
اإجراءات ق�ضائية

اإعداد
د. نا�ضر بن اإبراهيم املحيميد
ع�ضو املجل�ش الأعلى للق�ضاء ورئي�ش التفتي�ش الق�ضائي
خبري الفقه والق�ضاء بجامعة الدول العربية

   



اإجراءات ق�ضائية

264  العدد 60 - �ضوال 1434هـ - ال�ضنة اخلام�ضة ع�ضرة

التاأ�ضيل النظامي لإثبات الطالق واخللع 

�حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده، �أما بعد:
فقد حتدثنا يف �لعدد �ل�سابق عن �لتاأ�سيل �لفقهي الإثبات �لطالق و�خُللع، ويف 

هذ� �لعدد �سوف �أحتدث عن �لتاأ�سيل �لنظامي الإثبات �لطالق و�خُللع كما يلي:
لقد جاءت �لتعليمات و�الأنظمة باإثبات �لطالق و�خُللع كما يلي:

�رضورة  �ملت�سمن  1384/4/11هـ  يف  3/1064/م  �لرقم  ذو  �لتعميم  جاء 
ت�سديق  ق�ساتها، وعدم  �أمام  �ملحاكم  و�سجالت  ب�سو�بط  �لطالق  �إقر�ر�ت  ر�سد 
�الأور�ق �لعادية �ملت�سمنة للطالق فقط. و�أكد بالتعميم ذي �لرقم 3/147/ت يف 

.1390(1(/11/1
كما جاء �لتعميم ذو �لرقم 12/10/ت يف 1404/1/10هـ �ملت�سمن �أنه عند 
قيام �أي �سخ�ص باإيقاع �لطالق على زوجته، فاإنه ال بد من �سحب وثيقة عقد �لنكاح 
على  للتهمي�ص  لها  �مل�سدرة  للجهة  وبعثها  طالق،  من  مت  مبا  عليها  و�لتهمي�ص  منه، 

�ل�سجل بذلك)2).

)1)    الت�ضنيف املو�ضوعي 273/4.

)2)   الت�ضنيف املو�ضوعي 274/4
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وقد جاء �لتعميم ذو �لرقم 8/ت/62 يف 1410/4/14هـ �ملت�سمن �أن �لذي 
يقوم بالتهمي�ص هم �لق�ساة فقط دون ماأذوين �الأنكحة)3).

على  �ملعطوف  1409/5/15هـ  يف  67/8/ت  �لرقم  ذو  �لتعميم  جاء  كما 
خطاب �سعادة وكيل وز�رة �لد�خلية �مل�ساعد ل�سوؤون �حلقوق ذي �لرقم 209/17 
يف 1409/1/1هـ �ملت�سمن �أن �ملحاكم �ل�رضعية وماأذوين عقود �الأنكحة ي�سدرون 
�سكوك �إثبات �لزوجية، و�سكوك �لطالق، و�سكوك �ملخالعات، و�سكوك ح�رض 
�الإرث للحاالت �لقدمية �أو �حلاالت �مل�ستجدة، وال يدونون بهذه �ل�سكوك و�لوثائق 
تاريخ و�قعة �لزو�ج �أو �لطالق �أو �ملخالعة �أو �لوفاة يف بع�ص �الأحيان، وهو �الأمر 
�لذي ال يعرف معه تاريخ وقوع هذه �لوقائع وت�سجيلها، لذ� ناأمل �الطالع و�عتماد 

�إثبات تاريخ وقوع هذه �لوقائع وت�سجيلها بال�سكوك و�لوثائق)4).
كما جاء �لتعميم ذو �لرقم 26/8/ت يف 1410/2/27هـ �ملت�سمن �أن �سك 
�لطالق خا�ص باملطلقة؛ �إذ هو وثيقة �إثبات طالقها، يرجع �إليه عند حاجتها له، لذ� 
فاإنه ال ي�سلم �إال لها، �أو لوكيلها �أو وليها، وهذ� هو �ملتعني، علماً �أن ذلك ال مينع من 

