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 :تقديم

ال شك أن ألاسرة هي صمام أمان الستمرار العالقة الزوجية واستقرار ألاوضاع 

لذلك تعتبر الخلية ألاساس والنواة ألاولى لبناء املجتمعات إلانسانية املتماسكة  الاجتماعية،

 .من مختلف عوامل الانهيار والتفسخ، ومن ثمة تعتبر الركيزة الجوهرية لقيام الدولة

وانسجاما مع هذا الطرح، جاءت نصوص الوحيين إلضفاء طابع القداسة للعالقة 

لها أحكاما شرعية محكمة وقطعية في أغلب أحكامها، ثم الزوجية بين الرجل واملرأة واضعة 

 .سارت على منوالها مختلف التشريعات العربية مقننة تلك ألاحكام في شكل قوالب قانونية

ذ املشرع الجزائري عن باقي تلك التشريعات،
ُ
م العالقات ألاسرية في  ولم َيش

ّ
حيث نظ

حيث أخضعها للرقابة  4891إطار منظومة تشريعية متمثلة في قانون ألاسرة الصادر في سنة 

وإلاشراف القضائي، وبالنظر للنقائص التي اعترت القانون انطالقا من التجربة ألاولى لوضع 

اك تلك النقائص محاولة من املشرع الجزائري استدر  5002تشريع أسري جاء تعديل سنة 

مستعينا باملخزون الفقهي بمختلف مذاهبه وآرائه الفقهية ومستأنسا باجتهادات الفقهاء 

 .قديما وحديثا

 ( إلاشكاالت والحلول  )انعقاد الزواج 
 



 

 
 

إن التطور املتسارع والكبير في مختلف املستويات جعل العالقات الزوجية أكثر 

صادرة تعقيدا من ذي قبل، ألامر الذي استلزم معه التعامل مع تلك القضايا والتصرفات ال

من ألاشخاص بطريقة علمية أكاديمية ألجل صياغة تشريعية سليمة الشكل واملضمون، 

لذا فإن املشرع الجزائري . حتى ال تختلف ألاحكام القضائية عند تطبيق النصوص القانونية

يجاد حلو  إلشكاالت يفرضها إل أمام زخم كبير من التراث الفقهي ينتقي منه ما يناسب 

 .ع مقاصد الشريعة إلاسالمية السمحاء دون إفراط أو تفريطالواقع متماشيا م

 :دهدافألا 

إبراز أهمية الزواج في حياة املجتمعات إلانسانية وخطورة التعدي على مقاصده  (4

 .املرسومة له

 .الوقوف على أهم إلاشكاالت املتعلقة بانعقاد الزواج (5

 .م القضائيةاقتراح الحلو  القانونية املمكنة بغرض تفادي اضطرابات ألاحكا (3

 .إبراز دور القضاء الجزائري في الحفاظ على العالقات ألاسرية (1

 :حاور امل

ويشمل املواضيع . إلاشكاالت املتعلقة بتسجيل عقد الزواج والحلو  املمكنة :املحور ألاول 

 :التالية

 الشروط الاتفاقية في الزواج وأثر إلاخال  بها; 

 الوكالة في الزواج بين الحظر وإلاباحة; 

 ضوابط الترخيص لتزويج القصر; 

 الكشف الطبي ملا قبل الزواج وإشكاالته القانونية والاجتماعية; 

 إشكاالت الوالية في الزواج وأثرها على استقرار ألاسرة; 

 



 

 
 

 :إلاشكاالت الواردة على :املحور الثاني

 الزواج العرفي; 

  الواجب اتباعهانظام تعدد الزوجات وآلاثار املترتبة على مخالفة إلاجراءات; 

 تعدد الجهات املختصة في إبرام عقد الزواج; 

 :ويشمل املواضيع التالية. الاجتهاد القضائي في مجاالت انعقاد الزواج :املحور الثالث

 دور املحكمة العليا في قضايا انعقاد الزواج; 

 دور النيابة العامة في قضايا انعقاد الزواج; 

  ي بالنسبة لزواج القصرإلاشكاالت املرتبطة بأهلية التقاض; 

 شروط النشر

 وال أخرى، مجلة في نشرها يسبق لم والتي وألاصيلة، الجادة البحوث بنشر نرحب

 التحكيم، هيئة من إجازتها بعد وذلك .الباحث يعدها جامعية رسالة أو منشور، جزءا تكون 

 .للمؤلف العلمية اللجنة تراها التي والفنية العلمية لالعتبارات ووفقا

 باملجلة للنشر املقدمة العلمية للبحوث ألاولية بالقراءة العلمية اللجنة تقوم

 ذلك بعد واملقاالت والدراسات البحوث وتخضع العلمي، البحث مقومات توافر من للتأكد

 .اللغوية واملراجعة العلمي للتحكيم

 :الشروط الشكلية واملنهجية

 :التالي الشكل على صفحة، (30 )ثالثين على البحث حجم يزيد أال ينبغي
- Fonts (polices): Sakkal Majalla (14) and Times New Roman (12). 

- Single-spaced (Interligne Simple) and justified (justifiée). 

- Margins (marges) : Top (haut) 1.5 cm, Bottom (bas) 1.5 cm, Lefte 

(gauche) 2 cm, Right (Droite) 2 cm, Binding position (position de la 

reliure) : Right (Droite). 

 

 



 

 
 

 

 الالتزام مع labo.d.prive@univ-dbkm.dz الالكتروني البريد عبر والدراسات البحوث ترسل

 :لالتسلس حسب املحتوى  يكون  بحيث البحوث، شكل في املتعارف عليها عامليا بالقواعد

 ،)وجدت إن والجداو   ألاشكا ( مالحق خاتمة، البحث، موضوع مقدمة، ملخص،

 .املعتمدة املراجع الهوامش،

 عن فضال ومصدرها، مؤهالته عن موجزة تعريفية بنبذة بحثه يرفق أن الباحث على

 ألاولى الصفحة في الاسم ذكر بعد إليه ينتمي الذي املخبر اسم تحديد مع العلمية، إسهاماته

 .بحثال من

 :البحث عنوان

 عليه، ويد  البحث، مضمون  مع يتناسب وأن كلمة، (50) البحث عنوان يتجاوز  ال أن يجب

 .الرئيس ي الاستنتاج يتضمن أو

 :البحث ملخص

 .كلمة(400)حدود في الانجليزية واللغة العربية باللغة للبحث ملخص تقديم يجب

 في العربية باللغة ملخص الانجليزية أو الفرنسية باللغة والدراسات البحوث مع يرفق

 .كلمة( 500إلى 420)حدود

 :املفتاحية الكلمات

 يتواكب بما الباحث يختارها كلمات، (40) عشرة تتجاوز  ال للفهرسة تستخدم التي الكلمات

 عند باختيارها للمؤلف العلمية الهيئة تقوم ذكرها، عدم حالة وفي البحث، مضمون  مع

 .البحث عملية أثناء البحث ظهور  بغرض البيانات واعد في وإدراجه املقا  فهرسة

 :الهوامش

 اسم يذكر أن مراعاة مع املقا ، نهاية في متسلسلة أرقام شكل في الهوامش إدراج يجب

 املختصر، الاسم يستخدم تكرر  فإذا مرة، ألو   إليه إلاشارة عند كامال املرجع أو املصدر

 .والهوامش واملراجع املصادر من فعال املستخدم إدراج فقط سيتم وعليه

 

 

 



 

 
 

 :دهام تنبيه

 ألامانة توافر وعن املؤلف، في للنشر يقدمه عما كاملة مسؤولية مسؤو  املؤلف

 ومصادر املراجع إلى إلاشارة وفي بنصه، يرد ما ولكل محتواه، أو ملوضوعه العلمية،سواء

 .املعلومات

 هو مسؤوليته وعلى هابكات رأي عن تعبر البحث في الواردة واملعلومات وألافكار الراء جميع

 .ذلك في مسؤولية أي املؤلف لهيئة وليس غيره، أحد رأي عن تعبر وال وحده،
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 أحكام وضوابط الوالية في الزواج بين الفقه والقانون 
Provisions and controls of guardianship in marriage between 

jurisprudence and law 

 رحال عبد القادر  :الدكتور 

 -أ -أستاذ محاضر

–  1جامعة الجزائر  –كلية العلوم إلاسالمية 
Rahalabdelkader511@yahoo.com 

 :امللخص

لقد تضمنت الورقة البحثية موضوعا كثيرا ما أثار جدال لدي الباحثين في الفقه 

 .إلاسالمي والقانوني، أال وهو موضوع الوالية في عقد الزواج أحكامها وضوابطها

والقانون نجدهما قد رتبا جملة من ألاركان والشروط لعقد وبالنظر إلى كتب الفقه 

الزواج، ال يصح إال بها، كما نجد أن إلاخالل بها مرتبا للبطالن مع إمكانية التصحيح في 

 .تفصيالت ألاحكام

وقد كان من املقومات التي تنازع فيها الفقهاء وتباينت وجهة نظر التشريعات 

 . للمرأة في عقد النكاح الوضعية بشأنه مسألة اشتراط الولي

على أن الذين اشترطوا الوالية على املرأة رسموا لها قيودا ضمانا من تعسف ألاولياء 

في استعمال حق الوالية، وألن قواعد الشريعة تأبي كل تعسف، فمنعت إلاكراه على الزواج 

تشريعات وأبطلته باعتباره ينافى مبدأ الرضا املطلوب بين الزوجين، الذي استقرت جل ال

 . الوضعية على اعتباره ركنا أصيال في عقد الزواج

من هذا املنطلق، تبرز أهمية موضوع الوالية وإلاشكاالت التي تترتب عن املسائل 

 . التفصيلية التي يتضمنها

وقد تعلق البحث على وجه التخصيص حق الولي في الزواج بين إلاطالق والتقييد 

 . ظل التعسفمن الضمانات املمنوحة للمرأة في 

 .إلاكراه ،العضل ،الاختيار  ،إلاجبار ،الزواج ،الولي: الكلمات املفتاحية
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Abstract: 
The research paper included a topic that often sparked 

controversy among researchers in Islamic and legal jurisprudence, 

which is the issue of guardianship in the marriage contract, its 

provisions and regulations. 

Looking at the books of jurisprudence and law, we find that they 

have arranged a set of elements and conditions for the marriage 

contract, which is only valid with them, and we find that breaching 

them is arranged for nullity with the possibility of correction in the 

details of the rulings. 

One of the foundations in which the jurists disputed and the 

point of view of positive legislation differed regarding it was the issue 

of the requirement of a guardian for a woman to contract marriage. 

However, those who stipulated guardianship over the woman 

have drawn up restrictions for her to guarantee against the abuse of 

guardians in the use of the right of guardianship, and because the rules 

of Sharia prohibit all abuse, prohibit coercion into marriage and annul 

it as it contradicts the principle of the required consent between the 

spouses, which most of the positive laws have established as a 

fundamental pillar in a contract marriage. 

From this standpoint, the importance of the issue of the mandate 

and the problems arising from the detailed issues it contains emerge. 

The research specifically concerned the right of a guardian to 

marry between divorce and restriction of the guarantees granted to 

women in light of abuse. 

key words:Guardian- marriage- Compulsion- the choice- 

Intramuscularly- Coercion 

 :مقدمة

بمسألة بناء  -على اختالف بينهم  – لقد اعتنت جل التشريعات السماوية والوضعية

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا :" قال هللا تعالى  ألاسرة تحت مسمى الزواج،

فرتبت لها جملة  "لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون 

من ألاركان والشروط، ال يصح الزواج إال بها، كما اعتبرت إلاخالل بها مرتبا للبطالن مع 

 .إمكانية التصحيح في تفصيالت ألاحكام
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من أقدس العقود، وكيف ال ج اعتبرت عقد الزوا كما نجد أن الشريعة إلاسالمية

في  التأبيدصيغة مبني على بنص القرآن الكريم، ميثاقا غليظا وقد ارتبط باألعراض، فكانا 

 . إطار حسن املعاشرة واملودة املطلوبة بين الزوجين

وجهة نظر التشريعات  وقد كان من املقومات التي تنازع فيها الفقهاء وتباينت

 . الوضعية بشأنه مسألة اشتراط الولي للمرأة في عقد النكاح

على أن الذين اشترطوا الوالية على املرأة رسموا لها قيودا ضمانا من تعسف ألاولياء 

، فمنعت إلاكراه على الزواج في استعمال حق الوالية، وألن قواعد الشريعة تأبي كل تعسف

وأبطلته باعتباره ينافى مبدأ الرضا املطلوب بين الزوجين، الذي استقرت جل التشريعات 

 . الوضعية على اعتباره ركنا أصيال في عقد الزواج

من هذا املنطلق، تبرز أهمية موضوع الوالية وإلاشكاالت التي تترتب عن املسائل 

 . التفصيلية التي يتضمنها

كان للواقع املعاش النصيب ألاوفر من بعض ألاعراف التي ال تتماش ى مع  كما

سماحة الدين الحنيف، فقد ارتأينا البحث في املوضوع وعرض جزئياته لبيان آلاراء  ألاولى 

 . باالعتبار

 : إلاشكالية

لقد أثار موضوع الوالية في النكاح جملة من إلاشكاالت الفقهية والقانونية كانت 

 :كاآلتي

 ما هي حدود ممارسة حق الوالية على املرأة في التزويج ؟: أوال

 هل تبنى املشرع الجزائري مبدأ إلغاء الوالية من عقد الزواج أم قّيده بضوابط ؟: ثانيا

 ما مصير عقد الزواج إذا أبرم من دون إذن الولي ؟: ثالثا

 الخطة املتبعة

مطالب وكل مطلب إلى فروع  لقد سلكت في دراسة املوضوع إلى تقسيم املسائل عبر

 .جزئية

 تأصيل والية تزويج املرأة في الشريعة إلاسالمية: املطلب ألاول 

، والية توجيه وتسديد وصيانة، ال والية الموالية الرجل على املرأة في إلاسإن 

ية ثابتة ال تتغير بتغير الزمان واملكان، وال بتغير ألاحوال، كما ال ، وهي وال استبداد وتسلط



 عبد القادر رحال. د أحكام وضوابط الوالية في الزواج بين الفقه والقانون 
 

 "(والحلول إلاشكاالت )انعقاد الزواج : "جماعي موسوممؤلف  4

 

وحق الولي في أداء  .، وحاجتها للولي ال تتغير، ذلك أن طبيعة املرأة واحدةدم السنبتق تتأثر

 . اليته، ثابت بنصوص الشرع الحكيممهامه ومتابعة مسئولياته ملن هي تحت و 

بناء عليه، ارتأينا تقسيم هذا املطلب إلى جملة فروع نتناول فيها مدلول الوالية 

الزواج ببيان مذاهب العلماء في حكم اشتراطها، مع ذكر ما ومستندها الشرعي في عقد 

 .استقر عليه التشريع الجزائري 

 مفهوم الوالية وأنواعها: الفرع ألاول 

 تعريف الوالية: أوال

، وقيل الٍوالية الخطِة كاإلمارة والوالية : لغة. 1
ً
 وَوالية

ً
من ولي الش يء وولي عليه ِوالية

الوالية بالفتح : " قال سيبويه  .1ته إياه، وتولى الش يء لزمهاملصدر، وقد أوليته ألامر وولي

  . 2"املصدر، والوالية بالكسر الاسم مثل إلامارة والنقابة، ألنه اسم ملا توليته وقمت به 

الوالية في اصطالح الفقهاء هي قوة شرعية يملك بها صاحبها التصرف  :اصطالحا. 2

قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير وقيل بأنها . 3في شؤون غيره جبرا عليه

 . 4شؤونه الشخصية واملالية

 أنواع الوالية: ثانيا

 .والية قاصرة، ووالية متعدية: تنقسم الوالية إلى

هي والية الشخص على نفسه وماله، وهي تثبت للشخص الكامل : الوالية القاصرة. 1

  .ألاهلية بالحرية والبلوغ والعقل

هي والية الشخص على غيره، وال تكون إال ملن ثبتت له الوالية على : عديةالوالية املت. 2

 .والية أصلية، ووالية نيابية: نفسه، وهي بدورها تنقسم من حيث من ثبتت له إلى

هي التي تثبت ابتداء، من غير أن تكون مستمدة من الغير، كوالية ألاب  :الوالية ألاصلية. أ

 . اء بسبب ألابوة، وليست مستمدة من غيرهماوالجد، فإن واليتهما تثبت ابتد

هي الوالية املستمدة من غيرهما، كوالية القاض ي، والوص ي، فإن  :الوالية النيابية. ب

القاض ي يستمد واليته من الحاكم، فهو نائب عنه فيما يتواله من ألامور، والوص ي واليته 

 .  مستمدة ممن أقامه وصيا، فهو نائبا عنه

 :ية املتعدية بحسب موضوعها إلى قسمينكما تنقسم الوال 
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 الوالية على النفس: القسم ألاول 

وهي التي تكون في ألامور املتعلقة بشخص املولى عليه، كوالية التعليم والحضانة، 

 . ووالية التزويج، فالولي في هذه ألامور له حق إنشاء عقد زواج املولى عليه وتنفيذه

 الوالية على املال: القسم الثاني

جعل ملن ثبتت له و 
ُ
هي التي تكون في املسائل املالية الخاصة بأموال املولى عليه، وت

القدرة على إنشاء العقود والتصرفات املتعلقة باألموال نافذة، كوالية الوص ي على املوص ى 

 . 5عليه

ومحل بحثنا هنا إنما ينحصر في الوالية على النفس وعلى وجه الخصوص فيما 

 .وهذا النوع من الوالية يمكن أن تكون قاصرة أو متعدية تعلق بوالية التزويج

فالرجل البالغ العاقل واليته قاصرة، فله أن يزوج نفسه بمن يشاء من غير اعتراض 

 . أحد عليه، كما أن له أن يتزوج بمن تكافئه ومن ال تكافئه، وهذا مما ال خالف فيه

شد فقد تنازع السلف في ثبوت أما املرأة البالغة العاقلة مهما كانت درجتها من الر 

 . هذا النوع من الوالية لها، وهو ما نتناوله في الفرع الثاني

 مذاهب العلماء في اشتراط إذن الولي: الفرع الثاني

فة، 
َّ
قبل الشروع في بيان مذاهب الفقهاء في حكم الوالية في النكاح على الحرة املكل

ة الوالية عليها في النكاح؛   في مشروعيَّ
ً
ة ال خالف بين أهل العلم جميعا ينبغي أن نعلم أنَّ

ها، وهو ألاقرب من عصباتها أو من يقوم مقامه  . ليكون تزويجها بيد ولّيِ

 أ
ً
نَّ ألاجدر بكرامة املرأة وكمال حشمتها وأدبها أن ال تباشر هذا وال خالف بينهم أيضا

لتنأى بنفسها عن مواطن الّرِيب، ولتصون عرضها  -سواء كان لها أو لغيرها -العقد بنفسها

ما الخالف في صحة مباشرتها لهذا العقد،  ا يشعر بوقاحتها أو ظهور ميلها إلى الرجال، وإنَّ عمَّ

 من حقوق و 
ً
هاوفي كونه حّقا  .لّيِ

أنَّ الوالية شرط في نكاحها، وإلى هذا املذهب ذهب جمهور أهل العلم، وهو  :القول ألاول 

فقال كثير من :" قال إلامام ابن املنذر رحمه هللا  .املعتمد عند املالكية والشافعية والحنابلة

ال نكاح إال بولي، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي، وابن مسعود، : أهل العلم

وابن عباس، وبه قال سعيد بن املسيب، والحسن والثوري، والشافعي، وأحمد، 

  .  6.."وإسحاق



 عبد القادر رحال. د أحكام وضوابط الوالية في الزواج بين الفقه والقانون 
 

 "(والحلول إلاشكاالت )انعقاد الزواج : "جماعي موسوممؤلف  6

 

ها، فال تلي نكاح نفسها وال  بناء عليه، فإن مباشرة عقد نكاحها حقٌّ من حقوق  ولّيِ

كاح مطلًقا، وإن عقدته فهو باطل، وكذلك إن عقده لها  نكاح غيرها، وال عبارة لها في الّنِ

ها  .أجنبيُّ عنها بدون إذن ولّيِ

ُهنَّ :" قوله تعالى : وقد استدلوا بجملة من ألادلة منها
َ
َجل

َ
َن أ

ْ
غ
َ
َبل
َ
َساَء ف ِ

ّ
ْقُتُم الن

َّ
ل
َ
ا ط

َ
َوِإذ

 
َ
ال ت

َ
ْعُروفف

َ ْ
َراَضْوا َبْيَنُهْم ِبامل

َ
ا ت

َ
ْزَواَجُهنَّ ِإذ

َ
ْن َيْنِكْحَن أ

َ
وُهنَّ أ

ُ
قال إلامام القرطبي رحمه  ". ْعُضل

، ولو كان :" هللا 
ً
ففي آلاية دليل على أنه ال يجوز النكاح بغير ولي، ألن أخت معقل كانت ثيبا

) معقل، فالخطاب إذا في قوله تعالى  ألامر إليها دون وليها لزوجت نفسها، ولم تحتج إلى وليها

ففي هذه آلاية الكريمة .   7"لألولياء، وأن ألامر إليهم في التزويج مع رضاهن ( فال تعضلوهن 

 لهّن 
ً
 لهن حين تنقض ي عدتهّن ممن كانوا أزواجا

ً
ساء عن عضلهّن ضرارا ِ

ّ
 . نهي ألولياء الن

آية في كتاب هللا عز وجل على أن فهذه آلاية أبين :" وقال إلامام الشافعي رحمه هللا 

ولكن على فرض التسليم أن الخطاب هنا لألولياء، . 8..."ليس للمرأة الحرة أن تنكح نفسها

فإن ذلك ليس فيه دليل على إثبات حق لهم فيما نهوا عنه، وقد بّين هذا الاعتراض إلامام 

املرأة وعصبتها من أن  فليس فيه أكثر من نهي قرابة:" ابن رشد الحفيد ، فقال رحمه هللا 

كاح، وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد ال  يمنعوها الّنِ

، بل قد يمكن أن يفهم منه ضدُّ هذا، وهو أنَّ ألاولياء ليس لهم سبيل على 
ً
حقيقة وال مجازا

  .9"من يلونهم

ِرِك :" كما استدلوا بقوله تعالى 
ْ
ش
ُ ْ
ْنِكُحوا امل

ُ
ِمُنواَوال ت

ْ
ى ُيؤ فهذا خطاب ألولياء " يَن َحتَّ

كاح إليهنَّ ملا خاطب  ساء في الّنِ ِ
ّ
 ُيْنكحوهنَّ املشركين حتى يؤمنوا، ولو كان أمر الن

ّ
ساء بأال ِ

ّ
الن

ة على 10هللا به أولياءهن دونهنَّ 
َّ
، وكذلك لو كان للمرأة أن تنكح نفسها ملا كانت آلاية دال

ما نهي ألاولياءمنعها من تزويج نفسها بمشرك؛ أل ها لم تنه عن ذلك، وإنَّ  . نَّ

ْين:" بقوله تعالى واستدلوا 
َ
ِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َهات

ْ
ن
ُ
ْن أ

َ
ِريُد أ

ُ
ي أ ِ

ّ
اَل ِإن

َ
قال إلامام ابن " ق

في هذه آلاية دليل على النكاح إلى الولي، ال حظ للمرأة فيه، : قال علماؤنا:" العربي رحمه هللا 

 .11..."اله، وبه قال فقهاء ألامصارألن صالح مدين تو 

ومن السنة استدلوا بحديث أبي موس ى ألاشعري أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال 

 بولي فيه :" قال إلامام الخطابي رحمه هللا . 12"ال نكاح إال بولي :" 
ّ
قال الشيخ قوله ال نكاح إال

 بولي
ّ
 .نفي ثبوت النكاح على عمومه ومخصوصة إال
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بعضهم على نفي الفضيلة والكمال وهذا تأويل فاسد ألن العموم يأتي وقد تأوله 

 جهة واحدة، 
ّ
، والنفي في املعامالت يوجب الفساد ألنه ليس لها إال

ً
 أو كماال

ً
على أصله جوازا

وليس كالعبادات والقرب التي لها جهتان من جواز ناقص وكامل، وكذلك تأويل من زعم أنها 

حديث على أنها إذا عقدت على نفسها فقد حصل نكاحها بولي، وتأول معنى ال. ولية نفسها

وذلك أن الولي هو الذي يلي على غيره، ولو جاز هذا في الوالية لجاز مثله في الشهادة فتكون 

 كان في الولي مثله
ً
وعلى هذا . 13.."هي الشاهدة على نفسها فلما كان في الشاهد فاسدا

والعمل في هذا الباب على حديث النبي :"  هللا  الحديث العمل، قال إلامام الترمذي رحمه

عند أهل العلم من أصحاب صلى هللا عليه  " ال نكاح إال بوليٍّ " صلى هللا عليه وسلم

عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد هللا بن عباس، وأبو هريرة  :منهم وسلم،

هم قالوا .وغيرهم سعيد بن  :منهم ،"ال بوليٍّ ال نكاح إ" :وهكذا روى عن بعض التابعين أنَّ

ب، والحسن البصري، وشريح، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم . املسيَّ

وبهذا يقول سفيان الثوري، وألاوزاعي، ومالك وعبد هللا بن املبارك، والشافعي، وأحمد، 

  .14"وإسحاق 

لكن اعترض على الحديث من حيث إسناده، وقالوا أنه مضطرب إلاسناد بين الرفع 

 . وإلارسال، والوصل والانقطاع

أنَّ النبي صلى هللا عليه وسلم  رض ي هللا عنها، -عائشة كما استدلوا بحديث 

ها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ف" :قال ما امرأٍة نكحت بغير إذن ولّيِ إن أيُّ

. 15"دخل بها فلها املهر بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من ال وليَّ له

م بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة، عن عائشة،  :"قال الترمذي
َّ
وقد تكل

فوا . ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره :قال ابن جريج .عن النبي صلى هللا عليه وسلم فضعَّ

 . 16.."ث من أجل هذاهذا الحدي

 :وقد أجيب عن إنكار إلامام الزهري بما يلي

ضعف حكاية ابن علّية، عن ابن جريج، فإنَّ :" قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا 

هذا الحديث قد رواه ابن جريج عن سليمان بن موس ى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة 

ة من رواه وقد .رض ي هللا عنها، عن النبي صلى هللا عليه وسلم عّد أبو القاسم ابن مندة ِعدَّ

 
ً
ه ال يلزم من : ثم قال..عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجال وعلى تقدير صحة الحكاية، فإنَّ
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م على هذا الحديث 
َّ
نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موس ى وهم فيه، وقد تكل

ث ونس ي  .17..."الدارقطني في جزء من حدَّ

ة، كما قاله أحمد وغيره،كما أن الحكاية لم يروها  فقد  عن ابن جريج إال ابن ُعليَّ

ة هذه فقال نة وليس هذا في كتبه، يعني  إن :سئل عن حكاية ابن ُعليَّ ابن جريج له كتب مدوَّ

ة عن ابن جريج  . 18حكاية ابن ُعليَّ

قالوا أن عقد النكاح من العقود ذات القدر، وله من الخطورة ما ال : أما من املعقول 

فيها أي عقد، ولهذا كانت توليته من الرجل أولى باالعتبار، قال إلامام القرافي رحمه  يتشارك

 :بأن بين قاعدة ألابضاع وقاعدة ألاموال ثالثة فروق:" هللا في فروقه 

أن ألابضاع أشد خطرا وأعظم قدرا، فناسب أن ال تفوض إال لكامل العقل ينظر في : أوال

بالنسبة إليها خسيسة جاز أن تفّوض ملالكها إذ ألاصل أن ال مصالحها، وألاموال ملا كانت 

 .يتصرف في املال إال مالكه

أن ألابضاع يعرض لها تنفيذ ألاغراض في تحصيل الشهوات القوية التي ُيبذل ألجلها : ثانيا

 .عظيم املال فُيغطى مثل هذا الهوى على عقل املرأة لضعفه وجوَه املصالح

حصلت في ألابضاع بسبب زواج غير ألاكفاء وحصل الضرر للمرأة أن املفسد إذا : ثالثا

تعدى منها لألولياء بالعار والفضيحة الشنعاء، وإذا حصل الفساد في ألاموال وحصل 

الضرر للمرأة ال يكاد يتعداها، وليس فيه من العار والفضيحة ما في ألابضاع، ومن هنا 

املرأة محل الزلل، والعار إذا : في الجوابُسئل بعض الفضالء عن املرأة تزّوج نفسها، قال 

 .  19..."وقع لم يُزل 

أن الوالية ليست بشرط في عقد نكاح املرأة، فيجوز للبالغة العاقلة بكرا  :القول الثاني

 –على خالف بينهم في تفصيالت  –كانت أم ثيبا، أن تزوج نفسها، وإلى هذا ذهب الحنفية 

إذا زوجت الحرة البالغة العاقلة نفسها : ال أبو حنيفةق:" قال إلامام الُقدوري رحمه هللا 

ال يجوز لها ذلك إال بإذن : وقال أبو يوسف ودمحم. بغير إذن وليها كفؤا صح عقدها

إذا زوجت املرأة نفسها جاز النكاح في ظاهر :" وقال إلامام السرخس ي رحمه هللا . 20.."ألاولياء

ء، فالنكاح صحيح، إال أنه إذا لم يكن كفؤا الرواية سواء كان الزوج كفؤا لها أو غير كف

إن كان الزوج كفؤا لها  –رض ي هللا عنه  –لها فلألولياء حق الاعتراض، وفي رواية الحسن 

ال يجوز تزويجها من : جاز النكاح، وإن لم يكن كفؤا لها ال يجوز، وكان أبو يوسف أوال يقول 
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ان الزوج كفؤا جاز النكاح، وإال فال ثم إن ك: كفء أو غير كفء إذا كان لها ولي ثم رجع وقال

 . 21..."النكاح صحيح سواء كان الزوج كفؤا لها أو غير كفء لها: رجع فقال

املعتمد للفتوى عند السادة الحنفية هو رواية الحسن اللؤلؤي عن أبي حنيفة، وهو  :تنبيه

، وإال فللولي حق مشروعية أن تزوج املرأة العاقلة نفسها من كفؤ وبمهر مثيالتها من النساء

واملختار للفتوى في زماننا رواية الحسن،  وفي :" الاعتراض، قال إلامام العيني رحمه هللا 

وهذا أقرب : رواية الكافي وبقوله أخذ كثير من املشايخ، قال شمس ألائمة في املبسوط

لالحتياط، وألنه كم من قضية تقع وال يقدر أحد على دفعها، ألنه ليس كل ولي يحبس 

. املدافعة إلى القاض ي، وال كل قاض يعدل، فكان ألاحوط سد باب التزويج من غير كفء

لو زوجت املرأة املطلقة الثالث نفسها من غير كفء ودخل بها : قال الشيخ صدر إلاسالم

وفي الحقائق . الزوج ثم طلقها ال تحل على الزوج ألاول على ما هو املختار من رواية الحسن

 . 22..."لكثرة وقوعه هذا مما يجب حفظه

على أن املفتى به ليس على إطالقه، وإنما هو مقيد بما إذا كان لديها أولياء أحياء، 

وينبغي أن يقّيد عدم الصحة املفتى به بما إذا كان :" قال إلامام الكمال بن الهمام رحمه هللا 

دفعا لضررهم، أما  لها أولياء أحياء، ألن عدم الصحة إنما كان على ما وّجَه به هذه الرواية

 .   23..."ما يرجع إلى حقها فقد سقط برضاها بغير الكفء

فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا :" استدل الحنفية بقوله تعالى 

:" أن هللا تعالى أضاف النكاح إليها، مما يقتض ي تصور العقد منها، وقوله تعالى ...". غيره

جا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن والذين يتوفون منكم ويذرون أزوا

قال . 24"أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن باملعروف وهللا بما تعملون خبير 

حتى :"...ونظير هذه آلاية في جواز النكاح بغير ولي قوله تعالى :" إلامام الجصاص رحمه هللا 

ر شرط الولي، وفي إثبات شرط الولي في فجاز فعلها في نفسها من غي.." تنكح زوجا غيره 

صحة العقد نفي ملوجب آلاية، فإن قيل أراد بذلك اختيار ألازواج وأال يجوز العقد عليها إال 

 :بإذنها، قيل له هذا غلط من وجهين

 .عموم اللفظ في اختيار ألازواج وفي غيره: أحدهما

، وإنما يحصل ذلك بالعقد الذي أن اختيار ألازواج ال يحصل لها به فعل في نفسها: والثاني

 .  25..."يتعلق به أحكام النكاح
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كما استدلوا من السنة النبوية بحديث ابن عباس أن النبي صلى هللا عليه وسلم 

 . 26"ألاّيم أحق بنفسها من ولّيها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها :" قال 

المرأة ال زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، وألاّيم اسم :" قال إلامام السرخس ي رحمه هللا

واملعنى أنها تصرفت في خالص  ...الكرخي د أهل اللغة، وهو اختياروهذا هو الصحيح عن

لحق الضرر بغيرها فينعقد تصرفها كما لو تصرفت في مالها، وبيان الوصف أن 
ُ
حّقها ولم ت

لولي به، وُيجبر الولي النكاح من الكفء بمهر املثل خالص حقها بدليل أن لها أن تطالب ا

على إلايفاء عند طلبها، وهي من أهل استيفاء حقوق نفسها، فإنما استوفت باملباشرة حقها 

وكفت الولي إلايفاء فهو نظير صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه فاستوفي كان استيفاؤه 

لك صحيحا، فكذلك هنا، ولو كان لنقصان عقلها عبرة ملا كان لها اختيار ألازواج، وكذ

إقرارها بالنكاح صحيح على نفسها، ولو كانت بمنزلة الصغيرة ما صح إقرارها بالنكاح، وإنما 

يثبت لها حق مطالبة الولي، لنوع من املروءة، وهو أنها تستحي من الخروج إلى محافل 

الرجال لتباشر العقد على نفسها، وُيعد هذا رعونة منها ووقاحة، ولكن هذا ال يمنع صحة 

 .27..".مباشرتها

فالقاعدة عند السادة الحنفية، أن املرأة إذا بلغت عن عقل وحرية أصبحت ولية 

نفسها في النكاح، فال تبقى موليا عليها كالصبي البالغ إذا عقل، ذلك أن النيابة الشرعية 

 . إنما تثبت بطريق الضرورة نظرا، فتزول بزوال الضرورة

فية في عدم اشتراط الوالية على لكن الاستدالل بهذا الحديث الذي اعتمده الحن

املرأة في صحة النكاح في من الاحتمال ما ال يجزم بما صرحوا به، قال إلامام النووي رحمه 

يحتمل من حيث اللفظ أن املراد أحق ( أحق بنفسها ) وقوله صلى هللا عليه وسلم :" هللا 

تمل أنها أحق بالرضا، من وليها في كل ش يء من عقد وغيره كما قاله أبو حنيفة وداود، ويح

ال ) أي ال تزّوج حتى تنطق باإلذن بخالف البكر، ولكن ملا صح قوله صلى هللا عليه وسلم 

مع غيره من ألاحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني، واعلم ( نكاح إال بولي 

قا، وحقها أوكد من أن أحق هنا للمشاركة معناه أن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها ح

جبر، ولو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولي 
ُ
حقه، فإنه لو أراد تزويجها كفئا وامتنعت لم ت

جبر، فإن أصّر زّوجها القاض ي، فدل على تأكيد حقها ورجحانه
ُ
 .  28.."أ

وقد رّد الحنفية على استدالل الجمهور باآلية، فيما قاله إلامام الكاساني رحمه هللا 

فالخطاب لألولياء باإلنكاح ليس يدل على أن الولي شرط جواز إلانكاح، بل على : آلاية وأما:" 
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وفاق العرف والعادة بين الناس، فإن النساء ال يتولين النكاح بأنفسهن عادة، ملا فيه من 

الحاجة إلى الخروج إلى محافل الرجال، وفيه نسبتهن إلى الوقاحة، بل ألاولياء هم الذين 

عليهن برضاهن، فخرج الخطاب باألمر باإلنكاح مخرج العرف والعادة على يتولون ذلك 

 . 29..."الندب والاستحباب دون الحتم وإلايجاب

 والية تزويج املرأة في قانون ألاسرة الجزائري : املطلب الثاني

لقد أثارت مسألة الوالية في الزواج جملة من إلاشكاالت، حيث تضاربت آلاراء بين 

الوالية جملة، ومن طالب بتقييدها، ومن دافع لإلبقاء عليها كما هي عليه في مطالب بإلغاء 

ونظرا لهذه الانتقادات، والضغوطات التي مارستها . 11-48ظل القانون القديم رقم 

الجمعيات النسوية املطالبة بتحرير املرأة ومساواتها مع الرجل، واستجابة ملا أفرزته بنود 

لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، لم يجد املشرع اتفاقية سيداو املتعلقة با

 .الجزائري سوى املبادرة بالتعديل

و بعد  1891يجب أن نميز بين موقف املشرع الجزائري في ظل القانون لسنة 

 .2002التعديل لسنة

 .11-48موقف قانون ألاسرة الجزائري من الوالية في ظل القانون رقم  :أوال

موضوع الولي في  1891من قانون ألاسرة لسنة   11و  12و  11لقد عالجت املواد 

يتولى زواج املرأة وليها و  من قانون ألاسرة على ما يلي  11، حيث نصت املادة عقد الزواج

 .«هو أبوها فأحد أقربائها ألاولين، و القاض ي ولي من ال ولي له

لولي أن يمنع من في واليته ال يجوز ل:" من قانون ألاسرة على ما يلي  12و نصت املادة 

من الزواج إذا رغبت فيه و كان أصلح لها فإذا وقع املنع فللقاض ي أن يأذن به مع مراعاة 

من هذا القانون ، غير أن لألب أن يمنع بنته البكر من الزواج إذا كان في  08أحكام املادة 

 ".املنع مصلحة للبنت

ال يجوز للولي أبا كان أو غيره أن :" من قانون ألاسرة على ما يلي  11و نصت املادة 

 ".يجبر من في واليته على الزواج ،وال يجوز له أن يزوجها بدون موافقته 

من خالل ما ورد في نصوص قانون ألاسرة قبل التعديل، نجد أن املشرع الجزائري 

اعتبر الولي شرطا الزما في إبرام عقد الزواج، ورتب عن تخلفه البطالن قبل الدخول مع 

 :على أنه 11-48من ألامر رقم  33إمكانية تصحيحه بعد الدخول، وهو ما ورد في نص املادة 
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إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق يفسخ قبل الدخول وال صداق فيه، ويثبت " 

 ". بعد الدخول بصداق املثل إذا اختل ركن واحد 

 . 02-02يل الجديد رقم موقف املشرع الجزائري من الوالية في ظل التعد: ثانيا

أدرج املشرع الجزائري تعديال على شرط الوالية في النكاح، فمع إبقاءه عليه كشرط 

في إبرام عقد النكاح، إال أنه منح املرأة البالغة العاقلة الحق في اختيار الولي الذي تريده، 

الشخص ألاجنبي وهو ألامر الذي أثار عدة قراءات في توسعة الاختيار التي وصلت ألن يتولى 

، وهو أمر تأباه العقول السليمة -كتحصيل حاصل  –واليته على املرأة التي هي أجنبية عنه 

ذلك أن نص املادة . لكونه مخالف للدين إلاسالمي ولألعراف التي توارثناها جيال عن جيل

هو تعقد املرأة الراشدة زواجها بحضور وليها و :" وردت على أنه  20-20من ألامر رقم  11

 .أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره

من هذا القانون، يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم  20دون إلاخالل بأحكام املادة 

يجب : " مكرر  20و نص في املادة ".  ألاب، فأحد ألاقارب ألاولين، والقاض ي ولي من ال ولي له 

 :أن تتوفر في عقد الزواج الشروط آلاتية

 اج أهلية الزو  -

 الصداق -

 الولي  -

 شاهدان -

 . 30"انتفاء املوانع الشرعية -

والتمعن فيه، نجد أن املشرع الجزائري لم يعتبر الولي  11وعند قراءة نص املادة 

 .وهي تفيد التخيير( أو ) شرطا ضروريا في عقد الزواج، بدليل استعمال عبارة 

 10بناء عليه، فاملشرع أنهى أي دور للولي في عقد الزواج، بدليل إلغاء نص املادة 

سالفة الذكر، كما نجد أن القانون قد رتب على إبرام عقد الزواج من دون ولي جميع آلاثار 

 . املتعلقة بالزواج الصحيح

أما القاصر، فإن القانون اعتبر الترخيص القضائي شرطا ضروريا إلبرام عقد 

التي اشترطت الوالية على  20-20من ألامر رقم  13لزواج، وهو ما يستشف من نص املادة ا

ال يجوز للولي، أبا كان أو غيره، أن ُيجبر :" القاصر من دون إجبار، حيث تنص على أنه 
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فلو لم يكن ". القاصرة التي هي في واليته على الزواج، وال يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها 

 . لوالية على القاصر شرطا الزما على القاصر، ملا كان لنفي إلاجبار معنىاعتبار ا

من قانون ألاسرة التي تشترط ألاهلية، حيث  20-20من ألامر رقم  20من املادة 

وللقاض ي أن يرخص . سنة 10تكتمل أهلية الرجل واملرأة في الزواج بتمام :" نصت على أنه 

 .    .."بالزواج قبل ذلك ملصلحة أو ضرورة

 إزالة الضرر في الزواج باإلكراه : املطلب الثاني

 مفهوم الزواج باإلكراه: الفرع ألاول 

 أو زكا، أو شفع : لغة: أوال
ً
من الزوج وهو خالف الفرد، يقال زوج أو فرد، كما يقال خسا

وقد شاع في الشرع والعرف استعمال لفظ الزواج في . 31ووتر، والزوج الفرد الذي له قرين

 . اقتران الرجل باملرأة، فكان إذا أطلق ينصرف إليه مباشرة

معظم الفقهاء عرفوا الزواج تحت عنوان النكاح، ولهذا وجب تحديد : اصطالحا: ثانيا

 والناظر إلى مفهومه يجد بأن الفقهاء قد اختلفوا فيه اختالفا واسعا تبعا، مفهومه

 . الختالفهم في حقيقته

فعند الحنفية النكاح هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، فعرفوه بأنه ضم وجمع 

 . 32مخصوص وهو الوطء، وهو عقد يفيد ملك املتعة قصدا، أي حل الاستمتاع

أما جمهور الفقهاء فقد اعتبروا النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، قال ابن 

النكاح في الشرع هو عقد التزويج، وألن النكاح أحد اللفظين اللذين :" رحمه هللا  قدامة

وكذا . 33..."ينعقد بهما عقد النكاح، فكان حقيقة فيه، فاستعماله في العقد أكثر وأشهر

النكاح عقد يتضمن إباحة وطء :" عند الشافعية أنه حقيقة في العقد، فقد جاء عندهم 

عي ألاصح أنه حقيقة في العقد مجاز في نكاح أو تزويج، وفي موضوعه الشر إبلفظ 

 . 34..."الوطء

:" ومن الفقهاء املعاصرين نجد تعريف الشيخ دمحم أبو زهرة رحمه هللا إذا يقول 

النكاح هو عقد يفيد حل العشرة بين الرجل واملرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع إلانساني 

 . 35"ليه من واجبات وتعاونهما مدى الحياة ويحد ما لكليهما من حقوق، وما ع

أما حقيقة الزواج باإلكراه، فهو كل زواج فقد فيه ركن الرضاء بين الزوجين، سواء 

 .وقع إلاكراه على املرأة أم على الرجل، وإن كان الشائع ألاول 
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 قانونا: ثالثا

من قانون ألاسرة  28ورد تحديد مفهوم للزواج في التشريع الجزائري في نص املادة 

رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة عقد :" بأنه 

 .36"أساسها املودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين واملحافظة على ألانساب 

 حدود سلطة الوالية على املرأة: الفرع الثاني

 حدود سلطة الوالية في الفقه إلاسالمي: الفقرة ألاولى

 : والية إلاجبار والاختيار: أوال

والية إجبار ووالية : والية النكاح عند الجمهور القائلين بها تنقسم إلى قسمين

 .اختيار

معنى الاجبار أن يكون للولي الحق في تزويج من هي تحت واليته، ومن دون : والية إلاجبار: 1

معنى إلاجبار أن يباشر :" هللا استشارتها أو ألاخذ برأيها، قال كمال الدين بن الهمام رحمه 

 .37"العقد فينفذ عليها شاءت أو أبت 

أما عن مناط إلاجبار فقد اختلف فيه العلماء رحمهم هللا تعالى، وفي هذا الصدد 

وملا أجمعوا على أن ألاب يجبر البكر غير البالغ، وأنه ال يجبر :"... يقول ابن رشد رحمه هللا 

يهما جميعا، فقد اختلفوا في موجب إلاجبار هل هو البكارة أو الثيب البالغ إال خالفا شاذا ف

جبر البكر البالغ، ومن قال البكارة قال: الصغر؟ فمن قال الصغر قال
ُ
جبر البكر : ال ت

ُ
ت

يجبر : البالغ وال تجبر الثيب الصغيرة، ومن قال كل واحد منهما يوجب إلاجبار إذا انفرد قال

والتعليل ألاول تعليل أبي حنيفة والثاني تعليل الشافعي،  البكر البالغ والثيب غير البالغ،

 .38"والثالث تعليل مالك، وألاصول أكثر شهادة لتعليل أبي حنيفة 

فالناظر إلى ما ذكره فقهاء الحنفية يجد بأن العلة عندهم في إلاجبار إما صغر أو 

والاستبداد فشرط  وأما والية الحتم وإلايجاب،:" جنون، قال إلامام الكاساني رحمه هللا 

ثبوتها على أصل أصحابنا، كون املولى عليه صغيرا أو صغيرة، أو مجنونا كبيرا أو مجنونة 

كبيرة، سواء كانت الصغيرة بكرا أو ثيبا، فال تثبت هذه الوالية على البالغ العاقل وال على 

ام ابن شاس رحمه وأما فقهاء املالكية فعللوا إلاجبار بعلتين، قال إلام. 39"العاقلة البالغة 

الصغر والبكارة، فيجبر ألاب الصغيرة : ألابوة وتفيد والية إلاجبار، وهي معلولة بعلتين:" هللا 

وإن كانت ثيبا، والبكر وإن كانت بالغا، لوجود إحدى العلتين، وال يجبر الثيب البالغ 

ين ملحمد وابن لعدمها، فإن عنست البكر اختلف في دوام إلاجبار عليها وانقطاعه عنها روايت
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:" وأما الشافعية فقد عللوا إلاجبار بالبكارة، يقول إلامام الشربيني رحمه هللا . 40..."وهب

ولألب والية إلاجبار، وهي تزويج ابنته البكر صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة إن لم يكن 

ن وليها، والبكر الثيب أحق بنفسها م:" بينه وبينها عداوة ظاهرة، بغير إذنها لخبر الدارقطني 

 .42..."أما إذا كان بينه وبينها عداوة ظاهرة فليس له تزويجها إال بإذنها. 41"يزوجها أبوها 

:" وقد استدل من قال باإلجبار بمجموعة أحاديث، منها قوله صلى هللا عليه وسلم 

ستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فال جواز عليها 
ُ
دلوا كما است. 43"ت

ليس للولي مع الثيب :" بحديث ابن عباس رض ي هللا عنه، أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال 

ستأمر وصمتها إقرارها 
ُ
ومعنى اليتيمة هنا كما ذكر إلامام الخطابي رحمه . 44"أمر واليتيمة ت

هي هي البكر البالغ التي مات أبوها قبل بلوغها فلزمها اسم اليتيم فدعيت به، و :"... هللا 

بالغ، والعرب ربما ادعت الاسم ألاول الذي إنما سمي به ملعنى متقدم ثم ينقطع ذلك املعنى 

وال يزول الاسم، من ذلك يسمون الرجل املستجمع السن غالما وحد الغلومة ما بين أيام 

والحديث دل بمنطوقه على أن اليتيمة ال ُيشرع إجبارها . 45..."الصبى إلى أوقات الشباب

 . بمفهومه أن ذات ألاب بخالفهابحال، ودل 

 والية الاختيار. 2

تثبت والية الاختيار للثيب البالغة، فقد اتفق الفقهاء على عدم مشروعية إجبار 

وأجمعوا أن نكاح ألاب ابنته الثيب بغير :" ، قال ابن املنذر رحمه هللا 46الثيب البالغة

حيث :" بنت خدام ألانصاريةواستندوا في ذلك إلى حديث الخنساء . 47"رضاها، ال يجوز 

 .48"زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى هللا عليه وسلم فرد نكاحها 

 إلاجبار وتعيين الراجح في القول  التحقيق في مسألة. 1

ذهب الكثير من املحققين من أهل العلم إلى عدم مشروعية إجبار املرأة بكرا كانت 

واستندوا في . في اختيار زوجها من دون إكراه وليها على ذلكوأقروا بمنحها الحق  ،أم ثيبا

وكذلك  -سبقت إلاشارة إليه –ذلك إلى مجموعة من ألادلة، منها ما ورد في حديث الخنساء 

أن جارية بكرا أتت النبي صلى هللا عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها :" حديث ابن عباس 

وموجب هذا :" قال ابن القيم رحمه هللا . 49"سلم وهي كارهة فخيرها النبي صلى هللا عليه و 

جبر البكر البالغ على النكاح، وال تزوج إال برضاها، وهذا قول جمهور 
ُ
الحكم أنه ال ت

السلف، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو القول الذي ندين هللا 

 عليه وسلم وأمره ونهيه، به، وال نعتقد سواه، وهو املوافق لحكم رسول هللا صلى هللا
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فأما موافقته لقواعد شرعه، فإن البكر البالغة العاقلة ...وقواعد شريعته، ومصالح أمته

الرشيدة ال يتصرف أبوها في أقل ش يء من مالها إال برضاها، وال ُيجبرها على إخراج اليسير 

إلى من يريده هو،  منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن ُيرقها، وُيخرج ُبضعها منها بغير رضاها

وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه ....". وهي من أكره الناس فيه، وهو من أبغض ش يء إليها

 :ختم رحمه هللا تعالى حديثه فقال ثم.50..."اتقوا هللا في النساء فإنهن عوان عندكم:" وسلم 

ره وترضاه، وأما موافقته ملصالح ألامة، فال يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختا" 

بِغضه وتنِفر منه، فلو لم تأت 
ُ
وحصول مقاصد الناكح لها به، وحصول ضد ذلك بمن ت

. 51"السنة الصريحة بهذا القول، لكان القياس الصحيح، وقواعد الشريعة ال تقتض ي غيره 

والقول بعدم إلاجبار اختاره أيضا شيخ إلاسالم ابن تيمية رحمه هللا،فبعد عرضه ألقوال 

ال يجبرها، كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهذا : والثانية:" املسألة قال رحمه هللا  العلماء في

والناس متنازعون في مناط إلاجبار والصحيح أنه الصغر، وأن البكر . القول هو الصواب

البالغة ال ُيجبرها أحد على النكاح، وعلل قوله بأن الصغر سبب الحجر بالنص وإلاجماع، 

للحجر فهذا مخالف ألصول إلاسالم، فإن الشارع لم يجعل  وأما جعل البكارة موجبة

البكارة سببا للحجر في موضع من املواضع املجمع عليها، فتعليل الحجر بذلك تعليل 

وأيضا فإن الذين قالوا باإلجبار اضطربوا فيما إذا عينت ...بوصف ال تأثير له في الشرع

فعي وأحمد، فمن جعل العبرة كفؤا، وعين ألاب كفؤا آخر على وجهين في مذهب الشا

بتعيينها نقض أصله، ومن جعل العبرة بتعيين ألاب كان في قوله من الفساد والضرر والشر 

 . 52"ما ال يخفى 

 حدود سلطة الوالية في قانون ألاسرة الجزائري : الفقرة الثانية

ن تمسك املشرع الجزائري بوالية الاختيار في عقد الزواج على القاصرة، ذلك أنه وإ

اعتبر الولي شرط ضروري في تزويج القاصر، إال أنه قيد سلطته بعدم إلاجبار القاصر على 

ال يجوز :" من قانون ألاسرة على أنه 13الزواج من دون حصول املوافقة، حيث نصت املادة 

للولي أبا كان أو غيره أن يجبر القاصرة التي هي في واليته على الزواج وال يجوز له أن يزوجها 

 ". ن موافقتها بدو 

وبناء على ما ورد في النص، نجد أن املشرع الجزائري خرق إجماع الفقهاء الذين 

 . اشترطوا إلاجبار على ناقص ي ألاهلية كالقاصر ومن في حكمها
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كما أن املشرع لم ينص على حكم عقد الزواج إذا تم بإجبار الولي، وهو ما يعتبر 

 . فراغا تشريعيا ينبغي تداركه

التي أعطت للولي حق املنع في زواج من  53امللغاة 10ما كان مقررا في نص املادة  وهذا عكس

 . هي تحت واليته إن كان ذلك أصلح لها

 علماء في أثر إلاكراه على النكاحمذاهب ال: الفرع الثالث

 كراه على النكاح ال يفسد العقدإلا: أوال

رف قولي يستحيل فيه أن وإلى هذا ذهب الحنفية، فقالوا بان النكاح يقع، ألنه تص

إنشاء وإقرار، وإلانشاء : يكون املكَره آلة للُمكِره، ذلك أن التصرفات الشرعية نوعان

نوع ال يحتمل الفسخ ونوع يحتمله، والنكاح من النوع الذي ال يحتمل الفسخ، فهو : نوعان

 . 54يقع باإلكراه مع الجواز

شرعية هذه التصرفات من  واستندوا إلى عمومات النصوص وإطالقها التي تقتض ي

وانكحوا آلايامى منكم والصالحين من عبادكم :"  غير تخصيص وتقييد، منها قوله تعالى

وألن النكاح تصرف قولي، فال يؤثر فيه  .55".وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم هللا من فضله 

د، النكاح ثالث جدهن جد وهزلهن ج:" كما استندوا إلى حديث . 56إلاكراه كالطالق والعتاق

وألاصل عندنا أن كل ما يصح مع الهزل :" قال ابن عابدين رحمه هللا . 57"والطالق والرجعة 

يصح مع إلاكراه، ألن ما يصح مع الهزل ال يحتمل الفسخ، وكل ما ال يحتمل الفسخ ال يؤثر 

 . 58"فيه إلاكراه

 النكاح يفسد العقدإلاكراه على : ثانيا

والحنابلة إلى أن إلاكراه على النكاح يؤدي إلى فساد  ذهب فقهاء املالكية والشافعية

في املرأة تزوج بغير إذنها فتنكر ثم تخبر أن ذلك :" قال إلامام مالك رض ي هللا عنه , العقد

وقيل له في الرجل يزوج أختا له معه حاضرة في . ال يجوز إال بنكاح جديد: كله سواء، قال

ال أرى : ثم أقرت بعد ذلك وأحبت إجازته، قاللم أرض ولم أوكله : البلد فأنكرت وقالت

أما إذا زوجها بغير إذنها وهي بعيدة عنه أو : وقال ابن رشد رحمه هللا... ذلك إال بنكاح جديد

قريبة فتأخر إعالمها بذلك فال يجوز النكاح وإن أجازته باتفاق من قول مالك وجميع 

باس رض ي هللا عنهما أن جارية بكرا واستند الجمهور في ذلك إلى حديث ابن ع. 59..."أصحابه

أتت النبي صلى هللا عليه وسلم، فذكرت أن أباها زّوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى هللا 

وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح، :" قال شيخ إلاسالم ابن تيمية رحمه هللا . 60عليه وسلم
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ها على بيع أو إجارة إال فهذا مخالف لألصول والعقول، وهللا لم يسوغ لوليها أن يكره

بإذنها،وال على طعام أو شراب أو لباس ال تريده، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من 

تكره مباضعته، وهللا قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان ال يحصل إال مع بغضها 

 عليه كما استندوا إلى قوله صلى هللا. 61"فأي مودة ورحمة في ذلك؟ . له، ونفورها عنه

وألنه قد ُحملت . 62"إن هللا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه :" وسلم 

 . عليه  املرأة بغير حق، فلم يثبت له حكم

يتبين مما سبق ذكره، أن القول بفسخ عقد النكاح إذا وقع تحت إلاكراه هو ألاولى 

ة في النكاح املبنية على املودة بالصواب والترجيح، وهو املواقف ملقاصد الشريعة إلاسالمي

والرحمة، وأما رأي السادة الحنفية رحمهم هللا تعالى في صحة العقد قياسا على الهزل فإنما 

هو قياس مع الفارق، وكيف ال وقد صح النص عن النبي صلى هللا عليه وسلم في رد نكاح 

العقد الفاسد من أكرهت عليه، كما ورد على صحة العقد الواقع بالهزل، فكيف يقاس 

 . على الصحيح؟

كما أن إقامة عالقة النكاح باإلكراه والقسر يتنافى مع ما قرره الشرع الحنيف من 

منحه لجملة كبيرة من الحقوق تتمتع بها املرأة، ومنها حقها في اختيار الزوج الذي ترغب 

 . فيه

اصل وقد استقر التشريع الوضعي في شؤون ألاسرة على اعتبار عقد النكاح الح

من قانون ألاسرة الجزائري السالفة  33بطريق إلاكراه باطال، وهو ما ورد في نص املادة 

 . الذكر

 عضل الولي: الفرع الرابع

إذا كان النكاح قد رغب فيه الشرع الحكيم، باعتباره سببا في بقاء النوع إلانساني، 

فقد اعتنى به بتوفير شروطه وأركانه، وذللت كل العقبات التي تحول دون تحقيق مقاصده 

املشروعة، غير أن البعض من ألاولياء من يتفنن في التعسف في استعمال حق الوالية 

مبرر مشروع، وهو ما يسمى على لسان الشرع بالعضل، فما هي  بتعطيل الزواج ومنعه دون 

ألاحكام التي تترتب عند حصوله، وهل للولي الحق في منع من هي تحت واليته من الزواج 

 . مطلقا بحجة ممارسة سلطة الوالية عليها أم أنها مقيدة؟
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 مفهوم العضل: الفقرة ألاولى

ق، وعضل ألامر اشتد، وعضل املرأة ضي: عضل عليه:" ذكر الفيروز آبادي : لغة. 1

 . 63..."منعها من الزواج ظلما: يعضلها، مثلثه، َعضال وعِضال وِعضالنا، بكسرها وعّضلها

يعرف العضل عند الفقهاء بأنه منع املرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، : اصطالحا. 2

 . 64ورغب كل واحد منهما في صاحبه

 للعضل الحكم الشرعي: الفقرة الثانية

اتفقت كلمة الفقهاء على اعتبار العضل من الكبائر، وقد وردت جملة من 

 .النصوص التي تنص على تحريم العضل من دون مسوغ مشروع

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن " وألاصل فيه قوله تعالى 

أهل التفسير  وقد ذكر غير واحد من. 65"ڑينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم باملعروف 

حدثني معقل بن يسار : أنها نزلت في معقل بن يسار رض ي هللا عنه، فعن الحسن أنه قال

زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، :" أنها نزلت فيه، قال 

وكان رجال . زوجتك وفرشتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، ال وهللا لن تعود إليك أبدا: فقلت له

آلان أفعل يا :فأنزل هللا تعالى هذه آلاية، فقلت. أس به، وكانت املرأة تريد أن ترجع إليهب

 . 66"فزوجها إياه : رسول هللا، قال

وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا ُدعت إلى كفء، وبصداق 

ن أهل العلم على أن أجمع كل من نحفظ عنه م:" قال إلامام ابن املنذر رحمه هللا . 67مثلها

السلطان يزوج املرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء وامتنع الولي أن يزوجها، وهذا على 

... مذهب مالك والثوري والشافعي وأحمد واسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي

ولّيها إلى إذا دعت الحرة البالغة العاقلة :" وقال إمام الحرمين رحمه هللا. 68"وكذلك نقول 

فال تعضلوهن أن ينكحن :" تزويجها من كفء، وجبت عليه إجابتها، لقوله تعالى 

 . 69"..."أزواجهن

وإذا تحقق العضل باملعنى املذكور، فهو من الظلم البّين والضرر الواقع فوجبت 

رر الض" :الفقهيةوللقاعدة . 70"ال ضرر وال ضرار :"إزالته لحديث النبي صلى هللا عليه وسلم 

 ". يزال 

وتنتقل الوالية إلى السلطان، وبه قال جمهور الحنفية واملالكية والشافعية، قال 

ألن الحرة البالغة العاقلة إذا طلبت إلانكاح من كفء وجب :" إلامام الكاساني رحمه هللا 
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عليه التزويج منه، ألنه منهي عن العضل، والنهي عن الش يء أمر بضده، فإذا امتنع فقد 

ّصب لدفع الضرر، فتنتقل الوالية إليهأضر بها
ُ
وهذا الرأي هو الذي عليه . 71..."، وإلامام ن

فإن امتنع :" وعند املالكية، جاء في الشرح الصغير . 72مشايخ الحنفية وهو املختار للفتوى 

من كفء رضيت به كان عاضال بمجرد الامتناع، فيأمره الحاكم بتزويجها، وإن امتنع زّوج 

وقال إلامام الشافعي رحمه هللا . 73"قل الحق ملن بعد العاضل من ألاولياء الحاكم، وال ينت

وفي هذه آلاية الداللة على أن النكاح يتم برضا الولي واملنكحة والناكح، وعلى الولي أن ال :"..

يعضل، فإذا كان عليه أال يعضل فعلى السلطان التزويج إذا عضل، ألن من منع حقا فأمر 

أن يأخذه منه، وإعطاؤه عليه، والسنة تدل على ما دل عليه السلطان جائز عليه 

ن النبي صلى أواستندوا إلى مجموعة أدلة منها حديث عائشة رض ي هللا عنها .  74..."القرآن

فإن اشتجروا ...أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل:" هللا عليه وسلم قال 

الحنابلة إلى القول بأنه إذا ثبت العضل  في حين ذهب. 75"فالسلطان ولي من ال ولي له 

قال إلامام ابن . انتقلت الوالية إلى من يليه من ألاولياء، فإن عضلها ألابعد زوجها الحاكم

إذا عضلها وليها ألاقرب، انتقلت الوالية إلى ألابعد، نص عليه أحمد، لنا :" قدامة رحمه هللا

، كما لو جن، وألنه ُيفسق بالعضل، أنه تعذر التزويج من جهة ألاقرب، فملكه ألابعد

 .76"فتنتقل الوالية عنه، فإن عضل ألاولياء كلهم زّوج الحاكم 

بناء على ما قيل، يتبّين أن الفقهاء أعملوا قاعدة الضرر يزال، إذا حصل عقد 

الزواج باإلكراه، وصرحوا بعدم وقوعه، وللمكره أن يرفع أمره إلى القاض ي إلزالة الضرر، 

فيما يتعلق بوقوع العضل من دون سبب مشروع، فبمجرد انتقال الوالية وكذا الشأن 

 . للقاض ي أو للولي ألابعد يكون الفقه إلاسالمي قد طبق قاعدة الضرر يزال

 عضل الولي في قانون ألاسرة الجزائري : الفقرة الثالثة

لم يبق من مسألة عضل الولي في قانون ألاسرة الجزائري أي وجود، ذلك أن دور 

، وبالتالي ال معنى لعضله، لعدم في إلاذن أو املنع الولي في إبرام العقد لم يعد له أي اعتبار

 .تصوره

امللغاة التي  10في املادة  11-48وإن كان منصوص عليه في القانون القديم رقم 

كما هو ثابت عند الجمهور  –أحالت انتقال الوالية بعد ثبوت العضل إلى القاض ي مباشرة 

 :على أنه 32/23/1002ما استقرت عليه اجتهادات املحكمة العليا في قرارها بتاريخ وكذا  –
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ومتى تبين من قضية الحال أن ألاب امتنع عن تزويج ابنته دون توضيح ألاسباب التي بنى " 

 ". عليها هذا الامتناع، فإن القضاة بقضائهم باإلذن للمدعية بالزواج طبقوا صحيح القانون 

لق بالوالية على القاصر، فإن القانون قد منع تزويجها دون موافقتها وأيضا فيما تع

 . ، بناء عليه، فإنه ال مجال للحديث عن العضل20-20من ألامر  13بصريح نص املادة 

 :خاتمة 

تبّين مما سبق ذكره، أن مسألة الوالية في عقد النكاح تعد من أكثر املسائل التي 

 .الشريعة إلاسالمية والقانون أثارت جدال بين أوساط فقهاء 

ثم إن الذين اشترطوا الوالية في الزواج، قيدوها بجملة من الضوابط ضمانا من 

التعسف في استعمال حق الوالية، فأبطلوا كل نكاح اشتمل على إكراه من الولي البنته، 

 .واعتبروا رضا الزوجين ركن جوهري في صحة الزواج

تبين أنه قد منح  20-20الجزائري في ألامر رقم إلى ما استحدثه املشرع  وبالنظر 

الحرية للمرأة البالغة العاقلة في إبرام عقد زواجها، سواء حضر الولي أو أحد ألاقارب، أو 

أي شخص آخر تختاره، وهو ما يعتبر خروجا عن مسلك جمهور فقهاء املالكية، وأيضا 

نكاح، إال أنهم قيدوه بجملة من فقهاء الحنفية، ألنهم وإن لم يشترطوا الوالية في عقد ال

الضوابط التي أغفلها املشرع جملة، والتي تتمثل في اشتراط الزواج بالكفء وبمهر املثل، 

 .وإال للولي حق الاعتراض على الزواج

املتعلقة بزواج البالغة  11وهو ما يستدعي إعادة النظر في صياغة نص املادة 

 . املتعلقة بتزويج القصر 13واملادة 

 : قائمة املصادر واملراجع

 كتب اللغة: أوال

هـ، 1801، 1بن سيده، املحكم واملحيط ألاعظم، دار الكتب العلمية، بيروت، طا .1

 . م0222

 .م1040هـ، 1820، 8الفرابي، الصحاح تاج اللغة، دار العلم للماليين، بيروت، ط .0

 . 0228، 1الفيروز آبادي، القاموس املحيط، دار الكتاب الحديث، بيروت، ط .3

  (. د،ت()د،ط)ابن منظور، لسان العرب، دار املعارف، القاهرة، .8
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 كتب التفسير: ثانيا

أبي بكر الرازي، أحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : الجصاص .1

 . هـ1820

 . م0223هـ، 1808، 3ابن العربي، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .0

هـ، 1348، 0لقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، دار الكتب املصرية، القاهرة، طا .3

 . م1098

 كتب الحديث وشروحه: رابعا

هـ، 1800، 1مالك بن أنس، املوطأ، مؤسسة زايد بن سلطان، أبو ظبي، ط .1

 .  م0228

  . هـ1822الجامع الصحيح، املطبعة السلفية، القاهرة،  البخاري، .0

 .م0229هـ، 1800، 1طيبة، الرياض، ط مسلم، الصحيح، دار .3

 .  م0223هـ، 1808، 3البيهقي، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .8

هـ، 1300، 0الترمذي، سنن الترمذي، مطبعة مصطفى البابي، القاهرة، ط .0

 .  م1000

 . م0220هـ، 1832، 1أبو داود، السنن، دار الرسالة العاملية، بيروت، ط .9

 . م0221هـ، 1801، 1أحمد بن حنبل، املسند، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .0

 . م1004هـ، 1814، 1ابن ماجة، سنن ابن ماجة، دار الجيل بيوت، ط .4

 . م0228هـ، 1808، 1الدارقطني، السنن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .0

ر، التلخيص الكبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب ابن حج .12

 .م1040هـ، 1810، 1العلمية، بيروت، ط

 .  م1030هـ، 1301، 1الخطابي، معالم السنن، املطبعة العلمية، حلب، ط .11

 . هـ1300، 0النووي، شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط .10

 كتب الفقه والقانون : ثالثا

 .  م1040هـ، 1820، 1أبي بكر، إلاجماع،دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،ابن املنذر .1

ابن املنذر، إلاشراف على مذاهب العلماء، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة،  .0

 . هـ1800، 1ط
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جالل الدين، ِعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم املدينة، دار ، ابن شاس .3

 . م1000هـ، 1810، 1الغرب إلاسالمي، ط

شمس الدين، زاد املعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة،  ،ابن القيم .8

 . م1009هـ، 1819، 09ط

هـ، 1809، 3تقي الدين، مجموعة الفتاوى، دار الوفاء، املنصورة، ط ،ابن تيمية .0

 . م0220

، 0أبو الوليد ابن رشد، البيان والتحصيل، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، ط .9

 .  م1044هـ، 1824

 . م0228هـ، 1800ابن رشد، بداية املجتهد ونهاية املقتصد، دار الحديث، القاهرة،  .0

 . م0213هـ، 1838، 1ابن جزي، القوانين الفقهية، دار ابن حزم، بيروت، ط .4

هـ، 1808، 1الكمال بن الهمام، شرح فتح القدير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .0

 . م0223

الصغير على أقرب املسالك، دار املعارف، القاهرة، أبي البركات، الشرح  ،الدردير .12

 (. د،ت()د،ط)

 . م1002هـ، 1812الشافعي، ألام، دار املعرفة، بيروت،  .11

داماد أفندي، مجمع ألانهر في شرح ملتقى ألابحر، دار إحياء التراث العربي،  .10

 .  بيروت

، 1عبد امللك، نهاية املطلب في دراية املذهب، دار املنهاج، جدة، ط ،لجوينيا .13

 . م0220هـ، 1804

أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب  ،الكاساني .18

 .  م0223هـ، 1808، 0العلمية، بيروت، ط

 . م1002هـ، 1812الشافعي، ألام، دار املعرفة، بيروت،  .10

 (. د، ت ( ) د، ط ) القرافي، الفروق، عالم الكتب، الرياض  .19

 . م0229هـ، 1800، 0القدوري، التجريد، دار السالم، القاهرة، ط .10

 .  م1003هـ، 1818( د، ط ) السرخس ي، املبسوط، دار املعرفة، بيروت،  .14

هـ، 1802، 1العيني، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .10

 . م0222
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 (.  د، ت ( ) د، ط ) ال الدين بن الهمام، فتح القدير، دار الفكر، بيروت، كم .02

ابن نجيم، النهر الفائق شرح كنز الدقائق للنسفي، دار الكتب العلمية، بيروت،  .01

 .  0220هـ، 1800، 1ط

 . م0223هـ، 1803ابن عابدين، رد املحتار، دار عالم الكتب، الرياض، ط،خ،  .00

 .  م1000هـ، 1810، 3عالم الكتب، الرياض، طابن قدامة، املغني، دار  .03

شمس الدين، مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج، دار : الشربيني .08

 .  م1000هـ، 1814، 1املعرفة، بيروت، ط

 (.د،ت()د،ط)أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي،  .00

ألاحوال الشخصية، مطبعة دار عبد الرحمن تاج، الشريعة إلاسالمية في  .09

 .م1000هـ، 1300، 0التأليف، القاهرة، ط

هـ، 1814، 1مصطفى أحمد الزرقا، املدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط .00

 . م1004

بدران أبو العينين بدران، الفقه املقارن في ألاحوال الشخصية، دار النهضة  .04

  . العربية، القاهرة

ذيب الفروق والقواعد السنية في ألاسرار الفقهية، دمحم بن علي بن الحسين، ته .00

  (.د، ت ( )د، ط ) تب، الرياض، عالم الك

 11-48املعدل واملتمم للقانون رقم  0220فيفري  00املؤرخ في  20-20ألامر رقم  .32

  .املتضمن قانون ألاسرة الجزائري 

  الهوامش

                                                           

.12/800م، 0222هـ، 1801، 1ابن سيده، املحكم واملحيط ألاعظم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  1  

. 29/0032م، 1040هـ، 1820، 8الفرابي، الصحاح تاج اللغة، دار العلم للماليين، بيروت، ط  2  
، 0عبد الرحمن تاج، الشريعة إلاسالمية في ألاحوال الشخصية، مطبعة دار التأليف، القاهرة، ط 3

 .  40م، ص 1000هـ، 1300

. 20/483م، 1004هـ، 1814، 1مصطفى أحمد الزرقا، املدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط  4  

، 138، دار النهضة العربية، القاهرة، ص بدران أبو العينين بدران، الفقه املقارن في ألاحوال الشخصية 

130 . 5  

. 20/18هـ، 1800، 1ابن املنذر، إلاشراف على مذاهب العلماء، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، ط  6 
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. 23/104م، 1098هـ، 1348، 0القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، دار الكتب املصرية، القاهرة، ط  7  

. 20/104م، 1002هـ، 1812، بيروت، الشافعي، ألام، دار املعرفة  8  

.  23/30م، 0228هـ، 1800ابن رشد، بداية املجتهد ونهاية املقتصد، دار الحديث، القاهرة،   9  
: ألاول :" وقد ذكر إلامام دمحم علي املالكي في تهذيب الفروق أن الخطاب ال يدخل فيه أولى ألامر لوجهين  10

 .السلطان ولي من ال ولي له، فال وجه لتخصيصهأن ولي ألامر من جملة ألاولياء، إذ 

أن الضرر بزواج غير ألاكفاء إنما يتعدى بالعار والفضيحة الشنعاء لألولياء ال لولي ألامر منهم، فهم : الثاني

أحق بخطاب إلارشاد منه فافهم، ألنه وإن لم يكن فيه أكثر من نهي قرابة املرأة من أن يمنعوها النكاح، إال 

اء، وإال لم يكن لنهيهم من ذلك معنى، وثبوت حق أنه يقتض ي أن لهم حقا في منعها من النكاح على غير ألاكف
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 امللخص              

الجزائري  املشّرع، جعل مسؤولياتيترتب عليه من أعباء و  و ماألهمية عقد الزواج 

مكرر من قانون ألاسرة الجزائري ألاصل في  7ألاهلية من شروطه التي ذكرها في نص املادة 

يرغب شاب ، لكن يحدث أن سنة للزوجين 91 بالزواج املحددة أن يتم الزواج بتمام أهلية 

لك شريطة هذه الحالة فإن القانون أجاز ذفي و، فتاة في الزواج ملصلحة أو ضرورة أو

، أن تكون أركان الزواج قد توافرت الترخيص صراحة بذلك، بعدإلاعفاء من سن الزواج و 

الجزائري أعطى سلطة للقاض ي أن يرخص بالزواج قبل ذلك ملصلحة أو  املشّرععليه فإن و 

  .قدرة الطرفين على الزواجضرورة ، متى تأكدت 

ألاهلية، البطالن، النيابة العامة، الزواج العرفي، السلطة التقديرية،  :الكلمات املفتاحية

 .ائيالاختصاص القضائي، قاض ي شؤون ألاسرة، الدعوى القضائية، الترخيص القض
Abstract:    

Considering the importance of marriage contract and its 

consequent burdens and responsibilities, the Algerian legislator 

required  the marriage capacity condition  for the marriage  as 

mentioned in article 7 bis of the Algerian Family Law .Normally the 

marriage needs  the full eligibility for marriage set at 19 years for the 

couple, but it happens that a young man or girl wishes to marry for a 

necessity, in such case the law permits  this provided that the marriage 
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is explicitly authorized  when pillars of marriage have been available. 

Consequently, the Algerian legislator gives the judge the power to 

authorize the juvenile marriage for necessity, once the ability of the 

parties to marry is confirmed. 

Keywords: Capacity, Nullity, Public prosecution, customary 

marriage, Discretionary power, Jurisdiction, Family judge, Lawsuit, 

Judicial authorization  

 مقدمة 

 كانبالزواج في حالة ما إذا الجزائري للقاض ي سلطة منح الترخيص  املشّرعمنح 

سنة، ومتى تبين  91هو لم يبلغ السن القانوني للزواج و و على الزواج  الشخص مقبال

أن في هذا الزواج هناك مصلحة للطرفين أو وجود ضرورة تتطلب تزويجهما، كما للقاض ي 

عليه سنتطرق إلى ألاهلية في ، و الطرفين على الزواجينبغي على القاض ي التأكد من قدرة 

، وسلطة القاض ي في تزويج القاصر كمطلب ثاني، أما املطلب الثالث كمطلب أول الزواج 

 .بين سلطة القاض ي في تحديد سن الزواج وإلاعفاء منهي

القضائي في أي  إن السلطة التقديرية للقاض ي لها عالقة وطيدة باملمارسة للنشاط

، قيق الغاية املوضوعية من القانون القاض ي بهدف تح، فهي جهد يبذله نزاع من النزاعات

 لهذه السلطة، فهي اواضح اومن الصعب أن نجد تعريف ، أساس نشاطهومن ثم تعد من 

 .تختلف باختالف الظروف وألازمنة

إلاسالمي أنها صالحية يتمتع بها القاض ي السلطة التقديرية حسب الفقه  أنحيث 

 للقيام بعمله بالتفكير والتدبر بحسب النظر و املقايسة إلقامة شرع هللا في ألامور 

إلى تهيئتها إلثبات صحتها من  ها، ابتداء من قبول سماعاملعروضة أمامه في جميع مراحلها

ق بالحكم في النزاع املعروض عليه، واختيار الطريقة املناسبة لتنفيذ الحكم عدمها إلى النط

 .أثره في الحكم القضائيفي جميع مراحل الدعوى ألهميته و  أحوال املتقاضينمع مراعاة 

أو هي ألامور املطلوبة من القاض ي إلعمال نظره وفكره فيها حسب ما تمليه الظروف 

في ألامور التي لم يرد فيها نص أو كانت  ى،أو قضاء بما ير  ااجتهادالنازلة املعروضة أمامه 

أن يتفكر ويتدبر في ألامور حتى و عليه على القاض ي  ،غامضة تحتاج إلى اجتهاد انصوص

 .يص بالزواجيمنح القاصر الترخ
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مالءمته، بحيث لترجيحه و أو هي عملية يعمل القاض ي فيها فكره و عقله و تخضع 

 املشّرع، أو الوسيلة التي منحها قد تختلف من قاض ي آلخر بالنسبة للواقعة الواحدة

، وذلك لبحث عن الحقيقة وتحقيق العدالةللقاض ي إلعمال إدراكه ووجدانه وقناعته في ا

تلبية لضرورات املجتمع  ،وإعمال قاعدة قانونية معينة على واقع معينبتقدير مناسب 

 .بابتداع الحلول املناسبة للقضايا املطروحة

سن الزواج املنصوص عليه إال بعد بلوغ  املرأة ال يمكنهما الزواجألاصل أن الرجل و 

، وهو نفس السن الرشد سنة كاملة 91من قانون ألاسرة الجزائري أي بتمام  7في املادة 

أجاز للقاض ي أن يرخص  املشّرعالقانوني املنصوص عليه في القانون املدني، غير أن 

من  7/9الطرفين على الزواج املادة درة ، متى تأكدت قبالزواج قبل ذلك ملصلحة أو ضرورة

وغ بالزواج قبل بل للقاض ي أو رئيس املحكمة أن يأذنقانون ألاسرة الجزائري، فإنه يجوز 

الحياة هذه ذلك بعدما يتحقق من تحمل الطرفين أعباء الزواج وما تتطلبه ، و هذا السن

صبر، تعاون، املعاشرة )وكفاية معنوية من ( إلانفاق، الكسوة، السكن)من كفاية مادية 

 .وكذا الكفاية الجنسية( باملعروف

لزواج كيف يحصل الترخيص القضائي : إلاشكالية املطروحة تتمثل فيما يليو

 ؟ ما هي إشكاالت ذلكصر في التشريع الجزائري، و القا

وفق الخطة و  ،مقارن أحيانا إلاشكالية تكون وفق منهج تحليلي وإلاجابة عن هذه 

أسس وضوابط الترخيص : التالية التي تتمثل في مبحثين، حيث نتناول في املبحث ألاول 

الترخيص القضائي لزواج  القضائي لزواج القاصر، ونتناول في املبحث الثاني صدور 

 .القاصر

 أسس و ضوابط الترخيص القضائي لزواج القاصر  :ألاول املبحث 

ل صدور قانون ألاسرة شهدت الجزائر عدة مراحل في تشريعات شؤون ألاسرة قب

، وصوال إلى آخر تعديل بفترات تاريخية متباينة ألاطوار ذلك راجع إلى مرورهاو  99-48رقم 

 .2002الجزائري في الذي مس قانون ألاسرة 

 املشّرعفإن  ،أم أنثى اوحماية ملصلحة القاصر في إبرام عقد الزواج سواء كان ذكر 

ض ي مراعاتها من طرف القاض ي و هو منح الترخيص تقد وضع جملة من الضوابط يق

 .للزواج
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 ظل قانون ألاسرةأسس الترخيص لزواج القاصر في : املطلب ألاول 

 99-48ن سنة على تطبيق قانون ألاسرة الجزائري رقم يبعد مرور أزيد من عشر 

الجزائر بين أنصار استنباط  عرفتهاالتناقضات التي أمام الثغرات و م، و 9148املؤرخ في 

باط قوانينه من القوانين ريبه واستنأنصار تغن ألاسرة من الشريعة إلاسالمية و أحكام قانو 

 .الغربية

   5002قبل تعديل سنة  11-48زواج القاصر في قانون ألاسرة الجزائري رقم : الفرع ألاول 

تضمن هذا القانون أن القاض ي املختص بالزواج قبل بلوغ السن القانوني ملصلحة 

 .(1)سنة 94سنة و املرأة بتمام  29الرجل تكتمل بتمام أو ضرورة وأن أهلية 

أن شروط  99-48املحررة في ظل القانون رقم فما يالحظ على نص املادة السابعة 

بين السن القانوني أهلية الزواج تكمن في عنصرين اثنين هما بلوغ كل واحد من الخط

الترخيص بالزواج قبل ذلك من طرف الحصول على إعفاء من هذا السن و  ، أواملحدد له

 .القاض ي املختص

منح الترخيص بالزواج قبل اء القاض ي املختص سلطة طبالتالي يمكن القول أن إعو 

 :لقانوني ملصلحة أو ضرورة نتج عنهبلوغ السن ا

 الذي ال يشترط فيه  (2)توسيع دائرة الاختصاص بمنح الرخصة للقاض ي املختص

، برى بحسب التنظيم القضائي السابقالكأن يكون رئيسا للمحكمة الابتدائية 

 .ألاولىن قاضيا ملحكمة من الدرجة إنما يشترط فيه أن يكو و 

  إلغاء تدخل مفوض الدولة على الرغم من دوره الضئيل املتمثل في الاستشارة غير

خالف الزواج يد يكون مهما إذا كانت هناك أفعال إجرامية حيث أن الدور ق

 .(3)املقاصد الشرعية

    5002بعد تعديل سنة  11-48زواج القاصر في قانون ألاسرة الجزائري رقم : الفرع الثاني

تكتمل أهلية  »:على ما يلي 2002سرة بعد تعديل سنة من قانون ألا  7املادة  نصت

ملصلحة أو  سنة و للقاض ي أن يرخص بالزواج قبل ذلك 91في الزواج بتمام الرجل و املرأة 

 .ى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج، متضرورة

يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاض ي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق و 

 .(4)«التزامات 
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املختص سلطة مطلقة منح للقاض ي  املشّرعمن خالل نص املادة نستخلص أن 

، إذا رأى أن هناك ضرورة أو مصلحة مع إلاعفاء من السن القانوني للزواجبإعطاء رخصة 

من قانون  7الذي أضيف على املادة ن على الزواج، وهذا الشرط ألاخير يقدرة الطرف

 .ألاسرة، كما أضيفت لها الفقرة الثانية املتعلقة باكتساب الزوج القاصر أهلية التقاض ي

لسن أهلية الزواج والسماح به الجزائري عن القاعدة العامة  املشّرعوأن خروج 

نما هو خروج مقيد بتعليق الزواج قبل بلوغ إ، و يكن خروجا سلبيا دون السن املحدد لم

ي الذي يتعين عليه دراسة طلب إلاعفاء املسبق من القاض  شرطقانونا على السن املحدد 

لحة أو ضرورة للزوجين أو فحصه بعناية تامة لتبين إذا كان في الزواج مصالطلب و 

يرعى شؤونهم وفقا وأمينا عادال جعل القاض ي وليا  املشّرع، كما يمكن القول أن ألحدهما

 .(5)، إضافة إلى حالتهم املادية املتمثلة في تحمل املسؤولية العائليةلظروفهم الخاصة

 ضوابط الترخيص القضائي لزواج القاصر : املطلب الثاني

صر الجزائري جملة من الضوابط ملنح الترخيص القضائي بزواج القا املشّرعوضع 

 .وذلك حماية للقاصر وملصلحته

 ضابط املصلحة: الثانيالفرع 

من قانون ألاسرة الجزائري للقاض ي الترخيص بالزواج قبل السن  7تسمح املادة 

، وهو ما يعتبر كأول معيار يجب وجود مصلحة تتطلب انعقاد الزواج القانوني في حالة

 .ه للحصول على الترخيص بالزواجر توف

وهي املنفعة  ،حكم له بطلبهالعملية التي تعود على املدعي من املصلحة هي الفائدة 

 .الحصول عليه من التجاءه للقضاءاملوجودة التي يريد الطالب 

كانت هناك مصلحة للزوجين أو إن تحديد ضابط املصلحة يكون بالنظر إذا 

 .(6)يجوز للقاض ي منح الترخيص بالزواج عندها املجتمع

 ،املصلحة والضرورةمنح الترخيص بالزواج للقاصر بما تقتضيه  املشّرعحيث قيد 

يار الذي يمكن املعرها، كما أنه لم يحدد غير أنه لم يبين حدود هذه املصلحة ولم يقّد 

 .(7)، وترك املجال للقاض ي وسلطته التقديريةاعتماده لتحديدهما

مصلحة مشتركة وراء هذا الزواج، ولم تكن  تبين أن الولي والقاصر تجمعهما فإذا

، أما لو تعارضت ، فال بد من انضمام القاض ي إليهماوآلاداب العامةفة للنظام العام مخال

ترجيح يتدخل بإعمال سلطته التقديرية و  مصلحة القاصر مع مصلحة الولي فإن القاض ي
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مصلحة القاصر مع و  الوليمصلحة القاصر بالدرجة ألاولى، أما إذا اعترضت مصلحة 

متنافية مع أهداف  فللقاض ي حق رفض منح إلاعفاء كون املصلحة ،مقتضيات عقد الزواج

، مما يترتب عليه إبطال العقد (8)من قانون ألاسرة الجزائري  08الزواج الوارد في نص املادة 

 .(9)من قانون ألاسرة الجزائري  22في حالة إبرامه و هذا طبقا للمادة 

الشرع ا املحافظة على مقصود أنهاملصلحة على  يةإلاسالمالشريعة فقهاء  فوقد عرّ 

نفوسهم وعقولهم وأموالهم ونسلهم، فكل ما ، هو أن يحفظ على الناس دينهم و من الخلق

هذه ألاصول يعتد وكل ما يفوت  ،(10)يضمن حفظ هذه ألاصول الخمسة يعتبر مصلحة

 .(11)، كما أنها املنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعبادهه مصلحةمفسدة ودفع

 ضابط الضرورة : الفرع الثاني

تقرير في مسألة الضرورة فانتهى إلى بحث ومن جهة أخرى، نجد أن الفقه إلاسالمي 

، وهي قاعدة فقهية (12)«رورات تبيح املحظورات الض » جملة من القواعد الفقهية أهمها

لها تطبيقاتها في مختلف املجاالت، ولعل هذا املجال الذي نناقشه من أبرز  شرعية

مسألة الضرورة تحدد من طرف  ، إذ أنإشكاال كبيرا حولها 07أثارت املادة  مجاالتها، فقد

 .اض ي السلطة الكاملة في تقدير ذلكوعلى هذا فللق ،القاض ي الختالف الناس في النظر إليها

، أمر يختص به القاض ي نظرا الختالف الناس الضرورة وتقديرهان مسألة تحديد إ

، وبالتالي (13)وتغير كل من املصلحة والضرورة بتغير الزمان واملكان والظروف وألاحوال

، كأن يكون أن تكون قائمة أو محتملة الوقوع هوفاملعيار الذي يعتمده القاض ي لتحديدها 

، أو ضرر قد يلحق بها خشية عليها من الانحراف حماية لها من( زواج القاصر ) هذا الزواج 

وكذلك يعتمد القاض ي في تحديده للضرورة على  ،بة في الاستقرار إن كانت دون أهلالرغ

 .توافر سبب جدي يدعو ملنح الرخصة ، ذلك للتأكد منعذر يبيح الزواجمعيار وجود 

الضرورة على النحو م أمثلة لحالة وتجدر إلاشارة إلى أن التشريع الجنائي قّد 

 : (14)التالي

 في حالة الاعتداء : أوال 

كل من  »قانون العقوبات الجزائري على أن من  223املادة  من الفقرة ألاولىنصت 

أو شرع في ذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل ، و سنة 94لم يكمل  اخطف أو أبعد قاصر 

 200000إلى  20000من سنوات و بغرامة  2ذلك فيعاقب بالحبس ملدة من سنة إلى 

 .(15)«دج
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 في حالة الخطف : ثانيا 

تزوجت وإذا  »: من قانون العقوبات على أنه 223الفقرة الثانية من املادة نصت 

ضد ألاخير القاصر املخطوفة أو املبعدة من خاطفها فال تتخذ إجراءات املتابعة الجزائية 

إال بناء على شكوى ألاشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج و ال يجوز الحكم 

 .« بإبطالهعليه إال بعد القضاء 

املخطوفة حتى وإن لم تبلغ الثامنة عشر سنة وفقا لنص املادة يجوز تزويج الفتاة 

املختص سواء ولكن شرط الحصول على إذن القاض ي  ،من عمرها دون املتابعة الجزائية

وهنا نجد إلاذن من أجل تزويج الفتاة بمن  ،ا مباشرة أو بواسطة من ينوب عنهابطلب منه

باإلضافة إلى قام باختطافها حتى ال يطاله العقاب، وهذا أمر ال يستقيم والعدالة الجنائية، 

 ّرعاملشفاشترط  ،القدرة: 2002الجزائري بعد تعديل  املشّرعالضابط الثالث الذي اعتمده 

بحيث لم يبين  ،، لكن يبقى هذا الشرط مبهملزواج القاصرفي منح الترخيص شرط القدرة 

الية كتحمل أعباء أم قدرة م ،على إلانجابن يكقدرة الطرف ،نوع هذه القدرة إما جسدية

 .مسؤوليتهانفقة العائلة و 

الحياة ومن ضمن هذه التصرفات ممارسته  ،تعتبر مناط جميع التصرفاتفالقدرة 

أن تتوفر فيهما القدرة على الزوجية التي تستوجب بالضرورة على طرفي العالقة الزوجية 

 .(16)الزواج

 صدور الترخيص القضائي لزواج القاصر : املبحث الثاني

ل الوالئية الصادرة عن لترخيص القضائي لزواج القاصر يدخل ضمن ألاعماا

، فبالتالي فإن استصدار الترخيص عرائضلى أنه يمارسها في شكل أوامر عالقاض ي، و 

إتباع إجراءات تحدد الجهة القضائية و محددة قانونا،  االقضائي يستوجب شروط

 .املختصة في النظر في الطلبات املقدمة للحصول على ترخيص قضائي لزواج القاصر

 إجراءات استصدار الترخيص القضائي لزواج القاصر: املطلب ألاول 

وقواعد  اجب شروطالترخيص القضائي لزواج القاصر هو ككل إجراء يستو      

 .محددة قانونا للحصول عليه، ملا له من أهمية في حياة القاصر

  الجهة املختصة في إصدار الترخيص القضائي للزواج القاصر : الفرع ألاول 

سائل من املتعتبر مسألة تحديد الجهة املختصة في إصدار الترخيص بزواج القاصر 

من قانون ألاسرة الجزائري بصريح العبارة على أن القاض ي هو  07وقد نصت املادة  ،املهمة
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التأكد املكلف بالترخيص القضائي لزواج القاصر متى تحقق عنصري املصلحة والضرورة و 

، وإذا كانت املادة قد أسندت اختصاص منح الرخصة إلى من قدرة الطرفين على ذلك

م يقدم طلب الترخيص بالزواج أمام أي محكمة أ فهل؟ املشّرعه عنيياض ي فأي ق ،القاض ي

 ؟يخضع لقواعد الاختصاص إلاقليمي

    الاختصاص القضائي : أوال

، ائل الجوهرية في الترخيص القضائيتعد مسألة الاختصاص القضائي من املس

يص منح الترخالجهة القضائية املختصة في إلى معرفة من القاض ي املختص و  بحيث يدفعنا

في فقرتها الثانية من قانون ألاسرة الجزائري على أن القاض ي  07، فنصت املادة القضائي

، أهو القاض ي املكلف زواج من دون تحديد القاض ي املختصهو املخول بمنح الترخيص بال

 ؟(17)بشؤون ألاسرة أم رئيس املحكمة

تعلق بقانون إلاجراءات امل 01-04قانون رة ما قبل صدور ت، فرتينتز بين فهنا نميّ 

التراخيص القضائية بما فيها إلاذن القضائي و ألاذون حيث كانت  (18)إلاداريةاملدنية و

 01-04، أما فترة ما بعد صدور قانون (19)لزواج القاصر من صالحيات رئيس املحكمة

جعل الترخيص القضائي لزواج  املشّرعاملتضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، فإن 

من قانون  840، كما جاء في نص املادة اصر من صالحيات قاض ي شؤون ألاسرةالق

 حسب الئيشؤون ألاسرة ترشيد القاصر بأمر و إلاجراءات املدنية وإلادارية، يقرر قاض ي 

من قانون إلاجراءات  822هذا ما أكدته كذلك املادة الشروط املنصوص عليها قانونا، و 

على أن الترخيص القضائي لزواج القاصر هو من صالحيات قاض ي  (20)إلاداريةاملدنية و

 .شؤون ألاسرة دون سواه

  الاختصاص إلاقليمي : ثانيا 

الذي يعد جرد من ، و ختصاص إلاقليمي لقسم شؤون ألاسرةوهو ما يسمى باال 

فرعا من فروعها، شكل هذا القسم العام للمحكمة الابتدائية، التي يالاختصاص إلاقليمي 

، فحسب ما ورد في (21)من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 823هذا ما تؤكده املادة و 

الفقرة السابعة من هذا النص فإن الترخيص بالزواج من املسائل التي تختص بها املحكمة 

 .املوجودة في دائرة اختصاص مكان إقامة طلب الترخيص بالزواج
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 طلب الترخيص القضائي لزواج القاصر : الفرع الثاني

ألاصل في القواعد إلاجرائية العامة أن الشخص القاصر ال يتمتع بأهلية التقاض ي ، 

من قانون  99دة لذلك يتعين عليه تقديم طلبه بواسطة نائبه الشرعي، حيث نصت املا

زواج القصر ى يتول »من هذا القانون  07دون إلاخالل باألحكام املادة  »ألاسرة على أنه 

 .(22)« ولي له ال ، الجد فأحد ألاقارب ألاولين و القاض ي ولي منأولياؤهم و هم ألاب

 :ومن الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص القضائي لزواج القاصر 

 الصفة : أوال

، فال يمكن تقديم طلب أمام ة املباشرة والشخصية في التقاض يتقوم على املصلح

، وفي الترخيص القضائي بالزواج تتوفر في الشخص الصفة في التقاض يالقضاء ما لم 

، ويعد هذا شرطا قاصر أو من ينوب عنه لنقص أهليتهيقدم الطلب من طرف ولي ال

من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية  99وهذا ما أكدته املادة  ،لصحة إجراءات الطلب

 .لصفةي هو صاحب الالسابق ذكرها على أن الو 

 املصلحة : ثانيا

، فال القضائية وقت اللجوء إلى القضاء هي املنفعة التي يحققها صاحب املطالبة

الهدف من تقديم طلب الترخيص ن الدافع في اللجوء إلى القضاء و تكو مطالبة دون مصلحة 

القضائي بزواج القاصر يقوم على مصلحة مشروعة يقرها ويحميها القانون طاملا زواجه ال 

، إال أنها تبقى مصلحة محتملة يقدرها الزواج والنظام وآلاداب العامةام يخالف أحك

 . (23)القاض ي

 شكل الطلب : ثالثا

، يجب أن للحصول على ترخيص لتزويج القاصر قبول العريضة املقدمة للقاض ي

، حيث يجب أن تقدم ري العمل بها في امليدان القضائيتخضع لنفس إلاجراءات السا

فيهما من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية في نسختين يشترط  299حسب نص املادة 

من قانون إلاجراءات  92التطابق من حيث البيانات وتتمثل هذه ألاخيرة حسب نص املادة 

 ،و لقب الطالب اسم، و القضائية التي يقدم الطلب أمامهااملدنية وإلادارية في ذكر الجهة 

 :ى املستندات املرفقة املتمثلة فيموطنه وكذا إلاشارة إلو 

 موقع عليهنثى أو الذكر مؤرخ و توب من ولي ألا طلب مك; 
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 باإلعفاء( ة)شهادة ميالد املعني; 

 طابع جبائي; 

  لوجياشهادة طبية تثبت أهلية القاصر للزواج فيزيو; 

  للقاض ي تأييدها بسندات، مما يبرر إضافة إلى ذلك عرض موجز للوقائع معللة و

 ;قناعته في إصدار الترخيص بالزواج

 إصدار الترخيص القضائي لزواج القاصر : املطلب الثاني

 ،إلاجراءات املتبعة لتقديم طلب الحصول على إذن بالزواجبعد توافر الشروط و

يصدر هذا  ،القاض ي الوالئية التي يتمتع بها في إصدار ألاوامر على عرائض وبناء على سلطة

 .، مراعيا بذلك جملة من املسائل القانونيةا إما باالستجابة للطلب أو الرفضألاخير أمر 

 ر الترخيص القضائي بزواج القاصر سلطة القاض ي الوالئية في إصدا: الفرع ألاول 

جراءات املدنية وإلادارية للقاض ي ميعاد من قانون إلا  290حيث حددت املادة 

أيام تحسب  ، مما يستوجب عليه إصداره في أجل أقصاه ثالثة(24)إصدار ألامر على عريضة

الوالئية بما فيه الترخيص ، يمكن القول أن إصدار ألاوامر من تاريخ تقديم الطلب

ضرورة لطالب  القضائي بزواج القاصر يستوجب السرعة في الفصل في الطلب ملصلحة أو

امر الوالئية من تسبيب ألاو الجزائري  املشّرع، وعلى ذلك فإن موقف (القاصر)الترخيص 

، فإن واج القاصر يصدر بموجب أمر والئي، وبما أن الترخيص بز واضح ال اختالف فيه

من قانون إلاجراءات  99، ذلك إعماال بنص املادة تسبيبه يعد أمرا جوهريا يجب توفره

 .(25)من نفس القانون  299دارية والفقرة الثانية من املادة املدنية وإلا 

 تدخل النيابة العامة قبل إصدار الترخيص القضائي لزواج القاصر : الفرع الثاني

يجعل من النيابة العامة طرفا  اتضمن نص 2002إن قانون ألاسرة بعد تعديل 

أصليا في جميع القضايا املتعلقة بشؤون ألاسرة و إبداء الرأي في املسائل املعروضة على 

كد اجتهاد املحكمة العليا أالقاصر وهو ما  بما فيه الترخيص بزواج ،قاض ي شؤون ألاسرة

النيابة العامة على يعتبر إطالع  »:الذي ورد فيهو  01/09/9142في قرارها الصادر بتاريخ 

 .(26)« امللفات الخاصة بالقصر قاعدة جوهرية
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ية وعلى اعتبار أن مسألة منح ترخيص بزواج القاصر ال يثير خصومة قضائ

لتدخل  ر الرخصة غير كاف  ، خصوصا وأن وقت إصداتقتض ي دخول النيابة كطرف أصلي

 .(27)، مما يتناقض مع السرعة املطلوبة في استصدارهالنيابة

 آلاثار املترتبة عن الترخيص القضائي لزواج القاصر : املطلب الثالث

يكتسب  »:الفقرة الثانية من قانون ألاسرة الجزائري  7في املادة  املشّرعلقد نص 

، (28)« الزوج القاصر أهلية التقاض ي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات

يظهر من خالل رفعه  فيمكن لهذا الحق أن، يعد التقاض ي حق للشخص لحماية حقهف

جزاء إلاخالل بقاعدة هو  وما، لدعوى قضائية، يرفعها من أجل الدفاع عن نفسه

 .الترخيص القضائي لزواج القاصر

 اكتساب أهلية التقاض ي للزوج القاصر: الفرع ألاول 

لكامل وال تثبت في ألاصل إال  (29)إن أهلية التقاض ي تعتبر شرط ملباشرة الدعوى 

 املشّرع، فقد ساوى م2002ألاهلية وهذا هو الجديد الذي جاء به قانون ألاسرة في تعديل 

الراشد في حق اللجوء إلى  أهلية التقاض ي للزوج القاصر بينه وبين الزوج في اكتساب

علقة بآثار عقد الزواج ، إال أن ممارسة هذا الحق يقتصر فقط على النزاعات املتالقضاء

الفقرة الثانية من قانون ألاسرة  07هذا طبقا لنص املادة والتزامات و من حقوق 

 .(30)الجزائري 

أهلية  هي التي تحل محلى نوعين ألاولى أهلية الاختصام و علف أهلية التقاض ي وتعرّ 

، أما ص الكتساب املركز القانوني للخصم، أي أهلية الشخالوجوب في املجال الجزائي

أي  ة ألاداء في املجال الجزائي كذلك،قاض ي فهي بمثابة أهليالثانية تتمثل في أهلية الت

 .(31)صالحية الفرد ملباشرة إلاجراءات القضائية بنفسه

 الترخيص القضائي لزواج القاصربقاعدة جزاء إلاخالل : الفرع الثاني

فبالتالي هي  ،بر من القواعد املتعلقة باألهليةإن قاعدة الترخيص لزواج القاصر تعت

 .آمرة ال يجوز مخالفتها، ألنه ينتج عن مخالفتها آثارة قاعد

 أساليب مخالفة قاعدة الترخيص القضائي لزواج القاصر : أوال

بل بلوغهم السن لتزويج أبنائهم قإن ألاولياء في بعض ألاحيان يلجئون إلى أساليب 

الزواج العرفي ي هذه ألاساليب تتمثل ف، و وقد يلجأ إليها القاصر بحد ذاته، القانونية للزواج

 .وإخفاء ألاهلية
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 :الزواج العرفي -1

، وهذا ، على أنه تنتفي فيه الرسميةرعاالزواج العرفي للقاصر ش رغم صحة

 املشّرع، بحجة أن مخالف لقاعدة الترخيص ألنه غير رسمي وبذلك فإنه شائع في املجتمع

من قانون ألاسرة  22وهذا ما نصت عليه املادة  ،(32)الجزائري أجاز تسجيله بحكم قضائي

، وفي حالة عدم سجل الحالة املدنيةيثبت الزواج بمستخرج من  »:الجزائري على أنه

 .(33)«تسجيله يثبت بحكم قضائي

إلى هذا النوع من عقود الزواج لدى فئة القصر هو التهرب من فمن أسباب اللجوء 

لظنهم بأن إجراءات الحصول على رخصة لقضاء الشروط القانونية وتفادي اللجوء إلى ا

 .(34)الزواج تكون معقدة

 :إخفاء ألاهلية -5

قد يسعى القاصر أو القاصرة عند إبرام عقد الزواج إلى إخفاء أهليته بإدعائه 

راشدا أو يتواطأ مع املوثق أو الكاتب العمومي في شأن ذلك، ففي الحالة ألاولى تدعي 

أثبتت بنيتها الجسدية تؤيد ذلك و القاصرة بلوغها السن القانوني للزواج، خاصة إذا كانت 

و  ثق ينزل عند رغبة القاصرأما الحالة الثانية فإن املوظف أو املو ، ورذلك بعقد ميالد مز 

، حسب نص (35)مخالفة املشّرعهذا ألامر الذي اعتبره و ، يتواطأ معه لتحرير عقد الزواج

يعاقب املوثق أو ضابط الحالة  »:قانون الحالة املدنية التي نصت على أنهمن  77املادة 

عقد أحد الزوجين رخصة ألاشخاص املؤهلين لحضور املدنية الذي يحرر عقد الزواج دون 

 .(36)«889بالعقوبات املنصوص عليها في املادة 

 الترخيص ألاثر الناتج عن مخالفة أساليب قاعدة : ثانيا 

بقواعد قد رتب على إلاخالل  املشّرعفإن ، وراء حماية القاصر في شأن الزواجسعيا 

 .الناتج هو بطالن عقد الزواجألاثر ، وواج جزاءات بحسب طبيعة املخالفةالز 

 البطالن -1

، فرغم أنه راعى مخالفة سن الزواجالجزائري الجزاء املترتب على  املشّرعلم يحدد 

لسن  ه، وكذا مصلحة القاصر بشكل خاص عند تحديدعام مصلحة الفرد واملجتمع بشكل

الحصول على ترخيص  ةطيالزواج، وأجاز للقصر الذين لم يبلغوا سن الزواج وذلك شر 

ممن يدركون وجود مصلحة  من القاض ي املختص، ألامر الذي يدفع الكثير من ألاشخاص
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، دون أو ضرورة في زواج القصر إلى إبرام عقد الزواج قبل بلوغ السن املحددة قانونا

 .(37)، ومن تم تسجيله فيما بعد بحكم قضائيالحصول على رخصة من القاض ي

من قانون ألاسرة  7 اء القانوني ملخالفة الزواج لنص املادةهناك من يرى بأن الجز و 

ساري املفعول واملتمثل في الذي مازال  32/228هو ما قررته املادة الثالثة من القانون رقم 

ومتى  ،البطالن، ويكون الزواج باطال بطالنا مطلقا قبل الدخول وباطال نسبيا بعد الدخول 

فإن أثر ذلك هو حل الرابطة الزوجية  ،تم رفع دعوى قضائية وتفيد الطعن في هذا الزواج

 . وإعادة الزوجين إلى حالة ما قبل الزواج

 العقوبة الجزائية  -5

إن حكم البطالن و الجزاء املترتب عن مخالفة سن الزواج، موجود حاليا و الدليل 

ألاسرة هو قانون  228-32هو أن القانون  ،ذلك حسب ألاستاذ عبد العزيز سعد على

التي تثيرها ، بل بالعكس فيه إجابة عن التساؤالت م ليس ملغى9132لسابق الصادر سنة ا

حجته في ذلك حسب تحليله هي أن ما تضمنته املادة ، و الحاليالثغرات القانونية في القانون 

يقتصر عليها  228-32رقم  القانون من القانون الحالي من إلغاء ضمني للمادة ألاولى من  07

، حيث أن 2، 8، 2، 2ويقصد بها املواد رقم ، د إلى املواد ألاخرى التالية لهاال يمتوحدها و 

 ،م يعالجها قانون ألاسرة الحاليهذه ألاخيرة قد اشتملت على أحكام تتعلق بتنظيم قواعد ل

مخالفة السن القانوني  هو ما يتعلق بجزاء، و املوادلم تتضمنها أحكامه ونصوصه بعض و 

 .(38)عليهبطالن املترتب اللزواج القاصر و 

فكل من ساهم في انعقاد الزواج دون احترام شرط السن الشرعي تكون عقوبته 

وسواء كان  ،دج9000إلى   دج800أو بغرامة مالية من  ،إلى ثالثة أشهر يومالحبس من 

الفاعل ضابط الحالة املدنية أو قاض ي ألاحوال الشخصية، أو املمثل الشرعي ألحد 

   . الزوجين

 لخاتمةا

، وعلى القدرةالضرورة و افرت املصلحة و استثناء إذا تو للقاصر الزواج  املشّرعأجاز 

صاحب املصلحة أن يطلب الترخيص له بالزواج بتقديم عريضة إلى قاض ي شؤون ألاسرة 

 : القاصر تكتنفه عدة إشكاالت منها لكونه صاحب الاختصاص بذلك إال أن زواج

 بالشكل الكافيو كذا القدرة إذا لم يبرز ذلك  ،معيار املصلحة والضرورة; 
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  عند مخالفة السن القانوني للزواجاملترتب  الجزاءلم يقرر  املشّرعإن; 

  بزواج للقاصرالت التي يرفض فيها طلب الترخيص الحا املشّرعلم يحدد; 

  على حد أدنى لسن الترخيص بالزواج على خالف بعض القوانين  املشّرعلم ينص

 ;التي نصت على سن أدنى للترخيص

  فهل يبقى تحت  ،املترتبة على الترخيص بتزويج القاصرلم يبين آلاثار القانونية

 ;السلطة ألابوية ألنه ال يستطيع تسيير شؤونه الخاصة وإدارة أمواله

 : هذه الدراسة نقترح ما يليومن 
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 شبهات وردود، الزواج املدني في الغرب

 (القانون املدني الفرنس ي أنموذجا)

Civil marriage in the West, Suspicions and responses 

(French civil law model) 

 الدكتور دمحم ايت عدي

 ، املغربمراكشباحث بجامعة القاض ي عياض، 

 ملخص

تناولتتتتتت اتتتتتث بتتتتتشا اللتتتتتتث باملنا اتتتتتة والتتزيتتتتتد الق تتتتتايا امل تتتتتار  حتتتتتو  التتتتت وا  املتتتتتد   

خصوصتتا اتتث الغتترب، واللتتي تتعزتتش كاتت صاة هاتتال اتتث وتتهة بتتشا التت وا ، و ز تتا   تتايا تتعزتتش 

 إمتتقا بأر تتاا التت وا ، مصصتتا صتتيغة ومتتتت اي ومتتد  هعلب بتتا عتت  قيجتتاب والقلتتو ، و  تتية 

اتث العقتد املتد  ، و  تية واتول التو ث سبت  املهتزة، و ت ال   الصداق أو عتدي التنصتيع عزيت 

سبتتتتت  املهتتتتتزة ع تتتتتق التتتتت وا ، وتوقيتتتتتش العقتتتتتد متتتتت   تتتتتر  موقتتتتتش سبتتتتت  مهتتتتتزة، بتتتتتش  الق تتتتتايا  ز تتتتتا 

امتتتقرأة أ تتوا  التق تتا  عصصتتا  تتدي ا وحتتدي ا، ومتتا نهتتلندوا إليتت  متت  أللتتة، ك تتا ر هتتت بيصصتتا 

 . لز وا مختار الهاة الارعث الشي يتقش املقاصد الارعية 

، الو ث، التوقيش، الا ال ، الصداق، قيجاب والقلو  ، ال وا  املد   :الكز اة املتتاحية

 سب  املهزة

abstract: 

In this research, I have addressed the discussion and analysis of 

the issues raised about civil marriage, which are related to suspicions 

that call into question the validity of this marriage, all of which are 

issues related to the pillars of marriage, including the form of 

interrogation and the extent of its expression of offer and acceptance, 

and the question of abandonment of the dowry or not stipulating it in 

the civil contract , And the question of the existence of a non-Muslim 

guardian, the testimony of a non-Muslim on marriage and the 

documentation of the contract by a non-Muslim notary, all these 

questions were based on the statements of the lawyers about them, in 

the past and present, and on their evidence. 
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 مقدمة

 اعتداله د هلل الشي خزش لكد نتس زوا ا، وم  الرح تة واملتول  والهتاينة بيصصتا، و 

بتتتتا، والصتتتتم  والهتتتتمي ع تتتتق إمتتتتاي  متتتتة التتتت وا  مي ا  تتتتا، وأمتتتتر باللعتتتتد ع تتتتا ياتتتتدر صتتتتتو عقتتتتد 

و دوتصا، ميدنا دمحم خاتة  نبيا  وع م ا، وع ق آل  ووهابت  أو ق النهى ومالتصا، وم  تلع ة 

 . بإحهاا إ ق يوي لقيا خالش  رض وباريصا

 :أما كعد

ز وا العنايتتتة الا تتت    حتتتوا  الي صتتتية، فهتتتي ف تتت  أعألاتتتة  بتتتواب اللتتتي أو بتتتا املهتتت

الزلنتتتتتة  و تتتتتق لتكتتتتتوم  مجت تتتتتر متتتتتزية ومت امتتتتتل، فالمتتتتتر   تتتتتث املت تتتتت  التتتتتشي ي  تتتتت   الراتتتتتا  

 .وال ها  الشي  تلنى بصة اله ار  وترس ى  واعد  مة وأمه ا

وإذا فهتتتد  صتتتد فهتتتد التتتتره، وبتتتشا  صتتتد بتتتو العم تتتة الاتتترعية بتتتبا الراتتتد واملتتترأ  

والتتت وا  اتتتث قمتتتمي اتتتث أصتتتز  عقتتتد متتتد     يق تتتت ا  أ بتتتال وا ، ف تتتو أي اللتتتاب وأمتتت ،اللتتتي ت اتتت

 .صتة العلولية والطاعة هلل م   صد قحصاا والعتا  ت تربطقوس لي ية، بد ي

و تتتتد زوا  لتتتتة يلهتتتتة . والتتتت وا  املتتتتد   أصتتتتلم ةتتتتابر  إل اميتتتتة تبنابتتتتا القتتتتانوا وفر تتتت ا

ا و رو  ا   نعت   زواا اث القتانوا الغريت ، و  يرتت  باملدنية، ولة يت  ي  وابط ا و كزياتص

 .آقارا

التت وا  وفتتش  إبتترايوحلتتى ي تت   املهتتزة اتتث الغتترب حقتتوق زوااتت  وزواتت  وأبنا تت  يز متت  

العتتتتال  املنصتتتتوف عزلصتتتتا اتتتتث القتتتتانوا املتتتتد   باللزتتتتداا الغربيتتتتة، فتتتتإا أبرمتتتت  وفتتتتش عتتتتالاة بزتتتتد  

 .أقرااعت    القانوا الغري  عقدا با م   ي تج 

ف تا بتتو الت وا  املتتد  ه ومتتا  تث  تترو   و تتوابط ه وبتد نعت تت  اتتث حاتة الاتتره زوااتتا 

  رعياه

التت وا  املتتد   بتتو التت وا  التتشي ي  متت  الراسلتتاا اتتث التت وا  أمتتاي  تتاب  الهالتتة املدنيتتة 

عقتتتتتتول التتتتتت وا ، ومخ تتتتتتر اتتتتتتث ا عقتتتتتتال  وانتملتتتتتت  و قتتتتتتار امل  تلتتتتتتة عزيتتتتتت  لحكتتتتتتاي  إبراياملكزتتتتت  بتتتتتت

ومقصتتد بتتال وا  املتتد   أا :" اتتث كتابتت  التت وا  املتتد   1يقتتو  علتتد التتتتاة كلتتار . ملتتد  القتتانوا ا
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الدولتتتتة  تتتتتث اللتتتتي تتتتتتتو ق تنألاي تتتت  بوامتتتتتطة القتتتتوانبا اللتتتتتي تصتتتتدربا و تتتتتث اللتتتتي تتتتتتتو ق التصتتتتد اتتتتتث 

 2".املنازعاة اللي ت ور بصدل  لوا خ وع ا لية هعزي اة تصدر ع  الانيهة

ر ستت ي ع تتق نتتت  الصتتيغة الدي يتتة عتت  عقتتول التت وا  ولقتتد نتتع القتتانوا الدمتتتوري الت

واعتلاربا مدنيتة تخ تر لزقتانوا املتد   ولتيس لحكتاي أو متزطة الانيهتة، حيتث ورل اتث املتال  

القتتانوا   نعت تت  التت وا  إ  :" ي أا 1971الهتتاكعة متت  اللتتاب ال تتا   متت  لمتتتور فر هتتا لهتتنة 

ع تت ا  بتتأي زوا  ينعقتتد تتتتت أي متتزطة ، وترتتت  ع تتق بتتشا وعتلتتار عتتدي و "مجتترل عقتتد متتد  

عقتول التت وا ، فكتتد زوا  ي ت ي اتتث الانيهتتة أو اتتث  إبرايسبت  الهتتزطة املكزتتتة مت   تتر  الدولتتة بتت

مرك  إممم  أو عند عدو  اث القنصزية،   يرت  أقرا اث القتانوا التر ست ي، لنت  لتة يوقتش مت  

 .لدا الج ة املخو  ل ا  انونا توقيش عقول ال وا 

الت وا  أا يتقتدي الراسلتاا اتث زوا  إ تق  برايوه لزقانوا التر س ي فإن  نا    ل وبالرا

التتتتتت وا  إذا تتتتتتتوفرة ا يتتتتتتر الاتتتتتترو   إبتتتتتتراي تتتتتتاب  الهالتتتتتتة املدنيتتتتتتة  التتتتتتشي يتتتتتتتدل ل  تتتتتتا تتتتتتتارم  

عصص تا أمامت  يتوي  املع ت وال واب  املنصوف عزلصا اتث القتانوا، واملت  زتة اتث قيجتاب والقلتو  

املنصتتتوف عزلصتتتا اتتتث القتتتانوا املتتتد  ، وانتتتتتا  الغتتتش حتتتو   4وبزتتتون متتت  التتت وا ، 3التتت وا  إبتتتراي

، وأ  تكوا ال واة اث عد   مق، وأ  يكوا بيصص تا 5ش صية أحدب ا، وعدي  ياي زوا  آخر

، 6161و 161و 161متا ر متت  موا تتر التت وا  املنصتتوف عزلصتا اتتث القتتانوا املتتد   التر ستت ي املتتوال 

رم  ا عقتتتال التتت وا   لتتتد عاتتتر  أيتتتاي ع تتتق   تتتد متتت  التتتتارم  املتتتتدل، و  بتتتد متتت  قعتتتما عتتت  تتتتا

ومتواتتتت  يتتتتوي ا عقتتتتال التتتت وا  ح تتتتور التتتت وابا معتتتتا ح تتتتورا ش صتتتتيا ب عيتتتتة  تتتت ول بتتتتالغبا 

 .إحد  وعارم  منة ع ق   د

 :وت ار حو  بشا ال وا    صاة  ث إ كا ة بشا اللتث

يجتاب والقلتو    ع  ق  د  اث ال وا  املد   هع بد صيغة ومتت اي املعت -

 الزشاا ب ا رك  م  أر اا عقد ال وا ه

 بد ي ا  عقد ال وا  بدوا و ثه وما الهاة إا  اا الو ث سب  مهزةه -

وم تتتتتا نعاتتتتتر صتتتتتتو عقتتتتتد التتتتت وا  املتتتتتد   اتتتتتث الغتتتتترب عتتتتتدي التنصتتتتتيع ع تتتتتق  -

الصتتداق أو الهتتكوة عنتت  أو  إمتتقا الصتتداق، التتشي بتتو ركتت  متت  أر تتاا التت وا ه ف تتا حاتتة 

 وقيق هعدي ت

 وبد تجوز   ال  سب  املهزة ع ق عقد ال وا ه -
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 وبد يجوز أا يكوا موقش العقد سب  مهزةه -

متتتت   لرامتتتتة  تتتترعية التتتت وا  املتتتتد   ومتتتتا يتتتتتي  بتتتت لتتزيتتتتد بتتتتش  ق تتتتكا ة متتتت  أاتتتتد و 

 :  صاة مأتناول  وفش ال طة التالية

   اتتث التت وا  املتتد   قيجتتاب والقلتتو  أخصصتت  لدهتتديث عتت  : امللتتتث  و :

 .ألتاة  ا ولغتص ا وصيغتص ا

  الو ث اث ال وا  املد   ف و ع  امللتث ال ا  أما. 

