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 المقدمة 

وصحبه الطيبُت الطاهرين ,  اضتكد هلل رب العاظتُت , والصالة والسالم على سيد اظترسلُت سيدنا ػتكد , وعلى آله   
      -وعلى التايعُت وتايعيهم يإحسان اذل يوم الدين , وجعل شريعته صاضت  لكل زمان و مكان . ويعد :

پ     چ  سبحانه وتعاذل اضتكيم ي تقدير الةكاح , وهو اضتكيم الذي شرع الفراق واهلل يغٍت الةاس ياصتكع , وقال تعاذل    

ژ  , وكذلك يغٍت سبحانه الةاس يالفراق قال تعاذل ) 32سورة الةور من اآلي   چٿ  ٿ      ٺ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 .  131سورة الةساء من اآلي   چگ  گ  گ  ڳ      گڑ    ڑ  ک  ک   ک  ک

نستدل من ذلك الشريع  االسالمي  قد احتاطت ألمر الزواج واستكراره واحاطته ياألوامر والةواهي اليت تتضكن ؾتاح    
اضتياة الزوجي  , فامرت الزوجُت حبسن اظتعاشرة واوصيت الرجال يالةساء خَتا , وكذلك امرت الزوج  حبفظ زوجها ي ييته 

 كل ما يسيء اذل اضتياة الزوجي  او يؤدي اذل قطعها .   وماله واالوالد وهنت الشريع  االسالمي  عن

ورغم ذلك راعت ما قد يطرأ على اضتياة الزوجي  من امور اليت يستحيل استكرارها دون ان يلحق ضررا يأحد الزوجُت    
 , لذا اجازت التفريق القضائي يُت الزوجُت ألي سبب من االسباب اليت تضر ياألخر ,

ويتم تقسيم هذا البحث اذل ثالث مباحث نتةاول ي اظتبحث االول مفهوم التفريق القضائي حيث نتةاول ي اظتطلب    
االول تعريف التفريق لغ  واصطالحًا وفقهاء الشريع  , اما اظتطلب الثاين تةاول مشروعي  التفريق وحككه , اما اظتبحث 

ي مطلبُت يتةاول االول الشروط العام  لدعوى التفريق وي اظتطلب  الثاين تةاول شروط دعوى التفريق القضائي وتكون
الثاين موقف قانون االحوال الشخصي  مةه , وكذلك ي اظتبحث االخَت يكون ي مطلبُت يتةاول ي االول مفهوم اضتبس 

 وشروط اضتبس و يتةاول ي اظتطلب الثاين التفريق ضتبس الزوج و اطتادت  .  

 اهمية الموضوع

ياإلضاف  اذل ما ذكر ي اظتقدم  فأن امهي  اظتوضوع تربز ي ان التفريق القضائي يكون ييد السلط  القضائي  , ان يدل    
 هذا على شيء فإمنا يدل على عدم التسرع يالتفريق ويُت ذلك من خالل االجراءات االحتياطي  اليت تسبق التفريق . 

عا لكل مةهكا , حىت ال يقع االعتداء على اضتقوق من قبل الزوجُت على االخر ويعترب التفريق القضائي يُت الزوجُت راد  
او اطتداع او التدليس , ويكون التفريق لرفع الضرر وتغرًن اظتتسبب اذا رفع االمر اليه , و تبدو امهي  البحث ي ان التفريق 

حريتها اظتشروع  للعيش يكرام  ي ضل القضائي يضكن للزوج  من اضتصول على رتيع حقوقها الشرعي  , او يكفل عتا 
 اجملتكع اظتسلم . 
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ولبيان الشريع  االسالمي  من حفظ حقوق اظترآة واعطائها اضتق ي طلب التفريق ان اصاهبا الضرر حىت ولو كان عتا    
ة يُت الزوجُت او مال يكفي إلنفاقها , وكذلك ان التفريق القضائي يُت الزوجُت يعترب اضتل االخَت , اذا دل تتم اظتعاشر 

 ضتبسه او لغيبته ... لرفع الضرر الواقع على الزوج  . 

واضافتا اذل ما تقدم تككن االمهي  ي ان اضتبس ياعتباره من العقويات السالب  للحري  وهو يعترب عقوي  للجاين للردع عن 
ةاك اسباب كثَتة تدعوا الشخص اذل اضتبس االفعال اليت يقوم هبا اجتاه االخرين وحترمه من اضتقوق واظتزايا , وكذلك ان ه

 مةها عدم دفع الةفق  .   

 اسباب اختيار الموضوع

ان اسباب اختيار اظتوضوع يرجع اذل عدة اسباب ولعل ايرز هذه االسباب هي امهي  هذا اظتوضوع يالةسب  للزوجُت ,    
أ مةها او اهناؤها وتقرير اضتقوق , و لضرورة وحقوق كل مةهكا , من حيث استكرار اضتياة الزوجي  وفق الغرض الذي انش

معرف  ما كتب ي هذا اظتوضوع وعدم االكتفاء مبا كتب قدديا ي هذا اظتوضوع , واعداد دراس  فيكا استكد من احكام 
وفقه اجرائي , حيث فقه اظتوضوع ؽتتزج ي هذه الدراس  يفقه القضاء , الن التفريق هةا هو ؼترج من ؼترجات عدة 

 ات فقهي  فرعي  وقضائي  . عكلي

وكذلك  ضتاج  القوانُت الشرعي  للدراس  واظتراجع  يُت اضتُت واالخر , لسد ما يطرأ عليها من ثغرات او نقص , و     
إظهار مرون  الشريع  االسالمي  وذلك من خالل معاصتتها لكل ما يستجد من حوادث اليت تؤدي للةزاع يُت الزوجُت , 

 ضائي  مبا يالئم مقتضيات العصر قع على يعض االزواج جراء رتود يعض اظتواد القانوني  القولرفع الظلم الوا

وان اضاف  لذلك يكون سبب االختيار هو ان الشريع  االسالمي  اساسها رفع الظلم على الةاس وهي يذلك تكون رد    
وظتعرف  اراء الفقهاء ي اظتوضوع الواحد والرأي  على اطتصوم الذين يدعون ظلم االسالم للكرآة , ويطالبون مبةحها اضتري  ,

 الراجح الذي يالئم مقتضيات العصر لرفع اضترج عن الةاس . 

اضاف  ظتا تقدم فان السبب االخَت هو  ظتعرف  مدى عالق  القوانُت يبعضها البعض من خالل مدة العقوي  
 وامنا يقدر حتقيق العدال  .    واساسها حيث يدل القانون اصتةائي ليس االساس ي تةفيذ العقوي 

وقد دتت دراس  هذا اظتوضوع ي ثالث مباحث هي اوال مفهوم التفريق القضائي , وثانيا شروط دعوى التفريق    
 القضائي , وثالثا مدى جواز التفريق ضتبس الزوج . 

 

 المبحث االول 
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 مفهوم التفريق القضائي 

, فاظتوصوف هو التفريق , وصفته انه قضائي , واليد التعرف عن حقيق  التفريق القضائي عبارة عن صف  وموصوف    
مضكون هذا البحث واليت مرتكزها الفرق  يُت الزوجُت يواسط  القضاء , وللوصول اذل حقيق  اظتعٌت اظتراد نرى ضرورة ييان 

 تعريفه اوال مث نتطرق يعدها اذل ييان مدى مشروعيته ي ضوء اظتطلبُت اآلتيُت . 

 المطلب االول 

 تعريف التفريق القضائي 

, مصدر فرق , والفرق خالف اصتكع ومةه التفريق و االفًتاق , ومن علكاء اللغ  من جعل التفريق  اوال التعريف لغة   
 يالتشديد لاليدان , واالفًتاق يالتخفيف ي الكالم , يقال فرقُت يُت الكالميُت فافًتق , وفرقت يُت الرجلُت فتفرق . 

 ( . 1)وتفرق الرجالن , ذهب كل مةهكا ي طريق 

 ( . 2)ويقع التفريق ي عدة معاين متقاري  مةها 

 التجزئ  والقسك  , يقال , فرق االشياء أي قسكها ووزعها .  – 1

 التكيز يقال , فرق يُت االشياء أي ميز يعضها عن يعض .  – 2

 التبرد يقال تفرق الشيء أي تبرد وتالشى .  – 3

 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڤچ  التةزيل جاء قوله تعاذل على لسان سيدنا موسى عليه السالموي 
  (3 ) 

ويالحظ من مراجع  اظتعاجم اللغوي  ان اظتعٌت اللغوي للتفريق يراد يه الفصل يُت الشيئُت , وقد وردت شواهد ي القرآن 
 الكرًن ظتعٌت الفرق  حيث وردت الفرق  يُت الزوجُت اشتقاقها اللفظي ي ثالث مواضع هي : 

 ( . 4) چ   ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ قوله تعاذل عن السحرة  –اوال 

 ( . 1) چڇ  ڇ  ڎ  ڎ   ڌ   ڌ  ڈ  ڈ چ  قوله تعاذل –ثانيا 

                                                           

صفح   1993يَتوت ,سةه   –ػتكد ين مكرم اظتصري , لسان العرب , الطبع  الثالث  , موسوع  التاريخ العريب , دار احياء الًتاث العريب  - 1
243 . 
 .  284, دار الفكر , دمشق , صفح   1988يةظر سعدي ايو جيب , القاموس العريب الفقهي لف  واصطالحا , الطبع  الثاني  ,  - 2
 .  25ة اظتائدة , جزء من اآلي  , سور  - 3
 ( . 112اي  ) –سورة البقرة  - 4
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 چگ  گ  گ  ڳ      گژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کچ قوله تعاذل  –ثالثا 
(2 ) . 

 ثانيا : التفريق في اصطالح الفقهاء 

الفرق  والتفريق مها مصطلحان فقهيان , التسكي  العكلي  للطالق او التطليق او الفسخ العقد وقد اعتٌت الفقهاء    
يتعريف الطالق اكثر من تعريف الفرق  او الفسخ , ولذا سوف نتعرف على معٌت الفرق  اصطالحا من خالل نظرة 

 ق  . الفقهاء اذل معٌت الطالق الن الطالق هو احد نوعي الفر 

( 4), والشافعي  يرون اهنا حل لعقد الةكاح او تصرف للزوج يقطع الةكاح ( 3)فاضتةفي  يرون ان الفرق  رفع لقيد الةكاح    

 .  (6)او رفع قيد الةكاح  , (5), وعةد اظتالكي  صف  حككي  ترفع حلي  دتتع يزوجته 

, وقد استخدم الفقهاء كاين ؾتيم واين اعتام لفظ التفريق  (7)اما اضتةايل  فالفرق  عةدهم تعٍت حل قيد الةكاح او يعضه    
ويعد اللعان جعل ذلك مردفا للتطليق فقد جعال قول القاضي للزوجُت فرقت ييةككا عةد اياء الزوج حال اسالم زوجته 

  ق .من الطال

ال تجعل بالقرآن من قبل ال تعاذل ))وويأيت القضاء ي اللغ  الصةع و التقدير و اضتتم واالمر والقضاء واالهناء والبيان ق 
 . ( 8)(( ان يقضي اليك وحيه 

على طلب الزوج او الزوج  عةد حتقيق االسباب  ويالحظ ان التعريف االمثل هو جعل قيد الزواج يوقعه القاضي يةاءاً    
القانوني  ولو كان يدون رضاه , ويكون ذلك التعريف يتضكن الةصوص اليت خصها اظتشرع العراقي ي التفريق القضائي 

 ويكون اما يطلب من الزوجُت او من الزوج او من الزوج  اذا حتققت اسباهبا . 

                                                                                                                                                                                                 

 ( . 2اي  ) –سورة الطالق  - 1
 ( . 131اي  ) –سورة الةساء  - 2
 .  252شرح كةز الرقائق , يَتوت دار اظتعرف  , اصتزء الثالث , صفح   –زين العايدي ين ايراهيم ين ػتكد اضتةفي , البحر الرائق  - 3
,  1994الدين ػتكد ين ػتكد اطتطيب , االقةاع ي حل االلفاظ , دار الكتب العلكي  , يَتوت , الطبع  االوذل , اصتزء الثالث , مشس  - 4

 .  279صفح  
ه , الطبع  الثاني  , يَتوت دار  1398ػتكد ين ػتكد ين عبد الرزتن ين حسن )اضتطاب ( , مواهب اصتليل ي شرح ؼتتصر الشيخ خليل ,  - 5
 .    18لكر , اصتزء الرايع , صفح  ا
, الطبع  االوذل , دار الكتب , يَتوت , اصتزء الثالث ,  2112عبد الباقي ين يوسف ين ازتد الزرقاوي اظتصري , شرح الزرقاوي اظتوطأ ,  - 6

 .   216صفح  
, يَتوت , دار احياء الًتاث العريب , اصتزء الثامن ,  ايو اضتسن علي ين سليكان ين ازتد اظترداوي , االنصاف ي معرف  الراجح من اطتالف - 7

 .  429صفح  
 .  114جزء من اآلي   –سورة طه  - 8
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  -ن معةيُت :حيث ديكن الةظر اذل التفريق القضائي م

 اوال : هو العكلي  االجرائي  اظتوضوعي  يكامل عةاصرها واطرافها ايتدأ من رفع الدعوى وحىت صدور اضتكم الةهائي . 

 يج  للعكلي  القضائي  ثانيا : ان يكون التفريق ياعتباره هو الةت

 المطلب الثاني 

 مشروعية التفريق و حكمه 

ذكر مفهومه اليد من معرف  السةد الذي استةد عليه رغم انه يكون حيكم القانون ظتعرف  مدى مشروعي  التفريق يعد    
يةاءاً على احد االسباب اظتعقول  وان يكون مستةد اذل الشريع  االسالمي  وغَت ؼتالف اذل العادات الصحيح  من خالل 

ع مشروعي  التفريق مبٍت على احد تةاولةا ي هذا اظتطلب ي مدى مشروعي  وكذلك حكم الطالق ألنه ياعتباره ؽتتدا م
االسباب وعدم اللجوء اليه رغم حالله فانه يباح ي الضرورات لدفع اضترج عن الةاس وتكون اظتعاشرة صحيح  حسب 

 ارادة الشرع . 

مشروعي  التفريق اضتديث عن مشروعي  التفريق القضائي حديث عن مشروعي  الفرق  يُت الزوجُت استةاداً اذل سبب  وال :أ
من اسباب التفريق وهةاك تشايه يُت مشروعي  التفريق القضائي ويُت مشروعي  الطالق ي نوع واحد مةه اذ من غَت 

ء كان ماديا او معةويا خيص الزوج او الزوج  او الورل او اضتال  اظتككن ان نتصور ان يكون التفريق خاليا من السبب سوا
 الشرعي  العام  اظتقررة ي التشريع . 

ان القاضي عةدما تةصيبه للةظر ي خصومات الةاس , اعترب هذا تكليفًا له مبهك  اقام  العدل وازال  الظلم , واعطاء    
 .   ( 1)يةظر ي خصومتهكا  اضتق ألصحاهبا فكىت ترافع عةده خصكان وجب عليه ان

وحيقق ي ذلك وفق االصول عةد الفقهاء واهل العلم الن نصب القضاء امر واجب , الستةاده اذل القيام يواجب    
 . ( 2) شرعي وهو وسيل  من وسائل االمر ياظتعروف والةهي عن اظتةكر

 الةبوي  و اظتعقول .  ديكن استدالل مشروعي  التفريق القضائي ي القرآن الكرًن و السة    
 في القرآن الكريم  – 1

 چ  ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہچ قال تعاذل 
, وجه الدالل  ان من شأن العالق  يُت الزوجُت ان تقوم على ما  (3)

تعارف الةاس عليه من استقرار اضتقوق اليت قررها االسالم او قررهتا العادات اليت ال تةاي احكام الشريع  االسالمي  , فاذا 

                                                           

 .  373, صفح   4يةظر مغٍت احملتاج , اصتزء  - 1
 . 15 – 14, مطبع  العاين يغداد , الطبع  االوذل , صفح   1984زيدان عبد الكرًن , نظام القضاء ي الشريع  االسالمي  ,   - 2
  229سورة البقرة , جزء اآلي  , - 3
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رح الزوج امتثاال ألمر الشارع انتفى اهم اضتقوق هو االمساك ياظتعروف تعُت التسريح يإحسان طريق لرفع الضرر فاذا س
    . (1)فيها ونعكت واال فان القاضي ان يوقع الفرق  رفعا للضرر 

, وجه الدالل  ي هذه اآلي  اذن صريح  (2) چگ  گ  گ  ڳ      گژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کچ  قال تعاذل
يالفراق اذا تعذر الصلح , ويكون الفراق حيةها خَتًا للزوجُت من سوء اظتعاشرة , فاذا دل يتفرقا ياتفاقهكا , تدخل 

 . (3)القاضي ي رفع اطتصوم  , وحل التةازع ي التفريق ييةهكا 
 في السنة النبوية  – 2
روى اين ماج  من حديث اين عباس وعبادة ين الصامت , والبهيقي من حديث ايب سعيد الذري )رضي اهلل عةهم (    

 .  (4)ان رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( قال ال ضرر وال ضرار 
عام والضرر  وجه الدالل  اضتديث مبعةاه هنى الةيب االكرم عن الضرر وان كان االخبار أي ال يضر يعضكم يعضاً واضتديث

,  (5)الواقع من احد الزوجُت على االخر يعترب من رتل  الضرر اظتةهي عةه فيجب ازالته وفقاً للقاعدة الفقهي  الضرر يزال 
ومن غَت اظتعقول ان يأمر الشارع ياإليقاء على اضتياة الزوجي  والضرر قائم مع امر يإزالته , وال معٌت لذلك اال جواز 

 .  (6)سبايه التفريق اذا توفرت ا
 

 

 

 

 

 المعقول  – 3

                                                           

 .  262, الطبع  االوذل  دار الكتب العلكي   , يَتوت ,  1988ايو يكر ػتكد ين عبداهلل اظتعروف ياين العريب , احكام القرآن ,  - 1
 .  131سورة الةساء , جزء اآلي  ,  - 2
 .  262, الطبع  االوذل , دار الكتب العلكي  , يَتوت ,  1988ايو عبداهلل ػتكد ين ازتد القرطيب , اصتامع ألحكام القرآن ,  - 3
 االمام ايو عبد اهلل ػتكد ين يزيد القزويٍت , سةن اين ماج  , شرح اين ماج  , دار احياء الًتاث العريب , يَتوت . - 4
 .  38ن السيوطي , االشياء والةظائر , انظر االمام جالل الدي - 5
 .  192انظر اظتوسوع  الكوني  , الزواج والطالق ي الفقه االسالمي ,  - 6
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ان اشتى غايات الةكاح ان اجد كل من الزوجُت ي صاحبه سكةاً لروحه وجسده , االمر الذي يًتتب عليه يةاء اجملتكع    
, وحفظ الةوع البشري , قال تعاذل ))ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكةوا اليها وجعل ييةكم مودة ورزت  

 ))(1) . 

