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 الكلمة الترحيبية

بسم هللا الرحمان الرحيم و الصالة و السالم على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد 

صلى هللا عليه و سلم بتحية اإلسالم نحييكم و نقول لكم السالم عليكم و رحمة هللا تعالى 

 و بركاته 

يرحب مخبر النظام القانوني للعقود و التصرفات في القانون الخاص بالضيوف 

األلقاب و املقامات و كلكم مقامات لبيتم دعوتنا، فكان لنا شرف مع حفظ  الكرام

 .استقبالكم

  ـ السيد رئيس الجامعة رحموني مصطفى و طاقمه اإلداري  1

 السيد النقيب األستاذ مجدوبة عبد العزيز منظمة املحامين ناحية البليدة  ـ 2 

 .السادة أعضاء النقابة

 عين الدفلى  ـ السيد النائب العام لدى مجلس قضاء 3

 ـ السيدة رئيسة مجلس قضاء عين الدفلى  4

، محكمة خميس مليانة، ـ السادة وكالء جمهورية املحاكم : محكمة عين الدفلى 5

 محكمة مليانة ، محكمة العطاف

، محكمة مليانة، محكمة خميس مليانة ـ السادة و السيدات رؤساء املحاكم 6

 محكمة عين الدفلى، محكمة العطاف

 لسيد مدير الحفظ العقاري لعين الدفلى ا ـ 7

/ السادة و السيدات األستاذة الباحثين من مدعوين و مشاركين من خارج الجامعة  8

الذين تفاعلوا مع فكرة و موضوع امللتقى و تحملوا مشقة السفر من أجل املساهمة في 

لحقوق بن فعليات هذا امللتقى على رأسهم السادة أساتذة التعليم العالي من كلية ا

  22عكنون و كلية الحقوق من جامعة البليدة 

  ./ زمالئي و زمالتي األساتذة الباحثين أعضاء مخبر البحث 9

 ./ طلبتنا األعزاء 12



 أهال و سهال بكم جميعا و مرحبا بكم في جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

 متمنين لكم إقامة طيبة في رحاب جامعتنا 

املقام أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس الجامعة و طاقمه ال يفوتني في هذا 

املتمثل في تسخير كافة الوسائل املادية و البشرية من أجل إنجاح  اإلداري على دعمهم

 .هذه التظاهرة العلمية

و  كما أعرب عن امتناني و شكر خاص ملنظمة املحامين على تعاونهم معنا في أعداد

جل أن نناقش موضوعا في غاية األهمية يتعلق بالدور الذي من أ، تنظيم هذا امللتقى

 .يلعبه اإلثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود و التصرفات في قانون األسرة

و لعل دراسة ، تحتل قواعد اإلثبات أهمية بالغة في مجال الدراسات القانونية 

عدل و املتمم أحد هذه امل 11/ 84موضوع اإلثبات وفق ما تضمنه قانون األسرة رقم 

فيكون من ، كون اإلثبات دعامة أساسية إلقرار الحقوق و اإللتزامات، الدراسات

 .الضروري اللجوء إليها لحسم النزاع

و إذا غابت غابت معها تلك الحقوق و زال بزوالها عنصر اإللزام ،لذا قد يتدخل 

واجب إتباعها لحماية املشرع بموجب نصوص قانونية يحدد من خاللها أدلة اإلثبات ال

 ، الحقوق املتولدة عن العقود و التصرفات وفق أحكام قانون األسرة

و تارة  تارة إال أن تحديد هذه القواعد قد يكتفها الكثير من الغموض و عدم الدقة

و هذا ما يتجلى من  أخرى التناقض مع بعض النصوص املكرسة بموجب القواعد العامة

مام املحاكم ليتم الفصل فيها بتبني إجتهادات قضائية عمال بما خالل القضايا التي تطرح أ

فإن دّل هذا على ، و شرح أحكام قانون األسرة توصل إليه القضاء في تطبيق و تفسير

أحكام قانون األسرة بغية التصدي لإلشكاالت املطروحة على  ش يء إنما يدل على تنوع

 .ضوء التطورات و املستجدات التي أصبحنا نعيشها

من هذا املنظور نرى أن اإلشكالية األساسية لهذا امللتقى ترتكز في تحديد موقع  

وسائل اإلثبات في املادة األسرية من نظم وسائل اإلثبات املكرسة بموجب القانون 

 . املدني و دور القضاء في التعامل معها



السادة  هذه اإلشكالية و ما يتفرع عنها سوف يتم اإلجابة عليهاا من خالل مداخالت

  .املشاركين من أساتذة أكاديمين باحثين و أساتذة محامين كممارسين للمهنة

 شكرا لكم على كرم اإلصغاء ، في األخير نسأل هللا أن يوفقنا في مسعانا هذا 

 .و السالم عليكم و رحمة هللا تعالى و بركاته

 



 :برنامج امللتقى

 صباحا 03:80االفتتاحية الجلسة 

 آيات من القران الكريم.  

 االستماع للنشيد الوطني.  

 كلمة مديرة املخبر الدكتورة جبار جميلة.  

 كلمة السيد النقيب و رئيس امللتقى األستاذ مجدوبة عبد العزيز.  

  كلمة رئيس الجامعة األستاذ الدكتور عيالم الحاج و االعالن الرسمي عن

  طرفه. افتتاح امللتقى من

 مداخلة افتتاحية يقدمها البرفسور بن شويخ رشيد 

التعسف في استعمال الحق و   22جامعة البليدة 

أثره في بعض قضايا األسرة ـ 

  الخطبة، ـ الطالق

  البرفسور بن شويخ رشيد

  



 00:11إلى  01:11الجلسة العامة من 

  الجامعة  عنوان املداخلة  أسماء املتدخلين

 دور قاض ي شؤون األسرة في حماية أ.د تقية عبد الفتاح 

 الحقوق املادية للقاصر 

كلية الحقوق جامعة 

  21الجزائر 

كلية الحقوق جامعة   اإلثبات في مسائل النفقة  أ.د ملطاعي نور الدين

  21الجزائر 

مدى حجية عقد الزواج الذي يبرمه  أ.د بوشمة خالد 

اء املوثق أثناء النزاعات أمام القض  

22جامعة البليدة    

مدى جواز األخذ بشهادة التسامع  أ.د خليل عمرو 

أمام القضاء في بعض مسائل 

 األسرة 

  22جامعة البليدة 

و  الشهادة و دورها في مسائل الزواج أ.د سرير ميلود 

 الطالق 

22جامعة البليدة    

ن د / اسطنبولي محي الدي ية في اإلثبات بقرينة البصمة الوراث 

 قضايا اللعان 

22جامعة البليدة    

 اإلثبات في مسائل الطالق   د / ملطاعي صبيحة حمار

و الرجعة    

21جامعة الجزائر    

  



 الجلسة األولى : أحكام إنشاء عقد الزواج و اثاره و مسائل اإلثبات فيه 

  الجامعة  عنوان املداخلة  املتدخلينأسماء 

ري إثبات عقد الزواج وفقا لقانون األسرة الجزائ د/ نوال جديلي   جامعة يحي فارس املدية  

22جامعة البليدة  إثبات الزوجية في التشريع الجزائري  د/ بن شويخ صارة    

 د/ بن قوية سامية 
شهادة النساء في انعقاد الزواج و انحالله بين 

 الفقه و القانون 
  21جامعة الجزائر 

 د / يعقر الطاهر 
جامعة الجياللي بونعامة   إثبات عقد الزواج بين الشريعة و القانون 

  بخميس مليانة

جامعة اإلخوة منتوري  إثبات منازعات الزواج العرفي بالبينة  د/ كريمة محروق 

  21قسنطينة 

عبد  د / بودومي

  الرحمان

إثبات عقد الزواج القاصر و طالقها في قانون 

 األسرة 

جامعة الجياللي بونعامة 

  بخميس مليانة

 د/ حوحش أمينة 
 25/22إثبات عقد الزواج على ضوء القانون 

  املتعلق بقانون األسرة الجزائري 

  22جامعة وهران 

 إثبات عقد الزواج العرفي في التشريع الجزائري  ط/ عبدلي أمينة 
جامعة الجياللي بونعامة 

  بخميس مليانة

ايا دور اإلثبات في حل النزاعات املتعلقة بقض ط/ أمينة مساعدية 

 الخطبة 

22جامعة البليدة    

ط / رحالي سيف 

 الدين 

قد الفحص الطبي كشرط وقائي إلزامي إلبرام ع

 الزواج 

كلية الحقوق جامعة 

 بومرداس 

21جامعة الجزائر  دور اإلشهاد في إثبات الزواج العرفي  ط/ نصيرة شريط    

  ط / نسرين مشتة
ريعة الزواج العرفي و إشكاليات إثباته بين الش

 اإلسالمية و قانون األسرة الجزائري 
  جامعة الحاج لخضر باتنة

ط/ عفاف المية 

 العياش ي 

دور القضاء في إثبات الزواج العرفي في القانون 

 الجزائري 

 جامعة تلمسان 

 ط زينب جبارة 
دور القضاء في إثبات الزواج العرفي في القانون 

  الجزائري 
  21جامعة الجزائر 

  



 الجلسة الثانية:احكام إنهاء عقد الزواج و أثاره و القضايا اإلثبات فيه

  الجامعة  املداخلةعنوان   أسماء املتدخلين

  21الجزائر  خصوصية الطالق بالتراض ي  د/ سعودي مناد 

  د/ سامية كرليفة
اإلثبات في دعوى متاع البيت في التشريع 

  الجزائري 
 جامعة يحي فارس املدية 

د/ فيروز بن 

  شنوف

 سلطة قاض ي شؤون األسرة في اللجوء إلى

ي البصمة الوراثية كوسيلة إلثبات أو نف

 النسب 

املركز الجامعي 

 بتسمسيلت 

 د / شامي أحمد 
  إثبات متاع البيت في الفقه اإلسالمي

 و التشريع الجزائري  

 جامعة بن خلدون 

  تيارت

د / بن تغري 

 موس ى 
  يحي فارس املديةجامعة   إثبات التعسف في دعوى الخلع

 د / قاش ي عالل 
إثبات النسب كأثر مترتب عن الزواج بالطرق 

 الشرعية و العلمية البيولوجية الحديثة 
  22جامعة البليدة 

د / بن جياللي عبد 

 الرحمان 

 إثبات النسب باإلقرار في قانون األسرة

الجزائر الجزائري   

ة جامعة الجياللي بونعام  

 خميس مليانة 

د / بن ناجي 

 مديحة 

نون البينة و آثارها في إثبات النسب في قا

 األسرة الجزائري 

ة جامعة الجياللي بونعام

 خميس مليانة 

 د/كحيل حكيمة 
إجراءات إثبات النسب بعد صدور الحكم 

  بالطالق

ة جامعة الجياللي بونعام

 خميس مليانة 

 أ/ذبيح هشام 
دور االثبات القضائي في حل إشكاالت 

زائري الطالق العرفي في ظل قانون األسرة الج  

املركز الجامعي س ي 

 حواس بريكة 

ة جامعة الجياللي بونعامن إشكالية إثبات الطالق العرفي في قانو   أ/ بلكوش محمد



ن األسرة الجزائري و أثره على حقوق الزوجي  خميس مليانة  

  ط / بسمة عثماني
ي متاع اإلشكاالت اإلجرائية إلثبات في النزاع ف

  البيت كأثر من آثار فك الرابطة الزوجية

 جامعة أدرار 

 أحمد دراية 

ط/ بن شويخ 

  مروة

 دور اإلثبات في تحديد مصلحة املحضون 

  عند إسناد و إسقاط الحضانة

جامعة النواكشوط 

العصرية ـ الجمهورية 

ة اإلسالمية املوريتاني  

  بداوي نسرينط/ 
ات البصمة الوراثية كآلية مستحدثة إلثب

 النسب في القانون الجزائري 

21جامعة الجزائر   

ط / محمودي 

 مليكة 

 توظيف االكتشافات العلمية في إثبات

-البصمة الوراثية-النسب   

ابن خلدون  جامعة

  تيارت

 ط/رشا مقدم 
صندوق النفقة كأداة ضمان لتحصيل 

املقررةاملستحقات املالية    

ة جامعة الجياللي بونعام

 خميس مليانة 

  



الجلسة الختامية : عقود التبرع و مسائل اإلثبات فيها بما في ذلك 

 موضوع قسمة التركات

  الجامعة  عنوان املداخلة  أسماء املتدخلين

 د هاللي مسعود 
إثبات الحق في التنزيل في القانون الجزائري 

  العلياعلى ضوء قرارات املحكمة 

جامعة زيان عاشور 

  الجلفة

د محمودي عبد 

 العزيز 

منازعات التحايل على أحكام امليراث بين 

 قانون األسرة و القانون املدني 
  22جامعة البيلدة 

  22جامعة البيلدة   إثبات امللكية العقارية في التصرفات التبرعية د طيب عائشة 

 إثبات الوصية في التشريع الجزائري  د جبار جميلة 
جامعة الجياللي بونعامة 

  خميس مليانة

 أ شاوش أسماء 

  إثبات نقص األهلية

و إنعدامها في دعوى الحجر في التشريع 

 الجزائري 

جامعة الجياللي بونعامة 

  خميس مليانة

  إثبات امللكية العقارية الوقفية ط دريوش فضيلة  
بونعامة جامعة الجياللي 

  خميس مليانة

 ط ذبيح سفيان 
إثبات الوصية و إجراءات تثبيت امللكية 

  املكتسبة عن طريقها في التشريع الجزائري 

جامعة الجياللي بونعامة 

  خميس مليانة

ط بن حمودة 

 خالد 
 اليات إثبات الوصية العقارية و نفاذها 

كلية الحقوق جامعة 

  21الجزائر 

 مية للملتقىتالوة التوصيات الختا

  



 :املداخالت فهرس
 

 الكلمة الترحيبية

 برنامج امللتقى

 املداخالت فهرس

 1 ......................................... وأثره على املسؤولية املدنيةالتعسف في استعمال الحق 

 دراسة في القانون الجزائري مقارنا ببعض التشريعات العربية

 بن شويخ رشيد جامعة البليدة تقديم األستاذ/

 13 .................................................................... إثبات الزوجية في التشريع الجزائري 
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 د. بن تغري موس ى
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  أستاذ محاضر صنف "أ" بكلية الحقوق جامعة الدكتور يحي فارس باملدية.

 00 .. املتعلق بقانون األسرة الجزائري   05-02إثبات عقد الزواج على ضوء القانون رقم 

 -22جامعة وهران  –حوحش أمينة، 

 111 ............................................. اإلثبات في دعوى متاع البيت في التشريع الجزائري.

  سامية كرليفة.

 أستاذة محاضرة ب، جامعة الدكتور يحي فارس املدية



 181 .................................... إثبات متاع البيت في الفقه اإلسالمي والتشريع الجزائري.

 شامي أحمد

 .-تيارت  -أستاذ محاضر قسم " أ "، جامعة ابن خلدون 

البصمة الوراثية كوسيلة إلثبات أو نفي سلطة قاض ي شؤون األسرة في اللجوء إلى 

 141 ............................................................................................................ النسب

  فيروز بن شنوف.

 أستاذ محاضر قسم " أ "، املركز الجامعي تيسمسيلت

املرتبطة بالعقود و التصرفات في أحكام قانون األسرةدور اإلثبات في تسوية النزاعات 

 ...................................................................................................................... 131 

 قاش ي عالل

  .2 جامعة البليدة أستاذ محاضر قسم " أ "،

 111 ................................................. إجراءات إثبات النسب بعد صدور حكم الطالق

 د. كحيل حكيمة

أستاذة محاضرة قسم "أ"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجياللي بونعامة، 

 خميس مليانة

 118 ................................................................ إثبـات منازعات الزواج العرفي بالبيـنة

 دكتورة: كريمة محروق

 1أستاذة محاضرة قسم أ، كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة

الطالق العرفي في قانون األسرة الجزائري وأثره على حقوق الزوجينإشكالية إثبات 

 ...................................................................................................................... 103 
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 املسؤولية املدنيةاستعمال الحق وأثره على التعسف في 

 دراسة في القانون الجزائري مقارنا ببعض التشريعات العربية

 1رشيد جامعة البليدة تقديم األستاذ/ بن شويخ

يعتبر موضوع التعسف في استعمال الحق من املواضيع املهمة في الدراسات القانونية 

 دنية.وخاصة في مجال القانون املدني وما يرتبه من آثار على املسؤولية امل

فالقواعد القانونية جاءت لتنظم سلوك األفراد في املجتمع ورسمت الحدود التي ال 

ينبغي تخطيها في استعمال واستغالل والتصرف الحقوق املختلفة. ولذلك ينبغي على الفرد 

في املجتمع أن يسلك في معاملته مع األفراد اآلخرين السلوك السوي والسليم. وأي 

ل يؤدي إلى مخالفة النصوص القانونية من جهة ويعد مساسا انحراف عن هذا السبي

 بحقوق اآلخرين.

وقد نظم القانون املدني أحكام املسؤولية عن الفعل الشخص ي باعتبارها املجال 

 الخصب لتطبيق قواعد التعسف في استعمال الحق.

دم فمن املعلوم أن واجبا عاما يقع على عاتق األفراد في املجتمع وهو االلتزام بع

اإلضرار بالغير وهو ثابت ال يتغير. فمن أخل بهذا الواجب وسبب أضرارا للغير يعتبر قد 

 اركب خطأ تقصيريا يستوجب مسؤوليته املدنية وتعتبر املسؤولية هنا مسؤولية تقصيرية. 

 ، حيث جاء فيها ما يلي:124وقد نص القانون املدني الجزائري على هذا املبدأ في املادة

ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في ، ا كان يرتكبه الشخص بخطئه" كل فعل أي

 حدوثه بالتعويض".

مكرر على موضوع التعسف في استعمال الحق، حيث نصت  124كما نص في املادة

 على ما يلي: يشكل االستعمال التعسفي للحق خطأ السيما في الحاالت التالية:

 إذا وقع بقصد اإلضرار بالغير -

 يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناش ئ للغيرإذا كان  -

 إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة. -
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فإذا تحققت هذه الضوابط يكون الشخص قد ارتكب خطأ يستوجب مسؤوليته 

 التقصيرية.

ولذلك فإن عناصر املسؤولية التقصيرية من خالل أحكام املادتين السابقتين هي 

 ة، تتمثل في الخطأ والضرر والعالقة السببية بينهما.ثالث

يعني االنحراف عن السلوك السوي أو ما يعبر عنه باإلخالل بالتزام  الخطأفعنصر 

قانوني واحد ال يتغير وهو االلتزام بعدم اإلضرار بالغير، مع تحديد هذا االلتزام بأنه احترام 

 الل بأنه التعدي على حقوق الغير.حقوق الغير وعدم اإلضرار به، وتحديد هذا اإلخ

وبصورة أخرى تتلخص في أنه االنحراف عن السلوك املألوف للشخص العادي عن 

 إدراك، وهذا االنحراف من شأنه أن يلحق الضرر بالغير. 

وفي موضوع التعسف في استعمال الحق تكون إرادة الشخص متجهة وقاصدة  

ورية في موضوع التعسف في استعمال الحق اإلضرار بالغير. فعنصر العمد يكون نقطة مح

 مكرر املذكورة. 124بحسب نص املادة

هذا وللخطأ مظهران أساسيان هما: املظهر املادي ويتمثل في االنحراف عن السلوك 

السوي املعتاد بمعيار الرجل العادي، وهو املقياس الذي تقاس به التصرفات في مثل هذه 

 املواطن.

املظهر املعنوي فيتمثل في اإلدراك والتمييز فال يكون الشخص وأما املظهر الثاني فهو 

مسؤوال إال إذا كان في استطاعته أن يدرك ما يقوم به من أفعال وتصرفات باملعنى 

 القانوني، أي يكون كامل األهلية أو مميز على األقل حتي يمكن نسبة الخطأ إليه.

حين ال تتجه اإلرادة إلى  أما أوصاف الخطأ فهي على نوعين: خطأ غير عمدي ويكون 

ارتكاب الخطا والنتيجة املترتبة عليه فلم يكن يريد الفعل وال النتيجة وإن اتجهت إرادته 

إلى الفعل دون النتيجة. فالسائق حين يصدم أحد املارة قصد السير بسرعة مثال، لكنه 

 تترتب املسؤولية كونه قد ارتكب خطأ غير عمدي. لم يقصد النتيجة ولذلك
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ا الخطأ العمدي فهو الخطأ الذي يلعب القصد فيه دورا مهما باتجاه اإلرادة إلى وأم

إحداث السلوك والنتيجة معا، ويتحقق هذا على الخصوص في مجال التعسف في 

 استعمال الحق.

وفيما يخص إثبات الخطأ فيقع على عاتق الدائن املضرور فعليه إثبات الخطأ 

 املحددة، وله في ذلك حميع طرق اإلثبات.بالصور املذكورة وباألوصاف 

والسبب في ذلك أن أساس املسؤولية عن الفعل الشخص ي تقوم على الخطأ الواجب 

اإلثبات. فعلى من يدعي أن ضررا ما أصابه عليه أن يقيم الدليل على خطأ محدث 

الضرر. وله في ذلك كافة طرق اإلثبات ألن الخطأ عبارة عن وقائع مادية وهذه تقبل 

 اإلثبات بكافة الطرق.

وفي مجال التعسف في استعمال الحق يقع عبء إثبات قصد اإلضرار بالغير وعدم 

تناسب الفائدة التي يجنيها مرتكب الخطأ مع حجم الضرر، إضافة إلى عدم مشروعية 

 الفائدة التي يجنيها من التعسف في استعمال الحق على عاتق الدائن املضرور.

سف في استعمال الحق من عدمه يخضع لتقدير القاض ي وتقدير مدى تحقق التع

 بناء على ما يعرض أمامه من إثباتات ووقائع في هذا الشأن.

واملتمثل في األذى الذي يصيب  الضرر وأما العنصر الثاني للمسؤولية التقصيرية فهو 

الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له، وال تقوم املسؤولية غلى بتحقق 

فهو العنصر الثاني لقيام املسؤولية، ومقدار الضرر يكون معتبرا في حجم ومقدار  الضرر 

 التعويض.

كما يشترط في الضرر أن يكون محقق الوقوع أو وقع فعالن أو سيقع حتما بحسب 

املجرى العادي لألمور، كالضرب والجرح وإتالف املال أو السب والشتم وتشويه السمعة 

تدخل في الحياة العملية. وعليه سواء كان الضرر ماديا أو ونحوها من التصرفات التي 

 معنويا كالهما يستوجب املسؤولية.
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وفي مجال اإلثبات يقع على عاتق املضرور إثبات الضرر بالصور السابقة وله في ذلك 

جميع طرق اإلثبات ألن الضرر عبارة عن وقائع مادية وهذه تقبل اإلثبات بكافة الطرق. 

ثبات عنصر الخطأ كما أسلفنا. وفي النهاية تكون السلطة التقديرية وقبل ذلك عليه إ

 للقاض ي.

فعنصر السببية العالقة السببية، والعنصر الثالث لقيام املسؤولية التقصيرية هو 

هو حلقة الربط بين الخطأ والضرر فال تقوم املسؤولية إال بتوافرها وهي ربط العلة 

املزدوج. أي نسبة الخطأ إلى مرتكبه ونسبة النتيجة باملعلول في إطار ما يسمى باإلسناد 

 التي هي الضرر إلى الخطأ وحده حتى تكون العالقة السببية متوافرة على الوجه املطلوب.

فإذا تدخلت عناصر خارجية أدت إلى حدوث النتيجة قد تنقطع العالقة السببية 

ي والقوة القاهرة.وإذا كما هو الحال في خطأ املضرور والحادث الفجائ، للسبب األجنبي

اشتركت هذه العوامل مع خطأ املسؤول فإنه يسال عن القدر املتيقن في حقه، إال إذا 

 تبين بأن النتيجة كلها كانت بفعل السبب األجنبي.

وهي وقائع تتطلب اإلثبات بكافة الطرق. والقاض ي هو الذي يقدر األمور في مسالة 

 توافر العالقة السببية من عدمها.

على انه: إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشا عن سبب ال يد  127نصت املادةوقد 

له فيه كحادث مفاجئ او قوة قاهرة أو خطأ صدر من املضرور، أو خطأ من الغير، كان 

 غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يقض ي بغير ذلك.

لتعسف في استعمال الحق.بعض التطبيقات القانونية والعملية ملسالة ا  

لتسليط الضوء على بعض املسائل التي تدخل في دائرة التعسف في استعمال الحق 

نحاول التطرق لبعض النصوص القانونية التي يعتبر التعسف في استعمال الحق فيها أمرا 

 ظاهرا.
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 أوال: في مسالة مضار الجوار.

القانون بنصوص واضحة نظرا  تعتبر مضار الجوار من القضايا املهمة التي نظمها

ملخاطرها على الفرد واملجتمع وضبط سلوك األفراد فيما بينهم حتى ال تكون هناك مضار 

 أو التخفيف منها بين الجيران.

 كما يلي: 691و692وقد نص القانون املدني الجزائري على املوضوع من خالل املادتين

حقه ما تقض ي به التشريعات : يجب على املالك أن يراعي في استعمال 692املادة

الجاري بها العمل واملتعلقة باملصلحة العامة أو املصلحة الخاصة وعليه مراعاة األحكام 

 التالية.

 : يجب على املالك أال يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.691املادة

له أن يطلب وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار املألوفة، غير أنه يجوز 

إزالة هذه املضار إذا تجاوزت الحد املألوف، وعلى القاض ي أن يراعي في ذلك العرف 

 وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى اآلخرين والغرض الذي خصصت له.

من خالل هذين النصين يتبين بوضوح ما ترتبه مضار الجوار من خالل التعسف في 

التمييز بين األضرار املألوفة والتي يمكن التسامح فيها.غير استعمال الحق مراعيا في ذلك 

 انه إذا تجاوزت الحد املألوف فله أن يطلب إزالتها.

وعند النزاع يراعي القاض ي ما يراه مناسبا وفقا للعرف وطبيعة ومكان العقار والغرض 

 الذي خصص ألجله.

سؤوليته، وهذه وإذا ثبت التعسف في استعمال الحق فإن ذلك يعد خطا يستوجب م

املسؤولية تتمثل إما في إزالة الضرر أو جبر الضرر من خالل التعويض الذي يراه القاض ي 

 مناسبا مراعيا مركز الخصوم.

 ثانيا: في أحكام العدول عن الخطبة في الزواج

املعلوم أن الخطبة في الزواج تعتبر من مقدمات العقد فهي عبارة عن وعد بالزواج 

 انون.غير ملزم بنص الق
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وقد نصت املادة الخامسة على أنه: الخطبة وعد بالزواج، يجوز للطرفين العدول عن 

 الخطبة.

من خالل هذا النص يتضح بأن العدول عن الخطبة مقرر بنص القانون، ومن هذا 

 املنطلق قد يحدث أن يمارس هذا الطرف أو ذاك حقه في العدول بطريقة متعسفة.

 قانون الجزائري.مدى جواز طلب التعويض في ال 

نصت الفقرة الثانية من املادة الخامسة من قانون األسرة الجزائري على أنه:" إذا  

ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفين جاز الحكم 

 بالتعويض".

يتضح من خالل هذه الفقرة أنها رتبت الحق في طلب التعويض عن الضرر ملجرد  

 العدول الذي هو حق قانوني كرسته الفقرة األولى من النص. 

فمن جهة يعطي للخاطب الحق في العدول. ومن جهة أخرى يطالبه بالتعويض عما 

م لم يوجد هناك يترتب على العدول من نتائج. وأساس هذا العدول مبني على أنه ما دا

عقد، فال التزام فيه وال يرتب شيئا، ألن العادل عن الخطبة لم يستعمل سوى حقه 

 املقرر قانونا.

 .11واآلراء الفقهية في هذا املوضوع متعددة

وأما نص الفقرة الثالثة من املادة الخامسة من قانون األسرة الجزائري فإنها على ما 

عويض شريطة حصول الضرر، وتركت املسألة يبدو قد كرست مبدأ الحق في طلب الت

 .تقديرية للقاض ي

وفي الحقيقة، فإن أي عدول عن الخطبة البد أن يصاحبه ضرر ما، ولو من باب  

 الخدش في الشعور.

إال أن هذا الضرر في اعتقادي ال يمكن التعويض عنه، ألنه يعد من األضرار املألوفة  

 .22بأن حق العدول مقرر لكليهما  في هذا املجال، وألن كل طرف يعلم مسبقا
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أما الضرر الذي نرى أنه محقق الوقوع هو، أال يكتفي الطرف الذي عدل بمجرد 

العدول، وإنما يرتكب أفعاال، أو أقواال من شأنها أن تلحق الضرر بالطرف اآلخر. كالضرب 

 والسب والشتم أو اإلهانة، أو التشهير وتشويه السمعة.

على اآلخر أن يشتري تجهيزا معينا ثم عدل عن الخطبة بال أو أن أحدهما قد اشترط 

مبرر معقول. فهنا يستوجب املسؤولية عن هذه األفعال وإلزامه بالتعويض عن الضرر، 

فال  ألنه أدخل الطرف اآلخر في وضع جديد بهذا الشرط. في حين لو تم العدول دون شرط

 تعويض إذا لم يرتكب خطئا يستوجب مسؤوليته الشخصية.

والتعويض كما أشار النص القانوني يشمل الضرر املادي والضرر املعنوي أيضا. 

فالضرر املادي هو ما يصيب الطرف املتضرر في حق ثابت ،أو في مصلحة مالية له، 

والضرر األدبي على عكس ذلك ال يمس أموال املضرور، وإنما يصيبه في مصلحة غير 

 .33وتشويه السمعة  مالية، كالضرر املعنوي الناتج عن التشهير 

ولكي يكون النص القانوني منسجما نقترح إعادة صياغته كما يلي:" إذا تبين للقاض ي 

تعسف الطرف العادل عن الخطبة جاز الحكم عليه بالتعويض". وبهذا نخرج العدول 

املجرد ولو حصل فيه ضرر، لنقيم املسؤولية التقصيرية فقط في مجال التعسف في 

 وء استعماله حيث يثبت الخطأ.استعمال الحق، أو س

 الفرع الثاني: مدى جواز طلب التعويض في القانون املقارن.

أما في القانون املقارن فقد نصت مدونة األسرة املغربية الجديدة على حكم جديد في 

 هذا املجال، حيث جاء في املادة السابعة ما يلي:

 " مجرد العدول عن الخطبة ال يترتب عنه تعويض.

ه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا لآلخر، يمكن للمتضرر املطالبة غير أن

 44بالتعويض".

وبالتالي فإن العدول املجرد ال يمكن التعويض عنه ولو حصل فيه ضرر، وحسنا فعل 

 املشرع املغربي حيث بنى وبوضوح مسألة التعويضات على املتسبب بخطئه الشخص ي.
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س ى مبدأ الحق في التعويض إذا حصل ضرر وترك في حين أن املشرع الجزائري قد أر 

 السلطة التقديرية للقاض ي يقدرها حسبما يقدم أمامه من أدلة في هذا الشأن.

وبالنسبة للقانون التونس ي لم ينص على مسالة التعويض عن الضرر املترتب عن 

لوعد العدول، وإنما طبقه القضاء التونس ي، حيث جاء في قرار ملحكمة التعقيب ما يلي: ا

لكنه من قبيل الحق الذي ينبغي عدم إساءة ، بالزواج وإن كان غير ملزم بإتمامه

استعماله، وإساءة استعماله تمكن من املطالبة بجبر الضرر على قاعدة الجنحة املدنية 

 .55ال من الغرم الناتج عن عدم الوفاء بااللتزام

على اعتبار أنه نص في  والقانون املوريتاني لم ينص على مسألة التعويض عن العدول 

على أنه: ال يترتب على الخطبة أثر قانوني، ولكل من الخاطب واملخطوبة الرجوع  4املادة

 فيها.

من خالل هذا النص يبدو بأن مسألة التعويض عن الضرر الذي يحدث ألحد 

الطرفين غير ممكنة على اعتبار أن الخطبة ال أثر لها من الناحية القانونية كما هو واضح 

 من النص.

وفي اعتقادي ال يبقى أمام املتضرر سوى الرجوع للقواعد العامة في القانون املدني 

 باالحتماء بقواعد املسؤولية التقصيرية لجبر الضرر.

على أنه: إذا سبب العدول عن  1من املادة –د –ونص القانون الليبي في الفقرة  

 الخطبة ضررا تحمل املتسبب فيه التعويض عنه.

فإنه في نفس ، أن القانون الليبي وإن كان يعتبر الخطبة مجرد وعد غير ملزمواضح 

 الوقت يقيم املسؤولية التقصيرية على املتسبب في حصول الضرر. 

وقد طبقت محكمة بنغازي هذا األمر، ومما جاء في حكمها:" ذلك أن عدول املدعى 

اتفقا على موعد للزواج  عليه عن خطبة املدعية بعد مرور ثالث سنوات تقريبا وبعد أن

وتصويره معها وخروجه وأياها على مرأى من العامة، ومنعها من التعيين بعد  1995عام
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تخرجها، وتفويت فرصة الزواج عليها من آخرين بحجة أنها مخطوبة... كل هذه األمور 

 .66مجتمعة تشكل خطأ في تصرفات املدعى عليه، وألحقت الضرر املعنوي بها" أي املدعية"

قد طبقت املحكمة العليا الليبية قواعد املسؤولية عن الفعل الشخص ي في هذا و 

املوضوع بقولها:" إن املناط في التعويض هو الخطأ والضرر والعالقة السببية بينهما، وعلى 

املحكمة عند نظر طلب التعويض أن تتحقق من ذلك ثم تقدر التعويض وفق األسس 

 .77واملعايير التي حددها القانون"

وبالنسبة للقانون املصري لم ينظم بدوره موضوع التعويض عن الضرر جراء العدول 

عن الخطبة، وإنما طبقته املحاكم املصرية على نطاق واسع بعد تطورات حاصلة في 

 املوضوع.

فقد كانت املحاكم املصرية في أول األمر ال تحكم بالتعويض جراء العدول، ألن 

لشرع في أي وقت، وبدون قيد أو شرط. ومن ثم ال العدول حق ثابت بنص القانون وا

ضمان على من استعمل حقه فقها وقانونا. ثم بنت حكمها على أنه ملا كان كل طرف على 

علم بأن لكل واحد الحق في العدول، ورغم ذلك قام بتجهيز نفسه، فهنا يكون قد قصر 

 .في عدم االحتياط لنفسه. وبالتالي عليه أن يتحمل جزاء تقصيره

وفي مرحلة الحقة عدلت املحاكم عن االتجاه األول وبدأت تقرر التعويض عن 

العدول، مؤسسة أحكامها على ما يعرف بنظرية التعسف في استعمال الحق. فمن القاعد 

الشرعية املقررة أنه "ال ضرر وال ضرار " وأن الضرر يزال وطريقة إزالته هي التعويض، 

 والضرر قسمان:

دخل فيه غير العدول عن الخطبة، وتسبب في إلحاق الضرر  ضرر ينشأ وللخاطب -

 .بالطرف اآلخر، فحينئذ يحكم بالتعويض

ضرر ينشأ عن مجرد العدول في الخطبة ،بدون أن يكون ملن عدل دخل فيه، وهذا  -

 .ال يستوجب الحكم بالتعويض
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 وقد لخص الدكتور عبد الرزاق السنهوري ما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا

الصدد مؤكدا على أن القضاء في مصر قد استقر على أن الخطبة ليست بعقد ملزم، وأن 

مجرد العدول ال يرتب شيئا. وأنه إذا اقترن العدول بأفعال أخرى ألحقت الضرر بالطرف 

 اآلخر جاز الحكم بالتعويض، مؤسسا هذا الحكم على قواعد املسؤولية التقصيرية.

ر عبد الرزاق السنهوري ال يراها سببا للتعويض إال عند أما حالة اإلغواء فإن الدكتو 

 اصطحابها بالخديعة والغش أو بواسطة الضغط األدبي.

ويرى في نفس السياق بأنه إذا كانت العالقة الجنسية نتيجة استسالم متبادل سكن 

 .88إليه الطرفان، ورضيت املرأة أن تكون خليلة على علم من أقاربها فال تعويض

ما  1939ديسمبر  14حكمة النقض املصرية في حكم شهير بتاريخ وقد قررت م

نصه" إن الخطبة ليست إال تمهيدا لعقد الزواج. وهذا الوعد بالزواج ال يقيد أحدا من 

املتواعدين، فلكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت شاء، خصوصا وأنه يجب في هذا العقد 

ملا في الزواج من الخطر في شؤون  أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية في مباشرته

 املجتمع، وهذا ال يكون إذا كان أحد الطرفين مهددا بالتعويض.

قد  -باعتبار أنهما مجرد وعد فعدول -ولكن إذا كان الوعد بالزواج والعدول عنه

الزمتهما أفعال أخرى مستقلة عنهما استقالال تاما، وكانت هذه األفعال قد ألحقت ضررا 

بأحد املتواعدين ،فإنها تكون مستوجبة التضمين على من وقعت منه،  ماديا أو أدبيا

أفعال ضارة  -بغض النظر عن العدول املجرد–وذلك على أساس أنها هي في حد ذاتها 

 .99موجبة للتعويض"

 ثالثا: في موضوع الطالق التعسفي.

الزوج في على أنه: إذا تبين للقاض ي تعسف  52نص قانون األسرة الجزائري في املادة

 الطالق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق بها.

املعدلة من القانون الجزائري على ما يلي: " إذا تبين للقاض ي تعسف  52نصت املادة 

 الزوج في الطالق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق بها.
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تعويض هذا النص قد أعطى للقاض ي السلطة التقديرية في الحكم على الزوج بال

املالي إذا تبين له بأن الزوج قد تعسف في الطالق، بأن لم يقدم املبررات التي دعته لطلب 

أو تبين له بأنه طلقها بقصد اإلضرار بها. فهنا البد من حفظ حقوق املرأة بالكامل  .الطالق

 كالصداق واملتاع واألموال الخاصة بها، باإلضافة إلى التعويض عن الطالق التعسفي، لجبر 

 الضرر الذي لحق بها.

وتبقى مسألة أخرى ينبغي التنبيه إليها، وهي أن املرأة قد تجد نفسها مرمية في الشارع 

بسبب تعسف الزوج في الطالق خصوصا إذا لم يكن لها من األهل من يقبل عودتها، ولم 

  .يكن لها دخل مالي لكونها ال تعمل، وهي أكبر مشكلة تعانيها بعض األسر العائلية

من الوجهة الشرعية ال نستطيع إلزام الزوج بعد الطالق باإلنفاق عليها إال في خالل ف

العدة. كما أن بقائها في بيت الزوجية ال يكون إال في خالل العدة أيضا، ما لم تكن 

 حاضنة.

وأما مسألة التعويضات التي يمكن أن يحكم بها القاض ي في حال الطالق التعسفي، 

 مكن أن تصل. فقد ال تغطي شيئا بالنسبة لوضعها االجتماعي.فال ندري إلى أي حد ي

 املسؤولية وهنا البد في رأينا من تحديد مدة معينة كافية للزوجة يتحمل الزوج 

اتجاهها بسبب تعسفه في الطالق، ويقض ى لها بتعويض يغطي نفقة سنتين على األقل، 

ح فرصة للزوجة للخروج ولو تدفع بالتقسيط حسب حال الزوج. كما أن هذه املدة تمن

من وضعيتها. وذلك تماشيا مع بعض القوانين العربية في تنظيمها لهذا املوضوع الهام كما 

 سيأتي.

 الفرع الثاني: في القانون املقارن 

بالنسبة للقانون املغربي ال يوجد نص خاص بالطالق التعسفي كما في القانون 

كما يلي: تشمل مستحقات  1فقرة 84ادةالجزائري وإنما أشير إلى مسالة التعسف في امل

الزوجة: الصداق املؤخر إن وجد، ونفقة العدة، واملتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج 

 والوضعية املالية للزوج، وأسباب الطالق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
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 فهذه العبارة األخيرة في النص تشير بوضوح إلى مسألة تعسف الزوج في الطالق.

والتعسف يعتبر من جملة املعايير التي يأخذها القاض ي في الحسبان عند تقدير التعويض 

 للزوجة.

وأما القانون التونس ي فلم ينص على الطالق التعسفي وإنما تحدث عن الطالق 

منه. حيث يستلزم التعويض عنه، وقد يدخل ضمن الضرر  31للضرر في الفصل 

 الطالق التعسفي حسب الوقائع.

أن القضاء التونس ي طبق موضوع الطالق التعسفي. حيث جاء في قرار ملحكمة غير 

 التعقيب التونسية:

املبدأ: ال تقدر غرامة الطالق التعسفي على أساس السبب أو الداعي إليه وإنما على 

 . 1100أساس النتائج الناجمة عنه للطرف املكره على الطالق وظروف كل من الطرفين

إن الطالق برغبة منفردة تنعدم به األسباب املبررة ذلك وأن وفي قرار آخر جاء فيه: 

طلبه ينش ئ قرينة على التعسف في استعمال حق الطالق األمر الذي يخول ملن تسلط 

 .1111عليه الطالق أن يطلب غرم ضرره

والقانون املوريتاني لم ينص هو أيضا على الطالق التعسفي، وإنما أعطى للزوجة حق 

، وقد يكون من ضمن الحقوق التعويض عن 84رعية في املادةاملطالبة بحقوقها الش

 الضرر جراء التعسف.

والقانون الليبي لم ينص على الطالق التعسفي بصورة خاصة وأدرجه ضمن التطليق 

 .51واملادة -أ –فقرة  39للضرر ضمن املادة

" من  ومن التطبيقات في القضاء الليبي ما قررته املحكمة العليا الليبية، حيث قالت:

املقرر شرعا أن من أوقع الطالق بغير حاجة إلى الخالص، فطالقه واقع، وهو آثم شرعا، 

وإثمه دليل على أنه أساء استعمال الحق الذي جعله له الشارع، ولم يستعمل حقه على 

الوجه املشروع، وإذا كان ثمة دليل على إساءته استعمال الحق فكل مطلق آثم شرعا 
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أساء استعمال الحق، فإذا ترتب ضرر للمطلقة يلزم بتعويض هذا بإيقاع طالقه، ألنه 

 .1122الضرر، أما إذا طلق لحاجة من الخالص أو لم يترتب للمطلقة ضرر فال تعويض"

وعلى هذا املنوال سارت املحاكم الليبية األدنى درجة في تكريس التعويض جراء  

 الطالق التعسفي، ومن هذه األحكام:

الزوج بإرادته املنفردة دونما سند أو مبرر، وهو تعسف في / "إن الطالق صدر من 1

استعمال الحق لم يوجد مبرر له، وعليه فقد ألحق الطالق ضررا باملدعى عليها ضررا 

 .1133موجبا للتعويض"

/ " إن املدعى عليه قد طلق زوجته املدعية ولم تظهر به حاجة بينة للخالص، أو 2

قه، وقد استعمله في غير وجهه املشروع، ويكون سببا يدعو له، وبالتالي فهو مخطئ بطال

به مسببا للضرر بالزوجة ماديا ومعنويا األمر الذي يكون معه متعينا على املحكمة إلزامه 

 . 1144بدفع تعويض مناسب"

 الفرع الثالث: قضايا اإلثبات في الطالق التعسفي

حول أساس  أما فيما يخص قضايا اإلثبات في موضوع الطالق التعسفي، فيثور الجد

التعويض ما إذا كان بناء على الخطأ والتعسف في استعمال حق الطالق، أم املقياس في 

 ذلك هو الضرر الذي أصاب املرأة.

وبمعنى آخر هل التعويض عن فعل الطالق التعسفي أم عن الضرر الذي نتج عنه؟. 

فكل  .1155ونرى أن يشمل الحكم االثنين معا، فعل التعسف، وما نجم عنه من أضرار

 منهما مالزم لآلخر حسب رأينا.

 وهذا التفسير يتماش ى مع قواعد املسؤولية املدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية.  

إذ أن عناصرهما واحدة وهي، الخطأ والضرر والعالقة السببية بينهما. وهذه العناصر 

 مجتمعة متحققة في الطالق التعسفي.

لسوي، ولذلك فإن الزوج يتحمل نتائجه ففعل التعسف هو االنحراف عن السلوك ا

بتقرير تعويض مناسب يراه القاض ي حسب درجة وطبيعة التعسف في املوضوع، وهذا 



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

14 

حسب الوقائع املعروضة. فعلى طالبة التعويض جراء الطالق التعسفي أن تقيم الدليل 

، على وجود التعسف في الطالق، وعليها أن تقيم الدليل على ذلك بكافة طرق اإلثبات

 بالكتابة أو بالبينة وشهادة الشهود أو باإلقرار.

كما يمكن للقاض ي أن يستخلص دليل التعسف من أوراق القضية ومن مناقشة 

األطراف والشهود، وهي قرينة قضائية يستخلصها القاض ي من وقائع الدعوى ومن 

ري تشير إلى األوراق. فعبارة )إذا تبين للقاض ي تعسف الزوج في الطالق( في القانون الجزائ

  .1166هذا املوضوع، باستعمال السلطة التقديرية للكشف عن موضوع التعسف في الطالق

ومن التطبيقات القضائية في املوضوع من القضاء الجزائري: حيث قررت املحكمة 

العليا بأنه يعد مخالفا للقانون حرمان الزوجة من التعويض عن الطالق التعسفي مادام 

 .1177شرط البكارةعقد الزواج ال يتضمن 

ومن القضاء التونس ي ما قررته محكمة التعقيب التونسية بأنه: ال تقدر غرامة 

الطالق التعسفي على أساس السبب أو الداعي إليه وإنما على أساس النتائج الناجمة عنه 

 للطرف املكره على الطالق وظروف كل من الطرفين.

التي دفعته إلى ذلك القيام، إذ له وال يطالب القائم بالطالق إنشاء ببيان األسباب 

مطلق الحق في ذلك، غير أنه يتحمل نتائج قيامه التعسفي وذلك بتعويض الضرر 

 . 1188الحاصل للطرف املقابل

كما قررت أيضا بأن التعويض عن الضرر املعنوي هو حق أقره املشرع لفائدة الزوج 

نفس ي ومعنوي على الزوج املكره على الطالق ملا يترتب عن الطالق التعسفي من تأثير 

 .1199من م ا ش 31املكره عنه كيفما يتجلى ذلك بوضوح من أحكام الفصل

ومما قررته أيضا أن الطالق برغبة منفردة تنعدم به األسباب املبررة لذلك وأن طلبه 

ينش ئ قرينة قانونية على التعسف في استعمال حق الطالق األمر الذي يخول ملن تسلط 

 .2200يطلب غرم ضرره عليه الطالق قهرا أن
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ومن القضاء الليبي ما أكدته املحكمة العليا الليبية بشأن ثبوت الضرر بسبب 

الطالق باإلرادة املنفردة أو التطليق بحكم القضاء أو عدم ثبوته مما يستقل بتقديره 

قاض ي املوضوع بال معقب عليه في ذلك من محكمة النقض، إال أنه مشروط بأن يقيم 

 .2211سائغة ومقبولة، وتؤدي عقال ومنطقا إلى النتيجة التي انتهى إليهاقضاءه على أسباب 

فالقضاء الليبي في مجموعة من القضايا يعتبر الطالق تعسفيا عند إساءة استعمال 

حق الطالق، أو اللجوء إلى الطالق دون مبرر معقول ومقبول في العرف والعادة. أو كما 

وهذا في رأيي تفسير سليم ومنطقي، ويتماش ى عبر عنه القضاء الطالق دونما حاجة إليه. 

مع النصوص الشرعية والقانونية. التي تثبت بجالء مسالة التعسف في استعمال الحق في 

 الطالق.

التهميش:

                                                 

الزواج والطالق في مدونة األحوال ، أنظر في هذه اآلراء الدكتور ادريس الفاخوري 1

. العربي بلحاج، 34-31اململكة املغربية،ص  1993الشخصية ،دار النشر الجسور 

الجزائري الجديد، دار الثقافة للنشر والتوزيع  األسرةبحوث قانونية في قانون 

 وما بعدها. 68، ص1،ط2212عمان

األحكام الثابتة واملتغيرة في قانون  أنظر: د/ بن شويخ رشيد، رسالة دكتوراه بعنوان 2

 .188،ص2222األسرة الجزائري، كلية الحقوق جامعة سعد دحلب بالبليدة 

بالتعويض في حال حدوث الضرر املادي واملعنوي  استقر القضاء الكويتي على الحكم 3

لسنة  4إلى 1السنة العشرون، العدد ، مجلة الحقوق، جامعة الكويت .أيضا

 وما بعدها. 293،ص1996

هذا الحكم الجديد مستوحى من قانون األسرة الجزائري الذي نص على مبدأ الحق في  4

، وهو ما يفيد 1984دوره سنة التعويض في الفقرة الثانية من املادة الخامسة.منذ ص

بأن القوانين املغاربية متأثرة ببعضها البعض. وهناك مواطن أخرى أخذ القانون 

 من القانون املغربي أيضا. 2225الجزائري في تعديل 
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. عصام األحمر، مجلة األحوال 1959مارس  23بتاريخ  1556قرار تعقيبي مدني عدد  5

 .11، ص2213تونس الشخصية محينة ومثارة بفقه القضاء،

أحكام ، نقال عن الدكتور الهادي علي زبيدة،، 454/96الدعوى رقم ، محكمة بنغازي  6

 .129، ص2213،مؤسسة شروق البلد طرابلس 1األسرة في التشريع الليبي، ج

ق غير منشور، د/ 25/53، الطعن رقم 1/2/2227املحكمة العليا الليبية، طعن شرعي،  7

 .112جع نفسه، صاملر ، الهادي علي زبيدة

،دار إحياء  1الوسيط في شرح القانون املدني ،ج، الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري 8

 .1972التراث العربي بيروت لبنان 

 .12قاعدة  118ص 1، مجموعة أحكام النقض في ربع قرن، الجزء 14/12/1939نقض 9

 .1975/ 24/ 32املؤرخ في  11786قرار تعقيبي مدني عدد  10

 .11/23/2212املؤرخ في  42825مدني عدد  ر تعقيبيقرا 11

، 1،2، ع28، مجلة املحكمة العليا، س12/2/1994املحكمة العليا الليبية، طعن شرعي 12

الطالق غير القضائي، مؤسسة شرق  ،2، أنظر الدكتور الهادي علي زبيدة، ج16ص

 .91، ص2213البلد طرابلس 

، 68/2223، الدعوى رقم24/6/2224شخصيةمحكمة زوارة الجزئية، دائرة األحوال ال 13

 .92املرجع نفسه، ص

، الدعوى رقم 16/4/2227محكمة غريان الجزئية، دائرة األحوال الشخصية 14

 .92،ص2، الهادي علي زبيدة، املرجع نفسه،ج69/2226

ومن الذين اعتبروا التعويض عن فعل الطالق دون الضرر الناتج عن الطالق  15

في األحوال الشخصية،  ر القدومي، التعسف في استعمال الحقالدكتور عبير ربحي شاك

 .194، ص 2227دار الفكر عمان 
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ملزيد من التفاصيل في هذا السياق راجع الدكتور عبد الفتاح تقية، قضايا شؤون  16

وما  68ص، 2211األسرة من منظور الفقه والتشريع والقضاء مؤسسة تالة الجزائر

 بعدها.

 1، املجلة القضائية عدد11/2/2229اريخ بت 482264الطعن رقم  17

 ، 283،ص2229لسنة

 . 32/4/1975مؤرخ في 11786قرار تعقيبي مدني عدد 18

 .12/1/2226مؤرخ في  5582عدد  قرار تعقيبي مدني 19

 .14/3/2212مؤرخ في  42825عدد  تعقيبي مدني قرار 20

ق، الهادي علي  12/56، الطعن رقم25/6/2229املحكمة العليا الليبية، طعن شرعي  21

 .94، ص2مرجع سابق،ج زبيدة،
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 إثبات الزوجية في التشريع الجزائري 

 الدكتوراه صارة بن شويخ

 1أستاذ محاضر أ كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة البليدة 

 املقدمة

تعتبر رابطة الزواج أهم الروابط في حياة اإلنسان، فهي أساس وجوده وتكاثره، 

مؤسسة ترقى باإلنسان وترفعه من دائرة الحيوانية إلى العالقات الروحية، ملا يتميز ويعد 

به هذا الرباط املقدس من ربط لألسرة برباط وثيق قائم على املحبة واملودة والرحمة 

وتتحقق به مقاصد االستقرار النفس ي واملجتمعي وحفظ  النسب والخفض من الرذيلة 

 .  11ستمرار الجنس البشري وصيانة الكرامة اإلنسانية وا

موضوع إثبات عقد الزواج من املواضيع التي أثارت والزالت تثير الكثير من  و يعد

الجدل في أوساط رجال الفقه والقانون، ملا ينجّر عنه من آثار وخيمة تلقي بظاللها على 

تعلقة األسرة واملجتمع، إذ أن التقصير في إحكام تنظيمه يرهق كاهل القضاء بالدعاوى امل

إثباته الزوجية ونفيها وإثبات النسب ونفيه وغيرها من الحقوق التي تتعلق بالزوجية، 

وينتج عن كثرة هذه الدعاوى تفكيك األسرة وضياع نسب األوالد وبالتالي نبذهم في 

املجتمع، كونهم ال هوية لهم األمر الذي يتسبب في عقد نفسية كثيرا ما تنتهي  بتشردهم 

 ة نسبة الجريمة في املجتمع.وانحرافهم وزياد

من هنا تظهر األهمية البالغة التي يكتسيها موضوع "إثبات الزوجية في التشريع 

الجزائري"، إذ أن البحث فيه يفيد كثيرا في إظهار دور وسائل اإلثبات في حماية الزواج 

ا وصون اآلثار املنبثقة عنه وفي مقدمته ،والحفاظ على حقوق أطراف العالقة الزوجية

حقوق األوالد، وكذا التدقيق في األحكام التشريعية التي أضفاها مشرع قانون األسرة 

الجزائري،كما تمكن هذه الدراسة من رصد مدى حجم التطورات التي شهدتها أحكام 

 الزواج بعد التعديل الذي طرأ على قانون األسرة في هذا الخصوص.
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إلى أي مدى يمكن اعتبار : منه و لدراسة هذا املوضوع نطرح اإلشكال التالي

املشرع الجزائري قد حقق الحماية القانونية لعقد الزواج؟ و هل استطاع أن يحيطه بقدر 

 كاف من الضمانات التي من شأنها أن تسهل عملية إثباته؟  

 لإلجابة على هذا اإلشكال نقسم الدراسة على النحو التالي:

 املبحث األول: أحكام توثيق عقد الزواج

البحث في موضوع توثيق عقد الزواج ال يمكن أن يكتمل من دون التدقيق في إن 

وثيقة الزواج، التي تعد عمود الدراسة، فتوثيق العقد كما سبق يعني صياغته في قالب 

رسمي كي يكون حاجة على انعقاد العقد من الناحية الشرعية على الوجه املنصوص عليه 

 شرعا وقانونا.

لف كثيرا من ناحية صياغتها عن مثيالتها من الوثائق ووثيقة الزواج ال تخت

املثبتة للحق في املجاالت إال ما خص به عقد الزواج من أركان وشروط، أما غير ذلك من 

 البيانات فإنها تشترك فيها مع باقي الوثائق اإلدارية الرسمية التي يحررها القائمون عليها. 

لبيانات عامة، نجدها في جميع إذن فوثيقة الزواج تحتوي على مجموعة من ا

العقود)املطلب األول(، وخاصة، يختص بها عقد الزواج على سبيل الحصر)املطلب 

الثاني(.وسواء كانت هذه البيانات أو تلك فإنها من تحديد القانون وال يمكن مخالفتها بأي 

 حال. 

 املطلب األول: توثيق الزواج بواسطة ضابط الحالة املدنية واملوثق

عقد الزواج طابعا خاصا، إذ أنه يقوم على الرضائية إضافة إلى أن  يكتس ي

. لذلك أسند 2الشكلية فيه أمر معتبر شرعا و قانونا، بالنظر لخطورة آثاره و مقاصده

من قانون األسرة، مهمة توثيق عقد الزواج إلى جهتين ينعقد  18املشرع الجزائري في املادة 

بط الحالة املدنية واملوثق، الذي جاء التنصيص لهما اختصاص توثيق الزواج، هما ضا

 على كل منهما.
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 الفرع األول: توثيق الزواج بواسطة ضابط الحالة املدنية

بالرجوع إلى نص املادتين األولى والثانية من قانون الحالة املدنية الجزائري 

ى نجدهما تحددان الشخص الذي يوصف بكونه ضابطا للحالة املدنية، وهم أشخاص عل

سبيل الحصر يتم تكليفهم قانونا بمجموعة من املهام من بينها ما ورد في البند الثاني من 

 املادة الثالثة من قانون الحالة املدنية الجزائري بشأن تلقي عقود الزواج وتسجيلها. 

بما أننا بصدد دراسة الجهات املكلفة بالزواج في قانون األسرة الجزائري، فإن 

ية املختصون بتوثيق مثل هذه الزيجات هم رئيس املجلس الشعبي ضباط الحالة املدن

البلدي ونوابه وذلك بعد نجاحهم في االنتخابات البلدية املحلية، وينعقد االختصاص 

لهاتين الفئتين باألصالة وذلك بصريح نص املادة األولى من قانون الحالة املدنية الجزائري 

 ة هم رئيس املجلس الشعبي البلدي ونوابه....".الذي جاء فيها: "إن ضباط الحالة املدني

من  18يختص ضابط الحالة املدنية بتوثيق عقود الزواج تطبيقا لنص املادة 

قانون األسرة الجزائري، ومنه قررت املحكمة العليا الجزائرية أن: "عقد الزواج يعتبر 

رم العقد صحيحا متى تم برضا الطرفين وحضور ولي الزوجة والشاهدين والصداق وأب

 . 3أمام ضابط الحالة املدنية"

رغم ذلك فإن املالحظ من الناحية العملية أن الظروف السياسية واملشاكل 

اليومية التي تواجه البلديات الجزائرية باإلضافة إلى املسؤوليات واألعباء التي ألقاها 

لبلدي التنظيم البلدي على عاتقها، جعلت من املستحيل على رئيس املجلس الشعبي ا

ونوابه التفرغ ألداء مهامهم كضباط للحالة املدنية، فجرت العادة أن يتم تفويض املهام 

ألحد املوظفين بالبلدية، على أن يقوم بأداء مهامه كضابط للحالة املدنية تحت رقابة 

 الرئيس.

إن إسناد مهمة توثيق عقد الزواج ملوظف عادي في البلدية يضرب عرض 

يكتسيها هذا العقد الذي اهتمت به مختلف التشريعات السماوية  الحائط باألهمية التي

والوضعية، خصوصا إذا علمنا أن أغلب موظفي البلدية من أعوان ومستخدمين ليسوا 

حاملين لشهادات علمية، ألن ما كان يشترط فيهم هو ضرورة أن يستطيعوا القراءة 



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

21 

د وشهادات امليالد التي يحررها والكتابة، وال أدل عن ذلك من األخطاء التي تكتس ي العقو 

هؤالء. والسؤال املطروح في هذا املقام هو كيف ألشخاص ال يملكون القدر الكافي من 

العلم بالزواج وأحكامه أن يكلفوا بتوثيقه، إن هذا لضرب من الالمباالة واالستهانة بأهم 

 عقد يبرمه اإلنسان في حياته على اإلطالق.

زائري إعادة النظر في إسناد اختصاص توثيق من أجل ذلك أدعو املشرع الج

الزواج لضباط أكفاء، يوظفون لهذا الغرض، على اعتبار أن مهمة توثيق عقد الزواج 

تحتاج ملن يكون على دراية كاملة بمعنى الزواج وأهميته إلى جانب العلم بأحكام التوثيق 

ة إلى جانب إخضاعه للقيام بمهمته على أكمل وجه وليكن خريج كلية الحقوق أو الشريع

 لتربص بهذا الشأن.

 الفرع الثاني: توثيق الزواج بواسطة املوثق 

من قانون األسرة الجزائري التي نصت على أنه: "يتم عقد  18بصريح املادة 

الزواج أمام املوثق..."، يختص املوثق إلى جانب ضابط الحالة املدنية في توثيق عقود 

و إضفاء الرسمية على عقد الزواج الذي يدخل الزواج، والغرض من هذا املقتض ى ه

ضمن اختصاص املوثق كون أن الزواج يشترط فيه القانون الصيغة الرسمية، واملوثق 

هو الذي ينعقد له االختصاص في إضفاء الصيغة الرسمية على العقود طبقا للمادة 

ق عقود الزواج، ، فيكون على املوثق توثي4الثالثة من القانون املتضمن تنظيم مهنة املوثق

 ليكون لها الحجية املطلقة في إثبات الواقعة ألال تكون عرضة لإلنكار بعد ذلك. 

من قانون التوثيق الجزائري وكذلك القرار املتضمن  3عرفت املوثق املادة 

في مادته الثالثة على أنه:" املوثق ضابط  5النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثق

سلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون عمومي، مفوض من قبل ال

  6الطبيعة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب األشخاص إعطاءها هذه الصيغة."

 ويشترط في املوثق حسب نص املادة السادسة من القانون نفسه، اآلتي:

 التمتع بالجنسية الجزائرية.-

 عدها.حيازة شهادة ليسانس على األقل أو ما ب-
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 (.25بلوغ خمسة وعشرين سنة )-

 التمتع بالحقوق املدنية والسياسية.-

 التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية ملمارسة املهنة.-

هذا وقد أحالت املادة شروطا أخرى وكيفية تطبيق مجموع الشروط السالفة 

قانون فقد الذكر على تنظيم خاص. أما عن كيفية االلتحاق بمهنة التوثيق في هذا ال

 نصت املادة الخامسة منه على مايلي: "تحدث شهادة الكفاءة املهنية للتوثيق.

 املطلب الثاني: شرط الكتابة الرسمية في إثبات الزواج

الكتابة في مختلف التشريعات نوعان، رسمية وعرفية، أما األولى فهي التي 

الحياد عنها، وأما الثانية تخضع في صياغتها لشروط محددة بمقتض ى القانون وال يمكن 

فإنها من حيث األصل متروكة إلرادة طرفي العالقة التعاقدية، يدونان فيها ما تم االتفاق 

عليه بينهما، وهي في شروط االعتماد عليها في إثبات التصرفات القانونية أقل شأن من 

 نظيرتها الرسمية.

      الفرع األول:مفهوم الرسمية في الكتابة

الرسمية على التصرفات القانونية، التي إما أن تصدر على شكل  تنصب الكتابة

وثائق كالوثائق املثبتة لهوية الشخص ولحالته الشخصية والعائلية وهي ما يصطلح عليها 

بالشهادات اإلدارية الرسمية، وإما أن تنصب على العقود التي يبرمها األشخاص بتطابق 

 إرادتهما على إحداث أثر قانوني.

الزواج ينتمي إلى طائفة العقود، فإنه من الالزم التطرق إلى تعريف  وملا كان

العقود الرسمية، فالعقود الرسمية هي التي يقوم موظف عام مختص بتحريرها وفقا 

ألحكام قانونية مقررة وهي كثيرة ومتنوعة منها األوراق الخاصة بالحالة املدنية ومنها 

رارات ومحاضر املنفذين ومنها الوثائق الرسمية الوثائق الرسمية القضائية كاألحكام والق

العامة كالقرارات اإلدارية والقوانين واملعاهدات. ومن أهمها أوراق املوثقين ألنها تتميز 

 بتدخل إرادة األطراف.
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من القانون  324والوثيقة الرسمية كما عرفها املشرع الجزائري في نص املادة 

فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف  املدني بأن: " العقد الرسمي عقد يثبت

بخدمة عامة ما تم لديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا لألشكال القانونية وفي 

 . حدود سلطته واختصاصه"

 :77والعقود الرسمية نوعان

عقود رسمية تعاقدية: تتوفر فيها إرادتين متبادلتين أي إيجاب من الطرف  -1

 كالبيع، الهبة، اإليجار، الشركة، والزواج.األول وقبول من الطرف اآلخر 

عقود رسمية تصريحية: ويقتصر فيها دور املوثق على استقبال التصريح  -2

ويحرر بشأنه عقد في قالب رسمي متى كان هذا التصريح غير مخالف للقانون مثل طلب 

 إعداد فريضة، شهادة توثيقية، تصريح شرفي أو إقرار بالزواج من طرف واحد. 

أن يتوافر في العقد الرسمي إلى جانب صدوره عن موظف عمومي شهادة  ويجب

 :88الشهود، والشهادة في العقود ثالثة أنواع

الشهادة التعريفية: أو شهود التأكيد، وهم الشهود الذين يضمنون هوية 

املتعاقدين وحضورهما في العقد ليس واجبا إال إذا كان املوثق يجهل هوية األطراف وهذا 

من القانون املدني الجزائري، لذلك يجوز للموثق  3فقرة 2مكرر  324ص املادة طبقا لن

 تحرير عقد بيع أو عقد إيجار أو عقد شركة بدون حضور شهود اإلثبات.

الشهادة العدلية: أو شهود العقد وهم الذين يساهمون في إنشاء العقد وتكوينه 

من  45ن إعماال لنص املادة وشهادتهم واجبة في العقود االحتفائية تحت طائلة البطال 

القانون املدني الجزائري التي تنص على أنه:" يتلقى الكاتب العمومي تحت طائلة البطالن 

العقود االحتفائية بحضور الشاهدين"، ومثالها الهبة، الوصية، الوقف والزواج فهذه 

 األنواع من العقود حضور شهود العدل فيها ضروري.

ود التشريف وليس لهم أية قيمة قانونية وإنما الشهادة التشريفية: أو شه

 يحضرون على سبيل التشريف.
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 الفرع الثاني: بيانات وثيقة الزواج في التشريع الجزائري 

حددت البيانات الواجب ذكرها في وثيقة الزواج التي يحررها ضابط الحالة 

التي  22.72املدنية رقم من قانون الحالة  73املدنية أو املوثق في التشريع الجزائري املادة 

نصت على وجوب أن يضمن عقد الزواج الشروط املوضوعية للزواج املنصوص عليها 

صراحة وهي التي تنصرف إلى رضا الزوجين على الزواج وولي الزوجة والشاهدين 

والصداق واألهلية في الطرفين واملوانع الشرعية، ويكون على ضابط الحالة املدنية أو 

صراحة على أن العقد قد تم وفق هذه الشروط، عالوة إلى أنه يجب أن  املوثق التنصيص

 يدون فيه مايلي:

 األلقاب واألسماء والتواريخ ومحل والدة الزوجين. -

 ألقاب وأسماء أبوي كل منهما. -

 ألقاب وأسماء وأعمار الشهود. -

 الترخيص املنصوص عليه بموجب القانون عند االقتضاء. -

 من قبل السلطات املختصة إذا لزم األمر.اإلعفاء من السن املمنوحة 

ويقوم ضابط الحالة املدنية حين توصله بامللخص، بتضمين البيانات الواردة 

فيه واملتعلقة بعقد الزواج بهامش رسم والدة كل من الزوجين، مع اإلشارة إلى مراجع 

، فور تضمينه بسجل األنكحة باملحكمة التي يقيم بها بطرة رسم والدة كل من الزوجين

 .99توصله بنظير من عقد الزواج

من قانون األسرة: بمستخرج من سجل  22و يثبت الزواج بموجب نص في املادة 

الحالة املدنية، ويكون على املوثق املختص بتوثيق عقد الزواج إرسال مستخرج الزواج في 

تسجيل ظرف ثالثة أيام إلى مصالح الحالة املدنية من أجل تسجيله في سجالتها. ويتم ال

تلقائيا في حالة توثيق العقد بواسطة ضابط الحالة املدنية. وأمام املوثق بواسطة إرسال 

ملخص عن العقد األصلي خالل أجل ثالثة أيام من يوم تحريره إلى ضابط الحالة املدنية 

الواقع في دائرة اختصاصه محل الزوجية أو مكان إقامة أحد الزوجين، ويتولى ضابط 
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مهمة نسخ أصل عقد الزواج في سجالته خالل مهلة خمسة أيام من تاريخ  الحالة املدنية

 تسليمه للزوجين دفترا عائليا.

وقد قررت املحكمة العليا الجزائرية وقبل صدور قانون األسرة أنه:" من املقرر 

قانونا أنه ال يسوغ ألي شخص أن يدعي صفة الزوجية ما لم يثبت ذلك بعقد مسجل 

. بل األكثر من ذلك أن طرفي العالقة الزوجية في التشريع 1100نية"بدفاتر الحالة املد

الجزائري يسلم لهما مستخرج من سجل الحالة املدنية، وال يحوزان على الوثيقة األصلية 

للزواج. األمر الذي يقودنا إلى القول بأن وسيلة إثبات الزواج في التشريع الجزائري هي 

ا أن نتساءل عن مصير الزواج في حالة إغفال التسجيل وليست التوثيق، ومنه يمكن لن

املوثق أو ضابط الحالة املدنية إتمام إجراءات التسجيل في سجالت الحالة املدنية؟ فما 

 الفائدة من لجوء الطرفين إلى الجهات املكلفة بالتوثيق في هذه الحالة؟

 إن القيام بعملية تسجيل الزواج تكسب طرفي العالقة الزوجية وسيلة إثبات

من قانون الحالة املدنية  72إضافية تتمثل في الدفتر العائلي، وهو ما جاء في نص املادة 

من الفصل األول من الباب  123إلى  112الجزائري وما نصت عليه أحكام املواد من 

 الخامس من قانون الحالة املدنية الجزائري، تحت عنوان الدفتر العائلي.

املكلفة بتسليم الدفتر العائلي لطرفي العالقة وقد حدد املشرع الجزائري الجهات 

الزوجية، واملتمثلة في ضابط الحالة املدنية بالنسبة الزيجات التي تبرم داخل الجزائر، 

والعون الدبلوماس ي أو القنصل املختص إقليميا بالنسبة للزيجات التي تبرم خارج الجزائر. 

 فتر العائلي الذي يتكون من:من القانون ذاته محتويات الد 113كما حددت املادة 

 ملخص عقد الزواج بالنسبة للزوجين، -

 ملخصات لعقود والدة األوالد، -

 ملخصات لعقود وفاة الزوجين، -

 ملخصات لعقود وفاة األوالد. -

كما يمكن أن يتضمن إلى جانب هذه امللخصات ملخص عقد الحالة 

املدنية، اإلشارة إلى الطفل الذي صرح بوالدته ميتا إذا طلب ذلك أبواه وبين ذلك 
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من القانون ذاته، وأخيرا أوكل املشرع لرب  114ضابط الحالة املدنية طبقا للمادة 

حددة قانونا. ومنح له العائلة مسؤولية حفظ الدفتر وصيانته ضمن الشروط امل

املشرع الجزائري القوة البرهانية بالنسبة لكل البيانات التي يتضمنها، كما اعتبره 

وثيقة رسمية مثبتة للزواج بشرط أن يتضمن مجموعة من البيانات تم التنصيص 

 عليها في مطلع الدفتر ذاته. 

 املبحث الثاني: اإلثبات االستثنائي لعقد الزواج

واد القانونية من أجل تطبيقها بالكيفية املنصوص عليها، من أجل إنما توضع امل

ذلك يكون على القضاء العمل على حسن تطبيق ما جاء فيها للوصول إلى الحقيقة 

املبتغاة من وراء إحالة التنازع على الجهاز القضائي، إلعطاء كل ذي حق حقه وفق ما 

د التمحيص في الشروط والوسائل يكون قناعة القضاة في املسائل املعروضة عليهم، بع

 القانونية املثبتة للحقوق محل النزاع.

وعقد الزواج غير املوثق واحد من املسائل التي يبرز النزاع حولها أمام القضاء، 

وهو من التصرفات املمكنة اإلثبات، إذا ما توفرت فيه الشروط املكونة له، واتبعت 

ى عاتق القضاة التأكد من مدى توفر هذه إلثباته الوسائل املحددة قانونا، ويقع عل

الشروط ، واتباع تلك الوسائل من أجل الحكم على العالقة الزوجية أصحيح هو إدعاء 

 قيامها في الدعوى أم باطل هذا اإلدعاء.

 املطلب األول: إبرام عقد الزواج بواسطة اإلمام و اإلشكاالت املترتبة عنه

ينص صراحة على اعتبار اإلمام جهة  الحقيقة أن قانون األسرة الجزائري لم

من قانون  22رسمية إلبرام عقود الزواج، بل أن ذلك يفهم ضمنيا من نص املادة 

األسرة، حينما نص املشرع على إمكانية إثبات عقد الزواج غير املوثق، عمال باألعراف 

ما  الجزائرية التي دأبت على االستعانة بأئمة املساجد إلبرام عقود زواجهم، وهذا

سنتطرق إليه بالدراسة في املطلب األول، فيما نخصص الثاني لكشف بعض اإلشكاالت 

 املترتبة عن إسناد مهمة إبرام عقد الزواج لإلمام.
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 الفرع األول: إبرام عقد الزواج بواسطة اإلمام

إن مشكل عدم توثيق الزواج كثيرا ما أرهق القضاة، و ال يزال كذلك، فاعتراف 

الجزائري بالزواج العرفي أو الزواج بالفاتحة، و هو الزواج الشرعي الذي قانون األسرة 

يبرمه اإلمام و ال يلجأ إلى تسجيله أمام الجهات املختصة، نتج عنه كثرة دعاوى إثبات 

الزوجية التي أضحت تعج بها ساحات القضاء، ناهيك عن النزاعات و الصراعات التي 

 نكار أطراف العالقة لهذه العالقة.تخلفها هذه األخيرة خصوصا في حالة إ

بإعمال األعراف الجزائرية، نقول بأن اإلمام يحض باختصاص إبرام عقود 

الزواج داخل القطر الوطني، و هو عرف ساد منذ زمن، حينما كان الجزائريون يلجون 

لإلمام لتزويجهم، لثقتهم به أوال، و لحرصهم على إبرام عقود زواج صحيحة من الناحية 

من اإلمام العالم بأمور الدين و الحافظ  -في نظرهم–عية، وال أصلح لهذه املهمة الشر 

 لكتاب هللا و سنة رسوله الكريم.

 الفرع الثاني: اإلشكاالت املرتبطة بانعقاد الزواج بواسطة اإلمام

إن كان هذا العرف قد ظهر نتيجة ملا كان سائدا في فترة معينة من تاريخ  

جهل و األمية الذين بلغا حدة مع ظهور املستعمر الفرنس ي، إال أن الجزائر، ساد فيها ال

املالحظ هو أن املجتمع الجزائري، و رغم ما عرفه من تطور وازدهار على املستوى العلمي 

والثقافي، إال أنه ال يزال إلى وقتنا الراهن متشبث بحتمية اختصاص اإلمام بإبرام عقود 

قال إلى محل عمل هذا األخير، أو بإحضاره إلى منزل الزواج الشرعية، و ذلك إما باالنت

 املخطوبة إلبرام عقد الزواج الشرعي في مجلس العقد.

بل األكثر من ذلك أن البعض من الجزائريين كان ال يعترف بالعقد املدني وال يرى 

ضرورة لتسجيل عقده الشرعي أمام الجهات الرسمية، ما دام أنه يحمل الصفة 

لذي أدى إلى ظهور عدة مشاكل بهذا الخصوص، تتعلق باألساس بعدم الشرعية، األمر ا

االعتراف اإلداري بالحقوق املترتبة عن العالقة الزوجية املبرمة لصالح الزوجين و األوالد، 

من بينها عدم االعتراف بنسب األوالد، و إمكانية إنكار الزوجية من قبل الزوج في كثير من 

 األحيان.
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أنه و بالرغم من اإلشكاالت التي أسفر عنها االعتراف الصريح  والغريب في املسألة

للمشرع األسري الجزائري بخصوص الزواج بالفاتحة و ما ينتج عنه من مشاكل، لم نلمس 

اتجاه املشرع نحو إيجاد حلول معينة لتجاوز املسألة بل العكس من ذلك، فما زاد الطين 

شؤون الدينية و األوقاف و التي منعت من بلة هي تلك التعليمة التي أصدرتها وزارة ال

خاللها أئمة املساجد من إبرام العقد الشرعي إال بعد الحصول على العقد الرسمي، و 

ذلك في الوقت التي كان ينبغي أن تمنعهم إطالقا من إبرام هذه العقود مع تدخل وزارة 

د الزواج بالوجه الشؤون الداخلية بتعليمات مماثلة لضباط الحالة املدنية بتلقي عقو 

 الذي يعتد به شرعا.

 املطلب الثاني: أحكام اإلثبات القضائي لعقد الزواج

نظم املشرع الجزائري القواعد املتعلقة باإلثبات من خالل ما نص عليه في 

القانون املدني، من دون أن يخصها بالذكر في مسائل إثبات الزوجية من داخل قانون 

ى تطبيق هذه القواعد العامة ما دام أنه لم ينص صراحة األسرة، األمر الذي يقودنا إل

 على عدم تطبيقها.

 الفرع األول: وسائل إثبات الزواج في التشريع الجزائري 

اإلثبات طبقا للقواعد العامة في القانون املدني له أدلة متنوعة حدد حجية كل 

ا أخذ املشرع منها على سبيل الترتيب، بحسب نوع القضية املعروضة على القضاء، وبه

الجزائري في مجال إثبات العالقة الزوجية غير املوثقة تاركا املجال الواسع للقاض ي إلعمال 

السلطة التقديرية في تقدير أدلة اإلثبات سواء تم ذلك باالعتماد على البينة أو اإلقرار، أو 

 الخبرة الطبية.

 أوال: إثبات الزواج بالبينة 

إطالق لفظ البينة على الشهود، وشهادة  اتفق الفقهاء االصطالحيون على

الشهود من أقوى الوسائل املعتمدة في اإلثبات في املادة األسرية، كما أنها الوسيلة األكثر 

اعتمادا في إثبات العالقة الزوجية، خاصة وأن هذه العالقة ال تقوم إال بعد اإلشهاد 
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-اظ على ما أشهد عليهعليها، واإلشهاد على الزواج كما سبق بيانه شرع أصال للحف

 في حال تعرضه لإلنكار، فشاهدا الزواج وجدا أصال لغرض الشهادة على صحته.  -الزواج

والبينة بهذا املعنى أو شهادة الشهود في نظر فقهاء القانون هي أقوال شهود 

عدول معروفين بالصدق واألمانة، يقرون ما عاينوه أو سمعوه من وقائع، وهي بذلك دليل 

ذ كانت في مرحلة سابقة تعتبر الوسيلة األولى لإلثبات، لكن مع ظهور الكتابة مباشر، إ

: 1122. وهي أنواع عدة1111بمختلف أنواعها تراجعت شهادة الشهود إلى املرتبة الثانية بعدها

 1166وشهادة بالشهرة العامة 1155وشهادة بالتسامع 1144وشهادة سماعية 1133شهادة مباشرة

 .1177وشهادة األبداد

الشهود تعد من إجراءات التحقيق التي يضطلع بها قاض ي  واالستماع إلى شهادة

املوضوع قبل إصدار الحكم، عن طريق استدعاء الشاهد والتحقيق معه بعد توجيه 

اليمين له، كما يمكن للقاض ي مناقشة أقواله للتأكد من صدقه، وفي هذا الشأن حددت  

باعها في االستماع إلى الشهود املحكمة العليا الجزائرية اإلجراءات التي يجب على القضاة ات

حينما قررت في أحد قراراتها بأنه: "من املقرر قانونا أنه يتوجب على القاض ي االستماع 

بنفسه شهادة الشاهد، وعلى االنفراد سواء بحضور الخصوم أو غيابهم، ويذكر كل شاهد 

ته قبل اإلدالء بشهادته، اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعالقته ودرجة قراب

، وفي القرار ذاته نقضت 1188ومصاهرته أو تبعيته للخصوم ثم يحلف بأن يقول الحق"

املحكمة العليا قرار املجلس القضائي كون أن القضاة أغفلوا حين االستماع للشهود، 

 توجيه اليمين إليهم.

واألصل في سماع الشاهد أن تكون الشهادة مباشرة، أي أنه شهد بنفسه على 

لقوله صلى هللا عليه وسلم عندما سأل رجل عن الشهادة، قال له:  1199إبرام عقد الزواج

.  2200"هل ترى الشمس؟" قال نعم، قال عليه الصالة والسالم: "على مثلها فاشهد أو دع"

غير أنه يستثنى من هذا األصل اإلشهاد على العالقة الزوجية، إذ يمكن اعتماد السماع 
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ق الزوجين، فمن باب االستحسان يمكن الفاش ي في إثباتها رفعا للحرج الذي قد يلح

 للشاهد أن يشهد بزواج أخبره به شخص أهل للثقة.

أما قانون األسرة الجزائري فقد جاء كعادته خاليا من أي إجراء أو وسيلة إثبات 

بخصوص دعوى إثبات الزوجية سوى ما يستشف من السكوت عنه تطبيق القواعد 

املدني، إال أننا نجد تكريس شهادة السماع في إثبات العامة في اإلثبات املقررة في القانون 

الزوجية من خالل اجتهادات املحكمة العليا الجزائرية حيث قررت في أحد قراراتها بأنه: 

"من املقرر شرعا أن الزواج ال يثبت إال بشهادة العيان التي يشهد أصحابها أنهم حضروا 

ة السماع التي يشهد أصحابها أنهم قراءة الفاتحة أو حضروا زفاف الطرفين، أو بشهاد

 "2211سمعوا من الشهود وغيرهم أن الطرفين كانا متزوجين...

 ثانيا: إثبات الزواج باإلقرار

يعد اإلقرار من أقوى أدلة اإلثبات، حتى سمي بسيد األدلة، ويطلق عليه أيضا 

البرد الشهادة على النفس، ويعرف في اللغة على أنه مشتق من فعل أقر من املقر وهو 

. وأقره هللا تعالى وهو 2222والقرور من النساء التي تقر بها. والقرار مستقر املاء في الروضة

مقرور، وأقر دخل فيه، ويوم القر يلي يوم النحر. واإلقرار ضد الجحود، ذلك أنه إذا أقر 

بحق أقره قراره.وفي اصطالح الفقهاء هو "خبر يوجب صدقه على قائله فقط بلفظه أو 

، أو هو "إخبار عن ثبوت 2244، أو هو "إخبار عن حق ثابت على املخبر بغيره"2233ه"لفظ نائب

 .2255حق الغير عن نفسه"

أما تعريفه القانوني فقد تطرق إليه األستاذ عبد الرزاق السنهوري معتبرا أنه: 

. 2266"اعتراف شخص بحق عليه آلخر سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أو لم يقصد"

من القانون املدني الجزائري بأنه: "اإلقرار هو  341يف جاء في املادة وزيادة على هذا التعر 

اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى 

 املتعلقة بها الواقعة". 
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واإلقرار بهذا املعنى القانوني يمكن أن قد ينصب على العالقة الزوجية، 

ه اعتراف كل من الزوجين بأنه زوج لآلخر، وتثبت الزوجية باإلقرار لتخصص تعريفه بكون

أمام القاض ي، فيعد دليال كافيا إلثباتها، على أن ال يعتبر منشئا لها وإنما مجرد كاشفا 

 .2277عنها

لقد نظم املشرع الجزائري أحكام اإلقرار ضمن القواعد العامة كوسيلة من 

، ذلك ألنه نزول من املقر 2288قاصرة على املقروسائل اإلثبات، فهو يعتبر وسيلة قاطعة 

عن حقه في مطالبة خصمه بإثباث ما يدعيه، وهذا اإلقرار يقتصر عليه وال يتعداه إلى 

 خلفه.

أما كونه حجة قاطعة على املقر، هو أن الواقعة املقر بها تصبح في غير حاجة 

 .2299ال لنفسهلإلثبات عليه او لصالحه، وهذا ألنه ال يجوز للمرء أن يصطنع دلي

فاإلقرار من حيث األصل وسيلة كافية في حد ذاتها إلثبات الزواج إذا ما أقر به 

أحد الزوجين وصدقه الزوج اآلخر، لظهور رجحان الصدق على الكذب، بدليل أن 

، لكن وبالرغم من القوة والحجية التي يتمتع 3300اإلنسان غير متهم فيما يقر به على نفسه

بقية وسائل اإلثبات، فإنه حينما ينصب حول إثبات العالقة بها اإلقرار مقارنة مع 

 .3311الزوجية يتراجع عن الصدارة لصالح البينة التي من أجلها كان اإلشهاد واجبا لصحته

واإلقرار بالزوجية يمكن أن يصدر باللفظ الصريح كما قد يكون ضمنيا تدل 

ها إقرار بالواقعة محل عليه عبارات تم ترديدها من طرف املقر على أن تفهم قطعا بأن

الدعوى، ويشترط لصحته أن يصدر من شخص يكون أهل لإلقرار متمتعا بقدراته 

العقلية وبالغا السن القانوني الذي يؤهله لصدور اإلقرار منه. كما يشترط فيه أن يصدر 

 عن إرادة حرة مختارة غير مكرهة عليه. 

 جية:ويشترط القانون لألخذ باإلقرار كوسيلة إلثبات الزو 

أن ينصب اإلقرار على واقعة قانونية مدعى بها، سواء كانت الواقعة تصرفا  -

، كاإلقرار 3322قانونيا أو واقعة مادية، على أن تكون ملكا للمقر ملكية مشروعة ومعلومة
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بالزواج، وأن يكون محل اإلقرار ال يكذبه الواقع، كأن تقر امرأة بأنها زوجة لرجل توفي 

 قبل أن تولد.

ون اإلقرار غير مخالف للنظام العام واآلداب العامة، كإقرار الرجل بأن أن يك -

، 3333هذه املرأة خليلته، فال يثبت زواجه بهذا اإلقرار، كما ال يثبت نسب الولد الناتج عنه

 كما ال يعتد باإلقرار بالزواج الباطل، كاإلقرار بالزواج بإحدى املحارم مثال. 

، وال 3344القضاء وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى أن يكون اإلقرار أمام مجلس  -

 يعتد به إذا صدر أمام جهة أخرى ولو كانت رسمية كاملوثق مثال.

وعموما فإن اإلقرار يعد من الوسائل الفعالة في إثبات الزواج غير املوثق، وقد 

وى أقر به فقهاء الشريعة اإلسالمية إلثبات الزواج ونظموه، غير أننا بالعودة إلى املست

العملي نجد بأن املحكمة العليا الجزائرية كثيرا ما تستبعد اإلقرار كوسيلة قائمة بذاتها 

إلثبات الزواج، فهي تركز أكثر على البينة الشرعية، ولعل السبب في ذلك يعود لطبيعة 

عقد الزواج وخصوصيته ال سيما فيما يتعلق باآلثار املترتبة عنه، كما أن إمكانية الكذب 

ومحاولة تصحيح وضعية قامت معوجة بين الطرفين تبقى قائمة، إلنقاذ ما نتج والتستر 

 عن معاشرة الطرفين من نتائج قد تنصرف إلى وجود أطفال.

فمن هذا املنطلق يبقى أمام القاض ي التركيز على قيام أركان وشروط الزواج 

الشهادة في  الصحيح من خالل االستماع إلى الشهود على أن يؤخذ اإلقرار كوسيلة تدعم

حالة اتحادهما وهو ما يستشف من قرار للمحكمة العليا الجزائرية قررت فيه أنه: "حيث 

إنه خالفا ملا يزعمه الطاعن فإن القرار مسبب تسبيبا كافيا وهو مبني على اعتراف 

 .3355الزوجين وعلى شهادة الشهود الذين حضروا عقد الزواج بالفاتحة..."

 رة الطبية ثالثا: إثبات الزواج بالخب

أسفر التقدم العلمي الذي شهده الطب الحديث عن اكتشاف البروفيسور 

"، O" و"AB" و"B" و"A، أن دم اإلنسان ينقسم إلى أربعة فصائل، "1921الندستينر سنة 

 وأن كل فصيلة من هذه الفصائل تختلف عن األخرى.
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ن طريق وقد كان فحص الدم هو املستعمل لالستدالل على وجود عالقة زواج ع

التأكد من عالقة األبوة التي تربط بين األب وابن املرأة التي تدعي الزوجية، ويتم ذلك عن 

 طريق فحص الفصيلة التي ينسب إليها دم الزوجة والزوج والولد.

غير أن النتائج التي يتوصل إليها الخبراء بإجراء هذا الفحص تمتاز بالنسبية، 

اس في نفس الفصائل مما قد يؤدي إلى تحقيق كون أنه يمكن اشتراك مجموعة من الن

نفس النتائج، لذلك قرر األطباء الشرعيون أن تشابه فصائل الدم غير قطعي في الداللة، 

 وأن تحليل الدم شبهة تحتاج إلى دليل بصحة الفراش الذي أسفر عن وجود الولد.

ليل وبقي األمر على حاله إلى أن تم اكتشاف البصمة الوراثية، عن طريق تح

حمض في اإلنسان يحمل الصفات الوراثية الخاصة بكل فرد دون غيره، بحيث تبقى هذه 

الصفات مالزمة له طيلة حياته بل حتى بعد موته ولو صار رفاتا، وتتم العملية بفحص 

الحمض النووي ألحد املواد السائلة في الجسم كالدم واللعاب أو بواسطة األنسجة 

مواد أخرى فيه كالشعر والعضام وغيرها مما يتكون منه  كالجلد أو اللحم، أو بتحليل

 .3366جسم اإلنسان

إن فحص البصمة الوراثية على خالف تحليل فصائل الدم، يؤدي إلى نتائج 

، مما يمكن معه االعتماد عليها بصفة ارتياحية في مسألة إثبات %99.99يقينية بنسبة 

بيه، ومن ثمة االستدالل على وجود العالقة الزوجية أو نفيها، بالتأكد من نسب االبن أل 

عالقة معاشرة بين األب واألم، غير أن هذا االستدالل ال يمكن أن يؤخذ على إطالقه، على 

اعتبار أن ثبوت األبوة البيولوجية ال تعني ثبوتها شرعيا، فقد تكون خارج مؤسسة الزواج، 

قة زواج بينه وبين أم ولده. وهو ما طرح في كثير من القضايا التي نفى فيها الزوج وجود عال

خصوصا وأن النصوص القانونية لم تبين كيفية اللجوء إلى الخبرة الطبية ولم تضع 

 ضوابط أو حلول ملثل هذه اإلشكاالت.

وما يعزز هذا الطرح تطبيق القواعد العامة املتعلقة بمبادئ التقاض ي، والتي 

بات ما يدعيه، فإذا عجز مؤداها أن من يدعي خالف األصل الغالب هو من يكلف بإث
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طبقا لألحكام  -مع العلم أن مجرد إقراره ال يسري على األم والطفل-الزوج عن إثبات الزنا

 الشرعية تعين تصديق األم والحكم بثبوت الزوجية.

 الفرع الثاني: إثبات الزواج بالحكم القضائي

مصالح قرر املشرع الجزائري وجوب تسجيل الحكم القاض ي بإثبات الزواج لدى 

الحالة املدنية ، إذ يكون على الزوج الذي صدر لصالحه الحكم القضائي بإثبات الزوجية 

أو رافع الدعوى الحامل للصفة، أن يستخرج الحكم املمهور بالصيغة التنفيذية، ويرفقه 

بشهادة ميالد الزوجين في رسالة تتضمن طلب استصدار أمر بتقييد عقد الزواج في 

 ية.سجالت الحالة املدن

يرفع الطلب املرفق بالحكم وشهادتي امليالد إلى السيد وكيل الجمهورية التابع 

للمحكمة االبتدائية مصدرة الحكم، ويكون على هذا األخير أن يأمر ضابط الحالة املدنية 

بإجراء التنفيذ، من ثم يسجل ضابط الحالة املدنية ما جاء في الحكم القضائي ويقيده 

لعقود الزواج بتاريخ سابق أي أنه يسجل بأثر رجعي يعود للتاريخ في السجالت املعدة 

الفعلي للزواج، ويمكن لألطراف طلب نسخة من العقد املثبت بحكم قضائي لالحتجاج به 

 وقت الحاجة.

كما يكون على ضابط الحالة املدنية التأشير بالزواج املثبت على هامش شهادتي 

دارة بنسخة من الحكم، وترسل الحكم األصلي امليالد األصلية للزوجين، وتحتفظ اإل 

ونسخة من عقد الزواج املسجل إلى وكيل الجمهورية ليتحقق من تسجيله، ويعيد الحكم 

 .3377األصلي لألطراف

 خاتمة

من خالل ما سبق الحظنا بما ال يدع مجاال للشك بأن للسلطة القضائية سلطة 

واسعة في قبول طلب إثبات الزوجية أو رفضه بناء على ما يروج أمامها من وقائع، وما 

قدم إليها من إثباتات وحجج، وهي تستعين في ذلك بطرق التحقيق في الدعوى، ويجب 

هم حالة االستثناء التي وجدت من أجلها على قضاة املوضوع، أن يضعوا نصب أعين
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رخصة اإلثبات القضائي للزواج، كما يكون عليهم مراعاة الظروف والضوابط التي نصت 

عليها القوانين املنظمة لهذا االستثناء، كل ذلك من أجل الوصول إلى التطبيق السليم 

 للنصوص القانونية، وهو ما يضطلع به القضاء.

الدراسة إلى نتيجة هامة مفادها أن التوفيق بين  كما توصلنا من خالل هذه

الجانبين الشرعي و املدني لعقود الزواج يتطلب إعادة النظر في النصوص املتعلقة 

بالزواج، حتى يتم تنظيم هذا األخير تنظيما محكما يمزج من خالله املشرع بين الجانبين 

 ل:الشرعي و املدني في إجراء واحد و ذلك ال يتأتى إال من خال
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طريق القضاء، ثم غلق باب اإلثبات بعد انتهاء املهلة، مع تفعيل نظرية الظروف الطارئة 

 في هذا الشأن.
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 إثبات التعسف في دعوى الخلع 

 بن تغري موس ى .د

 جامعة د. يحي فارس املدية كلية الحقوق  أستاذ محاضر أ

 ملخص

 من فهو عقد بالعقد بوصفه وحتى عقدا، يكون  أن قبل إنسانية رابطة الزواج يعتبر

 تجمع أن يمكن التي الروابط أقدس من بذلك وهو الدوام، فيه يفترض أنه إذ خاص نوع

 إختالطها، ويمنع األنساب على يحافظ الذي الوحيد السبيل ويعتبر واملرأة، بين الرجل

األسرة  قوانين وكرست، الغليظ امليثاق صبغة عليه وتعالى هللا سبحانه وقد أفرغ

 .وآثاره الزواج املحددة لشروط نصوصها خالل من ذلك الجزائرية

 من للخالص طريقا لها وضع بل املرأة يهمل جانب لم 15/12لذا فإن قانون األسرة 

 تدفعه بمال نفسها تفتدي أن لها فجعل وإستقرارها،راحتها  فيها تجد ال زوجية حياة

 املسمى هو اإلفتداء وهذا هو اآلخر، يضار ال حتى إليها، دفعه ملا له تعويضا لزوجها

 دائما ومرده ملشيئتها، يخضع الحق هذا وأن للمرأة حق الخلع أن بالخلع، وطاملا

 الحق،أي أن املقرر  إذ الحق، هذا إستعمال ضوابط لبحث إذن التعرض ،ينبغيتهاإلراد

 فيه، التعسف أو إستعماله بإساءة بالغير، فيه مساسا ليس بما محدود دائما كان، حق

 عليه وبناءا الواجبة، الحماية لها القانون  كفل وإن األول، املقام في أخالقية ضوابط وهي

الخلع، وكيف تعامل  طلب في لحقها الزوجة إستخدام كيفية حول  البحث يتعين فإنه

 املشرع مع التعسف في استعمال هذا الحق.

 الكلمات املفتاحية:

 التعويض.، الزواج، الخلع، التعسف في استعمال الحق، الضرر  
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 Abstract       امللخص بلغة أجنبية:

Marriage is considered a human bond before it is a contract, and 

even as a contract, it is a special kind of contract, as it presupposes 

permanence, and is thus one of the holiest bonds that can combine men 

and women, and is the only way that preserves the genealogy and 

prevents mixing, God has emptied It is exalted by the heavy charter, 

and Algerian family laws enshrined this through its specific provisions 

on the conditions and effects of marriage. 

Therefore, the family law 05/02 did not neglect the woman's side, 

but set a way for her to get rid of a married life where she does not find 

her comfort and stability. As long as Conditioned Divorce is a woman's 

right and that this right is subject to her will, and is always due to her 

will, then it should be examined the controls of the use of this right, as 

it is decided that the right, any right, is always limited, including 

without prejudice to others, abuse or abuse, which controls In the first 

place, it is ethical, and if the law guarantees it due protection, it must 

Research on how the wife uses her right to seek Conditioned Divorce 

and how the legislator has dealt with the abuse of this right. 

key words: 

Marriage, Conditioned Divorce, abuse of right, damage, compensation. 
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رفض  وإن خير فهو الطالق على اتفقا فإن بالحسنى، االفتراق للزوجين جاز لذا فقد

 وما حقوقا له أن على بالحسنى، االفتراق تطلب أن له لها كارهة وهي زوجته تطليق الزوج

 ال بحياة نفسها تظلم وال حق من له فيما تظلمه ال بحيث زوجته على من نفقات تكفله

 القضاء إلى اللجوء باب لها فتح بالتراض ي طلبها إجابة عن فإذا امتنع هناء، وال فيها رضا

 وإنما حرام أو حالل من األحكام تقييم يستطيع ال الخلع في نفسها، إذن افتداء طالبة

 الخلع هروبا إلى تلجأ التي القضية، فاملرأة ومالبسات من ظروف الخلع حكم نستخلص

 .2الجنة رائحة تشم ال امرأة جاحدة تعتبر زوجها اتجاه وحقوقها واجباتها من

 كانت ما معه املقام في تجد وال زوجها تبغض قد بالزوجة التي هللا رحمة على أنه من 

 الطريق عن تخرج أو أن حقه، توفيه أال تخش ى بحيث له كراهيتها تنشده، وتشتد

 لها وشرع الحرج، هذا من الشارع فأخرجها تملك الطالق، ال وهي معاملتها له، في املستقيم

 أن برضاها، وطاملا إال للزوج فيه رجعة ال وجه على الزوجية رابطة من للتخلص اإلفتداء

 إذن التعرض ا، ينبغيتهإلراد دائما ومرده ملشيئتها، يخضع الحق هذا وأن للمرأة حق الخلع

 بما محدود دائما كان، حق الحق،أي أن املقرر  إذ الحق، هذا إستعمال ضوابط لبحث

 في أخالقية ضوابط وهي فيه، التعسف أو إستعماله بإساءة بالغير، فيه مساسا ليس

 حول  البحث يتعين فإنه عليه وبناءا الواجبة، الحماية لها القانون  كفل وإن األول، املقام

 في السوية الزوجة وسلوك إتفاقه ومدى الخلع، طلب في لحقها الزوجة إستخدام كيفية

 وعلى من يقع عبء إثبات التعسف.الحالة،  هذه مثل

 الرابطة فك عند املسؤولية موضع في دائما الزوج يكون  أن يمكن ال أنه حيث

 في لحقها الزوجة إستعمال عند املتضرر  هو يكون  قد ذلك من على العكس الزوجية،

 وهل الخلع؟ إستعمال في الزوجة تتعسف أن الزوجية، فهل يمكن الرابطة ءنهاإل الخلع

 الرابطة فك الزوجة طلب ضرر عند من يلحقه عما بالتعويض الزوج يطالب أن يمكن

 الخلع؟ بواسطة الزوجية
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 أوال: الجوانب اإلتفاقية والخالفية في إنهاء الرابطة الزوجية بالخلع

 للزوج 
ً
يعرف الخلع على أنه فراق للزوجة مع دفع عوض، ويكون هذا العوض ملكا

عن قيمة العوض سواء كان املهر الذي قدمه لزوجته  مقابل أن يترك زوجته، بغض النظر 

أو أقل منه أو أكثر، ويتم اللجوء إلى الخلع في الحاالت التي يصعب إكمال الحياة الزوجية، 

وخوف الزوجة من عدم قيامها بأداء حدود هللا مع زوجها، ويكون برفع دعوى قضائية 

 54وتنص املادة ، 3ل القاض يمن قبل الزوجة ضد زوجها لحصول الخلع والتفريق من قب

يجوز للزوجة دون موافقة الزوج، أن تخلع “األسرة الجزائري أنه  15/12من القانون 

نفسها بمقابل مالي، وإذا لم يتفق الزوجان على املقابل املالي للخلع يحكم القاض ي بما ال 

 .4يتجاوز قيمة صداق املثل وقت صدور الحكم

 دوافعها إثبات على مجبرة غير وهي ما شاءت، وقت الخلع طلب في حرة إذن فالزوجة 

 لها كان الزوجة طرف من عليه املعروض املبلغ على الزوج وافق القاض ي، فإن لذلك أمام

 نص عليه وضع فقط، وقد الخلع بدل لتحديد هنا يتدخل القاض ي يوافق لم وإن ذلك

توجد مسائل يحصل فيها وقت الحكم، إال أنه  املثل صداق يتجاوز  ال بأن قيدا 54 املادة

اإلتفاق وهناك مسائل خالفية قد تصل إلى رفض الخلع أو رفض بدل الخلع، مما يظهر 

وجود التعسف في استعمال الحق من جانب املرأة في الخلع، فما هي حدود هذا الجوانب 

 وما هو التعسف في استعمال حق املرأة في الخلع؟.، اإلتفاقية والخالفية

 فاقية للخلعالجوانب اإلت :10

 الزوج موافقة للزوجة دون  يجوز  من أنه الجزائري  األسرة قانون  من 54 املادة نصت

 عام كأصل يأخذ املشرع بأن يتضح الفقرة هذه مالي، بالنظر إلى بمقابل نفسها تخالع أن

 صيغة كانت وان وقانونا، فقها الطبيعي الوضع حول املخالعة وهو باالتفاق الخلع في

 موافقة دون " عبارة من ضمنا يستفاد وإنما موافقة الزوج إلى صراحة تشير ال النص

 كان العربية فإذا التشريعات بقية عن الجزائري  بها املشرع انفرد التي الصيغة وهي "الزوج
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 موافقة الزوج، عدم من بالرغم املخالعة على الحصول  في الحق للزوجة يعطي النص

 .5النتيجة نفس إلى تؤدي املخالعة على املوافقة تكون  أن أولى باب فمن

 الحكم قصد القاض ي إلى بطلب يتقدما أن عليهما فإن الخلع، على الزوجان اتفق فإذا

 صلح محاوالت لعدة القاض ي إجراء بعد إال يتم ال وذلك خلعا، الزوجية الرابطة لهما بفك

 محاوالت فشل بعد إال بالخلع يحكم وال األسرة، قانون  من 51 للمادة طبقا يجريها وجوبا

 يوقعه املحاوالت هذه ونتائج مساعي فيه مبينا تحريره عليه الذي املحضر على الصلح بناء

بائنا  يقع الذي خلعا، الزوجين بين بالطالق بعدها ويقض ي والطرفين، الضبط مع كاتب

 .6األسرة قانون  من  44املادة بمفهوم

 وال الخلع مبدأ على الزوج يوافق فقد، البدل وحول  الخلع حول  أما بشأن االتفاق 

 املشرع عليها نص الحالة وهذه لقاء حريتها، تمنحه الذي حول البدل الزوجة مع يتفق

 إذا" بأنه فيها جاء التي األسرة قانون  من 54 املادة من الثانية الفقرة بمقتض ى الجزائري 

 املثل صداق قيمة يتجاوز  ال بما القاض ي للخلع، يحكم املالي املقابل على الزوجان يتفق لم

 التي الحالة عالج املشرع أن الفقرة، هذه من انطالقا واملالحظ الحكم، صدور  وقت

 البدل تقدير في يلجأ أنه قرر  حيث البدل، دون  الخلع الزوجين على اتفاق فيها ينصب

 البدل هو تقديره في للقاض ي ملزما معيار واضعا التقديرية للقاض ي، السلطة إلى حينئذ

 .7الحكم  صدور  وقت صداق املثل

 : الجوانب الخالفية للخلع:10

 سقوط عليه يترتب ألنه الزوجين، من كل به يرض ى أن يرتب الخلع آثاره لكي فيشترط

للخلع،  كأثر الحقوق  هذا وسقوط الزوجة، وحقوق  حقوق الزوج، بينهما، متبادلة حقوق 

هو خالع"لفظ  نستعمل فعندما وقبول، إيجاب على الخلع ينبني بالذكر أنه وجدير
َ
 مزيّد  ف

اعل وزن على بحرف
ً
 على الفعل وتوقف حصول  الطرفين تفاعل وفيه ًبمعنى بادل ف

 حصول  ال إذ وهي املكملة، البادئ هو أو املكمل، وهو البادئة هي تكون  بأن إرادتيهما،

املوجب  هو أو وهو القابل، املوجبة هي تكون  أن فإما هذا وعلى إرادتيهما، بدون  للفعل
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، غير أنه هناك حاالت أين ال يتفق الطرفان ال على الخلع و ال عل بدل الخلع 8القابلة وهي

 والذي يظهر جوانب التعسف من جانب الزوجة.

 حق من أصبح حيث عليه، الزوج موافقة دون  ولو الزوجة خلع إذا كان يجوز  ولهذا

 مبلغا عليها فرض أو القبول  عن الزوج تعنت لها تبين إذا القاض ي من أن تطلبه الزوجة

 الصلح بمحاوالت القيام بعد طبعا ذلك كل املخالعة على موافقته مقابل تقدر عليه ال

 بعض من يستشف ما وهو وجوبا، إجراءه القاض ي على يجب جوهريا يعد إجراءً  الذي

ذكرته وهو ما  الجزائرية املحاكم عن الصادرة األحكام أحد في جاء حيث األحكام القضائية

 بتطليق قضوا ملا املوضوع قضاة" أن على أكدت حيث قراراتها، املحكمة العليا في أحد

 .9القانون.... صحيح طبقوا الزوج موافقة دون  الزوجة خلعا

 حالة في ملتمثلةا الفرضية تبقى البدل نفي مع الخلع حول  لذا فإنه في حال االتفاق

 ألن خلع، أمام نكون  ال الحالة هذه الطرفين، وفي باتفاق املقابل ونفي الخلع على االتفاق

 باإلرادة الطالق إلى تتحول  الوضعية فإن هذه وبالتالي ،)الفدية(مقابل من فيه البد الخلع

 عوض، فيه الخلع ألن خلعا، وليس باتفاق الزوجين طالقا يكون  بهذا للزوجين، املشتركة

 الطالق أما للجهالة، نافيا تحديدا شرعا ومحدد عليه منصوص العوض هذا أن بل

 .11 وجوده من مانع ال كان وان فيه العوض يشترط فال للزوجين املشتركة باإلرادة

 حول مبدأ الزوجين بين االتفاق عدم أما إذا اختلفا على الخلع و البدل فإنه في حالة

 أمام الطريق املشرع اختصر فقد الناحية التطبيقية من صعوبات يثير يعد لم الخلع

 أن للزوج، يمكن رفض مع حتى نفسها حق مخالعة أعطاها بأن الخلع في الراغبة الزوجة

 توقيع في الزوجة لتعاف املخالعة، وسيلة في الزوج بإرادة االعتداد عدم مبدأ تطبيق يكون 

 التحرر  بهدف الزواج رابطة التحلل من في الرغبة ملجرد و تارة، األسباب لتفاهة الخلع،

خالل  من ذلك يستشف القاض ي أن على يكون  فهنا أخرى، عالقة بناء و الزوج من

 حجم و يتناسب للزوج بتعويض للحكم املثبتة، الزوج ادعاءات و القضية مالبسات

 .11عليه مورس الذي التعسف
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 ثالثا: الحدود الشرعية والقانونية للتعسف في استعمال حق الخلع

صراحة، غير أن استعمال هذا الحق ال منح الشرع والقانون للمرأة حق خلع زوجها 

يكون دائما موافقا للشرع والقانون، بل قد تتعسف الزوجة فتخالف الحدود الشرعية و 

القانونية، وهنا سنقف على حالة الزوج املتضرر من هذا التعسف، ألنه إذا كان الخلع 

غير ملزمة هو رفع الضرر على املرأة فكيف بها تصيب بالضرر الزوج، خاصة أن الزوجة 

بإظهار دوافع الخلع أمام القاض ي، كما أنها قد ال تحتاج إلى موافقة الزوج، كما أن تقييد 

 .21بدل الخلع بصداق املثل وقت صدور الحكم قد يكون مجحفا في حق الزوج

 بذلك فيلحق استعماله، في متعسفة تكون  وقد حقا، تمارس الزوجة فإن وبذلك

 وال بالتعويض، املطالبة الحالة هذه في له فيجوز  الحق، لهذا استعمالها ضررا من الزوج

 الذي الضرر  يكون  قد إذ املثل، صداق قيمة ال يتجاوز  بما التعويض هذا يحدد أن يمكن

 فكان الطالق في الحق في الطرفين سوى بين قد كان إذا املشرع ألن ذلك، من أكبر أصابه

 .التعويض على الحصول  في أيضا بينهما يسوي  أن بد ال

وهنا يظهر التعسف في عدة أوضاع تصيب الزوج منها الخسارة املادية التي يتكبدها 

الزوج بفقد زواجه وعدم قدرته املباشرة على بناء األسرة، كما يصاب في كرامته وتعتبر 

ذلك إهانة حقيقية له من كل الجوانب النفسية واإلجتماعية والوظيفية، كما أن هدم 

د عنه سيؤثر على حياته، وسيصاب الزوج في ذمته املالية نتيجة دفع أسرته وأخذ األوال 

مبالغ مالية محددة دون إرادته، في حالة ما إذا حكم بها القاض ي، كما أن الضرر قد 

يصيب حتى األوالد وينعكس ذلك على الزوج بصورة أو بأخرى، وهنا يصاب الزوج بضرر 

ية وحقيقة تدفع إلى هذا الخلع وإنما مادي ومعنوي خاصة إذا لم تكن هناك أسباب جد

 .31كان بتعسف من الزوجة

وهنا وجب الوقوف على حاالت التعسف في القانون وتطبيقاتها على الخلع، ذلك أن 

مكرر من القانون املدني الجزائري تجد  124التعسف في استعمال الحق الوارد في املادة 

الخلع، فالتعسف استعمال الحق لها تطبيقا هنا في مسالة التعسف في استعمال حق 
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على وجه غير مشروع، وهو انحراف صاحب الحق في استعمال حقه بكيفية تلحق ضررا 

بالغير، فهذه النظرية تسري على جميع الحقوق املمنوحة للشخص، وأصبحت تحت إطار 

 .41املسؤولية التقصيرية الواردة في القانون املدني الجزائري تحت مفهوم الخطأ التقصيري 

ومن هنا فإن تطبيق املعايير الشخصية والذاتية لنظرية التعسف في استعمال الحق، 

نجد أن كل هذه النظريات تنطبق على حالة الخلع، فإذا طبقنا معيار اإلضرار بالغير الوارد 

القانون املدني فإن هذا املعيار يتعلق بالنية و قصد  من 124من املادة  12في الفقرة 

فالقاض ي هنا قد يستخلص الفائدة الكلية في ايقاع الخلع، ذلك أن الخلع اإلضرار بالغير، 

وجد للضرورة فإذا انعدم املبرر الشرعي وقع الخلع تعسفيا، وهنا على الزوج إثبات 

انعدام الضرورة امللحة ملمارسة حق الزوجة في الخلع، وقد يظهر ذلك من خالل تمسك 

على الرغم من أن الزوج ال يرض ى بالفراق، الزوجة بالخلع خالل جلسات الصلح الثالث 

خاصة إذا ثبت أنه كان انتقاما من الزوج أو أهله، كأن تخلعه ملجرد منعها من الخروج 

 .51من البيت بغير إذنه

أما بالنسبة ملعيار الحصول على فائدة قليلة فإنه قد يتحقق في مخالعة الزوج بدون 

الزوجة، كطلب الخلع ملجرد اإلنفصال سبب جدي حقيقي يعود بنفع حالي مباشر على 

 أن واملنطقي الطبيعي وعدم مالئمة املستوى التعليمي أو املعيش ى الواضح و الظاهر، فمن

 كان لو كما الخلع، إستعمال حق في تتعسف أن يمكن غيرها شأن ذلك في انهشأ املرأة

 األكمل، ثم الوجه على واألسرية الزوجية بواجباته قائما صالحا، ناجحا، رجال الزوج

 معها للصلح وإمتثاله ،بها تمسكه رغم فتوقعه الخلع في حقها استعمال إلى الزوجة تعمد

 إليه. ترجع ال ذاتية ودوافع ألسباب رغم تعنتها

أما املعيار األخير فو تحقيق مصلحة غير مشروعة فتكون بدوافع من الزوجة وتكون  

الدوافع غير مشروعة أو ال تحقق مقصدا شرعي أو قانوني، كأن تستعمل حقها في الخلع 

في مرض املوت بغية حرمان زوجها من امليراث، فهي تبغي حرمانه لتحقيق مصلحة غير 

 .61ا، واتخذت الخلع وسيلة فكان الخلع تعسفيامشروعة وغير مباحة قانونا وشرع
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 رابعا: الضرر املوجب للتعويض عن التعسف في الخلع

استعمال الزوجة لحق الخلع مربوط بحسن نيتها، وإال كان تعسفيا موقعا للضرر، 

والذي كما يقول د. العربي بلحاج األذى الذي يصيب الشخص جراء املساس بحق من 

، فبالنسبة لألضرار املادية فكما أشرنا تتمثل في املساس حقوقه أو بمصلحة مشروعة

بالذمة املالية للزوج املخلوع بسبب الحكم بالنفقة بأنواعها، كما أن البدل الذي يقدم 

من الزوج، وهو ضرر حقيقي من الجانب  للزوج قد ال يتناسب البت مع املهر املقدم

 املادي.

 املعنوي و الذي ال يصيب لشخص في ماله أما الضرر غير املادي أو الضرر األدبي أو 

ولكن يصيب مصلحة أو حقا غير مالي، فيتمثل في األذى النفس ي الذي يتعرض له ويمس 

كرامته وعاطفته وحتى شرفه واعتباره ومركزه اإلجتماعي، كإفساد الرابطة الزوجية واألثار 

الزمالء وفي العمل النفسية والضغوط العصبية، والشعور بالنقص واملهانة أمام األهل و 

خاصة إذا كان الشخص ذا مستوى مرموق، كما أن أخد أوالده منه ملمارسة الحضانة 

 .71بعيدا عنه قد يهلكه أكثر

وهنا يكون التعسف في استعمال حق الخلع واضحا، ملساسه بحق محمي قانونا 

لسن وشرعا، خاصة إذا كان الضرر محقق الوقوع كأن يتم الخلع في حق زوج كبير في ا

 الزوجية الحياة إستمرت فيفقد الكثير من فرص الزواج الحقيقية بسبب سنه، فإذا

 أن بعد ومقعدا الزوج شيخا صار إذا سنة، عشرين بعد الزوجة جاءت تم طويلة سنين

ترد  أن مقابل نفسها تختلع أن املحكمة من وطلبت ،تهاطلبا تلبية على قادرا شابا كان

 بالخلع يقض ي أن إال يملك ال القاض ي فإن زهيدا، مبلغا اليوم أصبح الذي صداقه عليه

 الذي بالضرر  قبوله وعدم، الزوج وإضرار به بحق إجحاف ذلك للزوج، وفي الصداق وردّ 

، أو كأن تمارسه بعد وقت قصير جدا من 81الخلع لحق الزوجة إستعمال من به لحق

تبدو هينة من الناحية  الزواج فيصيب الزوج ضرر مادي ومعنوي محقق، وهذه األثار قد

النظرية لكنها ذات آثار مدمرة على صعيد الحياة العملية وما تشهده املحاكم من 

 مناوشات بعد الحكم بالخلع لخير دليل على ذلك.
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 خامسا: إثبات التعسف في الخلع والتعويض عنه

األصل أن صاحب الحق ال يثبت ممارسة حقه وفق القانون، وإنما من يسعى خالف 

وجب عليه اإلثبات، والذي هو هنا الزوج املضرور من تعسف زوجته في ممارسة ذلك 

حقها في الخلع، فوفقا للقواعد املقررة في اإلثبات في مسائل األحوال الشخصية، فإن 

اإلثبات يتم بكل وسائل اإلثبات وقد يكون ذلك باملعاينة املادية أو وصالت الدفع أو 

رائن، وهنا يجب إثبات التعسف الواقع عليه حتى يتم بشهادة الشهود أو البينة أو الق

إنصافه قضاًء، فيجب عليه إثبات التعسف أو سوء النية في اإلضرار به ولو بالقرائن 

 .91مكرر من القانون املدني 124القضائية تحقيقا ملبتغى نص املادة 

قرائن كما يستطيع القاض ي استنباط التعسف في استعمال الحق إضرارا بالغير من ال

لدى من يتذرع باستعمال الحق استعماال مشروعا، ومن اهم هذه القرائن اإلنعدام الكلي 

للمصلحة، أو أن تكون تافهة، أو أن يكون الدافع مس يء، ويمكن للقاض ي اإلستعانة 

بمعيار الرجل العادي، فإذا الحظ القاض ي اإلنحراف في السلوك كّيف هذا اإلنحراف على 

ل الحق، كما يمكن للقاض ي أن يستعين بمالبسات ووقائع للكشف أنه تعسف في استعما

 .12عن التعسف أو مظاهره الخارجية

عبء  عليه يقع الخلع في لحقها الزوجة إستعمال من تضرر  قد أنه الزوج إدعى فإن 

 بإستعمال ذلك في له ويرخص التعسف، هذا عناصر باثبات فيلتزم الضرر، هذا إثبات

 عن إنحرفت قد الزوجة أن يثبت أن مثال فعليه املقررة، القانونيةاإلثبات  طرق  كافة

 ،تهاعشر  بإساءة الخلع طلب إلى العادية، إذ أنه لم يدفعها للزوجة املألوف املسار

 فقط، ذاتية منها، ولدوافع أنانية السلوك هذا إلتباع لجأت إنما نهاأ أو عليها، أوالتقتير

إستقرار أسرته، فالتعسف في استعمال الحق وب به لحقت قد جمة أضرارا هناك وأن

 .21ضرر أصابهيقيم املسؤولية التقصيرية ويقيم حقه في املطالبة بالتعويض عن أي 

 طلب وراء الحقيقية دوافعها وإثبات الزوج به تقدم ما نفي ذلك مقابل في وللزوجة

 الزوجة بأن يقض ي أن تقديرية سلطة من له بما الدعوى  في الناظر الخلع، وللقاض ي
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 أن ضرر، وإما من لحقه عما الزوج بتعويض وبالتالي تلتزم الخلع، طلب في متعسفة

 مشروعه، فائدة منه حققت قدنها وأ له، وضع ما حدود في حقها إستعملت قد الزوجة

 .بالتعويض يلزمها ال وبالتالي ضرر  يلحقه لم الزوج وأن

في  سابقا إستعرضتها والتي املقررة القانونية القواعد في أساسها تجد املسؤولية وهذه

 الطالق إستعمال إساءة أن التعسفي، وكما الطالق عند للتعويض الزوجة إستحقاق

 بتعويض إلتزام كذلك يقابله الخلع إستعمال إساءة أن املنطقي فإنه من تعويض، يقابله

 بدل تقدير في سلطة للقاض ي الجزائري  أعطى املشرع وقد ضرر، من لحقه عما الزوج

 نصوص وقت الحكم، وبالرجوع إلى املثل صداق يتجاوز  ال بما اإلتفاق عدم حالة في الخلع

مبلغ  يحدد أن دون  فقط كمبدأ التعويض على ينص املشرع أن نجد األسرة قانون 

، ومنه فإن جزاء التعسف في استعمال الحق هو الحكم على املتعسف بمبلغ 22التعويض

سبيل التعويض، وهنا يكون بإزالة الضرر بعد وقوعه عن من املال يدفعه للمضرور على 

 طريق التعويض.

 خاتمة:

 املودة أسرة أساسها تكوين أهدافه من واملرأة، الرجل بين مقدسة رابطة الزواج

 من يستضل أن واألصل األنساب، على واملحافظة الزوجين وإحصان والتعاون  والرحمة

ذلك  من العكس على بل لحقوقه، اآلخر الطرف ممارسة من يتضرر  ال الرابطة بهذه

 للزوجة حقا الخلع إعتبار في صريحا الجزائري  املشرع بذلك وكان .اآلخر يكمل كالهما

 مقابل بدفع تلتزم أن مقابل في الزوج موافقة دون  الزوجية حتى الرابطة لفك تستعمله

 ال بقيمة تقديره في ذلك من بل وأكثر تقديره، في القاض ي سلطة تنحصر الذي و مالي

 الجانب في إال بالخلع الطالق في الزوج إلرادة أثر يظهر املثل، وال صداق قيمة تتجاوز 

 بقيمة يحكم القاض ي فإن يوافق إذا لم أنه إذ مقيدة، هذا الجانب في إرادته وحتى املالي،

 املثل. صداق تتجاوز  ال مالية
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 لذا ننوه ببعض اإلقتراحات منها:

التعسف في استعمال حق الخلع بصورة واضحة ودقيقة كما وجب اإلشارة إلى  -

 فعل املشرع املصري في ذلك.

محاولة ضبط حدود الخلع وحاالته وفق مقتضيات الشرع الحنيف ووفق  -

 املتطلبات التي تحقيق مصلحة األطفال وبعيدا عن األضرار بين الزوجين.

 قائمة املراجع:

، الشريعة أضواء مجلة اإلسالمي، الفقه في الطالق متعة الصالح، أحمد بن محمد -1

 .109 ص ،2 العدد، 2003 يونيو، الرياض الشريعة، كلية

 الجزائري، األسرة وقانون  اإلسالمية الشريعة أحكام ظل في فتيحة، النشوز  سويس ي -2

 .29، ص 2114-2003 للقضاء، العليا املدرسة إجازة لنيل التخرج مذكرة

 هومة دار، الجزائري  األسرة قانون  في الطالق و الزواج، سعد العزيز د. عبد – .3

 83 ص، 1996 الثالثة، الطبعة، والتوزيع النشر و للطباعة

، 15، الجريدة الرسمية رقم 27/12/2115املؤرخ في  15/12قانون األسرة  -4

 .19ص

https://www.joradp.dz/trv/afam.pdf 

الجزائري،  األسرة قانون  في الخلع حول  للتراض ي العملية شويخ، الجوانب بن صارة .د -5

، 2119 السنة 14 :العدد 18 :واالقتصادية، املجلد القانونية للدراسات االجتهاد مجلة

 .271ص 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/222/8/4/94784 

 .271شويخ، املرجع السابق، ص بن صارة .د -6

 دار الشخصية، األحوال في الحق إستعمال في التعسف القدومي، شاكر ربحي عبير - .7

 .265 ص ،2007الفكر،
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س ي، الخلع دون موافقة الزوج في التشريع اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري  شوقي -8
ّ
بنا

 املجلد و القانون املقارن، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية و اإلقتصادية،

 .48إلى 7, ص 4العدد  ,45

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/32/45/4/97237 

 .272شويخ، املرجع السابق، ص  بن د. صارة -9

 .273املرجع نفسه، ص  -11

 .273املرجع نفسه، ص  -11

 تخرج مذكرة الجزائري، األسرة قانون  في الزواج عقد في اإلشتراط يوسف، مسعودي -12

 133.، ص2006/2117 بشار الجامعي املركز الخاص، القانون  في ماجستير شهادة لنيل

 الشريعة في والواجب الحق بين لزوجها الزوجة طاعة زرار، محمد يوسف ملكة -13

 .480 ص القاهرة، جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، رسالة األخرى، والشرائع اإلسالمية

وء بو بكر مصطفى،الطبيعة القانونية لنظرية التعسف في استعمال الحق على ض -14

، املجلة الفقهية للقانون و العلوم السياسية، 15/11تعديل القانون املدني بالقانون 

 .12، ص 2111كلية الحقوق جامعة تيزي وزو، العدد األول، 

بن زيطة الهادي، تعويض الضرر املعنوي في قانون األسرة الجزائري، دراسة مقارنة  -15

 .171، الجزائر، ص 2117بالفقه اإلسالمي، دار الخلدونية للنشر، 

 .172بن زيطة الهادي، املرجع السابق، ص  -16

الخلع، ماستر تخصص  طريق الزوجية عن الرابطة فك في دليلة، التعسف مداوي  -17

، 2119، 2118قانون جنائي وعلوم جنائية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 

 .93ص 

http://193.194.86.113/handle/123456789/11730?show=full 
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 -والطالق  الزواج مسائل بعض الضرر في عن إلياس، التعويض نعيمة مسعودة -18

 والعلوم الحقوق  الخاص، كلية القانون  في الدكتوراه شهادة لنيل ، رسالة-مقارنة دراسة

 .189، ص 2119/2111، تلمسان – بلقايد بكر أبي السياسية، جامعة

 الفكر والعقدية،دار التقصيرية املدنية املسؤولية عامر، الرحيم وعبد عامر حسين -19

 .12ص.، 1997 والنشر، للطباعة

أمجد محمد منصور، النظرية العامة لإللتزامات، مصادر اإللتزام الطبعة األولى، دار  -21

 .282، ص 2116األردن، ، الثقافة للنشر و التوزيع، عمان

محمد رأفت عثمان، التعسف في استعمال الحق في الشريعة و القانون، مجلة  د. -21

 .4، ص2114الشريعة و القانون القاهرة، دون سنة نشرن 

 .187إلياس، املرجع السابق، ص  نعيمة مسعودة - 22
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 شهادة النساء في انعقاد الزواج وانحالله

  بن قوية الدكتورة سامية

 ـ  1أستاذة محاضرة ـ أ ـكلية الحقوق ـ جامعة الجزائر 

 ملخص

تحتل الشهادة مرتبة أدنى من األدلة املكتوبة. ال يمكن التذرع بها في أي مسألة وعند 

 تترك السلطة التقديرية للقاض ي في اعتبارها أو عدم اعتبارها ، االحتجاج بها

ف شهادة الرجل عندما اعتبر املرأة نص لكن زعم النقاد أن اإلسالم جعل شهادة

" من خالل قوله تعالى : ، نصف شهادة الرجل في الوقت نفسه -كما يقولون  -شهادته 

ِضلَّ ِإْحَداُهَما 
َ
 ت

ْ
ن

َ
َهَداِء أ

ُّ
 ِمَن الش

َ
ْون

َ
ْرض

َ
ْن ت اِن ِممَّ

َ
ت
َ
َرُجٌل َواْمَرأ

َ
ْيِن ف

َ
ا َرُجل

َ
ون

ُ
ْم َيك

َ
 ل

ْ
ِإن

َ
ف

َرى 
ْ
خ

ُ ْ
َر ِإْحَداُهَما األ ِ

 
ك

َ
ذ

ُ
ت
َ
 " ف

يعتقد هؤالء املعارضون أن اإلسالم أساء إلى املرأة ألن شهادة امرأتين تعادل شهادة 

الشهادة  خلط بين إذا لم يتمكن من العثور على رجل ،والحقيقة هو أن هناك رجل واحد

 ."" واإلشهاد "

Testimonial evidence, like presumptive evidence, ranks lower than 

written evidence. They cannot be invoked in any matter and when they 

can be invoked, they are always left to the judge's discretion. 

. Critics claim that Islam considered the testimony of women half of 

the testimony of men! When he considered his testimony - they say - 

half that of the latter! At the same time they chant the following verse: 

"Ask for the testimony of two witnesses among your men." If you 

cannot find two men, choose a man and two women, among those 

whom you agree as witnesses 

These opponents believe that Islam has disparaged the woman since 

the testimony of two women is equivalent to that of a single man "If 

you cannot find two men, choose a man and two women. ". The reality 
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is that they confuse between the testimony "shahâda" and attestation 

"ishhâd" mentioned in this verse 

 مقدمة

وخاصة في مجال القضاء فال قيمة ألي ادعاء ، لإلثبات أهمية بالغة في الحياة العامة

والعدم  إن لم يكن مصحوبا ببينة فالدليل هو قوة الحق، و الحق الذي ال دليل عليه هو

ه, وحددت الوسائل التي يقوم عليها لذا فإن التشريعات اهتمت باإلثبات ونظمت سواء،

 .الدليل أمام القضاء

حيث قال املولى ، حقوق الناس وواجباتهم لقد جاءت جميع الشرائع السماوية بتبيين

اِس : " عز وجل في محكم تنزيله
َّ
 الن

َ
م َبْين

ُ
اْحك

َ
ْرِض ف

َ ْ
 ِفي األ

ً
ة

َ
ِليف

َ
اَك خ

َ
ن
ْ
ا َجَعل

َّ
َيا َداُووُد ِإن

 
َّ
ت
َ
 ت

َ
ِ َوال

َحق 
ْ
ِه ِبال

َّ
َك َعن َسِبيِل الل

َّ
ُيِضل

َ
َهَوٰى ف

ْ
ُهْم  ِبِع ال

َ
ِه ل

َّ
 َعن َسِبيِل الل

َ
ون

ُّ
ِذيَن َيِضل

َّ
ِإنَّ ال

ِحَساِب 
ْ
ُسوا َيْوَم ال

َ
ِديٌد ِبَما ن

َ
اٌب ش

َ
حيث ، بنظام قضائي متفرد ، و امتاز اإلسالم11" َعذ

الشهادة وسيلة  وكانت، كان النبي صلى هللا عليه وسلم هو من يباشر القضاء لعظم شأنه

الحق ألن طبيعة الناس مبنية على التجاحد، كما أن الشهادة توطد  من وسائل إثبات

لكن أثيرت عدة إشكاليات في الفقه اإلسالمي فيما تعلق بشهادة املرأة  الروابط االجتماعية

نظرا لتوافر نصوص ال تجيز شهادتهن بل األكثر من ذلك اتهمت املرأة بنقصان العقل، 

عائشة  هو مناط التكليف في قول الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ مازحا السيدةالذي 

مما جعل  ما رأيت ناقصات عقل و دين أذهب بلب الحازم منكن"رض ي هللا عنها قائال :" 

أعداء اإلسالم يستغلون هذه األحكام التهام الشريعة االسالمية بوصف املرأة بالقصور 

في ، ،علما أن هذا النص فيه إشادة بقوة املرأة وليس العكس،بل والتقليل من شأن املرأة 

مؤوال نصوص  حين حاول آخرون إثبات أن شهادة املرأة مثل الرجل في كل القضايا

بينما وجدت آراء فقهية أخرى تؤيد القول بجواز ، بغية دفع التهمة عن اإلسالم محكمة

 .ارها في الحقوق الجزائيةواملدنية وعدم اعتب 22شهادة النساء في األحوال الشخصية
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ُل :"  وتبقى املرأة مثل أخيها الرجل لها دور كبير في إحقاق الحق لقوله تعالى
ْ
ُهنَّ ِمث

َ
َول

ْعُروِف 
َ ْ
ْيِهنَّ ِبامل

َ
ِذي َعل

َّ
 ، ال

ٌ
ْيِهنَّ َدَرَجة

َ
َِجاِل َعل

يٌم  "، َوِللر 
ُ
ُه َعِزيٌز َحك

 
و حديث الرسول ـ  33َوالل

 .فالظاهر ان الغرض التشويش فقط 44اء شقائق الرجال "النس: " صلى هللا عليه وسلم

في انعقاد الزواج و  ما هو حكم شهادة النساءألجل ذلك تثار اإلشكالية التالية : 

 ؟انحالله

 .وعليه قسمت البحث إلى مبحثين

 املبحث األول : ماهية الشهادة

 من شهادة النساء  املبحث الثاني : موقف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

 .وأنهيت بحثي بمجموعة من النتائج واالقتراحات

 الشهادة  املطلب األول :ماهية

، نحاول في هذا املطلب أن نتطرق إلى املعنى اللغوي واالصطالحي لكلمة الشهادة

 .للوصول إلى املدلول الحقيقى في القضاء الشرعي أو الوضعي ملصطلح الشهادة

 ة واصطالحا الفرع األول: الشهادة لغ

 الشهادة لغة أوال : 

، وشهد الحرب أي حضرها، الشهادة في اللغة الحضور في قولهم شهد املكان 

َد الرجُل علـى كذا،  55و املعاينة مع الحضور. واملشاهدة هِّ
َ

بٌر قاطٌع تقوُل منه: ش
َ
هاَدة خ

َّ
الش

َهْد 
ْ

ْهَد الرجُل، بسكون الهاء للتـخفـيف، وقولهم: اش
َ

فوربما قالوا ش ي اْحلِّ
َ
 .66بكذا أ

هادة؛ ومنه قوله تعالى:﴿  
َ

َد ش هِّ
َ

ـَمُه، ش ُن ما َعلِّ ِذيَن الشاهد العالـم الذي ُيَبـّيِّ
َّ
َها ال يُّ

َ
يأأ

وا
ُ
ا َحَضَر  آَمن

َ
ْم ِإذ

ُ
ْيِنك  بَ

ُ
َهاَدة

َ
ْو  ش

َ
ْم أ

ُ
نك َوا َعْدٍل ِم 

َ
اِن ذ

َ
ن
ْ
ِة اث َوِصيَّ

ْ
 ال

َ
 ِحين

ُ
ْوت

َ ْ
ُم امل

ُ
َحَدك

َ
أ

َراِن ِمْن 
َ
ْم آخ

ُ
ْيِرك

َ
 اثنـين 77﴾ غ

ُ
 بـينكم شهاَدة

ُ
ي الشهادة

َ
قام الـمضاف ، أ

َ
فحذف الـمضاف وأ

نما هو فـي الـمذكر، والـجمع   ذلك إِّ
َ

ْعَرف
َ
نَّ أ

َ
نثى أل

ُ
ٌد، وكذلك األ لـيه مقامه. ورجل شاهِّ إِّ

له 
َ
َهَده: سأ

ْ
ش

َ
ْهُد: اسم للـجميع، واْست

َّ
َهداء. والش

ُ
هيٌد والـجمع ش

َ
هود، وش

ُ
هاد وش

ْ
ش

َ
الشهادة. أ

ِهيَدْيِن وفـي التنزيل: ﴿ 
َ

ِهُدوا ش
ْ

ش
َ
 .88﴾ َواْست
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 ثانيا : الشهادة اصطالحا

إخبار صادق إلثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس  : ـ الشهادة في االصطالح الفقهي

و « حق بلفظ الشهادة في مجلس قضاء  إثبات إخبار صدق» الشهادة عند الحنفية و.9القضاء 

إخبار بحق »و الشافعية « إخبار الحكم عن علم ليقضي بمقَضاه » أنها يعرفها المالكية على 

هي إخبار شخص بما » و عند الحنابلة « للغير على الغير بلفظ خاص أي بلفظ أشهد 

  10علمه.

 ـ الشهادة في االصطالح القانوني 

واكتفى بتنظيمها و تحديد نطاقاتها، وبين  سكت القانون عن تعريف شهادة الشهود،

فترك مهمة تعريفها للفقهاء وبعض الشراح و  شروط قبولها وحجيتها و إجرارءاتها،لنا 

 .1111ياإللجتهاد القضائ

الشهود، هي األقوال التي يدلى بها األشخاص في ساحات القضاء  فشهادة وعليه

وهي نوعان، شهود إثبات و شهود  .بشأن إثبات أو نفي واقعة قانونية أيا كان نوعها

 نفي.

اأو وصف ، ووصف الحقيقة، أي القول ، اإلدالء بشهادته كتابًيا أو شفهًياأو هو 

 .1122، الشهادة، : التأكيداملرادفاتلحدث الذي حضره.

 في إثبات الجرائم , بل هي الدليل 
ً
تعتبر الشهادة من أهم طرق اإلثبات وأكثرها شيوعا

 .االعتيادي لإلثبات في املسائل الجزائية

 ابهاثانيا: شروط الشهادة ونص

و نصاب الشهود حتى يمكن ، في هذا املطلب سنعالج شروط الشهادة في الفرع األول 

 .في الفرع الثاني أن تكون كدليل مقنع للقاض ي

 الفرع الثاني :مرتبة اإلشهاد في طرق اإلثبات بالبينة وشروطه 

 أوال : مرتبة اإلشهاد في طرق اإلثبات بالبينة 
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ونسبها إلى نفسه، وشرف بها  الشهادة من قيمة سبحانه و تعالى ـ لقد رفع هللا ـ

 مالئكته وأفاضل خلقه، فقال تعالى :

ِكِن  " 
َ

  ل
َ
َهُدون

ْ
 َيش

ُ
ة

َ
الِئك

َ ْ
ِمِه َوامل

ْ
ُه ِبِعل

َ
َزل

ْ
ن
َ
ْيَك أ

َ
َزَل ِإل

ْ
ن
َ
َهُد ِبَما أ

ْ
ُه َيش

َّ
ِه  الل

َّ
ى ِبالل

َ
ف

َ
 َوك

ِهيًدا
َ

 .1133"ش

إلى تعظيم الشهود والرفق بهم , فقال  ـ ـ صلى هللا عليه وسلم وكذلك دعـــــا الرسول 

 .1144" أكرموا الشهود فإن هللا يحيي الحقوق بهمعليه الصالة و أزكى التسليم : " 

ويعتبر اإلثبات بشهادة الشهود من أقدم الوسائل التي اعتمدتها األنظمة القديمة  

ا من عظيم األثر هي األخرى أولتها اهتماما كبيرا ملا له وحتى الحديثة، و الشريعة اإلسالمية

فاعتبرها الشرع من أهم وسائل اإلثبات؛ ألجل ذلك ، في حفظ الحقوق وعدم ضياعها

فكان اإلسالم هو أول الشروط، والحرية ، اهتم الفقهاء بضبط و تحديد شروطها

ْم والتكليف و العدالة والتي ال تتحقق إال باجتناب الكبائر ،وعدم التهمة لقوله تعالى : 
ُ
ِلك

َٰ
ذ

َس 
ْ
ق

َ
اُبوا"أ

َ
ْرت

َ
 ت

َّ
ال

َ
ٰى أ

َ
ْدن

َ
َهاَدِة َوأ

َّ
َوُم ِللش

ْ
ق

َ
ِه َوأ

َّ
 ِعنَد الل

ُ
 .1155ط

في  بينما في التشريع الجزائري تعد شهادة الشهود من الطرق ذات القوة املحدودة

للقاعدة العامة فاحتلت املرتبة الثانية بعد الكتابة، وذلك إعماال  اإلثبات املدني خاصة

في ة واالستثناء هو ما عداها، وقد نظمها املشرع الجزائري لإلثبات حديثا وهي الكتاب

تحت عنوان  املعدل 1166الفصل الثاني من الباب السادس من القانون املدني الجزائري 

  .336إلى املادة  333اإلثبات بالشهود من املواد من 

على أنه :"في غير املواد التجارية  القانون املدني الجزائري  من 333املادة  نصتحيث  

، ألف دينار جزائري، أو كان غير محدد القيمة 122إذا كان التصرف القانوني يزيد على 

 فال تجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضائه مالم يوجد نص يقض ي بقبول غير ذلك.

على  القيمةمن نفس القانون ال يجوز اإلثبات بالبينة ولو لم تزد  334وتضيف املادة  

 . د.ج.فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي 122222
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ويتبين من هذين النصين أن قاعدة عدم جواز اإلثبات بالشهادة تنطوي على شقين، 

والتصرفات ، د.ج122222الشق األول يتعلق بالتصرفات التي تزيد عن مائة الف دينار 

حتى  أو يجاوز ما هو ثابت بالكتابة يتعلق بما يخالفغير محددة القيمة، والشق الثاني 

  .دينار جزائري  ألف 122 ال تزيد عن ولو كانت قيمة التصرف

أمام القضاء بعد  ويمكن للخصم إثبات إدعاءاته عن طريق شهادة شاهد يدلي بها

حلفه لليمين عما أبصره أو سمعه. فللقاض ي سلطة تقديرية واسعة في األخذ بها أو طرحها 

انبا، و يجوز اإلثبات بها في الوقائع املادية، والتصرفات التجارية، و التصرفات املدنية ج

 د.ج. 122222أقل من 

بينما القاعدة في املواد الجزائية هو أن اإلثبات بالشهادة هو األصل فال يتصور إثبات 

ا شهادة بل يقتض ي التحقيق في الجرائم تتبع كل األدلة إلثبات بما فيه، الجرائم مقدما

 نفيه.  إلثبات الجرم أو الشهود

  ثانيا : شروط الشهادة

شروطا للشاهد حتى  لقد حددت كل من الشريعة اإلسالمية وحتى القانون الوضعي

 تعتبر شهادته و منها : 

ألنه بكفره فقد  فال تقبل شهادة كافر على مسلم وال الكافر على الكافرـ اإلسالم : 

ْم لقوله تعالى " ، وألنه ليس بعدل .كذب على هللا
ُ

نك َوْي َعْدٍل ِم 
َ

ِهُدوا ذ
ْ

ش
َ

ِقيُموا  َوأ
َ
َوأ

ِه 
َّ
 ِلل

َ
َهاَدة

َّ
ِخرِ  الش

ْ
َيْوِم اْل

ْ
ِه َوال

َّ
ِمُن ِبالل

ْ
 ُيؤ

َ
ان

َ
 ِبِه َمن ك

ُ
ْم ُيوَعظ

ُ
ِلك

َٰ
ُه  ذ

َّ
َه َيْجَعل ل

َّ
ِق الل

َّ
َوَمن َيت

َرجا
ْ
 .1177" َمخ

  ـ األهلية 

هي قابلية و  وقت تحمل الشهادة األهلية االصطالح القانوني هياملقصود باألهلية في 

الشخص الكتساب الحقوق و تحمل االلتزامات , و ألنه يمارس التصرفات القانونية التي 

، لهذا نجد أن الفقه اإلسالمي فرق بين أهلية تمكن من كسب األولى و تحمل الثانية
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وحتى  la capacité d' exerciceوأهلية اآلداء،  La capacité de jouissanceالوجوب 

فال تقبل شهادة الصغير ، وما يهمنا في موضوع الشهادة هي أهلية األداء، القانون الوضعي

و كذلك ناقص األهلية ذلك أن التمييز يتطلب قوى ذهنية قادرة على تفسير ، غير املميز

 .ا ال تقبل شهادة املجنون كم .1188املحسوسات و إدراك ماهية األفعال و توقع آثارها 

إال أنه يجوز سماع ، واإلرادة الواعية واملختارة ألداء الشهادة فال بد من توفر العقل

سنة على سبيل االستدالل و هذا ما نصت عليه املادة  13شهادة الصبي املميز الذي بلغ 

تمييز على سبيل اال :» من ق.إ.م.إ  153/5
َ
، ستدالليجوز سماع القصر الذين بلغوا سن ال

من نفس القانون املتعلقة بخصوص  152حيث أن هذه املادة جاءت تفسر املادة 

 .1199الذي يجوز سماعه من عدمه  الشخص

حيث تنص املادة  2200أما في املواد الجزائية فمرجعنا في ذلك قانون اإلجراءات الجزائية

 .اليمينتسمع بغير حلف ، 16ة عشر منه على أن شهادة القصر دون السادس 228

 ـ الحرية 

و قد انقض ى عهد الرقيق إال في املناطق التي تجري ، فال يعقل أن تقبل شهادة الرقيق

 ـ عدم التهمة  بها الحروب

 :"ويقصد به الظن أو الريبة لقوله تعالى 
ُ

َسط
ْ

ق
َ

ْم أ
ُ

هِ  ِعنَد  ذِلك
َّ

ٰى  الل
َ
ْدن

َ
َهاَدِة َوأ

َّ
َوُم ِللش

ْ
ق

َ
َوأ

اُبوا
َ
ْرت

َ
 ت

َّ
ال

َ
ن  أ

َ
 أ

َّ
ُبوَهاِإال

ُ
ت

ْ
ك

َ
 ت

َّ
ال

َ
اٌح أ

َ
ْم ُجن

ُ
ْيك

َ
ْيَس َعل

َ
ل
َ
ْم ف

ُ
ك

َ
َها َبْين

َ
ِديُرون

ُ
 ت

ً
 َحاِضَرة

ً
 ِتَجاَرة

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

 .2222أو يدفع بها عن نفسه ضررا ، ويقصد بالتهمة جر الشخص بشهادته لنفسه نفعا .2211"

 النطق ـ 

 .فال تقبل شهادة األخرس ولو كانت إشارته مفهومة

 املغفل  : فال تقبل شهادة ـ اليقظة
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من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية معدل رقم  153في املادة  وفي القانون الجزائري  

سماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع ال يجوز  29/  28

 أحد الخصوم.

 ال يجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضية التي تعني زوجه، ولو كان مطلقا.

 يجوز أيضا قبول شهادة اإلخوة واألخوات وأبناء العمومة ألحد الخصوم.ال 

غير أن األشخاص املذكورين في هذه املادة، باستثناء الفروع، يجوز سماعهم في 

 القضايا الخاصة بحالة األشخاص والطالق.

 ثالثا :نصاب الشهادة

باألخذ بشهادة  دليل إثبات قائم بذاته ،غير أن القاض ي غير ملزم إذا كان اإلشهاد

، وبقدر ما يكون الشهود كثر .يتوقف على قناعته خاصة في الجانب الجزائي الشهود وإنما

اإلشهاد دليال من  ويؤكد القرائن كلما كان، و إدالؤهم متشابه بعد سماعهم على انفراد

 بعين االعتبار.  األدلة التي يأخذ بها القاض ي

فمثال في  الشهادة في كل قضية على حدابينما في الشريعة اإلسالمية حددت نصاب 

ِهُدوا قال هللا تعالى :  الزنا
ْ

ش
َ
اْست

َ
ْم ف

ُ
 ِمْن ِنَساِئك

َ
ة

َ
اِحش

َ
ف

ْ
 ال

َ
ِتين

ْ
ِتي َيأ

َّ
قوله تعالى : "َوالال

ْم(
ُ
ك

ْ
 ِمن

ً
ْرَبَعة

َ
ْيِهنَّ أ

َ
َهَداَء  2233َعل

ُ
ْرَبَعِة ش

َ
وا ِبأ

ُ
ت
ْ
ْم َيأ

َ
مَّ ل

ُ
اِت ث

َ
ْحَصن

ُ ْ
 امل

َ
ِذيَن َيْرُمون

َّ
وقوله : "َوال

 
َ
ون

ُ
اِسق

َ
ف

ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ول

ُ
َبًدا َوأ

َ
 أ

ً
َهاَدة

َ
ُهْم ش

َ
وا ل

ُ
َبل

ْ
ق

َ
 ت

َ
 َوال

ً
َدة

ْ
 َجل

َ
َماِنين

َ
اْجِلُدوُهْم ث

َ
وقوله : ، " 2244ف

َهَد 
ُ

ْرَبَعِة ش
َ
ْيِه ِبأ

َ
 َجاُءوا َعل

َ
ْوال

َ
 " ل

َ
اِذُبون

َ
ك

ْ
ِه ُهُم ال

َّ
َد الل

ْ
ِئَك ِعن

َ
ول

ُ
أ
َ
َهَداِء ف

ُّ
وا ِبالش

ُ
ت
ْ
ْم َيأ

َ
 ل

ْ
ِإذ

َ
اَء ف

"2255. 

أمر متعذر ؛ ألنه من الصعب أن  وثبوت الزنا بشهادة الشهود األربع في نفس الوقت 

فكان املقصد من اشتراط هذا الشرط هو عدم إشاعة .يوجد أربعة يشهدون واقعة كهذه

أصحاب النفوس الضعيفة على اقترافها لتدنيس سمعة املجتمع  يتجرأحتى ال ، الفاحشة

 .اإلسالمي
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و ، أما في الزواج فيشترط شهادة إثنان من الرجال وهناك من أجازها برجل وامرأتان

 .اإلشهاد على الرجعة أيضا

وهناك من الفقهاء من أجازوا شهادة امرأة لوحدها أو شهادة رجل واحد على 

حيث  كما هو الحال هند املالكية في قضية الرضاع.سنناقشه فيما بعدالتفصيل الذي 

 .يثبت برجل و امرأة، وبامرأتين إن فشا ذلك قبل عقد النكاح

القانون و الفقه اإلسالمي من شهادة النساء في قيام  املطلب الثاني : موقف

  الرابطة الزوجية وانحاللها

 القانون من شهادة النساء  الفرع األول : موقف

الجزائري على  لم ينص املشرع، ال نجد في القانون أي إشارة لعدم جواز شهادة النساء

في قانون االسرة و لكن اكتفى بذكر الشهادة في عقد  الشروط الواجب توفرها في الشهود

ة من قانون الحال 33الى الشريعة العامة حيث أن املادة  الرجوعالزواج مما ينبغي 

 00يجب على الشهود املذكورين في شهادات الحالة املدنية أن يكون بالغين املدنية"

سنة على األقل سواء كانوا من االقارب أو غيرهم دون ميز فيما يخص الجنس و 

 "يختارون من قبل االشخاص املعنيين

هذا النص يمكن تطبيقه بشأن الشهود في عقد الزواج و ما ورد فيه خاص  

حالة املدنية و عقد الزواج له طابع خاص و هذا ما أكدته املحكمة العليا في بشهادات ال

 .عدة قرارت

و أن سن الرشد  1971ويالحظ أن أن هذا النص كان قبل صدور القانون املدني 

 سنة. 21انذاك كان بـ 

أن هذا النص لم يميز بين الجنسين في عقد الزواج و هذا عكس ما تراه املحكمة  -2 

 .ستنادا للفقه االسالميالعليا ا
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 من قانون الحالة املدنية: 88االسباب في عدم األخذ باملادة 

و أن سن الرشد انذاك  1971أن هذا النص كان قبل صدور القانون املدني  -1 

 سنة. 21كان بـ 

أن هذا النص لم يميز بين الجنسين في عقد الزواج و هذا عكس ما تراه املحكمة  -2 

 .للفقه االسالمي العليا استنادا

الفقه اإلسالمي من شهادة النساء في قيام الرابطة الزوجية  موقف:  الفرع الثاني

  وانحاللها

في الشريعة اإلسالمية تؤيد عدم جواز شهادة النساء في بعض  وردت بعض النصوص

في قضايا معينة بدعوى أنها تضل  أن شهادنهن تجوز بمع الرجال القضايا لوحدهن ورأت

 و كأنها قاصر في حين تتطلب الشهادة كمال العقل والفطنة.  ،وتنس ى

 والطالق أوال :القائلين بعدم جواز شهادة املرأة على عقد الزواج

اشترط جمهور العلماء لصحة النكاح شهادة رجلين عدلين , وال تصح عندهم شهادة 

 .النساء في النكاح , سواء شهد أربعة نسوة أو رجل وامرأتان

ابن  في الطرق الحكمية قال : قال شيخنا ابن تيمية فقد نقله ابن القيمأما كالم 

  في قوله تعالى: -رحمه هللا تعالى- تيمية
َ
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َ
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ُّ
. فيه دليل على أن استشهاد 2266َرى ِمَن الش

امرأتين مكان رجل إنما هو إلذكار إحداهما األخرى إذا ضلت، وهذا إنما يكون فيما يكون 

فيه الضالل في العادة وهو النسيان وعدم الضبط، وإلى هذا املعنى أشار النبي صلى هللا 

بين أن شطر عليه وسلم حيث قال: وأما نقصان عقلهن فشهادة امرأتين بشهادة رجل، ف

شهادتهن إنما هو لضعف العقل ال لضعف الدين، فعلم بذلك أن عدل النساء بمنزلة 

عدل الرجال، وإنما عقلها ينقص عنه، فما كان من الشهادات ال يخاف فيه الضالل في 

العادة لم تكن على نصف رجل، وما تقبل فيه شهادتهن منفردات إنما هي أشياء تراها 
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دها، أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل، كالوالدة واالستهالل بعينها، أو تلمسها بي

واالرتضاع والحيض والعيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا ال ينس ى في العادة، وال تحتاج 

معرفته إلى إعمال عقل، كمعاني األقوال التي تسمعها من اإلقرار بالدين وغيره، فإن هذه 

  جملة.معان معقولة ويطول العهد بها في ال

قال ابن  2277(ال نكاح إال بولي وشاهدي عدلوذلك لقوله صلى هللا عليه وسلم : )

 في "املغني": املقدس ي قدامة

وهذا قول النخعي , واألوزاعي ,  ." وال ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين 

 .2288والشافعي

 .2299القونص أحمد في الرواية الجامعة أنه ال تجوز شهادة النساء في الزواج أو الط

الزهري : مضت السنة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال تجوز شهادة  وقال

 . 3300النساء في الحدود , وال في النكاح , وال في الطالق

وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء , فقالوا : ال يكفي في عقد النكاح 

إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم  اتفاق ولي املرأة مع من خطبها منه على تزويجه

؛ ملا روي من 3311اإليجاب والقبول منهما، بل ال بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد

 .3322 " ال نكاح إال بولي وشاهدي عدلقول النبي صلى هللا عليه وسلم: 

، وهو ما سوى الزنا من الحدود والقصاص، ليس منهما امرأة، وحاالت فيها شاهدان

وهذا باتفاق األئمة ، والجلد في الخمر، وحد الحرابة )قطع الطريق(، السرقة كالقطع في

 3333األربعة ؛ وخالفهم الظاهرية.

 أدلة الفريق املعارض لشهادة النساء 

َوْي َعْدٍل  قال هللا تعالى: ـ
َ
ِهُدوا ذ

ْ
ش

َ
قالوا: فلما أمر هللا في الرجعة بشاهدين  .3344""َوأ

 من عقد النكاح كان ذ
ً
 .لك في النكاح أولىوهي أخف حاال
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وهذا ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل"ـ استدلوا بقول النبي صلى هللا عليه وسلم: "

 .إنما يطلق على الذكور دون اإلناث

 والوالدة  والرضاع ثانيا : القائلون بجواز شهادة النساء في انعقاد الزواج

 فشهادتهم صحيحة وأما في عقد النكاح 
ً
باالتفاق إن توافرت إما أن يكونوا ذكورا

وهذا ما قاله الشعبي يجوز للرجال والنساء، ، فيهم بقية الشروط، وإما أن يكن نساءً 

 .3355الشهادة في الزواج والطالق

 3366.أجاز عمر بن الخطاب شهادة النساء في الطالق في سكران طلق امرأته ثالثا

 .3377بصحة النكاح بشهادة رجل وامرأتين قال األحناف

كاإلمام مالك إلى أن الواجب هو إعالن النكاح , ال الشهادة , فمتى  وذهب بعض األئمة

واختار هذا القول شيخ  .تم إعالن النكاح فهو صحيح سواء أشهد عليه أم لم يشهد

  .3388اإلسالم ابن تيمية

الوالدة ، قال القاض ي عياض والدي تقبل فيه شهادتهن منفردات : خمسة أشياء

الثيابة والبرص  ت الثياب كالرتق والقرن والبكارةواالستهالل والرضاع والعيوب تح

 .3399وانقضاء العدة

 أدلة هذا الفريق :

َهَداِء 
ُّ

 ِمَن الش
َ
ْون

َ
ْرض

َ
ْن ت اِن ِممَّ

َ
ت
َ
َرُجٌل َواْمَرأ

َ
ْيِن ف

َ
ا َرُجل

َ
ون

ُ
ْم َيك

َ
 ل

ْ
ِإن

َ
قال هللا تعالى : " ف

َرى "
ْ
خ

ُ ْ
َر ِإْحَداُهَما األ ِ

 
ك

َ
ذ

ُ
ت
َ
ِضلَّ ِإْحَداُهَما ف

َ
 ت

ْ
ن

َ
 .4400أ

شهادة على االطالق ألنه  جعل هللا سبحانه وتعالى لرجل وامرأتين قال الكاساني

، والشاهد املطلق من له شهادة على االطالق، سبحانه وتعالى جعلهم من الشهداء

 4411.فاقتض ى أن يكون لهم شهادة في سائر األحكام إال ما قيد بدليل
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رواه أحمد وسعيد ، االستهاللوقد روي عن علي أنه أجاز شهادة القابلة لوحدها في 

 4422.بن منصور إال أنه من حديث جابر

 ثالثا : القائلون بجواز شهادة النساء مطلقا 

يرى ابن حزم الظاهري بجواز شهادة النساء مطلقا مستدال بنص حديث للرسول 

 صل هللا عليه وسلم

ادة أنه قال: )شهادة املرأة بنصف شه -صلى هللا عليه وسلم  -وهي روايته عنه 

أنه قد نقل االكتفاء · ، وبما أن الشهود اثنان فاشترط إشهاد أربع من النسوة. 4433الرجل( 

بشهادة النسوة عن بعض السلف، فصح عن إياس بن معاوية قبول امرأتين في الطالق، 

وصح عن شريح: أنه أجاز شهادة أربع نسوة على رجل في صداق امرأة، وعن أبي لبيد: أن 

ثالثا , فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر ابن الخطاب , فأجاز سكرانا طلق امرأته 

شهادة النسوة , وفرق بينهما، وعن محمد بن سيرين أن رجال ادعى متاع البيت , فجاء أربع 

 .4444نسوة فشهدن , فقلن: دفعت إليه الصداق , فجهزها به , فقض ى شريح عليه باملتاع

 .لة والضبط وليس جنس الشاهدإن ابن حزم الظاهري يرى أن العبرة بالعدا

في زواج عقبة بن  وفي الرضاع فرق الرسول صلى هللا عليه وسلم بشهادة امرأة

 4455.الحارث بأم يحيى بنت أبي إيهاب

ه يثبت شهادة امرأة واحدة، ووجه قولهما أنَّ الفراَش  وقال أبو يوسف ومحمد أنَّ

، والحاجة إلى  شهادةِّ املرأة لتْعيين الولد، فيتعين قائم بقيامِّ العدة، والفراش ملزم للنسبِّ

ها على الوالدة  .بشهادتِّ

 الترجيح 

هو أن القصد من الشهادة التوثيق واإلثبات، وهذا  والذي يظهر لي من هذه األقوال

 .متحقق بشهادة املرأتين مع الرجل، فنسيان املرأة مندفع بانضمام أخرى إليها
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وانتفت املوانع فإن شهادة املرأتين مع أن عقد النكاح إذا توافرت فيه األركان  –

 عن 
ً
 لعدم انعقاده؛ ألن أصل الشهادة في النكاح مختلف فيها فضال

ً
الرجل ال تكون سببا

أن قال: فإن  –رحمه هللا  –شهادة املرأتين مع الرجل، لذلك كان من فقه اإلمام أحمد 

 كان معهن رجل فهو أهون.