  الصداقلدهديث ع  : امللتث ال الثو . 

  حاتتة  تت ال  سبتت  ، و حاتتة الاتت ال  اتتث النكتتاةمتتأتناو  : امللتتتث الراكتترواتتث

 ،  ال  املرأ  ع ق ال و و  املهزة

  تر   اتت  سبت   توقيتش العقتد مت مأكه  النألار اتث : امللتث ال امسواث 

حاتتة توقيتتش عقتتول التت وا  متت   ، و حا تت، و أب يتتة توقيتتش عقتتول التت وا متت  ختتم  ذكتتر  .مهتتزة

 . ر   ات  سب  مهزة

 .قة مأختة اللتث بشكر أبة النتا ج اللي توصزت إللصا

 .ألفاظهما ولغتهما وصيغتهما: إلايجاب والقبول : املبحث ألاول 

ا ، وبتو ي بت  قتمب  تل  أو   تايا تتعزتش قيجاب والقلو  رك  أماس ي م  أر اا الت و 

 :بألتاة  ولغت  وصيغت ، واللي مأتناول ا اث املطال  التالية

 .ألتاظ قيجاب والقلو  : املطز   و  

 .لغة قيجاب والقلو  : املطز  ال ا  

 .صيغة قيجاب والقلو  : املطز  ال الث

 .ألفاظ إلايجاب والقبول : املطلب ألاول 

ألتتتتتتتاظ التتتتتت وا  املع تتتتتت  بصتتتتتتا عتتتتتت  قيجتتتتتتاب والقلتتتتتتو  وفتتتتتتش املتتتتتتشاب   ريعتتتتتتة تنقهتتتتتتة إ تتتتتتق 

 .ألتاظ متتش عزلصا وألتاظ مختز  فلصا:  ه با

التتتوارل التتتنع القر ا تتت  بصتتتا،  تتتا   7فاللتتتتاظ املتتتتتش عزلصتتتا  تتتث ألتتتتاظ ال تتت ومج وقنكتتتاة

ا:" هعا ق َّ 
َ
ز
َ
ى ف ض َ

َ
ًرا ِمْصَصا َزْمد    

َ
َ تا َو 

َ
ْاَناك تاَ  :"، و تا  متلتان  8"َزوَّ

َ
ت    ِ

 
ِرمتُد  ِإ 

ُ
ْا  أ

َ
ِاَتتَل  أ

ْ
ن
ُ
 ِإْحتَد  أ

ْبِا  اْبَنَليَّ 
َ
 .9"َبات
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واتتقتتتتتتوا كتتتتتتشلل ع تتتتتتق عتتتتتتدي ا عقتتتتتتال  بكتتتتتتد لتتتتتتت    يتتتتتتد  ع تتتتتتق الت زيتتتتتتل والتأبيتتتتتتد متتتتتتد  

 .كألتاظ قاار  والت تر والولنعة وقعار  وسب با 10الهيا ،

واختزتوا اث  د لت  يد  ع ق الت زيتل والتأبيتد سبت  ألتتاظ ال ت ومج وقنكتاة كألتتاظ 

 .اللير وال لة والصد ة والعطية وسب با

 11اعت تتتت وا أا التتتت وا    ينعقتتتتد إ  بألتتتتتاظ ال تتتت ومج وقنكتتتتاة،: فالاتتتتافعية والهنابزتتتتة

 :وامتدلوا بت ا ي ث

 ر عزلص تتتتتتتتتتتا و  يجتتتتتتتتتتتوز ورول التتتتتتتتتتتنع القر ا تتتتتتتتتتت  بص تتتتتتتتتتتا، فيزتتتتتتتتتتت ي و تصتتتتتتتتتتتا: أوال

 .مخالتتص ا

 أا ما مواب ا م   لتاظ  الت زيل وال لة   يأه  ع ق معنى النكاة: ثانيا. 

املالايتتتتتتة والهنتيتتتتتتة فقتتتتتتد أاتتتتتتازوا ا عقتتتتتتال التتتتتت وا  بكتتتتتتد لتتتتتتت  يتتتتتتد  ع تتتتتتق الت زيتتتتتتل  أمتتتتتتا

والتأبيد، وا     املالاية واول  رمنة تتد  ع تق الت وا ، كليتاا امل تر ومجزتس العقتد متر ف تة 

ينعقتد بكتد لتت  يقتضت ي الت زيتل :"  تا  القاضت ي علتد الوبتاب رح ت  ه 12.الا ول املقصتول

 13".املؤبد

 :ثوامتدلوا ب ا ي 

 امتع ا  القر اا لت  ال لة اث ال وا  بد  ع  ال  ومج وقنكتاة اتث : أوال

 :" ولتت  هعتتا ق
ً
 
َ
  َواْمتتَرأ

ً
ِمَنتتة

ْ
ْتَهتتَ ا َوَبَلتتْت  ِإْا  ُمؤ

َ
واتتث بتتش   يتتة خصوصتتية لزن تتي صتت ق ه عزيتت   14"ن

 .ومزة اث ال وا  بدوا م ر، وليهت ال صوصية اث ال لة ك ا العا  اللعض

 الن ي صت ق ه عزيت  ومتزة لتت  الت زيتل اتث  ولت  لراتد   امتع ا   :ثانيا

 15" د مزاتا ا ب ا معل م  القر اا:" ي زل ما  يقدم  م را

 امتتتتدلوا بقاعتتتد  الع تت   اتتتث العقتتتول لز عتتا     لنلتتتتاظ وامللتتتا  ، لا : ثالثااا

 .بش   لتاظ تؤلي معنى النكاة

 :الترجيح

امتد  املا عوا   عقال ال وا  كغب  ألتاظ ال  ومج وقنكاة بورولب ا اث  (1

اَ  :"النع القر اا، فز ي و تصار عزلص ا، وم ا امتدلوا ب   ول  هعا ق
َ
   ِ

 
ِرمُد  ِإ 

ُ
ْا  أ

َ
ِاَتَل  أ

ْ
ن
ُ
 أ

ْبِا  اْبَنَليَّ  ِإْحَد 
َ
  حجتة ل تة اتث  ، فرل عزلصة اب  العري  والقر  ي رح   ا ه هعا ق بأن Œ"16َبات
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وامتتتتتع د املجبتتتت وا بتتتتشا . 17بتتتتشا التتتتدليد لنتتتت   تتتتره متتتت   لزنتتتتا، وبتتتتة   يرونتتتت  حجتتتتة اتتتتث  تتتت ي 

لقد ورلة اث القر اا والهنة ألتاظ سب  ألتاظ ال ت ومج وقنكتاة، وب تا : الدليد أي ا و الوا

 :" فزت  ال لة ورل اث  ول  هعا ق. لت  ال لة والت زيل
ً
 
َ
  َواْمَرأ

ً
ِمَنة

ْ
ْتَهتَ ا َوَبَلْت  ِإْا  ُمؤ

َ
ِ تي ِ  ن  ِإْا  ِلزنَّ

َرالَ 
َ
ِ تتتي   أ ْا  النَّ

َ
ْنِاَتَ ا أ

َ
  َنْهتتتل

ً
اِلَصتتتة

َ
تتتَل  خ

َ
ِمِنبَا  ُلوِا  ِمتتتْ   ل

ْ
تتتؤ

ُ ْ
:" ،  تتتا  الجصتتتاف رح تتت  ه هعتتتا ق18"امل

 يتة فلصتا نتع ع تتق إباحتة عقتد النكتاة بزتتت  ال لتة لزن تي صت ق ه عزيتت  ومتزة، واختزت  أبتتد 

واتث الهتنة أنت  صت ق ه . 19"  ال لتة لغبت  الن تي صت ق ه عزيت  ومتزةالعزة اث عقد النكاة بزت

أمزاناك تتا ب تتا معتتل متت  :" واتتث روايتتة 20" تتد مزاتا تتا ب تتا معتتل متت  القتتر اا:" عزيتت  ومتتزة  تتا 

،  تتا  ابتت  22"و تتد مصص تتا اتتث اللختتاري وبتتشا نتتع:" ،  تتا  ابتت  العريتت  رح تت  ه هعتتا ق21"القتتر اا

كعتتض املتتأخرم  بتتأا التشي  اختزتتوا اتتث بتش  الزتألاتتة أ  تة، فزتتو  وهعزتش:" حجتر رح ت  ه هعتتا ق

متتتا ع تتت وا بصتتتا، فتتتد  ع تتتق أا  تتتد لتتتت  مصصتتتا يقتتتوي مقتتتاي  23  أا بتتتش   لتتتتاظ عنتتتدبة م  الفتتتة

 . 24" خر عند ذلل قماي

ه "يتتتر  املتتتا عوا أا ا عقتتتال النكتتتاة بزتألاتتت  هعلتتتد،  ا عقتتتال الصتتتم  بزتتتت   (1

 ِإْا ": ولتتتت  هعتتتتا ق:"  تتتتا  القر  تتتتي رح تتتت  ه هعتتتتا ق 25.ل والعلتتتتالاة، ومتتتتأبوا متتتتا بتتتتبا العقتتتتو "أك تتتت 

ْتَهَ ا َوَبَلْت 
َ
بشا ع ق  فد . 27"لليد ع ق أا النكاة عقد معاو ة ع ق صتاة مخصوصة 26"ن

أا ألتتاظ النكتاة ليهتتت هعلديتة إن تا الغايتتة مصصتا التعلبتت  عت  قيجتاب والقلتتو ، وبتشا التعلبتت  

 .يتتقش بأي لت  يتيد الت زيل ع ق وا  التأبيد

ك تتا ينصتت  ال تت ي   الاتتره:" ذكتتر قمتتاي القرااتتث رح تت  ه هعتتا ق  اعتتد   تتث (1

مبلا كرؤمة ال م  والت وا  والقتتد الع تد العتدواا، فاتشلل ينصت  مات   ا بتبا أ تيا  ومز تث 

خصوصتتتياتصا، كألتتتتاظ الطتتتمق فتتتإا املقصتتتول مصصتتتا متتتا ل  ع تتتق انطم  تتتا متتت  عصتتت ة النكتتتاة، 

وألتتتتتاظ القتتتتش  املقصتتتتول مصصتتتتا متتتتا ل  ع تتتتق ال هتتتتلة إ تتتتق ال نتتتتا أو الزتتتتوا ، وألتتتتتاظ التتتتدخو  اتتتتث 

قمتمي املقصتتول مصصتتا متتا ل  ع تتق مقصتتول الرمتتالة النلومتة، والنكتتاة عنتتدنا ع تتق متت  حكتتا  متت  

ومتتتد  ع تتتق ذلتتتل أنتتت  ورل بألتتتتاظ مختزتتتتة اتتتث الاتتتتاب والهتتتنة، . تقتتتدي ذكتتتر  متتت  بتتتش  القاعتتتد 

 28."و صد عدي اعتلار ال صوف، فيتعبا الع وي وبو املطزوب

أي لتتت  يتيتتد الت زيتتل ع تتق واتت  التأبيتتد، وم تتا تقتتدي يللتتبا أا ا عقتتال النكتتاة يكتتوا بتت

ولا القو  بتصر ألتتاظ الت وا  اتث ال ت ومج . لا الع    اث العقول لز عا     لنلتاظ وامللا  
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وقنكتتتتاة حجتتتتتر، وم  تتتتتت  عزيتتتت  لتتتتت وي ا عقتتتتتال التتتت وا  بالزغتتتتتة العربيتتتتتة ك تتتتا متتتتتأببا اتتتتتث الق تتتتتية 

 .التالية

 لغة إلايجاب والقبول : املطلب الثاني

الق ية ب ت  و ق وفره م  فروع ا، لا اختم  التق ا  اث ألتاظ النكاة بش  

 .ي  ت  عزي  ل اما وختم  اث لغة بش   لتاظ، لا العج ية ليهت لغة القر اا

ف   ا     ا عقال ال وا  بزت  ال  ومج وقنكاة لورول النع القر ا   بص ا، منر 

 رور ، وم  أااز  د لت  يد  ع ق الت زيل املؤبد أا تكوا بش   لتاظ سب  عربية إ  ل

 .أااز سب  العربية

 :وبياا ذلل في ا ي ث

اتتش التق ا  ع ق أا العاا  ع  النطش بالعربية يجوز ل  التعلب  ع  قيجاب  :أوال

ويهق  عن  التزت  باليجاب أو القلو  بالعربية  ياما ع ق  والقلو  بزغت  اللي يتكزة بصا،

إ   و  مراوحا عند الاافعية أن     29. خرس، وماتي  لت  م  لغت  يد  ع ق النكاة

و ز ة ه  30"امتتززتة فروا   بكز ة ه:" يصح بالعج ية لقول  ص ق ه عزي  ومزة

 31.اآ القر العربية فم تقوي العج ية مقام ا 

 :اختزتوا في   يته  العربية :ثانيا

  فالهنتيتتة واملالايتتة و وتتح عنتتد الاتتافعية وفرمتتش متت  الهنابزتتة نعت تت وا

 .عقد ال وا  كغب  العربية م   يته  العربية وهيتا

   أما  وح عند الهنابزة بو أا العقد كغب  العربية مل  يته  العربية سب

 .كاة مر القدر  عزلصاوهيم، لن  عد  ع  ألتاظ ال  ومج وقن

 :وم ا امتد  ب  الترمش  و  ما ي ث

   يصح العقد بالزت  العجمي لواول  ز  الد لة ع تق املعنتى املترال وإرالتت

 تتد عقتتد فتتاملعت   اتتث ا عقتتال  متتا :"  تتا  املقتتري رح تت  ه هعتتا ق اتتث  زياتتت  32متت  الزتتت   صتتدا،

 33".يد  ع ق معنا    صيغة مخصوصة

  لتتتتتتت  النكتتتتتتتاة بالعج يتتتتتتتة يتتتتتتتأه  ع تتتتتتتق متتتتتتا يتتتتتتتأه  عزيتتتتتتت  لتألاتتتتتتت  بالعربيتتتتتتتة فقتتتتتتتاي

 34.مقام 
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 35.النكاة سب  واا  بأصد الاره فزة يج  هعزة أر ان  بالعربية 

أا متتتا اختتتتع بزتتتت  سبتتت  معجتتت  اتتتاز بالعج يتتتة عنتتتد : وم تتتا امتتتتد  بتتت  الترمتتتش ال تتتا  

 .36العج  ع  العربية، ولة يج  عند القدر  كتالب   الصم 

 :جيحالتر 

 :ال م  اث بش  املهالة ملني ع ق أمرم 

 بد لت  النكاة هعلدي أي  ه:  و   -

 بد يجوز هعا    د م  الرليتبا ولو م  لغتبا مختزتتباه: ال ا   -

فتتتتتالمر  و ، وبتتتتتو أا ألتتتتتتاظ النكتتتتتاة هعلديتتتتتة، رل متتتتتابقا بتتتتتأا عقتتتتتد النكتتتتتاة بتتتتتو عقتتتتتد 

 .لت  يتيد قيجاب والقلو   معاو ة ع ق صتاة مخصوصة، والتعلب  عن  يتتقش بأي

أما  مر ال ا   وبو بد يجوز هعا    د م  الرليتبا ولو م  لغتبا مختزتتتباه فقتد 

اتتث املختصتتر صتترمم اتتث أا ال تتم  ( أي ابتت  الهااتت )وكممتت  :"  تتا  ال رك تت ي رح تت  ه هعتتا ق

وأايتت  :  تتا  ".ختتداي أك ت "إن تا بتتو اتث تلتتديد كعتض  لتتتاظ املركلتة لوا كعتتض، ول تشا م تتد بتت

بالترق باختم  الزغتبا، فأر د إ ق أا عزة املنر  اصر  ع ق ترا ة كعض املرك     ز ، أما 

تلديد ألتاظ املتكزة  ز ا ألتاةا م  سب  لغت  فتم  تل اتث اتواز ، و تد نقتد ابت  الهاات  فيت  

 37".قا اه

وأمتتا التق تتا  فالصتتهيم عنتتدبة اتتواز إ امتتة  تتد متت  امل تت الفبا :" اتتث مو تتر آختتر و تتا 

مختزتتتت  الزغتتتة مقتتتاي  ختتتر في تتتا ناتتت    فيتتت   لتتتتاظ كعقتتتول اللياعتتتاة وسب بتتتا، أمتتتا متتتا و تتتر 

النألار اث أا التعلد بتد وا تر بزتألات ه فزتيس مت  بتشا اللتاب، لا املتا ر إذ ذام مت  إ امتة أحتد 

مقتتتاي  ختتتر لتتتيس لنتتت    يصتتتح ذلتتتل، بتتتد ملتتتا و تتتر متتت  التعلتتتد بجتتتوبر  التتترليتبا مختزتتتت  الزغتتتة

 .38"لتألا   ال م  اث أا لت  النكاة بد ينعقد بالعج ية وأنألاار ه 

إذا فتتال م  وا تتر إذا تتتة التعلبتت  عتت  قيجتتاب والقلتتو  بالعج يتتة اتتث الجتت     الكتتد، 

تختتد باملقصتتول، لاتت  إا تتتة لا ترا تتة الجتت    تتد يختتد بتتاملعنى كهتتب  ال  ا تتة الهرفيتتة اللتتي 

التعلبتتت  عتتت  الكتتتد بتتتالزت  العجمتتتي فتتتإا املعنتتتى املتتترال التعلبتتت  بتتت  عتتت  قيجتتتاب والقلتتتو  يكتتتوا 

 .متتققا و  سبش في 
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 صيغة إلايجاب والقبول : املطلب الثالث

 .ا عقال ال وا    يخزو إما أا ينعقد بصيغة املاض ي أو امل اره أو  مر أو ومتت اي

 :صيغة املاض ي

اتتتتتش التق تتتا  ع تتتق ا عقتتتال  بصتتتا، متتت  سبتتت  تو تتت  ع تتتق  رمنتتتة، ل صتتتا أل  ع تتتق التتقيتتتش 

وإن ا اختب  لت  املاضت ي لا وا تر الزغتة لتة :" اا  اث حا ية اب  عابدي  رح   ه. وال لوة

ي تتر لش اتتا  لتألاتتا خاصتتتا، وإن تتا عتتر  ق اتتتا  بالاتتره، واختيتتار لتتتت  املاضتت ي لد لتتت  ع تتتق 

 39".وة لوا املهتقلدالتتقيش وال ل

 :صيغة املضارع

يصتتتتح ا عقتتتتال العقتتتتد بصتتتتا عنتتتتد الهنتيتتتتة واملالايتتتتة كاتتتتر  واتتتتول  رمنتتتتة تتتتتد  ع تتتتق إرال  

بختم  الاتافعية  40 اا  بشا العقد اث الها  كأا يكوا املجزتس م ياتا لاترا  عقتد الت وا ،إ

 .والهنابزة فم ينعقد بصيغة امل اره

 :صيغة ألامر

ينتي نتهتتل، فيصتتح عنتتد املالايتة والهنتيتتة، ومواتت  الهنتيتتة كقتو  الراتتد  متترأ  زوا

زواتتتتتل : بتتتتش  الصتتتتيغة بكو صتتتتا تت تتتت   تتتتتوكيم  تتتت نيا لز تتتترأ  اتتتتث أا ت واتتتت  بنتهتتتت ا، فقول تتتتا

نتستتتتت ي  تتتتتاي مقتتتتتاي قيجتتتتتاب والقلتتتتتو ، وواتتتتت  املالايتتتتتة  متتتتتر بأنتتتتت  صتتتتتيغة هعت تتتتت  إيجابتتتتتا لزعقتتتتتد 

تتهتتانا، والقيتتاس أا   ينعقتتد لا ألتتتاظ ينعقتتد ام:"  تتا  الكامتتا   رح تت  ه هعتتا ق 41.عرفتتا

ومتتتتقلا  عتتتد ، و متتتر متتت  فتتتروه ومتتتتقلا ، فزتتتة يواتتتد ومتتتتقلا  فزتتتة يواتتتد قيجتتتاب إ  

أ صة تر وا القياس ملا رو  أا بم  رض ي ه عن  خط  ع ق  وي م   نصار أبوا أا ي واو  

  إلتتتتياة ملتتتتا خطلتتتتت، فقتتتتالوا لتتتت  فقتتتتا  لتتتتو  رمتتتتو  ه صتتتت ق ه عزيتتتت  ومتتتتزة أمر تتتت  أا أخطتتتت

ولتتتة ينقتتتد أا بتتتم  أعتتتال القتتتو  ولتتتو فعتتتد لنقتتتد، ولا الألاتتتابر أنتتت  أرال قيجتتتاب لا  42مزاتتتت،

 .43"املهاومة   تتتقش اث النكاة عال  فكاا مت و  ع ق قيجاب بخم  اللير

وإا :" ي رح تت  ه هعتتا ق حيتتث  تتا وكتتشلل  متتر عنتتد الاتتافعية ك تتا ذكتتر قمتتاي النتتوو 

 ا  ال و  زواني اب تل، فقتا  التو ث زواتتل وتح ذلتل، و  يتتقتر الت و  إ تق أا يقتو   لزتت 

نكاح ا، و د وافقنا أبتا حنيتتة بنتا وخالتنتا اتث الليتر ملتا روي أا التشي تت و  الوابلتة  تا  لزن تي 

 44"زواتا تتتا: "ق ه عزيتتت  ومتتتزةصتتت ق ه عزيتتت  ومتتتزة زوانلصتتتا يتتتا رمتتتو  ه، فقتتتا  الن تتتي صتتت 

 .45"ولة يأمر  بالقلو  كعد بشا
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 :صيغة الاستفهام

ف صصة م  أاازبتا : و ث الصيغة اللي ينعقد بصا ال وا  املد  ، وفلصا خم  ببا التق ا 

 .مطزقا، ومصصة م  أاازبا كارو ، ومصصة م  لة يج با

و  تتتا  ال ا تتت  لزتتتو ث أ:" ف  تتت  أاازبتتتا مطزقتتتا الهنابزتتتة،  تتتا  صتتتاح  كاتتتا  القنتتتاه

 عتة، ا عقتد النكتاة : أزواته فقا  الو ث  عة، و ا  ال ا   لز   و  أ لزتته فقتا  امل ت و 

لا املعنى  عة زوات،  عة  لزت بشا النكاة، ولا الهؤا  يكوا م  را اث اواب معالا في  

َ تتْد :"بتتدليد  ولتت  هعتتا ق
َ
ْة  ف

ُ
تتْة  َوَعتتَد  َمتتا َوَاتتْدت

ُ
ا تتا َرب  وا َحقًّ

ُ
تتال

َ
َعتتْة   

َ
أي  عتتة واتتدنا متتا وعتتدنا ربنتتا  46" 

 .47"حقا

أما الهنتية فقد ا    وا أا يقو  ال ا    لزت، بتيث إذا  ا  راد آلختر زواتنتي 

لا  ولت  . زواتت أو  عتة، فتم يكتوا زوااتا متالة يقتد املوات  كعد تش  لزتت: اب تله  ا   ختر

 . 48"ني فإن  توكيد   نيزواتني امتت اي أو امتخلار وليس كعقد بخم  صيغة  مر زوا

 .أما الاافعية فم ينعقد عندبة بصيغة ومتت اي

 :الترجيح في قضية الاستفهام

يج  أا ن ب  اث التعلبت  عت  قيجتاب والقلتو  بصتيغة ومتتت اي بتبا قمقتة مهتتوماة 

 م  بو املهتت ةه بد بو الو ث أي ال ا   أي موقش العقده: و ث

فتإا  تاا املهتتت ة بتو التو ث بتأا  تا  لد ا ت  أت ت و  ابنلتيه ف تشا عترض   نع ت  عتت  

 .يجاب و   لو  إ

 عتتة، ف تتشا : أمتتا إا  تتاا املهتتتت ة بتتو ال ا تت  بتتأا  تتا  أت وانتتي اب تتتله فقتتا  التتو ث

بتتتتو التتتتتشي و تتتتر فيتتتتت  ال تتتتم  بتتتتتبا التق تتتتا ، حيتتتتتث أاتتتتاز  الهنابزتتتتتة و تتتتر  الهنتيتتتتتة أا يقتتتتتو  

 .ال ا    لزت

لا الهتتتتا د اتتتتث التتتت وا  املتتتتد   بتتتتو موقتتتتش . املهتتتتألتاا   تنطلقتتتتاا ع تتتتق التتتت وا  املتتتتد  و 

أتقلتتد التت وا  بتمنتتةه فيقتتو   عتتة، ومقتتو  لز واتتة أتقلزتتبا التت وا  : العقتتد، ف تتو نهتتأ  التت و 

 :ف ش  الصيغة اث بش  الهالة مع    ع  قيجاب والقلو ، وذلل لا.  عة: بتماه فتقو  

هؤا  معال اث الجواب، فقو  ال و   عتة، أي  عتة  لزتت ال: القاعد  تقو   (1

ف  تتا نع تت اا صتتراحة أمتتاي موقتتش . و تتو  ال واتتة  عتتة، أي  لزتتت التت وا  بتتتما. التت وا  بتمنتتة

 .العقد ع  قيجاب والقلو  
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متتتا  يتتتد متتتابقا اتتتث  متتتر بأنتتت  نعت تتت  إيجابتتتا لزعقتتتد عرفتتتا، ي اتتت  أا يقتتتا  اتتتث  (1

 .لقلو  عرفا، خصوصا مر واول  رمنة املجزس والا ولومتت اي، ف و يت    قيجاب وا

لز وا  بصيغة ومتت اي مع داة ك     لز ، تت  د اتث وتتتاق املهتلش  (1

بتتبا التت وابا ع تتق التت وا  بت تتور  بتتد و وتتهاب، والتعلبتت  عتت  قيجتتاب والقلتتو  بللتتال  

لتة املدنيتة، وقعتما ال دايا وتقدية الصداق، وتقدية وقا ش  ز  توقيتش الت وا  ل تاب  الها

 .ع  تارمخ  اث لوحة قعمناة باللزدية

وم تتا تقتتدي يللتتبا أا ا عقتتال النكتتاة يكتتوا بتتأي لتتت  يتيتتد الت زيتتل ع تتق واتت  التأبيتتد، 

 .لا الع    اث العقول لز عا     لنلتاظ وامللا  

 .ومجوز ا عقال النكاة كغب  العربية، أي باللتاظ العج ية الدالة عزي 

ش التق تتتتا  ع تتتتق ا عقتتتتال التتتت وا  بصتتتتيغة املاضتتتت ي متتتت  سبتتتت  تو تتتت  ع تتتتق  رمنتتتتة، أمتتتتا واتتتتتت

كاتر  واتول  رمنتة تتد  ع تق  فيصح ا عقال العقد بصا عنتد الهنتيتة واملالايتة: صيغة امل اره

 اا  بشا العقد اث الها ، وصيغة  مر هعت   إيجابا لزعقتد عرفتا عنتد املالايتة وتتوكيم إإرال  

صتتتتيغة ومتتتتتت اي املهتتتتتع زة اتتتتث التتتت وا  املتتتتد   فهتتتتي مع تتتت   عتتتت  قيجتتتتاب عنتتتتد الهنتيتتتتة، أمتتتتا 

 .والقلو  

 .الولي في الزواج املدني: املبحث الثاني

متا حاتة : ي بت  الت وا  املتد   ا عتداي اعتلتار التو ث،  متر التشي يطترة ق تكا  التتا ث ما

الو ث اث ال وا ه وبتد يتؤقر سيابت  اتث وتهة الت وا ه ومت  يقتوي مقتاي التو ث إا عتديه وبتد مت  

  ر   أا يكوا مهز اه 

 :بش  ق كا ة مأاي  عصصا اث املطزلبا التاليبا

 الزواج حكم الولي في: املطلب ألاول 

ا، ع تق أا الو يتة  تر  اتث ا عقتال النكتاة، واعز تا املالايتة ركنت 49اتتش ا  ور التق ا 

 :" وم تتا امتتتدلوا بتت   ولتتت  هعتتا ق
َ

تتم
َ
وُب َّ  ف

ُ
ْعُ تتز

َ
ْا  ه

َ
ْزَواَاُ تت َّ  َيتتتْنِاْتَ   أ

َ
ف تتشا خطتتاب لنوليتتتا ،  50"أ

 :" و ول  هعا ق
َ

ْنِاُتوا َو 
َ
اِة  ت

َ
ِر 

ْ
ا

ُ ْ
ى امل ِم َّ  َحلَّ

ْ
اث بتش  :"  ا  قماي القر  ي رح   ه هعا ق 51"ُيؤ

:" ، وم تتتتتتا امتتتتتتتدلوا بتتتتتت  أي تتتتتتا  ولتتتتتت  متتتتتتلتان 52" يتتتتتتة لليتتتتتتد بتتتتتتالنع ع تتتتتتق أا   نكتتتتتتاة إ  بتتتتتتو ث

ِاُتوُب َّ 
ْ
تتان

َ
ِا  ف

ْ
ْبِزِ تت َّ  ِبتتِإذ

َ
ِاُتتتوا:" و ولتت  اتتد عتتم  53"أ

ْ
ن
َ
َيتتاَم  َوأ

َ ْ
ْة   

ُ
و ولتت  صتت ق ه عزيتت   54"ِمتتْنا

ناتت كغبت  إذا وللصتا فنكاح تا با تد، فنكاح تا با تد، فنكاح تا با تد، فتإا أي ا امرأ  :" ومزة
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 55" لختتتد بصتتتا فز تتتا امل تتتر ب تتتا امتتتتتد متتت  فرا تتتا، فتتتإا ا تتتتجروا فالهتتتزطاا و تتتث متتت    و تتتث لتتت 

 .56"  نكاة إ  بو ث:" و ول  ص ق ه عزي  ومزة

أا ت  و  املرأ  أما الهنتية فب وا أا الو ث ليس  ر ا اث ا عقال النكاة، لا  كار  

 :" با  ، وم تا امتتدلوا بت   ولت  هعتا ق
َ

تم
َ
ْة  ُاَنتاَة  ف

ُ
تْيا

َ
تَ   ِفيَ تا َعز

ْ
َعز

َ
ُتِهتِ  َّ  ِاتث ف

ْ
ن
َ
ْعُروِ   أ

َ ْ
، 57"ِبتامل

 يتتة أحتتش بنتهتت ا متت  وللصتتا، واللاتتر ههتتتأذا اتتث نتهتت ا، وإذ صتتا :" و ولتت  صتت ق ه عزيتت  ومتتزة

  .58"ص اتصا

 :الترجيح

الهتابقبا حتو  حاتة التو ث اتث ا عقتال النكتاة يجتد أ ص تا اتتقتا  إا الناةر اث وتجتاببا

. ع ق ا   ا  الو ث، إ  أا الج  ور ا      اث  د الها ة كيت ا  انت املرأ  صغب   أي كلب  

والهنتيتتتة امتتتتلنوا التتتو ث اتتتث املتتترأ  اللالغتتتة العا زتتتة اللتتتي تتتت و  نتهتتت ا، كاتتتر  أا يكتتتوا التتت و  

وع  اض ع ق ال وا  ومتس   القاض ي، أما املترأ  سبت  اللالغتة كتؤا، فإا لة يا  فززو ث حش 

 .فالو ث  ر  اث ا عقال النكاة عندبة كشلل

وبالراوه إ ق أللتة  تد فرمتش أاتد أا أللتة الج  تور أكوت  وأ تو  وأر تح، فلال تافة إ تق 

تتتتاَ  " :متتتتا متتتتلش ومتتتتتد   بتتتت  نهتتتتتد  كتتتتشلل بقولتتتت  هعتتتتا ق
َ
تتتت    ِ

 
ِرمتتتتُد  ِإ 

ُ
ْا  أ

َ
ِاَتتتتتَل  أ

ْ
ن
ُ
 اْبَنَلتتتتيَّ  ِإْحتتتتَد  أ

ْبِا 
َ
َِااُ  :" و ول  ملتان  59"َبات

اُموَا  الر  وَّ
َ
ق  

َ
َهتاِ   َع  ِ

 
تَد  ِبَ تا ال  َّ 

َ
ُ  ف

َّ
تق َكْعَ تُ ْة  اّلل

َ
 َوِبَ تا َكْعتض   َع 

َتُقوا
ْ
ن
َ
ْمَواِلِ ْة  ِمْ   أ

َ
ع  ع ر ب  ال طاب رض ي ه ، وم ا امتدلوا ب  أي ا الهديث املروي 60"أ

راتتتد متتت  أوتتتهاب الن تتتي  ب تتتت ع تتتر متتت  خنتتتيس بتتت  حشافتتتة الهتتت مي تأي تتتت حتصتتتة: عنتتت   تتتا 

فزقيتتتتت ع  تتتتاا بتتتت  عتتتتتاا : صتتت ق ه عزيتتتت  ومتتتتزة م تتتت   تتت د بتتتتدرا، وتتتتتواث باملدينتتتتة،  تتتتا  ع تتتر

متأنألار اتث ذلتل، : إا  تتت أناتتتل حتصتة ب تت ع تر، فقتا : فعر ت عزيت  حتصتة، فقزتت

: فزقيتت أبتا باتر، فقزتت: ،  ا  ع ترما أرمد النكاة يوم  بشا: فزللت ليا ث، فزقيني، فقا :  ا 

فزتتة يراتتر إ تتث  تتياا، فانتتت أواتتد عزيتت  منتتي ع تتق : إا  تتتت أناتتتتل حتصتتة ب تتت ع تتر،  تتا 

ع  تاا، فزللتت ليتا ث، فخط صتتا إ تق رمتو  ه صتت ق ه عزيت  ومتزة، فأناتتصتتا إيتا ، فزقينتي أبتتو 

: يااه  تتتا لعزتتتل واتتتدة اتتتث نتهتتتل حتتتبا عر تتتت ع تتتث حتصتتتة، فزتتتة أراتتتر إليتتتل  تتت: باتتتر فقتتتا 

فإن  لة ي نعني أا أرار إليل  ياا ملا عر ت ع ث إ  أ ت  مت عت رمتو  ه :  عة،  ا :  زت

ص ق ه عزي  ومزة يشكربا، ولة أكت  أف ت ي متر رمتو  ه صت ق ه عزيت  ومتزة، ولتو ترك تا 

تأي تتت اتث حتديث حتصتة حتبا :  تا  الط ت ي :"،  تا  قمتاي القر  تي رح ت  ه هعتا ق61"لناتتصتا
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إا لز ترأ  اللالغتة املالاتة لنتهت ا : وعقد ع ر عزلصا النكاة ولة هعقد   ث إبطتا   تو  مت   تا 

تتتت ومج نتهتتت ا وعقتتتد النكتتتتاة لوا وللصتتتا، ولتتتو  تتتتاا ذلتتتل ل تتتا لتتتة ياتتتت  رمتتتو  ه صتتت ق ه عزيتتتت  

ومتتزة ليتتده خطلتتة حتصتتة لنتهتت ا إذا  انتتت أو تتتق بنتهتت ا متت  أبلصتتا، وخط صتتا إ تتق متت    ي زتتتل 

 .62"ربا و  العقد عزلصاأم

 يتتة أحتتش بنتهتت ا متت  وللصتتا، :" واتتث رل امتتتد   الهنتيتتة بقولتت  صتت ق ه عزيتت  ومتتزة

أا معنتى ذلتل أ صتا :" تا  القر  تي رح ت  ه هعتا ق 63"واللار ههتأذا اتث نتهت ا، وإذ صتا صت اتصا

عقتتتد عقتتد النكتتتاة أحتتش بنتهتتت ا اتتث أنتتت    نعقتتد عزلصتتتا إ  بر تتابا،   أ صتتتا أحتتش بنتهتتت ا اتتث أا ه

 . 64"ع ق نته ا لوا وللصا

وبنتتتا  ع تتتق متتتا تقتتتدي ونألاتتترا لقتتتو  لليتتتد الج  تتتور ع تتتق ا تتت  ا  التتتو ث اتتتث ا عقتتتال النكتتتاة، 

 .فواول  أمر  روري و رعث

النتتاةر اتتث حتتا  املهتتزة اتتث الغتترب يجتتد ك بتت ا متت  املهتتز اة يتعتتشر عزتتلص  إيجتتال التتو ث و 

 مهزة، ف ا حاة بش  الها ةهإما لتقد  أو كعد  وإما لواول  لان  سب  

 حكم عدم وجود الولي: املطلب الثاني

م تتتتا تقتتتتدي تلتتتتبا أا واتتتتول التتتتو ث أمتتتتر  تتتتروري  تتتترعا، و   يخزتتتتو  متتتتر اتتتتث الغتتتترب متتتت  

 .هعشر واول الو ث أصم أو واول و ث سب  مهزة: حالتبا

 تعذر وجود الولي: الفقرة ألاولى

 ا عقال النكاةهاث بش  الهالة م  يقوي مقاي الو ث اث 

:" و يتتة  هتت  أو و يتتة متتزطاا،  تتا  ابتت  ر تتد رح تت  ه هعتتا ق: الو يتتة ك تتا بتتو معزتتوي

أما أصنا  الو يتة عنتد القتا زبا بصتا فهتي  هت  ومتزطاا ومتو ق أع تق وأمتتد، ومجترل قمتمي 

، واتتتتتتا  اتتتتتتث القتتتتتتوانبا التق يتتتتتتة أا الو يتتتتتتة 65"عتتتتتتد مالتتتتتتل صتتتتتتتة تقتضتتتتتت ي الو يتتتتتتة ع تتتتتتق الدنياتتتتتتة

 ب ووصتي  والقرابتة واملتو ق والهتزطاا، : خاصة وعامة، فال اصة خ هة أصنا :" ا ه ا

 66".قممي: والعامة

 والهالة بش   ث سياب و ية ال ه  وو ية الهزطاا، ف   بو الهقيش بالو يةه

اا  اث املعيار املعترب أا صتال ث املهتز با يقومتوا ب ت ومج املترأ  اللتي   و تث ل تا، وبتشا 

، و تا  الاتربيني رح ت  67"ذا لة يا  باللزتد  تاض زو  صتالهوا اللزتد مت  أرال ال ت ومجإ:" نص 

لو عدي الو ث والهاكة فولت مر خا  صا أمربا رام مجتصدا لب وا ا من  وح؛ لن  :"ه هعا ق
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متاة واملتاة  الهاكة، وكشا لو ولت مع  عد  وح ع ق املختار وإا لة يا  مجتصدا لاد  

فتتتتتإا لتتتتتة يواتتتتتد لز تتتتترأ  و تتتتتث و  ذو :"، و تتتتتا  ابتتتتت   دامتتتتتة رح تتتتت  ه هعتتتتتا ق68"لتتتتتلالهااتتتتتة إ تتتتتق ذ

:" و تا  ابت  ات ي رح ت  ه. 69"مزطاا، فع  أح د متا يتد  ع تق أنت  ي وا تا راتد عتد  بإذ صتا

 .70"وأما الو ية العامة فتجوز اث املشاب  إذا هعشرة الو ية ال اصة

 وجود ولي غير مسلم: الفقرة الثانية

إذا  انت املرأ  مهز ة ووللصا سب  مهزة فم يجتوز لت  أا يتتو ق أمتر زواا تا، فقتد اتتتش 

وأمتا النألاتر اتث الصتتاة :" التق ا  ع ق ا   ا  قممي اث الو ث،  ا  اب  ر د رح ت  ه هعتا ق

، و تتتا  ابتتت  71"املوالتتة لزو يتتتة والهتتتاللة ل تتتا، فتتإ صة اتتقتتتوا ع تتتق أا متتت   تتر  الو يتتتة قمتتتمي

قمتتتتتتتمي واللزتتتتتتتون والعقتتتتتتتد : املهتتتتتتتألة الراكعتتتتتتتة اتتتتتتتث صتتتتتتتتاة التتتتتتتو ث و تتتتتتتث:" رح تتتتتتت  ه هعتتتتتتتا ق اتتتتتتت ي 

تتتِشيَ  :" ولتتت  هعتتتا ق: ، وبتتشا وتتتتتاق ملنتتتي ع تتتق  للتتة التاليتتتة72"والش ورمتتة، اتتا تتتا اتتتث  ريعتتتة
َّ
 َوال

َتُروا
َ
ْوِلَيا ُ  َكْعُ ُ ْة  ك

َ
ِمُنتوَا :" و ولت  متلتان  73"َكْعتض   أ

ْ
ؤ

ُ ْ
ِمَنتاُة  َوامل

ْ
ؤ

ُ ْ
ْوِلَيتا ُ  َكْعُ تُ ْة  َوامل

َ
 74"َكْعتض   أ

ْ  :"و ول  اد عم 
َ
ُ  َيْجَعَد  َول

َّ
تاِفِرمَ   اّلل

َ
ك

ْ
تق ِلز

َ
ِمِنبَا  َع 

ْ
تؤ

ُ ْ
  امل

ً
و ولت  صت ق ه عزيت   75" (140)َمتِبيم

، وو ية الكافر ع ق املهز ة م نوعة  ياما ع ق منر التوارب 76"قممي نعزو و  نع ق:" ومزة

 .بيصص ا

فلتتتتتتتى املجزتتتتتتتس بانتقتتتتتتتا  الو يتتتتتتتة أ 4/1177واتتتتتتتث فتتتتتتتتو  لز جزتتتتتتتس  ورويتتتتتتت  لشفتتتتتتتتا  ر تتتتتتتة 

: ممم ، لان  نا ض بش  التتو  بقرار لت  ر تةإا فقد الو ث ملوت  أو  رعا لعدي لز هز با إذ

حيتتتتتث متتتتت م با عقتتتتتال النكتتتتتاة بتتتتتدوا و تتتتتث إذا هعتتتتتشر إذنتتتتت  لألاتتتتترو  معينتتتتتة ع تتتتتم بقتتتتتو   1/1478

 .الهنتية، ولة يلبا املجزس املرال بصش  الألارو 

 .الصداق: املبحث الثالث

قلاتا و  نتيا، وإا اتتش إال وا  املد  ، ف و   نعتد ب   الصداق ليس ركنا م  أر اا

ا حاة ترم الصداق وعدي وتتاق عزي ه وما حاة ف . ال وااا عزي  فم يتة ذكر  اث العقد

 عدي التنصيع ع ق الصداق اث العقده 

 :ومأتناو  لرامة بش  ق كا ة اث املطال  التالية

   الصداق إمقا : املطز   و. 

   الهكوة ع  الصداق: املطز  ال ا. 
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 عدي توقيش الصداق: املطز  ال الث. 

 .الصداق إسقاط: املطلب ألاول 

وا:" ، لقول  هعا ق79 ر  بإا اه   يجوز التوا ؤ ع ق ترك الصداق 
ُ
َها َ  َوآت ِ

 
 ال 

اِتِص َّ 
َ
  َصُد 

ً
ة

َ
ِاُتوُب َّ :" و ول  ملتان  80"ِنْتز

ْ
ان

َ
ِا  ف

ْ
ْبِزِ  َّ  ِبِإذ

َ
وُب َّ  أ

ُ
ُاوَرُب َّ  َوآت

ُ
ْعُروِ   أ

َ ْ
 .81"ِبامل

الصداق فينتسخ  لد الدخو  وم بت ل ا صداق امل د كعد   إمقا فزو و ر العقد ب

وعند سب بة يصح النكاة، لا ا   ا  نت  امل ر فامد، وأقر التامد    82عند املالاية،

 83.يتهد ال وا 

 السكوت عن الصداق: املطلب الثاني

  و  اعتلار  إمقا ال وا  الشي ي  ي مر الهكوة ع  الصداق، بأا لة يتتش ع ق 

ما عقد لوا :" التق ا  نكاة التتومض،  ا  اب  عرفة رح   ه هعا ق اث هعرمت  نه ي 

 :، و ا  اب  عاصة رح   ه هعا ق84"  و  صرف  لهاة أحدإمقا هه ية م ر و  

 85"في  وحت ا لدخو  فر تتتا* * * و ما فو تتتتتا أومن  ما ممي " 

نكاة : أا النكاة يكوا ع ق وا با نعني:"  ا  ميار  رح   ه هعا ق اث  رح  لزليت

 .86"نكاة التتومض: ، والوا  ال ا  ...هه ية وبو أا نهمى الصداق اث العقد

وأا عوا ع ق أا نكاة التتومض اا  ، وبو أا :" واث حا    ا  اب  ر د رح   ه

 :" نعقد العقد لوا صداق لقول  هعا ق
َ

ْة  ُاَناَة   
ُ
ْيا

َ
ْقُتُة  ِإْا  َعز

َّ
ز
َ
َه    ِ

 
ة َما ا َ ال 

َ
وُب َّ  ل َ ه 

َ
ت ْو  ْْ

َ
 أ

ْتِرُ وا
َ
ُ  َّ  ت

َ
  ل

ً
ِرمَ ة

َ
 87.88"ف

 :واختز  التق ا  اث آقار نكاة التتومض حه  الها ة التالية

املالاية و و  ع  : لة يترض الصداق أبدا وماة ال و   لد الدخو   إذا (1

الاافعية ليس ل ا صداق ول ا املتعة واملب اب، والهنتية والهنابزة و و  ع  الاافعية ل ا 

 .صداق امل د واملب اب

إذا لة يترض الصداق أبدا وماة ال و  كعد الدخو  فز ا صداق امل د  (1

 .حه  املالاية

ة فرض الصداق واختزتا اث القدر فأبو حنيتة وأوهاب  إذا  زلت ال وا (1

إما أا يطزش و  يترض، وإما أا : اعزوا ل ا م ر امل د، واملالاية اعزوا لز و  قمقة خياراة

 .يترض ما تطزل  املرأ ، وإما أا يترض صداق امل د ومز م ا
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 .عدم توثيق الصداق: املطلب الثالث

الصداق اث العقد ليس  ر ا اث وهة النكاة باتتاق،  ا  اب  ا ي رح   ه  ذكر

وليس  ر ا وإن ا يات  بو وما ر الوقا ش توقيقا : املهألة ال امهة اث كتابة الصداق: هعا ق

:"  ا  اب   دامة رح   ه  89،"وأوا  الألاابرمة كتابة عقول الدي . لدهقوق ورفعا لزن اه

د ليس  ر ا، وإا امتتلوا أ  نعر  النكاة ع  هه ية الصداق  طعا ذكر الصداق اث العق

  خم  اث أا النكاة يصح م  سب  :" ، و ا  الكاما   رح   ه هعا ق90"لزن اه وال م  في 

فز ا امل ر ب ا :" ، وم ا امتدلوا ب  ع ق بشا  و  الن ي ص ق ه عزي  ومزة91"ذكر امل ر

ا العقد ليس ول ... فجعد ل ا امل ر بالصابة   دامة رح   ه،  ا  اب  92"امتتد م  فرا ا

 .93"ب وا  بدليد ال   

 الشهود: املبحث الرابع

ارة العال  اث الغرب أا يت ر أقنا  عقد ال وا    ول   ها    فلصة   رو  م  

 .ا ة الديانة أو الج س ك ا  ي ا  ومتغنا  ع  الا ول اث كعض  عرا 

وما  وما حاة   ال  سب  املهزة اث عقد زوا  املهزةه   اث النكاةهف ا حاة الا ال

 حاة   ال  املرأ ه

 :بش  املها د مأتناول ا بالدرس اث املطال  التالية

 .حكم الشهادة في النكاح: املطلب ألاول 

لاصصة اختزتوا بد  ث  ر   94اتتش فق ا  املشاب  ع ق أا الا ال   ر  اث النكاة،

 وهة أي ك ا ه

العقد، وم   ا  بأ صا  إبرايف    ا  بأا الا ال   ر  وهة اعز ا  زمة حبا 

رح   ه هعا ق  95 ر  ت اي اعز ا  زمة عند الدخو ، ومب  اختمف ة ك ا ذكر اب  ر د

اث ذلل بد  ث حاة  رعث أي إا املقصول مصصا مد ذريعة وختم  وقنكاره ف    ا  حاة 

الصهة، وع دتصة اث بشا  ول  ص ق ه عزي  ومزة في ا  رعث  ا   ث  ر  م   رو  

 . 96"  نكاة إ  بو ث و ابدي عد :" روت  عائاة رض ي ه عصصا

وم   ا   ث م  أاد التوقيش فق  اعت  با م   رو  الت اي،  ا  اب  فرحوا 

، وق  ال ع ق عقد النكاة ليس بواا  ع ق مشب  مالل رض ي ه عن :" رح   ه هعا ق

وإن ا يج  ق  ال عند الدخو  لنت  التص ة والألانة ع ق نته ، ومعنى  و  رمو  ه ص ق 
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أي   يكوا و   النكاة إ   97"  نكاة إ  بو ث وصداق و ابدي عد :" ه عزي  ومزة

 .98"باات اه بش    يا  لا النكاة حقيقة إن ا يقر ع ق الو  

 لهف ا حاة النكاة الشي ينعقد بدوا   و 

فأما إذا :" أما اب  العري  رح   ه هعا ق فقا  99 ا  املالاية بتسخ نكاة الهر،

وتواصوا بات ان  فقد اختز  في  عز اؤنا،  –أي نكاة الهر  –و عت الا ال  عزي  

 100".والصهيم اواز  لا ه هعا ق اعد الا ال  ساية قعمي

بم إعما نألارا، لن   إ  الي في  أما الهنابزة فقد اعت  وا أا اث وهة النكاة الش

  ال و  إعما فم يصح لن  فاة قعما إ، وما ليس في  101"أعزنوا النكاة" مخال  لمر 

 .وفاة ق  ال

 :وال وا  املد   يت    أمرم  ب ا

حيث يتة اث مقر اللزدية قعما ع  ال وا  الشي  نكاة  لد عقد ،إإعما : أو 

 . مينعقد، حلى يلهنى مل  ل  اع  اض ع ق بشا النكاة أا يتقدي باع  ا  

 .يت ر اث ال وا  املد     ول ي بتوا   التصة اث عقد ال وا : قانيا

  ال وإعما، لا  املمح  بو  لو    ال  املهزة إفال وا  املد     يخزو م  

 .والشكر و نثى وسب  

 ف ا حاة   ال  سب  املهزة و نثى ع ق عقد ال وا ه 

 .حكم شهادة غير املسلم: املطلب الثاني

 :103، وذلل لا102قممي  ر  با تتاق اث   ول النكاة

 .النكاة ل  خطور  واعتلار ليني فم بد أا نا د  مهزة (1

 .سب  املهزة     ال  ل  لا ه هعا ق وصت  بالاشب (1

ْ  :" سب  املهزة ليس م  أبد الو ية ع ق املهزة لقول  هعا ق (1
َ
ُ  َيْجَعَد  َول

َّ
 اّلل

اِفِرمَ  
َ
ك

ْ
ق ِلز

َ
ِمِنبَا  َع 

ْ
ؤ

ُ ْ
  امل

ً
 104"َمِبيم

ْ  :" سب  املهزة سب  مرض ي لقول  هعا ق (4 ْرَ ْوَا  ِم َّ
َ
َ َداِ   ِمَ   ت

 
 .105"الا

 :أا املالاية فر وا ببا حا  التت د وحا   لا ،  ا  اب  عاصة رح   ه إ 

 106"وح اعتلار  ب قتض ى ا ث*** وزم   لا    التت تتتتد "
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نعنتتي أا املعت تت  اتتث  لتتو  الاتت ال  متت  :"  تتا  ميتتار  رح تت  ه هعتتا ق اتتث  تترة بتتشا الليتتت

فرا أو فامقا أو علدا وألابا وبتو مهتزة الاابدي  زم  ألائصا   زماا تت ز ا، فإذا تت ز ا  ا

و تتا  . 107"أو عتتد  أو حتتر أو بتتالش فتتإا  تت الت  تقلتتد لنتت  اتتث زمتت  ولعتتا  أبتتد بقلتتو  الاتت ال 

حتتا  تت تد الاتت ال  وحتا  ألائصتتا، فأمتتا : ولزاتتابد اتث  تت الت  حالتتاا:" ابت  فرحتتوا رح ت  ه

احتد  و تتث ال تتل  والت يبتت ، حتا  تت ز تتا فزتتيس مت   تتر  الاتتابد فلصتتا إ   ونت  ع تتق صتتتة و 

وأمتا حتا  ألائصتا . صغب ا  تاا أو كلبت ا، حترا أو علتدا، مهتز ا  تاا أو  تافرا، عتد   تاا أو فامتقا

ف تت   تتر  اتتواز  تت الت  أا يجت تتر فيتت  خ هتتة أوصتتا ، ملتتى عتتري عتت  واحتتد مصصتتا لتتة تجتت  

 .108"اللزون والعقد والهرمة وقممي والعدالة:   الت ، و ث

وا تت تتتتد الكتتتتافر لزاتتتت ال  كاتتتتر  أا يؤليصتتتتا مهتتتتز ا و  تقلتتتتد منتتتت  إا فاملالايتتتتة يقلزتتتت

 .ألابا  افرا

:" والهنتيتتتة  لزتتتوا  تتت ال  الكتتتافر إا تتتت و  املهتتتزة ذميتتتة،  تتتا  ابتتت  عابتتتدي  رح تتت  ه

 .109"ممي الاابدي إت و  املهزة ذمية   نا    في  

 :تتزيد

في ا ملش أاد أا التق ا  اتتقوا ع ق أا   ال  الكافر اث النكاة   تقلتد اتث  وبالنألار

 . لا  و لز ا املالاية اث التت د مطزقا والهنتية اث التت د إا ت و  املهزة ذمية

 :وعززوا املنر ب ا ي ث

تتْ  :"   و يتتة لزكتتافر ع تتق املهتتزة مصتتدا ا لقولتت  هعتتا ق: أوال
َ
ُ  َيْجَعتتَد  َول

َّ
  اّلل

ْ
تتاِفِرمَ  ِلز

َ
تتق ك

َ
 َع 

ِمِنبَا 
ْ
ؤ

ُ ْ
  امل

ً
 .110"َمِبيم

ْ  :" سب  الكافر سب  مرض ي اث الا ال  لقول  هعا ق: ثانيا ْرَ ْوَا  ِم َّ
َ
َ َداِ   ِمَ   ت

 
 .111"الا

 .سب  املهزة     ال  ل  لوص  ه ل  بالاشب: ثالثا

لهاتة وبالنألار اث وا تر بتش  العزتد أاتد  يتعزتش ب هتزة نعتيش اتث لار قمتمي ومخ تر 

 .الاريعة قمممية وتتت مزطاا حاكة مهزة

وتت د الا ال  في ا مض ى  اا   يوقش، وإن ا احتيج إ ق الاابد اث حتا  و توه النت اه 

 .ببا ال وابا، فا الت  تكوا مر ها لقو  املدعث أو املدعق عزي  م  أاد فض الن اه
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حاة لولة ل ا ليصصتا  واملهزة اث لار الغرب يتتقد  د بش  الارو ، ف و نعيش اث ةد

ومعتقدبا ومزطا صا، و  عم ة ل ا بالممي، وعندما لخد بش  الدولة لخز تا ب قتضت ى عقتد 

 .يز م  أا يت  ي  وانيصصا ومعتقداتصا

 .فالعزد الهابقة   تنطلش ع ق وا ر املهزة الشي نعيش اث الغرب

تْ  :" فعزة أ  و ية لزكافر ع ق املهزة مصتدا ا لقولت  هعتا ق
َ
ُ  َيْجَعتَد  َول

َّ
تاِفِرمَ   اّلل

َ
ك

ْ
تق ِلز

َ
 َع 

ِمِنبَا 
ْ
تتتتؤ

ُ ْ
  امل

ً
قابتتتتتة ب قتضتتتت ى بتتتتشا الوا تتتتر، فاملهتتتتزة نعتتتتيش اتتتتث ةتتتتد لولتتتتة سبتتتت  مهتتتتز ة،  112"َمتتتتِبيم

وخا تتر لحكام تتا ومتتزطا صا، فو يتتة الكتتافر ع تتق املهتتزة قابتتتة بتاتتة بتتشا الوا تتر التتشي نعتتيش 

 .في 

تتْ  :"  ولت  هعتا ق:" رح تت  ه  تا  قمتاي ابتت  العريت 
َ
ُ  َيْجَعتَد  َول

َّ
تتاِفِرمَ   اّلل

َ
ك

ْ
تق ِلز

َ
ِمِنبَا  َع 

ْ
تتؤ

ُ ْ
 امل

 
ً

بتتتتتتشا خ تتتتت  وال  تتتتتت  متتتتت  ه متتتتتتلتان    يجتتتتتتوز أا يقتتتتتر بختتتتتتم  مخ تتتتت  ، ونتتتتتتت  نتتتتتتر   113"َمتتتتتِبيم

الكافرم  يلهزطوا ع ق املومنبا اث بملبة وأبدا صة وأموال ة وأبزتلصة، فقتا  العز تا  اتث ذلتل 

 :  ولبا

 لتتتتتت  يجعتتتتتتد ه لزكتتتتتتافرم  ع تتتتتتق املتتتتتتومنبا متتتتتتبيم اتتتتتتث ال جتتتتتتة فززتتتتتت  : احتتتتتتدب ا

 .ال جة اللالغة

   لتتتتتتتت  يجعتتتتتتتتد ه لزكتتتتتتتتافرم  ع تتتتتتتتق املتتتتتتتتومنبا متتتتتتتتبيم اتتتتتتتتث ال جتتتتتتتتة يتتتتتتتتوي : ال تتتتتتتتا

 .114"القيامة

 : وإن ا معنا  قمقة أوا :" ويعد أا  ع  بشي  القولبا  ا  رح   ه

   ومنبا متتبيم ي تتتو بتت  لولتتة املتتومنبا لتت  يجعتتد ه لزكتتافرم  ع تتق املتت:  و

ولعوة ري  أ  نهز  عزلصة عتدوا مت  :" ومشب  آقاربة ويهتبيم بي تصة ك ا اا  اث الهديث

 .115"سب بة نهتبيم بي تصة فأعطانلصا

   أا ه متتتلتان    يجعتتتد لزكتتتافرم  ع تتتق املتتتومنبا متتتبيم منتتت  إ  أا : ال تتتا

اتتر وتتقاعتتدوا عتت  التوبتتة فيكتتوا ههتتزي  العتتدو متت  تتواصتتوا ع تتق اللا تتد و  تلنتتابوا عتت  املن

 . لزاة وبشا نتيس ادا

 أا ه ملتان    يجعد لزكافرم  ع ق املومنبا مبيم بالاره فإا : ال الث

 .116"واد ذلل فلخم  الاره
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فهتتتتزطاا سبتتتت  املهتتتتزة ع تتتتق املتتتتوم  قابتتتتت بتاتتتتة بتتتتشا الوا تتتتر متتتتوا   تتتتاا بتتتتشا املتتتتوم  

، فتتتتتاملتتاة اتتتتتث  تتتتتد التتتتتلمل العربيتتتتتة اتتتتتث بتتتتتشا ال متتتتتاا بتتتتتة سبتتتتت  نعتتتتتيش اتتتتتث بتتتتتمل الغتتتتترب أو الاتتتتترق 

 .املهز با، يتتا وا اث ا تصالبة وميامتصة وققافتصة

فالعزتتة متت  منتتر  تت ال  سبتت  املهتتزة ع تتق زوا  املهتتزة ب قتضتت ى بتتش   يتتة سبتت  مهتتز ة 

 .لا الو ية حاصزة بتاة الوا ر

لا ه وصت  بالاشب، في ا  أما عزة أا   ال  سب  املهزة سب  مر ية اث الا ال  

القو  بأا بتشا  متر اتث الت م   و   تاا م ات  الو توه، خصوصتا وأا الات ال   انتت  تت ية 

  توقتتش، فيتتتتا  إ تتق الاتتابد لتتتض النتت اه كاتت الت ، وسبتت  املهتتزة  تتد ياتتشب ومكتتوا كاتت الت  

 .وا  لو    الت ةاملا املهزة، فدر ا ل ش  املتهد  ومدا لشريعة تتامز  ع ق املهزة منع

أمتا  ا فتتإا الاتت ال  توقتتش اتتث مت تتر رمتمي متت   تتر   تتاب  الهالتتة املدنيتتة، ومو تتر 

فاحت تتتا  . التتت و  وال واتتتة والاتتت ول و تتتاب  الهالتتتة املدنيتتتة: ع تتتق بتتتشا املت تتتر  تتتد   تتترا 

 .الاشب مرفوه والعزة تدور مر املعزو  واولا وعدما

 تت ال  سبتتت  املهتتزة ع تتق عقتتتد زوا  املهتتزة اتتتث وبنتتا  ع تتق متتتا تقتتدي يألا تتر وه أعزتتتة أا 

ليتتار الغتتترب مقلولتتة، ل صتتتا توقتتتش لهألاتتة ا عقتتتال العقتتد متتت  ا تتتة، ويهتتلق ا قعتتتمي اتتتث قلاراة 

 .الرم ية م  ا ة أخر  

ك ا أا اث بش  الا ال  حتألاا لهقوق ال وابا، وصيانة لارامتص ا، ولفعا لتص ة ال نا 

تقلتتد  تت ال  سبت  املهتتزة إ  عنتتد عتدي واتتول مهتتزة ناتت د ولاتت  احتيا تتا لتدي  هلل فتتم . عصص تا

ع تتتتق بتتتتشا التتتت وا ، وليهتتتتتاو  متتتت  الاتتتت ول اتتتتث بتتتتش  الهتتتتا ،  يامتتتتا ع تتتتق  لتتتتو   تتتت ال  مهتتتتتور 

 تتتتا  التتتتدرلير رح تتتت  ه اتتتتث  117"وإ تتتت ال عتتتتدلبا:" الهتتتتا  عنتتتتد املالايتتتتة،  تتتتا  خزيتتتتد رح تتتت  ه

 تتتتا  الدمتتتتو ث  118"متتتتش عتتتتديأي ونتتتتدب إ تتتت ال عتتتتدلبا فغبتتتت  العتتتتد  متتتت  مهتتتتتور وفا:"  تتتترح 

بشا عند واول العدو  وأما عند عدم ة فياتت  اقنتاا مهتتور حال  تا و يتد :" رح   ه هعا ق

 .وه أعزة 119"نهتاو  م  الا ول

 حكم شهادة املرأة على الزوج: املطلب الثالث

، لا  تتت ال  املتتترأ  ليهتتتت بأصتتتد اتتتث الاتتت ال ، 120التتتش ور   تتتر  عنتتتد ا  تتتور التق تتتا 

تتتِإْا :" ،  تتتا  هعتتتا ق121 تتت ال   تتترور فهتتتي 
َ
تتتْة  ف

َ
تتتا ل

َ
ون

ُ
تتتْبِا  َيك

َ
َرُاتتتد   َرُاز

َ
تتتاِا  ف

َ
ت
َ
تتتْ   َواْمَرأ ْرَ تتتْوَا  ِم َّ

َ
 ِمتتتَ   ت
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تتَ َداِ  
 

ْا  الا
َ
ِ تتتدَّ  أ

َ
َر  ِإْحتتتَداُبَ ا ت ِ

 
ك

َ
ُتتتتش

َ
تتتَر   ِإْحتتتَداُبَ ا ف

ْ
خ

ُ ْ
ولليزتتت  كتتتشلل  ولتتت  صتتت ق ه عزيتتت   122" 

 .وبشا التعلب  نع   ب  ع  الراا  123"  نكاة إ  بو ث و ابدي عد :" ومزة

أما الهنتية فزة نا   وا الش ور  اث   ال  النكاة حيث ينعقد عندبة كا ال  راد 

 124.وامرأتبا

وعزيتت  فتتإ صة اتتقتتوا ع تتق عتتدي ا عقتتال التت وا  كاتت ال  امتترأتبا فقتت  ل طتتور  التتت وا  

از  ت ال  ال هتتا  وأب يتت ، ك تا أا متنة رمتتو  ه صت ق ه عزيت  ومتتزة م تت ع تق عتتدي اتو 

 125.اث الهدول والنكاة والطمق

إذا فمبتتد اتتث التت وا  املتتد   متت   تت ال  رازتتبا، فتتإا  تت د عزيتت  ال هتتا  فقتت  أعيتتدة 

 .الا ال 

 .توثيق العقد من طرف كاتب غير مسلم: املبحث الخامس

 لتتد الهتتديث عتت  حاتتة توقيتتش عقتتد التت وا  املتتد   متت   تتر   اتتت  سبتت  مهتتزة،   بتتد 

 .ا أب ية توقيش عقول ال وا  اث بشا ال ماا، وحاة توقيق ا كتابةأو  م  بيا

 :ومأ هة بشا امللتث إ ق قمقة مطال 

 .أب ية توقيش عقول ال وا : املطز   و  

 .حاة توقيش عقول ال وا  كتابة: املطز  ال ا  

 .حاة توقيش عقول ال وا  م   ر   ات  سب  مهزة: املطز  ال الث

 .أهمية توثيق عقود الزواج :املطلب ألاول 

أمر ه ملتان  وهعا ق الناس بتوقيش عقتولبة وق ت ال ع تق معتاممتصة وتصترفاتصة، 

 .ح اية ل ا عند ال م ، وصونا لدهقوق عند الجهول، ولمحتكاي إللصا عند الن اه

َصتا َيتا:" الاتابتة،  تا  هعتا ق: وم  أبتة أنتواه التوقيتش ي 
َ
تِشيَ   أ

َّ
  آَمُنتوا ال

َ
ُتْة  اِإذ

ْ
تَداَي 

َ
تق ِبتَدْي    ت

َ
 ِإ 

َاد  
َ
ى أ ُتُلو ُ  ُمَهمًّ

ْ
اك

َ
يرمتد صتكا نهتتشكر بت  عنتد أازت ، :" ،  ا  اب  العري  رح ت  ه هعتا ق126"ف

ملتتتتتا يتو تتتتتر متتتتت  الغتزتتتتتة اتتتتتث املتتتتتد  اللتتتتتي بتتتتتبا املعامزتتتتتة وبتتتتتبا  اتتتتتد، وال هتتتتتياا مو تتتتتد بال هتتتتتاا، 

وسبت   تطترأ، فاتره الاتتاب وق ت ال، والايطاا رب ا ح د ع ق قنكتار، والعتوارض مت  متوة 

 .127"و اا ذلل اث ال ماا  و  

ف ش  أب يتة التوقيتش ع ومتا ذكربتا ابت  العريت  رح ت  ه بأمتزوب مختصتر وبزيتش، أمتا 

أب يتتتت  اتتتث التتت وا  فتتج تتتق اتتتث  ونتتت  يتتتدفر تص تتتة التهتتتال وةتتت  الهتتتو ، ومتتتتت  حقتتتوق التتت و  
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نتتر اختتتم    هتتاب، ومراتتر إليتت  لرفتتر ال تتم  وال واتتة و بنتتا  عنتتد الجهتتول وقنكتتار، وم 

عند الن اه، ومصوا  مر  ومتت  كرامتصا لاو   الدنا   و زة الوره اث بشا ال متاا خصوصتا 

، ك تتتتتا أصتتتتتلم واتتتتتول ق هتتتتتاا يقتتتتتوي عزيتتتتت ، فلتتتتت  ي هتتتتت  الولتتتتتد، وههتتتتتتخزع  تتتتتوابد املتتتتتيمل، 

 .لهتروههتخر  الوقا ش قلارمة ال رورمة كلطا ة التعرم  واواز ا

، وبقتتت  الهتتتديث  متتتا ق تتت ال فقتتتد متتتر ذكتتتر وتوقيتتش التتت وا  يكتتتوا بال تتت ال والاتابتتتة، فأ

 .ع  حاة توقيش عقد ال وا  كتابة، وبو مو وه املطز  التا ث

 .حكم توثيق عقود الزواج كتابة: املطلب الثاني

بصتتهة عقتتد  يقتتو   128 و  : توقيتتش عقتتد التت وا  كتابتتة تجاذبتت  اتتث بتتشا العصتتر  رفتتاا

حاتتة بتتلطما عقتتد التت وا  إا لتتة يوقتتش  129التت وا  لوا توقيقتت  كتابتتة وتاتتت  الاتت ال ، وال تتا  

 .كتابة

 :واحتج الترمش  و  ب ا ي ث 

لتتتة يتتتترل لليتتتتد  تتتترعث يتتتد  ع تتتتق ا تتتت  ا  الاتابتتتتة اتتتث عقتتتتول التتتت وا ، بتتتتد ورل  (1

بتتتتتو ث و تتتتتتابدي   نكتتتتتاة إ  :" واتتتتتوب التوقيتتتتتش بال تتتتت ال فقتتتتتت ، لقولتتتتت  صتتتتت ق ه عزيتتتتت  ومتتتتتتزة

 130".عد 

:" لة يا  الصهابة يوققوا عقول زواا ة كتابة،  ا  اب  تي ية رح   ه (1

ل صتتتة لتتتة يكونتتتوا ي  واتتتوا ع تتتق متتتؤخر؛ بتتتد نعجزتتتوا " صتتتدا اة" ياتتت  الصتتتهابة ياتلتتتوا ولتتتة 

: امل تتر، وإا أختترو  ف تتو معتترو ؛ فز تتا صتتار النتتاس ي  واتتوا ع تتق املتتؤخر واملتتد  تطتتو  وم ستت ى

داق؛ واتتتث أ صتتتا زواتتتة لتتت ؛ لاتتت  بتتتشا املتتتؤخر، وصتتتار ذلتتتل حجتتتة اتتتث إقلتتتاة الصتتت صتتتاروا ياتلتتتوا 

ق تت ال يتصتتد بتت  املقصتتول؛ متتوا  ح تتر الاتت ول العقتتد أو اتتا وا كعتتد العقتتد فاتت دوا ع تتق 

إ تتترار التتت و  وال واتتتة والتتتو ث و تتتد عز تتتوا أا ذلتتتل نكتتتاة  تتتد أعزتتت ، وإ تتت البة عزيتتت  متتت  سبتتت  

 .131"تواف بات ان  إعما

بتتتالتوقيش ح ايتتتة حقتتتوق ال وايتتتة وبتتتو حاصتتتد بال تتت ال وإعتتتما املقصتتتول  (1

النكتاة، وبتو أتتة وأحهت  متت  التوقيتش بالاتابتة لا الور تة تلقتت  عنتد الت وابا و  نعتر  عصصتتا 

 .ك ب  م  الناس
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 مر الشي اا  باتابة الدي  فالصهيم عند الج  ور أن  لزندب وقر ال  (4

التتشي ورل فيتت   متتر، لتتة تاتت  واالتتة و تتر ا اتتتث  ولتتيس لزواتتوب، فزتتة تجتت  الاتابتتة اتتث التتدي 

 .سب   بالو ق، ومن  عقد ال وا 

 :واحتج الترمش ال ا   ب ا ي ث

 املصالح املرمزة  (1

 .مد ذريعة التهال وذر  املتهد  وسزش أبواب الت ا  (1

 .إا  اا توقيش املعاممة كتابة أمر  روري، فتوقيش العرض م  باب أو ق  (1

 :الترجيح

ث عتت  أب يتتة توقيتتش عقتتول التت وا ، ومتت  خمل تتا أههتتا   بتتد ق تت ال  تتد متتلش الهتتدي

ياتتتت  اتتتث بتتتشا ال متتتاا لتوقيتتتش عقتتتول التتت وا  ولر  املتامتتتد اللتتتي تتيتتتش بالمتتتر ، ورفتتتر ال تتتم  

 الهاصد ببا ال وابا، و  اا حقوق  بنا  خصوصاه

و بتوا   فالناةر اث حا  الناس اث بشا ال ماا يجد أا الوره  د  د، والدنا   كو ة،

الايطانية سزلت، واملجت عاة  د ك  ة، حيث   نعر  الجتار اتار ، ومناتر  ب ابنت ، فر تة 

التتدي  تتتد  ع تتق أا ق تت ال وحتتد  سبتت   تتا ، فتتم بتتد صتتونا لدهقتتوق متت  توقيتتش عقتتول التت وا  

كتابتتتتة اتتتتتث الستتتتتجمة واملتا تتتتتر الرمتتتتت ية املولعتتتتتة لتتتتتد  املتتتتتتاكة وال ياتتتتتاة وقلاراة املكزتتتتتتة 

 .يش عقول ال وا بتوق

 :والدليد ع ق بشا ما ي ث

إا  تتتتاا توقيتتتتش عقتتتتول املتتتتدايناة  تتتتد أمتتتتر ه بتتتت  ح ايتتتتة لنمتتتتوا ، : القيتتتتاس (1

 .فت اية  عراض م  باب أو ق ل صا أ دس وأعألاة وأخطر م  املا 

فت ايتتتتتتتة  عتتتتتتتراض و  هتتتتتتتاب متتتتتتت  وختتتتتتتتم  مطزتتتتتتتوب : املصتتتتتتتالح املرمتتتتتتتزة (1

متهد  و توه املترأ  و  تتا  يتهايا لنتاس   ختو   رعا، و ث مصدهة عألامى تقتض ي رفر 

 .ل ة م  ه

فتوقيتتتتتتش عقتتتتتد التتتتتت وا  كتابتتتتتتة متتتتتد لشريعتتتتتتة التهتتتتتتال، واتختتتتتتاذ : متتتتتد التتتتتتشرائر (1

عطتا  إواة، وبروبتا مت  تت تد املهتؤولية و  تلاه الات إس ال وا  لوا كتابة مطية لز نا و النا

 .الهقوق لوهابصا

 :ال وا  كتابة فب ل ب ا ي ثأما ما امتد  ب  املناروا لتوقيش عقول 
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املقصتتول بتتالتوقيش ح ايتتة الهقتتوق ال وايتتة وبتتو حاصتتد بال تت ال :  تتول ة -1

وإعتتتتما النكتتتتاة، وبتتتتو أتتتتتة وأحهتتتت  متتتت  التوقيتتتتش بالاتابتتتتة لا الور تتتتة تلقتتتت  عنتتتتد التتتت وابا و  

نع تتتتت ض عزيتتتتتت  بتتتتتأا بتتتتتشا التعزيتتتتتد يصتتتتتتدح للتتتتتيم اتتتتتث املجت عتتتتتتاة . نعتتتتتر  عصصتتتتتا ك بتتتتت  متتتتتت  النتتتتتاس

ر  واث املتدا الع م تة   نهتتقية للتيم يلهتند إليت  الصغب  ، لا  مر التومر الع را   الجا

اث ت  ير عدي واوب الاتابة، بشا م  ا ة، وم  ا ة أخر  الا ول هعرض ل ة عوارض أ د 

وأعألاتتتة اتتتث بتتتشا ال متتتاا،  تتتانقمب حتتتال ة إ تتتق  تتت ول زور ومتتتا أكوتتت بة، وكوتتت   الهتتتوالب املهتتتبلة 

تابتتتة وق تتت ال متمزمتتتاا   نهتتتتغني ومتتت  ا تتتة قال تتتة فالا. لز تتتوة، وب تتتياع ة ت تتتير الهقتتتوق 

أحدب ا عت   ختر، حيتث تتدوا الات ال  اتث مت تر رمتمي لت   تو  قلوتيتة أعألاتة مت  الات ال  

 .الاتومة

 تول ة   يواتتد لليتتد  تترعث يتتد  ع تق ا تت  ا  توقيتتش عقتتول التت وا  كتابتتة،  -1

ائر والعر ، القياس واملصالح املرمزة ومد الشر : نع  ض عزي  بأا م   للة الدالة ع ق ذلل

 .و ث أللة  رعية

 متتر التتشي اتتا  باتابتتة التتدي  فالصتتهيم عنتتد الج  تتور أنتت  لزنتتدب :  تتول ة -1

وقر ال وليس لزواوب، فإذا لة تج  الاتابتة اتث التدي  التشي ورل فيت   متر، لتة تات  واالتة 

إا  نع تت ض عزيتت  بالقولتتة املاتت ور  يتت ر  بالهتتي . و تتر ا اتتث سبتت   بتتالو ق، ومنتت  عقتتد التت وا 

 يتتد الهتتي   الع تت ى، ف تتش  مقارنتتة مراوحتتة لا حتتت   عتتراض أعألاتتة متت  حتتت   متتوا  

 .فإا  اا توقيش عقول املدايناة مندوبا عند الج  ور فتوقيش عقول ال وا  كتابة أ د حا ا

لتتتة ياتتت  الصتتهابة يوققتتتوا عقتتتول زواا تتتة كتابتتة ولتتتة ياتتت  معروفتتتا :  تتول ة -4

ما وق تتتت ال، نع تتتتت ض عزيتتتت  بتتتتأا بتتتتتشا لليتتتتد ال تتتتت م، عنتتتتد الهتتتتز  وإن تتتتتا  تتتتانوا ياتتتتتتوا بتتتتتالع

 .وال  م   نهتقية لليم ع ق املنر، بد هع  ي   حكاي ال  هة

 .حكم توثيق عقود الزواج من طرف كاتب غير مسلم: املطلب الثالث

إذا بت نا اث  رو  الكات  اللي ا     ا فق تا  قمتمي نجتد ا صتة اتتقتوا ع تق  ترو  

وياتت    اتتث  اتتت  الوقتتا ش متتلعة  تترو  :"  تتا  ابتت  اتت ي رح تت  ه هعتتا ق. ةمتت  أب  تتا العدالتت

أا يكتتتتوا عتتتتد  متكز تتتتا متتتت يعا بصتتتتب ا عاملتتتتا بتقتتتت  الوقتتتتا ش عارفتتتتا بنصوصتتتت ا، متتتتاملا متتتت  : و تتتتث

 132".الده  الشي نغب  املعنى
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اتتتتث حتتتا  الكاتتتتت  عنتتتتد املهتتتز با يجتتتتد  يوقتتتش متتتتا يتتتتر  أو نهتتت ر أو ي زيتتتت  عزيتتتت   والنتتتاةر

 .أوهاب الهقوق بأمزوب  مت  ما  واعد و واب  عزة التوقيش

وإذا تأمزنتا حتتا   اتتت  العقتد اتتث التتديار الغربيتة نجتتد  سبتت  مهتزة، يتتدوا متتا متت ر ورأ  

د لعقتتتول التتت وا ، ولور ن تتوذ  موحتتتأي إا الدولتتتة  تتث اللتتتي تتكزتتت  بو تتتر ن تتتوذ  موحتتتد، أأاتتث 

الكاتتتتت  بتتتتو متتتتد  املعزومتتتتاة املطزوبتتتتة اتتتتث بتتتتشا العقتتتتد لوا زمتتتتال  و  نقصتتتتاا، ف تتتتو نستتتتجد اتتتتث 

العقتتتتتد امتتتتتة التتتتت و  وصتتتتتتت  ور تتتتتة بطا تتتتتت  وعنوانتتتتت ، وامتتتتتة ال واتتتتتة وصتتتتتتتصا ور تتتتتة بطا تصتتتتتا 

وعنوا صتتتا وأمتتت ا  الاتتت ول ومعزومتتتاتصة، وتوا يتتتر  تتتد   تتترا  اتتتث بتتتشا الستتتجد الرمتتتمي التتتتشي 

 .ت  لد  ال ياة املختصة بتت  سجمة ال وا يت

 :وبنا  عزي  فاملمح  ما ي ث

أا الكاتتتت    ياتتتت  بأمتتتزوب  متتتا ي زيتتت  عزيتتت    تتترا  بتتتد نعت تتتد  ن تتتوذ   -

 .املو وه م   ر  الدولة

ي بت الكات  وا عة قيجاب والقلو  اث املت ر الرمتمي التشي يو تر عزيت   -

 .ات  د   را  م  زو  وزواة و  ول و 

وبتتشا يتتد  ع تتق أا  تتل  عقتتد التت وا  أمتتر   يقلتتد وحت تتا ، ف تت  بتتش  الج تتة ي اتت  

القتتو  بأنتت  إذا  تتاا ال تتد  متت  واتتول الكاتتت  بتتو توقيتتش العقتتول والتصتترفاة والو تتائر توقيقتتا 

ل يقتتتا   يتصتتتد معتتت  ابصتتتاي و  خزتتتد و   تتتياه لدهقتتتوق، ف تتتو متتقتتتش اتتتث الوقيقتتتة أو الاتتتتاب 

 .لهالة املدنية املكز  بتوقيش عقول ال وا  اث الغربالشي يدون   اب  ا

وعزيتتت  ي اتتت  القتتتو  بجتتتواز توقيتتتش عقتتتول زوا  املهتتتز با متتت   تتتر   اتتتت  سبتتت  مهتتتزة، 

ل تتتترورت  ولا  تتتتاب  الهالتتتتة املدنيتتتتة يدونتتتت  اتتتتث مت تتتتر رمتتتتمي و  يتتتتتدخد اتتتتث تتاصتتتتيد بتتتتشا 

 .ال وا  و   رو   وأر ان 

  ا يتتر أر تتتاا التت وا  و تتترو   اللتتي ت تتت   فع تتق عتتتاتش التت وابا تقتتتر مهتتؤولية تتتتوفب

 .وهت  وك ال ، وما الكات  إ  م بت ل ش  الوا عة اث مت ر رممي
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 خاتمة

خزصتتتت إ تتتق أا التتت وا  املتتتد   بتتتو التتت وا  التتتشي نعقتتتد لتتتدا  تتتاب  الهالتتتة م تتتا تقتتتدي 

و  يرتتت  آقتتار  إ  إذا عقتتد عنتتد املوةتت   املدنيتتة املكزتت  كعقتتد التت وا ، والتت وا    نع تت   بتت 

 .املكز  بتوقيش عقول ال وا 

إما أ  نهتواث ا ير أر تاا و ترو  الت وا  : فال وا  املد     يخزو م  أمرم  اقنبا

 .اث قممي، أو أا نهتوفلصا

 اإإمتتتتا .  تتتترعافتتتتإا لتتتتة نهتتتتتو  ا يتتتتر بتتتتش   ر تتتتاا والاتتتترو  ف تتتتو با تتتتد أو فامتتتتد 

 .الارعية ا ير  قار ف و يرت امتواق ا ير  ر اا والارو  

أمتتا متتا ي تتار حولتت  متت   تت صاة تجعزتت  سبتت  وتتهيم فقتتد نا اتتتصا اتتث املطالتت  الهتتابقة، 

 :ومد ص ا ما ي ث

فالنكتتاة ينعقتد بكتتد لتتت  يتتد  ع تق الت زيتتل ع تتق واتت  : يجتاب والقلتتو  ق  (1

 . ايالتأبيد وإا  اا بشا الزت  عج يا وبصيغة ومتت

واول الو ث واا  اث ا عقال ال وا ، واث حا  عدمت  كهتب  كعتد أو متوة  (1

أو كتتتتر فيتتتتو ق تتتت ومج املتتترأ  املهتتتز ة راتتتد مهتتتزة عتتتد  عتتتالة بأحكتتتاي التتت وا ، أمتتتا إا  انتتتت 

 .ال واة كتابية فم ي ر  وا الو ث كتابيا ع ق رأي  حنا 

توقيقتتتت  اتتتث عقتتتتد   و  الهتتتكوة عنتتتت ، و  يزتتت ي إمتتتتقا   يجتتتوز : الصتتتداق (1

 .ال وا 

متتتتتتمم ة  تتتتتتر  اتتتتتتث حتتتتتتا   لا  لوا إق تتتتتتا ، و  تتتتتتر  باتتتتتتتتاق الت: الاتتتتتت ول (4

و تت ال  سبتت  املهتتزة اتتا    إا لتتة يواتتد مهتتزة ناتت د ع تتق ا عقتتال نكاحتت ، و  تقلتتد . التت تتد

 .  ال  ال ها  وحدب ، وتجوز مر الراا  ع ق رأي  حنا 

هتزة ملتا فيت  مت  ازت  يج  توقيش عقد ال وا  ولو م   ر   ات  سب  م (5

 .املصالح ولر  املتامد

فتتتتال وا  املتتتتتد   املهتتتتتتواث لج يتتتتر أر تتتتتاا و تتتتترو  التتتتت وا  اتتتتث قمتتتتتمي ت  تتتتتت  عزيتتتتت  

 .ا ير  قار م  حد امت تاه و ه  وإرب ونتقة وسب با
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 ة املصادر واملراجعمائق

 القر اا الارمة برواية ورش ع  نافر .1

قحكاي اث ت يب  التتو  ع   حكاي وتصرفاة القاض ي وقماي لا اب الدي   .1

علد التتاة أبو سد  لار الباا ر قمممية بب وة : اعتنى ب ( بت 684:ة)القرااث 

 .1775الطلعة ال انية 

 .أحكاي القر اا  ب  العري  تتقيش دمحم علد القالر عطا لار التار بدوا تارم  .1

صد ث دمحم : تتقيش( 193: تت)ي  بار أح د الرازي الجصاف أحكاي القراا ل .4

 .ي 1771ا يد لار التار 

علد القالر علد ه العا   وزار  : اللتر املتي  للدر الدي  دمحم ال رك  ي تتقيش .5

 .ي1771 و ا  والاؤوا قمممية بالكومت لار الصتو  الطلعة ال انية 

( بت 589: تت) بدائر الصنائر اث ترتي  الارائر لشماي عم  الدي  أي  بار الكاما    .6

 .ي 1786لار الات  العز ية الطلعة ال انية 

بداية املجتصد و صاية املقتصد  ب  ر د القر  ي املات  ال قااث الهعولي لوا  .9

 .1419 لعة 

الدي  ب  فرحوا تخرمج تلصر  الهكاي اث أصو     ية ومناهج  حكاي ل  باا  .8

 .ي 1775ا ا  مرعا ث لار الات  العز ية الطلعة  و ق : وهعزيش

ا ر الجوامر بصامش حا ية العممة اللنا   ع ق  رة ام  الدي  املت ث ع ق  .7

 .ي 1775م ا ا ر الجوامر لتا  الدي  ب  الهلك  لار التار 

علد ه ب  علد : تقيشالجامر لحكاي القر اا لي  علد ه دمحم القر  ي ت .13

 .1336املته  ال     مؤمهة الرمالة الطلعة  و ق 

الجامر املهند الصهيم املختصر م  أمور رمو  ه ص ق ه عزي  ومزة وم ن   .11

دمحم زبب  ب  : تتقيش، وأيام   ملت د ب  إم اعيد أي  علده اللخاري الجعت 

 بت1411 و ق، : ناصر الناصر لار  وق النجا  الطلعة

مطلوه بجان  حا ية ( بت1111تت )حا ية العدوي لع ث ب  أح د العدوي  .11

 1131تت )ال ر  ي ع ق مختصر خزيد ملت د ب  علد ه ب  ع ث ال ر  ي املالك  

 .ي 1779 و ق  ةع ب اة لار الات  العز ية الطلع زكرما :  لط ( بت

 .ي  1971لمتور فر ها لهنة  .11
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دمحم حجث : تتقيش( بت 684:ة)ي  أي  العلاس أح د القرااث الشخب   لا اب الد .14

 .1774لار الغرب قممم  الطلعة  و ق 

لار التار ( بت1151: تت)رل املتتار ع ق الدر املختار  ب  عابدي  الدماق  الهنت   .15

 .ي 1771بب وة 

 مزهزة  حاليث ال عيتة واملو وعة وأقربا الهي  اث  مة ملت د ناصر الدي  .16

 .ي 1771/ بت  1411 للا   لار املعار ، الرماض الطلعة  و ق، 

تتقيش دمحم ناصر ( بت 191: ة)منا اب  مااة أي  علد ه دمحم ب  ي مد الق ومني  .19

 .الدي   للا   ماتلة املعار  الرماض الطلعة  و ق لوا تارم 

ب   دال ب   منا أي  لاول لي  لاول مزي اا ب    عث ب  إسهاق ب  كاب  .18

ِجْهتا    ِ
د  اِمد  - َعي   رنؤو  : تتقيش(بت195: املتواق)ع رو  زلي الس  مَت َّ

 .ي 1337 -بت  1413 ر  بززيدار الرمالة العامليةالطلعة  و ق، 

تتقيش دمحم ناصر ( بت195: ة)منا أي  لاول مزي اا ب    عث السجهتا    .17

 .الطلعة  و ق لوا تارم الدي   للا   ماتلة املعار  الرماض 

منا ال  مشي ملت د ب  عيس ى ب  َمْور  ب  موس ى ب  الضهام، ال  مشي، أبو  .13

ودمحم فؤال علد ( 1، 1ات )أح د دمحم  اكر : تتقيش وهعزيش( بت197: املتواق)عيس ى 

 ركة ( 5، 4ات )وإبرابية عطو  عوض املدرس اث  زبر الارم  ( 1ات )اللا ث 

 1795 -بت  1175ال انية، : مصر الطلعة –ت  اللاي  الهز ي ماتلة ومطلعة مصط

 ي

ْهَرْوِارلي ال راما  ،  .11
ُ
الهنا الا    لح د ب  الههبا ب  ع ث ب  موس ى ال 

دمحم علد القالر عطا لار الات  العز ية : تتقيش( بت458: املتواق)أبو بار الللصق  

 ي 1331 -بت  1414الطلعة ال ال ة 

علد الرح   أح د ب   عي  ب  ع ث ال راما  ، ال هائ  ي  ل الهنا الا     .11

: أ ر  عزي و  حه  علد املنعة  ز ي: حقق  وخر  أحالي  (بت131: املتواق)

 ي 1331 -بت  1411الطلعة  و ق،  بب وة – عي   رناؤو  ؤمهة الرمالة 

تتقيش دمحم ( بت131: ة)منا ال هائ  أي  علد الرح   أح د ب   عي  ب  ع ث  .11

 .صر الدي   للا   ماتلة املعار  الرماض الطلعة  و ق لوا تارم نا
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دمحم أبو :  رة الهدول اب  عرفة لي  علد ه دمحم  نصاري الرصاه تتقيش .14

 .1771 اتاا والطابر املع وري لار الغرب قممم  الطلعة  و ق 

 .ا ية الدمو ثالارة الالب  لي  ال   اة ميدي أح د الدرلير مطلوه بصامش ح .15

 رة منم الجزيد ع ق مختصر العممة خزيد ملت د عزيش لار التار الطلعة  .16

 ي  1784 و ق 

( بت 1391: تت) ي  علد ه دمحم املالك   رة ميار  التاس ي ع ق تتتة الهكاي ل .19

 1333علد الزطي  حه  علد الرح   لار الات  العز ية الطلعة  و ق : تتقيش

 .ي

: حققتتتت  ورااتتتتر نصوصتتتت  وختتتتر  أحالي تتتتت (بتتتتت458: املتتتتتواق)لزللصقتتتت    تتتتع  قي تتتتاا .18

التتتدكتور علتتتد الع تتتث علتتتد اله يتتتد حامتتتد، ماتلتتتة الر تتتد لز اتتتر والتوزيتتتر بالرمتتتاض 

 ي 1331 -بت  1411الطلعة  و ق، 

وتتتتتهيم أيتتتتت  لاول ليتتتتت  علتتتتتد التتتتترح   دمحم ناصتتتتتر التتتتتدي   للتتتتتا    مؤمهتتتتتة ستتتتتراس  .17

 .ي 1331 -بت  1411و ق، لز ار والتوزير، الكومت الطلعة   

وتتتتهيم  لب املتتتتترل لشمتتتتاي اللختتتتاري، ملت تتتتد ناصتتتتر التتتتدي   للتتتتا   لار الصتتتتديش  .13

 ي 1779 -بت  1418لز ار والتوزير الطلعة الراكعة، 

 .ي1717وهيم مهزة كارة النووي املطلعة املصرمة بالزبر الطلعة  و ق  .11

ر أبو الت د العهقم   لح د ب  ع ث ب  حج فتم اللاري  رة وهيم اللخاري  .11

 اي بإخراا  ، دمحم فؤال علد اللا ث: ر ة كتل  وأبواب  وأحالي  ، الاافعث

علد الع م  ب  : عزش عزي ، مت  الدي  ال طي : وو ه  وأ ر  ع ق  لع 

 .بت 1197املاتلة الهزتية . علد ه ب  باز

: املتواق)الهرا   التتاو  الا     ب  تي ية لتق  الدي  أي  العلاس اب  تي ية  .11

دمحم علد القالر عطا ومصطت  علد القالر عطا لار الات  : تتقيش( بت918

 .ي1789 -بت 1438العز ية الطلعة  و ق، 

 .ي 1785التق  قممم  وأللت  لوبلة ال حي ث لار التار الطلعة ال انية  .14

دمحم علد  :القبس اث  رة مو أ مالل ب  أ س لي  بار ب  العري  املعافري تتقيش .15

 .ي1771ه ولد كرمة لار الغرب قممم  الطلعة  و ق 

 .القانوا املد   التر س ي .16
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القوانبا التق ية ملت د ب  اح د ب  ا ي الغرنا   تتقيش علد الارمة الت ي ث  .19

 .ي1777لار الر ال الهدي ة الطلعة  و ق 

ق ناه لز وس ى ع  م ا ( بت 1351: تت)كاا  القناه ملنصور ب  يو س ال صتوي  .18

أي  علد ه دمحم إم اعيد الاافعث لار : تتقيش( بت 763: تت)ال جاوي الصال ث 

 .ي 1779الات  العز ية الطلعة  و ق 

دمحم ال الي أبو  اتاا الدار العربية : الكزياة التق ية لشماي املقري تتقيش .17

 . ي 1779لزاتاب 

 .ماتلة قر ال اد  بوا تارم دمحم نجي  املطيعث : املج وه لزنووي تتقيش .43

 .املج وه لزنووي لار التار بب وة بدوا تارم  .41

املتي  ال  با   اث التق  النع ا   ل  باا الدي  أي  املعا ث مت ول ب  أح د ب   .41

علد الارمة مام  : تتقيش( بت616تت )علد الع م  اب  ماز  اللخاري الهنت  

 .ي 1334الجندي لار الات  العز ية الطلعة  و ق 

 .1775مختصر خزيد ل زيد ب  إسهاق املالك  لار التار  .41

املهند الصهيم املختصر بنقد العد  ع  العد  إ ق رمو  ه ص ق ه عزي   .44

: املتواق)ملهزة ب  ال جا  أبو الهه  القاب ي النيهابوري  ومزة

 .بب وة –لار إحيا  ال  اب العري   دمحم فؤال علد اللا ث: تتقيش(بت161

مطالتتت  أو تتتث النهتتتى اتتتث  تتترة سايتتتة املنتهتتتى ملصتتتطت  بتتت  متتتعد بتتت  علتتتد  الهتتتيو    .45

 ي1774 -بت 1415الطلعة ال انية،  املات  قممم (بت1141: املتواق)الرحيلا   

املعيار املعرب والجامر املغرب ع  فتاوي أبد افرمقية و ندلس واملغرب لي   .46

دمحم حجث  لر وزار  : تتقيش (بت714: تت) العلاس أح د ب  ي ث الو اريس ي 

 .ي1781 و ا  والاؤوا قمممية 

علد الهمي دمحم ع ث : املغني ع ق مختصر ال ر ث  ب   دامة املقدس ي تتقيش .49

 .ي 1774 اببا لار الات  العز ية الطلعة  و ق 

مغني املتتا  إ ق معرفة ألتاظ املصصا  لا س الدي  دمحم ب  ال طي  الاربيني  .48

ع ث دمحم معوض وع ث أح د علد املواول : صصا  الطاللبا لزنووي تتقيشع ق م ا م

 .ي لوا ذكر الطلعة 1333لار الات  العز ية 
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دمحم فؤال علد اللا ث، لار إحيا  ال  اب العري ، بب وة، : مو أ قماي مالل تتقيش .47

 .بت 1436للناا، 

لي  الوليد مزي اا ب  خز  ب  معد ب  أيوب ب  وارب  املنتق   رة املو إ .53

دمحم علد القالر أح د : تتقيش(بت494: املتواق)التجي ي القر  ي اللاجث  ندلس ي 

 .ي 1777، العز ية الطلعة  و قلار الات  عطا 

زكرما :  لط ( بت  496تت )امل شب لي  إسهاق ب  ع ث ب  يوم  الاب ازي  .51

 .1775لعز ية الطلعة  و ق ع ب اة لار الات  ا

 ار اللنول ع ق مرا ث الهعول لهيدي علد ه ب  إبرابية العزوي الانقيط   .51

لات  العز ية الطلعة  و ق نالي نصي  و ارق ي ث لار ا: و ر حوا ي 

 .ي1333
                                                           

 أمتاذ التق  املقارا بكزية الاريعة بلب وة -1
 . 88: ف. ي1774ال وا  املد   لعلد التتاة كلار  لار الندو  الجديد  بب وة للناا الطلعة  و ق  -2
 il n’ y a pas de mariage lorsqu’il n’ y a" :م  القانوا املد   146تقو  املال   -3

point de consentement« 
-le mariage ne peutêtrecontractéavant dix :"م  نتس القانوا  144اث املال  اا   -4

huitansrévolus. " 
 on ne peutcontracter un second mariage :"م  نتس القانوا  149اا  اث املال   -5

avant la dissolution du premier " 
6
- l’ article 161: En ligne directe, le mariage est prohibé  entre tous les 

ascendants et descendants, et les alliés dans la même lignée.== 

 =l’ article 162 :En ligne collatéral, le mariage est prohibé entre le 

frère et la sœur, entre frères et entre soeurs. 

l’ article 163: Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce, ou le 

neveu,et entre la tante et la nièce . 
لار الات  العز ية ( بت 589: تت) بدائر الصنائر اث ترتي  الارائر لشماي عم  الدي  أي  بار الكاما    -7

: تت)املختار  ب  عابدي  الدماق  الهنت  ، ورل املتتار ع ق الدر 11: ف 1:  .ي 1786الطلعة ال انية 

 684:ة)والشخب   لا اب الدي  أي  العلاس أح د القرااث 16: ف 1: .ي 1771لار التار بب وة ( بت1151

، و رة ميار  التاس ي ع ق 176: ف 4:  .1774دمحم حجث لار الغرب قممم  الطلعة  و ق : تتقيش( بت

علد الزطي  حه  علد الرح   لار الات  : تتقيش( بت 1391: تت) ملالك  تتتة الهكاي ل ي علد ه دمحم ا

، ومغني املتتا  إ ق معرفة ألتاظ املصصا  لا س الدي  دمحم 153: ف 1:  .ي 1333العز ية الطلعة  و ق 
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ع ث دمحم معوض وع ث أح د علد املواول : ب  ال طي  الاربيني ع ق م ا مصصا  الطاللبا لزنووي تتقيش

، وامل شب لي  إسهاق ب  ع ث ب  يوم  133: ف 4:  .ي لوا ذكر الطلعة 1333الات  العز ية  لار

، واملغني 437: ف 2:  . 1775زكرما ع ب اة لار الات  العز ية الطلعة  و ق :  لط ( بت 496تت )الاب ازي 

الات  العز ية الطلعة علد الهمي دمحم ع ث  اببا لار : ع ق مختصر ال ر ث  ب   دامة املقدس ي تتقيش

:  .ي 1785والتق  قممم  وأللت  لوبلة ال حي ث لار التار الطلعة ال انية  191: ف 6: .ي 1774 و ق 

 .18: ف 9
 .19:  ح اب  يةمور   -8
 .19: مور  القصع  ية -9

 153: ف 1:   وميار  179: ف 4: والشخب     16: ف 1:ورل املتتار   11: ف 1: بدائر الصنائر   -10

 9: والتق  قممم  وأللت    191: ف 6:واملغني   419: ف 1: وامل شب   133: ف 4: ومغني املتتا   

 43-18: ف
 .133: ف 4:ومغني املتتا    419: ف 1: امل شب   -11
 :والتق  قممم  وأللت    153: ف 1: وميار    179: ف 4: الشخب     117: ف 1: بدائر الصنائر   -12

 .17: ف 9
 153: ف 1: وميار    179: ف 4: الشخب     -13
 .53: مور   ح اب  ية -14
وباب النألار إ ق  5389: أخرا  قماي اللخاري اث وهيت ، كتاب النكاة باب ت و  املعهر حديث ر ة -15

الزلاس باب  واث كتاب 5141: وباب إذا  ا  ال ا   لزو ث زواني فمنة ر ة 5116: املرأ   لد ال  ومج ر ة

 .1415: وقماي مهزة اث كتاب النكاة باب الصداق حديث ر ة. والزت  ل  5891: خاتة م  حديد ر ة
 .19: مور  القصع  ية -16
والجامر  476: ف 1:  .أحكاي القر اا  ب  العري  تتقيش دمحم علد القالر عطا لار التار بدوا تارم  -17

علد ه ب  علد املته  ال     مؤمهة الرمالة : لحكاي القر اا لي  علد ه دمحم القر  ي تتقيش

 . 161: ف 16:  .1336الطلعة  و ق 
 .53: مور   ح اب  ية -18
:  .ي 1771صد ث دمحم ا يد لار التار : تتقيش( 193: تت)القراا لي  بار أح د الرازي الجصاف أحكاي 19

 .519: ف 1
وباب النألار إ ق املرأ   5389: أخرا  قماي اللخاري اث وهيت ، كتاب النكاة باب ت و  املعهر ر ة -20

واث كتاب الزلاس باب خاتة  5141: وباب إذا  ا  ال ا   لزو ث زواني فمنة ر ة 5116:  لد ال  ومج ر ة

 .1415: والزت  ل ، وقماي مهزة اث كتاب النكاة باب الصداق ر ة 5891: م  حديد ر ة
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 5111: أخرا  قماي اللخاري اث وهيت ، كتاب النكاة باب عرض املرأ  نته ا ع ق الراد ر ة -21

 .1415: وقماي مهزة اث كتاب النكاة باب الصداق ر ة. والزت  ل 
 .476: ف 1: احكاي القر اا  ب  العري    -22
سب  : وال ا  . وا ر اث الامي وبو  وح:  و  : مهالة ال  ال  اختز  فلصا العز ا  ع ق قمقة ا وا  -23

التتصيد ي نر اث  م ا  الارعية بخم  : وال الث. وا ر اث الامي وبو  و  ثعز  واب  فرس وال اا 

ا ر الجوامر بصامش حا ية العممة اللنا   ع ق  رة . غة  ال  الرازي اث املتصو  سب با ف و وا ر اث الز

، 171: ف 1:  .ي 1775ام  الدي  املت ث ع ق م ا ا ر الجوامر لتا  الدي  ب  الهلك  لار التار 

نالي : و ار اللنول ع ق مرا ث الهعول لهيدي علد ه ب  إبرابية العزوي الانقيط  و ر حوا ي 

 .ي 1333و ارق ي ث لار الات  العز ية الطلعة  و ق  نصي 

 .وما كعدبا 78: ف 1:  
ر ة كتل  ، فتم اللاري  رة وهيم اللخاري لح د ب  ع ث ب  حجر أبو الت د العهقم   الاافعث -24

، مت  الدي  ال طي :  اي بإخراا  وو ه  وأ ر  ع ق  لع ، دمحم فؤال علد اللا ث: وأبواب  وأحالي  

 115: ف 7:  .بت 1197املاتلة الهزتية . علد الع م  ب  علد ه ب  باز: عزش عزي 
  476: ف 1: أحكاي القر اا  ب  العري    -25
 .53: مور   ح اب  ية -26
 184: ف 19: القر  ي   -27
 .178: ف 4: الشخب     -28
وكاا   418: ف 1: وامل شب   153: ف 1: ،وميار   179: ف 4: والشخب     17: ف 1: رل املتتار   -29

( بت 763: تت)ع  م ا ق ناه لز وس ى ال جاوي الصال ث ( بت 1351: تت)القناه ملنصور ب  يو س ال صتوي 

 .17: ف 5:  .ي 1779أي  علد ه دمحم إم اعيد الاافعث لار الات  العز ية الطلعة  و ق : تتقيش
 1118:باب حجة الن ي ص ق ه عزي  ومزة حديث ر ة أخرا  قماي مهزة اث وهيت ، كتاب ال ج -30

واب  مااة باب حجة رمو  ه ص ق ه عزي  ومزة  1735وأبو لاول باب صتة حج الن ي حديث ر ة 

 .1744: واب  حلاا اث ذكر وص  حجة املصطت  ص ق ه عزي  ومزة حديث ر ة 1394: حديث ر ة
 .418: ف 1: امل شب   -31
 1:  .ي 1771لار التار بب وة ( بت1151: تت)ع ق الدر املختار  ب  عابدي  الدماق  الهنت  رل املتتار  -32

 17: ف
: ف. ي 1779دمحم ال الي أبو  اتاا الدار العربية لزاتاب : الكزياة التق ية لشماي املقري تتقيش -33

116  . 
 .418: ف 1: امل شب   -34
 .461: ف 9: واملغني   17: ف 5: كاا  القناه   -35
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 461: ف 7: واملغني   418: ف 1: امل شب   -36
علد القالر علد ه العا   وزار   و ا  والاؤوا : اللتر املتي  للدر الدي  دمحم ال رك  ي تتقيش -37

 113: ف 1:  .ي1771قمممية بالكومت لار الصتو  الطلعة ال انية 
 111: ف 1: املرار الهابش   -38
 .7: ف 1:الدر املختار وحا ية اب  عابدي    -39
 41: ف 9: التق  قممم  وأللت    -40
 41: ف 9: التق  قممم  وأللت    -41
 باب ما اا  اث املناكتةمنا معيد ب  منصور لة أاد  بصش  الرواية وإن ا وادة رواية أخر  اث  -42

خالد ب  علد ه ع  أي  إسهاق الايلا  ، ع  الهاة أا  نا: حدقنا معيد  ا :  ا  588: حديث ر ة

: رمو  ه ص ق ه عزي  ومزة أمر ص يلا أا يخط  إ ق ناس م   نصار، فأتابة فخط  إللصة، فقالوا

وأمرم : فقالوا. لو  رمو  ه ص ق ه عزي  ومزة أمر   ما فعزت: فقا .   ن وال علدا وانتتوا من 

ف واوبا من ، فأخ   رمو  ه ص ق . فأمربا اث يدم:  الوا.  عة: ه عزي  ومزةه  ا  رمو  ه ص ق

: و ا  لوهاب . «مش بشا إ ق أبزل»: ه عزي  ومزة، فأتا  ذب ، فأمر ل  بقطعة م  ذب ، فقا  ل 

 .«اا عوا لخياة اث ولي ت »
 .111: ف 1: بدائر الصنائر   -43
 5111: إذا  اا الو ث بو ال ا   حديث ر ة: وهيت ، كتاب النكاة باب أخرا  قماي اللخاري اث -44

وقماي مهزة اث كتاب النكاة باب الصداق، واواز  ون  هعزية  رآا، وخاتة حديد، وسب  ذلل م   زيد 

، نع الهديث عند قماي 1415: وك ب ، وامتتلاب  ون  خ ه ا ة لربة مل    يجه  ب  حديث ر ة
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 113: ف 19:  .دمحم نجي  املطيعث ماتلة قر ال اد  بوا تارم : املج وه لزنووي تتقيش -45
 41: مور   عرا   ية -46
 19: ف 5: كاا  القناه   -47
 41: ف 9 :التق  قممم    -48
: ف 1:  .1419بداية املجتصد و صاية املقتصد  ب  ر د القر  ي املات  ال قااث الهعولي لوا  لعة  -49

 .145: ف 7: واملغني   131: ف 4: والشخب     146: ف 16: واملج وه   11
 .113: مور  اللقر   ية -50
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 .117: مور  اللقر   ية -51
 91: ف 1: القر  ي   -52
 15:  ها   يةمور  ال -53
  11: مور  النور  ية -54
وأبو لاول . والزت  ل  1131: باب ما اا    نكاة إ  بو ث حديث ر ةأخرا  ال  مشي اث أبواب النكاة  -55

: واب  مااة اث أبواب النكاة باب   نكاة إ  بو ث حديث ر ة 1381: باب اث كتاب النكاة الو ث حديث ر ة

 4394: نكاة باب الو ث اث ذكر بطما النكاة الشي نام كغب  و ث حديث ر ةواب  حلاا كتاب ال 1897

بشا حديث وهيم ع ق  ر  الايخبا، ولة :"و ا  1936: والهاكة اث املهتدرم كتاب النكاة حديث ر ة

بشا حديث حه ، و د رو  يتيى ب  معيد  نصاري، ومتيى ب  أيوب، ومتياا : و ا  ال  مشي". يخراا 

: ف 6: إروا  الغزيد  . وهيم:  ا   للا  . ب  واحد م  الهتاظ، ع  اب  ارمج نتو بشاال وري، وس

141. 
وأبو لاول اث كتاب  1131: باب ما اا    نكاة إ  بو ث حديث ر ةاخرا  ال  مشي اث أبواب النكاة  -56

 1883: واب  مااة اث أبواب النكاة باب   نكاة إ  بو ث حديث ر ة 1385: النكاة باب اث الو ث حديث ر ة

واب  حلاا كتاب النكاة باب الو ث اث ذكر نت  إااز  عقد ال ها  ع ق أنته   بأنته   لوا  وليا  

فقد امتدلزنا بالرواياة :" و ا  1916: والهاكة اث املهتدرم كتاب النكاة حديث ر ة. 4398:  ةحديث ر 

: ،  ا   للا  "الصهيتة، وبأ اومد أ  ة العزة ع ق وهة حديث أي  موس ى، ب ا في  سنية مل  تأمز  

 .111: ف 6: وهيم أي  لاول  . وهيم
 111: مور  اللقر   ية -57
باب املاشاا ال ي  اث النكاة بالنطش، واللار زة اث وهيت ، كتاب النكاة أخرا  قماي مه -58

 .1411: بالهكوة حديث ر ة
 19: مور  القصع  ية -59
 11: مور  ال ها   ية -60
كتاب النكاة باب   يخط  ع ق خطلة أخي  حلى ينام أو يده  أخرا  قماي اللخاري اث وهيت ، -61

ذكر قباحة لز ر  أا يشكر اللي يرمد أا يخط صا : واب  حلاا اث وهيت ، كتاب النكاة. 5145: حديث ر ة

 .4317:لخوان   لد أا يخط صا إ ق وللصا حديث ر ة
 91: ف 1: تتهب  القر  ي   -62
باب املاشاا ال ي  اث النكاة بالنطش، واللار كتاب النكاة أخرا  قماي مهزة اث وهيت ،  -63

 .1411: بالهكوة ر ة
 91: ف 1: تتهب  القر  ي   -64
 16: ف 1: بداية املجتصد   -65
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القوانبا التق ية ملت د ب  اح د ب  ا ي الغرنا   تتقيش علد الارمة الت ي ث لار الر ال الهدي ة  -66

 115: ف.ي1777الطلعة  و ق 
عيار املعرب والجامر املغرب ع  فتاوي أبد افرمقية و ندلس واملغرب لي  العلاس أح د ب  ي ث امل -67

 131: ف13:  . ي1781دمحم حجث  لر وزار   و ا  والاؤوا قمممية : تتقيش(بت714: تت) الو اريس ي 
 141:ف 4: مغني املتتا    -68
 18:ف 9: املغني   -69
 115: القوانبا التق ية ف -70
 15: ف 1: بداية املجتصد   -71
 118: القوانبا التق ية ف -72
 91: مور   نتا   ية -73
 91: مور  التوبة  ية -74
 143: مور  ال ها   ية -75
إروا  . حه : ،  ا   للا  1613: أخرا  الدار طني اث م ن  كتاب النكاة، باب امل ر حديث ر ة -76

 .136: ف 5: الغزيد  
 199: والتتاو  الصالر  ع  املجزس  وروي  لشفتا  واللتوب فالقراراة  -77
 .117: املرار نته  ف -78
 194: ف 1: وبدائر الصنائر   11: ف 1: وبداية املجتصد   118: القوانبا التق ية ف -79
 4:  ية: مور  ال ها  -80
 15:  ية: مور  ال ها  -81
 131: ف 1:  .الدرلير مطلوه بصامش حا ية الدمو ثالارة الالب  لي  ال   اة ميدي أح د  -82
 191: ف 8: التق  قممم  وأللت    -83
دمحم أبو  اتاا والطابر املع وري :  رة الهدول اب  عرفة لي  علد ه دمحم  نصاري الرصاه تتقيش -84

 . 156:ف.1771لار الغرب قممم  الطلعة  و ق 
 بتصر  151: ف 1:    رة ميار  ع ق تتتة الهكاي -85
 .املرار نته  -86
 .114: مور  اللقر   ية -87
 17: ف 1: بداية املجتصد   -88
 .111: القوانبا التق ية ف -89
 113: ف 9: املغني   -90
 194: ف 1: بدائر الصنائر   -91



 دمحم ايت عدي. د أحكام وضوابط الوالية في الزواج بين الفقه والقانون 
 

 "(إلاشكاالت والحلول )انعقاد الزواج : "مؤلف جماعي موسوم 82

 

                                                                                                                                        
وأبو لاول . والزت  ل  1131: باب ما اا    نكاة إ  بو ث حديث ر ةأخرا  ال  مشي  اث أبواب النكاة  -92

: واب  مااة اث أبواب النكاة باب   نكاة إ  بو ث حديث ر ة 1381: باب اث كتاب النكاة الو ث حديث ر ة

 4394: واب  حلاا كتاب النكاة باب الو ث اث ذكر بطما النكاة الشي نام كغب  و ث حديث ر ة 1897

بشا حديث وهيم ع ق  ر  الايخبا، ولة :"و ا  1936: كة اث املهتدرم كتاب النكاة حديث ر ةوالها

بشا حديث حه ، و د رو  يتيى ب  معيد  نصاري، ومتيى ب  أيوب، ومتياا : و ا  ال  مشي". يخراا 

: ف 6:  إروا  الغزيد . وهيم:  ا   للا  . ال وري، وسب  واحد م  الهتاظ، ع  اب  ارمج نتو بشا

141. 
 .بتصر  113: ف 9: املغني   -93
التق  قممم  وأللت   174: ف 1: ومغني املتتا    149: ف 7: واملغني   13: ف 1: بداية املجتصد   -94

 .93: ف 9:  
 13: ف 1: بداية املجتصد   -95
و ث و ابدي عد  أخرا  اب  حلاا اث وهيت  اث كتاب النكاة باب الو ث ذكر نت  إااز  النكاة كغب   -96

والللصق  اث الهنا الا    اث كتاب النكاة ا اه أبواب ما ع ق  وليا  وإنكاة  با   4395: حديث ر ة

اللار كغب  إذ صا ووا  النكاة والراد ي  و  أمت  ومجعد عتق ا صدا  ا وسب  ذلل باب   نكاة إ  بو ث 

 .حديث حه : تقيق  لصهيم اب  حلاا ا   عي   رنؤو  رح   ه اث ت. 11645: حديث ر ة
 .1: ملش تخرمج  اث ال امش ر ة -97
ا ا  : تلصر  الهكاي اث أصو     ية ومناهج  حكاي ل  باا الدي  ب  فرحوا تخرمج وهعزيش -98

 .181: ف 1:  .ي 1775مرعا ث لار الات  العز ية الطلعة  و ق 
 116: ف 1: الارة الالب    -99

دمحم علد ه ولد كرمة لار : القبس اث  رة مو أ مالل ب  أ س لي  بار ب  العري  املعافري تتقيش -100

 935: ف 1:  .ي1771الغرب قممم  الطلعة  و ق 
أخرا  اب  حلاا اث وهيت  اث كتاب النكاة ذكر وص  ت ومج املصطت  ص ق ه عزي  ومزة أي  -101

وال  مشي اث م ن  كتاب النكاة باب ما اا  اث إعما النكاة حديث .  ، والزت  ل4366: مز ة حديث ر ة

والهاكة اث كتاب  1875: واب  مااة اث م ن  كتاب النكاة باب إعما النكاة حديث ر ة 1387: ر ة

 ا   عي   رنؤو  رح   ".  بشا حديث وهيم قمنال، ولة يخراا  :" و ا . 1948: النكاة حديث ر ة

:  ا  أبو حاتة اث الجرة والتعديد: علد ه ب   مول. إمنال  حه :   لصهيم اب  حلااه اث تتقيق

 ي    اعزة رو  عن  سب  علد ه ب  وب ، وذكر  املؤل  اث ال قاة، وبا ث راال  ققاة راا  الايخبا 

 .سب  حرمزة، ف   راا  مهزة
 96: ف 9: والتق  قممم    466: ف1: بداية املجتصد   -102
 .57: ف 1:و رة ميار  ع ق التتتة   151: ف 1: وبدائر الصنائر   881: ف 1: القبس   -103
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 .143: مور  ال ها   ية -104
  181: مور  اللقر   ية -105
 74: ف 1:  رة ميار    -106
 74: ف 1:  رة ميار    -107
 184: التلصر  ف -108
 11: ف 1: حا ية اب  عابدي    -109
 . 143: ال ها   ية مور  -110
 .181: مور  اللقر   ية -111
 .143: مور  ال ها   ية -112
 .143: مور  ال ها   ية -113
 643: ف 1: أحكاي القر اا   -114
أخرا  قماي مهزة اث وهيت ، كتاب الت ا وأ را  الهاعة باب بمم بش   مة كع  ة بلعض  -115

إا ه زو   ث  رض، فرأيت ماار  ا : " ه عزي  ومزة  ا  رمو  ه ص ق:" بزت  1887: حديث ر ة

ومغاربصا، وإا أملي ميلزش مزا ا ما زوي  ث مصصا، وأعطيت الان ي   ح ر و بيض، وإ   مألت ري  لملي 

يا : أا   يصزا ا كهنة عامة، وأا   نهز  عزلصة عدوا م  مو  أنته ة، فيهتبيم بي تصة، وإا ري   ا 

إذا   يت   ا  فإن    يرل، وإ   أعطيتل لمتل أا   أبزا ة كهنة عامة، وأا   أمز  عزلصة دمحم إ   

حلى  -أو  ا  م  ببا أ طاربا  -عدوا م  مو  أنته ة، نهتبيم بي تصة، ولو اات ر عزلصة م  بأ طاربا 

 "يكوا كع  ة يصزل كع ا، ويه ي كع  ة كع ا 
 .641- 643: ف 1: أحكاي القر اا   -116
 .137: ف.1775مختصر خزيد ل زيد ب  إسهاق املالك  لار التار  -117
 134: ف 1:الارة الالب    -118
 134: ف 1: حا ية الدمو ث   -119
: ف 1: ومغني املتتا    153: ف 7: واملغني   79: ف 11: والارة امل تر   888:ف 1: القبس   -120

175 
 888: ف 1: القبس   -121
 .181: مور  اللقر   ية -122
أخرا  اب  حلاا اث وهيت  اث كتاب النكاة باب الو ث ذكر نت  إااز  النكاة كغب  و ث و ابدي عد   -123

والللصق  اث الهنا الا    اث كتاب النكاة ا اه أبواب ما ع ق  وليا  وإنكاة  با   4395: حديث ر ة

سب  ذلل باب   نكاة إ  بو ث اللار كغب  إذ صا ووا  النكاة والراد ي  و  أمت  ومجعد عتق ا صدا  ا و 

 .حديث حه :  ا   عي   رنؤو  رح   ه اث تتقيق  لصهيم اب  حلاا 11645: حديث ر ة
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 155: ف 1: بدائر الصنائر   -124
 153: ف 7: املغني   -125
 .181: مور  اللقر   ية -126
 .118: ف 1: أحكاي القر اا   -127
ر تألي   أ -128 ار، أَعلد . ل. الِتقُ  املَيهَّ د املطزش، ل. ل. ه ب  دمحم الطي  د ب  إبرابية . علد ه ب  مت   مت َّ

ى    .533: ، وال وا  العراث لعلد املزل ب  يوم  املطزش ف15: ف 11: املوس َ
 .534: ال وا  العراث ف -129
اث كتاب النكاة باب الو ث ذكر نت  إااز  النكاة كغب  و ث و ابدي عد   أخرا  اب  حلاا اث وهيت  -130

والللصق  اث الهنا الا    اث كتاب النكاة ا اه أبواب ما ع ق  وليا  وإنكاة  با   4395: حديث ر ة

 ث اللار كغب  إذ صا ووا  النكاة والراد ي  و  أمت  ومجعد عتق ا صدا  ا وسب  ذلل باب   نكاة إ  بو 

 .11645: حديث ر ة
دمحم : تتقيش( بت918: املتواق)التتاو  الا     ب  تي ية لتق  الدي  أي  العلاس اب  تي ية الهرا    -131

: ف 1:  .ي1789 -بت 1438علد القالر عطا ومصطت  علد القالر عطا لار الات  العز ية الطلعة  و ق، 

171 . 
 .111-111: القوانبا التق ية ف -132
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 في عقد الزواج بين الشرع والقانون  الاتفاقيةالشروط 

Agreement terms in the maraige contract between the Sharia and 

the law 

 هجيرة تومي :الدكتورة

  "أ"أستاذة محاضرة قسم 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 :ملخص

 ،مجتمع متماسك بإنشاءواهتم  ،عنها الفوض ىأزال ، م الحياةنظفسالم جاء لا 

سرة تقوية دعائم لا خالل  منوهذا  ، ستقرارولا حيث عمل على بناء أسرة قوامها السالم 

صة لم تتوفر في غيره من سالمي بالزواج عناية خاولذا عني الشارع لا  مة،التي هي عماد لا 

في حد ذاته،  باإلنسانعقد متعلق  لكونه ،حاطه بالرعاية ولاحكام الشرعيةأو  ،العقود

على أن  لاشتراطوألجل استمرار هذا العقد وديمومته منح الشرع والقانون ألطرافه حرية 

 لاتفاقوأساس ي أال وهو عدم تنافي الشروط محل مهم تكون هذه الحرية مقيدة بضابط 

 . زواجقاصد عقد المبين الزوجين مع 

في تنظيمها مسألة لاشتراط بين التشريعات العربية تفاوتت سا  على هذا لا 

طار العام لا الذي تناول سرة وفي مقدمتها التشريع الجزائري من خالل قانون لا الزوجين 

تزال في  والتي ال ،لشروطاذه به لالتزامفي حال عدم عقد الزواج ومآل  ،لاتفاقيةللشروط 

وأولها  املنازعات ولاشكاالت تفاديق و لصيانة الحقو و تدقيق  ،لى ضبطإعمومها بحاجة 

 . الطالق

–مخالفة الشروط لاتفاقية –في عقد الزواج  شتراطلا  –زواجال: كلمات مفتاحية

 . التطليق
Abstract 

Islam came to organize life and eliminate chaos, hence he was 

interested in creating a cohesive society where he worked to build a 

family of peace and stability. This is through strengthening the pillars 

of the family, which is the pillar of the nation, and therefore the 

Islamic scene has taken special care in marriage that has not been 
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available in other decades and has surrounded it with care and Islamic 

provisions, because it is a contract related to man in itself. In order for 

this contract to last, the Sharia and the law granted its parties the 

freedom to require as long as this freedom is restricted by one and a 

basic controller, namely, that the conditions under which the couple 

agree on are consistent with the purposes of the marriage contract. On 

this basis, Arab legislation, primarily Algerian legislation, regulated 

through family law the general framework of the agreement terms, 

and the fate of the marriage contract in the event of non-compliance to 

it, which in general still need to be controlled and scrutinized to avoid 

disputes and problems. 