لكن اضتياة الزوجي  ال ختلوا من اظتشاكل واظتتاعب يعض االحيان فيبدأ ياإلرشاد والةصيح  مت الصالح ييةهكا قدر    
اظتستطاع على ان ال يضر احدمها ياألخر , اما اذا حدث نفاذ صرب احد الزوجُت حبيث ال تستطيع اظتعاشرة واصبحت ال 

يأمر يالبقاء على هذه العالق  , يل يفضل ي ذلك مبا فيه للصلح العام وذلك  حتقق اظتقاصد اظترجوة مةها فان الشارع ال
ياألذن يالفراق اذ يتخذ طريق للكصاضت  وليستأنف كل من الزوجُت حياته يروايط زوجي  جديدة تةاسبه وحتقق مقاصد 

 . (3) ))وان يفًتقا يغِن اهلل كاًل من سعته (( , لقوله تعاذل (2)الشارع من الةكاح 

 مذاهب الفقهاء  – 4

من خالل مشروعي  التفريق فان اراء الفقهاء كانت عتا رايها ي ذلك وهةالك حاالت عديدة مةها اختالف الفقهاء ي    
حق الزوج  وطلب التفريق ييةها ويُت زوجها اذ غاب عةها مدة وتضررت يغيبته وخشياً على نفسها من الفتة  ي مذهبُت 

 مها : 

اضتةفي  والشافعي  والضاهري  وقالوا ليس للزوج  اضتق ي طلب التفريق يسبب غيب  الزوج عةها ومهكا :  المذهب االول
طال هذا الغياب ومهكا كان سببه ومهكا كان الضرر ورايهم ي سبب ذلك عدم وجود دليل شرعي ي ذلك , يسكح 

 يالتفريق ي هذه اضتال  . 

ايل  اذل جواز التفريق للغيب  اذا طالت وتضررت هبا الزوج  ولو ترك عتا ماال : ذهب كل من اظتالكي  واضتة المذهب الثاني
مةه اثةاء الغياب , اال انه اظتالكي  واضتةايل  اختلفا ي نوع الغيب  ومدهتا ي التفريق وي نوع الفرق  لذلك اشًتط اظتالكي  

  -لصالح غيب  الزوج ان تكون مسببا للتفريق وفق الشروط االتي  :

 ان تكون مدة غيب  الزوج سة  فاكثر وال فرق ان تكون يعذر او دون عذر .  – 1

 ان ختشى الزوج  الزىن على نفسها وتصرف ي خشيتها اذا طالت مدة سة  فاكثر .  – 2

                                                           

 .  21سورة الروم , جزء اآلي   - 1
 .  17انظر االمام ػتكد ايا زهرة , شرح االحوال الشخصي  ,  - 2
 .  131سورة الةساء , جزء اآلي   - 3
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عليه الكتاي  اذل الزوج الغائب ان علم مكانه وامكن الوصول اليه يان حيضر او يقيم زوجته اليه او يطلق , واال طلق  – 3
القاضي , اما اذا كان مكانه غتهول فان القاضي يفرق ي اضتال  عةد طلب الزوج  ويكون طالق يائةاً ما عدا فرق  يسبب 

 االيالء وعدم االنفاق . 

 اما اضتةفي  فاهنم جعلوا الغيب  سببا لتفريق ففرقوا يُت حالتُت اذا كانت يدون عذر , اما اذا كانت يعذر فأهنا ال حيق عتا   
 طلب التفريق وحدوث الغيب  عةدهم سة  فاكثر .  

 اما رتهور الفقهاء غَت اظتالكي  دل اجيزوا التفريق ضتبس الزوج ويرون لعدم وجود دليل شرعي على ذلك .    

اما اظتالكي  فأجازوا للزوج  طلب التفريق يسبب حبس الزوج اذا كانت مدة اضتبس سة  فاكثر وتكون الفرق  طالقاً    
 يائةاً . 

والرأي الراجح هو ما ذهب اليه اضتةايل  الن رأيهم يراعي موقف كل من الزوج و الزوج  وارادهتكا , ياشًتاط اجراءات    
كتاب يرسله يطلب الرجوع او نقلها اليه فان دل يفعل ومن دون عذر مشروع فكعةاه ان يقوم هبا القاضي مثل انذاره ي

 .  (1)يرضى يكل ما يًتتب على تصرفه يشأن عالقته الزوجي  

 (2)وقال اصتعفري  واضتةفي  اذل انه ال حيق للزوج  طلب التفريق عتذا السبب اذا اضيفت الفتة  ودل تستطيع الزوج  الصرب    
 . 

ا اذا كان اضتكم غيايب فيتم ارجاء رفع الدعوى ضتُت ان يصبح وجاهيًا وحكم غيايب ياإلعدام على الزوج ال يصبح ام   
 وجاهياً اال يعد القبض عليه . 

وكذلك ذهب اين تيكي  ي فتواه اذل القول ي امرأة االسَت و احملبوس وؿتومها ؽتن تعذر انتفاع اظترأة يه اذا طلبت الفرق      
 ل ي امرأة اظتفقود ياألرتاع ... .      كالقو 

وقال و اصتواب ي امرأة اظتفقود مذهب الصحايب عكر ين اضتطاب وغَته من الصحاي  وهو ان تًتيص اريع سةوات مث    
تعتد للوفاة واجوز ان تتزوج يعد ذلك , فكبٌت التفريق هو تضرر الزوج  يعد زوجها او غيبته عةها وان دفع الضرر يكون 

 ككيةها من طلب التفريق . يت

 .   (3)وهذا اظتعٌت متحقق ي زوج  االسَت و احملبوس ككا هو متحقق ي زوج  اظتفقود والغائب     

                                                           

 .  311انظر , د. ػتكد خضَت قادر , دور االرادة ي احكام الزواج  والطالق و الوصي  ,  - 1
 .  232انظر , السيد ػتسن اضتكيم , مةهاج الصاضتُت ,  - 2
 .  481انظر , اظتستشار ازتد نصر اصتةدي , موسوع  االحوال الشخصي  زواج طالق تفريق يُت الزوجُت ,  - 3
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ان اظتدرك الشرعي ي مشروعي  التفريق القضائي عةد االمامي  هو اضتديث الشريف اظتروي عن االمام الباقر )عليه    
 عليه وآله وسلم ( انه قال ) من كانت عةده امرأة فلم يكسها ما يواري عورهتا السالم(, عن اييه, عن جده )صلى اهلل

 ويطعكها ما يقيم صلبها كان حق على االمام ان يقرق ييةهكا (. 

ياإلضاف  اذل رتهور الفقهاء استدلوا يالقاعدة العام  ألفعال اظتكلفُت عةد عدم وجود الدليل التفصيلي من هذه    
ال ضرر وال ضرار ( اظتةصوص عليها ي اضتديث الصادر عن الةيب ػتكد )صلى اهلل عليه وسلم( مع القواعد قاعدة ) 

 .  (1)السَتة اظتكتدة اذل عصر اظتعصوم عليه السالم واليت يستفاد مةها التفريق ي مواد غَت مةصوص عليها 

الستةاد اذل احد اظتذاهب ياالستةاد اذل ان مشروعي  التفريق القضائي ي قانون االحوال الشخصي  العراقي كان يا   
 . (2)))مذهب االمام مالك ين زتبل رضي اهلل عةه (( 

ونالحظ ؽتا سبق ان الشريع  االسالمي  ي كاف  مذاهبها امنا هي كانت ي مةاه  حبثها ليس للتفرق  يُت اظتذاهب وامنا     
 القرآن والسة  الةبوي  .  كان هدفها رفع الضيق واضترج يُت الةاس ويكون ياالستةاد اذل

ويذلك يكون قد استةد القانون اذل اضتكم يالتفريق القضائي ياالستةاد اذل اراء الفقهاء اليت استةدت اذل القرآن الكرًن    
والسة  الةبوي  , وكذلك فلو ان الةاس ساروا على سةن الشرع ودل يعتدوا حدود اهلل وراعوا ان الطالق ايغض اضتالل عةده 

ه وتعاذل واللجوء اليه عةد الضرورات اذا حتققت اسباهبا الن االصيل فيه اضتضر واياحته يالرغم من ذلك اياحه اهلل سبحان
 عةد الضرورات والواجب ان نقدر الضرورة يقدرها . 

 حكم الطالق 

الطالق ي الشريع  يصدر من الزوج يإرادته , وتوجد هةاك عدة احكام تدل عليه اما قبل ذلك )أي قبل هذه    
لف الفقهاء ي حكم الطالق يُت االياح  واضتظر و اضتظر والكراهي  وقد استدل هؤالء ياالحاديث االحكام( فقد اخت

اليت وردة عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( يالةهي عن الطالق , وكذلك القرآن الكرًن نفر من الطالق واعترب 
انواعًا اخرى تفادي للظلم الذي رمبا يقع عليه , االمتةاع عةه من نوع التقوى والرب , ياإلضاف  اذل ذلك شرع االسالم 

 وسيتم تفصيل ذلك على الةحو االيت : 

 فقد اختلف الفقهاء ي حكم الطالق قبل ان تعًتيه االحكام اطتكس  وهي كااليت 

 الوجوب , كطالق اظتورل وطالق اضتككُت ي الشقاق وطالق اظتظاهر .  – 1

                                                           

 .  114ادي حسُت الكرعاوي , التفريق القضائي دراس  مقارن  , جامع  الكوف  /كلي  الفقه , غتل  الكوف  , العدد الرايع , يةظر , ا.م.د ه - 1
 يةظر , الدكتور ازتد الكبيسي , االحوال الشخصي  .  - 2
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عوا اليه , الن اظتطلق يقر يةفسه وزوجته وفيه انعدام للكصلح  اضتاصل  من الكراهي  , كطالق من غَت حاج  تد – 2
 غَت اضتاج  اليه . 

 االياح  , ويكون عةد اضتاج  اليه لسوء خلق اظترأة وسوء عشرهتا والتضرر مةها .  – 3

 الةدب , وهو عةد تفريط اظترأة ي حقوق اهلل , او ان تكون له امرأة غَت عفيف  .  – 4

ظر , وهو الطالق ي اضتيض او ي الطهر الذي ياشرها الزوج فيه ويسكى )الطالق البدعي( , فذهب يعضهم اضت – 5
)دار الكتاب و السة  و ارتاع االم  على ان الطالق مباح غَت ػتظور ,  (1)اذل ان االصل فيه االياح  ككا ي القرطيب 

 ق ان االصل ي الطالق اضتظر , وال يباح اال للحاج  . قال اين مةذر : وليس ي اظتةع مةه خرب ثايت ( وذهب فري

)االصل هو اضتظر والكراهي  , اال انه  (3))واال صح حظره اال ضتاج ( , وقال الكاساين  (2)قال الككال ين اعتكام    
الطالق ,  رخص للتأديب( , وقد استدل هؤالء ياالحاديث اليت وردت عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( يالةهي عن 

 .    (4)كقوله ان ايغض اضتالل عةد اهلل الطالق 

وكذلك ان الشارع قد حرص على وضع الصعويات امام اظتطلق وذلك لتأين ي هدم اضتياة الزوجي  اليت قدسها اهلل اال    
 ضتاج  تدعوا اليها الضرورة . 

