إثبات الطالق
إثبات الطالق:
ممــا الشــك فيــه أن نســب حــاالت الطــاق فــي فلســطين قــد ارتفعــت بشــكل متزايــد وتشــمل هــذه النســب عنــد تحليلهــا وتفصيلهــا
قضايــا اثبــات الطــاق المنظــورة أمــام المحاكم الشــرعية الفلســطينية.
وإن التطــور التكنولوجــي الحاصــل أظهــر أشــكا ً
ال جديــدة للطــاق مثــل الصادرمــن الــزوج عــن طريــق الهاتــف واألجهــزة الذكيــة
 Smart Phonesأو مواقــع التواصــل اإلجتماعــي وااليميــل عبــر االنترنــت ســواء تــمّ ذلــك لفظـاً أو كتابـ ً
ـة أو إشــارة أو حتــى باســتخدام
تســجيالت صوتيــة أو مصــوّرة ،ولكــن هــذا الطــاق ال يمكــن تســجيله دون توجــه الــزوج إلــى المحكمــة الشــرعية المختصــة واإلقــرار
بــه أو إثارتــه مــن قبــل الزوجــة امــام القاضــي المختــص والــذي يقــوم بتحويلــه إلــى نيابــة االحــوال الشــخصية فــي المحكمــة
الشــرعية المختصــة للتحقيــق فيــه وأخــذ اإلجــراء الــازم ،او توجــه الزوجــة للنيابــة المذكــورة مباشــرة.
وفــي حــال إنــكار الــزوج للطــاق المدعــى بــه مــن قبــل الزوجــة أو إدعائــه حالــة العصبيــة الشــديدة أو الدهــش أو عــدم إدراكــه لمــا
يقــول أوأنــه لــم يقصــد الطــاق ،وألن قانــون األحــوال الشــخصية اشــترط تســجيل الطــاق لحفــظ األعــراض واألنســاب وللح ّلــة
والحرمــة تقــوم نيابــة االحــوال الشــخصية مــن خــال وكالئهــا وتفويــض مــن قبــل رئيــس النيابــة الــذي يتبــع لقاضــي القضــاة
إلقامــة ومباشــرة دعــوى باســم الحــق العــام الشــرعي ومتابعتهــا اثنــاء ســيرها بكافــة الدرجــات والمراحــل القضائيــة حتــى صــدور
حكــم نهائــي وبــات وقطعــي يفصــل فيمــا تــم إثارتــه مــن نــزاع بيــن الزوجيــن بخصــوص الطــاق المدعــى بــه.

واعتمد ما تقدم على المواد اآلتية التي قضت ،على النحو اآلتي:
قانون األحوال الشخصية

أهلية الزوج للطالق:
المادة  :83يكون الزوج أه ً
ال للطالق إذا كان مكلف ًا.
المادة  :84محل الطالق المرأة المعقود عليها بزواج صحيح .تعدد الطالق
المادة  :85يملك الزوج على زوجته ثالث طلقات متفرقات في ثالثة مجالس .يقع الطالق باللفظ والكتابة واإلشارة .
المادة  :86يقع الطالق باللفظ أو الكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.
المــادة  :95يقــع الطــاق باأللفــاظ الصريحــة ومــا اشــتهر اســتعماله فيــه عرفـًا دون الحاجــة إلــى نيــة ويقــع باأللفــاظ الكنائيــة وهــي
التــي تحتمــل معنــى الطــاق وغيــره بالنيــة.
المــادة  :101يجــب علــى الــزوج أن يســجل طالقــه أمــام القاضــي وإذا طلــق زوجتــه خــارج المحكمــة ولــم يســجله فعليــه أن يراجــع
المحكمــة الشــرعية لتســجيل الطــاق خــال خمســة عشــر يومـًا وكل مــن تخلــف عــن ذلــك يعاقــب بالعقوبــة المنصــوص عليهــا فــي
قانــون العقوبــات األردنــي وعلــى المحكمــة أن تقــوم بتبليــغ الطــاق الغيابــي للزوجــة خــال أســبوع مــن تســجيله.

مجلة األحكام العدلية:
مــادة  :1818اذا اثبــت المدعــي دعــواه بالبينــة حكــم الحاكــم ذلــك وان لــم يثبــت يبــق لــه حــق اليميــن فــان طلبــه كلــف الحاكــم
المدعــى عليــه اليميــن ،وان لــم يطلبــه المدعــى ال يكلفــه اليميــن.
مــادة  :1820اليميــن النكــول عــن اذا نــكل المدعــى عليــه عــن اليميــن حكــم القاضــي بنكولــه واذا اراد بعــد ذلــك أن يحلــف ،ال يلتفــت
إلــى قولــه.

ديوان قاضي القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي

