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 24הנפוצה ביותר להתרת קשר הנישואין, המופיעה בסעיף  גירושין בהסכמה

לחוק, היא התרת הקשר בהסכמתם של שני בני הזוג. התרת הקשר במקרה 

זה נכנסת לתוקפה עם הכרזתה בנוכחות שני עדים לפחות ובמעמד קאד'י 

חלוקים  םוה בני זוג עם פרוץ סכסוך בין שני דין.-בפסקהמד'הב אשר יאשרה 

, הרי ניתן להתיר את קשר המשיך בחיים משותפיםביניהם ואין אפשרות ל

מוציא פסק דין שני עדים בפני הקאדי ש הנישואין. הדבר מתבצע בהתייצבות

להתרת קשר הנישואין. הדבר אפשרי או על ידי כך ששני בני הזוג מגישים בקשה 

להתרת קשר הנישואין בהסכמה הדדית והקאדי מאשר אותה, ואז הזכויות בכתב 

של שני הצדדים מתחלקות שווה בשווה מתוך הסכמה הדדית, והסכמה זו מצוינת 

בכתב הבקשה, תוך לקיחה בחשבון של משך תקופת ההמתנה והמוהר הדחוי של 

העדים,  הגרושה. או שקיימת אפשרות של הגשת תצהיר בפני הקאדי בנוכחות שני

והסכמה על התרת קשר הנישואין ועל זכויות שני הצדדים הנובעות מכך, ובעקבות 

זאת פוסק הקאדי על התרת קשר הנישואין ועל המוהר הדחוי, וקוצב את משך 

תקופת ההמתנה של הגרושה, על פי התצהירים של שני בני הזוג שהגיעו להסכמה 

לשני בני זוג שיש ביניהם חוזה הוא הדין באשר . הדדית על התרת קשר הנישואין

נישואין אך טרם פורסם דבר הנישואין והתקיימה התייחדות ביניהם. נוהל 

הגירושין לגביהם הוא אותו נוהל המקובל לגבי בני זוג שפורסם דבר נישואיהם 

והתקיימה ביניהם התייחדות. גם במקרה זה נאסרת הגרושה על המגרש אותה 

 לעד.

 (:ים הבאים )מקורהמסמכאת לצרף  בהליך זה יש

 . בקשת גירושין בהסכמה (1

 הסכם גירושין. (4

 העתק מחוזה נישואין. (3

 העתק צילום של תעודת הזהות של שני בני הזוג. (2

בעמדת התשלום בבית הדין או בבנק הדואר או  שובר תשלום ששולם (5
 .על פי תעריפי האגרות הקבועים בתקנות - באמצעות האינטרנט

לבקשה שמגיש עורך דין בשם המבקשים יש לצרף גם ייפוי כוח מקורי או  (6
  העתק נאמן למקור.

דף הסבר זה הינו כללי ואינו בא במקום ייעוץ משפטי ונועד לסיוע  :הערה 
 בלבד ואינו ממצה את כל הנושאים הנוגעים לעניין. יראשונ
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