ې  ې           چ وله وقد نفر القرآن الكرًن من الطالق يقفاعترب القرآن الكرًن االمتةاع عن الطالق من نوع الرب و التقوى , 

( , واصر سبحانه وتعاذل ياإلصالح يُت الزوجُت اذا  19)سورة الةساء/ چ     ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ىې   
  .  (5)ظهرت يوادر الشقاق ييةهكا 

ويستدل على ما تقدم يان االصل ي الطالق اضتظر , وال يباح الطالق ضتاج  تدعوا اليه ؽتا يتعذر معها اظتعيش     
الزوجي  اظتشًتك  , واياح  الطالق امر ناشئ عن واقعي  االسالم , واذا كان اجملتكع االسالمي يعاين من سوء استعكال 

لفكر يطالبون يالعودة اذل نظام الطالق الذي اراده االسالم ككا جاء ي الرجل ضتقه وتعسفه فيه , فان اظتصلحُت وقادة ا
القرآن الكرًن والسة  الةبوي  الصحيح  وعلى هدي الروح السامي  للتشريع االسالمي هو ان يكون الطالق ػتظور اصاًل 

اياح الطالق امنا يبيح امراً كريها ويباح عةد اضتاج  واياحته مقيدة يقيود تكفل حتقيق الصاحل العام , ككا ان االسالم حُت 
                                                           

 –, اصتزء الثالث  1988الكتب العلكي  , يَتوت ,يةظر : ايو عبداهلل ػتكد ين ازتد القرطيب , اصتامع ألحكام القرآن , الطبع  االوذل , دار  - 1
 .  126صفح  

 .  22يةظر فتح القدير , اصتزء الثالث ,  - 2
دار الكتب العريب , يَتوت  ,ترتيب الشرائع , الطبع  الثاني  يةظر : االمام ايو يكر عالء الدين مسعود  ين ازتد الكاساين , يدائع الضائع ي  - 3
  . 95صفح   3ج  1982,
 .  318يةظر : االمام ايو عبداهلل ػتكد ين يزيد القزيوين , سةن اين ماج  , دار احياء الًتاث العريب يَتوت , اصتزء االول , صفح   - 4
 .  184 – 183يةظر كتاب االحوال الشخصي  , د. ازتد الكبيسي ,  - 5
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لضرورة قاهرة اقتضت ذلك كي ال يكون الزواج اشد كراه  ويشاع  , وكذلك اختذ االسالم يعض الةظم لتحديد حقوق 
الزوجُت وحث كل مةهم على احًتام االخر و التضحي  من اجله وروي ي ذلك ان رجال جاء اذل عكر ين اطتطاب 

قال له ال تفعل فقال لكٍت ال احبها فقال عكر )وحيك ادل تنب البيوت على اضتب ؟ فاين يستشَته ي طالق امرأته ف
 .  (1)الرعاي  والًتحم ؟ (, واخَتا اراد االسالم ان حيول يُت الزوج ويُت الطالق ياألعباء اظتالي  واالجتكاعي  الثقيل  

دا اذل القرآن الكرًن و السة  الةبوي  الصحيح  , وقد ويذلك نرى ؽتا تقدم ان الشريع  االسالمي  اياح  الطالق استةا   
صدرت نصوصه ودل يباح اال للضرورات وامر سبحانه وتعاذل يُت الزوجُت ان ظهرت يوادر الشقاق ويكون يذلك اجملتكع 

يالغاً فال  االسالمي اجعله ضرورة الزم  لالستقرار العائلي , واشًتط ان يكون الطالق من الزوج او نائبه وان يكون عاقال
 .  يقع طالق الصيب و اجملةون

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 المبحث الثاني

                                                           

 . 189 – 185يةظر , الدكتور ازتد الكبيسي , االحوال الشخصي  ي الفقه والقانون ,  - 1
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 شروط دعوى التفريق القضائي

دعوى التفريق القضائي ) يعدها من الدعاوي الشرعي  ( فأهنا ال ختتلف عن الدعاوي اظتدني  من حيث شروطها    
العالقات االجتكاعي  اظتتكثل  يالعالق  الزوجي  وظتا عتا وأحكامها , أال ان هذه الدعوى عتا خصوصي  معية  إذ تتةاول أدق 

 من أثر اجتكاعي مهم سواء يُت األقارب واألوالد لكوهنا اليت كرمها سبحانه وتعاذل .

اليد من توافر شروط معية  يدوهنا ال ديكن قبول الدعوى ديكن ان يطلق عليها الشروط العام   (1)إلقام  كل دعوى 
القانون توافر شروط إضافي   للشروط العام  واال فأن الدعوى ترد ومةها دعوى للتفريق القضائي  وهةالك دعاوي يتطلب

وظتعرف  هذه الشروط نقسم هذا اظتبحث اذل مطلبُت األول تبيان الشروط العام  للدعوى القضائي  ييةكا خيتص اظتبحث 
 -ال الشخصي  العراقي وعلى الةحو األيت : الثاين يالسكات اطتاص  لدعوى التفريق القضائي مبوجب قانون األحو 

 المطلب األول

 الشروط العامة لدعوى التفريق القضائي

(  6,  5,  4,  3هةالك ثالث  شروط إلقام  كل دعوى مث معاصتتها وتبياهنا من قبل قانون اظترافعات إذ نصت اظتواد )    
لتبيُت هذه الشروط وعلى احملكك  التأكد من توفر هذه الشروط قبل اطتوض والدخول مبوضوع الدعوى وي حال  ختلف 

 -أحد شروطها على احملكك  رد الدعوى وهي األيت : 

اذل )) يشًتط ان يكون كل من  1969لسة   83/ نصت اظتادة الثالث  من قانون اظترافعات اظتدني  رقم  أواًل األهلية
طري الدعوى متكتعاً ياألهلي  الالزم  الستعكال اضتقوق اليت تتعلق يالدعوى , و إال وجب ان يةوب عةه من يقوم مقامه 

 (2) قانوناً ي استعكال هذه اضتقوق ( .

 

 واألهلية المطلوبة هنا هي أهلية األداء .

/  3( من القانون اظتدين واالستثةاء من هذا السن أعتربت م )116وسن الرشد ذتان عشر سة  كامل  حسب اظتادة )   
 ( من قانون رعاي  القاصرين من أككل اطتامس  عشر من عكره وتزوج يإذن احملكك  كامل األهلي  .1

                                                           

   .1969لسة   83( قانون اظترافعات اظتدني  رقم  2الدعوى / طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء ) م /  -  1
 . 5, صفح   2116قها العكلي   , الطبع  الثاني  , يغداد , اظترشد اذل اقام  الدعوى الشرعي  وتطبي ,امي رتع  سعدون الرييعي كتاب احمل  -  2
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تأكد من أهلي  اطتصوم حىت لو دل يرد دفع يعدم صحتها )) اجوز للخصم ايراد هذا الدفع ي واجب على احملكك  ال   
رتيع مراحل الدعوى ألن ختلف شرط األهلي   ي احد اطتصوم من شأنه ان يبطل اضتكم الصادر ي الدعوى ويكون 

 . (1)َت (( حضور الوكيل عةه ي الدعوى ياطاًل إذ أن فاقد األهلي  ال ديلك حق التوكيل الغ

ان اطتصوم  هي حيث نصت عليها يعض اظتواد ي قانون اظترافعات اظتدني  )) يشًتط ان يكون اظتدعي  الخصومة : – 2
عليه خصكًا ويًتتب على إقراره حكم يتقدير صدور اقرار مةه , وان يكون ػتكومًا او ملزمًا يشيء على تقدير ثبوت 

لقاصر واحملجوز والغائب وخصوم  اظتتورل يالةسب  الدعوى , ومع ذلك تصح خصوم  الورل والوصي والقيم يالةسب  ككال ا
 . (2) ظتال الوقف , وخصوم  من اعتربه القانون خصكاً حىت ي االحوال اليت يةفذ فيها اقراره ((

واطتصوم  ي الدعوى تكون  على الطرفُت اظتدعي واظتعدي وان اظتادة الرايع  قد قصرهتا على اظتدعي عليه , وان اظتدعي    
 يكون خصكاً للكدعي عليه حىت يكون طرفُت ي الدعوى ,اجب ان 

 .( 3))) الن اظتدعي هو صاحب اضتق اظتدعي يه وهذه الصف  مطلوي  حىت تقبل دعواه اي خصومته ي الدعوى (( 

واطتصوم  ي دعوى التفريق القضائي القائك  على الضرر الذي يصب احدمها اظتدعي او اظتدعي عليه مع حال  يتعذر    
عها استكرار اضتياة الزوجي  يُت الطرفُت وان تسعى احملكك  للتأكد من حصوله والسعي من معرف  مسببه ألنه يعترب احملور م

اصتوهري لدعوى التفريق القضائي , واجب ان تكون اطتصوم  ما يُت الزوجُت وعلى احملكك  التحقق من قيام الزوجي  يُت 
 . (4) رفُت قبل اطتوض ي موضوع الدعوىالط

/ ويقصد ياظتصلح  الفائدة العكلي  اليت تعود على اظتدعي غذا حكم له يطلباً الواردة ي الدعوى فأن دل  المصلحة – 3
 . (5)تكن هةالك فائدة يقرها القانون للكدعي ي دعواه فال تقبل ( 

كان الزوج أم الزوج  من اذى   وي دعوى التفريق القضائي فأن اظتصلح  اليد ان تكون موجودة هي زتاي  اظتدعي سواء   
 اظتدعي عليه ورفع عةه االسباب اليت جتعل اضتياة الزوجي  مستحيل  وتكون من خالل التفريق القضائي .