ريعة االسالمية اذ أن عقد الزواج في ظلها ال الشهادة تلعب دورا هاما في الش وبما أن

تتوقف صحته على الرسمية بل تكتفي بإبرامه أمام الشاهدين و قد أخذ املشرع بهذا 

 مكرر املعدلة 9الشرط في املادة 

وال ترقى إلى املساواة مع أخيها الرجل ، لطاملا اتهم اإلسالم بأنه دين اعتبر املرأة قاصر

له في الواجبات، وذلك بسبب تأويالت وتفسيرات لم ترق إلى على الرغم من مساواتها 

الشبهات  وكان لإلستشراق دور كبير في إثارة، تلك األحكام املقاصد الحقيقية من تشريع

الهدف منها هو تشويه  من خالل تحريف النصوص وفق أجندة معينة، حول اإلسالم

  .تصور اإلسالم للجنسين

فالشهادة ، نظرة دونية لعدم جواز شهادتهن مطلقا ينظر للمرأة واتهمت أن اإلسالم

، إضافة إلى أن هللا تعالى نبه على ضاللهن، العقل والفطنة، واملرأة تفتقدها تتطلب

َرُجٌل  "لقوله تعالى :  ونسيانهن،
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. 4466 األ

كانت بعض التفاسير مجرد استجابه للعصر الذي عاشوا فيه وإعماال لألعراف  ولألسف

فلو كانت .اإلمعان في النظرة املقاصدية للنص ولم يتمكنوا من، التي كانت سائدة آنذاك

علما أن ، ولو قليال ملا سّوى هللا بينها وبين الرجل في عقوبة الجنايات أهلية املرأة ناقصة

كشهادة  شهادة النساء أحيانا تجوز منفردة وأحيانا أخرى تكون مساوية لشهادة الرجل

َهَداُء اللعان في قوله تعالى : 
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( 
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)الشهادة( و)اإلشهاد(،  ويفرق الدكتور محمد عمارة في هذه القضية تفريقا مهما بين

َرُجٌل في هده اآلية : " فيقول 
َ
ْيِن ف

َ
ا َرُجل
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ون
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ْم َيك
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 ل

ْ
ِإن
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ْم ف
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ْ
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هنا تتحدث عن )اإلشهاد( وليس )الشهادة(، فالشهادة التي يعتمد عليها القضاء " َواْمَرأ

واستخالصه من ثنايا دعاوى الخصوم، ال تتخذ في اكتشاف العدل املؤسس على البينة، 

من الذكورة أو األنوثة معيارا لصدقها أو كذبها، ومن ثم قبولها أو رفضها.. وإنما معيارها 

تحقق اطمئنان القاض ي لصدق الشهادة، بصرف النظر عن جنس الشاهد، ذكرا كان أو 

لى ظهور البينة أن أنثى، وبصرف النظر عن عدد الشهود، فللقاض ي إذا اطمأن ضميره إ

يعتمد شهادة رجلين، أو امرأتين، أو رجل وامرأة، أو رجل وامرأتين، أو امرأة ورجلين، أو 

رجل واحد، أو امرأة واحدة.. وال أثر للذكورة أو األنوثة في الشهادة التي يحكم القضاء بناء 

  .4488على ما تقدمه له من البينات"

اإلشهاد على العقود، وهو أمر اختياري واملتأمل في اآلية هنا يجدها تتحدث عن 

وتوثيقي مقصود به إثبات حقوق الناس، وأن العلة في اشتراط اثنتين هو االحتراز من أن 

 تنس ى إحداهما فتذكرها األخرى، صيانة للحقوق املالية، فهو احتياط وليس شرطا.

وال يختار كما أن )اإلشهاد( اإلنسان مخير فيه في اختيار الشهود، فقد يختار زيدا 

عمًرا، وقد يختار فاطمة وال يختار أخرى، مثال، لكن في الشهادة ليس من حق الجاني، أو 

أن يختار الشهود، أو أن يرفض شاهدا لعلة جنسه، أو لعلة أخرى، إال  املجني عليه،

لعلة الشهادة الزور، أو الظلم والتجني، وهي قضايا ال عالقة لها بالجنس أو الدين أو 

كثير ممن يتناول هذه القضايا، وينس ى أن اآلية وهذا الفرق هو ما يقع فيه اإلقليم، 

تتحدث عن )اإلشهاد( على العقود، وليس عن )الشهادة( في القضايا واألمور الحياتية، 

 والدينية، والسياسية.
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داللة على االختيار، وهذا  "ممن ترضون من الشهداءوهو ما يدل عليه قوله تعالى: "

هاد ال الشهادة، أما الشهادة فال يشترط قبول الطرفين للشاهد الذي رأى يكون في اإلش

الحدث بنفسه. وما يعضد ذلك أن املقصود اإلشهاد، وأنه فرق بينه وبين الشهادة، أنه لو 

طلبك أحد لإلشهاد على عرس ابنه، أو كتابة عقد بيت، ورفضت الحضور لإلشهاد، لم 

 ك الحضور لإلشهاديقل أحد من الفقهاء: إنك تأثم، برفض

 خاتمة 

فنظرية ، يعتبر نظاما غير مكتمل إن أي نظام قانوني ال يكون فيه بيان لطرق اإلثبات

وتكمن أهمية الشهادة ، االثبات من اهم النظريات القانونية في جميع التشريعات الحديثة

بنقص اإلنسانية إن التمييز ال ُيعزى إلى أي إيمان ، من طرق اإلثبات في كونها تعتبر طريقا

 من ذلك
ً
يرجع ذلك إلى ميولها الطبيعية وتوجهاتها املحددة التي قد ، وسالمة املرأة. بدال

على الرغم من أن اهتمامها يركز على أمومتها ، تستبعد مشاركتها في مثل هذه األمور 

واجه من املرجح جًدا أن ترتكب املرأة خطأ اإلهمال عندما ت، والتدبير املنزلي. نتيجة لذلك

 مثل هذه الحاالت.

، ألجل ذلك يمكن تفسير االستبعاد النهائي لشهادة املرأة في حاالت الجرائم الكبرى 

من خالل حقيقة أن املرء يريد حماية ، وكذلك في الحاالت التي تتطلب تطبيق االنتقام

ضد الشرف أو ضد املمتلكات. من ، املرأة وتجنبها مشاهد الجرائم والعنف ضد الناس

، ئع أن ترى امرأة تغمض عينيها أو تهرب من الذعر أمام مشهد دموي ؛ نتيجة لذلكالشا

 يصبح من الصعب على مثل هذه املرأة

:املراجع

                                                 

 ,  26اآلية  ـ سورة ص 11

أحكام  بما يشمل، واملسائل املنظمة للعالقات داخل األسرة واملبادئ هي األحكام ـ 22

 القاض ي وتفريق و الطالق، الخطبة والزواج واملهر ونفقة الزوجة واجباتها تجاه زوجها
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، والوقف والوصية وامليراث وحضانة األوالد بين الزوجين، والخلع والنسب والرضاع

 . سائل األحوال الشخصيةم التي تتضمنها وهذه بعض األمور املالية

 228اآلية  ـ سورة البقرة 33

ـ أخرجه اإلمام أحمد في باقي مسند األنصار من حديث أم سليم بنت ملحان برقم  44

 وال يذكر 5869
ً

، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء فيمن يستقيظ فيرى بلال

يجد البله في منامه  ، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل125احتالًما برقم 

 .224برقم 

 .1/316، بيروت، املؤسسة العربية للطباعة والنشر، القاموس املحيط، الفيروز أبادي ـ 55

 .299/  3، لبنان، دار صادر بيروت، لسان العرب، ـ ابن منظور  66

 .126 ـ سورة املائدة اآلية 77

 282اآلية  ـ سورة البقرة 88

، لبنان، بيروت، دار الفكر، فتح القدير، عبد الواحد بن كمال الدين محمد ـ ابن الهمام 99

6/2. 

أحكام اإلثبات، د.ط، الدار الجزائرية للنشر و الطبع و التوزيع، الجزائر، ، ـ املزغني رضا 1100

 .2،ص  9118

 العقود في ماجيستر اإلثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري،، ـصالح براهيمي.1111

 .6، ص1999 .العلوم اإلدارية، بن عكنون، و الحقوق  .معهد املسؤولية، و

 /https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/temoignageـ  1122

 .166اآلية  ـ سورة النساء 1133

 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق النسفي أبي البركات، ـ الزيلعي فخر الدين عثمان 1144

، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق : الشيخ عزو عناية، ومعه حاشية الشيخ الشلبي

  153/ 5لبنان ،

 .228ـ سورة البقرة اآلية  1155

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/temoignage/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/temoignage/
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سبتمبر  26املوافق  1395رمضان عام  22مؤرخ في  58-75القانون املدني أمر رقم  ـ 1166

. الجريدة 27/25بالقانون رقم  من القانون املدني معدل ومتمم.يتض 1975سنة 

 2227سنة  31عدد الرسمية

 .2ـ سورة الطالق اآلية  1177

حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي، ، ـ نوزاد أحمد ياسين الشواني 1188

 26ص، مصر، دراسة تحليلية مقارنة ،املركز القانوني لإلصدارات القانونية، القاهرة

طبعة ، الجزائر، الـهدى دار، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، سائح شنقوقة ـ 1199

2211 ،1  /245.  

 18املؤرخ في  155- 66املعدل لألمر رقم  12-19القانون رقم  2219ديسمبر سنة  11 ـ 20

 .واملتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 1966يونيو سنة  8املوافق  1386صفر عام 

 .282ـ سورة البقرة اآلية  2211

مطبوع على حاشيتي ، كنز الراغبين على منهاج الطالبين للنووي، جالل الدين املحلي ـ 2222

  4/321، دار إحياء الكتب العربية، قليوبي شهاب الدين

 .15ـ سورة النساء اآلية  2233

 .4سورة النور اآلية  ـ 2244

 .13ـ سورة النور اآلية  2255

 .282ـسورة البقرة  2266

وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ، رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ـ 2277

(7557).  

 .7/8، مصدر سابق، املغني، ـ ابن قدامة املقدس ي 2288

خرج آياته: الشيخ زكريا ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية ـ 2299

 117ص، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، عميرات
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ال »واه ابن أبي شيبة في مصنفه. وأخرج عن الشعبي والنخعي والضحاك قالوا: ـ ر  3300

نصب الراية ألحاديث الهداية ، انظر: عبد هللا الزيلعي« تجوز شهادة النساء في الحدود

تحقيق: محمد عوامة الناشر: مؤسسة ، مع حاشيته بغية األملعي في تخريج الزيلعي

 -جدة  -دار القبلة للثقافة اإلسالمية، نانبيروت ،لب -الريان للطباعة والنشر 

 .79/ 4، م1997هـ/1418السعودية الطبعة: األولى، 

عبد هللا بن  -عبد الرزاق عفيفي  -منهم : عبد العزيز بن باز ، ـ فتاوى اللجنة الدائمة 3311

 (18/182) .عبد هللا بن غديان -قعود 

ن إال عبد هللا بن بزيع، تفرد قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسا ـ 3322

 ( 551/393/ 4، وله طريق أخرى أخرجها الطبراني أيضا في األوسط ).به يحي بن غيالن

، الكويت -زارة األوقاف والشئون اإلسالمية ، ـ ينظر "املوسوعة الفقهية الكويتية 3333

 .(26/226) .هـ( 1427 - 1424الطبعة: )من 

 .2 ـ سورة الطالق اآلية 3344

حديث .213 / 8، لبنان، بيروت، املكتب اإلسالمي، املصنف، الرزاق الصنعانيعبد  ـ 3355

 .15415رقم 

 .118ص، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مصدر سابق، ابن قيم الجوزية 3366

نشر: دار الكتب العلمية الطبعة: ، في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع، الكاساني ـ 3377

 (2/255) الثانية،

الناشر : ، تحقيق : محمد ناصر الدين األلباني، مجموع فتاوى ابن تيمية"، ـابن تيمية 3388

 ( ,32/127) م، 1977طبعة ثالثة ، بيروت –املكتب اإلسالمي 

 م،1968هـ /  1833نشر ، مصر، مكتبة القاهرة، املغني، ـ ابن قدامة املقدس ي 3399

(10/137). 

 .282ـسورة البقرة  4400

  6/282، مصدر سابق، بدائع الصنائع، ـ الكساني 4411
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 .12/137، مصدر سابق، ـ ابن قدامة 4422

تحقيق : حسام الدين القدس ي، دار ، ومنبع الفوائد مجمع الزوائد، ـ الهيثمي أبو بكر 4433

 قال ، 3/119، الكتاب العربي

 .4/77، مصدر سابق، املحلى، ابن حزم للتوسع أكثر راجع : ـ 4444

والعبيد رقم  اإليماء الشهادات، باب شهادةسابق، كتاب  ـ صحيح البخاري، مصدر 4455

2659 ،3/173 

 .282سورة البقرة اآلية  ـ 4466

 .12إلى  7سورة النور اآليات من  ـ 4477

  72ص، 2221هـ /  1421دار الشروق ، التحرير اإلسالمي للمرأة، محمد عمارة ـ 4488
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  الشكلية في عقد الزواج وفقا لقانون األسرة الجزائري 

 الدكتورة نوال جديلي

 جامعة الدكتور يحي فارس باملدية.أستاذ محاضر صنف "أ" بكلية الحقوق 

 مقدمة : 

عقد الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل و امرأة على الوجه الشرعي من أهدافه 

تكوين أسرة أساسها املودة و الرحمة و التعاون و إحصان الزوجين و املحافظة على 

 .(1)األنساب

وشروط  (Eléments consitutifs)وهو عقد كغيره من العقود له أركان  

(conditions)  يقوم عليها و يتحقق بها و هي العاقدان ) الزوجان ( و الصيغة )و اإليجاب

و القبول ( و الولي و الصداق و اإلشهاد وهو ما ذهب إليه أغلب الفقهاء من املالكية و 

الشافعية و الحنابلة و أما في قانون األسرة الجزائري فإن األركان تنحصر أساسا في 

 4،9113وهي الصيغة التي يتم بها العقد أي ركن الرض ى طبقا للمواد ، القبول  اإليجاب و 

 .(2)من قانون األسرة 

،و  18مكرر و املادة  9مكرر و  7و  7وما عدا ذلك فهي شروط للعقد حسب املواد 

منها ما هو موضوعي و منها ما هو شكلي و نشير أن قانون األسرة لم يفرق بين هذه 

و إنما قانون الحالة املدنية الجزائري الصادر ، دون التفريق بينهاالشروط بل ذكرها 

هو الذي فرق بين  (3) 1971فيفري  19املؤرخ في املؤرخ في  71/21بموجب األمر 

الشروط املوضوعية لعقد الزواج و الشروط الشكلية و سأتطرق في مداخلتي إلى الشروط 

ل املتعلقة بضرورة اتباع إجراءات الشكلية فقط دون املوضوعية حيث سأتناول املسائ

الزواج اإلدارية و التنظيمية و توثيقه رسميا لصيانة الحقوق الناتجة عنه و تسهيال 

 و مسألة إثبات عقد الزواج وفقا للخطة التالية: ، إلثباته

 التنظيمية و اإلدارية املبحث األول : إجراءات الزواج
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 املطلب األول : اإلجراءات السابقة على العقد 

 املطلب الثاني : املوظف املؤهل قانونا لتحرير عقد الزواج 

 املطلب الثالث : اإلجراءات الواجب إتباعها بعد العقد

 املبحث الثاني : إثبات الزواج 

 املطلب األول : إثبات عقد الزواج الرسمي 

 العرفي )بقراءة الفاتحة (املطلب الثاني : إثبات عقد الزواج 

 املبحث األول : إجراءات الزواج التنظيمية و اإلدارية 

مكرر من قانون  9و  9الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه التي نص عليها املادتين 

األسرة وجب قانونا ملباشرة عقد الزواج بصفة رسمية ضرورة مراعاة بعض اإلجراءات 

د و منها ما هو الحق لعقد الزواج دون أن ننس ى ضرورة التي منها ما هو سابق على العق

 .إبرام العقد أمام املوظف املؤهل قانونا

 املطلب األول : اإلجراءات السابقة على العقد 

وكذا تلك التي يشترطها القانون في ، ويقصد بها الترتيبات اإلدارية التي تسبق العقد

قد الزواج من العقود الشكلية التي ال بما أن ع (4)العقد ذاته بهدف تسجيله و إشهاره 

بل يشترط فيها شروطا أخرى كالرسمية و التسجيل ، تترتب أحكامها بمجرد التراض ي عليها

 .لترتيب آثارها القانونية و حمايتها

و على هذا األساس تطبق أحكام قانون الحالة املدنية على إجراءات تسجيل عقد 

 .ويحتاج األمر هنا إلى مجموعة من الوثائق( 5)منه(  77إلى  71الزواج ) من املادة 
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 الفرع األول : الوثائق املطلوبة قانونا 

 شهادة امليالد للزوج و الزوجة : -1

فإن تعذر ذلك عليهما يجوز لهما تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو الدفتر العائلي 

 .لألبوين

 شهادة اإلقامة للزوج : -2

فإذا كان ، و هذا للتأكد فقط، للمحكمة أو البلديةالذي ينتمي اإلختصاص املحلي 

 (.6)املوثق أو ضابط الحالة املدنية يعرف إقامة الشخصين فال داعي لها

وثيقة طبية ال يزيد تاريخها عن ثالثة أشهر تثبت خلو الزوجين من أي مرض أو أي -3

ة املدنية أن عامل قد يشكل خطر يتعارض مع الزواج ،و يتعين على املوثق أو ضابط الحال

و من علم الزوجين نتيجة ، يتأكد قبل تحرير العقد من خضوع الطرفين للكشف الطبي

 .(7)الفحوصات و ما قد تكشف عنه من أمراض و يؤشر بذلك في عقد الزواج 

نسخة من رخصة رئيس املحكمة إلبرام عقد الزواج ملن لم يكمل سن أهلية -4

، 25/22من األمر  1فقرة  27ا جاء في نص املادة سنة كاملة وفقا مل 19الزواج املقدر بـ 

وقد اشترط القانون أن يكون الترخيص ملصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على 

 .الزواج

نسخة من الحكم النهائي للطالق أو التطليق ، بالنسبة للمرأة التي سبق لها الزواج-5

 .(9)قق من انقضاء املدة الشرعية أو شهادة وفاة الزوج السابق مع التح( 8)أو الخلع 

كما يجب  (12)نسخة من رخصة رئيس املحكمة ملن يرغب في الزواج بامرأة ثانية -6

 .(11)عليه إخبار الزوجة األولى و املرأة التي يقبل على الزواج بها 
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 الفرع الثاني : وجوب مراعاة بعض اإلجراءات التنظيمية

باإلضافة إلى الوثائق السابقة هناك مستندات نصت عليها نصوص مختلفة صادرة 

من جهات محددة قانونا و هذا بالنسبة بعض األشخاص الذين يخضعون لرخصة أو إذن 

 مسبق من اإلدارة املختصة وهي : 

رخصة الزواج الخاصة بموظفي األمن الوطني و العسكريين وذلك استنادا إلى -1

املتعلق باألحكام و القواعد املطبقة  (12) 1983/ 13/28الصادر في  481-83املرسوم رقم 

ال يمكن ملوظفي األمن منه التي تنص على أنه "  23على موظفي األمن الوطني في املادة 

الوطني إبرام عقد زواجهم دون ترخيص بالزواج يكون قد وضع طلبه و الحصول 

( شهور قبل االحتفال 08لك ثالثة )وذ، عليه من الجهة التي لها سلطة التعيين

 " بالزواج

مخفيا صفته ، ويرى األستاذ بلحاج العربي أنه إذا أبرم العسكري عقد الزواج

 .فسيتعرض إلى املتابعة اإلدارية و الجزائية، العسكرية و دون اإلدالء بالرخصة املذكورة

ام و دواعي األمن إن الهدف من هاته اإلجراءات التنظيمية هو الحفاظ على النظام الع

 .(13)الوطني ال غير حتى ال تتسرب أسرار الوطن إلى الغير 

و يرى بعض الفقه أن إبرام عقد الزواج من طرف هؤالء األشخاص دون تقديم 

الرخصة الواجبة عند إبرام لعقد ال يترتب عنه بطالن العقد أو فساده إذا تم وفقا 

القاض ي من إصدار حكم بإثباته و تسجيله  كما ال يمنع، للشروط و اإلجراءات القانونية

 .(14) من قانون األسرة 22و  21في سجالت الحالة املدنية وفقا للمادتين 

و هو اتجاه سليم ألن وجوب تقديم بعض الوثائق ) بما فيها الرخصة اإلدارية ( قبل 

 7 و 7إبرام العقد له صفة تنظيمية فقط فهي ال تؤثر على صحة عقد الزواج ) املواد 

 32كما أن الفصل الثالث من قانون األسرة ) املواد من  (18،21،22مكرر ، 9و  9، مكرر 

 .(15)من ق أ ( لم ينص على بطالن العقد أو فساده في حالة تخلف تلك الوثائق  35إلى 
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وفد حكمت املحكمة العليا في قرار حديث لها بأن رخصة الزواج التي تمنحها الجهات 

ال تعد عنصرا أساسيا في الزواج ،وال تعتبر ركنا من األركان ، سالكهاالوصية ملوظفيها و أ

مكرر من قانون األسرة ،هي مجرد رخصة إدارية يتعلق أمرها  9التي نصت عليها املادة 

 .(16)باملوظف و اإلدارة ال غير 

رخصة الوالي في حالة زواج أجنبين حاصلين على بطاقة إقامة أو أحد الزوجين -2

و هذا حسب املنشور الصادر عن وزارة الداخلية في  مقيم و اآلخر غير مقيماألجنبيين 

 .(17)املوجهة للوالة و املديرين العاميين لألمن الوطني  22تعليمة رقم  11/22/1982

 املطلب الثاني: املوظف املؤهل قانونا لتحرير عقد الزواج

ص املعنيين بتسجيل لقد حدد كل من قانون األسرة وقانون الحالة املدنية األشخا

عقود الزواج و هذا حسب مكان إبرام العقد فيما إذا كان داخل الوطن ) الفرع األول ( أو 

 خارجه ) الفرع الثاني ( 

 الفرع األول: املوظف املختص بتحرير عقود الزواج الرسمية داخل الوطن 

أو موظف يتم عقد الزواج أمام املوثق من قانون األسرة على أنه " 18نصت املادة 

 "  مكرر من هذا القانون  0و 0مع مراعاة ما ورد في املادتين ، مؤهل قانونا

" يختص بعقد الزواج ضابط من قانون الحالة املدنية على أنه  91كما نصت املادة 

الحالة املدنية أو القاض ي الذي يقع في نطاق دائرته محل إقامة طالبي الزواج أو 

ه أحدهما باستمرار منذ شهر واحد على األقل إلى أحدهما أو املسكن الذي يقيم في

و من مما سبق نستخلص أن املوظفين املختصين بتحرير و تسجيل عقد تاريخ الزواج "

 .الزواج : هما املوثق ) أوال( و ضابط الحالة املدنية ) ثانيا (

يتولى تحرير ، " هو ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العموميةأوال : املوثق 

د التي يشترط فيها القانون الصيغة الرسمية و كذا العقود التي يرغب األشخاص العقو 

 (.18)إعطاءها هذه الصيغة " 
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وهو املوظف العمومي املؤهل قانونا لتحرير عقود ثانيا : ضابط الحالة املدنية :

الزواج و تسجيلها، و الذي توجد بدائرة اختصاصه موطن الزوجين أو محل إقامة 

 .19أحدهما 

بالتالي فإن تحرير عقد الزواج من شخص غير املوثق وغير ضابط الحالة املدنية،  و 

 (22) .إنما يعتبر تحريرا غير قانوني

بدفاتر الحالة املدنية بمصالح ، غير أن عدم قيام املوثق محرر العقد بتسجيله و قيده

لزوجين و البلدية ال يؤثر على صحة الزواج الذي تضمنه العقد إذا تم الزواج برض ى ا

استوفى بقية شروطه من ولي وشاهدين و تم تحديد الصداق في العقد املبرم أمام املوثق 

(21.) 

 ويجب أن يتضمن عقد الزواج البيانات اآلتية : 

 .األلقاب و األسماء و التواريخ و محل والدة الزوجين-1

 أسماء أو ألقاب أبوي كل من الزوجين -2

 .د و توقيعاتهمألقاب و أسماء و أعمار الشهو -3

 .مهنة األزواج و موافقتهم و توقيعاتهم-4

  الترخيص بالزواج املنصوص عليه عند اإلقتضاء-5

من  7اإلعفاء من السن املمنوح من قبل رئيس الجهة القضائية إن اقتض ى األمر ) -6

 ق أ (.

 بيان عن حالة الزوجة كونها بكرا أم ثيبا مع التوضيح إذا كانت الثيب مطلقة أو -7

 .من ق أ( 32متوفى عنها زوجها و قد انقضت العدة الشرعية في كلتا الحالتين ) م 

 .مكرر من ق أ ( 7الشهادة الطبية لكل من الزوجين ) م -8

 من ق أ (  15و  9تحديد الصداق مع بيان إذا كان مؤجل أو معجل ) املادتين -9
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الزواج الشروط التي يجوز وباإلضافة إلى البيانات السابقة يمكن أن تتضمن وثيقة 

مثل شرط عمل املرأة أو السكن املستقل عن األهل و غيره من ، للزوجين أن يشترطانها

بشرط أن ال تتنافى هذه األخيرة مع أحكام قانون األسرة و مقاصد الشرع ، الشروط

 .من قانون األسرة املعدل ( 35و  32و  19و  9اإلسالمي في الزواج ) املواد 

 ني : املوظف املختص بتحرير عقود الزواج خارج الوطن الفرع الثا

من قانون الحالة املدنية نجدها ذكرت املوظفين  97و  96بالرجوع الى نص املادتين 

املكلفين بمهام تحرير عقود الزواج خارج الوطن وهم : رؤساء البعثات الدبلوماسية 

ة بصفتهم يتمتعون بصفة املشرفون على الدوائر القنصلية أو رؤساء املراكز القنصلي

 .ضابط الحالة املدنية

كما يمكن كذلك أن يؤذن لنواب القناصل بالقيام بمهام رئيس املركز القنصلي بصفة 

و تجدر املالحظة أن العقود املحررة من (22)دائمة بموجب مقرر من وزير الشؤون الخارجية

طرفهم تتضمن نفس البيانات التي ذكرناها سابقا فيما يخص العقود املبرمة داخل 

 (23)الوطن 

 إبرام العقد  املطلب الثالث : اإلجراءات الواجب إتباعها بعد

وهي تتمثل في تسجيل عقد الزواج و إرسال نسخة منه الى مصالح الحالة املدنية ) 

رع األول( وتسجيل الزواج الذي لم يسبق أن أبرم أمام املحكمة أو البلدية ) الفرع الف

 .الثاني (

 الفرع األول : إجراءات تسجيل عقد الزواج 

على املوثق أن يتأكد من توفر الوثائق الالزمة إلبرام عقد الزواج ثم يبدأ بمباشرة 

مكرر من  29و  29ادة وعليه أن يتأكد من صحة تطبيق كل من امل، إجراء التسجيل

وشروط صحة عقد ، تطبيقا صحيحا أي ضرورة توافر ركن الرضا (24)قانون األسرة 

ثم ، الزواج من ولي وصداق و شاهدين و خلو املرأة من املوانع الشرعية و أهلية الزواج

 " لفيف الزواجثم يسلم الزوجين نسخة تسمى ، يقوم املوثق بتسجيل العقد في سجالته
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ت بعد ذلك يقوم املوثق بإرسال ملخص العقد إلى ضابط الحالة املدنية في أجل " لإلثبا

أقصاه ثالثة أيام من تاريخ تسجيل العقد ليقوم بتسجيله ،خالل مدة خمسة أيام 

املوالية لوصول امللخص بسجل العقد في سجل الحالة املدنية و يسلم الزوجين دفترا 

على هامش عقد ميالد كل واحد من  و يكتب بيان الزواج في السجالت، عائليا

 .(25)الزوجين

أما في حالة ما إذا كان ضابط الحالة املدنية هو الذي قام بإبرام عقد الزواج في 

ويسلم ، البلدية املختصة محليا فإنه يسجل عقد الزواج في سجالته جال إتمامه أمامه

 (.26)إلى الزوجين دفترا عائليا مثبتا للزواج 

، بين جزائريين أو بين جزائري و أجنبية، واج قد انعقد في بلد أجنبيأما إذا كان الز 

أو السلطة املحلية التي لها ، يقوم بتحريره املوظفون الدبلوماسيون أو القنصليون 

ويسجل في السجالت القنصلية طبقا للقوانين ، صالحيات تحرير العقود الرسمية

 (27)الجزائرية 

، لة املدنية للموظف املؤهل قانونامن قانون الحا 77لقد أعطى املشرع في نص املادة 

 صالحية رقابة مدى توفر الشروط اإلدارية و اإلجراءات السابقة في إبرام عقود الزواج ،

ورتب على مخالفة تلك الشروط تعرضه للعقوبات املنصوص عليها في قانون 

شريع و التنظيم ، وكذلك إلى العقوبات التأديبية املنصوص عليها في الت(28)العقوبات

  (.29)املعمول به 

من قانون الحالة املدنية على أن العقد يبطل إذا كان تسجيله  46كما نصت املادة 

مزورا أو وقع تسجيله في غير املدة القانونية املسموح بها حتى لو كانت البيانات املتوفرة في 

 .العقد ذاته صحيحة شكال

من قانون الحالة املدنية قد فرق بين  46إن املشرع الجزائري من خالل نص املادة 

بحيث أنه رتب بطالن عقد الزواج كوثيقة إذا ، عقد الزواج كوثيقة و بين الزواج كواقعة
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ما كانت البيانات األساسية املذكورة سابقا مزورة أو في غير محلها حتى و لو كان العقد 

 .(32)كما يبطل إذا كان محررا بصورة غير قانونية ، شكال صحيح

 املبحث الثاني : اثبات عقد الزواج 

يثبت على أنه"  25/22من قانون األسرة املعدلة باألمر رقم  1فقرة  22نصت املادة 

و في حالة عدم تسجيله يثبت بحكم ، الزواج بمستخرج من سجل الحالة املدنية

  قضائي ".

ت تسجيل حكم تثبيكما نصت الفقرة الثانية من نفس املادة على أنه " يجب 

 " .الزواج في الحالة املدنية بسعي من النيابة العامة   

و عليه فإن عقد الزواج املعد من طرف املوثق أو ضابط الحالة املدنية و املسجل بها 

 (.31) هو الوثيقة الرسمية إلثبات الزوجية

و اعتماد البينة ، غير أن املشرع من سمح بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية

و يكون ذلك باللجوء إلى املحكمة من أجل استصدار حكم قضائي ، ثباتهاالشرعية في إ

مكرر من قانون  9و  9إلثبات عقد الزواج إذا توافرت أركانه و شروطه وفقا للمادتين 

و من ثم ، من قانون الحالة املدنية 42من قانون األسرة و املادة  22األسرة و كذلك املادة 

الحالة املدنية وفقا لألشكال التي يتطلبها قانون  يسجل مضمون هذا الحكم في سجالت

 .و ما بعدها ( 58و  42الحالة املدنية ) املواد 

مكرر نصت على تفعيل  3من قانون األسرة املعدلة و كذا املادة  22/2كما أن املادة 

دور النيابة العامة حفاظا على قدسية الزواج بضرورة تسجيله في الحالة املدنية حتى ال 

 .عرفيا رغم تثبيته بحكم قضائي يبقى

بمعنى وجوب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة املدنية بسعي من النيابة العامة 

سريع اإلجراءات بعدما كان يتم في السابق بسعي من األطراف بتقديم طلب النيابة لدى 

 (.32)مكتب الحالة املدنية باملحاكم 
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إثبات عقد الزواج ، سمي في املطلب األول و عليه سنتطرق إلى إثبات عقد الزواج الر 

 .العرفي في املطلب الثاني

 املطلب األول : إثبات عقد الزواج الرسمي 

من قانون األسرة نجد أن عقد الزواج يثبت  2فقرة  22بالرجوع إلى نص املادة 

 .بمستخرج من الحالة املدنية و في حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي

 عقد الزواج بمستخرج من سجل الحالة املدنية  الفرع األول: إثبات

لقد أعطى املشرع األولوية في إثبات عقد الزواج في توثيقه أو تسجيله لدى املصالح 

املختصة كأصل عام ،و هذا ال يعني أننا قد تخلينا عن طرق اإلثبات األخرى بل يمكن 

تسجيل قد يثبت هذا اللجوء إليها عند استحالة اإلثبات بالرسمية فإن انتحال أمر ال

 (.33)الزواج بحكم تصدره املحكمة ثم يتم تسجيله بالحالة املدنية 

و عليه فإن أي شخص يدعي أنه مرتبط مع شخص آخر بموجب عقد زواج ال يقبل 

منه هذا اإلدعاء إال إذا كان بيده نسخة من عقد الزواج مستخرجة من الحالة املدنية، و 

ألي أحد يدعي أنه زوج و يطالب بما يترتب عن الزواج من على هذا األساس فإنه ال يسمح 

حقوق، أن يلجأ إلى القضاء من أجل الحكم له بطلباته إال إذا قدم بين يدي القاض ي 

ن وجهته النظر نسخة مستخرجة من سجالت الحالة املدنية تثبت قيام العقد م

 .القانونية

" من على أنه  1975أفريل  21و هو ما أكدته املحكمة العليا في قرار صادر بتاريخ 

املقرر قانونا بأنه ال يسوغ ألي شخص أن يدعي الزوجية مالم يثبت بعقد مسجل 

  بدفاتر الحالة املدنية "

إما من البلدية التي توجد بها النسخة ، و يتم استخراج نسخة من عقود الزواج

األصلية األولى )سجالت عقود الزواج ( أو من أمانة الضبط باملجلس القضائي التابعة له 
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البلدية التي سجل بها عقد الزواج و التي يوجد لديها النسخة الثانية من سجالت الزواج 

 .وذلك بناءا على طلب أحد الزوجين أو ممن له مصلحة

 ني : مدى اعتبار العقد التوثيقي إلثبات عقد الزواج الرسمي الفرع الثا

يعتبر عقد الزواج املبرم أمام املوثق عقدا رسميا وقد أخضعه املشرع إلجراءات حتى 

يجب على من قانون الحالة املدنية على أنه "  72حيث نصت املادة ، يعتد به قانونا

ة أيام الى ضابط الحالة املدنية ثالث 08املوثق إرسال ملخص من عقد الزواج في أجل 

خمسة أيام من  04على أن يقوم هذا األخير بنسخة في سجالت الحالة املدنية في أجل 

 ....." .تاريخ تسلميه الى الزوجين دفترا عائليا

و اعتمادا ، غير أن املشرع الجزائري قد سمح بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية

عقد التوثيقي في سجالت الحالة املدنية في املهلة بالتالي أي عدم تسجيل تسجيل ال

املحددة قانونا يصبح من العقود املغفلة ،و على الزوجين حينئذ اللجوء الى املحكمة 

إلستصدار حكم بتثبيت عقد الزواج و األمر بتسجيله في سجالت الحالة املدنية ،و في هذه 

بات عقد الزواج و يكون للقاض ي الحالة يمكن تقديم العقد التوثيقي للقاض ي كوسيلة إلث

السلطة التقديرية بمضمون العقد باعتباره رسميا و لع و له حجة بما ورد فيه إلى حين 

 (.34) الطعن فيه بالتزوير و عدم اللجوء إلى التحقيق وسماع الشهود

 املطلب الثاني : اثبات عقد الزواج العرفي ) بقراءة الفاتحة ( 

لزواج بالفاتحة أي انعقاد الزواج بطريقة عرفية على يد يطرح الواقع العملي مشكل ا

وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية أي توفرت فيه كل ، إمام و بحضور جماعة املسلمين

املحكمة املختصة  فهنا ليس أمام هذا الشخص إلثبات زواجه إال اللجوء إلى، الشروط

،و يكون هذا بكتابة طلب إلى ( 35) من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ( 426/2املادة )

ثم تقوم النيابة بإحالة الطلب إلى ، وكيل الجمهورية يلتمس فيه تسجيل عقد زواجه

و عندها يطلب وكيل الجمهورية من ، رجال الضبطية لتحري صحة ما يراد بتسجيله
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رئيس املحكمة إصدار حكم بتسجيل هذا العقد بعد التحقيق في األدلة و الحجج و التأكد 

 .(36)مكرر من قانون األسرة  9و  9من توافر أركان و شروط املادتين 

وبعد استصدار هذا الحكم القضائي يرسل كاتب الضبط نسخة منه إلى ضابط 

ليقوم هذا األخير بتسجيل وقيد الزواج ، الحالة املدنية بالبلدية التي وقع فيها عقد الزواج

و ، يستطيع الشخص الحصول على نسخة مستخرجة منه، في سجالت الحالة املدنية

 .يثبت قانونا قيام عقد الزواج

ال في قانون " بالفاتحة "و طاملا أنه ال يوجد نص يحرم أو يلغي أو يعاقب على الزواج 

قانون الحالة املدنية فال مانع من إدراجه في األسرة و ال في القوانين األخرى بما فيها 

و أركان و الشروط ، إذا توافرت فيه أحكام الشريعة اإلسالمية، سجالت الحالة املدنية

 (.37)املنصوص عليها في قانون األسرة 

و إصالح الزوجة و األوالد الناتجين عن ، و هذا حماية لقواعد النظام العامة من جهة

و لو ، و يترتب على هذا وجوب تدخل النيابة العامة (38)ة أخرى مثل هذا الزواج من جه

بموجب حكم قضائي ، من تلقاء نفسها للمطالبة بتسجيل عقود الزواج املغفلة أو املهملة

ألن تسجيل عقود الزواج يدخل ضمن قواعد النظام العام ، صادر عن املحكمة املختصة

 .(39)الجزائري 

بق يتم من طرف شيوخ و أئمة املساجد وقد اشتهر وقد كان إبرام العقود في السا 

و بعد العرس و الدخول يسجل العقد في البلدية ، عند الجزائريين تسمية العقد بالفاتحة

و مازال بعض الجزائريين في البوادي و املداشر و الرحل في ، على يد ضابط الحالة املدنية

 .الصحراء ال يسجلون عقود زواجهم

لظاهرة و تفاديها قامت وزارة الشؤون الدينية و األوقاف خالل و للتقليل من هذه ا

ما لم يتم عقد ، بإصدار تعليمة تجبر األئمة باإلمتناع عن عقد القران الشرعي 2225سنة 

، و ذلك قصد تفادي وقوع مشاكل بسبب عقد القران الشرعي قبل املدني، الزواج املدني

العدالة خاصة في حالة إنكار الزواج من باإلضافة الى تعدد الشكاوي املطروحة أمام 
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كما أن هذه التعليمة تهدف إلى حماية اإلمام نفسه ألنه في أغلب ، الزوج في الغالب

األحيان قد تلجأ الزوجة إلى اإلمام الذي عقد القران الشرعي ليكون شاهدا على هذا 

 (.42)ء بشهادتهم فيجد األئمة أنفسهم في إحراج للذهاب في كل مرة للعدالة لإلدال، العقد

 خــــاتمة : 

اكتفت الشريعة اإلسالمية بالشهادة كوسيلة لإلشهار و العلنية و كأداة لإلثبات في 

في حين أدخل الفقه اإلسالمي ، حالة حجود الزوجية و انكارها من طرف أحد الزوجين

 ة لتثبيت الحقوق و تقوية الثقةاملعاصر التوثيق الذي يدخل ضمن املصالح املرسل

ولقد أصبح عقد الزواج من العقود الشكلية أو ، ادخال اإلطمئنان في نفوس الناسو 

 .الرسمية و التي ال بد منها من اإلشهار و اإلعالن و التوثيق لحمايتها و ترتيب أحكامها

و استنادا إلى ذلك فقد دعت معظم قوانين األحوال الشخصية بما في ذلك القانون 

ية تسجيل وتوثيق الزواج لدى السلطات الرسمية للدولة ،عن األسرة الجزائري إلى الزام

طريق موظف مختص بمقتض ى وظيفته بإصدار وثيقة الزواج الرسمية وفق الشكل الذي 

فإذا كان القول ، يحدده القانون و ألن الزواج يتعلق بحقوق غير املتعاقدين و هو الولد

لزواج فاألولى القول بوجوب بوجوب توثيق العقود املالية، و هي أقل خطر من عقد ا

توثيق الزواج حتى ال يقع تعدي على األسرة و املجتمع و عقد الزواج الرسمي بحفظ 

الحقوق وسد أبواب الفساد و يمنع من وقوع الضرر، ألن الرسمية حجة في اإلثبات ال 

 .تقبل اإلنكار و الجحود إال أن يطعن فيها بالتزوير

 بعض التوصيات :  و بناءا على ما سبق يمكن اقتراح

ألنها تفتح ثغرة ، من قانون األسرة املعدلة 6*ضرورة إلغاء الفقرة الثانية من املادة 

 .تجيز من خاللها ابرام الزواج وفق الشكل العرفي، تشريعية كبيرة
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*و على املشرع أن يشدد على األئمة ليس فقط بمجرد تعليمه و إنما بموجب نص 

عقد الزواج بالفاتحة قبل العقد املدى و ترتب عقوبة مالية  قانوني يمنع األئمة من ابرام

 .على كل من يخالف النص

*اإلستعانة بالجانب التوعوي في القرى و املداشر التي تنتشر فيها ظاهرة الزواج 

العرفي ) الفاتحة ( لتوعية الخطورة الناجمة من هذا العقد على الزوجين و األطفال في 

الحالة املدنية و إشعارهم بضرورة إبرام عقود الزواج أمام حالة عدم تثبيته بسجالت 

 .و بصفة رسمية طبقا لقواعد النظام العام الجزائري ، املوظف املؤهل قانونا

 قائمة الهوامش واملراجع:

فيفري  27املؤرخ قي  25/22من قانون األسرة املعدل و املتمم بموجب األمر رقم  4املادة -1

 (19ص 15) ج ر  2225

 .1984جوان  9 املؤرخ في 11-84قانون األسرة  -2

 14/28املعدل و املتمم بالقانون  27/22/1972مؤرخة في  21الجريدة الرسمية رقم  -3

 .49ج ر  29/28/2214مؤرخ في 

أحكام الزواج في ضوء قانون األسرة الجديد وفق آخر التعديالت و ، بلحاج العربي -4

، األردن، عمان، دار الثقافة للنشر و التوزيع، امدعم بأحدث اجتهادات املحكمة العلي

 .34ص ، 2212

 .املرجع السابق، من قانون األسرة 21املادة  -5

أطروحة دكتوراه علوم في ، سعادي لعلى، الزواج و انحالله في قانون األسرة الجزائري  -6

 . 155،ص  2214/2215، جامعة الجزائري ، كلية الحقوق ، القانون الخاص

 .املرجع السابق 25/22مكرر من األمر  7 املادة -7

 .من قانون الحالة املدنية 75ا ملادة -8
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  .من قانون األسرة 59و  58و  47و  32املواد  -9

  .من قانون األسرة 23فقرة  8ادة امل-12

 .من قانون األسرة 22فقرة  8املادة -11

 .2249ص 1983أوت  16مؤرخة بتاريخ  34الجريدة الرسمية رقم  -12

 . 345ص ، بلحاج العربي ،املرجع السابق-13

 . 65ص ، دار هومة، قانون األسرة الجزائري في ثوبه الجديد، عبد العزيز سعد -14

 .345املرجع السابق ،ص ، بلحاج العربي-15

 .461ص ، 1عدد ، 2227مجلة املحكمة العليا  -16

 . 157ص ، املرجع السابق، سعادي لعلي-17

املتعلق بتنظيم مهنة املوثق ج ر  22/22/2226املؤرخ في  26/22ن من قانو  23املادة -18

  .2228جوان  8مؤرخة في  14عدد 

  .من قانون الحالة املدنية،املرجع السابق 73و  71املادة  -19

 . 72ص، املرجع السابق، عبد العزيز سعد-22

 .346ص ، املرجع السابق، بلحاج العربي-21

 .الحالة املدنيةمن قانون  124املادة  -22

 .من قانون الحالة املدنية 123/2املادة -23

شروط عقد الزواج في القانون الجزائري مذكرة ، يولي عليلي، زايدي عبد السالم-24

. 2213 -2212، بد الرحمان ميرةجامعة ع، كلية الحقوق و العلوم السياسية، ماستر

 .63ص

 .من قانون الحالة املدنية 72/2املادة -25
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 .من قانون الحالة املدنية 117و  72/1ادتين ملا-26

 من قانون الحالة املدنية  123إلى 97و  76املواد -27

 .من قانون العقوبات 441املادة -28

 .املتعلق بالحالة املدنية 14/28املعدلة بموجب قانون  77/2املادة -29

، املاستر في الحقوق مذكرة لنيل شهادة ، إثبات عقد الزواج، أوعبد القادر صبرينة-32

 .28ص ، جامعة عبد الرحمان ميرة

 .352ص ، املرجع السابق، بلحاج العربي-31

 .162ص ، املرجع السابق، سعادي لعلي-32

 .33ص ، املرجع السابق، أوعبد القادر صبرينة -33

 .35ص ، املرجع السابق، أو عبد القادر صبرينة -34

 .محكمة موطن املدعي عليه-35

 .362ص ، املرجع السابق، العربيبلحاج -36

 .مكرر من قانون األسرة 9و  9املادة -37

 .362املرجع السابق ،ص ، بلحاج العربي-38

من قانون الحالة املدنية و  58و  39من قانون األسرة و املادة  22و  18مكرر و  3املادة -39

 ما يليها. 

 .4ص ، املرجع السابق، أوعبد القادر صبرينة-42
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املتعلق بقانون األسرة   05-02إثبات عقد الزواج على ضوء القانون رقم 

 الجزائري 

 -01جامعة وهران  –حوحش أمينة، 

 امللخص:

الزواج هو ميثاق ترابط و تماسك و مودة شرعي، يجمع بين رجل و امرأة، على وجه 

، مع تكثير ابناء االمة، بأنشاء اسرة تحت رعاية الدوام و البقاء، غايته الستر و العفاف

الزوج، على أسس من االستقرار، تكفل للمتعاقدين تحمل اعبائها بطمأنينة و سالمة وود 

واحترام، وقد نظم املشرع الجزائري أحكام الزواج بإعتبار أنه من املسائل القانونية 

فأحاطه بالرعاية في جميع  11-84املتعلقة باألحوال الشخصية في قانون األسرة رقم 

مراحله من وقت التفكير فيه و إنشائه إلى غاية مرحلة انحالله، و رتب عليه أثارا قانونية 

بالغة األهمية، ونظرا ملا تضمنته بعض قواعد هذا القانون من نقص و ما إشتملته بعض 

ن بعد أكثر م 11-84أحكامه من غموض أدى ذلك إلى إعادة النظر في القانون رقم 

فيفري  27املؤرخ في  22-25عشرون سنة من صدوره حيث تم تعديله بموجب األمر رقم 

2225. 

Abstract 

Marriage is a charter of interdependence, cohesion and affection, 

which combines a man and a woman, always and survival, with the aim 

of covering up and chastity, with the abundance of the sons of the 

nation, the establishment of a family under the auspices of the husband, 

on the foundations of stability, to ensure contractors carry their burdens 

with peace and security The Algerian legislator regulated the provisions 

of marriage on the grounds that it is one of the legal issues related to 

personal status in the Family Law No. 84-11 and he took care of him at 

all stages from the time of his consideration and establishment until his 

dissolution, and he had very important legal effects. Included in some 

of the rules of this law and the lack of some Its provisions of ambiguity 
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led to a review of Law No. 84-11, more than twenty years after its 

promulgation, as amended by Order No. 05-02 of 27 February 2005. 

 مقدمة

الزواج هو ميثاق ترابط و تماسك و مودة شرعي، يجمع بين رجل و امرأة، على وجه 

الدوام و البقاء، غايته الستر و العفاف، مع تكثير ابناء االمة، بأنشاء اسرة تحت رعاية 

الزوج، على أسس من االستقرار، تكفل للمتعاقدين تحمل اعبائها بطمأنينة و سالمة وود 

ية هذا العقد أولته الشريعة اإلسالمية أهمية خاصة وهي أهمية ، ونظرا ألهم11واحترام 

، ولعقد الزواج أركان وشروط خاصة  تبلورت تشريعا على مستوى نصوص مدونة األسرة

ال نظير لها في العقود املدنية األخرى وقد يتضمن شروطا إرادية بين املشرع طبيعتها وحدد 

 أحكامها .

الزواج بإعتبار أنه من املسائل القانونية املتعلقة  وقد نظم املشرع الجزائري أحكام 

فأحاطه بالرعاية في جميع مراحله من  1122-84باألحوال الشخصية في قانون األسرة رقم 

وقت التفكير فيه و إنشائه إلى غاية مرحلة انحالله، و رتب عليه أثارا قانونية بالغة 

منه بالرجوع إلى أحكام  222ص املادة األهمية، و لم يكتفي بذلك و إنما ألزم القاض ي في ن

كل ما لم يرد النص » الشريعة اإلسالمية فيما لم ينص عليه النص من أحكام بقوله: 

، ونظرا ملا تضمنته بعض  عليه  في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام ّ الشريعة اإلسالمية 

ذلك إلى إعادة قواعد هذا القانون من نقص و ما إشتملته بعض أحكامه من غموض أدى 

بعد أكثر من عشرون سنة من صدوره حيث تم تعديله  11-84النظر في القانون رقم 

 . 2225فيفري  27املؤرخ في  2233-25بموجب األمر رقم 

و نظرا ألهمية عقد الزواج فقد وضعه املشرع الجزائري في إطار شرعي صحيح ، فإذا 

انونية املنصوص عليها قانونا ال يطرح كان عقد الزواج الرسمي الذي يتم وفق األوضاع الق

أي إشكاالت خاصة في مسألة إثباته ، فإن عقد الزواج العرفي يطرح إشكاالت كبيرة ، 

وعلى هذا األساس فإن إثبات عقد الزواج  يختلف بإختالف عقد الزواج فيما إذا كان 

 مثل فيما يلي :رسميا أو عرفيا ؟ ، و إنطالقا من هذا تتحدد إشكالية الدراسة و التي تت
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ماهي وسائل إثبات عقد الزواج الرسمي و الزواج العرفي ؟ و ماهي اإلجراءات املتبعة في  

 ذلك؟

و من أجل دراسة هذا املوضوع و اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة حاولنا معالجة    

 املوضوع من خالل الخطة التالية :

 

 املبحث األول : اإلثبات في عقد الزواج الرسمي 

 املطلب األول: مفهوم عقد الزواج الرسمي

 املطلب الثاني: إجراءات توثيق عقد الزواج الرسمي

 املطلب الثالث: وسائل إثبات عقد الزواج الرسمي

 املبحث الثاني: اإلثبات في الزواج العرفي  

 املطلب األول: مفهوم عقد الزواج العرفي

 العرفياملطلب الثاني : إجراءات تسجيل عقد الزواج 

 املطلب الثالث: وسائل إثبات عقد الزواج العرفي

 خاتمة

 املبحث األول : اإلثبات في عقد الزواج الرسمي

يعتبر عقد الزواج من العقود التي ال يعترف بها القانون و ال يرتب أحكامها بمجرد 

ة التراض ي ، بل يشترط تسجيله لدى الحالة املدنية بالبلدية املختصة ، حيث تنص املاد

من قانون األسرة الجزائري على أنه : '' يتم عقد الزواج أمام املوثق أو أمام املوظف  18

 مكرر من هذا القانون''. 29و  29املؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في املادتين 

من قانون األسرة الجزائري على أنه '' يثبت عقد الزواج  22كما تنص املادة 

ية ، و في حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي  يجب بمستخرج من سجل الحالة املدن

 تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة املدنية بسعي من النيابة العامة ''. 
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إنطالقا من النصوص السابقة الذكر و من أجل دراسة موضوع اإلثبات في عقد  

يق عقد الزواج الرسمي البد من دراسة مفهوم عقد الزواج الرسمي و دراسة إجراءات توث

 الزواج الرسمي ، إضافة إلى دراسة وسائل إثبات عقد الزواج الرسمي و ذلك وفق مايلي. 

 املطلب األول: مفهوم عقد الزواج الرسمي

بالرجوع إلى األحكام القانونية لعقد الزواج نجد أنه حتى يكون عقدا رسميا يعتد و 

 وط نتناولها بالدراسة فيما يلي :يعترف به قانونا ، البد من توافر جملة من األركان و الشر 

 الفرع األول: أركان عقد الزواج

 ومختلف الوضعي، القانون  وفقهاء اإلسالمية، الشريعة فقهاء من كل اتفق لقد

 عليه يقوم الذي األساس ي الركن هو الرضا أن على الدولية، وكذا االتفاقيات التشريعات

 اختلف إن و عليه، وجوده ويتوقف حياته في يبرمها الشخص التي العقود ككل الزواج عقد

 و الصيغة، يسميه من هناك و اإليجاب والقبول، تسمية عليه يطلق من فهناك تسميته؛ في

 أما فقط لفظي هذا االختالف أن غير الزواج، عقد في النفس ي العنصر يسميه من هناك

من قانون األسرة الجزائري  29، و قد نص املشرع الجزائري في املادة  44واحد فهو املعنى

على  11-84من القانون  12بأنه '' ينعد الزواج بتبادل رضا الزوجين'' ، كما نص في املادة 

مكونات الرضا و كيفية التعبير عنه ، حيث نص فيها بأنه '' يكون الرضا بإيجاب من أحد 

خر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا، و يصح اإليجاب و الطرفين و قبول من الطرف اآل 

، كما نص في ’'القبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة و اإلشارة

على أثر تخلف ركن الرضا في عقد الزواج بقولها ''  22-25من األمر  21فقرة  33املادة 

 يبطل عقد الزواج إذا إختل ركن الرضا''

 ع الثاني : شروط عقد الزواجالفر 

إعتبر املشرع الجزائري الرضا ركنا وحيدا للزواج ، بينما إعتبر باقي العناصر شروطا 

مكرر من قانون األسرة الجزائري التي نصتت على ما  29له،  و هو ما ورد في نص املادة 

 يلي: '' يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط التالية:
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 أهلية الزواج؛ -

 اق ؛الصد  -

 الولي؛ -

 الشاهدان ؛ -

 إنعدام املوانع الشرعية للزواج. -

 أوال : أهلية الزواج

يعرف الفقهاء األهلية بأنها ''صالحية اإلنسان ملا يجب عليه من حقوق و ما يلزمه 

من الواجبات بعد توفر الشروط الالزمة من املكلف لصحة ثبوت الحقوق له و الواجبات 

 تعني األولى فأما األداء؛ أهلية و الوجوب أهلية قسمين؛ إلى األهلية تنقسم ، و 55عليه''

مة، مناطها و االلتزامات، وتحمل الحقوق  اكتساب الشخص في صالحية
ّ
 للشخص وتثبت الذ

 .وفاته حتى والدته منذ

 الشارع، نظر في معتبرة منه التصرفات لصدور  الشخص صالحية فهي الثانية أما    

 .66واملعتوه وللمجنون  املمّيز غير للصبيّ  تثبت ال و والعقل، هو التمييز مناطها و

 الوجوب، أهلية تكفي ال إذ األداء، أهلية عاقده في يتوافر أن تقتض ي الزواج وأهلية   

فحسب،   بالتمييز وذلك العقد، ملباشرة أهال املتعاقد يكون  أن فيكفي يشترط إكتمالها، وال

سنة  19 بتمام الزواج في واملرأة الرجل أهلية أنه '' تكتمل ج.أ.ق من 7 املادة في وقد جاء

 على الطرفين قدرة تأكدت متى ضرورة، أو ملصلحة ذلك قبل بالزواج يرخص أن وللقاض ي

قاض ي ال أهلية القاصر الزوج الزواج ، يكتسب
َ
و  حقوق  من الزواج عقد بآثار يتعلق فيما ت

 إلتزامات ''.

 ثانيا : الصداق

 يدفع ما هو من ق أ ج على أنه '' الصداق 14نص املشرع الجزائري في املادة    

  تشاء'' كما فيه تتصرف لها ملك هو شرعا و مباح هو ما من غيرها أو نقود من للزوجة نحلة
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ز قد املشرع الجزائري  أّن  هنا يالحظ ما و، 
ّ
 وأهمل للّصداق تعريفه في املالّية القيمة على رك

 إرادته  عن بواسطته الزوج يعّبر التي واملوّدة للتعاطف كرمز املعنوّية قيمته ذلك في مقابل

 اإلسراف عدم يستحسن فإنه ش يء، من يكن ومهما ، 77الزوجية بناء الحياة في الجّدية

 طبقات اختالف مع يتماش ى ال ذلك ألّن  مقدمات مالية؛ من يتبعه وما املهور  في واملغاالة

ه كما املجتمع،
ّ
 .88والنساء من الرجال الزواج في الراغبين أمام كعائق يقف أن

ه، تأجيله أو الصداق تعجيل جواز على الفقهاء جمهور  وقد اتفق 
َ
 مؤّجال جعله أو كل

 أقساط على يدفع أن يجوز  كما بعيد، أو قريب أجل إلى اآلخر، الجزء في منه ومعّجال جزء في

 تأجيل أو تعجيل جواز في الجمهور  منوال على الجزائري  املشرع سار وقد  ،99الزوجين باتفاق

من ق أ ج على أنه ''يحدد الصداق في العقد العقد سواء كان  15نّص في املادة  حيث املهر

 معجال أو مأجال '''.

الزواج في  عقد في الصداق شرط تخلف حكم على الجزائري   كم و قد نص املشرع

 بدون  الزواج تم التي تنص على ما يلي: ''إذمن ق أ ج  33الفقرة الثانية من نص املادة 

 بعد ويثبت فيه، صداق وال الدخول  قبل يفسخ وجوبه، حالة في ولي صداق أو أو شاهدين

 عقد أثار من أثر الصداق يعتبر لم الجزائري  فاملشرع املثل'' ، وبالتالي بصداق الدخول 

 جزاءا عليه رتب بل العقد، بطالن إغفاله على لم يرتب حيث أركانه من ركنا وال الزواج،

 .1100أخر حينا ومثبتا حينا فاسخا

 ثالثا:شرط الولي في عقد الزواج

 يتوّل  من ﴿و :تعالى قوله ومنه النصرة، و املحبة :تعني اللغة في عام بوجه الوالية   

 .1111الغالبون﴾ هم هللا حزب فإن أمنوا الذين و ورسوله هللا

 و العقود إنشاء على القدرة من الشخص تمكن شرعية فهي : '' سلطة اصطالحا أما  

 .1122لغيره''  أم لنفسه ينشئها أكان سواء نافذة؛ التصرفات صحيحة

ه هللا الذي القريب أنه الولي الفقهاء عّرف وقد  
َ

 زواجه عقد يستطيع ال من تزويج وال

 إيصاء أو تعصيب، أو أبوة أو ملك املرأة على له من هو املجنون أو و الصغير كاملرأة و بنفسه
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 و األهلية فاقد حقوق  على للمحافظة اإلسالم في الوالية كفالة أو سلطنة ،  و قد شرعت أو

 و الرجال، وأحوال الزواج ألمور  جهلها و تجاربها، الفتاة لقلة مصالح حماية و ناقصها،

 حق الوالية أن من الغرب فقهاء يدعيه بعض ملا خالفا هذا و وانخداعها، تأثرها سرعة

 في الزواج. الحرية ملبادئ منافية و قيود، بدون  تحكم سلطة أنها و مطلق،

 البعض بعضها مع منسجمة غير بأحكام 11-84رقم  األسرة قانون  جاء وقد  

 الزواج، عقد يتمعلى أنه ''  29نصت املادة  فقد الزواج، عقد في مسألة الولي بخصوص

 عقد في ركن املادة لهذه طبقا ، فالولي'' وصداق وشاهدين وبولي الزوجة، الزوجين، برضا

من القانون نفسه  11املادة  أكدته ما وهو بدونه نفسها تزوج أن رة أ للم يجوز  فال الزواج

ىالتي تنص على '' 
 
ها زواج يتول  من ولي األولين، والقاض ي أقاربها فأحد أبوها وهو املرأة ولي 

 له''. ولي ال

 يعتبر ال املشرع أن نجد ذاته، القانون  من 33 و 32 م نص إلى بالرجوع و أنه غير  

 ويثبت الدخول، قبل بدونه الزواج فيفسخ صحة؛ شرط إنما و الزواج في عقد ركنا الولي

 و كالصداق آخر ركن تخلف تخلفه رافق إذا إال الزواج يختل  وال املثل بصداق بعده

 الشهود.

 عقد شروط من شرطا الولي مكرر  9 م في إال أن املشرع الجزائري بعد التعديل اعتبر

 األسرة قانون  الرضا. كما  ميز هو و واحد ركن في األركان ألنه قصر فيه ركنا ليس و الزواج

حق املرأة الراشدة  1 ف 11 م كرست حيث القاصر، و الراشدة  املرأة بين الجديد الجزائري 

 الولي على دور  قصر بينما زوجها، اختيار في الحرية كامل ولها بنفسها الزواج عقد مباشرة في

 .1133الحنفي للمذهب وفقا استحباب و إذن والية واليته تعتبر و العقد، مجلس حضور 

بقولها ''  11 م من الثانية الفقرة عليه نصت فقد القاصر، على للوالية بالنسبة أما   

ى القانون، هذا من 7 املادة اإلخالل بأحكام دون 
 
 األب وهم أولياؤهم، القصر زواج يتول

 أنه الفقرة هذه نص من يفهم بالتاليله'' ،  ولي ال من ولي القاض ي و األولين  األقارب فأحد
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 لم التي للقاصرة فليس ولّيها، اختيار لنفسها و تعقد أن يمكن التي املرأة الراشدة، بخالف و

ى بل زواجها، بإبرام عقد تنفرد أن الرشد سن تبلغ
ّ
 ذلك ولّيها. يتول

 الزواج عقد شروط من شرطا الولي اعتبر الجزائري   املشرع بأن القول  يمكن   

 آخذا نفسها تزويج في الحق فلها الراشدة أما القاصرة فقط، الصغيرة على فجعل الوالية

 أحد أو ألبيها ذلك بتفويض لها سمح حينما ذلك؛ من ألبعد ذهب الحنفي وقد املذهب برأي

 أي أو إلسالمي الفقه في سندا له نجد ال هذا و أجنبيا قد يكون  و أخر شخص أي أو أقاربها

 الفقهية. املذاهب من مذهب

 رابعا : شرط الشاهدان 

 إنكاره عند وٕاثباته الزواج عقد شرعية ضمان في بالغة أهمية اإلشهاد شرط يكتس ي   

 قانون  بينها من املعاصرة التشريعات غالبية فرضته قد و الزوجين، أحد جحوده من أو

 اإلشهاد من ق أ ج،  حيث يعرف 2ف  33 وم مكرر 9 م في نص عليه الجزائري حيث  األسرة

 يخرج به للواقع و مطابقته هو الخبر صدق و الشهادة، بلفظ حق إلثبات صادق إخبار أنه

األشخاص  من معين عدد حال إجرائه يحضر أن الزواج عقد في وهو الكاذب، اإلخبار

 .1144حصوله على للتأكيد

 ملا األخرى  العقود من غيره دون  الزواج عقد في الشهادة إشتراط من الحكمة تعود و   

  حماية و األوالد و للزوجين بالنسبة عنه تترتب التي لآلثار نظرا  أهمية خاصة؛ من له

 له يحقق مما القدسّية و باإلجالل العقد هذا يحاط فكان  لزاما أن األنساب، و األعراض

 و الحرام ، و الحالل بين ما بالتفرقة ذلك األهواء ، و التالعب و عن البعد و التأكيد،

 و املرأة. الرجل بين الشرعية غير من العالقات غيره و النكاح بين الواضح التمييز

 عقد أركان من ركنا الشاهدين حضور  من يجعل القديم األسرة قانون  كان لقد   

 نفس من 33 و 32 م لنص وفقا الزواج فسخ عنه ينتج تخلفها و ،منه 9 م وفق الزواج

 إلى الفسخ يتحول  األخرى، األركان أحد مع الشهود شرط  تخلف إقتران حالة وفي القانون 

 
ّ

 في الشهادة كّيف و هذا موقفه عن عدل قد التعديل وفق الجزائري  املشرع أن بطالن ، إال
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 مذهب بذلك مسايرا مكرر، التاسعة للمادة طبقا فيه صحة شرط على أنها الزواج عقد

 وال الدخول، قبل زواج ال عقد فسخ عنه الشرط يترتب هذا وتخلف الفقهاء، جمهور 

 م نص من الثانية للفقرة املثل طبقا بصداق الدخول  بعد ويثبت صداقا، الزوجة تستحق

 ج..أ.ق من املعدلة 33

 خامسا : إنعدام املوانع الشرعية للزواج

 الزواج، عقد إلبرام إضافي الجزائري بشرط األسرة لقانون  الجديد التعديل جاء   

 يجببقولها: '' منه مكّرر 9 م عليه نصت ما وهو للزواج، الشرعية انعدام املوانع في واملتمثل

 شاهدان، الولي، الصداق، الزواج، أهلية :اْلتية الشروط الزواج عقد في تتوفر أن

 تحقق من يمنع الذي الحائل هو و مانع؛ جمع  و املوانعللزواج ''  الشرعية املوانع انعدام

 و الكريم القرآن إلى استنادا الزواج موانع و اإلقتران ، تنقسم الزواج من شخصين إرادة

 موانع مؤقتة: و مؤبدة موانع نوعين؛ إلى النبوية السنة

 حرمة بهّن  الزواج الرجل على يحرم اللواتي النساء بها : ويقصد موانع الزواج املؤبدة -1

 :هي ثالثة أسبابه و األسباب، من سبب التأبيد ألّي  هذا يزول وال ومؤّبدة، دائمة

من  24م  نص في املشرع الجزائري  عليه نّص  ما والرضاع، وهذا املصاهرة، القرابة،

 ق أ ج .

تي النساء وهّن مؤقتا :  تحريما املحرمات  -1
ّ
تة حرمة بهَن  الَزواج يحرم الال

َ
 لسبب مؤق

 30 م نص في ورد التأقيت على الحرمة ، والتحريم زالتالَسبب  زال فإذا معَين،

ه فيها جاء التي ج، و.أ.ق من املعدلة
ّ
 املعتَدة املحصنة، :مؤقتا من النساء ''يحرم أن

املرأة  بين أو األختين بين الجمع :مؤقتا يحرم كما ثالثا املطلقة وفاة، أو طالق من

 من املسلمة زواج رضاع، من أو ألم ألب أو أو شقيقة كانت سواء خالتها، أو وعمتها

 املسلم''' غير
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 املطلب الثاني: إجراءات توثيق عقد الزواج الرسمي

تسجيل عقد الزواج شرط قانونيو ليس شرعي و لذلك فإن حصوله أو عدم    

حصوله سيان من حيث التأثير على ذات العقد ، إال أن صيانة الحقوق و الواجبات 

الناتجة عنه من جهة ، و صعوبة عملية اإلثبات و تعقيدها من جهة أخرى تفرض القيام 

املشرع الجزائري عدة إجراءات و بمجموعة من اإلجراءات لتسجيله ، حيث إشترط 

ترتيبات إدارية إلبرام عقد الزواج ، حيث حدد قانون األسرة و قانون الحالة املدنية 

من ق أ ج  على أنه '' يتم  18األشخاص املؤهلين بتحرير عقد الزواج ، حيث تنص املادة 

و  29املادتين  عقد الزواج أمام املوثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في

من قانون الحالة املدنية نجد  97و  96مكرر من هذا القانون'' ، و بالرجوع إلى املواد  29

أنها خولت الصالحية بتحرير عقود الزواج و تسجيلها في الخارج إلى رؤساء البعثات 

ن الدبلوماسية املشرفين على الدوائر القنصلية أو رؤساء املراكز القنصلية بصفتهم يتمتعو 

 بصفة ضابط الحالة املدنية .

لم ينص املشرع الجزائري على كيفية تسجيل عقد الزواج الرسمي و إكتفى في    

منه على أن الشخص املؤهل قانونا إلبرام عقد الزواج أن يراعي توافر ما  18نص املادة 

مكرر من ق أ ج فقط و بالرجوع إلى أحكام قانون الحالة  29و  29نصت عليه املادة 

 نجدها تفرق بين حالتين :  72ملدنية في مادته ا

من قانون  72إذا كنا أمام ضابط الحالة املدنية فإنه وفقا لنص املادة  -1

الحالة املدنية فإن ضابط الحالة املدنية يقوم بتسجيل عقد الزواج بعد تمامه أمامه و 

 يسلم إلى الزوجين دفترا عائليا ؛

يل العقد في سجالته و يسلم إذا كنا أمام املوثق فإنه يقوم بتسج -2

الزوجين شهادة تثبت ذلك ، ثم يقوم بإالسال ملخص عن العقد في أجل ثالث أيام إلى 

ضابط الحالة املدنية الذي يقوم بنسخه في سجل الحالة املدنية خالل مهلة خمسة أيام 
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هامش إبتداءا من تاريخ تسليمه ، و يمنح للزوجين دفترا عائليا و يسجل بيان الزواج عل 

 من قانون الحالة املدنية . 72عقد ميالدها و هذا وفقا لنص املادة 

و قد نص املشرع الجزائري عن اآلثار املترتبة عن تخلف اإلجراءات   -3

من قانون الحالة املدنية على أنه ''تبطا العقود عندما  46اإلدارية ، حيث نص في املادة 

و في غير محلها و لو أن العقد في حد ذاته كان تكون البيانات األساسية الواردة فيها مزورة أ

صحيحا شكال كما يجوز أيضا إبطال العقد عندما يكون محررا بصورة غير قانونية و لو 

 كانت بياناته صحيحة''.

 املطلب الثالث: وسائل إثبات عقد الزواج الرسمي

نون من قا 22نظم املشرع الجزائري كيفية إثبات عقد الزواج الرسمي في املادة 

األسرة الجزائري التي تنص على أنه '' يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة املدنية و 

نجد أن عقد  22في حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي '' ، و بإستقراء نص املادة 

الزواج الرسمي يثبت بمستخرج من الحالة املدنية ، إال أن عقد الزواج قد يبرم إما أمام 

دنية أو أمام املوثق الذي يقدم للزوجين شهادة زواج و هذا ما سنتطرق ضابط الحالة امل

 لدراسته فيمايلي:

 أوال: إثبات عقد الزواج بمستخرج من سجل الحالة املدنية 

و  18ال يمكن إثبات الزواج إال بعقد مدني و هو عقد الزواج وفقا لنص املادة    

من قانون األسرة الجزائري ، و هو عبارة عن سند توثيقي يقوم بتحريره و  22املادة 

تسجيله ضابط الحالة املدنية ، فاملشرع الجزائري أعطى أولوية إثبات عقد الزواج في 

لح املختصة كأصل ، فإن إستحال أمر التسجيل قد يثبت توثيقه أو تسجيله لدى املصا

 .1155هذا الزواج بحكم تصدره املحكمة ثم يتم تسجيله بالحالة املدنية 

 ثانيا : العقد التوثيقي كوسيلة إلثبات عقد الزواج الرسمي

فإن  1166املعلق بتنظيم مهنة املوثق  23-26من القانون رقم  23طبقا لنص املادة    

من طرف املوثق هي عقود ذات طابع رسمي ، إال أن املشرع استثنى بعض  العقود املحررة
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العقود التي يحررها املوثق و أوقف ترتيب أثرها على إجراءات الحقة و مثالها العقود 

املنصبة على العقارات حيث أنها ال تنتج أثرها إال بعد إشهارها باملحافظة العقارية و إال 

ات دين ، و كذلك الحال بالنسبة لعقد الزواج املبرم أمام إعتبر ذلك العقد مجرد عقد إثب

من  72املوثق فقد أخضعه املشرع إلجراءا الحقة حتى يعتد به قانونا ، حيث نصت املادة 

 23قانون الحالة املدنية أنه '' يجب على املوثق إرسال ملخص عن عقد الزواج في أجل 

األخير بنسخه في سجالت الحالة املدنية  أيام إلى ضابط الحالة املدنية على أن يقوم هذا

 أيام من تاريخ تسليمه إلى الزوجين دفترا عائليا ''. 25في أجل 

وفي حالة عدم تسجيل العقد التوثيقي في املهلة املحددة قانونا يصبح من    

العقود املغفلة ،و يجب حينئذ على الزوجين اللجوء إلى املحكمة إلستصدار حكم بتثبيت 

ج ، و األمر بتسجيله في سجالت الحالة املدنية ، و في هذه الحالة يمكن تقديم عقد الزوا

العقد التوثيقي للقاض ي كوسيلة إلثبات عقد الزواج ، و يكون للقاض ي السلطة التقديرية 

لإلكتفاء بمضمون العقد بإعتباره عقدا رسميا و له حجة بما ورد فيه إلى حين الطعن 

 فيه بالتزوير .

 ني: اإلثبات في الزواج العرفي املبحث الثا

 حيث من الشكلية اإلجراءات  بذلك مستوفيا رسمية، بطريقة الزواج انعقد فإذا   

 من بمستخرج يثبت إذ إثباته، حيث من إشكال أي يطرح ال الطريقة فإنه بهذه تسجيله،

 فقانون  ، الجزائري  األسرة قانون  من 22 املادة من األولى للفقرة املدنية طبقا الحالة سجل

 املدنية الحالة سجالت في وقيده الزواج عقد تسجيل على ضرورة نص الجزائري   األسرة

 هذا عن يغفلون  & األفراد بعض أن من الضياع ، إال الحقوق  تحفظ عملية ألهداف

 بالزواج يعرف ما وهذا املدنية، في املصالح تسجيله دون  عرفيا زواجهم ويعقدون  اإلجراء

 قانونية إشكاالت ة عد يطرح يوم، والذي بعد يوما تزداد إجتماعية ظاهرة يعد الذي العرفي

 إثباته؟ هي إشكاالت وما وتسجيله؟، العقد هذا إثبات يتم فكيف وعملية،
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 املطلب األول: مفهوم عقد الزواج العرفي

 إال واالنعقاد، الصحة شروط حيث من الرسمي للزواج مماثال العرفي الزواج يعد   

 ج، .أ .ق من 18 للمادة وفقا رسمية ورقة في العقد إفراغ في يكمن بينهما وجه االختالف أن

  في ورد ما مراعاة مع قانونا مؤهل موظف أمام أو املوثق أمام الزواج عقد التي تنص '' يتم

 من العرفي الزواج مفهوم القانون '' ، ومن أجل ضبط هذا من مكرر  9 و 9 املادتين

 واصطالحا: لغة به التعريف الضروري 

 عرفا عرفه يعرفه من '' العرف '' عرف مأخوذة العرفي الزواج العرفي لغة :  كلمة   

 وعريف األمور  ويعرف وعرفة، عروف ورجل العلم أي العرفان من و إعترافا، و هي ومعرفة

 .1177املنكر ضد واملعروف و إعترافا عرفا، وعرف بذنبه سيدهم :القوم

 أركان فيه اكتملت زواج الزواج العرفي إصطالحا : عرفه محمد إبراهيم بأنه '' هو   

العقد ''،   فيه تم الذي البلد هذا في القائمة الحكومات يوثق من لم ولكنه الصحيح، الزواج

 الزواج :بأنه الشرعية اناحية من الصحيح العرفي الزواج اإلسالمية الشريعة فقهاء ويعرف

  ملن الزواج لعقد الولي مباشرة مع والزوجة، الزوج الطرفين من وقبول  بإيجاب يتم الذي

 هذا و ٕاشهار إعالن مع الزواج، عقد على يوقعان عادل شاهدين حضور  مع واليته، تحت

 .1188به'' الناس الزواج وعلم

من خالل التعاريف السابقة يتضح لنا أن الزواج العرفي و الزواج الرسمي    

متشابهان ، غير أن الزواج العرفي ليس موثقا ، كما قد يكون الزواج العرفي زواجا سريا و 

قد يكون الزواج السري زواجا عرفيا ، فإذا جرى زواج عرفي مستكمل للشروط و األركان 

د بكتمان هذا الزواج فيكون عرفيا و سريا في آن واحد ، وإذا الشرعية  و تم إيصاء الشهو 

جرى عقد زواج سري  و تم إيصاء الشهود بكتمانه ، و لم يوثق لدى الجهات املختصة ـ 

 .1199فيكون زواجا سريا و زواجا عرفيا فيآن واحد أيضا
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 املطلب الثاني : إجراءات تسجيل عقد الزواج العرفي

إتباع  يقتض ي والتسجيل إثباته، مسألة على تنصب العرفي جالزوا في اإلشكالية إن   

لذلك  فيها، أبرم التي الزمنية الفترة وباختالف العقد، انعقاد مكان باختالف خاصة إجراءات

 النصوص من ملجموعة سنه طريق عن العرفية الزواج عقود معالجة املشرع حاول 

 أمر أو الستصدار املحاكم إلى يتقدموا أن عرفيا املتزوجين املواطنين تلزم القانونية، والتي

 الزواج، عقود تسجيل األهمية نظر املدنية، الحالة سجالت في لتسجيل عقودهم حكم

 على بناء يتم التسجيل أن على ينص املدنية الحالة قانون  ان عن ذلك، تترتب التي ولآلثار

 األسرة قانون  أما املحكمة، رئيس إلى الجمهورية وكيل يقدمها  على عريضة ،بناء بسيط أمر

 بعد  الشخصية األحوال قاض ي من صادر حكم بموجب يتم عقد الزواج إثبات على ينص

 يتم ومتى أمر على بناء التسجيل يتم متى املطروح فالسؤال الزواج، لذا إلثبات تحقيق إجراء

 حكم؟. على بناء

داخل الوطن ، حيث فيه و املبرم  املتنازع غير العرفي الزواج بالنسبة لتسجيل

 الحالة بالعقد لضابط يصرح ال على '' عندما تنص التي م .ح .ق من 39 املادة ألحكام تطبيقا

 أخرى  فقدت ألسباب أو في سجالت توجد ال عندما قبوله تعذر أو املقررة اآلجال في املدنية

 والزواج والوفاة الوالدة عقود قيد إلى مباشرة يصادر الحربي العمل أو الكارثة أسباب غير

سجلت  التي القضائية الدائرة محكمة رئيس من بسيط حكم صدور  طريق عن نفقة بدون 

 لهذه الدولة وكيل من طلب مجرد على بناء فيها تسجيلها يمكن كان التي أو العقود فيه

 فإن املادية '' لذا اإلثباتات أو الوثائق كل إلى وباالستناد مختصرة عريضة املحكمة بموجب

 القضائية الدائرة محكمة هي الزواج عقود تثبيت لطلبات بالنظر املختصة القضائية  الجهة

 محّل  أو كالهما أو الزوجين أحد مقر اختصاص دائرة بمعنى فيها يمكن تسجيلها التي

 إقامتهما.

 الوطن ، تنص خارج واملبرم فيه املتنازع غير العرفي الزواج عقد أما بالنسبة لتسجيل

 أن إما به، فإنه التصريح عدم بسبب العقد يسجل لم على أنه '' إذا م .ح.ق من 99 املادة
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 من رئيس حكم على الحصول  أو املتأخرة التصريحات يقبل املحلي القانون  كان إذا يسجل

 القنصلية. السجالت في بتسجيله يقض ي الجزائر مدينة محكمة

 جزائريين وأجانب  بين أو جزائريين  بين الوطن خارج تتم التي الزواج عقود فإن لذا

 املختصة القضائية الجهة فإن إغفالها أو بها التصريح عدم بسبب تسجيلها يتم والتي لم

 منح تم مدينة الجزائر، وقد محكمة رئيس هو الزواج عقود إثبات في طلبات بالنظر

لجزائريين املدنية  الحالة ألن سواها، دون  الجزائر العاصمة  محكمة إلى االختصاص

 الشؤون الخارجية بوزارة  املدنية الحالة مكتب مستوى  على تصحح الخارج في املقيمين

 العاصمة. الجزائر في مقرها الكائن

 واقعة حول  نزاع  وقع ما فيه ، إذا املتنازع العرفي و فيما يخص تسجيل الزواج

 يدعي أحدهما وكان ذلك، قانونية في أو شرعية مصلحة لهم من بين أو الزوجين بين الزواج

 الطريق فإن صحته، أو في قيامه في ويطعن نفيه يزعم واآلخر وقانونا، شرعا الزواج قيام

 اذا وٕ  املختصة، أمام املحكمة الزواج إثبات دعوى  إقامة هو املدعي يدعيه ما إلثبات الوحيد

 نهائيا الحكم وعندما يصبح الزواج بقيام املحكمة حكمت الزواج إثبات من املدعي تمكن

 نص في جاء املدنية ، وقد الحالة سجالت من نسخة يستخرج أن املعني الشخص يستطيع

 عدم حالة وفي الحالة املدنية سجل من بمستخرج الزواج ج أنه '' يثبت .أ .ق من 22 املادة

 من بسعي الحالة املدنية في الزواج تثبيت حكم تسجيل يجب قضائي، بحكم يثبت تسجيله

 من غيرها عن تختلف ال التي الزواج عقود إثبات دعوى  ترفع العامة'' ، حيث النيابة

 بأهلية يتعلق ما حيث ومن دعوى  رفع بإجراءات يتعلق ما حيث من املدنية األخرى، الدعاوي 

 .املتنازعين وصفاتهم

 املطلب الثالث: وسائل إثبات عقد الزواج العرفي

 وذلك الزواج، هذا رفي ط تقابل لتي ا املشاكل أهم من العرفي الزواج عقد إثبات يعد

 الزوجين بين الخالفات تطفوا أن وبمجرد معينة ألغراض  الحاالت من الكثير في ألنه يعقد

عليه، و فيهذا اإلطار فقد أحاطه املشرع الجزائري  املفروضة اإللتزامات  من يتهرب البعض
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 سجل من بمستخرج الرسمي الزواج بجملة من اإلجراءات من أجل إثباته ، حيث يثبت

 من ق أ ج التي تنص على ما يلي : ''يثبت 22املادة  من األولى للفقرة وفقا املدنية الحالة

قضائي  بحكم يثبت تسجيله عدم من  حالة وفي املدنية، الحالة سجل من بمستخرج الزواج

 لصحته لشرعيةا الشروط مراعاة  مع عرفية بطريقة الزواج انعقاد يخص فيما '' ، أما

 والنكول  واليمين الشهادة اإلقرار، : وهي طرق  بثالثة يكون  الحالة هذه في فاإلثبات عموما

 عنه، و سنتناولها بالدراسة فيمايلي:

 أوال: اإلقرار

 املخبر أن أي النفس، على بالشهادة أيضا ويسمى اإلثبات أدلة أقوى  من اإلقرار  يعد

من  341شاهد، حيث تنص املادة  يعتبر غيره عن أخبر إذا أما مقر فهو نفسه على إذا أخبر

القانون املدني الجزائري بأنه '' اإلقرار هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية 

 هو ، فاإلقرار2200مدعى بها عليه و ذلك أثناء السير في الدعوى املتعلقة بهذه الواقعة ''

قانونية ، و اإلقرار هو بمثابه حجة  واقعة بصحة ملصلحه خصمه نفسه على املقر شهادة

 342قاصرة على املقر وحده ال تتعداه إلى الغير ، حيث نص املشرع الجزائري في املادة 

 من القانون املدني الجزائري بانه'' اإلقرار حجة قاطعة على املقر ''. 1فقرة 

 ثانيا: الشهادة

 أقوى  من وهي الزواج، واقعة إلثبات عليها املعتمدة الوسائل أهم من الشهادة تعد

 بل وحده عليه املدعى على يثبت وال الكافة على ثابت بها والثابت متعدية، حجة الحجج، ألنها

 القانونية، نصوصه مفهوم من أنه غير الشهادة تعريف إلى القانون  يتطرق  ، ولم على الكافة

 يترتب مما وبعده شخص سمع تحت وقع عما القضاء مجلس في إخبار بها أنه يقصد نصل

 .القانون  أو الشرع أثر في من عليه

 ثالثا: اليمين و النكول عنه 

َسٌم  هو عام بوجه اليمين
َ
 بأدائها يلتزم سواها يجوز  وال وأسمائه، باهلل حلف أو ق

 اليمين حجية حلفها ، إن إن ذمته في الحق ثبوت عليها يترتب املدعي، طلبها متى املدعي عليه
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 كان سواء له، خلفا عاما بصفتهم وورثته الحالف على قاصرة لإلثبات العامة القواعد في

 حيال القضاء موقف فإن لذلك .الغير إلى يتعدى وال النكول، عند أو الحلف عند ذلك

 على ويتعين العرفي، الزواج إلثبات واقعة ذاتها حد في كافية وسيلة اعتبارها عدم هو اليمين

 انعقاد صحة يؤكدون  الذين شهادة الشهود سماع إلى باإلضافة املدعي إلى توجيهها القاض ي

 اإلسالمية. للشريعة وفقا وتوافر عناصره العرفي الزواج

 من نكل وٕاذا أدائها، عن اليمين إليه وجهت من امتناع أما النكول عن اليمين وهو

 عن نكل من على القاض ي بها يحكم حجة وهو دعواه، الحلف خسر عن اليمين إليه وجهت

عنها  فنكل اليمين إليه وجهت من ج'' كل .م .ق من 347 املادة عليه نصت ما وهما .اليمين

 دعواه'' خسر عنها فنكل اليمين عليه ردت من وكل خصمه على ردها دون 

 خاتمة

يعتبر عقد الزواج عقدشرعي مبني على ركن واحد و هو رضا الزوجين باإلضافة إلى 

األهلية و الصداق ، الولي ، الشهود و خلو الزوجين من شروط الصحة و املتمثلة في 

املوانع الشرعية ، و قد أخضع املشرع الجزائري عقد الزواج إلجراءات معينة ورد ذكرها 

في قانون الحالة املدنية ، و ذلك قصد تسجيله لدى مصالح الحالة املدنية بالبلدية 

الفساد و يمنع من وقوع الضرر املختصة ، فالعقد الرسمي يحفظ الحقوق و يسد أبواب 

، ووثيقة الزواج الرسمية حجة في اإلثبات ال تقبل اإلنكار و الجحود ، إال أن يطعن فيها 

بالزور ، و للقضاء على ظاهرة الزواج العرفي الذي صار يهدد األفراد و املجتمع ، و الذي 

ثقافي بإعالمه  أصبح منتشرا بكثرة في أوساط الشباب الذي يحتاج إلى وعي إجتماعي و 

باآلثار الخطيرة التي تنجم عن هذا الزواج ، كما يجب على املشرع استحداث آليات 

جديدة للحد من هذه الظاهرة  ، لكن الواقع يشير إلى أننا ال نستطيع أن نتجاهل هذا 

الزواج الغير الرسمي و ال القضاء عليه نهائيا ، بل نحاول على األقل تقييده للحد من 

ذه الظاهرة و عالجها بطرق سليمة للتقليل من اآلثار السلبية الوخيمة الناتجة إنتشار ه

 عنها على الزوجين .
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 ؛1 النكاح، ط فقه الشخصية، املومني، األحوال محمد وأحمد نواهضة أمين إسماعيل  55

 .82-81ص 2212 و الطباعة،األردن، والتوزيع للنشر امليسرة دار

الثاني ، أحكام  املجلد الشخصية، األحوال مسائل شرح في املحيط منصور، حسن حسن-  66

عقد الزواج بين آراء الفقهاء و أحكام القضاء ، د ط ، مطبعة سامي مصر ، د س ن ، 

 .52ص 

،  1آخر التعديالت ، ج الجديد، وفق  األسرة قانون  ضوء في الزواج أحكام بلحاج، العربي  77

 267،  ص  2212، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  1ط 

 ماجستير، مذكرة مقارنة، دراسة الجزائري، األسرة قانون  في الصداق املالك، عبد ربح ا  88

 .82، ص 1996الجزائر ،  عكنون، بن جامعة اإلدارية، والعلوم كلية الحقوق 

 الشهاب دار والقانون؛ الفقه ضوء على املسلمة األسرة بناءالفضيالت،  محمود جبر  99

 .161لطباعة و النشر ، الجزائر ،  ص 

 بعد والطالق الزواج الجديد، أحكام ثوبه في زئري  ا الج األسرة قانون  سعد، العزيز عبد  1100

 .56، ص  2229دار هومة الجزائر ،  2التعديل، ط 
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 .56سورة املائدة ، األية   1111

الهادي سالم الشافعي ، أحكام األسرة  عبد جابر الشرنباص ي، السيد علي رمضان  1122

سالمي و القانون و القضاء ، " الخاصة بالزواج و الفرقة و حقوق األوالد في الفقه اإل 

 .323، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،  ص 2

 322 .ص لسابق،ا املرجع الجديد، األسرة قانون  ضوء في الزواج أحكام العربي، بلحاج  1133

 173 .ص السابق، املرجع منصور، حسن حسن-  1144

معزوز دليلة ، إجراءات عقد الزواج الرسمي و ط رق إثباته و مشكلة اإلثبات في    1155

الزواج الرسمي ، مذكرة ماجيستير ، قرع عقود و مسؤولية ـ كلية الحقوق، جامعة 

 .112، ص  2224الجزائر ، 

املتعلق بتنظيم مهنة املوثق ، ج ر  2226فيفري  22املؤرخ في  23-26قانون رقم   1166

 . 2226مارس  28الصادرة في  14العدد 

إبن منظور محمد بن مكرم ، لسان العرب ، تحقيق عبد هللا علي الكبير و آخرون ، ج   1177

 .2897، دار املعارف ، د س ن، ص  4

 الفكر دار واإلباحة، الحظر بين العرفي الزواج الصمد، حسني محمود عبد الدايم عبد  1188

 .116و  115، ص 2211اإلسكندرية ،  الجامعي،

،  1أسامة عمر سليمان األشقر ، مستجدات فقهية في قضايا الزواج و الطالق ، ط   1199

 .136،  ص  2225دار النفائس للنشر و التوزيع ، عمان ، 

املتضمن القانون املدني ، املعدل  1975سبتمبر  26املؤرخ في  58-75األمر رقم   2200

و معدل باألمر  44، ج ر العدد  2225جويلية  22املؤرخ في  12-25بموجب األمر رقم 

 .2227ماي  13الصادرة في  31ج ر العدد  2227ماي  13املؤرخ في  27-25

 قائمة املراجع:

 القوانين -1
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 31األسرة ، ج ر عدد املتضمن قانون  1984يونيو  29املؤرخ في  11-84القانون رقم  -

 .1984الصادرة بتاريخ 

فيفري  27الصادرة في  15، ج ر العدد  2225فيفري  27املؤرخ في  22-25األمر رقم  -

2225. 

املتعلق بتنظيم مهنة املوثق ، ج ر العدد  2226فيفري  22املؤرخ في  23-26قانون رقم  -

 .2226مارس  28الصادرة في  14

املتضمن القانون املدني ، املعدل بموجب  1975سبتمبر  26املؤرخ في  58-75األمر رقم  -

 25-27و معدل باألمر  44، ج ر العدد  2225جويلية  22املؤرخ في  12-25األمر رقم 

 .2227ماي  13الصادرة في  31ج ر العدد  2227ماي  13املؤرخ في 

 الكتب -1

لية ذات املسؤولية د. صالح الدين الناهي، االسرة و املرأة، شركة الطبع والنشر االه  -

 م.1958هـ،1377املحدودة، بغداد ، 

 الفكر دار واإلباحة، الحظر بين العرفي الزواج الصمد، حسني محمود عبد الدايم عبد -

 .2211اإلسكندرية ،  الجامعي،

،  1أسامة عمر سليمان األشقر ، مستجدات فقهية في قضايا الزواج و الطالق ، ط  -

 .2225، عمان ، دار النفائس للنشر و التوزيع 

إبن منظور محمد بن مكرم ، لسان العرب ، تحقيق عبد هللا علي الكبير و آخرون ، ج  -

 ، دار املعارف ، د س ن. 4

 ؛1 النكاح، ط فقه الشخصية، املومني، األحوال محمد وأحمد نواهضة أمين إسماعيل -

 .2212 والتوزيع و الطباعة،األردن، للنشر امليسرة دار
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الثاني ، أحكام  املجلد الشخصية، األحوال مسائل شرح في املحيط منصور، حسن حسن -

 عقد الزواج بين آراء الفقهاء و أحكام القضاء ، د ط ، مطبعة سامي مصر ، د س ن.

 1الجديد، وفق آخر التعديالت ، ج  األسرة قانون  ضوء في الزواج أحكام بلحاج، العربي -

 .2212الجزائر ، ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  1، ط 

 الشهاب دار والقانون؛ الفقه ضوء على املسلمة األسرة الفضيالت، بناء محمود جبر -

 لطباعة و النشر ، الجزائر.

 بعد والطالق الزواج الجديد، أحكام ثوبه الجزائري في األسرة قانون  سعد، العزيز عبد -

 .2229دار هومة الجزائر ،  2التعديل، ط 

الهادي سالم الشافعي ، أحكام األسرة  عبد جابر اص ي،الشرنب السيد علي رمضان -

سالمي و القانون و القضاء ، " الخاصة بالزواج و الفرقة و حقوق األوالد في الفقه اإل 

 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان.2

 الرسائل الجامعية  -8

 مذكرة والقانون، الشريعة في تخلفها وأثر الزواج عقد وشروط أركان ، بولعواد زوبير -

-2221 الثانية، الدفعة املدية، قضاء مجلس للقضاء،  الوطني املعهد إجازة لنيل التخرج

2224. 

 ماجستير، مذكرة مقارنة، دراسة الجزائري، األسرة قانون  في الصداق املالك، عبد رابح -

 .1996الجزائر ،  عكنون، بن جامعة اإلدارية، والعلوم كلية الحقوق 

قد الزواج الرسمي و طرق إثباته و مشكلة اإلثبات في الزواج معزوز دليلة ، إجراءات ع -

الرسمي ، مذكرة ماجيستير ، قرع عقود و مسؤولية ـ كلية الحقوق، جامعة الجزائر ، 

2224. 
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 اإلثبات في دعوى متاع البيت في التشريع الجزائري.

 سامية كرليفة.

 الدكتور يحي فارس املدية أستاذة محاضرة ب، جامعة

 مقدمـــــــــــــــــة: 

يسعى الزوج جاهدا باعتباره رب األسرة إلى أن يكون بيته على مستوى عالي من  

التأثيث وغيرها من متطلبات البيت، وال يدخر في سبيل ذلك جهدا القتناء ما يلزم، 

أن وتحاول الزوجة من جانبها قدر اإلمكان تحصيل واقتناء ما يلزم لبيتها وما يلتق بها، غير 

الحياة قد ال تستمر كما أمل وتوقع الزوجين، فقد يحدث الخالف والفراق بينهما، ومن 

بين أهم املسائل الخالفية املطروحة أمام القضاء وبشدة مسألة الخالف حول املتاع 

البيت حيث يدعي كل من الزوجين أو ورثتهما ملكية املتاع، حيث عالج املشرع الجزائري 

من قانون األسرة غير أن تطبيق هذه  73مادة وحيدة وهي املادة  هذه املسألة في أحكام

 (11)املادة لم يتم بكيفية وحيدة أمام الجهات القضائية عموما واملحكمة العليا خصوصا.

ينتفع به في بيت الزوجية من مستحقات مختلفة من فراش  يعتبر املتاع هو كل ش يء 

ض االنتفاع به في حياتها الزوجية، وأدوات منزلية، وكل ما تحضره الزوجة معها بغر 

األفرشة واألدوات الكهربائية وغيرها، وممكن بعض الزوجات قد تضيف في املتاع تلفاز 

وثالجة وغيرها، ورغم أهمية هذا املتاع في الحياة، فقد يحدث نزاع الزوجين أو ورثتهما أو 

و شريك فيه، وهذه بين أحدهما وورثة اآلخر، وكل يدعي ملكيته ملتاع البيت أو بعضه أ

 .(22الدعوى قد تكون عويصة وهامة أمام القضاء لصعوبة اإلثبات فيها)

يعد النزاع حول متاع البيت من أهم اآلثار املترتبة على انحالل الرابطة الزوجية سواء 

بالوفاة، ويكون النزاع بين الورثة أو بالطالق، ويكون النزاع هنا بين الزوجين، ورغم ما 

من القانون األسرة، فمن خالل  73ع من إشكاالت واقعية أحكام املادة يطرحه املوضو 

 .(33هذه املادة يتضح أن مسألة النزاع هي مسألة إثبات)
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حيث ذهب االتجاه  73إن االختالف أمام الجهات القضائية في إعمال أحكام املادة 

يت، إذ كان مما فيما يدعيه من ملكية ملتاع الب األول إلى توجيه اليمين ألي من الزوجين

هو معهود له، حتى مع إنكار الزوج لوجود الش يء املدعي به، وأما االتجاه الثاني هو أنه في 

فيما هو  حالة إنكار أحد الزوجين لوجود ما يدعيه الزوج اآلخر من ملكية ملتاع البيت

 (44) معهود له مع غياب الدليل هنا ضرورة احتكام إلى القواعد العامة.

حول متاع البيت من أهم وأخطر آثار الطالق تعقيدا، وأشدها خصاما يعد النزاع  

بين املطلقين، ذالك أن أهم مشكلة تشغل محاكمنا اليوم في مجال األحوال الشخصية 

هي االختالف والنزاع الذي ينشأ بين الزوجيين عند طالقهما، أو بين أحد الزوجيين وورثة 

 ( 55متاع البيت، وليس ألحدهما بينة)املتوفى منهما بسبب االختالف حول ملكية 

أخطر أثر من أثار الطالق وأكثرها  يعد الخصام والنزاع حول محتويات البيت، 

غموضا، حيث يزعم كل واحد من الزوجين أن إثبات بيت الزوجية ملك له وحق له كله 

أو بعضه، وفي أغلب األحيان ال يكون بيد احدهما دليل، وهذا بالنسبة للطرفين سواء 

 )66(الزوجين.

يعتبر النزاع حول متاع البيت من اآلثار املهمة النحالل الرابطة الزوجية، وقد عالجه  

من قانون األسرة الجزائري املؤكد على أنه في حالة وجود نزاع بين  73املشرع بنص املادة 

 الزوجين أو ورثتهما حول متاع البيت، وليس ألحدهما بينه، فالقول للزوجة أو ورثتها مع

 .(77(في املعتاد للرجال، واملشتركات بينهما يتقاسمانها مع اليمن اليمين

 ومن هذا املنطلق لنا أن نطرح اإلشكالية التالية:

ما مدى نجاعة املنظومة القانونية الجزائرية في تنظيم مسألة اإلثبات في متاع 

  البيت وفق ما جاء في أحكام قانون األسرة واالجتهادات القضائية؟؟؟

 لإلجابة على اإلشكالية ارتأينا تقسيم املوضوع إلى مبحثين كما يلي:

 املبحث األول: وسائل اإلثبات في النزاع حول متاع البيت.-

 املبحث الثاني: أنواع النزاعات التي تنشب بشأن متاع البيت وطرق إثباتها.- 
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 املبحث األول: وسائل اإلثبات في النزاع حول متاع البيت:

ل اإلثبات فيما يتعلق بالتنازع حول متاع البيت، فاألمر لم يعد يقتصر تعددت وسائ 

على أسلوب أو طريقة واحدة، وإنما عدة طرق متفق عليها ومعمول بها في ساحة القضاء، 

بين الزوجيين أو بعد الطالق حول أمتعة البيت الزوجي، فإن  ذلك أنه بعد وقوع النزاع

أنه يجب الرجوع إلى القواعد العامة في اإلثبات، فعلى  املحكمة العليا استقر اجتهادها على

من يدعي من الزوجيين ملكية ش يء من األشياء داخل البيت الزوجية أو خارجه له إثبات 

 . (88امللكية بكافة وسائل اإلثبات)

لعبت االجتهادات املطلب األول: موقف القضاء من النزاع حول متاع البيت: 

األهمية في تأكيد وتوضيح مكانة وسائل اإلثبات بشأن النزاع حول القضائية دورا بالغ 

  متاع البيت.

يحتل اإلقرار الصدارة، وله الفرع األول: دور اإلقرار كوسيلة إثبات في متاع البيت: 

مكانته هامة باعتباره من بين أهم وسائل اإلثبات، ونظرا لهذه األهمية اعتمدت املحكمة 

ثبات حول متاع البيت في العديد من قراراتها، وعلى رأسها القرار العليا اإلقرار كأداة لإل

، حيث أكد القرار أن إثبات البيت هو ملك للزوج والزوجة، 27/12/1987املؤرخ بتاريخ 

إال إذا اتخذ  إلى أن يثبت عكس ذلك، ومن املقرر أن كل شخص ال يحكم عليه بش يء

فان القضاء بما يخالف هذين  ومن ثمة موقفا واضحا فيما يطلبه باإلقرار أو اإلنكار،

 )99(املبدأ أين يعد مخالفا للقواعد القانونية.

وقضاة املجلس في قضية الحال حكموا برفض طلب الزوج فيما يخص األثاث دون 

اإلنكار، ولهذا يكونوا مخالفين للقواعد دون أن يطبقوا مسألة اإلقرار أو اإلنكار، وبهذا 

قانونية، وأثناء النزاع حول إثبات متاع البيت، اعترفت الزوجة يكونوا مخالفين للقواعد ال

أمام املحكمة ببقاء اإلثبات الذي يطالب به زوجها في البيت الزوجية، إال أن هذا اإلقرار 

أهمل من طرف القضاة في املجلس، وحكموا برفض الطلب دون بيان السبب، وحكموا 

اململوك ألم زوجته، ومن هذا املنطلق فإن عليه برد املصوغ مع أنه طرد من بيت الزوجية 
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قرار املحكمة العليا وموقفها من املجلس أنه أهمل إقرار الزوجة بوجود األثاث في بيت 

 342واملادة  341الزوجة مع أنه إقرار قضائي ملزم، وهذا اإلهمال يعد خرق ألحكام املادة 

  )1100(من القانون املدني.

أورد املشرع الجزائري بصورة  بات املتاع البيت:الفرع الثاني: اليمين كوسيلة إلث

صريحة ومباشرة اعتماد اليمين كطريق إثبات في حالة النزاع حول متاع البيت وفق ما 

 (1111)  .73ورد ضمن أحكام املادة

أخذ القضاء الجزائري بما أخذ به املشرع الجزائري فيما يخص النزاع حول متاع 

 أنه من املقرر أن الشريعة اإلسالمية نظمت مسألةالبيت، حيث جاء في إحدى القرارات 

اليمين في متاع البيت، وجعلها على من يقوى ضد العرف ويؤيده القرائن، واليمين على 

 .)1122هذا النحو يمين شرعية ال يتوقف أدائها على طلب الخصم)

أنه يجوز للقاض ي منع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسف  أنه من املقرر قانونا

ذالك ومن املقرر في قضية الحال أن املجلس القضائي رفض التوجيه إذا كان الخصم في 

متعسف في ذلك، ومن املقرر في قضية الحال أن املجلس القضائي رفض توجيه اليمين 

للزوج فيما يخص مؤخر الصداق واملتاع في بيت الزوجية، باعتبار أن الزوج لم ينكر 

قانون، باعتبار أن قضاة املوضوع الذين حكموا ذلك، فالقضاء بهذا يكون قد طبق ال

باليمين على املطعون ضدها في املوضوع األثاث املطالب به، فإنهم وافقوا الفقه الذي 

 )1133(يجعل اليمين على الزوجة في أثاثها.

يقرر القانون أنه في حالة إنكار وجود املتاع املطالب به عند أحد الزوجين تطبيق 

، وفي البينة على من ادعى والبينة على من أنكر"ثبات اليمين "القاعدة العامة في اإل

قضية الحال فإن املدعى عليه أنكر وجود األمتعة املطالب بها، فإن قضاة املوضوع ملا 

قضوا برفض الدعوى في الحال دون تطبيق القاعدة العامة في اإلثبات بتوجه اليمين 

 )1144(للمدعى عليه، وبهذا يكونون قد خالفوا القانون.
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تعد مسألة مكان أداء اليمين هل تؤدى في املسجد أم في املجلس القضائي من بين  

أهم املسائل تعقيدا واألطروحة أمام القضاء، وفي هذا املوضوع ظهر تناقض قرارات 

بتاريخ  والقرار الثاني، 26/22/1984بتاريخ  القرار األول املحكمة العليا، حيث صدر 

يات التي وردت في القرار األول أن اليمين تؤدى في ، ومن ضمن املعط12/26/1997

املسجد وجوبا، لذا يلزم على القضاء تعيين املسجد املعني بأدائها فيه وجوبا، وكذالك 

تحديد الصيغة واألشياء املطلوبة فيها، وفي حالة عدم التحديد فإنه يكون مخالفا 

لعليا فمن ضمن ما ورد في أحكام للقانون، وأما أحكام القرار الثاني الصادر عن املحكمة ا

فإنه متى وجهت اليمين إلى الخصم في النزاع أو ردت عليه فإن الخصم يقوم بحلف 

 )1155اليمين بنفسه في الجلسة.)

عن غرفة  2222/ 23/5وفي خالف أخر أكد قرار صادر عن املحكمة العليا بتاريخ  

بتاريخ  16381لف رقم في م وكذلك في قرار آخر، 245265األحوال الشخصية ملف رقم 

عن كيفية أداء اليمين ومكانها،  73أقر أن سكوت املشرع في نص املادة  12/6/1997

وإجراءاتها يستوجب الرجوع إلى قانون اإلجراءات املدنية، فمن خالل تفحص أحكام 

القرارات الصادرة عن املحكمة العليا يتضح التناقض الواضح الذي وقع فيه قضاة 

، ففي حالة معينة يعتبرون الحكم بأداء اليمين باملسجد طبقا للقانون، املحكمة العليا

 .)1166(وفي حالة أخرى يرون جواز أدائه في الجلسة 

إن التناقض املطروح أمام قضاة املحكمة العليا بشأن مكان أداء اليمين مرده عدم 

اإلجراءات من قانون  193وضوح النصوص القانونية في هذا الشأن، ذلك أن املادة 

من ذات القانون تحيز  191املدنية تنص على وجوب أداء اليمين بالجلسة، أما املادة 

للقاض ي أن يأمر بأداء اليمين وفقا لديانة الحالف، واملشرع لم يوضح املقصود من 

الديانة، رغم أن بعض األحكام في الفقه املالكي ترى ضرورة أداء اليمين في املسجد لذا لو 

من قانون األسرة فال مانع للقاض ي أن يأمر بأداء اليمين في  222املادة  اعتمدنا نص

 )1177(املسجد أو في الجلسة مادامت النصوص املتعلقة بأداء اليمين غير واضحة.
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إن مسألة النكول عن اليمين تعني خسارة الدعوى، بمعنى إذا رفض املوجهة له  

اليمين، والنكول قد يكون دعواه، ويكسب الدعوى من وجع  اليمين أن يحلف يخسر

من  347صريحا كما قد يكون ضمنيا، ويستفاد من سلوك الخصم وفق نص املادة 

وامتنع عن  قانون املدني الجزائري، كما يعتبر نكوال عن اليمين من وجهت إليه اليمين

 (. 1188أدائها دون عذر مقبول)

الب املدعي بإثبات يطالفرع الثالث: البينة كوسيلة إثبات النزاع حول متاع البيت: 

عكس ما هو ظاهر وهذا هو دور البينة، فإذا عجز عن إقامة البينة فتوجه اليمين إلى 

املنكر، وقد تم العمل بهذه القاعدة وفقا ألحكام القضاء الجزائري، حيث قرر القضاء أنه 

ت إنكار وجود املتاع املطالب به عند الزوجين تطبيق القاعدة العامة في اإلثبا في حالة

"، وهذا بموجب القرار الصادر عن املحكمة "اإلثبات على من ادعى واليمين على من أنكر

، 2221عدد خاص باألحوال الشخصية  16/23/1999بتاريخ  216836العليا في ملف رقم 

من قانون األسرة  73وبناء على ذلك فإن قضاة املحكمة العليا استبعدوا تطبيق املادة 

زاع بملكية األمتعة، وفي قضية الحال أنكرت املدعية وجود األمتعة الجزائري ملا يتعلق الن

املطالب بها ومع ذلك قام قاض ي محكمة الدرجة األولى بتوجيه اليمين إليها مخالفا لذلك 

 (1199القاعدة العامة في اإلثبات.)

النكول عن اليمين فيما يتعلق بالنزاع حول متاع البيت وما يعتريها من  إن مسالة 

لدعوى وردت ضمن اجتهادات قضاة املحكمة العليا ضمن القرار الصادر بتاريخ خسارة ل

، ففي القضية أن املطعون ضدها وجها لها القاض ي 81852، في ملف رقم 14/4/1992

ن فيكون قد خالف \اليمين فرفضت تأديتها، لكن القاض ي لم يحكم بخسارة الدعوى 

 (.2200القانون وفق رأي قضاة املحكمة العليا)

تعد  ع الرابع: الكتابة وشهادة الشهود كوسيلة إثبات النزاع حول متاع البيت:الفر 

تأكد من خالله نص املادة  الكتابة من أهم وسائل اإلثبات في القانون األسرة، وهذا ما

 37يحدد الصداق في العقد سواء كان مؤجال أو معجال، وكذلك وفق ما أكدته املادة ، 15
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 عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق حول األموال املشتركةيجوز للزوجين أن يتفقا في 

 .(2211بينهما، هذا ما يؤكد قوة الكتابة الطريق رسمي في اإلثبات)

تعد أيضا شهادة الشهود من أبرز أدلة اإلثبات، هذا وقد استعان املشرع بالبينة 

ين أو ورثتهما في حالة وقوع نزاع بين الزوج 73إلثبات الكثير من الحقوق على رأسها املادة 

في متاع البيت، وفيما يتعلق بالشكلية الشهادة فغالبا يتم اإلدالء بالشهادة بواسطة 

التصريح الشفوي، حيث يصرح الشهود مباشرة للقاض ي كما قد تتم الشهادة بطريق 

الكتابة مثل األوراق االعترافية والرسائل، وهذا وقد أحدثت الوسائل السمعية والبصرية 

كما أن شهادة الشاهد ليس ، ا من الشهادة تتمثل في التسجيالت واألشرطةالحديثة نوع

 .(2222) لها قيمة ما لم تنصب على الواقعة التي اطلع عليها أو سمع عنها

بالرجوع إلى أحكام املطلب الثاني: دور القاض ي في إثبات وجود املتاع من عدمه: 

حال لتسوية النزاع القائم بين  قانون األسرة الجزائري نجد أن املشرع الجزائري لم يضع

الزوجين حول وجود املتاع من عدمه، وأمام هذا النقص يجد القاض ي نفسه مضطرا 

ألعمال السلطة التقديرية، وفي هذا في حالة إنكار أحد الزوجين لوجود املتاع يطبق 

 (.2233القاض ي القواعد العام في اإلثبات)

" من بين أهم القواعد  ن أنكر"البينة على من ادعى واليمن على متعد قاعدة 

العامة في اإلثبات، فإذا تركت الزوجة متاعا في بيت الزوجية، وأنكر الزوج ذلك، فال بد 

للزوجة هنا من تقديم الدليل على وجود املتاع املحدد في العريضة بكل الطرق املحددة 

اض ي له طلبه، قانونا، وإذا قدم أحد الزوجين دليال يحكم له القاض ي بما طلبه يحكم الق

وهنا يتضح دور القاض ي في حماية األسرة من خالل حكمه لصالح أحد الزوجين 

باسترجاع متاعه متى توفر للقاض ي بينة أو دليل على وجود املتاع، وهذا ما تأكد في قضية 

بقولها أنه في حالة إنكار وجود املتاع  6/23/1999املحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

به من أحد الزوجين تطبق القاعدة العامة في اإلثبات، ومتى اتضح في قضية  املطالب

الحال أن املدعى عليه أنكر وجود األمتعة املطالب بها، واملقرر أن قضاة املوضوع رفضوا 



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

118 

الدعوى املطالب بها، دون النظر في إعمال القاعدة العامة في اإلثبات، وبهذا يكونون قد 

 (2244))خالفوا القانون.

إعمال القاض ي للبينة سواء كانت شهادة الشهود أو السندات، أو فواتير  سألةإن م

تثبت وجود املتاع فغن البينة أو القرينة التي يقدمها أحد الزوجين املدعى هي التي 

يستعملها القاض ي ليقض ي حول وجود املتاع املتنازع عليه بين الزوجين فهذا يؤكد 

 ين الزوجين.القاض ي فيما يتعلق باملال املشترك ب

من قانون األسرة، وبما في  73تعددت أحكام االجتهادات القضائية بموجب ما ورد في 

قضية ب.م ومن  19/27/1994، والقرار في هذا امللف بتاريخ 129595ذلك ملف رقم 

املقرر قانون أن الدفع بعدم تأدية اليمين بشأن األثاث ال يعتبر طلبا جديدا، وإنما دفع 

جة من درجات التقاض ي، ومن ثمة فإن القرار املنعقد عندما اعتبر توجيه يطرح في أي در 

اليمين التي أثارها الطاعن طلبا جديد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب 

 (.2255نقض القرار جزئيا فيما يتعلق باألثاث )

ال يعد  الدفع املقدم بعدم تأدية اليمين بشأن األمتعة واألثاث إن مسألة عدم اعتبار

مكرر وفق التعديل الجديد من  57طلبا جديدا، فهذا قد يكون اعتمادا على نص املادة 

قانون األسرة املؤكدة على أحقية أحد الزوجيين برفع دعوى استعجاليه يلزم الطرف 

اآلخر بتسليم أشياء ألغراض شخصية لالستعمال اليومي لغاية الفصل في النزاع حول 

 (.2266األمتعة)

إن املبحث الثاني: أنواع النزاعات التي تنشب بشأن متاع البيت وطرق إثباتها: 

مسألة معالجة أحكام اإلثبات في مسألة النزاع حول املتاع يقض ي األمر ربطه بنوع النزاع 

سواء تعلق األمر بالنزاع حول وجود املتاع أو حول ملكيته، أو وجوده داخل البيت أو 

 خارجه.
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يعد النزاع حول وجود  النزاع حول وجود املتاع وملكيته: طرق إثباتاملطلب األول: 

املتاع من عدمه من أهم النزاعات املطروحة أمام القضاء، وكذلك مسألة ملكية املتاع، 

 ومن هذا املنطلق تعددت وسائل إثبات النزاعيين أمام القضاء وفق ما يلي:

يشترط في املتاع موضوع النزاع  :الفرع األول: طرق إثبات النزاع حول وجود املتاع 

أن يكون موجودا ومشاهدا، سواء كان موجودا بمسكن الزوجية أو غير ذلك من األماكن، 

وبالتالي فإنه ال يمكن إقامة دعوى على متاع غير موجود إذا كان املتاع مثال محل إنكار 

األسرة خاصة من قانون  73فيما يتعلق بوجوده من املدعى عليه بناء على أحكام املادة 

إذا قدم أحد الزوجين قائمة تكون محل إنكار من الطرف األخر فال بد من إقامة الدليل 

  (.2277على القائمة، وإال توجه يمين النفي على املدعى عليه)

إن إنكار أحد الزوجين وخاصة الزوج وجود املتاع تطبق القواعد العامة في اإلثبات، 

جود املتاع، فقضت املحكمة العليا بوجوب تطبيق وهذا في حالة عدم تقديم دليل على و 

، ففي حالة ادعاء الزوجة أنها تركت قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر""

متاع في بيت الزوجية وأنكر الزوج البد من إقامة البينة على وجود املتاع املحدد في 

أو شهادة الشهود، فهنا يلجأ العريضة، وفي حالة عدم تقديم دليل كفواتير شراء املتاع 

 (.2288القاض ي إلى توجيه اليمين على املدعى عليه)

إن مسألة إدعاء أحد الزوجين ملتاع البيت دون بينة منه وإنكار الطرف الثاني لوجود 

املتاع أصال، فهنا من الخطأ توجيه اليمين للمدعية فيما تدعيه، فاملتاع الذي توجه فيه 

والوجود، فإن أنكر وجوده، ولم يثبت فيه املشاهدة وعدم  اليمين يشترط فيه املشاهدة

من قانون األسرة، وعندما يتم  73وجود الدليل في ذلك يجوز تطبيق أحكام املادة 

  االحتكام إلى القواعد العامة في اإلثبات، والقضاء بخالف ذلك يكون مخالفة للقانون.

(2299) 

اءت مؤيدة لوجوب االحتكام إلى ومن القرارات الصادرة عن املحكمة العليا والتي ج

والذي ، 16/23/1999الصادر بتاريخ  216836القواعد العامة لإلثبات نجد القرار رقم 
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جاء فيه أنه من املقرر قانونا أنه في حالة إنكار وجود املتاع املطالب به عن أحد الزوجين 

ومتى  ن أنكر"،البينة على من ادعى واليمين على متطبيق القاعدة العامة في اإلثبات "

تبين في قضية الحال أن املدعى عليه أنكر وجود األمتعة املطالب بها فالقضاة رفضوا 

الدعوى دون تطبيق القاعدة العامة في اإلثبات، وبهذا يكونوا قد خالفوا القانون، وذلك 

الصادر بتاريخ  86297، والقرار رقم 12/26/1997الصادر بتاريخ  163381القرار رقم:

27/12/1992.  (3300) 

ومن القرارات الصادرة عن املحكمة العليا، والتي خالفت قاعدة تطبيق املبادئ 

قانون األسرة  73العامة في اإلثبات وقضت بوجوب توجيه اليمين املنصوص عليها في املادة

للمدعى فيما يدعيه على الرغم من إنكار املدعى عليه وجود املتاع أصال، وهذا ملوجب 

والذي جاء فيه اختالف الزوجين متاع البيت  27/21/1986صادر ال 397775القرار 

فإثبات إذا اختلف الزوجين على متاع البيت، وكان مما يصلح عادة للنساء يقض ى بما 

 (.3311  تطلبه الزوجة بعد تحليفها اليمين، وبهذا يكون قد خالف القانون)

الجزائري على مسألة  أكد املشرع الفرع الثاني: طرق إثبات النزاع حول ملكية املتاع:

من قانون األسرة الجزائري، ومن  73إثبات النزاع حول ملكية املتاع بموجب أحكام املادة 

خالل هذه املادة نجد أن املشرع وضع قاعدة عقالنية للقاض ي في تقدير ملكية أثاث 

ر، البيت، فإذا كان أحد املتنازعين على بينة حكم له القاض ي بحكم بما يشهد له في الظاه

فما يصلح الستعمال الرجل وما يتعلق بمهنته، فإذا طالبته الزوجة به وأنكرت ملكيته 

دون بينة، فإنه يحكم به للرجل مع اليمين، وإن ما يصلح الستعمال املرأة وطلبته الزوجة 

تقديم بينة وأنكر الزوج ملكيتها له يحكم به للزوجة مع اليمين لها، وهذا ما تم التأكيد 

بموجب  17/23/1992ة قرارات للمحكمة العليا بما فيها القرار الصادر بتاريخ: عليه في عد

عن غرفة  39775ملف رقم  27/21/1986وكذا القرار الصادر بتاريخ: ، 81455امللف رقم 

 (.3322األحوال الشخصية)
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من قانون األسرة يتضح أن النزاع بين الزوجين حول  73من خالل أحكام املادة  

 توي أن يكون في حالة قيام النكاح أو في حالة الطالق، وكذلك في حالةملكية املتاع يس

وفاة الزوجين أو أحدهما توفي، ووقع نزاع حول متاع البيت فإن كل زوج متوفى تحل 

 (.3333من قانون األسرة ) 73محله الورثة، وتطبيق نفس أحكام املادة 

حول إثبات متاع  ررة للنزاعأن األحكام القانونية املق أكدت اجتهادات املحكمة العليا 

البيت، قد تطبق بين الزوجيين أو بين الورثة، وهذا وفق اجتهاد قضائي للمحكمة العليا 

، 1992ضمن املجلة القضائية سنة  32131، ملف رقم 1984/ 5/11في القرار املؤرخ في 

فيما  املتعلق بمطالبة الزوجة لبيت زوجها املتوفي العدد الثاني، حيث تقرر أن النزاع

 يتعلق باألشياء التي كانت لها في بيت الزوجية في حياته تعد نزاع فيما يتعلق بمتاع البيت،

فالخالف بين الزوجيين وهما على قيد الحياة، ال يختلف عنه بعد الوفاة، ولكن قضاة 

 (.3344االستئناف في القضية خالفوا املبدأ وقسموا التركة بين الورثة)

فإن كان ألحدهما بينة على ملكيته  ع في حالة وجود الدليل:أوال: إثبات ملكية املتا 

يحكم له بالبينة التي يملكها، ذلك إنه في حالة وجود الدليل على ملكية املتاع كفواتير أو 

شهادة شهود أو محضر إثبات فإن القاض ي يحكم ملن اثبت دعواه بكافة هذه األدلة دون 

 (3355توجه اليمين.)

إن حالة عدم وجود دليل على اع في حالة عدم وجود الدليل: ثانيا: إثبات ملكية املت

ملكية املتاع، فالزوجين كالهما لم يقدم دليال على ملكية املتاع املتنازع عليه، فإن الفقرة 

 من قانون األسرة حدد آليات يمكن للقاض ي االعتماد عليها:  73الثانية من املادة 

: تخضع هذه املسألة للسلطة يمينالحكم للزوجة في املعتاد للنساء مع ال -1

التقديرية للقاض ي فيما يتفق عليه العرف، ويصلح عادة أنه الستعمال النساء ويحكم به 

 للزوجة مع تحليفها يمين.

: يحكم القاض ي لصالح الزوج فيما الحكم للزوج في املعتاد للرجال مع اليمين -1

رى الفقه أن اليمين الواردة في يصلح استعماله للرجال مع توجيه له اليمين، وفي هذا ي



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

122 

من قانون األسرة الجزائري ليست باليمين الحاسمة وال املتممة، وإنما  73أحكام املادة 

يمين قانونية من نوع خاص يوجهها القاض ي إلى من تجب عليه إذا لم يجد دليال في 

 (.3366الدعوى)

وجود دليل وعدم ، حالة التنازع بين ما يستعمل للرجل وما يستعمل للمرأة -8

، وهنا في هذه الحالة وجد رأيين فالرأي األول: وهو ما ذهبت إليه املحكمة على االمتالك

واملؤكد على أنه إثبات البيت املخصص ، 16/21/1289العليا في قراراتها الصادرة بتاريخ 

 لالستعمال الثنائي يعتبر ملك للزوج ما لم تثبت الزوجة بالبينة أنه ملك لها، فهنا الزوج

أحق به مع اليمين، أما الرأي الثاني فهو في حالة ما إذا وقع النزاع حول بعض املتاع، ولم 

يكن ألحد الخصمين بينة، ولم يتمكن القاض ي من التفريق بين ما يصلح الستعمال 

النساء وما يصلح الستعمال الرجال، وهنا التنازع ال يحل إال بتقسيم متاع البيت بينهما 

 (3377مناصفة.)

من قانون األسرة  2الفقرة  73في هذه الحالة بتطبيق أحكام املادة  القاض ي يأخذ 

بأن املشتركات بين الزوجين يتم تقاسمها مع اليمين، وهذا ما أخذت به املحكمة العليا في 

، كما أنه في حالة عدم وجود 189245تحت رقم  21/24/1998قراراتها الصادرة بتاريخ 

د على العرف باعتباره مصدر ثالث للتشريع وفق أحكام بينة، فإن القاض ي له أن يعتم

وهذا يقصد به ما جرى عليه العرف  "املعتاد"لفظ  من قانون األسرة باعتمادها 73املادة 

 (3388))في التحديد ما يصلح للنساء وما يصلح للرجال من متاع البيت.

اسمانه مع اليمين أما إذا كان املتاع املتنازع فيه مشتركا فيما بين الزوج والزوجة فيتق

أي أن القاض ي يوجه اليمين إلى الزوجين معا أو ورثتهم حال الوفاة، ويقسم بعد ذلك 

ورغم وضوح املادة في هذه النقطة بصورة صريحة، إال أنه يوجد ، املشترك بينهما

اجتهاديين متناقضين، أحدهما أقتصر في توجيه اليمين إلى الزوج والثاني اليمين عليهما 

 (3399)  معا.
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في هذا الشأن أن قانون األسرة الجزائري خالف املذهب املالكي بخصوص  يالحظ 

تقسيم املشتركات بين الزوجين، بعد يمينهما في حالة عدم إثباته من طرف أحدهما طبقا 

الفقرة الثانية من قانون األسرة، باعتبار أن املذهب املالكي اعتبر هذا من  73ألحكام املادة 

 (.4400مين)نصيب الزوج مع الي

وفي حالة الخالف  الفرع الثالث: النزاع حول وجود املتاع داخل البيت أو خارجه:

حالة ما إذا كان حول وجود املتاع داخل البيت أو خارجه هنا يتميز بين حاالت التالية 

من األشياء املعتادة للرجال والنساء معا كالفراش واألثاث  املتاع املوجود داخل البيت

ر، فإذا كان في هذه الحالة ألحد الزوجين بينة على ملكية األشياء املخصص للديكو 

املوجودة داخل البيت فإن ملكيتها تثبت له دون يمين، وإذا كان هذا املتاع موجود بالبيت 

 (.4411)  وليس ألحد هما بينة يتقاسمانها مع اليمن

ملعتاد للرجال أما في حالة ما إذا كان املتاع غير موجود في السكن العائلي، وكان من ا

، من قانون األسرة 73والنساء، ففي هذه الحالة املشرع الجزائري يستبعد تطبيق املادة 

البينة على من أدعى واليمين على من وهنا تطبيق القاعدة العامة في اإلثبات املدني "

 (4422)  وهذا ما اعتمده املشرع الجزائري في كثير من األحكام. أنكر"

السكن  أنن الزوجين حول السكن العائلي املشترك ذالك يثور النزاع بي كما قد 

يعد من أهم املشاكل التي تعاني منها األسرة الجزائرية، لذا يجب التعرض ألحكام  العائلي

حول امللكية املشتركة للسكن العائلي، حيث أنه قد تشترك  النزاع فيما بين الزوجين

طالق يقع خالف يدفع إلى قسمة الزوجة مع زوجها في املسكن العائلي، وفي حالة ال

السكن بينهما، وإذا كانت الزوجة حاضنة لها الحق البقاء في البيت إذا كان ملك للزوج، 

فمن باب أولى أن يكون لها حق البقاء ملمارسة الحضانة، أما إذا كانت الزوجة غير 

ي ذلك وتطبيق ف، حاضنة تتم القسمة بين الزوجين طبقا ألحكام قسمة امللكية الشائعة

أحكام الشفعة باعتبار عقار وهذا خاصة إذا كان الزوج دفه لزوجته جزء من داره في 

 (4433)  صداقها أو دفعته الزوجة في الخلع.
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تثير مسالة املطلب الثاني: اإلشكاالت التي تثيرها وسائل اإلثبات بشأن متاع البيت: 

ئم حول متاع البيت جملة من قانون األسرة بشأن إثبات النزاع القا 73اعتماد نص املادة 

 من اإلشكاالت القانونية التي ينبغي الوقوف عليها.

ما يؤخذ ويالحظ من قانون األسرة:  48الفرع األول: املالحظات املقررة حول املادة 

من قانون األسرة أنها جاءت ضمن فصل آثار الطالق، وبالتالي ال يتصور  73أحكام املادة

يتعلق باألمر بالنزاع بين مطلقين، وذلك أن مسألة انحالل  انحالل الزواج بالوفاة، وإنما

الزواج بالوفاة تخضع للقواعد املتعلقة بامليراث، وهذا زيادة على أن املشرع الجزائري لم 

يختر املصطلح الصحيح حيث اعتبر النزاع حول املتاع من آثار الطالق واستعمل مصطلح 

عليها  منتهية، وبالتالي املرأة املطلقة يسقطرغم أن العالقة الزوجية "الزوج" و"الزوجة"

 (4444)).الزوجةمصطلح 

حيث يشرط في املتاع ، من قانون األسرة 73كما يثور إشكال في إعمال أحكام املادة 

فال يمكن أن تنشأ خصومة حول متاع غير موجود أصال، ، محل النزاع أن يكون موجودا

املدعي وجود األثاث، ويقر بها املدعي عليه، أو محل إنكار من الخصم، فهنا إما ان يدعى 

وإما املدعي عليه ينكر هذا األثاث وهنا يكون القاض ي أمام تطبيق القاعدة العامة في 

وهنا يثار التساؤل حول كيفية قاعدة اإلثبات في حالة ما إذا ادعت املطلقة ، اإلثبات

تسلمت املتاع ففي هذه الحالة واملدعي عليه لم ينكر وجوده وإنما ادعى أنها ، وجود املتاع

في حين أن املدعي ، والبينة على من ادعى" "اليمين على من أنكريتم تطبيق قاعدة 

 (4455  يصبح الزوج واملدعى عليها الزوجة.)

من قانون األسرة لم تعرف " متاع  73إن أهم إشكال أيضا يطرح في أحكام املادة 

القضائي في الجزائر ال تزال شحيحة في  البيت تعريفا صحيحا وواضحا، والفقه واالجتهاد

هذا املجال، ومع ذلك تضمن بعض قرارا ت املحكمة العليا تعريف املتاع على أنه األشياء 

املوجودة في منزل الزوجية واملخصصة لالستعمال املشترك داخل املنزل، أما ما ال يدخل 

 (4466ضمن االستعمال املشترك فال يدخل ضمن املتاع)
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مسألة ال يحكمها معيار  د ماهو معتاد للنساء وما هو معتاد للرجالإن مسالة تحدي

محدد متفق عليه، وإنما مسألة موضوعية تخضع للسلطة التقديرية لقاض ي املوضوع 

 (.4477استنادا إلى التقاليد املعروفة)

يواجه هذا النزاع فيما يتعلق بمسألة  الفرع الثاني: اإلشكاالت بشأن إثبات املتاع:

 لة من اإلشكاالت أهمها:اإلثبات جم

: إن أهم ما يعيق اإلثبات على الزوجين هو أوال: مانع الحصول على دليل كتابي

وجود الدليل الكتابي، فقد توجد عدة موانع تمنع الشخص من الحصول على الدليل 

 (.4488)  الكتابي، ومن أهم تلك املوانع نجد مانع القرابة كالبنوة والقرابة وصلة الزوجة

: إن نقص الوازع الديني واعتياد مانع االستحقاق باليمين وأثرها على املتاعثانيا: 

الناس على هضم حقوقي اآلخرين، فاألفراد أصبحوا ال يقيمون وزنا من الناحية الدينية 

لليمين املقدمة أمام القضاء خاصة إذا كان اليمين أمام القضاء، فالقاض ي مطالب 

بسبب عدم اكتراث املتخاصمين بالوازع الديني، ذلك  بتوجيه اليمين والتحري في توجيهها

إن عدم الشعور بخطورة اليمين أدعى إلى هضم الحقوق، ومن هنا بات من الضروري أن 

 (.4499يدرك املتنازعون حقيقة اليمين التي يطالبون بأدائها أمام القضاء)

 لى متاع البيتافترضت قيام النزاع بين الزوجين أو بين ورثتهما ع 73إن أحكام املادة  

دليل كتابي، وبين صاحب الحق في املتاع ومن ينازعه فيه، ومن أجل ذلك جاء  دون وجود

"إذا كان النزاع بين وبهذا جاءت صياغة املادة  نص املادة معتمدا على اإلثبات باليمين،

الزوجيين أو أحدهما وورثته لألخر، أو بين ورثة الزوجيين وليس ألحد املتنازعين 

 .(5500بينة")

 خاتمــــــــــــــــة:

يعد النزاع حول متاع البيت من أهم اآلثار املترتبة على انحالل الرابطة الزوجية  

سواء بالوفاة، ويكون النزاع بين الورثة أو بالطالق، ويكون النزاع هنا بين الزوجين، ذالك 
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غموضا،  أخطر أثر من أثار الطالق وأكثرها الخصام والنزاع حول محتويات البيت، أن

من قانون األسرة والتي باتت تثير جملة من  73خاصة ملا يتعلق األمر بنص املادة 

 املالحظات.

من السكنات تحرر باسم الزوج، وبالتالي ملكيتها تؤول  ما يالحظ أن قرار االستفادة 

وليس ، إلى الزوج وحده، ولذا كان على املشرع جعل املسكن من حق جميع أفراد العائلة

الزوج فقط، حتى يوفر نوع من الحماية لألوالد بعد الطالق، وبالتالي ضرورة من حق 

صياغة نصوص جديدة يحرص تمليكها للزوجين معا، وفي حالة التنازل أو البيع يكون 

 تمليكها للزوجين بصورة مشتركة.

إن الواقع الجزائري يوضح ظاهرة اشتراك الزوجين في متاع البيت ال يجب صياغة  

 ة تتناسب مع طبيعة هذا الواقع.أحكام خاص

من قاض ي  بشأن النزاع حول متاع البيت تتطلب 73إن مسألة تطبيق أحكام املادة 

 للتأكد من أن موضوع النزاع هو ش يء من متاع البيت، املوضوع بذل جهودا كافية

والتمييز بين ما هو للنساء وللرجال عادة، والنظر في موضوع النزاع هل هو متعلق بوجود 

أو النزاع منصب على ترك املتاع في بيت الزوجية أم ال، أو منصب  ملتاع أصلنا من عدمه،ا

 على ملكية املتاع.

إن أهم ما يعيق اإلثبات على الزوجين هو وجود عدة موانع تمنع الشخص من 

 الحصول على الدليل الكتابي

احية الدينية حيث األفراد أصبحوا ال يقيمون وزنا من الن، نقص الوازع الديني يشكل

لليمين املقدمة أمام القضاء، خاصة إذا كان اليمين أمام القضاء، فالقاض ي مطالب 

 بتوجيه اليمين والتحري في توجيهها.

من قانون األسرة بشأن إثبات النزاع القائم حول  73تثير مسالة اعتماد نص املادة 

 متاع البيت جملة من اإلشكاالت القانونية.
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والعمومية الذي انتاب أحكام قانون األسرة بشأن اإلثبات حول متاع إن الغموض 

البيت شكل سببا حقيقا في تناقض االجتهادات القضائية أمام املحكمة العليا بشأن 

 بعض النقاط املتعلقة باإلثبات.
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 جزائري.إثبات متاع البيت في الفقه اإلسالمي والتشريع ال

 شامي أحمد

 .-تيارت  -أستاذ محاضر قسم " أ "، جامعة ابن خلدون 

  امللخص:

من الطبيعي أن املعيشة املشتركة بين الزوجين تستلزم توفير وسائل العيش الالزمة 

من أثاث وأدوات منزلية، كما أن الزوجة غالبا ما تساهم في تكوين متاع البيت عبر الجهاز 

ض اللوازم مما يفرض حين االنفصال أن تأخذ نصيبها من املتاع أو الشوار أو شراء بع

املنزلي، وهنا تبرز سلطة القاض ي في إثبات ما هو للرجال و ما هو للنساء، وما هو مشترك 

 بينهما. 

أما في حالة النزاع بين الزوجين حول املتاع البيت، فهنا يجب على القاض ي  

  ليمين على من أنكر.قاعدة البينة على من ادعى وا اللجوء إلى

Abstract: 

 It is natural that the joint living between the spouses requires the 

provision of the necessary means of living of furniture and household 

appliances, as the wife often contributes to the formation of the 

belongings of the house through the device or the Shuwar or buy some 

supplies, which requires when separation to take its share of household 

belongings, and here arises the authority of the judge In proving what is 

for men and what is for women, and what is common to them. 

 In the case of a dispute between the spouses over the baggage of 

the house, here the judge must resort to evidence on the basis of the 

claim and the right to deny. 

 تمهيد: 

يترتب على عقد الزواج حقوق وواجبات متبادلة ما بين الزوجين فضال عن 

حقوق مشتركة بينهما، ومنها التزام الزوج باإلنفاق على زوجته، ووجوب طاعتها له 

املباشر له هي ومعاشرتها لبعضهما باملعروف...الخ، والنتيجة الطبيعية لعقد الزواج واألثر 
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املساكنة املشتركة بين الزوجين في بيت واحد، ما يترتب على ذلك وضع يد كل واحد منهما 

على أموال اآلخر واستعمالها، ويكون ذلك من باب اإلباحة والتسامح فيما بينهما، أو بناء 

على اإللزام الشرعي والقانوني القاض ي بإلزام الزوج بإعداد املسكن الشرعي بشروطه 

 افة.ك

ويعتبر النزاع حول متاع البيت من اآلثار املهمة النحالل الرابطة الزوجية وقد 

من قانون األسرة بنصها:" إذا وقع النزاع  73عالجه املشرع الجزائري من خالل نص املادة 

بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس ألحدهما بينة، فالقول للزوجة أو ورثتها مع 

األشياء املعتادة للنساء فقط، والقول للزوج أو ورثته مع اليمين بالنسبة اليمين في 

لألشياء املعتادة للرجال فقط. وبالنسبة لألشياء املشتركة في االستعمال فإنها تقسم بينهما 

 مع يمين كل واحد منهما".

 الجهاز وأثاث بيت الزوجية في الفقه اإلسالمي وعليه سنتطرق في هذه الورقة إلى

؛ وفي األخير سنتكلم عن ثانيا ؛ ثم نبين بعد ذلك إثبات متاع البيت في الفقه اإلسالميأوال

 إثبات متاع البيت في التشريع الجزائري. 

 الجهاز وأثاث بيت الزوجية في الفقه اإلسالمي:  -أوال 

وهنا سنتناول تعريف جهاز وأثاث بيت الزوجية في الفقه اإلسالمي، ثم بعد ذلك  

  تأثيث بيت الزوجية في الفقه اإلسالمي.سنتكلم عن 

لقد بحث الفقهاء  تعريف جهاز وأثاث بيت الزوجية في الفقه اإلسالمي: - 1

مواضع مختلفة من هذه املواضع النفقة،  املسلمون الجهاز وأثاث بيت الزوجية في

والصداق، واالختالف في متاع البيت، واملسكن الشرعي، فقد جاء في البحر الرائق:" 

 تتغطى به"
ً
؛ كما 11ويجعل لها ما تنام عليه مثل الفراش ومضربه ومرقعه في الشتاء ولحافا

وار: هو متاع البيت من فراش وغطاء ولباس وغيره". وُعرف 
ّ

قال الدردير:" الجهاز أو الش

أيضا بأنه:" كل ما ينتفع به في بيت الزوجية، مما يشمل الجهاز األساس ي وأدوات املرافق 

 .22وغيرها"
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فعرفه على أنه:" يجب عليه أن يحضر لها  الدكتور عبد الرحمان الجزيري ما أ

الغربال واملنخل، واملاعون الذي تعجن فيه، وكذا يجب عليه أن يحضر لها آلة الطبخ 

 .33ومغرفة ومالعق ونحو ذلك"

بأنه:" ما يعد به بيت الزوجية من أثاث  محمد مصطفى شلبيأما الدكتور 

اف الزوجة إلى زوجها؛ فالجهاز يشمل الفرش والبسط واألدوات وأدوات منزلية عند زف

املنزلية كالتلفاز والثالجة وغيرها من األدوات التي يحتاجها الزوجان للمعيشة املشتركة 

 . 44بينهما"

يتضح مما سبق أن كلمة املتاع أعم من كلمة األثاث وكلمة األثاث أعم وأشمل 

 من كلمة الجهاز.

ل ما يتمتع وينتفع به فيشمل جميع نعم هللا وسبحانه ك فاملقصود باملتاع: 

وتعالى التي ال تعد وال تحص ى، ومنها التمتع بالحيوانات واألموال وأثاث وأدوات البيت 

 وغيرها.

فيقصد بها اسم جمع لألدوات واألواني التي تستخدم في الدار  أما األثاث: 

 كالفرش والبسط والثالجة والتلفاز وغيرها.

فيقصد به ما يتجهز به الشخص ملناسبة معينة كجهاز امليت أي ما  از:أما الجه 

يحتاج إليه من مستلزمات للدفن، وجهاز املسافر أي ما يحتاج إليه في الطريق من واسطة 

نقل وأمتعة وطعام. أما جهاز العروس: أي ما تحتاج إليه في وجهتها من مالبس وحلي 

 ومصوغات وأدوات زينة بمناسبة زفافها.

أما في العرف املغربي فالجهاز يسمى الشوار وهو:" ما تأتي به الزوجة عادة ليلة  

من أفرشة وأغطية وأوان إلى البيت ليكون جزءا من متاع  -أو قبله أو بعده  -زفافها 

 .55البيت"
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من هنا يتضح لنا أن هناك فرق بين جهاز العروس وجهاز بيت الزوجية، فجهاز 

ألدوات التي تعد بمناسبة الزواج الستقبال الحياة الزوجية وما بيت الزوجية: هو األثاث وا

 تتطلبه من مستلزمات.

واملقصود بمتاع البيت كل ما يوجد داخل بيت الزوجية مما ينتفع به عادة،  

ويسهل عملية التساكن الشرعي الواجب بين الزوجين، ومن ذلك مثال؛ أدوات املطبخ 

 لتجميل...الخ. والفراش واألغطية واملالبس وأدوات ا

والظاهر أن العادات واألعراف تميز ما يدخل في الجهاز وما يدخل في متاع البيت،  

وهي عادات وأعراف يجب على القاض ي أن ينتبه إليها للفصل في النزاعات التي تطرح أمامه 

 بهذا الخصوص، إذ القاعدة أن املعروف عرفا كاملشروط شرطا.

اختلفت آراء الفقهاء املسلمون فيمن ه اإلسالمي: تأثيث بيت الزوجية في الفق - 1

 يقع على عاتقه تأثيث وإعداد بيت الزوجية بين الزوجين إلى رأيين:

يرى جمهور الفقهاء الحنفية و  تأثيث بيت الزوجية واجب على الزوج: -الرأي األول 

اجب الشافعية والحنابلة وابن حزم الظاهري أن تأثيث وإعداد بيت الزوجية وتجهيزه و 

على الزوج؛ واستدلوا على ذلك أن الزوج ملزم بالنفقة بكل أنواعها من ملبس ومطعم 

، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإنه ال يوجد دليل من الكتاب والسنة يوجب 66ومسكن

 .77تجهيز بيت الزوجية على الزوجة، وال يثبت حق من حقوق الزواج من غير دليل

الزوج ملزم بإعداد وتأثيث بيت  حيث استدل أصحاب هذا الرأي على أن

الزوجية لكونها من النفقة الواجبة، فقد ثبت هذا اإللزام بالكتاب والسنة واإلجماع 

 والقياس.

.. وعلى املولود له رزقهن وكسوتهن باملعروف ال تكلف .قوله تعالى: ) من الكتاب: -أ 

ن وجدكم وال ، وقوله أيضا: ) أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِّّ 88..(.نفس إال وسعها

وهّن لتضّيقوا عليهن.. ( ضارُّ
ُ
، فاآلية الكريمة أوجبت على األزواج إسكان املطلقات من 99ت
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حيث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم، فإذا وجب إسكان املطلقة فإسكان الزوجة أولى 

 بالوجوب.

ما روي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال في حجة الوداع:"  من السنة: -ب 

هللا في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة هللا واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ولكم  فاتقوا

 تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن 
ّ
عليهن أال يوطئن فرشكم أحدا

 .1100عليكم رزقهن وكسوتهن باملعروف"

فقد أجمع علماء األمة في كل العصور على وجوب نفقة الزوجة  من اإلجماع: -ج 

على زوجها، وال نفقة للزوج على زوجته مهما كانت األحوال، وخالف في ذلك ابن حزم 

 .1111الظاهري فعندهم تجب النفقة للزوج املعسر على زوجته الغنية باعتبارها وارثه

هو يمنعها من االكتساب وذلك ألن الزوجة محبوسة لحق زوجها ف من القياس: -د 

 . 1122فال بد من أن ينفق عليها، ألن من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه

يرى املالكية أن تأثيث بيت تأثيث بيت الزوجية واجب على الزوجة:  -الرأي الثاني: 

الزوجية واجب على الزوجة بمقدار ما تقضيه من املهر، فالزوجة ملزمة بتجهيز بيت 

وجية بجهاز يناسب مثلها ملثل زوجها؛ فقد جاء في مختصر الخليل:" ولزمها التجهيز على الز 

، أي أن الزوجة يلزمها التجهيز على العادة في جهاز مثلها بما قبضته 1133العادة بما قبضته"

من مهرها، إن سبق القبض قبل البناء، ولو كان العرف شراء خادم أو منزل لزمها 

يب: وبذلك مضت السنة، وقد جهز النبي صلى هللا عليه وسلم ، و قال ابن حب1144ذلك

ميل وقربة ووسادة أدم حشوها ليف اإلذخر
َ
، فإن كان الّصَداق ال يكفي 1155فاطمة في خ

لذلك أو كانت الزوجة غير حديثة عهد بالبناء، بأن مضت مّدة طويلة على زواجها، بأن 

ورتها أي متاع البيت، غير صالح، فعلى الزو 
َ

ج أن يوفر لها الضروري منه، الذي صارت ش

 .1166ال يستغنى عنه كالفراش والغطاء والسرير

فذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن املهر يدفع للزوجة كمقابل ألعدادها وتأثيثها 

بيت الزوجية حسبما يجري به العرف، ولذا يختلف مقداره من زوجة إلى أخرى بقدر ما 
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وا بأنه ال يجوز للزوجة أن تنفق من مهرها يطلب الزوج عادة من جهاز، ومن هنا قرر 

 عليها إال إذا كانت محتاجة للنفقة فإنها تنفق منه 
ً
شيئا على نفسها و ال تقض ي به دينا

، ومن هنا يحق للزوج االنتفاع باألثاث واألدوات التي 1177وتكتس ي الش يء القليل باملعروف

إذا منعته الزوجة من تجلبها الزوجة لتجهيز بيت الزوجية، فيجوز له استعماله و 

استعمال هذا الحق فله مقاضاتها ويقض ي له بذلك، و ليس للزوجة بيع جهازها إال بعد 

مض ي أربع سنين فإذا هلك الجهاز فإن الزوج ال يلزم ببدله، إال الغطاء والفرش ألن الزوج 

ملزم باإلنفاق على زوجته وأوالده، فإذا جدد شيئا من جهازها وطلقها ال يقض ى لها 

بأخذه، أما إذا لم تقبضه وجهزت بيت الزوجية من مالها الخاص، فللزوج االنتفاع به 

حتى يبلى ولكن ليس له منعها من بيعه وإن كان له الحجر عليها في التبرع بما زاد على 

 . 1188 1/3الثلث 

واستدل أصحاب هذا الرأي بمجموعة من األدلة منها كما يلي: قوله تعالى: )  

على النساء بما فضل هللا بعضهم على بعض وما بما أنفقوا من الرجال قوامون 

 .1199..(.أموالهم

قوله صلى هللا عليه وسلم:" تنكح املرأة ألربع، لحسبها ومالها وجمالها  ومن السنة

. فما يستدل من هذا الحديث أن الزواج من 2200ودينها فأظفر بذات الدين تربت يداك "

ملزمة بتجهيز وتأثيث بيت الزوجية في حدود ما تقبض من  املرأة الغنية فيه إشارة إلى أنها

 مهرها املعجل. 

جرى في جميع العصور واألمصار على أن الزوجة هي التي  العرف واستدلوا بأن

تعد بيت الزوجية وتجهزه بما يحتاج إليه، وأن الزوج يقوم بدفع الصداق لهذا 

 . 2211الغرض

: بعد استعراضنا لرأي كل من الفريقين نرى أن لكل فريق حجته وأدلته، وما الترجيح

يتضح لنا أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بأن إعداد بيت الزوجية وتجهيزه واجب على 

الزوج باعتبار أن الزوج ملزم بالنفقة بكل مشتمالتها ومن ضمنها السكنى ولوازمها، إال أنه 
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بيرا في هذه املسألة؛ فلكل بلد عرفه فإذا كان العرف يلزم يمكن للعرف أن يؤثر أثرا ك

الزوجة بإعداد وتأثيث بيت الزوجية أو جرى االتفاق على ذلك، فليس هنالك مانع شرعي 

 كاملشروط 
ً
من تطبيق هذا العرف، وذلك تطبيقا للقاعدة العرفية:" املعروف عرفا

"
ً
الجزائر بإلزام الزوج بإعداد  ، خاصة وأن هذا الرأي يتفق والعرف الجاري في2222شرطا

  بيت الزوجية وتجهيزه.

 إثبات متاع البيت في الفقه اإلسالمي: -ثانيا 

قد يقع خالف بين الزوجين سواء في حالة االجتماع، أو االفتراق، بشأن تملك   

ش يء من متاع البيت وكان الش يء مما يتملكه الرجال غالبا، أو النساء غالبا وشهد العرف 

اذا يكون للنساء من هذا املتاع. وماذا يكون للرجال؟ ففي هذه املسألة رأيان بذلك، فم

 مشهوران للفقهاء.

إذا اختلف الزوجان في متاع موضوع في البيت الذي كنا يسكنان فيه  الرأي األول:

حال قيام الزوجية، أو بعدما وقعت الفرقة بفعل من الزوج أو من الزوجة، وال بينة لهما، 

ان، فإن حلفا جميعا، فاملتاع بينهما نصفان، وهذا ما أخذ به الشافعي وابن فإنهما يحلف

حزم وسفيان الثوري. وفي هذا يقول الشافعي:" إذا إختلف الرجل واملرأة في متاع البيت 

الذي هما فيه ساكنان، وقد افترقا أو لم يفترقا أو ماتا أو مات أحدهما، فاختلف ورثتهما 

، فذلك كله سواء. واملتاع إذا كانا ساكني البيت في أيديهما معا، أو ورثة أحدهما بعد موته

فالظاهر أنه في أيديهما كما تكون الدار في أيديهما أو في يد رجلين، فيحلف كل واحد منهما 

لصاحبه على دعواه، فإن حلفا جميعا فاملتاع بينهما نصفان، ألن الرجل قد يملك متاع 

ك، واملرأة قد تملك متاع الرجال بالشراء وامليراث وغير النساء بالشراء وامليراث وغير ذل

ذلك، فلما كان هذا ممكنا وكان املتاع في أيديهما، لم يجز أن يحكم فيه إال بهذا، لكينونة 

 . 2233الش يء في أيديهما"
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وحجة هذا القول: أن الرجل قد يملك متاع النساء بالشراء وامليراث، وغير ذلك، 

تاع الرجال بالشراء وامليراث وغير ذلك؛ وال ينكر ملك املرأة كما أن املرأة قد تملك م

 للسالح، وال ملك الرجل للحلي.

كما علل الشافعي قوله:" فالقياس الذي ال يعذر أحد عندي بالغفلة عنه، أن 

، فيحلف كل منهما لصاحبه على دعواه، فإن حلفا جميعا فهو 
َ
هذا املتاع في أيديهما معا

 .2244في يدهما، فجعل بينهما، كما لو تدعيا البيت التي يسكنان فيها"بينهما نصفين. وألنه 

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فاختصما، فما يصلح للرجال  الرأي الثاني:

كالسالح والعمامة والقلنسوة والقميص والقباء والسراويل والفرس ونحوه، فهو للرجل، 

وما يصح للنساء عادة كالدرع، والخمار، واملغازل، والحلي، والحرير، والصندوق وما أشبه 

. فقد نقل الجصاص 2255ة واملالكية و الحنابلةذلك، فهو للزوجة، وهذا ما أخذ به الحنفي

عن أبي حنيفة ومحمد قولهما في متاع البت، إذا اختلف فيه الرجل، واملرأة، أن يكون 

للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجل، واملرأة فهو للرجل، فحكموا 

 . 2266فيه بظاهر هيئة املتاع

الزوجان في متاع البيت حال الزوجية أو بعد الفرقة وقال ابن قدامة:" وإذا تنازع 

أو تنازع ورثتها بعد موتهما أو أحدهما وورثه اآلخر وال بينة لهما، حكم بما يصلح للرجال 

من ثيابهم و عمائمهم وسالحهم ونحو ذلك للرجل، وما يصلح للنساء من ثيابهن ومقانعهن 

 جمهور بما يلي:، واستدل ال2277وحليهن ومغازلهن ونحو ذلك للمرأة"

عن علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:"  -1

 . 2288متاع النساء للنساء، ومتاع الرجال للرجال"

قالوا إن الظاهر شاهد بهذا الحكم، واالستعمال بمثابة اليد الحسية، فيحكم لكل  -1

 منهما بما جرت العادة باستعماله إياه.

هذا الرأي، فقال:" جعل النبي صلى هللا عليه وسلم اليمين  بن تيميةاواختار  

على املدعي عليه إذا لم يكن مع املدعي حجة ترجح جانبه، ولهذا قال جمهور الفقهاء في 
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الزوجين إذا تنازعا في متاع البيت، فإنه يحكم لكل منهما بما جرت العادة باستعماله إياه، 

للرجل بمتاع الرجال، وإن كانت اليد الحسية منهما ثابتة فيحكم للمرأة بمتاع النساء، و 

 .2299على هذا؛ ألنه يعلم بالعادة أن كال منهما يتصرف في متاع جنسه"

بعد عرض ما تقدم من أقوال الفقهاء في اختالف الزوجين في ملكية متاع  الترجيح:

اختصاص كل البيت، فإننا نرى بأن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الراجح، وذلك في 

من الزوجين بما يصلح له من متاع البيت، فالقول قول من يدل الحال على صدقه، وال 

عبرة باليد الحسية، ألنهما مشتركان في الحيازة، فيصير وجودها كعدمها، فأدوات الزينة 

والخياطة للزوجة بال شك، ومالبس الرجال للزوج بال شك، وأدوات عمله وكتب دراسته، 

 له الظاهر. فكل ذلك يشهد

وأما ما كان من أثاث فإنه يرجع فيه إلى العرف؛ فإن كانت الزوجة اشترته من 

مهرها، فهو ملك لها، والعرف في الجزائر مثال أن يبذل املهر، فتشتري به الزوجة أكثر أثاث 

البيت، وقد تزيد على ما بذله، مما يدفعه لها أبوها، فهذا ملكها الخاص؛ وغي هذا يقول 

" أن رجال ادعى متاع البيت، فجاء أربع نسوة، فشهدن فقلن، دفعت  ن سيرينمحمد اب

 .3300إليه الصداق فجهزها به، فقض ى شريح عليه باملتاع"

والحكم هنا أن الزوجة إن دفعت الصداق إلى زوجها، فجهزها به، فإنه يقض ي 

وليس حقا عليه باملتاع إن تنازعا فيه، فقد ثبت حقها بالشهادة، إذ أن الصداق حقها، 

للزوج وال غير الزوج، فكان لها ما اشتري باملهر من متاع. وسماحها للزوج باستعماله ال 

 .3311يعني هبته أو التنازل عنه

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن البينة مقدمة على غيرها، فإذا ادعى الزوج أو الزوجة 

ه به، فإذا ادعى شيئا ولو كان مما يختص الطرف اآلخر، وأقام على ذلك البينة، حكم ل

الزوج أن حلي زوجته من غير صداقها ملكا له، وأقام على ذلك البينة، قض ى له بها، وهذا 

قول الجمهور، فقد جاء في املدونة" أرأيت ما كان في البيت من متاع الرجال أقامت املرأة 
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ه، قض ى . فمن أقام بينة فيما يعرف لآلخر أنه ل3322البينة أنها اشترته، قال: مالك هو لها"

 به.

فالبينة مقدمة على شهادة الظاهر، لذا وجب املصير إليها، فما هو من خصائص 

الرجال، وجب القضاء به لهم، أخذا بالظاهر وشهادة األصل، فإذا قامت بينة أنه ملك 

 للزوجة، وجب الحكم لها به.

اء سبق القول بأن جمهور الفقهأما إذا تنازع الزوجين في األشياء املشتركة فقد  

رأوا بأن الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت، فإن كان ألحدهما بينة على تملك ش يء ما 

حكم له به، سواء مما يتملكه الرجال في الغالب، أو مما تتملكه النساء، أو كان مما يجوز 

 للرجال والنساء تملكه.

و الظاهر من خالل أقوال الفقهاء في هذه املسألة مبنية على أساس العرف  

العادة، فقال الحطاب:" فما جرت العادة أنه للنساء حكم به للمرأة وما جرت به العادة 

 .3333أنه لرجال حكم به للزوج"

أما بالنسبة لألشياء املشتركة، أي أن حظ الرجل واملرأة فيها سواء، كالفرش و 

لزوج أو األدوات املنزلية واألواني، فقد اختلف الفقهاء فيمن األحق بها عند البينة، هل ا

 الزوجة، أم هي بينهما مناصفة.

