الطالق التعسفي
مفهوم الطالق التعسفي:
ســمي الطــاق تعســفيًا ألن الــزوج صاحــب الصالحيــة فــي ايقــاع الطــاق قــد اســتخدم صالحيتــه علــى خــاف مقصــد الشــارع مــن
إيقــاع الطــاق وهــو إنهــاء الرابطــة الزوجيــة عنــد وجــود ســبب يبــرر إنهاءهــا ،فــا يجــوز اســتخدام الطــاق وســيلة إليــذاء الزوجــة.

أسباب الطالق التعسفي
وأما ما يؤدي بالزوج إلى التعسف في استعمال حق الطالق فهو:

•الجهل باألحكام الشرعية
حيــث إن كثيــرًا مــن النــاس ال يعرفــون األحــكام المتعلقــة بالطــاق ،مــن حيــث كونــه ســنياً أو بدعيًــا ،وال يعــرف الفــرق بيــن
الطــاق والظهــار واإليــاء والخلــع ،وحتــى هنــاك بعــض العبــارات التنــي يتلفــظ بهــا البعــض ال يفقــه معناهــا ،بــل ويــردد كثيــرًا
مــن الكلمــات وهــو ال يعــي مــا ســيؤول إليــه األمــر عنــد تلفظــه بهــا ،كالقــول عنــد كل صغيــرة وكبيــرة ،وهــو يتحــدث مــع زوجتــه
أومــع غيرها”علــيّ الطــاق مــن مرتــي ،وغيــره .فلــو علــم هــذا الشــخص ،أن امرأتــه ســتكون محرمــة عليــه لــو نطقهــا ،لمــا تجَــرَّأ
علــى ذلــك.

•ضعف الوازع الديني.
إن ضعــف الصلــة بــاهلل تعالــى ،وعــدم مراقبــة اهلل تعالــى فــي الســر والعلــن يــؤدي فــي اإلنســان إلــى غيــاب الــرادع الذاتــي والتوجيــه
الســليم لألحاســيس والتصرفــات .ولضعــف الــوازع الدينــي قــد يعمــد الرجــل إلــى تطليــق زوجتــه ألتفــه األســباب متناســيا ان تطليــق
الزوجــة لســبب غيــر شــرعي يعتبــر ظلمــا لهــا يــورد العــداء فــي الدنيــا بيــن األســر ،و اإلثــم العظيــم يــوم القيامــة.

سند المواد القانونية التي تعالج موضوع الطالق التعسفي:
مجلة األحكام العدلية
•المادة  79باالقرار المؤاخذة ،المرؤ مؤاخذ باقراره،
•المادة  1817المدعى عليه اقرار ،اذا اقر المدعى عليه الزمه القاضي باقراره واذا انكر طلب البينة من المدعي.

قانون األحوال الشخصية:
طالق التعسف على المطلقة
•المــادة  134إذا طلــق الــزوج زوجتــه تعســف ًا آأن طلقهــا لغيــر ســبب معقــول وطلبــت مــن القاضــي التعويــض حكــم لهــا علــى
مطلقهــا ،بالتعويــض الــذي يــراه مناســب ًا بشــرط أن ال يتجــاوز مقــدار نفقتهــا عــن ســنة ويدفــع هــذا التعويــض جملــة أو قســطاً،
حســب مقتضــى الحــال ويراعــى فــي ذلــك حالــة الــزوج يســراً وعســراً وال يؤثــر ذلــك علــى باقــي الحقــوق الزوجيــة ،األخــرى
للمطلقــة بمــا فيهــا نفقــة العــدة.

ديوان قاضي القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي

