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 مقدمة
األسرة مؤسسة يشترك فييا كل من الزوج والزوجة، وىي نواة المجتمع ولبنتو األساسية. ولضمان استمرار ىذه 
المؤسسة ونجاحيا في بناء األجيال البلحقة، كان ال بد من تنظيم العبلقات بين أفرادىا، وتحديد حقوق وواجبات 

مييا واإلشارة إلييا في أغمب األوقات، ولمزوجة كل فرد في ىذه المؤسسة، فممزوج حقوق يسعى الجميع لمتأكيد ع
 أيضًا حقوق مقابمة منحيا اياىا القانون والشرع، ولعل من أىم ىذه الحقوق، حق الزوجة في النفقة.

 ال يقدر عمى المباشرة، ،أو صغيراً  ،غنياً أو  ،في جميع األحوال، ولو كان فقيراً ونفقة الزوج عمى زوجتو واجبة 
وسواء أكانت الزوجة غنية أو فقيرة، مسممة أو غير مسممة، كبيرة أو صغيرة تطيق الوقاع أو تشتيي لو. وقد 

( لسنة 61رقم ) والسنة واإلجماع والمعقول. كما نص قانون األحوال الشخصية األردني الوجوب بالكتاب ثبت  ت  
 ( منو.35عمى لزوم انفاق الزوج عمى زوجتو في المادة ) 1976

ق الزوجة في النفقة جاء رعايًة لضعف المرأة واحتباسيا لمصمحة الزوج، وعمى أساس جيدىا ومساىمتيا في وح
 تربية األبناء ورعايتيم، وما تبذلو من جيد ووقت في سبيل الحفاظ عمى استمرار الحياة األسرية.

ال كان  ومن أجل ذلك، كان واجبًا عمى الزوج االنفاق عمى زوجتو، وتوفير ما يمزميا من طعام ومسكن وكسوة، وا 
قامة دعوى أمام المحكمة الشرعية  لمزوجة في حال امتناع زوجيا عن االنفاق عمييا، المجوء إلى القضاء وا 

  لمطالبة زوجيا باإلنفاق عمييا.

في إقامة دعوى نفقة ومن ىنا جاءت فكرة اعداد ىذا الدليل، ليكون المرجع الذي يمكن لكل زوجة اإلستعانة بو 
عمى زوجيا في حال امتنع عن االنفاق عمييا، ويتناول ىذا الدليل اجراءات إقامة دعوى نفقة الزوجة بمغة سيمة 

 ومبسطة، من لحظة اقامة الدعوى، وحتى صدور الحكم، وتنفيذه لدى دوائر التنفيذ المختصة.
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 ما المقصود بنفقة الزوجة؟ 
أن  عزيزتي الزوجةوانتبيي من مال لطعاميا وكسوتيا ومسكنيا،  عمى زوجتونفقة الزوجة ىي ما ينفقو الزوج 
وتوفير الخدم في حال  4والتطيب بالقدر المعروف 3والسكنى 2والكسوة 1الطعاماالنفاق عميك يشتمل عمى توفير 

 .أىميات خدم في بيممن ت   كنتِ و أمريضة، كونك  ،تخدمين نفسككنِت ممن ال 
 

 

 ؟متى تستحق الزوجة النفقة 
من وقت انعقاد عقد الزواج الصحيح  ، أن زوجك يكون ممزمًا باإلنفاق عميكالزوجة عزيزتيليكن معمومًا لِك 

 وبالتالي، فأنتِ بعد.  بكولو لم يدخل  تصبحين فييا زوجتومن المحظة التي  عميك، فالزوج ممزم باإلنفاق بينكما
إلى  باإلنتقال يطالبكلم  زوجك. طالما أن زفافكبإنتظار  أىمكمقيمة في بيت  كنتِ ولو حتى النفقة  تستحقين

بغير  زوجكإلى بيت  االنتقالعن  امتناعكعن ذلك لسبب مشروع. فإن كان  امتنعتي ك، لكنطالبكمنزلو، أو 
 النفقة.  لكِ بذلك، فبل تجب  زوجك كوجو حق، وطالب

 

 

  

 

 ىل تستحق المعتدة نفقة؟ 
 -ىنا ينبغي التفريق بين عدة حاالت:

بل نفقة فقبل الدخول  ، في حال كان الطبلقيميعزيزتي الزوجة، انتبيي لما ، نفقة المعتدة من طبلق .أ
  طبلقًا رجعياً  فينا إن كان الطبلقبعد الدخول،  في حال كان الطبلق. أما عميكِ ، ألنو ال عدة كِ ل

                                                           
1

ح هي اسرشسل الفمِاء فً ركش األصٌاف الرً ذرعلك تطعام الضّجح ّششاتِا، فزكشّا هي الطعام الخثض ّاألدم ّالولح، كزلك ركشّا ها ٌلضم الضّج 

 الطعام ّالششاب. آالخ، كآلح الطحي، ّأّاًً الششاب ّالطعام، ّسائش األدّاخ الرً ذلضم الضّجح العذاد
2

