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  ].07 :إبراھیم[﴾ َلِئن َشَكْرُتْم َألِزيَدنَُّكْم ﴿:  ال تعالىـق
 

 .]من ال يشكر الّناس ال يشكر اهللا [ - - قال رسول اهللاو      
   

 التقديرأتوجه بجزيل الشكر واالمتنان و

الذي تكرم  *عبدالحفيظ طاشور*ورالدكت إلى األستاذ الفاضل
افه على هذا البحث والذي لم يذخر جهدا في فضل علي بإشر تو 

األثر البالغ في  لها ، والتي كانإرشادينصحا في  التوجيهي و 
 .إخراج هذه  الرسالة

  
للعلم  ذخرابارك اهللا في عمله و علمه وجعله 

  طلبته.و
 
 
 
 



 
اقشة لقبولها كما أجزل الشكر إلى أعضاء لجنة المن

لهم مني اء قراءته فتحمل عنمناقشة هذا العمل و
 التقدير.خالص الشكر و

 والمتكونة من السادة االفاضل:
  

                            
                             
                                 
  

 
                                 
 

 
  أتقدم بالشكر الجزيل إلى الذين وقعوا هذه كما  
 بنصائحهم وتوجيهاتهم أساتذتي األفاضل الحروف 

 جزاءالاهللا خير  ا وجزأكمم جميعـفبارك اهللا فيك 
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 الصغيرة والكبيرة.   
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 -ةـــــــــــدمــمق-
عرف وهي ت ،الخلیة األساسیة في المجتمع واللبنة المحوریة لتطوره وتماسكه وصالحهتعد االسرة      

 مما ،وعالمیا وطنیا على المستوى االجتماعي والسیاسي والثقافي واالقتصادي تطوراتو  تحوالت حالیا

 اإلسالمیة الشریعة توجیهات بین المستطاع قدر التوفیق إلى تسعى قانونیة ولحل المشرع إیجاد على فرض

  .الجدیدة األوضاع هذه القانوني لمثل العالج وبین
  حدیات الخارجیة والداخلیةلتّ  نتیجة بالجزائر، الفكریة االهتمامات جلّ األسرة  قضیة تتصدر الیوم كما  

   سیاسیااقتصادیا وفكریا و ثقافیا و  نة الدول الغربیةوالتي یعود مصدرها إلى هیم بها،التي تعصف 
الزواج بدون ولي ، مثل أنماطها باسم حقوق اإلنسان وتقدمه على أنها أنماط عالمیة فرضها و محاولة 

  منع تعدد الزوجات، الزواج المثلي ، اباحة العالقات خارج اطار الزواج، التشجیع على اإلجهاض
  .و االعتراف بنسب ابن الزنا 
تحدیا هو االخر ینة الصغیرة یشكل تطور وسائل االتصال الحدیثة التي جعلت العالم كالمدكما ان  

من النمط األوربي الغربي یضغط كثیرا على المشرع الجزائري لكي یدفعه لمحاولة االقتراب خارجیا 
  .جنائیامدنیا و 

ؤثر التي باتت تالثقافیة الجدیدة الوافدات یضاف إلى هذا التحدي الخارجي تحدیا وطنیا یتمثل في    
ازدیاد  و التي كانت السبب الرئیسي في و تهدد تماسكها على العالقات األسریة في مجتمعاتنا المسلمة

   .و العنف األسري معدالت الطالق وانتشار اإلهمال العائلي والجرائم األسریة مثل القتل والسرقة
 أحدهما تیارین؛ في تبرز والتي ،المختلفة الفكریة یاتباإلیدیولوج األسرة قضایا تأثر اضف الى ذلك

 التحرر إلى یدعو والثاني تعدیل،  أو تغییر ألي الدینیة بالمرجعیة والتمسك المحافظة على حیلّ  محافظ
 ضغوط من للتحرر جدیدة خارجیة مصادر عن والبحث قدیم هو ما كل ومن الدینیة المرجعیة من

 بین المساواة الزوجات، كتعدد بعضها، وتعدیل األحكام بعض إلغاء إلى یدعو راح ثم ومن ،التقلید
  .األجنبیة بالقوانین ذلك كل في متأثرا  الولي إلغاء المیراث، في والمرأة الرجل

 خالل من التیارین بین اإلمكان قدر التوفیق و المطالب لهذه االستجابة الجزائري المشرع حاول وقد  
 األفعال تجریم خالل من الزجریة بالمقتضیات باألسرة عنایته تدعیم إلى دعم كما األسرة، قانون تعدیل
 تحت العقوبات قانون في له قسمخصص  إذ تفككها، إلى وتؤدي األسرة بنظام المساس شأنها من التي

  .العامة اآلدابالجنایات و الجنح ضد االسرة و  عنوان
  منطلق من ،هااختیار  على الحرص وقع انطالقا من األهمیة التي تكتسیها هذه الدراسة و
التعدیالت الجدیدة في قانون األسرة الجزائري  رتباطمدى ا في تتحددمحوریة  شكالیاتإ

األدوار  تغییر مع السیما كل المستویاتعلى  لجزائريلمتغیرات العمیقة التي شهدها المجتمع ابا
جاءت من أجل   المشرع الجزائري التي تبناهاحركة التشریع   هل بمعنى أخر  ؟. االجتماعیة للمرأة
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م هو مجرد محاكاة لتشریعات دول أاستحداث قانون جدید لألسرة نابع من عمق الوضع االجتماعي  
  .؟أخرى

 المساواة  في شروط عقد الزواجوالتي تضمنت  األسرة قانون مواد لبعض األخیرة تعدیالتال هل و  
 دور لتفّع  و الحدیثة الطبیة الوسائلب اعتدت و  مجال التعبیر عن اإلرادة داخل األسرة وسعت منو 

كافیة في توفیر حمایة  من خالل تفعیل الیة الصلح القضائي و توسیع مهام النیابة العامة، القضاء
  أكیدة لألسرة؟

 الحمایة  الجنائي المشرع وفرّ  هل شكلیة أو موضوعیة جنائیة نصوص من موجود هو مما انطالقا و
   الداخلیة االعتداءات أخطر من مدنیة قانونیة كوحدة حفظها یكفل بمالألسرة  المناسبة و الالزمة

 ماهوو  ؟ بوظائفها قیامها أو وجودها بالتالي تعیق و روابطها و نظمها في تهددها التي الخارجیة و
تكاملة بین هل استطاع خلق منظومة قانونیة مو  مشاكلها؟ معالجة و عنها  للدفاع اتبعه الذي المنهج

تقویة و  األسرةالشخصیة تهدف للمحافظة على كیان  باألحوالتلك الخاصة شریعات الجنائیة و الت
شرعیا هو مقرر مدنیا و  سة مقارنة بین مامتجانلها هل فلسفة المشرع الجزائري في حمایته و .ترابطها ؟
 القضائي داالجتها مبادئ تمثل التي العلیا المحكمة قرارات قیمة ؟.وما هو متبنى جنائیا و بین ما

   .؟ التشریعي العجز سدّ  في كافیة تعتبر وهل  باألسرة الخاص الوضعي
 من وذلك وآثاره الزواج  بأحكام الخاصة المسائل أهم على تقتصر التساؤالت هذه على اإلجابة ن أ على   

 األسرة قانون في الدائر الجدل حقیقة تمثل التي هي الزواج أحكامف في قانون االسرة، المعدلة المواد خالل

و التي تشكل اعتداء  بها كما تقتصر على أهم الجرائم الماسة ،والمجتمع الفرد واألسرة یمس الذي
  .حقیقي على كیانها

 القانونیة الحمایة تأصیل في الرغبة فيختیار الموضوع الالموضوعیة و الدوافع  ألسبابا وتنحصر   
 على قدرته مدى معرفةو قانون العقوبات ل األسرة لقانون الجدید التعدیل ظل في األسرة نظام لحفظ

  حفظها. یضمن بما وقضایاها األسریة الحیاة مستجدات استیعاب
 عن البحث تفرض خصوصیتهو  ومتشعب، واسع مجال األسرة نظامف وتشعبه الموضوع اتساعكذلك 

 قادرة القانون في التقلیدیة االتجاهات تعد لم حیث حمایتها، لدواعي وتستجیب تتالءم جدیدة اتجاهات
  . األسرة حمایة تفرضه ما استیعاب على

 العام للتشریع األول المصدر تمثل فهي، في حمایة األسرةالمیة دور الشریعة اإلس إبرازإضافة الى  

 المسخ من كیان األسرة تحفظ التي األحكام أهم على نصت األسرة، حیث قانون السیما في  والخاص

  ویرعاه. هذا المقصد یؤكد إنساني مكتسب كل على االنفتاح مع ورعایتها، ااستقراره وتضمن والتشویه
 یمكن قضائیة مبادئ تمثل التي العلیا المحكمة قرارات مساهمة مدى بیانو من دوافع الدراسة أیضا 

   و سد الفراغ التشریعي. األسرة مشاكل حل في إلیها الرجوع
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   االستقرار على خطورتها وبیان األسرة على ةالواقع الجرائم على الضوء تسلیطومن جهة اخرى 
 مواطن الوقوف على و لها ردعیة حمایة إقرار في الجنائي المشرع دور بیان و األسري التماسك و

   .هابشأن القصور
ویسهل  یتسنى حتى األسرة، مجال في الجزائریة والقانونیة الفقهیة المكتبة إثراء في المساهمةو أخیرا   

 األبحاث. هذه بمثل المعنیین طرف نم إلیها الرجوع

 الدراسة النقدیة هذه طبیعة استدعت المرجوة، أهدافه وتحقیق البحث من حقه الموضوع استیفاء أجل منو   

التشریع  فيالنظریة  المفاهیم دراسة في الوصفي المنهج منها مناهج، عدة استخدام بطبیعتها والمركبة
تعنت بالمنهج االستقرائي بهدف محاولة استنباط الخطة العامة كذلك اسالجزائري و بعض احكام الفقه، 

هذا من خالل تجمیع كل النصوص القانونیة ذات الصلة سواء في لمشرع في معالجته لهذا الموضوع و ل
هذا من أجل استنتاج خطة المشرع العامة في تناول الحمایة و  ،ب الموضوعي أو الجانب اإلجرائيالجان

 . شكل الذي یمكننا من معرفة صور الحمایةالقانونیة لألسرة بال

قانون نصوص أراء الفقهاء و  بین المقارنة النقدیة الدراسة في كأساس المقارن المنهج ذلك إلى أضف   
القانون المصري والقانون اللیبي وغیرها حسب ما  منها القوانین المقارنةو  ،األسرة و قانون العقوبات

 واألولى من اآلراء والمختار األقوال من الراجح إلى الوصول بغرض وذلكتسمح به ضرورات البحث 

   .العلیا المحكمة قراراتب مدعمة ، بالتطبیق
في بعض  ةكأساس لدراسة النصوص القانونیة الجزائریة مستعین التحلیلي المنهج استخدام جانب إلى   

نظرا للتماثل في أغلب األحیان سواء من حیث الصیاغة أو من  ،األحیان بالفقه و القضاء المقارن
 قانون العقوبات وتمحیصو  األسرة، وقانون إلیه الفقه ذهب ما وعمق مضمون حیث المضمون ومعرفة

 سبقت كما أنه غیر ؛ مقصودها الوصول إلى بغرض علیه بنیت الذي األساس وبیان ومناقشتها النصوص

 یخدم ما بحسب منها علمیة لالستفادة مناهج عدة بین التركیب تستدعي وعالموض هذا طبیعة فإن اإلشارة

   .البحث
 والقانونیة. اللغویة المصطلحات بعض شرح منهجیتي المتبعة في هذا البحث تنطلق من خاللأما   

 ألغلب األعالم الذین ورد اسمهم ترجمت، كما و الكتب القانونیة العربیة اللغة معاجم إلى بالرجوع وذلك
ل مرة في الهامش  و ،في البحث بالرجوع إلى كتب التراجم المشهورة إذا ذكر المصدر أو المرجع ألوّ

  فإنني أذكر جمیع معلوماته أما إذا تكرر ذكره اكتفیت بذكر اسم المؤلف والصفحة والجزء إن وجد.
كما قمت  ،اتوفهرس الموضوع المراجعوضع فهارس علمیة في آخر الرسالة وهي فهرس ب كما قمت  

  .بإثراء الرسالة بمالحق تشمل على مختلف الوثائق التي تخدم البحث
 أن إال متمیزة، أكادیمیة علمیة وبحوث دراسات على أعثر لم بالموضوع البحث، یتصل لما قراءتي بعدو   

 ةوالدراس بالبحث تطرقها لعدم عامة جاءت الموضوع حول الواردة واإلشارات الكتابات مجمل المالحظ على
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نما سالمتها، استمرار ویضمن یحفظها بما لألسرة المنظمة لكل الجوانب تركز  بعض الكتابات جاءت وإ
 شراح بعض كتبه ما غرار على .،على المواضیع التقلیدیة لألسرة دون الحدیث عن المواضیع المعدلة

 لألستاذ "الجدید ثوبه في ريالجزائ قانون األسرة"المثال سبیل على ومنها تعدیله، بعد الجزائري األسرة قانون

 " لألستاذ شامي أحمد.التعدیالت ألحدث طبقا "الجزائري األسرة قانون"و   سعد، العزیز عبد

جاءت  فقد -البحث محل-  الموضوع عناصر ببعض ما حد إلى الصلة ذات األكادیمیة البحوث وأما  
الحمایة الجنائیة " نحو على الغالب في من جوانب الموضوع  اجانب تخص جزئیات على مقتصرة
 منتوري بكلیة الحقوق جامعة 2009-2008 سنة نوقشت لنكار محمود، للباحث دكتوراه رسالة"لألسرة

للباحث  - رسالة دكتوراهألسرة، و االباحث على دراسة الجرائم الواقعة على  اقتصرقسنطیة حیث 
 لجزائريا یقاته في قانون األسرةبتطهاد القضائي في الفقه اإلسالمي و حفوظ بن صغیر، بعنوان االجتم

  .2009- 2008 ، سنة-باتنة-نوقشت بجامعة الحاج لخضر
 علیها غلب رسالة دراسة الشرعیة لألحكام المتعلقة باألسرة  وهيالحیث سلط الباحث الضوء على   

 في ظل التعدیل. األسرة قانون بنصوص مدعمة الطابع الفقهي،

 مواقع وعلى بعض المجاالت في نشرت األسرة موضوع قانون في والمقاالت الدراسات بعض وهناك  

 .الطرح في التكاملي البعد إلى تفتقر مما جعلها جزئیاته، بعض في الموضوع عالجت نهاأ إال اإلنترنت

الجزائري  المشرع احتكام مدى على لوقوفا فیها محاولة تحلیلیة  وصفیة الدراسة هذه جاءت هذا وعلى  
    .العصر ومتطلبات یتماشى بما وفروعها أصولها في الشرعیة المرجعیة إلى رةاألس أحكام تقنین في
مدى تحقیقها من االعتداءات الواقعة علیها، و  كذا مدى نجاعة السیاسة الجنائیة في حمایة األسرةو 

 تخص أخرى تفصیالت في للبحث بذلك تفتح المجال للردع الكافي من حیث التجریم و العقاب وهي

  .المناقشة واإلثراء إلى تحتاج قانون العقوباتالجزائري و  األسرة قانون في عدیدة جوانب
كتاب  منها المختلفة، والحدیثة القدیمة المعتمدة الفقه كتب بعض على هذا بحثي في اعتمدتوقد    

  األحوال الشخصیة لألستاذ أبو زهرة كتابو  و المبسوط للسرخسي حاشیة الدسوقي للفقیه الدسوقي ،
لألستاذ  المفصل في أحكام البیت المسلمم االسرة في اإلسالم لألستاذ مصطفى شلبي، وحكاأ و 

 القانونیة المراجع كذا لألستاذ مصطفى احمد الزرقا، المدخل الفقهي العامو زیدان عبد الكریم، 

  لألستاذ بوسقیعة احسن. الوجیز في القانون الجزائي الخاصمنها كتاب  المتنوعة
 هذا من جوانب ببسط عنیت التي المعاصرة والبحوث والمقاالت الدراسات من لعدیدا على اطلعت كما 

بعض  إلى كذلك ورجعتبعض جوانب الموضوع،  یخدم بشكل وأ مباشر، بشكل سواء الموضوع
 علیها للحكم تمهیدا المستجدة المسائل وتكییفها لبعض عرضها على لالطالع والعلمیة الفقهیة المجالت
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 هذا من المرجوة األهداف بما یحقق الهامة المسائل بعض تخص التي الفعالة معالجةال إلى وللوصول

  من هذه المجالت مجلة مجمع الفقه اإلسالمي. البحث
 تتعلق سابقة أكادیمیة علمیة دراسات وجود عدمتتمثل في  احصره یمكن التي الصعوبات أهم من لعلو    

شكاالته لجدته في حد ذاته الموضوع صعوبة و ،بالموضوع  الفقه والقانون بین وتشعبه المعقدة، وإ

 ، كذلكالكتب تلك من متعددة مباحث في متفرقة البحث موضوعات أن إلى إضافة الحدیثة، والدراسات

 الدراسة في جوانب أخرى مرة النظر یعید الباحث یجعل مما طریقة من بأكثر الدراسة موضوع تناول إمكانیة

 تحقیقا الطرق وأكثرها تلك دأّس  لیختار جدیدة مادة لدیه وتجمعت االستقصاءو  القراءة في عمقا ازداد كلما

  المعتمدة. البحث بخطة یخلّ  ال بما الدراسة لغرض
وفي إطار المنهجیة التي اتبعناها للوقوف على الحمایة القانونیة لألسرة قمنا بتقسیم البحث إلى    

  .قسمین یضم كل قسم فصلین
مایة حالفصل األول یتناول قسمته الى فصلین حیث  المدنیة لألسرةحمایة ال القسم األول بعنوان   

 خالل من االسرة حمایة األول المبحث یتناول مباحث  ةیشتمل على ثالثو  قانون االسرةاالسرة في ظل 
 التعبیر مجال  توسیع خالل من االسرة حمایة یعالج الثاني الزواج و المبحث في المساواة مبدأ إدراج
  باالعتماد على التطور العلمي. االسرة حمایة تطرقت إلىالثالث  المبحث وفي ،الزوجین إرادة عن

یشتمل على مبحثین تناولت ف الدور الحمائي للقضاء في قانون  لألســرةب الموسومأما الفصل الثاني  
فیتناول  أما المبحث الثاني ،الوالئیة سلطته خالل من للقاضي الحمائي الدور  المبحث األول في

  القضائي. الصلح آلیة و العامة النیابة دور تفعیل خالل من االسرة حمایة
عنوان الحمایة الجنائیة لألسرة یضم فصلین كل من هذه الدراسة فیحمل  القسم الثاني أما  

على  یتضمنلحمایة الجنائیة لنظام األسرة و فصل یشتمل على مبحثین یحمل الفصل األول عنوان ا
الحمایة یتناول فأما المبحث الثاني   الزوجیةالحمایة الجنائیة لاللتزامات ول المبحث األول مبحثین یتنا

  لحقوق االبناء.الجنائیة 
شتمل على مبحثین یتناول یو  ،ایة الجنائیة للروابط األسریةبعنوان الحم الفصل الثاني  وجاء

 سالمتهمئم الماسة بحیاة االقارب و في الجراروابط األسریة للالجنائیة  تعزیز الحمایةالمبحث األول 
 األموالالماسة بجرائم الفي  لروابط األسریةالجنائیة  تعزیز الحمایة أما المبحث الثاني یتناول الجسدیة

  األخالق. و
أهم النتائج والتوصیات المتوخاة من هذا المبحث  على استوفتخـاتمة ب و ذیل البحث أخیرا
 متبوعة بالفهارس العلمیة.
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على إرساء قواعد خاصة لتنظیم العالقات بین أفراد األسرة  الوضعیة حرصت التشریعات
وتماسكها وتقریر أحكام لحمایة  ،الذین تجمع بینهم صلة الزوجیة والقرابة وهذا حفاظا على قیامها

األسرة من األفعال التي تمس بكیانها واستقرارها، وعلى هذا األساس ذهب البعض إلى القول 
بضرورة منح األسرة الشخصیة القانونیة لتستفید من الحمایة والخصائص التي یتمتع بها الشخص 

  المعنوي.

ن القوانین الجزائریة على غرار التشریعات الوضعیةو  المقارنة اهتمت بنظام األسرة ویأتي في  إ
منه على أن األسرة تحظى بحمایة الدولة والمجتمع، كما  58مقدمتها الدستور الذي نص في المادة 

  .تضمن كل من قانون األسرة وقانون الحالة المدنیة والقانون المدني قواعد لتنظیم وبناء األسرة

في قانون  النقاط المهمة التي مسها التعدیل سوف نحاول في هذا القسم تركیز دراستنا علىو 
  .والتي یفترض أن لها عالقة مباشرة بحمایة األسرة واستقرارهااالسرة 

   : محوري مؤداه لوتنطلق دراستنا لهذا القسم من تساؤ 
  .؟ في سبیل حمایة األسرةقانون االسرة  هي الضمانات التي یقدمها ما

الى فصلین نتناول في الفصل االول  البحثم هذا رأینا ان نقس هذا السؤالولإلجابة عن 
الدور الحمائي  للقضاء في قانون   و الفصل الثاني نتناول  قانون االسرةفي ظل  االسرةمایة ح

 لألســرة.

 

 

  
أهمیة بالغة بصفته اإلطار القانوني  1984ئري عام لقد شكل صدور قانون األسرة الجزا   

وبعد مرور فترة زمنیة من صدور هذا القانون وتطبیقه ظهرت  ،الوحید الذي یحكم العالقات األسریة
بعض سلبیاته على العالقات األسریة والتي أفرزها التطبیق الفعلي له على أرض الواقع والتي 

تماشیها مع التغیرات االجتماعیة لألسرة الجزائریة ظهرت في سوء الصیاغة القانونیة وعدم 
بما یتماشى و المسائل المستجدة  من هنا ظهرت الحاجة للمطالبة بتعدیل هذا القانون ،ومتطلباتها

بشكل  في المجتمع مع األخذ في الحسبان التطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري والتي تؤثر
 الجزائري لهذه المطالب وقام بتعدیل قانون األسرة باألمراستجاب المشرع قد و  ،مباشر في األسرة

  .2005فیفري  27المؤرخ في  05-02
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   : من تساؤالت محوریة مؤداه الفصلوتنطلق دراستنا لهذا  

لغاء ركن الولي على استقرار األسرة ؟ وهل توسیع مجال .ما مدى تأثیر تحدید سن الزواج وإ
التفاق على اقتسام الممتلكات یمتن العالقة الزوجیة وبتالي مجال االشتراط وا إرادة الزوجین بفتح
ذا .الحدیثة من شأنه حمایة األسرة من التفكك؟ الطبیةوهل إدخال الوسائل  .؟ یعزز حمایة األسرة  وإ

كان العلم قد أفرز حل لمشكلة اإلنجاب عن طریق التلقیح االصطناعي فكیف عالج المشرع هذا 
  .؟في القانون الجدید اإلشكال

 :اآلتیة سنحاول تركیز دراستنا علیها من خالل المباحث 

  في الزواج. المساواةحمایة االسرة من خالل إدراج مبدأ  :  األولالمبحث  -
  إرادة الزوجین.مجال التعبیر عن  توسیع  حمایة األسرة من خالل: المبحث الثاني  -
 .ميباعتماد على التطور العلحمایة االسرة : لثالث المبحث ا -

 
 

تكریس المساواة النوعیة بین الزوجین لم یتوانى المشرع الجزائري في رغبة في حمایة األسرة و     
لمساواة وا،مساواة في سن الزواج بین الرجل والمرأة من جهةمثل ال ،تعدیل بعض شروط عقد الزواج

في التزویج بحیث أسقط المشرع الجزائري ركن الولي في زواج المرأة الراشدة و أصبحت  في الوالیة
  والیتها في الزواج قاصرة ال متعدیة.

صرین باعتبار مساسهم سوف نحاول أن نركز دراستنا  في هذا المبحث على هذین العنو 
   .بین الرجل والمرأة ؟ السؤال الذي یطرح نفسه هنا ما مدلول التقارب في أهلیة الزواجباألسرة و 

قانون االسرة هل الوالیة حق أصیل للمرأة الراشدة تنفرد به لنفسها وما محل ذلك في  -
  .؟الجزائري

  : على هذین السؤالین من خالل مطلبین نتناول ةقد حاولنا اإلجابو 
   .سن الزواج المساواة بین الزوجین من خالل تحدیدالمطلب األول  في 

  الولي. ركن إسقاط خالل من الزوجین بین المساواةفیتناول  لثانيأما المطلب ا
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بضرورة توافر سنا معینا، منعا لزواج الصغار، ولعل قیدت الزواج  التشریعات الوضعیة  إن
الحیاة االجتماعیة من مشاكل دعت إلى هذا التحدید مرجعه التغیرات الظرفیة  وما استجد في تیار 

  إعادة النظر في سن الزواج.
ولنا أن نسأل عن السن الذي یستطیع الشخص بمقتضاه أن یعقد زواجه ؟ فهل یكفي البلوغ 

   .أو یشترط بلوغه سن معینة ؟ وهل لشخص أن یتزوج دون هذا السن ؟ الطبیعي
  :دة فروع نتناولیستدعي أن نقسمه إلى ع األسئلةعن هذه  اإلجابةأن 
  .التطور التشریعي لتحدید سن الزواج األولالفرع   في

  . المعدل سن الزواج في قانون األسرة توحیدالفرع الثاني     
 

 
مر قانون األسرة الجزائري بعدة مراحل مختلفة في تحدید سن الزواج ویعزى األمر في ذلك 

رور الجزائر بفترات تاریخیة متباینة األطوار منها ما كان تحت وطأة االستعمار الفرنسي إلى م
لدى یقتضي منا البحث التعرض للمراحل المختلفة في تحدید سن  ،ومنها ما كان بعد االستعمار

  الزواج.
 في اجالزو  سن تحدید )الفقرة األولى( نتناول هذا الفرع من خالل الفقرات التالیة نتناول فيو 

 )الثـالثة الفقرة(أما في   1959 قانون في الزواج سن تحدید )الثـانیة الفقرة(و في  1930 قانون
 .1963 رقم القانون في الزواج سن تحدید نتناول

 

1930 
 15السن بینهما بمعیارا لتحدید سن الزواج بین الرجل والمرأة بل وحد القانون لم یضع هذا 

سنة وقصر تطبیق النص على المواطنین الذین ال یتمتعون بحقوق المواطن الفرنسي، كما فرض 
القانون التزویج بالخطبة أمام الموظف المختص بتصریحات الزواج وهذه التفرقة بین الجزائریین 

اإلعفاء من بعض أو والفرنسیین ینطوي على النزعة العنصریة، كما أباح القانون للسلطة الفرنسیة 
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كل الشروط السابق ذكرها إن وجدت مبررات موضوعیة وترك األمر للسلطة التفسیریة للحاكم 
  .1العام

"... على أن األهالي من القبائل الذین ال یتمتعون حیث جاء في نص المادة األولى منه 
سة عشر سنة من عمرهم بحقوق المواطن الفرنسي ال یمكنهم إبرام عقد الزواج قبل إتمام سن  الخام

إال بموجب إعفاء صادر عن الحاكم العام مستندا في ذلك إلى مبررات خطیرة بعد أخذ رأي  لجنة 
تتألف من مستشار لدى مجلس قضاء الجزائر وقاضي الصلح وطبیب ، وبعد تصریح مسبق 

ة المدنیة من قانون الحال 17بالخطوبة أمام الموظف یتلقى التصریح بالزواج وفقا لنص المادة 
  2". 23/03/1982بتاریخ 

 
1959  

ه  274-59القانون رقم نص  ال یجوز للرجل قبل بلوغ ثماني « في مادته الخامسة على أنّ
عشرة سنة كاملة وال المرأة قبل بلوغها خمسة عشرة سنة كاملة أن یتزوجا، ومع ذلك لرئیس 

أضاف هذا النص تعدیال جزئیا ». بناء على دوافع قویة اإلعفاء من شرط السن .3ةالمحكمة الكلی
سنة، ویطبق  15وأبقى السن بالنسبة للمرأة هو  18برفع سن الزواج بالنسبة للرجل حیث رفعها إلى 

  .4هذا القانون في عماالت (الوالیة) الجزائر، الساورة والواحات

حكام قبضته على األسرة الجزائریة إتشریعات إلى یهدف المشرع الفرنسي من وراء هذه ال
حداث تمی حصاء كل تصرفاتها وإ  10.حث تنص المادة 5ز عنصري بین أبناء المجتمع الجزائريیوإ

وهذا ».مت وفقا المذهب األباظي ر ا األمر على عقود الزواج التي أبال تطبق أحكام هذ«  على أنه
ق تسد  التفریق له أبعاد سیاسیة واجتماعیة متمیزة حیث یعمل على ترسیخ -وهذا إعماال لسیاسة فرّ

 بعض العادات والتقالید وبها حرم المرأة القبائلیة من حقها في اإلرث.  

 
1963 

                                                             
  .94، ص 3، ط1996الزواج والطالق في قانون األسرة الجزائري، دار هومة، الجزائر،  ، )عبد العزیز(سعد  - 1
  .تحدید سن الزواجبالمتعلق  1930 ماي  02الصادر في  302-30رقم قانون  - 2
نوفمبر  16المؤرخ في  278-65ة الكلیة كانت موجودة قبل صدور قانون التنظیم القضائي، األمر رقم المحكم -  3

  .26، عدد 26/06/1984، جریدة رسمیة صادرة في 1984جوان  23المؤرخ في  13-84، والمعدل لقانون رقم 1965
4  - Ghaouti (Benmelha) ،éléments du droit de la familles. paris.1985.tome premier . p 44. 

مجلة الفكر " تطور المفهوم القانوني واالجتهاد القضائي في مجال األحوال الشخصیة "  ، )محمد(تقیة  - 5
  .18، ص 1984 ،1عدد  الجزائریین، ، یصدرها اتحاد الحقوقیینالقانوني
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ینص هذا القانون على أحكام جدیدة لم تنص عنها القوانین السابقة، نصت المادة األولى منه 
سنة كاملة أن یعقد  16سنة كاملة وال المرأة قبل بلوغها  18لیس للرجل قبل بلوغ  «یلي على ما 

زواجهما، ومع ذلك فلرئیس المحكمة الكلیة أن یمنح بناء على دوافع قویة بعد أخذ رأي مفوض 
  . »الدولة إذن باإلعفاء من شروط السن

أة إلى ست عشرة سنة بدال هذا النص حدد سن زواج الرجل بثماني عشرة سنة ورفع سن المر 
  من خمس عشرة سنة ولرئیس المحكمة اإلعفاء من سن الزواج في حالة الضرورة.

ه  وقد یعاقب « تضمنت المادة الثانیة عقوبة لكل ما یخالف سن الزواج حیث نصت على أنّ
لعدم كل من ضابط الحالة المدنیة أو المأذون والزوجان وممثلوهما القانونیون وكل من ساهم معهم 

مراعاتهم لسن، بالحبس من خمسة عشرة یوما إلى ثالثة أشهر وبغرامة من أربعمائة إلى ألف فرنك 
  .»جدید أو بإحدى هاتین العقوبتین 

 كما رتب المشرع الجزائري جزاء البطالن على كل من یتزوج دون أن یحترم السن القانونیة
زواج لم یحصل فیه دخول تم عقده على یبطل كل « وهذا ما یستشف من صلب المادة الثالثة منه 

خالف ما تقضي به المادة األولى ویجوز الطعن فیه من قبل الزوجین أنفسهما أو من جانب كل 
  .1»ذي مصلحة أو من جانب السلطة العامة 

ومن قراءة هذا النص یمكن أن نفرق بین الدخول وعدمه فإذا تم الزواج دون السن القانونیة 
مصلحة أو من  مله نالطعن فیه بالبطالن من قبل الزوجین أنفسهما أو مم ولم یحصل دخول یجوز

وهذا بالرجوع  2أما إذ تم الدخول بالزوجة فان الزواج هنا یكون باطل بطالنا نسبیا ،السلطة العامة
 لنص المادة الرابعة التي تجعل عقد الزواج صحیحا بصفة مطلقة بالنسبة للزوجین ولغیرهما وذلك

  .3ددة في حاالت مح

من قانون  اختالفههذا و ان تحدید سن الزواج یتغیر بتغیر البیئات و االزمان هذا ما یبرر 
  فیه.إعادة النظر  و ألخر

                                                             
جوب تسجیل عقود الزواج الذي حدد أهلیة الزواج، ونص على و  القانون 29/06/1963في  224-63قانون رقم  - 1

غفلة   .المُ
2  -  Ghaouti (Benmelha) ،  op .cit. p 45. 

: إذا كان الزوجان قد بلغا السن القانونیة قبل تحریك الدعوى من طرفهما أو ممن له مصلحة  الحالة األولى - 3
: إذا كانت  الحالة الثانیة .نهذا الزواج أو  السلطة العامة التي تبلغها العلم بذلك إال بعد أن صار الزوجین بالغی

الزوجة لم تبلغ السن قد حملت وفقا لنص المادة الرابعة "أن الزواج المعقود من الزوجین لم یبلغا  السن المقررة أو 
:أ. إذا كان الزوجان قد بلغا السن  تینالذي لم یبلغ فیه أحدهما هذا السن ال یصلح الطعن فیه في حالتین التالی

  .224-63ذا كانت الزوجة التي لم تبلغ السن قد حملت"، قانون رقم ب. إ القانونیة.
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تحدید سن معینة ألهلیة الزواج لم یكن معروفا لدى الفقهاء المسلمین وذلك لعدم ورود  إن

غیر أنهم  ،القرآن والسنة یحدد سنا معینة للزواج الرجل والمرأة بصفة دقیقة واضحةنص شرعي من 
اشترطوا في الزواج البلوغ واجتهدوا في وضع عالمات ومعاییر كثیرة إلمكانیة تحدید سن بلوغ الذي 
تتم به أهلیة كل من الفتى والفتاة، من هذه العالمات االحتالم بالنسبة الرجل والحیض بالنسبة 

ها تدّل أیضا على النضج العقلي وتؤهل صاحبه  ،لمرأةل ت على البلوغ فإنّ ن دّل فهذه العالمات وإ
ل المسؤولیة والتكالیف الشرعیة وقد صحح أغلب الفقه زواج الصغیر خاصة في أحوال معینة ، لتحمّ

ده بعضهم بشروط.   وقیّ
فظ بقوانینها على سالمة الفرد تناولت المسألة بالتنظیم باعتبارها تحافقد الوضعیة  القوانین أما

ذلك أن لعقد الزواج تبعات تفرض أن یكون الزوجین یتمتعون بقدر من التمییز مدركین  ،و المجتمع
لنتائج و عواقب ما هم مقدمین علیه و هذه االمور ال تكون إال ببلوغ الشخص سن معینة رأى  

من قانون 7في المادة  بالنسبة للرجل ة سن 21بالنسبة للمرأة و سنة  18أن یجعلها المشرع الجزائري 
  . االسرة القدیم

 ما كل في التصرف یستطیع سنة 19 سن ببلوغه فالشخص له مبرر إن هذا التحدید ال إال
 یكون أن له یجوز أنه كما ،نفسه یزوج أن یستطیع ال ولكن وعاریة وودیعة وقرضا وهبة بیعا یملك
 سنة 21 إلى سنال رفع مبررات أن حیث نفسه ویجتز  یستطیع ال لكن غیره عن ولیا أو وكیال

للرجل و المرأة   كاملة سنة 19الزواج ب سن عندما وحد الجزائري لمشرعا وحسنا فعل  ،معدومة
 19 بتمام الزواج في والمرأة الرجل أهلیة تكتمل«  المعّدلة 7 المادة في قراءة من یستشف ما هذا
    .» سنة
 تدعوا والتي والمرأة الرجل بین المساواة لمبدأ تكریس أنه منها تباراتاعو ترجع نیة المشرع إلى      
 سنة 18 الجزائیة فاألهلیة األهلیة سنون یكثر ال حتى و ،هذا من جهة النسائیة المنظمات إلیه

  .سنة 19 المدنیة واألهلیة
ن في یعتبر قد مس بحریة المواطنی ال  سنة كحّد أدنى ألهلیة الزواج 19والمشرع بتحدیده 

نما یكون قد راعى الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والنفسیة لألفراد، واعتبار أن الرجل أو  الزواج وإ
المرأة دون هذا السن ال یكون قادرین على أعباء الحیاة الزوجیة والوفاء  بالتزاماتها من العنایة 

  بالبیت الزوجیة وتربیة األبناء.

ذا كان المشرع الجزائري قد حّدد و  ه لم یعامل كل  19سن الزواج بـ إ سنة كامال إال أنّ
ه خول القاضي سلطة اإلعفاء من السن المحددة للزواج إذا تبین  األشخاص بنفس المعاملة حیث أنّ
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له أن الزواج الذي یراد إبرامه فیه مصلحة ألحد الزوجین أو كالهما، أو أن هناك ضرورة تتطلب 
« من قانون أسرة الجزائري  07/2دة أدرجه المشرع في الما استثناء، وهذا 1النزول عن سن الزواج

... وللقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفین على 
  .2»الزواج 
ن الهدف من اإلذن القضائي قبل الزواج لیس هو التعسیر على المقبلین علیه بل التأكد و   إ

لذلك حاول المشرع  ،على أسس صلبة تضمن بقائها واستقرارها من المقومات األساسیة لبناء أسرة
القاضي قبل أن  على فیتعین أن یجعل للقضاء دورا فاعال منذ فتح الملف إلى أن یتم التأشیر علیه،

أن تكون هناك مصلحة ، مبررینیمنح اإلذن بالزواج دون السن القانونیة أن یعلق هذا اإلذن على 
  .3رة الطرفین على تحمل تكالیف الزواج.أن یتأكد من قدو  أو ضرورة

لم یعط لهذا التحدید أیة قیمة قانونیة عندما لم ینص على توقیع أنه المشرع  ویؤخذ على
  . 4مخالفة هذا التحدید والزواج دون بلوغ السن القانوني المطلوبة العقاب عند

لمحددة بنص بل إنه قد سمح بطریق غیر مباشر بمخالفة هذا النص والزواج دون السن ا
من قانون األسرة إمكانیة تسجیل الزواج  22أجاز بموجب المادة  ماالمذكورة أعاله عند 07المادة 

ثباته بحكم قضائي سنة فله ذلك كل ما في  19وبتالي فمن أراد الزواج دون بلوغ السن القانونیة  5،وإ
ه ال یمكنه تسجیل رفع الدعوى والمطالبة بتسجیل  الزواج، وعند بلوغه السن المطلوبة یمكنه األمر أنّ

  الزواج بأثر رجعي. 
لى ضمان حریة  على و المواثیق الدولیة  االتفاقیةو قد حرصت       حمایة المرأة عند الزواج وإ

الزواج التي تعتبر من الحریات الشخصیة المتصلة اتصاال وثیقا بحقوق اإلنسان. فقد نصت المادة 
تقوم الدول األطراف في هذه على أنه"  لحد األدنى لسن الزواجالمتعلقة با االتفاقیة الثانیة في

                                                             
ه جعل سلطة القاضي مطلقة وغیر  - 1 ما نالحظه أن المشرع الجزائري عندما سمح بالنزول دون سن الزواج هو أنّ

جبها سنة للفتى والفتاة والتي یسمح بمو  17مقیدة بسن معینة وكان من المستحسن أن یحدد المشرع هذا السن بـ 
  للقاضي أن یصدر إذن بالزواج.

  المعدل و المتمم.قانون األسرة  - 2
لفصل الثاني من القسم االول،  ص ص ل ارجعللمزید من التفصیل حول االدن بالزواج دون السن القانونیة  -  3

143 -150.  
 16كانت الزوجة أقل عن سماع الدعاوى الناشئة عن الزواج إذا  بمنعالمشرع المصري  لیههذا خالفا لما ذهب إ - 4

  . سنة وهي السن المحددة ألهلیة الزواج في القانون المصري 18الزوج  سنة وسن 
 دار القلم الدار الشامیة، المصري والسوري،  لإلقلیمینمشروع قانون األحوال الشخصیة الموحد  لجنة خاصة، -

  .61، ص1ط ،1996 بیروت، ،دمشق
بحكم قضائي یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من  في حالة عدم تسجیله یثبت« ...  - 5

  المعدل و المتمم.قانون األسرة .»النیابة العامة 
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االتفاقیة باتخاذ التدابیر التشریعیة الالزمة لتعیین حد أدنى لسن الزواج، وال ینعقد قانونا زواج من 
لمصلحة  هم دون هذه السن، ما لم تقرر السلطة المختصة اإلعفاء من شرط السن ألسباب جدیة،

  .1ماالطرفین المزمع زواجه
تقوم الدول األعضاء باتخاذ أن  على التوصیة المتعلقة بالحد األدنى لسن الزواجكما جاء في      

التدابیر التشریعیة الالزمة لتعیین حد أدنى لسن الزواج على أّال تقل عن خمسة عشر عاما وال 
باب جدیة، یجوز التزوج قانونا لمن لم یبلغها ما لم تعفه السلطة المختصة من شرط السن ألس

  .2لمصلحة الطرفین المزمع زواجهما
) من اتفاقیة حقوق 1نص المادة ( على تحدید سن الزواج في اتفاقیة حقوق الطفلكما أكدت       

م على أن الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة 1989 الطفل التي اعتمدتها الجمعیة العامة لألمم
  .3لقانون المنطبقعشرة ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب ا

فرض تحدید سن دنیا على  1962اتفاقیة نیویورك لسنة  و.19794 لسنة اتفاقیة سیداو حرصتكما 
   .للزواج على الدول المصادقة علیها، وذلك بقصد القضاء على ظاهرة زواج األطفال

تطور الحیاة وكثرت  إلى ترجع اھمھانصل إلى أن لتحدید سن الزواج مبررات كثیرة 
ا، حیث أن الحیاة الزوجیة تتطلب استعدادا كبیرا لحسن القیام بها، كما تتطلب خبرة ومعرفة مطالبه

 بتصریف شؤونه، وال یتأهل الزوجان لذلك غالبا قبل بلوغ سن الرشد.

عى ما وصل عنده الزوجان من الحالة الجسمیة والفكریة ون بتحدیده لهذه السن یكون قد راوالقان  
ع الزواج یستطعان معها احتمال  األعباء الزوجیة من تكوین األسرة وتربیة األوالد وغیر ذلك مما شرّ

 لتحقیقه.

ه في الغالب ال یقوم إال على  وقد شهد     الواقع العملي فشل زواج الصغیر والصغیرة، ألنّ
اعتبارات مادیة أو شخصیة، وطرح العوامل المؤثرة في تحقیق التكامل الفطري والتوافق الفكري 

حي بین الزوجین، فهو عقد ضرره بالنسبة لهما أكثر من نفعه ومصلحتهما تقتضي منعه قبل والرو 
   بلوغهما وهما اللذان یتأثران بنتائجه مباشرة.

                                                             
(ألف  1763اتفاقیة الرضا بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج، وتسجیل عقود الزواج، قرار الجمعیة العامة رقم  - 1
  .1962نوفمبر  02 ) المؤرخ في17 -د
رقم  3018لتوصیة بشأن الرضا بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج وتسجیل عقود الزواج، قرار الجمعیة العامة ا - 2
  .1965أول نوفمبر  ) المؤرخ في30 -(د
  ، مرجع نفسه.التوصیة بشأن الرضا بالزواج - 3
لطفل أو زواجه أي أثر ) من اتفاقیة (سیداو) على أنه (ال یكون لخطوبة ا16) من المادة (2تنص الفقرة ( - 4

في ذلك التشریعي منها لتحدید سن أدنى للزواج ولجعل تسجیل  قانوني وتتخذ جمیع اإلجراءات الضروریة بما 
   الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیا).
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كان األمر كذلك وجب أن تراعى فیه إرادة كل منهما في اختیار من یشاء لبناء حیاته  ولما   
 ن القانونیة التي تؤهلهما لذلك.الزوجیة المرتقبة وهذا ال یكون إال ببلوغهما الس

فقد توصل  ،الضرر الصحي واالجتماعي الذي ینشأ عن تزویج الصغار أما من ناحیة        
ر  ة ومخاطر اجتماعیة. تأّث علماء الطب واالجتماع أن زواج الصغار تترتب علیه أضرار صحیّ

ه أمور من شأنها أن تحول وهذ.على اإلنجاب وسالمة النسل فضال عن عدم استكمال التعلیم غالبا 
دون بناء مجتمع سلیم، وعلیه فإنه مما جد في تیار الحیاة االجتماعیة من متغیرات متسارعة رأى 

وفي  ،ولي األمر تحقیقا للمصلحة ودفعا للضرر منع زواج الصغار قبل بلوغهم السن المحدد للزواج
لمقررة متى كان في ذلك مصلحة نفس الوقت فتح الباب وأجاز للقضاة تزویج من لم یبلغ السن ا

  . 1له

 

 

الوالیة في الزواج من المواضیع التي كانت محال لجدل كبیر على مستوى الفقه  ربتعت
في إطار التغیر الذي  جذریااإلسالمي وعرفت وبضغط من الجمعیات النسائیة بالخصوص تعدیال 

ما هو موقف ف ،حیث تحول من ركن إلى شرط صحة في الزواج ،رفه قانون األسرة الجزائريع
 .قانون األسرة قبل وبعد التعدیل ؟

ذا كان الغرض من الوالیة في زواج المرأة هي حمایتها فكان البد من تحدید نطاق هذه  وإ
نه من علزواج أو منعها الحمایة حتى نتمكن من تحدید مضمون سلطة الولي تجاه رغبة المرأة في ا

 ثالث هذا المطلب إلى و لإلجابة على هذه االسئلة قسمنا ؟. جهة واختیار الزوج من جهة أخرى
  :ع نتناول فيو فر 

  تعریف الوالیة. الفرع االول:
  االسرة. قانون في المرأة  زواج  مباشرة في الولي مركز: الثانيالفرع 
 الزواج.الیة و   : ضمانات حمایة المرأة في الثالثالفرع 

 
 

                                                             
ة تحدید السن في الزواج، دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصی ، )محمد(الفقي المغاوري  - 1

  ؤ.40-38ص  ،دط دت، ،العماني، 
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یُُّكمُ اللَّهُ  النصرة والولي النصیر والظهیر قال اهللا تعالى :  تعني الوالیة في اللغة ِل ا وَ نَّمَ ِإ
واْ  ُن الَِّذیَن آمَ هُ وَ ُسوُل رَ   . 1 وَ

وَن وَ  المتناسبین في الوضع واألفكار والمصیر قال تعالى : ما تعني  َناِفُق اُت اْلمُ َناِفَق اْلمُ
ُهمْ  ِدیَ ْقِبُضوَن َأیْ یَ وِف وَ رُ عْ َن َعِن اْلمَ ْنَهوْ یَ نَكِر وَ وَن ِباْلمُ رُ ْأمُ ٍض یَ عْ ن بَ ُضُهم مِّ عْ   .2 بَ

َن َعِن   -: -وقال  ْنَهوْ یَ وِف وَ رُ عْ وَن ِباْلمَ رُ ْأمُ ٍض یَ عْ اء بَ یَ ِل ُضُهمْ َأوْ عْ ْؤِمَناُت بَ اْلمُ وَن وَ ِمُن ْ ؤ اْلمُ وَ
نَكرِ    .4وتفید الوالیة في اللغة القرب والدنو والولي المحب والصدیق 3  اْلمُ

القدرة على مباشرة التصرف من غیر توقف على إجازة أحد،  یراد بهااصطالح الفقهاء  وفي
ْدلِ   ومنه قوله تعالى : 5وسمي متولي العقد "الولي"  یُّهُ ِباْلعَ ِل لِْل وَ مْ ُ   ، وتسمى بالوالیة القاصرة.  َفْلی

هي سلطة تجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء التصرفات القانونیة وتنفیذها نیابة عن  أو
، كأن یتصرف في أموال أبنائه القصر أو یقوم بحضانتهم أو 6المولى علیه تسمى بالوالیة المتعدیة

 .7بتزویجهم وقد أطلق علیها المشرع الجزائري النیابة الشرعیة

 
 

                                                             
  .55، اآلیة سورة المائدة -  1
  .67، اآلیة سورة التوبة -  2
  .72، اآلیة سورة التوبة  -  3
  وما بعدها، مادة ولي. 4920ص ،6ج دط، دت، القاهرة، المعارف،  دار لسان العرب،، ابن منظور - 4
  .186، ص 7ج ،2ط ،1985فكر، دمشق، دار ال وأدلته، اإلسالميالفقه  ، )وهبة(الزحیلي  - 5
جراء  :والوالیة المتعدیة نوعان - 6 والیة على المال وهي التي تجعل لصاحبها سلطة استثمار أموال المولى علیه وإ

التصرفات القانونیة الخاصة به، بهدف المحافظة علیها وتنمیتها.والیة على النفس هي اإلشراف على شؤون القاصر 
 .وحفظ وتأدیب وتعلیم وتزویجالشخصیة من صیانة 

وقد تجتمع الوالیتان في ید واحدة كوالیة األب على أبنائه القصر، وقد تتوزع بین الشخصین كوجود وصي على 
   .له حق تزویج المولى علیه كقاعدة عامة ،المال إلى جانب وجود ولي على النفس

، 191دط، ص ،1986یة، الدار البیضاء، مصر، أحكام الزواج في الشریعة اإلسالم ، )أحمد(فراج حسن  -أنظر   
192 .  

دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة والمذهب الجعفري :أحكام األسرة في اإلسالم  )،مصطفى(شلبي  - 7
  . 271، ص4ط ،1983 بیروت، دم، والقانون، الدار الجامعیة،

 القاهرة، دار الحدیث، ومذهب الجعفریة،األحوال الشخصیة بین مذهب أهل السنة  ، )محمد حسین(الذهبي  -   
  .95ص  دط، ،2010
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  زواج مباشرة في الولي مركز )الفقرة االولىفي ( نتناول هذا الفرع من خالل الفقرات التالیة
زواج    مباشرة في مركز الولي فنتناول )الفقرة الثانیة(اما   التعدیل قبل األسرة قانون  في المرأة

   الحالي.المرأة في قانون 

  

 
ان الحدیث عن مركز الولي في تزویج المرأة في ظل قانون االسرة القدیم  یقتضي منها ان      

    ذهب  ج على موقف الفقه االسالمي من المسألة. و قد انقسم الفقه بشأنها إلى فریقین حیثنعرّ 
هاألئمة الثالث      ال   مالك والشافعي وابن حنبل في المشهور عنه، وفي روایة أبي یوسف إلى أنّ

یجوز للمرأة أن تباشر عقد الزواج ال لنفسها وال لغیرها، و إذا وكلت رجال غیر ولیها لتزویجها كان 
 الهذا التوكیل باطال والزواج المبني علیه فاسدا، ألن الشخص ال یستطیع أن ینقل إلى غیره حقا 

   .1لكهیم

على عكس الرأي السابق یرى اإلمام أبو حنیفة أن المرأة العاقلة البالغة لها الحق وحدها في         
ن كان یستحب لها أن تستأذن ولیها، ویبقى للولي  مباشرة عقد الزواج بنفسها، بكرا كانت أم ثیبا ، وإ

لها أقل من مهر المثل ما فقط حق االعتراض على الزواج متى كان الزوج غیر كفء، أو متى قدم 
   .2 دام أن الكفاءة حق یتقاسمه كل من المرأة والولي.

                                                             
ص  ،6ج ط أخیرة، ،1984 ،بیروت دار الفكر، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج،،  )ابن شهب الدین(الرملي  - 1

 ،بیروت دار الفكر، صالح عبد اسي اآلبي االزهري، تحقیق ، شرح رسالة ابن زید القیرواني)، الداني(الثمر  -. 224
  .366دط، ص دت،

،كتاب النكاح 9/1991 دط،ج دت، دم، الفكر، دار البخاري، صحیح بشرح الباري فتح ،)حجر ابن( العسقالني - 2
  برضاها.  باب ال ینكح األب وغیره البكر والثیب إال 

إن سبب تشعب أراء الفقهاء حول شرط الوالیة، ناتج حسب بعض الفقه باألساس عن عدم وجود نص صریح في 
ه لم تأت آیة وال سنة « لكتاب أو في السنة یحدد طبیعتها بكل دقة، وفي هذا یقول ابن رشد : ا وسبب اختالفهم أنّ

ظاهرة في اشتراط الوالیة في النكاح فضال عن أن یكون في ذلك نص بل اآلیات والسنن التي یحتج بها من یشترط 
ملة في ألفاظها مختلف في صحتها. إال حدیث ابن إسقاطها هي أیضا محتملة في ذلك، واألحادیث مع كونها محت

ن كان المسقط لها لیس علیه دلیل، ألن األصل براءة الذمة، ونحن نورد مشهور مما احتج به الفریقان  عباس وإ
 ونهایة المجتهد بدایة ،)  أحمد بن محمد بن أحد بن محمد الولید أبي( رشد ابن- ». ونبین وجه االحتمال في ذلك 

 -ینظر لزیادة من اإلیضاح كذلك ، 07، ص 2ج ، دط هـ،1333 العلیة، الخالفة دار  كامل، أحمد طبعةم المقتصد،
،  )مصطفى( شلبي ، ومایلیا.125، ص 2.ج 5ط ،1983 بیروت، العربي، الكتاب دار السنة، فقه ،) سابق( سید

  ومایلیها. 272ص  مرجع سابق،
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أن هذان الرأیان یدالن أن التشریع «  1یرى الدكتور عبد الرحمن الجزیريوفي التوفیق بین الرأیین   
اإلسالمي آیة في الدقة واإلبداع، ألن كالهما الزم للحیاة االجتماعیة بحسب اختالف البیئات 

طور أحوال الناس، فإذا كان أحد الرأیین ال یناسب بیئة وجب المصیر إلى الرأي الثاني، وهذا هو وت
ه صالح لكل زمان ومكان وكال الرأیین حسن والعمل به مقبول  معنى سماحة الدین اإلسالمي، إذ أنّ

  .2»ومعقول
  .ن السابق دكرهما؟ییأو السؤال یطرح حول اتجاه المشرع الجزائري من الر 

ه "یتولى زواج نجدها تنص  القدیم من قانون األسرة الجزائري 11ص المادة الرجوع إلى نبو  على أنّ
  .3المرأة ولیها وهو أبوها فأحد أقاربها األولین والقاضي ولي من ال ولي له"

إذ البد من تدعیم رضاها برضاء ولیها  ،نستخلص أن المرأة ال تتولى زواجها بنفسها بل بولیها     
ذي یباشر عقد الزواج نیابة عنها وولي المرأة هو أبوها مطلقا، وعند غیابه ینتظر حضوره إذا وهو ال

لم یكن في االنتظار تأثیر على مصلحة المرأة فإذا كان في تأجیل العقد أو انتظار األب ضیاع 
  األخ الشقیق. ،الجد ،فرصة الزواج فإن الوالیة تنقل إلى الولي األقرب مثل االبن

إذا توفى ولي المرأة فإن سلطة التزویج تنقل حكما بقوة القانون إلى أقرب شخص من  أما     
المرأة، أما إذا لم یكن للمرأة من أقربائها من یتولى إبرام عقد زواجها فإن الوالیة تنقل إلى القاضي 

للمبدأ  مباشرة وبقوة القانون یتولى نفسه أو بوكالة إبرام عقد الزواج ومنح موافقته علیه تطبیقا
  .4الشرعي المعروف القاضي ولي من ال ولي له

وذلك  .5والمشرع الجزائري قد سایر جمهور الفقهاء في االعتداد بالوالیة في تزویج المرأة البالغة   
حمایة للمرأة في أن تغبن في اختیار الزوج، إذ قد تطغى عاطفتها ومیولها مما یجعلها تغتر 

  ا تجهل الكثیر عن الرجال وحقیقتهم وتسيء االختیار. بالمظاهر الخارجیة السیما وأنه

                                                             
 -هـ 1299بجزیرة " شندویل " بمركز " سوهاج "بمصر عام  هو عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري ، ولد« - 1

س فیه وُعیّن  1326هـ إلى عام  1313األزهر وتفقه فیه على مذهب أبي حنیفة من عام  م، وتعلم في  1882 هـ، ثم درّ
ثم كان من  هـ، فكبیرًا للمفتشین ، فأستاذًا في " كلیة أصول الدین " 1330األوقاف سنة  مفتشًا لقسم المساجد بوزارة 

له كتب، منها (الفقه على المذاهب األربعة)   .م 1941 -هـ  1359سنة  أعضاء هیئة كبار العلماء، وتوفي بحلوان 
و(توضیح العقائد) في  أربعة أجزاء، شاركته في تألیف الجزء األول منه، لجنة من العلماء، وانفرد في تألیف بقیته، 

(دیوان و ، )كم الشرعیة) ، و (أدلة الیقین في الرد على بعض المبشرینعلم التوحید، و(األخالق الدینیة والح
   ». خطب)

  .335ص  ، 3ج ،15ط ،م 2002دم،  ،دار العلم للمالیین، ،  اإلعالم الزركلي (خیر الدین بن محمود الدمشقي) -
، المجلد الثامن، 1937ر، ، مطبعة األزهمجلة األزهر"اشتراط الولي في عقد الزواج"،  ، )عبد الرحمن( الجزیري  -  2

  .331الجزء الخامس،  ص 
  . المعدل و المتمم قانون األسرة  - 3
  .  121- 120ص مرجع سابق،  الجزائري، األسرة قانون في والطالق الزواج ، العزیز) (عبد سعد - 4
یجاب  - 4  ووالیة ندب واستحباب.تنقسم الوالیة على النفس إلى نوعین، والیة إجبار ووالیة اختیار أو والیة تحتیم وإ
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ال یجوز للولي « بقولها  )ق.أ.ج( 13من تعسف الولي في تزویجها فقد نصت علیه المادة  ومنعا 
  .1»أبا كان أو غیره أن یجبر من في والیته على الزواج، وال یجوز له أن یزوجها بدون موافقتها 

                                                                                                                                                                                   
هي تنفیذ القول على الغیر التي تخول للولي االستقالل وحده بعقد الزواج دون أن یكون للمولى علیها  والیة اإلجبار

رأي في ذلك وتسمى والیة االستبداد، وتثبت بأربع أسباب القرابة والملك والوالء واإلمامة. أما والیة االختیار فهي حق 
مولى علیها بناء على اختیاره ورضاها ویقال لصاحبها وليُ مخیر وسمى والیة الندب الولي في تزویج ال

ولكل من الوالیتین أحكامها الخاصة بها، وقد اختلفت المذاهب السنیة بشأن الكثیر من جوانبها وهو  واالستحباب.
التي ال جبر فیها، تثبت  ووالیة االختیار، وهي اختالف له ارتباط وثیق بطبیعة الوالیة كشرط في عقد النكاح.

كقاعدة عامة لجمیع األولیاء ال فرق بین هذا وذاك منهم وتثبت هذه الوالیة على المرأة البالغة العاقلة ومن هنا یظهر 
ن اختلفوا بعد ذلك حول الجواب على السؤال اآلتي، هل تثبت والیة االختیار هنا بكیفیة  اإلجماع بین الفقهاء وإ

بالنسبة للمذهب الحنفي ویظاهره في ذلك جانب من المذهب  -    تمییز بین البكر والثیب ؟مطلقة أم البد من ال
سواء بكر أم ثیبا متى كانت بالغة إذ  الحنبلي في إحدى الروایتین المأثور عنه، تثبت والیة االختیار على المرأة 
رادتها، ولكن یستحب أن تول وشرط ثبوت هذه  ي أمر العقد لولیها المرأة عندهم تتولى تزویج نفسها باختیارها وإ

 الوالیة هو رضا المولى علیه ال غیر أما والیة اإلجبار فتثبت على الصغیرة بكرا كانت أو ثیبا.

بالنسبة للمذهب الشافعي، یشترط لثبوت االختیار أن تكون المرأة ثیبا فإن كانت صغیرة لم تزوج حتى تبلغ ألن  -
حتى البلوغ، وتزویج الثیب بصریح اإلذن وال یكفي سكوتها.أما والیة اإلجبار إذنها غیر معتبر، فیمتنع تزویجها 

فتكون على البكر بالغة كانت أم صغیرة، وهي روایة ثانیة لدى الفقه الحنبلي.أما الحنابلة فقد ذهب إلى أن والیة 
حرة البالغة بكرا الالمرأة  اإلجبار تثبت على الصغیرة فقط. أما والیة االختیار فتثبت لسائر األولیاء وعند تزویج

ذا كانت بكرا فالوالیة والیة إجبار ولو بلغت  كانت أم ثیب.أما المالكیة إذا كانت المرأة ثیبا فالوالیة والیة اختیار وإ
 .من السن ما بلغت

 ،1983 ، بیروت العربي، الكتاب دار المغني، ،)محمود بن أحمد بن اهللا عبد(، ابن قدامة-أنظر: لزیادة في التوضیح   -
هالل : تحقیق  ،اإلقناعكشاف القناع عن متن  ، البهوتي (منصور بن یونس بن إدریس) - .7/379،389ج دط،

 محمد بن محمد الدین شمس(، الشربیني-  .48، 5/46ج  ط، د ،1982، دار الفكر، بیروت ،)مصیلحي مصطفى هالل(
 الفیروز( ،الشیرازي-.50ص3/147ج،3 ،2004 بیروت، العلمیة، الكتب دار شجاع، أبي ألفاظ حل في اإلقناع ،)الخطیب
 ،) محمد بن علي بن محمد( شوكاني- 2/37،38ج دت ، دم، الفكر، دار الشافعي، اإلمام فقه في المهذب ،) آبادي

 عفان، ابن القیم، ابن دار محمد،  بن اهللا عوض بن طارق معاذ أبو ، تحقیق األخبار، منتقى أسرار من األوطار نیل
 ، القوانین الفقهیة،)أبي قاسم محمد بن أحمد، (ابن جزي - بعدها. ماو   568ص ،7ج، 1ط ،2005 مصر، دیة،السعو 

، ، الشرح الكبیر)أبي البركات سیدي احمد بن محمد(العدوي  -. 204 ،203دط، ص  ،1988 لیبیا، الدار العربیة للكتاب،
حاشیة الدسوقي على ، الدسوقي (أحمد بن عرفة)- بعدها.ا وم 16ص ، 3ج ،2ط ،2003 بیروت، دار الكتب العلمیة،

  بن بكر أبي (عالء الدینالكساني -.وما بعدها 12ص، 3ج ،1،ط1996بیروت  دار الكتب العلمیة، الشرح الكبیر،
محمد (ابن العابدین . 247-2/241ج2،ط1982، بیروت العربي، الكتاب ار الشرائع،د ترتیب في الصنائع بدائع ، مسعود)

وما  4/160ج ،1ط ،1994دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،وآخرونعادل أحمد عبد المجود  ،تحقیق، لدر المختار، ا)أمین
  عبیدة أبو تحقیق الخالف، مسائل نكت على اإلشراف ،)علي بن الوهاب عبد محمد( البغدادي نصر بن -بعدها. 
 بعدها. وما 287ص  ،3ج،1ط ،2008 یة،السعود مصر عفان، ابن دار القیم، ابن دار سلمان، آل حسن بن مشهور

  .10ص، 5ج ، دط ،1986 بیروت ، دار المعرفة، المبسوط، ، )شمس الدین(السرخسي  -
  . المعدل و المتمم قانون األسرة الجزائري - 1
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كان الولي في ظل قانون األسرة قبل التعدیل یشكل ركنا في عقد الزواج، وأصبح شرطا في       
عقد الزواج في ظل التعدیل الجدید والسؤال الذي یطرح نفسه هنا هو مركز الولي في ظل التعدیل 

ن لم یكن كذلك ما هي مبررات إسقاط الجدید هل للولي سلطة تولي زواج المرأة البا لغة أم ال؟ وإ
  .الولي من مركزه كركن إلى اعتباره شرط ؟

التساؤالت من خالل تقصي النصوص القانونیة التي تناولت موضوع  هنحاول اإلجابة على هذ
  ونحاول توضیح منهج قانون األسرة الجزائري في التعامل مع عنصر الولي كما یلي : ،الولي

الولي شرطا من شروط عقد  1(ق.أ.ج)مكرر من  09بر المشرع الجزائري في المادة اعت      
ه قصر األركان على ركن واحد فقط هو الرضا في المادة   (ق.أ.ج)من  09الزواج ولیس ركنا، ألنّ

وهو بذلك یكون قد خالف رأي جمهور الفقهاء الذین یعتبرون الولي ركنا في عقد الزواج ووافق 
 اره شرط في عقد الزواج.األحناف باعتب

 السن القانونیة بلغت التي الراشدة البالغة المرأة انفراد حكم في متذبذبا موقفا الجزائري المشرع یتخذو 

اشتراطه  یقرر ولم صراحة الولي إذن إلغاء یقرر فلم بنفسها، زواجها عقد بمباشرة الزواج ألهلیة
 المرأة تعقد ":األسرة قانون من 11 المادة من    األولى الفقرة نص خالل من ذلك ویتبین صراحة،

 إسناد فیها "تعقد" فعبارة ."تختاره شخص أي أو أقاربها أحد أو أبوها وهو ولیها بحضور الراشدة زواجها

 : یلي ما ذلك على والدلیل الفعل، على تدل ال  - الولي-  "حضور" عبارة بینما المرأة، الفعل إلى

 رجل وامرأة بین یتم رضائي عقد هو الزواج"أن على األسرة قانون من ابعةالر  المادة نصت : أوال      

 الذي على الرضا الزواج عقد قصر قد المشرع أن الفقرة هذه خالل من فالمالحظ ".الشرعي الوجه على

 بین عقد فإذا كان الولي، رضا شرط اعتبار دون المرأة، وولي الرجل بین ولیس والمرأة الرجل بین یتم

 .للولي؟ دور فأي مرأةوا رجل

 ".اآلخر الطرف من وقبول الطرفین أحد من بإیجاب الرضا یكون "  العاشرة المادة نص:  انیاـث     

 بالطرفین والمقصود التاسعة، المادة لنص طبقا ركنا -والقبول باإلیجاب عنه المعبر- الرضا فإذا كان

 .بالحضور؟ دوره عن عبرت التي 11 للمادة اطبق للولي دور فأي الزوجین، هما العاشرة نص المادة في

 القاصرة بالتولي، على الوالیة وفي بالحضور، الراشدة على الوالیة عن التعبیر في المشرع فرق : ثالثا   

  .الزواج عقد إنشاء في الولي لسلطة تأثیر أو دور أي إلغاء قصد أنه منه یفهم مما

                                                             
  الولي.  - 3یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط اآلتیة :  - 1
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والیته  في من یمنع أن للولي یجوز ال":فقرة األولى في 12 المادة لنص إلغائه من یفهم كما:  رابعا    
ذا لها، أصلح وكان فیه رغبت إذا الزواج من  أحكام مراعاة مع به یأذن أن فللقاضي المنع وقع وإ

   .1المنع أو اإلذن في تأثیر أو دور أي للولي لم یبق أنه القانون"، هذا من9المادة
المشرع  أن التزویج في بالوالیة المتعلقة القانونیة صالنصو  مجموع من یستشف ومما :خامسا    

صحیحا  زواجها یكون فال ولیها زوجها فمن زواجها؛ عقد في واختیارها المرأة رضا اعتبر قد الجزائري
ثم  ومن الحنفي، للمذهب وفقا واستحباب إذن والیة  والیته وتعتبر راشدة، بالغة كانت إذا برضاها إال

األسرة  قانون من 33 المادة من یفهم مادام منفردة، بعباراتها انعقاده و زواجها دعق المرأة تولي جواز
    وجوبه  حالة في ولي أو صداق أو شاهدین بدون الزواج تم إذا ":أنه على الثانیة فقرتها في تنص والتي
 تغییبه وأ الولي غیاب عند أنه المثل" بصداق الدخول بعد ویثبت فیه صداق وال الدخول قبل یفسخ    

  .بعده أو الدخول قبل للفسخ العقد تعرض عدم 11 للمادة طبقا وجوبه عدم حالة في العقد مجلس عن
ویبدوا أن المشرع قد تأثر بمطالب الجمعیات النسائیة التي تنادي برفع ما تسمیه بالحجر على     

نها بهذا السن تصبح المرأة في عقد الزواج وأصبح یؤمن بأن المرأة لم تعد بحاجة إلى ولیها لكو 
مدركة بما ینفعها ویضرها وما یصلح وماال یصلح لها بشأن زواجها وما یصلح ألهلها ومصاهرتهم 

ال  .لعائلة أخرى ه أبقى الوالیة للقصر وحصرها في األب فإن لم یوجد انتقل ألولیاء وإ غیر أنّ
الوالیة، وفي حالة عدم  فالقاضي ولي من ال ولي له وهنا قدر عنصر الشفقة التي تقوم على أساس

وجود األقارب األولون یؤول األمر إلى القاضي الذي یعد ولیا لمن ال ولي له، وبهذا یكون المشرع 
الجزائري قد قرر حمایة القصر في عقد الزواج ولم یخرج عن القاعدة  العامة الموجودة في القوانین 

 .2لى حمایة أكثراألخرى لما تولیه من أهمیه لهذه الفئة التي هي بحاجة إ

 اإلخالل "دون )ج.أ .ق (من  11/2المادة من الثانیة الفقرة نصت وفي زواج المرأة القاصرة فقد     

 والقاضي األولین األقارب فأحد األب وهم أولیاؤهم، زواج القصر یتولى القانون هذا من 7 المادة بأحكام

 ".له ولي ال من ولي

 ولیها وهو ذلك یتولى بل بنفسها، زواجها عقد تباشر أن للقاصر لیس أنه الفقرة هذه نص من یفهم   

 من هذا السابعة المادة بأحكام اإلخالل دون .له ولي ال من ولي والقاضي األولین، األقارب فأحد األب

     تكتمل ":القانون

 أو حةلمصل قبل ذلك بالزواج یرخص أن وللقاضي سنة 19 بتمام الزواج في والمرأة الرجل أهلیة     

 یتولى من اختیار یمكنها الراشدة التي المرأة خالف على الزواج" على الطرفین قدرة تأكدت متى ضرورة

   یتولى زواج القصر أولیائهم. به له تأذن ممن زواجها عقد

                                                             
رسالة  اإلسالمي وتطبیقاته في قانون األسرة الجزائري،االجتهاد القضائي في الفقه )، محفوظ (بن صغیر  - 1

  .389ص ،2009-2008 باتنة، جامعة الحاج لخضر دكتوراه،
  .  142، (د.ط)، ص 2006دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة،  ،عقد الزواج ، )عیسى(حداد  - 2
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میز القانون بین حالتین الحالة األولى إذا تم الزواج بدون ولي في حالة وجوبه أي القاصر  دفق    
  عد باطل بطالنا مطلقا تفسخ قبل الدخول وال مهر فیه.فإن العقد ی

أما إذا تم الزواج بدون ولي في حالة وجوبه وتم الدخول بالمرأة القاصر فإن عقد الزواج یصحح     
بدلیل بمهر المثل بمفهوم المخالفة فإن زواج المرأة البالغة بدون ولي یكون صحیحا ال غبار علیه 

الولي في حالة وجوبه" و معلوم أن الولي یجب في زواج المرأة " )ق.أ.ج( 33/2المادة قول 
  القاصر. 

 وجواز انفراد الولي اشتراط عدم في الحنفي المذهب اعتمد قد الجزائري المشرع أن اعتبار ھذا وعلى 

من عدة  علیه یعترض فإنه بنفسها، زواجها عقد بمباشرة ثیبا أم بكرا كانت سواء الراشدة البالغة المرأة
البالغة  المرأة انفراد حكم في الحنفي المذهب في الروایات تعدد من بالرغمف األول الوجهأما  ،جهأو 

 .وتفصیال جملة منها بواحدة یتقید لم الجزائري المشرع أن إال بنفسها زواجها بعقد الراشدة

مع  أعطوا فقد زواجها، بعقد الراشدة البالغة المرأة انفراد بجواز بقولهم الحنفیة أنف الثاني الوجه في    
وهذا  المثل، ومهر الزوج كفاءة عدم عند القاضي إلى األمر برفع والفسخ االعتراض في الحق للولي ذلك
 .الجزائري المشرع إلیه یلتفت لم ما

 ومنهم محمد نفسها، بتزویج الراشدة البالغة المرأة بانفراد القائلین الحنفیة بعض أنف  الثالث الوجه أما   

 بتزویج نفسها االنفراد لها یجوز فال ولي لها كان فإن الولي، انعدام عند إال ذلك لها یكون ال سنالح بن

إذا  زواجها بعقد االنفراد للمرأة یجوز ال أنه یوسف وأبي ألبي حنیفة روایة فيمن جهة أخرى ف .بإذنه إال
 ولیها، إجازة على موقوف اجهازو  عقد بتولي المرأة انفراد أنف  الرابع الوجه اما عن.كفء غیر من كان

 .1-روایة في- یوسف وأبو روایة في-   نالحس بن محمد ذهب إلیه ما وهو

 إذن اشتراط في بمذهب الجمهور أخذ وال ،الحنفیة رأي یعتمد لم الجزائري المشرع بأن یتضح ومنه   

 االجتهاد علیه یستقر لم دبرأي جدی فجاء والثیب، البكر بین یفرقون الذین الظاهریة برأي حتى وال الولي،

 .التزویج والیة في الفقهي

مجال  في البلد في الجاریة والتقالید األعراف فیها تلعب المسألة هذه فإن أخرى نظر وجهة ومن     
 قانونا، علیه منصوص هو عما النظر بغض اإلسالمي الفقه بأحكام التمسك في فعاال دورا األسرة تنظیم
  مولیته. زواج عقد في -مفوضا قریبا أم أبا كان سواء-الولي دور بتأكید وذلك
 اجتماعیةمن قانون األسرة ترك أثارا 11وأن إلغاء والیة تزویج المرأة الراشدة بموجب المادة     

  وقانونیة تساهم في تفكك األسرة و هشاشة العالقة الزوجیة نلخصها في النقاط التالیة:
لجزائري یطرح إشكاال إجرائیا نلمسه في التحكیم عند وقوع إن إلغاء الولي في قانون األسرة ا    

التي یقع فیها القاضي ویصدم بها  عند بلوغ الزوجین حد  والمعضلةالشقاق (النزاع العائلي) 
                                                             

  .390 ص مرجع سابق، )،محفوظ، (بن صغیر - 1
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الطالق ویحتاج القاضي إلى تعیین حكم من أهل الزوجین ومادام الولي لم یشارك في إنشاء عقد 
رضا له فإنه هو وأسرته سیمتنعون عن إجراء الصلح وبتالي الزواج ولم یكن طرفا فیه وكان معا

  عدم نجاعة التحكیم كآلیة لحمایة األسرة.
إن إلغاء ركن الولي یخالف مبادئ الشریعة اإلسالمیة و أعراف و مبادئ المجتمع الجزائري       

أن تتزوج بدون  یسمح لها المتعلم منها أو غیر ذلك،  فالمرأة ال االجتماعیةبكل شرائحه و طبقاته 
ولي فاألسرة تفضل أن تتزوج المرأة وفق مشورتهم خوفا على مصلحتها ومن شأن مخالفة ذلك نشر 
العداوة والبغضاء بین المرأة و أهلها الذین سیتنكرون لها إذا ما عادت إلیهم و من شأن تفشي 

  العداوة بین األسر تحطیم للمجتمع.
األبناء الذین یعیشون بمعزل عن أسرتهم الكبیرة المتكونة  إن إلغاء ركن الولي یؤثر سلبا على    

  من الجدین و األعمام و األخوال بسبب قطع صالتهم بهم بسبب عدم إشراك الولي في زواج المرأة.
إن المرأة التي تتزوج بدون ولي سیكلفها الكثیر من المتاعب ویكون علیها وحدها تدبیر شؤون     

بالمائة من الخصومات الزوجیة في األسرة  90ل مشاكلها فقد ثبت أن زواجها و تنظیم أسرتها و ح
 الجزائریة تحل في إطار عائلي محض و التصل إلى المحاكم.

و بتالي فإن عدم تدخل األولیاء في إصالح ما بین الزوجین سیزید من حدة المشاكل الزوجیة      
  طالق وما ینجم عنه من تشرد لألوالد.التي ال تجد منفذ لها سوى القضاء والذي ینهي الخصام بال

  .أكدت دراسات میدانیة أن مباشرة المرأة لعقد زواجها دون ولي یؤدي إلى مشكالت أسریة وقد    
فمن بین أسباب ارتفاع نسبة الطالق هو إلغاء ركن الولي في عقد الزواج ألنه غالبا ما تحل 

ن طریق التحكیم و محاولة الصلح بین الخصومات بین األزواج بتدخل األولیاء و العائالت ع
  . 1الطرفین
لم یستجب لطبیعة األسرة الجزائریة بكل خصائصها  )ج.أ.ق(من  11 إذا فأن تعدیل المادة      

  . 2وعاداتها و ثوابتها األمر الذي سیساهم في تفاقم المشاكل األسریة و یزید من تفكك األسرة

 

 
 على األولیاء مراتب تحدیدخالل من الحمایة  ،)الفقرة االولى(نقسم هذا الفرع الى فقرات نتناول في 

   .الولي عضل منعالحمایة من خالل فنتناول  )الفقرة الثانیة(اما  القرابة أساس

                                                             
دراسة حالة بمدینة باتنة : األسريري على االستقرار ئالجزا األسرةانعكاسات تعدیل قانون ،  )مسعود(رزیق  - 1

، كلیة العلوم االجتماعیة ، جامعة باتنة،     233 ،232، ص 2010- 2009عیة مالسنة الجا ،رسالة ماجستیرّ
  .  97-95دط، ص  ، 2003 الجزائر، دار األمة، قانون األسرة والمقترحات البدیلة،)، شمس الدین(بروبي  - 2



                                           

 ~ 25 ~  
 

 

   

 هار حمایة الشریعة اإلسالمیة للمرأة ، تحدید مراتب األولیاء الذین یتولون تزویجمن مظاه
وجعلها منه على القرابة التي هي إحدى مقومات الوالیة والتي تعني العطف والرحمة والتآزر بین 

لیس سیطرة الولي على المولى علیها أو استغاللها. بل هي وسیلة رحمة  ذلكاألقارب والعبرة في 
.ولكون القرابة 1عدة المرأة حتى تتجنب كل ضرر وتحقق بذلك حمایة األسرة وسعادتها، ومسا

  درجات فقد رتبها الشارع حیث تكون عند بعضهم قرابة األبوة في المرتبة األولى وتلیها  البنوة ثم ا
  .2عند الشافعیة و الحنابلةألخوة والعمومة ... الخ 

       3 هذا ما ذهب الیه الحنفیة ابة البنوة على األبوةوعلى العكس من الفقهاء من یقدم قر     

  األبوة المباشرة ثم األخوة ثم الجدودة ثم أما البعض االخر منهم المالكیة رتب الوالیة على اساس 
   4 العمومة وعند تساوي األولیاء في الرتبة یقدم األفضل فإن تساوي في الرتبة أجریت القرعة بینهما.

                                                             
    alanisalarabi.hooxs.comرابط 13.03.2013في  قانون األسرة بین التنظیم الشرعي والتعدیل القانوني - 1
(عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الحنبلي، أبو  ابن قدامة -. وما بعدها 5/51جمصدر سابق، ،البهوتي انظر:   -  2

   .346،355ص 7، جدت ،دط، دار الكتاب العربي ، القاهرة ،الشرح الكبیر على متن المقنع ،الفرج)
 بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، في حل ألفاظ أبي شجاع، اإلقناع ،الخطیب) الشربیني (شمس الدین محمد بن محمد -

طبقـــات الفقهـــاء، تحقیـــق  وتقـــدیم إحســـان عبـــاس، دار الرائـــد  ،الشـــیرازي( إســـحاق الشـــافعي) -. 3/149 ،ج3ط، 2004
ـــدین(الرملـــي  - .40 ،2/37ج .2، ط1981ي، بیـــروت، العربـــ دار  نهایـــة المحتـــاج إلـــى شـــرح المنهـــاج،،  )ابـــن شـــهب ال

الجـامع بـین فنـي  :فـتح القـدیر، )محمد بن علـي محمـد(الشوكاني  -. 231ص، 6ج ، ط أخیرة ،1984، بیروت  الفكر،
 ،7، ج4ط ،2007 بیــروت ، دار المعرفــة، ،بــه وراجــع أصــوله یوســف الغــیش اعتنــىالروایـة والدرایــة مــن علــم التفســیر، 

  .573 -572 ص
ورد الشافعیة  رسول اهللا ] أم سلمة، قال البنها عمر: قم فزوج یتزوج [ لما أراد أن - -استدل الجمهور بقوله 

 ،7،ج: مصدر نفسهال یحتاج إلى ولي، إنما قال له ذلك استطابه لخاطره. الشوكاني - -نكاحه  أن بأجوبة أحدها
  .573ص 

 ،)كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسبي(ابن الهمام  - .2/240،241ج سابق، مصدر،الكساني  انظر: - 3
محمد بن محمد بن (البابرتي  -وما بعدها.   278 ،3/277ج  دط، دت، بیروت ،  دار الفكر، شرح فتح القدیر،

  بعدها. وما 286ص ، 3ج دط، ،دت شرح العنایة على الهدایة، دار الفكر،، )محمود 
 ،204، ص دط  ،1988 لیبیا، الدار العربیة للكتاب، القوانین الفقهیة، )،أبي قاسم محمد بن أحمد(ابن جزي،  -  4

205 

 3/19 ،.2ط ،2003 بیروت ، الشرح الكبیر، دار الكتب العلمیة، ) ،أبي البركات سیدي احمد بن محمد(العدوي  -  
  وما بعدها. 

م ثم أم األب ثم األم األم فإذا لم یوجد أحد من األصول انتقلت إلى الفروع على أن تقدم البنت فالوالیة تثبت لأل   
لقربها وتقدم بنت االبن على بنت البنت لقوة قرابتها ثم الجد الرحمي (غیر صحیح) أبو األم أبو أم  على بنت االبن 
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قرابة من حب وعطف وشفقة على المولى علیها فاألب أو االبن یسعد بسعادة وهذا لما لهذه ال
مولیته ویشقى بشقائها، فكانت لهم سلطة تولي عقد زواجها وعلى العكس كلما تباعدت القرابة 
تتقلص درجة العطف والحنان والمودة مما قد یجعل الولي یرجح مصلحته على مصلحة من هي 

  .1ن یمنعها من الزواج بمن ترغب به إذا كان أصلح لهافي والیته لدا ال یجوز له أ
للمرأة الراشدة  فبالنسبةبین المرأة الراشدة والقاصرة، فیمیز قانون األسرة الجزائري المعدل  أما     
تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور ولیها وهو أبوها أو أحد أقاربها وأي « صت على ما یلي ن فقد

 .2»شخص آخر تختاره 

هل المرأة ملزمة باحترام هذا الترتیب ؟ أم لها الخیار خاصة وأن  السؤال المطروح هناو 
المشرع الجزائري استعمل حرف "أو" مما یفهم منه أن المرأة تختار من تشاء لیكون ولیا دون احترام 

  .3هذا الترتیب
 في لجمهورمذهب ا خالف قد الجزائري المشرع أن  11المادة من األولى الفقرة نص من یتضح

  .العقد في إنشاء دورا للولي أن باعتبار وذلك غیبته، حال أو األقرب وجود مع األبعد إلى الوالیة انتقال

بالنسبة  األقرب وجود عدم عند األبعد إلى الوالیة انتقال على ینص لم الجزائري المشرع أن إال
باختیار  المرأة تفرد صحة اعتبار مع قرب،األ الولي دور إهمال یؤكد ما وهذا الراشدة، المرأة زواج لتولي
 .األبعد الولي

 شخص أو ألي المرأة اختیار صحة اعتبر عندما انفرد بالرأي قد المشرع أن القول یمكن هنا ومن

 وهذا الذي .األسرة قانون في إطالقه على هو كما األبعد، أو األقرب الولي وجود حال بتزویجها له اإلذن

- أي شخص ولیس -القوم كبیر أو واألصلح العدل اختیارها على حرصوا الذین ءالفقها جمهور علیه لیس

 انعدام الكافل وحال األرحام، ذوي من بالمرأة قرابة صلة له ومن واألبعد األقرب الولي انعدام حال

  .والقاضي

 یاءاألول وحاالتها ومراتب الوالیة أسباب في الفقهاء جمهور علیه ما خالف قد المشرع فإن وبذلك

 1 .المسلمین من لشخص انتقالها عند وضوابطها انتقالها في

                                                                                                                                                                                   
ألخوال والخاالت وأوالدهم فإن لم یوجد أحد من ذوي جهة األم ثم العمان مطلقا، ثم ا األم ثم األخوات ثم األعمام من

  األرحام انتقلت الوالیة إلى القاضي.
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة ، "حكم امتناع الولي تزویج ابنته" ، )حلیمة(آیة حمودي  - 1

  .83-82ص 38،ج 2000جامعة الجزائر،   ،، كلیة الحقوقوالسیاسیة
  .المعدل و المتمم سرةاأل قانون - 2
بمعنى أن المشرع الجزائري ترك الحریة للمرأة في اختیار الولي ودون اعتبار للوجود األب من عدمه وال  - 3

قیود األب وقد یكون له عواقب وخیمة على المرأة وأسرتها إذا ما اختارت غیر  للعادات والتقالید فهو تحرر من 
أین تتجه هذه المرأة، وهل یفتح األب لها أحضانه ویتقبلها بعدما  اهللا بالفشل األب كولي واصطدم هذا الزواج ال قدر

  .  141، 140عیسى حداد ، مرجع سابق، ص  -أنظر–حذفته من رسم طریقها. 
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 صحة ثم ومن سواء، وعدمه حضوره فیكون العقد، في للولي تأثیر أي إلغاء مع یتناسب وهذا

  .صفته كانت أیا للولي اختیارها في حینئذ األمر فیستوي بنفسها، زواجها عقد بمباشرة انفرادها
  
  
  
 

 

 
یعتبر الولي ممثل المرأة الذي یقف بجانبها ویعبر عن إرادتها وشروطها في العقد في حدود 

ولما كان األمر كذلك فعلى الولي أن یحرص على اختیار الزوج الصالح للمولى علیها  ،مهمته
لي أن یجبرها على ویضمن حقوقها عند إبرام العقد مع احترام رغبتها في الزواج به. فلیس للو 

وج بمن الزواج ممن ال ترضى عنه.كما ال یجوز للولي أن یعضل أو یمنع من في والیته من أن تتز 
  .ترغب من الرجال بغیر مبرر

ه  إذا طلبت  بكفؤمنع مولیته أن تتزوج « وقد تعرض الفقه لمسألة عضل الولي وعرفوه بأنّ
  .2»ذلك ورغب كل منهما في صاحبه 

ه لیس للولي أن یمنع مولیته من الزواج إذا رغبت في الزواج بمن  وقد ذهب جمهور   الفقهاء إلى أنّ
َال  -  :-یتوفر فیه شرط الكفاءة وبصداق مثلها لقوله  ُهنَّ َف ْغَن َأَجَل َل بَ لَّْقتُمُ النَِّساء َف إَِذا َط وَ

اَجُهنَّ  نِكْحَن َأْزوَ وهُنَّ َأن یَ ُضُل نهي الولي عن االمتناع من تزویج  الكریمة صریحة في اآلیة و  .3 تَعْ
مولیته بالزوج الذي طلقها وترغب هي بالرجوع إلیه بعقد جدید، وأن امتناعه من تزویجها یعتبر 

كما ال یجوز للولي أن یكره ابنته على الزواج على الرأي الراجح،  عضال منه وهو أمر غیر جائز.
ذا حصل ذلك جاز لها  فان اشتجروا فالسلطان  : [ - -لقوله  .4أن ترفع أمرها إلى القاضي  وإ

   .1 ]ولي من ال ولي له 

                                                                                                                                                                                   
،دط،ص 1992نظر قاسم (یوسف) ،حقوق االسرة في الفقه االسالمي، دار النهضة العربیة ،القاهرة،ألتوسع  - 1

  .180- 162ص
 مصدر سابق،، بن قدامةا .154، 153، ص 3ج سابق، مصدر ، الشربیني .5/54مصدر سابق، ج ،ي البهوت - 2
  .368ص، 7ج
  . 232اآلیة  ، سورة البقرة   - 3
 محمد الثالث سعید الغاني، التلقین، تحقیق،  )عبد الوهاب(أبو حمد البغدادي. 2/248ج ،مصدر سابق ،الكساني - 4

أبي علي الحسن بن (بن البنا  - .7/369ج  ،نفسهمصدر ، ابن قدامه. 287ص  ،1دط، ج ،1995، بیروت دار الفكر،
مكتبة  البعیمي، براهیمإعبد العزیز بن سلیمان بن  ،تحقیق المقنع في شرخ مختصر الخرقي، ) ،أحمد بن عبد اهللا

  .  548 ،547ص ،7ج مصدر سابق،،   . الشوكاني3/882ص دط، الریاض، دت، الرشد،
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 تكن لم إذا جبرها، األولیاء من له من أنكاح من نفسها تمنع أن للمرأة " : المجتهد بدایة في وجاء

  .2البكر" ابنته في كاألب موجودة الكفاءة فیها
ذا امتنع األب عن تزویج ابنته بغیر حق وثبت ظلمه یأمره القاضيو  بتزویجها فإن امتثل  إ

ذا امتنع زوجها القاضي نیابة عنه وال تنقل الوالیة للولي األبعد بسبب عضل الولي األقرب  ،وإ
فالعضل أمر تقدیري یخضع لسلطة القاضي التقدیریة الذي یراعي فیها مصلحة المرأة في الزواج 

أن یكون هذا الزوج ذو أدب على أساس اختیار الزوج الصالح ورغبة المرأة في هذا الزوج، إذ البد 
 وخلق وشرف وحسن المعاشرة.

إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فانكحوه إال [  --واألدلة على ذلك كثیرة منها : قوله 
   .3] تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساٌد كبیر

في ظل التعدیل الجدید لقانون االسرة فإن مسألة العضل باتت متعلقة بالقاصر خاصة بعد و 
  نح المرأة الراشدة والیة تزویج نفسها.م

 هي التي القاصرة یجبر أن غیره أو كان للولي أبا یجوز ال"على أنه  (ق.أ.ج)13 ة الماد نصت

  .4بدون موافقتها" یزوجها أن له یجوز وال الزواج، على والیته في

                                                                                                                                                                                   
ه أدرى بمصلحتها ذهب بعض الما  ه إذا رأى األب من المصلحة أن یمنع ابنته من الزواج فله ذلك، ألنّ لكیة إلى أنّ

ال یعّد األب المجبر عاضال لمجبرته، برّده لكفئها ردا متكررا وذلك « وأكثر حبا وشفقة علیها. یقول الشیخ علیش : 
ما علم األب من حالها أو من حال والشفقة على إبنته ولجهلها بمص لما جبل علیه األب من الحنان  الح نفسها فربّ

تقریر الشیخ علیش على حاشیة  ، ینظر» یحقق عضله   الخاطب ما یوافق، فال یعّد عاضال بما ذكر حتى 
  .32- 3/31ج  ،1ط ،1996، بیروت  دار الكتب العلمیة، الدسوقي،

 شركة وآخرون، شاكر محمد  أحمد لیق،وتع تحقیق الترمذي، سنن ،)عیسى أبو الترمذي،( الترمدي أخرجه  - 1
ُسولِ    َعْن  النَِّكاحِ  ِكتَاب - 399 ص ،3 ،ج 2ط 1975 ، ،مصر الحلبي البابي مصطفى هِ  اللَّهُ  َصلَّى- اللَّهِ  رَ  َعَلیْ

َسلَّمَ    .1102  الحدیث رقم بولي إال نكاح ال باب  - وَ
 دار الباقي، عبد فؤاد محمد:  تحقیق ماجه، ابن سنن ،)القزویني اهللا عبد أبو یزید بن محمد(  ماجة ابن أخرجه -

اب - النَِّكاحِ  ِكتَاب  - 605 ص ،1 ج ، دط ، دت دم، العربیة، الكتب إحیاء يٍّ  ِإالَّ  نَِكاَح  َال  بَ ِل وَ   .1879 رقم حدیث ِب
 ،ـه1333 فة العلیة،دار الخال بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، مطبعة أحمد كامل،،  ابن رشد (أبي الولید محمد)  - 2

  .13ص  ،2ج ،دط
  ،سنن الترمذي، دار إحیاء التراث العربي،  (محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي) الترمديأخرجه   - 3

جاء إذا جاءكم من ترضون دینه  باب ما  --كتاب النكاح عن الرسول   - 387ص ، 3ج   ،دط دت، بیروت،
  .1085فزوجوه، رقم الحدیث 

 607ص  ،1ج،دط، دت، بیروت، سنن ابن ماجه بشرح السندي، دار الجیل، ، )محمد بن عبد الهادي(سندي ال -   
  . 1967باب األكفاء ،حدیث رقم كتاب النكاح -
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 4
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 ذلك یكون وال ج،الزوا على القاصر إجبار غیره أو كان أبا للولي لیس أنهة الماد نص من یفهم و 

 یكن لم إذا وبخاصة یمنعها أن للولي فهل الزواج في رغبتها حال في أنه بموافقتها ورضاها إال إال

 .؟ لها أصلح

بذلك  یشمل فهل ناقصها، أو األهلیة عدیم صراحة بالقاصر المقصود یبین لم المشرع ن أ حیث
ذا .؟ والصغیرة الصغیر رالقاص  القاصر في تزویج اإلجبار سلطة الولي یملك فهل كذلك األمر كان وإ

 أو السن ناقصها لصغر أو األهلیة فاقد كان من":أنه على تنص والتي األسرة قانون من 81 للمادة طبقا

 وبمفهوم هذا القانون" ألحكام طبقا مقدم أو وصي أو ولي قانونا عنه ینوب سفه أو عته أو جنون

  .؟ غیره هو وأراد كفؤا أرادت إذا رالقاص مولیته عضل للولي یجوز فهل المخالفة
الزواج  من البكر ابنته یمنع أن لألب أن غیر"  12 المادة من الثانیة للفقرة المشرع إلغاء من یفهم

ال  دام ما أنه غیر القاصرة، البكر مولیته عضل للولي یجوز أنه 1للبنت" مصلحة المنع في كان إذا
تكتمل ":األولى فقرة في 7 المادة في المقررة القانونیة سنال بلوغ حتى للقاصر بالنسبة بالزواج یسمح
 معنى ال 11-84القانون من 12 المادة إلغاء استلزم سنة"، 19 بتمام الزواج في والمرأة الرجل أهلیة

 بالزواج لضرورة للقاصر القاضي ترخیص حال في أما .أساسا بالزواج لها المسموح غیر المرأة لعضل

 لیس للولي إذ .منعها أو القاصر مولیته لعقد تولیه في صراحة الولي دور یبین لم القانون فإن مصلحة أو

 روایة. في-والشافعیة -روایة في الحنفیة مذهب وهو المثل، ومهر الكفاءة شرط تحقق إذا منعها

 فحسب، تنظیمیا شأنا یعتبر الضرورة أو المصلحة عند للقاصرة بالزواج القاضي ترخیص أن كما
  ومنه والظاهریة، والشافعیة والمالكیة الحنفیة من الجمهور لمذهب وفقا الصغیرة على للقاضي ةوالی ال إذ

  شرعا. الصغیرة البنته األب تزویج جواز
الشریعة اإلسالمیة نظام یسعى إلى حفظ الحقوق  أن ومن منطلق ما سبق دراسته نصل إلى

قامة التوازن في العالقات األسریة وهذا حتى یبقى أفرا د المجتمع متماسكین متحابین ینصر وإ
وِف  بعضهم بعضا قال تعالى  رُ عْ وَن ِباْلمَ رُ ْأمُ ٍض یَ عْ اء بَ یَ ِل ُضُهمْ َأوْ عْ ْؤِمَناُت بَ اْلمُ وَن وَ ْؤِمُن اْلمُ وَ

ُه ُأوْ  ُسوَل رَ وَن اللََّه وَ ُ ِطیع یُ ْؤتُوَن الزََّكاةَ وَ ُ ی الةَ وَ وَن الصَّ ِقیمُ ُ ی نَكِر وَ َن َعِن اْلمُ ْنَهوْ یَ ُهمُ اللَّهُ وَ َحمُ رْ ِئَك َسیَ َل
نَّ اللََّه َعِزیٌز َحِكیمٌ    .2 ِإ

في  فالشریعة اإلسالمیة شرعت والیة تزویج المرأة البالغة حمایة لمصالحها، وهذا لقلة تجربتها
الحیاة الزوجیة إذا كانت بكر لم تتزوج ولمساعدتها على اختیار الزوج األصلح، فعقد الزواج یتمیز 

ه ینشئ عالقات عاطفیة من مودة ورحمة وسكن بین الزوجین، وعالقة قرابة بین باقي العق عن ود بأنّ

                                                                                                                                                                                   
ه :  تنص قدیم من قانون األسرة  12المادة  كانت  من الزواج إذا ال یجوز للولي أن یمنع من في والیته « على أنّ

ذا وقع المنع فللقاضي أن یأذن به مع مراعاة أحكام المادة     .»من هذا القانون  9رغبت فیه ، وكان أصلح له ، وإ
  قانون األسرة.  لالمعدل  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05ملغاة بأمر   - 1
  .71اآلیة ،  سورة التوبة  - 2
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المادیة المترتبة على الزوج من دفعه المهر والنفقة للزوجة  أسرتي الزوجین إلى جانب االلتزامات
رف والمرأة في عقد الزواج ط، لى مصاعب الحیاة وتربیة األوالدوالمعاشرة الحسنة بینهما والتعاون ع

ضعیف مقارنة بالطرف اآلخر وهو الزوج، ألن عقد الزواج یرتب على الزوجة االلتزام بطاعة 
وهذا ما  1.زوجها وهذا االلتزام عظیم وخطیر بالنسبة للزوجة  یجعلها في مقام األسیرة في ید الزوج

شیئا  ألنفسهن  فإنهن عندكم عوان ال یملكن ، استوصوا بالنساء خیراو: [ - -نص عنه الرسول 
نكم إنما أخذتموهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمات اهللا، فاتقوا اهللا في النساء واستوصوا  وإ

   .2] بهن خیرا

عاطفیا تحت تأثیر المظاهر الكاذبة التي یظهرها لها كذلك غالبا ما تكون المرأة منفعلة  
سرتها مستقبال ویهددها الطرف اآلخر. مما یجعل اختیارها مشوبا وغیر عقالني  یؤثر على أ

بالتفكك، لدى جعل الولي من أقاربها فإن لم یوجد كان القاضي ولیها یساعدها على معرفة حقیقة 
  الرجل المتقدم للزواج بها ومعرفة أحواله الخلقیة والمادیة.

كما یناقش معه كل شروط العقد التي تقدمه الزوجة، وبهذا یضمن حقوقها ویصبح العقد   
  .3یا من العیوب كما یضمن استقرار األسرة مستقبالمتوازنا خال

ومهما یكن من أمر فإننا كنا نأمل « حیث یقول :  مخالف ولألستاذ عبد العزیز سعد رأي
ه ال یوجد أي نص . أن یأخذ قانون األسرة بالمذهب الحنفي في موضوع الوالیة .. إذا علمنا أنّ

من تولي الولي زواج المرأة شرطا النعقاد الزواج أو في القرآن وال في السنة الفعلیة یجعل صریح ال 
من عمرها، ومستوى عالیا من ثقافتها یجعالنها  لصحته، وخاصة أیضا إذا كانت المرأة بالغة حدا 

وعلى كل حال كنا نعتقد  ،تدرك ما ینفع وما یضر، وما یصلح وما ال یصلح لها بشأن عقد زواجها
ه جیدا لو كان قانون األسرة قد  أخرج موضوع الوالیة على المرأة البالغة الراشدة العاقلة من دائرة أنّ

أركان عقد الزواج، واكتفى فقط بأن منح الولي األب حق االعتراض واستعمال حق االعتراض ضد 
  .4» العقد الذي تعقده ابنته مع زوج غیر كفء ...