، وزفر والذي وهو 3344يرى الشافعية والحنابلة وهو قول عند املالكية الرأي األول:

مروي عن عبد هللا بن مسعود، إلى أن املتاع املشترك الذي يصلح لالستعمال املشترك بين 

. 3355د غياب البينةالرجل املرأة والرجل، يقسم بينهما نصفين بعد أداء اليمين، وهذا عن

" وإن لم يكن ألحد الزوجين بينة، فما اختص أحدهما  اإلمام النوويوفي هذا يقول 

باليد عليه حسا أو حكما بأن كان في ملكه، فالقول قوله فيه بيمينه، وما كان في يدهما 

. كما 3366حسا أو في البيت الذي يسكنانه فلكل واحد تحليف اآلخر، فإن حلفا جعل بينهما

الشافعي:" وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت يسكنانه قبل أن يتفرقا، أو بعدما قال 

تفرقا، كان البيت للمرأة أو الرجل، أو بعدما يموتان، واختلفت في ذلك ورثتهما بعد 
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موتهما، أو ورثة امليت منهما والباقي كان الزوج أو الزوجة فسواء ذلك كله. فمن أقام 

فهو له. ومن لم يقم بينة، فالقياس الذي ال يعذر أحد عندي البينة على ش يء من ذلك، 

، فهو بينهما نصفين، فجعل بينهما، كما لو 
ً
بالغفلة عنه، أن هذا املتاع في أيديهما معا

 .3377تداعيا الدار التي يسكنان فيها"

أي أن الزوجين تساويا في ثبوت يدهما على الش يء املدعى، مع عدم البينة من 

 م أحدهما على صاحبه.كليهما، فلم يقد

: أما بالنسبة للحنفية واملالكية، فإن األشياء ذات االستعمال املشترك، الرأي الثاني

والتي يمكن أن تكون من نصيب الرجل كما يمكن أن تكون للمرأة، يحكم بها للرجل، ألن 

األصل أن كل ما في البيت له، فهو صاحب اليد، والزوجة مدعية خالف األصل، فيقض ي 

 كل ما في البيت من أشياء مشتركة، ملك للزوج مع اليمين.  بأن

وعلل الحنفية رأيهم، بأن املرأة وما في يدها في يد الزوج، والقول لصاحب اليد 

في الدعاوى، بخالف ما يختص باملرأة، ألن ظاهره يقابله ظاهر آخر من جهتها، والشاهد 

في هذا يقول أبو يوسف " إلى أن . و3388العرفي، فيتعرضان، فترجح باالستعمال من جهتها

الزوجة تستحق من املتاع املشترك، قدر جهازها أو صداقها، ال تتجاوزه، والباقي يكون 

. كما يقول اإلمام مالك " ما كان يعرف أنه يكون للرجال والنساء، فهو 3399للزوج مع يمينه"

 . 4400للرجل، مع يمينه، ألن البيت بيت الرجل، ويده أقوى من يد املرأة

بعد عرض آراء الفقهاء يتضح لنا بأن الرأي الراجح هو الرأي األول  الترجيح:

)الشافعية والحنابلة وهو قول عند املالكية( الذي يري بأن األمتعة املشتركة التي يصلح 

لكال الزوجين، أن تقسم بينهما بتساوي بعد أداء اليمين؛ وهو ما أخذ به  استعمالها

 من قانون األسرة.  73ام املادة املشرع الجزائري طبقا ألحك

 إثبات متاع البيت في التشريع الجزائري:  -ثالثا 

لم يتكلم املشرع الجزائري على الجهاز ولم يتطرق على أحكامه، غير أن الظاهر 

من قانون األسرة نجد أنها ال توجب على الزوجة متاعا وال  14من خالل قراءة املادة 
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للزوجة تتصرف فيه كما تشاء وفق مصلحتها، وبالتالي ال جهاز، بل تقرر أن الصداق حق 

 يجوز ألي كان أن يرغمها في تجهيز البيت وتأثيثه من مالها التي قبضته كمهر لها.

فالواقع أن املرأة قد تسهم مع زوجها في شراء أثاث ومتاع البيت، خاصة إذا 

بحاجيات البيت كانت تعمل خارج البيت، فغالبا ما يكون له دور فعال في النهوض 

املختلفة ومستلزماته، وال أحد يستطيع إنكار مساهمة الزوجة في ملكية كثير من أغراض 

 .4411البيت ومتاعه

وفيما يتعلق بملكية الزوجين ألثاث البيت الزوجية والتي تعد من أهم العوامل 

قة املؤدية إلى حدوث املشاكل والنفور والقطيعـة بين الزوجين، ومن ثم الطالق والفر 

 بينهما وأخيرا اللجـوء إلى القاض ي

وللفصل بينهما حول ملكية أثاث بيت الزوجية، فإن املشرع الجزائري عالج هذه  

من قانون األسرة، والتي تطرح مجموعة من اإلشكاالت على  73املسألة بنص املادة 

ع النزاع القاض ي عند تطبيقها وفيها مجال واسع إلعمال سلطته التقديرية، بقولها " إذا وق

بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس ألحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع 

اليمين في املعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في املعتاد للرجال. واملشتركات 

 بينهما يتقسمانها مع اليمين".

قد وضع قاعدة  من خالل نص هذه املادة يتضح لنا أن املشرع الجزائري 

عقالنية يعتمد عليها القاض ي في النزاعات القائمة بين الزوجين حول متاع البيت، وحتى 

 يفصل القاض ي في ذلك، ينبغي مراعاة النقاط التالية: 

ففي حالة رفع الدعوى أمام القاض ي، فيجب التأكد  التأكد من وجود األمتعة: -1

يت الزوجية أو في مكان آخر؛ فإذا كانت من وجود األمتعة ومشاهدتها سواء كانت في ب

األمتعة محّل إنكار من الطرف اآلخر تطبق القاعدة الفقهية:" البينة على املدعي واليمين 

، فإذا أنكر الطرف اآلخر وجود األمتعة أصال فإنه يؤدي اليمين، وتسمى 4422على من أنكر"

وقد يعترف املدعى عليه أن  يمين النفي، وحتى يستفيد املدعي عليه أن يثبت ذلك بالبينة،
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املدعي قد تسلم تلك األمتعة املذكورة، ففي هذه الحالة يصبح هو املطالب بإقامة الدليل 

/ 23/ 16على صحة كالمه؛ وهو ما قضت به املحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

عند أحد بقولها:" من املقرر قانونا أنه في حالة إنكار وجود املتاع املطالب به  1999

  الزوجين تطبق القاعدة العامة في اإلثبات " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر".

أن املدعي عليه أنكر وجود األمتعة املطالب بها،  -في قضية الحال -ومتى تبين 

فإن قضاة املوضوع ملا قضوا برفض الدعوى في الحال دون تطبيق القاعد العامة في 

مين للمدعي عليه خالفوا القانون وعرضوا قرارهم النعدام األساس اإلثبات بتوجيه الي

 .4433القانوني، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه"

ك األمتعة، ال يثير  حالة وجود البينة أو الدليل: -1
ّ
إن وجود الدليل أو البينة على تمل

ن األشياء، فإنه يقض ي له أّي إشكال، فإذا قّدم أحد الزوجين الدليل على تملك شيئا م

كه الرجل إذا أقام 
ّ
بذلك، فال بد من معرفة أن الش يء الخاص باملرأة ال مانع من أن يتمل

على ذلك البينة، ولو كان من لوازمها، فإن جاء بالبينة على أّن ذلك له انتهى النزاع 

  لصالحه.

لرغم من أّن فقد يشتري الرجل للمرأة طاقما ذهبيا بقيمة نقدية مرتفعة، فعلى ا

الحلي من لوازم املرأة ومما تختص به عن الرجل، فما دام أنه قدم الدليل على ملكه، فله 

 الحّق في استرداده.

ك ش يء، يختص به الرجال وهو 
ّ
أما بالنسبة للمرأة، فإذا أقامت البّينة على تمل

ا أخذت به من لوازمهم، فلها الحق في أخذه ما دام أنها أقامت الدليل على ذلك؛ وهذا م

أنه:" من املعروف فقها حول  1986/ 25/ 25املحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

اختالف الزوجين في متاع البيت أن ما يخص النساء للنساء، ومن ثم فاليمين في هذه 

الحالة قررها الشارع وجعلها على من يسانده العرف، والزوجة أثبتت بفاتورة أنها اشترت 

ن وأن الزوج أعترف بأن الخزانة ذات ثالثة أبواب هي للزوجة، وكانت اليمين جهاز تلفزيو 

 .4444عليها لكون موضوع النزاع خاص بالنساء مما يستوجب رد هذا الوجه"
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وعند غياب البينة أو الدليل من كل طرف فإّن اليمين هي الفاصلة في مثل هذا 

ساء ومتعلق بهّن، فإنه من حق  من قانون األسرة، فما هو معتاد 73النزاع طبقا للمادة 
ّ
للن

النساء مع اليمين، واليمين التي تقدمها املرأة هي يمين تكميلية، فاألمتعة الخاصة بالنساء 

 وحجة لها. وما معتاد للرجال ومتعلق بهم. فهو ملك للرجال مع اليمين.
َ
 تعتبر شاهدا عرفيا

، وهو ما يتفق ومذهب أما األمتعة املشتركة بينهما فإنهما يقتسمانه مع اليمين

/ 24/ 21الشافعية والحنابلة؛ وهو ما قضت به املحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

بقولها:" من املقرر قانونا أن املشتركات بين الزوجين في األمتعة يقتسمانها مع  1998

 اليمين.

ى أن القرار املنتقد ملا أيد الحكم القاض ي عل -في قضية الحال -ومتى تبين

الطاعنة بأداء اليمين بشأن األمتعة باستثناء جهاز التلفزة واملقياس الذهبي والراديو ألنها 

 73لم تقدم بشأنها أي دليل رغم أنها تعتبر من األمتعة املشتركة قد خالف أحكام املادة 

"
َ
. 4455في فقرتها الثانية من قانون األسرة ومما يستوجب نقض القرار املطعون فيه جزئيا

حين قضت:" يتقاسم  2222/ 23/ 13ا أكدته املحكمة العليا في قرار آخر لها بتاريخ وهو م

 . 4466الزوجان، في حالة النزاع، األثاث املشترك بينهما مع توجيه اليمين"

وفي ضوء ذلك فقد قررت املحكمة العليا مبادئ هامة في اإلثبات، كاعتبارها 

ناف بعد نكوله عن تأديتها أمام توجيه اليمين للمطعون ضده من طرف قاض ي االستئ

، وأن الدفع املتعلق بعدم تأدية اليمين ال يعد 4477قاض ي درجة أولى خطأ تطبيق القانون 

، بل هو دفع يثار في أي درجة من درجات التقاض ي
َ
، كما يجب على قضاة 4488طلبا جديدا

ل في املوضوع أن يردوا على طلب اليمين املعروض من طرف واملقبول من الطرف املقاب

بقولها:" من  1985/ 12/ 32النزاع، وذلك من خالل القرار املحكمة العليا الصادر بتاريخ 

املقرر قانونا أنه يجب على قضاة املوضوع أن يردوا على طلب اليمين، املعروض من طرف 

 .4499واملقبول من الطرف املقابل في النزاع"

 فهناك رأيان: الزوجين تحديد قيمة األشياء املتنازع عليها بينأما فيما يخص 
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يرى أن للقاض ي سلطة في تحديد ذلك وال يجوز له أن يحول سلطته إلى  الرأي األول:

/ 11أي شخص آخر، وهذا ما ذهبت إليه املحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

بقولها:" من املقرر قانونا أنه إذا اختلف الزوجان حول قيمة األمتعة،  24/1988

في تحديد ذلك، و ال يجوز له تحويل سلطته إلى شخص آخر، ومن ثم  فللقاض ي سلطة

 فإن القضاء بما يخالف هذا املبدأ يعد مخالفا للقانون.

أن املجلس القضائي ملا ترك األمر بيد  -في قضية الحال-وملا كان من الثابت 

ا املنفذ لتحديد قيمة مبلغ األمتعة يكون قد تخلى عن عمل يخصه وحده، وبقضائه كم

 فعل خالف القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه جزئيا فيما يخص 

  .5500األمتعة"

أما االتجاه الثاني يرى بأن هذه املسألة تعود ألهل الخبرة والفنيين، وهو  الرأي الثاني:

والذي جاء فيه :"  1999/ 25/ 18ما أخذت به املحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

تقييم مبالغ املتاع مسألة فنية ترجع إلى أهل الخبرة من الصناع والتجار وليس إلى 

 القضاة.

إن القرار املنتقد مشوب بانعدام األساس القانوني ملا أيد الحكم املستأنف  

القاض ي بدفع مبالغ مالية مقابل متاع املطعون ضدها، ألن تقدير املتاع مسألة فنية 

ناع وتجار خاصة عندما تكون املبالغ املطلوبة مرتفعة وليس يتوالها أهل الخبرة من ص

 .5511القضاة؛ مما يستوجب نقض القرار املطعون فيه"

بعد استعراض آراء املحكمة العليا في هذه املسألة، يتضح لي أن الراجح منها  الترجيح:

ة هو الرأي الثاني، وذلك ألن تحديد قيمة املتاع خاصة عندما تكون املبالغ املطلوب

مرتفعة، مهمة ال بد من اللجوء إلى أهل الخبرة ) كالصناع والتجار(، وال تكفي السلطة 

 التقديرية للقاض ي وحدها لتقييمها.
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من هنا فإن القضاء الجزائري يجيز للقاض ي االستعانة بأهل الخبرة في حالة نزاع  

 الزوجين حول متاع البيت، خاصة إذا كان قيمة املتاع مرتفعة.

للفقه املغربي فقد اعتمد في مسألة النزاع حول متاع البيت على  سبةأما بالن 

. فقد اعتمد الفقه املغربي إعمال القرينةوإعمال البينة قاعدتين أساسيتين؛ تتمثل في 

هنا، وذلك باللجوء إلى القاعدة الفقهية " البينة على من ادعى واليمين  إعمال البينةعلى 

ن يدعي من الزوجين ملكية ش يء ما داخل بيت الزوجية، على من أنكر"، أي أنه على كل م

فعليه أن يثبت ملكية هذا الش يء بكافة وسائل إلثبات الشرعية، كالكتابة وشهادة 

 الشهود وإقرار الطرف اآلخر والنكول عن اليمين.

فقد تثبت الزوجة ملكية أثاث املنزل ولكنها قد ال تستطيع إثبات أن الزوج قد 

ال يحكم لها بش يء، وفي هذا الشأن صدر قرار عن املجلس األعلى  استحوذ عليه، حيث

"... إن املحكمة املصدرة للقرار املطعون فيه ملا عللت قرارها فيما  2227/ 12/ 26بتاريخ 

يخص أثاث املنزل بأن الطرفين معا يزعم كل واحد منهما تملكه بمفرده لها وأنه ال يوجد 

ال في منزل الزوجية ومن استحوذ عليه من الطرفين في امللف ما يفيد تواجد األثاث أص

 .5522خاصة أنه وبعد عودة املطلقة إلى بيت الزوجية كان خاليا إال بعض األثاث.."

فقد وضع الفقهاء قرينة مفادها أن ما للرجال  إعمال القرينةأما بخصوص 

ان الزوج عادة يأخذه الزوج، كاألدوات حرفته أو أدوات الحالقة والكتب املدرسية إن ك

رجل علم، وأن ما للنساء عادة تأخذه الزوجة، و ذلك كمالبس النساء أو أدوات الزينة 

 كالحلي أو غيره، مع اإلقرار بأن املسألة نسبية تختلف زمانا ومكانا.

أما إذا كانت هناك أشياء يشترك فيها الرجال والنساء عادة في تملكها وفي 

واقع العملي الرجال وحدهم أو النساء وحدهن، استعمالها، بحيث ال يستأثر بها في ال

  فإنهما يحلفان معا و يتقسمانها.
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أما فيما يخص املشرع املغربي فتناول مسألة النزاع حول متاع البيت من خالل 

من مدونة األسرة املغربية بقولها:" كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار  34أحكام املادة 

 نزاع في باقي األمتعة فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة لإلثبات.يعتبر ملكا لها. إذا وقع 

غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في املعتاد للرجال، 

والقول للزوحة بيمينها في املعتاد للنساء، أما املعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل 

 يمين ويحلف اآلخر فيحكم له".منهما ويتقسمانه، ما لم يرفض أحدهما ال

ما يتضح لنا من خالل هذه املادة أن املشرع املغربي حذ حذو نظيره الجزائري، 

يعتمد عليها القاض ي في النزاعات القائمة بين الزوجين حول متاع  حيث وضع عدة أحكام

 البيت، وحتى يفصل القاض ي في ذلك، ينبغي مراعاة النقاط اآلتية: 

به الزوجة إلى بيت الزوجية كجهاز أو شوار، فهو ملك خالص لها، أن كل ما أتت  -أ 

وبالتالي ال يمكن للزوج أن ينازعها فيه، إال إذا أثبت أنها تنازلت له عنه، مع العلم أن 

  .5533التنازل يجب أن يكون صريحا ويجب تفسيره تفسيرا ضيقا

ية، فإنه يرجع في إذا ثار نزاع حول األمتعة األخرى املوجودة داخل بيت الزوج -ب 

 .5544ذلك للقواعد العامة في اإلثبات

أما إذا لم يوجد للزوجين وسيلة إلثبات ملكيته للمتنازع فيه، فهنا تطبق قرينة  -ج 

التي تقض ي بأن ما هو معتاد للرجال يأخذه الزوج بيمينه، وأن ما هو معتاد للنساء تأخذه 

 ان معا ويتقسمانه.الزوجة بيمينها، وأن ما هو للرجال وللنساء فيحلف

أما فيما يخص النزاع حول متاع البيت فقد قرر املجلس األعلى ما يلي:" وحيث 

يستخلص مما تقدم أن الجهازين املذكورين ) جهاز تلفاز و آلة تبريد ( ال يختص أحد 

 39الزوجين عادة بملكيتهما التي لم تثبت ألحدهما مما يستدعي تلقائيا تطبيق الفصل 

حوال الشخصية الذي ينص على أن املتاع املعتاد للرجال والنساء معا من مدونة األ 

 .5555يحلف كل منهما ويقتسمانه.."
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من هنا ما يمكن مالحظته من هذا القرار من جهة أولى، أن اعتبار الش يء من 

املعتاد للرجال أو من املعتاد للنساء أو مما يشترك في تملكه الرجال والنساء عادة مسألة 

تختلف باختالف ظروف املكان والزمان، وما قرره املجلس األعلى يدخل ضمن موضوع، 

 السلطة التقديرية للقاض ي.

ومن جهة ثانية، فإن ما قرره املجلس األعلى تتوقف على صحته كون املرأة من 

ذوات الدخل، أما إذا كانت ماكثة في البيت ال تمارس أي تشاط أو عمل خارج البيت 

لها أي مورد مادي، فإنه في مثل هذه الحالة تقوم القرينة لصالح  تستفيد منه، ولم يكن

 الزوج فيمتلك الش يء املتنازع عليه بيمينه.

ومن القواعد التي قررها املجلس األعلى في هذا الصدد أن ما ضمن بعقد الزواج 

ي أنه متاع في ملكية الزوجة فهو لها يجب أن تسترده في حالة الطالق، أما ما زاد على ما ف

أن تقيم البينة على ملكيتها  -أي الزوجة -العقد وضمن بمقال الدعوى فيجب عليها 

 ، و إال ردت دعواها بشأنه، ما لم يكن هناك إقرار من الزوج تستفيد منه.5566له

فإن ادعاء الزوج أن الزوجة قد أخذت أغراضها املضمنة بعقد شوارها من بيت 

ويجب عليه إثبات ما يدعيه، و إذا ما أنكرت  الزوجية فيه اعتراف الزوج بوجود الشوار،

الزوجة ما ادعاه الزوج دون إثبات فال يحكم لها إال بعد تأديتها ليمين اإلنكار؛ وهو ما 

على أنه:" حقا، لقد صح ما  2224/ 27/ 28قض ى به املجلس األعلى في قرار له بتاريخ 

ى أن املطلوبة في النقض قد نعته الوسيلة على القرار املطعون فيه، ذلك أن الطاعن يدع

..فهو مدع بأنها أخذت حوائجها و ال بينة له .أخذت أمتعتها املذكورة برسم شوارها عدد

على ذلك، وهي مدعى عليها فعليها إذن يمين اإلنكار التي طلبها املدعي بأنها لم تأخذ 

عن حوائجها مع إعمال قاعدة النكول لقول: ) واملدعي عليه باليمين في عجز مدع 

التبيين(؛ وبما أن املحكمة مصدرة القرار لم تحكم بيمين اإلنكار رغم طلب الطاعن لهذه 

اليمين واستمرار املطلوبة في إنكارها أخذها حوائجها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق 

  .5577الفقه والقانون في هذا الشأن..."
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 خاتمة: 

 ية:في نهاية هذه الورقة البحثية تخلص إلى النتائج اآلت

إن املشرع منح للقاض ي حلوال لفض النزاعات املالية بين الزوجين، بخصوص 

من قانون األسرة، في حين أنه لم  73إثبات ملكية متاع البيت من خالل أحكام املادة 

ُيوجد حلوال في حال النزاع بين الزوجين حول إثبات وجود هذا املتاع، مما يسمح لقاض ي 

اعد العامة في اإلثبات خاصة قاعدة البينة على من ادعى شؤون األسرة اللجوء إلى القو 

  واليمين على من أنكر.

يجب على قاض ي شؤون األسرة عند تكليفه أحد الزوجين بأداء اليمين أن  -

يراعي شخصية كل منهما، وظروف ومالبسة كل قضية، واستنباط قرائن أخرى كالحالة 

اج والتي تمكن أن تعزز قناعة القاض ي في املادية لهما، وعمل الزوجة، وقرب العهد بالزو 

موضوع النزاع، ذلك ألن اليمين إذا كانت تؤتي نتائجها فيما مض ى فإنها لم تعد كذلك 

اليوم، وذلك بعد اندفاع املجتمع نحو املاديات وضعف الوازع الديني وانعدام التربية 

  األخالقية داخل األسرة.
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 . 556، ص24، ج 1988الكتب العلمية، لبنان، 

بي، أحكام األسرة في اإلسالم، أحكام األسرة في اإلسالم، الدار محمد مصطفى شل - 4

 . 432، ص1983، 24الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ط 

الوسيط في شرح مدونة األسرة، محمد الكشبور، الوسيط في شرح مدونة األسرة،  - 5

 .489، ص 22ج  ،2229، 22مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 
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 . 527، ص29املحلى، ج ، ؛ ابن حزم194، ص23جيم، البحر الرائق، ج ابن ن - 6

إن النفقة بكل أنواعها تجب على الزوج، واملهر ليس عوض الجهاز، ألنه عطاء ونحلة  - 7

كما سماه القرآن الكريم، فهو ملك خالص لها وهو حقها على الزوج بمقتض ى أحكام 

املتاع حقا على الزوجة؛ الشيخ الزواج، وليس ثمة من مصادر الشريعة ما يجعل 

، 2225، 22دار الفكر العربي، القاهرة، طمحمد أبو زهرة، األحوال الشخصية، 

 . 225ص

 . 233سورة البقرة، اآلية  - 8

 . 26سورة الطالق، اآلية  - 9

  .889رواه مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص - 10

قيس عبد الوهاب الحيالي، ملكية أثاث بيت الزوجية، دار الحامد للنشر والتوزيع،  - 11

 . 62، ص2228، 21ط

 . 188، ص24ابن نجيم، البحر الرائق، ج  - 12

، 21خليل بن إسحاق املالكي الجندي، املختصر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 13

 .112، ص1995

 .321، ص22الدردير، حاشية الشرح لكبير، ج  - 14

الخميل والخميلة، القطيفة ذات األهداب، واإلذخر حشيشة طيبة الرائحة تسقف  - 15

 بها البيوت فوق الخشب، وتستخدم في تطيب املوتى. 

 .138، ص24املواق، التاج واإلكليل شرح مختصر خليل،ج  - 16

 . 431محمد مصطفى شلبي، املرجع السابق، ص - 17

 . 559املرجع السابق، ص عبد الرحمان الجزيري، - 18

 . 34سورة النساء، اآلية  - 19
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 . 1286رواه مسلم، املرجع السابق، ص - 20

الزواج والطالق في اإلسالم فقه مقارن بين املذاهب األربعة بدران أبو العينين،  - 21

السنية واملذهب الجعفري والقانون، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، بدون 

  228ص، سنة الطبع

 . 72، ص 1989أحمد مصطفى الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، دار القلم، ط  - 22

 . 92، ص12؛ النووي، روضة الطالبين، ج 95، ص 25الشافعي، األم، ج  - 23

أي أن الزوجين تساويا في ثبوت يدهما على الش يء املدعي، مع عدم البينة من كليهما،  - 24

 . 317، ص 22لشيرازي، املهذب، ج فلم يقدم أحدهما على صاحبه. ا

حمد قدري باشا وشرحه ملحمد زيد اإلبياني، األحكام الشرعية في األحوال  - 25

الشخصية، تحقيق: محمد أحمد سراج، و علي جمعة محمد، دار السالم للطباعة 

؛ وقد اشترط 322 - 298م، ص 2229، 22والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط 

أن ال يكون املتاع للنساء في حوز الرجل الخاص به كصندوقه  -هما: أ املالكية شرطان

أن ال تكون املرأة معروفة بالفقر، وإال فال يقبل قولها إال  -وخزانته عليها بغلق؛ ب

بمقدار صداقها، وما زاد على صداق مثلها فالقول للزوج بيمينه؛ الدردير، الشرح 

 .225، ص27، ج ؛ ابن قدامة، املغني336، ص 22الكبير، ج 

وقال املرغناني:" إذا اختلف الزوجان ؛ 221، ص 23الجصاص، أحكام القرآن، ج  - 26

في متاع البيت، فما يصلح للرجال فهو للرجل كعمامة، ألن الظاهر شاهد له؛ وما 

يصلح للنساء فهو للمرأة لشهادة الظاهر لها، وما يصلح لهما كاآلنية فهو للرجل، ألن 

دها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخالف ما يختص بها املرأة وما في ي

ألنه يعارضه ظاهر أقوى منه، وال فرق بين ما إذا كان االختالف في حال قيام النكاح أو 

  .166، 23املرغناني، الهداية شرح البداية، ج  بعد أو ما وقعت الفرقة"،

 . 525، ص 24ابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل، ج  - 27
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 . 1429سعيد بن منصور في سننه رقم  - 28

في هذا أيضا:" ابن القيم كما قال ؛ 82 - 81، ص 34ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  - 29

إذا تنازع الزوجان في متاع البيت، حكم للرجل بما يصلح له، وللمرأة بما يصلح لها، 

وثيابه بينه وبين املرأة،  ولم ينازع في ذلك إال الشافعي، فإنه قسم عمامه الرجل

كمالك و  -وكذلك قسم خف املرأة وحلقها ومغزلها بينها وبين الرجل، أما الجمهور 

فإنهم نظروا إلى القرائن الظاهرة، والظن الغالب امللتحق بالقطع  -أحمد وأبي حنيفة 

في اختصاص كل واحد منهما بما يصلح له، ورأوا أن الدعوى تترجح بما هو دون ذلك 

  ثير، كاليد، والبراءة، والنكول، واليمين املردودة، والشاهد واليمين".بك

وهكذا نجد ابن القيم يحكم بغلبة الظن املستفاد من العادة املشاهدة، وهي من   

القرائن الظاهرة التي يحكم بها للمدعي مع يمينه، كما لو تنازع خياط ونجار في آالت 

وللخياط بأدوات الخياطة؛ وهذا الظن الغالب  صناعتهما، حكم للنجار بآالت النجارة،

له قوة قريبة من القطع باختصاص كل شخص بما هو صالح له؛ ابن القيم، إغاثة 

  .66، ص 22اللهفان من مصايد الشيطان، ج 

 . 164، ص 225، رقم 24عبد الرزاق، مصنف، ج  - 30

 وأما أن الزوج ال يبذل مهرا، ويجعل بعض األثاث مهرا لها  - 31
ً
مقدما، فهذا يصير ملكا

لها أيضا؛ وقد اعتاد بعض األولياء كتابة قائمة بهذا األثاث، يقر الزوج فيه بملكية 

الزوجة أو وليها للمنقوالت، حذرا من أن يدعي الزوج أنه بذل املهر نقدا، واشترى 

 األثاث من ماله، فال تتمكن املرأة من إثبات حقها عند النزاع. 

 . 267، ص 24اإلمام مالك، املدونة الكبرى، ج  - 32

 .328، ص 23الحطاب، مواهب الجليل، ج  - 33

  .444، ص 25ابن رشد الجد، البيان التحصيل، ج  - 34

 . 326، ص 21ميارة الفاس ي، شرح ميارة على التحفة، ج  - 35
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 . 92، ص 12النووي، روضة الطالبين، ج  - 36

؛ 376، ص 25الشرواني، حواش ي الشرواني على تحفة املحتاج بشرح املنهاج، ج  - 37

 . 317، ص 22الشيرازي، املهذب، ج 

 . 312، ص 24الزيعلي، تبين الحقائق، ج  - 38

محمد بن الحسن الشيباني، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، طبعة عالم  - 39

 .339، ص 21الكتاب، بيروت، ج 

؛ ابن رشد الجد، البيان التحصيل، ج 267، ص 24مالك، املدونة الكبرى، ج  اإلمام - 40

  .445ص  25

ومن هنا يعد النزاع حول أثاث بيت الزوجية من أعقد املسائل املثارة في املحاكم،  - 41

وذلك كأثر من آثار الطالق، و أكثر غموضا، وتعقيدا وأشهدها خصاما بين املطلقين، 

من قانون املدني،  323سألة إثبات، طبقا ألحكام املادة وعليه فاملسألة هنا م

باستطاعة الزوجة أن تقدم للقاض ي أي دليل يثبت وجود أمتعتها ببيت الزوجية 

 فالقول قولها، إال إذا عارضها املطلق فهنا عليها تأدية اليمين لوضع حد للنزاع.

 . 369أحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، املرجع السابق، ص - 42

ق،  -، إ 216836، ملف رقم 1999/ 23/ 16املحكمة العليا، غ، أ، ش، قرار بتاريخ  - 43

 . 245، ص 2221عدد خاص، 

، غير 41437، ملف رقم 1986/  25/ 25املحكمة العليا، غ، أ، ش، قرار بتاريخ،  - 44

ا عليه ومعلق 22 - 25منشور؛ نقال عن: بلحاج العربي، قانون األسرة مع تعديالت األمر 

(، ديوان املطبوعات 2226 - 1966بمبادئ املحكمة العليا خالل أربعين سنة ) 

  .422، ص 2227، 23الجامعية، ط 

ق،  -، إ 189245، ملف رقم 1998/ 24/ 21املحكمة العليا، غ، أ، ش، قرار بتاريخ  - 45

 . 242، ص2221عدد خاص، 
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 -م  -، م 277411، ملف رقم 2222/ 23/ 13املحكمة العليا، غ، أ، ش، قرار بتاريخ  - 46

 . 359، ص 2224، 22ع، عدد 

ق، عدد خاص،  -، إ 81852، ملف رقم 1992/ 24/ 14 املحكمة العليا، غ، أ، ش، - 47

؛ حين قضت:" من املقرر قانونا أن الناكل عن اليمين خاسر دعواه. 232، ص 2221

تأدية اليمين  أن املطعون ضدها وجه لها القاض ي األول  -في قضية الحال - ومتى تبين

أ، على تركها أثاثها و مصوغها في بيت الزوجية، غير أنها  -من ق 73تطبيقا للمادة 

امتنعت عن تأديتها، وعليه فإن القرار املنتقد ملا سمح للمطعون ضدها بتأدية اليمين 

أخطأ في تطبيق القانون؛ ومتى كان كذلك استوجب لها سابقا ونكلت عنها،  التي وجهت

 نقض القرار جزئيا فيما يخص األثاث واملصوغ". 

ق،  -، إ 129595، ملف رقم 1994/ 27/ 19املحكمة العليا، غ، أ، ش، القرار بتاريخ  - 48

؛ حين قضت:" من املقرر قانونا أن الدفع املتعلق بعدم 236، ص2221عدد خاص، 

األثاث ال يعتبر طلبا جديدا، بل هو دفع يثار في أي درجة من  تأدية اليمين بشأن

درجات التقاض ي. ومن ثم فإن القرار املنتقد عندما اعتبر توجيه اليمين التي أثارها 

الطاعن طلبا جديدا يكون قد خطأ في تطبيق القانون؛ مما يستوجب نقض القرار 

 جزئيا فيما يتعلق باألثاث". 

، غير 39294، ملف رقم 1985/ 12/ 32أ، ش، قرار بتاريخ  املحكمة العليا،غ، - 49

، املرجع 22 - 25منشور؛ نقال عن: بلحاج العربي، قانون األسرة مع تعديالت األمر 

 .399السابق، ص 

، 49322، ملف رقم 1988/ 24/ 11املحكمة العليا، غ، أ، ش، القرار الصادر بتاريخ  - 50

 . 42، ص 1992، 22ق، عدد -م 

ق، عدد خاص،  -، إ 222651، ملف رقم 25/1999/ 18ملحكمة العليا، غ، أ، ش، ا - 51

 . 248، ص 2221
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/ 22/ 272، عدد 666، عدد 2227/ 12/ 26املجلس األعلى، القرار الشرعي بتاريخ  - 52

، غير منشور؛ نقال عن: محمد الكشبور، الوسيط في شرح مدونة األسرة،ج 2227/ 21

 . 494، املرجع السابق، ص 22

م بقوله " التنازل على الحق يجب أن يكون له -ع  -إ  -من ق  467نص الفصل حيث - 53

مفهوم ضيق، و ال يكون له إال املدى الذي يظهر بوضوح من األلفاظ املستعملة ممن 

أجراه، وال يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل والعقود التي تثور الشك حول مدلولها 

 التنازل منها".  ال تصلح أساسا الستنتاج

ومن املعلوم أن قواعد اإلثبات منها ما هو موضوعي، وهي تلك املضمنة في قانون  - 54

االلتزامات والعقود؛ ومنها ما هو شكلي أو إجرائي، وهي تلك املضمنة في قانون املسطرة 

 املدنية. 

نقال عن: ؛ 92754، ملف رقم 1982/ 22/ 28صادر في  128املجلس األعلى، قرار رقم  - 55

 . 522، املرجع السابق، 22محمد الكشبور، الوسيط في شرح مدونة األسرة،ج 

، منشور بمجلة قضاء املجلس 1987/ 29/ 29صادر بتاريخ  املجلس األعلى، قرار - 56

 وما بعدها.  139، ص 41األعلى، عدد 

، منشور بمجلة قضاء املجلس 2224/ 27/ 28املجلس األعلى، قرار صادر بتاريخ  - 57

 .119، ص 62األعلى، عدد 
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سلطة قاض ي شؤون األسرة في اللجوء إلى البصمة الوراثية كوسيلة إلثبات أو نفي 

 النسب

 فيروز بن شنوف.

 محاضر قسم " أ "، املركز الجامعي تيسمسيلتأستاذ 

 ملخص:

إن التطور العلمي املتنامي على مرور األزمنة فتح للناس أبوابا عديدة وكشف عن 

حقائق مجهولة لم تكن لهم على بال، ولعل أهم اكتشاف في علم األحياء هو البصمة 

ي الرؤية، سواء من الوراثية؛ ونظرا لحداثة هذا االكتشاف وما نتج عنه من عدم وضوح ف

حيث مشروعية استخدامه في إثبات النسب، أو منزلة البصمة الوراثية بين طرق اإلثبات 

 .الشرعية وبالتالي حدود سلطة القاض ي في استخدامه

وإذا كان استعمال البصمة الوراثية في مجال الطب الشرعي والقضايا الجنائية ال 

عتماد عليها في مجال النسب قد يفتح عنه يثير إشكاال من الناحية الشرعية، فإن اال 

اختالف واضح في مشروعية ونطاق االستفادة منه، فصار موضوع بحث ودراسة من قبل 

املجامع الفقهية، وكان موضعا للنقاش في عدة مؤتمرات، وذلك ملا للنسب من خصوصية 

  .في الشريعة اإلسالمية

 وراثية , سلطة تقديرية. : اثبات نسب , نفي نسب, لعان, بصمةكلمات مفتاحية

 Résumé : 

Le développement scientifique croissant au fil du temps a ouvert 

de nombreuses portes aux personnes et a révélé des faits inconnus 

qu’ils n’avaient pas en tête: la découverte la plus importante en biologie 

est peut-être l’empreinte génétique; Preuve de filiation, ou statut 

d'empreinte génétique entre les méthodes de preuve et donc les limites 

de l'autorité du juge dans son utilisation. 

Bien que l'utilisation des empreintes génétiques dans le domaine 

de la médecine légale et des affaires pénales ne pose pas de problème 

de légitimité, leur utilisation dans le domaine de la filiation peut ouvrir 
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une nette différence en termes de légitimité et de domaine d'utilisation, 

mais elle a fait l'objet de recherches et d'études par la jurisprudence 

Synods et a fait l'objet de discussions dans plusieurs conférences. Et à 

cause des proportions de la vie privée dans la loi islamique. 

Mots-clés:Prouver les proportions, Ratios refusés,La lactation, 

empreinte généalogique 

  ــــــــة:مقدمــــــــــــــــــ

التي تربط اإلنسان بأصوله وفروعه  يطلق النسب على رابطة ساللة الدم

ويعد النسب من املواضيع التي عنيت بها الشريعة الغراء قبل املشرع 1وحواشيه، 

املعدل واملتمم  من قانون األسرة 46إلى  42الجزائري الذي لم يغفل تنظيمها في املواد من 

كفالة حماية نسب األطفال من جهة آبائهم طاملا أن األمر ال هادفا بذلك التنظيم إلى 

يحتاج إلى غير ذلك. فقد نظر املشرع الجزائري إلى النسب على أنه أثر من آثار الرابطة 

الزوجية التي يؤسس لها عقد الزواج، وإن كانت أغلب النزاعات املرتبطة بالنسب ال تظهر 

 إال بعد الطالق أو التطليق أو الوفاة.

لقد ظلت إلى وقت قريب طرائق إثبات النسب ونفيه في قانون األسرة الجزائري و 

تستمد أحكامها من الشرع اإلسالمي، ومع ذلك نجد أن العلم الحديث قد تدخل حديثا 

في ذلك اإلثبات، إذ استجدت معطيات وحقائق لها آثار ودالالت قوية في مجال إثبات 

لحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، فقد تمكن النسب ونفيه، وذلك بفضل االكتشافات ا

العلماء في مطلع القرن املاض ي من اكتشاف آليات انتقال الصفات الوراثية وبالتالي ثار 

الجدل حول إمكانية توظيف تحليل املادة الوراثية أو ما يصطلح عليه بالبصمة الوراثية 

أو على وجه الخصوص ما قد  في مجال اإلثبات القانوني الجنائي « D.N.A »أو اختصار 

تلعبه من أدوار في تحديد البنوة سواء باإلثبات أو بالنفي عن طريق الفحص املقارن للدم، 

وهو األمر الذي خلق عدة إشكاليات تثار حول كيفية توظيف هذه املستجدات في موضوع 

ية في إثبات النسب ونفيه، ومدى إمكانية حلول تلك الطرق العلمية محل الطرق التقليد

 هذا الصدد؟ 
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بيان األحكام العامة للبصمة الوراثية )مبحث  وعليه سنتناول في هذه املداخلة 

 أول( وحاالت لجوء القاض ي الجزائري إليها من أجل إثبات أو نفي النسب )مبحث ثان(،

  :وذلك من خالل النقاط اآلتية

 املبحث األول 

 األحكام العامة البصمة الوراثية 

حقيقة البصمة الوراثية، يتعين علينا أوال معرفة ماهيتها بها، ثم للوقوف على 

 نتناول التكييف الفقهي لها:

  املطلب األول: ماهية البصمة الوراثية:

نعرض في هذا املطلب للحديث عن املقصود بالبصمة الوراثية وخصائصها، ثم 

 ننتقل للحديث عن ضوابط استخدامها وحاالت االلتجاء إليها:

 ألول: املقصود بالبصمة الوراثية وخصائصهاالفرع ا

تعتبر البصمة الوراثية عن املادة الوراثية  أوال: املقصود بالبصمة الوراثية:

املوجودة في خاليا جميع الكائنات الحية، كما أنها وسيلة من وسائل التعرف على شخص 

 .A D N ما، ويطلق عليه اختصار

ة التي تنتقل من األصول إلى الفروع، والتي ويعرفها البعض بأنها:" الصفات الوراثي

من شأنها تحديد شخصية كل فرد عن طريق تحليل جزء من حامض الدنا الذي تحتوي 

 .2عليه خاليا جسده"

أما في اإلصطالح العلمي فهي:" التركيب الوراثي الناتج عن فحص الحمض النووي 

هي ما يتوارثه األبناء عن آبائهم  ؛ أو:" 3لعدد واحد أو أكثر من أنظمة الدالالت الوراثية"

من صفات تحدد هويتهم بدقة وتميزهم عن غيرهم. وهي الجينات الوراثية التي تدل على 

هوية كل إنسان بعينه، والتي تتحكم في صفات الشخص، والتي يختص بها دون سواه، 
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وهي الوسيلة التي تمتاز بالدقة في التحقيق من النسب البيولوجي، والتحقق من 

  .4لشخصية"ا

ومن هنا يتضح لنا أن البصمة الوراثية هي للداللة على هوية الشخص انطالقا 

من عينة حمض نووي موجود في خاليا جسمه، تنتقل من األصول إلى الفروع؛ ووسيلة 

  .تحقيق ذلك بتحليل املادة الوراثية والصفات الوراثية بأجهزة ذات تقنية عالية

 ةثانيا: خصائص البصمة الوراثي

 :تتلخص أهم هذه الخصائص فيما يلي

ــ إنفراد كل شخص ببصمة ال يشاركه فيها شخص آخر في العالم إال في حالة  1

التوائم املتماثلة، فهي أدق وسيلة علمية تم اكتشافها لحد اآلن في تحديد هوية الشخص 

في حالة  ℅122وقد تصل إلى  ℅ 99وإثبات أو نفي األبوة أو األمومة بنسبة ال تقل عن 

 .النفي متى تمت بمعايير وضوابط معينة

يمكن قراءة البصمات الوراثية واملقارنة بينها بسهولة ويسر متى روعيت ظروف  ــ 2

السالمة والحفظ ــ وال تحتاج في الغالب إلى معرفة فائقة أو دقة التأمل، كما تتوافق 

 .البصمات باختالف العينات من أعضاء الجسم

على تحمل أسوأ الظروف كارتفاع الحرارة والرطوبة والتلوثات  ــ قدرة الحمض 3

 .البيئية، فال يفتقد ماهيته ولو مض ى عليه وقت طويل

ــ إمكانية اإلحتفاظ به في الكمبيوتر أو في وسائل الحفظ املختلفة، واستحضارها  4

 كلما دعت الحاجة لذلك.

 الت االلتجاء إليهاالفرع الثاني: ضوابط إجراء تحليل البصمة الوراثية وحا

لضمان سالمة نتائج الَبْصَمة الوراثية،  أوال: ضوابط تحليل البصمة الوراثية: 

 :ذكر الفقهاء واملختصون بعض الضوابط ال بد من توافرها؛ وهي كاآلتي
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ــ أن تكون مختبرات التحاليل تابعة للدولة وتحت رقابتها وإشرافها، ومنع القطاع  1

  .الفحص واملتاجرة فيها، وأن ال تكون هذه املخابر للربح الخاص من إجراء عمليات

ــ أن يكون إجراء تحليل البصمة الوراثية تحت إشراف القضاء بانتدابه ألهل  2

 لباب التالعب وعدم ترك ذلك إلختيارات األشخاص، ويكون ذلك في 
ً
الخبرة، سدا

ا، على أن تؤخذ مختبرات مختصة ومعتمدة وموثوق بها، لضمان صحة النتائج وحياده

اإلحتياطات الالزمة وسرية املعلومات الطبية الوراثية، لتعاملها في الجينات البشرية، وهو 

من ق ـ أ، من أنه يجوز للقاض ي اللجوء إلى  42الثانية من املادة  ما أشارت إليه الفقرة

ل الطرق العلمية إلثبات النسب؛ ويمكن للنيابة العامة أيضا طلب اللجوء إلى تحالي

 .5مكرر من ق ـ أ 23البصمة الوراثية في قضايا التنازع على النسب طبقا للمادة 

ــ أن تكون هذه املختبرات واملعامل الفنية مزودة بالتقنيات واملواصفات العلمية  3

 .واملعملية املعتبرة محليا وعامليا

مة ــ أن يكون جميع القائمين على العمل في املختبرات الخاصة بتحليل البص 4

الوراثية، سواء كانوا من خبراء البصمة الوراثية، أو من املساعدين لهم في أعمالهم 

املخبرية، ممن تتوفر فيهم أهلية قبول الشهادة، كما في القائف، إضافة إلى معرفتهم 

 .وخبرتهم في مجال تخصصهم الدقيق في املختبر

5  
ً
من نقل العينات  ــ توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدءا

 على سالمة تلك 
ً
إلى إلجراء الفحوصات املخبرية املتعددة، واتنهاء بظهور النتائج؛ حرصا

 لصحة نتائجها، مع حفظها للرجوع إليها عند الحاجة
ً
 .6العينات وضمانا

ــ إجراء التحاليل بطرق متعددة، ومن عينات مختلفة إلمكان املقارنة، ضمانا  6

 .مكانلصحة النتائج قدر اإل 

فإذا توفرت هذه الضوابط والشروط في خبراء البصمة الوراثية و في املختبرات 

ومعامل تحليل البصمة الوراثية، فإنه ال مجال للتردد فيما يظهر في مشروعية العمل 
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 من طرق املعتبرة إلثبات النسب كالقيافة، إن لم تكن 
ً
بالبصمة الوراثية واعتبارها طريقا

  7أولى منها 

: تتمثل حاالت ثانيا: حاالت استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب 

  :استخدام البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب فيما يلي

ــ مجهول النسب واللقيط الذي يتنازع فيه أكثر من شخص لالستحقاق به، فهنا  1 

  .يمكن استعمال البصمة الوراثية لترجيح أحدهم على اآلخر

تستعمل البصمة الوراثية لإلثبات والنفي في حاالت ادعاء القرابة بغرض ــ  2 

  اإلرث بعد وفاة شخص املوروث

ــ في حالة تبادل املواليد في املستشفيات، حيث يحدث الخلط واللبس، وحينئذ  3 

تعرض الحاالت املشتبه فيها على البصمة الوراثية إلعادة املياه إلى مجاريها الطبيعية 

 .8سبة كل مولود إلي والديهفتثبت ن

اختالط األطفال في حاالت الحروب، ومطالبة ذويهم أن يعرفوا أطفالهم  ــ 4

  .الحقيقيين

ــ تستعمل البصمة الوراثية ملنع الوصول إلى اللعان، حينما يشك الزوج في  5

نسب ولده شكا كبيرا ألي سبب كان، حينئذ تعرض املحكمة املرأة و الرجل اللجوء إلى 

ستخدام البصمة الوراثية فإذا كانت النتيجة ايجابية ينتهي أمر الشك، أما إذا كانت ا

  .سلبية قال ينتفي النسب إال باللعان

انتفاء األدلة أو تعارضها، أو كان التنازع في الوطء بشبهة من رجلين المرأة، وقد  ــ 6

ثية مرجحا لعدم وجود ذكر الفقهاء صورا كثيرة ملثل هذين النوعين، فتكون البصمة الورا

 .9ما يرجح سواها

ــ التحقق من شخصية مدعي االنتساب إلى شخص آخر ال يقره وال ينكره، مثال  7

فقدان األطفال أو ضياع ألي سبب من األسباب، فيعجز ذووه من إيجاده، وقد يظهر 
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ن الشخص بعد سنوات وتغيرت مالمحه وشكله بالكلية فيدعي نسبته إلى عائلة ما، أو يكو 

املدعون كثرين وال بينة لهم، فيشتبه األمر، فتكون البصمة الوراثية هي الوسيلة املناسبة 

 .12للتحقق من النسب

حاالت ضياع األطفال واختالطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب  ــ 8

وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها أو بقصد التحقق من 

سرى الحرب واملفقودين، فالبصمة الوراثية تمكننا عن طريق أخذ عينات من هويات أ

الجثث وتحليلها، ومعرفة األنماط الجينية لها، ثم االستدالل على تلك الجثث من ذويهم 

 .بمقارنة األنماط الجينية لألقارب وتلك الجثث

 املطلب الثاني: التكييف الفقهي للبصمة الوراثية

إثبات النسب من القضايا  الوراثية ومدى االحتجاج بها في تعتبر مسألة البصمة 

املستجدة التي اختلف فيها فقهاء العصر إلى رأيين، رأي يجيز إثبات النسب بها، ورأي آخر 

 ال يجيز ذلك:

 الفرع األول: الرأي الذي يجيز إثبات النسب بالبصمة الوراثية

ز إثبات النسب بالبصمة إلى القول بجوا، 11ذهب فريق من الفقهاء املعاصرين 

الوراثية وذلك تخريجا على مذهب جمهور الفقهاء القائلين بجواز اللجوء إلى القيافة عند 

 .12النزاع على النسب أو عند تعارض البينات أو تساوي األدلة في ذلك

بأن البصمة الوراثية تفوق جميع الطرق الظنية في  واستدل أصحاب هذا الرأي

ة، الشهادة( من حيث درجة الوصول إلى الحقيقة، وذلك الستنادها إثبات النسب )القياف

  .على ضوابط علمية )املورثات الجينية(

فإنه  وبما أن البصمة الوراثية تؤدي إلى إظهار الحقيقة بصفة قطعية وجازمة،

يمكن القول أن هذه تقنية تعتبر بينة صالحة إلثبات النسب، ولو منعنا العمل بها فإننا 
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ك قد حرمنا املكلفين من استخدام وسيلة علمية مضمونة النتائج في إثبات نكون بذل

 .13دعاواهم، وهو ما يتنافي مع مقصود الشرع الذي ربط إثبات النسب بأيسر الطرق 

ْم  اْدُعوُهْم   ــ قوله تعالى: 1وقد اعتمد أصحاب هذا الرأي بما يلي:  هِّ َبائِّ  ُهَو  آلِّ
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ــ ومن السنة: قوله صلى هللا عليه وسلم عن عائشة أن أم سليم األنصارية  2

قالت: يا رسول هللا إن هللا ال يستحي من الحق، فهل على املرأة غسل إذا هي احتملت؟ 

فقال النبي صلى هللا عليه وسلم:" نعم إذا رأت املاء". فقالت أم سليم: أو تحتلم املرأة؟ 

 .15بهها ولدها" فقال:" تربت يداك فيم يش

ــ من اآلثار: نقل عن بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنهم اعتبروا  3

إثبات النسب بالشبه بقول القائف، فقد روى مالك عن سليمان يسار، أن عمر بن 

أوالد الجاهلية بمن ادعاهم في اإلسالم، فأتى رجالن  16الخطاب رض ي هللا عنه كان يلط 

، فنظر إليه القائف، فقال لقد إلى عمر رض ي هللا
ً
 عنه كالهما يدعي ولد امرأة، فدعا قائفا

. فقال عمر: لقد ذهب بك بصرك املذاهب، وقام فضربه بالدرة، ثم 
ً
اشتركا فيه جميعا

دعا املرأة، فقال: أخبريني خبرك، فقالت: كان هذا ـ ألحد الرجلين ـ يأتيها في إبل ألهلها فال 

، ثم خلف يفارقها حتى يظن أنه ق
ً
د استمر بها حمل، ثم ينصرف عنها، فأهرقت عليه دما

عليها هذا ـ تعني الرجل اآلخر ـ فال أدرى من أيهما؟ فكبر القائف، فقال عمر للغالم: فإلى 

 .17أيهما شئت فانتسب

يقول ابن قدامه:" وألن عمر قض ى به بحضرة الصحابة، فلم ينكره منكر، فكان 

". ويقول الكاساني:
ً
"... ولم ينقل أنه أنكر عليه ـ أي على عمر ـ منكر، فيكون إجماعا

 "
ً
  .18إجماعا

 ــ من القياس: استدلوا من القياس بما يلي: 4
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 على إثباته بالقيافة، بجامع  
ً
أ ـ يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية قياسا

و قياس أولوي، االعتماد على الصفات املتشابهة بين اآلباء واألبناء في كل، وهو قياس جلي أ

 العتماد 
ً
الحكم فيه في الفرع )البصمة الوراثية( أولى من األصل ) القيافة( وذلك نظرا

القيافة على الشبه الظاهر في األعضاء، كاألرجل، وفيها كثير من الظن الغالب، بينما 

 على بينة الخلية الجسمية الخفية، وهي تكون من 
ً
 كليا

ً
تعتمد البصمة الوراثية اعتمادا

ي خلية في الجسم ونتائجها تكون قطعية لكونها مبنية على الحس والواقع؛ وفي هذا أ

يقول الشربيني:" ولو ألحقه قائف باألشباه الظاهرة، وآخر باألشباه الخفية، كالخلق 

 .19وتشاكل األعضاء، فالتالي أولى من األول، ألن فيه زيادة حذق وبصيرة"

 .أولى من القيافة في مجال إثبات النسبوعليه يمكن أن تكون البصمة الوراثية 

 على الخبرة 
ً
التي أجاز الفقهاء  22ب ـ يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية قياسا

بجامع االعتماد على رأي أهل الخبرة واملعرفة  21العمل بها في العبادات واملعامالت والنكاح 

 .في كل

مستحدثة كبصمة األصابع  جـ ـ اتفـق الفقهاء على جواز إثبات الشخصية بوسائل

وتوقيع الخطوط والصور الشمسية، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم والفقه، فصارت 

 من اإلجماع العملي الذي تثبت به األحكام الشرعية، نظيره ما قاله فقهاء 
ً
بذلك نوعا

 بأنه ثبت باإلجماع العملي من األمة، فيصبح إثبات النسب 22الحنفية في عقد االستصناع 

 عليها، بجامع عدم التشابه والتطابق. بل إن البصمة الوراثية 
ً
بالبصمة الوراثية قياسا

أقوى منها في اإلثبات، وذلك الحتمال تعرض تلك الوسائل للتزوير والتلف بمرور الزمن، 

خالفا للبصمة الوراثية القائمة على الثبات وعدم التأثر بعوامل الزمن وحاالت الطقس، 

ابلة للتزوير، فكان قياسها على بصمة األصابع والخطوط والصور الشمسية كما أنها غير ق

  .23ومن باب القياس الجلي

ــ من املعقول: واستدل بحجية البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب باملعقول  5

بما يلي: أن أصول الشرع وقواعده يقتض ي اعتبار الشبه في لحوق النسب، والشرع يهدف 
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نساب وعدم انقطاعها، ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى األسباب من شهادة إلى اتصال األ

املرأة الواحدة على الوالدة، والدعوى املجردة مع اإلمكان، وظاهر الفراش، فال يستبعد أن 

 في 
ً
يكون الشبه ــ الذي تقوم عليه البصمة الوراثية ــ الخالي عن سبب مقاوم له كافيا

 .24ثبوته 

 %122ــ أن البصمة الوراثية يمكن أن تؤكد بيقين إثبات النسب أو نفيه بنسبة  6

 
ً
، إن لم يكن مستحيال

ً
 .25والخطأ فيها ضئيل جدا

واعترض على هذا االستدالل بان النظريات العلمية من طبية وغيرها مهما بلغت 

ملا علم  من الدقة والقطع بصحتها في نظر املختصين، إال أنها تظل محل شك ونظر،

 .26باالستقراء للواقع أن بعضها التي كان يجزم األطباء بقطعيتها أصبحت ضربا من الخيال

أما احتمال الخطأ والتشكيك في نتائج البصمة الوراثية فوارد ما دام هناك تدخل 

  .27من البشر 

 الفرع الثاني: الرأي الذي ال يجيز إثبات النسب بالبصمة الوراثية

الوراثية إن كانت قطعية الداللة على مضمونها، فإنه يجوز الحكم بها إن البصمة 

لنفي النسب دون إثبات من األب، ألن تطابق الجينات الوراثية بين االبن وأبيه، قد ينتج 

عن عالقة غير مشروعة )سفاح( وبالتالي ال تكون دليال إلثبات النسب. أما إذا لم تكن 

وهذا الرأي هو الذي ، 28ها في إثبات النسب وال في نفيهقطعية الداللة، فال يجوز األخذ ب

  .29األوقاف الكويتية وبعض العلماء املعاصرين ذهبت إليه وزارة

فالقول عند هؤالء هو عدم اعتبار البصمة الوراثية وسيلة إلثبات النسب، والظاهر 

فة، ألن أنهم تأثروا بما ذهب إليه فقهاء الحنفية من عدم جواز إثبات النسب بالقيا

الشرع حصر دليل النسب في الفراش، وغاية القيافة إثبات املخلوقية من املاء ال إثبات 

 ، ودليلهم في ذلك قـوله تعـالى: 32الفراش، فال تكون حجة في إثبـات النسب

ي ذِّ
َّ
َك  ال

َ
ق

َ
ل
َ
اَك  خ َسوَّ

َ
َك  ف

َ
َعَدل

َ
ّيِّ  ﴾٧﴿ ف

َ
ي أ اءَ  َما ُصوَرةٍ  فِّ

َ
َبَك  ش

َّ
صلى هللا . وقوله  31﴾ ٨﴿ َرك
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عليه وسلم لرجل من فزارة عندما أخبره بأن زوجته ولدت له غالما اسود، فقال له: "هل 

لك من إبل" قال الرجل نعم، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم:" فما ألوانها" ؟ قال: حمر. 

" فهل فيها من أورق " قال: نعم إن فيها لورق. قال: " فأنى لها ذلك " ؟ قال: عس ى أن 

 .32نزعة عرق، قال: " وهذا عس ى أن يكون نزعة عرق "يكون 

ففي اآليتين الكريمتين أن هللا عز وجل خلق اإلنسان وركب شكله على الصورة  

التي يريدها سبحانه وتعالى وليست على قاعدة التشابه بين الولد وأصوله ولو كان 

  .33دم عليه السالم اإلنسان يشبه أباه باطراد، لكان الناس كلهم على شبه صورة أبيهم آ

أما في الحديث الشريف أن النبي صلى هللا عليه وسلم قد ألغى الشبه الذي تقوم 

 عليه البصمة الوراثية في إلحاق النسب، ولو كان الشبه دليل إثبات للنسب ملا اثبته

 .الرسول صلى هللا عليه وسلم مع انتفائه

األدلة الشرعية القطعية، هذا الرأي أن البصمة الوراثية ليست من  ومن أدلة

وتخضع لتقدير القاض ي بأن القائمين عليها لم يصلوا فيها  من القرائن ـ وإنما هي قرينة

 .34على درجة اليقين، فال ينبغي أن تبنى عليها أحكام بالحل والحرمة 

 أن القيافة تعتمد على الشبه، وهو أمر مدرك بالحس، فإن 
ً
ومن األدلة أيضا

حاجة إلى القائف" البصمة الوراثية" وإن لم يحصل باملشاهدة، لم  حصل باملشاهدة فال 

يقبل إثبات النسب بها، ألنها تدعي أمرا غير مشاهد وال يدرك بالحس. كما يرون أن العمل 

 بالقيافة يؤول على مجرد الشبه، 

الترجيح: وفي األخير يمكن القول إنه رغم أن ما استدل به املانعون الستخدام 

رأي الجمهور  يميل مع 35راثية كوسيلة في إثبات النسب، إال أن البعضالبصمة الو 

وبطالن رأي مخالفهم، وذلك ألن أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم اعتبروا إثبات 

 النسب بالشبه بقول القائف، فإذا كانت القيافة تعتمد على الشبه، فالبصمة الوراثية

ثل القيافة من حيث درجة الوصول إلى تفوق جميع الطرق الظنية في اثبات النسب م

الحقيقة. وفي هذا يقول د/ سعد الدين مسعد هاللي " وجاءت البصمة الوراثية 
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باملشاهدة الحقيقية للصفات الوراثية القطعية، دون ما كشف للعورة، أو مشاهدة 

لعملية الجماع بين الزوجين، ودون ما تشكك في ذمم الشهود أو املقرين أو القافة ألن 

األمر يرجع إلى كشف آلي مطبوع مسجل عليه صورة واقعية حقيقية للصفات الوراثية 

لإلنسان، والتي تتطابق في نصفها مع األم الحقيقية، ونصفها اآلخر مع األب الطبيعي، فهل 

 بعد ذلك يجوز أن نلتجىء ألدلة الظن ونترك دليل القطع؟ "

نوم البشري بالكويت بخصوص كما أوصت ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجي

البصمة الوراثية بأنها:" ال ترى حرجا شرعيا في االستفادة من هذه الوسيلة بوجه عام في 

إثبات النسب املجهول نسبه بناء على طلب األطراف املعنية مباشرة باألمر، فهي ترقى إلى 

  36ود الشرعية" مستوى القرائن القطعية التي يأخذ بها جمهور الفقهاء في غير قضايا الحد

 الفرع الثالث: ـمنزلة البصمة الوراثية من أدلة النسب:

إن الشريعة اإلسالمية ال تمنع باألخذ باملكتشفات العلمية الحديثة، على غرار 

البصمة الوراثية التي تعتبر تحديا علميا قد مس حياة الفرد والجماعة على السواء، وذلك 

 .ة اإلسالميةمادامت أنها ال تخالف مقاصد الشريع

وسائل اإلثبات النسب عند الفقهاء، وهي الفراش، والبينة  37ويعدد البعض

واإلقرار والقيافة، فإذا كانت هذه األدلة ال تفيد في الداللة على على النسب إال الظن، 

وكانت البصمة الوراثية تفيد القطع واليقين في الداللة على نسب شخص إلى أبيه أو نفيه 

لة البصمة الوراثية من هذه األدلة، وقد اختلف فقهاء في هذه املسألة على عنه، فما منز 

 :النحو اآلتي

البصمة الوراثية تصلح أن تكون مانعا من قبول طرق إثبات النسب  الرأي األول:

التقليدية، فإذا ما تعارض دليل من أدلة اإلثبات التقليدية مع البصمة الوراثية، كان 

 من األخذ؛ وهو هذا دليال على عدم صحة 
ً
التمسك بوسيلة اإلثبات تلك، فيكون مانعا

على غرار الدكتور سعد الدين مسعد هاللي؛ وذلك بقوله:"  38رأي بعض فقهاء العصر

 حسيا، لكونها مشاهدة حقيقية، يجب أال يعارضها 
ً
والبصمة الوراثية تعد في نظري حكما
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وفة ـ الفراش والبينة واإلقرار ـ إذا سائر األدلة، فهي في حكم الشرط لألخذ باألدلة املعر 

  39كان األمر يتعلق بتحديد الهوية" 

، وأن أدلة إثبات 
ً
 ومانعا

ً
 وشرطا

ً
والبصمة الوراثية عنده تدور بين أن تكون سببا

 النسب ظنية، وقد اشترطت الشريعة لقبولها أال يعارضها الحس والعقل. 

، وهو أن البصمة الوراثية ترقى وهو قول الجمهور من فقهاء العصر الرأي الثاني:

إلى مستوى القيافة، وتقدم عليها أدلة إثبات النسب املعروفة في الشريعة اإلسالمية، 

فتثبت األبوة بالفراش الذي هو العالقة الزوجية، كما تثبت األمومة بالوالدة املشهودة أو 

ى بقية األدلة األخرى، فإذا املقر بها، كما تثبت باإلقرار والبينة، وهذه هي األدلة الرائدة عل

وجدت كلها أو بعضها كانت مقدمة على البصمة الوراثية، وال يصار إلى البصمة إال عند 

 . 42التنازع، ألن لها حكم القيافة 

الترجيح: إن جمهور الفقهاء يقدمون وسائل إثبات النسب الشرعية واملستندة في  

م جعلوها من باب التعبد، لذا أغلقوا أصلها إلى الكتاب والسنة واإلجماع؛ وذلك ألنه

الباب أمام تقديم البصمة الوراثية ولو كانت أقوى من غيرها، كما أنهم جعلوا البصمة 

الوراثية في منزلة القيافة، ومعلوم أن القيافة متأخرة عن الفراش والبينة واإلقرار، وأنه 

 .معمول بها في قضايا التنازع على النسب

لرأي األول، وأن نتيجة البصمة الوراثية ال تعلو عليها أي كما ال يخفى وجاهة ا

نتيجة مهما كانت، فهي تفيد القطع واليقين، عكس بقية وسائل اإلثبات األخرى املبينة 

 .على غلبة الظن فقط
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 املبحث الثاني

 االلتجاء إلى البصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه

الوراثية على نفي النسب في الشريعة سنتناول في هذا املبحث داللة البصمة 

االسالمية في )مطلب أول( ثم نبين لجوء القاض ي إلى البصمة الوراثية في إثبات النسب 

 ونفيه في التشريع الجزائري في )املطلب الثاني(:

 املطلب األول 

 داللة البصمة الوراثية على نفي النسب

له شروط وضوابط لقد اهتمت الشريعة اإلسالمية بإثبات النسب ووضعت  

شرعية، متى توافرت ثبت بها النسب فال ينفك، كما لم يقل اهتمامها بنفيه أيضا حيث 

جعلت للزوج مخرجا متى خش ي أن يلحق به من ليس من صلبه، ولم يكن ذلك على 

اإلطالق، بل وضعت له شروط وضوابط شرعية متى اختل أحدها لم يكن للنفي معنى، 

 .ط، وهو اللعانفكان للنفي طريق واحدا فق

وإذا كان اللعان هو الوسيلة الوحيدة في نفي الزوج ولده عن نفسه، فالداعي إلى 

ذلك أمور متعددة، وهذا ال يعني أن سبب اللعان حق وصواب، فقد ينفي الزوج ولده 

  .للفارق الكبير في الشبه بينهما، وقد يكون ملجرد الشك أو اتهام لزوجته وهي بريئة

من ق ـ  41أحد الطرق املشروعة لنفي النسب، طبقا ألحكام املادة ويعتبر اللعان 

أ، باعتباره الوسيلة الشرعية الوحيدة التي قال بها فقهاء الشريعة اإلسالمية، فهل يصح 

نفي النسب بالطرق العلمية إذا جاءت النتائج تؤكد ذلك ويكتفي بها، أم ال بد من إجراء 

 222يح في قانون األسرة فال بد من تطبيق املادة اللعان أيضا؟ وأمام عدم ورود نص صر 

من ق ـ أ التي تحيلنا إلى أحكام الشريعة اإلسالمية فيما لم يرد بشأنه نص، وبالرجوع إلى 

 .الفقهاء املعاصرين نجد هناك رأيين في مسألة نفي النسب بالطرق العلمية دون اللعان
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 ن بنتيجة البصمة الوراثية:الفرع األول: الرأي الذي يجيز االستغناء عن اللعا

وذلك إذا تيقن الزوج أن زوجته لم تحمل منه، ألنه استبرأها ولم يمسها بعد ذلك وظهر 

بها حمل، وحينئذ ينظر إلى الوضع، ثم يلجأ إلى البصمة الوراثية فإن أثبتت بأنه ليس 

 منه؛ فهنا يجوز االستغناء عن اللعان، وهذا ما ذهب إليه الشيخ يوسف القرضاوي 

 .41والشيخ عبد هللا محمد عبد هللا واملختار السالمي وسعد الدين مسعد هاللي

غير أن سعد الدين مسعد هاللي يرى أن من حق الزوجة املطالبة باللعان لنفي 

 .الحد عنها، الحتمال أن يكون حملها بسبب وطء بشبهة

: عن اللعان الفرع الثاني: الرأي الذي ال يجيز االكتفاء بنتيجة البصمة الوراثية

 .في نفي النسب، فضال أن تتقدم عليه، وهو رأي أغلب الفقهاء املعاصرين

حيث يقول الزحيلي:".. وأما نفي النسب، كنفي نسب ولد من زوجته، بأيمان 

اللعان الخمسة املعروفة، فيقدم في شرعنا على غيره كالقيافة والبصمة الوراثية، ألن 

عند الحيرة أو جهالة النسب، فإن حسم األمر بطريق  هذين الطريقين ال يلجأ إليهما إال 

شرعي صحيح، فال حاجة لغيره"؛ ويقول علي محي الدين القره داغي:" لو فتح هذا الباب ـ 

نفي النسب بالبصمة الوراثية ـ ألدى ذلك إلى حاالت خطيرة من حيث استسهال هذا 

 .42الضروريات.."  اللجوء، والتساهل في نفي النسب الذي يعتبر الحفاظ عليه من

ويتضح لنا مما سبق أن لكل رأي جانب من الصواب فنتائج البصمة الوراثية 

قطعية ال يمكن اإلعراض عنها وال تجاهلها، واللعان حكم شرعي ثابت بالقرآن والسنة 

النبوية واإلجماع، وعليه يمكن لنا قول بأن نجمع بين الرأيين، حيث تكون البصمة 

ة يمكن االستفادة منها في حاالت نفي النسب، إال أنها ال تحل محل الوراثية كقرينة قوي

اللعان في نفي النسب، فللقاض ي وإعماال لسلطته التقديرية أن يأمر الزوجين والطفل 

املتنازع في شرعية نسبه، إلى إجراء اختبارات البصمة الوراثية لتأكد من صحة دعوى 

تفاق الخصمين معا أو بطلب من الزوجة الزوج من عدمها، وهذا إما استجابة لطلب وا

 وهذا هو موضوع املطلب املوالي. .طرف القاض ي وحدها، أو من
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 املطلب الثاني

لجوء القاض ي إلى البصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه في التشريع  

 الجزائري 

بنص خاص بالبصمة  11-84لم يأتي في قانون األسرة رقم  إن املشرع الجزائري  

واكتفى بما هو متعارف عليه في الفقه اإلسالمي كوسائل إلثبات النسب حيث  الوراثية

منه: " يثبت النسب بالزواج الصحيح وباإلقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة  42نصت املادة 

 ."من هذا القانون  34، 33، 32وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

أضاف البصمة الوراثية  22/ 25ألمر في تعديل قانون األسرة بموجب ا إال أنه 

بقولها :" يجوز للقاض ي  22/  42 كوسيلة إلثبات النسب، وذلك طبقا ألحكام املادة

 ."اللجوء إلى الطرق العلمية إلثبات النسب

ومن هنا فإن املشرع الجزائري يجيز للقاض ي اللجوء إلى الطرق العلمية إلثبات 

علمية القاطعة تمييزا لها عن الطرق العلمية النسب، وكان االقتراح بتحديد الطرق ال

الظنية كفحص فصيلة الدم، فهي ال ترقى بالشك إلى اليقين. واملقصود تحديدا بالطرق 

العلمية القاطعة هي فحص الحمض النووي للبصمة الوراثية، مع أن النص جوازي في 

   .توجيه القاض ي إلثبات النسب بهذه الطريقة العلمية

رين، أحدهما أن إجراء خبرة التحاليل البيولوجية تتم بإشراف ويتضمن ذلك أم 

القاض ي وتوجيهه، وال معنى لشهادات الخبرة املقدمة من طرف الخصوم، وثانيها أن 

البصمة الوراثية قرينة كسائر القرائن تخضع لسلطة القاض ي التقديرية مثلها مثل بقية 

لك الطريقة العلمية بأي حال من األدلة الفنية، ومعنى هذا أنه ال يمكن أن تقدم ت

األحوال على األدلة الشرعية لثبوت النسب من فراش زوجية صحيح أو فاسد أو إقرار أو 

 .43بينة 

من ق ـ أ في إبقائه لتلك الطرق في  42ويتضح هذا القصد من النص املادة  

 
ً
 بذاته لتم  الفقرة األولى للمادة، ولو كان القصد اعتبار الطريقة العلمية دليال شرعيا

ً
قائما
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، وهو ما يعني أن املشرع الجزائري يعتبرها 
ً
إدراجه ضمن األدلة الشرعية في الفقرة معا

 يستعين به القاض ي في حال فقدان الطرق الشرعية، كما هو 
ً
 وإحتياطيا

ً
 مساعدا

ً
دليال

 .الحال في مجهول النسب أو اللقيط أو تعارض األدلة الشرعية

ـ طبقا للقواعد العامة ـ بالنسبة للقاض ي من املسائل التي  وتعتبر الخبرة القضائية 

تخضع لسلطته التقديرية، فله أن يصادق على تقرير الخبرة كما له الحكم من دونها، 

فهل تخضع مسألة تقدير البصمة الوراثية إلثبات النسب ونفيه للقواعد العامة؟ وما 

 خص إثبات النسب؟مدى سلطة القاض ي في تقدير قيمتها القانونية فيما ي

ومن هنا فإن املشرع الجزائري أجاز لقاض ي شؤون األسرة اللجوء إلى استعمال  

من ق ـ  2/ 42الطرق العلمية في منازعات إثبات النسب أو نفيه، وذلك طبقا ألحكام املادة 

أ؛ وما يعاتب عليه املشرع الجزائري أنه جاء بنص عام حيث لم يوضح للقاض ي ال كيفية 

 .لى الطرق العلمية وال نطاق سلطته اتجاههااللجوء إ

وبما أن هذه الطرق تدخل ضمن املسائل التقنية التي ال يمكن للقاض ي الفصل  

فيها إال باالستعانة بأهل الخبرة املتخصصين في مجال البيولوجيا للتوصل إلى نتائج علمية 

 .دقيقة

ه املسائل التقنية إلى ومن هنا فإن القاض ي يلجأ للقواعد العامة للبت في مثل هذ 

الخبرة القضائية التي يستصدر من خاللها حكما تحضيريا قبل الفصل في النزاع بتعيين 

خبير مختص يوكل له مهام اللجوء إلى الطرق العلمية إلثبات النسب الولد ألبيه أو نفيه 

ن ذلك بتحديد املهام املنوطة إليه بدقة متناهية، ثم يمنحه أجال محددا إلعداد تقرير ع

 44وتقديمه إلى القاض ي

وفي هذه الحالة متى أمر القاض ي بإجراء خبرة البصمة الوراثية، سواء من تلقاء  

للكشف عن حقيقة النسب معقب عليه في عليه في ، 45نفسه أو بناء على طلب الخصوم 

ذلك، ال بدعوى خرق القانون وال بتجاوزه سلطته التقديرية، وله في األخير أن يأخذ بما 

وال معقب عليه في ذلك متى كان حكمه ، 46جاء في تقرير البصمة الوراثية أو يستبعده 
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 على أسباب سائغة. كما أنه له السلطة الكاملة في قبول أو رفض طلب أحد 
ً
قائما

املتداعيين ندب خبير البصمة الوراثية متى كان في األدلة القائمة في الدعوى ما يكفي 

 باملبدأ املستقر عليه قضاء أن محكمة لتكوين قناعته والفصل في ا
ً
ملوضوع، وذلك عمال

املوضوع هي صاحبة السلطة األولى واألخيرة في تقدير األدلة واألخذ بها، وال رقابة عليها في 

 .ذلك من املحكمة العليا

وما تجدر اإلشارة إليه في هذا املجال هو أن أمر تعيين خبير أو طلبه من أحد أو  

بعض الخصوم يمكن ويجوز ممارسته خالل أي مرحلة من مراحل إجراءات الدعوى حتى 

ولو أمام جهة االستئناف، وإذا كان طلب تعيين الخبير مقدما من بعض أو أحد الخصوم 

الستجابة لهذا الطلب خاصة إذا رأى أنه بإمكانه أن فإن قاض ي شؤون األسرة غير ملزم با

يصل إلى الحقيقة بنفسه اعتمادا على األدلة املعروضة أمامه ودون الحاجة إلى االستعانة 

بأي خبير ويجب عليه فقط إذا قض ى برفض الطلب أن يسبب رفضه بأسباب مبررة 

 .47ومقبولة 

 الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــة:

هذه املداخلة إلى تحديد منزلة البصمة الوراثية بين طرق إثبات النسب،  لقد خلصت

حيث تطرقنا إلى رأي القائلين بتقديم األدلة الشرعية على البصمة الوراثية وحججهم في 

ذلك، وإلى رأي القائلين بتقديم البصمة الوراثية على األدلة الشرعية، ثم موقف املشرع 

ثانية تحدثنا عن منزلة البصمة الوراثية بين الطرق الجزائري من ذلك، ثم في نقطة 

الشرعية في نفي النسب حين أبرزنا رأي القائلين بتقديم البصمة الوراثية عن اللعان، ثم 

وبعد ذلك اتضح لنا ، الحديث عن رأي القائلين بتقديم اللعان على البصمة الوراثية

ة بين الطرق الشرعية لنفي موقف املشرع الجزائري فيما يخص منزلة البصمة الوراثي

 النسب، وفي األخير توصلنا إلى النتائج اآلتية:

اختالف فقهاء الشريعة اإلسالمية حول منزلة البصمة الوراثية من بين طرق  - 1

 إثبات النسب، لكن األغلبية يقولون بتقديم األدلة الشرعية على البصمة الوراثية.
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ة فيما يخص مسألة إثبات النسب مسألة املشرع الجزائري جعل البصمة الوراثي - 2

 جوازية، يمكن للقاض ي اللجوء إليها كما يمكنه عدم اللجوء إليها.

اختالف الفقهاء حول صحة نفي النسب بالبصمة الوراثية دون اللعان أو  - 3

 باالعتماد على اللعان للتفريق بين الزوجين دون نفي النسب.

املعاصرين أنه ال يمكن للبصمة الوراثية أن التوصل إلى أن رأي جمهور العلماء  - 4

تحل محل اللعان، كما ال يمكن أن تقدم عليه، كما ال يمكن االكتفاء بالبصمة الوراثية 

 في نفي نسب الولد، ألن الولد منسوب بالفراش إلى أن يالعن الزوج.

 البصمة الوراثية قطعية الداللة إثباتا ونفيا. - 5

 ئج البصمة الوراثية إلثبات البنوة واألبوة بيولوجيا.يمكن االستفادة من نتا - 6

املشرع الجزائري أجاز إعمال التحليالت الطبية، ولكن قصرها على إثبات النسب،  - 7

 دون إعمالها في نفي النسب الذي يبقى خاضعا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

 ومن خالل هذا نقترح ما يلي:

من قانون األسرة تحدد  41و 42املادتين  إدراج نصوص دقيقة وواضحة تضاف إلى -

 فيها الطرق العلمية بدقة.

تحديد املشرع للمجاالت التي يعمل فيها بالبصمة الوراثية حتى ال يقع التباس لدى  -

املتقاضين و الباحثين وكذا على القضاة واملحامين فيما يخص مواطن استعمال هذه 

 التقنية الدقيقة.

ليا بنصها الكامل حتى يتسنى لرجال الفقه والقانون نشر قرارات املحكمة الع -

 دراستها والتعليق عليها واالستفادة منها.

مراجعة النصوص القانونية الخاصة بالنسب والخبرة العلمية مع اعتماد ما أقرته  -

 املحكمة العليا من مبادئ مستمدة مما استقر عليه الفقه اإلسالمي.
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د. أنور محمود دبور إثبات النسب بطريق القيامة في الفقه اإلسالمي دار الثقافة  -33

 .42. ص 1985العربية بالقاهرة، عام 

. عمر . د529، 513املرجع السابق، ص ، د. وهبة الزحيلي، البصمة الوراثية -34

 .27السبيل، املرجع السابق، ص 

د/ شامي أحمد، السلطة التقديرية لقاض ي شؤون األسرة، أطروحة دكتوراه في  -35

 وما بعدها. 379، ص 2214-2213القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 

د. علي محي الدين القره داغي. د. علي يوسف املحمدي، املرجع السابق، ص  -36

357 – 358. 

 .386مي أحمد، مرجع سابق، ص د/ شا -37

ومنهم الفقهاء الذين حضروا ندوة :" مدى حجية استخدام البصمة الوراثية  -38

 هـ.1421إلثبات البنوة"، والتي انعقدت بالكويت في 

 .239د.سعد الدين مسعد هاللي، املرجع السابق، ص  -39

، 21وهبة الزحيلي، قضايا الفقه والفكر املعاصر، دار الفكر، دمشق، ط -42

 .432م، ص 2226

 .352ـ  351سعد الدين مسعد هاللي، املرجع السابق، ص  -41

؛ علي محي الدين القره داغي، 372بورقعة سفيان بن عمر، املرجع السابق، ص  -42

 .356املرجع السابق، ص 

 .559محمد حجاري، املرجع السابق، ص  -43

ء من ق ـ إ ـ م ـ إ بقولها:" يجب أن يتضمن الحكم اآلمر بإجرا 128نصت املادة  -44

ـ عرض األسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، وعند االقتضاء تبرير  1الخبرة ما يأتي: 

ـ بيان اسم ولقب عنوان الخبير أو الخبراء املعينين مع تحديد  2تعيين عدة خبراء؛ 
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ـ تحديد أجل إيداع تقرير الخبرة  4ـ تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا؛  3التخصص؛ 

 بأمانة الضبط".

من ق ـ إ ـ م ـ إ بقولها:" يجوز للقاض ي من تلقاء نفسه أو بطلب  126املادة نصت  -45

أحد الخصوم، تعيين خبير أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات 

 املختلفة".

( من ق ـ إ ـ م ـ 2/ 144الخبرة )  غير أنه يجب على القاض ي تسبيب إستبعاد نتائج -46

 أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة". إ:" القاض ي غير ملزم برأي الخبير، غير 

إبراهيم حسيني، أثر الدم والبصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه " دراسة  -47

ـ  2212مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معسكر، 

 .182، ص 2213
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دور اإلثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود و التصرفات في أحكام قانون 

 األسرة

 قاش ي عالل

 .1جامعة البليدة  أستاذ محاضر قسم " أ "،

 ملخص 

إن اإلسالم أولى أهمية كبيرة إلثبات النسب، وإلحاق كل نسل بأبيه حيث أبطل  

وبذلك ، العدة للمطلقة واألرملة على حد سواء شهورا عدة حتى يخلو الرحمالتبني، وشرع 

 ال ينسب املولود لغير أبيه.

كما أن املشرع الجزائري أدرج الطرق العلمية وأقر بأهمية التحاليل الحديثة من أن  

أجل فض النزاعات القائمة على إثبات وتحديد النسب الصحيح الشرعي، خاصة في 

  .42ملادة من ا 22الفقرة 

حدد  
ُ
حفظ األنساب وت

ُ
وإلثبات النسب أهمية كبيرة إن دينا أودنيا، إذ به ت

حمى الحقوق الشرعية لكل ذي حق، سواء في املصالح أو املواريث. املسؤوليات،
ُ
  وت

 مقدمة

أولت الشريعة اإلسالمية النسب مزيدا من العناية و أحاطته ببالغ الرعاية فهو يعتبر  

الزواج الذي اعتبره هللا ميثاقا غليظا بين الزوجين و رتب عليه حقوقا أولها من أبرز أثار 

 ثبوت نسب كل فرد إلى أبيه حتى ال تختلط األنساب و يطيع األوالد.

فاعتبره في طليعة الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية عـلى وجوب  

بين نصوص الشرع و أحكامه  حفظهــا و رعايتها وذلك ملا يتمتع به من مكانة مقدسة

و  الفقهية لذا أمر هللا عزوجل اآلباء أن ينسبوا أليهم أوالدهم و نهاهم عن إنكار بنوتهم،

حرم اإلسالم كل اتصال جنس ي يتم على غير أصول شرعية و أبطل جميع أنواع العالقات 

ال يبح اإلسالم و التي انحرفت عن شرائع هللا السماوية و  التي تعارفت عليها بعض األمـــم
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و الذين هم  سوى العالقات القائمة على النكاح الشرعي بشروطه املعتبرة بقوله تعالى "

( فمن ابتغى 6( إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم غير ملومين )5لفروجهم حافظون )

 (.6-5وراء ذلك فؤلئك هم العادون " )سورة املؤمنون أية رقم 

مة البقري في قوله "هو القرابة و املراد به الرحم و هي و عرف النسب من قبل العال  

قربت أو بعدت، كانت من جهة األب أو من جهة  لفظ يشمل كل من بينك و بينه قرابة

األم" و النسب باعتباره صلة اإلنسان بمن ينتمي إليه من اآلباء و األجداد يدور حول 

ه أثر قانوني بالدليل الذي أباحه محور أساس ي و هو إثباته بمعنى تأكيد حق متنازع فيه ل

هللا إلثبات ذلك الحق و إذا استقر النسب التحق املنسب بقرابته و تعلقت به سائر 

األحكام الشرعية املرتبطة بهذا النسب من ميراث و نفقة و موانع الزواج و ترتبت عليه 

هم بذويهم حقوقا،وواجبات أعطى املشرع الجزائري اهتمامه لثبوت نسب األوالد و إلحاق

من  46إلى  42مستنبطا أحكامه من الشريعة اإلسالمية و نضمه في املواد التالية من 

املعدل و املتمم  11-84من قانون  42قانون األسرة و حصر أسباب ثبوت النسب في املادة 

 .في الزواج الصحيح 2225ماي  24املؤرخ في  22-25باألسر 

ج تم فسخه يعد الدخول أو اإلقــرار أو البينــــة و ما يلحقه من نكاح الشبهة أو كل زوا 

و حاول املشرع االستجابة لتطورات العصر الراهن بما فيها مجال البيولوجيا حيث أدرج 

 .و فتح هذا املجال 42من املادة  22الطرق العلمية ضمن وسائل اإلثبات في الفقرة 

لخطورة و له أثار نفسية على و يعتبر هذا املوضوع ذو أهمية كبيرة لكون النسب بالغ ا 

الولد بدرجة أولى و للمصلحة التي يفقهها للمجتمع و لتبيان حرمات هللا تعالى و عليه 

 يمكن طرح بعض اإلشكاالت تخص هذا املوضوع و هي كالتالي : 

 : ما هي القواعد القانونية الشرعية و العلمية إلثبات النسب و مدى حجيتها. 1س

  .الية التالية اعتمدنا على الخطة التاليةو لإلجابة على اإلشك 

 .: إثبات النسب بالطرق الشرعية Iاملبحث 
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 .: إثبات النسب بالزواج الصحيح و ما يلحقه 1املطلب  

 .: بالزواج الصحيح1الفرع  

 : بالزواج الفاسد و بنكاح الشبهة.2الفرع  

 .: إثبات النسب باإلقرار 2املطلب  

 الحديث للنسب.: أنواع اإلقرار 1الفرع  

 : حكم التبني واتجاه اإلقرار.2الفرع  

 : البيئة و أثرها في إثبات النسب. 3املطلب  

 : مفهومها في مجال النسب و أنواعها.1الفرع  

 : البيئة مقارنة باإلقرار.2الفرع  

 .: إثبات النسب بالطرق العلمية البيولوجية الحديثة IIاملبحث 

 : أنواع الطرق العلمية إلثبات النسب. 1املطلب  

 .: الطرق العلمية املقطعية1الفرع  

 .: الطرق العلمية الضنية2الفرع  

 .: حجية الطرق العلمية في مجال إثبات النسب 2املطلب  

 .: حجية الطرق العلمية و سلطة القاض ي في تقديرها1الفرع  

 .: سلطة القاض ي في تقدير الطرق العلمية2الفرع  

 .: العقبات التي تواجه استخدام الطرق العلمية 3املطلب  

 .: الصعوبات املادية1الفرع  

 .: الصعوبات القانونية2الفرع  
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ــــة.   الخاتمــ

 املبحث األول: إثبات النسب بالطرق الشرعية

إن أهم ما يترتب على الزواج من أثار هو نسب املولود إلى والده و عليه فإذا كان  

و الوالدة فإن إسناد نسب الولد ألبيه ليس  ألمه ثابت نسب الحمل املرئينسب الولد 

نصت على أن  2-5من ق.األسرة املعدلة بأمر رقم  42دائما سهال لذلك نصت املادة 

النسب يثبت بالزواج الصحيـح أو بنكاح الشبهة أو باإلقرار أو البينة و هذا ما سنتناوله 

 تبعا في املطالب التالية: 

 إثبات النسب بالزواج الصحيح و ما يلحقه  األول : املطلب

إن أهم مقاصد الزواج الصحيح املحافظة على األنساب فقد حرص الشارع الحكيم 

و منها املشرع الجزائري على ذلك ملا له أهمية في حماية املجتمـع و  و التشريعات الوضعية

ج صحيحا و توافرت الشروط و لذا فإن الولد ينسب إلى والده متى كان الزوا، تماسكــه

املعتبرة في هذه الحالة كما يثبت النسب أيضا بما ألحق الفراش الصحيح أي الزواج 

 .الفاسد و الوطء بشبهة و هذا ما سنحاول تفصيله في الفرعيين التاليين

  الفرع األول : إثبات النسب بالزواج الصحيح

 أوال : نسب املولود حال قيام الزوجية 

إن العقد الصحيح سبب شرعي لثبوت نسب الولد في أثناء قيــام  : التعريف 1-1

الزوجية فإن ولدت الزوجة بعد زواجها ثبت نسبه من ذلك الزوج دون الحاجة إلى إقرار 

و هذا ثابت  11منه أو بينـة تقيمها الزوجة على ذلك ألنه يملك لوحده حق االستمتاع بها

فراش و للعاهر الحجر" وحسب الحديث من قوله )صلى هللا عليه وسلم(" الولد لل

الشريف فإن صاحب الفراش هو الــــزوج و العاهـر هو الزاني و من مدلول قوله )ص( و 

نظرا ألن ثبوت النسب نعمة فان جريمة الزنا ال تثبت النعمة بل يستحق صاحبها النقمة 

22. 

 و لقد قيد املشرع الجزائري هذا النسب بشروط و هي كالتالي:
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 شروط نسب الطفل الناتج عن اإلختصاب الطبيعي ثانيا: 

ق.األسرة فإن الولد ينسب ألبيه متى كان الزواج شرعيا و أمكن  41طبقا لنص املادة  

االتصال الجنس ي و لم ينفه بالطرق املشروعة و من هنا فإنه يشترط لثبوت النسب 

 بالـزواج الصحيـح ما يلي: 

 رأة على أساس عقد الزواج الصحيح : : الزوجية القائمة بين الرجل و امل 1-1

و على هذا األساس فان القانون ال يسمح بإقامة النسب الشرعي لولد غيـر شرعــي  

ناتـج عن عالقات ما قبل الزواج الشرعي و هذا ما استقرت عليه املحكمة العليا في قرارها 

بل هو ، عالقات جنسية"...ال يعتبر دخوال ما يقع بين الزوجين قبل إبرام عقد الزواج من 

 .33..".مجرد عمل غير شرعي ال يثبت عنه نسب الولد

 : إمكانية االتصال الزوجي بين الزوجين : 1-1

يجب أن يكون التالقي بين الزوج و زوجته ممكنا فلو كانت هي في أقص ى املغرب و هو  

مـا ال يثبـت وتزوجا باملراسلة و لم يلتقيا قط و لم يكن في اإلمكان تالقيه أقص ى املشرق 

النســب، و هذا ما أكده شيخ اإلسالم ابن تميمة أن النكاح الصحيح سبب لثبوت النسب 

بشرط الدخـول الحقيقي و كذا هو رأي جمهور الفقهاء من الشافعية و املالكية و الحنابلة 

أما الحنفية فلم يشترطوا ذلك و قالوا أن مجرد العقد يجعل املرأة فراشا ألنه مظنة 

 .44ال و هذا حفاظا على الولد من الضياعاالتص

أما املشرع الجزائري فقد اتبع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من ثبوت فراش الزوجية  

بالعقد مع شرط إمكان الدخول بالزوجة املتفق مع قواعد الشريعة اإلسالمية و املنطــق و 

 39473ملف رقم  24/22/1986املعقـــول و هذا ما أكده اجتهاد املحكمة العليا الصادر في 

:"حيث أن الولد للفراش مادامت العالقة الزوجية لم تنقطع بين الزوجين و الدليل على 

 ... ".ذلك أن الزوج كان يزور زوجته من حين آلخر و هي في بيت خالها
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 : والدة الولدين بين أقل مدة الحمل و أقصاها :  8-1

الفقهاء على أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر لقد اتفق األئمة األربعة و غيرهم من  

من ق.األسرة و الذي أكدته املحكمة العليا في  48و هو موقف املشرع الجزائري في املادة 

: " من املقرر قانونا أن أقل مدة الحمل 212478ملف رقم  17/11/1998قرارها املؤرخ في 

قضية الحال أن مدة الحمل و أقصاها عشرة أشهر و تبين من  املحددة قانونــا و شرعا

و الولد ولد في  22/25/1994املحددة قانونا و شرعـا غير متوفرة ألن الزواج تم في 

27/25/199455. 

فيما يخص أقل مدة الحمل التي يتكون فيها الجنين و يولد بعدها  42و حكم املادة  

نسان بوالديه من سورة األحقاف " و وصينا اإل 15مستنبط من قوله تعالى في اآلية ، حيا

من  14.." و اآلية .و حمله و فصاله ثالثون شهرا إحسانا حملته أمه كرها و وضعته كرها

سـورة لقمــان في قوله تعالى :" و وصينا اإلنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن و 

 فصاله في عاميين " 

ة للفصال عاميين لقد قدرت اآلية األولى للحمل و الفصال ثالثين شهرا و قدرت الثاني 

و بإسقـاط الثانية من األولى يبقي للحمل ستة أشهر و على هذا األساس إذا جاءت الزوجة 

 .66أشهر ال يلحق نسبه بالزوج 26بالولد في مدة أقل من 

أما بالنسبة ألقص ى مدة الحمل فلم يرد بشأن ذلك نص في القرآن أو السنة و لقد  

فالحنفية حددوها بمدة سنتين مستمدين هذا الرأي اختلف الفقهـاء في تحديد هذه املدة 

 من قـــــول :

عائشة رض ي هللا عنها :" ال تزيد املرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ضل عمود 

 املغزل".

 .أما الشافعة و املالكية قالـــوا أن أقصـى مدة الحمــل أربع سنــــوات

 .ق.األسرة 42كما جاء في نص املادة أما املشرع الجزائري فقد حددها بعشرة أشهر 
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 : عدم نفي الولد بالطرق املشروعة : 0-1

ق.األسرة و لكنه لم يحدد هذه الطرق و  41و هذا ما ينص عليه املشرع في املادة  

و أحكام الشريعة نجد أن هذه الوسيلة تتمثل في اللعان و  222بالرجـوع إلى أحكام املادة 

جري بين الزوجين مؤكدات باإليمان من الجانبيين مقرونة يعرف شرعــا بكونه شهادات ت

باللعن من جانــب الزوج و الغضب من جانب الزوجة قائمة مقام حد الزنا في حقها و 

يكون اللعان متى اتهم الزوج زوجته و طلب إقامة حد القذف و أمره القاض ي بمالعنتها و 

  24رقم مصدر اللعان في القـرآن الكريـم سورة النور اآلية 

 نسب الولد يعد الفرقة الزوجية  ثالثا:

 ثبوت نسب املطلقة :  -1

 : ثبوت نسب ولد املطلقة قبل الدخول :  1-1

" يأيهـا اللذين أمنـوا إذا نكحتم .املطلقة قبل الدخول ال عدة عليها لقوله تعالى 

..." و ألن املؤمنـــات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها

إثبات النسب قائـم على الفراش و هذا الفراش ال يتحقق في املطلقة قبل الدخول إال إذا 

و النسب في هذه الحالة يثبت الحتمال الوطء ، كان هناك تالقــي بينهـا أو على األقل إمكانه

 بشرط أن تكون الوالدة بعد ستة أشهر فأكثر من تاريخ 77الذي هو شرط في إثبــات النسب

عقـد الــزواج و أن تكون الوالدة خالل ستة أشهر من وقت الطالق و من ثمة ال يثبت 

 .النسب إال إذا ثبت يقينا أن الحمل حمل قبل الفرقة

و إذا جاءت به لتمام ستة أشهر فأكثر فإنه ال يحصل اليقين بحدوث الحمل قبل  

تصلح لتكوين الجنين و  الفرقة ألنه يحتمل أن تكون حملت به بعد الفرقة ألن ستة أشهر 

يحتمل أن تكون حملــت من مطلقها و متى وجد االحتمال فال يثبت النسب إال إذا ادعاه و 

 .لم يصرح بأنه من زنا
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 : ثبوت نسب املطلقة بعد الدخول : 1-1

ق.األسرة  49من الناحية القانونية فان الطالق يثبت إال بحكم طبقا لنص املادة  

الطالق إال بحكم بعد عدة محاوالت صلح يجريها القاض ي...." و ما  التي تنص :" ال يثبت

في حين ، يؤخذ على املشــرع الجزائري أنه لم يفرق بين املطلقة رجعيا و املطلقة طالقا بائنا

نجد أن فقهاء الشريعة فرقوا بينهما و القاعدة في التشريع الجزائري استنبطها من املادة 

ينسب ألبيه إذا وضع الحمل خالل عشرة أشهر من تاريخ  من ق.أسرة على أن الولد 43

هو الطالق و هو ما  62االنفصال و املقصود بمصطلح االنفصال بالرجوع على نص املادة 

 .88أقرته املحكمة العليا

  نسب الولد املتوفى عنها زوجها: -1

عشــرة من ق.أسرة أن الولد ينسب إلى أبيه إذا وضع الحمل خالل  43نصت املادة  

أشهــر من تاريخ الوفاة و هذا االحتمال أن الحمل كان قائما وقت الوفاة و يكـون الفـراش 

قائمـــا وقت الوطء فيثبت النسب احتياطيا ملصلحة الولد و ال يثبت نسبه لو جــاءت به 

 .أشهر ألنه أصبح متيقنا حصول الحمل بعد الوفــــــــــــــــــاة 12ألكثــــر من 

 وت نسب ولد املرأة التي غاب عنها زوجها:ثب -8

بالنسبة للمرأة التي غاب عنها زوجها لسبب من األسباب كأداء الخدمة العسكرية أو  

دخولـــه السجن الرتكابه جريمة ما و استمر غيابه مدة تزيد عن عشرة دون أن يثبت أنه 

ة الحمل من وقع انفصال بين الزوجين و جاءت الزوجة بولد بعد انقضاء أقص ى مد

غيابه و ان املولود ينســب إلى أبيه إال إذا نفاه و ال عن أمه و هذا ما أشارت إليه املحكمة 

:" متى تبين أن والدة الطفل  165428ملف رقم : 28/27/1997العليا في القــرار املــؤرخ في 

 قد تمت و الزوجية قائمـة بين الزوجين و أن الطاعن لم ينفي نسب الولد بالطرق 

 .99املشروعة و أن ال تأثير لغيبة الطاعـن ما دامت العالقة الزوجية قائمة
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 الفرع الثاني : إثبات النسب بالزواج الفاسد و نكاح الشبهة 

 أوال: بالـــزواج الفاســـــد 

 : تعريــف : 1-1

مكررو املتمثلة  29هو الذي فقد شرط من شروط الصحة املنصوص عليها في املادة  

الزواج والصداق و الولي في حالة وجوبه و الشاهدين مع انعدام املوانع الشرعية  في أهلية

من املــادة  22للـــزواج و هي الحاالت التي رتب عليها املشرع فساد النكاح بموجب الفقرة 

 .بحيث يفسخ الزواج قبل الدخول و يثبته بعد الدخول بصداق املثل 33

 : شروطــه : 1-1

لزواج الفاسد شروط تتمثل في الدخول الحقيقي في النكاح لثبوت النسب من ا 

الفاسد لـذا تحسب مدة الحمل من تاريخ الدخول و ليس تاريخ العقد و بالتالي إذا ولدت 

أشهر من حين الدخول الحقيقي ال يثبت نسبه من  26املتزوجة زواجا فاســدا ال يقل من 

 الزوج.

سب من تاريخ التفريق بين الزوجين و إذا إما بالنسبة ألقص ى فترة الحمل فإنها تح 

 .أشهر اعتبارا من يوم التفريق ثبت نسب من أبيـه 12جاءت الزوجة بولد قبل مض ي 

 ثانيا: إثبات النسب عند وطء الشبهة

 :تعريف وطء الشبهة: 1-1

املقصود بالشبهة األمر الذي يشبه الثابت و هو ليس بثابت فيه واصل ذلك لقوله  

 .الحدود بالشبهات ما استطعتم ")ص( " ادرءوا 

و الوطء بشبهة هو االتصال الجنس ي غير الزنا يقع خطأ بسبب غلط يقع فيه  

الشخص و قيــل هو وطء حرام ألحد فيه و الشبهة قد تكون شبهة فعل أو شبهة امللك أو 

 .شبهة العقد
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 :أقسام الوطء بشبهة:  1-1

و هو أن الشخص يعتقد أن الحرام حالل كأن يأتي الزوج الذي  شبهة الفعل : -أ

 .طلق زوجته ثالثــــــا في العـــــــــــدة

و تنشأ هذه الشبهة عن دليل مثبت للحل في املحل و هذا  شبهة املحل و امللك : -ب

الدليـل ينفي الحرمة مع وجود دليل آخر يحرم الفعل نفسه غير أن وجود الدليل اآلخر 

 .شبهــة في حكم الشرع يورث

: كالعقد على امرأة و بعد الدخول تبين أنهــا من املحرمـــات و هذا ما  شبهــة العقـــد -ج

ق.األسرة و مثال هذا النوع أن يتزوج شخص أختـه أو  34نص عليه املشرع في املادة 

 خامسة على أربع في عصمته.

كاح الشبهة سبب من أسباب ثبوت و بالرجوع إلى املشرع الجزائري نجد أنه اعتبر ن 

.. و بنكاح .النسب غير أنه يفرق بين شبهة و شبهة بقوله" يثبت النسب بالزواج الصحيح

ق.أسرة إذا وجبت  42-42و بالرجوع إلى نص املواد ، ق.أسرة 42الشبهة..." في نص املادة 

في نكاح  مراعاة املدة القانونية في أقل و أقص ى مدة الحمل حتى يكون النسب ثابتا

 .1100الشبهة

  املطلب الثاني : إثبات النسب باإلقرار

إذا كان الفراش في املرتبة األولى إلثبات النسب على نحو ما سبق بيانه فيأتي بعد  

ق.أسرة  42الفــراش في املرتبة الثانية إقرار الشخص بثبوت النسب إليه وفقا لنص املادة 

.." و يعد اإلقرار أحد الطرق الغير .باإلقرار التي نصت " يثبت النسب بالزواج الصحيح أو 

ملباشرة للنسب ألن املقر يخبر بالحق لغيره و ال ينش ئ ذلك الحق و معنى اإلقرار بالنسب 

 .إخبــار الشخـص بوجود القرابة بينه و بين شخص آخر
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 الفرع األول: أنواع اإلقرار املثبت للنسب 

النوع ، ل : إقرار الشخص بالنسب على نفسهإن اإلقرار ينقسم إلى نوعين النوع األو  

:إقـرار الشخص بالنسب على الغير و هذا ما نص عليه املشرع الجزائري بموجب  22

 .ق.األسرة 45-44املادتين 

 أوال : إقرار الشخص على نفسه 

و هو األصل في اإلقرار و إقرار الشخص بأن فالن ابنه من صلبه و كذلك اإلقرار بأن  

من ق.أسرة بقوله:" يثبـت  44و نص عليه املشرع الجزائري في نص املادة  فالن أبوه

النسـب باإلقرار بالبنوة أو األبوة أو األمومة مجهولة النسب و لو في مرض املوت متى صدق 

 العقد أو العادة و هنا تأتي شروط ثبوت النسب في حالة اإلقرار بالبنوة الشروط التالية : 

بنوة مجهول النسب حتى يتمكن إثبات بنوته للمقر فلو كان له أن يكون املقر له بال 

 .نسبا معروف لم يصح اإلقرار و نسبه الثابت قبل اإلقرار ال يقبل الفسخ

أن ال يذكر املقر أنه ولد من الزنا ألن الزنا جريمة ال تصلح أن تكون سببا للنسب  

 الذي هو نعمة من نعم هللا عزوجل.

 .مما يولد ملثل املقر بأن تكون سنهمــا يحتمــل ذلــــكأن يكون املقر بالبنوة  

أن يصدق املقر له املقر في هذا اإلقرار إن كان مميزا أهال للمصادقة ألن اإلقرار حجة  

 قاصرة على املقر و يترتب على هذا النسب حقوق لكل من املقر و املقر له على اآلخر.

دون الحاجة إلى تصديق ألن فيه منفعة أما إذا كان املقر له غير مميز ثبت النسب 

 .لهذا الصغير

 . فإذا توفرت هذه الشروط ثبت النسب و صار املقر له ابنا للمقر
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 ثانيا: إقرار الشخص بالنسب على الغير 

و يسمى بفرع النسب كاإلقرار باألخوة و العمومة فإذا قال هذا أخي كان إقرار بالنسب  

 ي و هذا اإلقرار يتضمن أمرين :على أبيه ألن معناه هذا ابن أب

 .تحميل النسب على الغير -1

 استحقاق املقر له في مال املقر عليه بعد وفاته. -2

ق.أسرة التـي  45و لقد تطرق املشرع الجزائري إلى هذا النوع من اإلقرار في املادة  

ير املقر إال نصـت على " اإلقرار بالنسب في غير البنوة و األبوة و األمومة ال يسري على غ

بتصديقه " أي أن اإلقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير فال يصلح وحده ألن يحتج 

به و ال يكون وحده كافيا إلثبات النسب إضافة للشروط السابقة الواردة في اإلقرار بأصل 

 النسب تحقق أحد األمرين:

في ثبوت النسب بـل  * أن يصدقه املقر عليه بالنسب و ال يكون إلقرار املقر هنا أثر 

 .يعتبــر تصديق املقر عليه إقرارا مبتدئ بالنسب

* أن يقيم املقر البينة على دعواه أو أن يصدقه ورثة املقر عليه بعد وفاتـه لكن يـرى 

بعض الفقهاء أن تصديق الورثة دعوة املقر بينة فيثبت النسب فيها بالبينة ال باإلقـرار و 

 .1111ت النسب ألنهما بينةهو النــوع الثالث من مثبتا

و بالتالي فاإلقرار باألخوة أو العمومة مثال يشترط فيه أن يصدقه املقر عليـه أي األب 

 عنــد اإلقرار باألخوة 

 و الجد عند اإلقرار بالعمومة أو يقيم املقر بينة على إقراره.

 الفرع الثاني: حكم التبني و اللقيط اتجاه اإلقرار: 

هو اعتراف حقيقي لشخص مجهول النسب فهو يعترف ببنوة ولد إن اإلقرار بالبنوة  

 فيكون ابنا له من نفقة وارث و حرمة املصاهرة.
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:التبني هو عقد ينش ئ بين شخصيين عالقات صورية أوال: حكم التبني اتجاه اإلقرار

أي أنه يستحق شخص ولدا معروف النسب  1122و مدنيـة محضة ألبوة و بنوة مفترضة

و هذا ما كان سائدا في ، لنسب كاللقيط و يصرح أنه يتخذه ولدا لهلغيره أو مجهول ا

الجاهلية بحيث جعلوه كاالبن الحقيقي و قد قال هللا تعالى:" و ما جعل ادعياكم أبنائكم 

فلكم قولكم بأفواهكم و هللا يقـول الحـق و هو يهدي السبيل ادعوهم ألبنائهم هو أقسط 

 .5-4.." األحزاب اآلية .عند هللا

فلقد أمر هللا تعالى رسوله "ص" بأن يتزوج زينب بنت جحش و هي مطلقة زيد الذي  

تبناه رسول هللا "ص" حيث قال تعالى " فلما قض ى زيد منها وطرا زوجناكها لكي ال يكـون 

 .على املؤمنيـن حرج في زواج ادعائهم انقضوا منها وطرا "

ى إلى غير أبيه فعليه لعنة هللا و و قال رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" : " من ادع 

 رواه البخاري .و ال عدال " املالئكة و الناس أجمعين ال يقبل هللا منه يوم القيامة صرف

ق. أسرة التي تنص  46أما القانون الجزائري فإنه يمنع التبني من خالل نص املادة  

 ."منع التبني شرعا و قانونا"

:" من  22/25/1995املؤرخ  123232لقرار و هذا ما أكدته املحكمة العليا وفقا  

املقرر قانونا أن التبني ممنوع شرعا و قانونا و ينسب الولد ألبيه متى كان الزواج و أمكن 

االتصال........" و بالتالي ال يمكن ألي مواطن جزائري أن ينسب مولودا غليه عن طريق 

 .التبني

حسان و هو الكفالـة بحيث نص و لقد أعطى املشرع نظام بديل للتبني من باب اإل  

ـــها في املواد  ،و الكفالة هي التزام على وجه التبرع بالعناية بولد  ق.أسرة 125-116عليـ

و يتم ذلك بعقد أمام املحكمة أو املوثق مع احتفاظ الولد  قاصر من نفقة و تربية و عناية

ق.الحالة  64يه املادة بنسـب األصلـــي إذا كان معلوم النسب أما إذا كان مجهول تطبق عل

 .1133املدنية
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 ثانيا: حكم اللقيط اتجاه اإلقرار 

اللقيط هو مولود حديث العهد بالوالدة ال يعرف له أب و ال أم طرحه أهله خوفــا  

 .من الفقــر أو فرار من تهمة الزنا أو لغير ذلك

 .فـــــرةو إذا أقر أحد نسب اللقيط منه ثبت نسبه منه مادامت شــروط اإلقــرار متو 

أما عند املالكية فان اللقيط ال يثبت نسبه من املقر إال إذا تبين املقر وجهـا شرعيــا  

و الذي أحاطه بعناية وافرة بحيث كلف كل من وجد  لـــه و هو ما أخذ به املشرع الجزائري 

لقيط بأن يسلمه إلى رجال الشرطة وهؤالء يسلمونه إلحدى دور الرعاية االجتماعية 

ة الستقبـــال اللقطاء ليتم تربيتهم ما لم يوافق على أن يكلفه أحد وهذا طبقا للمادة املعد

  من قانون الحالة املدنية. 67

 املطلب الثالث: البينة و أثارها في إثبات النسب 

تعتبر البينة إحدى طرق إثبات النسب شرعا و قانونا باتفاق العلماء كما ذكر ذلك  

فإما ثبوت النسب فجهاته هي الفراش و االستحقاق و البينة و  ابن القيم بحيث قال: "

 .1144....القافة فالثالثة األولى متفـق عليها

و البينة لغة من التبيين بمعنى الوضوح أي الدليل و الحجة أما معناها الشرعي فقد 

 بأنها "اسم لكل ما يبين الحق و يظهره " عرفها عالء الدين الطرابلس ي

 و سمى النبي "ص" :" الشهود بينة لوقوع البيان بقولهم و ارتفــاع األشكـال بشهادتهــم " 

 .و ذهب الحنفية و جمهور الفقهاء إلى أن البينة هي الشهود ألن بهم بين الحق و يظهر

و انطالقا من هذا الطرح فيما يتمثل مفهوم البينة في مجال النسب وفقــا للمشرع  

 جيتها مقارنة باإلقرار ؟ و سنوضح ذلك فيما يلي :الجزائـري و ما ح
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 الفرع األول : مفهوم البينة في مجال النسب و أنواعها :

  أوال: مفهوم البينة في مجال النسب

 انطالقا مما سبق يتضح أن البينة معنيين: 

ا و هي الحجة أو البرهان و هو تعريف نظري مناسب للبينــــة ألنه البينة بمعنى الدليل:

ترشد إلى الصواب و اإلقناع و الدليل على ذلك قوله تعالى :" لم يكن الذين كفروا من 

 .21أهل الكتــاب و املشركين منفكين حتى تأتيهم البينة..." البينة أية 

و يقصد بها قيام شخص من غير خصوم الدعوى باإلخبار  البينة بمفهوم الشهادة :

ه كالسمع أو البصر بشأن واقعة متنـازع عليـــها إمام القضاء عما أدركه بحاسة من حواس

ق.أسرة و اعتبرها إحدى طرق اإلثبات التي  42وقد أورد املشرع الجزائري البينة في املادة 

 يمكن من خاللها للشخص أن يأتي بدليل قاطع على أن املولود هو ابنـه األصلـي.

 22-25بموجب أمر  22فقرة  42و لكن و بالرجوع إلى التعديل األخير في نص املادة  

حيث اعتبرها املشرع الطرق العلمية طريق مستقل عن البينة في مجال إثبات النســب مما 

 . يفهم منه أن املشرع يقصد بالبينة املعنى الخاص أي شهادة الشهود

 ثانيا : أنــواع البينـــة 

ن تكون شهادة فقد تكون مباشرة أو غير مباشرة كما يمكن أ، تتخذ البينة عدة صور  

 أو الشهرة العامة كما يلي :  بالتسامع

 الشهادة املباشرة : 1-1

و هي التي يقرها الشاهد في مجلس القضـاء ما وقـع تحت سمعــه و بصره مباشرة  

 كالذي يشاهد واقعة معينة فيسرد الواقعة أمام القضاء كما شاهدها.
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 الشهادة الغير مباشرة :  1-1

الشخص بما سمع رواية من الغير فيشهد أنه سمع شخص  و تكون عندما يشهد 

معينا يروي هذه الواقعة محل اإلثبات و ال يوجد نص في التشريع الجزائري يمنع األخذ بها 

 .و للقاض ي السلطة التقديرية في ذلك

 الشهادة بالتسامع: 1-8

ند جماهيـر و هي ال تنصب على الواقعة املراد إثباتها بالذات بل على الرأي الشائع ع 

النـاس عن هذه الواقعة فالشاهد فيها ال يروي عن شخص معين أو عن واقعة معينة بل 

يشهد بما يسمعه الناس عن هذه الواقعة و ما شاع بين الجماهير عنها و هذا النوع من 

الشهـادة ال يقبـل بهــا في املسائل املدنية و يمكن االستئناس بها في املسائل التجارية على 

 .أي الراجح فقهاالر 

 الشهادة بالشهرة العامة:  1-0

هي عبارة عن ورقة مكتوبة تحرر أمام جهة رسمية كقاض ي أو موثق يشهد فيها  

شهود يعرفون وقائع معينة عن طريق الشهرة العامة بشرط أن تكون لهم معرفة 

حناف شخصية لهذه الوقائع و الشهادة بالشهرة تجوز في إثبات النسب بإجماع فقهاء األ 

 .حيث أجازوا للشاهد أن يشهد بما يشهر و تتواتر األخبار و يقع في قلبه صدقة

 الفرع الثاني : حجية البينة مقارنة باإلقرار في مجال النسب 

لكونها ال تقتصر على املقر كما هو الحال في اإلقرار  1155تعتبر البينة أقوى من اإلقرار 

 .بحيث يثبت الحكم الثابت بالبينة في حقه و في حق غيره

فلو كان هنالك ولد ليس له نسب معروف و أخذه رجل و ادعى نسبه و توفرت  

فلو جاء رجل آخر و ادعى نسبه و أقام  شروط اإلقرار السابقة ثبت نسبه بذلك اإلقرار

حيحــة على أن ابنه كان أحق به من املقر و أن تبث في الظاهرة باإلقرار إال أنه غير بينــة ص

مؤكد باعتبـار أن كالهما أي البينة و اإلقرار نسب ظاهر يدل على وجود النسب الحقيقي 
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أي وجود الفــراش و ما ألحق به ما دام كذلك فإن اإلقرار قد يحتمل البطالن و ظهور 

 .وجود البينة التي تعتبر أقوى منهعدم صحة اإلقـرار ب

و لهذا تطهر البينة و أهميتها في العديد من حاالت النسب و ما يجب مالحظته هنا أن  

إثبــات النسب بالبينة يكون في حالة ما إذا جمع بين الرجل و املرآة عقد زواج صحيح أو 

ير شرعية و نتج عن أما إذا كانت العالقة قائمة بين الرجل و املرآة هي عالقة غ، فاسد

هذه العالقة ولد و قام النزاع بشأنه و بشأن واقعة ميالده فال يثبت نسب الولد إلى 

ـــه ــ ـــ ـــــ ــ  .1166الشخص بأي بينة كانت و يلحق نسبه بأمــ

و في خاتمة هذا املبحث نالحظ أن الطرق الثالثة التي تمت دراستها من فراش و إقرار  

أما اإلقرار ، الفراش هو السبب الحقيقي للنسب ألنه املنش ئ له كلها في مرتبة واحدة بل أن

و البينة فهما سببان ظاهريان يدل كل واحد منهما على وجود النسب الحقيقي و هو 

 .الفراش ألن الولد الشرعي ال يكون إال ثمرة فراش

 املبحث الثاني: إثبات النسب بالطرق العلمية البيولوجية و حجيتها في ذلك  

كانت مسألة إثبات النسب بالطرق العلمية في البداية محل جدل فقهي وقف  لقد 

فيه بعض جمهور الفقه املرتاب و الرافض للطرق العلمية كوسيلة إلثبات النسب فقد 

تبنى املجلس اإلسالمي األعلى موقفا صريحا في مسألة النسب بالطرق العلمية رغم عدم 

را وضوح القواعد الفقهية التي تسمح إصداره ألي فتوى تصريحيـه لذلـك مستظه

، و اعتمادا على ذلك قرر 1177باستعمال أي طريقة غير شرعية قد تثبـت أو تنفي النسب

هذا االتجاه عدم جواز الطرق العلمية في مسألـة إثبـات النسب ملا في ذلك من خروج عن 

حفظ الكليات قواعد الفقهية التي جاءت بالشريعة اإلسالمية بأغراضـــها األساسية في 

، 1984الخمس و قد تأثر املشرع الجزائري بهذا املوقف أثناء سنـه لقانـون األسرة في سنة 

في الفقرة  42و الــــواردة في املادة  إذ لم يعتمد سوى على الطرق الشرعية إلثبات النسب،

 .األولى من ق.أسرة
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طرق العلمية جامعـا لكن لم يكن الرأي املذكور أعاله و الرافعي إلثبات النسب بال 

بين فقهــاء القانون ذلك أن اتجاه آخر رأى استعمال هذه الطرق وسيلة علميــة حتميــة 

بنتائـج ملموسة و هذا ما عمل به املشرع الجزائري عند تعديله لهذا القانون بموجب األمر 

داث حيث ساير التطور التكنولوجي الذي نتج عنه استح 27/22/2225املــؤرخ في  25-22

تقنيات في املعرفـة العلمية ففتح مجاال واسعا لقضايا لم تشهدها البشرية من قبل ذات 

 صلة مباشرة بحياتنـا اليومية 

و هي الطرق العلمية إلثبات النسب و بذلك يكون قد حل مشكلة عويصـة كانت  

مطروحة على مستوى أنظمة القضاء في الدول العلمية فغالبا ما كان برفض القضاء 

 .1188إلثبات عن طريق الخبرة العلمية على أنها ليست من الوسائل املقررة شرعاا

و عليه ستكون دراستنا في هذا املبحث علمية حيث سنتناول أنواع الطرق العلمية  

مع التطرق إلى حجيتها في مجال إثبات النسب و العقبات التي تواجه استخدام هذه 

 الطرق في ثالثة مطالب.

 أنواع الطرق العلمية إلثبات النسباملطلب األول : 

لقد تنوعت الطرق العلمية في إثبات النسب بعدما كان العالم يخضع لطريقة  

واحدة للـــدالالت الوراثية في مجال البحث الجنائي و ذلك حتى أواخر الستينات و هي 

مى ( تم هذا االكتشاف الحامض النووي أو ما يس ABOالطريقة التي تعرف بخاليا الدم )

 .( ADNبالبصمة الوراثية )

من ق.األسرة لكنـه  42من املادة  22و قد أدرج املشرع هذه الطرق العلمية في الفقرة  

اكتفى باإلشارة إليها دون تحديد املقصود منها أو حصر لصورها علما أنة البحوث العلميـة 

النوع الثاني ال في هـذا أثبتت وجود نوعين من الطرق العلمية األول يصف بكونه قطعي و 

 يرقي بالشك إلى اليقين بكونها ضنية.
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 الفرع األول : الطرق العلمية القطعية في إثبات النسب

 أوال: البصمة الوراثية 

تعتبر البصمة الوراثية من القضايا املستجدة التي اختــلف فيها فقهــاء العصر و  

الها في الدول الغربية و قبلــت بها تنازعـوا في املجاالت التي يستفاد منها و قد شاع استعم

العديـــد من املحاكم األوربية و بدأ االعتماد عليها مؤخرا في البالد اإلسالمية لذلك يجب 

معرفة حقيقـة البصمة الوراثية و تبيان الشروط و الضوابط الشرعية لتكون قرينة 

 إلثبات النسب.

 تعريف البصمة الوراثية : -1

يعني العالمة و هي مشتقة من البصم و هو ما بيـن طرف  هي لفظ عامي لغة: 1-1

الخنصر إلى طرف البنصر و رجل ذو بصم أي غليظ البصم و بصم بصما إذ ختم 

 .بأصبعه

عرفها الدكتور سعد الدين الهاللي بأنها العالمة أو األثر الذي ينتقــــل  اصطالحـا: 1-1

لعوامل الوراثية و الجنيات في الكائنات من األصول إلى الفروع أي أنها املادة الحاملة ل

 .1998و قد أرتض ي املجمع الفقهي بمكة املكرمة لسنة ، 1199الحية

التعريف اآلتي " هي البنية الجينية نسبة إلى الجينات أي املوروثات التي تدل على 

ــــــه " ـــــ  .هويــــة كل إنســـان بعينـ

اإلنسان ما عدى كريات الدم الحمراء  و تعتبر النواة املوجودة في كل خلية في جسم 

مستودع املادة الوراثية التي توجد على كروموزومات أو الصبغيات و التي تختلف من 

و  2200كروموزوم خالفا للكروموزومـات الجنسيــة 46كائـن آلخــر و عددها عند اإلنسان 

و يعرف بالحامض النووي  ADNيتركـب الكروموزوم من سلسلة طويلة من املادة الوراثية 

الريبوزي األكسجيني تكونت باتصال مجموعة من القواعد مشكلة سلسلتين تمثل 

 .إحداهما الصفات الوراثية لألب و األخرى الصفات الوراثية لألم



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

211 

  شروط البصمة الوراثية : -1

بالرغم أنها مباحة شرعا لحصول النفع في إقامة العدل إال أنه يشترط للعمل بها و  

 .2211اعتبارها دليل شرعي عدة شروط

 .:أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إال بطلب من القضاء 2-1

: أن تكون هذه املختبرات و املعامل الفنية مزودة بأحسن األجهزة ذات التقنيات 2-2

 العاملية.

ن و يتسمون :أن يكون العاملون في هذه املختبرات من خبراء و فنيين ممن يتصفو 2-3

 .بصفات األمانة و العدل في العمل

: تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشترك فيها متخصصون 2-4

 .و إداريون مهمتها اإلشراف على نتائج البصمة الوراثية شرعيــون و أطباء

 الضوابط الشرعية للعمل بالبصمة الوراثية : -8

 .النصوص الشرعية الثابتة من الكتاب و السنة: أن ال تخالف نتائجها صدق 3-1

: أن تستعمل التحاليل الفنية للبصمة الوراثية في الحاالت التي يجوز فيها التأكد 3-2

من إثبات النسب لعدم ضياعه و املحافظة عليه كحالة التنازع على مجهول النسب أو 

 حالة ضياع األطفال.االشتباه في املواليد في املستشفيات و مراكز رعاية الطفولة و 

 : يجب أن ال تخالف تحاليل البصمة الوراثية العقل و املنطق و الحس و الواقع.3-3

 . 2222: منع القطاع الخاص و الشركات التجارية من املتاجرة فيها3-4

 موقف البصمة الوراثية من األدلة الشرعية لثبوت النسب: -0

ن الفراش يعتبر أقوى األدلة و ال لقد أجمع الفقهاء على أ : بما يخص الفراش: 0-1

يعلو عليه ش يء آخر من األدلة سوى اللعان و ال يلجا إلى البصمة الوراثية إال عند التنازع 
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في اإلثبات مثال عند شك الزوج عند وضع زوجته هل توفرت أقل مدة الحمل أو أكثر أو 

 .املطلقة أو األرملةحالة نسب الولد الناتج عن الوطء بشبهة أو النكاح الفاسد أو زواج 

يعتبر اإلقرار أحد الطرق الشرعية إلثبـات النسـب باإلجمـــاع و  : بما يخص اإلقرار:0-1

 .عليه ال مجال لها في الحاالت املتعلقة بإثبات النسب باإلقرار إال بتوفر شروط

فالشهادة تقدم على البصمة الوراثية عند التعارض و ذلـك  : بما يخص البينة:0-8

لثبــوت الشهادة في القرآن و السنة و اإلجماع لقوله تعالى " و استشهدوا شهيدين من 

 .و عدم جواز تعطلة النصوص الشرعية الصحيحة بمجرد دليل علمي 2233رجالكـــم 

  HLAثانيا: نظــــام

وراثية إحدى الطرق العلمية القطعية في إلى جانب البصمة ال HLAيعتبر نظام  

إثبـات النسـب فهي من الناحية العلمية تمتاز بخصائص تجعله نظام أكثر فعالية في مجال 

النسب نقيـا و إثباتـا فهو يهتم بدراسة كل اآلليات التي تمكن الجسم من تمييز كل ما هو 

ثيم و األعضاء و األنسجة ذاتي و الحفــاظ عليــه و الغير الذاتي للتخلص منه كالجرا

 HLA ( humanاألجنبية على الجسم و عن طريق األبحاث تم اكتشاف بروتينات بنظام 

cenkicyte antegen)  و رغم أنه جد متغيـر و متعدد املظهر إال أنه جد ثابت و متوازن في

صنيف و انتقاله من اآلباء و األبناء مما يعطيه خاصية ثالثة تتمثل في قدرته العليا في ت

 .تعريف التشخيص البيولوجي لألشخاص

و يجب معرفة أن كل إنسان يحصل على مركبين مختلفين عن بعضهما واحدة من 

 .األب و اآلخر من األم

لكن قطعية إثبات النسب بواسطة هذا النظام قد يقف عائقا أمام حالة الزواج  

بهين يصعب االستنتاجات و العائلي أو املذكــر فهنا يحصل من والديه على مركبين متشا

 .التحاليــل مما يستدعـي اللجوء إلى البصمة الوراثية إلثبات النسب
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 الفرع الثاني: الطرق العلمية الضنية في إثبات النسب 

يشمل الدم على العديد من الصفات الوراثية املوروثة من األب و األم حيث يأخذ 

الولد نصف الصفات من أبيه الحقيقي و النصف اآلخر من أمه الحقيقية عن طريق 

الحيوان املنوي للرجل و البويضة لألنثى ومن العالمات الوراثية املوجودة في فصائل الدم 

نظام ، RH،نظام ABOائل الدم تتمثل فيما يلي : نظام الرئيسية و هناك عدة أنظمة لفص

MN  و تعتبر وسيلة إلثبات النسب رغم أن قيمتها العلمية تختلف عن تلك القطعية حيث

 32تعطينا مجرد احتماالت في اإلثبات فيوجد على جانبا هذه األنظمة يوجد أكثر من 

 .نظام علمي فما تم ذكره جاء على سبيل املثال ال الحصر

I – : النتائــج العلمية لفحص الـــدم  

وجد العالم الئد ستابير أنه يصنف دم اإلنسان إلى أربعة فصائــل  :ABOنظـــام  1-1

و تشبه فصائل الدم بصمات األصبع فهي غير قابلة  O.AB-B-A يلي: رئيسية يرمز لها كما

 .للتغيير مند الوالدة حتى املوت

 عوامل موروثة 23ائل الدم تعتبر أن هناك كما أن نظرية برنستين في وراثة فص

(O.B.A) ( حيث نظامB.A) ( سائدة بينماOمتنحية و كل واحد له اثنين من هذه الثالث ). 

 .A Oأو  A Aتكون  Aمثال: طفل فصيلة دمه 

 .B Oأو  B Bتكون  Bطفل فصيلة دمه  

 .B Bو إذا ورث عاملين سائدين يكون  Oو إذا ورث عاملين متنحيين يكون 

من البشر يوجد في خالياهم الحمراء مولدا الضد  % 82: لقد ثبت أن RH:نظــــام 1-1

الثالثة األولى سائدة و الثالثة األخيرة متنحية و إذا كان لشخص  e.d.c. E.D.Cو هي ستة 

هو األكثر  Dو مولد الضد  RH+VPواحد أو أكثر من الثالثة السائدة األولى فإنه يعتبر 

 RHإلى فإنه سيؤدي إلى إنتاج معيار عالي من ألجسام املضادة و يساعد  أهمية ألنه دخل

 .في النزاع حول األبوة فإذا كان كال األبوين سليبين فإن الطفل ال يكون إيجابيا أبدا
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موجودة في كريات الدم الحمراء فإن مولـدات الضـد  B.A: بما أن MN: نظـــام  1-8

MN ع عدم وجود أجسام مضادة مطابقة في املعدل و موجودة في كريات الدم الحمراء م

و هذا يساعد  عليه فإن واحد أو كل مولدات الضد يجب أن يكون موجودا في كريات الدم

 .A.B.Oفي التفريق بين شخصين من نفس املجموعة 

املطلب الثاني : حجية الطرق العلمية في مجال إثبات النسب و سلطة القاض ي في 

 تقديرها

ة و حجية الطرق العلمية باختالف التحليل البيولوجي املعتمد تختلف مصداقي 

فمثال الخبرة الطبية التي تستند إلى فحص البصمة الوراثية ذات دالئل قطعية خالفا 

 .لتحليل فصائل الـدم على النحو السابق كما بيانه

لذلك فإن الطرق العلمية من حيث حجيتها تتفرع إلى نوعين حجية مطلقة و أخرى 

ة و عليه يجدر بنا التساؤل على مدى اعتماد القاض ي في تقدير سلطته على تقارير نسبي

 الخبراء الطبيين في حل املسائل العالقة إللحاق األبناء بآبائهم.

  : حجية الطرق العلمية في مجال إثبات النسب الفرع األول 

لقد اتفق معظم الفقهاء و علمـاء الطب على  أوال: الحجية املطلقة للطرق العلمية:

ذات دالئل قطعية في مجال إثبات النسب  HLAو نظام  ADNأن نظـام البصمة الوراثية 

إلنفـــراد كل شخص بنمط وراثي مميز ال يوجد عند أي كائن آخر في العالم إذ ال يمكن أن 

ع عدد سكان الكرة مليون حالة مقارنة م 86لشخصين إال مرة واحدة كل  ADNيتشابه 

 .2244األرضية و بالتالي فإنه يمكن القول أن نسبة التشابه منعدمة تماما

، اللعـاب، و ما يدعم حجيتها أيضا هو إمكانية أخذها من مخلفات آدمية سائلة كالدم

 .املنــي أو أنسجة كالعظم و الجلد و الشعر

ة من حرارة و برودة و كما أنها تقاوم عوامل التعفن و العوامل املناخية املختلف 

جفاف حتى أنه يمكن الحصول على البصمة الوراثية من اآلثار القديمة و الحديثة و لعل 
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أكبر مثال على فعاليته فحص الحمض النووي كوسيلة من وسائل إثبات النسب ما 

ذكرته إحـدى الصحف السعوديـة بخصوص إنسان )النايدات( الذي وجدت جثته 

سنة و عرف ذلك عن طريق تحليل البصمة الوراثية  9222والي محفوظة في الثلج من ح

 .2255فكيف ال يكون لها حجية مطلقة في إثبات النسب

  ثانيا: الحجية النسبية للطرق العلمية

إن رأي القائل بأن بعض الطرق العلمية لها حجية نسبية في إثبات النسب كفحص  

ي القواعد العامة بالنسبة للخبرة فصائـل الدم كان اعتمادا على ما هو جار العمل به ف

القضائية حيث ال يعطينا نتائج متطابقة إال عندما يتعلق األمر بنفي النسب و بالتالي ال 

 .يرعى إلى دليل إثبات

فطغى لتشابه فصائل الدم عند الكثير من الناس و هو ما يجعله ضنـي حيث ال تعطـي 

 .%122نقي  في مجال إثبات النسب و تصلح كدليل %42أكثـر من 

 املطلب الثالث :العقبات التي تواجه استخدام الطرق العلمية 

رغم التكريس القانوني إلمكانية إثبات النسب بالطرق العلمية الحديثة فإن إهمـال  

القضاء لتلـك الظروف ال يحول دون عقبات و عوائق قد تعرقل العمل بها سواء كانت 

  ما يلي: مادية أو قانونية و هذا ما سنعالجه في

 الفرع األول : الصعوبات املادية

إن أهم عائق يواجهه العالم العربي عموما و الجزائر خصوصا هو العائق املادي و  

 الذي يتمثل فيما يلي:

بمناسبة عيد  2224-27-22: يعد تدشين هذا املخبر في وجود مخبر علمي واحد -1

العمل بالبصمة الوراثية و ملسايرة الشرطة بالرغم من أنه يعد خطوة هامة في تشجيع 

التطور البيولوجي في هذا املجال حيث يشرف عليه تقنيين و باحثين مختصين في علم 

و يساهم بدور فعال في املجال الجنائي و في مسائل إثبات النسب أو البيولوجيــا و الوراثــة
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من ق.أسرة املعدل و  22فقرة  42نفيه و باعتبار أن الطرق العلمية مستحدثة في املادة 

املتمم إال أنه وجود مخبر علمي واحد بالجزائر العاصمة ال يكفي لتغطية التحاليل الجينية 

على مستوى الوطني يعد في حد ذاته عائق حيث يتطلب توفر مخابر ذو جودة عالية و 

تقنية محضة نظرا لصعوبة استعمال الوسائل املستخدمة في هذا املجال و يتطلب 

نظام  22الدقيقة بعلم الجينات فأثبت الخبراء بأنه يتطلب استعمال على األقل املعرفة 

للوصول إلى النتيجة الحتمية في اإلثبات و على خبراء و تقنيين أخصائيين رفعي املستوى 

 من بينهم أخصائيين في اإلحصائيات و االحتماالت.

 مسألة مصاريف الخبرة  -1

رتكز على ضرورة توفر هياكل ماديـة ضخمة بما أن اللجوء إلى الطرق العلمية ي

للوصــول إلى نتائج فعالة فإن ذلك يتطلب باملقابل مصاريف باهظة تفتقر آللية قانونية 

 ضخمة يتم بموجبها تحميل الخزينة العامة أعباءها و بالتالي يتحملها أطراف الدعوى.

الجزائر و عليه  فهل يمكن تصور ذلك بالنظر إلى أوضاع املعيشية و االقتصادية في

 يمكن القول بأن لجوء املواطن الجزائري إلى هذه الخبرة يكاد ال يكون.

 الفرع الثاني : الصعوبات القانونية

من بين الصعوبات القانونية و التي يمكن للخصم أن يتمسك بها للتهرب من  

ة و االختبارات الوراثية أن يتمسك بمخالفة هذه التحليل ألحكام الشريعة اإلسالمي

خضوع الفحص يتعارض مع حرمة الحياة الخاصة و قاعدة عدم إجبار الخصم على 

ــــــــة: ـــ  تقديم دليل ضد نفسه و هذا ما سيتـم تسرحــه في النقــــاط التاليــ

  حرمة الحياة الخاصة : -1

على انه تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان  1996من دستور  34تنص املادة  

 ي عنف بدني أو مساس بالكرامة. و يحضر أ
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هذه املادة تشكل إحدى أهم العقبات اإلنسانية أمام تطبيق الطرق العلمية  

الحديثة في النسب وخصوصا فحص الحمض النووي الذي يشكل تدخال في الحياة 

الخاصة للفرد ألنها تفتح املجال للبحث عن الخصائص الوراثية من خالل االستعداد 

ما قد يمد الغير بمعلومات خاصة بالزوج و الزوجة تكون طابع الوراثي للشخص م

 .شخص ي خاص

 انتهاك السالمة الجسديــة  -1

"على أنه يعاقب القانون على املخالفات  1996من دستور  35حيث تنص املادة  

املرتكبة ضد الحقوق و الحريات و على كل ما يمس سالمة اإلنسان " وقد تنطوي الطرق 

هذه السالمة الجسدية و ذلك أنها تعتمد على العتاد املأخوذ من  اسالعلمية على مس

ـــــراه ـــ ـــ ــ ــ  .جسم اإلنسان و الذي قـد يؤخـذ بطريقة اإلكــ

 عدم جواز إجبار الشخص تقديم دليل ضد نفسه  -8

لقد كرست مختلف األنظمة اإلجرائية مبدءا عاما ال يجوز بموجبه اللجوء إلجبار  

م دليل ضد نفسه وهو ما سوف يتم انتهاكه إذا تم األخذ بالطرق الشخص على تقدي

العلمية إذ أنهـا تقـــوم على إجبار الشخص املعني على اخذ العتاد الحلوي من اجل فحص 

الحمـض النـووي مثــال ما هو إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه وهل يمكن 

إلجراءات حيث أن الشخص املكلف تصور ذلك فهذا يجعل الدليل باطال طبقا لقواعد ا

باإلثبات هو الذي يجب عليه تقديم املستندات التي تؤدي إلى صحة ادعائه ال أن يلقي 

 . عبء على خصمه

 خاتمــــــــة

من خالل الدراسة التي تمت حاولنا االعتماد على الدراسة العلمية و القانونية التي  

توصلنا إلى أن القانون اقتدى بما آتت به من قانون األسرة املعدلة  42جسدتها املادة 

الشريعة اإلسالمية بأخذ الفراش كأساس للنسب و باإلقرار و البينة و يعتبر اعتماده على 

الطرق العلمية في مجال النسب ليس خروجا على مبادئ الشريعة اإلسالمية طاملا أن 
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بصمة الوراثية الهدف من وضعها صحيح وذلك بناءا على قول القافة فاالستدالل بال

إلثبات النسب يمكن أن يقال أنها نوع من القيافــــة فقد تميزت بالبحث في خفايا و أسرار 

النمط الوراثي للحامض النووي بدقة مما يجعلها تأخذ حكم القيافة وبالرجوع إلى املادة 

من ق األسرة نالحظ أنها طرحت إشكـــال في تطبيقهـــا على مستوى أقسام شؤون  42

سرة حيث مازال النسب يثبت بالطرق الشرعية وهذا راجع لوجود مخبر واحد ووحيد األ 

تابع للشرطة العلمية حيث أن تعيين القائمين بالتحليل الجيني يرجع ملديره وهذا ال 

يتماش ى مع إجراء الخبرة القضائية التي يعين فيها القاض ي خبيـر محلــف للقيــام 

ــــــراءات ـــــ ـــ  .باإلجــ

و بالرغم من القواعد التنظيمية للنسب شرعا و قانونا إال أن عدد قضايا النسب  

تعرف ارتفاعا وذلك بسبب انتشار العالقات الغير الشرعية للزواج العرفي و فشل الزوجة 

في إثبات العالقة الزوجية في املحكمة زيادة على ذلك رفض الزوج إلجراء التحاليل باعتبار 

  .انه غير ملزم قانونا
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 إجراءات إثبات النسب بعد صدور حكم الطالق

 د. كحيل حكيمة

أستاذة محاضرة قسم "أ"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجياللي 

 بونعامة، خميس مليانة

 مقدمة :

و هي السبب الوحيد في ، الروابط االجتماعيةيعتبر الزواج من أنبل و أقدس 

تكوين األسر واستمرارها، يترتب عنها عالقات دم و روابط الساللة التي تربط االنسان 

و هذا ما يعرف بالنسب الذي يقوم على زواج صحيح سواء كان رسميا ، بأصوله و فروع

الدخول تطبيقا لنص أو ما في حكمه بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد ، أو عرفيا

والذي يعنينا في هذه الدراسة  11 17/22/2225املؤرخ في  22-25من االمر رقم  42املادة 

هو النسب الناتج عن عالقة شرعية بين الرجل و املرأة املنظم بواسطة قواعد قانونية 

 .محكمة

فهو بالنتيجة يمس القواعد ، وألن موضوع النسب يمس عالقة األبناء بالوالدين

أي ان السبب األساس ي في ثبوت النسب هو الزواج ، املوضوعية الخاصة بالزواج

و ان ثبوته في حق املرأة يكون بمجرد واقعة امليالد في حين ثبوته بالنسبة للرجل ، الصحيح

 .أعاله 42يكون إال بقيام أسبابه املنصوص عليها في املادة 

وضع املرأة ملولودها ، نسبو يكمن االشكال الذي يطرح نفسه في مجال إثبات ال

فكثيرا ، بعد صدور حكم بالطالق يخلو في منطوقه من الحفاظ على حقوقه إذا ولد حيا

اين تحدث الوالدة ، ما يحدث مباشرة دعوى فك الرابطة الزوجية قبل انتهاء مدة الحمل

أين يتم التصريح ، خالل مدة ادناها ستة أشهر و أقصاها عشرة أشهر بعد االنفصال

والدة من قبل املعنيون بذلك في أجالها القانونية و بالتالي تسجيل املولود باسمه املختار بال

غير أنه كثيرا ما يتم اغفال التصريح بالوالدة خالل آجالها القانونية ،فهل ، و بلقب والده

يتم تدارك األمر بتسجيل املولود في سجالت الحالة املدنية مباشرة و بالتالي تعد شهادة 
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الدإقرارا بالبنوة أم يحتاج األمر الى اتباع إجراءات قضائية لصحة ثبوت نسب الولد و املي

إلحاقه بأبيه ؟ و هي اإلشكالية التي نلتمس من خاللها اإلجابة على موضوع دراستنا من 

 خالل النقاط التالية :

 املبحث األول : اثبات النسب بوثائق الحالة املدنية

من الوثائق الرسمية التي يعتد بها في اثبات الوقائع تعد وثائق الحالة املدنية 

من بينها نجد شهادة امليالد التي تعتبر وثيقة اثبات لهوية الشخص ، القانونية لألفراد

ال سيما صلة الفروع ، تعكس من خالل بيناتها صلة االفراد ببعضهم البعض، الطبيعي

مليالد لدى مصلحة الحالة يتم الحصول عليها من خالل التصريح بواقعة ا، بأصولهم

املدنية مكان وقوع الوالدة، و نظرا لقيمتها القانونية يمكن استعمالها في مجاالت عدة أو 

 االحتجاج بها في مسائل النسب باعتبارها وثيقة ثبوتية لالسم الشخص ي و العائلي للمولود.

 املطلب األول : التصريح بالوالدة 

،يكلف 22 2214أوت  29املؤرخ في  28-14قم من القانون ر  3تطبيقا لنص املادة 

ضابط الحالة املدني على وجه الخصوص بتلقي التصريحات بالوالدات و تحرير العقود 

و بالتالي يتعين على املعني بالتصريح القيام بهذا االجراء امام مصلحة الحالة ، املتعلقة بها

امليالد يعد هذا األخير املدنية لتسجيل واقعة الوالدة في سجل خاص يسمى بسجل عقود 

 بمثابة مرجع رسمي في اثبات والدة األشخاص بأسمائهموألقابهم.

 الفرع الثاني :أوضاعالتصريح بالوالدة

يكلف بالتصريح بالوالدة في األحوال العادية األب أو األم أو األطباء و القابالت او 

ية املحددة بخمسة على ان يتم التصريح في آجاله القانون، أي شخص آخر حضر الوالدة

و ، 33أيام من الوالدة بالنسبة لواليات الشمال و بعشرين يوما بالنسبة لواليات الجنوب 

، و 44بمجرد التصريح يتم فورا تحرير شهادة ميالد باسم املولود يحمل اسمه و لقب ابيه 

بالتالي حسب موضوع دراستنا يتعين على األب التصريح بالوالدة أمام ضابط الحالة 
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املدنية إذا تم وضع املولود اثناء سير الدعوى بغض النظر عن صدور الحكم بالطالق حتى 

 يتم تسجيله في سجل خاص بالوالدات.

غير أن االشكال الذي يطرح نفسه في حالة ما إذا تم رفع دعوى الطالق و تم  

 : ففي هذه الحالة يجب التمييز بين األوضاع التالية، الوضع بعد صدور حكم الطالق

صدور حكم بالطالق مع الوضع خالل املدة القانونية من  الوضعية األولى :

فهنا ينسب الولد ألبيه تطبيقا ألحكام ، االنفصال بين ستة و عشرة أشهر كحد أقص ى

و بناء عليه يكلف ضابط الحالة املدنية بتسجيله في سجالت ، من قانون االسرة 43املادة 

 .والدة في آجالها القانونيةعقود امليالد بمجرد التصريح بال

صدور حكم بالطالق قبل وضع املولود مع اغفال منطوقه بإلحاق  الوضعية الثانية :

ففي هذه ، نسبه ألبيه رغم إثبات وجود حمل و التماس حفظ حقوقه املادية و غير املادية

ين يتع، من قانون االسرة فيما يخص مدة الحمل 43الحالة و بعد مراعاة أحكام املادة 

شريطة ، على االب التصريح بذلك امام ضابط الحالة املدنية واقراره بثبوت نسب مولوده

 .ان يتم التصريح بالوالدة خالل اآلجال القانونية

صدور حكم بالطالق قبل وضع املولود مع اغفال منطوقه بإلحاق  الوضعية الثالثة :

و األم أو من في حكمهما نسبه ألبيه و سقوط آجال التصريح بالوالدة من قبل األب أ

ففي هذه يتعين تسجيل املولود باسم االم ، كالقابالت أو أي شخص آخر حضر الوالدة

كإجراء أولي يليها فيما بعد مباشرة إجراءات قضائية تلزم ضابط الحالة املدنية بالحاق 

 إذ ال يجوز لهذا األخير تلقي تصريحات خارج ميعادها القانوني اال ، نسب الولد ألبيه

 .ما يفيد ان الولد حسب هذه الوضعية يلحق نسبه بلقب امه، 55بموجب حكم قضائي 

مع وضع الزوجة حملها قبل ستة أشهر ، صدور حكم بالطالق الوضعية الرابعة :

من تاريخ الزواج الشرعي و الدخول الفعلي فال يثبت نسب املولود للمطلق و كذلك االمر ال 

ألن األمر ، تزيد عن عشرة أشهر من تاريخ االنفصاليثبت النسب إذا وضع الحمل ملدة 

من قانون  62و  43و  42يتناقض مع أحكام إثبات النسب املنصوص عليهافي املواد 
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و هذا ما استقرت عليه املحكمة العليا في قراراتها نذكر منها القرار الصادر عن ، األسرة

 .19382566تحت رقم ملف ، 19/25/1998غرفة األحوال الشخصية بتاريخ 

و عليه إذا ولدت الزوجة حال قيام الزواج الصحيح في أقل من ستة أشهر من 

ألن وضعها كان أقل من ستة أشهر ، ال يثبت نسب مولودها من زوجها، تاريخ عقد الزواج

من قانون  42و مدة الحمل ال تقل عن ستة اشهر اعماال لنص املادة ، من تاريخ العقد

تها زوجة و ال فراشا لزوجها و بالتالي ال يثبت نسب مولودها فحملها لم يكن بصف، االسرة

، إال إذا أقر به الزوج و لم يقل أنه ابن زنا أو كان يعلم بحمل زوجته قبل ابرام 77لزوجها 

 .عقد الزواج ففي هذه الحالة يثبت نسب املولود بالفراش و اإلقرار

تم التصريح بوالدته في  حتى و لو 88و في حالة عدم اإلقرار به ينفي نسبه باللعان 

فالعبرة هي مدة الحمل التي ال تقل عن ستة أشهر و ال تزيد ، آجالها القانونية من قبل االم

فمتى تم وضع املولود خارج هذه املدة يعتبر ابن زنا و من ثمة ال ينسب ، اشهر 12عن 

بتاريخ  املولود لصاحب الفراش، و هذا ما أقرت به املحكمة العليا في قرارها الصادر 

 .99 35287تحت ملف رقم  17/12/1984

 املطلب الثاني :القيمة الثبوتيةلشهادة امليالدفي إثبات النسب

من القانون املدني املعدل و املتمم ،تعتبر شهادة امليالد  324تطبيقا لنص املادة 

األمر ، وثيقة رسمية صادرة عن ضابط الحالة املدنية بصفته موظف عمومي مختص

فهل يمكن اعتمادها كوثيقة رسمية من ، عليها قيمة ثبوتية لهوية املولودالذي يضفى 

 وثائق الحالة املدنية في اثبات بنوة املولود رغم التصريح بوالدته خارج اآلجال القانونية ؟.

 الفرع األول :األخذ بشهادة امليالد كوسيلة في اثبات النسب

من القانون  2عدلة باملادة امل 22-72من االمر رقم  11انطالقا من نص املادة 

تعتبر شهادة امليالد ، من القانون املدني 7مكرر  324و  5مكرر  324و  324واملواد ، 14-28

و ال يمكن ، وثيقة رسمية ولها الحجية القاطعة من حيث الوقائع و البيانات املدونة فيها

امليالد يعتد بها  و بالتالي يمكن القول أن شهادة، دحضها اال عن طريق الطعن بالتزوير
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كوسلية إلثبات نسب املولود ألبيه و هذا في الحالت العادية أي عند التصريح بالوالدة في 

اآلجال القانونية من قبل االب أو االم رغم اغفال منطوق حكم الطالق بالحفاظ على 

د غير أنه و في حالة التصريح بالوالدة بع، حقوق املولود بما في ذلك إلحاق نسبه ألبيه

سجل عقود  –يتم تسجيل املولود في سجالت الحالة املدنية ، فوات اآلجال القانونية

و بالتالي التصريح الذي أتت به االم امام ضابط ، باسمه املختار و بلقب والدته –امليالد 

الحالة املدنية يعد من قبيل اإلقرار بالبنوة في مواجهتها طاملا ان هذا التصريح قد تجسد 

و هذا ما تبناه قرار املحكمة العليا الصادر بتاريخ  –شهادة امليالد  –سمية في وثيقة ر 

 .1100 222432تحت رقم امللف  15/12/1998

 الفرع الثاني :عدم االخذ بشهادة امليالد كوسيلة في إثبات النسب

 42من املقرر قانونا و قضاء أن النسب ال يثبت إال بالوسائل املقررة في املادة 

نكاح الشبهة و بكل ، البينة، اإلقرار، رة و املتمثلة في : الزواج الصحيحمن قانون االس

ما يفيد ان شهادة امليالد ال تعد من الوسائل التي يثبت بها ، زواج تم فسخه بعد الدخول 

و بالتالي فإن تصريح االم بالوالدة خارج اآلجال القانونية و تسجيل املولود تحت ، النسب

فشهادة امليالد و إن كان لها قيمة ثبوتية ، ا بثبوت نسب املولود بأبيهلقبها ال يعد إقرار منه

فهي ال تتمتع بنفس القيمة في إلحاق نسبه بأبيه إال إذا أقر به ، في اثبات نسب الولد ألمه

االمر الذي يستدعي اللجوء الى ، هذا األخير امام ضابط الحالة املدنية في اآلجال القانونية

 .ق نسب املولود بأبيه و ليس اثبات النسب حسب موضوع دراستناالقضاء من أجل إلحا

 املبحث الثاني :إلحاق النسب بموجب أمر قضائي استعجالي

يجب أوال التفرقة بين دعوى إثبات النسب و دعوى إلحاق النسب ،فاألولى تكون 

بمناسبة منازعة حول نسب املولود ألبيه الذي يستدعي اثبات ذلك بإحدى الوسائل 

بينما ترفع الثانية لوجود عائق قانوني أو ، من قانون االسرة 42نصوص عليها في املادة امل

و ، مادي مؤقت يحول دون تسجيل املولود في سجالت الحالة املدنية باسمه و بلقب أبيه

املعدل و املتمم على أنه ال يجوز لضابط  22-72من االمر  61/2في ذلك نصت املادة 
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الوالدة املعلن عنها خارج اآلجال إال بموجب أمر يصدره رئيس الحالة املدنية تسجيل 

 .املحكمة

 املطلب األول :اإلجراءات القضائية في إلحاق النسب

يعتبر النسب من الحقوق األساسية التي يتمتع بها املولود و تثبت هويته و انتمائه 

قسم شؤون  و تعتبر دعوى الحاق النسب من الدعاوى التي يختص بها الى أسرة معينة،

غير أن مسألة الحاق النسب موضوع الدراسة ليس  االسرة إذا كانت نتيجة إلثبات الزواج

و إنما كما سبق القول كان  سببه اثبات نسب املولود و من ثم الحاقه الى نسب أبيه

و لتدارك هذه املسألة وجب ، نتيجة اغفال اجراء التصريح بالوالدة في آجالها القانونية

 : نبين ذلك كما يلي، لود الة أبيهر قضائي يقض ي في منطوقه بإلحاق نسب املو استصدار ام

 الفرع األول :طلباستصدار أمر استعجالي

إن حق اللجوء الى القضاء من اجل استصدار امر بإلحاق نسب املولود ألبيه 

 يبرره الحالة التي تشعر بها ام املولود بأن حقا من حقوق مولودها الذي يحميه القانون 

معرض للضرر الن عدم تسجيل املولود بلقب ابيه ينجر عنه ضياع حقوقه املادية كعدم 

و لذا وجب على وجه ، استحقاقه للنفقة فضال عن نظره املجتمع لوضعه و وضع والدته

االستعجال رفع األمر الى قاض ي شؤون االسرة في شكل دعوى استعجالية تستجيب من 

 25املؤرخ في  29-28لتي ينص عليها القانون رقم حيث اجراءات رفعها الى األشكال ا

ال سيما شروطالشكلية و املوضوعية املتطلبة قانونا في جميع الدعاوى 1111 2228فيفري 

يتم رفعهابعريضة مكتوبة ، من نفس القانون  15و  14فطبقا لنص املادتين ، دون استثناء

اسم و لقب املدعية ) أم يراعى فيها تحت طائلة عدم قبولها شكال البيانات التالية : 

، اسم و لقب وموطن املدعى عليه ) أب املولود قبل الحاق النسب (، املولود( و موطنها

عرض موجز للوقائع و اإلجراءات و كذا الطلبات مع اإلشارة الى املستندات و الوثائق 

حكم  ،شهادة ميالد املولود املسجل باسمها، املؤيدة لدعواها و املتمثلة في عقد الزواج

 .الطالق و شهادة الوضع
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فنرى من جانبنا إما ، و عن االختصاص اإلقليمي في رفع دعوى الحاق النسب 

أو مكان ، 29-28من القانون  492امام محكمة موطن املدعى عليه استنادا لنص املادة 

 .الوالدة مقر الحالة املدنية التي تم تسجيل املولود في سجالتها باسم األم

 الفصل في االمر االستعجاليالفرعالثاني :

و ، يتعين على قاض ي شؤون األسرة قبل الفصل في الطلب دراسة وثائق املدعية

من قانون األسرة أي ان الوضع  43و  42التحقق من الشروط املنصوص عليها في املادتين 

الحتمال أن األب قد اتصل بزوجته قبل ، قد تم خالل عشرة أشهر من تاريخ االنفصال

قض ى القاض ي بالحاق نسب املولد ألبيه مع امر  و متى أقر األب بالبنوة، بيوم واحدالطالق 

ضابط الحالة املدنية بتسجيله باسم والده في سجالت الحالة املدنية و التأشير بذلك على 

 .هامش شهادة امليالد

 املطلب الثاني :تنفيذ األمر االستعجالي

ق نسب املولد بأبيه اخراج منطوقه يقصد بتنفيذ االمر االستعجالي القاض ي إلحا

 .الى مجال الواقع من قبل الشخص املخاطب به في حدود اختصاصه اإلقليمي و النوعي

 الفرع األول : املخاطب بتنفيذ األمر االستعجالي

و يكون ، املخاطب بتنفيذ االمر االستعجالي هو ذلك الشخص املحدد في منطوقه

يملك الصفة املطلقة بموجب القانون صالحية ضابط الحالة املدنية الشخص الذي 

التسجيل و تقييد و اعداد جميع الوثائق املتعلقة بحالة االفراد في املجتمع كامليالد و 

و هو بهذه الصفة يعد ضابطا عموميا يتمتع بالسلطة القضائية و ، الزواج و الوفاة

، 1122ه و تحت مسؤوليته االدارية و مكلف بتسيير مصلحة الحالة املدنية على مستوى بلديت

يكون ، 22-72من األمر رقم  61/2و املادة ، 28-14من القانون  23و طبقا لنص املادة 

و في ، ضابط الحالة املدنية هو املكلف بتنفيذ االمر االستعجالي بعد تلقيه من ذوي الشأن

اجباره حالة عدم امتثاله لهذا االمر الذي يتضمن التزام بالقيام بعمل يجوز لذوي الشأن 
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كما يجوز متابعته بدعوة التقليل من شأن االحكام ، على التنفيذ تحت غرامة تهديدية

 .القضائية

 الفرعالثاني :كيفية تنفيذ األمر االستعجالي

و هو األمر بإلحاق نسب ، يصدر قاض ي شؤون االسرة أمره تبعا لطلبات املدعية

و هو ، في سجالت عقود امليالد املولود ألبيه مع الزام ضابط الحالة املدنية بتسجيله

 .موضوع الطلب القضائي الذي من اجله رفعت الدعوى االستعجالية

وجب ، و ألن األوامر القضائية االستعجالية ال يجب ان تكون مجرد حبر على ورق

على ضابط الحالة املدنية تسجيل منطوقه و بياناته في سجالت الحالة املدنية و بالضبط 

د الذي يحتوي على هامش خاص بوضع البيانات الهامشية في سجل عقود امليال 

فالتسجيل هو العملية التي بواسطتها ينقل ضابط الحالة املدنية في سجالته األمر 

 .1133القضائي في شكل هامش موجز على هامش شهادة امليالد املسجلة سابقا 

ير يتغ، بمجرد تنفيذ منطوق االمر االستعجالي من طرف ضابط الحالة املدنية

و بهذا االجراء ، الوضع القانوني للمولود بحيث يلحق نسبه الى نسب أبيه بعدما كان ألمه

 .ومنه الحق في النفقة و امليراث و الرعاية، يحق للولد حمل لقب أبيه

 الخاتمة :

توصلنا إلى أن األحكام املنظمة في اثبات النسب ، من خالل دراستنا ملوضوعنا

وضاع القانونية ال سيما تلك املتعلقة بإثبات النسب بعد صدور غير كافية ملعالجة بعد األ 

بحيث ينسب الولد ، فإن كان قانون االسرة قد ميز بين نسب االم و االب، حكم الطالق

ينسب ، و في حالة الزواج الفاسد أو الباطل بعد الدخول ، ألبيه متى كان الزواج صحيحا

اال ، يخص اثبات النسب بعد صدور الطالق غير انه لم يرد نص قانوني فيما، املولد المه

من قانون االسرة التي تشترط مدة حمل مدة الحمل ال تقل عن  43من خالل نص املادة 

 .ستة اشهر و ال تزيد عن عشرة أشهر من تاريخ االنفصال
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كما أن قانون اإلجراءات املدنية و االدارية قد نظم إجراءات اثبات النسب دون  

ت إلحاق النسب، و ألن دعوى اثبات النسب تكون بمناسبة منازعة التطرق الى اجراءا

حول نسب املولود ألبيه الذي يستدعي اثبات ذلك بإحدى الوسائل املنصوص عليها في 

بينما دعوى إلحاق النسب تكون بسبب وجود عائق قانوني أو ، من قانون االسرة 42املادة 

لحالة املدنية باسمه و بلقب أبيه مادي مؤقت يحول دون تسجيل املولود في سجالت ا

 .،لذا كان يتعين على املشرع التفرقة بينهما و من ثم تنظيم كل منهما بقواعد خاصة

 قائمة الهوامش -

                                                 

جريدة ، املعدل و املتمم لقانون االسرة، 27/22/2225املؤرخ في  22-25األمر رقم  -11

 2225سنة  15رسمية 

املؤرخ في  22-72يعدل و يتمم االمر رقم  29/28/2214املؤرخ في  28-14القانون رقم  -22

 .2214لسنة  49جريدة رسمية عدد ، بالحالة املدنيةاملتعلق  19/22/1972

 .28-14من القانون  61راجع املادة  - 33

، املتضمن القانون املدني 26/29/1975املؤرخ في  58-75من االمر رقم  28راجع املادة  - 44

املؤرخ في  25-27املعدل و املتمم بالقانون ، 1972لسنة  78جريدة رسمية عدد 

 .2227لسنة  31رسمية عدد جريدة ، 13/25/2227

 .28-14من القانون  61/2راجع املادة  - 55

رقم ، 19/25/1998قرار املحكمة العليا الصادر عن غرفة األحوال الشخصية بتاريخ  - 66

املبدأ " ، 73ص ، 2221عدد خاص لسنة ، مجلة االجتهاد القضائي، 193825امللف 

املقرر قانونا أن أقل مدة الحمل ستة من املقرر شرعا أن الزواج في العدة باطل و من 

 .....".أشهر و أقصاها عشرة أشهر

دراسة فقهية و –نفي النسب في قانون االسرة الجزائري ، كاعر ليندة و اقدالنكهينة - 77

جامعة عبد ، تخصص القانون الخاص الشامل، مذكرة ماستر في الحقوق  –قانونية 

السنة ، قسم القانون الخاص، السياسية كلية الحقوق و العلوم، الرحمان ميرة بجاية
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احكام األحوال الشخصية ، نقال عبد الوهاب خالف، 24ص ، 2213/2214الجامعية 

سنة ، دون بلد نشر، دار القلم للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية، في الشريعة اإلسالمية

 .178ص  1992

، ة كمانع من موانع اإلرثمن قانون االسر  138تم التطرق للعان من خالل نص املادة  - 88

غير ان ، و لم يتم النص عليه في الباب املتعلق بالطالق كسبب من أسباب الطالق

 172379تحت رقم ملف  28/12/1997قضاء املحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

 .استقر على ان اللعان هو الطريق الوحيد لنفي النسب

رقم ، 17/12/1984غرفة األحوال الشخصية بتاريخ قرار املحكمة العليا الصادر عن  - 99

املبدأ " من املقرر شرعا ان ، 86ص ، 1العدد ، 1992املجلة القضائية ، 35287امللف 

و من ثم فإن الولد الذي ، الولد للفراش الصحيح و أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر

فإن النعي على ، و ملا كان ذلك، يوما ال يثبت نسبه لصاحب الفراش 64ولد بعد مض ي 

  القرار القاض ي بنفي النسب غير مؤسس و يستوجب الرفض "

رقم ، 15/12/1998قرار املحكمة العليا الصادر عن غرفة األحوال الشخصية بتاريخ  - 1100

املبدأ " من املقرر شرعا ، 122ص  1العدد ، 1999/ املجلة القضائية  222432امللف 

 41يمكن الجمع بين اإلقرار بالحمل و بالدفع باملادة .... و ال .أنه يثبت النسب باالقرار

من قانون االسرة التي تحدد مدة الحمل ألن اإلقرار في حالة ثبوته يغني عن أي دليل 

  آخر و ال يحق للمقر أن يثير أي دفع البطال مفعول هذا اإلقرار "

املدنية و  املتضمن قانون اإلجراءات 25/22/2228املؤرخ في  29-28القانون رقم  - 1111

 .2228سنة ، 21جريدة رسمية عدد ، اإلدارية

، مذكرة ماستر، النظام القانوني للحالة املدنية في الجزائر، درقاوي عائشة نبيلة - 1122

جامعة ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تخصص قانون االسرة

  27ص ، 2215/2216السنة الجامعية ، سعيد، الدكتور موالي الطاهر

 .املعدل و املتمم 22-72من االمر رقم  59و  58و  6راجع املواد  -1133
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 قائمة املصادر و املراجع-

 أوال : قائمة املصادر

 األوامر-

جريدة رسمية ، املتضمن قانون الحالة املدنية 19/22/1972املؤرخ في  22-72األمر رقم -

، 27/22/2225املؤرخ في  22-25املعدل و املتمم االمر رقم ، 1972لسنة  21عدد 

 2225سنة  15جريدة رسمية ، املعدل و املتمم لقانون االسرة

جريدة رسمية عدد ، املتضمن القانون املدني 26/29/1975املؤرخ في  58-75األمر رقم -

جريدة ، 13/25/2227املؤرخ في  25-27املعدل و املتمم بالقانون ، 1972لسنة  78

 .2227لسنة  31رسمية عدد 

 وانين الق-

املؤرخ في  22-72يعدل و يتمم االمر رقم  29/28/2214املؤرخ في  28-14القانون رقم -

 .2214لسنة  49جريدة رسمية عدد ، املتضمن قانون الحالة املدنية 19/22/1972

املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و  25/22/2228املؤرخ في  29-28القانون رقم -

 .2228سنة ، 21جريدة رسمية عدد ، اإلدارية

 االجتهاد القضائي -

رقم ، 19/25/1998قرار املحكمة العليا الصادر عن غرفة األحوال الشخصية بتاريخ -

املبدأ " من ، 73ص ، 2221عدد خاص لسنة ، مجلة االجتهاد القضائي 193825امللف 

 املقرر شرعا أن الزواج في العدة باطل و من املقرر قانونا أن أقل مدة الحمل ستة

 ...." .أشهر و أقصاها عشرة أشهر

رقم ، 17/12/1984قرار املحكمة العليا الصادر عن غرفة األحوال الشخصية بتاريخ -

املبدأ " من املقرر شرعا ان ، 86ص ، 1العدد ، 1992املجلة القضائية  35287امللف 

ي و من ثم فإن الولد الذ، الولد للفراش الصحيح و أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

222 

                                                                                                                     

فإن النعي على ، و ملا كان ذلك، يوما ال يثبت نسبه لصاحب الفراش 64ولد بعد مض ي 

 القرار القاض ي بنفي النسب غير مؤسس و يستوجب الرفض ".