 ا.اجوع الفمِاء على أى للضّجح على صّجِا الكسْج تالوعشّف، أي الرً جشخ تَ عادج اهثالِا تلثسَ، ّذمذس ًفمح الكسْج للضّجح تحسة كفاٌرِ 
3

ُزا الوسكي هلكاً للضّج، أّجثد الششٌعح اإلسالهٍح على الضّج أى ٌٍِؤ لضّجرَ هسكٌاً ششعٍاً هالئواً ٌلٍك تِا عادج، دّى أى ذشرشط أى ٌكْى  

ٍي فٍصح أى ٌكْى تٍد هْلْف اّ هسرؤجش. ٌّجة على الضّج أى ٌْفش لضّجرَ الوسكي الزي ٌكفل لِا االًفشاد فٍَ هع صّجِا، ّاى ٌكْى الوسكي ت

ٌشرول على ها ذحراجَ جٍشاى صالحٍي لرؤهي أراُن، كوا ٌجة على الضّج أى ٌشاعً فً الوسكي اى ٌكْى لَ أتْاب ّشثاتٍك هحكوح االغالق، ّ

 الضّجح هي أثاز لٌْهِا، ّجلْسِا.
4

، ٌّشول رلك ها ذحراجَ هي الوشط ّالذُي لشأسِا، اّ ًحٍْ هوا ذغسل تَ ّأدّاذَأجوع الفمِاء على اًَ ٌجة للضّجح على صّجِا هْاد الرٌظٍف  

 سأسِا ّها ٌعْد تٌظافرِا

مع  زوجكإلى بيت  االنتقالمتناع عن اال اعممي عزيزتي الزوجة أن بإمكانك
الزوج المير  لكبالحق في الحصول عمى النفقة، في حال لم يدفع  كاحتفاظ

 .كو امتنع عن تييئة المسكن الشرعي لأالمعجل، 
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طبلقًا في حال كان الطبلق ألن الزوجية باقية والتمكين من االستمتاع موجود. أما  ،النفقة لكِ استحقت 
 . أما إذا لم تكوني حامبًل، فبل نفقة لِك.النفقة والسكنى كِ ، فموكنِت حامبلً  بائناً 

 .حامبًل أم ال كنتِ ، سواء نفقة لكِ  فبلمن وفاة  معتدة أيتيا الزوجةفي حال كنِت ، نفقة المعتدة من وفاة .ب
عن ك كردت ،الزوجةأيتيا  ك، ىنا إن كانت الفرقة قد وقعت بسببالمعتدة من فرقة بسبب معصية .ت

الحق  فمك. أما إذا كانت قد وقعت بسبب الزوج، كالمعان، أو الظيار، أو اإليبلء، لكاإلسبلم، فبل نفقة 
 في النفقة أثناء العدة.

 
 

 ؟كيف يتم الحصول عمى النفقة 
بحيث عمى مقدار معين ليذه النفقة،  وبين زوجك كبين بالتراضي إمايكون النفقة ، حصولك عمى عزيزتي الزوجة

المجوء إلى القضاء عندئٍذ  لكِ  يكون، عميكعن االنفاق  زوجكامتنع  في حالأما  .بانتظام لكِ الزوج بدفعو  يمتزم
 .عميكِ لطمب النفقة باستصدار حكم بإلزامو باإلنفاق 

 

  بالنظر في دعوى النفقة؟ المحكمة المختصةمن ىي 
بغض النظر عن  لدى أي محكمة شرعية، نفقة بإقامة دعوى زوجكطمب النفقة من  عزيزتي الزوجة يمكن لكِ 

إقامة دعوى  فمكِ من مدينة جنين، والزوج من مدينة الخميل،  كنتِ . فمثبًل إذا الزوجأو مكان إقامة  ،كمكان إقامت
قامتيا في اأن  رأيتخرى، طالما أو الخميل، أو أي مدينة أالنفقة أمام أي محكمة شرعية، سواء في مدينة جنين 

مكانيات كىذه المحكمة تتناسب وظروف  دعواكأو من يمثمو قانونًا أن يدفع  ،لمدعى عميوا لمزوج ليس ومن ثم، .كوا 
 أو االختصاص المكاني في دعاوي النفقات عمومًا. ،بعدم الصبلحية

 

 

 

 

 

 

في حال كانت الزوجة المدعية غير مسممة والزوج المدعى عميو  -مالحظة:
فيكون االختصاص بالنظر في دعوى نفقة الزوجة لممحاكم النظامية  مسمم،

ما لم يتفق الطرفان عمى قبول صالحية المحاكم الشرعية وذلك وفق ما جاء 
( 5في المادة السابعة من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسممة رقم )

فاق . ويكون االتفاق بحضور المدعى عميو وقبولو صراحًة وات0391لسنة 
مع المدعية عمى أن تنظر المحكمة الشرعية في الدعوى. وفي حال غياب 

 المدعى عميو، يكون االختصاص بالنظر في الدعوى لممحاكم النظامية.
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 ا ىي إجراءات إقامة الدعوى؟م 
تجري جميع المحاكمات في المحاكم الشرعية بصورة عمنية إال إذا قررت المحكمة غير ذلك حفاظًا عمى النظام 