Keywords: Marriage - requirement in marriage contract - violation of 

the agreement terms- divorce 

 مقدمة

سان الذي لم يشأ نتنظيمها املحكم لحياة لا سالمية الغراءمن روائع الشريعة لا 

عوالم فيدع غرائزه تنطلق دون وعي، فنظم اتصال الرجل عله كغيره من الهللا تعالى أن يج

 لاتصالحفظ شرفه فجعل هذا يتركها فوض ى ال ضابط لها وصان كرامته، و لم باملرأة و 

ملا كانت لاسرة تعتمد في حياتها على الترابط والتكامل و ،أركانسس و أ كريما مبنيا على

حرص على بقاء ساير الشارع و  وحسن املعاشرة وحسن الخلق ونبذ الفرقة  فإن املشرع 

 .مةي هي عماد لا تسرة المحافظة منه على لا هذه املقومات 

وبهدف صيانته و ضمان استمراريته أن يمنح الزوجين  جالزواوجرى العرف في عقد 

الغاية منها  بحيث يشترط الزوج أو الزوجة جملة من الشروط لاساسية شتراطلا حق 

 .استمرار العالقة الزوجية بعيدا عن املشاكل والنزاعات

 لاتفاقيةتحديد املقصود بالشروط  إلىمن خالل هذه الورقة البحثية  وعليه نهدف

لتي تتعلق بتكوين او  ،الشروط التي تدخل في عقد الزواج حديث عندون الي عقد الزواج ف

النابعة عن قترنة بعقد الزواج، و باعتبارنا سنناقش مسألة الشروط امل ،إنشائهالعقد و 

مآل هذه ثم نوضح  .والتي من املفروض أنها وليدة عقد زواج صحيح رادة الزوجين،إ

وجود وتصير واقعا بين الزوجين، سواء اتخذت شكال كتابيا الشروط عندما يصبح لها 

 .بإدراجها في عقد الزواج ،أو جاءت في شكل عقد مستقل عنه 
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 لاسرةطار قانون إالشروط لاتفاقية في  نسلط الضوء على سا وعلى هذا لا 

تالية ما املقصود بالشروط شكالية اللا من خالل طرح  القوانين العربية الجزائري و بعض

وما ،هل يجوز تعديلهالى العالقة الزوجية و عوما مدى تأثيرها ؟شرعا وقانونا لاتفاقية

 ؟خالل بهامصير عقد الزواج في حال لا 

املطروحة اتبعنا املنهج الوصفي  لاشكاليةجابة عن لا ألجل دراسة املوضوع و 

باملنهج املقارن مع لاستعانة ،القانونيةذات الصبغة  الدراسات  وطبيعةلتماشيه  التحليلي

تقسيم وهذا على النحو و ال ،و املوضوع محل الدراسةقا ملا يتماش ى من حين لآلخر وف

 :التالي

 .الزوجية للعالقة املفاهيمي لاطار :ل لاو املحور 

 .الزواج عقد في لاتفاقية الشروط :ور الثانبياملح

 .تعديلها مكانيةوإ لاتفاقية الشروط إثبات : الثالث املحور 

 طار املفاهيمي للعالقة الزوجيةإلا : املحور ألاول 

صد املق بإيجازج البد و أن نبين ولو في الزوا لاتفاقيةقبل الحديث عن الشروط 

من العالقة الزوجية والهدف منها حتى يتضح لنا التمييز بين الشروط املباحة والشروط 

 .العالقة الزوجية والهدف من وجودها شرعا باستقرارالتي تضر أو تمس 

 تعريف الزواج: أوال

هي عامة مطردة ال يشذ عنها عالم و  ،وجية سنة من سنن هللا في الخلق والتكوينالز 

من كل  و »:في محكم تنزيله الكريم الحيوان أو عالم النبات لقوله تعالىنسان أو عالم لا

التكاثر،  ،سلوا الذي اختاره هللا للتوالدفهي لا  .(1)« خلقنا زوجين لعلكم تذكرون يءش 

 .(2)واستمرار الحياة

الرجل باملرأة على سبيل الدوام  واقتران لاختالطفهو يقوم على أما الزواج 

التناسل وحفظ النوع  »:يقول لامام أبو زهرة هو وفي هذا ،لتكوين أسرة ولاستقرار

، « لانساني وأن يجد كل واحد من العاقدين في صاحبه لانس الروحي وسط متاعب الحياة

ومن آياته أن خلق لكم من  »:لقوله تعالىأي الزواج مصدر السكينة ومنبع املودة والرحمة 

 . (3)« وجعل بينكم مودة ورحمةأنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 

بأن املعنى اللغوي للنكاح الضم ذلك  صحيح،ويقال للزواج النكاح و العكس 

لى زوجها وعائلته وقبيلته إوضم املرأة  واملرأة،والزواج هو الجمع بين الرجل  والجمع،
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وملا كان الزواج  .يءبالش  يءالش  اقترانوقد وضعت كلمة الزواج لداللة على ، عشيرتهو 

 الزواج،أي " القران  عقد»الرجل بين املرأة و  لاتفاقسمي العقد الذي يتم  لاقترانبمعنى 

 (.4)« قرينة" ومنها تسمية الزوجة 

و القصد  إلىريف متقاربة لدى أغلب الفقهاء تنتهي اتعحض ي الزواج بوقد  ،هذا

 .من عقد الزواج الغاية

 عقد الزواج:ثانيا 

على الوجه  كل من العاقدين باآلخر استمتاععرف شرعا عل أنه عقد يرد على 

هو عقد وضعه الشارع يرد على حل املتعة على الوجه املشروع وعلى سبيل أو  املشروع،

 .(5)القصد

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل واملرأة  »:زهرة بأنه وقد عرفه الشيخ دمحم أبو

، ذلك أن الغرض لاسمى « له من حقوق وما عليه من واجباتوتعاونهما ويحدد لكليهما ما 

 .استمرار الزواج وبناء لاسرةهو  في الشرع وعند أهل الفكر والنظم

ويكون  لاسالمية هو عقد يتم دون شكليات،عقد الزواج في الشريعة صل في لا 

، لقوله عليه أنه يستوجب إعالن الزواج وإشهاره، غير صحيحا متى توافرت أركانه الشرعية

ة العقد تحرير ، وال يشترط لصح«أفشوا النكاح وأضربوا عليه بالدف  »: الصالة والسالم

، ولذا على وجود الزواج مادياله في مجلس العقد بل الوثيقة جعلت دليال الوثيقة املثبتة 

 .(6)في لارتباط إرادتهمايعد رضا الطرفين الركن الحقيقي في الزواج ألنه يقوم على توافق 

مر رقم من لا  40املادة  أما من الناحية القانونية فقد نص املشرع الجزائري في

مرأة  ارجل و  رضائي يتم بين عقد »أن الزواج هو  على(7)0440فبراير  02املؤرخ في 40/40

ملودة والتعاون وإحصاء الزوجين على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها ا

 .« نساااملحافظة على لاو 

الهدف من عقد الزواج  الواضح أن املشرع الجزائري في تعريفه لعقد الزواج بين

أغلب القوانين العربية ومنها  قضت بهما وهذا  ،نسااأسرة واملحافظة على لاوهو تكوين 

الزواج عقد بين رجل  »:منه على ولىاملادة لا  صتنوالتي   القانون الكويتيعلى سبيل املثال 

" فجاء فيه  لاردنيأما القانون  "وقوة لامة ولاحصانوامرأة، تحل له شرعا غايته السكن، 

 .(8)« نسل وإيجادالزواج عقد بين رجل وامرأة، تحل له شرعا لتكوين أسرة 
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الزواج  »:ف الزواج من خالل نص املادة الرابعة على أنهأما القانون املغربي فعر  

مرأة على وجه الدوام غايته لاحصان والعفاف اميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل و 

 .(9)« وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا ألحكام هذه املدونة

ية الفقهية فتعريف الزواج من الناحية القانونية لم يختلف عن تعريفه من الناح

ن املراد أو الغاية منه واحدة وهي تكوين أسرة والتعابير إال أ رغم اختالف املصطلحات

 .واملحافظة على النسل

لى رقي إفقد أشار لامام الغزالي رحمه هللا والحكمة من ورائه،  أما عن فوائد الزواج

فإن النفس ملول و هي  ،فيه راحة للقلب و تقوية له على العبادة »:العالقة الزوجية بقوله

من الحق نفور ألنه على خالف طبعها فلو كانت املداومة باإلكراه على ما يخالفها جمحت 

 (.10)«...قويت ونشطت لاوقاتروحت باللذات في بعض  وإذاوثارت 

وجعله أمرا واجبا، في الزواج  لاسالمالنفس البشرية رغب ولحكمته وفوائده على 

منكم الباءة من استطاع  يا معشر الشباا »:هللا عليه وسلم وفي هذا قال الرسول صلى

 « لصر و أحصن للفرج، زمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاءفإنه أغض ا ،فليتزوج

يوم  لاممتناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم  »:و قوله أيضا عليه أزك ى الصالة والسالم

 (.11)« القيامة

 .على النسل ففي الزواج عفة للفروج ومحافظة

 في عقد الزواج الاتفاقيةالشروط :املحور الثاني 

للتعريف بالشروط لاتفاقية من الناحية الشرعية من خالل هذا املحور نتطرق 

 .والقانونية

 من الناحية الشرعية :أوال 

والتي هي محل دراستنا مجموع الشروط التي يتفق  لاتفاقيةيقصد بالشروط 

وبرضاهما السليم والتي ستكون محل  ،بإرادتهما قرانهما تضمينها عقدطراف عقد الزواج أ

 ؟اوضوابطههذه الشروط فما هي حدود  ،تطبيق خالل عالقتهما الزوجية

عبارة الشروط بالرجوع لبأ   قبل الحديث عن الحدود والضوابط ال

رادية تحت مسميات مختلفة منها من سماها بالشروط لا  وردتوالتي نجد أنها ،لاتفاقية

طلح عليها مص طلقأمن  باملقابل هناك، طراف في عقد الزواجرادة لا إباعتبارها نابعة عن 

وقد فضل البعض آلاخر تسميتها بالشروط  ،بعقد الزواج القترانهاالشروط املقارنة 
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ضافة إفي عقد الزواج، خصوص محل الشرط الوارد طراف باملقيدة لكونها تقيد حرية لا 

، ملزمة ألطراف العالقة الزوجية اتفاقية التزاماتللتعابير السابقة هناك من يرى أنها 

 .بالتالي هي واجبة النفاذ و 

مضيق فالظهرية لم و بين موسع  آلاراءفقد اختلفت  أما من الناحية الفقهية

واعتبروها وا من دائرة الشروط الحنابلة وسعإال ما نص عليه شرعا و يعتمدوا الشروط 

شروط التي تتفق الحنفية اعتمدوا الأما املالكية والشافعية و  ال ما منعه الشرع،إ ةحصحي

 (.12)ال فيبطل الشرط ويصح العقدال تنافيه، وإمع مقتض ى العقد و 

كون هذه العقد الذي يتضمن شروط يسمى بالعقد املقترن بشرط وقد تف وعليه

 ،تكون مما يعود نفعه على املرأة أوو تكون منافية للعقد أ ،الشروط من مقتضيات العقد

 .وهذا ما سنوضحه (13)كما قد يكون الشرط مما نهى الشارع عنه

 :الشروط التي يجب الوفاء بها/أ

ويقصد بها مجموع الشروط ذات الصلة بعقد الزواج أي هي من مقتضيات العقد 

غيرها مما يجب على الزوجة و  ،الزوجةنفاق على لا العشرة باملعروف و كاشتراطومقاصده 

 (.14)وهذا ما يسمى بالشروط التي تدعم العقد وتقويه .طاعة الزوج فيه

 :الشروط التي ال يجب الوفاء بها/ب

نفاق كاشتراط ترك لا والتي تخل به تض ى العقد هي مجموع الشروط املنافية ملق

، فهذه الشروط عليه الزوجة يشترط الزوج أن تنفقو أن أ،مهر لها أن ال اشتراط ،الوطءو 

وهذا ما يجعل العقد  ،بالعقد قبل انعقاده تسقط حقوق تجبتناقض العقد، و  ألنهاباطلة 

 .ألنها مخالفة للغرض من الزواج بها ال يجب الوفاء وبالتالي ،صحيحا والشروط باطلة

ن أشترط لها ن يأهي الشروط التي تنفع املرأة كو  :الشروط التي فيها نفع للمرأة/ج

ا من الشروط التي تصب في نفس ن ال يتزوج عليها وغيرهأأو بلدها أو  ،ال يخرجها من دارها

 .سياقال

يلزم الزوج  الاة و أن هذه الشروط ملغج صحيح، و ء من رأى أن الزوامن العلما

عدم الوفاء يفسخ  بما اشترط للمرأة ففي حال وجوا الوفاءب ومنهم من ذهب ،بها الوفاء

، إال سلمون على شروطهماملأن  »:استدلوا في ذلك بقوله صلى هللا عليه وسلم،و العقد

 .« شرطا أحل حراما أو حرم حالال
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ن رسول هللا أغيرهم عن عقبة بن عامر ومسلم و  ي البخاري و في نفس السياق ر و

 (15)"أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " لم قال صلى هللا عليه وس

هناك من الشروط ما نهى الشرع عنها كأن  :التي نهى الشرع عنهاالشروط /د

ملا روي البخاري و مسلم من أنه صلى هللا  ،وجة طالق ضرتها مقابل الزواج بهاتشترط الز 

أن يشترط الرجل على املرأة عدم أو  (16)« تهانهى أن تشترط املرأة طالق أخ »وسلم عليه 

 .وغيرها من الشروط املنافية للمقاصد الشرعية للعالقة الزوجية ،لانجاا

ن هدفها يبقى واحد وهو إيا كانت تسمية هذه الشروط والصورة التي اتخذتها، فأو 

ثار عقد الزواج آوسع للتدخل في تنظيم أرادة الزوجين مجاال إعطاء إالعمل على 

ن تقام أنقاص منها بالشكل الذي يكفل لحياتهما الزوجية و لا أو الزيادة فيها أ،بتقييدها

ة املتعلقة بها، ويدرأ عنها كل ما ماسالتراض ي في املواضيع الح، ولاتفاق ،سس التشاور أعلى 

 .(17)ن يعصف بها ويعكر صفوهاأنه أمن ش

رادة عني بأي حال أن تتاح الفرصة لتلك لا ، ال تلاشتراطحرية أو جواز ن كما أ

 ء،، فتسقط منها ما تشاء وتبقى ما تشاوأركانه حكام عقد الزواجأالزوجية، للتدخل في 

ذلك أن هناك أحكاما هي من قبيل أركان وثوابت عقد الزواج فقها وقانونا، وال يجوز 

 .إسقاطها أو لانقاص منها

ن أ ةالرجل على حد سواء شريطفي عقد الزواج للمرأة و   لاشتراطجواز  فاألصل

ية وعدم التناقض مع أحكام بعدم مخالفة أحكام الشريعة لاسالم ،مقيد لاشتراطيكون 

 ،واملتمثلة في استمرار الزواجمقاصد الشرع، رض هذه الشروط مع وعدم تعا ،القانون 

 بين الزوجين، اتفاقوقد تأتي هذه الشروط، في صورة  .وديمومته مع الحفاظ على النسل

 .يشترطه أحدهما ويوافق عليه آلاخرشرط شكل  أو في

وعدم تنافيه مع مقاصد  إن مسألة معرفة مدى جواز الشرط الوارد في عقد الزواج 

سالمية املشرع الجزائري الشريعة لا اعتبر  ولذا .لاسالميةمحكومة بمبادئ الشريعة العقد 

ولى من لا  في نص املادة جاء فقدنقص التشريع، ول الذي يكمل لا  لاحتياطياملصدر 

ذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاض ي إ »:في فقرتها الثانية ما يلي الجزائري  القانون املدني

 .« سالميةبمقتض ى مبادئ الشريعة لا 

 التطورات فين محيطا بجميع املستجدات و التشريع ال يمكن أن يكو نظرا لكون 

تميز ال ي والتالي،يمكن أن يكون كامال فال  شوبه النقصنسانيا يإعمال  باعتباره ،املجتمع
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ال يمكن لعقل ،و وغير ثابتة ةبالكمال ليحكم كل وقائع الحياة غير املتناهية بصفتها دائم

ضع لها ما يناسبها من وقائعها و أن ي إليهوتي من رحاا أن يتوقع ما تصير أ لوبشري و 

 .(18)أحكام

في ظل التطورات واملستجدات ن القاض ي حينما يعوز نص التشريع إوعليه ف

سواء  ،لاسالميةبادئ املقررة في الشريعة امل إلىيجب عليه الرجوع املتغيرة وغير الثابتة 

 ،نفقة ،طالق رط أومن شو ما تعلق به سرة من زواج بالنسبة لألحكام املتعلقة بتكوين لا 

 . حوال الشخصيةوحضانة وغيرها مما يدخل في نطاق لا 

 من الناحية القانونية الاتفاقيةالشروط :ثانيا 

نالحظ أن املشرع الجزائري ساير ، سرة الجزائري من خالل مراجعة قانون لا 

ا حق ممنه ، حيث أباح لكلبين الزوجين لاشتراطمسألة جواز  في لاسالميةالشريعة 

طراف في أن يضمنا هذه الشروط في عقد دون أن يلزم لا  خرعلى الطرف آلا  لاشتراط

نبينها من خالل ما ورد في قانون ابط و قيدت بضحرية لاشتراط مسألة إال أن  رسمي،

 . 0440سنة قانون لاسرة تعديل و بعد سرة الجزائري قبل لا 

 الجزائري  ألاسرةمن قانون  91قبل تعديل املادة الاشتراط في عقد الزواج /أ

شريطة أن  لاشتراطللزوجين بحق  91املادة أقر املشرع الجزائري قبل تعديل نص 

ة في عقد الزواج أو في عقد خير أجاز أن ترد هذه لا ،حيث ال تتنافى هذه الشروط مع القانون 

محل واملالحظ أن املشرع ركز على ضابط واحد وهو ضرورة مراعاة الشروط  ،مستقل

 :قبل التعديل على 91ث نصت املادة ألحكام القانون حي لاتفاق

في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها، ما لم تتنافى مع  يجوز للزوجين أن يشترطا »

 .« هذا القانون 

 لاسرة قانون افي الشروط لاتفاقية مع أحكام عدم تن املشرع أكد على ، فإنوبالتالي

 .لاسالميةكام الشريعة املستمدة من أح

 الجزائري  ألاسرةمن قانون  91الاشتراط في عقد الزواج بعد تعديل املادة /ب

يجوز للزوجين  »املتمم املعدل و سرة الجزائري من قانون لا  91نص املادة  ورد في

سيما ال كل الشروط التي يريانها ضرورية و أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق 

 . « شرط عدم تعدد الزوجات و عمل املرأة ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام القانون 
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كما  "عبارة عقد رسمي"ضاف لهذه املادة بعض التعديالت منها أن املشرع إليه فوع

باعتبارهما من الشروط التي عادة ما "عمل املرأة "وشرط ( 19)"شرط تعدد الزوجات"ذكر 

على  ه الشروط جاءتوهذخاصة في املجتمع الجزائري،  بين الزوجين اتفاقتكون محل 

يكون كل طرف ملزم عاتق الطرفين، و على  التزاموالتي تكون بمثابة ، سبيل املثال ال الحصر

فاملرأة مثال قد تشترط التمسك بوظيفتها، مسكن منفرد، عدم تنفيذ بنود العقد،  باحترام

أوقد يتفق الزوجان في مجلس ة أن يشترط عدم عمل املر أوباملقابل للزوج  الزواج عليها،

 كاالتفاقيقع على كال الزوجين معا  التزامعلى شروط تعد بمثابة الحق أوفي عقد  ،العقد

 .سرة بالتعاون بينهماعلى تحمل نفقات لا 

 :(عدم التعدد)عليهاشرط عدم الزواج -9

 الزواج هو املفرد الزواج يبقىو  إال أنه ليس واجبا وال مندوبا، التعدد لاسالم أباح

 الرجل يتزوج أال يشترط حق أنال وليها أو لمرأةل جعل قدو  20لاسالم في ولاحسن لامثل

 . عليها

 ولزم، الشرط صح عليها يتزوج أال زوجها على الزواج عقد في الزوجة رطتتاش لوف

 إذا إال الفسخ في حقها يسقط وال بالشرط، لها يف لم إذا الزواج، فسخ حق لها وكان

  .القيم بنوا تيمية بنا ورجحه أحمد، لامام ذهب هذا وإلى .أسقطته

 يكون  وقد .ونحوهما ولاجازة البيع في منها خطرا أكبر الزواج في الشروط إذ

 كفرض عرفا أو الزواج نعقادا عند بالقول  يشترط أن بين انفسي   عرفا، أو لفظا املشروط

 كاملشروط كان بذلك مستمرة وعادتهم ضرة، نسائهم على الرجل يتزوج ال بيت من املرأة أن

 .(21)لفظا

 :شرط عمل املرأة -2

تنقيص حق الزوج أو ضرره و بين  إلىؤدي يس ين عمل الزوجة الذيق العلماء بفر  

أما من الناحية القانونية فلم يرد ( 22)وأجازوا الثاني لاول فمنعوا  ،العمل الذي ال ضرر فيه

أي  تفصيل، بالتالي تحكمه العادات والتقاليد املعمول بها في  املرأةبالنسبة لشرط عمل 

ولهذا جرت العادة أن تشترط الزوجة على زوجها عدم تخليها عن عملها  ، حيثاملجتمع

 إذ أن معظم النساءالشرط أصبح شائعا في زماننا حق القبول أو الرفض وهذا  لاخير

 .أو شرط حق البحث عن وظيفة يشترطن في عقد الزواج شرط العمل
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الزواج للمشترط عقد ألطراف  لاتفاقيةلزامية الشروط إأما من ناحية دراسة مدى 

 حيث20واملادة  20من خالل نص املادة املشرع الجزائري أشار لذلك ه فالواضح أن علي

أما الثانية  ،ولى عن البطالن في حال تنافي الشرط مع مقتضيات عقد الزواجتحدثت لا 

لم يكن دقيقا على الجزائري  ن املشرعغير أ، بطالن الشرط وصحة العقد كان محلهاف

حوال الشخصيـة قانون لا  جاء في ذلك حيث وضحت التي وانين العربية القعكس بعض 

حد الطرفين، ولم يكن منافيا ملقاصد أل في العقد شرط نافع  اشترطذا إ »نه أردني، على لا 

حوال ما قانون لا أ ،« وسجل في وثيقة العقد، وجبت مراعاته ...الزواج، ولم يلتزم به 

منه بين شروط صحيحة يكون الوفاء بها واجبا،  90 الشخصية السوري فقد ميزت املادة

 (.23)وشروط صحيحة ال يلزم الزوج تنفيذها

بطل أصله  عقد الزواج بشرط ينافي اقترن ذا إيتي في حين ورد في القانون الكو 

كان محرما شرعا بطل الشرط  أصله وينافي مقتضاه أو بشرط ينافي اقترن إذا و  ،العقد

شرعا صح  ليس محرمامقتضاه، و  بشرط ال ينافي أصله و ال اقترن ذا وصح العقد، وإ

 .(24)ط حق طلب الفسخإن لم يوف به كان للمشتر ف .الشرط ووجب الوفاء به

 :موال املشتركة بين الزوجينحول ألا  الاشتراط/ج

بعد الحديث عن الشروط عامة والتيمن املمكن أن يتفق الزوجين عليها في عقد 

ث الحدي ارتأينايرة في عقد خاص بها خهذه لا أن ترد و بعده بعقد مستقل أو دون الزواج أ

يقوم الزوجين ذ عادة ما إ ،عن الشروط املشتركة املتعلقة بالجانب املالي بين الزوجين

ففي  ،مبلغ مالي ادخارقطعة أرض أو  منزل أو شراء شقة أو بناءبينهما كع مشتركة يبمشار 

ا خاصة في حالة مهذه الحالة عادة ما تثار نزاعات بين الزوجين بخصوص نصيب كل منه

الزوج  باسمموال املدخرة مكتوبة حوال تكون هذه املمتلكات أو لا ذ في أغلب لا إ ،الطالق

ففي هذه النقطة  .دبي أو املعنوي دون مطالبتها بحقهادون الزوجة التي حال املانع لا 

سرة من قانون لا  22من خالل الفقرة الثانية من املادة  ملشرع الجزائري بالذات فصل ا

غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في  »:نصت على  ياملعدل واملتمم والت

بانها خالل الحياة الزوجية سموال املشتركة بينهما التي يكتعقد رسمي الحق حول لا 

  
 
 .« كل واحد منهمالى إل و ب التي تؤ س  وتحديد الن

والتي  ،املشتركة باألموال ملتعلقةل في املسائل الخالفية افص  الجزائري املشرع أن أي 

 .لازواجتزال تثير العديد من املشاكل بين  كانت وال
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 :مخالفة الشروط املتفق عليها حال في عقد الزواج مصير/د

نص من خالل املادة سرة الجزائري نالحظ أن املشرع قانون لا  استقراءمن خالل 

أي  .يتنافى مع مقتضيات العقدخير شرطا على بطالن عقد الزواج في حال تضمن هذا لا  20

بطالن عقد الزواج هو نتيجة حتمية للشرط الذي ال يتماش ى واملبتغى أو املقصود من 

 .العقد في حد ذاته كشرط عدم لانجاا أو شرط تأقيت الزواج

 بمعنىذا كان الشرط ينافي عقد الزواج إفي حين يعد العقد صحيحا والشرط باطال  

ويبقى العقد صحيحا ألنه ال يخل باملقصود من النكاح،  ،أن املراد هو إبطال الشرط فقط

 سرةمن قانون لا  20وهذا ما تضمنته املادة ،كشرط الزوج على زوجته بأال ينفق عليها

 .الجزائري 

رع فرق بين الشروط املشروعة التي يلزم الوفاء بهاء وفي حالة نستخلص أن املش

لقسمين  سموالشروط الباطلة والتي تنق ،يثبت لشارطها حق فسخ عقد الزواج لاخالل بها

إال أن هذا ، ، ومنها ما يبطل الشرط وحده ويبقى العقد صحيحامنها ما يبطل العقد

ملادة ولذا ينبغي تصحيح نص ا  (25)الغموضبعض كما أشرنا سابقا اعتراه التفصيل اعتراه 

 :بحيث يصبح النص كالتالي 20لمادة ل إضافتهاأي حذف عبارة مقتضيات و  20

 .«اقترن عقد الزواج بشرط ينافي مقتضاه كان الشرط باطال والعقد صحيحا  إذا »

طبيعة عقد الزواج الخاصة والتي تختلف عن باقي عقود الحياة املدنية  إلىبالنظر 

الخاصة بالعقد املدني على عقد الزواج الذي  لاحكامحظ أنه من الصعب أن تطبق نال 

ن يقض ي بفسخ أيمكن لذي بصيرة  وبالتالي ال ،عن العقد املدني وإنشائهيختلف في تكوينه 

طرافه أبمآله ملا له من آثار على  ىسالم واعتنعقد الزواج هذا امليثاق الغليظ الذي نظمه لا 

 ،التي قبل بها مسبقا لالتزاماتطرافه عن تنفيذ أحد أيضا نتيجة تخلف أ ،وعلى املجتمع

ن مسألة فسخ عقد الزواج مهما كان الشرط محل الخالف البد أن يتم النظر فيها إولذا ف

 .الرابطة الزوجية واستمرارسرة بروية حفاظا على بناء لا 

ن املشرع منح أمكرر في فقرتها التاسعة يلحظ  02نص املادة  ن املتمعن فيإوعليه ف

صل في يف أنوط لاتفاقية دون لشر الزوج با التزامعدم  الزوجة حق طلب التطليق في حال

جوز للزوجة ي" الفقرة الثانية و التي جاء فيها لاسرةمن قانون  02املادة  تنصحيث ، ذلك

 «...مخالفة الشروط املتفق عليها في عقد الزواج....»:التالية لألسبااأن تطلب التطليق 
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املتفق عليها في  لاللتزاماتج و الز  احترامفي حال عدم  وفقا للمادة السالفة الذكر

وهذا ما نص عليه املشرع املغربي في املادة  ،عقد الزواج فهنا يجوز للزوجة طلب التطليق

 إنهاءبالتالي ،و طلب التطليقوالذي أجاز من خالله للزوجة الحق في  ولىالفقرة لا  19

 .(26)ة الزوجية وفسخ عقد الزواجالعالق

ن أل ال ترقى ربما  والتيشروط هذه ال غير أنه البد من التركيز والتدقيق في دراسة

أشرف  نعقد قرانها م لاسالمتكون الدافع وراء فك الرابطة الزوجية وتشتيت أسرة اعتبر 

ووضع  لاتفاقيةولذا البد من ضبط مسألة الشروط  ،نفسه باإلنسانيتعلق  ألنهالعقود 

 لاطرافتكون بمثابة املرجع في وضع الشروط مع ضرورة منح و  ،أسس يستند عليهامعايير و 

 ،العقد إبراممهلة قانونية لتثبيت الشرط محل لاتفاق مراعاة للظروف التي سادت وقت 

 .والتي ربما كان لها أثر كبير في وضع الشرط من عدمه

ن القانون أجاز للقاض ي أن يحكم للمرأة في هذه إما بالنسبة ملسألة التعويض فأ

مكرر من قانون  02الحالة بالتعويض نتيجة الضرر الذي لحق بها وفقا ملا جاء في املادة 

طبيعة الشرط من عليها هي  ادنستلا أحد املعايير التي يمكن للقاض ي  إلىونشير هنا  .سرةلا 

لها أي لواله ملا أقدمت املرأة على الزواج أو أن قبو  ،مؤثرا في عقد الزواجحيث كونه شرطا 

بل ترك للقاض ي  ،إليهلم يشر املشرع الجزائري ما كان يتوقف على هذا الشرط وهذا

 .السلطة التقديرية 

القاض ي في ظل  ختصاصاوتبقى مسألة تقييم التعويض مسألة تقديرية من 

 .صاا الزوجةأي تقويم الضرر الذي خير  فاملعايير التي يعتمدها هذا لا  نعداما

 تعديلها وإمكانية الاتفاقيةثبات الشروط إ :املحور الثالث

بعد  فاقيةتلاو الزوج في مسألة الشروط أشكاالت التي تعترض الزوج بين لا من 

املشترط عليه  لتزاماعقد الزواج هو مصير هذه الشروط من الناحية التطبيقية ومدى 

من الناحية  ثبات الشروط لاتفاقيةإ كيفيةديث عن يجرنا للحمما  ،لتزاملابالشرط محل 

عفاء ديل هذه الشروط أو لا تع إمكانيةالقانونية صيانة للحقوق واملصالح، ناهيك عن 

 .منها
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 الاتفاقية الشروط إثبات :أوال

وعلى  ،يتم دون شكليات محددة أن لاسالميةصل في عقد الزواج في الشريعة لا 

و أ فاقيةتلاوسنوضح مدى إمكانية تعديل الشروط  لاثباتسا  سنعالج مسألة هذا لا 

 .عفاء منهالا 

عقد  إبرامثناء أفي واقعنا املعاش قليال ما يتم وضع شروط كتابية بين الزوجين 

هذه الشروط  إثباتكيف يتم إذا تم ذلك ،فحالة وقوع نزاع بينها  إليها فيالزواج يتم اللجوء 

 ؟لاثبات بءوعلى من يقع ع

أي أثناء تحرير العقد فيعقد الزواج  لاتفاقيةالشروط  النص علىصل أن يتم لا 

شكال يثار إأو في عقد مستقل الحق وهنا ال  ،أو أمام ضابط الحالة املدنية، لدى املوثق

 لاتفاققد يتم  ناحيبعض لا ولكن في . بين الزوجين لاتفاقالشرط محل  إلثباتبالنسبة 

الذي كثيرا ما يفرض بين الزوجين، و وي نعلى الشروط شفاهة نظرا لوجود الحائل املع

وعلى ،دون كتابة رسميةفقط  باالتفاقنفسه في العالقة الزوجية حيث يكتفي الزوجان 

تعديل جديد و الذي من  27املدنيانون من الق 229املادة به جاءت  نشير ملا سا هذا لا 

إذا وجد مانع مادي أو .... ثباته بالكتابة إ بالشهود أيضا فيما يجب لاثباتيجوز ....»فيه جاء

 «...أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي

 40-42رقم  املدني راع املشرع الجزائري من خالل هذا التعديل الوارد في القانون 

العالقة الزوجية في مقدمتها  نرى أنالحصول على دليل كتابي و الحاالت التي يصعب فيها 

ثبت الشرط محل فيها أحد الطرفان عن املطالبة بحصوله على دليل كتابي ي التي يمتنع

 .ولاطمئنانوالنية الحسنة لبناء أسرة تعمها املحبة مراعاة منه للثقة  لاتفاق

ثبات الشروط إلذكر حال ملسألة ولى من املادة السالفة اوبالتالي تعد الفقرة لا  

والتي أشرنا  ،وخاصة فيحال وجود أموال مشتركة بين الزوجين عن طريق الشهود لاتفاقية

لقاض ي يمكن لفهنا .سرة الجزائري من قانون لا  22نفا ونظمتها الفقرة الثانية من املادة آلها 

أو أي  على هذه الشروط لاتفاقين تم أالذين حضروا الفاتحة  لى سماع الشهودإ أيلجأن 

 .شكال املطروحلحل لا  تم تقديمها لإلثباتدالئل أخرى 

جاءت  بخالف ما الجلي أنها بالنظر في بعض قوانين لاحوال الشخصية العربية  

مكتوبا في  تفاقيلانص عليه املشرع الجزائري حيث  أكدت على وجوا أن يكون الشرط 

ون الشرط أن يك يجب..»ي جاء فيها والت (28) 09 مادتهفي عقد الزواج كالقانون الكويتي 
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على وجوا  22املادة في القانون لاردني وفي نفس السياق نص  «مسجال في وثيقة العقد 

فصل أكثر في مسألة  لاردنيأن القانون  إلى لاشارةمع ،تسجيل الشرط في وثيقة العقد 

حتى يرتب مما يمكن لالتزام به  حيث ألزم الزوجين على أن يكون الشرط واضحا ،راطتلاش

على الزوجين توثيق عقد الزواج  لاردنيفقد أوجب القانون  ، عالوة على ذلكآثاره القانونية

الشهود وفقا يعاقب كل من العاقد والزوجين و  لامرالفة مخحال  يوف ،بوثيقة رسمية

أهمية عقد  ظهرما ي اوهذ (29)أردنيدينار  044لقانون العقوبات مع غرامة مالية قدرها 

 .لزامية الشروط الواردة فيها إالزواج ومدى 

 لالحتجاجعالوة على إلزامية كتابة الشرط في عقد  لاماراتيميز القانون باملقابل تو 

قانونية لطلب فسخ الشرط قدرها سنة من هو منح املشترط عليه مهلة أمام القاض ي  به

 .(30)به تاريخ مخالفة الشرط وعلم الطرف آلاخر

ردني والكويتي تضمين شرع لا كل من امل اشتراطمن خالل  املرادن نستخلص أ

 .حقوق الوحماية  طرافلا مصلحة ضمان الحرص على هو  الشروط في العقد

بينهما دد دون أن يكون هناك شهود بشرط مح بااللتزامعد الزوج زوجته إال أنه قد ي

ثبات إمسألة املستحدثة فهنا نقول أن  لاتصالمثال أو غيرها من وسائل عن طريق الهاتف 

  دعىافعلى من 31ثبات في القانون املدنيمسألة خاضعة ألحكام لا لاتفاقيةالشروط 

 .و يثبتهأبوجود شرط  

املعمول بها في  لاثباتثبات الشروط لاتفاقية في عقد الزواج بكل وسائل إذا يتم إ

البينة على من ادعى، وعليه ف ،ثبات فيقع على من يدعيلا ءما عبأأحكام القانون املدني 

من القانون املدني قد وضع  229نرى أن املشرع الجزائري من خالل تعديله ألحكام املادة 

 .ثبات الشروط لاتفاقية بين الزوجين صوص إخب تي كانت تثارحال للعديد من املشاكل ال

مخالفة الشروط قبل أو بعد الدخول ففي حال خالف  وهنا البد من التفرقة بين

سخ بعد عقد الزواج ولم يتم الدخول جاز للزوجة املطالبة بف لاتفاقيةالزوج الشروط 

 .العقد

املطالبة بالتطليق إذا رأت ضرورة أما في حالة الدخول فال يبقى أمام الزوجة سوى 

 .بحقها في طلب التعويض لاحتفاظمع  ،لذلك
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 منها إلاعفاءأو  الاتفاقية الشروطإمكانية تعديل  :ثانيا

ويصبح مجبرا على الوفاء بها كما هو الحال  زاماتلتاببعض  أحياناقد يلتزم املرء في 

 طبالشر  لالتزامان عليه وقت قبول ك في عقد الزواج، إال أن ضمان دوام الحال على ما

و في عقد الحق مستقل عنه قد يصبح مستحيال أو مرهقا للمشترط أالوارد في عقد الزواج 

إال أن  في مجتمعنا وهذه القضايا هي من واقع الحال .فيه عادة النظرإعليه مما يستدعي 

 لاسرة قانون  في صاخا نصا يورد لاجدر بهاملشرع الجزائري لم يعالج هذه املسائل ولذا 

 ظروف طرأت حال في تخفيفه أو لتزاملا تعديل طلب في الحق الزواج عقد في امللتزم يمنح

 املعني الطرف يتمكن خالله من والذي ،مرهقا أو مستحيال لالتزام تنفيذ تجعل استثنائية

 منه 942 املادة نصت حيث املدني العقد في الحال هو مثلما القاض ي أمام طلبه تأسيس من

  :يلي ما على الثالثة فقرتها في

 على وترتب توقعها الوسع في يكن لم عامة استثنائية حوادث طرأت إذا أنه غير....»

 بحيث للمدين مرهقا صار مستحيال، يصبح لم وان التعاقدي، لالتزام تنفيذ أن حدوثها

 يرد أن الطرفين مصلحة مراعاة وبعد للظروف تبعا للقاض ي جاز فادحة، بخسارة يهدد

 .«.... املعقول  الحد إلى املرهق لتزاملا

من مدونة  04باملقابل نجد أن املشرع املغربي من خالل الفقرة الثانية من املادة 

منها  لاعفاءسرة املغربية قد عالج موضوع تعديل الشروط لاتفاقية في عقد الزواج أو لا 

 للملتزم مرهقا للشرط العيني التنفيذ معها يصبح وقائع أو ظروف من طرف املحكمة بظهور 

سباا أن ال تكون هذه الظروف الطارئة قائمة وقت التعاقد  وأن تكون أبشروط أهمها  به

 .رادة املشترط عليهإخارجة عن  لاستحالة

 وتوفرت تعديله وأ الشرط من باإلعفاء تتعلق ما حالة املحكمة على عرضت فمتى

 العدالة" ألن بالشرط امللتزم طلب وفق تحكم نأ عليها وجب قانونيةال املبررات فيها

 بقصد لها القضاء ومراجعة الزواج عقد في لاتفاقية الشروط في النظر إعادة هنا تقتضيها

 للطرف التعويض مكانيةإ مع تعديله وأ الشرط بإلغاء الحيف إما ورفع التوازن  عادةإ

 .(32)توافرت شروطه ذاإ املتضرر 

عفاء أيضا لا  باإلمكان ،طلب تعديل لالتزام املرهق أو املستحيللى جانب الحق في إ

مثلما  ،ليس بحكم قضائي وإنما بتنازل املشترط عن شرطه املتفق عليه سابقا لتزاملامن 

 .ورضيت بمخالفته تنازلت الزوجة عن شرطها املتمثل في عدم الزواج عليها إذاهو الحال 
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 :تمةخا

دفعنا للتذكير تفي عقد الزواج  يةقلاتفامسألة الشروط دراسة ن نقول أخير في لا 

في جو  ولاستمراربفوائد الزواج من حيث كونه عقد قران لتكوين أسرة على سبيل الدوام 

لاحوال " يقول لامام أبو زهرة في كتابه  حيثمن املعاني الخلقية، والراحة النفسية 

اني وهو راحة النفس الفاضلة أن الزواج مظهر من مظاهر الرقي لانس" الشخصية

، فمن أحجم عنه فقد فر من الواجبات اجتماعيةومستقرها وأمنها وسكنها وهو تكاليف 

 تحري  وجوا على لاسالمية الشريعة حثت كما. ونزل إلى أدنى درجات الحيوان ،لاجتماعية

منه  ،صلبة وصحيحةليقوم الزواج على أسس  القرين اختيار يوالتروي ف الزواج أطراف

بعيدا عن الشروط املادية الفانية والعواطف  ولاخالقيالرحمة واملودة والوازع الديني 

 :ما يلي وعليه نقترح ،ي وجه العقباتاملتأججة املؤقتة الستمراره ف

  على أطراف العالقة الزوجية الوقوف والنظر بعمق وتمعن قبل لاقدام على

إلنقاذ هذا العقد ومنحه أمل  فسخ الرابطة الزوجية إذا كان هناك إمكانية

 .مجددا لاستمرار

 في عقد  لاشتراطوضع معايير وأسس واضحة بالنسبة ملسألة على الشارع  البد

صياغة الئحة تنظيمية تحدد معايير التمييز بين وذلك عن طريق ج، الزوا

حتى و لألحكام الشرعية،  باالستنادالشروط املشروعة والشروط غير املشروعة 

التحقق من مسألة موافقة أيضا من يمكن لضابط الحالة املدنية أو املوثقين 

الشروط للنظام العام، وملقتض ى عقد الزواج، كون أن املوظف العادي ال 

يستطيع أن يميز بين الشروط املخالفة، للقانون والشروط املوافقة له لنقص 

 لاشتراطفي  الواسعة لاطرافنظرا لحرية أوال و تكوينه من الناحية الشرعية 

 الشروط تماش ي مدى مراقبة ضرورة مع،ثانياخاصة في ظل الظروف املتغيرة 

 جهة ومن جهة، من والعادة العرف في عليه متعارف هو ملا الزوجين بينلاتفاقية 

 وتنبيه الشريعة أحكام مع توافقها ومدى الشروط منطقية من التأكد أخرى 

وبالتالي القضاء على النزاعات التي تثور بين الزوجين حول صحة  ،لذلك لاطراف

وانتشار الطالق مما شرط من الشروط في مهدها وتفادي وصولها إلى املحاكم 

 .يهدد استقرار املجتمع 
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 لى املشرع أن يورد نصا خاصا في قانون لاسرة يمنح امللتزم في عقد الزواج الحق ع

في حال طرأت ظروف استثنائية تجعل  بشروط فهأو تخفي لالتزامفي طلب تعديل 

 .مستحيال أو مرهقا لالتزامتنفيذ 

  يمكن  لاماراتيإقرار مهلة قانونية تمنح للمشترط عليه كما هو الحال في القانون

 .خاللها لصاحب لالتزام من التروي وعدم التسرع في قبول الشرط من عدمه
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 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة
b.kemal@univ-dbkm.dz 

 الشرعيةو  بعاده الطبيةأحدث املواضيع في أيعتبر الفحص الطبي قبل الزواج من 

 هم املواضيع التي تالمس واقع الانسان وتجسد مخاوفهأيعتبر كذلك من و  القانونيةو 

بسعادة لاسرة خر من الناحية الصحية الرتباط العامل الصحي ماله في الطرف لا أو 

 .استقرارهاو 

 تحقيق التآلفو  حمايتهاو  من حيث تكوينها باألسرةولى عناية فائقة أسالم فنجد لا 

صبح ضرورة في عقد أمن هنا يظهر أن الفحص الطبي قبل الزواج و  فرادها،أاملودة بين و 

خطر العقود التي تبرم بين أو  أعظمو  العقد هو اقدس الزواج في العصر الحالي باعتبار هذا

لى التخطيط لرسم معالم حياتهما إبني البشر، فهو العقد الذي يسعى فيه الطرفان 

 .ليةاملستقب

لامراض املعدية، الزواج، الفحص الطبي، قانون لاسرة،  :الكلمات املفتاحية

 الشهادة الطبية،
Summary: 

The pre-marriage medical examination is one of the most recent 

issues that has medical, religious and legal dimensions. It is also 

considered as one of the important concerns linked to the reality of 

man to find the appropriate partner .In terms of health, it is 

fundamental due to the links between the health factor and happiness 

and stability of the family. 

So, Islam gives great attention to the family in terms of its 

composition and protection and the achievement of harmony and 

affection between its individuals. In present days, the medical 

examination before marriage becomes a necessity in the marriage 
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contract. As such contract is considered as the sacred and the most 

significant one concluded between human beings, in which both 

parties seek to plan and shape their future lives. 

Keywords: Family Law, Marriage, Medical Examination, 

Infectious Diseases, Medical Certificate, 

  :مقدمة

موضوع الفحص الطبي قبل الزواج يعتبر من أهم املواضيع وأحدثها في كل أبعاده 

الطبية، والشرعية، والقانونية، أثار حفيظة العلماء والباحثين والدارسين وشحذ هممهم 

للبحث والدراسة في ثناياه، وهذا راجع لحساسية املسألة وتعلقها بحق من أهم حقوق 

إنشاء أسرة أساسها املودة والرحمة والسعادة وإنجاب لانسان وهو الحق في الزواج و 

 . أطفال أصحاء، وهذا ال يتحقق إذا لم يكن الطرفين يتمتعان بالصحة والعافية

لهذا فإن موضوع الفحص الطبي قبل الزواج يالمس واقع كل إنسان، ويجسد 

سعادة مخاوفه وآماله في الطرف آلاخر من الناحية الصحية، الرتباط العامل الصحي ب

ومما ال يخفى أن لاسالم أولى عناية منقطعة النظير باألسرة، من حيث . لاسرة واستقرارها

:  لف واملودة بين أفرادها، حيث قال تعالىآتكوينها وحمايتها وتحقيق الت

ن   آَياِتِه  َوِمن  ﴿
َ
َق  أ

َ
ل
َ
م  ِمن   خ

ُ
ك
َ
م   ل

ُ
ُفِسك

 
ن
َ
َواًجا أ ز 

َ
ُنوا أ

ُ
ك س 

َ
َها ِلت ي 

َ
م   َوَجَعَل  ِإل

ُ
َنك   َبي 

ً
ة   َمَودَّ

ً
َمة  ِفي ِإنَّ  َوَرح 

 
 َ
َيات   ِلَك ذ

َ
م   َل

و 
َ
ُروَن  ِلق

َّ
 [سورة الروم: 12آلاية] ﴾َيَتَفك

ولذلك أحاط لاسالم الحياة الزوجية بسياج عظيم من الحماية، يشمل كل 

الجوانب من بداية نشأتها إلى غاية نهايتها، حيث أشار إلى كيفية اختيار الشريك الصالح 

حيح، فأباح النظر إلى املخطوبة، وحث على ضرورة اختيار املرأة الودود الولود، الص

 .والتخيير للنطفة باختيار سليمة البدن التي تجنب أطفال أصحاء

ومن هنا يظهر أن الفحص الطبي قبل الزواج أصبح ضرورة في عقد الزواج في 

ود التي تبرم بين بني العصر الحالي، باعتبار هذا العقد هو أقدس وأعظم وأخطر العق

البشر كافة، فهو العقد الذي يسعى فيه الطرفان إلى التخطيط لرسم معالم حياتهما 

 . املستقبلية

حري به أن يعقد على ضوء املعرفة الشاملة بالطرف آلاخر وفي  ،فعقد هذه صفاته

بل مقدمتها الجانب الصحي، عن طريق قيام املقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي ق

الزواج، الذي يعتبر كأحد أدوات انتقاء الشريك الصالح والسليم صحيا في الوقت 
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املعاصر، بالنظر النتشار العديد من لامراض الخطيرة واملعدية وحتى العادات الاجتماعية 

الخ، لهذا فهو أهم الاستراتيجيات التي تعمل على تجنيب ... السيئة كاملخدرات والتدخين

ن املشاكل لاسرية الاقتصادية، الاجتماعية، والصحية، وكذا أخذ الزوجين الكثير م

 . الاحتياطات الوقائية والعالجية من مختلف لامراض

كل هذه لامور جعلت الكثير من الدول تسن تشريعات بخصوص إلزامية قيام 

املقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج خاصة في املجتمعات لاسالمية، 

عتبار هذه املسألة من املسائل املستجدة التي لم يرد رأي فقهي حولها قديما، لهذا كان با

لزاما دراسة هذا املوضوع من الناحية الشرعية قبل التطرق إلى دراسته من الناحية 

وباعتبار القانون الجزائري مستمد من أحكام الشريعة لاسالمية فقد حرص  ،القانونية

مها، فعمل على حماية لاسرة من كل ما من شأنه تعكير صفو املشرع على تطبيق أحكا

الحياة لاسرية، فأبدى اهتمامه بصحة الزوجين ولاوالد وذلك بإلزام املقبلين على الزواج 

 .1002ج لسنة .أ.بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج في تعديل ق

 :  والتي تظهر من ناحيتين:  أهمية املوضوع

وتتجلى في جدية املوضوع ومالمسته للواقع ومحاولة معالجته :  الناحية النظرية

التجاوزات ولاخطاء وإرجاع الثقة والشفافية لعقد الزواج، التي فقدت في ظل انعدام 

الوازع الديني وغياب رقابة القانون، فكان لزاما دراسة هذا املوضوع من الناحية الشرعية، 

لشريعة، وهو حفظ النفس والنسل، التي باعتباره إجراء يحقق مقصد هام من مقاصد ا

تسعى مختلف التشريعات لاسالمية إلى تحقيقه، كما أنها دراسة تواكب ما عليه الوقت 

 . . الحاضر من تطور في مجال الطب ومدى إسهامه في توعية الناس بضرورة هذا الفحص

قبات التي نظرا ألن هذا املوضوع طرح العديد من لاشكاالت والع:  الناحية العملية

صاحبت تطبيق هذه الفكرة أثناء تقنينها سواء في حالة لالزام به، أو في حالة تركه اختياريا 

بسبب عدم قناعة الناس بأهميته، وكذا بسبب عدم معرفة الناس بالحكم الشرعي 

لمسألة لهذا فإن دراسة هذا املوضوع من الناحية الشرعية وكذا القانونية ستساهم في ل

 . التقليل من هذه املشاكل

كانت الدافع لدراسة هذا  هناك العديد من لاسباب التي: أسباب اختيار املوضوع

 .املوضوع

 : ومنها
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 قد الزواج،حداثة املوضوع بالنسبة للمجتمعات التي تطبق عادات وتقاليد على ع.1

والتي تعتبر كل جديد مساس بهذه العادات، لهذا فإن الدراسة هي محاولة لتوعية الناس 

بأهميته، وأن املقصود منه هو إدامة السعادة على الحياة الزوجية واملحافظة على النسل، 

 وأنه وسيلة للتغيير نحو لافضل خاصة في املجتمعات لاسالمية؛ 

 ؛ امية الفحص وليس اختياريهذه الدراسة تبين إلزا. 1

 إن مجال الصحة يعكس ثقافة املجتمعات وهو مرتبط بتطوره؛. 3

املوضوع من الناحية الطبية، الشرعية والقانونية،  تناولتقلة البحوث التي . 4

 ؛ 1002خاصة في القانون الجزائري حيث يعتبر موضوع جديد جاء به املشرع في تعديل 

حاجة الناس إلى معرفة رأي الشرع في كثير من مسائل الفحص الطبي قبل .2

 الزواج؛ 

املوضوع يمس بطريقة مباشرة مجال عملي في القانون فهو قرينة في بعض . 6

 . الوقائع القانونية كأسباب الطالق أو الفسخ أو حتى في حاالت التعويض

 :  الوصفي واملتضمن ما يلي اعتمدت في هذه الدراسة على املنهج:  منهج الدراسة

ويظهر ذلك عند قيامي بتحليل كل املعلومات التي تحصلت عليها :  املنهج الوصفي. 2

من مختلف املراجع التي أمكنني التوصل إليها، سواء من الناحية الطبية والتي ركزت فيها 

يعة وذلك على دراسة ما كتب حول لامراض الوراثية وغير الوراثية، أو من الناحية الشر 

عند دراستي َلراء الفقهاء املعاصرين حول املسألة ولادلة التي جاءوا بها، وكذلك حينما 

درست املوضوع من الناحية القانونية حيث خصصت دراستي في القانون الجزائري وقمت 

 . بشرح بعض النصوص القانونية وحاولت أن أبين النقاط لايجابية فيها وكذا السلبية

 :  هذا املنهج اعتمدت عليه في: العلمياملنهج . 2

 . شرح بعض املصطلحات العلمية املتعلقة بمجال الطب خاصة -

 . قمت بإتباع منهجية علمية في لارشاد إلى مصادر املعلومات وكتابة الرسالة -

 : إشكالية الدراسة

 : لاشكالية لاساسية لهذه الدراسة تتمثل في

 ما هي السياسة الشرعية والقانونية للفحص الطبي قبل الزواج؟  -

 : وهناك بعض لاسئلة الجزئية التي تطرح عند دراسة هذا املوضوع واملتمثلة في

 ما مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج؟  -
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 ما هو املنظور الطبي والشرعي للفحص الطبي قبل الزواج؟ -

من قبل املشرع الجزائري في تقنينه للفحص ما هي السياسة القانونية املنتهجة  -

 الطبي قبل الزواج؟ 

 وهل وضع لهذه السياسة ما يحققها؟ -

 وما هي آلاثار املترتبة عنها؟  -

 :  ولإلجابة على هذه لاسئلة نطرح الخطة التالية

 :  خطة الدراسة

 :   مبحثينتطرقنا في هذا البحث إلى الخطة املتكونة من 

لاول بعنوان مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج والذي ينقسم بدوره إلى  بحثامل

الثاني بعنوان لامراض التي أما تعريف الفحص الطبي قبل الزواج، ينتناولنا في لاول طلبم

 .يجابيات الفحص الطبي قبل الزواج وسلبياتهإيمكن كشفها بالفحص، و 

الثاني كان بعنوان موقف القانون الجزائري من الفحص الطبي قبل  بحثاملأما 

الطبيعة القانونية إللزامية  ول لا  طلبين تناولنا في املطلبمالزواج، وينقسم بدوره إلى 

أما الفحص الطبي قبل الزواج والشهادة الطبية قبل الزواج في قانون لاسرة الجزائري، 

 .قبل الزواج آثار الشهادة الطبية الثاني طلبامل

 .ماهية الفحص الطبي قبل الزواج :ألاول  املبحث

 لتحديد مفهوم الفحص الطبي املقرر لفائدة لاشخاص املقبلين على الزواج

تعريفا فيه  تناولنامفهوم الفحص الطبي قبل الزواج : ين، املطلب لاول طلبتقسيمه إلى متم

الثاني لامراض التي يمكن كشفها  وفي املطلب ،لكل من الزواج والفحص الطبي قبل الزواج

 وسلبياته وإيجابياتهبالفحص الطبي 

 .مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج :ألاول  طلبامل

كان لزاما أن نستهل البحث في هذا املوضوع بتوضيح وتحديد ماهية الفحص الطبي 

ن ذلك سيكون مهما لدراسة الفكرة من جانبها القانوني أل . عقدا الزواج إبرامالسابق 

 .وحكمها وآثارها

بد من التعرف على مفهوم الفحص ال ولتحديد مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج، 

 .كامل عنه الطبي للوصول إلى تصور 
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 .مفهوم الزواج :ألاول  فرعال

 :ف الزواج لغة وشرعا وحكمه يتعر  فرعسنتناول في هذا ال

 .تعريف الزواج :أوال

 
 
راد بهما نفُس املعنى، :  لغة

ُ
 الّزواج على الّنكاح، والعكس صحيح، فامل

ُ
ق لفظ

َ
ُيطل

غة الّضم والجمع، فهو مأخوذ من قول تناكحت 
ّ
لاشجار، أي انضّمت واملقصود بهما في الل

إلى بعضها، وكذلك نكَح املطر لارض بمعنى اختلط بها، والّنكاح عند العرب هو الوطء، 

ه الوطء املباح
ّ
 .(1)فالزواج هو الّنكاح، ألن

 
 
رع فهو عقد يتضمن الاستمتاع باملرأة، بالوطء :  شرعا

ّ
تعريف الّزواج في الش

إذا كانت املرأة غير محرمة بنسب، أو رضاعة،  املباشر والتقبيل، وغير ذلك من أمور املتعة،

أو صهر، وهو كذلك عقد ُيفيد ملك استمتاع الرجل باملرأة، وحّل استمتاع املرأة بالرجل، 

وأثر العقد هو امللك الخاّص للرجل فال يحّل لغيره، وللمرأة حّل الاستمتاع دون امللك 

د لازواج الخاص لها، بحيث إجازة تعدد الزوجات، فيصبح الرجل مل ، فتعدُّ
ً
 مشتركا

ً
كا

د الزوجات فهو جائز ، أّما تعدُّ
ً
 .(2)ممنوع شرعا

 .حكم الزواج:  ثانيا

 حكُم الزواج بمعنى الوصف الشرعّي من 
ُ
رف إلى آخر، حيث إذا ما كان طيختلف

املسلم صاحَب استطاعة على املهر، والنفقة، وجميع الواجبات التي تترتب على الزواج، 

، أّما في 
ً
 وواجبا

ً
 من وقوعه في الزنا في حال عدم الزواج فهنا يكون حكُمه فرضا

ً
وكان متأكدا

، وال يخاف ال
ً
وقوَع في الزنا فالحكم هنا حال وجود املقدرة املادية على الزواج، وكان معتدال

ه سيظلم، ويجور على الزوجة، وإذا كان 
ّ
 إذا ما تيّقن أن

ً
سّنة له، فيما يكون الزواج حراما

، وإذا تعارض خوف الظلم وخوف الزنا، فُيقّدم 
ً
 تحريما

ً
يخاف الجور فحكمه يكون مكروها

 الظلم، 
ُ
هللا، وهو غنّي عن  مرتبط بالعباد وحاجتهم، أّما الزنا فهو مرتبط بحّق  نهأل خوف

 .(3)الحاجة

 .أهداف الزواج: ثالثا

 .(4)للزواج أهداف عديدة، بيد أّن أبرزها ما يلي

فإّن من غايات هللا تعالى استمراُر النوع لانساني، والزواج يحقق هذه : النسل*

 الغاية، فإضرار النسل من كبائر الفساد، فاملراد النسُل الصالُح القادر على عمارة لارض،

 .وخالفتها
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فسية والجسدية*
ّ
 والراحة، فاملودة، :  املتعة الن

ُ
فبالزواج تتحّقق السكينة

 مشاعر لانسان، وكذا يتمّتع الجسد
 .والرحمة من أرِقّ

 مع الزواج، حيث تتوّزع الحقوق : بلوغ الكمال إلانساني*
ً
ويكون هذا الهدف واقعا

 . والواجبات بشرع هللا القائم على العدل، والرحمة

فالحياة كبيرة، وتحتوي الكثيَر من املجتمعات، وكّل :  التعاون على بناء الحياة*

ِبناته املهّمة، ولاسرة هي لاساس، والتي تبدأ بشريكين، هم الرجل واملرأة، وال 
َ
مجتمع له ل

 لبناء هذه الحياة
ً
، بل تشاركيا

ً
 .يكون لانجاز فرديا

 .الطبي قبل الزواج تعريف الفحص: الثاني فرعال

  الفرعتناول هذا ي
ً
  تعريف الفحص الطبي قبل الزواج لغة

ً
 .وأقسامه واصطالحا

 .لغة تعريف الفحص الطبي:  أوال

شدة الطلب خالل كل ش يء، :  الفحصو  الفحص هو الكشف، فحص يفحص

فحصت عن فالن وفحصت :  وتقول  .وكذلك تفحص وافتحص ،بحث:  فحص عنه فحصا

والدجاجة تفحص برجلها وجناحيها في التراب تتخذ لنفسها  ،كنه حاله عن أمره ألعلم

 .أفحوصه تبيض أو تجثم فيها

وفحص الطبيب املريض، أي كشف ما به من أمراض، أما مصطلح الطبي؛ فجاءت  

 5.الطب هو علم التداوي من لامراضمن 

 .اصطالحاتعريف الفحص الطبي : ثانيا

العامة واملتخصصة، تشمل الفحص فهو مجموعة من الفحوصات الطبية 

العيادي وفحوصات الدم ولاشعة، التي يطالب بها املقبلون على الزواج من الطرفين، 

 (.6)للوقاية من لامراض الوراثية واملعدية، وهي محددة حسب كل تشريع

سريري :  إخضاع العروسين للكشف الطبي العام والشامل"نهأوقد عرفه البعض 

سالمة البنية التناسلية لديهما، والتحقق من خلوهما من لامراض  ومخبري، للتأكد من

السارية واملعدية، ومن لامراض الزهرية والتناسلية، التي في حال وجودها، قد تضر بصحة 

 (.7)أحد الشريكين وتهدد حياته وحياة نسله بالخطر

نثى فحوصات مخبرية تجرى لكل من الذكر ولا :  كما يمكن تعريفه بأنه عبارة عن

كتشاف أي موانع صحية الالعازمين على الزواج، ويتم إجراءها قبل إبرام عقد الزواج، 
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الخاطبين عاملا  النجاب من عدمه، بحيثيكون كتحول دون الزواج، وحتى ملعرفة إمكانية الا 

 . بما هو مقبل عليه ومقتنعا به

هو القيام بالكشف على الجسم بكل الوسائل : كما عرفه الدكتور القره داغي

 . املتاحة من لاشعة، والكشف املخبري والفحص الجيني ونحوها ملعرفة ما به من مرض

 .أنواع الفحوصات الطبية قبل الزواج: ثالثا

 :  لىإوتنقسم الفحوصات 

طبيب نساء، بيولوجي، )و متخصص أيقوم بها طبيب عام :  ةياديفحوصات ع -

 ...(. طبيب غدد

و املعدية أفحوصات الدم لبعض لامراض الوراثية :  فحوصات تكميلية -

 (.8)والفحص باألشعة، املوجات الصوتية لتقدير سالمة لاعضاء وصالحيتها الفيزيولوجية

مع ذكر إلايجابيات ألامراض التي يمكن كشفها بالفحص الطبي  :يالثان طلبامل

 .والسلبيات

 .الطبي قبل الزواجألامراض التي يمكن كشفها بالفحص: ألاول  فرعال

 :  وتنقسم لامراض التي يمكن كشفها بالفحوصات السابق ذكرها إلى ثالثة أنواع

تنتشر بسرعة في العصر الحاضر،  ن لامراض الوراثية واملعدية الخطيرة التيإ "... -

توجب الفحص الطبي على الرجل واملرأة قبل الزواج، لالستفادة من التقدم الطبي 

والبيولوجي، والعتباره من الوسائل الوقائية للحد من انتشار هذه لامراض، والتقليل من 

ضافة إلى نسبة املعاقين في املجتمع، وضمان إنجاب أطفال أصحاء عقليا وجسديا وهذا باإل 

 .حماية الحياة الزوجية من بعض املشكالت الصحية

 .ألامراض الوراثية:  والأ

أنها تمثل مجموعة من لامراض التي تنتقل بالوراثة من جيل إلى جيل، وينتج عنها 

، وقد يكون ذلك الاضطراب في عدد "اضطراب في الجينات املحمولة على الصبغيات

 .لك لامراض أحد الجنسين دون آلاخرالجينات أو تكوينها، وقد تصيب ت

ويطلق عليها في تلك الحالة اسم لامراض الوراثية املرتبطة بالصبغيات الجنسية، 

فقر :  وقد يكون أحد الجنسين حامال للمرض الوراثي دون أن يصاب به، ومن أمثلة ذلك

حيث تظهر  ،(la drépanocytoseouAnemiefalciforme)الدم املنجلي وهو ما يصطلح عليه بـ
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خاليا الدم الحمراء لبعض لافراد منجلية الشكل، عالوة على إنها قد تأخذ أشكاال غير 

 .منتظمة، وذلك في غياب لاكسجين

والثالسيميا هي من أهم أمراض . ويكون عيب هذا املرض في تركيب الهيموجلوبين

من لامراض شائعة الدم الوراثية الانحاللية، التي تسبب تكسر كريات الدم الحمراء، وهو 

الانتشار على مستوى العالم بشكل عام وعلى مستوى منطقة البحر لابيض املتوسط 

 (.9)بشكل خاص

 .ألامراض املعدية:  ثانيا

هي أمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنس ي مع شخص مصاب بأحد لامراض 

الجنسية املعروفة، وتنتقل الكائنات املسببة لهذه لامراض عادة بواسطة الدم أو السائل 

 . املنوي أو لافرازات املهبلية

، وذلك (seropositive)كما تتم العدوي غالبا من أشخاص ال تظهر عليهم لاعراض 

ر لامراض الجنسية لألسف ال تظهر لها أي أعراض، وخاصة في املراحل لاولية من ألن أكث

 .املرض، مثل مرض السيالن

ومرض . حيث يحدث التهاب في املجاري البولية باإلضافة إلى ألم شديد في البطن 

 .الخ... الزهري والسيدا والتهاب الكبد الفيروس ي بنوعيه

 .مستقبل الزواجألامراض التي تؤثر على :  ثالثا

ومنها أمراض العقم بالنسبة للزوج والزوجة، ولامراض النفسية وربما العقلية في 

بعض لاحيان، إضافة إلى التشوهات الظاهرة لبعض لاعضاء بنوعيها، الخلقية أو الناتجة 

 .و حوادث مثل تشوه الجهاز التناسلي الخارجي للمرأةأعن أمرض سابقة 

وصول إلى أهداف الزواج من تكوين أسرة بوجود نسل ومما وكلها تساهم في عدم ال

سبق يمكن القول أن لامراض تختلف وتتنوع لكنها تجتمع في عنصر واحد وهو تهديد 

و النسل، لهذا وجب الاحتياط والوقاية قدر لامكان لتفادي ذلك عن طريق أمصير لاسرة 

 (.10)آلية الفحوصات املسبقة

 .الفحص الطبي قبل الزواج وسلبياتهايجابيات :  الثاني فرعال

إن الدول التي سنت تقنينا للفحص الطبي قبل الزواج وجعلته الزاما لم تصل إلى 

هذا القرار إلى بعد دراسة كل ما يتعلق بهذا الفحص وعلى وجه التحديد لايجابيات 

نت سلبيات ز او و كقانون، والسلبيات التي تصاحب ذلك، هوالفوائد التي تترتب على سن
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تحاشيها  يمكنالفحص وإيجابياته ووجدت أن لايجابيات والقواعد أكثر وأن السلبيات 

 .من خالل املمارسات السليمة والتطبيق الجيد للفحص الطبي من طرف املعنيين به

 .إيجابيات الفحص الطبي: أوال

مدوا ن الفحوصات التي تسبق الزواج هامة جدا في نظر فريق من الفقهاء وقد اعتإ

 :  تجاه املعنيين بها واتجاه املجتمع عموما ونوجزها في ما يلي إيجابياتهاعلى 

املقبلون على الزواج يكونون على علم ببعض لامراض الوراثية املحتملة للنسل، • 

ومنه تتحدد الرغبة في عدم لانجاب أو عدم إتمام الزواج، فإرادة الطرفين هي التي تقرر 

 . املض ي في إجراءات الزواج أو إنهاءها

مل معها، بعض الفحوصات تفيد في معرفة بعض أنواع لامراض التي يمكن التعا• 

وبالتالي يستفيد املقبلون على الزواج من النصائح ولارشادات املقدمة من الطبيب، مثل 

 . بين الشريكين regusحالة اختالف الريسيس

 ااملحافظة على سالمة الشريك من لامراض، فقد يكون أحد الزوجين مصاب• 

 .والتهاب الكبدفينقل العدوى إلى شريكه السليم مثل الزهري ولايدز  يمعدبمرض 

ارتياح كل طرف من مقدرة الطرف آلاخر على لانجاب، وعدم وجود العقم عن • 

طريق الفحوصات، ويبين مدى قدرة الزوج على ممارسة حياته الزوجية التي كانت السبب 

 . في الكثير من حاالت الطالق

معاقين الحد من انتشار لامراض املعدية والتقليل من والدة أطفال مشوهين أو • 

والذين يسببون متاعب ألسرهم ومجتمعاتهم، فاملواليد الجدد عن طريق هذه الزيجات 

 . صلح للجميعأيكلفون الدولة ميزانية معتبرة في التكفل بهم فإذا كان ممكنا تالفيها فهو 

الوقاية من انتقال لامراض الوراثية واملعدية والتي ال تكتشف إال عن طريق • 

م املنجلي، الثالسيميا، وحتى لامراض العقلية، كما أن الفحص الفحص مثل فقر الد

الطبي قبل الزواج يساعد في الاكتشاف املبكر والعالج لألمراض التي تؤدي إلى الضعف 

 . الجنس ي، وكذا لامراض التي تمس الصحة العامة

  املحافظة على امليزانية العامة وذلك بتخفيض التكلفة املالية لعالج املصابين

 (.11)ألمراض الوراثية واملعديةبا
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 .سلبيات الفحص الطبي: ثانيا

رغم ما سبق ذكره من إيجابيات إال أن الفحص الطبي قبل الزواج له سلبيات 

 : نذكرها في ما يلي

  توهم الناس أن الفحص الطبي هو وقاية من جميع لامراض الوراثية

واملعدية، حيث على خالف ذلك ال يقتصر الفحص الطبي إال على مجموعة قليلة من 

 . لامراض قد ال تتعدى لاربعة او الخمسة في بعض التشريعات

 نه السبب في لامراض الوراثية، وقد أالاتهام املطلق لزواج لاقارب ب

ن لهذا النوع من الزواج دور في انتقال بعض لامراض لكن يبقى حكما نسبيا أثبت العلم أ

 .وليس مطلقا

  الضرر الكبير الذي يصيب املرأة في حال تسربت نتائج الفحوصات

الخاصة بها، مع عدول الطرف آلاخر عن إتمام مراسيم الزواج وما يوجه لها من تلميحات 

 . ونظرات

 عبة التي تكتس ي من يواجه بنتائج غير متوقعة الحالة النفسية الص

و كونه حامل الفيروس مرض معد مما قد يؤدي إلى عزلته ألفحوصاته كوجود خلل جيني 

 . أو إلى ما ال يمكن التكهن به

  لبعض الفحوصات خاصة الجينات، مع عدم قدرة  ةظالباهالتكلفة

 (.12)ي الزواج أصاللافراد على هذه التكاليف مما يجعل الشباب يزهد فيها وف

 .القانون من الفحص الطبيموقف  :يالثان املبحث

تعتبر مسألة الفحص الطبي قبل الزواج من املسائل املستحدثة قانونا، فهي جزئية 

مستحدثة في مختلف دول العالم، حيث ظهرت أول مرة في الدول الغربية، ثم توسعت 

الدول، بحيث نظمت مسألة الفحص الطبي قبل الزواج منبعض التشريع وانتشرت في باقي 

ضمن قوانينها، لكن هناك بعض منها اعتبرته قانونا إلزاميا، في حين أن أخرى تركته 

 .ااختياري

مؤيد ملسألة الفحص الطبي قبل الزواج، واتجاه آخر يرفض  هناك رأي كما أن

، واستخراج نقائصهما للخروج طرفمن الوقوف على حجج كل  فالبدتماما هذه الفكرة، 

سببها التطور قبل الزواج من املسائل املستحدثةمسألة الفحص الطبي ف. برأي راجح



 قرمال بوعالم. د تشريع الجزائري الطبي قبل الزواج في الالفحص 
 

 "(إلاشكاالت والحلول )انعقاد الزواج : "مؤلف جماعي موسوم 331

 

العلمي الذي حصل في املجال الطبي، إذ أصبح التنبؤ بحصول أمراض كثيرة وراثية أو 

تلك لامراض  معدية خطيرة، وذلك باستخدام وسائل مختلفة حديثة للكشف عن

، وعليه تفرع والعوامل الكامنة في أجسام لاشخاص، ومن بينها إجراء الفحوصات الطبية

 .مطلبينهذا املبحث إلى 

 .ص الطبي قبل الزواجالفحموقف القانون الجزائري من  :ألاول طلب امل

حكام في الاعالنات والعهود واملواثيق لقد تم تكريس الكثير من املبادئ ولا 

واملنظمات الدولية والاقليمية، لحقوق لافراد ولاسر واملجتمعات في مجال الرعاية 

 .والحماية الصحية العامة

ن هناك بعض التشريعات في مختلف دول العالم تقض ي بأن الفحص الطبي أإذ 

تشريعات أخرى تراه اختياري، فلقد سارعت الدول العربيةوخاصة و  قبل الزواج إلزامي،

وعليه نتناول في الجزائر إلى ايجاد إطار قانوني ينظم مسألة الفحص الطبي قبل الزواج، 

الشهادة الطبية قبل و الطبيعة القانونية إللزامية الفحص الطبي قبل الزواج،طلبهذا امل

 .الزواج في قانون لاسرة الجزائري 

 .الطبيعة القانونية إللزامية الفحص الطبي قبل الزواج: ألاول  الفرع

نظرا ألن املشرع الجزائري قد استمد جل مواد قانون لاسرة من أحكام الشريعة 

ج، .أ.من ق111لاسالمية وأحال إليها في حالة عدم وجود نص قانوني حسب نص املادة 

 .ج.أ.مكرر ق7نجد أنه بإدراجه للمادة 

الوجوب ولالزام املدرجة فيها، إال أنه لم يخرج عن أحكام الشريعة ورغم عبارة 

لاسالمية ولم يجعل الشهادة الطبية شرطا لصحة عقد الزواج، ألن شروط صحة العقد 

 َو 9جاءت مبينة في نصوص القرآن والسنة النبوية، والتي نص عليها املشرع في نص املواد 

شكلي لعقد الزواج الغاية منه منع التدليس  جبل أدرجه كإجراء وقائي وشرط.أ.مكرر ق9

أو الغش من طرفي العقد، ويحول دون إخفاء العيوب ولامراض التي قد يكون أحد 

 (.13)الطرفين مصابا بها

وبالتالي يمكن القول بأن طبيعة لالزام بالفحص الطبي قبل الزواج ال تعدو كونه 

يعني بطالن العقد عند عدمه فال يمكن  مجرد شرط إجرائي لعقد الزواج، وأن لالزام به ال

وهذا ما ذهب إليه املشرع الجزائري حيث نص على أنه ، (14)غير امللتزمين به من الزواجمنع 

ال يجوز للموثق أو ضابط الحالة املدنية رفض إبرام عقد الزواج ألسباب صحية خالفا 
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فال يعتبر مرض أحدهما عيبا عند لابرام بل يبقى العقد صحيحا من  ،(15)إلرادة املعنيين

الناحية القانونية والعبرة بإرادة املتعاقدين، والدليل على ذلك أنه اعتبر زواج املريض 

، وهذا ما أقرت به املحكمة العليا في (16)مرض املوت زواجا صحيحا من الناحية القانونية

 .2993قرار لها صادر سنة 

ستقر عليه قانونا وقضاء أن عقد الزواج يعتبر صحيحا متى تم برضا من امل

الزوجين وحضور ولي الزوجة، وشاهدين، وصداق وأبرم أمام موثق أو موظف مؤهل 

أحدهما عيبا في إبرام قانونا، وحتى لم يتطرق القانون لصحة الزوجين فال يعتبر مرض 

 (.17)عقد الزواج

ه من فوائد وآثار إيجابية على كل أفراد لكن يستحسن إجراء هذا الفحص ملا ل

لاول، خاصة في ظل انتشار لاوبئة الفتاكة كاإليدز  املبحثلاسرة كما سبق بيانه في 

ومختلف الفيروسات القابلة لالنتقال، وكذا في ظل املعطيات التي تشير إلى ارتفاع نسبة 

حسوس في عدد العقم وتأخر لانجاب خاصة في الجزائر، حيث أصبح لالنخفاض امل

الوالدات هاجس كل الجزائريين، وهذا ما أشار إليه املشاركون في امللتقى الوطني الذي 

نظمته الجمعية الجزائرية ألمراض النساء والتوليد، حيث صرحوا بأن امرأة من أصل 

خمسة جزائريات تعاني من العقم وتأخر في لانجاب، وهذا راجع لتأخير سن الزواج، 

من %40لهرمونية الناتجة عن القلق والتوتر، كما أشاروا إلى أن نسبة والاضطرابات ا

لاسباب ترجع إلى ضعف حيوية املسائل املنوي للزوج، باإلضافة كذلك إلى عزوف املقبلين 

على الزواج إجراء الفحص الطبي قبل الزواج الذي يمكن أن يبين حالة العقم عند 

 (.18)الزوجين قبل الزواج

 الشهادة الطبية قبل الزواج في قانون ألاسرة الجزائري  :الفرع الثاني

 الطبيعة القانونية للفحص قبل الزواج :وال أ

لم يكن املشرع الجزائري يلزم بالفحص الطبي في قانون لاسرة إال بعد التعديل 

وهو يساير التطور الطبيعي للتشريعات العربية التي اتجهت إللزامية  1002الجديد لسنة 

مقبلين على الزواج، حيث يندرج تحت ما يعرف بالطب الوقائي إلزاميا، في عدد الفحص لل

 17املؤرخ في  01-02أمر رقم :  مكرر  7من الدول العربية، وقد جاء لالزام به في املادة 

يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، ال يزيد ":  التي تنص على( 1002فبراير 

أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا ( 3)تاريخها عن ثالثة 
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يتعين على املوثق أوضابط الحالة املدنية، أن يتأكد قبل تحرير عقد . يتعارض مع الزواج

الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من 

 ."ك في عقد الزواجأمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، ويؤشر بذل

، انظر وقد أحال املشرع على التنظيم تحديد شروط وكيفيات تطبيق هذه املادة

املحدد شروط وكيفيات تطبيق  1006مايو  22املؤرخ في  224-06املرسوم التنفيذي رقم 

 . هذه املادة

 .شكل الشهادة وأنواع الفحوصات الطبية :ثانيا 

قانون لاسرة ونص املشرع على إلزامية بعد تعديل :  شكل الشهادة الطبية -1

مكرر السابقة يأتي  7الشهادة الطبية قبل الزواج وكما أشار في الفقرة لاخيرة من املادة 

ليحدد شروط  224-06دور التنظيم لشرح املادة حيث صدر املرسوم التنفيذي رقم 

كل طالب من  حيث أوجب على22-44مكرر من القانون رقم  7وكيفية تطبيق أحكام املادة 

أشهر تثبت خضوعه ( 3)طالبي الزواج أن يقدم شهادة طبية ال يزيد تاريخها عن ثالثة 

نه ال يجوز للطبيب أن يسلم أكما . للفحوصات الطبية املنصوص عليها في هذا املرسوم

الشهادة الطبية املنصوص عليها أال بناء على نتائج فحص عيادي شامل، وكذا تحلیل 

 :  من الشهادةفصيلة الدم وتتض

 ..(. .مؤسسة عمومية استشفائية)اسم ولقب الطبيب ودرجته ومكان مزاولة املهنة  -

 . إقرار صريح من الطبيب بفحص طالب الزواج فحص عيادي -

 . تحديد الفحوصات لاجبارية والتكميلية -

 . إقرار بتقديم املالحظات واملقترحات حسب نتيجة الفحوصات -

 (.19)والتاريخالتوقيع  -

قسم املشرع الفحوصات إلى قسمين، لاولى إجبارية :  أنواع الفحوصات الطبية -2

فبالنسبة للفحوصات لاجبارية؛ أوجب املشرع على الطبيب :  والثانية اختيارية كما يلي

ال يجوز للطبيب أن يسلم "عدم تقديم الشهادة الطبية إال بناء على فحوصات إجبارية 

 :  ة إال بناء على نتائجالشهادة الطبي

 ."( ABO +rhesus)فحص عيادي شامل، تحليل فصيلة الدم  -

وهو فحص إكلينيكي يقوم به الطبيب ابتداء من :  الفحص العيادي الشامل-

 . الفحوصات الخارجية مثل ضغط الدم ونبض القلب الخ



 قرمال بوعالم. د تشريع الجزائري الطبي قبل الزواج في الالفحص 
 

 "(إلاشكاالت والحلول )انعقاد الزواج : "مؤلف جماعي موسوم 331

 

السوابق ن الطبيب يمكن أن ينصب جزء من الفحص الطبي على إوأثناء الفحص ف

الوراثية والعائلية قصد الكشف عن بعض العيوب أو القابلة لإلصابة ببعض 

الذي يمكن أن ، (21)، مع لفت انتباه طالبة الزواج إلى مخاطر مرض الحميراء(20)لامراض

تتعرض له أثناء فترة الحمل، ويتأكد الطبيب كذلك على عوامل الخطر بالنسبة لبعض 

 . التوجيه حولها لامراض التي يرى من الضروري 

حكام الشهادة الطبية قبل أ ةمن خالل دراس:  عقبات إجراء الفحص الطبي-3

 مكرر من قانون لاسرة واملرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط 07الزواج وفقا للمادة

مكرر املذكورة سابقا يتضح لنا مالحظات قانونية كشفت  01كيفيات تطبيق أحكام املادة و 

 :  املتأنية للنص تتلخص فيما يليعنها القراءة 

الطبيب  لىإن أحكام القانون لم تحدد لامراض املعدية أو الخطرة التي يتعين ع

مكرر من قانون  07من املرسوم املذكور واملادة  1فقرة  04الكشف عنها وفقا لنص املادة 

 .راثيةالسوابق الو و  انحصرت على لامراضو  مطلقةو  لاسرة والتي جاءت في صيغة عامة

كما أنه لم يعط الطبيب الحق في رفض تسليم الشهادة الطبية ما قبل الزواج أو 

قل تأجيل تسليمها لحين زوال خطر العدوى من املريض بل إن نصوص هذا لاعلى 

 املرسوم تلزمه تسليم الشهادة الطبية دون قيد أو شرط ما عدا إبالغ املعني بمالحظاته

 .نتائج الفحوصاتو 

كيف يكون موقف هذا الطبيب إذا ثبت له يقينا أن أحد : ذي يطرح هناوالسؤال ال

لاهداف املرجوة من الزواج كداء الزهري و طالبي الزواج مصاب بمرض أو عامل يتعارض

إلى و  ينتقل إلى الزوج آلاخرو  أو الجذام أو فقدان املناعة ؟ مع العلم أن هذا املرض قاتل

 .الجنين في رحم أمه

ب عند إصرار طالبي الزواج الحصول على الشهادة الطبية قبل وما موقف الطبي

برام عقد الزواج رغم علمهما باملخاطر التي تهدد كل لا الزواج باعتبارها الوثيقة الضرورية 

 .واحد منهما

حكام النص التنظيمي، نخلص إلى أنه ليس من حق الطبيب الاعتراض أو أل  بقراءتنا

عن تسليم الشهادة الطبية، عندئذ كيف يكون موقف الغير ذي املصلحة كالولي  الامتناع

من هذا الزواج؟ وما هو موقف النيابة العامة في هذا الشأن باعتبارها طرفا أصليا في جميع 
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ما هو موقف السلطات العمومية و القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام قانون لاسرة ؟

 ي حالة لامراض الوبائية لاخرى؟الصحية في مثل هذه الحالة وف

طبيبا خاصا معينا لفحص الراغبين  06/224كما لم يحدد املرسوم التنفيذي رقم 

للزوجة و  في الزواج بما يفيد أن أي طبيب عام أو خاص يمكنه إجراء مثل هذه الفحوصات

. حرية اختيار طبيب مشترك يقوم بفحصهما معا أو طبيب محلفا ويكون الفحص فرديا

التحليالت التي يخضع لها املعني باألمر، هل يخضع و  ا أنه لم يحدد بدقة الفحوصاتكم

 لفحص طبي عام أو لبعض الفحوصات لاساسية لفحص الرئتين؟

عدم لاشارة إلى أن تكاليف الشهادة الطبية من تحليل فحوصات يتحملها صندوق 

ر أنه يمكن طلب يد املساعدة جتماعي عندما يكون املعني باألمر منخرطا فيه، غيالضمان الا 

 .(22)الطبية إن كان دون دخل

وما تجدر مالحظته عدم جدوى إلزامية شهادة الفحص الطبي املنصوص عليها في 

فوفقا ملضمون  ج.أ.ق 14 َو  22 َو  6/2:   وذلك إذا رجعنا للمواد( ج.أ.ق)مكرر  07املادة 

 قبول في حضرة شاهدينو  بإيجاب قراءة الفاتحةو  أ إذا صاحب إعالن الخطبة.ق 6/1املادة 

العرف الاجتماعي فهو عقد نافد شرعا، و  بحضور الولي وذكر الصداق كما جرت به العادةو 

وإن لم ينفد قانونا ولم يثبت في الوثيقة الرسمية التي يحررها املوثق أو ضابط الحالة 

 .ج.أ.ق 24املدنية طبقا إلجراءات الشكلية املنصوص عليها في املادة 

 07حكام املادة أل ا نتساءل عن كيفية إلزام الراغبين في الزواج باالمتثال وهن

من املرسوم التنفيذي في حين أن القانون ما زال يعترف بالزواج العرفي 1/2 املادةو مكرر 

 لاوالدو الذي يتم دون استظهار الشهادة الطبية؟ وما يترتب عنه ضياع لحقوق املرأة

 .لاسرة ككلو

ل يمكن أن نقول أن النص على شهادة الفحص الطبي هي إحدى ومن جهة أخرى ه

حيث أن تعديل قانون لاسرة وما أورده من  ؟القيود القانونية وراء ظهور الزواج العرفي

شهادة منها شهادة الفحص الطبي إتمام الزواج كانت من بين العراقيل أمام عدم إتمام كثير 

اج العرفي من جهة أخرى، ولم ينص القانون الهروب إلى الزو و  من حاالت الزواج من جهة

املوثق في حالة توثيق عقد الزواج و  على عقوبة خاصة يخضع لها ضابط الحالة املدنية

 .بدون الشهادة الطبية 
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 المةوهنا يثور التساؤل عن الهدف من فرض هذه الشهادة هل هو معرفة س

اية الطبيب أثناء الفحص إلى بد أن توجه عنال الراغب في الزواج من لامراض املعدية أم 

 كذلك نتائج لادمان على املشروبات الكحولية وغيرها؟و  الاضطرابات العصبية

يتضح لنا مما سبق أن الراغب في الزواج أصبح يخضع حاليا للفحص الطبي قبل 

بالتالي يمكن لضابط الحالة املدنية واملوثق أن يبرما العقد إال بعد و  توثيق عقد الزواج

 .(23)توافرهما على شهادة سليمة من طرف الطبيب الذي قام بفحص املعنيين باألمر

وعليه نصل إلى أن موقف املشرع من إحضار الشهادة الطبية قبل الزواج جاء 

غامضا وذلك بفرض الشهادة الطبية على الراغبين في الزواج ولكن بدون أن ينظم 

الشهادة بمجرد حضور املعني بالعيادة دون إجراءاتها تنظيما محكما والطبيب يمنح هذه 

اللجوء إلى التحليالت الالزمة لكشف لامراض املعدية الخطيرة ، مما يفرغ هذه الشهادة من 

محتواها كما أن هذا لامر يشكل منفذا للمشرع حتى يفرض مجانية الحصول على الشهادة 

الوافية ملعرفة خلو و  الكاملة اليلحالتحليالت الالزمة ملنحها، كما أن اللجوء إلى التو  الطبية

الراغب في الزواج من لامراض املعدية قد يؤدي إلى مصاريف قد يتعدى مبلغها مقدار 

 .الصداق

في توثيق عقد الزواج عن طريق إثقال كاهل  الوإن كان املشرع الجزائري قد رغب فع

ابة هذا العقد املخطوبة بمجموعة من الوثائق، فإنه مع لاسف لم يعتبر كتو  الخاطب

بالتالي تبقى كل لاجراءات و  شرطا لصحته، أي أن الزواج يمكن أن يبرم دون هذه الكتابة

ن الراغب في أل املتخذة سواء اتجاه التعدد أو مرض أحد الزوجين أو غيرها حبر على ورق 

 الزواج وخاصة بالقرى ولارياف يمكن أن يلجا إلى الزواج العرفي الذي ال يزال سائدا في

زالت تقض ي بأنه يثبت  الالتي كانت و 1فقرة  11املجتمع الجزائري، فاملشرع لم يلغ املادة 

ولكن إلعطاء فاعلية لكل التعديالت التي أدخلها املشرع على بعض . الزواج بحكم قضائي

 .(24)مقتضيات قانون لاسرة كان عليه أن يفرض كتابة عقود الزواج

 .الطبية قبل الزواجآثار الشهادة  :الثانيطلب امل

 في هذا املطلب آثار الشهادة الطبية قبل الزواج في حالة وجود وعدم نخص بالذكر

 .الشهادة وجود
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 .في حالة عدم وجود الشهادة :ألاول  فرعال

ال يجوز للموثق أو ضابط الحالة ":   على أنه 224/06ة من املرسوم جاء في نص املاد

أن يقدم طالبا الزواج الشهادة الطبية املنصوص عليها املدنية تحرير عقد الزواج إال بعد 

ومنه فاملوثق وضابط الحالة املدنية ال يمكن له أن يحرر عقد الزواج إال  ،"في هذا املرسوم

ذا قدم كل من الزوجين شهادة طبية ويجب أال تتجاوز ثالثة اشهر بين تاريخ صدورها إ

 .وتاريخ تحرير عقد الزواج

 7والدي جاء التفسير تطبيق املادة  224/06صدور املرسوم يمكن القول أنه قبل 

 7مكرر املستحدثة بالتعديل الجديد لقانون لاسرة كان الكثير ممن أساءوا فهم املادة 

تثبت ( طبيب نساء)مكرر يتجهون إلى استصدار شهادة العذرية من عند طبيب متخصص 

كما أن  ،سوم سابق الذكر عدل عنهاعذرية الفتاة املقبلة على الزواج ولكن بعد صدور املر 

أمام املحكمة العليا  2944\01\03بتاريخ  34761القضاء الجزائري قد اكد في قضية رقم 

 .(25)ذا تم اشتراطها في العقد كتابةإن العذرية ليست شرطا في الزواج إال أ

 .عند وجود الشهادة الطبية: الثاني الفرع

أنه يجب على املوثق أو ضابط الحالة املدنية التأكد من خالل  7جاء في نص املادة 

الاستماع 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 ويؤشر بذلك في عقد 

 . الزواج

للموثق أوضابط الحالة املدنية رفض إبرام عقد الزواج ألسباب طبية كما ال يجوز 

فاملوثق وضابط الحالة املدنية يجب عليه أن يتأكد من علم كل طرف . خالفا إلرادة املعنيين

و العوامل التي يمكن أن تؤثر في الزواج أبنتائج فحوصات الطرف آلاخر ومن كل لامراض 

ص، إال أن املشرع ترك حرية املض ي في إتمام العقد لطرفيه مستقبال استنادا إلى نتائج الفح

و ضابط الحالة املدنية أن يعدل عن إتمام تحرير عقد الزواج ألسباب أفال يمكن للموثق 

 (.26)صحية وضد رغبة لاطراف في إبرامه
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 :  خاتمة

الفحص الطبي قبل الزواج هو الفحص الذي يجريه الطبيب للخطيبين قصد 

الصحية العامة لهما، من أجل تحقيق مقصد هام من مقاصد الشريعة  معرفة الحالة

لاسالمية وهو حفظ النفس والنسل من لامراض، فاألجدر باإلنسان املحافظة على هذا 

الهدف و  .والفحص الطبي قبل الزواج إجراء وقائي للمحافظة على النفس والنسل ،املقصد

على حياة زوجية سعيدة وأبناء أصحاء،  العام من الفحص الطبي قبل الزواج هو الحصول 

وبالتالي مجتمع صحيح وسليم من لامراض، ولكن هذا الفحص وحده ال يكفي لضمان 

 .جيل قادم سليم من لامراض ولاعاقات

 
ّ
كانت وراثية  ن من معرفة لامراض التي يحملها كال الطرفين سواءً هذا الفحص يمك

الخ، ثم يتم توعيتها بأضرار هذه العادات ... أو غير وراثية، أو أنه يتعاطى مخدرات، أو خمر

ولامراض على حياتهما وعلى حياة نسلهما، فالفحص يعمل على الحد من انتشار أو انتقال 

هذه لامراض، وذلك بالتقيد بشروط وضوابط هذا الفحص من أجل تجنب آلاثار السلبية 

الفحص الطبي قبل الزواج مباح شرعا بدليل القرآن والسنة، وهذا الحكم مستنبط و  .هل

من مشروعية التداوي لحفظ النفس من الهالك الذي أوجبه لاسالم للمصلحة، وبذلك 

وفي ( الدولة حاليا ،أصبح واجبا على كل متقدم للزواج أن يجري الفحص إذا أمر به لامام

 . كن صاحب العقد يتحمل العقاب على مخالفة الواجبغيابه يبقى العقد صحيحا ل

 :وعليه، فقد توصلنا في خاتمة هذه الدراسة إلى النتائج التالية

لزام املشرع الجزائري املقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج إ .2

منه على تطبيق أحكام الشريعة لاسالمية التي أجازت هذا  اراجع ألهميته، وحرص

 مستمد سرةالفحص باعتبار قانون لا 
ً
وإصدار . من أحكام الشريعة لاسالمية ا

 املشرع مرسوم
ً
 خاص ا

ً
بتحديد شروط وكيفية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج،  ا

باإللزام أشهر قبل العقد، وكذا  3حيث اقتصرت هذه الشروط على لالزام بمدة 

بفحصين فقط وترك باقي الفحوصات على سبيل الاختيار، وهذا ما جعل التعامل 

 .مع هذه الشهادة يكون شكليا فقط

 اعتبر املشرع الجزائري الشهادة الطبية شرط .1
ً
لتحرير عقد الزواج وليس إلبرامه،  ا

فغيابها ال يؤثر في صحة عقد الزواج وإنما يرتب مسؤولية على املوظف املسؤول 

 . ئية حسب الحالةاقد تكون هذه املسؤولية مدنية أو جز و ر العقد، يعن تحر 
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 بين إلابقاء وإلالغاء في قانون ألاسرة الجزائري الولي في عقد الزواج 

The guardian in the marriage contract between retention and 

annulment in the Algerian family law 

 

 

 

 

 

 :امللخص

 ،املواضيع القديمة وآلانية في نفس الوقتيعتبر موضوع الولي في قانون ألاسرة من 

ه أصبح مسعى وهدف ملعظم جمعيات املرأة التي تنادي بالتحرر 
ّ
ائيا والتي تريد إلغاءه نه ،ألن

 املنظومة القانونية املنظمن 
ّ
ه يمثل مساسا بشخصية املرأة مة لشؤون ألاسرة بداعي أن

وهي التي أصبحت قائدا في الجيش ورائدا في الفضاء و  ،ويهدم كرامتها و يحد من حريتها

بموجب القانون  48/11وما تعديل قانون ألاسرة الجزائري  ،وغيرها ....طبيبة ومهندسة

 دليل على تأثر املنظومة التشريعية الجزائرية ومساسه باملركز ا 50/50
ّ
لقانوني للولي إال

كانت دولية أو ورضوخها ملختلف املنظمات سواء  إليهابمختلف الصكوك الدولية املنضمة 

 .وطنية

 .الولي ، املرأة ، ألاسرة ، قانون ألاسرة ، الفقه إلاسالمي:  الكلمات املفتاحية

Summary: 

The question of the guardian in family law is one of the old and 

immediate questions at the same time because it has become an effort 

and an objective of most of the women's associations calling for 

emancipation and who want to abolish it definitively. legal system that 

links up with family matters. on the grounds that it represents a 
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violation of a woman's personality, destroys her dignity and limits her 

freedom and it was she who became an army chief, a space pioneer, a 

doctor, an engineer. . and others, and what does the amendment of the 

Algerian Family Law 11/84 under Law 02/05 and its prejudice to the 

legal status of the guardian testify to the influence of the legislative 

system Algerian by the various international instruments adhering to it 

and its acquiescence to various organizations, whether international or 

national. 

Key words: guardian, wife, family, family law, Islamic jurisprudence. 