                                                           

 .48, صفح   1994, اصتزء األول , يغداد  1969لسة   83عبد الرزتن العالم شرح قانون اظترافعات اظتدني  رقم  -  1
 . 1969لسة   83من قانون اظترافعات اظتدني  رقم   5 – 4م /  -  2
 .12ص  , 1994 ,يغداد  ,اصتزء األول  , 1969لسة   83افعات اظتدني  رقم قانون اظتر شرح , القاضي مدحت احملكود  -  3
)  151صفح  ,  2116 ,اظتكتب  القانوني  يغداد  ,الطبع  الثاني   ,قام  الدعوى وتطبيقاهتا العكلي  احملامي رتع  سعدون الرييعي اظترشد اذل ا -  4

 . يةظر نفس اعتامش (
 . 89در السايق صفح  عبد الرزتن اظتص -  5
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اظتعدل على ال يشًتط ي الدعوى ان  1969لسة   83و أشارت اظتادة السادس  من قانون اظترافعات اظتدني  رقم    
ل  ؽتكة  ومع ذلك فاظتصلح  احملتكل  تكفي ان كان هةالك ما يدعو اذل التخوف يكون اظتدعي يه مصلح  معلوم  وحا

من إضتاق الضرر يذوي الشأن واجوز كذلك االدعاء حبق مؤجل على ان يراعي األجل عةد اضتكم يه وي هذه اضتال  
 (1)يتحكل اظتدعي مصاريف الدعوى ( 

الجراءات الشكلي  للدعوى نص عليها القانون ومةها اجب وهةالك شروط اخرى ال تتعلق مبوضوع الدعوى ولكن يا   
 ان حتيل عريض  الدعوى لدفع الرسم القانوين وان عدم حتقق هذا الشرط يؤدي اذل يطالن اجراءات اليت قامت احملكك  .

 (2))) أن الدعوى تعترب قائك  من تاريخ دفع الرسم القانوين عةها (( 

رشته  يغ اظتدعي عليه وعلى احملكك  التأكد من حص  التباليغ على ضوء ماويضاف اذل ذلك شرط آخر وجوب تبل   
اهتا ءي موضوع الدعوى واال كانت اجرا ويكون قبل ان تدخل احملكك  1969لسة   83قانون اظترافعات اظتدني  رقم 

 ياطل  .

دي عليه واظتهدد ياالعتداء عليه . ويعرف الدكتور الشرقاوي اظتصلح  يأهنا )) اضتاج  اذل زتاي  القانون للحق اظتعت   
 .  (3)واظتةفع  اليت حيصل عليها اظتدعي يتحقيق اضتكاي  (( 

 

 المطلب الثاني

 موقف قانون االحوال الشخصية العراقي

لسة   188خصي  رقم للكعرف  هبذا اظتوضوع لقد يُت اظتشرع العراقي التفريق القضائي ي قانون االحوال الش
( من القانون وسةبُت ما ذكر ي هذه اظتواد من تفاصيل حول  43,  42,  41,  41اظتواد التالي  ) اظتعدل ف 1959

هذا اظتوضوع وليس التفريق لعدم االنفاق او االضرار او عدم حسن اظتعاشرة ... اخل . وامنا هةالك حاالت للزوج  ي 

                                                           

 .122صفح  ,  2111 , الطبع  الثالث  ,اظتكتب  القانوني  يغداد  ,دني  اظترافعات اظت ,الدكتور آدم الةداوي  -  1
 .1981لسة   114( من قانون الرسوم العدلي  وتعديالته رقم 9م ) -  2
 . 51صفح  ,  1947 ,  القاهرة ,رسال  دكتوراه  ,نظري  اظتصلح  ي الدعوى , عبد اظتةعم الشرقاوي   -  3
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, و  لإلقام يدون مشروع وان كان ذا مال او معروف طلب التفريق قبل الدخول هبا واذا هجرها مدة ستون يومًا فأكثر 
 للزوج  طلب التفريق اذا اشهر الزوج هبا مةها إياها يزوال يكارهتا .

 -لكل من الزوجُت طلب التفريق عةد توافر احد االسباب التالي  :  (41) ادةاظت -

ضرراً معه استكرار اضتياة الزوجي  ويعترب من قبل االضرار , االدمان  اذا أضر احد الزوجُت يالزوج االخر او ياوالدها – 1
على تةاول اظتسكرات او اظتخدرات , على ان تثبت حال  االدمان يتقرير من صتة  طبي  ؼتتص  . ويعترب من قبل االضرار  

 كذلك ؽتارس  القكار ي ييت الزوج  .

من قبل اطتيان  الزوجي  , ؽتارس  الزوج فعل اللواط يأي وجه من  اذا ارتكب الزوج االخر اطتيان  الزوجي  ويكون – 2
 الوجوه .

 اذا كان عقد الزواج قد مت قبل اككال احد الزوجُت الثامة  عشر دون موافق  القاضي . – 3

 ج , قد جرى خارج احملكك  عن طريق اإلكراه , ومت الدخول .اذا كان الزوا  – 4

 يدون إذن احملكك  .اذا تزوج الزوج يزوج  ثاني   – 5

 (41) ادةاظت

 لكل من الزوجُت  طلب التفريق عةد قيام خالف ييةهكا , سواء كان قبل الدخول ام يعده . – 1

 على احملكك  اجراء التحقيق ي اسباب اطتالف . – 2

على احملككُت  ان اجتهدا ي االصالح , فأن تعذر عليهكا ذلك رفعا االمر اذل احملكك  موضحُت الضرف الذي  – 3
 ثبت تقصَته / فاذا اختلفا ضكن احملكك  عتا حككاً ثالثاً 

 وقد تضكةت الفقرة الرايع  عدة فروع .  – 4

االصالح ييةهكا وامتةع الزوج عن التطبيق فرقت اذا اثبتت للكحكك  استكرار اطتالف يُت الزوجُت وعجزت عن  –أ 
 احملكك  ييةهكا .

 اذا مت التفريق يعد الدخول يسقط اظتهر اظتؤجل , اذا كان التقصَت من جانب الزوج  . –ب 
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 .( 1) م يرد ما قبضته من اظتهر اظتؤجلاذا مث التفريق قبل الدخول وثبت التقصَت من جانب الزوج  تلز  –ج 

ردت الزوج   دعوى  التفريق الحد االسباب اظتذكورة ي اظتادة االرعُت من هذا القانون لعدم ثبوته ولكتب اذا   - 42م / 
 .1978لسة   21الحوال الشخصي  رقم قرار الرد درج  البةات ػتلها اظتواد اظتذكورة وذلك مبوجب التعديل الثاين لقانون ا

الزوج واثره ي التفريق  ظتوضوع ي اظتبحث الثالث ظتعرف  حبسللزوج   طلب التفريق ونتةاول هذا ا - (43) ادةاظت
 .القضائي

لقد عاصتت  لبحث هذه اظتواد التفريق عةد توافر األسباب اظتبية  ي اظتواد اظتذكورة  أعاله و عاصتت ي اظتادة األريعون    
 التفريق يةاء على طلب احد الزوجُت .

 يُت الزوجُت سواء كان قبل الدخول او يعده .( التفريق عةد خالف 41وعاصتت اظتادة )

( يصيغتها اصتديدة تةاولت حال  جديدة  من حاالت التفريق دل يكن يعاصتها القانون وهي حال  اذا ردت 42واظتادة )
 الدعوى التفريق اظتقاوم  من قبل احد الزوجُت الحد األسباب الواردة ي اظتادة األريعُت .

انيًا من اظتادة الثالث  واألريعون أييح للزوج  ان تطلب الشهادات اظتتعلق  ياألحوال وقد اشتيت الفقرة للبةد ث
 الشخصي  .

ان اضتقوق الشرعي   ال تتطلب الةفق  فقط يل ان طلب اظتعاشرة الزوجي  حق من حقوقها وكذلك اذا الزوج دل 
ون خالل سةتُت من تاريخ العقد ودل يِف يبادر اذل طلب الزفاف دون ان يكون له عذر شرعي , وهذه اظتدة عدلت  وتك

حبقوقها الزوجي  وليس للكحكك  ان حتكم يالتفريق يًتك الزوج زوجته دون نفق  اال يعد أزتال  مدة أقصاها ستون يوماً 
وكذلك عتا الطلب ي التفريق قبل الدخول فيها ان ترد للزوج اظتهر ورتيع ما تكبده من أموال ونفقات مصروف  ألغراض 

 . (2) واج الز 

 وللزوج  ان تطلب من احملكك  اذا هجرها زوجها سةتُت فأكثر يال عذر شرعي فأن كان ذا مال ومعروف اإلقام     

 وهةالك حاالت للزوج  تطلب التفريق على زوجها اذا حتققت أسباهبا ونصت عليها اظتادة الثالث  واألريعون :   

                                                           

 اظتعدل . 1959لسة   188قانون االحوال الشخصي  رقم   -  1
  . 1959لسة   188قانون االحوال الشخصي  رقم  3شرح /   -  2

 . 1959لسة   188يةظر قانون االحوال الشخصي  رقم 
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 أسباهبا .للزوج  طلب التفريق عةد توافر احد  – 1

 التفريق يُت هجر الزوج  زوجته . – 2

 التفريق لعدم الدخول يالزوج  . – 3

 التفريق يسبب عةه الزوج . – 4

 التفريق يسبب العقم . – 5

 التفريق يسبب عل  طارئ  يالزوج . – 6

 التفريق لالمتةاع عن اإلنفاق على الزوج  . – 7

 التفريق يسبب تعذر حتصيل الةفق  . – 8

 لتفريق لعدم سداد متجكد الةفق  .ا – 9

ويعترب التفريق ي اضتاالت اظتةصوص عليها ي اظتواد األريعُت واضتادي  واألريعُت والثاني  واألريعُت والثالث  واألريعُت طالقاً    
 يائةاً ييةون  صغرى .