عمى قرار المحكمة من تمقاء نفسيا،  أو بناءً  ،و مراعاًة لآلداب أو حرمة األسرة بناًء عمى طمب أحد الخصومأ
 -وفيما يمي اجراءات إقامة دعوى نفقة الزوجة:

 دعوىم الئحة يوتقد ا،نييتختار إلى المحكمة الشرعية التي  التوجو زيزتي الزوجةعابتداًء عميك  .1
 ، ويجب أن تشتمل الئحة الدعوى األمور التالية:منظمة حسب األصول

  اسم المحكمة 
 ورقم اليوية. تكومحل اقام كوشيرت اسمك 
  وعنوانو وعممو. ،إقامتووشيرتو ومحل  الزوجاسم 
 (.موضوع الدعوى )نفقة الزوجة 
 ويشمل العناصر التي ال تكون الدعوى صحيحة إال بيا. ،اإلدعاء 
 كِ إلييا في دعوا ينالبينات التي تستند. 
  بالنفقة، والرسوم والمصاريف. لكِ من المحكمة الحكم  الطمبالطمبات، وتشتمل 
 .توقيعك عمى الئحة الدعوى 

 

 -عزيزتي الزوجة انتبيي لما يمي:
  من وثيقة عقد  المتعمقة بعقد الزواج الحصول عمى المعمومات يمكن لك

نسخة عن عقد  معكالتنبو إلى ضرورة أن يكون  عميكالزواج، لذلك يجب 
ثبات الزوجية.  الزواج، ألىميتيا في إقامة دعوى النفقة، وا 

  في حال الحكم بالنفقة لصالحك مطالبة الزوج المدعى عميو  لك   يكون
 إلقامة الدعوى(. بأتعاب المحاماة في حال استعانتك  بمحام  

   في حال تقديمك الدعوى دون االستعانة بمحام، يمكن لك الحصول
عمى نموذج الئحة دعوى نفقة من كاتب االستدعاءات الذي يتواجد عمى 

 .باب المحكمة الشرعية
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 الئحة الدعوى إعداد فييمكنك االستعانة بالنموذج اآلتي 

 دعوى أساس رقم  لدى محكمة.... االبتدائية الشرعية الموقرة  
 

 العنوان المدعية: اسمك الرباعي، رقم اليوية،
 المدعى عميو: اسم زوجك الرباعي، مكان الوالدة، السكن

  موضوع الدعوى: نفقة زوجة.
  

 الئحة وأسباب الدعوى
المدعية زوجة بصحيح العقد الشرعي لممدعى عميو، وذلك بموجب وثيقة عقد الزواج رقم ...... تاريخ / /    ،  .1

 لشرعي...... ."الصادرة عن محكمة ..... الشرعية،  بمعرفة المأذون ا
 ترك المدعى عميو زوجتو المدعية المذكورة ببل نفقة، وال منفق بدون مسوغ شرعي. .2
 طالبت المدعية المذكورة المدعى عميو المذكور بالنفقة، لكنو يمتنع بغير وجو حق. .3
 الصبلحية: لمحكمتكم الموقرة صبلحية النظر والفصل في ىذه الدعوى. .4
 حاكمة.البينات: تحصر وتقدم أثناء الم .5
الطمب: تمتمس المدعية المذكورة من المحكمة الموقرة تعيين موعد المحاكمة، وتبميغ ذلك إلى الى المدعى عميو  .6

المذكور، وغب الثبوت الحكم ليا بالنفقة عمى المدعى عميو حسب حالو وأمثالو، واإلذن ليا باالستدانة والرجوع 
 المصاريف.عميو بما يتجمد من ىذه النفقة، وتضمينو الرسوم و 

 
 

 توقيع المدعية                                              ..20تحريرًا في: ../../
 

  -المرفقات:
 عقد الزواج -
 مذكرة حصر البينة -
 تحتفظ المدعية بحقيا في تقديم أي بينة ليست بحوزتيا اآلن، وذلك عند دورىا في تقديم البينة -
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قاضي تزويد  بحيث يتمعمل ثبلث نسخ منيا،  عزيزتي الزوجةعميِك بعد اعداد الئحة الدعوى،  .2
مع الئحة الدعوى صورة عن  ين ترفقأ وانتبيي، لكبنسختين، واالحتفاظ بنسخة  المحكمة الشرعية

 .كعقد الزواج، وصورة عن ىويت
  بالتوقيع عمى الئحة الدعوى الذي يقوم بدورهالشرعي، بالتوجو إلى القاضي  قوميبعد ذلك  .3

 وتحويميا إلى قمم المحكمة لقيدىا في سجل األساس واستيفاء الرسوم.
 

 
 
يقرر القاضي تعيين موعد لممحاكمة، وافيام ذلك  ن يتم قيد الدعوى واستيفاء الرسوم المقررة،أ بعد .4

تولى تبميغ تن المحكمة ىي من أ، وتبميغ ذلك إلى المدعى عميو حسب األصول، مع اإلشارة إلى لكِ 
 المدعى عميو موعد المحاكمة.