 :مقدمة 

تعتبر ألاسرة هي الخلية ألاساسية لبناء املجتمع وقوامها تلك العالقة الشرعية التي 

الذي يعتبر ميثاقا هذا ألاخير أنَّ  حيث ،تجمع ما بين الرجل واملرأة عن طريق عقد الزواج

غليظا يعد من أسمى العقود وأقدسها على إلاطالق لذلك أحاطته الشريعة إلاسالمية 

وقد ، ل على السواء ومن وراءهم ألاوالداملرأة والرجحماية بسياج منيع من ألاحكام بغية 

النصوص القانونية املشرع الجزائري هذه الحماية الشرعية لعقد الزواج من خالل  كرس

  ،قانون ألاسرةالواردة في 
ّ
تعتبر من في شكل قواعد قانونية آمرة  حكامألا  هذه ه نظمذلك أن

ه ركان وشروطوذلك من خالل وضعه أل  النظام العام أي ال يجوز الاتفاق على مخالفتها

  .مكرر  50بموجب املادة  ا النعقاده شرط التي هي محل دراستنا تعتبر الوالية لذياو 

تشريف وإعالء من وهي بمثابة  والية على النفس  الوالية في الزواج على املرأةتعتبر 

لذلك فإّن الخوض في مضامينها ، إذالال لها كما يرى ويروج البعض قدرها و ال تعتبر بتاتا

سيما بعد كل ما أثير من نقاشات من قبل أساتذة وفقهاء القانون وال يكتس ي أهمية بالغة 

بموجب القانون  0550في  48/11ي عقد الزواج بعد تعديل قانون ألاسرة رقم بشأن الولي ف

 ،، الذي أسال الكثير من الحبر في مسألة املركز القانوني للولي في عقد الزواج 50/50رقم 

مما أدى إلى اختالف في وجهات النظر من طرف كل أساتذتنا ألافاضل الذين منهم من رأى 

كركن أو كشرط وأصبح يشترط فقط حضوره رمزيا ال لغى الولي املشرع الجزائري قد أ بأّن 

الولي  وبغض النظر عن صلة قرابته باملرأة املعقود عليها، ومنهم من رأى بأّن  ،أكثر وال أقل

ه كان ركنا في  بقي محتفظا  بمكانته
ّ
وأّن التعديل مس بمركزه القانوني فقط من ناحية أن

 .عقد الزواج حيث تحول إلى شرط
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مركز الولي في قانون  إلىالتطرق  في هذه الورقة البحثيةبين هذا وذاك سنحاول 

ألاسرة الجزائري قبل التعديل وبعده مع الرجوع إلى أحكام الشريعة إلاسالمية فيما لم يرد 

مع استعراضنا لتأثير  ،من قانون ألاسرة 000فيه نص في القانون بموجب أحكام املادة 

اتفاقية  و السيما الاتفاقيات التي تعنى باملرأة وأبرزها ،قوق إلانسانالاتفاقيات الدولية لح

ما هو املركز القانوني  :إلاشكالية التالية وهذا ما يجعلنا نطرح  ،سيداو على هذا التعديل

 للولي في عقد الزواج في قانون ألاسرة الجزائري ؟

ا مع الاستعانة باملنهج لإلجابة على هذه إلاشكالية سنعتمد على املنهج التحليلي غالب

 .كما أننا سنتبع نسق منهجي من التعميم إلى التخصيص  ،الوصفي

 ي الشرعي للوالية في عقد الزواجالتأصيل الفقه: املبحث ألاول 

نظرا لخطورة عقد الزواج باعتباره أساس ألاسرة احتاط فقهاء الشريعة إلاسالمية 

والوالية املقصودة بالدراسة هي الوالية  ،فاشترطوا أن يتولى عقد زواج املرأة وليها ،في إبرامه

الوالية في عقد أنَّ  باعتبارو  ،وبذلك نخرج من نطاق دراستنا الوالية على املال ،على النفس

ها كانت محل اهتمام وتنظير من نظرا ألنّ  ،الزواج تعتبر من أكثر املواضيع الفقهية إثراء  

ارتأينا أن نتناول في املطلب ألاول مفهوم قد ف ،يع املدارس الفقهية على اختالفهاطرف جم

 . وشروط الوالية في عقد الزواج أسباب الوالية في عقد الزواج وفي املطلب الثاني سنتناول 

 مفهوم الوالية في عقد الزواج :املطلب ألاول 

  ،يجب بداية تحديد املفاهيم فيها ،سواء كانت قانونية أو شرعية ،أي دراسة
ّ
ه ألن

لذلك سنتناول في هذا  ،من خالل املفاهيم تتحدد ألاحكام سواء الشرعية أو القانونية

ا ،املطلب تعريف الوالية في الزواج ودليل مشروعيتها في الفرع ألاول  في الفرع الثاني  أمَّ

 . بتحديد أنواع الوالية في الزواج فسنقوم

 تعريف الوالية في عقد الزواج ودليل مشروعيتها: الفرع ألاول 

َية ،الوالية بالفتح لغة تعني النصرة
َ

َي ِوال
َ
أي مجتمعون على  ،حيث يقال ُهْم َعل

ْوِلَياء َبْعض "  :ه قوله عز وجلالنصرة ومن
َ
ِمَنات َبْعُضُهم أ

ْ
ؤ
ُ
ِمُنون َوامل

ْ
ؤ
ُ
وقد سمي  (1)" َوامل

وبالتالي هو من يلي عقد النكاح على  ،الولي بهذا الاسم ألنه ينصر املرأة إذا حل بها مكروه

  .(2)املرأة و ال يتركها تستبد بعقد النكاح دونه
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ا من غير توقف ( 3)القدرة على إنشاء العقد نافذاها اصطالحا فهي تعرف على أنّ  أمَّ

ها تنفيذ القول على املرأة أو ، كما عرفها الدكتور دمحم محدة على أنّ (4)على إجازة من أحد

القاصر ومن في حكمه في الزواج وإلاشراف على شؤونهم في العقد من طرف شخص له 

 . (5)املقدرة على ذلك

  ف إلامام ابن عرفه رحمة هللاكما عرّ 
ّ
ه من له على املرأة ملك أو عليه الولي على أن

 .(6)أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو ذو إسالم

فها على أنها سلطة شرعية تمكن صاحبها من التصرف الصحيح كما هناك من عرّ 

   .(7)النافذ لنفسه أو لغيره جبرا أو اختيارا

حق شخص مؤهل يكسبه صالحية إلاشراف على عقد  »فالوالية في الزواج هي 

، وقول   «زواجه أو عقد زواج غيره ممن لم يكن أهال لعقده تربطه معه عالقة سببية 

وهذا مكمن الفرق بين الوالية  ،مصدره الشرع وليس من املولى عليهأنَّ  يعني( حق)

االولي ،من موكله وهذا على خالف  الوكيل يستمد سلطتهأنَّ  ذلك ،والوكالة قول  أمَّ

 الوالية ال تثبت أنَّ  فتعني( شخص مؤهل)
ّ
حرا عاقال بالغا  كان الشخص كامل ألاهلية إذا إال

ا، غير محجور عليه اأي يكتسب مكنة وسلطة بموجب هذا الحق ، ( يكسبه)قول  أمَّ  أمَّ

طة الولي بيده سلأنَّ  فتعني( صالحية إلاشراف على عقد زواجه أو عقد زواج غيره)قول 

اتزويج نفسه أو غيره ،  فتعني املولى عليهم من النساء ( ممن لم يكن أهال لعقده)قول  أمَّ

االخ ، ...والقصر واملجانين ان أسباب ثبوت فتعني بيّ ( تربطه معه عالقة سببية)قول  أمَّ

 .(8)الوالية التي يترتب عليها صالحية الولي في تزويج املولى عليه

الفقهاء أنَّ  من القرآن والسنة النبوية الشريفة حيث وتستمد الوالية مشروعيتها

م » استدلوا على مشروعيتها من القرآن من قول هللا عز وجل
ُ
َياِمي ِمْنك

َ ْ
ِكُحوا ألا

ْ
 (9)«َوان

ِمُنوا  »وقوله تعالى أيضا 
ْ
ِرِكين َحَتى ُيؤ

ْ
ش
ُ
ْنِكُحوا امل

ُ
 ت

َ
 »وقوله سبحانه عز وجل أيضا  (10)«َوال

ُوُه 
ُ
ْعُضل

َ
 ت

َ
ال

َ
ْعروف ف

َ
َضوا َبْيَنُهم ِبامل

َ
َرا
َ
ا ت

َ
ْزَواَجُهَن ِإذ

َ
ْن َيْنِكْحَن أ

َ
 »وقوله تعالى أيضا   (11)«َن أ

وُهَن 
ُ
ْعِضل

َ
 ت

َ
ال

َ
ُهَن ف

َ
َجل

َ
َن أ

ْ
غ
َ
َبل
َ
ْقُتم الِنَساء ف

َ
ل
َ
ا ط

َ
 . (12 )« وِإذ

ا عدة أحاديث نبوية فما رواه أبو بالنسبة ملشروعيتها من السنة فقد استدلوا ب أمَّ

  »النبي صلى هللا عليه وسلم قال أنَّ  في سننه عن أبي موس ىوود اد
َّ
وروى  « بولي ال نكاح إال

قال رسول هللا صلى هللا عليه : قالت اوود أيضا عن السيدة عائشة رض ي هللا عنها أنهاأبو د
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ي   »: وسلم 
َ
اُحهَ أ

َ
ِن َوِلِيَها ِفِنك

ْ
ْيِر ِإذ

َ
ِكَحت ِبغ

ُ
ٍة ن

َ
 َما اْمَرأ

َ
اُحَها َباِطْل اُحَها َباِطْل ا َباِطْل، ِفِنك

َ
، ِفِنك

 
َ
 َوِلَي ل

َ
ان َوِلْي َمْن ال

َ
ط

ْ
الُسل

َ
َجُروا ف

َ
ا
َ
ش

َ
ِإْن ت

َ
ْرِجَها ف

َ
ْهر ِبَما اْسَتَحَل ِمْن ف

َ
َها امل

َ
ل
َ
َل ِبَها ف

َ
ا َدخ

َ
ِإذ

َ
، «ْه ف

  »:النبي صلى هللا عليه وسلم قال أنَّ  كما روى ابن ماجة عن أبي هريرة
َ
ْرأ
َ
َزِوُج امل

ُ
 ت
َ
ة َو ال

َ
ْرأ
َ
ة امل

ْفَسَها 
َ
َزِوُج ن

ُ
ِإنَّ الَزاِنَية ِهَي الِتي ت

َ
ْفَسَها ف

َ
ة ن

َ
ْرأ
َ
َزِوُج امل

ُ
 ت

َ
ْيم َحَتى  »كما قال أيضا  «ال

َ
ُح ألا

َ
ْنك

ُ
 ت

َ
ال

ن قالوا 
َ
ذ
ْ
ْسَتأ

ُ
ر َحَتى ت

ْ
ح الِبك

َ
ْنك

ُ
 ت

َ
َمر َو ال

ْ
ْسَتأ

ُ
ْت " ذنها ؟ قال يا رسول هللا وكيف إِ : ت

ُ
ْسك

َ
ْن ت

َ
أ

وبالتالي كل هذه النصوص الشرعية سواء من القرآن أو السنة تدل على مشروعية  (13)«

 .الوالية في الزواج على املرأة

 أقسام الوالية في عقد الزواج : الفرع الثاني 

 ،تنقسم إلى قسمين ،وهي التي تعرف بالوالية على النفس ،الوالية في عقد الزواج

 العتباراتيرة هي ألاخرى تنقسم إلى عدة أقسام وهذه ألاخ ،والية قاصرة و والية متعدية

 : وهو ما سنوضحه كالتالي ،كثيرة

ها تثبت للشخص الكامل إذ أنّ  ،وهي والية الشخص على نفسه: الوالية القاصرة  /أوال 

 ألّن  ،الرجل البالغ العاقل لديه والية قاصرةأنَّ  ونشير إلى ،ألاهلية بالحرية والبلوغ والعقل

له أن يتزوج بمن تكافئه أنَّ  كما ،له أن يزوج نفسه بمن يشاء من غير اعتراض أحد عليه

 .(14)ومن ال تكافئه

وهي والية الشخص على غيره أو باألصح هي سلطة شرعية تمكن : الوالية املتعدية/ ثانيا 

  ،صاحبها من التصرف الصحيح النافذ لغيره
ّ
 .(15)سهملن ثبتت له والية على نف وال تكون إال

الوالية املتعدية باعتبار ألاشخاص الذين تثبت لهم إلى نوعين والية أصلية  تنقسم

 :وهو ما سنفصله من خالل ما يلي ،ووالية نيابية

الوالية ألاصلية هي تلك الوالية التي تثبت ابتداء من غير أن تكون مستمدة من الغير  (أ        

 .وليست مستمدة من غيرهما ،تثبت ابتداء بسبب ألابوةواليتهما أنَّ  ذلك ،كوالية ألاب والجد

 ،كوالية القاض ي والوص ي ،الوالية النيابية هي تلك الوالية املستمدة من غيرهما (ب        

فهو نائب عنه فيما يتواله من ألامور  ،القاض ي يستمد واليته من الحاكم و إلامامأنَّ  ذلك

 .(16)من شؤون القاصر

ملتعدية أيضا باعتبار سعة مجالها إلى والية عامة ووالية الوالية ا تنقسمكما 

 :وهو ما سنوضحه كما يلي ،خاصة
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الوالية العامة هي سلطة شرعية تمكن صاحبها من التصرف الصحيح النافذ في شأن  (أ       

 ،من شؤون املجتمع العامة كالسلطان والحاكم الذي له والية عامة على من يتولى أمرهم

السلطان ولي من  »حيث قال صلى هللا عليه وسلم  ،وكالقاض ي الذي يكون نائبا عن الحاكم

هؤالء ألاشخاص سواء كانوا حكاما أو قضاة يتولون والية مباشرة ملن أنَّ  ، إذ«ال ولي له 

وبالتالي  (17 )،للشروط املحددة شرعا أو له ولي ولكنه غير مستوٍف  ،ليس له ولي خاص

 .فالوالية ثابتة لهم بصفتهم حكاما ال بصفتهم الشخصية 

إذ  ،(18)وهي الثابتة لألفراد بصفتهم الشخصية ال بصفتهم حكاما: الوالية الخاصة (ب      

وهي  ،هي التي يملك بها الولي التصرف في شأن من الشؤون الخاصة لألشخاص املعينين

 .تثبت للشخص بتسلط من الشارع

  في حالة
ُ
مت الوالية الخاصة استنادا ّد اجتماع الوالية العامة و الوالية الخاصة ق

فإذا ما وجد للمرأة  «الوالية الخاصة أقوى من الوالية العامة  »للقاعدة الفقهية التي تقول 

ولي خاص وولي عام الذي هو الحاكم أو القاض ي يقدم الولي الخاص على الحاكم أو 

 .(19)ولي عام القاض ي الذي هو 

 ،الوالية املتعدية باعتبار موضوعها أيضا إلى والية إجبار ووالية اختيار كما تنقسم

 :وسنفصله كما يلي

الولي يستبد فيها بإنشاء الزواج على املولى  وهي تعتبر والية كاملة ألّن :  والية إلاجبار (أ        

لزواج استقالال دون ها تمكن صاحبها من إنشاء عقد اذلك أنّ  ،وال يشاركه فيه أحد ،عليه

وذلك الستبداد  ،وقد أطلق عليها بعض الفقهاء والية استبدادية ،تدخل من املولى عليه

أساس هذه الوالية أنَّ  ونوضح ،(20)الولي فيها بإنشاء العقد دون مشاركة من املولى عليه

إلاجبار تختلف علة أنَّ  كما ،ختيار أوجه النفعة هو الشفقة الدافعة إلى الحرص ال إلاجباري

 :وهذا ما سنوضحه كالتالي   ،من مذهب إلى آخر

 ،وفاقدي وناقص ي ألاهليةر تثبت هذه الوالية على القص :بالنسبة لألحناف (1            

فعلة إلاجبار ، (21)كاملجانين واملعاتيه والصبيان غير املميزين سواء كانوا ذكورا أو إناثا

املولى عليه ذكرا أو أنثى وسواء أكانت الصغيرة ثيبا أو عندهم الصغر والجنون سواء كان 

وبالتالي العجز عن إدراك  ،ألن الصغر والجنون صفة تدل على ضعف العقل ،بكرا

وفي ذلك  ،هذه الوالية عندهم ال تثبت ال للبالغ العاقل وال للبالغة العاقلةأنَّ  ، كمااملصلحة
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الية على أصل أصحابنا تدور مع الصغر وجودا هذه الو أنَّ  وألاصل »:سانيايقول إلامام الك

وفي الكبير والكبيرة تدور مع الجنون وجودا وعدما سواء أكان الجنون أصليا بأن ....وعدما 

 .«بلغ مجنونا أو عرضيا بأن طرأ بعد البلوغ 

 ،علة إلاجبار هي البكارةأنَّ  غير ألاحناف فذهبوا إلى :بالنسبة لبقية الفقهاء  (2          

علة إلاجبار أنَّ  الشافعية ذهبوا إلىأنَّ  مع العلم ،وتستمر هذه الوالية إلى ما بعد البلوغ

 ،فتجبر عندهم البكر البالغ و ال تجبر الثيب الصغيرة ،البكارة لوحدها فقط دون الصغر

فتجبر  ،حد منهما يوجب إلاجبار إذا انفرداالبكارة والصغر كل و  بينما املالكية قالوا بأّن 

 .(22)املرأة البكر البالغ والثيب غير البالغ

 (23)ووالية استحباب عند ألاحناف ،وتسمى والية الشركة عند املالكية : ختياروالية الا  (ب    

 
ّ
وهي تكون على البالغ العاقلة مهما تكن درجتها  ،ما شرطها رضاء املولى عليهوال جبر فيها وإن

وبالتالي  ،(24)رد باختيار الزوج من غير اشتراك وليهاذلك أنه ليس لها أن تنف ،من الرشد

على الزواج ولهذا تسمى بوالية ينفرد الولي بتولي الصيغة بعد أن تتالقى إرادته مع إرادتها 

للمرأة أن تنفرد باختيار  ويرى أبو حنيفة و أبو يوسف تلميذه بأّن  ،(25)ختيار والشركةالا 

و يعتبر العقد صحيحا ولكن  ،ولها أن تنش ئ العقد بعباراتها ،الزوج من غير إشراك وليها

واستند أبو حنيفة في رأيه على قول هللا  ،يستحب أن يتولى ذلك وليها وأن يكون راضيا عنه

  »:عز وجل
َ
  ِإْن ف

َ
 ط
َ
 ل
َ
 هَ ق

َ
 ا ف

َ
  ال

َ
  ُل ِح ت

َ
  ىتَ د َح عْ بَ  ْن مِ  هُ ل

َ
 ج  ْو زَ  َح ِك نْ ت

َ
  «ه رَ يْ ا غ

ُ
د إليها سنِ وبالتالي فقد أ

 »:قول النبي عليه الصالة والسالم أيضا على كما استند ،العقد فصح أن تتواله بنفسها

 
َ
 يْ ألا

َ
  «ا هَ يِ لِ وَ  ْن ا مِ هَ ِس ْف نَ بِ  ُق َح م أ

ّ
ومن ثم هذه  ،وألايم من ال زوج لها سواء كانت بكرا أو ثيبا

 
ُ
 .(26)ثبت صحة العقد بصيغة املرأةالنصوص في رأي ألاحناف ت

 أسباب وشروط الوالية في عقد الزواج : املطلب الثاني 

للوالية أسباب توجبها وشروط يجب أن تتوفر فيها حتى تثبت على ألاشخاص املولى 

لى املرأة التي هي والية تشريف وهذا ما يبرز أهمية الوالية في الزواج والسيما ع ،عليهم

ا ،ب الوالية في الزواجلذلك سنتناول بالدراسة في الفرع ألاول أسبا ،حمايةو  في الفرع  أمَّ

 .الثاني فسنتناول شروط الوالية في الزواج 
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 أسباب الوالية في عقد الزواج: الفرع ألاول 

 ،ومنها ما هو مختلف فيه ،منها ما هو متفق عليه ،للوالية في الزواج عد أسباب

 :ويمكن أن نجملها فيما يلي

أقوى أسباب الوالية على املرأة الحرة في الزواج سواء أكانت وهي  :القرابة النسبية /أوال        

 ،حيث يقصد بالقرابة كل صلة سببها الوالدة بين الولي واملولى عليه ،صغيرة أو كبيرة

ن إوبذلك ف ،(27)باء والحواي ي كاخإخوة وألاعماموتشمل الفروع كاألوالد وألاصول كال 

 ،للذكور الذين لهم قرابة من جهة ألابالوالية في الزواج تثبت بالخصوص للعصبة أي 

فقهاء الشريعة إلاسالمية قد اتفقوا على ثبوت والية النكاح للعصبات من القرابة أنَّ  حيث

ودليلهم في  ،(28)موهم على غيرهم من ذوي ألارحام كاألخوال وكالجد ألمكما قّد  ،النسبية

روي عن علي رض ي هللا عنه  قصر الوالية في الزواج على العصبات دون ذوي ألارحام هو ما

 
ّ
 النِ  »:ه قالموقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول هللا عليه الصالة والسالم أن

َ
 «ات بَ صَ العَ  اح إلىَ ك

 و 
ّ
لذلك كان لهم النظر  ،ه في حالة مساس بشرف ألاسرة فسيلحق بالعصبةالعلة في ذلك أن

  (29)والتأمل في أمر النكاح
ّ
الوالية تثبت للعصبة ولذوي أنَّ  إلامام أبو حنيفة يرى أنَّ  إال

 .(30)ألارحام

الكافل هو الرجل القائم بأمور مكفولته التي مات أبوها أو غاب عنها  :الكفالة/ ثانيا        

الكفالة عبارة عن التزام تطوعي للتكفل برعاية طفل قاصر و تربيته أنَّ  ذلك ،أهلها

، والوالية على املرأة في الزواج بسبب ابنهالتي يتعامل بها ألاب مع وحمايته بنفس الطريقة 

حيث  ،حيث لم يقل بها سوى املالكية ،الشريعة إلاسالمية ءالكفالة محل خالف بين فقها

البنت إذا مات أبوها أو غاب أهلها وكفلها رجل حتى بلغت  »:قال الدسوقي في هذا الشأن

بعض الفقهاء يرونها سببا مستقال بينما  «نه تثبت له الوالية عليها ويزوجها بإذنها فإ ،عنده

 . (31)تثبت به الوالية العامة

حيث يقول هللا  ،الوالية الخاصة وهي جائزة مع تعذر ،وهي والية الدين :إلاسالم/ ثالثا        

 َم إنَّ  »( 15)عز وجل في سورة الحجرات آلاية 
ُ
 ا امل
ْ
كما قال عز وجل أيضا  في  «ة خوَ ون إِ نُ مِ ؤ

 وَ  »من سورة التوبة ( 11)آلاية 
ُ
 امل
ْ
 ون وَ نُ مِ ؤ

ُ
 امل
ْ
 هُ ضُ عْ ات بَ نَ مِ ؤ

َ
وعند املالكية  «ض عْ اء بَ يَ لِ وْ م أ

ومن ثم يصح لكل مسلم أن يزوج  ،والشافعية والحنابلة إلاسالم تثبت به الوالية في الزواج

فإذا قام بها أحد  ،وعندهم فرض كفاية ،مسلمة بمقتض ى ما بين أهل إلاسالم من موالاة
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  ،املسلمين سقطت بالنسبة لآلخرين
ّ
 ،في املشهور عندهم يرون عكس ذلك ألاحنافأنَّ  إال

واحتجوا بما روي عن عائشة رض ي  ،حيث يرون عدم ثبوت والية التزويج بسبب إلاسالم

 ... »:النبي صلى هللا عليه وسلم قالأنَّ  هللا عنها
َ
  ْن إِ ف

ْ
 رُ َج تَ اش

َ
 الُس وا ف

ْ
 ل

َ
  ْن َم  يْ لِ َو  اْن ط

َ
 يَ لِ َو  ال

 
َ
 .(32)«هْ ل

 
ّ
وهما الوكالة و  ،ه باخإضافة إلى هذه ألاسباب هناك سببين آخريننشير إلى أن

 .يصاءإلا 

 شروط الوالية في عقد الزواج : الفرع الثاني 

 :هناك شروط للولي متفق عليها وشروط مختلف فيها وسنفصل القول فيها كما يلي

 الشروط املتفق عليها / أوال       

الوالية في الزواج تتبع التوريث  يشترط اتحاد الدين بين الولي واملولى عليه ألّن  :إلاسالم( أ

ال والية للكافر على مسلمة أنَّ  ولذلك اتفق فقهاء الشريعة إلاسالمية على (33)بالتعصيب

حيث يقول هللا عز  (34)،الدينينختالف مجوسية لعدم التوارث بينهما و ال  وال لنصراني على

 وَ  »:من سورة النساء 181وجل في القران الكريم في آلاية 
َ
 ل هللا لِ عَ ْج يَ  ْن ل

ْ
 ل
َ
 عَ  يْن رِ افِ ك

َ
ى ل

 
ُ
 امل
ْ
 بِ س   يْن نِ مِ ؤ

 
ة مى املسلم حيث قال إلامام ابن قدا، ومن ثم ال تثبت للكافر والية عل« يال

ا »:رحمه هللا وقد قال إلامام  «الكافر فال والية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم  أمَّ

 أنَّ  بلغنا »:أحمد
ّ
 .(35)«ه كان نصرانيا عليا أجاز نكاح ألاخ ورد نكاح ألاب ألن

فاقدها ال عبارة له و ناقصها  يشترط أن يكون الولي كامل ألاهلية ألّن  :لالبلوغ والعق( ب

وبالتالي يجب أن يكون الولي عاقال  ،كيف يزوج غيرهليست له أهلية تزويج نفسه ف

 .(37)غير املكلف يحتاج ملن ينظر له في شؤونه ومن ثم فشرط التكليف الزم ألّن  ،(36)بالغا

 الشروط املختلف فيها / ثانيا      

  :الرشد ( أ
ّ
ه ال يشترط الرشد في الولي ذهب إلامام أبو حنيفة و أكثر أصحاب إلامام مالك أن

 وعليه 
ّ
ن الرشد في الولي و علة اإلامام مالك والشافعي يشترطأنَّ  تجوز والية السفيه إال

 .(38)اختالفهم مردها إلى تشبيه هذه الوالية بوالية املال

ذهب جمهور الفقهاء من املالكية والشافعية والحنابلة إلى لزوم أن يكون  :الذكورة ( ب

ومن ثم فال  ،ا املرأة فال والية لها على نفسهاأّم   (39)الولي ذكرا حتى تثبت له والية التزويج

رسول هللا أنَّ  حيث يروي الدار قطني عن أبي هريرة رض ي هللا عنه ،يجوز أن تولى على غيرها
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  » :عليه الصالة والسالم قال
َ
  ال
ُ
  ُج وِ زَ ت

َ
 رْ امل

َ
 أ
َ
  ة
َ
 هَ َس ْف ن

َ
 يَ انِ الزَ  نَّ إِ ا ف

َ
 الِت  يَ ِه  ة

ُ
  ُج وِ زَ ي ت

َ
ا (40)«ا هَ َس ْف ن  أمَّ

عند ألاحناف فال يشترط أن يكون الولي رجال إذ يجوز للمرأة أن تلي زواج الصغيرة والصغير 

 .ند عدم وجود ألاولياء من الرجالومن في حكمهما ع

عند إلامام الشافعي وأحمد تشترط العدالة في الولي فليس للفاسق والية  :العدالة( ج

  »:وسلم أنه قال للتزويج استنادا ملا روي عن النبي صلى هللا عليه
َ
 نِ  ال

َ
 ك

َّ
رشد ُم  يْ لِ َو بِ  اح إال

 وَ 
َ
ا، (41)وليس الفاسق بمرشد و بالتالي ال يكون وليا «ْل ْد عَ  ْي َد اِه ش إلامام أبو حنيفة  أمَّ

فالفاسق يلي  ،هم ال يرون اشتراط العدالة في الولينّ إومالك و في رواية أخرى للشافعي ف

الوالية سببها القرابة وشرطها النظر أنَّ  كما ،ومن ثم تثبت له الوالية على غيره ،نكاح نفسه

 ،فالفسق ال يقدح في القدرة على تحصيل النظر للمصلحة وسببها الشفقة ،واملصلحة

الغرض من الولي  »وكليهما متوفران في الفاسق حيث يقول القاض ي عبد الوهاب رحمه هللا 

الحظ للمتزوجة وإيقاعها مع كفء والفاسق ال ينافي ذلك بل ربما أكثر في زيادة الاحتياط 

وألن اشتراط ذلك  "الدكتور مصطفى السباعي يقول أيضا أنَّ  كما، (42)"وألانفة من العار 

عليه  يؤدي إلى حرج كبير والعمل في العصور إلاسالمية املختلفة منذ عهد النبي صلى هللا

 .(43)«وسلم قائم على عدم منع الولي غير العدل من تزويج أوالده وبناته 

 القانوني للوالية في عقد الزواجالتأصيل الفقهي : املبحث الثاني

املشرع الجزائري نص عليه أنَّ  سنتناول في هذا املبحث املركز القانوني للولي باعتبار

بالزواج من الكتاب ألاول الخاص  كشرط لصحة عقد الزواج في الباب ألاول الخاص

 حيث، 50/50املعدل واملتمم بالقانون  48/11 بالزواج وانحالله من قانون ألاسرة الجزائري 

سرة ما بين مد وجزر فمن ركن في عقد الزواج قبل تعديل قانون ألا أصبح مركز الولي أنَّ 

اغة غامضة املشرع الجزائري جاء بصيأنَّ  حيثته، إلى مجرد شرط لصح 0550سنة 

من  سواء الخارجية وكأنه أراد أن يرض ي جميع ألاطراف ،الخاصة بالوليمنه و  11للمادة 

الجزائر التي مارست ضغطا رهيبا على منظمات دولية سواء كانت حكومية أو غير حكومية 

إلى ألاطراف  بنود الاتفاقيات التي انضمت لها لتعديل قانون ألاسرة حتى يتماي ى مع

بإلغاء كانت تنادي التي ملتمثلة خصوصا في جمعيات املرأة التي تنادي بالتحرر وا ،الداخلية

ألن املركز القانوني للولي  ،الصياغة تخدمهاأنَّ  والتي تجد ،تماما من قانون ألاسرةالولي 

إلى  ،أفرغ من مضمونه ومقصوده وأصبح مجرد شكليات فقط يتمم بها عقد الزواج
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املادة لم تأتي ملغية أنَّ املشرع نص على حضور الولي و أنَّ  املنادون بإبقاء الولي والذين يرون

وما بين هذا وذاك سنتناول في املطلب ألاول نظرة املشرع الجزائري للولي في عقد الزواج  ،له

ا ،قبل و بعد تعديل قانون ألاسرة ية قيات الدولفي املطلب الثاني فسنتناول تأثير الاتفا أمَّ

 .لحقوق إلانسان على مركز الولي

نظرة املشرع الجزائري للولي في عقد الزواج قبل و بعد تعديل قانون : املطلب ألاول 

 ألاسرة 

 (44 )48/11لقد تناول املشرع الجزائري الوالية في عقد الزواج في قانون ألاسرة رقم 

مكرر من القسم الثاني  50وذلك ضمن شروط عقد الزواج املنصوص عليها في املادة 

املعنون بالزواج من الفصل ألاول املعنون بالخطبة والزواج من الباب ألاول املعنون 

الولي في عقد الزواج قبل أنَّ  ، حيثألاول املعنون بالزواج وانحالله بالزواج من الكتاب

كان يعتبر ركنا من أركان عقد  (45)50/50بموجب ألامر  0550ة تعديل قانون ألاسرة سن

  ،الزواج
ّ
  إال

ّ
ن هناك فرق إوكما نعلم ف ،هلتعديل أصبح مجرد شرط من شروطه بعد اأن

ولذلك سنتعرض في الفرع ألاول للمركز القانوني للولي قبل تعديل  ،مابين الركن والشرط

ا ،قانون ألاسرة الجزائري  ي سنتعرض إلى املركز القانوني للولي بعد تعديل في الفرع الثان أمَّ

 .قانون ألاسرة الجزائري 

 املركز القانوني للولي في عقد الزواج قبل تعديل قانون ألاسرة: الفرع ألاول 

ه من قانون ألاسرة الجزائري قبل التعديل تنص على 50لقد كانت املادة 
ّ
يتم  » أن

أيضا قبل  11املادة أنَّ  كما «عقد الزواج برضا الزوجين وبولي الزوجة وشاهدين وصداق 

يتولى زواج املرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها ألاولين والقاض ي  »التعديل كانت تنص على 

ان املشرع الجزائري كأنَّ  يتضح لنا ينالقانوني يينالنص ينومن خالل هذ، «ولي من ال ولي له 

  ،يعتبر الولي ركن في عقد الزواج
ُ
  ،زوج نفسهاومن ثم ليس للمرأة أن ت

ّ
ما الذي يزوجها وإن

وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء  ،وذلك بعد مراعاة إذنها ورضاها ،هو وليها بتفويض منها

 الذين يَ 
َ
كانت بكرا فالوالية عليها والية إجبار أي  إذاف ،ه ليس للمرأة أن تزوج نفسهارون أن

ا ،ألامر يكون بيد الولي لوحده أو كما تسمى  ،إذا كانت ثيبا فالوالية عليها والية اختيار أمَّ

ٍة  »:ال بد فيها من إذن املرأة استنادا لقول النبي صلى هللا عليه وسلمو  ،مشتركة
َ
ُيَما اْمَرأ

َ
أ

ِن َوِلِيَها 
ْ
ْيِر ِإذ

َ
ِكَحت ِبغ

ُ
اُحَها َباِطْل ن

َ
اُحَها َباِطْل ، ِفِنك

َ
اُحَها َباِطْل، ِفِنك

َ
املرأة عاطفية  وألّن  «  ِفِنك
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بل حتى  ،الزواج آثاره ال تنعكس على املرأة وحدها وألّن  ،بطبعها سريعة في اتخاذ قراراتها

يكون الرجل الذي  ُجِعلت الوالية بيدظرا لعالقة املصاهرة التي تنشأ نو  ،على ألاسرة بأكملها

  ،ن لم يوجد ألاب فأحد ألاقارب ألاولينإأبوها 
ّ
أسندت الوالية لقاض ي شؤون ألاسرة  و إال

أنَّ  القاض ي ولي من ال ولي له، كما ألّن  ،قبل التعديل 11حسب الترتيب املبين في املادة 

 ،ااملشرع رغم أنه أعطى للرجل الحق في الوالية على املرأة ومنعها من تولي عقد قرانها بنفسه

 
َّ
 نَّ أ إال

ّ
أي عدم موافقته على  ،ر لها الحماية القانونية في حالة عضل الوليه باملقابل وف

ال يجوز للولي  »هالتي كانت تنص على أنَّ من قانون ألاسرة  10نادا للمادة وهذا است ،تزويجها

 ،وفي حالة ما إذا وقع املنع « أن يمنع من في واليته من الزواج إذا رغبت فيه وكان أصلح لها

  ،من قانون ألاسرة 50فللقاض ي أن يأذن بالزواج مع مراعاة أحكام املادة 
ّ
ر لها كما وف

من  11الحماية القانونية أيضا في حالة إجبار الولي لها على الزواج حيث أنه استنادا للمادة 

  ،نفس القانون 
ّ
كما ال  ،ي واليته على الزواجه ال يجوز للولي أبا كان أو غيره أن يجبر من ففإن

   .(46)يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها

 املركز القانوني للولي في عقد الزواج بعد تعديل قانون ألاسرة : الفرع الثاني

أصبح الركن الوحيد  (47)50/50بموجب ألامر  0550بعد تعديل قانون ألاسرة سنة 

ه  التي تنص علىمن نفس القانون  50بموجب املادة لعقد الزواج هو التراض ي وذلك 
ّ
 »أن

ا «ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين  الوالية التي كانت ركنا قبل التعديل أصبحت بعده  أمَّ

مكرر من قانون ألاسرة   50وذلك استنادا للمادة  ،مجرد شرط من شروط عقد الزواج

ه  والتي تنص على
ّ
أهلية الزواج ، : اج الشروط آلاتية يجب أن تتوفر في عقد الزو  »أن

من قانون ألاسرة هي ألاخرى اختلفت صياغتها  11املادة أنَّ  كما «...، الوليالصداق

تعقد املرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو  »وأصبحت تنص على 

القانون و أسالت ولقد أحدثت هذه املادة ضجة كبيرة بين فقهاء  «أي شخص تختاره 

وجعلت أستاذة القانون ينقسمون في تفسير هذه املادة إلى  ،الكثير من الحبر إلى يومنا هذا

املشرع الجزائري ألغى شرط الولي ضمنيا بأن منح للمرأة الحق أنَّ  فهناك من رأى ،قسمين

  ،في مباشرة عقد زواجها بنفسها
ّ
 ما زادأنَّ  كما ،حضور شكلي ورمزي  وما حضور الولي إال

وليها كما تشاء دون احترام الترتيب الذي كان في  ختيار الطين بلة هو منح املرأة الحق ال 

ومن ثم لها  ،الذي هو يفيد التخيير (أو)املشرع استعمل حرف  ألّن  ،قبل التعديل 11املادة 
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 ،م وجود ألابكما لها أن تختار أحد أقاربها كي يكون وليها رغ ،أن تختار ألاب بأن يكون وليها

كما لها أيضا أن تختار أي شخص آخر أجنبي عنها وعن ألاسرة بأن يكون وليها رغم وجود 

ختيار وليس على سبيل الا  11اء جاء في املادة ترتيب ألاولي ألّن  ،ألاب و أقاربها ألاولين

ير ، ونشجتمع الجزائري وعاداته وتقاليدهاملشرع خصوصية امل وبالتالي لم يراع (48)الترتيب

املشرع أنَّ  هذا التعديل بصياغته الحالية هناك من وافقه من ألاساتذة الذين رأواأنَّ  إلى

في عدم ( املالكية والشافعية والحنابلة)قبل التعديل كان متوافقا مع رأي جمهور الفقهاء 

تولية املرأة لعقد زواجها بنفسها بأن كان يشترط أن يتولى الزواج الرجل الذي يكون أبوها 

افأحد أقاربها ألاولين  مرأة أن بعد التعديل فاملشرع مال إلى رأي ألاحناف الذين يجيزون لل أمَّ

وال يجب تزييف  ،ولكن ألامر يستدعي التوضيح ورفع اللبس، تباشر عقد زواجها بنفسها

  ،الوقائع والحياد عن الحق
 
ألاحناف فعال يجيزون للمرأة أن تباشر عقد زواجها  ألن

  ،بنفسها ولكن بشرطين وهما أن يكون للمرأة مهر املثل وأن يكون الرجل كفؤا
 
 لها و إال

 .يتم فسخ عقد الزواج من طرف وليها

ا أنَّ  فمنهم من يرى  ،القسم الثاني من ألاساتذة فهم بدورهم انقسموا إلى قسمين أمَّ

أعطت الحق للمرأة في عقد  11املادة أنَّ  حيث أنه فعال ،الولي لم يلغ ي املشرع الجزائر 

  ،أي وليها ،زواجها بنفسها والعقد قد يباشره ألاصيل أو الوكيل
ّ
ه أيضا ألزمتها كما أن

الولي أنَّ  املهم ا،شكلي مأ افشرط الولي مازال قائما سواء كان حضوره حقيقي ،بحضور وليها

لم تبين أسباب وال شروط الوالية  11املادة أنَّ  هم يستندون إلىكما أنّ  ،يحضر لعقد الزواج

م فراغ تشريعي ووجب علينا الرجوع إلى أحكام الشريعة إلاسالمية بموجب أماومن ثم نكون 

امن قانون ألاسرة ومن أسباب وشروط الوالية القرابة والذكورة  000إلاحالة من املادة   أمَّ

  .(49)ختيارية إلاجبار واستبدلها بوالية الا املشرع الجزائري ألغى وال  أنَّ  الفريق آلاخر فيرى 

املشرع الجزائري ضمنيا أنَّ  وإن كنا نميل إلى الرأي ألاول  ونحن بدورنا نبدي رأينا

  ،ألغى شرط الولي
ّ
في فقرتها الثانية من قانون ألاسرة التي تم  11املادة أن ه بكل بساطة ألن

إذا تم الزواج بدون شاهدين أو  »تنص على  50/50تعديلها هي ألاخرى بموجب ألامر 

صداق أو ولي في حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول وال صداق فيه ويثبت بعد الدخول 

في حالة " ي بعبارة ما مقصود املشرع الجزائر  ،فالسؤال الذي يطرحه «بصداق املثل 

 " وجوبه 
ّ
وفي محاولة منا  ،حالة ال يكون فيها الولي وجوبيا ه هناك؟ هذه العبارة تدل على أن
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من قانون ألاسرة بفقرتيها ألاولى  11للوصول ملقصود املشرع من هذه العبارة رجعنا للمادة 

ه  حيث تنص الفقرة ألاولى على ،والثانية
ّ
جها بحضور وليها وهو تعقد املرأة الراشدة زوا »أن

ا «أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره  دون  »الفقرة الثانية فتنص على  أمَّ

من هذا القانون يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم ألاب فأحد  51إلاخالل بأحكام املادة 

ائري يقصد املشرع الجز أنَّ  ومن هنا اتضح لنا «ألاقارب ألاولين والقاض ي ولي من ال ولي له 

الفقرة الثانية  من قانون ألاسرة ألّن  11بعبارة في حالة وجوبه الفقرة الثانية من املادة 

ونوع هذه  مازالت محتفظة بصياغتها قبل التعديل وموجبة للوالية على املرأة القاصرة

املادة  ألّن  ،وليست والية إلاجبار ،أو كما تسمى بوالية الشركة ،ختياريةالوالية هي الوالية الا 

ال يجوز للولي أيا كان أو  »من قانون ألاسرة تنص على   50/50املعدلة بموجب ألامر  11

التي هي في واليته على الزواج و ال يجوز له أن يزوجها بدون القاصرة غيره أن يجبر 

ومن ثم فان الزواج إذا تم بدون ولي سواء كانت املرأة قاصرة أو راشدة وتم  «موافقتها

ا ،نه يثبتإف الدخول  زواج املرأة القاصرة فقط هو  ّن إفي حالة عدم حصول الدخول ف أمَّ

  ،(في حالة وجوبه)املشرع استعمل مصطلح  ألّن  ،الذي يفسخ
ّ
على املرأة  وهو ال يجب إال

املشرع الجزائري أذعن لالتفاقيات أنَّ  وعلى ما يبدو ،القاصرة استنادا ملا أوضحناه سابقا

عليها الجزائر و للمنظمات الدولية ولضغط الجمعيات النسوية وهو الدولية التي صادقت 

 .سنوضحه في املطلب املواليما 

 ة لحقوق إلانسان على مركز الولي تأثير الاتفاقيات الدولي: املطلب الثاني

أصبح موضوع حقوق إلانسان من أولويات املجتمع الدولي بمختلف أشخاصه 

مثل منظمة أمنستي ومنظمة  ،حكومية أو غير حكومية ،سواء كانوا دوال أو منظمات دولية

إلى غير ذلك من املنظمات التي أصبحت تمارس ...الشفافية ومنظمة هيومن رايتس ووتش 

موضوع حقوق املرأة هو جزء ال يتجزأ من أنَّ  وال ريب ضغطا يشكل مساسا بسيادة الدول،

الذي أقر  1080املتحدة لسنة  منذ إصدار ميثاق هيئة ألاممالعالمي نسيج حقوق إلانسان 

حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات ذات التوجه  ،مبدأ املساواة ما بين املرأة والرجل

أنَّ  ولألسف ،والفكر الغربي الذي يشكل مساسا بديننا وبعاداتنا وتقاليدنا كمسلمين

انون ألاسرة وهذا ما جعل املشرع الجزائري يعدل مختلف املواد في ق ،الجزائر انضمت لها

حتى يعطي مركزا قانونيا للمرأة متساويا مع الرجل تحت ضغط املنظمات غير الحكومية 
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وهذا ما  ،التي تتعاون مع منظمات دولية حكومية وغير حكومية( الجمعيات) الوطنية 

 يجعلنا نتناول في الفرع ألاول تأثير الاتفاقيات الدولية العامة في تعديل املركز القانوني للولي

وفي الفرع الثاني سنتناول تأثير اتفاقية سيداو على تعديل املركز القانوني  ،في قانون ألاسرة

  ،للولي في قانون ألاسرة
ّ
هذه الاتفاقيات سواء العامة أو املتخصصة أنَّ  ه سنجدونوضح أن

قد استعملت مصطلح املساواة ما بين الرجل واملرأة في الحقوق والسيما الحقوق املدنية 

  ،رتبطة بتكوين ألاسرةوامل
ّ
ه كما للرجل والية على نفسه وغيره ومن ثم املقصود باملساواة أن

 .في إبرام عقد الزواج كذلك يكون للمرأة والية على نفسها وغيرها في إبرام عقد الزواج

تأثير الاتفاقيات الدولية العامة في تعديل املركز القانوني للولي في قانون : الفرع ألاول 

 ألاسرة

ناك العديد من الاتفاقيات العامة أو ما تسمى الشارعة التي تناولت حقوق املرأة ه

و ما لها وهوهي تعتبر من الاتفاقيات التأسيسية أي تؤسس لحقوق معينة وتوجد حماية 

 :سنوضحه فيما يلي

 إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان /أوال 

مادة تحدد ( 15)والذي يتألف من ديباجة وثالثون  1084هذا إلاعالن الصادر سنة 

حقوق إلانسان و الحريات ألاساسية التي تستحق لجميع الرجال و النساء في أي مكان من 

يولد جميع الناس أحرارا و  »العالم دون أي تمييز حيث نصت املادة ألاولى منه على 

وهم قد وهبوا العقل و الوجدان و عليهم أن يعاملوا   متساوين في الكرامة و الحقوق 

منه على مبدأ ( 11)، كما أوجبت املادة السادسة عشر «بعضهم بعضا بروح إلاخاء 

 .(50)املساواة بين الجنسين فيما يتعلق بتكوين ألاسرة و في جميع الحقوق و الواجبات

 العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية  /ثانيا 

والذي  (51)1011ودخل حيز لنفاذ سنة  1011ديسمبر  10تم اعتماده في  ذا العهده

حيث يؤكد العهد على ضرورة احترام و تأمين الحقوق  1040صادقت عليه الجزائر في 

املقررة لكافة ألافراد دون أي تمييز في جميع املجاالت املدنية والسياسية بين الرجال 

 ،منه صراحة على مبدأ عدم التمييز بين الجنسين( 51) والنساء كما نصت املادة الثالثة

ومن بين هذه  ،املرأة لهما نفس الحقوق في الشؤون السياسية واملدنيةفكال من الرجل و 
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أي املساواة  ،الحقوق التي نص عليها هذا ألاخير املساواة بين الجنسين في إطار تكوين ألاسرة

  .الخ ...من حيث إنشاء الزواج ومن حيث الحقوق والواجبات

 قتصادية والاجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق الا /ثالثا 

و ( 52)1011لنفاذ سنة اودخل حيز  1011ديسمبر  10تم اعتماده في  هذا العهد

متكامل في الحقوق الخاصة وقد فصل بشكل أوسع و  1040صادقت عليه الجزائر في 

  ،باملرأة أكثر من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية
ّ
ه ألزم الدول ألاطراف في هذا إذ أن

العهد على تكريس هذه الحقوق بتجسيدها على أرض الواقع وذلك بتعديل وتكييف 

هم حق نص وأ ،في هذه الاتفاقية بما يتوائم مع بنودها املنظومة القانونية للدولة العضو

جل في مختلف الحقوق الاجتماعية عليه هذا العهد هو حق املساواة بين املرأة و الر 

  15الثقافية والاقتصادية حيث نصت املادة و 
ّ
ه  يجب أن ينعقد في فقرتها ألاولى منه على أن

الزواج برضا الطرفين املزمع زواجهما رضاء ال إكراه فيه ويعتبر هذا العهد أكثر خطورة من 

عضو  14تتكون من  1041هيئة ألامم املتحدة أسست لجنة سنة  ألّن  ،تفاقيات ألاخرى الا

هذه اللجنة تستقبل التقارير أنَّ  حيث ،منتخبين من املجلس الاقتصادي والاجتماعي

سنويا من طرف الدول والتي توضح ما مدى إحراز الدول تقدما في اتخاذ التدابير 

لحماية حقوق إلانسان عموما واملرأة والطفل .... يرهاالتشريعية والقضائية وإلادارية وغ

 
ّ
ه من بين الوسائل التي تعتمد عليها هذه اللجنة هي نظام استقبال الشكاوي خصوصا كما أن

 .(53)وألافرادمن طرف الدول 

 تأثير اتفاقية سيداو في تعديل املركز القانوني للولي في قانون ألاسرة: الفرع الثاني 

 (54)اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة و هيااتفاقية سيد

التي  11واد هذه الاتفاقية هي املادة ها وثيقة حقوق دولية للنساء وأخطر موتوصف بأنّ 

تنص على إلزام الدول بمنح املرأة حق املساواة مع الرجل في عقد الزواج وفسخه واملساواة 

موجبة  ،والقوامة والوصاية على ألاطفال في الحقوق واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية

بذلك على الدول ألاعضاء اتخاذ كافة التدابير التشريعية وإلادارية الالزمة لتنفيذ هذا 

تشكل مساسا وخرقا ألحكام شريعتنا  50من املادة الثانية ( و)الفقرة أنَّ  كما ،الالتزام

اتخاذ الدول ألاطراف في ها نصت على وجوب حيث أنّ  ،إلاسالمية وعاداتنا وتقاليدنا

الاتفاقية جميع التدابير املناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء قوانين و أنظمة 
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وأعراف وممارسات قائمة تشكل تمييزا ضد املرأة، وبالنسبة لهذه الاتفاقية الوالية على 

لدول العربية ولألسف الجزائر مثل مثيالتها من ا ،املرأة في الزواج تشكل تمييزا للمرأة

  ،(55)1001دقت على هذه الاتفاقية سنة اص
ّ
ت على بعض املواد ومع أنها في البداية تحفظ

 
ّ
حيث سحبت التحفظ الخاص باملساواة  ،ها ما فتئت أن تسحب التحفظ تلوى آلاخرأنّ  إال

وبالفعل تم تعديل قانون الجنسية سنة  ،ما بين الرجل واملرأة في منح جنسيتهما لولدهما

أنَّ  ونشير إلى ،وتم إقرار املساواة ما بين الرجل واملرأة في منح جنسيتهما ملولودهما 0550

حيث عدل قانون  ،كانت سنة املساواة مابين الرجل واملرأة في الحقوق بامتياز 0550سنة 

 . نظمات الدوليةت حقوق املرأة واملالجنسية وقانون ألاسرة تحت ضغط جمعيا

 :خــــاتـــــــمة

ثنان بشأن االوالية على املرأة في الزواج من ألامور الجوهرية التي ال يختلف  إّن 

فقط بل ( الرجل واملرأة)عقد الزواج آثاره ال تنعكس على الزوجين أنَّ  ذلك ،أهميتها

وليست والية تنعكس على ألاسرة بأكملها لذلك فالوالية والية تشريف وتوجيه وسداد 

 أنَّ  تسلط كما يرى البعض ذلك
ّ
ها تظل أنّ  املرأة مهما ارتقت في علمها ومناصب عملها إال

ها تتصف بنوع من الضعف في مشاعرها والسيما أنّ  ،قاصرة في معرفة شؤون الرجال

الولي يمثل لها فلذلك  ،وساحات القضاء شاهدة على ذلك ،يجعلها تخطئ الاختيار أحيانا

من جهة ومن أهواءها من جهة  وحماية تقيها من أصحاب النفوس املريضة حصنا منيعا

 .أخرى 

 :قد خرجنا من دراستنا هذه بمجموعة من النتائج نجملها فيما يلي

  لقد رضخت الجزائر نوعا ما وبطريقة غير مباشرة إلى التوصيات التي أصدرتها

سيما فيما يخص وال  0550تعديل قانون ألاسرة سنة وقامت ب ،لجنة حقوق املرأة

من قانون ألاسرة  قبل  11ذلك أنَّ هذه اللجنة كانت ترى أنَّ املادة  ،شرط الولي

من اتفاقية سيداو التي  11و 50التعديل تشكل تعارضا صارخا مع أحكام املادة 

ع الخاص باألسرة صادقت عليها الجزائر وبذلك وجب على الجزائر تعديل التشري

ألاخطر من ذلك هو التقرير الذي أصدرته لجنة ولكن  ،وهو ما حدث فعال

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي كنت قد أشرت إليها في املتن 
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 أنها لم تلغ شرط  0550والتي رأت أنَّ الجزائر رغم تعديلها لقانون ألاسرة سنة 
ّ
إال

 ,ه صراحةئفي الزواج وطالبت الجزائر بإلغا الولي على املرأة

  املشرع الجزائري للمرأة أن تعقد  زواجها بنفسها ومن ثم أعطاها الصالحية أجاز

ملباشرة عقد زواجها، ولكن لم يشترط أن يكون الزوج كفؤا لها أو أن يكون لها 

مهر املثل وهو املعمول به في املذهب الحنفي الذي أجاز للمرأة عقد زواجها 

 .بنفسها

  اومن ثم لم يعد ركن ،د إجراء شكليجعل املشرع الجزائري من حضور الولي مجر 

 .دفي تكوين العق

  سّوى املشرع الجزائري في املراكز القانونية ما بين ألاب وأي شخص آخر تختاره

 .املرأة لكي يكون ولّيها وهذا فيه جحود بّين لألب

ا بالنسبة للمقترحاتأ نا نقترح تعديل املادة  م 
ّ
من قانون ألاسرة  على هذا  11فإن

عقد املرأة الراشدة عقد زواجها بحضور  وليها وهو ألاب فأحد أقاربها والقاض ي ولي ت" النحو 

 ,قبل تعديل قانون ألاسرة 11وبذلك تكون الصياغة قريبة من صياغة املادة " من ال ولي له 

 : واملراجع قـــــــائــــــــمة املـــــصــــادر

 املصادر/ أوال

 القرآن الكريم (أ  

 املـــــــراجع / ثانيا

 الكتب(أ

 كتب الفقه إلاسالمي

 .لطبعة الثانية، دار الفكر العربيإلامام دمحم أبو زهرة، ألاحوال الشخصية، ا .1

ألاستاذ أحمد نصر الجندي، ألاحوال الشخصية في إلاسالم، دون ذكر رقم  .0

 .الطبعة، دار املعارف، القاهرة بمصر

الفقه إلاسالمي ، الطبعة ألاولى، دار  ألاستاذ حافظ دمحم أنور، والية املرأة في .1

 .، اململكة العربية السعودية بلنسية للنشر والتوزيع

ألاستاذ بدران أبو العنين بدران، الفقه املقارن لألحوال الشخصية، الجزء  .8

 .، دار النهضة العربية، بيروتألاول، الزواج والطالق، بدون ذكر الطبعة
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الدكتور تواتي بن تواتي، املبسط في الفقه املالكي باألدلة، الجزء الرابع، كتاب  .0

 .0515،ألاحوال الشخصية، الطبعة الثانية، دار الوعي، الجزائر 

بة والزواج في الدكتور نصر سلمان وألاستاذة سعاد سطحي، أحكام الخط .1

 . 0550 ،، الجزائر الشريعة إلاسالمية، دار الهدى للنشر

 ب الفقه القانونيكت( ب

، الجزء ألاول ، الوجيز في شرح قانون ألاسرة الجزائري الدكتور بلحاج العربي .1

 .0511 ،سابعة، ديوان املطبوعات الجامعية، الطبعة الأحكام الزواج

، الطبعة رح قانون ألاسرة الجزائري املعدلألاستاذ الدكتور بن شويخ الرشيد، ش .0

 .0554،ألاولى، دار الخلدونية، الجزائر

رياته ألاساسية، حسن صبارني غازي، الوجيز في حقوق إلانسان وحألاستاذ  .1

 .1001،الطبعة الثانية، مكتبة دار الثقافة عمان

حاتم قطران، الدليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدكتور  .8

ة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أستاذ بكلي

املستشار العلمي والقانوني ة السياسية والاجتماعية بتونس، و العلوم القانوني

للمعهد العربي لحقوق إلانسان، عضو لجة حقوق الطفل، املعهد العربي لحقوق 

 .إلانسان

 املجالت العلمية (ب

الصياغة  من قانون ألاسرة بين ظاهر 11الدكتور عالل طحطاح، نص املادة  .1

صوت القانون، جامعة خميس ، مقال منشور في مجلة اللفظية وحتمية التفسير

 .0518لسنة  50، العدد مليانة

 الرسائل الجامعية (ج

 أطروحات الدكتوراه

، الزواج وانحالله في قانون ألاسرة الجزائري، أطروحة الطالب سعادي لعلي .1

ون خاص للسنة الجامعية قان مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية

 .كلية الحقوق بجامعة الجزائر  ،0518/0510
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 رسائل املاجستير و مذكرات املاستر 

ج من خالل قانون ألاسرة الطالب عبد هللا شيباني، الوالية في عقد الزوا .1

، ستير في الحقوق تخصص أحوال شخصية، مذكرة لنيل شهادة املاجالجزائري 

للسنة ، السياسية بجامعة الشهيد حمه لخضر بالواديكلية الحقوق والعلوم 

 .0518/0510الجامعية 

استر في الحقوق ، الولي في الزواج، مذكرة لنيل شهادة املالطالب صادق سالم .0

لسياسية بجامعة دمحم خيضر ، كلية الحقوق والعلوم اتخصص أحوال شخصية

 .0518/0510للسنة الجامعية ، ببسكرة

 و القوانين الاتفاقيات الدولية (د

 الاتفاقيات الدولية

 1011ديسمبر  11العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية اعتمد في  .1

 .  1011يناير  51ودخل حيز النفاذ في 

 11العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد في  .0

 .1011يناير  51ودخل حيز النفاذ في  1011ديسمبر 

 14/10/1010اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة اعتمدت في  .1

 .51/50/1041من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة و دخلت حيز النفاذ في 

 القوانين 

يونيو  50ه املوافق ل  1858رمضان عام  50املؤرخ في  48/11قانون رقم  .1

جزائرية الرسمية الصادرة الجريدة الم املضمن قانون ألاسرة ،  1048سنة 

 .  08م عدد  1048يونيو سنة 10ه املوافق ل1858رمضان 10بتاريخ 

م  0550فبراير  01ه املوافق ل  1801محرم عام  14مؤرخ في  50/50ألامر  .0

، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  48/11املعدل واملتمم لقانون ألاسرة رقم 

 10م عدد  0550اير سنة فبر  01ه املوافق ل  1801محرم عام  14
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 :قائمة الهوامش 

                                                           
 . 11سورة التوبة آلاية   1

، أحكام الخطبة والزواج في الشريعة إلاسالمية، دار ر نصر سلمان وألاستاذة سعاد سطحيالدكتو   2

 . 00،صفحة  0550الهدى للنشر، الجزائر،  
إلامام دمحم أبو زهرة، ألاحوال الشخصية، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، دون ذكر سنة النشر،   3

 .151صفحة 
ألاستاذ أحمد نصر الجندي، ألاحوال الشخصية في إلاسالم، دون ذكر رقم الطبعة، دار املعارف،   4

 . 05القاهرة بمصر، دون ذكر سنة النشر، صفحة 
الولي في الزواج، مذكرة لنيل شهادة املاستر في الحقوق تخصص أحوال الطالب صادق سالم،   5

 ،0518/0510سكرة ، للسنة الجامعية شخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة دمحم خيضر بب

 . 10صفحة 

 . 00الدكتور نصر سلمان وألاستاذة سعاد سطحي، املرجع السابق، صفحة   6 
، ولى، دار بلنسية للنشر والتوزيعوالية املرأة في الفقه إلاسالمي، الطبعة ألا ألاستاذ حافظ دمحم أنور،   7

 . 01اململكة العربية السعودية دون ذكر سنة النشر، صفحة 
الطالب عبد هللا شيباني، الوالية في عقد الزواج من خالل قانون ألاسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة   8

شخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الشهيد حمه املاجستير في الحقوق تخصص أحوال 

 .00،صفحة  0518/0510لخضر بالوادي، للسنة الجامعية 
 . 10سورة النور آلاية   9

 . 010سورة البقرة آلاية   10
 . 010سورة البقرة آلاية   11
 . 015سورة البقرة آلاية   12
الدكتور بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون ألاسرة الجزائري، الجزء ألاول أحكام الزواج، الطبعة   13

 . 085و 010،صفحة  0511السابعة، ديوان املطبوعات الجامعية، 
ألاستاذ بدران أبو العنين بدران، الفقه املقارن لألحوال الشخصية، الجزء ألاول، الزواج والطالق،   14

 .110طبعة، دار النهضة العربية، بيروت، دون ذكر سنة النشر، صفحة بدون ذكر ال
 .00ألاستاذ حافظ دمحم أنور، مرجع سابق، صفحة   15
 .110و  118صفحة  ألاستاذ بدران أبو العنين بدران، املرجع السابق،  16
 . 11ألاستاذ حافظ دمحم أنور، املرجع السابق، صفحة   17
 .  110دران ، املرجع السابق، صفحة ألاستاذ بدران أبو العنين ب  18
 . 00ألاستاذ حافظ دمحم أنور، املرجع السابق، صفحة   19
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 . 18الطالب صادق سالم، مرجع سابق، صفحة   20
 154إلامام دمحم أبو زهرة، مرجع سابق، صفحة   21
 . 01صفحة ، مرجع سابق ، ر نصر سلمان وألاستاذة سعاد سطحيالدكتو   22
 . 014الدكتور بلحاج العربي، مرجع سابق ، صفحة   23
 . 01الدكتور أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، صفحة   24
 . 154إلامام دمحم أبو زهرة، مرجع سابق، صفحة   25
 . 104نفس املرجع ، صفحة   26
 . 151الطالب عبد هللا شيباني، مرجع سابق، صفحة   27
 . 81الطالب صادق سالم، مرجع سابق، صفحة   28
 . 118، مرجع سابق، صفحة ر نصر سلمان وألاستاذة سعاد سطحيالدكتو   29
 . 111، املرجع السابق، صفحة إلامام دمحم أبو زهرة  30
 .110صفحة الطالب عبد هللا شيباني، املرجع السابق،   31
 .151صفحة نفس املرجع ،   32
 .101، صفحة ، املرجع السابقإلامام دمحم أبو زهرة  33
ر تواتي بن تواتي، املبسط في الفقه املالكي باألدلة، الجزء الرابع، كتاب ألاحوال الشخصية، الدكتو   34

 .114، صفحة 0515الطبعة الثانية، دار الوعي، الجزائر، 
 .110صفحة  الدكتور نصر سلمان وألاستاذة سعاد سطحي، مرجع سابق،  35
 .101، صفحة مام دمحم أبو زهرة، مرجع سابقإلا   36
 .111، صفحة دكتور تواتي بن تواتي، مرجع سابقال  37
  .110صفحة الدكتور نصر سلمان وألاستاذة سعاد سطحي، مرجع سابق ،  38
39
 04الطالب صادق سالم، مرجع سابق، صفحة  
 .111، صفحة ر تواتي بن تواتي، املرجع السابقالدكتو   40
 . 180، مرجع سابق، صفحة ألاستاذ بدران أبو العنين بدران  41
 111صفحة  ، املرجع السابق،ر نصر سلمان وألاستاذة سعاد سطحيالدكتو   42

الطالب سعادي لعلي، الزواج وانحالله في قانون ألاسرة الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة   43

 . 00،صفحة  0518/0510الدكتوراه في العلوم القانونية قانون خاص، كلية الحقوق بجامعة الجزائر، 
م املتضمن قانون  1048يونيو سنة  50ه املوافق ل  1858رمضان عام  50املؤرخ في  48/11قانون رقم   44

م  1048يونيو سنة 10ه املوافق ل1858رمضان 10الجريدة الجزائرية الرسمية الصادرة بتاريخ ألاسرة ، 

م  0550براير ف 01ه املوافق ل  1801محرم عام  14مؤرخ في  50/50، املعدل واملتمم باألمر ألامر  08عدد 
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ه  1801محرم عام  14، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 48/11املعدل واملتمم لقانون ألاسرة رقم 

 .  10م عدد  0550فبراير سنة  01املوافق ل 
م املعدل واملتمم لقانون  0550فبراير  01ه املوافق ل  1801محرم عام  14مؤرخ في  50/50ألامر   45

فبراير سنة  01ه املوافق ل  1801محرم عام  14ريدة الرسمية الصادرة بتاريخ ، الج48/11ألاسرة رقم 

 .10م عدد  0550
 . املتضمن قانون ألاسرة الجزائري، املرجع السابق 48/11القانون رقم   46
 .واملتمم لقانون ألاسرة الجزائري، املرجع السابق املعدل 50/50ألامر   47
ألاستاذ الدكتور بن شويخ الرشيد، شرح قانون ألاسرة الجزائري املعدل، الطبعة ألاولى، دار الخلدونية،   48

 . 11،صفحة  0554الجزائر، 
من قانون ألاسرة بين ظاهر الصياغة اللفظية وحتمية  11الدكتور عالل طحطاح ، نص املادة   49

، صفحة 0518لسنة  50يس مليانة ، العدد التفسير، مقال منشور في مجلة صوت القانون، جامعة خم

00 . 
وحرياته ألاساسية، الطبعة الثانية، مكتبة دار حسن صبارني غازي، الوجيز في حقوق إلانسان ألاستاذ   50

 . 011صفحة   ،1001الثقافة عمان، 
 51ذ في ودخل حيز النفا 1011ديسمبر  11العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية اعتمد في   51

  1011يناير 
ودخل  1011ديسمبر  11اعتمد في  ،العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  52

 .1011يناير  51حيز النفاذ في 
حاتم قطران، الدليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص الدكتور   53

تماعية والثقافية، أستاذ بكلية العلوم القانونية السياسية والاجتماعية بالحقوق الاقتصادية والاج

بتونس، و املستشار العلمي والقانوني للمعهد العربي لحقوق إلانسان، عضو لجة حقوق الطفل، املعهد 

 .العربي لحقوق إلانسان
قبل الجمعية من  14/10/1010اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة اعتمدت في   54

 .51/50/1041و دخلت حيز النفاذ في العامة لألمم املتحدة 
 . 1001يناير  00املؤرخ في  01/01دقت الجزائر على هذه الاتفاقية بموجب املرسوم الرئاس ي رقم اص  55
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 رئيس الديوان: الوظيفة
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 :خلصصامل

العالقة ألاسرية والذي يهدف إلى حماية املقال موضوع من مواضيع يعالج موضوع 

إال أن هذا املوضوع قد وهو موضوع الفحص الطبي قبل الزواج،  واستقرارهاألاسرة 

املقصود  فنحاول من خالل هذه الورقة البحثية معرفة، إلاشكاالتتعترضه بعض 

إلاجراءات معرفته كإجراء من و  بالفحص الطبي ومجاالته وعالقته بالعالقة الزوجية

الفحص الطبي قبل  استخدام، ونوضح أثر إلادارية لتسجيل عقد الزواج في الحالة املدنية

القانونية والشرعية  اعتمادهألاسري، وآلاثار املترتبة على عدم  الاستقرار الزوج على

الحلول  واقتراحوالطبية، ونوضح أهم إلاشكاالت التي تعترض الفحص الطبي قبل الزواج، 

 .لها

 .ستقرار؛ إشكاالتاالفحص الطبي؛ قانون أسرة؛ :الكلمات املفتاحية
Summary:  

The topic of the article deals with a topic of the family relationship, 

which aims to protect and stabilize the family, and it is the subject of 

medical examination before marriage, but this topic may be encountered by 

some problems, so we try through this research paper to know what is meant 

by the medical examination, its fields and its relationship to the marital 

relationship and its knowledge as a measure of administrative procedures for 

registration The marriage contract in the civil status, and we explain the 

effect of using the medical examination before the husband on family 

stability, and the implications of not adopting it in legal, legal and medical 

terms, and explain the most important problems encountered before the 

medical examination before marriage, and suggest solutions to them. 

Key words: medical examination; Family law; settlement; Problems. 
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 :مقدمة

روف تمع مما يتطلب حمايتها وتحقيق الظتعد ألاسرة الوحدة ألاساسية للمج

يعد موضوع الفحص الطبي قبل الزواج من للحفاظ عليها، بما فيه الزوجين وألاوالد، 

ألاسري، وهو من املواضيع  الاستقراربالغة لتحقيق ألاهمية الو مواضيع العالقة الزوجية ذ

التطور العلمي في مجال الطب، مما يتطلب على املقبلين على  اقتضائهاي أت املستحدثة

الزواج بإجراء الفحوصات الطبية الالزمة واستالم الشهادة الطبية التي تثبت ذلك، لتجنب 

، إال أن موضوع ألاسري  لالستقرارحقيقا ألامراض والعيوب التي تحصل بين الزوجين ت

الحلول لها،  واقتراحأثناء القيام به، فسنحاول بيانها الفحص الطبي قد تعترضه إشكاالت 

 :املقاليتمحور حوله موضوع  وبهذا تكون إلاشكالية التي

؟ وما وإلاشكاالت التي تطرأ عليه بالزواج املقصود بالفحص الطبي وعالقتهما 

 ؟ألاسري  الاستقرارأثره على 

 :نتبع الخطة التالية إلاشكاليةلإلجابة على و 

 مفهوم الفحص الطبي: املبحث ألاول 

 تعريف الفحص الطبي  :املطلب ألاول 

 موقف قانون ألاسرة الجزائري من الفحص الطبي قبل الزواج: املطلب الثاني

 إلاشكاالت التي يايرهاو  الفحص الطبيأحكام :بحث الاان امل

 آثار الفحص الطبي قبل الزواج: ملطلب ألاول ا

 .املرض من الزوج إلى الزوج آلاخر مع علمه به انتقالالحماية الجزائية من : املطلب الثاني

 مفهوم الفحص الطبي: املبحث ألاول 

لقد صار هاجس فك الرابطة الزوجية في املجتمع الجزائري رهيب، وبنسب خيالية 

كاهل القضاء، إذ أصبحت تهدد استقرار ألاسرة واملجتمع، مما اكتظت بها املحاكم وأرهقت 

يستوجب إيجاد حلول وميكانيزمات تساعد على إنقاص حاالت فك الرابطة الزوجية بجميع 

الوسائل املادية واملعنوية، ولعل مشكل فك الرابطة الزوجية بطريق التطليق للعيوب 

ى الطريق العلمي في مجال الطب لعالج توجد له سبٌل للحد من بعض حاالته، وهي اللجوء إل

تلك العيوب وإلابقاء على العالقة الزوجية لزوال العيب بالعالج، سواء أكان عن طريق 
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إلزام الزوجين عن الكشف املبكر عن العيوب في الشهادة الطبية أثناء العقد أم عن طريق 

 :اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي لحصول الولد، وتفصيل ذلك كاآلتي

دور الفحص الطبي في تحقيق الاستقرار ألاسري بالكشف عن العيوب قبل : أوال

 الزواج

تعد الفحوصات الطبية قبل الزواج مفتاح الزواج آلامن وهي من الوسائل الوقائية 

 في الحد من ألامراض الوراثية واملعدية والخطرة
ً
، فالبد من معرفة معناه ثم (1)الفّعالة جدا

ي يلعبه للكشف املبكر عن العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف ذكر مسألة الدور الذ

 .العيب ثم التطليق اكتشافمن الزواج، قبل لجوء الزوجين للزواج ثم 

 تعريف الفحص الطبي: املطلب ألاول 

 
 
 : الفحص لغة

ً
حصا

َ
َحَص عنه ف

َ
 الطلب خالل كل ش يء، ف

ُ
 : شدة

َ
 .(2)أي َبَحث

 
 
 .(3)من الطّب، بمعنى عالج الجسم والنفس :الطبي لغة

 االفحص الطبي -
 
معرفة حالة إلانسان الصحية كإجراء وقائي يساعد  :صطالحا

 .(4)على صيانة الصحة وعلى الكشف املبكر لألمراض وهي في أطوارها ألاولى

والفحص الطبي قبل الزواج؛ هو فحوصات مخبرية أو سريرية تجري لكل من الذكر 

العازمين على الزواج، ويتم إجراؤها قبل عقد القران الكتشاف أي موانع صحية وألانثى 

 
ً
تحول دون الزواج وحتى ملعرفة إمكانية إلانجاب من عدمه بحيث يكون كال الخطيبين عاملا

 
ً
 به تماما

ً
 .بما هو مقبل عليه، ومقتنعا

ان املقبالن هي وثيقة صادرة من طبيب مختص يطلبها الخطيب: تعريف الشهادة الطبية -

على إبرام عقد الزواج، للتأكد من سالمة الزوجين من ألامراض الوراثية أو املعدية 

الجسدية منها والنفسية، التي تؤثر على العالقة الزوجية وصحة الزوجين وألاطفال عند 

 .(5)إلانجاب

وبذلك فهدف الفحص الطبي قبل الزواج وإحضار شهادة طبية التي تثبت إجراء 

املخبرية، هو الكشف عن عيوب النكاح التي تحول دون تحقيق الهدف من  الفحوصات

الزواج، إذ للفحص أهداف صحية واجتماعية وإنسانية، لحماية الصحة العمومية 

للمجتمع؛ أي من باب الوقاية العامة، ومن علم الزوجين بهذه ألامراض وأخطارها قبل 

 . ل العقد أو رفض ذلكالدخول، وللزوجين الخيار إما الاستمرار في إكما
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 :شروط الفحص الطبي قبل الزواج-

 :(6)هناك شروط خاصة بالزوج وأخرى بالزوجة نوجزها فيما يلي

 :الشروط الخاصة بالزوجين-1

 الوثيقة التي تخول ذلك أي تخول إجراء الفصح، وتكون محررة من طرف  إرفاق

 ضابط الحالة املدنية؛

 الحضور شخصيا ملركز الفحص؛ 

  ،وهو شرط من أجل وضوح نتائج التحاليلالصيام. 

 شروط خاصة بالطبيب-2

  وجوب إبالغ الطرفين بكل املالحظات والنتائج املترتبة على الفحص، وإعداد

 .شهادة طبية خاصة بذلك

  كما يجب عليه أن ال يسلم هذه الشهادة لألطراف إال بعد خضوع الفحص

 .العيادي الشامل وتحليل فصيلة الدم

 :الخاصة بضابط الحالة املدنيةالشروط -3

 براهما عقد الزواج؛د من إرفاق الطرفين للشهادة عند إضرورة التأك 

  أشهر؛ 3التأكد من مدة صالحية الشهادة، على أن ال تزيد عن 

 التأكد من مدى إطالع الطرفين على نتائج الفحص الطبي في نفس املجلس   . 

 من الفحص الطبي قبل الزواج موقف قانون ألاسرة الجزائري : املطلب الاان 

لقد أخذ املشرع الجزائري بإلزامية إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، 

 (الوثيقة الطبية)والتي سماها بالشهادة الطبية 
ً
، حيث اعتبرها املشرع الجزائري شرطا

 من شروط إبرام عقد الزواج إلاداري 
ً
 .شكليا

بشرط الشهادة الطبية في املادة  50/52وقد جاء تعديل قانون ألاسرة بموجب ألامر  

( 3)يتعين على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية ال يزيد تاريخها عن ثالثة )مكرر بنصها  7

 يتعارض مع الزواج
ً
، وبذلك فقد (أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو عامل يشكل خطرا

ية فهي شرط شكلي تدرج مع الوثائق إلادارية التي يلزم على الزوجين سماها بالوثيقة الطب

 .إحضارها أثناء إبرام عقد الزواج
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مكرر أحالت أحكام الشهادة الطبية إلى التنظيم حيث نصت  7كما نجد أن املادة 

، ويقصد بالتنظيم هو (تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم)... 

مكرر،  7، والذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق املادة 101-50رقم  (7)يذياملرسوم التنف

 .ويتضمن ثمانية مواد متعلقة باملوضوع زيادة على نموذج الشهادة الطبية

غير، لحماية القرين وألابناء، فرغم  مما يتضح أن الشهادة الطبية دورها وقائي ال

 وإنما التنصيص على إلزامية الشهادة الطبية، إال أن عقد 
ً
الزواج املبرم دونها ال يعتبر باطال

 ألنها مجرد شرط شكلي إجرائي وقائي من باب السياسة الشرعية وليس من 
ً
يبقى صحيحا

مقومات العقد، إال أنه يجوز للطرف املتضرر أن يعتمد على إخفاء املرض من طرف زوجه 

واج بسبب غلط في لطلب الطالق أو التطليق للعيوب وألامراض، كما يجوز طلب فسخ الز 

 .(9)(م. ق 22س، م. ق 33، م9م) (8)صفة جوهرية من صفات الشخص

، فقال (10)وإخفاء املرض أو عيب من عيوب الزواج من طرف الزوج يسمى بالغرر 

الحنفية بعدم جواز التفريق بين الطرفين إن حصل تغرير في عقد الزواج، سواء أكان غرة 

داللة واضحة على عدم ثبوت حق التفريق، فقد  املرأة أم الرجل، ونصوص الحنفية تدل

إن اشترط أحدهما على صاحبه السالمة من العمى والشلل والزمانة "قال صاحب املبسوط 

 " وقال صاحب الفتح القدير. (11)"فوجد بخالف ذلك ال يثبت له الخيار
ً
لو شرط وصفا

 شوه
ً
 فيه كالعذرة والجمال والرشاقة وصغر السن فظهرت ثيبا

ً
اء ذات شق مائل مرغوبا

 (.12)"ولعاب سائل وأنف هائل وعقل زائل ال خيار له في فسخ النكاح

لحق فسخ النكاح للطرفين محصورة  املثبتوأما الشافعية وألنهم قالوا بأن العيوب 

في سبعة عيوب، وهي الجب والعنة والرتق والقرن والجنون والجذام والبرص، فقد أثبتوا 

 آخر في فسخ ال
ً
عقد لو وجد غرر في العقد فإن كان الغرر من الرجل كان حق للطرفين حقا

 للرجل، ولكن بشرط أن يكون ما 
ً
 للمرأة، وإن كان من املرأة كان الحق ثابتا

ً
الفسخ ثابتا

 في العقد السالمة منه، وأما إن ظن أحد الطرفين أو غلب على 
ً
حصل فيه الغرر مشروطا

 .(13)على مادون الوصف فال فسخ ظنه وجود الطرف آلاخر على هذه الصفة ثم ظهر

 :مالحظات قانونية-

املنظم ألحكام  101-50من املرسوم التنفيذي  3ما يمكن مالحظته أن املادة 

تحليل فصيلة + فحص عيادي شامل : الشهادة الطبية حددت أن يشمل الفحص وفقط لـ
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 ، وهذين الفحصين غير كافيين للكشف عن ألامراض والعيوب(ABC+rhésus)الدم 

الزوجية، مما يتطلب إضافة أخطر ألامراض عداوة للكشف عنها في الشهادة الطبية ويكون 

، ألن الغرض من هذه الوثيقة وقائية وبها يتحقق الاستقرار ألاسري، ألن 
ً
 إلزاميا

ً
كشفا

الكشف املبكر عن أغلب ألامراض وإخبار الزوجين عنها، وترك الزوجين أمام ألامر الواقع 

مشروعهما في الزواج، أو أن يتزوجا رغم إلاصابة باملرض أو العيب الجنس ي إما العدول عن 

على مسؤوليتهما، وبهذا ملا تدرج إلزامية الكشف عن أهم ألامراض ألاخرى الجنسية 

في الشهادة  -وخاصة منها مستعصية العالج كاإليدز والزهري والسيالن-والجسدية للزوجين 

الجزائرية، وأنقصنا حاالت كثيرة من حاالت الطالق في  الطبية نكون قد حافظنا على ألاسرة

املجتمع، بمجرد الكشف املبكر عن ألامراض وإعالم الزوجين بها، وهذا أفضل وخير من أن 

نترك الزوجين يتزوجا ثم يفاجأ الزوج آلاخر بوجود املرض والعيب، فتحدث الخالفات 

الرابطة الزوجية، ونحن في غنًى والصراعات بين الزوجين وأسرهم، وتصل للمحاكم ثم فك 

 .عن ذلك

فكان على املشرع الجزائري أن يضيف أخطر ألامراض املنتشرة في ألاوساط 

الزوجية الجنسية والجسدية التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج، وإلزام الزوجين 

ك الكشف عنها في الشهادة الطبية، ألننا اليوم نبحث عن إيجاد حل لتزايد الرهيب لف

الرابطة الزوجية في املحاكم، وإنقاص حاالت إلاجهاض للتشوهات، عالوة على هدر املوارد 

الثمن قد تمتد من املهد إلى اللحد، وهذا الذي  باهظةعلى جيل يحتاج إلى رعاية صحية 

 أثناء 
ً
قدمناه من بين الحلول املقترحة والناجعة، التي البد على املشرع مراعاتها مستقبال

 .50/101أو إضافة مرسوم مكمل للمرسوم التنفيذي رقم التعديل، 

أجازت للطبيب أن يقترح الكشف عن أمراض أخرى، إال أن الذي  1مع أن املادة 

، ألن املئات من ملفات الطالق في املحاكم سببها العيوب، فعلينا 
ً
نريده أن يكون ذلك إلزاميا

 لذلك بالكشف املبكر وإلالزامي لألمراض ق
ً
بل إبرام عقد الزواج، وذلك أن نجد حال

 .101 -50بتحديدها في املرسوم التنفيذي رقم 

، يتولى فحص الراغبين  101-50لم يحدد املرسوم التنفيذي رقم 
ً
 معينا

ً
 خاصا

ً
طبيبا

 يمكنه القيام بذلك
ً
، وهذا قد ال (14)في الزواج، مما يفيد أن أي طبيب يمارس مهنته قانونا

الطبية، فقد يحصل التالعب وعدم الجدية في إجراء  يحقق القيمة الحقيقية للوثيقة
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الفحوصات، وحاالت كثيرة في املجتمع لوحظ فيها أن بعض ألاطباء غير مهتمين بجد بهذه 

الوثيقة، وتجاوزات حاصلة من بعض ألاطباء اليوم، مما يحتم أن تكون هناك قائمة 

كل سنة، ملمارسة مهام لألطباء املحلفين متخصصين ومكونين لكل والية، يتم تجديدهم 

 .تحرير الشهادة الطبية

 إلاشكاالت التي يايرهاو الفحص الطبي أحكام : املبحث الاان 

التي  إلاشكاالتسنعرف من خالل هذا املبحث آثار الفحص الطبي وكذا بعض 

 .تعترضه وذلك من خالل ماهو موضح أدناه

 آثار الفحص الطبي قبل الزواج: املطلب ألاول 

 :الفحص الطبي قبل الزواج فوائد: أوال

تعد الفحوصات الطبية قبل الزواج مفتاح الزواج آلامن وهي من الوسائل الوقائية 

الفعالة جدا في الحد من ألامراض الوراثية واملعدية وألامراض التناسلية  ويتفرع عن ذلك 

 :ما يلي

 الوقاية من أمراض الدم الوراثية وعلى ألاخص مرض الثالسيميا وهو املرض ( أ

أسابيع لكي ينمو الطفل بشكل صحي،  1-3الذي يحتاج املريض نقل الدم كل 

 .لبية العظمى من الحاالت تتوفى في العقد الثالث والرابع من عمرهااوالغ

وهو من أهم الاختبارات للمرأة ألنه يؤثر على الجنين وفي إختبار عامل الريسوس  ( ب

 .حياة الذرية بعد ذلك

نون على علم باألمراض الوراثية املختلفة املحتملة إن املقدمين على الزواج يكو  ( ت

 .للذرية

التحقق من وجود أمراض مزمنة مؤثرة على مواصلة الحياة الزوجية بعد  ( ث

 .(15)الزواج

حماية ألابناء عندما يتعلق الفحص باألمراض التي يندرج ضمن طائفة ألامراض  ( ج

  الوراثية
ً
التي تعيق إيجاد جيل معافى سليم خال من إلاعاقات التي تقف حائال

 .(16)دون تمتعه بحياته الطبيعية
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 سلبيات الفحص الطبي: ثانيا

  إيهام الناس أن الفحص الطبي  سيقيم من جميع ألامراض الوراثية، وهذا غير

 صحيح ألن الفحص املطلوب ال يبحث عن جميع ألامراض الوراثية، وإنما يكون 

الفحص في مرضين أو ثالثة إلى خمسة أمراض معروفة، منتشرة في املنطقة التي 

 .(17)يفحص بها

  الاعتقاد الديني الخاطئ عند بعض ألاشخاص، حيث يقولون أن هللا يعطي الناس

ما يستحقون، وإنها إرادة هللا تعالى ومشيئته أن يحدث ما يحدث بعد الزواج، 

ولون كيف عاش آبائنا وأجدادنا وهل حتى لو أجريت جميع الفحوصات، ويق

خلقت البشرية لتكون سليمة، معافاة من غير مرض ومن غير  علة، وقد أدى هذا 

 .بنتيجته الاهتمامالخاطئ إلى إهمال إجراء الفحص أو عدم  الاعتقاد

  فمثال لو أثبتت الفحوصات أن الاجتماعيقد يؤدي هذا الفحص إلى إلاحباط ،

رأة بالعقم أو بسرطان الثدي، واطلع آلاخرون على ذلك إلصابة امل احتماالهناك 

فإن هذا ألامر يسبب ضررا نفسيا واجتماعيا، وفي هذا قضاء على مستقبلها 

عن  إلاشكالد تخطأ وقد تصيب، ويمكن حل هذا خاصة أن ألامور الطبية ق

 ملرض وراثي متنحي ال 
ً
طريق التثقيف الصحي إذ أن كون الشخص يحمل جينا

 .(18)ضرورة حرمانه من الزواج بجميع ألاشخاصيعني بال

  
ً
 صادقا

ً
نتائج التحليل احتمالية في العديد من ألامراض، وهي ليست دليال

 .(19)ألامراض املستقبلية الكتشاف

  لجوء البعض إلى تزوير شهادات الفحص الطبي مقابل مبالغ مالية إلخفاء

 .(20)أمراضهم، وهذا يفتح باب الحيل والخداع

آلاخر مع علمه إلى الزوج املرض من الزوج  انتقالالحماية الجزائية من : املطلب الاان 

 .به

 عند انتقال املرض لشريكه 
ً
حول إمكانية مساءلة الزوج املصاب باإليدز جزائيا

إن بعض التشريعات تجرم مثل هذه الواقعة : الذي يجهل حقيقة أمره، يمكن القول 

، التي تعاقب من 1909لسنة  111العقوبات العراقي رقم  من قانون  302صراحة، كاملادة 
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يتعمد ارتكاب فعل من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة ألافراد، وتشدد العقوبة حين 

 .(21)يتخلف عن السلوك إلاجرامي موت إنسان أو إصابته بعاهة مستديمة

ولجأ البعض إلى النص الخاص بجريمة إعطاء مواد ضارة بالصحة ليجعل منه 

 للقول بعقاب الزوج املصاب، وبما أن ذلك يتم في إطار الجرائم العمدية، فإن س
ً
ندا

لم يتوافر في الفرض السابق؛ ألن قوامه أمران هما على  –على حد زعمه  –القصد الجنائي 

الجاني بأن املادة ضارة، وأن يرمي إلى املساس بجسم املجني عليه، ومن ثمة فإن الشرط 

واء أتم الجماع بناء على رغبة املصاب أم برغبة السليم، ويقترح إيجاد ألاخير غير متوافر س

تشريع يعالج الحال على غرار بعض الواليات ألامريكية كميشيغان وإنديانا التي فرضت 

، (22)جزاءات على من يدخل في عالقة جنسية، وهو على علم بأنه يحمل فيروس إلايدز

يعاقب ) 1992لسنة  02من املرسوم بقانون رقم  10وكذلك نص التشريع الكويتي في املادة 

بالحبس مدة ال تتجاوز سبع سنوات وبغرامة ال تتجاوز سبعة آالف دينار كل من علم أنه 

، وليس (مصاب بفيروس إلايدز وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى الشخص آلاخر

تقتض ي ذلك، كما هناك ما يمنع من تطبيق مثل هذا النص على ألازواج، فاملصلحة العامة 

أن النوازع الشريرة لدى بعض املصابين باإليدز قد ال تكبحهما القيم السامية للروابط 

 .ألاسرية، ألنهم كانوا ضحايا آفات اجتماعية قد ينتقمون من املجتمع بشتى الطرق 

وال نريد من جانبنا الخوض في هذا النقاش بقدر ما نعتقد بأن النصوص املتعلقة 

 كان موقعها على خريطة النظام القانوني كفيلة بتقديم الحلول، وأن  بالصحة العامة
ً
أيا

اعتماد القواعد العامة يفي بالغرض، فهناك املسؤولية العمدية واملسؤولية عن الخطأ غير 

العمدي، أما أن العالقة الزوجية تحتمل التجريم والعقاب فذلك مردود عليه بأن هناك 

فعال الواقعة من أحد أطراف العالقة الزوجية على العديد من النصوص التي تجرم ألا 

 .شريكه، والوحدة الجسمانية للزوجين بصفتها املجردة ال تطرح في مثل هذا املوضع

كما أن إلزام أحد الزوجين بواجب إلابالغ عن وجود مرض إلايدز أو مرض آخر 

اعد ألاحوال خطير وفتاك مهلك للجسم والنفس لدى الطرف آلاخر يحتاج إلى مراجعة قو 

 101 -50قانون ألاسرة واملرسوم التنفيذي رقم )الشخصية، ويعتبر القانون الجزائري 

من بين القوانين العربية التي غيبت هذا إلالزام، والتي قالت ( املنظم للشهادة الطبية

بإمكانية الكشف عن املرض الخطير دون إلالزامية، ويرى البعض بلزوم تقييد الزواج 
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امل الفيروس، وينادي بضرورة إقرار إلزامية الفحص السابق على الزواج، بالنسبة لح

 .(23)بحيث ال ينعقد ألاخير عند ثبوت إيجابية الفحص

 يجرم ناقل املرض 
ً
 صريحا

ً
وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري ال نجد نصا

يما يتعلق الخطير مع نية القصد، لكن يمكن إسقاط الحكم بالرجوع إلى القواعد العامة ف

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثالث سنوات )ع .ق 270بنقل مواد ضارة، حيث نصت املادة 

 عن العمل  155.555إلى  25.551وبغرامة من 
ً
 أو عجزا

ً
دينار كل من سبب للغير مرضا

 ضارة 
ً
 وبأية طريقة كانت ودون قصد إحداث الوفاة موادا

ً
الشخص ي وذلك بأن أعطاه عمدا

 . بالصحة

 فتكون وإذا 
ً
نتج عنها مرض أو عجز عن العمل ملدة تجاوز خمسة عشر يوما

وإذا أدت املواد املعطاة إلى مرض يستحيل .... العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات

برؤه أو إلى عجز في استعمال عضو أو إلى عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن املؤقت 

 . من عشر سنوات إلى عشرين سنة

إلى الوفاة دون قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن املؤقت من عشر  وإذا أدت

 (.سنوات إلى عشرين سنة

الكبدي الوبائي فإن الجاني الذي يعلم  والالتهابففي مجال العدوى بفيروس إلايدز 

 باملجني عليه بقصد املساس بسالمته الجسدية 
ً
أنه مصاب بهذا الفيروس ويتصل جنسيا

 ولكن مجرد إعطاء مواد ضارةبنقل العدوى له فإنه 
ً
 جرحا

ً
، إذ أن مثل (24)ال يشكل غالبا

ويمكنه نقله لغيره باالتصال الجنس ي  ،هذه الفيروسات ش يء مادي بحوزة املصاب به

 .(25)به

والذي نقوله كحل لهذا إلاشكال من بادئه، فنحن في غنًى عن التجريم والعقاب 

لكشف املبكر عن املرض وإعالم الطرف ووجود ضحايا لجريمة بل يمكننا تجنب كل هذا با

آلاخر به، فهو مخير إما قبول استمرار عقد الزواج أم رفضه من بدايته، وذلك بإلزامية 

نتشر بكثرة في افحص الزوجين عن أهم ألامراض الخطيرة كاإليدز والفيروس الكبدي الذي 

املرسوم التنفيذي رقم  أوساط املجتمع الجزائري في آلاونة ألاخيرة وغيرها، والنص عليها في

، لتجنب العواقب الوخيمة املتمثلة في الفرقة (26)، أو ذكرها في قانون الصحة101 -50

 .وألامراض املزمنة والتي قد تصل إلى درجة املوت
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 :التي تحول دون فعالية الفحص الطبي قبل الزواج إلاشكاالت-

قد تطرأ العديد من إلاشكاالت والتي تحول دون تحقيق الفاعلية في إجراء تحاليل 

 :نذكر إلاشكاالتالشهادة الطبية، ومن تلك 

  ضعف الرقابة أو انعدامها قد يؤدي إلى تحرير  شهادات ووثائق طبية مزورة دون

 .إجراء فحص فعلي، أو تغيير نتائج الفحص ألاصلية وشراء الشهادات باملال

  ظهور عدة إشكاالت في مختلف النصوص القانونية املتعلقة بالفحص الطبي قبل

الزواج، فهي ال تحدد مثال املسؤولية الجنائية املترتبة عن إخفاء أحد طرفي العقد 

ملرض معد، وعدم علم أحد طرفي الزواج بحالة الطرف آلاخر وانتقال املرض، 

 .وتسببه ربما بالوفاة

 لق بإجراءات الفحص الطبي كعدم تخصيص فروع أيضا توجد إشكاالت تتع

طبية خاصة بالفحوصات قبل الزواج، سدا لباب اللجوء لألماكن غير املؤهلة، أو 

 .ذات الطابع التجاري 

 والنفس ي والديني، وانعدام  ضعف التوعية العامة في مجالها الاجتماعي والصحي

قبل على الزواج، مختلف صور النشاط الاجتماعي، كعقد لقاءات مع الشباب امل

 .وتوعيتهم بأهمية الفحص والبدائل املتاحة في حالة ألامراض املعدية أو الوراثية

  عجز ألاسر الفقيرة عن إجراء الفحوصات، وبالتالي طرح فحوصات مجانية

 .(27)حفاظا على املصلحة العامة

 :إلاشكاالت العملية التي تعيق تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج-

إشكاالت أخرى يفرضها الواقع املعاش والتي تعيق تطبيق الفحص الطبي وسنذكر 

على أرض الواقع، وذلك بالنسبة لجميع ألاطراف املعنية بهذا إلاجراء، ونختصر ذلك وفق 

 :ما يلي

ألزم املشرع الجزائري الزوجين املقبلين على الزواج بتقديم شهادة طبية تثبت  .1

ج، وفي نظر املدافعين عن حقوق ة بالزوابأنهم أجروا الفحوصات الطبية الخاص

نسان فإن إلزام املخطوبين بالفحص الطبي قبل الزواج كشرط إلتمام الزواج إلا

وتتعارض مع  ،لحقوق إلانسان وحرياته في الزواج وتأسيس أسرة انتهاكايعد 

املعايير الدولية لحقوق إلانسان وخاصة عندما يكون الهدف من إلزامية الفحص 
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الزواج تتعارض مع املعايير الدولية لحقوق إلانسان وخاصة عندما  الطبي قبل

املعدية  ألامراضيكون الهدف من إلزامية الفحص هو إثبات خلو الشخص من 

أو املتنقلة، كخلوه من مرض فيروس املناعة، وكذلك إشكالية إجراء الفحوصات 

ارخا لحقوق ص انتهاكاالطبية دون الرضا الصريح واملسبق للمعنيين، مما يعد 

 .(28)إلانسان

إال أننا نقول في هذا الصدد أن مسألة الفحص الطبي هدفها هو املصلحة العامة، 

في ألاسرة، وبالتالي فمبدأ  الاستقراروالتي تمس جميع شرائح املجتمع، وبه يتحقق 

الحرية الجسدية يعتبر مبدأ خاص، وطبعا يغلب العام عن الخاص، ألن 

بالفحص الطبي ينشأ مجتمع خالي من ألامراض من جهة، وتنقص حاالت فك 

الرابطة الزوجية بسبب ألامراض والعيوب من جهة أخرى، فنكون قد وفرنا على 

 للمصلحة ودرءً ضرريناملجتمع 
ً
للمفسدة فنقول أن الفحص الطبي  ، فجلبا

 . ضرورة البد منها

الذي يحدد كيفية تطبيق  101-50من املرسوم التنفيذي رقم  3جاء في املادة  .2

مكرر أنه ال يمكن تسليم الشهادة الطبية إال بناء على نتائج فحص عيادي  7املادة 

لطبيب في ، واملالحظ أن املشرع لم يترك الخيار لABOشامل وتحليل فصيلة الدم 

تسليم الشهادة، بل ألزمه بتسليمها حتى ولو كانت نتائج الفحوصات الطبية 

تشكل خطرا على الزوجين مستقبال بل وحتى على ذريتهما، وباملقارنة مع القانون 

التونس ي نجده يعطي للطبيب الحق عن الامتناع عن تسليم الشهادة الطبية أو 

أي إصابة بمرض معدي أو مرض قد  تأجيل تسليمها لوقت الحق، إذا كان هناك

، ألن املالحظ في التشريع الجزائري أنه يلزم ضابط الحالة املدنية (29)ينتقل للذرية

أو املوثق بإعالم الطرفين بوجود املرض، إال أن الذي نالحظه على أرض الواقع 

أثناء إبرام العقد يتم إرفاق وثيقة الشهادة الطبية في امللف دون النظر في 

ها، وهذا الذي عايشناه في الكثير من عقود الزواج، وتجنبا لهذا نفعل دور محتوا

الطبيب في الامتناع عن التسليم، أو التأجيل، أو يتم تكليفه بإعالم الطرف الثاني 

 . ألامر تجنبا للتدليس اقتض ىإن 
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التي تعترض الفحص الطبي هي ألاخطاء الطبية التي تقع، والتي لها  إلاشكاالتومن  .3

 انتهاءالعينات الخاضعة للفحص أو عدم النظافة أو  كاختالطب عديدة أسبا

، أو من عدم العناية استعمالهاصالحية املواد املستعملة أو الخطأ في مقادير 

التامة من القائمين على املختبرات وغيرها من ألاخطاء البشرية والعملية، 

 .املسؤولية املدنيةدة عن ر وألاخطاء الطبية تخضع للقواعد العامة الوا

املشرع الجزائري منع ضابط الحالة املدنية أو املوثق من تحرير عقد الزواج إال  .1

إلى كال الطرفين  الاستماعبعد تقديم الشهادة الطبية، وألزمهما التأكد من خالل 

في آن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات، إال أن إلاشكال الذي يطرح هل املوثق 

هي املعدالت  دنية مؤهلين لقراءة نتائج الفحوصات،، وماوضابط الحالة امل

الطبيعية للفحوصات املخبرية،، واملالحظ أيضا أن الكثير  من موظفي الحالة 

املدنية متعاقدين مستفيدين في خدمة الشبكة الاجتماعية في الكثير من مناطق 

 .(30)الوطن وليس لهم الخبرة العلمية والفنية للقيام بتلك املهام

 :خاتمة

 :من خالل ما سبق نخلص للنتائج التالية

  الفحص الطبي قبل الزواج والشهادة الطبية التي تثبت للزوجين إجراء عملية

ضابط أو الفحص؛ يعد إجراء شكلي لقبول إبرام عقد الزواج من قبل املوثق 

خالفته ال يترتب عليه بطالن العقد، ألنه ليس من مقومات مالحالة املدنية، و 

 .الزواجعقد 

  الشهادة الطبية املسلمة للزوجين هدفها الكشف عن ألامراض التي تحول دون

تحقيق الهدف من الزواج، إال أن املالحظ الفحوصات التي يشترطها املرسوم 

غير كافية، مما يتطلب التوسعة في الكشف عن ألامراض  101-50التنفيذي 

 . ألاخرى كي ال يلجأ الزوجين للطالق بعد العقد

 اهتماماالتي الحظناها أن الفحوصات قد ال يعيرها بعض ألازواج  إلاشكاالت من ،

مما قد يحصل فيها التالعب أو التكتم عن الكثير من ألامراض، لذا يفترض أن 

أو مراكز متخصصة في هذا  يكون هناك أطباء محلفين تابعين للحالة املدنية
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The mixed marriage crisis in Algeria between the legislative void 
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 مقـــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

رغم وجود العديد من النصوص القانونية التي توجب توثيق عقد الزواج وتنظم 

التقليدية العاقدان بإبرام الزواج وفقا للطريقة  غالبا ما يكتفيإجراءات تسجيله، إال أنه 

قائما في العرف و غير مسجل في قراءة الفاتحة دون تسجيل العقد، فيصبح هذا الزواج  مع

وهذا ألاخير قد يكون بين جزائريين  1الت الحالة املدنية وهو ما يعرف بالزواج العرفيسج

وملا يدرك أحد . املختلط يعرف بالزواجما  أجانب أووجزائريات وقد يكون بين جزائريين و 

الزوجين أو كالهما ضرورة تسجيل عقد الزواج العرفي املختلط لحفظ الحقوق املترتبة عن 

ثبيت هذا الزواج و توثيقه هذا الزواج، يجدون أنفسهم ملزمين باللجوء إلى القضاء للت

حكم بإثباته سواء في حالة إنكار ، فإن الهما تعددت عوامل وجود هذا الزواج، ومقضائيا

تراف ألاطراف بوجوده، فال يكون إثباته عجوده و املنازعة في صحته أو مع اأحد ألاطراف لو 

إال بناء على تحقيق مستفيض وفقا للمبادئ الشرعية التي استقر القضاء عليها بشرط أن 

 لآلداب العامة صحته و غير مخالف يسفر التحقيق أن الزواج متوفر على أركانه و شروط

 .تحت طائلة رفض إثباته

ما  االحساسة التي يتميز بها الزواج املختلط الذي كثير ونظرا لطبيعة الخصوصية و 

فقد  أخضع املشرع إجراءاته   ي،نبيصطدم باعتبارات النظام العام الشتماله على عنصر أج

، وأمام عدم صدور أي من قانون ألاسرة 13املـــــادة  ألحكام تنظيمية خاصة أحالت إليها 

والتي اشترطت رخصة 2 33/20/3893بتاريخ  20أحكام تنظيمية ما عدا التعليمة رقم 

إدارية مسبقة يصدرها الوالي قبل إبرام عقد الزواج، دون تحديد الجزاء القانوني املترتب 

 ر   بـــــوفرورة سميـ
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إشكاالت في التطبيق القضائي فقد طرحت عدة  ،غياب الرخصة إلادارية بعد الدخول عن 

كان موقف الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في حال و  ،لى تضارب العمل القضائيإ أدت

مع ما  اومتباين اإبرام زواج الجزائريين باألجانب دون الرخصة إلادارية املسبقة متعارض

سلكه جانب من قضاة املوضوع الذين درجوا على القضاء بإثبات واقعة الزواج املختلط 

ى اعتبار أنها ال تشكل ال ركنا وال شرطا في الزواج بمفهوم املواد حتى مع غياب الرخصة، عل

مكرر من قانون ألاسرة في حين اعتبرت املحكمة العليا الرخصة إلادارية كشرط  8و 8

تبعية القضاء بنقض تب على تخلفه عدم صحة الزواج وبوجوبي يرقى إلى درجة الركن ويتر 

ة قختلط املبيي على تحقيقات معمقعة الزوج املألاحكام والقرارات القضائية التي تثبت وا

مما زعزع الاستقرار ألاسري . من قانون ألاسرة 4مكرر و 28و 28ثبتت مراعاة أحكام املواد أ

لى عالقة زنا وأبناء غير شرعيين، إوحول الزواج الشرعي الناتج عنه ميالد أبناء شرعيين 

لتزام بالرخصة ء بانعدام الادون تبيان أساس قانوني وشرعي لقضائها سوى الاكتفا

ثار الخطيرة التي تمس ألاسرة والتي تخالف أحكام قطعية للقرآن الكريم متجاهلة آلا

 وللشريعة إلاسالمية ولقانون ألاسرة ومخالفة بذلك النظام العام وآلاداب العامة، 

وحيث أن املحكمة العليا لم تكتفي بمخالفة املرجعية الشرعية فقط، بل اتجهت 

لزواج درجة التشريع  بالتنصيص على ضرورة وجود الرخصة إلادارية قبل إبرام عقد اإلى 

ثباته، وبذلك تكون املحكمة العليا  قد اهتمت بالقاعدة إأو عند تسجيله أو حتى عند 

لحق املوضوعي أو إلاجرائية و أهملت القاعدة املوضوعية التي تكرس الحماية الحقيقة ل

لى بروز تناقض بين القاعدة إركز الزواج املختلط يؤدي إثبات م ألن عدم، املركز القانوني

أن القاعدة إلاجرائية تخدم :"املوضوعية والقاعدة إلاجرائية، وكما هو معروف في الفقه 

، وهو ما أن تعص ي القاعدة املوضوعية القاعدة املوضوعية وال تستطيع القاعدة إلاجرائية

دارية وترتقي بها بإجراء استصدار الرخصة إلا  ي تهتمنالحظه في قرارات املحكمة العليا الت

إلى درجة إلاجراء الجوهري، وتجعلها متصلة  بالنظام العام على حساب املركز املوضوعي 

فكيف للقاعدة . التي تتضمنه القاعدة املوضوعية والذي يتعلق بواقعة الزواج املختلط 

 .لجديرة بالحمايةا( واقعة الزواج)إلاجرائية أن تهدم الحق املوضوعي 

و تكون . و بذلك فإن قضاء املحكمة العليا يكون قد خالف املرجعية الشرعية

لة إجرائية ثانوية وأهملت مسألة موضوعية تتعلق بإثبات أاملحكمة العليا قد اهتمت بمس
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ألامر الذي يطرح ، وما يترتب عليه من آثار قانونية مركز قانوني أال وهو الزواج املختلط

مدى موائمة قضاء املحكمة العليا للمرجعية الشرعية إلاسالمية في  ما :ية التاليةإلاشكال

 مجال زواج الجزائريين والجزائريات من ألاجانب؟

 : تيةوجوابا على ذلك نقترح الخطة آلا

 حكام العامة النعقاد الزواج املختلط ألا  :املبحث ألاول 

ثاره ال آنسان في حياته، و ملا كانت رمها إلابين عقد الزواج من أعظم العقود التي إ

فقد فرض املشرع على  أيضا، حيث تنصرف إلى ألابناء تقتصر على العاقدين فقط،

قوق لتفادي حة هذه اليفاء جملة من إلاجراءات بهدف حماالراغبين في الزواج استي

انعقاد الزواج املختلط توافر واستكمال جملة من الشروط  تقع علىالنزاعات التي 

، فضال على ضرورة توفر أركان وشروط عقد الزواج (املطلب ألاول )تنظيمية وإلادارية ال

 (املطلب الثاني)الشرعية 

 الشروط التنظيمية وإلادارية املطلوبة في الزواج املختلط. املطلب ألاول 

يخضع زواج الجزائريين ''  نهى أمن قانون ألاسرة عل 0فقرة  13دة نصت املا

والجزائريات باألجانب من الجنسين إلى إجراءات تنظيمية، ولقد نظمت هذه إلاجراءات 

والتي 3892فيفري  33الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ  20التعليمة الوزارية رقم 

ال بعد استصدار رخصة من إ الزواج بين الجزائريين وألاجانب اشترطت أال يتم عقد

وقد منعت زواج الجزائرية املسلمة من ألاجنبي  ،(الفرع ألاول ) املختصةإلادارية لطات الس

عتناق الزوج اشهادة  البد من وجود افمتى كان الزوج أجنبي .طالقاإغير املسلم 

 (الفرع الثاني) للدين إلاسالمي ألاجنبي

 إلاجراءات الشكلية واملوضوعية للرخصة إلادارية املسبقة: الفرع ألاول 

فقد أحال ( ذو خصوصية إجرائية)ملا كان الزواج املختلط يتضمن عنصرا أجنبيا 

سرة التي نصت على من قانون ألا  13ظيم بموجب املادة املشرع الجزائري إجراءاته على التن

 ."يخضع زواج الجزائريين والجزائريات باألجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية : "نهأ

عن  20من قانون ألاسرة صدرت التعليمة الوزارية رقم  13و تطبيقا لنص املادة 

بالجزائر وغير  املقيمين ألاجانب التي فرضت على 3892-20-33وزارة الداخلية بتاريخ 

 ترخيص على يحصلوا زواجهم مع مواطنين جزائريين أن عقود إبرام يريدون  الذين املقيمين
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 الزواج، طالبي لكل املشترطة العامة الوثائق إلى باإلضافة وذلك الوالي، يمنحه بالزواج

 بعد الترخيص ويمنح ألاجنبي، بها يقيم التي الوالية والي إلى بالزواج الترخيص طلب ويقدم

وإذا كان املشرع الجزائري قد اغفل  .الوالية في إقامته وأسباب ظروف حول  بتحقيق القيام

القانون إال أنه عرفه تعريفا مقتضبا من خالل  ،ف ألاجنبي من خالل قانون الجنسيةتعري

واملتعلق بشروط دخول ألاجانب إلى الجزائر  0229أبريل سنة  02املؤرخ في  33-29رقم 

 .وإقامتهم بها وتنقلهم فيها

كل فرد يحمل جنسية غير  293-33من ألامر رقم  1ويعتبر أجنبيا بمفهوم املادة 

األجنبي جب هذه املادة ألاجنبي بطريقة سلبية فاملشرع بمو الجنسية الجزائرية فقد عرف 

بهذا املفهوم هو من ال يتمتع بالصفة الوطنية في الدولة الجزائرية وبعبارة أخرى هو كل من 

 ألحكام قانون الجنسية والقوانين املكملة له 
ً
ويستوي أن ال يحمل الجنسية الجزائرية وفقا

 .سلميكون الشخص عربي أو غير عربي، مسلما أو غير م

ومن الجدير بالذكر أن الشخص يمكن أن تزدوج أو تتعدد صفته الوطنية إذا كان  

فالشخص الذي  .يحمل جنسيتين أو أكثر فهو وطيي أمام كل منها ويبقى أجنبي عما سواها

ن واحد يعتبر وطيي أمام الدولتين آيحمل الجنسية الجزائرية والجنسية الفرنسية معا في 

 .وهو ما أغفله التعريف السابق. وأجنبي عما سواهما

نه يتعين على كل أجنبي سواء كان عربي أم ال ـ مسلم أم غير مسلم ـ مقيم أو إوعليه ف

غير مقيم بالجزائر، وكان يرغب في الزواج من مواطن أو مواطنة جزائرية طبقا للمادة 

دة القدرة ااستيفاء إلاجراءات القانونية املنصوص عليها باستصدار شه 13املذكورة أعاله

 .دارية من السلطات املختصة للترخيص بالزواج املختلطإعلى الزواج وكذا رخصة 

 املؤرخة 09 رقم الوزارية التعليمة الزواج املنصوص عليها في على القدرة شهادة–أوال 

  .املختلط الزواج إصدار تنظيم املتضمنة 2018 نوفمبر 05 في

 تنظيم املتضمنة 2018 نوفمبر 05 في املؤرخة 09 رقم الوزارية تضمنت التعليمة

برام زواجه في الجزائر  على إألاجنبي الراغب في  حصول املختلط، ضرورة   الزواج إصدار

 إلى دولة من وتسميتها شكلها يختلف ن كانإالوثيقة  الزواج، وهذه على شهادة القدرة

 اوواحد امنها يبقى مشتركالرئيس ي  إال أن الغرض، لها موحد نموذج يوجد ال بحيث أخرى،

حقوق املواطنين  على للمحافظة الزواج على ألاجنبي الطرف إثبات صالحية وقدرة وهو
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 الدبلوماسية املمثلية إثبات خالل من أجانب، برعايا الزواج في الراغبين الجزائريين

 سفارة إرسال وحسب بلده، في الزواج لهذا مانع وجود عدم ألاجنبي الطرف لبلد والقنصلية

 لزواج الصالحية القانونية إلثبات الوحيدة آلالية فإن بالجزائر على سبيل املثال، روسيا

 بياناتهم بموجب املواطنين هؤالء توقيع صحة توثيق عبر يكون  ألاجنبية الدول  في رعاياها

 تفي الوثيقة هذه فإن وعليه ألاجنبية، الدولة في للزواج عقبات توجد ال بأنه الشخصية

 التعليمة بموجب املفروضة الزواج على القدرة شهادة بمثابة اعتبارها ويمكن بالغرض

 ممثليته الدبلوماسية عن الصادرة الزواج على القدرة شهادة وتثبت ،أعاله املذكورة

 بالغرض بالنسبة تفي مماثلة رسمية شهادة أو الوثيقة هذه تصدر التي للدول  بالنسبة

 .تصدرها ال التي للدول 

 املختلط الزواج  الزواج رخصة على الحصول  إجراءات وطلبات-ثانيا 

الصادرة عن املديرية العامة للحريات  0238/ 221303تضمنت التعليمة رقم 

مديرية حالة ألاشخاص وألامالك وتنقلهم،املديرية الفرعية –العامة والشؤون القانونية 

 على الحصول  لطلبات ، بالنسبة0238أكتوبر  34لألجانب والاتفاقيات القنصلية الصادرة 

( الزوجات تعدد حالة)ثاني زواج إلبرام الزواج ألول مرة، أو املختلط الزواج رخصة

 :إلادارية إلاجراءات تسهيل وبغرض

 مستوى  على املسبقة إلادارية الرخصة إصدار لطلب كاملة ملفات إيداع املعنيين على-3

 .مصلحة تنقل ألاجانب–مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة 

برام زواج إقة بالنسبة للطلبات املنصبة على املسب الرخصة إصدار على املوافقة حالة في-0

 تتضمن أن يجب فإنه من قانون ألاسرة، 29حكام املادة أطار التعدد وفقا لنص إفي  ثان

 دون  البلدية مستوى  على الزواج عقد بإبرام الوثيقة لحاملها هذه تسمح ال: التالية العبارة

 09 في املؤرخ 11-84 رقم القانون  من 08 املادة ألحكام طبقا "املحكمة رئيس من ترخيص

 املجالس واملتمم وفي هذا الصدد فإن رؤساء املعدل ألاسرة قانون  يتضمن 1984 يونيو

 الحاالت هذه مثل قران عقد قبول  وعدم الجديدة التدابير البلدية ملزمون بهذه الشعبية

 ووثيقة إقليميا املختص الوالي عن الصادرة املسبقة للرخصة املعنيين ستظهارا حين إلى

 .املحكمة رئيس ترخيص
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الجهة املختصة بمنح الرخصة -موضوعية + شروط استصدار الرخصة شكلية -ثالثا 

 05 في املؤرخة 09 رقم الوزارية الطعن في قرار رفض منح تضمنت التعليمة-الوالئية 

والتي جاءت تبين لكيفيات   .املختلط الزواج إصدار تنظيم ضمنةاملت 2018 نوفمبر

 20وإلاجراءات املنظمة إلصدار رخص الزواج الجزائريين باألجانب تطبيقا للتعليمة رقم 

املتعلقة بإبرام الزواج املختلط في الجزائر وهو ما يسمى  3892فيفري  33املؤرخة في 

املؤرخ في  20-22من أمر رقم  13ا ألحكام املادةالرخصة إلادارية املسبقة وهذا تطبيقا أيض

يخضع زواج :" يلي  التي تنص على ما 94/33سرة ملتضمن تعديل قانون ألا ا 0222فبراير  02

 ".الجزائريين والجزائريات باألجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية

 حيث من املختلط الزواج رخصة إصدار تنظيم إلى الوزارية التعليمة هذه تهدف

 املعمول  إلاجراءات املختلط للزواج رخصة على للحصول  حترامهاا الواجب الشروط تحديد

 .املختلط الزواج رخصة طلب ملف في املطلوبة الوثائق، املختلط الزواج رخصة إلصدار بها

 املختلط الزواج رخصة إلصدار احترامها الواجب الشروط: ولىالفقرة ألا 

 بطاقة على أي حائز الوطيي، التراب فوق  قانونية إقامة وضعية في ألاجنبي يكون  أن-3

 الدول  لرعايا بالنسبة الصالحية قيد الدخول  تأشيرة على متحصل أو ألاجنبي املقيم

 للرعايا بالنسبة الصالحية قيد سفر جواز أو ،الجزائر إلى الدخول  الخاضعين لتأشيرة

 4الوطيي؛ التراب إلى الدخول  لتأشيرة يخضعون  ال الذين

 الزواج على القدرة شهادة بموجب تثبت والتي ،الزواج على بالقدرة ألاجنبي يتمتع أن-2 

 رسمية شهادة أو ،الوثيقة هذه تصدر التي للدول  بالنسبة ممثليته الدبلوماسية عن صادرة

 تصدرها؛ ال التي للدول  بالغرض بالنسبة تفي مماثلة

 30 املادة من ألاخير البند السيما املجال هذا في بهما املعمول  والتنظيم التشريع حتراما .1

 واملتمم، املعدل ألاسرة قانون  واملتضمن 1984 يونيو 09 في املؤرخ 84-11 رقم ن و القان من

 5املسلم؛ بغير املسلمة الجزائرية زواج تمنع والتي

 الزواج تنظم التي وإلاجراءات القانون  على بالتحايل أحدهما أو الطرفين يقوم أال4

 6 الزواج؛ من الرئيس ي الغرض غيرى أخر  أغراض لتحقيق املختلط

  .العام والنظام القومي وألامن جتماعيالا  التماسك على املحافظة ضرورة-2
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 املختلط الزواج رخصة بها لطلب إصدار املعمول  إلاجراءات: الفقرة الثانية

  :التالية إلاجراءات إتباع املختلط الزواج رخصة طالب على

 أو املختصة املحلية إلادارة تسلمها التي املختلط الزواج رخصة طلب ستمارةء امل-3

 والتهيئة املحلية والجماعات الداخلية لوزارة الرسمي إلالكتروني من املوقع تسحب

 .العمرانية

 مقابل الزواج إبرام تاريخ قبل أشهر (03)ثالثة املختلط الزواج رخصة طلب إيداع يتم-0

 الورقي امللف إيداع تاريخ من تداءبا املدة هذه وتحسب ،الطرفين ألحد إيداع وصل تسليم

 املختصة؛ املحلية املصالح مستوى  على

 غياب وعند باألمر املعنيين طرف من يتم املختلط الزواج رخصة طلب ملف إيداع إن-3

 حسب امللف ويودع ؛فباملل وترفق الغائب الطرف عن عادية وكالة تقديم يجب أحدهما

  :الحالة

 مقيم؛ غير ألاجنبي الطرف كان إذا الجزائري  الطرف إقامة بوالية املختصة املصالح لدى -

 .مقيم ألاجنبي الطرف كان إذا ألاجنبي الطرف إقامة لوالية املختصة املصالح لدى-

  .املختلط الزواج رخصة طلب ملف في املطلوبة الوثائق-الفقرة الثالثة

 حسب آلاتية الوثائق من الاستمارة جانب إلى املختلط الزواج رخصة طلب ملف يتكون 

  :الحالة

  :الجزائري  للطرف بالنسبة– أ

 وعدم الطالق عدم عدم الزواج، شهادة2- حديثة؛ للهوية شمسية صور  (03) ثالثة1 -

 وصل) إقامة إثبات4 - الهوية؛ إثبات وثيقة من نسخة3- الزواج؛ إعادة

 بالبيانات محينة 07 حم رقم ميالد شهادة5- ؛(أخرى  وثيقة كل أو الكهرباء،الهاتف،املاء

 املدنية للحالة الوطيي السجل من للملف املستقبلة املصالح الوالئية تستخرجها الهامشية

  .قتضاءالا عند وإلامضاء امللف إليداع عادية وكالة6 - فيه؛ وتدرجها

 :يبألاجن للطرف بالنسبة– ب

 عدم شهادة—1كاملة؛ نسخة ميالد شهادة2- حديثة؛ للهوية شمسية صور  (03) ثالثة-3

 من نسخة4- بالغرض؛ تفي مماثلة شهادة أو الطالق شهادة أو الزواج إعادة عدم أو الزواج
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 غير للرعايا بالنسبة الفندق في حجز أو إيواء شهادة-2الصالحية؛ قيد السفر جواز

 الوطيي؛ التراب فوق  املتواجدين املقيمين

 بالجزائر بأجنبي الجزائرية زواج في يشترط نهأل  (للرجل بالنسبة)إلاسالم عتناقا شهادة-3