اذا كان الطلق  الثالث  فهو طالق يائن ييةون   والطالق البائن ييةون  صغرى شرطه ان يكون طالقاً أواًل أو طالقاً ثانياً أما    
 (1)كربى . 

يال شك هي اليت دتكن القضاء من القيام مبهكته ي حتقيق العدال  وصيان  اجملتكع عن طريق ايصال  –) وسائل االثبات  
 اضتقوق اذل اصحاهبا فالقاضي ال يصدر حككاً اال عن حسب ما تدل عليه وسائل االثبات ( 

وسائل فأن ال اجوز الشاهد ان يشهد يشيء دل يعايةه يالعُت او يسكعه يةفسه ويكون موافق ظتوضوع معُت ومن حيث    
. 

الشهادة يالتسامع من الةاس وان دل يعاين الشاهد يةفسه وهي اجازوها الفقهاء لضرورة دعت  اغَت ان الفقهاء اجازو    
اذا دل تقبل الشهادة عليها يالتسامع ألذى ذلك اذل اضترج  اليها رعاي  مصلح الةاس واضتاج  الشديدة ألضهار اضتقوق

 واضترج مدفوع شرعاً .

                                                           

 .(  126 – 115صفح  ) ,مصر  ,دار الكتب القانوني   ,قانون األحوال الشخصي  العراقي  شرح ,ازتد نصر اصتةدي , اظتستشار  -  1
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وقد يكون اطترب اظتشهود يُت العلم ويُت االستقام  , فالقانون اشًتط االليات شهادة او شهادة رشتي  فال يكون    
 االثبات اال يالوسيل  اليت حددها القانون .

الشهادة يالتسامع وذلك لدفع  ايكون ضكن القانون ام الفقهاء اجازو  تكون ي ضوء ماان وسائل االثبات يالقانون    
الضرر ورعاي  مصاحل الةاس وان التفريق يكون آخر حاالت دل يكن فيها الصلح أو الصلح يكون مستحيل ككا ي الطعن 

 .  (1) يها او هجرها ولو كان ذا مال اوي شرف الزوج  قبل الدخول ف

 

 

 

 

 

 الثالث المبحث

 مدى جواز التفريق لحبس الزوج

ان اضتديث عن مدى جواز التفريق ضتبس الزوج يستوجب ييان اظتراد من اضتبس فايدأ مبفهوم اضتبس من حيث اللغ     
 واظتصدر وتعريفه حسب شرح اظتبادئ العام  لقانون العقويات / العام .

ياعتباره من العقويات السالب  للحري  وكذلك حبس الزوج وآثره وما يتضكةه انواعه من حيث قانون العقويات العراقي    
ي التفريق القضائي وكذلك يتضكن حق الزوج  ي طلب التفريق يعد اكتساب اضتكم الدرج  القطعي  وسيتم شرحه 

 يشيء من اإلاجاز ي اظتطلبُت اآلتيُت .

 المطلب األول

 مفهوم الحبس وشروط التفريق لحبس الزوج

                                                           

 . 126صفح   ,مصر  ,دار الكتب القانوني   ,قانون األحوال الشخصي  العراقي  شرح ,ازتد نصر اصتةدي  ,اظتستشار  -  1
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لتشريعات ادخلت اصالحات ي الةظم العقايي  يالقياس اذل ما كانت تقره التشريعات القددي  , وقد دتثلت ان هذه ا   
هذه االصالحات ي الغاء العقويات  البدئي  وحصرها ي نطاق ضيق , فأنفردت يعض العقويات السالب  للحري  ومةها 

خرى وتةاول اظتفهوم من حيث اللغ  واالصطالح وانواعه اضتبس نظامًا قياسًا تتكيز يه عن ياقي العقويات اظتانع  األ
 والعقويات الدال  عليه وشروط التفريق ضتبس الزوج .

 الحبس في اللغة / –أ 
اضتبس ي اللغ  هو اظتةع واالمساك / مصدر حبس ويطلق على اظتوضع / ويقال للرجل ػتبوس وحبيس للجكاع  ويظم 

 (1)اضتاء والباء للكرأة اضتبس  
 (2)واضتبس ضد التخلي  , واحتباس الشيء اي اختصاصك نفسك يه 

 . (3)واضتبس هو اظتةع من االنبعاث وقد يرد مبعٌت اظتةع اظتطلق __ عكدة اضتافظ اصتزء األول 
 . (4)واضتبس يقع ي كل شيء ظتا وقفه صاحبه وقفاً ػترماً ال يباع وال يورث 

شخص ومةعه من التصرف يةفسه, سواء كان ذلك ي ييت أو ي مسجد أو  تعويق الفقد عرف اين القيم له يأنه /    
ه , ومن حيث مشروعي  اضتبس فبُت ان اضتبس مشروع وال خالف ي جوازه كان يتوكيل اطتصم أو وكيله عليه ومالزمته ل

(5)  
 : االصطالحوالحبس في 

 (6)اضتبس الشرعي هو تعويق الشخص ومةعه من التصرف يةفسه سواء كان ي ييت او مسجد    
والسجن يفتح السُت يأيت مبعٌت اضتبس واما يكسر السُت فهو مكان اضتبس , قال تعاذل )) قال رب السجن أحب    

 . (7)إرل ؽتا يدعونٍت اليه ((
 

 / يقال اعتقلت الرجل اي حبسته واعتقل لسانه إذا حبسه  وقد يأيت اضتبس يلفظ األعتقال   

 . (8)فرين حصَتاً (( أي سجةاً وحبساً )) وجعلةا جهةم للكا س يأيت مبعٌت اضتبس من قوله تعاذلوكذلك اضتب

                                                           

 .44اصتزء السادس صفح   ,اين مةظور  ,لسان العرب   -  1
 . 45عرب اظتصدر السايق نفسه صفح  لسان ال  -  2
 .هـ  533طبع  يلوين مسَتة سة   ,م  ازتد ين ػتكد ين علي الفيوحي يةظر االمام العال -  3
 . 111صفح   ,الرايع   اصتزء,  2113) اين مةظور (  ,ايو الفضل رتال ين مكرم , يةظر :  لسان العرب   -  4
 هـ . 1434 , الطبع  األوذل  , القاهرة , دار الصفرة , س واثاره ي الشريع  األسالمي  ضوايط اضتب ,يةظر : هشام عبد القادر عقدة  -  5
 . 561صفح   , اصتزء األول, دار الةقاش  , موسوع  فقه اين تيكي , د. ػتكد رواس قلع  جي   -  6
 . 23سورة يوسف اصتزء الثاين عشر اي   - 7
 . 283صفح   , 16ج  ,االوقاف والشؤون الديةي  الكويت وزارة  ,اظتوسوع  الفقهي   - 8
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من السلط   اظتخصص  ي مؤسس  او مكان اظتودع ضتكاي  من االخطار او  يأمر) ايداع  حتفظيحبس ي القانون    
 (1)او من نفسه  ياألخريناالضرار سواء 

ة ألفاظ واستقرت ي معٌت واحد هو  طالح نالحظ الغرض من اضتبس له عدومن خالل كل التعاريف ي اللغ  واالص   
تاب لسان العرب حيث مشل رتيع , الشخص أو حبس الشيء او الشخص واختصاص اظتودع يه هذا ما جاء ي ك

االشياء , وكذلك ما جاء ي تعريف موسوع  اين تيكي  ي اضتبس الشرعي هو تعويق الشخص من التصرف يةفسه والذي 
 وجعله سبباً للتفريق القضائي . صةا ي هذا اظتوضوع هو حبس الزوج خي

العقويات ومعرفته وعالقته ياضتبس يةاءًا على امر والذي يهكةا ي هذا اظتطلب هو اضتبس من ناحي  قانون 
 قضائي صادر من السلط  اظتختص  وعلى أثارها يعٍت اضتق للزوج  ي التفريق القضائي هذا نتةاوله ي اظتطلب الثاين .

 . (2)اضتبس / هو )) وضع احملكوم عليه ي السجن اظتدة احملكوم هبا عليه (( 

امنا يكون مبدة العقويات اظتقررة ي حدها االذى واضتد األقصى وهو يذلك يكون على ويكون اضتبس ليس نوع واحد و    
 -نوعُت : 

/ ان العقوي  اظتقررة ي هذا الةوع هي )) ال تقل عن ثالث  شهور وال تزيد عن ستس سةوات ما دل  الحبس الشديد – 1
 . (3) يةص القانون على خالف ذلك ((

/ لقد حدد قانون العقويات العقوي  اظتقررة هي / )) ال تقل  عن اريع وعشرين ساع  وال تزيد  الحبس البسيط – 2
 . (4) على سة  مادل يةص القانون على خالف ذلك ((

وقد ذكر ي اظتبادئ العام  لقانون العقويات ان للحبس البسيط جوانب سلبي  من ناحي  قصر اظتدة فهي حتول دون    
ه الن هذه العكلي  تتطلب وقتًا طوياًل ومن ناحي  ثاني  فإهنا تضر احملكوم عليه واسرته وتسبب عتم اصالح احملكوم علي

 أضراراً :
                                                           

  الوسيط , معجم اظتعاين   -  1
ar . ar ldikt ( w.w.w.qlmany.com ) 
 ( w.w.w. majim.com ) dictoany . 

 . 425صفح   ,يَتوت , بادئ العام  ي قانون العقويات اظت ,سلكان عبد القادر الشاوي . د ,علي حسن خلف  د. -  2
 . 1969لسة   – 111قانون العقويات العراقي   88م /   -  3
 قانون العقويات العراقي . 89م /  -  4
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 . (1)فلذلك )) دعت اظتؤدترات واعتيئات الدولي  اذل اصالح يدائل اخرى ػتلها أمهها عقوي  الغرام  ((    

حتقيق العدال  يإنزال أدل ياصتاين يكفر يه عن أمث , واظتةفع   ))  أما هدف العقوي  ي القانون العراقي / فإهنا تسعى اذل   
اظتةع العام أو اظتةع اطتاص (( وصرفِه عن التفكَت عن تقليدِه ووسيلتها ي ذلك التخريف واالرهاب اظتةع العام ويإصالحه 

 . (2) اظتةع اطتاص  صالحال ديد يه الوازع على ارتكاب جردي  أو حىت يأقصائه عن اجملتكع اذا كان غَت قايل لأل

وعليه اجب على احملكك  ان حتكم ياضتبس الشديد كلكا كانت اصتردي  اظترتكب  يعاقب عليها ياضتبس مدة تزيد على    
سة  ما دل يةص القانون على خالف ذلك ويكلف احملبوس اداء األعكال اظتقررة قانونًا ي اظتةشأة العقايي  إما ي اضتبس 

 احملبوس يأداء االعكال اظتقررة قانوناً ي اظتةشأة العقايي  . البسيط ال يكلف

 وال حيرم احملكوم عليه ياضتبس من ادارة أمواله .