رقم ، 15/12/1998قرار املحكمة العليا الصادر عن غرفة األحوال الشخصية بتاريخ  -

املبدأ " من املقرر شرعا  ،122ص ، 1العدد ، 1999املجلة القضائية  222432امللف 

 41.... و ال يمكن الجمع بين اإلقرار بالحمل و بالدفع باملادة .أنه يثبت النسب باإلقرار

من قانون االسرة التي تحدد مدة الحمل ألن اإلقرار في حالة ثبوته يغني عن أي دليل 

 آخر و ال يحق للمقر أن يثير أي دفع إلبطال مفعول هذا اإلقرار".

  ائمة املراجعثانيا :ق

 الكتب -

، الطبعة الثانية، احكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية، عبد الوهاب خالف -

 .1992سنة ، دون بلد نشر، دار القلم للنشر و التوزيع

 املذكرات الجامعية -

دراسة فقهية و –نفي النسب في قانون االسرة الجزائري ، كاعر ليندة و اقدالنكهينة -

جامعة عبد ، تخصص القانون الخاص الشامل، مذكرة ماستر في الحقوق  – قانونية

السنة ، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، الرحمان ميرة بجاية

 .2213/2214الجامعية 

، مذكرة ماستر، النظام القانوني للحالة املدنية في الجزائر، درقاوي عائشة نبيلة -

جامعة ، قسم الحقوق ، لية الحقوق و العلوم السياسيةتخصص قانون االسرة ك

 .2215/2216السنة الجامعية ، سعيد، الدكتور موالي الطاهر
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 إثبـات منازعات الزواج العرفي بالبيـنة

 دكتورة: كريمة محروق

اإلخوة منتوري أستاذة محاضرة قسم أ، كلية الحقوق جامعة 

1قسنطينة  

 مقدمة:

يعد الزواج سنة هللا في خلقه نظم احكامه و اعتبره ميثاقا غليظا، و لم يتوانى قانون 

االسرة في تنظيم احكامه و اجراءت ابرامه، كما حرص على ان يوثق رسميا حفاظا على 

ثيقة رسمية حقوق الزوجة و االبناء، و لكن تشاء االقدار ان تتزوج املراة عرفيا بدون و 

تثبت زواجها،و يترتب عن هذا الزاج منازعة امام القضاء و ليس لها من وسيلة لالثبات اال 

 البينة.

العرفي فمدى اعتداد القضاء بها؟.وسوف  تعد البينة أحد أهم طرق إثبات الزواج

وفي تعريف البينة وأنواعها وفي املحور الثاني شروط أداء الشهادة  نتناول في املحور األّول 

 الثالث نصاب الشهادة  املحور 

ل : ماهية البينة -   املحور األو 

  تعريف البينة. البنـد األول : - 

 : تعريف البينة في اللغة - أوال

. وبان الش يء وأبان اتضح (11)من البيان وهو ما يبين الش يء من الداللة وغيرها

وأبان الش يء فهو بين، واستبان الش يء ظهر والتبين اإليضاح  (22)وانكشف فهو بين 

 (44)وفالن أبين من فالن أوضح كالما منه  (33)والوضوح 

 : تعريف البينة في اصطالح الفقهي - ثـانيا
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اختلف الفقهاء في تحديد مصطلح البينة فذهب الجمهور إلى أن املراد بها الشهود  

 (55)أو الشاهد 

إلى يييأن املقصود بالبينة الحجة  (66)وذهب ابن القيم الجوزيةأو الشاهد و اليمين 

 (77)والدليل والبرهان سواء كانت منفردة أو مجملة وهي أعم من البينة في اصطالح الفقهاء

الشهود  وذهب ابن فرحون إلى تعريفها بأنها اسم لكل ما يبن الحق ويظهره وسمى النبي

 (88)شكال بشهادتهم.بالبينة لوقوع البيان بقولهم وارتفاع اإل 

 :  تعريف البينة في القانون  - ثـالثا

لم يعرف القانون البينة غير أنه من تقص ي نصوصه القانونية نصل أنه يقصد بها 

الشهادة حيث نضمها املشرع الجزائري في الفصل الثاني بعنوان اإلثبات بالبينة من الباب 

 .السادس من القانون املدني الجزائري 

تعريفها بأنها أقوال شهود عدول معروفين بالصدق و األمانة يقرون ما عينوه و يمكن 

أو سمعوه من و وقائع و هي بذلك دليال مباشر و قد أصبحت البينة بعد ظهور الكتابة 

 .(99)دليال من الدرجة الثانية في اإلثبات بعد الكتابة

 .في إثبات عقد الزوج البند الثـاني : أنواع البينة - 

 والبينة نوعان بينة خطية قد تكون رسمية أو عرفية وبينة شخصية  

 : البينة الخطية الرسمية - أوال 

هي الوثائق والشهادات املحررة لدى موظف رسمي مختص ومؤهل لذلك. كوثيقة 

الزواج الرسمية والبينة الخطية العرفية وهي ورقة عرفية يحررها األطراف ويوقعان عليها 

 ى موظف رسمي مختص.دون تسجيلها لد

 .البينة الشخصية - ثـانيا

 .(1100)ويقصد بها الشهادة وكانت قديما الدليل الغالب و هي أنواع 
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الشهادة املباشرة : وهي التي يقرر فيها الشاهد في مجلس القضاء بالواقعة املشهود  -أ 

 بها، واملراد 

 .(1111)الدرجة األولى إثباتها، ذلك أن حدوثها تم تحت سمعه وبصره وتسمى الشهادة من 

وفيها يدلي الشاهد بما نقله عن شخص آخر يكون قد عاين  الشهادة السماعية : -ب

 الواقعة 

املشهود بها واملراد إثباتها وتسمى بالشهادة على الشهادة، وصاحبها يحمل مسؤولية  

 الشهادة 

 بالتسامع والشهادة بالشهرة العاّمة. 

نصب على الرأي الشائع في جماهير الناس عن هذه الشهادة بالتسامع : هي التي ت -ج 

 الواقعة، 

بحيث يشهد الشاهد بما يتسامعه من الناس بخصوص الواقعة املشهود بها وتخضع من  

 حيث 

 قيمتها في اإلثبات لتقدير القاض ي وهي غير قابلة للتحري وال يحمل صاحبها مسؤولية فيما  

 .(1122) شهد به 

: وهي ورقة مكتوبة تحرر أمام موظف رسمي هو املوثق  الشهادة بالشهرة العامة -د 

 تدون فيها 

وقائع معينة يشهد بها شهود معينون يعرفون هذه الوقائع عن طريق الشهرة العاّمة، وهو  

 ما 

  .(1133)يعرف باإلقرار بالزواج 

 شهادة األبداد : وتسمى شهادة املتفرقين وهو أن ال يجتمع الشهود على شهادة  -و 

 املتناكحين والولي إذا عقدوا النكاح وتفرقوا ويقول كل واحد لصاحبه أشهد من لقيت  

 .(1144)ويشترط أن يكون شاهدان على الزواج وشاهدان على الولي وبها قال املالكية 

 : شـروط أداء البينـة في عقد الزواج البند الثـاني - 
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بالشاهد، وشروط  يشترط ألداء البينة أو الشهادة أمام القاض ي شروط تتعلق

 : ترجع للمشهود به وشروط للشهادة

 : شروط ترجع إلى الشاهد  : أوال

األهلية والعقل والبلوغ : يشترط الفقه أن يكون الشاهد عاقال، بالغا ذا أهلية،  -أ 

 فال تقبل 

شهادة املجنون وال السكران، وال شهادة الطفل لعدم حصول الثقة بقولهم لقوله  

ْم تعال
ُ
ِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلك

َ
ِهُدوا ش

ْ
ش

َ
َوى َعْدل [ وقـوله 282]البقرة/آية  َواْست

َ
ِهُدوا ذ

ْ
ش

َ
 َوأ

ْم 
ُ
ك

ْ
َهَداِء  [، وقـوله 22]الطالق/آية  ِمن

ُّ
 ِمْن الش

َ
ْون

َ
ْرض

َ
ْن ت  .(1155)[282]البقرة/آية   ِممَّ

أن يكون عاقال وال تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعا... سواء »  جاء في املغني

ه ليس بمحصل وال تحصل الثقة بقوله،  ذهب 
ّ
عقله بجنون أو سكر أو طفولية، وذلك ألن

ه ال 
ّ
 . (1166)«يأثم بكذبه وال يتحرز منه  وألن

في القـانون : اشرط املشرع الجزائري أن يكون الشاهد بالغا وعاقال وقت أداء  -

من قانون  33سنة في املادة  21هادة و قد حدد املشرع الجزائري سن الشاهد بالش

يجب على الشهود املذكورين في شهادات الحالة املدنية أن يكونوا بالغين » الحالة املدنية

 .(1177)« سنة على األقل 21

سنة أو مجنون فال تقيل  16سنة أو  18أما إذا كان مميز أو دون التميز بأن كان 

 م، وإن سمعت فتمم دون تحليفهم وهي بذلك على سبيل االستدالل ال غير.شهادته

يجوز سماع القصر الذين لم يتموا الخامسة » ق إ م  64/2حيث نص في املادة  

 عشرة دون تحليفهم اليمين.

.. فال يحلفوا اليمين، وإنما تسمع شهادتهم على سبيل .أما األشخاص فاقدو األهلية

 االستدالل.

 «.ير من ذكر تقبل شهادته فيما عدا فاقدي األهليةوكل شخص غ
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القصر الذين لم يتموا الثامنة عشرة ال تسمع شهادتهم إال على سبيل »  66املادة 

 (1188)«.االستدالل ودون حلف اليمين 

ويكون القانون قد أخذ بمسلك الفقه في وجوب أن يكون الشاهد بالغا و عاقال و 

 عدم

 (1199) يمكن للقصر أن يتحملوا واقعة مادية لها أثار خطيرة. ال  إذ االعتداد بما دون ذلك

الحريـة : ذهب الحنفية املالكية والشافعية إال أن الحرية شرط في الشاهد، فال  -ب  

 تقبل 

ْيٍء  شهادة الرقيق لقـوله تعـالى :  
َ

ى ش 
َ
ِدُر َعل

ْ
 َيق

َ
ا ال

ً
وك

ُ
 َعْبًدا َمْمل

ً
ال

َ
ُه َمث

َّ
َرَب الل

َ
   ض

 [ وألن الشهادة فيها معنى الوالية وال والية للعبد.75]النحل/آية 

أما الحنابلة والظاهرية : فذهبوا إلى قبول شهادة العبد، ذلك أن اآليات جاءت 

 .(2200)عاّمة في وجوب الشهادة

اإلسـالم : اتفق الفقهاء على اشتراط إسالم الشاهد، فال تقبل شهادة الكافر على  -ج 

ه يتقول على  املسلم، 
ّ
  (2211)املسلم بغير حق لغيظه بقهره فكان متهما في حقهألن

 سالمـة الحـواس : -د 

البصر : يشترط الحنفية والشافعية ومحمد أن يكون الشاهد مبصرا، فال تقبل  – 1 

 شهادة 

إليها  األعمى، ألّن أداء الشهادة يحتاج إلى التميز بين املشهود له واملشهود عليه واإلشارة  

 ادة األعمى فيه شبهة.عند الشهادة، وشه

وزاد الحنفية فمنعوا قبول شهادة األعمى وإن كان بصيرا عند التحمل أما 

شهادة األعمى إذا كان بصيرا وقت التحمل ثم عمي بعد  الشافعية وأبو يوسف أجازوا

 .(2233)أما املالكية والحنابلة أجازوا شهادة األعمى إذا تيقن الصوت(2222)األداء
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لشافعية والحنابلة أن يكون الشاهد ناطقا، فال تقبل النطق اشترط الحنفية وا

 شهادة األخرس، وإن فهمت إشارته ألن لفظة الشهادة ال يتحقق منها اليقين.

بينما ذهب املالكية إلى قبول شهادة األخرس إذا فهمت إشارته ألنها تقوم مقام 

 .(2244)نطقه في أحكامه من طالقه ونكاحه وغيرها

ْن  العـدالة : اتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في الشهود لقوله تعالى :  -ي  ِممَّ

 ِمْن 
َ
ْون

َ
ْرض

َ
َهَداِء  ت

ُّ
َوى َعْدٍل  وقـوله أيضا   الش

َ
ُدوا ذ هِّ

ْ
ش

َ
ْم  َوأ

ُ
ْنك  .مِّ

 اجتناب الكبائر وعدم اإلصرار على الصغائر. ويقصد بها

الشهادة وبعد توقيها يالحظ شأن  والحقيقة أن اجتناب الكبائر كلها شرط لصحة

الغالب فمن كثرت معاصية أثر ذلك في شهادته ومن نذرت منه املعصية قبلت شهادته، 

وهذا هو حد العدالة املعتبرة، حتى ال يترتب على التشدد سد باب الشهادة وإضاعة 

 .(2255)الحقوق 

 يقول ابن خراش وهو يسعى بين الصفا واملروة.

 وأي عبد لك ما أملا.  إن نغفر اللهم نغفر جما

وعليه ال تقبل شهادة الفاسق وروي عن أبو يوسف قبول شهادته إذا كان وجيها في 

ه ال يستأجر لشهادة الزور لوجاهته، ويمنع عن الكذب ملروءته.
ّ
 الناس ذا مروءة ألن

وقد اكتفى أبو حنيفة بظاهر العدالة في املسلم، وال يسأل القاض ي عن عدالة 

 .(2266)ن فيهم الخصومالشهود حتى يطع

هذا وإذا كان املعتبر في الشهود في الفقه اإلسالمي صفات عديدة أهمها العدالة 

واالستقامة وبتالي عدم االعتداد بالشهادة الفاسق وكل من ليس أهال لها فهل األمر كذلك 

 أمام قضاءنا وهل لعدالة الشاهد أو فسقه اعتبار ؟.



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

229 

ه ليس هناك نص يجعل من ال
ّ
عدالة واالستقامه معيار لقبول الشاهد الجواب أن

وبتالي فليس لها شأن أمام جهات القضاء من جهة ولصعوبة تحري عدالة الشاهد من 

 عدمه من جهة أخرى.

  عـدم التهمـة : أجمع الفقهاء على أن التهمة ترد الشهادة، والتهمة هي أن يجلب -و 

 الشاهد، إلى املشهود له نفعا أو يدفع عنه ضررا. 

يه ال تجوز شهادة الولد لوالده وال الوالد لولده جاء في املصنف ]أربعة ال تجوز وعل

  (2277) شهادتهم الوالد لولده والولد لوالده [.

وقد اختلف الفقهاء في شهادة أحد الزوجين لآلخر، فرد جمهور الفقهاء شهادتهما 

 ألن كل واحد منهما يرث اآلخر وينتفع بماله، فينتفع بشهادته صاحبه.

غير أن الشافعية أجاّزوا شهادة أحد الزوجين لآلخر، ألّن الزواج عقد يطرأ 

ويزول فال يمنع قبول الشهادة، وال تجوز شهادة الخاطبين ألنهما معا 

 (2288)كالخصمين

ال يجوز سماع شهادة أقارب أحد » ق.إ.م.  64أما في القانون فقد نصت املادة 

  الخصوم

ذه املادة باستثناء األبناء يجوز استدعائهم ومع ذلك فاألشخاص املذكورين في ه

 .(2299)«في الدعاوى الخاصة بمسائل الحالة والطالق 

من ق.إ.م نالحظ أن املشرع الجزائري  64وعليه ومن خالل قراءتنا لنص املادة 

أجاّز شهادة األقارب دون األبناء النتفاء التهمة، ولم يحدد املشرع الجزائري األقارب، مما 

 
ّ
ة قرابة للزوجين سواء أخوة أو أبناء عمومة. يفهم منه أن

ّ
 ه قصد كل من يمت بصل

 .29/29/1992وهذا االتجاه أكدته املحكمة العليا قرار لها في 

ه يجوز سماع شهادة األقارب باستثناء األبناء في الدعوى » 
ّ
من املقرر قانونا أن

 .17/23/1998ي ف 188727وكذلك جاء في ملف رقم «الخاصة بمسائل الحالة والطالق 



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

231 

ه يجوز سماع شهادة األقارب في قضايا الزواج والطالق » 
ّ
 «.من املستقر عليه أن

ه 
ّ
 أن

ّ
وعليه فالقانون ومعه االجتهاد إن كان من حيث األصل يمنع شهادة األقارب إال

يجيزها عندما يتعلق األمر بإثبات الزواج ولعل الحكمة من ذلك أن أكثر من يحضر حفل 

األقارب وبتالي لهم إثبات حدوثها عند وقوع نزاع بين الزوجين، أما ما عداهم الزفاف هم 

 من األبناء فال تقبل شهادتهم لوجود التهمة.

 :  شـروط ترجع إلى الشهـادة -ثـانيا 

لفظ الشهادة : يتعين على الشاهد عند أداء الشهادة، أن يذكر لفظة الشهادة  -أ 

أقر بكذا ونحوه ولو قال أتيقن أو أعرف أو أعلم لم يعتدبها ألن الشهادة  فيقول أشهد أنه 

شهادة، فال بد من اإلتيان بفعلها املشتق منها ألن فيها معنى ال يحصل  مصدر شهد يشهد 

 .(3300)وهذا ما أجمع عليه الفقهاء في ذلك من غيرها 

وافقة للدعوى موافقة الشهادة : للدعوى في الفقه يشترط أن تكون الشهادة م -ب 

لم تقبل ألن الشهادة شرعت لتحقيق قول املدعي في حقوق العباد، وال يكون  فإن خالفتها 

 .وال يقصد باملوافقة املطابقة. (3311)بدعواه مسبقا  ذلك إال 

في القانون يشترط لصحة الشهادة أن تكون موافقة للدعوى، وبتالي ال يمكن 

 .(3322)إثبات الزواج بواسطة شهادة متناقضة. 

 مكـان أداء الشهادة :  -ج 

 .(3333)مكان أداء الشهادة في الفقه : يشترط أن تكون الشهادة في مجلس القضاء - 1 

الشهادة غير موجبة بنفسها، وإنما تصير موجبة بالنقل إلى مجلس »  جاء في املغني

 في القانون : (3344)القضاء 

أمام املحكمة أو مجلس مكـان أداء الشهادة في القانون : يتم أداء الشهادة  - 2 

ذهبت إليه جّل قرارات املحكمة العليا. فالقاض ي وحده له صالحية  القضاء وهذا ما 

صميم اختصاصه، وعليه فقيام جهة أخرى بسماع تصريحات  سماع الشهود، وهي من 
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يعد اعتداء على صالحية القاض ي وال يعتد بما يصدر عنه من  الشهود كالخبير واملوثق، 

 تصريحات.

 .29/29/1992في  84334جاء في ملف رقم  

خطأ في تطبيق  –القضاة  سماع شهود الزواج أمام املوثق بتكليف من» 

 .(3355)«القانون 

 نصـاب الشهـادة.  : البند الثـالث -

 : نصاب الشهادة في الفقه - أوال

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشهادة على النكاح تكون برجلين ذكرين، وال تجوز  

 . (3366)شهادة النساء إال في األموال

وذهب الحنفية إلى أن الشهادة تتم بشهادة رجلين ذكرين أو رجل و امرأتين 

َوى َعْدٍل  لقوله تعالى  (3377)عدليين
َ
ِهُدوا ذ

ْ
ش

َ
ْم  َوأ

ُ
ك

ْ
   ِمن

 : الشهـادة في القانون نصـاب  - ثـانيا

ذهبت املحكمة العليا في قرار لها إلى عدم االعتداد بشهادة النساء وحدهن في 

 النكاح وأخذت بشهادة رجلين ذكرين

 .34137ملف رقم  28/12/1984قرار في 

من القواعد املقررة شرعا أن التنازع في الزوجية إذا ادعاها أحدهما وأنكرها »

بالبينة القاطعة... والشهادة املعتبرة في الزواج شهادة عدلين  اآلخر، فإن إثباتها يكون 

ذكرين، ومن تم فإن القضاء بما يخالف هذا املبدأ بعد مخالفا ألحكام الشريعة 

 .(3388«)اإلسالمية

إن حضور شاهد واحد، ال يكفي للقضاء »  23/22/1993في  88856ملف رقم 

 .(3399)«بصحة الزواج العرفي 
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  .املحور الثـاني أحكام ا لبينة على البينة في عقد الزواج -

 تعريف ا لبينة على البينة. البنـد األول : -

وهو أن يحمل الشاهد ما عاينه بنفسه شاهدا آخر، فإن سمع هذا األخير شاهدا 

يشهد بش يء لم يجّز أن يشهد على شهادته، إال أن يشهده ذلك الشاهد على شهادة نفسه 

 على الشهادة غير موجبة أما القضاء إال باإلنابة والتحميل.فالشاهدة 

 البند الثـاني : حكم ا لبينة على البينة. - 

من حيث األصل أنه ال يجوز للشاهد أن يشهد بش يء لم يعانيه أي لم يقطع به 

 أن الشهادة على الشهادة أي 
ّ
من جهة املعاينة أو السماع بنفسه من املشهود عليه، إال

بالتسامع أجيزت استحسانا في بعض املسائل منها النكاح، ألن النكاح ال يحضره الشهادة 

ما يخبر بعضهم بعضا أن فالن تزوج فالنة
ّ
 ضاعت حقوق عظيمة  (4400)كل الناس، وإن

ّ
وإال

تبقى على مّر األزمان كالنسب والنكاح واإلرث ويترتب عليها أمور كثيرة مثل العّدة، 

لو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع » جاء في العناية  (4411)ول واإلحصان وكمال املهر في الدخ

أدى إلى الحرج وتعطيل األحكام ألنها أمور تختص بمعانيه أسبابها خواص من الناس ال 

يطلع عليها إال هم وقد تعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون كاإلرث... والنكاح وكمال 

 .(4422)«الدخول املهر والعّدة وثبوت اإلحصان والنسب في 

 البند الثـالث : شـروط ا لبينة على البينة في عقد الزواج -

 .شـروط ا لبينة على البينة في الفقه - أوال

أن تتعذر شهادة األصل ملوت أو غيبة أو مرض أو حبس أو خوف من سلطان أو  -

 .(4433)غيره

 والفرع.أن تتوافر شروط الشهادة من العدالة وغيرها في كل من شهود األصل  -

ه إذا قال شهود  -
ّ
أن يعينا شاهدي األصل ويسمياهما باالسم، وذهب ابن جرير إلى أن

الفرع أن شهود األصل ذكرين حرين عدلين جاّز ولو لم يسميهما، ألن العبرة في 
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ه 
ّ
ه ال بّد من معرفة الشهود بأسمائهم وصفاتهم، ألن

ّ
الصفات دون العين ورّد عليه بأن

 عند الشهود الفرع مجروحين عند غيرهم.يحتمل أن يكونا عدلين 

أن يسترعي شاهدا األصل شاهد الفرع بأن يقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن  -

 .(4444) فالن نكح فالنة وأقّر عندي بكذا.

الذكوريـة : ذهب أحمد ومالك والشافعي، إلى اشتراط الذكورة في شهود الفرع، فال  -

 يثبتون بشهادتهم شهادة شهود األصل. تقبل شهادة النساء بحال، ألن شهود الفرع

أما الحنفية والحنابلة فذهبوا إلى أنه ملا كان شهود الفرع يثبتون شهادة شهود األصل  

 (4455) ونفس الحق بشهادتهم، فإّنها تثبت بشهادة النساء أيضا.

ه يجوز أن يشهد على واحد من شاهدي  -
ّ
عدد شهود الفرع : ذهب الحنابلة إلى أن

 األصل شاهد 

ه ال بّد أن يكون شاهدا
ّ
فرع على شاهد  فرع وذهب أبوحنيفة ومالك والشافعي أن

أصل ألّن شاهدي الفرع يثبتان شهادة شاهدي األصل، فال تثبت شهادة كل واحد منهما 

 .(4466)بأقل من شاهدين.ا

 . في القانون  لبينة على البينةشـروط ا  - ثـانيا

متماشيا في هذا السياق مع أحكام أخذ القضاء الجزائري بالشهادة بالتسامع 

 الشريعة اإلسالمية وهذا يتضح جليا من قرارات املحكمة العليا.

 .22/12/1989في  55116قـرار رقم 

من املقرر قانونا وشرعا أن الزواج يثبت بالشهود الذين حضروا العقد أو على » 

 .(4477)«األقل الفاتحة إذا كانت مشتملة على أركانه أو شهادة السماع 

 .28/12/1984في  34137كذلك جاء في قـرار 
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من القواعد املقررة شرعا أن التنازع في الزوجية إذا ادعاها أحدهما وأنكرها » 

 .(4488)«اآلخر فإن إثباتها يكون بالبينة القاطعة تشهد بمعاينة العقد أو السماع الفاش ي 

باملعاينة من خالل عرض قرارات املحكمة العليا نستخلص أنها تأخذ بشهادة 

ه 
ّ
كأصل كما تأخذ بالشهادة بالتسامع وكذا الشهادة السماعية، وهو إن دّل على ش يء فإن

يؤكد حرص املشرع ومعه القضاء على صيانة أعراض الناس السيما املرأة ويسعى 

للمحافظة على النسل الناتج عن هذا الزواج وذلك بإحيائه عن طريق األخذ بالشهادة 

لنا أن املشرع ومعه القضاء على ثقة بأن اشتراط الشهادة باملعاينة بالتسامع ،كذلك تبين 

الشهود الذين  وحدها يؤدي إلى الحرج وتعطيل الكثير من األحكام. خاصة وأن إيجاد

حضروا مجلس عقد الزواج ليس باألمر السهل إذ يتعذر ذلك في أكثر األحيان لغيبتهم أو 

أن قبول الشهادة من عدمها يخضع لسلطة  نسيانهم أو امتناعهم عن أداء الشهادة على

القاض ي التقديرية، حسب قناعته واطمئنانه لها، وهذا ما أكّده املجلس القضائي في قرار 

 (4499). 25/24/1967له 

 67و  65الشهود وهو ما نصت عليه املادة  ولذلك فإن القاض ي يقوم بالتحقيق مع

 (5500)ق أ م ويعد إجراء جوهري يترتب على تخلفه نقض الحكم 

 : حكم الرجـوع عن البينة في عقد الزواج املحور الثـالث - 

 البند األول : حكم الرجـوع عن البينة في الفقه.  - 

: وهو أن يكذب الشاهد نفسه ويدخله في  تعريف الرجوع عن البينة - أوال

 .(5511)الشك

  .مكان الرجوع عن البينة - ثـانيا

ه فسخ للشهادة، فيكون في 
ّ
ال يصح الرجوع عن الشهادة إال في مجلس القضاء ألن

املكان الذي تعتبر فيه الشهادة وهو مجلس القضاء، فإذا رجع الشاهد عن شهادته خارج 

 مجلس القضاء لم تقبل شهادته.
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وللرجوع عن الشهادة صور، فإذا رجع الشاهد عن شهادته قبل الحكم بها سقطت 

الشهادة عن إثبات الحق بها على املدعى عليه، ألن الحق يثبت بقضاء القاض ي، والقاض ي 

 .(5522)ال يقض ي بكالم متناقض

 .(5533)وال ضمان على الشاهد الراجع ألن الضمان يكون باإلتالف وال إتالف هنا

 عن شهادته بعد حكم القاض ي : رجوع الشاهد 

في الحكم الذي  إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد حكم القاض ي ال يؤثر رجوعه

وال يفسخه القاض ي ألّن آخر كالمهم يناقض أوله فترجح ، حكم به انطالقا من شهادته

. لقوله صلى هللا عليه و سلم في شاهد شهد ثم (5544)األّول على الثاني التصال القضاء به

] تمض ي شهادته األولى ألهلها واآلخرة  --عن شهادته بعد أن حكم بها رسول هللا رجع 

 باطلة [.

ويتم الرجوع عن الشهادة بقول الشاهد رجعت عما شهدت به أو كذبت في 

ويترتب على الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها تعزير الشاهد  (5555)شهادتي أو شهدت زورا

الذي أحدثه وتسبب في إلحاقه باملشهود عليه باتفاق والتزامه بضمان الغرم أو التلف 

 املذاهب األربعة وعلى األرجح عند بعضهم، وهو جزاء على اإلضرار باملشهود عليه بغير حق

  .(5577)وقد أورد الفقهاء تطبيقات للمسألة(5566)

 حكم الرجـوع عن البينة في القانون.  البند الثـاني : - 

فالنة أو العكس وثبت الزواج بناء على شهادته إذا شهد الشاهد أن فالن زوج 

وصدر حكم بذلك واستنفذ كل طرق الطعن وأصبح نهائيا، ثم أتى نفس الشهود الذين 

ورجعوا عن شهادتهم مبررين رجوعهم أنهم كانوا ضحية تدليس أو  شهدوا بواقعه الزواج

 ن تغليط وإيهام من أحد الزوجين فما موقف القضاء هنا؟.نفرق بين حالتي
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: إذا تم الرجوع عن الشهادة قبل صدور حكم بذلك، فإن القاض ي  الحـالة األولى -

يستبعد الشهادة وال يقض ي بها لبطالنها، إذ يصبح تصحيح الوضع على درجات 

 التقاض ي خاصة وأن الحكم لم يصبح نهائيا.

 : أن يكون الحكم نهائي استنفد كل طرق الطعن ورتب جميع آثاره. الحـالة الثانية -

 كأن ترث املرأة الرجل، أو يلحق نسب الطفل ألب كان منكرا له.

فما هو الحل في هذه الحالة هل يجوز طرح املسألة من جديد على القضاء في هذا 

  !الزواج 

وما هو موقف القضاء حيال الشاهد الذي تراجع عن شهادته فهل يجوز متابعته 

هادة بالتسامع بأن أدلى الشاهد بما نقله الزور وما الحل إذا كانت الش جزائيا بتهمة شهادة

عن الناس سماعا دون أن يعانيه بنفسه، ودون أن يسترعيه الشاهد األصلي، بأن أشهده 

 على شهادته ؟

يمكن استنتاج الحّل من خالل قرارات صادرة عن املحكمة العليا والتي استقرت 

 أن الحكم الصادر بإثبات واقعة الزواج يكتس ي حجّية مؤقتة.

 . 15/12/1998في  11529هذا ما جاء من قرار رقم 

 (5588) «إثبات واقعة الزواج يكتس ي حجية مؤقتة  إن حكم» 

وعليه إذا ما رجع الشاهد عن شهادته بعد أن صدر حكم إثبات الزواج واستنفذ 

ه يجوز ملن حكم عليه أن يرفع دعوى جديدة للقضاء له بخالف ما 
ّ
كل طرق الطعن فإن

 حكم عليه سابقا.

 أما الشاهد الذي رجع في شهادته فيمكن متابعته جزائيا على أساس شهادة زور.

ه يشهر به في 
ّ
وقد اختلف الفقهاء في عقوبة الشاهد الزور فذهب أبي حنيفة إلى أن

األسواق إن كان سوقيا، أو بين قومه إن كان غير سوقي، بعد صالة العصر في مكان تجمع 
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زجره، وهو أعظم عند الناس من الضرب و قال  الناس والغاية من التشهير به هو 

 .(5599)الصحابيان نوجعه ضربا و نحبسه حتى يتوب 

وقد وافق الشافعية رأي الصاحبين، فقالوا إن الشهادة بالزور فسق وهي من 

قدماه حتى يوجب هللا  ] الشاهد الزور ال تزولصلى هللا عليه وسلم لقوله  (6600)الكبائر

وِر  عـالى ولقوله ت (6611) لهما النار [ ْوَل الزُّ
َ
ِنُبوا ق

َ
اِن َواْجت

َ
ْوث

َ ْ
ِْجَس ِمْن األ

ِنُبوا الر 
َ
اْجت

َ
ف

 [.32.]الحج/آية 

وقد شدد املالكية والحنابلة على شاهد الزور فقالوا يعزر بالسجن والضرب 

 . (6622)ويطاف به في املجالس

سنوات أما في القانون فإن كل من شهد زورا يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس 

دج وإذا ما قبض شاهد الزور نقودا أو مكافأة أو تلقى وعودا،  2222إلى  522وبغرامة من 

 235دج، هذا ما نصت املادة  4222فإن العقوبة ترفع إلى عشرة سنوات والغرامة إلى 

 .(6633)ق.ع.ج

 .(6644)وعليه فشهادة الزور جريمة يترتب عليها رفض تثبيت عقد الزواج 

 :  مجمـل القـول  -

كن للخصم أن يجرح في شهود الخصم اآلخر، ويكون التجريح بسبب عدم أهلية يم

الشاهد أو سبب وجود قرابة مقربة كأن يكون ابن أحد الزوجين أو حفيده أو ألي سبب 

آخرو يفصل القاض ي في التجريح في الحال ويكون القرار الذي يصدر فيه غير قابل 

شاهد شهادته، أما إذا ظهر سبب التجريح لالستئناف ويتم توجيه التجريح قبل أداء ال

 بعد أداء الشهادة ينظر القاض ي التجريح فإذا قبله أ صبحت الشهادة باطلة.

من املقرر قانونا أن . » 28/12/1988هذا ما ذهبت إليه املحكمة العليا في قرار 

يجوز من الخصوم إبداء أوجه التجريح ضد الشاهد أو الشهود حتى بعد إدالء الشهود 
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هادتهم إذا ظهر سبب التجريح بعد التصريح بالشهادة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ش

 .(6655)«هذا املبدأ يعد خرقا لألشكال الجوهرية 

 خاتمة:

أن السلطة التقديرية ممنوحة للقاض ي املوضوع في االعتداد بالشهادة من عدمه 

ولم يطمئن لها، فالشهادة السيما إذا كانت الشهادة غير مباشرة، وذلك متى شعر بالريبة 

طريق إلثبات الحق وهو ليس باألمر الهين خاصة فيما يتعلق بالزواج وآثاره خاصة وأن 

ه اعتمد على 
ّ
من شأن اإلثبات بالشهادة أن يرتب مراكز قانونية ملن ليس أهال ملجرد أن

شهود الزور، فكان حرص القاض ي وورعه ويقضته في اعتماد شهادة الشهود أمر الزم 

 حتمي.و 
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. الشربيني، اإلقناع في حل ألفاظ 284ص ، . مرعي بن يوسف، مصدر سابق154ص

. أبو البركات، 378، ص 1م، ط1996أي شجاع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

املقدس ي)شمس الدين ابن املفلح(، النكت والفوائد  .286، ص 2مصدر سابق، ج

في الفقه، مكتبة املعارف، الرياض )دت( السنية ملجد الدين ابن تيمية، بهامش املحرر 

 .286، ص 2)دط(، ج

، ص 2الحصيني، مصدر سابق، ج - .147، ص 2أبو البركات، مصدر سابق، ج –( 2255)

522. 
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، ص 7. املرغيناني، مصدر سابق، ج113، ص 16السرخس ي، مصدر سابق، ج –( 2266)

، 451، 2ابن رشد، مصدر سابق، ج .368، ص16. الكاساني، مصدر سابق، ج375

. 165، ص 9. ابن قدامة، مصدر سابق، ج427، ص 4مغني املحتاج، مصدر سابق، ج

= 

= كذلك ال تقبل شهادة محنث لفسقه، وهو الذي يفعل الرديء ويؤتى كالنساء. وال شهادة 

نائحة في مصيه وال مغنية، وال شهادة من يلعب بالطيور، وال من يأكل الربا وال املقامر 

من يأتي كبيرة موجبة لحّد الزنا وال من يقوم بأعمال مستقبحة  بالنرد والشطرنج وال 

كالبول في الطريق، أو األكل في الطريق وال تقبل شهادة أصحاب الصناعات الدنيئة 

كالكساح والكناس وال تقبل شهادة الطفيلي وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة. 

، 419، ص 8مصدر سابق، ج . الشافعي،35، ص 2ينظر ابن قدامة، مصدر سابق، ج

. مالك بن أنس، مصدر سابق، 278، 277ص ،22. املجموع، مصدر سابق، ج422

. النووي، مصدر سابق، ص 219، ص 4. محمد عليش، مصدر سابق، ج23، ص 13ج

النسفي حافظ الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية، بيروت  .6

، ص 7. ابن نجيم، مصدر سابق،ج146-143 ، ص7،ج1، ط1997لبنان، )دم( 

 . 415-422، ص 7وما بعدها. املرغيناني، مصدر سابق، ج143

باب شهادة األخ ألخيه واالبن ألبيه و الزوج ، أخرجه عبد الرزاق ،كتاب الشهادات -( 2277)

عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن  344ص 8ج 15476المرأته، رقم الحديث

 إبراهيم. 

البرجيمي سليمان، تحفة الحبيب على  25، ص 13مالك بن أنس، مصدر سابق، ج -( 2288)

. ابن 338، ص5، ج1م، ط1966الخطيب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  شرح

. ابن 427-423، 7. املرغيناني، مصدر سابق، ج134، ص 7نجيم، مصدر سابق، ج

 . 426-423، ص 7ج قدامة،، مصدر سابق،
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، 28/26/1966املدنية املؤرخ في املتضمن قانون اإلجراءات  154- 66 أمر رقم -( 2299)

  .29ص

، ص 6. الحطاب، مصدر سابق، ج69-64، ص 12ابن قدامة، مصدر سابق، ج -( 3300)

  .336، 335، ص 5. البجيرمي، مصدر سابق، ج156، 155

  .375، ص 7املرغيناني، مصدر سابق، ج .12، ص 2ابن قدامة، مصدر سابق، ج –( 3311)

  1991، 2املجلة القضائية، ع –( 3322)

  .433، ص 7املرغيناني، مصدر سابق، ج –( 3333)

  .379، ص 6مصدر سابق، ج الكاساني، –( 3344)

  .44ص ، املجلة القضائية، عدد خاص، مرجع سابق –( 3355)

 . مرعي بن يوسف، مصدر سابق،27، ص 12ابن قدامة، مصدر سابق، ج –( 3366)

 .286ص

، 372، ص 7ابن همام، مصدر سابق، ج .372، ص 7بق، جاملرغيناني، مصدر سا –( 3377)

 .56، ص 3امليداني، مصدر سابق، ج

 م 1981، 4املجلة القضائية، ع -( 3388)

  م1996، 2املجلة القضائية، ع -( 3399)

 .238، ص 4، ج2. الزيلعي، مصدر سابق422، ص 8الشافعي، مصدر سابق، ج -( 4400)

.عبد 389، 7ابن همام، مصدر سابق، ج .388، ص 7املرغيناني، مصدر سابق، ج -( 4411)

 .122، ص7ابن نجيم، مصدر سابق، ج .454، ص 2الوهاب بن نصر،مصدر سابق، ج

 .389، ص 7البابرتي، مصدر سابق، ج -( 4422)

 بموت  .337، ص 2مصدر سابق، ج الشيرازي، -( 4433)
ّ
وروي عن النسفي أنها ال تقبل إال

 شاهد األصل

 . 386، 7ابن همام، مصدر سابق، ج .92-89، ص 12جابن قدامة، مصدر سابق،  -( 4444)

 337، ص 2الشيرازي،مصدر سابق، ج  .384، ص 7املرغيناني، مصدر سابق، ج -
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يوسف األردبيلي، األنوار ألعمال األبرار، مؤسسة الحبلى، مطبعة املدني، القاهرة،  -( 4455)

بن ا .286، ص 4. محمد عليش، مصدر سابق، ج692ص ، 2ج 1972)ط( األخيرة، 

 .94 93، ص 12قدامة، مصدر سابق، ج

 .286، ص4. محمد عليش، مصدر نفسه، ج138ص  16السرخس ي، مصدر سابق، ج  -

 691، ص 2ج، األردبيلي، نفسه

، ص 2الشيرازي،مصدر سابق، ج  .94، 93، ص 12ابن قدامة، مصدر سابق، ج -( 4466)

، 337، ص 2 الشيرازي،مصدر سابق، ج .384، ص 7املرغيناني، مصدر سابق، ج. 337

ص  4. محمد عليش، مصدر نفسه، ج138، ص 16مصدر نفسه، ج، السرخس 338

 .691، ص 2األردبيلي، مصدر نفسه، ج .286

 م.1991، 1املجلة القضائية، ع  -( 4477)

 م 1984، 4املجلة القضائية، ع  -( 4488)

إن إثبات الزواج بواسطة الشهود الذين حضروا العقد، يخضع لسلطة قضاة »  -( 4499) 

 اج«املوضوع ومدى قناعتهم بالشهادة املقدمة عند التحقيق 

، 28/26/1966املتضمن قانون اإلجراءات املدنية املؤرخ في  154- 66أمر رقم  –( 5500)

 .32ص

  .199، ص 6الحطاب، مصدر سابق، ج –( 5511)

 .215، ص 7ج، ابن نجيم،مصدرسابق .479، 7ج، املرغيناني،مصدرسابق –( 5522)

. عن 34، ص 2الشيرازي، مصدر سابق، ج 478، ص 7مصدر نفسه، جاملرغيناني،  -( 5533)

، ثم دعى لها األوزاعي قال سألت الزهري عن رجل شهد عند اإلمام فأثبت شهادته

، أيجوز شهادته األولى أو اآلخرة قال ال شهادة له في األولى وال اآلخرة قال الشيخ فبدلها

يهقي، كتاب الشهادات باب الرجوع عن و هذا في الرجوع قبل إمضاء الحكم باألولى، الب

  251، ص 12الشهادة، ج
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. 497، ص7ابن همام، مصدر سابق، ج .497، ص7املرغيناني، مصدر نفسه، ج -( 5544)

  .34، ص 2الشيرازي، مصدر نفسه، ج

، 214، ص 7ج، . ابن نجيم، مصدر نفسه478، ص 7ابن همام، مصدر نفسه، ج -( 5555)

215.  

 .421، ص 8ج، الشافعي، مصدر سابق .181، ص 7سابق، ج املرغيناني، مصدر  -( 5566)

  .342ص  ،2الشيرازي، مصدر سابق، ج

، السرخس ي، مصدر سابق وما بعدها. 222، 6ج، ينظر الحطاب، مصدر سابق -( 5577)

، وما بعدها. املوصلي، 328، ص 2وما بعدها. الشيرازي، مصدر نفسه، ج .23ص  17ج

 .145، ص 2ج مصدر سابق،

املجلة القضائية، االجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية، عدد خاص،  -( 5588)

جاء في حيثيات القرار حيث أن إثبات  58ص ، 2221الديوان الوطني لألشغال التربوية،

من  338واقعة الزواج ليست لها حجية الشيئ املقض ي فيه حسب مفهوم املادة 

لها حجية مؤقته إذ يمكن إثبات هذه  القانون املدني، باعتبار أن إثبات واقعة الزواج

 . توافرت األدلة على إثباتها الواقعة متى

 .145، ص 2ج، املوصلي، مصدر سابق .241، ص 4الزيعل، مصدر سابق، ج –( 5599)

 ، وما بعدها.328، ص 2مصدر سابق، ج، الشيرازي  -( 6600)

كام باب كتاب األح، سننه، دار الفكر )دم( )دت( )دط( ابن ماجه، في أخرجه -( 6611)

الحاكم، كتاب األحكام، باب األحكام،  794، ص 2ج 2373شهادة الزور حديث رقم 

 .98، ص4ج

مالك بن  .355، 2ج، . أبو البركات، مصدر سابق329ابن جزي، مصدر سابق، ص  -( 6622)

 .164، ص 4محمد عليش، مصدر سابق، ج .53، ص 13أنس، مصدر سابق، ج

  .79ص ، املتضمن قانون العقوبات1966نيو يو  28املؤرخ في  156 – 66أمر  -( 6633)
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(6644 ملا كان من الثابت في قضية »  48184ملف رقم  29/22/1988هذا ما جاء في قرار  -( 

 أن الطاعنة عجزت عن إثبات زواجها رغم محاوالت الشهود الذين شهدوا لها –الحال 

طاعنة لدعوى البالزواج وأدينوا معها في جريمة التزوير فإن قضاة املوضوع برفضهم 

استوجب  الرامية إلى إثبات لزواجها باملتوفي طبقوا صحيح القانون، ومتى كان كذلك

  1991، 1املجلة القضائية، ع «.رفض 

  .18، ص 1999، 1املجلة القضائية، ع -( 6655)

 قائمة مراجع:

محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء، األحوال الشخصية، دار محمود، )دم(  –

 .147، ص 1، ج11، ط)دت(

 ، باب الباء كلمة بين. 426، ص 1ج، ابن منظور، مرجع سابق –

، الفيروز أبادي ،327، ص1مرجع سابق ،ج، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا –

 باب النون  فصل الباء 221، ص 4ج، مرجع سابق

املوقعين،  ابن القيم الجوزية )شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر(، إعالم - 

، طبعة جديدة، الرؤوف سعد، مطبعة النهضة راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد

 .92، ص 1)دت( ج، مصر

محمد حسين أبو سردانة، أصول اإلجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية، دار  –

 .55-51، 1م، ط2223العلوم، عمان األردن، 

ي املواد الدنية والتجارية والجنائية عبد الحميد الشواربي، اإلثبات بشهادة الشهود ف–

 378،ص1999واألحوال الشخصية،منشأة املعارف، اإلسكندرية ،

 .623م، )دط(، ص 1987النووي، متن املنهاج، دار الجيل، بيروت، لبنان، 

في جمع ما في املذهب من املجموع  الونشريس ي)أبو العباس أحمد بن يحيى(، عدة البروق -

بيروت، لبنان، )دت(  دار العرب اإلسالمي، يق حمزة أبو فارس،و الفروق ،دراسة وتحق

 .522)دط(، ص 
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)تقي الدين أبو بكر محمد الحسيني( ،كفاية األخبار في حل غاية االختصار،  الحصيني -

 .535، ص 2، ج4ط ،1988املكتبة العصرية، صيدا بيروت، 

ج واإلكليل ملختصر خليل املواق )أبو عبد هللا بن يوسف أبو القاسم العبداري(، التا -

  154، ص 6، ج3، ط1992دار الفكر )دم(، ، بهامش مواهب الجليل

م، 1996اإلقناع في حل ألفاظ أي شجاع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  الشربيني، -

 .378، ص 1ط

املقدس ي)شمس الدين ابن املفلح(، النكت والفوائد السنية ملجد الدين ابن تيمية،  

 .286، ص 2حرر في الفقه، مكتبة املعارف، الرياض )دت( )دط(، جبهامش امل

حافظ الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية، بيروت  النسفي –

 . 146 -143، ص 7،ج1، ط1997لبنان، )دم( 

باب شهادة األخ ألخيه واالبن ألبيه و الزوج ، أخرجه عبد الرزاق ،كتاب الشهادات -

عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن  344ص 8ج 15476ه، رقم الحديثالمرأت

 إبراهيم. 

العلمية، بيروت،  الخطيب، دار الكتب البرجيمي سليمان، تحفة الحبيب على شرح -

 . 338، ص5، ج1م، ط1966لبنان، 

يوسف األردبيلي، األنوار ألعمال األبرار، مؤسسة الحبلى، مطبعة املدني، القاهرة، )ط(  -

 . 692، ص 2ج 1972األخيرة، 

كتاب األحكام باب شهادة ، سننه، دار الفكر )دم( )دت( )دط( ابن ماجه، في أخرجه -

، 4الحاكم، كتاب األحكام، باب األحكام، ج 794، ص 2ج 2373الزور حديث رقم 

 .98ص

  .29، ص 28/26/1966املتضمن قانون اإلجراءات املدنية املؤرخ في  154- 66 أمر رقم -

  .79ص ، املتضمن قانون العقوبات1966يونيو  28املؤرخ في  156 – 66أمر  -

 . 178ص، ، املتعلق بالحالة املدنية1972فبراير  19املؤرخ في  22 - 72رقم  أمر –
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لقضائي لغرفة األحوال الشخصية، عدد خاص، الديوان املجلة القضائية، االجتهاد ا -

 .58ص  ،2221الوطني لألشغال التربوية،

  1991، 1املجلة القضائية، ع -

  .18، ص 1999، 1املجلة القضائية، ع -

 م.1991، 1املجلة القضائية، ع  -

 م 1984، 4املجلة القضائية، ع  -

  1991، 2املجلة القضائية، ع –

  .44ص ، ، عدد خاص، مرجع سابقاملجلة القضائية –

 م 1981، 4املجلة القضائية، ع -

  م1996، 2املجلة القضائية، ع -
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إشكالية إثبات الطالق العرفي في قانون األسرة الجزائري وأثره على حقوق 

 الزوجين

 محمد بلكوش

 أستاذ مساعد صنف "أ"، جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

 ملخص 

باعتبارها املصدر يستمد قانون األسرة الجزائري أحكامه من الشريعة اإلسالمية 

الرسمي لنصوصه، ومن بين أهم املسائل التي يتناولها قانون األسرة هي مسألة الطالق، ملا 

لها ما من آثار على طرفي العالقة الزوجية وحقوقهم الشخصية واملالية، ومن بين 

واقع اإلشكاالت التي تثار في قانون األسرة الجزائري، تلك املتعلقة بإثبات الطالق العرفي ال

خارج ساحة القضاء، حيث لم ينص املشرع الجزائري على مسألة إثباته بصفة صريحة، 

 مما فتح مجاال إلثارة املسائل املتعلقة بامليراث والنفقة والنسب وغيرها من الحقوق.

 كلمات مفتاحية: الطالق العرفي، إثبات الطالق، حقوق الزوجين.

Résumé : 

Le droit de la famille algérien, tire ses dispositions du droit 

islamique en tant que source officielle de ses textes, le problème du 

divorce est l’un des problèmes les plus importants abordés, car il a des 

effets sur les parties à la relation conjugale, et sur leurs droits 

personnels et financiers, et la question de la reconnaissance du divorce 

coutumier Il ne s’agit pas d’une décision de justice car le législateur 

algérien n’a pas explicitement énoncé la question de la preuve de ce 

divorce coutumier, ce qui poserait des problèmes en matière d’héritage, 

de pension alimentaire, d’ascendance et d’autres droits. 

Mots-clés:Divorce coutumier, Confirmation de divorce, Droits des 

époux. 

 مقدمة: 
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تتعدد وسائل فك الرابطة الزوجيةومن بينها الطالق الذي يوقعه الزوج بإرادته 

رته الشريعة اإلسالمية ومنحته كحق للزوج، ولكن املسألة املنفردة، وهو الطالق الذي أق

تطرح إشكاالت قانونية وقضائية، إذا ما تم طرحه للدراسة وفقا للمنهج الذي اتبعه 

منه على أن القانون ال  49املشرع الجزائري في قانون األسرة، بحيث جاء في نص املادة 

يصدره القاض ي بحكم قضائي نهائي، يعترف بالطالق الذي يقع خارج القضاء، أي الذي ال 

بحيث تفرض املادة على أطراف الرابطة الزوجية أن يرفعوا أمام القضاء دعوى قضائية 

للمطالبة بفك الرابطة الزوجية، مرورا بجلسات صلح ثم النطق بالحكم، ولكن اإلشكال 

ي، وتمر العدة يطرح عندما يقع الطالق باإلرادة املنفردة للزوج وهو ما يسمى بالطالق العرف

ليصبح طالقا بائنا، ليجد الزوج نفسه أمام جلسات صلح تنفي وقوع الطالق، وهذا 

اإلشكال ناتج عن عدم تبني املشرع وبصفة صريحة موقف حاسم من مسألة إثبات 

الطالق العرفي، األمر الذي يمس بصفة مباشرة حقوق الزوجين املتعلقة أساسا بامليراث 

في الرجوع والحقوق األخرى املترتبة على وقوع الطالق العرفي، والنفقة والنسب والحق 

ماهي األثار املترتبة عن إثبات الطالق لذلك وبناء على ما تقدم تثار اإلشكالية التالية:

 العرفي من عدمه على حقوق الزوجين؟

ولدراسة هذه اإلشكالية تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين حيث يتم في املبحث األول 

مفهوم الطالق واإلشكاالت القانونية التي يطرحها وذلك من خالل تعريف الطالق تناول 

بصفة عامة وتحديد أقسامه ومن ثمة الوصول إلى مفهوم الطالق وفقا للمشرع 

ومحل الطالق العرفي من النصوص القانونية الواردة في قانون األسرة الجزائري ، الجزائري 

خالله مسألة إثبات الطالق العرفي في قانون األسرة أما املبحث الثاني فيتم التناول من 

الجزائري، من خالل إبراز التناقض الوارد في املواد املتعلقة بقانون األسرة، واالختالف 

الذي أحدثته لدى الفقهاء، ثم نعرج على دور القضاء من خالل االجتهادات القضائية في 

 ق الزوجين.تعامله مع مسالة إثبات الطالق العرفي وحفظه لحقو 

 املبحث األول: مفهوم الطالق واإلشكاالت املترتبة عليه
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يعتبر الطالق من بين وسائل فك الرابطة الزوجية، ويحمل مصطلح الطالق عدة 

معاني فهو يشمل الطالق بالتراض ي والطالق باإلرادة املنفردة الذي يوقعه الزوج، وسيتم 

ل تعريفه وتحديد املعنى املراد من خالل هذا املبحث تحديد مفهوم الطالق من خال

 وصوال إلى مفهوم الطالق لدى املشرع الجزائري.، معالجته

 املطلب األول:تعريف الطالق ودليل مشروعيته

سيتم من خالل هذا املطلب التطرق إلى تعريف الطالق لغة واصطالحا كنقطة أولى، 

يعة اإلسالمية ثم في ثم يتم التطرق إلى حكم الطالق ودليل مشروعيته لدى فقهاء الشر 

األخير يتم التطرق إلى أقسام الطالق والذي اكتفي من خالله إلى التطرق إلى الطالق 

 السني والبدعي وطرح من خاللهما كل املسائل املتعلقة بمشروعية الطالق من عدمها.

 الفرع األول : تعريف الطالق لغة واصطالحا.

ي انفصال الزوجين أحدهما عن :من مصدر طلق، ويعنتعريف الطالق لغة  -أوال

 11األخر وإبطال زواجهما.

 تعريف الطالق اصطالحا: -ثانيا

يعرف الطالق عند فقهاء الشريعة اإلسالمية على أنه: حل العصمة املنعقدة بين 

"، كما يعرف على أنه " حل عقد النكاح بلفظ الطالق 22الزوجين بطريق مخصوص

 .33ال سبب فيقطع النكاح"أو هو تصرف مملوك للزوج يحدثه ب، ونحوه

 الفرع الثاني : دليل مشروعيته وأهم أقسامه

 حكم الطالق ودليل مشروعيته: -أوال

 حكم الطالق شرعا: -أ

األصل في الطالق باتفاق أقوال فقاء الشريعة اإلسالمية هو الحظر وال يباح  

 إال لحاجته وقد حددوا له أحكام عدة تتمثل في األتي:
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سبب جدي وقوي يستدعي معه فك الرابطة الزوجية الوجوب: ويكون بتوفر  -1

، أو 44كالشقاق املستمر مع عجز اإلصالح عن الحفاظ على الرابطة التي تجمعهما

توفر حالة العجز الجنس ي الكلي فاألولى أن يقع الطالق لعدم تحقق هدف 

 55التحصين.

حالة الندب: ويكون في حالة ما إذا عجز الزوج عن القيام بحقوق زوجته، أو في  -2

نفوره منها وعدم امليل إليها، أو كانت زوجته سيئة السلوك وبذيئة اللسان، أو 

 66اتصفت بالتفريط في حقوق هللا تعالى.

التحريم: ويكون في الطالق البدعي، حالة أن يطلق الرجل زوجته وهي في الحيض  -3

 77أو النفاس، أو في طهر مسها فيه فيترتب عليه تطويل أجل العدة.

كون كذلك إذا لم يكن هناك مبرر للطالق أي غياب سبب جدي الكراهة: وي -4

يستدعي اللجوء إليه لقوله صلى هللا عليه وسلم " أبغض املباحات إلى هللا تعالى 

 88الطالق".

اإلباحة: إذا أصبحت الحياة الزوجية تعمها الفتن واملشاكل واألحقاد، أو كان  -5

ة أو مضارها أكثر من منافعها هناك سوء خلق من املرأة أو أن املرأة سيئة العشر 

 99او خاف منها إفساد الفراش.

 دليل مشروعية الطالق: -ب

 لقد ثبتت مشروعية الطالق في كتاب هللا عز و جل وسنة رسوله صلى هللا عليه.

دليل مشروعية الطالق من الكتاب: وردت عدة آيات تشرع للطالق كقوله  -1

وقوله ، 1100"حسانالطالق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإتعالى:" 

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا عزوجل:" 

 1111"العدة

دليل مشروعية الطالق من السنة: ما ورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم من  -2

حديث رواه البخاري حيث قال حدثنا إسماعيل بن عبد هللا قال: حدثني مالك 

 عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض عن نافع: " عن عبد هللا بن عمر رض ي هللا
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على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فسال عمر بن الخطاب رسول هللا 

مره صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك 

، فتلك العدة التي أمر هللا أن تطلق لها وإن شاء طلق قبل أن يمس، بعد

 1122"النساء

ويجمع فقهاء الشريعة اإلسالميةعلى أن الطالق جائز شرعا إذا وقع باألعذار املتفق 

 عليها.

 أقسام الطالق: -ثانيا

للطالق عدة أقسام تختلف باختالف املعيار املعتمد عليه في تقسيمه، فإذا اعتمد 

عدمه، فإنه يقسم إلى طالق سني وطالق بدعي فأما على معيار مطابقته للسنة من 

الطالق السني، فهو الطالق الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع، وهو أن يكون طلقة 

 1133واحدة وفي طهر لم يمسها فيه، فهو طالق شرعي وال يحرم إيقاعه.

 ويترتب شروط على الطالق السني كاألتي :

 تكون الطلقة كاملة.أن يكون طلقة واحدة ال أكثر وأن  -

 أن يكون واقعا في طهر ال في حيض أو نفاس. -

 أن ال يطأ املطلق مطلقته في الطهر الذي طلق فيه. -

 أن ال يكون واقعا في عدتها من طالق رجعي قبل هذا الطالق. -

1144فإذا انتفت بعض هذه الشروط أو كلها يصبح الطالق بدعيا.  

لشرع، أي ما انتفى منه شرط أو أكثر من وعليه فالطالق البدعي هو الطالق املخالفة ل

 الشروط املتعلقة بالطالق السني، كما يأخذ الطالق البدعي حكم املكروه والحرام.
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والطالق البدعي الحرام هو الواقع ثالثة أو الواقع على جزء املرأة، أو الواقع في 

يل العدة الحيض أو النفاسوعلة تحريم في حالة وقوعه في الحيض والنفاس هو ضرر تطو 

 1155على املطلقة بحيث تزيد أيام الحيض الذي طلقها فيها.

األربعة على أن الطالق البدعي يقع ويرتب  وقد اتفق جمهور علماء الشريعة اإلسالمية

 1166آثاره، وهو إثم في مخالفة الحدود الشرعية في الطالق.

 املطلب الثاني: الطالق في قانون األسرة الجزائري وطرق إثباته

 ألول: تعريف الطالق لدى املشرع الجزائري الفرع ا

لم يعرف املشرع الجزائري الطالق في قانون األسرة وإنما اكتفى بذكر مصطلح الطالق 

باعتباره صورة من صور فك الرابطة الزوجية، وذلك من خالل الباب الثاني تحت عنوان 

، أدناه 49املادة ق.أ.ج على أنه:" مع مراعاة أحكام 48نصت املادة  انحالل الزواج حيث

الزوج أو بتراض ي الزوجين أو بطلب من الزوجة  يحل عقد الزواج بالطالق الذي يتم بإرادة

 1177من هذا القانون". 54و 53في حدود ما ورد في املادتين 

وبالتالي فالطالق بالنسبة للمشرع الجزائري يشمل ما وقع بإرادة الزوج أو بتراض ي 

ن وفي جميع األحوال ال يمكن للطالق أن يرتب أثاره الزوجين أو بطلب من الزوجة، ولك

ق.أ.جفي فقرتها األولى  49القانونية إال بعد حكم يصدره القاض ي، وهذا ما أكدته املادة 

بقولها:" ال يثبت الطالق إال بحكم بعد عدة محاوالت صلح يجريها القاض ي دون أن تتجاوز 

 ى". ( أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعو 3مدته ثالثة )

وبالتالي فاملشرع الجزائري ال يعترف بالطالق الواقع خارج القضاء وهو ما يعرف 

بالطالق العرفي، األمر الذي يطرح جملة من اإلشكاالت،و املتعلقة أساسا بحقوق الزوجين 

، ونسب األوالد في 1199والنفقة وامليراث 1188الذين وقع بينهما الطالق، خاصة ما تعلق بالعدة

الزواج، ويتعقد املوضوع أكثر إذا كان الطالق العرفي فك رابطة زوجية ناتجة حالة إعادة 

عن زواج عرفي لم يسجل في سجالت الحالة املدنية، فتطرح بذلك مسألة اإلثبات في 

 الطالق كضمانة أساسية لحقوق الزوجين.
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 الفرع الثاني: مسألة إثبات الطالق في قانون األسرة الجزائري 

.جعلى أنه" ال يثبت الطالق إال بحكم بعد عدة محاوالت صلح ق.أ 49تنص املادة 

 ( أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.3يجريها القاض ي دون أن تتجاوز مدته ثالثة )

يتعين على القاض ي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاوالت الصلح، يوقعه مع 

 كاتب الضبط والطرفين.

 املدنية بسعي من النيابة العامة."تسجل أحكام الطالق وجوبا في الحالة 

ق.أ.ج أن إرادة املشرع تتجه إلى إخضاع مسألة إثبات  49يتضح من خالل نص املادة 

الطالق إلى القضاء، حيث أنه ال يترتب أي أثر من الناحية القانونية عن الطالق العرفي إال 

ن في حالة وقوع بصدور حكم من القاض ي، وهو مايثير مسألة الحقوق املالية بين الزوجي

 الطالق العرفي.

 كيفية إثبات الطالق في قانون األسرة الجزائري  -أوال

 صدور حكم قضائي يقض ي بالطالق: -أ

ق.ا.ج على أنه" ال يثبت الطالق إال بحكم بعد عدة محاوالت  21/ 49تنص املادة 

الدعوى"، صلح يجريها القاض ي دون أن تتجاوز مدة ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع 

النص أعاله أن املشرع اتجه نحو إخضاع مسألة إثبات الطالق إلى  ويتضح من

القضاء، غير أن املالحظ على هذه املادة أنها قد استعملت عبارة "ال يثبت" مما قد 

يحمل على االعتقاد أن مسألة اإلثبات هي التي تبقى خاضعة للقضاء، إال أن وقوع 

 .2200ون خارج القضاءالطالق في حد ذاته يمكن أن يك

والقول بأن الطالق ال يقع إال إذا صدر حكم يقض ي بذلك، يعد تناقضا مع 

ق.أ.ج فيصبح الطالق بإرادة منفردة الذي هو حق للزوج طالقا  48أحكام املادة 

 .2211بإرادة القاض ي
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ق.أ.ج، نفسه موجود بين  49و 48وهذا التناقض الحاصل بين نص املادتين 

ى التوالي من ق.أ.ج، ويكمن ذلك في عدم النص الصريح على عل 51و 52و 49املواد 

من ق.أ.ج جاء كاألتي:" من راجع زوجته  52/21الطالق الرجعي، حيث أن نص املادة 

، حيث ما يفهم من الفقرة املذكورة 2222أثناء محاولة الصلح ال يحتاج إلى عقد جديد"

حكم القضائي، على أن املشرع الجزائري ال يعترف بالطالق الواقع قبل صدور ال

اعتبار أن مرحلة الصلح دائما تكون سابقة عن صدور الحكم بالطالق، ألن القاض ي 

يباشر مرحلة الصلح على أساس أن العالقة الزوجية الزالت قائمة، فال مجال 

للحديث عن املراجعة، ألن هذه األخيرة ال تكون إال بعد الطالق الرجعي وقبل انتهاء 

املشرع على أن من راجع زوجته قبل صدور الحكم ال يحتاج العدة، ومع ذلك ينص 

والزوجية قائمة حسب املفهوم الوارد  على اعتبار أنه ال تتم املراجعة، إلى عقد جديد

 2233في نص القانون.

ق.أ.ج فإنها تقض ي بأن املراجعة إذا كانت بعد  52أما الفقرة الثانية من املادة 

يدا، وهو ما يعني بأن الطالق الذي أوقعه الحكم بالطالق فيتطلب األمر عقدا جد

الزوج قبل ذلك وعلى أساسه تمت املراجعة ال قيمة له من الناحية القانونية، وعليه 

 تطرح مسألةاالعتراف بالطالق الواقع من الزوج. 52فهذه اإلشكاالت توضح أن املادة 

نه :" ق.أ.ج والتي تنص على أ 58أما فيما يخص احتساب العدة وطبقا للمادة 

تعتد املطلقة املدخول بها غير الحامل بثالثة قروء، واليائس من املحيض بثالثة أشهر 

من تاريخ التصريح بالطالق" فإن القانون ال يعتد بحساب العدة املترتبة عن طالق 

الزوج، ألن طالق القاض ي صار بائنا، في حين قد تكون العدة عند صدور الحكم 

جة املطلقة الحامل والتي لم تضع حملها بعد، والحكم الزالت سارية مثل حالة الزو 

 الشرعي يقتض ي ببقاء الرابطة الزوجية إلى حين انتهاء العدة.

أما في حالة الحكم القضائي بالطالقفيترتب عليه تحول الطالق الرجعي إلى طالق 

بائن، حيث أوجب القانون إبرام عقد جديد في حالة املراجعة حتى ولو كانت العدة 
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سارية، في حين أنه من الناحية الشرعية ال يتطلب األمر إبرام عقد ألنها الزالت 

زوجته شرعا وهنا يكمن الخالف الذي يحدث آثار على الحقوق املالية بين الزوجين 

 2244من حيث االستحقاق من عدمه.

ق.أ.جالتي  51كذلك األمر في الطالق الواقع ثالث مرات حيث وبالرجوع إلى املادة 

بأنه" ال يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثالث مرات متتالية إال بعد أن تقض ي 

 تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء".

فإن طلقها فاملالحظعلى هذا النص أنه مستمد من النص الشرعي لقوله تعالى" 

 فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا

 2255".إن ظنا أن يقيما حدود هللا

حيث اختلف الفقهاء حول املقصود بثالث مرات هل هي صورة منفصلة عن 

بعضها أم يكفي اللفظ املتكرر ثالث مرات، فمن الناحية القانونية وبالرجوع إلى نص 

ق.أ.ج فإنه ال يعتد إال بحاالت الطالق املنفصلة عن بعضها، والسبب في  49املادة 

ت الطالق بحكم وهذا ما يعني صدور ثالث أحكام قضائية ليصير معها ذلك هو إثبا

 الطالق بائنا بينونة كبرى.

في حالة ما إذا  غير أنه من الناحية الشرعية فتطرح إشكاالتأخرى كبيرة حيث أنه

وراجع زوجته خاللهما دون أن يلجأ ، املنفردة تبين للزوج أنه قد طلق مرتين باإلرادة

املرة الثالثة عندما طلقها يعتبر الطالق هنا شرعا بائنا بينونة كبرى، إلى القضاء، وفي 

وذلك ألنه صدر من الزوج للمرة الثالثة وهنا فإذا لجأ إلى القضاء الستصدار حكم 

بالطالق البائن بينونة كبرى، في نظر الشرع والزوج املطلق، فيجد الزوج نفسه 

، بار أن الطالق لم يقع بعد في نظرهيتعامل مع قاض، يباشر إجراءات الصلح على اعت

وأن الطلقات األولى والثانية ال مجال للحديث عنها، على اعتبار عدم اعترافه بالطالق 

ق.أ.ج وذلك  52الذي ال يحوز حكم قضائي، وعليه يطبق القاض ي أحكام املادة 

عد باستعمال املراجعة في حالة وافق الزوجان على الصلح، أو املراجعة بعقد جديد ب
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الحكم بالطالق، وهنا مكمن اإلشكال الكبير، حيث القاض ي يباشر إجراءات الصلح 

 2266بين زوجين يحرم الشرع زواجهما، إال بعد أن تنكح املطلقة زوجا غيره.
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 ال يحتج بالطالق وال يثبت إال بحكم قضائي: -ب

ق.أ.جللوهلة األولى أن مسألة اإلثبات فقط هي التي  49يفهم من سياق املادة 

بقى خاضعة للقضاء، إال أن وقوع الطالق في حد ذاته يمكن أن يكون خارج ساحة ت

 القضاء.

ويذهب البعض إلى أن الطالق ال يقع إال بموجب حكم، فهو ليس شرط لإلثبات 

وإنما و شرط لالنعقاد، وذلك أن املشرع الجزائري عندما نص على أن الطالق ال 

و ينفي وقوع أي طالق ما لم تسبقه يثبت إال بحكم بعد عدة محاوالت صلح، فه

محاولة الصلح التي يقوم بها القاض ي، ومن ثمة يكون املشرع قد انحاز إلى االتجاه 

الشكلي، فال يعتد بالطالق الواقع خارج مجلس القضاء، بل يجب على الزوج أن 

يعلن عن إرادته في استعمال حقه في الطالق أمام القاض ي بعد أن يستوفي إجراء 

وينتهي باستعمال الزوج لحقه اإلرادي بصدور إشهاد من القاض ي يثبت فيه الصلح 

استيفاء إجراء الصلح، وتعبير الزوج عن إرادته في ذلك، ومن ثمة يعد الحكم 

 2277القضائي شرطا لصحة وقوع الطالق وليس وسيلة إلثباته.

 طبيعة الحكم املثبت للطالق: -ثانيا

حكم القاض ي هل هو منشأ للطالق أم  ق.أ.ج لم تنص على طبيعة 49إن املادة 

كاشفا له، ولكن الواضح الذي ال خالف عليه هو أن القاض ي قبل الفصل في ملف 

الدعوى يلتزم قانونا بإجراء الصلح خالل ثالثة أشهر السابقة لصدور الحكم وبالتالي 

فالقاض ي يباش إجراءات الصلح على أساسأن الزوجية الزالت قائمة، ومنه يفهم أن 

 م القاض ي منشأ وليس كاشف.حك

أما إن كان الزوج قد طلق بإرادته املنفردة فيصبح الصلح بال فائدة إال إذا كان 

الطالق رجعيا، فيستعمل الصلح قصد املراجعة بعد الطالق وليس تجنبا لحدوث 

الطالق، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون حكم القاض ي كاشفا للطالق الذي أوقعه 

ملنفردة، وليس منشأ حتى ينسجم مع املقتضيات الشرعية والنصوص الزوج بإرادته ا
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القانونية، أي على القاض ي بعد تأكيده للطالق أن يعيده إلى الزمن الفعلي لحدوثه، 

 على اعتبار أنه واقع من الزوج.

هذا ما يفهم من الطالق باإلرادة املنفردة املمنوح للزوج، أما في حالة عدم 

مشرع من تعديل النص حتى ال يقع التناقض في النصوص االعتراف به فالبد لل

 القانونية.

 املبحث الثاني: أهمية إثبات الطالق العرفي لضمان حقوق الزوجين

من خالل ما تقدم يتضح جليا اإلشكال الذي يطرحه الطالق العرفي بالنسبة 

ية لالتجاهات التي ال تعترف بالطالق الواقع خارج ساحة القضاء، وهنا تبرز أهم

اإلثبات وتاريخ تحديده حفظا لحقوق الزوجين وحقوق الغير، وعليه ومن خالل هذا 

املبحث سيتم التطرق إلى أهمية غثبات الطالق العرفي من الناحية القانونية 

والقضائية وذلك من خالل التطرق إلى اآلثار القانونية، املترتبة عن إثبات الطالق 

ضاء في مسألة إثبات الطالق العرفي وحفظ العرفي، ثم يتم التطرق إلى دور الق

 حقوق الزوجين.

 املطلب األول: إثبات الطالق العرفي قانونا واْلثار املترتبة عليها

 الفرع األول: اإلشكاالت التي يثيرها الطالق العرفي في الواقع العملي

لم ينص املشرع الجزائري على فكرة الطالق بأثر رجعي، وبترتيب مختلف اآلثار 

هذا الطالق بعد إثباته ومنها التوارث بين الزوجين، ففي كثير من األحيان يطلق  على

الزوج زوجته خارج دائرة القضاء وقد ال يبادر برفع دعوى للحصول على حكم 

فلمسالة إثبات الطالق أهمية ، بالطالق إال بعد مدة تكون فيها العدة قد انقضت

رث حال وفاة أحدهما خالل هذه كبرى في تقرير مدى أحقية الزوجين في التوا

 2288الفترة.

وبالرغم من عدم وجود نص يسمح بإثبات الطالق بأثر رجعي، إال أن التطبيقات 

القضائية تذهب في كثير من األحيان إلى إثباته بأثر رجعي بعد التحقق في واقعة 
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الطالق في حد ذاتها بسماع الشهود وكذا األطراف، وقد صدرت عدة أحكام عن 

لجلفة على سبيل املثال مؤيدة بقرار من املجلس صب في هذا الغرض منها محكمة ا

والذي صدر إثر استئناف حكم قض ى  32/21/1999الصادر بتاريخ  99/19القرار رقم 

وإلزام  1996باإلشهاد على واقعة الطالق العرفي الواقع بين الطرفين خالل شهر أوت 

دج عن الطالق التعسفي، ومبلغ 42.222ـ املدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا يقدر بـ

دج كنفقة إهمال البن تسري ن تاريخ 1222دج كنفقة عدة، ومبلغ 12.222

إلى غاية النطق بالحكم وإسناد حضانة اإلبن ألمه وقد كان قرار  21/21/1998

 2299املجلس مؤيدا للحكم مع تعديله بحذف مبلغ التعويض عن الطالق التعسفي.

ا قد ذهبت في العديد من قراراتها إلى إثبات الطالق العرفي كما أن املحكمة العلي

 بأثر رجعي ومن هذه القرارات:

والذي جاء فيه :"أنه من املستقر عليه قضاء  16/22/1999القرار الصادر بتاريخ 

أنه يجوز الحكم بالطالق أمام املجلس القضائي ملا تقض ي به املحكمة بالرجوع إلى 

الطالق، ومن ثمة إن قضاة املجلس قضوا بإلغاء  بيت الزوجية أو ترفض دعوى 

الحكم القاض ي برفض الدعوى حكموا من جديد بإثبات الطالق العرفي الواقع بين 

 الطرفين واعتبروه تعسفيا على مسؤولية املستانف عليه طبقوا صحيح القانون.

من املقرر شرعا أنه يثبت الطالق العرفي بشهادة الشهود أمام القضاء، ومتى 

بين في قضية الحال أن الطالق وقع بين الطرفين أمام جماعة من املسلمينـ وأن ت

املجلس أجرى تحقيقا وسمع الشهود الذين اكدوا بأن الزوج طلق فعال املطعون 

 ضدها أمام جماعة من املسلمين وبالتالي فال يحق له أن يتراجع عن هذا الطالق.

يح القانون، ومتى كان كذلك وعليه فإن القضاة بقضائهم بإثبات الطالق صح

 3300استوجب رفض الطعن.

إن الفراغ القانون املوجود في قانون األسرة بخصوص النصوص التي تحكم 

الطالق أدى إلى مشاكل معقدة، خاصة وان املشرع سمح بإثبات الزواج العرفي 
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وسكت عن إثبات الطالق العرفي الواقع خارج القضاء، وأهم اإلشكاالت املطروحة 

ة أساس بعدم تسجيل عقد الزواج وحالة إعادة أحد الزوجين للزواج بعد متعلق

 الطالق العرفي، وسيتم التطرق إلى هذه النقاط في العنصر املوالي.

 الفرع الثاني: اإلشكاالت القانونيةلعدم إثبات الطالق العرفي

 اإلشكال املتعلق بعدم تسجيل عقد الزواج: -أوال

عقد الزواج بمستخرج من سجل الحالة املدنية، ق أ ج " يثبت  22تنص املادة 

 وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي".

يستخلص من نص هذه املادة أن املشرع يعترف بوجود الزواج العرفي ويرتب 

عليه جميع أثاره)النسب والحضانة( فإذا لم يقم الزوجان بإبرام عقد زواجهما أمام 

للطرفين طريق واحد إلثبات عقد الزواج وذلك موثق أو ضابط الحالة املدنية، يبقى 

باللجوء إلى املحكمة من أجل استصدار حكم قضائي إلثبات وجود عقد زواج 

 صحيح.

ومن ثمة يسجل مضمون هذا الحكم في سجالت الحالة املدنية بسعي من النيابة 

 العامة.

ناس إال أنه قد يقدم الزوج على طالق زوجته خارج القضاء وامام جماعة من ال

لتثور مسألة االثار املترتبة على الزواج خاصة في الجانب املالي من توارث وغيرها من 

 املسائل.

كما أنه من غير املمكن رفع دعوى إلثبات الطالق الواقع خارج القضاء ما لم 

يكنالزواج العرفي قد تم تسجيله، ومن جهة أخرى فإن دعوى الطالق تختلف عن 

ة وجب أوال رفع دعوى تسجيل الزواج ثم رفع دعوى دعوى تسجيل الزواج ومن ثم

إثبات الطالق بصفة مستقلة طبعا هذا إذا سايرنا الواقع وسلمنا بقبول دعوى 
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إثبات الطالق الواقع خارج دائرة القضاء والتي فرضت نفسها بكثرة في الواقع 

 3311العملي.

 لعرفياإلشكال املتعلق بإعادة أحد الزوجين الزواج بعد الطالق ا -ثانيا

 حالة إعادة الزواج من الزوج: -أ

هذه الحالة ال تطرح إشكاال إال في حالة تزوج الزوج بإحدى املحرمات من النساء 

حرمة مؤقتة كاخت الزوجة مثال أو الزواج بأكثر من أربعة، فهنا من الناحية الشرعية فإن 

ذهبنا إلى عدم إثبات الطالق واقع، إال أنه من الناحية القانونية يطرح اشكاال كبيرا، فإذا 

الطالق العرفي بأثر رجعي فإن الزواج الذي تم فيما بعد يكون زواجا فاسدا، يترتب عليه 

الفسخ قبل الدخول ووجوب االستبراء، ومن ثمة كان يستحسن إثبات الطالق بأثر رجعي 

 3322حتى يبقى الزواج الثاني صحيحا، وتتعقد املسألة أكثر بوجود أوالد منه.

 الزوجة املطلقة للزواج:حالة إعادة  -ب

 حالة املطلقة خارج دائرة القضاء من زواج عرفي: -1

يتعبر الزواج العرفي األرضية الخصبة للطالق الواقع خارج القضاء، إذ من املفروض 

 49أن هذا الطالق ال يمكن أن يكون في زواج رسمي، إذ ال يثبت إال بحكم طبقا للمادة 

طالق العرفي شرعا ال قانونا، وفي حالة وجود األوالد ق.أ.جأما الزواج العرفي يصح فيه ال

تطرح مسألة النسب للزوج األول مما يتعين معه رفع دعوى تسجيل عقد الزواج األول 

 وإلحاق نسب األوالد بأبيهم، ثم رفع دعوى إثبات الطالق الواقع خارج القضاء.

 حالة املطلقة خارج القضاء من زواج مسجل في الحالة املدنية: -1

وذلك لكون أن املشرع ال يعترف  يمكن في هذه الحالة متابعة الزوجة بجريمة الزنا،

بوقوع الطالق الواقع خارج ساحة القضاء، ومن ثمة فإن عالقة الزواج لم تنقطع بعد 

 وبالتالي يحق للزوج تقديم شكوى لوكيل الجمهورية.
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 االجتهاد القضائي الجزائري في مسألة إثبات الطالق العرفي  املطلب الثاني:رأي

صدرت عدة قرارات عن املحكمة العليا تؤكد اعتراف القضاء بالطالق العرفي 

وإثباته بعد وقوعه خارج ساحة القضاء وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 

يتم رفع  ق هو أنهحيث ان املعمول به على مستوى القضاء فيما يتعلق بإثبات الطال 

دعوى إثبات الزواج والطالق في نفس الوقت، وجرت التطبيقات القضائية على قبول 

مثل هذه الدعاوى والحكم فيها بحكم واحد حيث جاء في قرار للمحكمة العليا بتاريخ 

على أنه "....إذا توفرت األركان الشرعية للزواج يجوز لقضاة املوضوع  24/12/1995

يت الزواج العرفي وأن يقضوا بنفس الحكم في الطالق، باعتبار أن أن يقضوا بتثب

الزواج العرفي في حكم مسجل بالحالة املدنية بقوة القانون وذلك بناء على تثبيته 

 3333بموجب حكم قضائي"

وكان من األفضل أن القضاء ال يسمح برفع الدعويين بموجب عريضة واحدة، 

لطالق عن دعوى إثبات الزواج، ومن والحكمة من ذلك تكمن في اختالف دعوى ا

جهة أخرى فإن حكم الطالق يكون نهائيا وال يقبل الطعن فيه بطريق االستئناف في 

 3344حين أنم الحكم بإثبات الزواج يكون ابتدائيا.

وفيما يتعلق باملطلقة خارج ساحة القضاء والتي أعادة الزواج قبل أن يثبت الطالق 

حكمة العليا في إحدى قراراتها أنه" يعتبر زنا حالة او يصبح الحكم نهائيفقد أكدت امل

الزوجة التي تزوجت مع شخص أخر بالفاتحة دون أن تنتظر الفصل في القضية املثارة 

بل ذهبت إلى أبعد من ذلكإذ اعتبرت أنه " يعتبر زنا حالة الزوجة التي ، بينها وبين زوجها"

 3355"أبرمت عقد الزواج قبل أن يصبح حكم الطالق نهائيا

وقد جاء في قرار للمحكمة أنه إذا دفعت املتهمة بالزنا بأن الرابطة الزوجية بينها وبين 

الشاكي قد انحلت واستشهدت بحكم يقض ي بالطالق بينهما فادعى الزوج الشاكي أن هذا 

الحكم محل استئناف تعين على املجلس قبل الفصل في الدعوى والقضاء بإدانة املتهمة 
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بأن الحكم املذكور لم يصدر نهائيا و إال كان قراره مخالفا للقانون بالزنا، أن يتأكد 

 ويستوجب نقضه.

كما ورد في احدى قرارات املحكمة العليا، أن حكم القاض ي في مواجهة الطالق 

العرفي، هو حكم كاشف له وليس منش ئ، ويقتصر دور القاض ي في هذه الحالة فقط في 

القانونية، وذلك للمحافظة على حقوق إثبات الطالق، من أجل إعطائه الصبغة 

الزوجين، وهو بذلك يتوافق مع ما جاءت به أحكام الشريعة اإلسالمية، حيث جاء في 

اجتهاد للمحكمة العليا أنه :" من املقرر شرعا أن الطالق هو حق للرجل صاحب العصمة 

ملتضررة وأنه ال يجوز للقاض ي أن يحل محله في إصداره أما التطليق فهو حق للزوجة ا

وترفع أمرها للقاض ي الذي يطلقها ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف هذا املبدأ يعد خرقا 

 ألحكام الشريعة اإلسالمية.

وملا كانت الشريعة اإلسالمية تخول إثبات تصريح الزوج بالطالق بواسطة شهود 

حضروا وسمعوا بذلك من نفس الزوج او بواسطة شهادة مستفيضة فإنه يجب على 

ضاة أن يجروا تحقيقا لسماع الشهود الذين علموا بواقعة الطالق وليس لهم بعد الق

الذي قض ى بأن ذلك إال أن يوافقوا على صحة طالق اثبت أمامهم وكذلك فإن القرار 

الطالق ال يثبت إال بتصريح الزوج أمام القضاء يعد مخالفا الحكام الشريعة 

 3366اإلسالمية"

ن املقرر شرعا أنه يثبت الطالق العرفي بشهادة الشهود كما جاء في قرار أخر أنه :" م

أمام القضاء ومتى تبين في قضية الحال أن الطالق وقع بين الطرفين أمام جماعة من 

املسلمين، وان املجلس أجرى تحقيقا وسمع الشهود الذين أكدوا بأن الزوج طلق فعال 

له أن يتراجع عن هذا  املطعون ضدها أمام جماعة من املسلمين، وبالتالي فال يحق

 3377الطالق، وعليه فإن القضاة بقضائهم إثبات الطالق العرفي طبقوا صحيح القانون"

وفي قرار آخر جاء فيه :" يحكم بالطالق بعد محاولة الصلح التي إن أفلحت بقيت 

عالقة الزوجين كما كانت سابقا إال إذا أثبت الزوج أنه طلق زوجته قبل أن يعرض أمرها 
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ض ي أو أثناءه، وإن فشل فإن كان الزوج هو الذي طلب الطالق فما على القاض ي على القا

 3388سوى الحكم له به"

خاتمة : وكخاتمة لهذا املوضوع يمكن القول ان املشرع الجزائري قد أغلف 

مسألةإثبات الطالق العرفي وهو الطالق الواقع خارج القضاء، مما طرح عدة إشكاالت في 

ار أن مسائل عديدة، تثار في هذه الحالة كمسألة النسب وامليراث الواقع العملي على اعتب

والحقوق املالية املستحقة لألطراف املعنية، باإلضافة إلى أحكام العدة للمطلقة عرفا 

وحقها في الزواج من غيره، بل ويمكن للموضوع أن يصل إلى جنحة الزنا في حق الزوجة 

 تحديد النتائج التالية:ومن خالل ما تقدم يمكن ، املطلقة عرفا

ق.أ.ج التي تنفي اإلعتراف بالطالق الذي يقع  49وجود تناقض في صياغة املادة  -

ق.أ.جالتي تعترف بالطالق  48خارج ساحة القضاء مع بقية املواد ال سيما املادة 

 باإلرادة املنفردة للزوج.

اختالف  إن املبدأ الذي تبناه املشرع الجزائري، في نصوص قانون األسرة طرح -

بين الفقهاء حول مسألة االعتراف بالطالق العرفي من عدمه، فنصه على أنه ال 

إال بعد صدور حكم قضائي يقض ي بذلك، يؤكد على أن املشرع ال  يقع الطالق

يعترف بالطالق العرفي وهو النسخة الحقيقية للطالق باإلرادة املنفردة املمنوح 

ترف بالطالق العرفي من خالل ما جاء للزوج، في حين يرى آخرون أن املشرع يع

 في اجتهادات املحكمة العليا.

إن عدم وضوح موقف املشرع الجزائري يمس بحقوق عديدة للزوجين خاصة  -

املالية منها ألن مسألة الطالق العرفي متعلقة أساس باالعتراف به وبطرق إثباته، 

ق املتعلقة بحيث أن إثباته وتحديد مدة سريانه، يحدد وبصفة واضحة الحقو 

 بنسب األوالد وامليراث والنفقة والعدة وغيرها من املسائل.
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تطرح مسالة املساس بحقوق الزوجة بحيث يمكن أن تقع تحت املتابعة بجنحة  -

الزنا على اعتبار ان املشرع ال يعترف بوقوع الطالق خارج ساحة القضاء حسب 

 ق.أ.ج. 49ظاهر نص املادة 

 يها يمكن وضع التوصيات التالية: ومن خالل النتائج املتوصل إل

ق.أ.ج من أجل إزالة الغموض  49البد على املشرع الجزائري من تعديل املادة  -

 والتناقض الذي تطرحه في مسألة الطالق العرفي.

يجب على املشرع الجزائري أن يفصل في مسألة الطالق باإلرادة املنفردة وال يترك  -

األقرب للشريعة اإلسالمية باعتبارها،  املسالة لالجتهادات القضائية، والرأي

املصدر األصلي لقانون األسرة هو الذي يقض ي باالعتراف بالطالق باإلرادة 

وإثباته حفاظا على حقوق ، املنفردة ووجوب إقراره بأثر رجعي من تاريخ وقوعه

الطرفية، كامليراث والنسب والنفقة والحقوق املتعلقة بالرجوع والطالق البائن 

 كبرى إلى غير ذلك من املسائل.بينونة 

يجب على املشرع أن يحدد موقفه من التناقض الذي يمكن ان يثار حول مسألة  -

زنا الزوجة التي أعادة الزواج قبل صدور حكم قضائي نهائي لطالقها من الزوج 

األول، من خالل جعل املسالة الفصل في إثبات الطالق، سابقة على مسالة 

الن إثبات الطالق يخرج الزوجة تماما من دائرة التجريم املتابعة بجنحة الزنا، 

 إلى دائرة اإلباحة.

 الهوامش:

                                                 

املعجم العربي امليسر، دار الكتاب ، وصديقة يوسف محمود، د.أحمد زكي بدوي 11

 .528القاهرة ص، وبدون سنة النشر، بدون طبعة، املصري 
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اإلمام مالك في جميع العبادات  الشيخ العالمة محمد محمد سعد، دليل السالك ملذهب22

واملعامالت وامليراث، بدون طبعة، دار الندوة للنشر، بدون ذكر بلد النشر، سنة 

 .81، ص2221

أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي، العزيز في  33

شيخ عادل شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبير، تحقيق الشيخ محمد معوض،وال

أحمد عبد املوجود، الجزء الثامن )تتمت جزء النكاح، الصداق، القسم، النذور، 

، 1997الخلع، الطالق(، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، سنة 

 .479ص

اإلمام النووي، روضة الطالبين وعمدة املفتين، إشراف زهير الشاويش، الجزء الثامن،  44

 .23ص 1991املكتب اإلسالمي للنشر،بيروت لبنان، سنة الطبعة الثالثة، 

باديس ديابي، صور وآثار فك الرابطة الزوجية في قانون األسرة، دار الهدى للطباعة  -أ 55

 .14، ص 2212والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 

ر، ناجي بلقاسم عاللي، الطالق في املجتمع الجزائري، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائ -أ 66

 .62، ص2213سنة 

 .25اإلمام النووي، املرجع السابق، ص77

املرجع ، أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي 88

 .481السابق،ص

املرجع ، أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي 99

 481السابق،ص

 من سورة البقرة. 27اآلية  1100

 .21سورة الطالق اآلية 1111

أبي عبد هللا محمد بن ساماعيل البخاري، صحيح البخاري، الطبعة األولى، دار ابن  1122

 .1338، ص 2222دمشق بيروت، سنة ، كثير
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 .23اإلمام النووي، املرجع السابق، ص 1133

 .4و  3اإلمام النووي، املرجع السابق، ص ص  1144

دار النشر ، الحبيب بن الطاهر، الفقه املالكي وادلته، املجلد الرابع، الطبعة الثانية 1155

 .29،ص2225مؤسسة املعارف، بيروت لبنان، سنة 

بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون االسرة الجزائري، مقدمة الخطبة، الزواج  -د 1166

املطبوعات الجامعية،  الطبعة الخامسة، ديوان، 1الطالق، امليراث، الوصية، الجزء 

 .314بن عكنون، الجزائر، ص

 1984يونيو سنة  29املوافق لـ  1424رمضان عام  29املؤرخ في  11-84القانون رقم  1177

فراير سنة  27املؤرخ في  22-25املتضمن قانون األسرة، املعدل واملتمم باألمر رقم 

 .21، ص15جريدة رسمية العدد  2225

رة الزمنية التي تمنع فيها املطلقة واملتوفى عنها زوجها الزواج تعرف العدة على أنه الفت1188

غنية قري، شرح قانون األسرة املعدل، دراسة مقارنة بين الشرع والقانون، -ثانية./د

 .142، ص 2211الطبعة األولى، دار طليطلة للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 

ألحياء وسواء كان املتروك ماال أو يعرف على أنه انتقال امللكية من امليت إلى ورثته ا 1199

منصور الكافي، املواريث في  -عقارا، أو حقا من الحقوق الشرعية التي قبل امليراث./د

، 2228الشريعة والقانون، بدون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 

 .28ص

ن، دراسة مقارنة، ياسين عالل،اثر الطالق على التوارث بين الزوجين في الفقه والققانو 2200

 .112، ص2217دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، سنة 

 .112عالل ياسين، نفس املرجع، ص2211

 ق.أ.ج. 52/21املادة 2222
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بوجمعة حمد، إثبات الطالق العرفي في قانون األسرة الجزائري، مقال منشور في مجلة  2233

املجلد  2218وان األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد العاشر ج

 .768الثاني،، جامعة حمد بوضياف املسيلة، الجزائر،ص

 183بن شويخ رشيد، مرجع سابق، ص2244

 .52سورة البقرة األية  2255

 .186-185الرسيد بن شويخ، املرجع السابق، ص2266

 .111ياسين عالل، املرجع السابق، ص  –أ -2277

 113ياسين عالل، املرجع السابق، ص2288

لطالق بين النصوص التشريعية وتطبيقاتها القضائية، مذكرة حدة قسنطيني، إثبات ا2299

 .13، ص2221/2224تخرج لنيل إجازة املعهد الوطني للقضاء، 

، مجلة 216852، ملف رقم 16/22/1999القرار الصادر عن املحكمة العليا بتاريخ 3300

، املحكمة العليا املتضمنة االجتهاد القضائي في مادة األحوال الشخصية، عدد خاص

 .122ص، 2221

 .116ياسين عالل، املرجع السابق، ص3311

ابتسام محاتفي، الطالق واشكاالته في قانون األسرة الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة 3322

كلية الحقوق والعلوم ، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، تخرج لنيل شهادة املاستر

 .2217، السياسية، قسم الحقوق 

، 53، العدد 125259ملف رقم  24/12/1995بتاريخ قرار صادار عن املحكمة العليا 3333

 .56، ص1996سنة 

 .117ياسين عالل ،املرجع السابق، ص3344

 .122-119ياسين عالل، املرجع السابق، ص 3355

 .772حمد، املرجع السابق، ص بوجمعة 3366
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، مجلة 216852، ملف رقم 16/22/1999القرار الصادر عن املحكمة العليا بتاريخ  3377

، املحكمة العليا املتضمنة االجتهاد القضائي في مادة األحوال الشخصية، عدد خاص

 .122ص، 2221

مجلة ، 57812، ملف رقم 23/22/2225القرار الصادر عن املحكمة العليا بتاريخ  3388

 .275، ص 2225سنة  21األحوال الشخصية، العدد املحكمة العليا، غرفة 
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مة العلياإثبات الحق في التنزيل في قانون األسرة الجزائري على ضوء قرارات املحك  

 هاللـي مسعـود

 الجزائر. -أستاذ محاضر قسم )أ(، جامعة زيان عاشور الجلفة

  مقدمة: 

عنى اإلسالم بنظام التوريث، فشرع له شرعة مفصلة محددة، تناولت  

األشخاص الوارثين وأنصبتهم، قطعا للنزاع ودرءا للحقد، ألن املمنوع أو املحجوب عنه إذا 

علم أن هذا الحكم جاء من ناحية الشارع، اطمأنت نفسه ورض ي بحكم هللا، وليس 

رَِّك ا
ُ
ألمر في امليراث للناس يحكمون فيه بحسب اختالف بالدهم الحال كذلك إذا ت

 .11إلى االضطراب والشقاق -حتما -وأزمانهم، إذ يؤّدي ذلك

سم به نظام اإلرث في الشريعة اإلسالمية، قد  
ّ
أمام هذا البيان املفصل الذي ات

اع الوحي يعتقد الكثير أّن باب النظر والتدبر واالجتهاد في نظام امليراث قد أوصد منذ انقط

هم يتحّججون بأّن الّناظر في مباحث امليراث في التشريع اإلسالمي يلحظ 
ّ
اإللهي، ولعل

وبشكل جلّي أّنها وردت كما قلنا مفصلة، ألّن معظمها مبني على مصالح ثابتة ال تتغير، بل 

 في البعض اليسير من مباحثها، فاسحا بذلك املجال 
ّ
وال يريد الشارع الحكيم تغييرها، إال

رحبا لالجتهاد املشروع في ذلك الحّيز من العفو التفصيلي ألحكام هذا الفرع التشريعي، 

لذا، وجدنا الصحابة رضوان هللا عليهم والفقهاء من بعدهم اجتهدوا في هذا املجال 

التشريعي، معتمدين في ذلك على فهمهم العميق لروح النصوص وملقاصد الشريعة، فلم 

دّل داللة واضحة على أهلية هذه الشريعة للتطبيق، وفق املنهج يقفوا عند ظاهرها، مّما ي

الشرعي االستنباطي القويم الذي رسم معامله العلماء املسلمون قديما وحديثا، من دون 

 . 22إفراط وال تفريط

على أساس من هذا اإلدراك الضروري ملتطلبات االجتهاد، والحرص على صون  

ع املشرع العربي نظاما يعرف بـ:" الوصية الواجبة" أو وحماية التراث الفقهي األصيل، ابتد

ما أطلق عليه املشرع الجزائري بـ" التنزيل"، هذا النظام الذي يعتبر استحداثا تشريعيا 
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لم يكن له نظير فيما ورد ذكره في األسفار الفقهية القديمة، وإن كان  33عربيا بامتياز

في مذاهب فقهية متفرقة، قام املشرع  يستند في أكثر تفصيالته إلى أحكام جزئية وردت

، وذلك بتنزيل حفدة الشخص منزلة أصلهم في 44الوضعي في البالد العربية باالجتهاد فيها

تركة أصله، قصد تالفي حالة كثرت فيها الشكاوى، وهي حالة الحفدة الذين يموت آباؤهم 

فهؤالء … هدمى والحرقىفي حياة أبيهم أو أمهم، أو يموتون معهم ولو حكما نحو: الغرقى، ال

ما يرثون بعد موت جدهم أو جدتهم لوجود من يحجبهم من امليراث
ّ
فيجتمع  55الحفدة قل

 .66على هؤالء الحفدة مصيبتان: فقدان األب، وحرمان اإلرث

لذا كان القول بالتنزيل أو الوصية الواجبة:" من قبيل االستجابة لحاالت كثيرة   

آباؤهم وأمهاتهم قبل موت الجد أو الجدة أو مع أي مؤملة ولشكاوى متعددة ممن يموت 

منهما، حيث إن وفاتهما معا تمنعهما من امليراث من بعضهما لحصول الشك في السبق، 

ووفاة األب قبل وفاة الجد معدمة أصال لقيام عالقة امليراث لعدم توافر األركان 

 والشروط. 

ثل هذه الحاالت من هذا املنطلق، جاءت النصوص القانونية معالجة مل 

واألوضاع؛ ألّنها نظرت في أن هذا الذي مات لو عاش إلى حين وفاة والده هو أيضا لنال 

ماال كثيرا، ولكن مات قبل أبويه أو قبل أحدهما، فأخذ املال إخوته دون أوالده، فأصبح 

أوالده في فقر مدقع واجتمع لهم مع اليتم وفقد العائل، الحاجة ومذلة السؤال، الش يء 

لذي أدى إلى اضطراب داخل األسرة الواحدة، حيث نجد أثر النعمة ظاهر على البعض ا

منهم مما وصلهم من امليراث وتحس من اآلخر الفقر والحرمان نتيجة وفاة مورثه قبل أو 

  77مع الجد أو الجدة."

قد  -الداعي إلى القول بها -فالتنزيل أو الوصية الواجبة من خالل ما سبق بيانه  

خرج الواجب في الحياة من اإلنفاق على الحفدة املعوزين من حيث أنه يجب على تخرج م

الجد أن ينفق عليهم باعتبارهم فروعا له محتاجين، فإن لم يعطهم ما ينفقون به على 

أنفسهم في حياته، ولم يوص لهم بعد موته، فيكون بهذا قد ترك واجبا يعتبر دينا في 
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تِّ 
ُ
 رقبته ويدخل في قوله تعالى:﴿ ك

ُ
ة يَّ َوصِّ

ْ
ْيًرا ال

َ
َرَك خ

َ
ن ت ْوُت إِّ

َ ْ
ُم امل

ُ
َحَدك

َ
ا َحَضَر أ

َ
ذ ْم إِّ

ُ
ْيك

َ
َب َعل

يَن﴾ قِّ
تَّ
ُ ْ
ى امل

َ
ا َعل ْعُروفِّ َحقًّ

َ ْ
امل يَن بِّ َربِّ

ْ
َدْينِّ َواألق َوالِّ

ْ
ل ، فالقانون بهذا يكون قد اعتبر التنزيل) 88لِّ

ح املستحقين الوصية الواجبة(، بمثابة النفقة الواجبة لألقارب حيث أوجبها لصال

 .99املحتاجين دون غيرهم

أقدم املشرع الجزائري على تنظيم ما تعلق بهذه اآللية من هذا املنطلق،  

ِّۚ بذلك  1984بمناسبة صدور أول قانون لألسرة سنة  التنزيل"التشريعية األسرية"  ُمَحاكِّ

ل في حقيقة األمر إشكالية 
ّ
التجارب العربية املقارنة، أمكن طرح التساؤل اآلتي، الذي يمث

 هذه املداخلة: 

كيف عرض املشرع الجزائري ألحكام التنزيل في قانون األسرة الجزائري، من  

حيث بيان مدلوله والجهة املستحقة له وشروط ذلك، إلى جانب آليات إثبات 

ق التنزيل، وذلك على ضوء محاكاة قرارات املحكمة العليا في هذا الحيز استحقا

 التشريعي؟

وقصد تجلية ما تعلق بهذا التساؤل، أقترح أن يتّم بسط مضمون املداخلة من  

 خالل العناصر البحثية اآلتية:

 تعريف التنزيل. -أوال

 .أصحاب الحق في التنزيل -ثانيا

 .شروط وجوب التنزيل -ثالثا

 .إثبات استحقاق التنزيل -رابعا

 وفيما يأتي تجلية ما تعلق بكل عنصر من عناصر املداخلة. 

 تعريف التنزيل: -أوال

نِزيُل لغة -1
َّ
َزَل(  :1100الت

َ
ه: اسم مفعول مشتق من) ن

ّ
نزِّيُل لغة على أن يعرف التنزيل التَّ

ُزوال 
ُ
ُل ن َزَل َينزِّ

َ
وله دالالت مختلفة، يعنينا منها) في علم امليراث(: الحلول والترتيب، يقال: ن

نزِّيُل أيضا الترتيب. نزِّيال، والتَّ
َ
ُه ت

َ
ل زَّ

َ
ُه بمعنى ون

َ
ُه غيره واسَتنَزل

َ
نَزل

َ
 وَمنَزال، وأ
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نِزيُل اصطالحا:  -1
َّ
 أّنها تفيد نفس املعنى، نورد الت

ّ
نزِّيُل تعاريف متعددة، إال عرف التَّ

  منها ما يأتي:

جاء في كتاب البهجة في شرح أرجوزة تحفة الحكام، الشهير بـ "شرح التحفة"، أّن:"  -

ّزَل اإلنسان أوالد ولده امليت، منزلة أبيهم، جاري مجرى الوص
َ
ية، وتقسم التنزيل هو أن ُين

لين للذكر مثل حظ األنثيين..." زَّ
َ
ن
ُ
  1111بين امل

قال الشيخ محمد رضوان املفتي الحنفي في تذييل يتعلق بالتنزيل:"... مسألة التنزيل؛  -

ّزَل ابن ابن غير وارث منزلة 
َ
ّزُل فيها الهالك غير الوارث منزلة وارث معين كأن ُين

َ
وهي التي ُين

ّزَل ابن بنت 
َ
منزلة بنت، وقد نص الفقهاء رحمهم هللا على أن التنزيل من باب ابن أو ُين

  1122الوصايا فيجب العمل به على أصولها."

وقيل بأّن:" التنزيل هو أن يضيف الشخص شخصا آخر ال يرثه إلى ورثته فيأمر  -

بتوريثه معهم في تركته، أو إلحاقه بولده، وأن ينزله منزلة ولده، صرح بأن يعطي له مثل 

ل حفيده أو قريبا آخر إليه أو بعيدا منه."ميراث  زَّ
َ
ن
ُ
 1133  ولده أو لم يصرح به، كان امل

ه:" تنزيل األبناء منزلة أصلهم الذي توفي قبل جدهم كما لو  -
ّ
) التنزيل( بأن

َ
كما ُعّرِّف

  1144  كان حيا."

تجدر اإلشارة إلى أّن التنزيل ) بمعنى الوصية الواجبة(؛ إطالق انفرد به املشرع  

-169، حيث نظم أحكامه بموجب املواد )1155ري من بين التشريعات العربية املقارنةالجزائ

املتضمن قانون األسرة الجزائري، فلم يكن هذا املوضوع  84-11( من القانون رقم:172

 موجودا قبل صدور هذا القانون إال في صورة وصية اختيارية.

 أصحاب الحق في التنزيل: -ثانيا

( من قانون األسرة الجزائري التي جاء فيها:" 169ادة )من خالل استقراء نص امل 

من توفى وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة..."، 
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نجد أّن املشرع الجزائري قد أوجب الوصية بقوة القانون لـ: لألحفاد الذين مات أصل 

 م املباشر أو معه. مورثهم )الجد أو الجدة، أو كالهما( قبل أصله

إال أّن ما يالحظ بشأن هذا النص، هو أّن املشرع لم يحدد املقصود باألحفاد    

على خالف ما ذهبت إليه التشريعات العربية املقارنة، كما تقدم  -من حيث طبقاتهم

وهو ما يفسح املجال أمام طرح جملة التساؤالت اآلتية بمناسبة بيان املستحقين  -البيان

 في التشريع الجزائري:  للتنزيل

( من قانون األسرة الجزائري، هل هم الحفدة 169ما املقصود باألحفاد املادة )  

من جهة الذكور واإلناث بمعنى أوالد الظهور والبطون ذكورا وإناثا وإن نزلوا؟ أم هم 

 ؟الحفدة من جهة الذكور فقط )أوالد الظهور( ذكورا وإناثا وإن نزلوا، دون أوالد البنت 

إّن أّول ما ينبغي اإلشارة إليه، قبل تجلية ما تعلق بهذه األسئلة أّن قانون األسرة   

الجزائري قد انطوى في حقيقة األمر على لبس وغموض في املسألة من حيث الصياغة 

القانونية، األمر الذي أدى إلى اختالف في تحديد مدلول األحفاد بين القانونيين مّمن 

زيل في قانون األسرة، واملوثقين، بل وحتى من طرف وزارة الشؤون عرض لشرح أحكام التن

الدينية واألوقاف بمناسبة فتوى شرعية حول مسألة التنزيل، فكان أن تخرج عن هذا 

 :1166االختالف عموما ثالثة آراء، أجملهما فيما يأتي

 * الرأي األول) املستحقون للتنزيل هم الحفدة من جهة الذكور فقط(:

( من قانون 169اب هذا الرأي إلى أّن املراد باألحفاد في املادة )ويذهب أصح  

األسرة الجزائري، هم الحفدة من جهة الذكور فقط) أوالد الظهور، ذكورا وإناثا وإن 

نزلوا( دون الحفدة من جهة اإلناث، بمعنى: فروع االبن دون فروع البنت. وهذه بعض 

 النقول عنهم:

( من قانون األسرة الجزائري:" 169ح نص املادة )قال العربي بلحاج بمناسبة شر  

واضح من هذه املادة أن التنزيل مقصور على أبناء ولد املتوفى الذكر دون أبناء بنت 
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املتوفى، أي األحفاد الذكور دون األحفاد البنات. ويمكن تحديد من يجب تنزيله منزلة 

 مورثه في تركة جده أو جدته كاآلتي:

 لذي مات موتا حقيقيا في حياة أبيه أو أمه.. فرع الولد الذكر ا1

. فرع الولد الذكر الذي مات في حياة املورث موتا حكميا، بأن فقد حال حياة أبيه 2

 . 1177أو أمه، وحكم القاض ي بموته بعد إجراء التحريات الالزمة

فرع الولد الذكر الذي مات مع أبيه أو أمه في حادث واحد كغرق، أو حريق، أو  .3

 1188حوادث متعددة وال يعلم من مات منهم أّوال."هدم أو 

وفي ذات السياق ذهب املوثق صالح ججيك الورثالني، بمناسبة شرح ألفاظ  

( من قانون األسرة الجزائري، إلى أّن:" كلمة أحفاد:... الحفيد اصطالحا: فإنه 169املادة )

لجزائري حين فرع االبن دون فرع البنت، وهذا تحديد مهم جدا، وقد أحسن املشرع ا

حصر من يستحق التنزيل في مجموعة أوالد األبناء دون أوالد البنات الذين يسمون لغة 

 1199""واصطالحا األسباط....

فيختلف ويفترق أوالد االبن عن أوالد البنت في مواقع عديدة، تنتهي إلى القول بأن:" 

 2200""أوالد البنات ليسوا من صلب املتوفي أصال، ولكّنهم من ذوي رحمه.

وذكر املوثق جمال ليشاني بمناسبة بيان مدى أحقية أبناء البنت في التنزيل  

منزلة أمهم التي توفيت قبل أحد أصولها، بأّن:" هؤالء األحفاد يستحقون تنزيال في تركة 

جدهم أو جدتهم ) أب األب، أو أم األب(، أما بالنسبة لتركة جدهم أو جدتهم) أب األم، أو 

لون في تركتها باعتبارهم أوالد بنت، إذا توفيت والدتهم قبل والدها أو أم األم( فإنهم ال ينز 

والدتها... ألن املشرع الجزائري قصر التنزيل على أوالد االبن دون أوالد البنت وذلك بنص 

أو  (، حيث نصت على عبارة:" وقد مات مورثهم"، ولم يقل النص: مورثهم169املادة )

 2211  مورثتهم..."
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رار:" نجد أن قانون األسرة الجزائري حسب اعتقادي ينطوى على قال عالوة بوتغ  

( في نسختها 169لبس وغموض في هذه املسألة، ففي الوقت الذي تنص فيه املادة )

ه:" من توفي وله أحفاد..."، نجد النص في نسخته الفرنسية على النحو 
ّ
العربية على أن

 :".si une personne décède en laissant des descendants d’un filsاآلتي:"

بمعنى: إذا توفي شخص وترك فروع ابنه الذكر... بناء على ذلك فإن االعتقاد الراجح 

ه يجعل التنزيل لفروع االبن الذكر دون فروع البنت."
ّ
 2222بالنسبة للمشرع الجزائري أن

وقد تبنت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف في الجزائر هذا الرأي، بمناسبة فتوى  

، جاءت ردا على رسالة واردة من طرف نقيب الغرفة 2233ية حول مسألة التنزيلشرع

 ، جاء فيها:2244الجهوية ملوثقي الوسط

 أيها السائل املحترم، يشرفنا أن نتقدم إليك باألجوبة التالية: -الجواب:" 

أوال: هناك قاعدة فقهية تقول: أن املدلي إلى املورث عن طريق األنثى ال يرث. فما  

أمه قد ماتت قبل ابنها فال يرث ولدها من جده ألنه ليس مضطرا إلى التنزيل، دامت 

 بحيث لو لم ينزل ال يضيع فهو يرث من أبيه وجده من أبيه.

أما الحفيد الذي هو ابن االبن، فهو إن لم نورثه مكان أبيه ولم يرث شيئا   

 يأخذه من أبيه، فإنه يضيع.

، وهو ما نص عليه قانون وصية الواجبةوعليه لجأ األحناف إلى ما يسمى بال 

 ، وهو التنزيل الخاص باألحفاد من األبناء ال من البنات."169األسرة في املادة 

* الرأي الثاني) املستحقون للتنزيل الحفدة من الطبقة األولى من أوالد البطون وأوالد 

 الظهور مهما نزلوا(: 

يح كون املراد باألحفاد في إلى ترج -مبروك املصري  -يذهب صاحب هذا الرأي 

( من قانون األسرة الجزائري، هم الطبقة األولى من أوالد البطون وأوالد 169املادة )

الظهور مهما نزلوا، حيث قال:" أما قانون األسرة الجزائري، فلم يحدد الطبقات من أي 
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ن األحفاد جهة، بل ورد فيه ما يفهم منه صراحة أّنها )الوصية الواجبة( للطبقة األولى م

سواء أكانوا من أوالد البطون أو من أوالد الظهور... واألولى في نظري أن تحدد الطبقات 

على وفق ما نهجه املشرع املصري )الطبقة األولى من أوالد البطون( أما أوالد الظهور 

 2255فمهما بعدوا."

طون * الرأي الثالث) املستحقون للتنزيل هم الحفدة من أوالد الظهور وأوالد الب

  مهما نزلوا على السواء(:

( من قانون األسرة 169يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أّن املراد باألحفاد في املادة ) 

وهذه من أوالد الظهور وأوالد البطون مهما نزلوا على السواء،  الجزائري، هم الحفدة

 بعض النقول عنهم:

ن األسرة الجزائري، ( من قانو 169قال دغيش أحمد:".. ما تعلق بتفسير املادة ) 

 2266  والتي أوجبت التنزيل للحفداء مطلقا، من جهة الذكور أو اإلناث على السواء."

وقال في موضع آخر:" وأما ما يمكننا قوله بالنسبة لهاته املسألة وبعد تفحصنا 

( والتي تنص على ما يلي:" من توفى وله أحفاد وقد 169لنصوص التنزيل، بخاصة املادة )

قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة." ومن خالل هذا النص مات مورثهم 

يتضح جليا بأن أوالد البنات يدخلون ضمن مصطلح الحفدة، والنص يشير بمنطوقه إلى 

 2277منحهم حقهم في التنزيل كغيرهم من أوالد الذكور..."

ه لعل هذا الحرمان الذي يتعرض له البعض م
ّ
ن الفئات ثم قال:" ومن هنا نقول بأن

في مجتمعنا وبأدلة وحجج واهية... ومن ذلك قولهم وقول غيرهم أن أوالد البنات هم من 

ذوي األرحام، وبالتالي يرثون في مرتبة متأخرة عند عدم وجود) أصحاب( الفروض 

والعصبة وهم لم يكونوا وارثين أصال، وبالتالي لم يفتهم ش يء من امليراث حتى يعوض لهم 

 .عن طريق التنزيل



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

279 

إن هذا املوقف ليتنافى فعال مع ظاهر النص القانوني واألغراض السامية التي    

 2288شرع من أجلها."

ل على ما ذهب إليه بجملة من األدلة 
ّ
هي في الحقيقة ردود على أصحاب  -وقد دل

املتراوحة بين الداللة اللغوية، األصولية واملقاصدية، إلى جانب االلتزام  -الرأيين املتقدمين

بالتفسير القانوني لأللفاظ) واملقصود: لفظ األحفاد(، وهو ما يتجلى من خالل ما جاء في 

املذكرة اإليضاحية ملشروع قانون األسرة بخصوص تفسير النصوص القانونية املتعلقة 

بالتنزيل، حيث جاء فيها:" إن نظام التنزيل الذي وقع االتفاق عليه، يسمح لألوالد ذكورا 

في والدهم أو والدتهم قبل أو مع جدهم أو جدتهم، وجبت لهؤالء األوالد وإناثا الذين تو

وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم، من أصلهم الهالك باعتبار موته إثر وفاة 

 2299أصلهم املذكور بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة..."

، وهو ما وأحسب أّن هذا ما اختاره أو ما ذهب إليه محمد محدة رحمه هللا 

يستخلص ضمنا من خالل ما أورده من أمثلة تطبيقية في معرض بيانه لشروط وطريقة 

حل مسائل التنزيل، حيث قال:"... أما لو توفي شخص وترك: بنتا وابن بنت وزوجة، وأخا 

شقيقا... فهنا يكون التنزيل البن البنت منزلة البنت الصلبية املباشرة، وهذا لكون ابن 

. وقال في موضع آخر:"...كأن يتوفى شخص ويترك: أما وبنتين، 3300ث أصال"البنت غير وار 

 3311وابن بنت توفيت قبل وفاة املورث، وأختا ألب."

ي كنت قد رجحت، بل تبنيت 
ّ
 -3322في أحد مؤلفاتي  -الترجيح: أشير ابتداء إلى أن

زائري هم ( من قانون األسرة الج169الرأي الذي يذهب إلى أّن املراد باألحفاد في املادة )

فروع االبن دون فروع البنت، أي أوالد الظهور وإن نزلوا دون أوالد البطون، لكنّني أعود 

َب في هذا املجال تِّ
ُ
قدر  -ألقول: بعد مزيد اطالع وبحث حول أحكام التنزيل واإلحاطة بما ك

ما هو الذي يذهب إلى اعتبار لفظ األحفاد في  -الوسع
ّ
فإّن الرأي الذي أجده أصوب، إن

( من قانون األسرة الجزائري، يمتد ليشمل األحفاد من أوالد الظهور وأوالد 169ملادة )ا

البطون مهما نزلوا على السواء، ولعلي أقصر استداللي في هذا االختيار على الجانب 
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القانوني الصرف، ولن أبتعد عّما ورد في قانون األسرة ذاته) نصا وتفسيرا وتطبيقا(، إذ 

( التي تقض ي بأن:" ال 172( تفسيره فيما ورد في املادة )169في املادة ) يجد لفظ "األحفاد"

 يكون األحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما ال يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه".

فمع يسير تدبر، يمكن استخالص أّن من شروط تنزيل األحفاد أن ال يكونوا قد  

وهي البنت( بالنسبة للمورث الذي هو ) األب؛ أي  ورثوا من) أبيهم؛ وهو االبن، أو أمهم؛

 الجد، أو األم؛ وهي الجدة( ليستوي في ذلك األحفاد من جهة األبناء، ومن جهة البنات.

إلى جانب ما ورد في املذكرة اإليضاحية ملشروع قانون األسرة الجزائري  

ا تقدم بأّن:" بخصوص تفسير النصوص القانونية املتعلقة بالتنزيل، حيث جاء فيها كم

نظام التنزيل الذي وقع االتفاق عليه، يسمح لألوالد ذكورا وإناثا الذين توفي والدهم أو 

والدتهم قبل أو مع جدهم أو جدتهم، وجبت لهؤالء األوالد وصية على نسبة حصة ما يرثه 

أبوهم أو والدتهم، من أصلهم الهالك باعتبار موته إثر وفاة أصلهم املذكور بدون أن 

 3333جاوز ذلك ثلث التركة..."يت

بل هو األمر الذي يتجلى من خالل التطبيق القضائي، حيث يستفاد بأّن املراد  

( هم الفروع من جهة األبناء، ومن جهة البنات على حد 169بلفظ " األحفاد " في املادة )

ه:" املبدأ: ال ي قرار للمحكمة العليا، سواء، فقد جاء في
ّ
حق غرفة األحوال الشخصية أن

للحفيد املستحق جزءا من تركة جدته بواسطة التنزيل أخذ جزءا من مخلفاتها بواسطة 

 الوصية.

 -منه أصبح تنزيل 169... حيث بالفعل وبالنظر لقانون األسرة... وبمقتض ى املادة  

منزلة أصولهم بحكم القانون، وفي قضية الحال ما دامت الجدة قد توفيت  -الحفدة

صدور القانون املشار إليه... فالطاعن يعّد حفيدا لها ) أي ابن  أي بعد 1987خالل سنة 

 171ابنتها ( ويستحق جزءا من تركتها بواسطة التنزيل بالشروط املنصوص عليها في املادة: 

من قانون األسرة، وما دام الطاعن قد آل إليه جزءا من تركة جدته عن طريق التنزيل فال 
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من قانون األسرة تمنع  171طة الوصية، ألن املادة يحق له أخذ جزء من مخلفاتها بواس

 3344  ذلك."

واضح من خالل هذا القرار أن التنزيل قد خّص الحفيد) ابن البنت(، وهو ما  

يجعل التطبيق القضائي لغرفة األحوال الشخصية على مستوى ملحكمة العليا في الجزائر 

 على أّنهم: أوالد األبناء ن األسرة( من قانو 169ينصرف إلى تفسير لفظ "األحفاد" في املادة )

 وأوالد البنات.

 شروط وجوب التنزيل: -ثالثا

بالرجوع إلى النصوص القانونية املنظمة ألحكام التنزيل أو الوصية الواجبة في    

، نجد 3355وكذا في التشريعات العربية املقارنة (،172-171قانون األسرة الجزائري) املادتان: 

 :3366ما يأتي أّنها تشترط لوجوب ذلك

بأن كانوا  -أن ال يكون األحفاد قد استحقوا شيئا من امليراث؛ فإن استحقوا ميراثا -1

ولو شيئا قليال منه، فإّنهم ال ينزلون، ألن التنزيل تعويض عّما فاتهم من امليراث  -ورثة

 بسبب حجبهم عنه، مثال ذلك:

 * إذا مات عن: زوجة، بنت، وبنت ابن ) توفي في حياة أبيه(.

في هذه الحالة، ال تنزل البنت منزلة أبيها الذي توفي قبل جدها، ألّنها وارثة  

بالفرض حيث: ترث الزوجة )الثمن( فرضا، والبنت )النصف( فرضا، وبنت االبن: 

 )السدس( تكملة لثلثي البنات، والباقي رد على غير الزوجة.

 حياة أبيه(.* إذا مات عن: بنتين، وبنت ابن، و ابن ابن ابن ) توفي في 

في هذه الحالة ال ينزل ابن ابن ابن منزلة أبيه الذي توفي قبل أصله، ألّنها وارثة   

بالفرض حيث: ترث البنتان )الثلثان(، ويرث ) بنت ابن، وابن ابن ابن( ما بقي تعصيبا 

 للذكر مثل حظ األنثيين.
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في حياته بال  أن ال يكون املورث )الجد أو الجدة( قد أوص ى لألحفاد أو أعطاهم -1

 عوض ما يساوي مقدار التنزيل) الوصية الواجبة(. 

( من قانون األسرة أن ال يكون األحفاد 172/1وأضاف املشرع الجزائري في املادة ) -8

 قد ورثوا من أصلهم ما ال يقل عن نصيب مورثهم من تركة أصله )الجد أو الجدة( 

لمحكمة العليا، غرفة األحوال وهذا ما قرره القضاء الوطني حيث جاء في قرار ل 

 يكونوا قد ورثوا من 
ّ
ه:" املبدأ: حق األحفاد، املنزلين منزلة أبيهم مشروط بأال

ّ
الشخصية، أن

 37أبيهم ما ال يقل عن مناب مورثهم من أبيه."

 إثبات استحقاق التنزيل في التشريع الجزائري: -رابعا

القضائية والتشريعية  إّن الناظر فيما تعلق بأحكام التنزيل في املنظومة 

الجزائرية، يلحظ أّن إثبات الحق في التنزيل تتنازعه مرحلتين زمنيتين، الفيصل بينهما 

 ، على النحو اآلتي: 1984صدور قانون األسرة الجزائري سنة 

 املرحلة األولى: املرحلة السابقة لصدور قانون األسرة) اختيارية التنزيل(

ا كانت أغلب أحكام ومباحث  
ّ
باستثناء الجزء  3388شؤون األسرة غير مقّننة مل

فقد كان لزاما على القضاء الجزائري تطبيق  -نحو: األهلية، الهبة، الوصية... -اليسير منها

، وهو املبدأ 3399أحكام الفقه اإلسالمي على وفق ما كان سائدا قبل صدور هذا القانون 

األسبقية املطلقة لتطبيق أحكام  الذي أقّرته املحكمة العليا في الكثير من قراراتها:" مبدأ

الّرأي الفقهي في  -املحكمة العليا -، بل ولطاملا رجحت4400الفقه اإلسالمي من دون منازع"

  العديد من املواقف.

وعليه، ونظرا لعدم وجود تشريع يحتكم إليه فيما تعلق بمسائل شؤون األسرة  

ضاة يرجعون إلى األحكام ، حيث كان الق1984عموما، وأحكام التنزيل تحديدا قبل سنة 

الفقهية اإلسالمية وعلى رأسها الفقه املالكي، وتبعا لذلك فقد كان يجب على من يدعي 

الحق في التنزيل وقتئذ أن يقيم الدليل أمام القضاء على ذلك، إذ كان على األحفاد حينها 
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لجدة قد إثبات أن أصل مورثهم قد قام بتنزيلهم ثم إثبات محل التنزيل؛ ألن الجد أو ا

  4411ينزل أحفاده منزلة أصلهم في تركتهم، كما قد ينزلهم بمقدار مناب أحد الورثة األحياء.

فقد جرى العرف في بعض املناطق من الجزائر على تنزيل األحفاد، حيث يتم  

تنزيل هؤالء من قبل جدهم، وفق ما كان يطلق عليه )الغرس، أو الغراسة( بمعنى أن 

وضع أبيهم املتوفى قبله، حتى ينالهم ما كان ينال أبوهم مع الجد يغرس أوالد ابنه م

ّزِّل(.
َ
ن
ُ
  4422  أعمامهم حين وفاة جدهم) امل

 وكان إذا ما مات شخص عن أبناء يتم التنزيل وفق إحدى الطريقين:

يقف الجد يوم تشييع جنازته أمام املأل ويعلن جهرا بأنه يشهدهم بغرس أوالد ابنه  -

 وا يوم وفاته نصيب االبن املتوفى من امليراث. املتوفى محل أبيهم ليأخذ

لفائدة هؤالء األحفاد أو يقوم املنزل بإبرام  أن يلجأ الجد إلى تحرير وصية مكتوبة -

محضر تنزيل ينص فيه بقوله انزلوه منزلة أصله في تركتي، وهو ما يجد له أصال في الفقه 

جعلوه وارثا مع ابني أو ألحقوه به املالكي، ومنه قول سّيدي خليل في مختصره:" وإن قال ا

 أو نزلوه منزلته أو اجعلوه من عداد ولدي..."

غير أنه ال يشترط شكال معينا للتنزيل فقد يكون مكتوبا أو شفويا، وهذا ما   

تؤكده قرارات املحكمة العليا، ومنها القرار اآلتي:" من املستقر عليه فقها وقضاء أنه ال 

يشترط في التنزيل أن يتم في عقد رسمي ومن ثم القضاء بما يخالف هذا املبدأ يعد خطأ 

 في تطبيق القانون. 

وملا كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة املوضوع بإبطالهم لعقد التنزيل لصالح  

الورثة بحجة أنه غير رسمي أخطئوا في تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية التي ال تشترط 

 4433أي شكل للتنزيل".

ه  
ّ
وحتى يستفيد األحفاد من التنزيل الذي يكون بمقدار نصيب أصلهم املتوفى، فإن

هم عبء إثبات التنزيل إما بتقديم الشهود أو وصية مكتوبة، حسب ما يؤكده يقع علي
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القرار عن املحكمة العليا والذي جاء فيه:" أن مسالة التنزيل منصوص عليها في الشريعة 

اإلسالمية غير انه كان بصفة اختيارية ومتى تبين أن الجد قام بتنزيل أحفاده بواسطة 

صدور قانون األسرة فإن قضاة املوضوع بقضائهم الشهود وعن طريق التوثيق قبل 

بأحقية األحفاد في تركة جدهم حسب املناب الذي كان يستحقه والدهم طبقوا صحيح 

 4444القانون."

وإن لم يتمكن األحفاد من تقديم دليل من جدهم حرموا من التنزيل وال يمكنهم  

  4455الدفع باتجاه الورثة بوجوده، فليس لهم في التركة من نصيب.

الذي لم يكن هذا  -وهذا ما قرره القضاء الجزائري بخصوص أحكام التنزيل 

 -إال في صورة وصية اختيارية 1984املوضوع موجودا قبل صدور هذا قانون األسرة سنة 

ه:" من املقرر شرعا أن التنزيل قبل صدور قانون ، حيث جاء في قرار للمحكمة العليا
ّ
أن

قانون األسرة أصبح واجبا وبحكم القانون طبقا األسرة كان اختياريا وبعد صدور 

 4466  ."169للماد

ومن املقرر أيضا أنه ال يسري القانون إال على ما يقع في املستقبل ومتى تبين في   

قضية الحال أن مورث الطاعنين قد توفي قبل والده وان الطاعنين لم يقع تنزيلهم من 

أحقيتهم في إرث جدهم طبقوا صحيح طرف جدهم فإن قضاة املوضوع بقضائهم بعدم 

 القانون."

 املرحلة الثانية: مرحلة ما بعد صدور قانون األسرة) إجبارية التنزيل(

، أصبح موضوع التنزيل يحمل معنى" 1984بعد صدور قانون األسرة سنة    

(، وهذا في مقابل 172-169 الوصية الواجبة أو وصية القانون) التي تحكمها املواد:

القانون، وهو ما جرى عليه  هذا( من 221-184 التي تحكمها املواد:الختيارية) الوصية ا

ه:" املبدأ: يعد، حيث جاء في قرار للمحكمة العليا العمل القضائي في الجزائر،
ّ
تنزيل ابن  أن

األخ منزلة االبن من الصلب، طبقا لألحكام الشريعة اإلسالمية، وصية بمثل نصيب 

   4477وارث."
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األسرة أصبح تنزيل األحفاد واجب قانونا حسب ما تقرر لدى  فبصدور قانون  

مستشاري غرفة األحوال الشخصية باملحكمة العليا، على النحو املبين أعاله قريبا، حيث 

كان اختياريا وبعد صدور  1984اعتبروا:" التنزيل قبل صدور قانون األسرة الجزائري سنة 

 ."169قانون طبقا للمادقانون األسرة أصبح التنزيل واجبا وبحكم ال

 من خالل استقراء هذا القرار، أمكن تقرير ما يأتي: 

أ/ ثبوت حق األحفاد في تركة الجد أو الجدة بقوة القانون، دونما حاجة إلى وجود 

 وصية.

ب/ ثبوت حق األحفاد في تركة الجد أو الجدة بطريق التنزيل دونما حاجة إلى إجازة 

وجب  -على النحو املتقدم البيان آنفا -فمتى توافرت الشروط التي حددها القانون  الورثة،

وهذا ما لم يثبت العكس من طرف  -التنزيل آليا، ودون حاجة إلى إقامة الدليل على ذلك

من ينازع في صفة الحفيد أو في عدم توافر أحد الشروط أو بعضها قصد منع األحفاد من 

  -التنزيل

ما هي) تاريخ وفاة الجد : العبرة فتنبيه
ّ
ي التنزيل بعد صدور قانون األسرة الجزائري إن

بعد صدور قانون األسرة، وليس تاريخ وفاة األب(. فقد أوجب املشرع الجزائري الوصية 

( من قانون األسرة لألحفاد الذين مات أصل مورثهم )الجد 169بقوة القانون) نص املادة 

 املباشر أو معه.أو الجدة، أو كالهما( قبل أصلهم 

غرفة  قرره القضاء الجزائري، حيث جاء في قرار للمحكمة العليا، وهذا ما أكده أو 

، مجلة قضائية: عدد 17/23/1998، بتاريخ: 186769ملف رقم: األحوال الشخصية، 

ه، 328، ص 2221خاص سنة 
ّ
من توفى وله أحفاد وقد مات  من املقرر قانونا أنه:" أن

 وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة.مورثهم قبله أو معه 
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فإن  1982واألب توفي عام  1995ومتى تبين في قضية الحال أن الجد توفي عام  

التنزيل في تركة الجد طبقوا صحيح القانون. فالعبرة  القضاة بقضائهم بحق األحفاد في

 4488هنا بوفاة الجد وليس وفاة األب."

 خاتـمة: 

إثبات الحق في التنزيل في بعد هذه الجولة في رحاب املداخلة املوسومة بـ:"  

"، والتي حاولت من خاللها قانون األسرة الجزائري على ضوء قرارات املحكمة العليا

َهّم املوضوعات التي يجب االعتناء بها أكثر مّما عليه األمر 
َ
َحد أ

َ
تجلية ما تعلق بأحكام أ

 ل، فأمكن من خالل ذلك تقرير النتائج اآلتية:اآلن، وهو موضوع التنزي

إحدى  -ومن خالله التشريعات العربية املقارنة -يعتبر التنزيل في التشريع الجزائري  -1

أهم اآلليات الضامنة لحق الحفدة، كونه ينظم أحكاما خاصة بفئة في أمّس الحاجة 

دة الذين يموت آباؤهم وأمهاتهم للحماية القانونية في بعديها املادي واألدبي، إّنها فئة الحف

قبل موت الجد أو الجدة أو يموتون معهم حقيقة أو حكما، فيحرم الحفدة من امليراث إما 

لوجود من يحجبهم من امليراث، أو لوجود مانع من ذلك واملتمثل في الشك في أسبقية 

فكرة العدالة  الوفاة، وذلك إعماال للقواعد العامة لعلم امليراث، األمر الذي دعا من باب

األسرية إلى البحث عن آلية تشريعية تحمل األمل وتضمن الحق لهذه الفئة في عيشة 

كريمة، من خالل إكرامهم بجزء من املال الذي قد يكون أحد أصولهم املباشر أوكليهما) 

َۚ أن يكون هذا املال تحت ُملك الجد  ّدَر
ُ
األب واألم( قد ساهم في تحصيله ونمائه، ولكن ق

استحداث أحكام التنزيل في التشريع الجزائر  جدة، األمر الذي تحقق من خاللأو ال

 .1984( من قانون األسرة لسنة 172 -169بموجب املواد )

بالنسبة ألصحاب الحق في التنزيل) الوصية الواجبة(؛ فقد أجمعت التشريعات  -1

ي مات من ولده في العربية املقارنة حول مسألة أحقية التنزيل بقوة القانون للفرع الذ

 أّنها اختلفت فيما بينها بمناسبة تحديد املراد بـ:  حقيقة -أو معه -حياته
ّ
أو حكما، إال

فنجد املشرع  األحفاد الذين يشملهم حكم التنزيل أو تجب لهم الوصية. أما في الجزائر،
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رثهم ( من قانون األسرة لألحفاد الذين مات أصل مو 169أوجب الوصية قانونا في املادة )

 )الجد أو الجدة، أو كالهما( قبل أصلهم املباشر أو معه. 

إال أّن ما يالحظ في هذا األمر، هو أّن املشرع الجزائري لم يحدد املقصود   

باألحفاد من حيث طبقاتهم على خالف ما ذهبت إليه التشريعات العربية املقارنة، وهو ما 

ون األسرة، موثقين، بل وحتى ممثلي وزارة أّدى إلى اختالف بين القانونيين؛ من شراح لقان

الشؤون الدينية واألوقاف بمناسبة فتوى شرعية حول مسألة التنزيل، فكان أن تخرج 

 عن هذا االختالف عموما ثالثة آراء:

 األحفاد هم الحفدة من جهة أوالد الظهور فقط، ذكورا وإناثا وإن نزلوا.* الرأي األول: 

 فاد الطبقة األولى من أوالد البطون وأوالد الظهور مهما نزلوا.يقصد باألح* الرأي الثاني: 

من أوالد الظهور وأوالد البطون ذكورا وإناثا مهما نزلوا على  الحفدة * الرأي الثالث:

والذي نحسب أن القضاء الجزائري بات يتبناه، من  -وهو الرأي الذي رجحته -السواء

 ة العليا. خالل القرارات القضائية الصادرة عن املحكم

 تشترط لوجوب التنزيل توافر الضوابط اآلتية: -8

 أن ال يكون األحفاد قد استحقوا شيئا من امليراث. أ/

أن ال يكون املورث )الجد أو الجدة( قد أوص ى لألحفاد أو أعطاهم في حياته بال ب/ 

 عوض ما يساوي مقدار التنزيل. 

يقل عن نصيب مورثهم من تركة  أن ال يكون األحفاد قد ورثوا من أصلهم ما ال  ج/

 أصله)الجد أو الجدة(.

التنزيل) الوصية الواجبة( حسب ما ورد في التشريعات العربية  يشترط في مقدار -0

 املقارنة ما يأتي:

 أن تكون أسهم األحفاد بمقدار حصة أصلهم.أ/ 
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 أن ال يزيد مقدار التنزيل عن ثلث التركة.  ب/

 لواجبة( وفقا لقاعدة للذكر مثل حظ األنثيين.أن يكون التنزيل) الوصية ا ج/

ه في حالة تزاحم الوصايا  
ّ
ه تقدم الوصية  -من حيث التنفيذ -مع مالحظة أن

ّ
فإن

الواجبة) التنزيل( على غيرها من الوصايا االختيارية، فإن استغرقت الوصية الواجبة 

 إذا أجا
ّ
زها الورثة ورضوا أن تنفذ الحصة املقدرة للوصايا )الثلث(، بطلت باقي الوصايا إال

قبل تقسيم التركة عليهم، وإن اتسع الثلث للتنزيل) الوصية الواجبة( وبقي جزء منه، 

ت الوصايا االختيارية منه.
َ
ذ ّفِّ

ُ
 ن

طريقة حساب أو  -وكذا التشريعات العربية املقارنة -لم تبّين املشرع الجزائري  -4

مكتفية بعرض الضوابط التي تحكم العملية، ، (الوصية الواجبة )استخراج مقدار التنزيل

 تاركة ذلك للمطبقين له من فرضيين وموثقين وقضاة أو معتنين بعلم امليراث.

بالنسبة إلثبات استحقاق التنزيل في الجزائر، فقد تنازعته مرحلتين زمنيتين،  -6

 ، على النحو اآلتي: 1984الفيصل بينهما صدور قانون األسرة الجزائري سنة 

رحلة األولى؛ وهي املرحلة السابقة لصدور قانون األسرة، حيث كانت تحكمها امل

 اختيارية التنزيل.

املرحلة الثانية؛ وهي مرحلة ما بعد صدور قانون األسرة، حيث باتت تحكمها إجبارية 

 أي بقوة القانون. -التنزيل

على  ضرورة اإلشادة بالدور اإليجابي الذي أداه قضاء شؤون األسرة السيما -7

مستوى املحكمة العليا، من خالل تجلية وتفسير ما جاء مجمال وغامضا في بعض األحكام 

التشريعية الحاكمة ملوضوع التنزيل في قانون األسرة الجزائري، نحو بيان مدلول األحفاد، 

شروط استحقاق وإثبات التنزيل... وهو ما يتضح من خالل جملة القرارات الصادرة في 

 تي ندعو إلى تجسيدها في أقرب سانحة يتم فيها تعديل قانون األسرة.هذا الشأن، وال
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ه، وإن كانت  وفي الختام، إن أصبت فيما قّدمت، فذلك فضل من هللا  نَّ ومِّ

قّل الذي ال يّدعي في سعيه الكمال، بل يصبو إلى 
ُ
ه جهد امل

ّ
ي ُمقرٌّ بأن

ّ
األخرى فحسبي أن

  التوجيه فيه،

مَّ في الدوام حمـدا كثيرا  ﴿﴾  )و( الحمد هلل على التمام 
َ
 ت

 وخير ما نأمل في املـصير  ﴿﴾  التقصير أسأله العفو عن 

 العيوب وستر ما شان من ﴿﴾  وغفر ما كان من الذنوب 

 على الّنبّي املصطفى الكريم  ﴿﴾  والتسليم وأفضل الّصالة 

ّر ذوي  ﴿﴾  )محمد( خير األنام العاقب
ُ
 املناقـب و آله الغ

 49الصفوة األكابـر األخيـار ﴿﴾  وصحبه األمـاجد األبرار  

كما ال يفوتني انتهاء أن أنتقّدم بالشكر الجزيل، والدعاء بالتوفيق والسداد  

للقائمين على هذا امللتقى العلمي؛ إعدادا، تنظيما، تأطيرا وحضورا، وأن ُيكتب له النجاح 

 .والقبول... والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الهوامش
                                                 

زكي الدين شعبان و محمد  -أحكام الوصية وامليراث والوقف في الشريعة اإلسالمية 11

 .222ص  -الغندور 

صفاء محمود  -املستجدات العلمية وأثرها على الفتوى في مسائل األحوال الشخصية 22

  .43ص  -محمد العياصرة

عليه التشريعات العربية "الوصية الواجبة"، يعتبر استحداث إن التنزيل أو ما تطلق  33

 1946لسنة  71تشريعي، سبق إليه املشرع املصري من خالل إصدار القانون رقم:

تي أخذت 
ّ
املتضمن قانون الوصية، وأهم ما ورد فيه: ابتداع فكرة الوصية الواجبة، ال
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حت مسمى:" التنزيل"، انطالقا بها فيما بعد أغلب التشريعات العربية، ومنها الجزائر، ت

 من واقع اجتماعي معّين، أراد أن يضع له مخرجا. 

، بتاريخ: 65، الوقائع املصرية، العدد: 1946يونيو  24ينظر: قانون الوصية الصادر بتاريخ: 

 .1946يوليو  21

وفي هذا السياق قال أبو زهرة:" هذا حكم قد جاء به القانون، ولم يسبق بمثله.  44

 .198ص  -ح قانون الوصيةينظر:شر 

وقال في مؤلف آخر:"... وعلى ذلك يصح لنا أن نقول في حق: إّن ذلك التنظيم قانون  

 .242ص  -محمد أبو زهرة -ينظر: أحكام التركات واملواريث -وضعي."

 ..295ص -محمد محدة -التركات واملواريث 55

لسوري في عهد الوحدة مشروع قانون األحوال الشخصية املوحد لإلقليمين املصري وا 66

 .422ص  -لجنة خاصة برئاسة: مصطفى أحمد الزرقا -بينهما

 .296، 295ص  -محمد محدة -التركات واملواريث 77

 .182سورة البقرة: اآلية  88

جامعة األمير  -مجلة املعيار -دراسة تأصيلية -الوصية الواجبة )التنزيل( -املصري مبروك 99

 .425ص  -2224جويلية  -29لعدد  -قسنطينة -عبد القادر

 .337ص  -الرازي  -مختار الصحاح 1100

 .2/592 -أبو الحسن عبد السالم التسولي املالكي 1111

ُل األوالد متى   ّزِّ
َ
ن
ُ
ّزِّل فيها امل

َ
أشير هنا إلى أّن هذا التعريف يراد به الوصية االختيارية، التي ُين

املشرع املغربي بموجب نص كانوا مختلطين) ذكورا وإناثا( منزلة أبيهم، وهذا ما أخذ به 

 .2224( من مدونة األسرة املغربية لسنة 319املادة )

 .119ص  -محمد الصادق الشطي -لباب الفرائض 1122

 .231/ 2 -محمود الكشبور  -انحالل ميثاق الزوجية -شرح مدونة األسرة 1133
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-يةدراسة مقارنة ببعض التشريعات العرب-الوصية وامليراث في قانون األسرة الجزائري  1144

 .51ص -الرشيد بن شويخ

 42قانون رقم: ( من ال315فقد عرف املشرع السوداني التنزيل بموجب نص املادة ) 1155

، التنزيل هو وصية:" األحوال الشخصية للمسلمين بقوله املتضمن قانون  1991لسنة

 ."بإلحاق شخص غير وارث بميراث املوص ي، بنصيب معين في امليراث

لسنة  مدونة األسرة املغربية ( من315بي بموجب نص املادة )بينما عرفه املشرع املغر  -

 ."التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته(:" 315املادة ) بقوله 2224

ع  1166 ينظر مداخلة بعنوان:" املستحقون للتنزيل في قانون األسرة الجزائري بين ُمَوّسِّ

ق"، مسعود هاللي، ندوة علمية حول:" التن زيل وإشكاالته القانونية والقضائية"، وُمَضّيِّ

قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، 

 ) بحث غير منشور(.2218أفريل  24الجزائر، يوم: 

وفقا للقواعد واإلجراءات القانونية الخاصة بأحكام املفقود والغائب، التي بّينتها  1177

 ون األسرة الجزائري. من قان 115-129نصوص املواد: 

 .286، 285ص  -العربي بلحاج -أحكام املواريث 1188

( بأن العربي بلحاج ذهب إلى أّن تفسير املادة 143ذكر دغيش أحمد في مؤلفه املتقدم) ص 

 ( هو قصرها على أوالد االبن دون أوالد البنت. 169) 

 أّن هذا ال يعني أّن العربي بلحاج يرى صواب هذا التفسير ويتبناه أو يدعو  
ّ
قلت: نعم، إال

إليه، بل يرى ويدعو إلى خالف ما جاء في هذا املذهب) القائل بتنزيل فروع االبن دون 

 فروع البنت(، وذلك من خالل: 

اختالف الدين مثال(،  اقتراحه أن يشمل التنزيل الوالدين واألقربين غير الوارثين) بسبب -أ

 وكذا أوالد البنات بدال من قصره على أوالد الذكور. 

جملة األمثلة التطبيقية املبّينة لطريقة استخراج مقدار التنزيل) الوصية الواجبة(،  -ب

ّزٌل فيها فروع البنات) أوالد البطون(، ومنها قوله:
َ
 والتي ٌين
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 192وابن بنت توفيت في حياة أبيها، والتركة املثال األول: توفي عن زوجة، وابن، وبنت، 

 هكتارا.

 72املثال الثاني: توفي عن زوجة، وبنت بنت توفيت في حياة أبيها، وأخوين ألم، والتركة 

 هكتارا.

 .289-288ينظر: أحكام املواريث، العربي بلحاج، ص 

 .96ص  -امليراث في القانون الجزائري  1199

 .97ص  -املرجع نفسه 2200

الغرفة الوطنية  -مجلة املوثق -املواريث -بعض جوانب قانون األسرةنظرة حول  2211

 . 42ص  -1999جويلية  -27العدد: -الجزائر -للتوثيق

دراسة نظرية وتطبيقية ومدعمة  -التصرفات امللحقة بالوصية في التشريع الجزائري  2222

 -الجزائرجامعة  -كلية الحقوق والعلوم اإلدارية -عالوة بوتغرار -باالجتهاد القضائي

 .15ص  -2222/2221السنة الجامعية: 

صادرة عن مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف،  2233

 .17/2222، تحت رقم: 2222أفريل  22بتاريخ: 

 .2222مارس  23بتاريخ:  2244

 حو املراد به قلت: الحقيقة أّن السادة الحنفية لم يقولوا بالوصية الواجبة على الن

التنزيل القانوني، بل هي استحداث قانوني جاء به املشرع املصري ابتداء من خالل ما 

املتضمن قانون  1946لسنة  71( من القانون رقم:78-76اشتملت عليه أحكام املواد )

 الوصية، على النحو السالف البيان آنفا. 

جامعة  -مجلة املعيار -يليةدراسة تأص -الوصية الواجبة) التنزيل( -املصري مبروك 2255

 .247ص  -2224جويلية  -9األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، العدد 

 .142ص  -التنزيل في قانون األسرة الجزائري  2266

 .143املرجع نفسه، ص  2277
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 . 148-147التنزيل في قانون األسرة الجزائري، ص  2288

مجلة امللتقى الخامس للتعرف  -حمودة بوعالم بن -املشروع الجزائري لقانون األسرة 2299

) نقال عن: التنزيل في قانون األسرة  226ص  -1981-27-22بتاريخ: -على الفكر اإلسالمي

 (. 148ص  -دغيش أحمد -الجزائري 

 .321ص  -محمد محدة -التركات واملواريث 3300

 .328ص  -املرجع نفسه 3311

-192ص  -مسعود هاللي -لجزائري ينظر: أحكام التركات واملواريث في قانون األسرة ا 3322 

193. 

) نقال عن: التنزيل في  226ص -بوعالم بن حمودة -املشروع الجزائري لقانون األسرة 3333

 (.148ص  -دغيش أحمد -قانون األسرة الجزائري 

-avocats، موقع نقابة املحامين بلعباس: 14/12/2225، بتاريخ: 335523ملف رقم:  3344

sbs.dz 

(، مجلة األحوال الشخصية 76/1،77) املواد 1946لسنة  71القانون املصري رقم: 3355

(، 371-372) املواد: 2224لسنة  مدونة األسرة املغربية(، 191التونسية) الفصل 

إضافة إلى ما ورد في مشروع قانون األحوال الشخصية املوحد لإلقليمين املصري 

 ب(.  -352ملادة ) ا والسوري في عهد الوحدة بينهما ألحكام

محمد  -، التركات واملواريث221ص -محمد أبو زهرة -ينظر: شرح قانون الوصية 3366

، الوصية الواجبة في القانون 287ص -العربي بلحاج -، أحكام املواريث296ص  -محدة

 .213،214ص  -حمزة أمين أحمد جعفر -املقارن 

، ص 2211، سنة 21دد ، مجلة قضائية: ع14/11/2227، بتاريخ: 423828ملف رقم:  3377

241. 

قصد القضاء على مظاهر التبعية القانونية، وظاهرة  -فقد أقدم املشرع الجزائري  3388

على إلغاء القوانين الفرنسية  -االقتباس واالسترسال في اعتماد التشريعات الفرنسية
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م، ابتداء من تاريخ: 1973-27-25املؤرخ في:  73-29الداخلية بموجب إصدار األمر رقم: 

م، لتبرز تبعا لهذا االختيار وضعية قانونية جديدة في الجزائر تتمثل في: 21-27-1975

إخضاع كل ما يتعلق بمسائل شؤون األسرة )األحوال الشخصية( ألحكام الشريعة 

تي جاء 21اإلسالمية، وهذا إعماال ملا تضمنه نص املادة األولى )
ّ
( من القانون املدني، وال

" وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاض ي بمقتض ى مبادئ (:22في فقرتها الثانية)

 الشريعة اإلسالمية، فإذا لم يجد فبمقتض ى العرف".

 .19/ 1 -العربي بلحاج -ينظر: الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري 

 .25هامش ص  -محمد ملين لوعيل -املركز القانوني للمرأة في قانون األسرة الجزائري  3399

 .1/21 -العربي بلحاج -قانون األسرة الجزائري الوجيز في شرح  4400

ص  -عبد الحليم باسين) مذكرة ماستر( -مشكل التطبيق القضائي ألحكام التنزيل 4411

18،22. 

 .79ص -دغيش أحمد -التنزيل في قانون األسرة الجزائري  4422

، مجلة قضائية: 29/12/1991، بتاريخ: 82388 ملف رقم: -غرفة األحوال الشخصية 4433

  .1993سنة  -21عدد 

مجلة قضائية:عدد  -28/29/1993بتاريخ: -94719ملف: -غرفة األحوال الشخصية 4444

 .319ص -2221سنة -خاص

 .19ص  -عبد الحليم باسين) مذكرة ماستر( -مشكل التطبيق القضائي ألحكام التنزيل 4455

مجلة قضائية: عدد  -22/25/1995، بتاريخ:99186ملف: -غرفة األحوال الشخصية

 .321ص -2221سنة  -خاص

مجلة قضائية:عدد  -22/25/1995، بتاريخ: 99186ملف: -غرفة األحوال الشخصية 4466

 .321، ص 2221خاص سنة

مجلة قضائية:  -12/12/2229بتاريخ:  -526179ملف:  -غرفة األحوال الشخصية 4477

 .231ص  -2212 -21عدد
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ائية: عدد مجلة قض -17/23/1998بتاريخ: -186769ملف:  -غرفة األحوال الشخصية  4488

 .328ص -2221-خاص

متن الرحبية في علم املواريث والفرائض على املذاهب األربعة، موفق الدين بن الحسن  4499

 .46الرحبي، ص 

العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري وفق آخر التعديالت ومدعم بأحدث 

طبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان امل1أحكام الزواج، الجزء -اجتهادات املحكمة العليا

 .342، ص2212

لبنان، دون -الفيومي، املصباح املنير في غريب الشرح الكبير، املكتبة العلمية، بيروت - 4499

 .618سنة، ص

بوزيان بوشنتوف، صندوق النفقة كوسيلة لتفعيل تنفيذ أحكام النفقة الصادرة في  - 4499

جانفي  24الصادر بتاريخ  21-15مسائل شؤون األسرة قراءة في نصوص القانون رقم 

، 1قسنطينة، الجزائر، العدد رقم  -، مجلة جامعة األمير عبد القادر اإلسالمية2215

  .322، ص2219، جوان 33املجلد رقم 

، واملتضمن 2215جانفي 4املؤرخ في  21-15من القانون رقم  3و 2، 1راجع املواد  - 4499

، 2215، 1إنشاء صندوق النفقة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم 

 .8-7ص

، على ما يلي:" النفقة: 21-15من القانون رقم  2( من املادة 2تنص الفقرة الثانية ) - 4499

م بها وفقا ألحكام قانون األسرة لصالح الطفل أو األطفال املحضونين بعد النفقة املحكو 

طالق الوالدين، وكذلك النفقة املحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل أو األطفال في حالة رفع 

 دعوى الطالق والنفقة املحكوم بها للمرأة املطلقة".