�إعطاء �ملطلق �سورة م�سدقة منه �إذ� طلب ذلك حلاجته �إليها �أي�ساً)5).
كما جاء �لتعميم ذو �لرقم 8/ت/99 يف 1410/6/19هـ �الإحلاقي للتعميمني 
يف  1/22/ت  و�لرقم  1403/5/24هـ  يف  12/83/ت  برقم  �ل�سادرين 
�ملقيمات  لزوجاتهم  �ل�سعوديني  غري  طالق  �إثبات  عدم  ب�ساأن  1404/2/10هـ 
معهم يف �ململكة وال حمرم لهن بعد �لطالق يف �ململكة...�إلخ، والأن �رضف �لنظر 

)3)  الت�ضنيف املو�ضوعي 276/4.

)4)  الت�ضنيف املو�ضوعي 275/4.

)5)  الت�ضنيف املو�ضوعي 276/4.
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عن �إثبات �لطالق و�حلالة هذه، و�إفهام �لزوج �لر�غب بالطالق و�إثباته لدى �جلهة 
�لق�سائية يف بالدها بعد �إي�سالها، له �سو�لب ال تخفى �سو�ء كان �لزوج �سعودياً �أو 

غري �سعودي، فيعتمد ما يلي:
�أواًل: �لنظر يف �إثبات طالق �ل�سعودي وغريه لزوجته �الأجنبية، و�إخر�ج �سك به 

م�ستكمل للوجه �ل�رضعي و�لتعليمات.
ثانياً: �أن ي�سّلم �ل�سك �الأ�سلي للمطلقة كما يف �لتعميم ذي رقم 26/8/ت يف 

1410/2/27هـ.
ثالثاً: �أن يوجه خطاب من �ملحكمة �إلى جهة �جلو�ز�ت �ساماًل مل�سمون �ل�سك مع 

�إرفاق �سورته �إن �أمكن.
ر�بعاً: �أن ي�سّلم ملطلقها �سورة م�سدقة من �ل�سك)6).

�إ�سعار  �ملت�سمن  1212/1/5هـ  يف  8/ت/8  �لرقم  ذو  �لتعميم  جاء  كما 
�ملحاكم �ل�رضعية عند �إ�سد�ر �سك طالق �أي زوجة �أجنبية باإبالغ �الإمارة بذلك، ثم 
تقوم �الإمارة بتعميد فرع �الأحو�ل �ملدنية طرفهم باإلغاء ت�سجيلها وحذفها من نظام 

�الأحو�ل �ملدنية مع تزويد �الأحو�ل با�سم �ملطلق رباعياً ورقم بطاقته)7).
كما جاء �لتعميم ذو �لرقم 12/ت/127 يف 1412/11/3هـ �ملت�سمن تعميد 
�ملحاكم و�ملاأذونني �ل�رضعيني باإنفاذ ما ت�سمنته �ملادة )51) من نظام �الأحو�ل �ملدنية 
�إقر�ر  باأخذ  �ل�سادرة باملر�سوم �مللكي ذي �لرقم م/7 يف 1407/4/20هـ وذلك 
�الأحو�ل  فروع  �أحد  مر�جعة  ب�رضورة  �ملخالعة  �أو  �لطالق  �سك  يف  �لزوج  على 
�ملدنية لت�سجيل �لو�قعة، و�إنز�ل �لزوجة من دفرت �لعائلة يف �لوقت �ملحدد نظاماً)8).

)6)  الت�ضنيف املو�ضوعي 276/4.

)7)  الت�ضنيف املو�ضوعي 276/4.

