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 تقديم
عمى تنفيذ المشاريع واألنشطة التي تساىـ في تعزيز  يعمؿ معيد الحقوؽ في جامعة بيرزيت، 1993منذ إنشائو في العاـ 

مف خالؿ تطوير البنى التحتية القانونية الالزمة، وبناء  وذلؾ نسانية في المجتمع الفمسطيني،سيادة القانوف والكرامة اإل
المتعمقة  الفمسطينيةالقدرات البشرية والمؤسسية عمى المستويات األكاديمية والمينية والمساىمة في الجيود التحضيرية 

أسياسية في تحقيؽ والنشر والمساعدة القانونية، استراتيجية ، يتخذ المعيد مف البحوث وفي ىذا السياؽ. التشريعية بالعممية
 أىدافو.

في اآلونة األخيرة عمؿ معيد الحقوؽ وبدعـ مف مكتب الممثمية الدينماركية في راـ اهلل عمى تنفيذ مشروع الدستور 
إلى المعمومات تعزيز الوصوؿ والتعددية: الوصوؿ إلى المعمومات حوؿ حقوؽ المرأة، والذي ىدؼ بشكؿ رئيسي إلى 

زيادة الوعي والخبرة في مجاؿ والعمؿ عمى ال يتجزأ مف سيادة القانوف، وتحفيز مبادرات اإلصالح،  القانونية باعتبارىا جزءاً 
، مف قضاة ومحاميف وأكاديمييف وباحثيف مف قبؿ الفئات المستيدفة بالنوع االجتماعيحقوؽ اإلنساف والقضايا المتعمقة 

 راؼ العالقة. وطمبة وغيرىـ مف أط

ييدؼ بشكؿ ىو الدستور والتعددية: الوصوؿ إلى المعمومات حوؿ حقوؽ المرأة، و  مشروعىذا الدليؿ ىو أحد مخرجات 
تعزيز وصوؿ النساء إلى العدالة في المحاكـ الشرعية وغيرىا مف مؤسسات العدالة الرسمية المرتبطة بيا، وذلؾ  رئيسي إلى

 بيا. الجميورونشرىا وتزويد  لمفئة المستيدفةمة مف خالؿ تبسيط المعمومات الالز 
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 مقدمة .1
 مف . والمجتمع الفرد حياة في تأثيراً  وأعظميا اإلنسانية، الجماعات أىـ بحؽ إنيا األساسية، ولبنتو المجتمع نواة األسرة
 في األساس ىو الزواج كاف ولمَّا . ىاأفراد بيف العالقة تنظيـ خالؿ مف وحمايتيا المبنة ىذه بتقوية االىتماـ كاف ىنا،

 لمحقوؽ عادالً  تنظيماً  خالؿ مف عميو، والحفاظ تقويتو إلى يؤدي ما االىتماـ مف يناؿ أف بد ال فكاف األسرة، تشكيؿ
 . أطرافو بيف المشتركة والواجبات

ذا  لمسكف توفير مف فعالً  تحققيا عمى يترتب لما الزوجيف، بيف المشتركة والواجبات الحقوؽ أىـ ىي العشرة حسف كانت وا 
 عمى األخرى ىي القادرة األسرة لبناء أساساً  تشكؿ أف عمى قادرة قوية مؤسسة يكوف أف إلى بالزواج وتؤدي بينيما والمودة
 الحياة تخؿ تكاد ال حيث الدواـ، عمى كذلؾ تكوف ال قد العشرة، حسف أي أنيا؛ إال المجتمع، في الريادي بدورىا القياـ
 استمرار معو فيغدو والنزاع، الشقاؽ حد إلى ويصؿ حيناً  يستحكـ قد الذي أطرافيا، بيف والتنازع االختالؼ مف يةالزوج
 المحاكـ في كثيريف عمى استعصى أمرٌ  المشكمة؛ ىذه عمى لمقضاء حؿ إلى الوصوؿ كاف ولمَّا  .مستحيؿ الزوجية الحياة

 النزاع نتيجة وبأوالدىما بالزوجيف يمحؽ الذي لمضرر دفعاً  قانونية، ئؿبوسا مواجيتيا مف بد ال فكاف، سنيف منذ الشرعية
 .أخرى ناحية مف اليدـ مف األسرة لكياف وحماية ناحية، مف والشقاؽ

 وقطاع الغربية الضفة" المحتمة الفمسطينية األراضي في المفعوؿ السارية الشخصية األحواؿ قوانيف جاءت ذلؾ، عمى بناءً 
 طريؽ عف وذلؾ عمييا، استعصت أنيا ىي قنعت حياة مف لمخالص فرصة الزوجة تعطي التي كاـاألح متضمنة ،"غزة

 قوانيف منحت بينما  .غزة قطاع في بو المعموؿ الحكـ ىو وىذا زوجيا، وبيف بينيا لمتفريؽ طمباً  المحكمة إلى لجوئيا
 .الجانب أحادي الطالؽ في حقو استعماؿ عدـ أراد ىو إف أيضاً  لمزوج المكنة ىذه الغربية الضفة في الشخصية األحواؿ
 بيف القضائي التفريؽ مف النوع ىذا تحكـ الفمسطينية القانونية المنظومة في ومختمفة متعددة قانونية نصوص ىناؾ إذف،

 الغربية الضفة في الشرعي لمقضاء األعمى المجمس عف صادرة داخمية إدارية تعميميات وجود إلى باإلضافة الزوجيف،
 .  بيذا الخصوصفضاًل عف الممارسة العممية في المحاكـ الشرعية  ،غزة اعوقط

يقتصر ىذا الدليؿ عمى بياف إجراءات دعوى التفريؽ لمنزاع والشقاؽ المرفوعة مف الزوجة عمى زوجيا وفؽ القوانيف 
 والتعاميـ واإلجراءات المعموؿ بيا في الضفة الغربية.

 

 . الفئة المستيدفة من الدليل1-2
مف أجؿ التفريؽ بينيا  في الضفة الغربية والتي قررت المجوء إلى المحاكـ الشرعيةإلى المرأة المتزوجة  ذا الدليؿ موجوى

مع مراعاة قياميا بإجراءات الدعوى ومتابعتيا بنفسيا دوف الرجوع في   .وبيف زوجيا، نتيجة الستحكاـ الشقاؽ والنزاع بينيما
اؿ قررت الزوجة االستعانة بمحاـٍ مف أجؿ رفع الدعوى ومتابعتيا، فإف المحامي ىو ذلؾ إلى محاـٍ متخصص، ألنو في ح

اإلفادة مف ىذا والمرأة والميتميف بشكؿ عاـ يمكف لممنظمات والجمعيات األىمية الميتمة باألسرة كما و  . بذلؾمف سيتكفؿ 
 الدليؿ أيضًا.
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 الدليل ىدف. 1-3
زوجة في الضفة الغربية، والتي تختار إنياء حياتيا الزوجية، نتيجة الستحكاـ النزاع ييدؼ ىذا الدليؿ إلى تمكيف المرأة المت

اإلحاطة بإجراءات دعوى التفريؽ لمنزاع  مف واقتناعيا بتعذر استمرار حياتيا الزوجية معو، والشقاؽ بينيا وبيف زوجيا،
لؾ مف خالؿ عرض ىذه اإلجراءات بطريقة سيمة وذ  .أماـ المحاكـ الشرعية في الضفة الغربية ومتابعتيا بنفسياوالشقاؽ 
 ومبسطة.

 

 الدليل أىمية. 1-4
إلجراءات واحدة مف أعقد دعاوى األحواؿ الشخصية أماـ  بطريقة سيمة ومبسطة تبرز أىمية ىذا الدليؿ في أنو يعرض

فيي تسمى عادة "بدعوى الغرؼ  إلى كثرة ودقة إجراءاتيا، وتعمقيا بالحياة الخاصة لكال الزوجيف، بالنظر ،المحاكـ الشرعية
األمر الذي يسيؿ عمى المتقاضيف ، واحدةفي وثيقة  كما تبرز أىمية ىذا الدليؿ في إلمامو بإجراءات ىذه الدعوى  المغمقة".

قانوف  الناظـ ليذه الدعوى، والمتمثؿ فيالمتعدد إلى اإلطار القانوني  لذلؾ مف رجوعيا بدالً  ،وبخاصة الزوجة المدعية
ألعمى ، ومجمة األحكاـ العدلية، وتعميـ المجمس ااألردني ، وقانوف أصوؿ المحاكمات الشرعيةاألردني اؿ الشخصيةاألحو 

المتبعة بخصوص ىذه الدعوى في المحاكـ الشرعية في باإلضافة إلى الممارسة العممية ، 59/2012لمقضاء الشرعي رقـ 
   الضفة الغربية.
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 زاع والشقاق؟ما ىو التفريق لمن .2

بيا الزواج، ويندرج ضمف التفريؽ الجبري  ينتييالتفريؽ لمنزاع والشقاؽ ىو أحد ُفرؽ عقد الزواج؛ أي أحد األسباب التي 
 استمرار الحياة الزوجية معو يجعؿبحكـ القاضي بناًء عمى طمب أحد الزوجيف نتيجة اشتداد الخالؼ مع زوجو عمى نحو 

 يمحقو الطرؼ اآلخر بو. المشاكؿ وتعذر حميا مع اإلضرار الذيبسبب تعقد  ،مستحيالً  أمراً 
 

 معمومة!
"التفريؽ لمنزاع والشقاؽ ليس طالقًا، فالطالؽ بيد الزوج، ويوقعو عمى زوجتو بمجرد 
التمفظ بو متى كاف قاصدًا. ومع ذلؾ، فإف حكـ القاضي الصادر بالتفريؽ بينؾ وبيف 

بمثابة طالؽ بائف بينونة صغرى،  زوجؾ المدعى عميو لمنزاع والشقاؽ، يعد
وبالتالي، يكوف عميؾ العدة الشرعية، ويكوف لؾ المطالبة بالنفقة الزوجية طيمة فترة 

 العدة".

 
 

 ما ىي أسباب التفريق لمنزاع والشقاق؟ .3
يؽ أو ضد النفع، وىو الخسارة أو الض ىووالضرر  تستطيعيف طمب التفريؽ لمنزاع والشقاؽ عند إلحاؽ زوجؾ بِؾ ضرر؛

بحيث ال  ،اً كاف ىذا الضرر أو سمبي ًا بالقوؿ أو بالفعؿ، إيجابياً أو معنوي اً مادي اً سواًء كاف ضرر األذى أو الشدة أو المكروه، 
ليؾِ استمر  ويمكف مع لييا االستناد إ ؾ)عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر( والتي يمكن بعض صور الضرر ار الحياة الزوجية.   وا 

 :وبيف زوجؾ لمنزاع والشقاؽلطمب التفريؽ بينِؾ 
 ؛الضرب أو اإليذاء الجسدي -
 السب والشتـ والتشيير واإلىانة؛ -
 ؛إىانة أىمؾ -
 وكثرة الشؾ فيؾ؛ اتيامو لؾ بالخيانة وسوء الخمؽ -
 أي مف السرقة: أف يسرؽ زوجؾ أموالؾ أو -

 ؛ممتمكاتؾ الخاصة
 مجامعةاليجر في الفراش: امتناع الزوج عف  -

 ؛زوجتو دوف مسوغ شرعي
 الحرث؛ الجماع مف الدبر؛موضع مجامعة الزوجة مف غير  -
 ؛االمتناع عف التحدث معؾ -
 منعؾ مف زيارة أىمؾ؛  -
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غياب العدؿ بيف زوجاتو في حاؿ كاف متزوجًا أكثر مف واحدة في ذات الوقت، كالميؿ إلى إحدى  -
 ؛زوجاتو دوف اأُلخريات

 شرب الزوج الخمر وتعاطي المخدرات. -
 

 انتبيي!
يـ طمب التفريؽ لمنزاع والشقاؽ أف يكوف عقد يشترط لتقد

الزواج بينؾ وبيف زوجؾ عقد صحيح ال فاسد وال باطؿ. 
إال أنو ال يشترط أف يتـ تقديـ الطمب بعد الزفاؼ، فيمكف 
تقديـ طمب التفريؽ لمنزاع والشقاؽ قبؿ الدخوؿ أو الخموة 
الصحيحة متى كاف العقد منعقدًا وصحيحًا، وعميؾ أف 

 في الئحة الدعوى )قبؿ أو بعد الدخوؿ(.تبيف ذلؾ 
 

 !تعريف
 جميع فيو تتوفر الذي العقد ىو: الصحيح الزواج عقد

 الشروط فيو وتتوفر صحتيا، وشروط الزواج عقد أركاف
 .نفاذه وشروط لمعقد، المتممة

 

 عناصر دعوى التفريق لمنزاع والشقاق: .4
اع والشقاؽ صحيحًا مف الناحية القانونية، يشترط أف تتوفر الشروط التفريؽ بينؾ وبيف زوجؾ لمنز بعمومًا، حتى يكوف طمبؾ 

 اآلتية مجتمعة:

 
 
 
 

 :الشروط

أن تدعي بأنك ضررت 
 من زوجك قواًل وفعلً 

أن تدعي بإضرار زوجك 
 بك ضررًا ماديًا أو معنوياً 

أن تدعي بتعذر استمرار 
 الحياة الزوجية بينكما

أن تدعي بوجود النزاع  
والشقاق بينك وبين 

 زوجك
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 إلى أي محكمة سوف تتوجيين لرفع الدعوى عمى زوجك؟ .5

  اآلتية: الشرعية االبتدائية إحدى المحاكـ لدى والشقاؽ لمنزاع التفريؽ دعوى إقامة بإمكانؾ
 مكاف أو وجؾز  إقامة مكاف دائرتيا في المحكمة التي يقع -

 عممو؛
 عقد فيو أجري الذي المكاف دائرتيا في يقع التي المحكمة -

  الزواج؛
 دعتؾ التي األسباب اختصاصيا دائرة في حدثت التي المحكمة -

 والشقاؽ؛ لمنزاع التفريؽ لطمب
 حاؿ في إقامتؾ محؿ اختصاصيا دائرة في يقع التي المحكمة -

 .لغربيةا الضفة خارج يقيـ( عميو المدعى) زوجؾ كاف

 

 
 !انتبيي

 أي لدى الدعوى بإقامة مخيرة أنتِ 
 ولكف، أعاله، المذكورة المحاكـ مف
 الدعوى نفس إقامة لؾ يجوز ال

 .الوقت نفس في محكمتيف لدى
 

 كيف ترفعين الدعوى لدى المحكمة؟ .6

 تمر الدعوى أمام المحاكم الشرعية بالمراحل اآلتية:

 

(1) 
تسجيل 
 الدعوى

(2) 
 التبميغات

(3) 
 سير الدعوى

(4) 
 صدور الحكم

(5) 
 تنفيذ الحكم



 

7 
 

 لتسجيؿ الدعوى، فعميؾ أف تقوـِ بكتابة الئحة الدعوى متضمنة البيانات اآلتية: إلى المحكمة الشرعية تتوجوِ قبؿ أف 
 

 اسـ المحكمة؛ -
 اسـ المدعية الرباعي ورقـ ىويتؾ وعنوانؾ ورقـ ىاتفؾ؛ -
اسـ زوجؾ )المدعى عميو( الرباعي ومكاف والدتو وعنوانو  -

 بالتفصيؿ ورقـ ىاتفو؛
 ؽ؛موضوع الدعوى، وىو طمب التفريؽ لمنزاع والشقا -
وقائع وأسباب الدعوى، وىي األسباب التي تستنديف إلييا في طمب  -

 التفريؽ لمنزاع والشقاؽ؛
الطمب، وىو الغاية التي أقمت الدعوى مف أجميا، والمتمثمة في  -

الحكـ لمصمحتؾ بالتفريؽ بينؾ وبيف زوجؾ )المدعى عميو( لمنزاع 
 ة؛والشقاؽ بطمقة واحدة بائن

 ؛تاريخ تقديـ الدعوى -
 ؛عمى الدعوى توقيعؾ -

 

 

 
 انتبيي!

ثالث نسخ مف الالئحة ومرفقاتيا،  طباعةيجب 
األولى لممحكمة، الثانية لتبميغ زوجؾ المدعى 
عميو، والثالثة تحتفظيف بيا بعد ختميا وتوقيعيا مف 

 .قمـ المحكمةموظؼ 
 

 انتبيي!
مطبوعة عمى  النسخيفضؿ ما أمكف أف تكوف 

ستعانة بكاتب الحاسوب )الكمبيوتر(. بإمكانؾ اال
االستدعاءات الموجود في المحكمة أو بالقرب 

 منيا، وىو سيقـو بالتسجيؿ عمى لسانؾ.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

 الئحة الدعوى: في اعداديمكنك االستعانة بالنموذج اآلتي 
 

 2015ساس رقم...../لدى محكمة............ االبتدائية الشرعية الموقرة                                              دعوى أ
 

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

 عنوانو لغايات التبميغ: العنوان مفصًل.
 

 .الساري المفعول ( من قانون األحوال الشخصية132موضوع الدعوى: طمب التفريق لمنزاع والشقاق وفقًا ألحكام المادة )
 

 وقائع وأسباب الدعوى
. إف المدعى عميو ىو زوج المدعية الداخؿ بيا بصحيح العقد الشرعي الصادر عف محكمة ......... االبتدائية الشرعية بتاريخ 1

 والذي يحمؿ الرقـ .........والمنظـ عمى يد المأذوف........... 20.../.../
المدعية قواًل وفعاًل، حيث إنو يضربيا ضربًا مبرحًا ويشتميا بأشد العبارات وأقساىا، األمر  . المدعى عميو يسيء عشرة ومعاممة2

الذي نتج عف ىذه اإلساءة المتكررة نزاع وشقاؽ استحكـ بيف المدعى عميو والمدعية. وقد أضر ىذا النزاع والشقاؽ بالمدعية ضررًا 
ة الزوجية رغـ تدخؿ أىؿ الخير واإلصالح عدة مرات، وقد عمـ بيذا الشقاؽ ماديًا ومعنويًا عمى نحو ال يمكف معو استمرار الحيا

 والنزاع المستحكـ األىؿ والجيراف وسمع بو القاصي والداني.
 . محكمتكـ الموقرة صاحبة الصالحية واالختصاص بنظر ىذه الدعوى والفصؿ فييا.3
 . الطمب: تمتمس المدعية مف محكمتكـ الموقرة:4

 عميو نسخة مف الئحة الدعوى ومرفقاتيا وتعييف جمسة لنظر الدعوى. أ. تبميغ المدعى
 132ب. غب المحاكمة والثبوت؛ الحكـ بالتفريؽ بيف المدعية والمدعى عميو لمنزاع والشقاؽ بطمقة واحد بائنة وفقًا ألحكاـ المادتيف )

 ريؼ.وتضميف المدعى عميو الرسـو والمصا ( مف قانوف األحواؿ الشخصية النافذ،133-
 

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

 مع االحترام
 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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 ما ىي مذكرة حصر البينة؟  -
مذكرة حصر البينة، وىي عبارة عف وثيقة مرفقة بالئحة  -تحت بند المرفقات–تالحظيف أف النموذج السابؽ يتضمف 

الدعوى، تتضمف ذكر ووصؼ مختصر لمبينات )األدلة( التي تستنديف إلييا في إثبات وجود النزاع والشقاؽ المستحكـ بينؾ 
ثبات إضراره فيِؾ. وبيف زوجؾ  سماء الشيود، والتقارير الطبية وعقد الزواج وغيرىـ مف األدلة الكتابية.  كأ المدعى عميو، وا 

 ويمكف االستعانة بالنموذج اآلتي في إعداد مذكرة حصر البينة:
 

 لدى محكمة......... االبتدائية الشرعية الموقرة
 

 20....مذكرة حصر بينة مقدمة من المدعية في الدعوى أساس رقم ...../
 

 البينة الخطية:
 .. صورة عف عقد الزواج1
 . تقرير طبي صادر عف مستشفى...... الحكومي، أو مستشفى.... الخاص، والمصدؽ مف مديرية صحة..... )إف وجد(.2
 . حكـ محكمة صمح.... رقـ.... الصادر بتاريخ..... )إف وجد(.3
 

 البينة الشخصية:
 ..... مكاف إقامتو..........، . الشاىد......................... )اسمو الرباعي( عمره...1
 . الشاىد............. عمره.......... مكاف إقامتو....2
 . الشاىد.......عمره........ مكاف إقامتو.......3
 

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

 
 معمومة!

 حصروجود مذكرة ليس شرطًا 
بالئحة الدعوى،  ياإرفاقبينة أو 

حيث يمكنِؾ حصر األدلة التي 
تستنديف إلييا عندما يطمب منؾ 
القاضي ذلؾ أثناء سير 

 الدعوى. 

 انتبيي!
في جميع األحواؿ يجب إرفاؽ 
صورة عف عقد الزواج وىويتِؾ 
الشخصية بالئحة الدعوى.  
ويمكنؾ الحصوؿ عمى صورة 
عقد الزواج مف المحكمة التي 
أجري فييا العقد في حاؿ كانت 

 نسختؾ مف العقد مفقودة.

 ىام جدًا!
عند طمب القاضي منِؾ حصر 

عمى  البينة، احرصي جداً 
 تسمية البينة بدقة، وال تنسي
منيا شيئًا، ألنو ليس بإمكانؾ 

تقديـ أي بينة، إال  بعد ذلؾ
 بتسميتيا. متِ البينات التي ق

 انتبيي!
يجب أف يكوف الشيود رجميف 
مسمميف عاقميف بالغيف، أو 

وينبغي أال   رجؿ وامرأتيف.
يكوف بينيـ وبيف زوجؾ 
المدعى عميو أي عداوة 

 ظاىرة.
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وىكذا يصبح لديك ممف دعوى جاىز من أجل تقديمو لممحكمة، 
 وتأكدي من أنو يحتوي عمى األوراق اآلتية:

 ؛ئحة الدعوىثالث نسخ مف ال -
 ؛ثالث نسخ مف مذكرة حصر البينة -
 ؛ثالث نسخ مف صورة عقد الزواج -
 ؛ثالث نسخ مف صورة ىويتؾ الشخصية -
 .ثالث نسخ مف أي دليؿ كتابي -

  
 

بعد تجييز الممف، توجيي إلى المحكمة الشرعية المختصة من أجل تسجيل 
 الدعوى، وتأكدي من اصطحاب اآلتي:

 عاله.ممؼ الدعوى المشار إليو أ -
 ىويتؾ الشخصية. -
 ( شيكؿ.105مبمغ رسـو تسجيؿ الدعوى وقدره ) -

  
 
 
 
 
 
 

القاضي بمساعدة حاجب المحكمة الذي سوؼ يرشدؾ إلى  إلى غرفةعند وصولؾ إلى مقر المحكمة الشرعية، ادخمي 
سخة الموقعة والمؤشر الن قـو بالتأشير عمييا، وبعد ذلؾ خذيالقاضي، ومف ثـ قدمي لو نسخة مف الالئحة مف أجؿ أف ي

عمييا مف قبؿ القاضي وتوجيي بيا إلى قمـ المحكمة الذي يقـو بترسيميا )يحدد قيمة الرسـ(، ثـ توجيي إلى غرفة 
. وقيمتيا )  ( شيكؿ.105المحاسبة مف أجؿ دفع الرسـو

 
 !ىام جداً 

ي قبؿ تأشيره عمى الئحة أف القاض إلى مف الميـ ىنا االلتفات
إحالة النزاع إلى دائرة اإلصالح واإلرشاد األسري بالدعوى، سوؼ يقـو 

في المحكمة، وذلؾ في محاولة لإلصالح بينؾ وبيف زوجؾ المدعى 
عميو خالؿ شير واحد مف تاريخ إحالة النزاع إلى الدائرة، وعند فشؿ 

(1) 
تسجيل 
 الدعوى
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الوصوؿ إلى الصمح بينكما خالؿ مدة الشير، توجيي إلى القاضي 
ثـ يتـ اتخاذ اإلجراءات الالحقة كما  ليقـو بالتأشير عمى الالئحة، ومف

 .ىو مبيف في ىذا الدليؿ

 
 

 

 انتبيي!
وصؿ دفع الرسـو مف  ي أف تأخذيال تنس

المحاسب )يكوف عمى نسختيف واحدة 
إلرفاقيا بممؼ الدعوى واألخرى احتفظ 

 .بيا(

 ال تقمقي!
المبالغ التي تدفعينيا مف رسـو وأجرة 

يا بعد شيود وخبراء وغيرىا، سوؼ تستردين
حكـ المحكمة بالتفريؽ بينؾ وبيف زوجؾ 
المدعى عمييا، إال أنِؾ لف تأخذييا فيما لو 

 خسرِت الدعوى.
 
 
 دفع وصؿ إلى باإلضافة ومرفقاتيا الدعوى الئحة مف نسختيف وأعطيو أخرى، مرة القمـ موظؼ إلى توجيي ذلؾ بعد

 موعد وتحديد ،مثاُل( 150/2015) رقـ عطائياوا   حكمة،في سجؿ الم الدعوى بتسجيؿ القمـ موظؼ يقـو وسوؼ . الرسـو
 .والساعة واليـو بالتاريخ األولى المحاكمة جمسة

 
 !ال تنسي

الطمب مف موظؼ قمـ المحكمة أف يختـ بالختـ الرسمي  -
عمى نسختؾ مف الئحة الدعوى، وأف يضع عمييا تاريخ 

 توقيعو في مكاف الختـ.يضع تقديميا وأف 
المحكمة أف يكتب رقـ الدعوى الطمب مف موظؼ قمـ  -

وموعد الجمسة عمى نسختؾ مف الئحة الدعوى، ألف ذلؾ 
 والسؤاؿ عنيا. لمدعوىسوؼ يسيؿ عميؾ عند مراجعتؾ 
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  :ىكذا يصبح باسمك "كمدعية" ممف دعوى في المحكمة يتضمنو 
 ؛نسختيف مف الئحة الدعوى -
نسختيف مف مرفقات الئحة الدعوى )صورتي مف عقد  -

 ؛رتي مف مذكرة حصر البينة "األدلة"(الزواج، صو 
 .وصؿ دفع الرسـو -

  
 
 
 
 
 
 

بعد تسجيؿ الدعوى سوؼ يقـو موظؼ القمـ بتنظيـ مذكرة حضور )مذكرة التبميغ( لزوجؾ المدعى عميو، وبعد أف ينتيي 
تيا وبموعد مف تنظيميا يحوليا إلى الُمحضر )موظؼ المحكمة الذي سوؼ يقـو بتبميغ زوجؾ بالئحة الدعوى ومرفقا

 الجمسة(.

 

 معمومة!
التبميغ ليس مف مسئوليتؾ، بؿ مف مسئولية  -

 .محضر المحكمة
 .التبميغ في ىذه المرحمة مجانًا دوف رسـو -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
 التبميغات
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يجب عميؾ الحضور في الموعد المحدد لمجمسة إلى مقر المحكمة الشرعية التي قمت بتسجيؿ الدعوى لدييا، وبحوزتؾ 
القاضي لتبدأ إجراءات  غرفة عمى ادخميالشخصية.  وانتظري حتى ينادي الحاجب اسمؾ.  وعندئٍذ  ويتؾوىممؼ الدعوى، 

 مف ىنا: المحاكمة

 
 

ىناك ثلثة احتماالت في جمسة المحاكمة األولى، تختمف اإلجراءات المتبعة باختلف االحتمال الذي تحقق، ويبين 
   الشكل اآلتي احتماالت جمسة المحاكمة األولى:

 
 

!انتبيي  

 سوف القاضي أن يعني فيذا المحدد، الموعد في حضورك عدم إن
 خلل تجديدىا تستطيعين ولكنكِ   .الدعوى "إسقاط" بشطب يقوم
 (52.5) مبمغ أي الرسوم؛ نصف تدفعي أن بعد شيور ستة

 .المحدد الموعد في حضورك األفضل من لذلك شيكل،

 احتماالت جمسة المحاكمة األولى

(3) 
حضور زوجِك المدعى عميو 

 جمسة المحاكمة

(2) 
عدم حضور زوجِك المدعى عميو 
رغم تبمغو الئحة الدعوى وموعد 
 الجمسة بالشكل القانوني الصحيح

(1 ) 
عدم حضور زوجِك المدعى عميو 
بسبب عدم تبمغو الئحة الدعوى 

 وموعد الجمسة 

(3) 
 سير الدعوى
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إذا لـ يحضر زوجؾ )المدعى عميو(، وتبيف أنو لـ يتبمغ الئحة الدعوى ومرفقاتيا وموعد الجمسة بالشكؿ القانوني الصحيح، 

 المدعى عميو. إلى موعد آخر مف أجؿ إعادة تبميغ زوجؾِ  الدعوىفينا يقرر القاضي تأجيؿ 
 

 
عنو )محامي(، بالرغـ مف تبمغو الئحة الدعوى ومرفقاتيا  الجمسة أو لـ يحضر وكيؿٌ  المدعى عميو إذا لـ يحضر زوجؾِ 
 صحيح، فاطمبي مف القاضي إجراء محاكمتو غيابيًا.ال القانوني وموعد الجمسة بشكؿ

، أكدي لمقاضي أنؾ تتمسكيف بالئحة الدعوى وتقرينيا بناًء عمى طمبؾ غيابياً  بعد أف يقرر القاضي إجراء محاكمة زوجؾِ 
 ضمونيا.واطمبي منو الحكـ بم

 
 انتبيي!

"قد يسألؾ القاضي عف بعض األمور الناقصة أو 
غير الواضحة في الئحة الدعوى، فإذا كاف ىناؾ 
نقص أو غموض، فعميؾ أف تقومي باستكماؿ النقص 
وتوضيح الغموض، ثـ أكدي لمقاضي مرة أخرى أنؾ 

نيا واطمبي منو أيضًا تتمسكيف بالئحة الدعوى وتقري
 نيا".الحكـ بمضمو 

 
عد ذلؾ، يطمب منؾ القاضي حصر بينتؾ؛ أي حصر األدلة التي تريديف تقديميا لممحكمة، مف أجؿ إثبات وجود النزاع ب

ثبات إضراره بؾ، سواًء كانت  والشقاؽ بينؾ وبيف زوجؾِ  كتابية )عقد الزواج؛ التقاير الطبية إف  ىذه األدلة؛المدعى عميو، وا 

(1  ) 

عدم حضور زوجك المدعى عليه بسبب عدم 

 تبلغه الئحة الدعوى وموعد الجلسة 

(2  ) 

عدم حضور زوجك المدعى عليه رغم تبلغه 
الئحة الدعوى وموعد الجلسة بالشكل القانوني 

 الصحيح
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األدلة الكتابية، كقولؾ لمقاضي: سيدي لدي عقد  )اذكري( فاسمي لشيود.بينة شخصية )شفوية( كشيادة ا أـوجدت(، 
الزواج، وفي تقرير طبي يثبت ضربو لي. واسمي أيضًا الشيود: كقولؾ لمقاضي: سيدي لدي الشاىد )اسمو الرباعي 

 وعنوانو بالتفصيؿ(، والشاىد )اسمو الرباعي وعنوانو بالتفصيؿ(.
 

 تذكير!
حصر بينة، فإف  إذا كنت قد تقدمت بمذكرة

القاضي يسألؾ إف كاف لديؾ بينات أخرى غير 
فإذا كاف لديؾ بينات  المذكورة في المذكرة. 

 )أدلة( أخرى اذكرييا لمقاضي بدقة ووضوح.
 

 ىام جدًا!
، )ذكرتييا لمقاضي( بعد أف قمت بتسمية البينة

فميس لؾ أف تقدـ بينات أخرى غير التي 
مى عدـ ذكرتييا، لذا فالحرص كؿ الحرص ع

نسياف أي دليؿ.  مف ىنا تبرز أىمية وجود 
  مذكرة حصر بينة.

 
بعد ذلؾ، يطمب القاضي تقديـ األدلة التي قمت بتسميتيا، فقدمي بداية األدلة الكتابية )عقد الزواج، والتقرير الطبي إف 

ي إبراز ما قدمتيو مف أدلة ، فيقرر القاضكدليؿ عمى صحة الدعوى وجد(، ثـ اطمبي مف القاضي إبرازىا، أي اعتمادىا
 :تتعمؽ بحضورىـ وسماعيـ أما بخصوص األدلة الشخصية )شيادة الشيود(، فيناؾ ثالثة احتماالت  كتابية.

 
 االحتمال األول: 

إلى المحكمة، فاطمبي مف القاضي سماعيـ في نفس الجمسة، والقاضي قد يقرر  إذا كنت قد اصطحبت الشيود معؾِ 
في حاؿ لـ يسمح وقت  مع تبميغيـ بموعدىا ، أو يقرر تأجيؿ سماعيـ إلى جمسة المحاكمة التاليةسماعيـ في نفس الجمسة

 المحكمة بسماعيـ في نفس الجمسة.  
 

 االحتمال الثاني:
 عمى إحضارىـإلحضارىـ بنفسؾ، إذا كنت قادرة  إذا لـ يكف الشيود بصحبتؾ في الجمسة، فاطمبي مف القاضي إميالؾِ 

ميالؾ لما طمبت اإلمياؿ ألجمو.بنفسؾ.  فيقرر ا  لقاضي تأجيؿ الدعوى وا 
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 انتبيي!
إذا طمبت مف القاضي إميالؾ إلحضار الشيود بنفسؾ، 
فعميؾ التأكد مف قدرتؾ عمى إحضارىـ في المرة القادمة، 
ألف فشمؾ في إحضارىـ مرتيف دوف عذر مقبوؿ، يمكف 

 لمقاضي أف يعتبر ذلؾ عجٌز عف إثبات الدعوى. 
 ل الثالث:االحتما

ميغيـ عمى فاطمبي مف القاضي تب قادرة عمى إحضارىـ بنفسؾ، يولـ تكون إذا لـ يكف الشيود بصحبتؾ في الجمسة،
 بتسميتيـ. .  فيقرر القاضي تأجيؿ الدعوى وتبميغ الشيود الذيف قمتِ عناوينيـ التي ذكرتييا

 
 معمومة!

عند طمبؾ إحضار الشيود عف طريؽ 
بموعد ذلؾ و المحكمة، فإف تبميغيـ ب

محضر المحكمة، ال الجمسة مسؤولية 
 .مسؤوليتؾ

 

 انتبيي!!
عند طمبؾ إحضار الشيود عف طريؽ 

قبؿ إصدار  يالمحكمة، فعميؾ أف تدفع
مذكرة الحضور وخالؿ المدة التي تعينيا 
المحكمة، النفقات والمصاريؼ التي 
ال فإف  يابًا، وا  يتحمميا كؿ شاىد ذىابًا وا 
المحكمة لف تصدر مذكرات حضور 

 لمشيود.
 معمومة!

مغ المقدر يودع في صندوؽ المحكمة المب
 لحساب الشاىد المدعو.

 معمومة!
- 10و بيف يتراوح المبمغ الذي يجب دفع

 5دينار أدردني، باإلضافة إلى  20
 .تبميغ كؿ شاىدشواكؿ رسـو 

 معمومة!
يا لمشيود ورسـو نإف المبالغ التي تدفعي

، سوؼ مف المصاريؼ التبميغ وغيرىا
في مف زوجؾ )المحكـو عميو( تستردينيا 

 .حاؿ حكمت المحكمة لصالحؾِ 
 

 نصيحة!
في جميع األحواؿ، كوني حاضرة يـو 

 20- 10معؾ المبمغ المقدر )الشيادة و 
دينار أردني( لكؿ شاىد، حتى لو كنت 
أنت مف أحضر الشيود )االحتماؿ األوؿ 
والثاني(.  مع العمـ أف بعض الشيود ال 

 يطالبوف بنفقاتيـ ومصاريفيـ. 

 
 يؽطر  عف الحاضريف الشيود أو بنفسؾ، بإحضارىـ قمت الذيف الشيود سواءً  المحكمة، مبنى الشيود حضور عند

 أماـ الشاىد يمثؿ أف وبعد واحدًا، واحداً  عمييـ بالمناداة القاضي طمب عمى بناءً  المحكمة حاجب يقـو سوؼ المحكمة،
 البينة حصر ةمذكر  في بتسميتيـ قمت الذيف الشيود أحد أنو مف لمتأكد الشخصية ىويتو منو يطمب القاضي فإف القاضي،

 مف القاضي يتأكد أف وبعد الشيادة، ألداء أىميتيـ مف أيضاً  ولمتأكد سابقًا، ابينّ  كما القاضي أماـ بتسميتيـ قمت مف أو
 .الشيود جميع مع وىكذا (. بالحؽ يشيد سوؼ أنو عمى اليميف تحميفو) اليميف أداء الشاىد مف يطمب سوؼ ذلؾ،
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 معمومة!
 المحكمة توجو األسئمة لمشاىد وتناقشو؛ -
أثناء  بإمكانؾ توجيو األسئمة لمشاىد ومناقشتو -

 شيادتو؛
يوقع كؿ شاىد عمى محضر المحكمة الذي دونت  -

 فيو أقوالو
بعد أداء كؿ شاىد لشيادتو سوؼ تقدر المحكمة بدؿ  -

مصاريفو ونفقاتو وتطمب منؾ دفعيا، باستثناء الشيود 
الحاضريف عف طريؽ المحكمة، ألنؾ أودعت ىذه النفقات 

ليو والمصاريؼ صندوؽ المحكمة عمى النحو الذي أشرنا إ
  سابقًا.

 

 
أي دليؿ غير  ليس لديؾِ  ون؛ أي أتختميف بينتؾ ؾِ بعد االنتياء مف تقديـ األدلة الكتابية، وسماع الشيود، أخبري القاضي أن

 واطمبي منو الحكـ بمضموف الئحة الدعوى.   الذي قمت بتقديمو،
 

عن  حينيا ال يخرجقراره  فإن، وقدرىادمة ن األدلة المقوزَّ  وبعد أن يكون القاضي في نفس الجمسة أو في جمسة تالية،
 أحد احتمالين:

 
 

 معمومة!
أصبح لمقاضي بعد تعميـ رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي في 

سمطة واسعة في تقدير ثبوت النزاع والشقاؽ بعكس سمطتو  2012عاـ 
قبؿ ذلؾ، حيث كاف يشترط تطابؽ شيادة الشيود مع ما ىو وارد في 

ألمر الذي يعني أف إثبات النزاع والشقاؽ أصبح أكثر الئحة الدعوى، ا
 سيولة مف ذي قبؿ.

 قرار القاضي بعد ختم البينة

يقرر ثبوت النزاع والشقاق المستحكم 
 بينك وبين زوجِك المدعى عميو

يقرر عدم ثبوت النزاع والشقاق بينك 
وبين زوجِك المدعى عميو، ومن ثم 

 يصدر حكمًا برفض الدعوى
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 أخرى لجمسة الدعوى تأجيؿ أيضاً  يقرر فإنو عميو، المدعى زوجؾِ  وبيف بينؾ والشقاؽ النزاع ثبوت القاضي قرر حاؿ في
 .زوجؾِ  وبيف بينؾ اإلصالح في الجيد بذؿيقـو ب أف أجؿ مف المدعى عميو، زوجؾ بيا يبمغ
 جيده القاضي يبذؿ وعندىا غيابيًا، محاكمتو إجراء القاضي مف اطمبي الجمسة، بموعد تبمغو رغـ زوجؾ يحضر لـ فإذا

 الدعوى وأجؿ معؾ نفسو ليصمح عميو المدعى زوجؾِ  القاضي أنذر اإلصالح؛ مف يتمكف لـ فإذا ،وحدؾِ  معؾِ  باإلصالح
 . بذلؾ وجؾز  ويبمغ واحد، شير عف تقؿ ال مدة
 أخبري ذلؾ وبعد غيابيًا، محاكمتو إجراء المحكمة مف اطمبي تبمغو، رغـ الجمسة عميو المدعىزوجِؾ  يحضر لـ فإذا

 ،عميو المدعى زوجؾ وبيف بينؾ الصمح حصوؿ عدـ عمى اليميف القاضي يحمفؾِ  وحينيا. معؾِ  نفسو يصمح لـ أنو القاضي
 بتقديـ الُمَحكميف يقـو أف أجؿ مف الدعوى ويؤجؿ ،ميف يعينيما ىوُمحكَ  إلى األمر إحالة القاضي يقرر اليميف حمفتِ  فإذا

 .بذلؾ الُمَحكميف ويبمغ تقريرىما
 

صيغة اليمين التي سوف تقومين 
 بحمفيا: 

"واهلل العظيـ إف زوجي الداخؿ بي 
بصحيح العقد الشرعي المدعى عميو لـ 
نو لـ يتـ الصمح  يصمح حالو معي وا 

 يد".بيننا واهلل عمى ما أقوؿ شي
  

 
 انتبيي!