لق بحماية الطفل، ، واملتع2215جويلية  14الصادر بتاريخ  12-15القانون رقم  - 4499

 .5، ص2215 ،39الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم 
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من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، على ما يلي:" تكون املحكمة  426تنص املادة  - 4499

 في موضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن بها،...". -5املختصة إقليميا:.. 

، الذي يحدد الوثائق 2215جوان 18الوزاري املشترك، املؤرخ في من القرار  2املادة  - 4499

التي يتشكل منها ملف طلب االستفادة من املستحقات املالية لصندوق النفقة، الجريدة 

 .22، ص2215، 35الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم 

 من نفس القرار الوزاري املشترك. 4ارجع للمادة  - 4499

 .8، املرجع السابق، ص 21-15من القانون رقم  5راجع املادة  - 4499

 ، نفس املرجع.21-15من القانون رقم  8و 7راجع نص املادة  - 4499

 .341بوزيان بوشنتوف، املرجع السابق، ص  - 4499

 من قانون اإلجراءات الجزائية. 337راجع املادة  - 4499

 قائمة املراجع:

 أوال: املصادر:

 القواميس: -1

لبنان، دون -نير في غريب الشرح الكبير، املكتبة العلمية، بيروتالفيومي، املصباح امل -

 سنة.

 القوانين واملراسيم: -1

  www.joradp.dzقانون األسرة، املوقع الرسمي للجريدة الرسمية:  -

  www.joradp.dzقانون العقوبات، املوقع الرسمي للجريدة الرسمية:  -

 www.joradp.dzقانون اإلجراءات الجزائية، املوقع الرسمي للجريدة الرسمية:  -

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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 www.joradp.dz قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، املوقع الرسمي للجريدة الرسمية: -

، واملتضمن إنشاء صندوق النفقة، 2215جانفي 4املؤرخ في  21-15القانون رقم  -

 .2215، 1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم 

، الذي يحدد الوثائق التي يتشكل منها 2215جوان 18القرار الوزاري املشترك، املؤرخ في  -

املالية لصندوق النفقة، الجريدة الرسمية ملف طلب االستفادة من املستحقات 

 .2215، 35للجمهورية الجزائرية، العدد رقم 

 ثانيا: املؤلفات: 

بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري وفق آخر التعديالت ومدعم  -

، ديوان املطبوعات الجامعية، 1أحكام الزواج، الجزء -بأحدث اجتهادات املحكمة العليا

 .2212زائر، الج

صندوق النفقة كوسيلة لتفعيل تنفيذ أحكام النفقة الصادرة في ، بوشنتوف بوزيان -

جانفي  24الصادر بتاريخ  21-15مسائل شؤون األسرة قراءة في نصوص القانون رقم 

، 1قسنطينة، الجزائر، العدد رقم  -، مجلة جامعة األمير عبد القادر اإلسالمية2215

 .2219 ، جوان33املجلد رقم 

 

http://www.joradp.dz/
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صندوق النفقة كأداة ضمان لتحصيل املستحقات املالية املقررة لألطفال 

 للمحضونين

 رشا مقدم

 خميس مليانة. -السنة الثالثة، جامعة الجياللي بونعامة -طالبة دكتوراه

 مقدمة:  

إن فكـــرة إنشـــاء صـــندوق النفقـــة أملتهـــا الظـــروف االجتماعيـــة القاســـية التـــي أصـــبحت  

تعيشها املـرأة املطلقـة رفقـة أوالدهـا املحضـونين، بسـبب عجـز األب املطلـق عـن دفـع النفقـة 

املحكـــــــوم بهـــــــا قضـــــــاء، ممـــــــا جعـــــــل الدولـــــــة الجزائريـــــــة تقـــــــر إنشـــــــاء صـــــــندوق خـــــــاص بالنســـــــاء 

ـــن  يــــواجهن مشـــــاكل تحـــــول دون تحصـــــيل النفقـــــة، املطلقــــات الحاضـــــنات ألطفـــــال قصـــــر ممــ

املتضـــمن إنشـــاء صـــندوق  2215جـــانفي  24املـــؤرخ فـــي  21-15وذلـــك بموجـــب القـــانون رقـــم 

ـــل  21املـــــــــؤرخ فــــــــي  127-15النفقــــــــة، وكـــــــــذا املرســـــــــوم التنفيــــــــذي رقـــــــــم  ــ ــ ــــدد 2215أفريــ ــ ، املحـــ

الذي عنوانه "صندوق النفقة"  322-142لكيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 

 هدف هذا الصندوق إلى: وي

التكفــل بالصــعوبات التــي تواجــه املــرأة الحاضــنة فــي تحصــيل النفقــة إلعالــة األطفــال  - 

 املحضونين.

تمكين املرأة املطلقـة واملـرأة الحاضـنة واألطفـال املحضـونين مـن االسـتفادة مـن مبلـغ  - 

 النفقة الذي يدفعه الصندوق. 

طــالق والديــه وضــمان العــيش الكــريم لــه  حمايــة الحقــوق األساســية للطفــل فــي حالــة - 

 ولحاضنته.

إلــى أي مــدى ننــق صــندوق النفقــة فــي ممـا تقــدم ذكــره، يمكننــا طـرح التســاؤل التــالي:  

 ضمان تحصيل املستحقات املالية املقررة لألطفال للمحضونين؟

 وسنعالج ذلك وفقا للخطة التالية:  
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 املحور األول: ماهية صندوق النفقة.

 : كيفية االستفادة من صندوق النفقة.املحور الثاني

 املحور الثالث: املتابعة الجزائية للمدين بالنفقة، عن جنحة االمتناع عن دفع النفقة.

 خاتمة.

 املحور األول: ماهية صندوق النفقة

لتبيــان مفهــوم صــندوق النفقــة البــد لنــا مــن التعــرض للنفقــة بــالتعريف أوال، ومــن ثــم  

 لتي يتكفل الصندوق بدفعها)ثانيا(.التطرق إلى أنواع النفقة ا

 أوال: مفهوم النفقة  

ـــانفي  4الصــــادر بتــــاريخ  21-15بــــالرجوع إلــــى القــــانون رقــــم   ، واملتضــــمن إنشــــاء 2215جـ

صـــــندوق النفقـــــة، نجـــــده لـــــم يتطـــــرق إلـــــى تعريـــــف صـــــندوق النفقـــــة، كمـــــا لـــــم يقـــــدم تعريفـــــا 

 للنفقة. لذا سنستعرض فيما يلي تعريفات للنفقة، وفقا لآلتي:

النفقــــة مـــن اإلنفــــاق، وهـــو اإلخــــراج وال يســـتعمل إال فــــي التعريـــف اللغــــوي للنفقـــة:  -أ 

، وهو 11الخير، والنفقة اسم مصدر وجمعها نفقات . وقد تأتي من اشتقاقات أخرى كالَنَفاقِّ

، كمـــا تـــأتي مشـــتقة مـــن 22بمعنـــى الـــزواج ومنـــه نفقـــة الـــدراهم إذا راجـــت وتعامـــل النـــاس بهـــا

فاق فيقال نافق الر   جل إذا أظهر اإلسالم وأخفى الكفر.النِّ

يختلـف مفهـوم النفقـة فـي الشـريعة اإلسـالمية، مـا التعريف االصـطاليي للنفقـة:  -ب 

بين مذهب ومذهب آخـر، حيـث عرفهـا الحنفيـة علـى أنهـا: اإلدرار علـى الشـ يء بمـا بـه بقـاؤه، 

غيرهمــا مــن فــي حــين عرفهــا الشــافعية علــى أنهــا: )طعــام مقــدر لزوجــة وخادمهــا علــى الــزوج ول

أصـل وفـروع ورقيـق وحيـوان ومـا يكفيـه(، كمـا عرفهــا املالكيـة علـى أنهـا: )مـا بـه قـوام معتــاد 

حــال اآلدمــي دون ســرف(، وعرفهــا الحنابلــة علــى أنهــا: )كفايــة مــن يمونــه خبــزا وأدمــا وكســوة 

 .33ومسكنا وتوابعها(
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لنفقــة، بــل لــم يتعــرض املشــرع الجزائــري إلــى تعريــف االتعريــف القــانوني للنفقــة:  -ج 

مــن قــانون األســرة، حيــث  78اكتفــى فقــط لإلشــارة إلــى مشــتمالتها، وذلــك وفقــا لــنص املــادة 

نصـــت علـــى:" تشـــمل النفقــــة: الغـــذاء والكســـوة والعـــالج، والســــكن أو أجرتـــه، ومـــا يعتبـــر مــــن 

 الضروريات في العرف والعادة".

-15القـــانون رقـــم مـــن  3و 2، 1فإنطالقـــا ممـــا تقـــدم ذكـــره وباســـتقراء نصـــوص املـــواد  

، يمكننــا تعريــف صــندوق النفقــة علــى أنــه:" صــندوق احتيــاطي يكفــل دفــع مســتحقات 2144

نفقة الطفل املحضون واملرأة املطلقة املتحصلة على حكم قضائي يقض ي بذلك، وذلـك فـي 

حالة امتناع املدين األصلي بها عن الدفع، أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته، 

زِّمِّ بدفع النفقة.مما يرتب عد
ْ
ل
ُ
 م التنفيذ الكلي أو الجزئي للحكم القضائي امل

 ثانيا: أنواع النفقة التي يكفلها صندوق النفقة 

باســتقراءنا لنصــوص مــواد القــانون املتعلــق بالنفقــة نجــدها قــد شــرعت أساســا لخلــق  

أنـواع نوع من االستقرار املادي لحياة الطفل ضحية الطالق، إال أن الصندوق يكفـل أيضـا 

 كاآلتي: 55أخرى من النفقات

النفقــة املحكــوم بهــا مؤقتــا لصــالق الطفــل أو األطفــال عنــد ســير دعــوى الطــالق:  -أ 

أي تلـــك املبـــالغ املاليـــة املســـتحقة الـــدفع، لصـــالح الطفـــل أو األطفـــال مـــن تـــاريخ رفـــع دعـــوى 

ع الطــــــالق، مــــــرورا بجلســـــــات الصــــــلح، إلــــــى غايـــــــة الفصــــــل فــــــي الـــــــدعوى. وفــــــي رأينــــــا أن املشـــــــر 

بخصـــوص لفـــظ "دعـــوى الطـــالق" يكـــون قـــد أخـــذ بـــاملفهوم الواســـع للفـــظ "الطـــالق"، آخـــذا 

بعين االعتبار في ذلك دعاوى "الخلع" و"التطليق"، نظرا ملا شرع قانون النفقة من أجله أال 

 هو مصلحة املحضون.

 النفقة املحكوم بها لصالق األطفال املحضونين بعد انفصال الوالدين. -ب 

واملقصـــودة بهـــا هنــا هـــي نفقـــة العـــدة النفقــة املحكـــوم بهـــا لصـــالق املـــرأة املطلقـــة:  -ج 

التـي تمـنح للطليقـة مـن قبـل طليقهـا، غيـر أن التسـاؤل املطـروح: هـل يكفـل صـندوق النفقــة 

 مبلغ التعويض الذي قض ى به الحكم القضائي املتضمن الحكم بالطالق؟



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

311 

ندوق النفقة، جاء منظما ألحكام تسـديد املتضمن ص 21-15في رأينا أن القانون رقم  

ـــــا، ـــــتالف أنواعهـ ــــى اخـ ـــــة علــ وبالتــــــالي فــــــإن الصــــــندوق يضــــــمن تســــــديد النفقــــــة املؤقتــــــة  النفقـ

للطليقــــة )نفقــــة العــــدة(، فــــي حالــــة امتنــــاع الطليــــق، أو عجــــزه عــــن الــــدفع دون ضــــمان مبلــــغ 

  التعويض املقرر لها بموجب الحكم القضائي.

 ة من صندوق النفقةاملحور الثاني: كيفية االستفاد

ليستفيد الطفل أو األطفال املحضونون، واملرأة املطلقة من صندوق النفقة، البد  

من توافر مجموعة من الشروط أوال، ثم إتباع جملة من اإلجراءات التي تخول لهم 

 االستفادة من حقوقهم، وذلك وفقا ملا يلي:

  النفقةأوال: شروط االستفادة من املستحقات املالية لصندوق  

ـــم صــــدور حكــــم بــــالطالق أو رفـــــع دعــــوى طــــالق -أ  ـــدر أمــــر قضــــائي أو حكــ : أي أن يصــ

 قضائي يلزم األب أو الزوج السابق بالنفقة. 

أي أن يتضمن الحكـم الحكم بالنفقة لألطفال املحضونين و/أو املرأة املطلقة:  -ب 

لذين هـم فـي حضـانة القضائي الصادر بالطالق، إلزام الزوج السابق بمنح النفقة ألطفاله ا

طليقتــه، كمــا يتضــمن النفقــة التــي أمــر بهــا القاضــ ي لصــالح طليقتــه. غيــر أنــه مــا يجــدر ذكــره 

ـــال" بـــــدل "األبنـــــاء"، إذ نجــــد املشـــــرع قــــد عـــــرف لفـــــظ  ـــظ "األطفـ أن املشــــرع قـــــد اســــتعمل لفــ

منــه علــى  2، واملتعلــق بحمايــة الطفــل، حيــث نصــت املــادة 12-15"الطفــل" فــي القــانون رقــم 

ـــي: ـــا يلــ ــــة عشـــــرة )مــ ـــم يبلـــــغ الثامنـ ـــخص لــ ـــل شــ ــــطلح 18" الطفـــــل: كــ ــــة، يفيـــــد مصـ ( ســـــنة كاملـ

. وبالتالي فإن الصندوق ال يستفيد منه كـل األبنـاء، بـل يسـتفيد منـه 66"حدث" نفس املعنى"

( سـنة، وفــي نظرنــا ذلــك إجحــاف 18فقـط مــن األبنــاء املحضــونون األقـل مــن ثمانيــة عشــرة )

اإلسـالمية تكفـل النفقـة للبنـت حتـى سـن الـزواج، لحق منهم أكبر سنا خاصة وأن الشريعة 

أمـــا بالنســـبة لإلبـــن فقـــد أخـــذ الفقهـــاء بأحقيـــة النفقـــة عليـــه إذا مـــا زال يـــزاول دراســـته ممـــا 

يحــــول دون إمكانيــــة الســــعي بنفســــه لتحقيــــق احتياجاتــــه اليوميــــة مــــن أكــــل وشــــرب ولــــبس، 

 والتي تضمنها له النفقة.
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م القضــــائي الــــذي حكــــم بالنفقــــة، بســـــبب تعــــذر التنفيــــذ الكلــــي لألمــــر أو الحكـــــ -ج 

إذ يتوجــب امتنــاع املــدين عــن الــدفع أو اجــزه عــن الــدفع أو عــدم معرفــة محــل إقامتــه: 

على طالب االستفادة من الصندوق أن يثبت أوال تعذر املدين عن الـدفع سـواء لعجـزه عـن 

األخيــرة ذلــك، أو عــدم معرفــة محــل إقامتــه أو أن املــدين قــد امتنــع عــن الــدفع ففــي الحالــة 

يمكن متابعة هذا األخير جزائيا، إال أن املشرع حسنا فعال عنـدما جعـل مثـل هاتـه الحـاالت 

مـــن بـــين األشـــخاص املخـــول لهـــم االســـتفادة مـــن صـــندوق النفقـــة نظـــرا لطـــول مـــدة املتابعـــة 

الجزائيــــة للمــــدين، التــــي تحـــــول حتمــــا دون تلبيــــة احتياجــــات الـــــدائنين بالنفقــــة خــــالل تلـــــك 

 الفترة.

تعـذر التنفيـذ بمحضـر يحـرره محضـر قضـائي، حتـى يتسـنى للقاضـ ي التأكـد مــن  ويثبـت 

  أن املدعي لم يستفد من النفقة املحكوم بها من أي جهة أخرى.

 ثانيا: إجراءات االستفادة من املستحقات املالية للصندوق  

حتــى يســتفيد طالــب النفقــة منهــا، البــد لــه مــن إتبــاع جملــة مــن اإلجــراءات القانونيــة،  

 التي يتم الفصل فيها على سبيل االستعجال، ونلخصها فيما يلي:

يتوجــب علــى املســتفيد مــن الصــندوق، تقــديم ملــف طلــب النفقــة أمــام القاضــ ي:  -أ 

 وفي حالة تعذر تنفيذ الحكم القضائي أو األمر القضائي القاض ي بتسديد املستحقات، أن:

ــــائي الحصـــــول علـــــى محضـــــر تعـــــذر التنفيـــــذ الكلـــــي أو الجزئـــــي  -1  ـــم القضـ لألمـــــر أو الحكــ

 املحدد ملبلغ النفقة.

، مرفقـــا 77تقـــديم طلـــب إلـــى القاضـــ ي رئـــيس قســـم شـــؤون األســـرة، املخـــتص إقليميـــا -1 

 بالوثائق اآلتية:

 طلب االستفادة وفقا للنموذج املوضوع تحت تصرف املستفيدين إلكترونيا، -

 نسخة من الحكم القضائي القاض ي بالطالق، -
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لذي أسند الحضانة ومـنح النفقـة إذا لـم يتضـمن حكـم الطـالق نسخة من األمر ا -

 ذلك،

محضر يثبت تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي لألمر أو الحكـم القضـائي املحـدد ملبلـغ  -

النفقــة، بســبب امتنــاع املـــدين بهــا عــن الـــدفع أو عجــزه عــن ذلـــك أو لعــدم معرفــة محـــل 

 إقامته،

ا اختــار املســتفيد هــذه الطريقــة صــك بريــدي أو بنكــي للمســتفيد مشــطب عليــه إذ -

 .88للدفع

أما إذا كان موضوع الطلب املوجه لصندوق النفقة يشمل نفقة املرأة املطلقة ونفقة  

 .99الطفل أو األطفال املحضونين من طرفها، يقدم ملف واحد

إذا آجال الفصل في طلب االستفادة من املستحقات املالية لصـندوق النفقـة:  -ب 

كامال أمام القاض ي املختص، فإنه يقوم بالفصل فيه بموجب أمر والئي  ما تم إيداع امللف

املــؤرخ  21-15غيــر قابــل ألي طعــن، حيــث راعــى املشــرع الجزائــري، ومــن خــالل القــانون رقــم 

املتضـمن إنشـاء صـندوق النفقـة، الطـابع االسـتعجالي للنفقـة، لـذلك  2215يناير سـنة  4في 

( 5لطلــب املقــدم لــه، فــي أجــل أقصــاه خمســة )نــص علــى أن يبــث قاضــ ي شــؤون األســرة فــي ا

، ويحدد هذا األمر بوضوح هوية املستفيد مـن املسـتحقات املاليـة 1100أيام من تاريخ إخطاره

للصـــــندوق واملـــــدين بالنفقـــــة واملصـــــلحة الوالئيـــــة للنشـــــاط االجتمـــــاعي املختصـــــة بـــــدفع مبلـــــغ 

ال يتحمــل أي مصــاريف النفقــة، ومــن بــين املحاســن التــي أتــى بهــا هــذا القــانون أن املســتفيد 

لالستفادة من املستحقات املالية لصندوق النفقة، ألن تبليغ األوامـر الصـادرة عـن القضـاء 

( سـاعة مـن تـاريخ 48تتم مـن قبـل أمانـة الضـبط وفـي آجـال قصـيرة، تقـدر بثمانيـة وأربعـين )

 صدورها.

ي تقـــدير مـــن قــانون األســـرة علــى:" يراعـــي القاضــ ي فـــ 79تــنص املـــادة تقــدير النفقـــة:  -ج 

 النفقة حال الطرفين وظروف املعاش وال يراجع تقديره قبل مض ي سنة من الحكم". 
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وعليـــه فمـــن نـــص املـــادة املـــذكورة أعـــاله، ترجـــع للقاضـــ ي كامـــل الســـلطة التقديريـــة فــــي  

تقــــدير مبلــــغ النفقــــة الواجــــب الــــدفع، إال أنــــه يلتــــزم كــــل مــــن املســــتفيد و/أو الــــدائن بالنفقــــة 

بأي تغيير يطرأ في حالتهما االجتماعية أو القانونية من شـأنه التـأثير إعالم القاض ي املختص 

أيــام مـن تـاريخ حدوثــه، ليفصـل القاضــ ي فيهـا بــأمر  12فـي اسـتحقاق النفقــة، وذلـك فــي أجـل 

 .1111ساعة 48والئي يبلغ للمدين في ظرف 

يعتبـــر وزيـــر التضـــامن الـــوطني اآلمـــر بالصـــرف دفـــع املســـتحقات املاليـــة للمســـتفيد:  -د 

رئيســـــ ي للمســـــتحقات املاليـــــة لصـــــندوق النفقـــــة ومـــــدير النشـــــاط االجتمـــــاعي علـــــى مســـــتوى ال

الواليــة اآلمــر بالصــرف الثــانوي، حيــث تتــولى مديريــة النشــاط االجتمــاعي والتضــامن للواليــة 

التابعـــة لـــوزارة التضـــامن الـــوطني األســـرة وقضـــايا املـــرأة، دفـــع مبلـــغ النفقـــة املحـــدد فـــي األمـــر 

( يومـا، مـن تـاريخ تبليغهـا 25قاض ي في أجل أقصاه خمسة وعشـرون )الوالئي الصادر عن ال

 بهذا األمر.

ويــــتم دفــــع النفقــــة للمســـــتفيد شــــهريا بصــــفة منتظمــــة حســـــب الطريقــــة التــــي يختارهـــــا  

 )تحويل بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية( واملبينة في الطلب املقدم إلى القاض ي.

ضــامن للواليــة، عــن دفــع املســتحقات فــي حــين تتوقــف مديريــة النشــاط االجتمــاعي والت 

املاليــة عنــد ســقوط الحــق فــي االســتفادة منهــا، وذلــك فــي حالــة ثبــوت ثبــوت دفــع النفقــة مــن 

قبــل املــدين بهــا، أو انقضــاء مــدة الحضــانة أو ســقوطها طبقــا ألحكــام قــانون األســرة. ويكــون 

 ذلك بناءا على أمر والئي صادر عن قاض ي رئيس قسم شؤون األسرة.

للمستفيد االتصال بمديرية النشاط االجتماعي والتضـامن للواليـة التابعـة لهـا ويمكن  

املحكمة التي أودع فيها طلب االستفادة من صندوق النفقة، لالستعالم عن التحويل املـالي 

للنفقــة، عبــر الهواتــف املوضــوعة تحــت تصــرفه فــي املوقــع االلكترونــي لكــل مــن وزارة العــدل 

 ووزارة التضامن الوطني.
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 تحصيل املبالغ املدفوعة من قبل صندوق النفقة: -ه

إن قيـــام الصـــندوق بـــدفع مبلـــغ النفقـــة املحكـــوم بـــه لألطفـــال املحضـــونين و/أو املـــرأة  - 

املطلقة، ال يبرأ ذمة املدين بالنفقة )األب و/أو الزوج السـابق( الـذي يبقـى ملزمـا بـدفع هـذا 

 املبلغ لصندوق النفقة.

تــــي دفعهــــا صــــندوق النفقــــة مــــن املــــدين بهــــا )األب و/أو الــــزوج يــــتم تحصــــيل املبــــالغ ال - 

السابق(، بالتحصيل الودي أو التحصيل الجبري، مت قبل املصالح املؤهلـة لـوزارة املاليـة، 

وفقـــــا لإلجـــــراءات واآلجـــــال املنصـــــوص عليهـــــا فـــــي التشـــــريع الســـــاري املفعـــــول والســـــيما قــــــانون 

 .1122املحاسبة العمومية

 ادة من املستحقات املالية للصندوق:التصريح الكاذب لالستف -ي

ــــة  -  ـــتحقات املاليــ ــ ـــن املسـ ــ ـــتفادة مـ ــ ــــحيحة لالسـ ـــر صــ ــ ـــــريحات غيـ ــــى اإلدالء بتصـ ـــــق علــ تطبـ

 للصندوق، عقوبات التصريح الكاذب املنصوص عليها في قانون العقوبات.

 يلزم كل من تسلم مستحقات مالية بدون وجه حق، بردها. -

دين بالنفقة، عن جنحة االمتناع عن دفع املحور الثالث: املتابعة الجزائية للم

 النفقة:

إن تكفــل الصــندوق بــدفع مبلــغ النفقــة ال يحــول دون املتابعــة القضــائية للمــدين عــن  

ـــا  ـــع النفقــــة املنصــــوص واملعاقــــب عليهـ مــــن قــــانون العقوبــــات،  331جريمــــة االمتنــــاع عــــن دفـ

دج إلـى  52.222 سـنوات وبغرامـة مـن 3أشـهر إلـى  26والتي تنص على:" يعاقب بالحبس مـن 

( عـــن تقـــديم املبـــالغ املقـــررة 2دج كـــل مـــن امتنـــع عمـــدا، وملـــدة تتجـــاوز الشـــهرين ) 322.222

قضـــاء إلعالــــة أســــرته، وعــــن أداء كامـــل قيمــــة النفقــــة املقــــررة عليـــه إلــــى زوجــــه أو أصــــوله أو 

 فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم.
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لــــم يثبـــت العكـــس، وال يعتبــــر اإلعســـار النـــاتج عــــن ويفتـــرض أن عـــدم الــــدفع عمـــدي مـــا  

االعتيــاد علــى ســوء الســلوك أو الكســل أو الســكر عــذرا مقبــوال مــن املــدين فــي أيــة حالــة مــن 

 األحوال.

مــــن قــــانون اإلجــــراءات الجزائيــــة،  329و 42و 37دون اإلخــــالل بتطبيــــق أحكــــام املــــواد  

ـــل إلقامـــــة تخـــــتص أيضـــــا بـــــالحكم بـــــالجنح املـــــذكورة فـــــي هـــــذه املـــــادة، محك مـــــة مـــــوطن أو محــ

 الشخص املقرر له قبض النفقة أو املنتفع باملعونة.

 ويضع صفح الضحية بعد دفع املبالغ املستحقة حدا للمتابعة الجزائية". 

مــن نــص املــادة أعــاله يتضـــح لنــا، أن الــركن املــادي لجريمـــة االمتنــاع عــن دفــع النفقـــة  

ضــائي صــادر يقضــ ي بــدفع مســتحقات مــن قبــل املــدين بهــا، يقــوم أساســا علــى وجــود حكــم ق

ويكــون  النفقــة للمســتفيدين منهــا، زيــادة علــى ذلــك البــد مــن ثبــوت عــدم دفــع املــدين للمبلــغ

اإلثبــات بنــاءا علــى محضــر محــرر مــن طــرف املحضــر القضــائي يثبــت فيــه امتنــاع املــدين عــن 

نــذاره دفــع دينــه، ضــف إلــى ذلــك احتســاب مهلــة شــهرين يبــدأ ســريانها مــن تــاريخ انتهــاء مــدة إ

 يوما. 22بالدفع واملقدرة بـ: 

ويقــــوم الــــركن املعنــــوي لجريمــــة االمتنــــاع عــــن دفــــع مســــتحقات النفقــــة بمجــــرد، عــــدم  

دفعهــا مــن املــدين بهــا أو توقفــه عــن دفعهــا، أي أن ســوء النيــة مفتــرض إال أن هــذه القرينــة 

 بسيطة يمكن للمدين دحضها بمجرد إثبات عسره.

النفقــة بالفصــل فــي القضــايا املتعلقــة بهــا وذلــك  وتخــتص املحكمــة محــل إقامــة طالــب 

خالفـــا للقواعـــد العامـــة، والهـــدف مـــن ذلـــك تســـهيل إجـــراءات اســـتيفاء النفقـــة علـــى طالبهـــا. 

ــــة بمفهـــــوم نـــــص املـــــادة  ــــب النفقـ ـــن لطالـ مكـــــرر مـــــن قـــــانون اإلجـــــراءات الجزائيـــــة،  337ويمكــ

 رها:تقديم شكوى عن طريق االستدعاء املباشر، مرفقا بالوثائق اآلتي ذك

 الحكم القاض ي بالنفقة، -

 محضر إلزام بالدفع، -
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 .1133محضر يثبت االمتناع عن دفع النفقة -

والجــــدير بالــــذكر، أن التعــــديل الجديـــــد لقــــانون اإلجــــراءات الجزائيـــــة جــــاء يحمــــل بـــــين  

طياتـــه الـــنص علـــى "الصـــفح" كـــإجراء جديـــد مخـــول للضـــحية فـــي القضـــايا املتعلقـــة بتســـديد 

وغيرهــا مـــن القضــايا املتعلقــة بشــؤون األســـرة، نظــرا ملــا تحملــه هـــذه النفقــات وتــرك األســرة 

القضــايا مــن خصوصــيات، حيــث يمكــن ملقــدم الشــكوى أن يصــفح عــن املشــتكى منــه فــي أي 

مرحلــة مـــن مراحـــل املتابعـــة الجزائيـــة ليحـــول دون إصــدار الحكـــم الجزائـــي الـــذي يـــدين هـــذا 

 األخير، خصوصا إذا ما سارع املدين إلى تسديد دينه.

 خاتمة: 

، خطـوة حسـنة قـد قـدمها املشـرع الجزائـري فـي 21-15ممـا تقـدم ذكـره، يتعبـر القـانون  

مجال الكفالة االجتماعية وخاصة حماية الطفل وضمان العيش الكريم له وخلق نـوع مـن 

االســـتقرار املـــادي، غيـــر أنـــه تعتريـــه مجموعـــة مـــن النقـــائص نوضـــحها فـــي مجمـــوع التوصـــيات 

 اآلتية:

عنــدما مـــنح لألطفــال املحضــونين الحـــق فــي النفقــة املؤقتـــة قرنهــا بســبب رفـــع املشــرع  - 

أي يشـــمل  -دعــوى الطــالق، فحتــى لــو أخــذنا بــأن املشــرع قــد أخــذ بــاملفهوم الواســع للطــالق

، فإنه ال يتصور أنـه يشـمل كـذلك دعـوى الرجـوع، وبالتـالي البـد مـن إعـادة -الخلع والتطليق

 النظر في هذا الشرط.

ـــين أهدافــــه األساســــية حمايــــة الطفــــل وضــــمان 21-15قــــانون رقــــم رغــــم أن ال -  ، مــــن بـ

نفقته ) من غذاء وكسوة وعالج وسكن وكل ما هـو ضـروري لتلبيـة حاجياتـه(، إال أننـا نجـد 

ـــــال  ــ ــــي األطفـ ــ ـــل فــ ــ ـــــة تتمثـــ ـــــة معينـــ ــ ــــي فئـ ــ ـــــال فــ ــ ـــن األطفـ ــ ـــــه مـــ ــ ـــتفيدين منـ ــ ـــــر املســـ ــ ـــــد حصـ ـــــرع قـــ املشـــ

عديـــــد مـــــن الفئـــــات األخـــــرى فـــــي املحضـــــونين، أي ضـــــحايا فـــــك الرابطـــــة الزوجيـــــة، رغـــــم أن ال

حاجــــة إلـــــى دعـــــم مـــــادي مــــن صـــــندوق النفقـــــة خصوصـــــا وأنــــه هيئـــــة تابعـــــة لـــــوزارة الضـــــمان 

ـــلها مــــن الهبـــــات  ـــي جــــزء مــــن إيراداتــــه يحصـ ـــن ذلــــك أنـــــه فـ ـــر مـ الــــوطني وقضــــايا األســــرة واألكثـ

 والوصايا. وعليه ملا ال يستفيد منه كذلك األطفال اليتامى وكذا األطفال املجهولي النسب.
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كــذلك يجــب مراجعـــة لفــظ "األطفــال" ممـــا يحملــه مــن لـــبس كمــا ســبق وأن وضـــحنا  - 

 واألفضل استبداله بلفظ "األبناء"، حتى ال نخلط بين فكرة الحضانة وفكرة النفقة.
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 ي املشترك.من نفس القرار الوزار  4ارجع للمادة  - 99

 .8، املرجع السابق، ص 21-15من القانون رقم  5راجع املادة  - 1100

 ، نفس املرجع.21-15من القانون رقم  8و 7راجع نص املادة  - 1111

 .341بوزيان بوشنتوف، املرجع السابق، ص  - 1122

 من قانون اإلجراءات الجزائية. 337راجع املادة  - 1133

 قائمة املراجع:

 أوال: املصادر:

 القواميس: -1

لبنان، دون -الفيومي، املصباح املنير في غريب الشرح الكبير، املكتبة العلمية، بيروت -

 سنة.

 القوانين واملراسيم: -1

  www.joradp.dzقانون األسرة، املوقع الرسمي للجريدة الرسمية:  -

  www.joradp.dzدة الرسمية: قانون العقوبات، املوقع الرسمي للجري -

 www.joradp.dzقانون اإلجراءات الجزائية، املوقع الرسمي للجريدة الرسمية:  -

 www.joradp.dz قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، املوقع الرسمي للجريدة الرسمية: -

، واملتضمن إنشاء صندوق النفقة، 2215جانفي 4املؤرخ في  21-15القانون رقم  -

 .2215، 1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم 

، الذي يحدد الوثائق التي يتشكل منها 2215جوان 18القرار الوزاري املشترك، املؤرخ في  -

االستفادة من املستحقات املالية لصندوق النفقة، الجريدة الرسمية ملف طلب 

 .2215، 35للجمهورية الجزائرية، العدد رقم 

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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 ثانيا: املؤلفات: 

بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري وفق آخر التعديالت ومدعم  -

املطبوعات ، ديوان 1أحكام الزواج، الجزء -بأحدث اجتهادات املحكمة العليا

 .2212الجامعية، الجزائر، 

صندوق النفقة كوسيلة لتفعيل تنفيذ أحكام النفقة الصادرة في ، بوشنتوف بوزيان -

جانفي  24الصادر بتاريخ  21-15مسائل شؤون األسرة قراءة في نصوص القانون رقم 

، 1 قسنطينة، الجزائر، العدد رقم -، مجلة جامعة األمير عبد القادر اإلسالمية2215

 .2219، جوان 33املجلد رقم 
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 سب في القانون الجزائري البصمة الوراثية كآلية مستحدثة إلثبات الن

 بداوي  نسرين

 .01طالبة دكتوراه، كلية الحقوق _ جامعة الجزائر 

 مقــــــــــــــــــــدمة

إن رابطة الزواج من أنبل وأقدس الروابطاألسريةمجدتها الشريعة اإلسالمية 

والرحمة وأحاطتها بعناية بالغة،فهي السبيل الشرعي الوحيد لتكوين أسرة أساسها املودة 

 واملحافظة على األنساب.

جعل هللا البشر ، وألن النسب يعتبر من بين اآلثار املترتبة على هذه الرابطة املقدسة

، فذووا النسب هم اآلباء واألمهات واألبناء واألعمام واألخوال، ذوي نسب وذوي مصاهرة

بط وأحكام فجعلت له الشريعة السمحاء ضوا وذوا املصاهرة هم أقرباء ذوي األنساب،

 .ثابتة

باالشتراك في والدة  11والنسبفي االصطالح هو: القرابة وهي االتصال بين إنسانين

 .33، أو هو صلة الشخص بغيره على أساس القرابة القائمة على صلة الدم22قريبة أوبعيدة

وقد عّد علماء الشريعة حفظ النسب أحد املقاصد الكبرى والضروريات الخمس 

لحفاظ عليها وهي: حفظ الدين والنفس، والنسب)النسل(، والعقل التي جاءت الشريعة ل

، ونظرا ألن ثبوت النسب تترتب عليه أحكام شرعية كثيرة، مثل أحكام اإلرث، 44واملال

وثبوت الوالية على الصغير، ووالية النكاح ونحو ذلك، فإن ، وحرمة الزواج من األقارب

وكيفية انتفائه، وربطته بسياج منيع الشريعة قد اهتمت بأسباب النسب وأحكام ثبوته 

محكم في جملة األحكام التي تمنع الدخول فيه أو الخروج منه بغير سبب شرعي، ملا يترتب 

 .55على ذلك من اآلثار االجتماعية السيئة

حيث حرص على أن ينسب الولد ألبيه لقول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: 

، ولذلك يجعل النسب يتبلور في دائرة األسرة التي تقوم على النكاح 66"الولد للفراش"
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وبالتالي يكون الشارع قد شدد الخناق على ، فتحفظ األنساب وتقوم على العفة، املشروع

و كذا إبطال ، صفو النسب وتخليصه مما يلتصق به من لصائق ولواحق كل ما يعكر

لية من تبني وإلحاق األوالد عن طريق الطرق غير املشروعة التي كانت شائعة في الجاه

الفاحشة،ففي قوله تعالى فيما يخص التبني: "وما جعل ادعياكم أبناءكم ذلك قولكم 

بأفواهكم، و هللا يقول الحق و يهدي السبيل، ادعوهم آلبائهم هو اقسط عند هللا فان لم 

 .77تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين و مواليكم "

إثباته فإن كان امليالد واقعة فإن النسب إثبات، وإذا كان  واألساس في النسب هو 

 املولودوجودا فإن النسب انتماء.

وقد سارت على هذا الدرب جل التشريعات العربية عامة والتشريع الجزائري 

 42حيث نصت املادة ، من قانون األسرة 46إلى  42ونضمهاملشرع في املواد من  خاصة،

ى طرق إثبات النسب وحددتها بكل من الزواج الصحيح من قانون األسرة الجزائريعل

ومع اصطدام أحكام إثبات النسب التي ، والفاسد والدخول بالشبهة واإلقرار والبينة

نضمها املشرع ثم القانون تنظيما دقيقا ومحكما بالتطورات واالكتشافات العلمية خاصة 

ش ى وهذا التطور العلمي فكانت منها في املجال الطبي والبيولوجي كان على املشرع أن يتما

حيث تم استبدال  2225فبراير  27املؤرخ في  22-25هذه املادة محل تعديل بموجب األمر 

في الفقرة األولى حتى ال يفهم أن إثبات النسب يقتض ي  -أو-في نص املادة "حرف الواو " ب

يت و "أو" مجموع أدلة اإلثبات مجتمعة فكان حرف الواو حرف عطف يفيد الربط و التثب

كما هو مقتضاها اللغوي ثم جاءت الفقرة الثانية وهي الجانب الجديد في  تفيد التخيير،

أين تم إضافة الطرق العلمية الحديثة كوسيلة إلثبات النسب متى كانت ، 88التعديل

وهو ما اعتبره البعض قفزة نوعية تبناها املشروع الجزائري مواكبة ، العالقة شرعية

 .ه هذا املجالللتطور الذي شهد

حيث ساير املشرع الجزائري بموجب هذا التعديل التطور التكنولوجي الذي نتج 

عنه استحداث تقنيات في املعرفة العلمية في السنوات األخيرة،حيث فتح املجال واسعا 
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لقضايا لم تشهدها البشرية من قبل ذات صلة مباشرة بحياتنا اليومية 

علمية إلثبات النسب التي نصت عليها الفقرة الثانية والشخصية،ويتعلق األمر بالطرق ال

 "ويجوز للقاض ي اللجوء إلى الطرق العلمية إلثبات النسب". 42من املادة 

إال أن ذلك ال يفهم على إطالقه بأن النص ال يطرح أي إشكال يذكر،ألن إطالق 

قها العنان للقاض ي في إثبات النسب بهذه الطرق دون حصرها أو توضيح ملجال تطبي

وحجيتها،فتح الباب على مصراعيه الختالف فقهي حول هذه الطبيعة وتحديدا مسألة 

سلطة القاض ي في تقدير هذه الطرق العلمية،فعلى سبيل املثال استند الباحثون أنه ال 

 مانع شرعي في اعتماد البصمة الوراثية في إثبات النسب نظرا لقيمتها القانونية الحتمية.

حث سيرتكز على اعتماد البصمة الوراثية كآلية مستحدثة ومنه فإن موضوع الب

إلثبات النسب في قانون األسرة، وما يحتوي هذا املوضوع من أهمية بالغة عن طريق 

الستخدام هذه اآللية املستحدثة من أجل مما يسهل  تحديد مختلف القواعد القانونية

 على قاض ي شؤون األسرة اعتمادها.

: ما هي القواعد املحددة لثبوت النسب بالبصمة ووعليه فالسؤال املطروح ه

 الوراثية في القانون الجزائري ؟

 ولإلجابة على هذا السؤال عالجنا هذا املوضوع من خالل الخطة التالية:

 املبحث األول: تكريس البصمة الوراثية إلثبات النسب

 املبحث الثاني: القيمة القانونية للبصمة الوراثية في إثبات النسب

 املبحث األول: تكريس البصمة الوراثية إلثبات النسب

سنتطرق في هذا املبحث إلى تعريف البصمة الوراثية وكذا تحديد الضوابط 

الشرعية الضرورية للعمل بها، وما يعتري هذه اآللية املستحدثة من عوائق تحول دون 

 التمكن من استخدامها في مجال إثبات النسب، وذلك في مطلبين كالتالي:

 املطلب األول: تعريف البصمة الوراثية والضوابط الشرعية للعمل بها
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 املطلب الثاني:عوائق تطبيق البصمة الوراثية إلثبات النسب

 املطلب األول: تعريف البصمة الوراثية والضوابط الشرعية للعمل بها

سنتطرق من خالل هذا املطلب إلى تعريف البصمة الوراثية لغة واصطالحا ) 

 ألول(، وتحديد الضوابط الشرعية للعمل بها ) الفرع الثاني (.الفرع ا

 الفرع األول: تعريف البصمة الوراثية

البصمة من بصم، وبصم وبصما القماش رسم عليه،  :معنى البصمة لغةأوال_ 

والبصمة لغة: هي العالمة، وهو من كالم العامة، والبصم: هو ما بين طرف الخنصر إلى 

 .99ل ذو بصم أي غليظطرف البنصر، يقال رج

الوراثة من مصدر ورث أو أرث ويقال ورث فالن املال  :معنى الوراثة لغةثانيا_ 

ومنه وعنه ورثا وإرثا، أي صار إليه بعد موته، والروث والوراثة والتراث مصادر ما يخلفه 

 .1100امليت لورثته، وامليراث جمع مواريث وهو تركة امليت

ث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل إلى آخر وعلم الوراثة هو العلم الذي يبح

 1111وتفسير الظواهر املتعلقة بطريقة هذا االنتقال

املعنى االصطالحي للبصمة الوراثية: اجتهد العلماء املعاصرون في وضع ثالثا_ 

تعريف مناسب للبصمة الوراثية باعتبارها من املصطلحات العلمية الحديثة وقد اختلفوا 

 على النحو اآلتي: في هذه التعريفات

حيث جاء تعريفها في "ندوة الوراثة والهندسة الوراثية" برعاية املنظمة اإلسالمية 

للعلوم الطبية بأنها:"البنية الجينية التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينه، وهي من 

من الناحية العلمية وسيلة ال تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق 

الشخصية وال سيما في مجال الطب الشرعي". ولقد أقر املجمع الفقهي لرابطة العالم 

اإلسالمي في دورته السادسة عشر هذا التعريف، وأضاف:" بأن البحوث والدراسات تفيد 

أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي والتحقق من 
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كما تعرف البصمة الوراثية .1122الوراثية املمّيزة للشخص"الشخصية ومعرفة الصفات 

بأنها:" املادة الوراثية املوجودة في جميع خاليا الكائنات الحية تبين التشابه والتماثل بين 

شيئين، أو االختالف بينهما باالعتماد على الجينوم البشري التي تحدد صفات التشابه أو 

 1133نساناالختالف عن طريق التركيب الوراثي لإل

وجاء التعريف العلمي للبصمة الوراثية كما يلي:"البصمة الوراثية هي التركيب 

الوراثي الناتج عن فحص الحمض النووي لعدد واحد أو أكثر من أنظمة الدالالت 

 . 1144الوراثية"

 الفرع الثاني: الضوابط الشرعية للعمل بالبصمة الوراثية

الوراثية دليال من أدلة إثبات إن الفقهاء املعاصرون اعتمدوا على البصمة 

النسب، توسيعا لدائرة اإلثبات، حماية لألنساب، صونا لألعراض، حفاظا على استقرار 

 .1155األسر، وتماشيا مع التطور العلمي لوسائل اإلثبات

حيث أن االعتماد على البصمة الوراثية يكون في حاالت منها التنازع على مجهول 

ب انتفاء األدلة أم تساويها، أم كان بسبب االشتراك في النسب، سواء أكان التنازع بسب

وطء الشبهة ونحوه، وكذلك في حاالت االشتباه في املواليد في املستشفيات، ومراكز رعاية 

األطفال ونحوها، وكذا االشتباه في أطفال األنابيب، وفي حاالت ضياع األطفال واختالطهم 

معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن  بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر 

 التعرف عليها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب.

وقد حدد املجمع الفقهي اإلسالمي الضوابط التي يمكن من خاللها اللجوء إلى 

 وهذه الضوابط هي: الطرق العلمية في إثبات النسب أو نفيه

ثية في التحقيق الجنائي، : ال مانع شرعا من االعتماد على البصمة الوراأوال

واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي وال قصاص للحديث: "ادرؤوا 

 .1166الحدود عن املسلمين ما استطعتم"
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إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب ال بد أن يحاط بمنتهى  ثانيا:

والقواعد الشرعية على الحذر والحيطة والسرية، ولذلك ال بد أن تقدم النصوص 

 البصمة الوراثية.

ال يجوز شرعا االعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، وال يجوز  ثالثا:

 تقديمها عل اللعان.

ال يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة األنساب الثابتة رابعا:

رة، ألن في ذلك املنع شرعا، ويجب على الجهات املختصة منعه وفرض العقوبات الزاج

 حماية لألعراض وصونا ألنسابهم.

يجوز االعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحاالت  خامسا:

 التالية:

أـــــــ حاالت التنازع على مجهول النسب، سواء أكان التنازع بسبب انتفاء األدلة أم 

 ونحوه.تساويها، أم كان بسبب االشتراك في وطء الشبهة 

ب ــــــ حاالت االشتباه في املواليد في املستشفيات، ومراكز رعاية األطفال ونحوها، 

 وكذا االشتباه في أطفال األنابيب.

ج ــــــ وفي حاالت ضياع األطفال واختالطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، 

و بقصد التحقق من وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أ

 هويات أسرى الحروب واملفقودين.

ال يجوز بيع الجينات البشرية لجنس، أو لشعب، أو لجنس، أو لفرد، ألي  سادسا:

 .1177غرض، كما ال تجوز هبتها ألي جهة، ملا يترتب على بيعها أو هبتها من مخاطر

 ADNالنوويوبالتالي فإن اللجوء إلى الطرق العلمية والتي منها بصمة الحمض  

إلثبات النسب ال يتعارض في ش يء مع أحكام الشريعة اإلسالمية، بل هي تدعيم للقاعدة 

ذلك أن الفقه اإلسالمي قادر على مسايرة املعطيات العلمية "الولد للفراش"، األصلية 
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املعاصرة، وإقامة العدل الذي يقوم عليه القضاء، عن طريق االستعانة بالطرق العلمية 

 .1188وصول إلى الحقيقةفي سبيل ال

ما ذهب إليه الفقه املعاصر من  2225وقد ساير قانون األسرة املعدل في سنة 

منه حيث أجاز اللجوء إلى الطرق  42إثبات النسب بالبصمة الوراثية، وهذا في نص املادة 

العلمية إلثبات النسب، فاملشرع أراد أن يجد حال للمسائل التي تعجز أدلة اإلثبات 

فأجاز للقضاة اللجوء إلى الخبرة الطبية إلثبات النسب بالبصمة الوراثية عند إثباتها، 

النزاع، وذلك مع اشتراط شرعية العالقة بين الرجل واملرأة، ولم يترك املجال مفتوحا لكل 

 من يحاول االعتماد على هذه التقنية إلثبات نسب أي طفل ولو كان من زنا.

ة العلمية الجديدة احتياطا قدر اإلمكان في وقد أحسن املشرع بإدراج هذه الوسيل

 إثبات نسب الطفل وحرصا منه على إلحاقه بأبيه.

 املطلب الثاني: عوائق تطبيق البصمة الوراثية إلثبات النسب

رغم التكريس القانوني إلمكانية إثبات النسب بالبصمة الوراثية فإن إعمال 

وعوائق قد تؤدي إلى عدم تكريسها القضاء لتلك الظروف ال يحول دون وجود عقبات 

 عمليا وهي إما أن تكون عوائق قانونية ) الفرع األول( أو عوائق مادية ) الفرع الثاني (.

 الفرع األول: العوائق القانونية

تتمثل هذه العوائق في حرمة الحياة الخاصة، واحترام السالمة الجسدية وعدم 

 إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه.

من الدستور على أنه" تضمن الدولة  42: تنص املادة _ حرمة الحياة الخاصةأوال

 عدم انتهاك حرمة اإلنسان و يحظر أي عنف بدني أو مساس بالكرامة " 

فهذه املادة تشكل إحدى أهم العقبات األساسية أمام تطبيق آلية البصمة 

خال في الحياة الوراثية في إثبات النسب، خصوصا وأن فحص الحمض النووي يشكل تد

ألنها تفتح املجال للبحث عن الخصائص الوراثية من خالل االستعداد ، الخاصة للفرد
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الوراثي للشخص، مما قد يمد الغير بمعلومات خاصة بالزوج والزوجة والتي تعتبر 

 .معلومات شخصية خاصة

من الدستور عل أنه " يعاقب  41:تنص املادة ثانيا_انتهاك السالمة الجسدية

نون على املخالفات املرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سالمة اإلنسان" القا

وقد تنطوي الطرق العلمية على مساس هذه السالمة الجسدية، ذلك أنها تعتمد على 

و هو ما يعد ، العتاد املأخوذ من جسم اإلنسان والذي قد يؤخذ منه بطريق اإلكراه

 .مساسا بسالمته الجسدية

:لقد كرست م جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسهثالثا_ عد

مختلف األنظمة اإلجرائية مبدآ عاما ال يجوز بموجبه اللجوء إلجبار الشخص على تقديم 

وهو ما سوف يتم انتهاكه إذا تم األخذ بالطرق العلمية ومنها البصمة ، دليل ضد نفسه

ى أخذ العتاد الخلوي من أجل فحص الوراثية، إذ أنها تقوم على إجبار الشخص املعني عل

و هو ما قد  الحمض النووي، و هو ما يعد إجبارا للشخص على تقديم دليل ضد نفسه

 يجعله دليال باطال، طبقا لقانون اإلجراءات.

 الفرع الثاني: العوائق املادية 

: لقد خصص قسم البيولوجيا الشرعية من أوال_ وجود مخبر علمي واحد و وحيد

بالرغم من أنه يعد  22/27/2224بمناسبة عيد الشرطة بتاريخ  ADN تدشين مخبرخالل 

خطوة هامة في تكريس وتشجيع العمل بالبصمة الوراثية ملسايرة التطور البيولوجي في 

هذا املجال، حيث يشرف عليه تقنيين وباحثين مختصين في علم البيولوجيا والوراثة، 

واسطة التحاليل املخبرية سواء كانت في املجال تتجلى أهميته في البحث عن األدلة ب

 42الجنائي أو في إثبات و نفي النسب باعتبار الطرق العلمية وسيلة مستحدثة في املادة 

إال ان استحداث مخبر علمي واحد على ، للفقرة الثانية من قانون األسرة املعدل و املتمم

رف املشرع وقف عائقا ماديا املستوى الوطني مقارنة باستحداث الطرق العلمية من ط

حال أمام صعوبة استساغة األمر حيث يتطلب اللجوء إلى البصمة الوراثية توافر مخابر 
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ذات جودة عالية وتقنية محضة نظرا لصعوبة استعمال الوسائل املستخدمة في هذا 

 .املجال

اس : إذا كان اللجوء إلى الطرق العلمية يرتكز في أسثانيا_ مسألة مصاريف الخبرة

على ضرورة توافر البات وهياكل مادية ضخمة للوصول إلى نتائج فعالة، فإن ذلك يتطلب 

، باملقابل مصاريف باهظة تفتقر آللية قانونية يتم بموجبها تحميل الخزينة العامة أعبائها

فهل يمكن تصور ذلك بالنظر إلى األوضاع املعيشية ، وبالتالي يتحملها أطراف الدعوى 

مواطن الجزائري، مما يستدعي القول بأن مجال لجوء املواطن إلى هذه واالقتصادية لل

 .الخبرة يبقى ضيقا جدا

 املبحث الثاني: القيمة القانونية للبصمة الوراثية

سنتطرق من خالل هذا املبحث إلى تحديد القيمة القانونية للبصمة الوراثية عن 

معرفةمجال اعتماد القاض ي لهافي طريق تقدير حجية هذه اآللية في إثبات النسب، وكذا 

لذلك قمنا بتقسيم هذا املبحث ، تحديد السلطة التقديرية للقاض ي في مجال استخدامها

 إلى مطلبين كالتالي:

 املطلب األول: الحجية املطلقة للبصمة الوراثية في إثبات النسب

 املطلب الثاني:تقدير القاض ي لنفي النسب بين اللعان والبصمة الوراثية

 طلب األول: الحجية املطلقة للبصمة الوراثية في إثبات النسبامل

لقد تبنى معظم رجال القانون انطالقا من القيمة التي تعتري مجال الطرق  

العلمية فكرة أن لهذه األخيرة حجية مطلقة، ذلك أن الخبراء اللذين يقومون بإجراء هذه 

تأثير على قرارات القضاة في تبني الخبرة مختصون في هذا املجال و بالتالي فإن آلرائهم 

حيث يعتبر العلماء أن البصمة الوراثية ذاتداللة تقنية قطعية تتجلى بانفراد ، اتجاههم

كل شخص بنمط وراثي معين ،ال يوجد عند أي كائن آخر في العالم، إذ ال يمكن أن 

 بليون حالة أي أن نسبه التشابه 86لشخصين إال مرة واحدة كل  ADN يتشابه ال
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بليون شخص فمن تمة يمكن القول أن نسبة التشابه منعدمة  86إلى  1يتساوى من 

 .1199تماما

لذلك كانت من الناحية العلمية وسيلة ال تكاد تخطأ في التحقيق إللحاق نسب  

يعد دليل إثبات و نفي قاطع بنسبة  ADNاألوالد لآلباء ألن الحمض النووي و أيضا ال 

بطريقة علمية سليمة ما دام أن احتمال التشابه بين البشر  بشرط أن يتم تحليله 122

 .غير وارد

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الطرق العلمية املتمثلة حسبما توصل إليه العلماء في  

وما يؤكد هذه الحجية املطلقة إمكانية ، نظام البصمة الوراثية تكتس ي الحجية القطعية

عظم،جلد،شعر(، كما أنها ، ي( أو أنسجة )لحمأخذها منأي مخلفات آدمية سائلة) دم،من

تقاوم عوامل التحلل والتعفن والعوامل املناخية املختلفة من حرارة و برودة و جفاف، 

ليس ذلك فقط بل أنه يمكن الحصول عليها حتى من اآلثار القديمة والحديثة كما حصل 

أن لها ابنة منه  حيث ادعت امرأة في القضاء الفرنس ي في قضية الفنان" إيف مونتان"

تدعى" أنياس " و ما أضفى على األمرنوعا من املصداقية أن تلك السيدة كانت تشبه 

الفنان في مالمح وجهه و قد أمر القاض ي الفاصل في هذه القضية بواسطة الخبرة بحفر 

عينة من حمضه النووي ومقارنتها بالحمض  قبر الفنان وأخذ عينة من جسمه فحص

تدعي أنه اباها وبعد مدة سارت القضية وظهرت النتائج وأثبتت الخبرة  النووي للبنت التي

أنه ال يربط الفنان والسيدة أي عالقة أبوة أو بنوة،ولعل أن أكبر مثال على فعالية فحص 

الحمض النووي كوسيلة من وسائل إثبات النسب ما ذكرته إحدى الصحف السعودية 

سنة  9222حفوظة في الثلج منذ حوالي بخصوص إنسان )النايدات( الذي وجدت جثته م

وعلم ذلك عن طريق تحليل البصمة الوراثية فكيف ال يكون لها بذلك حجية مطلقة في 

 .2200إثبات النسب

لذلك ال يمكن في كل األحوال الشك مطلقا في مستوى نجاعة االعتماد على هذه  

خاصة منها القطعية والتي تعطينا نتائج حتمية في مجال إثبات النسب  الطرق العلمية

% 
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والتيتمكن القاض ي دائما من االستعانة إليها لحل الكثير من املسائل العالقة في إلحاق 

 .األبناء بآبائهم أوال

 املطلب الثاني: تقدير القاض ي لنفي النسب بين اللعان والبصمة الوراثية

ق املشروعة الذي يفيد نفي النسب به طبقا ألحكام احدى الطر  2211يعتبر اللعان

باعتباره الوسيلة الوحيدة التي جاء بها فقهاء الشريعة ، من قانون األسرة 41املادة

إشكاال كبيرا من حيث سلطات ، اإلسالمية في مسألة النسب، لهذا طرحت هذه املسألة

نفي النسب فإذا كان القاض ي في تقديرها إلى جانب الطرق العلمية الواسعة في مجال 

اللعان الطريقة الشرعية التي جاءت بها النصوص الشرعية لنفي النسب فهل يصح نفيه 

بالطرق العلمية ومنها البصمة الوراثية التي تعد وسائل نفي ناجعة من خالل النتائج كما 

 سبق بيانه، فهل يجوز تقديم البصمة الوراثية كوسيلة للنفي على اللعان ؟ 

هذا األمر كان محل خالف فقهي كبير،فذهب البعض إلى عدم جواز  الحقيقة أن

وعلى هذا األساس جاء قرار املجمع ، تقديم البصمة الوراثية على اللعان في نفي النسب

ال يجوز شرعا االعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب و ال اإلسالمي بالرابطة " 

 يجوز تقديمها على اللعان"

االخر إلى ترجيح الطرق العلمية في هذاالنفي ما دامت نتيجتها كما ذهب البعض 

قطعية على عكس دعوى اللعان التي ترتكز على أسس و شروط تعجيزية أحيانا كاملدة 

 .أيام( أو عدم حصول الزوج على شهود في ذلك 8التي يتطلبها اللعان )

كطريق من طرق  من الناحية القانونية فإن املشرع الجزائري لم يتعرض إلى اللعان

من قانون األسرة "يثبت النسب بالزواج  41نفي النسب بالتفصيل، بل أشار في املادة 

، الصحيح أو باإلقرار متى كان الزواج شرعيا وأمكن االتصال ولم ينفه بالطرق املشروعة"

دون توضيح ماذا يقصد به أو شروطه أو حتى لإلجراءات املتبعة فيه، كما لم يشر إلى 

، فاملشرع لم يورد لفظ 2222اللعان على خالف املشرع الكويتي مثال الذي بين ذلك نسب ولد

من نفس 138من قانون األسرة إال أن هذه العبارة وردت في املادة  41"لعان" في املادة 
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 222القانون، فإذا أراد الزوج نفي النسب فإن الطريق املشروع هو اللعان طبقا للمادة 

 لنا على قواعد الشريعة اإلسالمية.من قانون األسرة التي تحي

لذلك كان على املشرع النص على أحكام اللعان في قانون األسرة، والنص على 

 نسب ولد اللعان إلى أمه، وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية. 

لكن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد، هل يجوز تقديم البصمة الوراثية 

 كوسيلة للنفي على اللعان؟ 

أنه ال يجوز شرعا االعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، وال  والجواب

كما أنه ال يجوز  2233يجوز تقديمها على اللعان، وهذا ما قرره مجمع الفقه اإلسالمي

االستغناء بها على اللعان، ألن الطريق الشرعي والقانوني لنفي النسب الثابت هو اللعان 

نه في تشريع اللعان بين الزوجين لنفي النسب ما من قانون األسرة، فإ 41وفقا للمادة 

يغني عن نفيه بهذا التحليل وهو ما يتماش ى مع مقاصد الشريعة في تضييق وسائل نفي 

 .2244النسب، رعاية ملكانته وحفظا الستقراره

والذي جاء  13/12/2212وهو ما أقرته املحكمة العليا في قرار لها بتاريخ 

من قانون  41لفراش، ال ينتفي إال باللعان املقصود في املادة فيه:"املبدأ: النسب الثابت با

األسرة. ال يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان بطلب من الزوج. لكن حيث أنه 

بالرجوع إلى القرار املطعون فيه يتبين أن قضاة املجلس أشاروا في حيثيات قرارهم إلى أن 

رابع وألزموا الطاعن بمصاريف العالج املطعون ضدها حبلى من الطاعن في الشهر ال

ومتابعة الفحوصات الطبية، وبقضائهم ذلك يكونون قد ردوا ضمنيا على طلب الطاعن 

بخصوص نفي النسب بتحاليل الحمض النووي وانتهوا إلى رفضه ضمنيا وطبقوا في ذلك 

ملشروع صحيح القانون، ألن النسب الثابت بالفراش ال ينتفي إال باللعان، وهو الطريق ا

من قانون األسرة وال يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان  41الذي قصدته املادة 

من قانون األسرة مقرر لإلثبات وليس للنفي،  42/2بناء على طلب الزوج وأن نص املادة 

 .2255والحال أن النسب هنا ثابت بالفراش مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض"
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لعليا في العديد من قراراتها عدم أخذ البصمة الوراثية كدليل كما أقرت املحكمة ا

لنفي النسب بل هي وسيلة أو آلية تتخذ من قبل قاض ي شؤون األسرة إلثبات النسب 

حيث أيدت فيه قرار قضاة املوضوع  15/23/2212وليس لنفيه، وذلك في قرار لها بتاريخ

لى الخبرة العلمية لنفي نسب أوالده الذين رفضوا دعوى الطاعن التي طالب فيها باللجوء إ

الثالثة نتاج زواجه باملطعون ضدها بدعوى أنهم ليسوا من صلبه وأنه عقيم ال يلد، وجاء 

 في قرارها ما يلي:

" لكن حيث أنه بالرجوع إلى الحكم املستأنف والقرار املطعون فيه يتبين أن قضاة 

ية وفق عقد الزواج املؤرخ في املوضوع أثبتوا أن طرفي النزاع مرتبطين بعالقة شرع

وأثمرت هذه العالقة عن األبناء الثالثة حال قيام الزوجية، وأن الطاعن  26/28/2221

ولم  11/12/2228و 24/11/2227أقر بنسبهم إليه وفق الثابت من الحكمين املؤرخين في 

لدهم يصدر منه نفي بالطرق املشروعة، وبالتالي فإن نسب األبناء الثالثة ثابت من وا

من قانون األسرة، وهو يعد اإلثبات غير  42الطاعن بالزواج الصحيح بمفهوم املادة 

القابل للنفي ال بالبصمة الوراثية وال باللعان وال بأي طريق، وأن قضاة املوضوع 

من القانون املذكور،  42/2باستبعادهم طلب إجراء التحاليل املؤسس على املادة 

لإلثبات وليس للنفي،  ح القانون ألن هذا النص مقرر ورفضهم الدعوى قد طبقوا صحي

والحال وأن النسب ثابت بالزواج الصحيح مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب 

 .2266الرفض"

وهو نفس األمر الذي أقره املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي 

يجوز للزوج أن يعتمد على في دورته السادسة عشر، حيث أصدر قرارا خالصته أنه ال 

البصمة الوراثية لنفي نسب من تلده زوجته، وإنما طريق ذلك اللعان بشروطه الشرعية، 

وال يجوز االعتماد على البصمة الوراثية بدعوى االستيثاق من صحة من ثبت نسبهم 

 .2277شرعا
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، بوتجدر في األخير اإلشارة إلى أنه وإضافة إلى القواعد املوضوعية إلثبات النس 

توجد قواعد و أحكام إجرائية تتمثل أساسا في وسائل ممارسة دعوى اإلثبات هاته التي 

فإما أن تكون دعوى ، تخضع للقواعد العامة شأنها شأن باقي الدعاوي املدنية األخرى 

وإما دعوى ، أصلية تهدف إلى إثبات النسب دون أي نزاع صريح حول موضوع محدد

 من الحقوق الشرية إلى جانب إثبات الزواج مثال.تبعية تهدف إلثبات النسب كحق 

 الخــــــــــاتمة

لقد حاولنا من خالل عرضنا املتواضع كشف العديد من املشاكل التي تثيرها 

ودور البصمة الوراثية في ذلك نظرا ملا يكتس ي هذا املجال ، مسألة إثبات النسب عموما

من خالل ذلك نطاق تطبيق هاته  من أهمية بالغة فقها وتشريعا وكذلك قضاء، مبرزين

 .اآللية و دورها البيولوجي و العلمي في اإلثبات و النفي من خالل درجات قيمتها وحجيتها

والتي ، إال ان ذلك ال يخلو من التعقيدات واإلشكاليات التي يثيرها هذا املوضوع 

 ية.تتطلب ضبطها بضوابطشرعية حتى ال نخرج عن القيمة الثبوتية للبصمة الوراث

كما أن الضرورة تستدعي تحديد قيمتها القانونية وحجيتها من خالل بسط  

سلطات القاض ي املكلف بشؤون األسرة في مجال تطبيق البصمة الوراثية لخلق نوع من 

املرونة القانونية كذلك، وإال فما الجدوى من وضع املشرع لهذه الطرق دون حصر ملجالها 

لة اللجوء إليها كلما استعص ى عليهم اإلثبات بالطرق وحجيتها بما يفيد القضاة في سهو 

 الشرعية.

كذا وفي شأن مسألة التلقيح االصطناعي التي أسالت الكثير من الحبر من خالل 

التساؤل عن إثباتنسب الولد عن طريق هذه العملية وأساسها كطريقة علمية جديدة 

 45الواردة في املادة  تماشيا مع وجود أو غياب إحدى شروطها لإلنجاب وجودا وعدما

 .مكرر من قانون األسرة
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كل هذه املسائل وغيرها قد تقف عائقا أمام القاض ي املكلف بشؤون األسرة  

السالف  22- 25إليجاد حل قانوني بالنسبة للطرق العلمية املضافة بموجب األمر 

اال الذكر،مما يستوجب تدخل املشرع الجزائري من أجل وضع إطار قانونيا ال يدع مج

للتأويل والتفسير أمام موضوع كان وال يزال يشكل اهتمام القضاة و الخبراء في نفس 

  الوقت.

 لذلك نقترح ما يلي: 

_ النص صراحة على أن البصمة الوراثية تعتبر آلية إلثبات النسب وال يجوز 

 استخدامها في نفي النسب.

تقيد بها في حالة _ تحديد الضوابط الشرعية الواجب على قاض ي شؤون األسرة ال

 اللجوء إلى آلية البصمة الوراثية إلثبات النسب.

_ تطوير الوسائل املادية بما يسمح بتسهيل اللجوء إلى هذه اآللية العلمية إلثبات 

 النسب عن طريق إنشاء املخابر العلمية.

 الهوامـــش:

                                                 

، مؤسسة الرسالة، 9عبد الكريم زيدان، املفصل في أحكام املرأة والبيت املسلم، ج -11

 .315، ص1997بيروت، 

، 1محمود محمد حسن، النسب وأحكامه في الشريعة اإلسالمية والقانون الكويتي، ط -22

. والصلة 14، ص 1999لجنة التأليف والتعريب والنشر، جامعة الكويت، الكويت، 

بين النسب والقرابة أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، يجتمعان في االتصال بين 

إنسانين باالشتراك في والدة قريبة أو بعيدة وينفرد األعم في غير ذلك من أنواع القرابة. 

املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون  -أنظر املوسوعة الفقهية الكويتية

 .68ص، 33.، ج1983، 2، الكويت، طاإلسالمية
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، دار 1، ط2أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الشاطبي، املوافقات، مج -33

 .22، ص1997ابن عفان، اململكة العربية السعودية، 

ناصر عبد هللا امليمان، البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي  -44

قانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية والنسب، مجلة الشريعة وال

 .196، ص2223ه، يونيو 1423، ذو القعدة 18املتحدة، عدد

الحديث في الصحيحين، البخاري، صحيح البخاري، باب للعاهر الحجر، حديث رقم  -55

. مسلم، صحيح مسلم، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، حديث 1299، ص 6818

 .768 ، ص1458رقم 

 . 5و 4اآلية  سورة األحزاب، -66

 129ص  الوجيز في شرح قانون األسرة الجديد، بن داود عبد القادر، -77

، ص 2222، 38املنجد في اللغة واألعالم، املطبعة الكاثولكية ودار املشرق، بيروت، ط  -88

42. 

، 1998، 1سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطالحا، دار الفكر، سوريا، ط  -99

 377ص 

ص  ،1972مجمع اللغة العربية، املعجم الوجيز، شركة االعالنات الشرقية، مصر،  -1100

664. 

دليلة براف، مستجدات فقهية وأثرها في دعم استقرار األسرة في الفقه اإلسالمي مع  -1111

بيان موقف قانون األسرة الجزائري وقانون األحوال الشخصية اإلماراتي منها، مجلة 

ه، 1437، رمضان 33لية العلوم اإلسالمية، جامعة الجزائر، عددالصراط، ك

 .236، ص2216يوليو
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البصمة الوراثية كدليل في دعاوى النسب بين الشريعة ، أبو الفضل محمد بهلولي -1122

املرجع السابق، 2211، 6والقانون، مجلة الحكمة، كنوز الحكمة، الجزائر، عدد

 .275ص

، دار 1راثية وأثرها على األحكام الفقهية، ا طخليفة علي الكعبي، البصمة الو  -1133

 .45، ص2226النفائس، األردن، 

 .245مرجع سابق، ص، دليلة براف، مستجدات فقهية وأثرها في دعم استقرار األسرة -1144

 .413، ص17257، كتاب الحدود، حديث رقم8البيهقي، السنن الكبرى، ج -1155

ه 1422شوال26ــــ21ة بمكة املكرمة من املنعقد 16املجمع الفقهي اإلسالمي في دورته -1166

القرار السابع، البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها، ، م2222جانفي  12ـــــ5املوافق

  .15/12/2217، بتاريخ themwl.orgموقع رابطة العالم اإلسالمي

 ، مرجع سابق.16املجمع الفقهي اإلسالمي في دورته -1177

 ،256مجلة حماية الوطن عدد، و تحديد الهوية البصمة الوراثية نبيل سليم، -1188

 2224الكويت، 

 .4، السنة 2224_25_21جريدة الوطن السعودية، السبت  -1199

وهو "حلف زوج مسلم على زنا زوجته أو نفي حملها وحلفها على تكذيبه أربعا" انظر:  -22

 .183، مرجع سابق، ص2الدردير، الشرح الصغير، ج
 

:"في 176من قانون األحوال الشخصية، حيث نصت املادة  182إلى 176في املواد من  -2211

األحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل، أو 

بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خالل سبعة 

اعترف بالنسب  بشرط أن ال يكون قد، أيام من يوم الوالدة أو من يوم العلم بها

:"يجب أن تتخذ إجراءات دعوى اللعان خالل 177صراحة أو ضمنا". ونصت املادة 
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:"إذا جرى اللعان بين 178خمسة عشر يوما من الوالدة، أو العلم بها". و نصت املادة 

الرجل واملرأة، نفى القاض ي نسب الولد عن الرجل، وال تجب نفقته عليه، وال يرث 

:" إذا اعترف الرجل بما يفيد 179الولد بأمه". كما نصت املادة أحدهما اآلخر، وألحق 

كذبه في االتهام، ونفي النسب، لزمه نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه، وجاز له أن 

 فنصت:" الفرقة باللعان فسخ". 182يتزوج املرأة". أما املادة 

 2شوال إلى  26ة من املنعقدة بالجزائر خالل الفتر  22مجمع الفقه اإلسالمي في دورته  -2222

( 9/22)194م، قرار رقم 2212سبتمبر)أيلول(  18ــــ13ه املوافق 1433ذي القعدة 

وزارة الشؤون ، بشأن اإلثبات بالقرائن واألمارات )املستجدات(، مجلة رسالة املسجد

 .63م، ص2213ه، 1434، 2، عدد11الدينية واألوقاف، الجزائر، السنة 

زوجية وآثارها، في قانون األسرة الجزائري، دار هومة، أحكام ال، العربي بلحاج -2233

 .673، ص2213الجزائر، 

، املجلة القضائية، 13/12/2212، املحكمة العليا، قرار بتاريخ 828822ملف رقم -2244

 .323، ص2214لسنة  1عدد

القضائية،  ، املجلة15/23/2212، املحكمة العليا، قرار بتاريخ 692718ملف رقم -2255

 .268، ص2213لسنة  2عدد

أحكام الزوجية وآثارها، في قانون األسرة الجزائري، املرجع السابق، ، العربي بلحاج -2266

 .668ص
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 قائمة املراجع:

 القوانين: -أ

ه 1437جمادى األولى  26املؤرخ في  21-16الدستور الجزائري املعدل بموجب القانون  .1

ه 1437جمادى األولى  27مؤرخة في  14م، جريدة رسمية عدد2216مارس  6املوافق 

 م.2216مارس  7املوافق 

واملتضمن قانون األسرة املعدل واملتمم باألمر  29/26/1984مؤرخ في 84/11قانون  .1

 .27/22/2225مؤرخة في  15، جريدة رسمية رقم27/22/2225مؤرخ في  25/22رقم 

 الكتب: -ب

، دار 1ط ،2أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الشاطبي، املوافقات، مج .1

 .1997ابن عفان، اململكة العربية السعودية، 

 الوجيز في شرح قانون األسرة الجديد. بن داود عبد القادر، .2

 .1998، 1سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطالحا، دار الفكر، سوريا، ط  .3

، مؤسسة الرسالة، 9عبد الكريم زيدان، املفصل في أحكام املرأة والبيت املسلم، ج .4

 .1997بيروت، 

في قانون األسرة الجزائري، دار هومة، الجزائر، أحكام الزوجية وآثارها، ، العربي بلحاج .5

2213. 

 . 1972مجمع اللغة العربية، املعجم الوجيز، شركة االعالنات الشرقية، مصر،  .6

، 1محمود محمد حسن، النسب وأحكامه في الشريعة اإلسالمية والقانون الكويتي، ط .7

 . 1999لجنة التأليف والتعريب والنشر، جامعة الكويت، الكويت، 

 .2222، 38املنجد في اللغة واألعالم، املطبعة الكاثولكية ودار املشرق، بيروت، ط  .8

ارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املوسوعة الفقهية، وز  -املوسوعة الفقهية الكويتية .9

 .1983، 2الكويت، ط
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 المقاالت: -ج

البصمة الوراثية كدليل في دعاوى النسب بين الشريعة ، أبو الفضل محمد بهلولي .1

 .2211، 6والقانون، مجلة الحكمة، كنوز الحكمة، الجزائر، عدد

ار النفائس، ، د1البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية، طخليفة علي الكعبي،  .2

 . 2226األردن، 

، دليلة براف، مستجدات فقهية وأثرها في دعم استقرار األسرة في الفقه اإلسالمي .3

 . 2211، 6مجلة الحكمة، كنوز الحكمة، الجزائر، عدد

ناصر عبد هللا امليمان، البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي   .4

والنسب، مجلة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية 

 .2223ه، يونيو 1423، ذو القعدة 18املتحدة، عدد

الكويت،  ،256عدد مجلة حماية الوطن، البصمة الوراثية و تحديد الهوية نبيل سليم، .5

2224 . 

 املجالت القضائية: -ج

 .2213لسنة  2املجلة القضائية، عدد .1

 .2214لسنة  1املجلة القضائية، عدد .2
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ثر من أثار فك الرابطة 
ُ
اإلشكاالت اإلجرائية لإلثبات في النزاع في متاع البيت كأ

 الزوجية

 بسمة عثماني 

 مقدمة

يعتبر النزاع في متاع البيت من أهم اآلثار املترتبة على انحالل الرابطة الزوجية سواء  

املوضوع من أو بالطالق بين الزوجين(، ورغم ما يطرحه هذا –بالوفاة )نزاع بين الورثة 

إشكاالت عملية وواقعية إال أن املشرع الجزائري اكتفى بتنظيمه بمادة واحدة حيث نص 

من قانون األسرة على أنه إذا وقع نزاع بين الزوجين أو ورثتهما على متاع  73في املادة 

البيت و ليس ألحدهما بينة، فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في املعتاد للنساء، و 

 القول للزوج أو ورثته مع اليمين في املعتاد للرجال، و املشترك بينهما يقتسمانه مع اليمين،

أمام غرفة  في امللفات املطروحة لكثرة الطعون  لهذا املوضوع نتيجة اختيارنا وقد جاء

شؤون األسرة واملواريث باملحكمة العليا،وذلك للوقوف على اإلشكاالت اإلجرائية ،من 

واملختلفة في تطبيق أحكام القانون  التطبيقات القضائية املتناقضة لفخالل حصد مخت

 .املكلفين بأقسام وغرف شؤون األسرة ومناقشتها لقضاة املوضوع

القضائي بين قضاة املحاكم و  العمل توحيد ومما سبق و حتى نصل في األخير إلى 

بد من اإلجابة عن ال ، لتتمكن املحكمة العليا بدورها من بسط رقابتها قضاة املجالس

كأثر من  اإلشكاالت التي تثار في مسائل منازعات متاع البيت اإلشكاالت التالية : ما هي أهم

آثار فك الرابطة الزوجية ؟ وفيما تتمثل السلطات املمنوحة لقاض ي شؤون األسرة في إطار 

من األحكام اإلجرائية و املوضوعية في هذا املجال؟ وما هو موقف املحكمة العليا 

 فيما يخص منازعات متاع البيت ؟  عن قضاة املوضوع التطبيقات الصادرة
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 املبحث األول: مفهوم متاع البيت وطرق إثباته

سنتناول في هذا املطلب تعريف متاع البيت  املطلب األول/ مفهوم متاع البيت: 

 في الفرع األول، ثم تعريف الجهاز في الفرع الثاني

 البيت الفرع األول: تعريف متاع

 متاع من لزوجته يوفره أن الزوج على يجب ما هو تعريف متاع البيت فقها: -أوال

وطبخ  وشرب أكل آالت في ذلك ويتمثل ,البيت في لزوجته الزوج على يجب ما هو أو, البيت

 خاص البيت في املتاع يعتبر وغيرها، و وهناك جملة من الشروط البد من توفرها حتى

 : وهي بالزوجين

 .عليه تتعاقب أيديهما كانت بأن فيه عليه والتصرف يده الزوجين من كل وضع ثبوت -

 و إنما ملتاع لم ينص املشرع الجزائري على تعريفتعريف متاع البيت قانونا:  -ثانيا

ويكن القول أن املشرع الجزائري أصاب عندما ترك تعريفه  فيه التنازع أحكام بذكر اكتفى

 هو املتاع أن على يتفق تعريفات الفقهاء القانونيين نجدها جميعهاومن خالل تبع  للفقه،

 من وغيره الجهاز ويشمل , به وينتفعان الزوجين يد تحت الزوجية، البيت في ما يوجد كل

تعريفه  من البد فإذن, الجهاز يشمل البيت متاع أن ،وبما.11 املنزلية واألدوات أثاث البيت

 البيت. متاع وبين بينه وبيان االختالف

 الفرع الثاني: تعريف الجهاز

األب  تولي فقد , كله صداقها من جهزها فإذا : الصداق من البنته األب تجهيز :أوال 

املال  يحل وبالتالي الجهاز يسمى آخر مال بصداقها عليها أو والية عنها نيابة الجهاز شراء

ا فيعتبر الجهاز امللكية، يخص فيما القديم املال محل الجديد
ً
 بمجرد تماًما لها ملك

 ملزمة الزوجة هل هو املطروح السؤال لكن ,األخرى  كاألموال املالية بذمتها الشراء،ويحل

 ؟ 22بتجهيز نفسها
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 قانون  في خاصة بالجهاز أحكام على ينص لم املشرع أن الجزائري  األسرة قانون  في ونجد 

 نحلة يدفع ما هو :"الصداقأن  على تنص نجدها منه 14 املادة خالل من لكن، األسرة

 ". تشاء كما فيه تتصرف لها وهو ملك شرًعا مباح هو ما كل من غيرها أو نقود من للزوجة

 العائلي البيت بتجهيز أبيها وال الزوجة ال يلزم الذي الجمهور  برأي أخذ املشرع بأن يتبين 

 33 العربية التشريعات معظم االتجاه هذا وقد ساير املالكي، الفقه بذلك مخالًفا صداقها من

 44القانون  فقهاء وأغلب

 ثانية فقرة بإضافة 14 املادة غير أنه تجرد اإلشارة لوجوب تعديل املشرع الجزائري  

 يدفع ما هو الصداق :" التالي الشكل على وذلك , بالتجهيز ملزمة غير الزوجة بأن تبين

 كما فيه تتصرف لها ملك وهو شرًعا مباح هو كلما من غيرها أو نقود من للزوجة نحلة

 " إياه أصدقها الذي الصداق مقابل غيره بأثاث أو يطالبها أن في للزوج حق وال , تشاء

 حق إلى تنظيم األسرة قانون  يتعرض لمسلطة الزوج على جهاز زوجته:  -ثانيا

 ال فيه للزوج التصرف يجوز  وال لها، ملكا باعتباره زوجته جهاز على للزوج املقرر  االنتفاع

 غير على االنتفاع بالجهاز لها يحق وال إذنها، دون  ألخر مكان من بنقله وال باإلعارة وال بالبيع

 االنتفاع يخص املدني فيما للقانون  العامة األحكام تطبق نص وجود ولعدم ورضاها، إرادتها

 في العناية من يبذل أن على املنتفع يجب" أنه على املدني القانون  من 280 املادة فتنص,

 ال بسبب ولو الش يء هالك مسؤول عن وهو العادي الشخص يبذله ما الش يء على املحافظة

 55."حق االنتفاع انتهاء بعد مالكه على رده عن تأخر إن إليه ينسب

زوجته،  بجهاز الزوج انتفاع حق تنظم خاصة أحكاما يضع الجزائري لم املشرع إن 

على  تنص التي مكرر  52 املادة ذلك، تنظم األسرة قانون  في جديدة مادة إضافة يجب لذلك

أن  املنتفع الزوج على ويجب منه، ش يء في للزوجة حق فال املرأة وحدها ملك الجهاز ": أنه

عرف  أو اتفاق يكن لم إذ العادي الشخص يبذله ما عليه املحافظة في العناية من يبذل

أو  الزوجية قيام حال إذنها بدون  فيه تصرف أو منه ش يء غصب ولو ذلك، بخالف يقض ي

 .66 "منه استهلك أو هلك إن بقيمته أو به مطالبته فلها بعدها
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 املطلب الثاني : طرق اإلثبات العامة في مسائل النزاع حول متاع البيت 

 الفرع األول: اإلقرار والكتابة  

اإلقرار في  على صراحة ينص لم األسرة قانون  في الجزائري  املشرع اإلقرار: -أوال

 االختالف حول  حالة في به يؤخذ اإلقرار ال أن يعني ال هذا فإن ,الزوجين بين املالية املنازعات

 أحكام األسرة إلى قانون  من 222 املادة في يحيل املشرع مادام, البيت متاع بشأن أو الصداق

 .الشريعة اإلسالمية

أخذت  فقد الجزائر في القضاء عليه استقر ما وهذا اإلقرار: من القضاء موقف-د

 27/12/1987 بتاريخ املؤرخ القرار ذلك ومن,اإلقرار  بمبدأ قرارات بعدة العليا املحكمة

 االبتدائية تطالب املحكمة أمام الدعوى  رفعت الزوجة أن القضية هذه في جاء ما وخالصة

 لعدم التأسيس رفض طلبها أن إال, األسرة قانون  من 53 للمادة طبقا التطليق خاللها من

 ومصرة على بالتطليق متمسكة فاستأنفته بالحكم ترض فلم, لزوجها بالرجوع عليها وحكم

 هو الذي الزوج واعتبر معاكسا موقفا اتخذ املجلس أن غير, الشخصية املقابلة في موقفها

 الزوجة اعترفت والصداق البيت أثاث حول  النزاع بالطالق، وأثناء له فحكم الطالق طلب

اإلقرار  هذا أن إال ,الزوجي بالبيت زوجها به يطالب الذي ببقاء األثاث غليزان محكمة أمام

 الزوج وألزموا السبب رفض بيان دون  الطلب برفض وحكموا قضاة املجلس طرف من أهمل

 يحتوي  كان ما كل فيه تاركا زوجته ألم اململوك الزوجي املنزل  من طرد والحال أنه املصوغ برد

 .أثاث من عليه

 مع الزوجية بيت في األثاث بوجود الزوجة إقرار سبق أن املجلس قد أهملنالحظ مما  

 القانون  من 342 واملادة341للمادة خرفا يعتبر اإلهمال للمقرر وهذا ملزم قضائي إقرار أنه

 ناحية من اإلقرار، هذا يخص فيما سابقا لها تعرض التي لألحكام الشرعية ومخالفا ,املدني

 على الزوج على الحكم بالصداق يخص فيما استندت العليا املحكمة فإن أخرى  ناحية ومن

 بش يء عليه يحكم ال كل شخص أن ومفادها الشرعي القضاء في املعتمدة الفقهية القاعدة
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 املجلس قضاة أهمله ما باإلقرار وهذا أو باإلنكار منه يطلب فيما واضحا موقفا اتخذ إذا إال

 .الزوج أقوال من خاليا قرارهم حيث من

 ويقلص من الطرق  بأسهل العدالة تحقيق إلى في األخير يمكن القول أن اإلقرار يؤدي 

 اإلجراءات املعقدة. من الكثير عن ويغني القضاء أمام النزاعات طول 

 األطراف يعده مهيأ دليل وهي اإلثبات طرق  الكتابة أقوى  تعتبر :77الكتابة -ثانيا

 بسبب النسيان الضياع من وصيانتها الحقوق  لحفظ وسيلة الحاجة، و عند به لالحتجاج

 اإلنسان، وهي من أهم أدلة اإلثبات أمام القضاء. عليه جبل الذي

 في بالكتابة الزواج إثبات مسألة املشرع إلى أنه وفي حين حسم غير أنه تجدر اإلشارة 

 املدونة األدلة بواسطة مالية حقوق  من الزواج هذا عن ينتج ما فإن إثبات األسرة، قانون 

 تقدر األسرة أموال فيه أصبحت وقت في الزوجين بين املالي النزاع الرئيس ي في املشكل يظل

 العمل وجب هنا ومن, يدعيه ما على سند أحدهما أو الزوجين بيد أن يكون  دون  باملاليين،

 األوراق لحماية الكفيلة الوسائل واتخاذ اإلثبات وسائل من الكتابة كوسيلة تطوير على

 التزوير. من الرسمية

 الفرع الثاني: اليمين والبينة

 بها ويكلف, الخبر صدق على تعإلى باهلل االستشهاد مع أمر عن إخبار هياليمين:  -أوال

 لتأييد الخصوم أحد بها ويكلف, الحق قول  بوجوب لهم ر ا شعا شهاداتهم تأدية قبل الشهود

 .باملوضوع عالقة لها التي هي األخيرة واليمين, عليه الدليل عن يعجز عندما ادعائه

 وعليه فمتى, الحال في الخصومة قطع إلى يؤدي القضاء أمام اليمين أداء :اليمين أثر-ب

 املدعى أدى بينة بعدما املدعي أقام وإال أنه إذا ,املدعي دعوى  ردت اليمين عليه املدعى حلف

 وأبي مالك قول  واليمين خلف ،وهذاالبينة هي األصل  ألن، 88للمدعي حكم اليمين عليه

 اليمين" عنه هللا رض ي الخطاب بن عمر وقول  حنبل بن وأحمد والشافعي حنيفة وأحمد

 ."الفاجرة اليمين من هللا إلى الصادقة أحب
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 املشرع فيما إليه ذهب بما قد أخد ومن الناحية القضائية نجد أن القضاء الجزائري  

 املطالب املتاع وجود إنكار حالة في أن قانونا املقرر  منحيث  البيت متاع حول  النزاع يخص

 على اليمين و ادعى من على البينة اإلثبات في العامة القاعدة الزوجين تطبيق أحد عند به

 فإن بها املطالب األمتعة وجود أنكر عليه املدعي أن الحال قضية تبين في ومتى أنكر، من

 اإلثبات في العامة القاعدة تطبيق دون  الحال في الدعوى  برفض ملا قضوا املوضوع قضاة

 القانوني، األساس النعدام قرارهم وعرضوا القانون  خالفوا, عليه اليمين للمدعى بتوجيه

 من على البينة أن شرعا املقرر  من، 99فيه املطعون  القرار نقض كذلك استوجب كان ومتى

 ومالبسها وأثاثها مصوغها أخذت زوجته أن ادعاء الزوج ثم ومن أنكر، من على واليمين ادعى

 بما القضاء فإن ثم ومن يمينها، مع للزوجة عجز، القول  فإن دعواه، بإثبات مكلفا يصير

 أن الحال قضية في الثابت من كان وملا للقواعد الشرعية، مخالفا يعتبر املبدأ هذا يخالف

 أن الزوج بادعاء كان بل الزوجية، بمنزل  حول وجوده يكن لم البيت متاع حول  الخالف

 املدعي للزوج اليمين ووجهوا عكسوا املوضوع حينما قضاة فإن معها، أخذته زوجته

 ذلك كان ومتى الشرعية، فعلوا القواعد كما بقضائهم يكونوا مباشرة منه وطلقوها

 .1100قض القرار املطعون  استوجب

 تصير ال الشهادةخاص ،و  بلفظ الشاهد علمه ملا اإلخبار هي والشهادة البينة: -ثانيا 

 .للقضاء املعد مجلسه في القاض ي بقضاء ملزمة إال حجة

 من واليمين على ادعى من على البينة" املبدأ هي الناس بين تقع التي املنازعات في األصل 

إقامة  عن عجز فإذا البينة، دور  هو وهذا الظاهر، خالف بإثبات مطالب ومنه فاملدعي "أنكر

 الجزائري  القضاء وطبقها القاعدة بهذه العمل جرى  املنكر، وقد إلى اليمين توجه البينة

 في العامة القاعدة تطبق الزوجين عند به املطالب املتاع إنكار وجود حالة في أنه تقرر  حيث

 خرقا يعتبر ذلك بغير والقضاء 1111، "أنكر من على واليمين من ادعى على البينة "اإلثبات

 املادة تطبيق استبعد العليا املحكمة قضاء أن نقول  ذلك على وبناءا.للنقض وموجبا للقانون 

 .قانون األسرة من 12
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منه "إذا وقع نزاع بين زوجين أو ورثتهما في  73بالرجوع إلى قانون األسرة و املادة  

متاع البيت و ليس ألحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في املعتاد للنساء و 

غير  " مع اليمين في املعتاد للرجال و املشتركات يقتسمانها مع اليمين القول للزوج أو ورثته

قانون األسرة املذكورة أعاله نالحظ أن املشرع صنفها في  73من خالل املادة  أنه يالحظ

ال يتصور انحالل  فصل الثاني املتعلق بآثار الطالق و بالتالي يعيب علي هده املادة أمرين:

لحديث هو نزاع بين مطلقين حول أثاث بيت الزوجية و منه املسألة الزواج بالوفاة و إنما ا

  انحالل الزواج بالوفاة تخضع لقواعد امليراث املنوه عنها شرعا و قانونا

كما أن املشرع لم يختر املصطلح الصحيح لطرفي النزاع فالحديث عن أثاث كأثر من أثار  -

يسقط عن املرأة املطلقة مصطلح  الطالق يجعل من العالقة الزوجية منفكة و بالتالي

 .""الزوجة" كما يسقط عن الرجل املطلق مصطلح "الزوج

املبحث الثاني: دور قاض ي شؤون األسرة في إجراءات اإلثبات الخاصة بمتاع  

 البيت

و التي يعتمدها القاض ي في  القانون قد حدد بصفة عامة وسائل اإلثبات إذا كان 

إال أن موضوع متاع  لتي تدخل في مجال شؤون األسرة،مختلف اإلشكاالت و املنازعات ا

البيت له قواعد خاصة سواء في حالة النزاع حول وجود املتاع )املطلب األول(، أو في حالة 

 الثاني(.  النزاع حول ملكية املتاع)املطلب

: قاض ي  للقاض ي في حالة النزاع حول وجود املتاع الدور اإلجرائي -املطلب األول 

القانون املدني السابق ذكرها، غير أنه  املنصوص عليها في له قواعد اإلثبات شؤون األسرة

مقارنه مع باقي قضاة الفروع و األقسام األخرى طرق إثبات خاصة وهي  يضاف له

تخص قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ،وهذه  مستمدة من الشرع والتي

في هذه الحالة يظهر الدور  نزاع وجود متاع البيت من عدمه. جالالقاعدة تطبق في م

جليا من خالل اتخاذه ملجموعة من األعمال اإلجرائية  لقاض ي شؤون األسرة اإلجرائي

 التالية:
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إن أول عمل إجرائي من بين األعمال اإلجرائية  تكييف الطلب املتعلق باملتاع: -أوال 

أو في  مناقشة موضوع فك الرابطة الزوجيةة عند التي تقع على عاتق قاض ي شؤون األسر 

فيما يخص الطلبات املتعلقة بالنزاع هي ، دعوى مستقلة موضوعها املنازعة في متاع البيت

 ، وسلطة التكييف يستمدها القاض ي من خالل نص املادةاملتعلق باملتاع تكييف الطلب

التي تطالب بها  األمتعةما بين  الوقوع في الخلط ،وذلك قصد تفادي من ق ا م ا 29

 اذا ما كانت األمتعة املطالب بها ناتجة، الزوجة أو الزوج بحسب طبيعة وموضوع النزاع

 -أثناء فترة الخطبة كونها من األمتعة الناتجة عن الهدايا املقدمة كأثر من أثار الطالق أو

دخل في منازعات األمتعة التي تكيف على أنها كصداق وت أو من قيبل -النزاع حول الهدايا 

على اعتبار أن لكل تكييف قواعده  –النزاع حول الصداق  - الصداق كأثر من اثر الزواج،

القانونية التي تطبق بشأنه حتى يعرف القاض ي ما هو بصدد مناقشته ليسقط النصوص 

أو لها صلة بفترة  لها صلة بالخطبة القانونية الواجبة التطبيق، فإذا وجد أن األمتعة

تكيفه  من قانون األسرة ،أما أذا انتهى في 6و  5هي املواد  فمجال حل هذا النزاع الخطبة

 و التي مجال تطبيقها حول الصداق تطرحالتي  أن الوقائع املعروضة عليه تشكل منازعات

باعتبارها أثر من أثار الزواج ال فك الرابطة من قانون األسرة  17و  16و 15 هي املواد

أو بالنسبة  الصداق لتحديد قيمة سواء بالنسبة له بمتاع البيت إذ ال عالقةالزوجية ،

للقبض وسواء كان بين الزوجين أو ورثتهما ،إذا فقاض ي شؤون األسرة، ينحصر دوره في 

فك الرابطة  ناتجة كأثر من أثار األمتعة فيما إن كانت النزاع حول تكييف طبيعة

 منزلها من أحضرتها معها يوم زواجها وهو ما تتلقاه الزوجة من أمتعة سواء ما، الزوجية

األمتعة  و تكون قد اشترت تلك تطبيقا لألعراف و العادات وقد تكون هذه الزوجة عاملة

التي تطالب بها  من مدخولها الخاص أو اشترتها من صداقها املقدم لها ،أو أن هذه األمتعة

هذه ، تكون محل النزاع التي أو عائلة الزوجة الزوج كهدايا إما من عائلة مقدمة الزوجة

 الحاالت التي يكيفها قاض ي شؤون األسرة والتي يدخلها في مجال النزاع حول متاع البيت

 وبعد حصر النزاع الذي يدخل في متاع البيت وتشمل األواني و اللباس و املصوغ و الفرشة

لها ،وقد  أو هدايا ممنوحة سواء كان هذا املتاع من نقود الزوجة أو أثاث تملكه من أهلها
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نجد انه فيما يخص موضوع إشكالية الهدايا فيما إن كانت تطبق عليها أحكام الخطبة في 

 من هدايا بعد العقد تدخل في ملكية فالعبرة بأن كل ما يقدم للزوجة، هذا املجال

، و ليس ملك الزوجة الزوج كونها هدية من والدته األحيان يدعي ألنه في كثير من الزوجة

وتعتبر ضمن أمالك  تعتبر قد دخلت في ملكيتها قدمت للزوجة بعد العقد ديةاله فمادامت

و بالتالي هكذا يفسر القاض ي النص عند  وهذا وفقا للرأي الراجح عند املالكية، الزوجة

وبذلك فالهدية بعد الزواج تدخل ضمن ، تطبيقه، وهو ما استقرت عليه املحكمة العليا

ال تطبق عليها أحكام الخطبة ،الهدايا: و بناءا  زوجيةوعند فك الرابطة ال أمالك الزوجة

كان أساس الطالق سواء  مهما بالهدايا الزوجة ،إذا تم الدخول بها تحتفظ على ذلك فان

 1122بطلب من الزوجة ،أو طالق بإرادة منفردة 

إن ما يجب مراعاته  القاض ي للخصم الذي يقع عليه عبء اإلثبات : تحديد -ثانيا

تحديد  من قبل قاض ي شؤون األسرة من الناحية اإلجرائية بعد تكييف النزاع وحصره في

من بين األمور بمعنى ، الذي يقع عليه عبء اإلثبات الخصم مجال اإلثبات وذلك بمعرفة

التي يجب لقاض ي شؤون األسرة أن ينتبه إليها، هو أن يحدد من يقع  األساسية و اإلجرائية

باملدعي  و املقصود هنا يقع على املدعي، أن عبء اإلثبات عبء اإلثبات ،القاعدة العامة

 أي حسب الطلب وإنما بحسب االدعاء صاحب مركز مدعي أو مدعى عليه باعتباره ليس

والثابت أصال، فبالنسبة  على من يدعي خالف الظاهر ولذا فعبء اإلثبات يقع، القضائي

يفترض فيهم حسن النية،فمن الناحية  ة للمتخاصمينبالنسب لقاض ي شؤون األسرة

مركز الخصوم ،ألن هناك أهمية في تحديد كل مركز حسب  يحدد القاض ي اإلجرائية

بعد تحديد القاض ي للطرف املدعي الذي يقع عليه واجب وعبء  القضائي الطلب

 األول  الشقففي  مزدوجة اإلجراءاتاإلثبات، يأتي دور القاض ي في تفعيل قاعدة شرعية 

في إجراءات اإلثبات في متاع البيت املرتبطة بالخصم الذي هو في  القاعدة العامةتتضمن 

يعد من قبيل اإلجراء االستثنائي الذي يخص الخصم الذي الشق الثاني مركز املدعي، أما 

هو في مركز املدعى عليه والذي له شروط معينة تحكم اللجوء إلى هذا اإلجراء من قبل 

 األسرة.قاض ي شؤون 
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في النزاع حول وجود املتاع:  البينة على املدعي للقاعدة اإلجرائية تفعيل القاض ي -أوال

 قاعدة البينة على املدعيهنالك توافق كبير بين الفقه اإلسالمي والقانوني بشأن تقرير 

، حيث يذهب االتجاه الفقهي القانوني السائد إلى القول بأن املدعي 1133 واليمين على املنكر

املكلف بإقامة البينة، أما املدعي عليه فإنه يكلف بحلف اليمين اذا تعذر بعد ذلك  هو 

إقامة البينة من قبل املدعي. أساس هذا االتفاق الفقهي هو االتفاق التشريعي، 

فالنصوص التشريعية القانونية كالقانون الجزائري و العراقي والقوانين العربية األخرى 

ومن الواضح أن مسألة النزاع في وجود متاع البيت مسألة ،1144تؤكد مضمون هذه القاعدة

-حول وجود املتاع -إثبات تقتض ي أن تكون للمدعي من أحد الزوجين البينة على ما ادعى

 تكرسه القاعدة الفقهية الشهيرة " البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر ".  وفقا ملا

أنها  ه مادامت الزوجة هي من تدعيأن و هو ما استقرت عليه املحكمة العليا حيث

ولذلك ، إذا هي املدعية بدون أخذ مصوغها تركت األمتعة وخرجت من بيت الزوجية

 بما فيها املصوغ. دون أن تأخذ األمتعة من بيت الزوجية وجب أن تثبت أنها خرجت

 وكذا التطبيقات 73من قانون األسرة  الذي أتت به املادة إال أن ما يأخذ على الحكم 

ال النزاع في صحة واقعة وجود املتاع  القضائية ال يسري إال على النزاع حول امللكية

 فعال.ليس مكانها

موجود أو  هو مناقشة للش يء املتعلق بمتاع البيت ولذلك فدور القاض ي في هذه الحالة 

متاع  و العادات املتعلقة بمصدر دون إغفال دوره في مسألة بحث األعراف، غير موجود

وفقا ألحكام الشريعة  الزوج يقع على عاتق البيت بكل وسائله أن إعداد ، فاألصلالبيت

وفقا للعرف،األمر الذي  من دور  أحكام القانون، باستثناء ما يكون للزوجة و اإلسالمية

تساهم الزوجة بإحضارها  ألنه توجد أعراف ممكن، يجب االنتباه إليه من طرف القضاة

 ولذلك القضاة عبر كل محاكم الوطن، حسب العرف لجزء معين من أثاث البيت أي

أي ، ملزمون بالعلم ومعرفة أعراف املنطقة التي يعملون فيها بالنسبة ملجال شؤون األسرة

يختلف من منطقة إلى  البد على قضاة املوضوع االطالع على األعراف ألن ما يعد صداقا
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.الخ، وذلك من خالل ادعاءات .ءأخرى فبعض املناطق تقدره باملال ،ومنطقة تقدره باألشيا

 الخصوم.

 توجيه اليمين في حال تعسف الخصم على اعتبار : يجوز للقاض ي رفض مالحظة

،وهنا نكون أمام حالتين : إما أن يتمكن  1155لألمتعة  وجود الخصم األخر عدم إنكار

املدعي من إثبات البينة، أو يفشل عن ذلك، وسوا ء كان هذا الفشل يعود إلى انعدام 

الدليل لديه،أو أن دليله ضعيف، ال يقف القاض ي موقفا سلبيا إذ يجوز له بهدف 

على  إلنكاراستكمال دليل ناقص توجيه اليمين املتممة، أو يفعل إجراءات توجيه يمين ا

 املدعى عليه من أجل إثبات وجود املتاع من عدمه.

على  الشق الثاني: دور القاض ي في تفعيل اإلجراء االستثنائي الخاص يمين اإلنكار

وهنا لكي يتعلق األمر باليمين على من أنكر،املدعى عليه إلثبات وجود املتاع من عدمه: 

يجب  على املدعى عليه الخاص يمين اإلنكاراإلجراء االستثنائي  بتفعيل هذا يقوم القاض ي

بعض الشروط وهي إما في حال عجز أو انعدام بينة من أحد الزوجين للمدعي  أن تتوفر

فمن املبادئ القانونية املستقرة حياد القاض ي وقد نص القانون على  -حول وجود املتاع–

كون املدعي في هذه تكليف من أقام الدعوى ضرورة إثبات صحتها بالبينة الراجحة، وقد ي

 لخسارة دعواه إذا لم يلجأ 
ً
 لإلخفاق في إثبات صحة دعواه، فيكون معرضا

ً
الحالة معرضا

 إلى ضمير املدعي عليه، ليطلب منه اليمين عن أحقيته في الش يء املدعي به. 

لقاض ي شؤون األسرة في مجال  األدوار االيجابيةولذلك فالدور الذي نعتبره من قبيل  

ترك أو وجود املتاع ببيت  الزوج لواقعةأمام حالة إنكار  دما يكون القاض ياإلثبات عن

بل يجب أن يطبق القاعدة الشرعية في هذه ، فال يقف القاض ي موقفا سلبيا.الزوجية

مع عجزها عن إثبات واقعة ترك األمتعة  ولكن يقع على الزوجة فعبء اإلثبات الحالة

أن  من الناحية اإلجرائية قاض ي شؤون األسرةفالبد على ، وإنكار الزوج في مقابل ذلك

للقاعدة الشرعية  الشطر الثانييوجه يمين اإلنكار للزوج حتى يحسم النزاع تماشيا مع 

من الحاالت في منازعات  السالفة الذكر ".و اليمين على من أنكر "،ألنه يالحظ في كثير
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بب في ذلك راجع بإتباع إجراءات توجيه اليمين،والس شؤون األسرة والتي تنتهي

في سائر معامالتهم او  ألنه ليس ممكنا زوج مع زوجته التي تربط املرأة بالرجل للخصوصية

تصرفاتهم أن يضعوا لها عقودا أو يحضرون شهودا لوقائعهم اليومية لكل معاملة أو 

يعتبر مانعا  الزوجية العالقة حال قيام نشوء االلتزام مع األخذ بعين االعتبار أن، حادثة

من  336املادة  طبقا ألحكام كان يجب إثباته بالكتابة باإلثبات بالبينة فيما يسمح أدبيا

 .1177وهو ما أكده القضاء في هذا املجال 1166القانون املدني

يطبقها القاض ي هي اليمين  ولذلك ففي كثير من األحيان الوسيلة األنجع والتي 

أن  و من واجب القاض ي املتخاصمين بين الزوجين باعتبارها الحل في بعض املنازعات

 . إذا توافرت شروط يوجهها

أن األطراف  باعتبار، وهنا يتجسد الدور االيجابي للقاض ي وتخليه عن موقفه السلبي 

في حال عجز الخصم الذي يقع عليه عبء اإلثبات، فال  قد ال يطلبون توجيه اليمين

طلب  أو ينتظر، ت على ما ادعاهالقاض ي إلى رفض طلبه على أساس عدم تقديم إثبا ينتهي

يتدخل من تلقاء نفسه لتفعيل إجراء يمين اإلنكار و ال يكتفي  اليمين، وإنما توجيه

يستدعي من القضاة  القاض ي عندها بالحكم برفض الدعوى لعدم اإلثبات بل األمر

،و  1188تطبيق سلطاتهم اإلجرائية في مجال اإلثبات ال رفض الطلب املقدم في الدعوى 

و لكن ، شريف قصد حسم النزاع تدخل قضائي القاض ي هنا لصالح الخصومة تدخل

  في الحكم القضائي مع وجوب تسبيبه. أن يناقش كل هذه األمور  هذا يستوجب منه

 الفرع الثاني: الدور اإلجرائي للقاض ي في حالة النزاع حول ملكية املتاع :

متاع  الش ئ محل النزاع حول اإلشكال الذي يثار في هذه الحالة ليس بخصوص وجود  

غير أن  واقعة مادية قائمة وثابتة وال منازعة فيها البيت من عدمه، فواقعة وجود املتاع

من قانون  73للمادة  مجال التطبيق الفعلي النزاع هنا يثار حول ملكية املتاع، وهو

 .األسرة
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قاض ي حول واقعة وجود األمتعة و ال اختالف الزوجين يالحظ في بعض األحيان 

املعتاد  وفقا للقاعدة املعروفة والتي تنص على كون  بفرز حسب القائمة بخطأ منه يبدأ

على وقائع ال تنطبق عليها  73 املادة في إسقاط نص للنساء تملكه، و بالتالي يخطأ القاض ي

إذا كانت األشياء موجودة وال اختالف في مسالة وجودها أي  الن هذا النص ال ينطبق إال

 .ال إشكال يطرح هناو  موجودة

آو ليست ملكا للزوج أو البعض  للزوجة كلها ملكا أما ليست موجودة ولكن فاألمتعة 

منها مملوك لهما معا ولذلك فنجد دور القاض ي في هذه الحالة ليس إلثبات وجود األمتعة 

من عدمها بل دوره ينحصر في تحديد قائمة األمتعة التي هي من قبيل أمالك الزوجة أو 

القاض ي للفصل في إجراءات إثبات ونسب ملكية كل  أي ينتقل، الزوج واملشتركة بينهما

ن يقرر منح املتاع إلى احد أوال: أيكون أمام اجرائين :  متاع إلى صاحبه ،وفي هذه الحالة

لكن في حالة ما إذا اجز املدعي سواء ، الزوجين في حال تقديم دليل وبينة على ذلك.

ة عن تقديم البينة آو في حال عدم وجود إثبات ملكية املتاع ،فان كان الزوج آو الزوج

لى اجراء آخر مفاده فرز قائمة املتاع بحسب صالحية املعتاد في القاض ي يعتمد ع

 .االستعمال

في النزاع حول ملكية  البينة على املدعي للقاعدة اإلجرائية تفعيل القاض ي -الشق األول 

 املتاع:

وبمفهوم املخالفة إذا  من قانون األسرة 73نص املادة  يستشف من خالل استقراء 

انه املالك فمن قدم البينة يحكم له بناءا على  زوج وقع نزاع بين الزوجين و ادعى كل

أما في حالة عدم تقديم  73بينته وهنا يكون القاض ي قد طبق الشق األول من املادة 

 تطبق الشق الثاني من نص في البينة أو في حالة العجز عن اإلثبات يأتي دور القاض ي

و  توجيه اليمين التي تعود للرجال أي املعتاد للرجال مع في األمتعة فيفصل، 73املادة 

غير أنه تم تسجيل ، ويتقاسمانها و املشتركات مع اليمين األمتعة املعتادة للمساء مع اليمين

بل يتدخل من ، ياحالة تتمثل في وجود دليل غير مكتمل فال يقف القاض ي هنا موقفا سلب
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اجل استكماله بتوجيه اليمين املتممة أو سماع الشهود مثل: وفي قرار املحكمة العليا " 

 ملكيته عن إثبات عجزت الذي حول املصوغ القائم بين الزوج و الزوجة املبدأ أن النزاع

 زالتعزي جديرة قرينة الزوجة لصالح املذكورة تشكل لفاتورات سوى حيازتها لها بالكتابة

إلى املرأة ،و  بالنظر إلى طبيعتها تنسب عادة املصوغات التي إلى جانب بهده الوسيلة

قد  يكونون  بالشهود ادعائها الرامي إلى تثبيت طلب الزوجة الذين استبعدوا القضاة

بوسائل  حسم النزاع في مقتضياتها التي تجيز من القانون املدني 335 أحكام املادة خالفوا

ثبوت  و بداية الفاتورات تشكل قرينة 1199".نقض القرار معه مما يتعين الكتابةغير  إثبات

في  التي تجيز من القانون املدني 335 أحكام املادة بالكتابة تسمح بسماع شهود ،ألن

 وهو ما جاء في قرار املحكمة العليا غير الكتابة بوسائل إثبات حسم النزاع مقتضياتها

ويرى  ،2200أي قبل صدور قانون األسرة  19/25/1982ريخ بتا الصادر عن الغرفة املدنية

 ليست من قبيل اليمين كل زوج في ما يخصه ان اليمين التي يؤديها من الفقه جانب

حسما للنزاع ،والهي من  اإلثبات أوجه عن بقية متخليا التي يوجهها الخصم الحاسمة

 2211ملا لديه من حجج وأدلة.استكماال و استيفاء  التي يوجهها القاض ي اليمن املتممة قبيل

بحسب طبيعته مع  صالحية تملك املتاعلقاعدة  تفعيل القاض ي -الشق الثاني

 : توجيه الييمن

بينة  إذا كان املتاع املتنازع حوله كالفراش والغطاء و واللباس موجودا وكانت هناك 

املذكورة  لم تكن بينة فالعمل يكون بالقرينة على أساسها، و إن ألي من الطرفين فيحكم

املتمة حسب قول املالكية، مع األخذ  من قانون األسرة إلى جانب اليمين73في نص املادة 

 يسمح يعتبر مانعا أدبيا الزوجية العالقة حال قيام نشوء االلتزام بعين االعتبار أن

من القانون  336املادة  طبقا ألحكام كان يجب إثباته بالكتابة باإلثبات بالبينة فيما

ي بتاريخ  الصادر عن الغرفة املدنية وهو ما أكده قرار املحكمة العليا 2222املدن

العالقة الزوجية،وقت نشوء الدين،  وقد جاء فيه:" املبدأ يمكن أن تشكل16/25/2213

 .2233مانعا أدبيا يحول دون إثباته بالكتابة"
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صدق املدعية، وهو ما  الرد أمام القضاء يفيد املدعى عليه عن وان كان سكوت 

 و املواريث بتاريخ شؤون األسرة عن غرفة املحكمة العليا الصادر يؤكده قرار

أن  فيه املطعون  من القرار يثبت لم والذي ورد فيه أنه " حيث أنه 14/22/2213

سكوته في حد ذاته  األثاث املذكور، ومن ثم فإن تصريح بشأن بأي أدلى الطاعن يكون قد

املجلس بتوجيه  من قبل قضاة القضاء لتالي فإنله، و با بملكيتها ادعائها يؤكد صحة

موقف مطابق  وهو، 2244لقرارهم "  مقنعا يعد تسبيا بأنه ملكها تقسم أن على لها اليمين

وهذا ما يؤكد على وجوب ،2255بأن السكوت في معرض الحاجة بيان  القائلة للقاعدة

ويكون  2266أو للنساء لطبيعة املال املتنازع عليه إن كان من املعتاد للرجال القضاة تحديد

   الزمان و املكان بالنسبة لكل قضية. ظروف ذلك عن طريق العرف املعمول به حسب

ذلك ولو تطلب األمر  ويرى جانب آخر من الفقه أنه ينبغي على القاض ي أن يحدد 

 اللجوء إلى الخبير، وعندئذ سيصدر حكمه بناء على قناعته الشخصية، ولكن إذا وجد أن

من حق املطلقة ينبغي عليها أن تؤكد ذلك بأدائها اليمين والعكس  بعض املتاع يكون 

ق أ التي أباحت  37/2صحيح، ولكن ينبغي في هذه الحالة أن ال نغفل عما نصت عليه م 

للزوجين أن يتفقا بشأن األموال املشتركة بينهما واملكتسبة خالل الحياة الزوجية وذلك 

 2277.مع تحديد النسب الخاصة بكل واحد منهما

اعتبرها  فهناك من وفي هذا املجال ظهر خالف بين الفقهاء حول طبيعة هذه اليمين 

وهنا يثار إشكال حول الطبيعة  يمين متممة واآلخرون يملون إلى اعتبارها يمين حاسمة

 73حسب نص املادة  أو اليمين القانونية القانونية لليمين سواء بيمين القاعدة الشرعية

هو  الن القاض ي مابين خصائص اليمين املتممة خصوصية فريدة تجمعأو هي يمين ذات 

 .نهائيا ألنها تحسم النزاع الحاسمة و تشبه من جهة أخرى اليمين من يوجهها من جهة

سواء طلبها  توجيهه لليمين لقاض ي شؤون األسرة االيجابية األدوار لكن من بين أهم-

، فهي يمين 73املادة  وال بيمين من إنكارليست مرتبطة ال بي فهي، أو لم يطلبوها الخصوم

 .من نوع خاص
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أما  موجودة ولكن األمتعةملكية املتاع:  الحاالت التي تعترض القاض ي حول إثبات

ولذلك فنجد  أو ليست ملكا للزوج أو البعض منها مملوك لها او له للزوجة ليست ملكا

عدمها بل دوره ينحصر في دور القاض ي في هذه الحالة ليس إلثبات وجود األمتعة من 

تحديد قائمة األمتعة التي هي من قبيل أمالك الزوجة او الزوج اومعا وهنا ياتي لكي يحدد 

 ..صالحية متاع البيت

وتجدر اإلشارة لكون أن هذه الشروط تنطبق سواء كنا أمام إجراءات اإلثبات في  

كل  ن متاع البيت، وادعىوفي حالة تنازع الزوجان في شأالنزاع حول الوجود أو امللكية،

على دعواه حكم له  كل منهما مدعيا، فأيهما أقام بينة اعتبر األثاث ملكه، أن منهما

 بينة أخرى  دعواه بدون معارضة بمقتضها ألنه اثبت

أي  -وان لم يتقدم احد منهما ببينة تثبت دعواه كان الحكم ملن يشهد له ظاهر الحال 

  بيمنه -العرف

لذا  إال باإلثبات أن القانون ال يعترف بالفواتير كون  االحتفاظ الفقه و اقترح جانب من 

من نوايا الطرف  و االحتراز بالفاتورة، وهذا ال يعني الدعوة إلى الحذر البد من االستظهار

في  و ال يعتقد انه من العيب، و االحتكام للقانون  هي دعوة لتغيير العقلية املقابل، و إنما

 2288  لعدم الوقوع في الخطأ. و احترامهش يء معرفة القانون 

املبحث الثاني: تطبيقات قضاء شؤون األسرة في مجال التنازع في متاع بيت 

 الزوجية 

وقانون األسرة وكذا قانون  قاض ي شؤون األسرة منحته أحكام الشريعة اإلسالمية 

أو  بإجراءات التحقيق كثيرة منها سواء ما تعلق دوار ايجابيةاإلجراءات املدنية واإلدارية أ

تسير الخصومة فك الرابطة الزوجية وما يترتب عنها من تبعات، ولعل الغاية التي جعلت 

املكلف بشؤون  يمنح للقاض ي وبما فيها التشريع اإلجرائي الجزائري  اإلجرائية التشريعات

ه هذا بمعنى ان القاض ي منح ل، تقليل املصاريفو  لربح الوقتهو ، األسرة الدور االيجابي

إطالة أمد الخصومة والتقليل  وتفادي بغية ربح الوقت الدور االيجابي في تسير الخصومة
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 .تفادي اصدار احكام وقرارات في الشكل مفادها وكل ذلك يصب في حلقةمن املصاريف ،

ويفصل في امللف من حيث ، حتى يهيأ ملف القضية يبادر بمعنى قاض ي شؤون األسرة

على قاض ي شؤون  واجبابمعنى أضحى  2299.الشكلي فقط و ليس في الجانب موضوعه

من املحكمة الدرجة و يخرج الخصومة  حتى يفصل في موضوعه أن يهيأ امللف األسرة

األولى ،ونفس الش يء بالنسبة لقضاة االستئناف أذا استمر التقاض ي في الخصومة على 

 .مراحل الدعوى 

 حول الوجود املطلب األول: التطبيقات القضائية في حالة التنازع

الفرع األول:التطبيقات القضائية في تفعيل اإلجراء االستثنائي الخاص يمين 

نجد أنه في حالة االختالف حول ترك على املدعى عليه إلثبات وجود املتاع:  اإلنكار

مع إنكار الزوج للمصوغ، فأنه ومن خالل  األمتعة من عدمها، أو تقديم قائمة مختلفة

،أين أسس الدفاع طعنه بالنقض عن الوجه األول كالتالي: 2216 استقراء قرار املحكمة

هذا  كان عن الوجه األول املأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في اإلجراءات : حيث و إن

جاء فيه و أن القرار ، و رغم ذلك في القانون و ليس كما وصفه الطاعن مخالفة يشكل

ما  قدم للمحكمة ، في حين أن الطاعنفي جميع ترابيه املطعون فيه أيد الحكم املستأنف

فضال على املبلغ املالي املقدر بــ  ومصوغها أثاثها أخذت جميع املطعون ضدها و أن يثبت

 لم تبد أي تحفظ في إدعاء الطاعن. و املطعون ضدها، دج 152.222

 القرار املطعون فيه، إلى كاألتي:" حيث بالفعل، و بالرجوع وقد كان رد املحكمة العليا 

في ، في بيت الزوجية و أنها تركته أن املدعية قدمت قائمة أثاث و مصوغ مدعيةيتبين منه 

يخص املصوغ من  و التمس إجراءات بحث فيما ن جهته قدم قائمةم و أن الطاعن حين

 تختلف عن القائمة قدم قائمة هذا يفيد و أن الطاعن عدمه ومثل حيث الوجود من

قدمت في شأنه املطعون  على إنكاره للمصوغ الذيال ،فض التي قدمتها املطعون ضدها

في اإلثبات " البينة على من  تطبيق القاعدة العامة مما يعني أنه كان يتعينضدها قائمة ،

 قضاة املجلس ومن قبلهم قاض ي الدرجة "، و ليس كما فصل و اليمين على من أنكر  ادعى
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ألثاثها و  تدعي بتركها ضدها املطعون بالرغم و ان  يطبقوا هذه القاعدة حينما لم األولى

و الطاعن من جهته قدم قائمة لألثاث و  وقدمت في شأنه قائمة الزوجية مصوغها في بيت

الشق  في جميع األحوال تطبيق القاعدة املذكورة، مما يجعل هذا ينكر املصوغ وكان يتعين

 .3300و يتعين بالتالي قبوله" مؤسسا من الوجه

خالل التطبيقات العملية للقضاة أنه إذا حدث وقض ى قاض ي  ثانيا: ويثار كذلك من 

الدرجة األولى بحفظ حقوق الزوجة في املطالبة بتوابع العصمة فإنه وحسب القرار 

الزوجة أمام خيارين أما أن ترفع دعوى  ،تكون  2216الصادر عن املحكمة العليا سنة 

أن تقدم طلباتها املتعلقة وأما لها  جديد أمام نفس املحكمة للمطالبة بتوابع العصمة

بتوابع العصمة أمام املجلس ولو كان ذلك للمرة األولى، على أساس أن هذه الطلبات 

وقد جاء نص هذا القرار  .مشتقة من الطلب األصلي واملتمثل في فك الرابطة الزوجية

 خالفةاألول و الثاني و الثالث معا الرتباطهم وتكاملهم، املأخوذين من م كاألتي:"عن الوجه

 أن قضاة انعدام األساس القانوني و قصور التسبيب، ومفادهم، القانون الداخلي

 بحفظ حق قض ى بتوابع العصمة قد خالفوا القانون كون الحكم قد قضوا املجلس ملا

دعوى أمام  الحق في رفع لها ما يعني أن وهو بتوابع العصمة في املطالبة املطعون ضدها

 مادة أية على يستندوا لم فعلوا املجلس وكما أن قضاة كما بذلك للمطالبة املحكمة

 و اكتفوا الطاعن املتاع و أثاث يخص تسبيب قرارهم فيما إلى عدم قانونية، إضافة

 باألثاث الخاص تتعلق القائمة أن رغم وترك وجود إثبات هي مسألة ان املسألة بالقول 

 بالرجال.

 العصمة إن الطلبات املتعلقة بتوابع حيث وقد كان رد املحكمة العليا كالتالي :لكن 

 فك من الطلب األصلي وهو تقديمها أمام املجلس ولو ألول مرة كونها مشتقة يجوز 

التي يكون  القانونية ما هي النصوص لم يبين فضال و أن الطاعن هذا، الزوجية الرابطة

ها املطعون ضد وال الضرر الذي لحقه من جراء مطالبة قد خالفوها قضاة املوضوع

هذا الحق بدال  استئنافها للحكم الذي حفظ في إطار الثانية أمام الدرجة بتوابع العصمة
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فيه  لنفس الغرض، هذا و بالرجوع إلى القرار املطعون  أمام الدرجة األولى من إقامة دعوى 

 املجلس قد ذكروا في قراراهم أن املطعون ضدها لم تقدم اإلثبات و يتبين و أن قضاة

 رفضوا طلبها صوغ التي طالبت به و بانعدام إثبات الوجود الفعلي لهالبينة حول امل

لم تقدم اإلثبات و البينة  املجلس قد ذكروا في قرارهم ان املطعون ضدها وأضاف قضاة

وأضاف  الفعلي له رفضوا طلبها حول املوصوغ التي طالبت به و بانعدام إثبات الوجود

من طرف الطاعن  ضوع األثاث املطالب بهان نفس الشأن ينطبق على مو  املجلس قضاة

أن قضاة املجلس  بيت الزوجية ،وعليه يتبين انه ترك ما يفيد ما يثبت كونه لم يقدم

طرف وهي  من كل به فيما يخص املوصوغ و املتاع املطالب القانونية القاعدة نفس طبقوا

من انكر وملا  اليمين علىو أن البينة على من ادعى و  في اإلثبات املفيدة العامة القاعدة

كما رفض طلب املطعون ضدها  تقديم اإلثبات على مزاعمه رفض طلبه عن عجز الطاعن

و يكون القرار املطعون فيه أسس قضاءه ، عن مزاعمها ملا عجزت عن تقديم االثبات

 فيه الكفاية ما بما و جاء مسبباالتكيف الصحيح للنزاع  و أعطى سليما قانونيا تأسيسا

 .3311لعدم سدادها ورفض الطعن ب رفض األوجه الثالثة املثارةيستوج

في النزاع  البينة على املدعي للقاعدة اإلجرائية الفرع الثاني: التطبيقات القضائية

 حول وجود املتاع:

، أنه في حالة النزاع حول 25/12/2216يتضح من خالل قرار املحكمة الصادر بتاريخ  

على من ادعى واليمين على من  العامة التي مفادها البينةالوجود يتم تطبيق القاعدة 

أنكره وللقاض ي كامل الصالحية في إجراء ما يراه مناسبا من إجراءات التحقيق مثل سماع 

و أن  يتبين إلى القرار املطعون فيه الشهود للوصول إلى الحقيقة،لكن حيث إنه بالرجوع

وجود األثاث املطالب به  إلثبات شهودا قد أحضرت الطاعنةأن  قد ذكروا قضاة املجلس

و قد ، بعد أدائهم اليمين القانونية وقد استمع املجلس إلى تصريحاتهم ببيت الزوجية

 البينة بمبدأعمال  الذي أنكر املطعون ضده للمصوغ انه بالنسبة أضاف قضاة املجلس

ده مما جعل األخير اليمن بعدم وجو  وقد أدى هذا و اليمين على من أنكر على من ادعى



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

351 

من القائمة املحكوم بها ،حيث أن االعتبارات السالفة الذكر تؤدي  يحذف املصوغ املجلس

 للفصل في موضوع ملا استندوا قد طبقوا صحيح القانون  املجلس و أن قضاة إلى القول 

على من ادعى و  في اإلثبات املفيدة "أن البينة إلى القاعدة العامة عليه املصوغ املتنازع

 التي أشارت إليها من قانون األسرة 73أن تطبيق املادة  ذلك ن على من أنكر "اليمي

استمعوا  و أن قضاة املجلسهذا فضال ، يدور النزاع حول امللكية تطبق عندما الطاعنة

 الطاعنة البينة من طرف من هذه الشهادات عدم تقديم و استخلصوا إلى شهود الطاعنة

يتعين رفض  األمر الذي يجعل الوجه غير سديد، الزوجيةببيت  للمصوغ تركها التي ادعت

 .3322الطعن

من قانون األسرة  73وأساس هذا اإلشكال هو خطأ القضاة في تطبيق نص املادة 

من  73أنه من املعروف قانونا ان املادة  وقد جاء في قرار املحكمة العليا:"حيث الجزائري :

أي  أو أثاثا من املتاع سواء مصوغا عالهو موجود ف فيما تنص على اليمين قانون األسرة

يدعى من  قائمة يقدم احد الخصمين و ان املتاع املتواجد وفيه نزاع حول ملكيته، وإما

 مشاهدته ومعاينته فهذا يحتاج إلى تطبيق القواعد العامة تواجد املتاع دون  خاللها

و اليمين على من  ادعىالشرعية "البينة على من  القانونية القاعدة املبينة على إلثبات

 أنكر"

املجلس لم يطبقوا  املنتقد يتبين أن قضاة إلى القرار وحيث انه فعال وبعد بالرجوع 

يخص املصوغ مكتفين  فيما عندما لم يستجيبوا لطلب الطاعنة تطبيقا سليما القانون 

فكان عليهم  التي قدمتها على تسليمهم بالقائمة زيادة برفض الطلبات لعدم التأسيس

ومن خالل هذا  ملثل هذه املنازعات، الوحيدة إلثبات الوسيلة العامة أعمال القواعد

القرار يتضح أن القضاة اخطئوا ملا اتخذوا موقفا سلبيا ملا قضوا برفض الدعوى لعدم 

 3333  تقديم بينة من طرف املدعية.

 املطلب الثاني: التطبيقات القضائية حول النزاع في امللكية 
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في النزاع حول ملكية  البينة على املدعيلقاعدة  التطبيقات القضائية -الفرع األول 

 املتاع:

 سلطة القضاة في إجراء التحقيق :عن الوجه األول املأخوذ من مخالفة القانون:

 من قانون األسرة و أن القاعدة 73 ومفاده أن قضاة املجلس قد خالفوا املادة 

هي أن  البيت فيما يتعلق بالنزاع على متاع القاعدة الواجبة التطبيق في مسائل اإلثبات

طاملا أن األغراض ) املوصوغ(  من قانون األسرة 73اليمين طبقا لنص املادة  تؤدي الزوجة

 السالفة خالفوا مقتضيات املادة قد املجلس يكون قضاة هي من املعتاد للنساء وبهذا

مع اليمين  .. فالقول للزوجة.73الذكر بقولهم " حيث إن املقرر قانونا وعمال بأحكام املادة 

يعرض قرارهم  من قانون األسرة 73في املعتاد للرجال " و أن الخلط في تطبيق نص املادة 

 .للنقض و اإلبطال

 لكن حيث إنه بالرجوع إلى الحكم املستأنف و إلى القرار املطعون فيه يتبين أن قضاة 

من  و قد مكنوا الطاعنة األسرة من قانون  73 في قضائهم نص املادة قد أوردوا املوضوع

 املجلس قد استبعدوا قضاة أناملستأنف و  الحكم بمنطوق  بالتفصيل املذكور  املتاع

 أخذت ان الطاعنة التلفاز ملا تبين لهم من التحقيق اللذين قاموا به وجهاز املصوغ

القانون لم يخالفوا  ، و عليه فإن قضاة املوضوعو أن جهاز التلفاز ليس ملكا لها مصوغها

 3344الذي يجعل الوجه غير سديد تعين رفضه. األمر

أن  22/11/2216يتضح من خالل استقراء قرار املحكمة العليا الصادر بتاريخ  ثانيا: 

لقضاة املوضوع كامل الصالحية في إجراء التحقيق وسماع الشهود وتقدير شهادتهم فهي 

  .مسألة موضوعية

 تخضع للسلطة التي هي من املسائل املوضوعية الشهود شهادةحيث أن  لكن 

إطلعوا  أنهم في قرارهم ذكروا املجلس قضاة فضال و أن هذا لقضاة املوضوع التقديرية

 أن الطاعنة أين صرح األولى الدرجة بها أمام س( التي أدلى الشاهد )م. على شهادة

صرح  د )ب. أ(أن الشاهأنها أخذت مصوغها ومالبسها و  يوم خرجوها صرحت أمامهما
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بالزما هو الذي اشتراه للمطعون ضده شهرا بعد  نوع التلفاز املجلس أن جهاز لهئية

 أنها في النزاع إال غير ناجعة الشهود شهادة باقي كما أن املجلس ذكر ف قراره أن، زواجه

تلك  و ليس على باقي الشهود إلى إشارة شهود اإلثبات وهي مع شهادة متناقضة غير

الذي يجعل الوجه غير سديد تعين رفض  من طرف املجلس األمر  عليها املعتمد

 3355كسابقه.

بحسب طبيعته  صالحية تملك املتاعالفرع الثاني: التطبيقات القضائية لقاعدة 

 : مع توجيه الييمن

القاعدة  في تطبيق الخاطئة لقضاة املوضوع التطبيقات موقف املحكمة العليا من 

تحديد جنس املوضوع املتنازع في ملكيته وتحريفهم للوقائع خطأهم في  الشرعية نتيجة

إذ  24/21/1988من خالل القرار الصادر عن املحكمة العليا بتاريخ  : 73للمادة  وخرقهم

 يستطيع حتى وما هو ملك للزوج لم يفرقوا بين ما هو ملك للزوجة املوضوع أن قضاة

خالفوا  املتنازع عليه طبيعة املنزل  ينوالم يب و ملا في هذا املجال القواعد الشرعية تطبيق

فيما يخص األمتعة  ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه جزئيا القانون 

 واملنزل.

 املطلب الثالث: التطبيقات القضائية في إجراءات تحديد قيمة املتاع.

العيني مثال بعد استحالة التنفيذ  غالباتحديد قيمة املتاع.  الفرع األول: إشكالية 

التنفيذ  أين يصبح املحكوم بها للزوجة أو إتالف الزوج لقائمة األمتعة احتراق املتاع

هالك محل التنفيذ ،من الناحية اإلجرائية ترفع دعوى تقييم  العيني مستحيال بسبب

شؤون األسرة ملزم  القائمة وقاض ي حسب قيمتها من خالل هذه األشياء التي تلفت

دير فال يلتزم بما يطلبه الخصمين، إذ أن للقاض ي سلطة واسعة في بتحديد عناصر التق

يجب على  املهم، ما تلف من املتاع اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات التحقيق لتقييم

 األشياء جهد في تقدير قضاة شؤون األسرة سواء قضاة الدرجة األولى أو الثانية بذل

 لكونها ليها في تقدير قيمة املتاع التالفعناصر التقدير التي استندوا ع مبرزين بذلك
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 يلجا إلى تطبيق التقدير عناصر لرقابة املحكمة العليا إذا تعذر على القاض ي إيجاد تخضع

غير أن املالحظ هو ندرة  التقويم يمين والتي تتضمن إجراءات توجيه ق م 352 املادة

 والقرارات القضائية. األحكامفي  تطبيق هذا اإلجراء الوارد في املادة السالفة الذكر

املدعى به إال إذا  لتحديد قيمة ال يجوز للقاض ي أن يوجه إلى املدعي اليمين املتتمة إذ 

أن  في الحكم او القرار أي البد أن يذكر بالطرق األخرى  هذه القيمة تحديد استحال

نلجأ إلى  في هذه الحالة، هنا عليه إيجاد عناصر التقدير القاض ي قام بدوره لكن تعذر

 الحد األقص ى واملادة تنص على أن يحدد القاض ي الخاصة بطرق التقدير 352املادة 

 فيها املدعي بيمنه. التي يصدق للقيمة

لعدم وجود  وتجدر اإلشارة أنه في كثير من األحيان تنقض أحكام وقرارات القضاة 

ض ي و ال يجوز تحويل أن تحديد قيمة متاع عند االختالف يتواله القا كما، عناصر التقدير

 3366سلطته إلى شخص آخر 

 أو إتالف الزوج لقائمة األمتعة بعد استحالة التنفيذ العيني مثال احتراق املتاع غالبا

هالك محل التنفيذ ،من  التنفيذ العيني مستحيال بسبب أين يصبح املحكوم بها للزوجة

 قيمتها من خالل هذهحسب  الناحية اإلجرائية ترفع دعوى تقييم األشياء التي تلفت

شؤون األسرة ملزم بتحديد عناصر التقدير فال يلتزم بما يطلبه  القائمة وقاض ي

الخصمين، إذ أن للقاض ي سلطة واسعة في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات التحقيق 

يجب على قضاة شؤون األسرة سواء قضاة الدرجة األولى  املهم، ما تلف من املتاع لتقييم

عناصر التقدير التي استندوا عليها في  مبرزين بذلك األشياء جهد في تقدير ة بذلأو الثاني

 لرقابة املحكمة العليا إذا تعذر على القاض ي إيجاد تخضع لكونها تقدير قيمة املتاع التالف

 يمين والتي تتضمن إجراءات توجيه ق م 352 املادة يلجا إلى تطبيق التقدير عناصر

في  ظ هو ندرة تطبيق هذا اإلجراء الوارد في املادة السالفة الذكرغير أن املالح التقويم

 والقرارات القضائية. األحكام
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أن يذكر في  وتجدر اإلشارة في هذا املجال أنه على القاض ي من الناحية اإلجرائية 

 .التقدير حكمه كل اإلجراءات والطرق التي اعتمدها في تحديد عناصر

املدعى به إال إذا  لتحديد قيمة إلى املدعي اليمين املتتمةال يجوز للقاض ي أن يوجه  إذ 

أن  في الحكم او القرار أي البد أن يذكر بالطرق األخرى  هذه القيمة تحديد استحال

نلجأ إلى  في هذه الحالة، هنا عليه إيجاد عناصر التقدير القاض ي قام بدوره لكن تعذر

 الحد األقص ى ى أن يحدد القاض يواملادة تنص عل الخاصة بطرق التقدير 352املادة 

 فيها املدعي بيمنه. التي يصدق للقيمة

لعدم وجود  وتجدر اإلشارة أنه في كثير من األحيان تنقض أحكام وقرارات القضاة 

أن تحديد قيمة متاع عند االختالف يتواله القاض ي و ال يجوز تحويل  عناصر التقدير، كما

 سلطته إلى شخص آخر 

 ة القضاة في مجال تقييم متاع البيت محل النزاع.الفرع الثاني: سلط

وتاريخ أول  و الجودة شراء و النوعية التحديد من سند في حالة غياب عناصر 

 الغرام الواحد لكل مصوغ على أساس قيمة استعمال و التي أدتها فيما يخص املصوغ

 مع توجيه اليمين للمدعية

 أن قضاة املجلس الداخلي بدعوى  من مخالفة القانون  عن الوجه األول املأخوذ 

باملصوغ الذي  فيما يخص األثاث وحكموا للمطعون ضدها حكموا برفض طلب الطاعن

األثاث وخاليا  طلبته، دون أن يطبقوا في شأنه ما هو منصوص عليه فقها و قانونا في شأن

و  ةالقواعد الشرعي و بذلك خالفوا او اإلقرار حول املصوغ باإلنكار من أقوال الطاعن

 من قانون األسرة. 73أحكام املادة  القانونية خاصة

 قيمة املتاع املتنازع حوله وانفراده بذلك سلطة القاض ي في تحديد -
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فالقاض ي سلطة في  األمتعة من املقرر قانونا أنه إذا اختلف الزوجان حول قيمة

يخالف فان القضاء بما  ومن ثم آخر و ال يجوز له تحويل سلطته إلى شخص تحديد ذلك

 املبدأ يعد مخالفا للقانون. هذا

 خـــــــــاتـــــمـــــة

ما نستخلصه في األخير من خالل هذا البحث، أن التطبيق القانوني السليم للقواعد  

القانونية سواء كانت قاعدة إجرائية أو موضوعية ،ال يتأتى ذلك إال من خالل تكيف 

صحيحا، دون التقيد بالتكييف الذي أثاره قضاة املوضوع لوقائع النزاع تكييفا قانونيا 

 الخصوم، تم تحديد شخص املكلف باإلثبات.

وللقاض ي سلطة واسعة في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات التحقيق سواء  

 باستماع الشهود الخ.

ومن خالل دراستنا نالحظ إن القاض ي قد نزع عنه رداء الدور السلبي ليرتدي محله  

به الوصول إلى الحقيقة، فلم يعد ينظر لقاض ي شؤون األسرة أنه  دورا ايجابيا يهدف

فكان البد من التخلي عن الدور التقليدي للقاض ي املتميز ، مجرد حكم بين الخصوم

بالحياد السلبي الذي ال يسمح له بأكثر من أن يكون قاضيا متلقيا، واالنتقال إلى مرحلة 

بحث عن الحقيقة املوضوعية وإيصال القاض ي االيجابي الذي يكمن أساس دوره في ال

 الحقوق خالصة ألصحابها.

وفي األخير تجرد اإلشارة إلى أن القاعدة اإلجرائية هي التي تبين كيفية حماية الحق  

املوضوعي، وهي بذلك تعتبر خادمة ومطيعة لسيدتها القاعدة املوضوعية، فكيف للقاعدة 

 اإلجرائية أن تعصيها.

الهوامش:
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 ,املهر( في الزوجين بين التنازع , بجاق محمد ,املغربية األسرة مدونة شرح, األزهر محمد - 11

 , الجزائر , مزوار مطبعة ،1ط , )الزوجية النفقة , رة أ الم وجهاز البيت متاع

 52ص,م2229

 أطروحة " مقارنة دراسة الجزائري  التشريع في للزوجين املالي النظام", مسعودي رشيد - 22

 .84م،ص2225الحقوق، كلية , بلقايد بكر أبو جامعة ,الخاص القانون  دكتوراه في

 فيهتتصرف  للمرأة ملك الصداق <<: أن على تنص املغربية األسرة مدونة من 29 املادة - 33

 في للزوج والحق , شاءت كيف

 مجلة من 12 الفصل ,>> إياه أصدقها الذي الصداق مقابل , أو غيرها بأثاث يطالبها أن

 12/27/1993في املؤرخ 1993سنة  74نقح بالقانون عدد التونسية الشخصية األحوال

 للمرأة".مهرا هو ملك  مه تسميته تصلح باملال مقوًما مباًحا كان ما كل <<: أنه على ينص

 د ,ب د ,العربي) الفكر دار , ط( د, وآثاره) الزواج عقد في ت ا محاضر , أبوزهرة محمد - 44

 ديوان,1ط, الجزائري  األسرة قانون  شرح في الوجيز,بلحاج العربي ؛225 ص (,ن س

 .116 (ص, ن.س.)د,الجامعية املطبوعات

 قانون مدني جزائري  489املادة  - 55

 .94-92املرجع السابق، صرشيدي مسعودي،  - 66

ه،  1407 السعودية، العربية البحوث، اململكة إدارة اإلثبات، أحكام املزغني، رضا - 77

 .115-114ص

نون اإلجراءات املدنية لحيم زليخة، دور القاض ي املدني في اإلثبات في ضوء قا -88

 .195م،ص2211، جامعة ورقلة،4، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد واإلدارية

،إق،غ.أ.ش،عدد 216836،ملف رقم 16/23/1999محكمة عليا، غ.أ.ش،  -99

  .145خاص،ص

  64.1100،ص4،عدد 1992م ق52275،ملف رقم 18/29/1988محكمة عليا،غ.أ.ش، -
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، م ق،عدد خاص 16/23/1999،قرار صادر بتاريخ 21636م.ع، غ.أ.ش،ملف رقم  - 1111

 .145باألحوال الشخصية،ص

الطالق بين الشريعة و القانون و الواقع املجتمعي "تونس  ثريان بن سعد ـاثار  - 1122

 .86، ص 2 ،سلسلة اطاريح2229املختص ،تونس ، انموذجا"،مجمع االطرش للكتاب

؛ د. سليمان 67، ص1983، طبعة نادي القضاة، 2د. السنهوري، الوسيط، ج - 1133

؛ 85، ص1953، املطبعة العاملية، مصر، 2مرقس، اصول االثبات في املواد املدنية، ط

د. ادم وهيب النداوي، شرح قانون البيانات و االجراء االردني، مكتبة دار الثقافة 

؛ د. نبيل ابراهيم سعد، االثبات في 56، ص1998للنشر و التوزيع، عمان، االردن، 

؛ د. مفلح عواد 66ص، م2222املواد املدنية و التجارية، منشأة املعارف، االسكندرية 

، مطبعة جمعية عمال املطابع 1في املواد املدنية و التجارية، طالقضاة، البينات 

 .35ص، م1992 -هـ1411التعاونية، 

؛ د. محمد فتح هللا النشار، املصدر السابق، 68، ص2السنهوري، الوسيط، ج -1144

، الدار 1؛ د. محمد حسن قاسم، االثبات في املواد املدنية و التجارية،ط123ص

 .33، ص2221الجامعية بيروت، 

على ضوء  الجزائري دليل القاض ي و املحامي مادة بمادة نجيمي جمال ،قانون األسرة - 1155

 213ص ، دار هومة الجزائر 2216و االجتهاد القضائي ،سنة  أحكام الشريعة اإلسالمية

على ضوء  الجزائري دليل القاض ي و املحامي مادة بمادة نجيمي جمال ،قانون األسرة - 1166

 .226ص ، دار هومهالجزائر 2216و االجتهاد القضائي ،سنة  ميةاحكام الشريعة االسال 

و املنشور  2878597رقم  فصال في الطعن 16/25/2213 بقرار محكمة عليا صادر- 1177

 174عدد األول ص  2213رقم  باملجلة القضائية في عددها

ضوء على  الجزائري دليل القاض ي و املحامي مادة بمادة نجيمي جمال ،قانون األسرة - 1188

 213ص ، دار هومة الجزائر 2216و االجتهاد القضائي ،سنة  أحكام الشريعة اإلسالمية
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 22117 رقم امللف 19/25/1982الصادر بتاريخ  غرفة املدنية قرار املحكمة العليا -1199

 .29ص  1عدد  1989مجلة قضائية سنة 

 212ص ، نجيمي جمال ،املرجع السابق - 2200

في  االحوال الشخصية ،قراءة التعليق على مجلة، دولة الزهراء بن محمود و سامية - 2211

 .122،تونس ،ص 2215للكتاب املتخص االطرش فقه القضاء،منشورات ،مجمع

 .226ص ، نجيمي جمال ،املرجع السابق - 2222

و املنشور باملجلة  2878597رقم  فصال في الطعن 16/25/2213 بقرار محكمة عليا  2233

 174ص  1 عدد 2213رقم  القضائية في عددها

 14/22/2213 و املواريث بتاريخ شؤون األسرة عن غرفة املحكمة العليا الصادر قرار - 2244

 324ص 2214/1القضائية،العدد  املجلة 728882 رقم في الطعن فصال

 .227ص ، نجيمي جمال املرجع السابق - 2255

 212نجيمي جمال ،املرجع السابق، ص  - 2266

قانون األسرة الجزائري جزء األحوال الشخصية تشوار الجياللي محاضرات في  - 2277

 لألستاذ بجامعة تلمسان

http://sciencesjuridiques.blogspot.com/2009/05/blog-post_31.html 

ثريان بن سعد ـاثار الطالق بين الشريعة و القانون و الواقع املجتمعي "تونس  - 2288

، ص 2 ة اطاريح،سلسل2229املختص ،تونس ، انموذجا"،مجمع االطرش للكتاب

88/89/92 

أصبحت  في املوضوع التي تصد قبل الفصل أن األحكام في ق ا م ا وال أدل على ذلك - 2299

 .إال مع الحكم القطعي أو غير قابلة للطعن بالنقض فيها غير قابلة لالستئناف

)غير  و م ، غ ش أ27/21/2216، صادر بتاريخ 1232912رقم  املحكمة العليا - 3300

 منشور(.

باملحكمة العليا غير  و م ، غ ش أ25/12/2216صادر بتاريخ  1216127رقم  قرار - 3311

 منشور 
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باملحكمة العليا غير  و م ، غ ش ا25/12/2216صادر بتاريخ  1007595رقم  قرار - 3322

 منشور 

 2223مجلة  2221 /23/25 قرار بتاريخ 257741 ملف رقمانظر : املحكمة العليا،  - 3333

 وما يليها  263ص 1عدد 

غير  و م ، غ ش ا22/11/2216، صادر بتاريخ 1235699رقم  املحكمة العليا،قرار - 3344

 منشور 

 و م ، غ ش ا22/11/2216، صادر بتاريخ 1235699رقم  املحكمة العليا،قرار - 3355

 باملحكمة العليا غير منشور 

 213نجيمي جمال،املرجع السابق، ص  - 3366 

 قائمة املصادر واملراجع

 القانونيةأوال: الكتب 

ادم وهيب النداوي، شرح قانون البيانات و االجراء االردني، مكتبة دار الثقافة للنشر و  .1

 .1998التوزيع، عمان، االردن، 

في  األحوال الشخصية ،قراءة التعليق على مجلة، الزهراء بن محمود و سامية دولة .2

 .2215للكتاب املتخص،تونس، األطرش فقه القضاء،منشورات ،مجمع

 1983، طبعة نادي القضاة، 2السنهوري، الوسيط، ج .3

تشوار الجياللي محاضرات في قانون األسرة الجزائري جزء األحوال الشخصية بجامعة  .4

 تلمسان.

توفيق حسن فرج، قواعد اإلثبات في املواد املدنية و التجارية، مؤسسة الثقافية  .5

 .1983الجامعة، اإلسكندرية، 

ن الشريعة و القانون و الواقع املجتمعي "تونس ثريان بن سعد أثار الطالق بي .6

 م.2229، 2،سلسلة اطاريح 2229املختص ،تونس ، أنموذجا"،مجمع األطرش للكتاب
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؛ محمد 72ص، جالل العددي، مبادئ اإلثبات في املسائل املدنية، بدون بيانات طبع .7

 الصوري، التعليق على مواد قانون اإلثبات العراقي.

 أطروحة " مقارنة دراسة الجزائري  التشريع في للزوجين املالي النظام", مسعودي رشيد .8

 م.2225الحقوق، كلية , بلقايد بكر أبو جامعة ,الخاص القانون  دكتوراه في

 ه. 1407 السعودية، العربية البحوث، اململكة إدارة اإلثبات، أحكام املزغني، رضا .9

املطبعة العاملية، مصر، ، 2سليمان مرقس، الصول اإلثبات في املواد املدنية، ط-12

 م.1953

عز الدين و حامد عبد الحميد عكاز، التعليق على قانون اإلثبات املصري، عالم  .12

 الكتب 

 م.2225عبد العزيز السهيل، أحكام القضاء العراقي، .11

 في الزوجين بين التنازع , بجاق محمد ,املغربية األسرة مدونة شرح, األزهر محمد .12

 , الجزائر , مزوار مطبعة ،1ط , )الزوجية النفقة املرأة وجهاز البيت متاع ,املهر(

 م.2229

، الدار الجامعية بيروت، 1محمد قاسم، اإلثبات في املواد املدنية و التجارية،ط .13

 م.2221

، مطبعة جمعية 1مفلح عواد القضاة، البينات في املواد املدنية و التجارية، ط .14

 م1992 -هـ1411عمال املطابع التعاونية، 

سعد، اإلثبات في املواد املدنية و التجارية، منشأة املعارف، اإلسكندرية نبيل  .15

 م.2222

الوسيط في القواعد اإلجرائية و املوضوعية إلثبات في ، نبيل صقر و مكاري نزيهة .16

و أحدث تعديالت القانون  املواد املدنية ،طبقا لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

 م.2229،2229_الجزائر طبعة  عين مليلة املدني دار الهدى
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على  الجزائري دليل القاض ي و املحامي مادة بمادة نجيمي جمال ،قانون األسرة .17

 م. 2216دار هومة الجزائر، سنة ، و االجتهاد القضائي ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية

 ثانيا: الرسائل األكاديمية واملجالت

 األسرة وقانون  اإلسالمية الشريعة في الزوجين بين املالية املنازعات" محمد، ألتي .18

 كلية تلمسان، بلقايد بكر أبي جامعة الخاص، في القانون  املاجستير مذكرة ،"الجزائري 

 م.2221/2222 الحقوق،

لحيم زليخة، دور القاض ي املدني في اإلثبات في ضوء قانون اإلجراءات املدنية  .19

 م.2211جامعة ورقلة،، 4مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد ، واإلدارية

 القوانين والقرارات القضائية

 ، عدد خاص.1982نق،26545،ملف رقم 25/21/1982املحكمة العليا، غ.أ.ش،  .22

 22117 رقم امللف 19/25/1982الصادر بتاريخ  غرفة املدنية قرار املحكمة العليا .21

 . 1عدد  1989مجلة قضائية سنة 

 ، غير منشور.42925، ملف رقم25/25/1986املحكمة العليا، غ.أ.ش، .22

 .2عدد  1992مجلة 24/1988/ 11، 49322 ،ملف رقممحكمة عليا،غ.أ.ش .23

 .4،عدد 1992م ق52275،ملف رقم 18/29/1988محكمة عليا،غ.أ.ش، .24

 .3عدد  1991.مجلة 16/21/1989قرار بتاريخ  52212رقم  ملفاملحكمة العليا، .25

 1عدد 2221مجلة  2222 /21/11 قرار بتاريخ 251682ملف رقم املحكمة العليا، .26

 قرار بتاريخ 277411 ،ملف رقم املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية .27

 2عدد  2224مجلة  2222 /13/23

، صادر 1235285رقم  غرفة األحوال الشخصية وامليراث، قرار، محكمة عليا .28

 ، غير منشور 25/12/2216بتاريخ 
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 آليات إثبات الوصية العقارية ونفاذها

 خالد بن حمودة

 سنة ثانية دكتوراه حقوق تخصص قانون خاص، جامعة جياللي بونعامة خميس

 مليانة

 امللخص:

تصـــح الوصـــية العقاريـــة قانونـــا، بمجـــرد التصـــريح بهـــا أمـــام املوثـــق بعقـــد تـــوثيقي رســـمي 

من قانون األسرة دون أن تتعرض للشهر، غير أن الشهر يكـون واجبـا مـن  191وفقا للمادة 

الناحيـــة القانونيـــة لنقـــل ملكيـــة العقـــار املوصـــ ى بـــه بعـــد وفـــاة املوصـــ ي. فـــإذا كانـــت الوصـــية 

ثابتـة بعقـد رسـمي، ولـم يعــارض ورثـة املوصـ ي فـي تنفيـذ وصــية مـورثهم، فإنـه يتعـين لتثبيــت 

ـــا إثبـــــات  قبـــــول املوصـــــ ى لـــــه، ويـــــتم ذلـــــك مـــــن الناحيـــــة العمليـــــة مـــــن خـــــالل إيـــــداع امللكيـــــة بهــ

الوصـية لــدى املوثـق مــن أجـل قبولهــا ومـن ثــم تنفيـذها. وال يــتم إيـداع الوصــية مـن الناحيــة 

العمليــة املباشــرة، بــل يســبقه إجــراءان يتعــين القيــام بهمــا إلمكانيــة إيــداع الوصــية، بتحريــر 

ـــم  ــــه، ثــ ــــة املوصـــــ ي، وجـــــرد تركتـ ــــة فريضـ ـــا وثيقـ ـــل قبولهــ ـــن أجــ تحريـــــر عقـــــد إيـــــداع الوصـــــية مــ

 وتنفيذها.

Le résumé 

le testament sera légalement valable dès qu’elle sera déclarée devant 

le notaire avec un contrat documentaire officiel conformément à 

l’article 191 du Code de la famille, sans être soumise au Système 

d'enregistrement immobilier, mais le Système d'enregistrement 

immobilier est légalement tenu de transférer la propriété du bien 

recommandé après le décès du testateur. Si le testament est fixé par un 

contrat officiel et que les héritiers du testateur ne s'opposent pas à 

l'exécution du testament, la preuve de la propriété prouve l'acceptation 

du testateur. En pratique, le testament n'est pas déposé directement, 

mais il est précédé de deux procédures prévoyant la possibilité de le 

déposer, en éditant la Fredha ou Notoriété du testateur, et l'inventaire de 

son Héritage, puis en libérant le contrat de dépôt du testament pour 

acceptation et exécution. 
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 املقدمة:

فـي ثلـث عرف الفقه املالكي الوصية فقالوا: الوصية في عرف الفقهاء عقد يوجب حقـا 

مال عاقده يلزم بموته، أو يوجب نيابة عنه بعده، ومعنى التعريف أن عقد الوصية يترتـب 

عليه أحد أمرين: األول هو ملكية املوصـ ى لـه ثلـث مـال العاقـد )املوصـ ي( بعـد موتـه، بحيـث 

ال يكــون العقــد الزمــا إال بعــد املــوت، أمــا قبــل املــوت فــال يكــون العقــد الزمــا، أمــا الثــاني فهــو 

بة عن املوص ي في التصرف، فاملوص ي إما أن يوص ي بإقامة نائب عند موته )وصـ ي( وإمـا نيا

 .11أن يوص ي بمال

ويمكــــــن تعريــــــف الوصــــــية بأنهــــــا تصــــــرف مضــــــاف إلــــــى مــــــا بعــــــد املــــــوت، يكــــــون للموصــــــ ي 

، وهــــذا 22بمقتضــــاه أن ينقــــل بعــــض مالــــه إلــــى املوصــــ ى لــــه، أو يخولــــه حقــــا يتعلــــق بهــــذا املــــال

كل ش يء يوص ي به الشخص بعـد وفاتـه، أي كـل صـور الوصـية التعريف جامع مانع يشمل 

الوصـية كمـا يلـي: " 184التي يقرها القانون. أما قانون األسـرة فقـد عـرف الوصـية فـي املـادة 

تمليــــك مضــــاف إلــــى مــــا بعــــد املــــوت بطريــــق التبــــرع"، وهــــو نفــــس تعريــــف الفقــــه الحنفــــي 

تهــــا كــــالبيع والهبــــة للوصــــية، ومعنــــى مصــــطلق "تمليــــك" يشــــمل العقــــود التــــي تنقــــل ملكي

وغيرهمــــــا، ويشــــــمل الوصــــــية باملنــــــافع مــــــن ســــــكنى دار، أو زراعــــــة أرض. أمــــــا املــــــراد مــــــن 

"، أن أثـــر التصـــرف الـــذي تـــم فـــي حـــال الحيـــاة ال يترتـــب إال بعـــد "مضـــاف إلـــى مـــا بعـــد املـــوت

 .33املوت، واملقصود بكلمة "تبرع"، هو أن الوصية تتم بدون عوض

عقـــد عنـــد صـــدورها مـــن املوصـــ ي، بمعنـــى أن ركـــن القـــانون أن الوصـــية تن ويـــرى شـــراح

الوصـــية الوحيـــد هـــو االيجـــاب فقـــط، أمـــا قبـــول املوصـــ ى لـــه بعـــد وفـــاة املوصـــ ي فـــال يعـــد إال 

شــــرطا للــــزوم الوصــــية، فاملقصــــود باإليجــــاب فــــي نطــــاق الوصــــية، هــــو أي لفــــظ أو إشــــارة أو 

اليجـــاب إلــــى كتابـــة تنطـــوي علـــى قصــــد التمليـــك بعـــد املــــوت. وفـــي مجـــال الوصــــية ال يحتـــاج ا

قبــــول حتــــى يتحقـــــق إبرامهــــا وإال كانـــــت عقــــدا، ولكــــن االيجـــــاب يحتــــاج للقبـــــول ملجــــرد لـــــزوم 

 .44الوصية
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املتضــمن  11-84مـن القـانون رقـم  191أمـا بالنسـبة إلثبـات الوصـية فقـد نصـت املـادة 

، ، علـــى أن الوصـــية تثبـــت بتصـــريح املوصـــ ي أمـــام املوثـــق وتحريـــر عقـــد بـــذلك55قـــانون األســـرة

وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم، ويؤشر به على هـامش أصـل امللكيـة. ولكـن 

املتضـمن إعـداد مسـح األراضـ ي العـام وتأسـيس السـجل العقـاري  74-75من األمر  15املادة 

تــنص علــى أن كــل حــق للملكيــة وكــل حــق عينــي آخــر يتعلــق بعقــار ال وجــود لــه بالنســبة للغيــر 

ارهما فــــي مجموعــــة البطاقــــات العقاريــــة، األمــــر الــــذي يــــدفعنا لطــــرح إال مــــن تــــاريخ يــــوم إشــــه

اإلشكال التالي: إذا كان املوص ى بـه يتمثـل فـي عقـار، فهـل يكفـي أن يـتم إثبـات هـذه الوصـية 

بعقــد رســمي، أم البــد مــن إشــهار هــذا العقــد؟ ومــا هــي إجــراءات نقــل ملكيــة املوصــ ى بــه إلــى 

 املوص ى إليه بعد وفاة املوص ي؟

ه اإلشكالية سنقسم هذا الدراسة إلى مبحثين، املبحث األول يتناول إثبات لدراسة هذ

الوصــــية العقاريــــة فــــي التشــــريع الجزائــــري مــــن خــــالل مطلبــــين: األول يتنــــاول العقــــد الرســــمي 

 والشهر العقاري، واملطلب الثاني يتناول شهر الوصية العقارية.