 الوزارية التعليمة ذلك أكدت وقد مسلما، كونه من التأكد ترخيص، على ألاجنبي حصول 

 7 .جزائرية من الزواج في الراغب ألاجنبي في إلاسالم تشترط ،والتي1967بتاريخ الصادرة

 املعتمدة لدولته القنصلية أو الدبوماسية املمثلية عن صادرة الزواج على القدرة هادةش2

 بالغرض؛ تفي مماثلة رسمية وثيقة أي أو بلده في املختصة السلطات عن  أو الجزائر في

 التراب فوق  املقيمين للرعايا بالنسبة الصالحية قيد ألاجنبي املقيم بطاقة من نسخة-9

 الوطيي؛

 من عليها ومصادق جنسيتها يحمل التي ألاجنبية الدولة عن صادرة عدلية سوابق شهادة8

 أي أو العربية اللغة إلى ترجمتها املختصة،مع القنصلية أو الدبلوماسية ممثليته طرف

  بالغرض؛ تفي مماثلة رسمية وثيقة

 قتضاء؛الا عند وإلامضاء امللف إليداع نادية وكالة-32

 .له املكونة الوثائق لجميع بنسخة ألاصلي امللف ويرفق

  املختلط الزواج رخصة إصدار إجراءات: الفقرة الرابعة

 املطلوبة وإلاجراءات والوثائق الشروط كل ستيفاءا من الوالية في املختصة املصالح تتأكد3

 يتم كامل غير امللف كان وإذا ، الطرفين ألحد إيداع وصل تسليم مقابل امللف ستالما عند

 ألامن مصالح إلى إرساله يتم قبوله حالة وفي الرأي، إلبداء ألامن مصالح إلى يرسل وال رفضه

  .حد كأقص ى أيام (10) عشرة يتعدى ال أجل في املختصة

 ألاجنبي الطرفين مع مقابلة الوطيي لألمن العامة للمديرية املختصة املصالح تجري 0

  املتاحة؛ الوسائل بكل املقابلة موعد بتاريخ باألمر املعنيين بإبالغ وتقوم والجزائري،

 لألمن العامة باملديرية املختصة مصالح إبداء بعد املختلط الزواج رخصة الوالي يصدر1

 الزواج طلب ملفات على الرد املختصة املصالح على يتوجب الحاالت كل رأيها،وفي الوطيي

 امللف إيداع تاريخ من أشهر (03) ثالثة مدة نتهاءا قبلا يوم 15 يتعدى ال أجل في املختلط

  الوالية؛ لدى
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 ألاجل في املختصة املصالح طرف من املختلط الزواج رخصة طلب على الرد عدم حالة في4

 مع رفضها أو إلادارية الرخصة بمنح إما الطلب في بالفصل الوالي يقوم أعاله، املحدد

  .التعليل

  : التالية املعنية وللجهات باألمر للمعنيين النهائي القرار بتبليغ الوالي يقوم -5

 .العمرانية والتهيئة املحلية والجماعات الداخلية وزارة طريق عن الخارجية الشؤون وزارة -

  إقليما؛ املختص القضائي املجلس لدى العام النائب طريق العدل عن وزارة-

 ألاوقاف؛ الدينية الشؤون الدينية عن طريق مدير الشؤون وزارة -

  .الوالئي ألامن عن طريق رئيسالوطيي  لألمن العامة املديرية-

 إبرام عدم حالة واحدة،وفي (01) بسنة املختلط الزواج رخصة صالحية مدة تحديد-

  جديد من إلادارية الرخصة طلب إجراءات إعادة يتم صالحيتها مدة نقضاءا بعد الزواج

 الغرض في إال ستظهارهاا يمكن وال زواج عقد بمثابة الرخصة هذه عتبارا يمكن ال

  .لها املحدد

لم تنظم  33/20/3892تاريخ بوتجدر إلاشارة إلى أن التعليمة الوزارية الصادرة 

حالة رفض منح الترخيص وإجراءات الطعن في قرار رفض منح الرخصة وعليه ينبغي 

غفلت النص على أالرجوع إلى القواعد العامة املتبعة في مجال الطعون إلادارية، كما 

أو  وتسجيله في مصالح املدنية في حالة عدم استصدار الرخصةإجراءات تصحيح الزواج 

 .  رفض منحها من طرف الجهات املختصة

 .للدين إلاسالمي عتناق الزوج ألاجنبياشهادة : الفرع الثاني

اشترط املشرع الجزائري لصحة الزواج أن يكون الزوجان العاقدان محال للعقد 
وذلك بخلوهما من املوانع الشرعية التي تحول دون قيام عقد الزواج من خالل نص املادة 8

 . كدت على ضرورة خلو الزوجان من املوانع الشرعيةأمكرر من قانون ألاسرة التي  8

وقد نظم املشرع موانع الزواج في الفصل الثاني من الباب ألاول ضمن أحكام املواد 

 .سرة التي يتصل بعضها بالرجل وبعضها ألاخر باملرأةمن قانون ألا 12لى إ 01من 

وقصد حماية نظام ألاسرة واملحافظة عليها فقد منع املشرع الجزائري زواج املرأة 

من قانون ألاسرة  12املسلمة من رجل غير مسلم بموجب الفقرة الخامسة من نص املادة 

إلاسالمية سلفا وخلفا على استئناسا بهدي الشريعة إلاسالمية حيث أجمع فقهاء الشريعة 
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ويستوي في ذلك أن يكون مجوسيا أو وثنيا أو  9زواج املرأة املسلمة بغير املسلم عدم جواز 

 .11وذلك قصد املحافظة على دين الزوجة وألاوالد وبقاؤهم على دين إلاسالم10كتابيا

ا تدفعها فقد يعمد الزوج الغير مسلم إلى إيذاء زوجته املسلمة ويفتنها في دينها، وربم

رضائه الستمرار حياتهما الزوجية، فترتد عن دين إلاسالم ويوثر أيضا على ديانة إالرغبة في 

 12.ألابناء

شكال بالنسبة لديانة إبرام عقد الزواج بين جزائرية وجزائري ال يطرح أي إوإذا كان 

إلاسالم وأن سالم الزوج مفترض باعتبار أن الديانة ألاولى في الجزائر هي إالعاقدين، ألن 

ج بين جزائرية وأجنبي يشترط فيه من الدستور فان الزوا 0إلاسالم دين الدولة طبقا للمادة 

عن طريق تقديمه . ثبات إسالمهإب ن يدين الزوج ألاجنبي يالديانة إلاسالمية ويقوم  الزوجأ

 يتم استصدارها من. لشهادة الدخول في إلاسالم أو شهادة إثبات إلاسالم حسب الحالة

 .13وزارة الشؤون الدينية

ن يتأكد من خلو الزوجين من أوتقدم أمام ضابط الحالة املدنية الذي يجب عليه  

الم الزوج ألاجنبي قبل إتمام العقد ـ كما إسعية املنصوص عليها قانونا ومنها املوانع الشر 

من  12على مضمون املادة الصادرة عن وزارة الداخلية  20أكدت التعليمة الوزارية رقم 

 .سرة والتي نصت على أنه ال يجوز زواج الجزائرية املسلمة ألجنبي الغير املسلمقانون ألا 

شهاد من الناحية الشرعية ليس بشرط لتحقيق إلاسالم بل هو مجرد وإذا كان إلا 

إال أنه إجراء مهم وضروري مقرر لحفاظ على النظام العام وحماية 14إجراء نظامي فقط

لى أن بعض الدول العربية تشير في بطاقة إوتجدر إلاشارة  ية،أحكام الشريعة إلاسالم

وقد شهاد؟ مسلم فهل يغيي ذلك عن استصدار إلا لى ديانة الشخص على أنه إالتعريف 

من قانون الحالة املدنية للموظف املؤهل قانونا صالحية  22املادة بموجب أعطى املشرع 

مخالفته لتلك الشروط تعرضه للعقوبات رقابة مدى توافر الشروط إلادارية ورتب على 

، حيث جاء في الفقرة .2و  3فقرة  15من قانون العقوبات 443ة املنصوص عليها في نص املاد

يعاقب بالحبس من عشرة أيام على ألاقل إلى شهرين على ألاكثر وبغرامة من :" يلي  ألاولى ما

الحالة املدنية الذي يقيد ضابط  -3: دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  33.222إلى  9.222

والذي ال  وثيقة للحالة املدنية في ورقة عادية مفردة وفي غير السجالت املعدة لذلك،

القانون هذه املوافقة يتحقق من موافقة الوالدين أو غيرها من ألاشخاص إذا أشترط 
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 ة سبق زواجها وذلك قبل مض ي امليعاد الذيأمر اواج ، والذي  يتلقى عقد ز لصحة الزوج

وتطبق أحكام هذه الفقرة وحتى ولو يطلب بطالن وثائق الحالة . القانون املدني حدده

فيتعين على ضابط الحالة املدنية بموجب ماله من  ،...."املدنية أو لزوال البطالن 

برام العقد متى إع عن بة على توافر الشروط القانونية في الزواج  أن يمتنصالحيات في الرقا

ذا كان املشرع قد سلط إيقوم بإخطار وكيل الجمهورية، و  الزوج وأنسالم إاكتشف عدم 

على ضابط الحالة املدنية عقوبات جزائية في حالة مخالفة تلك ألاحكام إال أنه اغفل النص 

 . ها من أجنبي غير مسلم عمداجة التي تبرم عقد زواجي حق  الزو على جزاء ف

ن أتنص على   16ون الحالة املدنيةاملتضمن قان 02-22من ألامر  03كما أن املادة 

يمارس  ضباط الحالة املدنية مهاهم تحت مسؤولياتهم املدنية  والجنائية ومراقبة النائب 

و أالعام،فانه في حال غياب الرخصة  املسبقة  لعقد الزواج  وتم العقد بدونها يتابع  املوثق 

 .17ضابط الحالة املدنية قضائيا

والد املترتبين عن زواج امرأة مسلمة برجل غير كما يثور التساؤل حول نسب ألا 

قد ذهب جزء من الفقه إلى ألبيه رغم بطالن عقد الزواج؟  و  مسلم؟  فهل ينسب الولد

 .18في هذه الحالة الن الزواج باطل  اتبارهم أوالد زنعدم جواز إثبات نسب ألاوالد و اع

ئمة للبحوث العلمية و غير أن الراجح حسب اعتقادنا هو ما ذهبت إليه اللجنة الدا

أنه ال يجوز زواج املسلمة بغير املسلم إطالقا، و  17848إلافتاء التي قررت في الفتوى رقم 

نه يثبت نسب ألاوالد إأنه في حالة زواج مسلمة برجل كافر و ينتج عن هذا الزواج أوالد، ف

 .19ألبيهم لوجود شبهة العقد

ــــة :الثانياملطلب  ـــ ـــــ ـــ ـــــ  املختلط للزواج ألاركان الشرعية والقانونيـــــ

ملا كان الزواج من أعظم العقود و أدومها فقد اشترط الشارع الحكيم أن يقوم على 

مجموعة من ألاركان والشروط حتى يعتبر الزواج صحيحا وشرعيا و يرتب كافة آثاره 

ن الزواج يقوم على ركن أعتبر املشرع الجزائري أما من الناحية القانونية فقد ا. الشرعية

إلى جانب ( الفرع ألاول )مكرر من قانون ألاسرة  28واحد ووحيد وهو الرضا طبقا ملادة 

ضرورة توافر شروط صحة العقد وهي الولي والصداق والشاهدين إضافة إلى خلو 

 (الفرع الثاني)مكرر من قانون ألاسرة  28طبقا للمادة -الزوجين من املوانع الشرعية
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 ركن الرضا في عقد الزواج: الفرع ألاول 

جمع فقهاء الشريعة إلاسالمية قاطبة على أن التراض ي ركن أساس ي في عقد الزواج أ

حسان والتعاون والتراحم وإلا  تقوم على املودة أن الزواج عقد أبدي ورابطة مقدسة ذلك

بين الزوجين، ومتى انتفى فيه رضا أحد الطرفين أو كالهما كان مآله الانحالل السريع 

قاصد الزواج بإكراه الزوجين على بسبب الخالفات وعدم التوافق، فال يمكن أن تتحقق م

 .20برام عقد الزواج أو إتمامهإ

الزواج يقوم  0222وقد جعل املشرع الجزائري من خالل تعديل قانون ألاسرة لسنة 

ينعقد الزواج بتبادل :"على أنه 28على ركن وحيد وأساس ي وهو الرضا حيث نصت املادة 

 ق إرادتيبقانون ألاسرة يراد به تطامن  28، فالتراض ي املقصود في نص املادة "رضا الزوجين

املعبر عنها بصفة شخصية وعلنية وبكل حرية واختيار بحضور شاهدين،  الزوجان

يب من عيوب الرضا، فيشترط أن يتمتع الزوجان العاقدان بإرادة حرة غير مشوبة بأي ع

 .يجاب بالقبول يقترن فيها إلا 

إلايجاب هو كل لفظ يصدر عن الولي في مجلس العقد يفيد معيى النكاح والتزويج و

والذي يشترط تطابقه مع القبول الصادر عن الزوج  ''  نكحتكأ''و أ'' وجتككز '‘شرعا وعرفا 

" كقبلت تزويجها"بكل لفظ يفيد معيى الرضا والقبول في نفس املجلس  في نفس املجلس،

 21.و وافقت أ" رضيت بهذا الزواج" وأ" قبلت نكاحها" وأ

ال يجيد اللغة العربية كما في حالة الزواج املختلط،  وإذا كان أحد العاقدين أجنبيا

فيجوز له أن يأتي بما هو من قبله من إيجاب أو قبول بلغته ألاصلية ولو كانت أعجمية 

 .22يفهم معناها العاقدان والشاهدان

لزم الشارع غير ي، فال 23خر فيترجم بينهمان كل من العاقدين ال يجيد لغة آلا وإذا كا

ن املقصود هنا املعيى أل العرب أن يعقدوا باللغة العربية حيث يصح الزواج باألعجمية، 

لفاظ عقد الزواج ليست تعبدية ومنه فان املرجع في تحديدها هو ما أدون اللفظ، ذلك أن 

نكحتهم بما يفيد أتعارف الناس عليه من ألفاظ وعبارات صريحة استعملوها في 

رادتين واقتران واج وتطابق إلا يتأكد الشهود من نية العاقدين الصريحة في الز حتى 24الزواج

 .25يجاب بالقبول إلا 
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في القبول أو الرفض مهما العاقدين  ال يجوز ألحد أن يحل محل وغيي عن البيان أنه

راهها عليه دون ال يجوز ألحد إجبار الزوجة على الزواج و إكو  26كانت صفته و درجة قرابته 

و إذا كان الولي يتمتع بسلطة معنوية على املرأة التي في واليته إال أنه ال  ،موافقتها إذنها و

املالحظ أن تقرير مصيرها يتوقف على رضائها و يجوز له إكراهها على الزواج دون رضائها ف

برام عقد الزواج و إعطاءها حرية أكثر إعزيز املركز القانوني للمرأة في املشرع قد عمل على ت

تعقد :" من قانون ألاسرة التي أصبحت تنص على أنه  33ختيار حيث تم  تعديل املادة في الا 

املرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره دون 

واج القصر أولياؤهم حماية لهم من هذا القانون، حيث يتولى ز ( 2)إلاخالل بأحكام املادة 

 ."حد ألاقارب ألاولين والقاض ي ولي من ال ولي لهوهم ألاب، فأ

من قانون ألاسرة التي كانت تجيز  02إلغاء نص املادة بكما قام املشرع الجزائري 

لغاء الزواج إحول ما إذا كان املشرع يهدف إلى الزواج بالوكالة مما يفتح باب التأويل 

النزاعات التي قد تثور بسبب  سرة بسببكما ذهب إليه بعض شراح قانون ألا  بالوكالة تماما

أم أنه يجيز الوكالة بصورة استثنائية أمام إلابقاء على   27.الوكالة بعد إبرام عقد الزواج

لغاء والتي تجيز لألطراف أن يمثلوا إمن قانون الحالة املدنية دون تعديل أو  10نص املادة 

 .بوكيل

وجان رادة الز إير عن وعليه فقد أوجب املشرع لقيام عقد الزواج أن يتم التعب

املوثق أو ضابط الحالة )وقد أوكل املوظف املختص  شخصيا بحضور شاهدين أو أكثر

 . التحقق من وجود إلارادة لدى الزوجين وسالمتها( املدنية

 لصحة الزواجشروط العامة ال: الفرع الثاني

 :تتعدد الشروط املتعلقة بصحة الزواج إلى ما يلي

 : الشــــــــهود-أوال 

ته و أخطرها من حيث نسان في حياالعقود التي يبرمها إلا ملا كان الزواج من أهم

صل به من حقوق هللا و ألافراد، ثار على الزوجان وألاوالد واملجتمع ككل ملا يتاملضمون و آلا

دنيوية فقد اشترط الشارع الحكيم أن يشهد على ميالد وما يترتب عليه من مصالح دينية و 

فاهمين ما يجري  29عدلين مين بالغين، عاقلين، مسل28شاهدين على ألاقل هذا العقد

 .أمامهما من العقد، يجيدان اللغة التي ينطقها العاقدان
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أو الفاتحة  فاإلشهاد تأسيسا على ما سبق يتحقق بحضور الشهود في مجلس العقد

شهاد هي والغاية من إلا قبول بين الزوجين، املقترنة بالعقد لإلدالء بأنه تم تبادل إلايجاب وال

، ذلك أن الزواج 30لى العلنإشهر الزواج وإعالنه بين الناس وإخراجه من حدود الكتمان 

بين الناس لرفع الشبهات والشكوك عن العالقة بين  31الشرعي يقوم على العلنية والشهرة،

جهة  هذا من جهة ومن. ولتمييز السفاح عن النكاح 32الرجل واملرأة حتى ال يلتبس بالزنا

أخرى فاإلشهاد يمثل أهم وسيلة لإلثبات أمام القضاء في حالة إنكار وجود الرابطة 

 .33الزوجية أو املنازعة في صحتها

ود ألاب وإنكاره حجنسب في حالة شهاد على الزواج حق ألاوالد في الكما يحمي إلا 

إلى  لنسب أبنائه ذلك أن عقد الزواج ال تقتصر أثاره على العاقدين فقط بل ينصرف

. ل إلاثبات املعتمدة شرعا وقضاءباعتبار الشهادة من أقوى القرائن وأهم وسائ34ألابناء

والشهادة املقبولة في حالة املنازعة في قيام الرابطة الزوجية هي شهادة العيان من الشهود 

وترد الشهادة متى اختلف الشهود في املكان ، 35الذين حضروا العقد أو الشهادة بالتسامع

 .36ن ألن كل واحد منهما شهد على عقد وهو  زواج فاسدوالزما

فقد 37ثباتل إلاعالن والشهر وأقوى وسائل إلاوملا كانت الشهادة من أهم وسائ

أجمع فقهاء الشريعة إلاسالمية عبر العصور على وجوب حضور الشهود عقد الزواج، 

 .38ليشهدوا على تبادل إلايجاب والقبول بين الزوجين

سار املشرع الجزائري أخذا برأي جمهور الفقهاء املسلمين حيث وفي نفس الاتجاه 

مكرر من قانون ألاسرة حضور شاهدين في مجلس العقد  28اشترط من خالل املادة 

لصحة عقد الزواج وفي حالة غياب الشهود يفسخ العقد قبل الدخول دون صداق، إذا لم 

ل بصداق املثل طبقا يصحح باإلشهاد لتخلف شرط من شروط صحته ويثبت بعد الدخو 

 .من قانون ألاسرة 11/0ألحكام املادة 

مكرر من قانون ألاسرة  28وقد اكتفى املشرع الجزائري من خالل أحكام املادة 

دون تحديد  جحضور شاهدين كشرط لصحة عقد الزواالجزائري بالتنصيص على ضرورة 

قانون الحالة املدنية، فقد من  11جنس الشاهدين وال ديانتهما، وبالرجوع إلى أحكام املادة 

، بل وسوت بين الجنسين في الشهادة حيث جهادة املرأة على إبرام عقد الزواأجازت ش

جعلت شهادة املرأة مساوية لشهادة الرجل مخالفة بذلك أحكام الشريعة إلاسالمية وأراء 
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ر في هذا الصدد حول صحة عقد الزواج ا، والسؤال الذي يث40وموقف القضاء 39الفقهاء

 الذي أبرم بشهادة امرأتين؟  

وتطرح مسالة زواج الجزائريين باألجانب إشكالية شهادة ألاشخاص غير املسلمين 

على عقد الزواج من الناحية العملية حيث اعتبر جمهور الفقهاء أن شهادة غير املسلم على 

واملحاكم في وهو ما يجري عليه العمل في مصالح الحالة املدنية  41عقد الزواج ال تجوز 

 .الجزائر

ن ألاسرة حضور مكرر من قانو  8وعليه فإنه يجب إلبرام عقد الزواج طبقا للمادة 

من  11سنة حسب املادة  38ن يكونا بالغين لسن الرشد املحدد ب أشاهدين حيث يشترط 

قانون الحالة املدنية وإذا كانت شهادة ألاهل وألاقارب مقبولة إال أنه ال يجوز للولي أن 

 .الزواج وذلك لخصوصية مركزه في عقد42ون أحد شاهدي عقد الزواج يك

ـــــــــــــــــــــداق : ثانيا   الصَّ

الصداق أو املهر أو النحلة هو ما يدفعه الزوج إلى زوجته من مال بموجب العقد 

عليها أو الدخول بها، فهو حق مفروض لزوجة على زوجها، ألزمه الشارع الحكيم بدفعه 

عالء إوذلك تكريما للمرأة و ، معجال أو مؤجال دون تحديد قدر معلوم للصداق باملعروف

خرى أومن جهة  وعرفانا بعظمة دورها في بناء أسرة إسالمية متماسكة هذا من جهة لشأنها

 .سالمعظيما لعقد الزواج ومكانته في إلا ت

جمع الفقهاء املسلمين على أن الصداق شرط من شروط صحة النكاح ال أوقد 

 .43نهجوز الاتفاق على إسقاطه أو التنازل عي

فاملهر هو حق خالص للزوجة تستحقه بمجرد العقد عليها، ويتأكد بالدخول 

فيحق لها أن تقبضه بنفسها أو توكل من  44الحقيقي بالزوجة والخلوة الصحيحة معها

سالمية أن يقبض املهر ولي لعادة في الجزائر ومعظم الدول إلا تشاء لقبضه وقد جرت ا

نه هو من يتولى تجهيزها، غير أنه ال يجوز للولي التصرف أذلك  ،ابوها عمومأالزوجة وهو 

 45.في املهر دون علمها ورضائها

مكرر من قانون ألاسرة على أن الصداق من  8وقد نص املشرع الجزائري في املادة 

من ذات القانون  32حسب املادة وجب تسميته و تعيين مقداره أو شروط صحة الزواج،  

في حالة عدم .يحدد الصداق في العقد سواء كان معجال أو مؤجال: " يلي  التي تنص على ما
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بمجرد انعقاد الزواج أو بعده "تحديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق املثل

أن  ذو قيمة مالية قابال لتملك أو ءن يكون املهر أي ش يأ، فيصح بين الزوجينبالتراضي

وهو . عراف وتقاليد املنطقة واملستوى املعيش ي وحسب قدرة الزوجأحسب  46يكون عوضا

 .ما يعرف بالصداق املسمى

سقاط إغفالها أو الاتفاق على إأما في حالة ترك تسمية الصداق بمجرد العقد أو 

الصداق أو إذا كان محله محرم شرعا وقانونا فتستحق الزوجة في هذه الحالة صداق املثل 
عراف أخذا في عين الاعتبار عادات و آيحدده القاض ي وفقا لسلطته التقديرية الذي 47

املنطقة في تحديد مقدار الصداق ملثيالتها، كما يفرض صداق املثل لتصحيح الزواج 

 .الفاسد الذي تختل فيه أحد شروط الصحة ووقع فيه الدخول 

 ـــــــــــــــــــــيالولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ثالثا

عرفت مسألة الوالية في عقد الزواج نقاشات حادة ومحتدمة تنازعتها تيارات 

فقهاء الشريعة القانون والسياسة و  معيات نسوية ونزعات فكرية ورجالمختلفة من ج

ذنه لصحة عقد الزواج وبين إن بين مشترط لحضور الولي و و ن واملتأخر و إلاسالمية املتقدم

نشاء عقد الزواج إطة الشرعية في والوالية في الزواج هي الشخص الذي له السل. مسقط له

 .لى والية قاصرة ووالية متعديةإوهي تنقسم 48وترتيب كافة آثاره

وقد انعقد إجماع فقهاء الشريعة إلاسالمية على أن الولي شرط من شروط صحة 

ال يجوز للمرأة املسلمة أن  حيث أنه ،فال نكاح بال ولي، العقد بدونهعقد الزواج وال يصح 

ال بحضور وليها سواء كانت بكرا أو ثيبا رشيدة كانت أو سفيه حتى ولو أذن إا تعقد نكاحه

حيث أن عدم اشتراط 49لها وليها بإبرام العقد وهذا هو مذهب إجماع الفقهاء املسلمين

 .50ورة الزواجالولي في الزواج يفتح الباب أمام املفسدين ويساهم في انتشار الفواحش في ص

وقد شرعت الوالية في الزواج حماية للمرأة واملحافظة على حقوقها ولشد أزرها 

أن املرأة سريعة الانقياد للعاطفة و سهلة التأثر و  وعضدها بوليها، وحماية ملصالحها ذلك

ذنه وإجازته، لكن سلطة إي أن يتم زواجها بحضور وليها و بفكان من الضرور  .51الانخداع

و يفرض عليها أه أن يكرهها ينبغي أن توجه ضد مصلحة املرأة التي في واليته فليس ل الولي ال

يته ويمنعها من دون موافقتها ورغم إرادتها، كما ال يجوز له في املقابل أن يعضل ول جالزوا

فينبغي أن يكون الولي حاميا ملصلحة من في 52بصداق مثلها  ءلى كفإالزواج إذا دعيت 
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راه املشرع الجزائري في قانون يجابي في انعقاد الزواج، وهو ألامر الذي تحواليته وذو دور إ

سرة حيث منح الولي سلطة معنوية وجعل حضوره من شروط صحة العقد طبقا للمواد ألا 

 .من قانون ألاسرة 33مكرر و 28

بيد أنه في حالة اقتران امرأة أجنبية بجزائري غالبا ما يغيب الولي، سواء بسبب 

وما درج عليه العمل . جغرافي أو الختالف الدين أو لعدم املوافقة أصال على الزواجالبعد ال

هو إبرام عقد الزواج رغم غياب الولي وغياب توكيل منه؟ فما مدى صحة هذا الزواج 

املبرم في غياب ولي الزوجة ألاجنبية؟ وهل أن الرخصة إلادارية املسلمة كافية لتنوب شرط 

 لزواج املبرم إذا كان ولي الزوجة ألاجنبية غير مسلم؟الولي؟ و ما مدى صحة ا

 نعدام املوانع الشرعيةا: ـــــــارابــعــــــــــــــــــــ

إذا كان املبدأ العام أنه يحق لكل شخص اختيار شريك حياته بكل حرية ودون 

تحظر  لضوابط الشرعية التيإكراه إال أنه في املقابل فإن هذا الاختيار يتقيد بجملة من ا

وجود موانع تفرضها الطبيعة الخصوصية  نسان الزواج ببعض ألاشخاص بسببعلى إلا

 .لروابط ألاسرية ومبادئ الشريعة و تأباها الطبيعة إلانسانية

وقد اتفقت معظم الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية على تحديد جملة من 

عة إلاسالمية سباقة ورائدة في ضبط وكانت الشري ،املوانع التي تحول دون إبرام عقد الزواج

هذه املوانع حماية لروابط ألاسرية، حيث اشترطت إلبرام عقد الزواج أن يكون الزوجان 

املؤبدة منها والتي تحول دون إبرام الزواج على وجه التأبيد  سواء ،خلوا من املوانع الشرعية

فمتى انتفت زال املانع  ةمؤقتي تحول دون عقد الزواج بصفة فال تزول أبدا، أو املوانع الت

 .وجاز إبرام العقد

املشرع الجزائري على ضرورة خلو الزوجان من املوانع الشرعية من خالل أكد  وقد

من قانون ألاسرة وذلك كشرط من شروط صحة الزواج حيث نصت  01مكرر و 8املواد 

لشرعية املؤبدة يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من املوانع ا: ق أ على أنه 01املادة 

 . واملؤقتة

وقد نظم املشرع موانع الزواج في الفصل الثاني من الباب ألاول تحت عنوان موانع 

الزواج وقد قسمها إلى موانع مؤبدة تحول دون قيام العقد أبدا وهي القرابة واملصاهرة 

 . من قانون ألاسرة 04والرضاع وفقا للمادة 
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الحصر  على سبيل  12صفة أنية حددتها املادة تمنع من إبرام العقد ب ةوموانع مؤقت

واملعتدة إطالقا سواء من طالق أو زواج و املطلقة ثالثا  ،و هي املحصنة أي املتزوجة

وقد أكدت التعليمة  ،تين أو بين املرأة و عمتها و زواج املسلمة بغير املسلمخالجمع بين ألا و 

منع زواج الجزائرية املسلمة بغير حيث نصت على  12على مضمون املادة  20إلادارية رقم 

، ولتأكد من جزائرية مسلمة و أجنبي غير مسلم املسلم إطالقا و يقع باطال كل زواج يتم بين

إسالم الزوج ألاجنبي يقدم إشهاد صادر عن وزارة الشؤون الدينية سواء على مستوى 

ت الزواج العرفي الحالة املدنية عند تسجيل الزواج ألول مرة أو أمام املحكمة حال إثبا

 . املختلط

 إشكاالت توثيق الزواج املختلط قضائيا  :املبحث الثاني

دعت قوانين ألاحوال الشخصية واملدنية في الدول العربية وإلاسالمية إلى توثيق 

الزواج رسميا بالكتابة حيث أصبحت الوثيقة الرسمية في عصرنا مقدمة في إلاثبات عن 

بقية الوسائل يعتمد عليها في القضاء والقانون في إثبات الزواج عند إلانكار والجحود، لكن 

موقف املحكمة العليا اعتبر أن الرخصة إلادارية الزواج املختلط  فيما يخص مسألة توثيق

غفالها أو غيابها إاملطلوبة في الزواج املختلط شرطا من شروط صحة الزواج الذي يؤدي 

حكام والقرارات القضائية ونقض ألا . إلى بطالن عقد الزواج وعدم ترتيب آثاره القانونية

ألن عدم . حكمة العليا يدمر الاستقرار ألاسري موقف قضاء املغير أن  (.املطلب ألاول )

توثيق الزواج يؤدي إلى هدر حقوق الزوجين و ألاوالد املترتبين على الزواج وال يدرأ املفاسد 

. املترتبة على عدم التوثيق، و يحول دون تحقيق املقاصد الشرعية من الزواج في إلاسالم

 ( املطلب الثاني)

 ن غياب الرخصة إلادارية في الزواج املختلطموقف القضاء م :املطلب ألاول 

 على الحصول  بضرورة وأسالكها موظفيها الوصية الجهات بعض تلزم

 ،أفراد53الوطيي ألامن موظفو :هي الفئات وهذه الزواج، عقد إتمام قبل الزواج رخصة

 بعض على يجب كما القنصلية، الدبلوماسية الهيئة الشعبي،موظفو الوطيي الجيش

الجزائر مع  في ألاجانب زواج ومثالها بالزواج، ترخيص على الحصول  ألاخرى  الفئات

 .املختصة إلادارية السلطات من بالزواج ترخيص على حصولهم يشترط حيث جزائريين
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غير أن العاقدين غالبا ما يلجأن إلى إتمام الزواج على الطريقة التقليدية دون 

ذلك تفاديا لطول إلاجراءات و و  ،الرخصة تسجليه في مصالح الحالة املدنية هروبا من

ذا  كان قانون ألاسرة إروبا من البيروقراطية إلادارية واحتمال رفض  منحها، و تعقيدها و ه

راءات القانونية و تسجيل عقد الزواج في مصالح الحالة جلزم الزوجان على استيفاء إلا أ قد

املقابل قد أجاز  توثيق الزواج الذي  املدنية حتى يمكن الاحتجاج به و ترتيب آثاره، فإنه في

تسجيله بموجب حكم قضائي بعد تحقق سجيله في مصالح الحالة املدنية و لم يسبق ت

القاض ي من  توافر أركانه و شروطه الشرعية املتمثلة في الرضا والولي والصداق والشهود 

ألاسرة التي  من قانون  39وخلو الزوجان من املوانع الشرعية تطبيقا ألحكام نص املادة 

يتم عقد الزواج أمام املوثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما " :يلي تنص على ما

 ".من هذا القانون ( مكرر  8و 8)ورد في املادتين 

وقد استقر اجتهاد املحكمة العليا على أن الزواج متى توفر على أركانه الشرعية 

إنه يعتبر زواج صحيح وشرعي موافق وشروط صحته املنصوص عليها في قانون ألاسرة ف

 .ألحكام الشريعة إلاسالمية، ومرتب لكافة آثاره القانونية يجب إثباته و تسجيله

وقد اعتبرت املحكمة العليا في العديد من قراراتها أن الرخصة إلادارية ال تعد شرطا 

نونا بموجب من شروط صحة الزواج وال ركنا من أركانه املقررة شرعا أو املنصوص عليها قا

مكرر من قانون ألاسرة وقضت بإثبات الزواج املبرم رغم غياب الرخصة  28و 28املواد 

 .إلادارية

 هذه أن 14 / 06 / 2006 بتاريخ الصادر ياالعل املحكمة حيث جاء في قرار

 إن حيث لكن:"يلي  إذ جاء في حيثيات قرارها ما، الزواج أركان من ركنا تعد ال التراخيص

 عنصرا  تعد ال وأسالكها ملوظفيها الوصية الجهات بعض تمنحها التي الزواج رخصة

 هي بل قانون ألاسرة،  09 املادة عليها نصت التي ألاركان من ركنا تعد وال الزواج، في أساسيا

 غير ألاخر هو الثاني الوجه يجعل غير،مما ال وإلادارة باملوظف أمرها يتعلق إدارية رخصة

ليم موافق ألحكام ، وهو قضاء س54" الطعن رفض لذلك رفضه،وتبعا معه يتعين وجيه

الشريعة إلاسالمية ونصوص القانون، كما أنه يسبغ  الحماية القضائية الالزمة لألسرة 

والروابط ألاسرية التي أقرها املشرع الجزائري، ذلك أن تقديم بعض الوثائق إلادارية 

تبقى مجرد إجراءات  إن كانت ضرورية إال أنها و  كالشهادة الطبية و الرخصة إلادارية،
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تنظيمية، فهي ال تعتبر أركانا النعقاد الزواج وال تشكل شروطا قانونية أو شرعية لصحة 

العقد، و ال تنزل منزلتها، فضال على أن املشرع لم يرتب جزاءا قانونيا على غيابها، و بالتالي 

 .د وال يرتب بطالنه أو فسخه غفالها ال يحول دون قيام العقإفإن غيابها أو 

وقد تبيى هذا الرأي بعض فقهاء قانون ألاسرة في الجزائر مثل الدكتور العربي 

دالء برام الزواج املختلط دون إلا إحيث اعتبروا أن 56وألاستاذ عبد العزيز سعد. 55بلحاج

تى وافق ثباته مإوال يمنع القاض ي من  خال يعيب العقد بالبطالن أو الفس بالرخصة إلادارية

 .إلاجراءات القانونية والشروط الشرعية

غير أن املحكمة العليا لم تكن مستقرة دائما بخصوص طبيعة الرخصة إلادارية 

وأهميتها في عقد الزواج حيث اعتبرت الرخصة إلادارية املطلوبة في الزواج املختلط شرطا 

ترتيب  د الزواج وعدمغفالها أو غيابها إلى بطالن عقإمن شروط صحة الزواج الذي يؤدي 

 .حكام والقرارات القضائية تبعا لذلكونقض ألا . آثاره القانونية

 ضرورة باألجانب الجزائريين إثبات زواج أجل املحكمة العليا من وقد اشترطت

بينهما إذ  املبرم الزواج إثبات يتم حتى لألجنبي، الوالية تمنحها التي إلادارية الرخصة تقديم

 عرفي زواج بتثبيت الحكم يمكن ال" :يلي ما 07 / 12 / 2016 بتاريخ الصادر قرارها في جاء

 آخر قرار ذلك قبل صدر كما ،57"إلادارية الرخصة تقديم دون  وأجنبي، جزائرية بين مبرم

 في إلادارية الرخصة على الحصول  وجوب يؤكد 07/13 / 2016 بتاریخ ياالعل املحكمة عن

 في جاء حيث إلثباته، أو الزواج تسجيل أجل من ألاجانب مع الجزائرية أو الجزائري  زواج

 ألاجانب، مع الجزائرية أو الجزائري  زواج في التنظيمية ألاحكام توجب" :يلي ما القرار

 .58إلثباتها أو الزواج التسجيل ذات كان سواء إدارية، رخصة على الحصول 

تثبيت  الزواج العرفي  بين طرفي  »:يلي للمحكمة العليا جاء فيه ماوفي قرار أخر 

العقد من جنسيتين  مختلفتين  دون مراعاة  ألاحكام التنظيمية  املنصوص عليها  يعد 

من  »:جاء فيه  0233-28-22وفي قرار  آخر غير منشور  صادر بتاريخ  59«مخالفة للقانون 

ن مختلفتين  يخضع املقرر قانونا  أن زواج الجزائريين و الجزائريات  باألجانب  من جنسيتي

 .60« ألحكام تنظيمية

 يلزم قانوني نص وجود لعدم القانون، ومخالفته صوابه، عدم نعتقد أمر وهو

وهو ما يستشف من . بجزائرية الزواج عند إدارية رخصة على بالحصول  املسلم ألاجنبي
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والقرارات حكام لغت بمناسبتها العديد من ألا أخالل استقراء قرارات املحكمة العليا التي 

القضائية القاضية بإثبات الزواج املختلط املنعقد دون رخصة، وبالتالي فاملالحظ أن 

 .القضاء في الجزائر منقسم بين القمة وقاعدة الهرم

حيث دأب العديد من قضاة املوضوع على مستوى املحاكم واملجالس القضائية 

خصة إلادارية في الزواج على إثبات الزواج املختلط املنعقد دون رخصة معتبرين الر 

غفاله ال يرتب البطالن أو الفسخ إاملختلط مجرد إجراء تنظيمي سابق النعقاد الزواج وأن 

 ".ال بطالن بغير نص خاص " طيقا للقاعدة التي تقض ي بأنه

في حين قرر قضاة القانون في كل مرة على أن الرخصة شرط جوهري في الزواج 

طالن الزواج ونفس الاتجاه سارت عليه النيابة العامة في املختلط وأن إغفالها يؤدي إلى ب

الجزائر، حيث تقوم باستئناف كل ألاحكام والطعن بالنقض في القرارات القضائية 

 .القاضية بتثبيت الزواج املختلط باعتبارها طرف أصلي في قضايا شؤون ألاسرة

ــــــــــرفيتقييم موقف املحكمة العليا من إثبات الزواج امل: املطلب الثاني ـــ ـــــ ـــــ  ختلط العـــ

الجزائري، إذ تعتبر القضائي تشكل املحكمة العليا قمة الهرم القضائي في التنظيم 

أهم مؤسسة دستورية تضطلع بمهمة إعطاء التفسير الصحيح للقانون وتوحيد الاجتهاد 

للقانون من طرف القضائي في حالة غياب النص القانوني وتسهر على التطبيق السليم 

املحاكم واملجالس القضائية وذلك من خالل بسط رقابتها على قضاء املوضوع ونقض 

 .بطال كل حكم وقرار مخالف للقانون إو 

غير أنه باستقراء قرارات املحكمة العليا املتعلقة بموضوع إثبات وتسجيل الزواج 

مة العليا من خالل يتضح جليا الانزالق الخطير الذي سلكته املحك ،املختلط قضائيا

اعتبار الرخصة إلادارية ركنا يترتب على تخلفه نقض وإبطال كل حكم أو قرار قض ى 

 .ثبات الزواج العرفي املختلطإبتسجيل و 

ويشكل موقف املحكمة العليا انحرافا خطيرا يزعزع الاستقرار ألاسري ويضرب 

ا ينطوي قرارها على سوء تطبيق ولى في بناء املجتمع، كممات ألاسرة التي تعتبر اللبنة ألا مقو 

القانون وتفسيره ومخالفة املرجعية الشرعية و يشكل أيضا قصور في التسبيب حيث 

 13اكتفت املحكمة العليا في معرض قراراتها بحيثية واحدة وهي مخالفة مقتضيات املادة 
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ملخالفة، ويمكن تلخيص املآخذ من قانون ألاسرة دون أن تناقش أو توضح هذه ا

 :نزالقات التي وقعت فيها املحكمة العليا في النقاط التاليةوالا 

لقد كرس قضاء املحكمة العليا من خالل العديد من قراراته مبدأ قضائيا يفيد أن  :أوال

الرخصة إلادارية التي تشترطها بعض الجهات الوصية  كاألمن الوطيي أو العسكريين أو 

أن غيابها ال يؤثر  في صحة و  ،ظيميراء تنجإبرام عقد الزواج هي مجرد إالقنصليات قبل 

حيث جاء ، ركانه و شروطه الشرعيةأالزواج وال يعيبه مادام أن الزواج يشتمل على كافة 

أن الرخصة إلادارية بالزواج املمنوحة  34/23/0223في قرار املحكمة العليا الصادر بتاريخ 

ألاركان املنصوص عليها في  من بعض الجهات الوصية ملوظيفها وأسالكها ال تعد ركنا من

 .61من قانون ألاسرة  8املادة 

كما أكدت املحكمة العليا في عدة مناسبات على أن الرخص القضائية املطلوبة 

إلبرام عقود الزواج كالترخيص للزوج بالتعدد أو الترخيص بتزويج القصر هي أيضا من 

 إغفالها في جوهر عقد الزواج ها أوقبيل إلاجراءات التنظيمية التي ال يؤثر انعدامها وال غياب

أنه يجب على القاض ي الحكم بتثبيت الزواج رغم غياب و  وال في قيام الرابطة الزوجية

في حين استثنت املحكمة العليا الرخص إلادارية املتعلقة بالزواج املختلط  الرخصة،

ابق، واعتبرتها إجراءات جوهرية وشرطا لصحة عقد الزواج مناقضة بذلك قضائها الس

أفراد بزواج العسكرين و فعلى أي أساس ميزت املحكمة العليا بين الرخص إلادارية املتعلقة 

التعدد من جهة، وبين الرخصة إلادارية و الرخص القضائية لتزويج القصر و ألامن الوطيي أ

للزواج املختلط من جهة أخرى، حيث اعتبرت ألاولى مجرد إجراءات تنظيمية ال يؤثر غيابها 

ثبات الزواج حتى في غيابها في حين اعتبرت إقضت في كل مرة بوجوب ّة العقد و في صح

ملختلط من شروط وأركان العقد وقضت في كل مرة بإبطال الرخصة إلادارية للزواج ا

 القرارات التي أثبتت الزواج املختلط بدون رخصة؟ألاحكام و 

على كافة أركانه وشروط صحته بإبطال زواج شرعي متوافر  إن قضاء املحكمة العليا: ثانيا

املقررة شرعا واعتبار الرخصة شرط يؤدي غيابها إلى بطالن عقد الزواج هو قضاء مخالف 

وعلى اختالف املذاهب  ألحكام الشريعة واملرجعية الشرعية التي تقض ي بإجماع الفقهاء

صحيحا  الفقهية أنه متى توافرت أركان الزواج وشروطه املقررة شرعا، فإن الزواج يكون 

فقد منع ربط توثيق عقد  وبالرجوع إلى قرار املجمع الفقهي إلاسالمي. 62مرتبا لكافة أثاره
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ي شرط لم يأتي به الشارع الحكيم حيث جاء في القرار الخامس ملجمع الفقهي أالزواج ب

الحمد هلل :"يلي ما موضوع  أمراض الدم الوراثيةبشأن إلاسالمي في دورته السابعة عشر 

فإن : أما بعد. آله وصحبه، وعلى على من ال نبي بعده، نبينا دمحم، والصالة والسالم وحده

عشرة املنعقدة مجلس املجمع الفقهي إلاسالمي برابطة العالم إلاسالمي في دورته السابعة 

، قد نظر م32/30/0221-31 :هـ الذي يوافقه 01/32/3404-38، في الفترة من بمكة املكرمة

ومدى مشروعية إلالزام بالفحوص الطبية للراغبين ( راض الدم الوراثية أم: ) في موضوع 

، ع من بعض أعضاء املجلس واملختصينفي الزواج، واستمع إلى البحوث املقدمة في املوضو 

وبعد العرض واملناقشة املستفيضة من قبل أعضاء املجلس والباحثين واملختصين، اتخذ 

 :املجلس القرار التالي 

 
ً
الحكيم وضع شروطها، ورتب عليها آثارها إن عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع : أوال

كاإللزام بالفحوص الطبية قبل الزواج  الشرع؛وفتُح الباب للزيادة على ما جاء به  ،الشرعية

 .63أمر غير جائز 

الغير  وعليه فان موقف املحكمة العليا املتمثل في عدم الاعتراف بالزواج املختلط

موثق بحجة عدم استصدار الرخصة إلادارية، حول الزواج الشرعي إلى عالقة غير شرعية 

ألن . بسبب عدم إثباته من جهة ومن جهة أخرى جعل ألابناء الشرعيين في مركز أبناء الزنا

حسب  عالقة غير شرعية بين الرجل واملرأة ال تكون سببا للحكم بصحة النسب أية

 قضائها،

وذلك  يتقرر البطالن وال يجوز للقاض ي الحكم به إال بموجب نص قانوني صريحال : ثالثا

لى الفصل الثالث من قانون ألاسرة إكجزاء على انعدام أحد ألاركان أو تخلفها، وبالرجوع 

نجد أن املشرع لم ينص على بطالن عقد الزواج املختلط أو فساده في حالة تخلف 

في هذه الحالة أن يحكم ببطالن عقد الزواج لغياب الرخصة إلادارية، فال يجوز للقاض ي 

والسؤال املطروح في هذا . النص القانوني الذي يقرر البطالن والذي يستند إليه في حكمه

بطال أحكام إالصدد حول النصوص القانونية التي استندت إليها املحكمة العليا في نقض و 

هي  ت القضائية املذكورة سابقا؟ فماثبات الزواج املختلط بدون رخصة في القراراإوقرارات 

 النصوص القانونية التي بنت عليها املحكمة العليا حيثيات قراراتها السابقة؟ 
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شراك إالصادرة بصفة فردية عن وزارة الداخلية دون  20التعليمة الوزارية رقم  إن: رابعا

تعليمة إدارية  وزارة العدل في إعداد مضمونها يجعل هذه التعليمة ال تعدو أن تكون مجرد

موجهة من وزارة الداخلية إلى مصالحها الخارجية في الواليات، وليست لها قوة القانون وما 

دام ألامر كذلك فإنها ال تقيد قضاة املوضوع والقانون وهم غير ملزمين قانونا بتطبيقها 

ي حال وال يمكن بأ ،باعتبار أن التعليمة ليست لها صفة القاعدة القانونية وال خصائصها

. 64ألاحوال أن تعتبر من مصادر القانون التي حددتها املادة ألاولى من القانون املدني من

نفسها وإن نصت على وجوب استصدار الرخصة  20رقم  فضال على أن التعليمة الوزارية

 . الرخصة إلادارية غفال أو تخلفإنها لم تنص على أي جزاء في حالة إال أ

بالنقض يهدف في أصله إلى مراقبة تطبيق القانون فقط، وال يرمي إذا كان الطعن : اخامس

، وهو في 65إلى مراجعة الوقائع واملوضوع، وهو حجر ألاساس الذي يحكم املحكمة العليا

حد ذاته حسب رأي بعض الفقهاء الذين توصلوا إلى القول إن الطعن بالنقض هو محاكمة 

، وألجل ذلك وجب أال يحاكم 66ن ألاطرافألاحكام والقرارات، وليس الخصومة القائمة بي

وبذلك تجاوزت املحكمة العليا . أحكام قضائية قضت بإثبات الرابطة الزوجية الشرعية

سلطتها التي يفترض أن تقتصر على الرقابة القانونية دون البحث في الوقائع املادية التي 

دير الوقائع من ذلك أن صالحية تق. جراء تحقيق مستفيضإأثبتها قضاة املوضوع بعد 

 . اختصاص قضاة املوضوع وال سلطان للمحكمة العليا عليهم فيها

فاملحكمة العليا ملا تنقض ألاحكام والقرارات القضائية، تنقض على أساس أنها 

محكمة قانون وليست محكمة وقائع، وهي بذلك ال تولي اهتمام للقواعد املوضوعية و 

لى بروز تناقض إثبات مركز الزواج املختلط، يؤدي إم الوخيمة الناجمة عنها، ألن  عدآلاثار 

أن القاعدة :"بين القاعدة املوضوعية والقاعدة إلاجرائية، وكما هو معروف في الفقه 

إلاجرائية تخدم القاعدة املوضوعية وال تستطيع القاعدة إلاجرائية أن تعص ي القاعدة 

ما نالحظه في قرارات املحكمة ، فعدم مراعاة إجراء ما يهدم املوضوع وهو 67"املوضوعية

دارية وترتقي بها إلى درجة إلاجراء الجوهري، استصدار الرخصة إلا  العليا التي تهتم بإجراء

وتجعلها في مرتبة النظام العام على حساب املركز املوضوعي التي تتضمنه القاعدة 

 .املوضوعية والذي يتعلق بواقعة الزواج املختلط 
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الجديرة ( واقعة الزواج)أن تهدم الحق املوضوعي  فكيف للقاعدة إلاجرائية

وبذلك تكون . بالحماية بذلك فإن قضاء املحكمة العليا يكون قد خالف املرجعية الشرعية

املحكمة العليا اهتمت بمسألة إجرائية ثانوية وأهملت مسألة موضوعية تتعلق بإثبات 

ألامر الذي يؤدي إلى  ،آثار قانونيةمركز قانوني أال وهو الزواج املختلط وما يترتب عليه من 

 . فقدان املتقاضيين الثقة في أحكام القضاء

من الثابت قانونا وشرعا وقضاء أن النسب ال يثبت إال بالزواج الشرعي الصحيح : سادسا

الولد للفراش –املستوفي لكافة أركانه وشروطه تطبيقا للقاعدة الشرعية التي تقض ي بأن

من قانون ألاسرة غير أن السؤال الذي يثور في هذه  42ادة عماال لنص املإو  -الصحيح

ثبات نسب إالحالة يتعلق بمصير ألاوالد الناتجين عن زواج مختلط غير مسجل؟  فهل يتم 

ذا كان الجواب بنعم إدم صحة الزواج النعدام الرخصة؟ فألاوالد ألبيهم رغم القضاء بع

ن قانون ألاسرة وما استقر عليه اجتهاد م 42فإن هذا القضاء يعد مخالفا ألحكام املادة 

لحاق نسب ألاوالد إبت بالزواج الصحيح، وإذا تم رفض املحكمة العليا من أن النسب يث

بأبيهم من جهة أخرى، أال يعتبر هذا القضاء خرقا لقاعدة إحياء الولد ومبدأ التسامح في 

الاسم الذي تكرسه وتحميه النسب الذي يعتبر من حقوق هللا واعتداء على حق ألاوالد في 

 .68كل الاتفاقيات واملعاهدات الدولية

دليال إلثبات قيام الرابطة  املدنية يعدأن التسجيل إلاداري للزواج في مصالح الحالة : سابعا

املوضوع أو قضاة  قضاة سواءكما أن رقابة القضاة  ،لالنعقاد وليس شرطاالزوجية 

 والقانونية املنصوص والشروط الشرعيةالقانون تقتصر على مراقبة مدى توافر ألاركان 

 .ومدى صحتها، وال يجوز أن تتعدى هذا املدى ر من قانون ألاسرةمكر  8و  8عليها في املواد 

 .ثباتهوإتوافر هذه الشروط ينبغي عليهم القضاء بتوثيق الزواج  القضاة منفمتى تأكد 

ة النيابة مركزا قانونيا متميزا في منازعات شؤون ألاسرة امنح ملشرع الجزائري قض :ثامنا

 ،مكرر من  قانون ألاسرة  21 دةحيث جعل منها طرفا أصليا في القضايا ألاسرية  بموجب املا

على ق احترام تطبيق القانون  يها  بما يوافأبداء ر إالادعاء و  يتمثل دور النيابة العامة فيو 

عليه فإن النيابة العامة تمثل حامي الحقوق و  و الذي يحقق املصلحة العامة،حالن

، طالقد أهم هذه الحقوق املقررة على إلا املرتبطة بمسائل ألاسرة و التي يعتبر الزواج أح

ثبته أغير أن ما ، ومن ثم كان لزاما على قضاة النيابة الحرص على حماية الرابطة الزوجية
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ثبات الزواج املختلط حيث إلي أن النيابة العامة اتخذت موقفا سلبيا في قضايا الواقع العم

درجت على املطالبة بإلغاء ألاحكام والقرارات القاضية بإثبات الزواج املختلط وتسجيله 

الدور املوكل إليها بموجب املادة  لطعون القضائية ضدها مخالفة بذلكقضائيا وممارسة ا

ة الذي يفرض عليها أن تسهر على احترام تطبيق أحكام  قانون مكرر من قانون ألاسر  1

 .من قانون ألاسرة  00مكرر و 8و  8و  4ألاسرة  في هذا املجال ومخالفة مقتضيات املواد 

 :خاتمـــــــــة

وترقيتها على حماية ألاسرة  والشرائع السماويةحرصت مختلف التشريعات 

ألاسرة ككيان  وملا كانتفي تكوينه،  ساسيةوالخلية ألا اللبنة ألاولى في بناء املجتمع  باعتبارها

اجتماعي ال تتأسس إال عبر مؤسسة الزواج الشرعي فقد تولى الشارع الحكيم ضبط أركانه 

سالمية املتمثلة في يتضمن أحد أعظم مقاصد الشريعة إلا باعتبار الزواج  وتحديد شروطه

 8و 8ضمن أحكام املواد  وأركان الزواجاملشرع الجزائري شروط  ظموقد ن .حفظ النسل

ول ملصدر املادي ألا هديا بأحكام الشريعة إلاسالمية التي تعتبر امن قانون ألاسرة مكرر 

مصالح الحالة  وتسجيله فيللتشريع في املجال ألاسري، كما دعا املشرع إلى توثيق الزواج 

 بقيام الرابطة الزوجية والتداعيات املتعلقة للخالفاتوحسما املدنية حماية للحقوق 

معتبر من  وتوافد عددوالتطور السريع الذي عرفه املجتمع الجزائري  وأمام الانفتاح،

خيرة فقد برزت ظاهرة الزواج املختلط الذي إلاقليم الجزائري في السنوات ألا  ألاجانب إلى

  .وأجنبيجزائرية  وأجنبية أويتم بين جزائري 

الجزائريين، فقد أخضع  وألامن وحقوق املواطنينالنظام العام  حماية العتباراتو 

يث ألزم الطرفين إلى أحكام خاصة ح والجزائريات باألجانباملشرع زواج الجزائريين 

ة من تسجيل الحالة املدني ومنع ضابطداري للزواج قبل إبرام العقد إباستصدار ترخيص 

برام الزواج على الطريقة إ وفي حالة .الصادرة عن الواليدارية الزواج دون الرخصة إلا 

في سجالت الحالة املدنية، يلجأ الطرفان  ودون تسجيلهالتقليدية دون استصدار الرخصة 

غير أنهما  .قانون ألاســرةمن  0ف 00مقتضيات املادة  ىلإى توثيق العقد قضائيا استنادا إل

ء قضاء املوضوع الذي ااج املختلط سو رافض لتوثيق الزو يصطدمان بموقف القضاء ال

 وقرارات تثبيتثبات الزواج على الحال أو قضاة القانون الذين يلغون أحكام إيرفض 

الشريعة  واملخالف ألحكاماملوقف الشاذ  وأمام هذا.  الزواج بالتماس من النيابة العامة
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يها الجزائر يتم التي صادقت عل والاتفاقيات واملعاهدات الدوليةسرة ألا  وأحكام قانون 

 بطال زواج شرعي قانوني موافق للعرف إ
ّ
ألاوالد في  هدار حقإو  ،والقانون وأحكام الشريعة

سرة التي كفل الدستور ألا  ومحمي والاعتداء علىيعتبر حقا مكفول  والنسب الذيالاسم 

أنه تحظى ألاسرة بحماية الدولة التي نصت . 0233من دستور  20حمايتها بموجب املادة 

تكييفه بما بإعادة النظر في قضاءها السابق و ومنه فان املحكمة العليا مطالبة ، واملجتمع

الـأكيد أن تمزيق ألاســـرة وفصم رباطها ال يساهم في يء الش م املصالح العليا للمجتمع و يخد

مختلف الشوارع و أطفال انتشار الجريمة و إلى يؤدي تطور صرح املجتمع والارتقاء به بل 

 .السلبيةاملظاهر 

ثبات الزواج إالذي يكتنف موضوع  كما يجب على املشرع التدخل ورفع اللبس

سرة عبر سن نصوص قانونية واضحة كما فعل ل حماية حقيقية لأل يتفع املختلط والعرفي 

 مجال الزواج املختلط لقضاء شؤون ألاسرة الرخصة فياملشرع املغربي الذي أوكل منح 

 .69من مدونة ألاسرة املغربية  32طبقا ملادة 

 :قائمة املصادر واملراجع

 :املصادر-أوال

 الدستور الجزائري /أ

 : القوانين العادية/ب

ر .واملتمم،ج املعدل ألاسرة قانون  يتضمن 1984 يونيو 09 في املؤرخ 49/33القانون رقم -3

 ،3894يونيو  30املؤرخة في  04عدد 

يونيو سنة 02املوافق  3408جمادى الثانية عام  03مؤرخ في  33-29القانون رقم -0

. 13ر عدد  .، يتعلق بشروط دخول ألاجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها ج 0229

 .0229يوليو  20املؤرخة 

 20-22، املتضمن املوافقة على الامر رقم 0222مايو  24ممض ي في  28-22القانون رقم -1

 39املؤرخ في  20-22يتضمن املوافقة على ألامر رقم  0222يونيو  00مؤرخة في  41عدد 

املؤرخ  33-94الذي يعدل ويتمم ألامر رقم  0222فبراير سنة  02املوافق  3403محرم عام 

 واملتضمن قانون ألاسرة 3894يونيو سنة  8املوافق  1404رمضان عام  8في 

 2الصادرة يوم الخميس  2394دونة ألاسرة املغربية املنشورة بالجريدة الرسمية رقم م-4
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فبراير  1) 3404من ذي الحجة  30صادر في  3-24-00ظهير شريف رقم . 0224فبراير 

0224) 

 :ألاوامر

، 32املتضمن القانون املدني، ج، ر عدد  3822سبتمبر ، 03املؤرخ في  29-22ألامر -3

 .املعدل واملتمم 3822-20-02املؤرخة في 

، 48ر عدد .، املتضمن قانون العقوبات، ج3833يونيو  9، املؤرخ في 323-33رقم  ألامر-0

 .معدل ومتمم. 3833يونيو  33الصادرة في 

 3822فبراير سنة  38املوافق  3198ذي الحجة عام  31، املؤرخ في 22-02ألامر رقم -1

ممض ي  29-34واملتعلق بالحالة املدنية املتعلق بالحالة املدنية، املعدل واملتمم بقانون رقم 

، الجريدة 3419ربيع الثاني  33ممض ي في  21-32، املعدل بقانون رقم 3412شوال  31في 

 .3419ربيع الثاني  30املؤرخة في  0الرسمية عدد 

 8املؤرخ في  33-94يعدل ويتمم القانون رقم  3403محرم  39ممض ي في  20-22رقم  ألامر-4

 32ر عدد .ج.واملتضمن قانون ألاسرة 3894يونيو سنة  8املوافق  3424رمضان عام 

 .3403محرم  39مؤرخة في 

 املراسيم/ د

 3891أوت سنة  31املوافق  3421ذي القعدة عام  4املؤرخ ففي  91/439املرسوم رقم -3

املؤرخة في   14ر  عد.لوطيي،جمن اركة الخاصة املطبقة على موظفي ألا يحدد ألاحكام املشت

 .3891وت أ 33

 :التعليمات الوزارية

املتعلقة بإبرام الزواج املختلط في  33/20/3893تعليمة وزير الداخلية الصادرة بتاريخ -3

 .الجزائر

 الزواج إصدار تنظيم املتضمنة 2018 نوفمبر 05 في املؤرخة 09 رقم الوزارية التعليمة-0

 .املختلط
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 :املراجع –ثانيا 

 :املراجع الفقهية/أ

-سدي الشافعيبي بكر ألا أبن  بي الفضل دمحمأبدر الدين  –بداية املحتاج في شرح املنهاج -3

-الطبعة ألاولى-املجلد الثالث-اململكة العربية السعودية-جدة-دار املنهاج للنشر والتوزيع

0233. 

 .3829دار الفكر العربي الطبعة الثالثة -ألاحوال الشخصية-زهرةمام دمحم أبو إلا -0

تلخيص مذهب املالكية و التنبيه على مذهب الشافعية و الحنفية و  القوانين الفقهية في-1

الطبعة ألاولى   -بيروت لبنان –دار ابن حزم -دمحم ابن احمد بن جزي الغرناطي –الحنبلية 

0231. 

املجلد -عبد الكريم بن دمحم الالحم -النكاح-سرةألا  فقه-املستنقع املطلع على دقائق زاد -4

 .دار كنوز اشبيليا  لنشر و التوزيع -ألاول 

دار -شمس الدين دمحم ابن دمحم الخطيب الشربييي -بي شجاعأقناع في حل الفاض إلا-2

 .0224ة الثالثة عالطب –الجزء الثاني -بيروت لبنان–الكتب العلمية 

دار عالم –دريس البهوتي إمنصور ابن يونس بن -قناع تن إلاعن م هوتيبالكشاف القناع -3

 .الخامسالجزء - 3891لبنان  –الكتب 

مدار  ،حمد الطيارأ بن عبد هللا بن دمحم –بل الغمامة في شرح عمدة الفقه البن قدامة او -2

 .الطبعة ألاولى-الجزء السادس -اململكة العربية السعودية -الوطن للنشر

مكتبة ابن تيمية –دمحم ابن احمد بن دمحم ين رشد الحفيد  –املجتهد ونهاية املقتصد  بداية-9

 .الجزء الثالث –القاهرة 

راهيم ابن دمحم دار علم الكتب إببي إسحاق أبن مفلح برهان الدين ا-املبدع شرح املقنع -8

 .الجزء السابع-الرياض –لطباعة والنشر والتوزيع 

 بنمن حالر  بدعبهاء الدين  –نبل حمام السنة احمد ابن إعدة في فقه العمدة شرح ال -32

 .  0221-دار الحديث القاهرة-م املقدس ييبراهإ

راهيم ابن دمحم دار علم الكتب إببي إسحاق أاملبدع شرح املقنع ابن مفلح برهان الدين -33

 .0221الجزء السابع، -الرياض –لطباعة والنشر والتوزيع 
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 دار-شمس الدين دمحم ابن دمحم الخطيب الشربييي -بي شجاعألفاظ أل قناع في حإلا-30

 . 0224الطبعة الثالثة  –الثاني  الجزء-لبنانبيروت –الكتب العلمية 

راهيم ابن دمحم دار علم الكتب إببي إسحاق أرح املقنع ابن مفلح برهان الدين املبدع ش-31

 .0221الجزء السابع، -الرياض –لطباعة والنشر والتوزيع 

-أبي عبد الرحمن بن دمحم بن عبد الرحمن املغربي-مواهب الجليل لشرح مختصر خليل -34

 .دار عالم الكتب-الجزء الخامس-الحطاب الرعييي

–بي بكر املرغيناني أبي الحسن علي ابن أبرهان الدين  –الهداية شرح بداية املبتدي -32

 .1ج  3432ألاولى  الطبعة–باكستان -دارة القران والعلوم إلاسالمية إ

حسنين أحكام ألاسرة إلاسالمية فقها و قضاء دار ألافاق العربية،الطبعة ألاولى  سنح-33

 .0223سنة 

 :املراجع القانونية/ب

جمال، الطعن بالنقض في املواد الجزائية واملدنية في القانون الجزائري دراسة  نجيمي-3

 ، 0231،الجزائر، ةمقارنة، الطبعة الثانية، دار هوم

زودة عمر إلاجراءات املدنية على ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء، انسيكلوبيديا للنشر -0

 .0234بن عكنون، الجزائر، 

 ،ةهوم  الفقهية ونصوص القانون، دار كريمة محروق عقود الزواج بين املستجدات-1

 .0239سنة 

علما وعمال، الطبعة ألاولى، سنة  الجزائري  الخاص الدولي زروتي،القانون  الطيب-4

 .،د ون دار النشر0232

للطباعة  ةسرة الجزائري، دار هومقانون ألا  بلحاج العربي، أحكام الزوجية وأثارها في-2

 .  0231والنشر، دون طبعة، سنة 

اج والطالق بعد التعديل، حكام الزو أعبد العزيز سعد، قانون ألاسرة في ثوبه الجديد -3

 .  0239، الطبعة الثالثة ةدار هوم

 :املقاالت القانونية

داب العامة، مجلة حوليات جامعة دور قاض ي شؤون ألاسرة في حفظ آلا  نوارة العش ي،

 .0232، الجزء الثاني، سنة 13، العدد3الجزائر
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عيس ى معيزة، الرخصة إلادارية في زواج الجزائريين باألجانب على ضوء الاجتهاد القضائي 

 0238،سنة 22، مجلد20ا مجلة الفقه و املجتمع، العدد للمحكمة العلي

 :املحاضرات-ج

زواوي عبد الرحمان، إلاشكاالت التي تثيرها الطعون بالنقض املرفوعة أمام الغرفة -3

 .0232املدنية محاضرات ألقيت باملحكمة العليا، 

 :القرارات الفقهية والقضائية

 :القرارات الفقهية-1

م، القرار 32/30/0221-31املنعقدة بتاريخ  32إلاسالمي، الدورة قرارات املجمع الفقهي -

 .323الخامس رقم 

 :الاجتهاد القضائي-2

 .20، العدد 3882مجلة قضائية ،-

 .21، العدد 3882مجلة قضائية -

 . 20، العدد 3883مجلة قضائية -

 .24، العدد 3880مجلة قضائية -

 . 22العدد . 3882نشرة القضاة -

 .01، العدد 2007 العليا، املحكمة مجلة-

 .20، العدد 0222مجلة املحكمة العليا -

 .23، العدد 0229مجلة املحكمة العليا -

 .23، العدد 0233مجلة املحكمة العليا  -

 .20، العدد 0233مجلة املحكمة العليا -

 ..02،العدد2016العليا، املحكمة مجلة-

 .23،العدد2016العليا، املحكمة مجلة-

 الهوامش

                                                           
، 1، مجلة حوليات جامعة الجزائرالعامة دابدور قاض ي شؤون ألاسرة في حفظ آلا  نوارة العش ي،-1

 .722ص  7112، الجزء الثاني، سنة 11العدد
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 .املتعلقة بإبرام الزواج املختلط في الجزائر 11/17/1891صادرة بتاريخ تعليمة وزير الداخلية ال-2
، يتعلق 7119يونيو سنة 72املوافق  1278جمادى الثانية عام  71مؤرخ في  11-19قانون رقم -3

 .7119يوليو  17املؤرخة . 13ر عدد  .بشروط دخول ألاجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها ج 
 :يلي كما مصحوبا بامللف املطلوب .ألاجنبي املعيي التوجه لدى مصالح ألامن ملكان إقامتهيجب على  -4

  طلب يعد على إستمارة خاصة تسحب لدى محافظة الشرطة املختصة إقليميا أو ببلدية محّل

 . إلاقامة

  صور شمسية للهوية حديثة ومماثلة( 2)خمسة. 

  ملاليةدج يحدد قيمته قانون ا 1111طابع جبائي بمبلغ. 

 شهادة طبية خاصة باملعيي( طب عام وصدرية و sérologie). 

 نسخة من جواز السفر قيد الصالحية وتأشيرة الدخول والتمديد عند الاقتضاء 

  سنة 12 – 11شهادة التلقيح بالنسبة لألطفال القصر، التي تتراوح أعمارهم بين. 

 عقد إيجار مسكن 

 :وحسب الحالة       

 تأشيرة العمل 

 تة للعمل أو تصريح بتشغيل عامل أجنبي غير خاضع لرخصة عمل  رخصة
ّ
العمل أو رخصة مؤق

 .مسلمة من طرف الوزارة املكلفة بالعمل( للعمال ألاجراء) 

 شهادة التسجيل في مدرسة أو في جامعة. 

 إثبات ممارسة نشاط صناعي، حرفي، تجاري أو مهنة حرة مسلمة من طرف املصالح املختصة. 

 وسائل العيش الكافية خالل فترة إقامته بالجزائر، في حالة ما إذا كان املعيي  إثبات امتالك

 .ليست لديه النية في ممارسة أية نشاط

يمكن تسليم بطاقة مقيم، : سنوات( 11)بطاقة املقيم ألاجنبي صالحة ملّدة عشر  وإلصدار

للّرعية ألاجنبية الذي أقام بالجزائر بصفة مستمرة سنوات  (10)مّدة صالحيتها عشر 

سنوات أو اكثر وكذا ألبنائه الذين يعيشون معه وبلغوا سّن ثماني ( 2)وقانونية خالل سبع 

 .سنة( 19)عشر 

إضافة إلى الوثائق املطلوبة إلصدار بطاقة املقيم ألاجنبي املذكورة أعاله، يرفق كل ملف        

 :سنوات بالوثائق التالية 11نبي صالحة ملدة طلب بطاقة املقيم ألاج

  سنوات، ( 11)تصريح شرفي يعّد على استمارة خاصة لطالب بطاقة املقيم ألاجنبي صالحة ملدة

سنوات، تقدمها إلادارة أو تسحب ( 2)على أنه أقام بالجزائر بصفة مستمرة وقانونية ألكثر من 

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A.html#faqnoanchor
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نموذج )ت املحلية وتملئ من طرف املعيي باألمر من املوقع إلالكتروني لوزارة الداخلية والجماعا

 ل اين هو النموذج؟. (مرفق

 طابع جبائي يحدد قانون املالية قيمته. 

 نسخة من بطاقة املقيم ألاجنبي قيد الصالحية التي بحوزته 

  سنوات بتقديم عقد  11تبرير قانوني لطلب الحصول على بطاقة املقيم ألاجنبي صالحة ملدة

لألزواج املختلطين مسجل لدى ضابط الحالة املدنية أو لدى ممثليتنا الزواج بالنسبة 

 القنصلية املعتمدة بالخارج

  أشهر( 1)كشف عدم الخضوع للضريبة مصفى ال تتعدى مدة تسليمه ثالثة 

 شهادة الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي CNAS  بالنسبة لألجراء أو في صندوق

مصفى بالنسبة لألجانب الذين يزاولون نشاطا  CASNOSالضمان الاجتماعي لغير ألاجراء 

 .أشهر( 1)تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنة حرة ال تتعدى مدة تسليمها ثالثة 

 ثم تأتي مرحلة إيداع ملف الطلب

يجب على ألاجنبي طالب بطاقة املقيم ألاجنبي التقدم بصفة شخصية لدى مصالح           

 .الح البلدية املختصة ملكان إقامته، مرفقا بامللف املذكور أعالهألامن املختصة أو لدى مص

وبعد عملية تأكيد مطابقة امللف للشروط املطلوبة أعاله من طرف السلطة املختصة،     

تقوم بتسليم لطالب البطاقة وصل إيداع الذي يحل محل بطاقة املقيم ألاجنبي، ومدة 

 .أشهر( 11)صالحيته القصوى ال تتعد ثالث 

وبعد القيام بالتحري عن طالب بطاقة املقيم ألاجنبي تقوم مصالح ألامن املختصة إقليميا 

بإرسال امللف كامال مرفقا برأيها عن موضوع الطلب إلى مصالح الوالية املختصة إقليميا، التي 

 .تقوم بإعداد بطاقة املقيم ألاجنبي

ألامن املختصة التي تقوم بتسليمها إن بطاقة املقيم ألاجنبي املعدة يتم إرسالها إلى مصالح 

 .للمعيي باألمر

يمكن لألجنبي الحصول على بطاقة املقيم ألاجنبي صالحة حسب مّدة صالحية الوثيقة 

رخصة العمل، الشهادة املدرسية املثبتة للدراسة أو )املرخّصة إلقامته فوق التراب الوطيي 

 (...التكوين

التي جاء فيها  49/33سرة املعدل لقانون ألا   0222فبراير  02املؤرخ في  20-22أمر رقم  :12تنص ااملادة  -5

 :يحرم من النساء مؤقتا:"يلي ما
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 املحصنة،-

 املعتدة من طالق أو وفاة،-

 .املطلقة ثالثا-

 :كما يحرم مؤقتا

 ألم أو من رضاع، الجمع بين ألاختين أو بين املرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة أو ألب أو-

 ".زواج املسلمة من غير املسلم-
الزواج هو عقد رضائي  :"سرةاملعدل لقانون ألا  7112فبراير  72املؤرخ في  17-12أمر رقم :2املادة -6

يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها املودة والرحمة والتعاون 

 ".وإحصان الزوجين واملحافظة على ألانساب
دون دار  ،7111سنة  ألاولى، وعمال، الطبعة علما الجزائري  الخاص الدولي زروتي،القانون  الطيب -7

 .158 ص النشر،
و  29و 21ص ،1829الطبعة الثالثة  ،العربي الفكر دار ،ألاحوال الشخصية، مام دمحم أبو زهرةإلا  -8

111. 
دمحم  ،الحنبليةه على مذهب الشافعية والحنفية و تلخيص مذهب املالكية و التنبي القوانين الفقهية في -9

 121و 121 ص ،7111 ،الطبعة ألاولى ،بيروت لبنان، دار ابن حزم -ابن أحمد بن جزي الغرناطي
 .خالفا للرجل الذي يجوز له الزواج بكتابية دون املشركات -10
 -لم صلى هللا عليه وس -إن هللا عز وجل بعث دمحما  : قال -رض ي هللا عنهما  -عن عكرمة عن ابن عباس  -11

ون ، وال يكبالحق ليظهره على الدين كله، فديننا خير ألاديان، وملتنا فوق امللل، ورجالنا فوق نسائهم

 .لم يروه عن سفيان إال النعمان  :رجالهم فوق نسائنا، قال أبو القاسم
 .128-129فاق العربية ص املستشار حسن حسنين، دار آلا  ،ام ألاسرة إلاسالمية فقها و قضاءأحك -12

لعليا قرار املحكمة ا (اف إلثبات اعتناق الدين إلاسالميشهاد الصادر عن وزارة الشؤون الدينية كإلا )13-

انظر . 712ص 1العدد  ،7111، مجلة املحكمة العليا 12/11/7112الصادر بتاريخ  189829رقم 

، 7119، سنة ةالفقهية ونصوص القانون، دار هوم كريمة محروق عقود الزواج بين املستجدات. أيضا د

 .198ص  
 .721، ص إلامام أبو زهرة، املرجع السابق -14
، الصادرة 28ر عدد .، املتضمن قانون العقوبات، ج1833يونيو  9، املؤرخ في 123-33رقم  ألامر -15

 .معدل و متمم. 1833يونيو  11في 
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واملتعلق  1821فبراير سنة  18املوافق  1198ذي الحجة عام  11، املؤرخ في 21-71مر  رقم ألا -16

، 1212شوال  11ممض ي في  19-12قانون رقم بالحالة املدنية املتعلق بالحالة املدنية، املعدل واملتمم ب

 17املؤرخة في  7، الجريدة الرسمية عدد 1219ربيع الثاني  11ممض ي في  11-12املعدل بقانون رقم 

 .1219ربيع الثاني 

 

 
عيس ى معيزة، الرخصة إلادارية  في زواج الجزائريين باألجانب  على ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة -17

 .133، ص 7118،سنة 12،مجلد17الفقه واملجتمع، العدد مجلة  العليا،
، ةهوم اج والطالق بعد التعديل، دار حكام الزو أعبد العزيز سعد، قانون ألاسرة في ثوبه الجديد  -18

 .22ص .  7119الطبعة الثالثة 
اململكة الرياض ميرة، مؤسسة ألا  املجلد التاسع، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وإلافتاء،فتوى  -19

 .342ص .17848، فتوى رقم العربية السعودية
ال يمكن للقاض ي حتى بعد إبرام عقد الزواج إجبار الزوجة على إتمام مراسيم الدخول بها قرار  -20

، 1، العدد 7119مجلة املحكمة العليا  17/11/7119الصادر بتاريخ  212171املحكمة العليا رقم 

 .722ص 
ألاول، دار املطلع على دقائق زاد املستنقع ،فقه ألاسرة، النكاح، عبد الكريم بن دمحم الالحم ،املجلد  -21

 .314التوزيع ،ص كنوز اشبيليا لنشر و 
لمية، ، دار الكتب العدمحم ابن دمحم الخطيب الشربييي قناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، شمس الدينإلا -22

 .042 ، ص0224بعة الثالثة ، الطبيروت لبنان، الجزء الثاني
كشاف القناع عن متن إلاقناع ، منصور ابن يونس ابن إدريس البهوتي ، دار عالم الكتب ،  لبنان -23

 . 18، الجزء الخامس ص  1891
 بن أحمد الطيار ،  مدار الوطن للنشر، وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه البن قدامة، عبد هللا بن دمحم-24

 .08 -09،ص0233السعودية ،الجزء السادس ،الطبعة ألاولى اململكة العربية 
سدي الشافعي، دار املنهاج بي الفضل دمحم ابن أبي بكر ألا أحتاج في شرح املنهاج، بدر الدين بداية امل -25

 . 10،   ص 0233للنشر و التوزيع، جدة،  اململكة العربية السعودية، املجلد الثالث، الطبعة ألاولى، 
للطباعة و النشر، دون  ةهوم ري، دار سرة الجزائكام الزوجية وأثارها في قانون ألا العربي، أحبلحاج -26

 .791ص  7111طبعة، سنة 

.791-بلحاج العربي، املرجع السابق- 27 
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 117223املحكمة العليا رقم  قرار-حضور شاهد واحد ال يكفي للقضاء بصحة الزواج العرفي  -28

نفس -بداية املجتهدانظر /  92ص .21العدد . 1882نشرة القضاة  77/11/1882الصادر بتاريخ 

 .1ج 12املرجع ، ص 
بن دمحم دار علم الكتب لطباعة و النشر راهيم إببي إسحاق أبرهان الدين  ، ابن مفلحاملبدع شرح املقنع -29

 .40،  ص 0221،  الجزء السابع-و التوزيع ، الرياض
 .272بلحاج العربي، املرجع السابق، ص  -30
من املقرر شرعا وقانونا أن الزواج الشرعي يقوم على العالنية والشهرة و  مراعاة شروطه و أركانه، قرار  -31

 .32.،ص2العدد .1887مجلة قضائية  11/12/1881الصادر بتاريخ  22122املحكمة العليا رقم 
 .272ص  نفس املرجع،بلحاج العربي،  --32
من املقرر قانونا وشرعا أن الزواج يثبت بالشهود الذين حضروا العقد أو على ألاقل الفاتحة إذا ) -33

مجلة  72/17/1899الصادر يتاريخ  29192قرار املجلس ألاعلى رقم ( كانت مشتملة على أركانه

ن الزواج ال يثبت إال أملقرر شرعا من ا)انظر أيضا قرار املجلس ألاعلى  28، ص 1، العدد 1881قضائية 

نهم حضروا قراءة الفاتحة أو حظروا زفاف الطرفين أو بشهادة أبشهادة العيان التي يشهد أصحابها 

 ( ن الطرفين كانا متزوجينأنهم سمعوا من الشهود و غيره أها السماع التي يشهد أصحاب

 .90ص  21العدد .3882قضائية مجلة  02/21/3898رخ في ؤ م 21020قرار املجلس ألاعلى رقم 
انظر أيضا املبدع شرح املقنع ابن مفلح برهان الدين أبي  32كشاف القناع البهـــــوتي، نفس املرجع ،ص  -34

، 7111إسحاق إبراهيم ابن دمحم، دار علم الكتب لطباعة و النشر و التوزيع ، الرياض، الجزء السابع ، 

 . .27ص 
ال يثبت إال بشهادة العيان التي يشهد أصحابها بها أنهم حضروا قراءة من املقرر شرعا أن الزواج -35

الفاتحة أو حضروا زفاف الطرفين أو بشهادة السماع التي يشهد أصحابها أنهم سمعوا من الشهود وغيرهم 

 72/11/1898الصادر بتاريخ  21727أن الطرفين كانا متزوجين ،  انظر أيضا قرار املجلس ألاعلى رقم 

 .97ص . 1، العدد 1881ضائية مجلة  ق
 .13-12دار املعرفة، بيروت لبنان، ص  ،السرخس ي، املبسوط، الجزء الخامسشمس الدين  -36
صادر  12111من املقرر شرعا أنه يجوز إثبات عقد الزواج بشهادة الشهود، قرار املجلس ألاعلى رقم  -37

 .97ص  7العدد  1881مجلة قضائية  12/11/1892
 .ال يجب حضورهما عند العقد بل يكفي ذلك عند الدخول الكية الذين يرون أنه باستثناء امل -38
الحنابلة على أن شهادة النساء في النكاح و الطالق و الحدود  شافعية و اتفق جمهور الفقهاء املالكية ال -39

، انظر شمس الدين 33- 32 ، البهوتي، مرجع سابق  صكشاف القناع:انظر  ال تجزئ و ال تجوز 
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ال يجوز النكاح يشهادة نساء ليس معهن "حيث جاء فيه . 12، املبسوط الجزء الخامس، ص السرخس ي

لفاظ أبي شجاع،  شمس الدين دمحم ابن دمحم الخطيب الشربييي، دار أ أيضا إلاقناع في حلو انظر " .  رجل

املبدع شرح : انظر  043/040، ص 0224بيروت لبنان، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة  ،الكتب العلمية

براهيم ابن دمحم دار علم الكتب لطباعة و النشر و التوزيع ، إبي إسحاق أاملقنع  ابن مفلح برهان الدين 

 .40،  ص 0221الرياض،الجزء السابع ،   
ورجل  و ال يشترط أن يكون الولي محصورا في  تينأة امر يثبت الزواج العرفي بشهادة ألاقارب أو بشهاد -40

، 0222مجلة املحكمة العليا . 34/20/0222الصادر بتاريخ  193992ألاب فقط ، قرار املحكمة العليا رقم 

 .491،ص  0العدد 
 .12الجزء الخامس ص  -السرخس ي املبسوط -41
الصادر بتاريخ  322883مة العليا رقم ال يجوز أن يكون الولي أحد شاهدي عقد الزواج قرار املحك -42

و انظر كذلك مواهب الجليل لشرح مختصر  024ص  0العدد  0233مجلة املحكمة العليا . 32/02/0233

الحطاب الرعييي، الجزء الخامس، دار عالم -خليل، أبي عبد الرحمن بن دمحم بن عبد الرحمن املغربي

 . 02الكتب، ص 
مكتبة ابن تيمية القاهرة الجزء  ،د، دمحم بن أحمد بن دمحم ابن رشد الحفيدبداية املجتهد ونهاية املقتص -43

 .129، مرجع سابق، ص ، انظر أيضا القوانين الفقهية12 ص. الثالث
نهاية و  جتهدانظر بداية امل :كما يستحق الصداق في حالة وفاة أحد الزوجين حتى قبل الدخول انظر-44

 .121.أيضا القوانين الفقهية ، املرجع السابق ، ص وانظر   ،22املقتصد، املرجع نفسه ص 
 .28شرح قانون ألاسرة الجزائري املعدل، بن الشويخ رشيد، ص -45
 .27بداية املجتهد ونهاية املقتصد، املرجع السابق، ص  -46
الهداية شرح بداية املبتدي، برهان الدين أبي الحسن علي ابن أبي بكر املرغيناني، إدارة القران  -47

 .33،ص 1ج  1212علوم إلاسالمية، باكستان ،الطبعة ألاولى وال
حسن حسنين، أحكام الـأسرة إلاسالمية فقها و قضاء، دار ألافاق العربية، الطبعة ألاولى سنة -48

 .121، ص 7111
،الجزء  3891بن بونس بن إدريس البهوتي عالم الكتب ، لبنان  كشاف القناع عن متن إلاقناع منصور  -49

براهيم ابن دمحم دار علم إاملبدع شرح املقنع ابن مفلح برهان الدين أبي إسحاق انظر أيضا  49الخامس ص 

العدة شرح العمدة  :نظر أيضاا. 02ص، 0221الكتب لطباعة و النشر و التوزيع ، الرياض،الجزء السابع، 

قدس ي، دار الحديث القاهرة، امل إبراهيمالسنة احمد ابن حنبل، بهاء الدين عبد الرحمن بن  مامإفي فقه 

 .182ص  ،0221
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، عبد الكريم بن دمحم الالحم ،املجلد ألاول، دار كنوز املطلع على دقائق زاد املستنقع، فقه ألاسرة -50

 .339ص  ،0232الطبعة ألاولى بة، الرياض، اململكة العربية السعود ،اشبيليا  لنشر و التوزيع
 .339،ص دقائق زاد املستنقع، نفس املرجعاملطلع على -51
 . 11تهد و نهاية املقتصد، املرجع السابق، ص جبداية امل -52
وت  أ 11وافق امل 1211ذي القعدة عام  2املؤرخ ففي  91/219من املرسوم رقم  71تنص املادة -53

املؤرخة في   12ر  عد.وطيي ،جمن الالخاصة املطبقة  على موظفي ألا ة  يحدد ألاحكام املشترك 1891سنة 

ال يمكن ملوظيفي ألامن الوطيي  عقد الزواج  بدون ترخيص :"  التي جاء فيها  1891.1891وت أ 13

 "السلطة  التي لها صالحية التعينكتابي  سابق من 
 ،مجلة14 / 06 / 2006 في خمؤر  357345  رقم الشخصية،قرار ألاحوال العليا،غرفة املحكمة -54

 .464 ،ص2007 ،01عدد  العليا، املحكمة
   221بلحاج العربي، املرجع السابق، ص  -55
، ةاج والطالق بعد التعديل، دار هومحكام الزو أقانون ألاسرة في ثوبه الجديد  عبد العزيز سعد، -56

   32ص  7119الطبعة الثالثة 
 في مؤرخ قرار واملواريث، ألاسرة شؤون العليا،غرفة املحكمة -57

 .يليها وما 711ص .02 ،العدد2016 العليا، املحكمة ،مجلة1028971،رقم07 / 12 / 2016
 ،رقم13 / 07 / 2016 في مؤرخ واملواريث،قرار ألاسرة شؤون العليا،غرفة املحكمة -58

 يليها وما 712ص 02 ،العدد2016 العليا، املحكمة ،مجلة1005800
،رقم 7113-17-11في  مؤرخ واملواريث،قرار ألاسرة شؤون العليا،غرفة املحكمة -59

 يليها وما 111ص11،العدد2016العليا، املحكمة ،مجلة1827339
 .غير منشور  1112338ملف رقم  7113-18-12قرار املحكمة العليا، صادر بتاريخ -60
 3العدد  0222ملحكمة العليا مجلة ا 34/23/0223الصادر بتاريخ  122142قرار املحكمة العليا رقم  -61

 .433ص 
القضاء بتصحيح هذا الزواج  إنرا على أركانه التامة والصحيحة فمتى كان الزواج العرفي متوف -62

 29004لشرع والقانون قرار رقم  وتسجيله في الحالة املدنية وإلحاق نسب ألاوالد بأبيهم قضاء موافقا

 .332 ص 4عدد . 3883مجلة قضائية  02/30/3898رخ ؤ م
م ، القرار 12/17/7111-11املنعقدة بتاريخ   12انظر قرارات املجمع الفقهي إلاسالمي، الدورة  -63

 .111الخامس رقم 
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املتضمن القانون املدني ،ج، ر   1822سبتمبر ، 73املؤرخ في  29-22تنص املادة ألاولى من ألامر  -64

تسري النصوص التشريعية :"يلي  جاء فيها  مااملعدل و املتمم ،التي  1822-17-72، املؤرخة في 12عدد 

فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن -7. على جميع املسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها

تطبيقه، حكم القاض ي بمقتض ى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتض ى مبادئ الشريعة إلاسالمية، فإذا لم 

 "يعي وقواعد العدالةتوجد، فبمقتض ى مبادئ القانون الطب
الطبعة  مقارنة، نجيمي جمال، الطعن بالنقض في املواد الجزائية واملدنية في القانون الجزائري،دراسة -65

 .1، ص7111الجزائر، ،ةومه دار الثانية،
 .329نجيمي جمال، املرجع السابق، ص  -66
كلوبيديا للنشر بن عكنون، و القضاء، انسأراء الفقهاء وأحكام زودة عمر، إلاجراءات املدنية على ضوء  -67

 .122ص . 7112الجزائر، 
عالن العالمي لحقوق الطفل، الذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية نص املبدأ الثالث من إلا   - 68

للطفل منذ مولده حق في  :،  على أنه  1828نوفمبر /تشرين الثاني 71املؤرخ في ( 12-د) 1193العامة 

 .جنسيةأن يكون له اسم و 
. 7112فبراير  2الصادرة يوم الخميس  2192مدونة ألاسرة املغربية املنشورة بالجريدة الرسمية رقم -69

 (7112فبراير  1) 1272من ذي الحجة  17صادر في  1-12-77ظهير شريف رقم 
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 شكاالت الزواج العرفي في الجزائرإ
Problems of common-law marriage in Algeria 

 خرشف فاطمة :الدكتورة

 دكتوراه قانون دولي و عالقات دولية

- املدية–بجامعة يحي فارس  ةستاذة مؤقتأ

khorchofdoctora@gmail.com 

 ملخص

شهد يو بحضور الولي ( الزوجين )تم الزواج العرفي بإيجاب وقبول من الطرفين ي

ج شرعي حتى لو لم يسجل يكون زوا ،فرض فيه صداق و تم إلاعالن عنهعليه شاهدين و 

طر موضوعات خأموضوع الزواج العرفي من  أصبحلكن في آلاونة ألاخيرة و  ،بعقد رسمي

تؤثر بدورها على  اجتماعية خطيرة ثارآحيث تنجم عن هذا الزواج  بين املسلمين، التزاوج

أمهات و  ،عدد كبير من ألاطفال عديمي النسبنتج عن هذا الزواج  أين،تركيبة املجتمع

و أعد ما غادر الزوج البيت الزوجية ال هن مطلقات بهن متزوجات و  ونساء ال ،عازبات

ذه املرأة من املطالبة بحقوقها وهذا لعدم وجود وثيقة رسمية تمكن ه ،اأجنبين كان إ البلد

عنه من مسؤوليات اتجاه  ما يترتبو  ،الزواج ثبات مسؤولية الزوج الذي يتنكر لهذاإو 

 .الزوجة و ألاوالد

 .تثبيت ،ثباتإزواج عرفي، نسب  :املفتاحيةالكلمات 
Abstract 

Customary marriage is done with the offer and acceptance of 

both parties (the spouses) in the presence of the guardian and two 

witnesses witnessed him and imposed a friendship in it and it was 

announced. It is a legal marriage even if it is not registered with an 

official contract, but recently the subject of customary marriage has 

become one of the most serious issues of intermarriage Muslims, as 

this marriage has serious social consequences, which in turn affect the 

composition of society, where did this marriage result in a large 

number of children without lineage, single mothers, and women who 

are neither married nor divorced after the husband left the marital 

home or country If he is a foreigner, and this is because there is no 

official document that enables this woman to claim her rights and 
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prove the responsibility of the husband who denies this marriage, and 

the responsibilities that it entails towards the wife and children. 

Key words: common law marriage, proof of lineage, 

confirmation 

 مقدمة

عالها أثرا و أعظمها أنسان في حياته و التي ينشئها إلا دو قهم العأمن عقد الزواج يعد 

وقد شرع  .الدهر  حرمة مصاهرة وميراث تبقى بقاءثار من نسب و آحكام و أفتتعلق به  ،قدرا

ألن املقصود به ليس مجرد ، ستمرا مدى الحياة غير مقيد بزمانن يكون مأالزواج على 

الد والتناسل ودوام العشرة بين الزوجين التو ع بل املقصود منه تكوين ألاسرة و الاستمتا

خاصة ن لهذا العقد أهمية إومن ثم ف. تراكهما وتعاونهما في املعيشة وفي تربية ألاوالداشو 

 .(1)أثر كبير في حياة كل شخص و في املجتمع إلانسانيو 

و أمام ضابط الحالة املدنية للبلدية أو أم موثق أما ن تبرمأألاصل في عقود الزواج 

، وبهذا يكون عقد وجين شخصيا وولي الزوجة و شاهدينبحضور الز  موظف القنصلية ،

لكن في حالة عدم توثيق و  ،و ورثتهماأ و ألبنائهماأشكال للزوجين إالزواج رسمي ال يشكل أي 

هذا ما يعاني منه و  ،و ألابناءألى ضياع حقوق كثيرة سواء بالنسبة املرأة إهذا العقد سيؤدي 

فهناك من ال . ركانه وشروطه وغاب عنه شرط التوثيقأضحايا الزواج العرفي الذي اكتملت 

هو ، و جماعةمام إمام و أمام الجهات املذكورة آنفا مكتفيا بالزواج بالفاتحة أيسجل زواجه 

 .ما يسمى بالزواج العرفي

ثاره آبل تتعدى  ،يتسبب الزواج العرفي بأضرار بليغة ليس فقط ألطراف العقد

، ألن ن هذا العقد هم ألابناء والزوجةكبر متضرر مأو . أخرى من املجتمع اطرافألتشمل 

بوجود  الإوالتي ال يمكن املطالبة بها  ،ى ضياع حقوق كثيرةإلعقد يؤدي عدم تسجيل ال

ال بوجودها إلقرار حقوق الزوجة إبة الرسمية التي ال يعتد القاض ي هو الكتادليل مادي و 

ثبات النسب إو كذلك دعوى  .بات و تثبيت عقود الزواج العرفيةثإألابناء في حالة دعوى و

 .لدعاوى التي يثيرها الزواج العرفيوغيرها من ا قالطال والنفقة و 

ما هو الزواج العرفي ؟ و فيما تتمثل  :املوضوع صغنا إلاشكالية التالية لدراسة هذا

 .املشاكل التي يثيرها ؟

 :لإلجابة عن هذه إلاشكالية وضعنا الخطة التالية 
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 مفهوم الزواج العرفي :املبحث ألاول 

، وألاسباب التي أدت ان أركانهيالعرفي  وتبلى تعريف الزواج إنتطرق في هذا املبحث 

 .لى انتشارهإ

 تعريف الزواج العرفي : املطلب ألاول 

ال،التعريف و سنذكر منها على سبيل املث ،هناك عدة تعاريف للزواج العرفي

 .التعريف العلمي اللغوي والاصطالحي و 

 تعريف الزواج العرفي لغة: الفرع ألاول 

يعلمه والتعريف  ،تقول يعرفه ،في لغة العرب العلملى العرف وإالعرفي منسوب 

ا تسمي العرب العرفي على كل مو  ،2املعروف ضد املنكر أو املعرفة ضد النكرة و  ،إلاعالم

 (.3)ليهإتعرفه النفس من الخير و تطمئن 

 تعريف الزواج العرفي اصطالحا: الفرع الثاني 

تعارفوا عليه من أقوال و أفعال أو ن العرف هو ما سار الناس عيه و أيرى البعض 

عتاد الناس و ساروا عليه في اما  :العرفأو هو على حد تعبير البعض آلاخر  .(4)منهيات

 (.5)ن حياتهمو شؤ 

 التعريف العلمي للزواج العرفي  :الثالثالفرع 

هو اصطالح حديث يطلق على عقد الزواج غير املوثق بوثيقة رسمية سواء أكان 

، نرى من (6)و هو املكتمل الشروط الشرعية غير أنه ال يوثق لهأ ،مكتوب و غيرأمكتوبا 

خالل هذا التعريف أن الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي أو الرسمي هو عدم 

 ،التوثيق فقط فالزواج الرسمي الشرعي موثق أي به وثيقة يعتد بها للعمل بها في املحاكم

ي املحاكم للعمل بها ك هذه الوثيقة الرسمية املعترف بها فبخالف الزواج العرفي الذي ال يمل

 .و النزاعأوقت الخالف 

على ذلك الرسول صلى هللا عليه و سلم و  وسمي عرفي ألن مصدره العرف منذ عهد

لكنه يثير  ،يكون الزواج العرفي زواجا مشروعا ال غبار عليه من الناحية الشرعية فقط

الزواج العرفي  ن عقدأ .لنظامية وال يعتد به في املحاكمو ااملشاكل من الناحية القانونية أ

الدخول بيت وتم فيها  ،امرأة أبرم وفقا ألحكام الشريعة إلاسالميةهو عقد بين رجل و 
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لكن طرفي العقد لم يقوما بتسجيله بسجالت الحالة املدنية للبلدية خالل املهلة الزوجية و 

 .املحددة قانونا

 الزواج العرفأركان  :املطلب الثاني

فأركان  ،ركانأ و هو جانبه والجمعأ، (7)الركن في اللغة هو الجانب ألاقوى للش يء

فإذا ما  ،فيقصد به ما كان جزء من حقيقة الش يءأما في الاصطالح  .(8)الش يء أجزاء ماهيته

ال يوجد و  ،(9)ماهيتهو التصرف و أألاركان كان خلال في نفس العقد  حصل خلل في ركن من

 .(10)و كالركوع في الصالة ،الش يء إال بوجوده كاإليجاب والقبول في عقد الزواجذلك 

 الرضا :الفرع ألاول 

ن أنهم مجمعون على أال إ ،أركان عقد الزواجهناك اختالف بين الفقهاء في تحديد 

 ماو  ،يجعلون من الصيغة ركنا واحدا فقطلحنفية اف ،و الرضا ركن لعقد الزواجأالصيغة 

يجاب ابلة فيحصرون ألاركان في املحل وإلا ما الحنأ .عدا ذلك فهو من شروط عقد الزواج

كان هي عندهم املحل والصيغة ن ألار أاملالكية فتكاد تتفق على ما الشافعية و أ .والقبول 

 .والولي والشاهدان

و ألاصوليين هو إلايجاب ألركن في عقد الزواج عند الفقهاء ن اأيظهر مما سبق 

هذا ما و ، (11)ذلك فهي شروط أساسية لعقد الزواجما عدا و  ،و ما يقوم مقامهماأالقبول و 

السيما منه املادة  50/50ليه املشرع الجزائري من خالل التعديل الجديد في ألامر رقم إاتجه 

مر حد لالضطراب الذي كان موجود في و قد وضع املشرع في هذا ألا  ،(12)مكرر  9و املادة  9

 .48/11قديم القانون ال

وهذه  ،و هي اللفظ الدال عليهأ تعتبر الصيغة العبارة الدالة على انعقاد الزواج،

ن الرضا يكو "انه  48/11من القانون  15و قد ذكرت املادة  .يجاب والقبول العبارة هي إلا 

فقد ميز بين  50/50مر رقم ،أما ألا (13)"قبول من الطرف الثاني بإيجاب من أحد الطرفين و 

نه ّينعقد أالتي نصت على  9ء هذا في املادة جاو  ،الرضا عن بقية الشروط ألاخرى ركن 

 .(14)"الزواج بتبادل رضا الزوجين 

 الولي: الفرع الثاني

عن التصرف، بسبب من شرعت الوالية في إلاسالم لتحفظ حقوق العاجزين 

ذلك  ،تهدرو حتى ال تضيع ورعاية ملصالحهم وشؤونهم ، (15)و نقصهاأهلية أسباب فقد ألا 
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ومن عجز عن رعاية مصلحته أقام له الشارع  ن إلاسالم يعتبر املجتمع وحدة متماسكة،أ

 .(16)من يتولى أمره ،و يحقق له النفع و يدفع عنه الضرر 

القدرة و  ،ن تكون له حق الواليةأنشاء عقد الزواج إيشترط إلاسالم في من يتولى 

 ،ا عاقال فله الحق في هذه الواليةما دام بالغ ءن املرأجمع الفقهاء على أوقد  ،نشاءهإعلى 

ن تتوفر في أسرة الجزائري قد حددت الشروط التي ينبغي من قانون ألا 000ن املادة أكما 

 .الولي 

 الصداق :الثالثالفرع 

ما يدفع نحلة للزوجة "نه أسرة الجزائري الصداق على من قانون ألا  18عرفت املادة 

كما  ،"هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء و غيرها من كل ماأمن نقود 

 ،نه املال الذي يدفعه الرجل للمرأة رمزا لرغبته في الاقتران بهاأعرفه بعض الفقهاء على 

 .نه املال الذي تستحقه الزوجة لعقد قرانها على الزوجأفه أيضا  وعرّ 

زواج منه و غبة في العربون إلظهار الر و من الصداق هو رمز إلكرام املرأة الحكمة و 

و مقابل رضاها أثمنا يقدمه الزوج مقابل الزوجة  ليسو  ،البناء خالل زمن الحق

 .(17)بزواجه

 الشهادة  :الفرع الرابع

حد و أدرك بأأنسان بما رأى وذة من املشاهدة و هي أن يخبر إلاالشهادة مأخ

،اختلف والتجاحدثبات والبينات عند حصول التناكر ،و تعد من ضمن وسائل إلاحواسه

ن وجودهما أ ام مالكمفقال إلا  ،و عدمهأالشهود وتأثيرهم على وجود العقد الفقهاء في 

الشهود بل  ، بينما انعقاد الزواج ال يكفي فيه مجرد وجودرهثاآترتيب لنفاذ العقد و ضروري 

فإن العقد  ،صيا بالكتماناو في حالة سكوت الشاهدين كما لو تو  ،يجب إذاعة خبر الزواج

مستدلين بقوله  ،الذي هو الغاية من حضور الشاهدينال ينعقد لعدم توفر شرط إلاعالن 

 (.18)"لو بالدفاعلنوا النكاح و :"عليه الصالة والسالم 

لم يرتب على و  ،(19)اعتبر املشرع الجزائري الشهادة شرطا من شروط عقد الزواج

، سرة الجزائري من قانون ألا  33ادة طبقا لنص امل تخلف هذا الشرط البطالن بعد الدخول 

ما لو أفلو تخلف الشاهدين في عقد الزواج العرفي و لم يحصل الدخول فسخ العقد 

 (.20)خرى زواج العرفي إذا توافرت شروطه ألا حصل الدخول ثبتت املحكمة ال
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نها متوفرة في عقد الزواج العرفي أين أل تبيان أركان عقد الزواج نالحظ من خال

كما أن  .س العقد و بهما يتحقق ركن الصيغةإلايجاب والقبول صريحين بمجل يتوفر فيه

ركان الزواج فهو بذلك عقد أشاهدين و الصداق تكون قد اكتملت بوجود الولي و ال

 .صحيح

 أسباب انتشار الزواج العرفي  :املطلب الثالث 

 .لى الزواج العرفي نذكر البعض منهاإهناك عدة أسباب تؤدي 

 تعدد الزوجات :ل الفرع ألاو 

بسبب الحفاظ ما إ ،من غير علم الزوجة ألاولى ى خر أرغبة الزوج في الزواج مرة 

عطى أن القانون الجزائري كو خوفا من طلب الزوجة ألاولى للطالق لأ ،على أوالدهاعليها و 

من  4و هذا جاء في املادة   ،للزوجة حق طلب الطالق في حالة الزواج بأخرى بدون إذن منها

إن املشرع الجزائري ملا اشترط في نص هذه املادة على الشخص الذي يود . (21)قانون ألاسرة

الزواج بأكثر من واحدة الشروط السابقة الذكر لم يرتب على تخلفها أي أثر على صحة 

ولكنه رتب على تخلف تلك  ،عقد الزواج واعتبره صحيحا ونافذا ومنتجا لجميع آثاره

وهذا ما ورد في نص  ،يق نظرا لتضررها من ذلكلن تطلب التطشروط حق للزوجة  في أال

 (22)ذه الحالة من الضرر املعتبر شرعااعتبرت ه التي 6فقرة  03املادة 

إلبرام عقد الزواج فإنه لة إذا أرادت الزواج مرة ثانية و رمو ألا أكما أن املرأة املطلقة 

النهائي بالنسبة للزوجة التي كانت شهادة وفاة الزوج السابق أو حكم الطالق يطلب منها 

الزوج فإن من ألاحيان  كثيرفي و. لزوجية بسبب الطالق أو الوفاةمتزوجة وانحلت عالقتها ا

 .و لهذا تلجأ املرأة للزواج العرفي ،انتقاما منه ،قةيتركها معلألاول ال يطلق الزوجة و 

لى الزواج العرفي حتى يتمكن من التنصل من إحيان يلجأ الرجال في كثير من ألا 

حيث يكون هذا الزواج من البداية  ،مام الزوجة و ألاوالدأواجباته الزوجية ومسؤولياته 

وهو الهدف الشرعي  ،سرةأنية الزوج الاستمرار وتكوين  حيث ليس في ،مبني على الخيانة

يريد فقط قضاء وقت معين الذي  ،هذا كثيرا في حالة الزواج بأجنبيو يحصل  ،من الزواج

 .لى بالده إو يرجع 
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 أسباب مادية: الفرع الثاني

جل ألى الزواج العرفي ـمن إن تفاقم الوضع املادي املزرى للمجتمع جعله يفر إ

الدولة بسبب وفاة زوجها السابق و منحة كانت الزوجة تتقاضاها من أالحفاظ على املعاش 

في و ،لى الزواج العرفيإفرغبتها في الحفاظ على هذا املعاش يدفعها  ،بيهاأو من ألها ولد منه و 

 ابقى الزواج مستمر لى الطالق بصفة شكلية و إذهبت  بعض ألاحيان هناك بعض ألاسر

هو ما يسمى بالزواج العرفي حتى تتمكن من الحصول على مزايا و  ،بدون وثيقة رسمية

 .لة الرغبة في الحصول على  السكن نالحظ هذا ألامر جليا في حاو  ،مادية من الدولة

 الحاالت الطارئة :الفرع الثالث 

تلجأ ل الدولة تقيد عدة حريات و في كثير من ألاحيان تحصل ظروف استثنائية تجع

ثر على العالم أالذي ( 19-كوفيد )مثل ذلك حالة وباء كورونا و  ،لى فرض قوانين تمنع املباحإ

مراسيم لى تطبيق قرارات و إككل وجعل الدول تقوم بتقييد الحقوق والحريات والتجأت 

برام إقرار منع  ،من بين هذه القرارات ،العامةتعلق فيها عدة نشاطات للحفاظ على الصحة 

وكون  ،23و لدى املوثقينأديات عقود الزواج سواء في مكاتب الحالة املدنية لدى البل

التي فرضتها الحالة  لى العقود العرفيةإأصبح املواطن يلجأ  ،الوباء لفترة طويلة استمرار

 .الاستثنائية

 البدو الرحل  :الرابعالفرع 

ستقرار التي يعيشها البدو الرحل في بالدنا ساهمت في انتشار الا عدم ن حالة إ

يسجلون عقود ي الصحراء ال ن معظم أوالد البدو الرحل فأحيث  الظاهرة بشكل كبير،

غير و أثر هذا سلبا على ألاوالد غير مسجلين أيضا في سجالت الحالة املدنية و  ،زواجهم

 .املتمدرسين

 يكون لديها ترخيص بالزواج  أنحالة الفئات التي يجب  :ع الخامسالفر  

ال برخصة مقدمة من طرف الهيئات إبرام عقد الزواج إهناك عدة فئات ال يمكنها 

 :بين هذه الفئاتمن املختصة بذلك 

 بالنسبة للذين لم يتوفر فيهم شرط السن: أوال

سنة بالنسبة  01هي سن و املشرع الجزائر سن معينة الكتمال أهلية الزواج  اشترط

ن املشرع راعى وضعية وحالة بعض ألاشخاص أ، كما (24)بالنسبة للمرأة 14للرجل و سن 
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أن يرخص بالزواج قبل ذلك ... للقاض ي و ''على أنه  7لثاني من املادة  ونص في الشطر ا

بنائهم وخاصة أراء يعيق زواج جويرى بعض ألاولياء أن هذا إلا  ،''ملصلحة أو ضرورة 

من قانون الحالة املدنية الجزائري  76كون املادة  ،لى الزواج العرفيإلهذا يتجهوا  ،الفتيات

لذي لم يتوفر فيه يشترط تقديم الترخيص املقدم من طرف القاض ي املختص بالنسبة ل

 .(25)السن القانوني للزواج حتى يتمكن من تحرير عقد الزواج

 الجيش و الدرك الوطنيموظفات ألامن و حالة موظفي و  :ثانيا

 1943أوت  13املؤرخ في  841/  43من املرسوم رقم  08و  03لقد نصت املادتين 

ألامن الوطني على أن موظفي والذي يحدد ألاحكام املشتركة الخاصة املطبقة على موظفي 

الزواج يجب أن يتحصلوا على ترخيص مكتوب من  اوموظفات ألامن الوطني إذا ما أرادو 

 .السلطة الوصية عليهم 

 1943أوت  13املؤرخ في  841/  43من املرسوم رقم  08و  03لقد نصت املادتين 

وطني على أن موظفي والذي يحدد ألاحكام املشتركة الخاصة املطبقة على موظفي ألامن ال

الزواج يجب أن يتحصلوا على ترخيص مكتوب من  اوموظفات ألامن الوطني إذا ما أرادو 

 .السلطة الوصية عليهم 

تحت  1969جوان  00وفقا ملا جاء في املنشور الصادر عن وزارة العدل املؤرخ في 

عبي وأفراد والنصوص املتعلقة بالنظام العسكري فإن أفراد الجيش الوطني الش 368رقم 

الدرك الوطني يجب عليهم إذا ما أرادوا الزواج أن يتحصلوا على رخصة الزواج من وزارة 

وهذا ما يعني أنه ال يستطيع أي فرد من أفراد الجيش إبرام عقد الزواج  ،الدفاع الوطني

أمام املوظف املختص بتحرير عقود الزواج أو املوثق إال إذا تحصل على رخصة، وما 

وبالتالي ينعقد  ،املشرع الجزائري أنه لم يرتب أي أثر على مخالفة هذا الشرط يالحظ على

 . عقد الزواج صحيحا

 زواج ألاجنبي :ثالثا

يخضع زواج الجزائريين والجزائريات '' من قانون ألاسرة على  0فقرة  31نصت املادة 

التنظيمية القرار باألجانب من الجنسين إلى إجراءات تنظيمية ولقد نظم هذه إلاجراءات 

والذي ألزم موظف الحالة املدنية أو  ،عن وزارة الداخلية 1945فيفري  11الصادر بتاريخ 
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املوثق قبل قيامه بإبرام عقد الزواج لألجانب إال بعد حصولهم على رخصة مكتوبة من 

 .الوالي

 ثبات الزواج العرفي و تثبيته إ :ث الثانياملبح  
زواج العرفي و جعله زواج ثبات الإظم دعاوى الزواج العرفي في دعوى تتمثل مع

 .بتثبيته في سجالت الحالة املدنيةهذا و  رسمي،

 ثبات الزواج العرفي إ :املطلب ألاول  

إلاقرار والبينة والنكول  :ن الزوجية تثبت شرعا بثالث طرق هيأاستقر الفقه على 

 .نعن اليمي

 إلاقرار   :الفرع ألاول 

بثبوت حق الغير على نفس املقر ولو في املستقبل باللفظ  خبارإلاقرار شرعا هو إلا 

وبذلك يخرج عن مدلول معنى إلاقرار ما يدعيه الخصم من حق له على  و ما في حكمه،أ

ريل أبول أفتاء املصرية بتاريخ إلا  فتت دار أقد و  ،قر بهأوإلاقرار حجة على املقر بما  الغير ،

دليال كافيا إلثباتها دون  قراره هذاإحد الزوجين بالزوجية كان أقر أذا إنه أب 1939عام 

 .املقر له و املقر بهو لكي يصح إلاقرار البد من توافر شروط في املقر و  .خر آلى دليل إحاجة 

 البينة :الفرع الثاني

ثبات بالبينة هو وإلا ،امرأتينالبينة هي الشهادة ونصابها شهادة رجلين أو رجل و 

لذلك يشترط في  ،،كثبوت الزوجيةحدوث واقعة معينةادة شاهدي عدل على شه

 إلاسالم،بصار والسماع وإلا  ،العدالةعدة صفات منها العقل والبلوغ والحرية و  الشاهدين

 .شاهد من أصول أو فروع املشهود لهن ال يكون الألى ذلك إضاف يو 

ن الشهادة أو يعاينه الشاهد، إال أو كأصل عام ال يجوز الشهادة بش يء لم يراه 

بأحد طرق  بالتسامع سمح بها في عدة مسائل من ضمنها ثبوت الزوجية فإذا اشتهر الزواج

قد و . 26حكميةالشهرة الشرعية قسمين حقيقة و و  ،ن يشهد بهأالشهرة الشرعية حل له 

سمع ذلك من حنيفة في هذا الصدد بأنه ال تجوز الشهادة بالتسامع ما لم ي ومام أبقال إلا 

 .(27)ربحيث يقع في قلبه صدق الخب ،العامة
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 النكول عن اليمين  :الفرع الثالث

لم يقر املدعي عليه بالعالقة و  ،الحالة في رفع دعوى ثبوت زوجيةتتمثل هذه 

ففي هذه الحالة تطلب املدعية من القضاء  ثباتها بالبينة،إالزوجية ولم تستطع املدعية 

فإذا حلف املدعى عليه اليمين بانتفاء الزوجية قض ي ، بأداء اليمينبإلزام املدعى عليه 

لى أن هذا ألامر ال يمنع املدعية من إقامة دعواها مرة إوذهب رأي الفقه  برفض الدعوى،

 .(28)أخرى إذا وجدت البينة على زوجها

 تثبيت الزواج العرفي  :املطلب الثاني

ته والشروط كان زواج صحيح يمكن تثبيتوفر على كل ألاركان ذا تم زواج عرفي و إ

 .باتباع إجراءات قانونية  خاصة

 إجراءات تسجيل عقود الزواج العرفية  :الفرع ألاول  

بأن الزواج يثبت بمستخرج من سجل  50/50من ألامر  00و  14كدت املادتين أ

املشرع كما أن  .بعد أن يسجل أمام املوثق أو أمام موظف مؤهل قانونا (29)الحالة املدنية

بأن أحكام قانون الحالة املدنية تطبق في 48/11من القانون رقم  01نص صراحة في املادة 

ة عليه فال يمكن إثبات عقد الزواج أو الرابطة الزوجيو  ،30إجراءات تسجيل عقد الزواج

من  01هو عبارة عن سند توثيقي كما أوضحت املواد إال بعقد مدني هو عقد الزواج و 

 .(31)من قانون الحالة املدنية 77-71و  48/11القانون رقم 

و البلدية فإنه طبقا أن أبرم في املحكمة أما عن تسجيل الزواج الذي لم يسبق أ

لى إتتم بتقديم طلب من الزوج و  ،لى املحكمةإال بد من اللجوء  50/50من ألامر  00للمادة 

دائرة اختصاصها  نعقد فيوكيل الجمهورية لدى املحكمة التي كان الزواج العرفي قد ا

بعدها تفصل و  ،(32)من قانون الحالة املدنية 85و  39كما أوضحته املادتان  ،إلاقليمي

 39املادة  ثباتات املادية كما نصت بذلك لى كل الوثائق وإلاإاملحكمة  في الواقعة باالستناد 

إلثبات ثم تنقل منطوق الحكم وتدونه في سجل الحالة املدنية املخصصة  ،املذكورة أنفا

 و املادة ،(33)من قانون الحالة املدنية 04عقود الزواج وتقييدها كما أشارت إلى ذلك املادة 

 .من قانون ألاسرة الجزائري  00/50

إن عقود الزواج العرفية التي تسجل بسجالت الحالة املدنية هي التي تمت عرفيا 

يح وصداق معلوم وولي وفقا ألحكام الشريعة إلاسالمية وتوفرت أركان العقد من رضا صح
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لكن لم يتم تسجيله بسجالت الحالة املدنية و  ،وشاهدي عدل وتم الدخول بالزوجة

 .للبلدية

سرة تبين وجود من قانون ألا  00و املادة  (34)من قانون الحالة املدنية 39ن املادة إ

دنية فقانون الحالة امل ،اعها بتسجيل عقود الزواج العرفيةفرق في إلاجراءات الواجب اتب

الحكم وفقا ملا هو جاري به في العمل القضائي هو بحكم و  لى أن تسجيل الزواج يتمإ يشير

راء تحقيق حول إثبات إجحوال الشخصية بعد رفع الدعوى و الذي يصدر عن قاض ي ألا 

ن نفرق هنا عند تسجيل عقود الزواج العرفية بين الزواج الذي أولكن يجب  .الزواج شرعا

 .والزواج املتنازع فيه نزاع فيه ال

 إجراءات تثبيت الزواج العرفي غير املتنازع فيه  :أوال

إذا كان هناك زواج عرفي غير متنازع فيه و وقع في التراب الوطني و تم الدخول 

جراءات تسجيل العقد بالزوجة قبل تسجيل العقد في سجالت الحالة املدنية للبلدية فإن إ

 :تكون كما يلي

و ممن له مصلحة أا و الزوجين معأو الزوجة أمن الزوج تقدم طلب مكتوب  -1

 .رية املوجود في مكان ابرم العقدلجمهو الى وكيل إ

 .ميالد الزوج وشهادة ميالد الزوجةتقديم شهادة  -0

و حول الزواج أإحضار شاهدين بالغين عاقلين ممن حضر مجلس العقد  -3

 .تحدد شهادتهما في محضر رسمي

لرئيس  الذي يقوم بإعداد عريضةالجمهورية و دم امللف للسيد وكيل يق -8

و القاض ي املكلف بالحالة املدنية يلتمس فيها استصدار أمر أاملحكمة 

يفصل القاض ي في و  ،سجالت الحالة املدنية بأثر رجعي بتسجيل الزواج في

ذا امللف بأمر على عريضة يأمر فيها تسجيل الزواج بسجالت الحالة املدنية إ

 .توفرت شروطهثبت صحة الزواج و 

وم كاتب الضبط يقة لألمر في كتابة ضبط املحكمة و صليتحفظ النسخة ألا  -0

قليمها العقد إبرم في ألى ضابط الحالة املدنية التي إمر بإرسال نسخة من ألا 

 امر أويعد هذا ألامر  ،انعقاده في سجالت الحالة املدنيةليسجل الزواج بتاريخ 

لكنه قابل للمراجعة و  ،و الاستئنافأة غير قابل للطعن فيه باملعارض اوالئي
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 ،دون نزاع تم خارج التراب الوطني مر بزواجذا تعلق ألا إ ،مام نفس القاض يأ

لى وكيل الجمهورية ملحكمة الجزائر العاصمة إولكن الاختصاص هنا يؤول 

 .من قانون الحالة املدنية الجزائري  151-155طبقا لنص املادتين 

 حالة تسجيل زواج عرفي متنازع فيه :ثانيا

عادة نه عقد قران مع طرف ثاني عرفيا و مثال هذه الحالة كأن يدعي أحد الزوجين أ

ويقوم  ،ء كونها أكبر متضرر من هذا العقدما تكون الزوجة من تقوم الزوجة بهذا الادعا

عقد نزاع بشأن صحت هذا ال يقع، و هو الزوج بإنكار رابطة الزواجالطرف الثاني و 

و بين أحد الزوجين  ذا كان مازال على قيد الحياة،إيكون هذا النزاع بين الزوجين و  ،ووجوده

ه املشاكل ولتجنب كل هذ ،ين ورثتهما في حالة هالك الطرفينو بأ ،خر املتوفىوورثة الزوج ألا 

 .توجب تسجيل هذا الزواج

سيد  وكيل زوج بحضور الترفع دعوى بقسم ألاحوال الشخصية من الزوجة ضد ال

في كلتا و برفضه، وأما بصحة الزواج إن يصدر حكم أوهذا ألاخير عليه  ،الجمهورية

ذا كان غيابيا و إبتدائي مما يجعله قابل للمعارضة الحالتين يعتبر هذا الحكم حكم ا

 ،قضائيا ذا أصبح الحكم نهائيا يتم تبليغه بواسطة محضرإ، و ذا كان حضورياإلالستئناف 

هي الرضا سرة الجزائري و ن قانون ألا م 9ركان املادة أوبذلك القاض ي ينظر في مدى توفر 

 .ما استقر عليه الاجتهاد القضائي هذاو  ،الصداق وشاهدي عدل الولي،و 

 9و  9عليها في املادة و الشروط املنصوص أركان الزواج أوفي حالة تخلف ركن من  

جريمة و بالتالي تخضع لنصوص قانون العقوبات يعتبر هذا ألامر  ،50/50مر مكر من ألا 

ما عن الشريعة أ. (35)توجب على املحكمة القضاء ببطالن هذا الزواجو  ،قمع جرائم الزناو 

كأداة لإلثبات في و  إلاسالمية فقد اكتفى الفقه قديما بالشهادة كوسيلة لإلشهار والعلنية،

املعاصر التوثيق الذي يدخل ضمن بينما أدخل الفقه إلاسالمي  .نكارحالة الجحود وإلا 

 .(36)إدخال الاطمئنان في نفوس الناسوتقوية الثقة و  ،رسلة لتثبيت الحقوق املصالح امل

ذا ما إلى التوثيق في عقود الزواج واعتبر الزواج صحيح إن الفقه القديم لم يشر إ

سلة التي ، ولكن الفقه املعاصر قال باملصالح املر توفرت فيه ألاركان والشروط املطلوب

 .قر بالتوثيق في عقود الزواجأو أوبالتالي قال  ،تحقق منفعة لعامة الناس
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 مشكالت الزواج العرفي  :املطلب الثالث 

صبح عدد كبير من الجزائريين يكتفون أو  إن الزواج العرفي بات رائجا بصورة الفتة،

وشكل هذا  .العقدمام املسجد من دون توثيق إشراف إبعقد قرانهم بقراءة الفاتحة تحت 

الزواج نوعا من أنواع الاضطهاد املمارسة على املرأة كونه ال يضمن كامل الحقوق للزوجة و 

 .ألابناء

 مشكالت الزواج العرفي بالنسبة للمرأة : الفرع ألاول  

 ملخاطر كثيرة إذا أنكر زوجها العالقة الزوجية أمام 
ً
تتعرض الفتاة املتزوجة عرفيا

وعة ضده للمطالبة بأي حق من حقوق املرأة املترتبة على الزواج، إذ القضاء في دعوى مرف

تضيع حقوقها عندما يحكم القاض ي بعدم قبول دعواها بسبب عدم وجود الوثيقة 

ما في أ عادة الزواج،إو  الطالق،فيضيع حقها في النفقة وامليراث و . للزواج الرسمية املثبتة

القانون املصري يستثنى من جزاء عدم القبول دعوى التطليق أو الفسخ الن الزواج العرفي 

قبول دعوى  (37)0555لعام  1حيث أجاز القانون رقم  ،فراغه في ورقة بالكتابةإيتم 

 بأي كتابة 
ً
التطليق أو الفسخ بحسب ألاحوال دون غيرها عند إلانكار إذا كان الزواج ثابتا

 وتقبل و (. 17/0م)
ً
يعني ذلك جواز رفع دعوى بطلب التطليق أو الفسخ من املتزوجة عرفيا

دعواها على الرغم من إنكار زوجها للعالقة الزوجية، وذلك بشرط أن يكون الزواج العرفي 

 بأي كتابة ولو كانت غير موثقة
ً
 .ثابتا

 مشكالت الزواج العفي بالنسبة لألطفال:الفرع الثاني  

وذلك بقطع النظر عن  ،ألمه ثابت بسبب الحمل املرئي والوالدة إذا كان نسب الولد

ة حصرت الشريعفقد  ،ن نسبه إلى والده ليس دائما سهال، فإزنا ولد كونه ولدا شرعيا أو

الزواج الصحيح، الزواج الفاسد أو الوطء بشبهة أو : إلاسالمية طرق إثبات النسب في

من قانون  85الجزائري حيث نص في املادة إلاقرار أو البينة، وهذا ما أخذ به املشرع 

 :(38)ألاسرة

يثبت النسب بالزواج الصحيح وباإلقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح ثم "

، ومنه فإنه يؤدي إلى "ا القانون من هذ 38و 33، 30اد فسخه بعد الدخول طبقا للمو 

تسببه من تبعات تعود ما يضعف الوعي بحجم الظاهرة و و  ،انتشار أطفال ضحايا النسب
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لواجبات اعلق بالتعليم والحقوق املدنية و خاصة ما ت ،الضرر على حياة ومستقبل ألابناءب

 .التوظيفو 

 :خاتمة

و سمي عرفي ألن  ،عهد الرسول صلى هللا عليه و سلم كان الزواج العرفي موجود منذ

ه ركانأاكتمل ذا إمصدره العرف وهو زواج مشروع ال غبار عليه من الناحية الشرعية 

ولكنه وفي العصير الحالي أصبح يثير عدة مشاكل من  ،خلى من موانع الزواجشروطه و و 

 لسهولة تهرب أطرافه من التزامات التي يفرضها هذا العقد، ،الاجتماعيةالناحية القانونية و

ثبات فالعقد هنا لإل ثبات،رسمي يعتد به كدليل مادي عند إلا يرجع هذا لعدم وجود عقدو 

وللحفاظ على مصالح املجتمع يجب التخلي عن هذا الزواج والعمل  .ليس لصحة الزواجو 

اقترحنا التوصيات  جل هذا أومن . لحماية مصالح الناسعلى منعه من طرف الحكومة 

 :التالية

 و سالب أسواء كان جزاء مالي  ،لى هذا النوع من الزواجإ أضرورة معاقبة من يلج

 .تسجيل الزواج بعد الدخول وليس بالتسامح و ، للحرية حتى نحمي املجتمع

  و تلزم أتوجب التي  ،0550الحكومة عام ضرورة تطبيق التعليمة الصادرة عن

ليات تلزم آهذا بوضع و  ،قبل العقد الشرعي بقراءة الفاتحةصدار عقد الزواج إ

 . األائمة بالعمل وفقه

  ال بموافقة إالذي يمنع الزواج مرة ثانية  0550سرة لعام ضرورة مراجع قانون ألا

لم يعتبر القانون الزواج  لى انتشار الزواج العرفيإمر الذي أدى الزوجة الثانية ألا 

بل يسمح للمتزوجين عرفيا بتثبيت زواجهم الحقا أمام الجهات  العرفي جريمة،

 .مية وللحصول على الدفتر العائليالرس

  و ما أن فيها ما يقومون به من الفاتحة لسجالت يسجلو ضرورة مسك ألائمة

ويكون هذا بتسجيل أسماء الزوجين والشهود على  ،نسميه بالزواج بالفاتحة

حد طرفي العقد أذا أراد إثبات إليه واستعماله كدليل إ، حتى يمكن الرجوع ألاقل

 .خالل بواجباتهإلا 
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 :قائمة املراجع 

 الكتب/ أوال

 0العرب ،مادة عرف جابن منظور، لسان  .1

والتعريفات  ،074،ص 04،1946ار الشروق بيروت ،طاملنجد في اللغة ،د .0

 0-م58،1994العربي ،بيروت ،ط  دار الكتاب العربي، للجرجاني،

 3-.ه 53،1853ط بيروت، املكتبة العصرية، املصباح املنير، ،الفيومي .3

 دار املعارف، ،3ط م،أحكام الزواج والطالق في إلاسال  بدران أبو العينين بدران، .8

 .1966 ،إلاسكندرية

 دار الفكر الجامعي، الزواج والطالق في زمن العوملة، أبو عيطة السيد، .0

 .0518، 1ط  إلاسكندرية،

منشورات دار  سرة الجزائري،امليسر في شرح قانون ألا  ولد خسال سليمان، .6

 .0515، 1الجزائر ،ط  طليطلة،

الجزائر،  الزهراء للنشر و التوزيع، خالف عبد الوهاب، علم أصول الفقه، .7

 .1995،1ط

منشأة  حكامه،وأعقد الزواج العرفي أركانه وشروطه  خليل احمد محمود، .4

 .0550املعارف ،الاسكندرية 

 .ب ع ط سكندرية،إلا  دار الفكر الجامعي، العرفي، عزمي ممدوح، .9
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 باو في أور  الجزائريينزواج ألاسرية املتعلقة بإبرام عامالت املشكاالت إ

Problems of family transactions related to concluding marriage 

for Algerians in Europe 

 سارة بن شويخ :ورةالدكت

 أستاذ محاضر أ بكلية الحقوق و العلوم السياسية

 2جامعة البليدة 

 ملخص

إلى  مما أدىالهجرة في مراحل وجوده املتعاقبة،  الجزائري لقد عرف املجتمع 

باعتبارها دول  اوالعيش فيهألاوروبية دول ال الجزائر نحومن جماعات فرادى و  همانتقال

قد أثار و ، أسرية بعيدا عن بلدهم ألاصليبعالقات  إلى ارتباطهمإلاقامة، ألامر الذي أدى 

ات، عدة صعوبات فيما يخص إلاجراءات القانونية الواجبة التطبيق على تلك العالق ذلك

 .السيما تلك املتعلقة بالزواج

املستمد من  (1)فاختالف املرجعيات املتحكمة في الزواج بين قانون ألاسرة الجزائري 

أحكام الشريعة إلاسالمية، وقوانين الدول ألاوروبية التي تصنفه ضمن املعامالت املدنية، 

 .شرعيةم زواجها لعدة إشكاالت قانونية و إبرا ها أثناءعرضييضع الجالية الجزائرية في وضع 

 .الهجرة، الجزائري، الزواج، أوروبا، إلاشكاالت :الكلمات املفتاحية
Summary 

Algerian society has known immigration in its successive stages 

of existence, which led to their individual and groups moving from 

Algeria to European countries and living in them as countries of 

residence, which led to their association with family relations far from 

their country of origin, and this has raised several difficulties in terms 

of legal procedures. Applicable to those relationships, especially those 

related to marriage. 