قبل التعدیل  09ج (م حدث فقد كان الولي قبل التعدیل األخیر من أركان عقد الزوا هذا ماو 
ق.أ) أما في ظل التعدیل الجدید فقد همش دوره ببلوغ المرأة سن  32یترتب على تخلفه الفسخ (م 

                                                             
  .62، 61، ص مرجع سابق ، )حلیمة(آیة حمودي  - 1

أشغال  ،مدونة األسرة أیة حقوق للمرأة : حقوق المرأة بین العولمة والهویة،  )محمد ناصر متیوي(مشكوري  -   
  .  64 ،62ص ،1ط ،2006 الدار البیضاء، ،ةمطبعة النجاح الجدید ،2004نوفمبر  27- 26 الندوة الوطنیة،

 ،1987 بیروت، دار ابن الكثیر الیمامة، صحیح البخاري،، )إسماعیلالبخاري (أبو عبد اهللا  محمد بن   هأخرج  - 2
َصاةِ - ِكتَاب النَِّكاِح  -  26، ص7،جدط. اب اْلوَ النَِّساِء رقم الحدیث بَ   .5186 ِب

  . 63، ص سابقمرجع  ، )حلیمة(آیة حمودي   - 3
    .125الزواج والطالق في قانون األسرة الجزائري، مرجع سابق، ص ) ، عبد العزیز(سعد  - 4



                                           

 ~ 31 ~  
 

الرشد و تغیر مفهومه الصحیح و الشرعي إذ أصبح الولي شرط في زواج  القاصر دون الراشدة  
  وكأن المرأة ببلوغها انسلخت عن 

توجه علماني مسح فیه الولي الذي عرف منذ فجر عادتها وتقلیدها وتعالیم دینها وهذا 
اإلسالمي نتیجة مطالبات منظمات حقوق المرأة والتي أخذت الولي بأنه عائق في وجه المرأة 

التعدیل الجدید یرون أن حضور الولي في  تفدعا. 1یجعلها قاصرة حتى في اختیار شریك حیاتها
المتعلمة ال  فالمرأةو تعّد صریح على مواطنتها مساس بحریتها لكرامتها و  انتقاصد زواج المرأة عق

  تحتاج في زواجها إلى الولي. 
ومهما كان توجه المشرع الجزائري في مسألة الوالیة في الزواج فإن وجود الولي ضرورة ال 
غنى عنها ال اآلن وال غدا فهو حامي المرأة مهما وصلت وبلغت من العلم ومهما اعتنقت من 

فهي في عقد زوجها طرف ضعیف یحتاج إلى حمایة من لهم شفقة  .ي الدولةوظائف سامیة وعلیا ف
وحرص على سعادتها أال وهو الولي كما أن وجود الولي في عقد الزواج مدعاة لسد الذرائع وهو 

  باب الزنا والزواج العرفي والسري.
وجان إنَّ الشارع أبطل أنواعًا من النِّكاح الذي یت«   - رحمھ هللا-2 قال ابن القیم   راضى به الزَّ

نا، فإنَّ الزَّاني ال یعجز أْن یقول  نا، فمنها النِّكاح بال ولي، فإنَّه أبطله سّدًا لذَّریعة الزِّ ذَّریعة الزِّ سّدًا ل
للمرأة : أنكحیني نفسك بعشرة دراهم ویشهد علیها رجلین من أصحابه أو غیرهم، فمنعها من ذلك 

نا    .3»سّدًا لذَّریعة الزِّ

                                                             
-2007(دم)،  ،)دشرح وجیز لقانون األسرة الجدید مدعما باجتهادات قضاء المحكمة العلیا، (د )،فضیل(العیش  - 1

  . 18ص  ، طبعة جدیدة، 2008
هو محمد بن أبو بكر بن أیوب بن سعد بن حریز الزرعي المكنى بأبي عبد اهللا والملقب بشمس الدین «   - 2

نسبة إلى أبیه الذي كان قیما على مدرسة الجوزیة، ولد الیوم السابع من شهر  ، وزیةالحنبلي الشهیر بابن القیم الج
سنة، من مؤلفاته كتاب الداء والدواء  60هـ من عمر یناهز  571م بدمشق، توفي سنة 1229هـ  الموافق 691صفر سنة 

م الجوزیة في مجال السیاسةروضة المحبین  ونزهة المشتقین   كتابه الشهیر الطرق الحكمیة  ومن أبرز كتب ابن قیّ
في السیاسة الشرعیة، كما أن له العدید من المؤلفات األخرى في الشریعة والتفسیر والفقه نذكر منها: أعالم 
ین؛ زاد المعاد؛ مدارج السالكین؛ الوابل الصیّب من الكلم الطیّب؛ التبیان في أقسام القرآن. ولمحمد أویس  ع الموّق

ا بارًزا في الفكر الندوي كتاب التفسیر ا م ـ استخرجه من مؤلفاته. وقد أدى ابن القیم دورً م، لإلمام ابن القیّ لقیّ
      » اإلسالمي الحدیث

البدایة والنهایة، تحقیق مجموعة من األساتذة، دار الكتب  ،(أبو الفداء عماد الدین إسماعیل) ابن كثیر : نظرأ -
  . 246-234، ص 14، ج1982، العلمیة، بیروت 

، الذیل على طبقات الحنابلة، دار المعرفة، بیروت، (دت)،  )ابن رجب زین الدین أبو الفرج(عبد الرحمن الحنبلي  -
  . 447، ص 2ج(دط)،

ق علیه طه عبد الرءوف سعد،  إعالم )،شمس الدین(ابن القیم  -3 الموقعین عن رب العالمین، راجعه وقدم له عّل
  .  156، ص 3ج(دط)،،(دت) (دم)، مكتبة الكلیات األزهریة، 
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الراجح هو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من وجوب اشتراط الولي في عقد الزواج، وال وعلیه ف
یصح الزواج بعبارة المرأة دون ولیها، ألن عقد الزواج میثاق غلیظ له أثار خطیرة على مستقبل 

  .1المرأة نفسها وعلى أهلها بل وقد یلحق المجتمع كله
تكریسها هي من نوع خاصا، ال تتعلق بقدرة ل وفي النهایة نقول أن الوالیة التي سعى الشارع

المولى علیها على اختیار ما هو األصلح لها ومن باب المخالفة ال یكون الغرض من الوالیه في 
الولي فالولي یحضر إلى جانب رضاء المولى علیها ، فالرضاء  .یز المولى علیهایالزواج ضعف تم

المولى علیها أي المرأة، فرضاء الولي هنا إلى في الزواج أو رفضه ال یقوم مقام رضاء أو رفض 
في عقد  االشتراك. إلى أن 3"أبو ثوروقد أشار أحد فقهاء الشافعیة ".2جانب رضاء المولى علیها

إنه البد في عقد الزواج من رضا المرأة « الزواج بین المرأة وولیها دعاة النتظام الحیاة األسریة : 
نما یربط بین أسرتین، ویضیف وولیها بكر كانت أو ثیبا، ألن ال رباط ال یربط بین زوجین فحسب، وإ

إلى أسرة الزوجة عضوا جدیدا یختلط بها ویطلع على أسرارها فال یصح في عقد هذا شأنه أن یهمل 
  .4»  فیه رأي الولي أو یتغاضى فیه عن رأي المرأة وبذلك تنتظم الحیاة األسریة

 
  

عب المشرع الجزائري دورا معتبر في التحكم في إرادة الزوجین تبعا لما یخدم مصلحة األسرة ل
إرادة الزوجین عن طریق السماح  لتوسیع مجال في التعدیل الجدید لقانون االسرة عمد إذ نجده 

  . مناسب من شروط ضروریة لضمان حقوقهمابوضع ما یریانه  ،لهما
   :وسوف نحاول أن ندرس هذا المبحث من خالل مطالب اآلتیة حیث نتناول في

   .وضع الشروط المقترنة بعقد الزواجبتوسیع إرادة الزوجین  المطلب األول           

                                                             
، 09، العدد مجلة المعیار"إسقاط ركن الولي من عقد النكاح مقدمة للزواج السري"،  ، )فیصل سعد(تلیالني  -1

  .  187الدین والشریعة الحضارة اإلسالمیة، قضیة الجزائر، ص  ، كلیة أصول 2004جویلیة 
 :بقولها  اإلسالمیةهذا ما أكده قرار للغرفة المحكمة   - 2

- le droit reconnu au père par la rite malékite de" marier sa fille vierge nubile le non  émancipée n est pas absolu     

  mais doit être associé dans tous les cas au consentement de celle -ci à défaut de quoi le mariage  est nul Ch. rév.  
  musul. 16 mars 1950  voir ghaoutiben melha. op. cit. p49 

هو إبراهیم بن خالد بن أبي الیمان الكلبي كان من أصحاب محمد بن الحسن ثم صار یختلف إلى الشافعي «  -3
طبقات الفقهاء، تحقیق وتقدیم  ،(إسحاق الشافعي) الشیرازي - أنظر    .»هـ 240سنة  أثنى عنه اإلمام أحمد مات

سیر ،الدهبي (محمد بن أحمد بن عثمان) - .101 92، ص2، ط1981 الرائد العربي، بیروت،إحسان عباس، دار 
  .74 ،73ص، 12دط،ج ،2001 مؤسسة الرسالة، أعالم النبالء،

الجزائر،  ،األمة، مجلس مجلة البرلمان "قانون األسرة ماله ... وما علیه ..."، ) ،عرایبي محمد(معروف  - 4
  .  136، ص 2005، أكتوبر 10العدد
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  بینهما. الیةالم المشارطة نظام باستحداث الزوجین إرادة توسیعأما المطلب الثاني فسنتناول 

 

 

السبیل الوحید أمام الزوجین لتحقیق  وهواالشتراط من ضروریات استقرار الحیاة الزوجیة یعد 
منافع ومصالح ضروریة ال یمكن تحقیقها بمجرد إبرام عقد الزواج، بل البد من اشتراطها مسبقا 

   .علیها في العقدوالنص 
ما مدى سلطة القاضي في نقض أو وط تكون مشروعة في عقد الزواج، و هل كل الشر ف

  تعدیل الشرط المقترن بعقد الزواج ، وما هي اآلثار المترتبة عن عدم الوفاء بهذه الشروط؟.
  :ولإلجابة على هذه األسئلة عمدنا على مناقشتها  بتقسیم الموضوع إلى الفروع التالیة

   .عقدالالشروط المقترنة ب مفهوم - الفرع األول       
  عقد الالشروط المقترنة بأحكام   -  الثانيالفرع 

   .عقدالب ةط المقترنو الشر حول  النزاع بین الزوجین -الفرع الثالث
 القوانین العربیة. في الزواج بعقد المقترنة الشروط - الرابع الفرع

 
1 

 الشروط المقترنة بعقد الزواج مفهومان البحث في هذا الفرع یستدعي تقسیمه الى فقرات نتناول 
  الزواج. عقد في االشتراط حكم )الفقرة الثانیة(و في  في(الفقرة االولى)

 
 

وبمعنى الشرط  مع شروط،الجو  نحوه،ع و شيء والتزامه في البیإلزام اللغة هو االشتراط 
منه أشراط و  ویجمع على أشراط، العالمة،الشرط بفتح الراء معناه الشریطة وجمعها الشرائط و 

  .2الماتهاع الساعة أي
                                                             

ذا  - 1 الفرق بین المعلق على شرط والمقترن بشرط أن المعلق على شرط تكون فیه أداة من أدوات التعلیق كان وإ
ن اإلیجاب في  التعلیق ربط تحققه بتحقیق الشرط فهو غیر موجود وقت التلفظ به  أما المقترن بشرط  وما وإ

 ه الصیغة فإذا دزء منه بل ذكر لیفید أمرا زائد عما تفیفاإلیجاب یتحقق وقت التلفظ به والشرط المقترن به لیس ج
  جاء  القبول وجد إیجاب یربط به بخالف التعلیق فإن القبول ال یجد إیجابا یرتبط به.

   مادة شرط. ،2235ص، 4جمصدر سابق، ،منظور ابن - 2
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ُهمْ  ﴿ : قال تعالى َأنَّى َل َها َف اُط ْد َجاَء َأْشرَ َق ْغتًَة َف ُهم بَ ْأِتیَ الَّ السَّاَعَة َأن تَ وَن ِإ رُ نُظ َذا َجاَءتُْهمْ  َفَهْل یَ ِإ
مْ  اهُ   .1 ﴾ ِذْكرَ

منه االشتراط الذي یشترط الناس شتراط العالمة التي یعرفون بها والواحد شرطة وشرطي و االو 
التزاماته على لى ما یشترطه اإلنسان في عقوده و بعضهم على بعض، ومنه أطلق الشرط لغة ع

  2 افیة تخصه اتفق علیها الفریقان.نفسه أو غیره ألنه كعالمة تمیز العقد عن أمثاله بأحكام إض
یلزم  المر الذي یتوقف علیه وجود الحكم ویلزم من عدمه عدم الحكم و األ هو اصطالحا أما

  3 عدم لذاته. الم و من وجوده وجود الحك

أمر ربط كل  األصولیین،في اصطالح الفقهاء و  الشرط«  : بقوله 4عرفه مصطفى الزرقاءو 
أما  ،شرط یستلزم عدم األمر المشروط لهعن ماهیته أي أن عدم ال خارجبه غیره عدما ال وجودا و 

  1 .» و جود الشرط فال یستلزم وجود المشروط

                                                                                                                                                                                   
   .304ص ،3ج ، دط ،1958 بیروت، دار مكتبة حیاة، معجم متن اللغة،، )أحمد( رضا -   
  .   673 ص  ،.1، ط1995القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، ، الفیروز آبادي (الشیرازي الشافعي) -   
  .118ص دط، ،1987 بیروت، المصباح المنیر، مكتبة لبنان،،  الفیومي (أحمد بن محمد بن علي)  -     

  .18، اآلیة سورة محمد - 1
  .مادة شرط ،2235 ص، 4ج ،سابقمصدر ،  ابن منظور - 2
  .2/139ج دط، ،1981دم، دار الفكر، اإلحكام في أصول األحكام، ، )سیف الدین علي بن محمد(اآلمدي  - 3
  .31صبیروت، دت، دط،  دار الندوة الجدیدة، روضة الناضرین وجنة المناظر،، بن قدامه (عبد اهللا بن أحمد )ا -
  .118ص دط، ،1986 دار القلم، علم أصول الفقه،،  )عبد الوهاب(خالف  -
  .59دط، ص د، دت، د أصول الفقه، دار الفكر العربي،،  )محمد( أبو زهرة -
  .3/3ج ، دط،1984 بیروت، دار الفكر، نهایة المحتاج على شرح المنهاج، ، )محمد بن أحمد(الرملي  -
 دت، دط، الحلبي، بیة،دار إحیاء الكتب العر  نیل المآرب شرح دلیل الطالب،،  )عبد القادر(بن عمر الحنبلي  -
  .2/103ج
من ابرز علماء الفقه في العصر الحدیث، ولد الشیخ مصطفى الزرقا   سوري عالم « - 4

وكالهما  أحمد الزرقا في بیت علم وصالح. فوالده هو الفقیه الشیخ م 1904 الموافق هـ  1322عام سوریة في حلب بمدینة
ف (شرح القواعد الفقهیة)، وجّده   اء مذهب األحناف، في حلب الشهباء، وقد سماها الشیخ الدكتورمن كبار علم مؤّل

السلسلة :  األولى ةقانونی ةفقهی ةالشیخ الزرقا بإصدار سلستین علمی اهتم .،محمد الزرقا العّالمة الكبیر الشیخ
:  ل والثاني:" الفقه اإلسالمي في ثوبه الجدید"، وقد بلغت أجزاؤها أربعة مجلدات: الجزء األو  وعنوانها العام  :الفقهیة

" المدخل إلى نظریة االلتزام العامة في الفقه اإلسالمي"، والجزء الرابع:"  : الجزء الثالث" المدخل الفقهي العام" و 
وتتألف من ثالث مجلدات في:" شرح   :الثانیة: السلسلة القانونیة.": عقد البیع العقود المسماة في الفقه اإلسالمي

توفي .  ، وأبرزت بوضوح ما یتمیز به الفقهالقانون المدني السوري". وقد حوت هذه السلسلة مقارنات كثیرة بالفقه
 ،2ج، 4ط ،1992 الریاض، السعودیة، دار الشواف، علماء ومفكرون عرفتهم،،  )محمد(مجدوب  - أنظر » )1999
  بعدها. وما 343ص 

الكتاب . 341ص ،1،ج،المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرین ،أعضاء ملتقى أهل الحدیث -  
  .shamela.ws -رابط. 2012-12-11مطبوع، المكتبة الشاملة  في  م آلیا، غیرمرق
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یعرف بأنه التزام العاقد في عقده أمرا زائدا على أصل العقد  2بالنسبة للشرط المقترن بالعقدو 
سواء كان ینتج منفعة و  ،له قد نفسه أم مؤكدا له أو مخالفسواء كان االلتزام الزائد مما یقتضیه الع

  لمن اشترط له الشرط أم كان االشتراط لصالح الغیر أم لم تكن هناك منفعة ألحد مطلقا.

التي صدرت فیه الصیغة مطلقة عن التعلیق  المقترنة بعقد الزواج الشروط الشروطبیقصد 
اتفق الفقهاء أن  على الشرط أو اإلضافة إلى المستقبل أو التنفیذ بوقت لكنها مقترنة بشرط وقد

فرعین شروط صحیحه وأخرى غیر صحیحه واختلفوا في الشروط  إلى نوعتالشروط المقترنة بشرط ت
 الصحیحة.

 
 

للفقه اإلسالمي اتجاهات بشأن هذه المكنة في االتصال بآثار العقد عن طریق االشتراط، 
تعدیل للعقد عن طریق االشتراط مالم یرد بذلك نص أو انعقد علیه فمنهم المضیق المانع ألي 

وقد قالوا بالحظر في باب االشتراط، وضیقوا كثیرا في  إجماع، وأنصار هذا االتجاه هم الظاهریة
  تعاملهم مع الحریة التعاقدیة، مما جعل قولهم هو األكثر تشددا مقارنة بباقي المذاهب اإلسالمیة. 

لى أن األصل في الشروط المقیدة المقترنة بالعقد الحظر والمنع، وال یجوز ویتجه الظاهریة إ
. ویترتب 3للعاقدین تقیید العقد بالشرط إال إذا نص الشارع على جوازه، أو قام اإلجماع على ذلك

على هذا الرأي أن اإلرادة ال سلطان لها في إنشاء العقود وال في تحدید آثارها، فهي ال تستطیع أن 
  .   4قدا أو تشترط شرطا لم یرد به نص وهي مقیدة بعدد من الشروط التي أوجبها الشرعتنشئ ع

ومن الفقه من اعتبر أن األصل في االشتراط هو الحظر، فقالوا بمنع اإلرادة من االتصال 
بآثار العقد، لكنهم استثنوا من هذا األصل عدة شروط، وصححوها وفق ضوابط معینة، جعلتهم 

  الظاهریة القائل بالحظر، ویمثل هذا االتجاه كل من الشافعیة والحنفیة والمالكیة.  یبتعدون عن رأي

والذي نشیر إلیه أن هذا التوافق مع الظاهریة في األصل لم تنسحب آثاره على الجانب 
التطبیقي لكل مذهب فالشافعیة والحنفیة كانوا أكثر تضییقا وتشدیدا في باب االشتراط مقارنة 

                                                                                                                                                                                   
 دمشق، دار القلم، -الفقه اإلسالمي في ثوبه الجدید  -المدخل الفقهي العام، ) ، مصطفى أحمد(الزرقاء   -  1

  .1/392ج ،1ط ،1998
  . 450، ص 7،  جنفسهمصدر  ابن قدامة - 2
.                                                                                                   470، ص 03دط، ج  دت، بیروت، دار المعرفة، الفتاوى الكبرى،، ابن تیمیة  - 3
  . 33، ص 2ط ،1995 الغرر وأثره في العقود في الفقه اإلسالمي، دد، دم، )،الصدیق محمد األمین( الضریر - 4
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حنابلة، وأكثر توسعا من مذهب الظاهریة، أما المالكیة فقد كانوا أكثر توسعا في أخذهم بالمالكیة وال
ن كان أصلهما یختلف   .بقاعدة مقتضى العقد، فاقتربوا من مذهب الحنابلة وإ

مذهب الحنابلة من  من (ق. أ.ج) 19في نص المادة تقاربفقد المشرع الجزائري،  أما
بابا واسعا لالشتراط بما یحقق مصالحهما إن لم یكن في ذلك والمالكیة الذي فتح أمام الزوجین 

وعلى ذلك فلیس هناك ما یمنع  ،ضرب ألحكام القانون أو مقتضیات عقد النكاح ومقاصده العظمى
 من اقتران عقد الزواج بالشروط المقیدة له.

 

 
 

عقد التوثیق الشروط المقترنة ب -)االولىالفقرة ( فقرات التالیة فينتناول هذا الفرع من خالل ال
 أثرنتناول  )الفقرة الثالثة(أما في عقد الج من الشروط المقترنة بذنما نتناول  )الفقرة الثانیة( يفو 

   .الشروط التي تتنافى مع قانون األسرة

 
 

من  19جزائري مسألة االشتراط في عقد الزواج في مادة وحیدة وهي المادة تناول المشرع ال
للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق كل « مضمونها و المعّدلة  ) ق.أ.ج(

الشروط التي یریانها ضروریة، والسیما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تنافى هذه 
وكان المشرع الجزائري قد أجاز حریة االشتراط للزوجین في عقد ».القانون  الشروط مع أحكام هذا

القدیمة بقوله "للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج كل الشروط  19الزواج من خالل نص المادة 
  .1التي یریانها ما لم تتنافى مع هذا القانون".

ل منها ورد في صیغة تحمل هذه المادة تتضمن أحكام عامة وغیر محددة ذلك أن الجزء األوّ 
قاعدة عامة تبیح للزوجین أن یرفقا بالعقد شروط فیها مصلحة ألحدهما، أما الصیغة الثانیة فقد 
جاءت في شكل استثناء یفید العموم السابق وبتالي یسمح لكل من الزوجین أن یشترطا ما یشاءا 

  .2ارض مع هذا القانونمن الشروط التي تكون فیها مصلحة  ألحدهما دون أن تخالف أو یتع

                                                             
  .المعدل و المتمم األسرةقانون  - 1
  .169الزواج والطالق في قانون األسرة الجزائري، مرجع سابق، ص  ) ،عبد العزیز سعد( - 2
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نما اكتفى بذكر ضابط  ولم یحدد النص أي نوع من الشروط التي یمكن أن یشترطها الزوج وإ
  واحد لهذه الشروط وهو عدم مخالفتها ألحكام الشرع والقانون.

غیر أن التعدیل الجدید أضاف بعض الضوابط والمعاییر التي لم ترد في ظل القانون القدیم 
للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق كل «  19مادة حیث جاء في نص ال
والسیما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة ، ما لم تنافى هذه  ضروریةالشروط التي یریانها 

  .1»الشروط مع أحكام القانون 

د فالزوجین أن یضمنا عقدهما بجملة من الشروط بما یحقق مصلحة أحدهما أو كالهما والب
الزواج أو في عقد في عقد ، سواء أن تكون شروط معترف بها شرعا وال تناقض طبیعة عقد الزواج

أمام ضابط الحالة المدنیة أو الموثق التي و تحرر هذه الشروط .2الحق أي بعد الدخول بالزوجة
المحكمة هذا ما أكدته  یقع في دائرة اختصاصه الموطن الدائم أو محل إقامتهما الدائم أو ألحدهما.

یحق لها تحدید مكان اإلقامة  " تقیم الزوجة كقاعدة عامة حیث یقیم زوجها.  العلیا في أحد قراراتها
  .3الزوجیة عند أو بعد إبرام عقد الزواج"

 
 

ذا بالنظر إلى أشار المشرع الجزائري إلى نوعین من الشروط على سبیل المثال ال الحصر وه
 الزوجات شرط عدم تعدد أهمیتها وألنها كانت مصدر الكثیر من النزاعات القائمة بین الزوجین وهي

  . وعمل المرأة

المعتبرة من الناحیة القانونیة وعلیه إذا  بات من الشروط هإنف شرط عدم تعدد الزوجات فأما
، والمشرع الجزائري بهذا اإلقرار یكون وضعت الزوجة مثل هذا الشرط فیتعین على الزوج االلتزام به

  قد سایر مذهب األحناف.

ومعلوم أن مثل هذا الشرط أثار جدال كبیرا على مستوى الفقه نظرا الرتباطه بمبدأ هام أقرته 
  الشریعة اإلسالمیة وهو مبدأ تعدد الزوجات.

                                                             
  المتمم المعدل.  األسرةقانون  - 1
قانون األسرة الجزائري، طبقا ألحدث التعدیالت، دراسة فقهیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة  ، )أحمد(شامي  - 2

  .130ص  ،، دط2010اإلسكندریة، 
 مجلة المحكمة العلیا، ،12/04/2006قرار بتاریخ ، 358665ملف رقم  غرفة األحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، - 3

  .491ص ،2006 العدد األول،
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ح الرجل وقد ذهب الدكتور رشدي شحاته إلى أن هذا الشرط فاسد ومخالف للشرع فكیف یسم
للمرأة بأن تمنعه مما أحّل اهللا علیه بأن یعدد واألصح حسب رأیه أن یكون للزوجة التي یلحقها 

  .1 ضرر من جراء عدم العدل بینها وبین ضرائرها أن تطلب التطلیق للضرر أو الخلع ...

كما أن اإلمام مالك اعتبر أن هذا الشرط لیس له أثر في العقد إال إذا أقترن بیمین أو 
  .2الطالق

غیر أن اللجوء للطالق كحّل بدیل عن وضع مثل هذا الشرط ال یجنبنا اآلثار السلبیة التي 
  یخلفها الطالق من تفكیك األسرة وتشرید األطفال وما یتبعه من أثار وخیمة تلحق المجتمع.

ل العمل بما أقره المشرع الجزائري بفتح المجاى وعلیه لتجنب مثل هذه الكوارث ما علینا سو 
وبهذا نضمن استقرار األسرة والتقلیل من النزاعات  ،للزوجة أن تشترط على الزوج بأن ال یعدد علیها
ن كان مباحا فهو لیس واجب   .ما أمكن. فالتعدد وإ

 40وموقف المشرع الجزائري یتماشى مع مذهب إلیه المشرع المغربي حیث نص في المادة 
ه  ذا خفیت عدم العدل بین الزوجات، كما یمنع في حالة یمنع التعدد إ« من مدونة األسرة على أنّ

  .3».وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج علیها 
وعلیه إذا اشترطت الزوجة على زوجها أن ال یتزوج علیها، فإن عدم إمكانیة التعدد  تكون قد 

ستفیدة من حسمت منذ البدایة، إذ الزوج في هذه الحالة یمتنع عن التعدد ما دام مرتبط بالزوجة الم
فالمسلمون عند شروطهم وفي حالة تأكد هذا الشرط فعلى رئیس المحكمة أن یمتنع عن  ،الشرط

وبما أن هذا الشرط حق خالص للزوجة فیجب علیها  ،منح اإلذن بالزواج حتى ولو توافرت شروطه
ة سلیمة من كل ضغط أو إكراه وا لمحكمة أن تتمسك به كما لها التنازل عنه ما دامت إرادتها حرّ

  .4بهذا ال یمكنها أن تثیره من تلقاء نفسها أو تسأل الزوجة عنه
نحن نرى أن الصیغة التي أوردها المشرع الجزائري بخصوص شرط عدم تعدد الزوجات و 

قد توحي بمنع التعدد و التعدیل " والسیما شرط عدم تعدد الزوجات " 19الواردة في نص المادة 
رة"و السیما شرط الزوجة على زوجها أال یتزوج علیها..." كما أن المقترح حسب رأینا استعمال عبا

                                                             
االشتراط في وثیقة الزواج في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصیة، دار الفكر العربي،  ، )رشدي(شحاتة  - 1

  .21ص  ، دط،2001 مصر،
، ص 2حاشیة الدسوقي على شرح الكبیر، دار إحیاء الكتب العربیة، دم، دد، دط، م ، )محمد عرفة(الدسوقي  - 2

241.  
  المغربیة.    األسرةالمتضمن مدونة  70-03المعدل للقانون  2004فیبرایر  03المورخ في 1-04-22 ظهیر شریف رقم - 3
  . 290، 289، ص 2، ط2009األسرة، عقد الزواج وآثاره، دت، دد،  الوسیط في شرح مدونة ، )محمد(الكشبور  - 4
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من قانون األسرة كقید من قیود تعدد الزوجات كما هو الحال بالنسبة  8محل هذا الشرط هو المادة 
  السابق ذكرها. 40للمشرع المغربي في المادة 
زم به فهل یمكن إذا أصبح شرط عدم التزوج على المرأة مرهقا للملت : و السؤال المطروح

تقدیم طلب إلى المحكمة لتعدیله ؟كما لو أصیبت الزوجة بمرض عضال یحول دون القیام بواجباتها 
  .؟الزوجیة و الزوج ال یرغب في فراقها فهل یسمح له بمراجعة الشرط الذي أصبح تنفیذه مرهقا
مراجعة  لم یتطرق المشرع الجزائري إلى هذه المسألة و إن البث فیها ضروري ألن منع

الشرط الذي یسبب حرجا أو إرهاقا للملتزم به یخالف مقاصد الزواج و سیدفع الزوج إلى طالق 
زوجته لیتزوج بأخرى لذلك البد على المشرع أن یحسم في هذه المسألة و یقرر مراجعة الشرط إذا 

  . 1حال حائل لتنفیذه
ق.أ.ج المعّدلة  19دة في نص الما أجاز المشرع الجزائري فان شرط عمل المرأة أما عن

متى أرادت ذلك وأن یسمح لها بالبحث عن 2للمرأة أن تشترط على زوجها أن ال یمنعها من العمل 
الوظیفة أو أن ال یوقفها عن العمل إذا كانت تعمل أصال قبل زواجهما ، وكتأكید لهذا الشرط 

سببا من أسباب سقوط الحق من نفس القانون أنه ال یمكن لعمل المرأة أن یشكل  67اعتبرت المادة 
  .3في ممارسة الحضانة

ن عمل المرأة جائز شرعا إذا ما كان مشروعا ویتناسب مع طبیعتها ودلیل مشروعیة قوله  وإ
َِّسا تعالى :  ِلن ْ َول ا اْكتََسبُوا مَّ َِصیٌب مِّ َجاِل ن لرِّ ِّ َْعٍض ل َى ب َْعَضُكْم َعل ِھ ب ِ ُ ب َل هللاَّ َضَّ َّْوا َما ف ء َوالَ تَتََمن

ِیًما ُِكلِّ َشْيٍء َعل َ َكاَن ب ِنَّ هللاَّ ِِھ إ َْضل َ ِمن ف ْ هللاَّ ُوا ل َ ا اْكتََسْبَن َواْسأ مَّ َِصیٌب مِّ   . 4 ن
وقد سلك الدستور الجزائري مسلك الشریعة اإلسالمیة في تأكید حق المرأة في العمل فقد 

  ل"."لكل مواطن الحق في العم 2008من الدستور الصادر في  55نصت المادة 
كما أن  ...» منه فقد نصت على أن "كل المواطنین سواسیة أما القانون  29أما المادة 

الحریات األساسیة وحقوق اإلنسان والمواطن مضمونة « من الدستور نصت على أن  32المادة 
«5.  

من اتفاقیة القضاء على كافة  11هذا وقد أّكدت على هذا الحق االتفاقات الدولیة فالمادة 
ه تتخذ الدول  « ، إذ نصت على1التمییز ضد المرأة نصت على احترام حق المرأة في العملأوجه  أنّ

                                                             
  .62مرجع سابق،ص،  )محمد ناصر متیوي(مشكوري  - 1
   یتضمن نموذج عن عقد زواج متضمن شرط العمل. 1ملحق رقم  - 2
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 3
  32اآلیة  ،سورة النساء - 4
المؤرخة  63، الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر  15المؤرخ في  ،19- 08ون رقم الدستور الجزائري المعدل بالقان - 5

  .2008 نوفمبر 16في 
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الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في میدان العمل لكي تكفل 
لها على أساس المساواة بین الرجل والمرأة نفس الحقوق والسیما الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا 

وعلیه متى وضعت المرأة مثل هذا الشرط وقبله الزوج فالبد له أن یلتزم به، فإذا  »...جمیع البشرل
  ما أخلف وعده ومنعها من ممارسة عملها فال تعد ناشزا وال تسقط نفقتها علیه.

استثناءا یجوز للزوج أن یعارض عمل المرأة إذا كانت متجاوزة حدود الشرع في أن تخرج 
  طبیعة عملها منافیة لمصلحة األسرة. متبرجة أو كانت

عموما فإن مسألة عمل المرأة وتأثره سلبا على األسرة مسألة موضوعیة تخضع لتقدیر قاضي 
الموضوع ویراعى في ذلك مدى تأثیر عمل المرأة على صحة الزوجة وعلى واجباتها الزوجیة ومدى 

ن منافاة عمل المرأة على مصلحة وللقاضي إذا تأكد م ،حاجة األسرة إلیها وغیرها من األسباب
  أسرتها یبطل الشرط وهذا بتقدیم مصلحة األسرة ودرءا للمفاسد الناجمة عن عمل المرأة.

وكمبدأ عام ال یجوز للزوج أن یمنع زوجته من العمل احتراما للشرط وله الرجوع فیه إذا كان 
ح والمفاسد المترتبة على مثل هناك سبب مشروع والقاضي یلعب دورا كبیرا في الموازنة بین المصال

  .2هذا الشرط والرجوع فیه

على سبیل المثال ال الحصر، ونظرا  19إن هذین الشرطین المستحدثین في نص المادة 
الشروط المحتملة في الحیاة العملیة مما یصعب حصرها نص المشرع الجزائري من باب  لتعدد

و بهذا یكون المشرع الجزائري قد  ،اة األسرةالتمثیل فقط و من جهة أخرى من باب تأثیرهما على حی
كما ترك المجال  .3حسم مسألة هذین الشرطین تشریعیا ورفع الحرج عن القاضي و المتقاضین

للعرف والعادة بالنسبة لبعض الشروط منها اشتراط الخلو من العیوب المعلومة كاألمراض الخطرة 
  .4خول بها غیر ذلك جاز له فسخ الزواجأو أن تكون الزوجة بكرا، فإذا وجد الزوج عند الد

                                                                                                                                                                                   
اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب  ،اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة - 1

وفقا ألحكام 1981سبتمبر  03دء نفاذها في وب 1979دیسمبر  18المؤرخ في  34/180لألمم المتحدة  قرار الجمعة العامة
  . 27المادة 

  دط، ،1984، األحوال الشخصیة في الشریعة اإلسالمیة، دار الكتاب العربي، بیروت،  )محمد عزمي(البكري  - 2
  . 357ص 

 دط، ،2010الفحوصات الطبیة قبل الزواج، دراسة مقارنة، دار الفكر و القانون، المنصورة ،  ، )الطیب( وحالةب - 3
  . 266ص 

ه ال یؤخذ بعین «   19/11/1984قررت المحكمة العلیا في هذا الصدد بقرار مؤرخ في  - 4 من المقرر شرعا أنّ
المطلقة بسبب فقد بكارتها قبل البناء بها إال إذا كان الزوج اشترط ذلك في عقد الزواج  االعتبار طلب إسقاط حقوق 

  » .النكاح فاسدا  ا وال یحكم بفسخ النكاح إال إذا كان هذ
، المجلة القضائیة، عدد 10/11/1984بتاریخ قرار ،  34262المحكمة العلیا، غرفة األحوال الشخصیة، ملف رقم  -  
  .75، ص 1990، 01
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إن الشروط التي یشترطها أحد الزوجین ویضمنها عقد الزواج أو یرفقها به البد أن تكون 
سلیمة ومعتبرة قانونا، كأن تشترط الزوجة على زوجها أال یخرجها من بلدها أو یسكنها مسكن 

نفردا مستقل  عن األهل والضرة أو أن تكمل دراستها فهذه كلها شروط ال تتنافى مع قانون األسرة م
ذا أمتنع عن ذلك یحق للزوجة طلب فك الرابطة  وال یتعارض مع أحكامه، وعلى الزوج الوفاء بها وإ

لتطلیق یجوز للزوجة أن تطلب ا« التي جاء فیها  )ق.أ.ج( 53/9الزوجیة وهذا ما تؤكده المادة 
  .1»مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج « لألسباب اآلتیة : 

فمن خالل هذه الفقرة نالحظ أن المشرع الجزائري قد أعطى للزوجة حق المطالبة بفك 
الرابطة الزوجیة عند مخالفة الزوج لهذه الشروط بشرط أن ال تكون منافیة لقانون األسرة السیما 

  تعدد الزوجات.شرط عمل المرأة وعدم 

أما إذا كانت الشروط التي یضعها الزوج أو الزوجة تنافي قانون األسرة كأن یشترط الزوج 
و  14على الزوجة بأن ال یدفع لها مهرها أو أن تنفق على نفسها،فهذه الشروط تتنافى مع المادتین 

لبتها بالوفاء بها أمام من قانون األسرة الجزائري وال یجب على الزوجة الوفاء بها وال یجوز مطا 37
القضاء ولیس للزوج أن یطلب الطالق اعتمادا على أن الزوجة لم تف بها، فإذا طلقها اعتمادا على 
إرادته المنفردة بسبب عدم الوفاء بهذه الشروط، فلها أن تطالب بتعویض ما لحقها من ضرر بسبب 

  تعسف الزوج في طالقه.

  المعدلة على أن الشروط المنافیة لعقد  )ق.أ.ج( 32 وقد أكد المشرع الجزائري في نص المادة
یبطل الزواج إذا «  )ق.أ.ج( 32الزواج تكون باطلة وال یعتد بها وتلغى الشروط ویصح العقد المادة 

إذا اقترن عقد الزواج  « 35، وتنص المادة »اشتمل على مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد 
  . 2»والعقد صحیحا  بشرط ینافیه كان ذلك الشرط باطال

                                                             
  المعدل والمتمم. األسرة قانون - 1
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 2

قد أخلط بین المانع من الزواج الذي یؤدي بالضرورة إلى نجد أن المشرع الجزائري  32/35باستقراء نص المادتین 
عدم مشروعیة العقد وبتالي بطالنه وبین الشروط المقترنة بعقد الزواج التي تناقض مقتضیاته والتي ال تؤثر على 

نما یلغى الشرط ویصح العقد وهو ما نص علیه في المادة  التي تؤكد صحة العقد وبطالن الشرط  35صحة العقد وإ
  أن هذه األخیرة هي التي یبطل بها العقد. مع
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كان األحرى بالمشرع الجزائري أن یبین الحاالت التي یكون فیها الشرط باطال ویصح العقد 
 والحاالت یكون فیها الشرط فاسخ للعقد.

  

 
 

یعات األحوال الشخصیة العربیة إن فتح باب االشتراط أخذا بالمذهب الحنبلي في أغلب تشر 
ال  ساهم بشكل كثیر في رفع الغبن عن المرأة، غیر أن هذا الحق ال یجب إعماله على إطالقه وإ

  كانت الزوجة متعسفة في استعماله 

ما قد یعود بالضرر البالغ على الزوج واألسرة معا، كما لو اشترطت الزوجة على زوجها أن 
ریته باشتراطها عدم سفره، فمثل هذا الشرط ال یكون في صالح ال یخرجها من بلدها أو قیدت ح

  .1الزوج ولو قبل به ابتدءا

فقد یجد الزوج نفسه مضطرا للمغادرة بعد الزواج إلى بلد آخر بناء على أوامر إداریة من 
إدارته، ومخالفة الزوج للشرط المتفق علیه قد یؤدي إلى فصل الحیاة الزوجیة بین الزوجة مّدة قد 

ول، وقد یؤدي األمر إلى الطالق وماله من آثار علیه و على األطفال والمجتمع والزوجة. هنا تط
حلین إما المحافظة على أسرته وأوالده بإحراز الشرط، وهو ما یؤثر على خسارة وظیفته  منكون أما

ما أن یحافظ على وظیفته، ویخسر بذلك أسرته لمخالفة الشرط بناءا علیه یجب أن یكون  .وإ
لغرض من احترام الوفاء بالشروط والعهود هو تحقیق منفعة مقصودة للزوجین والمساعدة على ا

تحقیق ترابط األسرة وانسجامهما في المجتمع، ولذلك یجب أال یؤثر الوفاء بالشروط على التضامن 
الزوجي عند انتفاء المصلحة المرجوة من جانب الزوجة وتعذر الوفاء بالشرط من جانب الزوج 

بشرط أال یتنافى ذلك مع مقاصد  ،تحقیقهاور مصلحة جدیدة یتعین على الزوجین السعي نحو لظه

                                                                                                                                                                                   
یبطل « تنص على  32من قانون األسرة المعدل  فالمادة  35ونص المادة  32هناك أیضا تعارض بین  نص المادة 

ولي في حالة وجوبه یفسخ  قبل الدخول وال  الزواج إذا اختل ركن الرضا إذا تم الزواج بدون شاهدین أو صداق أو
  ».بعد الدخول بصداق المثل صداق فیه، ویثبت 

ومن ثمة فإن عقد الزواج یبطل إذا اختل ركن أما إذا اختل شرط من شروطه یفسخ قبل الدخول ویثبت بعده أما إذا 
یفسخ الزواج إذا اشتمل على مانع وشرط «  32یفسخ الزواج وعلیه یكون تعدیل المادة  اقترن بشرط منافیة فإنه ال

  ».یتنافى ومقتضیات العقد 
  .47ص  ، دط،،(دم)2003المرأة بین الفقه والقانون، دار الوراق،  ، )مصطفى(السباعي  - 1
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، وعلى هذا األساس یجب على الزوجین إعادة النظر في مثل هذه الشروط 1الشریعة اإلسالمیة 
  .2حمایة لألسرة هبحیث ال یتعنت الزوجین وال بّد أن یتنازل فیها كل واحد لآلخر عن بعض حقوق

الة تعنت الزوجین ورفضهما التنازل عن هذه الشروط أو تعدیلها لم یبقى لهما سوى وفي ح
كما لو طلب الزوج إبطال شرط زوجته علیه بأن ال ینقلها من بلدها بدعوى  ،اللجوء إلى القضاء

  ؟. فما مدى صحة مطلب الزوج ،مخالفة هذا الشرط لحق الزوج في الطاعة

ظ أن المشرع الجزائري ألغى حق الزوج في الطاعة بإلغاء بالرجوع إلى التعدیل الجدید نالح
  التي كانت توجب على الزوجة طاعة زوجها، وهذا التعدیل مخالفة واضحة  )ج.أ.ق(من  39المادة 

وحق الطاعة ینطوي على االنتقال إلى بیت الزوجیة والقرار فیه،  ألحكام الشریعة اإلسالمیة 
  .3واستئذان الزوج واالستجابة لحاجاته

ه مخالف لمبدأ في قانون األسرة أو الشریعة ال  ن دعوى الزوج بإبطال الشرط على أساس أنّ وإ
ه من الناحیة الشرعیة إذا خافت المرأة من زوجها فلها أن تمتنع  عن االنتقال معه وال  ،مبرر له ألنّ

  تعد ناشز فأحرى احترام الشرط والوفاء به.

ي عقد الزواج متعذرا على من ألتزم به فال یكون ومتى أصبح تنفیذ الشرط المتفق علیه ف
أمامهم سوى اللجوء إلى القضاء لیطلب إما اإلعفاء من تنفیذ الشرط أو تعدیله بسبب الظروف 

  لشرط والذي یخضع تقدیره لسلطة الموضوعیة للقاضي.ا تنفیدالطارئة التي حالت دون 

للجوء إلى القضاء من أجل ولم یورد قانون األسرة نص خاص یمنح ألحد الزوجین حق ا
  .4للقواعد العامة بالتالي تعدیل أو إبطال الشرط في حالة ما إذا تعذر تنفیذه ویخضع

ویتعین على القاضي وهو بصدد الفصل في طلب تعدیل أو إنهاء الشرط المقترن بعقد 
  .الزواج أن یسعى للموازنة بین مصالح المتعاقدین من جهة، ومصلحة المجتمع من جهة أخرى

                                                             
الشروط عند األصولیین، رسالة دكتوراه، جامعة األمیر عبد القادر ، معهد الشریعة، قسنطینة،  ، )سعید(فكرة  - 1

  .633،ص 1997، 1996
  .47ص  ،نفسهمرجع  )، مصطفى( السباعي - 2
، 2003، مسائل األحوال الشخصیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، )جابر (، عبد الهادي  )د كمال الدینمحم(إمام  - 3

  .318ص  دط،
هذا خالف ما ذهب إلیه المشرع المغربي الذي أورد نص خاصا في مدونة األسرة المغربیة بخصوص طلب  - 4

ه   48/2بعقد الزواج حیث نصت المادة  تعدیل أو إنهاء الشرط المقترن  إذ طرأت ظروف « .. من المدونة على انّ
أمكن للملتزم به أن یطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعدیله ما  أو وقائع أصبح معها التنفیذ العیني للشرط مرهقا 

  ..». دامت تلك الظروف أو الوقائع فائقة 
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ویراعي القاضي جسامة الضرر الحاصل من جراء عدم الوفاء بالشرط، فإذا كان الضرر 
الالحق بالزوج أكبر من الضرر الالحق بالزوجة من جراء نقلها من بلدها، كما لو فقد الزوج 
منصب عمله بسبب عدم التزامه بشرط زوجته علیه بأن ال ینقلها من بلده، فیكون دفع هذا الضرر 

 110ضرر الزوجة الناجم عن تخوفها من العیش خارج بلدها والسند هو المادة مقدم على 
  فللقاضي بموجب هذه المادة تعدیل الشروط التعسفیة أو اإلعفاء منها. 1)ق.م.ج(

وعلى القاضي أن یلتزم بحرفیة نص العقد و بنوده، كما ال یجوز تجزئة بنود العقد، فیبقى 
  .2أجزاءه المكونة له العقد یخضع في مجموع بنوده وكافة

مثال لو اتفق الزوجان على تأجیل جزء من المهر فلیس للزوجة أن تمتنع الدخول في طاعة 
زوجها قبل دفعه الجزء المؤجل من المهر، ألن قبولها تأجیل جزء من مهرها عند العقد یفسر أنها 

ذا وقع خالف بین الزوجین بصدد تفسیر شرط م3رضیت بتأجیل المطالبة به عین في العقد حول ، وإ
مشروعیة الشرط أو عدم مشروعیته فیجب الرجوع إلى المذهب الفقهي الذي أخذ منه الشرط لمعرفة 

  ذلك. 
إذا أخل أحد الزوجین بااللتزامات الناجمة عن الشروط فإن عدم الوفاء بها یترتب جزاءا و

جوز للزوجة أن تحبس تمثل في الدفع بعدم التنفیذ وهو خاص بالشروط المؤثرة في المهر حیث ی
نفسها عن زوجها كوسیلة ضغط النتفاء معجل مهرها كما أن هناك جزاء الفسخ والتعویض إذا ما 

  ثبت الضرر.
فاللزوجة أن تطلب فسخ عقد الزواج إلخالل الزوج بااللتزامات التعاقدیة ، ولها علیه سائر 

  الحقوق الزوجیة من نفقة في زمن العدة ومؤجل الصداق إن وجد.
ما یكون للزوج أن یطلب فسخ الزواج إذا ما أخلت زوجته بشروطه التي اشترطها ك

  .4لمصلحته، ویعفى من دفع مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها
وأساس الفسخ هو الترابط بین االلتزامات المتقابلة في العقد الملزم للجانبین، ولتحقیق هذا 

  .5تحقیق التوازن في العالقة العقدیة العقد واحترام بنوده بغرض انعقادالترابط البد من 

                                                             
ه الشروط أو أن یعفي الطرف ...، وكان قد تضمن شروط تعسفیة ، جاز للقاضي أن یعدل هذ " إذا تم العقد - 1

 13المؤرخ في  05-07القانون رقم ب المعدل و المتمم ، 1975 سبتمبر 26المؤرخ في 85-75رقم  االمر ..."  المدعن منها
  المتضمن القانون المدني. 2007ماي 

  . 169-168دط، ص  ،2004النظریة العامة لاللتزامات، منشأة المعارف، اإلسكندریة،  ،  )أحمد(شوقي  - 2
  .93، دط، ص 1988نظریة العقد، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة،  ، )أحمد(سراج  - 3
  .126، ص 2، ط1996عمان، شرح قانون األحول الشخصیة األردني، دار الفكر ،  ، )محمود (السرطاوي - 4
  .243، 242نفس المرجع، ص ، )محمود(السرطاوي  - 5
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واإلشكال الذي یثور هنا هل یحتاج الزوجان لفسخ عقد الزواج أن یعرض النزاع على 
القضاء ویستصدر حكم بفسخ عقد الزواج وهل القاضي یجتهد في إثبات الفسخ ؟ أم یكتفي بمجرد 

  .الحكم واإلعالن عنه ؟
م القضاء الستصدار حكم بفسخ الزواج لعدم الراجح في المسألة هو رفع دعوى الفسخ أما

على تحدید الوفاء بالشرط وكذلك تحدید مشروعیة الشرط من عدمه، فالقاضي أقدر من غیره 
  .1مشروعیة الشرط من عدمه

والشروط تتجدد وتتغیر تبعا للتغیرات والتطورات االقتصادیة واالجتماعیة ما یدفع بالزوجین 
ي عقد رسمي الحق وال یمكن تحدید مجاالت معینة یسمح للزوجة إلى االتفاق على شروط جدیدة ف

باالشتراط فیها دون غیرها، فحریة االشتراط مطلقة ما لم یرد الدلیل الشرعي على المنع والحظر كما 
  قال بذلك الحنابلة.

المعّدلة على أنه "یمنح للزوجة الحق في طلب  53وبالرجوع إلى قانون األسرة نصت المادة 
   2لعدم وفاء الزوج بالشرط" التطلیق

وبهذا أضاف التعدیل األخیر لقانون األسرة سبب من أسباب الطالق وبتالي یتعین على 
بسبب مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد  3المرأة اللجوء إلى القضاء من أجل طلب التطلیق

  الزواج.
وزوال سبب الشرط،  وأسباب سقوط حق الزوجة في الفسخ هي الرضا بإخالل الزوج بالشرط،

  واستحالة تنفیذ الشرط.
تخضع الشروط في عقد الزواج ألحكام القواعد العامة في التعویض إّال ما استثنى بأحكام و

ه یكون للمرأة التي تضررت من جراء مخالفة شرطها في عقد الزواج  خاصة، وتطبیقا لذلك فإنّ
افق علیه والذي یسمح بموجبه للزوجة سبب إخالل الزوج بالشرط الذي و بكفقدانها لمنصب عملها 

                                                             
، 2005 ،بین الزوجین لعدم الوفاء بالشرط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر ، التفریق)علي محمد (قاسم  - 1

  .168، 167(د.ط)، ص 
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 2
الفرق بین الطالق والفسخ أن التفریق بین الزوجین عن طریق الطالق بحسب عدد الطلقات الثالث التي یملكها - 3

ه أما التفریق بالفسخ لعدم ،  لو راجع الزوج زوجته فترجع إلیه بما بقي من طلقات الزوج على زوجته، وهذا یعني أنّ
ه ال یحتسب من عدد الطلقات إذا تزوجها الزوج من جدید ال یحتاج الزوج إلى سببا معین إلیقاع ، الوفاء بالشرط فإنّ

األصل في الطالق أن ،  لشرطالطالق أما الفسخ لعدم الوفاء بالشرط فالبد أن یقوم على سبب هو إخالل الزوج با
 الزوج هو الذي یملكه وقد ینتقل إلى الزوج اآلخر بالتفویض أو التوكیل أما الفسخ هو حق لمن اشترطه من 

الزوجین إذا وقع الفسخ قبل الدخول فال تستحق الزوجة شیئا من المهر وبعد الدخول الحق لها في المتعة وال نفقة 
  نفقة الحمل. عدى  وال سكن ما



                                           

 ~ 46 ~  
 

أن تلجأ إلى القضاء وتطالب بالتعویض عن الضرر الالحق بها من جراء ذلك،  ،بمزاولة عملها
  وتأسس دعواها على أساس المسؤولیة العقدیة.

ویخضع تقدیر التعویض لسلطة القاضي التقدیریة تبعا لظروف النزاع الذي یثار أمامه، فقد 
یا عن طریق إعادة الحال إلى ما كان علیه بشرط أن یكون ذلك ممكنا وهو یكون التعویض عین

ه یؤدي إلى إصالح الضرر إصالحا تاما، وقد یكون التعویض نقدا أي  أفضل طرق التعویض، ألنّ
  .1عبارة عن مبلغ من النقود یعطى دفعة واحدة

الحق أن ال  وبناء علیه إذا اشترط الزوج على زوجته في عقد الزواج أو أي عقد رسمي
تمارس عمًال أو أن ال تسافر وحدها فیجب على الزوجة االلتزام والوفاء بها، فإذا أخلت بهذه 

ه یمكن التنفیذ العیني بإیقافها من العمل أو منعها من السفر منفردة.   الشروط فإنّ

 وكذلك إذا اشترطت الزوجة على زوجها السماح لها بمزاولة عملها وأخل الزوج بذلك، فیكون
للزوجة أن تطلب تعویض نقدي من أجل جبر الضرر الالحق بها من جراء مخالفة الزوج للشرط 

  المتفق علیه.

ویقدر مبلغ التعویض على أساس مقدار الضرر الذي لحق بالزوج اآلخر من خسارة وما فاته 
یقدران من كسب أما الضرر األدبي أو المعنوي فیصعب تقدیره ألن الشرف والمكانة االجتماعیة ال 

  .بالمال، والتعویض هنا من باب تطییب خاطر الشخص المضرور
عقد الزواج قائم بین زوجین مختلفي الجنسیة ب المقترنة شروطالو إذا ما كان النزاع حول هذا     

من القانون المدني هو قانون  11مقیمان في الجزائر فإن القانون الواجب التطبیق حسب نص المادة
قاضي الجزائري أن یستبعد تطبیق القانون االجنبي المختص إذا كان مخالفا و لل ،كال الزوجین

  من (ق.م .ج). 24لنظام العام في الجزائر المادة 
الطرف الجزائري مفاده تطبیق حقوق اراد به حمایة  استثناءاغیر ان المشرع الجزائري وضع    

من  13الزواج هذا في نص المادةالقانون الجزائري إذا كان احد الزوجین جزاري وقت ابرام عقد 
 12و11"یسري القانون الجزائري وحده في االحوال المنصوص علیها في المادتین  القانون المدني.

 2إذا كان أحد الزوجین جزائریا و قت انعقاد الزواج ، إال فیما یخص أهلیة الزواج".

                                                             
 (مصادر االلتزام)، القسم األول، دار الكتاب الحدیث،  :النظریة العامة لاللتزامات )،محمد صبري (السعدي  - 1

  .185ص ،2ج دط، ،، القاهرة2003
   .المعدل و المتمم القانون المدني - 2

لزواج یخضع نفس الحكم یطبق في حالة النزاع حول شروط عقد الزواج مثل شرط الولي أما النزاع حول االهلیة ا
  من القانون المدني.10لقانون جنسیة الشخص المادة 
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المختص بحكم النزاع هو القانون الزواج فالقانون  انعقادو علیه إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت 
   .الجزائري

إذا كان الزوجین أجنبیان و قت الزواج  ثم تجنس أحدهما بالجنسیة الجزائریة بعد ذلك فال  أما    
  .)ج.م .ق (من  13وجه لتطبیق القانون الجزائري على أساس المادة 

الزواج فالقانون الجزائري هو و على العكس من ذلك فلو كان احد الزوجان جزائریا  عند انعقاد     
   الواجب التطبیق و لو صار الزوجان أجنبیین بعد ذلك.

من اعمالها طالما أن  ال فائدةة و ذتودي إلى نتیجة شا ألنهاالفقه هذه القاعدة بشدة  انتقدو قد      
القانون الجزائري سوف یطبق على زوجین ال یتمتعان بالجنسیة الجزائریة من منطلق تغییر 

نسیتهما بعد الزواج في الوقت الذي یختص فیه القانون االجنبي بالتطبیق على زوجین یحمل ج
  1 من القانون الجزائري یستفذونبعد الزواج و بتالي ال  اكتسباهاأحدهما أو كالهما الجنسیة جزائریة 

 
 

قارنة لجملة من القوانین العربیة في موضوع الشروط المقترنة بعقد نتعرض على سبیل الم
قوانین لم تنص صراحة (الفقرة االولى)،و  شترط كتابة الشروطقوانین  ال تالزواج، ومن هذه القوانین 

  (الفقرة الثالثة).ل في موضوع االشتراط قوانین تفّص وأخیرا  (الفقرة الثانیة)على االشتراط 

 
 

تعرض القانون المغربي حیث  الموریتاني و و التونسي يـانون المغربـالقمن هذه  القوانین  
  .49إلى  47نص علیها في المواد من و للشروط المقترنة بعقد الزواج 

 الشروط التي تحقق فائدة مشروعةالمغربیة على أن  مدونة األسرةمن  48المادة حیث نصت 
  لمشترطها تكون صحیحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجین.

على أنه للمرأة الحق في أن تشترط في عقد النكاح أن ال یتزوج  همن  40المادة  كما نصت 
  علیها زوجها وأنه في هذه الحالة یمنع التزوج علیها.

                                                             
  . 227،ص 1،ج1،ط2006علیوش قربوع ( كمال)، القانون الدولي الخاص الجزائري، دار هومة، الجزائر، -  1
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القانون  أما كیفیة إثبات هذه الشروط عند االقتضاء فیكون بكافة وسائل اإلثبات، ألن
نما  المغربي وعلى غرار القانون الجزائري لم یشترط كتابة هذه الشروط في العقد بشكل إلزامي وإ

   .ركها للقواعد العامة في اإلثباتت

 مجلـة مـن 11 الفصـل فـي الـزواج بعقـد المقترنـة الشـروط علـى نص فقد  1التونسـي القـانون أما
 علـــى أو وجـــوده عـــدم علـــى ویترتـــب الشـــرط یـــارخ الـــزواج فـــي یثبـــت:  یلـــي كمـــا الشخصـــیة األحـــوال
 قبــل الطــالق كــان إذا غــرم أي الفســخ علــى یترتــب أن غیــر مــن بطــالق الفســخ طلــب إمكــان مخالفتــه

  .البناء

 جوهر مع یتنافى شرطا تضمن إذا فاسدا الزواج اعتبر حیث  21 الفصل في أیضا ونص
 تتنافى أال بشرط الزواج عقد في شتراطاال للزوجین یجیز التونسي القانون بأن یعني ما وهو. العقد
  .العقد جوهر مع الشروط تلك

منه على أنه:" للزوجة أن تشترط على الزوج أن ال  28،فنص في المادة 2أما القانون الموریتاني 
یتزوج علیها أو یغیب عنها مدة معینة أو یمنعها من دراسة أو عمل وكل شرط ال ینافي المقصود 

  من العقد".

 
 

نما الزواج بعقد المقترنة الشروط على المصري القانون ینص لم  في عرضا ذلك إلى أشار وإ
 تطلب أن زوجها علیها تزوج التي للزوجة: " بأنه تقضي والتي الثانیة الفقرة مكرر 11 المادة

 قد تكن لم ولو أمثالهم بین العشرة دوام معه یتعذر معنوي أو مادي ضرر لحقها إذا منه الطالق
  ".علیها یتزوج أال العقد في علیه اشترطت

 اشتراط ومنها الشروط  من یمكن ما اشتراط للزوجة یحق ،أنه الفقرة هذه خالل من واضح
  .علیها الزواج عدم

 
 

أحكام الشروط  و السوريو االماراتي  كویتيقانون األحوال الشخصیة ال كل منتضمن 
  بشكل من التوضیح و التفصیل.  المقترنة بعقد الزواج

                                                             
     المغربیة. األسرةالمتضمن مدونة  70-03المعدل للقانون  2004 فبرایر 03رخ في ؤ المِ  1-04-22 ظهیر شریف رقم  - 2
  .2002مدونة األحوال الشخصیة الموریتانیة لسنة  - 2
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  كما یلي:  42إلى  40 علیها في المواد 1القانون الكویتي  نص حیث  
  :نصت على أنه  40ادة ـالم

 إذا اقترن عقد الزواج بشرط ینافي أصله بطل العقد. -أ 

ذا اقترن بشرط ال -ب  ط أو كان محرما شرعا بطل الشر  ،ولكن ینافي مقتضاهینافي أصله،  وإ
 وصح العقد.

ذا اقترن بشرط ال ینافي أصله وال مقتضاه، ولیس محر  - ج  ما شرعا صح الشرط ووجب وإ
 به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.فإن لم یوف  ،الوفاء به

  ویسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المشروط في أحد الزوجین. -د 
  : یجب أن یكون الشرط مسجال في وثیقة العقد. على أنه 41ادة ونصت الم
  على أنه" یسقط حق الفسخ إذا أسقطه صاحبه صراحة أو ضمنا". 42كما نصت المادة 

واضح من خالل هذه النصوص أن القانون الكویتي لم یخرج هو أیضا عما هو متعارف 
شتراط ما یرونه مناسبا لتحقیق علیه في جل التشریعات العربیة ،حیث أعطى الحق للزوجین ا

مصالحهم ،مع إضافة بعض الضوابط القانونیة كإلزامیة كتابة الشرط في وثیقة عقد الزواج من باب 
  الضمان واإلثبات. 

وكذلك الحال اشتراط بعض األوصاف في الطرف اآلخر وهو ما عبر عنه بعبارة "الوصف 
  أو أن تكون عذراء. تحمل شهادة علمیة معینة،كأن تكون بكرا لم یسبق لها الزواج أو  المشروط"،
للشروط المقترنة بعقد الزواج  في نص  2تعرض قانون األحوال الشخصیة اإلماراتيوقد 

  : منه ، حیث نصت على ما یلي 20المادة 
 األزواج عند شروطهم  إال شرطا أحل حراما أو شرطا حرم حالال. .1

 العقد. إذا اشترط في عقد الزواج شرط ینافي أصله بطل .2

إذا اشترط فیه شرط ال ینافي أصله ،ولكن ینافي مقتضاه، أو كان محرما شرعا بطل الشرط  .3
 وصح العقد.

إذا اشترط فیه شرط ال ینافي أصله ، وال مقتضاه ، ولیس محرما شرعا صح الشرط ووجب  .4
ذا أخل به من شرط علیه كان لمن شرط له طلب فسخ الزواج، سواء أكان من  الوفاء به، وإ

إن كان اإلخالل من جانب  انب الزوجة أم من جانب الزوج ،ویعفى الزوج من نفقة العدةج
 الزوجة.

                                                             
  .1984لسنة  51قانون األحوال الشخصیة الكویتي رقم  - 1
  .2005لسنة  28قانون األحوال الشخصیة اإلماراتي رقم  - 2
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 إذا اشترط أحد الزوجین في اآلخر وصفا معینا فتبین خالفه كان للمشترط طلب فسخ الزواج. .5

 لیه كتابة في عقد الزواج الموثق.ال یعتد عند اإلنكار بأي شرط إال إذا نص ع .6

سقاط صاحبه أو رضاه بالمخالفة صراحة أو ضمنا ، ویعتبر في حكم یسقط حق الفسخ بإ .7
  ، وكذا بالطالق البائن. بها الرضا الضمني مرور سنة على وقوع المخالفة مع العلم

واضح من خالل هذه الفقرات أن القانون اإلماراتي أكثر تفصیال وتوضیحا لموضوع الشروط 
ن كان قد تضمن ما  نص علیه في القانون الكویتي بالصورة السابقة وزاد المقترنة بعقد الزواج ،وإ

علیه في بعض المسائل كما هو الحال في الفقرة األولى التي أكد فیها الوفاء بالشروط إال ما كان 
  مخالفا للشرع بأن أحل حراما أو حرم حالال.

شرط في یر أن هذه الفقرة نجدها تختلط بالفقرة الثالثة التي قضت بصحة العقد وبطالن الغ   
والجدید أیضا في الموضوع هو سقوط الحق ، حالة كون الشرط حراما، فهذا یعد تكرارا في الموضوع

  في الفسخ بالتقادم لمدة سنة على وقوع المخالفة مع العلم بها.
  هو أیضا على الشروط المقترنة بالزواج على النحو التالي:نص   1القانون السوري  أما

د الزواج بشرط ینافي نظامه الشرعي، أو ینافي مقاصده ویلتزم فیه : إذا قید عق 14/1المادة 
  ما هو محظور شرعا كان الشرط باطال والعقد صحیحا .

ذا قید بشرط یلتزم فیه للمرأة مصلحة غیر محظورة شرعا، وال تمس حقوق  14/2المادة  : وإ
  حا ملزما.غیرها وال تقید حریة الزوج في أعماله الخاصة المشروعة، كان الشرط صحی

ذا اشترطت المرأة في عقد النكاح ما یقید حریة الزوج في أعماله الخاصة 14/3المادة  أو  : وإ
یمس حقوق غیرها ، كان االشتراط صحیحا ولكنه لیس بملزم للزوج، فإذا لم یف الزوج به فللزوجة 

   2طلب فسخ النكاح.

                                                             
  و تعدیالته. 1951قانون األحوال الشخصیة السوري الصادر سنة  - 1
  : یلي ما الصابوني الرحمن عبد الدكتور قال 14 المادة من ثالثال الفقرات هذه على التعلیق وبصدد - 2
 قوتهــا حیــث ومــن والــبطالن الصــحة حیــث مــن أقســام ثالثــة إلــى الشــروط قســم القــانون أن الفقــرات هــذه فــي نالحــظ" 

 نظامـه أي العقـد، مقتضـى یخـالف الشـرط كـان لـو كمـا صـحیح والعقـد باطـل ألنـه بـه الوفاء یجوز ال قسم -:اإللزامیة
 تترتـب التـي العقـد آثـار مـن المهـر ألن صـحیح والعقـد باطـل شـرط فهـذا للزوجـة المهـر دفـع عدم الزوج كاشتراط العام

 مــن ألن ، صـحیح والعقـد باطـل شــرط فهـذا نفسـها، علـى تنفــق أن زوجتـه علـى الـزوج اشــتراط وكـذلك .انعقـاده بمجـرد
 كاشـتراط الـزواج عقـد فـي الشـریعة مقاصد ینافي لشرطا كان إذا وكذلك .زوجته على الزوج إنفاق الزواج عقد مقتضى

 محظــورا شـرطا الــزوجین أحـد التــزم إذا أو .األوالد إنجـاب عــدم أو الزوجـي االســتمتاع عـدم اآلخــر علـى الــزوجین أحـد
 واللهــو الــرقص كــاحتراف والفضــیلة األخــالق ینــافي بعمــل تســتمر أو ، محــرم دون وحــدها تســافر أن المــرأة كاشــتراط

 المصـلحة هـذه تمـس ال أن علـى للزوجـة مصـلحة فیـه كـان شـرط كـل وهـو بـه بالوفـاء الزوج یلزم صحیح سمق -.مثال
 حقـوق مـن الشـارع منحـه ما في أو عمله في حریته تقیید أرادت لو كما زوجها هو الغیر هذا أكان سواء غیرها حقوق

 یمــس وال للزوجـة مصـلحة فیـه شـرط فكـل. مـثال ضـرتها تطلیـق كاشـتراط زوجهـا غیـر یمـس كـان أو الـزواج، عقـد فـي
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لشروط المقترنة بها ال بأن تكون ا من خالل التعدیل حرص قانون االسرة  أن إلىنصل 
و تتوافق مع  قانون االسرةتتعارض مع مصلحة المتعاقدین و علیه إذا كانت الشروط متفقة مع 

فهي  همقتضیات العقد البد من الوفاء بها إذا تراضیا علیها، أما إذا كانت الشروط تتنافى مع
عاقدین و لم یرد نهي عنها مرفوضة و تبطل العقد أما إذا كانت هذه الشروط فیها منفعة ألحد المت

  . 1یلزم الوفاء إذا ترضیا علیها

التوسیع في االشتراطات في عقد الزواج یوفر على الناس إیجاد الحلول للمشاكل التي  كما أن
تعرض حیاتهم االجتماعیة وخاصة بالنسبة للزوجین وتساعدهما على رسم مستقبل الحیاة الزوجیة 

  ات والنزعات الزوجیة والتقلیل منها ما أمكن.التي ینشدانها وتجنب حدوث الخالف

مقاصد العقالء إذا دخلت في العقود وكانت من الصالح : « ...  وفي هذا یقول ابن تیمیة
الذي هو المقصود لم تذهب هدرا ولم تهدر رأسا كاآلجال في األعراض ونقود األثمان المعینة 

في أحد الزوجین، وقد تفید الشروط ماال  لبعض البلدان والصفات في المبیعات والحرفة المشروطة
  .2»یفیده اإلطالق بل ما یخلف اإلطالق 

                                                                                                                                                                                   
 الحیــاة علــى حریصــا منهمــا كــل دام مــا بــه، الوفــاء یلــزم صــحیح شــرط فهــو الــزوجین غیــر أو الضــرة أو الــزوج حقــوق

  .ذلك غیر إلى بلدها أو وظیفتها أو دراستها تترك ال أن علیه اشترطت لو كما وذلك .زوجه مع البقاء راغبا الزوجیة
 غیرهـا لحقـوق مسـاس فیـه أو زوجهـا سـفر عـدم كاشـتراطها الـزوج لحریـة تقییـد فیـه شـرط لكـ فهـو الثالـث القسم أما -

 حــق للزوجــة كــان بالوفــاء یقــم لــم فــإذا.  بــه الوفــاء الــزوج علــى یجــب وال صــحیح فالشــرط ، ضــرتها طــالق كاشــتراطها
 النظـام مـن الطـالق نأل ملـزم غیر شرط فهذا یطلقها ال أن علیه اشترطت إذا وكذلك .القاضي من النكاح فسخ طلب
 طلــب أو الطـالق عــن االمتنـاع علـى االتفــاق بـأن الـنقض محكمــة قضـت وقــد.  مخالفتـه علـى االتفــاق یجـوز ال العـام

  .أساسه من باطال یعد الضمان طائلة تحت التفریق
 جبریـا تنفیـذا فیـذتن أي القضـاء طریـق عـن ولـو بـه بالوفـاء الـزوج یلـزم الثاني القسم أن والثالث الثاني القسم بین والفرق

 الـزوج یقـم لـم إذا النكـاح فسـخ بطلـب للزوجـة الحق إعطاء علیه یترتب بل به الوفاء الزوج یلزم فال الثالث القسم وأما.
  ".الشرط بتنفیذ

 ،1972 دم، مطبعــة جامعــة دمشــق، شــرح قــانون األحــوال الشخصــیة الســوري،،  )عبــد الرحمــان(الصــابوني  -أنظــر: 
  . 388-386ص  ،1دط،ج

سلسلة  ،مجلة جامعة األزهر الشروط المقترنة بعقد النكاح في الفقه اإلسالمي"،، " )سامي محمد(أبو عرجة  - 1
  .44، ص10، المجلد2008الثاني،  غزة، العدد  العلوم اإلنسانیة،

مجلة ،" ضوابط حریة االشتراط في عقد الزواج بین قانون األسرة الجزائري والفقه اإلسالمي) ،" أحمد(رباحي  -  
  . 40ص ،2010، 7العدد ،مخبر القانون الخاص األساسي الدراسات القانونیة،

 ،4ج ،دط. دت، الرباط المغرب، مجموع الفتاوى، جمع عبد الرحمن بن قاسم، مكتبة المعارف، ،ابن تیمیة - 2
  .77ص
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وحتى یكون للشروط مفعول إیجابي البد أن یكون مقید بمراعاة النظام العام واألحكام 
األساسیة لألسرة المسلمة واألعراف االجتماعیة الصحیحة ویحقق التوازن بین مصلحة العاقدین 

  ومصلحة المجتمع.

بد أن یتجنب الزوجان أن تكون الشروط فیها ظلم للزوجة أو األبناء أو الزوج كاالشتراط فال
عدم لحقوق النسب أو توقیت الزواج إذ البد أن تحترم القواعد الفقهیة الثابتة في الفقه اإلسالمي 

أكبر  ال تدفع مضرة بما یؤدي إلى مفسدة« الضرورة تقدر بقدرها  ] ال ضرر وال ضرار[  مثل قاعدة
  .» منها أو تماثلها

 
 

 )ق.أ.ج( 37أن كرس المشرع الجزائري مبدأ استقاللیة الّذمة المالیة للزوجة في المادة  بعد    
أمكانیة اتفاقهما بعقد المعدلة أعطى حریة أكثر للزوجین للتنظیم شؤونهما المالیة، بحیث نص على 

الزواج أو بعقد رسمي الحق حول مصیر األموال المكتسبة خالل الحیاة الزوجیة وتحدید النسبة 
  التي تؤول إلى كل واحد منهما.

إلى أي مدى یمكن اعتبار اإلطار القانوني المنظم لألموال  :والسؤال الذي یطرح هنا  
قانون األسرة الجزائري المعّدل كفیل بضمان حقوق كل  المكتسبة خالل الحیاة الزوجیة وفقا ما كرسه

  من الزوجین في أموال األسرة ؟ والحفاظ على استقرارها وتحسین مستواها االقتصادي ؟.

  جابة عن االسئلة یكون من خالل الفروع التالیةن اإلإ

  حیث نتناول في الفرع االول مبدأ استقالل الذمة المالیة للزوجین. 

  ني نتناول نظام االشتراك المالي بین الزوجین.أما الفرع الثا

 
 

مبدأ استقالل الذمة  مضمون )األولى الفقرة( نقسم هذا الفرع الى عدة فقرات نتناول في
   .استقالل الّذمة المالیةومكونات أهمیة  فنتناول )الفقرة الثانیة(اما  .المالیة
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أقرت الشریعة اإلسالمیة مبدأ استقالل الّذمة المالیة للمرأة عن الّذمة المالیة لزوجها، فالزوج 
مسؤول بحكم العقد الشرعي عن النفقة الزوجیة، وال یحق له أن یتعدى على مالها إال في حدود 

  .1رضاها وبما ال یفسده

وال نعلم أحد من فقهاء اإلسالم رأى أن النصوص الواردة : «  2ود شلتوتوفي هذا یقول محم
في مباشرة التصرفات المالیة خاصة بالرجل دون المرأة، فأباح لها أن تملك وأن تتصرف فیما تملك 

أن  یضمنها و ،وأباح لها توكیل غیرها فیما ال ترید مباشرته بنفسها، وأباح لها أن تضمن غیرها 
لها توكیل غیرها فیما ال ترید مباشرته بنفسها وأباح لها أن تضمن غیرها وأن یضمنها غیرها، وأباح 

  .3»غیرها، وأباح لها كل ذلك على نحو ما أباحه للرجال سواء بسواء 

وقد أعطت الشریعة اإلسالمیة للمرأة األهلیة الكاملة في التصرف في أموالها وتحمل الحقوق 
ُهنَّ  ا مصداقا لقوله تعالى : بنفسها وتحمل الحقوق لغیرها وهذ ُكمْ َفآتُوهُنَّ ُأُجورَ َن َل َضعْ ِإْن َأرْ َف

هُ ُأْخرَى  ِضعُ َل تُمْ َفَستُرْ اَسرْ إِن تَعَ وٍف وَ رُ عْ َنُكم ِبمَ یْ وا بَ ْأتَِمرُ   . 4وَ

ف اإلسالم للمرأة بحقها في المهر واستقاللها به وهو دلیل استقالل ذمتها المالیة قال  كما عرّ
ا    :تعالى ِریئً ا مَّ یئً ُ َهنِ وه ْفًسا فَُكُل ُ نَ ه نْ ُكمْ َعن َشْيٍء مِّ َن َل ًة فَِإن ِطبْ آتُوْا النِّسَاء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحَل   . 5وَ

والمرأة هي المالكة الوحیدة لكل ما تملكه قبل الزواج وما یؤول إلیها بعده من أموال منقولة 
شاء و دون تدخل الزوج و دون أن تتحمل أعباء وعقار، ولها حریة إدارته و التصرف فیه كما ت

البیت و نفقة األوالد التي تقع على الزوج.و هذه الصالحیة تسري منذ بلوغ سن الرشد مصدقا لقوله 
                                                             

، دط، ص 2004، الجزائر، المركز القانوني للمرأة في قانون األسرة الجزائري، دار هومه)، محمد لمین(لوعیل  -  1
164 -166  .   
 ،2000(دم)،  دار المسیرة، ،اإلسالمالمالیة والنظام المالي في  ، )زكریا احمد(عزام ،  )محمود حسین(الوادي  -   
  .204ص، 1ط
منیة بني  م، ولد في1918، نال إجازة العالمیة سنة م1963-1893  وشیخ الجامع األزهر مصري إسالمي عالم( - 2

وهو صغیر. ودخل  القرآن الكریم حفظ .م1893 سنة مصر في البحیرة بمحافظة إیتاي البارود التابعة لمركز منصور
م. وعین مدرسًا 1918معهد اإلسكندریة ثم التحق بالكلیات األزهریة. ونال شهادة العالمیة من األزهر سنة 

مقارنة .مؤلفاته فقه القرآن والسنةم بقلمه ولسانه وجرأته.1919م. وشارك في ثورة 1919سنة  اإلسكندریة بمعهد
توجیهات اإلسالم. توفي بمصر ویسألونك. (وهي مجموعة فتاوي اإلسالم عقیدة وشریعة من .القرآن والقتال.المذاهب

1963(.  
  .بعدها وما 43ص  ،4ج دط، دت، الشركة العربیة، المهندسین، ،األزهرشیوخ  ، )سعید(نظر: عبد الرحمن أ-  

  .129ص ،1ط ،1992 دار الجیل بیروت، ،األزهرالنور االبهر في طبقات شیوخ الجامع ،  محي الدین الطعمي -   
  .    231، ص18، ط2001م عقیدة وشریعة، دار الشروق، القاهرة، اإلسال ) ،محمود(شلتوت  - 3
  .   06اآلیة  ، سورة الطالق - 4
  .   04اآلیة  ، سورة النساء - 5
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ُهمْ  تعالى :  اَل وَ ِهمْ َأمْ یْ َل وْا ِإ ُ اْدَفع ْشًدا َف ْنُهمْ رُ ِإْن آَنْستُم مِّ  ،وهذا الحكم یشمل الذكر واألنثى  1 َف
م إذا في عقد الزواج یولد رابطة شخصیة بین الزوج والزوجة تتمثل في االحترام المتبادل فاإلسال

وعالقة ذات طبیعة مالیة تتمثل في المهر والنفقة وبذلك تشغل ذمتّها المالیة التي لها أن تتصرف 
  .2وتسیرها كما شاءت

ها یطرح إشكالیة مفادها أن مبدأ استقالل الّذمة المالیة للمرأة وحریتها في التصرف في أموالو 
  .أال یتنافى ذلك مع مبدأ اعتبار الزوج رئیس األسرة ؟

الذي علیه الفقه أن الزوجة لها الحریة المطلقة في التصرف في مالها دون أن یقترن ذلك 
  بموافقة الزوج باستثناء المالكیة الذین قیدوا هذا التصرف بإذن الزوج إذا تعلق األمر بالتبرعات.

إذا تجاوزت  هاة نظرهم البد من التضییق من حریة المرأة في التصرف في أموالإذ من وجه
  فهنا یملك الزوج منع الهبة  هاالهبة ثلث أموال

  .3] ال یجوز المرأة عطیة إال بإذن زوجها: [  --واستدلوا إلى حدیث رسول اهللا 

ولیس للزوج أن  غیر أن جمهور الفقهاء قالوا أن للزوجة أن تتصرف في أموالها كیف تشاء
 --وفي الحق أن رأي مالك« یمنعها من ذلك، وقد علق أبو زهرة على رأي اإلمام مالك بقوله : 

رأي متهافت ال یعتمد على سند قوي من نص وال مصلحة مرسلة وال استحسان مستقیم وال قیاس 
  .4»یقوم على مناط محكم متیح 

                                                             
  .   06اآلیة  ، سورة النساء - 1
        49، 2، جدط ،دت ،دم ،بیروت أحكام القرآن، دار الكتاب العربي،، الجصاص (أبي أحمد بن علي الرازي)  - 2
 ،سنن النسائي بشرح الحافظ جالل الدین السیوطي، (أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي) النسائي - 3

َكاةِ  - 65ص  .5ج ،دط. دت، ،األزهر المطبعة المصریة، ْذنِ  باب عطیة ، ِكتَاب الزَّ ِر ِإ َغیْ َأِة ِب رْ ا،حدیث رقم  اْلمَ َ ِجه َزوْ
محمد محیي  سنن أبي داود، تحقیق، أبو داود السجستاني األزدي)سلیمان بن األشعث ( أبو داودأخرجه  -  .2540

ةِ  -  293ص 3ج.دط دت،، الدین عبد الحمید، صیدا َجارَ ال یجوز المرأة عطیة إال بإذن زوجها، رقم  ، كتاُب اْإلِ
  .3547الحدیث

 دط ،1986حلب  ،ة مكتب المطبوعات اإلسالمی عبد الفتاح أبو غدة،، سنن النسائي، تحقیق ،أخرجه النسائي -   
ى -  278ص، 6،ج رَ مْ ُ ْذنِ باب عطیة  ، ِكتَاب اْلع ِر ِإ َغیْ َأِة ِب رْ ا اْلمَ َ ِجه   . 3757رقم الحدیث    ،َزوْ
د عبد اهللا بن  وآخرون، إشراف  عادل مرشد -شعیب األرنؤوط ، مسند أحمد، تحقیق، أحمد بن حنبلأخرجه  -   

ةِ  - 526ص  1،ج.2ط ،2001 عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، دم، َحابَ ْكثِِریَن ِمَن الصَّ ُد اْلمُ ْسنَ  اهللا عبد مسند ،مُ
   .6933 رقم الحدیث  -عنهما اهللا رضي-   العاص بن عمرو بن
  .290، دط، ص دم، دت األحوال الشخصیة، دار الفكر العربي،، )محمد(أبو زهرة   - 4
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حدا لما قد یحدث من نزاعات بین  هكذا حمى اإلسالم المرأة من استبداد الزوج ووضع
ال تمحى شخصیة المرأة في حیاتها «  1مصطفى السباعيالزوجین حول أموال الزوجة یقول 

الزوجیة الجدیدة، وال تطغى علیها شخصیة الزوج الحقوقیة واالجتماعیة، فالمرأة ال تزال تنسب إلى 
في شؤونها المالیة الخاصة ال سلطان  واسم أبیها وهي مستقلة تمام االستقالل عائلتها وتحمل اسمها

للزوج وال ألب علیها في هذه الشؤون تبیع وتشتري وتؤجر وتستأجر وتتصرف سائر التصرفات التي 
.هذه هي الحمایة التي وفرها اإلسالم للمرأة حیث منح 2»تحتاج إلى األهلیة الكاملة في المعامالت 

  .  3من مال خاص بها لدیها بمالها كامل الحریة واألهلیة في التصرف 

وقد أصدر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في 
اإلمارات العربیة المتحدة قرار وفتاوى عن اختالفات الزوج والزوجة   دورته السادسة عشر بدبي

لزوجة األهلیة الكاملة ل « جاء فیها الموظفة وعن انفصال الّذمة المالیة بین الزوجین من بین ما
لشرع مما تكسبه من عملها ولها ا والّذمة المالیة المستقلة التامة ولها الحق المطلق في إطار أحكام

ثروتها الخاصة ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك وال سلطان للزوج على مالها وال تحتاج 
  .4»إلذن الزوج في التملك والتصرف بمالها 

                                                             
نشأ في أسرة علمیة عریقة معروفة بالعلم والعلماء منذ مئات  1915ولد في مدینة حمص في سوریا عام ( -  1

السنین، وكان والده وأجداده یتولون الخطابة في الجامع الكبیر بحمص جیًال بعد جیل، وقد تأثر بأبیه الشیخ حسني 
ذهب إلى مصر للدراسة الجامعیة  1933وفي عام .عمر الفرنسيالسباعي الذي كانت له مواقف معروفة ضد المست

في المظاهرات ضد االحتالل البریطاني، كما أید ثورة رشید عالي الكیالني في  1941باألزهر، وهناك شارك عام 
العراق ضد اإلنجلیز، فاعتقلته السلطات المصریة بأمر من اإلنجلیز مع مجموعة من زمالئه الطلبة قرابة ثالثة 

  :  یرجع. شهر، ثم نقل إلى معتقل (صرفند) بفلسطین حیث بقي أربعة أشهر، ثم أطلق سراحه بكفالة)أ
 الریاض، موسوعة أعالم القرن الرابع عشر و الخامس عشر،دار الشریف،،  )بن عبد اهللا (إبراهیم الحازمي -

  بعدها.ما و   270ص ، 2، ج1ط ،1914
المالي بین الزوجین و وتكیفه الشرعي، دار النفائس، عمان األردن،  االشتراكنظام  ، )خلیفة علي(الكعبي  -  2

  .48، 47، ص 1ط ،2010
قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في دورته السادسة عشرة  - 3

     - www.Zawjan.com رابط 2011- 9-13.  في 2005أفریل  14إلى  09یوم  16دورة  بدبي اإلمارات العربیة المتحدة، 
الشبه بین الّذمة في القانون والفقه اإلسالمي یكمن في تعریف الّذمة من حیث تطلبه لوجود شخصیة إلسناد  - 4

قیقیا أو اعتباریا، الّذمة المالیة إلیها فهما یتطلبان استناد الّذمة المالیة إلى شخص یكون صاحبها سواء شخصا ح
ختلف الّذمة في القانون عن الفقه اإلسالمي في نطاق الّذمة ومتعلقاتها فنطاق و متعلق الّذمة في القانون هو  وت

الحقوق والواجبات المالیة فقط بینما یتسع نطاق ومتعلق الّذمة في الفقه اإلسالمي لیشمل الحقوق والواجبات المالیة 
بـ (المالیة) فأطلق علیها  وتخصص في كتب الفقه اإلسالمي وأصوله بل قیدت في القانون وغیر المالیة لذلك لم تقید

(الّذمة المالیة) ویقیم القانون الوضعي الّذمة على أساس مالي وماّدي بحث. فحیث ال توجد أموال ال توجد ذمة 
ت مالیة.أن الّذمة المالیة في الفقه مالیة أما في الفقه اإلسالمي فالّذمة قد توجد دون أن تشتمل على حقوق والتزاما
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لكل واحد من « على ما یلي :  هذا المبدأ بنصهاالمعّدل  )ق.أ.ج( 37/1المادة  كرستوقد 
من خالل نص المادة نصل إلى أن المشرع الجزائري ».الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة اآلخر 

أكّد أن لكل من الزوجین ذمته المالیة المستقلة، فال شأن للزوجة بما یكسبه الزوج أو بدخله أو 
شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها، فهما في شؤون الملكیة والثروة والدخل بثروته، وكذلك ال 

منفصالن تماما، وعقد الزواج من حیث المبدأ ال یرتب أي حق ألي منهما قبل اآلخر في الملكیة 
  .  2.وهذا ما استقرت علیه دار اإلفتاء المصریة1والثروة أو الدخل

 
 

تبرز أهمیة إقرار مبدأ الّذمة المالیة المستقلة لكل واحد من الزوجین في الحرص على عدم 
اغتناء أحدهما على حساب الّذمة المالیة لآلخر أو السعي إلى ركوب مطیة الزواج بهدف االغتناء، 

  بعیدا عن القیم والغایة السامیة لعقد الزواج.

المالیة للزوجین أن یخول لكل واحد من الزوجین الحفاظ على ومن شأن استقالل الّذمة 
ثروته المكتسبة قبل الزواج  وتنمیتها في استقالل تام عن الذمة المالیة للزوج اآلخر سواء بشكل 

  إیجابي أو سلبي.

كما تبرز أهمیة استقاللیة الذمة المالیة للزوجین في حمایة الزوج في مواجهة الزوج اآلخر، 
مالیة ألحد الزوجین ال تكون دائما إیجابیة وملیئة، فقد تكون ذمته سلبیة من خالل تحمله فالّذمة ال

  لدیون سابقة أو یحل أجلها بعد إبرام عقد 
الزواج أو یقوم بتصرفات تحمله مسؤولیة شخصیة تجاه الغیر، فیكون هو وحده الملزم بالوفاء 

  .3إلى الذمة المالیة وممتلكات الزوج اآلخربدیونه ومن ماله الخاص دون أن یمتد أثر هذه الدیون 

                                                                                                                                                                                   
ه لو تعدد األشخاص لكان لكل منهم نفس  اشتراكاإلسالمي ال  فیها وال تعدد ألكثر من صاحب ذمة، ألنّ

ه لو تعدد األشخاص لكان لكل منهم نفس  ة مستقلة فالزوج والزوجة ذمة ، ألنّ الخصائص التي تقضي له ذمّ
ة مستقلة ف الزوج والزوجة ذمة مالیة مستقلة عن اآلخر بینما في القانون تتحد الّذمة الخصائص التي تقضي له بذمّ

  .37مرجع سابق، ص ، )خلیفة علي(الكعبي  -األموال.في  االشتراكمع ذمة أخرى كما هو الحال بالنسبة لنظام 
1 - Ghaouti Benmelha.op.cit .p26. 

 

، دار اإلفتاء المصریة، في 03/10/2003، بتاریخ 3574م فتوى عن استقالل كل من الزوجین في الّذمة المالیة رق - 2
          www.dar.abfta.org،رابط  2011 /11/12
، عدد جریدة العلم"األموال المكتسبة أثناء العالقة الزوجیة ومقتضیات نظام الكد والسعایة"،  ) ،حسین(الملكي  - 3

  . 03،ص 2004ماي   04  ، بتاریخ19705



                                           

 ~ 57 ~  
 

تتكون الذمة المالیة للزوج من األموال المنقولة والعقارات التي اكتسبها قبل إبرام عقد و 
الزواج، ومن الدیون المستحقة له تجاه الغیر، والدیون الموجودة بذمته لفائدة الغیر وكذلك ما قد 

  یة أو ما في حكمها أو عن طریق تعویض شخصي.یؤول إلیه عن طریق الهبة أو اإلرث أو الوص
وتتكون الذمة المالیة للزوجة من األموال المنقولة والعقارات التي اكتسبها قبل إبرام عقد 
الزواج والدیون المستحقة لها تجاه الغیر والدیون الموجودة بذمتها لفائدة الغیر، وكذلك ما قد یؤول 

یة أو ما في حكمها أو عن طریق تعویض شخصي إلیها عن طریق الهبة أو اإلرث أو الوص
  1 وكذلك الصداق والهدایا التي یقدمها الزوج أثناء الخطبة وعند إبرام عقد الزواج.

وتجدر اإلشارة إلى أن كل ما تحضره الزوجة لبیت الزوجیة من أثاث وأمتعة ومجوهرات، 
ها تشكل ملكیة خاصة لها تدخل ضمن ذمتها المالیة، وقد یكون ذلك أساس الثروة  بإضافة إلى أنّ

  التي ستكتسب أثناء العالقة الزوجیة.
وال یزال العمل جاریا في بعض المناطق، أن یتم تضمین كل ذلك وتحدیده وحصره أو حصر 
ثمنه أو قیمته بالتفصیل مهما كانت قلیلة في وثیقة مستقلة عن عقد الزواج تنجز على عهدة 

ما یعبر عنه عرفا بعدة تسمیات وحسب أعراف وعادات  وضمان الزوج مع ضامن له أحیانا، وهو
  . 2المناطق التي تعتمده وهذه التسمیات هي : الشورا، الجهاز، الدهاز ...

 
 

وفي المالي  االشتراكنظام مفهوم  )الفقرة االولى(قسمت هذا الفرع إلى فقرات نتناولها تبعا في 
في  وفنتناول مظاهر االشتراك المالي  )الفقرة الثالثة(المالي أما  االشتراك توثیق  )قرة الثانیةالف(
 .ج لتنظیم األموال المكتسبةذكنمو  نظام الكد والسعایة - )الفقرة الرابعة(

 
 

                                                             
بلحاج (العربي) ،الوجیز في شرح قانون االسرة الجزائري وفقا ألخر تعدیل و مدعم بأحدث اجتهادات المحكمة العلیا:  - 1

    .329،330،ص1،ج 6،ط2012أحكام الزواج، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،
 .  05، صسابقوجیة ومقتضیات نظام الكد والسعایة"، مرجع "األموال المكتسبة أثناء العالقة الز  ) ،حسین(الملكي  - 2

 ص ،دط ، 2010 ، الحقوق المالیة للمرأة على ضوء مقتضیات نظام الكد والسعایة، مطبعة البیضاوي ، دم، )حسین(الملكي  -
201    
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ه في الدول الغربیة یة العامةفي األموال الزوجیة نظام ذو الوال االشتراكیعتبر نظام  ، ذلك أنّ
من الحاالت الزوجیة وقد  %75یطبق كلما تم الزواج دون مشارطة وهذا النظام یتبع في فرنسا بنسبة 

  المالي بین الزوجین وقد كان أهمها ما یلي :  االشتراكصیغت عّدة تعریفات حول نظام 
مقدار واشتراك كل واحد منهما في هو عقد ینظم أمالك الزوجین مدة بقاء الزوجیة ویبین  -

 .1نفقات ... الزوجیة

أو هو مجموعة القواعد القانونیة التي تتناول المصالح المالیة بین الزوجین أثناء قیام الحیاة  -
 . 2الزوجیة

المالي هو مجموع القواعد القانونیة  االشتراكمن خالل هذه التعاریف نصل إلى أن نظام 
 بین الزوجین وعالقتهما معا باألموال الشركة. التي تنظم العالقة المالیة

 بیت من معها حملتها التي باألشیاء متاع البیت في تشارك أن الزوجة على الواقع یفرض قدو 

 الشریعة فقهاء معظم قسم وقد  الخاص من مالها بعد فیما تشتریه بما أو.3،صداق أو جهاز من أهلها

 . بینهما مشترك كشيء یصلح وما ، للرجال وما یصلح ،للنساء یصلح ما إلى البیت متاع اإلسالمیة

 تضیف وأحیانا صداقها كل تنفق الزوجة أن هو ، لكل منهما یصلح ما تحدید یمنع الذي الشيء لكن

 الزوجیة، بیت لتجهیز الغیر من أسلفته أو ، أهلها من أخذته قد أوما ، مالها من جمعته قد كانت ما إلیه

 صنعة من المتكون مالها خاصة من األثاث بشراء تقوم الزوجة أن هو جینأموال الزو  اشتراك وجه و

 ، النوم غرفة وأثاث التلفزیون وجهاز ، الغسیل آلة في یشتركان قد و . البیت عمل خارج أو كالخیاطة
في  الزوجین بین المشتركة الحیاة أدت لقد هذا و. ذلك شبه وما المطبخ ولوازم ، غرفة الجلوس وأثاث
 الجزائریة األسرة تعیشه الذي الواقع یفرضه ما بسبب وذلك اموالهما اختالط إلى الجزائري عالمجتم

توفیر  عن القانوني النص قصور مع ، الزوجین بین النزاع حالة في الحقوق هذه إثبات مشكل ،ویثار
 ونیة سواءالقان بالنصوص الموجود العجز ذلك سد في البحث یجب لذلك . الحقوق لهذه الكافیة الحمایة

   .الزوجین بین المالیة الحقوق توثیق ضرورة حیث من أو اإلثبات مجال توسیع حیث من

 

                                                             
تشریعات العربیة و التشریعات دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة و ال-:النظام المالي للزوجین،،  )رعد مقداد(حمداني  -1

  .37ص ،سابقمرجع  ،. خلیفة علي الكعبي197،ص2،ط2010 ،دار الثقافة ،عمان -الفرنسیة
  .102ص  نظام األموال بین الزوجین، مرجع سابق، ، )حسن(بغدادي  - 2
 عند وجیةالز  بیت اعداد في الزوجة به تساهم الزوجیة بیت أدوات و المنزل االثاث هو عامة بصفة الجهاز-1

 بمناسبة العروس البنته االب اشتراه ما هو صداقها، الشورى من قبضته بما تقتنیه مرة ألول زوجها الى زفافها
أكدید (محمد) ،الطالق  -أنظر .البیت متاع في یدخل و  الزوج بیت الى كله ذلك ساق و الغطاء و حلي من زفافها

 27-26ضمان حقوق المرأة، أشغال الندوة الوطنیة مدونة االسرة: في قانون االسرة أیة آلیات و اجراءات قانونیة ل
  .74،ص 1،ط2006،مطبعة دار النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 2004نوفمبر
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الحدیثة  باألسرة یسمى ما ظهور نتیجة ، الزوجین بین المالیة العالقات عرفته الذي التطور إن
 أو عقد الزواج بوثیقة االتفاق طریق عن أموالهما ختالطا إلى أدى بینهما التعاون أساس على تقوم التي

  .أخرى عقود طریق عن
بإضافة فقرة ثانیة أعطى حریة أكثر  37أورد المشرع الجزائري استثناءا على نص المادة وقد      

  للزوجین لتنظیم شؤونهما المالیة. بحیث نص على إمكانیة اتفاقهما بعقد الزواج أو بعقد رسمي.
ه یجوز لزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي «  37/2تنص المادة  حیث       غیر أنّ

ها خالل الحیاة الزوجیة وتحدید النسب التي تؤول نالحق، حول األموال المشتركة بینهما التي اكتسبا
  1».إلى كل إلى كل واحد منهما 

المالي في عقد  االشتراكر إبرام نالحظ أن المشرع الجزائري قد أق 37/2من خالل نص المادة     
الزواج وفي عقد آخر مستقل عن عقد الزواج یمكن تسمیته عقد تدبیر األموال التي تكتسب أثناء 

  و أهم ما یستخلص من قراءة المادة سابقة الذكر هو: الحیاة الزوجیة أو عقد تدبیر األموال األسریة
أن ینصب االتفاق على األموال المكتسبة بعد و  جواز االتفاق بین الزوجین على إبرام هذا العقد   

إبرام عقد الزواج وأثناء العالقة الزوجیة سواء من خالل عملهما المشترك أو اإلدارة ألموالهما 
 وتنمیتها. 

إقرار شكلیة العقد من خالل التأكید على إفراغ الطرفین إرادتهما في وثیقة رسمیة مستقلة عن عقد  
  .2الزواج
في األموال في عقد الزواج  االشتراكالجزائري على إمكانیة أن یتفق الطرفان عند  نص المشرعوقد 

نفسه وهذا ما قد یؤثر في صحة الزواج أو یبطله إذا كان الشرط المقترن بعقد الزواج منافي 
لذلك نجد أن المشرع المغربي تحاشى أن یجعل االتفاق متضمن في عقد الزواج ، لمقاصد الشرع

ه    .3یجب أن یكون في وثیقة مستقلة عن عقد الزواجونص على أنّ
عدم تحدید أجل إلبرام العقد الرسمي الالحق، باعتباره عقدا رضائیا یبرم متى توافرت أسبابه و إن 

 ومبرراته.

                                                             
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 1
، ص قساب"األموال المكتسبة أثناء العالقة الزوجیة ومقتضیات نظام الكد والسعایة"، مرجع  )،حسین(الملكي  - 2

04    .  
  .  158، ص سابق مرجع )،أحمد (شامي   - 3
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یحضر على الزوجین أدراج اتفاقات تؤدي إلى تغییر نظام النفقات المالیة أو النظام القانوني كما   
 توثیق والبد من .1 قة و االوالد المحضونین باعتبار أنها من النظام العام.أو حقوق المطل لإلرث

 لحمایة كتابیا دلیال لیصبح ، الزواج لعقد ملحق عقد أو العقد بنفس بین الزوجین المالیة الحقوق جمیع

  .المستقبل في الغیر مع أو بینهما نزاع وقوع حالة معا في الزوجین حقوق

 شركة عقد طریق عن الزوجیة العالقة قیامأثناء في األموال  االشتراكد عن الزوجانیتفق وقد     

 اقتسام بهدف ، نقد أو مال أو عمل من حصة بتقدیم مشترك نشاط في بالمساهمة الزوجین من كل فیلتزم

 التي المدني القانون من 416 المادة في الشركة إلى الجزائري المشرع وقد تعرض . الخسارة أو الربح

 :أنه الشركة على تنص

 بتقدیم مشترك نشاط في المساهمة على أكثر أو اعتباریان أو طبیعیان شخصان یلتزم بمقتضاه عقد"

 هدف بلوغ أو اقتصاد تحقیق أو ینتج قد الذي الربح اقتسام بهدف نقد أو مال أو عمل من حصة

 ."ذلك عن تنجر قد التي الخسائر یتحمالن كما ،مشتركة منفعة ذي اقتصادي

 یقصد فقد إطالقه على یجري والمطلق ، مطلقة بصورة  طبیعیان شخصان مصطلح بالنص ورد لقد    

 الزوجین بین المشتركة الملكیة بین یمیز لم الجزائري المشرع وأن ، أخرى أشخاص أو الزوجان منها

  . عامة بصفة المشتركة والملكیة
 أحكام بمقتضى شركةال عقد یقطر  عن في األموال االشتراكعند  الزوجانیتفق  أن یمكنكما 

 القانون من 77 المادة إلى 30 المادة من التجاریة للعقود  العامة األحكام فتطبق التجاري القانون

  .2فقط بالزوجین خاصة أحكاما وال توجد ، التجاري

 
 

 كالعقود بعقود أخرى أو الزواج عقد قةبوثی ، بینهما االتفاق طریق عن الزوجین أموال تختلط قد

 . التجاریة والعقود ، المدنیة

 فیما الزوجان یعیشه الذي الواقع یفرضه ما طریق عن و ذلك بینهما، المشتركة الحیاة بسبب أو

  والمسكن و مساهمة الزوجة العاملة بمالها في النفقة. البیت أثاث یخص

                                                             
  بالحاج (العربي) ، الوجیز في شرح قانون االسرة الجزائري وفق اخر التعدیالت و مدعم بأحدث اجتهادات -4

  . 330المحكمة العلیا، مرجع سابق، ص 
ق ، رسالة دكتوراه، نة، كلیة الحقو مسعودي (الرشید)، النظام المالي للزوجین في القانون الجزائري دراسة مقار -1

  .321،ص 2006-2005جامعة تلمسان،
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جیة و وعة من االشیاء الموجودة في منزل الزو مجم ،وهواالشتراك في متاع البیت فقد یكون 
تعمال المشترك مثل االفرشة و االغطیة و جهاز التلفاز و الكراسي و غیرها من المخصصة لالس

االشیاء ذات االستعمال المشترك أما ما یخص الزوجین كل بمفرده ال یدخل ضمن متاع البیت 
  1 امة لإلثبات.تخضع للقواعد العو حتى لو كان داخل المسكن الزوجي. 

 إلى یتعرض لم الجزائري المشرع أن غیر األسرة في المشاكل ما یثیر أهم من البیت متاع یعتبرو 

المادة  من األخیرة الفقرة في له تعرض ما وأما . األسرة قانون في الزوجین بین المشترك المتاع أحكام
  . معا والنساء للرجال حیصل ما به ".یقصد الیمین مع یقتسمانها بینهما  "و المشتركات73

 كالفراش ، معا والنساء للرجال المعتادة األشیاء من بالبیت الموجود كان المتاع و علیه إذا

ألحد  كان فإذا ، الخ... والتماثیل الفنیة كاأللواح وتزیینها البیوت لدیكور المخصص األثاث أو والكراسي
 المتاع هذا  كان إذا أما یمین بال له تثبت كیتهامل فإن ، الموجودة األشیاء ملكیة على بینة الزوجین

       ألحدهما ولیس بالبیت موجود
من المقرر قانونا أن  "أكده قرار للمحكمة العلیا بقولهاهذا ما  2 الیمین. مع فیقتسمانها بینة

  المشتركات بین الزوجین في االمتعة یتقاسمانها مع الیمین.
أما تقییم ،لرجال مسألة واقع یختص بتقدیرها قضاة الموضوعو تحدید ما یعد للنساء و ما یعد ل  

أكدته  امبالغ المتاع مسألة فنیة ترجع إلى أهل الخبرة من الصناع و التجار و لیس للقضاة هذا م
  3 المحكمة العلیا في قرار لها.

یعد إقرار منه بملكیة الطرف االخر للمتاع  ،كما أن نكول أحد الزوجین بعد تأدیة الیمین
" من المقرر قانونا أن الناكل عن الیمین في قرار لھا ذھبت إلیھ المحكمة العلیاھذا ما لمتنازع بشأنه ا

  4 خاسر دعواه".