وتتضمن المذكرة إلزام  من ثم تقوم المحكمة بإصدار مذكرة تبميغ وحضور إلى المدعى عميو، .5
المدعى عميو الحضور إلى المحكمة في اليوم والساعة المحددين، لمنظر في الدعوى المقامة عميو 

نو في حال التغيب عن الحضور، تجري أ، والتي موضوعيا نفقة زوجة، مع اعبلمو قبمكِ من 
 محاكمتو غيابيًا.

 
 
 
 
 
 

 السير في الدعوى خطوات 
ينادي القاضي  ،في اليوم المحدد لممحاكمة عن الحضور أنِت وزوجك تِ تغيب، في حال عزيزتي الزوجة .1

تبديا سببًا مقنعًا لعدم الحضور، كان موافقًا لؤلصول والقانون، ولم  لكما، فإذا ثبت لو أن التبميغ عميكما
في ذلك، وكل ما  ينتجديد الدعوى في أي وقت ترغب وىنا يكون لكِ فمو أن يقرر شطب واسقاط الدعوى، 

 بإسقاطبتجديد الدعوى خبلل ستة اشير من تاريخ صدور قرار المحكمة  قمت في حالأنو  ،األمرفي 
 كامل الرسم.  دفع كالرسم، وفي حال كان التجديد بعد مرور ستة أشير، فعمي فنص ينالدعوى، تدفع

الموعد المعين لممحاكمة، ىنا يكون المدعى عميو  وحضر زوجك، أما في حال تغبيِت عن الحضور .2
، وفي ىذه الحالة تقوم المحكمة بتأجيل الدعوى إلى لكِ و التماس المعذرة أالدعوى، طمب اسقاط  لزوجكِ 

 .غك الموعد الجديدآخر، وتبمي يومٍ 

 .ش شيقل 52تبمغ رسوم دعوى النفقة في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية 

بب الشرعي يجب عميك عزيزتي الزوجة أن تذكري في الئحة الدعوى الس
 لطمب الحكم بالنفقة، كترك الزوج لك  بال نفقة، أو إمتناعو عن االنفاق

ال كانت دعواك غير صحيحة، وعندئذ   تكمفك المحكمة بتصحيح  عميك، وا 
 الدعوى بذكر السبب لطمبك النفقة.
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قد  زوجكِ إذا كان  ىنا،، عن الحضور المدعى عميوزوجك ، وتغيب في حال حضورك موعد المحاكمة .3
تقرر  لو العذر، وعندئذٍ  يتمتمسأن  الخيار، إما عزيزتي الزوجةفمك تبمغ موعد الجمسة حسب األصول، 

من المحكمة السير في الدعوى ومحاكمتو  ين تطمبأ أووتبميغو الموعد الجديد.  ىجيل الدعو أالمحكمة ت
 كن كانت صحيحة، كمفتإالئحة الدعوى، ف تقوم المحكمة بتكميفِك تكرارذلك،  غيابيًا، فإذا طمبتِ 

لدعوى يكون بالبينة الخطية المتمثمة في عقد الزواج إثباتيا حسب ما يقتضيو الحال، واثبات ا المحكمة
 الشخصية وىي شيادة الشيود. أو البينة

ن المدعى أاليمين الشرعية ب تحميفكبالبينة الخطية والشخصية، يقرر القاضي  كِ دعوا وفي حال أثبتِ 
يقم الزوج بإحالتك لست ناشزة عن طاعتو، وال مطمقة انقضت عدتيا، ولم  كنأنفقة، و  لكِ يترك  معميو ل

 ، فإن حمفتي اليمين عمى ذلك، حكم لك القاضي بالنفقة.منو النفقةعمى أحد لتستوفي 
تقوم المحكمة ابتداًء الموعد المحدد لممحاكمة،  أنِت وزوجك المدعى عميو كحضور أما في حال  .4

كرار الئحة بت تكمفِك المحكمة كونا معروفين لدى القاضي، ومن ثمتلم  عميكما في حالبالتعريف 
و توضيح أالقاضي تصحيح الخطأ،  كمفكِ و غموض، أو خطأ أ، وفي حال وجد فييا نقص الدعوى

الغموض الوارد في البلئحة. بعد ذلك تقوم المحكمة بسؤال المدعى عميو عن دعوى المدعية، وجواب 
 المدعى عميو عمى ذلك تكون لو عدة احتماالت: 

 

  قراره بأنموافقة المدعى عميو عمى دفع نفسو مبمغ محدد  من عمى نفسو وفرضوزوجتو،  كِ النفقة، وا 
عما فرضو المدعى عميو عمى نفسو من نفقة، فإذا قبمت بذلك،  كِ تقوم المحكمة بسؤالوىنا . لكِ نفقة 

 طمب كبلكمافإن  أي كبلم تريدان اضافتو في ىذه الدعوى،خرى عن أ مرةً  كمابسؤال قامت المحكمة
 عمنت المحكمة ختام المحاكمة، واصدار القرار.أ، ى ما تم االتفاق عميوعم إجراء االيجاب