وكذلك جاء تعريف آخر ي قانون العقويات العام ال خيتلف عن مضكون التعريف السايق ولكن ذكر ي هذا التعريف    
 ى اقسام االصالح االجتكاعي فقد عرفه /اظتكان الذي يقصد يه  وضع احملكوم عليه ي احد

)) هو ايداع احملكوم عليه ي احدى اقسام االصالح االجتكاعي اظتخصص  عتذا الغرض اظتدة اظتقررة ي اضتكم  الحبس /
 ))(3) . 

يالسجن واضتبس هي العقوي  صتةح  او ؼتالف  واضتكم يالسجن ال يًتتب عليه العقويات التبعي  اليت تًتتب على اضتكم    
( من قانون العقويات  99( ومراقب  الشرط  تةص م )  96وهي حال  حرمان  من يعض اضتقوق واظتزايا اليت تةص م ) 

 العراقي .

أما اذا حكم عليه يعقويتُت مقيدتُت للحري  واحتسب الةفاذ احدمها عقب االخرى وان مدة التوفيق ختصم من مدة    
قام الدعوى العكومي  \التوفيق حجر اظتتهم اثةاء التحقيق وايقاءه على هذه اضتال  حىت تاالعقوي  احملكوم هبا , واظتقصود ي

حكم هنائي ويذلك خيتلف اضتبس ليس له صف  العقوي  , ولذلك فإنه يوضع ي مكان خاص وتكون  يشأنهعليه ويصدر 
 .( 4)معاملته ختتلف عن معامل  تةفيذ عقوي  حبقهم 

                                                           

 . 721صفح  ,  1977, األسس العام  لقانون العقويات  ,االستاذ شتَت اصتزوري  -  1
 . 5ص  ,1949, ت ومظاهر  تقرير العقاب موجز ي العقويا, ازتد رشيد  يةظر : علي -  2
 . 398صفح   ,مطبع  الزمان  2117 ,ع  الثاني  شرح قانون العقويات ) القسم العام ( الطب ,فخري عبد الرزاق  علي اضتديثي  -  3
 . 426 – 423صفح   ,ون العقويات اظتبادئ العام  ي قان ,سلكان عبد القادر , يةظر  د. علي حسُت خلف   -  4
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 اضتبس وشروط التفريق ضتبسم / مفهوم  -تككل  لــ 

 شرط التفريق لحبس

يعد ان تةاولت مفهوم اضتبس من خالل التعريفات اللغوي   وكذلك انواعه اما االن فسوف نتةاول الشروط اليت اجب    
 ان تتوافر ي طلب التفريق ضتبس .

الضرر الذي تقع فيه زوجته الغائب  وقد يرتكب الزوج من اصترائم ما يستحق عليه عقوي  مقيدة للحري  فتقع زوجته ي   
. 

ولذلك أجاز القانون لزوج  احملكوم عليه يعقوي  مقيدة للحري  ان تطلب التفريق ولكن ي حدود توافر الشروط الذي    
  -اجب توافرها وككا يلي : 

 ( ان يصدر على الزوج حكم هنائي يدرج  قطعي  يعقوي  مقيدة للحري  . 1

 مدة ثالث سةوات فأكثر .( ان تكون العقوي   2

( ان تطلب  زوج  هذا احملكوم عليه التطليق يسبب العقوي  احملكوم هبا وكذلك ان طلب التفريق حىت ولو كان للزوج  3
 مال يستطيع االنفاق على زوجته .

من قانون االحوال الشخصي  طالقاً يائةاً ييةون  صغرى . والطالق  (1)ويعترب وصف الطالق ي اضتالت اظتثبت  ي اظتواد    
أما اذا كانت الطلق  الثالث  فهو طالق يائن ييةون  كربى   –البائن ييةون  صغرى شرطه ان يكون طالقاً أواًل أو طالقاً ثانياً 

   . (2) لك تستحق الةفق  خالل مدة العدةويذ

 المطلب الثاني

 التفريق لحبس الزوج

                                                           

 اظتعدل .   1959( لسة   188حوال الشخصي  العراقي رقم  ) ( قانون اال 43,  42,  41,  41مولد )  -  1
 .111دار الكتب القانوني  , مصر , صفح   ,قانون االحوال الشخصي  العراقي  يةظر  : د. ازتد نصر اصتةدي , شرح -  2
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سةتةاول ي هذا اظتبحث التفريق ضتبس الزوج حسب شرح قانون االحوال الشخصي  العراقي واظتواد القانوني  اليت نصت عليه    
وكذلك اراء يعض الفقهاء اليت تةاولت هذا اظتوضوع وكيف اظتشرع العراقي قد أخذ حككه ياالستةاد اذل احد اظتذاهب اليت 

 اجازته .

  1959لسة   188واالريعون من قانون االحوال الشخصي  العراقي رقم فقد نصت اظتادة الثالث  

 للزوج  طلب التفريق عةد توفر احد أسباهبا ومن هذه االسباب . أوالً //

 . (1) )) أذا حكم على الزوج يعقوي  مقيدة للحري  مدة ثالث سةوات فأكثر , ولو كان له مال يستطيع االنفاق مةه ((

ولذلك أجاز القانون  –ه ي الضرر قوي  اظتقيدة للحري  , فتقع زوجتاصترائم ما يستحق عليه الع) قد يًتتب الزوج من 
 .  (2) ة للحري  ان تطلب التفريق ( ديمقلزوج  احملكوم عليه يعقوي  

 -:  كاآليتولكن هةالك شروط لتحقق التفريق يةاءاً على طلب الزوج  وهي ان تكون مطايق  لةص القانون وهي  

 ان يصدر على الزوج عقوي  سالب  للحري  . – 1

 ان تكون العقوي  مدة تزيد على ثالث سةوات . – 2

 ان يكون يةاءاً على طلب الزوج  ) أي زوج  احملكوم عليه ( يسبب العقوي  . – 3

 زوج مال ان تةفق هبخا على نفسها وان حال  التفريق ي هذه اضتال  ال ديةع من ان يكون عتذا ال

 الشروط اليت وضعها نص القانون ) اظتصري ( , 1929لسة   25لقانون رقم ككا ان ا

)) ان يصدر حكم هنائي يعقوي  مقيدة للحري  ويكون اضتكم هنائيًا اذا دل يكن من اظتككن اعادة الةظر ي الدعوى اليت 
 (3) ه حبسب طبيعته ((صدر فيها هذا اضتكم مرة ثاني  يالطرق اليت ييةها القانون يأال يكون قايالً للطعن علي

                                                           

 .115صفح   ,مصر  ,دار الكتب القانوني   ,قانون االحوال الشخصي  العراقي  شرح ,صر اصتةدي اظتستشار أزتد ن  -  1
 . 117صفح   , اظتصدر نفسه ,يةظر : اظتستشار ازتد نصر اصتةدي  -  2
, ج  488صفح   ,  2116سة   ,مصر  ,دار الكتب القانوني   ,اصتزء االول  ,موسوع  االحوال الشخصي   ,اظتستشار ازتد نصر اصتةدي  -  3
 /1. 
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مبعٌت ذلك ان يكون اضتكم ياتًا ال اجوز الطعن فيه وذلك أما استةفذ كل طرق الطعن اصتائزة قانونًا أو يكون مضى    
 موعد الطعن ودل يستخدم حقه ي ذلك .

ق يعد مرور سة   وكذلك ان تكون مدة العقوي  احملكوم هبا ثالث سةوات فأكثر وان ترفع الزوج  الدعوى دعوى التطلي   
 كامل  من تةفيذ اضتكم , ولذلك اجوز عتا طلف التفريق اذا تضررت من يعدها عةها .

ورفع الدعوى ليس قرية   14) أما مدة السة  اليت تطلب يعدها الزوج  التطليق فهي مدة لقبول دعواها وتوافر شروط م / 
دعواها فاذا خرج الزوج احملبوس ومثل ي الدعوى ودتسك على حتقق الضرر اظتقصود من الةص يضل الضرر قائكًا وسبباً ل

 (1)يزوجته فال ػتل لوجود الضرر (( 

غَت اظتالكي  دل اجيزوا ضتبس الزوج ويرون ذلك لعدم  (2)أما التفريق يسبب حبس الزوج ان رتهور من ) الفقهاء (    
 وجود دليل شرعي يذلك .

فأجازوا للزوج  طلب التفريق يسبب حبس الزوج اذا كانت مدة اضتبس سة  فأكثر وتكون الفرق    (3)أما ) اظتالكي   ( 
 طالقاً يائةاً .