                                                             
 هومة، دار التعدیل، بعد الطالق و الزواج أحكام – الجدید ثوبه في الجدید األسرة قانون ، )العزیز عبد(سعد  - 2

  .149- 148 ،ص4ط ،2013 الجزائر،
 ،عمان الحامد دار الزوجیة، بیت ثاثأ ملكیة ، الوهاب) عبد قیس( الحیالي :أنظر الموضوع في لتفصیل- 1
  بعدها. ما و93 ،دط،ص2008،

  :أنظر للتفصیل البیت متاع حول النزاع مسألة  في االسالمیة الشریعة فقهاء أختلف
 ،عمان، دجلة دار مقارنة، :دراسة المنزل متاع في الزوجین بین االختالف ، عمر) رشید( الزیباري - 

  .53 ،ص1،ط2009
 االجتهاد ،مجلة18/05/1999 بتاریخ قرار ،222651 رقم ملف الشخصیة، االحوال ،غرفة العلیا المحكمة - 2

  .248 ص سابق، ،مرجع خاص عدد الشخصیة، االحوال لغرفة القضائي
 االجتهاد ،مجلة18/04/1992 بتاریخ قرار ،81850 رقم ملف الشخصیة، االحوال ،غرفة العلیا المحكمة - 3

  .230 ص نفسه، مرجع، خاص عدد ،الشخصیة االحوال لغرفة القضائي
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احد  یتقدم كأن ، العائلي السكن في الموجود غیر معا والنساء للرجال المعتاد المتاع كان أما إذا
 73 تطبیق المادة یمكن ال الحالة هذه في . اراإلنك و بالنفي اآلخر ویقابله األمتعة من بقائمة الزوجین

 وجود لإلثبات الموجود ولیس الشيء على الملكیة حق بإثبات متعلقة ألنها ، الجزائري األسرة قانون من

 والیمین ادعى من على البینة ( القانون  في لإلثبات العامة القاعدة الحالة هذه في تطبق .  ذاته الشيء

   . الحاالت هذه مثل في  )ق أ ج(من  73المادة تطبیق اداستبع و ) .أنكر من على
أن القرار المنتقد لما أید الحكم القاضي على الطاعنة  –في قضیة الحال  –و متى تبین 

بأداء الیمین بشأن االمتعة باستثناء جهاز التلفزة و المقیاس الذهبي و الرادیو االنها لم تقدم بشأنها 
  من قانون االسرة. 73/2المتعة المشتركة ،قد خالف أحكام المادةأي دلیل رغم أنها تعتبر من ا

  1وجب نقض القرار المطعون فیه جزئیا"تمما یس
و على مستوى التطبیقات القضائیة فإنه عندما یطرح النزاع حول متاع البیت فبمجرد تقدیم 

من  73م المادةقائمة بالمتاع من أحد الزوجین و انكار  الخصم فان القضاة یطبقون مباشرة أحكا
وذلك بتوجیه الیمین أال أن االصل هو توجیه الیمین في حالة االختالف و انعدام البینة  )..جا .ق(

وهذا ما للمدعي وجوب التأكد من وجود المتاع من عدمه ثم االنتقال الى الیمین في حالة االنكار 
د أو عدم وجود محل النزاع " االكتفاء بتوجیه الیمین قبل معرفة وجو أكده قرار للمحكمة العلیا

المدعى به یعتبر بمثابة انعدام التسبیب و خرق واضح لقواعد االثبات و متى تبین من قضیة 
لدیه و طلب اقامة بینة على دعواها و التمس  غالحال ان الطاعن قد انكر وجود المتاع و المصو 

یبوا على طلب الطاعن و االستماع الى شهادة ابن المطعون ضدها فان قضاة الموضوع لما لم یج
من وجود المصاغ فانهم عرضوا قرارهم  التأكدبادروا الى توجیه الیمین للمطعون ضدها دون 

  2للقصور في التسبیب "
 تطبق األحكام ومنه ، الزوجین بین المشتركة الملكیة ینظم نص المدني القانون في یوجد كما ال

 الزوجین بین للمتاع المشترك خاصة أحكاما یضع أن المشرع على یجب لكن الشائعة للملكیة العامة

 في یتصرف أن زوج یجوز ألي ال بأنه ، خاصة بصفة واألوالد عامة بصفة األسرة حمایة أجل من

 أجل من القضاء إلى یجب اللجوء النزاع حالة وفي ، معا الزوجین بموافقة إال بینهما المشترك المتاع

                                                             
،مجلة االجتهاد القضائي 21/04/1998بتاریخ قرار ،189245ملف رقم  غرفة االحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، -1

  . 242ص  ،مرجع نفسهعدد خاص ، لغرفة االحوال الشخصیة،
لة االجتهاد القضائي لغرفة ،مج27/10/1992بتاریخ قرار  86097المحكمة العلیا، غرفة االحوال الشخصیة ،رقم  -2

  . 233ص مرجع  نفسه، االحوال الشخصیة ،عدد خاص ،
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 الحمایة من نوع تتقرر حتى ، صالح األسرة في كان ذاإ التصرف ذلك إلجراء ترخیص عل الحصول

  .1 الزوجین بین المشترك للمتاع
أحكام  توجد ال هأن وبما ، بینهما المشترك المتاع قسمة من البد الزوجیة الرابطة فك وفي حالة

 وما 722 طبقا للمادة ، الشائع المال قسمة أحكام تطبق ، الزوجین بین المشتركة األشیاء بقسمة خاصة

   الجزائري. المدني القانون من یلیها
 األسرة منها تعاني التي المشاكل أهم من و الذي یعتبر  العائلي االشتراك في السكن  وقد یكون

 للسكن المشتركة الملكیة حول الزوجین بین فیما أحكام النزاع إلى التعرض یجب لهذا ، الجزائریة

 االجتماعیة للسكنات بالنسبة بینهما المشتركة الملكیة یمأحكام تنظ إلى الوصول محاولة ثم ، العائلي

 . الدولة تمنحها التي

الملكیة  كسب أسباب طریق عن سواء ، العائلي السكن ملكیة في زوجها مع الزوجة قد تشترك
 داره من لزوجته جزء الزوج یدفع كأن ، األسرة بقانون الخاصة األسباب أو، المدني القانون في المعروفة

 مع بینهما قسمة السكن یجب الطالق حالة وفي ، بینهما المشتركة الملكیة تنشأ لذلك .داقهاص في

 البقاء في الحق یعود من نناقش إلى أن یجب وعلیه . ال أم حاضنة لزوجةا هذه كانت إذا ما مراعاة

 . للزوجین معا مملوك عقار باعتباره ، المشترك العائلي للسكن بالنسبة

 أولى باب فمن ،  للزوج ملكا كان إذا العائلي السكن في البقاء حق لها حاضنة كانت الزوجة ذاإف

 ، الحضانة سقوط  بأسباب الحق ذلك ویسقط . بینهما المشتركة الملكیة حالة في الحق هذا لها أن یكون
 المدني. القانون في الشائعة الملكیة قسمة أحكام إلى حینئذ القسمة فتخضع

 ألحكام طبقا المشترك العائلي للسكن الزوجین بین القسمة تتم حاضنة غیر كانت الزوجة إذا و

  عقارا. باعتباره الشفعة أحكام ذلك في وتطبق ، الشائعة قسمة الملكیة

 هذه على یلحظ ما لكن . الجزائریة لألسر اجتماعیة بسكنات  التمتع تمنح أفراد الدولة إن و

وحده  للزوج الحق هذا یكون البیع أو التنازل حالة ففي ، زوجال باسم تحرر االستفادة رات أن قرا السكنات
 األمر للزوجین ، مالي كنظام األموال انفصال بنظام یأخذ الجزائري القانون ألن منطقي شيء وذلك ،

                                                             
 خاصة البیت أثاث حول الزوجین بین یثور الذي النزاع یخص فیما الشریعة اإلسالمیة أحكام إلى وبالرجوع أنه غیر-3

 الصوف شراء یدعي الزوج حیث ، مثال زربیة ملكیة على یتنازعان كأن . الزوجین باشتراك و الزواج اكتسابه خالل تم إذا

 . الصوف اشترى الذي هو الزوج أن معا فإذا اعترفا ، الصوف هذه من الزربیة نسجت أنها الزوجة وتدعي ، ماله من

 عملها وللزوجة أجرة الزربیة للزوج ، مساهمته حسب حقه منهما واحد لكل ، عملها أجرة إال لیس للزوجة و للزوج فالزربیة

ن .  المالكي المذهب ألن بیمینه، للرجل ،فالقول ادعاءه یثبت دلیل تقدیم دون صوفه الصوف أن منهما واحد لك ادعى وإ

  الفقهاء. جمهور بالقسمة ،حسب یقل ولم ، یمینه مع الزوج قول یقدم
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 هذا بجعل أن على المشرع كان و العائلي السكن لهذا وحده الزوج ملكیة استقاللیة علیه یترتب الذي

 .الزوج حق من ولیس جمیعا ةاألسر  حق من السكن

 منح السكنات على خاللها من یحرص جدیدة نصوص صیاغة المشرع على یجب ذلك وعلى

 بصورة للزوجین یكون تملیكها ، البیع أو التنازل حالة في أنه علیهما ویشترط ، معا للزوجین االجتماعیة

 واحدة دار في للزوجین المشتركة یشةوالمع الجزائریة ، األسرة واقع مع یتماشى 1الحل هذا أن . مشتركة

 . األسري التماسك والتضامن و األسرة أموال على والمحافظة ،

 البیت والسكن لمتاع بالنسبة الزوجین أموال في االشتراك ظاهرة الجزائري الواقع أفرز لقدف

 . سرةلأل وتوفیر الحمایة علیها للمحافظة باألموال خاصة بهذه أحكام وضع یجب لذلك ، العائلي

 ذلك ألن اإللزامي بالنص یتدخل المشرع أن یجب لذلك ، باإلنفاق الزوجة مساهمة أحكام إلى باإلضافة

  الباحثین. من الكثیر رأي حسب القوامة مبدأ مع یتعارض ال
 ، ذلك أنعباء و التكالیف العائلیة و تكوین الثروة العائلیةاألفي  االشتراك هومن مظاهر 

 أثار في من علیه ترتب ما و ، المرأة عمل مجال في خاصة ، الحدیثة سرةاأل عرفته الذي التطور

هذه  في البحث یقتضي مما أموالها و الزوجة راتب یخص فیما بالزوجین الخاصة المالیة العالقات
في  و ، جهة من العائلیة األعباء و التكالیف في العاملة الزوجة مساهمة في و االجتماعیة الظاهرة

 .أخرى جهة من العائلیة الثروة في مساهمتها

هو  ما وكل ، األوالد تربیة و البیت بإدارة الخاصة المصاریف تلك التكالیف و باألعباء یقصدو 
 .مصاریف من الیومیة الحیاة تتطلبه ما و ، األسرة الحتیاجات ضروري

 في زوجها مع بالمساهمة ملزمة غیر و مالها في ة التصرفیحر  ةأللمر  أن شرعا المقرر و

 و االقتصادیة الظروف لكن ، عام كأصل العائلیة والتكالیف األعباء في المشاركة و األسرة على اإلنفاق
 التعرض یجب لذلك .بأخرى أو بطریقة األسرة على في اإلنفاق تشارك الزوجة جعلت  الصعبة الحیاة

 هذه في الزوجة اهمةمس مقدار إلى و جهة، من العائلیة والتكالیف األعباء في الزوجة مساهمة إلى

 2 .األعباء

 بعض تستعمل أن علیها تفرض عاملة أو ثریة سواء كانت للزوجة الجیدة المالیة الوضعیة إن و

 وقتنا في خاصة و ، أسرتها مصالح على األوالد للمحافظة وتربیة البیت بإدارة الخاصة المصاریف

                                                             
321مسعودي (الرشید)، مرجع سابق، ص  -1  
و بعدها.258، ص  سابقمسعودي( الرشید)، مرجع -1   

.  

.  
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 أو بطاال الزوج كان إذا خاصة و عیشةالم مستوى بسبب ارتفاع ذلك، الزوجة على یفرض الذي الحالي

  .اإلعاقة أو المرض بسبب إعالة نفسه عن عاجزا كان أو الدخل، منخفض

 الرجل بجانب العامة الحیاة في تشارك الحدیث العصر في المرأة أصبحت ، أولى باب من و

 المساهمةاجب القیام بو  الزوجة على یجب علیه و بالنفقة، یلزم یكسب من و ، یكسب كما المال وكسب

 و تعقید من الحدیثة الحیاة تتطلبه ما و الزوج، على العبء تخفیف و . العائلیة التكالیف و في األعباء
  .مرهقة تكالیف

 على یلقى الزوجة عمل فإن العائلیة التكالیف و األعباء في الزوجة مساهمة مقدار أما عن 

 تاما، تفرغا لبیتها تفرغت الزوجة أن لو لتقع انتك ما التي النفسیة و البدنیة المشاق بعض عاتق الزوج

 باإلنفاق الزوجة تساهم أن یجب علیه و الزوجة دخل من بجزء المشاق هذه عن تعویضه یقتضي مما

 المسئول باعتباره كاملة األصلیة البیت نفقات الزوج یتحمل :التالي الشكل على راتبها من بجزء

دفع  في المتمثلة و االحتباس نقص عن الناتجة اإلضافیة فقاتالن العاملة الزوجة تتحمل ،كمااألصلي
 تعویضا المال من قدرا لزوجها تقدمكذلك .ذلك شبه ما و غسالة أو جاهز، طعام شراء أو ، الخادمة أجرة

 حرة المرأة أن ذكر یجب الخالف حالة في الحكمان أو القاضي لتقدیر یترك ، المشاق بعض تحمله عن

 تحمل و حقها في تتعسف ال أن علیها كذلك یجب أنه غیر تشاء كیفما فیه تتصرف ، الخاص دخلها في

 مدى في النزاع لحسم و . حقه عن األصل تنازل في هو الذي عملها بسبب له طاقة ال ما زوجها

 في تستمر بأن الزواج عقد في حدد ذلكیأن  یجب العائلیة التكالیف و األعباء في الزوجة مساهمة

 .مثال مناصفة أهلها بین و زوجها بین یكون راتبها أن و وظیفتها

 نفقات تحمل في باالشتراك یطالبها أن للزوج یمكن الحاالت هذه  مثل في هأن البعض یرى و

 ال و مادیا منه یستفید ال و ضررا، بأسرته و به یلحق العمل مادام بالعمل لها السماح عدم األسرة أو
  معنویا.

و  36نص المادتین  في من خالل التمعنف الزوجة  مساهمة من الجزائري المشرع موقف وعن
 اإلنفاق في الزوجة مساهمة إلى أشار قد الجزائري المشرع أن القول یمكن معا 1 )ج.ا  .ق(من  72

أو  مال لها أن أي اإلنفاق على قادرة كانت و ذلك عن الزوج عجز حالة في إال إلزامیة بصورة  لكن لیس
 .العاملة ةللزوج بالنسبة راتب

فیما  ، المیدان هذا في الحدیثة الشرائعه  تعتمد فیما ، الجزائري المشرع یفكر أن یجب أنه إال
تكتسبه  التي بین و المنزلیة مساهمتها تكفیها البیت، في الماكثة و المال تكتسب ال التي المرأة یخص
  .اكتسابها بمقدار بالنفقة فتلزم

                                                             
  " یجب على الزوجین، التعاون على مصلحة االسرة و رعایة االوالد و حسن تربیتهم".3ف36ادةتنص الم - 1

  " في حالة عجز االب تجب نفقة االوالد على االم إذا كانت قادرة على ذلك". 76تنص المادة  -   
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 عقد في ذلك تحدید العائلیة یجب التكالیف و األعباء في جةالزو  مساهمة مدى في النزاع ولحسم

 19 للمادة طبقا مثال، مناصفة أهلها بین و زوجها بین یكون راتبها أن و وظیفتها في تستمر بأن الزواج

 رسمي عقد في أو الزواج عقد في یشترطا أن للزوجین انه على تنص التي الجزائري األسرة قانون من

   .1القانون هذا أحكام مع الشروط هذه تتناف .لم ما... ضروریة یریانها تيال الشروط كل الحق
تنفقه  و تشاء كما لتبذره راتبها في تتصرف للزوجة المطلقة الحریة تترك أن المنطقي غیر من

 بعرقه  یكسبه الذي المال أو المرتب من علیها باإلنفاق ملزما الزوج ویترك ، التبرج و الزینة وسائل على

 و المنقوالت كل و یقصد بها العائلیة، الثروة وقد یشترك الزوجان في أسرته. حاجیات بكل یفي ال قد و
 لكن العائلیة الثروة في المساهمة إلى قانون األسرة یتطرق لم .الزوجیة الحیاة تتطلبها التي العقارات

 ذلك و والمنقوالت، اراتالعق تشمل المشاركة التي هذه على أكد القدیم الجزائري األسرة قانون مشروع

 مساهمتها مقدار حسب الممتلكات في للزوجة بالمشاركة الحق تعطي ، 73 المادة في ثالثة فقرة بإضافة

 و األخرى المنقولة الممتلكات حول ورثتهما أو الزوجین بین النزاع حالة في "و: یلي كما ذلك و

 .الزوجین من كل مساهمة حسب یتم اقتسامها العقارات،

  .2الملكیة" سند محل القضائي الحكم یقوم و الوسائل بكل اإلثبات یتم
أموال  اختالطوأن تطور مفهوم العالقة المالیة في المجتمع الجزائري أدى بالضرورة إلى 

طبقا لما  الزوجین و عدم وجود أحكام خاصة لتنظیم هذه المسائل فال بد من االعتماد على العقد
  السابقة الدكر. من ق أ ج 37/2ج و المادة من ق أ  19هو مقرر في المادة 

و المترتبة على الزواج خالل  علیهماة قالدیون المشتركة المستح وقد یشترك الزوجان في
بهذه الدیون  الدائنینالحیاة الزوجیة و بموافقة الزوجین ،فیكون الزوجان مسؤولین تضامنیا تجاه 

ة من قفل تنظیم الدیون المشتركة و المستحو تجدر المالحظة أن المشرع أغ )اج .ق(من  37/2م
لسد الفراغ   تنظیمهالزوجین تجاه المصارف و البنوك و مصالح الضرائب و غیرها مما یتعین 

  3 التشریعي.
-1409أما المشرع الفرنسي فقد نظم الدیون المشتركة و المستحقة على الزوجین في المواد

  .من القانون المدني 1420
ن النزاع حول االشتراك المالي قائم بین زوجین مختلفي الجنسیة مقیمان في هذا و إذا ما كا   

من القانون المدني هو قانون  المعدلة 12/1المادةفإن القانون الواجب التطبیق حسب نص  الجزائر
و للقاضي الجزائري أن یستبعد تطبیق القانون االجنبي المختص إذا كان  .الزوج وقت انعقاد الزواج

  من (ق.م .ج). 24 ظام العام في الجزائر المادة مخالفا لن

                                                             
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 1
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 2
  .337)، الوجیز في شرح قانون االسرة الجزائري ، مرجع سابق، ص بلحاج (العربي -2
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غیر ان المشرع الجزائري وضع استثاءا اراد به حمایة حقوق الطرف الجزائري مفاده تطبیق    
من 13القانون الجزائري إذا كان احد الزوجین جزاري وقت ابرام عقد الزواج هذا في نص المادة

 12و11ه في االحوال المنصوص علیها في المادتین "یسري القانون الجزائري وحد القانون المدني.
  1إذا كان أحد الزوجین جزائریا و قت انعقاد الزواج ، إال فیما یخص أهلیة الزواج".

  
  
  

 
 

وهو عرف قدیم مطبق في منطقة 2یوجد في العرف المغربي ما یسمى بنظام الكد والسعایة،
  سوس المغربیة،وعناصره تتمثل في الساعي والسعي وتكوین رأسمال أو تنمیته ومقابل السعي.

                                                             
  .المعدل و المتمم القانون المدني - 1
  : هو الشدة في العمل وطلب الرزق واإللحاح في الحصول على  الشيء. الكّد لغـة - 2

ى ومن هنا : من سعى أي عمل وسعى وهي الكلمة أمازیغیة مشتقة من فعل "أزل" بمعنى سعى أو جر  السعـایة
  جاءت تسمیة هذا الحق في العقد المغربي المكتوب باللغة العربیة بحق الكد والسعایة.

، ص 1ج ، دط،2002للمزید ینظر: الحسین عبد السالم الملكي ، نظام الكد والسعایة، مكتبة دار السالم، الرباط، 
18.  

لعمل سواء من أجل إیجاد رأس مال قائم هي مقابل السعي أو الكد أو مقابل ا السعي في المعنى االصطالحي :
  مملوك للسعاة أنفسهم أو غیرهم قصد تنمیته والزیادة منه واالستفادة منه.

وهناك  - -وأما أصل حق الكد والسعایة فتضاربت أراء الفقهاء منهم من یرده إلى حكم الخلیفة عمر بن الخطاب 
ى العرف المحلي فحین أسندها البعض إلى المبادئ من عدها من نتاج االجتهاد الفقهي، وهناك من أساسها عل

  العامة للشریعة اإلسالمیة.
دراسة لحق المرأة في اقتسام الممتلكات المكتسبة خالل فترة - ، "حق الكد والسعایة، )محمد  (مومن :نظرأللمزید  -

وما  168، ص 2006نیو یو  06، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، مجلة الحقوق، - الزواج في القانون المغربي"
  بعدها.

نظام مالي خاص یؤطر، باألساس مجال الحقوق المالیة األسریة سواء « عرف األستاذ الملكي نظام الكّد والسعایة  
بالنسبة لألسرة في شكلها الممتد (العائلة المتسعة المكونة من األصول واإلخوة وأسرهم) أو في شكلها المبسط 

، ومؤدى هذا النظام أن للزوجة عند انتهاء العالقة الزوجیة سواء بالطالق أو بالوفاة حق واألبناء) (الزوج، الزوجة،
حسین الملكي، الحقوق المالیة  - : أنظرفي مقابل مساهمتها في إنشاء أو تنمیة الثروة خالل فترة الحیاة الزوجیة
    201 ص ،دط ، 2010 للمرأة على ضوء مقتضیات نظام الكد والسعایة، مطبعة البیضاوي ، دم،
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والساعي كل فرد سواء زوج أو زوجة یسعى ویبذل جهد ألجل تكوین رأسمال معین أو تنمیته 
 یستفید منها فقط أفراد  وینبغي التأكید على أن یكون الساعي من أفراد األسرة، ألن نظام السعایة

  األسرة في عالقتهم مع بعضهم البعض كل بحسب كده وسعایته.
أما السعي هو الجهد والعمل والكّد، الذي یساهم به الساعي في تكوین رأس المال وتنمیته، 
ویختلف هذا العنصر باختالف الساعة حسب سنهم وجنسهم ومقوماتهم الذاتیة ومؤهالتهم الحرفیة 

هم بحسب أنواع األعمال التي یقومون بها، فقد تكون المشاركة بالعمل الفعلي أو بالمال أو باختالف
والذي یتمثل في  1أو غیره وهذا االختالف یؤثر في نصیب الساعي أما تكوین رأس المال أو تنمیته

القیمة التي أضافها الساعي بعمله في تكوین رأس مال غیر موجود أصال، أو في تنمیة رأس مال 
  .2جود، إذ ال یعتد إال بما زاد على الذمة بفعل مجهود الساعيمو 

ألن هذا األخیر لمالكها والحق للسعاة فیها بسعاتهم. وكذلك الحال بالنسبة للمشاركة التي تتم 
عن طریق المال بأن یقوم أحد أفراد األسرة الذي یعیش بالمهجر بإرسال النقود ألسرته فتساهم 

ن رأس المال وهو موضع السعایة، ومهما كان عمل الساعي، فإن نصیبه الزوجة في تنمیته أو تكوی
من السعایة یتوقف على مقدار مساهمته في هذا العمل أو الجهد ومدى إمكانیة أن یكون هذا العمل 

  3.مصدر لخلق الثروة
نما بما تزید به  أما فیما یخص مقابل السعي أي مقابل العمل فهو ال یتعلق بالذمة ككل وإ

عملهم وسعیهم فقط أي بالفرق بین الذمة كما هي علیه یوم دخول الساعي علیها وما تكون  نتیجة
وهو یختلف باختالف الجهد المبذول، منهم من له مؤنته فقط، ومنهم  .علیه یوم استحقاق سعاتهم

  .4ما له معها ملبسه، ومن في ذلك زیادة

                                                             
  .154ص محمد شامي، مرجع سابق، - ، وما بعدها. 168، صنفسهمرجع  (محمد)، مومن  - 1
، مجلة المنتدى،-تعدد درجات التقاضي حمایة للحقوق"-"القضاء وحمایة الحقوق  ، )عبد المجید(الفرسي  -   

  .    127- 126الرابع، ص  العدد  ،2004مراكش، یولیوز، 
مطبعة النجاح الجدیدة، ، المرأة العاملة والقانون االجتماعي المغربي :إشكالیة العمل النسوي ، )أحمد(الفقیه  - 2

  .      120ص دط،  ،1996الدار البیضاء،  
سئل اإلمام أبو زكریا یحي السراح "عن" من تأت من النساء إلى زوجها ببهائم من دار أبیها فتجد بدار    - 3

جمیع وترعى ذلك كله، وما حصل في الغلة أكلوه جمیعا وما أحتاج إلیه من أضحیة زوجها بهائم أخرى فیخلطان ال
أو غیرها ذلك كله ، فإذا تنازعا أو مات أحدهما وتنازع الورثة في ذلك زعمت المرأة أو ورثتها أن بهائمها وما تناسل 

ه شریكها فیما أثبتته من منها لها، وكذلك غلتها ولها محاسبة الزوج، بذلك برعیتها لبهائمه وزعم الزوج أ و ورثته أنّ
  .البهائم لكونها تأوي في داره، ویضع الحبال واألوتاد فهل یكون شریكا معها أم ال وهل تحاسبه بما ذكرت أم ال ؟

أجاب، بهائم المرأة لها وحدها ولیس للزوج فیها شيء (أي البهائم التي أعطاها أبوها وما تناسل منها) وأما غیرها 
  ال للزوجة وكذلك ما تنشأ من سمن وما ضحى به الزوج من بهائم زوجته ترجع على زوجها بعد یمینها.       فهي للزوج 

 )عبد المجید(الفرسي  .156، 155، ص سابق، مرجع  )أحمدشامي (. 166، ص سابقمرجع  (محمد)، مومن - 4
  .     127ص ،سابقمرجع ،
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تي تحصل للزوجین إذ ثبت أن ما ال االستفادة"إلى أنه  ذھب المجلس االعلى المغربيو قد 
تستحق بذلك نسبة من والسعایة ثابتین للزوجة و داه ناتج عن عملهما المشترك تجعل حق الكد ااستف

  .1الثروة المنشأة خالل فترة الحیاة الزوجیة"
حق باقي السعاة الدمنة و  یر السعایة بعد ثبوتها :"تراعى في تقد ذھب إلى أنھ في قرار أخرو

  .2عمله ال فرق بین الذكر و األنثى فیما هو مستفاد خالل فترة الحیاة الزوجیة"كل على قدر 
مكتسبة خالل الزواج القضائي ذهب إلى حمایة حق المرأة في الثروة ال االجتهادالمالحظ أن و 

الحكم یطبق على نساء البوادي في منطقة  اأن المالحظ أن هذ التي ساهمت في تكوینها غیرو 
"  قرار مجلس قضاء أكادیري باقي المناطق و هذا ما یستخلص من سوس دون تعمیمه ف

 االجتهادات المدلى بها من طرف المستأنفة تخص الزوجة العاملة مع زوجها في البوادي و ال
ظریات مقیدة بذلك تبقى تلك النینة سواء كانت عاملة أم محتجبة و تطبق على الزوجة القاطنة بالمد

انطالقا مما ذكر فإن الحكم االبتدائي كان مصادفا للصواب فیما  حیث إنهلها في هذه الدعوى و 
  .3قضى به"
في تعلیقه على هذا الحكم ذهب الدكتور عبد المجید الفرسي إلى أن في الحكم ظلم للمرأة و 

الثروة مع الزوج ثم یتم طردها  تكوینلقة ساهمت بأجرها في شراء مسكن و متزوجة كانت أو مط
ذا  أتجه الفقه قدیما إلى عو  ،من نساء بوادي سوس ألنها لیست تحرم حقهاو  دم اعتبار نساء إ

بالعمل أما اآلن وأمام ولوج نساء الحضر في العمل  مساهمتهنلعدم  السعاة فذلك الحضر من
ة یجعلهن الرفع من مستوى المعیشبوادي قصد تلبیة حاجیات األسرة و بدلهن جهدا أكثر من نساء الو 

   4 لسعایة.اأحق بتطبیق نظام الكد و 

المالي بین الزوجین،  االشتراكإن نظام الكد والسعایة هو صورة بسیطة من صور نظام و
 االشتراكتأخذ صورة المساهمة في تنمیة المال المشترك بین الزوجین وبتالي ما یطبق على نظام 

  .5المالي بین الزوجین من حیث الحل والحرمة یمكن أن یطبق على نظام الكّد والسعایة

لیه فإن تطبیق نظام الكّد والسعایة ال یتعارض في الوقت الحاضر مع إمكانیة قیام الزوجة وع
فتحتفظ بأموالها لحسابها الخاص  ،بالعمل خارج نطاق األسرة سواء في القطاع العام أو الخاص

الذمة المالیة لكل من الزوجین أو تدفع مدخولها أو جزء منه للزوج من أجل استقالل طبقا لمبدأ 

                                                             
  .130صنفسه، مرجع  ،  )عبد المجید(الفرسي .1980-05-12المؤرخ في  ،44قرار المجلس األعلى رقم  - 1
  .     130ص ،نفسهمرجع  ،  )عبد المجید(الفرسي .1980-05-12المؤرخ  ،177قرار المجلس األعلى رقم  - 2
  .131ص ،سابقمرجع  ، )عبد المجید(الفرسي .1996-04- 02المؤرخ في  ،قرار المجلس إستئنافیة أكادیر - 3
  .132ص، نفسهمرجع  ، )یدعبد المج(الفرسي - 4
  .    116، 115، ص سابقمرجع ،  )خلیفة علي(الكعبي  - 5
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تنمیته، فتطبق علیه أحكام السعایة وتستحق بذلك أن تكون شریكة له في الثروة التي یكتسبها في 
  فترة الحیاة الزوجیة بنسبة تعادل المال الذي قدمته.

تقترب ما من فكرة الكّد والسعایة التي توجد في  )ق.أ.ج( 37/2وال شك أن مضمون المادة 
ة هذا الحق وما یلعبه من دور في تحقیق االستقرار العرف المغربي فهو اعتراف تشریعي بأهمی

النفسي واالقتصادي لألسرة وفي حّل مشكلة بعض الزوجات اللواتي یبذلن جهدا لبناء ثروة سواء في 
وتكون في أغلب األحیان باسم الزوج فیجدن أنفسهن بعد وفاة الزوج أو  ،بیت الزوجیة أو خارجها

  .1مورد الطالق في سن متقدمة دون أي مال أو
عن نظام الكد و السعایة في مسألة تحدید  ویختلف نظام االشتراك المالي بین الزوجین 

دون االعتماد على مقدار مساهمة أي من الزوجین، بناء على اتفاق الزوجین و التي تكون النسب 
ام نظفحین أن نظام الكد و السعایة یجعل تحدید النسب على أساس الجهد المبذول مما یجعل منه 

یقوم على أساس المودة و الرحمة كونه ال یجحف في حق الزوج و ال یضیع حق الزوجة إذ یقدر 
  مجهوداتها فقط.

جاء استجابة للواقع  37/2إن التعدیل الذي أدخله المشرع الجزائري على نص المادة نصل إلى 
دیة أمر ال یمكن المعیش لألسرة الجزائریة إذ أصبحت مساهمة المرأة في تحسین أوضاعها االقتصا

تجاهله أو غض الطرف عنه، حیث نجد المرأة سواء في الریف أو المدینة تقوم بمجهودات طیلة 
كما تضطر في كثیر من األحیان إلى القیام بأعمال شاقة  ،األسرةحیاتها الزوجیة داخل وخارج 

   للمساهمة في الرفع من 

واجهة متطلبات الحیاة المتزایدة، وبتالي مساهمتها دخل األسرة بكل الوسائل والسبل المتاحة لم        
الزوجین غالبا ما تسجل  في تكوین الثروة المالیة لألسرة هذه الثروة المتحصل علیها من عمل وكد

حتى ما إذا حصل نزاع وطالق انفرد الزوج بكل شيء  ،باسم الزوج العتبارات اجتماعیة وثقافیة
ه إذ  وخرجت الزوجة من البیت خالیة الیدین ال شيء لها سواء متعتها ونفقتها أثناء العدة، كما أنّ

) 8/1توفي الزوج وكان له أوالد تحصل الزوجة إال على نصیبها في المیراث كوارثة وهو ثمن (
في حالة عدم وجود األوالد، وبالتالي كان  )4/1التركة التي ساهمت في جمعها وتكوینها أو الربع(

التشرد والضیاع ویكفل لهم العیش الكریم، وهنا تنصف المرأة بمنحها  من هذا النظام یحمیها وأوالدها

                                                             
  .    157مرجع سابق، ص )، أحمد (شامي  - 1
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كامل حقها المالي التي ساهمت به في الثروة الزوجیة مع المحافظة على نصیبها الشرعي في 
  .1اإلرث

ن األساس الذي استقاه المشرع الجزائري فیما یتعلق  بحق مشاركة الزوجة لزوجها في  وإ
فكرة لیست  ،الل الحیاة الزوجیة هو خالفا لما قد یبدوا منذ الوهلة األولىالممتلكات المكتسبة خ

مستقاة من النموذج الغربي وال من نظام األموال المنفصلة أو المشتركة المعتمد في القوانین الغربیة، 
بل نجد أساسها في مبادئ الشریعة اإلسالمیة والفقه اإلسالمي والذي تبلور في عدة فتاوى ونوازل 

ه ال یجوز لمسلم أن یأكل من مال الغیر حك م فیها القضاء عمال بقواعد األنصاف والعدالة وأنّ
  بالباطل.

كما أن إیراد المشرع الجزائري إمكانیة االتفاق بین الزوجین حول مصیر األموال المكتسبة 
دراج شرط في عقد الزواج وتحریر ذلك في وثیقة مستقلة عن عقد ا لزواج، خالل الحیاة الزوجیة وإ

جاء نتیجة توسیع مجال الشروط الملحقة بعقد الزواج، بحیث یسمح لألطراف بإدراج شروط  یتم 
ها مصدر الكثیر من المشاكل والخالفات  بمقتضاها االتفاق على بعض المواضع التي ثبت عملیا أنّ

  خصوصا بالنسبة للمرأة والطفل وتهدف إلى توفیر ضمانات توفرها النصوص القانونیة.

العامة المنظمة للنظام المالي بین  ألحكامل هعدم بیانع ذلك یؤخذ على المشرع الجزائري وم
ر المال یأغفل تنظیم حدود االتفاق حول تسی، كما الزوجین وهذا فراغ تشریعي البد من تداركه

المشترك لمعرفة المباح و الممنوع من التصرفات، السیما و أن الواقع یشهد بوجود ملكیة مشتركة 
  ین الزوجین انتشرت بفعل المتغیرات االجتماعیة و االقتصادیة للمجتمع.ب

لم یتطرق لمساهمة الزوجة العاملة او المیسورة الحال في تنمیة أموال االسرة و كان علیة كذلك   
ان یدرج نص یسمح بموجبه لكل من الزوجین أن یثبت مساهمته الفعلیة و ما تحمله من أعباء وفقا 

 لإلثبات و هذا حمایة لحقوق الزوجة و االسرة. لقواعد العامة

و المترتبة على الحیاة ة على الزوجین قسكت عن تنظیم أحكام الدیون المشتركة المستحكما    
إن دخول المرأة للحیاة العملیة و مساهمتها في تنمیة الثروة الزوجیة أصبحت  .بموافقتهماو  الزوجیة

تنظیم محكم لنظام المالي للزوجین للتصدي للمنازعات ل يمشرع الجزائر سریع للتستدعي تدخل 
   العنیفة بین الزوجین و ضمان حمایة االسرة. 

 

                                                             
الجمعیة المغربیة للتربیة ورعایة األسرة، الحقوق وااللتزامات المالیة للمرأة داخل األسرة في ظل المتغیرات  - 1

  .    12دط، ص  ،2003دمعمة، الرباط، منشورات ال االقتصادیة واالجتماعیة، 
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ضرورة ما یحدث في عصرنا هذا من انتشار بعض األمراض الخطیرة وشیوع   أوجبتلقد 
ا رتب انتشار أبناء الزنا واللقطاء، إضافة إلى التقدم العلمي الفاحشة وانتشار المواقع اإلباحیة، م

المشرع  علىالعقم،  معضلةعلى حل  الهائل في مجال الطب وعلم الوراثة وهندسة العینات، وقدرتها
الفحص الطبي  والبصمة ب ادرج وسائل طبیة حدیثة في قانون االسرة المعدل  بدایةبالجزائري 
فرض على المتقدمین للزواج إجراء الفحص الطبي باعتباره من حیث ،عي التلقیح االصطناالوراثیة و 

للبصمة طرق الوقایة لكثیر من األمراض الوراثیة أو الجنسیة المعدیة من جهة كما اعترف المشرع 
  سمح اللجوء إلى التلقیح االصطناعي . النسب و  إثباتالوراثة في 

  و التي تعد الجزائر طرفا فیها.ة استجابة لالتفاقیات الدولی كما جاء هذا التعدیل

  وبناء على ما تقدم فان معالجة الموضوع تكون على النحو االتي:

  .الفحص الطبي قبل الزواج باإلدراجحمایة االسرة :  المطلب األول
  .االصطناعيلبصمة الوراثیة و التلقیح احمایة االسرة باإلدراج  :  المطلب الثاني

 
 

على المتقدمین للزواج إجراء الفحص الطبي باعتباره من طرق  فرضت جل التشریعات
  الوقایة لكثیر من األمراض الوراثیة أو الجنسیة المعدیة. 

 .فهل من شأن الفحص الطبي قبل الزواج توفیر الحمایة لألسرة واستقرارها ؟ -

قبل الزواج ؟ وما هي فوائده التي قد تعوذ على المجتمع وما المقصود بالفحص الطبي  -
وكیف نضم المشرع الجزائري عند إجبار المتقدمین على الزواج بإجراء هذا الفحص ؟ 

 ؟.  موضوع الفحص قبل الزواج

 :یكون من خالل الفروع التالیة إذ نتناول في األسئلةعن هذه  اإلجابة أن -

 أثاره.لطبي و تعریف الفحص ا :األول الفرع  -      

   .في قانون االسرة : الفحص الطبي قبل الزواج الفرع الثاني -      
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أثار  )الفقرة الثانیة(تعریف الفحص الطبي  )الفقرة األولى( نقسم هذا الفرع الى فقرات نتناول في
.الفحص الطبي 

 
   

الفحص ، فأما كلمة مصطلح الفحص الطبي یتكون من شقین كلمة "فحص" وكلمة "الطبي"
بحث وكذلك تفّحص وافتحص وتقول فحصت عن فالن وفحصت  أيمن فحص عنه فحصا  لغـة

عن أمره ألعلم كنه حاله وقد فحصني فالن فحاصا، كأن كل واحد منهما یفحص عن عیب 
ذا المعنى هو البحث بدقة للوصول إلى أمور مخفیة في الشيء .فالفحص به1صاحبه وعن سره

 المفحوص.

علم طب، وَطبَّ المریض ونحو   من الطب بمعنى عالج الجسم والنفس ومنه الطبـي لغـةكلمة  و
ا، داواه وعالجه  والطُب بمعنى السحر، وتطبب فالن تعاطى الطب وهو ال یتقنه، والطبیب من  طبً

المتطبب الذي ى ونحوهم، والطبابة حرفة الطب  و ة وهو الذي یعالج المرضحرفته الّطب أو الطباب
  یتعاطى مهنة الطب و رجل طب بالضم الباء

 م معالجة ومداواة الجسم والنفس. .فالطبي نسبة لعلم الطب الذي هو عل2و طبیب عالم بالطب  

ث الدقیق عن البحالطب و هي عالج الجسم و النفس و  من فهيالفحص الطبي لغـة أما كلمة 
  األمراض والعیوب الخفیة من أجل مداواتها ومعالجتها.

هي عبارة عن فحوصات مخبریة أو سریریه تجرى  اصطالحا  .3الفحص الطبي قبل الزواج
لكل من الذكر واألنثى العازمین على الزواج، ویتم إجراؤها قبل عقد القران الكتشاف أي موانع 

إمكانیة اإلنجاب من عدمه بحیث یكون كال من الخاطبین  لمعرفة ذاصحیة تحول دون الزواج وك
  .4عالما بما هو مقبل علیه ومقتنعا به تماما

                                                             
  "مادة فحص". 3356، ص 5ج مرجع سابق، ،ابن منظور - 1

 ،4ج ،3ط ،1981 مصر، مكتبة لخانجي، معجم مقاییس اللغة،، )أبي الحسین أحمد بن فارس( بن زكریا -   
  477ص

  . مادة طبب 2631ص ،4ج ،سابقمرجع ،  ابن منظور - 2
  .575، ص 2دط، ج المعجم الوسیط، دن، دم، دت، ،أنیس ، إبراهیم ورفاقه -  
اصطالح أهل الطب هو معرفة حالة اإلنسان الصحیة كإجراء وقائي یساعد على صیانة الصحة وعلى الكشف  - 3

  في أطوارها األولى. المبكر لألمراض وهي
ار الثقافة، األردن، الفحص الطبي قبل الزواج، دراسة شرعیة قانونیة تطبیقیة، د ، )صفوان محمد(غضیبات  -  4

  .56دط، ص  ،2009
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أو هو الفحص الذي یجریه المقبلین على الزواج ویكون قبل عقد الزواج الهدف منه هو 
  الكشف عن 

تقرار احتمال حمل أحد الزوجین أو كالهما ألمراض وراثیة أو معدیة، قد ینجم عنها عدم اس
  .1الحیاة الزوجیة

 
 

  تعد الفحوصات الطبیة قبل الزواج مفتاح الزواج اآلمن، وهي من الوسائل الوقائیة والفّعالة 
  
  
ة الخطرة     .2للحّد من األمراض الوراثیة والمعدیّ
لفحص الطبي قبل وعلى الرغم من األهمیة االجتماعیة واالقتصادیة التي ینطوي علیها ا 

ه تكتنفه الكثیر من المحاذیر التي قد تعود على األفراد المجتمع بنتائج سلبیة وعلیه  الزواج إال أنّ
  وسلبیات. إیجابیاتفللفحوصات الطبیة 

و  لوقایة من أمراض الدم الوراثیةكونها وسیلة ل تتلخص فوائد الفحص الطبي قبل الزواج فيو 
ألمراض الوراثیة المحتملة للذریة فإن وجدت تتسع الخیارات في عدم عالم المقدمین على الزواج باإ

جهاضه إن لزم  األمر  اإلنجاب وعدم إتمام الزواج أو فحص الجنین في أیامه األولى ومراقبته وإ
التحقق من وجود أمراض مزمنة تؤثر على مواصلة الحیاة بعد ، كما یساعد ضمن الشروط الشرعیة

المحافظة على سالمة الجنین في رحم المرأة من األمراض هم في ویسا الزواج واستقرارها.
  .3والتشوهات واإلعاقات

                                                                                                                                                                                   
والمفاهیم، أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر  األسسالفحص الطبي قبل الزواج  )،معین الدین (سید  -   

المجلد الثالث،  ،2002ینایر  26- 21 ، عقدت یوماإلسالميرابطة العالم  مكة المكرمة،  في اإلسالميللمجمع الفقهي 
  .309ص

  .42ص  مرجع سابق،،  )طیبال(بوحالة  - 1
السابعة عشر المنعقدة 17وفي  هذا الخصوص أوصى مجمع الفقه اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي في دورته - 2

الطبیة قبل الزواج والتشجیع  الحكومات اإلسالمیة بأهمیة الفحوص 17/12/2003إلى  13بمكة المكرمة في الفترة من 
  .شى إال إلى ألصحابهاعلى إجرائها وجعلها سریة ال تف

إلى  13المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من  17 المجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي في دورته - 
  - www.themwl.org رابط 15/11/2010في    17/12/2003
  .310- 309 مرجع سابق، ص)، معین الدین (سید  - 3
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فعلى سبیل المثال مرض الزهري إذا أصیبت به المرأة قبل الحمل تماما أو قبل ذلك بستة أشهر فإن 
ا قرب زمن الحمل من وتزدادا نسبة اإلصابة كلم %99احتمال انتقال العدوى إلى الجنین تصل إلى 

تثقیف المقبلین على الزواج صحیا بالنواحي التي تؤدي إلى السعادة ، و من شانه زمن اإلصابة
 الزوجیة وتحاشي أسباب االختالف والطالق ودحض األفكار والمعتقدات المغلوطة.

تأكد احد الخاطبین من قدرة الطرف اآلخر على اإلنجاب، وعدم وجود العقم، وبذلك كما یسمح ب
  .1هما على الزواج وهو مطمئن على مستقبل حیاته الزوجیةیقدم كل واحد من

) Rubéoleالنساء اللواتي مازلن في سن اإلنجاب للفحوصات الخاصة بمرض الحمیراء ( كما یخضع
الذي یمكن أن تتعرض له أثناء فترة الحمل، وكذلك لفحص فصیلة الدم وفقا للنموذج المشار إلیه 

 .2في المرسوم التنفیذي

لفحص الطبي قبل الزواج یحقق مصلحة للفرد و المجتمع،أما ما یخص الفرد فهو أن إجراء او 
و في تحقیق مصلحة المجتمع أنه یقیه من ذریة ضعیفة تكون  ،النسلظ على صیانة النفس و یحاف

  .3عبئ علیه و هو من جملة األحكام الوقائیة من األمراض قبل الزواج

قد یتعذر على كثیر من إذ مادیة التكلفة ال تتمثل سلبیات الفحص الطبي قبل الزواج فيو 
تحمل الشباب أعباء مالیة زائدة على األعباء المالیة العادیة وهذا یؤدي یالناس االضطالع بها إذ س

قد یتخوف كثیر من الناس من ، كما أو اللجوء للزواج العرفي  إلى عزوف الشباب عن الزواج
الذي یخلف التردد في اإلقدام على الزواج من  نتیجة الفحوص السیما االختبار الوراثي األمر

 .4الشباب، لعدم القبول النفسي لهذه الفحوصات

الفحص الطبي قبل الزواج ال یضمن الوقایة من كل  ج،ائج الفحص الطبي قبل الزوانسبیة نت    
األمراض الوراثیة من جهة، ویبقى احتمال اإلصابة بأمراض أخرى غیر معروفة قائمة وهذا یجعل 

 .5منه عدیم الجدوى

                                                             
  . 90، 89، 88 ، صسابقمرجع  ، )صفوان محمد(غضیبات  - 1

 دار الفكر الجامعي، الفحص الطبي قبل الزواج و األحكام الفقهیة المتعلقة به، ، )عبد الفتاح أحمد(أبو كیلة  -   
  . 198،199ص  ،1،ط2008 إلسكندریة،

 ،1، عمجلة المحكمة العلیا"الشهادة الطبیة قبل الزواج على ضوء قانون األسرة الجدیدة"،  ) ،العربي(بلحاج  - 2
  .100، ص 2007

  .223ص ،سابقمرجع ،  )عبد الفتاح أحمد(أبو كیلة  - 3
 مدى مشروعیة اإللزام بالفحص الطبي قبل الزواج، دار الجامعة الجدیدة، ، )حسن صالح الصغیر(عبد اهللا  - 4

  . 22ص   ، دط،2007 اإلسكندریة،
  .200ص ،نفسهمرجع ، )الفتاح احمدعبد ( بو كیلةأ. 23، ص ،مرجع نفسه )حسن صالح الصغیر(عبد اهللا  - 5
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قد یحدث تضارب في نتائج الفحوصات الطبیة، األمر الذي یضطر الشخص إلعادة     
 الفحوصات وهو ما یكلفه أعباء مالیة إضافیة ، وقد یكون مدخل إلى العزوف عن الزواج.

المرضى على التزویر في نتیجة  حص الطبي الكثیر من المتخوفین أوقد یحمل اإللزام على الفو 
فحوصات للحصول على شهادات تثبت سالمتهم من العیوب الوراثیة والصحیة بطرق الرشوة أو ال
 مجامالت، وهذا یفرغ المسألة من مضمونها ویعدم جدواها.ال

قد یحدث تسریب لنتائج الفحص وهذا ما یضر بأصحابه السیما المرأة، التي قد یعزف عنها كما 
النظر عن نوع المرض وهو ما ینشأ عنه مشاكل الخطاب إذا علموا أن زواجها لم یتم بغض 

  . 1اجتماعیة ونفسیة، أي یتصادم مع الحق في الخصوصیة

  

  

  
 

 

الفحص  تطبیق شروطنتناول  )الفقرة االولى(نتناول هذا الفرع من خالل الفقرات التالیة 
  .الفحص الطبيعقبات اول تتن )الفقرة الثانیة( الطبي

 
 

المشرع الجزائري شهادة الفحص الطبي قبل الزواج في المادة السابعة مكرر من استحدث 
  قانون 

یجب على طالبي الزواج أن یقدما وثیقة طبیة ال « األسرة المعدل والمتمم والتي تنص على مایلي 
) تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد یشكل خطرا 03ثة أشهر (یزید تاریخها عن ثال
  یتعارض مع الزواج.

یتعین على الموثق أو ضابط الحالة المدنیة أن یتأكد قبل تحریر العقد من خضوع الطرفین 
للفحوصات الطبیة ومن علمهما بما قد یكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا یتعارض 

بذلك قد التحق بموكب التشریعات المشرع الجزائري ذلك في عقد الزواج".یكون مع الزواج ویؤثر ب

                                                             
 ،نفسهمرجع ،  )عبد الفتاح احمد( بو كیلةأ. 24ص  نفسه،مرجع  ) ،حسن صالح الصغیر (عبد اهللا  -  1

  .200،201ص
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األخیرة التي سبقته في هذا المجال وكذلك التشریعات العربیة وهذا بعدما تأكد من اآلثار اإلیجابیة 
   التي یرتبها هذا الشرط على مستوى األسرة والمجتمع.

  .1الطبي قبل الزواج الفحص باإللزامیةو أخد بالرأي الفقهي القائل 

ألزمت كل من الموثق وضابط الحالة المدنیة أن یتأكد قبل تنا للمادة نجد أنها أو من خالل قر     
تحریر عقد الزواج من خضوع الطرفین للفحوصات الطبیة الالزمة، ومن علمهما بما قد تكشف عنه 

  تلك الفحوصات من أمراض وعوامل قد تشكل خطر یتعارض مع الزواج.

  

صدر بعد مضي مدة و الذي  2مرسوم التنفیذيالوقد حدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة     
المعدل لقانون األسرة وقد تضمن ثمانیة مواد  02-05تزید عن سنة من صدور األمر الرئاسي رقم 

  مكرر المذكورة أعاله. 07تحدد كیفیة تطبیق المادة 

على كل واحد من طالبي الزواج بتقدیم االولى  ة ذي بموجب المادیأوجب المرسوم التنفوقد    
شهادة طبیة ال یزید تاریخها عن ثالثة أشهر، تثبت خضوعهما للفحوصات الطبیة المنصوص 
علیها في هذا المرسوم على أن تسلم هذه الشهادة من طرف الطبیب حسب نموذج ملحق بهذا 

 3 المرسوم.

الفحوصات الطبیة التي یجب أن یخضع لها طالب  حددت المادة الثالثة من هذا المرسوم نوعكما 
الزواج، وألزمت الطبیب التأكد من خضوعهما لها ذلك أن الشهادة الطبیة یتم تسلیمها بناءا على 

 نتائجها :

 فحص عیادي شامل. -

 الدم.تحلیل فصیلة  -

                                                             
ه ال مانع شرعا من  الفریق االول  یرى، اختلف الفقهاء حول مشروعیة اإللزام  بالفحص الطبي إلى فریقین -  1 أنّ

یعا أو قانونا یلزم الناس بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج بوسیلة أو أخرى، وذلك في أن یصدر ولي األمر تشر 
یرى عدم مشروعیة اإلجبار على الفحص الطبي، أما الفریق الثاني خصوص األمراض الوراثیة الشائعة االنتشار.

طبي قبل الزواج والتحیز للمقبلین على الزواج، مع تشجیع وتوعیة الناس بضرورة وأهمیة الفحص ال االختیاروترك 
  ..علیه

مكرر 7الذي یحدد شروط وكیفیات تطبیق أحكام المادة  2006ماي  11المؤرخ في  154-06المرسوم التنفیذي رقم  - 2
   .من القانون األسرة

   یتضمن نموذج عن شهادة الفحص الطبي قبل الزواج.  2ملحق رقم  - 3
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ت للطبیب الصالحیة في التوسع في الفحص بأن ینصب على أما المادة الرابعة  قد أعط    
لعوامل الوراثیة والعائلیة قصد الكشف عن العیوب المحتملة أو القابلة لإلصابة ببعض األمراض ا

 الخبیثة.

ما یمكن أن یقترح الطبیب على المعني إجراء فحوصات إضافیة للكشف عن األمراض الوراثیة ك
خضاع النساء والعائلیة واألمراض المعدیة أو الخطرة التي یمكن أن تنتقل إلى الزوج أو الذریة وإ 

) وكذلك لفحص فصیلة الدم Rubéoleاللواتي مازلن في سن اإلنجاب للفحوص الخاصة بالحیمراء (
)Groupe Sanguin.( 

أما المادة الخامسة نصت على أن یقوم الطبیب بإبالغ المعني باألمر بمالحظاته عن نتائج    
عالمه باألمراض المصاب بها ومخاطر العدوى منه ا وهكذا یكون المعني على الفحص الطبي وإ

علم بما أصابه وبما یصیب قرینه أو ذریته وبتالي یقرر إما العدول عن مشروع الزواج أو أن یتزوج 
رغم إصابته بأمراض معدیة أو خطرة، ویتحمل عندئذ المسؤولیة كاملة ، ویتم اعدد شهادة طبیة 

 1 بذلك تسلم إلى المعني.

المرسوم التنفیذي ، فإنه ال یجوز للموثق أو لضابط الحالة من هذا  06وطبقا لنص المادة       
 02بنص المادة  2المدنیة إبرام عقد ما لم یقدم كل واحد من طالبي الزواج الشهادة الطبیة المذكورة

ا بنتائج الفحوصات الطبیة، وذلك من خالل االستماع إلى م، مع التأكد من علمه3من هذا المرسوم
 .)ق.أ.ج(2/7م  4أشیر بذلك في عقد الزواجكل منهما، مع ضرورة الت

وال یجوز لكل من الموثق أو ضابط الحالة المدنیة رفض إبرام عقد الزواج ألسباب طبیة خالفا     
 إلرادة المعني .

یتضح من أحكام القانون الجزائري المنظم لشهادة الفحص الطبي قبل الزواج أن دورها وقائي و      
واألبناء والمجتمع من األمراض الوراثیة أو المعدیة التي تحول بینه وبین ال غیر، لحمایة الزوجین 

المعدل و المتمم ) ق.أ.ج.(مكرر  07التنصیص على الزامتیها في م  القیام بواجباته الزوجیة، فرغم
  ج).ق.أ.(مكرر  09من المرسوم التنفیذي فإنها لیس شرطا من شروط االنعقاد م  06والمادة 

                                                             
  .    مكرر من القانون األسرة 7یق أحكام المادة المرسوم التنفیذي یحدد شروط وكیفیات تطب - 1
مكرر وحرر عقد الزواج بدون شهادة طبیة، فإنه  07إذا خالف الموثق وضابط الحالة المدنیة، أحكام المادة   - 2

  یام على األقل إلى شهرین على األكثر مع الغرامة.أ من عشرة  یعاقب بالحبس
مهامهم تحت  مدنیة تنص على أن "یمارس ضابط الحالة  المدنیة من قانون الحالة ال 26أما المادة       

  مسؤولیاتهم المدنیة والجنائیة ورقابة النائب العام".
  . مكرر من القانون األسرة7المرسوم التنفیذي الذي یحدد شروط وكیفیات تطبیق أحكام المادة  - 3
  األسرة المعدل و المتمم.قانون  - 4
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یعتبر باطال بل یبقى صحیحا،  الزواج دون إحضار هذه الشهادة فإنه ال فعلى فرض أنه تم
ه یجوز لزوج اآلخر طلب  غیر أن المریض الذي یتعمد إخفاء المرض واكتشف ذلك بعد الزواج فإنّ

كذلك  ).أ.جق( 53/2 م و )جق.أ.( 48الطالق (رجل) والتطلیق (المرأة) للعیوب واألمراض م 
 ).جق.م( 9،33،82غلط في صفة جوهریة من صفات الشخص م  یجوز طلب فسخ الزواج بسبب

وهذا على اعتبار أن القدرة على العالقة الجنسیة هي الصفة أو السبب الرئیسي للتعاقد في عقد 
ن إخفاء عیوب وتشوهات تناسلیة كالعجز الجنسي یخول للزوجة حق التطلیق أو فسخ  الزواج وإ

  .1الزواج ألن اإلرادة تكون معیبة

  

  

  

  

  
 

 
ومواد  )ق.أ.ج(مكرر  07من خالل دراساتنا ألحكام الشهادة الطبیة قبل الزواج وفقا للمادة 

مكرر من قانون األسرة  07المرسوم التنفیذي والذي یحدد شروط وكیفیات تطبیق أحكام المادة 
  تأنیة للنص تتلخص فیما یلي:  ة المءا القراهكشف عنالحظات قانونیة متتضح لنا 

إن أحكام القانون لم تحدد األمراض المعدیة أو الخطرة التي یتعین على الطبیب الكشف عنها،    
مكرر من قانون األسرة، والتي جاءت في صیغة  07من المرسوم المذكور والمادة  4/2وفقا لنص م 

ه لم یعط للطبیب الحق في رفض عامة ومطلقة وانحصرت على األمراض والسوابق الوراثیة، كم ا أنّ
تسلیم الشهادة الطبیة ما قبل الزواج أو على األقل تأجیل تسلیمها لحین زوال خطر العدوى من 
المریض ، بل أن نصوص هذا المرسوم التنفیذي تلزمه بتسلیم الشهادة الطبیة دون قید أو شرط ما 

 عدا إبالغ المعني بمالحظاته ونتائج الفحوصات.

كیف یكون موقف هذا الطبیب إذا ثبت له یقینا أن أحد طالبي الزواج  :سؤال الذي یطرح هناوال   
مصاب بمرض أو بعامل یتعارض واألهداف المرجوة من الزواج كداء الزهري أو الجذام أو فقدان 
لى الجنین في رحم األم، ویسبب  المناعة ؟ مع العلم أن هذا المرض قاتل وینتقل إلى الزوج اآلخر وإ

                                                             
  .117، 116مرجع سابق، ص ز في شرح قانون االسرة الجزائري ، الوجی )،العربي(بلحاج  - 1
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لها نفس النتیجة، وما موقف الطبیب عند إصرار طالبي الزواج الحصول على الشهادة الطبیة قبل 
الزواج،باعتبارها الوثیقة الضروریة إلبرام عقد الزواج ، رغم علمهما بالمخاطر التي تهدد كل واحد 

  منهما.
ه لیس من حق ا اإلجـابة    لطبیب االعتراض أو : بقرأتنا ألحكام النص التنظیمي، نخلص إلى  أنّ

عندئذ كیف یكون موقف الغیر ذي المصلحة  ،االمتناع عن تسلیم الشهادة الطبیة قبل الزواج
كالولي من هذا الزوج ؟ وما هو موقف النیابة العامة في هذا الشأن باعتبارها طرفا أصلیا في جمیع 

ت العمومیة الصحیة في القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام قانون األسرة ؟ وما هو موقف السلطا
  مثل هذه الحالة وفي حالة األمراض الوبائیة األخرى؟.

طبیبا خاص معینا لفحص الراغبین في الزواج  154-06لم یحدد المرسوم التنفیذي رقم كما       
بما یفید أن أي طبیب عام أو خاص یمكنه إجراء مثل هذه الفحوصات، وللزوجة حریة اختیار 

كما أنه لم یحدد بدقة  .1ویكون الفحص فردیا محلفم بفحصهما معا أو طبیب الطبیب المشترك یقو 
الفحوص والتحلیالت التي یخضع لها المعني باألمر. هل یخضع لفحص طبي عام أم لبعض 

 .الفحوص األساسیة كفحص الرئتین ؟

ذكور، من المرسوم الم 4/1لم ینص القانون على إلزامیة الفحص الجني، وفقا لنص المادة و      
للوقایة من اآلثار الضارة للجینات المشوهة حمایة للراغبین في الزواج من األمراض الوراثیة والتي 

 .2قد ینتقل إلى الذریة

عدم اإلشارة إلى أن تكالیف الشهادة الطبیة (من فحوص وتحلیالت ...)یتحملها صندوق كذلك     
یه، غیر أّن یمكنه طلب المساعدة الطبیة الضمان االجتماعي عندما یكون المعنى باألمر منخرطا ف

 إذا كان بدون دخل.

 07عدم جدوى إلزامیة شهادة الفحص الطبي المنصوص علیها في المادة و ما تجدر مالحظته   
 6/2فوفقا لمضمون المادة  .5)ق.أ.ج( 22و  184و  6/13وذلك إذا رجعنا للمواد  ).جق.أ(مكرر 

ة الفاتحة إلیجاب وقبول في حضرة شاهدین وبحضور إذا صاحب إعالن الخطبة وقراء )ق.أ(
ن لم ینفذ  الولي، وذكر الصداق كما جرت به العادة والعرف االجتماعي فهو عقد نافذ شرعا، وإ

                                                             
  .119، ص سابقمرجع  )،العربي(بلحاج  - 1
  .120، سابقمرجع  )،العربي(بلحاج  - 2
غیر أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد یعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط « تنص على أنه  - 3

  ».مكرر من هذا القانون  09دة الما الزواج المنصوص علیها في
 9و  9تنص على أنه "یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتین  - 4

  ».مكرر من هذا القانون
ه  - 5 یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة، وفي حالة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائي « تنص على أنّ

.«  
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قانونا وحیث لم یثبت في الوثیقة الرسمیة التي یحررها الموثق أو ضابط الحالة المدنیة  طبقا 
 .)ج.أ.ق( 18ي المادة لإلجراءات الشكلیة المنصوص علیها قانون ف

مكرر و المادة  07ألحكام المادة بامتثالوهنا نتساءل عن كیفیة إلزام الراغبین في الزواج 
من المرسوم التنفیذي في حین أن القانون ما زال یعترف بالزواج العرفي الذي یتم دون  2/1

  واألسرة معا. استظهار الشهادة الطبیة ؟ وما یترتب عنه من ضیاع لحقوق المرأة واألوالد

ومن جهة أخرى هل یمكن أن نقول أن النص على شهادة الفحص الطبي هي إحدى  القیود 
القانونیة وراء ظهور الزواج العرفي، حیث أن تعدیل قانون األسرة وما أورده من شهادة منها شهادة 

الزواج من الفحص الطبي إلتمام الزواج كانت من بین العراقیل أمام عدم إتمام كثیر من حاالت 
یخضع لها  عقوبة خاصة  لم ینص القانون على .جهة والهروب إلى الزواج العرفي من جهة أخرى

  .ضابط الحالة المدنیة و الموثق في حالة توثیق عقد الزواج بدون الشهادة الطبیة

هو معرفة سالمة الراغب في الزواج هل  الهدف من فرض هذه الشهادة و یثور التساؤل عن     
ألمراض المعدیة أم البد أن توجه عنایة الطبیب أثناء الفحص إلى االضطرابات العصبیة من ا

؟.یتضح مما سبق أن الراغب في الزواج  وكذلك نتائج اإلدمان على المشروبات الكحولیة وغیرها
أصبح یخضع حالیا للفحص الطبي قبل توثیق عقد الزواج وبالتالي ال یمكن لضابط الحالة المدنیة 

ثق أن یتولیا العقد إال بعد توفرهما على شهادة مسلمة من طرف الطبیب الذي قام بفحص والمو 
  المعني باألمر. 

الشهادة الطبیة قبل الزواج جاء غامضا وذلك  إحضارأن موقف المشرع من  وعلیه نصل إلى   
حكما، تنظیما م اإجراءاتهبفرض الشهادة الطبیة على الراغبین في الزواج ولكن بدون أن ینظم 

فالطبیب یمنح هذه الشهادة بمجرد فحص المعني باألمر بالعیادة دون اللجوء إلى التحلیالت الالزمة 
لكشف األمراض المعدیة الخطیرة، مما یفرغ هذه الشهادة من محتواها، كما أن هذا األمر یشكل 

مة لمنحها، كما منفذا للمشرع حتى ال یفرض مجانیة الحصول على الشهادة الطبیة والتحلیالت الالز 
أن اللجوء إلى التحلیالت الكاملة والوافیة لمعرفة خلو الراغب في الزواج من األمراض المعدیة قد 

 .1 یؤدي إلى مصاریف قد یتعدى مبلغها مقدار الصداق.

ذا كان المشرع الجزائري قد رغب فعال في توثیق عقد الزواج عن طریق إثقال كاهل الخاطب     وإ
عة من الوثائق، فإنه مع األسف لم یعتبر كتابة هذا العقد شرطا لصحته، أي أن والمخطوبة بمجمو 

الزواج یمكن أن یبرم دون هذه الكتابة وبالتالي تبقى كل اإلجراءات المتخذة، سواء تجاه التعدد أو 
مرض أحد الزوجین أو غیرها حبرا على ورق، ألن الراغب في الزواج وخاصة بالبادیة یمكن أن 

 2فقرة  22الزواج العرفي الذي الزال سائدا في المجتمع الجزائري، فالمشرع لم یلغ المادة یلجأ إلى 

                                                             
  .122، ص سابقمرجع  )،العربي(بلحاج  - 1
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التي كانت والزالت تقضي بأنه یثبت الزواج بحكم قضائي، ولكن إلعطاء فاعلیة لكل التعدیالت 
التي أدخلها المشرع على بعض مقتضیات قانون األسرة، كان علیه أن یفرض كتابة عقود الزواج 

یا.رسم 
 

  

نظرا النتشار األمراض الخطیرة والفتاكة التي أصبحت تهدد صحة األفراد بل المجتمع 
بكامله، بدأت عدة دول عربیة تراقب الحالة الصحیة لمواطنیها عن طریق اإلدالء بشهادة طبیة 

لى غرار ما یجري به العمل في مجاالت أخرى (طلب شهادة تثبت خلوهم من أي مرض معد، ع
طبیة عند مزاولة عمل أو وظیفة أو للسكن في الحي الجامعي ...) ومن بین التشریعات التي 

قوانین دول  في (فقرة أولى)، قوانین دول المغرب العربيفرضت الشهادة الطبیة قبل الزواج، 
  .(فقرة ثالثة)انین دول الخلیج العربيقو و   في (الفقرة الثانیة) المشرق العربي

 

  
 

 

لم تكن تتضمن أي  1957عندما صدرت المجلة التونسیة لألحوال الشخصیة الصادرة عام 
نما حددت فقط سنا ألهلیة الزواج.   نص خاص بالحالة الصحیة للراغبین في الزواج وإ

بع سنوات على صدور هذه المجلة، تدخل المشرع التونسي إلحداث غیر أنه بعد مرور س
  .1964نوفمبر  3المؤرخ في  1964لسنة  46شهادة طبیة سابقة للزواج بموجب القانون عدد

وفي هذا الصدد، ال یسلم الطبیب الشهادة المنصوص علیها في الفصل األول من القانون 
  المشار إلیه أعاله إال بعد اطالعه على:

  ص طبي عام.فح -
  فحص الرئتین باألشعة وتصویرهما إذا اقتضى الحال ذلك. -
  فحص الدم. -

ویجب على الطبیب أن یطلع المعني باألمر على مالحظاته ویبین له مدى أهمیتها، كما یمكنه   
أن یرفض تسلیم الشهادة إن تبین له أن هذا الزواج غیر مرغوب فیه ویؤجل تسلیم هذه الشهادة إلى 

  ل خطر العدوى من المریض أو تصیر حالته الصحیة غیر مضرة لذریته.أن یزو 
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 46وأخیرا یجب أن یتم إعداد الشهادة الطبیة السابقة للزواج المنصوص علیها بالقانون عدد    
وفق النموذج الذي أقرته وزارة الصحة العمومیة بموجب  1964نبر فنو  3المؤرخ في  1964لسنة 

  .19851دیسمبر  19خالقرار الصادر عنها بتاری

من مدونة األسرة المغربیة بأنه یجب  23 نصت المادة ،قانون األحوال الشخصیة المغربي أما في  
  .2أن یكون ضمن ملف الزواج شهادة طبیة لكل واحد من الخاطبین

المؤرخ في  46بموجب القانون رقم  1964وقد اعتمد الشهادة الطبیة قبل الزواج منذ    
أنه ألزم الطبیب إلى توجیه العنایة الخاصة إلى اإلصابات المعدیة  كما 03/11/1964

واالضطرابات العصبیة ونتائج اإلدمان على المشروبات الكحولیة وغیرها من األمراض الخطیرة 
 وخاصة مرض السل والزهري والقرین المادة الثانیة من القانون.

 

  
 

 
 األردني الشخصیة األحول و قـانون و السوري قانون األحوال الشخصیة العراقيو نقصد بها 

على أن یقدم المقدم   3قانون االحوال الشخصیة العراقينصت المادة العاشرة من فقد  اللبناني. و
ألمراض، على الزواج تقریر طبیا یؤكد سالمته من األمراض الساریة لكن القانون لم یحدد هذه ا

  فاجتمعت لجنة من وزارة العدل والصحة وحددت هذه األمراض والموانع الصحیة بما یلي :

  األمراض التناسلیة. -
  (السل الرؤي). الدرن الرئوي في حالته الفعالة -
  األمراض والعاهات العقلیة. -

داریة على معامالت الزواج اإلمنه /40تنص المادة  ،قانون األحوال الشخصیة السوري وفي
شهادة من طبیب یختاره الطرفان « التي تسبق العقد وفي أحد بنود هذه المادة یطلب من المتقدمین 

بخلوهما من األمراض الساریة ومن الموانع الصحیة للزواج، وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة 
ه، وثانیا لعدم وعي الناس بأهمیت ةطبیب یختاره.لكن هذا االشتراط بوجوب الفحص بقي شكلیا نتیج

                                                             
  المعدلة. 1956مجلة األحوال الشخصیة التونسیة لسنة  - 1
  المغربیة.    األسرةالمتضمن مدونة  70-03المعدل للقانون  2004فیبرایر  03المورخ في 1-04-22 ظهیر شریف رقم - 2
  .1959) لسنة 88الشخصیة العراقي رقم ( األحوالقانون  - 3
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لعدم وجود هیئة حكومیة محددة تقوم بالفحص، فیكون من السهل الحصول على تقریر طبي من 
  .1دون إجراء الفحص

من قانون الصحة  66و المادة  4نص على نظام الفحص الطبي قبل الزواج في المادة كما 
د الزواج ،قبل توثیق أ منه على أنه" یتوجب على طرفي عق/حیث تنص المادة الرابعة االردنيالعامة 

  .العقد ،إجراء الفحص الطبي  لدى أي من المراكز الطبیة المعتمدة"
. فعلى 2للثالسیمان كال طرفي العقد یحمالن السمة الجنیة أإذا تبین نتیجة للفحص الطبي /ب

المركز الذي اصدر التقریر الطبي إشعارهما بمخاطر إتمام الزواج على النسل و الحصول على 
ا بتسلم هذا اإلشعار على أن یتضمن التقریر نتیجة الفحص المخبري و اسم الطبیب و رأیه توقیعهم

  . 3و توقیعه.أما المادة الخامسة منه فتنص على سریة إجراء الفحص الطبي

 78فرض المشرع اللبناني الشهادة الطبیة على الراغبین في الزواج بموجب مرسوم عدد وقد 
فهذه الشهادة تثبت خلو المعني باألمر من األمراض المعدیة  ،1983سبتمبر 9الصادر بتاریخ 

والمضرة بقرینه وذریته، غیر أنها تبقى سریة إال بالنسبة للطرف اآلخر الذي یمكنه االطالع على 
  نتائج الفحص الطبي حتى یكون الطرفان على علم بحالتهما الصحیة قبل إبرام زواجهما.

 
 

 قانون األحوال الشخصیة اإلماراتي ان اهم القوانین  التي نظمت شهادة الفحص الطبي هما 
من مشروع قانون  27/2نصت على شهادة الفحص الطبي قبل الزواج المادة حیث  والسعودي

ه  یر من لجنة طبیة یشترط لتوثیق عقد الزواج تقدیم تقر « األحوال الشخصیة اإلماراتي تنص على أنّ

                                                             
،المتضمن قانون األحوال 2003عام  18المعدل بالقانون 1953 -09 -17الصادر في  59المرسوم التشریعي ،رقم   - 1

  الشخصیة السوري.
رض ) مــThalassaemia(أو) Thalassemia( باإلنجلیزیــة )حــوض البحــر األبــیض المتوســط فقــر دم( وتســمى أیضــاً " - 2

ـــــــي ـــــــدم الحمـــــــ وراث ینـــــــتج  حـــــــوض البحـــــــر األبـــــــیض المتوســـــــط راء وینتشـــــــر فـــــــي منطقـــــــةیـــــــؤثر علـــــــى كریـــــــات ال
عنــد المصــابین فهــو یــؤثر فــي  الوفــاة قــد یســبب مــرض المــزمن، وهــو فقــر الــدم یســبب جینــاتال خلــل عــن المــرض هــذا

وراثـي  فقـر الـدم بوظیفتها، ما یسببغیر قادرة على القیام  كریات الدم الحمراءفي  الهیموغلوبین ، فتكون مادةالدم صنع
واآلخــر مـــن  األب راحــل عمــرهم المبكــر، نتیجـــة لتلقــیهم مــورثین معتلــین، أحــدهما مــنفــي م األطفــال ومــزمن یصــیب

 ة،باإلنجلیزیــــــ )الخــــــاص والمعـــــروف بالترحیـــــل الكهربــــــائي الفحــــــص المخبـــــري ویـــــتم تشخصـــــیه عــــــن طریـــــق األم
)Electrophoresis."(  الموسوعة الحرة رابطar.wikipedia.org -  
  .2004- 04-14 بتاریخ 4653  الجریدة الرسمیة ،2002لسنة  54قانون الصحة العامة األردني،رقم  - 3
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مختصة یشكلها وزیر الصحة یفید الخلو من األمراض التي نص القانون على جواز التفریق 
  .1بسببها"

ضرورة إجراء  2002قرر مجلس الوزراء بتاریخ  ،قانون األحوال الشخصیة السعودي وفي
معلومات الفحص الطبي قبل الزواج لمن یرغب في ذلك وتوصي بالسریة التامة في توثیق هذه ال

  .2وحفظها وتداولها

الغایة من إجراء هذه الفحوصات الطبیة للخاطب ن أ من منطلق ما سبق نصل إلى
والخطیبة، تهدف إلى بناء عالقات زوجیة سعیدة تحفظ صحة وسالمة العائالت والتخفیف من وطأة 

طورة على صحة األمراض الوراثیة التي تنتقل إلى األبناء بعد الزواج واإلنجاب والتي قد تشكل خ
لى حد كبیر في التقلیل من انتشار األمراض  ،األجیال القادمة كما أن الفحص الطبي یساعد وإ

  .المنتقلة عن طریق العالقات الجنسیة أو اإلنجاب مثل حاالت اإلیدز
قبل الزواج یجعل المقدمین على الزواج  على علم باألمراض الوراثیة الطبي فالفحص  

وجدت فتتسع الخیارات في عدم اإلنجاب أو عدم إتمام الزواج.  ویقدم النصح المحتملة للذریة إن 
للمقبلین على الزواج إذا ما تبین وجود ما یستدعي ذلك بعد استقصاء التاریخ المرضي والفحص 

كما أنه یساعد على سالمة الزوجین من األمراض ، فقد یكون أحدهما . السریري، واختالف زمر الدم
    .د معدیًا فینقل العدوى إلى زوجه السلیممصابًا بمرض یع

وبالفحص الطبي یتأكد كل واحد من الزوجین الخاطبین من مقدرة الطرف اآلخر على   
ویتم الحد من انتشار .،اإلنجاب وعدم وجود العقم ، ویتبین مدى مقدرة الزوج على المعاشرة الزوجیة

معاقین والذین یسببون متاعب ألسرهم  األمراض المعدیة والتقلیل من والدة أطفال مشوهین أو
   .ومجتمعاتهم التي أصبحت تهدد الجزائر في السنوات األخیرة

ویبقى أن الفحص الطبي قبل الزواج قضیة شائكة لها أبعاد متباینة، فكثیرین یرفضونه 
لدواعي اجتماعیة قبلیة وآخرون یواجهونه لألسباب دینیة ،مع العلم أن الفحص قبل الزواج حالل 
بشرط ممانعة إجرائه لدواع غیر طبیعیة. وقد یكون ذلك الفحص سببا في نجاح العالقة الزوجیة 
وتقویتها، ویمكن أن یؤدي دورا مؤثرا في اتخاذ القرار الصعب باالنفصال والرحیل.. ومهما كانت 

مهما  تلك النتائج إال أن الحقیقة التي ال تقبل الجدال أن الفحص الطبي قبل الزواج أصبح أمراً 
لتفادي حدوث مشاكل مستقبلیة تؤثر بشدة على العالقة الزوجیة. والحقیقة األكثر تأكیدا أن المجتمع 
مازال یرفض وبشدة تلك الحقیقة ویعتبره عیبًا ومجاًال ال یجب الخوض فیه أو التلمیح إلیه؛ ألنه 

  .یحمل في داخله إهانة للطرف اآلخر ال یمكن نسیانها أو تجاهلها

                                                             
    . 2005 لسنة 28 رقم اإلماراتي  صیةخالش األحوالالقانون  - 1
  . 2002بتاریخ  492دي رقم قرار مجلس الوزراء السعو  - 2
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 منه، التهرب إلمكانیة القانون فرض لدى العامة قبل بأهمیته العامة التوعیة من فیه بد لذلك ال

 مؤهلین أشخاص من الفحوصات تكون هذه بأن الناس بحیاة یتعلق فیما المعلومات سریة ضمان مع

  یتمیزون بالنزاهة.

 
 

  المشرع الجزائري الوسائل الطبیة المعاصرة منها البصمة الوراثیة  تكریسا لحمایة االسرة أدرج 
؟ وهل یجوز  النسب ونفیه البصمة الوراثیة في إثبات حجیةمدى  فما .و التلقیح االصطناعي

لمقصود ما اللقاضي أن یكتفي بقرینة البصمة الوراثة في اإلثبات دون بقیة القرائن األخرى ؟.
ملم بكل نون األسرة الجزائري بشكل شامل و بالتلقیح االصطناعي؟ و متى یلجأ إلیه؟ هل تناوله قا

 تنظیمه في التشریعات المقارنةقة به مقارنة مع مناقشات الفقه و الجوانب القانونیة واألخالقیة المتعل
ها شكاالت التي یثیر التنظیمیة ما یمكنه من حل اإلالنصوص القانونیة و ؟ وهل یملك القاضي من 

 .الطبي؟في المیدان التطبیقي السیما وأنه یغلب علیه الطابع التقني و 

 :عن هذه السؤالت ارتئینا تقسیم المطلب إلى فرعین نتناول في  ولإلجابة     

 .النسب و نفي إثباتالبصمة الوراثیة ودورها في  :األول الفرع  -

  دوره في حل معضلة اإلنجاب حمایة لألسرة.: التلقیـح االصطنـاعي و  الفرع الثاني -
  
  
  

 
  

الفقرة ( ماهیة البصمة الوراثیة، نتناول )الفقرة االولى(نتناول هذا الفرع من خالل الفقرات التالیة في 
نتناول   )الفقرة الثالثة(ما أالنسب،  إثبات مجال في الوراثیة البصمة استعمال حكم نتناول )الثانیة
 ( القاضي أمام الوراثیة البصمة حجیةنتناول النسب و  نفي مجال في الوراثیة البصمة استعمال حكم

    .في (الفقرة الخامسة) القیمة القانونیة للطرق العلمیة في إثبات النسب )،والفقرة الرابعة
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لغة هي أثر الختم   البصمـةف، )الوراثیة(ثیة مركب وضعي من كلمتین (البصمة) والبصمة الورا 
وفي لسان العرب، البصم هو فوت ما بین طرف الخنصر إلى طرف البنصر والفوت هو  1باإلصبع

  .2یقال ما فارقتك شبرا، وفترا وال عتبا وال بصما ما بین كل إصبعین طوال

مصدر ورث وهو االنتقال، وعلم الوراثة هو العلم الذي هي من الوراثة من ف  الوراثیـةأما 
یبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جیل آلخر، وتفسیر الظواهر المتعلقة بطریقة هذا 

  .3االنتقال

مصطلح البصمة الوراثیة مصطلح حدیث وقد اجتهد العلماء المعاصرون والمجامع  أما
الموسوعة العربیة العالمیة البصمة الوراثیة ء في  ما جا  الفقهیة في وضع تعریف مناسب له منها

ها  عملیة تستخدم لتحدید الهویة وترتكز على طبعات مأخوذة لنهایات األصابع واإلبهام وهذه « بأنّ
 الوراثیة الندوة عرفتهاو   .4»الطبقات تتكون من أشكال الخطوط التي تغطي بشرة أطراف األصابع 

 نسبة الجنیة البنیة«  هي بأنها الطبیة للعلوم اإلسالمیة للمنظمة شريالب والجنیوم الوراثیة والهندسة
 في تخطئ تكاد ال وسیلة وهي بعینه فرد كل هویة على تدل التي التفصیلیة والمورثات للجنیات
  .5» الشخصیة من والتحقق البیولوجیة الوالدیة من التحقق

ها اإلسالمي العالم لرابطة التابع اإلسالمي الفقهي جمعم  عرفها كما  ذو كیمیائي مركب أنّ
  .6غیره عن إنسان كل ینفرد بها شقین

                                                             
  .60ص ،4ط ،2004 القاهرة مكتبة الشروق الدولیة، المعجم  الوسیط،، مجمع اللغة العربیة - 1
  مادة بصم. 295، ص 1جمصدر سابق، ،منظور ابن - 2
  .302ص دط، ،1958 بیروت، دار مكتبة حیاة، معجم متن اللغة،، )أحمد(رضا  -   

ینصرف مدلولها على بصمات األصابع وهي االنطباعات التي تتركها األصابع  وبصم بصما فالبصمة عند اإلطالق
عند مالمستها سطحا مصقوال، وهي طبق األصل ألشكال الخطوط التي تكسو جلد األصابع وهي تتشابه إطالقا 

في لتطبع الخطوط الدقیقة التي  األسودبعد دهنه بمادة مخصوصة تشبه المداد  ،حتى في أصابع الشخص الواحد
  .المنطبع بالبصمة ، وهي كلمة محدثة أقرها مجمع اللغة العربیة األثرعلى ورق أو قماش فیسمى  األصابعبنان 

ومجاالت االستفادة منها في جوانب النسب  اإلسالمالبصمة الوراثیة في ضوء ،  )عبد الستار فتح اهللا( سعید -
  .121، ص3م ،2002 ،اإلسالميالم مجلة المجمع الفقهي ربطة الع  لجرائم وتحدید الشخصیة،او 
   ، مادة ورث.1024، ص 4ط ،2004مجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز ، مكتبة الشروق الدولیة، مصر،  - 3
، جامعة األمیر عبد القادر، مجلة المعیار(نظرة شرعیة)"،  "استخدام البصمة الوراثیة ، )الهادي الحسین(شلبي  - 4

  .91، ص 05 ، عدد2003قسنطینة، ماي 
- 13ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة والجنیوم البشري والعالج الجیني، المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة، الكویت،  - 5

  .105، ص 2، ج1988أكتوبر  15
. 2002جانفي  10إلى  05القرار السابع بشأن البصمة الوراثیة ومجاالت االستفادة منها، الدورة السادسة من  - 6

  www.islamset.com  رابط 13/05/2011اإلسالمي في  لمجمع الفقهيمجلة ا
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 كل وتتكون«  فقد وضح خصائص البصمة الوراثیة بقوله  1باخطمة محمد الدكتور أما
 بارعة بدقة تفرق ممیزة بطریقة وموزعة المورثات في محمولة شقین ذات كیماویة وحدات من بصمة

 كما وتبقى الملقحة البویضة في ،االنقسام فترة منذ البصمة نوتتكو  اآلخر عن الناس من فرد كل
 یكون بحیث األم من واآلخر األب من البصمة شقي أحد فرد كل ویرث الموت، بعد حتى هي

  .2» أبنائه إلى شقیها أحد الفرد ینقل جدیدة، بصمة الشقان

 المفصلة الجنسیة نیةالب أو الوراثیة المادة هي الوراثیة البصمة نإف ریفاالتع تعددت ومهما
 والتي بعینة إنسان بكل الخاصة الوراثیة الصفات تلك فهي ، غیره عن إنسان كل بها یستأثر التي

 أو الجین یحملها التي الوراثیة والصفات ،الوراثیة بالشفرة وتعرف البشري الجنیوم أو الجینات تحملها
 الجدیدة، الطفرة به تأتي مستجد هو ام ومنها واألم األب من موروث هو ما منها البشري الجنیوم

  .3 )كروموسوم( صبغي كل في جین ألف مائة حوالي الوراثیة للصفات الحاملة الجینات عدد ویبلغ

ثبات اإلنسان هویة تحدید في دقیقة أداة في أنها الوراثیة البصمة خصائص أهم تتلخصو   أو وإ
 الوراثیة البصمة تتمیزكما ، سلبیة ایربمع تمت متى %99 عن تقل ال بنسبة واألمومة األبوة نفي

 بصفة شخص كل ینفردو  ،جیل إلى جیل من النوع صفات ینقل وهذا االستنساخ على بمقدرتها
 في الوراثیة بالبصمة االحتفاظ یمكنكما  ،المماثلة التوائم حالة في آخر شخص مع تتشابه ال وراثیة
 .الحاجة تدع كلما واستعمالها الحفظ وسائل أو الكمبیوتر جهاز

                                                             
جراحة الكبد والمرارة بكلیة الطب والمستشفى  واستشاريهـ یعمل أستاذ  1378ولد عام  محمد بن عابد باخطمة( - 1

له  علمیا في مجال التخصص الجراحي ةالمجالت المحكم بحث منشور في إنجازاته العلمیة  بجدة الجامعي
قلیمیا ودولیا ةمشاركات في المؤتمرات العلمی دورة وورشة عمل في  50أكثر من  نفذ في مجال التخصص محلیا وإ

كتاب الطب بین التحدیات والمسؤلیات للمتخرجین من الثانویة  ه:تألیفمن  موضوع أخالقیات العمل الطبي والمهني
تألیف برنامج تدریبي للشباب بعنوان نحن  تألیف كتاب صوموا تصحوا لتوعیة المرضي بشهر رمضان  العامة
مقدمة في مؤتمرات في تطبیقات الفقه الشرعي والقانون على الممارسات في  أوبحوث متعددة منشورة  له .الرجال

  enayh.com. رابط القطاع الصحي والمهني).
هي برابطة العالم اإلسالمي عن البصمة الوراثیة في دورته الخامسة عشر، ص مناقشات، جلسة المجمع الفق -  2

 دار والجنایة، النسب في استخدامها مشروعیة ومدى الوراثیة البصمة ،)محمد بن عمر( سبیلنقل عن  .25
                         .35دط،ص ،2002 الریاض، الفضیلة،

  .35ص ،دط ،1988 اإلسكندریة، الجامعیة، المطبوعات ردا العقد، نظریة ،)أحمد( سراج -أنظر كذلك 
حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون األسرة الجزائري، دار  ، )بادیس (دیابي -  3

    88ص،دط،2010 الهدى، 
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 خالیا عدا اإلنسان جسم في خلیة ألیة النووي الحامض من الوراثیة البصمة استخالص یمكنو 
 األنساب تزویر ظاهرة من التقلیلكما تساعد في ،1نووي حمض بها یوجد ال التي الحمراء الدم

  . منه لیس من به فتلحق زوجها غفلة المرأة تستغل عندما

 
 

 نفیه یجوز ال وأنه واإلقرار والبینة الفراش وهي الشرعیة بالطرق یثبت النسب أن  المعلوم من
، ثبوته بعد النسب صحة من التأكد محاولة یجوزال ؛ذلك على وبناء اللعان طریق عن إال  شرعًا

 والعرض، النسب حفظ ومنها اإلنسانیة لحیاةل الضروریات حفظ على السماویة الشرائع التفاق وذلك
 من التأكد محاولة أن وحیث للمفاسد، ودرء للمصالح جلب من المباركة الشریعة هذه به جاءت ولما

 أنواعاً  ویلحق كثیرة، مفاسد إلي یؤدي وأنسابهم الناس أعراض في قدح فیه الثابتة األنساب صحة
       واالجتماعیة النفسیة األضرار من

 ، واألرحام األقارب بین العداء ویزرع األسریة، العالقات ویفسد .والمجتمع واألسر ألفرادبا  
 من غیرها وال الوراثیة البصمة طریق عن النسب صحة من التأكد محاولة یجوز ال فإنه  لذلك

 األشخاص من شخص نسب من للتأكد الوراثیة بالبصمة الفحص إجراء تم  إذا أما ،الوسائل
بطاله إلغاؤه یجوز ال فإنه النسب، ثبوت من شرعاً  به المحكوم خالف تائجالن وأظهرت  عن إال وإ

  .اللعان وهو واحد طریق
 بني من رجل جاء «:  الـق ،--  هریرة أبي عن ومسلم  البخاري رواه ما ذلك علي ویدل

 له قالف بنفیه، یعرض حینئذ وهو أسود غالماً  امرأتي ولدت : الـفق -- اهللا رسول إلى فزارة
 من فیها هل:  قال حمر، قال ألوانها، فما:  الـق ، نعم قال ؟ إبل من لك فهل  -- النبي
، فیها إن:  الـق ؟ (فیه سمرة)أورق  نزعه یكون أن عسي الـق ؟ ذلك أتاها فأني:  الـق لورقًا
  .2» منه االنتفاء في - - له یرخص ولم عرق،

                                                             
  .185، 184مرجع سابق، ص )،أحمد (شامي  - 1

رقم  كتاب اللعان، - 1138ص ، 2، ج دت، دط عربي، بیروت،صحیح مسلم، دار إحیاء التراث ال، مسلم أخرجه  - 2
  . 1500الحدیث 

 وأراد ولده في وشكت بامرأته عرض إذا باب ،ِكتَاب الطََّالقِ  - 178ص ،6ج ، مصدر سابق ،النسائي أخرجه  -  
  . 3478 منه االنتفاء

ِه  -  439ص ،4ج  ،مصدر سابق  ،ي في سننهذه الترمأخرج -   ُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعَلیْ ِة َعْن رَ اْلِهبَ َالِء وَ ِكتَاب اْلوَ
َسلَّمَ  ا َجاءَ ِفي  ،وَ اب مَ ِدِه، بَ َل تَِفي ِمْن وَ نْ   . 2128رقم الحدیث  الرَُّجِل یَ
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 تدل قد عالمات من ظهر مهما ثبوته بعد بالنس نفي یجوز ال أنه على الحدیث هذا فدل
 وسیلة أي استخدام أیضاً  یجوز ال فإنه اللعان بغیر ثبوته بعد النسب نفي یجوز ال كان فإذا. علیه

 لغایة وسیلة كان فما الغایات حكم للوسائل ألن صاحبه، عن ونفیه النسب انتفاء على تدل قد
  .1الغایة حكم للوسیلة فإن محرمة،

عدم االعتداد بالشهادة الطبیة التي ال تعتبر دلیال  حیث قررت المحكمة العلیا وبھذا أخذت
و لم ینفه االب من یوم علمه به و  قاطعا الن الولد ولد بعد مرور أكثر من ستة أشهر على البناء

  .2خالل المدة المحددة شرعا
 بعدما الوراثیة بالبصمة النسب نفي یجوز ال أنه إلى دهب فقد المجلس األعلى المغربي أما

 طبي فحص إلجراء یستجاب فال بالفراش النسب ثبت إذا « القرار مضمون وهذا  بالفراش ثبت
  .لنفیه

 الشرعي، األمد في كان الوضع مادام زوجها من لیس الحمل أن المرأة بتصریح یأخذ ال -
  .3»الطفل حق على اعتداء من فیه لما وذلك الشرعیة، بالطرق الزوج ینفه  ولم

ا"16ھ ـا ما أكده أیضا مجمع الفقھ في دورتوھذ  الوراثیة البصمة استخدام یجوز ال:  رابعً
 وفرض منعه المختصة الجهات على ویجب شرًعا، الثابتة األنساب صحة من التأكد بقصد

ا الناس ألعراض حمایة المنع ذلك في ألن الزاجرة؛ العقوبات   .4 "ألنسابهم وصونً
 بها االستعاضة یمكن فهل الداللة قطعیة الوراثیة البصمة كانت إذا هنا یطرح الذي السؤالو 

قرار وبینة فراش من سلفا الشرع اعتمدها التي الوسائل عن النسب إثبات مجال في   .؟ وقیافة وإ
 التوجه وهذا الشرعیة اإلثبات وسائل محل الوراثیة البصمة إحالل إلى البعض یتجه

 إلى جنبا معها تستخدم بل الشرعیة اإلثبات وسائل منزلة تنزل أن یمكن ال الوراثیة فالبصمة،باطل
 معه یتحتم مما مستقلة بصفة المذكورة الوسائل من وسیلة بأي النسب إثبات یتعذر عندما جنب،
 فیها یحصل التي الحاالت في هذا یكون ما وغالبا النسب، إلثبات الوراثیة البصمة إلى اللجوء
كما في  وتعادلها علیها المنصوص اإلثبات وسائل تساوي أو اختالطه بسبب النسب في التنازع

مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع  حاالت التنازع على

                                                             
  .65، 64مرجع سابق، ص  ، )محمد بنعمر (السبیل  - 1
،مجلة االجتهاد القضائي 23/11/1993بتاریخ  قرار 99000حكمة العلیا، غرفة االحوال الشخصیة، ملف رقم الم - 2

  64لغرفة االحوال الشخصیة، عدد خاص،مرجع سابق،ص
العمل القضائي في قضایا األسرة  . بحماني،374/2/2/2001قرار ملف  ،304عدد  المجلس األعلى المغربیة، - 3

  .355ص دط، ،2009 الرباط، مكتبة دار السالم، مدونة األحوال الشخصیة ومدونة األسرة، في مرتكزات ومستجدات
 رابطة العالم اإلسالمي، المجمع الفقهي، منها، االستفادةبشأن البصمة الوراثیة ومجاالت  16دورة  7 قرار رقم - 4

  - islamtoday.net رابط  12/12/2011 في
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مجهول النسب بسبب انتفاء األدلة أو تساویها، أو كان بسبب اشترك في وطء شبهه ونحوه.  على
المستشفیات ومراكز رعایة الموالید واألطفال ونحوها ، وكذا وفي حاالت االشتباه في الموالید في 

و حاالت ضیاع األطفال واختالطهم ، بسبب الحوادث والكوارث  االشتباه في أطفال األنابیب.
 كما نص بعض الفقهاء على مسائل ال مجال للقیافة في إثبات النسب بها.. 1وتعذر معرفة أهلیهم

 بشخص النسب حول الخصومات لحل الوراثیة بصمةال إلى اللجوءیجوز  الحال هذا في
  .الوراثیة البصمة تثبته ما على بناء معین

 وهو ،االثبات وسائل من علیه منصوص هو عما بدیال تكون ال والضبط التقید وبهذا
 على النسب إثبات في علیها المنصوص الوسائل بأن التنبیه یفوتنا وال للمصلحة، الصحیح التطبیق

 إثبات في قوة لها وهي البینة ثم اإلقرار ثم الفراش، مقدمتها في یأتي حیث القوة يف واحدة درجة
  . 2علیهم الوراثیة البصمة تقدیم یمكن ال بحیث النسب

 البصمة إلى اللجوء إمكانیة حول قرار المجلس األعلى المغربي في جاء ما ذلك على كمثال
 في التاریخ ثابتة غیر  الوالدة فإن الحال قضیة وفي جدال فیها الشرعیة األّدلة كانت إذا الوراثیة
 األم مطالبة عند إال الولد بوجود یعلم ولم عقیم أنه یدعي علیه المدعى أن كما شرعا المعتبر األجل
 ال"   القرار في جاء إذ  سنه تحدید و االبن ازدیاد تاریخ لمعرفة الخبرة إجراء التمس وبتالي بالنفقة
 یخالف بالخبرة النسب إثبات بأن المحكمة قالت بالخبرة،ولما النسب باتإث یمنع واقعي نص یوجد

 به قضت لما تجعل لم فإنما الموضوع في قاطع نص اعتماد دون الشریف الحدیث و الفقه أصول
  .3"لنقض قرارها عرضت ،و أساسا

                                                             
 . 262ص ،1ط ،2001 بیروت، الرسالة، مؤسسة الطبي، الفقه في اجتهادیة أبحاث ،) سلیمان عمر( األشقر  - 1

، وقد تطرأ حاالت ال یمكن إثبات النسب بالطرق السابقة ذكرها إذ ال مجال من استعمال القافة أو القرعة في  - 2
باب قیاس أولى،  مثل هذه الحاالت یمكن استعمال البصمة الوراثیة بدیال عنهما، فأما تقدیمها على القافة فهو من

  وأما تقدیمها على القرعة فهو من باب الحكم المؤكد على ما هو مظنون
فالبصمة الوراثیة، واالستدالل بها یمكن القول بأنها نوع من علم القیافة، وقد تمیزت بالبحث في خفایا وأسرار النمط 

أخذ حكم القیافة بل من باب أولى وعلیه الوراثي للحامض النووي بدقة كبیرة ، ومهارة علمیة فائقة، مما یجعلها ت
  یثبت بالبصمة الوراثیة ما یثبت بالقیافة مع وجوب توافر الشروط والضوابط التي وضعها الفقهاء في القافة أنظر:

، البصمة الجنیة وأثرها في إثبات النسب، مداخله ضمن أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة  )حسن(الشاذلي  -
 رابط 11/11/2011 2000المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة ، شرى والعالج الجیني رؤیة إسالمیة. الكویت :والجینوم الب

.comislamsetwww.   
 العمل ،)إبراهیم( حماني 09/03/2005المؤرخ في  ،615/2/1/203ملف  ،150قرار رقم المجلس األعلى المغربي، - 3
السالم،  دار مكتبة األسرة، مدونة و الشخصیة األحوال مدونة في مستجدات و مرتكزات األسرة قضایا في لقضائيا

  .392-389ص ، دط ،2009 الرباط،
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ما بالوسائل العلمیة الحدیثة في اثبات النسب عند عتدادهاما نالحظه على هذا القرار هو 
كانت االدلة الشرعیة قاصرة و فیها جدل، و حسننا فعل القضاء فتوجهه  مظهر من مظاهر العدالة 

و حرصه على حقائق االمور بالوقوف على حقیقة النسب الذي ال  تفضنهو دلیل على حكمته و 
   یمكن بحال تضییعه او الحاقه ظلما و زورا. 

   
 

فإنه ال  القیافة أو البینة أو اإلقرار، أو الفراش من الشرعیة بالطرقیثبت   النسب إذا كان
بطاله نفیه یجوز  یحتاط الشارع ألن علیه، تدل قرائن أو علیه، تحمل قد عالمات من ظهر مهما وإ

 في یتشدد فإنه لنسبا ثبت ما فإذا سبب بأدنى إثباتها في ویكتفي ثبوتها إلى ویتشوف لألنساب،
  .األدلة بأقوى إال به یحكم وال نفیه،

 التشدید ذلك من ویلزم دلیل، بأدنى ویثبت إلثباته، یحتاط النسب فإن: «  1قدامة ابن یقول
ه نفیه، في   .2»  األدلة بأقوى إال ینتقى ال وأنّ

ه ثبوته بعد النسب نفي في الشارع تشدید ومن  واشترط لعانال وهو واحد بطریق نفیه حصر أنّ
 البصمة استعمال یجوز ال علیه وبناءا وقوعه، من وتقلل حصوله من تحد كثیرة شروطا إلقامته
 النسب نفي في اللعان عن بدال الوراثیة بالبصمة االكتفاء یجوز ال كما ثابت نسب نفي في الوراثیة

 حكم اللعان ألن وذلك فراشه، على المولود و الزوج بین النسب انتفاء على الدالة نتائجها بمقتضى
حالل إلغاؤه یجوز فال إقامته في تعبدیة صفة وله واإلجماع، والسنة بالكتاب ثابت شرعي  غیره وإ
  .3بها المختصین نظر في والّصحة الدقة من بلغت مهما علیه وسیلة أي قیاس أو محله

ن  جواز إلى ذهبوا قد السالمي، المختار محمد الشیخ مثل المعاصرین الفقهاء بعض كان وإ
 الزوج بین النسب انتفاء عن نتائجها دلت إذا اللعان عن بها واالكتفاء الوراثیة  بالبصمة األخذ

                                                             
هو أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر  هو من علماء المذهب الحنبلي( - 1

ولد بجمَّاعیل  لحي الحنبلي شیخ المذهب اإلمام بحر علوم الشریعة المطهرة ـالمقدسي الجمَّاعیلي والدمشقي الصا
سنین تلقى علومه من  10وكان عمره  وأقاربههـ، وقدم إلى دمشق مع أهله وعائلته  541نابلس في فلسطین سنة ب

جامع هجریة ودفن في دمشق بجبل قاسیون خلف ال 620كبار مشایخ دمشق وعلمائها. توفى یوم الفطر عام 
  . المظفري، وقد شیعته دمشق بجنازة حافلة

االستبصار، في األنساب  .المغني، وهو أكبر كتبه ومن كتب اإلسالم المعدودة .الكافي .المقنع  .العمدة من مؤلفاته
  .173ص ،1ج مرجع سابق،، :الزركلي ینظر .)االعتقاد

  .398 ،397، ص 6مصدر سابق، ج ،ابن قدامة  - 2
  .42، 41مرجع سابق، ص ،  )بن محمدعمر (السبیل  - 3
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 له یشهد من فقد عند النسب لنفي اللعان إلي یلجأ إنما الزوج بأن لذلك معللین فراشه، علي والمولود
 الزوج، قول صحة ىلع یدل قد الوراثیة البصمة خالل من الفحص أن وحیث زوجته، به رمى بما

 انتفاء ثبوت حال في زوجته ىعل یدعیه فیما الزوج صدق على تدل التي الشهود بمثابة تكون فإنها
  .1الوراثیة البصمة نتائج خالل من فراشه على المولود الزوج بین النسب

إضافة إلى أن دعوى اللعان ترتكز على أسس وشروط صعبة كالمدة التي یتطلبها اللعان 
  ومسألة الشهود والذي یتعذر الحصول علیهم أحیانا. .2أیام 08بـ  المقدرة

 هذا ردّ  على یحمل بما بها، العمل ویلغي الشرعیة بالنصوص یصطدم الرأي هذا أن حقیقة
 إال بها العمل إبطال أو إلغاؤها، یجوز ال الثابتة الشرعیة األحكام ألن وذلك اعتباره، وعدم القول
 رماها فیما زوجها بصدق الزوجة أقرت لو وألنه مستحیل، أمر وهو نسخها علي یدل شرعي بنص

 .3 ]الهجر وللعاهر للفراش الولد[  - - لقوله الزوج یلحق النسب فإن الفاحشة من به

ن الزوج، عن الحد لدرء یشرع اللعان وألن باللعان إال عنه ینتفي وال  یراد ولد هناك یكن لم وإ
 یدرأ أن فیرید الحمل بعد زنت ولكنها منه، الحمل أن الزوج یعلمو   حامال الزوجة تكون قد أو نفیه
  .4الحق هذا إعمال من منعه یجوز فال باللعان نفسه على الحد

 استعمال یجوز ال أنه 16 دورته في اإلسالمي العالم برابطة الفقهي المجمع قرار في جاء
   ثبت من نسب نفي في استعمالها الو  اللعان، على تقدیمها یجوز وال النسب نفي في الوراثیة البصمة
  
  

  .5شرعي دلیل بأي نسبه

ن هذا  على بها االستعانة یحسن فإنه اللعان، عن الوراثیة بالبصمة االكتفاء یجوز ال كان وإ
 البصمة نتائج خالل من ثبت إذا فیما اللعان عن العدول على الزوج تحمل قد قرینه أنها اعتبار
 الشرع إلیها یدعو شرعیة مصلحة وهذه ، ماءه من تخلق قد ابنه هو فراشه علي المولود أن الوراثیة

                                                             
البصمة الوراثیة و مدى حجیتها في إثبات و نفي النسب، موجز أعمال الندوة ،  )محمد المختار (ميالالس - 1

(رؤیة إسالمیة) المنظمة اإلسالمیة  والهندسة الوراثیة والجنیوم البشري والعالج الجیني الفقهیة الحادیة عشر الوراثة 
 و ما بعدها69ص  ،2ط ،2000 دت، ،دم ،دد عبد اهللا العوضي،  إشراف عبد الرحمن  ي الكویت،للعلوم الطبیة ف

،قرار 65408مدة نفي الحمل ال تتجاوز ثمانیة أیام من یوم العلم بالحمل أو رؤیة الزنا. المحكمة العلیا، ملف رقم  - 2
  .67،ص 2001،المجلة القضائیة عدد، 08/07/1997بتاریخ 

دُ  ِكتَاب الرَِّضاِع، باب - 1080، ص2لم  في الصحیح، مصدر سابق، ج أخرجه  مس - 3 َل اشِ  اْلوَ ْلِفرَ قِّي  لِ تَوَ وَ
اِت،ال َ ه ُ ب  .1457حدیث رقم  شُّ

  .43، ص نفسهمرجع  ، )عمر بن محمد( السبیل - 4
ومجاالت االستفادة  (رابطة العالم اإلسالمي)بشأن البصمة الوراثیة المجمع الفقهي 16رقم  ، الدورة07رقم  قرار - 5

  -  www.gulfkids.comرابط   12/03/2011منها، في 
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 مفسدة درء من فیها ولما ،)للفراش الولد أن( وهو الشرعي لألصل تأكید من فیها لما إلیها ویتشوف
  .1وضرره اللعان

 أنه الكبرى الریاض محكمة في القضاة أحد وهو القاسم العزیز عبد الشیخ فضیلة ذكر وقد
 القاضي فأحال ،فراشه على ولدت بنت نسب لنفي زوجته من اللعان بطلب شخص إلیه تقدم

 هذا أبوة بإثبات الفحص نتائج فجاءت الوراثي، الفحص اختبارات إجراء إلى البنت مع الزوجین
، إثباتاً  للبنت الزوج  من نفسه في كان ما وزوال اللعان عن الزوج لعدول مدعاة ذلك فكان قطعیًا
  .2إلیها ویدعو الشارع إلیها یتشوف عظمى مصلحة الفحص بذلك فحقق زوجته، في شكوك

 
 

 حول التساؤل فإن النسب إثبات في العلمیة الطرق لحجیة الجزائري المشرع تحدید لعدم نظر
 وهذا نسبیة حجیة ذات أو الداللة قطعیة كانت إذا فیما القانونیة لقیمتها بالنسبة یثار قد الحجیة هذه

   ؟.عدما أو وجودا الحكم على المجال هذا في الخبرة تقریر تأثیر مدى عن نتساءل یجعلنا

 من انطالقا وهذا مطلقة، حجیة لها الوراثیة البصمة أن اعتبار إلى القانون رجال ذهب
 كل بانفراد تتجلى قطعیة قنیةت داللة ذات الوراثیة البصمة أن العلماء اعتبر حیث العلمیة، النتائج
 الشخصین یتشابه أن یمكن ال إذ العالم، في آخر كائن أي عند یوجد ال معین وراثي بنمط شخص

 نسبة أي شخص ملیون 86 إلى 01 من یساوي التشابه نسبة أي حالة ملیون 86 كل واحدة مرة إال
  .3تماما منعدمة التشابه

 األوالد نسب نفي أو إللحاق التحقیق في تخطأ تكاد ال وسیلة العلمیة الناحیة من كانت لذلك
 بطریقة تحلیله یتم أن شرطب ،%100 بنسبة قاطع ونفي إثبات دلیل یعد النووي الحمض ألن لآلباء
  .4وارد غیر البشر بین التشابه احتمال أن دام ما سلیمة علمیة

                                                             
  44، ص سابق مرجع،  )عمر بن محمد(السبیل  - 1
  .45، ص نفسهمرجع ، )عمر بن محمد(السبیل  - 2
  30/10/2012في  256، عدد 2004الكویت، ، مجلة حماة الوطن"البصمة الوراثیة وتحدید الهویة"،  ، )نبیل(سلیم  - 3

  - www.homatalwatan.orgرابط 
  .138 ،137ص دط، ،2009 مركز الغندور، القاهرة، إثبات النسب بالقرائن،،  )أحمد بن سلیمان(البوصافي  - 4

حید الذي یكتسي الحجیة القاطعة، وما یؤكد ذلك هو إمكانیة وتجدر اإلشارة هنا أن البصمة الوراثیة هي النظام الو 
أخذها من أي مخلفات أدمیة سائلة (دم، مني) أو أضحیة لحم، عظم، جلد، شعر، كما أنها تقاوم عوامل التحلل 
ه یمكن الحصول علیها حتى من  تعفن والعوامل المناخیة المختلفة من حرارة وبرودة وجفاف، لیس ذلك فقط بل أنّ وال
 اآلثار القدیمة والحدیثة، كما حدث في القضاء في قصة الفنان "إیف مونتان" حیث أدعت المرأة أن لها ابنة منه
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الوراثیة من الناحیة البصمة : «  وجاء في توصیة ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة ما نصه
العملیة وسیلة ال تكاد تخطئ في التحقق من ألوالدیه البیولوجیة، والتحقق من الشخصیة، والسیما 
في مجال الطب الشرعي، وهي ترقى إلي مستوى القرائن القویة التي یأخذ بها أكثر الفقهاء في غیر 

النسب المتنازع فیه، ولذلك ترى  في  إثبات قضایا الحدود الشرعیة، وتمثل تطورًا عصریًا عظیماً 
  .1» الندوة أن یؤخذ بها في كل ما یؤخذ فیه بالقیافة من باب أولى

 بأي یمكن ال إذ نسبیة، حجیة لها أن یرى البعض أن إال العلمي الدلیل هذا قطعیة ورغم
 اعتماد فإن لذلك نفیه، أو ما ولد نسب إلحاق في القاطع الدلیل تمنحنا أن األحوال من حال

 أن كما العكس، إلثبات قابل غیر قاطع كدلیل بها یرقى ال معین لملف دراسته عند علیها القاضي
 رغم التقنیة هذه ألن وهلة ألول مطلقة نتائج تشكل ال الجینیة التحالیل أن اعتبروا الطب علماء

 كیف التساؤل إلى یجرنا ما وهو بها لألخذ صارمة بشروط إحاطتها القضاء من تقتضي حساسیتها
 أخرى جهة من وارد الشك احتمال وبقاء جهة من الداللة قطعیة الوراثیة البصمة اعتبار یمكن

 نفي أو إثبات مجال في الخبرة تقدیر في للقاضي التقدیریة السلطة عن الحدیث إلى یجرنا ما وهو.؟
  .الوراثیة بالبصمة النسب

 باللجوء إال یتأتى ال النسب، اتهإثب في الوراثیة البصمة على األسرة شؤون قاضي اعتماد إن
 علمیة نتائج إلى للتوصل البیولوجیا مجال في المتخصصین واألطباء الخبراء أراء استشارة إلى

 واالسترشاد إلیهم باستعانة إال فیها للقاضي یمكن ال التي التقنیة المسائل من باعتبارها دقیقة،
  .بآرائهم

 إلى التقنیة المسائل هذه مثل في للفصل لعامةا للقواعد طبقا یلجأ القاضي فإن ثمة ومن
 خبیر بتعین الموضوع، في الفصل قبل تحضریا حكما خاللها من یستصدر التي القضائیة الخبرة

 المهام بتحدید وهذا نفیه أو الولد نسب إلثبات الوراثیة البصمة إلى اللجوء مهمة له یوكل مختص
 مسألة في القاضي رؤیة وضوح عدم مفاده القضائیة رةالخب إلى واللجوء متناهیة، بدقة به المنوطة

  .2نفیه أو النسب أثبات

                                                                                                                                                                                   
تدعى أیناس وما اضفى على األمر نوعا من المصداقیة أن تلك السیدة كانت تشبه الفنان في مالمح الوجه وقد أمر 

لفنان وأخذ عینة من جسمه، وفحصه بالحمض النووي القاضي الفاصل في هذه القضیة بواسطة الخبرة بحفر قبر ا
  وقد أثبت الخبرة عن عدم وجود أي عالقة أبوة أو بنوة بین الفنان والسیدة .