The difference of references controlling marriage between the 

Algerian family law, which is derived from the provisions of Islamic 

law, and the laws of European countries that classify it within civil 

transactions, puts the Algerian community in a position that presents it 

during the conclusion of their marriage to several legal and legal 

problems. 
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عرف العصر الحديث نمو العالقات بين ألافراد عبر الحدود مع تنامي ظاهرة 

من  ااهتماملقيت الهجرة، إذ شكلت هذه ألاخيرة واحدة من الظواهر الاجتماعية التي 

نظرا ملا رتبته من أوضاع ومشكالت في املجتمعات، بالرغم  املجاالت،الباحثين في مختلف 

متسارعة مست نما جاءت في سياق تحوالت عميقة و من كونها لم تكن وليدة الصدفة وإ

 .، و في مقدمتها عقد الزواج(2)التصورات واملفاهيم الاجتماعية

نشوء عالقات زواج تواجد الجزائريين في الدول ألاوروبية، و ل كانت الهجرة سببا لقد

على إقليم هذه الدول، فيما بين الجزائريين، أو بينهم وبين أجانب، مما يستوجب البحث 

ء كان عن القانون الواجب التطبيق لحكم عالقة الزواج ذات العنصر ألاجنبي، سوا

 . اليمقالعنصر ألاجنبي أفرادا أو أ

دث بين القوانين، وكذا وفي محاولة إليجاد حلول لالختالفات والتناقضات التي تح

البحث عن السبل الكفيلة للوصول باألنظمة القانونية للدول إلى التقارب والانسجام، 

تعمد الدول إلى وضع قواعد إسناد، يؤدي إعمالها إلى بيان القانون الواجب التطبيق على 

الجوهرية والقانون الداخلي الجزائري يخضع الزواج فيما يخص شروطه  العالقة ألاجنبية،

والشكلية للمقتضيات الواردة في القانون املدني، بتنصيصه على قواعد إسناد محددة 

 .وواضحة

لكن رغم الحلول التي أوجدها القانون لحل مشكل التنازع بين القوانين في حكم 

عالقة الزواج و التي فرق فيها بين الجانب املوضوعي و الشكلي، إال أن اختالف أحكامه في 

سرة الجزائري ذو املرجعية إلاسالمية، مع أحكامه في القوانين ألاوروبية التي تنفي قانون ألا 

عنه الصبغة الدينية، بات يطرح إشكاالت عديدة تجاوزت الجانب الشكلي إلى الجانب 

 .املوضوعي، ألامر الذي يؤثر على صحة الزواج طبقا للقانون الوطني

 الجالية الجزائرية في الدول ألاوروبية؟ فما هي إلاشكاالت العملية التي تواجه زواج

 :لإلجابة على هذا إلاشكال تم تقسيم البحث إلى مبحثين على النحو التالي
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إلاشكاالت املتعلقة باختالف مرجعيات عقد الزواج بين قانون ألاسرة  :املبحث ألاول 

 الجزائري و القوانين ألاوروبية

 لحكم عقد الزواج و تسجيله إشكاالت تطبيق قواعد التنازع :املبحث الثاني

إلاشكاالت املتعلقة باختالف مرجعيات عقد الزواج بين قانون ألاسرة : املبحث ألاول 

 الجزائري و القوانين ألاوروبية

، -كما سبق بيانه-مما ال شك فيه أن الاختالف في املرجعية املؤسسة للنظامين 

القانونية التي تحوي عليها، ينعكس على املضامين إلايديولوجية والوظيفية للمؤسسات 

ضامينها في مادة وخاصة على مستوى العالقات ألاسرية التي يزداد التباين والجدل حول م

  (.3)"تنازع القوانين

تعد الشريعة إلاسالمية أصل ألاحكام املتعلقة باألسرة املسلمة، منها تستقي و 

ة جوهر النظام العام أحكامها وتوضع قواعدها، فالشريعة إلاسالمية تشكل في الحقيق

ألاسري في قوانين الدول إلاسالمية، خاصة وأنه تتعلق بها أحكاما قطعية الداللة ال يمكن 

 .تغييرها أو إلغائها بأي حال من ألاحوال

وعلى رأس ما جاءت به الشريعة إلاسالمية من أحكام تلك املنظمة للزواج بصفته 

تنظيما محكما وبينت أركانه وشروطه،  اللبنة ألاساسية لبناء ألاسرة، فنظمت أحكامه

 .فالزواج بهذا املعنى تتعلق به أحكام قطعية ثابتة مهما تغيرت الظروف وألاماكن

قطعت كل "وعلى الجانب آلاخر نجد الدول الغربية وعلى رأسها الدول ألاوربية قد 

ملرجعية وا( 4)صلة مع املرجعية العقائدية والقيم ألاخالقية، واعتمدت املذهب الالئكي

ونزعت  ،جعلت من عقد الزواج عقدا مدنيا ال يختلف عن باقي العقود في ش يء (5)العلمانية

 . عنه الصبغة الدينية التي كانت املرجع في وجوده

نتيجة لذيلك فإن أبرز إلاشكاالت التي تواجه الجالية الجزائرية في الخارج حين 

ألاجنبية املختصة بإبرام عقود الزواج عن متناع الجهات االلجوء إلى إبرام عقود الزواج 

، في املقابل إمكانية (املطلب ألاول )إبرام عقود زواج الجالية الجزائرية ذو ألاحكام إلاسالمية

، لتعزيز تطبيق القانون ألاجنبي على (املطلب الثاني)إبرامها مخالفة للنظام العام الجزائري 

الفئة بالنظر إلى اختالف الشروط  زواجهم، وهو ما يفيد إمكانية بطالن زواج هذه

 .املوضوعية في الزواج بين قانون ألاسرة الجزائرية والقوانين ألاوربية
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 رفض الدول ألاوربية لبعض أحكام الزواج ذات املرجعية إلاسالمية: املطلب الثاني

على رأس ألاحكام التي تلقى رفضا مطلقا في التطبيق من قبل السلطات ألاجنبية 

كذا منع الزواج بناء على اختالف الدين سواء بالنسبة ، و (ل و الفرع ألا )ات تعدد الزوج

 .(الفرع الثاني)لزواج املسلمة بغير املسلم، أو زواج املسلم بغير الكتابية

 التعارض بالنسبة لتعدد الزوجات :الفرع ألاول 

يشكل موضوع التعدد إحدى نقاط التعارض بين قانون ألاسرة الجزائري من جهة و 

 8قوانين ألاوربية من جهة أخرى، فقد أقره قانون ألاسرة الجزائري من خالل نص املادة ال

في الوقت الذي ترفضه القوانين الغربية بشدة بحجة أنه يشكل تمييزا ضد املرأة  (6)منه

ويخالف قاعدة أحادية الزواج، بالتالي فإنه مخالف للنظام العام لهذه الدول مما يتوجب 

انون الجزائري من دائرة التطبيق على العالقات ألاجنبية املختلطة ذات معه استبعاد الق

 . العنصر الجزائري والتي تتم على إقليمها

وفي هذا الصدد نورد حكما قضائيا صادر عن إحدى املحاكم الفرنسية معتمدين 

على عملية إلاسقاط لتطابق جواز التعدد في قانون ألاسرة الجزائري مع مدونة ألاسرة 

اعتبارا ألن املساواة بين الرجل واملرأة من : "املعنية بالحكم حيث جاء فيه أنه (7)غربيةامل

املبادئ الدستورية التي تشكل جزءا من النظام العام الفرنس ي، فإنه يتعين استبعاد 

غشت  01القانون املغربي املختص بمقتض ى الاتفاقية املغربية الفرنسية املؤرخة في 

نون املذكور ال يعتبر الزواج الثاني والثالث الذي يعقده رجل مغربي مع ، نظرا ألن القا0880

مغربيات أخريات يشكل ضررا ينطوي على خرق خطير للواجبات والالتزامات الناشئة عن 

  (.8)..."زواجه مع امرأة مغربية

إذا كانت الشريعة إلاسالمية تؤكد صراحة، بمباركة الفقهاء قديما وحديثا، فإن 

ان املغرب العربي ال يحق لهم إبرام مثل هذا الزواج املتعدد فوق التراب الفرنس ي رعايا بلد

بالتالي فإن عقده يكون صحيحا إذا تم في بلدان املغربي . (9)"لتصادمه مع النظام العام

العربي بالنسبة للمغرب والجزائر، طبعا إذا روعيت فيه الشرعية وطبقت فيه إلاجراءات 

وانين هاتين الدولتين، وتنتقل آثاره املدنية باعتباره حقا مكتسبا املشددة املسطرة في ق

بانتقاله إلى الخارج، فالقاض ي الفرنس ي ال يستطيع أن ينصب نفسه رقيبا لألنظمة العامة 



 بن شويخ سارة. د املعامالت ألاسرية املتعلقة بإبرام زواج الجزائريين في أوروباإشكاالت 
 

 "(إلاشكاالت والحلول )انعقاد الزواج " :مؤلف جماعي موسوم 222

 

مادام ذلك يشكل مساسا بسيادة ذلك البلد الذي يختص وحده باالعتراف للشخص 

 . بالتعدد أو إنكاره عليه

 ارض بالنسبة ملنع الزواج بناء على اختالف الدينالتع: الفرع الثاني

إن اختالف الدين بين الزوجين قد يؤدي إلى بطالن الزواج، فقانون ألاسرة 

الجزائري  يعتبر اختالف الدين من املوانع املؤقتة للزواج، و هو ما جاء التنصيص عليه في 

الشريعة إلاسالمية إذا ما  منه، فإن كان زواج املسلم بغير املسلمة مرخص به في 01املادة 

كانت الزوجة كتابية مسيحية أو يهودية، فإن الحالة العكسية تؤدي ال محالة إلى بطالن 

الزواج إذ ال يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير املسلم، كما يبطل الزواج إذا ارتد الزوج عن 

هي الخوف إلاسالم سواء كان الزواج داخل الوطن أو خارجه، والحكمة من هذا التحريم 

 .من وقوع املؤمنة في الكفر تأثرا بزوجها أو بتأثير منه

وقد أرجع فقهاء الشريعة إلاسالمية حظر زواج املسلمة بغير املسلم إلى الحفاظ 

على الهوية إلاسالمية لألسرة املسلمة، وإلى تنزيه الشريعة الغراء من أن ينتسب إليها من 

والرجل إذ أن الشريعة إلاسالمية أجازت زواج  ليس منها، وألامر هنا يختلف بين املرأة

املسلم بغير املسلمة على أن تكون كتابية مسيحية أو يهودية، في حين أنه ال يمكن للزوجة 

 . املسلمة أن تتزوج بغير املسلم، والسبب في ذلك يرجع إلى القوامة التي يتمتع بها الزوج

املسلمة بما فيها من واجب الطاعة فالزوج املسلم يكون قواما على الزوجة غير 

وعدم النشوز الذين يساعدان في التأثير على الزوجة غير املسلمة إلعالن إسالمها، أو حتى 

تربية ألابناء على دين أبيهم املسلم، والعكس من ذلك إذا كانت الزوجة املسلمة تحت قوامة 

  .(10)"وال يعلى علوإلاسالم ي: "نبأ مفاده حديث النبوي زوج غير املسلم، والال

إن تحريم زواج املسلمة بغير املسلم ال تجد القوانين ألاوربية له أي مكان في 

نصوصها بل أنها تعده تمييزا عنصريا مستبعدة في كثير من ألاحيان القانون الجزائري ذو 

املرجعية إلاسالمية من التطبيق على العالقة ذات العنصر الجزائري، فالقاض ي الفرنس ي 

انع الزواج على أساس الدين مخالفا للحرية الفردية ومبدأ املساواة بين الجنسين، يعتبر م

 (.11)ويكيف املسألة على أنها مخالفة للنظام العام الفرنس ي

بالتالي فإن الجزائري سوف يجد صعوبة كبيرة في إبرام عقد الزواج سواء إذا تعلق 

يعترف له به قانون محل إقامته، أو ألامر بزواج التعدد الذي يقره له قانونه الوطني وال 
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بالنسبة لزواجه من غير املسلمة وغير الكتابية الذي يسمح به قانون محل إقامته وال ينتج 

أي آثارا في قانونه الوطني كونه باطال بطالنا مطلقا، والحال نفسه بالنسبة للمرأة املغربية 

يكون صحيحا من منظور القوانين املسلمة التي تعقد زواجها مع غير املسلم، إذ أن الزواج 

ألاوربية وينتج آثاره كاملة، في حين أن هذا الزواج سوف يجابه بالبطالن بالنسبة للقانون 

 . الوطني الجزائري 

هذه بعض النماذج على سبيل املثال ال الحصر أوردناها بغية إظهار مدى اعتبار 

نها من النظام العام بالنسبة مبادئ الشريعة إلاسالمية متحكم أساس ي في مادة الزواج وأ

لزواج املسلمين، فجل الدول إلاسالمية تحرص على هذه ألاحكام وتعتبرها من القيم 

 .واملبادئ التي ال يمكن الحياد عنها، فهي ثابتة ال تتغير مهما تغير الزمان واملكان

ة من أجل هذه التعارضات بين قانون ألاسرة الجزائري والقوانين ألاجنبية ألاوربي

حرص املشرع الجزائري على تطبيق القانون الوطني على أفراد الجالية، حتى تصح الزيجات 

التي يبرمونها بالدول املقيمين فوق ترابها، وإن كانت هذه ألاخيرة ال تعترف بهذه املقتضيات 

أو تقرر ما يخالفها في قوانيننا الداخلية، وذلك من خالل محاولة التقريب بين أحكام 

  .ين املتحكمتين بقانون ألاسرة الوطني والقوانين املدنية الغربيةاملرجعيت

 تعارض بعض أحكام الزواج في أوربا مع قانون ألاسرة الجزائري : املطلب ألاول 

نتعرض ملسألة تعارض بعض أحكام الزواج بأوربا مع قانون ألاسرة الجزائري من 

في التشريع خالل الحديث عن إقرار القوانين ألاوربية ملقتضيات مخالفة للنظام العام 

ورفض الدول ألاوربية لبعض أحكام الزواج ذات املرجعية ، (الفرع ألاول )الجزائري 

 .(الفرع الثاني)إلاسالمية

 إقرار القوانين ألاوربية ملقتضيات مخالفة للنظام العام ألاسري الجزائري : ألاول الفرع 

قطعت كل صلة مع املرجعية العقائدية "على الجانب آلاخر نجد الدول ألاوربية قد 

جعلت من عقد  (13)واملرجعية العلمانية( 12)والقيم ألاخالقية، واعتمدت املذهب الالئكي

عن باقي العقود في ش يء ونزعت عنه الصبغة الدينية التي الزواج عقدا مدنيا ال يختلف 

 . كانت املرجع في وجوده

من قانون ألاسرة الجزائري،  8فركن الرضا يشكل عمود للزواج طبا لنص املادة 

ومنه كان لزاما على املشرع الجزائري الحرص على تطبيق هذا املقتض ى تطبيقا سليما حتى 
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ارج البطالن حين التقيد بقاعدة التنازع التي توجب تطبيق ال يشوب عقد الزواج املبرم بالخ

القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوجين على الشروط املوضوعية للزواج املنصوص عليها 

، خصوصا في ضل اختالفات جوهرية بين (14)من القانون املدني الجزائري  00في املادة 

 .ا بالزواجقوانيننا الوطنية والقوانين ألاوربية بشأن الرض

إن كان قانون ألاسرة الجزائري يقصر الحق في إبرام عقد الزواج على ألاحياء فقط، 

فإن القانون الفرنس ي يخالف النظام العام في هذه الدول عندما نص على إمكانية زواج 

، وقد وضع املشرع الفرنس ي لهذه (16)رغم كونه عديم الشخصية القانونية (15)امليت

ة شروطا أوالها أن يكون الزواج بناء على ترخيص من رئيس الجمهورية القاعدة الاستثنائي

الذي يتمتع بسلطة تقديرية ملنح الترخيص من عدمه إذا ما توفر الشرط الثاني وهو وجود 

أسباب لهذا الزواج، فاملخطوبة التي توفي خطيبها يمكن لها طبقا لهذا الفصل التقدم 

تتم املسألة بالتعبير عن رضاها الشخص ي بطلب ترخيص زواجها من الخطيب امليت و 

ورضا الخطيب بإظهار نيته في الزواج منها قبل الوفاة وال يسمح بهذا الزواج إال إذا أثبتت 

 .السبب من وراء هذا الطلب ويجب أن يكون ذا أهمية كحملها أو وجود طفل طبيعي لهما

عداه إلى وال يختص رئيس الجمهورية بمنح ترخيص زواج امليت وحسب، بل يت

الترخيص بزواج املحارم كاستثناء من ألاصل إذا ما توفر السبب للزواج، فيمكن بناء على 

ترخيص الرئيس زواج ألاعمام ببنات إلاخوة وألاخوات أو ألاخوال ببنات إلاخوة وألاخوات 

 .(17)كما يمكن زواج ألاصهار في حالة وفاة الشخص املنش ئ للمصاهرة

ى إمكانية زواج امليت واملحرمات في التشريع الفرنس ي ليس هذا فحسب بل زيادة عل

فقد جعل املشرع العالقة الجنسية ما بين الشواذ عالقة قانونية صحيحة من خالل 

كاستثناء من ألاصل وزواج املثليين منصوص  (18)السماح بزواج املثليين من الجنس الواحد

الفرنس ي عقد صحيح يقرر عالقة عليه بمقتض ى امليثاق املدني للتضامن وقد اعتبره املشرع 

زوجية بين طرفين من الجنس ذاته، تقوم على أساس الاتفاق املشترك بين ذكريين أو أنثيين 

 . على تسيير شؤون الحياة التي سيشتركان فيها
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متناع الجهات املكلفة بالزواج في الدول ألاوربية تدوين بعض الشروط ا: الفرع الثاني

 في قانون ألاسرة الجزائري املوضوعية املنصوص عليها 

إن قوانين الدول ألاوربية ال تسمح بإبرام عقد الزواج وفق أحكام غير منصوص 

عليها في قوانينها، فضابط الحالة املدنية أو القاض ي في بلدان إلاقامة يمتنع عن إبرام عقد 

كد من زواج ذو املرجعية إلاسالمية إذا كان البد إلبرامه من اتباع شكل معين، أو التأ

 .شروط معينة ومن أمثلة ذلك، شرط إسالم شاهدي العقد وتدوين شرط الصداق

مكرر لشرط حضور  8إن اشتراط قانون ألاسرة الجزائري من خالل نص املادة 

شاهدين ذكرين مسلمين عند إبرام عقد الزواج أمام ضابط الحالة املدنية قد ال يجد له 

ة إلحدى الدول ألاوربية، على اعتبار أن جل هذه سبيال للتطبيق أمام ضابط الحالة املدني

 .التشريعات ذات طابع علماني، بالتالي فإن قوانينها ال تعترف بكل ما له عالقة بالدين

خصوصا وأن ما يعتبر مخالفا للنظام العام الداخلي للدول ألاوربية هو كل ما له 

الدول بدورها تشترط  عالقة بالدين وليس باإلجراء في حد ذاته، حيث إن قوانين هذه

الشهادة في عقد الزواج، غير أن مدلولها في هذه القوانين يختلف عما هو عليه الحال 

بالنسبة لإلشهاد على الزواج في قانون ألاسرة الجزائري و قانون الحالة املدنية، إذ يشترط 

هذا  في الشاهدين الذكورة وإلاسالم وهو ماال تسمح به قوانين الدول ألاوربية ويرجع

الاختالف إلى الاختالف املرجعي واملفاهيمي حول أحكام الزواج عامة وإلاشهاد على وجه 

 . الخصوص

كما ينصرف الامتناع كذلك لشرط منح الزوج للزوجة الصداق املنصوص عليه في 

مكرر من قانون ألاسرة الجزائري، ويرجع رفض القوانين ألاوربية تطبيق هذا  8املادة 

، (19)يمها إلى أن الصداق الذي يكون على الزوج منحه للمرأة يكرس دونيتهااملقتض ى على إقل

ومن ثمة فإن ضابط الحالة املدنية في هذه الدول . ويهين كرامتها، كونه يمثل مقابل شرائها

ربيين الراغبين في توثيق عقد واج الصداق، ألامر الذي يضع املغيمتنع عن تضمين عقد الز 

مشكل امتناع ضابط الحالة املدنية عن إبرام عقد الزواج زواجهم في هذه الدول في 

، فلتفادي هذا املشكل اعتبر املشرع الجزائري غير أن املسألة محلولة. املتضمن للصداق

السكوت عن تحديد الصداق في العقد، عقدا فاسدا يمكن تصحيحه بصداق املثل طبقا 

 .من قانون ألاسرة الجزائري  01للمادة 
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 إشكاالت تطبيق قواعد التنازع لحكم عقد الزواج و تسجيله: املبحث الثاني

ترجيح الجنسية كضابط إسناد رئيس ي بالنسبة  تقتض ي قواعد تنازع القوانين

للطرف ألاجنبي عندما يتعلق ألامر باألحوال الشخصية، وهو توجه تكاد تجمع عليه 

ات ألاوروبية، وهو والتشريع (20)بما فيها التشريع الجزائري مختلف التشريعات املقارنة 

 .املعمول به في قواعد إلاسناد املتحكمة في مادة الزواج

يقصد بقواعد إلاسناد تلك القواعد التي تدل القاض ي بواسطة مجموعة من 

الضوابط على القانون الواجب التطبيق في كل املنازعات املشتملة على عنصر أجنبي أو 

 ،، وهي تتميز بخاصيتين(21)لحكم النزاعأكثر؛ بحيث يتعين اختيار واحد من بينها فقط 

، إلى جانب كونها تتكون من عناصر (22)كونها أوال قاعدة غير مباشرة وكونها قاعدة مزدوجة

، وهي (23)ثالث تتمثل في كل من الفكرة املسندة، وضابط إلاسناد والقانون املسند إليه

 .(24)التطبيققاعدة ال تعطي حال للنزاع بقدر ما تشير إلى القانون الواجب 

وقاعدة إلاسناد في تنازع القوانين لحكم عالقة الزواج في التشريع الجزائري و إن 

كانت قد حسمت مسألة إخضاع الشروط املوضوعية للزواج للقانون الوطني للزوجين 

لضمان صحة أركانه و شروطه بتطبيق القانون الجزائري على الجالية، إال أن إلاحالة إلى 

ام العقد أو القانون الوطني للزوجين في الشق املتعلق بالجانب الشكلي القانون محل إبر 

، إلى جانب (املطلب ألاول )ملعامالت الزواج يثير الكثير من إلاشكاالت العملية أثناء تطبيقه

تسجيل الزواج لدى املصالح املختصة الكتسابه القوة امللزمة  إلاشكاالت التي يثيرها وجوب

 (.انياملطلب الث)في الجزائر

إشكالية تطبيق قانون محل إبرام العقد أو القانون الوطني للزوجين على : املطلب ألاول 

 الشروط الشكلية لزواج الجزائريين بالخارج

بما أن الزواج يعتبر من التصرفات القانونية من جهة، ومن التصرفات التي يشترط 

إخضاع الشروط الشكلية في صحتها إفراغها في شكل معين، فإنه تحكمه قاعدة إسناد 

لقانون محل إبرام العقد، وهي قاعدة نصت عليها اتفاقية الهاي في مادتها الخامسة التي 

يعد صحيحا شكال في جميع البالد، الزواج املعقود حسب ألاوضاع املتبعة : "نصت على أنه

 و هو ما تم التنصيص عليه من قبل املشرع الجزائري مع ترك الخيار "في بلد العقد
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الفرع )لصاحب العالقة في تطبيق قانون محل إبرام العقد أو قانون محل إلاقامة املشترك

 . ( الفرع الثاني)، أو القانون الوطني للمتعاقدين(ألاول 

إلاشكاالت املترتبة عن تطبيق قاعدة إخضاع الشروط الشكلية لعقد : الفرع ألاول 

 شترةةقانون محل إلاقامة املأو الزواج لقانون محل إبرامه 

من القانون املدني الجزائري املدرجة في الفصل الثاني تحت عنوان  01تنص املادة 

تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي : "على انه" تنازع القوانين من حيث املكان"

 .لقانون املكان الذي تمت فيه

الوطني  ويجوز أيضا أن تخضع لقانون املوطن املشترك للمتعاقدين أو لقانونهما

 ."املشترك أو القانون الذي يسري على أحكامها املوضوعية

فاملشرع الجزائري من خالل نص هذه املادة واضح في إدراج خيار للجزائري في أن 

يختار تطبيق قانون محل إبرام عقد الزواج أو القانون الوطني املشترك إذا كان الطرف 

املشترك الذي يقيم فيه أطراف العالقة الزوجية، املتعاقد معه جزائريا، أو قانون املوطن 

الذي سيسفر عن و  ،ية للزواجكما يمكن تطبيق القانون الذي يحكم الشروط املوضوع

ية الجزائرية وقت إبرام العقد، تطبيق القانون الجزائري باعتبار أن املتعاقد يحمل الجنس

 .من القانون املدني الجزائري  00هو ما نصت عليه املادة و 

ما بخصوص كيفية توثيق عقد الزواج بالخارج فإنه طبقا للقانون الفرنس ي يكون أ

على الطرفين اللجوء إلى مصالح الحالة املدنية بدولة إلاقامة لتوثيق عقد الزواج، وال يتم 

التوثيق إال بعد القيام بإعالن مشروع الزواج بين الطرفين في بلدية مكان إبرام الزواج أو 

ويوضع إلاعالن على باب البلدية ملدة عشرة أيام  (25)واحد من الخطيبينبلدية محل سكنى 

قبل إبرام العقد، على أن يتم إبرامه بعد انقضاء هذه املدة وقبل فوات سنة على وضع 

 (.26)إلاعالن

ولكي يتمكن ضابط الحالة املدنية من إبرام الزواج الرسمي، يجب أن يتقدم 

 :(27)أجل توثيق الزواج وتتمثل هذه الوثائق فياملعنيين باألمر بوثائق إدارية من 

  نسخة من رسم الوالدة، يكون تاريخها أقل من ثالثة أشهر، إذا كانت مسلمة

بفرنسا، وأقل من ستة أشهر إذا كانت مسلمة في بلدان ما وراء البحار أو من 

 (28)إحدى القنصليات
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 ترخيص العائلة بالنسبة لزواج القاصر. 

 اء الزواج ألاول في حالة زواج ثانالوثيقة التي تثبت إنه. 

 شهادة إلاعفاء من وكيل الجمهورية بسبب السن أو القرابة 

 شهادة املوثق إذا اختار الزوجان نظاما ماليا غير النظام القانوني. 

 (29)الحكم القضائي الذي رفع التعرض على الزواج إذا كان هناك تعرض سابق 

رف الزوجين، بعد تأكد ضابط الحالة ويتم إبرام الزواج بإبداء الرضا به من ط

، بعدها يقوم (30)املدنية من بلوغهما السن القانوني بالنسبة لقانون محل إبرام العقد

ضابط الحالة املدنية بتدوين البيانات الخاصة بالزوجين في العقد املخصص لذلك، 

السلطة ويطلب من الطرفين والشهود التوقيع على العقد، الذي يختمه ويوقع عليه وفق 

 . املمنوحة له قانونا

وتختلف إجراءات توثيق الزواج من قانون آلخر، فالقانون الهولندي يعتد باإلشهاد 

قانون ألاسرة في الزواج، إال أن إلاشهاد طبقا لهذا القانون يختلف عما هو عليه في 

في كون أن القانون الهولندي يقبل أيا كان ليكون شاهدا على العقد من دون  الجزائري 

 (.31)اشتراط أي شرط في الشاهد ما عدا أن ال يكون قاصرا

أن غير املسلمين يمكنهم إتباع الشكل املقرر في بلد محل  (32)ويرى أحد املختصين

إلابرام أيا كان هذا الشكل سواء كان مدنيا أم دينيا، وبخالف ذلك ال يمكن للمسلمين 

وإنما يمكن لهؤالء الزواج في الشكل املدني، وهو  ،الزواج في الشكل الديني غير إلاسالمي

وذلك طاملا توافر في هذا الشكل  ،ينيةالذي يتم بدون إتباع أي طقوس أو إجراءات د

الشروط التي تتطلبها الشريعة إلاسالمية من رضا الزوجين وحضور شاهدين عدلين 

مسلمين، إذ أن الزواج الذي لم يستوف هذه الشروط ال يمكن اعتباره زواجا صحيحا وفق 

 . الشريعة إلاسالمية ولن يغير من هذه الحقيقة كونه أبرم بالخارج

إلاشكاالت املترتبة عن تطبيق قاعدة إخضاع الشروط الشكلية لعقد : ثانيالفرع ال

 الزواج للقانون الوطني للزوجين 

من التشريعات ألاوربية التي تتيح إمكانية الاختيار بين إبرام الزواج طبقا لشكل 

محل إبرام الزواج أو طبقا للقانون الشخص ي لطالبي الزواج، التشريع إلاسباني في الفصل 

إذا كان كال الزوجين أجنبيين فإن : "من قانونه املدني الذي نص فيه املشرع على أنه 11
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الزواج سيبرم بإسبانيا طبقا للشكل املتطلب بالنسبة لألسبان أو طبقا للشكل املنصوص 

، ويمكن أن يبرم الزواج بهذا املعنى أمام املصالح (33)"عليه في القانون الشخص ي ألحدهما

ائرية بالخارج على مستوى السفارات والقنصليات التي ينتمي إليها الدبلوماسية الجز 

 .الزوجين بجنسيتهما، وفق إجراءات محددة في القوانين الوطنية لهذه الدول 

أبقى املشرع الجزائري على حق الخيار بالنسبة للجالية الجزائرية املقيمة  منه فقد

إن الزواج الذي يعقد : "دنية على أنهمن قانون الحالة امل 81بالخارج، حينما نص في املادة 

في بلد أجنبي بين جزائريين أو بين جزائري وأجنبية يعتبر صحيحا إذا تم حسب ألاوضاع 

شريطة أال يخالف الجزائري الشروط ألاساسية التي  يتطلبها  ،املألوفة في ذلك البلد

 .القانون الوطني إلمكان الزواج

وتم أمام  ،ي بلد أجنبي بين جزائري وأجنبيةويجري مثل ذلك بالنسبة لزواج عقد ف

ألاعوان الدبلوماسيين املشرفين على دائرة قنصلية أو قناصل الجزائر طبقا للقوانين 

 .الجزائرية

غير أنه إذا كانت الزوجة ألاجنبية من غير جنسية البلد املضيف فإن هذا الزواج ال 

 " .يتم مراسيمه إال في البالد التي ستحدد بموجب مرسوم

فعقود الزواج التي تتم خارج الوطن بين الجزائريين املقيمين في الخارج أو بين 

إذا تم  11/21من  ألامر رقم  81الجزائري وألاجنبية تعتبر صحيحة طبقا لنص املادة 

حسب ألاوضاع املألوفة في ذلك البلد شريطة أال يخالف الشروط ألاساسية التي يتطلبها 

عقد الزواج، ويتم هذا الزواج أمام الهيئة الدبلوماسية أو  القانون الجزائري إلبرام

 ،القنصلية الجزائرية املوجودة في البلد ألاجنبي الذي سيبرم فيه عقد الزواج بين جزائريين

أو بين جزائري وأجنبية من نفس البلد، أما إذا كانت الزوجة ألاجنبية من غير جنسية البلد 

 .اسيمه إال في البالد التي ستحدد بموجب مرسوماملضيف فإن هذا الزواج ال تتم مر 

إن املواطنين املقيمين خارج وطنهم ال تخضع حالتهم املدنية لألحكام ذاتها التي تطبق 

الحالة : "على املواطنين بالداخل، وإنما تنظمها إجراءات خاصة بهم وهو ما يصطلح عليه بـ

املتعلق بقانون الحالة  11/21ألامر من  81، ألامر الذي تؤكده املادة "املدنية القنصلية

كل عقد خاص بالحالة املدنية للجزائريين وألاجانب : "املدنية الجزائري حيث تنص على أنه

 ".صادر في بلد أجنبي يعتبر صحيحا إذا حرر طبق ألاوضاع املألوفة في هذا البلد
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ية ذلك يعني أن الجزائري املقيم في بلد أجنبي يخضع فيما يخص حالته املدن

ويتوجب عليه التصريح بإبرام عقد  ،للقوانين الجزائرية السارية املفعول على التراب الوطني

ألن كل وثيقة للحالة املدنية الصادرة عن . الزواج أمام الهيئات القنصلية في الخارج

حتجاج بها أمام عتبر وثائق رسمية وصحيحة يمكن الا السلطات القنصلية الجزائرية ت

 . ةالسلطات الوطني

املتعلقة بالحالة  11/21وما بعدها من ألامر  81وما يمكن قوله فيما يخص املادة 

املدنية القنصلية، أنه انجرت عنه عدة مشاكل بسبب عدم التطبيق السليم لهذه 

 . وعدم وضوح اختصاصات املراكز القنصلية ،النصوص

بتوجه الراغبين في غالبا ما تكون بالخارج الجالية الجزائرية فعملية إبرام زواج 

إلى إبرام عقد زواجه املدني لدى املصالح إلادارية  ،الزواج على إقليم الدول ألاوربية

أو إلى املصالح القنصلية في هذه الدول، ثم التوجه إلى أحد  ،املختصة في بلد إلاقامة

ي حرصا املساجد املتواجدة في املناطق التي يقطنون بها إلبرام عقد قرانه من الجانب الشرع

وهو الحال بالنسبة للسيد عمار ذو الجنسية  ،منهم على صحة الزيجات التي يبرمونها

قرانه على السيدة ساندرا  22/11/0882الجزائرية واملقيم بإيطاليا حينما عقد بتاريخ 

الحاملة للجنسية إلايطالية بمسجد نابولي وفقا ألحكام الشريعة إلاسالمية، حيث ذكر في 

وبعد تمام القبول وإلايجاب في العقد من الطرفين على الزواج : "باملسجد أنهالعقد املبرم 

 ". على سنة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، نوقع هذا العقد إشهارا له

وذلك بعد أن ذكر في العقد اسم الزوجين وجنسيتهما وتاريخ ميالدهما، باإلضافة 

خر العقد وقع الطرفان على العقد إلى إلى تحديد مقدار الصداق املقدم واملؤجل، وفي آ

جانب الشاهدين الذين ذكر اسمهما وتوقيعهما دون إلاشارة إلى جنسيتهما أو إسالمهما، 

وامللفت لالنتباه في هذا العقد أن الزوجة إلايطالية كانت قد أعلنت إسالمها في املسجد ذاته 

 .وأمام جماعة من املسلمين وهي املالحظة املضمنة في العقد

إلاشكال املتعلق باةتساب زواج الجزائريين بالخارج القوة امللزمة في :املطلب الثاني

 الجزائر في حالة عدم تسجيله لدى املصالح املختصة 

حتى يكتسب الزواج املبرم بالخارج قوته إلالزامية في الجزائر، تفاديا الزدواجية 

وفق إلاجراءات القانونية  املراكز القانونية للجالية، يقتض ي أن تكون قد تم تسجيله
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، وفي حال عدم تسجيله يفقد قوته (الفرع ألاول )املنصوص عليها في القانون الجزائري 

 (.الفرع الثاني)إلالزامية

 شرط تسجيل الزواج املبرم بالخارج الةتساب القوة امللزمة بالجزائر: الفرع ألاول 

كتسب الزواج املبرم من قانون الحالة املدنية الجزائري، ي 010حسب نص املادة 

بالخارج قوته إلالزامية في التراب الجزائري بعد أن يسجل في سجالت الحالة املدنية 

املمسوكة من طرف ألاعوان الدبلوماسيين املشرفين على دائرة قنصلية أو القناصل 

وفي حالة عدم  ،لقائيا أو بطلب من املعني باألمراملختصين إقليميا، ويتم التسجيل إما ت

د عالقات دبلوماسية أو إغالق املقر الدبلوماس ي أو القنصلي املختص إقليميا وال وجو 

 .يمكن التسجيل حسب الشروط املنصوص عليها في املقاطع السابقة

يودع عقد الزواج بوزارة الشؤون الخارجية التي يمكن أن تسلم منه، وتعمل 

لم نسخ عقود الزواج تس ،الوزارة على تسجيل هذه العقود عندما تسمح ظروفها بذلك

املسجلة وملخصاتها من قبل القنصل وألاعوان الدبلوماسيين املشرفين على دائرة قنصلية 

 .أو من قبل وزارة الشؤون الخارجية

أثر إلاخالل بالشروط إلاجرائية لتسجيل زواج الجزائريين املبرم بالخارج : الفرع الثاني

 على القوة إلالزامية في الجزائر

إذا لم : "من قانون الحالة املدنية الجزائري على أنه 88السياق نصت املادة في هذا 

يسجل العقد بسبب عدم التصريح به، فإنه إما أن يسجل إذا كان القانون املحلي يقبل 

التصريحات املتأخرة، أو الحصول على حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر، يقض ي 

 .بتسجيله في السجالت القنصلية

يختص رئيس محكمة مدينة : "من القانون ذاته على أنه 011نصت املادة  هذا وقد

الجزائر بإصدار حكم بتصحيح عقود الحالة املدنية الرسمية املحررة بالخارج، ضمن 

ألاوضاع املحلية والخاصة بالجزائريين والعقد املصحح بهذه الكيفية يسجل تلقائيا بطلب 

 ".  ةمن النيابة العامة في السجالت القنصلي

ويعتبر تسجيل عقد الزواج أمام ضابط الحالة املدنية وفقا لقانون مكان إلابرام 

مقبوال إذا تم التسجيل على الشكل املدني، أما تسجيل الزواج وفق الشكل الديني، فإنه 

يعتبر باطال، ألن املراسيم الدينية في البلدان ألاجنبية ألاوربية مخالفة تماما للشروط 
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اجب مراعاتها عند إبرام العقد في الخارج، كون أن عقد الزواج في دولنا املوضوعية الو 

، وهو يختلف تماما عن الطابع الديني (34)املغاربية يعد عقدا مدنيا مطبوعا بطابع ديني

 .الذي تكتسيه الزيجات املبرمة بالخارج

 السالفتين الذكر أن 011و 88املالحظ من خالل القراءة املتأنية لنص املادتين 

املشرع الجزائري بادر إلى إيجاد حلول بالنسبة للزيجات املبرمة بالخارج دون تسجيل لدى 

املصالح املختصة سواء كانت املصالح التابعة لبلد إلاقامة أو املصالح القنصلية التابعة 

 .للبلد الذي ينحدر إليه الجزائري بجنسيته والواقعة في إقليم البلد محل إبرام العقد

لذكر في هذا املقام أن العقد غير املسجل بمفهوم املشرع الجزائري طبقا والجدير با

للمادتين أعاله يختلف عنه بالنسبة لحالة عدم تسجيل عقد الزواج املبرم في بلد إلاقامة في 

التشريع املغربي والذي يكون قد أبرم ووثق إداريا غاية ما في ألامر أنه لم يتم التصريح به 

 011و 88ية، في حين أن املقصود من الزواج غير املسجل في املادتين لدى املصالح القنصل

دون اللجوء إلى املصالح إلادارية ( الفاتحة)من القانون الجزائري هو إبرام الزواج الشرعي 

لتوثيقه سواء أمام ضابط الحالة املدنية لبلد إلاقامة أو املصالح القنصلية للدولة 

 .ألاصلية

زال يعترف بازدواجية عقد الزواج الشرعي وإلاداري حتى فاملشرع الجزائري ال ي

بالنسبة للجالية الجزائرية املقيمة بالخارج، ومن املالحظ أن املشرع يخلط بين تسجيل 

الزواج التي هي مرحلة الحقة على توثيقه وبين توثيقه وفق الشروط وإلاجراءات املقررة في 

الفاتحة هي ألاخرى تدون في وثيقة صادرة عن بلدان إلاقامة أو البلدان ألاصلية وإن كانت 

 .أحد املساجد الواقع في محل إقامة الزوجين أو أحدهما

أما بالعودة إلى تصحيح العقد غير املسجل كما عبر عنه املشرع الجزائري في املادة 

 :يلي فإن إجراءات التسجيل تكون كما 011

ل من له مصلحة في ذلك أن أو لك( الطرف الجزائري )يكون على الزوجين أو أحدهما 

يتقدم بطلب تسجيل عقد الزواج إلى وكيل الجمهورية ملحكمة الجزائر العاصمة يتوجب 

على الطالب إرفاق طلبه بشهادة ميالد الزوج والزوجة مع اصطحاب شاهدان بالغان شهدا 

مجلس العقد، يعد وكيل الجمهورية عريضة يقدمها إلى رئيس املحكمة، يكون على هذا 

خير التحقق من توافر أركان الزواج ومن ثمة يصدر أمرا بتسجيل عقد الزواج إذا تحقق ألا 



 بن شويخ سارة. د املعامالت ألاسرية املتعلقة بإبرام زواج الجزائريين في أوروباإشكاالت 
 

 "(إلاشكاالت والحلول )انعقاد الزواج " :مؤلف جماعي موسوم 222

 

من توافر أركان الزواج وشروطه، أو يصدر أمره برفض تسجيل العقد إذا تحقق من عدم 

 .توافر أركان وشروط الزواج

إذا أصدر رئيس محكمة الجزائر العاصمة أمرا بتسجيل عقد الزواج يكون على 

يابة العامة وهو وكيل الجمهورية إرسال نسخة من ألامر إلى وزارة الخارجية التي ممثل الن

تتولى بدورها تسجيل عقود الزواج في سجالت الحالة املدنية املودعة على مستوى 

  .(35)القنصلية

هو التنصيص على أنه  011و 88واملثير لالنتباه بشأن إلاجراءات املقرر في املادتين 

كمة الجزائر العاصمة أن يصدر حكما بتسجيل عقد الزواج وليس يكون على رئيس مح

مجرد أمر، والحقيقة أنه أمر مستغرب فإذا كان ما يصدر عن رئيس املحكمة هنا حكم فإن 

ذلك يتطلب رفع دعوى قضائية ووجود نزاع حول الزواج، في حين أن ألامر ال يعدو أن 

ى املصالح املختصة، والطلب يكون مجرد طلب تسجيل عقد زواج لم يتم تسجيله لد

املرفوع إلى القضاء يحتاج إلى صدور أمر فيه ال حكم قضائي خصوصا وأن اختصاص 

رئيس محكمة الجزائر العاصمة بتسجيل عقود الزواج املبرمة بالخارج وغير املسجلة يعقد 

للمحكمة بصفتها صاحبة الوالية العامة، ونحن نعلم أن رئيسها يتمتع بسلطتين سلطة 

لذلك يمكن القول بأن املشرع . ائية وأخرى والئية تتمثل في ألاوامر التي يصدرهاقض

 "أمر"، من ثمة ينبغي استبداله بمصطلح "حكم"الجزائري قد أخطأ في استعمال مصطلح 

 .وهو ألاصلح

  خـاتمة خـاتمة 

أخيرا فإن ما يستخلص من خالل دراسة هذا املوضوع هو أن التشريع الجزائري 

الجالية الجزائرية املقيمة خارج هذه البلدان، من منطلق الاختالف  أولى عناية بزواج

املوجود فيما بين قوانين ألاسرة لهذه الدول ذات املرجعية إلاسالمية وبين قوانين دول 

إلاقامة التي ال تعترف بالصبغة الدينية للزواج، فمن أجل هذا التعارض أوجدت 

خاصة التي تطبق على الجالية تيسيرا لزواجها التشريعات املغاربية مجموعة من ألاحكام ال

 .ورفعا للحرج الذي قد يوقعها فيه تطبيق القوانين ألاجنبية على زواجها

فمن خالل هذه الدراسة تبين لي أن التعارض بين ألانظمة القانونية، خاصة منها 

فاملغاربة املقيمون املغربية وغيرها من ألانظمة ألاجنبية، يتميز بانتفاء املعاملة باملثل، 
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بالخارج وخصوصا في الدول ألاوروبية يجدون صعوبة في احترام أحوالهم الشخصية 

ومؤسساتهم العائلية في حين أن مجمل ألاجانب يتمتعون في املغرب بامتياز يحفظ لهم 

حالتهم العائلية ويحللهم بصورة  شبه كلية من القانون املغربي الذي ليست له في مواجهتهم 

 .قابلية للتطبيق بكيفية إقليميةأية 

ولعل ذلك راجع باألساس إلى ألاصول التاريخية للقانون املنظم لألحوال الشخصية 

لألجانب باملغرب، فظهير الوضعية املدنية لألجانب تم وضعه من طرف سلطات الحماية 

حتى ألاجنبية بغية حكم العالقات الخاصة لألجانب بعيدا عن القوانين املغربية، وذلك 

يتمكن مواطنو الحماية ألاجنبية من الحفاظ على وطنيتهم القانونية من جهة وكذا الزيادة 

في تكريس شخصية القوانين على حساب النظام العام املغربي في مجال ألاحوال الشخصية 

 .من جهة أخرى 

غير أن نجاعة هذه إلاجراءات بتحقيقها للهدف التي سطرت من أجله يبقى مرهونا 

اعاة النصوص القانونية من طرف السلطات املعنية، وبالكيفية التي تطبق بها بمدى مر 

هذه النصوص وباإلمكانات املتاحة لها من أجل إنجاح العملية حماية لحقوق الجالية  

 .وحفاظا على مراكزها القانونية

 :وما يمكن اقتراحه هنا هو

  مع الحياة  لجزائري افي التشريع القانون الدولي الخاص قواعد ضرورة مالءمة

الدولية الخاصة والعمل على تقنين حلول تنازع القوانين بشأن الوضعية 

 .الشخصية للجزائريين

  مع مختلف الدول ألاجنبية تشتمل على قواعد اتفاقيات ثنائية إبرام السعي وراء

موضوعية وشكلية واجبة التطبيق على رعاياها املتواجدين في املغرب، حتى 

 .بين مختلف ألانظمة القانونية املتنازعة يتسنى التنسيق

  كلما تعلق ألامر بقضايا  املتعلق بالشروط املوضوعيةتليين فكرة النظام العام

للجالية الجزائرية باملهجر بشرط عدم الحياد عن أحكام تهم ألاحوال الشخصية 

 .الشريعة إلاسالمية



 بن شويخ سارة. د املعامالت ألاسرية املتعلقة بإبرام زواج الجزائريين في أوروباإشكاالت 
 

 "(إلاشكاالت والحلول )انعقاد الزواج " :مؤلف جماعي موسوم 222

 

 على  ملقيمة بالخارجالعمل على رقمنة املعامالت ألاسرية للجالية الجزائرية ا

لتسهيل عملية تسجيلها داخل الجزائر بصفة  مستوى القنصليات و السفارات

 .، و الكشف على أي تجاوزات قانونية و التنبيه لهاتلقائية أوتوماتيكية

 :الهوامش و املراجع
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 ة القضائيةواملمارسبين التشريع  الزواج العرفي في الجزائر إشكاليات

Problems of customary marriage in Algeria Between legislation 

and judicial practice 

 شيخ سناء :الدكتورة

 أستاذة محاضرة أ بكلية الحقوق والعلوم السياسية

 تلمسان -جامعة أبي بكر بلقايد

 والحريات ألاساسيةمخبر حقوق إلانسان 

 : امللخص

يعّد موضوع الزواج العرفي من أخطر املواضيع املعاصرة، فبالرغم من أّن املشرع 

بعض ألافراد يغفلون هذا الشرط ويعقدون  اشترط كتابة وتسجيل عقد الزواج إال أّن 

زواجهم دونه، وهذا رغبة منهم في التهرب من الشروط التي يضعها القانون إلبرام عقد 

ويثير الزواج العرفي من الناحية العملية والقانونية مشاكل عديدة، خاصة عندما  .زواجال

يتنكر الزوج لرابطة الزوجية، فيحصل نزاع بين الطرفين بشأن وجوده أو صحته، ويعجز 

 ما تكون الزوجة  –أحد الزوجين 
ً
عن إثبات هذا الزواج العرفي، فينجم عنه  –وغالبا

 مشاكل كثيرة ال تمس طرف
ً
 لتمّس ألابناء واملجتمع أيضا

ً
 .ي عقد الزواج فقط، بل تمتّد أيضا

 :الكلمات املفتاحية

 .القضاء –القانون  -الحقوق ألاسرية –إثبات  -الزواج العرفي
Abstract 

The subject of customary marriage is one of the most serious 

contemporary issues. Although the legislator has required that the 

marriage contract be registered in writing, some individuals are 

omitting this requirement and marry without it. 

 In practice and in law, customary marriage raises many 

problems, specially when the husband denies the marital bond, where 

there is dispute between the parties as to its existence or validity, and 

one of the spouses –often the wife- is unable to prouve this customary 

marriage, resulting in many problems not only affecting the parties to 

the marriage contract, but also extending to children and society.    

Key worlds : 
Customary marriage - proof - family rights - law - the judiciary. 
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 مقدمة

، وأن 
ً
أوجب املشرع الجزائري إبرام عقد الزواج أمام موثق أو موظف مؤّهل قانونا

صراحة النصوص القانونية يتّم قيده في سجالت الحالة املدنية، غير أنه وبالرغم من 

بضرورة توثيق وتسجيل عقد الزواج إال أّن بعض ألافراد يغفلون هذا الشرط ويعقدون 

زواجهم دونه، وهو ما يعرف بالزواج العرفي، وهذا رغبة منهم في التهرب من الشروط التي 

 .يضعها القانون إلبرام عقد الزواج

انونية مشاكل عديدة، خاصة عندما ويثير الزواج العرفي من الناحية العملية والق

يتنكر الزوج لرابطة الزوجية، فيحصل نزاع بين الطرفين بشأن وجوده أو صحته، ويعجز 

 ما تكون الزوجة  –أحد الزوجين 
ً
عن إثبات هذا الزواج العرفي، فينجم عنه  –وغالبا

 لتمّس ألابناء وا
ً
 مشاكل كثيرة ال تمس طرفي عقد الزواج فقط، بل تمتّد أيضا

ً
. ملجتمع أيضا

 إلاشكاليات التي يثيرها؟ ا املقصود بالزواج العرفي؟ ومافم

في هذا البحث من خالل تحديد أهّم إلاشكاليات التي يثيرها جيب عنه ما سن هذا

 )عقد الزواج العرفي، سواء من خالل تعريفه وكيفية إثباته 
ً
، وباعتباره وسيلة يلجأ إليها (أوال

 
ً
 )املقبلون على الزواج للتهرب من الشروط املتطلبة قانونا

ً
فقدانهم  ، وهذا ما يؤدي إلى(ثانيا

محاولين الاهتمام بالناحيتين النظرية والتطبيقية للتعريف بما  ،(ثالثا)حقوقهم ألاسرية 

القرارات القضائية جال من خالل جمع تهاد القضائي الجزائري في هذا املجاء به الاج

 .الصادرة عن املحكمة العليا

 وكيفية إثباتهتعريف الزواج العرفي : أوال

، وهذا ما كيفية إثباتهية من تعريفه إلى الزواج العرفي عدة إشكاليات، بدايثير 

 :سنوضحه فيما يلي

 :الزواج العرفيتعريف  -1

يتّم عقد الزواج أمام املوثق : "من قانون ألاسرة على ما يلي 18ّص املشرع في املادة ن

، كما "مكرر من هذا القانون  9و 9أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في املادتين 

ه 22ادة نّص في امل
ّ
يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة : "من نفس القانون على أن

 ."املدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي
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يستفاد من هاتين املادتين أّن عقد الزواج يتّم أمام املوثق أو أمام موظف مؤهل 

ه يثبت إّما بمستخرج من سجل الحالة املدنية أو بحكم قضائي في  اقانون
ّ
لهذا الغرض، وأن

 9و 9حالة عدم تسجيل الزواج بشرط توافر أركانه وشروطه املنصوص عليها في املادتين 

 .مكرر من نفس القانون 

من قانون  04وتجدر إلاشارة إلى أّن عقد الزواج هو عقد رضائي طبقا لنص املادة 

رجل وامرأة على الوجه الزواج هو عقد رضائي يتّم بين : "التي نّصت على ما يليألاسرة 

هي شكلية إلثبات عقد  22و 18وأّن الشكلية التي اشترطها املشرع في املادتين   ..."الشرعي

بمستخرج من سجل الحالة " يثبت الزواج"الزواج ال تكوينه، ألّن املشرع استعمل عبارتي 

، مّما يؤكد أّن الشكلية املشترطة في "عدم تسجيله يثبت بحكم قضائيفي حالة "املدنية، و

 .عقد الزواج هي إلثباته ال النعقاده

ه في حالة عدم  ،إذن كأصل عام
ّ
يتعّين تسجيل عقد الزواج كإجراء شكلي، غير أن

ه يمكن لكل ذي مصلحة أن يثبت أمام القضاء قيام  –رغم توافر أركانه  –تسجيله 
ّ
فإن

لزوجية وفقا ألحكام الشريعة إلاسالمية، ويطالب بتسجيل عقد الزواج وفقا العالقة ا

 .املذكورة أعاله، وهذا ما يعرف بالزواج العرفي 22لنص املادة 

الزواج "يقصد بالزواج العرفي أو ما يسمى بزواج الفاتحة في املجتمع الجزائري ذلك 

ألاحكام الشرعية املتطلبة في الزواج الذي يتّم وفقا ألحكام الشريعة إلاسالمية، وتراعى فيه 

من توافق إرادتي كل من طرفيه، والاتفاق على الصداق وحضور الولي وشاهدين، ولكّنه 

ه ينعقد وفقا ألعراف وتقاليد ". يفتقر لإلجراءات الشكلية
ّ
وسّمي بالزواج العرفي ألن

 .(1)املجتمع

الزواج الرسمي يتّم إّما من يتمثل الفرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي في أّن 

طرف املوثق أو ضابط الحالة املدنية أو من طرف املوظف املختص بذلك لدى القنصليات 

، (2)الجزائرية في الخارج إذا انعقد الزواج في بلد أجنبي بين جزائريين أو بين جزائري وأجنبية

 
ّ
د من ضرورة وال يقوم املوثق أو املوظف املؤهل قانونا بإبرام عقد الزواج إال

ّ
بعد التأك

توافر رضا الزوجين وأهليتهما، وحضور ولي الزوجة، وتسمية الصداق وحضور شاهدين 

وانعدام املوانع الشرعية للزواج، وحال انعقاد الزواج يسجل مباشرة في سجالت الحالة 

يقوم املدنية إذا تّم إبرامه أمام ضابط الحالة املدنية، أّما إذا تّم إبرامه أمام املوثق ف
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أيام من تاريخ إبرام العقد  03بإرسال ملخص إلى ضابط الحالة املدنية في أجل أقصاه 

أيام املوالية لوصول امللخص يسجل العقد  5لتسجيله بسجالت الحالة املدنية، وفي خالل 

م للزوجين دفتر عائلي يثبت الزواج
ّ
 .(3)في سجالت الحالة املدنية، وفي كلتا الحالتين ُيسل

سبق ذكره فالزواج الرسمي هو الزواج الذي يتّم أمام املوثق أو ضابط  وفقا ملا

الحالة املدنية املؤهل قانون طبقا لإلجراءات القانونية الخاصة بقيده وتسجيله في الحالة 

املدنية وفي آلاجال القانونية، أّما الزواج العرفي فهو العقد املبرم وفقا ألحكام الشريعة 

 .يح شرعا ولكّنه يفتقر للكتابة والتسجيلإلاسالمية، فهو عقد صح

 إثبات الزواج العرفي -2

ه يتعّين تحرير عقد الزواج وتسجيله من طرف املوثق أو ضابط 
ّ
املبدأ العام أن

ه في الواقع هناك العديد من
ّ
 أن

ّ
 الحالة املدنية، وذلك كإجراء شكلي قبل الدخول، إال

دون أن يتّم تحرير عقود زواجهم من طرف موظف الحاالت التي يدعي أصحابها بأّنهم أزواج 

 .مؤهل قانونا

لذا اعترف املشرع الجزائري  ،إلاشكال في الزواج العرفي ينصب على مسألة إثباته إّن 

وذلك من خالل نّصه على كيفية التسوية القانونية له، من خالل السماح  ،بالزواج العرفي

لكّل ذي مصلحة بإثبات العالقة الزوجية العرفية أمام القضاء وفقا لألحكام الشرعية 

من قانون ألاسرة، وذلك باللجوء إلى  22واملطالبة بتسجيل العقد طبقا ألحكام املادة 

عقد الزواج إذا توافرت أركانه وشروطه طبقا  املحكمة من أجل استصدار حكم إلثبات

ل هذا الحكم في سجالت الحالة يسجتمكرر من قانون ألاسرة، ثّم  9و 9لنص املادتين 

 .املدنية بسعي من النيابة العامة

ده القضاء الجزائري بنّصه في قرار املحكمة العليا على ما يلي
ّ
متى كان : "هذا ما أك

ركانه التامة والصحيحة، فإّن القضاء بتصحيح هذا الزواج الزواج العرفي متوافرا على أ

وتسجيله في الحالة املدنية وإلحاق نسب ألاوالد بأبيهم يكون قضاء موافقا للشرع 

 .(4)"والقانون 

، (5)ولقد استقّر اجتهاد املحكمة العليا على إثبات الزواج العرفي بشهادة ألاقارب

ه ال يجوز إثبات الزواج (7)وامرأتين ، أو بشهادة رجل(6)وبشهادة عدلين ذكرين
ّ
، غير أن

، أو أن يكون الولي أحد شاهدي عقد (9)، أو بشهادة شاهد واحد(8)بشهادة امرأتين
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، والزواج العرفي يثبت (11)، كما أّن دعوى إثبات الزواج غير محّددة بمهلة معّينة(10)الزواج

 .(12)بعد موت أحد الزوجين بشهادة الشهود واليمين

تأخذ املحكمة بشهادة الشهود عليهم أن يثبتوا في شهادتهم أركان هذا الزواج وحتى 

من رضا الزوجين وولي وشاهدين وصداق، وذلك بأّنهم حضروا قراءة الفاتحة بمجلس 

، ومن ثّم في حالة عدم (14)، وأن ال تكون شهاداتهم متناقضة(13)العقد، أو وليمة الزواج

 .(15)ال تكفي إلثبات عقد الزواجتوافر ألاركان فإّن شهادة الشهود 

، ومن (16)كما يتعّين على قضاة املوضوع القيام بإجراء تحقيق للوصول إلى الحقيقة

ثّم فإّن القضاء برفض دعوى تثبيت الزواج العرفي الناتج عن عالقة غير شرعية هو قضاء 

واج ، كما أّن عدم توافر أركان عقد الزواج يؤدي إلى رفض دعوى تثبيت الز (17)سليم

 .(18)العرفي

 الزواج العرفي قبل إبرامه وسيلة للتهرب من الشروط املتطلبة قانونا :ثانيا

أوجب املشرع الجزائري على املقبلين على الزواج احترام مجموعة من الشروط قبل 

إبرامهم عقد الزواج، ولكن قد يلجأ البعض إلى الزواج العرفي للتهرب من القيود والشروط 

كشرط ألاهلية، وشرط القيام بالفحوص الطبية، والقيود املتعلقة بتعدد  املتطلبة قانونا،

 :الزوجات ، مما يثير العديد من إلاشكاليات نتناولها تباعا فيما يلي

 إبرام عقود زواج القصر -1

اعتبر القانون الجزائري الزواج عقدا رضائيا البد من توافر أركانه وشروطه، ومن 

الواجب توافرها في الطرفين والتي تقتض ي تحمل املسؤولية التامة بينها ألاهلية الكاملة 

 .املالية والاجتماعية، وحفظ استقرار ألاسرة

ولقد حّدد قانون ألاسرة الجزائري أهلية الزواج في املادة السابعة منه حيث جعلها 

ألادنى سنة بالنسبة للرجل واملرأة، فساوى املشرع من حيث املبدأ بين الجنسين في الحد  19

املتضمن قانون  11/84لسن الزواج، بعدما كان فيه اختالف وتفاوت في القانون رقم 

سنة  18سنة للرجل و 21، والذي حددت املادة السابعة منه آنذاك سن الزواج بـ (19)ألاسرة

سنة  19، فكل شخص أكمل (20)للمرأة، كما أن املشرع ربط أهلية الزواج بسّن الرشد

 .قد الزواج وتكوين أسرة يعتبر أهال إلبرام ع
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ولقد جاء هذا التعديل تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي حظرت التمييز بين 

الجنسين في الحقوق والواجبات، فاتفاقية سيداو تحظر زواج ألاطفال وخطبتهم وتلزم 

الدول بوضع حّد أدنى لسّن الزواج دون تفرقة بين الذكر وألانثى، ولجنة القضاء على 

برفع الحد ألادنى لسن الزواج إلى الثامنة عشر  1991ز ضّد املرأة أوصت في سنة التميي

 (.21)بالنسبة للزوجين على السواء

يتبين مما سبق، أّن القانون الجزائري حّدد سنا دنيا لعقد الزواج بالنسبة للمرأة 

بلغوا سن والرجل، إال أنه قرر استثناء تمكين القاض ي من تزويج الصغير والصغيرة ولو لم ي

للقاض ي : "سنة، فنّص في الفقرة الثانية من املادة السابعة من قانون ألاسرة على ما يلي 19

ص بالزواج قبل ذلك ملصلحة أو ضرورة، 
ّ
 ".قدرة الطرفين على الزواج  متى تأكدتأن يرخ

 19إذن، في حالة ما إذا لم يبلغ أحد الطرفين أو كليهما السّن القانوني للزواج وهو 

كاملة، فإنه ُيمكن أن يتزوجا بشرط الحصول على رخصة مسبقة من القاض ي، وال سنة 

يمنح القاض ي إلاذن بمجّرد إلاذن، وإنما البّد أن يتحّقق من وجود مصلحة أو ضرورة، 

د من قدرة كّل من الرجل واملرأة على تحّمل أعباء الزواج وما تتطلبه هذه الحياة من 
ّ
ويتأك

لكسوة والسكن، وكفاية معنوية من التعاون واملعاشرة باملعروف، كفاية مادية كاإلنفاق وا

وكفاية جنسية، وفي حالة اجتماع كّل هذه الشروط يرخص القاض ي بالزواج بتقديمه 

رخصة إلاعفاء من سّن أهلية الزواج، فاملشرع قد ساوى بين القاصر والقاصرة في حق 

 .الحصول على رخصة الزواج

الجزائري يمنع زواج القصر، وال يسمح به إال استثناء قانون ألاسرة  نستنتج أّن 

ألاولياء قد يلجؤون إلى الزواج العرفي باعتباره يتم بعيدا عن  بشروط محددة قانونا، إال أّن 

علم الجهات املختصة بتحرير عقد الزواج، وذلك للتهرب من الشروط التي وضعها قانون 

، ال يجوز للولي:" تنص على ما يلي منه التي 13ألاسرة لحماية القصر خاصة ما ورد في املادة

أبا كان أو غيره  أن يجبر القاصرة التي في واليته على الزواج، وال يجوز له أن يزوجها بدون 

 ".موافقتها

إذن، يعتبر الزواج العرفي وسيلة لتزويج القاصر، وذلك من أجل تحقيق رغبة أو 

الزواج استجابة لهذه الضرورة، وأحيانا يقدم ضرورة كستر عار فيضطر ألاولياء ملثل هذا 

 .ألاولياء أنفسهم بتزويج أبنائهم القصر ألغراض شخصية
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ويؤدي زواج الصغار إلى العديد من املشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية 

والاقتصادية، فمن الناحية الصحية تعتبر مخاطر الحمل املبكر أحد أبرز ألاخطار 

ي إلى زيادة نسبة التعرض ملضاعفات خطيرة على ألام والجنين، الناجمة عنه والذي يؤد

ومن الناحية الاجتماعية يتحمل الزوج والزوجة مسؤولية اجتماعية قد تكون أكبر من أن 

يستطيعا تحملها، فال يقدران على القيام بمسؤولية رعاية وتربية ألاطفال كما يجب، وال 

أطفالهما مما يؤدي إلى زيادة املشاكل الزوجية يعرفان حقوقهما وواجباتهما نحو أنفسهما و 

التي قد تؤدي في الغالب إلى الطالق، أما من الناحية الاقتصادية فيسهم الزواج املبكر 

غالبا في عدم إكمال أحد الزوجين أو كليهما التعليم مما يؤدي إلى تقليل فرص الحصول 

ي لألسرة بسبب زيادة عدد على عمل مالئم ومجدي، باإلضافة إلى زيادة العبء املعيش 

 .أفرادها بسبب الحمل املبكر وبالتالي زيادة معدالت الفقر في املجتمع

 :إبرام عقود الزواج دون إجراء فحوص طبية مسبقة -2

 
ً
ألزم املشرع الجزائري املقبلين على الزواج بإجراء بعض الفحوصات الطبية طبقا

: من قانون ألاسرة، والتي جاء نصها كاآلتي من املادة السابعة مكرر  3و1ملقتضيات الفقرتين 

أشهر، تثبت ( 03)يجب على طالبي الزواج أن يقّدما وثيقة طبية، ال يزيد تاريخها عن ثالثة "

 يتعارض مع الزواج
ً
ل خطرا

ّ
 .خلوهما من أّي مرٍض أو أي عامل قد يشك

 ".تحّدد شروط وكيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم

، املؤرخ في 154/06شرع الجزائري بهذا الصدد املرسوم التنفيذي رقم ولقد أصدر امل

، (22)مكرر من قانون ألاسرة 7، املحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام املادة 2006ماي  11

والذي بّين في املادة الثالثة منه الفحوصات التي يجب أن تتضمنها الشهادة الطبية واملتمثلة 

  –يلة الدم، كما ُيمكن أن ينصب الفحص الطبي في فحص عيادي شامل وتحليل فص
ً
طبقا

على السوابق الوراثية والعائلية قصد الكشف عن  –للمادة الرابعة من نفس املرسوم 

بعض العيوب، والقابلية لإلصابة ببعض ألامراض، كما ُيمكن أن يقترح الطبيب على املعني 

 
ّ
ل خطر الانتقال إلى الزوج إجراء فحوصات للكشف عن بعض ألامراض التي ُيمكن أن تشك

غ الطبيب الشخص الذي 
ّ
أو الذرية، وذلك بعد إعالمه عن مخاطر العدوى منها، ثّم يبل

خضع للفحص بمالحظاته ونتائج الفحوص التي تّم إجراؤها، ويتّم إعداد شهادة بذلك 

م للمعني
ّ
 (.23)تسل
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لى الزواج إذن، الفحص الطبي قبل الزواج هو تقديم استشارات طبية للمقبلين ع

جرى لهم قبل القران للتيقن من خلّوهما من 
ُ
تستند على فحوصات مخبرية أو سريرية، ت

ر على صحة أحدهما بعد الزواج، كما أنها تساعد على معرفة مدى 
ّ
ألامراض التي قد تؤث

 (.24)إمكانية انتقال أمراض وراثية لألبناء

 :تظهر أهمية الفحص الطبي قبل الزواج فيما يلي

  من انتقال ألامراض الوراثية غير الظاهرة لألبناء، مثل فقر الدم املنجلي الحّد

 .والثالسيميا

  منع انتقال العدوى من زوج آلخر في حالة وجود مرض ينتقل عن طريق العالقات

 (.إلايدز)الجنسية، كااللتهاب الكبدي الوبائي ومرض فقدان املناعة املكتسبة 

 ة والتشوهات الخلقية الناتجة عن ألامراض حماية ألاطفال من ألامراض الوراثي

صاب بها ألام
ُ
 .املعدية التي قد ت

  وقاية املجتمع من انتشار ألامراض والحد منها، ومن ثّم تخفيف ألاعباء املالية التي

 .تصيب ألافراد واملجتمع بسبب تكلفة عالجها الغالية

للحّد من آثار  يمكن القول بأّن الفحص الطبي قبل الزواج وسيلة وقائية فعالة

ألامراض الوراثية والتشوهات الخلقية ولخفض معّدالت حدوث وفيات ألاطفال الناتجة 

 .من هذه ألامراض

هذا، ويعتبر إجراء الفحص في الجزائر إجراء إلزاميا وليس اختياريا، إذ نّص املشرع 

لى املوثق أو ضابط يتعين ع: "من قانون ألاسرة على ما يليمكرر  7في الفقرة الثانية من املادة 

د قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية 
ّ
الحالة املدنية، أن يتأك

ومن علمهما بما تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، 

 ".ويؤثر بذلك في عقد الزواج

ده املشرع في املادتين 
ّ
، والتي جاء نصهما 154/06من املرسوم رقم  1/7و 6وهذا ما أك

ال يجوز للموثق أو ضابط الحالة املدنية تحرير عقد الزواج إال بعد أن يقّدم طالب : "كالتالي

يجب على املوثق أو ضابط "، و"الزواج الشهادة الطبية املنصوص عليها في هذا املرسوم

مهما بنتائج الحالة املدنية التأكد من خالل الاستماع إلى كال الطرفين في آن واحد من عل
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ل خطرا يتعارض 
ّ
الفحوصات التي خضع لها كل منهما، وباألمراض أو العوامل التي قد تشك

 ."مع الزواج ويؤثر بذلك في عقد الزواج

ُيستفاد من هذه املواد مجتمعة أنه يجب أن يقّدم كل مقبل على الزواج شهادة 

ابط الحالة املدنية طبية تثبت خضوعه للفحوصات الطبية، وأنه ال يجوز للموثق أو ض

تحرير عقد الزواج إال بعد أن يقّدم طالب الزواج هذه الشهادة الطبية، وأن يعلمه بنتائج 

ل خطرا يتعارض مع الزواج، وتؤثر 
ّ
الفحوصات الطبية وباألمراض أو العوامل التي قد تشك

 .بذلك في عقد الزواج

م عقد الزواج ألسباب ومع ذلك ال يجوز للموثق أو ضابط الحالة املدنية رفض إبرا

، أي إذا كان 154/05من املرسوم رقم  2/07طبية خالفا إلرادة املعنيين وفقا ملقتضيات املادة 

الخاطبان عاملين باملرض وموافقين عليه، فال ُيمكن للموثق أو ضابط الحالة املدنية أن 

 .يمتنع عن إبرام عقد زواجهما

واج بالقيام بالفحوصات الطبية قبل يتبين مما سبق، أّن املشرع ألزم طالبي الز 

إال أنه ُيمكنهم التهرب من خالل إبرام زواج عرفي، ثم رفع دعوى قضائية لتسجيله  ،الزواج

من قانون ألاسرة، وبالتالي تكون الشهادة الطبية حبرا على ورق فقط،  22طبقا لنص املادة 

وهذا يؤدي إلى نتائج خطيرة على ألافراد وألاسرة واملجتمع، فمن الناحية الصحية تنتشر 

ألامراض الوراثية وتلك التي تنتقل عن طريق العالقات الجنسية كمرض فقدان املناعة 

ني املصاب من العجز وقلة الحيلة بسبب إصابة ألابناء املكتسبة، ومن الناحية النفسية يعا

ف عالج هذه ألامراض ألاسر واملجتمع 
ّ
بأمراض وراثية، أما من الناحية الاقتصادية فيكل

 .أعباء مالية كبيرة

 تعدد الزوجات دون قيد أو شرط  -3

ا تفاديا للقيود التي وضعها املشرع لتقييد تعّدد الزوجات يلجأ الزوج للزواج عرفي

بإثبات هذا الزواج وتسجيله أمام املحكمة، وهي  –الحقا  –من الزوجة الثانية ثّم يقوم 

 .حيلة يلجأ إليها الكثير من ألازواج ألّنها أسهل طريق لتعّدد الزوجات

ولكّنه قّيده بضرورة توافر  –كمبدأ عام  –ولقد أباح املشرع الجزائري التعّدد 

 :من قانون ألاسرة، تتمثل فيما يلي 08ادة مجموعة من الشروط نّص عليها في امل
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 :أن يكون التعّدد في حدود الشريعة إلاسالمية

ه يجوز للزوج أن يتزوج اثنين أو ثالثة أو أربع نساء، وهو الحّد  
ّ
يقصد به أن

 .ألاقص ى املسموح به شرعا

 :ثبات املبرر الشرعيإ

بأكثر من واحدة أن يتوفر اشترط املشرع الجزائري على الزوج الذي يريد أن يتزوج 

لديه املبّرر الشرعي الذي يدفعه إلى التعّدد، ولكّنه لم يوضح املقصود باملبّرر الشرعي، 

 أّن (25)ورغم أّن املشرع أحال إلى أحكام الشريعة إلاسالمية فيما ال يوجد فيه نّص 
ّ
، إال

وا التعّدد للرجل بأربع فقهاء الشريعة إلاسالمية لم يشترطوا وجود مبّرر للتعّدد ألّنهم أباح

 .(26)نساء مع تقييده بالعدل بينهّن 

ه قد صدر منشور وزاري عن وزارة العدل بتاريخ
ّ
 1984/12/23: وتجدر إلاشارة إلى أن

ه يتعّين إلثباته تقديم شهادة طبية من طبيب (27)يفسر معنى املبرر الشرعي
ّ
، فنّص على أن

العضال، وهذا ما يؤدي إلى تضييق ألامر على مختص تثبت عقم الزوجة ألاولى أو مرضها 

 لعقم زوجته أو مرضها املزمن
ّ
 .الزوج، فليس له الحق في التعّدد إال

هذا وتجدر إلاشارة إلى أّن هذا النص كان ساري املفعول بعد صدور قانون ألاسرة، 

الزوج  أصبح للقاض ي سلطة تقدير ما إذا كان املبرر الذي اّدعاه (28) 2005أّما بعد تعديل 

ه ال يمكن حصر مبررات تعّدد الزوجات، فهي تختلف 
ّ
وأثبت قيامه مبرر شرعي أم ال، ألن

حسب الزمان واملكان والشخص، فمن بين املبررات إضافة ملرض الزوجة أو عقمها كراهية 

الزوج لزوجة أو حّبه ألخرى، أو كثرة أسفار الرجل وقد تستغرق إقامته في تلك البالد 

 .(29)شهورا

حظ أّن اشتراط وجود املبرر ألجل التعدد سيؤدي ال محالة لزيادة حاالت الزواج نال 

العرفي، ذلك أّن الكثير من ألازواج الذين يرغبون في الزواج مرة أخرى سيحجمون عن 

كشف املبرر الذي دفعهم إلى التعّدد، فقد يبغض الزوج زوجته أو ال تفي بحاجاته في 

وهل يلجأ القاض ي إلى الخبرة الطبية فتكون النتيجة الفراش، فكيف يثبت الزوج هذا؟ 

كشف أسرار ألاسرة من أجل التعّدد، ألامر الذي سيدفع بالزوج إلى الزواج مّرة أخرى 

 .زواجا عرفيا
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 :شروط ونية العدل 

قّيد املشرع التعّدد بقيد آخر هو ضرورة توافر شروط ونية العدل، وإذا كان العدل 

العدل، ذلك أّن النية أمر داخلي في نفس إلانسان رح بشأن نيةمطلوبا  فإّن التساؤل يط

 .ليس بإمكان القاض ي الاطالع عليه والتأكد منه

ق بالتسوية بين الزوجات في النفقة 
ّ
إّن العدل بين الزوجات هو تصرف مادي يتعل

واملسكن، إضافة إلى القدرة املالية الكافية من أجل توفير الشروط الضرورية للحياة 

وجية، وعليه يجب أن تكون للمقبل على التعّدد القدرة على تحّمل تكاليفه ماديا الز 

 .(30)وجسديا

ويندرج ضمن مفهوم عدل الزوج بين زوجاته املساواة بينهم في النفقة وتوفير لكل 

زوجة مع أوالدها سكنا منفردا، ذلك أّن للزوجة الحق في مسكن مستقل عن الضرة وفقا 

ر ( 31)جزائري ملا قض ى به القضاء ال
ّ
ه يتعذ

ّ
ه مع أزمة السكن التي تعيشها الجزائر فإن

ّ
، غير أن

كما أّن مفهوم ، على الشخص العادي توفير سكن واحد، فكيف يمكن أن يوفر سكنين؟

النفقة حاليا لم يعد يقتصر على الغذاء والكسوة والعالج والسكن، بل أصبح يشمل أيضا 

 .ومتطلبات الحياة ألاخرى  من تعليمالضروريات في العرف والعادة 

إذن، الواقع العملي يثبت أّن توافر هذا الشرط يحصر التعّدد في ميسوري الحال 

 .فقط، فهم الوحيدون القادرون على تحمل تكاليف الزواج بأكثر من واحدة

إّن تقدير مدى قدرة الزوج على إعالة أسرتين متروك للقاض ي، على أن يراعي 

، ويقع على عاتق الزوج عبء إثبات هذه القدرة من (32)اء التقديرظروف الزمان واملكان أثن

 .خالل تقديم كشف راتبه أو رقم أعماله التجارية أو الضريبية

 :شرط إخبار الزوجة السابقة والالحقة بالرغبة في الزواج

اشترط املشرع الجزائري على الزوج الذي يوّد الزواج بامرأة ثانية، أن يخبر الزوجة 

ه متزوج قبلها حتى يتّم السابقة ب
ّ
ه سيتزوج ثانيا مع امرأة أخرى، ويخبر الزوجة الثانية بأن

ّ
أن

 أّن ذلك يمكن أن يتّم بكافة 
ّ
الزواج الثاني، ورغم أّن املشرع لم يبّين كيف يتّم إلاخبار إال

طرق إلاثبات، إذ يمكن للزوج أن ُيعلم زوجتيه عن طريق رسالة موص ى عليها مع إشعار 

 .و عن طريق املحضر القضائي، وهذا ما يتأكد منه القاض ي قبل منح الرخصةبالوصول أ
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وإذا لم يقم الزوج بإخبار إحدى زوجتيه أو كليهما بالزواج الجديد فيعتبر الزواج 

في هذه –قد تّم نتيجة التدليس بسبب كتمانه من طرف الزوج، فيحق لكل من الزوجتين 

بسبب الضرر الالحق بهما  (33)طالبة بالتطليقرفع دعوى قضائية ضّد الزوج للم -الحالة

 .مكرر من قانون ألاسرة 8طبقا لنص املادة 

إّن املادة : "وهذا ما أكدته املحكمة العليا في قرار صادر عنها والذي جاء فيه ما يلي

من قانون ألاسرة تعطي الحق للزوجة في طلب التطليق عندما يتزوج زوجها بثانية دون  08

 .(34)"يعتبر ضررا أصابها علمها ألّن هذا

 :شرط الحصول على رخصة من رئيس املحكمة

يمكن لرئيس املحكمة أن يرخص : "من قانون ألاسرة على ما يلي 03/08تنّص املادة 

د من موافقتهما، وأثبت الزوج املبرر الشرعي وقدرته على توفير 
ّ
بالزواج الجديد، إذا تأك

 ".العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية

 بعد حصول الزوج على ترخيص قضائي
ّ
 يستفاد من هذه املادة أّن التعّدد ال يتّم إال

أي إذن من القاض ي يسمح له بالتعّدد، فيتعّين على الراغب في التعّدد أن يقّدم طلب 

رخصة للزواج الجديد إلى رئيس املحكمة ملكان مسكن الزوجية، الذي يتمتع بسلطة 

تقديرية واسعة في منح إلاذن من عدمه، والقاض ي يمنح رخصة الزواج متى توافرت 

من قانون ألاسرة املذكورة أعاله، والتي تتمثل في  08الشروط املنصوص عليها في املادة 

موافقة كل من الزوجين السابقة والالحقة، ووجود املبرر الشرعي، وقدرة الزوج على توفير 

العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية، فالقاض ي يبحث فيما إذا كانت شروط التعّدد 

 .هذه مجتمعة

د، بل البّد من موافقتهما على هذا الزواج إذن، ال يكفي إخبار الزوجين بالتعّد 

دته املحكمة 
ّ
الجديد، فقد تكون الزوجة عاملة بالتعّدد ولكّنها غير راضية به، وهذا ما أك

حيث أّن : "والذي جاء فيه ما يلي (35) 2005/01/19العليا في القرار الصادر عنها بتاريخ 

العلم به ش يء والرضا به ش يء  الطاعن لم يثبت رضا املطعون ضّدها بزواجه الثاني ألّن 

 ".آخر

أن يتأكد من وجود املبرر  –ليمنح الرخصة بالتعّدد  –كما يتعّين على القاض ي 

الشرعي، وقدرة صاحبه على العدل بين زوجاته، وذلك من خالل توفير الشروط الضرورية 
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لتأكد من للحياة الزوجية، فعلى القاض ي للتأكد من ذلك الاستعانة بالتحريات الضرورية ل

القدرة املالية للراغب في التعّدد على إلانفاق كشهادة كشف الراتب، أو بيان الوضع 

 .الضريبي أو غيرها

أّما إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاض ي وفقا للشروط املنصوص عليها في 

يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول طبقا  –املذكورة آنفا  –من قانون ألاسرة  08املادة 

 .من قانون ألاسرة 1مكرر  08نص املادة ل

ه يجوز للزوجة الثانية أن تطلب فسخ الزواج بشرط أن 
ّ
يستفاد من هذه املادة أن

يكون ذلك قبل الدخول، وبمفهوم املخالفة يكون الزواج صحيحا بعد الدخول، وكأّن 

ساؤل حول الدخول حّل محّل موافقة الزوجة الثانية على التعّدد من عدمه، وهنا يثور الت

أهمية هذا الترخيص القضائي إذا صّحح الدخول عقد زواج تّم بدون استصداره، أي 

 .من قانون ألاسرة 08بدون مراعاة الشروط الواردة في املادة 

يبقى حبرا على  –من الناحية العملية  –تجدر إلاشارة إلى أّن هذا الترخيص بالزواج 

أ إلى الزواج العرفي املعترف به من طرف القضاء ورق، ألّن الراغب في التعّدد يمكن أن يلج

من قانون ألاسرة أهّميتها بل حتى  08ومن ثّم تفقد املادة  –متى توافرت أركانه  –الجزائري 

 .(36)وجودها

من تعديل قانون  08يتبّين ّمما سبق أّن الشروط الصارمة التي جاءت في إطار املادة 

ألاسرة حّدت من حرية الراغبين في تعّدد الزوجات، ألامر الذي جعلهم يلجؤون إلى الزواج 

العرفي الذي يستوفي الشروط الشرعية من رضا الطرفين وحضور الولي والصداق 

والشاهدين، فهذا كاف لتجّنبهم الحرام أو العالقات غير الشرعية، باإلضافة إلى عدم 

    .التزامات قانونية تحّملهم ألي

 الزواج العرفي بعد إبرامه ِيؤدي إلى فقدان الحقوق املكتسبة قانونا: ثالثا

اعترف املشرع الجزائري بعقد الزواج العرفي بشرط استصدار حكم قضائي صادر 

عن الجهة القضائية املختصة بمقتض ى دعوى يرفعها أحد الزوجين أو كليهما يقض ي 

بإثباته،لكن املشكل يثور عندما يتنكر الزوج لرابطة الزوجية، فيحصل نزاع بين الطرفين 

ين أثناء حياتهما، أو بين أحدهما وورثة الزوج بشأن وجوده أو صحته، سواء بين الزوج

عن إثبات ( وغالبا ما تكون الزوجة)آلاخر، أو بين ورثتهما بعد وفاتهما، ويعجز أحد الزوجين 
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هذا الزواج العرفي، بسبب عدم توافر أركانه فيرفض القاض ي الدعوى الرامية إلى إثبات 

رابطة حتى ولو دامت وطالت عقد الزواج، ففي هذه الحالة ال يمكن تسجيل هذه ال

لسنوات، ونتج عنها أبناء، وحتى ولو علم العامة من الناس بوجود هذا الارتباط ألّنها أصال 

 .عالقة غير شرعية وال تشكل عقد زواج وال ترتب أي أثر

هذا، وإّن إلاشكاليات التي يثيرها عقد الزواج العرفي ال تمّس  بطرفي الزواج فقط، 

ما تمتّد أيضا
ّ
لتمس باألبناء واملجتمع أيضا، فال يترتب على الزواج العرفي نفس آثار  وإن

 في حالة تسجيله في مصالح الحالة املدنية، أّما الزواج العرفي غير 
ّ
الزواج الرسمي إال

 .لنكران والنزاع والضياعكم العدم ويعرض الحقوق ألاسرية لاملسجل فهو في ح

 :بالنسبة للزوجة -1

 :بالنسبة للزوجة عدة إشكاليات يمكن تلخيصها فيما يلي يثير الزواج العرفي

  ه في حالة امتناع
ّ
إّن حق الزوجة في النفقة يكون مستحقا من يوم الدخول، غير أن

الزوج عن أداء النفقة الزوجية، وتقدمت برفع دعوى أمام القضاء للمطالبة 

بين املدعى عليه، بحقها، فإّن عليها أّوال أن تثبت عالقة الزوجية القائمة بينها و 

 لن تقبل دعواها النعدام الصفة، وهذا ما ستعجز عنه الزوجة في حالة زواج 
ّ
وإال

عرفي غير مسجل، وهذا ما قضت به املحكمة العليا في القرار الصادر عنها بتاريخ 

طاملا لم تثبت الزوجة عالقة : "والذي قضت فيه بما يلي (37) 1987فبراير  27

الزوجية فإّنها تبقى بدون صفة ومطالبتها بحقوقها املالية تكون غير مؤسسة إذا 

 ".طالبت بإثبات عالقة الزوجية والنفقة وفشلت في إثبات عقد زواجها

  جب أداء املنح والتعويضات من طرف إلادارات العمومية املخّول لها بذلك يتو

عقد زواج ملنح الزوجة حقها، وهذا ما قضت به املحكمة العليا في قرار صادر عنها 

إّن عقد الزواج العرفي قبل تسجيله في : "بما يلي (38) 1986نوفمبر  22بتاريخ 

سجالت الحالة املدنية ال يعتّد به أمام إلادارات العمومية وأمام شركات التأمين 

 
ّ
بعد تسجيل العقد في سجالت الحالة املدنية  واملنح العائلية ملستحقيها إال

 ".والحصول على مستخرج من عقد الزواج
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  بالنسبة للصداق فإّن يستحق للزوجة بالدخول والخلوة الصحيحة، فإذا كان

مها 
ّ
مؤجال، وطالبت به الزوجة فعليها أّوال إثبات عالقة الزوجية وإثبات عدم تسل

 .له

 زوجة في ميراث زوجها إذا لم تستطع إثبات إذا كان الزواج عرفيا فسيضيع حق ال

 .هذا الزواج

 :بالنسبة لألبناء -2

تترتب على عقد الزواج العرفي غير املسجل إشكاليات تتعّدى الزوجين لتمّس  

 :ألابناء الناتجين عنه والتي تتمثل فيما يلي

 إذا كان الزواج العرفي متوفرا على أركانه وتّم تصحيح هذا الزواج وتسجيله في 

ه يتّم إلحاق نسب ألاوالد بأبيهم
ّ
أّما إذا كان الزواج العرفي ، (39)الحالة املدنية فإن

ه ينجم عن هذه العالقة أوالد غير شرعيين ال يثبت نسبهم ألبيهم، 
ّ
غير مسجل فإن

وفي الزواج العرفي ال سب البّد من إثبات عالقة الزوجية، فلرفع دعوى إثبات الن

 بعد تثبيت الزواج، فرغم عدم وجود نزاع حول 
ّ
يمكن إثبات النسب باإلقرار إال

ه ال يمكن أن نثبت النسب قبل أن 
ّ
 أن

ّ
نثبت العالقة الزوجية إثبات نسب الولد إال

 .نبين الزوجي

 كن إذا أنكر أحد طرفي يرث الولد أبويه بسبب النسب الثابت بالزواج العرفي، ل

ه ال يرتب آثاره من ناحية التوارثا العقد هذ
ّ
 .هذا الزواج العرفي فإن

 الخاتمة

بناء على ما سبق، ُيمكن القول بأّن موضوع الزواج العرفي يعّد من أكثر موضوعات 

في ختام هذا البحث، توصلنا للنتائج عصرنا إثارة للجدل القانوني في وقتنا الحاضر، و

 :التالية

 لرسمية إضافة إلى عدم تسجيله لدى السلطات املختصة يفتقر الزواج العرفي ل

 
ً
 شرعيا

ً
 بإبرام عقد الزواج وتسجيله، ولكّنه يعتبر زواجا

ً
والتي تعّد مخولة قانونا

 متى توافرت 
ً
ألن الزواج في الشريعة إلاسالمية يتّم دون شكليات ويكون صحيحا

شترط لصحة العقد أركانه الشرعية، غير أنه يجب إعالن الزواج أو إشهاره، وال ي
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تحرير الورقة املثبتة له في مجلس العقد، ومن ثم ُيمكن القول بأن ّالزواج العرفي 

 ولكنه يفتقر للكتابة والتسجيل
ً
 .هو عقد صحيح شرعا

  عقد الزواج العرفي هو عقد زواج كامل ألاركان والشروط املطلوبة في الشريعة

إرادتي كّل من طرفيه، والاتفاق على إلاسالمية وقانون ألاسرة الجزائري من توافق 

 .الصداق، وحضور الولي والشاهدين، ولكنه يفتقر لإلجراءات الشكلية

  بالرغم من صراحة النصوص القانونية بضرورة كتابة وتسجيل عقد الزواج إال

أن بعض ألاشخاص يغفلون هذا الشرط ويعقدون زيجاتهم  دون تسجيلها، وهذا 

 .وذلك للتهرب من الشروط املتطلبة في قانون ألاسرةما يعرف بالزواج العرفي، 

 جاز املشرع الجزائري إثبات عقد الزواج العرفي عن طريق حكم قضائي، بشرط أ

توافر أركانه وشروطه، إال أنه في حالة تنكر الزوج للرابطة الزوجية، وعجز 

ه الزوجة عن إثبات الزواج العرفي برفض القاض ي إثبات الزواج وال ينجم عن هذ

 .الرابطة أي أثرٍ 

  إّن إلاشكاليات التي يثيرها عقد الزواج العرفي كثيرة ومتعددة، ابتداء من إثباته

 .وانتهاًء إلى فقدان الزوجين وألابناء لحقوقهم ألاسرية

لذا يجب على املقبلين على الزواج أن يلتزموا بتوثيقه، وهذا إلثبات حقوقهم 

يرون، لهذا يجب توعية ألافراد بسلبيات الزواج واملحافظة عليها، وهذا أمر يجهله الكث

العرفي ومنافع تسجيله، وفرض عقوبات مناسبة على كّل من يخالف إلاجراءات املحددة 

 
ً
 .قانونا

 قائمة املصادر واملراجع

 قائمة املصادر

يتضمن  1948يونيو 9ه املوافق ل 1848رمضان  9املؤرخ في  11-48:القانون رقم .1

 .1948لسنة  28واملتمم،منشور في الجريدة الرسمية،العددقانون ألاسرة املعدل 

يعدل  2440فبراير 22املوافق ل22ه 1821محرم 14: املؤرخ في 40/42: ألامر رقم .2

 1948يونيو 9ه املوافق ل 1848رمضان  9املؤرخ في  11-48:القانون رقمويتمم 

 .2440لسنة  10يتضمن قانون ألاسرة، منشور في الجريدة الرسمية، العدد
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، املحدد شروط 2006ماي  11، املؤرخ في 154/06املرسوم التنفيذي رقم  .3

مكرر من قانون ألاسرة، منشور في الجريدة  7وكيفيات تطبيق أحكام املادة 

 .2441لسنة  31الرسمية، العدد

، 23/12/1948مؤرخ في  102/84منشور وزاري صادر عن وزارة العدل برقم  .8

 .من قانون ألاسرة 44متضمن كيفية تطبيق املادة 

 قائمة املراجع

بلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثارها في قانون ألاسرة الجزائري، دار هومة،  .1

 .2013الجزائر، 

راسم شحدة سدر، تعّدد الزوجات بين إلاسالم وخصومه، الطبعة ألاولى، دار  .2

 .2414ع، ألاردن، الثقافة للنشر والتوزي

 الشريعة بين مقارنة دراسة) ألاسرة شؤون لقاض ي التقديرية السلطة أحمد، شامي .3

 القانون  في الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة رسالة ،(الوضعية والقوانين إلاسالمية

 .2013-2014 لسنة الخاص،

بدوي علي، عقود الزواج العرفية بين قصور أحكام القانون ومتطلبات املجتمع،  .8

 .2002منشور في املجلة القضائية العدد الثاني، سنة 

تشوار جياللي، الثغرات التشريعية ألاسرية في بعض مسائل الزواج، أية عدالة  .0

، اسيةقانونية أم قضائية؟ منشور في مجلة العلوم القانونية وإلادارية والسي

 .2414، سنة 14العدد 

مكرر من قانون  2عبد الحكيم بوجاني وغربي صورية، دراسة نقدية حول املادة  .1

ألاسرة الجزائري بين النقض وضرورة التعديل، مجلة الدراسات القانونية 

 .2410، جوان 2والسياسية، العدد 

محمود دودين، املركز القانوني للمرأة في منظومة ألاحوال الشخصية  .2

ومستجداتها،  مجلة جيل لحقوق إلانسان، لبنان، طرابلس، العام الثالث، العدد 

 . 2411لسنة  11
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بدوي علي، عقود الزواج العرفية بين قصور أحكام القانون ومتطلبات املجتمع، منشور في املجلة  – (1) 

 .وما بعدها 103، 21، ص 2، العدد 2002القضائية لسنة 
 .يراجع مواد قانون الحالة املدنية – (2)
 .من قانون الحالة املدنية 112و 22/1يراجع نص املادة  – (3)
، 8، العدد 1991قرار املحكمة العليا، غرفة ألاحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة  – (4)

 .114ص 
قرار املحكمة العليا، غرفة ألاحوال الشخصية، منشور بـاالجتهاد القضائي لغرفة ألاحوال الشخصية،  - (5)

 .04عدد خاص، ص 
ة، غير منشور ، مشار إليه في بلحاج العربي، أحكام قرار املحكمة العليا، غرفة ألاحوال الشخصي - (6)

 .818، ص 2413الزوجية وآثارها في قانون ألاسرة الجزائري، دار هومة،الجزائر، 
، 2، العدد 2007قرار املحكمة العليا، غرفة ألاحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة  – (7)

 .843ص 
، ص 2، العدد 1993قرار املحكمة العليا، غرفة ألاحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة  - (8)

32. 
، ص 50، العدد 1997قرار املحكمة العليا، غرفة ألاحوال الشخصية، منشور بـنشرة القضاة، لسنة  - (9)

40. 
، العدد 2011املحكمة العليا،لسنة قرار املحكمة العليا، غرفة ألاحوال الشخصية، منشور بـمجلة  - (10)

 .228، ص 2
، 2، العدد 1993قرار املحكمة العليا، غرفة ألاحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة  - (11)

 .01ص 
 ، ص2، العدد 2000قرار املحكمة العليا، غرفة ألاحوال الشخصية،منشور بـاملجلة القضائية، لسنة  - (12)

 123. 
قرار املحكمة العليا، غرفة ألاحوال الشخصية، منشور باالجتهاد القضائي لغرفة ألاحوال الشخصية،  - (13)

 .14عدد خاص، ص 
، 1، العدد 1991قرار املحكمة العليا، غرفة ألاحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة  - (14)

 .09ص 
، 1، العدد 1990منشور بـاملجلة القضائية، لسنة  قرار املحكمة العليا، غرفة ألاحوال الشخصية، - (15)

 .18ص 
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 قانوني لزواج ألاجانب في الجزائرإلاطار ال

Legal Framework for Foreign Marriage in Algeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :امللخص

و نظرا لتشابك العالقات . يعد الزواج أسمى رابطة اجتماعية في أي مجتمع بشري 

، فقد أصبحت ظاهرة والاتصالالدولية الخاصة بين ألافراد بفعل تطور وسائل النقل 

 ، على اعتبار أنفة حقيقة واقعية ال يمكن تجاهلهازواج ألاجانب في إقليم الدولة املضي

 .الحق في الزواج أضحى من الحقوق املدنية ألاساسية املعترف بها لإلنسان

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على زواج ألاجانب في الجزائر و الضوابط و 

الحلول التي قدمها للتغلب على ع الجزائري النعقاد هذا الزواج و القانونية التي قررها املشر 

أهمها تلك املتعلقة بتنازع القوانين بالنسبة التي يثيرها، و  كاالت القانونيةوإلاش الصعوبات

 .النعقاده  بسبب صفة ألاجنبي التي يتمتع بها أحد أطرافه أو كالهما

، تنازع القوانين، القانون زواج، ألاجنبي، الزواج املختلطنعقاد الا: الكلمات املفتاحية

 . الواجب التطبيق
Abstract: 

Marriage is the highest social association of any human society. 

Due to the complexity of private international relations between 

individuals and the development of transportation and communication 

means, the phenomenon of foreign marriage in the host country's 

territory has become a reality that cannot be ignored, considering that 

the right to marry has become a fundamental human right. 

This study aims at highlighting   the marriage of foreigners in 

Algeria and the legal controls decided by the Algerian legislator to 
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hold this marriage. Moreover, it sheds light on the solutions that were 

provided by the legislator to overcome the difficulties and the legal 

problems it raises, most importantly those related to the conflict of 

laws in relation to its convening because of the foreign status of one or 

both parties. 

Keywords: Marriage, Foreign, Mixed marriage, conflict laws m 

applicable law.        