مــــــن خــــــالل مطلبــــــين: األول املبحــــــث الثــــــاني يتنــــــاول إجــــــراءات تثبيــــــت امللكيــــــة بالوصــــــية 

يتنــــاول: تحريـــــر فريضـــــة املوصـــــ ي وجـــــرد تركتـــــه، واملطلـــــب الثـــــاني يتنـــــاول: تحريـــــر عقـــــد إيـــــداع 

 الوصية من أجل قبولها وتنفيذها.

 املبحث األول: إثبات الوصية العقارية في التشريع الجزائري 

نــــرى ســـنتطرق فـــي هــــذا املبحـــث للعقــــد الرســـمي والشـــهر العقــــاري فـــي املطلــــب األول، ثـــم 

 شهر الوصية العقارية في املطلب الثاني.

 املطلب األول: العقد الرسمي والشهر العقاري 

مـــن قـــانون األســـرة أن الوصـــية تثبـــت بتصـــريح املوصـــ ي أمـــام املوثـــق  191أشـــارت املـــادة 

مـن األمـر  15وتحرير عقد بذلك، أي أن يكـون العقـد رسـميا، وكمـا هـو معلـوم حسـب املـادة 

مسح األراض ي العام وتأسيس السـجل العقـاري، فكـل حـق للملكيـة املتضمن إعداد  75-74
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وكــل حــق عينــي آخــر يتعلــق بعقــار ال وجــود لــه بالنســبة للغيــر إال مــن تــاريخ يــوم إشــهارهما فــي 

مجموعــة البطاقــات العقاريــة، لــذلك ســنتعرف علــى مفهــوم الرســمية فــي الفــرع األول، ونــرى 

 مفهوم الشهر العقاري في الفرع الثاني.

 األول: مفهوم الرسمية الفرع

نظم املشرع الجزائري قواعد االثبات بالكتابة عن طريق العقد الرسمي في مجموعة 

من النصوص القانونية, التي أقرت الحجية املطلقة والنفاذ للعقد الرسمي ومنحته صفة 

السند التنفيذي، وحددت أيضا األشخاص املؤهلون لتلقي العقد الرسمي. فقد عرفت 

من القانون املدني العقد الرسمي، الذي يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو  324املادة 

شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو متلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا لألشكال 

من القانون املدني مجموعة  1مكرر  324القانونية وفي حدود سلطته. وقد حددت املادة 

انون الى الشكل الرسمي, وهذا تحت طائلة البطالن، كبيرة من املعامالت التي أخضعها الق

 وكذلك في نصوص أخرى متفرقة.

كما أن املشرع الجزائري أعطى الحجية والنفاذ املطلق للعقد بين األطراف وورثتهم 

. ونصت أيضا 7مكرر  324، و6مكرر  324، و5مكرر  324على التراب الوطني، في املواد 

 .66دنية واإلدارية أنه يكون للحكم حجية العقد الرسميمن قانون اإلجراءات امل 284املادة 

وقــد كلــف املوثــق علــى رأس األشــخاص املــؤهلين بمهمــة تلقــي العقــود الرســمية، وعــّرف 

املتضـمن قــانون التوثيـق علــى أن:  22-26مـن القـانون رقــم  23املشـرع املوثـق فــي نـص املــادة 

لى تحريــر العقــود التــي املوثــق ضــابط عمــومي مفــوض مــن قبــل الســلطة العموميــة، يتــو "

يشــترط فيهــا القــانون الصــيغة الرســمية، وكــذا العقــود التــي يرغــب األشــخاص إعطاءهــا 

 .77"هذه الصبغة

وقد اعتمد املشرع ثالثة معايير لضبط تعريف املوثق وهي: صفة الضبطية العموميـة، 

 التفــويض مــن قبــل الســلطة العموميــة، والخدمــة املقدمــة. فالضــابط العمــومي هــو كــل مــن

منحه القانون هذه الصفة، وخّولت له الدولة جزًء مـن صـالحياتها فـي مجـال معـين، بحيـث 
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تعتبر املحررات الصادرة عنه واملمهورة بالخاتم الرسمي، كأنما صدرت من الدولة مباشرة. 

أمــــا التفــــويض مــــن قبــــل الســــلطة العموميــــة، فهـــــو تنــــازل الدولــــة عــــن جــــزء مــــن صـــــالحياتها 

حلهــــا فــــي تقــــديم الخدمــــة العامــــة، وهــــذا التفــــويض إنمــــا هــــو لفائــــدة شــــخص معــــين، يحــــل م

 تفويض اختصاص وتفويض توقيع.

فاألصــــل أن الدولــــة هــــي مــــن تضــــطلع بمهمــــة تحريــــر العقــــود الرســــمية، وتلقــــي اتفاقــــات 

األطراف الذين يرغبون في إعطائها هذه الصبغة، غير أنـه وأمـام تنـامي وسـمو مهـام الدولـة، 

هــذه املهمــة، إال بـأن تعهــد بهــذا االختصـاص إلــى املوثــق وســيطا فلـيس لهــا أن تظهــر أو تباشـر 

 بين األفراد ومصالح الدولة.

أمـــا الخدمـــة املقدمـــة فتتمثـــل فـــي تـــولي املوثـــق تحريـــر العقـــود التـــي يشـــترط فيهـــا القـــانون 

الرســـمية، أو تلـــك التـــي يرغـــب األشـــخاص إعطاءهـــا هـــذه الصـــبغة، والرســـمية هـــي مســـتمدة 

أال وهو املوثق، وماله من صـالحية إمهـار العقـود بالخـاتم الرسـمي  من صفة القائم بالتحرير 

من جهة، ومن جهة أخرى، الرسمية مستمدة من الوصف القانوني للعقد املحرر من قبل 

، عقـــدا 88مــن القـــانون املــدني 324املوثــق أال وهــو العقـــد الرســمي، علـــى اعتبــاره بــنص املـــادة 

بخدمــــة عامــــة، مــــا تــــم لديــــه أو مــــا  يثبـــت فيــــه موظــــف أو ضــــابط عمــــومي أو شــــخص مكلــــف

 تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا لألشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.

 الفرع الثاني: نظام الشهر العقاري 

يستلزم املشرع في بعض العقود التوثيقية إجراءات خاصة حتى يكون للعقـد التـوثيقي 

ملوثـق أن يبـادر باتخـاذ هـذه اإلجـراءات حجة ألطـراف العقـد فـي مواجهـة الغيـر، ولـذلك علـى ا

كمـــــا حـــــددتها النصـــــوص القانونيـــــة، بتســـــجيل العقـــــود التوثيقيـــــة عـــــن طريـــــق أداء الحقـــــوق 

والرســوم املحصـــلة مــن قبلـــه للخزينـــة العموميــة بقباضـــات الضـــرائب املختصــة، ثـــم شـــهرها 

، بعـــد ذلـــك باملحافظـــة العقاريـــة املختصـــة إن كـــان التصـــرف منصـــبا علـــى حـــق عينـــي عقـــاري 

وأداء الرســـــــــم الخـــــــــاص بـــــــــذلك اإلجـــــــــراء، وقيـــــــــدها باملحكمـــــــــة أو ملحقـــــــــة الســـــــــجل التجـــــــــاري 
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ـــا  املختصـــــة، ونشـــــرها بالجرائـــــد اليوميـــــة والنشـــــرة الرســـــمية لإلعالنـــــات القانونيـــــة، حســـــب مــ

 .99يتطلبه القانون بالنسبة لكل عقد على حدى

الـواردة وبالنسبة للشهر العقاري فهو عمـل فنـي يهـدف إلـى تسـجيل مختلـف التصـرفات 

على العقارات بإدارة الشهر العقاري إلعالم الكافة بها، فهو يرمي إلى إنشاء الحقوق العينية 

العقاريــــة أو نقلهــــا أو تعــــديلها، علــــى أن يــــتم إثباتهـــــا فــــي ســــجالت يمكــــن االطــــالع عليهــــا وأخـــــذ 

 . ويعتبـــر الشـــهر العقـــاري مـــن األهـــداف التـــي ترمـــي إليهـــا1100إفـــادات بمـــا جـــاء فيهـــا مـــن بيانـــات

معظم التشريعات من اجل تنظيم امللكية العقارية وضمان استمرارية املعامالت العقارية، 

ومنـــــع املضـــــاربة وتحقيـــــق الثقـــــة الالزمـــــة فيهـــــا. ويوجـــــد نظامـــــان أساســـــيان للشـــــهر العقـــــاري، 

تجسد تطبيقهما في القانون الجزائري، بحيث يسمى النظـام األول بنظـام الشـهر الشخصـ ي 

سا في عملية الشهر العقاري، والنظام الثاني يطلق عليه نظام الشهر يعتمد على املالك أسا

 .1111العيني وهو يعتمد على بيانات العقار أساسا في عملية الشهر العقاري 

ويعد أول قانون تطرق إلى وجوب إخضـاع التصـرفات العقاريـة لعمليـة الشـهر العقـاري 

العمليـة إال بصـدور األمـر رقـم  من القانون املدني، غيـر أنـه لـم تتجسـد هـذه 793نص املادة 

املتضــــــــمن إعــــــــداد مســــــــح األراضــــــــ ي العــــــــام وتأســــــــيس الســــــــجل العقــــــــاري، واملراســــــــيم  75-74

 التنفيذية له، والتي تهدف كلها إلى تحقيق االئتمان في املعامالت العقارية.

 املطلب الثاني: شهر الوصية العقارية

شـكليا إال إذا تعلقـت بالعقـار،  القاعدة في الفقه اإلسالمي أنه ال تكون الوصـية تصـرفا

أو بالحقوق العينية األخرى التي تستوجب إجراءات التسجيل والشهر التـي يتطلبهـا القـانون 

في انتقال العقار، ألنها من أعمال التبرع التي تدخل في أوجه البـر املختلفـة املنصـوص عليهـا 

لتمكــين ســماع دعــوى  شـرعا. والكتابــة املطلوبــة فــي الوصــية علــى مختلـف صــورها ليســت إال 

الوصــــية دون انعقادهــــا، أي أن الكتابــــة املطلوبــــة ينبغــــي أن تــــدل علــــى مــــا ينبــــئ عــــن صــــحة 

 الوصية وخلوها من شبهة التزوير.
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غيــر أنــه يســتوجب فــي القــانون الجزائــري تصــريح املوصــ ي بالوصــية أمــام املوثــق، وتحريــر 

ـــا للمــــادة  الحقــــوق العقاريــــة أو مــــن قــــانون األســــرة، ومــــن ثــــم تســــجيل  191عقــــد بــــذلك وفقـ

العينيــــة املوصـــــ ى بهـــــا فــــي الســـــجل العينـــــي العقــــاري، وشـــــهرها لـــــدى املحافظــــة العقاريـــــة، فـــــال 

 .1122يسري أثرها القانوني على الغير إال من تاريخ قيدها في السجل العقاري 

ففــي قــرار مشــهور للمحكمــة العليــا قضــت بأنــه: "مــن املقــرر قانونــا، أنــه تثبــت الوصـــية 

ام املوثق وتحريـر عقـد بـذلك، وفـي حالـة وجـود مـانع قـاهر تثبـت الوصـية بتصريح املوص ي أم

مـــن قـــانون األســـرة(، ومـــن ثـــم، فـــإن قضـــاة  191بحكـــم يؤشـــر علـــى هـــامش أصـــل امللكيـــة )م 

ـــق،  ـــبب عـــــدم التصـــــريح بهـــــا أمـــــام املوثــ ـــفوية، لســ ـــية الشــ ـــتبعاد الوصــ ـــس بقضـــــائهم باســ املجلــ

 .1133طبقوا صحيح القانون"

قانونــا، بمجــرد التصــريح بهــا أمــام املوثــق بعقــد تــوثيقي رســمي وتصــح الوصــية العقاريــة 

من قانون األسرة، دون أن تتعرض للشهر، كما أنه تصح الوصية  191عمال بأحكام املادة 

ـــق  ــ ـــــر يتعلـ ـــهادة الشــــــهود، ألن األمـ ــ ـــا بشـ ــ ـــهاد عليهـ ــ ـــم االشـ ــ ــــاء، إذا تـ ــــام القضــ ـــــن أمــ ــــة ولكـ العرفيــ

ت، ويكتسـب املوصـ ى لـه بطريـق الوصـية بتصرف انفرادي في التركة مضاف إلـى مـا بعـد املـو 

املـــال املوصـــ ى بـــه بعـــد وفـــاة املوصـــ ي مصـــرا علـــى وصـــيته، والقـــانون ال يشـــترط لقيامـــه شـــهر 

 .1144العقد

غيــر أن الشــهر يكــون واجبــا مــن الناحيــة القانونيــة لنقــل ملكيــة العقــار املوصــ ى بــه بعــد 

عندئــذ الشــهر بــأثر  ( أشــهر مــن تــاريخ الوفــاة، ويســري 26وفــاة املوصــ ي فــي أجــل أقصــاه ســتة )

رجعــي مـــن يـــوم الوفـــاة اســـتثناء، مثلمــا هـــو الشـــأن فـــي نقـــل امللكيــة للورثـــة بعـــد وفـــاة املـــورث 

املتضمن مسح األراض ي العام وتأسيس السجل  74-75من األمر رقم  15حسب نص املادة 

 .1155العقاري 

فـــال يحـــتج بالوصـــية قانونـــا إال إذا ســـجلت فـــي مصـــلحة التســـجيل املختصـــة، ويرجـــع أثـــر 

التســــجيل إلــــى تــــاريخ وفــــاة املوصــــ ي بالنســــبة إلــــى الورثــــة، وإلــــى تــــاريخ التســــجيل بالنســــبة إلــــى 

الغيــر، وذلــك ألن التصــرفات القانونيــة التــي تهــدف إلــى إنشــاء أو نقــل أو تصــريح أو تعــديل أو 
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حق عيني عقاري في التشريع الجزائري، ال يكون لها أثر بين األطراف انقضاء حق عقاري أو 

إال من تاريخ نشـرها فـي مجموعـة البطاقـات العقاريـة، ويـدخل فـي هـذه التصـرفات، القسـمة 

العقاريـــة والوصــــية وامليـــراث والوقــــف والـــرهن الرســــمي، فــــال يســـري أثرهــــا علـــى الغيــــر إال مــــن 

 .1166الشراح في الفقه الجزائري  تاريخ قيدها وشهرها، وهو ما سار عليه

وعلــى كــل فــإن الوصــية وفقــا الجتهــادات املحكمــة العليــا املشــهورة، تنــتج أثرهــا القــانوني 

. كمـا 1177بالنسبة لاللتزامات الشخصية بين املوص ي واملوص ى له، حتى ولو كانت غير مشـهرة

، إثبــــات مــــن قــــانون األســــرة فــــي حالــــة وجــــود مــــانع قــــاهر 191أنــــه يمكــــن وفقــــا ألحكــــام املــــادة 

. وال تســمع دعــوى اإلنكــار فــي دعــوى الوصــية 1188الوصــية بجميــع طــرق اإلثبــات املقــررة قانونــا

أو الرجوع عنها بعد وفـاة املوصـ ي، إال إذا وجـدت أوراق رسـمية محـررة بخـط املتـوفي وعليهـا 

علـــى توقيـــع املوصـــ ي عليهـــا، تفيـــد  إمضـــاؤه، أو كانـــت ورقـــة الوصـــية أو الرجـــوع عنهـــا مصـــدقا

الوصــــية صــــراحة. فلــــو أقــــر الورثــــة بالوصــــية، أو وجهــــت إلــــيهم اليمــــين فنكلــــوا، رجوعــــه عــــن 

تســــمع دعــــوى الوصــــية فــــي األســــاس ويحكــــم القاضــــ ي بالوصــــية، وذلــــك ألن الوصــــية ليســــت 

ــــى  ـــــرين علــ ـــــاء املعاصـ ـــن الفقهـ ـــــة مـــ ــــة املطلوبـ ـــالمية، والكتابــ ــ ــــي الشــــــريعة اإلسـ ـــــكليا فــ تصــــــرفا شـ

ــــدليل مختلـــــف صــــــورها ليســـــت إال لســــــماع الـــــدعوى، ال النع ـــا وحـــــدها الــ ـــاد الوصـــــية، ألنهـــ قـــ

 .1199القانوني على إثباتها

وعلى هـذا حكمـت املحكمـة العليـا فـي قـرار مشـهور حـديث بـأن الحـق العينـي املوصـ ى بـه 

برتب مفعوله من يوم وفاة املوصـ ي، وأن الوصـية ولـو كانـت غيـر مشـهرة، فإنهـا تحقـق أثرهـا 

ن، ومنهــا إمكانيــة اســتغالل املوصــ ى القــانوني بالنســبة لاللتزامــات الشخصــية بــين ذوي الشــأ

لـــه للجـــزء الــــذي يحـــوزه واآليـــل لــــه بموجـــب الوصـــية مــــا دامـــت ثابتـــة، وعلــــى هـــذا املبـــدأ تــــم 

كمــا تســري منهــا علــى مــا يلــي: " 2200فنصــت الفقــرة الثالثــة 74-75مــن األمــر  15تعــديل املــادة 

اتـــه مـــن تـــاريخ الوفـــاة أيضـــا الحقـــوق التـــي تـــم التصـــرف فيهـــا مـــن طـــرف املـــورث قيـــد حي

 .2211"بموجب عقود في الشكل الرسمي والتي لم تشهر بعد، عند يوم الوفاة
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 املبحث الثاني: إجراءات تثبيت امللكية بالوصية

ـــين بملكــــه،  ـــار معـ ـــأن يوصــــ ي بعقـ ـــه، كـ ـــي تركتـ ـــل وفاتــــه بحصــــة فـ ـــخص قبـ إذا أوصــــ ى الشـ

ل فيشرع بعد وفاته في قسمة تركتـه علـى ورثتـه حسـب أنصـبتهم الشـرعية، وأمـام وجـود مثـ

هــذه الوصــية، فإنــه البــد مــن اســتخراجها أوال مــن تركــة املوصــ ي، ليقســم مــا بقــي منهــا بعـــد 

. وتختلف إجراءات استخراج الوصية من التركة تبعا لنـوع املحـرر الـذي 2222ذلك على ورثته

اثبتـــت فيـــه الوصـــية، والـــذي يكـــون إمـــا ســـندا رســـميا أو حكمـــا قضـــائيا. فـــإذا كانـــت الوصـــية 

يعــارض ورثـة املوصـ ي فـي تنفيـذ وصــية مـورثهم، فإنـه يتعـين لتثبيــت ثابتـة بعقـد رسـمي، ولـم 

امللكيـــــة بهـــــا إثبـــــات قبـــــول املوصـــــ ى لـــــه، ويـــــتم ذلـــــك مـــــن الناحيـــــة العمليـــــة مـــــن خـــــالل إيـــــداع 

الوصـية لــدى املوثـق مــن أجـل قبولهــا ومـن ثــم تنفيـذها. وال يــتم إيـداع الوصــية مـن الناحيــة 

لقيــام بهمــا إلمكانيــة إيــداع الوصــية، بتحريــر العمليــة املباشــرة، بــل يســبقه إجــراءان يتعــين ا

وثيقـــة فريضــــة املوصــــ ي، وجــــرد تركتــــه )املطلــــب األول(، ثـــم تحريــــر عقــــد إيــــداع الوصــــية مــــن 

 أجل قبولها وتنفيذها )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: تحرير فريضة املوص ي وجرد تركته

األول، ثـــم نـــدرس ســـنتناول فـــي هـــذا املطلـــب إجـــراءات تحريـــر فريضـــة املوصـــ ي فـــي الفـــرع 

 إجراءات جرد تركته في الفرع الثاني.

 الفرع األول: إجراءات تحرير فريضة املوص ي

الفريضــة هــي وثيقـــة تحــرر لــدى املوثـــق تــذكر فيهــا معلومـــات خاصــة بــاملورث، وتتضـــمن 

قائمــة بأســـماء وصــفاة كـــل الورثــة واإلشـــارة إلـــى الوصــية إن وجـــدت، وكــذا تحديـــد أنصـــبتهم 

 . 2233الشرعية

ـــأ  ورثـــــة املوصـــــ ي املتـــــوفي للموثـــــق مصـــــحوبين بوثـــــائق الحالـــــة املدنيـــــة الالزمـــــة، مـــــن ويلجــ

شـــــهادة وفـــــاة املوصـــــ ي وشـــــهادات مـــــيالد الورثـــــة، ووثيقـــــة الوصـــــية، ليصـــــرحوا بـــــأنهم الورثـــــة 

الشـــرعيين للموصـــ ي، مـــدعمين تصـــريحاتهم بشـــهادة شـــاهدين اثنـــين، ليتأكـــد بعـــدها املوثـــق 
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ــــه وتصــــــريحات مـــــن هويـــــة الورثـــــة وعالقـــــتهم الشـــــرعية بامل ــــائق املقدمـــــة إليـ ـــا للوثـ ـــ ي طبقــ وصــ

الشـاهدين، ويحــرر علــى إثرهــا فريضـة املوصــ ي التــي تعــد قرينــة قويـة علــى قيــام العالقــة بــين 

الـــــوارث واملـــــورث، مشـــــيرا إلـــــى وجـــــود وصـــــية بعـــــين معينـــــة حـــــررت فـــــي تـــــاريخ محـــــدد. وال يلـــــزم 

، فــــي حــــين أن حضــــور املوصــــ ى لــــه فــــي الفريضــــة لعــــدم اشــــتراط قبولــــه للوصــــية فــــي الفريضــــة

 حضوره يكون إلزاميا عند تحرير عقد إيداع الوصية.

وباملقابــــل فإنــــه يحبــــذ حضـــــور جميــــع ورثــــة املوصــــ ي عنـــــد تحريــــر فريضــــته، لتفـــــادي أي 

احتجــاج مســتقبلي مــن الورثــة غيــر الحاضــرين، علــى الورثــة املــذكورين فــي الفريضــة، أو علــى 

 . 2244تراجعا صريحا أو ضمنيا الوصية، كاالدعاء ببطالنها، أو بتراجع مورثهم عنها

ـــن مقــــــدار  ــــة املوصــــــ ي للتحقــــــق مـــ ـــين القيــــــام بجــــــرد تركــ ـــة فإنــــــه يتعـــ وبعـــــد تحريــــــر الفريضـــ

 الوصية، وما إذا كانت في حدود الثلث املشروع أو تتعداه.

 الفرع الثاني: إجراءات جرد تركة املوص ي

ومـــا تهـــدف عمليـــة جـــرد تركـــة املوصـــ ي إلـــى حصـــر مـــا فيهـــا مـــن أعيـــان ومالهـــا مـــن حقـــوق 

عليهــا مــن ديــون، بحيــث تمكــن مــن معرفــة الــديون التــي علــى التركــة والحقــوق التــي لهــا علــى 

وجـــه دقيـــق. ويطـــرح اشـــكال مـــن الناحيـــة العمليـــة حـــول كيفيـــة القيـــام بعمليـــة الجـــرد، فهـــل 

 تتم لدى جهة محددة قانونا؟ وما هي املعايير املعتمدة للجرد؟

ة إلتمــــام جــــرد التركــــة بصــــفة دقيقــــة، لــــم يحــــدد القــــانون الجزائــــري الضــــوابط املعتمــــد

ونص فقط على عملية نقل امللكية عن طريق الشـهادة التوثيقيـة التـي تـتم بتصـريح الورثـة 

ــــة البطاقــــــات  ـــي مجموعـ ـــهر فــ ـــق، وتشــ ـــل املوثـــ ـــن قبــ ــــة تعـــــد مــ ـــهادة التوثيقيــ أمـــــام املوثـــــق. والشــ

ا املشــــرع العقاريــــة باســــم جميــــع املــــالكين، ســــواء كــــانوا ورثــــة أو موصــــ ى لهــــم. وقــــد اســــتحدثه

املتعلـــق بتأســـيس الســـجل العقـــاري،  63-76مـــن املرســـوم رقـــم  91الجزائـــري بموجـــب املـــادة 

كـــل انتقـــال أو انشـــاء أو انقضـــاء لحقـــوق عينيـــة عقاريـــة بمناســـبة أو بفعـــل التـــي تـــنص: "

. 2255"يجـــب أن يثبـــت بموجـــب شـــهادة موثقـــة 00الوفـــاة ضـــمن اْلجـــال املحـــددة فـــي املـــادة 

ي األداة الفنيـــــــــة لشـــــــــهر حـــــــــق اإلرث فـــــــــي مجموعـــــــــة البطاقـــــــــات فالشـــــــــهادة التوثيقيـــــــــة إذن هـــــــــ
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العقاريــة، ولكنهــا تخــص نقــل ملكيــة العقــارات فقــط، وال يمكــن اعتبارهــا وثيقــة جــرد لكامــل 

 التركة.

وأمــــام هــــذا الفــــراغ القــــانوني، فإنــــه مــــن الناحيــــة العمليــــة يمكــــن االســــتئناس بالتصــــريح 

ية، وهــــو إجــــراء جبــــائي فرضــــه املشــــرع بالتركــــة املشــــترط لتحديــــد رســــوم نقــــل امللكيــــة بالوصــــ

الجزائـــري فـــي قـــانون التســـجيل علـــى كـــل مـــن انتقلـــت إليـــه امللكيـــة بســـبب الوفـــاة، بمـــن فـــيهم 

 2266املتضـــمن قـــانون التســـجيل 125-76مـــن األمـــر رقـــم  171املوصـــ ى لـــه: حيـــث نصـــت املـــادة 

 إن الورثــــة أو املوصــــ ى لهــــم وأوصــــياؤهم يجــــب علــــيهم أن يقــــدموا تصــــريحاعلـــى مــــا يلــــي: "

 "...مفصال يوقعونه على استمارة مطبوعة تقدمها إدارة الضرائب مجانا

غيــــر أنــــه يؤخــــذ علــــى هــــذه الطريقــــة كونهــــا غيــــر دقيقــــة، العتبــــار التقيــــيم الــــوارد فــــي هــــذا 

التصــــريح مبنــــي علــــى تصــــريحات الورثــــة، الــــذين قــــد يــــدلون بتصــــريحات كاذبــــة ســــعيا مــــنهم 

تنفيـذ الوصـية، وكـذا علـى القيمـة الـواردة فـي  للتقليل من قيمة التركـة، ومـن ثـم التـأثير علـى

ســــندات امللكيــــة، والتــــي قــــد تكــــون قديمــــة وغيــــر مطابقــــة للقيمــــة الحاليــــة فــــي الســــوق، فقــــد 

يشـتري شـخص عقـارا بــثمن معـين، ثـم تزيـد قيمتــه عنـد وفاتـه، ففـي هــذه الحالـة يكـون مــن 

اليـة لـه، أن يضـيع حـق شأن التصريح بالقيمة األوليـة لهـذا العقـار غيـر املطابقـة للقيمـة الح

املوصــــ ى لــــه. وعليــــه يحبــــذ لــــو يــــنص املشــــرع مســــتقبال علــــى اشــــتراط إرفــــاق التصــــريح بقيمــــة 

 أموال التركة، بخبرة تثبت القيمة الفعلية للممتلكات.

وبعد إتمام عملية التصريح الكلي بالتركة، ُيلجأ إلى املوثق لتثبيت امللكية بالوصية مـن 

 .خالل تحرير عقد إيداع الوصية

 املطلب الثاني: تحرير عقد إيداع الوصية من أجل قبولها وتنفيذها.

بعد تحرير فريضـة لورثـة املوصـ ي وجـرد تركتـه، يـتم إيـداع وثيقـة الوصـية لـدى املوثـق، 

وذلـــك بغـــرض إثبـــات قبولهـــا مـــن املوصـــ ى لـــه، مـــن أجـــل الشـــروع فـــي تنفيـــذها وإتمـــام جميـــع 

مــــن االحتجــــاج بســــند ملكيــــة املوصــــ ى بــــه فــــي اإلجــــراءات الالزمــــة قانونــــا لتمكــــين املوصــــ ى لــــه 

مواجهة الغير. ويقوم املوثق بتحرير هذا العقد باعتباره مخوال إليداع العقود بنص الفقـرة 
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التــي نصــت علــى أنــه:  2277املــنظم ملهنــة التوثيــق 22-26مــن القــانون رقــم  12األولــى مــن املــادة 

ويســــــهر علــــــى تنفيــــــذ  يتــــــولى املوثــــــق حفــــــظ العقــــــود التــــــي يحررهــــــا أو يتســــــلمها لإليــــــداع"

اإلجراءات املنصوص عليها قانونا السيما تسجيل وإعالن ونشر وشهر العقود فـي اْلجـال 

". فيتحقــــق املوثــــق مــــن تســــجيل الوصــــية، كمــــا يتحقــــق مــــن بعــــض الوثــــائق املحــــددة قانونــــا

املتمثلـــة فـــي نســـخة مـــن فريضـــة املوصـــ ي التـــي تحـــدد ورثتـــه، ونســـخة مـــن التصـــريح بالتركـــة، 

 املوص ي، وشهادة ميالد املوص ى له وبطاقة هويته، وبطاقة هوية الشاهدين.وشهادة وفاة 

كمـــــا يتحقـــــق املوثـــــق عنـــــد تحريـــــره لعقـــــد إيـــــداع الوصـــــية مـــــن جميـــــع شـــــروط التنفيـــــذ، 

فيقـارن بـين قيمـة املوصـ ى بــه وقيمـة تركـة املوصـ ي مـن خــالل التصـريح بتركـة املوصـ ي، فــإن 

يكتفــي املوثـق عنــد اإليـداع بمجــرد حضــور كانـت الوصــية فـي حــدود ثلـث التركــة ولغيـر وارث، 

املوصــ ى لــه للتحقــق مــن قبولــه للوصــية، والــذي يرفــق معــه شــاهدي تعريــف عنــد الحاجــة، 

 .2288ذلك ألن الوصية املستكملة ألركانها وشروطها تنفذ من غير إجازة من الورثة

صـ ى ويثبت املوثق في عقد اإليداع بصريح العبارة قبول املوص ى له للوصية، ويعين املو 

بـــــه وأصـــــل ملكيتـــــه. وإذا كـــــان القـــــانون يشـــــترط إجـــــراءات خاصـــــة لنقـــــل ملكيـــــة املوصـــــ ى بـــــه 

كالشــــــهر بالنســــــبة للعقــــــارات، والقيــــــد بــــــاملركز الــــــوطني للســــــجل التجــــــاري بالنســــــبة للقاعــــــدة 

التجارية وغيرها، فإنه يتعين على املوثق التأشير بهذه اإلجراءات على عقد اإليداع وإتمامهـا 

 صة، ليتمكن بعد ذلك من تسليم املوص ى له نسخة من العقد.لدى الجهات املخت

ويجــب اإلشــارة إلــى أن اإلجــراءات الالحقــة لعقــد إيــداع الوصــية ال تعــد ناقلــة للملكيـــة، 

ألن امللكيــة تثبــت للموصــ ى لــه منــذ وفــاة املوصــ ي، باعتبــار الوصــية مــن طــرق انتقــال امللكيــة 

املتضـــمن مســـح األراضـــ ي العـــام  74-75مـــن األمـــر رقـــم  15بســـبب الوفـــاة حســـب نـــص املـــادة 

وتأســـيس الســـجل العقـــاري، فاملشـــرع جعـــل مـــن انتقـــال امللكيـــة العقاريـــة عـــن طريـــق الوفـــاة 

للورثــــة واملوصــــ ى لهـــــم، تــــتم دون حاجـــــة إلــــى إجــــراء شـــــكلي، وال يلعــــب الشـــــهر الــــدور املنشـــــ ئ 

 للحقوق أو الناقل لها.
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ه يتعين على املوثق عند إيداع أما إذا كانت الوصية تتعدى الثلث، أو كانت لوارث، فإن

الوصـــــية، طلـــــب حضـــــور املوصـــــ ى لـــــه وجميـــــع ورثـــــة املوصـــــ ي، وذلـــــك للتحقـــــق ممـــــا إذا كـــــانوا 

يجيـــزون تنفيـــذ الوصـــية أو ال يجيزونهـــا. فـــإن أجـــاز الورثـــة تنفيـــذ الوصـــية لـــوارث أو الزائـــدة 

رف عـــن الثلــــث، بــــّين املوثــــق إجـــازتهم جميعــــا فــــي عقــــد اإليــــداع الـــذي يتعــــين إمضــــاؤه مــــن طــــ

جميع الورثة مع املوص ى له والشاهدين، ويستكمل املوثق اإلجراءات الخاصة لنقل ملكيـة 

 .2299املوص ى به على النحو السابق ذكره

أما إذا تباينت مواقف ورثة املوص ي من إجازة الزيادة عن الثلث بـين مجيـز وممتنـع، أو 

ـــن بـــــاب امتنعـــــوا جميعـــــا عـــــن إجـــــازة هـــــذه الزيـــــادة، فإنـــــه يستحســـــن اللجـــــوء إلـــــى  القضـــــاء مــ

، بحيـث نكـون 3300الحيطة، لحصر التركة وتقسيم العين املوص ى بها بـين الورثـة واملوصـ ى لـه

 أمام فرضيتين:

الفرضــية األولــى: أن تكــون العــين املوصــ ى بهــا قابلــة للقســمة مــن دون أن تفقــد قيمتهــا، 

ملوصــ ي فيأخــذ املوصــ ى لــه مــن املوصــ ى بــه مــا يعــادل ثلــث التركــة، ويقســم البــاقي علــى ورثــة ا

 حسب الفريضة.

الفرضية الثانية: أن تكون العين املوص ى بها غير قابلـة للقسـمة، ففـي هـذه الحالـة يـتم 

بيعهـــا بـــاملزاد العلنـــي، ليأخـــذ املوصـــ ى لـــه مـــن ثمـــن البيـــع مـــا يعـــادل ثلـــث التركـــة، والبـــاقي مـــن 

الــــثمن يقســــم علــــى ورثــــة املوصــــ ي حســــب أنصــــبتهم الشــــرعية املحــــددة فــــي الفريضــــة، وتتبــــع 

ومـــا يليهـــا مـــن القـــانون  713جـــراءات املنصـــوص عليهـــا فـــي أحكـــام قســـمة املشـــاع فـــي املـــادة اإل 

 املدني.

مـــع مالحظـــة أنـــه إذا كـــان بـــين الورثـــة أو املوصـــ ى لـــه قاصـــرا وأراد الورثـــة أو املوصـــ ى لـــه 

 قسمة املوص ى به والخروج من الشيوع، فإنه يتعين إلجراء القسمة اللجوء إلى القضاء.

التـــي يتفـــق فيهـــا الورثـــة علـــى تنفيـــذ الوصـــية الثابتـــة بســـند رســـمي، أمـــا هــذا عـــن الحالـــة 

 الوصايا العرفية التي أبرمت قبل صدور قانون األسرة أو بعده، فال يمكن للموثق إيداعها.
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 الخاتمة:

وفــي نهايــة هــذا البحــث نقــول أن الوصــية بعقــار هــي تصــرف مضــاف إلــى مــا بعــد املــوت، 

وفــاة يكــون مــن شــأنه أن ينقــل امللكيــة إلــى املوصــ ى لــه مــن وإن القيــام بعمليــة الشــهر قبــل ال

يــوم الشـــهر، وهــو مـــا يتعــارض مـــع أحكــام الوصـــية التــي ال تنفـــذ إال بعــد وفـــاة املوصــ ي، وقـــد 

 خرجنا في هذا البحث بمجموعة نتائج كما يلي:

الوصية بعقار حتى وان كانت ال تشهر لكن امللكية تنتقل للموص ى له بمجرد وفاة  -

املوصــ ي شــأنها شــأن التركــة التــي تنتقــل للورثــة بمجــرد الوفــاة، وهــذا بتأكيــد املــادة 

ـــــر  15 ـــن األمــ ــ ـــــة مــ املتعلـــــــق بإعـــــــداد مســـــــح األراضـــــــ ي العـــــــام وتأســـــــيس  74-75املعدلــ

 السجل العقاري.

أن يكــون بعقــد رســمي أمــام املوثــق وال يحــتج بهــذا إثبــات الوصــية بشــكل عــام البــد  -

 العقد إال إذا تم تسجيله في مصلحة التسجيل والطابع.

لم يعد يعتد بالوصية العرفيـة، إذ أن نـص  11-84بعد صدور قانون األسرة رقم  -

ـــق  191املــــادة  ـــية إال بتصــــريح املوصــــ ي أمــــام املوثـ ـــان واضــــحا بأنــــه ال تثبــــت الوصـ كـ

وفقـا للقواعـد العامـة يمكـن للموصـ ى لـه أن يطلـب مـن  وتحرير عقد بـذلك، ولكـن

 335القضاء االعتداد بالوصـية العرفيـة كمبـدأ ثبـوت بالكتابـة حسـب نـص املـادة 

 من القانون املدني بشرط أن يدعمها بشهادة الشهود.

بعـــد إعــــداد فريضــــة املتــــوفي البـــد للموصــــ ي مــــن أن يطلــــب مـــن املوثــــق إيــــداع عقــــد  -

ــــك بغــــــرض إثبــــــات  ـــية، وذلــ قبولهــــــا مــــــن املوصــــــ ى لــــــه، مــــــن أجــــــل الشــــــروع فــــــي الوصـــ

تنفيذها وإتمام جميع اإلجـراءات الالزمـة قانونـا لتمكـين املوصـ ى لـه مـن االحتجـاج 

 بسند ملكية املوص ى به في مواجهة الغير.

إذا كانت العين املوص ى بها غير قابلة للقسمة، ففـي هـذه الحالـة يـتم بيعهـا بـاملزاد  -

ن البيـع مـا يعـادل ثلـث التركـة، والبـاقي مـن الـثمن العلني، ليأخذ املوص ى له من ثم
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يقســم علــى ورثــة املوصــ ي حســب أنصــبتهم الشــرعية املحــددة فــي الفريضــة، وتتبـــع 

ومـــا يليهـــا مـــن  713اإلجـــراءات املنصـــوص عليهـــا فـــي أحكـــام قســـمة املشـــاع فـــي املـــادة 

 القانون املدني.

ملوصــ ى لــه قســمة العــين إذا كــان بــين الورثــة أو املوصــ ى لــه قاصــرا وأراد الورثــة أو ا -

 املوص ى بها والخروج من الشيوع، فإنه يتعين إلجراء القسمة اللجوء إلى القضاء.

 كما أننا نقدم بعض االقتراحات التالية:

علـى املشـرع إيجـاد صـيغة قانونيـة لشـهر الوصـية دون نقـل ملكيتهـا مثلمـا هـو األمـر  -

مـن  17عليـه فـي املـادة عامـا املنصـوص  12مع شهر اإليجـارات الطويلـة التـي تفـوق 

املتعلق بإعداد مسح األراض ي العام وتأسيس السجل العقاري، ذلك  74-75األمر 

أنه قد يتصادف أن يوص ي شخص ما بعقار من دون علم املوص ى لـه، فكيـف لـه 

 أن يعلم بالوصية بعد وفاة املوص ي؟

ق علــى املشــرع الــنص علــى آليــة فعالــة لحصــر تركــة املتــوفي، خصوصــا عنــدما يتعلــ -

األمر بوجود وصية، وأال يبقى حصر التركة معتمـدا فقـط علـى تصـريحات الورثـة، 

ويحبـــــذ لـــــو يـــــنص املشـــــرع مســـــتقبال علـــــى اشـــــتراط إرفـــــاق التصـــــريح بقيمـــــة أمـــــوال 

 التركة، بخبرة تثبت القيمة الفعلية للممتلكات.

 الهوامش:

                                                 

عبد الرحمان الجزيري، الفقه على املذاهب األربعة، الجزء الثالث، دار الكتب العلمية،  11

 .277، ص 2223الطبعة الثانية، 

عبد املنعم فرج الصدة، الحقوق العينية األصلية: دراسة في القانون اللبناني والقانون  22

 .825، ص 1982املصري، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

377 

                                                                                                                     

، 2214باشا عمر، عقود التبرعات: الهبة، الوصية، الوقف، دار هومة، الجزائر، حمدي  33

 .56ص 

محمد زهدور، الوصية في القانون املدني الجزائري والشريعة اإلسالمية، املؤسسة  44

 .64، ص 1991الوطنية للكتاب، الجزائر، 

انون األسرة املتضمن ق 1984يونيو  29املؤرخ في  11-84القانون رقم القانون رقم  55

 السنة الحادية والعشرون 24املعدل واملتمم. الجريدة الرسمية رقم 

مقني بن عمار، مهنة التوثيق في القانون الجزائري، الطبعة األولى، دار الجامعة  66

 .15، ص: 2213الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 

املتعلق بتنظيم  2226فبراير  22املوافق  1427محرم  21املؤرخ في  22-26القانون رقم  77

 مهنة املوثق.

املتضمن القانون  1975سبتمبر  26املوافق  1395رمضان  22املرخ في  58-75األمر رقم  88

 املدني املعدل واملتمم.

بلحو نسيم، املسؤولية القانونية للموثق، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر،  99

 .229، ص 2215بسكرة، الجزائر، 

ن، أحكام الشهر العقاري، دار الجامعية للطباعة والنشر، حسين عبد اللطيف حمدا 1100

 .11بيروت، ص 

مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  1111

 .15، ص 2218الطبعة الخامسة، 

ويس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين املقارنة، دار هومة،  1122

 .412، ص 2214الجزائر، 

، مجلة املحكمة العليا، عدد 23/12/1997، الصادر بتاريخ 162352القرار رقم:  1133

 .295، ص 2221خاص، 



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

378 

                                                                                                                     

لعربي ، غير منشور، نقال عن ا32/25/2221، الصادر بتاريخ 211882القرار رقم:  1144

 .322بلحاج، الحقوق العينية في القانون املدني الجزائري، املرجع السابق، ص 

املتضمن مسح األراض ي العام وتأسيس  12/11/1975املؤرخ في  74-75األمر رقم  1155

، املؤرخة في 1975، لسنة 92السجل العقاري، الجريدة الرسمية، العدد 

18/11/1975. 

 .146 محمد زهدور، املرجع السابق، ص 1166

، 1، الجريدة الرسمية، العدد29/12/2212، الصادر بتاريخ 581896القرار رقم  1177

 .276، ص 2212

، 2، الجريدة الرسمية، العدد16/21/2228، الصادر بتاريخ 413229القرار رقم  1188

 .323، ص 2228

العربي بلحاج، الحقوق العينية في القانون املدني الجزائري، دار هومة، الجزائر،  1199

 .324، ص 2216

املتضمن إعداد مسح األراض ي  12/11/1975املؤرخ في  74-75من األمر  15املادة  2200

املؤرخ في  11-17من القانون رقم  92العام وتأسيس السجل العقاري، املعدلة باملادة 

، 76، الجريدة الرسمية، العدد 2218تضمن قانون املالية لسنة امل 27/12/2217

 .2217ديسمبر  28الصادرة في 

 .324العربي بلحاج، املرجع السابق، ص  2211

محمدي سليمان، كسب امللكية بسبب الوفاة )امليراث والوصية(، مذكرة ماجستير،  2222

 .123، ص 1988كلية العلوم القانونية واإلدارية، بن عكنون، الجزائر، 

، ص 2221عبد الفتاح تقية، الوجيز في املواريث والتركات، منشورات قالة، الجزائر،  2233

37. 

 .122محمدي سليمان، املرجع السابق، ص  2244



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

379 

                                                                                                                     

املتعلق بتأسيس السجل العقاري، وقع  25/23/1976املؤرخ في  63-76املرسوم رقم  2255

 عدل واملتمم.، امل1976، سنة 38و 32فيه استدراك، الجريدة الرسمية، عدد 

 ، املتضمن قانون التسجيل املعدل واملتمم.29/12/1976املؤرخ في  125-76األمر رقم  2266

املتعلق  2226فبراير  22املوافق  1427محرم  21املؤرخ في  22-26القانون رقم  2277

 السنة الثالثة واالربعون. 14بتنظيم مهنة املوثق، الجريدة الرسمية رقم 

، 1ض واملواريث والوصايا، دار الكلم الطيب، بيروت، لبنان، طمحمد الزحيلي، الفرائ 2288

 .529، ص 2221

نوال بن نوي، إجراءات تثبيت الوصية بامللكية، مقال علمي، املجلة الجزائرية للقانون  2299

 46والعدالة، ص 

عالوة بو تغرار، التصرفات امللحقة بالوصية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير،  3300

 .31، ص 2229ق والعلوم اإلدارية، بن عكنون، الجزائر، كلية الحقو 

 املراجع:

املتضمن  1975سبتمبر  26املوافق  1395رمضان  22املرخ في  58-75األمر رقم  -

 القانون املدني املعدل واملتمم.

املتضمن إعداد مسح األراض ي العام وتأسيس  12/11/1975املؤرخ في  74-75األمر  -

 27/12/2217املؤرخ في  11-17من القانون رقم  92باملادة السجل العقاري، املعدلة 

 28، الصادرة في 76، الجريدة الرسمية، العدد 2218املتضمن قانون املالية لسنة 

 .2217ديسمبر 

 ، املتضمن قانون التسجيل املعدل واملتمم.29/12/1976املؤرخ في  125-76األمر رقم  -

املتضمن قانون األسرة  1984يونيو  29 املؤرخ في 11-84القانون رقم القانون رقم  -

 السنة الحادية والعشرون. 24املعدل واملتمم. الجريدة الرسمية رقم 



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

381 

                                                                                                                     

املتعلق بتأسيس السجل العقاري، وقع  25/23/1976املؤرخ في  63-76املرسوم رقم  -

 ، املعدل واملتمم.1976، سنة 38و 32فيه استدراك، الجريدة الرسمية، عدد 

املتعلق بتنظيم  2226فبراير  22املوافق  1427محرم  21املؤرخ في  22-26القانون رقم  -

مجيد خلفوني، نظام السنة الثالثة واالربعون 14مهنة املوثق، الجريدة الرسمية رقم 

، 2218الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، الطبعة الخامسة، 

 .15ص 

، مجلة املحكمة العليا، عدد 23/12/1997، الصادر بتاريخ 162352القرار رقم:  -

 .2221خاص، 

، 1، الجريدة الرسمية، العدد29/12/2212، الصادر بتاريخ 581896القرار رقم  -

 .276، ص 2212

، 2، الجريدة الرسمية، العدد16/21/2228، الصادر بتاريخ 413229القرار رقم  -

 .323، ص 2228

الجزائري، الطبعة األولى، دار الجامعة مقني بن عمار، مهنة التوثيق في القانون  -

 .15، ص: 2213الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 

حسين عبد اللطيف حمدان، أحكام الشهر العقاري، دار الجامعية للطباعة والنشر،  -

 .11بيروت، ص 

عبد الرحمان الجزيري، الفقه على املذاهب األربعة، الجزء الثالث، دار الكتب  -

 .2223ة، العلمية، الطبعة الثاني

عبد املنعم فرج الصدة، الحقوق العينية األصلية: دراسة في القانون اللبناني والقانون  -

 .1982املصري، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

381 

                                                                                                                     

حمدي باشا عمر، عقود التبرعات: الهبة، الوصية، الوقف، دار هومة، الجزائر،  -

2214. 

زائري والشريعة اإلسالمية، املؤسسة محمد زهدور، الوصية في القانون املدني الج  -

 .1991الوطنية للكتاب، الجزائر، 

 .2221عبد الفتاح تقية، الوجيز في املواريث والتركات، منشورات قالة، الجزائر،  -

العربي بلحاج، الحقوق العينية في القانون املدني الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -

 .324، ص 2216

، 1اريث والوصايا، دار الكلم الطيب، بيروت، لبنان، طمحمد الزحيلي، الفرائض واملو  -

2221 

ويس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين املقارنة، دار هومة،  -

 .2214الجزائر، 

بلحو نسيم، املسؤولية القانونية للموثق، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر،  -

 .229، ص 2215بسكرة، الجزائر، 

ن، كسب امللكية بسبب الوفاة )امليراث والوصية(، مذكرة ماجستير، محمدي سليما -

 .1988كلية العلوم القانونية واإلدارية، بن عكنون، الجزائر، 

نوال بن نوي، إجراءات تثبيت الوصية بامللكية، مقال علمي، املجلة الجزائرية للقانون  -

 والعدالة.

شريع الجزائري، مذكرة ماجستير، عالوة بو تغرار، التصرفات امللحقة بالوصية في الت -

 .2229كلية الحقوق والعلوم اإلدارية، بن عكنون، الجزائر، 
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 اثبات امللكية العقارية الوقفية

 فضيلة دريوش.

طالبة سنة ثالثة دكتوراه تخصص قانون خاص، جامعة الجياللي بونعامة خميس 

 مليانة

 ملخص:

الطبيعة القانونية للملك العقاري الوقفي تقتض ي استمرار االنتفاع بامللك الوقفي 

وضمان وجودة واستمراريته لتحقيق املقاصد الدنيوية واالخروية املنوطة به كما ان 

وماطالها من انتهاكات  التاريخية التي عاشتها امللكية العقارية الوقفية في الجزائرالخلفية 

قانونية وغير قانونية جعل ملشرع الجزائري يتحرك الضفاء الحماية الالزمة له فخصه 

املتعلق باالوقاف املعدل واملتمم الذي بين من  12-91بنص قانوني مستقل وهو القانون 

للوقف التي من بينها مسالة اثبات امللك الوقفي الذي جعله املشرع  خالله االهمية الكبيرة

الجزائري حرا بين الوسائل القانونية والشرعية ,هاته االخيرة هي ماسنسلط عليه الضوء 

 في مداخلتنا هذه.

 مقدمة

يقول عليه افضل الصالة والسالم :))اذا مات ابن ادم انقطع عمله االمن ثالث 

نتفع به او ولد صالح يدعو له (ومصداقا لقوله صلى هللا عليه صدقة جارية او علم ي

وسلم وعمال به تسابق الناس لوقف اموالهم للحصول على االجر في االخرة. فضال عن 

فوائده في الحياة االقتصادية للدول اذ ان الوقف اذا ماتم استغالله بشكل جيد فانه 

شرع الجزائري الهمية الوقف فقد اواله يشكل موردا اقتصاديا هاما للدول ,وادراكا من امل

بالغين وخصه بمجموعة من النصوص قانونية ولو ان هذا االهتمام جاء  عناية واهتمام

متأخرا خاصة بعد ماعرفته امللكية العقارية من مطبات ادت الى انتهاكه تجسدت في 

ان املشرع  نصوص قانونية حكمتها املراحل االيديولجية التي مرت البالد في كل مرة غير 

سرعان ماعدل عن هذه القوانين معيدا االعتبار للوقف فمن تطبيق قانون الثورة 
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الزراعية وغيرها من القوانين التي ساعدت على التعدي على اراض ي الوقف الى صدور 

قانون التوجيه العقاري القاض ي باسترجاع االمالك العقارية الوقفية للجهة املوقوف عليها 

لقانونية املاسة بحرمة الوقف وقدسيته ,و باعادة املشرع العتبار والغاء النصوص ا

االمالك العقارية الوقفية يكون قد تفطن الهمية الوقف من الزاوية الشرعية والقانونية 

التي تعتبر الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التابيد والتصدق باملنفعة على 

االمالك االمالك العقارية الوقفية املنتهكة وجوه البر والخير وعليه وبغرض استرجاع 

وتاكيدا من املشرع على ضمان وجود الوقف وتحقيق استمراريته فقد نص املشرع على 

اثباته وبين كيفية ذلك ,واستنادا على ماسبق بيانه يثار االشكال التالي :هل قيد املشرع 

متع بمبدأ الحرية في الجزائري اثبات الوقف بوسائل دون اخرى ؟ام انه جعل الوقف يت

 االثبات ؟

 .املطلب االول: الكتابة والشهادة واالقرار الثبات امللك العقاري الوقفي

اباح املشرع الجزائري في سبيل اعادة االعتبار للوقف وضمان وجوده واستقراره 

 91/12من القانون  35امكانية اثباته بكافة الطرق القانونية والشرعية حيث نصت املادة 

علق باالوقاف على ) يثبت الوقف بجميع الطرق الشرعية والقانونية مع مراعاة احكام املت

من هذا القانون.ومن هذه الوسائل ماهو تقليدي كالكتابة والتي يندرج  32و29املديتين 

تحتها العقد العرفي وانواع من العقود الرسمية باالضافة الى دور الشهادة واالقرار في 

  اثبات التصرف الوقفي

 .الفرع االول: الكتابة الثبات التصرف الوقفي

 91/12من القانون  41اشترط املشرع الجزائري الكتابة صراحة بموجب نص املادة 

لكن السؤال املطروح هنا هو هل الكتابة مطلوبة لالثبات ام لالنعقاد وخاصة وان ، (24)

رف الوارد على (نصت على ان التص25من القانون املدني ) 21مكرر  324نص املادة 

العقار يخضع للكتابة تحت طائلة البطالن، اثار هذا املوضوع جدال فقهيا جرنا للبحث 
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وعليه نتناول من خالل  حول الحجية القانونية للعقود العرفية الثبات التصرف الوقفي

 هذا الفرع مختلف العقود العرفية بحجيتها ثم الرسمية بانواعها.

 الثبات التصرف الوقفي.اوال: حجية العقود العرفية 

من االقانون املدني فالعقد العرفي هو ذلك العقد الصادر ممن  327تطبيقا للمادة 

كتبه او وقعه او وضع عليه بصمة اصبعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب اليه وتنص 

من القانون املدني على ان حجية العقد العرفي على الغير ال تكون اال منذ ان  328املادة 

ن له تاريخ ثابت ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء من يوم تسجيله او من يوم ثبوت يكو 

مضمونه في عقد اخر حرره موظف عام و من يوم التأشير عليه على يد ظابط عام 

 مختص او من يوم وفاة الذين لهم على العقد خط او امضاء.

واذا ، الذي حررت بهغير ان االشكال الذي يثار بخصوص العقود العرفية هو التاريخ 

اي قبل سريان قانون التوثيق  21/21/1971كانت العقود العرفية حررت قبل تاريخ 

وانصب على عقار وقفي هي عقود صحيحة يمكن اداعها  15/12/1972الصادر بتاريخ 

باملحافظة العقارية من اجل الشهر اما اذا حررت العقود العرفية بعد تاريخ 

قانون التوثيق فالعقود العرفية على العقارات تعد باطلة  اي بعد سريان 21/21/1971

(وقد ثار 26من القانون املدني ) 21مكرر  324بطالنا مطلقا، وهذا ما نصت عليه املادة 

جدل فقهي بين  21/21/1971بخصوص العقار الوقفي الذي حرر بعقد عرفي بعد تاريخ 

قف العرفي وبين من يرى انها من يرى ان الرسمية لالنعقاد وبالتالي بطالن عقد الو 

لالثبات وان العقد العرفي صحيح، فبالنسبة الصحاب الرأي القائل ببطالن كل العقود 

 العرفية املنصبة على عقار مهما كان نوعه حتى ولو كان وقفيا فحجهم في ذلك مايلي:

ملشرع ( والتي اكد ا793واملادة  21مكرر  324اوال :نصوص مواد القانون املدني )املواد 

من خالل هاته املواد على ضرورة افراغ اي تصرف يرد على عقار الى الشكل الرسمي تحت 

 (27طائلة البطالن )
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منه  61(فتنص املادة 28املتعلق بتاسيس السجل العقاري ) 63-76بالنسبة للمرسوم 

 ايضا على ضرورة خضوع التصرفات املشهرة باملحافظة العقارية الى اجراء سابق يتمثل في

 الرسمية

من قانون االوقاف فان اصحاب الرأي القائل بان الرسمية  35وبالرجوع الى املادة 

قد توحي في ظاهرها بحرية االثبات  35املطلوبة في عقد الوقف لالنعقاد يرون بان املادة 

لكنها حقيقة جاءت فقط لتسهيل استرجاع االمالك الوقفية املغتصبة ابان تطبيق قانون 

من نفس القانون والتي نصت على  38عية وقد دعمو حجتهم بنص املادة الثورة الزرا

استرجاع االمالك العقارية الوقفية املؤممة متى ثبت ذلك باحدى الطرق الشرعي 

والقانونية ,فهذه العبارة االخيرة حسب رأيهم تؤكد على ان حرية االثبات الواردة في املادة 

مالك العقارية الوقفية املؤممة, ايضا فمن وجهة السابقة انما هي لتسهيل استرجاع اال  35

نظرهم كذلك ان من قرر وقف امواله والتبرع بها من املستحيل ان يثني اجراء الرسمية 

 (29من عزيمته بل على العكس يقبل عليه حتى يكون وقفه صحيحا )

هم وفي مقابل هذا الرأي فان هناك من يرى الرسمية املطلوبة هي لالثبات داعمين رأي

 217كذلك والتي تبتدأ بعبارة "يثبت الوقف..." باالضافة الى نص املادة  35بنص املادة 

من قانون االسرة التي تنص على ان الوقف يثبت بما تثبت به الوصية وبالرجوع الى املادة 

من قانون االسرة نجدها تنص على ان الوصية تثبت بتصريح املوص ي امام املوثق  191

,اما في حالة وجود مانع قاهر فتثبت الوصية بحكم يؤشر به على  وتحرير عقد بذلك

هامش اصل امللكية ,فنص املادة هنا جاء صريحا باشتراطه الرسمية لالثبات وليس 

 لالنعقاد 

املؤرخ في  234655باالضافة الى دعمهم رأيهم بقرار صادر عن املحكمة العليا 

قد الحبس ال يخضع للرسمية النه من ان ع القاض ي ب '' من املستقر عليه 16/11/1999

اعمال التبرع التي تدخل في اوجه البر املختلفة ومتى تبين في قضية الحال ان عقد الحبس 

طبقا للمذهب الحنفي فان قضاة املجلس ملا قضو  1973العرفي اقامه املحبس سنة 
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ضائهم بالغاء الحبس على اعتبار انه لم يفرغ في الشكل الرسمي فانهم اخطئوا في ق

 (12وعرضوا قرارهم النعدام االساس القانوني)

وحسب رأينا فان الرسمية املطلوبة في عقد الوقف هي لالثبات استنادا الى نصوص 

قانون االسرة والى قرار املحمة العليا السالفي الذكر خاصة وان الوقف عمل من اعمال 

 نتهك التبرع وان هذه الحرية تساعد على استرجاع امللك الوقفي امل

 ثانيا: العقود الرسمية الثبات التصرف الوقفي.

 وتشمل التالي:

من  324العقد التوثيقي: وهو العقد الذي يحرره موظف عمومي اذ عرفته املادة  -

القانون املدني على العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف او ظابط عمومي او 

وذلك طبقا شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه او تلقاه من ذوي الشأن 

من  41لالشكال القانونية في حدود سلطته واختصاصاته ,وبالرجوع الى املادة 

املتعلق باألوقاف نجدها تنص على" يجب على الواقف ان يقيد  12-91القانون 

 ...فهذه املادة جاءت ملزمة وان لم تذكر جزاء املخالفة .وقفه بعقد لدى املوثق

رره القاض ي الشرعي في الفترة الشرعي هو ذلك العقد الذي يح العقد -

االستعمارية نظرا لطابعه الديني ولخضوعه الحكام الشريعة االسالمية ومن ثم 

فان هذا النوع من العقود تكتس ي قوة ثبوتية كونها رسمية تطبيقا لقرار املحكمة 

والذي يقض ي ب: '' من املستقر عليه  23/26/1989املؤرخ في  42299العليا رقم 

ان العقود التي يحررها القضاة الشرعيون تكتس ي نفس الطابع  فكرا و قضاءا

الرسمي الذي تكتسيه العقود املحررة من طرف االعوا العمومين وتعد... على 

صحة ما يفرغ فيها من اتفاقات و ما تنص عليه من تواريخ بحيث ال يمكن اثبات 

 (11ما هو مغاير او معاكس لفحواها)
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من  43ات الوقف بعقد اداري تطبيقا لنص املادة العقد االداري: وهي حالة اثب -

قانون االوقاف باالضافة الى اعتبار العقود االدارية املثبتتة للوقف تلك التي 

 (12استرجعت بعد ان كانت محل تاميم في اطار قانون الثورة الزراعية)

الحكم القضائي: وهي االحكام التي ال تقبل الطعن بالطرق العادية ) املعارضة  -

 الستئناف( والتي تصدر باحقية املوقوف عليه باملنفعة على العقار الوقفي.وا

 .الفرع الثاني: الشهادة واالقرار الثبات امللك الوقفي

تعد الشهادة واالثبات من وسائل اثبات الوقف في الشريعة االسالمية التي هي مصدر 

السالف الذكر كما املتعلق باألوقاف  12-91(من القانون 13) 22للوقف طبقا للمادة 

 نص القانون كذلك على هذه الوسائل

 اوال :الشهادة

الشهادة هي االخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص وهي تظهر الحق وتبين مالتبس فيه 

(واالصل في الشهادة ان يشهد الشخص بناء على ماهو معلوم لديه بحيث يجتمع فيه 14)

الشهادة بناء على ماسمعه الشخص وهي شهادة االداء والتحمل معا اال انه استثناء تكون 

السماع ويقصد بها الشهادة التي يستند فيها الشاهد الى ماسمعه من غيره كان يقولوا 

 (15).مثال مازلنا نسمع من اهل الفضل والعدل ان االرض الفالنية هي ارض وقف

يقول ايضا " (و 16يقول هللا سبحانه وتعالى في كتابه "وال يأب الشهداء اذا مادعوا" )

 (17الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه") وال تكتموا

ومن القانون فقد اخذ املشرع بالشهادة اذ نص في املادة منه على مايلي:" االوقاف 

 العامة املصونة هي :

 االماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية -1

تصلة بها ام كانت بعيدة العقارات او املنقوالت التابعة لهذه االماكن ,سواء كانت م-2

 عنها ,
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االموال والعقارات واملنقوالت املوقوفة على الجمعيات واملؤسسات واملشاريع -3

 الدينية ,

 االمالك العقارية املعلومة وقفا ,واملسجلة لدى املحاكم ,-4

االمالك التي تظهر تدريجيا بناء على وثائق رسمية او شهادات اشخاص عدول من  -5

 ....." .ن املنطقة التي يقع فيها العقاراالهالي وسكا

 ثانيا :االقرار

االقرار هو اخبار املكلف املختار صراحة بحق عليه لغيره، واالقرار بالوقف اما ان 

 (18يصدر من الواقف املالك نفسه او من الغير)

 

ويقول فيه هللا عزوجل:"فمن يايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هلل ولو 

 (19انفسكم ") على

واالقرار عمل اختياري اقوى من البينة النه يصدر من املقر ضد نفسه اذ يرجح فيه 

 الصدق 

 اما من التنحية القانونية فقد نص عليه املشرع الجزائري في القانون املدني

من القانون املدني على '' االقرار هو اعتراف الخصم امام القضاء  341تنص املادة 

 بواقعة قانونية مدعى به عليه وذلك اثناء السير في الدعوى املتعلقة بيها الواقعة'' 

من القانون املدني حجة قاطعة على املقر" االقرار حجة على  342وجعلته املادة 

 .املقر

صاحبه اال اذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها  واليتجزأ االقرار على

 اليستلزم حتما وجود الوقائع االخرى."
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واالقرار اما ان يصدر من الواقف حال صحته او قد يصدر عند مرضه فاذا صدر  

وقت صحة املقر كان وقفه صحيحا ويصبح ملزما له ولورثته من بعده، اما اذا كان 

يصح وقفه او كان محجورا عليه لدين توقف اقراره على اجازة محجورا عليه لسفه لم 

من نفس القانون في اخر الفقرة.عندما نصت  35(وهذا ما اكدت عليه املادة 22) دائنيه

 املتعلق باالوقاف 12-91من القانون  32-29على ضرورة مراعاة املواد 

ض املوت من اما اذا اقر الواقف بوقفه وقت مرضه تسري عليه احكام املريض مر 

حيث تقييده بالثلث، واذا اقر ورثة املتوفي فان مورثهم قد وقف عقاره حالة حياته صح 

 (21االقرار وثبت الوقف)

 املطلب الثاني:االشهاد املكتوب والشهادة الرسمية الثبات امللك الوقفي

عمل املشرع في سبيل ضمان وجود الوقف وحصره واستمراريته لتحقيق املقاصد 

به الى ستحداث وسائل وطرق جديدة الثبات امللك الوقفي وتتمثل هذه الوسائل املنوطة 

في كل من وثيقة االشهاد املكتوب والشهادة الرسمية الثبات امللك الوقفي والتي تصدر من 

طرف مديرية الشؤون الدينية واالوقاف بعد اسيفاء الشروط املطلوبة قانونا وبعد جمع 

 ملكتوبوثائق لالشهاد ا 23اكثر من 

 الفرع االول :وثيقة االشهاد املكتوب

(يتضمن 22) 2222اكتوبر  26املؤرخ في  336-2222جاء املرسوم التنفيذي رقم 

وثيقة جديدة استحدثها املشرع الجزائري الثبات امللك الوقفي حيث بين هذا املرسوم 

نموذج شروط وكيفيات اصدارها وكذا تسليمها وقد حدد شكل هذه الوثيقة من خالل ال

من املرسوم املذكور اعاله فان وثيقة االشهاد  24امللحق بهذا املرسوم وتطبيقا للمادة 

 املكتوب الثبات امللك الوقفي تتضمن وجوبا مايلي:

 املعلومات الخاصة بالشهود وتوقيعاتهم ,

 التصديق من قبل املصلحة املختصة بالبلدية او اي سلطة اخرى مؤهلة قانونا ,
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 .ي السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية واالوقاف املختصة اقليميارقم تسجيلها ف

فان امللك الوقفي محل وثيقة االشهاد املكتوب يخضع  26وبالرجوع الى نص املادة 

 .للتسجيل واالشهار العقاري طبقا للقوانين والتنظيمات املعمول بها

الثبات امللك الوقفي من نفس املرسوم فان وثيقة االشهاد املكتوب  23وحسب املادة 

تسجل في سجل خاص لدى مديرية الشؤون الدينية واالوقاف املختصة اقليميا على ان 

 يحدد محتوى السجل الخاص بموجب قرار يصدره وزير الشؤون الدينية واالوقاف.

 2222جوان  11املؤرخة في  188وتطبيقا للمرسوم املذكور اعاله صدرت املذكرة رقم 

تقييد وثيقة االشهاد املكتوب في السجل الخاص بامللك الوقفي مع مراعاة والتي تنص على 

 مايلي:

توفير وثيقة االشهاد املكتوب الثبات امللك الوقفي بالعدد الكافي وفقا لنموذج امللحق 

 .وذلك بورق من نوع ممتاز 2222-12- 26املؤرخ في  336-2222باملرسوم 

ص يريد االدالء بشهادته حول ملك عقاري تسليم وثيقة االشهاد املكتوب الى كل شخ

 وقفي 

وجوب توقيع وثيقة االشهاد من قبل الشاهد ويصادق عليها من طرف املصلحة 

املختصة بالبلدية او اي سلطة اخرى مؤهلة قانونا وذلك قبل ايداعها لدى مديرية 

 الشؤون الدينية واالوقاف لتسجيلها

لشؤون الدينية واالوقاف وتسجل في سجل تودع وثيقة االشهاد املكتوب لدى مديرية ا

االيداع ويسلم وصل للشاهد ليتم تسجيلها في السجل الخاص بامللك الوقفي مع اعطاء 

 (23رقم ترتيبي لكل وثيقة اشهاد.

 الفرع الثاني :الشهادة الرسمية الثبات امللك الوقفي

 ذكر على:السالف ال2222-12-26املؤرخ في  336-2222من املرسوم  25تنص املادة 
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املذكورتين اعاله وجمع اكثر من  24و 23"بعد استيفاء الشروط املبينة في املادتين 

ثالث وثائق من االشهاد املكتوب الثبات امللك الوقفي ,تصدر مديرية الشؤون الدينية 

واالقاف ,املختصة اقليميا شهادة رسمية خاصة بامللك الوقفي محل االشهاد مرفوقة 

 .ظهور ادلة مضادةبشرط البطالن عند 

يحدد شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بامللك الوقفي بموجب قرار يصدره 

 ".وزير الشؤون الدينية واالوقاف

شكل ومحتوى الشهادة الرسمية  2221-ماي-26ولقد حدد القرار الوزاري املؤرخ في 

الشهادة الرسمية الخاصة بامللك الوقفي فبعد استيفاء كافة الشروط املطلوبة واعداد 

( يوم تخضع هذه الشهادة الرسمية للتسجيل واالشهار وقد حدد 15خالل خمسة عشر )

وقد حدد القرار املذكور اعاله نموذج الشهادة  هذا القرار نموذج ومحتوى هذه الشهادة

 منه : 23الرسمية ومحتواه بموجب املادة 

 عنوان الشهادة

 املراجع القانونية املعتمدة

خ تسجيل وثائق االشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي في السجل الخاص رقم وتاري

 بمديرية الشؤون الدينية واالوقاف املختصة اقليميا

 تحديد مساحة امللك الوقفي وموقعه.

 خاتمة:

نستخلص مما سبق بيانه ان املشرع الجزائري اهتم بالوقف اهتماما بالغا لضمان 

يل استرجاعه بعد ماتم انتهاك العقارات الوقفية وجوده وتحقيق مقاصده من جهة وتسه

املتضمن الثورة  73-71ماديا وقانونيا بموجب نصوص قانونية مختلفة كان اهمها االمر 

 الزراعية 
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من خالل عمليات التأميم التي طالت االمالك العقارية الوقفية وقد تجلى هذا 

لك الوقفي ونصه على حرية االهتمام من خالل تأكيد املشرع الجزائري على اثبات امل

االثبات بكافة طرق االثبات الشرعية والقانونية لكن على الرغم من ان املشرع الجزائري 

نص على حرية االثبات اال انه توجد بعض النقائص والثغرات القانونية التي ماتزال محل 

 خالف ومثال ذلك:

بات وبالتالي توافق املادة من قانون االوقاف هل هي لإلث 41اشتراط الرسمية في املادة 

من نفس القانون ام انها مطلوبة لالنعقاد ويترتب على تخلفها البطالن املطلق.وعليه  35

 يجب على املشرع الجزائري ان يحسم الخالف في هذا املوضوع بنص واضح وصريح.

 قائمة املراجع.

الجريدة الرسمية املتضمن الثورة الزراعية, 1971نوفمبر  28املؤرخ في 73-71(االمر 21)

  .1971نوفمبر  32,املؤرخة في  93,العدد 

يتضمن قانون التوجيه العقاري ,الجريدة  1992-11-18املؤرخ في  25-92(القانون 22)

  .1992نوفمبر  18واملؤرخة في  49الرسمية ,العدد 

املتعلق باالوقاف  1991ابريل  27املؤرخ في  12- 91من القانون  23(انظر املادة 23)

  املعدل واملتمم. 1991ماي  28,املؤرخة في 21الجريدة الرسمية,العدد ,

املتعلق باالوقاف "يجب على الواقف ان يقيد  12-91من القانون  41(تنص املادة 24)

الوقف بعقد لدى املوثق وان يسجله لدى املصالح املكلفة بالسجل العقاري امللزمة 

  السلطة املكلفة باالوقاف." بتقديم اثبات له بذلك واحالة نسخة منه الى

املتضمن القانون املدني الجزائري, الجريدة  1975-29-26املؤرخ في  58-75(االمر 25)

 . املعدل واملتمم 78الرسمية ,العدد 

  من القانون املدني الجزائري. 21مكرر  324( انظر املادة 26)
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ل امللكية والحقوق العينية من القانون املدني الجزائري على "التنتق 793(تنص املادة 27)

االخرى في العقار سواء كان ذلك بين املتعاقدين ام في حق الغير اال اذا روعيت 

  ".االجراءات التي ينص عليها القانون وباالخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار

 يتعلق بتاسيس السجل العقاري ,الجريدة 1976مارس  25املؤرخ في  63-76(املرسوم 28)

  -املعدل واملتمم 1976-24-13,املؤرخة في  32الرسمية ,العدد 

(مجوج انتصار ,اثبات الوقف العام في التشريع الجزائري,مجلة دفاتر السياسة 29)

  324-323,ص2211, 25والقانون,العدد

نقال عن عبداللي امينة،دواعر عفاف ,اثبات واسترجاع االمالك العقارية  (12)

  83القانونية واالقتصادية ,العدد االول , ص  الوقفية,مجلة البحوث

  85/.84ص ، ( ,املرجع السابق11)

( زردوم صورية،اثبات الوقف في التشريع الجزائري,مجلة الباحث للدراسات 12)

  .349, ص  2215االكاديمية ,العدد السابع ,سبتمبر 

غرار كل مواد هذا املتعلق باالوقاف على "على  12-91من القانون  22(تنص املادة 13)

  القانون ,يرجع الى احكام الشريعة االسالمية في غير املنصوص عليه "

(عبد االله بن محمد بن ابراهيم العبد السالمثبات الوقف في النظام السعودي، 14)

، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، كلية 2217مذكرة ماجيستير،السنة الجامعية 

  .82لشريعة والقانون,صالعدالة الجنائية، قسم ا

  .353(صورية زردوم,املرجع السابق,ص15)

  .282(سورة البقرة االية 16)

  .283(سورة البقرة االية 17)

 .77.76عبد بن محمد بن ابراهيم العبد السالم، املرجع السابق، ص  (18)
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  135(سورة النساء االية 19)

  351السابق، ص (عبد بن محمد بن ابراهيم العبد السالم ,املرجع 22)

  .352( صورية زردوم, املرجع السابق، ص21)

,يتضمن احداث وثيقة االشهاد 2222اكتوبر  26املؤرخ في  336-2222(املرسوم 22)

املكتوب الثبات امللك الوقفي وشروط وكيفيات اصدارها وتسليمها ,الجريدة 

  .2222-12-31,املؤرخة في 64الرسمية,العدد 

  .354دوم,املرجع السابق,ص(نقال عن صورية زر 23)
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 الفحص الطبي كشرط وقائيالزامي إلبرام عقد ازواج 

 رحالي سيف الدين.

LMDطالب دكتوراه  بكلية الحقوق جامعة بومرداس.   

 ملخص الدراسة:

يهدف هذا البحث الى دراسة الفحص الطبي كشرط الزامي إلبرام عقد الزواج، 

وبين كيفيات تطبيقه املرسوم  2225قانون االسرة الجزائري في تعديله عام استحدثه 

، ويحاول هذا البحث تحليل مضمون وإجراءات الفحص الطبي، 154-26التنفيذي رقم 

والعقبات التي تعترضه اثناء تطبيقه، وقد تبين من خالل هذا البحث ان هذا االجراء 

من الفحوصات مذكور صراحة في املرسوم،  تعتريه نقائص أهمها اقتصاره على نوع واحد

وعدم تحديد جزاءات في حالة مخالفة مضمونه، ضف الى ذلك عدم توفير الضمانات 

 الكافية لسرية الفحوصات.

Résumé 

Cette recherche a pour but d'étudier l'examen médical comme 

condition obligatoire pour la conclusion du contrat de mariage, 

introduit par le Code de la famille algérien dans son amendement de 

2005 et entre les modalités de son application, le décret exécutif n ° 06-

154. Cette recherche révèle que cette procédure est erronée, la plus 

importante d'entre elles se limitant à un type de test explicitement 

mentionné dans le décret et à l'absence de précisions sur les sanctions 

en cas de violation du contenu, en plus de l'absence de garanties 

suffisantes quant à la confidentialité des tests.  

 مقدمة:

ين رجل وامرأة على وجه الدوام فحسب، بل هو ليس الزواج مجرد عقد رضائي ب

الرابطة األساسية والشرعية والقانونية قصد بناء أسرة قائمة على املودة والرحمة 

واالنسجام والتعاون واإلحصان، وهو مرحلة فاصلة في حياة كل شاب وفتاة، تبدأ 

إلقدام على بالخطبة حيث يسعى كل طرف ملعرفة اآلخر كي يقدم على االقتران به، لكن ا
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هذه الخطوة يتطلب التأكد من استعداد كل من املخطوبين لها من الناحية املادية 

والنفسية والصحية، وبما ان القدرة الصحية تستدعي الكشف عنها من عدة جوانب 

كخلو كال الطرفين من االمراض والعيوب والعاهات والتأكد من القدرة اإلنجابية 

على املخطوبين إجراء الفحوصات واالختبارات الطبية للتأكد والجنسية وغيرها، كان لزاما 

 من استعدادهما للزواج. 

إن الفحص الطبي قبل الزواج إجراء غايته الكشف عن االمراض املعدية والخطيرة، 

وبعض األمراض الوراثية، وذلك بهدف إعطاء االستشارة الطبية للمقبلين على الزواج 

 للطرف األخر او لذرياتهما في املستقبل.  حول احتمال انتقال تلك األمراض

ان اجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج هي خطوة ضرورية يجب أن يجريها كل 

املقبلين على الزواج، ملا تحمله هذه الخطوة من فوائد كثيرة وبالغة األهمية، خاصة في 

االتصال الجنس ي اآلونة األخيرة حيث انتشرت بكثرة األمراض الخطيرة والفتاكة عبر الدم و 

كمرض االيدز، كما أن التطور الهائل للوسائل العلمية واملنتجات الطبية ساهمت في 

 .1الكشف عن الكثير من االمراض وعملت على الحد من انتشارها والتقليل من اثارها

وملا كان مستوى الوعي بأهمية هذا االجراء ضعيفا عند املخطوبين، وملا كان الهدف 

زمه املصلحة العامة، على اعتبار ان الدستور يلزم الدولة بحماية االسرة، من اجرائه تستل

كان لزاما على املشرع الجزائري ان يتدخل كي يضمن خضوع املقبلين على الزواج لهذا 

االجراء حماية لهما ولبناء اسرة سعيدة ومستقرة تساهم في تكوين مجتمع سليم، وهو ما 

لى الزامية الفحص الطبي قبل الزواج في تعديل فعله املشرع الجزائري عندما نص ع

 مكرر:  27، حيث نص في املادة 2225قانون االسرة سنة 

( 8"يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، ال يزيد تاريخها عن ثالثة )

 أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج.
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ضابط الحالة املدنية، أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من يتعين على املوثق أو 

خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو 

 عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد الزواج.

 .1تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم"

يم وبين شروط وكيفيات تطبيق هذه املادة من خالل املرسوم وقد صدر هذا التنظ

مواد وملحق يتضمن نموذج شهادة طبية ما قبل  8يتكون من  154-26التنفيذي رقم 

 .3الزواج

ورغم هذا التنظيم املبين لكيفيات وشروط تطبيق إجراء الفحص الطبي قبل 

تتمحور حول طبيعة الزواج، إال أن هذا املوضوع ما يزال يطرح إشكالية أساسية 

 إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج واإلشكاالت العملية التي تتعرض تطبيق هذا االجراء: 

 هل يخضع كال املخطوبين لنفس الطبيب؟ ام كل منها يختار طبيبه الخاص؟  -1

ما السلطة املمنوحة للطبيب في إجراء الفحوصات؟ هل يكتفي بفحص  -2

ص املرسوم التنفيذي املذكور أعاله؟ كما ن (ABO+Rhèsus)الزمرة الدموية 

ام يمكنه طلب فحوصات أخرى؟ وهل تجرى الفحوصات تحت إشرافه هو 

 آم تجري في مخابر أخرى؟ 

هل الطبيب هو املسؤول عن إعالم املخطوبين بنتائج الفحوصات التي  -3

 خضع لها كل منهما ام املوثق وضابط الحالة املدنية؟

نية في كل بلديات الوطن مؤهل للتأكد من وهل املوثق أو ضابط الحالة املد -4

علم كل من الطرفين بنتائج الفحوصات وباألمراض التي تشكل خطرا على 

 الزواج كما نص املذكور السابق؟

أال يتناقض إلزام الشخص بإجراء الفحوصات مع حقوق االنسان وحرياته؟  -5

 وخاصة حقه في الزواج وتأسيس أسرة؟
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م التنفيذي املذكور أعاله الضمانات هل يوفر القانون وخاصة املرسو  -6

الالزمة والكافية لسرية نتائج الفحوصات؟ وخاصة النتائج السلبية 

 لفحوصات املرأة وأثر ذلك على مسار زواجها؟ 

 لإلجابة عن هذه التساؤالت يقسم املوضوع وفق الخطة التالية: 

 أهمية ومضمون إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج أوال: -

 إشكاالت تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج  ثانيا: -

 أوال: أهمية ومضمون إجراءات الفحص الطبي فبل الزواج

( ثم 1سيتم تناول أهمية ومضمون إجراءات الفحص الطبي من خالل تعريفه )

 (.3( وأخيرا مضمون وإجراءات الفحص الطبي )2نتعرض ألهميته )

 تعريف الفحص الطبي قبل الزواج: -1

لم يعرف املشرع الجزائري الفحص الطبي عند اشتراطه للشهادة الطبية السابقة 

"تقديم استشارات للزواج وان تعددت التعاريف االصطالحية له، ويعرف اصطالحا بانه 

طبية اجبارية او اختيارية للخاطبين املقبلين على الزواج، تستند الى فحوصات مخبرية 

وهذا التعريف يبدو مقتصرا على تقديم  ران"،او سرسرية تجري لهم قبل عقد الق

االستشارة للمقبلين على الزواج، كما انه لم يبين لنا صفة القائم بالعمل هل هو الطبيب 

 .4او املمرض او املختص النفساني مادام العمل يأخذ شكل استشارة

ويعرف االستشاري في جراحة النساء والتوليد والعقم د. عبد الكريم قرملي بانه 

"برنامج نفس ي وثقافي متكامل، الهدف األساس ي منه ال يقتصر على اجراء بعض 

التحاليل، انما استشارة كاملة ملا قبل الزواج ورصد ملرحلة التاريخ الطبي السابق لدى 

املتقدم، وتشمل كل من الصحة النفسية والجسدية، وهو اجراء يتعرف من خالله 

وجين وإمكانية إنجاب أطفال اصحاء عند املتقدم على الحالة الصحية العامة للز 

يالحظ ان هذا التعريف قد اخذ باملفهوم املوسع للفحص ، 4الوالدة واثناء النمو الحقا"
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قبل الزواج، اضف الى ذلك انه اعتبر الفحص دورة تدريبية وبرنامجا متكامال، في حين ان 

ومرحلة تسليم الفحص في الواقع ليس سوى مرحلتين مرحلة الكشف وطلب الكشوفات، 

 الشهادة الطبية.

ومن خالل التعريفين السابقين، يمكن ان يعرف الفحص الطبي قبل الزواج بانه 

"عمل يقوم به شخص مؤهل ومصرح له قانونا بقصد الكشف عن االمراض والعيوب 

وتشخيصها وعالجها او الحد منها عن طريق الفحوصات السريرية واملخبرية التي تجري 

الزواج قبل عقد القران، بهدف الكشف عن االمراض وتقديم للمقبلين على 

 االستشارة الكاملة لهما". 

 أهمية الفحص الطبي: -1

، ونظرا لكثرة 2225لم يكن هذا الشرط موجودا قبل التعديل قانون األسرة في 

األمراض وصعوبة الكشف عنها في الفحوصات العارضة أو الروتينية، ظهرت األهمية 

ثل هذا اإلجراء، والذي يعتبر بمثابة التدبير الوقائي لتفادي نقل األمراض البالغة للجوء مل

والعدوى قبل وقوع اإلصابة وللجوء للمستشفيات، خاصة مع االنتشار الرهيب لبعض 

األمراض الفتاكة والتي لم يكتشف لها عالج لحد اآلن كاإليدز وااللتهاب الفيروس ي الكبدي 

 .6وغيرهما

ء الوقائي في تجاوز مشاكل الطالق بسبب االمراض التي كما يساهم هذا االجرا

تتعارض ومقاصد الزواج، فقد تكون إصابة أحد الزوجين بمرض معد وخطير سببا في 

فك الرابطة الزوجية، خاصة إذا علم بها الطرف االخر بعد الزواج، باإلضافة إلى تخطي 

، خاصة إذا تعلق األمر مشكلة معرفة الحالة الصحية لزوج املستقبل قبل االقتران به

بالقدرة على اإلنجاب، الن هذا املشكل كان السبب في إنهاء الكثير من الزيجات، ناهيك 

 . 7عن دوره في الكشف املبكر عن االمراض ومعالجتها حتى ولو لم يتم عقد القران

 154-26وانطالقا من هذه األهمية، فان املشرع ومن خالل املرسوم التنفيذي رقم 

الفحص الطبي قبل الزواج، قد ألزم املقبلين على الزواج بإجراء هذا الفحص الخاص ب
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من خالل الكشف السريري واملخبري وتقديم االستشارة لهم، إضافة إلى تقديم العالج في 

 حالة اكتشاف أي أمراض بمناسبة إجراء هذا الكشف.

 مضمون وإجراءات الفحص الطبي قبل الزواج: -8

ي قبل الزواج على مرحلتين للفحص، ويمتد نطاقه تشمل إجراءات الفحص الطب

الزمني من مرحلة الخطبة إلى مرحلة العقد، فقد بينت التعاريف السابقة ان الفحص 

قبل الزواج يرتكز على االستشارة الطبية، بحكم أنها الوسيلة الوحيدة لتنوير إرادة 

وقوف أكثر على مضمون املقبلين على الزواج حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار السليم، ولل

 الفحص الطبي، يتم تناول مراحل إجراءاته على النحو االتي:

وهي املرحة األولى التي يقصد فيها املعني باألمر الطبيب،  مرحلة الكشف الطبي: -أ

وتبدأ بالخطوة األولى واملتمثلة في االستجواب الطبي، أين يقوم الطبيب بطرح 

نه وعن تاريخه الشخص ي والعائلي األسئلة على املعني وجمع املعلومات ع

والسوابق العائلية والوراثية والطبية، وكل ما يتعلق بصحة املريض بصفة 

عامة، ثم تليها مرحلة تفحص املريض عن طريق اللمس والسمع وقياس ثوابت 

الجسم مثل الحرارة وضغط الدم ونبضات القلب، كما يمكن للطبيب االستعانة 

 .8ية الطبية والتحاليل املخبريةببعض اإلمكانيات االستكشاف

السالف ذكره، نجد أن املشرع قد ألزم  154-26وبالرجوع إلى املرسوم التنفيذي 

الطبيب بإجراء فحص عيادي شامل تاركا له الحرية في اتخاذ ما يراه مناسبا من اجل 

 الكشف عن األمراض والعيوب التي قد تشكل خطر االنتقال للزوج أو الذرية.

لعام في هذا املرسوم أن الطبيب حر في اختيار طرق الكشف التي يراها فاملبدأ ا

مناسبة للمريض وذلك باختيار الفحوصات األولية التي يراها أكثر مالئمة، وهذه الحرية 

مطلقة وغير مقيدة، املهم أن تمارس في إطار الفحص الطبي وال تتعداه، واملعروف أن 

مع املعطيات العلمية الجديدة واملكتسبة، وهو  الطبيب يبقى سيد اختياره، شرط توافقه

مطالب بان يأخذ الحيطة والحذر في هذا االختيار، لكن هذا الواجب ال يمكن بأي حال 
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أن يشكل عائقا في مهنته، وبالتالي له كامل الحرية في تجاوز هذا الخطر بان يأخذه في 

لدرجة الخطورة لحالة  الحسبان، بمعنى انه يمكنه طلب أي فحص أو تحليل بعد تقريره

 .9املريض، وبهذا يكون املشرع قد أعطى الصالحية والحرية للطبيب للتوسع في الفحص

كما أن هذا املرسوم نص صراحة على مطالبة الطبيب للمعني بإجراء تحاليل الزمرة 

وهي واجبة قانونا، والهدف هنا محاولة تجنب عدم توافق (ABO+Rhèsus) الدموية

 +RH الزوجين خصوصا إذا كان الزوج يحمل عنصر الريزوس موجب فصيلة الدم بين

فان الجنين إذا كان يحمل عنصر الريزوس موجب -RH واالم تحمل عنصر الريزوس سالب

مثل أبيه، فان امه ملزمة بأخذ حقنة مضادة لهذا الريزوس، واال تكونت لديها اجسام 

مل التالي إذا كان له نفس مضادة للريزوس املوجب، مما يسبب وفاة الجنين في الح

ريزوس األب، وبالتالي فان التعرف على فصيلة الدم للمقبلين على الزواج تؤدي إلى تجنب 

ساعة بعد  72املضعفات بحقن األم باملادة التي تمنع تكوين األجسام املضادة خالل 

 وبات.الوالدة، وفي حالة عدم التزام الطبيب بما تقدم فان املرسوم لم ينص على اية عق

وبالرجوع للواقع املطبق، نجد غالبية األطباء يقتصرون على تحديد فصيلة الدم كما 

ذكر القانون، إضافة إلى ذلك فان معظمهم يطلب تحاليل طبية تتمثل في الكشف عن 

، والنصح (HBS)األمراض املتنقلة واملعدية على غرار الكشف عن التهاب الكبد الفيروس ي 

، (HIV)عدم وجود مناعة خاصة به، كما يتم الكشف عن االيدز بإعطاء اللقاح في حالة

في بعض الحاالت وبإقرار من طالب الفحص، والكشف عن بعض األمراض الجنسية مثل 

والسيالن في حاالت مختارة، أما األمراض الوراثية وهي األمراض الناتجة (syphilis) الزهري 

عض هذه األمراض االنتقال من جيل عن خلل أو اضطراب في جين واحد أو أكثر، يمكن لب

إلى آخر ولكن غالبيتها تصيب الفرد أثناء الحياة الجنينية، فال يمكن الكشف عنها 

بسهولة، وهي تتطلب تقنيات تكنولوجيا عالية للكشف عنها ومكلفة ماديا للمقبلين على 

 .10الزواج، مما يجعلها مستبعدة في أجندة الطبيب أثناء الفحص
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 الشهادة: مرحلة تسليم -ب

بعد أن يكون املعني باألمر قد أجرى التحاليل املطلوبة فانه سيرجع للطبيب حتى 

يقوم بقراءة وترجمة نتائج التحاليل املطلوبة، بعدها يقوم الطبيب بملء الشهادة 

الطبية وفق النموذج املرافق باملرسوم السالف ذكره، مصرحا بأنه أجرى فحصا 

نتائج فصيلة الدم، كما يصرح بأنه اعلم املعني بنتائج عياديا شامال وانه اطلع على 

الفحوصات الطبية التي خضع لها، وانه لفت انتباه طالبة الزواج إلى مخاطر مرض 

  .11(Rubéole)الحميراء، الذي يمكن أن تتعرض له أثناء فترة الحمل

 ولكن السؤال املطروح في هذا املجال، هل يقوم طبيب واحد بفحص املقبلين على

الزواج في أن واحد؟ أم كل واحد على حدة؟ أم كل معني بالفحص يلجا ملن يشاء من 

 األطباء؟

فاملشرع الجزائري لم يبين موقفه من هذا، ولعل الحكمة من ذلك رفع الحرج 

واملشقة عن املخطوبين، فقد ترك لهما الحرية في اجرا ء الفحوصات إما فرادى أو مع 

تيسير عليهما،خاصة إذا كان املقبالن على الزواج من بعضهما البعض، ولعل ذلك فيه 

مناطق جغرافية مختلفة ومتباعدة، غير أن اإلشكال يكمن فيمن يعلم الطرف األخر 

بنتائج الفحص حتى يكون على بينة ودراية من أمره؟ فاملشرع الجزائري أناط هذا العمل 

من املرسوم التنفيذي  7إلى ضابط الحالة املدنية أو املوثق حيث جاء في نص املادة 

السابق ذكره بان ضابط الحالة املدنية أو املوثق يجب عليه التأكد من خالل االستماع 

إلى كال الطرفين في أن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات التي خضع لها كل منهما، 

 والسؤال املطروح: هل ضابط الحالة املدنية أو املوثق مؤهل لهذه املهمة؟

 إشكاالت تطبيق الفحص الطبي قبل الزواجثانيا: 

من خالل ما سبق ذكره في املطلب األول يبقى القانون املنظم لهذه املسالة يلقى عدة 

عقبات وإشكاالت في الواقع املعاش بالنسبة لجميع األطراف املعنية بهذا اإلجراء، بدءا من 

 (.8)و املوثق وختاما بضابط الحالة املدنية أ (،1)والطبيب  (،1)املخطوبين 
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 بالنسبة للمقبولين على الزواج )الرجل واملرأة(:  -1

ألزم املشرع الجزائري كل املقبلين على الزواج بتقديم شهادة طبية تثبت بأنهم اجروا 

حتى يتم عقد الزواج، ABOالفحوصات الطبية الخاصة بالزواج وخصوصا فصيلة الدم 

على أن ال يزيد تاريخها عن ثالثة  12زواج،ويعتبر هذا اإلجراء شكليا، البد منه إلتمام ال

من املرسوم  2، واملادة 2225مكرر من قانون األسرة  27أشهر وهو ما نصت عليه املادة 

 املتعلق بالفحص الطبي قبل الزواج السالف الذكر. 154-26التنفيذي 

وفي نظر املدافعين عن حقوق اإلنسان فان إلزام املخطوبين بالفحص الطبي كشرط 

مام الزواج يعد انتهاكا لحقوق اإلنسان وحرياته في الزواج وتأسيس أسرة، إذ أن إلت

إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج تتعارض مع املعايير الدولية لحقوق اإلنسان وخاصة 

عندما يكون الهدف من إلزامية الفحص هو إثبات خلو الشخص من األمراض املعدية أو 

مثال كشرط إلبرام عقد الزواج، وخاصة كيفية (HIV) عةاملتنقلة كخلوه من فيروس املنا

إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، حيث تتم هذه الفحوصات دون الرضا 

الصريح واملسبق للمعنيين، ودون مراعاة احتياطات السرية، وعدم تمكين املعنيين من 

و املتنقلة واالستشارة أالزمة الحصول على املعلومات الكافية املرتبطة باألمراض املعدية أ

املتعلقة بتلك األمراض، مما يعد انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان األساسية: وخاصة الحق 

في السالمة الجسدية، والحق في الخصوصية أو الحياة الخاصة، والحق في الحصول أو 

 2226االطالع على املعلومات، وفي هذا الشأن أكد التقرير املشترك الذي صدر عام 

بالتعاون بين برنامج األمم املتحدة حول فيروس نقص املناعة/ االيدز ومكتب األمم 

املتحدة للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، والذي يحمل عنوان: املبادئ التوجيهية 

الدولية حول فيروس نقص املناعة البشرية/ االيدز وحقوق اإلنسان، ثم التأكيد فيه على 

تأسيس أسرة واملنصوص عليه في اإلعالن العالمي لحقوق  أن الحق في الزواج وفي

اإلنسان يشمل حق كل رجل وامرأة راشدين في الزواج وفي تأسيس أسرة دون أية قيود 

التوجيهية بخصوص  ترجع إلى األصل أو الجنسية أو الدين، كما أكدت هذه املبادئ
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اج، إن حق هؤالء األشخاص الحاملين لفيروس نقص املناعة/ االيدز وحقهم في الزو 

األفراد يتم انتهاكه عن طريق اشتراط إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج أو شهادة خلو 

الشخص من هذا الفيروس كشرط مسبق ملنح رخصة إبرام عقد الزواج بموجب قوانين 

 .12الدولة

ونتيجة لذلك يرى الكثير من طالبي الزواج أن هذا االلتزام يمس بحريتهم الشخصية 

يتهم الفردية، وانه تدخل في أسرارهم الشخصية التي ال يريدون ألحد االطالع وخصوص

عليها، خصوصا إذا تعلق األمر بالقدرة الجنسية واإلنجاب، وفي هذا الصدد يثور التساؤل 

التالي: ما موقف الزوج الذي اكتشف أن الطرف اآلخر قد تعمد إخفاء مرضه؟ علما أن 

نقل األمراض للزوج أو الذرية، وما ذنب الطرف اآلخر حتى مثل هذا العمل قد يترتب عليه 

يتحمل عناء املرض جراء هذا الغش؟ فاملشرع لم يتطرق ملثل هذه املسالة في املرسوم 

التنفيذي السالف ذكره، وهو ما يستدعي البحث في قانون األسرة، وبالرجوع إلى نص 

الزوجة يجوز لهذا الطلب مكرر من قانون األسرة، يمكن القول بان  53و 53املادة 

التطليق إذا كانت هناك عيوب تحول دون تحقيق الهدف من الزواج، أو إذا أصابها ضرر 

 من هذا الغش وذلك دون املساس بحقها في التعويض عن الضرر الالحق بها.

كما أن القانون وخاصة املرسوم التنفيذي املتعلق بكيفيات وشروط تطبيق إجراء 

ر الضمانات الالزمة للمقبلين على هذا اإلجراء قصد إبرام الزواج، الفحص الطبي ال يوف

 وخاصة جوانب الخصوصية وسرية نتائج الفحوصات.

لكن اإلشكال في هذا املوضوع ال يتعلق بانتهاك الطبيب للسر املنهي وتسريب التفاصيل 

لعموم املوجودة في الفحوصات، بل أن املشكل يتعلق باملجتمع الجزائري والعربي على ا

حيث تتسرب املعلومات من أفراد أحد املقبلين على الزواج عندما يمتنع عن هذا الزواج 

بسبب وجود أمراض في الطرف اآلخر، مما يعرض حياته الخاصة وأسراره للكشف 

ويعرض فرصته للزواج في املستقبل للخطر، بل إن هذه املخاطر قد تمس الحياة الخاصة 

وخاصة في مجتمعاتنا العربية واإلسالمية املحافظة، ولهذا لكافة أفراد األسرة وشرفها 
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يخش ى طالبو شهادة الفحص الطبي من اطالع الغير على نتائج الفحوصات، وخاصة 

النتائج الخاصة باملرأة مما يدفع بالخطاب إلى العزوف عن خطبتها وبالتالي فوات فرصتها 

عهم للفحص والكشف، في الزواج، وهذا يدفعهم للحصول على الشهادات دون خضو 

وذلك عن طريق السبل غير املشروعة كالرشوة واملجامالت، وفي كثير من األحيان دون 

حضور املعني، وذلك بدفع مبلغ مالي وبطاقة تعريفه وتسلم له شهادة الفحوصات دون 

 .13حضوره الشخص ي

 وبالرغم من أهمية الفحص الطبي قبل الزواج كإجراء وقائي إال انه من الناحية

العملية في الغالب األعم يتخوف املقبلون على الزواج من نتائجه، مما يدفعهم إلى الغش 

والتحايل في إجرائه، وذلك بالحصول على شهادات طبية مزورة تثبت خلوهم من 

األمراض، وتثبت سالمتهم الصحية األمر الذي يؤدي إلى تفويت فرصة الكشف املبكر عن 

 األمراض.

 بالنسبة للطبيب: -1

الذي يحدد كيفية تطبيق  154-26من املرسم التنفيذي رقم  3في نص املادة  جاء

مكرر من قانون األسرة أن الطبيب ال يمكنه تسليم الشهادة الطبية إال بناءا  27املادة 

، كما يمكنه أن يتوسع في ABO على نتائج لفحص عيادي شامل وتحليل فصيلة الدم

ية قصد الكشف عن بعض األمراض والعيوب الفحص ليشمل السوابق الوراثية والعائل

التي يمكن أن تنتقل إلى الزوج أو الذرية، وبعد االنتهاء من إجراء الفحوصات وتحليل 

النتائج فان الطبيب يتعين عليه إعالم املعني بها واملخاطر التي قد تحدق به وان يشير 

 بذلك في الشهادة املسلمة له.

حدد ولم يقيد من عمل الطبيب، بل ترك له يتبين من هذا النص أن املشرع لم ي

السلطة التقديرية والحرية في إجراء الفحوصات التي يراها ضرورية والتي قد تشكل عائقا 

في الزواج، خاصة إذا تعلق األمر بالسوابق العائلية والوراثية، كما انه لم يترك الخيار 

ت نتائج الفحوصات الطبية للطبيب في تسليم الشهادة، بل ألزمه بتسليمها حتى ولو كان



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

416 

تشكل خطرا على الزوجين مستقبال بل وحتى على ذريتهما، ولكن ما هو موقف الطبيب إذا 

تبين له من خالل نتائج بان طالب الزواج مصاب بمرض معدي أو خطير، هل يمتنع عن 

تسليم الشهادة أو يسلمها؟ فاملشرع لم يبين ما العمل إذا ثبت للطبيب من نتائج الفحص 

أن أحد طالبي الزواج أو كالهما مصاب بمرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع 

الزواج؟ هل يمتنع عن إعطاء الشهادة؟ أو يؤخر تسليمها إلى غاية زوال الخطر؟ أو يقوم 

 باملخاطر من نتائج الكشوفات الطبية؟-الطبيب  –بتسليمها إلى املعني مع علمه 

دنية أو املوثق الذي ألزمه املشرع بإبرام عقد الزواج لكن قياسا على ضابط الحالة امل

وعدم االمتناع عن إبرامه ألسباب طبية خالفا إلرادة املعنيين، فان الطبيب أيضا ليس له 

الحق في االمتناع عن إعطاء الشهادة تحت ذريعة أن النتائج سلبية، وقد يتضرر الطرف 

 .14األخر في حالة إقدامه على الزواج

جزائري إذا لم ينظم مسالة االختيار بين تسليم الشهادة من عدمها، ومع فاملشرع ال

ذلك، فانه يمكن أن املشرع الجزائري حتى ولو أعطى للطبيب الحرية في تسليم الشهادة 

الطبية، فان هذا اإلجراء يشوبه النقص هو اآلخر، الن املعني يمكنه أن يتوجه لطبيب 

ذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك ما يسمى األخر للحصول على الشهادة الطبية، ه

بشهادات املجاملة، حيث يلجا املعني بالفحص للحصول عليها دون أن يخضع للكشف 

الطبي بسبب عالقته مع األطباء، أما عن طريق عالقة القرابة وإما بدفع مبلغ الفحص 

 جزائيا.بتواطؤ مع الطبيب، وننوه هنا أن الشهادات املجاملة تستوجب مساءلة الطبيب 

وخالصة ملا سبق نستنتج أن دور الطبيب في هذا املجال يقتصر على إعالم املقبلين 

على الزواج بحالتهم الصحية وبوجود األمراض والعيوب لديهم وعن إمكانية العدوى فيما 

بينهما مستقبال والى ذريتهما أن كانت هناك ذرية، والبد من اإلشارة في هذا السياق من أن 

ي بأهمية الفحص الطبي لصحة الزوجين وذريتهما، هو من يجعله إلزاميا مستوى الوع

 .15وليس رغبة املشرع في ذلك
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كما يثار إشكال آخر في هذا الصدد يتعلق بالخطأ في الفحوصات الطبية يترتب عنه 

تقديم الشهادة من الطبيب إلبرام عقد الزواج، من يتحمل النتائج املترتبة؟ الطبيب أو 

ات؟ فرغم ما للفحوصات من فوائد نظرا للتطور الهائل في الوسائل مركز الفحوص

العلمية والطبية كما سبق ذكره إال أن النتائج ليست دائما حتمية الدقة نتيجة تدخل 

وسائط وما يتخلل هذه العمليات: كاختالط العينات الخاضعة للفحص أو عدم العناية 

األخطاء البشرية واملعملية، أكيد أن الخطأ التامة من القائمين على املختبرات وغيرها من 

في الفحوصات الطبية يخضع للقواعد الواردة في املسؤولية املدنية )الخطأ املرفقي أو 

 .16من القانون املدني 142إلى  124الخطأ الشخص ي( التي تنظمها املواد من 

أ لكن اإلشكال بخصوص هذا املوضوع يتعدى مجرد الخطأ في الفحوصات أو الخط 

املنهي والعقوبات املقررة له، إلى أمور أخرى أكثر تعقيدا، منها انه قد يحصل أن يقدم 

شخص على الزواج بشخص أخر ونتيجة الخطأ في الفحوصات يكتشف أحدهما أن 

الزوج اآلخر كان مريضا بمرض كاإليدز مثال وقد انتقل املرض إليه والى أوالده؟ أو نتيجة 

شخص عن الزواج بامرأة يحبها، ويتزوج غيرها، وبعد  الفحوصات الخاطئة قد يمتنع

زواجها يكتشف أن الفحوصات كانت خاطئة؟؟ وغيرها من الحاالت... كيف يمكن 

 تعويض هذا الشخص وغيره عن مثل هذه األمور؟؟

 بالنسبة للموثق وضابط الحالة املدنية: -8

لزواج، وان يتأكد يتمثل عمل املوثق أو ضابط الحالة املدنية في إبرام وتحرير عقد ا

من خالل االستماع إلى كال الطرفين في آن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات التي خضع 

لها كل منهما وباألمراض أو العوامل التي قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، وان يؤشر 

 بذلك في عقد الزواج.

الزواج ألسباب طبية وال يجوز للموثق أو ضابط الحالة املدنية أن يرفض إبرام عقد 

خالفا إلرادة املعنيين الن قبولهما االقتران دليل على علم كل منهما بالحالة الصحية لآلخر 



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

418 

وبالتالي قبوله تحمل تبعات هذه املجازفة والتجربة املحفوفة باملخاطر، مما قد يشجع 

 ضابط الحالة املدنية على التهاون في هذا اإلجراء.

"ال سوم السالف ذكره، نجد أن املشرع استعمل عبارة من املر  27وبتفحص املادة 

ما يعني أن هناك منعا من إبرام وتحرير العقد  ..".يجوز للموثق او ضابط الحالة املدنية

في غياب الشهادة الطبية، ومخالفة هذا الحظر تستوجب وجود جزاء ملن يخالف هذا 

 .17رهاملنع، وهو ما لم ينص عليه املشرع في املرسوم السالف ذك

ويالحظ أيضا أن املشرع الجزائري منع ضابط الحالة املدنية أو املوثق من تحرير عقد 

الزواج إال بعد تقديم الشهادة الطبية، و ألزمهما التأكد من خالل االستماع إلى كال 

الطرفين في آن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات، والسؤال املطروح هل املوثق وضابط 

مؤهالن طبيا لقراءة نتائج الفحوصات، و ما هي املعدالت الطبيعية الحالة املدنية 

للفحوصات املخبرية؟ إن هذا التساؤل ال معنى له لو أن املشرع اكتفى بربط عقد الزواج 

بوجود الشهادة الطبية، ومن ثم يكون الطبيب هو امللزم بتبليغ املقبلين على الزواج 

نما نص املشرع على وجوب قيام ضابط بالفحوصات، لكن التساؤل يبقى مطروحا حي

الحالة املدنية واملوثق التأكد من علم كال الطرفين بنتائج الفحوصات التي خضع لها كل 

منهما وباألمراض أو العوامل التي قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، وان يؤشر بذلك في 

دون نتائج عقد الزواج، أضف إلى ذلك أن طالبي الزواج يقدمان الشهادة الطبية 

الفحوصات، ومما يزيد الوضع تعتيما أن موظفي الحالة املدنية هم في الغالب من 

املستفيدين من الشبكة االجتماعية في الكثير من مناطق الوطن وليس لهم املؤهل العلمي 

  والفني لقيام بتلك املهام.

 خاتمة:

من خالل ما سبق تحليله بخصوص إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج كشرط 

مكرر من  27إلبرام عقد الزواج وتحليل املرسوم التنفيذي املبين لكيفيات تطبيق املادة 

 ، يمكن إيراد النتائج التالية: 2225قانون األسرة املعدل واملتمم في 
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حد من الفحوصات تتعلق أن املرسوم التنفيذي نص صراحة على نوع وا أوال:

، بينما ترك باقي الفحوصات األخرى لتقديرات الطبيب، األمر الذي ABO بفصيلة الدم

يرهن تطبيق هذا اإلجراء ويجعله متوقفا على إرادة الطبيب، ومرتبطا أساسا بالتزام 

أخالقي في جانب األطباء، ذلك أن هؤالء ال ينبغي عليهم قانونا وأخالقيا إعطاء الشهادة 

 الطبية إال بعد أن يتولى املعني باألمر إجراء الفحوصات الطبية الواجبة قانونا.

تبين من خالل مضمون هذا اإلجراء انه يقتصر على الجانب التحسيس ي : ثانيا

والتوعوي للمقبلين على الزواج، ذلك انه حتى في حالة التزام الطبيب بما يوجبه عليه 

لطبية قبل تسليم الشهادة الطبية فان دوره القانون من ضرورة إجراء الفحوصات ا

يقتصر على مجرد إعالم املعني باألمر بحالته الصحية ومدى وجود أمراض لديه وتنبيهه 

بعواقب إصابته بمرض خطير أو مزمن من إمكانية العدوى ونقل املرض إلى الزوج أو إلى 

 األبناء.

د بدونه فأقم من ظاهرة إلزامية هذه اإلجراء الشكلي والذي ال يتم العق ثالثا:

التحايل في استخراج الشهادات الطبية قبل الزواج، خاصة مع وجود الحرية التامة في 

اختيار الطبيب، وإمكانية استصدار شهادة الفحوصات مقابل مبالغ مالية دون حضور 

 املعني باألمر.

فحص إن اإلجراءات املتبعة وفق ما نص عليه املرسوم التنفيذي املنظم للرابعا:

الطبي ال يوفر الضمانات الكافية والالزم لحماية الحق في الخصوصية وسرية الفحوصات 

 الطبية وخاصة إذا كانت نتائج الفحص سلبية.

لقد تبين من خالل التطبيق العملي في بعض البلديات النائية أن ضباط  خامسا:

مون بالتأشير في عقد الخالة املدنية لم يلتزموا بما نص عليه املرسوم التنفيذي، بل يقو 

الزواج بان الزوجين خاليين من أية أمراض بصورة ودية، والسبب في ذلك يرجع إلى عدم 

وجود أية عقوبات على مخالفة ما نص عليه املرسوم، األمر الذي يصعب معه التثبت من 

  مدى احترام هؤالء ملا نص عليه القانون.
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راض واثبت الطبيب ذلك في انه حتى ولو أثبتت الفحوصات وجود األمسادسا:

الشهادة التي يتوقف على تحريرها عقد الزواج، فان ضابط الحالة أو املوثق ال يمكنه أن 

يمنع رغبة املقبلين على الزواج في إتمامه، مما يبقى التساؤل مطروحا عن الزاميته 

 كإجراء ال يتم العقد بدونه؟

 قائمة املراجع واملصادر املعتمدة:

حجية البصمة الوراثية ودورها في إثبات النسب، مجلة دفاتر بن صغير مراد،  -1

السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 .24، ص2213، 29العدد 

، واملتضمن قانون االسرة، املعدل واملتمم 1984يونيو  29، مؤرخ في 11-84قانون رقم  -2

 .15، الجريدة الرسمية العدد 2225فبراير  27املؤرخ في  22-25باألمر رقم 

، يحدد شروط وكيفيات 2226مايو سنة  11مؤرخ في  154-26مرسوم تنفيذي رقم  -3

، 1984يونيو  9املؤرخ في  11-84مكرر من القانون رقم  27تطبيق احكام املادة 

 .31واملتضمن قانون االسرة الجريدة الرسمية عدد 

ي قبل الزواج )دراسة شرعية وقانونية صفوان محمد غضيات، الفحص الطب -4

 .56، ص2211وتطبيقية(، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 

، 2228عبد الفتاح أبو كيلة، الفحص الطبي قبل الزواج، دار الفكر الجامعي، مصر،  -5

 .65ص
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 العقد املالي كآلية إلثبات ملكية األموال املشتركة بين الزوجين

 الطالبة زينب جبارة

 املقدمة:

يحتل اإلثبات القضائي أهمية بالغة في حل الخصومة القضائية سواء بالنسبة  

للقاض ي، أين تتجلى أهميته في منحه وسائل للوصول إلى الحقيقة القضائية ومقاربتها 

بالحقيقة الواقعية إن لم نقل مطابقتها، أو بالنسبة للمتقاض ي وهذا من خالل إقامة 

 الدليل على وجود الحق من عدمه.

إلثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل على واقعة قانونية بالطرق التي رسمها وا

وحددها القانون، إذا فإثبات الحق هو إقامة الحجة عليه، والحق بدون دليل هو والعدم 

سواء؛ إذ ال فائدة من االدعاء أمام القضاء إذا كان املدعي ال يملك الحجة التي تجعله 

 لتجاء إلى املحكمة. يصل إلى مبتغاه من اال

 352إلى  323وقد حدد املشرع الجزائري طرق ووسائل اإلثبات ونظمها في املواد من 

من القانون املدني باعتباره الشريعة العامة، وال تخرج وسائل وطرق اإلثبات التي نص 

عليها املشرع في قانون األسرة عن تلك التي نص عليها في القانون املدني مع بعض 

ة، وهذا راجع لطبيعة وحساسية الخصومة األسرية، خاصة تلك التي تكون الخصوصي

 بين الزوجين.

ومن بين الخصومات والدعاوى التي قد تثار بين الزوجين، هي ملكية األموال املشتركة 

الواجب إيجاد نظام  من كان مالية آثارا يحدث الزواج إطار في التعايش كان ملابينهما، حيث 

الزوجية  الحياة التي تتكون خالل باألموال املتعلقة تلك منها خاصةيحكم هذه اآلثار 

الزوجة في هذه األموال، ويثبت  حق يكفل حمائي إطار املشتركة، وعلى األخص وضع

 باعتبار أن الواقع يؤكد أن أغلب الزوجات عامالت،-الحياة الزوجية  ممتلكات مشاركتها في

 مالي بإيجاد نظام إال تطبيقه ما ال يمكن وهذا ،-األسرة ومصاريفها نفقات في ويساهمن
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العالقة الزوجية، ويساهم في تسوية  وحساسية الزوجين، يراعي خصوصية بين مشترك

 النزاعات والخالفات املالية بين الزوجين.

، 2225وقد استحدث املشرع حق االشتراك املالي بموجب تعديله لقانون األسرة سنة 

املعدلة، والتي أجاز بموجبها للزوجين أن يتفقا سواء في عقد الزواج  2فقرة  37في املادة 

 أو في عقد رسمي الحق حول تسيير أموالهما املشتركة.

ومنه يعد العقد املالي من أهم وسائل إثبات ملكية األموال املشتركة بين الزوجين، 

املالي في إثبات فما املقصود باالشتراك املالي بين الزوجين؟ وإلى أي مدى يساهم العقد 

 ملكية األموال املشتركة للزوجين، ومنه تسوية النزاعات والخالفات املالية بينهما؟ 

ولإلجابة على هذه اإلشكالية ومعالجة املوضوع عتم تقسيمه إلى مبحثين على النحو 

 التالي:

 املبحث األول: االشتراك املالي بين الزوجين

 تسيير األموال املشتركة بين الزوجيناملبحث الثاني: العقد املالي كوسيلة ل

 املبحث األول: االشتراك املالي بين الزوجين

نظرا للمتغيرات االقتصادية واالجتماعية التي ظهرت في املجتمع، أبرزها املساهمة 

الفعلية للزوجة العاملة في تحمل األعباء والتكاليف املالية للعائلة، نتج عنها ضرورة 

واالشتراك املالي بينهما، مما استدعى وجوب تنظيم هذا اختالط أموال الزوجين، 

 االشتراك، حماية لألسرة من أي نزاعات قد تثور بين الزوجين بسبب ذلك.

وعليه سيتم التطرق في هذا املبحث إلى مفهوم االشتراك املالي )املطلب األول(، ثم 

 االنتقال إلى تبيان مضمون هذا االشتراك ومظاهره )املطلب الثاني(.

يعتبر نظام االشتراك املالي بين الزوجين نظام  مفهوم االشتراك املالي: -املطلب األول 

غربي دخيل على املجتمعات العربية التي تقر بنظام انفصال أموال الزوجين املستمد من 

الشريعة اإلسالمية، غير أنه وبالنظر لعدة معطيات أصبحت التشريعات العربية تتبنى هذا 

 على غرار التشريع الجزائري.النظام تباعا، 
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عرف نظام االشتراك املالي بين الزوجين تعريف نظام االشتراك املالي:  -الفرع األول 

بتعاريف متعددة منها، هو "مجموعة القواعد التي تحدد عالقة كل من الزوجين بأمواله 

القة كل من وأموال الزوج اآلخر، وعالقتهما معا باألموال املشتركة، والقواعد التي تحدد ع

الزوجين بالديون املترتبة في ذمته، والديون املترتبة بذمة الزوج اآلخر، وعالقتهما معا 

بالديون املستحقة عليهما معا، وكذلك القواعد التي تحدد التزام أحد الزوجين باإلنفاق 

ي الزوجي لوحده، أو التزام أحدهما باإلنفاق، ومساهمة اآلخر في ذلك، أو التزامهما معا ف

 .1ذلك"

وهناك من عرفه بأنه "القواعد التي تنظم املصالح املالية بين الزوجين، وتحدد 

الشروط التي تكفل لهما الحفاظ على األموال املكتسبة قبل الزواج واألموال املكتسبة 

 .1بعد الزواج، وطريقة التصفية والقسمة بينهما بالتساوي"

يعرف االشتراك املالي بين الزوجين، وإنما  بالرجوع إلى قانون األسرة نجد أن املشرع لم

 . 8من ق أ املعدلة 2فقرة  37نص على بعض أحكامه في املادة 

ومنه يمكن تعريف نظام االشتراك املالي بين الزوجين بأنه "مجموع القواعد 

املوضوعة من قبل الزوجين، التي تسيير أموالهما املشتركة، وتحدد النسب التي تؤول إلى 

 نهما من أرباح، والنسب التي يتحملها كل واحد منهما من خسائر".كل واحد م

املعروف أن موقف الفقه والتشريع من نظام االشتراك املالي:  -الفرع الثاني

الشريعة اإلسالمية تقر بنظام االنفصال املالي بين الزوجين، ولكن هل يعني هذا أنها ال 

 لقانون من هذا النظام؟تجيز نظام االشتراك املالي بينهما؟ وما موقف ا

التطور  فرضها التي املستجدات بين من نظام االشتراك املالي يعتبرفقها:  -1

الفقهاء  اهتمام يستقطب لم فهو لذلك األسرة، بنية الذي طال االقتصادي واالجتماعي

إال  ليس شموليته في هو ضمنه الذي الذي يندرج العام اهتموا باإلطار أنهم إال املسلمين،

  .0الزواج امللحقة بعقد اإلرادية الشروط من شرطا
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االتفاقية بين الزوجين، والتي تدخل  الشروط من الزوجين هو فاالشتراك املالي بين

ضمن الشروط التي ال يقتضيها عقد الزواج وال ينافيها، والتي قال الحنابلة بجوازها هذا 

 مبدأ في إقرار صريحة الشرعية النصوص أن ، ومن جهة أخرى بالرغم من4من جهة

عموم  له تشهد كذلك أن مبدأ االشتراك إال لكل شخص مطلقا، الذمة املالية استقالل

 :منها املعامالت وغيرها باب في والقواعد النصوص

  .اإلباحة املعامالت في األصل -

  .شروطهم عند املسلمون  -

  .املتعاقدين شريعة العقد -

كان  أيا بعضهما عن أجنبيين شريكين كأي وزوجها املرأة بين الشركة تجوز  اتفاقا -

  .1شرعا املطلوبة الشروط بشرط استيفاء نوعها،

ومنه يمكن القول أن االشتراك املالي مشروع من الناحية الشرعية، باعتباره شرطا 

اتفاقيا، ما دام أنه ال يخالف شرع هللا ومقتض ى عقد الزواج، كما أن ما يدل على 

"مشروعيته قوله عز و  َفرِّيَضةِّ
ْ
ن َبْعدِّ ال هِّ مِّ َراَضْيُتم بِّ

َ
يَما ت ْم فِّ

ُ
ْيك

َ
 ُجَناَح َعل

َ
 ، فاآلية4جل: "َوال

غير أنه ليس فيها ما يدل على أنه ال  بعد فرض املهر، الزوجين بين االتفاق جواز تشير إلى

 .3املشتركة تنظيما لحياتهما فيها يريان التي املسائل يجوز لهما االتفاق على

از املجمع الفقهي اإلسالمي االتفاق بين الزوجين حول مصير أموال هذا وقد أج

 ( ما يلي: 2/16) 144الزوجة، حيث جاء في القرار رقم 

ال يجب على الزوجة شرعا املشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء وال يجوز  -

 إلزامها بذلك.

إليه شرعا ملا يتحقق من معنى تطوع الزوجة باملشاركة في نفقات األسرة أمر مندوب  -

 التآزر والتآلف بين الزوجين.

 يجوز التفاهم واالتفاق على مصير الراتب أو األجر الذي تكتسبه الزوجة. -
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إذا كان ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك  -

 .0النفقات

لظروف  نتيجة نفسها فرضتاملالي بين الزوجين  االشتراك فكرة إنقانونا:  -1

للبلدان  العامة الساحة على وطرأت واقتصادية جدت وثقافية اجتماعية سياسية، وعوامل

النسوية  الجمعيات اإلناث، ونشاط بين والعمل والوعي، التعليم، ارتفاع نسبة منها العربية،

 .10الجنسين بين التمييز بمحاربة أشكال املطالبة والحقوقية

 حتمية اختالط إلى أدى الزوجين بين املالية العالقات في الحاصل التطور  إضافة إلى

 من املقرر شرعا وقانونا، وذلك املالية الذمم انفصال ملبدأ التدريجي أموالهما، واالنتفاء

 مبدأ مشاركة يسمى بما وإقرارا عملها، نتيجة األسرة أموال مساهمة الزوجة في خالل

 .11العائلة مصاريف في الزوجة

هذا ما دفع باملشرع الجزائري إلى استحداث نظام االشتراك املالي، بموجب تعديله 

املعدلة على "غير أنه يجوز للزوجين أن  2فقرة  37لقانون األسرة، حيث نص في املادة 

يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق، حول األموال املشتركة بينهما، التي يكتسبانها 

 جية، وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما".خالل الحياة الزو 

مكتسباتهما  االشتراك في حول  االتفاق ومنه يجوز استثناء لطرفي العالقة الزوجية

وتخصيص أموال مشتركة بينهما لتكوين ذمة مالية مشتركة،  الزوجية، املالية خالل الحياة

الزواج  عقد إبرام أثناء ذلك يتمتتضمن األموال التي يكتسبانها خالل حياتهما الزوجية، و 

بعد  الحقا االتفاق يجوز  كما عنه، مستقل رسمي في عقد أو نفسه الزواج عقد في سواء

األموال  وعلى ممتلكاتهما تسيير على كيفية قائمة زوجية ظل وفي عقد الزواج تحرير

 .11 الزوجية الحياة خالل والتي يكتسبانها بينهما، املشتركة

أقر  املعدلة من ق أ، والتي 19املبدأ يستشف أيضا من املادة  هذاإضافة إلى أن 

املشرع بموجبها للزوجين حرية االشتراط، حيث نص فيها "للزوجين أن يشترطا في عقد 
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الزواج أو في عقد رسمي الحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، السيما شرط عدم تعدد 

 روط مع أحكام هذا القانون".الزوجات وعمل املرأة، ما لم تتنافى هذه الش

 ومن ضمن هذه االشتراطات الذمة املالية املشتركة، حيث أجاز املشرع للزوجين

النسب  وتحديد الزوجية، الحياة خالل التي يكتسبانها بينهما املشتركة على األموال االتفاق

 .املالية املشارطات ضمن اتفاق يدخل وهو واحد منهما، كل إلى التي تؤول

ال يمكن الحديث عن اشتراك مضمون االشتراك املالي ومظاهره:  -املطلب الثاني

مالي بين الزوجين إال إذا تم تحديد مضمون هذا االشتراك، وبعبارة أخرى تحديد األموال 

التي ينصب عليها هذا االشتراك، أهي جميع األموال التي يمتلكها الزوجين أم أنه يخص 

ومن جهة أخرى حتى يكون هناك اشتراك مالي بينهما البد  جزء منها فقط؟ هذا من جهة،

 من وجود مظاهر تعكسه.

املعدلة من ق  2فقرة  37باستقراء نص املادة مضمون االشتراك املالي:  -الفرع األول 

أ والتي نص فيها املشرع على "غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد 

ملشتركة بينهما، التي يكسبانها خالل الحياة الزوجية وتحديد رسمي الحق حول األموال ا

النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما"، نالحظ أن املشرع لم يحدد مضمون االشتراك 

املالي بين الزوجين، وال األموال التي ينصب عليها، بل استعمل لفظا عاما )األموال 

 املشتركة(.

دقة مضمون االشتراك املالي بين الزوجين، على خالف املشرع الفرنس ي الذي حدد وب

من القانون املدني الفرنس ي على "امللكية املشتركة تتألف  1421حيث نص في املادة 

إيجابيا من االكتسابات الحقيقية من قبل الزوجين مجتمعين أو منفردين خالل مدة 

مرات الزواج، والذي يأتي من صناعتهم الشخصية، والتمويل الحقيقي يعتمد على ث

 وإيرادات أموالهم الخاصة". 

إن الواقع املعاش يثبت وجود ملكية مشتركة بين الزوجين، أغفل املشرع تنظيمها 

تنظيما قانونيا واضحا، فالزوجة تدخل بيت الزوجية وفي ذمتها الصداق، وما جاءت به 
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ة من متاع البيت والجهاز من مصوغات وأثاث وأفرشة ومالبس وغيرها، وإذا كانت عامل

فإن إيراداتها الشخصية من الكسب والرواتب تساهم به في اإلنفاق، هذه األموال 

الخاصة بالزوجة من شأنها حتما أن تختلط بأموال الزوج أثناء قيام العالقة الزوجية، 

إضافة إلى أن هناك أموال أخرى شارك فيها كل زوج بنصيب معين في اكتسابها، في إطار 

ألسرة وزيادة رفاهيتها كما هو الحال في املشاركة من أجل شراء االستثمار وتنمية أموال ا

 .18مسكن الزوجية أو سيارة إلى غير ذلك

ومنه فإن االشتراك املالي بين الزوجين ينصب على مجموع األموال واملمتلكات التي 

 يتحصل عليها كال من الزوجين أثناء حياتهما الزوجية، وبعد اتفاقهما على االشتراك املالي،

 بين العناصر من يعتبر ال الزواج عقد قبل إبرام ومنه فاألموال واملمتلكات املتحصل عليها

بالنسبة  نفس األمر الزواج، عقد إبرام قبل اكتسبت ألنها للملكية املشتركة بينهما؛ املكونة

 الزوجية. خالل حتى ولو كانت إبرام العقد املالي قبل املكتسب لألموال

االشتراك املالي جميع أموال الزوجين وممتلكاتهما املكتسبة بعد ويكون مضمون 

الزواج سواء كانت منقوالت أو عقارات، أو التي يكتسبانها من عملهما، وكذا إيراداتهما 

 . 10الشخصية من الرواتب واألجور 

يمكن حصر مظاهر االشتراك املالي بين مظاهر االشتراك املالي:  -الفرع الثاني

 ظهرين هما: الزوجين في م

يقصد باألعباء والتكاليف مساهمة الزوجة في تحمل األعباء والتكاليف العائلية:  -1

العائلية تلك املصاريف الخاصة بإدارة البيت ونفقات األوالد، وكل ما هو ضروري 

من السكن والغداء والكسوة والعالج، وكل ما يعتبر من  14الحتياجات األسرة املادية

من ق أ، والتي نص فيها  78رف والعادة، كما عرفها املشرع في املادة الضروريات في الع

على "تشمل النفقة: الغداء والكسوة والعالج، والسكن أو أجرته، وما يعتبر من 

 الضروريات في العرف والعادة".
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وبالرجوع إلى قانون األسرة نجد أن املشرع كأصل عام ألزم الزوج باإلنفاق على 

من نفس القانون على "تجب نفقة الزوجة على  74يث نص في املادة الزوجة واألوالد، ح

من هذا  82و 79و 78زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة، مع مراعاة أحكام املواد 

 القانون".

 على "تجب نفقة الولد على األب...". 75كما نص في املادة 

ي تحمل األعباء املالية، حيث غير أن املشرع في املقابل قد أشار إلى مساهمة الزوجة ف

على "في حالة عجز األب تجب نفقة األوالد على األم إذا كانت قادرة على  76نص في املادة 

ذلك"، وعليه فاملشرع ألزم الزوجة باإلنفاق على األوالد، لكنه قيد ذلك بشرطين: أوالها 

 عجز األب عن اإلنفاق، وثانيهما قدرتها على ذلك.

الزوجة أن تتعاون مع الزوج على مصلحة األسرة ورعاية األبناء، كما أنه أوجب على 

التعاون على مصلحة  -3من نفس القانون على " 3املعدلة فقرة  36حيث نص في املادة 

األسرة ورعاية األوالد وحسن تربيتهم"، والشك أن مساهمة الزوجة خاصة إذا كانت عاملة 

وع من التعاون على مصلحة األسرة، ورعاية في التكاليف واألعباء املالية لألسرة فيه ن

 األبناء من الناحية املادية.

كل العقارات  العائلية، بالثروة يقصدمساهمة الزوجة في تكوين الثروة العائلية:  -1

 الزوجية. الحياة تتطلبها واملنقوالت التي

العائلي  السكن في العائلية بالثروة الخاصة العقارات تتمثلبالعقارات:  املساهمة -

مع  شرائه في الخاصة بأموالها ساهمت قد أو للزوجة، ملكا الحاالت بعض الذي يكون في

 .زوجها

تتمثل مساهمة الزوجة في املنقوالت أساسا في متاع بيت  املنقوالت: في املساهمة -

من  إليها املقدم صداقها من أو الخاص من مالها فيه ساهمت قد الزوجية، والتي تكون 

  .11أبويها طرف من لها تمت هيبته ما أو زوجها طرف
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بالرجوع إلى قانون األسرة نجد أن املشرع لم ينص على مساهمة الزوجة في الثروة 

العائلية، وإنما اكتفى بالنص على أنه في حالة إذا ما وقع النزاع بين الزوجين أو ورتثهما في 

اليمين في املعتاد للنساء، متاع البيت وليس ألحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع 

والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في املعتاد للرجال، واملشتركات بينهما يقتسمانها مع 

 من ق أ. 73اليمين، وهذا ما جاء في املادة 

 املبحث الثاني: العقد املالي كوسيلة لتسيير األموال املشتركة بين الزوجين

ن في تسوية النزاعات املالية التي قد تحدث حتى يساهم االشتراك املالي بين الزوجي

بينهما، كان البد من إيجاد نظام ينظم ويسير هذا االشتراك، ويبين حقوق والتزامات كل 

 طرف، كي يحد من النزاعات التي قد تنشأ بينهما.

من أجل هذا أجاز املشرع للزوجين أن يضمنا عقد زواجهما اتفاقا ماليا، أو أن يبرما 

ق لعقد الزواج ينظم األموال املشتركة بينهما )املطلب األول(، هذا األخير عقد رسمي الح

 ككل العقود إذا نشأ صحيحا رتب آثارا )املطلب الثاني(.

للتعبير عن  الحقيقي املظهر هو العقد كان ملاتنظيم العقد املالي:  -املطلب األول 

 السبيل الزوجية الحياة خالل املكتسبة تسيير األموال حول  اعتبر مبدأ التعاقد اإلرادة،

 على شاهدا ويكون  املالية، وينظم عالقاتها حياة الزوجين يحكم عادل إليجاد قانون  األوحد

 حقوقهما وواجباتهما.

يعتبر العقد املالي من العقود اإلرادية التي تنشأ بناء تكوين العقد املالي:  -الفرع األول 

ضع في تكوينه إلى شروط موضوعية وأخرى على تطابق إرادة الطرفين، وبالتالي فهو يخ

 شكلية.

إدخال مبدأ  إلى سباقة كانت التي التشريعات باقي خالف علىالشروط املوضوعية:  -1

الزوجين، والتي أحاطته بنظام  طرف من املكتسبة لتنظيم األموال كآلية سلطان اإلرادة

 ذو بنظام تعاقدي املشرع جاء ،14خاص يهتم بتنظيم جميع جوانبه الشكلية واملوضوعية

 في إذ اكتفى العقد، وال كيفية تكوينه، هذا وطبيعة دون تحديد ملضمون  عامة مقتضيات
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 عقد في أن يتفقا للزوجين يجوز  أنه "غير املعدلة من ق أ بالنص على 2فقرة  37املادة 

 ."األموال املشتركة بينهما حول  الحق رسمي عقد في أو الزواج

الواجب توافر من أجل تكوين العقد  13الشروط املوضوعية حيث لم يحدد املشرع

املالي، وإنما اكتفى بالنص على إمكانية الزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو عقد رسمي 

عقد  إبرام لواقعة ومصاحبا مالزما يكون  االتفاق الحق حول األموال املشتركة بينهما، فهذا

 األجل. من غير تحديد الحقا يأتي أو الزواج

التي  واألحكام على الشروط االتفاق في الكاملة الحرية للزوجين ومنه أعطى املشرع

واآلداب  العام للنظام بشرط أن ال تكون مخالفة املشتركة، وممتلكاتهما تنظم أموالهما

 .عقد الزواج العامة، وال ألحكام

الحق مكتوب  رسميعقد  في املالي اتفاقهما أن يدرجا للزوجين وعلى هذا األساس يمكن

 البيانات الشكلية كل العقد هذا أن يتضمن ويجب مقامه، يقوم من أو املوثق لدى ومحرر 

 التي الطابع املالي ذات كل الشروط ذكر مع الرسمية، العقود في توافرها الضرورية، الواجب

 كنيم ما طرف الزوجين، ومن بين من العقد توقيع يتم ثم وفقها، في العيش الزوجان يرغب

 املالي: العقد يتضمنه أن

 الزوجية، سواء ملنزل  منقوالت من بشرائه الزوجة قامت ما أن على اتفاق الزوجان -

 .للزوجة ملكا يكون  زوجها لها اشتراه ما وكذلك مهرها، أو كان من مالها

ومن  بالزوجة الدخول  أو الزواج بعد بشرائه الزوج قام ما أن على اتفاق الزوجان -

 .وتاريخها الشراء بفواتير ذلك ويثبت للزوج، ملكا يكون  الخاص،ماله 

من  بها الدخول  أو الزواج بعد بشرائه الزوجة قامت ما أن على اتفاق الزوجان -

الشراء  بفواتير ذلك ويثبت للزوجة، ملكا يكون  الخاص مالها ومن منقوالت منزل الزوجية

 وتاريخها.

النسب  وتحديد مشترك، عمل من املتأتي العائد تقسيم كيفية على اتفاق الزوجان -

 .منهما تعود لكل واحد التي
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جزء من  زوجها العاملة الزوجة تعطي املالية، كأن األعباء توزيع على اتفاق الزوجان -

  .10أمواله في له شريكة يجعلها أن مقابل األسرة حاجيات تلبية في به ليستعين راتبها

من ق أ نجد أن املشرع  2فقرة  37لنص املادة بالرجوع الشروط الشكلية:  -1

اشترط الكتابة الرسمية في العقد املالي، حيث نص فيها على "يجوز للزوجين أن يتفقا في 

بين  املبرم االتفاق ملحتوى  حجة عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق"، فالعقد الرسمي

 (preuve préconstituée)الطرفين، وأهم وسيلة لإلثبات، ويعبر عنها الفقهاء بالدليل املهيأ 

 .10حال النزاع في للقضاء يقدم

 حقوق كل وتوثيق االتفاق، هذا وجود عدم حال في هو يطرح هنا الذي اإلشكال لكن

 األخرى  وسائل اإلثبات ىإل اللجوء يمكن هل الزوجين، بين نزاع يقع ثم املشترك، في املال زوج

 الكتابة؟ باعتبار أن املشرع لم ينص إال عليها. غير

األخرى غير  اإلثبات بطرق  االستعانة يجوز  يمكن القول أنه العامة بالرجوع إلى القواعد

 للسند الكتابي الدائن فقدان حالة في أو أدبي، أو مادي مانع وجود في حالة الكتابة، وذلك

اإلثبات  على "يجوز  11من القانون املدني 336املشرع في املادة أجنبي، حيث نص  لسبب

دون  يحول  مادي أو أدبي مانع بالكتابة إذا وجد إثباته يجب كان فيما أيضا بالشهود

 كتابي". دليل على الحصول 

 كانت تربط التي الصالت أو التعاقد فيها تم التي الظروف كانت إذا أدبيا املانع ويعتبر

 من باقتضاء كتابة املتعاقدين ألحد األدبية الناحية من تسمح لم التعاقد، املتعاقدين وقت

 اآلخر. املتعاقد

وتعتبر العالقة الزوجية من أهم املوانع األدبية، حيث أن الزوجين غالبا ال يلجأن إلى 

واملصالح  الضيقة، على الحسابات يقوم ال مقدسة رابطة الكتابة، باعتبار أن الزواج

على دليل  الحصول  من معنوية استحالة تولد األسرة أفراد املوجودة بين عالقةاملادية، فال

يثبت  العالقة، أن هذه وجود على الدليل يقيم للشخص الذي القانون  يبيح ثم ومن كتابي،

 بالكتابة. إثباته يجب كان ما بالشهود
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يمسك  أن غير من األسرة ممتلكات في الخاصة ساهم بأمواله زوج ومنه يمكن لكل

 .11األخرى كالشهود مثال اإلثبات وسائل إلى ذلك، اللجوء تثبت أو وثائق عقودا

فهو  الزوجين إرادة بمحض املالي عقد يبرم العقد إنتنفيذ العقد املالي:  -الفرع الثاني

بمجرد  أنه غير إبرامه، على الزوجين قانوني يجبر أي إلزام يوجد ال إذ عقد اختياري،

اإللزامية، فيلزم كل طرف بالوفاء بما عليه  الصبغة يكتس ي املالي العقدذلك  االتفاق على

 من التزامات، وتنفيذ بنود العقد.

 2فقرة  37الزوجان في املادة  يبرمه الذي املالي إلى إلزامية العقد يشر لم املشرع غير أن

 حدد املشرع قد أن نجد القانون  نفس من53 لنص املادة بالرجوع لكن املعدلة من ق أ،

عقد الزواج، واملتمثل  في عليها املتفق الوفاء بالشروط عدم على يترتب الذي الجزاء القانوني

 -9" :، حيث نص فيهما على12و 9 فقرتيها في وذلك في حق الزوجة في طلب التطليق،

 .الزواج عقد عليها في املتفق الشروط مخالفة

 ."شرعا معتبر ضرر  كل -12 

 عليها في املتفق الشروط جزاء مخالفة إلى لم يشر أن املشرعوما تجدر اإلشارة إليه 

عقد  في عليها املتفق الشروط الزواج، باستعماله عبارة )مخالفة لعقد الحق عقد رسمي

عقد  الزواج؛ ألنه عقد شروط مخالفة لنفس جزاء يخضع أنه يفهم ضمنيا لكن الزواج(،

 به. ملحق

 ة بين الزوجين، كان األجدر باملشرع أن ينصغير أنه ومن أجل تسوية النزاعات املالي

العقد، بدل إعطاء الحق للزوجة في  في الواردة لاللتزامات املالية العيني التنفيذ على ضرورة

 طلب التطليق لعدم الوفاء بهذه االلتزامات.

املالي جزاءات  عقدهما الزوجين قوة إلزامية؛ إذ بتضمين العقد كما أن في ذلك إعطاء

في ميدان  تطبيقها من إشكال بالتزاماته، وال الوفاء على كل طرف في حث يساهم ذلك

دائرة النظام  عن تخرج الزواج، وال عقد مقاصد مع تتنافى ال ما دامت الزوجية العالقات

 للزواج. العام
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املالي، وتحقيق الغرض املنشود من إبرامه  العقد فعالية لضمان بأنه يمكن القول  ومنه

ليل من الخالفات الزوجية، والتي يمكن أن تسبب انحالل الرابطة وفي مقدمته التق

أمكن  كلما الجبري  التنفيذ في تمتيعه بالحماية القانونية الكافية، واملتمثلة يجب الزوجية،

عليه  اتفقا الطرفان قد يكون  الجزاء الذي العيني يطبق التنفيذ تعذر حالة وفي ذلك،

مالئما  تراه بما املحكمة تضمين العقد هذا الشرط تفصل)الشرط الجزائي(، وإذا لم يتم 

الزوجية، عوض القضاء مباشرة  العالقة خصوصية مراعاة مع املدعي، طلبات حدود وفي

 بفك الرابطة الزوجية.

 أصبح الزوجين بين صحيحا نشأ إذا املالي العقد إنتعديل العقد املالي:  -الفرع الثالث

فهو  السبب لهذا بينهما، يبرم جديد باتفاق تعديله إال وال نقضه يجوز  ال ملزما لهما، وبالتالي

كما  تنفيذه يتعين املالية، العالقات في تنظيم وشريعتهما الذاتية قانونهما الخاص، بمثابة

وتكبيل  اإلرادة، سلطان إهدار ملبدأ فيه ذلك بخالف فيه، والقول  تبديل أو تغيير هو، دون 

محققا  يكون  قد ال جامد وبشكل املبدأ االلتزام بهذا أن إال قيد، بأخطر التعاقد لحرية

 املالي ضرورة العقد بنود إعادة صياغة مسألة فتصبح معينة، حاالت في واإلنصاف للعدالة

 .18إبرامه من املنشود الهدف ضاع وإال لضمان استمراريته، ملحة

 في عقد أو الزواج عقدفي  املالي االتفاق إبرام بعد ألحدهما أو للزوجين يظهر حيث قد

 حتى املتفق عليها، الشروط وتعديل تغيير ضرورة املشتركة بينهما مستقال له منظم لألموال

 يستمر وحتى التي اشترطاها، وااللتزامات الحقوق  في الطرفين التوازن واإلنصاف بين يتحقق

 حله يتم ما لم صفة األبدية له عقد الزواج ألن هذا االتفاق؛ تنفيذ بنود في الطرفين كال

 الوفاة. أو بالطالق

زمنية  فترة خالل تنفيذها يتم التي الفورية لاللتزامات بالنسبة اإلشكال يطرح وال

لشراء  مالي تسبيق بدفع الزوجة تلتزم أو املنزل، كامل بتأثيث الزوج كأن يلتزم قصيرة،

طويلة  زمنية لفترة تمتد التي االلتزامات لكن صعوبة، أية االلتزام ال يثير هذا فتنفيذ سيارة،

 .10تعديلها وتستدعي فيها، يؤثر كلها، فإن تغير الظروف الزواج فترة خالل أو
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املالي  العقد تعديل إمكانية على ينص لم املشرع بالرجوع إلى قانون األسرة نجد أن

يريد  الذي الزوج لجوء إمكانية حول  التساؤل  يطرح األسرة، مما قانون  بنص صريح في

 أو جزء منها أو عليه املترتبة االلتزامات من طلب إعفائه من أجل إلى القضاء االتفاق تعديل

 يمكن استنباط االتفاق، لكن هذا في ظلها أبرم التي والوقائع تغير الظروف بسبب تعديلها

 الطرفين عمال العقد باتفاق تعديل بإمكانية العامة املتعلقة للقواعد تطبيقا ضمنيا ذلك

 املتعاقدين. شريعة العقد بقاعدة

 لكن ،العقد املالي انتهاء كيفية إلى يتطرق املشرع لمإنهاء العقد املالي:  -الفرع الرابع

الزواج أي الوفاة أو الطالق بمختلف  عقد انقضاء طرق  بنفس ينقض ي أنه يفهم ضمنيا

 أو بالطالق أو بالوفاة سواء الزوجية الرابطة فك فبمجرد به، عقد الحق أنه أنواعه، بما

 أنه إليه اإلشارة وما تجدر املالي، العقد لذلك تبعا التقديرية ينقض ي بالوفاة صدور حكم

 على الزوجين اتفاق حالة في وذلك املالي، ينتهي العقد أن يمكن قائمة زوجية في ظل حتى

 لشريعة العقد يخضع املالي أو إنهائه العقد تعديل في سواء األحوال كل ذلك، ففي

 .املتعاقدين

 على خالف املشرع التونس ي الذي عالج انقضاء النظام املالي معالجة دقيقة، وفصل

 عدد من القانون  18 الفصل نص في ، بحيث-الفرنس ي املشرع نقال عن-شامال  تفصيال فيها

 أحد بوفاة ينتهي االشتراك: "على 14الزوجين بين بنظام االشتراك في األمالك املتعلق 94

 قضائيا باالتفاق". أمالكهما بفقدان أحدهما، بتفريق بالطالق، الزوجين

تتم تصفية  حتى قائمة االشتراك حالة تظل" على القانون  نفس من 19 الفصل ونص في

 األمالك املشتركة".

إذا ما نشأ العقد املالي صحيحا فإنه يرتب آثارا آثار العقد املالي:  -املطلب الثاني

 الزوجة نصيبا من األموال املكتسبة، وضمان الديون املشتركة.تتمثل أساسا في استحقاق 
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إن من باب العدالة  املكتسبة: األموال من نصيبا الزوجة استحقاق -الفرع األول 

استفادة الزوجة من نصيب من األموال املتحصل عليها خالل الحياة الزوجية،  واإلنصاف

 وم على أسس ثالث:االستحقاق يق والتي تكون قد ساهمت في تكوينها، هذا

التراث  عن املوروثة الحقوق  من 14والسعاية 11الكد حق يعتبر األساس الفقهي: -1

الفقهي اإلسالمي، ويقصد به الحق الشخص ي الذي يقوم على أساس مساهمة السعاة في 

إطار شركة عرفية على تنمية الثروة األسرية أو تكوينها، مقابل استحقاقهم جزء من 

يتناسب وقدر مساهمتهم حين إجراء القسمة، وكل ذلك يتم وفق مقتضيات املستفاد، 

 .13العرف املحلي وقواعده

وهناك من عرفه بأنه مقابل السعي أو الكد، أي مقابل العمل، سواء من أجل إيجاد 

رأسمال قائم مملوك للسعاة أنفسهم أو لغيرهم، وذلك قصد تنميته، والزيادة فيه، 

 .10واالستفادة منه

بها  جرى  عادة أو عرف مصطنع مجرد وال محدثة بدعة ليس والسعاية حق الكدإن 

بناء على األحكام العامة الواردة في القرآن  الشرعي سندها تستمد قاعدة هي العمل، وإنما

 َما َسَعى"
َّ

ال نَسانِّ إِّ ِّ
ْ

ْيَس لإل
َّ
ن ل

َ
يٌب 80الكريم، كقوله عز وجل: "َوأ صِّ

َ
لّرَِّجالِّ ن ِّ

ّ
، وقوله أيضا: "ل

َسْبَن"ّمِّ 
َ
ت
ْ
ا اك مَّ يٌب ّمِّ صِّ

َ
َساء ن ِّ

ّ
لن  َولِّ

ْ
َسُبوا

َ
ت
ْ
ا اك ، فهاتين اآليتين تقر بضرورة إحقاق الحقوق، 81مَّ

 .81وأن الجزاء من جنس العمل

الخطاب رض ي هللا عنه  بن عمر الراشدين الخلفاء ثاني قضاء في الواقعي سندها وتجد

األثواب،  في يتاجر قصارا زوجها كان حيث بنت زريق، وحبيبة بن الحارث عمر في واقعة

 واستحوذوا على ورثته وجاء عمر، فمات كثيرا، ماال في ترقيعها، حتى اكتسبا تساعده وكانت

 زريق دعوى  بنت حبيبة الزوجة عليهم فأقامت املال بينهم، املخازن، واقتسموا مفاتيح

 الذي بن الخطاب، مرع املؤمنين أمير الورثة أمام مع يدها وسعايتها، مترافعة بعمل وطالبت

 النصف منه حبيبة نصفين، أخذت إلى وقسمته املال بشركة وبين الورثة بينها قض ى

 .88كزوجة اإلرث من إلى نصيبها باإلضافة بالشركة
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الزوجة  باستحقاق عليهم عرضت التي النوازل  إطار في الفقهاء املسلمون  قض ى وقد

 ذلك بين يقتصر ولم املرأة، بسعاية ويسمونه عنها أو توفي طلقها إن الزوج من مال نصيبا

 بين أفراد شياعا الزوج ينتجه ما العائلة، حيث يعتبر في فرد كل بل يشمل فقط الزوجين

 املذهب املالكي في النوازل  فقه أن منهم، كما واحد كل كد وسعاية حسب يقتسمونه العائلة

 ما من خالل واعتبرها والطرز، والنسج، كالغزل  األعمال الباطنة، في الزوجة بسعاية اهتم

 .80عنها مقابال الزوجة تستحق منتجة أعماال العمل به جرى 

بناء على ما تقدم يمكن القول أن الزوجة العاملة سواء خارج البيت أو داخله، والتي 

تساهم بقدر ما في التكاليف واألعباء العائلية، كما تساهم في تكوين الثروة األسرية، 

فإنها تستحق حتما نصيبا من األموال املشتركة، بناء على حق الكد بكدها وسعيها، 

 والسعاية املقرر شرعا.

قوامها  الزوجية العالقة لتنظيم جديدة بفلسفة جاء املشرع لقد األساس القانوني: -1

للزوجين،  القانونية املراكز في التوازن  تحقيق بغية والواجبات، الحقوق  في العدل واملساواة

مفهوم املشاركة  يؤكد ما وهو األسرة، شؤون ورعاية تسيير مسؤولية عا يتحمالنجعلتهما م

من الناحيتين  األسرة بمستوى  للنهوض والتكافؤ التعاون  مبدأ الزوجية وترسيخ الحياة في

 .واملادية املعنوية

 فإنها تستلزم املسؤولية، تحمل في املساواة تقض ي واإلنصاف العدل مبادئ كانت ولئن

 الحياة الزوجية طيلة تحصيلها تم التي واملكتسبات الحقوق  من املشتركة االستفادةأيضا 

  .84املشتركة

غير أن املشرع لم يشر إلى حق الزوجة املالي في مقابل عملها، أو في مقابل ما ساهمت 

في تكوينه وتحصيله، األمر الذي يقود للتساؤل حول األساس القانوني الذي يمكن للزوجة 

 عليه لضمان حقها فيما ساهمت به. االعتماد

من ق أ على "غير  2فقرة  37بالرجوع إلى قانون األسرة نجد أن املشرع نص في املادة 

أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق حول األموال املشتركة 
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إلى كل احد منهما"، بينهما، التي يكسبانها خالل الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول 

ومنه يمكن للزوجة أن تستند على نص هذه الفقرة للمطالبة باستحقاق نصيبا من 

األموال املشتركة، إذا ما تم تضمين عقد الزواج اتفاق مالي، أو إبرام عقد رسمي الحق له 

 بشأن هذا االتفاق.

اق املالي أو لم غير أن األمر يزداد صعوبة في حالة ما إذا لم يتم النص على هذا االتف

يبرم بشأنه عقد وهو الغالب، فكيف يمكن لهذه الزوجة أن تطالب بحقها، األمر الذي لم 

 ينظمه املشرع في قانون األسرة. 

بالرجوع إلى القواعد العامة املنصوص عليها في القانون املدني، نجد أن املشرع نص 

غير أو من ش يء له منفعة منه على "كل من نال عن حسن نية عن عمل ال 141في املادة 

ليس لها ما يبروها يلزم بتعويض من وقع اإلثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل 

 أو الش يء".

 الغير على حسابه إثراء يدعي من لكل الحق تمنح صياغتها في عامة جاءت املادة فهذه

 أن للزوجة إذن فيمكن ضرر، من لحقه مما بالتعويض املطالبة مشروع بدون سبب

 به زوجها على أثرى  ما استرداد من لتتمكن زوجها ضد سبب اإلثراء بال دعوى  من تستفيد

 في بال سبب، املتمثلة اإلثراء دعوى  عليها تقوم تحقق األركان التي إثبات فقط وعليها حسابها،

 اإلثراء واالفتقار. هذا بين السببية الزوجة والعالقة وافتقار الزوج إثراء حصول 

االقتصادي الستحقاق الزوجة نصيب من  يتمثل األساس االقتصادي: األساس -8

 خارجه ومشاركتها أو الزوجية داخل مسكن به تقوم الذي العمل في كون  األموال املكتسبة

 يخولها لألسرة، مما الثروة االقتصادية التنمية في مباشر بشكل العائلة يساهم مصاريف في

  منه. االستفادة الحق في

موظفة  كانت سواء األسرة حاجيات في تلبية به تساهم اقتصادي مردود لها فالزوجة

الزوجي  املسكن داخل عمل الزوجة كان وإن الزوجي، البيت داخل عاملة البيت أو خارج

أن  األسرة، حيث أن هناك من يرى  تنمية ثروة في وخالف حول مساهمته جدل محل يبقى
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بمال  تقويمه يمكن للمرأة ال فطريا طبيعيا عمال يعتبرالزوجة  به تقوم الذي املنزلي العمل

 ملا تقوم املقابل املستحق هو زوجته على إنفاق الزوج وأن أجرا، أو مقابال عليه تستحق حتى

 .81منزلية أعمال من الزوجة به

 خدمة البيت على تجبر ال الشريفة الزوجة أن املالكية يرون بالرجوع إلى الفقه نجد أن

 على الزوج الواجبة النفقة من ذلك يعتبر بحيث وغير ذلك، وطبخ وكنس من تنظيف

 توفر املهام بهذه ، وقيام الزوجة84البيت تقوم بخدمة من أجرة دفع عليه وحده القادر، وأن

 باسمه تسجل في شراء ممتلكات ليستثمرها ذلك في كان سيدفعها مالية مبالغ الزوج على

 .لوحده

االقتصادية  بالقيمة الفرنس ي كالتشريع الحديثة الغربية التشريعات بعض تعترف كما

  التشريع الجزائري فسكت عن تنظيم ذلك. أما ،83الزوجة به تقوم الذي للعمل املنزلي

بالرجوع إلى قانون األسرة نجد أن  املقابل الذي تستحقه الزوجة تقدير يخص فيما أما

صيب معين من األموال املشتركة املشرع أخضع تقدير استحقاق كل من الزوج والزوجة لن

من ق أ والتي جاء فيها  2فقرة  37إلى االتفاق املبرم بينهما، وهذا ما نص عليه في املادة 

"غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق حول األموال 

لتي تؤول إلى كل املشتركة بينهما، التي يكسبانها خالل الحياة الزوجية وتحديد النسب ا

 احد منهما".

يترتب على االشتراك املالي بين الزوجين وجود ضمان الديون املشتركة:  -الفرع الثاني

ديون مشتركة مستحقة على الزوجين معا، أي أنهما يصبحان على قدم املساواة 

 بخصوص هذه الديون املترتبة عليهما، فيكونان مسؤولين تضامنيا اتجاه الدائنين.

أداء هذه الديون املشتركة يكون من األموال املشتركة بين الزوجين، وال تدخل إن 

الديون الشخصية ألحد الزوجين، فإذا ما قام أحدهما بأداء ديونه الشخصية منها، فإنه 

 .80يبقى في هذه الحالة مدنيا للكتلة املالية املشتركة للزوجين
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 الخاتمة: 

 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات:

 ا يخص أهم النتائج املتوصل إليها:فيم

 املالية، وغالبا بالحقوق  املتعلقة تلك الزوجين بين تثار التي النزاعات أهم إن من بين -

 إثبات شأنها من التي القانونية الوسيلة لغياب إثبات حقه، وهذا راجع يعجز املدعي عن ما

 ضياع الحقوق. عنه يترتب القضاء، مما أمام وحمايته الحق

استحدث املشرع الجزائري نظام االشتراك املالي بين الزوجين بموجب تعديله  -

 منه. 2فقرة  37وهذا طبقا لنص املادة ، 2005لقانون األسرة سنة

بالرغم من أن الشريعة اإلسالمية تقر بنظام انفصال الذمة املالية للزوجين، إلى أنه  -

و إال شرط من الشروط االتفاقية، والتي يمكن اعتبار أن االشتراك املالي بين الزوجين ما ه

 من قانون األسرة. 19أجازها الحنابلة، وأخذ بها املشرع في املادة 

 مساهمتها رغم أموال األسرة تنمية في العاملة الزوجة مساهمة تنظيم أغفل املشرع -

 الزوج. مع اإلنفاق في فعليا

مي الحق اتفاقا ماليا من أجاز املشرع للزوجين أن يضمنا عقد زواجهما أو عقد رس -

 أجل تسيير اشتراكهما املالي، وهذا ما يعرف بالعقد املالي.

 لم يتطرق املشرع إلى تكوين العقد املالي وال تنفيذه وال تعديله وال إنهائه. -

اشترط املشرع الكتابة الرسمية للعقد املالي، باعتبارها أقوى وسيلة لإلثبات، غير  -

العامة يمكن اللجوء إلى وسائل أخرى لإلثبات كالشهود في حالة وجود أنه وطبقا للقواعد 

مانع أدبي يحول دون الحصول على الكتابة، ومما الشك فيه أن العالقة الزوجية تعتبر 

 من أهم املوانع األدبية.

يترتب على إبرام العقد املالي استحقاق الزوجة لجزء من األموال املكتسبة هذا من  -

 أخرى ضمان الديون املستحقة.جهة، ومن جهة 

 فيما يخص بعض التوصيات املقترحة:



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

431 

 االكتفاء وعدم االشتراك املالي بين الزوجين، لتنظيم جديدة صيغ إيجاد املشرع على -

 ألن الحق؛ رسمي عقد في أو الزواج عقد في ذلك على اتفاق الزوجين على جواز بمجرد النص

 األهمية من له االشتراك بهذا املتعلقة يلالتفاص كل تنظم واضحة وضع نصوص قانونية

 والخالفات التي قد تنشأ بسبب ذلك. لكل النزاعات وهذا تفاديا ٬بمكان

املكتسبة  األموال حول  الزوجين بين مكتوب اتفاق وجود عدم على أنه في حالة النص -

 في عليها املنصوص لإلثبات العامة القواعد إلى الرجوع يجب أنه ٬الزوجية خالل الحياة

 املدني. القانون 

أنه بالرغم من أن املشرع قد استحدث نظام مالي يحكم األموال  إلى نخلص األخير وفي

 إلى وتحتاج ٬والنقص والفراغ من القصور  الكثير معالجته له فيها املشتركة للزوجين، إال أن

عرفتها وما زالت التي  الحديثة التطورات ملواجهة والتفصيل والعناية من التوضيح مزيد

 بسن نصوص قانونية تنظم املشرع تدخل يتطلب مما ٬في العصر الحالي تعرفها األسرة

 أي حقوق  لهضم مجال أي يدع ال بما ٬دقيق بشكل الزوجين وتضبطها بين املالية العالقات

 .الزوجين واحد من

 الهوامش: 

بين الشريعة  -مقارنةدراسة –رعد مقداد محمود الحمداني، النظام املالي للزوجين  -1

، دار العلمية الدولية ودار 1اإلسالمية والتشريعات العربية والتشريعات الفرنسية، ط 

 .221، ص 2223الثقافة، عمان، 

، دار 1خليفة علي الكعبي، نظام االشتراك املالي بين الزوجين وتكييفه الشرعي، ط  -2

 .74، ص 2212النفائس، األردن، 

 9املوافق لـ  1424رمضان  9املؤرخ في  84/11بموجب القانون رقم صدر قانون األسرة  -3

(، وتم تعديله 912، ص 1984يونيو  12، مؤرخة في 24، )ج ر، العدد 1984يونيو 

، )ج ر، 2225فبراير  27املوافق لـ  1426محرم  18املؤرخ في  25/22بموجب األمر رقم 

، املؤرخ في 25/29افق بالقانون رقم (، واملو 18، ص 2225فبراير  27، مؤرخة في 15العدد 
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يونيو  22، مؤرخة في 43، )ج ر، العدد 2225مايو  4املوافق لـ  1426ربيع األول  25

 (.4، ص 2225

محمد أقاش، النظام املالي للزوجين على ضوء مدونة األسرة، دبلوم الدراسات العليا  -4

، كلية العلوم القانونية املعمقة في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

 .67، ص 2226-2225واالقتصادية واالجتماعية، ظهر املهراز، فاس، 

 1417، دار عالم الكتب، الرياض، 3ابن قدامة: موفق الدين أبو محمد، املغني، ط  -5

وما بعدها، وابن مفلح: أبو إسحاق برهان الدين، املبدع شرح  483، ص 9م، ج  1997ه/

وما بعدها،  147، ص 6م، ج  1997ه/ 1418الكتب العلمية، بيروت، ، دار 1املقنع، ط 

 1423والبهوتي: منصور بن يونس، كشاف القناع على متن اإلقناع، عالم الكتب، بيروت، 

 وما بعدها. 91، ص 5م، ج  1983ه/

إقروفة زبيدة، املكتسبات الزوجية بين التأصيل الفقهي والتقنين األسري، ملتقى وطني  -6

ذمة املالية بين الزوجين في التشريع الجزائري واملقارن، جامعة جيجل، كلية حول ال

 .4، ص 2215نوفمبر  11-12الحقوق والعلوم السياسية، يومي 

 .24سورة النساء، جزء من اآلية  -7

 .69محمد أقاش، النظام املالي للزوجين، مرجع سابق، ص  -8

، املنعقد بدبي، 16الفقهي اإلسالمي، الدورة ( الصادر عن املجمع 2/16) 144قرار رقم  -9

 .2225أبريل  14يوم 

إقروفة زبيدة، النظام املالي للزوجين بين االجتهاد الفقهي وقانون األسرة الجزائري،  -12

املجلة األكاديمية لبحث القانوني، جامعة بجاية، عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق 

 .52، ص 2212، 1والعلوم السياسية، العدد 

، -دراسة مقارنة–مسعودي رشيد، النظام املالي للزوجين في التشريع الجزائري  -11

، ص 2226-2225كلية الحقوق، تلمسان،  أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد،

239. 
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عبد املنعم نعيمي، الحقوق املشتركة بين الزوجين، مجلة اإلحياء، جامعة الحاج  -12

م، ص  2212ه/ 1434، 15م اإلنسانية واالجتماعية، العدد لخضر، باتنة، كلية العلو 

465. 

 -13Art 1401, C civ, F "La communauté se compose activement des 

acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, 

et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites 

sur les fruits et revenus de leurs biens propres". 

وهذا يعني أن عناصر امللكية املشتركة تشمل على اإليرادات الشخصية )من االكتسابات 

الشخصية الناتجة عن مباشرة مهنة أو حرفة، والرواتب، وبدائل الرواتب...(، وإيرادات 

ة(، وكذا اإليرادات املتأتية من الهبات املمتلكات )من ثمار ومنتجات األموال الخاص

املشتركة )كما لو اكتسب الزوجان ملكية عقار بصورة مشتركة، ومثاله أيضا لو قام أحد 

الزوجين بالتأمين على حياته من املوت الطبيعي لصالح الزوج اآلخر...(، فإن هذه األموال 

ن الزوجين. ينظر: العربي املكتسبة أثناء الحياة الزوجية تعد مملوكة ملكية مشتركة بي

، ديوان املطبوعات الجامعية، 1بلحاج، بحوث قانونية، في قانون األسرة الجديد، ط 

 .168- 166، ص 2215الجزائر، 

ألكثر تفاصيل حول مضمون االشتراك املالي بين الزوجين ينظر: مسعودي رشيد،  -14

 وما بعدها. 13النظام املالي للزوجين، مرجع سابق، ص 

، -دراسة مقارنة نقدية تحليلية –ن عائشة لخضر، إثبات الحقوق املالية للزوجين ب -15

 .63، ص 2212-2211مذكرة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، 

 .265، 264مسعودي رشيد، النظام املالي للزوجين، مرجع سابق، ص  -16

 .71ابق، ص محمد أقاش، النظام املالي للزوجين، مرجع س -17

 من ق م الخاصة بتكوين العقد وشروطه. 98املعدلة إلى  54تنظر املواد من  -18

 .72، 71محمد أقاش، النظام املالي للزوجين، مرجع سابق، ص  -19

21- Dennouni Hadjira, Les conventions entre époux en droit algérien 

pourquoi les conventions et pas contrats? Revue semestrielle- éditée par 
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le Laboratoire de droit prive fondamental, Université Abou Bekr 

Belkaid, Faculté de Droit, Tlemcen, N° 4, 2007. 

 1395رمضان عام  22املؤرخ في  75/58القانون املدني، الصادر بموجب األمر رقم  -21

، ص 1975سبتمبر  32، مؤرخة في 78د )ج ر، العد 1975سبتمبر سنة  26املوافق لـ 

، 44)ج ر، العدد  2225يوليو  22املؤرخ في  25/12(، املعدل واملتمم بالقانون رقم 992

 (.17، ص 2225يونيو  26مؤرخة في 

 .265، 264مسعودي رشيد، النظام املالي للزوجين، مرجع سابق، ص  -22

 .76ص محمد أقاش، النظام املالي للزوجين، مرجع سابق،  -23

 .77املرجع السابق، ص  -24

، املتضمن االشتراك في 1998نوفمبر  9، املؤرخ في 1998لسنة  94القانون عدد  -25

 13، املؤرخة في 91األمالك بين الزوجين، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 

 .1998نوفمبر 

لة الش يء. ينظر ابن الكد لغة هو الشدة في العمل، وطلب الرزق، واإللحاح في محاو  -26

 .3833، ص 43منظور: أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج 

السعاية لغة من الفعل سعى يسعى سعيا، وسعاية باشر العمل، والسعى الكسب،  -27

والتصرف في كل عمل. ينظر الفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس 

، وابن منظور، لسان العرب، 1295، ص 2225سالة، بيروت، ، دار الر 8املحيط، ط 

 وما بعدها. 2219، ص 23مرجع سابق، ج 

عمر املزكلدي، حق الكد والسعاية محاولة في التأصيل، دبلوم الدراسات العليا  -28

املعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 .56، ص 2226-2225دال، الرباط، واالجتماعية، أك

أحمد شامي، قانون األسرة الجزائري طبقا ألحدث التعديالت )دراسة فقهية ونقدية  -29

 .153، ص 2212مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
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 .39سورة النجم، اآلية  -32

 .32سورة النساء، جزء من اآلية  -31

الكد والسعاية ينظر: عمر املزكلدي، حق الكد ألكثر تفاصيل حول مشروعية حق  -32

 وما بعدها. 89والسعاية، مرجع سابق، ص 

 .46نقال عن محمد أقاش، النظام املالي للزوجين، مرجع سابق، ص  -33

 وما بعدها. 44املرجع السابق، ص  -34

 .43، 42املرجع السابق، ص  -35

 وما بعدها. 42املرجع السابق، ص  -36

و القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي املالكي، القوانين الفقهية في ابن جزي: أب -37

 .363تلخيص مذهب املالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة، ص 

 .42محمد أقاش، النظام املالي للزوجين، مرجع سابق، ص  -38

 .183- 182العربي بلحاج، بحوث قانونية، مرجع سابق، ص  -39

 املراجع:  قائمة

 الكتب:

أحمد شامي، قانون األسرة الجزائري طبقا ألحدث التعديالت )دراسة فقهية ونقدية  -1

 .2212مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 

ابن جزي: أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي املالكي، القوانين الفقهية في  -2

 .363مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة، ص  تلخيص مذهب املالكية والتنبيه على

 1417، دار عالم الكتب، الرياض، 3ابن قدامة: موفق الدين أبو محمد، املغني، ط  -3

 م. 1997ه/

، دار الكتب العلمية، 1ابن مفلح: أبو إسحاق برهان الدين، املبدع شرح املقنع، ط  -4

 م. 1997ه/ 1418بيروت، 
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كشاف القناع على متن اإلقناع، عالم الكتب، بيروت،  البهوتي: منصور بن يونس، -5

 م. 1983ه/ 1423

، دار 1خليفة علي الكعبي، نظام االشتراك املالي بين الزوجين وتكييفه الشرعي، ط  -6

 .2212النفائس، األردن، 

بين الشريعة  -دراسة مقارنة–رعد مقداد محمود الحمداني، النظام املالي للزوجين  -7

، دار العلمية الدولية ودار 1لتشريعات العربية والتشريعات الفرنسية، ط اإلسالمية وا

 .2223الثقافة، عمان، 

، ديوان املطبوعات 1العربي بلحاج، بحوث قانونية، في قانون األسرة الجديد، ط  -8

 .2215الجامعية، الجزائر، 

 املذكرات: 

، -دراسة مقارنة–ري مسعودي رشيد، النظام املالي للزوجين في التشريع الجزائ -9

، ص 2226-2225كلية الحقوق، تلمسان،  أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد،

239. 

، -دراسة مقارنة نقدية تحليلية –بن عائشة لخضر، إثبات الحقوق املالية للزوجين  -12

 .2212-2211مذكرة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، 

املزكلدي، حق الكد والسعاية محاولة في التأصيل، دبلوم الدراسات العليا عمر  -11

املعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 .2226-2225واالجتماعية، أكدال، الرباط، 

سات العليا محمد أقاش، النظام املالي للزوجين على ضوء مدونة األسرة، دبلوم الدرا -12

املعمقة في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، كلية العلوم القانونية 

 .2226-2225واالقتصادية واالجتماعية، ظهر املهراز، فاس، 
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 املقاالت:

إقروفة زبيدة، املكتسبات الزوجية بين التأصيل الفقهي والتقنين األسري، ملتقى  -13

بين الزوجين في التشريع الجزائري واملقارن، جامعة جيجل، كلية وطني حول الذمة املالية 

 .2215نوفمبر  11-12الحقوق والعلوم السياسية، يومي 

إقروفة زبيدة، النظام املالي للزوجين بين االجتهاد الفقهي وقانون األسرة الجزائري،  -14

كلية الحقوق املجلة األكاديمية لبحث القانوني، جامعة بجاية، عبد الرحمان ميرة، 

 . 2212، 1والعلوم السياسية، العدد 

عبد املنعم نعيمي، الحقوق املشتركة بين الزوجين، مجلة اإلحياء، جامعة الحاج  -15

 م. 2212ه/ 1434، 15لخضر، باتنة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 

 املعاجم:

 ر صادر، بيروت.ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، دا -16

، دار الرسالة، 8الفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس املحيط، ط  -17

 . 2225بيروت، 

 القوانين:

 1395رمضان عام  22املؤرخ في  75/58القانون املدني، الصادر بموجب األمر رقم  -18

، ص 1975بر سبتم 32، مؤرخة في 78)ج ر، العدد  1975سبتمبر سنة  26املوافق لـ 

، 44)ج ر، العدد  2225يوليو  22املؤرخ في  25/12(، املعدل واملتمم بالقانون رقم 992

 (.17، ص 2225يونيو  26مؤرخة في 

املوافق  1424رمضان  9املؤرخ في  84/11قانون األسرة الصادر بموجب القانون رقم  -19

 (.912، ص 1984يونيو  12، مؤرخة في 24، )ج ر، العدد 1984يونيو  9لـ 

املوافق لـ  1426محرم  18املتضمن تعديل قانون األسرة، املؤرخ في  25/22األمر رقم  -22

(، واملوافق 18، ص 2225فبراير  27، مؤرخة في 15، )ج ر، العدد 2225فبراير  27
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، )ج ر، 2225مايو  4املوافق لـ  1426ربيع األول  25، املؤرخ في 25/29بالقانون رقم 

 (.4، ص 2225يونيو  22رخة في ، مؤ 43العدد 

 القانون املدني الفرنس ي. -21

، املتضمن االشتراك في 1998نوفمبر  9، املؤرخ في 1998لسنة  94القانون عدد  -22

 13، املؤرخة في 91األمالك بين الزوجين، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 

 .1998نوفمبر 

 القرارات:

، املنعقد 16لصادر عن املجمع الفقهي اإلسالمي، الدورة ( ا2/16) 144قرار رقم  -23

 .2225أبريل  14بدبي، يوم 

 املراجع باللغة األجنبية: 

24- Dennouni Hadjira, Les conventions entre époux en droit algérien 

pourquoi les conventions et pas contrats? Revue semestrielle- éditée par 

le Laboratoire de droit prive fondamental, Université Abou Bekr 

Belkaid, Faculté de Droit, Tlemcen, N° 4, 2007. 
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 إثبات عقد الزواج العرفي في التشريع الجزائريعبدلي أمينة

طالبة دكتوراه قانون خاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجياللي 

 بونعامة بخميس مليانة

 ملخص املداخلة :

لقد انتشر الزواج العرفي في املجتمع الجزائري بصورة غير مسبوقة حتى أضحت 

هذا ، ساحة القضاء تعج بالكثير من القضايا التي يكون موضوعها إثبات الزواج العرفي

ما في الزواج الذي يعد في حقيقته زواجا شرعيا مستوفي لشروط انعقاده وصحته غاية 

األمر أنه لم يتم توثيقه أما الجهات الرسمية املكلفة بذلك من موثق وضابط الحالة 

املدنية بات يستعمل كثيرا للتالعب باملرأة والتهرب من املسؤولية التي يفرضها القانون 

على الزوج لذلك وجب على املشرع الجزائري التدخل لوضع مجموعة من الضوابط التي 

على العموم واملرأة بصفة خاصة من خالل تجريم اللجوء إلى الزواج  تكفل حماية األسرة

 العرفي.

 .إجراءات التسجيل، اإلثبات، الكلمات املفتاحية : الزواج العرفي

Resumé 

 Le mariage coutumier s'est répandu dans la société algérienne d'une 

manière sans précédent jusqu'à ce que la scène judiciaire fourmille de 

nombreuses affaires dont l'objet est de prouver le mariage coutumier. 

Ce mariage, qui est en fait un mariage légitime qui remplit toutes les 

conditions malgré qu’il n’a pas été documenté devant les autorités 

officielles en charge du notaire et de l’agent de l’état civil Il est souvent 

utilisé pour manipuler les femmes et échapper à la responsabilité 

imposée par la loi au mari. Par conséquent, le législateur algérien doit 

intervenir pour établir un ensemble de réglementations garantissant la 

protection de la famille en général et des femmes en particulier en 

criminalisant le recours au mariage coutumier. 

Mots-clés: mariage coutumier, preuve, procédures d'enregistrement 
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 مقدمة :

هي أساس  تعتبر األسرة الوحدة التكوينية األساسية في أي مجتمع إنساني إذ

وجوده وصالحه ونهضته لذلك عنيت الشريعة اإلسالمية بوضع مختلف األحكام التي 

تنظم املسائل املتعلقة بها ومن أهم هذه املسائل الزواج والذي يعتبر الرباط املتين الذي 

ونظرا ألهمية هذا العقد الشرعي نظم املشرع الجزائري أحكامه في ، يجمع املرأة بالرجل

املعدل واملتمم في الكتاب األول منه واملعنون بالزواج  84/11ة الجزائري قانون األسر 

وانحالله حيث نظم شروط انعقاده وصحته وأولى أهمية كبيرة لهذا العقد باعتباره رباط 

 .مقدس

حيث يتم إبرام عقد الزواج إما أمام املوثق أو ضابط الحالة املدنية وهذا الزواج   

يصطلح عليه بالزواج الرسمي أما الزواج الذي ال يوثق أمام هو الزواج املدني أو ما 

الدوائر الرسمية التي تم ذكرها فيعتبر زواجا عرفيا والزواج العرفي املنتشر في الجزائر 

يختلف عن الزواج العرفي املنتشر في بالد املشرق العربي ذلك أن الزواج العرفي في الجزائر 

وصحته من رضا وولي وصداق وشهود وخلو من  هو زواج شرعي مستوفي لشروط انعقاده

املوانع الشرعية غاية ما في األمر أنه لم يتم توثيقه أما الزواج العرفي في املشرق العربي 

فهو ليس بزواج شرعي ذلك أنه غير مستوفي لشروط انعقاده وال صحته وهو ما سيتم 

 توضحيه الحقا.

ي الجزائر كثيرا و السيما بعد وقد انتشر الزواج العرفي في السنوات األخيرة ف

و تقييد التعدد ذلك أن  25/22بموجب القانون  84/11تعديل قانون األسرة الجزائري 

املشرع الجزائري ألزم الزوج الذي يريد أن يتزوج مرة أخرى أن يتحصل على رخصة من 

 .زوجته األولى وهذا ما جعل الكثير من االواج يلجؤون إلى الزواج العرفي

ذكره سابقا فإننا نطرح اإلشكالية التالية : كيف يتم إثبات الزواج العرفي  ومما تم

 وما هي إجراءات تسجيله ؟
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ولإلجابة على هذه اإلشكالية سنعتمد على املنهج التحليلي غالبا مع االستعانة 

باملنهج الوصفي تارة والنقدي تارة أخرى كما أننا سنتبع نسق منهجي من التعميم إلى 

ن ثم سنتناول بالدراسة في املبحث األول اإلطار املفاهيمي لعقد الزواج التخصيص وم

 وفي املبحث الثاني سنتناول وسائل إثبات الزواج العرفي وإجراءات تسجيله. العرفي

 املبحث األول : اإلطار املفاهيمي لعقد الزواج العرفي 

قيقته إال زواج شرعي الزواج العرفي واملعروف في الجزائر بالزواج بالفاتحة ما هو في ح

إال أنه لم يتم توثيقه لذلك سنتناول في هذا املبحث تعريف الزواج العرفي أما في املبحث 

 الثاني فسنتناول تبيان أسباب انتشار الزواج العرفي في الجزائر. 

 املطلب األول : تعريف عقد الزواج العرفي وتمييزه عما يشابهه

تي يعقدها اإلنسان في حياته ذلك انه تترتب يعتبر عقد الزواج من أهم العقود ال

عليه آثار في غاية األهمية منها النسب حيث أنه الطريق الشرعي الوحيد الجتماع املرأة مع 

الرجل لذلك سنتناول في هذا املطلب تعريف الزواج العرفي في الفرع األول وتمييزه عما 

 .يشابهه في الفرع الثاني

 العرفي الفرع األول : تعريف الزواج 

إن الزواج العرفي املعروف في الجزائر بالزواج بالفاتحة هو زواج شرعي مستوفي 

لشروط انعقاده وصحته لذلك فهو يخضع لنفس تعريف الزواج الرسمي الذي تم توثيقه 

ومن ثم يعرف من الناحية الشرعية على أنه "عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين 

 .(21) باآلخر على الوجه املشروع "

من  24أما من الناحية القانونية فهو يخضع لنفس تعريف الزواج الوارد في املادة 

والذي عرفه املشرع الجزائري على انه  25/22املعدل واملتمم بالقانون  84/11القانون 

عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها 

 .ون وإحصان الزوجين واملحافظة على األنساباملودة والرحمة والتعا



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

442 

وهناك من عرف الزواج العرفي على أنه ذلك العقد الذي يجمع مابين الرجل و 

املرأة طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وتم فيه الدخول باملرأة ولم يسجل في سجالت 

سمية إال أنه ، كما يعرف أيضا على أنه عقد زواج لم يوثق بوثيقة ر (01)الحالة املدنية 

مستوفي ألركانه وشروطه الشرعية مما يحل التمتع بين الزوجين ويرتب جميع آثاره من 

أما نحن فنقترح التعريف التالي للزواج العرفي " هو ذلك العقد املبرم ، (08) نسب وتوارث

ما بين الرجل واملرأة في إطار شرعي ومستوفي لشروط صحته وانعقاده تم إعالنه وإشهاره 

وقد اصطلح عليه ، اس إال أنه لم يتم توثيقه أمام الدوائر الرسمية املنوط بها ذلك "للن

الفقهاء مصطلح الزواج العرفي ألنه يتم وفقا ملا تعارف عليه الناس منذ عهد الرسول 

عليه الصالة والسالم كما هنالك من يسميه بالزواج املغفل ألنه لم يتم تسجيله في 

ناك من يسميه بالزواج بالفاتحة ألنه مقترن بها فهو زواج سجالت الحالة املدنية وه

  .شرعي

 الفرع الثاني تمييز الزواج العرفي عما يشابهه

وجب علينا التمييز ما بين الزواج العرفي الشائع في الجزائر والزواج العرفي 

الشائع في املشرق العربي حيث أن الفرق ما بينهما كبير جدا رغم وحدة املصطلح فكما 

كرنا سالفا الزواج العرفي في الجزائر هو زواج شرعي ينقصه التوثيق فقط أما الزواج ذ

العرفي في املشرق العربي فيعرف على أنه ذلك الزواج غير املوثق والذي يتم بإيجاب وقبول 

 كل من الزوجين من خالل ورقة عرفية وله صورتان تتمثالن فيما يلي :

يتم فيها عقد الزواج العرفي بإيجاب وقبول املرأة الصورة األولى : وهي الشائعة حيث 

والرجل من خالل ورقة عرفية يوقعان عليهما باسمهما مع حضور شاهدين قد يكونان 

من األصدقاء أو مستأجرين يوقعان على العقد العرفي مع عدم إعالنه و إشهاره إذ غالبا 

 .(24)ما يتم في سرية تامة
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م عقد الزواج بإيجاب وقبول من الطرفين من خالل الصورة الثانية : تتمثل في أن يت

ورقة عرفية فقط دون حضور للشاهدين للتوقيع ودون إعالنه أو إشهاره ما بين الناس 

 .(25)حيث يتم في سرية تامة

وهذا النوع من الزواج قد يكون الغرض والبعث منه اللهو وممارسة عالقات غير 

 .(26) قهاء الشريعة اإلسالميةمشروعة مما يجعله محرم شرعا من غالبية ف

 املطلب الثاني : أسباب انتشار الزواج العرفي

عرف الزواج العرفي في السنوات األخيرة انتشارا كبيرا في الجزائر بين مختلف 

فئات املجتمع سواء أكانوا كبارا أو شبابا وسنحاول أن نوضح أهم األسباب التي أدت إلى 

 انتشاره كما يلي :

 أوال / تقييد تعدد الزواج 

بموجب القانون  84/11كان تعدد الزوجات قبل تعديل قانون األسرة رقم 

قام املشرع الجزائري بوضع  2225ال يخضع ألي شروط أو قيود إال انه سنة  25/22

من قانون األسرة والتي على الزواج الذي  28مجموعة من الشروط القانونية في املادة 

يخضع لها وأهم هذه الشروط شرط التحصل على رخصة بالزواج من  يريد أن يعدد أن

طرف القضاء بعد موافقة الزوجة األولى وهذا ما جعل األمر صعبا نوعا ما ذلك أن 

أغلبية النساء ترفض املوافقة ألزواجهن بالزواج مرة أخرى حتى ولو كانت األسباب 

إلى الزواج العرفي أي الزواج  منطقية مثل عقم الزوجة مما جعل األزواج لألسف يلجئون 

من نفس القانون والتي  22بالفاتحة والذي يتم توثيقه فيما بعد قضائيا بموجب املادة 

تنص على انه " يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة املدنية وفي حالة عدم تسجيله 

نيابة يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة املدنية بسعي من ال .يثبت بحكم قضائي

وبذلك يكون املشرع الجزائر تشدد في وضع الشروط القانونية الواجب إتباعها ، العامة "

من طرف الزوج الراغب في التعدد ومن جهة أخرى فتح الباب على مصراعيه لتثبيت 

 .الزواج العرفي
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 ثانيا / عدم وجود نصوص قانونية رادعة 

زواج العرفي جعله ينتشر إن عدم تجريم املشرع الجزائري لعدم توثيق عقد ال

بصورة رهيبة وجعله لألسف آلية لالحتيال والتالعب باملرأة والسيما املرأة مخلوق ضعيف 

حيث تشهد ساحات القضاء بالعديد من القضايا املتماثلة واملتمثلة في الزواج باملرأة 

ما  بالفاتحة والدخول بها ثم هروب الزوج ومحاولة التنصل من مسؤوليته والسيما إذا

التي تعتبر من الناحية الشرعية متزوجة ومن الناحية القانونية  حدث وأن حملت املرأة

غير متزوجة لذلك وجب على املشرع الجزائري التدخل وذلك بتجريم عدم توثيق عقد 

 .الزواج

 ثالثا / عوامل اجتماعية

ا أوالد قد تلجأ املرأة للزواج العرفي تهربا من إسقاط الحضانة عنها إذا كان لديه

من قانون األسرة فالحضانة تسقط بالتزوج بغير قريب محرم  66ذلك أنه بموجب املادة 

كما قد تلجأ املرأة للزواج العرفي حتى ال تحرم من الراتب الشهري الذي تتقاضاه في حالة 

 . ما إذا كانت أرملة

 املبحث الثاني : وسائل إثبات الزواج العرفي وإجراءات تسجيله

لزواج العرفي تحتاج إلى وسائل إلثباتها أمام ساحة القضاء وفي حالة إن واقعة ا

ما تم إثبات عقد الزواج العرفي فإنه وجب تسجيله بسجالت الحالة املدنية بسعي من 

النيابة العامة لذلك سنتناول في املطلب األول وسائل إثبات الزواج العرفي وفي املطلب 

 .العرفي الثاني سنتناول إجراءات تسجيل الزواج

 املطلب األول : وسائل إثبات الزواج العرفي 

رغم أن املشرع الجزائري لم يبين وسائل إثبات الزواج العرفي في قانون األسرة 

الجزائري إلى أنه بالرجوع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية فإننا نجد أنه يتم إثبات الزواج 

االجتهاد القضائي للمحكمة العليا  العرفي بكل وسائل اإلثبات وهذا ما استقر عليه أيضا

( حيث جاء فيه 21العدد  2214)مجلة املحكمة العليا لسنة  16/21/2214الصادر بتاريخ 
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" املبدأ : استقر االجتهاد القضائي لغرفة شؤون األسرة واملواريث باملحكمة العليا على 

ولكن سنتناول  " ولو كان عرفيا بجميع طرق اإلثباتجواز إثبات القضاة الزواج الثاني 

وسيلتين هامتين إلثبات الزواج العرفي وهما البينة أي شهادة الشهود واإلقرار وهاتين  أكثر

الوسيلتين كثيرا ما يلجأ لهم الزوجان إلثبات الزواج العرفي أمام القضاء لذلك سنتناول 

سنتناول اإلقرار في الفرع األول البينة كوسيلة إلثبات الزواج العرفي وفي الفرع الثاني 

 .كوسيلة إلثبات الزواج العرفي

 األول : البينة كوسيلة إلثبات الزواج العرفي الفرع 

البينة هي وسيلة من وسائل إثبات الزواج العرفي وفي معرض البحث عن تعريف 

فقهاء الشريعة اإلسالمية للبينة وجدنا أن )ابن فرحون قد عرفها بأنها كل اسم لكل ما 

ظهره وسمى النبي صلى هللا عليه وسلم الشهود بينة لوقوع البيان بقولهم يبين الحق وي

وارتفاع اإلشكال بشهادتهم ،ووافق هذا التعريف البن فرحون تعريف ابن القيم حيث 

( 27)قال :" إن القرآن جاء بها أي البينة بمعنى الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة (

ن القيم اعتبر البينة بمثابة الشهادة وذلك كالتالي ) إال أنه في مرجع آخر وجدت أن اب

ويقول ابن القيم في زاد املعاد أن البينة أن يشهد شاهدان أنه ابنه أو انه ولد على فراشه 

من زوجته أو أمته وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلنكار بقيتهم وثبت نسبه 

هاء من األحناف والشافعية واملالكية والحنابلة و جمهور الفق، (28)وال يعرف في ذلك نزاع (

والشهادة ( 29)و ابن قدامة فقد اعتبروا البينة هي الشهادة ألن بالشهود يبين الحق و يظهر 

وتستمد مشروعيتها من القرآن  (12)يقصد بها إخبار صادق إلثبات حق في مجلس القضاء 

واستشهدوا شاهدين من رجالكم  " 282الكريم حيث يقول عز وجل في سورة البقرة اآلية 

فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر 

 .إحداهما األخرى "

أما في ما يخص نصاب الشهادة فقد تضاربت أقوال فقهاء الشريعة اإلسالمية 

بدونه ال في فاإلمام مالك رحمة هللا عليه يرى أنه ال تقبل شهادة النساء مع رجل أو 

.. وال في نسب وال بد من شهادة الرجال فقط .قصاص و ال في حد و ال في طالق و ال في نكاح
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وقد وافقه في هذا الرأي كل من الشافعية والحنابلة، أما األحناف فيجيزون شهادة رجل 

وامرأتين في جميع األحكام إال في القصاص أو الحدود وبذلك فهم يقبلون شهادة رجل 

، ورغم أن (11)ين في الحق سواء كان الحق ماال أو غير مال كالنكاح والطالق والنسب وامرأت

 .وهذه هي الشهادة املباشرة األصل في الشهادة أن يشهد شخص بما علمه برؤية أو سماع

إال أنه هناك أنواع أخرى للشهادة حيث هناك الشهادة السماعية والتي هي رواية 

ا شهادة على شهادة ومثالها أن يشهد شاهد أنه سمع الشهادة و تعرف أيضا على أنه

أما النوع الثاني فهو الشهادة  (12)الواقعة يرويها له شاهد يكون رآها بعينه وسمعها بأذنه

بالتسامع والتي تختلف عن الشهادة السماعية فهذه األخيرة يرويها الشاهد نقال عن 

امع فهي استفاضة الخبر شخص شاهد و سمع الواقعة بنفسه بينما الشهادة بالتس

واشتهاره بين الناس كما هو الشأن في الزواج و الزفاف والدخول بالزوجة والوالدة ودليلهم 

في هذا أن هذه األمور ال يطلع عليها إال خواص الناس فإذا لم تجز فيها الشهادة بالتسامع 

،إذ هي نقل  (13)ج أدى ذلك إلى الحرج وتعطيل األحكام املترتبة عليها كاإلرث وحرمة الزوا

أي هي ما يرويه شخص عن  ما يتسامعه الناس و يتناقلونه من األخبار واألحداث والوقائع

ورغم أنها أقل قوة من الشهادة املباشرة وشهادة ، شخص عن عدة أشخاص آخرين

 .(14)السماع إال أن فقهاء الشريعة اإلسالمية قد أجمعوا على جواز الشهادة بها 

لقضاء الجزائري يأخذ بكل أنواع الشهادة في إثبات الزواج العرفي ونشير إلى أن ا

) مجلة املحكمة العليا  12/27/2212الصادر بتاريخ  693621حيث جاء في القرار رقم 

تجوز ، ( ما يلي " املبدأ : يمكن إثبات الزواج بالشهرة و التسامع 22عدد  2212لسنة 

و لو لم يحضر الشاهد مجلس  اتر حتىالشهادة على الزواج عن طريق التسامع املتو 

 "العقد

 الفرع الثاني : اإلقرار 

يعتبر اإلقرار وسيلة من وسائل إثبات عقد الزواج العرفي واإلقرار حجة قاصرة 

على املقر فال تتعداه إلى غيره إال إذا صدقه ذلك الغير أو قامت البينة على صحة 
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من القانون املدني اإلقرار على انه اعتراف الخصم أمام  341وقد عرفت املادة  (15)اإلقرار

 .(16)القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك إثناء السير في الدعوى املتعلقة بالواقعة 

ويجب أن تتوفر في اإلقرار مجموعة من الشروط تتعلق بكل من املقر واملقر له 

 وضحها كما يلي :واملقر به وصيغة اإلقرار ن

 أ(الشروط الواجب توفرها في املقر 

يجب أن يكون املقر عاقال بالغا إذ ال يجوز إقرار املجنون أو املعتوه أو الصبي غير 

املميز أما الصبي املميز فيجوز له ذلك ويبقى إقراره غير نافذ ألن البلوغ ليس شرطا لصحة 

 .اإلقرار وإنما شرط لنفاذه

  فرها في املقر لهب(الشروط الواجب تو 

 املقر له معلوما ومحددا تحديدا كافيا  أن يكون  (1

 .أن تصدق املرأة الرجل في إقراره حالة كونه هو املقر والعكس صحيح (2

أن تكون املرأة حال للرجل إذا كان هو مقر وأن يكون الرجل حال للمرأة إذا كانت  (3

 .(17)هي املقرة

 ج(الشرط الواجب توفرها في صيغة اإلقرار

 ( أن تكون صيغة اإلقرار منجزة غير معلقة على أي شرط 1

 .( أن تكون الصيغة مثبتة للحق املقر به و أن تكون صادرة أمام القضاء2

 واإلقرار استنادا للقواعد العامة لإلثبات ينقسم إلى نوعين :

اإلقرار غير القضائي : وهو ذلك اإلقرار الذي يتم خارج مجلس القضاء كان يقر  (أ

س( بأن املرأة )ع( هي زوجته ولكن هذا اإلقرار يكون خارج مجلس الرجل )

القضاء وفي هذه الحالة ترجع السلطة التقديرية للقاض ي في قبول هذا اإلقرار 

ويتم اللجوء إلى هذا النوع من اإلقرار لدى املوثق ، ووفقا ملالبسات الدعوى 

 .ينوالذي يحرر عقد اإلقرار بالزواج بناء على طلب كل من الزوج
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اإلقرار القضائي : هو اعتراف الخصم أما القضاء بواقعة مدعى بها عليه ومثال  (ب

 .ذلك إقرار الزوج أم القاض ي بأن فالنة زوجته

وبالنسبة لحجية اإلقرار فقد اعتبره الفقهاء حجة قاصرة على املقر وحده و ال تتعداه 

الزواج العرفي حيث يقول للغير إال أنهم اعتبروا أنه وسيلة كافية في حد ذاتها إلثبات 

اإلمام أبو زهرة في ذلك " إذا تداعى شخصان رجل وامرأة بشأن وجود الزواج فادعى 

 .(18)." .الرجل وجوده تسأل املرأة فإن أقرت قض ي بالزواج

ونشير إلى أن االجتهاد القضائي لغرفة شؤون األسرة واملواريث باملحكمة العليا 

قد استقر على اعتبار اإلقرار  2881943لف رقم في امل 16/21/2214الصادر بتاريخ 

 .(19)القضائي من وسائل اإلثبات وحجة قاطعة على املقر 

 املطلب الثاني : إجراءات تسجيل الزواج العرفي 

بعد إثبات عقد الزواج عن طريق القضاء يتم تسجيله وفقا ملجموعة اإلجراءات 

جيل عقد الزواج العرفي غير املتنازع فيه الواجب إتباعها لذلك سنتناول في الفرع األول تس

 .وفي الفرع الثاني سنتناول تسجيل الزواج العرفي املتنازع فيه

  الفرع األول : إجراءات تسجيل الزواج العرفي

إذا لم يكن هنالك نزاع بين الزوجين فإن تسجيل عقد الزواج يبدأ بتقديم طلب 

يقض ي بتثيته مع األمر بالتسجيل و هو ما يتضمن إثبات الزواج العرفي وينتهي بصدور أمر 

 سنفصله بذكر املراحل التي يمر بها التسجيل كما يلي :

يتم تقديم طلب مكتوب من الزوج أو الزوجين أو ممن له مصلحة إلى السيد  (1

وكيل الجمهورية ويتضمن الطلب البيانات املتعلقة بعقد الزواج ومرفقا بكل 

شهادة عدم تسجيل الزواج ، د كل من الزوجينالوثائق واملتمثلة في : شهادة ميال 

شهادة طبية تثبت ، نسخة من بطاقة تعريف كل من الزوجين، بالحالة املدنية

 .حمل أو عدم حمل الزوجة
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حيث يقوم وكيل الجمهورية بإحالة الطلب مرفقا بعريضة إلى قاض ي شؤون األسرة 

ومن ثم ، املدنية بأثر رجعييلتمس فيها استصدار أمر بتسجيل الزواج في سجالت الحالة 

يقوم القاض ي بالتحقيق في الزواج العرفي عن طريق سماع الزوجين والتأكد من توافر 

الشروط املوضوعية والشكلية لعقد الزواج ثم يصدر أمر بتسجيله في سجالت الحالة 

حيث تحفظ النسخة األصلية من الحكم بأمانة ضبط قيد الحالة املدنية وترسل ، املدنية

خة أخرى إلى ضابط الحالة املدنية للبلدية التي أبرم في إقليمها عقد الزواج العرفي نس

من قانون الحالة املدنية والتي تنص على " يرسل وكيل  41وذلك استنادا لنص املادة 

الدولة فورا حكم رئيس املحكمة قصد نقل هذه العقود في سجالت السنة املطابقة لها و 

 :  (22)لجدولتها إلى

ئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية املكان الذي سجلت فيه العقود أو كان ينبغي ر -

 .تسجيلها فيه

 .كتابة ضبط الجهة القضائية التي تحتفظ بالنسخ الثانية من السجالت "-

من قانون الحالة املدنية يقوم ضابط الحالة  42و  42حيث استنادا للمادة 

املدنية بتسجيل منطوق الحكم في سجالت الزواج للسنة الجارية كما يشير بصفة 

ملخصة للحكم في هامش السجالت في محل تاريخ العقد ومن ثم يعتبر األمر الصادر 

 .(21)ن فيه بتسجيل الزواج العرفي أمر والئي غير قابل للطع

  الفرع الثاني : تسجيل الزواج العرفي املتنازع فيه

إذا ما وقع نزاع حول إثبات واقعة الزواج ما بين الزوجين حيث يكون أحدهما 

يدعي قيام عقد الزواج العرفي و اآلخر ينفيه فإن الطريق الوحيد إلثبات ما يدعيه املدعي 

هو رفع دعوى قضائية إلثبات عقد الزواج العرفي و في حالة ما تمكن املدعي من إثبات 

ستحكم بقيام الزواج العرفي ويكون هذا الحكم نهائي  الزواج العرفي فإن املحكمة

 22ويسجل في سجالت الحالة املدنية بسعي من النيابة العامة وهذا ما نصت عليه املادة 

من قانون األسرة الجزائري والتي نصت على " يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة 
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يل حكم تثبيت الزواج في يجب تسج، املدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي

 .(22)الحالة املدنية بسعي من النيابة العامة " 

وبذلك فهو يخضع لنفس إجراءات تسجيل الزواج غير املتنازع فيه غاية ما في 

األمر أن الزواج العرفي غير املتنازع فيه إثباته يكون بأمر والئي أما الزواج العرفي املتنازع 

 .ائيفيه إثباته يكون بموجب حكم قض

 خاتمة :

رغم أن الزواج العرفي هو زواج شرعي ذلك أنه في زمن النبي عليه الصالة والسالم 

والصحابة والتابعين وتابعي التابعين وحتى إلى وقت قريب لم يكن يوثق عقد الزواج ولكن 

نظرا لفساد الذمم وضياع األخالق بات توثيق الزواج من األمور الضرورية نظرا للكثير من 

عات التي حدثت عندما ينكر الزوج أنه متزوج عرفيا وبطبيعة الحال فاملتضرر هو النزا

لذلك تدخل املشرع الجزائري وألزم ، املرأة والسيما إذا ما تم الدخول بها وحصل حمل

الزوجين على توثيق عقد الزواج ولكنه نظير ذلك أجاز تسجيل الزواج العرفي بسعي من 

ه وهذا ما تسبب في انتشار الزواج العرفي ألن القانون النيابة العامة في حالة إثبات

و لألسف أصبح الزواج العرفي يستعمل كوسيلة للتالعب باملرأة التي ، الجزائري أجاز ذلك

غالبا ما تجد نفسها في حالة مواجهة مع الزوج أمام القضاء إلثبات الزواج العرفي وهذا 

وجب التدخل سريعا من طرف املشرع  فعال يعتبر إهانة في حقها ومساسا بشرفها لذلك

الجزائري ووضع حد لهذه اآلفة وذلك بتجريم الزواج العرفي حتى يكون الطريق الوحيد 

للزواج أمام الرجل واملرأة هو عن طريق املوثق أو ضابط الحالة املدنية فقط وبذلك يتم 

 .تكريس الحماية الحقيقة لألسرة

 قائمة الهوامش :

، مجموعة النيل العربية، 2221ولى الطبعة األ ، الزواج العرفي ،( فارس محمد عمران1)

 12صفحة مصر ،

 .157صفحة ، 22العدد ، 2222مجلة املحكمة العليا لسنة ( 22)
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دون ذكر الطبعة وال سنة ، الزواج العرفي املشكلة والحل، ( عبد رب النبي علي الجارحي23)

 .38دار الروضة ،مصر ،صفحة ، النشر

الطبعة ، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق، عمر سليمان األشقر( أسامة 24)

 .132صفحة ، األردن، دار النفائس، 2222األولى 

 .22صفحة ، مرجع سابق، ( فارس محمد عمران25)

، 2224الطبعة األولى ، ان االسالمالزواج العرفي في ميز ، جمال بن محمد بن محمود( 26)

 .25،صفحة لبنان ، دار الكتب العلمية

عبد العزيز فرج محمد موس ى ،مقال حول مدى حجية البصمة الوراثية في إثبات  (27) 

  .316صفحة ، 23النسب ،مجلة حولية مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،عدد 

مجلة العدل مجلة ، ( بندر بن فهد السويلم ،البصمة الوراثية وأثرها في النسب28)

بشؤون الفقه والقضاء تصدر عن وزارة العدل باململكة فصلية علمية محكمة تعنى 

  99صفحة ، ه 1429محرم  37العربية السعودية ،العدد 

  .317( عبد العزيز فرج موس ى ،املرجع السابق ،صفحة 29)

دار الكتب  2223أحمد نصر الجندي ،النسب في اإلسالم واألرحام البديلة طبعة ( 12)

  134صفحة ، القانونية ،مصر

أحمد املهدي و أشرف شافعي ،الشروط التي يتطلبها ، أحمد املهدي و أشرف شافعي (11)

 .96القانون إلثبات النسب، دون ذكر الطبعة ،دار العدالة القاهرة،صفحة 

( عالل برزوق أمال ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص قسم القانون 12)

الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبو  ،كلية 2215-2214الخاص ،السنة الجامعية 

 168صفحة ، بكر بلقايد ،تلمسان
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الطبعة ، األحوال الشخصية، الفقه اإلسالمي وأدلته ،الجزء السابع، ( وهبة الزحيلي13) 

  696،دار الفكر ،دمشق ،سوريا نصفحة  1985الثانية 

  122سابق ،صفحة  ( بندر بن فهد السويلم ،مرجع14)

العنين بدران، الفقه املقارن لألحوال الشخصية، الجزء األول الزواج ( بدران أبو 15)

 .517صفحة  والطالق، دون ذكر الطبعة، دار النهضة، بيروت لبنان،

ن القانون املدني املعدل املتضم 1975سبتمبر  26املؤرخ في  75/58( األمر رقم 16)

 .املعدل واملتمم، 78عدد  1975،جريدة رسمية لسنة واملتمم

مذكرة لنيل شهادة ، إشكاالت إثبات الزواج العرفي و انحالله، ( محمدي سيد علي17)

،بكلية  2215/2216املاستر في الحقوق تخصص قانون خاص للسنة الجامعية 

 .24بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية ،صفحة ، الحقوق والعلوم السياسية

املجلد ، الفقهية والقضائية مقال منشور بمجلة الدراسات، ( عبد هللا حاج أحمد18)

 .134صفحة ، 2215ديسمبر ، 21( العدد 21)

 .332صفحة ، 21العدد ، 2214(مجلة املحكمة العليا لسنة 19)

 .15و14صفحة ، مرجع سابق، ( محمدي سيد علي22)

الطبعة السابعة ، الجزء األول ، الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري ، ( بلحاج العربي21)

 .282ديوان املطبوعات الجامعية ،صفحة ، 2217

 .27صفحة ، مرجع سابق، ( محمدي سيد علي22)
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في إثبات الزواج العرفي في القانون الجزائري  دور القضاء  

 العياش ي عفاف المية

قانون خاص، جامعة أبو بكر بلقا يد تلمسان -سنة ثالثة–طالبة دكتوراه   

 ملخص:

نص قانون االسرة على ضرورة تسجيل عقود الزواج وقيده في سجالت الحالة لقد  

إال أن بعض األفراد يغفلون عن هذا ، املدنية ألهداف عملية تحفظ الحقوق من الضياع

اإلجراء ويعقدون زواجهم عرفيا دون تسجيله في املصالح املدنية وهذا ما يعرف بالزواج 

والذي يطرح إشكاالت قانونية ، داد يوما بعد يومالعرفي الذي يعد ظاهرة إجتماعية تز 

 وعملية بخصوص مسألة إثباته.

وإستقرت املحكمة العليا على تثبيت الزواج العرفي، وإعتباره صحيحا بمجرد  

وقد نظم كل من قانون الحالة املدنية وقانون اإلجراءات ، إستفائه لشروطه الشرعية

 .عقود الزواج العرفية املدنية واإلدارية إجراءات إثبات وتسجيل

إال أن املشرع الجزائري لم يسن عقوبات ردعية للحد من ظاهرة الزواج العرفي، ما  

 جعل هذا النوع من العقود مستمر في املجتمع الجزائري.

 إجراءات. -قضاء –عرفي  -الكلمات املفتاحية: زواج

Rèsumè : 

La loi sur la famille stipulait que les contrats de mariage devaient 

être enregistrés et inscrits sur les registres de l'état civil afin de 

préserver les droits de la perte. Ce qui soulève des problèmes juridiques 

et pratiques concernant la question de la preuve. 

 La Cour suprême a statué sur l’établissement du mariage 

coutumier, lequel est réputé valable dès lors qu’il remplit ses 

obligations légales. 
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 Cependant, le législateur algérien n'a pas imposé de sanctions 

dissuasives pour freiner le phénomène des mariages coutumiers, faisant 

en sorte que ce type de contrat perdure dans la société algérienne. 

Mots-clés: mariage, coutume, judiciaire, procédures 

 مقدمة :

خاصة ، يعد موضوع الزواج العرفي من أخطر املوضوعات املعاصرة في باب الزواج 

األمر الذي يحتاج إلى ، وإن مثل هذه العقود قد إزدادت وإنتشرت في السنوات األخيرة

دراسة في مجال إثباته خاصة أن أغلبية القوانين الوضعية في الدول اإلسالمية أمرت 

 .بتسجيل عقد الزواج الهداف عملية تحفظ الحقوق من الضياع

والتسجيل يقتض ي إتباع ، إن اإلشكالية في الزواج العرفي تنصب على مسألة إثباته 

، لفترة الزمنية التي أبرم فيهاوبإختالف ا، إجراءات خاصة بإختالف مكان إنعقاد العقد

لذلك حاول املشرع معالجة عقود الزواج العرفية عن طريق سنه ملجموعة من النصوص 

القانونية والتي تلزم املواطنين املتزوجين عرفيا أن يتقدموا إلى املحاكم إلستصدار أمر أو 

، لزواجحكم لتسجيل عقودهم في سجالت الحالة املدنية نظرا ألهمية تسجيل عقود ا

لذا سوف نتناول في هذه املداخلة إجراءات تسجيل الزواج ، ولألثار التي تترتب عن ذلك

وذلك بطرح اإلشكالية التالية : ، باإلضافة إلى األثار التي تترتب عن عملية تسجيله، العرفي

  ماهي اإلجراءات املكرسة من املشرع الجزائري إلثبات الزواج العرفي ؟

  وع وفق الخطة األتية :وسنعالج هذا املوض 

 اجراءات تسجيل الزواج العرفي  : 1املبحث 

 اجراءات تسجيل الزواج غير متنازع فيه  : 1املطلب  

  تسجيل الزواج العرفي املتنازع فيه : 1املطلب  

 .أثار تسجيل عقد الزواج العرفي : 1املبحث 

 أثار تسجيل عقد الزواج العرفي على الزوجين و األوالد  : 1املطلب  
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 .أثار تسجيل عقد الزواج العرفي على املجتمع : 1املطلب  

 .إجراءات تسجيل الزواج العرفي املبحث األول : 

بناءا على ، الحالة املدنية ينص على أن التسجيل يتم بناءا على أمر بسيط إن قانون  

أما قانون األسرة ينص على إثبات ، ة إلى رئيس املحكمةعريضة يقدمها وكيل الجمهوري

عقد الزواج يتم بموجب حكم صادر من قاض ي االحوال الشخصية بعد إجراء تحقيق 

لذا فالسؤال املطروح متى يتم التسجيل بناءا على أمر و متى يتم بناءا على ، إلثبات الزواج

في كون الزواج العرفي متنازع فيه أو حكم ؟ لذا فإن معيار التمييز بين األمر والحكم يكمن 

غير متنازع فيه على أن النزاع في الزواج العرفي قد يتعلق بشأن وجوده كواقعة مادية أو 

أو أحدهما وورثة ، سواء بين الزوجين، بشأن صحته من الناحية القانونية أو الشرعية

لذا سنبين ، مختلفةأو بين ورثتهما بعد وفاتهما معا في وقت واحد أو في أوقات ، األخر

 إجراءات تسجيل عقد الزواج املتنازع فيه وغير متنازع فيه.

 .املطلب األول : تسجيل الزواج العرفي غير متنازع فيه

إذا لم يكن الزواج موضوع نزاع او خالف سواء بين الزوجين أو ممن له مصلحة في  

لب يتضمن إثبات فالتسجيل يتم بإتباع جملة من اإلجراءات تبدأ بتقديم الط، ذلك

الزواج العرفي وتنتهي بصدور أمر يقضتي بالتثبيت مع األمر بالتسجيل، لكن تختلف هته 

 .اإلجراءات بإختالف مكان إبرام العقد فيما إذا كان داخل الوطن أو خارجه

  الفرع األول : تسجيل عقد الزواج العرفي غير متنازع فيه واملبرم داخل الوطن

القضائية املختصة من أجل تثبيت عقد الزواج العرفي املبرم سنقوم بتحديد الجهة  

(، بعدها نحدد اإلجراءات الواجب إتباعها من أجل  األول  البندداخل الوطن من خالل )

 )البند الثاني (.إثباته و الشروط املتطلبة لذلك من خالل 
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 .الجهة القضائية املختصة البند األول :

عندما ال من قانون الحالة املدنية التي تنص على أنه ''  39تطبيقا ألحكام املادة  

يصرح بالعقد لضابط الحالة املدنية في األجال املقررة أو تعذر قبوله عندما ال توجد 

في سجالت أو فقدت ألسباب أخرى غير أسباب الكارثة أو العمل الحربي يصار مباشرة 

واج والوفاة بدون نفقة عن طريق صدور حكم بسيط من إلى قيد عقود الوالدة والز 

رئيس محكمة الدائرة القضائية التي سجلت فيه العقود أو التي كان يمكن تسجيلها 

فيها بناءا على مجرد طلب من وكيل الدولة لهته املحكمة بموجب عريضة مختصرة 

ة القضائية املختصة ''، لذا فإن الجه1 وباإلستناد إلى كل الوثائق أو اإلثباتات املادية

فيها  بالنظر بطلبات تثبيت عقود الزواج هي محكمة الدائرة القضائية التي يمكن تسجيلها

 .2بمعنى دائرة إختصاص مقر أحد الزوجين أو كالهما أو محل إقامتهما 

 .البند الثاني : اإلجراءات املتبعة

دخول بالزوجة ولم يكن إذا تم الزواج العرفي وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية وتم ال 

 موضوع نزاع فإن إثبات وتسجيل الزواج يتم كما يأتي :

  تقديم طلب مكتوب من الزوج أو الزوجين أو ممن له مصلحة إلى وكيل

الجمهورية ويتضمن البيانات املتعلقة بعقد الزواج وبدواعي تسجيله،ومرفوقا 

 بالوثائق واإلثباتات املادية واملتمثلة في: 

 شهادة ميالد كال من الزوجين  -

 شهادة عدم تسجبل الزواج بالحالة املدنية  -

 نسخة من بطاقة تعريف الزوجين  -

 شهادة طبية بحمل أو عدم حمل الزوجة  -

  يقوم وكيل الجمهورية بإحالة الطلب مرفوقا بعريضة إلى القاض ي املكلف

سجالت الحاة بالحالة املدنية يلتمس فيها إستصدار أمر بتسجيل الزواج في 

 .املدنية بأثر رجعي
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  يقوم القاض ي املكلف بالحالة املدنية بالتحقيق عن طريق سماع الزوجين

والتأكد من توافر الشروط املوضوعية والشكلية لعقد الزواج وشرعيته، ويصدر 

 . 3بعدها أمر بتسجيل عقد الزواج في سجالت الحالة املدنية

 وترسل ، الضبط قيد الحالة املدنية تحفظ النسخة األصلية من الحكم بأمانة

، نسخة إلى ضابط الحالة املدنية للبلدية التي أبرم في إقليمها عقد الزواج العرفي

يرسل وكيل الدولة فورا حكم من ق ح م التي تنص على ''  وذلك طبقا للمادة

إلى رئيس املحكمة قصد نقل هذه العقود في سجالت السنة املطابقة لها 

 :ولجدولتها إلى 

رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية املكان الذي سجلت فيه العقود أو  -

 كان ينبغي تسجيلها فيه 

 كتابة ضبط الجهة القضائية التي تحتفظ بالنسخ الثانية من السجالت -

 42'' ليقوم بتسجيل الحكم في سجالت الزواج للسنة الجارية وفقا املادة 

 . 4من ق ح م 

ملخصة إلى الحكم في هامش السجالت في  كما يشار فضال عن ذلك بصفة -

 .5من ق ح م  42محل تاريخ العقد وهو ما تضمنته املادة 

ويعتبر األمر الصادر بتسجيل الزواج أمرا والئيا غير قابل للطعن فيه ال  -

ولكنه قابل للمراجعة أمام نفس القاض ي إذا ، باملعارضة وال باإلستئناف

 .6وقع فيه خطأ

 عقد الزواج العرفي غير متنازع فيه واملبرم خارج الوطن. تسجيل الفرع الثاني :

سنقوم بتحديد الجهة القضائية املختصة من أجل تثبيت عقد الزواج العرفي املبرم  

(، بعدها نحدد اإلجراءات الواجب إتباعها من أجل  األول  البندخارج الوطن من خالل )

 الثاني (.)البند إثباته و الشروط املتطلبة لذلك من خالل 
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 .الجهة القضائية املختصة البند األول:

'' إذا لم يسجل العقد بسبب عدم التصريح من ق ح م على أنه  99تنص املادة  

به، فإنه إما أن يسجل إذا كان القانون املحلي يقبل التصريحات املتأخرة أو الحصول 

 .7'لقنصلية 'على حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر يقض ي بتسجيله في سجالت ا

لذا فإن عقود الزواج التي تتم خارج الوطن بين جزائريين أو بين جزائريين وأجانب  

أو إغفالها فإن الجهة القضائية ، والتي لم يتم تسجيلها بسبب عدم التصريح بها

املختصة بالنظر في طلبات إثبات عقود الزواج هو رئيس محكمة مدينة الجزائر، إذ 

لي من النظام العام بالنسبة لعقود الحالة املدنية املبرمة بالخارج يعتبر اإلختصاص املح

، وهو ما أكده قرار املحكمة العليا الصادر عن غرفة األحوال الشخصية بتاريخ 8

املبدأ: أن اإلختصاص ،إذ جاء فيه ''  654531فصال في الطعن رقم  12/21/2212

لعام ،محكمة الجزائر هي اإلقليمي في شأن مسائل الحالة املدنية من النظام ا

 ''.9املختصة بتسجيل زواج عرفي واقع في بلد أجنبي 

ألن الحالة ، وقد تم منح اإلختصاص إلى محكمة الجزائر العاصمة دون سواها 

املدنية للجزائريين املقيمين في الخارج تصحح على مستوى مكتب الحالة املدنية بوزارة 

 .10الجزائر العاصمةالشؤون الخارجية الكائن مقرها في 

 .البند الثاني: اإلجراءات املتبعة

بالنسبة لإلجراءات املتبعة فإنها نفس اإلجراءات السابق ذكرها إذ يتم تقديم طلب  

مع إرفاقه بشهادة ، مكتوب إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر العاصمة

العريضة إلى القاض ي املكلف ميالد الزوجين وبعد ذلك يقوم وكيل الجمهورية بإعداد 

، بالحالة املدنية الذي يتولى التحقيق ليقوم بعد ذلك بإصدار أمر بتسجيل عقد الزواج

حيث يحتفظ بالنسخة األصلية لدى أمانة الضبط وترسل نسخة أخرى إلى مصلحة 

 .الحالة املدنية لدى وزارة الشؤون الخارجية
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من قانون الحالة املدنية التي جاء  62ة وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من املاد 

إذا كان العقد الذي يجب أن يكتب في هامشه البيان قد حرر أو سجل في فيها بأنه '' 

الخارج فإن ضابط الحالة املدنية الذي حرر أو سجل العقد الواجب قيده بإشعار 

 .11'أيام ' 8وزير الشؤون الخارجية خالل 

 .رفي املتنازع فيهاملطلب الثاني: تسجيل الزواج الع

إذا ما وقع نزاع حول واقعة الزواج بين الزوجين أو بين من لهم مصلحة شرعية أو  

واألخر يزعم نفيه ويطعن ، وكان أحدهما يدعي قيام الزواج شرعا وقانونا قانونية في ذلك

فإن الطريق الوحيد إلثبات ما يدعيه املدعي هو إقامة دعوى ، في قيامه أو في صحته

وإذا تمكن املدعي من إثبات الزواج حكمت ، الزواج أمام املحكمة املختصةإثبات 

املحكمة بقيام الزواج وعندما يصبح الحكم نهائيا يستطيع الشخص املعني أن يستخرج 

 نسخة من سجالت الحالة املدنية.

''يثبت الزواج بمستخرج من قانون األسرة الجزائري أنه  22وقد جاء في نص املادة  

الحالة املدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي، يجب تسجيل من سجل 

 حكم تثبيت الزواج في الحالة املدنية بسعي من النيابة العامة ''.

حيث ترفع دعوى إثبات عقود الزواج التي ال تخلف عن غيرها من الدعاوي املدنية  

بأهلية املتنازعين  من حيث ما يتعلق بإجراءات رفع دعوى ومن حيث ما يتعلق، األخرى 

 وصفاتهم 

ولم يحدد كل من قانون األسرة وقانون الحالة املدنية اإلجراءات الواجب إتباعها في  

 رفع الدعوى، لكن بالعودة إلى ق إ م إ قام بتحديدها وهي كما يلي :

 .الفرع األول: الجهة القضائية املختصة

عرفي ترفع أمام قسم شؤون بالرجوع إلى القاعدة العامة فدعوى إثبات الزواج ال 

من ق إ م إ التي  32األسرة كونها تعد من دعاوى األحوال الشخصية وفقا لنص املادة 
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على '' املحكمة هي الجهة القضائية ذات اإلختصاص العام وتتشكل من أقسام تنص 

 .ويمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة

التجارية و البحرية و  تفصل املحكمة في جميع القضايا السيما املدنية و  

اإلجتماعية و العقارية والعقارية وقضايا شؤون األسرة والتي تختص بها 

 .12....''.إقليميا

أما بالنسبة لإلختصاص اإلقليمي فالجهة القضائية املختصة بالفصل في هذه  

، إذا لم 13الدعوى يؤول إلى املحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها موطن املدعى عليه 

يكن للمدعى عليه موطن معروف يعود اإلختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها 

يؤول اإلختصاص اإلقليمي من ق إ م إ التي تنص ''  37محل إقامته حسب نص املادة 

وإن لم يكن له ، للجهة القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها موطن املدعى عليه

اص للجهة القضائية التي يقع فيها أخر موطن له، وفي موطن معروف فيعود اإلختص

حالة إختيار موطن يؤول اإلختصاص اإلقليمي للجهة القضائية التي قع فيها املوطن 

 ''.14املختار، ما لم ينص القانون على خالف ذلك 

 : اإلجراءات املتبعة. الفرع الثاني 

طلب في شكل عريضة طبقا تبدأ إجراءات رفع دعوى إثبات الزواج العرفي بتقديم ال 

، وموقعة من قبل املدعي أو محاميه، مؤرخة، ق إ م إ مكتوبة من 14لنص املادة 

ومودعة لدى كاتب ضبط قسم األحوال الشخصية وللقاض ي إثارتها من تلقاء نفسه 

كما البد أن تتوفر الصفة واملصلحة واألهلية بإعتبارها ، ق إ م إ من 13حسب املادة 

 .15ي كل دعوى قضائية وتصبح غير مقبولة في حالة فقد أحدهما أركان جوهرية ف

ومن بين البيانات الضرورية التي البد أن تتضمنها عريضة إفتتاح الدعوى نذكرها  

 على النحو التالي:

 .تحديد الجهة القضائية املختصة إقليميا -
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 .تعيين الخصوم بدقة -

 .تحديد موضوع الطلب القضائي -

 .الدعوى  الوسائل التي تؤسس عليها -

 .16اإلشارة إلى الوثائق و السندات  -

فيجوز رفعها ، واملشرع الجزائري لم يحدد ميعاد لرفع دعوى إثبات الزواج العرفي 

بل تمتد إلى ، في أي وقت على إعتبار أن الزواج وأثاره ال تقتصر على الزوجين فقط

 .ورثتهما أيضا

ويقوم بدراسته ويشرع ، يتلقى القاض ي املكلف بقسم شؤون األسرة ملف الدعوى  

في التحقيق في مدى صحة الوقائع التي يزعم بها املدعين حيث يقوم بإجراء تحقيق 

وذلك بسماع كل من املدعي ، والذي يعتبر وجوبي في قضية غثبات زواج عرفي متنازع فيه

، ثم يقوم 17واملدعى عليه في محاضر يوقع عليها كل من الطرفين والقاض ي وأمين الضبط

ذلك بسماع الشهود املقدمين من طرف املدعي في محضر واحد بعد التأكد من بعد 

ثم يقوم بإستجوابهم ، هويتهم ودرجة قرابتهم بأطراف الدعوى ألداء اليمين القانونية

 .18حول واقعة الزواج ومدى توفره ركنه وشروطه

شرعا وبعد اإلنتهاء من التحقيق يصدر حكم رفض هذا الطلب إذا لم يجد ما يبرره  

أو يصدر حكما يقرر فيه قبول الطلب ويأمر بتسجيل عقد الزواج بأثر رجعي ، وقانونا

 حسب التاريخ واملكان املنعقد فيهما.

وبعد ذلك يرسل وكيل الجمهورية منطوق هذا الحكم مرفقا بنسخة منه إلى ضابط  

وق هذا الحكم الحالة املدنية بالبلدية التي أبرم فيها عقد الزواج ويطلب منه تدوين منط

وتقييده في السجل املخصص لتدوين أو تسجيل عقود الزواج للسنة التي كان العقد قد 

 .19تم من خاللها
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حيث أن على الزوج صاحب املصلحة أن يأخذ نسخة من الحكم ويرسلها إلى رئيس  

املحكمة عن طريق وكيل الجمهورية و يطلب إستصدار أمر بتسجيل عقد الزواج في 

 .20ة املدنية سجالت الحال

 املبحث الثاني: أثار تسجيل عقد الزواج العرفي 

الزواج العرفي إذا كان محررا في ورقة أو تم شفاهة ال تترتب عليه أثار قانونية  

لكن عند تسجيله وتوثيقه فإنه تثبت حقوق ، مصلما تترتب في عقد الزواج الرسمي

كما تترتب على ، مل األبناءوكذا تتعدى إلى أن تش، وواجبات لكال طرفي عقد الزواج

 توثيقه أثار على املجتمع لذا سنبين هذه األثار كما يأتي: 

 املطلب األول : أثار تسجيل عقد الزواج العرفي على الزوجين واألوالد.

الزواج غير املسجل '' الزواج العرفي '' من األنكحة الصحيحة شرعا التي تثمر  

وفقا لإلجراءات القانونية املنصوص عليها لكن عدم التسجيل ، عالقة زوجية صحيحة

قد يضيع حقوقا للزوجين واألوالد السيما في حاالت الجحود واإلنكار أو اإلختالف والتنازع 

أو بين كل ذي ، أو بينهم وبين غيرهم، الذي قد ينشب بين أطراف العالقة الزوجية

 .21مصلحة من الزواج

رأة عرضة لضياع حقوقها املتمثلة فعدم تسجيل وتوثيق الزواج العرفي يجعل امل 

فالزوج قد ، بإعتبارها الضحية األولى من هذا الزواج، غالبا في املهر والنفقة وامليراث

وهذا ، وقد يموت وال تجد من يثبت حقها، ينكر الزواج وينتفي من زوجته وأوالده

جة العالقة طاملا لم تثبت الزو ماقضت به املحكمة العليا في إحدى قراراتها على أنه '' 

الزوجية فإن تبقى دون صفة ومطالبتها لحقوقها املالية تكون غير مؤسسة إذا 

، لذا فإن 22'' وفشلت في إثبات عقد زواجها، طالبت بإثبات عالقة الزوجية والنفقة

 توثيق الزواج العرفي يجعل تثبيت الحقوق والواجبات املشتركة بين الزوجين مضمونة.
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حقوق الزوجة، حيث أن قيام الزوجة برفع دعوى  والتوثيق يضمن عدم ضياع 

أمام القضاء للمطالبة بالحقوق الزوجية، تكون ذو قيمة وذلك لوجود وثيقة زواج 

 رسمية.

فعلى الزوج ، ومن هذه الحقوق التي تضمنها الزوجة حقوق مالية وحقوق غير مالية 

وعدم اإلضرار للزوجة أن يعدل بين الزوجات إذا كان الزوج متزوجا من أكثر من واحدة، 

فقد قال هللا سبحانه وتعالى ، حيث أمر هللا تعالى االزواج أن يعاشروا زوجاتهم باملعروف

'' فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وال تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن 

 .23يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ''

ؤجال فيحق للزوجة كما يلتزم توفير الحقوق املالية للزوجة كاملهر خاصة إذا كان م 

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن املطالبة به إستنادا إلى قوله عز وجل '' 

إضافة إلى النفقة التي أقرها الشرع بكل مشتمالتها من طعام وملبس ، 24'' فريضة

والنفقة الواجبة على ، وفراش وغطاء ،وخدمة وكل ما تحتاج إليه املرأة في معيشتها

وكذا قانون األسرة الجزائري في نص ، ب في الكتاب والسنة واإلجماعالرجل وهذا الوجو 

التي تنص '' تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة  74املادة 

 .25من هذا القانون ''  82و  79و  78مع مراعاة أحكام املواد 

لقضاء برفع دعوى إذا فالتوثيق يعطي لزوجة الحق في املطالبة بحقوقها أمام ا 

 إستحقاق النفقة مثال أو املطالبة باملهر أو امليراث.

 .كما يحق لها رفع دعوى تطليق إذا ما تركها زوجها أو أصيب بعاهة ما 

للزوج كذلك حق املطالبة بحقوقه في حالة إخالل الزوجة بها من طاعته وحسن  

 .معاشرته ومعاملة أقاربه بالحسنى

وثيق الزواج العرفي هو إثبات النسب للولد حيث يكون ومن أهم ما يترتب عن ت 

من ق أ ج على أنه ''  42إذ تنص املادة ، ذلك سهال على الزوجة إذا ما أنكر الرجل ولده
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يثبت النسب بالزواج الصحيح أو اإلقرار أو البينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم 

يجوز للقاض ي اللجوء ، قانون من هذا ال 34، 33، 32فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

 إلى الطرق العلمية إلثبات النسب''.

فتوثيق الزواج العرفي يجعل عقد الزواج صحيحا من الناحية القانونية والشرعية  

مما يجعل إثبات نسب الولد ألبيه قانوني وشرعي، فيحق للزوجة رفع دعوى إثبات 

 النسب أمام القضاء.

ي املجتمع وينتج عنه حقوقا يتمتع بها هذا الولد وإثبات نسب الولد يجعله يندمج ف 

من تربية حسنة وإشباع الناحية العاطفية والنفسية ونشأته بصفة سليمة وحق 

الحضانة من من قانون األسرة الجزائري التي تنص على ''  62الحضانة وفقا للمادة 

وحفضه  رعاية الولد وتعليمه والقيام برتبيته على دين أبيه والسهر على حمايته

 .صحة وخلقا ''

من ق أ ج التي تنص  75كما يتمتع الولد بحق النفقة ووجوبها له طبقا لنص املادة  

فبالنسبة ، تجب نفقة الولد على األب ما لم يكن له مالعلى نفقة األب على األوالد '' 

للذكور إلى سن الرشد واإلناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا 

 ألفة عقلية أو بدنية أو مزاوال للدراسة وتسقط باإلستغناء عنها بالكسب ''.

من ق أ ج التي توجب نفقة األم على األوالد إذا كان األب عاجزا والتي  76واملادة  

على األم إذا كانت قادرة على في حالة اجز األب تجب نفقة األوالد تنص على '' 

 .26''ذلك

  .الزواج العرفي على املجتمع املطلب الثاني : أثار تسجيل

كما تترتب على توثيق وتسجيل الزواج العرفي أثار على املجتمع تجعله مجتمعا  

فبصالح األسرة وخلوها من املشاكل يجعل املجتمع ، حضاريا ألن األسرة هي نواة املجتمع

 .خاليا من اإلنحرافات
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األنساب وهو الهدف  إذا فإن إثبات وتسجيل عقد الزواج العرفي فيه محافظة على 

وكذلك املحافظة على الكرامة ، األسمى الذي شرعه هللا سبحانه وتعالى في الزواج

من  وحفظها األنساب، واختالط املحارم بين التزاوج فالتسجيل والتوثيق يمنع، اإلنسانية

 والدعارة املجتمع، في والشبهات الفاحشة إشاعة يمنع كما الروابط العائلية، ويقوي  الضياع

 .وتماسكه وجوده في املجتمع انهيار إلى تؤدي والتي الزواج العرفي مسمى تحت املقننة

 أمام املرفوعة القضايا عدد من يقلص العرفي الزواج عقد تسجيل فإن وكذلك 

 مما األسر وعدد مواطنيها عدد إحصاء عليها يسهل وضع في الدولة القضاء، ويجعل

 السكنات لبناء التخطيط كما األشخاص، لصالح املشاريع ملختلف في التخطيط يساعدها

 .لألوالد والتعليم الدراسة مقاعد توفير وخاصة الشغل، وتوفير مناصب االجتماعية

تم  فإذا للمجتمع، الحسن السير لتنظيم ٕوإحصاءات دقيقة دراسات من بد ال هذا فكل 

الوثائق  تزوير إلى من اللجوء األفراد يمنع بنسبه ولٍد  كل ٕوإلحاق الزواج عقود كل تسجيل

 التعويضات على الحصول  أو التعليمية املؤسسات في بالتسجيل األمر تعلق إذا اإلدارية

 واملنح العائلية.

عدم  في املرغوبة غير اآلثار كّل  تفادي و الّزواج، من الّنوع هذا ظاهرة من وللّتقليل 

 تحفظ التي األمور  أكثر ألّن  الخطر ناقوس دق من بّد  فال قلق، مصدر أصبح حيث تسجيله

 احتياط أيًضا العقود توثيق وفي ،2277التوثيق هو والتالعب العبث عن وتصونها الحقوق 

املدنية  الحالة قانون  و األسرة قانون  في الّنظر إعادة من البّد  فال لذا متينة، أّمة عظيم لبناء

لألفراد صعوبات  كان ٕواذا منها، بّد  ال حتمية خطوة باعتبارها الّزواج هذا تسجيل وإجراءات

سجيل، دون  تحول  مادية
ّ
ه الت

ّ
مكاتب  تقريب طريق عن كمثال ذلك، تخفيف املمكن من فإن

سجيل
ّ
  الّساكنين املواطنين من الت

ً
 مكاتب كخلق أو والبعيدة، النائية املناطق في خاصة

  .والرحل للبدو بالنسبة متنّقلة للتسجيل

هذا،  عصرنا في عظيمة إيجابيات من له ملا الّزواج عقد تسجيل ضرورة على الّتوعية 

سب وحفظ األعراض كحماية
ّ
 البيوت وتأسيس الشريفة، العفيفة األسرة ٕوإقامة الن
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 يخالف من كل على بدنية أو مالية كانت سواءً  صارمة عقوبات سن من بّد  ال .الّصالحة

 .قانوًنا املقررة الّزواج عقد وتسجيل إجراءات توثيق

بّد  ال لذا الجنسين، بين االختالط نتيجة األحيان بعض في وليٌد  العرفي الزواج كون  أيضا 

باب واملرأة و الرجل بين للعالقة ضوابط من
ّ

وجماعية  الّضوء في تكون  وأن الفتيات، و الش

وعلى  الجامعة وفي واملدرسة األسرة من املسؤولين وبصر سمع وتحت مشروعة أماكن وفي

 .2288اإلدارات والنواديمستوى 

  خاتمة : 

إن عقد الزواج العرفي يعتبر عقدا صحيحا لتشكيل عالقة بين املرأة والرجل مبنية  

، على تبادل الحقوق والواجبات بينهم وفقا لتعاليم الشريعة اإلسالمية والسنة النبوية

عليه في لكن في واقعنا أصبح عذا النوع من الزواج يطرح عدة إشكاالت عكس ما كان 

حيث الوعي بالنسبة للبعض الذين يلجؤون إليه رغبة منهم لفتك األعراض ، القدم

وكثيرا ما شاهدنا مثل هذه القضايا فبالعودة إلى األخطار التي تترتب ، وإلشباع رغباتهم

على عدم تسجيله نرى أنها باألحرى تمس األوالد والزوجة بإعتبارهم الطرف األضعف 

حيث أن القضايا التي ترفع أمام محاكمنا ، تهدد إستقرار املجتمع والضحية األولى، كما

 في هذا الشأن يكون طرفها أحدا منهم.

والتقليل من هذا النوع من الزواج وجب على املشرع وضع قوانين وسن  هوللحد من 

كسن قوانين ردعية ، ويأمر بالتسجيل ،رغم وجود بعض املواد، تشريعات تحد منه

وكذا منع غير املوظف ، ية أو معنوية عند مخالفة إجراء التسجيلتتضمن عقوبات مال

كاألئمة وغيرهم من إبرام عقود الزواج بالفاتحة فقط دون إشتراطهم الزواج الرسمي 

 املسجل في البلدية رغم التعليمة الشفوية لوزارة الشؤون الدينية.

والقضاء ، قوق وأهيمة تسجيل هذا النوع من العقود تتجلى في املحافظة على الح 

على الكثير من املشكالت ن ولعل االهمية الكبرى تكمن في تبيين األنساب والتقليل من 
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وفي تسجيله ، اإلنكار منه، والتالعب باألعراض ،ألن ذلك يؤدي إلى الفساد في املجتمع

 أيضا ألبرز اإلشكاليات التي تطرحها وهي أنحالله عرفيا.
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 .24سورة النساء، اآلية  -2244

ج ، ، املتضمن قانون األسرة الجزائري 1984جوان  29املؤرخ في ، 11-84قانون رقم  -2255

 27املؤرخ في  22-25. املعدل واملتمم باألمر 1984جويلية  31، الصادرة في 31ع ، ر

 .2225فيفري  27، الصادرة في 15ع ، ، ج ر2225فيفري 

 .22-25املتضمن قانون األسرة الجزائري املعدل واملتمم باألمر ، 11-84قانون رقم  -2266
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فقه األسرة ونوازلها واملقاصد الشرعية املؤثرة فيها في ، عبد العزيز بن عدنان العيدان 2277

دراسة فقهية وتأصيلية، جامعة اإلمام محمد بن ، يتيضوء القانون و القضاء الكو 

 .115، ص.2215، الجزء الثاني، سعود اإلسالمية

، 1993، مصر، القاهرة، مكتبة وهبة، الحالل والحرام في اإلسالم، يوسف القرضاوي  2288

 .226ص.
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 -البصمة الوراثية نموذجا توظيف االكتشافات العلمية في إثبات النسب

 مليكة محمودي

السنة الثالثة، القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم –طالبة دكتوراه 

 الجزائر -تيارت -جامعة ابن خلدون –السياسية 

 ملخص

على قواعد محددة سار عليها الفقه والقضاء منذ أزل، إال أنه مع  إثبات النسبيقوم 

الـذي عرفتـه  االكتشافات العلميـةالتحوالت البيولوجية في علم الهندسة الوراثية وظهور 

والتي كان لها األثـر  البصمة الوراثيةالبشرية، أظهر للوجود وسائل علمية دقيقة من بينها 

 باعتبارها أهم املستجدات العصرية.البالغ على قواعد وأدلة اإلثبات 

وقــد تــأثر املشــرع الجزائــري بــالتطور البيولــوجي اثــر التعــديل الــذي طــرأ علــى قــانون 

، وذلـــك بـــالنص علـــى جـــواز اللجـــوء إلـــى الطـــرق العلميـــة إلثبـــات 22-25األســـرة بموجـــب األمـــر 

 النسب من قبل القاض ي.

وراثيـــة فـــي إثبـــات النســـب، ومنـــه تـــأتي هـــذه املداخلـــة لبيـــان أهميـــة ودور البصـــمة ال 

 من بين طرق اإلثبات األخرى. وحجيتهاوكذا بيان مدى مشروعيتها، 

اإلثبـــــــات، النســـــــب، االكتشـــــــافات العلميـــــــة، البصـــــــمة الوراثيــــــــة، الكلمـــــــات املفتاحيـــــــة:

 الحجية القانونية.

Abstract: 

Proof of descent is based on specific rules of jurisprudence and 

elimination since eternity, but with the biological changes in genetic 

engineering and the emergence of scientific discoveries with the 

technological development known to mankind, showed the existence of 

accurate scientific methods, including genetic footprint, which had a 

significant impact on the rules and evidence of evidence As the most 

important modern developments. 
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The Algerian legislator was affected by biological development 

following the amendment of the Family Code under Ordinance 05-02, 

by stipulating the use of scientific methods to prove lineage by the 

judge. 

From this intervention to demonstrate the importance and role 

of genetic fingerprint in the proof of descent, as well as the extent of 

legitimacy, and authenticity among other methods of proof 

Key words: prove, lineage, genetic fingerprinting, authoritative 

legal. 

 مقدمة

إن عالقـــة الزواجتعتبـــرمن أنبـــل وأقـــدس الـــروابط،إذ مجـــدتها الشـــريعة اإلســـالمية 

وأحاطتها بعنايةبالغة، فهـي السـبيل الشـرعي الوحيـد لتكـوين أسـرة أساسـها املـودة والرحمـة 

 .واملحافظة على األنساب

اللغة هـو القرابـة و االلتحـاق فنقـول مـثال: " انتسـب الولـد إلـى أبيـه أي  والنسب في

 التحق فالن يناسب فالن فهو نسيبه أي قريبه".

أمــــا فــــي الشــــرع فالنســــب هــــو عالقــــة الــــدم أو ربــــاط الســــاللة أو النــــوع الــــذي يـــــربط 

ر اإلنسان بأصوله وفروعه وحواشيه رباط الساللة هو السبب فـي تكـوين األسـرة ثـم العشـائ

 11والقبائل والشعوب واألمم؛ وهو ما تسميه الشريعة اإلسالمية باألرحام.

وإذ هـــو اتصـــال شـــخص بغيـــره النتمـــاء أحـــدهما فـــي الـــوالدة إلـــى اآلخـــر، وتنحصـــر أســـباب 

ـــن  22النســــــب فــــــي اإلســــــالم علــــــى الــــــزواج واإلنجــــــاب ــ ــــذين مـ ـــــائكم الــ ـــل أبنـ ـــــالى: كوحالئـــ ــــه تعـ لقولــ

ـــا يــــدل علــــى أن االبــــن مــــن صــــلب  33أصــــالبكم  أبيــــه. وقولــــه تعــــالى: كوالــــذين هــــم لفــــروجهم مـ

( فمـــن ابتغـــى 32( إال علـــى أزواجهـــم أو مـــا ملكـــت أيمـــانهم فـــإنهم غيـــر ملـــومين)29) حـــافظون 

 44.( 31وراء ذلك فأولئك هم العادون)

مــــن القــــانون املـــدني املقصــــود بقرابـــة النســــب بأنهــــا  32أمـــا املشــــرع حـــدد فــــي املـــادة 

 55جمعهم أصل مشترك.الصلة القائمة بين األشخاص الذين ي
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ـــى عليـــــه  إذا الســـــبب الشـــــرعي هـــــو إلحـــــاق الولـــــد بابيـــــه دينـــــا وقانونـــــا وحضـــــارة، ويبنــ

 .امليراث وينتج عنه موانع الزواج و يترتب عليه حقوق وواجبات أبوية وبنوية

ولقـــــد اهـــــتم املشــــــّرع الجزائـــــري بثبــــــوت نســـــب األوالد وإلحــــــاقهم بـــــذويهم مســــــتنبطا 

م أحكامه في املواد من أحكامه من الشريعة اإلسالمية 
ّ
من قـانون األسـرة، و  46إلى  42ونظ

 25/22املعــّدل و املــتمم بــاألمر  84/11مــن قــانون  42حصــر أســباب ثبــوت النســب فــي املــادة 

فـــي الـــزواج الصـــحيح و مـــا يلحقـــه مـــن نكـــاح الشـــبهة أو كـــل زواج تـــّم فســـخه بعـــد الـــدخول أو 

 42( بحـــرف )أو( أزال الغمـــوض عـــن املـــادة اإلقـــرار أو البّينـــة، و باســـتبدال املشـــّرع حـــرف )و

ــــــة الشــــــرعية 
ّ
التـــــي كــــــان يفهـــــم منهــــــا قبـــــل التعــــــديل أن إثبــــــات النســـــب يقتضــــــ ي اجتمـــــاع األدل

 66السابقة.

ومحاولــــــة مــــــن املشــــــّرع االســــــتجابة لتطــــــّورات عصــــــرنا الــــــراهن ال ســــــيما فــــــي املجــــــال 

نيـة مــن املــادة فـي الفقــرة الثا أدرج الطــرق العلميـة ضــمن وســائل إثبـات النســبالبيولـوجي 

؛ وهــو أمــر لــم يخلــو أبــدا مــن التعقيــدات والترســبات التــي ترجــع إلــى عــدم تحديــد وتفســير 42

جــامع مــانع بمعــاني هــذه النصــوص القانونيــة مــن جهــة، فنــتج عــن هــذه القفــزة التشــريعية 

فال هو حدد مفهوما ملعنى الطـرق العلميـة طبقـا  فتح أبواب التناقض بدال من حسم النزاع

املعــــدل واملــــتمم لقــــانون األســــرة، كــــون أن هــــذه الطــــرق  25/22مــــن األمــــر  42ملــــادة ألحكــــام ا

تخضع إلى عدة تصنيفات تجمع بين الظنية منها والقطعيـة وال هـو حـدد أنـواع هـذه الطـرق 

 حتى ال تفتح املجال للقاض ي للتناقض فيما يترتب عنها من حجية.

لهـــذه الورقـــة البحثيـــة وعلـــى ضـــوء مـــا ســـبق فـــإن اإلشـــكالية األساســـية املطروحـــة 

 تكمن في اإلجابة عن السؤال التالي: 

مــــا هـــــي املكانـــــة التـــــي تحضــــ ى بهـــــا البصـــــمة الوراثيـــــة مــــن بـــــين األدلـــــة الشـــــرعية 

 والقانونية إلثبات النسب؟

ومن اجل ضبط إشكالية البحث والتحكم في أبعادها قمنا بطرح تساؤالت فرعية 

 وهي:
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 ما هو املقصود بالبصمة الوراثية؟ 

 الضــــوابط الشــــرعية للعمــــل بالبصــــمة الوراثيــــة وموقــــف املشــــرع الجزائــــري  يمــــا هــــ

 منها؟

 ماهي حجية اإلثبات بالبصمة الوراثية؟ 

ـــــرح  ــــى الطـ ــــة تعتمــــــد علــ ـــي خطــــــة منهجيــ ـــل فـــ ـــــديم العمـــ ــــث تقـ وتقتضــــــ ي طبيعــــــة البحــ

 النظري والعملي، فارتأينا أن نقسم هذه الدراسة إلى مبحثين؛

ـــــام )املبحـــــــث األول( ســـــــنتناول فـــــــي   )املبحـــــــث الثــــــــاني(البصــــــــمة الوراثيـــــــة، أمـــــــانظــ

 فخصصناه لبيان حجية اإلثبات بالبصمة الوراثية وعقبات العمل بها.

 املبحث األول 

 نظام البصمة الوراثية

النســـب صــــلة اإلنســــان بمــــن ينتمــــي إليــــه مــــن اآلبــــاء واألجــــداد، وهــــو أول حــــق يثبــــت 

بـه فوضـع لـه أحكامـا مسـتنبطا  للمولود بعد والدته، إذ نجد املشرع قد اهتم اهتماما كبيرا

 إياها من الشريعة اإلسالمية التي تعتبر املصدر األصلي لقانون األسرة.

علـــى الشـــريعة اإلســـالمية  11-84فاعتمـــد املشـــرع الجزائـــري فـــي قـــانون األســـرة رقـــم: 

كمصــدر أساســ ي لــدى تطبيقــه فــي قضــايا األحــوال الشخصــية، ويتضــح هــذا مــن خــالل نــص 

قانون التي تنص على أنه: "في حالة ما إذا لم يرد النص عليه في هـذا من هذا ال 222املادة 

ـــي هــــذا القــــانون يجــــب الرجــــوع إلــــى أحكــــام الشــــريعة اإلســــالمية"، فنجــــد أن  املشــــرع حصــــر فـ

وهــــي الــــزواج  42القــــانون وســــائل إثبــــات النســــب بــــالطرق املقــــررة شــــرعا واملنظمــــة فــــي املــــادة 

 و كل زواج تم فسخه بعد الدخول.الصحيح، اإلقرار، البينة، نكاح الشبهة أ

 مــن الجزائــري  املشــرع وّســع، 25/22 رقــم: بــاألمر  وفــي التعــديل األخيــر لقــانون األســرة

 املــادة لــنص وفقــا لإلثبــات شــرعية كوســيلة الطبيـة الخبــرة علــى بــالنص النســب إثبــات دائـرة

 علـى مطروحـة كانـت عويصـة إشـكالية حل قد املشرع يكون  وبذلك منه، الثانية الفقرة 42
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 عــن اإلثبــات القضــاء يــرفض كــان مــا غالبــا حيــث العربيــة الــدول  فــي القضــاء أنظمــة مســتوى 

 النسب. إلثبات شرعا املقررة الوسائل من ليست أنها على العلمية الخبرة طريق

ـــى ســــــنتطرق  ومنـــــه ــــوم إلـــ ـــمة مفهــ ــــوابط وبيــــــان األول( )املطلــــــب الوراثيــــــة البصــ  الضــ

 الثاني(. )املطلب بها العمل

 املطلب األول 

 مفهوم البصمة الوراثية

الطبية الحديثة،  وازدادت أهمية النسب في ظل االكتشافات العلمية والتطورات 

ذلـــك أن النســـب وفقـــا للقواعـــد الشـــرعية والقانونيــــة العامـــة لـــه طرقـــا إلثباتـــه غيـــر أن تغيــــر 

البنــاء االجتمــاعي التقليــدي وتطــور التقنيــة العلميــة الســيما فــي املجــال الطبــي، يفــرض علينــا 

ضـرورة مواكبـة هـذه التطـورات لتوظيـف النظريـات واألسـاليب العلميـة الحديثـة خاصـة فــي 

 مجال األحوال الشخصية.

ومن بين هذه الطرق العلمية املستحدثة البصمة الوراثية، ومنه سنتطرق إلى تعريفها 

 )الفرع الثاني(.، وبيان أساسها العلمي )الفرع األول(

 الفرع األول 

 تعريف البصمة الوراثية

البصــمة لغـــة: هــي لفـــظ عـــاّمي يعنــي العالمـــة وهـــي مشــتّقة مـــن البصـــم وهــو مـــا بـــين 

 الخنصر إلى طرف البنصر وهي أيضا أثر الختم باإلصبع. طرف

أمــــا الوراثــــة: هــــي علــــم يبحــــث فــــي انتقــــال صــــفات الكــــائن الحــــي مــــن جيــــل إلــــى آخــــر 

 وتفسير الظواهر املتعلقة بهذا االنتقال.

والبصــــــمة الوراثيــــــة فــــــي معناهــــــا االصــــــطالحي، العالمــــــة أو األثــــــر الــــــذي ينتقــــــل مــــــن 

ادة الحاملــــــة للعوامــــــل الوراثيــــــة و الجينــــــات فــــــي الكائنــــــات األصــــــول إلــــــى الفــــــروع، أي أنهــــــا املــــــ

 77الحية.
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ـــمة  1998و قـــــد إرتضـــــ ى املجمـــــع الفقهـــــي بمكـــــة املكرمـــــة لســـــنة  ــــي: "البصــ ـــف اآلتـ التعريــ

الوراثية هي البنية الجينية، نسبة إلى الجينات أي املورثات التي تدل على هوية كل إنسـان 

 بعينه".

و جــــاء الــــدكتور  1985إليــــك جفــــري ســــنة ويعــــود اكتشــــافها علــــى يــــد البروفيســــور 

 إريك الندر ليطلق على هذا االصطالح: محقق الهوية األخير.

 الفرع الثاني

 األساس العلمي للبصمة الوراثية

للتعرف على حقيقة البصمة الوراثية من الناحية العلمية يمكن الرجوع إلى علـم 

خليـــة التـــي تحتـــوي علـــى النـــواة الوراثـــة، الـــذي أثـــار طفـــرة علميـــة أدت إلـــى اكتشـــاف أســـرار ال

"الحمــض النــووي الرايبــوزي منقــوص األكســجين"،  DNAالتــي يخــزن فيهــا املحتــوى الــوراثي 

ـــــايمين(Aوهـــــــو جـــــــزيء يتركـــــــب مـــــــن قواعـــــــد األدنـــــــين  ــــوانين(T)( والتــ  (C)والســـــــايتوزين(G)والجـــ

باإلضـــافة إلــــى الســـكر الخماســــ ي والفوســـفور، وبعــــد اتصـــال هــــذه القواعـــد ببعضــــها لتكــــوين 

ـــ  بصــــورة ســــاللم حلزونيــــة حــــول بعضــــها مشــــكلة سلســــلتين ملــــولبتين تمثــــل  (ADN)الــ
ّ

تلتــــف

إحداها الصفات الوراثية من األب وتمثل األخرى الصفات الوراثية مـن األم، ومـن مجمـوع 

السلســــلتين يتميــــز اإلنســــان بصــــفات تميــــزه عــــن غيــــره مــــن البشــــر وهــــي التــــي تكــــون مــــا يســــمى 

لعملية الستخدامات الهندسة الوراثية في مجال إثبات بالشفرة الوراثية،ومن التطبيقات ا

 88.النسب ونفيه

بمقدرتـــه علــى التكـــاثر واالنتقـــال بدقـــة مــن ســـاللة ألخـــرى ومـــن  DNAيتمتــع جـــزيء 

جيل آلخر، كما أنه قادر على إنتاج أنـواع أخـرى مـن الجزيئـات. وهـو بمـا يحملـه مـن صـفات 

راثيــــة املبرمجــــة عليــــه عبــــر األجيــــال وراثيــــة ومعلومــــات يكــــون مســــئوال عــــن نقــــل الصــــفات الو 

والشعوب واألجناس بكل أمانة، محققا التفرد والتميز لـيس فقـط لكـل جـنس مـن األجنـاس 

البشـــــرية بـــــل لكـــــل إنســـــان علـــــى حـــــدا ممـــــا يجعـــــل لكـــــل إنســـــان شـــــفرته أو بصـــــمته الوراثيـــــة 
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نسان الخاصة به والتي تميزه عن غيره من الناس، حيث أنها ال تتطابق أبدا مع بصمة أي إ

 99آخر.

ــــة  ــ ــــعة باملائـ ــ ـــل تسـ ــ ـــعين فاصــ ــ ــــعة وتســ ــ ـــبة تسـ ــ ـــــر بنســ ـــل البشــ ــ ـــين كــ ــ ـــــابق بــ ــــدنأ متطــ ــ والـ

( هــــي التــــي تختلــــف مــــن %2,1(، والنســــبة الباقيــــة وهــــي صــــفر فاصــــل واحــــد باملائــــة )99,9%)

ـــي  ــــي التــ ـــين اخـــــتالف، وهـــــذه االختالفـــــات هـ ـــن ثالثـــــة ماليــ ـــر مــ ـــا أكثــ ـــدرج تحتهــ ـــخص آلخـــــر وينــ شــ

 1100املميزة لكل فرد.تستخرج منها الطبعة الوراثية 

حتـــى يمكنهـــا أن تقـــوم بوظيفـــة  DNAومـــن الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي جزيئـــات 

 حمل املعلومات الوراثية،

أوالهــــا: قــــدرتها علــــى حمــــل املعلومــــات الوراثيــــة وحفظهــــا بصــــورة ثابتــــة. والتركيــــب  

يوضـــــح قدرتـــــه علـــــى حمـــــل املعلومـــــات الوراثيـــــة علـــــى هيئـــــة  DNAالبنـــــائي للحمـــــض النـــــووي 

 شفرة.

ثانيها: أن يكون لهـا القـدرة علـى التكـاثر والتضـاعف واالنتقـال بدقـة وبصـورة ثابتـة 

 من ساللة إلى أخرى ومن جيل إلى آخر.

أمـا ثالثهــا: فهـو التعبيــر عـن املعلومــات الوراثيـة وذلــك عـن طريــق تحكمهـا فــي تكــوين 

 أخرى، وبالتالي خاليا وكائنات حية تضمن استمرار النوع.جزيئات بيولوجية 

وآخرهـــا: قـــدرة املـــادة الوراثيـــة علـــى التغييـــر مـــن حـــين آلخـــر، وذلـــك إمـــا عـــن طريــــق 

 1111الطفرة أو عن طريق إنتاج التراكيب الجديدة.

و تعتبــر النــواة املوجــودة فــي كــل خليــة فــي جســم اإلنســان مــا عــدى كريــات الــدم الحمــراء 

الوراثيـــة التـــي توجـــد علـــى الكروموزومـــات أو الصـــبغيات و التـــي تختلـــف مـــن  مســـتودع املـــادة

  46كائن إلى آخر و عددها عند اإلنسان 
ّ
 1122.كروموزوم خالفا للكروموزومات الجنسية
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 املطلب الثاني

 الضوابط الشرعية للعمل بالبصمة الوراثية

مجــــال إثبــــات بنــــاء علــــى مــــا تقــــّدم فقــــد أصــــبح االعتمــــاد علــــى الشــــفرة الوراثيــــة فــــي 

ـك وحتـى تكـون كـذلك فـال بـد أن 
ّ

النسب ونفيـه يعتمـد علـى أسـاس متـين ال يتطـرق إليـه الش

تتوافر فيها الشروط و الضوابط الشرعية والشروط العلمية املعتبرة محليا و عامليا في هذا 

 املجال.

ـــل دلـــيال حســـّيا علمّيـــا قطعّيـــا مبنّيـــا
ّ
 فنظـــرا ألهميـــة البصـــمة الوراثيـــة فـــي كونهـــا تمث

علــى التحليــل واملشــاهدة وملســاهمتها الكبيــرة فــي إظهــار الحقيقــة، فإّنهــا بحكــم األصــل مباحــة 

شرعا لحصول النفع بها في إقرار الحقوق وإقامة العدل، ومع ذلـك فإنـه يشـترط للعمـل بهـا 

واعتبارها دليال شرعيا عدة ضوابط وشـروط لضـمان صـحة نتائجهـا واألخـذ بهـا، ومـن هـذه 

 نذكر:الضوابط والشروط 

ـل دلـيال حسـّيا علمّيـا قطعّيـا مبنّيـا علـى 
ّ
نظرا ألهمية البصمة الوراثية في كونها تمث

التحليل واملشاهدة وملساهمتها الكبيرة في إظهار الحقيقة، فإّنها بحكم األصـل مباحـة شـرعا 

لحصـــــول النفـــــع بهـــــا فـــــي إقـــــرار الحقـــــوق وإقامـــــة العـــــدل ومـــــع ذلـــــك فإنـــــه يشـــــترط للعمـــــل بهـــــا 

يال شرعيا عدة ضوابط وشـروط لضـمان صـحة نتائجهـا واألخـذ بهـا، ومـن هـذه واعتبارها دل

 :الضوابط والشروط نذكر

أال تخالف نتائج البصـمة الوراثيـة صـدق النصـوص الشـرعية الثابتـة مـن الكتـاب 

ـــــادة  ـــا املــ ــ ـــي تبنتهــ ــ ـــنة والتــ ــ ـــــال  42والســ ــــى إهمــ ــ ــــك إلـ ــ ــــؤدي ذلـ ــ ـــى ال يـ ــ ـــن ق.أ، حتــ ــ ــــى مــ ــ ـــــرة األولـ الفقــ

 1133بصحتها.النصوص الشرعية املقطوع 

أن تستعمل التحاليل الفنية للبصمة الوراثية في الحاالت التي يجوز التأكد من إثبات 

النسب لعدم ضياعه واملحافظة عليه، وذلك كاختالط املواليد وأصحاب الجثث املتفحمة 

 1144أو إذا دعت الضرورة لذلك.
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سـب املولـود أن ال تخالف نتائج البصمة الوراثية الحس والعقل واملنطق، كأن تثبـت ن

إلــــى الـــــزوج وهــــو ســـــجين أو أســـــير بعيــــد عـــــن أهلـــــه منــــذ ســـــنين، ولـــــم يــــودع خاليـــــاه الجنســـــية 

 1155بالبنك.

أن يكـــون القـــائم بـــالخبرة خبيـــرا فـــي مجـــال التحليـــل بالبصـــمة الوراثيـــة، حتـــى تكـــون 

نتائجــــه دقيقــــة ومحــــل ثقــــة بــــين النــــاس. وأن يتحلــــى هــــؤالء الخبــــراء باإلضــــافة إلــــى الشــــروط 

ــــابقة باألم انــــــة واملوضــــــوعية العلميــــــة، حتــــــى ال يجــــــرهم الهــــــوى ونزاعــــــات الــــــنفس األمــــــارة السـ

 1166.بالسوء إلى مجانبة الصواب وتضليل الحقائق

يشـــترط فـــي مـــن يتـــولى إجـــراء التحليـــل الشـــروط التـــي اشـــترطها الفقهـــاء فـــي القـــائف 

 1177وهي: اإلسالم، والعدالة، وأن يكون خبيرا مؤهال وقد اشتهر عنه اإلصابة.

املختبـــرات املعـــدة لهـــذا النـــوع مـــن الفحـــوص الجينيـــة مجهـــزة بأحـــدث العتـــاد أن تكـــون  

ـــن العينـــــات مــــع ضـــــمان الصــــيانة املســـــتمرة  ـــطتها الكشـــــف بدقــــة عـ ـــي يـــــتم بواسـ واألجهــــزة التـ

د الوسائل والتقنيات التي تكشـف  والرقابة الدورية لها، باإلضافة إلى ضرورة متابعة ما يّجِّ

 1188سهيل العملية.عنها التكنولوجية يوما بعد يوم لت

حمايـــة املعلومـــات الوراثيـــة باعتبارهـــا حقـــا مـــن حقـــوق الشخصـــية، وعـــدم إفشـــاء 

مـــــن املرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم:  37الســـــر املنهـــــي حيـــــث كفلـــــه املشـــــرع الجزائـــــري طبقـــــا للمـــــادة 

 1199املتضمن مدونة أخالقيات مهنة الطب. 92/276

ات فعلــى األقــل تكــرار تكــرار التحليــل فــي مختبــرين منفصــلين، وإذا لــم تتــوفر اإلمكانــ

العملية في املختبر الواحد من طرف خبيـرين منفـردين زيـادة فـي االحتيـاط، السـتبعاد الغلـط 

مـع ضـمان سـرية  –بسـبب التسـيب واإلهمـال أو قلـة الـوازع الـديني  –أو التزوير في النتيجـة 

ترطون تعـدد النتائج حتى بين الخبيرين أو املختبرين، وهذا رأي أغلبية املعاصرين الذين يش

 2200الخبراء قياسا على قول القدامى بالتعدد في القافة والتعدد في الشهادة.
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 بطلـب مـن القضــاء 
ّ

أن تمنـع الدولـة إجـراء الفحــص الخـاص بالبصـمة الوراثيــة إال

وأن تكون املختبرات واملعامـل الفنيـة تابعـة للدولـة وتحـت رقابتهـا، حتـى ال يـتم التالعـب فيهـا 

 2211ة واألهواء الدنيوية وبالتالي يكون النسب عرضة للضياع.ملجرد املصالح الشخصي

تســــتعمل البصــــمة الوراثيــــة عمومــــا فــــي الحــــاالت التــــي حصــــرها الفقهــــاء فــــي التنــــازع 

حـــول النســـب نتيجـــة انعـــدام األدلـــة مـــع أحـــد الطـــرفين أو تعارضـــهما أو تســـاويهما فـــي القـــوة، 

بهـا لتعيـين صـاحب الحـق  بحيث ال يسقط أحدهما اآلخر، فيلجـأ للبصـمة كقرينـة يسـتعان

 2222بدال من القيافة والقرعة فهي أقوى منهما وأدق في النتائج.

التمــــــاس القبــــــول الحــــــر والــــــواعي مــــــن املعنــــــي بــــــالفحوص، وفــــــي حالــــــة عــــــدم أهليتــــــه 

لإلعـــراب عــــن رضــــاه ينـــوب عنــــه وليــــه حســـب الكيفيــــات املحــــددة فـــي القــــانون، وللقاضــــ ي فــــي 

القضـــايا الجنائيـــة أن يـــأمر بإحالـــة األطـــراف املعنيـــة حـــاالت دعـــاوى النســـب أو التحقيـــق فـــي 

علـى اختبــارات الكشــف الــوراثي، وإذا رفـض أحــد األطــراف الخضــوع لهـذه الخبــرة كــان ذلــك 

 2233دليال ضده.

وتجدر اإلشارة إلى أنه بتوافر الضوابط و الشروط السابقة، فال خالف بين فقهاء 

اثية في مجال إثبـات أو نفـي النسـب، الشريعة اإلسالمية حول جواز استخدام البصمة الور 

لكن هناك خالف فقهـي بشـأن جـواز أن يثبـت ولـد الزنـا مـن املـرأة غيـر املتزوجـة، وإن أجـازه 

عـــدد مـــن العلمـــاء باعتبـــار أن ذلـــك ســـيقلل مـــن جـــرائم الزنـــا إال أن الـــبعض يـــرى عـــدم جـــواز 

ـــــتعانة ــــه بتحليــــــل البصــــــمة الوراثيــــــة إلثبــــــات لولــــــد الزنــــــا بقــــــولهم أن : "إ االسـ ــــاء الفقــ ن علمــ

اإلســـالمي اتفقـــوا علـــى إثبـــات النســـب لـــألم بـــامليالد أمـــا األب فـــال بـــد أن يـــتم ذلـــك عـــن طريـــق 

 الوراثيــة البصــمة بتحليــل االســتعانة الوســائل الشــرعية واعتبــار إثبــات ولــد الزنــا مــن خــالل

ه فعل مجــــرم"
ّ
 2244.مردوداعليه ألن
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 الفرع الثاني

 البصمة الوراثيةموقف املشرع الجزائري والقضاء من 

إن لجوء القاض ي في قضـايا إثبـات النسـب إلـى الـدليل العلمـي مقيـد بمسـألة أوليـة 

تتمثـــل فـــي تـــرجيح الطـــرق الشـــرعية عـــن الطـــرق العلميـــة فـــي هـــذا املجـــال إذ يتبـــين مـــن خـــالل 

مــن ق.أ عــدم أســبقية الطــرق العلميــة عــن الطــرق الشــرعية فــي  42الترتيــب الــوارد فــي املــادة 

، غيــــر أن تقــــديم الطــــرق الشــــرعية عــــن العلميــــة يســــتوجب أن يكــــون الــــدليل إثبــــات النســــب

الشــرعي املعتمــد عليــه يســتوفي الشــروط التــي تجعلــه صــالحا لألخــذ بــه، و متــى انتفــى ذلــك، 

يتعين اللجوء إلى الطرق العلمية إلظهـار الحقيقـة. فـالفراش مـثال هـو أقـوى األدلـة، لكـن إذا 

 2255منه يتعين اللجوء إلى الخبرة العلمية.اختل شرط من شروطه أو صعب التحقق 

إن البصــمة الوراثيــة باعتبارهــا وســيلة فنيــة معتبــرة لتحديــد الهويــة، أو كمــا يحبــذ 

الـــبعض تســـميتها بمحقـــق الهويــــة األخيـــر لـــم يــــرد بشـــأنها نـــص قــــانوني يعينهـــا بـــذاتها كوســــيلة 

النصـوص ومـن  إثبات أو يعقد شروط األخذ بهـا، لـذا يؤسـس العمـل بهـا انطالقـا مـن عمـوم

القواعــد واملبــادئ العامــة فــي اإلثبــات وتعيــين الخبــرة واإلجــراءات التــي تتبــع فــي ذلــك ســواء فــي 

املـواد املدنيــة أو الجزائيـة. الوحيــد فــي قـانون األســرة الـذي يحمــل إشــارة ضـمنية إلــى إمكانيــة 

بعــين املعدلــة االســتعانة بهــا فــي مجــال تحقيــق الهويــة إلثبــات األبــوة أو األمومــة هــو املــادة األر 

فــي معـرض ســرد الطـرق القانونيــة التـي يثبــت بهـا النســب الشـرعي وهــي: الــزواج  22-25بـاألمر 

 32/33/34الصـــحيح، أو نكـــاح الشـــبهة، أو كـــل زواج تـــم فســـخه بعـــد الـــدخول طبقـــا للمـــواد 

مـــــن نفـــــس القـــــانون، أو اإلقـــــرار أو البينـــــة، حيـــــث جـــــاء فـــــي الفقـــــرة األخيـــــرة منهـــــا عبـــــارة يجـــــوز 

 2266للجوء إل الطرق العلمية إلثبات النسب.للقاض ي ا

وباعتبارهــــا مــــن أشــــهر الطــــرق العلميــــة وأوثقهــــا وأحــــدثها فــــي الكشــــف عــــن النســــب 

الحقيقـــي، والتـــي تســـاعد مســـتخدميها فـــي الوصـــول تقريبـــا إلـــى درجـــة القناعـــة التامـــة التـــي ال 

الصــفات  يخالفهــا ريــب وال شــك، وبنــاء عليــه نتائجهــا تقنيــة شــبه قطعيــة، كونهــا مبنيــة علــى

الوراثيــة العلميـــة والبيولوجيــة بـــين اآلبــاء واألبنـــاء، ممـــا يــؤدي إلـــى معرفــة األب الحقيقـــي إلـــى 
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، مـن أن 25/23/2226حد بعيد، وهو ما أشـارت إليـه املحكمـة العليـا فـي قـرار صـدر عنهـا فـي 

ــــود )ص.م(  ــــب املولـ ـــى إلحـــــاق نسـ ــــب الطاعنـــــة الرامـــــي إلــ ـــم يســـــتجيبوا لطلـ ــــوع لــ قضـــــاة املوضـ

من أن الطفل املذكور هو  ADNده باعتباره أبا له، كما أثبتت الخبرة العلمية للمطعون ض

ابن املطعون ضده ومن صلبه، بنـاء علـى العالقـة التـي كانـت تربطـه بالطاعنـة، فكـان علـيهم 

 2277إلحاق هذا الولد بأبيه، وهو الطاعن.

هذا  غير أن 2225فبراير  27وبالرجوع لهذا القرار نجده تطرق لوقائع حدثت قبل 

األخيــر صــدر بعــد التعــديل وتبنــى الطــرق العلميــة إلثبــات النســب لــذلك تحــدث القضــاة عــن 

مـــن  42كصـــورة مـــن صـــور البينـــة، طبقـــا للمـــادة  ADNقبـــولهم اللجـــوء إلـــى الخبـــرة العلميـــة 

القانون القديم وليس تطبيقا للمادة املعدلة التي تجيز اللجوء إلى الخبـرة العلميـة فـي إثبـات 

 2288النسب.

ح يجوز لكل شخص انتابه شـّك حـول مـدى انتسـاب الولـد إليـه مـن اللجـوء فأصب

 -إلى املحكمة فيرفع دعوى إثبات النسب، يكلف على إثرها القاض ي املكلف بشؤون األسرة 

مخبـــر البصـــمة الوراثيـــة التـــابع للمخبـــر العلمـــي والتقنـــي  -قبـــل الفصـــل فـــي موضـــوع الـــدعوى 

ـــن ا ــــة الشـــــرطة القضـــــائية بـــــالتحقق مــ لبصـــــمة الوراثيـــــة لكـــــل مـــــن األب واألم واالبـــــن بمديريـ

والقــول مــا إذا كــان الولــد ابنــا للمــدعي، ويلجــأ القاضــ ي للمخبــر كــون أن املســالة فنيــة تقنيــة 

تخــــرج مــــن اختصــــاص قاضــــ ي شــــؤون األســــرة، كمــــا أن مخبــــر البصــــمة الوراثيــــة هــــو الهيئــــة 

إجراء هـــذا النـــوع مـــن الوحيـــدة فـــي الجزائـــر املخولـــة قانونـــا والقـــادرة مـــن حيـــث اإلمكانيـــات بـــ

 التحاليل. 

وإذا كــــان املشــــرع الجزائــــري أجــــاز للقاضــــ ي اللجــــوء إلــــى الطــــرق إلثبــــات النســــب فــــي 

مـــن ق.أ، فـــإن هـــذه املـــادة اكتفـــت باإلشـــارة إلـــى هـــذه الطـــرق العلميـــة دون تحديـــد  42املـــادة 

لتــــالي املقصـــود منهـــا أو توضـــيح إجـــراءات العمـــل بهـــا، ثــــم أنـــه أجـــاز للقاضـــ ي اللجـــوء إليهـــا وبا

أعطــــى لــــه ســــلطة واســــعة فــــي األخــــذ بهــــا أو اســــتبعادها، ودون اإلشــــارة فــــي الــــنص علــــى إجبــــار 

 2299الشخص املطلوب إجراء تحليل البصمة الوراثية.
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وبـــالرغم مـــن القبـــول واالرتيـــاح الكبيـــرين اللـــذين القاهمـــا إدخـــال املشـــرع الجزائـــري 

ب لـــــدى رجـــــال القـــــانون لتقنيـــــة البصـــــمة الوراثيـــــة كأســـــلوب علمـــــي وفنـــــي فـــــي إثبـــــات األنســـــا

والقضـــاء ولـــدى العامـــة، إال أنـــه لـــم يأخـــذ بهـــا كليـــا وجـــاءت قـــرارات للمحكمـــة العليـــا تســـبق 

 الطرق التقليدية على الطرق العلمية ومنها:

قرار املحكمة العليا الصادر في قضية ورثة )ز.ف( ضد )ب.س(، الذي لم يستجب فيه 

نسب املدعى عليها من املرحوم )ب.م( و  قضاة املوضوع لطلب الطاعنين الرامي إلى إسقاط

ـــــرفض األم )د.س(  ــــبهم بــ ـــين طلـــ ــ ـــــا )د.س( مؤسســ ـــــدها )ز.س( وأمهــ ــــبها بوالــ ـــــاق نســـ )ز.ف( وإلحــ

االمتثــال إلــى الخبــرة وعــدم االنتقــال إلجرائهــا يكــون قــد خــالف القــانون ويســتوجب الــنقض، 

ه تحميـــل النســـب لكـــن قضـــاة املحكمـــة العليـــا رأوا أن اإلقـــرار بـــالبنوة املجـــرد الـــذي لـــيس فيـــ

علــى الغيــر يثبــت بــه النســب ويكــون ذلــك حجــة علــى املقــر ولــو ثبــت بطريــق آخــر خــالف ذلــك 

وهـــو بعـــد اإلقـــرار ال يحتمـــل النفـــي ال بشـــهادة الشـــهود وال بـــالخبرة العلميـــة وتحـــت أي ادعـــاء 

بـــالتبني أو بغيـــره ســـواء مـــن املقـــر نفســـه أو ورثتـــه بعــــد وفاتـــه ملـــا ترتـــب ذلـــك مـــن حـــق الولــــد 

، وبالتالي فطاملا أن املرحومـة )ز.ف( قـد أقـدمت رفقـة زوجهـا علـى تسـجيل املطعـون للنسب

ضدها فـي سـجالت الحالـة املدنيـة علـى أنهـا ابنتهـا حسـبما تشـير إلـى ذلـك شـهادة املـيالد والتـي 

وردت خاليــة مــن التبنــي فــإن ذلــك يعــد منهــا إقــرار بــالبنوة ويعــد حجــة عليهمــا حــال حياتهمــا 

 3300وبعد وفاتهما.

قــــرار املطعــــون فيــــه فــــي قضــــية )ب.أ( ضــــد )س.ج( والــــذي اعتبــــر فيــــه طلــــب الطـــــاعن وال

" للتأكد من ثبوت نسب البنت له، طلب غيـر مؤسـس ADNالرامي إلى إجراء خبرة لتحليل "

كـــــون البنـــــت )ز( قـــــد ولـــــدت أثنـــــاء قيـــــام العالقـــــة الزوجيـــــة، وأن الطـــــاعن لـــــم ينـــــف الحمـــــل 

أيــام مــن تــاريخ العلــم بالحمــل، ومــن ثــم  8ل مــدة بــالطرق املشــروعة املتمثلــة فــي اللعــان خــال

فـــإن قضـــاة املجلـــس بقضـــائهم بـــرفض دعـــوى الطـــاعن الراميـــة إلـــى إجـــراء تحاليـــل الحمـــض 

النــووي علــى البنــت املــذكورة للتأكــد مــن صــحة نســبها إليــه، علــى هــذا األســاس، يكونــون قــد 

قــرارهم علــى  ومنــه أســس قضــاة املحكمــة العليــا 3311بنــوا قــرارهم علــى أســاس قــانوني ســليم.
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مبدأ عدم قيام الـزوج بنفـي نسـب ابنتـه املولـودة أثنـاء العالقـة الزوجيـة بـالطرق املشـروعة 

 يحول دون اللجوء إلى الطرق العلمية إلثبات النسب.

إال أن ما يؤخذ على املشرع الجزائري بخصوص الفقرة األخيرة مـن املـادة األربعـين 

البصـــمة الوراثيـــة علـــى حـــاالت إثبـــات النســـب  هـــو قصـــر االســـتعانة باألســـاليب العلميـــة منهـــا

دون حـــاالت النفـــي، وهـــذا مـــا يســـتنتج بمفهـــوم املخالفـــة، فيبقـــى األســـلوب القـــانوني املعهـــود 

ينسب الولد ألبيه « التي جاء فيها: 41لنفي النسب هو اللعان، لكن قد يقال أن نص املادة 

ـــنن  »املشــــروعةمتــــى كــــان الــــزواج شــــرعيا وأمكــــن االتصــــال ولــــم ينفــــه بــــالطرق  ـــين املقـ لــــم يعـ

الجزائـــري فيهـــا هـــذه الطـــرق املشـــروعة بـــل تركهـــا عامـــة ممـــا يجعـــل دخـــول طـــرق أخـــرى غيـــر 

 3322اللعان في نفي النسب أمرا واردا.

 15/23/2212املـؤرخ فـي  734272إذ جاء في تعليق على قـرار املحكمـة العليـا رقـم: 

ة الزهــــراء تبــــوب، أســــتاذة الصــــادر عــــن غرفــــة شــــؤون األســــرة واملواريــــث، مــــن طــــرف د.فاطمــــ

محاضـــرة بكليـــة الحقـــوق، جامعـــة بـــومرداس: "يتبـــين مـــن مـــوجز الوقـــائع املدرجـــة بـــالقرار أن 

)خ.ا( قاصـــر تعرضــــت لجريمــــة هتــــك عــــرض "اغتصـــاب" مــــن طــــرف الجــــاني )ب.م( نــــتج عنهــــا 

، فرفـــع والـــد الضـــحية القاصـــر فـــي حقهـــا دعـــوى 22/22/2229حمـــل ثـــم إنجـــاب بنـــت بتـــاريخ 

بنـــت بالجـــاني )ب.م(، رفضـــت املحكمـــة الـــدعوى لعـــدم التأســـيس، أســـتأنف إلحـــاق نســـب ال

الحكــم أمــام مجلــس قضــاء غليــزان صــدر قــرار بتأييــد الحكــم، طعــن والــد الضــحية فــي القــرار 

األخيــــر مؤسســــا طعنــــه علــــى وجهــــين كــــان أحــــدهما مفــــاده أن قضــــاة املوضــــوع رفضــــوا طلــــب 

لنسـب ال يمكـن أن يثبـت علميـا إلحاق نسب البنت باملطعون ضده )ب.م( علـى أسـاس أن ا

إال إذا كان ناتجا عن زواج شرعي، في حين يمكن، عن طريق البينة العلمية، إثبات النسب 

مـن  42وإن لم يكن هناك زواج بين الطرفين. قبلـت املحكمـة العليـا الطعـن وفسـرت املـادة 

عنــة وهــي ق.أ بالشــكل التــالي: وملــا كــان فــي قضــية الحــال أن املطعــون ضــده هتــك عــرض الطا

قاصر وتم إدانته بجرم هتـك عـرض، ونـتج عـن هـذه الجريمـة حمـل الطاعنـة وإنجـاب بنـت، 

فـــــإن النســـــب يلحـــــق بـــــاملطعون ضـــــده، متـــــى ثبـــــت ارتكابـــــه جـــــرم هتـــــك عـــــرض ذلـــــك بـــــالطرق 
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العلميــة وهــذا هــو األصــل فــي قضــية الحــال عكــس فــي حالــة الــزواج الصــحيح، فــإن الــزوج ال 

ـــن ط ــــه إال عـــ ــــب عنــ ــــه نفــــــي النســ ـــن لــ ريــــــق اللعــــــان. وهكــــــذا نقــــــول أن القضــــــاء الجزائــــــري يمكـــ

بإصــــداره هــــذا القــــرار وقــــرارات ســــابقة فــــي نفــــس املوضــــوع قــــد اتخــــذ موقفــــا مغــــايرا ملــــا كــــان 

ينتهجـــــه فـــــي الســـــابق قبـــــل تعـــــديل قـــــانون األســـــرة، حيـــــث كانـــــت املحكمـــــة العليـــــا تـــــدافع عـــــن 

 3333النسب الشرعي في قراراتها بثبات.

 املبحث الثاني

 بصمة الوراثية وعقبات العمل بهاحجية اإلثبات بال

يــتم االعتمــاد علــى البصــمة الوراثيــة فــي مجــال إثبــات النســب فــي عــدة حــاالت منهــا 

حـــاالت التنـــازع علـــى مجهـــول النســـب و حـــاالت االشـــتباه فـــي املواليـــد فـــي املستشـــفيات ومراكـــز 

عرفـة حاالت ضياع األطفال بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر م رعاية األطفال

 أهلهم.

 )املطلـب األول(،ومنه ال بد بمكـان التطـرق إلـى حجيـة اإلثبـات بالبصـمة الوراثيـة 

 )املطلب الثاني(.وكذا بيان عقبات تطبيقها 

 املطلب األول 

 حجية اإلثبات بالبصمة الوراثية

ـــا يؤكــــد هــــذه الحجيــــة  ADNإن البصــــمة الوراثيــــة  تكتســــ ي الحجيــــة القطعيــــة، ومـ

دميـة سـائلة )دم، منـي
ٌ
 ..( أو نسـخة ) لحـم، عظـم.املطلقـة إمكانيـة أخـذها مـن أي مخلفـات أ

جلد، شعر( كما أنها تقاوم عوامل التحلل و التعفن والعوامل املناخية املختلفة كما يمكن 

ل فـي القضـاء الفرنسـ ي فـي قضـية الحصول عليها حتى من اآلثار القديمة والحديثة كما حص

" حيث ادعت امرأة أن لها ابنة منـه تـدعى "أنيـاس" ومـا venmontanالفنان " ايف مونتان"

أضفى على األمر نوعا من املصداقية أن تلك السيدة كانت تشـبه الفنـان فـي مالمـح وجهـه و 

ذ عينة من قد أمر القاض ي الفاصل في هذه القضية بواسطة الخبرة بحفر قبر الفنان و أخ
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جسمه و فحص عينه من حمضه النووي و مقارنتها بالحمض النووي للبنت التي تدعى أنه 

أباهــا وبعــد مــدة ســارت القضــية و ظهــرت النتــائج و أثبتــت أنــه ال تــربط الفنــان والســيدة أي 

 3344عالقة أبوة أو بنوة.

 املطلب الثاني

 عقبات تطبيق البصمة الوراثية

البصـــمة الوراثيـــة، إال أن هنـــاك صـــعوبات تعرقـــل بـــالرغم مـــن الـــدور الـــذي تلعبـــه 

العمــل بهــا، األمــر الــذي يســتوجب العمــل علــى التغلــب علــى هــذه الصــعوبات التــي نوجزهــا فــي 

 ما يلي:

حرمـــــة الحيـــــاة الخاصــــــة إذ تشـــــكل الخبــــــرة الوراثيـــــة اعتـــــداء علــــــى الســـــالمة الجســــــدية -

 42نسان وتنص املادة للشخص وذلك ألن إجراء الخبرة يحتاج إلى أخذ عينة من جسم اإل

على أنه "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمـة اإلنسـان ويحظـر أي عنـف  22163355من دستور 

بــدني أو معنــوي أو أي مســاس بالكرامــة، املعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة يقمعهــا 

القــانون"، فهــذه املــادة تشــكل إحــدى أهــم العقبــات األساســية أمــام تطبيــق الطــرق العلميــة 

الحديثــــة فــــي النســــب، وخصوصــــا فحــــص الحمــــض النــــووي الــــذي يشــــكل تــــدخال فــــي الحيــــاة 

الخاصــة للفــرد، كمــا أن األفعــال التــي تســتهدف أو تمــس بالحريــات والحقــوق تعــد مخالفــات 

 .41يعاقب عليها الدستور في املادة 

عربـي العائق املادي ويعتبر أهم عائق أمام األخذ بطرق التحليل البيولوجي في العـالم ال-

عمومـــــا وفـــــي الجزائـــــر خصوصـــــا، إذ يتطلـــــب األمـــــر تجهيـــــز مخـــــابر خاصـــــة علـــــى مســـــتوى عـــــالي 

بأحدث التجهيزات وهذا يحتاج إلـى إمكانيـات ضـخمة باالعتمـاد مـن جهـة علـى مخـابر عاليـة 

الــــذي تــــم  ADNالجـــودة ومــــن جهــــة أخــــرى علــــى خبــــراء وأخصـــائيين. وفــــي الجزائــــر فــــإن مخبــــر 

ـــ 22/27/2224تدشــــــينه بتــــــاريخ  د أول خطــــــوة لتشــــــجيع العمــــــل بالبصــــــمة الوراثيــــــة وهــــــو يعـــ

يســـاهم بـــدور فعـــال فـــي املجـــال الجنـــائي ويفتـــرض أن يكـــون لـــه دورا أيضـــا فـــي مســـائل إثبـــات 

النسـب أو نفيــه، إال أن اعتمــاد بالدنـا علــى مخبــر وحيــد وموجـود بــالجزائر العاصــمة ال يكفــي 
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ـــير  لتغطيـــــة التحاليـــــل الجينيـــــة علـــــى املســـــتوى الـــــوطني وهـــــذا يـــــؤدي ـــل إجـــــراءات ســ ــــى تعطــ إلـ

 3366الدعاوى.

عدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسـه وهـي قاعـدة تقـوم علـى أسـاس -

تصــور معــين للخصــومة، وهــو أن كــل طــرف فيهــا يــدافع علــى مصــالحه، فيبحــث علــى كــل مــا 

يمكــن أن يقلــب الــدعوى لصــالحه دون الحاجــة إلــى معاونــة الطــرف اآلخــر بتقــديم مــا يكــون 

أدلـــة. فـــالطرف الـــذي يقـــع عليـــه عـــبء اإلثبـــات، ويعجـــز عـــن تقـــديم الـــدليل الـــذي  بيـــده مـــن

 3377يؤيد ادعائه يخسر الدعوى، في حين يكسبها الطرف اآلخر.

ومن أهم الصعوبات، مصاريف الخبرة، فإذا كان اللجوء إلى الطـرق العلميـة يرتكـز فـي -

ـــإن ذلـــــك األســـــاس علـــــى ضـــــرورة تـــــوافر هياكـــــل ماديـــــة ضـــــخمة للوصـــــول إلـــــى نتـــــائج ف عالـــــة، فــ

يتطلـب باملقابـل مصــاريف باهظـة تفتقــر آلليـة قانونيـة يــتم بموجبهـا تحميــل الخزينـة العامــة 

أعبائهــــا، وبالتــــالي يتحملهــــا أطــــراف الــــدعوى، فهــــل يمكــــن تصــــور ذلــــك بــــالنظر إلــــى األوضــــاع 

املعيشــية واالقتصــادية للمــواطن الجزائــري، ممــا يســتدعي القــول بــأن مجــال لجــوء املــواطن 

 3388.ه الخبرة يبقى ضيقا جداإلى هذ

 خاتمة

إن األساس في النسب هو إثباتـه، فـإن كـان املـيالد واقعـة فـان النسـب إثبـات، وإذا 

 وجودا فان النسب انتماء. كان املولود

ومن خالل هذه املداخلة توصلنا إلى مجموعة من النتائج، التي يمكن أن نوجزها 

 فيما يلي:

الوصــفية فــي القــانون والفقــه تعــد مــن قبــل القــرائن إن البصــمة الوراثيــة مــن الناحيــة -

 الفعلية أو ما يطلق عليه باألدلة املادية العلمية.

يجــوز إثبــات النســب بالبصــمة الوراثيــة فــي حالــة وجــود نــزاع شــرعا، لعــدم وجــود مــانع -

 في القرآن والسنة النبوية.
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 ثبات النسب.إن الرأي الفقهي الغالب يعتبر البصمة الوراثية قرينة قطعية في إ-

 اعتبر املشرع الجزائري البصمة الوراثية طريق من طرق العلمية إلثبات النسب.-

وآخــر مــا نخــتم بهــا هــذه املداخلــة مجموعــة مــن التوصــيات واالقتراحــات والتــي  

 نتأمل أن تأخذ بعين االعتبار:

إن السعي إلى مراجعة قانون األسرة يبقى أمرا مرغوبا فيه لتنسجم النصوص مع 

املعطيــات الجديـــدة للمجتمـــع الـــذي نعــيش فيـــه، وذلـــك عـــن طريــق إعـــادة صـــياغة نصوصـــه 

صـياغة دقيقــة ومضــبوطة ال ســيما فيمــا يتعلــق بإثبـات النســب عــن طريــق الطــرق العلميــة، 

وذلــك مــن خــالل و ضــع إطــار قــانوني لهــا ســواء القطيعــة منهــا التــي ترقــي إلــى درجــة اليقــين أو 

الشـــك إلـــى اليقـــين، وإال فـــال جـــدوى مـــن وضـــع هـــذه الطـــرق  الضـــنية التـــي ال ترقـــى فيهـــا درجـــة

 كوسيلة إلثبات النسب.

كمــــا أن الضــــرورة تســــتدعي تحديـــــد قيمتهــــا القانونيــــة وحجيتهـــــا مــــن خــــالل بســـــط  

سلطات القاض ي املكلف بشؤون األسرة في مجـال تطبيقهـا لخلـق نـوع مـن املرونـة القانونيـة 

ا استعصــ ى علــيهم اإلثبــات بــالطرق الشــرعية، بمــا يفيــد القضــاة فــي ســهولة اللجــوء إليهــا كلمــ

ومنــه يســتوجب تــدخل املشــرع الجزائــري مــن أجــل وضــع إطــار قــانوني ال يــدع مجــاال للتأويــل 

 والتفسير أمام موضوع كان وال يزال يشكل اهتمام القضاة والخبراء في نفس الوقت.
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عند إسناد و إسقاط  بات في تحديد مصلحة املحضون " دور اإلث

" الحضانة"  

 مروة بن شويخ

طالبة دكتوراه في كلية العلوم القانونية و االقتصادية، جامعة 

 الجمهورية اإلسالمية املوريتانية -نواكشوط العصرية 

 امللخص باللغة اإلنجليزية: 

 The interest of the custodian is considered as the backbone of 

custody provisions , because it is the main rule that the judge must 

adhere when attributing or projecting custody. This interest does not 

appear automatically to the judge when considering the dispute. Yet, 

the plaintiff in a custody case must prove to the judiciary that the 

interest of the custidian consist of what he claims and demands. So that 

, the judge must check and approve the evidences , in order to ; guide 

them to the custodian's interest before deciding the case. 

 مقدمة :

نة بأنها رعاية الولد و تربيته و القيام بشؤونه بما يحفظه و يقض ي تعرف الحضا 

مصالحه، ونظرا لألهمية الخاصة للحضانة، لكونها من أبرز النتائج املترتبة عن مسألة 

الطالق، و الرتباطها بمصير األطفال؛ نجد أن التشريع ضبط هذا املوضوع و وضع له 

 ى مبدأ أساس ي وهو تحقيق مصلحة املحضون. أحكاما خاصة به، بل و بنى هذه األحكام عل

و مصلحة املحضون قاعدة فقهية يصعب إفراغها في مادة قانونية، فهي قاعدة 

متعارف عليها رغم عدم تحديد محتواها، ألنها قاعدة ذاتية تتعلق بظروف كل طفل على 

اعات حدى، وهذا ما يصعب األمر على القضاء في تحري هذه املصلحة عند النظر في النز 

املعروضة أمامه بخصوص الحضانة، و بالتالي فالقاعدة األساسية التي يلجأ إليها القاض ي 

املتنازعين حول الحضانة، وذلك بالنظر إلى  هي التحقق من اإلثباتات التي يقدمها األطراف
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أن اإلثبات هو الوسيلة الوحيدة التي يتوصل بها صاحب الحق في الحضانة إلى أقامة 

 صحة ما يدعيه.على  الدليل

من هنا تظهر األهمية البالغة التي يكتسيها موضوع "دور اإلثبات في تحديد 

مصلحة املحضون عند إسناد و إسقاط الحضانة"، إذ أن البحث فيه يفيد كثيرا في بيان 

دور اإلثبات في تحديد مصلحة املحضون التي تعتبر العنصر الرئيس ي و العمود الفقري 

أثناء التنازع حول الحضانة  حفاظ على حقوق الطفل املحضون ألحكام الحضانة، وال

 سواء عند إسنادها ملستحقها أو عند إسقاطها عمن أسندت إليه.

من هنا و لدراسة هذا املوضوع يمكن طرح اإلشكال التالي: إلى أي مدى يمكن  

أمامه لإلثبات أن يرشد القاض ي إلى مصلحة املحضون عند النظر في النزاعات املعروضة 

  بشأن إسناد و إسقاط الحضانة؟

 لإلجابة على هذا اإلشكال نقسم الدراسة على النحو التالي:

 املبحث األول : دور اإلثبات في تحديد مصلحة املحضون عند إسناد الحضانة

 املبحث الثاني : دور اإلثبات في تحديد مصلحة املحضون عند إسقاط الحضانة

 تحديد مصلحة املحضون عند إسناد الحضانة املبحث األول : دور اإلثبات في

لإلثبات دور مهم في تحديد مصلحة املحضون عند إسناد الحضانة، فيقع على عاتق  

القاض ي عند إسناده للحضانة أن يتحرى عما إذا كان طالبها تتوفر فيه شروط استحقاق 

حضون، و الحضانة، والتي من شأنها أن تحقق األهداف املرجوة منها لصالح الطفل امل

أيضا أن يراعي مصلحة املحضون فيما يترتب عن إسناد الحضانة من آثار سواء تعلق 

 األمر بحق الزيارة أو باملستحقات املالية املرتبطة بالحضانة.

وبذلك سأقسم الدراسة في هذا املبحث إلى مطلبين: املطلب األول إثبات مصلحة  

ب الثاني مصلحة املحضون إثبات املحضون تجاه شروط استحقاق الحضانة، و املطل

 مصلحة املحضون تجاه آثار الحضانة.
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 املطلب األول : إثبات مصلحة املحضون تجاه شروط استحقاق الحضانة 

يشترط الستحقاق الحضانة مجموعة من الشروط البد من إثبات توافرها في أحد  

لى فكرة تحقيق مستحقي الحضانة حتى يكون أهال لها، هذه الشروط في مجملها مبنية ع

مصلحة الطفل املحضون، أما مراتب الحاضنين فتتحدد بحسب القرابة وحسب األولوية 

بما يتناسب مع مصلحة املحضون في تحقيق أهداف الحضانة. و سأتطرق في الفرع األول 

إلى إثبات مصلحة املحضون عند النظر في شروط أهلية الحاضن، و في الفرع الثاني إثبات 

 ن عند اختيار الحاضن. مصلحة املحضو 

 الفرع األول : إثبات مصلحة املحضون عند النظر في شروط أهلية الحاضن

من قانون األسرة الجزائري املعدل أن: "الحضانة هي رعاية الولد و  62نصت املادة  

و  .تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه و السهر على حمايته و حفظه صحة و خلقا

  11أن يكون أهال للقيام بذلك" يشترط في الحاضن

و يتبين أن املشرع الجزائري لم يسرد شروط الحضانة و إنما أجملها في عبارة واحدة  

"أهال للقيام بذلك" و ترك للقاض ي سلطة تقديرية واسعة في تحديد مدى أهلية الحاضن 

ى و استحقاقه للحضانة استنادا على ما يعرض عليه من إثباتات، هذا ما يدفعنا إل

القواعد العامة في قانون األسرة و بالتالي العودة إلى القواعد التي تضمنتها اجتهادات 

من قانون  222الفقهاء املسلمين في مجال شروط استحقاق الحضانة، حسب املادة 

 األسرة وعليه فيمكننا القول أن شروط أهلية الحاضن هي: 

  22البلوغ و العقل. - 

  33رة على تربية الصغير وصيانته والقيام بشؤونه.األمانة واالستقامة و القد -

أال يكون الحاضن مرتدا، حيث أن ردته قد تدفعه إلى أن يغير دين الصغير فال يؤّمن  -

  44عليه.
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أن تكون الحاضنة األنثى من محارم الصغير نسبا، و أن ال تكون زوجة لغير -

ال تتضرر نفس محرم الصغير، و أن ال تقيم بالصغير في بيت من يبغضه حتى 

 55الصغير.

الحاضن الذكر من العصبات على ترتيب اإلرث، ألن أصل استحقاقه  أن يكون  - 

الحضانة يقوم على قوة القرابة، و أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كانت أنثى 

مشتهاة، وال يضع القاض ي اإلناث عند الذكور وال الذكور عند اإلناث إذا تعين غير املحرم 

  66إال إذا وجد القاض ي املسلم مصلحة في ذلك. للحضانة،

فإذا تقدم شخص برفع دعوى أمام القضاء لطلب إسناد الحضانة فيقع على عاتقه  

أن يثبت للقاض ي تحقق الشروط القانونية للحضانة و له في ذلك اللجوء إلى طرق 

اإلثبات، و هذه الطرق لم يرد ذكرها في قانون واحد و إنما هي موزعة بين القانون املدني 

 دارية، و تقسم من حيث حجيتها إلى صنفين: و قانون اإلجراءات املدنية و اإل 

طرق ذات حجية ملزمة: و هي الطرق التي حدد القانون حجيتها و لم يتركها لتقدير  -

 77القاض ي كالكتابة و اإلقرار و اليمين الحاسمة و القرائن القانونية.

طرق ذات حجية غير ملزمة: و تعتبر كذلك ألنها تخضع لتقدير القاض ي و ال رقابة  -

للمحكمة العليا عليه في ذلك، و هي شهادة الشهود و املعاينة و الخبرة و القرائن 

 88القضائية.

 الفرع الثاني: إثبات مصلحة املحضون عند اختيار الحاضن 

األهلية للحضانة تثبت للرجل كما تثبت للمرأة، و إن تقدمت حضانة النساء 

ن هي األقدر على رعاية الصغير و على حضانة الرجال ألن املرأة بحكم الفطرة و التكوي

من قانون األسرة  64الجزائري في املادة  األكثر صبرا على احتياجاته املتنوعة؛ و املشرع

املعدل أعطى األولوية لألم بحضانة ولدها ثم األب ثم الجدة ألم ثم الجدة ألب ثم الخالة 

. كما أن تأكيد ثم العمة ثم األقربون درجة مع مراعاة مصلحة املحضون في كل ذلك

املشرع على االحتفاظ بشرط مراعاة مصلحة املحضون في جميع األحوال يعني أن مصلحة 
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الطفل فوق كل اعتبار ومن شأنها أن تغير ترتيب حقوق الحاضنين، وبذلك فإذا استثنينا 

 األم التي لها األولوية بدون منازع لورود نص في املوضوع، فإن األقارب اآلخرين كان ترتيبهم

 من باب االجتهاد بالرأي فقط. 

كما يجب على القاض ي أن يجري التحقيقات الضرورية ملعرفة مصلحة املحضون  

عندما يتنازع أصحاب الحق في الحضانة بسبب تغير الظروف، وذلك حتى يسند الحضانة 

تحقيقا ملصلحة الطفل املحضون، وأثناء التحقيق يستمع القاض ي  99ملن يراه جديرا بها

 النزاع وادعاءاتهم واإلثباتات التي يقدمونها.  ألطراف

و يكون اإلثبات أمام القضاء بكافة طرق اإلثبات املذكورة سابقا، فمن يرى أنه أحق  

بالحضانة من غيره فما عليه سوى تقديم صفته ومرتبته وفقا ملا هو مقرر قانونا. و فوق 

ولقاض ي املوضوع  غيره، ذلك كله عليه أن يثبت للقضاء توفر املصلحة فيه أكثر من

السلطة التقديرية في التثبت من صحة ما يدعيه صاحب الحق، واإلثباتات التي 

ألن النصوص القانونية وإن اجتهدت في وضع الترتيبات الضرورية ألصحاب  1100يقدمها،

 الحق في الحضانة، فإن هذا الترتيب مرهون بتحقيق مصلحة املحضون.

مما جاء فيه: املبدأ: تراعى مصلحة وهو ما أكدته املحكمة العليا في أحد قرارتها  

من قانون األسرة، يخضع  64املحضون عند إسناد الحضانة وليس الترتيب الوارد في املادة

 .1111تقدير مصلحة املحضون للسلطة التقديرية لقاض ي املوضوع

 املترتبة عن إسناد الحضانةاملطلب الثاني : مصلحة املحضون تجاه اْلثار 

ينتج عن الحق في الحضانة آثار تتطلبها ممارستها، مع مراعاة مصلحة املحضون 

لينشأ سليما، و تتمثل هذه اآلثار في شقين: الشق األول متعلق بحق الزيارة )الفرع األول( و 

ية هذه اآلثار الشق الثاني يتمثل في املستحقات املالية للحضانة )الفرع الثاني(، ونظرا ألهم

و ارتباطها بمصلحة املحضون فقد خول املشرع للقضاء االستعجالي البت في الطلب 

  1122املتعلق بها قبل الفصل في موضوع الدعوى.
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 الفرع األول: إثبات مصلحة املحضون عند تقرير أو تعديل حق الزيارة 

"تحترم من اتفاقية حقوق الطفل أنه:  9جاء في الفقرة الثالثة من نص املادة 

الدول االطراف حق الطفل املنفصل عن والديه أو أحدهما في االحتفاظ بصورة منتظمة 

بعالقات شخصية واتصاالت بكال والديه، إال إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل 

 1133.الفضلى"

قانون  64ونص املشرع الجزائري على حق الزيارة في الفقرة الثانية من املادة 

نه على القاض ي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق األسرة التي جاء فيها أ

 الزيارة.

يستفاد من هذا النص أن القاض ي حين يحكم بإسناد الحضانة فإنه يحكم بحق  

الزيارة للطرف اآلخر، لكن يعاب على املشرع أنه لم يحدد املقصود من الزيارة وأحكامها 

لزيارة في منطوق حكمه وكذا الساعات بل ترك ذلك بيد القضاء فهو املعني بتحديد أيام ا

ويقع على عاتق من له الحق في الزيارة أن  املسموح فيها بذلك و مكان ممارسة ذلك الحق.

يثبت أمام القضاء عدم تمكينه من حق الزيارة املقرر قانونا وقضاء بالكيفية والصورة 

  املطلوبة، وله في ذلك كافة طرق اإلثبات.

الزيارة أن يطلب تعديل قرار تنظيم الزيارة املقرر  كما يمكن لصاحب الحق في

باالتفاق أو عن طريق القضاء إذا أصبح ضارا بأحد الطرفين أو بمصلحة املحضون، إذا 

أثبت أن هناك مستجدات صارت تمنع أو تصعب ممارسة حق الزيارة، وله أن يثبت ذلك 

ه إلى مكان بعيد عن مقر بكافة طرق اإلثبات، كأن يثبت األب أنه قد تم نقله في وظيفت

فيطلب تعديل حق  سكن املحضون بما يعيق حقه في الزيارة أسبوعيا مثال لبعد املسافة،

الزيارة لتصبح مرة في الشهر أو يطلب نقل الصغير إليه خالل العطل املدرسية، واألعياد 

 .الدينية
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إذا تغيرت  ذلك أن قرارات تنظيم الزيارة مرتبطة بالظروف التي صدرت فيها، ولذلك 

هذه الظروف وحدث ما من شأنه أن يضر باملحضون أو أحد األبوين أمكن للمتضرر 

 1144املطالبة بمراجعة نظام الزيارة بما يتالءم والظروف الجديدة.

كما أن مفهوم الزيارة أو الرؤية ينبغي ضبطه بشكل جيد والتوسع في مفهومه حتى ال  

بين املحضون وأصحاب الحق في الزيارة، يساء استخدامه بما ال يعيق توثيق الصلة 

فينبغي على املشرع وضع بعض التفصيالت بنصوص خاصة تؤكد على مفهوم الزيارة 

والهدف من الزيارة، باإلضافة إلى االستضافة بتسليم الطفل وتمكين صاحب الزيارة من 

أخذه إلى السكن معه خالل فترات محددة من السنة، كما هو الحال في العطل 

بوعية والعطل املدرسية، واألعياد الدينية وغيرها، بما يتماش ى وسن املحضون األس

 وخصوصا ما بعد سن الخامسة فما فوق. 

 الفرع الثاني : إثبات مصلحة املحضون عند تحديد املستحقات املالية للحضانة 

عندما يقض ي القاض ي بالطالق بين الطرفين، ويكون للمطلقين أوالد، فإنه يقض ي 

الحضانة مع تقدير مستحقاتها، وتتمثل املستحقات املالية الناتجة عن إسناد بإسناد 

 الحضانة في شقين:

الشق األول متعلق بحق املحضون في النفقة و السكن، أما الشق الثاني فهو حق  

 الحاضنة في أجرة الحضانة.

 أوال: نفقة املحضون و مسكن الحضانة

النفقة هي كل ما يحتاجه اإلنسان إلقامة حياته من طعام و كسوة وعالج 

وسكن و خدمة وكل ما يلزم بحسب العرف و العادة، وهي ما يصرفه الزوج على زوجته و 

أوالده وأقاربه حسب املتعارف عليه بين الناس، وبخصوص نفقة املحضون نصت املادة 

نه: )تجب نفقة الولد على األب ما لم يكن له املعدل على أ قانون األسرة الجزائري من  75

مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد، واإلناث إلى الدخول، وتستمر في حالة ما إذا كان 

الولد عاجزا آلفة عقلية أو بدنية، أو مزاوال للدراسة، وتسقط باالستغناء عنها بالكسب(. 
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ة قائمة أو في إطار حضانة مسندة ويبقى هذا حكم النفقة على األبناء سواء في إطار زوجي

 بعد انحالل العالقة الزوجية.

وتجدر اإلشارة إلى أن واجب النفقة على املحضون ينتقل من األب إلى األم إن 

من  76كان األب عاجزا عن النفقة شرط قدرتها على ذلك، وهذا ما نصت عليه املادة 

 قانون األسرة الجزائري. 

ده دون حاجة إلى حكم قضائي، لكن عند امتناع األصل أن ينفق األب على أوال 

األب عن اإلنفاق يقوم ملن كانت له حضانة األوالد حق املطالبة بنفقة املحضون الرتباط 

، فال يمكن للحاضنة أن تمارس حضانتها لألطفال إال بتحقق 1155هذه النفقة بالحضانة

 اإلنفاق عليهم.

قة من حيث تقديرها، وحسب و تخضع نفقة املحضون للقواعد العامة في النف  

فإن القاض ي يراعي في تقديره للنفقة حال الطرفين وظروف املعاش وال  79نص املادة 

يراجع تقديره قبل مض ي سنة من الحكم، أي أنه ال يجوز للحاضنة املطالبة بمراجعة 

نفقة محضونها إال بعد مرور سنة من تاريخ الحكم بها، وتستحق النفقة من تاريخ رفع 

وى وللقاض ي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة ملدة ال تتجاوز سنة قبل رفع الدع

 1166الدعوى.

ولذلك فالتقدير للنفقة من طرف القاض ي يأخذ في الحسبان حال الطرفين يسرا 

وعسرا، ويأخذ في الحسبان الظروف املحيطة أي الظروف االقتصادية للبلد وظروف 

 لحة املحضون و احتياجه للنفقة.املعاش، و األهم أن عليه أن يراعي مص

 211177-15و في إطار الحماية القانونية لنفقة املحضون صدر مؤخرا القانون رقم  

 الذي يهدف إلى إنشاء صندوق النفقة و تحديدا إجراءات االستفادة من مستحقاته املالية

في حال حماية لألطفال القصر و املرأة املطلقة الحاضنة من خالل تخصيص مبلغ مالي لها 

إلى أن دفع املستحقات  تخلي املدين عن دفع النفقة. و يشير هذا القانون في فصله األول 

املالية للمستفيد من الصندوق يكون في حال ما تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي لألمر أو 
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الحكم القضائي ملبلغ النفقة بسبب امتناع املدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك لعدم 

ل إقامته، و اشترط املشرع إلثبات تعذر التنفيد أن يكون بموجب محضر معرفة مح

 يحرره محضر قضائي.

وفي ما يخص مسكن الحضانة ذهب فقهاء الشريعة اإلسالمية إلى القول أن 

الحاضنة تستحق مسكن الحضانة أو أجر مسكن الحضانة إذا لم يكن لها مسكن مملوك 

وقد نصت ، هذا املسكن مقرر ملصلحة املحضون  و املعلوم أن لها تقيم فيه مع املحضون 

من قانون األسرة الجزائري على أنه: )في حالة الطالق يجب على األب أن يوفر  72املادة 

 ملمارسة الحضانة سكنا مالئما للحاضنة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل اإليجار(. 

الزوجية حتى تنفيذ ونصت الفقرة الثانية من نفس املادة على بقاء الحاضنة في بيت  

األب للحكم القضائي املتعلق باملسكن، ويبدو أن هذا اإلجراء قد استحدث لدفع الزوج 

إلى تنفيذ االلتزام بتوفير مسكن ممارسة الحضانة، خصوصا عندما ال تجد األم املطلقة 

 بعد انتهاء عدتها مكانا تلجأ إليه ولو بشكل مؤقت ريثما يوفر الزوج مسكن الحضانة.

من ناحية أخرى فإذا أرادت الحاضنة البقاء في مسكن الزوجية ملمارسة الحضانة و  

فليس عليها إال أن تثبت وجود مسكن آخر للزوج، فقد قضت املحكمة العليا الجزائرية 

 نظرا آخرا وهذا مسكنا للزوج ثبت متى الزوجية مسكن في البقاء في الحق للحاضنة" بأن

 1188املحضونين". ملصلحة

أن يكون مناسبا للمحضون و الحاضنة على حد سواء، لتتمكن ، في املسكنويشترط  

الحاضنة من أداء واجب الحضانة على أكمل وجه، و أن يكون مزودا بكل متطلبات 

  1199املعيشة، و أن يكون مستقال مراعاة ملصلحة املحضون.

و تجدر اإلشارة إلى أن الحق في مسكن الحضانة هو حق مؤقت فهو مرهون بمدة 

لحضانة، وبانتهائها يسقط هذا الحق، ولم يظهر في قانون األسرة عند تقرير املشرع للحق ا

في مسكن الحضانة أنه قيده بمدة الحضانة، غير أنه قد استقر العمل في قضاء املحكمة 
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على أن حق السكن للحاضنة ليس له صيغة نهائية بل ينتهي بانتهاء مدة  العليا

  2200الحضانة.

الحاضنة في شغل مسكن الحضانة مرهون باملدة القانونية  و خالفا لكون حق

ظروف جديدة تكون بفعل الحاضنة من شأنها أن تؤثر في  للحضانة، فإنه قد تطرأ

استحقاقها ملسكن الحضانة و تؤدي إلى فقدانها الحق فيه قبل انقضاء مدة الحضانة. 

يسقط حقها في  فزواج املطلقة الحاضنة بشخص آخر أثناء قيام حقها في الحضانة

استحقاق مسكن ممارسة الحضانة ألن حق إسكانها في هذه الحالة يكون على زوجها 

 الجديد.

وكذلك فإن ثبوت انحراف الحاضنة يشكل بدوره سببا من أسباب سقوط الحق في  

فعلى من يدعي  استحقاق مسكن ممارسة الحضانة، لكن بما أن االنحراف واقعة مادية

رق اإلثبات القانونية، مثل شهادة الشهود أو صدور حكم جزائي في حق بها إثباتها بكافة ط

 يسقط الحضانة وفي كل األحوال فإن سقوطالحاضنة يدينها بإحدى الجرائم األخالقية. 

 السكن. في الحاضنة حق

 ثانيا : أجرة الحضانة 

 يمكن مشروع عمل فهي بشؤونه والقيام الطفل خدمة الحضانة كانت ملا

 وصيانة وحفظ رعاية من الحاضنة به تقوم الذي العمل هذا عنه باملال؛ االعتياض

 عن تختلف وهي الحضانة، أجرة يسمى أجرا به الحضانة تستحق فترة خالل للمحضون 

 تقدم فهي األجرة أما املحضون؛ لتغطية حاجيات تسدد األخيرة فهذه املحضون، نفقة

 2211في أجرة الحاضنة دفع حاجاتها.. و يراعى بهاطالبت  إذا لخدمتها عوضا للحاضنة

 يقف لن املسألة هذه عن الحضانة، لكن سكوته أجرة الجزائري  املشرع يعالج ولم

املادة  بمقتض ى اإلسالمي الفقه إلى تحيلنا التي تطبيقا للنصوص القانونية وإنما عثرة، حجرة

 مختلفة آراء اإلسالمي الفقه عرف العثرة ولقد هذه لسد العالج هو من قانون األسرة، 222

 .األم غير أو األم هيبها  كانت الدائنة إذا ما بين فيها وفرق  الحضانة، أجرة حول 
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 إذا أما الحضانة، أجر لها أن إجماع عليه فهنا األم، غير هي الحاضنة كانت فإذا

 العملي من أكثر القانوني الجانب في أهميتها لها الحالة فهذه األم هي كانت الحاضنة

 2222.الخالف ثار وحولها بأوالدهن العناية على أجرة تطلب األمهات ما نادرا ألنه القضائي،

 املبحث الثاني : دور اإلثبات في تحديد مصلحة املحضون عند إسقاط الحضانة

إذا كان الهدف من الحضانة هو رعاية الولد رعاية على الوجه املطلوب فهي  

و قد تعود مرة , ليست مقررة على سبيل الدوام, فقد تسقط ألسباب محددة في القانون 

 أخرى إذا زال سبب سقوطها.

و تجدر املالحظة أن جميع حاالت السقوط املقررة بالقانون أو املعمول بها قضاء 

أمام القضاء بكافة طرق اإلثبات املمكنة ألنها تتعلق بالوقائع، والوقائع يجوز يجب إثباتها 

، و السلطة التقديرية تكون لقاض ي املوضوع وفق القرائن التي 2233إثباتها بكافة الطرق 

يقتنع بها. وقد أكدت املحكمة العليا على ذلك من خالل قرار لها مما جاء فيه: "حاالت 

لتي تقع بقوة القانون بل يجب على كل من يدعي بها إثباتها اإلسقاط ليست من املسائل ا

أمام القضاء، إذ أن القول بعدم أحقية الحاضن بالحضانة يجب أن يكون مبررا بسبب 

  2244قانوني.

ومن األسباب والدواعي التي قد تسقط الحضانة نجد مجموعة من الحاالت نص 

بحق الحضانة و مسقطات عليها القانون و سنقسمها إلى قسمين: مسقطات مرتبطة 

 مرتبطة باستحقاق الحاضن للحضانة.

 املطلب األول : مصلحة املحضون تجاه املسقطات املرتبطة بحق الحضانة 

هناك حاالت تسقط فيها الحضانة لسبب مرتبط بحق الحضانة، فقد تسقط 

ذا الحضانة بانقضاء املدة التي حددها القانون لنهايتها و ذلك مع إمكانية تمديدها إ

بالتنازل عن هذا الحق و  استدعت مصلحة املحضون ذلك )الفرع األول(، كما قد تسقط

 عدم املطالبة به )الفرع الثاني(.
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الفرع األول : سقوط الحضانة بانتهاء مدتها القانونية و إمكانية تمديدها مراعاة 

 ملصلحة املحضون 

أنه: )تنقض ي مدة من قانون األسرة على  65نص املشرع الجزائري في املادة 

سنوات و األنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاض ي أن يمدد  12حضانة الذكر ببلوغه 

على أن يراعى ، سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية 16الحضانة بالنسبة للذكر إلى 

 في الحكم بانتهائها مصلحة املحضون(.

بصورة آلية، وإنما تكون بناء على ومن الناحية اإلجرائية فإن مسألة التمديد ال تتم  

طلب من الجهة املعنية، أي من الحاضنة تطلب فيها تمديد الحضانة تحقيقا ملصلحة 

املحضون، وعند التنازع يفصل القاض ي في املسالة حسبما يراه مناسبا مراعيا في ذلك 

 مصلحة املحضون.

الطفل والتعرف  كما على القاض ي أن يقوم بما عليه من إجراءات، كاالستماع إلى 

على رغبته واختياره، وله سلطة واسعة في تقرير إسقاط الحضانة النتهاء املدة أو تمديدها 

حسب ما يراه مناسبا إذا اقتضت مصلحة املحضون ذلك وفق ما يستجد لدى القاض ي 

من اإلثباتات املقدمة من أطراف النزاع ومن الشهود، ومن التحقيقات التي قام بها ولو 

 انة باألخصائيين االجتماعيين.باالستع

وتجدر اإلشارة إلى أن انتهاء الحضانة غير انتهاء الوالية، بحيث قد تنتهي الحضانة 

و تستمر الوالية الشرعية على القاصر حتى تكتمل أهليته أو يرفع عنه الحجر الذي سبق 

  2255أن تقرر عليه قضاء نتيجة بلوغه سن الرشد معتوها أو مجنونا.