ملخص أعمال الحلقة النقاشیة حول مدى حجیة استخدام البصمة الوراثیة في إثبات البنوة، رؤیة إسالمیة .  - 1
  .comislamsetwww. رابط12/11/2011  2000ة ،اإلسالمیة للعلوم الطبی المنظمة  الكویت :

  وما یلیها. 37دط، ص  ،2002الخبرة القضائیة، دار هومة،  ، )محمود توفیق(اسكندر  - 2
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 باعتبارها مناقشتها عن یمتنع وبتالي الوراثیة البصمة بنتائج فهمه للقاضي یتأتى ال وقد
 أمام عائقا یقف قد ومصطلحاتها الطرق هذه جهل فإن ثمة ومن ،ودقیقة هیبحث وعملیة تقنیة مسألة

  .النسب نفي أو إلثبات كطریق علیها االعتماد اليوبت لها مناقشته
 وقد 1 النسب نفي مسالة في والقانون الشرع أقرها التي الوحیدة الشرعیة الوسیلة اللعان یعتبرو 
 إذ النسب، نفي مجال في تقدیرها في القاضي سلطة حیث من كبیرا أشكاال المسألة هذه طرحت
ذا المشروعة، بالطریق ینفه ولم االتصال أمكن أو شرعیا الزواج كان متى الولد ینسب  اللعان كان وإ

 الوراثیة بالبصمة نفیه یصح فهل النسب لنفي الشرعیة النصوص بها جاءت التي الشرعیة الطریقة
 كان متى ألبیه الولد ینسب تعدیلها دون 41 المادة ترك إذ الجزائري المشرع سكوت أمام السیما
  .2مشروعةال بالطرق ینفه ولم شرعیا الزواج

 اللعان على الوراثیة البصمة تقدیم جواز بعدم القائل بموقف أخذ الجزائري القضاء أن الواقع
 .اإلعالم وسائل مختلف تناولتها والتي صفیة الطفلة قضیة خالل من یبرز القضاء وموقف

صفیة نتاج زواج مختلط بین جزائریة كانت حمال و فرنسي یدعى شاربوك و المتنازع  والطفلة
  الفرنسي.الجزائري و عائلة والدتها و االب حول نسبها ما بین االب 

 بتاریخ تزوجا) بلحوسین خدیجة فرح( والمسماة) محمد یوسفي( أنفي  تتمثل القضیة وقائع
 .وهران محكمة أمام بینهما الطالق تم 2000/08/14 وبتاریخ 975 رقم مسجل بعقد 1999/04/28
 بینهما نزاع شب ثم واألقارب، األهل بحضور عرفیا الزواج نالطرفا أعاد 2001/01/11 وبتاریخ

) خ.ف.ب( المسماة تقابلت 2001 أوت وبتاریخ .ثانیة المحاكم إلى جوءلال دون طالقهما على أدى
 أنجبت 2001/12/10 وبتاریخ.2001/01/22 بتاریخ صوریا وتزوجا) جاك شاربوك( المدعو مع

 میالد عقد 2001/12/10 بتاریخ بفرنسا فار بمدینة هاتسجیل وتم) ص( الطفلة) خ.ف.ب( المسماة
 حضانة فأسندت مرور حادث أثر) خ.ف.ب( المسماة توفیت 2005/03/26 وبتاریخ 2334 رقم

 5285/05 فهرس رقم تحت 2005/12/13 في مؤرخ حكم بموجب )ش.ج( المسمى) ص( البنت
 .وهران محكمة عن

                                                             
عرض على القضاء المصري قضیة متعلق بنفي نسب بنت تم اللعان بین الزوجین بناء على طلب من الزوج  - 1

الة الطفلة على الطب الشرعي الذي أثبت عن طریق البصمة الوراثیة وبعد أن أجابت المحكمة الزوجة في طلبها بإح
نسب البنت من الزوج المالعن، وأمام هذا التضارب عرضت المحكمة القضیة على دار اإلفتاء المصریة التي ورد 

ان والخبرة بأنه یفرق بین الزوجین المتالعنین ویثبت نسب الطفلة إلى والدها المالعن  وبذلك یتم التوفیق بین اللع
  الطبیة.

  المعدل والمتمم. األسرة قانون - 2
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 تصب) ص.ب( ألم الطفلة وجدة) م.ي( المسمى مرافعات لأن ج االشكال المطروح في النزاعو 
 والتمسا ،باسمه میالدها عقد وجود رغم) ص( للطفلة الشرعي األب لیس) ش.ج( المسمى أن حول
ه الزاعم) ش.ج( المسمى على ADN 1النووي الحمض تحلیل إجراء مرافعاتها جل في  أبوها، أنّ

   وعلى الشرعي أبوها كونه) م.ي( المسمى وعلى

 االعتبار بعین تأخذ لم الملف هذا عن الصادرة والقرارات األحكام جل أن غیر وفيص الطفلة  
 ). ص.ب( ألم الطفلة وجدة) م.ي( المسمى طلب

 باسمه المسجلة) ش.ج( أبیها من) ص( الطفلة نسب بنفي المطالبة حول یدور طلب الخصوم إن
  ).ADN( الوراثیة البصمة بطریق وهذا

نفي  طلب والمجلس المحكمة قضاة رفضقد  قضیة الطفلة صفیةفي  مسلك القضاءأما عن    
 شرعا یجوز الأنه  وهي قانونیة جوانب لعدة نسب الطفلة صفیة من والدها المزعوم جاك شاربوك

 ).ج.أ.ق( 41 المادة بنص مؤكد وهو النسب نفي في الوراثیة البصمة على االعتماد

 دعوى ألن ممكن غیر الحال هذه في والوضع اللعان، هو النسب نفي لدعوى الوحید الطریقوأن 
 .حملها وقت البنت ألم زوجا كان أنه یثبت لم مدع من جاءت النسب نفي

 2001/03/01) ج.ف.ب( و) ش.ج( بین المبرم العرفي الزواج عقد مع معقولة مدة وجودكذلك   
 . 2001/12/10 بتاریخ كان الذي الطفلة ومیالد

 ).ش.ج( ألبیها 2334 رقم میالدها شهادة حسب بفرنسا فار في) ص( الطفلة تسجیلكما انه تم 

 یلي ما على أكد و موافقا لقرار المحكمة و المجلس القضائيفقد جاء   اجتھاد المحكمة العلیا أما  
    المدني القانون من 04 المادة ألحكام طبقا الوطني بالتراب تطبیقأن القوانین و االحكام الوطنیة 

  
  
  
  

  .2ن إصدار حكم بإلغاء نسب مدون في عقد زواج مسجل بتراب دولة أجنبیة وال یمك     

                                                             
  .125مرجع سابق، ص ،  )بادیس(دیابي  - 1
العـدد  المجلـة القضـائیة، ،13/12/2006بتـاریخ قـرار   375053ملـف رقـم  الشخصیة، األحوالغرفة  المحكمة العلیا، - 2

  .521ص   ،2007 ،األول

لقصــور وتنــاقض األســباب، ولــم یخــالف القــانون، وذلــك ألن طلــب حیــث أن القــرار المطعــون فیــه غیــر مشــوب با -
الطاعن على مستوى مجلس قضاء معسكر كان یتمثل فـي الحكـم بإلغـاء نسـب كـل مـن (س) و (ن) منـه أنهمـا لـیس 
ــه صــرح شخصــیا بإلحــاق نســبها ألبیــه أمــام مصــالح الحالــة المدنیــة طواعیــة. حیــث أن القضــاء  مــن صــلبه، وأقــر بأنّ
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النسب المتنازع حوله هو نسب تساوت االدلة  ان وموقفنا اتجاه مسلك القضاء في القضیة هو   
ذلك أن االم من جهة تزوجت في فترة العدة كما أكد ذلك  ،بشأنه بین االب الجزائري و الفرنسي

أخرى فأن الطفلة صفیة جاءت بعد ستة أشهر من الزواج الثاني أي خالل شهود عیان و من جهة 
  لة متساویة  و الحاسم هنا هي البصمة الوراثیة. المدة الشرعیة ما یجعل  االدّ 

وكشف  ،زوج االول قام بإجراء فحص الحمض النوويالو من خالل معطیات القضیة فإن 
علمیة في األمن الوالئي للعاصمة، یؤكد أنه بعد عن الشرطة ال ةدفاعه مؤخرا عن تقریر خبرة صادر 

إجراء تحالیل جینیة لیوسفي، تبین أن هناك تشابها كبیرا ما بین بصمات الطفلة وبصماته، كما تمّ 
نة من لعاب الطرفین مما أثبت وجود التقارب نفسه، وكان ذلك بناء على طلب من النائب  تحلیل عیّ

  .القضیة لم تفصل فیها العدالة نهائیاالعام لدى مجلس قضاء وهران غیر أن 

وقد بقي الفرنسي المذكور متمسكا بموقفه الرافض للخضوع لتحلیل الحامض النووي الشيء 
  .یدل انه لیس اب بیولوجي للطفلة الجزائریةقد الذي یعرقل مسار العدالة الموقرة مما 

ل الحمض النووي ویبقى السؤال المطروح هو لماذا یرفض الفرنسي شاربوك إجراء تحالی
  .؟كما أنه لم ینجب خالل عشرین سنة مع زوجته االولى إلثبات أبوته المزعومة للطفلة

هذا یجعنا نطرح تساؤل أخر هل یجوز رفض إجراء تحلیل الحمض النووي استنادا لمبدأ 
حرمة الجسد البشري  وهل للقاضي ارغامه على ذلك ،و هل یعد الرفض قرینة على نفي النسب؟ 

ح أن رفض اجراء تحلیل الحمض النووي یعد قرینة ضعیفة جدا لتكوین قناعة القاضي وال تعد الراج
   .دلیال ینال من رفض تثبیت النسب

     ولكن بین هذا وذاك، فإن المحكمة العلیا في الجزائر قد حسمت النزاع القضائي حول الحضانة 

البصمة أثبت تطابق لنووي تحالیل الحمض ا أن رغم الفرنسي جاك شاربوك  مصلحة ل    
 .الوراثیة بین صفیة وأبیها الجزائري یوسفي ولیست ألب فرنسي

الحكومتین الفرنسیة  بینإلى قضیة دولة  ما یجعنا نعتقد أن قضیت نسب  الطفلة صفیة تحولت 
  .والجزائریة

                                                                                                                                                                                   
م بالتقید. بتطبیق القانون الجزائري في قضیة الحال، وهو القانون األسرة، وقـانون الحالـة المدنیـة وبأحكـام الجزائري ملز 

مـن قـانون األسـرة إال  222الشریعة اإلسالمیة في حالة ما إذا لم یعالج قانون األسرة حالة ما، وذلك وفق أحكام المـادة 
یالد ونسب الولدین (س) و (ف) مسجلین بالحالـة المدنیـة لبلـد ما استثنى بمقتضى اتفاقیة قضائیة. حیث أن عقدي م

أجنبي ، وبتالي فنحن في قضیة الحال حیال طلب إلغاء عقـد ولـیس إنشـاء عقـد. حیـث أن القـوانین واألحكـام الوطنیـة 
 مــن القــانون المــدني، وبتــالي ال یمكــن إصــدار حكــم بإلغــاء عقــد ســجل 04تطبــق بــالتراب الــوطني وفــق أحكــام المــادة 

  بتراب دولة أجنبیة، األمر الذي یجعل الوجهین المثارین غیر وجیهین ، مما یتعین رفضهما وتبعا لذلك رفض الطعن
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 یحول" بقوله  تقدیم اللعان على البصمة الوراثیة  یؤكد صدر عن المحكمة العلیا وھناك قرار
  .1"النسب إلثبات العلمیة بالطرق التذرع دون اللعان دعوى رفع

ن النسب أن إلى المغربي القضاء ذهب الجزائري قضاءال وعلى غرار  بالفراش یثبت كان وإ
 الزوج إدالء وهي حالتین في وهذا الطبیة الخبرة  وكذلك اللعان طریق عن جائز فیه الطعن فإن

 لم فإذا .بالخبرة قضائي أمر صدور أو الوطء، على القدرة عدم یبةالغ إدعائه على قویة بدالئل
 الطبیة الخبرة أن فالمالحظ النسب لنفي اللعان إلى اللجوء إال للزوج یبقى فال الشرطان هذان یتوافر
  2 .النسب نفي في اللعان عل مقدمة

 ثبت إذا« أنه إلى ذهب عندما المغربي األعلى المجلس قرار من جلیا لنا یتضح ما وهذا
 هو لیس اإلنجاب ضعف ألن ضعیف عنه اإلنجاب بأن الطاعن دفع یقبل ال فإنه بالخبرة النسب
 في المتمثلة و الطبیة الخبرة بنتائج أخد القاضي أن إلى نخلص القرار هذا خالل ممن .3»العقم

 بتالي و رةالخب لوضوح نتیجة جاء االقتناع هذا و النسب إثبات مجال في الوراثیة البصمة إعمال
 نسبهما في المتنازع االبنین أن و السیما الحمل حدوث من یمنع ال الخصوبة بضعف الزوج فإدعاء

 أدلى إذا إال فیها الطعن یمكن ال قاطعة قرینة للفراش الولد قاعدة إن و الزوجیة فترة خالل ولدا قد
  . 153 المادة لمقتضیات طبقا إدعائه على قویة بدالئل الزوج

  : أخر ذھب إلى أنھ وفي قرار

 .اللعان یمین أداء –) نعم( بالخبرة إثبات– نسب"

 إجراء الطاعن وطلب الحضور أو أداءها المطلوبة ورفضت اللعان یمین الطاعن أدى لما« 
 لیست بأنها الخبرة إجراء طلب المحكمة ذلك،وردت المطلوبة ورفضت نفیه أو النسب إلثبات خبرة
  .4» للنقض قرارها وعرضت أساس على قضائها تبني لم فإنها النسب إثبات وسائل من

 إثبات وسائل من تعتبر الخبرة فإن 153 المادة بمقتضى" أنه إلى ذهب أخر قرار وفي
  .النسب

 إلى 09/01/2001 في الزوجیة بیت غادرت مند بالمطلوبة اتصاله عدم الطاعن ادعى لما «
 التمس و الزوجیة بالخیانة ایةكش بها وقدم اللعان دعوى وأقام 22/01/2004 في بحملها علم أن

                                                             
 المجلـة المحكمـة العلیــا، ،15/10/2009بتـاریخ قــرار   605592ملـف رقـم  الشخصـیة، األحــوالغرفـة  المحكمـة العلیـا، - 1

  .245ص  ،2010 ،األولالعدد 
  .84ص مرجع سابق،، (إبراهیمي) بحماني - 2
 ،نفسهمرجع ،  (إبراهیمي) بحماني ،20/03/2007المؤرخ في  139/2/1/2006القرار رقم  المجلس األعلى المغربي، -  3

  . 531ص
،  (إبراهیمي) بحماني 18/01/2006لمؤرخ في ا 108/21/2006ملف رقم  ،37رقم القرار  المجلس األعلى المغربي، - 4

  .441ص مرجع نفسه،
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 عرض مما أساس، على مبني غیر جاء قضاءها فإن ذلك عن تجب لم والمحكمة الخبرة إجراء
  .1» للنقض قرارها

 
 

 علیه متعارف هو بما اكتفىو  الوراثیة بالبصمة خاصا نصا القدیم األسرة قانون یتضمن لم 
ه على منه 40 المادة نصت حیث النسب إلثبات كوسائل اإلسالمي الفقه في  النسب یثبت«  أنّ

 من 33 ،32 للموادطبقا  الدخول بعد فسخه تم نكاح وبكل شبهة وبنكاح وباإلقرار الصحیح بالزواج
  .2» القانون هذا

 الفقهاء أراء على ونفیه النسب إثبات في تعتمد قریب وقت وحتى الجزائریة المحاكم ظلت كما
 العلیا المحكمة به قضت ما 3ذلك على والدلیل الحدیثة العلمیة بالطرقاالستعانة  وترفض القدامى

  –الحال قضیة من تبین – ومتى ...« فیها جاء حیث1999 جوان 15 في الصادر القرار خالل من
 الدم تحلیل قصد طبیة خبرة بتعیین القاضي المستأنف الحكم بتأیید قضوا لما المجلس قضاة أن

 المادة ألحكام طبقا وقانونا شرعا المسطرة النسب إثبات لقواعد خالفا النسب تحدید إلى للوصول
 للنقض قرارهم عرضوا و سلطاتهم تجاوزوا فعلوا كما بقضائهم فإنهم األسرة قانون من بعدها وما 40

  .4»فیه المطعون القرار نقض ستوجبا ذلك كان ومتى
 وتـوقیع الحدیثة العلمیة للطرق الرافض القضاء لمسلك وجهت التي االنتقادات وقع وتحت

دراج األسرة قانون من 40 المادة تعدیل على الجزائري المشرع حرص الدولیة لالتفاقیات الجزائر  وإ
ه على تنص 40/2 المادة أصبحت حیث النسب، إلثبات كوسیلة الوراثیة البصمة  للقاضي یجوز« أنّ
  .5 » النسب إلثبات العلمیة الطرق إلى اللجوء

                                                             
،  (إبراهیمي) بحماني 18/01/2006المؤرخ في  353/2/1/2005، ملف رقم 39رقمقرار  جلس األعلى المغربي،الم - 1

  .445ص ،سابقمرجع 
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 2
-من قانون األسرة،" 40،"جریمة تزییف النسب على ضوء التعدیالت الواردة على المادة  )عراب(ثاني نجیة  - 3

  .56ص  ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،القانون الخاص مجلة مخبر - ةدراسات قانونی
-مجلة المحكمة العلیا ،15/06/1999بتاریخ قرار  22264ملف رقم  غرفة األحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، - 4

  .88 ص  ،2001العدد الخاص،
  .األسرة المعدل و المتممقانون  - 5
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 عن النسب إثبات األسرة قانون من 40 للمادة طبقا یمكن « وھذا ما أكده قرار المحكمة العلیا
   .ADN( « 1 النووي الحمض( الطبیة الخبرة طریق

 االقتراح وكان، 2النسب إلثبات العلمیة الطرق إلى اللجوء للقاضي تجیز الجدیدة الفقرة هذه
 ال فهي الدم، فصیلة كفحص الظنیة العلمیة الطرق عن لها تمیزا القاطعة العلمیة الطرق بتحدید
 للبصمة النووي الحمض كفحص القاطعة العلمیة بالطرق تحدیدا والمقصود الیقین، إلى بالشك ترقى

  .میةالعل الطریقة بهذه النسب إلثبات القاضي توجیه في جوازي النص أن مع الوراثیة،

 الشرعیة األدلة بإبقائه الجزائري المشرع قصد یتضح )ج.أ.ق( 40 المادة قراءة خالل ومن
 شرعیا دلیال العلمیة الطریقة اعتبار الجزائري المشرع قصد كان ولو المادة، من األولى الفقرة في

 مساعدا دلیال اعتباره یعني ما وهو ؛واحدة فقرة في الشرعیة األّدلة ضمن إدراجها لتم بذاتها قائما
 النسب لمجهول بالنسبة الحال هو كما الشرعیة، الطرق انعدام حال في القاضي به یأخذ واحتیاطیا

   یأمر أن للقاضي الحالة هذه وفي الشرعیة، األّدلة تعارض أو واللقیط

 عن للكشف الدعوى أطراف طلب على بناء أو نفسه، تلقاء من الوراثیة البصمة خبرة بإجراء
 حكمه كان متى علیه معقب وال یستبعده أو البصمة تقریر في ورد بما یأخذ أن وله نسب،ال حقیقة
 ندب المتداعیین أحد طلب رفض أو قبول في التامة السلطة  له أن كما ،سائغة أسباب على قائما
 في والفصل قناعته لتكوین یكفي ما الدعوى في القائمة األّدلة في كان متى الوراثیة البصمة خبیر

 تقدیر في القرار صاحبة فهي الموضوع محكمة قضاء في علیه المستقر بالمبدأ عمال لموضوعا
  .3العلیا المحكمة من ذلك في علیها رقابة وال بها، واألخذ األدلة

وتجدر االشارة ان المشرع الجزائري اباح اللجوء الى الطرق العلمیة إلثبات النسب فقط و 
 كلتا الحالتین سواء تعلق االمر بإثبات النسب أو بنفیهكان یستوجب علیه ان یطبق ذلك في 

  .اللعان عن العدول على الزوج تحمل قد قرینهك بها لالستعانة
هذا إذا ما وقع نزاع حول نسب طفل للزوجین مختلفي الجنسیة فإن المشرع الجزائري قد 

و أسند لها ضابط  نيالمحدثة من القانون المد مكرر 13أخضعه لقاعدة إسنادیة منفردة في المادة 
إسناد هو جنسیة االب وقت میالد الطفل و في حالة وفاة االب قبل المیالد  جنسیة االب وقت 

  .الوفاة

                                                             
، مجلة المحكمة العلیا ،05/03/2006بتاریخ قرار  355180 ملف رقم  الشخصیة،غرفة األحوال  المحكمة العلیا، - 1

  .469ص،  2006العدد األول،
 النسب بالبصمة الوراثیة في ضوء قانون األسرة الجزائري الجدید"، إلثبات"الجوانب القانونیة )، العربي(بلحاج  - 2

  .38ص ،2012 األول، العدد مجلة المحكمة العلیا،
    .193، 192مرجع سابق، ص ، )أحمد (شامي - 3
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اما  التلقیح االصطناعي تعریف )الفقرة االولى(خالل الفقرات التالیة في الفرع من   نتناول
 التلقیح )الثالثة الفقرة(وفي الفقه  في مواجهة االصطناعينتناول فیها التلقیح  )الفقرة الثانیة(

   .األسرة قانون في االصطناعي
 

 
 الناقة، الفحل وألقح الشجرة، وكذلك ولقاحا، لقحا الناقة لقحت یقال ،المحیط القاموس فيالتلقیح     

لقاح لواقح، من القح فهي اللقاح قبلت قاحاول َسْلَنا 1السحاب والریح لقحا، تلقیحا النخلة وإ َأرْ  وَ
اَح  یَ اِقَح  الرِّ وَ   .2 َل

 بعد المنویة الحیوانات نقل عملیة على یطلق تعبیر هو ناعيأما اصطالحا فالتلقیح االصط
و هو التناسل بمساعدة التكنولوجیا أ.3الحقن طریق عن للزوجة التناسلي  الجهاز داخل إلى تنقیتها

الحدیثة، التي یلتجأ إلیها األطباء المتخصصون لمعالجة األزواج الذین یعانون من مرض العقم، 
الجنسیة الذكریة إلى الحیامن الجنسیة األنثویة إلى الجهاز  4وذلك عن طریق إدخال الحیامن

ن لیكونا اللقیحة التي تنمو في رحم التناسلي بغیر عملیة الجماع الطبیعي، ویمتزجان ویختلطا
   5الزوجة

  .6أو شخص أجنبي في عضوها التناسلي بغیر اتصال جنسي
 

 
                                                             

  .   339، 1، ج1، ط1995لبنان،  لقاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت،  ا)،الفیروز (آبادي  - 1
  . 22اآلیة   ،سورة الحجر  - 2
التلقیح الصناعي بین أقوال األطباء وأراء الفقهاء، دار الفكر الجامعي  ، )أحمد مصطفى(لطفي أحمد  -  3

  .58دط، ص  ،2006ندریة، اإلسك
  حیامن الجنسیة هي النطفة عند الذكر والبویضة عند المرأة، ینظر: - 4
عملیات أطفال ألنابیب واالستنساخ البشري في منظور  ، )شاكر غني(، العدلي  )منذر الطیب(البرزنجي  -   

  .17، ص 1، ط2000الرسالة، بغداد،  الشریعة اإلسالمیة، مؤسسة 
 دار الكتب القانونیة، المشاكل القانونیة الناجمة عن تكنولوجیا اإلنجاب الجدیدة،،  إسماعیل)سعدى (البرزنجى  - 5

  .  165، 164المرجع السابق، ص ،  )أحمد(. شامي 18ص دط، ،2009 مصر، دار شتات للنشر والبرمجیات،
ارات المتحدة، النظریة العامة شرح األحكام العامة لقانون العقوبات لدولة اإلم ، )أحمد شوقي(أبو خطوة  - 6

  .350، ص 1ج ، دط، 1998دم،  للجریمة، 
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 أو بالعقم المصاب كان إذا ما بحسب الشرعي وحكمها الصناعي، التلقیح صور تختلف
 یقتصر الطبي التدخل كان فكلما بها، المعالج یلةالوس إلى وبالنظر امرأة أو رجل الخصوبة ضعف

 من ربهااتق خالل من وذلك العملیة، تثیرها التي المسائل على السیطرة أمكن كلما الزوجین على
 ثالث شخص یتدخل ماعند الصناعي التلقیح ویثیر .بینهما المشتركة النقاط في الطبیعي اإلنجاب

  .مشاكل عّدة الزوجي العالقة عن خارج
 في یقع الذي الصناعي اإلخصاب حالة به ویقصد الداخلي التلقیحلتلقیح الصناعي نوعان وا

 عرف قد و الالزم التلقیح إلحداث المرأة، رحم في المنوي السائل بإدخال وذلك المرأة جسم داخل
 من الزوجة إدخال به یقصد و ستدخالباال یسمونه وكانوا التلقیح من النوع هذا المسلمون الفقهاء

 تلقیح منها صور عدة له الداخلي والتلقیح  .1خصیا أو مجبوبا الزوج كان إذا قبلها في زوجها مني
 منها الصالح واختیار الزوج من المنویة الحیوانات استخراج هو حیاته حال الزوج بماء الزوجة

دخالها    2 .الزوجة رحم في وإ

 في وتحمیها) المنوي حیواناتال( مائة حفظه طریق عن اإلنجابیة قدراته یؤمن أن وللزوج
  .3الحاجة عند الستعمالها وهذا المتخصصة المراكز
 إذ الفقهاء بین فقهي جدل محل هي المسألة هذه اتهـوف بعد الزوج اءـبم ةـالزوج حـتلقی و 

 الحالة هذه في والتلقیح الزوج، وفاة بعد االصطناعي التلقیح عملیة إجراء تحریم إلى أغلبهم ذهب

                                                             
  . 18ص، سابق مرجع،  إسماعیل)سعدى (البرزنجى  - 1
ویذهب جانب من الفقه إلى القول بأن هذه التقنیة ال تثیر أیـة مشـكلة قانونیـة أو دینیـة أو أخالقیـة والطفـل یكـون  - 2

تنادا إلـى شـرعیة اإلجــراء ذاتـه مسـتندا فــي رأیـه هـذا لتوصــیات العدیـد مــن شـرعیا ویسـتحق نســبه لـألب واألم وذلـك اســ
، ونــدوة طفـل األنابیـب التــي 1987المـؤتمرات، مثـل مـؤتمر الجمعیــة المصـریة للقـانون الجنـائي الــذي عقـد بالقـاهرة عـام 

الــدولي الرابــع عشــر ، واللجنــة التحضــیریة للمــؤتمر 1985عقــدتها الجمعیــة المصــریة للطــب والقــانون باإلســكندریة عــام 
، والنـدوة العلمیـة حـول األسـالیب الطبیـة الحدیثـة والقـانون 1987للجمعیة الدولیة لقانون العقوبات وذلـك فـي ألمانیـا عـام 

 23بكلیـة الحقـوق جامعـة القـاهرة  فـي  الجنائي التي نظمها مركز بحـوث ودراسـات مكافحـة الجریمـة ومعاملـة المـدنیین
ى إلیه مجمع الفقه اإلسالمي بمكة المكرمة إلى أن األسلوب الذي تؤخذ فیه النظفة الذكریـة وهذا ما انته 1993نوفمبر 

من رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها في طریقة التلقیح الـداخلي هـو أسـلوب جـائز شـرعا ... وذلـك بعـد أن 
  حاجتها  إلى هذه العملیة ألجل الحمل. تثبت المرأة

، مجلة المجلس اإلسالمي األعلى"التلقیح في القانون المقارن والشریعة اإلسالمیة، " ، )نصر الدین(مروك  -   
النسب في  إبراهیم) ، إثباتعائشة سلطان (المرزوقي  -. 192، ص 1999جانفي،  السنة الثانیة، العدد الثاني، 

 ،اإلسالمیةقسم الشریعة  دكتوراه،  رسالة  -دراسة فقهیة وتشریعیة مقارنة –ضوء المعطیات العلمیة المعاصرة 
  .205ص ،2000 جامعة القاهرة،

، كلیة مجلة العلوم القانونیة واإلداریة" اإلطار الشرعي والقانوني لإلنجاب الصناعي" )، عبد الكریم (مأمون  - 3
  .   74، ص 2006الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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 صاحب إلى المولود هذا ینسب ال وبتالي األجنبي حكم في أصبح الذي الزوج نطفة بغیر یتم
  .1الزنا حكم في ویعد النطفة

 أمر بالوفاة الزوجیة الحیاة انتهاء مسألة بأن فقالوا الوفاة بعد التلقیح لعملیة المؤیدون أما
 وعشرة أشهر أربعة الوفاة، عدة انقضاء بعد إال بالوفاة تنتهي ال أنها والمرجح الفقهاء بین خالفي

  .االخر الزوجین أحد یغسل أن جواز من الفقهاء ذكره ما إلى رأیهم في هؤالء ویستند أیام
 التلقیح عملیة تتم أن حالتین بین یفرقون الوفاة بعد الزوج بنطفة التلقیح بجواز القائلین أن

 الحكم یخص فیما سواء حكم نهام ولكل الوفاة عدة انقضاء بعد تتم أن والثانیة الوفاة عدة أثناء
  . المولود بنسب یتعلق وفیما المسألة في الشرعي

 وذلك أیام وعشرة أربعة الشرعیة، العدة مدة خالل التلقیح عملیة فتجري األولى الةـالح فأما
ه تتأكد أن بشرط عنها، المتوفى زوجها مني المرأة تستدخل بأن  أو یستبدل ولم زوجها مني بأنّ

 حفظ إلى الرجل یلجأ وقد: «  یلي ما .2الخیاط العزیز عبد الدكتور یقول هذا وفي ،بغیره یختلط
 منه بنطفة داخلیاً  فتلقح الوفاة بعد زوجته وتأتي یتوفى، ثم الخاص لحسابه منوي مصرف في منیه

ن ، ولده الولد:  هذا في والحكم وتحمل، ن العملیة وإ  شرعًا، جائزة فهي مستحسنة غیر كانت وإ
 جاءت أو معتدة وكانت زوجها وفاة بعد حملت إذا المرأة أن من الفقهاء قرره بما ذلك في دىویسته

 أبي عند وامرأتان رجل أو ورجالن الفقهاء عند( واحدة امرأة بوالدتها وشهد أشهر ستة من ألقل به
 أن وثابت دةالوال قبل ثابت النسب وألن ، العدة بقیام قائم الفراش ألن نسبه یثبت الولد فإن حنیفة،
نما ، منه النطفة  الطریقة بهذه اإلنجاب إلى المرأة تلجأ أن الحالة هذه في المستحسن غیر من وإ

«3 .  

                                                             
اعي، "إن هذه الصورة محتملة الوقوع ومن الواضح أن جاء في بحث الشیخ مصطفى الزرقاء التلقیح الصن - 1

ألن الزوجیة تنتهي بالوفاة، وعندئذ یكون التلقیح بنطفة من غیر الزوج، فهي نطفة  األقدام علیها غیر جائز شرعا 
  محرمة ".

بفكر  ، ودرس في مصر العلوم الشرعیة في أربعینیات القرن الماضي وتأثر1924في نابلس عام  ولد الخیاط ( - 2
  .1947المسلمین، وتخرج من جامعة األزهر عام  اإلخوانجماعة   اإلمام حسن البنا مؤسس

عضویة .شرعیة وآراء إسالمیة في أمور عدیدة مبینة في كتبه وأبحاثه المتعددة اجتهادات  .من المؤلفات والكتب
   المجالس المختلفة

فل في اإلسالم، والنظام السیاسي في اإلسالم، والمدخل أهمها: كتاب الشركات، ونظریة العرف، والمجتمع المتكا
الفقهي، ونظریة العقد، ونظریة العقوبات، ومنهاج الفقهاء، والتنمیة والرفاه من منظور إسالمي، والموارد المالیة 

نقل من موقع سماحة   ).... ونفقاتها في عهد الرسول(صلى اهللا علیة وسلم)، ومقاصد الشریعة وأصول الفقه
   2013-02-02- یوم -  khayyat.comazizelabd) عبد العزیز( الخیاط كتورالد
حكم العقم في اإلسالم، مطابع وزارة األوقاف والشؤون والمقدمات اإلسالمیة، عمان  )،عبد العزیز (خیاط  - 3

  وما بعدها.   30ص  ، دط،1985
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 شرط إدراج البعض یرى وفاته، بعد أي زوجها غیاب في الحامل المرأة عن الزنا شبهة ولدرأ   
 عند الشهادة شرط كماو  المني، مصرف من زوجها مني أخذت أنها على المرأة تشهد أن مفاده آخر

  .1الزوج طرف من إیداعه

 اتفق، حیث العدة انتهاء وبعد الوفاة بعد التلقیح عملیة إجراء فتتمثل في انیةـالث الةـالحأما     
ه شرعا جائز وغیر محرم، التلقیح من النوع هذا أن على الفقهاء  الحیاة تنتهي العدة بانتهاء ألنّ
 وال الحالة هذه في ولد إن بأمه یلحق الولد فإن وبتالي عنه، األجنبیة حكم في وتصبح الزوجیة

     .2المتوفى بالزوج نسبه إلحاقه بمكان یمكن

 بالمني التلقیح من النوع هذا جواز بعدم اإلفتاء بأن القول إلى نخلص السابقین الرأیین إلى بالنظر  
 النسب ثبوت قواعد علیها بنیت التي الثابتة المبادئ مقتضیاته وتستلزمه بل یتفق الزوج وفاة بعد

 أقصاها مدة في ولد إذا إال المتوفى الولد نسب یثبت ال أنه هي القواعد هذه من وقانونا، شرعا
  . الجزائري التشریع حسب أشهر) 10(

 أن لنا فكیف للحمل، القصوى مدةال بعد سیأتي الولد فإن العدة أثناء الزوجة بالتلقیح سمح فإن  
 من القصوى المدة بعد ولد إذا أبیه من الولد نسب تثبیت نرفض جهة فمن عارضالت هذا بین وفقن

  .العدة أثناء التلقیح حالة في القصوى المدة بعد ولد إذا بذلك نسمح جهة ومن الوفاة تاریخ

 الحمل، میراث یخص فیما المیراث أحكام مع یتعارض الوفاة بعد الزوج بمني التلقیح أن كما
 الحصول بغرض وفاتهم بعد بأزواجهن األوالد بإلحاق لالدعاء والمحتالین ثینالمورو  أمام فتح إذ

  . 3المیراث على
 االصطناعي التلقیح فكرة أساس إهدار إلى یؤدي الكیفیة، بهذه التلقیح أن إلى باإلضافة

ه في والمتمثلة أصال   .الولد على الحصول في الزوجین رغبة تلبیة أجل من العقم، لحاالت عالج أنّ
 علیه محكوم الزوج كان إذا االصطناعي للتلقیح ألاللتجاء مشروعیة مدى حول خالف ثار وقد     

بین  قائل بأنه ال یجوز حرمان المحكوم علیه من  فریقین هناك المدى طویلة للحریة سالبة بعقوبة

                                                             
  .  82، ص 1، ط1996لبیارف، بیروت، أطفال األنابیب بین العلم والشریعة، دار ا،  )زیاد أحمد(سالمة  - 1
"التلقیح االصطناعي في المیزان (دراسة تقییمیة ،  أحمد عمراني - .83، ص ،مرجع نفسه )زیاد أحمد(سالمة  -  2

، 2002 العدد السادس، الجزائر، باتنة، ،مجلة اإلحیاء لما حققه من منافع وما أحدثه من مضار لألسرة والمجتمع)"،
  .  412ص

مخبر القانون  ،مجلة الدراسات القانونیة"،-مخاطره ومحاذیره–"التلقیح الصناعي بعد الوفاة ،  )أحمد(ي عمران - 3
"التلقیح االصطناعي في )، أحمد(. عمراني 55ص ،2004دیسمبر  ،1عدد تلمسان، خلدون، ابنالخاص األساسي، 

  .413ص ،نفسهمرجع  المیزان"،
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سرة نظام المؤسسة المفتوحة یسمح للمحكوم علیه التردد على األألن  هذا الحق. ورأي رافض له
  1لمتابعة شؤونها وبتالي تتوافر له ظروف اإلنجاب بالطرق الطبیعیة .

 رجل نطفل الطبیب استعمالب الزوج ماء بغیر الزوجة و قد اجمع الفقهاء على تحریم تلقیح 
 قدرته أن أي عقیما، الزوج كان إذا الطبیب إلیها ویلجأ الزوجة بواسطة التلقیح في متبرع أجنبي
 سر إلى تفتقد لكنها موجودة أنها أو منویة، حیوانات مائه في یوجد ال أن غیر طبیعیة الجماع على

   .2الحیاة
ذا ...«  3الحق جاد علي الحق جاد الشیخ ویرى  لیست الصورة هذه في البویضة كانت وإ

نما المني صاحب لزوجة  الزوج من بل الزوجین، هذین من جزءا نتاجها یكن لم أخرى المرأة وإ
    .4» قطعا المحرم الزنا حكم في الصورة هذه فصارت یه محرمة وامرأة

 المرأة من البویضة تلقیح فیه یتم الذي التلقیح هوف( اطفال االنابیب ) الخارجي التلقیح أما
 رحم إلى الملقحة البویضة أعیدت التلقیح تم ما فإذا الذكر، بماء التلقیح ویتم التناسلي جهازها خارج
  .5ىأخر  امرأة رحم أو المرأة

 أو الزوجة ببویضة الخارجي اإلخصابمنها  صور عدة على الخارجي اإلخصاب هذا ویكون
 المرأة من البویضة استخراج على اإلخصاب الخارجي ببویضة الزوجة تقنیة  تعتمد أجنبیة امرأة

 البویضة لبقاء خاصب سائل على یحتوي أنبوب في وضعها ثم المبیض من خروجها لحظة
 رحم إلى المخصبة البویضة نقل یتم اإلخصاب وقع فإذا النطف من عینة یهاإل ویضاف ونموها،
  .نموها لتكملة الزوجة

                                                             
  .  197مرجع سابق، ص  ، )نصر الدین(مروك  - 1
، كلیة مجلة العلوم القانونیة واإلداریة ،"اإلطار الشرعي والقانوني لإلنجاب الصناعي" )،عبد الكریم(مأمون  - 2

 خالل من العملیة هذه الغربیة المجتمعات نظمت وقد .75ص  ،2006الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
  تبرعال طریق عن تمویلها یتم التي النطف حفظ مراكز إنشاء

عین 1996 مارس 16 وتوفي م1917 إبریل  5الخمیس  الدقهلیة في محافظة ةبطر  السابق المولود في األزهر (شیخ  - 3
ا لدار، والمحافظة على تراثها الفقهي فعمل على تنشیط ا م 1978رمضانللدیار المصریة في  الشیخ جاد الحق مفتیً

لفقه اإلسالمي مرونته وتطوره بحوث فتاوى إسالمیة في قضایا معاصرة رسالة في االجتهاد وشروطه من مؤلفاته ا
  .5ص ،6ج مرجع سابق، رسالة في القضاء في اإلسالم).سعید عبد الرحمن،

، ص 33، السنة 12، العدد مجلة التوحیدناعي"، "نظرة شرعیة حول التلقیح الص )، علي جاد الحق(جاد الحق   - 4
31  .  
التلقیح الصناعي بین أقوال األطباء وأراء لفقهاء، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، ) ، حمد لطفي أحمد(مأحمد  - 5

  .19ص مرجع سابق،، البرزنجى إسماعیل يسعد  .113، ص 2006



                                           

 ~ 107 ~  
 

 غیر ببویضات التبرع الحالة هذه في یتمف 1أجنبیة امرأة ببویضة الخارجي اإلخصاب أما
 المتحدة الوالیات في التبرع هذا من ناجحة محاولة أول كانت وقد أجنبیة، امرأة من مخصبة

 تم متبرعة امرأة بویضة من االستفادة طریق عن طفل وضع من عقیمة سیدة تمكنت إذا كیة،األمری
 بماء الخارجي الصناعي لتلقیح الشرعي الحكمأما فیما یخص  األولى المرأة  زوج من تخصیبها

   .الزوجة وبویضة الزوج
ل الرأي حیث ذهب  رأیین إلى المسألة هذه في الفقه اختلففقد     ، المطلق الجواز عدم إلى  األوّ

 للتلقیح والقانوني الشرعي الحكم أما فیما یخص ، 2المطلق الجوازدهب إلى  الثاني الرأيأما 
 جمهور وهم األول الرأي ذهب حیث رأییـن هناك  .أجنبیة امرأة وبویضة الزوج بماء الصناعي

 التي أم البیضة احبةص هي هل األم في اختلفوا أنهم إال العملیة هذه بجواز المحدثین الفقهاء
  .4مشاكل من یترتب لما ذلك جواز عدم إلى دهب  انيـالث رأيـال أما 3.؟حملت

 إلیه یؤدي وما العملیة، في ثالث طرف اشتراك نتیجة شرعا محرمة الحالة هذه أن  والراجح
 به، حملت وأم البویضة صاحبة أم أمان له تصبح الذي للطفل بالنسبة األنساب في اختالط من

                                                             

بروان) یوم  یزةو لالخارجي أطفال األنابیب ، بظهور الطفلة (ظهرت أول النتائج عن استخدام التلقیح الصناعي  -1
بواسطة الطبیب باتریك ستیتو، والفسیولوجي روبرت إدوارد، وتمت العملیة  -أولدهام-في مستشفى  1978یولیو  25

بإعطاء السیدة حقنة "برجونال" بعد ابتداء الدورة موعد التبییض، ثم یجري تحلیل للدم لمعرفة إرشاد هرمون 
االستروجین، وتسلط أشعة بالموجات فوق الصوتیة للمبیض لقیاس حجم الحویصالت ... وبعد ذلك تنزع البویضة 

إلى  38بطریقة خاصة لتوضع في أطباق معینة وتمزج مع السائل المنوي للرجل وتوضع في حضانات خاصة، من 
وجة بواسطة حقن حیث تكمل الحمل ویتم ساعة وبعد انقسام إلى عدة خالیا وتوضع األجنة الصغیرة في رحم الز  48

  الحمل.
ویوجد حالیا في كل من روسیا وأمریكا ما یسمى ببنوك األجنة حیث یتم فیها حفظ بویضات، تجمد لیتم استخدامها 

وتعتمد هذه الطریقة على تلقیح البویضة بالحیوان المنوي ثم تجمد البویضة الملقحة لفترة  بعد ذلك في حاالت العقم
أشهر وال تزید عن ذلك حتى التحلل ثم یحتفظ بالبویضة تحت درجة الحرارة تقرب من درجة  04د تصل إلى طویلة ق

  مئویة تحت الصفر.
وفي أغلب األحیان یلجأ الطبیب إلى استعمال المنشطات للحصول على أكبر عدد ممكن من البویضات في الدفعة 

دة نسبة الحمل، ومن ثمة یلجأ الطبیب إلى تجمید الواحدة بدال من بویضة كل شهر والغرض من ذلك هو زیا
البویضات المخصبة مدة أطول على غرار تجمید السائل المنوي، وقد كانت أول محاولة ناجحة لهذه التقنیة أجریت 

  ، حیث تم تسخین بیضة مجمدة وتم زرعها في رحم األم لتتم والدة الطفلة.    1984في مركز ملبورن باسترالیا 
  .   126، 125، ص سابقمرجع )، لطفي أحمدمحمد (أحمد  - 2
دراسة حالة الشراكة في اإلنجاب بین امرأتین بین أقوال - "نسب المولود بالتلقیح الصناعي ،  )أحمد(عمراني  - 3

ماي  5العدد  قسنطینة، ،اإلسالمیةكلیة أصول الدین والشریعة والحضارة  ،مجلة المعیار الفقهاء والحقائق العملیة"،
  .  42ص  ،2003

  .  130، ص نفسهمرجع  ، )محمد لطفي أحمد(أحمد   - 4
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 كان وأن بالطفل حملت التي والمرأة بینه زواج عالقة توجد ال ألنه ألبیه ینسب ال الطفل أن ماك
 أو البویضة لوجود ذلك یجوز ال الشرعیة الناحیة من أما طفلهما، یكون البیولوجیة الناحیة من

 العقیم الزوجة أما ،األم من 23 و األب من 23 كروموزوم 46 یحمل الطفل أن علما صاحبتها
 .1الرضاع على قیاسا المحرمیة صفة تأخذو  الطفل لحمل وعاء مجرد فتكون

 وال األم، من النسب بثبوت واسع بشكل الشخصیة باألحوال الخاصة القوانین تتعرض لمو 
  .األم جهة من النسب لثبوت مخصصا نصا نجد نكاد

 األمومة ربط الذي الجزائري األسرة قانون من 43 المادة نص من نستخلص أن یمكن أنه غیر    
 أمه مع الولد نسب فیثبت بالوالدة، تثبت األمومة أن على والقضاء الفقه استقر وقد بالوضع،

ذا سفاح، من أو نكاح من الوالدة كانت وسواء إثبات، إلى حاجة دون من الوالدة بمجرد  ثبت وإ
 .ذلك بعد نفیه یمكن فال بالوالدة

 سنوات خمس من بالسجن یعاقب « بأنه 321 المادة نصت الجزائري العقوبات القانون وفي   
 ولد أنه على قدمه أو به آخر طفال استبدل أو أخفاه أو طفال عمدا نقل من كل سنوات عشر إلى

 ». شخصیته من التحقق یتعذر أن شأنها من ظروف في ذلك و تضع لم المرأة

 الحقیقة هذه إخفاء أراد من وكل ووضعت، حملت التي هي الولد أم أن النص هذا من یفهم     
  .2علیها یعاقب جریمة الفعل یعد البویضة، صاحبة كانت ولو أخرى امرأة إلى الطفل بنسب

 جنین بحمل امرأة قیام به ویقصد )األرحام تأجیر(  البدیلة األم بواسطة التلقیحهو  وأخر نوع
  .3علیه أوصت أخرى امرأة لصالح زوجها من لیس
 ووضعه الجنین حمل بمهمة الحاضنة أو البدیلة األم تسمى الزوجة عن لةبدی امرأة تقوم أن أو    
  .4لصالحها اإلجراء یتم التي للزوجة ذلك بعد تسلیمه یتم أن على

                                                             
  .344،345ص  مرجع سابق، ، إبراهیم)عائشة سلطان (المرزوقي  - 1
  . 44، 45، ص سابقمرجع  ) ،محمد لطفي أحمد(أحمد   - 2
  .  77مرجع سابق، ص  ، )عبد الكریم(مأمون   - 3
، كما إذا كانت الزوجة تعاني من حالة عقم تحول دون اإلنجاب كلیة، ویلجأ إلى هذه التقنیة في حاالت عدیدة  -  4

ذا كانت مصابة بمرض یخشى تأثیره على صحة الجنین، أو یعرض صحتها للخطر في حالة الحمل والوضع،  وإ
كما في حالة أمراض الكلیة وخالفه، وقد تكون قد تعرضت لحاالت إجهاض عدیدة، وقد تعاني من اضطرابات أو 

ین في الجهاز التناسلي، بحیث یصعب بقاء الجنین خالل الفترة الالزمة لنموه الطبیعي. وقد یحدث أن خلل مع
تعاني الزوجة من عدم القدرة على الحمل ألسباب تتعلق برحمها كأن یكون به تشوها أو مرض أو تخشى مخاطر 

الزوجة برحم امرأة أخرى لتتحمل هذه  الحمل، فیحول دون تمكنها من الحمل، في هذه الحالة ولهذه األسباب تستعین
  الوظیفة.



                                           

 ~ 109 ~  
 

 الزوج بنطفة إخصابها وبعد البویضة، منها فتستخرج البیولوجیة، األم هي الزوجة تكون وقد     
 فالتلقیح حالتین في للزوج أخرى زوجة البدیلة األم تكون وقد البدیلة، األم رحم إلى إدخالها یتم

  .للزوجین تناسلیة خالیا یشمل
 األم وهو ثالث طرف هناك وأن خاصة اإلجراء هذا مشروعیة مدى حول قائم الفقهي والخالف  

 نموه یكتمل حتى رحمها، داخل لینمو للجنین الفرصة إتاحة حد عند دورها یقف التي البدیلة
  .الزوجین إلى المولود یسلم ذلك وبعد الوضع، وحتى حملال فترة بانقضاء

 ثالث على خالف وكان البدیل الرحم یسمى ما أو األرحام إجارة حكم في الفقهاء اختلفوقد   
 تحریما الرحم إجارة تحریم إلى الفقهاء فیه ذهب القائل بتحریم إجارة االرحامالرأي  فأما  أقوال

  1.ال أم للرجل أخرى زوجة لمؤجرةا الرحم صاحبة كانت سواء مطلقا،
 إذا البدیلة األم ناحیة من األنساب اختالط إلى یؤدي األرحام تأجیر و علة التحریم ترجع إلى أن    

ه كما متزوجة كانت  األم عن انفصل الذي الجنین نأ ، أضف إلىالزنا من صور یشكل أنّ
 اختالط إلى یؤدي األرحام أجیرت أن كما األم، ناحیة من أمره من حیرة في یكون المستأجرة
  .األنساب

 كان إذا األرحام تأجیر عملیة أباح 1986 عام اإلسالمي الفقه مجمع و تجدر االشارة إلى أن 
ه ذلك وحرم عاد فإنه األخرى، لقیحة باستضافة أحدهما ویقوم امرأتین، من متزوج الرجل  یفتح ألنّ
 .2كثیرة مفاسد

 بیئة في نعیش االرحام حسب الراي القائل بالتحریم هو أننا و من بین اسباب تحریم تأجیر    
 الشریعة أحكام من الوضع هذا المرأة وتستمد منه، االقتراب یمنع خاص وضع فیها للمرأة إسالمیة

 على الضرر فیقع متزوجة غیر المرأة وكانت الحمل من النوع هذا أبیح فإذا وبتالي اإلسالمیة،

                                                             
ة التالیة قوله تعالى   - 1 وَن  واستدلوا في ذلك باألدّل وِجِهمْ َحاِفُظ رُ الَِّذیَن هُمْ لُِف َكْت ،  وَ َل ا مَ اِجِهمْ َأوْ مَ ى َأْزوَ الَّ َعَل ِإ

وِمیَن  ُل رُ مَ ُهمْ َفِإنَُّهمْ َغیْ اُن مَ ِ ،  َأیْ اء َذل رَ تََغى وَ ِن ابْ اُدوَن َفمَ عَ ِئَك هُمُ اْل وجه الداللة تدل اآلیة  على أن اهللا حث  َك َفُأوَل
ن أن حفظ الفروج ال یكون إال بقصرها على الزوجة وملك الیمین. وفي اآلیة  استثناء  األزواج على حفظ الفروج، وبیّ

اِجِهمْ  في قوله تعالى :  ى َأْزوَ الَّ َعَل ال أي شيء إلى امرأة أخرى ال تكون أو إیص وهو یعني أنه ال یجوز وضع  ِإ
ن الرجل بذلك یكون قد اتصل  زوجة شرعیة، ومن المعلوم أن نقل البویضة إلى امرأة أخرى من متعلقات الزوجین، وإ

   بغیر زوجته.
اِجُكم قوله تعالى :   الال   ْن َأْزوَ ُكم مِّ َل َل َجعَ اًجا وَ ِسُكمْ َأْزوَ ْن أَنُف ُكم مِّ َل َل اللَّهُ َجعَ َدةً  وَ َحَف ِنیَن وَ َ وجه الداللة یبین .  ب

اهللا أنه جعل الزوجة من نفس جنس الزوج، ثم بین أن الولد إنما یكون من الزوجین، وهو نص صریح في عدم 
جواز تأجیر األرحام ألن الولد كما نص علیه القرآن ال یكون إال من زوجة شاركت في إعداده، وصاحبة الرحم 

ُ  یهبوقوله تعالى : .القول بجواز تأجیر األرحام  البدیل لیست كذلك فیبطل َشاء ن یَ َهُب لِمَ َ ی َناثًا وَ ُ ِإ َشاء ْن یَ لِمَ
ُكورَ  ا،  الذُّ ُ َعِقیمً َشاء ن یَ ُل مَ ْجعَ یَ   .. وَ

  .347، 346مرجع سابق، ص ) ، محمد لطفي أحمد(أحمد  - 2
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 للمرأة،السیما اإلنسانیة القیمة من ویحط اإلشكاالت یطرح األرحام تأجیر أن كما.1وعفتها شرفها
 . جنین بطنها في تحمل والتي األرملة أو المطلقة المرأة عرض و بشرف المساس

 الربح، سوى ورائها من یأتي ال تأجیر كلمة أن إذ مالیة، مشاكل إلى األرحام تأجیر وأیضا یؤدي    
  .العملیة هذه مأعال المجتمع ساقطات یجعل ما وهو
عادة الطبیة التحالیل تكالیف تشمل فهي مضمونة غیر بدورها العملیة وهذه   .مرة من أكثر العملیة وإ

   .المحاكم 2ساحة إلى وصلت التي والنزاعات المشاكل من الكثیر إلى العملیة هذه تؤدي ما

 أم أخرى زوجة لرحما صاحبة كانت سواء األرحام تأجیر إجازة إلى ذهب الثاني فقد رأيـال أما
 عند(الزوجین تلقیح أن وعندي « یقول حیث الفضل منذر الدكتور األستاذ الرأي هذا أنصار ومن ال

 عدم بسبب ألحدهن بویضة مع للزوج المنوي بالسائل ذلك تجیز التي الدول في) الزوجات تعدد
 الوالدة بعد المولود مصیر حتوضی بشرط قائمة الزواج رابطة مادامت جائز األخرى إنجاب إمكانیة

 عام المكرمة مكة في المنعقدة السابعة دورته في اإلسالمي الفقهي المجمع إلیه ذهب كما». 
  .3التالیة دورته في عنه رجع ولكنه ـه1404
 مرضعة امرأة حجر إلى أمه حجر من الطفل ینقل أن باإلمكان كانلو وقد شبهوه بالرضاع ف    

 ، المریض الرحم صاحب محل رحمها في امرأة حلول الممكن من یصبح فإنه الرضاعة فترة خالل
                                                             

  .248ص  ،سابق، مرجع  )محمد لطفي أحمد(أحمد  - 1
  .  251، 250، نفسهمرجع  ) ،في أحمدمحمد لط(أحمد  - 2
من المنازعات التي وصلت إلى المحاكم : وافقت امرأة تدعى ریتا باركر على أن تكون أم بدیلة تحمل طفال  

لزوجین هما  بولین وهاري تایلر وذلك مقابل أجر، وتم الحمل من اللقحة الزوجیة وبدأ الزوج یتردد على المرأة التي 
ت المشاكل تظهر، حیث وقعت األم البدیلة في حبه  و غرامه وزنا بها وبدأ الشقاق في األسرة حملت لمولوده، وبدأ

  به، ورفع األمر إلى القضاء. وأبرز إشكال هو رفض األم البدیلة تسلیم الطفل بعد والدته لتعلقها
رع اللقیحة، وبعد والدة حدث في أمریكا زوجان استأجر امرأة لكي تقوم بدور البدیلة مقابل مبلغ معین وتم ز  -   

ه معاق  وسیظل طوال حیاته متخلفا عقلیا، فرفض الزوج االعتراف به وبالتالي رفض دفع األجر  الطفل أتضح أنّ
الولد بالزوج بناءا على  بإلحاقالمتفق علیه لألم البدیلة بدعوى أنه لیس هو األب لذلك الطفل وحكمة المحكمة 

  دار الحضانة.  التحالیل الطبیة وتم وضع الطفل في
هناك أحدث فضائح تأجیر األرحام حول السیدة أنجیال التي أّجرت رحمها لألسرة وحملت بطفلین وتم وضع  -      

  الولدین كل أسرة تحمل طفال ویتم تحدید صاحب النسب بإجراء تحالیل طبیة.
حكم استئجار  ، )محمد عبد ربه محمد(.  السبحي 160مرجع سابق ،ص،  إسماعیل)سعدي (البرزنجى  - 3

  وما بعدها.  49ص دط، ،2002 ،اإلسكندریة  الجدیدة، دار الجامعة ،األرحام
ــْدَنُهمْ  واســتدلوا بمــا یلــي : أن تــأجیر األرحــام ال تتعــارض مــع قولــه تعــالى :   َل الَّ الَّالِئــي وَ َهــاتُُهمْ ِإ ْن ُأمَّ ، وقولــه 3 ِإ

وِن أُ  تعالى : ُُط َجُكم مِّن ب اللَّهُ َأْخرَ ًئاوَ وَن َشیْ مُ َل َهاِتُكمْ َال تَعْ ى   3 ، مَّ ْهًنا َعَل هُ وَ تْهُ ُأمُّ َل ِه َحمَ الَِدیْ َنا اِإلنَساَن ِبوَ یْ صَّ وَ وَ
ْهنٍ  ن اهللا جمع بین الحمـل والرضـاع .3 وَ فاألم الحقیقیة هي صاحبة البویضة أما صاحبة الرحم كاألم من الرضاع وإ

ا  في المدة الالزمة لها في قوله تعالى : هُ َثالُثوَن َشْهرً ِفَصاُل   . 3وَ
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ذا  الحمل فإن بمكان، الخطورة من مبكرة سن في مرضعته أسرة إلى أسرته من الطفل انتقال كان وإ
  1التغییر بهذا یتأثر وال لألسرة سیسلم والدته بمجرد الجنین ألن األثر هذا یحدث ال الغیر لحساب

 نطاق ضمن تقع أنها طالما التقنیة هذه بمثل بالسماح تفضي انیةاإلنس االعتبارات إنكما 
 .2الزوجین

 أن أحق هي ووضعت حملت التي األم أن إلى ذهب الصالحي زكریا شوقي الدكتور أما
 والوالدة الحمل مشاكل وعانت حملت التي األم إلى ینصرف األمومة فمفهوم لها، الطفل نسب یثبت
 نسب ینفي مما عناء أي دون البویضة منح على دورها اقتصر التي البویضة صاحبة عكس على

 . 3عنها الطفل

 بها یرتبط لما األرحام، لتأجیر الرافض االتجاه مسایرة إلى نخلص وأدلتها اآلراء عرض بعدو 
 كما والنفسیة، المادیة الجسم بسالمة یمس فهو وصحیة، واجتماعیة ودینیة قانونیة مشاكل من

 االجتماعیة المشاكل من للعدید الطفل یعرض قد مما الطبیعیة، ومةاألم وظیفة مع یتعارض
ذا والنفسیة، ه الشرعیة، بالضوابط التزم ما إذا.  مشروع االصطناعي التلقیح كان وإ  األخذ یجب فإنّ

ه الحقیقیة، األم وجود عدم حالة في الطفل میالد بعد البدیلة األم بفكرة  یمتد أن بمكان یجوز ال فإنّ
 وطبیعیة بیولوجیة جوانب فیها تتوافر التي الحمل، مرحلة وهي اإلنسان، تكوین في مهمة ةمرحل إلى
 في األولى النواة تكوین في تشارك أنها إلى یرجع ال باألم الطفل ارتباط أن ذلك إغفالها، یجوز ال

 ثناءأ المشاركة تلك تمتد بل رحمها، في زراعتها ثم تلقیحها یتم التي البویضة خالل من نشأته
  .4والعقلیة والبدنیة النفسیة بحالتها ویتأثر منها ویتغذى أحشائها بین الجنین ینشأ إذ الحمل، مرحلة

 مؤجرة أنها بالزنا حملة امرأة تدعي فقد كثیرة لمفاسد باب یفتح األرحام تأجیر أن ذلك إلى أضف   
نسانیتها المرأة بكرامة إطاحة األرحام تأجیر في أن كما للرحمها   5.وإ

  

  

  

                                                             
  .    255، 254، ص سابقمرجع  )،محمد لطفي أحمد(أحمد  - 1
  161،ص سابقمرجع ،  إسماعیل)سعدي (البرزنجى  - 2
رسالة دكتوراه في  التلقیح الصناعي بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین الوضعیة،، )شوقي زكریا(الصالحي  -3

  .    315 ،314ص ،2001 جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، الجنائي،قسم القانون  الحقوق،
  .   211، 210ص  مرجع سابق،،  )نصر الدین (مروك - 4
عمان، المملكة األردنیة  في مؤتمره الثالث، 16قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، المنعقد في دورة  - 5

 رابط 14/04/2011. في 423ص ،1ج ،3الفقهي، مجلد مجلة المجمع ،1986(أكتوبر)   16 -11الهاشمیة، من 
 www.onislam.net -  
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 في المؤرخ 11-84 رقم األسرة قانون في االصطناعي التلقیح عملیة الجزائري المشرع یتناول لم
  .التسعینات بدایة مع إال الجزائر في تظهر لم العملیة هذه أن ذلك 1984 جوان 09

یمانا  األسرة استقرار في به یساهم قد وما االصطناعي یحالتلق بأهمیة الجزائري المشرع من وإ
 الشریعة وأحكام تتماشى التي الصورة في االصطناعي بالتلقیح اعترف التفكك، من وحمایتها

 أهداف أهم من یعد والذي شرعا المطلوب التناسل تحقیق أجل من إلیه اللجوء وأجاز اإلسالمیة
 في للراغبین وضع ما عند االصطناعي، التلقیح دحدو  رسم إلى الجزائري المشرع سعى وقد.الزواج
  : یلي كما ونصها والمتمم المعدل األسرة قانون من مكرر 45 المادة تضمنتها شروطا إلیه اللجوء

  االصطناعي التلقیح إلى اللجوء للزوجین یجوز« 

  : اآلتیة للشروط االصطناعي التلقیح یخضع

  .شرعیا الزواج یكون أن -
  .حیاتهما وأثناء الزوجین برضا التلقیح یكون أن -
  .غیرهما دون الزوجة، رحم وبویضة الزوج بمني یتم أن -
  1»  البدیلة األم باستعمال االصطناعي التلقیح إلى اللجوء یجوز ال -

لنص المادة  نجد أن المشرع الجزائري أخد بالرأي الفقهي المجیز للتلقیح   من خالل قراتنا 
 من كل یكون أنب ،صحیحة زوجیة عالقة قیام  اشتراطلخص  في االصطناعي و لكن بضوابط تت

 االصطناعي بالتلقیح المطالبة یمكن ال إذ بزواج مرتبطین االصطناعي التلقیح محل والمرأة الرجل
 األسرة كیان على الحفاظ هو ذلك من الجزائري المشرع وحكمة بینهما، حرة عالقة وجود لمجرد
  .والمجتمع والعرف الشرف وحمایة

 علیها المنصوص والشروط األركان على المتوافر الشرعي الزواج هو هنا المقصود والزواج
 اللجوء في الحق انتفى الزواج، ببطالن قضي فإذا األسرة قانون من 7و مكرر 9 و 9 المواد في
 الهم یجوز فال عرفیا، الزواج كان إذا أما الهدف عنه تولد الذي األساس النتفاء العملیة هذه إلى

  .2قضائیا زواجهما تثبیت بعد إال االصطناعي التلقیح إلى اللجوء

                                                             
   األسرة المعدل و المتمم.قانون  - 1
"شروط التلقیح االصطناعي في ضوء النصوص المستحدثة في قانون األسرة الجزائري"،  )،زكیة(تشوار حمیدو  - 2

  .    91- 90، ص 2006سان، ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلممجلة العلوم القانونیة واإلداریة
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 عملیة إجراءف ،حیاتهما وأثناء الزوجین برضا االصطناعي التلقیح یكون أن اشترطكما 
 خالیا سلیما الرضا یكون أن ویجب الزوجین، من كل رضا بالضرورة یستلزم االصطناعي التلقیح

 رضاه عن یعدل أن فله العیوب، هذه أحد رضاه شاب فإذا راه،اإلك أو كالتدلیس اإلرادة عیوب من
 األمر ألن العدول في له خیار فال األخیر، هذا وحصل حدث فإذا بعد، التلقیح یحصل لم إذا

 العقوبات قانون من 304 المادة القانون علیها یعاقب جریمة وهو باإلجهاض متعلق یصبح
  .1الجزائري

 أكدته وقد بالوفاة أو بالطالق تنقطع قد التي الزوجین حیاة ءأثنا التلقیح یكون أن یجب كما
 مخاطر من الشرط بهذا األخذ عدم یحمل لما نظر" حیاتهما أثناء" بقولها مكرر 45 المادة

ه مستقبلیة،  العالقة یجعل اإلجراء وهذا الزوج وفاة بعد الزوجة تلقیح یتم قد. العملیة الناحیة من ألنّ
 ترتكز الذي الفقري العمود وهو النسب مسألة وهي خطیرة، جد مسألة الزوج وفاة بعد حتى الزوجیة

  .األسرة علیه
 العالقة انقطاع بعد التلقیح رفض بأن المسألة هذه في واضح الجزائري المشرع كان وقد

 فال بالزنا یشبه النطفة بهذه الزوجة فالتلقیح الشرعي، غیر للنسب مصدرا تكون والتي الزوجیة
 یخرق الحالة هذه في فالحمل تماما، الزنا كولد ألمه ینسب بل المني صاحب للزوج لودالمو  ینسب
  .النسب في ثابتة وقانونیة شرعیة قواعد عّدة

 فیحتم مرة ألول تنجح ال العملیة ألن أشهر، بعشرة والمحدد للحمل األقصى الحدّ  خرق مثل
  .الجنین علوق یتم حتى فأكثر مرتین التلقیح إعادة

 قانون من 128 المادة نصت إذ بالمیراث المتعلقة كتلك قانونیة مشاكل یثیر أنه إلى أضف
ه على األسرة   ». التركة افتتاح وقت حمال، أو حیا الوارث یكون أن اإلرث الستحقاق یشترط«  أنّ

 كنتیجة یأتي الذي المتوفي شخص إلى الطفل انتساب على االعتراض الورثة حق من وعلیه
 إرادة وقید األسرة حمایة وسائل من الجزائري المشرع وسع فقد وعلیه لتلقیح،ا من الصورة لهذه

 الفقهي بالرأي أخذ قد الجزائري المشرع بذلك وكان االصطناعي التلقیح بطریقة اإلنجاب في الزوجة
  .الزوج وفاة بعد الصناعي اإلنجاب یحضر الذي

 واألم األب من تتكون أسرة أحضان في العیش في الطفل حقل انتهاك فیها الطریقة فهذه
   الزوج بمني االصطناعي التلقیح یتم أن و قد أكد على ضرورة ،2األب یتیم طفال منه وتجعل

  
  

                                                             
  .  93، ص سابقمرجع ، )زكیة (تشوار حمیدو  - 1
  .   92، 91، ص نفسهمرجع ، )زكیة (تشوار حمیدو، 179مرجع سابق، ص  ، )أحمد(شامي  - 2
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  1 .غیرهما دون الزوجة وبویضة
 زواج عقد ظل في ذلك یتم أن بوجوب واختالطهما بالمرأة الرجل صلة األسرة قانون نظم لقدف  

نَّا ﴿: تعالى لقوله الولد منها خلقیت الذي اإلنسان لنطفة تكریما صحیح ْقَنا ِإ ةٍ  ِمن اِإلنَساَن  َخَل  نُّْطَف
َشاجٍ    .أخرى جهة من بغیره ال بزوجها مختصة بجعلها للزوجة وتكریما 2﴾ َأمْ

ذا     والنسب، لألسرة وحمایة معقولة ومقاصد ألسباب زوجها بماء الزوجة بویضة تلقیح أجاز وإ
ه  وذلك التلقیح محل المرأة زوج غیر رجل بماء االصطناعي التلقیح ةعملی إجراء قانونا یحضر فإنّ

  : ةـالتالی لحجج
 فال العقم، عالج الغرض كان ولو أخالقیة غیر لكونها العام النظام مع العملیة هذه تتعارض   

 .العام للنظام مخالف ذلك كان طالما الزوجین، برضا هنا عبرة

 بیولوجي ألب إما المولود سینسب حیث األنساب، الطاخت ظاهرة من تزید الصورة هذه نكما أ
ما طبیعي مْ   -  :- قوله یخالف وهذا الحمل، في الغیر بمشاركة ولكن الشرعي ألبیه وإ  اْدُعوهُ
اِئِهمْ    .  3 اللَّهِ  ِعندَ  َأْقَسطُ  هُوَ  ِآلبَ
ن         تحقیق إلى یؤدیان اوهم الجنسیة، المواقعة یشترط األخیر هذا ألن بالزنا شبیه الفعل هذاوإ
فیه  كما أن.4زواج بعقد مرتبطین غیر امرأة رحم في قصدا أجنبي رجل ماء وضع هو واحد هدف
 بأن احتمال زاد كلما واحد، رجل بماء النساء من یلقحون الذین عدد زاد كلما المحارم تلقیح خطر
 .بمائه ابنته أو خالته أو عمته أو أخته أو أمه تلقح

  . تختلط أن من األنساب حفظ هو والزنا التبني منع من الشرع وحكمة ،الطفل تشوه احتماالت زیادة 
 اختالط دون تحول ضمانات إلى یحتاج الزوجة وبویضة الزوج بمني التلقیح فإن وعلیه    

 تتمّ  وأن موثوقة، علمیة جهة أمام العملیة تتم أن  الضمانات هذه من أجنبي رجل بمني البویضة
هدار الزوجین، بحضور  مراكز إنشاء  العملیة ولنجاح التلقیح بعد المنویة الحیوانات من تبقى ما وإ

  .5ثقة ذو متخصصون أطباء فیها الدولة، لرقابة خاضعة متخصصة

                                                             
أن األسالیب المعترف بها من المشرع الجزائري هي الصورة األولى من التلقیح الداخلي وهي أخذ مني الزوج   - 1

الصورة األولى من التلقیح الخارجي وهي أخذ بویضة  ومباشرة في الموضع المناسب في رحم الزوجة. وحقنه 
عادة  دها إلى رحم الزوجة صاحبة بعاللقیحة  الزوجة وتلقیحها بمني زوجها في أنبوب اختبار (طبق بتري)، وإ

  البویضة.
  .  02اآلیة ، سورة اإلنسان  - 2
    .05اآلیة  ، سورة األحزاب  - 3
  .94، ص  سابقمرجع  ، )زكیة(تشوار حمیدو  - 4
  .  97، ص  نفسهالمرجع  ، )زكیة (تشوار حمیدو - 5
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 ولكن فهل، أجني رجل مني من التلقیح بتحریم القائل الفقهي بالرأي الجزائري المشرع أخذ وقد
  .جریمة یعاقب علیها القانون ؟ هذا االخیر

 من ب و مكرر أ 413  المادة نص على1972 سنة تعدیال أدخل و اللیبي المشرع تدخل 
 بتلقیح قبلت أو الخداع أو التهدید أو بالقوة كانت سواء جریمة التلقیح اعتبر و العقوبات قانون
 إذا الجریمة شدد و علمه أو برضاه التلقیح كان إذا الزوج اللیبي المشرع عاقب كما صناعیا نفسها
 على) مكررة أ( 413  المادة تنص معاونیه، حیث أحد أو قابلة أو صیدلي أو طبیب من وقعت

ا تلقیًحا امرأة لقَّح من كل"أنه  على تزید ال مدة بالسجن یعاقب الخداع أو التهدید أو بالقوة صناعیً
 تزادو ،برضاها التلقیح كان إذا سنوات خمس على تزید لمدة السجن العقوبة وتكون. سنوات عشر

 . معاونیهم أحد أو قابلة أو صیدلي أو طبیب من الجریمة وقعت إذا النصف بمقدار العقوبة

 نفسها بتلقیح تقوم أو صناعیاً  تلقیًحا تقبل التي المرأة تعاقب") مكررة ب( 413 المادة أما
ا  في علیها المنصوص العقوبة بذات الزوج ویعاقب،سنوات خمس على تزید مدة بالسجن صناعیً

  .1"الغیر من أو الزوجة من التلقیح وقع وسواء ورضاه بعلمه التلقیح كان إذا السابقة فقرةال

 التلقیح ویجرم الجزائري المشرع یتدخل لو ونقترح المسألة عن الجزائري المشرع سكت وقد
 زوجها بماء كان إذا الزوجة رضاء وبغیر الزوج ماء بغیر تم إذا خاص، بنص االصطناعي

 ومن األرحام، تأجیر أو البدیلة باألم التلقیح استعمال على تترتب التي لمشاكل درءاو.علیه وأجبرت
 الرحم فاستبدال،2البدیلة األم باستعمال التلقیح الجزائري المشرع منع للمفاسد، ودرءا الذرائع سدّ  باب

 ویكون ةاألسر  استقرار وحدة یهدد وهو التناسلیة، الوظیفة سبیل في الزوجیة الحیاة بوحدة یضحي
  .لالنشقاق منبعا

 بل الزوجة، حقوق في إجحافا یعتبر ال العملیة منع من الجزائري المشرع موقف فإن وعلیه
ه علمنا إذا السیما الطفل لحقوق وحمایة لهما صیانة  الرحم مؤجرة تقرر الحاالت بعض في أنّ

  .3مشوها ولد ما إذا الطفل یرفضون الزوجین أن أو بالطفل االحتفاظ
  أرادها التي واألبوة األمومة حكم تحقیق في تنحصر االصطناعي التلقیح منافع أن لىإ نصل

 في السیما المتطلبة التكالیف في تتلخص أضراره أما البشر، بني نفوس في وأودعها -– اهللا
 العقم بمرض المصابین األشخاص على واالحتیال النصب باب یفتح وكونه المحاوالت تعدد حالة

                                                             
اعتبر جریمة التلقیح  من قانون العقوبات اللیبي. 403المعدل للمادة  1972الصادر في  275القانون رقم  - 1

  الصناعي جریمة مستقلة.     
  .  55ص مرجع سابق،، )عراب( ثاني نجیة  - 2
  .  97، ص سابقمرجع  )،زكیة(تشوار حمیدو  - 3
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 عامة بصفة اإلنجاب عن العاجز على تمارس التي والنفسیة االجتماعیة الضغوطات أمام السیما
  .وقانونا شرعا علیها المتفق الشروط احترام عدم درجة إلى بهم الیأس یصل قد إذ خاصة، والمرأة

ه السیما الطبیب مع وبالتنسیق  في عام اعتماد لها خاصة عیادات في العملیة یجري وأنّ
  .الصحة قطاع مجال

 النفسیة المشاكل من التخفیف في تتلخص مزایا التقنیة لهذه أن القول من یمنع ال هذا لكن و
 إلى باإلضافة اإلنجاب وهو الزواج أهداف من مهم هدف وتحقیق والعائلة الزوجین منها یعاني التي

 یةالزوج السعادة تحقیق هي مزیة وأهم النسل حفظ وهي العلیا اإلسالم مقاصد من مقصد تحقیق
 یترجح وغیرها األسباب ولهذه علیه التغلب یمكن طبیعي لعائق اإلنجاب من المحرومة للعائلة
 تبیح الضرورات" تقول شرعیة قاعدة االتجاه هذا ویدعم الحرمة جانب على اإلباحة جانب

  ."المحظورات
 رىـن، المحتملة واألخطاء مفاسدها ولتجنب مفعولها العلمیة الوسیلة لهذه تعطى وحتى 
 ضرورة منها، االصطناعي التلقیح إلى اللجوء إجراءات عن تتحدث قانونیة مواد وضع ضرورة
 مع الزوجة لحمل األخیرة الوسیلة االصطناعي التلقیح یكون أن الزوجین أحد لدى العقم صفة إثبات
 السماح بیدها یكون والوالدة الحمل أمور في مختصة طبیة لجنة على إجرائه طالب عرض وجوب

 في قرارها بتثبیت اللجنة بإلزام الزوجین حقوق حمایة ننسى أن دون العملیة لهذه بالخضوع وجینللز 
 والمستشفیات العیادات عمل بتنظیم محكمة تنظیمیة نصوص وضع من البد كذلك الرفض، حالة
  .والمالیة المادیة البشریة الجوانب كل من التقنیة بهذه

 على تطرح قد التي المنازعات في فاصلة ةصریح بنصوص المشرع تدخل من البد كذلك
 مذهبه تبیان وكذا المتطلبة، الشروط من واحد أي توافر أو تخلف عند الحكم یصدر بأن القاضي
 العام النظام من االصطناعي التلقیح ألن اإلسالمیة، الشریعة في الفقهیة االتجاهات من صراحة

ه ذلك قیةاألخال الناحیة من المجتمع سالمة مباشرة تمس فهي  شرعیین غیر لألوالد مصدر أنّ
   .خطیر بمرض مصاب أجنبي بماء المرأة كتلقیح الخطیرة األمراض والنتشار

 فال أبیه إلى الطفل نسب یعنى وذلك األوالد إنجاب به منوط االصطناعي التلقیح فان وعلیه
 تطبیقا جنسیة ةعالق من المولودین في الحال هو كما فعال ألبیه الولد یدعي أن ضمان من بد

  .1» آلبائهم ادعوهم«  : الحكیم كتابه في تعالى لقوله واحتراما
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على إرساء قواعد خاصة لتنظیم العالقات بین أفراد األسرة  الوضعیة حرصت التشریعات
وتماسكها وتقریر أحكام لحمایة  ،الذین تجمع بینهم صلة الزوجیة والقرابة وهذا حفاظا على قیامها

األسرة من األفعال التي تمس بكیانها واستقرارها، وعلى هذا األساس ذهب البعض إلى القول 
بضرورة منح األسرة الشخصیة القانونیة لتستفید من الحمایة والخصائص التي یتمتع بها الشخص 

  المعنوي.

ن القوانین الجزائریة على غرار التشریعات الوضعیةو  المقارنة اهتمت بنظام األسرة ویأتي في  إ
منه على أن األسرة تحظى بحمایة الدولة والمجتمع، كما  58مقدمتها الدستور الذي نص في المادة 

  .تضمن كل من قانون األسرة وقانون الحالة المدنیة والقانون المدني قواعد لتنظیم وبناء األسرة

في قانون  النقاط المهمة التي مسها التعدیل سوف نحاول في هذا القسم تركیز دراستنا علىو 
  .والتي یفترض أن لها عالقة مباشرة بحمایة األسرة واستقرارهااالسرة 

   : محوري مؤداه لوتنطلق دراستنا لهذا القسم من تساؤ 
  .؟ في سبیل حمایة األسرةقانون االسرة  هي الضمانات التي یقدمها ما

الى فصلین نتناول في الفصل االول  البحثم هذا رأینا ان نقس هذا السؤالولإلجابة عن 
الدور الحمائي  للقضاء في قانون   و الفصل الثاني نتناول  قانون االسرةفي ظل  االسرةمایة ح

 لألســرة.

 

 

  
أهمیة بالغة بصفته اإلطار القانوني  1984ئري عام لقد شكل صدور قانون األسرة الجزا   

وبعد مرور فترة زمنیة من صدور هذا القانون وتطبیقه ظهرت  ،الوحید الذي یحكم العالقات األسریة
بعض سلبیاته على العالقات األسریة والتي أفرزها التطبیق الفعلي له على أرض الواقع والتي 

تماشیها مع التغیرات االجتماعیة لألسرة الجزائریة ظهرت في سوء الصیاغة القانونیة وعدم 
بما یتماشى و المسائل المستجدة  من هنا ظهرت الحاجة للمطالبة بتعدیل هذا القانون ،ومتطلباتها

بشكل  في المجتمع مع األخذ في الحسبان التطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري والتي تؤثر
 الجزائري لهذه المطالب وقام بتعدیل قانون األسرة باألمراستجاب المشرع قد و  ،مباشر في األسرة

  .2005فیفري  27المؤرخ في  05-02
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   : من تساؤالت محوریة مؤداه الفصلوتنطلق دراستنا لهذا  

لغاء ركن الولي على استقرار األسرة ؟ وهل توسیع مجال .ما مدى تأثیر تحدید سن الزواج وإ
التفاق على اقتسام الممتلكات یمتن العالقة الزوجیة وبتالي مجال االشتراط وا إرادة الزوجین بفتح
ذا .الحدیثة من شأنه حمایة األسرة من التفكك؟ الطبیةوهل إدخال الوسائل  .؟ یعزز حمایة األسرة  وإ

كان العلم قد أفرز حل لمشكلة اإلنجاب عن طریق التلقیح االصطناعي فكیف عالج المشرع هذا 
  .؟في القانون الجدید اإلشكال

 :اآلتیة سنحاول تركیز دراستنا علیها من خالل المباحث 

  في الزواج. المساواةحمایة االسرة من خالل إدراج مبدأ  :  األولالمبحث  -
  إرادة الزوجین.مجال التعبیر عن  توسیع  حمایة األسرة من خالل: المبحث الثاني  -
 .ميباعتماد على التطور العلحمایة االسرة : لثالث المبحث ا -

 
 

تكریس المساواة النوعیة بین الزوجین لم یتوانى المشرع الجزائري في رغبة في حمایة األسرة و     
لمساواة وا،مساواة في سن الزواج بین الرجل والمرأة من جهةمثل ال ،تعدیل بعض شروط عقد الزواج

في التزویج بحیث أسقط المشرع الجزائري ركن الولي في زواج المرأة الراشدة و أصبحت  في الوالیة
  والیتها في الزواج قاصرة ال متعدیة.

صرین باعتبار مساسهم سوف نحاول أن نركز دراستنا  في هذا المبحث على هذین العنو 
   .بین الرجل والمرأة ؟ السؤال الذي یطرح نفسه هنا ما مدلول التقارب في أهلیة الزواجباألسرة و 

قانون االسرة هل الوالیة حق أصیل للمرأة الراشدة تنفرد به لنفسها وما محل ذلك في  -
  .؟الجزائري

  : على هذین السؤالین من خالل مطلبین نتناول ةقد حاولنا اإلجابو 
   .سن الزواج المساواة بین الزوجین من خالل تحدیدالمطلب األول  في 

  الولي. ركن إسقاط خالل من الزوجین بین المساواةفیتناول  لثانيأما المطلب ا
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بضرورة توافر سنا معینا، منعا لزواج الصغار، ولعل قیدت الزواج  التشریعات الوضعیة  إن
الحیاة االجتماعیة من مشاكل دعت إلى هذا التحدید مرجعه التغیرات الظرفیة  وما استجد في تیار 

  إعادة النظر في سن الزواج.
ولنا أن نسأل عن السن الذي یستطیع الشخص بمقتضاه أن یعقد زواجه ؟ فهل یكفي البلوغ 

   .أو یشترط بلوغه سن معینة ؟ وهل لشخص أن یتزوج دون هذا السن ؟ الطبیعي
  :دة فروع نتناولیستدعي أن نقسمه إلى ع األسئلةعن هذه  اإلجابةأن 
  .التطور التشریعي لتحدید سن الزواج األولالفرع   في

  . المعدل سن الزواج في قانون األسرة توحیدالفرع الثاني     
 

 
مر قانون األسرة الجزائري بعدة مراحل مختلفة في تحدید سن الزواج ویعزى األمر في ذلك 

رور الجزائر بفترات تاریخیة متباینة األطوار منها ما كان تحت وطأة االستعمار الفرنسي إلى م
لدى یقتضي منا البحث التعرض للمراحل المختلفة في تحدید سن  ،ومنها ما كان بعد االستعمار

  الزواج.
 في اجالزو  سن تحدید )الفقرة األولى( نتناول هذا الفرع من خالل الفقرات التالیة نتناول فيو 

 )الثـالثة الفقرة(أما في   1959 قانون في الزواج سن تحدید )الثـانیة الفقرة(و في  1930 قانون
 .1963 رقم القانون في الزواج سن تحدید نتناول

 

1930 
 15السن بینهما بمعیارا لتحدید سن الزواج بین الرجل والمرأة بل وحد القانون لم یضع هذا 

سنة وقصر تطبیق النص على المواطنین الذین ال یتمتعون بحقوق المواطن الفرنسي، كما فرض 
القانون التزویج بالخطبة أمام الموظف المختص بتصریحات الزواج وهذه التفرقة بین الجزائریین 

اإلعفاء من بعض أو والفرنسیین ینطوي على النزعة العنصریة، كما أباح القانون للسلطة الفرنسیة 
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كل الشروط السابق ذكرها إن وجدت مبررات موضوعیة وترك األمر للسلطة التفسیریة للحاكم 
  .1العام

"... على أن األهالي من القبائل الذین ال یتمتعون حیث جاء في نص المادة األولى منه 
سة عشر سنة من عمرهم بحقوق المواطن الفرنسي ال یمكنهم إبرام عقد الزواج قبل إتمام سن  الخام

إال بموجب إعفاء صادر عن الحاكم العام مستندا في ذلك إلى مبررات خطیرة بعد أخذ رأي  لجنة 
تتألف من مستشار لدى مجلس قضاء الجزائر وقاضي الصلح وطبیب ، وبعد تصریح مسبق 

ة المدنیة من قانون الحال 17بالخطوبة أمام الموظف یتلقى التصریح بالزواج وفقا لنص المادة 
  2". 23/03/1982بتاریخ 

 
1959  

ه  274-59القانون رقم نص  ال یجوز للرجل قبل بلوغ ثماني « في مادته الخامسة على أنّ
عشرة سنة كاملة وال المرأة قبل بلوغها خمسة عشرة سنة كاملة أن یتزوجا، ومع ذلك لرئیس 

أضاف هذا النص تعدیال جزئیا ». بناء على دوافع قویة اإلعفاء من شرط السن .3ةالمحكمة الكلی
سنة، ویطبق  15وأبقى السن بالنسبة للمرأة هو  18برفع سن الزواج بالنسبة للرجل حیث رفعها إلى 

  .4هذا القانون في عماالت (الوالیة) الجزائر، الساورة والواحات

حكام قبضته على األسرة الجزائریة إتشریعات إلى یهدف المشرع الفرنسي من وراء هذه ال
حداث تمی حصاء كل تصرفاتها وإ  10.حث تنص المادة 5ز عنصري بین أبناء المجتمع الجزائريیوإ

وهذا ».مت وفقا المذهب األباظي ر ا األمر على عقود الزواج التي أبال تطبق أحكام هذ«  على أنه
ق تسد  التفریق له أبعاد سیاسیة واجتماعیة متمیزة حیث یعمل على ترسیخ -وهذا إعماال لسیاسة فرّ

 بعض العادات والتقالید وبها حرم المرأة القبائلیة من حقها في اإلرث.  

 
1963 

                                                             
  .94، ص 3، ط1996الزواج والطالق في قانون األسرة الجزائري، دار هومة، الجزائر،  ، )عبد العزیز(سعد  - 1
  .تحدید سن الزواجبالمتعلق  1930 ماي  02الصادر في  302-30رقم قانون  - 2
نوفمبر  16المؤرخ في  278-65ة الكلیة كانت موجودة قبل صدور قانون التنظیم القضائي، األمر رقم المحكم -  3

  .26، عدد 26/06/1984، جریدة رسمیة صادرة في 1984جوان  23المؤرخ في  13-84، والمعدل لقانون رقم 1965
4  - Ghaouti (Benmelha) ،éléments du droit de la familles. paris.1985.tome premier . p 44. 

مجلة الفكر " تطور المفهوم القانوني واالجتهاد القضائي في مجال األحوال الشخصیة "  ، )محمد(تقیة  - 5
  .18، ص 1984 ،1عدد  الجزائریین، ، یصدرها اتحاد الحقوقیینالقانوني
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ینص هذا القانون على أحكام جدیدة لم تنص عنها القوانین السابقة، نصت المادة األولى منه 
سنة كاملة أن یعقد  16سنة كاملة وال المرأة قبل بلوغها  18لیس للرجل قبل بلوغ  «یلي على ما 

زواجهما، ومع ذلك فلرئیس المحكمة الكلیة أن یمنح بناء على دوافع قویة بعد أخذ رأي مفوض 
  . »الدولة إذن باإلعفاء من شروط السن

أة إلى ست عشرة سنة بدال هذا النص حدد سن زواج الرجل بثماني عشرة سنة ورفع سن المر 
  من خمس عشرة سنة ولرئیس المحكمة اإلعفاء من سن الزواج في حالة الضرورة.

ه  وقد یعاقب « تضمنت المادة الثانیة عقوبة لكل ما یخالف سن الزواج حیث نصت على أنّ
لعدم كل من ضابط الحالة المدنیة أو المأذون والزوجان وممثلوهما القانونیون وكل من ساهم معهم 

مراعاتهم لسن، بالحبس من خمسة عشرة یوما إلى ثالثة أشهر وبغرامة من أربعمائة إلى ألف فرنك 
  .»جدید أو بإحدى هاتین العقوبتین 

 كما رتب المشرع الجزائري جزاء البطالن على كل من یتزوج دون أن یحترم السن القانونیة
زواج لم یحصل فیه دخول تم عقده على یبطل كل « وهذا ما یستشف من صلب المادة الثالثة منه 

خالف ما تقضي به المادة األولى ویجوز الطعن فیه من قبل الزوجین أنفسهما أو من جانب كل 
  .1»ذي مصلحة أو من جانب السلطة العامة 

ومن قراءة هذا النص یمكن أن نفرق بین الدخول وعدمه فإذا تم الزواج دون السن القانونیة 
مصلحة أو من  مله نالطعن فیه بالبطالن من قبل الزوجین أنفسهما أو مم ولم یحصل دخول یجوز

وهذا بالرجوع  2أما إذ تم الدخول بالزوجة فان الزواج هنا یكون باطل بطالنا نسبیا ،السلطة العامة
 لنص المادة الرابعة التي تجعل عقد الزواج صحیحا بصفة مطلقة بالنسبة للزوجین ولغیرهما وذلك

  .3ددة في حاالت مح

من قانون  اختالفههذا و ان تحدید سن الزواج یتغیر بتغیر البیئات و االزمان هذا ما یبرر 
  فیه.إعادة النظر  و ألخر

                                                             
جوب تسجیل عقود الزواج الذي حدد أهلیة الزواج، ونص على و  القانون 29/06/1963في  224-63قانون رقم  - 1

غفلة   .المُ
2  -  Ghaouti (Benmelha) ،  op .cit. p 45. 

: إذا كان الزوجان قد بلغا السن القانونیة قبل تحریك الدعوى من طرفهما أو ممن له مصلحة  الحالة األولى - 3
: إذا كانت  الحالة الثانیة .نهذا الزواج أو  السلطة العامة التي تبلغها العلم بذلك إال بعد أن صار الزوجین بالغی

الزوجة لم تبلغ السن قد حملت وفقا لنص المادة الرابعة "أن الزواج المعقود من الزوجین لم یبلغا  السن المقررة أو 
:أ. إذا كان الزوجان قد بلغا السن  تینالذي لم یبلغ فیه أحدهما هذا السن ال یصلح الطعن فیه في حالتین التالی

  .224-63ذا كانت الزوجة التي لم تبلغ السن قد حملت"، قانون رقم ب. إ القانونیة.
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تحدید سن معینة ألهلیة الزواج لم یكن معروفا لدى الفقهاء المسلمین وذلك لعدم ورود  إن

غیر أنهم  ،القرآن والسنة یحدد سنا معینة للزواج الرجل والمرأة بصفة دقیقة واضحةنص شرعي من 
اشترطوا في الزواج البلوغ واجتهدوا في وضع عالمات ومعاییر كثیرة إلمكانیة تحدید سن بلوغ الذي 
تتم به أهلیة كل من الفتى والفتاة، من هذه العالمات االحتالم بالنسبة الرجل والحیض بالنسبة 

ها تدّل أیضا على النضج العقلي وتؤهل صاحبه  ،لمرأةل ت على البلوغ فإنّ ن دّل فهذه العالمات وإ
ل المسؤولیة والتكالیف الشرعیة وقد صحح أغلب الفقه زواج الصغیر خاصة في أحوال معینة ، لتحمّ

ده بعضهم بشروط.   وقیّ
فظ بقوانینها على سالمة الفرد تناولت المسألة بالتنظیم باعتبارها تحافقد الوضعیة  القوانین أما

ذلك أن لعقد الزواج تبعات تفرض أن یكون الزوجین یتمتعون بقدر من التمییز مدركین  ،و المجتمع
لنتائج و عواقب ما هم مقدمین علیه و هذه االمور ال تكون إال ببلوغ الشخص سن معینة رأى  

من قانون 7في المادة  بالنسبة للرجل ة سن 21بالنسبة للمرأة و سنة  18أن یجعلها المشرع الجزائري 
  . االسرة القدیم

 ما كل في التصرف یستطیع سنة 19 سن ببلوغه فالشخص له مبرر إن هذا التحدید ال إال
 یكون أن له یجوز أنه كما ،نفسه یزوج أن یستطیع ال ولكن وعاریة وودیعة وقرضا وهبة بیعا یملك
 سنة 21 إلى سنال رفع مبررات أن حیث نفسه ویجتز  یستطیع ال لكن غیره عن ولیا أو وكیال

للرجل و المرأة   كاملة سنة 19الزواج ب سن عندما وحد الجزائري لمشرعا وحسنا فعل  ،معدومة
 19 بتمام الزواج في والمرأة الرجل أهلیة تكتمل«  المعّدلة 7 المادة في قراءة من یستشف ما هذا
    .» سنة
 تدعوا والتي والمرأة الرجل بین المساواة لمبدأ تكریس أنه منها تباراتاعو ترجع نیة المشرع إلى      
 سنة 18 الجزائیة فاألهلیة األهلیة سنون یكثر ال حتى و ،هذا من جهة النسائیة المنظمات إلیه

  .سنة 19 المدنیة واألهلیة
ن في یعتبر قد مس بحریة المواطنی ال  سنة كحّد أدنى ألهلیة الزواج 19والمشرع بتحدیده 

نما یكون قد راعى الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والنفسیة لألفراد، واعتبار أن الرجل أو  الزواج وإ
المرأة دون هذا السن ال یكون قادرین على أعباء الحیاة الزوجیة والوفاء  بالتزاماتها من العنایة 

  بالبیت الزوجیة وتربیة األبناء.

ذا كان المشرع الجزائري قد حّدد و  ه لم یعامل كل  19سن الزواج بـ إ سنة كامال إال أنّ
ه خول القاضي سلطة اإلعفاء من السن المحددة للزواج إذا تبین  األشخاص بنفس المعاملة حیث أنّ
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له أن الزواج الذي یراد إبرامه فیه مصلحة ألحد الزوجین أو كالهما، أو أن هناك ضرورة تتطلب 
« من قانون أسرة الجزائري  07/2دة أدرجه المشرع في الما استثناء، وهذا 1النزول عن سن الزواج

... وللقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفین على 
  .2»الزواج 
ن الهدف من اإلذن القضائي قبل الزواج لیس هو التعسیر على المقبلین علیه بل التأكد و   إ

لذلك حاول المشرع  ،على أسس صلبة تضمن بقائها واستقرارها من المقومات األساسیة لبناء أسرة
القاضي قبل أن  على فیتعین أن یجعل للقضاء دورا فاعال منذ فتح الملف إلى أن یتم التأشیر علیه،

أن تكون هناك مصلحة ، مبررینیمنح اإلذن بالزواج دون السن القانونیة أن یعلق هذا اإلذن على 
  .3رة الطرفین على تحمل تكالیف الزواج.أن یتأكد من قدو  أو ضرورة

لم یعط لهذا التحدید أیة قیمة قانونیة عندما لم ینص على توقیع أنه المشرع  ویؤخذ على
  . 4مخالفة هذا التحدید والزواج دون بلوغ السن القانوني المطلوبة العقاب عند

لمحددة بنص بل إنه قد سمح بطریق غیر مباشر بمخالفة هذا النص والزواج دون السن ا
من قانون األسرة إمكانیة تسجیل الزواج  22أجاز بموجب المادة  ماالمذكورة أعاله عند 07المادة 

ثباته بحكم قضائي سنة فله ذلك كل ما في  19وبتالي فمن أراد الزواج دون بلوغ السن القانونیة  5،وإ
ه ال یمكنه تسجیل رفع الدعوى والمطالبة بتسجیل  الزواج، وعند بلوغه السن المطلوبة یمكنه األمر أنّ

  الزواج بأثر رجعي. 
لى ضمان حریة  على و المواثیق الدولیة  االتفاقیةو قد حرصت       حمایة المرأة عند الزواج وإ

الزواج التي تعتبر من الحریات الشخصیة المتصلة اتصاال وثیقا بحقوق اإلنسان. فقد نصت المادة 
تقوم الدول األطراف في هذه على أنه"  لحد األدنى لسن الزواجالمتعلقة با االتفاقیة الثانیة في

                                                             
ه جعل سلطة القاضي مطلقة وغیر  - 1 ما نالحظه أن المشرع الجزائري عندما سمح بالنزول دون سن الزواج هو أنّ

جبها سنة للفتى والفتاة والتي یسمح بمو  17مقیدة بسن معینة وكان من المستحسن أن یحدد المشرع هذا السن بـ 
  للقاضي أن یصدر إذن بالزواج.

  المعدل و المتمم.قانون األسرة  - 2
لفصل الثاني من القسم االول،  ص ص ل ارجعللمزید من التفصیل حول االدن بالزواج دون السن القانونیة  -  3

143 -150.  
 16كانت الزوجة أقل عن سماع الدعاوى الناشئة عن الزواج إذا  بمنعالمشرع المصري  لیههذا خالفا لما ذهب إ - 4

  . سنة وهي السن المحددة ألهلیة الزواج في القانون المصري 18الزوج  سنة وسن 
 دار القلم الدار الشامیة، المصري والسوري،  لإلقلیمینمشروع قانون األحوال الشخصیة الموحد  لجنة خاصة، -

  .61، ص1ط ،1996 بیروت، ،دمشق
بحكم قضائي یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من  في حالة عدم تسجیله یثبت« ...  - 5

  المعدل و المتمم.قانون األسرة .»النیابة العامة 
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االتفاقیة باتخاذ التدابیر التشریعیة الالزمة لتعیین حد أدنى لسن الزواج، وال ینعقد قانونا زواج من 
لمصلحة  هم دون هذه السن، ما لم تقرر السلطة المختصة اإلعفاء من شرط السن ألسباب جدیة،

  .1ماالطرفین المزمع زواجه
تقوم الدول األعضاء باتخاذ أن  على التوصیة المتعلقة بالحد األدنى لسن الزواجكما جاء في      

التدابیر التشریعیة الالزمة لتعیین حد أدنى لسن الزواج على أّال تقل عن خمسة عشر عاما وال 
باب جدیة، یجوز التزوج قانونا لمن لم یبلغها ما لم تعفه السلطة المختصة من شرط السن ألس

  .2لمصلحة الطرفین المزمع زواجهما
) من اتفاقیة حقوق 1نص المادة ( على تحدید سن الزواج في اتفاقیة حقوق الطفلكما أكدت       

م على أن الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة 1989 الطفل التي اعتمدتها الجمعیة العامة لألمم
  .3لقانون المنطبقعشرة ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب ا

فرض تحدید سن دنیا على  1962اتفاقیة نیویورك لسنة  و.19794 لسنة اتفاقیة سیداو حرصتكما 
   .للزواج على الدول المصادقة علیها، وذلك بقصد القضاء على ظاهرة زواج األطفال

تطور الحیاة وكثرت  إلى ترجع اھمھانصل إلى أن لتحدید سن الزواج مبررات كثیرة 
ا، حیث أن الحیاة الزوجیة تتطلب استعدادا كبیرا لحسن القیام بها، كما تتطلب خبرة ومعرفة مطالبه

 بتصریف شؤونه، وال یتأهل الزوجان لذلك غالبا قبل بلوغ سن الرشد.

عى ما وصل عنده الزوجان من الحالة الجسمیة والفكریة ون بتحدیده لهذه السن یكون قد راوالقان  
ع الزواج یستطعان معها احتمال  األعباء الزوجیة من تكوین األسرة وتربیة األوالد وغیر ذلك مما شرّ

 لتحقیقه.

ه في الغالب ال یقوم إال على  وقد شهد     الواقع العملي فشل زواج الصغیر والصغیرة، ألنّ
اعتبارات مادیة أو شخصیة، وطرح العوامل المؤثرة في تحقیق التكامل الفطري والتوافق الفكري 

حي بین الزوجین، فهو عقد ضرره بالنسبة لهما أكثر من نفعه ومصلحتهما تقتضي منعه قبل والرو 
   بلوغهما وهما اللذان یتأثران بنتائجه مباشرة.