المبمغ في  يوعميؾ أف تودع الُمَحكميفأنت مف تتحمميف أجر 
صندوؽ المحكمة قبؿ أف يبدآف بالميمة الموكمة إلييـ، وعادة ما يبمغ 

دينار أردني.  مع العمـ أنو بإمكانِؾ  100- 70أجر كؿ ُمَحكـ 
 .استرداد ىذا المبمغ عند الحكـ لصالحؾِ 

 

 ؟ الُمَحكمينمن ىم  -
"المدعى عميو" خالؿ مدة معينة. ويشترط فييما  يف يعينيما القاضي مف أجؿ أف يقوما باإلصالح بينؾ وبيف زوجؾِ شخص
 ما يمي:
 رجميف؛ اأف يكون -
 أف يكونا مسمميف عاقميف بالغيف قادريف عمى اإلصالح؛ -
وجيف، أف يكوف أحدىما مف أىؿ الزوجة واآلخر مف أىؿ الزوج إف أمكف، فإذا لـ يكونا مف أىؿ الز  -

 عّيف القاضي رجميف مف ذوي الخبرة والعدالة والقدرة عمى اإلصالح.
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 ما ىو دور الُمَحكمين؟ -
بتعييف  الُمَحكميفبعد تبمغيما قرار القاضي بإحالة النزاع إلييما، يقـو 

المدعى عميو، ويقوماف  جمسة مف أجؿ االجتماع بؾ وبزوجؾِ 
محضر المحكمة بتبميغكما موعد الجمسة عف طريؽ المحكمة )أي أف 

 ومف ثـ يجتمع الُمَحكماف بؾِ  ىو الذي يبمغؾ بموعد الجمسة(. 
المدعى عميو، ويبحثاف أسباب الخالؼ والنزاع معكما عمى  وبزوجؾِ 

، أو مع األىؿ، أو اإنفراد بدايًة ومف ثـ وجيًا لوجو، أو مع جيرانكم
وذلؾ في محاولة  مع أي شخص يروف فائدة مف بحثيما معو. 

 المدعى عميو. وبيف زوجؾِ  لإلصالح بينؾِ 
 

 

 
 ىام جدًا!

كوني حريصة عمى حضور جمسة 
التحكيـ، ألف غيابؾ عف جمسة 

الصمح  التحكيـ يدؿ عمى رفضؾِ 
، فالتغيب عف الجمسة إضرارًا بزوجؾِ 

 ليس لمصمحتؾ. 
 

 معمومة!
عف الجمسة  ال يؤثر تغيب زوجؾِ 

رغـ تبميغو بيا تبميغًا صحيحًا عمى 
و بتغيبو عف عمؿ الُمَحكميف، بؿ إن

الجمسة يعتبر رافضًا لمصمح قاصدًا 
، األمر الذي يسيؿ اإلضرار بؾِ 

 الحكـ لصالحؾ.
 

 معمومة!
يكتب الُمَحكميف محضرًا )إفادة( بعد 
كؿ جمسة اجتماع بالزوجيف، توقعيف 

 وزوجؾِ  عمى ىذا المحضر أنتِ 
 الُمَحكميف.و 
 

 
 حد القرارين اآلتيين:فيما بينيم، فإنيما يصدران أ الُمَحكمينبعد أن يتداول 
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كميف مف اإلصالح بينؾ وبيف زوجؾ، حَ مُ في حاؿ تمكف ال
فإنيما يرفعاف تقرير لمقاضي بخصوص الصمح الذي تـ 

وفي ىذه الحالة، يقرر القاضي تصديؽ قرار   بينكما.
لحصوؿ الصمح بينؾ وبيف  كميف والحكـ برفض دعواؾِ حَ مُ ال

  زوجؾ.
 التفريؽ يقرراف فإنيما ،أنتِ  منؾِ  جميعيا اإلساءة أف ليما وتبيف بينكما، حاإلصال مفكميف حَ مُ ال يتمكف لـ إذا أما -

  .وتوابعو المير عف يقؿ ال أف عمى يرونو الذي( تعويض) العوض لزوجؾِ  تدفعي أف عمى زوجؾ وبيف بينؾ
 .القاضي إلى الخصوص بيذا تقريرىما يرفعاف ثـ ومف

بطمقة واحدة بائنة،  ج، فإنيما يقرراف التفريؽ بينؾ وبيف زوجؾِ ساءة جميعيا مف الزو أف اإلكميف حَ مُ لمأما إذا تبيف  -
بكافة حقوقؾ الزوجية كما لو كاف  بمطالبة زوجؾِ الحؽ  حينيا ومف ثـ يرفعاف تقريرىما إلى القاضي، ويكوف لؾِ 

 )مير معجؿ ومؤخر وتوابع مير ونفقة زوجة ونفقة صغار وحضانة(. قد طمقؾ مف تمقاء نفسو
ساءة(، فإف تتحمميف جزءًا مف اإل ساءة مشتركة بينؾ وبيف زوجؾ )أي أنؾِ أف اإلكميف حَ مُ لموفي حاؿ تبيف  -

منكما  ، ويقرراف التفريؽ بينكما عمى قسـ مف المير بنسبة إساءة كؿٍ ايقدراف نسبة إساءة كؿ واحد منكمكميف حَ مُ ال
 تتحمميف جزءًا مف التعويض(، ومف ثـ يرفعاف التقرير إلى القاضي. وزوجؾِ  )أي أنؾِ 

 

 قرار الُمَحكمين

التفريق بينك وبين زوجك 
المدعى عميو الستحالة 

 الصمح بينكما

 اإلساءة جميعيا منِك أنتِ 

اإلساءة جميعيا من زوجِك 
 المدعى عميو

 اإلساءة مشتركة بينكما

عدم التفريق بينك وبين 
زوجِك المدعى عميو لوقوع 

 الصمح
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 ة!معموم
في تقدير نسبة اإلساءة أو في تحديد  كميفحَ مُ الفي حاؿ اختالؼ 

يضـ المسيء مف األساس، فإما أف يقـو القاضي بتعييف غيرىما أو 
 إلييما ثالث، وعندئٍذ يؤخذ القرار باألكثرية.

 
 نورد المثال اآلتي:أكثر ولمتوضيح 

مقبوضة  5000توابع مير( منيا  5000مؤخر + 5000مقدـ + 5000دينار أردني ) 15000لو فرضنا أف المير 
 % مف اإلساءة، فيما يتحمؿ زوجؾِ 30تتحمؿ ما نسبتو  أف االساءة مشتركة بينكما، وقدروا بأنؾِ كميف حَ مُ ال)المقدـ(، وقرر 

 :% مف اإلساءة. فيكوف قيمة ما تستحقينو نقدًا بحسب نسبة إساءة زوجؾِ 70 نسبة
15000 X 70 /100  =10.500 دينار أردني 

 لو: نقدًا بحسب نسبة إساءتؾِ  يستحقو زوجؾِ  ويكوف قيمة ما
15000 X 30 /100  =4500 دينار أردني. 
 .دينار أردني 5500)مقبوضة( =  5000 – 10.500

 
 معمومة!

قد قبضتيو  ما كنتِ  يخصـ مف العوض الذي يحكـ بو لؾِ 
 منو.

 انتبيي!
أف تدفعي عوض  أنو يجب عميؾِ  كميفحَ مُ الإذا رأى 

 يف جزءًا مف اإلساءة، فعميؾِ تتحمم ألنؾِ  )التعويض( لزوجؾِ 
لدفعو قبؿ أف يقرر  تأػميف ىذا العوض وتبديف استعدادؾِ 

 ، إال إذا قبؿ زوجؾِ وبيف زوجؾِ  التفريؽ بينؾِ  كميفحَ مُ ال
المدعى عميو تأجيؿ أخذ العوض، وفي حاؿ تـ االتفاؽ عمى 

يقرراف التفريؽ بينكما عمى  كميفحَ مُ التأجيؿ الدفع، فإف 
 ىما إلى القاضي.العوض، ومف ثـ يرفعاف تقرير 
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 وموعد بسبب عدم تبمغو الئحة الدعوىالمدعى عميو  في حال غياب زوجكِ  سير الدعوىإجراءات  بيّنا فيما سبق،
جراءات سيرىا في حال غ بالشكل القانوني موعد الجمسة الئحة الدعوى و رغم تبمغو المدعى عميو  ياب زوجكِ الصحيح، وا 

 في ىذه المرحمة من مراحل الدعوى، سوى بيان إجراءات سير الدعوى في حال يتبقَ ولم   .بالشكل القانوني الصحيح
فيذه اإلجراءات ال تختمف كثيرًا عن سابقاتيا، وىي ال ر وكيل عنو )محامي(، و أو حضالمدعى عميو  زوجكِ  ضورح

 تخرج عن ثلثة احتماالت:
 