)))  الت�ضنيف املو�ضوعي 596/2.
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على  �ملعطوف  1395/3/22هـ  يف  12/56/ت  �لرقم  ذو  �لتعميم  جاء  كما 
خطاب �ساحب �جلاللة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء ذي �لرقم 6895 يف 1395/3/1هـ 
�ملبني على قر�ر هيئة كبار �لعلماء ذي �لرقم 26 يف 1394/8/21هـ يف مو�سوع 
نبي  "�حلمد هلل وحده، و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال  �لن�سوز و�خللع وهذ� ن�سه: 
بعده، وبعد.... فقد قرر �ملجل�ص باالإجماع ما يلي: �أن يبد�أ �لقا�سي بن�سح �لزوجة 
وترغيبها يف �النقياد لزوجها، وطاعته، وتخويفها من �إثم �لن�سوز وعقوبته، و�أنها �إن 
�أ�رضت فال نفقة لها عليه وال ك�سوة وال �سكنى، ونحو ذلك من �الأمور �لتي يرى �أنها 
ن�سوزها،  لها من �ال�ستمر�ر يف  �لعودة لزوجها، ور�دعة  �إلى  للزوجة  تكون د�فعة 
فاإن ��ستمرت على نفرتها وعدم �ال�ستجابة، عر�ص عليها �ل�سلح، فاإن مل يقبال ذلك 
ن�سح �لزوج مبفارقتها، وبنّي له �أن عودتها �إليه �أمر بعيد، ولعل �خلري يف غريها، ونحو 
مفارقتها،  من  و�متنع  �إم�ساكها،  على  �أ�رض  فاإن  مفارقتها  �إلى  �لزوج  يدفع  مما  ذلك 
و��ستمر �ل�سقاق بينهما، بعث �لقا�سي حكمني عدلني ممن يعرف حالة �لزوجني من 
فاإن  �ل�ساأن،  لهذ�  ي�سلح  �أهلهما  يتي�رض فمن غري  فاإن مل  �أمكن ذلك،  �أهلهما حيث 
تي�رض �ل�سلح بني �لزوجني على �أيديهما منها، و�إن ال �أفهم �لقا�سي �لزوج �أنه يجب 
عليه خمالعتها على �أن ت�سلمه �لزوجة ما �أ�سدقها، فاإن �أبى �أن يطلق حكم �لقا�سي 
�أو مل  �حلكمان،  يتفق  فاإن مل  بغري عو�ص،  �أو  بعو�ص  �لتفريق  من  �حلكمان  ر�آه  مبا 
يوجد�، وتعذرت �لع�رضة باملعروف بني �لزوجني نظر �لقا�سي يف �أمرهما، وف�سخ 
�لنكاح ح�سبما ير�ه �رضعاً بعو�ص �أو بغري عو�ص، و�الأ�سل يف ذلك �لكتاب و�ل�سّنة 

و�الأثر و�ملعنى...�إلخ)9).
كما جاءت �ملادة 32 من نظام �ملر�فعات �ل�رضعية موؤكدة على �خت�سا�ص �ملحاكم 

)9)  الت�ضنيف املو�ضوعي 451/5.
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�لعامة على جملة من �الأمور منها: �إثبات �لطالق و�خُللع...�إلخ.
وقد جاء يف الئحتها ذ�ت �لرقم 4/32 مر�عاة �قرت�ن �خُللع باإقر�ر �ملخالع بقب�ص 
�أو وليها للم�سادقة على قدر �لعو�ص وكيفية  عو�ص �ملخالعة، �أو ح�سور �لزوجة، 

�ل�سد�د)10).

وقفة:

�لنماذج  ذكر  يتم  و�سوف  �خل�سو�ص،  هذ�  يف  وذكره  حتريره  �هلل  ي�رض  ما  هذ� 
و�ل�سيغ �لق�سائية لهذ� �الإثبات يف �لعدد �لقادم –باإذن �هلل- و�هلل �ملوفق و�سلى �هلل 

على نبينا حممد.

يف   4569 برقم  ال�ضادرة  التنفيذية  ولوائحه  1421/5/20هـ،  يف  م/21  برقم  ال�ضادر  ال�ضرعية  املرافعات  نظام    (10(
1423/6/3هـ.