 ،وادعاؤه بأنِك ال تستحقين أي نفقة، وتتنوع الدفوع التي  عدم موافقة المدعى عميو عمى دفع النفقة
 ترد عمى دعوى النفقة الزوجية، وفيما يمي بيان ليا: 

فينكر الزوجية أصبًل بينو وبينِك، أو يدعي أن عقد  . قد يدفع المدعى عميو الدعوى بعدم الخصومة،1
الزواج فاسد او باطل. وقد يدعي بأنِك مطمقة منو ومنقضية العدة وبالتالي ال نفقة لِك. كما قد يدفع 

 الدعوى بحجة وجود دعوى نفقة ثانية مقامة لدى محكمة أخرى.
عدم وجود دعوى نفقة مقامة لدى  في ىذه الحاالت يقوم القاضي بتكميفِك بإثبات صحة الزوجية، أو

 محكمة أخرى، بالبينة الخطية أو الشخصية.
حوال الشخصية األردني ( من قانون األ69، وىو ما يسمى بدفع النشور، وقد عرفت المادة ). النشور2

إذا نشزت الزوجة فبل نفقة ليا والناشز ىي التي تترك بيت الزوجية ببل مسوغ شرعي أو النشور بأنو "
الزوج من الدخول إلى بيتيا قبل طمبيا النقمة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوغات الشرعية تمنع 

 ومعنى ذلك أن المرأة الناشز ىي:  لخروجيا من المسكن إيذاء الزوج ليا بالضر أو سوء المعاشرة.".
 . التي تترك بيت الزوجية ببل مسوغ شرعي.1
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 طمبيا النقمة إلى بيت آخر.. التي تمنع الزوج من الدخول إلى بيتيا قبل 2
. إذا امتنعت الزوجة عن الزفاف تعد ناشزة وتسقط نفقتيا، ومن ثم إذا كان الزوج قد أوفى زوجتو 3

المير المعجل أو وىبتو ىي لو أو أبرأتو منو أو كان المير جميعو مؤجبًل والسكن الشرعي مييئًا، 
 وامتنعت الزوجة عن الزفاف، فتحرم من النفقة.

( من قانون األحوال الشخصية األردني عمى أنو ال 68. العمل بدون موافقة الزوج، وقد نصت المادة )4
 نفقة لمزوجة التي تعمل خارج البيت دون موافقة زوجيا.

 

ذا كان  عزيزتي الزوجة، ليكن معمومًا لديك أنو في حال خرجت لمعمل دون إذن من زوجك، فال نفقة لك، وا 
عمل، فمو حق الرجوع عن اإلذن متى شاء، فإن رفضت االستجابة لطمبو، سقط حقك في زوجك قد أذن لك بال

النفقة، إال أنو ليس لزوجك منعك من العمل إذا كنت  عند الزواج تعممين، ولم يعترض عمى ذلك، وعندئذ  ال 
 يعتبر خروجك لمعمل نشوزًا ُيسقط حقك في النفقة.

 

خرجت ناشزة من مسكنو الشرعي،  كونكِ ال تستحق النفقة  أنكِ الزوج المدعى عميو  ادعى وبالتالي إذا
دفع  الرد عمى ويكون لكعن دفع المدعى عميو النشوز، ك . وىنا تقوم المحكمة بسؤالدعواكطمب رد 

 المدعى عميو النشور بعدة دفوع وىي:

 ىذه ن أ، ويكون المسكن غير شرعي في عدة حاالت، مع اإلشارة إلى الدفع بعدم شرعية المسكن
الحاالت ليست عمى سبيل الحصر، بل عمى سبيل المثال، إذ يعود تقدير األسباب التي تجعل من 

أ. أن يكون الجيران في المسكن أىل  -المسكن غير شرعي لقاضي الموضوع، ومن ىذه الحاالت:
والدنيوية  الزوج، ويؤذونيا بالقول أو الفعل. ب. إذا كانت الزوجة ال تستطيع فيو قضاء حوائجيا الدينية

بكل حرية وتستر. ج. نقص المسكن من المواد األساسية والبلزمة الستمرار الحياة مثل المأكل 
الييكل العام، فيعتبر المسكن غير د.       والمشرب، أي نقص المسكن من المواد التموينية األساسية.

بر الخياطة، شرعي، في حال كان ىناك نقص في بعض المواد التي تحتاجيا الزوجة، كالمشط ، وا 
 المرآة، وىكذا.

ن النقص في ىذه المواد يختمف بإختبلف الزمان والمكان، فمتطمبات الحياة أوىنا ينبغي اإلشارة إلى 
مر تقديرىا لقاضي الموضوع حسب أاألساسية ترجع إلى العرف، وتختمف بإختبلف الزمان والمكان، ويعود 

 ظروف كل حالة.
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دفع المدعى عميو النشور بعدم شرعية المسكن، تقوم المحكمة بسؤال  الزوجة أيتيا وعميو، إذا دفعتِ 
، قامت المحكمة بتحديد يوم معين لمكشف عمى المسكن، بحيث كِ نكر دفعأالمدعى عميو عن ذلك، فإن 

 ادعائك بعدم شرعية المسكن. مسكن الزوجية، والكشف عميو، لمتأكد من صحة  إلىيقوم القاضي باالنتقال 