                                                             
(ألف  1763اتفاقیة الرضا بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج، وتسجیل عقود الزواج، قرار الجمعیة العامة رقم  - 1
  .1962نوفمبر  02 ) المؤرخ في17 -د
رقم  3018لتوصیة بشأن الرضا بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج وتسجیل عقود الزواج، قرار الجمعیة العامة ا - 2
  .1965أول نوفمبر  ) المؤرخ في30 -(د
  ، مرجع نفسه.التوصیة بشأن الرضا بالزواج - 3
لطفل أو زواجه أي أثر ) من اتفاقیة (سیداو) على أنه (ال یكون لخطوبة ا16) من المادة (2تنص الفقرة ( - 4

في ذلك التشریعي منها لتحدید سن أدنى للزواج ولجعل تسجیل  قانوني وتتخذ جمیع اإلجراءات الضروریة بما 
   الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیا).
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كان األمر كذلك وجب أن تراعى فیه إرادة كل منهما في اختیار من یشاء لبناء حیاته  ولما   
 ن القانونیة التي تؤهلهما لذلك.الزوجیة المرتقبة وهذا ال یكون إال ببلوغهما الس

فقد توصل  ،الضرر الصحي واالجتماعي الذي ینشأ عن تزویج الصغار أما من ناحیة        
ر  ة ومخاطر اجتماعیة. تأّث علماء الطب واالجتماع أن زواج الصغار تترتب علیه أضرار صحیّ

ه أمور من شأنها أن تحول وهذ.على اإلنجاب وسالمة النسل فضال عن عدم استكمال التعلیم غالبا 
دون بناء مجتمع سلیم، وعلیه فإنه مما جد في تیار الحیاة االجتماعیة من متغیرات متسارعة رأى 

وفي  ،ولي األمر تحقیقا للمصلحة ودفعا للضرر منع زواج الصغار قبل بلوغهم السن المحدد للزواج
لمقررة متى كان في ذلك مصلحة نفس الوقت فتح الباب وأجاز للقضاة تزویج من لم یبلغ السن ا

  . 1له

 

 

الوالیة في الزواج من المواضیع التي كانت محال لجدل كبیر على مستوى الفقه  ربتعت
في إطار التغیر الذي  جذریااإلسالمي وعرفت وبضغط من الجمعیات النسائیة بالخصوص تعدیال 

ما هو موقف ف ،حیث تحول من ركن إلى شرط صحة في الزواج ،رفه قانون األسرة الجزائريع
 .قانون األسرة قبل وبعد التعدیل ؟

ذا كان الغرض من الوالیة في زواج المرأة هي حمایتها فكان البد من تحدید نطاق هذه  وإ
نه من علزواج أو منعها الحمایة حتى نتمكن من تحدید مضمون سلطة الولي تجاه رغبة المرأة في ا

 ثالث هذا المطلب إلى و لإلجابة على هذه االسئلة قسمنا ؟. جهة واختیار الزوج من جهة أخرى
  :ع نتناول فيو فر 

  تعریف الوالیة. الفرع االول:
  االسرة. قانون في المرأة  زواج  مباشرة في الولي مركز: الثانيالفرع 
 الزواج.الیة و   : ضمانات حمایة المرأة في الثالثالفرع 

 
 

                                                             
ة تحدید السن في الزواج، دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصی ، )محمد(الفقي المغاوري  - 1

  ؤ.40-38ص  ،دط دت، ،العماني، 
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یُُّكمُ اللَّهُ  النصرة والولي النصیر والظهیر قال اهللا تعالى :  تعني الوالیة في اللغة ِل ا وَ نَّمَ ِإ
واْ  ُن الَِّذیَن آمَ هُ وَ ُسوُل رَ   . 1 وَ

وَن وَ  المتناسبین في الوضع واألفكار والمصیر قال تعالى : ما تعني  َناِفُق اُت اْلمُ َناِفَق اْلمُ
ُهمْ  ِدیَ ْقِبُضوَن َأیْ یَ وِف وَ رُ عْ َن َعِن اْلمَ ْنَهوْ یَ نَكِر وَ وَن ِباْلمُ رُ ْأمُ ٍض یَ عْ ن بَ ُضُهم مِّ عْ   .2 بَ

َن َعِن   -: -وقال  ْنَهوْ یَ وِف وَ رُ عْ وَن ِباْلمَ رُ ْأمُ ٍض یَ عْ اء بَ یَ ِل ُضُهمْ َأوْ عْ ْؤِمَناُت بَ اْلمُ وَن وَ ِمُن ْ ؤ اْلمُ وَ
نَكرِ    .4وتفید الوالیة في اللغة القرب والدنو والولي المحب والصدیق 3  اْلمُ

القدرة على مباشرة التصرف من غیر توقف على إجازة أحد،  یراد بهااصطالح الفقهاء  وفي
ْدلِ   ومنه قوله تعالى : 5وسمي متولي العقد "الولي"  یُّهُ ِباْلعَ ِل لِْل وَ مْ ُ   ، وتسمى بالوالیة القاصرة.  َفْلی

هي سلطة تجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء التصرفات القانونیة وتنفیذها نیابة عن  أو
، كأن یتصرف في أموال أبنائه القصر أو یقوم بحضانتهم أو 6المولى علیه تسمى بالوالیة المتعدیة

 .7بتزویجهم وقد أطلق علیها المشرع الجزائري النیابة الشرعیة

 
 

                                                             
  .55، اآلیة سورة المائدة -  1
  .67، اآلیة سورة التوبة -  2
  .72، اآلیة سورة التوبة  -  3
  وما بعدها، مادة ولي. 4920ص ،6ج دط، دت، القاهرة، المعارف،  دار لسان العرب،، ابن منظور - 4
  .186، ص 7ج ،2ط ،1985فكر، دمشق، دار ال وأدلته، اإلسالميالفقه  ، )وهبة(الزحیلي  - 5
جراء  :والوالیة المتعدیة نوعان - 6 والیة على المال وهي التي تجعل لصاحبها سلطة استثمار أموال المولى علیه وإ

التصرفات القانونیة الخاصة به، بهدف المحافظة علیها وتنمیتها.والیة على النفس هي اإلشراف على شؤون القاصر 
 .وحفظ وتأدیب وتعلیم وتزویجالشخصیة من صیانة 

وقد تجتمع الوالیتان في ید واحدة كوالیة األب على أبنائه القصر، وقد تتوزع بین الشخصین كوجود وصي على 
   .له حق تزویج المولى علیه كقاعدة عامة ،المال إلى جانب وجود ولي على النفس

، 191دط، ص ،1986یة، الدار البیضاء، مصر، أحكام الزواج في الشریعة اإلسالم ، )أحمد(فراج حسن  -أنظر   
192 .  

دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة والمذهب الجعفري :أحكام األسرة في اإلسالم  )،مصطفى(شلبي  - 7
  . 271، ص4ط ،1983 بیروت، دم، والقانون، الدار الجامعیة،

 القاهرة، دار الحدیث، ومذهب الجعفریة،األحوال الشخصیة بین مذهب أهل السنة  ، )محمد حسین(الذهبي  -   
  .95ص  دط، ،2010
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  زواج مباشرة في الولي مركز )الفقرة االولىفي ( نتناول هذا الفرع من خالل الفقرات التالیة
زواج    مباشرة في مركز الولي فنتناول )الفقرة الثانیة(اما   التعدیل قبل األسرة قانون  في المرأة

   الحالي.المرأة في قانون 

  

 
ان الحدیث عن مركز الولي في تزویج المرأة في ظل قانون االسرة القدیم  یقتضي منها ان      

    ذهب  ج على موقف الفقه االسالمي من المسألة. و قد انقسم الفقه بشأنها إلى فریقین حیثنعرّ 
هاألئمة الثالث      ال   مالك والشافعي وابن حنبل في المشهور عنه، وفي روایة أبي یوسف إلى أنّ

یجوز للمرأة أن تباشر عقد الزواج ال لنفسها وال لغیرها، و إذا وكلت رجال غیر ولیها لتزویجها كان 
 الهذا التوكیل باطال والزواج المبني علیه فاسدا، ألن الشخص ال یستطیع أن ینقل إلى غیره حقا 

   .1لكهیم

على عكس الرأي السابق یرى اإلمام أبو حنیفة أن المرأة العاقلة البالغة لها الحق وحدها في         
ن كان یستحب لها أن تستأذن ولیها، ویبقى للولي  مباشرة عقد الزواج بنفسها، بكرا كانت أم ثیبا ، وإ

لها أقل من مهر المثل ما فقط حق االعتراض على الزواج متى كان الزوج غیر كفء، أو متى قدم 
   .2 دام أن الكفاءة حق یتقاسمه كل من المرأة والولي.

                                                             
ص  ،6ج ط أخیرة، ،1984 ،بیروت دار الفكر، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج،،  )ابن شهب الدین(الرملي  - 1

 ،بیروت دار الفكر، صالح عبد اسي اآلبي االزهري، تحقیق ، شرح رسالة ابن زید القیرواني)، الداني(الثمر  -. 224
  .366دط، ص دت،

،كتاب النكاح 9/1991 دط،ج دت، دم، الفكر، دار البخاري، صحیح بشرح الباري فتح ،)حجر ابن( العسقالني - 2
  برضاها.  باب ال ینكح األب وغیره البكر والثیب إال 

إن سبب تشعب أراء الفقهاء حول شرط الوالیة، ناتج حسب بعض الفقه باألساس عن عدم وجود نص صریح في 
ه لم تأت آیة وال سنة « لكتاب أو في السنة یحدد طبیعتها بكل دقة، وفي هذا یقول ابن رشد : ا وسبب اختالفهم أنّ

ظاهرة في اشتراط الوالیة في النكاح فضال عن أن یكون في ذلك نص بل اآلیات والسنن التي یحتج بها من یشترط 
ملة في ألفاظها مختلف في صحتها. إال حدیث ابن إسقاطها هي أیضا محتملة في ذلك، واألحادیث مع كونها محت

ن كان المسقط لها لیس علیه دلیل، ألن األصل براءة الذمة، ونحن نورد مشهور مما احتج به الفریقان  عباس وإ
 ونهایة المجتهد بدایة ،)  أحمد بن محمد بن أحد بن محمد الولید أبي( رشد ابن- ». ونبین وجه االحتمال في ذلك 

 -ینظر لزیادة من اإلیضاح كذلك ، 07، ص 2ج ، دط هـ،1333 العلیة، الخالفة دار  كامل، أحمد طبعةم المقتصد،
،  )مصطفى( شلبي ، ومایلیا.125، ص 2.ج 5ط ،1983 بیروت، العربي، الكتاب دار السنة، فقه ،) سابق( سید

  ومایلیها. 272ص  مرجع سابق،
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أن هذان الرأیان یدالن أن التشریع «  1یرى الدكتور عبد الرحمن الجزیريوفي التوفیق بین الرأیین   
اإلسالمي آیة في الدقة واإلبداع، ألن كالهما الزم للحیاة االجتماعیة بحسب اختالف البیئات 

طور أحوال الناس، فإذا كان أحد الرأیین ال یناسب بیئة وجب المصیر إلى الرأي الثاني، وهذا هو وت
ه صالح لكل زمان ومكان وكال الرأیین حسن والعمل به مقبول  معنى سماحة الدین اإلسالمي، إذ أنّ

  .2»ومعقول
  .ن السابق دكرهما؟ییأو السؤال یطرح حول اتجاه المشرع الجزائري من الر 

ه "یتولى زواج نجدها تنص  القدیم من قانون األسرة الجزائري 11ص المادة الرجوع إلى نبو  على أنّ
  .3المرأة ولیها وهو أبوها فأحد أقاربها األولین والقاضي ولي من ال ولي له"

إذ البد من تدعیم رضاها برضاء ولیها  ،نستخلص أن المرأة ال تتولى زواجها بنفسها بل بولیها     
ذي یباشر عقد الزواج نیابة عنها وولي المرأة هو أبوها مطلقا، وعند غیابه ینتظر حضوره إذا وهو ال

لم یكن في االنتظار تأثیر على مصلحة المرأة فإذا كان في تأجیل العقد أو انتظار األب ضیاع 
  األخ الشقیق. ،الجد ،فرصة الزواج فإن الوالیة تنقل إلى الولي األقرب مثل االبن

إذا توفى ولي المرأة فإن سلطة التزویج تنقل حكما بقوة القانون إلى أقرب شخص من  أما     
المرأة، أما إذا لم یكن للمرأة من أقربائها من یتولى إبرام عقد زواجها فإن الوالیة تنقل إلى القاضي 

للمبدأ  مباشرة وبقوة القانون یتولى نفسه أو بوكالة إبرام عقد الزواج ومنح موافقته علیه تطبیقا
  .4الشرعي المعروف القاضي ولي من ال ولي له

وذلك  .5والمشرع الجزائري قد سایر جمهور الفقهاء في االعتداد بالوالیة في تزویج المرأة البالغة   
حمایة للمرأة في أن تغبن في اختیار الزوج، إذ قد تطغى عاطفتها ومیولها مما یجعلها تغتر 

  ا تجهل الكثیر عن الرجال وحقیقتهم وتسيء االختیار. بالمظاهر الخارجیة السیما وأنه

                                                             
 -هـ 1299بجزیرة " شندویل " بمركز " سوهاج "بمصر عام  هو عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري ، ولد« - 1

س فیه وُعیّن  1326هـ إلى عام  1313األزهر وتفقه فیه على مذهب أبي حنیفة من عام  م، وتعلم في  1882 هـ، ثم درّ
ثم كان من  هـ، فكبیرًا للمفتشین ، فأستاذًا في " كلیة أصول الدین " 1330األوقاف سنة  مفتشًا لقسم المساجد بوزارة 

له كتب، منها (الفقه على المذاهب األربعة)   .م 1941 -هـ  1359سنة  أعضاء هیئة كبار العلماء، وتوفي بحلوان 
و(توضیح العقائد) في  أربعة أجزاء، شاركته في تألیف الجزء األول منه، لجنة من العلماء، وانفرد في تألیف بقیته، 

(دیوان و ، )كم الشرعیة) ، و (أدلة الیقین في الرد على بعض المبشرینعلم التوحید، و(األخالق الدینیة والح
   ». خطب)

  .335ص  ، 3ج ،15ط ،م 2002دم،  ،دار العلم للمالیین، ،  اإلعالم الزركلي (خیر الدین بن محمود الدمشقي) -
، المجلد الثامن، 1937ر، ، مطبعة األزهمجلة األزهر"اشتراط الولي في عقد الزواج"،  ، )عبد الرحمن( الجزیري  -  2

  .331الجزء الخامس،  ص 
  . المعدل و المتمم قانون األسرة  - 3
  .  121- 120ص مرجع سابق،  الجزائري، األسرة قانون في والطالق الزواج ، العزیز) (عبد سعد - 4
یجاب  - 4  ووالیة ندب واستحباب.تنقسم الوالیة على النفس إلى نوعین، والیة إجبار ووالیة اختیار أو والیة تحتیم وإ
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ال یجوز للولي « بقولها  )ق.أ.ج( 13من تعسف الولي في تزویجها فقد نصت علیه المادة  ومنعا 
  .1»أبا كان أو غیره أن یجبر من في والیته على الزواج، وال یجوز له أن یزوجها بدون موافقتها 

                                                                                                                                                                                   
هي تنفیذ القول على الغیر التي تخول للولي االستقالل وحده بعقد الزواج دون أن یكون للمولى علیها  والیة اإلجبار

رأي في ذلك وتسمى والیة االستبداد، وتثبت بأربع أسباب القرابة والملك والوالء واإلمامة. أما والیة االختیار فهي حق 
مولى علیها بناء على اختیاره ورضاها ویقال لصاحبها وليُ مخیر وسمى والیة الندب الولي في تزویج ال

ولكل من الوالیتین أحكامها الخاصة بها، وقد اختلفت المذاهب السنیة بشأن الكثیر من جوانبها وهو  واالستحباب.
التي ال جبر فیها، تثبت  ووالیة االختیار، وهي اختالف له ارتباط وثیق بطبیعة الوالیة كشرط في عقد النكاح.

كقاعدة عامة لجمیع األولیاء ال فرق بین هذا وذاك منهم وتثبت هذه الوالیة على المرأة البالغة العاقلة ومن هنا یظهر 
ن اختلفوا بعد ذلك حول الجواب على السؤال اآلتي، هل تثبت والیة االختیار هنا بكیفیة  اإلجماع بین الفقهاء وإ

بالنسبة للمذهب الحنفي ویظاهره في ذلك جانب من المذهب  -    تمییز بین البكر والثیب ؟مطلقة أم البد من ال
سواء بكر أم ثیبا متى كانت بالغة إذ  الحنبلي في إحدى الروایتین المأثور عنه، تثبت والیة االختیار على المرأة 
رادتها، ولكن یستحب أن تول وشرط ثبوت هذه  ي أمر العقد لولیها المرأة عندهم تتولى تزویج نفسها باختیارها وإ

 الوالیة هو رضا المولى علیه ال غیر أما والیة اإلجبار فتثبت على الصغیرة بكرا كانت أو ثیبا.

بالنسبة للمذهب الشافعي، یشترط لثبوت االختیار أن تكون المرأة ثیبا فإن كانت صغیرة لم تزوج حتى تبلغ ألن  -
حتى البلوغ، وتزویج الثیب بصریح اإلذن وال یكفي سكوتها.أما والیة اإلجبار إذنها غیر معتبر، فیمتنع تزویجها 

فتكون على البكر بالغة كانت أم صغیرة، وهي روایة ثانیة لدى الفقه الحنبلي.أما الحنابلة فقد ذهب إلى أن والیة 
حرة البالغة بكرا الالمرأة  اإلجبار تثبت على الصغیرة فقط. أما والیة االختیار فتثبت لسائر األولیاء وعند تزویج

ذا كانت بكرا فالوالیة والیة إجبار ولو بلغت  كانت أم ثیب.أما المالكیة إذا كانت المرأة ثیبا فالوالیة والیة اختیار وإ
 .من السن ما بلغت

 ،1983 ، بیروت العربي، الكتاب دار المغني، ،)محمود بن أحمد بن اهللا عبد(، ابن قدامة-أنظر: لزیادة في التوضیح   -
هالل : تحقیق  ،اإلقناعكشاف القناع عن متن  ، البهوتي (منصور بن یونس بن إدریس) - .7/379،389ج دط،

 محمد بن محمد الدین شمس(، الشربیني-  .48، 5/46ج  ط، د ،1982، دار الفكر، بیروت ،)مصیلحي مصطفى هالل(
 الفیروز( ،الشیرازي-.50ص3/147ج،3 ،2004 بیروت، العلمیة، الكتب دار شجاع، أبي ألفاظ حل في اإلقناع ،)الخطیب
 ،) محمد بن علي بن محمد( شوكاني- 2/37،38ج دت ، دم، الفكر، دار الشافعي، اإلمام فقه في المهذب ،) آبادي

 عفان، ابن القیم، ابن دار محمد،  بن اهللا عوض بن طارق معاذ أبو ، تحقیق األخبار، منتقى أسرار من األوطار نیل
 ، القوانین الفقهیة،)أبي قاسم محمد بن أحمد، (ابن جزي - بعدها. ماو   568ص ،7ج، 1ط ،2005 مصر، دیة،السعو 

، ، الشرح الكبیر)أبي البركات سیدي احمد بن محمد(العدوي  -. 204 ،203دط، ص  ،1988 لیبیا، الدار العربیة للكتاب،
حاشیة الدسوقي على ، الدسوقي (أحمد بن عرفة)- بعدها.ا وم 16ص ، 3ج ،2ط ،2003 بیروت، دار الكتب العلمیة،

  بن بكر أبي (عالء الدینالكساني -.وما بعدها 12ص، 3ج ،1،ط1996بیروت  دار الكتب العلمیة، الشرح الكبیر،
محمد (ابن العابدین . 247-2/241ج2،ط1982، بیروت العربي، الكتاب ار الشرائع،د ترتیب في الصنائع بدائع ، مسعود)

وما  4/160ج ،1ط ،1994دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،وآخرونعادل أحمد عبد المجود  ،تحقیق، لدر المختار، ا)أمین
  عبیدة أبو تحقیق الخالف، مسائل نكت على اإلشراف ،)علي بن الوهاب عبد محمد( البغدادي نصر بن -بعدها. 
 بعدها. وما 287ص  ،3ج،1ط ،2008 یة،السعود مصر عفان، ابن دار القیم، ابن دار سلمان، آل حسن بن مشهور

  .10ص، 5ج ، دط ،1986 بیروت ، دار المعرفة، المبسوط، ، )شمس الدین(السرخسي  -
  . المعدل و المتمم قانون األسرة الجزائري - 1
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كان الولي في ظل قانون األسرة قبل التعدیل یشكل ركنا في عقد الزواج، وأصبح شرطا في       
عقد الزواج في ظل التعدیل الجدید والسؤال الذي یطرح نفسه هنا هو مركز الولي في ظل التعدیل 

ن لم یكن كذلك ما هي مبررات إسقاط الجدید هل للولي سلطة تولي زواج المرأة البا لغة أم ال؟ وإ
  .الولي من مركزه كركن إلى اعتباره شرط ؟

التساؤالت من خالل تقصي النصوص القانونیة التي تناولت موضوع  هنحاول اإلجابة على هذ
  ونحاول توضیح منهج قانون األسرة الجزائري في التعامل مع عنصر الولي كما یلي : ،الولي

الولي شرطا من شروط عقد  1(ق.أ.ج)مكرر من  09بر المشرع الجزائري في المادة اعت      
ه قصر األركان على ركن واحد فقط هو الرضا في المادة   (ق.أ.ج)من  09الزواج ولیس ركنا، ألنّ

وهو بذلك یكون قد خالف رأي جمهور الفقهاء الذین یعتبرون الولي ركنا في عقد الزواج ووافق 
 اره شرط في عقد الزواج.األحناف باعتب

 السن القانونیة بلغت التي الراشدة البالغة المرأة انفراد حكم في متذبذبا موقفا الجزائري المشرع یتخذو 

اشتراطه  یقرر ولم صراحة الولي إذن إلغاء یقرر فلم بنفسها، زواجها عقد بمباشرة الزواج ألهلیة
 المرأة تعقد ":األسرة قانون من 11 المادة من    األولى الفقرة نص خالل من ذلك ویتبین صراحة،

 إسناد فیها "تعقد" فعبارة ."تختاره شخص أي أو أقاربها أحد أو أبوها وهو ولیها بحضور الراشدة زواجها

 : یلي ما ذلك على والدلیل الفعل، على تدل ال  - الولي-  "حضور" عبارة بینما المرأة، الفعل إلى

 رجل وامرأة بین یتم رضائي عقد هو الزواج"أن على األسرة قانون من ابعةالر  المادة نصت : أوال      

 الذي على الرضا الزواج عقد قصر قد المشرع أن الفقرة هذه خالل من فالمالحظ ".الشرعي الوجه على

 بین عقد فإذا كان الولي، رضا شرط اعتبار دون المرأة، وولي الرجل بین ولیس والمرأة الرجل بین یتم

 .للولي؟ دور فأي مرأةوا رجل

 ".اآلخر الطرف من وقبول الطرفین أحد من بإیجاب الرضا یكون "  العاشرة المادة نص:  انیاـث     

 بالطرفین والمقصود التاسعة، المادة لنص طبقا ركنا -والقبول باإلیجاب عنه المعبر- الرضا فإذا كان

 .بالحضور؟ دوره عن عبرت التي 11 للمادة اطبق للولي دور فأي الزوجین، هما العاشرة نص المادة في

 القاصرة بالتولي، على الوالیة وفي بالحضور، الراشدة على الوالیة عن التعبیر في المشرع فرق : ثالثا   

  .الزواج عقد إنشاء في الولي لسلطة تأثیر أو دور أي إلغاء قصد أنه منه یفهم مما

                                                             
  الولي.  - 3یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط اآلتیة :  - 1
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والیته  في من یمنع أن للولي یجوز ال":فقرة األولى في 12 المادة لنص إلغائه من یفهم كما:  رابعا    
ذا لها، أصلح وكان فیه رغبت إذا الزواج من  أحكام مراعاة مع به یأذن أن فللقاضي المنع وقع وإ

   .1المنع أو اإلذن في تأثیر أو دور أي للولي لم یبق أنه القانون"، هذا من9المادة
المشرع  أن التزویج في بالوالیة المتعلقة القانونیة صالنصو  مجموع من یستشف ومما :خامسا    

صحیحا  زواجها یكون فال ولیها زوجها فمن زواجها؛ عقد في واختیارها المرأة رضا اعتبر قد الجزائري
ثم  ومن الحنفي، للمذهب وفقا واستحباب إذن والیة  والیته وتعتبر راشدة، بالغة كانت إذا برضاها إال

األسرة  قانون من 33 المادة من یفهم مادام منفردة، بعباراتها انعقاده و زواجها دعق المرأة تولي جواز
    وجوبه  حالة في ولي أو صداق أو شاهدین بدون الزواج تم إذا ":أنه على الثانیة فقرتها في تنص والتي
 تغییبه وأ الولي غیاب عند أنه المثل" بصداق الدخول بعد ویثبت فیه صداق وال الدخول قبل یفسخ    

  .بعده أو الدخول قبل للفسخ العقد تعرض عدم 11 للمادة طبقا وجوبه عدم حالة في العقد مجلس عن
ویبدوا أن المشرع قد تأثر بمطالب الجمعیات النسائیة التي تنادي برفع ما تسمیه بالحجر على     

نها بهذا السن تصبح المرأة في عقد الزواج وأصبح یؤمن بأن المرأة لم تعد بحاجة إلى ولیها لكو 
مدركة بما ینفعها ویضرها وما یصلح وماال یصلح لها بشأن زواجها وما یصلح ألهلها ومصاهرتهم 

ال  .لعائلة أخرى ه أبقى الوالیة للقصر وحصرها في األب فإن لم یوجد انتقل ألولیاء وإ غیر أنّ
الوالیة، وفي حالة عدم  فالقاضي ولي من ال ولي له وهنا قدر عنصر الشفقة التي تقوم على أساس

وجود األقارب األولون یؤول األمر إلى القاضي الذي یعد ولیا لمن ال ولي له، وبهذا یكون المشرع 
الجزائري قد قرر حمایة القصر في عقد الزواج ولم یخرج عن القاعدة  العامة الموجودة في القوانین 

 .2لى حمایة أكثراألخرى لما تولیه من أهمیه لهذه الفئة التي هي بحاجة إ

 اإلخالل "دون )ج.أ .ق (من  11/2المادة من الثانیة الفقرة نصت وفي زواج المرأة القاصرة فقد     

 والقاضي األولین األقارب فأحد األب وهم أولیاؤهم، زواج القصر یتولى القانون هذا من 7 المادة بأحكام

 ".له ولي ال من ولي

 ولیها وهو ذلك یتولى بل بنفسها، زواجها عقد تباشر أن للقاصر لیس أنه الفقرة هذه نص من یفهم   

 من هذا السابعة المادة بأحكام اإلخالل دون .له ولي ال من ولي والقاضي األولین، األقارب فأحد األب

     تكتمل ":القانون

 أو حةلمصل قبل ذلك بالزواج یرخص أن وللقاضي سنة 19 بتمام الزواج في والمرأة الرجل أهلیة     

 یتولى من اختیار یمكنها الراشدة التي المرأة خالف على الزواج" على الطرفین قدرة تأكدت متى ضرورة

   یتولى زواج القصر أولیائهم. به له تأذن ممن زواجها عقد

                                                             
رسالة  اإلسالمي وتطبیقاته في قانون األسرة الجزائري،االجتهاد القضائي في الفقه )، محفوظ (بن صغیر  - 1

  .389ص ،2009-2008 باتنة، جامعة الحاج لخضر دكتوراه،
  .  142، (د.ط)، ص 2006دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة،  ،عقد الزواج ، )عیسى(حداد  - 2
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میز القانون بین حالتین الحالة األولى إذا تم الزواج بدون ولي في حالة وجوبه أي القاصر  دفق    
  عد باطل بطالنا مطلقا تفسخ قبل الدخول وال مهر فیه.فإن العقد ی

أما إذا تم الزواج بدون ولي في حالة وجوبه وتم الدخول بالمرأة القاصر فإن عقد الزواج یصحح     
بدلیل بمهر المثل بمفهوم المخالفة فإن زواج المرأة البالغة بدون ولي یكون صحیحا ال غبار علیه 

الولي في حالة وجوبه" و معلوم أن الولي یجب في زواج المرأة " )ق.أ.ج( 33/2المادة قول 
  القاصر. 

 وجواز انفراد الولي اشتراط عدم في الحنفي المذهب اعتمد قد الجزائري المشرع أن اعتبار ھذا وعلى 

من عدة  علیه یعترض فإنه بنفسها، زواجها عقد بمباشرة ثیبا أم بكرا كانت سواء الراشدة البالغة المرأة
البالغة  المرأة انفراد حكم في الحنفي المذهب في الروایات تعدد من بالرغمف األول الوجهأما  ،جهأو 

 .وتفصیال جملة منها بواحدة یتقید لم الجزائري المشرع أن إال بنفسها زواجها بعقد الراشدة

مع  أعطوا فقد زواجها، بعقد الراشدة البالغة المرأة انفراد بجواز بقولهم الحنفیة أنف الثاني الوجه في    
وهذا  المثل، ومهر الزوج كفاءة عدم عند القاضي إلى األمر برفع والفسخ االعتراض في الحق للولي ذلك
 .الجزائري المشرع إلیه یلتفت لم ما

 ومنهم محمد نفسها، بتزویج الراشدة البالغة المرأة بانفراد القائلین الحنفیة بعض أنف  الثالث الوجه أما   

 بتزویج نفسها االنفراد لها یجوز فال ولي لها كان فإن الولي، انعدام عند إال ذلك لها یكون ال سنالح بن

إذا  زواجها بعقد االنفراد للمرأة یجوز ال أنه یوسف وأبي ألبي حنیفة روایة فيمن جهة أخرى ف .بإذنه إال
 ولیها، إجازة على موقوف اجهازو  عقد بتولي المرأة انفراد أنف  الرابع الوجه اما عن.كفء غیر من كان

 .1-روایة في- یوسف وأبو روایة في-   نالحس بن محمد ذهب إلیه ما وهو

 إذن اشتراط في بمذهب الجمهور أخذ وال ،الحنفیة رأي یعتمد لم الجزائري المشرع بأن یتضح ومنه   

 االجتهاد علیه یستقر لم دبرأي جدی فجاء والثیب، البكر بین یفرقون الذین الظاهریة برأي حتى وال الولي،

 .التزویج والیة في الفقهي

مجال  في البلد في الجاریة والتقالید األعراف فیها تلعب المسألة هذه فإن أخرى نظر وجهة ومن     
 قانونا، علیه منصوص هو عما النظر بغض اإلسالمي الفقه بأحكام التمسك في فعاال دورا األسرة تنظیم
  مولیته. زواج عقد في -مفوضا قریبا أم أبا كان سواء-الولي دور بتأكید وذلك
 اجتماعیةمن قانون األسرة ترك أثارا 11وأن إلغاء والیة تزویج المرأة الراشدة بموجب المادة     

  وقانونیة تساهم في تفكك األسرة و هشاشة العالقة الزوجیة نلخصها في النقاط التالیة:
لجزائري یطرح إشكاال إجرائیا نلمسه في التحكیم عند وقوع إن إلغاء الولي في قانون األسرة ا    

التي یقع فیها القاضي ویصدم بها  عند بلوغ الزوجین حد  والمعضلةالشقاق (النزاع العائلي) 
                                                             

  .390 ص مرجع سابق، )،محفوظ، (بن صغیر - 1
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الطالق ویحتاج القاضي إلى تعیین حكم من أهل الزوجین ومادام الولي لم یشارك في إنشاء عقد 
رضا له فإنه هو وأسرته سیمتنعون عن إجراء الصلح وبتالي الزواج ولم یكن طرفا فیه وكان معا

  عدم نجاعة التحكیم كآلیة لحمایة األسرة.
إن إلغاء ركن الولي یخالف مبادئ الشریعة اإلسالمیة و أعراف و مبادئ المجتمع الجزائري       

أن تتزوج بدون  یسمح لها المتعلم منها أو غیر ذلك،  فالمرأة ال االجتماعیةبكل شرائحه و طبقاته 
ولي فاألسرة تفضل أن تتزوج المرأة وفق مشورتهم خوفا على مصلحتها ومن شأن مخالفة ذلك نشر 
العداوة والبغضاء بین المرأة و أهلها الذین سیتنكرون لها إذا ما عادت إلیهم و من شأن تفشي 

  العداوة بین األسر تحطیم للمجتمع.
األبناء الذین یعیشون بمعزل عن أسرتهم الكبیرة المتكونة  إن إلغاء ركن الولي یؤثر سلبا على    

  من الجدین و األعمام و األخوال بسبب قطع صالتهم بهم بسبب عدم إشراك الولي في زواج المرأة.
إن المرأة التي تتزوج بدون ولي سیكلفها الكثیر من المتاعب ویكون علیها وحدها تدبیر شؤون     

بالمائة من الخصومات الزوجیة في األسرة  90ل مشاكلها فقد ثبت أن زواجها و تنظیم أسرتها و ح
 الجزائریة تحل في إطار عائلي محض و التصل إلى المحاكم.

و بتالي فإن عدم تدخل األولیاء في إصالح ما بین الزوجین سیزید من حدة المشاكل الزوجیة      
  طالق وما ینجم عنه من تشرد لألوالد.التي ال تجد منفذ لها سوى القضاء والذي ینهي الخصام بال

  .أكدت دراسات میدانیة أن مباشرة المرأة لعقد زواجها دون ولي یؤدي إلى مشكالت أسریة وقد    
فمن بین أسباب ارتفاع نسبة الطالق هو إلغاء ركن الولي في عقد الزواج ألنه غالبا ما تحل 

ن طریق التحكیم و محاولة الصلح بین الخصومات بین األزواج بتدخل األولیاء و العائالت ع
  . 1الطرفین
لم یستجب لطبیعة األسرة الجزائریة بكل خصائصها  )ج.أ.ق(من  11 إذا فأن تعدیل المادة      

  . 2وعاداتها و ثوابتها األمر الذي سیساهم في تفاقم المشاكل األسریة و یزید من تفكك األسرة

 

 
 على األولیاء مراتب تحدیدخالل من الحمایة  ،)الفقرة االولى(نقسم هذا الفرع الى فقرات نتناول في 

   .الولي عضل منعالحمایة من خالل فنتناول  )الفقرة الثانیة(اما  القرابة أساس

                                                             
دراسة حالة بمدینة باتنة : األسريري على االستقرار ئالجزا األسرةانعكاسات تعدیل قانون ،  )مسعود(رزیق  - 1

، كلیة العلوم االجتماعیة ، جامعة باتنة،     233 ،232، ص 2010- 2009عیة مالسنة الجا ،رسالة ماجستیرّ
  .  97-95دط، ص  ، 2003 الجزائر، دار األمة، قانون األسرة والمقترحات البدیلة،)، شمس الدین(بروبي  - 2
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 هار حمایة الشریعة اإلسالمیة للمرأة ، تحدید مراتب األولیاء الذین یتولون تزویجمن مظاه
وجعلها منه على القرابة التي هي إحدى مقومات الوالیة والتي تعني العطف والرحمة والتآزر بین 

لیس سیطرة الولي على المولى علیها أو استغاللها. بل هي وسیلة رحمة  ذلكاألقارب والعبرة في 
.ولكون القرابة 1عدة المرأة حتى تتجنب كل ضرر وتحقق بذلك حمایة األسرة وسعادتها، ومسا

  درجات فقد رتبها الشارع حیث تكون عند بعضهم قرابة األبوة في المرتبة األولى وتلیها  البنوة ثم ا
  .2عند الشافعیة و الحنابلةألخوة والعمومة ... الخ 

       3 هذا ما ذهب الیه الحنفیة ابة البنوة على األبوةوعلى العكس من الفقهاء من یقدم قر     

  األبوة المباشرة ثم األخوة ثم الجدودة ثم أما البعض االخر منهم المالكیة رتب الوالیة على اساس 
   4 العمومة وعند تساوي األولیاء في الرتبة یقدم األفضل فإن تساوي في الرتبة أجریت القرعة بینهما.

                                                             
    alanisalarabi.hooxs.comرابط 13.03.2013في  قانون األسرة بین التنظیم الشرعي والتعدیل القانوني - 1
(عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الحنبلي، أبو  ابن قدامة -. وما بعدها 5/51جمصدر سابق، ،البهوتي انظر:   -  2

   .346،355ص 7، جدت ،دط، دار الكتاب العربي ، القاهرة ،الشرح الكبیر على متن المقنع ،الفرج)
 بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، في حل ألفاظ أبي شجاع، اإلقناع ،الخطیب) الشربیني (شمس الدین محمد بن محمد -

طبقـــات الفقهـــاء، تحقیـــق  وتقـــدیم إحســـان عبـــاس، دار الرائـــد  ،الشـــیرازي( إســـحاق الشـــافعي) -. 3/149 ،ج3ط، 2004
ـــدین(الرملـــي  - .40 ،2/37ج .2، ط1981ي، بیـــروت، العربـــ دار  نهایـــة المحتـــاج إلـــى شـــرح المنهـــاج،،  )ابـــن شـــهب ال

الجـامع بـین فنـي  :فـتح القـدیر، )محمد بن علـي محمـد(الشوكاني  -. 231ص، 6ج ، ط أخیرة ،1984، بیروت  الفكر،
 ،7، ج4ط ،2007 بیــروت ، دار المعرفــة، ،بــه وراجــع أصــوله یوســف الغــیش اعتنــىالروایـة والدرایــة مــن علــم التفســیر، 

  .573 -572 ص
ورد الشافعیة  رسول اهللا ] أم سلمة، قال البنها عمر: قم فزوج یتزوج [ لما أراد أن - -استدل الجمهور بقوله 

 ،7،ج: مصدر نفسهال یحتاج إلى ولي، إنما قال له ذلك استطابه لخاطره. الشوكاني - -نكاحه  أن بأجوبة أحدها
  .573ص 

 ،)كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسبي(ابن الهمام  - .2/240،241ج سابق، مصدر،الكساني  انظر: - 3
محمد بن محمد بن (البابرتي  -وما بعدها.   278 ،3/277ج  دط، دت، بیروت ،  دار الفكر، شرح فتح القدیر،

  بعدها. وما 286ص ، 3ج دط، ،دت شرح العنایة على الهدایة، دار الفكر،، )محمود 
 ،204، ص دط  ،1988 لیبیا، الدار العربیة للكتاب، القوانین الفقهیة، )،أبي قاسم محمد بن أحمد(ابن جزي،  -  4

205 

 3/19 ،.2ط ،2003 بیروت ، الشرح الكبیر، دار الكتب العلمیة، ) ،أبي البركات سیدي احمد بن محمد(العدوي  -  
  وما بعدها. 

م ثم أم األب ثم األم األم فإذا لم یوجد أحد من األصول انتقلت إلى الفروع على أن تقدم البنت فالوالیة تثبت لأل   
لقربها وتقدم بنت االبن على بنت البنت لقوة قرابتها ثم الجد الرحمي (غیر صحیح) أبو األم أبو أم  على بنت االبن 
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قرابة من حب وعطف وشفقة على المولى علیها فاألب أو االبن یسعد بسعادة وهذا لما لهذه ال
مولیته ویشقى بشقائها، فكانت لهم سلطة تولي عقد زواجها وعلى العكس كلما تباعدت القرابة 
تتقلص درجة العطف والحنان والمودة مما قد یجعل الولي یرجح مصلحته على مصلحة من هي 

  .1ن یمنعها من الزواج بمن ترغب به إذا كان أصلح لهافي والیته لدا ال یجوز له أ
للمرأة الراشدة  فبالنسبةبین المرأة الراشدة والقاصرة، فیمیز قانون األسرة الجزائري المعدل  أما     
تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور ولیها وهو أبوها أو أحد أقاربها وأي « صت على ما یلي ن فقد

 .2»شخص آخر تختاره 

هل المرأة ملزمة باحترام هذا الترتیب ؟ أم لها الخیار خاصة وأن  السؤال المطروح هناو 
المشرع الجزائري استعمل حرف "أو" مما یفهم منه أن المرأة تختار من تشاء لیكون ولیا دون احترام 

  .3هذا الترتیب
 في لجمهورمذهب ا خالف قد الجزائري المشرع أن  11المادة من األولى الفقرة نص من یتضح

  .العقد في إنشاء دورا للولي أن باعتبار وذلك غیبته، حال أو األقرب وجود مع األبعد إلى الوالیة انتقال

بالنسبة  األقرب وجود عدم عند األبعد إلى الوالیة انتقال على ینص لم الجزائري المشرع أن إال
باختیار  المرأة تفرد صحة اعتبار مع قرب،األ الولي دور إهمال یؤكد ما وهذا الراشدة، المرأة زواج لتولي
 .األبعد الولي

 شخص أو ألي المرأة اختیار صحة اعتبر عندما انفرد بالرأي قد المشرع أن القول یمكن هنا ومن

 وهذا الذي .األسرة قانون في إطالقه على هو كما األبعد، أو األقرب الولي وجود حال بتزویجها له اإلذن

- أي شخص ولیس -القوم كبیر أو واألصلح العدل اختیارها على حرصوا الذین ءالفقها جمهور علیه لیس

 انعدام الكافل وحال األرحام، ذوي من بالمرأة قرابة صلة له ومن واألبعد األقرب الولي انعدام حال

  .والقاضي

 یاءاألول وحاالتها ومراتب الوالیة أسباب في الفقهاء جمهور علیه ما خالف قد المشرع فإن وبذلك

 1 .المسلمین من لشخص انتقالها عند وضوابطها انتقالها في

                                                                                                                                                                                   
ألخوال والخاالت وأوالدهم فإن لم یوجد أحد من ذوي جهة األم ثم العمان مطلقا، ثم ا األم ثم األخوات ثم األعمام من

  األرحام انتقلت الوالیة إلى القاضي.
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة ، "حكم امتناع الولي تزویج ابنته" ، )حلیمة(آیة حمودي  - 1

  .83-82ص 38،ج 2000جامعة الجزائر،   ،، كلیة الحقوقوالسیاسیة
  .المعدل و المتمم سرةاأل قانون - 2
بمعنى أن المشرع الجزائري ترك الحریة للمرأة في اختیار الولي ودون اعتبار للوجود األب من عدمه وال  - 3

قیود األب وقد یكون له عواقب وخیمة على المرأة وأسرتها إذا ما اختارت غیر  للعادات والتقالید فهو تحرر من 
أین تتجه هذه المرأة، وهل یفتح األب لها أحضانه ویتقبلها بعدما  اهللا بالفشل األب كولي واصطدم هذا الزواج ال قدر

  .  141، 140عیسى حداد ، مرجع سابق، ص  -أنظر–حذفته من رسم طریقها. 
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 صحة ثم ومن سواء، وعدمه حضوره فیكون العقد، في للولي تأثیر أي إلغاء مع یتناسب وهذا

  .صفته كانت أیا للولي اختیارها في حینئذ األمر فیستوي بنفسها، زواجها عقد بمباشرة انفرادها
  
  
  
 

 

 
یعتبر الولي ممثل المرأة الذي یقف بجانبها ویعبر عن إرادتها وشروطها في العقد في حدود 

ولما كان األمر كذلك فعلى الولي أن یحرص على اختیار الزوج الصالح للمولى علیها  ،مهمته
لي أن یجبرها على ویضمن حقوقها عند إبرام العقد مع احترام رغبتها في الزواج به. فلیس للو 

وج بمن الزواج ممن ال ترضى عنه.كما ال یجوز للولي أن یعضل أو یمنع من في والیته من أن تتز 
  .ترغب من الرجال بغیر مبرر

ه  إذا طلبت  بكفؤمنع مولیته أن تتزوج « وقد تعرض الفقه لمسألة عضل الولي وعرفوه بأنّ
  .2»ذلك ورغب كل منهما في صاحبه 

ه لیس للولي أن یمنع مولیته من الزواج إذا رغبت في الزواج بمن  وقد ذهب جمهور   الفقهاء إلى أنّ
َال  -  :-یتوفر فیه شرط الكفاءة وبصداق مثلها لقوله  ُهنَّ َف ْغَن َأَجَل َل بَ لَّْقتُمُ النَِّساء َف إَِذا َط وَ

اَجُهنَّ  نِكْحَن َأْزوَ وهُنَّ َأن یَ ُضُل نهي الولي عن االمتناع من تزویج  الكریمة صریحة في اآلیة و  .3 تَعْ
مولیته بالزوج الذي طلقها وترغب هي بالرجوع إلیه بعقد جدید، وأن امتناعه من تزویجها یعتبر 

كما ال یجوز للولي أن یكره ابنته على الزواج على الرأي الراجح،  عضال منه وهو أمر غیر جائز.
ذا حصل ذلك جاز لها  فان اشتجروا فالسلطان  : [ - -لقوله  .4أن ترفع أمرها إلى القاضي  وإ

   .1 ]ولي من ال ولي له 

                                                                                                                                                                                   
،دط،ص 1992نظر قاسم (یوسف) ،حقوق االسرة في الفقه االسالمي، دار النهضة العربیة ،القاهرة،ألتوسع  - 1

  .180- 162ص
 مصدر سابق،، بن قدامةا .154، 153، ص 3ج سابق، مصدر ، الشربیني .5/54مصدر سابق، ج ،ي البهوت - 2
  .368ص، 7ج
  . 232اآلیة  ، سورة البقرة   - 3
 محمد الثالث سعید الغاني، التلقین، تحقیق،  )عبد الوهاب(أبو حمد البغدادي. 2/248ج ،مصدر سابق ،الكساني - 4

أبي علي الحسن بن (بن البنا  - .7/369ج  ،نفسهمصدر ، ابن قدامه. 287ص  ،1دط، ج ،1995، بیروت دار الفكر،
مكتبة  البعیمي، براهیمإعبد العزیز بن سلیمان بن  ،تحقیق المقنع في شرخ مختصر الخرقي، ) ،أحمد بن عبد اهللا

  .  548 ،547ص ،7ج مصدر سابق،،   . الشوكاني3/882ص دط، الریاض، دت، الرشد،
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 تكن لم إذا جبرها، األولیاء من له من أنكاح من نفسها تمنع أن للمرأة " : المجتهد بدایة في وجاء

  .2البكر" ابنته في كاألب موجودة الكفاءة فیها
ذا امتنع األب عن تزویج ابنته بغیر حق وثبت ظلمه یأمره القاضيو  بتزویجها فإن امتثل  إ

ذا امتنع زوجها القاضي نیابة عنه وال تنقل الوالیة للولي األبعد بسبب عضل الولي األقرب  ،وإ
فالعضل أمر تقدیري یخضع لسلطة القاضي التقدیریة الذي یراعي فیها مصلحة المرأة في الزواج 

أن یكون هذا الزوج ذو أدب على أساس اختیار الزوج الصالح ورغبة المرأة في هذا الزوج، إذ البد 
 وخلق وشرف وحسن المعاشرة.

إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فانكحوه إال [  --واألدلة على ذلك كثیرة منها : قوله 
   .3] تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساٌد كبیر

في ظل التعدیل الجدید لقانون االسرة فإن مسألة العضل باتت متعلقة بالقاصر خاصة بعد و 
  نح المرأة الراشدة والیة تزویج نفسها.م

 هي التي القاصرة یجبر أن غیره أو كان للولي أبا یجوز ال"على أنه  (ق.أ.ج)13 ة الماد نصت

  .4بدون موافقتها" یزوجها أن له یجوز وال الزواج، على والیته في

                                                                                                                                                                                   
ه أدرى بمصلحتها ذهب بعض الما  ه إذا رأى األب من المصلحة أن یمنع ابنته من الزواج فله ذلك، ألنّ لكیة إلى أنّ

ال یعّد األب المجبر عاضال لمجبرته، برّده لكفئها ردا متكررا وذلك « وأكثر حبا وشفقة علیها. یقول الشیخ علیش : 
ما علم األب من حالها أو من حال والشفقة على إبنته ولجهلها بمص لما جبل علیه األب من الحنان  الح نفسها فربّ

تقریر الشیخ علیش على حاشیة  ، ینظر» یحقق عضله   الخاطب ما یوافق، فال یعّد عاضال بما ذكر حتى 
  .32- 3/31ج  ،1ط ،1996، بیروت  دار الكتب العلمیة، الدسوقي،

 شركة وآخرون، شاكر محمد  أحمد لیق،وتع تحقیق الترمذي، سنن ،)عیسى أبو الترمذي،( الترمدي أخرجه  - 1
ُسولِ    َعْن  النَِّكاحِ  ِكتَاب - 399 ص ،3 ،ج 2ط 1975 ، ،مصر الحلبي البابي مصطفى هِ  اللَّهُ  َصلَّى- اللَّهِ  رَ  َعَلیْ

َسلَّمَ    .1102  الحدیث رقم بولي إال نكاح ال باب  - وَ
 دار الباقي، عبد فؤاد محمد:  تحقیق ماجه، ابن سنن ،)القزویني اهللا عبد أبو یزید بن محمد(  ماجة ابن أخرجه -

اب - النَِّكاحِ  ِكتَاب  - 605 ص ،1 ج ، دط ، دت دم، العربیة، الكتب إحیاء يٍّ  ِإالَّ  نَِكاَح  َال  بَ ِل وَ   .1879 رقم حدیث ِب
 ،ـه1333 فة العلیة،دار الخال بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، مطبعة أحمد كامل،،  ابن رشد (أبي الولید محمد)  - 2

  .13ص  ،2ج ،دط
  ،سنن الترمذي، دار إحیاء التراث العربي،  (محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي) الترمديأخرجه   - 3

جاء إذا جاءكم من ترضون دینه  باب ما  --كتاب النكاح عن الرسول   - 387ص ، 3ج   ،دط دت، بیروت،
  .1085فزوجوه، رقم الحدیث 

 607ص  ،1ج،دط، دت، بیروت، سنن ابن ماجه بشرح السندي، دار الجیل، ، )محمد بن عبد الهادي(سندي ال -   
  . 1967باب األكفاء ،حدیث رقم كتاب النكاح -
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 4
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 ذلك یكون وال ج،الزوا على القاصر إجبار غیره أو كان أبا للولي لیس أنهة الماد نص من یفهم و 

 یكن لم إذا وبخاصة یمنعها أن للولي فهل الزواج في رغبتها حال في أنه بموافقتها ورضاها إال إال

 .؟ لها أصلح

بذلك  یشمل فهل ناقصها، أو األهلیة عدیم صراحة بالقاصر المقصود یبین لم المشرع ن أ حیث
ذا .؟ والصغیرة الصغیر رالقاص  القاصر في تزویج اإلجبار سلطة الولي یملك فهل كذلك األمر كان وإ

 أو السن ناقصها لصغر أو األهلیة فاقد كان من":أنه على تنص والتي األسرة قانون من 81 للمادة طبقا

 وبمفهوم هذا القانون" ألحكام طبقا مقدم أو وصي أو ولي قانونا عنه ینوب سفه أو عته أو جنون

  .؟ غیره هو وأراد كفؤا أرادت إذا رالقاص مولیته عضل للولي یجوز فهل المخالفة
الزواج  من البكر ابنته یمنع أن لألب أن غیر"  12 المادة من الثانیة للفقرة المشرع إلغاء من یفهم

ال  دام ما أنه غیر القاصرة، البكر مولیته عضل للولي یجوز أنه 1للبنت" مصلحة المنع في كان إذا
تكتمل ":األولى فقرة في 7 المادة في المقررة القانونیة سنال بلوغ حتى للقاصر بالنسبة بالزواج یسمح
 معنى ال 11-84القانون من 12 المادة إلغاء استلزم سنة"، 19 بتمام الزواج في والمرأة الرجل أهلیة

 بالزواج لضرورة للقاصر القاضي ترخیص حال في أما .أساسا بالزواج لها المسموح غیر المرأة لعضل

 لیس للولي إذ .منعها أو القاصر مولیته لعقد تولیه في صراحة الولي دور یبین لم القانون فإن مصلحة أو

 روایة. في-والشافعیة -روایة في الحنفیة مذهب وهو المثل، ومهر الكفاءة شرط تحقق إذا منعها

 فحسب، تنظیمیا شأنا یعتبر الضرورة أو المصلحة عند للقاصرة بالزواج القاضي ترخیص أن كما
  ومنه والظاهریة، والشافعیة والمالكیة الحنفیة من الجمهور لمذهب وفقا الصغیرة على للقاضي ةوالی ال إذ

  شرعا. الصغیرة البنته األب تزویج جواز
الشریعة اإلسالمیة نظام یسعى إلى حفظ الحقوق  أن ومن منطلق ما سبق دراسته نصل إلى

قامة التوازن في العالقات األسریة وهذا حتى یبقى أفرا د المجتمع متماسكین متحابین ینصر وإ
وِف  بعضهم بعضا قال تعالى  رُ عْ وَن ِباْلمَ رُ ْأمُ ٍض یَ عْ اء بَ یَ ِل ُضُهمْ َأوْ عْ ْؤِمَناُت بَ اْلمُ وَن وَ ْؤِمُن اْلمُ وَ

ُه ُأوْ  ُسوَل رَ وَن اللََّه وَ ُ ِطیع یُ ْؤتُوَن الزََّكاةَ وَ ُ ی الةَ وَ وَن الصَّ ِقیمُ ُ ی نَكِر وَ َن َعِن اْلمُ ْنَهوْ یَ ُهمُ اللَّهُ وَ َحمُ رْ ِئَك َسیَ َل
نَّ اللََّه َعِزیٌز َحِكیمٌ    .2 ِإ

في  فالشریعة اإلسالمیة شرعت والیة تزویج المرأة البالغة حمایة لمصالحها، وهذا لقلة تجربتها
الحیاة الزوجیة إذا كانت بكر لم تتزوج ولمساعدتها على اختیار الزوج األصلح، فعقد الزواج یتمیز 

ه ینشئ عالقات عاطفیة من مودة ورحمة وسكن بین الزوجین، وعالقة قرابة بین باقي العق عن ود بأنّ

                                                                                                                                                                                   
ه :  تنص قدیم من قانون األسرة  12المادة  كانت  من الزواج إذا ال یجوز للولي أن یمنع من في والیته « على أنّ

ذا وقع المنع فللقاضي أن یأذن به مع مراعاة أحكام المادة     .»من هذا القانون  9رغبت فیه ، وكان أصلح له ، وإ
  قانون األسرة.  لالمعدل  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05ملغاة بأمر   - 1
  .71اآلیة ،  سورة التوبة  - 2
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المادیة المترتبة على الزوج من دفعه المهر والنفقة للزوجة  أسرتي الزوجین إلى جانب االلتزامات
رف والمرأة في عقد الزواج ط، لى مصاعب الحیاة وتربیة األوالدوالمعاشرة الحسنة بینهما والتعاون ع

ضعیف مقارنة بالطرف اآلخر وهو الزوج، ألن عقد الزواج یرتب على الزوجة االلتزام بطاعة 
وهذا ما  1.زوجها وهذا االلتزام عظیم وخطیر بالنسبة للزوجة  یجعلها في مقام األسیرة في ید الزوج

شیئا  ألنفسهن  فإنهن عندكم عوان ال یملكن ، استوصوا بالنساء خیراو: [ - -نص عنه الرسول 
نكم إنما أخذتموهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمات اهللا، فاتقوا اهللا في النساء واستوصوا  وإ

   .2] بهن خیرا

عاطفیا تحت تأثیر المظاهر الكاذبة التي یظهرها لها كذلك غالبا ما تكون المرأة منفعلة  
سرتها مستقبال ویهددها الطرف اآلخر. مما یجعل اختیارها مشوبا وغیر عقالني  یؤثر على أ

بالتفكك، لدى جعل الولي من أقاربها فإن لم یوجد كان القاضي ولیها یساعدها على معرفة حقیقة 
  الرجل المتقدم للزواج بها ومعرفة أحواله الخلقیة والمادیة.

كما یناقش معه كل شروط العقد التي تقدمه الزوجة، وبهذا یضمن حقوقها ویصبح العقد   
  .3یا من العیوب كما یضمن استقرار األسرة مستقبالمتوازنا خال

ومهما یكن من أمر فإننا كنا نأمل « حیث یقول :  مخالف ولألستاذ عبد العزیز سعد رأي
ه ال یوجد أي نص . أن یأخذ قانون األسرة بالمذهب الحنفي في موضوع الوالیة .. إذا علمنا أنّ

من تولي الولي زواج المرأة شرطا النعقاد الزواج أو في القرآن وال في السنة الفعلیة یجعل صریح ال 
من عمرها، ومستوى عالیا من ثقافتها یجعالنها  لصحته، وخاصة أیضا إذا كانت المرأة بالغة حدا 

وعلى كل حال كنا نعتقد  ،تدرك ما ینفع وما یضر، وما یصلح وما ال یصلح لها بشأن عقد زواجها
ه جیدا لو كان قانون األسرة قد  أخرج موضوع الوالیة على المرأة البالغة الراشدة العاقلة من دائرة أنّ

أركان عقد الزواج، واكتفى فقط بأن منح الولي األب حق االعتراض واستعمال حق االعتراض ضد 
  .4» العقد الذي تعقده ابنته مع زوج غیر كفء ...

قبل التعدیل  09ج (م حدث فقد كان الولي قبل التعدیل األخیر من أركان عقد الزوا هذا ماو 
ق.أ) أما في ظل التعدیل الجدید فقد همش دوره ببلوغ المرأة سن  32یترتب على تخلفه الفسخ (م 

                                                             
  .62، 61، ص مرجع سابق ، )حلیمة(آیة حمودي  - 1

أشغال  ،مدونة األسرة أیة حقوق للمرأة : حقوق المرأة بین العولمة والهویة،  )محمد ناصر متیوي(مشكوري  -   
  .  64 ،62ص ،1ط ،2006 الدار البیضاء، ،ةمطبعة النجاح الجدید ،2004نوفمبر  27- 26 الندوة الوطنیة،

 ،1987 بیروت، دار ابن الكثیر الیمامة، صحیح البخاري،، )إسماعیلالبخاري (أبو عبد اهللا  محمد بن   هأخرج  - 2
َصاةِ - ِكتَاب النَِّكاِح  -  26، ص7،جدط. اب اْلوَ النَِّساِء رقم الحدیث بَ   .5186 ِب

  . 63، ص سابقمرجع  ، )حلیمة(آیة حمودي   - 3
    .125الزواج والطالق في قانون األسرة الجزائري، مرجع سابق، ص ) ، عبد العزیز(سعد  - 4
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الرشد و تغیر مفهومه الصحیح و الشرعي إذ أصبح الولي شرط في زواج  القاصر دون الراشدة  
  وكأن المرأة ببلوغها انسلخت عن 

توجه علماني مسح فیه الولي الذي عرف منذ فجر عادتها وتقلیدها وتعالیم دینها وهذا 
اإلسالمي نتیجة مطالبات منظمات حقوق المرأة والتي أخذت الولي بأنه عائق في وجه المرأة 

التعدیل الجدید یرون أن حضور الولي في  تفدعا. 1یجعلها قاصرة حتى في اختیار شریك حیاتها
المتعلمة ال  فالمرأةو تعّد صریح على مواطنتها مساس بحریتها لكرامتها و  انتقاصد زواج المرأة عق

  تحتاج في زواجها إلى الولي. 
ومهما كان توجه المشرع الجزائري في مسألة الوالیة في الزواج فإن وجود الولي ضرورة ال 
غنى عنها ال اآلن وال غدا فهو حامي المرأة مهما وصلت وبلغت من العلم ومهما اعتنقت من 

فهي في عقد زوجها طرف ضعیف یحتاج إلى حمایة من لهم شفقة  .ي الدولةوظائف سامیة وعلیا ف
وحرص على سعادتها أال وهو الولي كما أن وجود الولي في عقد الزواج مدعاة لسد الذرائع وهو 

  باب الزنا والزواج العرفي والسري.
وجان إنَّ الشارع أبطل أنواعًا من النِّكاح الذي یت«   - رحمھ هللا-2 قال ابن القیم   راضى به الزَّ

نا، فإنَّ الزَّاني ال یعجز أْن یقول  نا، فمنها النِّكاح بال ولي، فإنَّه أبطله سّدًا لذَّریعة الزِّ ذَّریعة الزِّ سّدًا ل
للمرأة : أنكحیني نفسك بعشرة دراهم ویشهد علیها رجلین من أصحابه أو غیرهم، فمنعها من ذلك 

نا    .3»سّدًا لذَّریعة الزِّ

                                                             
-2007(دم)،  ،)دشرح وجیز لقانون األسرة الجدید مدعما باجتهادات قضاء المحكمة العلیا، (د )،فضیل(العیش  - 1

  . 18ص  ، طبعة جدیدة، 2008
هو محمد بن أبو بكر بن أیوب بن سعد بن حریز الزرعي المكنى بأبي عبد اهللا والملقب بشمس الدین «   - 2

نسبة إلى أبیه الذي كان قیما على مدرسة الجوزیة، ولد الیوم السابع من شهر  ، وزیةالحنبلي الشهیر بابن القیم الج
سنة، من مؤلفاته كتاب الداء والدواء  60هـ من عمر یناهز  571م بدمشق، توفي سنة 1229هـ  الموافق 691صفر سنة 

م الجوزیة في مجال السیاسةروضة المحبین  ونزهة المشتقین   كتابه الشهیر الطرق الحكمیة  ومن أبرز كتب ابن قیّ
في السیاسة الشرعیة، كما أن له العدید من المؤلفات األخرى في الشریعة والتفسیر والفقه نذكر منها: أعالم 
ین؛ زاد المعاد؛ مدارج السالكین؛ الوابل الصیّب من الكلم الطیّب؛ التبیان في أقسام القرآن. ولمحمد أویس  ع الموّق

ا بارًزا في الفكر الندوي كتاب التفسیر ا م ـ استخرجه من مؤلفاته. وقد أدى ابن القیم دورً م، لإلمام ابن القیّ لقیّ
      » اإلسالمي الحدیث

البدایة والنهایة، تحقیق مجموعة من األساتذة، دار الكتب  ،(أبو الفداء عماد الدین إسماعیل) ابن كثیر : نظرأ -
  . 246-234، ص 14، ج1982، العلمیة، بیروت 

، الذیل على طبقات الحنابلة، دار المعرفة، بیروت، (دت)،  )ابن رجب زین الدین أبو الفرج(عبد الرحمن الحنبلي  -
  . 447، ص 2ج(دط)،

ق علیه طه عبد الرءوف سعد،  إعالم )،شمس الدین(ابن القیم  -3 الموقعین عن رب العالمین، راجعه وقدم له عّل
  .  156، ص 3ج(دط)،،(دت) (دم)، مكتبة الكلیات األزهریة، 
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الراجح هو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من وجوب اشتراط الولي في عقد الزواج، وال وعلیه ف
یصح الزواج بعبارة المرأة دون ولیها، ألن عقد الزواج میثاق غلیظ له أثار خطیرة على مستقبل 

  .1المرأة نفسها وعلى أهلها بل وقد یلحق المجتمع كله
تكریسها هي من نوع خاصا، ال تتعلق بقدرة ل وفي النهایة نقول أن الوالیة التي سعى الشارع

المولى علیها على اختیار ما هو األصلح لها ومن باب المخالفة ال یكون الغرض من الوالیه في 
الولي فالولي یحضر إلى جانب رضاء المولى علیها ، فالرضاء  .یز المولى علیهایالزواج ضعف تم

المولى علیها أي المرأة، فرضاء الولي هنا إلى في الزواج أو رفضه ال یقوم مقام رضاء أو رفض 
في عقد  االشتراك. إلى أن 3"أبو ثوروقد أشار أحد فقهاء الشافعیة ".2جانب رضاء المولى علیها

إنه البد في عقد الزواج من رضا المرأة « الزواج بین المرأة وولیها دعاة النتظام الحیاة األسریة : 
نما یربط بین أسرتین، ویضیف وولیها بكر كانت أو ثیبا، ألن ال رباط ال یربط بین زوجین فحسب، وإ

إلى أسرة الزوجة عضوا جدیدا یختلط بها ویطلع على أسرارها فال یصح في عقد هذا شأنه أن یهمل 
  .4»  فیه رأي الولي أو یتغاضى فیه عن رأي المرأة وبذلك تنتظم الحیاة األسریة

 
  

عب المشرع الجزائري دورا معتبر في التحكم في إرادة الزوجین تبعا لما یخدم مصلحة األسرة ل
إرادة الزوجین عن طریق السماح  لتوسیع مجال في التعدیل الجدید لقانون االسرة عمد إذ نجده 

  . مناسب من شروط ضروریة لضمان حقوقهمابوضع ما یریانه  ،لهما
   :وسوف نحاول أن ندرس هذا المبحث من خالل مطالب اآلتیة حیث نتناول في

   .وضع الشروط المقترنة بعقد الزواجبتوسیع إرادة الزوجین  المطلب األول           

                                                             
، 09، العدد مجلة المعیار"إسقاط ركن الولي من عقد النكاح مقدمة للزواج السري"،  ، )فیصل سعد(تلیالني  -1

  .  187الدین والشریعة الحضارة اإلسالمیة، قضیة الجزائر، ص  ، كلیة أصول 2004جویلیة 
 :بقولها  اإلسالمیةهذا ما أكده قرار للغرفة المحكمة   - 2

- le droit reconnu au père par la rite malékite de" marier sa fille vierge nubile le non  émancipée n est pas absolu     

  mais doit être associé dans tous les cas au consentement de celle -ci à défaut de quoi le mariage  est nul Ch. rév.  
  musul. 16 mars 1950  voir ghaoutiben melha. op. cit. p49 

هو إبراهیم بن خالد بن أبي الیمان الكلبي كان من أصحاب محمد بن الحسن ثم صار یختلف إلى الشافعي «  -3
طبقات الفقهاء، تحقیق وتقدیم  ،(إسحاق الشافعي) الشیرازي - أنظر    .»هـ 240سنة  أثنى عنه اإلمام أحمد مات

سیر ،الدهبي (محمد بن أحمد بن عثمان) - .101 92، ص2، ط1981 الرائد العربي، بیروت،إحسان عباس، دار 
  .74 ،73ص، 12دط،ج ،2001 مؤسسة الرسالة، أعالم النبالء،

الجزائر،  ،األمة، مجلس مجلة البرلمان "قانون األسرة ماله ... وما علیه ..."، ) ،عرایبي محمد(معروف  - 4
  .  136، ص 2005، أكتوبر 10العدد
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  بینهما. الیةالم المشارطة نظام باستحداث الزوجین إرادة توسیعأما المطلب الثاني فسنتناول 

 

 

السبیل الوحید أمام الزوجین لتحقیق  وهواالشتراط من ضروریات استقرار الحیاة الزوجیة یعد 
منافع ومصالح ضروریة ال یمكن تحقیقها بمجرد إبرام عقد الزواج، بل البد من اشتراطها مسبقا 

   .علیها في العقدوالنص 
ما مدى سلطة القاضي في نقض أو وط تكون مشروعة في عقد الزواج، و هل كل الشر ف

  تعدیل الشرط المقترن بعقد الزواج ، وما هي اآلثار المترتبة عن عدم الوفاء بهذه الشروط؟.
  :ولإلجابة على هذه األسئلة عمدنا على مناقشتها  بتقسیم الموضوع إلى الفروع التالیة

   .عقدالالشروط المقترنة ب مفهوم - الفرع األول       
  عقد الالشروط المقترنة بأحكام   -  الثانيالفرع 

   .عقدالب ةط المقترنو الشر حول  النزاع بین الزوجین -الفرع الثالث
 القوانین العربیة. في الزواج بعقد المقترنة الشروط - الرابع الفرع

 
1 

 الشروط المقترنة بعقد الزواج مفهومان البحث في هذا الفرع یستدعي تقسیمه الى فقرات نتناول 
  الزواج. عقد في االشتراط حكم )الفقرة الثانیة(و في  في(الفقرة االولى)

 
 

وبمعنى الشرط  مع شروط،الجو  نحوه،ع و شيء والتزامه في البیإلزام اللغة هو االشتراط 
منه أشراط و  ویجمع على أشراط، العالمة،الشرط بفتح الراء معناه الشریطة وجمعها الشرائط و 

  .2الماتهاع الساعة أي
                                                             

ذا  - 1 الفرق بین المعلق على شرط والمقترن بشرط أن المعلق على شرط تكون فیه أداة من أدوات التعلیق كان وإ
ن اإلیجاب في  التعلیق ربط تحققه بتحقیق الشرط فهو غیر موجود وقت التلفظ به  أما المقترن بشرط  وما وإ

 ه الصیغة فإذا دزء منه بل ذكر لیفید أمرا زائد عما تفیفاإلیجاب یتحقق وقت التلفظ به والشرط المقترن به لیس ج
  جاء  القبول وجد إیجاب یربط به بخالف التعلیق فإن القبول ال یجد إیجابا یرتبط به.

   مادة شرط. ،2235ص، 4جمصدر سابق، ،منظور ابن - 2
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ُهمْ  ﴿ : قال تعالى َأنَّى َل َها َف اُط ْد َجاَء َأْشرَ َق ْغتًَة َف ُهم بَ ْأِتیَ الَّ السَّاَعَة َأن تَ وَن ِإ رُ نُظ َذا َجاَءتُْهمْ  َفَهْل یَ ِإ
مْ  اهُ   .1 ﴾ ِذْكرَ

منه االشتراط الذي یشترط الناس شتراط العالمة التي یعرفون بها والواحد شرطة وشرطي و االو 
التزاماته على لى ما یشترطه اإلنسان في عقوده و بعضهم على بعض، ومنه أطلق الشرط لغة ع

  2 افیة تخصه اتفق علیها الفریقان.نفسه أو غیره ألنه كعالمة تمیز العقد عن أمثاله بأحكام إض
یلزم  المر الذي یتوقف علیه وجود الحكم ویلزم من عدمه عدم الحكم و األ هو اصطالحا أما

  3 عدم لذاته. الم و من وجوده وجود الحك

أمر ربط كل  األصولیین،في اصطالح الفقهاء و  الشرط«  : بقوله 4عرفه مصطفى الزرقاءو 
أما  ،شرط یستلزم عدم األمر المشروط لهعن ماهیته أي أن عدم ال خارجبه غیره عدما ال وجودا و 

  1 .» و جود الشرط فال یستلزم وجود المشروط

                                                                                                                                                                                   
   .304ص ،3ج ، دط ،1958 بیروت، دار مكتبة حیاة، معجم متن اللغة،، )أحمد( رضا -   
  .   673 ص  ،.1، ط1995القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، ، الفیروز آبادي (الشیرازي الشافعي) -   
  .118ص دط، ،1987 بیروت، المصباح المنیر، مكتبة لبنان،،  الفیومي (أحمد بن محمد بن علي)  -     

  .18، اآلیة سورة محمد - 1
  .مادة شرط ،2235 ص، 4ج ،سابقمصدر ،  ابن منظور - 2
  .2/139ج دط، ،1981دم، دار الفكر، اإلحكام في أصول األحكام، ، )سیف الدین علي بن محمد(اآلمدي  - 3
  .31صبیروت، دت، دط،  دار الندوة الجدیدة، روضة الناضرین وجنة المناظر،، بن قدامه (عبد اهللا بن أحمد )ا -
  .118ص دط، ،1986 دار القلم، علم أصول الفقه،،  )عبد الوهاب(خالف  -
  .59دط، ص د، دت، د أصول الفقه، دار الفكر العربي،،  )محمد( أبو زهرة -
  .3/3ج ، دط،1984 بیروت، دار الفكر، نهایة المحتاج على شرح المنهاج، ، )محمد بن أحمد(الرملي  -
 دت، دط، الحلبي، بیة،دار إحیاء الكتب العر  نیل المآرب شرح دلیل الطالب،،  )عبد القادر(بن عمر الحنبلي  -
  .2/103ج
من ابرز علماء الفقه في العصر الحدیث، ولد الشیخ مصطفى الزرقا   سوري عالم « - 4

وكالهما  أحمد الزرقا في بیت علم وصالح. فوالده هو الفقیه الشیخ م 1904 الموافق هـ  1322عام سوریة في حلب بمدینة
ف (شرح القواعد الفقهیة)، وجّده   اء مذهب األحناف، في حلب الشهباء، وقد سماها الشیخ الدكتورمن كبار علم مؤّل

السلسلة :  األولى ةقانونی ةفقهی ةالشیخ الزرقا بإصدار سلستین علمی اهتم .،محمد الزرقا العّالمة الكبیر الشیخ
:  ل والثاني:" الفقه اإلسالمي في ثوبه الجدید"، وقد بلغت أجزاؤها أربعة مجلدات: الجزء األو  وعنوانها العام  :الفقهیة

" المدخل إلى نظریة االلتزام العامة في الفقه اإلسالمي"، والجزء الرابع:"  : الجزء الثالث" المدخل الفقهي العام" و 
وتتألف من ثالث مجلدات في:" شرح   :الثانیة: السلسلة القانونیة.": عقد البیع العقود المسماة في الفقه اإلسالمي

توفي .  ، وأبرزت بوضوح ما یتمیز به الفقهالقانون المدني السوري". وقد حوت هذه السلسلة مقارنات كثیرة بالفقه
 ،2ج، 4ط ،1992 الریاض، السعودیة، دار الشواف، علماء ومفكرون عرفتهم،،  )محمد(مجدوب  - أنظر » )1999
  بعدها. وما 343ص 

الكتاب . 341ص ،1،ج،المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرین ،أعضاء ملتقى أهل الحدیث -  
  .shamela.ws -رابط. 2012-12-11مطبوع، المكتبة الشاملة  في  م آلیا، غیرمرق
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یعرف بأنه التزام العاقد في عقده أمرا زائدا على أصل العقد  2بالنسبة للشرط المقترن بالعقدو 
سواء كان ینتج منفعة و  ،له قد نفسه أم مؤكدا له أو مخالفسواء كان االلتزام الزائد مما یقتضیه الع

  لمن اشترط له الشرط أم كان االشتراط لصالح الغیر أم لم تكن هناك منفعة ألحد مطلقا.

التي صدرت فیه الصیغة مطلقة عن التعلیق  المقترنة بعقد الزواج الشروط الشروطبیقصد 
اتفق الفقهاء أن  على الشرط أو اإلضافة إلى المستقبل أو التنفیذ بوقت لكنها مقترنة بشرط وقد

فرعین شروط صحیحه وأخرى غیر صحیحه واختلفوا في الشروط  إلى نوعتالشروط المقترنة بشرط ت
 الصحیحة.

 
 

للفقه اإلسالمي اتجاهات بشأن هذه المكنة في االتصال بآثار العقد عن طریق االشتراط، 
تعدیل للعقد عن طریق االشتراط مالم یرد بذلك نص أو انعقد علیه فمنهم المضیق المانع ألي 

وقد قالوا بالحظر في باب االشتراط، وضیقوا كثیرا في  إجماع، وأنصار هذا االتجاه هم الظاهریة
  تعاملهم مع الحریة التعاقدیة، مما جعل قولهم هو األكثر تشددا مقارنة بباقي المذاهب اإلسالمیة. 

لى أن األصل في الشروط المقیدة المقترنة بالعقد الحظر والمنع، وال یجوز ویتجه الظاهریة إ
. ویترتب 3للعاقدین تقیید العقد بالشرط إال إذا نص الشارع على جوازه، أو قام اإلجماع على ذلك

على هذا الرأي أن اإلرادة ال سلطان لها في إنشاء العقود وال في تحدید آثارها، فهي ال تستطیع أن 
  .   4قدا أو تشترط شرطا لم یرد به نص وهي مقیدة بعدد من الشروط التي أوجبها الشرعتنشئ ع

ومن الفقه من اعتبر أن األصل في االشتراط هو الحظر، فقالوا بمنع اإلرادة من االتصال 
بآثار العقد، لكنهم استثنوا من هذا األصل عدة شروط، وصححوها وفق ضوابط معینة، جعلتهم 

  الظاهریة القائل بالحظر، ویمثل هذا االتجاه كل من الشافعیة والحنفیة والمالكیة.  یبتعدون عن رأي

والذي نشیر إلیه أن هذا التوافق مع الظاهریة في األصل لم تنسحب آثاره على الجانب 
التطبیقي لكل مذهب فالشافعیة والحنفیة كانوا أكثر تضییقا وتشدیدا في باب االشتراط مقارنة 

                                                                                                                                                                                   
 دمشق، دار القلم، -الفقه اإلسالمي في ثوبه الجدید  -المدخل الفقهي العام، ) ، مصطفى أحمد(الزرقاء   -  1

  .1/392ج ،1ط ،1998
  . 450، ص 7،  جنفسهمصدر  ابن قدامة - 2
.                                                                                                   470، ص 03دط، ج  دت، بیروت، دار المعرفة، الفتاوى الكبرى،، ابن تیمیة  - 3
  . 33، ص 2ط ،1995 الغرر وأثره في العقود في الفقه اإلسالمي، دد، دم، )،الصدیق محمد األمین( الضریر - 4
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حنابلة، وأكثر توسعا من مذهب الظاهریة، أما المالكیة فقد كانوا أكثر توسعا في أخذهم بالمالكیة وال
ن كان أصلهما یختلف   .بقاعدة مقتضى العقد، فاقتربوا من مذهب الحنابلة وإ

مذهب الحنابلة من  من (ق. أ.ج) 19في نص المادة تقاربفقد المشرع الجزائري،  أما
بابا واسعا لالشتراط بما یحقق مصالحهما إن لم یكن في ذلك والمالكیة الذي فتح أمام الزوجین 

وعلى ذلك فلیس هناك ما یمنع  ،ضرب ألحكام القانون أو مقتضیات عقد النكاح ومقاصده العظمى
 من اقتران عقد الزواج بالشروط المقیدة له.

 

 
 

عقد التوثیق الشروط المقترنة ب -)االولىالفقرة ( فقرات التالیة فينتناول هذا الفرع من خالل ال
 أثرنتناول  )الفقرة الثالثة(أما في عقد الج من الشروط المقترنة بذنما نتناول  )الفقرة الثانیة( يفو 

   .الشروط التي تتنافى مع قانون األسرة

 
 

من  19جزائري مسألة االشتراط في عقد الزواج في مادة وحیدة وهي المادة تناول المشرع ال
للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق كل « مضمونها و المعّدلة  ) ق.أ.ج(

الشروط التي یریانها ضروریة، والسیما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تنافى هذه 
وكان المشرع الجزائري قد أجاز حریة االشتراط للزوجین في عقد ».القانون  الشروط مع أحكام هذا

القدیمة بقوله "للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج كل الشروط  19الزواج من خالل نص المادة 
  .1التي یریانها ما لم تتنافى مع هذا القانون".

ل منها ورد في صیغة تحمل هذه المادة تتضمن أحكام عامة وغیر محددة ذلك أن الجزء األوّ 
قاعدة عامة تبیح للزوجین أن یرفقا بالعقد شروط فیها مصلحة ألحدهما، أما الصیغة الثانیة فقد 
جاءت في شكل استثناء یفید العموم السابق وبتالي یسمح لكل من الزوجین أن یشترطا ما یشاءا 

  .2ارض مع هذا القانونمن الشروط التي تكون فیها مصلحة  ألحدهما دون أن تخالف أو یتع

                                                             
  .المعدل و المتمم األسرةقانون  - 1
  .169الزواج والطالق في قانون األسرة الجزائري، مرجع سابق، ص  ) ،عبد العزیز سعد( - 2
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نما اكتفى بذكر ضابط  ولم یحدد النص أي نوع من الشروط التي یمكن أن یشترطها الزوج وإ
  واحد لهذه الشروط وهو عدم مخالفتها ألحكام الشرع والقانون.

غیر أن التعدیل الجدید أضاف بعض الضوابط والمعاییر التي لم ترد في ظل القانون القدیم 
للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق كل «  19مادة حیث جاء في نص ال
والسیما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة ، ما لم تنافى هذه  ضروریةالشروط التي یریانها 

  .1»الشروط مع أحكام القانون 

د فالزوجین أن یضمنا عقدهما بجملة من الشروط بما یحقق مصلحة أحدهما أو كالهما والب
الزواج أو في عقد في عقد ، سواء أن تكون شروط معترف بها شرعا وال تناقض طبیعة عقد الزواج

أمام ضابط الحالة المدنیة أو الموثق التي و تحرر هذه الشروط .2الحق أي بعد الدخول بالزوجة
المحكمة هذا ما أكدته  یقع في دائرة اختصاصه الموطن الدائم أو محل إقامتهما الدائم أو ألحدهما.

یحق لها تحدید مكان اإلقامة  " تقیم الزوجة كقاعدة عامة حیث یقیم زوجها.  العلیا في أحد قراراتها
  .3الزوجیة عند أو بعد إبرام عقد الزواج"

 
 

ذا بالنظر إلى أشار المشرع الجزائري إلى نوعین من الشروط على سبیل المثال ال الحصر وه
 الزوجات شرط عدم تعدد أهمیتها وألنها كانت مصدر الكثیر من النزاعات القائمة بین الزوجین وهي

  . وعمل المرأة

المعتبرة من الناحیة القانونیة وعلیه إذا  بات من الشروط هإنف شرط عدم تعدد الزوجات فأما
، والمشرع الجزائري بهذا اإلقرار یكون وضعت الزوجة مثل هذا الشرط فیتعین على الزوج االلتزام به

  قد سایر مذهب األحناف.

ومعلوم أن مثل هذا الشرط أثار جدال كبیرا على مستوى الفقه نظرا الرتباطه بمبدأ هام أقرته 
  الشریعة اإلسالمیة وهو مبدأ تعدد الزوجات.

                                                             
  المتمم المعدل.  األسرةقانون  - 1
قانون األسرة الجزائري، طبقا ألحدث التعدیالت، دراسة فقهیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة  ، )أحمد(شامي  - 2

  .130ص  ،، دط2010اإلسكندریة، 
 مجلة المحكمة العلیا، ،12/04/2006قرار بتاریخ ، 358665ملف رقم  غرفة األحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، - 3

  .491ص ،2006 العدد األول،



                                           

 ~ 38 ~  
 

ح الرجل وقد ذهب الدكتور رشدي شحاته إلى أن هذا الشرط فاسد ومخالف للشرع فكیف یسم
للمرأة بأن تمنعه مما أحّل اهللا علیه بأن یعدد واألصح حسب رأیه أن یكون للزوجة التي یلحقها 

  .1 ضرر من جراء عدم العدل بینها وبین ضرائرها أن تطلب التطلیق للضرر أو الخلع ...

كما أن اإلمام مالك اعتبر أن هذا الشرط لیس له أثر في العقد إال إذا أقترن بیمین أو 
  .2الطالق

غیر أن اللجوء للطالق كحّل بدیل عن وضع مثل هذا الشرط ال یجنبنا اآلثار السلبیة التي 
  یخلفها الطالق من تفكیك األسرة وتشرید األطفال وما یتبعه من أثار وخیمة تلحق المجتمع.

ل العمل بما أقره المشرع الجزائري بفتح المجاى وعلیه لتجنب مثل هذه الكوارث ما علینا سو 
وبهذا نضمن استقرار األسرة والتقلیل من النزاعات  ،للزوجة أن تشترط على الزوج بأن ال یعدد علیها
ن كان مباحا فهو لیس واجب   .ما أمكن. فالتعدد وإ

 40وموقف المشرع الجزائري یتماشى مع مذهب إلیه المشرع المغربي حیث نص في المادة 
ه  ذا خفیت عدم العدل بین الزوجات، كما یمنع في حالة یمنع التعدد إ« من مدونة األسرة على أنّ

  .3».وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج علیها 
وعلیه إذا اشترطت الزوجة على زوجها أن ال یتزوج علیها، فإن عدم إمكانیة التعدد  تكون قد 

ستفیدة من حسمت منذ البدایة، إذ الزوج في هذه الحالة یمتنع عن التعدد ما دام مرتبط بالزوجة الم
فالمسلمون عند شروطهم وفي حالة تأكد هذا الشرط فعلى رئیس المحكمة أن یمتنع عن  ،الشرط

وبما أن هذا الشرط حق خالص للزوجة فیجب علیها  ،منح اإلذن بالزواج حتى ولو توافرت شروطه
ة سلیمة من كل ضغط أو إكراه وا لمحكمة أن تتمسك به كما لها التنازل عنه ما دامت إرادتها حرّ

  .4بهذا ال یمكنها أن تثیره من تلقاء نفسها أو تسأل الزوجة عنه
نحن نرى أن الصیغة التي أوردها المشرع الجزائري بخصوص شرط عدم تعدد الزوجات و 

قد توحي بمنع التعدد و التعدیل " والسیما شرط عدم تعدد الزوجات " 19الواردة في نص المادة 
رة"و السیما شرط الزوجة على زوجها أال یتزوج علیها..." كما أن المقترح حسب رأینا استعمال عبا

                                                             
االشتراط في وثیقة الزواج في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصیة، دار الفكر العربي،  ، )رشدي(شحاتة  - 1

  .21ص  ، دط،2001 مصر،
، ص 2حاشیة الدسوقي على شرح الكبیر، دار إحیاء الكتب العربیة، دم، دد، دط، م ، )محمد عرفة(الدسوقي  - 2

241.  
  المغربیة.    األسرةالمتضمن مدونة  70-03المعدل للقانون  2004فیبرایر  03المورخ في 1-04-22 ظهیر شریف رقم - 3
  . 290، 289، ص 2، ط2009األسرة، عقد الزواج وآثاره، دت، دد،  الوسیط في شرح مدونة ، )محمد(الكشبور  - 4
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من قانون األسرة كقید من قیود تعدد الزوجات كما هو الحال بالنسبة  8محل هذا الشرط هو المادة 
  السابق ذكرها. 40للمشرع المغربي في المادة 
زم به فهل یمكن إذا أصبح شرط عدم التزوج على المرأة مرهقا للملت : و السؤال المطروح

تقدیم طلب إلى المحكمة لتعدیله ؟كما لو أصیبت الزوجة بمرض عضال یحول دون القیام بواجباتها 
  .؟الزوجیة و الزوج ال یرغب في فراقها فهل یسمح له بمراجعة الشرط الذي أصبح تنفیذه مرهقا
مراجعة  لم یتطرق المشرع الجزائري إلى هذه المسألة و إن البث فیها ضروري ألن منع

الشرط الذي یسبب حرجا أو إرهاقا للملتزم به یخالف مقاصد الزواج و سیدفع الزوج إلى طالق 
زوجته لیتزوج بأخرى لذلك البد على المشرع أن یحسم في هذه المسألة و یقرر مراجعة الشرط إذا 

  . 1حال حائل لتنفیذه
ق.أ.ج المعّدلة  19دة في نص الما أجاز المشرع الجزائري فان شرط عمل المرأة أما عن

متى أرادت ذلك وأن یسمح لها بالبحث عن 2للمرأة أن تشترط على زوجها أن ال یمنعها من العمل 
الوظیفة أو أن ال یوقفها عن العمل إذا كانت تعمل أصال قبل زواجهما ، وكتأكید لهذا الشرط 

سببا من أسباب سقوط الحق من نفس القانون أنه ال یمكن لعمل المرأة أن یشكل  67اعتبرت المادة 
  .3في ممارسة الحضانة

ن عمل المرأة جائز شرعا إذا ما كان مشروعا ویتناسب مع طبیعتها ودلیل مشروعیة قوله  وإ
َِّسا تعالى :  ِلن ْ َول ا اْكتََسبُوا مَّ َِصیٌب مِّ َجاِل ن لرِّ ِّ َْعٍض ل َى ب َْعَضُكْم َعل ِھ ب ِ ُ ب َل هللاَّ َضَّ َّْوا َما ف ء َوالَ تَتََمن

ِیًما ُِكلِّ َشْيٍء َعل َ َكاَن ب ِنَّ هللاَّ ِِھ إ َْضل َ ِمن ف ْ هللاَّ ُوا ل َ ا اْكتََسْبَن َواْسأ مَّ َِصیٌب مِّ   . 4 ن
وقد سلك الدستور الجزائري مسلك الشریعة اإلسالمیة في تأكید حق المرأة في العمل فقد 

  ل"."لكل مواطن الحق في العم 2008من الدستور الصادر في  55نصت المادة 
كما أن  ...» منه فقد نصت على أن "كل المواطنین سواسیة أما القانون  29أما المادة 

الحریات األساسیة وحقوق اإلنسان والمواطن مضمونة « من الدستور نصت على أن  32المادة 
«5.  

من اتفاقیة القضاء على كافة  11هذا وقد أّكدت على هذا الحق االتفاقات الدولیة فالمادة 
ه تتخذ الدول  « ، إذ نصت على1التمییز ضد المرأة نصت على احترام حق المرأة في العملأوجه  أنّ

                                                             
  .62مرجع سابق،ص،  )محمد ناصر متیوي(مشكوري  - 1
   یتضمن نموذج عن عقد زواج متضمن شرط العمل. 1ملحق رقم  - 2
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 3
  32اآلیة  ،سورة النساء - 4
المؤرخة  63، الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر  15المؤرخ في  ،19- 08ون رقم الدستور الجزائري المعدل بالقان - 5

  .2008 نوفمبر 16في 
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الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في میدان العمل لكي تكفل 
لها على أساس المساواة بین الرجل والمرأة نفس الحقوق والسیما الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا 

وعلیه متى وضعت المرأة مثل هذا الشرط وقبله الزوج فالبد له أن یلتزم به، فإذا  »...جمیع البشرل
  ما أخلف وعده ومنعها من ممارسة عملها فال تعد ناشزا وال تسقط نفقتها علیه.

استثناءا یجوز للزوج أن یعارض عمل المرأة إذا كانت متجاوزة حدود الشرع في أن تخرج 
  طبیعة عملها منافیة لمصلحة األسرة. متبرجة أو كانت

عموما فإن مسألة عمل المرأة وتأثره سلبا على األسرة مسألة موضوعیة تخضع لتقدیر قاضي 
الموضوع ویراعى في ذلك مدى تأثیر عمل المرأة على صحة الزوجة وعلى واجباتها الزوجیة ومدى 

ن منافاة عمل المرأة على مصلحة وللقاضي إذا تأكد م ،حاجة األسرة إلیها وغیرها من األسباب
  أسرتها یبطل الشرط وهذا بتقدیم مصلحة األسرة ودرءا للمفاسد الناجمة عن عمل المرأة.

وكمبدأ عام ال یجوز للزوج أن یمنع زوجته من العمل احتراما للشرط وله الرجوع فیه إذا كان 
ح والمفاسد المترتبة على مثل هناك سبب مشروع والقاضي یلعب دورا كبیرا في الموازنة بین المصال

  .2هذا الشرط والرجوع فیه

على سبیل المثال ال الحصر، ونظرا  19إن هذین الشرطین المستحدثین في نص المادة 
الشروط المحتملة في الحیاة العملیة مما یصعب حصرها نص المشرع الجزائري من باب  لتعدد

و بهذا یكون المشرع الجزائري قد  ،اة األسرةالتمثیل فقط و من جهة أخرى من باب تأثیرهما على حی
كما ترك المجال  .3حسم مسألة هذین الشرطین تشریعیا ورفع الحرج عن القاضي و المتقاضین

للعرف والعادة بالنسبة لبعض الشروط منها اشتراط الخلو من العیوب المعلومة كاألمراض الخطرة 
  .4خول بها غیر ذلك جاز له فسخ الزواجأو أن تكون الزوجة بكرا، فإذا وجد الزوج عند الد

                                                                                                                                                                                   
اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب  ،اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة - 1

وفقا ألحكام 1981سبتمبر  03دء نفاذها في وب 1979دیسمبر  18المؤرخ في  34/180لألمم المتحدة  قرار الجمعة العامة
  . 27المادة 

  دط، ،1984، األحوال الشخصیة في الشریعة اإلسالمیة، دار الكتاب العربي، بیروت،  )محمد عزمي(البكري  - 2
  . 357ص 

 دط، ،2010الفحوصات الطبیة قبل الزواج، دراسة مقارنة، دار الفكر و القانون، المنصورة ،  ، )الطیب( وحالةب - 3
  . 266ص 

ه ال یؤخذ بعین «   19/11/1984قررت المحكمة العلیا في هذا الصدد بقرار مؤرخ في  - 4 من المقرر شرعا أنّ
المطلقة بسبب فقد بكارتها قبل البناء بها إال إذا كان الزوج اشترط ذلك في عقد الزواج  االعتبار طلب إسقاط حقوق 

  » .النكاح فاسدا  ا وال یحكم بفسخ النكاح إال إذا كان هذ
، المجلة القضائیة، عدد 10/11/1984بتاریخ قرار ،  34262المحكمة العلیا، غرفة األحوال الشخصیة، ملف رقم  -  
  .75، ص 1990، 01
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إن الشروط التي یشترطها أحد الزوجین ویضمنها عقد الزواج أو یرفقها به البد أن تكون 
سلیمة ومعتبرة قانونا، كأن تشترط الزوجة على زوجها أال یخرجها من بلدها أو یسكنها مسكن 

نفردا مستقل  عن األهل والضرة أو أن تكمل دراستها فهذه كلها شروط ال تتنافى مع قانون األسرة م
ذا أمتنع عن ذلك یحق للزوجة طلب فك الرابطة  وال یتعارض مع أحكامه، وعلى الزوج الوفاء بها وإ

لتطلیق یجوز للزوجة أن تطلب ا« التي جاء فیها  )ق.أ.ج( 53/9الزوجیة وهذا ما تؤكده المادة 
  .1»مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج « لألسباب اآلتیة : 

فمن خالل هذه الفقرة نالحظ أن المشرع الجزائري قد أعطى للزوجة حق المطالبة بفك 
الرابطة الزوجیة عند مخالفة الزوج لهذه الشروط بشرط أن ال تكون منافیة لقانون األسرة السیما 

  تعدد الزوجات.شرط عمل المرأة وعدم 

أما إذا كانت الشروط التي یضعها الزوج أو الزوجة تنافي قانون األسرة كأن یشترط الزوج 
و  14على الزوجة بأن ال یدفع لها مهرها أو أن تنفق على نفسها،فهذه الشروط تتنافى مع المادتین 

لبتها بالوفاء بها أمام من قانون األسرة الجزائري وال یجب على الزوجة الوفاء بها وال یجوز مطا 37
القضاء ولیس للزوج أن یطلب الطالق اعتمادا على أن الزوجة لم تف بها، فإذا طلقها اعتمادا على 
إرادته المنفردة بسبب عدم الوفاء بهذه الشروط، فلها أن تطالب بتعویض ما لحقها من ضرر بسبب 

  تعسف الزوج في طالقه.

  المعدلة على أن الشروط المنافیة لعقد  )ق.أ.ج( 32 وقد أكد المشرع الجزائري في نص المادة
یبطل الزواج إذا «  )ق.أ.ج( 32الزواج تكون باطلة وال یعتد بها وتلغى الشروط ویصح العقد المادة 

إذا اقترن عقد الزواج  « 35، وتنص المادة »اشتمل على مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد 
  . 2»والعقد صحیحا  بشرط ینافیه كان ذلك الشرط باطال

                                                             
  المعدل والمتمم. األسرة قانون - 1
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 2

قد أخلط بین المانع من الزواج الذي یؤدي بالضرورة إلى نجد أن المشرع الجزائري  32/35باستقراء نص المادتین 
عدم مشروعیة العقد وبتالي بطالنه وبین الشروط المقترنة بعقد الزواج التي تناقض مقتضیاته والتي ال تؤثر على 

نما یلغى الشرط ویصح العقد وهو ما نص علیه في المادة  التي تؤكد صحة العقد وبطالن الشرط  35صحة العقد وإ
  أن هذه األخیرة هي التي یبطل بها العقد. مع
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كان األحرى بالمشرع الجزائري أن یبین الحاالت التي یكون فیها الشرط باطال ویصح العقد 
 والحاالت یكون فیها الشرط فاسخ للعقد.

  

 
 

یعات األحوال الشخصیة العربیة إن فتح باب االشتراط أخذا بالمذهب الحنبلي في أغلب تشر 
ال  ساهم بشكل كثیر في رفع الغبن عن المرأة، غیر أن هذا الحق ال یجب إعماله على إطالقه وإ

  كانت الزوجة متعسفة في استعماله 

ما قد یعود بالضرر البالغ على الزوج واألسرة معا، كما لو اشترطت الزوجة على زوجها أن 
ریته باشتراطها عدم سفره، فمثل هذا الشرط ال یكون في صالح ال یخرجها من بلدها أو قیدت ح

  .1الزوج ولو قبل به ابتدءا

فقد یجد الزوج نفسه مضطرا للمغادرة بعد الزواج إلى بلد آخر بناء على أوامر إداریة من 
إدارته، ومخالفة الزوج للشرط المتفق علیه قد یؤدي إلى فصل الحیاة الزوجیة بین الزوجة مّدة قد 

ول، وقد یؤدي األمر إلى الطالق وماله من آثار علیه و على األطفال والمجتمع والزوجة. هنا تط
حلین إما المحافظة على أسرته وأوالده بإحراز الشرط، وهو ما یؤثر على خسارة وظیفته  منكون أما

ما أن یحافظ على وظیفته، ویخسر بذلك أسرته لمخالفة الشرط بناءا علیه یجب أن یكون  .وإ
لغرض من احترام الوفاء بالشروط والعهود هو تحقیق منفعة مقصودة للزوجین والمساعدة على ا

تحقیق ترابط األسرة وانسجامهما في المجتمع، ولذلك یجب أال یؤثر الوفاء بالشروط على التضامن 
الزوجي عند انتفاء المصلحة المرجوة من جانب الزوجة وتعذر الوفاء بالشرط من جانب الزوج 

بشرط أال یتنافى ذلك مع مقاصد  ،تحقیقهاور مصلحة جدیدة یتعین على الزوجین السعي نحو لظه

                                                                                                                                                                                   
یبطل « تنص على  32من قانون األسرة المعدل  فالمادة  35ونص المادة  32هناك أیضا تعارض بین  نص المادة 

ولي في حالة وجوبه یفسخ  قبل الدخول وال  الزواج إذا اختل ركن الرضا إذا تم الزواج بدون شاهدین أو صداق أو
  ».بعد الدخول بصداق المثل صداق فیه، ویثبت 

ومن ثمة فإن عقد الزواج یبطل إذا اختل ركن أما إذا اختل شرط من شروطه یفسخ قبل الدخول ویثبت بعده أما إذا 
یفسخ الزواج إذا اشتمل على مانع وشرط «  32یفسخ الزواج وعلیه یكون تعدیل المادة  اقترن بشرط منافیة فإنه ال

  ».یتنافى ومقتضیات العقد 
  .47ص  ، دط،،(دم)2003المرأة بین الفقه والقانون، دار الوراق،  ، )مصطفى(السباعي  - 1
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، وعلى هذا األساس یجب على الزوجین إعادة النظر في مثل هذه الشروط 1الشریعة اإلسالمیة 
  .2حمایة لألسرة هبحیث ال یتعنت الزوجین وال بّد أن یتنازل فیها كل واحد لآلخر عن بعض حقوق

الة تعنت الزوجین ورفضهما التنازل عن هذه الشروط أو تعدیلها لم یبقى لهما سوى وفي ح
كما لو طلب الزوج إبطال شرط زوجته علیه بأن ال ینقلها من بلدها بدعوى  ،اللجوء إلى القضاء

  ؟. فما مدى صحة مطلب الزوج ،مخالفة هذا الشرط لحق الزوج في الطاعة

ظ أن المشرع الجزائري ألغى حق الزوج في الطاعة بإلغاء بالرجوع إلى التعدیل الجدید نالح
  التي كانت توجب على الزوجة طاعة زوجها، وهذا التعدیل مخالفة واضحة  )ج.أ.ق(من  39المادة 

وحق الطاعة ینطوي على االنتقال إلى بیت الزوجیة والقرار فیه،  ألحكام الشریعة اإلسالمیة 
  .3واستئذان الزوج واالستجابة لحاجاته

ه مخالف لمبدأ في قانون األسرة أو الشریعة ال  ن دعوى الزوج بإبطال الشرط على أساس أنّ وإ
ه من الناحیة الشرعیة إذا خافت المرأة من زوجها فلها أن تمتنع  عن االنتقال معه وال  ،مبرر له ألنّ

  تعد ناشز فأحرى احترام الشرط والوفاء به.

ي عقد الزواج متعذرا على من ألتزم به فال یكون ومتى أصبح تنفیذ الشرط المتفق علیه ف
أمامهم سوى اللجوء إلى القضاء لیطلب إما اإلعفاء من تنفیذ الشرط أو تعدیله بسبب الظروف 

  لشرط والذي یخضع تقدیره لسلطة الموضوعیة للقاضي.ا تنفیدالطارئة التي حالت دون 

للجوء إلى القضاء من أجل ولم یورد قانون األسرة نص خاص یمنح ألحد الزوجین حق ا
  .4للقواعد العامة بالتالي تعدیل أو إبطال الشرط في حالة ما إذا تعذر تنفیذه ویخضع

ویتعین على القاضي وهو بصدد الفصل في طلب تعدیل أو إنهاء الشرط المقترن بعقد 
  .الزواج أن یسعى للموازنة بین مصالح المتعاقدین من جهة، ومصلحة المجتمع من جهة أخرى

                                                             
الشروط عند األصولیین، رسالة دكتوراه، جامعة األمیر عبد القادر ، معهد الشریعة، قسنطینة،  ، )سعید(فكرة  - 1

  .633،ص 1997، 1996
  .47ص  ،نفسهمرجع  )، مصطفى( السباعي - 2
، 2003، مسائل األحوال الشخصیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، )جابر (، عبد الهادي  )د كمال الدینمحم(إمام  - 3

  .318ص  دط،
هذا خالف ما ذهب إلیه المشرع المغربي الذي أورد نص خاصا في مدونة األسرة المغربیة بخصوص طلب  - 4

ه   48/2بعقد الزواج حیث نصت المادة  تعدیل أو إنهاء الشرط المقترن  إذ طرأت ظروف « .. من المدونة على انّ
أمكن للملتزم به أن یطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعدیله ما  أو وقائع أصبح معها التنفیذ العیني للشرط مرهقا 

  ..». دامت تلك الظروف أو الوقائع فائقة 
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ویراعي القاضي جسامة الضرر الحاصل من جراء عدم الوفاء بالشرط، فإذا كان الضرر 
الالحق بالزوج أكبر من الضرر الالحق بالزوجة من جراء نقلها من بلدها، كما لو فقد الزوج 
منصب عمله بسبب عدم التزامه بشرط زوجته علیه بأن ال ینقلها من بلده، فیكون دفع هذا الضرر 

 110ضرر الزوجة الناجم عن تخوفها من العیش خارج بلدها والسند هو المادة مقدم على 
  فللقاضي بموجب هذه المادة تعدیل الشروط التعسفیة أو اإلعفاء منها. 1)ق.م.ج(

وعلى القاضي أن یلتزم بحرفیة نص العقد و بنوده، كما ال یجوز تجزئة بنود العقد، فیبقى 
  .2أجزاءه المكونة له العقد یخضع في مجموع بنوده وكافة

مثال لو اتفق الزوجان على تأجیل جزء من المهر فلیس للزوجة أن تمتنع الدخول في طاعة 
زوجها قبل دفعه الجزء المؤجل من المهر، ألن قبولها تأجیل جزء من مهرها عند العقد یفسر أنها 

ذا وقع خالف بین الزوجین بصدد تفسیر شرط م3رضیت بتأجیل المطالبة به عین في العقد حول ، وإ
مشروعیة الشرط أو عدم مشروعیته فیجب الرجوع إلى المذهب الفقهي الذي أخذ منه الشرط لمعرفة 

  ذلك. 
إذا أخل أحد الزوجین بااللتزامات الناجمة عن الشروط فإن عدم الوفاء بها یترتب جزاءا و

جوز للزوجة أن تحبس تمثل في الدفع بعدم التنفیذ وهو خاص بالشروط المؤثرة في المهر حیث ی
نفسها عن زوجها كوسیلة ضغط النتفاء معجل مهرها كما أن هناك جزاء الفسخ والتعویض إذا ما 

  ثبت الضرر.
فاللزوجة أن تطلب فسخ عقد الزواج إلخالل الزوج بااللتزامات التعاقدیة ، ولها علیه سائر 

  الحقوق الزوجیة من نفقة في زمن العدة ومؤجل الصداق إن وجد.
ما یكون للزوج أن یطلب فسخ الزواج إذا ما أخلت زوجته بشروطه التي اشترطها ك

  .4لمصلحته، ویعفى من دفع مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها
وأساس الفسخ هو الترابط بین االلتزامات المتقابلة في العقد الملزم للجانبین، ولتحقیق هذا 

  .5تحقیق التوازن في العالقة العقدیة العقد واحترام بنوده بغرض انعقادالترابط البد من 

                                                             
ه الشروط أو أن یعفي الطرف ...، وكان قد تضمن شروط تعسفیة ، جاز للقاضي أن یعدل هذ " إذا تم العقد - 1

 13المؤرخ في  05-07القانون رقم ب المعدل و المتمم ، 1975 سبتمبر 26المؤرخ في 85-75رقم  االمر ..."  المدعن منها
  المتضمن القانون المدني. 2007ماي 

  . 169-168دط، ص  ،2004النظریة العامة لاللتزامات، منشأة المعارف، اإلسكندریة،  ،  )أحمد(شوقي  - 2
  .93، دط، ص 1988نظریة العقد، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة،  ، )أحمد(سراج  - 3
  .126، ص 2، ط1996عمان، شرح قانون األحول الشخصیة األردني، دار الفكر ،  ، )محمود (السرطاوي - 4
  .243، 242نفس المرجع، ص ، )محمود(السرطاوي  - 5
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واإلشكال الذي یثور هنا هل یحتاج الزوجان لفسخ عقد الزواج أن یعرض النزاع على 
القضاء ویستصدر حكم بفسخ عقد الزواج وهل القاضي یجتهد في إثبات الفسخ ؟ أم یكتفي بمجرد 

  .الحكم واإلعالن عنه ؟
م القضاء الستصدار حكم بفسخ الزواج لعدم الراجح في المسألة هو رفع دعوى الفسخ أما

على تحدید الوفاء بالشرط وكذلك تحدید مشروعیة الشرط من عدمه، فالقاضي أقدر من غیره 
  .1مشروعیة الشرط من عدمه

والشروط تتجدد وتتغیر تبعا للتغیرات والتطورات االقتصادیة واالجتماعیة ما یدفع بالزوجین 
ي عقد رسمي الحق وال یمكن تحدید مجاالت معینة یسمح للزوجة إلى االتفاق على شروط جدیدة ف

باالشتراط فیها دون غیرها، فحریة االشتراط مطلقة ما لم یرد الدلیل الشرعي على المنع والحظر كما 
  قال بذلك الحنابلة.

