معها نسخة من عريضة رفع الدعوى تبليغا رسميا بواسطة المحضر 

على أن يكون هذا التبليغ قبل عشرين يوما على األقل من تاريخ الجلسة األولى المحددة للفصل القضائي 

في دعوى طلب الطالق و ذلك حتى تتمكن الزوجة المطلوب طالقها من إعداد نفسها و تحضير دفوعها و 

 لكي ال تفاجأ بدعوى طالقها.

تبليغ العريضة إلى النيابة العامة. -3  

أصبحت النيابة  2005مكرر من قانون األسرة المعدل في سنة  3أنه بموجب المادة  و أن أشرناسبق    

العامة طرفا أصليا في كل قضايا شؤون األسرة،لذا فباإلضافة إلى وجوب تبليغ نسخة من عريضة دعوى 

الطالق إلى الزوجة المطلوب طالقها خالل المهلة المحددة فإنه يجب على الزوج طالب الطالق أن يقوم 

بتبليغ نسخة ثانية من عريضة افتتاح دعوى الطالق إلى النيابة العامة الموجودة على مستوى المحكمة 

 المختصة.و ذلك إما بواسطة المحضر القضائي أو بواسطة أمين الضبط.

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية على أنه يجب على المدعي في  438ذلك ما نصت عليه المادة 

أن يبلغ رسميا المدعى عليها و النيابة العامة نسخة من العريضة المشار إليها في المادة  دعوى الطالق

أعاله.و يجوز له أيضا تبليغ النيابة العامة عن طريق أمانة الضبط. 436  

عدم تسبيب طالق الزوج. -4  

لرغبته وإلرادته إنه من المتفق عليه شرعا و قانونا أن طلب دعوى الطالق المقدم من الزوج تبعا    

المنفردة ال يتطلب إلزامه بتقديم أي تبرير و ال اية أسباب و ال يتعين على القاضي أن يسأله عن أسباب 

 طلبه الطالق.



جاء فيه أنه  223019تحت رقم  15/6/1999وفي هذا المعنى صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ    

المنفردة فإن النعي على القرار المطعون بالقصور في متى كان من حق الزوج إيقاع الطالق باإلرادة 

التسبيب في غير محله.ألن للزوج الحق في تحمل مسؤولية الطالق دون أن يفصح للقاضي عن األسباب 

التي دفعته إلى طلب الحكم بالطالق.و عليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بالطالق بإرادة الزوج المنفردة 

حيح القانون.دون تبرير فإنهم طبقوا ص  

 

 

 

 

 

 