 مانة عمى النفس، قيام الزوج  ، ويقصد بعدم األبعدم أمانة الزوج عمى نفس ومال الزوجة الدفع
معاشرة سيئة، فاألصل بالعشرة أن تكون بالمعروف واإلحسان.  كِ بالقول، أو معاشرت كِ ، أو إيذائكِ بضرب

الخاص،  مالك، أو من كأما بالنسبة لعدم األمانة عمى المال، فتكون في حال كان الزوج يأخذ راتب
عمييا في مناسبة معينة، كاألعياد، أو مناسبة  ينفمثبًل لو اعتاد الزوج عمى أخذ النقود التي تحصم

 .كبعدم أمانتو عمى مال الدفع لك، كان بكخاصة 
المحكمة  كِ عدم األمانة عمى المال والنفس، كمفتب -عزيزتي الزوجة- كِ وفي حال أنكر الزوج المدعى عميو، دفع

ذكر أسماء  عميكِ في سبيل اثبات ذلك االستعانة بالشيود، مع اإلشارة إلى أنو يجب  لكِ وىنا يكون  ،كإثبات دفع
بعد ذلك االستعانة بشيود آخرين، فطالما حددت أسماء الشيود،  لكِ ، إذ ال يكون بشكل واضحوتحديدىم  ،الشيود

بذكر  تقومين أبشيادتو، لذا يستحسن االستعانة  ينبعد ذلك االدعاء بأنو ىناك شاىد آخر تود لكِ فبل يكون 
فيما بعد االستغناء عن شيادة بعضيم، واالكتفاء بشيادة واحد  ولكِ و شاىدين، أأسماء عدة شيود، وليس شاىد 

 و اثنين.أ

بإبراز تقرير الطبيب الذي قام بمعاينة آثار  ينمانة بالتقرير الطبي، بحيث تقوماثبات الدفع بعدم األ لكِ كما يكون 
 ، وىنا يجب أن تستمع المحكمة لشيادة الطبيب منظم التقرير.جسمكِ عمى  الضرب

 .بينتك إلحضار إلميالكومن ثم تقوم المحكمة برفع جمسة المحاكمة، وتعيين موعد جديد 

وبعد االستماع إلى شيادة الشيود، تقوم المحكمة بسؤال الزوج المدعى عميو عن شيادة الشيود، إذ يكون لو 
في أقواليم، وفي حال أنكر المدعى عميو شيادة الشيود. كان لممحكمة ىنا وزن البينة، فإن قررت مناقشة الشيود 

أنِت  كِ النفقة، وكمفت كِ قناعتيا بشيادة الشيود، أخذت بيا، وردت دفع الزوج المدعى عميو النشور، وقررت استحقاق
االتفاق عمى خبير  أو خبراء لتقدير النفقة،  اكمفتكم تتفقا،االتفاق عمى مبمغ النفقة، فإن لم  وزوجك المدعى عميو

ن لم اتفقتمافإن  انتخبت المحكمة من قبميا خبراء لتقدير النفقة. وفي حال لم  تتفقا، حضر الخبراء لتقدير النفقة. وا 
 وكمفت المدعى عميو إثبات الدفع بالنشوز. األمانة، معدب كِ تقتنع المحكمة بشيادة الشيود، ردت دفع

  خرجت من بيت الزوجية كون الزوج  أنكِ  ،الزوجة عزيزتي، ومعنى ذلك أن تدعي بالطرد،دفع النشور
 باإلثبات. المحكمة كنكر الزوج ذلك، كمفتأ وفي حالمن البيت،  بطردكىو من قام 

 ،ما زالت مشغولة بالمير  الزوجأن ذمة  إذ يكون لِك دفع النشور باالدعاء دفع النشوز بإنشغال الذمة
 .توابعوو أالمعجل 
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 تعديل النفقة 
في حال أثبتِت زيادة  ،لكمن القاضي زيادة النفقة المفروضة  ين تطمبأ، النفقةبعد فرض  أيتيا الزوجةلِك يكون 

ولكن في  الطمب من القاضي انقاص النفقة، ،لمزوج، في حال نقصت األسعار وفي ذات الوقت يكون األسعار،
كمتا الحالتين ال يكون لكبل طرفين طمب زيادة النفقة أو انقاصيا قبل مضي ستة أشير عمى صدور الحكم بالنفقة 

( من قانون األحوال الشخصية األردني، فجاء فييا: 71ما لم يحدث طوارئ استثنائية، وعمى ذلك نصت المادة )
ة قبل مضي ستة أشير عمى فرضيا ما لم تحدث طوارئ ال تسمع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروض"

 ".استثنائية كارتفاع األسعار

 

 تقدير النفقة 
إذا انتيت إجراءات الدعوى في جميع الحاالت السابقة إلى مرحمة تقدير النفقة، فعمى المحكمة تقديرىا 

صدار الحكم بيا، وحاالت تقدير النفقة ىي:  -وا 
 -التراضي: .0

حاضرًا، وكانت الدعوى قد انتيت إلى مرحمة تقدير النفقة، فعمى المحكمة أن إذا كان المدعى عميو 
أن تمزم تكمف الطرفين بالتراضي عمى مقدار النفقة، فإذا تم التراضي عمى مقدارىا، يجب عمى المحكمة 

