التفريق
هــو حــل الرابطــة الزوجيــة بيــن الزوجيــن عــن طريــق القضــاء والتــي حــددت بموجــب القانــون األســباب
ـة للطــاق ،وللتفريــق أشــكا ً
الموجبــة لهــا ،والتــي يمكــن للمــرأة أن تلجــأ للقضــاء مســتندة عليهــا طالبـ ً
ال
مختلفــة وهــي:

1.1النزاع والشقاق

وتكمــن فــي وجــود مشــاكل مســتعصية بيــن الزوجيــن يســتحيل معهــا اســتمرار الحيــاة الزوجيــة ،حيــث
يحــق للمــرأة طلــب الطــاق بســبب الضــرر الواقــع عليهــا كالضــرب وإســاءة المعاملــة ســواء لفظيــة أو
ماديــة أو نفســيه ،وال يشــترط إثبــات الضــرر باألدلــة ،بــل يكفــي شــهرة النــزاع والشــقاق ،مــن خــال
حكميــن يتــم انتخابهــم مــن قبــل المحكمــة ليشــهدوا بثبــوت المشــاكل بيــن الزوجيــن ،ويتــم تحديد نســبة
االســاءة ضــد الزوجــة والتــي بنــاء عليهــا تترتــب لهــا الحقــوق المثبتــة فــي عقــد الــزواج وذلــك حســب نســبة
االســاءة.
مثــال :إذا توصــل الحكميــن الــى أن نســبة االســاءة ضــد الزوجــة وصلــت الــى  ،70%فتحصــل علــى قيمــة
 70%مــن الحقــوق المثبتــة فــي عقــد الــزواج كالمهــر والتوابــع.

2.2التطليق لعدم اإلنفاق

فــي حــال حصــول المــرأة علــى حكــم نفقة زوجــة والتوجــه لدائــرة التنفيذ للحصــول عليهــا ،وتعــذر التنفيذ
بعــد اســتنفاذ كافــة الطــرق القانونيــة لتحصيــل النفقــة المحكــوم بهــا ،فــإن المــرأة تســتطيع التوجــه إلــى
المحكمــة الشــرعية وطلــب الطــاق ،وذلــك مــن خــال دعــوى التطليــق لعــدم اإلنفــاق ،ويحــق للزوجــة
كافــة الحقــوق المثبتــة فــي عقــد الــزواج .

3.3التفريق للهجر والرضر /أو الغيبة والرضر

تســتطيع الزوجــة التوجــه للمحكمــة لطلــب الطــاق بســبب الضــرر الواقــع عليهــا بســبب هجــر او غيــاب
الــزوج ســنة كاملــة فأكثــر متواصلــة غيــر منقطعــة وبــدون ســبب شــرعي أو عــذر مقبــول وبــدون رضاهــا
أو موافقتهــا ،وتحصــل علــى كافــة حقوقهــا المثبتــة فــي عقــد الــزواج.

 4.4التفريق للسجن:

يحــق للزوجــة إذا ســجن زوجهــا وحكــم عليــه بالحبــس مــدة ثــاث ســنوات فأكثــر وقضــى منهــا ســنة علــى
األقــل بحيــث يكــون الحكــم بــات ونهائــي وقطعــي التوجــه للمحكمــة وطلــب الطــاق بســبب الضــرر الواقــع
عليهــا ،وتحصــل علــى كافــة حقوقهــا المثبتــة فــي عقــد الــزواج.

5.5التفريق لجنون الزوج:

فــي حــال جنــون الــزوج تســتطيع المــرأة اللجــوء إلــى القضــاء وطلــب الطــاق ،والمقصــود بالجنــون هــو
الجنــون المطبــق أي المــرض العقلــي الــذي يذهــب العقــل .أمــا المــرض النفســي فــا يعتبــر جنــون،
ويثبــت المــرض العقلــي بتقريــر الطبيــب المختــص ،وتؤجــل الدعــوى ســنة كاملــة للتأكــد مــن مــرض
الــزوج العقلــي فــإذا لــم يشــف خــال ســنة ،تطلقهــا المحكمــة بعــد التأكــد مــن عــدم الشــفاء بتقريــر
الطبيــب المختــص.

6.6التفريق للعيب أو ال ِع ّنة

يحــق للزوجــة طلــب الطــاق فــي حالــة وجــود عيــب خلقــي بالــزوج ،يمنعــه مــن الدخــول الشــرعي ،ولهــا
هــذا الحــق ســواء كانــت تعلــم بــه قبــل الــزواج او علمــت بــه بعــد الــزواج ،وتثبــت للزوجــة كامــل حقوقهــا
كمــا وردت فــي عقــد الــزواج.
ويحــق للزوجــة فــي حــال وجــود عيــب أو مــرض منفــر كالبــرص مثــا أو األمــراض الجلديــة وغيرهــا ال
يمكــن الشــفاء منهــا ،ويحــق لهــا طلــب الطــاق فــي حــال فقــط لــم تكــن علــى علــم بالعلــة والمــرض
وتحصــل الزوجــة علــى كافــة الحقــوق ،أمــا اذا كانــت تعلــم بالمــرض والعلــة قبــل الــزواج وطلبــت الطــاق
فــي هــذه الحالــة ال يحــق لهــا طلــب حقوقهــا فــي عقــد الــزواج.
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