المعّدلة على أنه "یمنح للزوجة الحق في طلب  53وبالرجوع إلى قانون األسرة نصت المادة 
   2لعدم وفاء الزوج بالشرط" التطلیق

وبهذا أضاف التعدیل األخیر لقانون األسرة سبب من أسباب الطالق وبتالي یتعین على 
بسبب مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد  3المرأة اللجوء إلى القضاء من أجل طلب التطلیق

  الزواج.
وزوال سبب الشرط،  وأسباب سقوط حق الزوجة في الفسخ هي الرضا بإخالل الزوج بالشرط،

  واستحالة تنفیذ الشرط.
تخضع الشروط في عقد الزواج ألحكام القواعد العامة في التعویض إّال ما استثنى بأحكام و

ه یكون للمرأة التي تضررت من جراء مخالفة شرطها في عقد الزواج  خاصة، وتطبیقا لذلك فإنّ
افق علیه والذي یسمح بموجبه للزوجة سبب إخالل الزوج بالشرط الذي و بكفقدانها لمنصب عملها 

                                                             
، 2005 ،بین الزوجین لعدم الوفاء بالشرط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر ، التفریق)علي محمد (قاسم  - 1

  .168، 167(د.ط)، ص 
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 2
الفرق بین الطالق والفسخ أن التفریق بین الزوجین عن طریق الطالق بحسب عدد الطلقات الثالث التي یملكها - 3

ه أما التفریق بالفسخ لعدم ،  لو راجع الزوج زوجته فترجع إلیه بما بقي من طلقات الزوج على زوجته، وهذا یعني أنّ
ه ال یحتسب من عدد الطلقات إذا تزوجها الزوج من جدید ال یحتاج الزوج إلى سببا معین إلیقاع ، الوفاء بالشرط فإنّ

األصل في الطالق أن ،  لشرطالطالق أما الفسخ لعدم الوفاء بالشرط فالبد أن یقوم على سبب هو إخالل الزوج با
 الزوج هو الذي یملكه وقد ینتقل إلى الزوج اآلخر بالتفویض أو التوكیل أما الفسخ هو حق لمن اشترطه من 

الزوجین إذا وقع الفسخ قبل الدخول فال تستحق الزوجة شیئا من المهر وبعد الدخول الحق لها في المتعة وال نفقة 
  نفقة الحمل. عدى  وال سكن ما



                                           

 ~ 46 ~  
 

أن تلجأ إلى القضاء وتطالب بالتعویض عن الضرر الالحق بها من جراء ذلك،  ،بمزاولة عملها
  وتأسس دعواها على أساس المسؤولیة العقدیة.

ویخضع تقدیر التعویض لسلطة القاضي التقدیریة تبعا لظروف النزاع الذي یثار أمامه، فقد 
یا عن طریق إعادة الحال إلى ما كان علیه بشرط أن یكون ذلك ممكنا وهو یكون التعویض عین

ه یؤدي إلى إصالح الضرر إصالحا تاما، وقد یكون التعویض نقدا أي  أفضل طرق التعویض، ألنّ
  .1عبارة عن مبلغ من النقود یعطى دفعة واحدة

الحق أن ال  وبناء علیه إذا اشترط الزوج على زوجته في عقد الزواج أو أي عقد رسمي
تمارس عمًال أو أن ال تسافر وحدها فیجب على الزوجة االلتزام والوفاء بها، فإذا أخلت بهذه 

ه یمكن التنفیذ العیني بإیقافها من العمل أو منعها من السفر منفردة.   الشروط فإنّ

 وكذلك إذا اشترطت الزوجة على زوجها السماح لها بمزاولة عملها وأخل الزوج بذلك، فیكون
للزوجة أن تطلب تعویض نقدي من أجل جبر الضرر الالحق بها من جراء مخالفة الزوج للشرط 

  المتفق علیه.

ویقدر مبلغ التعویض على أساس مقدار الضرر الذي لحق بالزوج اآلخر من خسارة وما فاته 
یقدران من كسب أما الضرر األدبي أو المعنوي فیصعب تقدیره ألن الشرف والمكانة االجتماعیة ال 

  .بالمال، والتعویض هنا من باب تطییب خاطر الشخص المضرور
عقد الزواج قائم بین زوجین مختلفي الجنسیة ب المقترنة شروطالو إذا ما كان النزاع حول هذا     

من القانون المدني هو قانون  11مقیمان في الجزائر فإن القانون الواجب التطبیق حسب نص المادة
قاضي الجزائري أن یستبعد تطبیق القانون االجنبي المختص إذا كان مخالفا و لل ،كال الزوجین

  من (ق.م .ج). 24لنظام العام في الجزائر المادة 
الطرف الجزائري مفاده تطبیق حقوق اراد به حمایة  استثناءاغیر ان المشرع الجزائري وضع    

من  13الزواج هذا في نص المادةالقانون الجزائري إذا كان احد الزوجین جزاري وقت ابرام عقد 
 12و11"یسري القانون الجزائري وحده في االحوال المنصوص علیها في المادتین  القانون المدني.

 2إذا كان أحد الزوجین جزائریا و قت انعقاد الزواج ، إال فیما یخص أهلیة الزواج".

                                                             
 (مصادر االلتزام)، القسم األول، دار الكتاب الحدیث،  :النظریة العامة لاللتزامات )،محمد صبري (السعدي  - 1

  .185ص ،2ج دط، ،، القاهرة2003
   .المعدل و المتمم القانون المدني - 2

لزواج یخضع نفس الحكم یطبق في حالة النزاع حول شروط عقد الزواج مثل شرط الولي أما النزاع حول االهلیة ا
  من القانون المدني.10لقانون جنسیة الشخص المادة 
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المختص بحكم النزاع هو القانون الزواج فالقانون  انعقادو علیه إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت 
   .الجزائري

إذا كان الزوجین أجنبیان و قت الزواج  ثم تجنس أحدهما بالجنسیة الجزائریة بعد ذلك فال  أما    
  .)ج.م .ق (من  13وجه لتطبیق القانون الجزائري على أساس المادة 

الزواج فالقانون الجزائري هو و على العكس من ذلك فلو كان احد الزوجان جزائریا  عند انعقاد     
   الواجب التطبیق و لو صار الزوجان أجنبیین بعد ذلك.

من اعمالها طالما أن  ال فائدةة و ذتودي إلى نتیجة شا ألنهاالفقه هذه القاعدة بشدة  انتقدو قد      
القانون الجزائري سوف یطبق على زوجین ال یتمتعان بالجنسیة الجزائریة من منطلق تغییر 

نسیتهما بعد الزواج في الوقت الذي یختص فیه القانون االجنبي بالتطبیق على زوجین یحمل ج
  1 من القانون الجزائري یستفذونبعد الزواج و بتالي ال  اكتسباهاأحدهما أو كالهما الجنسیة جزائریة 

 
 

قارنة لجملة من القوانین العربیة في موضوع الشروط المقترنة بعقد نتعرض على سبیل الم
قوانین لم تنص صراحة (الفقرة االولى)،و  شترط كتابة الشروطقوانین  ال تالزواج، ومن هذه القوانین 

  (الفقرة الثالثة).ل في موضوع االشتراط قوانین تفّص وأخیرا  (الفقرة الثانیة)على االشتراط 

 
 

تعرض القانون المغربي حیث  الموریتاني و و التونسي يـانون المغربـالقمن هذه  القوانین  
  .49إلى  47نص علیها في المواد من و للشروط المقترنة بعقد الزواج 

 الشروط التي تحقق فائدة مشروعةالمغربیة على أن  مدونة األسرةمن  48المادة حیث نصت 
  لمشترطها تكون صحیحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجین.

على أنه للمرأة الحق في أن تشترط في عقد النكاح أن ال یتزوج  همن  40المادة  كما نصت 
  علیها زوجها وأنه في هذه الحالة یمنع التزوج علیها.

                                                             
  . 227،ص 1،ج1،ط2006علیوش قربوع ( كمال)، القانون الدولي الخاص الجزائري، دار هومة، الجزائر، -  1
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القانون  أما كیفیة إثبات هذه الشروط عند االقتضاء فیكون بكافة وسائل اإلثبات، ألن
نما  المغربي وعلى غرار القانون الجزائري لم یشترط كتابة هذه الشروط في العقد بشكل إلزامي وإ

   .ركها للقواعد العامة في اإلثباتت

 مجلـة مـن 11 الفصـل فـي الـزواج بعقـد المقترنـة الشـروط علـى نص فقد  1التونسـي القـانون أما
 علـــى أو وجـــوده عـــدم علـــى ویترتـــب الشـــرط یـــارخ الـــزواج فـــي یثبـــت:  یلـــي كمـــا الشخصـــیة األحـــوال
 قبــل الطــالق كــان إذا غــرم أي الفســخ علــى یترتــب أن غیــر مــن بطــالق الفســخ طلــب إمكــان مخالفتــه

  .البناء

 جوهر مع یتنافى شرطا تضمن إذا فاسدا الزواج اعتبر حیث  21 الفصل في أیضا ونص
 تتنافى أال بشرط الزواج عقد في شتراطاال للزوجین یجیز التونسي القانون بأن یعني ما وهو. العقد
  .العقد جوهر مع الشروط تلك

منه على أنه:" للزوجة أن تشترط على الزوج أن ال  28،فنص في المادة 2أما القانون الموریتاني 
یتزوج علیها أو یغیب عنها مدة معینة أو یمنعها من دراسة أو عمل وكل شرط ال ینافي المقصود 

  من العقد".

 
 

نما الزواج بعقد المقترنة الشروط على المصري القانون ینص لم  في عرضا ذلك إلى أشار وإ
 تطلب أن زوجها علیها تزوج التي للزوجة: " بأنه تقضي والتي الثانیة الفقرة مكرر 11 المادة

 قد تكن لم ولو أمثالهم بین العشرة دوام معه یتعذر معنوي أو مادي ضرر لحقها إذا منه الطالق
  ".علیها یتزوج أال العقد في علیه اشترطت

 اشتراط ومنها الشروط  من یمكن ما اشتراط للزوجة یحق ،أنه الفقرة هذه خالل من واضح
  .علیها الزواج عدم

 
 

أحكام الشروط  و السوريو االماراتي  كویتيقانون األحوال الشخصیة ال كل منتضمن 
  بشكل من التوضیح و التفصیل.  المقترنة بعقد الزواج

                                                             
     المغربیة. األسرةالمتضمن مدونة  70-03المعدل للقانون  2004 فبرایر 03رخ في ؤ المِ  1-04-22 ظهیر شریف رقم  - 2
  .2002مدونة األحوال الشخصیة الموریتانیة لسنة  - 2
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  كما یلي:  42إلى  40 علیها في المواد 1القانون الكویتي  نص حیث  
  :نصت على أنه  40ادة ـالم

 إذا اقترن عقد الزواج بشرط ینافي أصله بطل العقد. -أ 

ذا اقترن بشرط ال -ب  ط أو كان محرما شرعا بطل الشر  ،ولكن ینافي مقتضاهینافي أصله،  وإ
 وصح العقد.

ذا اقترن بشرط ال ینافي أصله وال مقتضاه، ولیس محر  - ج  ما شرعا صح الشرط ووجب وإ
 به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.فإن لم یوف  ،الوفاء به

  ویسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المشروط في أحد الزوجین. -د 
  : یجب أن یكون الشرط مسجال في وثیقة العقد. على أنه 41ادة ونصت الم
  على أنه" یسقط حق الفسخ إذا أسقطه صاحبه صراحة أو ضمنا". 42كما نصت المادة 

واضح من خالل هذه النصوص أن القانون الكویتي لم یخرج هو أیضا عما هو متعارف 
شتراط ما یرونه مناسبا لتحقیق علیه في جل التشریعات العربیة ،حیث أعطى الحق للزوجین ا

مصالحهم ،مع إضافة بعض الضوابط القانونیة كإلزامیة كتابة الشرط في وثیقة عقد الزواج من باب 
  الضمان واإلثبات. 

وكذلك الحال اشتراط بعض األوصاف في الطرف اآلخر وهو ما عبر عنه بعبارة "الوصف 
  أو أن تكون عذراء. تحمل شهادة علمیة معینة،كأن تكون بكرا لم یسبق لها الزواج أو  المشروط"،
للشروط المقترنة بعقد الزواج  في نص  2تعرض قانون األحوال الشخصیة اإلماراتيوقد 

  : منه ، حیث نصت على ما یلي 20المادة 
 األزواج عند شروطهم  إال شرطا أحل حراما أو شرطا حرم حالال. .1

 العقد. إذا اشترط في عقد الزواج شرط ینافي أصله بطل .2

إذا اشترط فیه شرط ال ینافي أصله ،ولكن ینافي مقتضاه، أو كان محرما شرعا بطل الشرط  .3
 وصح العقد.

إذا اشترط فیه شرط ال ینافي أصله ، وال مقتضاه ، ولیس محرما شرعا صح الشرط ووجب  .4
ذا أخل به من شرط علیه كان لمن شرط له طلب فسخ الزواج، سواء أكان من  الوفاء به، وإ

إن كان اإلخالل من جانب  انب الزوجة أم من جانب الزوج ،ویعفى الزوج من نفقة العدةج
 الزوجة.

                                                             
  .1984لسنة  51قانون األحوال الشخصیة الكویتي رقم  - 1
  .2005لسنة  28قانون األحوال الشخصیة اإلماراتي رقم  - 2
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 إذا اشترط أحد الزوجین في اآلخر وصفا معینا فتبین خالفه كان للمشترط طلب فسخ الزواج. .5

 لیه كتابة في عقد الزواج الموثق.ال یعتد عند اإلنكار بأي شرط إال إذا نص ع .6

سقاط صاحبه أو رضاه بالمخالفة صراحة أو ضمنا ، ویعتبر في حكم یسقط حق الفسخ بإ .7
  ، وكذا بالطالق البائن. بها الرضا الضمني مرور سنة على وقوع المخالفة مع العلم

واضح من خالل هذه الفقرات أن القانون اإلماراتي أكثر تفصیال وتوضیحا لموضوع الشروط 
ن كان قد تضمن ما  نص علیه في القانون الكویتي بالصورة السابقة وزاد المقترنة بعقد الزواج ،وإ

علیه في بعض المسائل كما هو الحال في الفقرة األولى التي أكد فیها الوفاء بالشروط إال ما كان 
  مخالفا للشرع بأن أحل حراما أو حرم حالال.

شرط في یر أن هذه الفقرة نجدها تختلط بالفقرة الثالثة التي قضت بصحة العقد وبطالن الغ   
والجدید أیضا في الموضوع هو سقوط الحق ، حالة كون الشرط حراما، فهذا یعد تكرارا في الموضوع

  في الفسخ بالتقادم لمدة سنة على وقوع المخالفة مع العلم بها.
  هو أیضا على الشروط المقترنة بالزواج على النحو التالي:نص   1القانون السوري  أما

د الزواج بشرط ینافي نظامه الشرعي، أو ینافي مقاصده ویلتزم فیه : إذا قید عق 14/1المادة 
  ما هو محظور شرعا كان الشرط باطال والعقد صحیحا .

ذا قید بشرط یلتزم فیه للمرأة مصلحة غیر محظورة شرعا، وال تمس حقوق  14/2المادة  : وإ
  حا ملزما.غیرها وال تقید حریة الزوج في أعماله الخاصة المشروعة، كان الشرط صحی

ذا اشترطت المرأة في عقد النكاح ما یقید حریة الزوج في أعماله الخاصة 14/3المادة  أو  : وإ
یمس حقوق غیرها ، كان االشتراط صحیحا ولكنه لیس بملزم للزوج، فإذا لم یف الزوج به فللزوجة 

   2طلب فسخ النكاح.

                                                             
  و تعدیالته. 1951قانون األحوال الشخصیة السوري الصادر سنة  - 1
  : یلي ما الصابوني الرحمن عبد الدكتور قال 14 المادة من ثالثال الفقرات هذه على التعلیق وبصدد - 2
 قوتهــا حیــث ومــن والــبطالن الصــحة حیــث مــن أقســام ثالثــة إلــى الشــروط قســم القــانون أن الفقــرات هــذه فــي نالحــظ" 

 نظامـه أي العقـد، مقتضـى یخـالف الشـرط كـان لـو كمـا صـحیح والعقـد باطـل ألنـه بـه الوفاء یجوز ال قسم -:اإللزامیة
 تترتـب التـي العقـد آثـار مـن المهـر ألن صـحیح والعقـد باطـل شـرط فهـذا للزوجـة المهـر دفـع عدم الزوج كاشتراط العام

 مــن ألن ، صـحیح والعقـد باطـل شــرط فهـذا نفسـها، علـى تنفــق أن زوجتـه علـى الـزوج اشــتراط وكـذلك .انعقـاده بمجـرد
 كاشـتراط الـزواج عقـد فـي الشـریعة مقاصد ینافي لشرطا كان إذا وكذلك .زوجته على الزوج إنفاق الزواج عقد مقتضى

 محظــورا شـرطا الــزوجین أحـد التــزم إذا أو .األوالد إنجـاب عــدم أو الزوجـي االســتمتاع عـدم اآلخــر علـى الــزوجین أحـد
 واللهــو الــرقص كــاحتراف والفضــیلة األخــالق ینــافي بعمــل تســتمر أو ، محــرم دون وحــدها تســافر أن المــرأة كاشــتراط

 المصـلحة هـذه تمـس ال أن علـى للزوجـة مصـلحة فیـه كـان شـرط كـل وهـو بـه بالوفـاء الزوج یلزم صحیح سمق -.مثال
 حقـوق مـن الشـارع منحـه ما في أو عمله في حریته تقیید أرادت لو كما زوجها هو الغیر هذا أكان سواء غیرها حقوق

 یمــس وال للزوجـة مصـلحة فیـه شـرط فكـل. مـثال ضـرتها تطلیـق كاشـتراط زوجهـا غیـر یمـس كـان أو الـزواج، عقـد فـي
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لشروط المقترنة بها ال بأن تكون ا من خالل التعدیل حرص قانون االسرة  أن إلىنصل 
و تتوافق مع  قانون االسرةتتعارض مع مصلحة المتعاقدین و علیه إذا كانت الشروط متفقة مع 

فهي  همقتضیات العقد البد من الوفاء بها إذا تراضیا علیها، أما إذا كانت الشروط تتنافى مع
عاقدین و لم یرد نهي عنها مرفوضة و تبطل العقد أما إذا كانت هذه الشروط فیها منفعة ألحد المت

  . 1یلزم الوفاء إذا ترضیا علیها

التوسیع في االشتراطات في عقد الزواج یوفر على الناس إیجاد الحلول للمشاكل التي  كما أن
تعرض حیاتهم االجتماعیة وخاصة بالنسبة للزوجین وتساعدهما على رسم مستقبل الحیاة الزوجیة 

  ات والنزعات الزوجیة والتقلیل منها ما أمكن.التي ینشدانها وتجنب حدوث الخالف

مقاصد العقالء إذا دخلت في العقود وكانت من الصالح : « ...  وفي هذا یقول ابن تیمیة
الذي هو المقصود لم تذهب هدرا ولم تهدر رأسا كاآلجال في األعراض ونقود األثمان المعینة 

في أحد الزوجین، وقد تفید الشروط ماال  لبعض البلدان والصفات في المبیعات والحرفة المشروطة
  .2»یفیده اإلطالق بل ما یخلف اإلطالق 

                                                                                                                                                                                   
 الحیــاة علــى حریصــا منهمــا كــل دام مــا بــه، الوفــاء یلــزم صــحیح شــرط فهــو الــزوجین غیــر أو الضــرة أو الــزوج حقــوق

  .ذلك غیر إلى بلدها أو وظیفتها أو دراستها تترك ال أن علیه اشترطت لو كما وذلك .زوجه مع البقاء راغبا الزوجیة
 غیرهـا لحقـوق مسـاس فیـه أو زوجهـا سـفر عـدم كاشـتراطها الـزوج لحریـة تقییـد فیـه شـرط لكـ فهـو الثالـث القسم أما -

 حــق للزوجــة كــان بالوفــاء یقــم لــم فــإذا.  بــه الوفــاء الــزوج علــى یجــب وال صــحیح فالشــرط ، ضــرتها طــالق كاشــتراطها
 النظـام مـن الطـالق نأل ملـزم غیر شرط فهذا یطلقها ال أن علیه اشترطت إذا وكذلك .القاضي من النكاح فسخ طلب
 طلــب أو الطـالق عــن االمتنـاع علـى االتفــاق بـأن الـنقض محكمــة قضـت وقــد.  مخالفتـه علـى االتفــاق یجـوز ال العـام

  .أساسه من باطال یعد الضمان طائلة تحت التفریق
 جبریـا تنفیـذا فیـذتن أي القضـاء طریـق عـن ولـو بـه بالوفـاء الـزوج یلـزم الثاني القسم أن والثالث الثاني القسم بین والفرق

 الـزوج یقـم لـم إذا النكـاح فسـخ بطلـب للزوجـة الحق إعطاء علیه یترتب بل به الوفاء الزوج یلزم فال الثالث القسم وأما.
  ".الشرط بتنفیذ

 ،1972 دم، مطبعــة جامعــة دمشــق، شــرح قــانون األحــوال الشخصــیة الســوري،،  )عبــد الرحمــان(الصــابوني  -أنظــر: 
  . 388-386ص  ،1دط،ج

سلسلة  ،مجلة جامعة األزهر الشروط المقترنة بعقد النكاح في الفقه اإلسالمي"،، " )سامي محمد(أبو عرجة  - 1
  .44، ص10، المجلد2008الثاني،  غزة، العدد  العلوم اإلنسانیة،

مجلة ،" ضوابط حریة االشتراط في عقد الزواج بین قانون األسرة الجزائري والفقه اإلسالمي) ،" أحمد(رباحي  -  
  . 40ص ،2010، 7العدد ،مخبر القانون الخاص األساسي الدراسات القانونیة،

 ،4ج ،دط. دت، الرباط المغرب، مجموع الفتاوى، جمع عبد الرحمن بن قاسم، مكتبة المعارف، ،ابن تیمیة - 2
  .77ص
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وحتى یكون للشروط مفعول إیجابي البد أن یكون مقید بمراعاة النظام العام واألحكام 
األساسیة لألسرة المسلمة واألعراف االجتماعیة الصحیحة ویحقق التوازن بین مصلحة العاقدین 

  ومصلحة المجتمع.

بد أن یتجنب الزوجان أن تكون الشروط فیها ظلم للزوجة أو األبناء أو الزوج كاالشتراط فال
عدم لحقوق النسب أو توقیت الزواج إذ البد أن تحترم القواعد الفقهیة الثابتة في الفقه اإلسالمي 

أكبر  ال تدفع مضرة بما یؤدي إلى مفسدة« الضرورة تقدر بقدرها  ] ال ضرر وال ضرار[  مثل قاعدة
  .» منها أو تماثلها

 
 

 )ق.أ.ج( 37أن كرس المشرع الجزائري مبدأ استقاللیة الّذمة المالیة للزوجة في المادة  بعد    
أمكانیة اتفاقهما بعقد المعدلة أعطى حریة أكثر للزوجین للتنظیم شؤونهما المالیة، بحیث نص على 

الزواج أو بعقد رسمي الحق حول مصیر األموال المكتسبة خالل الحیاة الزوجیة وتحدید النسبة 
  التي تؤول إلى كل واحد منهما.

إلى أي مدى یمكن اعتبار اإلطار القانوني المنظم لألموال  :والسؤال الذي یطرح هنا  
قانون األسرة الجزائري المعّدل كفیل بضمان حقوق كل  المكتسبة خالل الحیاة الزوجیة وفقا ما كرسه

  من الزوجین في أموال األسرة ؟ والحفاظ على استقرارها وتحسین مستواها االقتصادي ؟.

  جابة عن االسئلة یكون من خالل الفروع التالیةن اإلإ

  حیث نتناول في الفرع االول مبدأ استقالل الذمة المالیة للزوجین. 

  ني نتناول نظام االشتراك المالي بین الزوجین.أما الفرع الثا

 
 

مبدأ استقالل الذمة  مضمون )األولى الفقرة( نقسم هذا الفرع الى عدة فقرات نتناول في
   .استقالل الّذمة المالیةومكونات أهمیة  فنتناول )الفقرة الثانیة(اما  .المالیة
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أقرت الشریعة اإلسالمیة مبدأ استقالل الّذمة المالیة للمرأة عن الّذمة المالیة لزوجها، فالزوج 
مسؤول بحكم العقد الشرعي عن النفقة الزوجیة، وال یحق له أن یتعدى على مالها إال في حدود 

  .1رضاها وبما ال یفسده

وال نعلم أحد من فقهاء اإلسالم رأى أن النصوص الواردة : «  2ود شلتوتوفي هذا یقول محم
في مباشرة التصرفات المالیة خاصة بالرجل دون المرأة، فأباح لها أن تملك وأن تتصرف فیما تملك 

أن  یضمنها و ،وأباح لها توكیل غیرها فیما ال ترید مباشرته بنفسها، وأباح لها أن تضمن غیرها 
لها توكیل غیرها فیما ال ترید مباشرته بنفسها وأباح لها أن تضمن غیرها وأن یضمنها غیرها، وأباح 

  .3»غیرها، وأباح لها كل ذلك على نحو ما أباحه للرجال سواء بسواء 

وقد أعطت الشریعة اإلسالمیة للمرأة األهلیة الكاملة في التصرف في أموالها وتحمل الحقوق 
ُهنَّ  ا مصداقا لقوله تعالى : بنفسها وتحمل الحقوق لغیرها وهذ ُكمْ َفآتُوهُنَّ ُأُجورَ َن َل َضعْ ِإْن َأرْ َف

هُ ُأْخرَى  ِضعُ َل تُمْ َفَستُرْ اَسرْ إِن تَعَ وٍف وَ رُ عْ َنُكم ِبمَ یْ وا بَ ْأتَِمرُ   . 4وَ

ف اإلسالم للمرأة بحقها في المهر واستقاللها به وهو دلیل استقالل ذمتها المالیة قال  كما عرّ
ا    :تعالى ِریئً ا مَّ یئً ُ َهنِ وه ْفًسا فَُكُل ُ نَ ه نْ ُكمْ َعن َشْيٍء مِّ َن َل ًة فَِإن ِطبْ آتُوْا النِّسَاء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحَل   . 5وَ

والمرأة هي المالكة الوحیدة لكل ما تملكه قبل الزواج وما یؤول إلیها بعده من أموال منقولة 
شاء و دون تدخل الزوج و دون أن تتحمل أعباء وعقار، ولها حریة إدارته و التصرف فیه كما ت

البیت و نفقة األوالد التي تقع على الزوج.و هذه الصالحیة تسري منذ بلوغ سن الرشد مصدقا لقوله 
                                                             

، دط، ص 2004، الجزائر، المركز القانوني للمرأة في قانون األسرة الجزائري، دار هومه)، محمد لمین(لوعیل  -  1
164 -166  .   
 ،2000(دم)،  دار المسیرة، ،اإلسالمالمالیة والنظام المالي في  ، )زكریا احمد(عزام ،  )محمود حسین(الوادي  -   
  .204ص، 1ط
منیة بني  م، ولد في1918، نال إجازة العالمیة سنة م1963-1893  وشیخ الجامع األزهر مصري إسالمي عالم( - 2

وهو صغیر. ودخل  القرآن الكریم حفظ .م1893 سنة مصر في البحیرة بمحافظة إیتاي البارود التابعة لمركز منصور
م. وعین مدرسًا 1918معهد اإلسكندریة ثم التحق بالكلیات األزهریة. ونال شهادة العالمیة من األزهر سنة 

مقارنة .مؤلفاته فقه القرآن والسنةم بقلمه ولسانه وجرأته.1919م. وشارك في ثورة 1919سنة  اإلسكندریة بمعهد
توجیهات اإلسالم. توفي بمصر ویسألونك. (وهي مجموعة فتاوي اإلسالم عقیدة وشریعة من .القرآن والقتال.المذاهب

1963(.  
  .بعدها وما 43ص  ،4ج دط، دت، الشركة العربیة، المهندسین، ،األزهرشیوخ  ، )سعید(نظر: عبد الرحمن أ-  

  .129ص ،1ط ،1992 دار الجیل بیروت، ،األزهرالنور االبهر في طبقات شیوخ الجامع ،  محي الدین الطعمي -   
  .    231، ص18، ط2001م عقیدة وشریعة، دار الشروق، القاهرة، اإلسال ) ،محمود(شلتوت  - 3
  .   06اآلیة  ، سورة الطالق - 4
  .   04اآلیة  ، سورة النساء - 5
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ُهمْ  تعالى :  اَل وَ ِهمْ َأمْ یْ َل وْا ِإ ُ اْدَفع ْشًدا َف ْنُهمْ رُ ِإْن آَنْستُم مِّ  ،وهذا الحكم یشمل الذكر واألنثى  1 َف
م إذا في عقد الزواج یولد رابطة شخصیة بین الزوج والزوجة تتمثل في االحترام المتبادل فاإلسال

وعالقة ذات طبیعة مالیة تتمثل في المهر والنفقة وبذلك تشغل ذمتّها المالیة التي لها أن تتصرف 
  .2وتسیرها كما شاءت

ها یطرح إشكالیة مفادها أن مبدأ استقالل الّذمة المالیة للمرأة وحریتها في التصرف في أموالو 
  .أال یتنافى ذلك مع مبدأ اعتبار الزوج رئیس األسرة ؟

الذي علیه الفقه أن الزوجة لها الحریة المطلقة في التصرف في مالها دون أن یقترن ذلك 
  بموافقة الزوج باستثناء المالكیة الذین قیدوا هذا التصرف بإذن الزوج إذا تعلق األمر بالتبرعات.

إذا تجاوزت  هاة نظرهم البد من التضییق من حریة المرأة في التصرف في أموالإذ من وجه
  فهنا یملك الزوج منع الهبة  هاالهبة ثلث أموال

  .3] ال یجوز المرأة عطیة إال بإذن زوجها: [  --واستدلوا إلى حدیث رسول اهللا 

ولیس للزوج أن  غیر أن جمهور الفقهاء قالوا أن للزوجة أن تتصرف في أموالها كیف تشاء
 --وفي الحق أن رأي مالك« یمنعها من ذلك، وقد علق أبو زهرة على رأي اإلمام مالك بقوله : 

رأي متهافت ال یعتمد على سند قوي من نص وال مصلحة مرسلة وال استحسان مستقیم وال قیاس 
  .4»یقوم على مناط محكم متیح 

                                                             
  .   06اآلیة  ، سورة النساء - 1
        49، 2، جدط ،دت ،دم ،بیروت أحكام القرآن، دار الكتاب العربي،، الجصاص (أبي أحمد بن علي الرازي)  - 2
 ،سنن النسائي بشرح الحافظ جالل الدین السیوطي، (أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي) النسائي - 3

َكاةِ  - 65ص  .5ج ،دط. دت، ،األزهر المطبعة المصریة، ْذنِ  باب عطیة ، ِكتَاب الزَّ ِر ِإ َغیْ َأِة ِب رْ ا،حدیث رقم  اْلمَ َ ِجه َزوْ
محمد محیي  سنن أبي داود، تحقیق، أبو داود السجستاني األزدي)سلیمان بن األشعث ( أبو داودأخرجه  -  .2540

ةِ  -  293ص 3ج.دط دت،، الدین عبد الحمید، صیدا َجارَ ال یجوز المرأة عطیة إال بإذن زوجها، رقم  ، كتاُب اْإلِ
  .3547الحدیث

 دط ،1986حلب  ،ة مكتب المطبوعات اإلسالمی عبد الفتاح أبو غدة،، سنن النسائي، تحقیق ،أخرجه النسائي -   
ى -  278ص، 6،ج رَ مْ ُ ْذنِ باب عطیة  ، ِكتَاب اْلع ِر ِإ َغیْ َأِة ِب رْ ا اْلمَ َ ِجه   . 3757رقم الحدیث    ،َزوْ
د عبد اهللا بن  وآخرون، إشراف  عادل مرشد -شعیب األرنؤوط ، مسند أحمد، تحقیق، أحمد بن حنبلأخرجه  -   

ةِ  - 526ص  1،ج.2ط ،2001 عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، دم، َحابَ ْكثِِریَن ِمَن الصَّ ُد اْلمُ ْسنَ  اهللا عبد مسند ،مُ
   .6933 رقم الحدیث  -عنهما اهللا رضي-   العاص بن عمرو بن
  .290، دط، ص دم، دت األحوال الشخصیة، دار الفكر العربي،، )محمد(أبو زهرة   - 4
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حدا لما قد یحدث من نزاعات بین  هكذا حمى اإلسالم المرأة من استبداد الزوج ووضع
ال تمحى شخصیة المرأة في حیاتها «  1مصطفى السباعيالزوجین حول أموال الزوجة یقول 

الزوجیة الجدیدة، وال تطغى علیها شخصیة الزوج الحقوقیة واالجتماعیة، فالمرأة ال تزال تنسب إلى 
في شؤونها المالیة الخاصة ال سلطان  واسم أبیها وهي مستقلة تمام االستقالل عائلتها وتحمل اسمها

للزوج وال ألب علیها في هذه الشؤون تبیع وتشتري وتؤجر وتستأجر وتتصرف سائر التصرفات التي 
.هذه هي الحمایة التي وفرها اإلسالم للمرأة حیث منح 2»تحتاج إلى األهلیة الكاملة في المعامالت 

  .  3من مال خاص بها لدیها بمالها كامل الحریة واألهلیة في التصرف 

وقد أصدر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في 
اإلمارات العربیة المتحدة قرار وفتاوى عن اختالفات الزوج والزوجة   دورته السادسة عشر بدبي

لزوجة األهلیة الكاملة ل « جاء فیها الموظفة وعن انفصال الّذمة المالیة بین الزوجین من بین ما
لشرع مما تكسبه من عملها ولها ا والّذمة المالیة المستقلة التامة ولها الحق المطلق في إطار أحكام

ثروتها الخاصة ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك وال سلطان للزوج على مالها وال تحتاج 
  .4»إلذن الزوج في التملك والتصرف بمالها 

                                                             
نشأ في أسرة علمیة عریقة معروفة بالعلم والعلماء منذ مئات  1915ولد في مدینة حمص في سوریا عام ( -  1

السنین، وكان والده وأجداده یتولون الخطابة في الجامع الكبیر بحمص جیًال بعد جیل، وقد تأثر بأبیه الشیخ حسني 
ذهب إلى مصر للدراسة الجامعیة  1933وفي عام .عمر الفرنسيالسباعي الذي كانت له مواقف معروفة ضد المست

في المظاهرات ضد االحتالل البریطاني، كما أید ثورة رشید عالي الكیالني في  1941باألزهر، وهناك شارك عام 
العراق ضد اإلنجلیز، فاعتقلته السلطات المصریة بأمر من اإلنجلیز مع مجموعة من زمالئه الطلبة قرابة ثالثة 

  :  یرجع. شهر، ثم نقل إلى معتقل (صرفند) بفلسطین حیث بقي أربعة أشهر، ثم أطلق سراحه بكفالة)أ
 الریاض، موسوعة أعالم القرن الرابع عشر و الخامس عشر،دار الشریف،،  )بن عبد اهللا (إبراهیم الحازمي -

  بعدها.ما و   270ص ، 2، ج1ط ،1914
المالي بین الزوجین و وتكیفه الشرعي، دار النفائس، عمان األردن،  االشتراكنظام  ، )خلیفة علي(الكعبي  -  2

  .48، 47، ص 1ط ،2010
قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في دورته السادسة عشرة  - 3

     - www.Zawjan.com رابط 2011- 9-13.  في 2005أفریل  14إلى  09یوم  16دورة  بدبي اإلمارات العربیة المتحدة، 
الشبه بین الّذمة في القانون والفقه اإلسالمي یكمن في تعریف الّذمة من حیث تطلبه لوجود شخصیة إلسناد  - 4

قیقیا أو اعتباریا، الّذمة المالیة إلیها فهما یتطلبان استناد الّذمة المالیة إلى شخص یكون صاحبها سواء شخصا ح
ختلف الّذمة في القانون عن الفقه اإلسالمي في نطاق الّذمة ومتعلقاتها فنطاق و متعلق الّذمة في القانون هو  وت

الحقوق والواجبات المالیة فقط بینما یتسع نطاق ومتعلق الّذمة في الفقه اإلسالمي لیشمل الحقوق والواجبات المالیة 
بـ (المالیة) فأطلق علیها  وتخصص في كتب الفقه اإلسالمي وأصوله بل قیدت في القانون وغیر المالیة لذلك لم تقید

(الّذمة المالیة) ویقیم القانون الوضعي الّذمة على أساس مالي وماّدي بحث. فحیث ال توجد أموال ال توجد ذمة 
ت مالیة.أن الّذمة المالیة في الفقه مالیة أما في الفقه اإلسالمي فالّذمة قد توجد دون أن تشتمل على حقوق والتزاما
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لكل واحد من « على ما یلي :  هذا المبدأ بنصهاالمعّدل  )ق.أ.ج( 37/1المادة  كرستوقد 
من خالل نص المادة نصل إلى أن المشرع الجزائري ».الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة اآلخر 

أكّد أن لكل من الزوجین ذمته المالیة المستقلة، فال شأن للزوجة بما یكسبه الزوج أو بدخله أو 
شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها، فهما في شؤون الملكیة والثروة والدخل بثروته، وكذلك ال 

منفصالن تماما، وعقد الزواج من حیث المبدأ ال یرتب أي حق ألي منهما قبل اآلخر في الملكیة 
  .  2.وهذا ما استقرت علیه دار اإلفتاء المصریة1والثروة أو الدخل

 
 

تبرز أهمیة إقرار مبدأ الّذمة المالیة المستقلة لكل واحد من الزوجین في الحرص على عدم 
اغتناء أحدهما على حساب الّذمة المالیة لآلخر أو السعي إلى ركوب مطیة الزواج بهدف االغتناء، 

  بعیدا عن القیم والغایة السامیة لعقد الزواج.

المالیة للزوجین أن یخول لكل واحد من الزوجین الحفاظ على ومن شأن استقالل الّذمة 
ثروته المكتسبة قبل الزواج  وتنمیتها في استقالل تام عن الذمة المالیة للزوج اآلخر سواء بشكل 

  إیجابي أو سلبي.

كما تبرز أهمیة استقاللیة الذمة المالیة للزوجین في حمایة الزوج في مواجهة الزوج اآلخر، 
مالیة ألحد الزوجین ال تكون دائما إیجابیة وملیئة، فقد تكون ذمته سلبیة من خالل تحمله فالّذمة ال

  لدیون سابقة أو یحل أجلها بعد إبرام عقد 
الزواج أو یقوم بتصرفات تحمله مسؤولیة شخصیة تجاه الغیر، فیكون هو وحده الملزم بالوفاء 

  .3إلى الذمة المالیة وممتلكات الزوج اآلخربدیونه ومن ماله الخاص دون أن یمتد أثر هذه الدیون 

                                                                                                                                                                                   
ه لو تعدد األشخاص لكان لكل منهم نفس  اشتراكاإلسالمي ال  فیها وال تعدد ألكثر من صاحب ذمة، ألنّ

ه لو تعدد األشخاص لكان لكل منهم نفس  ة مستقلة فالزوج والزوجة ذمة ، ألنّ الخصائص التي تقضي له ذمّ
ة مستقلة ف الزوج والزوجة ذمة مالیة مستقلة عن اآلخر بینما في القانون تتحد الّذمة الخصائص التي تقضي له بذمّ

  .37مرجع سابق، ص ، )خلیفة علي(الكعبي  -األموال.في  االشتراكمع ذمة أخرى كما هو الحال بالنسبة لنظام 
1 - Ghaouti Benmelha.op.cit .p26. 

 

، دار اإلفتاء المصریة، في 03/10/2003، بتاریخ 3574م فتوى عن استقالل كل من الزوجین في الّذمة المالیة رق - 2
          www.dar.abfta.org،رابط  2011 /11/12
، عدد جریدة العلم"األموال المكتسبة أثناء العالقة الزوجیة ومقتضیات نظام الكد والسعایة"،  ) ،حسین(الملكي  - 3

  . 03،ص 2004ماي   04  ، بتاریخ19705
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تتكون الذمة المالیة للزوج من األموال المنقولة والعقارات التي اكتسبها قبل إبرام عقد و 
الزواج، ومن الدیون المستحقة له تجاه الغیر، والدیون الموجودة بذمته لفائدة الغیر وكذلك ما قد 

  یة أو ما في حكمها أو عن طریق تعویض شخصي.یؤول إلیه عن طریق الهبة أو اإلرث أو الوص
وتتكون الذمة المالیة للزوجة من األموال المنقولة والعقارات التي اكتسبها قبل إبرام عقد 
الزواج والدیون المستحقة لها تجاه الغیر والدیون الموجودة بذمتها لفائدة الغیر، وكذلك ما قد یؤول 

یة أو ما في حكمها أو عن طریق تعویض شخصي إلیها عن طریق الهبة أو اإلرث أو الوص
  1 وكذلك الصداق والهدایا التي یقدمها الزوج أثناء الخطبة وعند إبرام عقد الزواج.

وتجدر اإلشارة إلى أن كل ما تحضره الزوجة لبیت الزوجیة من أثاث وأمتعة ومجوهرات، 
ها تشكل ملكیة خاصة لها تدخل ضمن ذمتها المالیة، وقد یكون ذلك أساس الثروة  بإضافة إلى أنّ

  التي ستكتسب أثناء العالقة الزوجیة.
وال یزال العمل جاریا في بعض المناطق، أن یتم تضمین كل ذلك وتحدیده وحصره أو حصر 
ثمنه أو قیمته بالتفصیل مهما كانت قلیلة في وثیقة مستقلة عن عقد الزواج تنجز على عهدة 

ما یعبر عنه عرفا بعدة تسمیات وحسب أعراف وعادات  وضمان الزوج مع ضامن له أحیانا، وهو
  . 2المناطق التي تعتمده وهذه التسمیات هي : الشورا، الجهاز، الدهاز ...

 
 

وفي المالي  االشتراكنظام مفهوم  )الفقرة االولى(قسمت هذا الفرع إلى فقرات نتناولها تبعا في 
في  وفنتناول مظاهر االشتراك المالي  )الفقرة الثالثة(المالي أما  االشتراك توثیق  )قرة الثانیةالف(
 .ج لتنظیم األموال المكتسبةذكنمو  نظام الكد والسعایة - )الفقرة الرابعة(

 
 

                                                             
بلحاج (العربي) ،الوجیز في شرح قانون االسرة الجزائري وفقا ألخر تعدیل و مدعم بأحدث اجتهادات المحكمة العلیا:  - 1

    .329،330،ص1،ج 6،ط2012أحكام الزواج، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،
 .  05، صسابقوجیة ومقتضیات نظام الكد والسعایة"، مرجع "األموال المكتسبة أثناء العالقة الز  ) ،حسین(الملكي  - 2

 ص ،دط ، 2010 ، الحقوق المالیة للمرأة على ضوء مقتضیات نظام الكد والسعایة، مطبعة البیضاوي ، دم، )حسین(الملكي  -
201    
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ه في الدول الغربیة یة العامةفي األموال الزوجیة نظام ذو الوال االشتراكیعتبر نظام  ، ذلك أنّ
من الحاالت الزوجیة وقد  %75یطبق كلما تم الزواج دون مشارطة وهذا النظام یتبع في فرنسا بنسبة 

  المالي بین الزوجین وقد كان أهمها ما یلي :  االشتراكصیغت عّدة تعریفات حول نظام 
مقدار واشتراك كل واحد منهما في هو عقد ینظم أمالك الزوجین مدة بقاء الزوجیة ویبین  -

 .1نفقات ... الزوجیة

أو هو مجموعة القواعد القانونیة التي تتناول المصالح المالیة بین الزوجین أثناء قیام الحیاة  -
 . 2الزوجیة

المالي هو مجموع القواعد القانونیة  االشتراكمن خالل هذه التعاریف نصل إلى أن نظام 
 بین الزوجین وعالقتهما معا باألموال الشركة. التي تنظم العالقة المالیة

 بیت من معها حملتها التي باألشیاء متاع البیت في تشارك أن الزوجة على الواقع یفرض قدو 

 الشریعة فقهاء معظم قسم وقد  الخاص من مالها بعد فیما تشتریه بما أو.3،صداق أو جهاز من أهلها

 . بینهما مشترك كشيء یصلح وما ، للرجال وما یصلح ،للنساء یصلح ما إلى البیت متاع اإلسالمیة

 تضیف وأحیانا صداقها كل تنفق الزوجة أن هو ، لكل منهما یصلح ما تحدید یمنع الذي الشيء لكن

 الزوجیة، بیت لتجهیز الغیر من أسلفته أو ، أهلها من أخذته قد أوما ، مالها من جمعته قد كانت ما إلیه

 صنعة من المتكون مالها خاصة من األثاث بشراء تقوم الزوجة أن هو جینأموال الزو  اشتراك وجه و

 ، النوم غرفة وأثاث التلفزیون وجهاز ، الغسیل آلة في یشتركان قد و . البیت عمل خارج أو كالخیاطة
في  الزوجین بین المشتركة الحیاة أدت لقد هذا و. ذلك شبه وما المطبخ ولوازم ، غرفة الجلوس وأثاث
 الجزائریة األسرة تعیشه الذي الواقع یفرضه ما بسبب وذلك اموالهما اختالط إلى الجزائري عالمجتم

توفیر  عن القانوني النص قصور مع ، الزوجین بین النزاع حالة في الحقوق هذه إثبات مشكل ،ویثار
 ونیة سواءالقان بالنصوص الموجود العجز ذلك سد في البحث یجب لذلك . الحقوق لهذه الكافیة الحمایة

   .الزوجین بین المالیة الحقوق توثیق ضرورة حیث من أو اإلثبات مجال توسیع حیث من

 

                                                             
تشریعات العربیة و التشریعات دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة و ال-:النظام المالي للزوجین،،  )رعد مقداد(حمداني  -1

  .37ص ،سابقمرجع  ،. خلیفة علي الكعبي197،ص2،ط2010 ،دار الثقافة ،عمان -الفرنسیة
  .102ص  نظام األموال بین الزوجین، مرجع سابق، ، )حسن(بغدادي  - 2
 عند وجیةالز  بیت اعداد في الزوجة به تساهم الزوجیة بیت أدوات و المنزل االثاث هو عامة بصفة الجهاز-1

 بمناسبة العروس البنته االب اشتراه ما هو صداقها، الشورى من قبضته بما تقتنیه مرة ألول زوجها الى زفافها
أكدید (محمد) ،الطالق  -أنظر .البیت متاع في یدخل و  الزوج بیت الى كله ذلك ساق و الغطاء و حلي من زفافها

 27-26ضمان حقوق المرأة، أشغال الندوة الوطنیة مدونة االسرة: في قانون االسرة أیة آلیات و اجراءات قانونیة ل
  .74،ص 1،ط2006،مطبعة دار النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 2004نوفمبر
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الحدیثة  باألسرة یسمى ما ظهور نتیجة ، الزوجین بین المالیة العالقات عرفته الذي التطور إن
 أو عقد الزواج بوثیقة االتفاق طریق عن أموالهما ختالطا إلى أدى بینهما التعاون أساس على تقوم التي

  .أخرى عقود طریق عن
بإضافة فقرة ثانیة أعطى حریة أكثر  37أورد المشرع الجزائري استثناءا على نص المادة وقد      

  للزوجین لتنظیم شؤونهما المالیة. بحیث نص على إمكانیة اتفاقهما بعقد الزواج أو بعقد رسمي.
ه یجوز لزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي «  37/2تنص المادة  حیث       غیر أنّ

ها خالل الحیاة الزوجیة وتحدید النسب التي تؤول نالحق، حول األموال المشتركة بینهما التي اكتسبا
  1».إلى كل إلى كل واحد منهما 

المالي في عقد  االشتراكر إبرام نالحظ أن المشرع الجزائري قد أق 37/2من خالل نص المادة     
الزواج وفي عقد آخر مستقل عن عقد الزواج یمكن تسمیته عقد تدبیر األموال التي تكتسب أثناء 

  و أهم ما یستخلص من قراءة المادة سابقة الذكر هو: الحیاة الزوجیة أو عقد تدبیر األموال األسریة
أن ینصب االتفاق على األموال المكتسبة بعد و  جواز االتفاق بین الزوجین على إبرام هذا العقد   

إبرام عقد الزواج وأثناء العالقة الزوجیة سواء من خالل عملهما المشترك أو اإلدارة ألموالهما 
 وتنمیتها. 

إقرار شكلیة العقد من خالل التأكید على إفراغ الطرفین إرادتهما في وثیقة رسمیة مستقلة عن عقد  
  .2الزواج
في األموال في عقد الزواج  االشتراكالجزائري على إمكانیة أن یتفق الطرفان عند  نص المشرعوقد 

نفسه وهذا ما قد یؤثر في صحة الزواج أو یبطله إذا كان الشرط المقترن بعقد الزواج منافي 
لذلك نجد أن المشرع المغربي تحاشى أن یجعل االتفاق متضمن في عقد الزواج ، لمقاصد الشرع

ه    .3یجب أن یكون في وثیقة مستقلة عن عقد الزواجونص على أنّ
عدم تحدید أجل إلبرام العقد الرسمي الالحق، باعتباره عقدا رضائیا یبرم متى توافرت أسبابه و إن 

 ومبرراته.

                                                             
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 1
، ص قساب"األموال المكتسبة أثناء العالقة الزوجیة ومقتضیات نظام الكد والسعایة"، مرجع  )،حسین(الملكي  - 2

04    .  
  .  158، ص سابق مرجع )،أحمد (شامي   - 3
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یحضر على الزوجین أدراج اتفاقات تؤدي إلى تغییر نظام النفقات المالیة أو النظام القانوني كما   
 توثیق والبد من .1 قة و االوالد المحضونین باعتبار أنها من النظام العام.أو حقوق المطل لإلرث

 لحمایة كتابیا دلیال لیصبح ، الزواج لعقد ملحق عقد أو العقد بنفس بین الزوجین المالیة الحقوق جمیع

  .المستقبل في الغیر مع أو بینهما نزاع وقوع حالة معا في الزوجین حقوق

 شركة عقد طریق عن الزوجیة العالقة قیامأثناء في األموال  االشتراكد عن الزوجانیتفق وقد     

 اقتسام بهدف ، نقد أو مال أو عمل من حصة بتقدیم مشترك نشاط في بالمساهمة الزوجین من كل فیلتزم

 التي المدني القانون من 416 المادة في الشركة إلى الجزائري المشرع وقد تعرض . الخسارة أو الربح

 :أنه الشركة على تنص

 بتقدیم مشترك نشاط في المساهمة على أكثر أو اعتباریان أو طبیعیان شخصان یلتزم بمقتضاه عقد"

 هدف بلوغ أو اقتصاد تحقیق أو ینتج قد الذي الربح اقتسام بهدف نقد أو مال أو عمل من حصة

 ."ذلك عن تنجر قد التي الخسائر یتحمالن كما ،مشتركة منفعة ذي اقتصادي

 یقصد فقد إطالقه على یجري والمطلق ، مطلقة بصورة  طبیعیان شخصان مصطلح بالنص ورد لقد    

 الزوجین بین المشتركة الملكیة بین یمیز لم الجزائري المشرع وأن ، أخرى أشخاص أو الزوجان منها

  . عامة بصفة المشتركة والملكیة
 أحكام بمقتضى شركةال عقد یقطر  عن في األموال االشتراكعند  الزوجانیتفق  أن یمكنكما 

 القانون من 77 المادة إلى 30 المادة من التجاریة للعقود  العامة األحكام فتطبق التجاري القانون

  .2فقط بالزوجین خاصة أحكاما وال توجد ، التجاري

 
 

 كالعقود بعقود أخرى أو الزواج عقد قةبوثی ، بینهما االتفاق طریق عن الزوجین أموال تختلط قد

 . التجاریة والعقود ، المدنیة

 فیما الزوجان یعیشه الذي الواقع یفرضه ما طریق عن و ذلك بینهما، المشتركة الحیاة بسبب أو

  والمسكن و مساهمة الزوجة العاملة بمالها في النفقة. البیت أثاث یخص

                                                             
  بالحاج (العربي) ، الوجیز في شرح قانون االسرة الجزائري وفق اخر التعدیالت و مدعم بأحدث اجتهادات -4

  . 330المحكمة العلیا، مرجع سابق، ص 
ق ، رسالة دكتوراه، نة، كلیة الحقو مسعودي (الرشید)، النظام المالي للزوجین في القانون الجزائري دراسة مقار -1

  .321،ص 2006-2005جامعة تلمسان،
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جیة و وعة من االشیاء الموجودة في منزل الزو مجم ،وهواالشتراك في متاع البیت فقد یكون 
تعمال المشترك مثل االفرشة و االغطیة و جهاز التلفاز و الكراسي و غیرها من المخصصة لالس

االشیاء ذات االستعمال المشترك أما ما یخص الزوجین كل بمفرده ال یدخل ضمن متاع البیت 
  1 امة لإلثبات.تخضع للقواعد العو حتى لو كان داخل المسكن الزوجي. 

 إلى یتعرض لم الجزائري المشرع أن غیر األسرة في المشاكل ما یثیر أهم من البیت متاع یعتبرو 

المادة  من األخیرة الفقرة في له تعرض ما وأما . األسرة قانون في الزوجین بین المشترك المتاع أحكام
  . معا والنساء للرجال حیصل ما به ".یقصد الیمین مع یقتسمانها بینهما  "و المشتركات73

 كالفراش ، معا والنساء للرجال المعتادة األشیاء من بالبیت الموجود كان المتاع و علیه إذا

ألحد  كان فإذا ، الخ... والتماثیل الفنیة كاأللواح وتزیینها البیوت لدیكور المخصص األثاث أو والكراسي
 المتاع هذا  كان إذا أما یمین بال له تثبت كیتهامل فإن ، الموجودة األشیاء ملكیة على بینة الزوجین

       ألحدهما ولیس بالبیت موجود
من المقرر قانونا أن  "أكده قرار للمحكمة العلیا بقولهاهذا ما  2 الیمین. مع فیقتسمانها بینة

  المشتركات بین الزوجین في االمتعة یتقاسمانها مع الیمین.
أما تقییم ،لرجال مسألة واقع یختص بتقدیرها قضاة الموضوعو تحدید ما یعد للنساء و ما یعد ل  

أكدته  امبالغ المتاع مسألة فنیة ترجع إلى أهل الخبرة من الصناع و التجار و لیس للقضاة هذا م
  3 المحكمة العلیا في قرار لها.

یعد إقرار منه بملكیة الطرف االخر للمتاع  ،كما أن نكول أحد الزوجین بعد تأدیة الیمین
" من المقرر قانونا أن الناكل عن الیمین في قرار لھا ذھبت إلیھ المحكمة العلیاھذا ما لمتنازع بشأنه ا

  4 خاسر دعواه".

                                                             
 هومة، دار التعدیل، بعد الطالق و الزواج أحكام – الجدید ثوبه في الجدید األسرة قانون ، )العزیز عبد(سعد  - 2

  .149- 148 ،ص4ط ،2013 الجزائر،
 ،عمان الحامد دار الزوجیة، بیت ثاثأ ملكیة ، الوهاب) عبد قیس( الحیالي :أنظر الموضوع في لتفصیل- 1
  بعدها. ما و93 ،دط،ص2008،

  :أنظر للتفصیل البیت متاع حول النزاع مسألة  في االسالمیة الشریعة فقهاء أختلف
 ،عمان، دجلة دار مقارنة، :دراسة المنزل متاع في الزوجین بین االختالف ، عمر) رشید( الزیباري - 

  .53 ،ص1،ط2009
 االجتهاد ،مجلة18/05/1999 بتاریخ قرار ،222651 رقم ملف الشخصیة، االحوال ،غرفة العلیا المحكمة - 2

  .248 ص سابق، ،مرجع خاص عدد الشخصیة، االحوال لغرفة القضائي
 االجتهاد ،مجلة18/04/1992 بتاریخ قرار ،81850 رقم ملف الشخصیة، االحوال ،غرفة العلیا المحكمة - 3

  .230 ص نفسه، مرجع، خاص عدد ،الشخصیة االحوال لغرفة القضائي
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احد  یتقدم كأن ، العائلي السكن في الموجود غیر معا والنساء للرجال المعتاد المتاع كان أما إذا
 73 تطبیق المادة یمكن ال الحالة هذه في . اراإلنك و بالنفي اآلخر ویقابله األمتعة من بقائمة الزوجین

 وجود لإلثبات الموجود ولیس الشيء على الملكیة حق بإثبات متعلقة ألنها ، الجزائري األسرة قانون من

 والیمین ادعى من على البینة ( القانون  في لإلثبات العامة القاعدة الحالة هذه في تطبق .  ذاته الشيء

   . الحاالت هذه مثل في  )ق أ ج(من  73المادة تطبیق اداستبع و ) .أنكر من على
أن القرار المنتقد لما أید الحكم القاضي على الطاعنة  –في قضیة الحال  –و متى تبین 

بأداء الیمین بشأن االمتعة باستثناء جهاز التلفزة و المقیاس الذهبي و الرادیو االنها لم تقدم بشأنها 
  من قانون االسرة. 73/2المتعة المشتركة ،قد خالف أحكام المادةأي دلیل رغم أنها تعتبر من ا

  1وجب نقض القرار المطعون فیه جزئیا"تمما یس
و على مستوى التطبیقات القضائیة فإنه عندما یطرح النزاع حول متاع البیت فبمجرد تقدیم 

من  73م المادةقائمة بالمتاع من أحد الزوجین و انكار  الخصم فان القضاة یطبقون مباشرة أحكا
وذلك بتوجیه الیمین أال أن االصل هو توجیه الیمین في حالة االختالف و انعدام البینة  )..جا .ق(

وهذا ما للمدعي وجوب التأكد من وجود المتاع من عدمه ثم االنتقال الى الیمین في حالة االنكار 
د أو عدم وجود محل النزاع " االكتفاء بتوجیه الیمین قبل معرفة وجو أكده قرار للمحكمة العلیا

المدعى به یعتبر بمثابة انعدام التسبیب و خرق واضح لقواعد االثبات و متى تبین من قضیة 
لدیه و طلب اقامة بینة على دعواها و التمس  غالحال ان الطاعن قد انكر وجود المتاع و المصو 

یبوا على طلب الطاعن و االستماع الى شهادة ابن المطعون ضدها فان قضاة الموضوع لما لم یج
من وجود المصاغ فانهم عرضوا قرارهم  التأكدبادروا الى توجیه الیمین للمطعون ضدها دون 

  2للقصور في التسبیب "
 تطبق األحكام ومنه ، الزوجین بین المشتركة الملكیة ینظم نص المدني القانون في یوجد كما ال

 الزوجین بین للمتاع المشترك خاصة أحكاما یضع أن المشرع على یجب لكن الشائعة للملكیة العامة

 في یتصرف أن زوج یجوز ألي ال بأنه ، خاصة بصفة واألوالد عامة بصفة األسرة حمایة أجل من

 أجل من القضاء إلى یجب اللجوء النزاع حالة وفي ، معا الزوجین بموافقة إال بینهما المشترك المتاع

                                                             
،مجلة االجتهاد القضائي 21/04/1998بتاریخ قرار ،189245ملف رقم  غرفة االحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، -1

  . 242ص  ،مرجع نفسهعدد خاص ، لغرفة االحوال الشخصیة،
لة االجتهاد القضائي لغرفة ،مج27/10/1992بتاریخ قرار  86097المحكمة العلیا، غرفة االحوال الشخصیة ،رقم  -2

  . 233ص مرجع  نفسه، االحوال الشخصیة ،عدد خاص ،
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 الحمایة من نوع تتقرر حتى ، صالح األسرة في كان ذاإ التصرف ذلك إلجراء ترخیص عل الحصول

  .1 الزوجین بین المشترك للمتاع
أحكام  توجد ال هأن وبما ، بینهما المشترك المتاع قسمة من البد الزوجیة الرابطة فك وفي حالة

 وما 722 طبقا للمادة ، الشائع المال قسمة أحكام تطبق ، الزوجین بین المشتركة األشیاء بقسمة خاصة

   الجزائري. المدني القانون من یلیها
 األسرة منها تعاني التي المشاكل أهم من و الذي یعتبر  العائلي االشتراك في السكن  وقد یكون

 للسكن المشتركة الملكیة حول الزوجین بین فیما أحكام النزاع إلى التعرض یجب لهذا ، الجزائریة

 االجتماعیة للسكنات بالنسبة بینهما المشتركة الملكیة یمأحكام تنظ إلى الوصول محاولة ثم ، العائلي

 . الدولة تمنحها التي

الملكیة  كسب أسباب طریق عن سواء ، العائلي السكن ملكیة في زوجها مع الزوجة قد تشترك
 داره من لزوجته جزء الزوج یدفع كأن ، األسرة بقانون الخاصة األسباب أو، المدني القانون في المعروفة

 مع بینهما قسمة السكن یجب الطالق حالة وفي ، بینهما المشتركة الملكیة تنشأ لذلك .داقهاص في

 البقاء في الحق یعود من نناقش إلى أن یجب وعلیه . ال أم حاضنة لزوجةا هذه كانت إذا ما مراعاة

 . للزوجین معا مملوك عقار باعتباره ، المشترك العائلي للسكن بالنسبة

 أولى باب فمن ،  للزوج ملكا كان إذا العائلي السكن في البقاء حق لها حاضنة كانت الزوجة ذاإف

 ، الحضانة سقوط  بأسباب الحق ذلك ویسقط . بینهما المشتركة الملكیة حالة في الحق هذا لها أن یكون
 المدني. القانون في الشائعة الملكیة قسمة أحكام إلى حینئذ القسمة فتخضع

 ألحكام طبقا المشترك العائلي للسكن الزوجین بین القسمة تتم حاضنة غیر كانت الزوجة إذا و

  عقارا. باعتباره الشفعة أحكام ذلك في وتطبق ، الشائعة قسمة الملكیة

 هذه على یلحظ ما لكن . الجزائریة لألسر اجتماعیة بسكنات  التمتع تمنح أفراد الدولة إن و

وحده  للزوج الحق هذا یكون البیع أو التنازل حالة ففي ، زوجال باسم تحرر االستفادة رات أن قرا السكنات
 األمر للزوجین ، مالي كنظام األموال انفصال بنظام یأخذ الجزائري القانون ألن منطقي شيء وذلك ،

                                                             
 خاصة البیت أثاث حول الزوجین بین یثور الذي النزاع یخص فیما الشریعة اإلسالمیة أحكام إلى وبالرجوع أنه غیر-3

 الصوف شراء یدعي الزوج حیث ، مثال زربیة ملكیة على یتنازعان كأن . الزوجین باشتراك و الزواج اكتسابه خالل تم إذا

 . الصوف اشترى الذي هو الزوج أن معا فإذا اعترفا ، الصوف هذه من الزربیة نسجت أنها الزوجة وتدعي ، ماله من

 عملها وللزوجة أجرة الزربیة للزوج ، مساهمته حسب حقه منهما واحد لكل ، عملها أجرة إال لیس للزوجة و للزوج فالزربیة

ن .  المالكي المذهب ألن بیمینه، للرجل ،فالقول ادعاءه یثبت دلیل تقدیم دون صوفه الصوف أن منهما واحد لك ادعى وإ

  الفقهاء. جمهور بالقسمة ،حسب یقل ولم ، یمینه مع الزوج قول یقدم
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 هذا بجعل أن على المشرع كان و العائلي السكن لهذا وحده الزوج ملكیة استقاللیة علیه یترتب الذي

 .الزوج حق من ولیس جمیعا ةاألسر  حق من السكن

 منح السكنات على خاللها من یحرص جدیدة نصوص صیاغة المشرع على یجب ذلك وعلى

 بصورة للزوجین یكون تملیكها ، البیع أو التنازل حالة في أنه علیهما ویشترط ، معا للزوجین االجتماعیة

 واحدة دار في للزوجین المشتركة یشةوالمع الجزائریة ، األسرة واقع مع یتماشى 1الحل هذا أن . مشتركة

 . األسري التماسك والتضامن و األسرة أموال على والمحافظة ،

 البیت والسكن لمتاع بالنسبة الزوجین أموال في االشتراك ظاهرة الجزائري الواقع أفرز لقدف

 . سرةلأل وتوفیر الحمایة علیها للمحافظة باألموال خاصة بهذه أحكام وضع یجب لذلك ، العائلي

 ذلك ألن اإللزامي بالنص یتدخل المشرع أن یجب لذلك ، باإلنفاق الزوجة مساهمة أحكام إلى باإلضافة

  الباحثین. من الكثیر رأي حسب القوامة مبدأ مع یتعارض ال
 ، ذلك أنعباء و التكالیف العائلیة و تكوین الثروة العائلیةاألفي  االشتراك هومن مظاهر 

 أثار في من علیه ترتب ما و ، المرأة عمل مجال في خاصة ، الحدیثة سرةاأل عرفته الذي التطور

هذه  في البحث یقتضي مما أموالها و الزوجة راتب یخص فیما بالزوجین الخاصة المالیة العالقات
في  و ، جهة من العائلیة األعباء و التكالیف في العاملة الزوجة مساهمة في و االجتماعیة الظاهرة

 .أخرى جهة من العائلیة الثروة في مساهمتها

هو  ما وكل ، األوالد تربیة و البیت بإدارة الخاصة المصاریف تلك التكالیف و باألعباء یقصدو 
 .مصاریف من الیومیة الحیاة تتطلبه ما و ، األسرة الحتیاجات ضروري

 في زوجها مع بالمساهمة ملزمة غیر و مالها في ة التصرفیحر  ةأللمر  أن شرعا المقرر و

 و االقتصادیة الظروف لكن ، عام كأصل العائلیة والتكالیف األعباء في المشاركة و األسرة على اإلنفاق
 التعرض یجب لذلك .بأخرى أو بطریقة األسرة على في اإلنفاق تشارك الزوجة جعلت  الصعبة الحیاة

 هذه في الزوجة اهمةمس مقدار إلى و جهة، من العائلیة والتكالیف األعباء في الزوجة مساهمة إلى

 2 .األعباء

 بعض تستعمل أن علیها تفرض عاملة أو ثریة سواء كانت للزوجة الجیدة المالیة الوضعیة إن و

 وقتنا في خاصة و ، أسرتها مصالح على األوالد للمحافظة وتربیة البیت بإدارة الخاصة المصاریف

                                                             
321مسعودي (الرشید)، مرجع سابق، ص  -1  
و بعدها.258، ص  سابقمسعودي( الرشید)، مرجع -1   

.  

.  
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 أو بطاال الزوج كان إذا خاصة و عیشةالم مستوى بسبب ارتفاع ذلك، الزوجة على یفرض الذي الحالي

  .اإلعاقة أو المرض بسبب إعالة نفسه عن عاجزا كان أو الدخل، منخفض

 الرجل بجانب العامة الحیاة في تشارك الحدیث العصر في المرأة أصبحت ، أولى باب من و

 المساهمةاجب القیام بو  الزوجة على یجب علیه و بالنفقة، یلزم یكسب من و ، یكسب كما المال وكسب

 و تعقید من الحدیثة الحیاة تتطلبه ما و الزوج، على العبء تخفیف و . العائلیة التكالیف و في األعباء
  .مرهقة تكالیف

 على یلقى الزوجة عمل فإن العائلیة التكالیف و األعباء في الزوجة مساهمة مقدار أما عن 

 تاما، تفرغا لبیتها تفرغت الزوجة أن لو لتقع انتك ما التي النفسیة و البدنیة المشاق بعض عاتق الزوج

 باإلنفاق الزوجة تساهم أن یجب علیه و الزوجة دخل من بجزء المشاق هذه عن تعویضه یقتضي مما

 المسئول باعتباره كاملة األصلیة البیت نفقات الزوج یتحمل :التالي الشكل على راتبها من بجزء

دفع  في المتمثلة و االحتباس نقص عن الناتجة اإلضافیة فقاتالن العاملة الزوجة تتحمل ،كمااألصلي
 تعویضا المال من قدرا لزوجها تقدمكذلك .ذلك شبه ما و غسالة أو جاهز، طعام شراء أو ، الخادمة أجرة

 حرة المرأة أن ذكر یجب الخالف حالة في الحكمان أو القاضي لتقدیر یترك ، المشاق بعض تحمله عن

 تحمل و حقها في تتعسف ال أن علیها كذلك یجب أنه غیر تشاء كیفما فیه تتصرف ، الخاص دخلها في

 مدى في النزاع لحسم و . حقه عن األصل تنازل في هو الذي عملها بسبب له طاقة ال ما زوجها

 في تستمر بأن الزواج عقد في حدد ذلكیأن  یجب العائلیة التكالیف و األعباء في الزوجة مساهمة

 .مثال مناصفة أهلها بین و زوجها بین یكون راتبها أن و وظیفتها

 نفقات تحمل في باالشتراك یطالبها أن للزوج یمكن الحاالت هذه  مثل في هأن البعض یرى و

 ال و مادیا منه یستفید ال و ضررا، بأسرته و به یلحق العمل مادام بالعمل لها السماح عدم األسرة أو
  معنویا.

و  36نص المادتین  في من خالل التمعنف الزوجة  مساهمة من الجزائري المشرع موقف وعن
 اإلنفاق في الزوجة مساهمة إلى أشار قد الجزائري المشرع أن القول یمكن معا 1 )ج.ا  .ق(من  72

أو  مال لها أن أي اإلنفاق على قادرة كانت و ذلك عن الزوج عجز حالة في إال إلزامیة بصورة  لكن لیس
 .العاملة ةللزوج بالنسبة راتب

فیما  ، المیدان هذا في الحدیثة الشرائعه  تعتمد فیما ، الجزائري المشرع یفكر أن یجب أنه إال
تكتسبه  التي بین و المنزلیة مساهمتها تكفیها البیت، في الماكثة و المال تكتسب ال التي المرأة یخص
  .اكتسابها بمقدار بالنفقة فتلزم

                                                             
  " یجب على الزوجین، التعاون على مصلحة االسرة و رعایة االوالد و حسن تربیتهم".3ف36ادةتنص الم - 1

  " في حالة عجز االب تجب نفقة االوالد على االم إذا كانت قادرة على ذلك". 76تنص المادة  -   
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 عقد في ذلك تحدید العائلیة یجب التكالیف و األعباء في جةالزو  مساهمة مدى في النزاع ولحسم

 19 للمادة طبقا مثال، مناصفة أهلها بین و زوجها بین یكون راتبها أن و وظیفتها في تستمر بأن الزواج

 رسمي عقد في أو الزواج عقد في یشترطا أن للزوجین انه على تنص التي الجزائري األسرة قانون من

   .1القانون هذا أحكام مع الشروط هذه تتناف .لم ما... ضروریة یریانها تيال الشروط كل الحق
تنفقه  و تشاء كما لتبذره راتبها في تتصرف للزوجة المطلقة الحریة تترك أن المنطقي غیر من

 بعرقه  یكسبه الذي المال أو المرتب من علیها باإلنفاق ملزما الزوج ویترك ، التبرج و الزینة وسائل على

 و المنقوالت كل و یقصد بها العائلیة، الثروة وقد یشترك الزوجان في أسرته. حاجیات بكل یفي ال قد و
 لكن العائلیة الثروة في المساهمة إلى قانون األسرة یتطرق لم .الزوجیة الحیاة تتطلبها التي العقارات

 ذلك و والمنقوالت، اراتالعق تشمل المشاركة التي هذه على أكد القدیم الجزائري األسرة قانون مشروع

 مساهمتها مقدار حسب الممتلكات في للزوجة بالمشاركة الحق تعطي ، 73 المادة في ثالثة فقرة بإضافة

 و األخرى المنقولة الممتلكات حول ورثتهما أو الزوجین بین النزاع حالة في "و: یلي كما ذلك و

 .الزوجین من كل مساهمة حسب یتم اقتسامها العقارات،

  .2الملكیة" سند محل القضائي الحكم یقوم و الوسائل بكل اإلثبات یتم
أموال  اختالطوأن تطور مفهوم العالقة المالیة في المجتمع الجزائري أدى بالضرورة إلى 

طبقا لما  الزوجین و عدم وجود أحكام خاصة لتنظیم هذه المسائل فال بد من االعتماد على العقد
  السابقة الدكر. من ق أ ج 37/2ج و المادة من ق أ  19هو مقرر في المادة 

و المترتبة على الزواج خالل  علیهماة قالدیون المشتركة المستح وقد یشترك الزوجان في
بهذه الدیون  الدائنینالحیاة الزوجیة و بموافقة الزوجین ،فیكون الزوجان مسؤولین تضامنیا تجاه 

ة من قفل تنظیم الدیون المشتركة و المستحو تجدر المالحظة أن المشرع أغ )اج .ق(من  37/2م
لسد الفراغ   تنظیمهالزوجین تجاه المصارف و البنوك و مصالح الضرائب و غیرها مما یتعین 

  3 التشریعي.
-1409أما المشرع الفرنسي فقد نظم الدیون المشتركة و المستحقة على الزوجین في المواد

  .من القانون المدني 1420
ن النزاع حول االشتراك المالي قائم بین زوجین مختلفي الجنسیة مقیمان في هذا و إذا ما كا   

من القانون المدني هو قانون  المعدلة 12/1المادةفإن القانون الواجب التطبیق حسب نص  الجزائر
و للقاضي الجزائري أن یستبعد تطبیق القانون االجنبي المختص إذا كان  .الزوج وقت انعقاد الزواج

  من (ق.م .ج). 24 ظام العام في الجزائر المادة مخالفا لن

                                                             
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 1
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 2
  .337)، الوجیز في شرح قانون االسرة الجزائري ، مرجع سابق، ص بلحاج (العربي -2



                                           

 ~ 67 ~  
 

غیر ان المشرع الجزائري وضع استثاءا اراد به حمایة حقوق الطرف الجزائري مفاده تطبیق    
من 13القانون الجزائري إذا كان احد الزوجین جزاري وقت ابرام عقد الزواج هذا في نص المادة

 12و11ه في االحوال المنصوص علیها في المادتین "یسري القانون الجزائري وحد القانون المدني.
  1إذا كان أحد الزوجین جزائریا و قت انعقاد الزواج ، إال فیما یخص أهلیة الزواج".

  
  
  

 
 

وهو عرف قدیم مطبق في منطقة 2یوجد في العرف المغربي ما یسمى بنظام الكد والسعایة،
  سوس المغربیة،وعناصره تتمثل في الساعي والسعي وتكوین رأسمال أو تنمیته ومقابل السعي.

                                                             
  .المعدل و المتمم القانون المدني - 1
  : هو الشدة في العمل وطلب الرزق واإللحاح في الحصول على  الشيء. الكّد لغـة - 2

ى ومن هنا : من سعى أي عمل وسعى وهي الكلمة أمازیغیة مشتقة من فعل "أزل" بمعنى سعى أو جر  السعـایة
  جاءت تسمیة هذا الحق في العقد المغربي المكتوب باللغة العربیة بحق الكد والسعایة.

، ص 1ج ، دط،2002للمزید ینظر: الحسین عبد السالم الملكي ، نظام الكد والسعایة، مكتبة دار السالم، الرباط، 
18.  

لعمل سواء من أجل إیجاد رأس مال قائم هي مقابل السعي أو الكد أو مقابل ا السعي في المعنى االصطالحي :
  مملوك للسعاة أنفسهم أو غیرهم قصد تنمیته والزیادة منه واالستفادة منه.

وهناك  - -وأما أصل حق الكد والسعایة فتضاربت أراء الفقهاء منهم من یرده إلى حكم الخلیفة عمر بن الخطاب 
ى العرف المحلي فحین أسندها البعض إلى المبادئ من عدها من نتاج االجتهاد الفقهي، وهناك من أساسها عل

  العامة للشریعة اإلسالمیة.
دراسة لحق المرأة في اقتسام الممتلكات المكتسبة خالل فترة - ، "حق الكد والسعایة، )محمد  (مومن :نظرأللمزید  -

وما  168، ص 2006نیو یو  06، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، مجلة الحقوق، - الزواج في القانون المغربي"
  بعدها.

نظام مالي خاص یؤطر، باألساس مجال الحقوق المالیة األسریة سواء « عرف األستاذ الملكي نظام الكّد والسعایة  
بالنسبة لألسرة في شكلها الممتد (العائلة المتسعة المكونة من األصول واإلخوة وأسرهم) أو في شكلها المبسط 

، ومؤدى هذا النظام أن للزوجة عند انتهاء العالقة الزوجیة سواء بالطالق أو بالوفاة حق واألبناء) (الزوج، الزوجة،
حسین الملكي، الحقوق المالیة  - : أنظرفي مقابل مساهمتها في إنشاء أو تنمیة الثروة خالل فترة الحیاة الزوجیة
    201 ص ،دط ، 2010 للمرأة على ضوء مقتضیات نظام الكد والسعایة، مطبعة البیضاوي ، دم،



                                           

 ~ 68 ~  
 

والساعي كل فرد سواء زوج أو زوجة یسعى ویبذل جهد ألجل تكوین رأسمال معین أو تنمیته 
 یستفید منها فقط أفراد  وینبغي التأكید على أن یكون الساعي من أفراد األسرة، ألن نظام السعایة

  األسرة في عالقتهم مع بعضهم البعض كل بحسب كده وسعایته.
أما السعي هو الجهد والعمل والكّد، الذي یساهم به الساعي في تكوین رأس المال وتنمیته، 
ویختلف هذا العنصر باختالف الساعة حسب سنهم وجنسهم ومقوماتهم الذاتیة ومؤهالتهم الحرفیة 

هم بحسب أنواع األعمال التي یقومون بها، فقد تكون المشاركة بالعمل الفعلي أو بالمال أو باختالف
والذي یتمثل في  1أو غیره وهذا االختالف یؤثر في نصیب الساعي أما تكوین رأس المال أو تنمیته

القیمة التي أضافها الساعي بعمله في تكوین رأس مال غیر موجود أصال، أو في تنمیة رأس مال 
  .2جود، إذ ال یعتد إال بما زاد على الذمة بفعل مجهود الساعيمو 

ألن هذا األخیر لمالكها والحق للسعاة فیها بسعاتهم. وكذلك الحال بالنسبة للمشاركة التي تتم 
عن طریق المال بأن یقوم أحد أفراد األسرة الذي یعیش بالمهجر بإرسال النقود ألسرته فتساهم 

ن رأس المال وهو موضع السعایة، ومهما كان عمل الساعي، فإن نصیبه الزوجة في تنمیته أو تكوی
من السعایة یتوقف على مقدار مساهمته في هذا العمل أو الجهد ومدى إمكانیة أن یكون هذا العمل 

  3.مصدر لخلق الثروة
نما بما تزید به  أما فیما یخص مقابل السعي أي مقابل العمل فهو ال یتعلق بالذمة ككل وإ

عملهم وسعیهم فقط أي بالفرق بین الذمة كما هي علیه یوم دخول الساعي علیها وما تكون  نتیجة
وهو یختلف باختالف الجهد المبذول، منهم من له مؤنته فقط، ومنهم  .علیه یوم استحقاق سعاتهم

  .4ما له معها ملبسه، ومن في ذلك زیادة

                                                             
  .154ص محمد شامي، مرجع سابق، - ، وما بعدها. 168، صنفسهمرجع  (محمد)، مومن  - 1
، مجلة المنتدى،-تعدد درجات التقاضي حمایة للحقوق"-"القضاء وحمایة الحقوق  ، )عبد المجید(الفرسي  -   

  .    127- 126الرابع، ص  العدد  ،2004مراكش، یولیوز، 
مطبعة النجاح الجدیدة، ، المرأة العاملة والقانون االجتماعي المغربي :إشكالیة العمل النسوي ، )أحمد(الفقیه  - 2

  .      120ص دط،  ،1996الدار البیضاء،  
سئل اإلمام أبو زكریا یحي السراح "عن" من تأت من النساء إلى زوجها ببهائم من دار أبیها فتجد بدار    - 3

جمیع وترعى ذلك كله، وما حصل في الغلة أكلوه جمیعا وما أحتاج إلیه من أضحیة زوجها بهائم أخرى فیخلطان ال
أو غیرها ذلك كله ، فإذا تنازعا أو مات أحدهما وتنازع الورثة في ذلك زعمت المرأة أو ورثتها أن بهائمها وما تناسل 

ه شریكها فیما أثبتته من منها لها، وكذلك غلتها ولها محاسبة الزوج، بذلك برعیتها لبهائمه وزعم الزوج أ و ورثته أنّ
  .البهائم لكونها تأوي في داره، ویضع الحبال واألوتاد فهل یكون شریكا معها أم ال وهل تحاسبه بما ذكرت أم ال ؟

أجاب، بهائم المرأة لها وحدها ولیس للزوج فیها شيء (أي البهائم التي أعطاها أبوها وما تناسل منها) وأما غیرها 
  ال للزوجة وكذلك ما تنشأ من سمن وما ضحى به الزوج من بهائم زوجته ترجع على زوجها بعد یمینها.       فهي للزوج 

 )عبد المجید(الفرسي  .156، 155، ص سابق، مرجع  )أحمدشامي (. 166، ص سابقمرجع  (محمد)، مومن - 4
  .     127ص ،سابقمرجع ،
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تي تحصل للزوجین إذ ثبت أن ما ال االستفادة"إلى أنه  ذھب المجلس االعلى المغربيو قد 
تستحق بذلك نسبة من والسعایة ثابتین للزوجة و داه ناتج عن عملهما المشترك تجعل حق الكد ااستف

  .1الثروة المنشأة خالل فترة الحیاة الزوجیة"
حق باقي السعاة الدمنة و  یر السعایة بعد ثبوتها :"تراعى في تقد ذھب إلى أنھ في قرار أخرو

  .2عمله ال فرق بین الذكر و األنثى فیما هو مستفاد خالل فترة الحیاة الزوجیة"كل على قدر 
مكتسبة خالل الزواج القضائي ذهب إلى حمایة حق المرأة في الثروة ال االجتهادالمالحظ أن و 

الحكم یطبق على نساء البوادي في منطقة  اأن المالحظ أن هذ التي ساهمت في تكوینها غیرو 
"  قرار مجلس قضاء أكادیري باقي المناطق و هذا ما یستخلص من سوس دون تعمیمه ف

 االجتهادات المدلى بها من طرف المستأنفة تخص الزوجة العاملة مع زوجها في البوادي و ال
ظریات مقیدة بذلك تبقى تلك النینة سواء كانت عاملة أم محتجبة و تطبق على الزوجة القاطنة بالمد

انطالقا مما ذكر فإن الحكم االبتدائي كان مصادفا للصواب فیما  حیث إنهلها في هذه الدعوى و 
  .3قضى به"
في تعلیقه على هذا الحكم ذهب الدكتور عبد المجید الفرسي إلى أن في الحكم ظلم للمرأة و 

الثروة مع الزوج ثم یتم طردها  تكوینلقة ساهمت بأجرها في شراء مسكن و متزوجة كانت أو مط
ذا  أتجه الفقه قدیما إلى عو  ،من نساء بوادي سوس ألنها لیست تحرم حقهاو  دم اعتبار نساء إ

بالعمل أما اآلن وأمام ولوج نساء الحضر في العمل  مساهمتهنلعدم  السعاة فذلك الحضر من
ة یجعلهن الرفع من مستوى المعیشبوادي قصد تلبیة حاجیات األسرة و بدلهن جهدا أكثر من نساء الو 

   4 لسعایة.اأحق بتطبیق نظام الكد و 

المالي بین الزوجین،  االشتراكإن نظام الكد والسعایة هو صورة بسیطة من صور نظام و
 االشتراكتأخذ صورة المساهمة في تنمیة المال المشترك بین الزوجین وبتالي ما یطبق على نظام 

  .5المالي بین الزوجین من حیث الحل والحرمة یمكن أن یطبق على نظام الكّد والسعایة

لیه فإن تطبیق نظام الكّد والسعایة ال یتعارض في الوقت الحاضر مع إمكانیة قیام الزوجة وع
فتحتفظ بأموالها لحسابها الخاص  ،بالعمل خارج نطاق األسرة سواء في القطاع العام أو الخاص

الذمة المالیة لكل من الزوجین أو تدفع مدخولها أو جزء منه للزوج من أجل استقالل طبقا لمبدأ 
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تنمیته، فتطبق علیه أحكام السعایة وتستحق بذلك أن تكون شریكة له في الثروة التي یكتسبها في 
  فترة الحیاة الزوجیة بنسبة تعادل المال الذي قدمته.

تقترب ما من فكرة الكّد والسعایة التي توجد في  )ق.أ.ج( 37/2وال شك أن مضمون المادة 
ة هذا الحق وما یلعبه من دور في تحقیق االستقرار العرف المغربي فهو اعتراف تشریعي بأهمی

النفسي واالقتصادي لألسرة وفي حّل مشكلة بعض الزوجات اللواتي یبذلن جهدا لبناء ثروة سواء في 
وتكون في أغلب األحیان باسم الزوج فیجدن أنفسهن بعد وفاة الزوج أو  ،بیت الزوجیة أو خارجها

  .1مورد الطالق في سن متقدمة دون أي مال أو
عن نظام الكد و السعایة في مسألة تحدید  ویختلف نظام االشتراك المالي بین الزوجین 

دون االعتماد على مقدار مساهمة أي من الزوجین، بناء على اتفاق الزوجین و التي تكون النسب 
ام نظفحین أن نظام الكد و السعایة یجعل تحدید النسب على أساس الجهد المبذول مما یجعل منه 

یقوم على أساس المودة و الرحمة كونه ال یجحف في حق الزوج و ال یضیع حق الزوجة إذ یقدر 
  مجهوداتها فقط.

جاء استجابة للواقع  37/2إن التعدیل الذي أدخله المشرع الجزائري على نص المادة نصل إلى 
دیة أمر ال یمكن المعیش لألسرة الجزائریة إذ أصبحت مساهمة المرأة في تحسین أوضاعها االقتصا

تجاهله أو غض الطرف عنه، حیث نجد المرأة سواء في الریف أو المدینة تقوم بمجهودات طیلة 
كما تضطر في كثیر من األحیان إلى القیام بأعمال شاقة  ،األسرةحیاتها الزوجیة داخل وخارج 

   للمساهمة في الرفع من 

واجهة متطلبات الحیاة المتزایدة، وبتالي مساهمتها دخل األسرة بكل الوسائل والسبل المتاحة لم        
الزوجین غالبا ما تسجل  في تكوین الثروة المالیة لألسرة هذه الثروة المتحصل علیها من عمل وكد

حتى ما إذا حصل نزاع وطالق انفرد الزوج بكل شيء  ،باسم الزوج العتبارات اجتماعیة وثقافیة
ه إذ  وخرجت الزوجة من البیت خالیة الیدین ال شيء لها سواء متعتها ونفقتها أثناء العدة، كما أنّ

) 8/1توفي الزوج وكان له أوالد تحصل الزوجة إال على نصیبها في المیراث كوارثة وهو ثمن (
في حالة عدم وجود األوالد، وبالتالي كان  )4/1التركة التي ساهمت في جمعها وتكوینها أو الربع(

التشرد والضیاع ویكفل لهم العیش الكریم، وهنا تنصف المرأة بمنحها  من هذا النظام یحمیها وأوالدها
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كامل حقها المالي التي ساهمت به في الثروة الزوجیة مع المحافظة على نصیبها الشرعي في 
  .1اإلرث

ن األساس الذي استقاه المشرع الجزائري فیما یتعلق  بحق مشاركة الزوجة لزوجها في  وإ
فكرة لیست  ،الل الحیاة الزوجیة هو خالفا لما قد یبدوا منذ الوهلة األولىالممتلكات المكتسبة خ

مستقاة من النموذج الغربي وال من نظام األموال المنفصلة أو المشتركة المعتمد في القوانین الغربیة، 
بل نجد أساسها في مبادئ الشریعة اإلسالمیة والفقه اإلسالمي والذي تبلور في عدة فتاوى ونوازل 

ه ال یجوز لمسلم أن یأكل من مال الغیر حك م فیها القضاء عمال بقواعد األنصاف والعدالة وأنّ
  بالباطل.

كما أن إیراد المشرع الجزائري إمكانیة االتفاق بین الزوجین حول مصیر األموال المكتسبة 
دراج شرط في عقد الزواج وتحریر ذلك في وثیقة مستقلة عن عقد ا لزواج، خالل الحیاة الزوجیة وإ

جاء نتیجة توسیع مجال الشروط الملحقة بعقد الزواج، بحیث یسمح لألطراف بإدراج شروط  یتم 
ها مصدر الكثیر من المشاكل والخالفات  بمقتضاها االتفاق على بعض المواضع التي ثبت عملیا أنّ

  خصوصا بالنسبة للمرأة والطفل وتهدف إلى توفیر ضمانات توفرها النصوص القانونیة.

العامة المنظمة للنظام المالي بین  ألحكامل هعدم بیانع ذلك یؤخذ على المشرع الجزائري وم
ر المال یأغفل تنظیم حدود االتفاق حول تسی، كما الزوجین وهذا فراغ تشریعي البد من تداركه

المشترك لمعرفة المباح و الممنوع من التصرفات، السیما و أن الواقع یشهد بوجود ملكیة مشتركة 
  ین الزوجین انتشرت بفعل المتغیرات االجتماعیة و االقتصادیة للمجتمع.ب

لم یتطرق لمساهمة الزوجة العاملة او المیسورة الحال في تنمیة أموال االسرة و كان علیة كذلك   
ان یدرج نص یسمح بموجبه لكل من الزوجین أن یثبت مساهمته الفعلیة و ما تحمله من أعباء وفقا 

 لإلثبات و هذا حمایة لحقوق الزوجة و االسرة. لقواعد العامة

و المترتبة على الحیاة ة على الزوجین قسكت عن تنظیم أحكام الدیون المشتركة المستحكما    
إن دخول المرأة للحیاة العملیة و مساهمتها في تنمیة الثروة الزوجیة أصبحت  .بموافقتهماو  الزوجیة

تنظیم محكم لنظام المالي للزوجین للتصدي للمنازعات ل يمشرع الجزائر سریع للتستدعي تدخل 
   العنیفة بین الزوجین و ضمان حمایة االسرة. 
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ضرورة ما یحدث في عصرنا هذا من انتشار بعض األمراض الخطیرة وشیوع   أوجبتلقد 
ا رتب انتشار أبناء الزنا واللقطاء، إضافة إلى التقدم العلمي الفاحشة وانتشار المواقع اإلباحیة، م

المشرع  علىالعقم،  معضلةعلى حل  الهائل في مجال الطب وعلم الوراثة وهندسة العینات، وقدرتها
الفحص الطبي  والبصمة ب ادرج وسائل طبیة حدیثة في قانون االسرة المعدل  بدایةبالجزائري 
فرض على المتقدمین للزواج إجراء الفحص الطبي باعتباره من حیث ،عي التلقیح االصطناالوراثیة و 

للبصمة طرق الوقایة لكثیر من األمراض الوراثیة أو الجنسیة المعدیة من جهة كما اعترف المشرع 
  سمح اللجوء إلى التلقیح االصطناعي . النسب و  إثباتالوراثة في 

  و التي تعد الجزائر طرفا فیها.ة استجابة لالتفاقیات الدولی كما جاء هذا التعدیل

  وبناء على ما تقدم فان معالجة الموضوع تكون على النحو االتي:

  .الفحص الطبي قبل الزواج باإلدراجحمایة االسرة :  المطلب األول
  .االصطناعيلبصمة الوراثیة و التلقیح احمایة االسرة باإلدراج  :  المطلب الثاني

 
 

على المتقدمین للزواج إجراء الفحص الطبي باعتباره من طرق  فرضت جل التشریعات
  الوقایة لكثیر من األمراض الوراثیة أو الجنسیة المعدیة. 

 .فهل من شأن الفحص الطبي قبل الزواج توفیر الحمایة لألسرة واستقرارها ؟ -

قبل الزواج ؟ وما هي فوائده التي قد تعوذ على المجتمع وما المقصود بالفحص الطبي  -
وكیف نضم المشرع الجزائري عند إجبار المتقدمین على الزواج بإجراء هذا الفحص ؟ 

 ؟.  موضوع الفحص قبل الزواج

 :یكون من خالل الفروع التالیة إذ نتناول في األسئلةعن هذه  اإلجابة أن -

 أثاره.لطبي و تعریف الفحص ا :األول الفرع  -      

   .في قانون االسرة : الفحص الطبي قبل الزواج الفرع الثاني -      
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أثار  )الفقرة الثانیة(تعریف الفحص الطبي  )الفقرة األولى( نقسم هذا الفرع الى فقرات نتناول في
.الفحص الطبي 

 
   

الفحص ، فأما كلمة مصطلح الفحص الطبي یتكون من شقین كلمة "فحص" وكلمة "الطبي"
بحث وكذلك تفّحص وافتحص وتقول فحصت عن فالن وفحصت  أيمن فحص عنه فحصا  لغـة

عن أمره ألعلم كنه حاله وقد فحصني فالن فحاصا، كأن كل واحد منهما یفحص عن عیب 
ذا المعنى هو البحث بدقة للوصول إلى أمور مخفیة في الشيء .فالفحص به1صاحبه وعن سره

 المفحوص.

علم طب، وَطبَّ المریض ونحو   من الطب بمعنى عالج الجسم والنفس ومنه الطبـي لغـةكلمة  و
ا، داواه وعالجه  والطُب بمعنى السحر، وتطبب فالن تعاطى الطب وهو ال یتقنه، والطبیب من  طبً

المتطبب الذي ى ونحوهم، والطبابة حرفة الطب  و ة وهو الذي یعالج المرضحرفته الّطب أو الطباب
  یتعاطى مهنة الطب و رجل طب بالضم الباء

 م معالجة ومداواة الجسم والنفس. .فالطبي نسبة لعلم الطب الذي هو عل2و طبیب عالم بالطب  

ث الدقیق عن البحالطب و هي عالج الجسم و النفس و  من فهيالفحص الطبي لغـة أما كلمة 
  األمراض والعیوب الخفیة من أجل مداواتها ومعالجتها.

هي عبارة عن فحوصات مخبریة أو سریریه تجرى  اصطالحا  .3الفحص الطبي قبل الزواج
لكل من الذكر واألنثى العازمین على الزواج، ویتم إجراؤها قبل عقد القران الكتشاف أي موانع 

إمكانیة اإلنجاب من عدمه بحیث یكون كال من الخاطبین  لمعرفة ذاصحیة تحول دون الزواج وك
  .4عالما بما هو مقبل علیه ومقتنعا به تماما
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  .575، ص 2دط، ج المعجم الوسیط، دن، دم، دت، ،أنیس ، إبراهیم ورفاقه -  
اصطالح أهل الطب هو معرفة حالة اإلنسان الصحیة كإجراء وقائي یساعد على صیانة الصحة وعلى الكشف  - 3

  في أطوارها األولى. المبكر لألمراض وهي
ار الثقافة، األردن، الفحص الطبي قبل الزواج، دراسة شرعیة قانونیة تطبیقیة، د ، )صفوان محمد(غضیبات  -  4

  .56دط، ص  ،2009
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أو هو الفحص الذي یجریه المقبلین على الزواج ویكون قبل عقد الزواج الهدف منه هو 
  الكشف عن 

تقرار احتمال حمل أحد الزوجین أو كالهما ألمراض وراثیة أو معدیة، قد ینجم عنها عدم اس
  .1الحیاة الزوجیة

 
 

  تعد الفحوصات الطبیة قبل الزواج مفتاح الزواج اآلمن، وهي من الوسائل الوقائیة والفّعالة 
  
  
ة الخطرة     .2للحّد من األمراض الوراثیة والمعدیّ
لفحص الطبي قبل وعلى الرغم من األهمیة االجتماعیة واالقتصادیة التي ینطوي علیها ا 

ه تكتنفه الكثیر من المحاذیر التي قد تعود على األفراد المجتمع بنتائج سلبیة وعلیه  الزواج إال أنّ
  وسلبیات. إیجابیاتفللفحوصات الطبیة 

و  لوقایة من أمراض الدم الوراثیةكونها وسیلة ل تتلخص فوائد الفحص الطبي قبل الزواج فيو 
ألمراض الوراثیة المحتملة للذریة فإن وجدت تتسع الخیارات في عدم عالم المقدمین على الزواج باإ

جهاضه إن لزم  األمر  اإلنجاب وعدم إتمام الزواج أو فحص الجنین في أیامه األولى ومراقبته وإ
التحقق من وجود أمراض مزمنة تؤثر على مواصلة الحیاة بعد ، كما یساعد ضمن الشروط الشرعیة

المحافظة على سالمة الجنین في رحم المرأة من األمراض هم في ویسا الزواج واستقرارها.
  .3والتشوهات واإلعاقات

                                                                                                                                                                                   
والمفاهیم، أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر  األسسالفحص الطبي قبل الزواج  )،معین الدین (سید  -   

المجلد الثالث،  ،2002ینایر  26- 21 ، عقدت یوماإلسالميرابطة العالم  مكة المكرمة،  في اإلسالميللمجمع الفقهي 
  .309ص

  .42ص  مرجع سابق،،  )طیبال(بوحالة  - 1
السابعة عشر المنعقدة 17وفي  هذا الخصوص أوصى مجمع الفقه اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي في دورته - 2

الطبیة قبل الزواج والتشجیع  الحكومات اإلسالمیة بأهمیة الفحوص 17/12/2003إلى  13بمكة المكرمة في الفترة من 
  .شى إال إلى ألصحابهاعلى إجرائها وجعلها سریة ال تف

إلى  13المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من  17 المجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي في دورته - 
  - www.themwl.org رابط 15/11/2010في    17/12/2003
  .310- 309 مرجع سابق، ص)، معین الدین (سید  - 3
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فعلى سبیل المثال مرض الزهري إذا أصیبت به المرأة قبل الحمل تماما أو قبل ذلك بستة أشهر فإن 
ا قرب زمن الحمل من وتزدادا نسبة اإلصابة كلم %99احتمال انتقال العدوى إلى الجنین تصل إلى 

تثقیف المقبلین على الزواج صحیا بالنواحي التي تؤدي إلى السعادة ، و من شانه زمن اإلصابة
 الزوجیة وتحاشي أسباب االختالف والطالق ودحض األفكار والمعتقدات المغلوطة.

تأكد احد الخاطبین من قدرة الطرف اآلخر على اإلنجاب، وعدم وجود العقم، وبذلك كما یسمح ب
  .1هما على الزواج وهو مطمئن على مستقبل حیاته الزوجیةیقدم كل واحد من

) Rubéoleالنساء اللواتي مازلن في سن اإلنجاب للفحوصات الخاصة بمرض الحمیراء ( كما یخضع
الذي یمكن أن تتعرض له أثناء فترة الحمل، وكذلك لفحص فصیلة الدم وفقا للنموذج المشار إلیه 

 .2في المرسوم التنفیذي

لفحص الطبي قبل الزواج یحقق مصلحة للفرد و المجتمع،أما ما یخص الفرد فهو أن إجراء او 
و في تحقیق مصلحة المجتمع أنه یقیه من ذریة ضعیفة تكون  ،النسلظ على صیانة النفس و یحاف

  .3عبئ علیه و هو من جملة األحكام الوقائیة من األمراض قبل الزواج

قد یتعذر على كثیر من إذ مادیة التكلفة ال تتمثل سلبیات الفحص الطبي قبل الزواج فيو 
تحمل الشباب أعباء مالیة زائدة على األعباء المالیة العادیة وهذا یؤدي یالناس االضطالع بها إذ س

قد یتخوف كثیر من الناس من ، كما أو اللجوء للزواج العرفي  إلى عزوف الشباب عن الزواج
الذي یخلف التردد في اإلقدام على الزواج من  نتیجة الفحوص السیما االختبار الوراثي األمر

 .4الشباب، لعدم القبول النفسي لهذه الفحوصات

الفحص الطبي قبل الزواج ال یضمن الوقایة من كل  ج،ائج الفحص الطبي قبل الزوانسبیة نت    
األمراض الوراثیة من جهة، ویبقى احتمال اإلصابة بأمراض أخرى غیر معروفة قائمة وهذا یجعل 

 .5منه عدیم الجدوى

                                                             
  . 90، 89، 88 ، صسابقمرجع  ، )صفوان محمد(غضیبات  - 1

 دار الفكر الجامعي، الفحص الطبي قبل الزواج و األحكام الفقهیة المتعلقة به، ، )عبد الفتاح أحمد(أبو كیلة  -   
  . 198،199ص  ،1،ط2008 إلسكندریة،

 ،1، عمجلة المحكمة العلیا"الشهادة الطبیة قبل الزواج على ضوء قانون األسرة الجدیدة"،  ) ،العربي(بلحاج  - 2
  .100، ص 2007

  .223ص ،سابقمرجع ،  )عبد الفتاح أحمد(أبو كیلة  - 3
 مدى مشروعیة اإللزام بالفحص الطبي قبل الزواج، دار الجامعة الجدیدة، ، )حسن صالح الصغیر(عبد اهللا  - 4

  . 22ص   ، دط،2007 اإلسكندریة،
  .200ص ،نفسهمرجع ، )الفتاح احمدعبد ( بو كیلةأ. 23، ص ،مرجع نفسه )حسن صالح الصغیر(عبد اهللا  - 5
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قد یحدث تضارب في نتائج الفحوصات الطبیة، األمر الذي یضطر الشخص إلعادة     
 الفحوصات وهو ما یكلفه أعباء مالیة إضافیة ، وقد یكون مدخل إلى العزوف عن الزواج.