ة أخـرى على قدر من األهمية، والتي كثيرا ما تثـار بالنسبـة وهنـاك مسأل

للمحضون و هي رغبته في االنتقال، فكثيرا ما يرفض الطفل بعد الحكم بانتهاء حضانته 

االنتقال للعيش لدى الجهة التي تحدد لذلك، فالقانون الجزائري لم ينص على هذه 

من األخذ بها في سبيل التعرف على  املسألة الهامة، ولكن في اعتقادي ال يمنع القاض ي

مصلحة املحضون، وذلك بإجراء تحقيق معمق وفحص األدلة املقدمة من أطراف النزاع 
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واملوازنة بينها، وقد يستعين القاض ي في ذلك باألخصائيين االجتماعيين للتعرف على 

قد  مصلحة الطفل، كما قد يستمع إلى الشهود من األقارب أو الجيران، وفوق ذلك كله

 يستمع القاض ي إلى الطفل املعني بالحضانة ملعرفة اتجاه رغبته. 

 الفرع الثاني : سقوط الحضانة بالتنازل عنها و عدم املطالبة بها

، 66يسقط حق الحاضن في الحضانة بتنازل عنها، وذلك حسب نص املادة 

 2266ويشترط في التنازل أن يصدر عن محكمة مختصة وأال يضر بمصلحة املحضون.

ذا تنازلت عن الحضانة فإن هذا التنازل يكون مقبوال ما لم يضر بمصلحة فإ

املحضون، ويتعين على القاض ي إسناد الحضانة للذي يليها في املرتبة مراعيا مصلحة 

تنازل األم عن الحضانة  من املقرر أناملحضون. و في ذلك قضت املحكمة العليا أنه: "

  2277جائز إذا كان ال يضر بمصلحة املحضون".

وأما إذا كان التنازل عن الحضانة عموما في غير صالح املحضون، رفض القاض ي 

الطلب مادامت تتوفر في الحاضن شروط استحقاق الحضانة، وكان إسنادها إليه يصب 

طبقا ألحكام في مصلحة املحضون، وذلك استنادا للقرار املحكمة العليا القاض ي بأنه: " 

 . 2288تنازل عن الحضانة إذا أضر بمصلحة املحضون"ق.أ فإنه ال يعتد بال 66املادة 

و لعل من املسائل الشائكة التي قد تعترض القضاء في الجانب العملي هو مدى  

إمكانية استعادة الحق في الحضانة بعد التنازل، فكثيرا ما يثور النزاع بين أصحاب الحق 

تغيرت الظروف من في الحضانة بعد سقوط الحق في الحضانة بسبب التنازل، وبعد مدة 

جديد مما يجعل الشخص املتنازل يطلب عودة الحق إليه من جديد، فالنص القانوني لم 

غير أن قضاء املحكمة العليا في أحد قراراته قد تعرض للموضوع، ، يعالج هذه املسالة

 2299يجوز الرجوع في الحضانة املتنازل عنها إذا حدث أمر جديد".ومما جاء فيه: "

على القاض ي أن يتحقق من الظروف التي بسببها تم إسقاط  وفي كل األحوال

الحضانة بالتنازل و البحث فيما إذا كان السبب اختياريا أم غير ذلك وفقا ملا يقدمه 

التنازل اختياريا ليس له ما يبرره فالغالب أن الحق  الطرف املدعي من إثباتات، فإذا كان
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العليا في قرار لها مما جاء فيه:"من املقرر  في الحضانة ال يعود، وهذا ما قضت به املحكمة

فقها وقانونا أن املتنازلة عن الحضانة باختيارها ال تعود إليها وال يقبل منها طلب استرجاع 

 3300األوالد لها".

من قانون األسرة الجزائري على أنه: )إذا لم  68تنص املادة و من ناحية أخرى 

 سنة بدون عذر سقط حقه فيها(.يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن 

وهذا يعني أنه إذا كان الطفل موجودا في رعاية وكفالة خالته بعد وفاة أمه, وأن 

األب أو الجدة لم يطلب أحدهما حقه في حضانة الطفل و مض ى على ذلك سنة فأكثر، 

 يسقط عنه حق الحضانة حتما لسريان التقادم عليه، بشرط أال يكون له عذر مقبول 

ن جاهال باستحقاقه للحضانة، و بأن سكوته عنها مدة سنة يسقط عنه الحق كأن يكو 

فيها. ويرجع تقدير توافر هذا العذر إلى القاض ي املختص مع أخذه دائما بعين االعتبار 

 مصلحة املحضون. 

وحسب نص املادة فالحكم عام يشمل الجميع، أي كل من له الحق في الحضانة 

أنه  ك إذا أثبت عذره في املوضوع، كأن يثبت األب مثالحسب األولوية، ويستثنى من ذل

كان مسافرا خارج الوطن بسبب العمل أو بسبب ظروف حالت دون عودته القريبة 

ملمارسة الحضانة. فسكوته عن املطالبة بالحضانة مدة السنة مع هذا العذر ال يسقط 

التقديرية تكون حقه في املطالبة بها شرط زوال تلك الظروف أو تغيرها، و السلطة 

 لقاض ي املوضوع في التعامل مع هذه األعذار، متى تم إثباتها أمامه.

 املطلب الثاني: مسقطات مرتبطة بأهلية الحاضن

قد تسقط الحضانة ألسباب مرتبطة بأهلية الحاضن و ذلك عندما ال تتوفر فيه 

ويسقط أيضا الشروط املنصوص عليها، أو عندما يتوطن في بلد أجنبي )الفرع األول(، 

بسبب زواج الحاضنة، فإذا تزوجت الحاضنة بغير قريب محرم يسقط حقها في الحضانة 

كما يسقط أيضا حق الجدة و الخالة إذا أسندت إلحداهما الحضانة ثم سكنت 

 باملحضون مع أمه املتزوجة )الفرع الثاني(.
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 الفرع األول : سقوط الحضانة الختالل شروطها و للتوطن في بلد أجنبي

من قانون األسرة  67تنص املادة  بخصوص سقوط الحضانة الختالل شروطها 

الجزائري املعدل على أنه: )تسقط الحضانة باختالل أحد الشروط املنصوص عليها في 

أعاله. وال يمكن لعمل املرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في  62املادة 

 ممارسة الحضانة. غير أنه يجب في جميع الحاالت مراعاة مصلحة املحضون.( 

من قانون  62الحظ أن املقصود باختالل الشروط املنصوص عليها في املادةو امل

األسرة أنها على العموم القدرة واألمانة واالستقامة وحسن الخلق والتربية على تعاليم 

الدين اإلسالمي. فيفترض أن يكون من أسندت إليه الحضانة فيه القدرة على القيام بها 

خروج عن هذا املسعى يؤدي إلى إسقاط الحضانة  والسعي لتحقيق هذه األهداف، وأي

عنه شريطة اإلثبات أمام القضاء، ألنها عبارة عن وقائع تكون قابلة لإلثبات بكافة 

 الطرق.

وهذا ما أكدته املحكمة العليا حين قضت بأنه: "من املقرر شرعا أن إسقاط 

.. .ة مع مصلحتهالحضانة ال يكون إال ألسباب جدية وواضحة ومضرة باملحضون ومتعارض

و املجلس القضائي ملا قض ى بإبقاء حضانة الولد ألمه باعتبار أن األب لم يثبت إهمال األم 

لولدها يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. ومتى كان كذلك استوجب رفض 

، وفي قرار آخر: "ال يعتبر محضر مصالح األمن دليال كافيا على عدم صالحية 3311الطعن"

 3322الحضانة".األم ملمارسة 

أصروا على ذكر أن عمل الحاضنة ال يمكن  2225مع املالحظة أن واضعي تعديل 

أن يكون سببا من أسباب إسقاط الحضانة عنها, واحتياطا ربطوا هذا الشرط بمصلحة 

املحضون، وهذا يعني أنه حتى لو كان عمل الحاضنة ال يشكل سببا من أسباب سقوط 

ستثناء من هذا املبدأ يجوز الحكم بإسقاط الحضانة حق الحضانة كمبدأ عام، فإنه كا

عن العاملة إذا أثبت املدعي أن عملها يحرم املحضون من الرعاية والعناية، وغيرهما مما 

 3333يخل بمصلحة املحضون.
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وقد استقر اجتهاد املحكمة العليا على أن ال يعتبر العمل مسقط للحضانة.حيث   

حاضنة ال يوجب إسقاط حقها في حضانة أوالدها ما لم جاء في أحد قراراتها: "عمل األم ال

 3344يتوفر الدليل الثابت على حرمان املحضون من حقه في العناية و الرعاية(.

 69أما بخصوص سقوط الحضانة بسبب التوطن في بلد أجنبي، فقد نصت املادة  

ع األمر )إذا أراد الشخص املوكل له حق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رج على أنه:

 للقاض ي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة املحضون(.

بأنه إذا أراد الشخص الذي صدر لصالحه حكم  69ويستفاد من مضمون املادة 

الحضانة أن يستوطن ببلد أجنبي خارج الجزائر فإن حقه في الحضانة يسقط غالبا, إال 

وبالتالي فقد ترك  3355لب أن يبقى مع حاضنه،إذا رأى القاض ي أن مصلحة املحضون تتط

الذي يراعي مصلحة املحضون ألن املسألة مرتبطة بمدى صعوبة  املشرع األمر بيد القاض ي

مراقبة أحوال املحضون والناتجة عن االنتقال به إلى بلد أجنبي، إذ قد يحرم األب مثال 

 وهو صاحب حق الزيارة في ممارسة هذا الحق.

قط حق الحاضن في حضانة الصغير إذا عزم أن يستوطن أي أن األصل أن يس

في بلد أجنبي، لكن استثناء يمكن للقاض ي أال يحكم بإسقاط الحضانة عنه إذا قدم 

, حيث في هذه 3366تتطلب أن يبقى مع حاضنه الحاضن ما يثبت أن مصلحة املحضون 

 أجنبي. الحالة يجوز للقاض ي إبقاء حق الحضانة للحاضن ولو خرج باملحضون إلى بلد

 الفرع الثاني : سقوط الحضانة بسبب زواج الحاضنة 

على أنه: "يسقط حق الحاضنة بالتزوج  قانون األسرة الجزائري من  66تنص املادة  

 بغير قريب محرم, وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة املحضون ".

مقتض ى هذا النص أن الزواج بغير قريب محرم يعد أحد األسباب التي تؤدي إلى 

 سقوط الحضانة، فإذا قام من له حق في حضانة املحضون من األشخاص الوارد ذكرهم

من قانون األسرة برفع دعوى أمام املحكمة لطلب إسقاط حق حضانة األم  64في املادة 
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لهذا السبب و أثبت زواجها بوثيقة الزواج إذا كان الزواج موثقا أو بشهادة الشهود إذا 

حكمة تستجيب حتما لهذا الطلب، وتقض ي بإسقاط حق األم كان الزواج عرفيا، فإن امل

في الحضانة و تمنحها إلى غيرها ممن لهم الحق فيها إذا قاموا بطلبها، أي إسنادها ملن 

إلى  يؤدي ال للمحضون  محرم قريب بغير الحاضنة ألن تزّوج تتوفر فيه مصلحة املحضون.

 يتقدم بعد أن قضائي حكم تض ىبمق ذلك يتم بل القانون، بقوة عنها الحضانة إسقاط

 الشروط من القاض ي تأكد األسرة، وبعد قانون  من 68 املادة احترام بعد-فيها  الحق صاحب

 بطلب إسقاط الحضانة. -القانون  ذات من 62 من املادة الثانية الفقرة في املذكورة

لعل من أبرز الظروف التي قد تؤدي إلى عدم سقوط الحضانة عن األم رغم 

بأجنبي هو تعارض إسقاط حضانتها لهذا السبب مع مصلحة املحضون كأن يكون زواجها 

رضيعا يحتاج ألم ترعاه أو أال يكون هناك حاضن تتوفر فيه شروط املنصوص عليها غير 

. وبالتالي ففي مثل هذه الحاالت ال يمكن القول بسقوط حضانة األم حتى ال يضار 3377األم

 ون هي العمود الفقري في أحكام الحضانة.املحضون على اعتبار أن مصلحة املحض

و تجدر اإلشارة إلى أن األحكام الصادرة بإسقاط الحضانة بسبب الزواج بغير 

قريب ذات حجية مؤقتة تبقى قائمة طاملا أن أسبابها باقية لم تتغير، فإذا تغيرت هذه 

جوز إعادة األسباب زال سبب السقوط وأمكنت العودة للمطالبة بحق الحضانة. وبالتالي ي

الحضانة إلى الحاضنة إذا ما عادت إليها شروط الحضانة بأن طلقت من الزوج 

 3388األجنبي.

من قانون األسرة الجزائري على أنه: )يعود الحق في  71وقد نصت املادة 

الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير االختياري(. و تطبيقا لهذه املادة قضت املحكمة 

من ق.أ، فإن الحق في الحضانة يعود إذا زال سبب  71املادة طبقا ألحكام العليا بأنه: "

لم يكن  -في قضية الحال–سقوطه غير االختياري, وألن سقوط الحضانة املدعى به 

اختياريا بل كان لسبب زواج الطاعنة، رغم علمه بطالقها، األمر الذي يتعين معه نقض 

  3399القرار املطعون فيه و بدون إحالة".
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الحق في الحضانة بعد سقوطها بسبب الزواج بغير قريب  وبذلك يكون عودة

و الثاني يتعلق بمصلحة  محرم مبني على أساسين األول يتمثل في إنتهاء هذا الزواج

 املحضون التي تقتض ي في بعض األحيان بقائه مع أمه رغم زواجها.

من ناحية أخرى قد يؤدي زواج األم الحاضنة بغير قريب محرم إلى إسقاط حق 

دة و الخالة في الحضانة إذا أسندت الحضانة إلحداهما و سكنت باملحضون مع تلك الج

من قانون األسرة الجزائري على أنه: "تسقط حضانة  72األم املتزوجة حيث تنص املادة 

 الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم املحضون املتزوجة بغير قريب محرم".

يصدره  لسبب إال بموجب حكم قضائيوال يسقط الحق في الحضانة لهذا ا

بناء على طلب من له الحق في الحضانة حسب الترتيب املنصوص عليه  القاض ي املختص

 املعدلة. 64في املادة 

ويكفي األمر بالنسبة للمدعي أن يثبت بكافة طرق اإلثبات سكن الجدة أو الخالة 

تبين له هذا األمر فإن  الحاضنة مع أم املحضون املتزوجة من أجنبي عن املحضون. فإذا

 القاض ي يقض ي بإسقاط الحضانة عنهما.

واملالحظ أن قانون األسرة الجزائري لم ينص في هذه الحالة على مراعاة مصلحة 

املحضون كما في النصوص والحاالت السابقة. فهل يعني ذلك أن هذا السقوط يكون 

 بحكم القانون حتى ولو تضرر املحضون من ذلك؟.

ي حالة تغير ظروف الحكم بأن تعارض ذلك مع مصلحة املحضون وأعتقد أنه ف

فيمكن للقاض ي أن يبقي الحضانة للجدة ألم أو الخالة مع إلزام األب بتوفير سكن ملمارسة 

الحضانة، للخروج من هذه الوضعية، وإذا رفضت الجدة أو الخالة االنتقال لهذا السكن 

  عنهما الحضانة. املخصص ملمارسة الحضانة ففي هذه الحالة تسقط
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 خاتمة :

من خالل تسليط الضوء على موضوع "دور اإلثبات في تحديد مصلحة  

املحضون عند إسناد و إسقاط الحضانة"، اتضحت أهمية إثبات مصلحة املحضون ليس 

فقط في مجال اإلسناد و اإلسقاط وإنما في محور الحضانة من البداية إلى النهاية، إذ ال 

من املواد املنظمة للحضانة من التنصيص على وجوب مراعاة مصلحة تكاد تخلو مادة 

 املحضون.

أيضا أن القضاء قد استقر في معظم قراراته على وجوب إثبات  و املالحظ

الوقائع و اإلدعاءات املتعلقة بالنزاع حول الحضانة خاصة منها ما يتعلق بمصلحة 

اإلثبات في إرشاد القاض ي إلى تحديد املحضون، و بالتالي يظهر الدور الكبير الذي يحتله 

مصلحة املحضون عند إسناده للحضانة أو إسقاطها عمن أسندت إليه، حتى يكون قراره 

 سليما و مسببا تسبيبا كافيا. 

من أجل ذلك كله فإنه لزام على املشرع الجزائري التنصيص على آليات الرقابة التي  

قرير قاعدة مصلحة املحضون. و استكمال تسهر على توفير الحماية املبتغاة من وراء ت

بعض النقائص املوجودة في املواد املتعلقة بالحضانة خاصة في مجال تنظيم حق الزيارة، 

و النص على مسألة تخيير الطفل بعد انتهاء سن الحضانة بين الرغبة في االنتقال أو البقاء 

 مع حاضنه.
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شرح قانون األحوال الشخصية وفقا ألحدث التعديالت، دار الثقافة،  عثمان التكروري  -

 .2211األردن  عمان ،5طبعة

 1998، دار الفكر العربي، بيروت 1زهرة، األحوال الشخصية، طمحمد أبو  -

محمد حزيط، اإلثبات في املواد املدنية و التجارية في القانون الجزائري، دار هومه،  -

 2217الجزائر 
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محمد كمال الدين إمام، أحكام األسرة الخاصة بالفرقة بين الزوجين و حقوق األوالد،  -

 .2227ة دار الجامعة الجديدة، االسكندري

منشورات جمعية نشر املعلومات القانونية و القضائية،  الدليل العملي ملدونة األسرة، -

 .2226، الرباط 2مطبعة فضالة، ط

 الرسائل الجامعية: 

رسالة  -دراسة مقارنة–حميدو زكية، مصلحة املحضون في القوانين املغاربية لألسرة  -

د/ تشوار الجياللي؛ كلية الحقوق،  لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، إشراف

 .2224/2225تلمسان، السنة الجامعية  –جامعة أبو بكر بلقايد 

مروة بن شويخ، أثر تغير الظروف على بعض قضايا األسرة ) النفقة الزوجية و  -

الحضانة أنموذجا(، مذكرة تخرج لنيل شهادة املاستر في القانون الخاص، تخصص 

جامعة -كلية الحقوق و العلوم السياسية و خليل،أحوال شخصية، إشراف د/ عمر 

 .2215/2216، السنة الجامعية 2البليدة

لخضاري فاطمة الزهراء و روخي أسماء، حق املطلقة الحاضنة في مسكن الزوجية و  -

إشكاالته العملية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس، إشراف بن شويخ صارة، كلية 

 2212/2213عة سعد دحلب البليدة، الحقوق و العلوم السياسية، جام

 املجالت القضائية:

 . 1992السنة  3املجلة القضائية العدد  - 

  .1992لسنة  46نشرة القضاة العدد  - 

 . 1996لسنة  1املجلة القضائية العدد  - 

 .2221خاص  عدد، القضائية املجلة - 

 .2221عدد خاص ، االجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية - 

 . 2222لسنة  2املجلة القضائية العدد  - 
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 .2224لسنة  1املجلة القضائية العدد - 

 .2212لسنة  1املجلة القضائية العدد - 

 القوانين: 

، املتضمن قانون األسرة الجزائري. 1984يونيو  29املؤرخ في  11-84القانون رقم  -

فيفري  27مؤرخة في ، 15)ج.ر رقم ، 2225فبراير  27املؤرخ في  22-25املعدل باألمر 

2225.) 

املتضمن إنشاء صندوق كفالة النفقة  2215يناير  4املؤرخ في  21-15القانون رقم  -

 (.2215يناير  7بتاريخ  1الخاص باملطلقة الحاضنة، )ج.ر العدد 

 اإلتفاقيات:

إتفاقية حقوق الطفل، الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -

سبتمبر  2، دخلت حيز التنفيذ في 1989تشرين الثاني/نوفمبر  22ي املؤرخ ف 25/44

 .16/4/1993تم انخراطها فيها في  و  26/1/1992. صادقت عليها الجزائر يوم 1992
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اإلثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود و التصرفات في أحكام  دور 

 قانون األسرة

 أمينة مساعدية

طالبة دكتوراه سنة ثالثة شعبة حقوق تخصص أحوال شخصية، 

  -1-جامعة لونيس ي علي البليدة 

 ملخص

 اإلثبات بمعناه العام هو محاولة الوصول إلى الحقيقة املجردة وذلك كاإلثبات العلمي

حيث ينشد اإلنسان إلى التحقق من واقعة غير معروفة أو متنازع عليها بأي  أو التاريخي،

 .وسيلة كانت

أما في حال ما تعلق األمر بأحد املواضيع األسرية فاألمر يكون حساس و ذو طابع  

خاص ،و عليه باعتبار الخطبة من بين أهم هذه املواضيع باعتبارها تمهيدا للزواج ،فإن 

ح الزواج و العكس فإن فشلت فشل الزواج من األصل، و املشكل املثار هو نجحت نج

حال نشوب نزاع بين أطراف العالقة خاصة إن كانت بينهم أمور مادية، فهنا يتجلى دور 

اإلثبات في فض هذه النزاعات بين األشخاص، و عليه فاإلثبات القانوني في تأكيد حق 

ة الدليل على الواقعة مصدر هذا الحق ،فهو إثبات متنازع عليه أمام القضاء و ذلك بإقام

يقوم ، يرمي إلى تحقيق غايات عملية هي الفصل في املنازعات و حماية الحقوق ألصحابها

 به الخصوم أمام القضاء بطرق محددة رسمها القانون.

Résumé 

 La preuve dans son sens général est une tentative pour parvenir à la 

vérité abstraite, telle que la preuve scientifique historique, où l’être 

humain cherche à vérifier un fait inconnu contesté par quelque moyen 

que ce soit, mais dans le cas de problèmes familiaux, il s’agit d’un 

caractère sensible de nature particulière, et considère donc le sermon 

entre Le plus important de ces sujets en tant que prélude au mariage, la 

réussite du mariage a été un succès et vice versa si le mariage a échoué, 

le problème soulevé est le cas d'un différend entre les parties, 
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notamment s'il s'agit de questions matérielles, voici le rôle de la preuve 

dans la résolution de ces conflits entre personnes, et donc La preuve 

légale de l'affirmation est en litige E devant les tribunaux et en 

établissant la preuve située la source de ce droit, il vise à démontrer la 

réalisation des objectifs du processus est le chapitre dans le conflit. 

 مقدمة

الشريعة اإلسالمية باألسرة وغمرتها بعناية غير مسبوقة النظير بتنظيمها  اعتنت 

للروابط التي تجمع أفرادها بشكل يهدف إلى إقامة التعاون واملودة والرحمة بينهم فاهلل 

ويتآلفا في الحياة الدنيا، وجعل بينهما مودة  سبحانه وتعالى خلق الذكر واألنثى ليتعاونا

ومن ستحيل ألحدهما االستغناء عن اآلخر مصداقا لقوله تعالى: "وارتباطا وثيقا بشكل ي

آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في 

. كما جعل الزواج األساس لقيام الخلية األولى للمجتمع 11"ذلك ْليات لقوم يتفكرون

،و جعلت 22"ن منكم ميثاقا غليظاوأخذواعتبره ميثاقا غليظا مصداقا لقوله تعالى: "

للزواج مقدمة بمثابة بينة عليه أال و هي الخطبة بحيث تسبق واقعة الزواج بهدف تعزيز 

الروابط بين األسرتين و الراحة النفسية بين الخاطبان ،لكن املشكل املثار هو حال نشوب 

دم أمام خالفات نزاع بين األطراف حال دون إتمام الخطبة و بالتالي العدول عنها ،فنصط

مما يستلزم بنا ، حول ما تم تقديمه من أمور مادية بين الطرفين و املطالبة باسترداده

وهنا يتجلى ، اللجوء إلى وسائل اإلثبات املتاحة قانونا إلثبات ما يدعيه كل من الطرفين

الدور الكبير الذي نلعبه وسائل اإلثبات في الحد من النزاعات األسرية و حماية حقوق 

 و ملعالجة هذا املوضوع نطرح اإلشكال التالي : ، األشخاص من الضياع

هل تعد وسائل اإلثبات في قضايا الخطبة كافية لتكريس مبدأ الحماية القانونية  

 لحقوق األفراد بشكل خاص و األسرة بشكل عام من الضياع؟

 و لإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا التقسيم التالي :

 في الزواج : إثبات النزاعات املتعلقة بإنشاء الخطبة املبحث األول 

 في الزواج املبحث الثاني : إثبات النزاعات املتعلقة بالعدول عن الخطبة
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 : إثبات النزاعات املتعلقة بإنشاء الخطبة  املبحث األول 

املسائل القانونية التي يعتمد عليها األطراف حال نشوب نزاع ما من  يعد اإلثبات من أهم 

خاصة إذا ما تعلق األمر بموضوع الخطبة التي ، جل استرجاع حقوقهم و املطالبة بهاأ

تعتبر من مقدمات الزواج و لها أهمية كبيرة في بناء أي عالقة زوجية و عليه ارتأينا 

 .التطرق أوال إلى التطرق إلى املقصود بالخطبة و طبيعتها القانونية في قانون األسرة

 د بالخطبة في الزواج املطلب األول : املقصو 

تعتبر الخطبة من مقدمات عقد الزواج و قد أحاطها الفقه و القانون أهمية كبيرة و هذا  

 ما سنتطرق إليه من خالل تعريف الخطبة و بيان طبيعتها القانونية ثم كيفية إثباتها.

 الفرع األول : تعريف الخطبة في الزواج و طبيعتها

  ج و سندها الشرعي و القانونيأوال : تعريف الخطبة في الزوا

من الجانب اللغوي ثم التطرق إلى بيان معناها  في أول األمر نتطرق لتعريف الخطبة

 .من الجانب الفقهي و الشرعي، و في األخير املقصود بها في االصطالح القانوني

 التعريف اللغوي للخطبة  -أ

امرأة معينة، بتوجيه هذا الخطبة بكسر الخاء و سكون الطاء هي التماس الزواج من 

االتماس إليها و إلى وليها، و هي طلب الرجل التزوج بامرأة معينة خالية من املوانع 

الشرعية، و ذلك بأن يتقدم إليها مباشرة، أو إلى أهلها، أو عن طريق أجانب يبعثهم 

به للتفاهم و التفاوض في أمر العقد و املطالب الخاصة بهذا الشأن، فإذا أجيب إلى طل

 .33تمت الخطبة بينهما

 التعريف الفقهي للخطبة  -ب

الخطبة كما يعرفها الفقهاء هي:" طلب التزوج بامرأة معينة خالية من املوانع 

 . 44الشرعية"
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ولقد عرفتها املادة الخامسة من قانون األسرة الجزائري بأنها" وعد بالزواج، ولكل من 

 الطرفين العدول عنها".

 ثانيا: مشروعية الخطبة

. وال جناح .الخطبة مشروعة بالكتاب والسنة.ففي القرآن نجد قوله تعالى:"  

 ."55عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم

ومن السنة النبوية قول الرسول عليه الصالة والسالم " ال يخطب أحدكم على 

 .66خطبة أخيه "

ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها  وقوله أيضا " إذا خطب أحدكم املرأة فإن استطاع أن

 .فليفعل"

 وهناك أحاديث كثيرة كلها تدور حول مشروعية الخطبة.

 ثانيا: األحكام القانونية للخطبة

من املعلوم أن الخطبة تعتبر من مقدمات عقد الزواج، فهي تعد من املراحل  

رها الفقه التمهيدية لهذا العقد الهام.ولذلك اهتم الشرع والقانون بتنظيمها،فاعتب

 .77اإلسالمي وعدا بالزواج

لكن الفقهاء اختلفوا في تفسير مدلول الوعد، فمنهم من رأى بأنه غير ملزم وهو الرأي  

الراجح في الفقه، استنادا إلى أن الزواج كما هو معلوم يقوم على الرضا. وما دام الخاطب 

 أو املخطوبة قد عدال عنها فال يمكن إجبارهما على الزواج.

 م من رأى إلزامية الوعد،ألن مبادئ الشريعة تحث على الوفاء بالوعود. ومنه

 25أما من الناحية القانونية،فإن قانون األسرة قد نظم أحكام الخطبة في املادتين  

ومن خاللهما نتعرض أوال للطبيعة القانونية للخطبة، ثم حكم الضرر املترتب  .26واملادة

املقدمة بعد العدول. وفي املقام األخير نتعرض إلشكالية ثم حكم الهدايا ، عن العدول 

 اقتران الفاتحة بالخطبة.
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  الفرع الثاني :الطبيعة القانونية للخطبة

من قانون األسرة املعدل الخطبة على أنها وعد 21كيفت املادة الخامسة الفقرة  

 :88بالزواج ونصها كما يلي

 عن الخطبة.الخطبة وعد بالزواج. ويجوز للطرفين العدول -

واضح من خالل النص أنه حدد الطبيعة القانونية للخطبة بأنها وعد بالزواج من  

 جهة، ومن جهة أخرى اعتبر هذا الوعد غير ملزم،أي أجاز لكال الطرفين العدول عنها.

  املطلب الثاني : إثبات موضوع الخطبة

 الفرع األول :إثبات الخطبة في الزواج

اص في موضوع الخطبة، فإنه يتوجب على من يدعي وجود إذا ثار نزاع بين األشخ 

خطبة أن يثبت ما يدعيه وله في ذلك كافة طرق اإلثبات، ألن القوانين السابق اإلشارة 

إليها ال تتطلب شكلية معينة إلفراغها في شكل معين. وموضوع النزاع في وجود أو عدم 

جا املتضرر إلى رفع دعوى وجود الخطبة ال يطرح إال عندما يحصل العدول عنها، فيل

 يطالب بحقوقه املترتبة عن العدول.

اذ يتوجب على القاض ي التأكد من وجود الخطبة في املقام األول قبل البحث في  

املسائل األخرى.وإثبات الخطبة يكون اما بإقرار املدعى عليه بوجودها صراحة. وكما نعلم 

كون ضمنا يستخلص من مذكرات الرد في فإن اإلقرار يعتبر طريقا من طرق اإلثبات. وقد ي

الدعوى، فعندما يناقش املدعى عليه مسألة التعويض عن العدول فيعني ذلك ضمنا أنه 

اقر وجود الخطبة. اما إذا كانت مذكرة الرد تتعلق بإنكار وجود الخطبة فهنا يتوجب على 

 القاض ي التأكد من وجود الخطبة من عدمها.

فإن إثباتها يكون بواسطة شهادة ، ن موضوع الخطبةوفي الغالب من األحوال بشأ 

بين أهل ، ألنها في الغالب تتم حسب العرف الجاري بين جماعة من الناس، الشهود
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وبحضور األصحاب والجيران. وبالتالي فإن، شهادتهم قد يكون لها ، الخاطب واملخطوبة

 أثر في إثبات الخطبة.

 العدول عن الخطبة امليحث الثاني :إثبات القضايا املتعلقة ب

يعتبر العدول من املسائل التي يثير مشاكل عديدة بين األطراف خاصة إن لم يتوفر  

الذي يدعيه و أيضا في حال اإلنكار هنا يستوجب  لدى صاحب الحق ما يثبت به الحق

 ثبوت الدليل القاطع لذلك و هذا ما سنيبنه في دراستنا.

 العدول عن الخطبةاملطلب األول : حكم الضرر املترتب عن 

سنتعرض في هذا املطلب إلى إمكانية التعويض عن الضرر املترتب عن العدول عن  

 الخطبة و بعدها إثبات عناصر املسؤولية جراء هذا العدول.

 الفرع األول: تعويض الضرر املترتب عن العدول 

أنه:" إذا نصت الفقرة الثانية من املادة الخامسة من قانون األسرة الجزائري على  

ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفين جاز الحكم 

 بالتعويض".

يتضح من خالل هذه الفقرة أنها رتبت الحق في طلب التعويض عن الضرر ملجرد  

 العدول الذي هو حق قانوني كرسته الفقرة األولى من النص. 

أخرى يطالبه بالتعويض عما فمن جهة يعطي للخاطب الحق في العدول. ومن جهة 

يترتب على العدول من نتائج. وأساس هذا العدول مبني على أنه ما دام لم يوجد هناك 

عقد، فال التزام فيه وال يرتب شيئا،ألن العادل عن الخطبة لم يستعمل سوى حقه املقرر 

 قانونا.

 .99واآلراء الفقهية في هذا املوضوع متعددة
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املادة الخامسة من قانون األسرة الجزائري فإنها على ما وأما نص الفقرة الثالثة من 

يبدو قد كرست مبدأ الحق في طلب التعويض شريطة حصول الضرر، وتركت املسألة 

 .تقديرية للقاض ي

ولو من باب ، وفي الحقيقة، فإن أي عدول عن الخطبة البد أن يصاحبه ضرر ما 

يمكن التعويض عنه، ألنه يعد من  الخدش في الشعور. إال أن هذا الضرر في اعتقادي ال 

وألن كل طرف يعلم مسبقا بأن حق العدول مقرر لكليهما ، األضرار املألوفة في هذا املجال

1100. 

أما الضرر الذي نرى أنه محقق الوقوع هو، أال يكتفي الطرف الذي عدل بمجرد 

خر. كالضرب العدول، وإنما يرتكب أفعاال، أو أقواال من شأنها أن تلحق الضرر بالطرف اآل 

  .والسب والشتم أو اإلهانة

أو أن أحدهما قد اشترط على اآلخر أن يشتري تجهيزا معينا ثم عدل عن الخطبة بال 

، فهنا يستوجب املسؤولية عن هذه األفعال وإلزامه بالتعويض عن الضرر  .مبرر معقول 

فال  ون شرطألنه أدخل الطرف اآلخر في وضع جديد بهذا الشرط. في حين لو تم العدول د

 تعويض إذا لم يرتكب خطئا يستوجب مسؤوليته الشخصية.

 الفرع الثاني :إثبات عناصر املسؤولية في العدول عن الخطبة

من خالل ما سبق يتضح بأن العدول وإن كان حقا مشروعا لكال الطرفين، فيجب  

هذه وفي حال الخروج عن  .استعماله في الحدود املرسومة حتى ال تترتب املسؤولية

الحدود يكون هناك تعسف، وبالتالي أمكن الحكم بالتعويض كلما ثبت الخطأ والضرر 

 والعالقة السببية بينهما.

كما أنه ينبغي في هذه الحالة وضع بعض املعايير تحكم قاعدة التعسف وتجلي 

ومن ضمنها مثال معيار عدم .بوضوح ظاهرة التعسف، يمكن للقاض ي أن يستأنس بها

ومعيار التغرير، ومعيار قصد اإلضرار والضرر الفاحش، ، ،أو املخطوبةجدية الخاطب 

 .1111وغيرها من املسائل التي يستعملها قاض ي املوضوع الستجالء الحقائق بوضوح
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وليس ، هذا ويقع على املدعي إثبات الضرر الذي حصل جراء العدول عن الخطبة

وأن العدول ، صول الخطبةاملقام األول إثبات ح بل يتوجب على املدعي في، هذا فحسب

وأن لهذا العدول غير املبرر صلة وثيقة بالضرر الحاصل. ، فضال عن املتسبب في العدول 

من خطا وضرر وعالقة ، وبعبارة أخرى إقامة الدليل على عناصر املسؤولية التقصيرية

 سببية بينهما.

 حكم الهدايا و املهر بعد العدول عن الخطبة  املطلب الثاني :

ق لبيان حكم الهدايا و املهر بعد العدول عن الخطبة و مسألة اقتران الفاتحة سنتطر  

 بالخطبة و التكييف القانون و الشرعي لها.

 الفرع األول: حكم الهدايا بعد العدول عن الخطبة

إال إذا كانت هناك مبررات ،ويرجع في عزمه، ال ينبغي لإلنسان أن ينقض وعده 

فما مصير الهدايا املقدمة، ، الطرفين أو من أحدهما مقبولة. وإذا فسخت الخطبة من

 وكذا مصير املهر؟.

أغلب الفقهاء يرون بوجوب استرداد الهدايا في هذه الحالة،فإنكانت قائمة يجب   

ردها بعينها،وإن كان هالكة أو مستهلكة يجب رد مثلها إن كان من املثليات أو وقيمتها إن 

 كانت من القيميات.

بوجوب استرداد الهدية ولوهلكت إذا كان هناك شرط بالزواج من  قالوا الجعفرية

 املهدي.

ويرى الشافعية أن للخاطب حق الرجوع في الهدية سواء أكان الرجوع من الخاطب أم 

سواًء كانت الهدية باقية أم هالكة بشرط أن تكون الهدية ، من املخطوبة أم منهما معا

 مقدمة ألجل التزوج بها أو به.

نابلة أنه ال يجوز الرجوع في الهبة انطالقا من أن الوعد ال رجوع فيه.وألنهم ويرى الح

 .1122يعتبرونها هبة والهبة عندهم ال رجوع فيها إال إذا كانت قبل القبض
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 وأما املالكية فإنهم ذهبوا إلى التفصيل التالي:

ي إذا كان العدول من الخاطب فال يسترد شيئا مما أهداه إليها، ولو كان موجود ف

 حتى ال يجتمع عليها أملان، ألم اإلعراض عنها، وألم استرداد الهدايا.، يدها

فإذا كان ، فللخاطب الحق في استرداد ما قدمه إليها وإذا كان العدول من املخطوبة،

وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله  ما قدمه إليها من الهدايا قائما استرده بعينه،

 .1133شرط أو عرف، فيتبع ألن املعروف عرفا كاملشروط شرطاأو قيمته.ما لم يكن 

نظمت الفقرة الرابعة من املاد ة الخامسة املعدلة حكم  من الناحية القانونية 

الهدايا املقدمة بعد العدول ونصها كما يلي:" ال يسترد الخاطب من املخطوبة شيئا مما 

يستهلك مما أهدته له أو  أهداه إن كان العدول منه ،وعليه أن يرد للمخطوبة ما لم

 قيمته.

وإن كان العدول من املخطوبة، فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو 

 قيمته".

وهذه العبارة )االستهالك( في الحقيقة تثير غموضا كبيرا. إذ أنها توحي بأن   

للملكية، املخطوبة إذا استهلكت الهدية، أو تصرفت فيها بأي شكل من األشكال الناقلة 

كالهبة والبيع، فإنها ال ترد الهدية إذا عدلت عن الخطبة.ألن الهدية املقدمة من الخاطب 

بالتالي فهي مستهلكة.إال إذا قصد املشرع عدم رد الهدايا التي تستهلك ، لم يعد لها وجود

 .بطبيعتها أو لقلة قيمتها

وإنما يطالب بقيمتها، كأن ، وقد ال يرى الخاطب فائدة في املطالبة باسترداد الهدايا 

يكون خاتما من الذهب استعمل مدة معينة. فطبيعي أن قيمته نقصت كثيرا عن قيمة 

بالتالي فإن قيمته نقصت. لذلك فقد أجاز النص املعدل ، أو جهازا معينا استعمل .الشراء

 .1144لكل طرف أن يطالب بقيمة الهدية
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يه رد الهدايا في جميع األحوال في وبالتالي يصبح كل طرف على علم مسبق بأنه يقع عل

 .حالة العدول 

في العدول.  وهناك أمر آخر ينبغي توضيحه وهو أن النص لم يتحدث عن املتسبب 

وربما بطلب من املخطوبة. فتلجأ إلى التحايل ، فقد يدفع الخاطب هدية ذات قيمة معتبرة

دفعا إلى  أو تتعمد الخصام معه فتدفعه، بأن تتصرف تصرفات ال ترض ي الخاطب

العدول عن الخطبة. بالتالي ال يسترد هداياه في هذه الحالة. مع أن املتسبب في العدول هي 

  .املخطوبة

ولذلك نرى أنه من الضروري على القاض ي قبل الحكم أن يراعي هذه املسألة. فإذا  

 تبين له أن طرفا ما قد تسبب في العدول بأن غرر بالطرف اآلخر،مما دفعه إلى العدول 

عن الخطبة جاز له أن يقض ي على الطرف املتسبب في إرجاع الهدايا، ولو أن العدول كان 

 .1155من الطرف اآلخر

غير أنه لم يتحدث عن الهدايا التي قدمتها املخطوبة عندما يكون العدول 

منها.فاملفروض باملوازاة مع الخاطب أن ال تسترد الهدايا التي قدمتها له، ألن العدول منها. 

 وبذلك نسوي بين الطرفين في الحكم. 

. وهو كون أحد الطرفين قد توفي بعد الخطبة، وهناك أمر آخر لم ينظمه النص 

 .ألن الوفاة ال دخل إلرادة اإلنسان فيها، فنرى عدم استرداد الهدايا

وتبقى مسألة أخيرة كثيرا ما تحدث من الناحية العملية لم يتعرض لها النص، وهي  

 حالة فسخ الخطوبة باالتفاق بين الطرفين بسبب االختالف في وجهات النظر.

ألن النص القانوني تكلم فقط  فاملفروض أن كل واحد له الحق في استرجاع هداياه،

 عن العدول من أحد الطرفين دون الطرف اآلخر وأعطى حكما معينا للهدايا.

أما الحالة هذه فلم يشملها النص، وبالتالي نقترح إضافة فقرة لنص املادة الخامسة  

 .1166حتى يشمل النص القانوني أغلب الحاالت التي تحدث في الحياة العملية
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 16/23/1999في املوضوع قرار املحكمة العليا بتاريخ  بيقي نجدوعلى املستوى التط

 ،جاء في ملخصه ما يلي:

 "من املقرر قانونا أنه ال يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إذا كان العدول منه.

أن الطرفين جرت بينهما خطبة زواج،ثم وقع العدول عن  -في قضية الحال-متى تبين 

ضاة بقضائهم بتأييد الحكم املستأنف والقاض ي الخطبة من طرف الخاطب، فإن الق

برفض إتمام الزواج وإلزام املدعى عليها بردها إلى املدعي ما قدمه لها من هدايا وحلي 

ونقود واعتبروها صداقا دون الرد على دفوع الطاعنة، أخطأوا في تطبيق القانون، 

 وعرضوا قرارهم للقصور في التسبيب.

 .1177القرار املطعون فيه"ومتى كان كذلك استوجب نقض 

وفي قرار آخر جاء فيه : من املستقر شرعا وقانونا أنه ال يسترد الخاطب شيئا مما 

أهداه إن كان العدول منه، ومن ثم فإن النعي على القرار املطعون فيه يتناقض األسباب 

 غير سديد يستوجب رفضه.

م إجراءات الزواج وملا كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن تراجع عن اتما

والدخول على الرغم من طلبه من طرف الزوجة فإن قضاة املوضوع برفضهم طلب 

 .1188الطاعن السترجاع الهدايا طبقوا صحيح القانون 

وما يمكن مالحظته أيضا في ختام هذا املوضوع أن املقصود بالهدايا ليس فقط ما تم 

د الخطبة إلى حين العدول تأخذ وإنما جميع الهدايا التي قدمت بع، تقديمه يوم الخطبة

 حكمها.

 مصير املهر بعد العدول عن الخطبة.  الفرع الثاني:

 أوال : حكم املهر بعد العدول عن الخطبة

وفيما يتعلق باملهر، فاملعلوم أن املخطوبة ليس لها الحق فيه إال عند إبرام العقد، 

 ويتأكد ذلك بالدخول.
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أثناء الخطبة وحدث عدول من الطرفين،أو من فإذا حدث أن دفع املهر كله أو بعضه 

فإن كان قائما يجب رده  .أحدهما، فإن ما قدمه الخاطب من املهر له الحق في أن يسترده

 وإن كان هالكا أو مستهلكا يجب رد مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا.، بعينه

ل املشرع الجزائري قد وهذه الحالة لم تتعرض لها املادة املذكورة سالفة الذكر. ولع

نظر إلى أن عادات املجتمع الجزائـري متعارف عليها في أن املهر يدفع بعد أو أثناء العقد 

 وليس أثناء الخطبة،بالتالي لم ينص على هذه الحالة. 

ومع ذلك كان من املستحسن لو تعرض لهذا املوضوع. فقد تكون هناك حاالت  

 أثناء الخطبة إلبراز الجدية في الزواج. معينة يتم فيها دفع الصداق أو املهر 

 ثانيا: اقتران الخطبة بالفاتحة

نصت املادة السادسة من قانون األسرة املعدلة على ما يلي :" إن اقتران الخطبة  

 بالفاتحة ال يعد زواجا.

غير أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا 

 مكرر من هذا القانون". 9نصوص عليها في املادة وشروط الزواج امل

لم يحدد النص القانوني املقصود بالفاتحة هل هي مجرد قراءة سورة الفاتحة  

أم أن املقصود منها هو إبرام عقد الزواج؟، وبالتالي فإن األحكام ، بمناسبة الخطبة

 املترتبة عنهما ستختلف بالضرورة.

دما تقترن بالخطبة هو قراءة سورة الفاتحة، فإنها فإذا كان املقصود من الفاتحة عن

ال تؤثر في الحقيقة ال على الخطبة وال على العقد. وليست لها قيمة شرعية ألنها مجرد 

ولكن عدم قراءتها ال يغير ، فالناس اعتادوا على قراءتها بمناسبة الخطبة أو العقد .دعاء

 .شيئا في املوضوع

هو إبرام عقد الزواج، فإن أحكام عقد الزواج تخضع وإذا كان املقصود من الفاتحة  

 .وما بعدها 29للمادة 
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فأحيانا تعطي  .أما على املستوى التطبيقي فإن األحكام القضائية قد تضاربت 

 .تؤول على أنها عقد زواج وأحيانا، املحاكم تفسيرات للفاتحة على أنها خطبة

ملف رقم  17/23/1992بتاريخ ومن هذه األحكام قرار املحكمة العليا الصادر  

.حيث أنه بالفعل فإن الشهود الذين وقع االستماع إليهم .ومما جاء فيه ما يلي :)، 81129

سواء أمام القاض ي األول أو أمام العضو املقرر يذكرون حضورهم لوليمة الخطبة أو 

ما حضره أن املحققين لم يضبطوا األسئلـة التي تساعد على التفريق بين ، فاتحـة الخطبة

أم أنهم قد ، من قانون األسرة 25الشهود هل هو مجرد حضور خطبـة على معنى املادة

من نفس القانون، بينما الفاتحة فهي ليست  29حضروا مجلس العقد على معنى املادة 

، وإنما هي من باب التبرك والدعاء، ركنا من أركان الزواج وليست شرطا لوقوع الخطبة

 .1199(.بين الفاتحتين. وعلى ذلك يجب التفريق

اعتبرت اقتران الخطبة  1992/ 14/24وفي قرار آخر للمحكمة العليا صادر بتاريخ 

ومما ، بالفاتحة زواجا صحيحا لتوفر جميع أركانه ،أي أنها اعتبرت الفاتحة بمثابة عقد

جاء فيه ما يلي :) من املقرر قانونا أنه يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها 

 .ومن املقرر أيضا أنه بثبت الزواج بتوافر أركانه املقررة شرعا، دة غير محددةبم

وأنه ، أن أركان الزواج قد توفرت وتمت بمجلس العقد –في قضية الحال  -ومتى تبين

وبعد ذلك عدل الطاعن عن الزواج باالمتناع عن الدخول ، تم اقتران الخطبة بالفاتحة

 تسمح لكل من الطرفين بالعدول عنها.ألنه اعتبر الفاتحة كالخطبة 

وإن قضاة املجلس بقضائهم بإلغاء حكم املحكمة القاض ي برفض الدعوى والقضاء  

من جديد بصحة الزواج الواقع بين الطرفين لتوافر أركانه والسماع إلى الشهود واألمر 

ومتى كان كذلك استوجب رفض .بتسجيله فإنهم كما قضوا قد طبقوا صحيح القانون 

 . 2200طعن (ال
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غير أنه في القضية األولى ، من خالل هذين القرارين الحظنا اقتران الخطبة بالفاتحة 

في حين في القضية الثانية ملا توفرت أركان الزواج ، اعتبرت قراءة الفاتحة مجرد خطبة

 .اعتبرت الفاتحة زواجا

يثيات القرار ومما جاء في ح، 24/24/1995وفي قرار آخر للمحكمة العليا صادر بتاريخ  

من قانون األسرة تقض ي بأنه يمكن أن تقترن الخطبة مع  26.. حيث أن املادة .ما يلي:)

فإن سبقت الخطبة الفاتحة فتلك هي الخطبة ، الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محددة

أما في حالة  .وهي التي تعتبر وعدا بالزواج، من نفس القانون  25املنصوص عليها باملادة 

فهي زواج متى توافرت ، خطبة مع الفاتحة حسب املادة السادسة املشار إليهااقتران ال

 .2211من قانون األسرة...( 29أركانه طبقا للمادة 

ويبدو واضحا من خالل هذه القرارات الخلط الكبير بين ما يعتبر زواجا وما يعد مجرد 

 .خطبة

 قضايا اإلثبات في املوضوع.

حديد املقصود بالفاتحة في النص هل هو حسب رأينا فإن حسم املوضوع يتطلب ت

قراءة سورة الفاتحة، وبالتالي فال أثر لها على الخطبة وال على العقد، وهنا البد من حذفها 

 من النص.

هو عقد الزواج على معنى املادة -عندما تقترن مع الخطبة  -أما إذا كان املقصود منها 

ين هل اتجه إلى الخطبة أم اتجه إلى فهنا البد على القاض ي من معرفة قصد املتعاقد 29

 .الخطبة والعقد معا ؟

فإذا تبين أن الغرض املقصود هو الخطبة فتبقى خطبة حتى وإن تحدث األطراف  

ألنه في العديد من مناسبات الخطبة يتم .بمناسبة الخطبة عن عناصر عقد الزواج

بل قد يتم دفع املهر  .التحدث فيها عن كل الشروط الالزمة للعقد، كتحديد املهر مثال
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ومع ذلك فلم تخرج املسألة ، بصورة مسبقة وأثناء الخطبة إلبراز الجدية في الزواج

 .حسب رأينا عن مجرد الخطبة

غير أنه إذا كان قصد املتعاقدين هو إجراء الخطبة والعقد معا، فهنا يعتبر زواجا  

 لي:صحيحا.وعليه نقترح تعديل نص املادة السادسة على النحو التا

 .يمكن أن تقترن الخطبة بعقد الزواج أو تسبقه بمدة غير محددة -

 وفي حالة اقتران الخطبة بالعقد تسري أحكام املادة التاسعة والتاسعة مكرر أدناه."-

يسود النص،وتصبح األمور  وهذه الصياغة املقترحة تخرجنا من الغموض الذي

الخطبة،وما يعد زواجا تسري عليه واضحة بين ما يعد خطبة،بالتالي تسري عليه أحكام 

 أحكام الزواج.

 الخاتمة 

، بطريقة من الطرق التي نص عليها القانون ، اإلثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء 

 نظرا ملا يترتب على ثبوتها من آثار قانونية.، على صحة واقعة قانونية متنازع فيها

و باألخص الخطبة التي تعتبر من  ،في حال ما إذا تعلق األمر بمواضيع قانون األسرة 

و ذلك لبناء قاعدة و لبنة ، املهمة كزنها تمهيدا للزواج فاالهتمام بها أمر مستلزم املواضيع

 صحيحة لقيام زواج على الوجه الصحيح.

و من خالل دراستنا ملوضوع الخطبة توصلنا لجملة من التوصيات نلخصها في ما  

 يلي:

 التعسف وتجلي بوضوح ظاهرة التعسف،  وضع بعض املعايير تحكم قاعدة

ومن ضمنها مثال معيار عدم جدية الخاطب ،أو .يمكن للقاض ي أن يستأنس بها

ومعيار التغرير، ومعيار قصد اإلضرار والضرر الفاحش، وغيرها من ، املخطوبة

 املسائل التي يستعملها قاض ي املوضوع الستجالء الحقائق بوضوح.
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  فقد ، بالتعرض ملوضوع مصير املهر املقدم أثناء الخطبةإلزامية املشرع الجزائري

تكون هناك حاالت معينة يتم فيها دفع الصداق أو املهر أثناء الخطبة إلبراز 

 الجدية في الزواج و كيفية إثباته.

  وضع معايير صارمة ملعرفة من املتسبب في العدول عن الخطبة ملعرفة من الذي

 .يعوض للطرف اآلخر

  :قائمة املراجع

                                                 

 .21سورة النور، اآلية  - 11

 .22سورة النساء،اآلية  - 22

 362ص ، املرجع السابق، 1ج، محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري  - 33

الزواج وآثاره  1د/ عبد الرحمام الصابوني، شرح قانون األحوال الشخصية السوري،ج 44

 .28ص 1995منشورات جامعة دمشق 

 .235سورة البقرة اآلية  55

 .591،ص 1أنظر: صحيح مسلم ،ج 66

مطبعة دمشق  3،ط 1شرح قانون األحوال الشخصية ج أنظر: د/ مصطفى السباعي، 77

 .59ص1972

 2224املغربية سنة  صدرت مدونة األسرة88

الزواج والطالق في مدونة األحوال الشخصية ،دار النشر ، الدكتور ادريس الفاخوري99

 .34-31اململكة املغربية،ص  1993الجسور 

األحكام الثابتة واملتغيرة في قانون األسرة  د/ بن شويخ رشيد، رسالة دكتوراه بعنوان 1212

 .188،ص2222بليدة الجزائري، كلية الحقوق جامعة سعد دحلب بال

التعسف في استعمال الحق في األحوال الشخصية، دار ، د/ عبير ربحي شاكر القدومي 1111

 .85ص 2227 1الفكر عمان األردن ط

 .46املرجع السابق ص  1ج، عبد الرحمان الصابوني 1212
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 وما بعدها.  42ص ، الرشيد بن شويخ 1616

املجلة القضائية عدد ، االجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية باملحكمة العليا 1717

 .39.ص2221خاص لسنة 
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 الزواج العرفي واشكاليات اثباته بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري 

 نسرين مشتة

 .1طالبة دكتوراه ل.م.د، قانون جنائي، جامعة الحاج لخضر باتنة 

 ملخص:

إشكاال كبيرا، كونه بالرغم من شرعية الزواج العرفي إال أن عدم تثبيته وتوثيقه يطرح 

يفتقر للرسمية إضافة الى عدم تسجيله لدى السلطات املختصة املخولة قانونا بإبرام 

عقد الزواج وتسجيله، بحيث إذا كان هناك نزاع بين الزوجين حول هذا الزواج، فيدعي 

أحدهما قيام الزواج في حين ينفيه اآلخر ويطعن في صحته أو قيامه، فإن الطريق الوحيد 

بات ما يدعيه املدعي هو إقامة دعوى اثبات الزواج أمام املحكمة املختصة، فإذا تمكن إلث

املدعي من إثباته حكمت املحكمة بقيام الزواج، أما إذا كان الزواج غير متنازع فيه فيكفي 

على الزوجين تقديم طلب إلى رئيس املحكمة املختصة عن طريق وكيل الجمهورية من 

ر الشاهدان اللذان يؤكدان أن هذا الزواج قد تم وفقا ألحكام أجل إثباته وذلك بحضو 

 الشريعة اإلسالمية.

وتأتي هذه املداخلة للوقوف عند الزواج العرفي واشكاليات إثباته من خالل التطرق إلى 

 مفهوم الزواج العرفي ثم إثبات عقد الزواج العرفي.

ي، تسجيل الزواج العرفي، الزواج العرفي، اثبات الزواج العرف: الكلمات املفتاحية

 الشريعة اإلسالمية، قانون االسرة الجزائري.

Abstract : 

In spite of the legitimacy of customary marriage, the fact that it is not 

established and documented poses many forms, as it lacks formality 

and is not registered with the competent authorities legally authorized 

to conclude the marriage contract and registration, since if there is a 

dispute between the spouses about this marriage, one of them claims to 

the marriage while denying it The only way to prove what the plaintiff 

claims is to file a lawsuit to prove the marriage before the competent 

court, so that if the plaintiff was able to prove it the court ruled the 
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marriage, but if the marriage is not in dispute, it is enough for the 

spouses to apply to the president of the competent court Through agent 

Republic in order evidenced by the presence of two witnesses who 

confirm that this marriage has been in accordance with the provisions 

of Islamic Sharia. 

This intervention comes to stand at the customary marriage and the 

problems of its proof by addressing the concept of customary marriage 

and then prove the contract of customary marriage. 

Keywords: customary marriage, proof of customary marriage, 

registration of customary marriage, Islamic Law, Algerian family Law. 

 مقدمة:

سالم يعتني بشؤون األسرة لبناء مجتمع متكافل تسوده املودة والرحمة، بإعتبار أن اإل 

اشترط في الزواج ضرورة توافر الرضا، الولي، الصداق، والشهود النعقاد الزواج 

الصحيح، ولم يجعل من تسجيل وتوثيق عقد الزواج أهمية وشرط لصحته، إلى أن 

انون األسرة الجزائري، حيث نص جاءت القوانين الوضعية في الدول اإلسالمية ومنها ق

على ضرورة توثيق عقود الزواج ألهداف عملية تحفظ الحقوق من الضياع وهذا ما 

يسمى بالزواج الرسمي أو املوثق، غير أنه رغم صراحة النصوص القانونية بضرورة 

تسجيل الزواج إال أن بعض األفراد يغفلون هذا الشرط ويعقدون زواجهم دون تسجيله 

يغة التقليدية للزواج وهو ما يعرف بالزواج العرفي. وملا كان الزواج قانونا ال وفقا للص

يثبت إال بمستخرج من الحالة املدنية فالزوجان وفي الوقت الذي يدركان فيه وجوب 

تسجيله تكون املدة القانونية املقررة في قانون الحالة املدنية واملحددة بثالثة أيام حسب 

نون، وبالتالي يرفض تسجيله إال بحكم قضائي، وهو ما يعتريه فيما من هذا القا 72املادة 

بعد إشكاالت عديدة تخص إثباته وتسجيله لدى الجهات املعنية، كما يترتب على عدم 

 إثباته آثارا سلبية تمس الزوجين واألوالد بل تتعدى حتى إلى املجتمع الذي يعيشون فيه.

لزواج العرفي في الشريعة اإلسالمية وقانون وتهدف هذه الدراسة إلى بيان طرق إثبات ا

األسرة الجزائري، وكذلك اإلجراءات الواجب اتباعها أمام الجهات القضائية من أجل 
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إثبات الزواج العرفي وتسجيله، بحيث إذا كان هناك نزاع بين الزوجين حول هذا الزواج، 

و قيامه، فإن الطريق فيدعي أحدهما قيام الزواج في حين ينفيه اآلخر ويطعن في صحته أ

الوحيد إلثبات ما يدعيه املدعي هو إقامة دعوى اثبات الزواج أمام املحكمة املختصة، 

أما اذا كان الزواج غير متنازع فيه فيكفي على الزوجين تقديم طلب الى رئيس املحكمة 

املختصة عن طريق وكيل الجمهورية من أجل إثباته وذلك بحضور الشاهدين اللذان 

 أن هذا الزواج قد تم وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية. يؤكدان

 ومن هنا تطرح اإلشكالية التالية:

فيما تتمثل إشكاليات إثبات الزواج العرفي في كل من الشريعة اإلسالمية وقانون 

 االسرة الجزائري؟

 لإلجابة على هذا التساؤل قسمت مداخلتي الى محورين:

 العرفياملحور األول: ماهية الزواج 

 املحور الثاني: إشكاالت اثبات عقد الزواج العرفي

املتوصل اليها، مع تقديم النتائج أجيب فيها على التساؤل املطروح،  خاتمةوفي األخير 

 التي أراها ضرورية. االقتراحاتبعض 

 املحور األول: ماهية الزواج العرفي

حة واالنعقاد، إال أن يعد الزواج العرفي مماثال للزواج الرسمي من حيث شروط الص

من ق.أ التي  18وجه االختالف بينهما يكمن في إفراغ العقد في ورقة رسمية وفقا للمادة 

تنص على ما يلي: "يتم عقد الزواج أمام املوثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما 

ج تم وفقا مكرر من هذا القانون". وبإعتبار الزواج العرفي هو زوا 9و 9ورد في املادتين 

ألحكام الشريعة اإلسالمية، غير أنه لم يتم تسجيله في سجالت الحالة املدنية، وهو ما 

يستدعي تحديد تعريف الزواج العرفي وكذا معرفة األركان التي يقوم عليها وصوره مع 

 تبيان حكمه في كل من الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري.
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 أوال: مفهوم الزواج العرفي

 نتناول في هذا العنصر تعريف الزواج العرفي ثم التطرق إلى أركانه وشروطهس

 تتعدد التعاريف نذكر منها أهمها: تعريف الزواج العرفي:-أ

*الزواج العرفي هو كل عقد زواج استوفى جميع األركان والشروط التي فرضها الشارع 

نه في جميع غير موثق لدى الحكيم، ويستوي في ذلك أن يكون مكتوبا أو غير مكتوب، اال أ

 الجهات الرسمية.

*كما عرفت مجلة البحوث الفقهية الزواج العرفي بقولها: هو اصطالح حديث يطلق 

على عقد الزواج غير املوثق بوثيقة رسمية ويستوي في ذلك أن يكون مكتوبا أو غير 

 .11مكتوب

سالمية وتم فيه *كما يعرف بأنه عقد بين رجل وامرأة ابرم وفقا ألحكام الشريعة اإل 

الدخول بالزوجة الى بيت الزوجية، ولم يسجل في سجالت الحالة املدنية خالل املهلة 

 .22املحددة قانونا لذلك

*وقد عرفه يوسف القرضاوي بأنه زواج شرعي دون توثيق بمعنى أن يتزوج الرجل 

تراض ي باملرأة بشهود ومهر وولي، ولكن ال يوثق العتبارات معينة، وهو زواج ينعقد ب

 .33الطرفين وقبولهم، فينعقد أمام شاهدين وقد يسميه البعض زواجا بالفاتحة

ويعرفه فقهاء الشريعة اإلسالمية بأنه الزواج الذي يتم بإيجاب وقبول الطرفين الزوج 

والزوجة، مع مباشرة الولي لعقد الزواج ملن تحت واليته، مع حضور شاهدين عادلين 

 .44الن واشهار هذا الزواج وعلم الناس بهيوقعان على عقد الزواج مع اع

أما من الناحية القانونية يعرف الزواج العرفي أو كما سماه قانون الحالة املدنية 

الجزائري الزواج املنس ي بأنه عقد بين الرجل واملرأة يتم وفق األحكام الشرعية، ولم 

واملدة املحددة  يسجل في سجالت الحالة املدنية خالل املهلة املحددة قانونيا لذلك،

قانونيا لتسجيل عقد الزواج في الحالة املدنية هي ثالثة أيام تبدأ من تاريخ انعقاد العقد 
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عندما يكون الزواج أبرم داخل التراب الوطني وخالل مهلة سنة عندما يتعلق األمر 

 .55بجزائريين مقيمين في الخارج

استوفى شروطه الشرعية  من خالل هذه التعاريف نستنج أن الزواج العرفي هو زواج

دون أن يوثق رسميا أي انه صحيح من الناحية الشرعية بالرغم من عدم تسجيله 

وتوثيقه أمام الجهة املعنية، بمعنى أنه عقد كامل األركان والشروط املطلوبة في الشريعة 

اإلسالمية وقانون االسرة الجزائري غير أنه لم يتم تسجيله في املدة املحددة في قانون 

الحالة املدنية باعتبار ان قانون االسرة لم يحدد لنا املدة التي يجب تسجيل الزواج 

 العرفي فيها.

سنتناول هذه األركان والشروط في الشريعة  أركان وشروط عقد الزواج العرفي:-ب

 اإلسالمية ثم قانون االسرة الجزائري.

قهاء الشريعة أجمع فأركان وشروط الزواج العرفي في الشريعة اإلسالمية: -1

اإلسالمية على أن االيجاب والقبول ركنان في عقد الزواج، غير أن الوالية واالشهاد 

والصداق وتعيين الزوجين هي محل خالف بينهم، فهناك من اعتبرها أركانا وهناك من 

 اعتبرها شروطا لعقد الزواج العرفي.

، ألن العقد ال يحصل إال : ذهب جمهور املالكية بأن أركان الزواج ثالثة*عند املالكية

من اثنين على حل ش يء بما يدل عليه، فاالثنان هما الزوج وولي الزوجة والش يء املقصود 

 ، وتتمثل األركان فيما يلي:66حله هو الزوج والزوجة، أما ما يدل على العقد فهي الصيغة

يجاب : وهي اللفظ الدال على النكاح، أي حصوله وتحققه إيجابا وقبوال، واال الصيغة-

هو التعبير الدال على الرضا ممن هو اهل له، أما القبول فهو ما صدر ثانيا من الطرف 

 .77اآلخر على ما أوجبه األول 

: حيث ال يكون الزواج صحيحا بدونه بشرط أن يكون مسلما، بالغا، عاقال، الولي-

 ذكرا.
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زوج ركنا : محل العقد هو الزوجان، حيث اعتبر املالكية كل من الزوجة والاملحل-

واحدا وعبروا عنه باملحل، ويشترط في الزوج أن يكون مسلما وغير متزوج بأربع زوجات 

وأن ال يكون تحته من يحرم جمعهما معا، أما الزوجة فيشترط فيها خلوها من املوانع 

الشرعية كأن تكون متزوجة أو معتدة من الغير وأن تكون غير مجوسية ويقصد بها غير 

 .88الكتابية

 شروط عقد الزواج عند املالكية تتمثل في:أما 

: يشترط الصداق ولو لم يذكر حال العقد، فإذا لم يذكر حال العقد فال بد الصداق-

 من ذكره حال الدخول أو يتقرر صداق املثل بالدخول.

ذهب املالكية الى اعتبار الشهادة شرطا لصحة الزواج سواء أكانت عند  الشهادة:-

، ويشترط اشهاد رجلين عدلين فال تصح شهادة 99لعقد وقبل الدخول ابرام العقد أم بعد ا

، ويستحب وقوع الشهادة عند العقد فهي حماية 1100رجل وامرأتين وال شهادة فاسقين

 للزوجين من التهمة وتحفظ حقوق الزوجة واألوالد.

ذهب فقهاء الشافعية الى أن أركان الزواج خمسة وهي الزوج  *عند الشافعية:

 ولي، شاهدين، الصيغة.والزوجة، ال

: أركان الزواج اثنين وهما االيجاب والقبول، أما شروطه فهي خمسة *عند الحنفية

 تتمثل في الولي، الشاهدين، الزوج والزوجة، الكفاءة.

: هناك بعض فقهاء الحنابلة يقولون بأن أركان الزواج خمسة هي الولي، *عند الحنابلة

الزوجين، التراض ي بين الزوجين، وهناك البعض الشاهدين، االيجاب والقبول، تعيين 

اآلخر من قال بأن اركان الزواج ثالثة هي زوجين خاليين من املوانع الشرعية، االيجاب 

والقبول، أما شروطه فهي أربعة تتمثل في الولي والشاهدين والتراض ي بين الزوجين وتعيين 

 .1111الزوجين
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: نص املشرع على اركان عقد جزائري أركان وشروط الزواج وفقا لقانون االسرة ال-1

املتضمن قانون االسرة بقولها: "ينعقد الزواج بتبادل  25/22من االمر  9الزواج في املادة 

 رضا الزوجين".

من خالل هذه املادة نالحظ أنه يجب توافر رضا الطرفين عند إبرام عقد الزواج، فإذا 

من نفس االمر  33جاءت به املادة  غاب ركن الرضا كان العقد باطال بطالنا مطلق وهو ما

 بقولها: "يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا".

قبل التعديل تنص على أن عقد الزواج يتم برضا  9وتجدر اإلشارة الى أن املادة 

الزوجين وولي الزوجة وشاهدين وصداق، في حين أن هذه املادة بعد التعديل في سنة 

لزواج على ركن واحد وهو الرضا، فهذا األخير أقامت عقد ا 25/22بموجب االمر  2225

هو الركن األساس ي وفقا للشرع والقانون، اال ان قانون االسرة الجزائري لم يعط تعريفا 

لركن الرضا، وانما قام بتحديد قسميه واللفظ الذي يعبر عن االيجاب والقبول بصفة 

يكون الرضا بإيجاب من من نفس االمر والتي تنص على انه: " 12عامة، وذلك في املادة 

أحد الطرفين وقبول من الطرف اآلخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة 

 أو اإلشارة".

على أنه:  25/22مكرر من االمر  29أما بالنسبة لشروط عقد الزواج، فقد نصت املادة 

 "يجب أن يتوفر في عقد الزواج الشروط اآلتية:

 لي،شاهدان،انعدام املوانع الشرعية للزواج"أهلية الزواج،الصداق،الو 

 من خالل هذه املادة تتمثل شروط الزواج فيما يلي:

سنة كاملة  19من ق.أ فإن أهلية الزواج تكون ببلوغ  27: طبقا للمادة *أهلية الزواج

 سواء بالنسبة للرجل أو املرأة.

من االمر  15ة أوجبه املشرع الجزائري بمجرد العقد، وذلك في نص املاد *الصداق:

بقولها: "يجب تحديد الصداق في العقد سواء كان معجال أو مؤجال"، غير أن عدم  25/22
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تحديده في العقد ال يبطل الزواج ألنه عند النزاع يقض ي القاض ي للزوجة بصداق 

بشأن  17/11/1998، وهو ما ذهبت اليه املحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 1122املثل

أن الشهود الذين وقع سماعهم  -في قضية الحال–بقولها: "ومتى تبين  212422امللف رقم 

قد أكدوا توافر أركان الزواج العرفي ما عدا الصداق بقي مؤجال حسب عادة املنطقة، 

فإن قضاة املجلس بقضائهم تأييد الحكم القاض ي برفض الدعوى الرامية الى اثبات 

ارهم للتناقض والقصور في التسبيب ألن عدم الزواج رغم توافر أركانه، فإنهم عرضوا قر 

 .1133تحديد الصداق ال يبطل الزواج"

من ق.أ على أنه: "تعقد املرأة الراشدة زواجها  11نص املشرع الجزائري في املادة *الولي:

 بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص تختاره"

م الشهادة في الزواج رغم األهمية لم ينص قانون االسرة الجزائري على أحكا *الشهادة:

الكبيرة لشهادة الشهود في ابرام عقد الزواج الذي قد يتم في بعض الحاالت عن طريق 

. 1144العرف، فالشهادة أمر ضروري ألنها تحمي االسرة من عدم الشرعية والعبث باألعراض

زواج من ق.أ على حكم تخلف أحد الشروط بقولها: "إذا تم ال 2/ف33وقد نصت املادة 

بدون شاهدين أو ولي في حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول وال صداق فيه، ويثبت بعد 

 الدخول بصداق املثل".

من ق.أ بحيث يوجد  31الى  23نصت عليها املواد من *انعدام املوانع الشرعية:

 أصناف من النساء يحرم التزوج بهن واملحرمات من النساء نوعان:

كان أمرها سببا يحتمل الزوال كزوجة الغير  : وهي مامحرمات بصورة مؤقتة-

 واملشركة واملعتدة من طالق أو وفاة وزواج املسلمة بغير املسلم وغير ذلك...

وهي ما كان سببها ثابتا ال يزول كاألم والبنت واالخت  محرمات بصورة مؤبدة:-

 وغيرها...
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املحرمات يفسخ  من ق.أ على ما يلي: "كل زواج بإحدى 34وفي هذا الصدد نصت املادة 

 قبل الدخول وبعده ويترتب عنه ثبوت النسب ووجوب االستبراء".

 ثانيا: صور الزواج العرفي

 تتعدد صوره وتتمثل فيما يلي:

: يقوم الزواج في العديد من بالد الزواج العرفي بين الرجل واملرأة من غير ولي-أ

بإيجاب وقبول بين الرجل واملرأة املشرق العربي على مذهب االمام أبي حنيفة، والذي يتم 

من غير ولي، واثنين من الشهود فقط مع ثبوت املهر، فعند االمام أبي حنيفة ال يبطل 

العقد بخلوه من الولي ويعطي للمرأة البالغة العاقلة الحق في عقد الزواج بإرادتها املنفردة 

بة بفسخ العقد إذا كان قياسا على عقود البيع والشراء، لكنه يرى بأنه يحق للولي املطال

 الزوج غير كفء.

اعتاد الناس على قراءة سورة الفاتحة عند إتمام عقد  الزواج العرفي بالفاتحة:-ب

الزواج تبركا وتيمنا، فأصبح يعرف عندهم بالزواج بالفاتحة أو الزواج العرفي، وهو زواج 

د عليه شاهدان مستوفي األركان والشروط ويتم بإيجاب من الولي وقبول من الزوج وشه

وجرى اإلعالن عنه، ويظهر بوضوح أنه هو الزواج الشرعي بعينه، وإن لم يسجل في الدوائر 

 .1155الرسمية، وأنه زواج يفيد حل استمتاع كل من العاقدين باآلخر على وجه املشروع

: وهو الزواج الذي يتم بإيجاب من الولي وقبول من الزوج الزواج بدون اعالن-ج

ان، لكن يتواص ى فيه الجميع على كتمانه وال يوثق في وثيقة رسمية، أي وشهد عليه شاهد

أنه زواج شرعي ناقص شرط اإلعالن وغير مسجل قانونيا، فهذا الزواج باطل عند االمام 

مالك لكونه نكاح سر، وذهب أئمة املذاهب الثالثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد الى صحة 

 .1166اد واشهاد رجلين هو الحد األدنى لإلعالنالعقد ألن السرية عندهم تزول باإلشه

: هو زواج تام الشروط واالركان الشرعية كتراض ي الطرفين الزواج العرفي الشرعي-د

وموافقة الولي ووجود الشهود مع اإلعالن عنه لكنه يتم دون تسجيل في وثائق رسمية وقد 
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يفيا اجتماعيا، لكنه يدون في وثيقة تدعى بالعقد العرفي، وهو وإن كان عقدا شرعيا ووظ

 غير مقبول من الناحية القانونية وال يعتد به أمام املحاكم مالم يثبت ويسجل.

وهو عقد يتم بتراض ي الطرفين ويسجل في ورقة مع الزواج العرفي غير الشرعي: -و

حضور الشهود أحيانا وفي غياب الولي ودون علمه غالبا، ويتم دون اعالن وال اشهار مما 

وهو زواج يفتقد الشرعية ومحرم من طرف غالب علماء الفقه لفقدانه  يجعله سريا،

 .1177ألركان الزواج

 ثالثا: حكم الزواج العرفي: 

سنتطرق الى حكم الزواج العرفي في كل من الشريعة االسالمية وقانون االسرة 

 الجزائري 

في يقر أهل العلم بأن الزواج العر حكم الزواج العرفي في الشريعة اإلسالمية:-أ

املستوفي ألركانه وشروطه غير الوثق رسميا زواج صحيح جائز، تترتب عليه أحكام الزواج 

وحقوقه وآثاره الشرعية، وال يؤثر عدم التسجيل الرسمي في صحته وإباحته، بالرغم أن 

التوثيق الرسمي أولى وأحسن نظرا لظروف الوقت الحالي، وهو رأي أغلب العلماء كاإلمام 

الزحيلي وأسامة األشقر وكذا عادل عبد املوجود وغيرهم، فأصحاب  محمد شلتوت وهبة

هذا الرأي أجمعوا على صحة وجواز الزواج العرفي، حيث يقول وهبة الزحيلي: "هو عقد 

صحيح كامل األركان والشروط املطلوبة شرعا، وبه تثبت جميع الحقوق من متعة ونفقة 

: "هو عقد استكمل األركان والشروط وطاعة املرأة لزوجها ونسب"، وقال محمود شلتوت

املعتبرة شرعا في صحة العقد، وبه يثبت جميع الحقوق من حل االتصال ومن وجوب 

النفقة على الرجل ووجوب الطاعة على املرأة ونسب األوالد من الرجل وهو العقد الشرعي 

ا بتوصية الذي كان معهودا عند املسلمين الى عهد قريب، وإذا كان الزواج العرفي مصحوب

 .1188الشهود والكتمان فيكون من زواج السر"

وقد أفتى الشيخ حسنين مخلوف أنه: " إذا كان عقد الزواج مكتمل األركان والشروط 

الشرعية فإنه تحل به املعاشرة الزوجية، فليس من أركانه أو شروطه الشرعية أن يكون 
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متطلبات الحياة املدنية مثبتا في وثيقة رسمية أو غير رسمية، فالتوثيق نظام أوجدته 

، كما افتى الشيخ صالح بن الفوزان وهو عضو هيئة كبار العلماء في اململكة 1199الحديثة"

العربية السعودية ملا سئل عن حكم رجل متزوج بفتاة زواجا عرفيا، فأجاب بأنه مادام 

 الزواج مكتمل األركان والشروط فهو زواج صحيح.

العرفي بحيث يقول محمد عقلة أن الزواج العرفي إال أن هناك قول آخر يحرم الزواج 

يعني إتاحة الفرصة لكل من الرجل واملرأة لاللتقاء واالشباع الجنس ي بدون عقد رسمي، 

اكتفاء بتراضيهما والزواج بهذه الصورة باطل ومرفوض شرعا، كما يقول الشيخ محمد 

السر والخفاء فقد انتهت  متولي الشعراوي أن الزواج العرفي زنا، ألن الزواج إذا كان في

املسألة لعدم وجود اإلعالن واالشهار، وملاذا يقبل انسان أن يكون زواجه في السر؟ 

 .2200الفتقاره شرط اإلعالن واالشهار حرام فالزواج العرفي حرام حرام

وبعد عرض آراء مجموعة من علماء الشريعة اإلسالمية، نالحظ أن هناك رأيين حول 

منهم من يقول أن الزواج العرفي صحيح مكتمل األركان والشروط حكم الزواج العرفي، ف

ومرتب لجميع آثاره من نفقة ومعاشرة زوجية ونسب وغيرها، وهناك من يقول أن الزواج 

العرفي حرام كونه يفتقر لإلعالن واالشهار، وحسب رأيي فإنه من األفضل أن يحرم الزواج 

ملسلمين وضياع لحقوقهم خاصة في ظل العرفي كون أن اجازته هدفها العبث بأعراض ا

 قانون يشترط الرسمية في عقد الزواج حتى يعتد به.

: إن عقد الزواج العرفي املستوفي لجميع حكم الزواج في قانون االسرة الجزائري -ب

أركانه وشروطه هو عقد صحيح من الناحية الشرعية والقانونية، وتترتب عليه كافة اآلثار 

من ق.أ على أنه في حالة عدم تسجيل الزواج  22حيث نصت املادة املادية والقانونية، 

فإنه يثبت بحكم قضائي، وهذا يعتبر اعترافا صريحا من املشرع الجزائري بعقود الزواج 

تحت  22/11/1986العرفية، وهو ما ذهبت إليه املحكمة العليا في قراراها الصادر بتاريخ 

تبر صحيحا متى توافرت أركانه حتى ولو كان بقولها: "إن كل زواج عرفي يع 288784رقم 

غير مسجل بالحالة املدنية وتترتب عليه كافة آثار عقد الزواج وكافة الحقوق الزوجية". 
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غير أن عقد الزواج العرفي ال يمكن االحتجاج به من قبل الزوجين، وال يمكنهما االحتجاج 

سجالت الحالة املدنية والحصول  باآلثار والحقوق الناشئة عنه إال بعد تثبيته وتسجيله في

 .2211على وثيقة تثبت زواجهما وتجعل منه عقدا رسميا أمام القانون 

 املحور الثاني: إشكاالت اثبات عقد الزواج العرفي

يعد اثبات عقد الزواج العرفي من أهم املشاكل التي تقابل الزوجين سواء كان هذا 

 22، وفي هذا الصدد فقد نصت املادة العقد موضع نزاع بين الزوجين أو ليس متنازع فيه

من ق.أ على أنه: "يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة املدنية وفي حالة عدم تسجيله 

يثبت بحكم قضائي"، وعليه سنتطرق في هذا املحور إلى إشكاالت اثبات الزواج العرفي 

 وتسجيله في كل من الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري.

 رق اثبات الزواج العرفيأوال: ط

يثبت الزواج العرفي في الشريعة اإلسالمية بثالثة طرق هي اإلقرار، البينة )الشهادة(، 

والنكول عن اليمين، أما قانون االسرة فلم يتطرق الى طرق اثبات الزواج العرفي، وبما أن 

بت بجميع االثبات تحكمه القواعد العامة املنصوص عليها في القانون املدني، فإنه يث

 الطرق وأهمها شهادة الشهود.

: هو االخبار بثبوت حق الغير على نفس املقرر واالقرار حجة على املقر بما أقر اإلقرار-أ

به، أي أنه واقعة مادية تنطوي على تصرف قانوني مفاده اعتراف شخص بحق عليه آلخر 

ق.م بأنه: من  341، وقد عرفته املادة 2222سواء قصد ترتيب هذا الحق أم لم يقصد

"اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، ذلك أثناء السير في الدعوى 

 املتعلقة بها الواقعة".

 : ينقسم اإلقرار الى قسمين:أقسام اإلقرار-1

وهو اعالن الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، كأن  *إقرار قضائي:

 يقف الزوج أمام القاض ي ويقر بقيام عالقة زوجية بينه زبين املدعية.
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: وهو اإلقرار الذي يكون خارج مجلس القضاء سواء كان مكتوبا أو *إقرار غير قضائي

اإلقرار حسب حيثيات شفاهة، كأن يقر رجل بأن فالنة زوجته، والقاض ي يقرر هذا 

القضية، ويظهر مثل هذا النوع من اإلقرار في الزواج العرفي عند تحرير املوثق ملا يسمى 

بعقد اإلقرار بزواج بناء على طلب الزوجين معا وباإلرادة الحرة لكل منهما، وليس باإلرادة 

 .2233املنفردة ألحدهما

فال يقبل اإلقرار من مجنون أو : يشرط في املقر أن يكون عاقال بالغا، شروط اإلقرار-1

معتوه، وأن يكون خالص اإلرادة من دون اكراه، وأن يكون في يقظة فال يقبل إقرار 

السكران، أما املقر له فيشترط فيه أن يكون معلوما ومحددا تحديدا كافيا، وأن تصدق 

لزوج في املرأة الرجل في اقراره حال كونه املقر والعكس بالعكس، وأن تكون الزوجة حال ل

حال كان هو املقر، وأن يكون الزوج حال للمرأة إذا كانت هي املقرة، أما الشروط الواجب 

توافرها في املقر به فيجب أن تكون العالقة الزوجية قائمة بين الطرفين، لذا يجب أن 

يكون الزواج ممكن بين املقر واملقر له، أي ال يكون الزوج متزوج من امرأة محرمة عليه 

مؤبدا أو مؤقتا، أما الشروط الواجب توافرها في صيغة اإلقرار فيجب أن تكون  تحريما

 .2244منجزة غير معلقة على شرط، وأن تكون صادرة أمام القضاء بالعبارة

 حجية اإلقرار: -8

أقر أغلب الفقهاء أن اإلقرار ما هو إال حجة على املقر وحده وال  *من الناحية الفقهية:

نهم اعتبروه وسيلة كافية في حد ذاته إلثبات الزواج إذا أقر به أحد تتعداه الى غيره، إال أ

الطرفين، غير أنهم اختلفوا حول إقرار ولي القاصر، فمنهم من أجاز إقرار الولي عن النفس 

بالزواج إن كان هو الذي تواله، وذهبت طائفة أخرى منهم وجعلت إقرار الولي بزواج 

إن صدقه ينفذ اقراره وإن أنكره أبطل قراره، وهنا  القاصر موقوف إلى غاية بلوغ القاصر 

يقول االمام محمد أبو زهرة: "إذا تداعى شخصان رجل وامرأة بشأن وجود الزواج، فادعى 

رجل وجوده تسأل املرأة فإن أقرت قض ي بالزواج وثبت بتصادقهما، وإن أنكرت فإن 

 .2255عجزت عن البينة وجهت اليمين الى املرأة على قول الصاحبين"
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ومنه يمكن القول أن الفقه اإلسالمي اعتبر اإلقرار وسيلة كافية إلثبات الزواج العرفي 

طاملا لم ينكر أحد الزوجين هذا اإلقرار، فإن أنكره يكون االتجاه للبينة، فإن عجزت 

 البينة وجهت اليمين.

لف اإلقرار من الناحية القانونية يعد حجة على املقر والخ *من الناحية القانونية:

العام وال تتعداه الى غيرهما، فإذا كان اإلقرار تصرف قانوني يقتصر أثره على املقر وال 

يتعدى إلى ورثته وبصفتهم خلفا عاما له، فإن اإلقرار بواقعة الزواج يكون صحيحا وملزما 

لكل من الزوجة والزوج وورثتهما حتى يقيموا الدليل على عدم صحته وال يتعداهم الى 

من ق.م على أن: "اإلقرار  342نجد املشرع الجزائري قد نص صراحة في املادة الغير، لذا 

قاطعة على املقر"، وعليه فإن القضاء ال يعتبر اإلقرار وسيلة كافية إلثبات الزواج العرفي 

ألن عقد الزواج له خصوصية على باقي العقود وخاصة فيما يتعلق بآثاره، حيث أنه 

زوجين اثبات توافر أركان وشروط الزواج الشرعية فضال على اإلقرار يجب على ال

 والقانونية.

شهادة الشهود هي تلك االقوال التي يدلي بها شخص ذكرا كان أم الشهادة )البينة(:-ب

أنثى أمام القضاء إلثبات الواقعة املعروضة عليه، قصد الوقوف على الحقيقة وتأكيد 

ها حجة متعدية والثابت بها ثابت على الحق لصاحبه، وتعتبر الشهادة أقوى البراهين ألن

الكافة وليس على املدعى عليه وحده بل يثبت عليه وعلى من يتعدى الحكم اليه وذلك 

 على خالف اإلقرار.

 : توجد ثالثة أنواع تتمثل في:*أنواع الشهادة

األصل في الشهادة أن تكون مباشرة فيقول  شهادة الرؤية)الشهادة املباشرة(:-

تحت بصره أو سمعه، فالذي يميز الشاهد إذن هو أنه سيشهد على وقائع  الشاهد ما وقع

عرفها معرفة شخصية، ألنه رآها بعينه فجاء ملجلس القضاء ليشهد بما رأى أو سمع 

بأذنه، وعليه فإن الشاهد يدلي في مجلس القضاء بما عاينه بصورة شخصية ومباشرة 

عرفته لطرفي العقد من زوج وزوجة ومكان أثناء انشاء واقعة الزواج العرفي بما في ذلك م
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وزمان وظروف ابرام عقد الزواج من رضا الزوجين ووجود الولي وتسمية الصداق، أما 

بالنسبة لشهادة األقارب إن كانت تعد جائزة إلثبات وتسجيل الزواج العرفي، فقد استقر 

-الطالق، ومتى تبينقضاء املحكمة العليا على أنه يجوز شهادة األقارب في قضايا الزواج و 

أن الزوجة أتت بشهود أكدوا واقعة الزواج مبينين في شهادتهم أركان  -في قضية الحال

الزواج من ولي وشهود وصداق، فالقضاء بإثبات الزواج العرفي يعد تطبيقا سليما 

 .2266للقانون 

وتسمى في الفقه اإلسالمي بالشهادة عن الشهادة، حيث يشهد  الشهادة السماعية:-

الشاهد بما سمعه من غيره، فالشاهد هنا لم يشهد الواقعة مباشرة، وإنما يشهد أنه  فيها

سمع بواقعة يرويها له شاهد رآها بعينه أو سمعها بأذنه، كأن يشهد شخص أمام القاض ي 

أنه سمع شخص آخر يروي له أن فالنا تزوج بفالنة، والشهادة السماعية جائزة حيث 

لفقه اإلسالمي الشهادة على الشهادة ال تجوز إال باإلدانة، تجوز الشهادة االصلية، وفي ا

فإذا سمع شاهد فكانت شهادته سماعية فهي ال تقبل منه إال إذا أشهده فيها الشاهد 

األصلي، وللقاض ي السلطة التقديرية في تقدير قيمة الشهادة السماعية، وقد استقر 

بشهادة العيان التي يشهد أصحابها بها  قضاء املحكمة العليا بأن الزواج العرفي ال يثبت إال 

أنهم حضروا قراءة الفاتحة، أو حضروا زفاف الطرفين أو بشهادة السماع التي يشهد 

أصحابها أنهم سمعوا من الشهود وغيرهم أن الطرفين كانا متزوجين، وملا كان الطاعن لم 

برفض دعوى  يأت بأي من شهادة العيان أو شهادة السماع إلثبات زواجه، فإن القضاء

 اثبات الزواج العرفي يعد تطبيقا صحيحا للقانون.

هي شهادة بما يتسامعه الناس وهي عكس الشهادة السماعية التي  الشهادة بالتسامع:-

يمكن تحري مصدر الصدق فيها، وتحميل صاحبها مسؤولية شخصية فيما سمعه بنفسه 

ن وال عن واقعة بالذات، عن غيره، فالشهادة بالتسامع صاحبها ال يروي عن شخص معي

بل يشهد بما يتسامعه الناس عن هذه الواقعة، وما شاع بين الجماهير في شأنها، فهي غير 

قابلة للتحري، وال يتحمل صاحبها مسؤولية شخصية فيما شهد به، كالقول مثال قيل أن 
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بات فالن تزوج فالنة، وقد أجاز الشريعة اإلسالمية هذه الشهادة ال سيما في مسألة اث

الزواج ألنها ضرورة دعت إليها املصالح والحاجة الشديدة خاصة إذا أثمر هذا الزواج 

انجاب أطفال، وهو ما أخذ به القضاء الجزائري، حيث سارت املحكمة العليا في سياق 

أحكام الشريعة اإلسالمية وأخذت بشهادة التسامع في العديد من قراراتها، ومنها القرار 

الذي جاء فيه: "من املقرر شرعا أن الزواج ال يثبت إال بشهادة  27/23/1989الصادر في 

العيان التي يشهد أصحابها أنهم حضروا قراءة الفاتحة أو حضور زفاف الطرفين أو 

بشهادة السماع التي يشهد أصحابها أنهم سمعوا الشهود وغيرهم أن الطرفين كانا 

ب نقض اثبات الزواج أو نفيه مما متزوجين....فيما يتعلق بالسبب املستدل به على طل

يستقل به قاض ي املوضوع، ويثبت إما بشهادة العيان وإما بشهادة السماع، والطاعن لم 

يأت بأية واحدة من الشهادتين، فال هو أحضر رجاال حضروا قراءة الفاتحة، أو حضروا 

الشهود أو  زفاف الطرفين....كما أنه لم يأت ببينة اسماع يشهد أصحابها بأنهم سمعوا من

غيرهم أنه كان زوج....ملا كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن لم يأت بأي من 

شهادة العيان أو شهادة السماع إلثبات زواجه، فإن قضاة املوضوع برفضهم دعوى 

اثبات الزواج العرفي أعطوا لقرارهم األساس القانوني ومتى كان ذلك استوجب رفض 

 .2277الطعن"

يعتبر من شروط صحة الشهادة وفق آراء الفقهاء وجود الشهود  :*شروط الشهادة

وقت العقد وهذا ما اتفق عليه الجمهور، أما املالكية فقد قالوا بأنه ال يلزم حضور 

الشاهدان العقد بل يحضران الدخول أما الحضور وقت العقد فهو مندوب، كما اتفق 

أما الحنفية فقالوا بأن العدالة  الشافعية والحنابلة على وجوب العدالة في الشاهدين،

ليست شرطا في صحة العقد ولكنها شرط في اثباته عند االنكار، أما املالكية فقالوا بأنه 

تصح شهادة املستور الذي لم يعرف عنه الكذب بشرط عدم وجود العدل، وقد اتفق 

دة رجل الجمهور على اشتراط الذكورة في الشاهدين، أما الحنفية فقالوا بأنه تصح شها

وامرأتين وال تصح شهادة امرأتين وحدهما، كما يشترط في الشهود العقل والبلوغ والحرية 

 فال تصح شهادة املجانين واألطفال.
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وتعتبر الشهادة وسيلة اثبات مهمة يجوز االعتماد عليها أمام القضاء من أجل اثبات 

الواجب توافرها في  الزواج العرفي، وبما أن قانون االسرة قد سكت برمته عن الشروط

، واملحكمة العليا في 2288الشاهد فإنه يتوجب الرجوع إلى أحكام الشريعة االسالمية

اجتهاداتها القضائية تشترط االشهاد للحكم بصحة الزواج واثباته لكنها تضيف له شرط 

نا االشهار والعالنية، وهو ما ذهبت إليه املحكمة في قرار لها بقولها: "من املقرر شرعا وقانو 

أن الزواج الشرعي يقوم على العالنية والشهرة ومراعاة شروطه وأركانه، ومن ثم فإن 

، أما 2299النعي على القرار املطعون فيه بانعدام أو قصور وتناقض األسباب في غير محله"

بالنسبة الشتراط الذكورة في الشهود، فقد ذهبت املحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

 أنه: "من القواعد املقررة شرعا أن التنازع في الزوجية إذا ادعاها على 15/12/1986

أحدهما وأنكرها اآلخر فإن اثباتها يكون بالبينة القاطعة تشهد بمعاينة العقد أو السماع 

الفاش ي، والشهادة املعتبرة في الزواج هي شهادة عدلين ذكرين، ومن ثم فإن القضاء بما 

، غير أن املحكمة في قرار 3300حكام الشريعة اإلسالمية"يخالف هذا املبدأ يعد مخالفا أل 

حديث أشارت إلى أن شهادة رجل وامرأتين هي مقبولة شرعا وقانونا، حيث جاء في قرارها 

بأنه: "يثبت الزواج العرفي بشهادة األقارب أو بشهادة امرأتين  14/22/2227الصادر بتاريخ 

، أما بالنسبة لشهادة 3311ب فقط"ورجل، وال يشترط أن يكون الولي محصورا في اال 

، وهو ما 3322األقارب فهي جائزة بشرط أن ال يكون الشهود من فروع أو أصول املشهود له

بأنه: "من املقرر قانونيا  17/23/1998ذهبت إليه املحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

فاة، ومن ثم فإن أنه يجوز شهادة األقارب في قضايا الحالة التي هي الزواج، الطالق، الو 

القضاء بخالف هذا املبدأ يعد مخالفا للقانون"، كما أنه تجوز الشهادة بالتسامع في ثبوت 

بأنه: "تجوز الشهادة  12/27/2212الزوجية، حيث جاء في قرار للمحكمة العليا بتاريخ 

 على الزواج عن طريق السماع املتواتر حتى ولو لم يحضر الشاهد مجلس العقد".

لزواج العرفي بواسطة الشهود الذين حضروا العقد يخضع للسلطة التقديرية واثبات ا

لقضاة املوضوع، ومدى قناعتهم بالشهادة املقدمة عند التحقيق مادام االمر يتعلق 

 بقواعد نصت عليها الشريعة اإلسالمية والتي تقبل كل أنواع البيانات في اثبات الزواج.
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الشاهد لفظ الشهادة فيصرح أنه أقر بكذا أو كما يشترط في لفظ الشهادة أن يذكر 

نحوه، كما يجب أن تكون الشهادة موافقة للدعوى فال تكون مخالفة لقول املدعي في 

 دعواه، وتكون أمام املحكمة أو مجلس القضاء.

: هو االمتناع عن أدائها حيث إذا نكل من وجهت إليه اليمين النكول عن اليمين-ج

بها القاض ي على من نكل عن اليمين، والنكول في الشريعة خسر دعواه، وهو حجة يحكم 

اإلسالمية ال يعتد به عموما باستثناء بعض الفقهاء منهم الصحابيين الذي يتخذون 

النكول عن اليمين وسيلة كافية بحد ذاته إلثبات واقعة الزواج العرفي، حيث يقول االمام 

لتي اإلقرار والبينة توجه اليمين إلى أبو زهرة أنهه: "عند فشل اثبات الزواج بكل من وسي

املرأة فإن حلفت رفضت دعوى الزوج، وإن نكلت عن اليمين قض ي عليها بالزواج، ألن 

 .3333النكول إقرار على مذهب الصاحبين املفتي به في الفقه الحنفي"

وبالنسبة للقضاء الجزائري ال يكون االعتداد باليمين إال في حالة وفاة أحد الزوجين أو 

وفاتهما معا، ويتعين على القاض ي توجيهها الى املدعي، باإلضافة إلى سماع شهادة الشهود 

الذين يؤكدون صحة انعقاد الزواج العرفي وفقا للشريعة اإلسالمية، فإذا مات أحد 

، وفي املقابل 3344الزوجين وادعى الحي منهما الزوجية فإن الزواج يثبت لكن مع يمين املدعي

يا باليمين املتممة كوسيلة إلثبات الزواج العرفي حيث جاء في قرارها أخذت املحكمة العل

بأنه: "يجوز اثبات الزواج العرفي بشهادة الشهود واليمين  13/22/2228الصادر بتاريخ 

املتممة"، ويتم توجيه اليمين املتممة في حالة وجود دليل ناقص كأن يكون هناك شاهدا 

زوجين، فإن القاض ي يقوم بسماع شهادة الشهود واحدا مثال أو في حالة وفاة أحد ال

إضافة الى توجيه اليمين إلى املدعي وهو ما ذهبت إليه املحكمة العليا في قرارها الصادر في 

بأنه: "يثبت الزواج العرفي بعد موت أحد األزواج بشهادة الشهود ويمين  22/29/1998

نكاح بعد املوت، ومن ثم فإن  متممة وهذا طبقا لقول الخليل في باب أحكام الشهادة ال 

قضاة املوضوع بقضائهم بتوجيه اليمين للمطعون ضدها حول إعادة زواجها العرفي من 

 الهالك إضافة الى سماع الشهود طبقوا القانون تطبيقا سليما".
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 ثانيا: تسجيل الزواج العرفي

الة إن اللجوء إلى املحكمة من أجل اثبات وتسجيل الزواج العرفي في سجالت الح

 املدنية وإمكانية استخراج نسخة منه يتطلب منا أن نفرق بين حالتين:

: وهي حالة اثبات عقد الزواج العرفي املكتمل األركان والشروط دون أن الحالة األولى

 يكون هناك أي نزاع بين الزوجين أو بين أحدهما وورثة الزوج اآلخر حول صحته ووجوده.

عقد الزواج العرفي والذي ينكر فيه أحد الزوجين  : وهي حالة اثباتالحالة الثانية

قيامه ووجوده، أو يدعي أحدهما بأنه باطل ويطعن في صحته ويرفض االعتراف به 

 .3355وتسجيله في سجالت الحالة املدنية

حيث أنه لكل حالة من هذه الحاالت اختصاص وإجراءات خاصة بها في رفع دعوى 

 صالح الحالة املدنية.اثبات وتسجيل عقد الزواج العرفي لدى م

: إذا ما وقع نزاع حول واقعة الزواج بين تسجيل عقد الزواج العرفي املتنازع فيه-أ

الزوجين أو بين من لهم مصلحة شرعية أو قانونية في ذلك، وكان أحدهما يدعي قيام 

الزواج شرعا وقانونا واآلخر يزعم نفيه ويطعن في قيامه أو في صحته، فإن الطريق الوحيد 

ثبات ما يدعيه املدعي هو إقامة دعوى اثبات الزواج أمام املحكمة املختصة، حيث إذا إل

تمكن املدعي من اثبات الزواج حكمت املحكمة بقيام الزواج وعندما يصبح الحكم نهائيا 

يستطيع الشخص املعني أن يستخرج نسخة من سجالت الحالة املدنية، وقد جاء في نص 

ثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة املدنية وفي حالة عدم من ق.أ أنه: "ي 22املادة 

تسجيله يثبت بحكم قضائي. يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة املدنية بسعي 

 من النيابة العامة".

ولم يحدد قانون االسرة اإلجراءات الواجب اتباعها في رفع الدعوى، لكن بالعودة الى 

 رية قام بتحديدها كما يلي:قانون اإلجراءات املدنية واإلدا
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: ان اثبات عقد الزواج العرفي املتنازع فيه يتطلب أن يقيم *الجهة القضائية املختصة

املدعي دعوى عادية أمام املحكمة املدنية، وبذلك فإن املحكمة املختصة إقليميا في 

من  426موضوع اثبات الزواج هي محكمة وجود موطن املدعى عليه وهذا طبقا للمادة 

ق.إ.م.إ، أما االختصاص النوعي فإنه يؤول إلى قسم شؤون االسرة، وهذا طبقا للمادة 

من نفس القانون والتي جاء فيها أن قسم شؤون االسرة ينظر في دعاوى اثبات  423

 . 3366النسب والزواج

: ملباشرة دعوى اثبات الزواج العرفي يجب أن يتقدم أحد أطراف *اإلجراءات املتبعة

برفع دعوى أمام قسم شؤون االسرة باملحكمة املختصة إقليميا، وذلك النزاع ويقوم 

بموجب عريضة تتضمن طلب اثبات الزواج الى قاض ي شؤون االسرة، وترفق العريضة 

بشهادة ميالد املدعي وشهادة ميالد املدعى عليه ونسخة من بطاقة الهوية لكليهما، إضافة 

ة لدى أمانة ضبط املحكمة بعد تسديد الى تصريح شرفي للشهود ثم يتم إيداع العريض

رسوم التسجيل، بعدها تبلغ العريضة للخصم عن طريق محضر قضائي قبل تاريخ 

يوما على األقل، ويوم الجلسة يحضر اطراف النزاع والشهود ثم يامر  22الجلسة ب

القاض ي باجراء تحقيق حول واقعة الزواج وسماع الشهود واولياء الطرفين ثم توضع 

 للنظر.القضية 

وبعد االنتهاء من التحقيق يصدر حكما برفض هذا الطلب إذا لم يجد ما يبرره شرعا 

وقانونا أو يصدر حكما يقرر فيه قبول الطلب ويأمر تسجيل عقد الزواج بأثر رجعي حسب 

التاريخ واملكان املنعقد فيهما، وبعد ذلك يرسل وكيل الجمهورية منطوق هذا الحكم 

ضابط الحالة املدنية بالبلدية التي ابرم فيها عقد الزواج ويطلب مرفقا بنسخة منه الى 

منه تدوين منطوق هذا الحكم وتقييده في السجل الخاص بتدوين أو تسجيل عقود 

الزواج للسنة التي كان العقد قد تم خاللها، حيث ان على الزوج صاحب املصلحة أن 

ق وكيل الجمهورية ويطلب يأخذ نسخة من الحكم ويرسلها الى رئيس املحكمة عن طري

 .3377استصدار امرا بتسجيل عقد الزواج في سجالت الحالة املدنية
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: نفرق بين تسجيل الزواج العرفي املبرم تسجيل الزواج العرفي غير املتنازع فيه-ب

 داخل الوطن وخارجه:

: إن اثبات عقد الزواج العرفي غير املتنازع *تسجيل الزواج العرفي املبرم داخل الوطن

 39يه يتطلب اللجوء الى رئيس املحكمة عن طريق وكيل الجمهورية وذلك تطبيقا للمادة ف

من قانون الحالة املدنية، حيث يقدم الزوجان طلبا لوكيل الجمهورية يطلبان فيه أن 

يتدخل لدى رئيس املحكمة من أجل اثبات وتسجيل عقد الزواج العرفي، وطلب قيد 

ويكون تسجيله بدون أي مصاريف قضائية حيث الزواج ليس به مدعى ومدعى عليه 

يصدر بشأنه حكم بسيط وال يقبل الطعن باي طريقة من طرق الطعن العادية وغير 

 العادية، وتكون إجراءات تسجيله وتثبيته كالتالي:

يقوم الزوجان بتقديم طلب قيد الزواج الى رئيس املحكمة عن طريق وكيل الجمهورية -

الزواج وشهادة ميالد كل منهما ونسخة من بطاقة التعريف مرفقا بشهادة عدم تسجيل 

لكليهما، إضافة الى تصريح شرفي من طرف الشهود، حيث يقوم وكيل الجمهورية بدراسة 

الطلب ثم يرسله الى رئيس املحكمة مرفقا بمالحظاته والتماساته، واذا وجد رئيس 

ام الشريعة اإلسالمية فإنه املحكمة بعد دراسته للطلب بأن عقد الزواج مبرم وفقا ألحك

يحكم بتثبيت الزواج بموجب امر صادر عنه او عن القاض ي املكلف بمصلحة الحالة 

املدنية، ثم يقوم وكيل الجمهورية باعتباره املكلف بتسجيل االحكام واالوامر الخاصة 

بالحالة املدنية بجدول ارسال الى ضابط الحالة املدنية على مستوى املحكمة املختصة 

 أمره بتسجيل منطوق االمر القاض ي بتثبيت الزواج بسجالت الحالة املدنية.ي

ويتعين على القاض ي قبل الحكم بتسجيل الزواج أن يتحرى ويطبق نص القانون -

فال  1965الذي ابرم العقد في ظل سريانه بمعنى انه اذا ابرم عقد الزواج العرفي سنة 

من قانون الحالة  39من ق.أ أو املادة  22يجوز للقاض ي ان يحكم بإثباته وفقا للمادة 

 املدنية، انما يطبق عليه نص القانون الذي ابرم في ظل سريانه.
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أما ذا كان طالب تثبيت الزواج أجنبيا والذي كان عليه أن يستصدر اذنا بالزواج من 

إن والي الوالية التي يقيم بها حتى يستطيع ابرام عقد زواجه أمام ضابط الحالة املدنية، ف

تثبيت زواجه عن طريق حكم قضائي مختلف فيه، حيث يوجد من القضاة من يعتبر 

ترخيص الوالي له بالزواج بعد تحقيق مصالح االمن شرطا لثبوت زواجه، وال يثبت زواجه 

اال بعد حصوله على هذا االذن، وهناك من القضاة من يعتبر أن القاض ي غير مقيد 

األجنبي، بل هو شرط مقيد لضابط الحالة املدنية  بموافقة الوالي إلثبات عقد الزواج

عند تسجيال الزواج اول مرة، حيث يجب على القاض ي أن يتأكد فقط من توافر أركان 

الزواج املنصوص عليها شرعا وقانونا والتأكد من اسالم الشخص األجنبي، فضال على 

 .3388التأكد من ديانة الزوجة اذا كانت غير مسلمة

من قانون الحالة املدنية  99نصت املادة  رفي املبرم خارج الوطن:*تسجيل الزواج الع

على أنه: "اذا لم يسجل العقد بسبب عدم التصريح به فإنه اما أن يسجل اذا كان 

القانون املحلي يقبل التصريحات املتأخرة أو الحصول على حكم من رئيس محكمة 

ا وقع ابرام عقد زواج عرفي الجزائر يقض ي بتسجيله في السجالت القنصلية"، وعليه إذ

بين جزائريين أو بين جزائريين وأجنبيات خارج الوطن ولم يسجل العقد بالقنصلية 

 الجزائرية أو في بلدية ذلك البلد فإن إجراءات تسجيل هذا العقد تقتض ي ما يلي: 

تقديم طلب مكتوب من أحد الزوجين أو كالهما أو ممن له مصلحة الى وكيل -

محكمة الجزائر العاصمة، حيث يرفق هذا الطلب بشهادة ميالد كل الجمهورية لدى 

 واحد من الزوجين، إضافة الى شاهدين بالغين ممن حضروا العقد وحفل الزواج.

يقوم وكيل الجمهورية بإعداد عريضة يقدمها الى رئيس املحكمة أو القاض ي املكلف -

ى توافرت أركانه وشروطه بالحالة املدنية، والذي يصدر أمرا بتسجيل عقد الزواج مت

الشرعية، أما في حالة عدم توافر األركان والشروط الشرعية لعقد الزواج فإن العريضة 

 ترفض.
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من  122واملشرع الجزائري منح االختصاص ملحكمة الجزائر العاصمة بموجب املادة 

ار قانون الحالة املدنية والتي نصت على أنه: "يختص رئيس محكمة مدينة الجزائر بإصد

حكم بتصحيح عقود الحالة املدنية الرسمية واملحررة في الخارج، ضمن األوضاع املحلية 

من نفس القانون على أنه: "إذا ضاع العقد  121والخاصة بالجزائريين"، كما نصت املادة 

أو أتلف ولم يحتو القانون األجنبي على أي نص متعلق بإعادة انشائه فإنه يمكن للجزائري 

من رئيس محكمة مدينة الجزائر"، والسبب وفي ذلك أن الحالة املدنية أن يطلب ذلك 

للجزائريين املقيمين بالخارج تصحح على مستوى مكتب الحالة املدنية بوزارة شؤون 

 3399الخارجية املوجودة في الجزائر.

 خاتمة:

وفي ختام هذه املداخلة، حاولت الكشف عن العديد من إشكاليات التي تثيرها مسألة 

 ج العرفي، ومن النتائج املتوصل إليها ما يلي:الزوا

*الزواج العرفي هو زواج صحيح شرعا وقانونا من حيث اكتمال األركان والشروط التي 

نصت عليها الشريعة اإلسالمية وقانون االسرة الجزائري منتجا لكافة آثاره القانونية من 

االحتجاج به أمام القضاء مالم يتم عالقة زوجية، اثبات النسب وغيرها، اال أنه ال يمكن 

 تسجيله.

*الزواج العرفي في الشريعة اإلسالمية جائز وصحيح أما في قانون االسرة فجائز لكن 

 حتى يعتد به ال بد من توثيقه وتسجيله في سجل الحالة املدنية.

ن *هناك اختالف بين ما اذا كان الزواج العرفي متنازع فيه أو غير متنازع، بحيث إذا كا

غير متنازع فيه يكفي طلب بسيط الى قاض ي األحوال الشخصية تطلب فيه تسجيله، وهنا 

تفرق بين حالتين ما اذا تم ابرامه داخل أو خارج الوطن، حيث اذا ابرم خارج الوطن ال بد 

من تقديم طلب تسجيله الى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر العاصمة، اما اذا كان 

 هنا يتطلب اللجوء الى وكيل الجمهورية لدى محكمة موطن املدعى.مبرم داخل الوطن ف
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 االقتراحات:

*على املشرع الجزائري تعديل قانون االسرة نظرا إلغفاله موضوع الزواج العرفي كاألمر 

 بتسجيله وسن عقوبات على املخالفين له.

 *ضرورة تحديد مدة قانونية لتسجيل عقد الزواج العرفي في قانون االسرة

*توعية املجتمع بمخاطر الزواج العرفي وسلبياته ابتداء بالبرامج التعليمية والدروس 

 الدينية ووسائل االعالم.
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 دور اإلشهاد في إثبات الزواج العرفي

 .نصيرة شريط

 .1طالبة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 امللخص

على الزواج أحد املقومات التي تجعل عقد الزواج متميزا عن يعد اإلشهاد 

باقي العقود األخرى التي يكفي فيها تراض ي الطرفين، وال خالف من حيث مبدأ رضائية 

عقد الزواج في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري، لكن الزواج ذو طابع 

اإلنسان، وهو أساس بناء  خاص ليس كغيره من العقود األخرى، إذ أنه يتعلق بذات

أسرة التي تعد لبنة املجتمع، و رغم أن عقد الزواج من أهم العقود التي يبرمها 

اإلنسان وأخطرها ملا يترتب عليه من أثار تخص العاقدين وغيرهما مازالت ظاهرة 

الزواج العرفي سائدة في أيامنا هذه رغم أن املشرع الجزائري يعترف بالزواج الرسمي 

من قانون األسرة، وأصبح هذا الزواج يشكل ظاهرة خطيرة  18ا للمادة فقط طبق

تمس األسرة واملجتمع، خاصة عندما يتعذر إثباته، وقد نص املشرع الجزائري على 

الشهادة في عقد الزواج وفي عدد من العقود األخرى، وأدرجها ضمن وسائل اإلثبات 

عية والقانونية، التي يلجأ إليها املعتمد عليها، حيث تعتبر من وسائل اإلثبات الشر 

الطرفان عند افتقاد األدلة الرسمية، فهي أهم الوسائل إن لم نقل الوسيلة الوحيدة 

التي يعتمد عليها القضاء الجزائري في إثبات الزواج، الذي لم يتم توثيقه في سجالت 

 الحالة املدنية.

 اإلشهاد، اإلثبات، الزواج العرفي. الكلمات املفتاحية:

Résumé 

La certification du mariage est l'un des éléments qui distinguent 

le contrat de mariage des autres contrats dans lesquels le 

consentement des parties est suffisant. Bien que le contrat de 

mariage soit l’un des contrats les plus importants conclus par l’être 

humain et le plus dangereux en raison de ses effets sur les 
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contractants et autres, le phénomène du mariage coutumier prévaut 

encore de nos jours, même si le législateur algérien ne reconnaît que 

le mariage formel selon l’article. 18 du code de la famille Ce 

mariage est devenu un phénomène grave qui affecte la famille et la 

société, surtout lorsqu'il est impossible de le prouver. En l'absence 

de preuves officielles, les parties sont le moyen le plus important, 

sinon le seul, par lequel le pouvoir judiciaire algérien s'appuie sur 

une preuve de mariage, qui n'a pas été documentée dans les actes de 

l'état civil. 

Mots-clés: certification, preuve, mariage coutumier. 

 مقدمة

يعد اإلشهاد على الزواج أحد املقومات التي تجعل عقد الزواج متميزا عن 

ى التي يكفي فيها تراض ي الطرفين، وال خالف من حيث مبدأ رضائية باقي العقود األخر 

عقد الزواج في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري، لكن الزواج ذو طابع 

خاص ليس كغيره من العقود األخرى، إذ أنه يتعلق بذات اإلنسان وهو أساس بناء 

لذلك اختص بشرط الشهادة  أسرة التي تعد لبنة املجتمع، فهو عقد له خطره وشأنه

دون سائر العقود األخرى، مما يجعله يتميز عنها، وهذا رغم االتجاهات والدعوات التي 

 تنادي بجعل عقد الزواج مثل بقية العقود األخرى.

ويالحظ أنه رغم أن عقد الزواج من أهم العقود التي يبرمها اإلنسان وأخطرها 

وغيرهما مازالت ظاهرة الزواج العرفي سائدة ملا يترتب عليه من أثار تخص العاقدين 

 18في أيامنا هذه رغم أن املشرع الجزائري يعترف بالزواج الرسمي فقط طبقا للمادة 

 من قانون األسرة.

وقد أصبح هذا الزواج يشكل ظاهرة خطيرة تمس األسرة واملجتمع، خاصة  

 عندما يتعذر إثباته.
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هود في إثبات الزواج العرفي، حيث تعتبر ومن هنا يظهر الدور البارز لشهادة الش 

من وسائل اإلثبات الشرعية والقانونية، التي يلجأ إليها الطرفان عند افتقاد األدلة 

ما هو دور اإلشهاد في إثبات الرسمية، وعلى هذا األساس نطرح اإلشكالية التالية: 

  الزواج العرفي؟

بحث إلى محورين، أتطرق لإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأيت أن أقسم هذا ال

في املحور األول إلى تعريف الزواج العرفي وأسبابه وخطورته، ثم أتناول في املحور 

 الثاني إثبات الزواج العرفي بالشهادة.

 املحور األول: الزواج العرفي، تعريفه، أسبابه وخطورته

مازال كثير من املواطنين خصوصا في القرى واملدن الصغيرة يبرمون عقود 

زواج، ويحتفلون بها بحضور اإلمام وجماعة من أهل وأصدقاء العروسين وذلك في ال

شكل عرفي، فما هو الزواج العرفي؟ و ما هي أسباب انتشاره؟ وفيما تتمثل خطورة 

 هذا الزواج؟ 

 أوال: تعريف الزواج العرفي 

قبل تعريف الزواج العرفي أود أن أشير إلى أنه ليس املراد بالزواج العرفي 

تران رجل مع امرأة من غير عقد أو بعقد لم تتوافر فيه شروطه، ألنه إن حصل اق

 .1هذا، فال يعد عقدا، أو هو عقد باطل

وإنما املقصود بالزواج العرفي كما عرفه بعض العلماء املعاصرين بأنه العقد 

املستكمل لكافة األركان والشروط الشرعية من إيجاب وقبول شرعيين، وحضور 

وإعالن وإشهار، غير أنه لم يوثق بوثيقة صادرة عن الجهات الحكومية شاهدين، 

، وعدم التوثيق هنا ال يؤثر مطلقا على صحته 2املخولة بمثل إصدار تلك الوثائق

وترتيب اآلثار عليه، ألنه ليس من شرائط العقد الشرعية أن يثبت في وثيقة رسمية أو 

 .3غير رسمية
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، هو عقد 4عقد الزواج العرفي أو املغفلمن هذا التعريف يمكن القول بأن 

بين رجل وامرأة أبرم وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وتم فيه الدخول بالزوجة إلى 

بيت الزوجية، ولم يسجل في سجالت الحالة املدنية خالل املهلة املحددة قانونا 

 .5لذلك

اج فعقد الزواج العرفي، هو عقد تام تتوافر فيه جميع أركان عقد الزو 

 مكرر من قانون األسرة. 9و 9الشرعية، والتي نصت عليها املادتان 

وهو عقد صحيح، تترتب عليه اآلثار الشرعية كحقوق الزوجة في النفقة 

وحقوق الزوج في الطاعة وحسن العالقة والتوارث، وغير ذلك من األحكام الشرعية 

باع اإلجراءات التي تتبعها األخرى، فهو ال يختلف عن الزواج الرسمي إال في التوثيق وإت

في حالة  7. غير أن اآلثار املترتبة على هذا العقد ال يعتد بها قانونا6األنظمة للتوثيق

 النزاع بين الزوجين أو وفاة أحدهما.

و قد كان هذا الزواج سائدا قبل إحداث سجالت األحوال املدنية، وتسميته 

يق، وحفظ حقوق الزوجين وعدم عرفيا، طارئة لتمييزه عن الرسمي املستحدث للتوث

، كما كان منتشرا بكثرة خالل فترة احتالل الجزائر، ألن املجتمع كان 8ضياع األنساب

يعتبر كل ش يء يشرف عليه االستعمار هو احتالل، وبالتالي لم يوثق املواطنون عقودهم 

فرق بين  ، وقد اتفق الفقه على أنه ال 9في الجهات اإلدارية املختصة إال فئة قليلة منهم

 . 12تعريف الزواج العرفي أو الزواج الرسمي

ورغم املشاكل الكثيرة التي تنشأ عن عقود الزواج العرفية للزوجين أثناء 

حياتهما، ولورثتهما بعد وفاتهما، ما زالت فئة كبيرة من املواطنين، خاصة في القرى 

طلبات تسجيل واملدن الصغيرة تبرم الزواج بهذا الشكل، وخير دليل على ذلك هو 

 .11الزواج التي ترد باستمرار إلى املحاكم

 ثانيا: أسباب الزواج العرفي 

 إن األسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة الزواج العرفي كثيرة نذكر منها :



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

564 

أسباب دينية وأسباب متعلقة باملبررات التاريخية وأساسها التأثر  -1

د بما تنص عليه الشريعة اإلسالمية من : وتتمثل في اكتفاء األفرابالعادات والتقاليد

توافر أركان عقد الزواج، واعتباره صحيحا ال يحتاج إلى تأكيده بموجب عقد إداري، 

 وهذا ما يسمى بالزواج بالفاتحة.

وقد كانت هذه الطريقة هي املعتمدة وقت االستعمار، وهو ما عبر عنه  

الزواج أنه لم يكن بصفة  الشيخ أحمد حماني رحمه هللا بقوله "وال يضره أي عقد

رسمية، وأنه لم يسجل في الحالة املدنية، ألن ذلك غير مشروط وكثير من حاالت 

الزواج عندنا كانت ال تسجل في عهد االستعمار مقاطعة من الشعب ملحاكمه وفي عهد 

 الثورة كان رجالها ينهون عن الذهاب إليها".

تي توجب تسجيل الزواج وبعد االستقالل رغم صدور النصوص القانونية ال

إال أنها لم تؤد دورها في القضاء على الزواج العرفي لتعلق عدد من األفراد بالعادات 

والتقاليد، إضافة إلى اعتقادهم بأن الزواج الرسمي ال لزوم له إال من أجل تسوية 

، واعتبارهم أن الزواج بالفاتحة هو األكثر شرعية بسبب عقده من 12الوثائق اإلدارية

 بل اإلمام.ق

انعدام الثقافة القانونية والتوعية باملخاطر الناجمة  أسباب اجتماعية: -2

عن عقد الزواج غير املسجل، إضافة إلى انعزال بعض البلديات مما يجعل األشخاص 

ينظرون إلى التنقل لتسجيل عقد الزواج على أنه عبء ثقيل، فلذلك يلجأون إلى 

 .الطريق األسهل وهو العقد العرفي

التي يستوجبها القانون، ولم تنص عليها الشريعة  أسباب قانونية: -3

 اإلسالمية، وهي من أهم األسباب الدافعة له، من أهمها: 

في  13من قانون األسرة 8التهرب من القيود واألحكام التي تنص عليها املادة  -أ

باب تعدد الزوجات، وهي املبرر الشرعي ووجوب إخبار الزوجة السابقة والحصول على 

رخصة من القضاء من أجل الزواج بأخرى، بعد التأكد من موافقة الزوجة، فيلجأ 
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الزوج بذلك إلى الزواج العرفي وبعد الدخول بالزوجة الثانية يلجأ إلى تثبيت هذا 

من الحصول على الرخصة أو عدم موافقة الزوجة الزواج بحكم في حالة عدم تمكنه 

من قانون األسرة التي تقض ي بأن الزواج يثبت بحكم في  22األولى، وذلك طبقا للمادة 

 حالة عدم تسجيله.

من قانون األسرة، التي تنص على شرط السن  7التهرب من أحكام املادة  -ب

سنة، خاصة بالنسبة للفتيات، فكثيرا ما تزوج الفتيات عرفيا في 19في الزواج وهو 

سن أقل بكثير من السن القانوني، وال يبرم العقد الرسمي إال حين بلوغهن هذا السن، 

 ويحدث هذا خاصة في القرى واألرياف. 

فإنه قد جعل تسجيله متوقفا على  14ن املشرع قد أجاز زواج القصرمع أ

استصدار تلك الرخصة املسبقة، وقد يرفض رئيس املحكمة إصدار الترخيص، مسببا 

املبررات املقدمة من الولي، وإما لصغر سن القاصر أو عدم  رفضه إما بعدم كفاية

ورغبة األولياء في تزويج موافقته على الزواج، لذلك وأمام تعارض مثل هذا األمر 

بناتهم وأبنائهم مبكرا، إما تحت وطأة عادات وتقاليد الزواج املبكر وإما تحت وطأة 

، فإنه يتم اللجوء إلى الزواج العرفي الذي ال يحتاج إلى 15بعض األسباب الشخصية

 مثل هذه القيود اإلدارية.

لفئات من الرخصة املسبقة التي تسلمها اإلدارة املستخدمة لبعض ا -ج

املوظفين املنتمين إلى الجيش الشعبي واألمن الوطني والدرك الوطني، وفي حالة عدم 

 تسليمها أو عدم منحها من اإلدارة يلجأ إلى الزواج العرفي.

عدم وضع املشرع لعقوبة قانونية ترغم الزوج على تسجيل زواجه  -د

قوبة مالية أو جسدية العرفي، فقانون األسرة ال توجد فيه مادة تنص على تطبيق ع

على من لم يوثق الزواج وهذا مما يسهل اللجوء إليه، و وضع عقوبات مالية أو بدنية 

للمتقاعسين في تسجيل زواجهم من شأنه أن يكون من الوسائل الردعية التي تحد من 



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

566 

هذا الزواج خاصة وأن االلتزامات املترتبة عن العالقة الزوجية تمس األسرة واملجتمع 

 .جب حمايتها بسن مثل هذه النصوص القانونيةككل فو 

 2225وفي هذا الصدد فقد أصدرت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف في سنة 

تعليمة شفهية تجبر األئمة باالمتناع عن إبرام العقد الشرعي، ما لم يتم الزواج 

 املدني، وذلك قصد تفادي وقوع مشاكل بسبب إبرام العقد الشرعي قبل املدني ونظرا

لتعدد الشكاوى املطروحة أمام القضاء، خاصة في حالة إنكار الزوج هذا الزواج، 

ولكن رغم صدور هذه التعليمة، خاصة وأنها ال تحمل أية جزاءات تأديبية، مازال 

 األئمة يقومون بإبرام عقود الزواج العرفية في غياب العقد املدني.

لزواج مثله مثل املوثق لذلك يمكن للمشرع إعطاء اإلمام صفة إبرام عقود ا

وضابط الحالة املدنية، فيقوم بمسك سجالت رسمية خاصة بعقود الزواج، تم 

يرسل نموذج من عقد الزواج خالل مهلة معينة إلى ضابط الحالة املدنية لتسجيله في 

سجالت الزواج، وهذا قد يكون حال للحد من ظاهرة الزواج العرفي، الذي ينتج عنه 

وكثيرة سيتم التطرق إليها الحقا، ألن الواقع الجزائري مازال يفرض أثار سلبية خطيرة 

إبرام عقود الزواج بالفاتحة الرتباطه باملشاعر الدينية للمواطنين وتمسكهم بالتقاليد 

 .والعادات اإلسالمية

 ثالثا: خطورة الزواج العرفي 

هذا خطورة الزواج العرفي تتمثل في اآلثار السلبية واملشاكل الناجمة عن 

الزواج، والتي يتضرر منها الزوجان أثناء حياتهما، وتخلق مشاكل أكثر تعقيدا ألبنائهما 

 ولورثتهما بعد وفاتهما.

 الزواج العرفي على الزوجين آثار -أ

إذا كنا أمام زواج رسمي فإن آثار الزواج، وهي حقوق الزوجة وحقوق الزوج 

والحقوق املشتركة بينهما تنطبق على العالقة الزوجية فيما بين الزوجين ويحق لكليهما 
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املطالبة بحقوقه، وعليه تحمل التزاماته املقابلة لهذه الحقوق، وفي حالة إخالل 

األمر إلى القضاء ليطالب بإلزام الزوج اآلخر بأداء  أحدهما بالتزاماته، فيحق لآلخر رفع

التزاماته، ويختلف الوضع في حالة قيام الزواج العرفي، فهو زواج ليس له وجود 

رسمي أمام القانون، وهذا يعني أن الزواج العرفي من الناحية القانونية ال يرتب حقا 

 .16ألي من الزوجين قبل اآلخر

عكس سلبا على الزوجين من حيث انتقال لذلك فإن مثل هذا الزواج ين

امليراث بينهما، ففي حالة وفاة أحدهما فإنه ال يستطيع أي من الزوجين املطالبة بحقه 

 .17في ميراث األخر، ألن الزوجية سبب من أسباب امليراث

إضافة إلى ذلك وفي حالة النزاع بين الزوجين، ال يمكن للزوج املطالبة 

ستطيع أن يطلقها إال بعد تثبيت هذا الزواج، كما أنه في بحقوقه على زوجته، وال ي

 حالة إنكار أحد الزوجين، فإنه يتضرر الزوج اآلخر.

أما الزوجة فهي الطرف األضعف غالبا في الزواج العرفي، وهي املتضرر 

األكبر، ويتضح ذلك إذا حدثت مشكلة بين الزوجين، وأرادا االحتكام إلى القضاء، 

ها املالية أو طلبها الطالق من زوجها، فهي ال تستطيع رفع دعوى كطلب الزوجة لحقوق

، فيجب أوال أن تكون العالقة الزوجية 18النفقة إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق عليها

فيما بينهما مثبتة، حتى تستطيع االحتكام للقضاء، لذا يلجأ أحد أطراف الزواج إلى 

ا نصت عليه املحكمة العليا في قرار ، وهذا م19رفع دعوى ثبوت الزوجية لتحقيق ذلك

 .22 27/22/1987لها صادر في 

، قضت فيه بأنه البد أن 22/24/1989وفي قرار آخر للمحكمة العليا بتاريخ 

يكون الحكم املثبت للزواج نهائيا حتى ينتج أثاره، ومن تم تتحقق الصفة للزوجة 

 .21للمطالبة بالنفقة والرجوع لبيت الزوجية."

الزواج العرفي ال يعتد به أمام اإلدارات العمومية وشركات  كما أن عقد

، فاإلدارات العمومية املخول 22التأمين وصندوق الضمان االجتماعي وصندوق التقاعد
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لها أداء املنح والتعويضات العائلية تستوجب عقد الزواج الرسمي ملنح الزوجة حقها، 

مكان الزوجة إثباته، فإنها ال وفي حالة عدم تقديم الزوج لعقد الزواج، أو عدم إ

تستطيع الحصول على هذه الحقوق، إذ ال تكون صاحبة صفة في رفع الدعوى 

للحصول على التعويض، كذلك األمر بالنسبة لصناديق الضمان االجتماعي وشركات 

التأمين، فمثال في حالة وفاة الزوج، املتزوج عرفيا عن زوجته في حادث مرور أو حادث 

 تستطيع املطالبة بالتعويضات املالية طاملا أنها لم تتثبت العالقة عمل، فإنها ال 

 الزوجية.

ونفس الش يء بالنسبة لقضايا امليراث، فإن عقد الزواج يعطي للزوجة حق 

امليراث دون أن يسقط أو يحجب، غير أنه إذا كان الزواج عرفيا فإنه من املمكن أن 

 واج قضاء.يضيع حق الزوجة إذا لم تستطع إثبات هذا الز 

أما بالنسبة للصداق فإنه شرط من شروط عقد الزواج تستحقه الزوجة 

بالدخول أو بالخلوة الصحيحة، فإذا كان الصداق مؤجال وطالبت الزوجة به، فالبد 

 أوال من إثبات الزوجية وإثبات عدم تسلمها له.

وج كما أن الزواج العرفي ال يمنح حق املتابعة الجزائية للزوج إذا ترك الز 

، وإذا 23من قانون العقوبات 332األخر مقر الزوجية ملدة أكثر من شهرين وفقا للمادة 

كانت هذه الزوجة حامل فال يمكنها متابعة الزوج بجريمة إهمال الزوجة الحامل، ألنه 

يشترط ألي متابعة قضائية من هذا النوع وجود عقد زواج شرعي وقانوني صحيح 

ة منه بالشكوى وإال رفضت، وعليه يجب على الزوجة يربط بين الزوجين، وترفق نسخ

 .24أوال أن تثبت عقد زواجها

 أثار الزواج العرفي على األبناء -ب 

إن الزواج العرفي عقد مشروع تترتب عليه أثار تتعدى طرفيه وهما الزوجان 

 لتمس األبناء وهم ثمرة هذا الزواج فتترتب لهم حقوق.



 األسرةدور االثبات في تسوية النزاعات املرتبطة بالعقود والتصرفات في أحكام قانون 

569 

لتي تمس الزوجين في الزواج العرفي فإن األمر وباإلضافة إلى اآلثار السلبية ا

يتعقد أكثر عند وجود أبناء من هذا الزواج العرفي، ويزداد األمر تعقيدا عند هجر 

الزوج لزوجته أو عدم اعتراف الزوج بهذا الزواج وإنكار نسب األطفال له تهربا من 

يحرمون بسبب املسؤولية، فال تستطيع الزوجة إثبات نسب أوالدها إلى أبيهم وقد 

ذلك من حقوق الجنسية والتعليم وامليراث، وال تستطيع املطالبة بالنفقة ألبنائها 

وغيرها من الحقوق، فيضيع نسب األطفال الناتجين عن هذا الزواج العرفي وتضييع 

 حقوقهم املشروعة في حالة عدم إمكانية إثبات الزواج.

طويل على الزواج، حيث وتزداد الصعوبات أكثر على املرأة عند مرور وقت 

من العسير جدا إحضار شاهدين عند إجراء التحقيق من قبل القاض ي للتأكد من 

صحة الزواج العرفي، خاصة إذا غيرت الزوجة مقر سكناها أو توفي أحد الشاهدين أو 

 كالهما.

ونجد أيضا أنه رغم عدم وجود نزاع بين الزوجين، فإنه كذلك تظهر 

، وهذا في حالة اعتراف الزوج بالنسب، حيت بمجرد علمه صعوبات في تسجيل املولود

ولكن طاملا أن ضابط الحالة املدنية  ويصرح بزواجه، بحمل زوجته يسرع إلى البلدية

مقيد برقم تسلسلي لسجل الزواج، فإنه يمنع قانونا أن يقيده في تاريخ سابق، ومن 

وبعد وضع الزوجة حملها هنا يصبح تاريخ الزواج الرسمي غير تاريخ الزواج العرفي، 

، فيلجأ 25يرفض ضابط الحالة املدنية تسجيله باسم أبيه في سجل الحالة املدنية

الزوجان إلى العدالة، وفي هذه الحالة يختلف موقف القضاة فمنهم من يرفض تثبيت 

الزواج العرفي مع وجود عقد رسمي، حيث أن عقد الزواج املحرر من طرف ضابط 

يطعن فيه إال بالتزوير، ومنهم من يقبل دعوى تثبيت الزواج باعتبار الحالة املدنية ال 

أن تاريخ الزواج يصرح به من قبل األطراف، فضابط الحالة املدنية لم يعايش هده 

 .26الواقعة وبالتالي يصبح العقد قابال لألبطال
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وقد ال يستطيع الزوجان إثبات عقد الزواج مع رغبتهما في إثباته لسبب من 

ب، فيتضرر األوالد بسبب ذلك ضررا بالغا، كأن يهلك الوالدان قبل تسجيلهما األسبا

 عقد الزواج أو يتوفى الزوج وال تستطيع الزوجة إثبات الزواج.

 أثار الزواج العرفي على املجتمع  -ج 

إن طرفي عقد الزواج العرفي يعتبران زوجين من الناحية الشرعية والقانونية 

العالقة القائمة بينهما صفة العقد الباطل أو الفاسد أو العالقة وبالتالي تنتفي عن 

 العقد آثار سلبية تمس املجتمع منها : املحرمة، غير أنه وعلى الرغم من ذلك فإن لهذا

أن املجتمع يتأثر باألسرة، فالحياة غير املستقرة فيها تنعكس سلبا على  -1

تمع واألمة ككل، فاألطفال أفرادها خاصة األطفال الذين يمثلون مستقبل املج

الناتجون عن الزواج العرفي في حالة عدم إثبات الزواج العرفي يضيع نسبهم 

ويصبحون بال هوية وقد يتعرضون آلفات اجتماعية كثيرة كاملخدرات والسرقة والزنا، 

 وهذا له تأثير مباشر على املجتمع. 

عدد القضايا كثرة الزواج العرفي يثقل كاهل القضاء، وذلك من حيث  -2

 على املحاكم إلثبات عقود الزواج العرفية.  املعروضة

قد يؤدي الزواج العرفي إلى اختالط األنساب عندما ينتج عنه أبناء وبنات  -3

ثم يفترق الزوجان دون أن يسعيا إلثبات أو تسجيل زواجهما، ويعيد كل منهما الزواج 

اء ويتزوج بعضهم بعض دون علم مرة أخرى ومع مرور السنوات قد يلتقي هؤالء األبن

 منهم، وهذا الزواج محرم شرعا ألنه زواج املحارم.

عدم تسجيل الزواج العرفي والتصريح به، يؤثر على اإلحصائيات الدورية  -4

التي تقوم بها مصالح الحالة املدنية على مستوى البلديات واملستشفيات، والتي تتعلق 

تعطل األهداف التي من أجلها أجريت هذه  بامليالد والزواج والوفاة، وبالتالي
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اإلحصائيات، والتي من بينها إحصاء نسبة النمو الديموغرافي وتعداد الكثافة 

 السكانية.

هذه بعض اآلثار التي تنتج عن الزواج العرفي الذي لم يتم تسجيله في 

سجالت الحالة املدنية، ورغم بساطة هذا اإلجراء، فإنه يمكنه أن يغني األشخاص 

 عن اللجوء إلى إجراءات أخرى أكثر تعقيدا من أجل تسجيل زواجهم وإثباته.

 املحور الثاني: إثبات الزواج العرفي بالشهادة

من قانون األسرة على أنه: "يثبت الزواج بمستخرج من  22/1نصت املادة 

 سجل الحالة املدنية، وفي حالة عدم تسجليه يثبت بحكم قضائي". 

ة من نفس املادة على أنه: "يجب تسجيل حكم تثبيت ثم نصت الفقرة الثاني

 الزواج في الحالة املدنية بسعي من النيابة العامة".

وعليه فإن عقد الزواج الذي يقوم بتحريره وتسجيله املوثق أو ضابط الحالة 

املدنية، هو الوثيقة الرسمية أو الوسيلة األصلية األساسية إلثبات الزوجية، وتعد 

ذات حجة إثباتيه قاطعة على بقية الحجج، وال يمكن الطعن فيها إال  األداة الرسمية

بالتزوير، وهو مهم ملعرفة مقدار الصداق، وتحقق رضا الزوجين وموافقة الولي 

 .27..".وحضور الشهود وكذا املعرفة الشروط املقترنة بعقد الزواج

املؤهل هذا بالنسبة إلثبات الزواج الذي ثم أمام املوثق أو أمام املوظف 

 قانونا، أي الزواج املسجل في سجالت الحالة املدنية بالبلدية.

أما بالنسبة إلثبات الزواج العرفي أي الزواج غير املسجل )أو الزواج بالفاتحة 

( الذي تهاون الزوجان في تسجيله. وطاملا أنه ال يوجد نص يحرم أو يلغي، أو يعاقب 

وال في قانون الحالة املدنية، فإن املشرع سمح على الزواج بالفاتحة ال في قانون األسرة 

 . 28بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها
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من قانون األسرة، ويرتب  22كما أن املشرع يعترف به صراحة في نص املادة 

ص عليه جميع اآلثار الشرعية، شرط أن يكون قد توافر على األركان والشروط املنصو 

مكرر من قانون األسرة، وذلك يكون بأثر رجعي من يوم الزواج  9و 9عليها في املادتين 

جاء  28/12/1984غير مسجل، وهذا ما قررته املحكمة العليا في اجتهاد لها بتاريخ 

فيه: "من املقرر شرعا أن الزواج الذي ال يتوفر على األركان املقررة شرعا يكون باطال، 

لعالقة غير شرعية بين الرجل واملرأة زواجا، وملا كان كذلك فإن ومن ثم فال تعتبر ا

  .29القضاء بما يخالف هذا املبدأ يعد خرقا ألحكام الشريعة اإلسالمية"

وقد استقر اجتهاد املحكمة العليا على أنه يجب على قضاة املوضوع التأكد 

والصداق والولي من توافر أركان الزواج وشروطه إلثبات الزواج العرفي، وهي الرضا 

وحضور شاهدين، وهذا يتبين من خالل عدة قرارات للمحكمة العليا، منها قرار صادر 

جاء فيه: "عن الوجه الثالث بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار  12/27/2212بتاريخ : 

املطعون فيه يتبين أن الطاعنة أتت بشهود أكدوا واقعة الزواج مؤكدين في شهادتهم 

ولي وشهود وصداق حسبما هو ثابت من محضر التحقيق املؤرخ في  أركان الزواج من

وأن قضاة املوضوع برفضهم الدعوى لعدم التأسيس قد أخطأوا في  28/29/2227

تطبيق القانون...حيث أنه بذلك يصبح الوجه الثالث مؤسس ويتعين معه نقض 

 . 32القرار

هي اإلقرار والبينة وعليه فالزوجية تثبت بكافة طرق اإلثبات املقررة شرعا، و 

 .31عن اليمين والنكول 

وسأقتصر على أهم و أقوى الوسائل في إثبات هذا الزواج العرفي، وهي البينة 

أو شهادة الشهود، باعتبارها أقوى الحجج ألنها حجة متعدية، و الثابت بها ثابت على 

ذلك على الكافة وليس على املدعى عليه وحده، بل يثبت على من يتعدى الحكم إليه، و 

 .32خالف اإلقرار الذي هو حجة قاصرة على املقر وحده
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والشهادة هي إخبار اإلنسان في مجلس القضاء بحق على غيره لغيره، وباعتبار الشهادة 

، وعرفت أيضا بأنها تقرير اإلنسان شفاهة عما 33إخبار، فهي تحتمل الصدق أو الكذب

لتي يشهد عليها، لذا فإن الشهادة قد رآه أو سمعه أو أدركه بإحدى حواسه في الواقعة ا

 .34تكون شهادة رؤية أو سمعية أو حسية تبعا إلدراك الشاهد الذي يدلي بها

واملقصود باإلشهاد في عقد الزواج، هو أن يحضر إبرام عقد الزواج حال إجرائه، 

عدد معين من األشخاص للتأكيد على حصوله، وحضور الشاهدين شخصيا هو جوهر 

تجوز باملراسلة، أو الكتابة كما ال تجوز فيها اإلنابة وال تصح بالهاتف، أو بأي  الشهادة فال 

 .35وسيلة اتصاالت غير االتصال الشخص ي املباشر

وملعرفة دور األشهاد في إثبات الزواج العرفي نستند إلى اجتهادات املحكمة 

 العليا في هذا الشأن:

في إثبات الزواج العرفي بشهادة  أوال: املبادئ التي استقر عليها العمل القضائي

 الشهود 

 من أهم هذه املبادئ: 

إن املحكمة العليا قد اعتبرت شهادة الشهود أهم األدلة في إثبات الزواج  -1

العرفي، حيث أن عدم إحضار شاهدين إلثبات الزواج العرفي يترتب عنه رفض 

فيه: "من املستقر قانونا جاء  11/12/1989الدعوى، وهذا ما أقرته في قرار لها بتاريخ 

في حالة عدم تسجيله يثبت ، أنه يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة املدنية

بحكم إذا توافرت أركانه وفقا للقانون...اإلجابة عن الوجه املثار: حيت أن الزواج ال 

يثبت إال بشهادة شاهدين عدلين، وأن كل امرأة تدعي أن فالن تزوجها فالبد أن تثبت 

 بشهادة الشهود والطاعنة لم تأت بأي شاهد على أنه حضر العقد وسمعذلك 

 .36اإليجاب والقبول"

جاء فيه:"من املقرر شرعا أنه يجوز  25/11/1984وفي قرار أخر لها بتاريخ  -

إثبات عقد الزواج بشهادة شهود تفيد وجوده الشرعي. ومن تم فإن القضاء بإثبات 
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يد انعقاده شرعا يعد خرقا ملبادئ وأحكام عقد زواج اعتمادا على شهود ال تف

 .37الشريعة اإلسالمية "

استقر قضاء املحكمة العليا على أن الزواج العرفي يثبت بشهادة العيان  - 2

من أهم 27/23/1989أو شهادة السماع. وهذا ما جاء في قرار للمحكمة العليا بتاريخ 

 بشهادة العيان التي يشهد "من املقرر شرعا أن الزواج ال يثبت إال  ما جاء فيه:

أصحابها أنهم حضروا قراءة الفاتحة أو حضروا زفاف الطرفين، أو شهادة السماع 

 . 38التي يشهد أصحابها أنهم سمعوا من الشهود وغيرهم أن الطرفين كانا متزوجين"

أنه: "من املقرر قانونا  29/22/1988وجاء في قرار آخر للمحكمة العليا بتاريخ 

لزواج يثبت بالشهود الذين حضروا العقد أو على األقل الفاتحة إذا كانت وشرعا أن ا

 .39مشتملة على أركانه أو شهادة السماع "

ال يجوز للمحكمة أن ترفض تسجيل عقد زواج تم إبرامه بقراءة  -3

الفاتحة، وبحضور شهود مبينين في شهادتهم أركان الزواج وشروطه األساسية من 

تحديد الصداق وحضور شاهدين، وعليه يجوز في مسألة إثبات رضا الزوجين والولي و 

أو عدم إثبات واقعتي الزواج والطالق بسماع الشهود ألول مرة على مستوى 

 .42"2225/ 23/22االستئناف، وهذا ما أقرته املحكمة العليا في قرار لها بتاريخ 

 يجوز لقضاة املوضوع أن يقضوا بتثبيت الزواج وأن يقضوا في نفس -4

الحكم بالطالق باعتبار أن الزواج العرفي في حكم املسجل بالحالة املدنية بقوة 

القانون، وذلك بناء على تثبيته بحكم قضائي، وهذا ما قضت به املحكمة العليا في 

جاء فيه: "أن الزواج العرفي موضوع النزاع قد ثبت  24/12/1995قرار لها بتاريخ 

لعقد، وقد توفرت فيه أركانه الشرعية بما بشهادة الشهود الذين حضروا مجلس ا

 .41فيها رضا الزوجين "

أجازت املحكمة العليا إثبات الزواج العرفي بشهادة األقارب، وهذا ما  -5

 .42يتأكد من خالل قراراتها املختلفة
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قضت املحكمة العليا بثبوته بدون تحديد الصداق بشهادة الشهود الذين  -6

ركان الزواج العرفي ماعدا الصداق الذي بقي مؤجال وقع سماعهم وأكدوا توافر أ

 .43حسب عادة املنطقة "

عن إثبات الزواج العرفي بعد وفاة الزوج ترى املحكمة العليا بأنه إذا  -7

توفرت أركان الزواج بما فيها االستماع إلى الشهود واإلمام الذي قرأ الفاتحة وتعين 

 ". 44املدعية واملرحوم املهر وحضور الولي، بذلك يثبت الزواج بين

قضت فيه بإثبات الزواج بعد  22/29/1998وفي قرار أخر لها صادر بتاريخ 

 .45وفاة أحد األزواج بشهادة الشهود ويمين "

أقرت املحكمة العليا أن الزواج والنسب يمكن إثباتهما بأدلة أخرى غير  -8

جاء  28/12/1997تاريخ العقد الصحيح طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية في قرار لها ب

فيه: "من املقرر شرعا أنه يمكن إثبات النسب بالزواج الصحيح واإلقرار والبينة 

وشهادة الشهود ونكاح الشبهة واألنكحة الفاسدة والباطلة طبقا لقاعدة إحياء الولد 

 .46ألن ثبوت النسب يعد إحياء له ونفيه قتال له"

الزواج العرفي يكون أمام القضاء، كما أن سماع شهادة الشهود في إثبات -9

وأن قضاة املوضوع بإسنادهم املهمة للموثق أو الخبير يعتبر تنازال منهم عن صالحياتهم 

مما يجعل قرارهم عرضة للنقض، هذا ما أقرته املحكمة العليا في قرار لها 

  .4729/29/1992بتاريخ

 أسباب عدم إثبات الزواج العرفي  ثانيا:

بب عدم إثبات الزواج العرفي هو نقص عدد الشهود أحيانا يكون س -1

 الذين تتوفر فيهم الشروط، وهذا ما أقرته املحكمة العليا في قرار لها بتاريخ

حيت اعتبرت أن حضور شاهد واحد ال يكفي للقضاء بصحة الزواج  22/23/1994

اهدي لم تجز أن يكون الولي أحد ش 12/22/2211، وفي قرار أخر لها بتاريخ 48العرفي

 .49العقد
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كما رفضت إثبات الزواج العرفي بشهادة امرأتين، وهذا ما جاء في قرار لها 

جاء فيه: "وملا كان من الثابت في قضية الحال أن القرار املطعون  15/12/1986بتاريخ 

فيه جاء خاليا من أية حجة أو بينة تدل على وجود الزواج سوى أقوال امرأتين ال 

 .52بات الزواج شرعا"يعتد بشهادتهما في إث

أحيانا يكون خلل في الشهادة رغم استكمال عدد الشهود وهذا في حاالت  -2

 منها : 

أكدته املحكمة العليا من خالل القرار  التناقض في أقوال الشهود، وهذا ما -أ

حيت جاء فيه: "...إذا كان إثبات الزواج أو نفيه يرجع  19/23/1992الصادر بتاريخ 

وضوع، فإن ذلك يجب أن يبنى على بينة ال يدخل لها الشك وال لسلطة قضاة امل

يحيط بها االحتمال ليست متناقضة وال ناقصة...، فالتناقض في الشهادة يزيل أثرها 

 .51ويمنع بناء الحكم عليها..." 

التزوير في الشهادة: من أشكال الخلل في الشهادة إدانة الشهود بجريمة  -ب

ي إلى رفض إثبات الزواج، وهذا ما قضت به املحكمة العليا في التزوير، األمر الذي يؤد

 .52" 32/24/1992قرار لها بتاريخ 

عدم التصريح بوجود عقد والقول فقط بأن الطرفين كانا يعيشان عيشة  -ج

األزواج مما يؤدي إلى رفض إثبات الزواج، وهذا ما أقرته املحكمة العليا في قرار لها 

فيه: "وملا كان قضاة االستئناف، اكتفوا في قرارهم بالقول جاء  25/11/1984بتاريخ 

أن الزوج تارة ينكر وتارة يطلب التصريح بعدم االختصاص، وأن شهود املطعون 

ضدها صرحوا أمام القاض ي األول بأن الطرفين كانا متزوجين وعاشا عيشة األزواج، 

الشريعة باعتبار أن فإنهم بقضائهم بإثبات عقد الزواج بين الطرفين خالفوا أحكام 

هذه التصريحات ال تكون كافية إلثبات عقد الزواج الشرعي، ومتى كان ذلك استوجب 

 .53 نقض القرار املطعون فيه..."
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وعليه فإنه يستخلص مما سبق أن الشخص الذي أبرم عقد زواجه 

بالفاتحة على يد إمام وبحضور جماعة من املسلمين وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، 

وطاملا أن مثل هذا الزواج مازال معموال به عرفا في الحياة العملية، وتم الدخول 

بالزوجة فليس أمام هذا الشخص من سبيل إلثبات هذا الزواج إال اللجوء إلى 

املحكمة املختصة، وعليه تقديم األدلة واإلثباتات التي تؤكد ما يدعيه وفقا للقاعدة 

 يمين على من أنكر".الجوهرية "البينة على من ادعى وال

وتكون املحكمة املختصة إقليميا في موضوع إثبات الزواج هي مكان وجود 

من قانون اإلجراءات املدنية  426/2موطن املدعى عليه، وهذا ما نصت عليه املادة 

 .2228فيفري  25املؤرخ في  29-28واإلدارية رقم 

ألساس ي، واملكانة ومن خالل جملة القرارات السابقة يتجلى الدور الفعال وا

املعتبرة لشهادة الشهود في إثبات الزواج العرفي، حيث تعتبر الشهادة أهم الوسائل إن 

لم نقل الوسيلة الوحيدة التي يعتمد عليها القضاء الجزائري في إثبات الزواج، الذي 

 لم يتم توثيقه في سجالت الحالة املدنية.

لكن وبالرغم من إمكانية إثبات الزواج العرفي بشهادة الشهود، وبالرغم من  

صحة هذا الزواج شرعا إال أن له أثارا سلبية كما سبق بيان ذلك، لذلك يجب أن 

تتظافر جهود الجميع من أجل التشجيع على إبرام عقد الزواج الرسمي الذي يوفر 

يدخل ضمن املصالح املرسلة التي نص  أكثر حماية لحقوق الزوجين واألوالد، ألن ذلك

عليها الفقه اإلسالمي لتثبيت الحقوق وأقرته قوانين األحوال الشخصية العربية ومنها 

 قانون األسرة الجزائري.

ويتبين من خالل موقف القانون والقضاء الجزائريين أنهما عمال على تيسير 

في حينها، مهما كانت  وتسهيل السبل لتسجيل عقود الزواج العرفية التي لم تسجل

األسباب التي أدت إلى ذلك سواء بسبب الجهل وعدم وعي املواطنين بأهمية التسجيل 
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أو ألسباب أخرى، كل ذلك للحفاظ على استقرار األسرة الجزائرية التي تعد اللبنة 

  األساسية لبناء املجتمع.

 الخاتمة 

الزواج من أخطر العقود التي يبرمها اإلنسان، لذا اختصه الشارع بشرط  

الشهادة دون سائر العقود، فالشهادة تعتبر أداة لتوثيق الحقوق والعقود، لحفظها من 

الجحود واإلنكار عند وقوع التنازع والتخاصم بين الناس بسبب اختالف طبائعهم 

يا بعد الكتابة من بين وسائل اإلثبات وأخالقهم، وقد رتبها القانون الجزائري ثان

 املختلفة.

ولإلشهاد دور بارز عند انعقاد الزواج، وعند إثباته، ألنه وسيلة إلعالن  

الزواج وإشهاره، وهو من أهم الوسائل الشرعية والقانونية في إثبات العالقة الزوجية، 

لألعراض  فقد شرع لتوثيق عقد الزواج صيانة لحقوق الزوجين واألوالد وحماية

واألنساب، فالشهادة إذن شرط لصحة الزواج، ال يقوم الزواج شرعا بدونها، لهذا 

فقد نص املشرع الجزائري في قانون األسرة على وجوب حضور شاهدين لصحة عقد 

مكرر منه، موافقا بذلك رأي جمهور الفقهاء، عدا املالكية  9الزواج، وذلك في املادة 

د الدخول، غير أن املشرع الجزائري لم يبين الشروط الذين يرون وجوب الشهادة عن

الواجب توفرها في الشهود على عقد الزواج، بل سكت عنها، وذلك خالفا ملا نصت 

عليه أغلب تشريعات األحوال الشخصية العربية، ورتب املشرع على تخلف شرط 

بذلك الشاهدين فسخ عقد الزواج قبل الدخول وعدم ترتيب اآلثار الشرعية عليه، و 

يكون قد وافق فقهاء الشريعة، لكنه خالفهم بعد الدخول حيث لم ينص على فسخ 

 العقد بل ثبته. 
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 التوصيات

ضرورة وضع نصوص في قانون األسرة تبين الشروط الواجب توفرها في  -1

الشهود، ألن ذلك يدخل في الشهادة كاشتراط البلوغ والعقل واإلسالم والتعدد، 

 ماع كالم املتعاقدين وفهمه.وجنس الشهود، وكذا س

والتي تنص على أن  33على املشرع إعادة النظر في الفقرة الثانية من املادة -2

الزواج بدون شهود بعد الدخول يثبت بصداق املثل، ألن ذلك قد يؤدي إلى اختالط 

الحالل بالحرام، ويكون ذريعة للمعاشرة املحرمة، خاصة وأن القضاء الجزائري 

 بيت الزواج في حالة عدم اإلتيان بشهود.يرفض دعوى تث

تكثيف الجهود بغية توعية الناس على إبرام عقود الزواج الرسمية، أي -3

تسجيل عقود الزواج في سجالت الحالة املدنية، ألن ذلك يوفر حماية أكبر لحقوق 

الزوجين واألوالد، ألن ذلك يدخل ضمن املصالح املرسلة التي نص عليها الفقه 

لتثبيت الحقوق وأقرته قوانين األحوال الشخصية العربية ومنها قانون  اإلسالمي

 األسرة الجزائري.

على املشرع إعادة النظر في بعض النصوص القانونية التي ساهمت في -4

من قانون األسرة، التي تلزم الزوج  8انتشار ظاهرة الزواج العرفي، وخاصة املادة 

األولى على التعدد، األمر الذي يدفع عددا بالحصول على رخصة بعد موافقة الزوجة 

من الرجال إلى إقامة زواج عرفي ثم اللجوء إلى املحكمة لتثبيته بحكم بعد الدخول 

بالزوجة الثانية، فهذه املادة لم تمنع الرجل من التعدد بل أدت إلى رفع نسبة الزواج 

 العرفي.

اج مثله مثل املوثق إضافة مواد قانونية تمنح اإلمام صفة إبرام عقود الزو -5

وضابط الحالة املدنية للحد من ظاهرة الزواج العرفي، بدل التعليمة التي صدرت من 

 والتي لم تكن ناجعة. 2225وزارة الشؤون الدينية في سنة 
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إدراج مواد قانونية تنص على عقوبات مالية على كل من يساهم في إبرام -6

السعي لتسجيله، وهذا من شأنه أن  عقد زواج عرفي من زوجين أو شهود أو ولي دون 

يكون من الوسائل الردعية التي تحد من هذا الزواج خاصة وأن االلتزامات املترتبة 

عن العالقة الزوجية تمس األسرة واملجتمع ككل فوجب حمايتها بسن مثل هذه 

 .النصوص القانونية

 في الختام يمكن القول أن قدسية عقد الزواج تفرض االلتزام فيه بكل

األحكام الشرعية التي تحفظ خصوصية هذا العقد، وتضفي عليه طبيعة متميزة عن 

باقي العقود املدنية، ألن الزواج عند املسلمين ليس ارتباط بين ذكر وأنثى من أجل 

إشباع رغباتهما الغريزية بمجرد تراضيهما، بل هو ميثاق غليظ له أبعاد دينية ودنيوية 

إقامة شرع هللا في إنشاء أسرة تعتبر نواة املجتمع الذي أساسه التضامن والتعاون على 

 تسوده الرحمة واملودة واالستقرار.

 الهوامش

، دار النفائس، 2عمر سليمان األشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، الطبعة  -1

 .175، ص1997األردن، 

ي درء مفاسد الزواج الربابعة أحمد حسن، البعد املقاصدي لقاعدة سد الذرائع وأثره ف -2

 .224(، ص 2212، )21العرفي، مجلة جامعة األمير عبد القادر، الجزائر، عدد 

، دار النفائس، 1عبد الفتاح عمرو، السياسة الشرعية في األحوال الشخصية ط -3

 .43(، ص1998األردن، )

 قد سمى املشرع في قانون الحالة املدنية عقود الزواج التي لم تسجل في سجالت -4
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 .157، ص 2222لسنة  2العدد 
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الجديد، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج املبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل 

  والشروط الضرورية للحياة".
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بالحبس من شهرين إلى سنة، من قانون العقوبات على: "يعاقب  332تنص املادة  -23
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األدبية أو املالية املترتبة على السلطة األبوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب 

العودة إلى مقر األسرة على وضع ينبئ عن الرغبة جدي، وال تنقطع مدة الشهرين إال ب

 في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية.
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  لقوانينا

واملتضمن قانون األسرة املعدل واملتمم  1984يونيو  9مؤرخ في  11-84قانون رقم 

املؤرخة  43والصادر بالجريدة الرسمية رقم  2225فبراير  27املؤرخ في  22-25باألمر رقم 

 .2225يونيو  22ه املوافق لـ 1426جمادى األول  15في 

 19ه املوافق لـ 1389ذي الحجة  13 املؤرخ في 72/22قانون الحالة املدنية رقم  
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 العقوبات املعدل واملتمم.
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