ذ لم يتم التراضي بينيما فيتم تقديرىا عن طريق اإلخبار.المدعى عميو بما التزم،   وا 
 اإلخبار  .5

ن يكون الخبراء أاء ىم من يقومون بتقدير النفقة في حال عدم اتفاق الطرفين عمى تقديرىا، ويجب الخبر 
و كراىية. وانتخاب الخبراء قد يكون أىل الثقة، وعارفين بحال الزوج، وال توجد بينيم وبينو عداوة أمن 

 -و من قبل المحكمة، وفيما يمي توضيح لذلك:أمن قبل الطرفين، 
 
 
 
 
 
 
 
 

يشترط لصحة االخبار، معرفة الخبراء بالطرفين "الزوج والزوجة"، وبالتالي  -مالحظة:
يكون االخبار غير صحيح في حال لم يذكر الخبراء في اخبارىم اسم المدعية أو 
المدعى عميو. كذلك يجب أن يذكر الخبراء المنتخبون من قبل المحكمة أن النفقة 

وبالتالي إذا قدر الخبراء نفقة الزوجة المقدرة ىي بحسب حال الزوج يسرًا أو عسرًا، 
 حسب كفاية الزوجة ومقدرة الزوج، كان اخبارىم غير صحيح.
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قد تكمف المحكمة الطرفين بانتخاب الخبراء لتقدير نفقة الزوجة، فإذا انتخبا خبيرًا واحدًا، كان اخباره  . أ
ذا اتفق الطرفان عمى تسمية خبراء، ن تستحتضرىم لسماع أخبارىم وليس أفعمى المحكمة  ممزمًا ليما، وا 

ذا اتفق الطرفان عمى انتخاب الخبراء وعمى قبول ما يخبرون، والتزاميم بذلك، ال أليا  ن تعينيم، وا 
 يعتبر اخبارىم إال إذا كان باإلجماع، وال عبرة لرأي األكثرية.

 

عمى تسمية خبراء، فال يكون ألي منيم بعد ذلك  في حال اتفق الطرفان )المدعي والمدعى عميو( -مالحظة:
رد أي من الخبراء إال إذا كان سبب الرد حادثًا بعد التعيين. كذلك ال يكون ألي منيم )المدعية والمدعى عميو( 

 االعتراض عمى ما أخبر بو الخبراء.

 
المحكمة، وفي ىذه و كان المدعى عميو غائبًا، تعينيم أإذا لم يتفق الطرفان عمى انتخاب الخبراء،  . ب

وىذا يقتضي أن يكون عددىم ن يكون عددىم فوق اإلثنين حتى يؤخذ برأي االكثرية. أالحالة يجب 
ويجب عمى المحكمة كذلك في حالة تعيين الخبراء من قبميا أن ال تكتفي بوصف وترًا ال شفعًا. 

اخبارىم من خموىم عن الخبراء أنيم عارفين بالطرفين، بل تمزم بوصفيم بما يجيز االعتماد عمى 
 و وصفيم بالثقة أو االمانة. أالغرض، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدور الحكم 
وىنا يكون لكل من  بعد االنتياء من اجراءات الدعوى، ومناقشة البينات، تصدر المحكمة حكميا،

الطرفين الطعن في الحكم باالستئناف خبلل ثبلثين يومًا من تاريخ صدور الحكم، ويسقط يوم صدور 

لكل من المدعية والمدعى عميو الحق في مناقشة الخبراء فيما  -مالحظة:
يخبرون بو، ألن االخبار كالشيادة. كما أن لكل منيما الحق في االعتراض 

قة عمى اخبار أىل الخبرة، فيكون لك  أيتيا الزوجة االعتراض عمى مقدار النف
في حال رأيت  أنيا ال تتناسب وحال المدعى عميو، كما أن لممدعى عميو أن 
يعترض عمى النفقة المقدرة إذا رأى أن المقدر أكثر مما يجب أن يفرض عميو 
حسب حالو، وفي ىذه الحالة تكمف المحكمة المعترض توضيح اعتراضو 

ثباتو، فإن أثبت المعترض اعتراضو ردت المحكمة االخبار، و  انتخبت خبراء وا 
ن عجز عن اإلثبات وحمف الطرف اآلخر اليمين  آخرين لتقدير النفقة، وا 
عمى عدم صحة ما ورد في االعتراض، ردت الطعن وحكمت بالنفقة التي 

 أخبر بيا الخبراء.
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الحكم، ىذا في حال صدر الحكم بحضور الزوج. أما في حالة صدر الحكم في غياب الزوج، فإن مدة 
 و الحكم.االستئناف تبدأ بالسريان خبلل ثبلثين يومًا من اليوم التالي لتبميغ

 
 

 ؟حكم النفقة نكيف تنفذي 
في حال صدر الحكم لصالحك، وقررت المحكمة الحكم لك بمبمغ النفقة، فعميك اتباع  عزيزتي الزوجة،
 -االجراءات اآلتية:

 .انتظار مدة ثبلثين يوما وىي مدة االستئناف قبل المجوء إلى دائرة التنفيذ من أجل تنفيذ الحكم 
 أن يطعن الزوج بالحكم في االستئناف، يكون لك عندئٍذ التوجو  في حال مضت ىذه المدة دون

إلى دائرة التنفيذ الواقعة في منطقتك، والدائرة المختصة في التنفيذ، ىي دائرة التنفيذ التابعة 
 لممحاكم النظامية وليس المحاكم الشرعية.