 االحتمال األول: 
نو يعترؼ بالشقاؽ والنزاع بينكما، وفي ىذه الحالة يقرر المدعى عميو بالئحة الدعوى؛ أي أ زوجؾِ  (يعترؼ) أف ُيقر

، ثـ تتبع اإلجراءات والخطوات التي أشرنا إلييا سابقًا، مف بذؿ الجيد في وبيف زوجؾِ  القاضي ثبوت النزاع والشقاؽ بينؾِ 
 ، وىكذا حتى صدور الحكـ النيائي.كميفحَ مُ الاإلصالح، فإنذار الزوج، فاإلحالة إلى 

 
 االحتمال الثاني:
أي دفع، فإف المحكمة ىنا،  المدعى عميو الئحة الدعوى؛ أي أنو أنكر وجود شقاؽ ونزاع بينكما ولـ يبدِ  أف ينكر زوجؾِ 

إثبات الدعوى، اطمبي مف المحكمة توجيو اليميف  يعمى النحو الذي أشرنا إليو سابقًا، فإف لـ تستطيع دعواؾِ  بإثباتِ  تكمفؾِ 
لـ يحمؼ اليميف،  إثبات الدعوى أو أف زوجؾِ  فض الدعوى. أما إذا استطعتِ ، فإف حمؼ اليميف؛ يحكـ القاضي بر لزوجؾِ 

 ، ومف ثـ تتبع اإلجراءات التي أشرنا إلييا آنفًا.وبيف زوجؾِ  فإف القاضي يحكـ بثبوت النزاع والشقاؽ بينؾِ 
 

 االحتمال الثالث: 
برفض دعواؾ، فإذا أثبت دفوعو؛ حكـ ، وأبدى دفوع مف أجؿ أف يحكـ القاضي الئحة الدعوى المدعى عميو زوجؾِ  أف ينكر

 مف أجؿ إثبات عدـ صحتيا، وبالنتيجة الحكـ لمصمحتؾ. عمى دفوع زوجؾِ  يالقاضي برفض الدعوى. لذلؾ عميؾ أف ترد

(3  ) 

 حضور زوجك المدعى عميو جمسة المحاكمة
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 وقتيا أحد الخياريين اآلتيين: عند تقديم زوجك لمدفوع، يكون أمامكِ 
بإثبات صحة دفوعو، فإف أثبتيا حكـ القاضي بقبوؿ  ، وعندىا يكمؼ القاضي زوجؾِ األول: إنكار الدفع -

 .يؤدي إلى الحكـ برفض دعواؾِ دفوعو؛ األمر الذي 
، القاضي بإثبات ردؾ، فإف أثبتيو يحكـ برفض دفوع زوجؾِ  وعندىا يكمفؾِ مى الدفع، اآلخر: الرد ع -

 وعندىا يكوف الحكـ لمصمحتؾ أقرب.
ليؾِ   .لكتابية والشخصية )شيادة الشيود(يتـ إثبات الدفوع، وتفنيدىا عف طريؽ األدلة ا أمثمة عمى الدفوع التي قد يثيرىا  وا 

 المدعى عميو: زوجؾ
 من األصل: لدعوى التفريق لمنزاع ادعائو أنو ال أساس  
 باطؿ أو فاسد؛ اأف ينكر قياـ الزوجية بينكما، أو أف عقد زواجكم -

 فإذا أثبت الزوج ىذا الدفع حكـ القاضي برفض الدعوى، ألف دعوى النزاع والشقاؽ ال تكوف إال بيف
  زوجيف بموجب عقد زواج شرعي صحيح؛

ج، أو بطمب سماع الشيود، الذيف يشيدوف عمى قياـ دفع بتقديـ صورة عقد الزوا ىذا رد بإمكانؾِ 
 المدعى عميو. وبيف زوجؾِ  الزوجية بينؾِ 

 ؛بوجود دعوى تفريؽ لمنزاع والشقاؽ مقامة لدى محكمة أخرى زوجؾِ أف يدعي  -
  الدفع، تحكـ المحكـ برفض الدعوى؛ الزوج ىذا فإذا أثبتِ 

 بإمكانؾ الرد عمى ىذا الدفع بإنكار دفع زوجؾ.
 

 دعوى التفريق النزاع والشقاق؛ أي أنيا غير صحيحةدم أحقية ادعائو بع: 
مف تمحقيف الضرر بو وتسيئيف لو ال العكس، كأف يكشؼ عف جزءًا مف جسمو  أنتِ  بأنؾِ  ييدعأف  -

  لو؛  وشتمؾِ  عميو صوت صراخؾِ  ، أو يأتي بشيود سمعواتظير بو آثار ضرب، ويدعي أنيا بسببؾِ 
 لمضرب المؤذي أو شيود يشيدوف بعكس ذلؾ. يثبت تعرضؾِ بإمكانؾ رد ىذا الدفع بتقديـ تقرير طبي 

 ضربو لؾ ىو في حدود التأديب؛أف  يأف يدع -
 .ؤه لؾِ رير الطبي الذي يثبت قساوة إيذابإمكانؾ الرد عمى ىذا الدفع بتقديـ التق

 ؛ أو يشتمؾِ  أنو ال صحة لما تدعيو مف أنو يضربؾِ  يأف يدع -
 دفع بتقديـ التقرير الطبي أو بشيادة الشيود.بإمكانؾ رد ىذا ال

 تعريف:
مف  المدعى عميو "الدفع: ىو ما يثيره زوجؾِ 

ادعاءات حتى يقنع المحكمة بعدـ قبوؿ الدعوى؛ أي 
عاءات إلى أف تحكـ أنو ييدؼ مف وراء ىذه االد

 ".المحكمة برفض دعواؾِ 

 



 

24 
 

 الذي سبؽ وأف سرقو منؾ؛ مالؾِ  أف يدعي أنو أزاؿ سبب النزاع والشقاؽ، كأف يرد إليؾِ  -
 رد ىذا الدفع بتقرير الشرطة أو النيابة الذي يثبت عدـ رد الماؿ المسروؽ. بإمكانؾِ 

 
نذار الزوج ليصمح نفسو، تتبع اإلجراءات التي سبؽ وأف أشرنا إلييا، مف بذؿ القاضي ، ؾذل بعدو  جيده في اإلصالح، وا 

وكما أشرنا أيضًا، يقـو  المدعى عميو.  قاؽ بينؾ وبيف زوجؾِ في حاؿ ثبوت النزاع والش، كميفحَ مُ الانتياًء بإحالة األمر إلى 
ـ، الالز  نونيبرفع تقريرىما الذي يتضمف قرارىما بالتفريؽ لمنزاع والشقاؽ إلى القاضي، مف أجؿ اتخاذ اإلجراء القاف اكمحَ مُ ال

 .إصدار الحكـ النيائي وىو
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تقريرىما الذي يتضمف قرارىما إلى القاضي، فإف األخير يتأكد مف أف التحكيـ قد جرى وفقًا ألحكاـ كميف حَ مُ البعد رفع 
ونة لمنزاع والشقاؽ بطمقة واحدة بائنة بين وبيف زوجؾِ  ، والحكـ بالتفريؽ بينؾِ كميفحَ مُ الالقانوف، ومف ثـ يقرر تصديؽ تقرير 

، ويبيف القاضي في كميفحَ مُ التقرير بقيمة التعويض المبينة في  أيضاً  صغرى ما لـ تكوف مسبوقة منو بطمقتيف، والحكـ لؾِ 
بالرسـو  المطالبة بنفقة العدة، ويحكـ عمى زوجؾِ  العدة الشرعية مف تاريخ صدور الحكـ، وأف لؾِ  حكمو أف عميؾِ 

 والمصاريؼ.
 سوؼ تأخذيف مبمغ التعويض المقرر في حكـ المحكمة مباشرًة، إنما يجب عميؾِ  إف صدور الحكـ ال يعني بأي حاؿ أنؾِ 

االنتظار حتى تنتيي مدة استئناؼ الحكـ، وتصدؽ محكمة االستئناؼ حكـ القاضي، وبعدىا تستطيعيف تقديـ طمب لدى 
عميو أو مكاف عممو، مف  المحكـو دائرة التنفيذ في المحكمة النظامية التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف إقامة زوجؾِ 

 أجؿ تنفيذ حكـ المحكمة الشرعية.
 