 مقدمة

الزوجية سنة من سنن هللا عز و جل في خلقه، و هي ألاسلوب الذي شرعه هللا 

فمن آيات هللا العظيمة و نعمه الكبرى أن خلق لنا . للتكاثر بين بني البشر الستمرار الحياة

َوِمْن آَياِتِه ﴿ :ورحمة، مصداقا لقوله تعالى من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها وجعل بيننا مودة
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ُ
ْيَها َوَجَعَل َبْيَنك

َ
ِإل

ُروَن 
َّ
ْوٍم َيَتَفك

َ
 .(1)﴾ِلق

مع التطور الهائل لوسائل النقل و الاتصاالت في العصر الحديث بات العالم الذي و 

بين  ألافراد انتقالاملسافات وأصبح  اختصرت، حيث ش فيه شبيها بالقرية الصغيرةنعي

بح العالم ال يقوم على الفردية ، فأصع ألارض مسألة في غاية السهولة والسرعةبقا

تنتقل عبر الحدود من  ، فقد أصبح ألاشخاص وألاموالوالانعزال، بل على العكس من ذلك

، فكثرت املبادالت التجارية وتطورت العالقات القانونية في شتى املجاالت عبر دولة ألخرى 

بشكل منقطع النظير، حيث أصبحت تعقد العالقات القانونية ذات الطابع أنحاء املعمورة 

عادي من دون معوقات، فأصبحت اد من جنسيات مختلفة بشكل يومي و الخاص بين أفر 

الدولة في وقتنا الحاضر تضم، فضال عن مواطنيها، عددا ال يستهان به من ألاجانب الذين 

انونية مواطني الدولة املوجودين فيها بعالقات قبين بطون فيما بينهم أو فيما بينهم و يرت

تعقدت العالقات القانونية بين مختلف مواطني الدول، لذلك فقد تعددت و . مختلفة

أصبحت معرفة تلك القواعد ليست باألمر ، و تحكمها وتنوعت القواعد القانونية التي 

ستقل بوضعه مشرعها الهين أو اليسير، ألن لكل دولة نظامها القانوني الخاص بها الذي ي

 .الوطني و يشكل مظهرا من مظاهر سيادتها الوطنية

، فلم إنكارهاوتأسيسا على ذلك، فقد أصبح زواج ألاجانب حقيقة واقعية ال يمكن 

، بل أصبح من املمكن أن يتخللها عنصرا أجنبيا لرابطة الزوجية رابطة وطنية بحثةتعد ا

رف لألجنبي بإبرام عقد زواجه مع مواطني من جانب أطرافها، ومن ثم أصبحت الدول تعت

https://equran.me/tafseer-3430-30.html
https://equran.me/tafseer-3430-30.html
https://equran.me/tafseer-3430-30.html
https://equran.me/tafseer-3430-30.html
https://equran.me/tafseer-3430-30.html
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الدولة املقيم فيها، أو مع أحد مواطني دولة أخرى ال يحمل جنسيتها على إقليم الدولة 

املستضيفة لهم، حيث يذهب الرأي الغالب في الفقه الدولي املعاصر أن الحق في الزواج 

نب بمقتض ى العرف بها لألجايدخل في نطاق الحد ألادنى من الحقوق الخاصة املعترف 

ال  ، بحيث يجب أن يتمتع بها ألاجانب في أي مكان باعتبارها حقوقا لصيقة باإلنسان الدولي

 الاعترافكما أن . (2)، يتعين على الدول تشبيه ألاجانب بالوطنيين بخصوصهاغنى له عنها

تمكينه من بالحق في الزواج و له  الاعترافلألجنبي بالشخصية القانونية يقتض ي منطقيا 

 . التمتع به دون تمييز في ذلك بينه و بين الوطنيين

، تتوافر فيه الشروط ، وطنيا كان أو أجنبيافالزواج حق شرعي لكل شخص 

من إلاعالن  61/6هو ما أكدته املادة و ، زواج املنصوص عليها قانوناالقانونية املطلوبة لل

املرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ للرجل و »  :بنصها 6491العالمي لحقوق إلانسان لسنة 

ج و ينتأسيس أسرة، دون أِيِّ قيد بس التزوُّ وهما متساويان  ،بب الِعرق أو الجنسية أو الِدِّ

ج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله  .«في الحقوق لدى التزوُّ

ليس بتلك غير أن تمتع ألاجانب بحقهم في الزواج على إقليم الدولة املضيفة 

، بل أن التمتع بهذا الحق مقيد في كافة الدول بمراعاة الاعتبارات العامة املطلقةالقاعدة 

كما أن ذلك ال يمنع الدولة من فرض . املتعلقة بالنظام العام وآلاداب العامة في الدولة

يظهر ذلك جليا من خالل إخضاع ، و يود على ألاجانب في ممارستهم لهذا الحقبعض الق

 .في شروطها و آثارها لقانونها الداخلي ة بزواج ألاجانبالدول العقود الخاص بعض

يعد من أهم الروابط التي تحدد مركز الشخص من أسرته، ألاجانب ملا كان زواج و 

والتي يتسع مجال الخالف فيه ما بين قوانين الدول، فقد حرصت التشريعات الوطنية 

دقيقا في إطار تنازع القوانين بقواعد منها التشريع الجزائري، على تنظيمه تنظيما ، و املقارنة

، حتى انقضائهالفة للعالقة الزوجية من نشأتها و إسناد خاصة تشمل الجوانب املخت

 .أحاطته بسياج من الضوابط القانونية التي ال يتم انعقاده إال من خاللهاو 

يعالج أسمى رابطة في املجتمع، وهي رابطة  تكمن أهمية موضوع البحث في كونه

، وم على أسس اجتماعية و أخالقية ودينية، كونه رابطة قانونية بين رجل وامرأة، تقالزواج

حيث أضحى الزواج ، بطة عنصرا أجنبيا من حيث ألاشخاصخاصة عندما يتخلل هذه الرا

تتصادم فيما بينها افد التي تتالقح فيها الحضارات و املختلط بين ألاجانب يشكل إحدى الرو 
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ما قد تنجر على زواج ألاجانب في الدولة املضيفة ة، و يرابطة الزوجنظرا الختالف نظرتها لل

 .على النسيج ألاسري في مجتمعاتهاات والتقاليد السائدة فيها و لهم من تأثيرات على العاد

و تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على زواج ألاجانب في الجزائر و 

النعقاد هذا الزواج و الحلول التي الضوابط القانونية التي قررها املشرع الجزائري 

أهمها تلك املتعلقة ت القانونية التي ثيرهها  و قدمها للتغلب على الصعوبات وإلاشكاال 

بتنازع القوانرن بالنسبة النعقاده  بسبب صفة ألاجنبي التي ثتمتع بها أحد أطرافه أو 

 .كالهما

ال رئيسيا يتمحور عليه فإن دراسة موضوع زواج ألاجانب في الجزائر يطرح إشكاو 

مصلحة املجتمع  إلى أي حد تمكن املشرع الجزائري من التوفيق بين ضرورة تحقيق: حول 

، من جهة، واحترام حق ألاجانب في تماسكه وعاداته وتقاليده الجزائري واملحافظة على

 .عقد زواجهم بالجزائر وفاء بالتزامات الجزائر في مجال حقوق إلانسان، من جهة أخرى 

 :، أهمهافرعيةتتفرع عن هذه إلاشكالية الرئيسة العديد من إلاشكاالت الكما 

كونه موضوعيا، جانب، شكليا و ما هو القانون الواجب التطبيق على زواج ألا  -

 .يشتمل على عنصر أجنبي من حيث ألاشخاص

قررها املشرع الجزائري النعقاد زواج ما طبيعة الشروط و إلاجراءات التي  -

 ئر؟ألاجانب في الجزا

 كيف يتم معاملة القانون ألاجنبي الواجب التطبيق على زواج ألاجانب؟ -

عليها من خالل التعرض بالدراسة تلك هي إلاشكاالت التي سوف نحاول إلاجابة 

 :التحليل إلىو 

 (.املبحث ألاول ) القانون الواجب التطبيق على زواج ألاجانب : أوال

 (.املبحث الثاني) ألاجانب في الجزائرنعقاد زواج اشروط و إجراءات  :و ثانيا

مع طبيعة  ناسبمعتمدين في ذلك على املنهج الوصفي التحليلي الذي نعتقد أنه يت

 .موضوع البحث

 .القانون الواجب التطبيق على زواج ألاجانب: املبحث ألاول 

أفسح العالقات القانونية مجاال لتنازع القوانين، ذلك أن الفكرة  ألاجانب يعد زواج

فبينما . والدينية التي تقوم عليها هذه الرابطة تختلف من نظام قانوني َلخر الاجتماعية
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يعتبر الزواج في الدول إلاسالمية رابطة يمكن أن تتعدد و تسمح بانحاللها بإرادة منفردة، 

تعتبر تعدد الزوجات جريمة يعاقب حية تحرم تعدد الرابطة الزوجية و فإن الدول املسي

، بل أن بعضها يعتبر الزواج رابطة أبدية ال تنحل و ال تنتهي إال بوفاة أحد عليها القانون 

كما أن من النظم القانونية . الزوجين، بينما البعض آلاخر منها يعتبر الزواج رابطة مؤقتة

من تعتبر الزواج رابطة دينية محضة، في حين تعتبره بعض النظم ألاخرى رابطة مدنية 

الزواج بأكثر من نظام قانوني واحد بأن يكون  اتصالة تعقيدا و مما يزيد املسأل ،بحثة

الزواج مختلطا، أي بين أشخاص من جنسيات مختلفة، أين تتعدد و تختلف القوانين 

وقد  .إلخ....والدينية والثقافية الاجتماعية اتجاهاتهاوتعدد  املنظمة للزواج باختالف الدول 

تعدد القوانين الشخصية داخل الدولة الواحدة تزداد املسألة أكثر صعوبة وتعقيدا عندما 

 .نفسها نظرا لتعدد الطوائف الدينية

أول مسألة يثيرها زواج ألاجانب عموما تتعلق بمشكلة تنازع القوانين،  لذلك فإن

ذلك لتزاحم قانونين عقد بين طرفين مختلفي الجنسية، و خاصة في الزواج املختلط الذي ي

انين املتنازعة ومن هنا يثور التساؤل عن أي قانون من بين القو أو أكثر لحكم هذا الزواج، 

، فيتم البحث عندئذ عن القانون ألانسب وأكثرها سيحكم هذا الزواج، شكليا وموضوعيا

مالءمة ليحكم زواج ألاجانب، وذلك بتطبيق قواعد قانونية فنية تنظم رابطة الزواج 

ب التطبيق عليها، حيث يصطلح على املشتملة على عنصر أجنبي بتحديد القانون الواج

، التي تتضمن إلى جانب الفكرة (3)"قواعد التنازع" أو " قواعد إلاسناد" هذه القواعد 

فنية للربط بين موضوع القاعدة  املسندة، وهي رابطة الزواج، ضابط إلاسناد باعتباره أداة

 . القانون املسند إليهو 

قات الخاصة التي تعقد بين شخصين، مما ال شك فيه فإن الزواج يعتبر من العالو 

، فإن باقي عقود القانون الخاص ألاخرى  غير أنه بخالف. والزوجة، بتوافق إرادتهما الزوج

تفاق على مخالفة شروط التي ال يملك ألاطراف إزاءها الا عقد الزواج يعتبر من العقود

 .املسائل بالنظام العامتكوينه أو إلاخالل بما يترتب عليه من آثار، نظرا لتعلق كل هذه 

قانونا وجوب توافره على بعض الشروط التي  ألاجانب زواج نعقادويشترط ال

فعقد الزواج، كتصرف إرادي، يشتمل على نوعين من . يحددها املشرع لقيامه صحيحا

 .شكلية أخرى الشروط، شروط موضوعية و 
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 .قاعدة إلاسناد الخاصة بالشروط املوضوعية للزواج: املطلب ألاول 

 الشروط املوضوعية للزواج، تلك الشروط الالزمة لقيام الرابطة الزوجيةب يقصد

تخلفها إلى بطالن على نحو يؤدي ، ينعدم في حالة انعدامهايتوقف الزواج على وجودها و و 

تقوم عليها  فهي بذلك ألاسس الجوهرية التي .عقد الزواج، أو وجوده مع قابليته لإلبطال

 . (4)تتوقف صحة انعقادها على مدى تحققهاالرابطة الزوجية، و 

وتتحدد الشروط املوضوعية لعقد الزواج في القانون الجزائري وفقا ملا نص عليه 

التراض ي في :  من وجوب توافر (5)مكرر  4و  4املشرع في قانون ألاسرة الجزائري في املادتين 

يتطلبها القانون،  الصداق، موافقة الولي في الحاالت التي ،أهلية الزواج، الزوجين

 .وخلو الزوجين من املوانع الشرعية للزواج الشاهدان،

خضوع الشروط املوضوعية للزواج لقانون جنسية كل من  :العامةالقاعدة  /أوال

 .الزوجرن

 –حدد املشرع الجزائري القانون الذي يحكم الشروط املوضوعية للزواج  

يسري على الشروط »  :دني الجزائري، بنصهمن القانون امل 66املادة     في  -كقاعدة عامة

 .« املوضوعية الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين

فقد أسند املشرع الجزائري حكم الشروط املوضوعية لعقد  فطبقا لهذه املادة

". انون الوطني لكل من الزوجين الق" عبر عنه بن جنسية الزوجين و زواج ألاجانب إلى قانو 

و يعتد بهذا  فإن قانون جنسية كل من الزوجين هو الذي يسري على زواجهما، ،وعليه

القانون وقت إبرام الزواج، فإذا ما تغيرت جنسية أحد الزوجين بعد ذلك فال يتأثر عقد 

 .الزواج بهذا التغيير

، أن تطبيق قاعدة إلاسناد املتعلقة بالشروط في هذا الصدد تجدر إلاشارةو 

قانون املدني من ال 66، املنصوص عليها في املادة في إطار تنازع القوانينة للزواج املوضوعي

، مرهون بعدم وجود قاعدة قانونية أخرى تخالفها في تحديد القانون املشار إليها أعاله

الواجب التطبيق على الشروط املوضوعية للزواج منصوص عليها في نص قانوني خاص أو 

 .(6)في معاهدة دولية نافذة في الجزائر

 :، السالفة الذكر، فرضينمن القانون املدني 66نص املادة  يثير تطبيقو 
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  ففي هذه . ن متحدي الجنسية، أي من جنسية واحدةيأن يكون الزوج : الفرض ألاول

الحالة ال تثور أي صعوبة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الشروط املوضوعية 

 .الحالة لقانون الجنسية املشتركة للزوجينللزواج، إذ سيخضع الزواج في هذه 

 هو الفرض الذي يكون فيه الزوجين مختلفي الجنسية، أين تثور و  :الفرض الياني

وذلك لوجود قانونيين قد يختلفان من حيث الشروط املوضوعية  بعض الصعوبات

 الزوجينالقانون الوطني لكل من " ، وحينئذ يثور التساؤل حول املقصود باصطالح للزواج

؟ أم يتم  ، فهل يتعين تطبيق الشروط املوضوعية للزواج مجتمعة بالنسبة للزوجين "

 .ةحدتطبيقها بالنسبة لكل طرف على 

 :(7)فقهيين اتجاهينيمكن لنا أن نرصد في هذا الصدد 

القول بوجوب التطبيق الجامع للقانونين، بمعنى أن الشروط  يذهب إلى : تجاه ألاول الا -

للزواج يجب أن تخضع من حيث صحتها لقانون جنسية كل من الزوجين معا،  املوضوعية

حيث يجب أن تتوفر في الزوج كل الشروط املوضوعية التي يستلزمها قانون جنسيته 

في نفس  –إضافة إلى الشروط املوضوعية التي يستلزمها قانون جنسية الزوجة، كما يجب 

ط املوضوعية التي يستلزمها قانون جنسيتها أن تتوافر في الزوجة كذلك كل الشرو  -الوقت

إضافة إلى الشروط املوضوعية التي يستلزمها قانون جنسية الزوج، بمعنى أن الزواج ال 

يكون صحيحا إال إذا اعتبر كذلك وفقا للقانونين، قانون جنسية الزوج و قانون جنسية 

 ".التطبيق الجامع"هذا ما يسمى ب، و الزوجة

ؤدي إلى التضييق ، وييبدو عسيرا من الناحية العملية تجاهالاغير أن تطبيق هذا 

، فيكون عقد الزواج باطال الجنسية من حاالت انعقاد الزواج املختلط بين ألازواج مختلفي

ملجرد تخلف شرط من الشروط املوضوعية التي يشترطها قانون جنسية الزوج أو قانون 

، وبالتالي فإن تطبيق فكرة التطبيق الجامع للشروط املوضوعية للزواج (8)جنسية الزوجة

سيؤدي ال محالة إلى التقليل من حاالت انعقاد الزواج بين ألاجانب مختلفي الجنسية 

 . الختالف شروط الزواج في قوانين ألاسرة فيما بين الدول 

للقانونين  التطبيق املوزع يتجه الرأي الغالب في الفقه إلى القول بوجوب :تجاه اليانيالا -

، بالنسبة للشروط املوضوعية للزواج( قانون جنسية الزوجةقانون جنسية الزوج و )

صحيحا أن يتوافر في كل من الزوجين ألاجانب املختلط زواج  النعقادبمعنى أنه يكفي 
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بأن تتوافر في الزوج الشروط الشروط املوضوعية التي يتطلبها قانونه فقط للزواج، 

، وأن تستوفي الزوجة الشروط املوضوعية املقررة في وعية التي يتطلبها قانونه الوطنياملوض

 .ذلك ألن كل مشرع يهدف إلى حماية مواطنيه بالدرجة ألاولىو قانونها فقط، 

   موقف املشرع الجزائري: 

من القانون املدني، يتضح لنا أن املشرع الجزائري قد  66بالرجوع إلى نص املادة 

الثاني الذي يذهب إلى التطبيق املوزع للقانونين، أي خضوع الشروط  باالتجاهأخذ 

كنا مثال بصدد  فإذا .ةحداملوضوعية للزواج لقانون جنسية كل زوج من الزوجين على 

من الناحية املوضوعية أن يتوفر  الزواج صحيحا النعقاديكفي إسبانية، زواج بين فرنس ي و 

لفرنس ي وحده من شروط موضوعية لصحة الزواج، وأن في الزوج ما يشترطه القانون ا

، الاتجاهوما يؤكد هذا . يتوفر في الزوجة ما يشترطه القانون إلاسباني وحده  في هذا إلاطار

، حيث 6491قانون الحالة املدنية لسنة  من 49ما ذهب إليه املشرع الجزائري في املادة 

أجنبية صحيحا يين أو بين جزائري و بي بين جزائر اعتبر الزواج الذي يعقد في بلد أجن

شريطة أال يخاف الزوج الجزائري الشروط ألاساسية التي يتطلبها القانون الجزائري 

 .(9)النعقاد الزواج صحيحا

غير أن مجال إعمال التطبيق املوزع يجب أن ينحصر تطبيقه في الشروط 

 الشروط املوضوعية إلخ، أما...املوضوعية الخاصة بالزوجين فقط، كاألهلية و التراض ي

ذاتها فالبد من خضوعها للتطبيق الجامع، وهذا فيما  داملتعلقة بالرابطة الزوجية في ح

ويستوي في ذلك أن يتعلق ألامر بموانع تم النص عليها  .يتعلق بموانع الزواج نظرا لخطورتها

 في قانون جنسية كل من الزوجين معا، أي في قانون جنسية الزوج وفي قانون جنسية

الزوجة، أو أن يتعلق ألامر بموانع تم النص عليها في القانون الداخلي ألحد الزوجين، إذ 

، يكفي أن يتضمن أحد القانونين النص على هذه املوانع حتى ال ينعقد الزواج صحيحا

أبرز مثال و . (10)ذلك التصال هذه املوانع بجوهر الرابطة الزوجية كوحدة ال يمكن تجزئتهاو 

الجامع فيما يتعلق بموانع الزواج في الدول إلاسالمية، ومنها الجزائر، بطالن عن التطبيق 

املقابل فإن فكرة زواج املسلمة بغير املسلم ولو كان قانون جنسية الزوجة يجيز ذلك، وب

اعتبارها كمانع من موانع الزواج في بعض الدول الغربية كفرنسا تأخذ تعدد الزوجات و 
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بطالن زواج املسلمة بغير املسلم في الدول إلاسالمية التي  نفس الحكم الذي يأخذه حكم

 .تتقيد بذلك

إنفراد القانون الجزائري بحكم الشروط املوضوعية للزواج متى كان : الاستثناء /ثانيا

 .أحد الزوجرن جزائريا

من القانون املدني قد أخضع الشروط  66إذا كان املشرع الجزائري في املادة  

من نفس القانون قد  61، فإنه في املادة لقانون جنسية كل من الزوجين زواجاملوضوعية لل

كان أحد  الزواج إذا انعقادعلى وحده مؤداه سريان القانون الجزائري  استثناءأورد 

، إال فيما يتعلق حتى و لو غير جنسيته بعد ذلك (11)الزواج انعقادالزوجين جزائريا وقت 

من  61/6لقانون جنسية الشخص تطبيقا لنص املادة بأهلية الزواج التي تبقى خاضعة 

الزواج للقانون الجزائري  انعقادوبالتالي إذا تزوج جزائري بفرنسية خضع  .القانون املدني

، إال فيما يتعلق بأهلية الزوجة للزواج فإنها تبقى ده من حيث كافة الشروط املوضوعيةوح

  .خاضعة للقانون الفرنس ي

رر أن القانون الجزائري هو الواجب التطبيق على الشروط ، فإنه عندما يتقوعليه

، من القانون املدني 61في املادة  املنصوص عليه الاستثناءاملوضوعية للزواج بموجب هذا 

فإن الزواج الذي يعقد بين زوج جزائري وآخر أجنبي سيخضع من حيث الشروط 

ي لوحده باستثناء أهلية املوضوعية لألحكام املنصوص عليها في قانون ألاسرة الجزائر 

من القانون  61/6الزواج التي تبقى خاضعة لقانون جنسية الشخص طبقا لنص املادة 

رضا الزوجين، أهلية :  املدني، الذي يستوجب لصحة الزواج توافر الشروط التالية

 . (12)، الولي، الشاهدين و انتفاء املوانع الشرعية للزواجالزواج، الصداق

هو استبعاد تطبيق القانون ألاجنبي و تطبيق  الاستثناءفإذا كان مقتض ى هذا 

ذلك بهدف حماية الطرف الوطني ملا كان أحد الزوجين جزائريا، و القانون الجزائري بدله طا

، فإننا نسجل الجزائري في إطار تنازع القوانينالتشريعي للقانون  الاختصاصوتوسيع نطاق 

طار تتعلق بالحالة التي يكون فيها كال الزوجين أجنبيين وقت انعقاد مالحظة هامة في هذا إلا 

الزواج، ويكتسب أحدهما الجنسية الجزائرية بعد ذلك، ففي هذه الحالة ال مجال لتطبيق 

التشريعي لحكم الشروط املوضوعية للزواج للقانون  الاختصاصويبقى  الاستثناءهذا 
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أن يكون  الاستثناءلتطبيق هذا  61حة في املادة ألاجنبي، ألن املشرع الجزائري اشترط صرا

 .أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج

وتجدر إلاشارة في ألاخير، إلى أن فكرة النظام العام تلعب دورا هاما في مجال 

ذلك فيما يتعلق بتطبيق لشروط املوضوعية للزواج بشكل عام، واملوانع بشكل خاص، و ا

ال شك فيه أن القاض ي الوطني سوف  فمما  .في الجزائر لقة بالزواجاملتع القوانين ألاجنبية

يتدخل بشدة الستبعاد تطبيق القانون ألاجنبي الواجب التطبيق على الشروط املوضوعية 

، الذي القاض ي والنظام العام في بلد. للزواج كلما تعارضت أحكامه مع النظام العام في بلده

بي إما أن يكون من ناحية أن يكون فيها القانون ألاجنبي تطبيق القانون ألاجن استبعاديبرر 

، ، ويترتب على ذلك أن يمتنع في هذه الدولةيقره النظام العام في بلد القاض ييجيز أمرا ال 

وإما أن  ،، كزواج املسلمة بغير املسلمعقد زواج يجيزه القانون ألاجنبي ، إبرامكالجزائر مثال

يكون من ناحية أن يمنع القانون ألاجنبي أمرا و يكون هذا املنع مخالفا للنظام العام في بلد 

 .القاض ي

 .الصعوبات التي ثيرهها تطبيق ضابط الجنسية /ثاليا

إن الضابط املأخوذ به في مجال ألاحوال الشخصية في إطار تنازع القوانين، ومن 

، هو الشروط املوضوعية النعقاد الزواجق على ذلك تحديد القانون الواجب التطبي

هذا على اعتبار أن الجنسية، و الضابط الشخص ي املتمثل إما في ضابط املوطن أو ضابط 

 .عنصر ألاشخاص يمثل في هذا املجال مركز الثقل في العالقة القانونية

، فالبعض منها في إسناد مسائل ألاحوال الشخصية تختلف الدول فيما بينهاو 

، ، ومنها الجزائرالدول العربية، كالدول الالتينية و يسندها إلى قانون الجنسية كمبدأ عام

املبدأ الذي أخذ به و  .(13)وبعضها آلاخر يسندها لقانون املوطن كالدول ألانجلوسكسونية

، هو ألاخذ بضابط ، على غرار التشريعات العربيةفي القانون الجزائري في هذا إلاطار

 .(14)مجال ألاحوال الشخصية بوصفه القانون الشخص يالجنسية في 

وإذا كان املشرع الجزائري قد أخذ بضابط الجنسية في تحديد القانون الواجب 

 66ة ، فإن إعمال نص املادل الشخصية، ومن ذلك عقد الزواجالتطبيق على مسائل ألاحوا

الزوجين على  ، التي تقض ي بتطبيق قانون جنسية كل منمن القانون املدني الجزائري 

، قد يثير بعض الصعوبات العملية في ة للزواج في إطار تنازع القوانينالشروط املوضوعي
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التطبيق التي ينبغي على املوظف املختص بإبرام عقد الزواج أو القاض ي الفصل فيها قبل 

ت يثيرها تحديد القانون الواجب التطبيق على الشروط املوضوعية للزواج، وهي صعوبا

حالة ) ذلك في حالة عدم تمتع أحد الزوجين بجنسية أي دولة جنسية عموما، و ضابط ال

حالة ) في حالة تمتع أحد الزوجين بأكثر من جنسية واحدة، و(عديم الجنسية الشخص

، وكذلك في الحالة التي يتوصل فيها القاض ي إلى أن القانون (تعدد جنسيات الشخص

 .الشرائع أو الطوائف الواجب التطبيق هو قانون دولة تتعدد فيها

I .  (.تعدد الجنسيات) التنازع إلاثجابي للجنسيات 

يقصد بالتنازع إلايجابي للجنسيات أن يكون لدى الشخص أكثر من جنسية واحدة 

 .(15)، بمعنى أن تثبت للشخص جنسية دولتين أو أكثر في آن واحدالوقتفي نفس 

عن القانون يترتب على ظاهرة تعدد الجنسيات مشكلة أساسية في إطار البحث و 

ذلك بالنسبة للدول التي تعتمد ضابط الجنسية في تحديد الواجب التطبيق عموما، و 

د الزواج املشتمل على ، ومنها عقتطبيق على مسائل ألاحوال الشخصيةالقانون الواجب ال

يجابي للجنسيات في الحالة التي يكون فيها ألحد ، عندما نكون أمام تنازع إعنصر أجنبي

الزوجين أو كالهما جنسيتين أو أكثر، فحينئذ يتعين اختيار قانون جنسية واحدة ليطبق 

ن الدول التي يحمل على الشروط املوضوعية للزواج، نظرا الستحالة تطبيق جميع قواني

التي يعتد بها من أجل ، فيثور التساؤل في هذا الحالة حول الجنسية الشخص جنسيتها

 تطبيق قانونها على الشروط املوضوعية للزواج؟

 :لإلجابة على هذا التساؤل يجب التمييز بين فرضين

   تعدد الجنسيات مع عدم وجود جنسية دولة القاض ي من برن : الفرض ألاول

 .الجنسيات املتنازعة

للجنسيات ألاجنبية عن إلى أن حسم التنازع إلايجابي في الفقه يذهب الرأي الراجح 

و يقصد بالجنسية الفعلية الجنسية . القاض ي يكون باألخذ بالجنسية الفعلية أو الواقعية

ويستعين . (16)التي يرتبط بها الفرد بدولة معينة أكثر من باقي الدول التي يحمل جنسيتها

القاض ي في سبيل تحديده للجنسية الفعلية من بين الجنسيات املتنازعة بضوابط 

ستعانة ببعض غير أن ذلك ال يمنعه من الا . امتهوضوعية كموطن الشخص أو محل إقم

الظروف و املالبسات الواقعية كمحل ممارسته لحقوقه العامة أو لغته أو مركز نشاطاته 
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، حيث نصت في 6411تفاقية الهاي لعام ااعتمدته وهو ذات الحل الذي . (17).....التجارية

بإقليمها فرد يتمتع بعدة  يتعين على الدولة التي يوجد »: نهأ املادة الخامسة منها على

يجوز لها في هذا الصدد أن تختار بجنسية واحدة، و ، أن تعامله على أنه متمتع جنسيات

جنسية الدولة التي يوجد بها محل إقامة الشخص العادية أو جنسية الدولة التي يظهر من 

 .«املالبسات تعلق الشخص بها فعال 

 »: من القانون املدني، بنصها 22/6اعتمد املشرع الجزائري هذا الحل في املادة قد و 

فاملالحظ أن ملشرع الجزائري . « في حالة تعدد الجنسيات يطبق القاض ي الجنسية الحقيقية

قد اعتمد على فكرة الجنسية الفعلية ووظفها كحل للتنازع إلايجابي للجنسيات، وذلك في 

الجنسيات دون أن تكون الجنسية الجزائرية من بين هذه الفرض الذي تتعدد فيه 

 .الجنسيات املتنازعة

  وجود جنسية دولة القاض ي من برن الجنسيات املتنازعة: الفرض الياني . 

إال  الاعتباراستقر الرأي الراجح على أن القاض ي في هذه الحالة ال يأخذ بعين 

، وبالتالي يطبق قانون دولته على ها على باقي الجنسيات املتنازعةجنسية دولته ويفضل

املسألة املتنازع عليها بغض النظر عن قوانين الدول التي يحمل الشخص جنسياتها في نفس 

 .(18)الوقت إلى جانب جنسية دولته

، ون املدنيمن القان 22/2قد جسد املشرع الجزائري هذا الحل بموجب املادة و 

ق إذا كانت للشخص في وقت واحد بالنسبة غير أن القانون الجزائري هو الذي يطب »:بنصه

. «بالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول و إلى الجزائر الجنسية الجزائرية 

، إذا كان الشخص يحمل الجنسية الجزائرية باإلضافة إلى جنسيات تأسيسا على ذلكو 

املوظف املختص بإبرام أو  ، فإن القاض يأجنبية أخرى، وأراد الزواج بأجنبية في الجزائر

عقد الزواج يعتد فقط بالجنسية الجزائرية، ومن ثم يطبق قانون ألاسرة الجزائري وحده 

من  61املنصوص عليه في املادة  لالستثناءعلى الشروط املوضوعية لعقد الزواج تطبيقا 

املشرع وعليه، نالحظ مدى تأثير الحل الذي أخذ به  .القانون املدني، السالف إلاشارة إليه

جنسية من ، في الفرض الذي تكون فيه البخصوص التنازع إلايجابي للجنسياتالجزائري 

 .، على القانون الواجب التطبيق على الشروط املوضوعية للزواجبين الجنسيات املتنازعة
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II .(انعدام الجنسية) سلبي للجنسيات التنازع ال 

، (19)دولة على إلاطالق يقصد بانعدام الجنسية، عدم تمتع الشخص بجنسية أي

وهو ما يشكل مشكلة أساسية عند البحث عن القانون الواجب التطبيق على مسائل 

 .في مقدمتها الشروط املوضوعية النعقاد الزواج، وألاحوال الشخصية

يذهب الرأي الراجح إلى معاملة عديم الجنسية على أنه ينتمي للدولة التي يوجد بها و 

ي الدولة التي يرتبط بها من الناحية العملية أكثر من غيرها من موطنه أو محل إقامته، وه

 .(20)الدول 

 2112وقد تبنى املشرع الجزائري هذا الحل بمناسبة تعديله للقانون املدني سنة 

و في حالة انعدام الجنسية يطبق القاض ي قانون املوطن  » : على أنه 22/1 حيث نص باملادة

كان يترك أمر تحديد القانون الواجب التطبيق على عديم ، بعدما «أو قانون محل إلاقامة 

الجنسية للسلطة التقديرية للقاض ي وما انجر عن ذلك من انتقادات شديدة تعرض لها في 

عليه اتفاقية نيويورك لسنة  مع ما نصت الانسجام، وحرصا منه على (21)هذا الشأن

طرف الجزائر في  ، املصادق عليها منبشأن وضع ألاشخاص عديمي الجنسية ،6429

هذا الحل القاض ي بتطبيق  الاتفاقيةمن هذه  62، حيث كرست املادة (22)11/6419//11

 .(23)قانون املوطن أو قانون محل إلاقامة على ألاحوال الشخصية لعديم الجنسية

III. الشخص لدولة تتعدد فيها التشريعات انتماء. 

قانون جنسية الزوجين على  قد تشير قاعدة إلاسناد في قانون القاض ي إلى تطبيق

، غير أنه عندما يرجع ما هو الحال في القانون الجزائري الشروط املوضوعية للزواج، ك

القاض ي إلى قانون جنسية أحد الزوجين أو كالهما يجد أن هذا القانون غير موحد بأن 

لنسبة تتعدد فيه التشريعات املتعلقة باألحوال الشخصية تعددا إقليميا، كما هو الشأن با

للدول الفيدرالية كالواليات املتحدة ألامريكية أو سويسرا، حيث يطبق في كل إقليم من 

فأمام هذا الوضع فإن القاض ي سيجد ال  . (24)أقاليمها شريعة خاصة باألحوال الشخصية

محالة صعوبة في تحديد القانون الذي يطبق على الشروط املوضوعية للزواج من بين 

 ؟الاعتبارعين القوانين إلاقليمية املتعددة، وبأي شريعة من الشرائع املتعددة يأخذها ب
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شأن هو ألاخذ إن الحل الذي اعتمدته غالبية التشريعات الوطنية املقارنة في هذا ال

بالقانون الداخلي الذي تشير بتطبيقه قاعدة إلاسناد الداخلية التي أشارت قاعدة إلاسناد 

 .(25)في قانون القاض ي بتطبيقها على الشروط املوضوعية للزواج

، من القانون املدني 21/6ص املادة ، في نوقد جسد املشرع الجزائري هذا الحل

ة في املواد املتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو متى ظهر من ألاحكام الوارد »:بنصه

، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي قانون دولة تتعدد فيها التشريعات

"  إلاحالة الداخلية" فاملالحظ أن املشرع قد اعتمد على فكرة . «تشريع منها يجب تطبيقه 

اج إلى قانون دولة تتعدد فيها التشريعات التي تفترض إحالة حكم الشروط املوضوعية للزو 

الداخلي بين  إقليميا، على أن يتضمن هذا القانون قواعد إسناد خاصة بفض التنازع

 . القوانين إلاقليمية

غير أن إلاشكال الذي يثور في هذا الصدد يتعلق بالحالة التي ال يتضمن فيها 

 على ضوئها فض التنازع الداخلي؟ القانون ألاجنبي املتعدد إقليميا أي قواعد إسناد يتم

، حيث من القانون املدني 21/2ي املادة قد واجه املشرع الجزائري هذه املشكلة فل

قرر تطبيق التشريع املطبق في عاصمة ذلك البلد على الشروط املوضوعية للزواج في حالة 

 .(26)التعدد إلاقليمي

، فإنه طبقا للمادة في الجزائرأمريكيين عقد زواجهما وبناء على ما سبق، فإذا أراد 

 ،من القانون املدني فإن القانون ألامريكي هو الذي يحكم الشروط املوضوعية للزواج 66

، حيث لكل دول الفيدرالية املتعددة إقليمياوبما أن الواليات املتحدة ألامريكية هي من ال

يد التشريع ، فإن القاض ي سيصعب عليه تحدصيةوالية قانونها الخاص باألحوال الشخ

الذي يحكم الرابطة الزوجية موضوعيا في هذه الحالة بسبب تعدد التشريعات التي 

، فإن القاض ي الجزائري من القانون املدني، السالفة الذكر 21لنص املادة فطبقا . تحكمها

سيعتمد على قواعد إلاسناد في القانون الداخلي للواليات املتحدة ألامريكية حيث تتولى 

عية لزواج ألامريكيين في عد مهمة تحديد التشريع الذي يحكم الشروط املوضو هذه القوا

وفي حالة عدم وجود قواعد إلاسناد التي تتولى هذه املهمة فإن القاض ي في هذه  الجزائر،

اصمة الواليات املتحدة الحالة سوف يطبق التشريع السائد في والية واشنطن باعتبارها ع

 .ألامريكية
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IV. الشخص لدولة تتعدد فيها الطوائف انتماء. 

قد تواجه القاض ي صعوبة أخرى يثيرها ضابط الجنسية تتعلق بالحالة التي تحيل 

ى قانون دولة فيها قواعد إلاسناد في قانونه الوطني حكم الشروط املوضوعية للزواج إل

حيث يطبق ، واعد إلى تطبيق القانون اللبناني، كما لو أشارت هذه القتتعدد فيها الطوائف

 . على كل طائفة دينية قانون خاص بأحوالها الشخصية يختلف عن باقي الطوائف ألاخرى 

قواعد أن الغالب في الفقه والتشريعات الوطنية املقارنة إلى  الاتجاهيذهب الرأي و

إلاسناد في القانون الذي تتعدد فيه الطوائف هي التي تتولى مهمة تحديد القانون الواجب 

ثم على الشروط  منى ضوء قواعد التنازع الداخلي، و ألاحوال الشخصية عل التطبيق على

وأخذ بهذا الحل في املادة  الاتجاهولم يخرج املشرع الجزائري على هذا . املوضوعية للزواج

في حالة عدم تضمن القانون ألاجنبي املتعدد طائفيا أي قواعد ، ومن القانون املدني 21/6

من   21/2، فقد قرر املشرع الجزائري في املادة التنازع الداخليتم على ضوئها فض إسناد ي

 .نفس القانون تطبيق التشريع الغالب في ذلك البلد املتعدد طائفيا

 .قاعدة إلاسناد الخاصة بالشروط الشكلية للزواج: املطلب الياني

أو القالب  تكوينه،الشروط الالزمة إلبرام الزواج و  الشروط الشكلية للزواج، هي

وتتصل أساسا باملظهر الخارجي الذي يتم فيه  ،فرغ فيه ركن الرضا في عقد الزواجالذي ي

ويدخل ضمن الشروط . عالنيتهإثبات التصرف و الزواج، وألاوضاع الالزمة إلظهار إلارادة و 

، الزواج بالوكالة، و الاختصاصالشكلية للزواج كل ما يتعلق باإلجراءات إلادارية ووسائل 

، وجوب إجراء الزواج في مكان هإثباتالشهود وتحرير العقد و ، و لنشر عن الزواج وإشهارهاو 

 .(27)معين

وملا كان املشرع الجزائري قد أخضع الشروط املوضوعية للزواج لقاعدة إسناد 

خاصة تختلف عن تلك الخاصة بالشروط الشكلية للزواج، فإنه يتعين على القاض ي 

الزواج أن يرجع للقانون الجزائري  انعقادالجزائري إذا ما أثير أمامه نزاع يتعلق بشروط 

التمييز  نظرا لصعوبةاع يعد شرطا موضوعيا أو شكليا، ملعرفة ما إذا كان الشرط محل النز 

وذلك حتى ، ج و اختالفها من دولة ألخرى الشروط الشكلية للزوابين الشروط املوضوعية و 

يتم ذلك عن طريق التكييف الذي يخضع لقانون ، و يتسنى له تحديد قاعدة إلاسناد

ر الزواج في شكل ديني شرطا فعلى سبيل املثال تعتبر غالبية الدول املسيحية شه. القاض ي
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إسبانيا، تعتبر شهر الزواج في حين أن بعض الدول الغربية ألاخرى، كاليونان و شكليا، في 

لو أن لدول إلاسالمية ذو طبيعة مدنية و شكل ديني شرطا موضوعيا، بينما يعتبر الزواج في ا

 .(28)أحكامه املوضوعية مستمد من الشريعة إلاسالمية

 .الواجب التطبيق على شكل زواج ألاجانبالقانون /  أوال

 على خالف الشروط املوضوعية للزواج التي خصها املشرع الجزائري بقاعدة إسناد

كلية من القانون املدني، فإن املشرع الجزائري لم يتعرض للشروط الش 66خاصة في املادة 

لتصرفات إنما أخضعها للقاعدة العامة الخاصة بشكل اللزواج بقاعدة إسناد خاصة و 

من القانون املدني، والتي تناولت كافة التصرفات  64في املادة  بشكل عام املنصوص عليها

القانونية التي تتم بين ألافراد، حيث تضمنت هذه املادة أكثر من ضابط إسناد 

تخضع التصرفات »  : بنصها واحد،فأجازت تطبيق أربع قوانين على شكل التصرفات

ويجوز أثضا أن تخضع لقانون .كلي لقانون املكان الذي تمت فيهالقانونية في جانبها الش

املوطن املشتهك للمتعاقدثن  أو لقانونهما الوطني املشتهك  أو للقانون الذي يسري 

 .« على أحكامها املوضوعية

بين أربعة قوانين فيما يتعلق  الاختيارفطبقا لنص هذه املادة فإنه يمكن للزوجين 

 :بالشروط الشكلية للزواج، فيجوز أن تخضع الشروط الشكلية للزواج

 .لقانون محل إبرام العقد -1

هو قانون جنسيتهما املشتركة ، و كما يجوز أن تخضع للقانون الوطني املشترك للزوجين -2

 .في الجنسية اتحداإذا 

 .أو لقانون املوطن املشترك للزوجين -3

 .كما يجوز أن تخضع للقانون الذي يحكم الشروط املوضوعية للزواج -4

يمكن عرض مسألة الشروط الشكلية للزواج أمام القضاء الجزائري من ، و هذا

 :وجهتين

 . به فيها الاحتجاجإما في حالة عقد الزواج في الجزائر و يراد   -

 .به فيها الاحتجاجيراد الة إبرام الزواج خارج الجزائر و إما في حو  -
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 به فيها الاحتجاجعقد الزواج في الجزائر و : الحالة ألاولى. 

إذا أراد زوجان أجنبيان عقد زواجهما في الجزائر فإنه يجوز لهما إبرام  

الذي كرسته ، و  ، أي الشكل املحلي عقدهما وفقا للشكل املطلوب في القانون الجزائري 

 .من القانون املدني 64املادة 

 »:من قانون الحالة املدنية بنصها 96ستناد في ذلك إلى نص املادة كما يمكن الا 

ثختص بعقد الزواج ضابط الحالة املدنية أو القاض ي الذي ثقع في نطاق دائرته محل 

أو املسكن الذي ثقيم فيه أحدهما باستمرار منذ  إقامة طالبي الزواج أو أحدهما

حيث   « ذه املهلة على املواطنرنشهر واحد على ألاقل من تاريخ الزواج  وال تطبق ه

ألاجانب لزواجهم في الجزائر إذا كان ألحدهما أو  يستخلص من هذه املادة جواز عقد

 .لكالهما إقامة في الجزائر منذ شهر على ألاقل قبل عقد الزواج

يعتبر زواج ألاجانب في الجزائر صحيحا إذا تم باختيار الطرفين هذا و  

لقانون جنسيتهم املشتركة أو موطنهم املشترك طبقا لنص املادة إبرام هذا الزواج وفقا 

 .من القانون املدني 64

 به في الجزائر الاحتجاجزواج في الخارج وإبرام ال:الحالة اليانية. 

 :نميز بصدد هذه الحالة بين وضعينو 

 .به في الجزائر والاحتجاجد الجزائريين زواجهم في الخارج عق: الوضع ألاول  -

من قانون الحالة املدنية   49/6،2املشرع الجزائري في املادة  اعترف 

زوجين جزائريين أو بين جزائري  بصحة الزواج املعقود في البلدان ألاجنبية من قبل

لم يخالف املقررة في هذا البلد ألاجنبي و  متى تم هذا الزواج وفقا لألشكال أجنبية،و 

ألاساسية التي يتطلبها القانون ولضرورية الشروط ا( الزوج أو الزوجة) الطرف الجزائري 

إن الزواج الذي يعقد في »:الجزائري إبرام عقد الزواج، حيث نصت هذه املادة على أنه

أجنبية يعتبه صحيحا إذا تم حسب ألاوضاع بي برن جزائريرن أو برن جزائري و بلد أجن

التي ثتطلبها املألوفة في ذلك البلد شريطة أال ثخالف الجزائري الشروط ألاساسية 

 .« القانون الوطني إلمكان عقد الزواج

غير أننا نالحظ أن املشرع الجزائري قد أغفل في هذا النص الزواج املعقود بين 

إلى التفكير في عدم جواز زواج املسلمة  انصرف، وكأنه قد  جزائرية و أجنبي في الخارج
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بغير املسلم، حيث نرى أنه ال مبرر لهذا إلاغفال ألنه من املمكن جدا أن يكون زواج 

بالتالي كان على املشرع الجزائري أن يحسم هذه املسألة ، و الجزائرية بأجنبي مسلم

 .بالنسبة لكال الجنسين

يكون صحيحا من الناحية  كما أن زواج الجزائريين الذي يتم في الخارج 

، من القانون املدني 64في املادة  الشكلية إذا تم وفقا إلحدى الضوابط املنصوص عليها

كاختيار الزوجين الجزائريين القانون الجزائري ليحكم الشروط الشكلية  السالفة الذكر،

جانب لزواجهما باعتباره قانون جنسيتهما املشتركة،أو في حالة زواج الجزائريين مع ألا 

 .فيمكن أن يتم ذلك وفقا لقانون موطنهما املشترك

 . به في الجزائر الاحتجاجزواج ألاجانب في الخارج و :الوضع الياني -

يعتبر زواج ألاجانب صحيحا من حيث الشكل في نظر القانون الجزائري  

ون من القان 64كلما أبرم هذا الزواج وفقا إلحدى الضوابط املنصوص عليها في املادة 

دني، السالفة الذكر، أي وفقا للشكل املقرر في قانون محل إبرامه، أو وفقا لقانون امل

الجنسية املشتركة للزوجين، أو لقانون موطنهما املشترك، أو وفقا للقانون الذي يسري 

 .على الشروط املوضوعية لزواجهما

 .الزواج الدبلوماس ي و القنصلي/  ثانيا 

أو القنصلي الزواج الذي يتم إبرامه أمام ممثلية يقصد بالزواج الدبلوماس ي 

 .دبلوماسية، أي أمام سفارة أو قنصلية جزائري في الخارج

من  49/2،1و  41قد تعرض املشرع الجزائري لهذا النوع من الزواج في املادتين و 

إن كل عقد خاص بالحالة املدنية »  :على أنه 41فقد نصت املادة  :قانون الحالة املدنية

زائريرن صادر في بلد أجنبي يعتبه صحيحا إذا حرره ألاعوان الدبلوماسيرن أو للج

 .« القناصل طبقا للقوانرن الجزائرية

، حيث حددت القانون الذي ادة قد تضمنت حكما شامالفاملالحظ أن هذه امل

يحكم كل عقود الحالة املدنية من الناحية الشكلية، سواء تعلق ألامر بعقود الزواج أو 

عقود الحالة املدنية ألاخرى التي تخص الحالة املدنية للشخص الطبيعي كعقود  باقي

 .(29)امليالد
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املشرع الجزائري بصحة هذه العقود متى تعلقت بالجزائريين  اعترفقد و  

فمن املنطقي أن . في الخارج إذا تم إجراؤها أمام سفارة أو قنصلية جزائرية بالخارج

يعترف املشرع الجزائري بصحتها ألنها من املفروض أن تكون قد تمت وفقا ألحكام القانون 

وامتدادا إلقليم الدولة التي يتبعانها وفقا  القنصلية تعتبران جزءألن السفارة و  الجزائري 

 .للقانون الدولي العام

أي أن الزواج ) و ثجرى ميل ذلك»  : على أنه 49/2،1بينما نصت املادة  

بالنسبة لزواج عقد في بلد أجنبي برن جزائري وأجنبية وتم أمام ( ثكون صحيحا

ل الجزائر طبقا للقوانرن ألاعوان الدبلوماسيرن املشرفرن على دائرة قنصلية أو قناص

 .الجزائرية

غره أنه إذا كانت الزوجة ألاجنبية من غره جنسية البلد املضيف   

 .« فإن هذا الزواج ال تتم مراسيمه إال في البالد التي ستحدد بموجب مرسوم

 :(30)فالظاهر من هذه املادة أن املشرع الجزائري قد ميز بين فرضين

  إذا كانت الزوجة أجنبية وكانت تحمل جنسية البلد املضيف، أي تحمل  :الفرض ألاول

جنسية الدولة التي تستضيف السفارة أو القنصلية الجزائرية، ففي هذا الفرض ال يثور 

أي إشكال قانوني، إذ يجوز في هذه الحالة للممثل الدبلوماس ي أو القنصل الجزائري 

 .القيام بإبرام هذا الزواج

 و هو الفرض الذي تكون فيه الزوجة ألاجنبية ال تحمل جنسية البلد  :الفرض الياني

، ففي هذا الفرض يتطلب املشرع الجزائري أن يكون املمثل الدبلوماس ي أو  املضيف

هو املرسوم الذي ، و  القنصل الجزائري يمارس نشاطه في دولة من الدول املحددة بمرسوم

 ! لم يصدر لحد آلان؟

 .جانبألا  إثبات زواج /ثاليا 

، فإذا تم إبرامه وفقا (31)للقانون الذي يحكم شكله ألاجانب يخضع إثبات زواج 

، في حين لو تم وفقا لقانون ع إثبات هذا الزواج لهذا القانون لقانون محل إبرام العقد خض

 .الجنسية املشتركة للزوجين لخضع إلاثبات لهذا القانون 

الخارج وفقا للقانون الجزائري ،إذا تم زواج الجزائريين في وتأسيسا على ذلك

، باعتباره قانون جنسيتهما املشتركة، فإن إثبات هذا الزواج يخضع إلى القانون الجزائري 
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ج بمستخرج ثيبت الزوا»  :من قانون ألاسرة التي تنص على أنه 22بالضبط إلى نص املادة و 

 .  وفي حالة عدم تسجيله ثيبت بحكم قضائيمن سجل الحالة املدنية

 .«تسجيل حكم تيبيت الزواج في الحالة املدنية بسعي من النيابة العامةثجب 

 زواج ألاجانب في الجزائرنعقاد شروط و إجراءات ا: املبحث الياني

بحق الزواج في إلاقليم  إذا كان املشرع الجزائري قد اعترف لألجانب التمتع

الجزائر إلى شروط و إجراءات ، فإنه في مقابل ذلك فقد أخضع انعقاد زواجهم في الجزائري 

الاعتبارات ، مع ضرورة مراعاة قررة لزواج املواطنين الجزائريينتنظيمية تختلف عن تلك امل

 .آلاداب العامة في الجزائراملتعلقة بالنظام العام و

، كلما تم وفقا جانب صحيحا من الناحية الشكلية، كما أشرنا آنفايعتبر زواج ألا و 

من القانون  64حد القوانين التي حددها املشرع الجزائري في املادة لألشكال املقررة في أ

 .املدني

، الصادر عن 12اج ألاجانب بموجب املنشور رقم قد نظم املشرع الجزائري زو و 

. ، املتعلق بإبرام عقد زواج ألاجانب في الجزائر6411فيفري  66وزارة الداخلية، املؤرخ في 

الشكلية التي يتعين على ضابط الحالة املدنية أو و ة فباإلضافة إلى الشروط املوضوعي

، فإنه يجب عيهم عالوة على ذلك التأكد من وجود حترامها عند إبرامهم لعقد الزواجاملوثق ا

 .رخصة مكتوبة صادرة من الوالي املختص عند إبرامهم لعقد زواج ألاجانب

 :(32)انباملنشور يميز بين ثالث حاالت لعقود زواج ألاج أن هذااملالحظ و 

 ،ين على بطاقة إلاقامة في الجزائروهي حالة زواج أجنبيين مقيمين حاصل :الحالة ألاولى

، مع ب من املعنيين إلى الوالي املختصوتسلم الرخصة في هذه الحالة مباشرة بعد تقديم طل

 .إرفاق هذا الطلب ببطاقتي إقامتهما

وهي حالة زواج أجنبي مقيم من أجنبي غير مقيم، ففي هذه الحالة ال تسلم  :الحالة اليانية

 ،ن بطلب من الوالي املختص إقليمياالرخصة إال بعد أخذ رأي مسبق من طرف مصالح ألام

وال تبدي مصالح ألامن رأيها في هذا الشأن إال بعد إجراء تحقيق أمني حول ألاجنبي املعني 

 . باألمر

صالح ألامن في غير صالح ألاجنبي، فال بد في هذه الحالة أن يكون عندما يكون رأي مو 

 .رأي مصالح ألامن مسببا
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فإذا كان الزوج جزائريا   ،لزوج املستقبل للجزائري هو أجنبيهي حالة او  :الحالة اليالية

، ففي هذه الحالة ال تمنح ، أو الزوج أجنبيا مسلما والزوجة جزائريةوالزوجة أجنبية

املؤيد من طرف مصالح ألامن ممثلة في بق املصادق عليه و بعد الرأي املسالرخصة إال 

 .املديرية العامة لألمن الوطني تحت إشراف مسؤول ألامن بالوالية

أما في حالة ما إذا كان الزوج أجنبيا غير مسلم وأراد الزواج من جزائرية، فال يمكن 

 .عقد الزواج في هذه الحالة لضابط الحالة املدنية أو املوثق في هذه الحالة إبرام

 زواج ألاجانب في الجزائر انعقادشروط  : املطلب ألاول 

قاد زواج ألاجانب في املشرع الجزائري مجموعة من الشروط إلمكان انع اشترط

 :التي نوجزها فيما يليالجزائر، و 

 .    ألاجنبي في وضعية إقامة قانونية فوق التهاب الوطنيوجود :  أوال

على  احائز ومقتض ى هذا الشرط أن يكون ألاجنبي الذي يود عقد زواجه في الجزائر 

أو متحصل على تأشيرة الدخول قيد الصالحية بالنسبة لرعايا الدول  بطاقة املقيم ألاجنبي

الخاضعين لتأشيرة الدخول إلى الجزائر أو جواز سفر قيد الصالحية بالنسبة للرعايا الذين 

ــــــالدخول إلى التراب الوطال يخضعون لتأشيرة  ـــ ــ  .نيـ

I. بطاقة املقيم ألاجنبي. 

لها أن يقيم ، تسمح لحاميصا لألجنبي باإلقامة في الجزائرتعتبر بطاقة املقيم ترخ

 .(33)و هي في نفس الوقت وثيقة هوية. ، كأصل عامبالجزائر ملدة سنتين

فيجب أن تتضمن مجموعة ، قة ألاجنبي املقيم هي وثيقة هويةعلى اعتبار أن بطاو 

أهم هذه و . على غرار بطاقة التعريف الوطنية ،التي تتضمنها عادة وثائق الهوية البيانات

، ، الجنسيةخ ومكان ميالده، حالته املدنية، تاريلقب حامل البطاقةو  اسم: (34)البيانات

، لبطاقةاحب البطاقة، تاريخ منح ا، صورة صنوان، تاريخ الدخول إلى الجزائر، العاملهنة

 .توقيع الجهة املصدرة للبطاقةختم و 

يجب على كل أجنبي، دخل التراب الجزائري بطريقة قانونية، ويرغب في الحصول و 

، إلى مصالح بالوثائق إلادارية املتطلبة لذلكعلى بطاقة إلاقامة أن يقدم طلبا بذلك مرفقا 

ضح فيه الهدف من إقامته ، يو مته أو إلى املجلس الشعبي البلديالشرطة التابعة ملحل إقا
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شرعية، وأنه قادر على كسب ، ويثبت أنه قد دخل إلاقليم الجزائري بطريقة بالجزائر

 .، وأن له موطن معروفقوته

يوما قبل انقضاء مدة صالحية التأشيرة  62يجب أن يقدم هذا الطلب خالل و 

 . 11/66من القانون  61حسب ما حددته املادة 

، حسب املختصة أو املجلس الشعبي البلديبعد إيداع امللف لدى مصالح ألامن 

ألاحوال، تسلم هذه ألاخيرة لألجنبي وصال مقابل ذلك، لتقوم مصالح ألامن بعدها 

وبعد استكمال إجراءات . الوثائق التي قدمهابالتحقيق فيما يخص ألاجنبي املعني باألمر و 

، ة مرفقا برأي مصالح ألامن املعللألاجانب بالوالي ، يتم تحويل امللف ملصلحةالتحقيق

امللف جميع الشروط  استيفاءففي حالة . لتقوم هذه املصلحة بدورها بدراسة امللف

القانونية ملنح بطاقة إلاقامة لألجنبي، تصدر بطاقة إقامة للمعني باألمر، مدتها ال تتجاوز 

 .(35)بدورها تسلمها لألجنبي املعنيسنتين، ويتم إرسال البطاقة إلى مصالح ألامن التي 

 :وتمنح بطاقة ألاجنبي حسب الحالة

  إما أن تكون بطاقة إلاقامة مؤقتةCarte de séjour   قابلة للتجديد طبقا ،

 .، املشار إليها أعاله 11/66من القانون  61لنص املادة 

  سنوات ( 61)أو بطاقة إقامة لعشرCarte de résident  قابلة للتجديد ، و ،

تمنح هذه البطاقة لألجنبي الذي أقام بالجزائر بصفة مستمرة وقانونية خالل 

 61كذا أبنائه الذين يعيشون معه وبلغوا سن  أو أكثر،  سنوات( 19)سبع 

 . (36)سنة

  أما إذا كان ألاجنبي هو طالب يزاول دراسته في الجزائر، فتسلم له بطاقة إقامة

، وتكون هذه البطاقة قابلة للتجديد ثل مدة تمدرسه أو تكوينا تمامدة صالحيته

 .متى قدم الطالب ألاجنبي إلاثباتات القانونية لذلك

  بالجزائر قصد ممارسة نشاط مأجور،  الاستقراربالنسبة لألجنبي الذي يرغب في و

رخصة العمل، : فال تسلم له بطاقة املقيم إال إذا كان حائزا على الوثائق التالية

ترخيص بالعمل املؤقت، تصريح تشغيل ألاجانب غير الخاضعين لرخصة 

 . (37)العمل
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يجب على ألاجنبي الذي يريد تجديد بطاقة إلاقامة أن يودع طلب تجديد بطاقة و 

، ها لدى السلطات الوالئية املختصةأشهر قبل انتهاء مدة صالحيت( 11)م خالل ثالثة املقي

طلب ألاجنبي فيمكن للسلطات املختصة أن توافق على . وهي مكتب ألاجانب بالوالية

، كما يمكن لها أن ترفض العمال ألاجانب ألاجراء، خاصة الطلبة و بتجديد بطاقة املقيم

 .(38)على إلاثباتات املقدمة من طرف املعني باألمر استناداذلك كله ، و هذا الطلب

، فإنه يكون ملزما بالتصريح جنبي لبطاقة إقامتهتجدر إلاشارة إلى أنه في تضييع ألا و 

، و البلدية التابع لها محل إقامتهساعة لدى محافظة الشرطة أ 91بضياعها في خالل 

بق له أن أصدر بطاقة إلاقامة وتسلم له نسخة ثانية من طرف والي الوالية الذي س

أما إذا ضيع ألاجنبي بطاقة إقامته خالل تنقله داخل التراب الجزائري، ففي هذه . املفقودة

، على ة الشرطة أو البلدية القريبة منهالحالة يتعين عليه أن يصرح بضياعها لدى محافظ

 . (39)أن تسلم له وصال بتصريحه بضياع بطاقة إقامته

II  . على تأشرهة الدخول قيد الصالحيةحصول ألاجنبي. 

يريد ألاجنبي ، هي إذن صادر من السلطات املختصة في الدولة التي تأشيرة الدخول 

بمعنى . (40)، تؤكد بمقتضاها موافقتها على قبول ألاجنبي في هذا إلاقليمالدخول إلى إقليمها

، تمنحها السلطات إقليمهامن الدولة لألجنبي لدخول أن تأشيرة الدخول هي إذن خاص 

، بعد تقديم طلب من ألاجنبي ة املراد الدخول إليها في الخارجالقنصلية أو الدبلوماسية للدول

قد تمنح استثناء داخل البالد من قبل وزارة و . يتضمن الوثائق املطلوبة لذلك مرفقا بملف

 .(41)الخارجية أو من طرف شرطة الحدود في نقاط العبور 

ختم يوضع على جواز سفر ألاجنبي تأشيرة، فهي عبارة عن تصريح و أما عن شكل ال

ي على وتوضع تأشيرة الدخول إلى التراب الجزائر . 42الراغب في الدخول إلى إقليم دولة معينة

. أشهر من تاريخ وضعها( 11)ذو صالحية ملدة ال تقل على ستة جواز السفر ساري املفعول و 

عفاء رعايا الدولتين بشأن إ اتفاقيةدولته مع الجزائر  هي تشترط في ألاجنبي الذي ال تربطو 

 .(43)، أو تلك الخاصة باملعاملة باملثلمن التأشيرة

وقد حدد املشرع الجزائري مدة الصالحية القصوى املحددة قانونا للتأشيرة 

أن مدة إلاقامة املرخص بها لألجنبي في بسنتين على ألاكثر، و  11/66نون القنصلية طبقا للقا

 .(44)(يوما 41)دخول للتراب الجزائري تتحدد بمدة أقصاها ثالثة أشهر كل 



 عبد الكريم شكاكطة. د /جارد دمحم. د القانوني لزواج ألاجانب في الجزائرإلاطار 
 

 "(إلاشكاالت والحلول )انعقاد الزواج : "مؤلف جماعي موسوم 326

 

ملدة املمنوحة له على ألاجنبي الذي يريد تمديد إقامته في الجزائر إلى أكثر من او 

ي ، أن يقدم طلبا بذلك إلى والن له نية تثبيت إقامته بالجزائر، دون أن تكو بموجب التأشيرة

بل انتهاء مدة التأشيرة يوما ق( 62)في ظرف خمسة عشر  ،الوالية التابع لها محل إقامته

، ففي هذه الحالة يمكن للوالي أن يوافق بصفة استثنائية على تمديد التأشيرة القنصلية

، وال يمكن بأي حال من ألاحوال أن تتجاوز مدة إلاقامة (45)يوما( 41)ملدة أقصاها تسعون 

 .إلاجمالية املمدة على هذا النحو ستة أشهر

د يظن البعض أن تأشيرة الدخول يقتصر دورها على السماح لألجنبي بدخول قو 

، بل لها دور آخر يتمثل في أنها تمنح ألاجنبي حاملها الحق في البقاء في الدولة فقطإقليم 

فقد . امة ملدة تختلف من دولة إلى أخرى التراب الوطني دون الحصول على ترخيص باإلق

أشهر في حالة ( 11)، و استثناء بستة أشهر كقاعدة عامة لجزائري بثالثةحددها املشرع ا

 61حكام املادة ، وفقا أل رية املختصة بناء على طلب املعنيتمديدها من طرف السلطات إلادا

 . ، السالف الذكر11/66من القانون 

III.  جواز سفر قيد الصالحية بالنسبة للرعاثا الذثن ال ثخضعون حصول ألاجنبي على

 .الدخول إلى التهاب الوطنيلتأشرهة 

من أهم املبادئ املستقرة في إطار العالقات الدولية بين الدول بخصوص منح 

فقد تصل العالقات بين  ،جانب تأشيرة الدخول إلى أراضيها، هو مبدأ املعاملة باملثلألا 

رام فعادة ما تلجأ بعض الدول إلى إب. مجموعة من الدول إلى حد إلغاء التأشيرة فيما بينها

وفي هذا . أراضيهاتعفي بموجبها رعايا الدول املتعاقدة من تأشيرة الدخول إلى  اتفاقيات

مع بعض الدول بشأن إعفاء رعاياها  الاتفاقيات، فقد أبرمت الجزائر العديد من إلاطار

 . (46)من التأشيرة

غير أن إعفاء بعض ألاجانب من الحصول على التأشيرة لدخول التراب الوطني ال 

يعني إعفائهم من الخضوع إلى ألاحكام املتعلقة بإقامة ألاجانب و ممارسة النشاطات فيه، 

املتضمنة إلاعفاء  الاتفاقيةخاصة أو في نفس  اتفاقيةما لم يرد إلاعفاء منها أيضا بموجب 

 .(47)من التأشيرة

، جها الفرد، مواطنا كان أو أجنبياتبر جواز السفر من أهم الوثائق التي يحتايعو 

ة لتسهيل ، إذ أنه وسيلأهمية في الحياة الدولية الخاصة أثناء تنقله بين الدول، ملا له من
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، وملا يمكن حامله من التمسك به في الدول ألاجنبية التي دخل تنقل ألافراد بين الدول 

 .(48)ته وجنسيتهإقليمها إلثبات شخصي

املعفى من الحصول على تأشيرة الدخول املشرع الجزائري على ألاجنبي  اشترطقد و 

مستوفي ساري املفعول أن يكون حامال لجواز سفر  لعقد زواجه في الجزائرالذي يرغب في 

 .جنسيتهو  البيانات والشروط القانونية التي من شأنها إثبات شخصية حامله

 بالقدرة على الزواجتمتع ألاجنبي  : ثانيا

بموجب شهادة القدرة على الزواج صادرة عن ألاجنبي قدرته على الزواج ثبت يو   

أو شهادة رسمية مماثلة تفي  ،ممثليته الدبلوماسية بالنسبة للدول التي تصدر هذه الوثيقة

 .بالغرض بالنسبة للدول التي ال تصدرها

تصدر عن ممثلية الدبلوماسية ية هي وثيقة إدار شهادة القدرة على الزواج و  

اللقب، السن، ضمن معلومات حوله من حيث الاسم و القنصلية لدولة الطرف ألاجنبي تتو 

تفيد هذه الشهادة بعدم ممانعة حكومة هذا ، و تاريخ امليالد والديانة والحالة الاجتماعية

 .الطرف ألاجنبي على هذا الزواج خاصة في الدول التي يمنع فيها تعدد الزيجات

تسمية هذه الوثيقة من دولة إلى أخرى فال يوجد نموذج موحد لها، ويختلف شكل و 

 .ألاجنبيوإنما الغرض الرئيس ي منها هو إثبات عدم وجود مانع للزواج لدى دولة الطرف 

 .الزواج انعقادمجال التشريع و التنظيم املعمول بهما في  احتهام:  ثاليا

 66-19من القانون رقم  11لبند ألاخير من املادة ضرورة احترام ألاجنبي لالسيما 

املتمم، والتي تمنع زواج واملتضمن قانون ألاسرة املعدل و  6419يونيو  14املؤرخ في 

 .الجزائرية املسلمة بغير املسلم

إلاجراءات التي تنظم الزواج و أحدهما بالتحايل على القانون وأن ال يقوم الطرفين أ :رابعا

 .أغراض أخرى غير الغرض الرئيس ي من الزواجاملختلط لتحقيق 

في  وألامن القومي والنظام العام الاجتماعيضرورة املحافظة على التماسك  : خامسا

 .الجزائر

 .إجراءات إبرام عقد زواج ألاجانب في الجزائر: املطلب الياني

أوجب املشرع الجزائري  حيثيخضع زواج ألاجانب في الجزائر إلى إجراءات خاصة، 

من قانون ألاسرة ضرورة توافر إجراءات خاصة في زواج الجزائريين  16بموجب املادة 
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، إبرام عقد زواج مع أجانب إال إذا لجنسين، من ا، حيث ال يمكن للجزائريين(49)باألجانب

 . لح إلادارية املختصة ترخيصا بذلكسلمت لهم املصا

استمارة طلب رخصة الزواج املختلط التي تسلمها إلادارة تبدأ هذه إلاجراءات بملء و 

الجماعات كتروني الرسمي لوزارة الداخلية و املحلية املختصة أو تسحب من املوقع إلال

مرفقا بملف يحتوي يتم إيداع طلب رخصة الزواج املختلط ، لاملحلية والتهيئة العمرانية

ين باألمر و عند غياب أحدهما يجب تقديم من طرف املعنيعلى الوثائق التي يتطلبها القانون 

أشهر قبل تاريخ إبرام ( 11)ثالثة ، وذلك خالل فترفق باملل وكالة عادية عن الطرف الغائب

بتداء من تاريخ اتحسب هذه املدة ، على أن الزواج مقابل تسليم وصل إيداع ألحد الطرفين

 .إيداع امللف الورقي على مستوى املصالح املحلية املختصة

 :يودع ملف طلب رخصة الزواج املختلط حسب الحالةو 

 .لدى املصالح املختصة بوالية إقامة الطرف الجزائري إذا كان الطرف ألاجنبي غير مقيم - 

 .لدى املصالح املختصة لوالية إقامة الطرف ألاجنبي إذا كان الطرف ألاجنبي مقيمأو  -

 :(50)التالية وهذا حسب الحالةإن ملف رخصة الزواج املختلط يتضمن على الوثائق 

 :بالنسبة للطرف الجزائري   إذا كان طرفا في عقد الزواج/ أ

 ؛ ستمارةا .6

 صور شمسية للهوية حديثة؛( 11)ثالثة  .2

 شهادة عدم الزواج، عدم الطالق و عدم إعادة الزواج؛ .1

 نسخة من وثيقة إثبات الهوية؛ .9

 ؛(وثيقة أخرى وصل الكهرباء، الهاتف، املاء أو كل )إثبات إقامة  .2

محينة بالبيانات الهامشية تستخرجها املصالح الوالئية  19شهادة ميالد رقم ح م  .1

 املستقبلة للملف من السجل الوطني للحالة املدنية وتدرجها فيه؛

 .الاقتضاءإلامضاء عند وكالة عادية إليداع امللف و .9

 :بالنسبة للطرف ألاجنبي/ ب

 ؛ستمارة ا .6

 حديثة؛صور شمسية للهوية ( 11) .2

 ؛شهادة ميالد نسخة كاملة .1
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شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج أو شهادة الطالق أو شهادة مماثلة تفي  .9

 بالغرض؛

 نسخة من جواز السفر قيد الصالحية؛ .2

ين املتواجدين فوق التراب شهادة إيواء أو حجز في الفندق بالنسبة للرعايا غير املقيم .1

 ؛الوطني

 ؛(بالنسبة للرجل)إلاسالم  اعتناق شهادة .9

أو القنصلية لدولته  ةالدبلوماسيشهادة القدرة على الزواج صادرة عن املمثلية  .1

املعتمدة في الجزائر أو عن السلطات املختصة في بلده أو أي وثيقة رسمية مماثلة تفي 

 بالغرض؛

التراب  نسخة من بطاقة املقيم ألاجنبي قيد الصالحية بالنسبة للرعايا املقيمين فوق  .4

 الوطني؛

شهادة سوابق عدلية صادرة عن الدولة ألاجنبية التي يحمل جنسيتها و مصادق عليها  .61

من طرف ممثليته الدبلوماسية أو القنصلية املختصة، مع ترجمتها إلى اللغة العربية أو 

 أي وثيقة رسمية مماثلة تفي بالغرض؛

 ؛الاقتضاءوكالة عادية إليداع امللف و إلامضاء عند  .66

 .يرفق امللف ألاصلي بنسخة لجميع الوثائق املكونة لهى أن عل

وتجدر إلاشارة أنه في حالة تعدد الزوجات، يلزم الزوج بالحصول على رخصة الزواج 

على املعني إيداع ملف كامل لطلب  وللحصول على هذه الرخصة . املختلط إلبرام زواج ثاني

وفي حالة حصول . الوالية املعنية على مستوى مصالحإصدار الرخصة إلادارية املسبقة 

املعني على الرخصة املسبقة، فإنه يتوجب عليه طلب ترخيص من رئيس املحكمة إلبرام 

 .عقد الزواج على مستوى البلدية

كذا ملختصة من استيفاء جميع الشروط وإلاجراءات و بعد أن تتأكد املصالح او 

ح ألامن املختصة في أجل ال يتعدى عشرة الوثائق املتطلبة قانونا، يتم إرسال امللف إلى مصال

، ي مصالح ألامن مقابلة مع الطرفين، حيث تجر أيام من استالم امللف كأقص ى حد( 61)

، وذلك بعد إبداء املصالح املختصة والي املختص إقليميا رخصة الزواجليصدر بعدها ال
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يوما ( 62)خمسة عشر باملديرية العامة لألمن الوطني رأيها في هذا الشأن في أجل ال يتعدى 

 .  (51)قبل انتهاء مهلة الثالثة أشهر من تاريخ إيداع امللف لدى مصالح الوالية

واحدة، وفي حالة عدم إبرام ( 16)تحدد مدة صالحية رخصة الزواج املختلط بسنة و 

وال   ،مدة صالحيتها يتم إعادة إجراءات طلب الرخصة إلادارية من جديد انقضاءالزواج بعد 

 .ال يمكن استظهارها إال في الغرض املحدد لهاهذه الرخصة بمثابة عقد زواج و  اعتباريمكن 

، يتم إرفاق هذه الرخصة بامللف املطلوب الزواجوبعد حصول الطرفين على رخصة 

، ليتم بعد انعقاد لدية التي يقيمون فيها أو املوثقلعقد الزواج على مستوى مصالح الب

 .الزواج بمصلحة الحالة املدنية الزواج تسجيل العقد في سجالت

عرفيا، قد أهمل حالة زواج ألاجانب  املشرع الجزائري أن في ألاخير تجدر إلاشارة و 

، كما هو علنا نتساءل حول مصير هذا الزواج، فهل نلجأ إلى إجراءات تصحيحههو ما يجو 

 ، أم أنه يعتبر زواجا باطال؟به بالنسبة للمواطنين الجزائريينمعمول 

نعتقد أنه في حالة تصحيح الزواج العرفي بين ألاجانب فإن ذلك سيفتح الباب نحن 

خطي عقبة أمامهم للتحايل على القانون الجزائري، ويصبح الزواج العرفي كوسيلة لت

 .الحصول على رخصة الزواج

 .الخاتمة

القانوني لزواج ألاجانب في  إلاطارالتحليل ملوضوع من خالل تعرضنا بالدراسة و 

ئر، يتضح لنا مدى حرص املشرع الجزائري على مسايرة مختلف التشريعات الوطنية الجزا

، حيث خص زواج ألاجانب الزواج في إقليم الدولة املضيفة لألجانب بحق باالعترافاملقارنة 

 ،الذي يتخلله عنصر أجنبي من حيث ألاشخاص بقواعد إسناد خاصة تحكم هذا الزواج

واج ألاجانب ز  انعقادكما أحاط املشرع الجزائري . وتشير إلى القانون الواجب التطبيق عليه

إلاجراءات القانونية التي نعتقد من جانبنا أنها ضرورية و الزمة بمجموعة من الشروط و

 . للمحافظة على النسيج ألاسري في املجتمع الجزائري 

إلى بعض النتائج التي نلخصها في قد توصلنا من خالل هذه الدراسة املتواضعة و 

 :النقاط التالية

، ي يكون بين زوجين مختلفي الجنسية، خاصة املختلط منه الذزواج ألاجانب .6

ة ، خاصة العامل الديني، نظرا الختالف فكر ثر في انعقاده العديد من العواملتؤ 
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كاالت إلاشهو ما قد يثير العديد من الصعوبات والزواج بين الديانات والعقائد، و 

 .منها فكرة النظام العامالقانونية عند انعقاده، و 

، حيث على ضوئها زواج ألاجانبأهمية بالغة في انعقاد لقواعد إلاسناد دور كبير و  .2

هي مسألة أولية ينبغي على نون الذي يحكم انعقاد هذا الزواج، و يتم تحديد القا

، أن يحدد القانون الواجب ص بإبرامه أو القاض ي حسب ألاحوالاملوظف املخت

، كونه يشتمل على من بين القوانين املتنازعة بشأنهالتطبيق على هذا الزواج 

، ما يجعل الرابطة الزوجية تتجاوز إقليم من حيث ألاشخاصعنصر أجنبي 

 . الدولة الواحدة

ملوضوعية النعقاد زواج ألاجانب وبين املشرع الجزائري يفرق بين الشروط ا .1

، حيث أخضع انعقاده من الناحية املوضوعية للقانون الوطني يةشروطه الشكل

 الاستثناء الاعتبار، مع ألاخذ بعين  (قانون مدني 66املادة ) لكل من الزوجين 

الزواج  بإخضاعمن القانون املدني الذي يقض ي  61املنصوص عليه في املادة 

زوجين ا كان أحد الاملختلط إلى من الناحية املوضوعية للقانون الجزائري وحده إذ

، وذلك من أجل تسهيل مهمة القاض ي أو املوظف جزائريا وقت انعقاد الزواج

طني على زواج ألاجانب من جهة، املختص بإبرام عقد الزواج في تطبيق القانون الو 

 .، ومن ثم حماية املصلحة الوطنية من جهة أخرى وحماية مصلحة الطرف الوطني

، الشكلية لقانون محل إبرام العقد نب من الناحيةزواج ألاجا انعقادبينما أخضع 

التي تحكم هذه الشروط  الاحتياطيةإضافة إلى نصه على مجموعة من الضوابط 

قانون الجنسية املشتركة للزوجين إذا كانا متحدي الجنسية، : ، وهيالشكلية

قانون موطنهما املشترك، أو القانون الذي يحكم انقاد الزواج من الناحية 

 . املوضوعية

، التي تحول دون انعقاده باتقد يصطدم زواج ألاجانب في الجزائر ببعض العق .9

ألاجنبي املختص بحكمه تتعارض خاصة في ألاحوال التي تكون فيها أحكام القانون 

مع ألاسس واملبادئ التي يقوم عليها نظام الزواج في دولة القاض ي، كأن يكون هذا 

ففي هذه الحالة تتدخل فكرة  ،القانون ألاجنبي يسمح بزواج املسلمة بغير املسلم

جنبي من حكم زواج ألاجانب النظام العام بقوة الستبعاد هذا القانون ألا 
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من  29/2اض ي بالقانون الجزائري إعماال ملا نصت عليه املادة يستبدله القو 

كما يمكن للقاض ي الجزائري أن يستبعد تطبيق القانون ألاجنبي . القانون املدني

التشريعي لهذا القانون لحكم  الاختصاصعلى زواج ألاجانب إذا ثبت له أن ثبوت 

اد الخاصة بالزواج من هذا الزواج قد كان نتيجة لتحايل ألافراد على قواعد إلاسن

، قصد ير أحد ألاطراف أو كالهما جنسيتهخالل تغيير ضابط إلاسناد فيها، كأن يغ

 .التهرب من أحكام القانون املختص أصال بحكم زواجهم

مادام أن املشرع الجزائري قد اعتبر القانون ألاجنبي الواجب التطبيق على زواج  .2

من قانون  121ب ما جاء في نص املادة حسألاجانب من القوانين املتعلقة باألسرة 

، م القضاء الوطني بصفته القانونية، فإنه يحتفظ أماإلاداريةإلاجراءات املدنية و

القاض ي الجزائري يكون ملزما بتطبيقه من تلقاء نفسه و وهو ما يترتب عليه أن 

 .إثباته تحت رقابة املحكمة العليا

نقدم بعض التوصيات التي نأمل أن ، ال بأس أن وفي ختام هذا البحث املتواضع

أو بآخر في إثراء موضوع زواج ألاجانب أو تجاوز بعض الصعوبات والنقائص  تساهم بشكل

 :يالتي نوجزها فيما يلوضوع من قبل املشرع الجزائري، و التي قد تعتري معالجة هذا امل

الواجب القانون يجب على املشرع الجزائري أن يتدارك النقص الحاصل في مجال  .6

لى قاعدة ، حيث أغفل النص على الشكل الذي يحكم زواج ألاجانبالتطبيق ع

من القانون املدني التي تحكم  64، وأخضعه إلى املادة إسناد خاصة بشكل الزواج

، سواء تلك املتعلقة باألحوال يع التصرفات القانونية بصفة عامةشكل جم

لذلك نرى أنه من الضروري أن يتدخل املشرع  ،حوال العينيةالشخصية أو ألا 

، كما هو دة إسناد خاصة بشكل زواج ألاجانبالجزائري بنص تشريعي يضمنه قاع

 .، كالقانون التونس يبعض التشريعات الوطنية املقارنة الحال في

ى مع إعادة النظر في ألاحكام الخاصة بزواج ألاجانب في الجزائر بما يتماش ضرورة  .2

ع الجزائري و يحافظ ، وبما يحقق مصلحة املجتماصلة في العالمالتطورات الح

 .تقاليدهعلى تماسكه وعاداته و 

كما نرى أنه من الضروري إجراء تحقيق إداري من طرف السلطات إلادارية  .1

الجزائر قبل تسليم املختصة حول ألاجانب الذين يرغبون في عقد زواجهم في 
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، سباب الحقيقية التي دفعتم لذلك، وذلك من أجل الوقوف على ألا رخصة الزواج

 .   خاصة عندما يتعلق ألامر بزواج ألاجانب من جزائريين

املعقود في  ألجانبالعرفي لزواج بال أن ال يعترف املشرع الجزائري  ه علىأننعتقد  .9

فقط في  الزواج العرفي إجراءات تصحيح ويقصر، زواجا باطال هيعتبر  بأن الجزائر 

على ألاجانب الحالة التي يكون فيها أحد الزوجين جزائريا، وذلك حتى يقطع الطريق 

خطي أمامهم للتحايل على القانون الجزائري، ويصبح الزواج العرفي كوسيلة لت

 .عقبة الحصول على رخصة الزواج

 :الهوامش

                                                           
 . 26سورة الروم، آلاية  1  

املوجز في القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة بين الفقه الدولي بدر الدين عبد املنعم شوقي،  2

 .214، ص وألانظمة السعودية، مكتبة الخدمات الحديثة، جدة، بدون سنة نشر
إلاسناد ألنها تسند حكم العالقة القانونية لقانون معين من بين القوانين وتسمى هذه القواعد بقواعد  3

القواعد » :وهكذا يمكن القول بأن قواعد إلاسناد هي ،املتنازعة التي تتنازع حكم العالقة القانونية

نية القانونية التي ترشد القاض ي إلى القانون الواجب التطبيق على العالقات القانونية أو املراكز القانو 

 .« ذات العنصر ألاجنبي

تنازع القوانين، دار :هشام علي صادق وحفيظة السيد الحداد، القانون الدولي الخاص، الكتاب الثاني

 .11، ص 6444الفكر الجامعي، إلاسكندرية، 
ممدوح عبد الكريم حافظ عرموش، القانون الدولي الخاص ألاردني واملقارن، الجزء ألاول، دار الثقافة   4

 .14، ص 6441ر والتوزيع، عمان، للنش
 4وتنص املادة . « ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين»  :من قانون ألاسرة الجزائري على أنه 4تنص املادة   5

أهلية الزواج، الصداق، :يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط آلاتية»  :مكرر من نفس القانون على أنه

 .« املوانع الشرعية للزواج انعدامالولي، شاهدان، 
ال تسري أحكام املواد السابقة إال »:  من القانون املدني الجزائري من أنه 26وهو ما نصت عليه املادة   6

 .« حيث ال يوجد نص على خالف ذلك، في قانون خاص، أو معاهدة دولية نافذة في الجزائر
ديوان ، انون الدولي الخاص الجزائري مذكرات في القعلي علي سليمان، :  راجع في تفصيل ذلك 7

القانون الدولي الخاص عليوش قربوع كمال،  .91-14ص ، 2111املطبوعات الجامعية، الجزائر، 

تنازع القوانين، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، : ألاول  الجزائري، الجزء

 .261 ، ص 2166
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الجزائر،  دولي الخاص، الطبعة ألاولى، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،أعراب بلقاسم، القانون ال  8

   .212، ص  2111

القانون الدولي الخاص الجزائري مقارنا بالقوانين العربية، الجزء ، زروتي الطيب:  راجع في تفصيل ذلك   9 

  .612، ص  2119تنازع القوانين، مطبعة الكاهنة، الجزائر، : ألاول 
 ،القانون الدولي الخاص، دار الرؤى للنشر والتوزيع، الجزائر، بدون سنة نشرحبار دمحم، : أنظر 10

 .621ص
يسري القانون الجزائري وحده في ألاحوال  »:من القانون املدني الجزائري على أنه 61تنص املادة  11

الزواج، إال فيما يخص  عقادانإذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت  62و  66املنصوص عليها في املادتين 

 .«أهلية الزواج 
 .مكرر من قانون ألاسرة الجزائري  4و  4املادتين : راجع في ذلك   12
مسائل ألاحوال  إسنادو هناك اتجاه حديث يأخذ بالضابطين معا، ضابط املوطن وضابط الجنسية، في   13

) في حاالت تطبيق قانون القاض ي الشخصية يتزعمه املشرع الفرنس ي، هادفا من وراء ذلك إلى التوسع 

مسائل ألاحوال الشخصية ومنها عقد الزواج  إسناد، فهو يأخذ بضابط الجنسية في (القانون الفرنس ي

باملواطنين الفرنسيين، ويأخذ بضابط املوطن في نفس املجال بالنسبة لألجانب  عندما يتعلق ألامر

  .املتوطنين بالتراب الفرنس ي
القانون " فهو أحيانا يستعمل عبارة : وقد عبر املشرع الجزائري على ضابط الجنسية بتعبيرات مختلفة 14

 62/6املادة " )  قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج" ، ( قانون مدني 66املادة " )  الوطني لكل من الزوجين

       "  قانون الشخص الذي تجب حمايته" ، ( نيقانون مد 69املادة " )  قانون املدين بالنفقة" ، ( قانون مدني

، كما استعمل صراحة ( قانون مدني  61املادة " ) قانون املورث أو املوص ي " ، ( قانون مدني 62املادة ) 

 "...... قانون جنسية ألاب" مكرر من القانون املدني  61لفظ الجنسية في بعض املواد كاملادة 
أحمد ضاعن السمدان، املبادئ العامة لتعدد :  دد الجنسيات، راجعملزيد من التفاصيل حول تع  15

 .69ص  ،2119الجنسية في القانون املقارن و القانون الكويتي، مجلة الحقوق، الكويت، العدد ألاول لسنة 
 :ملزيد من التفاصيل، راجع  16

 Boskovic Olivera, Droit des étrangères et de la nationalité , Panorama, Recueil 

Dalloz , Paris,9 Décembre 2010,n° 43, page 2868. 

حسن الهداوي، الجنسية ومركز ألاجانب وأحكامهما في القانون العراقي، الطبعة الرابعة، دار الثقافة  17 
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18eme édition, Dalloz, Paris , 2014 page 21-30.  

وقد تعددت الحلول التي قدمها الفقه للتغلب على مشكلة التنازع السلبي للجنسيات، من بينها إعمال  20  

قانون آخر جنسية كان يحملها الشخص قبل أن يصبح عديم الجنسية، بينما اتجه رأي آخر في الفقه إلى 

 .ا مكان والدته بجنسية الدولة التي ولد فيها عديم الجنسية في الحالة التي يعرف فيه الاعتداد

عكاشة دمحم عبد العال، الاتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات، دار   :ملزيد من التفاصيل، راجع
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 .22، ص  2161/2166لعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، اجستير، كلية الحقوق و ما
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   لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له  تخضع ألاحوال الشخصية لعديم الجنسية»
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 تبة على مخالفة إلاجراءات الواجب إتباعهاالزوجات وآلاثار املتر تعدد  نظام

The polygamy system and the consequences of breaching the 

procedures to be followed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :امللخص

يعد موضوع تعدد الزوجات في عصرنا هذا من ألامور املثيرة التي ترتبط في ألاذهان 

بكثير من املفاهيم إلانسانية وإلاجراءات القانونية والانفعاالت املجتمعية، فبين مؤيد 

معتبرا أن وإجراءات محددة مطلق معتبر أن ألاصل في الزواج التعدد، وبين مؤيد بشروط 

، فاملؤيدون يرون أن تعدد الزوجات يسهم في حل مشكلة العنوسة ألاصل هو زوجة واحدة

لكن الحجة التي  ،التي باتت تؤرق املجتمعات املعاصرة، واملؤيدون بشروط قد تكون قاسية

، وبالرغم من تشريعه لتعدد سالميةإلا ه املشروعية جائزة في الشريعة يمتلكها الرجل أن هذ

 بحاجة ملوازنة بفقهه وحكمه فكيف بتعدداني فطر  إنس الزوجات ولكن الزواج كأمر 

 . الزوجات

 .آلاثارإلاجراءات القانونية ، الشروط، ،تعدد الزوجاتالزواج،  : الكلمات املفتاحية
Abstract 

The issue of polygamy in our time is one of the exciting things 

that are related to many human concepts, legal procedures and societal 

emotions. There is an absolute supporter who considers that the origin 

of marriage is polygamy, and between a supporter with specific 

conditions and procedures, considering that the original is one wife. so 

the supporters believe that polygamy is Contributes to solving the 
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problem of spinsterhood that plagues contemporary societies, and the 

supporters with conditions that may be harsh, but the argument that 

the man possesses is that this legitimacy is permissible in Islamic 

Sharia, and despite his legalization of polygamy, but marriage as a 

matter needs to be balanced with its jurisprudence and judgment, so 

how about polygamy 

Key words: marriage, polygamy, legal procedures, conditions, 

effects. 

 :مقدمة

هذا من ألامور املثيرة التي ترتبط في ألاذهان يعد موضوع تعدد الزوجات في عصرنا 

بكثير من املفاهيم وألافكار والانفعاالت فبين مؤيد مطلق معتبر أن ألاصل في الزواج 

ن تعدد أل هو زوجة واحدة فاملؤيدون يرون أن ألاص التعدد، وبين مؤيد بشروط معتبرا

واملؤيدون بشروط قد املجتمع  الزوجات يسهم في حل مشكلة العنوسة التي باتت تؤرق

وبالرغم  إلاسالم تكون قاسية لكن الحجة التي يمتلكها الرجل أن هذه املشروعية جائزة في

 من تشريعه لتعدد الزوجات ولكن الزواج كأمر بحاجة ملوازنة بفقهه وحكمه فكيف بتعدد

 الزوجات السيما أن هناك الكثير من الشباب من ال يصلح له زوجه واحدة فضال عن تعدد

 (1)الزوجات له

وتختلف آلاراء والنظريات حول موضوع تعدد الزوجات سواء من حيث مشروعيته 

في بعض الديانات والقوانين كما هو الحال في بعض الديانات السماوية وبعض ألانظمة 

إلاسالمية، أو تقييده حسب البعض بشروط ال يمكن الالتجاء إليها إال في حاالت الضرورة 

محددة، كما هو في البعض آلاخر من الدول إلاسالمية، أو إلغائه وحسب استثناءات 

واستصدار قوانين وتشريعات تحظر التعدد باعتباره يتعارض مع مبدأ املساواة بين الرجل 

واملرأة وباعتباره يؤدي إلى امتهان كرامة املرأة، كما ترى معظم الدول الغربية والاتفاقيات 

 .الدولية

 ظام تعدد الزوجاتمفهوم ن: املبحث ألاول 

والارتباط وكل شيئين  الاقتران ،هو الاسم من التزويج ويريد به أهل اللغة ،الزواجف

 و أاقترن احدهما باآلخر فهما زوجان من غير فرق بين إن يكون الشيئان من شكل واحد، 

 (2)زوج الش يء فقد قرنه باآلخر: متناقضين فهما زوجان، وكل واحٍد منهما زوج، فإذا قيل
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عقد تحل به العشرة وكافة " يخرج الزواج في كونه ال  وفي املصطلح الفقهي

 لشروط أملتها الشريعة املقدسة البد من توفرها في 
ً
إلاستمتاعات بين الرجل و املرأة، طبقا

الكريم وأريد منها معاني عديدة  في القرآن الزواجلفظ  تكرر وقد ،"هذه العملية الاقترانية 

ْجَناُهْم ِبُحوٍر ﴿ كاالقتران املطلق أو املشابهة أو الصنف أو النوع، كقوله تعالى ِلَك َوَزوَّ
َ
ذ
َ
ك

ا  ﴿ وقوله تعالى (3)﴾ ِعيٍن 
ً
اث
َ
َراًنا َوِإن

ْ
ك
ُ
ُجُهْم ذ ِ

ْو ُيَزو 
َ
 (4) ﴾ أ

 له صلى هللا عليه وسلموعندما خاطب القرآن الكريم النبي 
ً
ٰى َزْيٌد  ﴿ قائال ض َ

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
ف

َها
َ
ْجَناك ًرا َزوَّ

َ
ْنَها َوط ِ

كما وردت  .ي أنكحتك إياهاأالنكاح، : قد أريد من الزواج هناف (5) ﴾ م 

تزوجوا فاني مكاثر بكم "  صلى هللا عليه وسلمقول الرسول ، منها الزواج في السنة النبوية

 :وقوله" ما بني في إلاسالم بناء أحب إلى هللا من التزويج "  صلى هللا عليه وسلموقوله " ألامم 

 (.6)"من استطاع منكم الباءة فليتزوج " 

اه املولى عز وجل بامليثاق الغليظو  في  عقد الزواج رابطة دينية وقانونية، حيث سم 

ٰى َبْعٍض : سورة النساء
َ
ْم ِإل

ُ
ٰى َبْعُضك ض َ

ْ
ف
َ
ْد أ

َ
ُه َوق

َ
ون

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
ْيف

َ
 ﴿َوك

َ
خ
َ
ا َوأ

ً
اق

َ
يث ِ

م م 
ُ
َن ِمنك

ْ
ذ

 
ً
ِليظ

َ
 (.7)﴾غ

فحري  باملجتمع املتماسك املتطلع واملتشوف إلى التقدم والرقي أن يعنى بمفهوم 

ألنه اللبنة ألاولى لبناء املجتمعات الصالحة القوية الرصينة هي تلك التي حافظت  ،الزواج

 .على امليثاق الغليظ بكل أنواعه املادية واملعنوية

حيث استمدت  ،ا مع هذا املصطلح الذي به أخذت جل الدول العربيةوتماشي

ب التسمية التي أخذت بها كل دولة، من قوانين ألاحوال الشخصية وقوانين ألاسرة حس

صلب نصوص الشريعة إلاسالمية كما أحالت عليها في حال عدم وجود نص كما فعل 

 ا لم يرد نص عليه في هذا القانون ل مك" من قانون ألاسرة  (222)املشرع الجزائري في املادة 

هو  ، واملقصود بأحكام الشريعة إلاسالمية(8)"يرجع فيه إلى أحكام الشريعة إلاسالمية 

القواعد الفقهية التي تطبق في املجتمع الجزائري والعرف الذي كثيرا ما أحالت عليه 

 .الشريعة إلاسالمية، والشواهد على ذلك كثيرة في القرآن الكريم
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 .مفهوم التعدد وموقف ألاديان السماوية منه: ألاول  طلبامل

 .تعدد الزوجاتمفهوم : الفرع ألاول 

يعد تعدد الزوجات نمط من أنماط الزواج؛ يباح بمقتضاه أن يكون في عصمة 

الرجل أكثر من زوجه واحدة، وقد أخذ بهذا النظام كثير من الشعوب في مختلف العصور، 

العصور القديمة، والعرب في الجاهلية، والفراعنة، إذ كان  في -العبرانيون  ولعل أشهرها

وقد كان هذا  (9)ثماني زوجات والعديد من الجواري " رمسيس الثاني"تهم نألشهر فراع

 لدى ألاسر املالكة في مصر القديمة، ولدى ألاشراف وألاغنياء وبين عامة 
ً
النظام معروفا

الشعب أحيانا، كما أخذت به بعض الشعوب الجرمانية والسكسونية، وما يزال هذا 

 حتى آلان لدى كثير من
ً
 (.10)وإلاسالمية الشعوب؛ بما فيها الشعوب العربية النظام منتشرا

كما يشير علماء ألانثروبولوجيا والاجتماع أن هذا النمط من  -ت تاريخيا والثاب

الزواج ظهر بشكل واضح عند الشعوب املتقدمة حضاريا التي اعتمدت نمط إلانتاج 

 بين شعوب وقبائل أخرى ال تدين  الزراعي، كما
ً
يالحظ أن التعدد كان وما يزال منتشرا

والصين واليابان ومناطق أخرى في . يقيا والهندالشعوب الواقعة في إفر : "باإلسالم، مثل

 (.11)جنوب شرق 

  : واصطالحا لغة: أوال 

 (.12)التعدد هو الدوام الذي ال انقطاع في مادته: لغة  -1

 : اصطالحا -2

 يزيد  :الاصطالح الفقهي -أ
 
أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة جامعا بينهن على أال

 ﴿: ويقصد بالتعدد الكثرة، وهو مستخلص من العدد لقوله تعالى(13)عددهن عن ألاربعة

 (.14)﴾وإن تعدوا نعمة هللا ال تحصوها إن هللا لغفور رحيم

املشرع الجزائري لم يعرف التعدد، تاركا ذلك ألصحاب  :الاصطالح القانوني -ب

للفقه القانوني، واملعنى املتعارف عليه أن التعدد يطلق على الزوج املتزوج بأكثر من زوجة 

 . واحدة

مما تقدم يتضح أن التعدد يعني أن يتزوج الرجل أكثر من زوجة واحدة وهو جائز 

ون ألاسرة الجزائري مع بعض ومشروع بمقتض ى نصوص الشريعة إلاسالمية وقان
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الشروط، كما أخذت به كثير من الدول العربية باستثناء تونس التي تعاقب على التعدد، 

 .وأخذت به كثير من الشرائع السماوية

 السماوية من تعدد الزوجات شرائعموقف ال :الفرع الثاني

 في جميع البيئات قالتعد
ً
أول نظام يشر ِع بل إلاسالم، فلم يكن إلاسالم د كان معروفا

كانت معروفة  ، إذابقةالتعدد ويِقره، فهذه الظاهرة الاجتماعية معروفة عند ألامم الس

ون في وروبيومان والبابليين والهنود وقدامى املصريين، كما عرفه ألا اليونان والر  عند

 قضاء  وكان ال يحده عدد ،العصور الوسطى
 
وال يقيده شرط ولم يكن له هدف إال

 .(15)هوةالش

قبل إلاسالم  شرائعديم ولدى كثير من ألامم والمنذ الق" تعدد الزوجات "وقد عرف 

وشاع زواج الرجل بعدد كبير من النساء قد يبلغ العشرات بل واملئات دون قيد وشرط 

نبي لن اأو  ،وذكر في كتب التاريخ أن النبي داود عليه السالم كان متزوجا من ثالثمائة امرأة

كما أن هذا الشكل من الزواج تعرفه  ،السالم قد كان متزوجا من سبعمائةسليمان عليه 

ة اليهودية وال املسيحية إال في وقت شريععات إلافريقية ولم يحرم في العديد من املجتم

قريب، ويدل وجود هذا الشكل من الزواج وانتشاره في الكثير من بقاع ألارض واستمراره 

 (.16)سالمية انه وجد لضرورة وحكمة إلهيةعبر الزمن وإقراره من الشريعة إلا 

 اليهودية الشريعة-1

تعدد الزوجات جائز في الشريعة اليهودية وال يجد نص واحد يحرمه ال في الكتاب 

وكان العرف جاري بين اليهود على اتخاذ أكثر من زوجة واحدة فنبي  ،املقدس وال في التلمود

تزوج بهاجر املصرية جارية زوجته سارة وان يعقوب ( عليه السالم ) براهيم الخليل إهللا 

 (.17)قص ى للزوجاتأتزوج بأربعة نساء وليس للدين اليهودي حد ( عليه السالم )

فقد كان مباحا لليهودي أن يتزوج من النساء ما طاب له بال قيد أو شرط ولكن 

الذي ظهر في العصور الوسطى أفتى بوجوب (  جرشوم بن يهوذا)الحاخام الفقيه  املفسر 

تحريم تعدد الزوجات بين اليهود بسبب ما تالقيه الجاليات اليهودية في أوربا في العصور 

 (.18)حتقار واضطهاد بسبب تعدد الزوجاتالوسطى من ا

إذا كان : "تعدد الزوجات كان مسـموحا بـه فـي املجتمـع اليهودي وتشير التوراة إلى أن

، فقد تزوج داود تسعا وتسعين مرة "مرأتان إحـداهما محبوبـة وألاخـرى مكروهـةلرجل ا
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وأخذ داود أيضا سراري ونساء من أورشليم بعد :"أكملهـن علـى املائـة بزوجـة أوريـا الحثي

فقال ناثان لداود أنت هو الرجل، هكذا قال الرب إله إسرائيل، أنا " ، " مجيئه مـن حبـرون

إسرائيل وأنقذتك من يد شاول وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في  منحتـك ملكا على

، وذكرت التوراة أمثلة ال حصر لها على زواج أنبيائها املتعـدد، إبـراهيم تزوج من " حضنك

ألاختين ليئة :ويعقـوب تـزوج بأربع نساء:" سارة وهاجر، وبعد وفاة سارة تزوج من قطورة

امللك سليمان نساء غريبة  وأحب" : مثلهما فعل سـليمانوراحيل، وجاريتيهما بلهة وزلفة، و 

 (.19 )"يـات وأدوميات وصيدونيات وحثياتكثيرة مع بنت فرعون مؤابيـات وعمون

وإن تعدد الزوجات مسموح به في الديانة اليهودية، ويصف العهد القديم أنبياء 

ألاحادي هو  وشيوخ بأكثر من زوجة، ولكن بالرغم من شرعية التعدد يبدو أن الزواج

القاعدة في كل من العهد القديم والتلمود، تفترض كثير من النصوص زوجة واحدة فقط، 

وليس التعدد معروفا على وجه التقريب بين حاخامات التلمود، وكانت احتماالت اتخاذ 

اليهود أكثر من زوجة واحدة كبيرة في العالم إلاسالمي نظرا للسماح بتعدد الزوجات في 

لقد منع الحاخامات التعدد في العالم املسيحي الذي يحرم تعدد الزوجات من إلاسالم، و 

 (.20)حتمال الانتقاد من قبل املسيحيينأجل تجنب إلادانة وا

م يعاقب الرجل الذي يتزوج من زوجة ثانية والزوجة 1711وقد صدر قانون في عام 

سنوات، ولكن  5التي تتزوج من رجل آخر، قبل حصولها على تصريح بالزواج بالسجن 

يسمح للرجل باتخاذ زوجة ثانية في بعض الحاالت مثل مرض الزوجة مرضا طويال، وعند 

تعدد الزوجات يخصص الزوج ليل لزوجاته بالتساوي، لذلك كان من حق الزوجة شراء 

 (.21)ليلة من ضرتها كلما أرادت

وان كان جائزا  عدد الزوجاتت) ما نصه (  093)ولقد ورد في القانون العبري في املادة 

التي أصبح فيها  ألايامجرسون حرمه لضيق أسباب املعيشة في هذه ( الراب) ن أال إشرعا 

( الراب ) القيام بلوازم املرأة الواحدة غير هين ال يخلو من صعوبة ، ومن خالف أمر  أمر

 (.22)(ستحق عقاب الحرمان الكبير حتما جرسون هذا ا
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 املسيحية  الشريعة -2

 ةلك املواضيع التي نظمتها املسيحيمن بين أهم ت ةالزوجي ةالزواج أو العالقوجاء 

علي أساس ديني قوي ينشأ من  مبنية راسخة واملرأةبين الرجل  وارتباطإتحاد  كعالقة

 (.23)سويه توجد مجتمع سليم سوي  سليمةخاللها الفرد نشأه 

التزوج بامرأتين فأكثر، فالشريعة النصرانية ليس فيها نص صريح يمنع أتباعها من 

ولكن رؤساءها القدماء وجدوا الاكتفاء بزوجة واحدة لحفظ نظام العائلة، وكان ذلك 

حتى  -ألاناجيل–شائًعا في الدولة الرومانية، فلم يعجزهم تأويل ما يخص الزواج من كتبهم 

ستغرب، فلق
ُ
ِف، صار التزوج بغير امرأة حراًما، كما هو مشهور، وليس هذا باألمر امل

د ُحر 

ع إلانجيل كامال وفقا لألهواء واملص ِ
 (.24)الح، مثلما حرفت التوراة من قبلهوُضي 

، هذا الشعب الذي "شعب هللا"وكان تعدد الزوجات يتمش ى إلى حد كبير مع فكرة 

علمه هللا الشريعة، وأرسل إليه ألانبياء ليحفظ فيه العقائد السليمة إلى أن يحين انتشارها 

اقتصر الزواج في شريعة لذلك فقد  .، فتصبح جميع ألامم هي شعب هللافي ألارض كلها

آلاباء ، وهي أنه في القرن ألاول للمسيحية كان عيس ى عليه السالم على امرأة واحدة

، علما أن الديانات السابقة عن يستحسنون من رجل الدين أن يقتنع بزوجة واحدة

 (.25)إلاسالم لم يكن فيها نص صريح يمنع التعدد

بل  ،ءفي كل ش ي ةروحانيه تنشد املثالي ةكديان ةن املسيحيأوذلك من منطلق 

متطلبات الروح والتي في مجملها تناهض  ةمتطلبات الجسد بتلبي ىونجدها تنشد التعالي عل

ل شبه روحاني الفرد املسيحي أن يحيا بشك ىمتطلبات الجسد، وبالتالي يتوجب عل

لم تغفل أيضا أن  ةكديان ة، ولكن املسيحيةالروحاني آلاخرةلى الحياة إاستعدادا لالنتقال 

حيوا بالروح قبل أن ي ةكل البشر استطاع ىتطلبات، وكذلك لم تغفل أن ليس لدللجسد مُ 

 ةالطبيع ىعل ةالبشري ةمن البشر تتغلب لديهم الطبيع ةالغالب ةالجسد وأن النسب

ألارض وتوازن بين الروح والجسد  ىعل الحياةالتي تنظم  ة، فوضعت ألاطر العامةالروحي

الحل  ةتالميذه سلط ىبل وألاهم أن السيد املسيح أعط متطلبتهما،البين بين  والاختالف

 ةثيوالحدا ةبما يتوائم مع املستجدات الزماني ةواملعيشي ةربط في ألامور الحياتيوال

 (.26)بين املجتمعات والاختالفات
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 الشريعة إلاسالمية -3

 فال وعلى هذا الزواج،  على العميق التأكيدالشريعة إلاسالمية الغراء  خصائص من

 والطريق حاوال ذلك، مهما العزوبية حياة الاستمرار في سواء حد على واملرأة للرجل يمكن

 إلاذالل في ال بين الطرفين، املتبادل الاحترام في هو الحياة في الاستمرار في الوحيد

 الهي، كرباط الزواج ألاولى قداسة :ناحيتين من ضرورية املسألة وهذه والاستخفاف

 . ألابناء وتوجيه تربية مسؤولية تحمل: الثانية

 والضوابط التي القواعد من مجموعة مراعاة إلى املشتركة الزوجية الحياة وتحتاج

 املودة تقوم على إنما الزوجية الحياة أن ذلك الحياة، تلك في الاستمرار بدونها ال يمكن

 الطريق خاللها طي يمكن والسالم الطمأنينة من ظالل في العيش يمكن والحب لكي

 والتضحية الحب آثار من الخالية املشتركة فالحياة. املنشود إلى الكمال والوصول 

لة حياة املتبادل حتراموالا  املودة بدون  والحياة ،معنى لها ال تافهة والتسامح
 
 لها قيمة ال مذ

 .(27)نسميها حياةأن  يمكن ال بل

َنى : )قال تعالى
ْ
َساِء َمث ِ

 
ْم ِمَن الن

ُ
ك
َ
اَب ل

َ
ِكُحوا َما ط

ْ
ان
َ
َيَتاَمى ف

ْ
وا ِفي ال

ُ
ْقِسط

ُ
ال ت

َ
َوِإْن ِخْفُتْم أ

 َوُرَباعَ 
َ
الث

ُ
إنه يجوز نكاح :) قال الشيخ دمحم ألامين الشنقيطي في تفسير هذه آلاية (28)(َوث

أربع، ويحرم الزيادة عليها كما دل على ذلك أيضا إجماع املسلمين قبل ظهور املخالف 

قال بعض  (29)(وإنه خشية عدم العدل ال يجوز نكاح غير واحدة والخوف في آلاية.. الضال

فيكون  (30)معناه العلم، أي وإن علمتم: العلماء الخشية، وقال بعض: العلماء معناها

املعنى إنه لكم نكاح أربع زوجات، فإن علمتم بأنكم لن تستطيعوا العدل بين ألاربع فثالث، 

وإن علمتم عدم القدرة على العدل بينهن فاثنين، وإن علمتم عدم القدرة على العدل بينهن 

 .فيقتصر على واحدة فقط

إنه لكم : د من الخوف في آلاية هو غلبة الظن، فيكون املعنىإن املرا: )قال القرطبيو 

نكاح أربع زوجات، فإن غلب على ظنكم عدم القدرة على العدل بينهن فثالث، فإن غلب 

 (31)(على الظن عدم العدل بينهن فاثنين، فإن غلب على الظن عدم العدل فواحدة

إذا أيقنتم من عدم فيكون املعنى  –أي أيقنتم ( خفتم)معنى : وقال أبو عبيدة

وعلى ذلك فاملراد بالخوف من عدم العدل أن  (32).العدل بينهن فيقتصر على واحدة فقط
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يوقن إلانسان ويعلم من نفسه على اليقين عدم استطاعته العدل في املأكل وامللبس 

 .واملشرب واملسكن بينهن فعند ذلك له عدم التعدد والاقتصار على واحدة

أن النبي صلى هللا عليه وسلم : )ن أنس بن مالك رض ى هللا عنهع: ومن السنة النبوية

 ماهللا عنه يوعن ابن عمر رض ( 33 )(ائه في ليلة واحدة وله تسع نسوةكان يطوف على نس

 (34)(تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم ألامم: )قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 العدل في التعدد: املطلب الثاني

وكمال املنهج إلاسالمي، أنه يجعل العدل والقسط حجر الزاوية في من مظاهر سمو  

هات ة في مجال ألا توج  اِميَن : )سرة، قال تعالٰى ه الاجتماعية وخاص  وَّ
َ
وا ق

ُ
ون

ُ
ِذيَن آَمُنوا ك

َّ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

ِقْسِط 
ْ
  (35)(ِبال

ً
و : )وقال أيضا

ُ
ْعِدل

َ
 ت

َّ
ال
َ
ٰى أ

َ
ْوٍم َعل

َ
َنآُن ق

َ
ْم ش

ُ
ك  َيْجِرَمنَّ

َ
َرُب َوال

ْ
ق
َ
وا ُهَو أ

ُ
ا اْعِدل

ْقَوٰى   (.36)(ِللتَّ

صة لأل  وهكذا نجد ، ومن وإلانسانيةسرة تتميز بالعدل أن ألاحكام الشرعية املخص 

 تعرض ألا  علىأن  والية الرجل : الشواهد علٰى ذلك
 

م عليه أن يلتزم العدل وإال سرة تحت 

أن  املنهج إلاسالمي يرتكز علٰى خرٰى التي تثبت ومن الشواهد ألا . لهية القاسيةإلا للعقوبة

 .وعدم تكليف الناس ما ال يطيقون ( رفع الحرج)لعدل، هي التزامه بمبدأ ا قاعدة

سري الوضعي فال يراعي في تشريعه العدل املطلق، وذلك ألن  الذين وأما املنهج ألا 

هم، يضعون القوانين هم بشر يؤثرون العاجل علٰى آلاجل وال يمكنهم أن ينسلخوا من طباع

ولذلك نراهم يميلون بالقوانين إلٰى الوجه الذي يتفق مع مصالحهم وينسجم مع أهوائهم، 

 كثيرة يشرعون القوانين الظاملة بسبب جهلهم بالعدل املطلق وقصورهم عن إدراك 
ً
وأحيانا

 (.37)أبعاده

 :العدل املادي -أ

 (.38)املثل والنظير، والعدل ضد الجور  هو: العدل لغة

 (.39)العدل بين الزوجات في التسوية :العدل اصطالحا

والعدل بين الزوجات عند الحنفية يتمثل في التسوية بينهن في الحقوق والقسم 

  (.41)أما الحنابلة فعرفوه بالتسوية بين النساء في املبيت (40)والنفقة والكسوة
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كم شنئوال يجر " ...نصت  عليه آلاية الثامنة من سورة املائدة   امن 
 
ن قوم على أال

من كانت له امرأتان فلم : " ، وقوله صلى هللا عليه وسلم"تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 

 (.42)"يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل 

 فالعدل املادي أن يساوي بين زوجاته في املبيت والقصد من املبيت ألانس ال الوطء

ال يفضل بعضنا في القسم من كان رسول هللا " ...والجماع، لقول عائشة رض ي هللا عنها 

مكثه عندنا، وكان كل يوم إال وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، 

 (.43)"حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها 

وال يشترط في العدل بين الزوجات أن يفترض لكل واحدة ليلة بحيث ال يجتمع فيها 

النوبة ومحادثتها، فعدل الواجب في املبيت مع غيرها، بل يجوز مجالسة غير صاحبة 

والتأنيس في اليوم والليلة، وليس القصد منه ضبط زمان النهار فيقدر ما عاشر فيه 

 (.44)إحداهن، فيعاشر ألاخرى بمقدار ذلك

كما أنه يحرم امليل إلى الواحدة دون ألاخرى، إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج، 

 .فالعدل الواجب أن يعدل في حدود ما يملككالقسمة في الطعام والكسوة، 

 : العدل املعنوي  -ب

هذا : " العدل املعنوي عدل قلبي فال تكليف فيه ألن النبي صلى هللا عليه وسلم قال

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين :" قسمي فيما أملك فال تلمني فيما ال أملك، وقوله تعالى 

من آلاية الكريمة يتضح  45،" ذروها كاملعلقةالنساء ولو حرصتم، فال تميلوا كل امليل فت

نفي استطاعة العدل بين النساء، لذلك ما بقي للُمعدد إال محاولة العدل ألن العدل 

 (.46)املعنوي محله القلب كما سبقت إلاشارة إلى ذلك

 في قانون ألاسرة العدل: ثالثا

موضوع التعدد اللهم لم يشذ املشرع الجزائري على ما قررته الشريعة إلاسالمية في 

فيما تعلق بلغة القانون وظروف العصر حيث نصت املادة الثامنة من قانون ألاسرة على 

، فعلى الزوج أن يثبت قدرته "وتوفرت شروط ونية العدل " شرط العدل مقترنا بالنية، 

على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة، كالقدرة على إلانفاق وتوفير املسكن مستقل 

، وفي ذلك لكل زوجة إذا لم تقبل إحداهما العيش مع ألاخرى، وغيرها من ألامور املادية

وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه في القسم، فيقيم عند : " يقول ابن الجالب البصري املالكي
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كل واحدة منهن يوما وليلة، وال يزيد على ذلك إال برضاهن، وإذا حاضت إحداهن أو نفست 

  47"....مه املقام عندها في يومها وليلتهاو ولز  لم يسقط حقها،

  وحاالت التعددإبرام عقد الزواج : الثاني بحثامل 

  عقد الزواج: ألاول  طلبامل

 عقد الزواج : أوال

ة هدفه والغاية منه تختلف على عقود التجارة ستمر امل من العقود عقد الزواج

تخلق لعمارة ألارض وخالفتها مما والصناعة والوظيفة، بل هو عقد نتاجه أرواح بشرية 

 .جعل املشرع يهتم به ويجعل له شرطا دقيقة ومحددة

 03اشترط املشرع في سن الزواج ألاهلية املدنية وفقا لنص املادة : أهلية الزواج -أ

 من قانون ألاسرة، واستثنى حالة املصلحة أو الضرورة 1من القانون املدني الجزائري واملادة 

 .ترخيص من قاض ي شؤون ألاسرةالتي تكون ب

د بين سن الرجل واملرأة خالفا  واملالحظ أن نص املادة السابعة من قانون ألاسرة وح 

سنه وأهلية  21ملا كان الوضع عليه في القانون املعدل التي فرقت بين أهلية الرجل وجعلتها 

 . سنة 17املرأة التي حددتها ب

زواج في التشريع الجزائري على أركان يقوم عقد ال: مقومات عقد الزواج -ب

 .2335فبراير  21املؤرخ في  35/32 :في التعديل رقم 9وشروط، عددها املشرع في املادة 

ال ينعقد الزواج إال باإليجاب والقبول كما هو الحال عليه في مختلف العقود 

 :وتتمثل شروط انعقاده في

 يكون أحد العاقدين فاقد لألهلية -1
 
 .أال

يكون إلايجاب والقبول في مجلس واحد،فلو تفرقت املجالس بعد إلايجاب أن  -2

 .وقبل القبول بطل إلايجاب

 يرجع املوجب في إيجابه قبل قبول الطرف آلاخر، -0
 
ألن في ذلك إلغاء لإليجاب،  أال

 .فإذا جاء القبول بعد ذلك فقد جاء على غير إيجاب

 يصدر من الطرف الثاني بعد إلايجاب م -0
 
ا يدل على الاعتراض كالفصل بكالم أال

 .أجنبي، ألن ذلك يعتبر رفضا، فإن قبل بعد ذلك فال يعتد بقبوله ألنه ورد على غير إيجاب

 .موافقة القبول لإليجاب ولو ضمنا -5
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حدد املشرع الشروط الواجبة التوافر في عقد الزواج باألهلية، الصداق، الولي، 

  .الشاهدان، وانعدام املوانع الشرعية

جعل من الرضا ركنا والباقي شروطا بخالف القانون   مما تقدم نخلص إلى أن املشرع

، أربعة أركان، وهي رضا الزوجين وولي الزوجة، الشاهدين والصداقاملعدل الذي نص على 

 .قانوناكما ألزم طرفي عقد الزواج باحترام إلاجراءات الشكلية املنصوص عليها 

الشريعة إلاسالمية التعدد لحكمة يعلمها هللا ترجع  أباحت :أسباب التعدد: ثانيا

 :بالفائدة، ومن أسباب التعدد على الفرد واملجتمع

  توثيق القرابة 

 تحصين الرجال من الوقوع في املحرمات. 