 . (4) ) والرأي الراجح هو ما ذهب اليه اضتةايل  ألن رأيهم يراعي موقف كل من الزوج والزوج  واوالدمها (

القاضي يكتاب يرسل اليه امره الرجوع اذل زوجته او نقلها اليه فاذا فَتاعي ارادة موقف الزوج جتاه زوجته ياشًتاط انذار    
دل يفعل ذلك دون عذر مشروع فكعةاه ان يرضى يكل ما يًتتب عليه يشأن الفقهاء وحرصهم على اضتفاظ على الرايط  

 . (5)ريع  االسالمي  الزوجي  واستكراريتها واليت تتفق مع روح الش

 .(6)نوع من انواع التفريق للضرر والقاضي حيكم عتا يذلك ويكون طالقاً يائةاً  وان التفريق يُت للحبس هو   

                                                           

 831موسوع  االحوال الشخصي  صفح   ,ظر : اظتستشار ازتد  نصر اصتةدي ية  -  1
 . 316صفح   , اصتزء اطتامس ,هـ  1386 , دار الفكر يَتوت ,ن ػتكد امُت , رد اظتختار الدرر يةظر : اين عايدي -  2
  519, صفح  1997يةظر : مشس الدين ػتكد عرف  / حاشي  الدسوقي على الشرح الكبَت , دار الفكر يَتوت , اصتزء الثاين ,  -  3
 .311صفح   , 2119 ,االردن  ,عكان  ,والطالق والصي  دور االدارة ي احكام الزوج  ,د . ػتكد خضَت قادر  -  4
 . 311صفح  , اظتصدر السايق نفس   ,يةظر : د. ػتكد قضري قادر   -  5
( ونصها )) الزوج  احملبوس احملكوم عليه هنائياً يعقوي  مقيدة  للحري  مدة ثالث سةُت فأكثر ان تطلب  14هذه االحكام نصت عليه م )   -  6

 من القاضي يعد سة  من حبسه التطليق عليه يائةاً للضرر ولو كان له مال يستطيع االنفاق مةه ( .
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وان التفريق يُت احملبوس وزوجته هو اظتةصوص ي فتاوي اين تيكي  اضتةبلي فقد جاء  ي ياب عشرة الةساء ما نصه ))    
 .ؽتا يتعذر انتفاع امرآته يه  اذا طلبت فرقته كالقول ي امرأة اظتفقود ( ( 

 . (1)ولذلك ان اخذ حاج  القياس احملبوس على الغائب حبكم القانون يل يؤخذ يالةص من مذهب ازتد ين حةبل    

اظتشرع العراقي قد مةع حق طلب التفريق مبجرد توفَت الضرر ) وقد اخذ اظتشرع العراقي حككه ي هذا من مذهب االمام 
 . (2)لب التفريق عتذا السبب ( ايضاً الن اصتعفري  واضتةفي  ال اجعلون ط –مالك 

ولذلك يكون حق للزوج  ي طلب التفريق حىت ولو كان للزوج مال تستطيع الزوج  ان تةفق على نفسها واوالدها مةه    
 , مبجرد اكتساب القرار الدرج  القطعي  .

اشًتط ذلك الكثَت من القوانُت  انةا نرى ي وجه  نظر من ان اظتشرع العراقي ان خيذو خذو اظتشرعُت الباقُت , ييةكا  -
  -واليت تةص على :  14( والقانون اظتصري ي م / 119والقانون السوري ي / ) 131كالقانون االردين ي م / 

)) لزوج  احملكوم عليه هنائيًا يعقوي  مقيدة للحري  مدة ثالث سةُت فأكثر ان تطلب اذل القاضي يعد مضي سة  من 
 كان له مال تستطيع االنفاق مةه.   للضرر ولو حبسه التطليق عليه يائةاً 

 واشًتط مضي سة  من اضتبس ي القانون اظتصري امنا هو ألحتكال اإلفراج عةه يعفو يصدر .   

يدل على انه الشريع  االسالمي  دل تكن ي غفل  من كل االحتكاالت اليت تصيب  وان كان هذا يدل على شيًء فأمنا   
 اجملتكع وذلك الستكرارها ويكون يةاءها يةاءاً صحيحاً .

والشيء الذي يشَت اصتدل يثار حاليًا ي العراق يةصب حول الغاز التشريع ي غتال االحوال الشخصي  واللجوء اذل    
( مةه على انه  )) العراقيون احرار ي 41والذي اشار ي م ) 2115الدستور الدائم لعام  الفقه االسالمي يعد نفاذ

 . الشخصي  حسب دياناهتم  او مذاهبهم او معتقداهتم او اختياراهتم ويةظم ذلك يقانون (( يأحواعتم االلتزام

يالتوافق مع اغلب اظتذاهب او يُت  ويذلك ان يكون اضتكم وفق قانون االحوال الشخصي  العراقي ويكون هذا القانون   
اكثر من مذهب وليس ككا خصه الدستور العراقي  ي اظتادة السايع   الذكر , مع االعتبار حُت صدور القانون مراعاة ما 

 يلي / قانون خيص العراقيون اظتسلكون مع مراعاة قانون خاص يراعي فيه العراقيون غَت اظتسلكُت . 
                                                           

 . 368 , 367صفح   , 2115 ,القاهرة   ,ر مدية  نص ,دار الفكر العريب  ,خصي  وال الشاالمام ػتكد ايو زهرة االح  -  1
 .358صفح   ,القاهرة  ,اصتزء األول  ,ال الشخصي  ي الفقهاء والقانون االحو , د . ازتد نصر اصتةدي   -  2
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 الخاتمة

 هذا البحث يتسجيل اهم الةتائ  والتوصيات  حضي

 أوالً // النتائج 

 القاً , او دعت اظتصلح  اذل ذلك. التفريق حبكم يعد فسخاً ال طالقاً , ال ما نص على كونه ط – 1

ق  يعترب التفريق فسخًا ويرسخ مبدأ العدل يُت الزوجُت من حيث االثار اظتًتتب  عليه وان اضتقوق اظتالي  اظتستح – 2
 للزوج  , ال تةقص اذا كان التفريق يعد الدخول .

ث سةوات فأكثر التفريق  ولو كان له مال يستطيع االنفاق مةه الن تواجد اضرار متعلق  حيق لزوج  احملبوس ثال – 3
 يأحد مقاصد الةكاح اهندم هذا اظتقصد روعي الضرر الةاشئ عن ذلك يتجويز الفرق  ازال  الضرر .

يار اضتاالت واالسباب اليت جتيز التفريق يُت الزوجُت هي  طريق اجتهادي وتةوعت كانت اضتاالت  ان طرق اخت – 4
 -كذلك ان مةاه  الفقهاء تتلخص مبا يلي : 

يعترب اظتذهبان اضتةفي والظاهري اكثر تضييقًا وتشددًا ي حاالت التفريق وذلك القتصارمها على الةص واالرتاع ي  –أ 
 تشريح اضتاالت  .

 جاء اظتذهب الشافعي وسطاً يُت اظتذاهب , كان اوسع من اضتةفي  لقبوله القياس سبباً ي اثبات الفرق  . – ب
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اما اظتذهبان اظتالكي واضتةبلي كان اوسع اظتذاهب وسار ي ذلك يُت اظتذهب اصتعفري على ما سار عليه اظتذهبُت  –ج 
 ضافوا اليه اظتصلح  واعتبار اظتعٌت العام .وذلك العتكادهم ظتا اعتكد غَتهم ي اصول االثبات وا

فيكا خيص اضتبس ي القانون اصتةائي ال حيرم احملكوم عليه ياضتبس من ادارة امواله ككا ي السجن اختالف اضتبس  – 5
 البسيط عن اضتبس الشديد فأن االول ال يطلف احملبوس ياداء االعكال اظتقررة قانوناً ي اظتةشأة العقايي  .

 يات / بعد الوقوف على عدد من الحقائق فأنه الحاجة تدعوا الى تسجيل بعض التوصيات وهي كما يلي :التوص
- 

ان قانون االحوال الشخصي   هو مستكد من احكام الشريع  االسالمي  لذا من واجبات طلب  العلم الشرعي  – 1
 ب وتغَت الزمان واالحوال .الةهوض هبذا القانون واجراء حبوث ودراس   على اقسامه اظتختلف  يتةاس

من واجب العلكاء اصدار االحباث واظتقاالت اليت تظهر مكان  اظترآة ي االسالم وذلك للتصدي اذل حجم  الغزو  – 2
 الفكري والثقاي الذي حياول الغرب من خالله التأثَت على مفاهيم اظترآة اظتسلك  .

 .اكتساب  القرار الدرج  القطعي   فاجاز طلب التفريق مبجرددل يشًتط اظتشرع العراقي مضي مدة من العقوي   – 3

( والقانون 119( والقانون السوري م )131من خالل اطالعي على يعض القوانُت العريي  كالقانون االردين م ) _ 4
يائةاً ( , لزوج  احملكوم يعقوي  ثالث سةوات فأكثر ان تطلب التفريق يعد مضي سة  من حبسه , ويكون 14اظتصري م )

 مةه . لألنفاقللضرر ولو كان له مال 

اجراء اظتزيد من البحث من القانون الواجب التطبيقي عةد اختالف اصتةسي  والتوصي  ي الةص ي قانون االحوال  – 5
 الشخصي  .

انزال أدل ي اضتبس البسيط هو نوع من انواع اضتبس الغرض من العقوي  ي القانون العراقي ليس تةفيذ العقوي  وامنا  –6
 اصتاين وذلك ألصالح اجملتكع ويث األمن والطكأناني  .

ومن خالل اطالعي على يعض القوانُت العريي  نرى يأن العقوي  اعتدف مةها اصالح اصتاين اقًتحت تبديلها يعقوي    -7
كلف الدول  مبالغ ضخك  اخرى كالغرام  اذا كانت مدة اضتبس اقل من سة  واحدة الهنا فًتة قصَتة ياالضاف  اذل ذلك ت

 من خالل االنفاق عليه ؽتكن حتويلها اذل عقوي  اخرى كالغرام  يدعتا .
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 ) حيق للعراقيُت طلب التفريق كالً حسب مذهبه ( . 41دستور العراقي وجدت انه م / لمن خالل اطالعي على ا – 8

ن تقريب اظتذاهب واطتروج  يقانون يتالئم معها اقًتح ما يلي ان الشريع  االسالمي  اساس هذا القانون اذن اليد م  -أ 
 وليس كالً حسب شريعته اما اضتكم يالقانون او يالشريع  وعدم التفرق  ييةهكا .

 ان يكون قانون خاص يالعراقيُت اظتسلكُت وقانون آخر يضم العراقيُت غَت اظتسلكُت . –ب 
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