(4) 
 صدور الحكم
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 معمومة!!
الطعف في حكـ القاضي  أو لزوجؾِ  ىي المدة التي يحؽ فييا لؾِ  مدة االستئناف:

بالتفريؽ لمنزاع والشقاؽ أماـ محكمة االستئناؼ الشرعية )األعمى درجة( مف أجؿ 
حكـ غير عادؿ ألي أف ال أو زوجؾِ  أنتِ  إلغائو أو تعديمو في حاؿ اعتقدتِ 

 يومًا مف تاريخ صدور الحكـ إف كاف زوجؾِ  30 ، ىي:االستئناؼمدة و .  امنكم
يومًا مف تاريخ تبميغو  30جمسة النطؽ بالحكـ، أو  د حضرقالمحكـو عميو 

أف  عميؾِ  األخيرة الحالةبالحكـ، إف كاف غائبًا عف جمسة النطؽ بالحكـ، ففي 
 .النيائي المحكـو عميو بنسخة الحكـ تبميغ زوجؾِ ( شيكؿ رسـو 50مبمغ ) يتدفع

 
 
 
 
 
 
 

تنفيذ لدى دوائر التنفيذ في المحاكـ تقديـ طمب المحكـو عميو ال يحتاج إلى  إف حكـ القاضي بالتفريؽ بينؾ وبيف زوجؾِ 
اؼ الحكـ النظامية، حيث يعتبر ىذا الحكـ نافذًا بمجرد انتياء مدة االستئناؼ دوف أف يتقدـ زوجؾ المحكـو عميو باستئن

لدى محكمة االستئناؼ الشرعية.  أما حكـ القاضي بمبمغ التعويض، والذي يكوف ضمف حكمو بالتفريؽ لمنزاع والشقاؽ، 
 النظامية فإف تنفيذ ىذا الحكـ مف أجؿ الحصوؿ عمى مبمغ التعويض، يحتاج لتقديـ طمب لدى دائرة التنفيذ في المحكمة

لمحكـو عميو أو مكاف عممو، وسوؼ نكتفي ىنا ببياف كيفية تقديـ طمب ا التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف إقامة زوجؾِ 
 تنفيذ الحكـ. 

 
عقب انتياء مدة الثالثيف يومًا المذكورة دوف تقديـ أي استئناؼ عمى 
الحكـ، توجيي إلى مقر المحكمة الشرعية التي أصدرت الحكـ، 

عف الحكـ  صورة مصدقة تنفيذيةواطمبي مف موظؼ قمـ المحكمة، 
 الـ حكـ(، ومختومة بالخاتـ الرسمي.)إع

 
 

(4) 
 تنفيذ الحكم
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المحكـو عميو  بعد ذلؾ، توجيي إلى دائرة التنفيذ في المحكمة النظامية التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف إقامة زوجؾِ 
وىناؾ اطمبي مف موظؼ الدائرة، نموذج طمب تنفيذ حكـ قضائي مف أجؿ  مصطحبًة ىويتؾ الشخصية، أو مكاف عممو،

 عمى بيانات طمب التنفيذ وتعبئتيا: لتعرؼافي االستعانة بالنموذج اآلتي  ؾِ ويمكن  عبئتو.بت يأف تقوم
 لدى دائرة التنفيذ في محكمة بداية.....                                                          

                                             
 20طمب تنفيذ حكم قضائي رقم .../..

 
 ويتؾِ ىالرباعي، عنوانؾ، رقـ  اسمؾِ  المنفذ )المحكوم لو(:

 عنوانو تفصيالً  ،اسـ زوجؾ الرباعي، مكاف الوالدة، السكف المنفذ ضده )المحكوم عميو(:
في الدعوى الشرعية رقـ  2015الحكـ الصادر عف محكمة...... االبتدائية الشرعية بتاريخ ../../.. الحكم المنفذ:

../..20. 
 .، شاماًل الرسـو والمصاريؼ....الحكـ لممدعية .......... عمى زوجيا المدعي.............. بمبمغ وقدره... وم بو:المحك

 
وطمب تنفيذ إعلم الحكم المبين أعله، وعميو سطرت ورقة اإلخطار  حضر المحكوم لو ........... 20بتاريخ ../../..

 .نية حسب األصولإلى المحكوم عميو بعد استيفاء الرسوم القانو 
 

 توقيع مأمور التنفيذ                     المحكوم لو                                                           توقيع 
 

 
، والذي سوؼ يقـو بترسيـ الطمب المتواجد في غرفة الدائرة إلى مأمور التنفيذ يطمب التنفيذ، توجي بعد أف تقـو بتعبئةِ 

بتوقيع الطمب، وتصوير  يأف تقوم ومف ثـ يضع توقيعو عمى الطمب، ويطمب منؾِ الرسـ المطموب دفعو(،  )تحديد قيمة
ىويتؾ الشخصية نسختيف، وتصوير الحكـ المنفذ نسختيف أيضًا، عمى أف تبقى صورة الحكـ المصدقة لدى المحكمة، 

 المحكـو عميو. والنسخة األخرى لتبميغ زوجؾ
أخذ وصمي دفع الرسـ؛ بحيث  المحددة، وال تنسيوؽ المحكمة مف أجؿ دفع قيمة الرسـو وبعد ذلؾ، توجيي إلى صند

 تحتفظيف بالنسخة األصمية مف الوصؿ، والنسخة الثانية لممحكمة.
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 ىام جدًا!
% مف قيمة المبمغ المحكـو بو شاماًل الرسـو والمصاريؼ، 1تبمغ قيمة رسـو تنفيذ الحكـ 

دينار قيمة التعويض المحكـو بو  3000مب التنفيذ، مثاًل: وشاماًل أيضًا رسـو ومصاريؼ ط
دينار رسـو ومصاريؼ تنفيذ الحكـ؛ أي ما مجموعو:  40دينار رسـو ومصاريؼ + 500+

%، باإلضافة إلى 1دينار وىي نسبة  35.4دينار، وبالتالي، يكوف الرسـ المستحؽ  3540
 عمى زوجؾ المحكـو عميو. الحكـ ذشواكؿ.  سوؼ تسترديف المبمغ عند تنفي 6رسـ التبميغ: 

 
، توجيي إلى دائرة التنفيذ مرة أخرى، حيث يقـو موظؼ قمـ الدائرة بفتح ممؼ باسمؾ في الدائرة ويعطيو  بعد دفع الرسـو

 ، ويتضمف الممؼ: 1350/2014رقـ، مثؿ: 
 طمب التنفيذ. -
- .  وصؿ دفع الرسـو
 صور الحكـ المصدقة. -
 الشخصية. صورة ىويتؾِ  -

 
 معمومة!

 يبإمكانِؾ تصوير الممؼ، بعد أف تقوم
بتقديـ طمب لذلؾ، ودفع رسـ طمب 

 شواكؿ. 6التصوير والبالغة 
 

ومن ثم يتولى مأمور التنفيذ، تنظيم مذكرات الحضور واإلخطار التنفيذي، ويرسميا إلى محضر المحكمة، الذي يتولى 
 المحكوم عميو. ميمة تبميغيا لزوجكِ 

 انتبيي!
تقديـ  أياـ مف تاريخ 10يذ، بأف عميؾ مراجعة الممؼ بعد مأمور التنف يخبرؾِ 

رقـ الممؼ التنفيذي حتى تسيؿ  أف يعطيؾِ  يطمب التنفيذ، لذلؾ ال تنس
 مراجعة الممؼ مف حيف إلى آخر.   

 
 معمومة!

مف  يبًا ما تكوف مزدحمة، لذلؾ ال تممدوائر التنفيذ في المحاكـ النظامية غال"
ينادي عميؾ  دورؾِ  ذكرة )رقـ الدور(، وعندما يأتِ قطع ت يوال تنساالنتظار، 

  ".حاجب الدائرة أو تشير الموحة اإللكترونية الموجودة خارج الدائرة إلى رقمؾِ 
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يكوف ىذا الدليؿ قد بيف لمزوجة اإلجراءات التي يمـز مراعاتيا عند قرارىا بالمجوء إلى المحاكـ الشرعية في الضفة  وىكذا
وبيف زوجيا لمنزاع والشقاؽ المستحكـ.  وبالرغـ مما تتضمنو الدليؿ مف شموؿ وتبسيط إلجراءات ىذه  الغربية لمتفريؽ بينيا

الدعوى المعقدة، إال أف ذلؾ ال يمنع مف التوجو لمجمعيات النسوية مف أجؿ الحصوؿ عمى المساعدة القانونية في ىذا 
 المجاؿ.
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