المرضى على التزویر في نتیجة  حص الطبي الكثیر من المتخوفین أوقد یحمل اإللزام على الفو 
فحوصات للحصول على شهادات تثبت سالمتهم من العیوب الوراثیة والصحیة بطرق الرشوة أو ال
 مجامالت، وهذا یفرغ المسألة من مضمونها ویعدم جدواها.ال

قد یحدث تسریب لنتائج الفحص وهذا ما یضر بأصحابه السیما المرأة، التي قد یعزف عنها كما 
النظر عن نوع المرض وهو ما ینشأ عنه مشاكل الخطاب إذا علموا أن زواجها لم یتم بغض 

  . 1اجتماعیة ونفسیة، أي یتصادم مع الحق في الخصوصیة

  

  

  
 

 

الفحص  تطبیق شروطنتناول  )الفقرة االولى(نتناول هذا الفرع من خالل الفقرات التالیة 
  .الفحص الطبيعقبات اول تتن )الفقرة الثانیة( الطبي

 
 

المشرع الجزائري شهادة الفحص الطبي قبل الزواج في المادة السابعة مكرر من استحدث 
  قانون 

یجب على طالبي الزواج أن یقدما وثیقة طبیة ال « األسرة المعدل والمتمم والتي تنص على مایلي 
) تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد یشكل خطرا 03ثة أشهر (یزید تاریخها عن ثال
  یتعارض مع الزواج.

یتعین على الموثق أو ضابط الحالة المدنیة أن یتأكد قبل تحریر العقد من خضوع الطرفین 
للفحوصات الطبیة ومن علمهما بما قد یكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا یتعارض 

بذلك قد التحق بموكب التشریعات المشرع الجزائري ذلك في عقد الزواج".یكون مع الزواج ویؤثر ب

                                                             
 ،نفسهمرجع ،  )عبد الفتاح احمد( بو كیلةأ. 24ص  نفسه،مرجع  ) ،حسن صالح الصغیر (عبد اهللا  -  1

  .200،201ص
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األخیرة التي سبقته في هذا المجال وكذلك التشریعات العربیة وهذا بعدما تأكد من اآلثار اإلیجابیة 
   التي یرتبها هذا الشرط على مستوى األسرة والمجتمع.

  .1الطبي قبل الزواج الفحص باإللزامیةو أخد بالرأي الفقهي القائل 

ألزمت كل من الموثق وضابط الحالة المدنیة أن یتأكد قبل تنا للمادة نجد أنها أو من خالل قر     
تحریر عقد الزواج من خضوع الطرفین للفحوصات الطبیة الالزمة، ومن علمهما بما قد تكشف عنه 

  تلك الفحوصات من أمراض وعوامل قد تشكل خطر یتعارض مع الزواج.

  

صدر بعد مضي مدة و الذي  2مرسوم التنفیذيالوقد حدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة     
المعدل لقانون األسرة وقد تضمن ثمانیة مواد  02-05تزید عن سنة من صدور األمر الرئاسي رقم 

  مكرر المذكورة أعاله. 07تحدد كیفیة تطبیق المادة 

على كل واحد من طالبي الزواج بتقدیم االولى  ة ذي بموجب المادیأوجب المرسوم التنفوقد    
شهادة طبیة ال یزید تاریخها عن ثالثة أشهر، تثبت خضوعهما للفحوصات الطبیة المنصوص 
علیها في هذا المرسوم على أن تسلم هذه الشهادة من طرف الطبیب حسب نموذج ملحق بهذا 

 3 المرسوم.

الفحوصات الطبیة التي یجب أن یخضع لها طالب  حددت المادة الثالثة من هذا المرسوم نوعكما 
الزواج، وألزمت الطبیب التأكد من خضوعهما لها ذلك أن الشهادة الطبیة یتم تسلیمها بناءا على 

 نتائجها :

 فحص عیادي شامل. -

 الدم.تحلیل فصیلة  -

                                                             
ه ال مانع شرعا من  الفریق االول  یرى، اختلف الفقهاء حول مشروعیة اإللزام  بالفحص الطبي إلى فریقین -  1 أنّ

یعا أو قانونا یلزم الناس بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج بوسیلة أو أخرى، وذلك في أن یصدر ولي األمر تشر 
یرى عدم مشروعیة اإلجبار على الفحص الطبي، أما الفریق الثاني خصوص األمراض الوراثیة الشائعة االنتشار.

طبي قبل الزواج والتحیز للمقبلین على الزواج، مع تشجیع وتوعیة الناس بضرورة وأهمیة الفحص ال االختیاروترك 
  ..علیه

مكرر 7الذي یحدد شروط وكیفیات تطبیق أحكام المادة  2006ماي  11المؤرخ في  154-06المرسوم التنفیذي رقم  - 2
   .من القانون األسرة

   یتضمن نموذج عن شهادة الفحص الطبي قبل الزواج.  2ملحق رقم  - 3
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ت للطبیب الصالحیة في التوسع في الفحص بأن ینصب على أما المادة الرابعة  قد أعط    
لعوامل الوراثیة والعائلیة قصد الكشف عن العیوب المحتملة أو القابلة لإلصابة ببعض األمراض ا

 الخبیثة.

ما یمكن أن یقترح الطبیب على المعني إجراء فحوصات إضافیة للكشف عن األمراض الوراثیة ك
خضاع النساء والعائلیة واألمراض المعدیة أو الخطرة التي یمكن أن تنتقل إلى الزوج أو الذریة وإ 

) وكذلك لفحص فصیلة الدم Rubéoleاللواتي مازلن في سن اإلنجاب للفحوص الخاصة بالحیمراء (
)Groupe Sanguin.( 

أما المادة الخامسة نصت على أن یقوم الطبیب بإبالغ المعني باألمر بمالحظاته عن نتائج    
عالمه باألمراض المصاب بها ومخاطر العدوى منه ا وهكذا یكون المعني على الفحص الطبي وإ

علم بما أصابه وبما یصیب قرینه أو ذریته وبتالي یقرر إما العدول عن مشروع الزواج أو أن یتزوج 
رغم إصابته بأمراض معدیة أو خطرة، ویتحمل عندئذ المسؤولیة كاملة ، ویتم اعدد شهادة طبیة 

 1 بذلك تسلم إلى المعني.

المرسوم التنفیذي ، فإنه ال یجوز للموثق أو لضابط الحالة من هذا  06وطبقا لنص المادة       
 02بنص المادة  2المدنیة إبرام عقد ما لم یقدم كل واحد من طالبي الزواج الشهادة الطبیة المذكورة

ا بنتائج الفحوصات الطبیة، وذلك من خالل االستماع إلى م، مع التأكد من علمه3من هذا المرسوم
 .)ق.أ.ج(2/7م  4أشیر بذلك في عقد الزواجكل منهما، مع ضرورة الت

وال یجوز لكل من الموثق أو ضابط الحالة المدنیة رفض إبرام عقد الزواج ألسباب طبیة خالفا     
 إلرادة المعني .

یتضح من أحكام القانون الجزائري المنظم لشهادة الفحص الطبي قبل الزواج أن دورها وقائي و      
واألبناء والمجتمع من األمراض الوراثیة أو المعدیة التي تحول بینه وبین ال غیر، لحمایة الزوجین 

المعدل و المتمم ) ق.أ.ج.(مكرر  07التنصیص على الزامتیها في م  القیام بواجباته الزوجیة، فرغم
  ج).ق.أ.(مكرر  09من المرسوم التنفیذي فإنها لیس شرطا من شروط االنعقاد م  06والمادة 

                                                             
  .    مكرر من القانون األسرة 7یق أحكام المادة المرسوم التنفیذي یحدد شروط وكیفیات تطب - 1
مكرر وحرر عقد الزواج بدون شهادة طبیة، فإنه  07إذا خالف الموثق وضابط الحالة المدنیة، أحكام المادة   - 2

  یام على األقل إلى شهرین على األكثر مع الغرامة.أ من عشرة  یعاقب بالحبس
مهامهم تحت  مدنیة تنص على أن "یمارس ضابط الحالة  المدنیة من قانون الحالة ال 26أما المادة       

  مسؤولیاتهم المدنیة والجنائیة ورقابة النائب العام".
  . مكرر من القانون األسرة7المرسوم التنفیذي الذي یحدد شروط وكیفیات تطبیق أحكام المادة  - 3
  األسرة المعدل و المتمم.قانون  - 4
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یعتبر باطال بل یبقى صحیحا،  الزواج دون إحضار هذه الشهادة فإنه ال فعلى فرض أنه تم
ه یجوز لزوج اآلخر طلب  غیر أن المریض الذي یتعمد إخفاء المرض واكتشف ذلك بعد الزواج فإنّ

كذلك  ).أ.جق( 53/2 م و )جق.أ.( 48الطالق (رجل) والتطلیق (المرأة) للعیوب واألمراض م 
 ).جق.م( 9،33،82غلط في صفة جوهریة من صفات الشخص م  یجوز طلب فسخ الزواج بسبب

وهذا على اعتبار أن القدرة على العالقة الجنسیة هي الصفة أو السبب الرئیسي للتعاقد في عقد 
ن إخفاء عیوب وتشوهات تناسلیة كالعجز الجنسي یخول للزوجة حق التطلیق أو فسخ  الزواج وإ

  .1الزواج ألن اإلرادة تكون معیبة

  

  

  

  

  
 

 
ومواد  )ق.أ.ج(مكرر  07من خالل دراساتنا ألحكام الشهادة الطبیة قبل الزواج وفقا للمادة 

مكرر من قانون األسرة  07المرسوم التنفیذي والذي یحدد شروط وكیفیات تطبیق أحكام المادة 
  تأنیة للنص تتلخص فیما یلي:  ة المءا القراهكشف عنالحظات قانونیة متتضح لنا 

إن أحكام القانون لم تحدد األمراض المعدیة أو الخطرة التي یتعین على الطبیب الكشف عنها،    
مكرر من قانون األسرة، والتي جاءت في صیغة  07من المرسوم المذكور والمادة  4/2وفقا لنص م 

ه لم یعط للطبیب الحق في رفض عامة ومطلقة وانحصرت على األمراض والسوابق الوراثیة، كم ا أنّ
تسلیم الشهادة الطبیة ما قبل الزواج أو على األقل تأجیل تسلیمها لحین زوال خطر العدوى من 
المریض ، بل أن نصوص هذا المرسوم التنفیذي تلزمه بتسلیم الشهادة الطبیة دون قید أو شرط ما 

 عدا إبالغ المعني بمالحظاته ونتائج الفحوصات.

كیف یكون موقف هذا الطبیب إذا ثبت له یقینا أن أحد طالبي الزواج  :سؤال الذي یطرح هناوال   
مصاب بمرض أو بعامل یتعارض واألهداف المرجوة من الزواج كداء الزهري أو الجذام أو فقدان 
لى الجنین في رحم األم، ویسبب  المناعة ؟ مع العلم أن هذا المرض قاتل وینتقل إلى الزوج اآلخر وإ

                                                             
  .117، 116مرجع سابق، ص ز في شرح قانون االسرة الجزائري ، الوجی )،العربي(بلحاج  - 1
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لها نفس النتیجة، وما موقف الطبیب عند إصرار طالبي الزواج الحصول على الشهادة الطبیة قبل 
الزواج،باعتبارها الوثیقة الضروریة إلبرام عقد الزواج ، رغم علمهما بالمخاطر التي تهدد كل واحد 

  منهما.
ه لیس من حق ا اإلجـابة    لطبیب االعتراض أو : بقرأتنا ألحكام النص التنظیمي، نخلص إلى  أنّ

عندئذ كیف یكون موقف الغیر ذي المصلحة  ،االمتناع عن تسلیم الشهادة الطبیة قبل الزواج
كالولي من هذا الزوج ؟ وما هو موقف النیابة العامة في هذا الشأن باعتبارها طرفا أصلیا في جمیع 

ت العمومیة الصحیة في القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام قانون األسرة ؟ وما هو موقف السلطا
  مثل هذه الحالة وفي حالة األمراض الوبائیة األخرى؟.

طبیبا خاص معینا لفحص الراغبین في الزواج  154-06لم یحدد المرسوم التنفیذي رقم كما       
بما یفید أن أي طبیب عام أو خاص یمكنه إجراء مثل هذه الفحوصات، وللزوجة حریة اختیار 

كما أنه لم یحدد بدقة  .1ویكون الفحص فردیا محلفم بفحصهما معا أو طبیب الطبیب المشترك یقو 
الفحوص والتحلیالت التي یخضع لها المعني باألمر. هل یخضع لفحص طبي عام أم لبعض 

 .الفحوص األساسیة كفحص الرئتین ؟

ذكور، من المرسوم الم 4/1لم ینص القانون على إلزامیة الفحص الجني، وفقا لنص المادة و      
للوقایة من اآلثار الضارة للجینات المشوهة حمایة للراغبین في الزواج من األمراض الوراثیة والتي 

 .2قد ینتقل إلى الذریة

عدم اإلشارة إلى أن تكالیف الشهادة الطبیة (من فحوص وتحلیالت ...)یتحملها صندوق كذلك     
یه، غیر أّن یمكنه طلب المساعدة الطبیة الضمان االجتماعي عندما یكون المعنى باألمر منخرطا ف

 إذا كان بدون دخل.

 07عدم جدوى إلزامیة شهادة الفحص الطبي المنصوص علیها في المادة و ما تجدر مالحظته   
 6/2فوفقا لمضمون المادة  .5)ق.أ.ج( 22و  184و  6/13وذلك إذا رجعنا للمواد  ).جق.أ(مكرر 

ة الفاتحة إلیجاب وقبول في حضرة شاهدین وبحضور إذا صاحب إعالن الخطبة وقراء )ق.أ(
ن لم ینفذ  الولي، وذكر الصداق كما جرت به العادة والعرف االجتماعي فهو عقد نافذ شرعا، وإ

                                                             
  .119، ص سابقمرجع  )،العربي(بلحاج  - 1
  .120، سابقمرجع  )،العربي(بلحاج  - 2
غیر أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد یعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط « تنص على أنه  - 3

  ».مكرر من هذا القانون  09دة الما الزواج المنصوص علیها في
 9و  9تنص على أنه "یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتین  - 4

  ».مكرر من هذا القانون
ه  - 5 یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة، وفي حالة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائي « تنص على أنّ

.«  
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قانونا وحیث لم یثبت في الوثیقة الرسمیة التي یحررها الموثق أو ضابط الحالة المدنیة  طبقا 
 .)ج.أ.ق( 18ي المادة لإلجراءات الشكلیة المنصوص علیها قانون ف

مكرر و المادة  07ألحكام المادة بامتثالوهنا نتساءل عن كیفیة إلزام الراغبین في الزواج 
من المرسوم التنفیذي في حین أن القانون ما زال یعترف بالزواج العرفي الذي یتم دون  2/1

  واألسرة معا. استظهار الشهادة الطبیة ؟ وما یترتب عنه من ضیاع لحقوق المرأة واألوالد

ومن جهة أخرى هل یمكن أن نقول أن النص على شهادة الفحص الطبي هي إحدى  القیود 
القانونیة وراء ظهور الزواج العرفي، حیث أن تعدیل قانون األسرة وما أورده من شهادة منها شهادة 

الزواج من الفحص الطبي إلتمام الزواج كانت من بین العراقیل أمام عدم إتمام كثیر من حاالت 
یخضع لها  عقوبة خاصة  لم ینص القانون على .جهة والهروب إلى الزواج العرفي من جهة أخرى

  .ضابط الحالة المدنیة و الموثق في حالة توثیق عقد الزواج بدون الشهادة الطبیة

هو معرفة سالمة الراغب في الزواج هل  الهدف من فرض هذه الشهادة و یثور التساؤل عن     
ألمراض المعدیة أم البد أن توجه عنایة الطبیب أثناء الفحص إلى االضطرابات العصبیة من ا

؟.یتضح مما سبق أن الراغب في الزواج  وكذلك نتائج اإلدمان على المشروبات الكحولیة وغیرها
أصبح یخضع حالیا للفحص الطبي قبل توثیق عقد الزواج وبالتالي ال یمكن لضابط الحالة المدنیة 

ثق أن یتولیا العقد إال بعد توفرهما على شهادة مسلمة من طرف الطبیب الذي قام بفحص والمو 
  المعني باألمر. 

الشهادة الطبیة قبل الزواج جاء غامضا وذلك  إحضارأن موقف المشرع من  وعلیه نصل إلى   
حكما، تنظیما م اإجراءاتهبفرض الشهادة الطبیة على الراغبین في الزواج ولكن بدون أن ینظم 

فالطبیب یمنح هذه الشهادة بمجرد فحص المعني باألمر بالعیادة دون اللجوء إلى التحلیالت الالزمة 
لكشف األمراض المعدیة الخطیرة، مما یفرغ هذه الشهادة من محتواها، كما أن هذا األمر یشكل 

مة لمنحها، كما منفذا للمشرع حتى ال یفرض مجانیة الحصول على الشهادة الطبیة والتحلیالت الالز 
أن اللجوء إلى التحلیالت الكاملة والوافیة لمعرفة خلو الراغب في الزواج من األمراض المعدیة قد 

 .1 یؤدي إلى مصاریف قد یتعدى مبلغها مقدار الصداق.

ذا كان المشرع الجزائري قد رغب فعال في توثیق عقد الزواج عن طریق إثقال كاهل الخاطب     وإ
عة من الوثائق، فإنه مع األسف لم یعتبر كتابة هذا العقد شرطا لصحته، أي أن والمخطوبة بمجمو 

الزواج یمكن أن یبرم دون هذه الكتابة وبالتالي تبقى كل اإلجراءات المتخذة، سواء تجاه التعدد أو 
مرض أحد الزوجین أو غیرها حبرا على ورق، ألن الراغب في الزواج وخاصة بالبادیة یمكن أن 

 2فقرة  22الزواج العرفي الذي الزال سائدا في المجتمع الجزائري، فالمشرع لم یلغ المادة یلجأ إلى 

                                                             
  .122، ص سابقمرجع  )،العربي(بلحاج  - 1
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التي كانت والزالت تقضي بأنه یثبت الزواج بحكم قضائي، ولكن إلعطاء فاعلیة لكل التعدیالت 
التي أدخلها المشرع على بعض مقتضیات قانون األسرة، كان علیه أن یفرض كتابة عقود الزواج 

یا.رسم 
 

  

نظرا النتشار األمراض الخطیرة والفتاكة التي أصبحت تهدد صحة األفراد بل المجتمع 
بكامله، بدأت عدة دول عربیة تراقب الحالة الصحیة لمواطنیها عن طریق اإلدالء بشهادة طبیة 

لى غرار ما یجري به العمل في مجاالت أخرى (طلب شهادة تثبت خلوهم من أي مرض معد، ع
طبیة عند مزاولة عمل أو وظیفة أو للسكن في الحي الجامعي ...) ومن بین التشریعات التي 

قوانین دول  في (فقرة أولى)، قوانین دول المغرب العربيفرضت الشهادة الطبیة قبل الزواج، 
  .(فقرة ثالثة)انین دول الخلیج العربيقو و   في (الفقرة الثانیة) المشرق العربي

 

  
 

 

لم تكن تتضمن أي  1957عندما صدرت المجلة التونسیة لألحوال الشخصیة الصادرة عام 
نما حددت فقط سنا ألهلیة الزواج.   نص خاص بالحالة الصحیة للراغبین في الزواج وإ

بع سنوات على صدور هذه المجلة، تدخل المشرع التونسي إلحداث غیر أنه بعد مرور س
  .1964نوفمبر  3المؤرخ في  1964لسنة  46شهادة طبیة سابقة للزواج بموجب القانون عدد

وفي هذا الصدد، ال یسلم الطبیب الشهادة المنصوص علیها في الفصل األول من القانون 
  المشار إلیه أعاله إال بعد اطالعه على:

  ص طبي عام.فح -
  فحص الرئتین باألشعة وتصویرهما إذا اقتضى الحال ذلك. -
  فحص الدم. -

ویجب على الطبیب أن یطلع المعني باألمر على مالحظاته ویبین له مدى أهمیتها، كما یمكنه   
أن یرفض تسلیم الشهادة إن تبین له أن هذا الزواج غیر مرغوب فیه ویؤجل تسلیم هذه الشهادة إلى 

  ل خطر العدوى من المریض أو تصیر حالته الصحیة غیر مضرة لذریته.أن یزو 
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 46وأخیرا یجب أن یتم إعداد الشهادة الطبیة السابقة للزواج المنصوص علیها بالقانون عدد    
وفق النموذج الذي أقرته وزارة الصحة العمومیة بموجب  1964نبر فنو  3المؤرخ في  1964لسنة 

  .19851دیسمبر  19خالقرار الصادر عنها بتاری

من مدونة األسرة المغربیة بأنه یجب  23 نصت المادة ،قانون األحوال الشخصیة المغربي أما في  
  .2أن یكون ضمن ملف الزواج شهادة طبیة لكل واحد من الخاطبین

المؤرخ في  46بموجب القانون رقم  1964وقد اعتمد الشهادة الطبیة قبل الزواج منذ    
أنه ألزم الطبیب إلى توجیه العنایة الخاصة إلى اإلصابات المعدیة  كما 03/11/1964

واالضطرابات العصبیة ونتائج اإلدمان على المشروبات الكحولیة وغیرها من األمراض الخطیرة 
 وخاصة مرض السل والزهري والقرین المادة الثانیة من القانون.

 

  
 

 
 األردني الشخصیة األحول و قـانون و السوري قانون األحوال الشخصیة العراقيو نقصد بها 

على أن یقدم المقدم   3قانون االحوال الشخصیة العراقينصت المادة العاشرة من فقد  اللبناني. و
ألمراض، على الزواج تقریر طبیا یؤكد سالمته من األمراض الساریة لكن القانون لم یحدد هذه ا

  فاجتمعت لجنة من وزارة العدل والصحة وحددت هذه األمراض والموانع الصحیة بما یلي :

  األمراض التناسلیة. -
  (السل الرؤي). الدرن الرئوي في حالته الفعالة -
  األمراض والعاهات العقلیة. -

داریة على معامالت الزواج اإلمنه /40تنص المادة  ،قانون األحوال الشخصیة السوري وفي
شهادة من طبیب یختاره الطرفان « التي تسبق العقد وفي أحد بنود هذه المادة یطلب من المتقدمین 

بخلوهما من األمراض الساریة ومن الموانع الصحیة للزواج، وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة 
ه، وثانیا لعدم وعي الناس بأهمیت ةطبیب یختاره.لكن هذا االشتراط بوجوب الفحص بقي شكلیا نتیج

                                                             
  المعدلة. 1956مجلة األحوال الشخصیة التونسیة لسنة  - 1
  المغربیة.    األسرةالمتضمن مدونة  70-03المعدل للقانون  2004فیبرایر  03المورخ في 1-04-22 ظهیر شریف رقم - 2
  .1959) لسنة 88الشخصیة العراقي رقم ( األحوالقانون  - 3
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لعدم وجود هیئة حكومیة محددة تقوم بالفحص، فیكون من السهل الحصول على تقریر طبي من 
  .1دون إجراء الفحص

من قانون الصحة  66و المادة  4نص على نظام الفحص الطبي قبل الزواج في المادة كما 
د الزواج ،قبل توثیق أ منه على أنه" یتوجب على طرفي عق/حیث تنص المادة الرابعة االردنيالعامة 

  .العقد ،إجراء الفحص الطبي  لدى أي من المراكز الطبیة المعتمدة"
. فعلى 2للثالسیمان كال طرفي العقد یحمالن السمة الجنیة أإذا تبین نتیجة للفحص الطبي /ب

المركز الذي اصدر التقریر الطبي إشعارهما بمخاطر إتمام الزواج على النسل و الحصول على 
ا بتسلم هذا اإلشعار على أن یتضمن التقریر نتیجة الفحص المخبري و اسم الطبیب و رأیه توقیعهم

  . 3و توقیعه.أما المادة الخامسة منه فتنص على سریة إجراء الفحص الطبي

 78فرض المشرع اللبناني الشهادة الطبیة على الراغبین في الزواج بموجب مرسوم عدد وقد 
فهذه الشهادة تثبت خلو المعني باألمر من األمراض المعدیة  ،1983سبتمبر 9الصادر بتاریخ 

والمضرة بقرینه وذریته، غیر أنها تبقى سریة إال بالنسبة للطرف اآلخر الذي یمكنه االطالع على 
  نتائج الفحص الطبي حتى یكون الطرفان على علم بحالتهما الصحیة قبل إبرام زواجهما.

 
 

 قانون األحوال الشخصیة اإلماراتي ان اهم القوانین  التي نظمت شهادة الفحص الطبي هما 
من مشروع قانون  27/2نصت على شهادة الفحص الطبي قبل الزواج المادة حیث  والسعودي

ه  یر من لجنة طبیة یشترط لتوثیق عقد الزواج تقدیم تقر « األحوال الشخصیة اإلماراتي تنص على أنّ

                                                             
،المتضمن قانون األحوال 2003عام  18المعدل بالقانون 1953 -09 -17الصادر في  59المرسوم التشریعي ،رقم   - 1

  الشخصیة السوري.
رض ) مــThalassaemia(أو) Thalassemia( باإلنجلیزیــة )حــوض البحــر األبــیض المتوســط فقــر دم( وتســمى أیضــاً " - 2

ـــــــي ـــــــدم الحمـــــــ وراث ینـــــــتج  حـــــــوض البحـــــــر األبـــــــیض المتوســـــــط راء وینتشـــــــر فـــــــي منطقـــــــةیـــــــؤثر علـــــــى كریـــــــات ال
عنــد المصــابین فهــو یــؤثر فــي  الوفــاة قــد یســبب مــرض المــزمن، وهــو فقــر الــدم یســبب جینــاتال خلــل عــن المــرض هــذا

وراثـي  فقـر الـدم بوظیفتها، ما یسببغیر قادرة على القیام  كریات الدم الحمراءفي  الهیموغلوبین ، فتكون مادةالدم صنع
واآلخــر مـــن  األب راحــل عمــرهم المبكــر، نتیجـــة لتلقــیهم مــورثین معتلــین، أحــدهما مــنفــي م األطفــال ومــزمن یصــیب

 ة،باإلنجلیزیــــــ )الخــــــاص والمعـــــروف بالترحیـــــل الكهربــــــائي الفحــــــص المخبـــــري ویـــــتم تشخصـــــیه عــــــن طریـــــق األم
)Electrophoresis."(  الموسوعة الحرة رابطar.wikipedia.org -  
  .2004- 04-14 بتاریخ 4653  الجریدة الرسمیة ،2002لسنة  54قانون الصحة العامة األردني،رقم  - 3
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مختصة یشكلها وزیر الصحة یفید الخلو من األمراض التي نص القانون على جواز التفریق 
  .1بسببها"

ضرورة إجراء  2002قرر مجلس الوزراء بتاریخ  ،قانون األحوال الشخصیة السعودي وفي
معلومات الفحص الطبي قبل الزواج لمن یرغب في ذلك وتوصي بالسریة التامة في توثیق هذه ال

  .2وحفظها وتداولها

الغایة من إجراء هذه الفحوصات الطبیة للخاطب ن أ من منطلق ما سبق نصل إلى
والخطیبة، تهدف إلى بناء عالقات زوجیة سعیدة تحفظ صحة وسالمة العائالت والتخفیف من وطأة 

طورة على صحة األمراض الوراثیة التي تنتقل إلى األبناء بعد الزواج واإلنجاب والتي قد تشكل خ
لى حد كبیر في التقلیل من انتشار األمراض  ،األجیال القادمة كما أن الفحص الطبي یساعد وإ

  .المنتقلة عن طریق العالقات الجنسیة أو اإلنجاب مثل حاالت اإلیدز
قبل الزواج یجعل المقدمین على الزواج  على علم باألمراض الوراثیة الطبي فالفحص  

وجدت فتتسع الخیارات في عدم اإلنجاب أو عدم إتمام الزواج.  ویقدم النصح المحتملة للذریة إن 
للمقبلین على الزواج إذا ما تبین وجود ما یستدعي ذلك بعد استقصاء التاریخ المرضي والفحص 

كما أنه یساعد على سالمة الزوجین من األمراض ، فقد یكون أحدهما . السریري، واختالف زمر الدم
    .د معدیًا فینقل العدوى إلى زوجه السلیممصابًا بمرض یع

وبالفحص الطبي یتأكد كل واحد من الزوجین الخاطبین من مقدرة الطرف اآلخر على   
ویتم الحد من انتشار .،اإلنجاب وعدم وجود العقم ، ویتبین مدى مقدرة الزوج على المعاشرة الزوجیة

معاقین والذین یسببون متاعب ألسرهم  األمراض المعدیة والتقلیل من والدة أطفال مشوهین أو
   .ومجتمعاتهم التي أصبحت تهدد الجزائر في السنوات األخیرة

ویبقى أن الفحص الطبي قبل الزواج قضیة شائكة لها أبعاد متباینة، فكثیرین یرفضونه 
لدواعي اجتماعیة قبلیة وآخرون یواجهونه لألسباب دینیة ،مع العلم أن الفحص قبل الزواج حالل 
بشرط ممانعة إجرائه لدواع غیر طبیعیة. وقد یكون ذلك الفحص سببا في نجاح العالقة الزوجیة 
وتقویتها، ویمكن أن یؤدي دورا مؤثرا في اتخاذ القرار الصعب باالنفصال والرحیل.. ومهما كانت 

مهما  تلك النتائج إال أن الحقیقة التي ال تقبل الجدال أن الفحص الطبي قبل الزواج أصبح أمراً 
لتفادي حدوث مشاكل مستقبلیة تؤثر بشدة على العالقة الزوجیة. والحقیقة األكثر تأكیدا أن المجتمع 
مازال یرفض وبشدة تلك الحقیقة ویعتبره عیبًا ومجاًال ال یجب الخوض فیه أو التلمیح إلیه؛ ألنه 

  .یحمل في داخله إهانة للطرف اآلخر ال یمكن نسیانها أو تجاهلها

                                                             
    . 2005 لسنة 28 رقم اإلماراتي  صیةخالش األحوالالقانون  - 1
  . 2002بتاریخ  492دي رقم قرار مجلس الوزراء السعو  - 2
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 منه، التهرب إلمكانیة القانون فرض لدى العامة قبل بأهمیته العامة التوعیة من فیه بد لذلك ال

 مؤهلین أشخاص من الفحوصات تكون هذه بأن الناس بحیاة یتعلق فیما المعلومات سریة ضمان مع

  یتمیزون بالنزاهة.

 
 

  المشرع الجزائري الوسائل الطبیة المعاصرة منها البصمة الوراثیة  تكریسا لحمایة االسرة أدرج 
؟ وهل یجوز  النسب ونفیه البصمة الوراثیة في إثبات حجیةمدى  فما .و التلقیح االصطناعي

لمقصود ما اللقاضي أن یكتفي بقرینة البصمة الوراثة في اإلثبات دون بقیة القرائن األخرى ؟.
ملم بكل نون األسرة الجزائري بشكل شامل و بالتلقیح االصطناعي؟ و متى یلجأ إلیه؟ هل تناوله قا

 تنظیمه في التشریعات المقارنةقة به مقارنة مع مناقشات الفقه و الجوانب القانونیة واألخالقیة المتعل
ها شكاالت التي یثیر التنظیمیة ما یمكنه من حل اإلالنصوص القانونیة و ؟ وهل یملك القاضي من 

 .الطبي؟في المیدان التطبیقي السیما وأنه یغلب علیه الطابع التقني و 

 :عن هذه السؤالت ارتئینا تقسیم المطلب إلى فرعین نتناول في  ولإلجابة     

 .النسب و نفي إثباتالبصمة الوراثیة ودورها في  :األول الفرع  -

  دوره في حل معضلة اإلنجاب حمایة لألسرة.: التلقیـح االصطنـاعي و  الفرع الثاني -
  
  
  

 
  

الفقرة ( ماهیة البصمة الوراثیة، نتناول )الفقرة االولى(نتناول هذا الفرع من خالل الفقرات التالیة في 
نتناول   )الفقرة الثالثة(ما أالنسب،  إثبات مجال في الوراثیة البصمة استعمال حكم نتناول )الثانیة
 ( القاضي أمام الوراثیة البصمة حجیةنتناول النسب و  نفي مجال في الوراثیة البصمة استعمال حكم

    .في (الفقرة الخامسة) القیمة القانونیة للطرق العلمیة في إثبات النسب )،والفقرة الرابعة
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لغة هي أثر الختم   البصمـةف، )الوراثیة(ثیة مركب وضعي من كلمتین (البصمة) والبصمة الورا 
وفي لسان العرب، البصم هو فوت ما بین طرف الخنصر إلى طرف البنصر والفوت هو  1باإلصبع

  .2یقال ما فارقتك شبرا، وفترا وال عتبا وال بصما ما بین كل إصبعین طوال

مصدر ورث وهو االنتقال، وعلم الوراثة هو العلم الذي هي من الوراثة من ف  الوراثیـةأما 
یبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جیل آلخر، وتفسیر الظواهر المتعلقة بطریقة هذا 

  .3االنتقال

مصطلح البصمة الوراثیة مصطلح حدیث وقد اجتهد العلماء المعاصرون والمجامع  أما
الموسوعة العربیة العالمیة البصمة الوراثیة ء في  ما جا  الفقهیة في وضع تعریف مناسب له منها

ها  عملیة تستخدم لتحدید الهویة وترتكز على طبعات مأخوذة لنهایات األصابع واإلبهام وهذه « بأنّ
 الوراثیة الندوة عرفتهاو   .4»الطبقات تتكون من أشكال الخطوط التي تغطي بشرة أطراف األصابع 

 نسبة الجنیة البنیة«  هي بأنها الطبیة للعلوم اإلسالمیة للمنظمة شريالب والجنیوم الوراثیة والهندسة
 في تخطئ تكاد ال وسیلة وهي بعینه فرد كل هویة على تدل التي التفصیلیة والمورثات للجنیات
  .5» الشخصیة من والتحقق البیولوجیة الوالدیة من التحقق

ها اإلسالمي العالم لرابطة التابع اإلسالمي الفقهي جمعم  عرفها كما  ذو كیمیائي مركب أنّ
  .6غیره عن إنسان كل ینفرد بها شقین

                                                             
  .60ص ،4ط ،2004 القاهرة مكتبة الشروق الدولیة، المعجم  الوسیط،، مجمع اللغة العربیة - 1
  مادة بصم. 295، ص 1جمصدر سابق، ،منظور ابن - 2
  .302ص دط، ،1958 بیروت، دار مكتبة حیاة، معجم متن اللغة،، )أحمد(رضا  -   

ینصرف مدلولها على بصمات األصابع وهي االنطباعات التي تتركها األصابع  وبصم بصما فالبصمة عند اإلطالق
عند مالمستها سطحا مصقوال، وهي طبق األصل ألشكال الخطوط التي تكسو جلد األصابع وهي تتشابه إطالقا 

في لتطبع الخطوط الدقیقة التي  األسودبعد دهنه بمادة مخصوصة تشبه المداد  ،حتى في أصابع الشخص الواحد
  .المنطبع بالبصمة ، وهي كلمة محدثة أقرها مجمع اللغة العربیة األثرعلى ورق أو قماش فیسمى  األصابعبنان 

ومجاالت االستفادة منها في جوانب النسب  اإلسالمالبصمة الوراثیة في ضوء ،  )عبد الستار فتح اهللا( سعید -
  .121، ص3م ،2002 ،اإلسالميالم مجلة المجمع الفقهي ربطة الع  لجرائم وتحدید الشخصیة،او 
   ، مادة ورث.1024، ص 4ط ،2004مجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز ، مكتبة الشروق الدولیة، مصر،  - 3
، جامعة األمیر عبد القادر، مجلة المعیار(نظرة شرعیة)"،  "استخدام البصمة الوراثیة ، )الهادي الحسین(شلبي  - 4

  .91، ص 05 ، عدد2003قسنطینة، ماي 
- 13ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة والجنیوم البشري والعالج الجیني، المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة، الكویت،  - 5

  .105، ص 2، ج1988أكتوبر  15
. 2002جانفي  10إلى  05القرار السابع بشأن البصمة الوراثیة ومجاالت االستفادة منها، الدورة السادسة من  - 6

  www.islamset.com  رابط 13/05/2011اإلسالمي في  لمجمع الفقهيمجلة ا
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 كل وتتكون«  فقد وضح خصائص البصمة الوراثیة بقوله  1باخطمة محمد الدكتور أما
 بارعة بدقة تفرق ممیزة بطریقة وموزعة المورثات في محمولة شقین ذات كیماویة وحدات من بصمة

 كما وتبقى الملقحة البویضة في ،االنقسام فترة منذ البصمة نوتتكو  اآلخر عن الناس من فرد كل
 یكون بحیث األم من واآلخر األب من البصمة شقي أحد فرد كل ویرث الموت، بعد حتى هي

  .2» أبنائه إلى شقیها أحد الفرد ینقل جدیدة، بصمة الشقان

 المفصلة الجنسیة نیةالب أو الوراثیة المادة هي الوراثیة البصمة نإف ریفاالتع تعددت ومهما
 والتي بعینة إنسان بكل الخاصة الوراثیة الصفات تلك فهي ، غیره عن إنسان كل بها یستأثر التي

 أو الجین یحملها التي الوراثیة والصفات ،الوراثیة بالشفرة وتعرف البشري الجنیوم أو الجینات تحملها
 الجدیدة، الطفرة به تأتي مستجد هو ام ومنها واألم األب من موروث هو ما منها البشري الجنیوم

  .3 )كروموسوم( صبغي كل في جین ألف مائة حوالي الوراثیة للصفات الحاملة الجینات عدد ویبلغ

ثبات اإلنسان هویة تحدید في دقیقة أداة في أنها الوراثیة البصمة خصائص أهم تتلخصو   أو وإ
 الوراثیة البصمة تتمیزكما ، سلبیة ایربمع تمت متى %99 عن تقل ال بنسبة واألمومة األبوة نفي

 بصفة شخص كل ینفردو  ،جیل إلى جیل من النوع صفات ینقل وهذا االستنساخ على بمقدرتها
 في الوراثیة بالبصمة االحتفاظ یمكنكما  ،المماثلة التوائم حالة في آخر شخص مع تتشابه ال وراثیة
 .الحاجة تدع كلما واستعمالها الحفظ وسائل أو الكمبیوتر جهاز

                                                             
جراحة الكبد والمرارة بكلیة الطب والمستشفى  واستشاريهـ یعمل أستاذ  1378ولد عام  محمد بن عابد باخطمة( - 1

له  علمیا في مجال التخصص الجراحي ةالمجالت المحكم بحث منشور في إنجازاته العلمیة  بجدة الجامعي
قلیمیا ودولیا ةمشاركات في المؤتمرات العلمی دورة وورشة عمل في  50أكثر من  نفذ في مجال التخصص محلیا وإ

كتاب الطب بین التحدیات والمسؤلیات للمتخرجین من الثانویة  ه:تألیفمن  موضوع أخالقیات العمل الطبي والمهني
تألیف برنامج تدریبي للشباب بعنوان نحن  تألیف كتاب صوموا تصحوا لتوعیة المرضي بشهر رمضان  العامة
مقدمة في مؤتمرات في تطبیقات الفقه الشرعي والقانون على الممارسات في  أوبحوث متعددة منشورة  له .الرجال

  enayh.com. رابط القطاع الصحي والمهني).
هي برابطة العالم اإلسالمي عن البصمة الوراثیة في دورته الخامسة عشر، ص مناقشات، جلسة المجمع الفق -  2

 دار والجنایة، النسب في استخدامها مشروعیة ومدى الوراثیة البصمة ،)محمد بن عمر( سبیلنقل عن  .25
                         .35دط،ص ،2002 الریاض، الفضیلة،

  .35ص ،دط ،1988 اإلسكندریة، الجامعیة، المطبوعات ردا العقد، نظریة ،)أحمد( سراج -أنظر كذلك 
حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون األسرة الجزائري، دار  ، )بادیس (دیابي -  3

    88ص،دط،2010 الهدى، 
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 خالیا عدا اإلنسان جسم في خلیة ألیة النووي الحامض من الوراثیة البصمة استخالص یمكنو 
 األنساب تزویر ظاهرة من التقلیلكما تساعد في ،1نووي حمض بها یوجد ال التي الحمراء الدم

  . منه لیس من به فتلحق زوجها غفلة المرأة تستغل عندما

 
 

 نفیه یجوز ال وأنه واإلقرار والبینة الفراش وهي الشرعیة بالطرق یثبت النسب أن  المعلوم من
، ثبوته بعد النسب صحة من التأكد محاولة یجوزال ؛ذلك على وبناء اللعان طریق عن إال  شرعًا

 والعرض، النسب حفظ ومنها اإلنسانیة لحیاةل الضروریات حفظ على السماویة الشرائع التفاق وذلك
 من التأكد محاولة أن وحیث للمفاسد، ودرء للمصالح جلب من المباركة الشریعة هذه به جاءت ولما

 أنواعاً  ویلحق كثیرة، مفاسد إلي یؤدي وأنسابهم الناس أعراض في قدح فیه الثابتة األنساب صحة
       واالجتماعیة النفسیة األضرار من

 ، واألرحام األقارب بین العداء ویزرع األسریة، العالقات ویفسد .والمجتمع واألسر ألفرادبا  
 من غیرها وال الوراثیة البصمة طریق عن النسب صحة من التأكد محاولة یجوز ال فإنه  لذلك

 األشخاص من شخص نسب من للتأكد الوراثیة بالبصمة الفحص إجراء تم  إذا أما ،الوسائل
بطاله إلغاؤه یجوز ال فإنه النسب، ثبوت من شرعاً  به المحكوم خالف تائجالن وأظهرت  عن إال وإ

  .اللعان وهو واحد طریق
 بني من رجل جاء «:  الـق ،--  هریرة أبي عن ومسلم  البخاري رواه ما ذلك علي ویدل

 له قالف بنفیه، یعرض حینئذ وهو أسود غالماً  امرأتي ولدت : الـفق -- اهللا رسول إلى فزارة
 من فیها هل:  قال حمر، قال ألوانها، فما:  الـق ، نعم قال ؟ إبل من لك فهل  -- النبي
، فیها إن:  الـق ؟ (فیه سمرة)أورق  نزعه یكون أن عسي الـق ؟ ذلك أتاها فأني:  الـق لورقًا
  .2» منه االنتفاء في - - له یرخص ولم عرق،

                                                             
  .185، 184مرجع سابق، ص )،أحمد (شامي  - 1

رقم  كتاب اللعان، - 1138ص ، 2، ج دت، دط عربي، بیروت،صحیح مسلم، دار إحیاء التراث ال، مسلم أخرجه  - 2
  . 1500الحدیث 

 وأراد ولده في وشكت بامرأته عرض إذا باب ،ِكتَاب الطََّالقِ  - 178ص ،6ج ، مصدر سابق ،النسائي أخرجه  -  
  . 3478 منه االنتفاء

ِه  -  439ص ،4ج  ،مصدر سابق  ،ي في سننهذه الترمأخرج -   ُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعَلیْ ِة َعْن رَ اْلِهبَ َالِء وَ ِكتَاب اْلوَ
َسلَّمَ  ا َجاءَ ِفي  ،وَ اب مَ ِدِه، بَ َل تَِفي ِمْن وَ نْ   . 2128رقم الحدیث  الرَُّجِل یَ
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 تدل قد عالمات من ظهر مهما ثبوته بعد بالنس نفي یجوز ال أنه على الحدیث هذا فدل
 وسیلة أي استخدام أیضاً  یجوز ال فإنه اللعان بغیر ثبوته بعد النسب نفي یجوز ال كان فإذا. علیه

 لغایة وسیلة كان فما الغایات حكم للوسائل ألن صاحبه، عن ونفیه النسب انتفاء على تدل قد
  .1الغایة حكم للوسیلة فإن محرمة،

عدم االعتداد بالشهادة الطبیة التي ال تعتبر دلیال  حیث قررت المحكمة العلیا وبھذا أخذت
و لم ینفه االب من یوم علمه به و  قاطعا الن الولد ولد بعد مرور أكثر من ستة أشهر على البناء

  .2خالل المدة المحددة شرعا
 بعدما الوراثیة بالبصمة النسب نفي یجوز ال أنه إلى دهب فقد المجلس األعلى المغربي أما

 طبي فحص إلجراء یستجاب فال بالفراش النسب ثبت إذا « القرار مضمون وهذا  بالفراش ثبت
  .لنفیه

 الشرعي، األمد في كان الوضع مادام زوجها من لیس الحمل أن المرأة بتصریح یأخذ ال -
  .3»الطفل حق على اعتداء من فیه لما وذلك الشرعیة، بالطرق الزوج ینفه  ولم

ا"16ھ ـا ما أكده أیضا مجمع الفقھ في دورتوھذ  الوراثیة البصمة استخدام یجوز ال:  رابعً
 وفرض منعه المختصة الجهات على ویجب شرًعا، الثابتة األنساب صحة من التأكد بقصد

ا الناس ألعراض حمایة المنع ذلك في ألن الزاجرة؛ العقوبات   .4 "ألنسابهم وصونً
 بها االستعاضة یمكن فهل الداللة قطعیة الوراثیة البصمة كانت إذا هنا یطرح الذي السؤالو 

قرار وبینة فراش من سلفا الشرع اعتمدها التي الوسائل عن النسب إثبات مجال في   .؟ وقیافة وإ
 التوجه وهذا الشرعیة اإلثبات وسائل محل الوراثیة البصمة إحالل إلى البعض یتجه

 إلى جنبا معها تستخدم بل الشرعیة اإلثبات وسائل منزلة تنزل أن یمكن ال الوراثیة فالبصمة،باطل
 معه یتحتم مما مستقلة بصفة المذكورة الوسائل من وسیلة بأي النسب إثبات یتعذر عندما جنب،
 فیها یحصل التي الحاالت في هذا یكون ما وغالبا النسب، إلثبات الوراثیة البصمة إلى اللجوء
كما في  وتعادلها علیها المنصوص اإلثبات وسائل تساوي أو اختالطه بسبب النسب في التنازع

مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع  حاالت التنازع على

                                                             
  .65، 64مرجع سابق، ص  ، )محمد بنعمر (السبیل  - 1
،مجلة االجتهاد القضائي 23/11/1993بتاریخ  قرار 99000حكمة العلیا، غرفة االحوال الشخصیة، ملف رقم الم - 2

  64لغرفة االحوال الشخصیة، عدد خاص،مرجع سابق،ص
العمل القضائي في قضایا األسرة  . بحماني،374/2/2/2001قرار ملف  ،304عدد  المجلس األعلى المغربیة، - 3

  .355ص دط، ،2009 الرباط، مكتبة دار السالم، مدونة األحوال الشخصیة ومدونة األسرة، في مرتكزات ومستجدات
 رابطة العالم اإلسالمي، المجمع الفقهي، منها، االستفادةبشأن البصمة الوراثیة ومجاالت  16دورة  7 قرار رقم - 4

  - islamtoday.net رابط  12/12/2011 في
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مجهول النسب بسبب انتفاء األدلة أو تساویها، أو كان بسبب اشترك في وطء شبهه ونحوه.  على
المستشفیات ومراكز رعایة الموالید واألطفال ونحوها ، وكذا وفي حاالت االشتباه في الموالید في 

و حاالت ضیاع األطفال واختالطهم ، بسبب الحوادث والكوارث  االشتباه في أطفال األنابیب.
 كما نص بعض الفقهاء على مسائل ال مجال للقیافة في إثبات النسب بها.. 1وتعذر معرفة أهلیهم

 بشخص النسب حول الخصومات لحل الوراثیة بصمةال إلى اللجوءیجوز  الحال هذا في
  .الوراثیة البصمة تثبته ما على بناء معین

 وهو ،االثبات وسائل من علیه منصوص هو عما بدیال تكون ال والضبط التقید وبهذا
 على النسب إثبات في علیها المنصوص الوسائل بأن التنبیه یفوتنا وال للمصلحة، الصحیح التطبیق

 إثبات في قوة لها وهي البینة ثم اإلقرار ثم الفراش، مقدمتها في یأتي حیث القوة يف واحدة درجة
  . 2علیهم الوراثیة البصمة تقدیم یمكن ال بحیث النسب

 البصمة إلى اللجوء إمكانیة حول قرار المجلس األعلى المغربي في جاء ما ذلك على كمثال
 في التاریخ ثابتة غیر  الوالدة فإن الحال قضیة وفي جدال فیها الشرعیة األّدلة كانت إذا الوراثیة
 األم مطالبة عند إال الولد بوجود یعلم ولم عقیم أنه یدعي علیه المدعى أن كما شرعا المعتبر األجل
 ال"   القرار في جاء إذ  سنه تحدید و االبن ازدیاد تاریخ لمعرفة الخبرة إجراء التمس وبتالي بالنفقة
 یخالف بالخبرة النسب إثبات بأن المحكمة قالت بالخبرة،ولما النسب باتإث یمنع واقعي نص یوجد

 به قضت لما تجعل لم فإنما الموضوع في قاطع نص اعتماد دون الشریف الحدیث و الفقه أصول
  .3"لنقض قرارها عرضت ،و أساسا

                                                             
 . 262ص ،1ط ،2001 بیروت، الرسالة، مؤسسة الطبي، الفقه في اجتهادیة أبحاث ،) سلیمان عمر( األشقر  - 1

، وقد تطرأ حاالت ال یمكن إثبات النسب بالطرق السابقة ذكرها إذ ال مجال من استعمال القافة أو القرعة في  - 2
باب قیاس أولى،  مثل هذه الحاالت یمكن استعمال البصمة الوراثیة بدیال عنهما، فأما تقدیمها على القافة فهو من

  وأما تقدیمها على القرعة فهو من باب الحكم المؤكد على ما هو مظنون
فالبصمة الوراثیة، واالستدالل بها یمكن القول بأنها نوع من علم القیافة، وقد تمیزت بالبحث في خفایا وأسرار النمط 

أخذ حكم القیافة بل من باب أولى وعلیه الوراثي للحامض النووي بدقة كبیرة ، ومهارة علمیة فائقة، مما یجعلها ت
  یثبت بالبصمة الوراثیة ما یثبت بالقیافة مع وجوب توافر الشروط والضوابط التي وضعها الفقهاء في القافة أنظر:

، البصمة الجنیة وأثرها في إثبات النسب، مداخله ضمن أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة  )حسن(الشاذلي  -
 رابط 11/11/2011 2000المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة ، شرى والعالج الجیني رؤیة إسالمیة. الكویت :والجینوم الب

.comislamsetwww.   
 العمل ،)إبراهیم( حماني 09/03/2005المؤرخ في  ،615/2/1/203ملف  ،150قرار رقم المجلس األعلى المغربي، - 3
السالم،  دار مكتبة األسرة، مدونة و الشخصیة األحوال مدونة في مستجدات و مرتكزات األسرة قضایا في لقضائيا

  .392-389ص ، دط ،2009 الرباط،
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ما بالوسائل العلمیة الحدیثة في اثبات النسب عند عتدادهاما نالحظه على هذا القرار هو 
كانت االدلة الشرعیة قاصرة و فیها جدل، و حسننا فعل القضاء فتوجهه  مظهر من مظاهر العدالة 

و حرصه على حقائق االمور بالوقوف على حقیقة النسب الذي ال  تفضنهو دلیل على حكمته و 
   یمكن بحال تضییعه او الحاقه ظلما و زورا. 

   
 

فإنه ال  القیافة أو البینة أو اإلقرار، أو الفراش من الشرعیة بالطرقیثبت   النسب إذا كان
بطاله نفیه یجوز  یحتاط الشارع ألن علیه، تدل قرائن أو علیه، تحمل قد عالمات من ظهر مهما وإ

 في یتشدد فإنه لنسبا ثبت ما فإذا سبب بأدنى إثباتها في ویكتفي ثبوتها إلى ویتشوف لألنساب،
  .األدلة بأقوى إال به یحكم وال نفیه،

 التشدید ذلك من ویلزم دلیل، بأدنى ویثبت إلثباته، یحتاط النسب فإن: «  1قدامة ابن یقول
ه نفیه، في   .2»  األدلة بأقوى إال ینتقى ال وأنّ

ه ثبوته بعد النسب نفي في الشارع تشدید ومن  واشترط لعانال وهو واحد بطریق نفیه حصر أنّ
 البصمة استعمال یجوز ال علیه وبناءا وقوعه، من وتقلل حصوله من تحد كثیرة شروطا إلقامته
 النسب نفي في اللعان عن بدال الوراثیة بالبصمة االكتفاء یجوز ال كما ثابت نسب نفي في الوراثیة

 حكم اللعان ألن وذلك فراشه، على المولود و الزوج بین النسب انتفاء على الدالة نتائجها بمقتضى
حالل إلغاؤه یجوز فال إقامته في تعبدیة صفة وله واإلجماع، والسنة بالكتاب ثابت شرعي  غیره وإ
  .3بها المختصین نظر في والّصحة الدقة من بلغت مهما علیه وسیلة أي قیاس أو محله

ن  جواز إلى ذهبوا قد السالمي، المختار محمد الشیخ مثل المعاصرین الفقهاء بعض كان وإ
 الزوج بین النسب انتفاء عن نتائجها دلت إذا اللعان عن بها واالكتفاء الوراثیة  بالبصمة األخذ

                                                             
هو أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر  هو من علماء المذهب الحنبلي( - 1

ولد بجمَّاعیل  لحي الحنبلي شیخ المذهب اإلمام بحر علوم الشریعة المطهرة ـالمقدسي الجمَّاعیلي والدمشقي الصا
سنین تلقى علومه من  10وكان عمره  وأقاربههـ، وقدم إلى دمشق مع أهله وعائلته  541نابلس في فلسطین سنة ب

جامع هجریة ودفن في دمشق بجبل قاسیون خلف ال 620كبار مشایخ دمشق وعلمائها. توفى یوم الفطر عام 
  . المظفري، وقد شیعته دمشق بجنازة حافلة

االستبصار، في األنساب  .المغني، وهو أكبر كتبه ومن كتب اإلسالم المعدودة .الكافي .المقنع  .العمدة من مؤلفاته
  .173ص ،1ج مرجع سابق،، :الزركلي ینظر .)االعتقاد

  .398 ،397، ص 6مصدر سابق، ج ،ابن قدامة  - 2
  .42، 41مرجع سابق، ص ،  )بن محمدعمر (السبیل  - 3



                                           

 ~ 93 ~  
 

 له یشهد من فقد عند النسب لنفي اللعان إلي یلجأ إنما الزوج بأن لذلك معللین فراشه، علي والمولود
 الزوج، قول صحة ىلع یدل قد الوراثیة البصمة خالل من الفحص أن وحیث زوجته، به رمى بما

 انتفاء ثبوت حال في زوجته ىعل یدعیه فیما الزوج صدق على تدل التي الشهود بمثابة تكون فإنها
  .1الوراثیة البصمة نتائج خالل من فراشه على المولود الزوج بین النسب

إضافة إلى أن دعوى اللعان ترتكز على أسس وشروط صعبة كالمدة التي یتطلبها اللعان 
  ومسألة الشهود والذي یتعذر الحصول علیهم أحیانا. .2أیام 08بـ  المقدرة

 هذا ردّ  على یحمل بما بها، العمل ویلغي الشرعیة بالنصوص یصطدم الرأي هذا أن حقیقة
 إال بها العمل إبطال أو إلغاؤها، یجوز ال الثابتة الشرعیة األحكام ألن وذلك اعتباره، وعدم القول
 رماها فیما زوجها بصدق الزوجة أقرت لو وألنه مستحیل، أمر وهو نسخها علي یدل شرعي بنص

 .3 ]الهجر وللعاهر للفراش الولد[  - - لقوله الزوج یلحق النسب فإن الفاحشة من به

ن الزوج، عن الحد لدرء یشرع اللعان وألن باللعان إال عنه ینتفي وال  یراد ولد هناك یكن لم وإ
 یدرأ أن فیرید الحمل بعد زنت ولكنها منه، الحمل أن الزوج یعلمو   حامال الزوجة تكون قد أو نفیه
  .4الحق هذا إعمال من منعه یجوز فال باللعان نفسه على الحد

 استعمال یجوز ال أنه 16 دورته في اإلسالمي العالم برابطة الفقهي المجمع قرار في جاء
   ثبت من نسب نفي في استعمالها الو  اللعان، على تقدیمها یجوز وال النسب نفي في الوراثیة البصمة
  
  

  .5شرعي دلیل بأي نسبه

ن هذا  على بها االستعانة یحسن فإنه اللعان، عن الوراثیة بالبصمة االكتفاء یجوز ال كان وإ
 البصمة نتائج خالل من ثبت إذا فیما اللعان عن العدول على الزوج تحمل قد قرینه أنها اعتبار
 الشرع إلیها یدعو شرعیة مصلحة وهذه ، ماءه من تخلق قد ابنه هو فراشه علي المولود أن الوراثیة

                                                             
البصمة الوراثیة و مدى حجیتها في إثبات و نفي النسب، موجز أعمال الندوة ،  )محمد المختار (ميالالس - 1

(رؤیة إسالمیة) المنظمة اإلسالمیة  والهندسة الوراثیة والجنیوم البشري والعالج الجیني الفقهیة الحادیة عشر الوراثة 
 و ما بعدها69ص  ،2ط ،2000 دت، ،دم ،دد عبد اهللا العوضي،  إشراف عبد الرحمن  ي الكویت،للعلوم الطبیة ف

،قرار 65408مدة نفي الحمل ال تتجاوز ثمانیة أیام من یوم العلم بالحمل أو رؤیة الزنا. المحكمة العلیا، ملف رقم  - 2
  .67،ص 2001،المجلة القضائیة عدد، 08/07/1997بتاریخ 

دُ  ِكتَاب الرَِّضاِع، باب - 1080، ص2لم  في الصحیح، مصدر سابق، ج أخرجه  مس - 3 َل اشِ  اْلوَ ْلِفرَ قِّي  لِ تَوَ وَ
اِت،ال َ ه ُ ب  .1457حدیث رقم  شُّ

  .43، ص نفسهمرجع  ، )عمر بن محمد( السبیل - 4
ومجاالت االستفادة  (رابطة العالم اإلسالمي)بشأن البصمة الوراثیة المجمع الفقهي 16رقم  ، الدورة07رقم  قرار - 5

  -  www.gulfkids.comرابط   12/03/2011منها، في 
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 مفسدة درء من فیها ولما ،)للفراش الولد أن( وهو الشرعي لألصل تأكید من فیها لما إلیها ویتشوف
  .1وضرره اللعان

 أنه الكبرى الریاض محكمة في القضاة أحد وهو القاسم العزیز عبد الشیخ فضیلة ذكر وقد
 القاضي فأحال ،فراشه على ولدت بنت نسب لنفي زوجته من اللعان بطلب شخص إلیه تقدم

 هذا أبوة بإثبات الفحص نتائج فجاءت الوراثي، الفحص اختبارات إجراء إلى البنت مع الزوجین
، إثباتاً  للبنت الزوج  من نفسه في كان ما وزوال اللعان عن الزوج لعدول مدعاة ذلك فكان قطعیًا
  .2إلیها ویدعو الشارع إلیها یتشوف عظمى مصلحة الفحص بذلك فحقق زوجته، في شكوك

 
 

 حول التساؤل فإن النسب إثبات في العلمیة الطرق لحجیة الجزائري المشرع تحدید لعدم نظر
 وهذا نسبیة حجیة ذات أو الداللة قطعیة كانت إذا فیما القانونیة لقیمتها بالنسبة یثار قد الحجیة هذه

   ؟.عدما أو وجودا الحكم على المجال هذا في الخبرة تقریر تأثیر مدى عن نتساءل یجعلنا

 من انطالقا وهذا مطلقة، حجیة لها الوراثیة البصمة أن اعتبار إلى القانون رجال ذهب
 كل بانفراد تتجلى قطعیة قنیةت داللة ذات الوراثیة البصمة أن العلماء اعتبر حیث العلمیة، النتائج
 الشخصین یتشابه أن یمكن ال إذ العالم، في آخر كائن أي عند یوجد ال معین وراثي بنمط شخص

 نسبة أي شخص ملیون 86 إلى 01 من یساوي التشابه نسبة أي حالة ملیون 86 كل واحدة مرة إال
  .3تماما منعدمة التشابه

 األوالد نسب نفي أو إللحاق التحقیق في تخطأ تكاد ال وسیلة العلمیة الناحیة من كانت لذلك
 بطریقة تحلیله یتم أن شرطب ،%100 بنسبة قاطع ونفي إثبات دلیل یعد النووي الحمض ألن لآلباء
  .4وارد غیر البشر بین التشابه احتمال أن دام ما سلیمة علمیة

                                                             
  44، ص سابق مرجع،  )عمر بن محمد(السبیل  - 1
  .45، ص نفسهمرجع ، )عمر بن محمد(السبیل  - 2
  30/10/2012في  256، عدد 2004الكویت، ، مجلة حماة الوطن"البصمة الوراثیة وتحدید الهویة"،  ، )نبیل(سلیم  - 3

  - www.homatalwatan.orgرابط 
  .138 ،137ص دط، ،2009 مركز الغندور، القاهرة، إثبات النسب بالقرائن،،  )أحمد بن سلیمان(البوصافي  - 4

حید الذي یكتسي الحجیة القاطعة، وما یؤكد ذلك هو إمكانیة وتجدر اإلشارة هنا أن البصمة الوراثیة هي النظام الو 
أخذها من أي مخلفات أدمیة سائلة (دم، مني) أو أضحیة لحم، عظم، جلد، شعر، كما أنها تقاوم عوامل التحلل 
ه یمكن الحصول علیها حتى من  تعفن والعوامل المناخیة المختلفة من حرارة وبرودة وجفاف، لیس ذلك فقط بل أنّ وال
 اآلثار القدیمة والحدیثة، كما حدث في القضاء في قصة الفنان "إیف مونتان" حیث أدعت المرأة أن لها ابنة منه
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الوراثیة من الناحیة البصمة : «  وجاء في توصیة ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة ما نصه
العملیة وسیلة ال تكاد تخطئ في التحقق من ألوالدیه البیولوجیة، والتحقق من الشخصیة، والسیما 
في مجال الطب الشرعي، وهي ترقى إلي مستوى القرائن القویة التي یأخذ بها أكثر الفقهاء في غیر 

النسب المتنازع فیه، ولذلك ترى  في  إثبات قضایا الحدود الشرعیة، وتمثل تطورًا عصریًا عظیماً 
  .1» الندوة أن یؤخذ بها في كل ما یؤخذ فیه بالقیافة من باب أولى

 بأي یمكن ال إذ نسبیة، حجیة لها أن یرى البعض أن إال العلمي الدلیل هذا قطعیة ورغم
 اعتماد فإن لذلك نفیه، أو ما ولد نسب إلحاق في القاطع الدلیل تمنحنا أن األحوال من حال

 أن كما العكس، إلثبات قابل غیر قاطع كدلیل بها یرقى ال معین لملف دراسته عند علیها القاضي
 رغم التقنیة هذه ألن وهلة ألول مطلقة نتائج تشكل ال الجینیة التحالیل أن اعتبروا الطب علماء

 كیف التساؤل إلى یجرنا ما وهو بها لألخذ صارمة بشروط إحاطتها القضاء من تقتضي حساسیتها
 أخرى جهة من وارد الشك احتمال وبقاء جهة من الداللة قطعیة الوراثیة البصمة اعتبار یمكن

 نفي أو إثبات مجال في الخبرة تقدیر في للقاضي التقدیریة السلطة عن الحدیث إلى یجرنا ما وهو.؟
  .الوراثیة بالبصمة النسب

 باللجوء إال یتأتى ال النسب، اتهإثب في الوراثیة البصمة على األسرة شؤون قاضي اعتماد إن
 علمیة نتائج إلى للتوصل البیولوجیا مجال في المتخصصین واألطباء الخبراء أراء استشارة إلى

 واالسترشاد إلیهم باستعانة إال فیها للقاضي یمكن ال التي التقنیة المسائل من باعتبارها دقیقة،
  .بآرائهم

 إلى التقنیة المسائل هذه مثل في للفصل لعامةا للقواعد طبقا یلجأ القاضي فإن ثمة ومن
 خبیر بتعین الموضوع، في الفصل قبل تحضریا حكما خاللها من یستصدر التي القضائیة الخبرة

 المهام بتحدید وهذا نفیه أو الولد نسب إلثبات الوراثیة البصمة إلى اللجوء مهمة له یوكل مختص
 مسألة في القاضي رؤیة وضوح عدم مفاده القضائیة رةالخب إلى واللجوء متناهیة، بدقة به المنوطة

  .2نفیه أو النسب أثبات

                                                                                                                                                                                   
تدعى أیناس وما اضفى على األمر نوعا من المصداقیة أن تلك السیدة كانت تشبه الفنان في مالمح الوجه وقد أمر 

لفنان وأخذ عینة من جسمه، وفحصه بالحمض النووي القاضي الفاصل في هذه القضیة بواسطة الخبرة بحفر قبر ا
  وقد أثبت الخبرة عن عدم وجود أي عالقة أبوة أو بنوة بین الفنان والسیدة .

ملخص أعمال الحلقة النقاشیة حول مدى حجیة استخدام البصمة الوراثیة في إثبات البنوة، رؤیة إسالمیة .  - 1
  .comislamsetwww. رابط12/11/2011  2000ة ،اإلسالمیة للعلوم الطبی المنظمة  الكویت :

  وما یلیها. 37دط، ص  ،2002الخبرة القضائیة، دار هومة،  ، )محمود توفیق(اسكندر  - 2
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 باعتبارها مناقشتها عن یمتنع وبتالي الوراثیة البصمة بنتائج فهمه للقاضي یتأتى ال وقد
 أمام عائقا یقف قد ومصطلحاتها الطرق هذه جهل فإن ثمة ومن ،ودقیقة هیبحث وعملیة تقنیة مسألة

  .النسب نفي أو إلثبات كطریق علیها االعتماد اليوبت لها مناقشته
 وقد 1 النسب نفي مسالة في والقانون الشرع أقرها التي الوحیدة الشرعیة الوسیلة اللعان یعتبرو 
 إذ النسب، نفي مجال في تقدیرها في القاضي سلطة حیث من كبیرا أشكاال المسألة هذه طرحت
ذا المشروعة، بالطریق ینفه ولم االتصال أمكن أو شرعیا الزواج كان متى الولد ینسب  اللعان كان وإ

 الوراثیة بالبصمة نفیه یصح فهل النسب لنفي الشرعیة النصوص بها جاءت التي الشرعیة الطریقة
 كان متى ألبیه الولد ینسب تعدیلها دون 41 المادة ترك إذ الجزائري المشرع سكوت أمام السیما
  .2مشروعةال بالطرق ینفه ولم شرعیا الزواج

 اللعان على الوراثیة البصمة تقدیم جواز بعدم القائل بموقف أخذ الجزائري القضاء أن الواقع
 .اإلعالم وسائل مختلف تناولتها والتي صفیة الطفلة قضیة خالل من یبرز القضاء وموقف

صفیة نتاج زواج مختلط بین جزائریة كانت حمال و فرنسي یدعى شاربوك و المتنازع  والطفلة
  الفرنسي.الجزائري و عائلة والدتها و االب حول نسبها ما بین االب 

 بتاریخ تزوجا) بلحوسین خدیجة فرح( والمسماة) محمد یوسفي( أنفي  تتمثل القضیة وقائع
 .وهران محكمة أمام بینهما الطالق تم 2000/08/14 وبتاریخ 975 رقم مسجل بعقد 1999/04/28
 بینهما نزاع شب ثم واألقارب، األهل بحضور عرفیا الزواج نالطرفا أعاد 2001/01/11 وبتاریخ

) خ.ف.ب( المسماة تقابلت 2001 أوت وبتاریخ .ثانیة المحاكم إلى جوءلال دون طالقهما على أدى
 أنجبت 2001/12/10 وبتاریخ.2001/01/22 بتاریخ صوریا وتزوجا) جاك شاربوك( المدعو مع

 میالد عقد 2001/12/10 بتاریخ بفرنسا فار بمدینة هاتسجیل وتم) ص( الطفلة) خ.ف.ب( المسماة
 حضانة فأسندت مرور حادث أثر) خ.ف.ب( المسماة توفیت 2005/03/26 وبتاریخ 2334 رقم

 5285/05 فهرس رقم تحت 2005/12/13 في مؤرخ حكم بموجب )ش.ج( المسمى) ص( البنت
 .وهران محكمة عن

                                                             
عرض على القضاء المصري قضیة متعلق بنفي نسب بنت تم اللعان بین الزوجین بناء على طلب من الزوج  - 1

الة الطفلة على الطب الشرعي الذي أثبت عن طریق البصمة الوراثیة وبعد أن أجابت المحكمة الزوجة في طلبها بإح
نسب البنت من الزوج المالعن، وأمام هذا التضارب عرضت المحكمة القضیة على دار اإلفتاء المصریة التي ورد 

ان والخبرة بأنه یفرق بین الزوجین المتالعنین ویثبت نسب الطفلة إلى والدها المالعن  وبذلك یتم التوفیق بین اللع
  الطبیة.

  المعدل والمتمم. األسرة قانون - 2
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 تصب) ص.ب( ألم الطفلة وجدة) م.ي( المسمى مرافعات لأن ج االشكال المطروح في النزاعو 
 والتمسا ،باسمه میالدها عقد وجود رغم) ص( للطفلة الشرعي األب لیس) ش.ج( المسمى أن حول
ه الزاعم) ش.ج( المسمى على ADN 1النووي الحمض تحلیل إجراء مرافعاتها جل في  أبوها، أنّ

   وعلى الشرعي أبوها كونه) م.ي( المسمى وعلى

 االعتبار بعین تأخذ لم الملف هذا عن الصادرة والقرارات األحكام جل أن غیر وفيص الطفلة  
 ). ص.ب( ألم الطفلة وجدة) م.ي( المسمى طلب

 باسمه المسجلة) ش.ج( أبیها من) ص( الطفلة نسب بنفي المطالبة حول یدور طلب الخصوم إن
  ).ADN( الوراثیة البصمة بطریق وهذا

نفي  طلب والمجلس المحكمة قضاة رفضقد  قضیة الطفلة صفیةفي  مسلك القضاءأما عن    
 شرعا یجوز الأنه  وهي قانونیة جوانب لعدة نسب الطفلة صفیة من والدها المزعوم جاك شاربوك

 ).ج.أ.ق( 41 المادة بنص مؤكد وهو النسب نفي في الوراثیة البصمة على االعتماد

 دعوى ألن ممكن غیر الحال هذه في والوضع اللعان، هو النسب نفي لدعوى الوحید الطریقوأن 
 .حملها وقت البنت ألم زوجا كان أنه یثبت لم مدع من جاءت النسب نفي

 2001/03/01) ج.ف.ب( و) ش.ج( بین المبرم العرفي الزواج عقد مع معقولة مدة وجودكذلك   
 . 2001/12/10 بتاریخ كان الذي الطفلة ومیالد

 ).ش.ج( ألبیها 2334 رقم میالدها شهادة حسب بفرنسا فار في) ص( الطفلة تسجیلكما انه تم 

 یلي ما على أكد و موافقا لقرار المحكمة و المجلس القضائيفقد جاء   اجتھاد المحكمة العلیا أما  
    المدني القانون من 04 المادة ألحكام طبقا الوطني بالتراب تطبیقأن القوانین و االحكام الوطنیة 

  
  
  
  

  .2ن إصدار حكم بإلغاء نسب مدون في عقد زواج مسجل بتراب دولة أجنبیة وال یمك     

                                                             
  .125مرجع سابق، ص ،  )بادیس(دیابي  - 1
العـدد  المجلـة القضـائیة، ،13/12/2006بتـاریخ قـرار   375053ملـف رقـم  الشخصیة، األحوالغرفة  المحكمة العلیا، - 2

  .521ص   ،2007 ،األول

لقصــور وتنــاقض األســباب، ولــم یخــالف القــانون، وذلــك ألن طلــب حیــث أن القــرار المطعــون فیــه غیــر مشــوب با -
الطاعن على مستوى مجلس قضاء معسكر كان یتمثل فـي الحكـم بإلغـاء نسـب كـل مـن (س) و (ن) منـه أنهمـا لـیس 
ــه صــرح شخصــیا بإلحــاق نســبها ألبیــه أمــام مصــالح الحالــة المدنیــة طواعیــة. حیــث أن القضــاء  مــن صــلبه، وأقــر بأنّ
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النسب المتنازع حوله هو نسب تساوت االدلة  ان وموقفنا اتجاه مسلك القضاء في القضیة هو   
ذلك أن االم من جهة تزوجت في فترة العدة كما أكد ذلك  ،بشأنه بین االب الجزائري و الفرنسي

أخرى فأن الطفلة صفیة جاءت بعد ستة أشهر من الزواج الثاني أي خالل شهود عیان و من جهة 
  لة متساویة  و الحاسم هنا هي البصمة الوراثیة. المدة الشرعیة ما یجعل  االدّ 

وكشف  ،زوج االول قام بإجراء فحص الحمض النوويالو من خالل معطیات القضیة فإن 
علمیة في األمن الوالئي للعاصمة، یؤكد أنه بعد عن الشرطة ال ةدفاعه مؤخرا عن تقریر خبرة صادر 

إجراء تحالیل جینیة لیوسفي، تبین أن هناك تشابها كبیرا ما بین بصمات الطفلة وبصماته، كما تمّ 
نة من لعاب الطرفین مما أثبت وجود التقارب نفسه، وكان ذلك بناء على طلب من النائب  تحلیل عیّ

  .القضیة لم تفصل فیها العدالة نهائیاالعام لدى مجلس قضاء وهران غیر أن 

وقد بقي الفرنسي المذكور متمسكا بموقفه الرافض للخضوع لتحلیل الحامض النووي الشيء 
  .یدل انه لیس اب بیولوجي للطفلة الجزائریةقد الذي یعرقل مسار العدالة الموقرة مما 

ل الحمض النووي ویبقى السؤال المطروح هو لماذا یرفض الفرنسي شاربوك إجراء تحالی
  .؟كما أنه لم ینجب خالل عشرین سنة مع زوجته االولى إلثبات أبوته المزعومة للطفلة

هذا یجعنا نطرح تساؤل أخر هل یجوز رفض إجراء تحلیل الحمض النووي استنادا لمبدأ 
حرمة الجسد البشري  وهل للقاضي ارغامه على ذلك ،و هل یعد الرفض قرینة على نفي النسب؟ 

ح أن رفض اجراء تحلیل الحمض النووي یعد قرینة ضعیفة جدا لتكوین قناعة القاضي وال تعد الراج
   .دلیال ینال من رفض تثبیت النسب

     ولكن بین هذا وذاك، فإن المحكمة العلیا في الجزائر قد حسمت النزاع القضائي حول الحضانة 

البصمة أثبت تطابق لنووي تحالیل الحمض ا أن رغم الفرنسي جاك شاربوك  مصلحة ل    
 .الوراثیة بین صفیة وأبیها الجزائري یوسفي ولیست ألب فرنسي

الحكومتین الفرنسیة  بینإلى قضیة دولة  ما یجعنا نعتقد أن قضیت نسب  الطفلة صفیة تحولت 
  .والجزائریة

                                                                                                                                                                                   
م بالتقید. بتطبیق القانون الجزائري في قضیة الحال، وهو القانون األسرة، وقـانون الحالـة المدنیـة وبأحكـام الجزائري ملز 

مـن قـانون األسـرة إال  222الشریعة اإلسالمیة في حالة ما إذا لم یعالج قانون األسرة حالة ما، وذلك وفق أحكام المـادة 
یالد ونسب الولدین (س) و (ف) مسجلین بالحالـة المدنیـة لبلـد ما استثنى بمقتضى اتفاقیة قضائیة. حیث أن عقدي م

أجنبي ، وبتالي فنحن في قضیة الحال حیال طلب إلغاء عقـد ولـیس إنشـاء عقـد. حیـث أن القـوانین واألحكـام الوطنیـة 
 مــن القــانون المــدني، وبتــالي ال یمكــن إصــدار حكــم بإلغــاء عقــد ســجل 04تطبــق بــالتراب الــوطني وفــق أحكــام المــادة 

  بتراب دولة أجنبیة، األمر الذي یجعل الوجهین المثارین غیر وجیهین ، مما یتعین رفضهما وتبعا لذلك رفض الطعن
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 یحول" بقوله  تقدیم اللعان على البصمة الوراثیة  یؤكد صدر عن المحكمة العلیا وھناك قرار
  .1"النسب إلثبات العلمیة بالطرق التذرع دون اللعان دعوى رفع

ن النسب أن إلى المغربي القضاء ذهب الجزائري قضاءال وعلى غرار  بالفراش یثبت كان وإ
 الزوج إدالء وهي حالتین في وهذا الطبیة الخبرة  وكذلك اللعان طریق عن جائز فیه الطعن فإن

 لم فإذا .بالخبرة قضائي أمر صدور أو الوطء، على القدرة عدم یبةالغ إدعائه على قویة بدالئل
 الطبیة الخبرة أن فالمالحظ النسب لنفي اللعان إلى اللجوء إال للزوج یبقى فال الشرطان هذان یتوافر
  2 .النسب نفي في اللعان عل مقدمة

 ثبت إذا« أنه إلى ذهب عندما المغربي األعلى المجلس قرار من جلیا لنا یتضح ما وهذا
 هو لیس اإلنجاب ضعف ألن ضعیف عنه اإلنجاب بأن الطاعن دفع یقبل ال فإنه بالخبرة النسب
 في المتمثلة و الطبیة الخبرة بنتائج أخد القاضي أن إلى نخلص القرار هذا خالل ممن .3»العقم

 بتالي و رةالخب لوضوح نتیجة جاء االقتناع هذا و النسب إثبات مجال في الوراثیة البصمة إعمال
 نسبهما في المتنازع االبنین أن و السیما الحمل حدوث من یمنع ال الخصوبة بضعف الزوج فإدعاء

 أدلى إذا إال فیها الطعن یمكن ال قاطعة قرینة للفراش الولد قاعدة إن و الزوجیة فترة خالل ولدا قد
  . 153 المادة لمقتضیات طبقا إدعائه على قویة بدالئل الزوج

  : أخر ذھب إلى أنھ وفي قرار

 .اللعان یمین أداء –) نعم( بالخبرة إثبات– نسب"

 إجراء الطاعن وطلب الحضور أو أداءها المطلوبة ورفضت اللعان یمین الطاعن أدى لما« 
 لیست بأنها الخبرة إجراء طلب المحكمة ذلك،وردت المطلوبة ورفضت نفیه أو النسب إلثبات خبرة
  .4» للنقض قرارها وعرضت أساس على قضائها تبني لم فإنها النسب إثبات وسائل من

 إثبات وسائل من تعتبر الخبرة فإن 153 المادة بمقتضى" أنه إلى ذهب أخر قرار وفي
  .النسب

 إلى 09/01/2001 في الزوجیة بیت غادرت مند بالمطلوبة اتصاله عدم الطاعن ادعى لما «
 التمس و الزوجیة بالخیانة ایةكش بها وقدم اللعان دعوى وأقام 22/01/2004 في بحملها علم أن

                                                             
 المجلـة المحكمـة العلیــا، ،15/10/2009بتـاریخ قــرار   605592ملـف رقـم  الشخصـیة، األحــوالغرفـة  المحكمـة العلیـا، - 1

  .245ص  ،2010 ،األولالعدد 
  .84ص مرجع سابق،، (إبراهیمي) بحماني - 2
 ،نفسهمرجع ،  (إبراهیمي) بحماني ،20/03/2007المؤرخ في  139/2/1/2006القرار رقم  المجلس األعلى المغربي، -  3

  . 531ص
،  (إبراهیمي) بحماني 18/01/2006لمؤرخ في ا 108/21/2006ملف رقم  ،37رقم القرار  المجلس األعلى المغربي، - 4

  .441ص مرجع نفسه،
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 عرض مما أساس، على مبني غیر جاء قضاءها فإن ذلك عن تجب لم والمحكمة الخبرة إجراء
  .1» للنقض قرارها

 
 

 علیه متعارف هو بما اكتفىو  الوراثیة بالبصمة خاصا نصا القدیم األسرة قانون یتضمن لم 
ه على منه 40 المادة نصت حیث النسب إلثبات كوسائل اإلسالمي الفقه في  النسب یثبت«  أنّ

 من 33 ،32 للموادطبقا  الدخول بعد فسخه تم نكاح وبكل شبهة وبنكاح وباإلقرار الصحیح بالزواج
  .2» القانون هذا

 الفقهاء أراء على ونفیه النسب إثبات في تعتمد قریب وقت وحتى الجزائریة المحاكم ظلت كما
 العلیا المحكمة به قضت ما 3ذلك على والدلیل الحدیثة العلمیة بالطرقاالستعانة  وترفض القدامى

  –الحال قضیة من تبین – ومتى ...« فیها جاء حیث1999 جوان 15 في الصادر القرار خالل من
 الدم تحلیل قصد طبیة خبرة بتعیین القاضي المستأنف الحكم بتأیید قضوا لما المجلس قضاة أن

 المادة ألحكام طبقا وقانونا شرعا المسطرة النسب إثبات لقواعد خالفا النسب تحدید إلى للوصول
 للنقض قرارهم عرضوا و سلطاتهم تجاوزوا فعلوا كما بقضائهم فإنهم األسرة قانون من بعدها وما 40

  .4»فیه المطعون القرار نقض ستوجبا ذلك كان ومتى
 وتـوقیع الحدیثة العلمیة للطرق الرافض القضاء لمسلك وجهت التي االنتقادات وقع وتحت

دراج األسرة قانون من 40 المادة تعدیل على الجزائري المشرع حرص الدولیة لالتفاقیات الجزائر  وإ
ه على تنص 40/2 المادة أصبحت حیث النسب، إلثبات كوسیلة الوراثیة البصمة  للقاضي یجوز« أنّ
  .5 » النسب إلثبات العلمیة الطرق إلى اللجوء

                                                             
،  (إبراهیمي) بحماني 18/01/2006المؤرخ في  353/2/1/2005، ملف رقم 39رقمقرار  جلس األعلى المغربي،الم - 1

  .445ص ،سابقمرجع 
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 2
-من قانون األسرة،" 40،"جریمة تزییف النسب على ضوء التعدیالت الواردة على المادة  )عراب(ثاني نجیة  - 3

  .56ص  ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،القانون الخاص مجلة مخبر - ةدراسات قانونی
-مجلة المحكمة العلیا ،15/06/1999بتاریخ قرار  22264ملف رقم  غرفة األحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، - 4

  .88 ص  ،2001العدد الخاص،
  .األسرة المعدل و المتممقانون  - 5
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 عن النسب إثبات األسرة قانون من 40 للمادة طبقا یمكن « وھذا ما أكده قرار المحكمة العلیا
   .ADN( « 1 النووي الحمض( الطبیة الخبرة طریق

 االقتراح وكان، 2النسب إلثبات العلمیة الطرق إلى اللجوء للقاضي تجیز الجدیدة الفقرة هذه
 ال فهي الدم، فصیلة كفحص الظنیة العلمیة الطرق عن لها تمیزا القاطعة العلمیة الطرق بتحدید
 للبصمة النووي الحمض كفحص القاطعة العلمیة بالطرق تحدیدا والمقصود الیقین، إلى بالشك ترقى

  .میةالعل الطریقة بهذه النسب إلثبات القاضي توجیه في جوازي النص أن مع الوراثیة،

 الشرعیة األدلة بإبقائه الجزائري المشرع قصد یتضح )ج.أ.ق( 40 المادة قراءة خالل ومن
 شرعیا دلیال العلمیة الطریقة اعتبار الجزائري المشرع قصد كان ولو المادة، من األولى الفقرة في

 مساعدا دلیال اعتباره یعني ما وهو ؛واحدة فقرة في الشرعیة األّدلة ضمن إدراجها لتم بذاتها قائما
 النسب لمجهول بالنسبة الحال هو كما الشرعیة، الطرق انعدام حال في القاضي به یأخذ واحتیاطیا

   یأمر أن للقاضي الحالة هذه وفي الشرعیة، األّدلة تعارض أو واللقیط

 عن للكشف الدعوى أطراف طلب على بناء أو نفسه، تلقاء من الوراثیة البصمة خبرة بإجراء
 حكمه كان متى علیه معقب وال یستبعده أو البصمة تقریر في ورد بما یأخذ أن وله نسب،ال حقیقة
 ندب المتداعیین أحد طلب رفض أو قبول في التامة السلطة  له أن كما ،سائغة أسباب على قائما
 في والفصل قناعته لتكوین یكفي ما الدعوى في القائمة األّدلة في كان متى الوراثیة البصمة خبیر

 تقدیر في القرار صاحبة فهي الموضوع محكمة قضاء في علیه المستقر بالمبدأ عمال لموضوعا
  .3العلیا المحكمة من ذلك في علیها رقابة وال بها، واألخذ األدلة

وتجدر االشارة ان المشرع الجزائري اباح اللجوء الى الطرق العلمیة إلثبات النسب فقط و 
 كلتا الحالتین سواء تعلق االمر بإثبات النسب أو بنفیهكان یستوجب علیه ان یطبق ذلك في 

  .اللعان عن العدول على الزوج تحمل قد قرینهك بها لالستعانة
هذا إذا ما وقع نزاع حول نسب طفل للزوجین مختلفي الجنسیة فإن المشرع الجزائري قد 

و أسند لها ضابط  نيالمحدثة من القانون المد مكرر 13أخضعه لقاعدة إسنادیة منفردة في المادة 
إسناد هو جنسیة االب وقت میالد الطفل و في حالة وفاة االب قبل المیالد  جنسیة االب وقت 

  .الوفاة

                                                             
، مجلة المحكمة العلیا ،05/03/2006بتاریخ قرار  355180 ملف رقم  الشخصیة،غرفة األحوال  المحكمة العلیا، - 1

  .469ص،  2006العدد األول،
 النسب بالبصمة الوراثیة في ضوء قانون األسرة الجزائري الجدید"، إلثبات"الجوانب القانونیة )، العربي(بلحاج  - 2

  .38ص ،2012 األول، العدد مجلة المحكمة العلیا،
    .193، 192مرجع سابق، ص ، )أحمد (شامي - 3
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اما  التلقیح االصطناعي تعریف )الفقرة االولى(خالل الفقرات التالیة في الفرع من   نتناول
 التلقیح )الثالثة الفقرة(وفي الفقه  في مواجهة االصطناعينتناول فیها التلقیح  )الفقرة الثانیة(

   .األسرة قانون في االصطناعي
 

 
 الناقة، الفحل وألقح الشجرة، وكذلك ولقاحا، لقحا الناقة لقحت یقال ،المحیط القاموس فيالتلقیح     

لقاح لواقح، من القح فهي اللقاح قبلت قاحاول َسْلَنا 1السحاب والریح لقحا، تلقیحا النخلة وإ َأرْ  وَ
اَح  یَ اِقَح  الرِّ وَ   .2 َل

 بعد المنویة الحیوانات نقل عملیة على یطلق تعبیر هو ناعيأما اصطالحا فالتلقیح االصط
و هو التناسل بمساعدة التكنولوجیا أ.3الحقن طریق عن للزوجة التناسلي  الجهاز داخل إلى تنقیتها

الحدیثة، التي یلتجأ إلیها األطباء المتخصصون لمعالجة األزواج الذین یعانون من مرض العقم، 
الجنسیة الذكریة إلى الحیامن الجنسیة األنثویة إلى الجهاز  4وذلك عن طریق إدخال الحیامن

ن لیكونا اللقیحة التي تنمو في رحم التناسلي بغیر عملیة الجماع الطبیعي، ویمتزجان ویختلطا
   5الزوجة

  .6أو شخص أجنبي في عضوها التناسلي بغیر اتصال جنسي
 

 
                                                             

  .   339، 1، ج1، ط1995لبنان،  لقاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت،  ا)،الفیروز (آبادي  - 1
  . 22اآلیة   ،سورة الحجر  - 2
التلقیح الصناعي بین أقوال األطباء وأراء الفقهاء، دار الفكر الجامعي  ، )أحمد مصطفى(لطفي أحمد  -  3

  .58دط، ص  ،2006ندریة، اإلسك
  حیامن الجنسیة هي النطفة عند الذكر والبویضة عند المرأة، ینظر: - 4
عملیات أطفال ألنابیب واالستنساخ البشري في منظور  ، )شاكر غني(، العدلي  )منذر الطیب(البرزنجي  -   

  .17، ص 1، ط2000الرسالة، بغداد،  الشریعة اإلسالمیة، مؤسسة 
 دار الكتب القانونیة، المشاكل القانونیة الناجمة عن تكنولوجیا اإلنجاب الجدیدة،،  إسماعیل)سعدى (البرزنجى  - 5

  .  165، 164المرجع السابق، ص ،  )أحمد(. شامي 18ص دط، ،2009 مصر، دار شتات للنشر والبرمجیات،
ارات المتحدة، النظریة العامة شرح األحكام العامة لقانون العقوبات لدولة اإلم ، )أحمد شوقي(أبو خطوة  - 6

  .350، ص 1ج ، دط، 1998دم،  للجریمة، 
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 أو بالعقم المصاب كان إذا ما بحسب الشرعي وحكمها الصناعي، التلقیح صور تختلف
 یقتصر الطبي التدخل كان فكلما بها، المعالج یلةالوس إلى وبالنظر امرأة أو رجل الخصوبة ضعف

 من ربهااتق خالل من وذلك العملیة، تثیرها التي المسائل على السیطرة أمكن كلما الزوجین على
 ثالث شخص یتدخل ماعند الصناعي التلقیح ویثیر .بینهما المشتركة النقاط في الطبیعي اإلنجاب

  .مشاكل عّدة الزوجي العالقة عن خارج
 في یقع الذي الصناعي اإلخصاب حالة به ویقصد الداخلي التلقیحلتلقیح الصناعي نوعان وا

 عرف قد و الالزم التلقیح إلحداث المرأة، رحم في المنوي السائل بإدخال وذلك المرأة جسم داخل
 من الزوجة إدخال به یقصد و ستدخالباال یسمونه وكانوا التلقیح من النوع هذا المسلمون الفقهاء

 تلقیح منها صور عدة له الداخلي والتلقیح  .1خصیا أو مجبوبا الزوج كان إذا قبلها في زوجها مني
 منها الصالح واختیار الزوج من المنویة الحیوانات استخراج هو حیاته حال الزوج بماء الزوجة

دخالها    2 .الزوجة رحم في وإ

 في وتحمیها) المنوي حیواناتال( مائة حفظه طریق عن اإلنجابیة قدراته یؤمن أن وللزوج
  .3الحاجة عند الستعمالها وهذا المتخصصة المراكز
 إذ الفقهاء بین فقهي جدل محل هي المسألة هذه اتهـوف بعد الزوج اءـبم ةـالزوج حـتلقی و 

 الحالة هذه في والتلقیح الزوج، وفاة بعد االصطناعي التلقیح عملیة إجراء تحریم إلى أغلبهم ذهب

                                                             
  . 18ص، سابق مرجع،  إسماعیل)سعدى (البرزنجى  - 1
ویذهب جانب من الفقه إلى القول بأن هذه التقنیة ال تثیر أیـة مشـكلة قانونیـة أو دینیـة أو أخالقیـة والطفـل یكـون  - 2

تنادا إلـى شـرعیة اإلجــراء ذاتـه مسـتندا فــي رأیـه هـذا لتوصــیات العدیـد مــن شـرعیا ویسـتحق نســبه لـألب واألم وذلـك اســ
، ونــدوة طفـل األنابیـب التــي 1987المـؤتمرات، مثـل مـؤتمر الجمعیــة المصـریة للقـانون الجنـائي الــذي عقـد بالقـاهرة عـام 

الــدولي الرابــع عشــر ، واللجنــة التحضــیریة للمــؤتمر 1985عقــدتها الجمعیــة المصــریة للطــب والقــانون باإلســكندریة عــام 
، والنـدوة العلمیـة حـول األسـالیب الطبیـة الحدیثـة والقـانون 1987للجمعیة الدولیة لقانون العقوبات وذلـك فـي ألمانیـا عـام 

 23بكلیـة الحقـوق جامعـة القـاهرة  فـي  الجنائي التي نظمها مركز بحـوث ودراسـات مكافحـة الجریمـة ومعاملـة المـدنیین
ى إلیه مجمع الفقه اإلسالمي بمكة المكرمة إلى أن األسلوب الذي تؤخذ فیه النظفة الذكریـة وهذا ما انته 1993نوفمبر 

من رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها في طریقة التلقیح الـداخلي هـو أسـلوب جـائز شـرعا ... وذلـك بعـد أن 
  حاجتها  إلى هذه العملیة ألجل الحمل. تثبت المرأة

، مجلة المجلس اإلسالمي األعلى"التلقیح في القانون المقارن والشریعة اإلسالمیة، " ، )نصر الدین(مروك  -   
النسب في  إبراهیم) ، إثباتعائشة سلطان (المرزوقي  -. 192، ص 1999جانفي،  السنة الثانیة، العدد الثاني، 

 ،اإلسالمیةقسم الشریعة  دكتوراه،  رسالة  -دراسة فقهیة وتشریعیة مقارنة –ضوء المعطیات العلمیة المعاصرة 
  .205ص ،2000 جامعة القاهرة،

، كلیة مجلة العلوم القانونیة واإلداریة" اإلطار الشرعي والقانوني لإلنجاب الصناعي" )، عبد الكریم (مأمون  - 3
  .   74، ص 2006الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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 صاحب إلى المولود هذا ینسب ال وبتالي األجنبي حكم في أصبح الذي الزوج نطفة بغیر یتم
  .1الزنا حكم في ویعد النطفة

 أمر بالوفاة الزوجیة الحیاة انتهاء مسألة بأن فقالوا الوفاة بعد التلقیح لعملیة المؤیدون أما
 وعشرة أشهر أربعة الوفاة، عدة انقضاء بعد إال بالوفاة تنتهي ال أنها والمرجح الفقهاء بین خالفي

  .االخر الزوجین أحد یغسل أن جواز من الفقهاء ذكره ما إلى رأیهم في هؤالء ویستند أیام
 التلقیح عملیة تتم أن حالتین بین یفرقون الوفاة بعد الزوج بنطفة التلقیح بجواز القائلین أن

 الحكم یخص فیما سواء حكم نهام ولكل الوفاة عدة انقضاء بعد تتم أن والثانیة الوفاة عدة أثناء
  . المولود بنسب یتعلق وفیما المسألة في الشرعي

 وذلك أیام وعشرة أربعة الشرعیة، العدة مدة خالل التلقیح عملیة فتجري األولى الةـالح فأما
ه تتأكد أن بشرط عنها، المتوفى زوجها مني المرأة تستدخل بأن  أو یستبدل ولم زوجها مني بأنّ

 حفظ إلى الرجل یلجأ وقد: «  یلي ما .2الخیاط العزیز عبد الدكتور یقول هذا وفي ،بغیره یختلط
 منه بنطفة داخلیاً  فتلقح الوفاة بعد زوجته وتأتي یتوفى، ثم الخاص لحسابه منوي مصرف في منیه

ن ، ولده الولد:  هذا في والحكم وتحمل، ن العملیة وإ  شرعًا، جائزة فهي مستحسنة غیر كانت وإ
 جاءت أو معتدة وكانت زوجها وفاة بعد حملت إذا المرأة أن من الفقهاء قرره بما ذلك في دىویسته

 أبي عند وامرأتان رجل أو ورجالن الفقهاء عند( واحدة امرأة بوالدتها وشهد أشهر ستة من ألقل به
 أن وثابت دةالوال قبل ثابت النسب وألن ، العدة بقیام قائم الفراش ألن نسبه یثبت الولد فإن حنیفة،
نما ، منه النطفة  الطریقة بهذه اإلنجاب إلى المرأة تلجأ أن الحالة هذه في المستحسن غیر من وإ

«3 .  

                                                             
اعي، "إن هذه الصورة محتملة الوقوع ومن الواضح أن جاء في بحث الشیخ مصطفى الزرقاء التلقیح الصن - 1

ألن الزوجیة تنتهي بالوفاة، وعندئذ یكون التلقیح بنطفة من غیر الزوج، فهي نطفة  األقدام علیها غیر جائز شرعا 
  محرمة ".

بفكر  ، ودرس في مصر العلوم الشرعیة في أربعینیات القرن الماضي وتأثر1924في نابلس عام  ولد الخیاط ( - 2
  .1947المسلمین، وتخرج من جامعة األزهر عام  اإلخوانجماعة   اإلمام حسن البنا مؤسس

عضویة .شرعیة وآراء إسالمیة في أمور عدیدة مبینة في كتبه وأبحاثه المتعددة اجتهادات  .من المؤلفات والكتب
   المجالس المختلفة

فل في اإلسالم، والنظام السیاسي في اإلسالم، والمدخل أهمها: كتاب الشركات، ونظریة العرف، والمجتمع المتكا
الفقهي، ونظریة العقد، ونظریة العقوبات، ومنهاج الفقهاء، والتنمیة والرفاه من منظور إسالمي، والموارد المالیة 

نقل من موقع سماحة   ).... ونفقاتها في عهد الرسول(صلى اهللا علیة وسلم)، ومقاصد الشریعة وأصول الفقه
   2013-02-02- یوم -  khayyat.comazizelabd) عبد العزیز( الخیاط كتورالد
حكم العقم في اإلسالم، مطابع وزارة األوقاف والشؤون والمقدمات اإلسالمیة، عمان  )،عبد العزیز (خیاط  - 3

  وما بعدها.   30ص  ، دط،1985
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 شرط إدراج البعض یرى وفاته، بعد أي زوجها غیاب في الحامل المرأة عن الزنا شبهة ولدرأ   
 عند الشهادة شرط كماو  المني، مصرف من زوجها مني أخذت أنها على المرأة تشهد أن مفاده آخر

  .1الزوج طرف من إیداعه

 اتفق، حیث العدة انتهاء وبعد الوفاة بعد التلقیح عملیة إجراء فتتمثل في انیةـالث الةـالحأما     
ه شرعا جائز وغیر محرم، التلقیح من النوع هذا أن على الفقهاء  الحیاة تنتهي العدة بانتهاء ألنّ
 وال الحالة هذه في ولد إن بأمه یلحق الولد فإن وبتالي عنه، األجنبیة حكم في وتصبح الزوجیة

     .2المتوفى بالزوج نسبه إلحاقه بمكان یمكن

 بالمني التلقیح من النوع هذا جواز بعدم اإلفتاء بأن القول إلى نخلص السابقین الرأیین إلى بالنظر  
 النسب ثبوت قواعد علیها بنیت التي الثابتة المبادئ مقتضیاته وتستلزمه بل یتفق الزوج وفاة بعد

 أقصاها مدة في ولد إذا إال المتوفى الولد نسب یثبت ال أنه هي القواعد هذه من وقانونا، شرعا
  . الجزائري التشریع حسب أشهر) 10(

 أن لنا فكیف للحمل، القصوى مدةال بعد سیأتي الولد فإن العدة أثناء الزوجة بالتلقیح سمح فإن  
 من القصوى المدة بعد ولد إذا أبیه من الولد نسب تثبیت نرفض جهة فمن عارضالت هذا بین وفقن

  .العدة أثناء التلقیح حالة في القصوى المدة بعد ولد إذا بذلك نسمح جهة ومن الوفاة تاریخ

 الحمل، میراث یخص فیما المیراث أحكام مع یتعارض الوفاة بعد الزوج بمني التلقیح أن كما
 الحصول بغرض وفاتهم بعد بأزواجهن األوالد بإلحاق لالدعاء والمحتالین ثینالمورو  أمام فتح إذ

  . 3المیراث على
 االصطناعي التلقیح فكرة أساس إهدار إلى یؤدي الكیفیة، بهذه التلقیح أن إلى باإلضافة

ه في والمتمثلة أصال   .الولد على الحصول في الزوجین رغبة تلبیة أجل من العقم، لحاالت عالج أنّ
 علیه محكوم الزوج كان إذا االصطناعي للتلقیح ألاللتجاء مشروعیة مدى حول خالف ثار وقد     

بین  قائل بأنه ال یجوز حرمان المحكوم علیه من  فریقین هناك المدى طویلة للحریة سالبة بعقوبة

                                                             
  .  82، ص 1، ط1996لبیارف، بیروت، أطفال األنابیب بین العلم والشریعة، دار ا،  )زیاد أحمد(سالمة  - 1
"التلقیح االصطناعي في المیزان (دراسة تقییمیة ،  أحمد عمراني - .83، ص ،مرجع نفسه )زیاد أحمد(سالمة  -  2

، 2002 العدد السادس، الجزائر، باتنة، ،مجلة اإلحیاء لما حققه من منافع وما أحدثه من مضار لألسرة والمجتمع)"،
  .  412ص

مخبر القانون  ،مجلة الدراسات القانونیة"،-مخاطره ومحاذیره–"التلقیح الصناعي بعد الوفاة ،  )أحمد(ي عمران - 3
"التلقیح االصطناعي في )، أحمد(. عمراني 55ص ،2004دیسمبر  ،1عدد تلمسان، خلدون، ابنالخاص األساسي، 

  .413ص ،نفسهمرجع  المیزان"،
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سرة نظام المؤسسة المفتوحة یسمح للمحكوم علیه التردد على األألن  هذا الحق. ورأي رافض له
  1لمتابعة شؤونها وبتالي تتوافر له ظروف اإلنجاب بالطرق الطبیعیة .

