
 ..……إنه يف يوم…….. املوافق

 ………………وبناًء على طلب السيدة……………. واملقيمة ابلعنوان

 وحملها املختار مكتب األستاذ…………………. احملامي 

أان……………….. حمضر حمكمة……………….. قد انتقلت يف التاريخ املشار 
 إليه أعاله وأعلنت السيد…………….. املقيم………………. خماطًبا مع

……… 

ابآلت  وأعلنته  

الطالبة زوجة للمعلن إليه مبوجب عقد الزواج الرمسي املوقع يف…………. واملؤرخ 
………… ومازالت بعصمته وحتت طاعته، كما اهنا قد عاشرته معاشرة األزواج، وقد رزقت يف

 .………منه ابلصغريين 

خلًيا بفعلته عن إال أن الزوج اتصف بكونه دائم االعتداء على الزوجة أما ابلضرب أو ابلسب، مت 
األزواج، وقد حررت الزوجة حمضر رقم…….. مما أدى إلصابة كافة مبادئ الرمحة واملودة بني  

 .الزوجة ابلضرر النفسي كذلك املادي والذي استحالت معه استمرار العشرة بينهم

أو أن الزوج حمبوس هنائًيا مبوجب حكم هنائي رقم……. حيث مت احلكم عليه مبدة حبس 
. وقد أمضى من عقوبته حىت األن ما يزيد عن مدة السنة، مما أصاب الزوجة قدرها………

ابألضرار املادية كذلك املعنوية مما يرتتب عليه خشية الزوجة على نفسها أن تقع يف الفتنة مما دفعها 
 .للقيام بعمل طلب تطليق للضرر من حبس زوجها، حىت لو كان هلا مال خاص تنفق منه

تغيبه عن املنزل ملدة تزيد عن السنة بشهادة اجلريان واألقارب، وأهنا ال تعلم عنه أو هجر الزوج هلا و 
وي على وقوع ضرر مادي ومعنشيًئا وال تعلم إن كان على قيد احلياة أو غريه، مما ترتب عليه  

الزوجة، كذلك خوفها على نفسها خشية الوقوع يف الفتنة، مما دفعها لتقدمي دعوى للطالق للضرر 
و كان لديها املال اخلاص لإلنفاقحىت ول . 

أو الزوج قد امتنع هنائًيا عن اإلنفاق على الزوجة برغم لفت نظرة عدة مرات ولكنه أبيب االعتدال، 
مث رفعت دعوى نفقة زوجية ضده واملؤيدة برقم……. وقد حكمت هلا احملكمة بنفقة شهرية إال 



ليه فقد تضررت الزوجة مادًًي ومعنوًًي مما أنه امتنع عن السداد رغم عدم ثبوت تعسره مادًًي، وع
 .أدى إىل عمل منوذج رفع دعوى طالق للضرر

أو الزوق قد كام ابلتزوج على الطالبة دون علمها بتاريخ…… ما تسبب يف وقوع ضرر مادي 
ومعنوي على الطالبة، مما دفعها لطلب التطليق يف مدة ال تزيد عن عام من اتريخ علمها ابلزواج 

 .اآلخر

و الزوج مريض ذلك املرض الذي قد يعرض الزوجة خلطر اإلصابة ابلعدوى اخلطرة، أو أنه مريض أ
 .مرض تسبب يف ضرر الزوجة نفسًيا ألنه بوجود ذلك املرض فإن الزوج مقصًرا يف معاشرهتا

مما قد يدفع الزوجة للوقوع يف الفتة، مع العلم أن الزوجة كانت ال تعلم بطبيعة وجود ذلك املرض 
بل الزواج، ولكنها ال ترضي هذا املرض أو العيب فيه مما دفعها لطلب التطليق للعيب أو املرضق . 

أو إصرار الزوج على دوام ارتكاب الكبائر أو التشهري ابلزوجة، وذلك رغم نص الزوجة له عدة 
زوج وتدخل وسطاء اخلري من أهله وأهلها بينهم إلصالحه وأعداله عن ذلك الطريق إال أن المرات  

 .قد آىب وأصر على ما يفعله

عليه فإن الطالبة قد فاض هبا وحتملت ماال يطاق من املعلن إليه، وكان هذا الصرب من األساس  
 .على أمل أن يتغري حالة وبعدل عن أفعاله من أجل بيته وأوالده إال أن املعلن أصر على أفعاله

بتسوية األمور قضائيا برقم….. مما جاء   األمر الذي دفع الزوجة إىل إعالن لواء اخلصومة ورغبتها
لذي أدى إىل أن تقوم الزوجة تقرير مكتب تسوية املنازعات بتعذر حدوث الصلح بينهم األمر ا

 .إبنشاء منوذج رفع دعوى طالق طالبة من عدالة احملكمة تطليقها للضرر

 بناًء عليه 

اله حيث مكان إقامة املعلن إليه، أان احملضر السالف ذكره، قد انتقلت يف اترخيه املشار إليه أع 
حلضور أمام حمكمة…….. االبتدائية الكائنة يف وسلمته صورة هذه الصحيفة وكلفته اب

………. الدارة )….( واليت ستنعقد علًنا جبلسة يوم …… املوافق…………. ليسمع 
ملصاريف احلكم عليه بتطليق الطالبة طلقة ابئنة للضرر وأمره بعدم التعرض للطالبة مع إلزامه اب

 .وأتعاب احملاماة
 