 الحكم عمى  قبل التوجو إلى دائرة التنفيذ تأكدي أن تحصمي من المحكمة الشرعية مصدرة
 النسخة األصمية لمحكم، وتأكدي كذلك أن الحكم أصبح نيائيًا وغير قابل لئلستئناف.

  بعد الحصول عمى الحكم، توجيي إلى دائرة التنفيذ الواقعة في منطقتك، واطمبي من مأمور
وتبميغ الزوج بضرورة الحضور إلى دائرة التنفيذ لدفع مبمغ النفقة  التنفيذ فتح ممف لمتنفيذ،

 المستحق عميو.
  تأكدي من حفظ رقم ممف التنفيذ حتى يمكن لك متابعة الممف وما يطرأ عميو، وبعد ذلك

 يوم عمى األقل لممراجعة. 15سيعطيك مأمور التنفيذ مدة 
 لمسؤال عن ممفك، وىنا، قد يكون زوجك  بعد انتياء المدة المقررة، توجيي إلى دائرة التنفيذ

استجاب لممطالبة، وقام بدفع المبمغ المحكوم عميو بو، وايداعو في حساب دائرة التنفيذ في 
 البنك، وىنا تقوم الدائرة بإعطائك شيك بالمبمغ لصرفو من البنك.

في حال كان  أما في حال لم يستجب زوجك لممطالبة، ولم يقم بإيداع المبمغ المستحق عميو، ىنا،
 زوجك موظف، ولو راتب ثابت، يمكن لك الطمب من مأمور االجراء الحجز عمى راتبو.

أما في حال لم يكن لو راتب ثابب، ولم يستجب لمدفع، فينا يكون لك الطمب من مأمور التنفيذ 
لى يوم سنويًا، حيث يقوم مأمور االجراء بإرسال أمر الحبس إلى الشرطة، لتتو  91حبس الزوج مدة 

 اجراءات حبس الزوج حتى يدفع لك النفقة.
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  تعذر تنفيذ حكم لنفقة 
الزوجة تنفيذ حكم النفقة بسبب تغيب الزوج المحكوم  عزيزتي الزوجةأن يتعذر عميك  قد يحصل أحياناً 

عميو أو كونو مجيول محل االقامة أو ال يوجد لو مال ينفذ منو الحكم. ومن أجل ذلك، كان ال بد من 
يمكن لِك من خبللو الحصول عمى النفقة المفروضة. وبالفعل تم انشاء صندوق النفقة بموجب  خمق جسم

، وييدف ىذا الصندوق بشكل أساسي إلى ضمان تنفيذ حكم النفقة في حال 2005( لسنة 6القانون رقم )
بالمبالغ  تعذر تنفيذه ألي سبب كان، عمى أن يقوم الصندوق بالرجوع عمى الزوج المحكوم عميو لممطالبة

 التي تم صرفيا.
في حال المجوء إلى صندوق النفقة تقديم طمب إلى الصندوق عمى أن يكون  عزيزتي الزوجةوعميِك 

 مرفقًا المستندات التالية: 
 .نسخة مصدقة من حكم النفقة النيائي 
 ت مشروحات من دائرة التنفيذ تفيد أن حكم النفقة قد تعذر تنفيذه بعد استنفاذ جميع االجراءا

 القانونية البلزمة.
 

عزيزتي الزوجة، عند المجوء إلى صندوق النفقة، عميك االنتباه 
 -لممالحظات اآلتية:

  بمجرد تقديمك طمب تنفيذ حكم النفقة، يقوم مجمس الصندوق
بالتأكد من صحة المستندات المرفقة، وجدية الطمب، عمى أن يتم 

في حكم النفقة خالل خمسة عشر يومًا  صرف المبمغ المحكوم بو
 من تاريخ استكمال المستندات المطموبة.

  ،يستمر الصندوق بدفع النفقة طالما كان تنفيذ حكم النفقة متعذرًا
أما في حال زال السبب المانع من تنفيذ حكم النفقة، كما لو عاد 
الزوج من غيبتو، أو أصبح لو مال يمكن تنفيذ حكم النفقة منو، 

، وعميك  عندئذ  الرجوع إلى دائرة يتوق ف الصندوق عن دفع النفقة لك 
 التنفيذ لتنفيذ حكم النفقة عمى الزوج.

 

  في حال كان لديك أيتيا الزوجة النية في رفع دعوى تفريق
لالعسار عن دفع النفقة، فال يكون لك  المجوء إلى صندوق 

 النفقة لمحصول عمى النفقة المفروضة لك.
 

 
 