 ،نقص الرجال من جراء الحروب مما يجعل عدد النساء غير املتزوجات يرتفع 

 .التعددفيختل توازن املجتمع، ويكون الحل حينئذ في 

 وجود عدد من ألاسباب تدعو إلى التعدد كاألمراض والعقم... 

 الرغبة في إنجاب عدد كبير من ألاوالد للتعاون املعيش ي، خاصة في ألارياف . 

 شروط التعدد:  ثالثا

 :الشروط آلتيةبسمح املشرع  بالزواج بأكثر من واحدة 

 إعالم الزوجات بالتعدد -1

عليها الزواج هي املودة والرحمة وحسن النية، فمن العدل ما دامت ألاسس التي بني 

علم الزوجة السابقة بأمر إقدام زوجها على الزواج الذي ستنعكس آثاره 
ُ
وإلانصاف أن ت

على حياتها اليومية، فإذا كان الزواج بأخرى بدون رضا ألاولى كان هذا الزواج مضرا بها، ألن 

، فإذا لم يعلمها الزوج بنية بدون مبرر شرعيكل إضرار هو فعل غير جائز كهجر الزوجة 

الزواج بأخرى، وتزوج فعال بأخرى فإنه بعد علمها يعتبر الزوج قد غش، فإن رضيت بتلك 

الوضعية يكون لها الحق في طلب التعويض، وإن لم ترض جاز لها أن تطلب التعويض عن 

 (.48)الغش، والتطليق لعدم الرضا

ي ينوي الزواج بامرأة أخرى بصريح نص املادة وإلاعالم إلزامي على الزوج الذ

يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة واملرأة التي يقبل على " الثامنة من قانون ألاسرة 
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أي لزام عنه دون تراخ بإبالغ السابقة والالحقة  (يجب) بلفظفاملادة صيغت " الزواج بها 

الحقة يسبب بالزوجة ال دون إعالم م ألن العقد إذا ت ،وليس مقتصر على ألاولى دون ألاخرى 

 (.49)لهذا ضررا يوجب الجبر

 :الترخيص في حالة التعدد -2

لم يكتف املشرع بعلم الزوجات بل حصره بالترخيص الذي يطلبه الزوج املقبل 

، وحتى يمنح رئيس على التعدد يرفع هذا الطلب إلى رئيس محكمة املتواجد بها مقر الزوجية

 .إذا توافرت الشروط القانونية املحكمة الترخيص إال

موافقة الزوجة السابقة واملرأة التي يريد الزوج التعدد بها، وتكون املوافقة إما  -أ

بإحضار املرأتين معا أمام رئيس محكمة مقر الزوجية، أو بواسطة وثيقة رسمية يفرغ فيها 

 .تصريحهما على املوافقة، كأن تكون أمام موثق

املبرر الشرعي الذي أدى به للتعدد، ولم يحدد املشرع معنى أن يثبت الزوج  -ب

املبرر الشرعي ولم يحصره في أنواع معروفة، والواقع يجعل من مرض الزوجة ألاولى أو 

، ولو رجعنا للبند السابع عجزها عن إلانجاب بعد العالج أو ألي سبب آخر، مطية للتعدد

الذي يحدد شروط وكيفيات  2330مايو  11املؤرخ في  30/150: من املرسوم التنفيذي رقم

يجب على املوثق أو ضابط الحالة املدنية التأكد "  مكرر من قانون ألاسرة 1تطبيق املادة 

من خالل الاستماع إلى كال الطرفين في آن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات التي يخضع 

زواج ويؤشر بذلك مع ال لها كل منهما وباألمراض أو العوامل التي قد تشكل خطرا يتعارض

، لكن رغم هذا التشدد تأتي الفقرة الثانية مخالفة ملا تقرر أعاله إذ قررت "في عقد الزواج 

يجوز للموثق أو ضابط الحالة املدنية رفض إبرام عقد الزواج ألسباب طبية، خالفا  ال" أنه 

 ."إلرادة الطرفين 

ت إلاشارة إليها أعاله، تبقى إثبات القدرة على توفير العدل وهذه النقطة تم -ج

عدد ورضا زوجاته بالحالة التي هم عليها حسب ُيسر أو 
ُ
مقتصرة على إمكانيات الزوج امل

 .ُعسر الزوج

 أنواع الرخص   -د

 رخصة رئيس املحكمة -
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الستصدار أو لكل من يرغب في التعدد أن يتقدم بطلب إلى رئيس محكمة 

ط القانونية املطلوبة فإن توفرت منح الرخصة بالترخيص بع أن يتأكد الرئيس من الشرو 

 .وإن تخلف أحدها رفض الطلب

 .رخصة زواج موظفي ألامن الوطني وأفراد الجيش الوطني الشعبي -

يخضع موظفي ألامن الوطني وأفراد الجيش الوطني الشعبي  في حالة التعدد 

لرخصة رئيس املحكمة باإلضافة إلى رخصة السلطة التي تولت تعيينهم وذلك وفقا لنص 

املتعلق باألحكام والقواعد  10/37/1970الصادر في  70/071: من املرسوم رقم 20املادة 

ال يمكن ملوظفي ألامن الوطني إبرام عقد : " تنص ألامن الوطني إذاملطبقة على موظفي 

زواجهم دون ترخيص بالزواج يكون قد وقع طلبه والحصول عليه من الجهة التي لها سلطة 

التعيين وذلك ثالثة أشهر قبل الاحتفال بالزواج، ويجب أن يرفق الطلب بتقديم نسخة من 

ضاء بيان مهنة هذا الزوج وبين وثيقة امليالد، وشهادة الجنسية للزوج آلاخر وعند الاقت

  (.50)."صاحب عمله وعلى إلادارة أن تجيب على هذا الطلب خالل شهرين من تاريخ تقديمه

 :شرط توفر نية العدل -3

النية قلبية ال يعلمها إال صاحبها، واملقصود منها هو الباعث الذي أدى بالزوج 

ع، واملشرع لم يبين كيفية إثبات للتعدد، والعدل هو ما سبق إلاشارة إليه في هذا املوضو 

 . مسألة إثبات العدل إلى سلطة القاض ي دون سواه 10/ 75: النية، حيث رد املنشور رقم

 :حالة التدليس -4

يقصد بالتدليس الغش والكذب، ويتأكد ذلك عندما ال يعلم الزوج الزوجة ألاولى 

وهذا خرق لإلعالم السابق  أو يخفي على املرأة ألاخرى أنه متزوج، أو ال يعلمهما معا،

اكتشاف التدليس من تم فيها ي حالة أمن قانون ألاسرة، وفي  7وبالتالي خرقا لنص املادة 

إحدى الزوجتين أو كليهما، فإن من  تطرف الزوجات أو من طرف إحداهن، ثم رضي

رضيت منهما أو علمت بالزواج الجديد ولم تطلب التطليق تكون قد صفحت عن زوجها، 

 .ته عن الجزاء املترتب على التدليسوأبعد

يبطل الزواج، إذا " من قانون ألاسرة  02ولقد قرر املشرع البطالن في صلب املادة 

، واملانع قد يكون قانوني كما قد يكون "أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد اشتمل على مانع 

ن النظام العام شرعي حيث لم يحدد املشرع الصور املعبرة عن حاالت البطالن التي هي م
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انونية كعدم إعالم الزوج ويمكن للقاض ي أن يثيرها من تلقاء نفسه، فخرق النصوص الق

 .زوجاته بالتعدد يعد صورة من صور املوانع

 : املبرر الشرعي للتعدد -5

العقم أي عقم املبرر الشرعي هو ما تعارف الفقه والقضاء على تداوله، متمثال في 

أهم ألاهداف الشرعية وهي الحفاظ على النسل، والعقم مرض  الزوجة ألاولى الذي يحجب

تعيق التعدد إذ ال  (51)مزمن يعطل الزوجة عن إلانجاب، باإلضافة إلى مبررات شرعية

يثبت أن على الزوج املقبل على التعدد يجوز للقاض ي الترخيص بالتعدد حال توفرها، ف

 بموجب املنشور لحالتين املقرران توافر املبرر الشرعي بتقديم شهادة طبية تثبت إحدى ا

جاته ، كما يثبت قدرته على توفير العدل بين زو 70/132: رقم الصادر عن وزارة العدل

 (.52)ذمته املالية من عدمها ئقة حسب طاقته ومالءتهبتوفير الظروف الحياتية الال 

 ،70/132، غير أن املنشور باإلضافة إلى ما سبقت إلاشارة إليه في شرط الترخيص

أضاف للقاض ي صالحية التدخل في عقود التعدد بعد انعقادها، والتي تتمثل في سلطة 

القاض ي إذا ادعت إحدى الزوجات ظلما من جانب الزوج في حقها، فيتدخل القاض ي 

والتحقق من وجود الظلم أو عدمه، ففي هذا نص املنشور الوزاري للفصل في الدعوى 

فر الظلم عند التنازع أمام املحكمة املختصة أثناء على الزوجة إثبات تو :" املذكور أعاله 

  ".طلب الطالق ليتسنى للقاض ي الحكم لها بالتعويضات املناسبة 

 الواجب إتباعها آلاثار املترتبة على مخالفة إلاجراءات: الثاني املطلب

عدد في غنى عنها منها 
ُ
 :تترتب على مخالفة إلاجراءات املحددة قانونا آثار كان الزوج ال

 .جزاء تخلف الترخيص: أوال

من قانون  7املادة تضمنتها يتمثل الجزاء الالحق بمخالفة القواعد القانونية التي 

 .أو بالتطليقألاسر واملنشوران املذكوران أعاله في فك الرابطة الزوجية إما بالفسخ 

 في املبيت العدل بين الزوجات -1

املبيت، فعلى الزوج واجب املساواة مما يثار عادة في حال التعدد مشكل العدل في 

أن رسول هللا كان يسأل : " بين زوجاته، جاء في الصحيحين أن عائشة رض ي هللا عنها قالت

 أن أين أنا غدا أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه: في مرضه الذي مات فيه

ت في اليوم الذي شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، قالت عائشة فما أينيكون 
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وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخالط ريقه  ،فقبضه هللا ،كان يدور علي فيه في بيتي

  (.53)."ريقي

دد بهدف حماية الزوجات وهو بذلك إجراء وقائي أوجب املشرع العدل حالة التع

 .الزوج من تعسف

 النفقة كل ما تحتاج الزوجات من ضروريات الحياة، من :العدل في النفقة -2

  .، وكل ما ينفق على ألاوالدكسوة ومسكن وطعام

لم يشترط املشرع على الزوج أن يسكن كل زوجة في مسكن  :العدل في املسكن -0

، حسب قدرته املادية، وأدخله ضمن ك ملا يتفق عنه الزوجات مع زوجهمخاص بها وترك ذل

 .مشتمالت النفقة

 .على أساس صلة ألابوة توفي حالة وفاة الزوج يرثه كل أوالده من كل الزوجا

يحرم على الزوج الزواج بأصول زوجته بمجرد انعقاد الزواج صحيحا، كما  -0

من  20حرم عليه الزواج بفروع زوجاته بمجرد الدخول عليهن وهذا ما أوضحته املادة ي

من  25ويحرم عليه كذلك أرامل أو فروع الزوج وإن نزلوا بصريح املادة ، قانون ألاسرة

 .ألاسرةقانون 

ترث الزوجة الربع إذا لم يكن للزوج ولد منها أو من غيرها، وتقسم  :امليراث -0

الزوجات الربع إذا تعددت بالسوية بينهن بعدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، ويرثن 

 .الثمن في حالة وجود الفرع الوارث

سرة، يفسخ الزواج من قانون ألا  مكرر  7سند الفسخ ما قررته املادة   :الفسخ -5

قبل الدخول إذا لم يتحصل الزوج على ترخيص بالزواج أي في حالة عدم طلبه من  الجديد

، (54)رئيس املحكمة الترخيص له بالتعدد، فالقاض ي وحده هو املخول بالترخيص من عدمه

أما طالب الترخيص فيكون الزوج دون غيره مدعما بالشروط السالفة الذكر، أما إذا 

ألاطراف، قع العقد فاسخا، وال يعتد به بين الشروط ولم يرخص القاض ي بالزواج يتخلفت 

 .بل الغيرقوال 

 قبل الدخول،سكت املشرع في حالة الدخول ورتب الفسخ على الزواج الجديد 

السكوت على أن الزواج بعد الدخول وبدون ترخيص متروك للزوجة أو الزوجات الرضا 

وذلك برفع دعوى  على أساس التدليس (55)ة بالتطليقبالوضعية الجديدة أو املطالب
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يجوز إبطال " من القانون املدني  70ملادة وا، مكرر من قانون ألاسرة 7قضائية وفقا للمادة 

أو نائبا عنه، بحيث لوالها ملا العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد املتعاقدين 

ا السكوت عمدا عن واقعة أو مالبسة إذا ثبت أن أبرم الطرف الثاني العقد، يعتبر تدليس

 ."املدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه املالبسة 

ومع أن املشرع منح املتضرر من التدليس حق املطالبة بالتطليق إال أنه لم يقرر 

الذي منح في حالة عقوبة خاصة باملدلس تاركا ذلك للقواعد العامة، بخالف املشرع املغربي 

طلب الزوجة التطليق تعويضا لعدم موافقتها على أن يتزوج زوجها بامرأة أخرى وحدد 

مهلة للزوج بدفع املبلغ الذي يستوفي حقوق الزوجة وألابناء، وإذا لم يسدد املبلغ في املدة 

 .املحددة يعتبر متنازال عن طلب إلاذن بالزواج من أخرى 

 :الخاتمة

وفقد دد قد يكون حال لبعض معضالت العصر كالعنوسة نخلص إلى أن التع

وقد شرع  وحل مشاكل ألارامل واملطلقات الراغبات في الزواج، ،الرجال حالة الحروب

الدين إلاسالمي التعدد لحكمة ال يعلمها البشر بقصر نظرتهم، فكم من جوائح أهلك 

ى الشريعة إلاسالمية وقد وفقت الدول العربية حين استندت عل .الحرث والنسل في ثوان

الغراء في قوانين ألاحوال الشخصية، واملشرع الجزائري باإلضافة إلى تبوئها املرتبة الثانية في 

كل ما لم يرد النص عليه في هذا " من قانون ألاسرة  (222)التشريع فقد استحدث املادة 

أخذ باملبادئ  ، وبالتالي يكون قد." القانون، يرجع فيه إلى أحكام الشريعة إلاسالمية

 .وألاحكام

وإن الذي يتصوره العقل ويؤكده أن أي شريعة سماوية ال تزن أمورها إال بموازين 

نزلت إليهم؛ 
ُ
القسط والحق، وال تأتي أحكامها إال في غاية الكمال الذي يتناسب مع َمن أ

عاد، "
َ
عاش وامل

َ
م ومصالح العباد في امل

َ
وهي عدل فإن الشريعة مبناها وأساسها على الِحك

كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، 

وعن الرحمة إلى ضدها، وعن املصلحة إلى املفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من 

الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل هللا بين عباده، ورحمته بين خلقه، 

فاهلل هو ُمنزل الشرائع، وهو الحقيق بتحقيق الصالح لعباده، قال  (56)"وظله في أرضه

ِبيُر : )سبحانه
َ
خ
ْ
 ال

ُ
ِطيف

َّ
َق َوُهَو الل

َ
ل
َ
ُم َمْن خ

َ
 َيْعل

َ
ال
َ
 (57)(أ
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 في إطار أحكام القانون الدولي الخاصخصوصية إبرام عقد الزواج 

The privacy of concluding a marriage contract in the framework 

of the provisions of private international law 

 بالق دمحم :الدكتور 

  -تيارت –جامعة ابن خلدون ب"أ"أستاذ محاضر 

 بجامعة تلمسان عضو مخبر القانون املقارن 

 : ملخص

هذا بسبب ا لقيام حاالت تنازع القوانين، و يعتبر الزواج  املختلط ميدانا خصب

 ت مختلفتكفل لهذااختالف الفكرة الاجتماعية التي يقوم عليها من مجتمع آلخر، 

التشريعات الوضعية بتحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الزواج املتضمنة 

 هذا وفقالعالقة، و  في مرحلة إنهاءاء في مرحلة إلابرام أو التنفيذ أو عنصرا أجنبيا، سو 

و تراعي خصوصية بعض عتبار توجه كل دولة، ضوابط إسناد محددة تأخذ بعين الا 

 .الحاالت التي يكون فيها العنصر الوطني محل اهتمام

عقود بتحديد القانون الذي تخضع له وعلى هذا ألاساس تكفل املشرع الجزائري 

ثل مفيه مختلف الصعوبات التي قد تعترض التطبيق ألا  الزواج املختلط، تحديدا راع

 أشكالفي نفس الوقت مانحا شكال من إلاسناد الوطنية، و ةللقانون املعين من قبل قاعد

 .لصالح العنصر الوطني متى كان طرفا في العالقة الزوجية الامتياز

 القوانين، قواعد إلاسناد، شروط الزواج،  الزواج املختلط، تنازع: الكلمات املفتاحية

Summary: 

Mixed marriage is considered a fertile field for the emergence of 

conflict of laws, and this is due to the difference in the social idea on 

which it is based from one society to another. Therefore, the various 

statutory legislations have ensured the determination of the law 

applicable to marriage contracts that contain a foreign element, 

whether in the stage of conclusion or implementation or at the stage of 

ending the relationship This is in accordance with specific attribution 

controls that take into account the orientation of each country, and 

take into account the specificity of some cases in which the national 

component is of interest. 
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On this basis, the Algerian legislator guarantees determining the 

law to which mixed marriage contracts are subject, specifically taking 

into account the various difficulties that may encounter the application 

of the law designated by the national attribution rule, and at the same 

time granting a form of concession in favor of the national component 

whenever a party is involved. In the marital relationship. 

Key words: mixed marriage, conflict of laws, attribution rules, 

conditions of marriage. 

 :مقدمة

القوانين  تعتبر عالقات الزواج املختلط من أفسح الروابط العائلية مجاال لتنازع

من أهم مسائل ألاحوال الشخصية قاطبة، وهذا بالنظر لالعتبارات الاجتماعية و الدينية و 

 .و الخلقية التي يقوم عليها و بالنظر الختالف نظرة املجتمعات إليها

و ملا كان الزواج من أهم الروابط التي تحدد مركز الشخص في أسرته، فقد حرصت 

بقواعد خاصة تشمل الجوانب املختلفة للعالقة الزوجية مختلف التشريعات على تنظيمه 

تمكينها من تنظيم هذه العالقات بشكل صحيح، و من نشأتها إلى انقضائها، وهذا من أجل 

 .أن تشق طريقها في ثقة و اطمئنان من فواصيل الحدود و اختالف النظم

تعنى  بوضع قواعد إسناد –على غرار بقية الدول  –وقد عني املشرع الجزائري 

بتحديد القانون الواجب التطبيق على عالقات الزواج ذات العنصر ألاجنبي، سواء من 

ية أخرى حاول أن من ناحو ار املترتبة عنها هذا من ناحية حيث انعقادها أو من حيث آلاث

طني متى كان طرفا في العالقة، الو  الطرفلصالح   أو ألافضلية متيازيضفي نوعا من الا 

 .إعطاء أولوية أو أفضلية لتطبيق القانون الجزائري على عقد الزواجهذا من أجل و 

إن الخصوصية التي تطبع عالقات الزواج املختلط من حيث تحديد القانون الذي 

تخضع له ،و الاعتبارات التي يقوم عليها هذا التحديد دفعتنا للبحث في التساؤل القائم 

بموجبها القانون الذي تخضع له عالقات عتبارات التي يتحدد الا هي الضوابط و ما: حول 

الزواج املختلط؟ و إلى أي مدى وفق املشرع الوطني في حماية العنصر الوطني متى كان طرفا 

 في مثل هذه العالقات؟

و لإلجابة عن هذه إلاشكالية ارتأينا  أن نعالج بداءة مسألة القانون الذي يخضع له 

و من ثم التطرق إلى ( مبحث أول ) ار آلاثوعقد الزواج املختلط من حيث الشروط 
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مبحث )ية من أجل حماية العنصر الوطني الاستثناء الذي قررته معظم التشريعات الوضع

 (.ثاني

 على عالقات الزواج املختلط  لواجب التطبيقالقانون ا: املبحث ألاول 

زواج على إخضاع ال –على غرار أغلب التشريعات  –حرص املشرع الجزائري 

، غير أن اختصاص هذا القانون بحكم كافة املسائل الجنسية كقاعدة عامةلقانون 

بل قيده املشرع بنص خاص قصر بموجبه  ،املرتبطة بعالقة الزواج لم يأت بصفة مطلقة

 .الاختصاص لصالح القانون الجزائري وحده 

وفي هذا السياق نستعرض ملسألة الاختصاص العام الذي أقره املشرع كقاعدة 

ثم نعرج إلى الاختصاص الاستثنائي املرتبط بالصفة الوطنية ألحد  )طلب أول م (عامة 

 (مطلب ثاني) طرفي العالقة الزوجية 

  الزواج املختلط دعقعلى تطبيق قانون الجنسية : املطلب ألاول 

، فقد ط التي تحدد مركز الشخص في أسرتهملا كان الزواج يعد من أهم الرواب

تنظيمه بقواعد إسناد خاصة تشمل الجوانب املختلفة حرص املشرع الجزائري على 

 .للعالقة الزوجية ذات العنصر ألاجنبي من نشأتها حتى انقضائها

أن تكون له شروط ، فكان من الطبيعي بار الزواج من التصرفات إلاراديةوباعت

ما تتضمن هذين أخرى شكلية على غرار باقي التصرفات ألاخرى التي عادة موضوعية و 

، إال أن مسألة تحديد ما يعتبر من الشروط املوضوعية أو الشكلية ن من الشروطالنوعي

من  90تبقى مسألة تكييف يخضع كقاعدة عامة لقانون القاض ي طبقا ملا تنص عليه املادة 

 .القانون املدني الجزائري 

وبالنظر لالعتبارات السالف ذكرها، فقد أفرد املشرع الجزائري قواعد إسناد 

، حيث خص مرحلة ة الزوجية املتضمنة عنصرا أجنبياف مراحل العالقخاصة بمختل

ومرحلة سريان عقد الزواج  ،العقد إبرامإلابرام بتحديده للقانون الذي يحكم شروط 

بتحديده للقانون الذي  العقد إنهاءمرحلة ذي يحكم آثار العقد، و بتحديده للقانون ال

 . العالقة الزوجية، وفقا للتفصيل الذي سيلي بيانه إنهاءيحكم 
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 الزواج املختلط عقد  شروط إبرامالقانون الذي يحكم : الفرع ألاول 

يقصد بالشروط املوضوعية للزواج تلك الشروط التي يتوقف وجود الزواج على 

 (.1)، فهي ألاسس الجوهرية التي يقوم عليها الزواجو ينعدم في حالة انعدامها وجودها

وقد اتجه املشرع الجزائري إلى ألاخذ بالقانون الشخص ي عند تحديده للقانون 

من القانون  11الواجب التطبيق الذي يحكم الشروط املوضوعية للزواج حيث تنص املادة 

قانون الشروط املوضوعية الخاصة بصحة الزواج يطبق عليها ال" املدني الجزائري على أن 

عليه فليست هناك صعوبة في تطبيق هذا القانون عندما يكون و " الوطني لكل من الزوجين 

، على عكس الوضع الذي يكون واحدة أي ينتميان إلى دولة واحدةالزوجان من جنسية 

الزوجان من جنسية مختلفة أي أن كل واحد منهما يحمل جنسية تختلف عن جنسية 

  .آلاخر

بار الزواج صحيحا على فالحكمة تقتض ي استشارة كال القانونين النعقاد أو اعت

تقلين اعتبار أن هذا ألاخير سوف تنجم عنه رابطة قانونية جديدة بين شخصين مس

بالتالي فاملنطق يستوجب ألاخذ بعين الاعتبار قانون ومنفصلين عن بعضهما البعض، و 

 .(2)دولة كال الزوجين

" قانون كل من الزوجين " فقهي وقضائي حول املقصود باصطالح  إشكالقد ثار و 

 أي هل يتعين تطبيق القانونين تطبيقا جامعا أم يكفي تطبيق كل منهما تطبيقا موزعا ؟

  application cumulative: التطبيق الجامع   - 1 

ن وج في كل ماملقصود به هو أن تتوافر الشروط املوضوعية التي يشترطها قانون الز 

في نفس الوقت تتوافر الشروط املوضوعية التي يتطلبها قانون ، والزوج نفسه والزوجة

أو بعبارة أخرى يجب إدماج الشروط ، في الزوجة نفسها و في الزوج أيضاجنسية الزوجة 

املوضوعية لكل من قانون الزوج و الزوجة و الناتج هو الذي يطبق عليهما معا، فإذا تخلف 

املطلوبة في القانونين في أحد الطرفين أو كالهما كان الزواج غير شرط من الشروط 

 .صحيح

، إذ يكاد انعقاد الزواج ال لنقد الذع من الناحية العمليةتجاه كان محغير أن هذا الا

في ضوئه مستحيال ملجرد تخلف شرط من الشروط املنصوص عليها في كال املتعاقدين، 

 .تجاه إلى ألاخذ بالتطبيق املوزعهو ما دفع بالفقه إلى هجره و الاو 
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  application distributive: التطبيق املوزع  – 2 

بمعنى أنه ال يكفي النعقاد الزواج أن تتوافر في كل من الزوجين الشروط التي 

يتطلبها قانونه فقط ذلك أن كل مشرع يهدف إلى حماية مواطنيه بالدرجة ألاولى هذا فيما 

الخ، أما فيما ... ، واصة بالزوجين من أهلية، وتراض يالخ يتعلق بالشروط املوضوعية

منعقد ، فإن إلاجماع صة بالرابطة الزوجية في حد ذاتهايتعلق بالشروط املوضوعية الخا

اج سواء املؤبدة منها أو ، وهذا فيما يتعلق بموانع الزو على خضوعها للتطبيق الجامع

 .لزوجية كوحدة ال يمكن تجزئتهاتصالها الوثيق بجوهر الرابطة اهذا ال، و املؤقتة

فلم يفرد املشرع الجزائري قاعدة تنازع خاصة بها،  الشروط الشكليةأما بخصوص 

ومن ثم كان لزاما الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم شكل التصرفات القانونية الواردة 

لقانون محل  من القانون املدني التي تخضع هذه التصرفات في جانبها الشكلي 10في املادة 

إبرام العقد، كما يجوز أيضا أن تخضع لقانون املوطن املشترك للزوجين أو لقانونهما 

 ..".الوطني املشترك أو للقانون الذي يسري على أحكامه املوضوعية

بالنسبة للزواج الذي يعقد في الخارج فقد أجاز القانون أن يتم إلاشراف عليه من و 

من قانون الحالة  09 – 09نصت عليه املواد  وهو ما ،و القناصلةقبل الدبلوماسيين أ

حيث اعتبر الزواج الذي يعقد أمام ( 1099فبراير  10املؤرخ في   29- 99أمر رقم )املدنية 

 .الدبلوماسيين أو القناصل صحيحا

ويجري مثل ذلك " من قانون الحالة املدنية التي نصت على  2ف  09إال أن املادة 

بلد أجنبي بين جزائري وأجنبية وتم أمام ألاعوان الدبلوماسيين  بالنسبة لزواج عقد في

استثنت  ، حيث"املشرفين على دائرة قنصلية أو قناصل الجزائر طبقا للقوانين الجزائرية

اشترطت  التي. من قانون ألاسرة الجزائري  11إليها في املادة  زواج الجزائرية بأجنبي وأشارت

خيص تسلمه املصالح إلادارية الخاصة بشؤون إجراءات خاصة وهي الحصول على تر 

وقد تضمنت تعليمة وزارية مشتركة بين وزير الداخلية ووزير العدل , ألاجانب في الجزائر

 (.3)إضافة إلى شرط إلاسالم في طالب الزواج ألاجنبي الذي يرغب بالزواج من جزائرية
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 القانون الذي يحكم آثار عقد الزواج املختلط: الفرع الثاني

 الزواج رابطة دامت وما عليه، تترتب التي والالتزامات الحقوق  الزواج بآثار يقصد

 قوامها ودينية، وأخالقية قانونية أسس إلى تستند آثارها فإن واجتماعية، قانونية رابطة

 .أسرة تكوين بقصد واملساعدة وإلاخالص الزوجين بين املتبادل الاحترام

 مالية وآثار الزوجين، وواجبات بحقوق  عنها يعبر شخصية، آثار هناك ثم ومن

 .للزوجين املالية بالنظم الغربية التشريعات في وتسمى أموالهما، تنظيم تخص

 .القانون الذي يحكم آلاثار الشخصية للزواج  -أوال

 فإن الحقوق  العربية، التشريعات بها مختلف تأخذ التي العامة للقاعدة طبقا

 أن على اعتبار الزواج، عقد إبرام وقت الزوج جنسية لقانون  تخضع الزوجية والواجبات

 يسري  " : ج.م.ق 12 املادة في نص بذلك الجزائري  املشرع أخذ قد  ألاسرة، رب هو الزوج

 التي واملالية آلاثار الشخصية على الزواج انعقاد وقت الزوج إليها ينتمي التي الدولة قانون 

 ." الزواج عقد يرتبها

 و ألاسرة رب بصفة ألاسرة في مرتبته مرده الزوج جنسية قانون  تفضيل ولعل

لف
ّ
للت قد الغربية القوانين كانت وإن بشؤونها، املك

ّ
 باألفكار متأثرة شأنه من ق

 .(4)التحررية

 على يسري  الزواج انعقاد وقت الزوج جنسية قانون  أن هو إليه إلاشارة تجدر وما

 وواجبات الزوجين، دون  حقوق  في بالضرورة واملنحصرة املختلط للزواج الشخصية آلاثار

أنهما  من بالرغم بالزواج، التجنس مسألة إلى أو الشرعي النسب إلى تطبيقه يمتد أن

 .(5)للزواج الشخصية آلاثار نطاق في تدخالن

ناد املختصة هو ذا تقرر أن القانون الواجب التطبيق الذي حددته قاعدة إلاسوإ

من قانون ألاسرة الجزائري التي تحدد  19ستعانة بنص املادة يمكن الا القانون الجزائري، 

 : الحقوق و الواجبات املتبادلة بين الزوجين على النحو التالي

 املشتركة الحياة وواجبات الزوجية الروابط على املحافظة; 

 والرحمة واملودة حترامالا  وتبادل باملعروف، املعاشرة; 

  تربيتهم وحسن ألاوالد ورعاية ألاسرة مصلحة على التعاون; 

  الوالدات وتباعد ألاسرة شؤون تسيير في التشاور; 
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 وزيارتهم واحترامهم وأقاربه آلاخر ألبوي  منهما كل  معاملة حسن; 

 بالحسنى واملعروف وألاقربين الوالدين مع والتعامل القرابة روابط على املحافظة; 

 باملعروف واستضافتهم وأقاربه ألبوية منهما كل زيارة; 

 :للزواج املاليةالقانون الذي يحكم آلاثار   -ثانيا 

 التي املالية آلاثار على يسري  الذي القانون  تحديد في املختلفة التشريعات تختلف

 القانون  توحد من الدول  فمن القوانين، تنازع حال في املختلط الزواج عن تترتب قد

 فتخضع بينهما، أخرى  دول  تشريعات تفصل بينما واملالية، الشخصية آلاثار على الساري 

 .(6)الشخصية آلاثار له تخضع الذي القانون  عن مستقل لقانون  املالية آلاثار

 الساري  القانون  ذات إلى املختلط للزواج املالية املشرع الجزائري آلاثار وقد أخضع

الذكر، املدني سالفة  القانون  من 12 املادة نص من خالل وذلك الشخصية، آلاثار على

 املالية آلاثار على التطبيق الواجب القانون  الجزائري بين املشرع يفرق  من خاللها لمالتي و 

 .(7)الشخصية آلاثار على التطبيق الواجب والقانون 

 : إال أن هذا القاعدة ترد عليها بعض القيود الهامة نخص بالذكر منها

 املشارطة في الداخلة العقارية ألاموال على يرد فيما املال موقع قانون  اختصاص 

 موجودة عقارية أموال على به الاحتجاج يمكن ال الكوطة نظام في مثال الزوجية،

 به الاحتجاج يمكن وال البلد، هذا في املقررة الشهر إجراءات تراع لم إذا بالخارج،

 إذا إال  يتناولها التي ألاموال على والحجز التصرف قابلية عدم من يقره فيما أيضا

 .أيضا قيده تم

  في الزواج انحالل بعد وتقسيمها الزوجين أموال بتصفية الاحتجاج ال يجوز 

 .(8)املال موقع قانون  في املقررة إلاجراءات روعيت إذا إال الغير مواجهة

 القضاء أمام صعوبات الزوجية آلاثار على التطبيق الواجب القانون  يثير وعموما

 أشار إذا ما حال في أو تغييرها، أو انعدامها أو الزوج جنسية تعدد حال في وذلك الجزائري،

 غير ألاجنبي، القانون  تطبيق إلى الوطنية إلاسناد قاعدة تطبيق بموجب الجزائري  القانون 

 يكون  قد آخر قانون  تطبيق إلى ويحيل التشريعي اختصاصه بعدم يدفع القانون  هذا أن

 قاعدة إليه تشير الذي ألاجنبي القانون  أن كما أخرى، دولة قانون  أو القاض ي دولة قانون 

 .الطوائف أو الشرائع فيها تتعدد دولة قانون  ولكنه ختصاصالا  يقبل قد الوطنية إلاسناد
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 يتعلق ألامر ،مادام الزواج آثار مجال في حدة تزداد املتحرك التنازع كما أن مشكلة

 فكرة أساس على املتحرك التنازع الجزائري  املشرع حل ألاساس هذا مكتسبة ،وعلى بحقوق 

 الزواج إبرام وقت الزوج جنسية قانون  ففضل املتنازعة، القوانين بين واملالئمة املفاضلة

 .(9)آلثاره بالنسبة

 في مرحلة إبرام الزواجالصعوبات التي يثيرها إعمال ضابط الجنسية : املطلب الثاني

 لهذا تكفل الفقه، عديدةإن تطبيق ضابط قانون الجنسية قد يثير صعوبات 

بتذليل هذه ألاخيرة من خالل تقديم حلول تعالج املشاكل التي تعترض تحديد القانون 

هي الحلو ل التي أخذ بها املشرع الجزائري في التطبيق على عقد الزواج املختلط، و  الواجب

 .نصوص القانون املدني املتعلقة بتنازع القوانين

 الجنسيات أو انعدامهاحالة تعدد : الفرع ألاول 

به هو تطبيق الجنسية  الحالة ألاولى بالتنازع الايجابي، والحل املعمول  ىتسم

إذا كان قانون جنسية القاض ي من بين الجنسيات املتنازعة، يطبق قانونه الفعلية، و 

 . (.ج. م  22/2املادة )

ن كان قد ترك أما الحالة الثانية فتسمى بالتنازع السلبي، واملشرع الجزائري بعد أ

أمر ذلك إلى القضاء لتحديد القانون الواجب التطبيق، قد نص صراحة في التعديل 

 (.مدني1/ 22املادة ) الجديد بتطبيق قانون املواطن أو محل إلاقامة 

 التنازع املتحرك أو املتغير:  الفرع الثاني

العالقة قد يثير معيار الجنسية مسألة التنازع املتحرك ما بين وقت نشوء 

وقد . ، من حيث إثارة مسألة أي قانون يجب تطبيقه(10)القانونية، ووقت النزاع بشأنها

وقت ) ...ت ألاسرية، كالزواج وآثاره حسم املشرع الجزائري، بعض الحاالت في نطاق العالقا

قانون )اني ، وانحالل الزواج بالطالق أو التطليق أو الانفصال الجسم(انعقاد الزواج

وقت )... الكفالة و ( يالد قانون جنسية ألاب وقت امل) ، النسب (وقت رفع الدعوى الزوج 

أو املوص ى وقت  قانون املورث)ونفس الحكم بالنسبة للتبني، والوصية وامليراث ( إجرائها 

أما في غير (... قانون جنسية الواهب أو الواقف وقت إجرائها )... الوقف ، والهبة و (الوفاة

صوص تضبط الوقت، ألامر الذي يترك الباب مفتوحا للنقاش في كل من ذلك، فال توجد ن

 .الفقه والقضاء
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 قانون دولة تتعدد فيها التشريعات:  الفرع الثالث

متى ظهر من ألاحكام الواردة : " على ما يلي -املعدلة و املتممة -ج.م 21تنص املادة 

دولة معينة تتعدد فيها في املواد املتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون 

التشريعات فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب 

 ".تطبيقه

وفقا لهذا النص إذا وجب تطبيق قانون أجنبي على نزاع معين، وكان البلد الذي 

يجب تطبيق قانونه من بين البالد التي تتعدد فيها الشرائع الداخلية سواء إقليميا أو 

طائفيا، فإن قواعد التنازع الداخلي بين هذه التشريعات هي التي تتولى مهمة تحديد 

 . (11)التشريع الواجب التطبيق من بين هذه التشريعات املتعددة

يبدو أن التغلب على هذه الصعوبة لن يكون عسيرا نظرا أن عبء البينة على 

 .تذرع بهمضمون القانون ألاجنبي يقع مبدئيا على عاتق الطرف الذي 

وقد تمم املشرع هذه املادة بإضافة فقرة ثانية، عالج فيها حالة عدم وجود نص 

ينظم هذه املسالة في القانون املختص، وذلك بتطبيق التشريع الغالب في البلد في حالة 

 .التعدد الطائفي، أو التشريع املطبق في عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد إلاقليمي

 التطبيق الاستثنائي للقانون الوطني على عالقة الزواج املختلط: الثاني املبحث

يسري القانون الجزائري " من القانون املدني الجزائري على أنه  11تنص املادة 

إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت  12و  11 نحوال املنصوص عليها في املادتيوحده في ألا 

 ."الزواجزواج إال فيما يخص أهلية انعقاد ال

وعليه يختص بحكم الشروط املوضوعية للزواج املختلط القانون الجزائري وحده 

العقد، والسبب في تقرير هذا الحل هو مواجهة  إبرامإذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت 

الحاالت العملية التي يكون فيها الزواج صحيحا طبقا للقانون الجزائري وباطال طبقا 

ناء متى كان أحد الزوجين جزائريا ثست، أين يسري هذا الا (12)العكسللقانون ألاجنبي أو 

الزواج حتى لو غير الزوج أو الزوجة جنسيته فيما بعد، ليتسع معه مجال  إبرامعند 

 .ثاره وكذا انحاللهآليشمل الشروط املوضوعية للزواج و تطبيق القانون الجزائري 

 

 



 بالق دمحم. د إبرام عقد الزواج في إطار أحكام القانون الدولي الخاصخصوصية 
 

 "(إلاشكاالت والحلول )انعقاد الزواج : "مؤلف جماعي موسوم 723

 

 أفضلية تطبيق القانون الجزائري على مسائل الزواج املختلط :ألاول  املطلب

من القانون املدني بتطبيق القانون الجزائري وحده على الشروط  11تقض ي املادة 

املوضوعية للزواج إذا كان أحد طرفي عقد الزواج جزائريا وقت انعقاد الزواج، أما إذا كان 

أو كالهما بالجنسية الجزائرية فيما بعد الزوجان أجنبيان عند الزواج ثم تجنس أحدهما 

، باستثناء (13)فال مجال لتطبيق القانون الجزائري في هذا الفرض، والعكس صحيح

الشرط املتعلق باألهلية، إذ تبقى هذه ألاخيرة خاضعة لقانون جنسية كل زوج تطبيقا 

 .من القانون املدني 19لنص املادة 

 على شروط إبرام الزواج املختلط و آثاره تطبيق القانون الجزائري  : الفرع ألاول 

كأصل عام أو  12وفقا للمادة  متى ثبت الاختصاص لصالح القانون الجزائري 

فإن شروط انعقاد الزواج تتمثل من القانون املدني،  11تطبيقا لالستثناء الوارد في املادة 

من قانون  90 املادة) في كل ما هو منصوص عليه في قانون ألاسرة الجزائري من تراض ي 

مكرر من قانون  90املادة ) وصداق وولي وشاهدين وكذا انعدام املوانع الشرعية( ألاسرة

 .باستثناء ألاهلية التي تخرج من نطاق تطبيق الاستثناء كما سلف توضيحه( ألاسرة

أما عن آثار الزواج املختلط فلم يقصر املشرع الجزائري إعمال الاستثناء املقرر 

على الشروط املوضوعية للزواج فحسب، إنما مد إعماله ليسري على آثاره  11باملادة 

كذلك، وهذا أمر منطقي حتى ال يكون هناك فصل بين القانون الذي يحكم الشروط 

 .املوضوعية للزواج وبين القانون الذي يسري على آثاره

قانون وغني عن البيان أن تطبيق الاستثناء على آثار الزواج لن يؤثر في تغيير ال

، على عكس الوضع لو كانت الزوجة جزائرية وقت ب التطبيق إذا كان الزوج جزائرياالواج

إبرام الزواج، وهذا ما يعتبر في صالح املرأة الجزائرية ويعطيها ضمانة إضافية من أجل 

تطبيق القانون الجزائري وحده ليحكم آلاثار املترتبة عن زواجها بأجنبي، لتشمل هذه آلاثار 

حقوق والواجبات املتبادلة بين الزوجية املنصوص عليها في قانون ألاسرة الجزائري، كل ال

منه وما بعدها املتمثلة في آلاثار الشخصية فقط، على اعتبار أن آلاثار  19وباألخص املادة 

املالية غير مطروحة، ألن الشريعة إلاسالمية ال ترتب على الزواج كأصل عام أي أثر مالي بل 

من قانون ألاسرة  19املادة ) من الزوجين بحق التصرف في أمواله الخاصة  تحتفظ لكل

 (.الجزائري 
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 .تطبيق الاستثناء على انحالل الزواج املختلط:  الفرع الثاني

من القانون املدني، فإن القانون الجزائري هو  11بتطبيق الاستثناء الوارد في املادة 

ى كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد وحده الذي يطبق في مجال انحالل الزواج مت

الزواج، أو بصيغة أخرى متى كانت الزوجة جزائرية ألنها ألاكثر استفادة من املادة 

املذكورة، مادامت القاعدة العامة في صالح الزوج الجزائري، وهذا بصرف النظر عن 

 .جنسيته وقت رفع الدعوى 

، أين عكف املشرع الجزائري على نسرة هي التي تسري في هذا الشأفأحكام قانون ألا 

، مع من قانون ألاسرة الجزائري  09إلى  79تنظيم مسألة انحالل الزواج في  املواد من 

مالحظة أنه ركز على ثالث طرق وهي الطالق والتطليق والخلع ، وعلى ضوء ذلك تستبعد 

ام غير معروف مسألة الانفصال الجسماني إذا كان أحد طرفي العالقة جزائريا ألن هذا النظ

من القانون املدني إال من  12/91في التشريع الجزائري، وما أخذ هذا ألاخير به في نص املادة 

أجل تسهيل عمل القاض ي الوطني في حالة ما إذا طرح أمامه نزاع يتعلق بأجانب يجيز 

 .قانونهما هذا النظام

فيما يتعلق كما يسري القانون الجزائري وحده أيضا على آثار الطالق، خصوصا 

، مع مراعاة مصلحة (14)بمسألة الحضانة التي تعد من أهم آلاثار التي يخلفها الطالق

 (من قانون ألاسرة 90املادة ) املحضون في إسنادها 

، فغالبا ما تنظم حضانة الناجمة عن الزواج املختلطوبسبب املشاكل التي تثيرها ال

املعاهدة الثنائية املبرمة مابين الجزائر هذه ألاخيرة عن طريق املعاهدات الدولية، مثل 

وفرنسا والخاصة بأطفال ألازواج املختلطين الجزائريين والفرنسيين املوقعة بالجزائر بتاريخ 

والتي كانت تهدف إلى حماية الطفل بحد ذاته، وتحديد ضمانات ممارسة  21/99/1011

 (.15)...حق الحضانة والزيارة وحرية التنقل بين البلدين

 ق م 31الصعوبات التي يثيرها إعمال الاستثناء املقرر باملادة : لب الثانياملط

رغم الترحيب الواسع الذي لقيه تطبيق هذا الاستثناء في عالقات الجزائريين 

من  (16)باألجانب وتقريره الختصاص استثنائي للقانون الجزائري، إال أن هناك من الفقه

تبار أنه إسناد تحكمي وحيد الفعالية على اع قليل 11رأى أن الحكم الوارد في املادة 
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، هدفه توسيع دائرة النظام العام واستبعاد القانون ألاجنبي املختص أو توسيع الطرف

 .دائرة تطبيق القانون الوطني في حالة استثنائية

 .فيما يخص الشروط املوضوعية للزواج و آثاره: الفرع ألاول 

ضوعية للزواج يختلف باختالف زواج إن تطبيق الاستثناء على الشروط املو 

الجزائريين في الجزائر عنه في الخارج، ففي الفرض ألاخير قد يلجأ القاض ي إلى إجراء 

 11التطبيق املوزع بين جنسية الزوجين إذا كانت قاعدة إلاسناد في قانونه مماثلة للمادة 

، خاصة إدا علمنا 11باملادة  من القانون املدني الجزائري، وبالتالي ال يأخذ باالستثناء الوارد

أن أغلب التشريعات املقارنة تنطوي على مثل هكذا استثناء، وهو ما قد يفتح الباب واسعا 

 .للتحايل على القانون 

من هذا املنطلق يتجلى بوضوح أن تطبيق الاستثناء مقيد بالحدود إلاقليمية فقط 

م القاض ي الجزائري، وهذا ما يتنافى مع وال يتعداها إلى الحاالت التي ال يعرض فيها النزاع أما

 .الغرض الذي قرر من أجله الاستثناء أال وهو حماية العنصر الوطني

أما فيما يخص آثار الزواج املختلط وإن كان الغرض من تطبيق الاستثناء هو 

الذي يبقى خاضعا ألحكام  –حماية الزوجة الجزائرية أكثر منه حماية للزوج الجزائري 

إال أن هذه الحماية ال تتحقق في  –من القانون املدني  12العامة الواردة في املادة القاعدة 

بكون  11كل الحاالت الخاصة بآثار الزواج، بدليل أن املشرع الجزائري ربط تطبيق املادة 

أحد الزوجين جزائريا وقت الزواج، وعلى فرض أن الزوجة قد تكون أجنبية وقت انعقاد 

، وهو ما ضع بذلك ألحكام القانون الجزائري لجنسية الجزائرية فال تخالزواج ثم تتجنس با

 . (17)يشكل إجحافا في حق الزوجة

ولعل هذا ألامر من شأنه أن يثبت ما يعتري هذا الاستثناء من قصور وعدم محاكاة 

 .للواقع املعاش

 . فيما يخص انحالل الزواج املختلط: الفرع الثاني

من القانون املدني فيما يخص  11إلى تطبيق املادة  من بين الانتقادات التي وجهت

انحالل الزواج أنها قد تؤدي إلى نتائج غريبة، على أساس أنه من غير املعقول تطبيق 

القانون الجزائري على انحالل الزواج بين أجنبية وجزائري زالت عنه الجنسية الجزائرية 
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كسبت ألزواج بين أجنبيين حتى لو بعد واقعة الزواج، في حين أنه ال يطبق على انحالل ا

 .(18)الزوجة الجنسية الجزائرية بعد الزواج

كما أنه في الفرض الذي يكون فيه للزوج باإلضافة لجنسيته الجزائرية جنسية دولة 

أخرى ال يعترف قانونها بالطالق باإلرادة املنفردة كما هو الحال بالنسبة ملتعدد الجنسية، 

أين يمكن أن تطبق عليهم قواعد الشريعة إلاسالمية على الرغم من عدم درايتهم بها في حال 

 . زوج إلى القضاء الجزائري من أجل طالق زوجته باإلرادة املنفردةما إذا لجأ ال

 : خاتمة

 الخاص، الدولي القانون  مجال في املختلط الزواج مسائلي الجزائر  املشرع نظم

هذا من و  القانونية والقضائية، الناحية من يثيرها التي واملشاكل للمنازعات حلوال وأوجد

 .القانون  من الفرع هذا يقتضيها التي املستجدة وألاحداث املستمرة التطورات سايرةم أجل

 انعقاد مسائل في القوانين تنازع إلشكالية الجزائري  املشرع معالجة أن القول  ويمكن

 املوضوعية الشروط خص ملا املشرع أحسن جهة فمن نسبية، كانت الزوجية الرابطة

 الواجب القانون  بتحديد أساسا تعنى خاصة إسناد بقاعدة املختلط الزواج النعقاد

 الغموض يزال ال أخرى  جهة من ولكن .حكمها قوانين عدة تنازع حال في عليها التطبيق

 لذلك تطبيقها، وكيفية املدني القانون  من 11 املادة في الواردة القاعدة هذه حول  يحوم

 خاللها من فينص للشك مجاال يترك ال بما املادة هذه صياغة يعيد أن املشرع على يجب

 حال في الزوجين من لكل الوطني للقانون  للزواج املوضوعية الشروط خضوع وجوب على

 الحالة هذه مثل في الرجوع فيجب الجنسية في الزوجان اختلفا إذا أما الجنسية، اتحاد

 .ةحد على كل للزوجين الشخص ي للقانون 

 بشكل خاصة إسناد قاعدة على النص الجزائري  املشرع أغفل ذلك إلى باإلضافة

 شكل تحكم التي املدني القانون  من 19 املادة نص إلى الرجوع إلى يضطرنا ما ،الزواج

 يجب ولهذا  .الزواج عقد شكل على التطبيق الواجب القانون  لتحديد عامة بصفة العقود

 يدرج صريح تشريعي بنص ويتدخل املجال هذا في الحاصل النقص يتدارك أن املشرع على

 .العربية التشريعات بعض حال هو كما . الزواج بشكل خاصة إسناد قاعدة فيه

 وقت الزوج جنسية لقانون  الزواج آثار بإخضاع تقض ي العامة القاعدة كانت وإذا

 جزائريا الزوجين أحد كان إذا الجزائري  للقانون  آلاثار هذه تخضع فاستثناء الزواج، انعقاد
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 الوطنية، ومع الزوجة حماية هو الاستثناء هذا تقرير من الزواج، والهدف انعقاد وقت

 الزوجين كال فيها يصبح التي الحالة في صعوبة يثير الاستثناء هذا تطبيق فإن ذلك

 أصبح لشخص املستقبلية الزواج آثار على الوطني القانون  تطبيق يتصور  فكيف أجنبيين،

 .الوطني بالقانون  صلته وانقطعت أجنبيا

 تغيير عليها يترتب قد املستقبل في بتعديالت املشرع يتدخل أن ألافضل من لذلك

 التطبيق الواجب بالقانون  يتعلق فيما الزوج جنسية قانون  تحديد في به يعتد الذي الوقت

 آلاثار تخضع التي الحديثة الفقهية آلاراء مسايرة أو ، واملالية الشخصية آلاثار على

 .املشترك املوطن قانون  أو املشتركة الجنسية لقانون  للزواج الشخصية

 :الهوامش
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لقانون ألاجنبي هذا النص ما يسمى باإلحالة الداخلية أو التفويض الذي بموجبه يتكفل ايعالج  - 11

ختصاص التشريعي داخليا و تعيين شريعة إلاقليم الواجبة التطبيق أو الشريعة املختص بتوزيع الا 

 الطائفية التي ينتمي إليها الشخص
، الجزائر ، ، مطبعة الفسيلةتنازع القوانين،  1، ج الجزائري ، القانون الدولي الخاص زروتي الطيب -  12
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من القانون املدني أي لقانون  97فقرة  12سندت الحضانة للقانون إلايطالي على أساس املادة أللمدية 

جنسية الزوج فطعنت الزوجة في الحكم لدى املحكمة العليا على أساس أنها كانت تتمتع بالجنسية 
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 النيابة العامة في قضايا شؤون ألاسرة اختصاصات

The jurisdiction of the Public Prosecution in family affairs cases 

 بن تغري موس ى :الدكتور 

 والعلوم السياسية أستاذ محاضر أ  كلية الحقوق 

يحي فارس املدية. جامعة د
bentegri.moussa@yahoo.com 

 :ملخص

يمثل تدخل النيابة العامة في قضايا شؤون ألاسرة أساسا متينا لحماية حقوق 

ألاطراف في مثل هذه الدعاوى، مما يجعل مهامها واختصاصاتها في ذلك متنوعة تبعا لنوع 

الدعوى ولطبيعة ألاطراف فيها، غير أن املشرع الجزائري رسم في قانون ألاسرة حدودا 

وهو ما يستدعي إعادة النظر فيها من  ،امة تجاهلها أو تجاوزهاقانونية ال يمكن للنيابة الع

خالل منحها صالحيات أوسع تمكنها من معالجة وحماية العديد من املسائل وإيجاد الحلول 

 .لها، في ظل أوضاعا تحتاج تدخلها لحماية الطرف الضعيف في دعاوى شؤون ألاسرة

 .ة، عقود الزواجالنيابة العامة، شؤون ألاسر  :الكلمات املفتاحية
abstract 

The intervention of the Public Prosecution in family affairs 

cases represents a solid basis for protecting the rights of the parties in 

such cases, which makes its functions and competencies in this 

diversified according to the type of lawsuit and the nature of the 

parties to it. However, the Algerian legislature has set legal limits in 

family law that the public prosecution cannot ignore or bypass. What 

calls for reconsideration by granting them broader powers that enable 

them to address and protect many issues and find solutions to them in 

light of situations that need their intervention to protect the weak party 

in family affairs lawsuits. 

Key words: Public Prosecution, family affairs, marriage 

contracts. 
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 مقدمة

داخل النظام القضائي  العامة على الدفاع عن املصلحة العامةتعمل النيابة 

سهر على تطبيق القانون، وتتولى النيابة أو الجهاز الذي ي باعتبارها الهيئة الجزائري، وذلك

دود ما ورد في العامة رفع الدعوى املرتبطة باملصلحة العامة أو مصلحة املجتمع في ح

طرفا أصليا في جميع قضايا ألاسرة طبقا لنص املشرع الجزائري القانون، لذلك جعلها 

، مما منح لها صالحيات للعمل على إحاطة ألاسرة الجزائري مكرر من قانون ألاسرة  3املادة 

بالحماية الالزمة والسهر على تطبيق القانون، إذ تمارس مهامها في قضايا ألاسرة على 

ها في هذه الحالة جميع وجهين، إما طرفا أصليا بصفة مدعى أو مدعى عليه، وتكون ل

الحقوق والضمانات التي أقرها القانون لسائر الخصوم بصفتها طرفا أصليا في القضايا 

املتعلقة باألسرة، وقد تكون طرفا منضما بمعنى أنها تمثل في الخصومة وتحضر املحاكمة 

 .إلبداء رأيها طبقا ملا ورد في قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية

إعطاء النيابة العامة مركزا قانونيا باعتبارها طرفا أصليا في كل  إنوبالتالي ف

، 05/02، املعدل باألمر 48/11مكرر من القانون  3القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام املادة 

املتضمن قانون ألاسرة، هو استثناء من القاعدة العامة التي تقض ي بعدم تدخل النيابة 

نها قضاء ألاحوال الشخصية إال بموجب نص صريح دال على العامة في القضايا املدنية، وم

كما يعني باألساس بطالن كل إلاجراءات القضائية املتخذة بمخالفة هذا إلاجراء  ،ذلك

الجوهري، وهو ما يؤدي إلى تمتع النيابة بكل الحقوق التي يتمتع بها أحد طرفي الخصومة، 

م بها، واعتماد كل طرق إلاثبات من الاطالع على وثائق القضية وإعالم الطرف الخص

كما أنه ليس باإلمكان إعمال ، املمكنة في قضايا ألاسرة، وتقديم الطلبات والدفوع، وغيرها

قواعد رد أعضاء النيابة باعتبارها خصم، مع عدم تحملها للمصاريف القضائية في حالة 

العادية في ألاحكام  رفض طلباتها، وفي ألاخير يحق لها الطعن بكل طرق الطعن العادية وغير

الصادرة في هذه القضايا، ماعدا الطعن باملعارضة ألنها إما حاضرة أو ممثلة في تلك 

 .الجلسات

املشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات املقارنة على حماية ألاسرة  حرصو 

كالزواج، الطالق :بتفعيل دور النيابـة العامة في القضايا املتعلقة بشؤون ألاسرة  نهاوكيا

املشرع للنيابة العامة خالفا لدورها ألاصيل في تحريك ومباشرة  إذ أعطى، الخ...وألاهلية 
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من قانون إلاجراءات الجزائية  01الدعوى العمومية أمام القضاء الجزائـي وفقا لنص املادة 

ية إلى تطبيق من خالل قانون ألاسرة بجعلها طرفا أصـليا في جميـع القضايا الرام اهام ادور 

الذي خول للنيابة العامة إلادعاء كطرف مكرر و 03أحكام هذا القانون وذلك بموجب املادة 

أصلي أو التدخل كطرف منضم في خصومة قائمة من أجل إبداء الرأي بما يحقق سالمة 

 .، فضال على حماية حقوق ألافراد(1)تطبيق القانون، وحفاظا على النظام العام

ث في هذا املجال ظهرت أهمية هذا البحث من خالل توضيح دور على أنه بعد البح

النيابة في قضايا شؤون ألاسرة وبكل ما يحقق حماية لألسرة وألطراف الدعوى، كما تظهر 

أهمية الدراسة في توضيح املجاالت التي يجب توسيع اختصاصات النيابة العامة فيها 

 .حماية لألسرة بشكل أكبر

إلى أي مدى وفق املشرع في تحديد طبيعة تدخل ، ة التاليةمن هنا نطرح إلاشكاليو 

وسنحاول إلاجابة ، النيابة العامة في القضايا املتعلقة بشؤون ألاسرة في ظل قانون ألاسرة؟

على هذه إلاشكالية من خالل اعتماد منهج تحليل املحتوى في ذلك من خالل تحليل مجمل 

مة في مجال ااختصاصات وصالحيات النيابة العالنصوص القانونية التي تتضمن ممارسة 

 .قضايا شؤون ألاسرة

 .وقد قمنا بتقسيم املوضوع إلى املحاور التالية

 سرةالنيابة العامة في قضايا شؤون ألا مركز : أوال

ممارسة النیابة العامة ملهامها ینحصر كأصل عام في املجال الجزائي وقد خولها 

ا املجال،فهي سلطة الادعاء العام التي تقوم بوظیفة ذهاملشرع الجزائري سلطات واسعة في 

وهي الطرف ألاصلي الذي یترافع باسم الشعب و في جمیع القضایا الجنائیة ضمان  الاتهام،

الحسن تطبیق القانون وسير العدالة ومنه حفظ النظام العام في املجتمع، وكل ذلك نظرا 

إطار مباشرتها للدعوى العمومیة، ملا تمتاز به من خصائص وما تمارسه من مهام في 

فالنیابة العامة جهاز ذو مهام مختلفة تنفیذیة وقضائیة، له عالقة قانونیة بقضایا شؤون 

 .(2)ألاسرة مستمدة من نص املادة الثالثة من قانون ألاسرة الجزائري 

لكن الغوص في كل ذلك یتطلب منا التطرق إلى ماهیة هذا الجهاز، وتعرف النیابة 

العامة على أنها ذلك الجهاز املنوط به تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتها أمام القضاء 

أو هي هیئة دائمة مكونة .الجنائي ،و هي مستقلة عن جهة الحكم وحرة في ممارسة مهامها 
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باسم ألامة التي یمثلونها، بالعمل لدى محاكم النظام  من قضاة مختصين مكلفون 

القضائي، وفي املجتمع املدني لضمان احترام القانون والدفاع عن املصلحة العامة و حمایة 

ر العدل إنها هیئة موحدة تقوم على التدریجیة في بنائها و مرتبطة بوزی الحریات الفردیة،

م إلى كل الجهات التي تتدخل في إلاجراءات الوحیدة التي تنضفهي أساسیة في العدالة و 

القضائیة بهدف السماح لها بضبط القضایا بكل مظاهرها القانونیة والسیاسیة 

 .(3)والاجتماعیة و إلانسانیة ووضعها في سیاقها الطبیعي

إضافة إلى الدور ألاصیل الذي تقوم به النیابة العامة في الدعوى العمومیة بحیث 

فقد سمح لها املشرع الجزائري بالتدخل أمام قضاء شؤون ألاسرة  ا،تستأثر هي بمباشرته

فبالرجوع إلى أحكام قانون ألاسرة ، وذلك بتفعیل دورها في جمیع القضایا املتعلقة بذلك

نجده قد نص على إجراء إلزامي جدید یخص قضایا شؤون ألاسرة  02-05املعدل باألمر 

جمیع املراحل لحمایة الزوجين، بدءا بإبرام  بمختلف أنواعها فتتدخل النیابة العامة في

عقد الزواج مرورا بمختلف املشاكل الاجتماعیة التي تمر بها العالقة الزوجیة من طالق 

ونفقة وحضانة ونسب، باإلضافة إلى تدخلها في قضایا الحجر والتقدیم والفقدان، و قد 

قانون ألاسرة وقانون  أورد املشرع الجزائري هذه الصالحیات و الاختصاصات في كل من

فتكون بهذا النیابة العامة قد خرجت من الدور التقلیدي إلى  إلاجراءات املدنیة وإلاداریة،

من قانون  256أ واملادة.مكرر من ق3صالحیات التدخل في قضایا شؤون ألاسرة بنص املادة 

 .إلاجراءات املدنية و إلادارية

جموع ما یتميز به إلانسان عن غيره واملقصود بقضایا شؤون ألاسرة بصفة عامة، م

 من الصفات الطبیعیة أو العائلیة التي رتب عليها القانون أثرا قانونیا في حیاته الاجتماعیة،

ككون إلانسان ذكرا أو أنثى أو كونه زوجا أو أرمال أو مطلقا،أو أبا أو ابنا شرعیا أو كونه تام 

ي مجاالت تتطلب حماية تبعا للوضع و ألاهلیة أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو جنون، فه

للطرف الضعيف في ذلك، وعلى املستوى القضائي تتمثل دعاوى حماية هؤالء بدعاوى 

ألاشخاص، وترتبط بجوانب إجرائية كحاالت تسوية امليراث إذا لم يصل ألاطراف إلى 

امة ، وفي كل هذا يكون للنيابة الع(4)اتفاق، ودعاوى موضوعية كدعاوى الزواج وغيرها

 .مركز قانوني اتجاه أطراف الخصومة كمدعين أو مدعى عليهم
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صيال في الدعوى فالطرف ألاصلي في الدعوى هو الطرف أويكون مركزها إما طرفا 

الذي ال یصح أن تنعقد الخصومة من دونه من جهة،ویحق له تقدیم الدفوع والطلبات 

العامة لها أن تبدي طلباتها ،ومعنى هذا أن النیابة  واستعمال طرق الطعن من جهة أخرى 

وحججها ولها جمیع الحقوق ورفع الدعوى والدفاع فيها والتمسك بجمیع الدفوع والطعون 

في ألاحكام،وتتقاض ى تلقائیا مدعیة أو مدعى عليها كما أنه لها تبعا لذلك حق استئناف 

 .(5)ألاحكام الصادرة فيها حتى لو استأنفها الطرفان أو واحد منهم

ما في قضايا شؤون ألاسرة وتتدخل النیابة ضنيابة العامة طرفا منالكما تكون 

م العامة كطرف منضم في املنازعات املدنیة،بغرض إبداء رأي محاید في النزاع املعروض أما

وهنا ال تقدم النیابة العامة  حمایة للمصلحة العامة،ضمانا لتطبیق القانون و  القضاء،

ال مدعى عليها، وقد يكون ذلك وجوبيا في قضايا  دفوعا وال طلبات فهي لیست مدعیة و

من قانون إلاجراءات  062الحالة املدنية وقضايا ناقص ي ألاهلية وغيرها مما ذكرته املادة 

التي تنص یجوز ملمثل النیابة  20/ 062املدنية و إلادارية، كما يكون اختياريا وفق املادة 

 .(6)یرى تدخله فيها ضروريا العامة الاطالع على جمیع القضایا ألاخرى التي

 حدود تدخل النيابة العامة  في القضايا املتعلقة بشؤون ألاسرة: ثانيا

مستمد أحكامه من كونها قانون ألاسرة ب املسائل املتعلقةفي املشرع الجزائري  تعامل

الشريعة إلاسالمية، مراعيا مستجدات العصر والتطور الاجتماعي حيث تضمن قانون 

النيابة  ،مادة تناول كل ما يخص قانون ألاسرة، من زواج وانحالل224ألاسرة على 

م بكل ما يتصلو الشرعية، امليراث والتبرعات، الوصية الهبة 
ّ
بها  فتضمن  الوقف، وأل

نصوص موضوعية، أما الجانب إلاجرائي تضمنه بقانون إلاجراءات املدنية وإلادارية بشكل 

 ..مفصل

سرة الجزائري الذي تم تعديله باألمر رقم  و بالرجوع إلى أحكام قانون ألا 

مكرر على وجوب أن 03، نجده قد نص بموجب املادة 2005فبراير  27املؤرخ في 02/05

تكون النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا املتعلقة بشـؤون ألاسرة وذلك على النحو 

إلى تطبيق أحكام هذا تعد النيابة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية  »:التالي

من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 256، وهذا ما أشارت إليه املادة (7)«القانون 

بخصوص تدخل النيابة العامة في القضايا املدنية بصفة عامة وفي قضايا شؤون ألاسرة 
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ءة وبقرا ...».يمكن ملمثل النيابة العامة أن يكون مدعيا كطرف أصلي: « بصفة خاصة بقولها

لنص املادتين نرى أن النيابة العامة ال تكون طرفا أصليا في قانون ألاسرة إال عندما تكون 

كطرف مـدعي أو مدعى عليها، وهي ال تكون كذلك على املستوى العملي إال في دعاوى 

محدودة من مجموع دعاوى شؤون ألاسرة، إذ ال بد من تحديد الدور ألاصلي للنيابة العامة 

 .الت محددةوقصره على حا

إذن فالنيابة العامة باعتبارها طرفا أصليا قد تكون هي املدعية إذا كانت هي التي 

قدمت الطلب للمحكمـة، وفي الحالة الثانية تكون مدعى عليها في الدعوى املرفوعة ضدها 

وذلك حسب ألاحوال التي تكون فيها الدعوى أو وضعية  مباشرة من أحد املتقاضين،

 .(8)ألاطراف فيها

وتضطلع النيابة العامة بدور مهم في العالقة الزوجية، سواء عند إبرام عقد الزواج 

من قانون ألاسرة على 22أو أثناء سريانه، ففي هذا الصدد نصت الفقرة الثانية من املادة 

ونكون بصدد  » يجب تسجيل حكم الزواج في الحالة املدنية بسـعي مـن النيابة العامة :«أنه 

عندما ال يكون عقد الزواج مسجال بسجل عقود الزواج بالحالة املدنيـة، أي هذه الحالة 

نكـون بصدد زواج عرفي اختل فيه عنصر الرسمية، فهنا ال بد إلثباته من صدور حكم 

قضائي عن قاض ي ألاحوال الشخصـية أو أمر صادر من رئيس املحكمة بعد التأكد من 

الزوجين أو أحدهما أو بطلب النيابة العامة،  توافر أركان الزواج وشروطه، وهذا بطلب من

ولكون الزواج من املسائل املتعلقة بحالة ألاشخاص وهي من النظام العام، أوجب املشرع 

 .(9)أن يتم تسجيل من الحكم أو تثبيت الـزواج في الحالة املدنية بسعي من النيابة العامة

كل املثارة املشافرضته طبيعة العالقات ألاسرية و  مةاهذا التدخل من النيابة الع

التي تتطلب تدخل جهاز يدافع عن املجتمع في مثل هذه الدعاوى القضائية، وهو ال بشأنها و 

يتأتى إال من النيابة العامة نظرا لطبيعة مهامها في املجال القضائي، فال يمكن ذلك من 

م أو من ألاجهزة إلادارية للمحكمة أجهزة التحقيق أو غرفة إلاتهام أو من جهات الحك

 .بسبب حصر القانون ملهام واختصاصات كل منها بما ال يمكن تطبيقه في هذا املجال

بإقامة   فالدفاع عن الصالح العام وحسن تطبيق القانون يقتض ي بدء الخصومة

عن طريق الطلب، وهو دور ليس   الدعوى كقاعدة عامة فالخصومة املدنية ال تنشأ إال

م به للقاض ي ألن مهمته منحصرة في إصدار الحكم في املوضوع بما يمليه عليه ضميره، مسل
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فالهيئة  ي حال،أ لذا ستنفذ واليته ولو كان هذا الحكم خاطئا فال يثبت له حق الطعن فيه

بالحماية القضائية لصالح عامة املجتمع هي النيابة العامة فهي محامي املجتمع  الـمكلفة

التدخل في نزاعات خاصة لذلك أطلق عليها الفقه الفرنس ي   ، لذلك لهاواملصلحة العامة

 .(10)محامي القانون "

حيث يجب  ،كما يظهر تدخل النيابة مرة أخرى في قانون ألاسرة في قضايا الطالق

على املدعي في دعاوى الطالق أن يبلغ رسميا املدعى عليه، وكذا النيابة العامة بنسخة من 

العريضة عن طريق محضر قضائي، كما أجاز له أيضا أن يبلغ النيابة العامة عن طريق 

أمانة الضبط، وكذا إدخال النيابة العامة كطرف أصلي في قضايا النسب حيث تحظى 

بدور مهم في دعاوى الاعتراف بالنسب، بالبنوة أو باألبوة أو ألامومة لشخص النيابة العامة 

مجهـول النسب أو إنكار ألابوة، كما تتدخل النيابة العامة كطرف أصلي في قضايا امليراث، 

حيث تقوم بدور هام في دعاوى امليراث خاصة في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفين، سواء 

لقيم إذ يجوز لها أن تقدم طلب إلى املحكمة بتصفية التركة في حالة وفاة الوص ي أو ا

 .(11)من قانون ألاسرة182وبتعيين مقدم لرعايتهم وإدارة أموالهم طبقا  لنص املادة 

وهو ما  كما تتدخل النيابة العامة كطرف أصلي في القضايا املتعلقة بتعيين مقدم،

دم هو من تعينه املحكمة في حالة عدم املق :« من قانون ألاسرة بقولها 99نصت عليه املادة 

، بناء على طلب أحد أقاربه أو ممن له مصلحة و من كان فاقد ألاهلية أو ناقصهاوجود ولي أ

إذا ثبت حالة  رأصلي في القضايا املتعلقة بالحج ، وتتدخل كطرف«مـن النيابـة العامة وأ

على  رأن تقرر الحج انون، فعلى املحكمةمن حاالت عوارض ألاهلية املذكورة في الق

الشخص املعني باألمر، وفي هذا الصدد تتمتع النيابة العامة بصالحية واسعة للحفاظ على 

 .املصالح الشخصية واملادية للمحجوز 

بناء على طلب  ريكون الحج «:يلي من قانون ألاسرة على ما102حيث نصت املادة 

 ر، على أن الحكم الصادر بالحج» أحد ألاقارب أو ممن له مصـلحة، أو مـن النيابـة العامة

أو رفعه يكون بناء على طلب أحد ألاقارب أو ممن له مصلحة في ذلك أو مـن النيابة العامة، 

كل  كما تتدخل في قضايا املتعلقة باملفقود والغائب والكفالة وغيرها، وهنا نالحظ أن

املجاالت التي تتدخل فيها هي لحماية أحد أطراف الدعوى أو  الخصومة، وهي بالفعل 

 .(12)قضايا تحتاج تدخل النيابة في ذلك، فهذه الحماية يجب أن تتم وفق القانون 
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 إجراءات تدخل النیابة العامة  في قضايا ألاسرة  ::  ثالثا

العامة التدخل فيها، وتبدأ أول  وهنا نكون أمام مجمل إلاجراءات التي يمكن للنيابة

مرحلة برفع الدعوى القضائية وانعقاد الخصومة، وهنا ال بد من شكلية التبليغ الذي يتم 

إلجراءات القضائية الـمتخذة ضده مـما يترتب عليه أجال  بواسطة إعالم الـمبلغ إليه

بعض املحاكم ن ما هو جاري العمل به في إطالن وحضور الـجلسات، وعليه فقانونية من ب

باعتبارها خصم في  عن طريق املحضر أن النيابة العامة تشترط تبليغها بملف القضية

بإجراء التبليغ الطرف الذي قام برفع الدعوى القضائية، ولـمعرفة   دعاوى ألاسرة، ويقوم

طبيعة هذا إلاجراء يرتب على مـخالفته بطالن العمل القضائي دون البحث عن الغاية منه، 

غ النيابة العامة إجراء تنظيمي بتدخل النيابة وإبداء رأيها وتقديم طلباتها والتماساتها وتبلي

أو مذكراتها، وتحقق الغاية، فاإلجراء الجوهري ليس التبليغ وإنما إبداء الرأي في كل ما 

فإذا لم تبلغ النيابة بالقضية وتداركت النقص بنفسها وحضرت  يتعلق بتطبيق القانون،

ة أو املجلس ومكنها من الاطالع على القضية ويسمح لها أن تبدي رأيها ففي هذه أمام املحكم

 .(13)جراء التبليغ إجراء تنظيمي وليس حتميإألن  ،الحالة إذا لم تبلغ ال يرتب البطالن

ونص القانون صراحة على ذلك من أنه ترفع دعوى الطالق من أحد الزوجين أمام 

فنصت املادة  ألاشكال املقرر لرفع الدعوى، قسم شؤون ألاسرة بتقديم عريضة وفق

يجب على املدعى في دعوى الطالق أن  «من قانون إلاجراءات املدنية و إلادارية على أنه 438

يبلغ رسميا املدعى عليه و النيابة العامة بنسخة من العريضة، ويجوز تبليغ النيابة العامة 

لعامة نسخة من عريضة دعوى النيابة اعن طريق أمانة الضبط، فالقانون أوجب تبليغ 

عدا ذلك ال يتطلب القانون أن  عن طريق املحضر القضائي أو أمانة الضبط وما ،الطالق

ولم يحدد  بعد تقديم طلباتها الكتابية، يكون الفصل في الدعوى بعد اطالع رأي النيابة، وال

جزاء على عدم كما لم يرتب صراحة أي  ،عريضة دعوى الطالقماذا تفعل النيابة ب

 .(14)تبليغه

ويترتب على إخطار النيابة بالقضية مما يمنحها حق الطعن في ألاحكام والقرارات  

القضائیة و في تنفیذھا، وليكون للنيابة العامة الحق في الطعن يتعين أن تكون مارست 

 ا،الادعاء والدفاع فبالتالي تكون خصما تضرر من الحكم بسبب رفض طلباتها كليا أو جزئي

فالطعن تظلم من الحكم لعدم الرضا به، وتنقسم طرق الطعن إلى عادية وغير عادية، لذا 
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ألاسرة غير  باملعارضة في قضايا  من خالل هذا يتضح أن ممارسة النيابة لطرق الطعن

من قانون إجراءات املدنية 258فاملادة  واضح لعدم تصور صدور الحكم في غيبتها،

وإبداء  ،اأصلي اباعتبارها طرف ضورها كل الجلسات املعروضةوإلادارية تنص على وجوب ح

، وفي ألاحكام وألاوامر التي لم يرد (15)رأيها كتابة وسماع منطوق املداولة كباقي ألاطراف

مكرر من قانون ألاسرة 03باالستئناف رغم أن املشرع في نص املادة   بشأنها نص صريح

ألاسرة، إال أن املشرع عند تناوله  قضايا جعل من النيابة العامة طرفا أصليا في جميع

 .ألاحكام العامة لالستئناف لم يصرح بحق النيابة العامة في الطعن عن طريق الاستئناف

أما بالنسبة لطرق الطعن غير العادية فيوجب القانون على النيابة العامة التدخل 

أمام غرفة شؤون بالنقض أمام املحكمة العليا لضرورة سماع رأيها   في جميع الطعون 

النزاع الذي  راملجالس وال يهدف إلى إعادة النظنهائية عن املحاكم و   ألاسرة ضد أحكام

سبق الفصل فيه وإنما يهدف للنظر في تطبيق الجهات القضائية ملبادئ القانون وألاحكام، 

لعليا بالوقائع كما أثبتها الحكم املطعون فيه، كما سمح للنائب العام باملحكمة ا وتسليمها

من قانون  353حق الطعن أمام كافة الهيئات القضائية لصالح القانون وفق املادة 

 .(16)إلاجراءات املدنية و إلادارية

 آثار تدخل النيابة العامة في قضايا شؤون ألاسرة: رابعا

نص مكرر من قانون ألاسرة يالحظ أن املشرع عندما  23بالرجوع إلى نص املادة 

ة طرفا أصـليا في القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون، ما اعتبر النيابة العام

يترتب على ذلك من حضور النيابة العامة في جميـع الجلسـات املتعلقـة جميع قضايا شؤون 

كتابيا، بعد إحالة امللف إليها من طرف القاض ي، وهو  تهاألاسرة، وتتبع الدعوى وتقدم طلبا

يجب على ممثل النيابة  :«من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية بقولها 258ما كرسته املـادة 

 .« العامة تقديم طلباته كتابيا وحضور الجلسات في القضايا التي يكون طرفا أصليا فيها

وال يعني اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا شؤون ألاسرة أن الدعوى ترفع 

في الخصام، بل ترفع الدعوى كما في املاض ي من شخص  ضـدها كمـدعى عليهـا أو كمدخلة

 .الخ...طبيعي ضد آخر، كالزوج ضد الزوجة أو العكس أو ضد أحد الفروع أو ألاصول 

ولكن يجب أن يذكر في ديباجة الحكم بأنه صدر بحضور ممثل النيابة، سواء أمام 
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أي  ،قانونية اثار آأن لذلك القضـائي أو املحكمة العليا، وهو تأكيد على  املحكمة أو املجلـس

 .(17)أن كل ألاحكام تكون بمعية النيابة ممثلة املجتمع

تبر النيابة العامة طرفا تبين أن املشرع عندما اعيمكرر   23وعند إلاطالع على املادة 

يق أحكام هذا القانون فإن النيابة العامة تحضر يع القضايا الرامية إلى تطبجم يأصيال ف

وتقوم بمتابعة الدعوى وتقدم طلباتها كتابيا،  تعلقة بشؤون ألاسرة،جميع الجلسات امل

ذلك  إ.م.إ.ق)من 258وذلك بعد إحالة امللف إليها عن طريق القاض ي، وقد أوردت املادة 

ي القضايا »: بنصها
ً
يجب على ممثل النيابة العامة تقديم طلباته كتابيا وحضور الجلسات ف

 .« الًتي تكون طرفا أصيال فيها

في املواد التي نص  العودة عن الرأي الذي تبديه بتدخلها  كما للنيابة العامة حق

وإلادالء  حق العودة والرجوع عن هذا الرأي،  ولها عليها القانون وذلك بأنه غير  ملزم لها،

كن واضحة أو استجدت من جراء خر متى تبين لها أن بعض الجوانب في الدعوى لم تآبرأي 

بالنظام العام، والنيابة العامة   خاصة املسائل املتعلقة م في الجلسات،دلى به الخصو ما أ

خر من يتكلم في ختام املحاكمة، فال يحق للخصوم بعدها تقديم أي ش يء سوى بيانا آ

كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة، ووجوب حضور النائب العام أو ممثله 

وفيما يخص  قديره وهمته ونشاطه إللزامية القانون،جميع جلسات املحاكمة يعود إلى ت

باعتبارها الطرف   تبليغ ألاحكام القضائية للنيابة العامة فهي من الواجبات ألاساسية

ألاسرة، وإلزامها بحضور جلسات الدعوى تحت طائلة البطالن وتواجدها  ألاصلي في قضايا

بالحكم القضائي   غ النيابة العامةبمرحلة النطق بالحكم إذ يتوجب على هيئة املحكمة تبلي

 .(18)الصادر في مادة شؤون ألاسرة

 في قضايا شؤون ألاسرة النيابة العامة توسيع صالحيات: خامسا

الت حسنة في قانون ألاسرة سمح للنيابة اهناك مجمن خالل ما سبق يتبين لنا أن 

املجتمع ومصالح أطراف العامة التدخل فيها، وهي بالفعل تحقق الحماية املطلوبة لحقوق 

الخصومة القضائية، غير أنه لوحظ وجود مجاالت يجب منح النيابة العامة فيها صالحيات 

 :واختصاصات من أجل تحقيق أكبر قدر لحماية القانون و املجتمع ومن هذه املجاالت

أي مدى مراقبة مدى شرعية حق التعدد من  ،أوال مراقبة حاالت تعدد الزوجات .1

ويكون ذلك  ،أنه في كثير من الحاالت يتعسف الزوج في تعدد الزوجات، ذلك دونه
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للزوجة التي ال تجد حال  حمائيا لها  ابغير مبرر شرعي أو قانوني مما يسبب ضرر 

فتح مجال لرقابة النيابة العامة على كل وهنا يتطلب الوضع من هذا الوضع، 

 .حاالت تعدد الزواج التي يكون فيها ضرر للزوجة

، وهي الحاالت مراقبة حاالت الزواج عن طريق التدليسيتعين منح سلطة  كما أن .0

ويكون متضررا  ،ضحاالغالبة التي تجد الزوجة أو الزوج نفسه في حاالت تدليس و 

وحماية املتعاقد من التدليس في  ،من ذلك على أوجه عديدة، رغم أن الزواج عقد

ثار كبيرة على أحد الزوجين آال أن التدليس في عقد الزواج له إ ،القانون واضحة

  .تتطلب تدخل النيابة العامة إلنصاف الطرف املتضرر إذا ثبت التدليس

مراقبة حاالت طرد الزوج لزوجته وإخراجها من بيت الزوجية في فترة الطالق  .3

م حاالت ، وهنا نكون أماوالسعي الرجاعها وضمان حقوقها في تلك الفترة خاصة

ها في فترة الطالق وهو ما يتعين معه ووضعها عند أهل ين يتم طرد الزوجةكثيرة أ

منح النيابة العامة سلطة حماية الزوجة في هذه الفترة عن طريق منحها 

صالحيات أوسع مما هي عليه آلان، من خالل فتح التواصل الرقمي لتقديم 

قة سرعة حماية للمطلوتتم معالجتها على جناح ال ،شكاوى بهذا الخصوص

 .وألطفالها

، وذلك من خالل إشراكها في رة توسيع سلطاتها في مجال جلسات الصلحضرو  .8

ذلك خاصة أنه في جلسات الصلح كثير ما يتم الكشف عن جرائم السب و 

الجهات القضائية  امالضرب و التهديد وغيرها التي تستدعي املسائلة الجنائية أم

ة تضليل املختصة و التي قد تكون أحد أسباب تخفيف تسلط الزوج في محاول

 .قاض ي ألاحوال شخصية في الكثير من املسائل التي تحمل طابعا جزائيا

غ يمنح النيابة سلطة العمل على مساعدة الزوجة أو الزوج في تحديد عنوان التبل .5

بعنوان غير صحيح لتضليل العدالة، وهو ما  خاصة مع تحايل ألازواج وإلادالء

ي لجوء الزوج إلى الخروج خارج في الكثير من القضايا خاصة التي يتم ف لوحظ

 .الوطن ما يجعل الزوجة في حيرة أمام قانون يفرض تحديد مكان التبليغ بدقة

، خاصة الطالق أو التطليقبكام طالق ألاجنبية منح النيابة سلطات في تنفيذ أح .6

أنه في الكثير من ألاحيان يفقد ألاطراف حقوقهم بسبب اختالف ألاحكام 
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الجزائرية في العديد من التفاصيل التي تستدعي تدخل  القضائية ألاجنبية عن

 .النيابة العامة في كل مرة

وأهم ما يعاني منه الجزائريون منح النيابة سلطة الرقابة على كل ما يتعلق  .7

بالحضانة والنفقة وحقوق الطفل من خالل مراقبة تنفيذ ألاحكام املتعلقة 

ألازواج الد من مشاكل طالق ، ذلك أنه يعاني ألاو بحقوق الطفل بصورة موسعة

الخروج إلى دول خاصة ما تعلق بالحضانة وحق الزيارة والنفقة والتمدرس و 

ألاطراف مما يتعين تدخل النيابة العامة  تعنت ، التي يكون الطفل ضحيةأجنبية

 .لحمايتهم من كل ذلك

بتنفيذ أحكام الطالق والنفقة  مراقبة املحضرين القضائيين فيما يتعلق .4

حيث ينفذ بعض املحضرين القضائيين أحكاما سهلة ويمتنعون عن  ،نةالحضاو 

تنفيذ ألاحكام املعقدة أو التي تتطلب وقتا، أو ينفذون الجانب املالي منها، أو 

يرفضون حتى تنفيذ الحكم وإحالتهم إلى محضر قضائي آخر، وهنا وباعتبار 

اقبة كل أحكام يها مر النيابة العامة هي من يراقب املحضرين القضائيين، يتعين عل

 .الحضانة أمام املحضرين القضائيين التابعين لهاالطالق والنفقة و 

ة القصر في الخروج من حالة الشيوع فيما يتعلق دهي مساعو النقطة ألاخيرة و  .9

، هي أهم نقطة إذ يبدو في نظرنا أنه يجب بقسمة التركة في حالة التنزيل في امليراث

اج القصر من حالة الشيوع بقوة القانون حماية منح النيابة العامة سلطة إخر 

ألموالهم التي تضيع بعد ذلك، إذ يتعين أن تتعامل النيابة العامة من خالل 

التدخل في هذه املسألة وتوجيه ممثلي القصر ومساعدتهم أمام الجهات 

جل تقديم وع، وذلك بفتح مجال اختصاصهم أل القضائية للخروج من حالة الشي

تتابعها النيابة العامة على نفقة الدولة للوصول إلى فرز نصيبهم شكاوي أمامهم 

 .من املال الشائع في فترة وجيزة وحصولهم على الوثائق النهائية ألموال مورثهم

 خاتمة ال

من خـالل بحثنـا هذا نقول أن دور النيابة في املسائـل املتعلقـة باألسـرة تكون كطرف 

مكرر من قانون ألاسرة،  23أصلي في الدعوى عن طريـق إلادعاء و الدفاع بصريـح نص املادة 

يكون وجوبا في بعض أطرافها لتبدي رأيها في النزاع و و يكون تدخلها في خصومة قائمة بين 
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من قانون إلاجراءات املدنية أو بتدخلها تلقائيا عندما ترى أن  181ص املادة الحاالت كن

 .إما بأمر من املحكمة أو املجلس القضائيو  ،القضية تتعلق بالنظام العام

أن النيابة العامة تكتفي بعد إحالة القضية إليها بمجرد إلاشارة على لذا الحظنا 

طرف أصلي في الدعوى و كأنها تبدي رأيها  ظهر امللف بالتماس تطبيق القانون رغم أنها

فقط فال تقدم مذكرات مكتوبة، رغم أن املشرع الجزائري أعطى لها هذا املركز العتبارات 

إذ ال تقوم  ،تتعلق بالنظام العام واملصلحة العامة ولحماية حقوق ألافراد وحماية حرياتهم

تحقيق الدفاع بيقا سليما، و ى تطبيق القانون تطبالدفاع عن مصالح الخصوم إذ تهدف إل

فهي حارسة املصالح العامة ومهمتها الوصول إلى  ،الشرعيةون و الاجتماعي بحماية القان

الحقيقة وحسن سير العدالة بما يحقق العدل في املجتمع وتلك هي الاعتبارات وألاسس 

م إلى ضطرف من ـة في مسائـل ألاسـرة منالتي اعتمد عليها املشرع في منـح الدور الكبير للنياب

، ويبقى باملشرع الجزائري أن يبرز رعية في املجتمعوبالتالي حماية الش ،طرف أصلـي

بالتدقيق اعتبار النيابة طرف أصلي في مسائل ألاسرة بواسطة قواعد تنظيمية إجرائية و 

 . في غياب ذلك البد من الرجوع إلى القواعد العامة املعروفة في قانون إلاجراءات املدنية

مكرر من قانون ألاسرة على  23لك فإن مجال تطبيق أحكام املادة اإلضافة إلى ذب

، إذ أن بعض املحاكم تعتبر دور املحاكم واملجالس مازال غامضا وغير موحد مستوى 

إذ أنها ال تبلغ بملف القضية، إذ يتم . النيابة ما هو إال دور شكلي ال يترتب عليه أي بطالن

عبارة بحضور النيابة العامة وكذلك في العريضة الافتتاحية إلاشارة على ظهر امللف ب

في بعض املحاكم يشترط تبليغ القضية إلى ، و( النيابة العامة بحضور )للمدعي يذكر عبارة 

سواء قدمت و  ،سواء حضرت أم لم تحضرالنيابة العامة بواسطة املحضر القضائي و 

و يتم الفصل في القضية دون ألاخذ  ،ثرفإنه ال يترتب عليه أي أ ،مذكرة جوابية أم لم تقدم

حامية ملصالح املجتمع، و هناك ما يقلص من دورها بصفتها ممثلة و وهذا  ،برأي النيابة

 . بعض املحاكم من تحيل امللف إلى النيابة إلبداء رأيها و بدورها تلتمس تطبيق القانون 

 :قترح ما يلينلذا 

  املدنية و إلادارية بحيث تستوعب حاالت قانون إلاجراءات تعديل قانون ألاسرة و

كثيرة ال تتدخل فيها النيابة العامة أمام قضاء شؤون ألاسرة توسيعا للحماية في 

 .هذا املجال
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  شؤون ألاسرة وليس فقط منح النيابة اختصاصات متعلقة بحماية أحكام قضاء

 .سرة من الناحية املوضوعيةحماية ألا 

  َسرية؛ خطوة مهمة استحداث دوائر متخصصة في فروع
ُ
عنى بالقضايا ألا

ُ
النيابة ت

يلزم لبعضها من املعونة  تكفل الحفاظ على سريتها من جهة، وتقديم ما

الاجتماعية في إلارشاد وإلاصالح خاصة في حاالت الطالق، وذلك في إطار العمل 

على تأهيل قضاة متخصصين في النيابة العامة لهذه املهمة بالتعاون مع جهات 

على املؤهالت  تأمين حصول قضاة النيابة العامةاص ذات الصلة، و الاختص

 .املهنية الالزمة ألداء هذه املهام على الوجه املطلوب

 ،واملشبعة بالفلسفة  باملوارد البشرية املؤهلة، تعزيز قضاء النيابة العامة ألاسري

  .واملساواة وإلانصافالتي تقوم على العدل  ،ألاسرة لقانون الجديدة 

  فتح النقاش أمام دكاترة القانون وألاكاديميين باإلضافة إلى املمارسين في مجال

ورفع اللبس  ،مكرر 3القضاء، من محامين وقضاة لتسليط الضوء أكثر على املادة 

 .وإزالة الغموض في مجال تطبيقها لتكريس العدالة و تطبيقا للقانون 
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 الدور القضائي وإلاجرائي لقاض ي شؤون ألاسرة في إثبات النسب

The judicial and procedural role of the family affairs judge in 

establishing lineage 

 عائشــة عبد الحميد  :الدكتورة

- ب–أستاذة محاضرة قسم 

 .الجزائر -جامعــة الشاذلي بن جديد الطــارف 

malekcaroma23@gmail.com 

 :ملخـــــص

للقاض ي دور إيجابي في دعوى إثبات النسب، إذ منح له املشرع الجزائري صالحيات 

تساعده في الوصول لحل مالئم للنزاع، وذلك من خالل سلطته التقديرية، التي تمكنه من 

ية املمنوحة له فإن الاستعانة بالخبرة اللجوء إلى الخبرة العلمية، وفي ظل السلطة التقدير 

في الفصل في النزاع املطروح أمامه والفصل فيه ، فيمكن طلبها بناءا على طلب الخصوم أو 

 .من تلقاء نفسه

فالقاض ي يملك الصالحية الكاملة في استخدام الخبرة العلمية إلثبات النسب أو 

 .الحكم في النزاع دون الاستعانة بهذه الخبرة العلمية

 –القاض ي  –قانون الاسـرة  –إثبـات النسب  –قاض ي شؤون الاسرة  :الكلمــات املفتاحيــة

 .املشرع

Abstract: 
The judge has a positive role in the paternity case, as the 

Algerian legislator has granted him powers that help him reach an 

appropriate solution to the dispute, through his discretionary power, 

which enables him to resort to scientific expertise, and under the 

discretionary power granted to him, the use of experience in settling 

the dispute before him And the adjudication of it, it can be requested 

at the request of the litigants or on his own initiative. 

The judge has full authority to use scientific expertise to 

establish lineage or rule in a dispute without the use of this scientific 

expertise. 
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 :مقدمــة

يجابي في الدعوى القضائية إعتقاد سائدا بأن القاض ي املدني ليس له دور ظل الا 

، وهي معركة بينهم يقدم فيها كل خصم ما صومالتي ينظر فيها، فالدعوى القضائي ملك للخ

اض ي عالوة على ما يقدمه يدعيه صحيحا من أجل الظفر بالنتيجة، ويبقى الفصل بيد الق

 .(1)الخصوم من أسانيد وإثباتات

-80أعطى املشرع الجزائري في ظل قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية الجديد رقم 

ل له الجديد للقاض ي حرية أكبر حتى يصبح دوره أكثر إيجابية في امللف املدني، وخو   (2)80

بما يقدمه له  رجوة، وأضحى غير مكتف  النتيجة املصالحيات تمكنه من الوصول بنفسه إلى 

 .الخصوم من أسانيد وإثباتات

بالطرق العلمية، فالبد له من  فلو وجد القاض ي نفسه أمام دعوى إثبات النسب

ختصاص وهم خبراء البيولوجيا، كون العملية تتطلب تحاليل ستعانة بأصحاب الا الا 

 .ن الحكم في النزاع املعروضوفحوصات للوصول إلى نتائج دقيقة، والتي على ضوئها يكو 

وهذا خاصة بعدما أمر املشرع الجزائري بإدماج الطرق العلمية إلثبات النسب، 

يجوز للقاض ي :" منه والتي تنص على ما يلي 80فقرة  08، في املادة 80-80بموجب ألامر رقم 

 ".اللجوء إلى الطرق العلمية إلثبات النسب 

هو  ، ماوصفي ونجيب عن إشكالية مفادها لينتناول موضوع مداخلتنا بمنهج تحلي

 دور القاض ي إلاجرائي في إثبات النسب طبقا للخبرة العلميـة؟

 :نتناول املداخلة من خالل التقسيـم آلاتي

 .سلطـة قاض ي شؤون الاسرة في تسيير الخصومة -أوال

 .إلاجراءات القانونيـة للخبرة الطبيـة في إثبات النسب -ثانيا

 :شؤون ألاسرة في تسيير الخصومة سلطـة قاض ي -أوال

من قانون ألاسرة الجزائري املعدل  0عرف قانون الاسرة الجزائري الزواج في املادة 

عقد رضائي يتم بين الرجل واملرأة اساسها املودة والرحمة :" ، بقوله(3) 0880لسنة 

 ".والتعاون وإحصان الزوجين واملحافظة على ألانساب 

اسية للمجتمع وهي عماده وأساس صالحه، وعليه فإن فاألسرة هي الخلية ألاس

ممارسة القاض ي لسلطته التقديرية ليس باألمر السهل أو البسيط، وهذا التصاله الوثيق 
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ساسه عالقة أتعلق بجوهر الحياة الخاصة و بكل فرد من افراد املجتمع، فهذا القانون ي

وتجربته دراته وملكاته الذهنية الرجل بزوجته وأوالده، فيكون القاض ي هنا أمام اختبار لق

لذا وجب على القاض ي أن يكون مطلعا على املسائل الفقهية ، التي تختلف من قاض ي آلخر

لذلك وجب البحث أصال  ،والعلوم النفسية والاجتماعية، وواسع إلاطالع باملجال القانوني

 .عن تكوين قضاة متخصصين في مجال شؤون ألاسرة

للقانون ألاساس ي للقضاء والتي تنص على ما  80ادة حيث يخضع القاض ي طبقا للم

يجب على القاض ي أن يصدر أحكامه طبقا ملبادئ الشرعية واملساواة، وال يخضع في :" يلي

 . (4)"ذلك إال للقانون 

 :مضمـون دعــوى إثبـات النسب -(1

لقد خص املشرع الجزائري قاض ي شؤون ألاسرة بسلطة تقديرية واسعة أثناء 

وظيفته القضائية، التي ال تقتصر على الفصل في الخصومات فقط بل وتتعدى ممارسته ل

 .ذلك إلى العمل إلاصالحي أيضا

حيث يتولى الاجتهاد إليجاد الحلول املوضوعية لكل ما يطرح أمامه، باإلضافة إلى 

عمله إلاصالحي الذي خصه إياه املشرع دون سواه من القضاة، ويتمثل دوره في مهمة 

 .الخصمين من خالل بذل الجهد للتوفيق بينهماالصلح بين 

القانون املوضوعي وكذا  كما يملك أيضا سلطة تقديرية واسعة مخولة له بموجب

 .، الذي يجعل منه عنصرا محايدا في القضيةإلاجرائي

وكشف  لتزام وواجب، فهو يهدف إلى إظهارفالقاض ي في شؤون ألاسرة أمام ا

 .ضرورة املوازنة بين القانون والواقع وأيضا ،الحقيقة ومرتبط بالقانون 

وأمام هذه املسألة يخضع القاض ي في مجال قضايا إثبات النسب إلى مجموعة من 

الضوابط التي تحكمه وتخضع لسلطته التقديرية نص عليها قانون الاسرة بموجب املواد 

 .من قانون ألاسرة الجزائري  04إلى  08

ألاحوال الشخصية، وهي ال تختلف  دعوى إثبات النسب دعوى تدخل ضمن دعاوى 

عن الدعاوى ألاخرى فلهم أحكام مشتركة، فدعوى إثبات النسب هي في ألاساس دعوى مثل 

غيرها من الدعاوى املدنية، نظم املشرع جانبها إلاجرائي في قانون إلاجراءات املدنية 

النسب  تى إثباوإلادارية، أما جانبها املوضوعي نظمه في قانون ألاسرة، ويمكن تعريف دعو 
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أخوه أو ما شابه أو بنه أو أبوه ادعوى إثبات صفة كأن يدعي شخص على آخر أنه : كما يلي

 .ذلك

من القانون املدني  044وهي دعوى ال يجوز الصلح فيها طبقا لنص املادة 

. ، وهي ترتبط بالنظام العام حيث لم يجز فيها املشرع الجزائري إجراء الوساطة(5)الجزائري 

 :دعوى إثبات النسب كاآلتيوتكون 

 :الدعـــوى ألاصليـــة -(أ

صليـة عندما تهدف أساسا إلى إسناد نسب أتكون دعوى إثبات النسب دعوى  

، أو على أساس وجود نزاع ويكون ذلك بموجب نزاع صريح ،شخص معين إلى شخص آخر

 ،ثبات النسبه، فتقوم الزوجة برفع الدعوى ضده إلقائم كأن يقوم ألاب بإنكار نسب طفل  

 .والعبرة هنا في إثبات النسب هو الطلب الاصلي في الدعوى 

 :الدعــوى الفرعيــة -(ب

تكون دعوى إثبات النسب دعوى فرعية، إذا جاءت تبعا لدفع أو إدعاء مقابل، 

شخصان تزوجا عرفيا ورزقا بمولود، يقومان برفع : ويكفي أن تقدم في عريضة واحدة مثل

من أجل إثبات الزواج هو الطلب ألاصلي وإثبات النسب طلب تبعي في دعوى إثبات الزواج 

 .الدعوى 

 :ختصــاص املوسـع لقاض ي شؤون ألاســرةلا  -(2

من قانون إلاجراءات املدنية  41باإلضافة إلى الشروط الواردة في نص املادة 

 .(6)هليةوإلادارية، والتي تحدد شروط دفع الدعوى أمام القضاء وهما شرطا املصلحة وألا 

فقد منح قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية الجديد سلطات واسعة في مجال 

الخصومة القضائية، فبعد أن كان دوره مقيدا في قانون إلاجراءات املدنية القديم، فقد 

 .أصبح له دور فعال في تقدير الوقائع وموازنة القانون مع الوقائع

 .ين، عنصر الواقع وعنصر القانون فكل طلب قضائي يحتوي على عنصرين أساسي

فأطراف الخصومة هم الذين يقومون بتقديم الوقائع للقاض ي وهم الذين يقومون 

بإثباتها، وال يجوز للقاض ي مهما كان ألامر أن يتدخل فيها، فيزيد عليها أو ينقص منها أو 

 .(7)من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 04يحرفها طبقا لنص املادة 
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ساسيات العمل القضائي، أمسألة التكييف القانوني تعد من  ضافة إلى أنفباإل 

فهي تتطلب الكفاءة واملهارة العالية لدى القاض ي، ضف إلى ذلك أن الحكم القضائي ليس 

، إال أن الحكم ضمن الوقائع التي جاء بها الخصوموإن كان الحكم يت ،من عمل الخصوم

 .من صميم صالحيات القاض ي

عمل من ألاعمال إلاجرائية فإن الحكم القضائي يكون بإعمال للقياس عتباره اوب

القضائي الذي يتضمن مقارنة بين الوقائع املطروحة عليه وبين القواعد التي تستجيب 

لهذه الوقائع، فالحكم القضائي يعتبر إعالنا عن إرادة القاض ي يعمل به إرادة القانون وفقا 

، فإرادة هذا إلرادة القانون عبر إرادة القاض يفهو إعالن للتقدير الذي يراه لهذه إلارادة، 

 .(8)ألاخير هي آلالية التي يتم بها إعمال إرادة القانون 

 :إلاجراءات القانونيـة للخبرة الطبيـة إلثبـات النسـب -ثانيا

ال يمكن بأي حال من ألاحوال لقاض ي شؤون ألاسرة الفصل في مسألة إثبات  

إال باللجوء إلى استشارة وآراء الخبراء والعلماء املتخصصين في النسب، بالطرق العلمية 

باعتبارها من املسائل التقنية التي ال  مجال البيولوجيا للتوصل إلى نتائج علمية دقيقة،

 .يمكن القاض ي الفصل إال باالستعانة بهم والاسترشاد بما جاء في تقرير الخبرة

 :ألامـر بتعييــن خبيــر طبــي -(1

وصول القضية إلى العدالة، حول نزاع مفاده نسب الطفل، سواء تعلق بمجرد 

ألامر بإثبات ألابوة أو ألامومة، أمام الجهة القضائية املختصة إقليميا، فالقضاة إذا ما 

 .وجدوا أنفسهم أمام دعوى إثبات النسب بالطرق العلمية

، أو ث وتحري يؤمر بها بطلب من الخصومفالخبرة العلمية عموما هي عملية بح

تلقائيا ، كلما رأى القضاء إنهم في حاجة إلى مشاركة أهل الاختصاص، ملالحظة أمور، أو 

 .(9)تقدير واقع، أو اسباب أو مبررات غير واضحة

فلخبير رجل من أهل املعرفة في علم من العلوم، أو فن من الفنون، أو في الشؤون 

أو الصنائع أو الحرف، فهو املهندس املعماري، أو املهندس، أو  التجارية أو الزراعية

املحترف في ألاصباغ والطالء، أو الطبيب، أو املختص في املحاسبة أو غير ذلك، فهو 

باختصار املختص الذي تطلب مشورته، أو الذي يكلف بوضع تقرير حول النزاعات التي 

 .(10)تقوم بين الخصوم في مسائل تتعلق بمجال معين
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حيث يوجه ألامر القضائي بأخذ العينات من ألاطراف ، وتؤخذ في بعض ألاحيان من 

بعض الاصول والفروع وحواش ي كأبناء، ألاخوة أو العمومة، تبعا لتداعي القضية، إضافة 

إلى نسب الطفل موضوع النزاع، وفحصها ، وإعطاء نتيجة نهائية للفحصة، إما سلبيا أو 

ة املعنية، حيث يجب أن يتضمن ألامر القضائي وجوبا بيانات إيجابيا إلى الجهة القضائي

 .من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 400معينة حددتها املادة 

 :البيانـات الوجوبيــة للحكم ألامر بإجراء الخبــرة -(2

من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، فإن الحكم ألامر بإجراء  400طبقا للمادة 

 :جب أن يحتوي على البيانات التاليـةالخبرة ي

 .عرض الاسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، وعند الاقتضاء تبرير تعيين عدة خبراء -أ

 .بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء املعنيين مع تحديد التخصص -ب

 .تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا -ج

 .(11)ة الضبطتحديد أجل إيداع تقرير الخبرة بأمان -د

حيث أن القاض ي هو صاحب القرار في تعيين خبير منتدب في اختصاصه إلاقليمي  

إلجراءات الفحوصات الجينية، وليس ألطراف الخصومة حق رفضه واستبداله إال بناء على 

 .سبب جدي كالقرابة، أو وجود مصلحة شخصية

خبرة استنادا إلى كما أن القاض ي هو املخول قانونا بتقدير ألاتعاب ومصروفات ال

من قانون إلاجراءات املدنية  400كشف ألاتعاب والطرق الذي يتحملها حسب نص املادة 

 . 80-80وإلادارية 

فالقاض ي هو املخول بالفصل في الدعوى، وبحكم سلطته التقديرية يقدر بعد 

بات النظر في وقائع وأقوال املتخاصمين مدى تحقيق ضرورة الاستعانة بالخبرة الطبية إلث

 .(12)النسب أو نفيه

 :مدى تقييــد القاض ي بنتائـج الخبـرة العلميــة -(3

لم يتطرق املشرع الجزائري إلى تحديد حجية الطرق العلمية، إن التقرير املقدم 

لقاض ي املوضوع يكون محال ملناقشة أطراف النزاع، ويمكن أن يكون دليال من أدلة إلاثبات 

-80من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية رقم  410ملادة في الدعوى، وهذا ما نصت عليه ا

، فدفعا لإلشكاالت العلمية والنقائص املالحظة على تقارير الخبراء وسطحية بعضها، 80
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ضفاء إأوجب املشرع الجزائري على الخبير أن يضمن تقريره حد أدنى من املعلومات ألجل 

أن يسجل الخبير في تقريره على شفافية على عمله وجدية املضمون، فأصبح ملزما ب

 :الخصوص

 .أقوال ومالحظات الخصوم ومستنداتهم -أ

 .عرض تحليلي عما قام به وعاينه في حدود املهمة املسندة إليه -ب

 .(13)نتائـج الخبـرة -ج

ويمكن ايضا للخصوم أن يطلبوا استدعاء الخبير ومناقشته أمام املحكمة في نتيجة 

من قانون  404أيضا استدعاؤه من تلقاء نفسها طبقا للمادة تقريره، كما يمكن للمحكمة 

 .(14)إلاجراءات املدنية وإلادارية

يعد القاض ي الخبير  ستناد إلى رأي الخبير في حكمه ؟ولكن هل يمكن للقاض ي الا 

ألاول في الدعوى، فله أن يقرر مبدئيا إذا كان ألامر يستلزم تعيين خبير، وتبقى السلطة 

 .هل يأخذ برأيه أم ال ؟التقديرية بيده، 

فالقاض ي هو صاحب الفصل في الدعوى، فتقرير الخبرة يبقى في النهاية دليال من 

 .أدلة إلاثبات

اسم، ويخضع لسلطة املحكمة، وهذا ما نصت حإذ هو ليس بالدليل القاطع أو ال

:" ا يليوالتي نصت على م 80-80من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية رقم  400عليه املادة 

يمكن للقاض ي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة، القاض ي غير ملزم برأي الخبير، غير أنه 

 ".ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة 

، غير أن هذا يكون اختياريا بالنسبة للقاض يعلى نتائج الخبرة  فتأسيس الحكم بناء

 .لخبرة عليه تسبيب ذلك املبدأ ليس على إطالقه فالقاض ي عند استبعاده لتقرير ا

فنتيجة الفحص الطبي أو اعتمادها كليا أو جزئيا من القاض ي، إن ذلك ينبع من 

قناعته وبالتالي تأسيس حكمه عليها أو ردها والسير في الدعوى دونها يرجع لسلطته 

 .التقديرية ومدى مصداقيتها

إال أنها ال تفرض ورغم التأثير الكبير لتقارير الخبرة في أحكام وقرارات القضاة، 

عليهم شيئا، ألن هؤالء مستشارون وتعينهم العدالة لتسليط الضوء على بعض الجوانب 

 .من النزاعات، فيجوز للقاض ي الاستناد إليهم أو الاستغناء عنهم
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وتلحق التقارير الطبية بالقضية فيجوز مناقشتها ونقدها، فتقرير الخبير بعد 

نسب هو تقرير صامت، يتمتع فيه القاض ي بحق تقدير إجراء التحاليل الالزمة إلثبات ال

، فالقاض ي غير ملزم برأي هو مجدي، و يترك ما يخالف الصوابالنتائج، فيأخذ ما 

 .(15)الخبير

 :الخاتمـــــــــــــــة

أو  ي الخبيرأض ي السلطة التقديرية في ألاخذ بر لقد منح املشرع الجزائري للقا

 .ستبعادهاخبير آخر أو  أيستعانة بر ستبعاده ، كما يمكن له أيضا الا ا

 :مما تقدم نخلـص إلى ما يلي

في ظل الصالحيات املوسعة لقاض ي شؤون الاسرة فإن نتائج الخبرة الطبية والعلمية  -4

 .ليست ملزمة للقاض ي

 .ختياريا للقاض ياإن تأسيس الحكم على نتائج الخبرة جعله القانون  -0

 :ونتوصل إلى التوصيـات التاليــة 

ختيارية للقاض ي إال أنه يصبح دليال لإلثبات في قرير الخبرة العلمية ورغم صفة الا إن ت -4

 .جانب مهم وهو جانب النسب الشرعي للمولود

جتماعي هو موكل لقاض ي شؤون الاسرة، لذلك وجب سرة وكيانها الا إن الحفاظ على ألا  -0

 .التكوين الفعل لقضاء مختصين في شؤون ألاسرة

 :ملـراجــعقائمــة ا

 :النصوص القانونيــة -أوال

، يتضمن القانون املدني الجزائري 4050سبتمبر  04، املؤرخ في 00-50ألامر رقم  .4

 .املعدل واملتمم

ون إلاجراءات ، املتضمن قان0880فيفري  00، املؤرخ في  80-80القانون رقم  .0

 .املدنية وإلادارية

 :الكــتــب -ثانيا

الشرعية والعلمية في دعاوى النسب على ضوء قانون باديس ذيابي، حجية الطرق  .4

 .0848ألاسرة الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 
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بربارة عبد الرحمان، شرح قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، منشورات  .0

 .0880بغدادي، 

سرة الجزائري، ديوان املطبوعات العربي، الوجيز في شرح قانون ألا  بلحاج .1

 .0848الجامعية، الجزائر، 

فريحة حسين، املبادئ ألاساسية في قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، ديوان  .0

 .0841املطبوعات الجامعية، الجزائر، 

دمحم حسين قاسم، قانون إلاثبات في املواد املدنية والتجارية، منشورات الحلبي  .0

 .0880الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 .0880ار هومة، الجزائر، محمود توفيق إسكندر، الخبرة القضائية، د .4

موالي ملياني بغدادي، الخبرة القضائية في املواد املدنية، مطبعة دحلب،  .5

 .4000الجزائر، 

 :املقـاالت -ثالثا

، سرة في التكييف القانوني للوقائعي نور الدين، سلطة قاض ي شؤون ألا ملطاع .4

، 4الجزائر  املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة

 .118، ص 0840، سبتمبر 81/0840عدد 

 الهوامش

                                                           
باديس ذيابي، حجية الطرق الشرعية والعلمية في دعاوى النسب على ضوء قانون ألاسرة الجزائري، دار  -1

 .444، ص 0848الهدى، الجزائر، 
  .، املتضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية0880فيفري  00، املؤرخ في  80-80القانون رقم  -2
-80، واملتضمن قانون ألاسرة ، املعدل واملتمم باألمر رقم 4000يونيو  80املؤرخ في  44-00القانون رقم  -3

 .0880فيفري  05، املؤرخ في 80
 .ون الاساس ي للقضاء، يتضمن القان0880ديسمبر  84، املؤرخ في 44-80أنظر القانون العضوي رقم  -4
 .، يتضمن القانون املدني الجزائري املعدل واملتمم4050سبتمبر  04، املؤرخ في 00-50ألامر رقم  -5
فريحة حسين، املبادئ ألاساسية في قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، ديوان املطبوعات الجامعية،  -6

 .44، ص 0841الجزائر، 
ض ي شؤون الاسرة في التكييف القانوني للوقائع ، املجلة الجزائرية للعلوم ملطاعي نور الدين، سلطة قا -7

 .118، ص 0840، سبتمبر 81/0840، عدد 4القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر 
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