 رجل نطفل الطبیب استعمالب الزوج ماء بغیر الزوجة و قد اجمع الفقهاء على تحریم تلقیح 
 قدرته أن أي عقیما، الزوج كان إذا الطبیب إلیها ویلجأ الزوجة بواسطة التلقیح في متبرع أجنبي
 سر إلى تفتقد لكنها موجودة أنها أو منویة، حیوانات مائه في یوجد ال أن غیر طبیعیة الجماع على

   .2الحیاة
ذا ...«  3الحق جاد علي الحق جاد الشیخ ویرى  لیست الصورة هذه في البویضة كانت وإ

نما المني صاحب لزوجة  الزوج من بل الزوجین، هذین من جزءا نتاجها یكن لم أخرى المرأة وإ
    .4» قطعا المحرم الزنا حكم في الصورة هذه فصارت یه محرمة وامرأة

 المرأة من البویضة تلقیح فیه یتم الذي التلقیح هوف( اطفال االنابیب ) الخارجي التلقیح أما
 رحم إلى الملقحة البویضة أعیدت التلقیح تم ما فإذا الذكر، بماء التلقیح ویتم التناسلي جهازها خارج
  .5ىأخر  امرأة رحم أو المرأة

 أو الزوجة ببویضة الخارجي اإلخصابمنها  صور عدة على الخارجي اإلخصاب هذا ویكون
 المرأة من البویضة استخراج على اإلخصاب الخارجي ببویضة الزوجة تقنیة  تعتمد أجنبیة امرأة

 البویضة لبقاء خاصب سائل على یحتوي أنبوب في وضعها ثم المبیض من خروجها لحظة
 رحم إلى المخصبة البویضة نقل یتم اإلخصاب وقع فإذا النطف من عینة یهاإل ویضاف ونموها،
  .نموها لتكملة الزوجة

                                                             
  .  197مرجع سابق، ص  ، )نصر الدین(مروك  - 1
، كلیة مجلة العلوم القانونیة واإلداریة ،"اإلطار الشرعي والقانوني لإلنجاب الصناعي" )،عبد الكریم(مأمون  - 2

 خالل من العملیة هذه الغربیة المجتمعات نظمت وقد .75ص  ،2006الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
  تبرعال طریق عن تمویلها یتم التي النطف حفظ مراكز إنشاء

عین 1996 مارس 16 وتوفي م1917 إبریل  5الخمیس  الدقهلیة في محافظة ةبطر  السابق المولود في األزهر (شیخ  - 3
ا لدار، والمحافظة على تراثها الفقهي فعمل على تنشیط ا م 1978رمضانللدیار المصریة في  الشیخ جاد الحق مفتیً

لفقه اإلسالمي مرونته وتطوره بحوث فتاوى إسالمیة في قضایا معاصرة رسالة في االجتهاد وشروطه من مؤلفاته ا
  .5ص ،6ج مرجع سابق، رسالة في القضاء في اإلسالم).سعید عبد الرحمن،

، ص 33، السنة 12، العدد مجلة التوحیدناعي"، "نظرة شرعیة حول التلقیح الص )، علي جاد الحق(جاد الحق   - 4
31  .  
التلقیح الصناعي بین أقوال األطباء وأراء لفقهاء، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، ) ، حمد لطفي أحمد(مأحمد  - 5

  .19ص مرجع سابق،، البرزنجى إسماعیل يسعد  .113، ص 2006
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 غیر ببویضات التبرع الحالة هذه في یتمف 1أجنبیة امرأة ببویضة الخارجي اإلخصاب أما
 المتحدة الوالیات في التبرع هذا من ناجحة محاولة أول كانت وقد أجنبیة، امرأة من مخصبة

 تم متبرعة امرأة بویضة من االستفادة طریق عن طفل وضع من عقیمة سیدة تمكنت إذا كیة،األمری
 بماء الخارجي الصناعي لتلقیح الشرعي الحكمأما فیما یخص  األولى المرأة  زوج من تخصیبها

   .الزوجة وبویضة الزوج
ل الرأي حیث ذهب  رأیین إلى المسألة هذه في الفقه اختلففقد     ، المطلق الجواز عدم إلى  األوّ

 للتلقیح والقانوني الشرعي الحكم أما فیما یخص ، 2المطلق الجوازدهب إلى  الثاني الرأيأما 
 جمهور وهم األول الرأي ذهب حیث رأییـن هناك  .أجنبیة امرأة وبویضة الزوج بماء الصناعي

 التي أم البیضة احبةص هي هل األم في اختلفوا أنهم إال العملیة هذه بجواز المحدثین الفقهاء
  .4مشاكل من یترتب لما ذلك جواز عدم إلى دهب  انيـالث رأيـال أما 3.؟حملت

 إلیه یؤدي وما العملیة، في ثالث طرف اشتراك نتیجة شرعا محرمة الحالة هذه أن  والراجح
 به، حملت وأم البویضة صاحبة أم أمان له تصبح الذي للطفل بالنسبة األنساب في اختالط من

                                                             

بروان) یوم  یزةو لالخارجي أطفال األنابیب ، بظهور الطفلة (ظهرت أول النتائج عن استخدام التلقیح الصناعي  -1
بواسطة الطبیب باتریك ستیتو، والفسیولوجي روبرت إدوارد، وتمت العملیة  -أولدهام-في مستشفى  1978یولیو  25

بإعطاء السیدة حقنة "برجونال" بعد ابتداء الدورة موعد التبییض، ثم یجري تحلیل للدم لمعرفة إرشاد هرمون 
االستروجین، وتسلط أشعة بالموجات فوق الصوتیة للمبیض لقیاس حجم الحویصالت ... وبعد ذلك تنزع البویضة 

إلى  38بطریقة خاصة لتوضع في أطباق معینة وتمزج مع السائل المنوي للرجل وتوضع في حضانات خاصة، من 
وجة بواسطة حقن حیث تكمل الحمل ویتم ساعة وبعد انقسام إلى عدة خالیا وتوضع األجنة الصغیرة في رحم الز  48

  الحمل.
ویوجد حالیا في كل من روسیا وأمریكا ما یسمى ببنوك األجنة حیث یتم فیها حفظ بویضات، تجمد لیتم استخدامها 

وتعتمد هذه الطریقة على تلقیح البویضة بالحیوان المنوي ثم تجمد البویضة الملقحة لفترة  بعد ذلك في حاالت العقم
أشهر وال تزید عن ذلك حتى التحلل ثم یحتفظ بالبویضة تحت درجة الحرارة تقرب من درجة  04د تصل إلى طویلة ق

  مئویة تحت الصفر.
وفي أغلب األحیان یلجأ الطبیب إلى استعمال المنشطات للحصول على أكبر عدد ممكن من البویضات في الدفعة 

دة نسبة الحمل، ومن ثمة یلجأ الطبیب إلى تجمید الواحدة بدال من بویضة كل شهر والغرض من ذلك هو زیا
البویضات المخصبة مدة أطول على غرار تجمید السائل المنوي، وقد كانت أول محاولة ناجحة لهذه التقنیة أجریت 

  ، حیث تم تسخین بیضة مجمدة وتم زرعها في رحم األم لتتم والدة الطفلة.    1984في مركز ملبورن باسترالیا 
  .   126، 125، ص سابقمرجع )، لطفي أحمدمحمد (أحمد  - 2
دراسة حالة الشراكة في اإلنجاب بین امرأتین بین أقوال - "نسب المولود بالتلقیح الصناعي ،  )أحمد(عمراني  - 3

ماي  5العدد  قسنطینة، ،اإلسالمیةكلیة أصول الدین والشریعة والحضارة  ،مجلة المعیار الفقهاء والحقائق العملیة"،
  .  42ص  ،2003

  .  130، ص نفسهمرجع  ، )محمد لطفي أحمد(أحمد   - 4
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 كان وأن بالطفل حملت التي والمرأة بینه زواج عالقة توجد ال ألنه ألبیه ینسب ال الطفل أن ماك
 أو البویضة لوجود ذلك یجوز ال الشرعیة الناحیة من أما طفلهما، یكون البیولوجیة الناحیة من

 العقیم الزوجة أما ،األم من 23 و األب من 23 كروموزوم 46 یحمل الطفل أن علما صاحبتها
 .1الرضاع على قیاسا المحرمیة صفة تأخذو  الطفل لحمل وعاء مجرد فتكون

 وال األم، من النسب بثبوت واسع بشكل الشخصیة باألحوال الخاصة القوانین تتعرض لمو 
  .األم جهة من النسب لثبوت مخصصا نصا نجد نكاد

 األمومة ربط الذي الجزائري األسرة قانون من 43 المادة نص من نستخلص أن یمكن أنه غیر    
 أمه مع الولد نسب فیثبت بالوالدة، تثبت األمومة أن على والقضاء الفقه استقر وقد بالوضع،

ذا سفاح، من أو نكاح من الوالدة كانت وسواء إثبات، إلى حاجة دون من الوالدة بمجرد  ثبت وإ
 .ذلك بعد نفیه یمكن فال بالوالدة

 سنوات خمس من بالسجن یعاقب « بأنه 321 المادة نصت الجزائري العقوبات القانون وفي   
 ولد أنه على قدمه أو به آخر طفال استبدل أو أخفاه أو طفال عمدا نقل من كل سنوات عشر إلى

 ». شخصیته من التحقق یتعذر أن شأنها من ظروف في ذلك و تضع لم المرأة

 الحقیقة هذه إخفاء أراد من وكل ووضعت، حملت التي هي الولد أم أن النص هذا من یفهم     
  .2علیها یعاقب جریمة الفعل یعد البویضة، صاحبة كانت ولو أخرى امرأة إلى الطفل بنسب

 جنین بحمل امرأة قیام به ویقصد )األرحام تأجیر(  البدیلة األم بواسطة التلقیحهو  وأخر نوع
  .3علیه أوصت أخرى امرأة لصالح زوجها من لیس
 ووضعه الجنین حمل بمهمة الحاضنة أو البدیلة األم تسمى الزوجة عن لةبدی امرأة تقوم أن أو    
  .4لصالحها اإلجراء یتم التي للزوجة ذلك بعد تسلیمه یتم أن على

                                                             
  .344،345ص  مرجع سابق، ، إبراهیم)عائشة سلطان (المرزوقي  - 1
  . 44، 45، ص سابقمرجع  ) ،محمد لطفي أحمد(أحمد   - 2
  .  77مرجع سابق، ص  ، )عبد الكریم(مأمون   - 3
، كما إذا كانت الزوجة تعاني من حالة عقم تحول دون اإلنجاب كلیة، ویلجأ إلى هذه التقنیة في حاالت عدیدة  -  4

ذا كانت مصابة بمرض یخشى تأثیره على صحة الجنین، أو یعرض صحتها للخطر في حالة الحمل والوضع،  وإ
كما في حالة أمراض الكلیة وخالفه، وقد تكون قد تعرضت لحاالت إجهاض عدیدة، وقد تعاني من اضطرابات أو 

ین في الجهاز التناسلي، بحیث یصعب بقاء الجنین خالل الفترة الالزمة لنموه الطبیعي. وقد یحدث أن خلل مع
تعاني الزوجة من عدم القدرة على الحمل ألسباب تتعلق برحمها كأن یكون به تشوها أو مرض أو تخشى مخاطر 

الزوجة برحم امرأة أخرى لتتحمل هذه  الحمل، فیحول دون تمكنها من الحمل، في هذه الحالة ولهذه األسباب تستعین
  الوظیفة.
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 الزوج بنطفة إخصابها وبعد البویضة، منها فتستخرج البیولوجیة، األم هي الزوجة تكون وقد     
 فالتلقیح حالتین في للزوج أخرى زوجة البدیلة األم تكون وقد البدیلة، األم رحم إلى إدخالها یتم

  .للزوجین تناسلیة خالیا یشمل
 األم وهو ثالث طرف هناك وأن خاصة اإلجراء هذا مشروعیة مدى حول قائم الفقهي والخالف  

 نموه یكتمل حتى رحمها، داخل لینمو للجنین الفرصة إتاحة حد عند دورها یقف التي البدیلة
  .الزوجین إلى المولود یسلم ذلك وبعد الوضع، وحتى حملال فترة بانقضاء

 ثالث على خالف وكان البدیل الرحم یسمى ما أو األرحام إجارة حكم في الفقهاء اختلفوقد   
 تحریما الرحم إجارة تحریم إلى الفقهاء فیه ذهب القائل بتحریم إجارة االرحامالرأي  فأما  أقوال

  1.ال أم للرجل أخرى زوجة لمؤجرةا الرحم صاحبة كانت سواء مطلقا،
 إذا البدیلة األم ناحیة من األنساب اختالط إلى یؤدي األرحام تأجیر و علة التحریم ترجع إلى أن    

ه كما متزوجة كانت  األم عن انفصل الذي الجنین نأ ، أضف إلىالزنا من صور یشكل أنّ
 اختالط إلى یؤدي األرحام أجیرت أن كما األم، ناحیة من أمره من حیرة في یكون المستأجرة
  .األنساب

 كان إذا األرحام تأجیر عملیة أباح 1986 عام اإلسالمي الفقه مجمع و تجدر االشارة إلى أن 
ه ذلك وحرم عاد فإنه األخرى، لقیحة باستضافة أحدهما ویقوم امرأتین، من متزوج الرجل  یفتح ألنّ
 .2كثیرة مفاسد

 بیئة في نعیش االرحام حسب الراي القائل بالتحریم هو أننا و من بین اسباب تحریم تأجیر    
 الشریعة أحكام من الوضع هذا المرأة وتستمد منه، االقتراب یمنع خاص وضع فیها للمرأة إسالمیة

 على الضرر فیقع متزوجة غیر المرأة وكانت الحمل من النوع هذا أبیح فإذا وبتالي اإلسالمیة،

                                                             
ة التالیة قوله تعالى   - 1 وَن  واستدلوا في ذلك باألدّل وِجِهمْ َحاِفُظ رُ الَِّذیَن هُمْ لُِف َكْت ،  وَ َل ا مَ اِجِهمْ َأوْ مَ ى َأْزوَ الَّ َعَل ِإ

وِمیَن  ُل رُ مَ ُهمْ َفِإنَُّهمْ َغیْ اُن مَ ِ ،  َأیْ اء َذل رَ تََغى وَ ِن ابْ اُدوَن َفمَ عَ ِئَك هُمُ اْل وجه الداللة تدل اآلیة  على أن اهللا حث  َك َفُأوَل
ن أن حفظ الفروج ال یكون إال بقصرها على الزوجة وملك الیمین. وفي اآلیة  استثناء  األزواج على حفظ الفروج، وبیّ

اِجِهمْ  في قوله تعالى :  ى َأْزوَ الَّ َعَل ال أي شيء إلى امرأة أخرى ال تكون أو إیص وهو یعني أنه ال یجوز وضع  ِإ
ن الرجل بذلك یكون قد اتصل  زوجة شرعیة، ومن المعلوم أن نقل البویضة إلى امرأة أخرى من متعلقات الزوجین، وإ

   بغیر زوجته.
اِجُكم قوله تعالى :   الال   ْن َأْزوَ ُكم مِّ َل َل َجعَ اًجا وَ ِسُكمْ َأْزوَ ْن أَنُف ُكم مِّ َل َل اللَّهُ َجعَ َدةً  وَ َحَف ِنیَن وَ َ وجه الداللة یبین .  ب

اهللا أنه جعل الزوجة من نفس جنس الزوج، ثم بین أن الولد إنما یكون من الزوجین، وهو نص صریح في عدم 
جواز تأجیر األرحام ألن الولد كما نص علیه القرآن ال یكون إال من زوجة شاركت في إعداده، وصاحبة الرحم 

ُ  یهبوقوله تعالى : .القول بجواز تأجیر األرحام  البدیل لیست كذلك فیبطل َشاء ن یَ َهُب لِمَ َ ی َناثًا وَ ُ ِإ َشاء ْن یَ لِمَ
ُكورَ  ا،  الذُّ ُ َعِقیمً َشاء ن یَ ُل مَ ْجعَ یَ   .. وَ

  .347، 346مرجع سابق، ص ) ، محمد لطفي أحمد(أحمد  - 2
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 للمرأة،السیما اإلنسانیة القیمة من ویحط اإلشكاالت یطرح األرحام تأجیر أن كما.1وعفتها شرفها
 . جنین بطنها في تحمل والتي األرملة أو المطلقة المرأة عرض و بشرف المساس

 الربح، سوى ورائها من یأتي ال تأجیر كلمة أن إذ مالیة، مشاكل إلى األرحام تأجیر وأیضا یؤدي    
  .العملیة هذه مأعال المجتمع ساقطات یجعل ما وهو
عادة الطبیة التحالیل تكالیف تشمل فهي مضمونة غیر بدورها العملیة وهذه   .مرة من أكثر العملیة وإ

   .المحاكم 2ساحة إلى وصلت التي والنزاعات المشاكل من الكثیر إلى العملیة هذه تؤدي ما

 أم أخرى زوجة لرحما صاحبة كانت سواء األرحام تأجیر إجازة إلى ذهب الثاني فقد رأيـال أما
 عند(الزوجین تلقیح أن وعندي « یقول حیث الفضل منذر الدكتور األستاذ الرأي هذا أنصار ومن ال

 عدم بسبب ألحدهن بویضة مع للزوج المنوي بالسائل ذلك تجیز التي الدول في) الزوجات تعدد
 الوالدة بعد المولود مصیر حتوضی بشرط قائمة الزواج رابطة مادامت جائز األخرى إنجاب إمكانیة

 عام المكرمة مكة في المنعقدة السابعة دورته في اإلسالمي الفقهي المجمع إلیه ذهب كما». 
  .3التالیة دورته في عنه رجع ولكنه ـه1404
 مرضعة امرأة حجر إلى أمه حجر من الطفل ینقل أن باإلمكان كانلو وقد شبهوه بالرضاع ف    

 ، المریض الرحم صاحب محل رحمها في امرأة حلول الممكن من یصبح فإنه الرضاعة فترة خالل
                                                             

  .248ص  ،سابق، مرجع  )محمد لطفي أحمد(أحمد  - 1
  .  251، 250، نفسهمرجع  ) ،في أحمدمحمد لط(أحمد  - 2
من المنازعات التي وصلت إلى المحاكم : وافقت امرأة تدعى ریتا باركر على أن تكون أم بدیلة تحمل طفال  

لزوجین هما  بولین وهاري تایلر وذلك مقابل أجر، وتم الحمل من اللقحة الزوجیة وبدأ الزوج یتردد على المرأة التي 
ت المشاكل تظهر، حیث وقعت األم البدیلة في حبه  و غرامه وزنا بها وبدأ الشقاق في األسرة حملت لمولوده، وبدأ

  به، ورفع األمر إلى القضاء. وأبرز إشكال هو رفض األم البدیلة تسلیم الطفل بعد والدته لتعلقها
رع اللقیحة، وبعد والدة حدث في أمریكا زوجان استأجر امرأة لكي تقوم بدور البدیلة مقابل مبلغ معین وتم ز  -   

ه معاق  وسیظل طوال حیاته متخلفا عقلیا، فرفض الزوج االعتراف به وبالتالي رفض دفع األجر  الطفل أتضح أنّ
الولد بالزوج بناءا على  بإلحاقالمتفق علیه لألم البدیلة بدعوى أنه لیس هو األب لذلك الطفل وحكمة المحكمة 

  دار الحضانة.  التحالیل الطبیة وتم وضع الطفل في
هناك أحدث فضائح تأجیر األرحام حول السیدة أنجیال التي أّجرت رحمها لألسرة وحملت بطفلین وتم وضع  -      

  الولدین كل أسرة تحمل طفال ویتم تحدید صاحب النسب بإجراء تحالیل طبیة.
حكم استئجار  ، )محمد عبد ربه محمد(.  السبحي 160مرجع سابق ،ص،  إسماعیل)سعدي (البرزنجى  - 3

  وما بعدها.  49ص دط، ،2002 ،اإلسكندریة  الجدیدة، دار الجامعة ،األرحام
ــْدَنُهمْ  واســتدلوا بمــا یلــي : أن تــأجیر األرحــام ال تتعــارض مــع قولــه تعــالى :   َل الَّ الَّالِئــي وَ َهــاتُُهمْ ِإ ْن ُأمَّ ، وقولــه 3 ِإ

وِن أُ  تعالى : ُُط َجُكم مِّن ب اللَّهُ َأْخرَ ًئاوَ وَن َشیْ مُ َل َهاِتُكمْ َال تَعْ ى   3 ، مَّ ْهًنا َعَل هُ وَ تْهُ ُأمُّ َل ِه َحمَ الَِدیْ َنا اِإلنَساَن ِبوَ یْ صَّ وَ وَ
ْهنٍ  ن اهللا جمع بین الحمـل والرضـاع .3 وَ فاألم الحقیقیة هي صاحبة البویضة أما صاحبة الرحم كاألم من الرضاع وإ

ا  في المدة الالزمة لها في قوله تعالى : هُ َثالُثوَن َشْهرً ِفَصاُل   . 3وَ
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ذا  الحمل فإن بمكان، الخطورة من مبكرة سن في مرضعته أسرة إلى أسرته من الطفل انتقال كان وإ
  1التغییر بهذا یتأثر وال لألسرة سیسلم والدته بمجرد الجنین ألن األثر هذا یحدث ال الغیر لحساب

 نطاق ضمن تقع أنها طالما التقنیة هذه بمثل بالسماح تفضي انیةاإلنس االعتبارات إنكما 
 .2الزوجین

 أن أحق هي ووضعت حملت التي األم أن إلى ذهب الصالحي زكریا شوقي الدكتور أما
 والوالدة الحمل مشاكل وعانت حملت التي األم إلى ینصرف األمومة فمفهوم لها، الطفل نسب یثبت
 نسب ینفي مما عناء أي دون البویضة منح على دورها اقتصر التي البویضة صاحبة عكس على

 . 3عنها الطفل

 بها یرتبط لما األرحام، لتأجیر الرافض االتجاه مسایرة إلى نخلص وأدلتها اآلراء عرض بعدو 
 كما والنفسیة، المادیة الجسم بسالمة یمس فهو وصحیة، واجتماعیة ودینیة قانونیة مشاكل من

 االجتماعیة المشاكل من للعدید الطفل یعرض قد مما الطبیعیة، ومةاألم وظیفة مع یتعارض
ذا والنفسیة، ه الشرعیة، بالضوابط التزم ما إذا.  مشروع االصطناعي التلقیح كان وإ  األخذ یجب فإنّ

ه الحقیقیة، األم وجود عدم حالة في الطفل میالد بعد البدیلة األم بفكرة  یمتد أن بمكان یجوز ال فإنّ
 وطبیعیة بیولوجیة جوانب فیها تتوافر التي الحمل، مرحلة وهي اإلنسان، تكوین في مهمة ةمرحل إلى
 في األولى النواة تكوین في تشارك أنها إلى یرجع ال باألم الطفل ارتباط أن ذلك إغفالها، یجوز ال

 ثناءأ المشاركة تلك تمتد بل رحمها، في زراعتها ثم تلقیحها یتم التي البویضة خالل من نشأته
  .4والعقلیة والبدنیة النفسیة بحالتها ویتأثر منها ویتغذى أحشائها بین الجنین ینشأ إذ الحمل، مرحلة

 مؤجرة أنها بالزنا حملة امرأة تدعي فقد كثیرة لمفاسد باب یفتح األرحام تأجیر أن ذلك إلى أضف   
نسانیتها المرأة بكرامة إطاحة األرحام تأجیر في أن كما للرحمها   5.وإ

  

  

  

                                                             
  .    255، 254، ص سابقمرجع  )،محمد لطفي أحمد(أحمد  - 1
  161،ص سابقمرجع ،  إسماعیل)سعدي (البرزنجى  - 2
رسالة دكتوراه في  التلقیح الصناعي بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین الوضعیة،، )شوقي زكریا(الصالحي  -3

  .    315 ،314ص ،2001 جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، الجنائي،قسم القانون  الحقوق،
  .   211، 210ص  مرجع سابق،،  )نصر الدین (مروك - 4
عمان، المملكة األردنیة  في مؤتمره الثالث، 16قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، المنعقد في دورة  - 5

 رابط 14/04/2011. في 423ص ،1ج ،3الفقهي، مجلد مجلة المجمع ،1986(أكتوبر)   16 -11الهاشمیة، من 
 www.onislam.net -  
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 في المؤرخ 11-84 رقم األسرة قانون في االصطناعي التلقیح عملیة الجزائري المشرع یتناول لم
  .التسعینات بدایة مع إال الجزائر في تظهر لم العملیة هذه أن ذلك 1984 جوان 09

یمانا  األسرة استقرار في به یساهم قد وما االصطناعي یحالتلق بأهمیة الجزائري المشرع من وإ
 الشریعة وأحكام تتماشى التي الصورة في االصطناعي بالتلقیح اعترف التفكك، من وحمایتها

 أهداف أهم من یعد والذي شرعا المطلوب التناسل تحقیق أجل من إلیه اللجوء وأجاز اإلسالمیة
 في للراغبین وضع ما عند االصطناعي، التلقیح دحدو  رسم إلى الجزائري المشرع سعى وقد.الزواج
  : یلي كما ونصها والمتمم المعدل األسرة قانون من مكرر 45 المادة تضمنتها شروطا إلیه اللجوء

  االصطناعي التلقیح إلى اللجوء للزوجین یجوز« 

  : اآلتیة للشروط االصطناعي التلقیح یخضع

  .شرعیا الزواج یكون أن -
  .حیاتهما وأثناء الزوجین برضا التلقیح یكون أن -
  .غیرهما دون الزوجة، رحم وبویضة الزوج بمني یتم أن -
  1»  البدیلة األم باستعمال االصطناعي التلقیح إلى اللجوء یجوز ال -

لنص المادة  نجد أن المشرع الجزائري أخد بالرأي الفقهي المجیز للتلقیح   من خالل قراتنا 
 من كل یكون أنب ،صحیحة زوجیة عالقة قیام  اشتراطلخص  في االصطناعي و لكن بضوابط تت

 االصطناعي بالتلقیح المطالبة یمكن ال إذ بزواج مرتبطین االصطناعي التلقیح محل والمرأة الرجل
 األسرة كیان على الحفاظ هو ذلك من الجزائري المشرع وحكمة بینهما، حرة عالقة وجود لمجرد
  .والمجتمع والعرف الشرف وحمایة

 علیها المنصوص والشروط األركان على المتوافر الشرعي الزواج هو هنا المقصود والزواج
 اللجوء في الحق انتفى الزواج، ببطالن قضي فإذا األسرة قانون من 7و مكرر 9 و 9 المواد في
 الهم یجوز فال عرفیا، الزواج كان إذا أما الهدف عنه تولد الذي األساس النتفاء العملیة هذه إلى

  .2قضائیا زواجهما تثبیت بعد إال االصطناعي التلقیح إلى اللجوء

                                                             
   األسرة المعدل و المتمم.قانون  - 1
"شروط التلقیح االصطناعي في ضوء النصوص المستحدثة في قانون األسرة الجزائري"،  )،زكیة(تشوار حمیدو  - 2

  .    91- 90، ص 2006سان، ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلممجلة العلوم القانونیة واإلداریة
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 عملیة إجراءف ،حیاتهما وأثناء الزوجین برضا االصطناعي التلقیح یكون أن اشترطكما 
 خالیا سلیما الرضا یكون أن ویجب الزوجین، من كل رضا بالضرورة یستلزم االصطناعي التلقیح

 رضاه عن یعدل أن فله العیوب، هذه أحد رضاه شاب فإذا راه،اإلك أو كالتدلیس اإلرادة عیوب من
 األمر ألن العدول في له خیار فال األخیر، هذا وحصل حدث فإذا بعد، التلقیح یحصل لم إذا

 العقوبات قانون من 304 المادة القانون علیها یعاقب جریمة وهو باإلجهاض متعلق یصبح
  .1الجزائري

 أكدته وقد بالوفاة أو بالطالق تنقطع قد التي الزوجین حیاة ءأثنا التلقیح یكون أن یجب كما
 مخاطر من الشرط بهذا األخذ عدم یحمل لما نظر" حیاتهما أثناء" بقولها مكرر 45 المادة

ه مستقبلیة،  العالقة یجعل اإلجراء وهذا الزوج وفاة بعد الزوجة تلقیح یتم قد. العملیة الناحیة من ألنّ
 ترتكز الذي الفقري العمود وهو النسب مسألة وهي خطیرة، جد مسألة الزوج وفاة بعد حتى الزوجیة

  .األسرة علیه
 العالقة انقطاع بعد التلقیح رفض بأن المسألة هذه في واضح الجزائري المشرع كان وقد

 فال بالزنا یشبه النطفة بهذه الزوجة فالتلقیح الشرعي، غیر للنسب مصدرا تكون والتي الزوجیة
 یخرق الحالة هذه في فالحمل تماما، الزنا كولد ألمه ینسب بل المني صاحب للزوج لودالمو  ینسب
  .النسب في ثابتة وقانونیة شرعیة قواعد عّدة

 فیحتم مرة ألول تنجح ال العملیة ألن أشهر، بعشرة والمحدد للحمل األقصى الحدّ  خرق مثل
  .الجنین علوق یتم حتى فأكثر مرتین التلقیح إعادة

 قانون من 128 المادة نصت إذ بالمیراث المتعلقة كتلك قانونیة مشاكل یثیر أنه إلى أضف
ه على األسرة   ». التركة افتتاح وقت حمال، أو حیا الوارث یكون أن اإلرث الستحقاق یشترط«  أنّ

 كنتیجة یأتي الذي المتوفي شخص إلى الطفل انتساب على االعتراض الورثة حق من وعلیه
 إرادة وقید األسرة حمایة وسائل من الجزائري المشرع وسع فقد وعلیه لتلقیح،ا من الصورة لهذه

 الفقهي بالرأي أخذ قد الجزائري المشرع بذلك وكان االصطناعي التلقیح بطریقة اإلنجاب في الزوجة
  .الزوج وفاة بعد الصناعي اإلنجاب یحضر الذي

 واألم األب من تتكون أسرة أحضان في العیش في الطفل حقل انتهاك فیها الطریقة فهذه
   الزوج بمني االصطناعي التلقیح یتم أن و قد أكد على ضرورة ،2األب یتیم طفال منه وتجعل

  
  

                                                             
  .  93، ص سابقمرجع ، )زكیة (تشوار حمیدو  - 1
  .   92، 91، ص نفسهمرجع ، )زكیة (تشوار حمیدو، 179مرجع سابق، ص  ، )أحمد(شامي  - 2
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  1 .غیرهما دون الزوجة وبویضة
 زواج عقد ظل في ذلك یتم أن بوجوب واختالطهما بالمرأة الرجل صلة األسرة قانون نظم لقدف  

نَّا ﴿: تعالى لقوله الولد منها خلقیت الذي اإلنسان لنطفة تكریما صحیح ْقَنا ِإ ةٍ  ِمن اِإلنَساَن  َخَل  نُّْطَف
َشاجٍ    .أخرى جهة من بغیره ال بزوجها مختصة بجعلها للزوجة وتكریما 2﴾ َأمْ

ذا     والنسب، لألسرة وحمایة معقولة ومقاصد ألسباب زوجها بماء الزوجة بویضة تلقیح أجاز وإ
ه  وذلك التلقیح محل المرأة زوج غیر رجل بماء االصطناعي التلقیح ةعملی إجراء قانونا یحضر فإنّ

  : ةـالتالی لحجج
 فال العقم، عالج الغرض كان ولو أخالقیة غیر لكونها العام النظام مع العملیة هذه تتعارض   

 .العام للنظام مخالف ذلك كان طالما الزوجین، برضا هنا عبرة

 بیولوجي ألب إما المولود سینسب حیث األنساب، الطاخت ظاهرة من تزید الصورة هذه نكما أ
ما طبیعي مْ   -  :- قوله یخالف وهذا الحمل، في الغیر بمشاركة ولكن الشرعي ألبیه وإ  اْدُعوهُ
اِئِهمْ    .  3 اللَّهِ  ِعندَ  َأْقَسطُ  هُوَ  ِآلبَ
ن         تحقیق إلى یؤدیان اوهم الجنسیة، المواقعة یشترط األخیر هذا ألن بالزنا شبیه الفعل هذاوإ
فیه  كما أن.4زواج بعقد مرتبطین غیر امرأة رحم في قصدا أجنبي رجل ماء وضع هو واحد هدف
 بأن احتمال زاد كلما واحد، رجل بماء النساء من یلقحون الذین عدد زاد كلما المحارم تلقیح خطر
 .بمائه ابنته أو خالته أو عمته أو أخته أو أمه تلقح

  . تختلط أن من األنساب حفظ هو والزنا التبني منع من الشرع وحكمة ،الطفل تشوه احتماالت زیادة 
 اختالط دون تحول ضمانات إلى یحتاج الزوجة وبویضة الزوج بمني التلقیح فإن وعلیه    

 تتمّ  وأن موثوقة، علمیة جهة أمام العملیة تتم أن  الضمانات هذه من أجنبي رجل بمني البویضة
هدار الزوجین، بحضور  مراكز إنشاء  العملیة ولنجاح التلقیح بعد المنویة الحیوانات من تبقى ما وإ

  .5ثقة ذو متخصصون أطباء فیها الدولة، لرقابة خاضعة متخصصة

                                                             
أن األسالیب المعترف بها من المشرع الجزائري هي الصورة األولى من التلقیح الداخلي وهي أخذ مني الزوج   - 1

الصورة األولى من التلقیح الخارجي وهي أخذ بویضة  ومباشرة في الموضع المناسب في رحم الزوجة. وحقنه 
عادة  دها إلى رحم الزوجة صاحبة بعاللقیحة  الزوجة وتلقیحها بمني زوجها في أنبوب اختبار (طبق بتري)، وإ

  البویضة.
  .  02اآلیة ، سورة اإلنسان  - 2
    .05اآلیة  ، سورة األحزاب  - 3
  .94، ص  سابقمرجع  ، )زكیة(تشوار حمیدو  - 4
  .  97، ص  نفسهالمرجع  ، )زكیة (تشوار حمیدو - 5
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 ولكن فهل، أجني رجل مني من التلقیح بتحریم القائل الفقهي بالرأي الجزائري المشرع أخذ وقد
  .جریمة یعاقب علیها القانون ؟ هذا االخیر

 من ب و مكرر أ 413  المادة نص على1972 سنة تعدیال أدخل و اللیبي المشرع تدخل 
 بتلقیح قبلت أو الخداع أو التهدید أو بالقوة كانت سواء جریمة التلقیح اعتبر و العقوبات قانون
 إذا الجریمة شدد و علمه أو برضاه التلقیح كان إذا الزوج اللیبي المشرع عاقب كما صناعیا نفسها
 على) مكررة أ( 413  المادة تنص معاونیه، حیث أحد أو قابلة أو صیدلي أو طبیب من وقعت

ا تلقیًحا امرأة لقَّح من كل"أنه  على تزید ال مدة بالسجن یعاقب الخداع أو التهدید أو بالقوة صناعیً
 تزادو ،برضاها التلقیح كان إذا سنوات خمس على تزید لمدة السجن العقوبة وتكون. سنوات عشر

 . معاونیهم أحد أو قابلة أو صیدلي أو طبیب من الجریمة وقعت إذا النصف بمقدار العقوبة

 نفسها بتلقیح تقوم أو صناعیاً  تلقیًحا تقبل التي المرأة تعاقب") مكررة ب( 413 المادة أما
ا  في علیها المنصوص العقوبة بذات الزوج ویعاقب،سنوات خمس على تزید مدة بالسجن صناعیً

  .1"الغیر من أو الزوجة من التلقیح وقع وسواء ورضاه بعلمه التلقیح كان إذا السابقة فقرةال

 التلقیح ویجرم الجزائري المشرع یتدخل لو ونقترح المسألة عن الجزائري المشرع سكت وقد
 زوجها بماء كان إذا الزوجة رضاء وبغیر الزوج ماء بغیر تم إذا خاص، بنص االصطناعي

 ومن األرحام، تأجیر أو البدیلة باألم التلقیح استعمال على تترتب التي لمشاكل درءاو.علیه وأجبرت
 الرحم فاستبدال،2البدیلة األم باستعمال التلقیح الجزائري المشرع منع للمفاسد، ودرءا الذرائع سدّ  باب

 ویكون ةاألسر  استقرار وحدة یهدد وهو التناسلیة، الوظیفة سبیل في الزوجیة الحیاة بوحدة یضحي
  .لالنشقاق منبعا

 بل الزوجة، حقوق في إجحافا یعتبر ال العملیة منع من الجزائري المشرع موقف فإن وعلیه
ه علمنا إذا السیما الطفل لحقوق وحمایة لهما صیانة  الرحم مؤجرة تقرر الحاالت بعض في أنّ

  .3مشوها ولد ما إذا الطفل یرفضون الزوجین أن أو بالطفل االحتفاظ
  أرادها التي واألبوة األمومة حكم تحقیق في تنحصر االصطناعي التلقیح منافع أن لىإ نصل

 في السیما المتطلبة التكالیف في تتلخص أضراره أما البشر، بني نفوس في وأودعها -– اهللا
 العقم بمرض المصابین األشخاص على واالحتیال النصب باب یفتح وكونه المحاوالت تعدد حالة

                                                             
اعتبر جریمة التلقیح  من قانون العقوبات اللیبي. 403المعدل للمادة  1972الصادر في  275القانون رقم  - 1

  الصناعي جریمة مستقلة.     
  .  55ص مرجع سابق،، )عراب( ثاني نجیة  - 2
  .  97، ص سابقمرجع  )،زكیة(تشوار حمیدو  - 3
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 عامة بصفة اإلنجاب عن العاجز على تمارس التي والنفسیة االجتماعیة الضغوطات أمام السیما
  .وقانونا شرعا علیها المتفق الشروط احترام عدم درجة إلى بهم الیأس یصل قد إذ خاصة، والمرأة

ه السیما الطبیب مع وبالتنسیق  في عام اعتماد لها خاصة عیادات في العملیة یجري وأنّ
  .الصحة قطاع مجال

 النفسیة المشاكل من التخفیف في تتلخص مزایا التقنیة لهذه أن القول من یمنع ال هذا لكن و
 إلى باإلضافة اإلنجاب وهو الزواج أهداف من مهم هدف وتحقیق والعائلة الزوجین منها یعاني التي

 یةالزوج السعادة تحقیق هي مزیة وأهم النسل حفظ وهي العلیا اإلسالم مقاصد من مقصد تحقیق
 یترجح وغیرها األسباب ولهذه علیه التغلب یمكن طبیعي لعائق اإلنجاب من المحرومة للعائلة
 تبیح الضرورات" تقول شرعیة قاعدة االتجاه هذا ویدعم الحرمة جانب على اإلباحة جانب

  ."المحظورات
 رىـن، المحتملة واألخطاء مفاسدها ولتجنب مفعولها العلمیة الوسیلة لهذه تعطى وحتى 
 ضرورة منها، االصطناعي التلقیح إلى اللجوء إجراءات عن تتحدث قانونیة مواد وضع ضرورة
 مع الزوجة لحمل األخیرة الوسیلة االصطناعي التلقیح یكون أن الزوجین أحد لدى العقم صفة إثبات
 السماح بیدها یكون والوالدة الحمل أمور في مختصة طبیة لجنة على إجرائه طالب عرض وجوب

 في قرارها بتثبیت اللجنة بإلزام الزوجین حقوق حمایة ننسى أن دون العملیة لهذه بالخضوع وجینللز 
 والمستشفیات العیادات عمل بتنظیم محكمة تنظیمیة نصوص وضع من البد كذلك الرفض، حالة
  .والمالیة المادیة البشریة الجوانب كل من التقنیة بهذه

 على تطرح قد التي المنازعات في فاصلة ةصریح بنصوص المشرع تدخل من البد كذلك
 مذهبه تبیان وكذا المتطلبة، الشروط من واحد أي توافر أو تخلف عند الحكم یصدر بأن القاضي
 العام النظام من االصطناعي التلقیح ألن اإلسالمیة، الشریعة في الفقهیة االتجاهات من صراحة

ه ذلك قیةاألخال الناحیة من المجتمع سالمة مباشرة تمس فهي  شرعیین غیر لألوالد مصدر أنّ
   .خطیر بمرض مصاب أجنبي بماء المرأة كتلقیح الخطیرة األمراض والنتشار

 فال أبیه إلى الطفل نسب یعنى وذلك األوالد إنجاب به منوط االصطناعي التلقیح فان وعلیه
 تطبیقا جنسیة ةعالق من المولودین في الحال هو كما فعال ألبیه الولد یدعي أن ضمان من بد

  .1» آلبائهم ادعوهم«  : الحكیم كتابه في تعالى لقوله واحتراما
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ن یكون أحرص القضاء الجزائري بفقد من مقومات القانون لألسرة تعتبر الحمایة القضائیة 
ومنع تشرد  على كیان األسرة لحفاظلوالسعي   والطفولة فاعل في حمایة األسرة هدور 

  كماممكن لضمان حقوق الزوجة واألطفال، واإلسراع في حسم دعاوى النفقة بأسرع وقت   األطفال،
مكرر المتعلقة بالتدابیر  57وذلك من خالل  استحداث المادة  القاضي رقابة األسرة قانون فرض

وكذا تدخل قاضي شؤون  ،على العرائض من جهة األوامرقتة التي یمكن اتخاذها بناءا على مؤ ال
ر ییتعلق بتسی ما القضائي، وكذلك ذناإلح بزواجه عن طریق من األسرة  في حمایة القاصر السیما

أمواله من خالل الرقابة على الوالیة الممارسة علیه حیث أدرج المشرع الجزائري مواد جدیدة في 
إلى تفعیل آلیة الصلح  باإلضافة ،تدعم الحمایة القضائیة للقاصر واإلداریةالمدنیة  اإلجراءاتقانون 

صالح ذات البیّ للطال اللجوءوهذا للحّد من  والتحكیم و تفعیل دور النیابة العامة  ن بین الزوجینق وإ
  كطرف أصیل في مسائل االسرة.
هل استطاع القضاء المحافظة على الفلسفة التي جاء بها قانون  :والسؤال الذي یطرح نفسه

  .؟األسرة  داخلالعدل و المتمثلة في تحقیق المساواة و المعدل  األسرة 
  في:قررنا تقسیم الفصل إلى مبحثین  نتناول  ؤللتساا اعن هذ اإلجابةومن أجل 

  .الدور الحمائي للقاضي من خالل سلطته الوالئیة :المبحث األول -  
  .القضائي خالل تفعیل دور النیابة العامة و آلیة الصلحمن  حمایة االسرة :المبحث الثاني -  

 
 

ذین یتعلق لتّصرف یصدره القاضي بحكم ماله من والیة عامة على الكل العمل الوالئي  دیع
العمل الوالئي ال  ، مما یفهم منه أنبهم تصرفه بهدف إعانتهم على تحقیق مصالحهم المشروعة

ة  ة وقتیّ یصدره القاضي بماله من سلطة قضائیة في فصل المنازعات، و إنما هو وسیلة تحفظیّ
الب على تحقیق مصلحته المشروعة دون المساس باألصلتهدف إلى م و یشّكل اإلذن  ،ساعدة الّط

ــة. على العریضة، لدى أغلب الفقهاء   النموذج األساسي لألعمال الوالئیّ
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 الواجب من كان ولهذا باألسرة، یتعلق ما كل في واسعة والیة للقاضي أن ذلك من ویظهر
  .1سبیالً  ذلك إلى استطاع ما األسریة المنازعات من الحد في الوالیة هذه یستخدم أنعلیه 

نظر ألهمیتها و لحساسیة المسائل بالو سوف أقتصر على دراسة أهم االعمال الوالئیة 
  :  تقسیم المطلب إلى فرعین نتناول في ارتأیناللمزید من التوضیح و   المتعلقة بها.

  المؤقتة.ابیر التد خالل مندور القاضي في  حمایة االسرة األول  المطلب -

 .األذون القضائیةدور القاضي في  حمایة االسرة من خالل الثاني نتناول فیه  المطلبأما  -

 
 

 وضعا الخصوص على والتطلیق الطالق ودعاوى عامة بصفة األسرة قضایا تعكس     
 بسبب بالتصعید تتسم وضعیة وهي واألطفال، للزوجة بالنسبة خاصة دا،معق ونفسیا اجتماعیا

 ولذلك الضیاع، إلى باألخص واألطفال الزوجة مصلحة یعرض مما التقاضي إجراءات طول
 وتعذر القضاء على الزوجین بین النزاع عرض حالة في للمحكمة خول الجزائري المشرع فإن

 الفقرة االولى(في  التدابیر الوقتیة مفهوم تة. فما هوالمؤق التدابیر یتخذ أن بینهما اإلصالح
. )الفقرة الثانیة(المؤقتة التدابیر محل القضایا وماهي) 

 

 
بما یصدرونها أوامر بناءا على رئیس المحكمة أو قاضي شؤون األسرة تدابیر یتخذها  هي      

الشأن في عرائض ومن هنا جاءت تسمیتها  طلبات یقدمها لهم ذوو بناءا على لهم من سلطة والئیة،
نما  تحسم وهذه االوامر الباألوامر على العرائض  تدابیر للمحافظة  تكون في شكلنزاع معین وإ

   .على الحق أو ضماناته قبل أو بعد النزاع القضائي
   یجوز)  " ج.أ.ق( من مكرر 57 المادة في ونص عنهاقتة مؤ التدابیر ال و قد استحدث المشرع 

 2السیما المؤقتة التدابیر جمیع في عریضة على أمر بموجب االستعجال وجه على الفصل للقاضي
  ."والمسكن والزیارة والحضانة بالنفقة منها تعلق ما

                                                             
تمدید انعقاد الجمعیة بالترخیص  الترخیص ببیع أموال قاصر ،التصدیق على العقود التوثیقیة: بعض أنواع األعمال الوالئیة - 1

التأشیر على الدفاتر ، شهادة الكفالة ،عقد الترشید لممارسة التجارة، اإلعفاء من شرط السن في الزواج العامة لشركة مساهمة
  .التوقیع على شهادة الجنسیة ،األوامر على العرائض، التجاریة

"السیما" مما یجعلنا نتساءل هل الحاالت المذكورة من نفقة وحضانة والزیارة  عبارة )ج.أ.ق(مكرر  57ورد في نص المادة  - 2
ن  أن المشرع ذكر هذه الحاالت على سبیل المثال ال راجحـوال المثال. والسكن هل جاءت على سبیل الحصر أو الحصر وإ
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 وجه على الفصل  األسرة شؤون قسم لرئیس یجوز أنه مفادها إجرائیة قاعدة النص هدا یتضمن    
 التي باألسرة، المتعلقة المؤقتة االستعجالیة التدابیر جمیع في عریضة على راألم بموجب السرعة
 بعدما وغیرها، والنفقة األطفال بحضانة المتعلقة تلك والسیما السرعة وجه على فیه الفصل تقتضي
 المدنیة اإلجراءات قانون في علیه منصوص هو لما تنظیمها في تخضع اإلجراءات هذه كانت

   منه. 183 و 172 المواد السیما
 بصفة الفصل الموضوع قضاة بمنح األصلیة، القاعدة عن خرج قد بهذا المشرع ویكون   

 القضائیة الجهة رئیس إلى الرجوع دون تدخلهم تتطلب أو تعترضهم أولیة مسألة أي في استعجالیة
 وربالحض تكلیف ودون علنیة مناقشة دون العارض یقدمها التي .عریضة ذیل على أمر بموجب
  .علمه وبغیر الخصم أقوال سماع ودون

 التي العادیة للمنازعات وخالفا المشرع الن الدفاع، وحقوق المواجهة بمبدأ إخالل هذا یعد وال  
  .الحقا فیه المنازعة یجیز ثم أوال األمر باالتخاذ یسمح والمواجهة، التحقیق بعد فیها یفصل

 هو كما العدالة، سیر تعیق والتضلیل للمباغتة لوسائ الخصم یتخذ ال حتى ذلك من الحكمة ولعل  
 القرار اتخاذه عند لألسرة حمایة یحقق فهو النفقة، أو المؤقتة الحضانة أو الزیارة لحق بالنسبة الشأن
 من تهربا باإلفالس االدعاء أو إبعاده أو الطفل بإخفاء الزوج لقیام تفادیا األخر الطرف علم دون
  . النفقة دفع
 أصدر الذي  األسرة شؤون للقاضي ویجوز مؤقتة تدابیر العریضة ذیل على مراأل ویتضمن  

 األمر تعدیل طریق عن السابق، موقفه عن یتراجع أن الزیارة أو الحضانة أو المؤقتة بالنفقة األمر
یحتاج إلى تسبیب بل ینبني على المالئمة والتقدیر  وال السابق، لألمر مخالف جدید أمر إصدار أو

تحفظي ال یمس بأصل الحق وینتهي مفعوله بمجرد   إجراء فهو، نة بین االعتبارات المختلفةوالمواز 
ویصدر قاضي شؤون األسرة  العریضة بناء على طلب الخصم في غیر  .1صدور حكم قضائي

فال یحوز حجیة  مواجهة الخصم األخر أي في غیبته ودون أتباع اإلجراءات الالزمة في الدعوى،
یه، لكنه یحوز على الصیغة التنفیذیة ذلك أنه عمل والئي ال یؤدي إلى اكتساب الشيء المقضي ف

                                                                                                                                                                                   
ذكر بعض الحاالت دون األخرى یرجع لكون النزاع قائم بشأنها بكثرة، أضف إلى أن األمور المستعجلة في شؤون األسرة  

 172الحال  بحاالت االستعجال المنصوص علیها في المادة  كثیرة ومتعددة، ال یمكن حصرها في مادة واحدة كما هو
ا للقاضي الناظر في الطلب القضائي، فإلیه ترجع صالحیة تقدیر وجود االستعجال لذلك ترك المشرع أمر تقدیره .إ)م.إ.ق(

من عدمه. وعلیه للمتقاضي إذا رأى وجها الستصدار أمر على ذیل العریضة یتعلق بهذه الحاالت أو غیرها من التدابیر 
  للحصول على الحمایة القضائیة.الوقتیة، فإنه یسلك هذا السبیل دون قید، ألن نظام األوامر على العرائض نظام خاص 

، 510، ص1، ط2008، اإلسكندریةالشخصیة، دار الوفاء،   األحوالالقانونیة لمسائل  ،اإلجراءات )رشدي شحاتة(أبوزید  - 1
511 .  
، 120، ص 2، دط، ج2001المدنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  اإلجراءاتالوجیز في ، )محمد( اإلبراهیمي -    
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ویبقى ساریا في  ،الحقوق وال إلى إهدارها فهي تنفذ فورا بمجرد صدورها ودون انتظار أجال للتبلیغ
  یهما.مادة الحضانة الوقتیة أو النفقة الوقتیة إلى غایة فصل قاضي األحوال الشخصیة ف

مر على العریضة لالستئناف إذا ما رفض رئیس المحكمة االستجابة لطلب إصدار ویقبل األ    
وجعل هذا االستئناف  األمر على العریضة في كل المواد ما عدى في مادتي إثبات الحالة واإلنذار،

میعاد  )ق.إ.م.إ(من  312وحددت المادة  )ق.إ.م.إ(من  172/2مقتصرا على طالب اإلجراء المادة 
یوما من تاریخ رفض األمر. كما یمكن للقاضي الذي أصدر األمر التراجع  15ـ اف برفع االستئن

  إصدار أمر جدید. عن موقفه بتعدیل األمر أو
و ان یقوم  للمتقاضي من أجل استصدار األمر على ذیل العریضة أن تكون الدعوى قائمة وحالةو   

وقدم   حضر إثبات الحالةم بدفع الرسوم و یسلم له وصل بذلك، باإلضافة الى الحصول على
یصدر القاضي أمر كتابي ، وبعدها طلب إلى قاضي شؤون األسرة  أو رئیس المحكمةالمعني 

  .  1لطالبه األمرتسلم نسخة من  و ،مذیال بتوقیعه
تعالج صالحیة قاضي شؤون  أنهامن قانون االسرة  مكرر 57المادة نخلص من خالل دراسة    

لى وجه االستعجال بموجب أمر على ذیل عریضة في األمور المتعلقة الفصل عو في النظر األسرة 
التي تتطلب اتخاذ  األسرة في مواد أخرى متعلقة بشؤون و  ،المسكنو الزیارة و الحضانة و بالنفقة 

ألن االستعجال موجود سابقا ، لم تأت بجدیدها أنها أهم المالحظات المسجلة بشأنو  تدابیر مؤقتة.
السكن و الزیارة و الحضانة و أن الفصل في مسائل النفقة  وصیة،لكن الجدید هفي مادة األحوال الشخ

لذلك یرى  یكون بموجب أمر على ذیل عریضة بعدما كان الفصل فیها بموجب أمر استعجالي،
مسكن  وبعض القضاة أنه من األفضل الفصل في القضایا المتعلقة بالرجوع إلى مسكن الزوجیة أ

البد ، ألنه في مثل هذه الحاالت مالت النفقة بموجب أمر استعجالي،مشت ما منهعتبار باالحضانة 
بتالي فإن و ذلك أن هناك عقبة مادیة تعترض حق البقاء في المسكن الزوجي،  من منازعة قضائیة

صدور األمر على ذیل العریضة یكون غیر وجیه ینبغي العدول عنه حتى یتسنى لألفراد من إبداء 
مكرر  57إن المادة  : « بقوله األستاذ فضیل العیشهذا ما أكده و  ممارسة حق الدفاعو دفوعهم 

قاضي األمور  وهل ه، في اتخاذ التدابیر الوقتیة تطرح عدة إشكاالت حول الجهة المختصة
رئیس المحكمة ضمن األعمال الوالئیة المخولة له  وأ رئیس قسم األحوال الشخصیة وأ المستعجلة،

  قانونا. 
مكرر  57 طرحت إشكاالت في الصمیم ألن حسم المادةو ، موضوعجاءت بدون  كما أنها

ال یمس أصل الحق بینما النفقة ، إجراء تحفظي والمستحدثة نصت بموجب أمر على عریضة ه
 المسكن أغلبها من توابع الطالق مما یجعل هذه المادة تعرف عدة إشكاالت في التطبیقو الزیارة و 
االمتناع من تطبیق هذا و  ،المنصوص علیها دستوریاتحرم أحد األطراف من درجات التقاضي و 
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الجدي في و بالنتیجة هذه المادة شملت  النزاع األساسي و األمر على العریضة ال یترتب عنه جزاء، 
بل قدمت إشكاالت یستحیل تنفیذها قانونا مما یجعل تدخل ، لم تقدم حلوالو توابعه و قضایا الطالق 

  .1» یة لهذه المادة تماشیا مع روح القانون المنطقيالمشرع في أول تعدیل لصیاغة موضوع

الثاني أمر على ذیل و مكرر مصطلحین األول مصطلح االستعجال  57استعملت المادة  كما
ذا كان المصطلح األول یحیل إلى اختصاص قاضي األمور المستعجلة،فإن المصطلح و عریضة  إ

وامر على ذیل العریضة،أي ضمن الثاني یتصل باالختصاص رئیس المحكمة في مجال إصدار األ
، أالستعجالياألعمال الوالئیة المخولة له قانونا،خاصة إذا علمنا أن االختصاص أمام القاضي 

فلمن ینعقد االختصاص بشأن  األسرة یختلف تماما عن اإلجراءات المتبعة أمام رئیس قسم شؤون 
 وتصاصه بإصدار األعمال الوالئیة أالفصل في التدابیر المؤقتة هل ینعقد لرئیس المحكمة بحكم اخ

  .األسرةلرئیس قسم شؤون 

إلى أن االختصاص حق یعود   الفریق األولذهب حیث  اختلف الفقه حول هذه المسالةوقد 
  باعتبار أنه یدخل ضمن األعمال الوالئیة.  ، لرئیس المحكمة

یر المعنى خطأ في تقدأأن المشرع عند ذكر عبارة أمر على ذیل عریضة فإنه  دلیلهمو 
 والحضانة أ وقضاءا أن التدابیر المتعلقة بالنفقة أو المتفق علیه فقها كما أن  القانوني للمصطلح.

في حاالت االستعجال تنتقل إلى و المسكن بطبیعتها من اختصاص محكمة الموضوع  والزیارة أ
 قاضي األمور المستعجلة.

بتالي الفصل على وجه و ، عریضةاالعتراف القاضي باإلصدار األمر على ذیل الكذلك فإن 
االستعجال یؤدي إلى االستغناء عن الضمانات التي تتسم بها الدعوى القضائیة،كاحترام مبدأ 

یتخذ في غرفة المشورة دون ، قرار والئي وألن األمر على ذیل عریضة ه حق الدفاعو المواجهة 
 وه، ختصاص رئیس المحكمةیدعم رأیهم باالو لم یقصده المشرع  بدون شك ما وهو ، تكلیف الخصم

 التي تعني االستعجال.و  référé  مكرر لمصطلح 57استعمال النص الفرنسي للمادة 

المشرع الجزائري لم یأت بجدید في هذه المادة ألن صاحب االختصاص  أضف إلى ذلك أن
 رئیس المحكمة. وباإلصدار األوامر على ذیل العریضة ه

یمیل هذا الفریق إلى تفسیر و  ،األسرةتصاص یعود لرئیس شؤون یرى أن االخف  الفریق الثانيأما    
الفصل على وجه االستعجال في   األسرة أنها تجیز لقاضي شؤون  )ق.أ.ج(مكرر من 57المادة 

  هذا بالنظر إلى حالة االستعجال بموجب أمر على ذیل العریضةو ، الحاالت المذكورة
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رع الجزائري بموجب التعدیل األخیر لقانون هذا االختصاص استحدثه المش كما ذهب إلى أن  
     درایة بالملف مما یسهل له الفصل على وجه و األكثر إلماما  وه، األسرةألن قاضي شؤون األسرة 

كما أنه ال یوجد في القانون ما یمنع من إصدار األمر على ذیل العریضة من  السرعة فیه   
 1 .)ق.إ.م.إ( 310ص المادة یستشف من ن قاضي أخر غیر رئیس المحكمة هذا ما

ن من شأن هذا االختصاص الجدید أن یخفف من اكتظاظ الملفات بمكتب رئیس المحكمة و  إ
  یضمن للمواطن السرعة في استصدار األمر.و 

أضافت و أنها جاءت بجدید  )ج.أ.ق(مكرر من  57من خالل قراءتنا لنص المادة  راجحـال   
لفصل على وجه االستعجال بموجب أمر على ذیل ا وهو  األسرة اختصاص لرئیس قسم شؤون 

  .األسرة كل ما یتعلق بشؤون و السكن و الحضانة و الزیارة و في مواد النفقة العریضة 
  اإلداریة.و ما یؤكد هذا التوجه ما جاء به التعدیل الجدید لقانون اإلجراءات المدنیة و    
الصالحیة  األسرة م شؤون نصت على أنه " یمارس رئیس قس )إ.م.إ.ق( 425ففي المادة    

على أنه" یجوز لقاضي شؤون  )إ.م.إ.ق( 499كما نصت المادة  ،المخولة لقاضي االستعجال"
  .2عن طریق االستعجال أن یتخذ جمیع التدابیر التحفظیة"و  األسرة 

تتجه إلى إعطاء  )أ.ج.ق(مكرر  57 د بأن نیة المشرع في المادةهاتین المادتین تؤك   
كما ال یمنع األطراف ، األسرة فصل بموجب أمر على ذیل عریضة لقاضي شؤون االختصاص بال

من رفع الطلب لرئیس المحكمة ألن العبارة جاءت عامة " للقاضي الفصل على وجه االستعجال" 
فالمهم في كل ، ذلك أن القاضي لم یسلب القضاء المستعجل اختصاصه بتقدیر التدابیر المؤقتة

یبقى و .3عدم المساس بأصل الحقو لنزاع المعروض عنصر االستعجال األحوال أن یتوفر في ا
 االختالف بین القضاة بشأن تطبیق المادة قائم في انتظار صدور اجتهاد من المحكمة العلیا.

 
 

النفقة (الفقرة  نبضما المتعلقةالتدابیر الوقتیة  وهما  اتفقر  نتناول هذا الفرع من خالل   
الحضانة و الزیارة الوقتیة(الفقرة الثانیة) و التدابیر الوقتیة   بضمان المتعلقةاالولى)والتدابیر الوقتیة  

  المسكن (الفقرة الثالثة).في  حق البقاء بضمان المتعلقة
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   .األسرةالدعاوى انتشارا في ساحة القضاء على مستوى غرفة شؤون  من أكثر تعد مسائل النفقة 
لم یحدد أجال لرفعها بل و نظرا لطابع المعیشي للنفقة فقد أقر المشرع للقاضي الحكم بالنفقة الوقتیة و 

من طول و اإلهمال أو األطفال من الضیاع و نص على توافر عنصر االستعجال حمایة للزوجة 
  اإلجراءات القضائیة.

ن النفقة الوقتیة أمكانیة مقررة لقضاة الموضوع سواء على مستوى المحكمة و  المجلس أو إ
یمكن ، يذسند تنفی وبعلة أن الحكم المستأنف ه، د یتراء للوهلة األولى صعوبة ذلكقو  القضائي

باالستئناف یحق و غیر أن الحكم المستأنف قد یكون رفض طلب النفقة،، اعتماده لمباشرة التنفیذ
ال یمكن االعتداد بقاعدة منع تقدیم طلبات جدیدة في مرحلة و ، تقدیم طلب نفقة وقتیة للخصم

نما هو ألن األمر ال یتعلق بطلب جدید ، االستئناف تعجیل جزء من القدر المتوقع صدور الحكم  وإ
  بشأنه.

السؤال الذي یطرح هل القاضي یصدر األمر بالنفقة الوقتیة تلقائیا بعد تأكده من خالل و 
طیات الملف أن اإلجراءات العادیة ال تمكنه من البث في الدعوى على وجه السرعة؟.أم أن مع

  ؟. األمر یقتضي تقدیم طلب بتلك النفقة المؤقتة من طالبها

صراحة النص التي و أن القول بإمكانیة الحكم بالنفقة المؤقتة تلقائیا دون طلبها ال یستقیم 
بموجب طلب أو الطلب في العریضة االفتتاحیة للدعوى یشترط فیها تقدیم طلب سواء باإلدراج 

  تسجیله في محضر الجلسة.و تكفي المطالبة به شفهیا أمام المحكمة و عارض،

تجدر اإلشارة أن الحكم بالنفقة الوقتیة یكون بمناسبة دعوى معروضة على محكمة و 
ال قوبلت و ردة ال یمكن رفعها منفو دعوى النفقة أو التطلیق و الموضوع  مثل دعاوى الطالق  إ

  .1بالرفض
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، للمطالب بالنفقة الوقتیة طریقان من طرق التقاضي لحمایة حقه ال یجوز له الجمع بینهماو 
بالنفقة الوقتیة فإنه یمنع علیه اللجوء إلى قاضي األمور األسرة فإذا حكم رئیس قسم شؤون 

كذلك و شرط االستعجال  النتفاء اختصاصه بسبب زوال، النفقة المستعجلةأو المستعجلة بالتدبیر 
  األمر إذا قدم طلب بالنفقة الوقتیة لقاضي األمور المستعجلة.

لقاضي األمور المستعجلة أن یأمر بإیقاف تنفیذ األمر أالستعجالي عن طریق دعوى إشكاالت و   
هذا إذا تبین له من معطیات القضیة أن و ، التنفیذ التي تدخل في اختصاص رئیس المحكمة

هذا ماال یتأتى لقاضي شؤون و بلغ السن القانونیة أو لنفقة ال یعیش لدى الحاضن المحكوم له با
  .األسرة

األمر القاضي بالنفقة الوقتیة،إذا ما امتنع أو یثور إشكال حول التنفیذ الفوري للقرار أالستعجالي و   
العامة لتنفیذ هذه عدم وجودهم ما هي الوسائل الجبریة التي تتوافر علیها النیابة أو أقاربه أو الزوج 

التدابیر المأمور بها من طرف المحكمة، في غیاب أي نص فهل لنیابة العامة أن تحرك دعوى 
  .1؟ األوالدو عمومیة بشأن إلزام المدین بها لدفعها حمایة للزوجة 

الذي یتحقق كلما ثبت من ملف الدعوى أن و تثور النفقة الوقتیة إذا توفر عنصر االستعجال و  
ال یستطیع االنتظار دون إنفاق،أما إذا تبین من و النفقة ملحة النعدام مورد أخر للرزق حاجة طالب 

أبنائها تكون و لها من المال ما یعیلها و أوراق الملف أن الزوجة التي طالبت بالنفقة، میسورة الحال 
  .2 یقضي القضاء المستعجل بعدم االختصاص بنظر الدعوى. و قد فقدت شرط االستعجال

أن یكون و شترط أن یكون األمر غیر ماس بأصل الحق، أي أن تكون النفقة وقتیة ال دائمة،كما ی  
السبب الذي یبنى علیه الطلب غیر متنازع فیه جدیا،سواء كان النزاع منصبا و الحق المدعى به 
  على حلول أجل أدائه.أو على وجود الحق 

لى نفقة مؤقتة بمدة إن عدم المساس بأصل الحق یقتضي أن یكون الطلب منصبا ع و 
معینة،إلى أن یحسم في النزاع األصلي أما إذا أنصب الطلب على نفقة عادیة فإنه یمس 

 ما یخرج عن اختصاص القضاء أالستعجالي. وهو بالموضوع 

أن دعوى النفقة الوقتیة ترفع استنادا إلى حق یدعیه المدعي یطلب فیه الحكم له بتلك النفقة كما    
إلى حین األسرة قاضي شؤون أو الزوجة نفقة مؤقتة من القاضي أالستعجالي  كأن تطلب المؤقتة

فالبحث في ، فحین یدعي المدعى علیه أنها ناشز ال تستحق النفقة، الفصل في دعوى الطالق
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ما على القاضي أالستعجالي إال الحكم بعدم و استحقاق الزوجة للنفقة یرجع إلى قاضي الموضوع 
  االختصاص.

ذا كان المو  یتعین  العالقة الزوجیةأو دعى علیه ینكر وجود أصل الحق كلیة، كأن ینكر بنوة الطفل إ
قضى بعدم ، على القاضي أن یفحص النزاع من ظاهر المستندات فإن كان على أساس من الجد

النفقة المحكوم و للزوج أن یجري المقاصة بین ما أدي من نفقة مؤقتة،و  االختصاص بنظر الدعوى،
ذا ما وقع النزاع حول  بها نهائیا. فما هو القانون الواجب   في الزواج المختلط النفقة الوقتیةوإ
  التطبیق؟. 

من االجراءات التي تخضع لقانون القاضي  على أساس تدابیر االمن الراجح أن النفقة الوقتیة 
في الدولة. على السالم العام أو السكینة العامة  المحافظةهي االجراءات التي یقصد بها  و  ،المدني

من القانون المدني " یخضع كل سكان القطر الجزائري لقوانین الشرطة  05و بتالي تخضع للمادة 
  1و األمن"

و النفقة الوقتیة الهدف منها درء الضرر البالغ الذي قد یلحق بمن كان في حالة عوز و اشتدت به 
ة  و إن القواعد المقررة لحق الحاجة إلى القوة و هذه االعتبارات تتصل بالسكینة العامة للدول
  2 الزوجة في النفقة الوقتیة تعد من قواعد ذات التطبیق المباشر.

النفقة الوقتیة هي غیر النفقة الوقتیة التي یعنیها  "و ھذا ما جاء في حیثیات حكم محكمة القاھرة
ذیلة ،و أنه قانون الزوج ،إذ الغرض من النفقة الوقتیة سد الرمق و منع الزوجة من االندفاع لر 

یتفق مع طبیعة هذا االجراء الوقتي و ال على اسباب  الیسمع طلب تعدیل هذه النفقة على أساس ال
هي بعینها المطروحة في الدعوى الموضوعیة و انما یجوز تعدیلها اذا ما تغیرت حالة الزوجة بان 

 3أثرت ، أو تغیرت حالة الزوج بأن افتقر".

و االطفال زائري صندوق خاص یدعم حق النفقة للنساء المطلقات استحدث المشرع الج  هذا وقد  
یتم االستفادة  و األطفال  المحكوم لهم بالنفقة المؤقتة في حالة رفع دعوى الطالق، و المحضونین

  قسم شؤون االسرة. رئیسمنه بموجب امر والئي یصدره 

                                                             
   .القانون المدني المعدل و المتمم - 1
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لدیه و ضمان العیش الكریم نه هو حمایة الحقوق االساسیة للطفل في حالة طالق وامو الهدف    
وعن الوقوع   ،و البحث الدائم عن الغداء و الكسوة و العالجله و جعله في منأى عن الحاجة 

فریسة سهلة في فخ االفات االجتماعیة بأنواعها المختلفة ووضع حد لمعاناة المرأة المطلقة الحاضنة 
  ألبنائها. 

الى المستفید ،اذا تعذر التنفیذ الكلي او الجزئي و یتم دفع المستحقات المالیة لصندوق النفقة   
او  تناع المدین بها عن الدفع او عجزه عن ذلكملألمر او الحكم القضائي المحدد للنفقة بسبب ا

  .توقفه عن الدفع بعد شروعه فیه
مرفقا األسرة قسم شؤون  رئیسیقدم طلب االستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة الى و    
  ائق تحدد بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر العدل و وزیر المالیة ووزیر التضامن الوطني.بوث

ایام من تاریخ  5 ویفصل القاضي في الطلب بموجب امر والئي غیر قابل للطعن في اجل أقصاه
االمر عن طریق امانة الضبط الى المدین و الدائن بالنفقة و مصالح التضامن  تقدیمه و یبلغ هذا

  .وطنيال
 3و یفصل في أي اشكال یعترض االستفادة من هذا الصندوق بموجب امر والئي في اجل اقصاه 

   من تاریخ اخطاره به. ایام
اجتماعیا او قانونیا یحتمل ان یؤثر  المدین او الدائن بالنفقة حالة و في حالة ما اذا طرأ تغییر على

ام من تاریخ حدوثه و یتولى القاضي دراسة ای 10یبلغ القاضي بذلك في اجل  في استحقاق النفقة،
ساعة من تاریخ  48والئي یبلغ ع طریق امانة الضبط في اجل  بأمرهذا التغییر و یفصل فیه 

  .باألمرصدره الى المعنیین 
وتتولى المصالح الوالئیة المكلفة بالنشاط االجتماعي التابعة لوزارة التضامن االجتماعي صرف    

یوما من تاریخ تبلیغ االمر الصادر عن القضاء عن  25ي اجل ال یتجاوز المستحقات المالیة ف
طریق تحویل بنكي او بریدي، و تواصل هذه المصالح صرف المستحقات الى حین سقوط حق 

المستفید من النفقة مثل انقضاء مدة الحضانة او سقوطها طبقا ألحكام قانون االسرة او ثبوت دفع 
  النفقة من طرف المدین بها.
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و یبلغ االمر القضائي المتضمن مراجعة مبلغ النفقة الى المصالح الوالئیة المكلفة بالنشاط 
  1 ساعة من تاریخ صدوره. 48في اجل اقصاه  االجتماعي

و تجدر االشارة ان االستفادة من الصندوق ال تحول دون متابعة المدین عن جریمة عدم دفع 
  . 2النفقة

 
 

سواء قبل النطق بالطالق  یختص به قاضي الموضوع،، إن منح حق ممارسة الحضانة
فقد یقع حجز ، قد یتطلب تدهور حالة األطفال تدخل القاضي لحمایتهمو ، بعد الطالقأو توابعه و 

قد یتعرض و اء رفع دعوى الطالق،طفل رضیع من قبل أبیه ورفض هذا األخیر تسلیمه ألمه أثن
سوء المعاملة،ففي هذه الحالة فإن اتخاذ تدابیر أو األطفال الموجودین تحت حضانة أمهم لإلهمال 

أو مستعجلة لحمایة المحضونین من األذى یجعل من الضروري اللجوء إلى قاضي الموضوع 
لتوافر عنصر  البهاقاضي األمور المستعجلة الستصدار أمر على عریضة یقضي بالحضانة لط

  .3االستعجال

تعرض و خوفا من طول النزاع األسرة قد ترفع دعوى الحضانة المؤقتة لرئیس شؤون و 
كما یجوز للنفس المحكمة أن تصدر أمرا مفاده إسناد حضانة مؤقتة  مصلحة المحضون للخطر،

طبقا  سرة األإلى من یراه أهال لها في انتظار الحسم في موضوع النزاع من طرف قاضي شؤون 
  4 .)ج.أ.ق(مكرر 57 ألحكام المادة

فالقاضي  )جق.أ.(من  64كما نص المشرع الجزائري على حق الزیارة طبقا ألحكام المادة 
الزیارة للطرف األخر تلقائیا حتى یتمكن من رؤیة و عندما یحكم بالطالق یحكم باإلسناد الحضانة 

  مكان الزیارة.و المحضون مع تحدید زمان 
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األشخاص الدین أو حاالت سقوطها و ال شروطها و المشرع الجزائري مفهوم الزیارة لم یحدد و 
من مسائل االستعجال التي  1قد أعتبر المشرع الجزائري أن حق الزیارة المؤقتةو ، لهم حق الزیارة

   .یفصل فیها القاضي أالستعجالي
بموجب  ).أ.جق(مكرر من  57عمال بنص المادة  األسرة كما یفصل فیها رئیس قسم شؤون 

  أمر على ذیل عریضة بناءا على طلب المدعي طالب الزیارة المؤقتة.
ن میزة هذه المادة هي أنها تسهل األمر على المتقاضي، بسرعة الفصل في الطلب المرفوع و  إ

السیما إذا علمنا أن قاضي الموضوع یكون أكثر إطالعا على ملف الدعوى من رئیس  أمامه
  2 المحكمة.

فإنه یجوز للمتقاضي  أحق بها، وقاضي الموضوع الفصل في حق الزیارة لمن ه إذا ما أغفل
  أن یلجأ إلى القاضي أالستعجالي للقضاء له بحق الزیارة.

 

 
مع محضونها ببیت من المشاكل الكبیرة الشائعة بعد إنهاء العالقة الزوجیة بقاء الحاضنة 

قدام طلیقها على إخراجها من المسكن و العائدة لطلیقها رغم انقضاء عدتها، الزوجیة ، طردها منهأو إ
نجد ، هكذا فبینما تتذرع الحاضنة بأن سكناها تابعة لسكن المحضون الواجب على األب توفیرهو 

ه یؤدي مبالغ مالیة عن لكونو األب یطالب بإفراغ المسكن الن الحاضنة قد انقضت عدتها من جهة 
   .3تكالیف السكن من جهة أخرىو توابع الطالق بما فیها النفقة 

منه " في حالة الطالق یجب على األب  72قد تناول المشرع الجزائري موضوع السكن في المادة و   
ن تعذر ذلك فعلیه دفع بدل اإلیجار. سكنا مالئما للحاضنة، أن یوفر لممارسة الحضانة،   وإ

  4الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ األب للحكم القضائي المتعلق بالسكن". تبقىو   
نستخلص من هذه المادة أن المشرع الجزائري ألزم الزوج أن یهیئ ألوالده المحضونین،محال 

  أن یؤدي مبلغ اإلیجار الذي تقدره المحكمة. أو لسكناهم 
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مان استمرار  تنفیذ هذا الحكم من قبل على القاضي أن یحدد في حكمه اإلجراءات الكفیلة بضو   
تكالیف و األب المحكوم علیه، كما علیه أن یحدد الوسائل التي یراها مناسبة لتنفیذ الحكم بالنفقة 

  حفاظا على مصالح المحضون.و السكن على أموال المحكوم علیه 
نة للحاضو أنها جعلت مسكن الحضانة حقا للمحضون  )ق.أ.ج( 72المالحظ على المادة و   

أن أو واجب على األب یتم تنفیذه إما بتهیئته ألوالده محال لسكناهم  وهو ، بالتبعیة اللتصاقها بهم
أبنائها في المسكن الزوجي حتى ینفد و تبقى الحاضنة و یؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لإلیجار 

  غیره.أو األب الحكم الخاص بمسكن المحضون سواء كانت الحاضنة أم المحضون 
المعتبر من مشتمالت النفقة  اإلیجاریمكن المطالبة ببدل «  یالا ما ذھب إلیھ قرار المحكمة العھذ  

  .1 » یمكن التمسك بخصوصه بحجیة الشيء المقضي فیه الو المستحقة للمحضون في أي وقت 
من مشتمالت النفقة ال یكتسي الحكم الصادر  اإلیجاربدل أو یعد السكن  « كما جاء في قرار لھا  

  .2 » إال حجیة مؤقتة
من مدونة  127طبقا لمقتضیات الفصل  ...« ذهب إلى أنه المغربي األعلىوفي قرار للمجلس  

ن الحاضنة ما دامت و حقا من حقوقهم و فإن السكن من مشموالت نفقة األوالد ، األحوال الشخصیة إ
 حقوق محضونیهاالحق لها في التنازل عن و ها فهي تسكن معهما بصفتها هاته یملتصقة بمحضون

«3.  
ذا ما وفرّ الزوج مسكن لممارسة الحضانة ال یجوز و     هذا  اإلیجاربعد ذلك المطابة ببدل للزوجة إ
 اإلیجاردفع بدل أو القضاء بتخیر الزوج بین تخصیص سكن للحاضنة  «  قررته المحكمة العلیاما 

  .4 » یق السلیم للقانونلتطب إساءةبالرغم من تخصیص الزوج سكنا مستقال لممارسة الحضانة 

ذا قام عنصر االستعجال یجوز لقاضي شؤون و     أي تدبیر یراه مناسبا لضمان حق  اتخاذ األسرة إ
  .5السكن للحاضنة

و على الزوج  ویعتبر السكن حق مستقل عن النفقات المالیة المستحقة للمطلقة بنص القانون،     
و علیه فإن إقامة الحاضنة عند أهلها ،ال  حسب وسعه أن یضمن حقها في السكن مع محضونیها
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ق البقاء في ححتى لو كان للحاضنة سكن ،فلها  یسقط حقها في مطالبة الزوج بالسكن و أجرته،
كن ممارسة الحضانة تكون على مسكما أن أجرة  المسكن الزوجي متى ثبت أن للزوج مسكنا أخر،

لممنوح للحاضنة في مواجهة الغیر الخلف وحق السكن ا1 .الزوج قانونا و لو كانت الزوجة عاملة
  الخاص هو حق شخصي باعتبار حق السكنى ال ینتقل مع العین تطبیقا للقواعد العامة.

 محوري سؤال  من) ق.أ.ج(من  72 على نص المادة نامالحظات تنطلقو بناء على ما تقدم    
  كن الزوجي؟.الطفل المحضون في المسو مامصیر الزوج المطلق بعد أن تبقى الحاضنة 

االقتصادیة التي و نجد أنها لم تراع الظروف االجتماعیة  )ق.أ.ج(من  72بالنظر لنص المادة       
هذا یتعارض مع التزام الموضوعیة و ، یعیشها أغلب المطلقین الذین یجدون أنفسهم بدون مأوى

ي یكون المسكن الزوجي یزداد المشكل حدة في الحالة التو الفهم العمیق للواقع االجتماعي الجزائري،و 
هم و أقارب المطلق أو كان البیت مملوكا ألحد أبوي أو أحد أقاربه أو   یشغله والدي المطلق

أو فهل یمكن أن یستمر هؤالء في شغل المسكن الزوجي بعد حدوث الطالق ، یسكنون معهم
  .2الذي یجب أن یكون خارج المسكن الزوجي وأن المطلق هأو التطلیق 

یفرض رؤیة تتجاوز الدائرة الضیقة التي تعتمد على قراءة النص القانوني دون األخذ  هذا ما      
تؤطر العالقة و بعین االعتبار المعطیات االجتماعیة مما یستدعي لزوما إخضاع القواعد التي تحكم 

قصد ضمان توزیع عادل لاللتزامات ، األسریة إلى نوع من المرونة الواقعیة في التعامل معها
أیضا مصالح األطفال و ، صادیة بین الزوجین بعد إنهاء العالقة الزوجیة حمایة لمصالحهمااالقت

فاستحضار المعطیات االجتماعیة داخل العالقة ، المحضونین الذین یتأثرون أكثر من غیرهم
ل النزاعات القضائیة،السیما أن القاضي أمام مؤسسة جمتحكما في و األسریة أصبح عامال حاسما 

   .3ر تعقیدا أمام تداخل القواعد القانونیةأصبحت أكث
یتجاهل البعد أو علیه لم یعد هناك مجال إلعمال االجتهاد القضائي الجامد الذي یلغي و    

یجب على القضاء المعروض علیه النزاع أن یبث فیه على ضوء و ، االجتماعي لمثل هذه القضایا
التكالیف المحكوم بها في إطار النفقة هل تغطي و االجتماعیة لألب المطلق،و الوضعیة المادیة 

تكالیف السكن إمكانیة لتوفیر سكن في حالة خروج الحاضنة من بیت الزوجیة،كما یؤخذ بعین و 
مكانیتها و االعتبار مدى مالئمة المطلقة الحاضنة  مع مراعاة مصلحة المحضون في ، مدة زواجهاو إ

ذلك مطالبة األب بتهیئته لسكن أخر  على ضوء ما ذكر یمكن للقضاء اتخاذ حلوال بما فيو ذلك،

                                                             
  .334،335بق، ص بلحاج (العربي)، الوجیز في قانون االسرة الجزائري، مرجع سا - 1
  .121، صسابقمرجع  ) ،محمد(الخضروي  - 2
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دفع بدل أو إبقاء الحاضنة مع األوالد للسكن تبعا للظروف التي یتحقق منها القضاء أو مناسب،
  .1اإلیجار

القضاء على حمایة األسرة  فیها  حرصالتي خالل الحلول القضائیة  ه مننستخلصهذا ما    
یتعین على االب عند تخصیص سكن  « :يفي أكثر من قرار مایل  قررت للمحكمة العلیاحیث 

  .2 » لممارسة الحضانة مراعاة  مصلحة المحضون

الیشمل تنازل األم عن حقوقها المنجرة عن حكم  «  في قرار أخر قررت المحكمة العلیا أنھو 
  .3 » الحصول على بدل اإلیجارأو الطالق حقوق المحضونین في تهیئة مسكن لممارسة الحضانة 

4 » منها المسكن أثناء العدة على عاتق الزوجو نفقة المطلقة « قرار أخر أن كما ذھبت في.  

اـبقولهمصلحة المحضون بالحرص على ضمان مكان ممارسة الحضانة  راعت المحكمة العلیا كما 
  .5 » مكان تواجد أهل الحاضنةأو إما بمكان تواجد بیت الزوجیة  یتحدد مكان ممارسة الحضانة،«: 

 الحاضنة الزوج من توفیر مسكن للحاضنة كون أعفت قرارات المحكمة العلیا ىإحدفي و    
بدل اإلیجار متى أو ال یكون األب ملزم بتوفیر السكن « هذا مضمون القرارو مقیمة خارج الوطن 

وهذا لحرص القضاء على مصلحة الطفل  .6 » كانت الحاضنة مقیمة خارج اإلقلیم الوطني
ن قریب من مكان إقامة االب ،فطالما تقیم االم خارج الوطن فال معنى المحضون الذي البد أن یكو 

  لتوفیر سكن للحضونین.

منها و قد 72و یعد موقف القضاء خروجا عما هو منصوص عنه في قانون االسرة السیما المادة   
یكون القاضي بهذا یهذف الى حمایة مصلحة الطفل بان تمارس الحضانة داخل الوطن و بتالي 

بقاء من جهة ، لهویته الشخصیة حمایة االستقرار  له یحقق بما األسري وسطه داخل الطفل وإ
  المعنوي و المادي.
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یثبت قبول الولي إیواء الحاضنة بتصریح بذلك أمام  « ذھبت إلى أنھ أخروفي قرار    
  .1 » القضاء

ان مصلحة هذا القرار یؤكد على الرقابة التي یفرضها القضاء على االسرة بالحرص على ضم
د على احضار ترخیص من الولي یضمن فیه قبول إیواء الحاضنة  الحاضنة و المحضون بتأكیّ

من  72مقتضیات المادة تطبیق حتى یضمن عدم تشردها هي و محضونیها و یعد هذا التوجه 
  (ق.أ.ج).  

ن منصوص علیه حق غریب ع وتجدر اإلشارة أن حق السكن الممنوح لألم الحاضنة مثلما هو    
یجب على المشرع تدارك و ، الحق العینيأو فال تطبق علیه أحكام الحق الشخصي ، النظام القانوني

على األقل أعمال القانون المدني طالما أن قواعده ال تتنافى أو هذا النقص ووضع آلیات نفاذه 
  .2الشریعة اإلسالمیةو 

عدم إقراره لحمایة جزائیة لحق  )ج .أ .ق(72المشرع الجزائري في تعدیله للمادة  ىما یعاب عل      
المحضون في المسكن إذا ما أمتنع األب عن تنفیذ الحكم القضائي القاضي بحقهم في و الحاضنة 
  المسكن.

یعاقب األب بنفس العقوبة و «  بنصه مكرر 56هذا ما تداركه المشرع التونسي في الفصل     
الخطیة من مئة دینار إلى ألف إذا تسبب و ام المقررة بالفقرة األولى بالسجن من ثالثة أشهر إلى ع

ذلك إما بتعمده فسخ عقد الكراء و ها به یمحضونو المحكوم بإسكانها  في إخراج الحاضنة من المحل
في صورة الحكم علیه بمنحة سكن و عدم أداء معینات الكراء الحالة علیه أو بالتراضي مع المكري 

  .3» قضائه شهرا دون دفع ما حكم علیه بأدائه

حالة ما إذا عمد األب بیع مسكن الحضانة لم یواجه المشرع الجزائري و تجدر االشارة أن      
هذا ما نبه إلیه األستاذ  امتناعه عن دفع مبلغ النفقة.أو دافعا أنه لم یقصد حرمانها من حق البقاء 

المشكل بطریقة لم یعالج و ، إن التطبیقات القضائیة حدیثة في هذا التعدیل « : فضیل العیش بقوله
موضوعیة الستحالة توفیر هذه الشروط بكل سهولة،مما یجعل روح و یخلق إشكاالت مادیة و ، سلیمة

همال و تخلق مشاكل متفرعة من امتناع و تطبیق هذه المادة غیر مالئمة  الدخول في متاهات و إ
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نو العزوف عن الزواج و تضخیمها و ال یحد من الطالق بل تزید في تفاقمها و إجرائیة   جاب األطفالإ
«1.  

ن كان الطالق سببا في و ، األسرة أن تدعیم واجب إسكان الحاضنة یعزز من حمایة وعلیه ف      إ
ذلك بإبقاء الطفل داخل وسطه األسري و ، فإن من شأن هذا الحق أن یزید في تماسكها، تصدعها

ص عقابیة تردع غیر أن هذا الحق یبقى ناقصا أمام غیاب نصو ، بما یحقق له نوعا من االستقرار
   .2المحضون من االستفادة من هذا الحقو األزواج الذین یتحایلون من أجل حرمان الحاضن 

 أثناءأو قانونا سواء في العدة و إذا كان حق الزوجة في البقاء بالمسكن الزوجي ثابت شرعا    
خراج المرأة من ق.أ.ج فإن األزواج كثیرا ما یتعسفون باإل61ممارسة الحضانة بموجب نص المادة 

هذا ضرورة تجیز للمطلقة اللجوء إلى القاضي الفاصل في و أبنائها من المسكن الزوجي و طردها و 
قاضي األمور المستعجلة الستصدار أمر بإرجاعها إلى مسكن الزوجیة إلى حین أو موضوع النزاع 

  .)ق.أ.ج(رر من كم 57الفصل في موضوع النزاع طبقا لنص المادة 

القضاة إلى تفضیل اللجوء للقاضي األمور المستعجلة فیما یتعلق الرجوع إلى   قد ذهب بعضو      
ال بد من وجود  ؛الحضانة  بموجب أمر استعجالي ألنه في هذه المسألةأو العدة أو مسكن الزوجیة 

ن صدور و منازعة قضائیة خاصة أن هناك عقبات مادیة تعترض حق البقاء في المسكن الزوجي، إ
تمكینهم من ممارسة و جیه یتعین العدول عنه،حتى یتمكن األفراد من إبداء دفوعهم أمر والئي غیر و 

  حق الدفاع.
 

 
إن الهدف من اإلذن القضائي لیس هو التعسیر على االشخاص بل التأكد من المقومات 

س صلبة تضمن بقائها واستقرارها لذلك حاول المشرع أن یجعل األساسیة لبناء أسرة على أس
   .ونذإصدار األ للقضاء دورا فاعال في حمایة االسرة من خالل

 عقد بتوثیق الخاصة القضائیة األذون : سوف نتطرق إلى نقطتین أساسیتین همابناءا علیه و 
لتصرف في أموال القاصر با الخاص القضائي االذنثم نتطرق إلى  .)الفقرة االولى(في الزواج 

 (الفقرة الثانیة).
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الزواج دون السن بالدن ااالدن بتعدد الزوجات (الفقرة االولى)نتناول هذا الفرع في نقطتین   

  (الفقرة الثانیة). القانونیة

 

 

الجزائري مبدأ تعدد الزوجات حسب األحكام المقررة له في الشریعة اإلسالمیة  لمشرعأقرّ 
حیث سمح للرجل أن یتزوج بأكثر من زوجة واحدة على أن ال یتجاوز أربع زوجات تماشیا مع ما 

   أقرته الشریعة اإلسالمیة.

 أنه بحیث تماسكها على والحفاظ األسرة حمایة أجل من صارمة شروط وضع المشرع وقد
 عدم أو منحه أجل من لها یخضع أن یجب إلزامیة قیود تحت التعدد في یرغب شخص كل جعل
 التي والمبررات األسباب جدیة مدى حول وبحث بدراسة المحكمة تقوم أن بعد بالتعدد، اإلذن منحه

  یدعیها.

غب من موافقة الزوجة األولى والمرأة التي یر التحقق  وجود المبرر الشرعي و من هذه القیود
قدرة الزوج على توفیر العدل عن طریق إرفاق طلبه بشهادة األجر أو وثیقة  توافرفي الزواج بها، 

  تثبت مدخول الزوج.

ن أهم ما جاء به التعدیل الجدید فیما یخص تعدد الزوجات هو فرض  قضائیة على  رقابةوإ
رخصة من رئیس  الراغب بالزواج بأكثر من زوجة واحدة، وفرض على طالب الزواج الحصول على

  .التي توجد بدائرة اختصاصها مقر الزوجیة .1المحكمة
  في:  شروط منح االدن بتعدد الزوجاتوتتلخص 

یعتبر هذا الشرط من الشروط الذي استحدثها المشرع الجزائري، إلباحة إذ  وجود المبرر الشرعي   
شكاله التي یباح معها للزوج التعدد غیر أن المشرع الجزائري لم یوضح المقصود منه كما لم یبین أ

   .1022- 84أخرى، لكن بالرجوع للمنشور الوزاري رقم  امرأةأن یتزوج من 
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نجد أنه حصر شرط المبرر الشرعي في مرض الزوجة مرضا عضاال أو حالة عقمها ال غیر    
ن حیث جاء فیه " إذا طلب من الموثق أو ضابط الحالة المدنیة تلقي عقد زواج بثانیة فعلیه أ

یتحقق من توفر الشرط األول الذي هو المبرر الشرعي، ویكتفي في إثباته بشهادة طبیة من طبیب 
اختصاصي تثبت عقم الزوجة األولى أو مرضها العضال، فإذا لم یثبت العقم أو المرض العضال 
ك رفض الموثق أو الموظف المختص تلقي العقد" وبذلك جاء هذا المنشور الوزاري متجاهال لغیر ذل

  من المبررات األخرى كقصد العفة مثال
 أضاف فیه" 14تحت رقم  22/08/1985هذا ما جعل وزیر العدل یصدر منشورا ثانیا بتاریخ  

حاالت یقدرهـا القاضي خاصة في حالة رضا الزوجة األولى وللقاضي السلطة التقدیریة في أن 
  .لة للطعنیرخص بالزواج الثاني أو یرفضه بمجرد أمر على عریضة غیر قاب

أضاف مبررا آخر لتعدد  22/08/1985كما نشیر أن المنشور الثاني أي الصادر بتاریخ   
الزوجات وهو إثبات وجود دعوى طالق مرفوعة أمام القضاء بتقدیم شهادة من كتابة الضبط إال أن 

عقد هذا قد یؤدي لكثیر من التحایل فقد یقوم الزوج برفع دعوى الطالق ثم یتركها بعد تسجیل 
  . الزواج الثاني

وما نخلص إلیه في هذه النقطة أن مسألة تقدیر المبرر الشرعي لیست باألمر الیسیر لذا وجب     
   على القاضي أن یكون حكیما واسع األفق لمعرفة الدوافع التي أدت بالزوج إلى الزواج من امرأة 

وهنا یحاول بحكمته إصالح ذات  ،فقد یكون سببها نزاع عابر بینه وبین زوجته األولى ،ثانیة   
ترخیص بالزواج على أساس دوافع واهیة ألن  البین وتلطیف األجواء بین الزوجین بدال من منح 

هذا الزواج األخیر والذي لم یكن مبني على أسس جدیة سیؤدي ال محال إلى العدید من المشاكل، 
األولى أو عقمها أو عدم قدرتها  جدیة دوافع الزوج كمرض زوجته       أما إذا تأكد القاضي من 

على إعطاء الزوج حقوقه الشرعیة فمن األفضل أن یمنح له الترخیص بالزواج من امرأة ثانیة بدال 
   .1من أن یدفعه إلى تطلیق زوجته األولى خصوصا إذا تأكد من موافقة هذه األخیرة

قضى بمنح اإلذن بالتعدد حین  ھذا ما یتضح جلیا من قرار محكمة االستئناف بوجدة المغرب    
  .إلصابة الزوجة بمرض یمنعها من القیام بالواجبات الزوجیة و هذا نص القرار

                                                             
   .291الكشبور (محمد) ، مرجع سابق، ص   - 1



 

  ~ 135 ~ 
 

ل الحكم المستأنف، تبین لها بأن مانع المستأنف في ودراستها لعلّ  …حیث إن هذه المحكمة بعد  «  
أن  20/06/2005ذلك أن الثابت من وثائق الملف وخاصة منها الشواهد الطبیة المؤرخة في  محله

  .الزوجة تعاني من قصور كلوي وتخضع للتصفیة الدمویة بصفة مستمرة
تفید أن الزوجة ... أعضاءها التناسلیة منكمشة مع  7/7/2005كما أن الشهادة المؤرخة في   

استئصال الرحم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الزوجتین معا قد وافقتا كتابة على التعدد ولم 
وحیث إن المستأنف أدلى للمحكمة بشواهد  لك وهو ما أكدته الزوجة أمام هذه المحكمة.یمانعا في ذ

  .إداریة تفید أنه یستغل قطع فالحیة مغروسة بالزیتون
وأن مهنته الفالحة وأن هذه المواد الفالحیة كافیة إلعالة األسرة وضمان جمیع الحقوق من      

وحیث إن مرض الزوجتین ثابت من  ،ي یعیش فیهانفقة و إسكان وغیره في البیئة البدویة الت
الشواهد الطبیة كما أن موافقتهما قائمة في النازلة كل ذلك یشكل المبرر الموضوعي االستثنائي 
لإلذن له بالتعدد، وأن محكمة أول درجة لما لم تراع ذلك تكون قد جانبت الصواب، مما توجب 

حصانا له من المحرماتإلغاء مقررها والحكم وفق الطلب تمشیا مع قاع   .1 » دة درء المفاسد وإ
 وكذا متوفر واالستثنائي الموضوعي الشرط بأن لنا یتبین النازلة هاته وقائع استقراء خالل ومن  

سكان نفقة من الحقوق جمیع لضمان الكافیة المالیة الموارد على الزوج توفر  جمیع في ومساواة وإ
 ما على باعتمادها وذلك للمدعى اإلذن بمنح حكمت لما صواب على المحكمة تكون وبهذا وجهاأل

  بالتعدد. اإلذن طالب به تقدم
 و الذي ذهب إلىمحكمة االستئناف بالمغرب عن صادر حكم التوجه عكس هذا ونضیف     

د حكم المحكمة القاضي برفض منح األذن بالتعدد وهذا على اعتبار أن رفض الزوجة الذهاب یتأی
ي البادیة أین یوجد عمله لیس مبرر شرعي یوجب التعدد و في هذا یقول للعیش مع زوجها ف

حیث ركز المستأنف أوجه استئنافه على أنه أطر دعواه بحجج معتبرة وأن المستأنف  « المجلس 
  علیها توافق في التعدد.

 هایمكن ل من مدونة األسرة، فإن المحكمة ال 42و  41وحیث إنه واستنادا على مقتضیات المادة   
أن تأذن بالتعدد إال بعد التأكد من توفر المبرر الموضوعي واالستثنائي للتعدد والموارد الكافیة 

  إلعالة أسرتین.
                                                             

القانونیة والقضائیة لوزارة البوابة  05-645 ،الملف عدد  1/2/2006الصادر بتاریخ  93 ،رقم ،قرار محكمة االستئناف بوجدة - 1
  .adala.justice.gov.maرابط 2012-11-11العدل والحریات بالمملكة المغربیة، یوم 
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وحیث ثبت للمحكمة من خالل تصریحات الطرفین أن السبب الداعي للتعدد یتمثل في كون    
  عمله.ي البادیة حیث یقیم ویمارس المستأنف علیها رفضت أن تقیم مع المستأنف ف

وحیث إن المحكمة بعد دراستها للسبب المشار إلیه أعاله، والذي اعتمده المستأنف كسبب للتعدد    
اتضح لها أن السبب المذكور ال یعتبر سببا موضوعیا للتعدد، مادام أن الزوج المستأنف من حقه 

وحیث إنه  كن.أن یطالب زوجته المستأنف علیها بااللتحاق به والعیش معه ببیت الزوجیة حیث یس
اعتبارا لما ذكر یكون الحكم المستأنف على صواب لما قضى به مما وجب معه التصریح بتأییده 

وهنا یبرز لنا الدور الفعال الذي یلعبه القاضي في تقدیر حاجة  .1 » وتحمیل المستأنف المصاریف
مة المشرع من جعل الزوج إلى التعدد من عدمه حمایة لألسرة و منعها تفككها، كما یتجلى لنا حك

  سلطة الترخیص بید القاضي. 
المشرع  هاشترط وهوما. 2نیة العدلإلى الشرط السابق البد أن یتوفر لدى الزوج   باإلضافة   

إثبات قدرته على تحقیق العدل بین  ، من الجزائري على الزوج المقبل على الزواج من امرأة أخرى
القاضي من هذا الشرط وهنا ال بد أن نشیر على أن  زوجاته ولم یبین اإلجراءات الكفیلة لتحقق

العدل المقصود هو العدل الذي یستطیعه اإلنسان ویقدر علیه وهو التسویة بین الزوجات في 
النواحي المادیة من نفقة وحسن معاشرة ومبیت، ولیس المراد به التسویة في العاطفة والمحبة والمیل 

  .3القلبي ألن هذا غیر مستطاع ألحد
ه یعتمد على  08وبناءا على هذا فشرط تحقیق العدل المذكور في المادة    ال یطرح إشكاال كثیرا ألنّ

رقم أو الزوج  الوضعیة االقتصادیة للزوج الراغب في التعدد ویتم هذا اإلثبات بشهادة تثبت دخل
ن وجود القدرة  .معامالته التجاریة أو حجم ممتلكاته العقاریة أو رصیده في البنك على العدل من وإ

أمور الواقع التي یخضع تقدیرها لرئیس المحكمة والتي یجب أن یراعي فیها ظروف الزمان والمكان 

                                                             
البوابة القانونیة . 26/9/2006الصادر بتاریخ 06 -7-365 ،عدد 481 ،قرار محكمة االستئناف بالحسیمة في الملف رقم - 1

  adala.justice.gov.maموقع  2013ـ13،03یوم لعدل و الحریات بالمملكة المغربیة، لوزارة ا والقضائیة
إن اشتراط نیة العدل ال یمكن التحقق منه وال سبیل إلى ذلك ألن النوایا والمقاصد من أسرار النفس التي ال یمكن ألحد  - 2

  ود نیة العدل.، وال یمكن أن نوقف عقد الزواج على شرط وج--إال اهللا  االطالع علیها 
 ، كلیة أصول الدین والشریعة الحضارة اإلسالمیة،"مجلة المعیار" تعدد الزوجات بین اإلطالق والتقیید، )،بن علي(قادین  - 3

  .160ص 2004، جویلیة 09قسنطینة،ع 
 ملف األسرة، وتعلیقات حول تقریرات ومالحظات على مدونة األحوال الشخصیة الجزائریة ، )عمار(مهري  الشیخ المولود- 

  .   10دط، ص ،1985 قسنطینة، دار البعت،
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أثناء ذلك التقدیر، فإن تأكد من قدرة الزوج المادیة كان له أن یرخص له بالتعدد إذا توافرت كل 
  .1شروطه

دل بین زوجاته، والظاهر إثبات هذه فالبّد إذا أن یتأكد القاضي من قدرة الزوج على توفیر الع   
أن إثبات  12/1984/ 23الضرورة وهذا ما جعل وزیر العدل یرى في المنشور الوزاري المؤرخ في 

  نیة العدل هو من صالحیات القاضي وحده. 
 على أنه متى تأكد القاضي من قدرة الزوج المادیة على االستئناف المغربیة محكمةوقد أكدت      
 موضوع إن حیث « مبرر لمنح اإلذن له بذلك حیث جاء في مضمون القرار ما نصه كان  التعدد

 .ثانیة بامرأة والزواج بالتعدد للطالب المستأنف اإلذن إلى یهدف الطلب

 /7/11 بتاریخ إمزورن درك طرف من أجري الذي االجتماعي البحث إلى بالرجوع إنه وحیث ...
 تعتمد للطالب المادیة الحالة أن یتضح الملف، أوراق ضمن والموجود 6928 تحت رقم 2005

 ونقل البضائع الخضر بیع في التجاري النشاط مزاولته إلى إضافة الفالحي المیدان على  باألساس

المستأنف  الطالب أن أعاله إلیه المشار البحث خالل من للمحكمة ثبت األسبوعیة وحیث األسواق عبر
 وحیث. ابن منها بالزواج وله یرغب التي السیدة على ینفق الفعلب وأنه أسرتین على على اإلنفاق قادر

 الزواج السیدة المطلوب مع الطالب أنجبه الذي االبن حقوق على وحفاظا أعاله ذكر لما اعتبارا إنه

 الحكم التصریح بكون معه یتعین مما ومؤسس، وجیه المستأنف المدعي طلب اعتبار ینبغي منها

 .به قضى یماف الصواب جانبه المستأنف

 منطوق القرار في سیأتي ما وفق تصدیا والحكم المستأنف الحكم بإلغاء التصریح ذكر لما یتعین وحیث

  .2 » الصائر المستأنف وتحمیل أدناه
عند التنازع أمام المحكمة المختصة أثناء طلب القدرة على العدل  وعلى الزوجة إثبات عدم   

تعویض المناسب، والعواقب الناتجة من جراء عدم العدل الطالق لیتسنى للقاضي الحكم لها بال
بینهن خاصة ما یتعلق بإمكانیة طلب الزوجة للتطلیق، وكذا التعویضات عن كل األضرار المادیة 

  والمعنویة التي تلحق بها.

                                                             
  .   292مرجع سابق، ص  ، )محمدالكشبور (  - 1
،البوابة القانونیة والقضائیة 6/6/2006 بتاریخ رالصاد ،2006 7/61/عدد  الملف في ،294رقم  بالحسیمة، االستئناف محكمة قرار -2

  adala.justice.gov.ma 13/12/2012موقع العدل و الحریات بالمملكة المغربیة،  لوزارة 
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عدم العدل بین الزوجات یشكل الضرر المعتبر   «  هال هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرار     
ویبرر بالتالي حق الزوجة المتضررة في  من قانون األسرة، 53من المادة  6طبقا للفقرة  شرعا،

 .1»طلب التطلیق

إعالم إلى الشرطین السابقین یشترط القانون على الزوج الراغب في التعدد أن یقوم ب باإلضافة    
  :الزوجة السابقة والالحقة

عاله یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة من قانون األسرة المذكورة أ 08حسب المادة ف    
والمرأة التي یقبل على الزواج بها بأنه یرغب في الزواج من امرأة ثانیة وهكذا یكون المشرع 

الجزائري قد راعى شعور الزوجة السابقة للزوج والمرأة التي یقبل على الزواج بها في شأن إقدام 
  .الزوج على الجمع بینهما

كیفیة اإلعالم  23/12/1984ور الوزاري الصادر عن وزیر العدل والمؤرخ في ولقد بین المنش   
 -وذلك بإخبار كل من الزوجة السابقة والالحقة إن حضرت أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنیة

برغبة الزوج  -هذا في ظل قانون األسرة قبل التعدیل وأمام القاضي بعد التعدیل األخیر لهذا القانون
كل منهما أو اعتراض  عقد الزواج بثانیة ویسجل في السجل الخاص بطلبات التعدد رضىفي إبرام 

  .الزوجة السابقة لیكون ذلك حجة یرجع إلیه عند التنازع
من قانون األسرة المذكورة أعاله نجد أنها اشترطت لمنح  08بالرجوع دائما لنص المادة و    

من خالل حضور  یقبل الزوج على الزواج بها، وذلكالترخیص موافقة الزوجة السابقة، والمرأة التي 
واستفسار كل واحد منهما بوضوح وعلى انفراد وأن یتأكد من  .2القاضي كل منهما شخصیا أمام

الموافقة الصریحة والتلقائیة النابعة من إرادة حرة ال یشوبها أي عیب من عیوب اإلدارة، ویجب أن 
  ن الضبط الذي یتعین علیه حضور هذا التحقیق.یحرر بذلك محضر یوقعه مع المعنیین وأمی

وفي الحالة التي یتعذر فیها على الزوجة السابقة الحضور أمام القاضي لسبب جدي، یجوز   
للقاضي أن یتنازل عن صالحیاته بهذا الصدد إلى ضابط عمومي (المحضر القضائي)، بموجب 

ترخیص بالزواج بالمحضر الذي أمر على ذیل العریضة، ویكتفي عندئذ عند الفصل في طلب ال
یحرره هذا الضابط، إال أن اإلعفاء من الحضور أمام رئیس المحكمة وندب ضابط عمومي یجب 

                                                             
 العدد الثاني، مجلة المحكمة العلیا، ،12/07/2006بتاریخ قرار  ،356997ملف رقم  غرفة األحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، -1

  .    441،ص 2006
  نموذج محضر سماع الزوجة االولى و الثانیة.  6ملحق رقم  - 2
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اقتضت إلیه الضرورة القصوى، ذلك أن األصل أن یتأكد رئیس المحكمة من   أن یكون استثنائیا إذا
  عن اإلرادة.یة للتعبیر الحرّ الموافقة بحضور من یعنیه األمر شخصیا لما في ذلك من ضمانات كاف

والسؤال الذي یطرح نفسه هنا ماذا لو تعسفت الزوجة في استعمال حقها وأبدت رفضها بدون     
مبرر شرعي سوى اإلضرار بالزوج والغیرة العمیاء, وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته المالیة وكل 

 .؟ كمة عن منحه الترخیص بالزواج أم الالشروط الضروریة والالزمة للتعدد، فهل یمتنع رئیس المح

یجب أن یكون دقیقا سلطته و القاضي  مع اعمالالترخیص بالزواج في هذه الحالة  منح نرى ضرورة
وصائب التقدیر إذا رفضت إحداهما الزواج علیها خصوصا الزوجة األولى ومدى مطابقة رفضها 

  .ألحكام العدل، والمصلحة العامة للمجتمع
أن یوازن بین قیمة المبرر الشرعي والقدرة على توفیر العدل والشروط الضروریة  فعلى القاضي  

للحیاة الزوجیة وبین موافقة الزوجة السابقة، حتى یكون قراره عادال ومحققا للغایة التي أباح القانون 
  1والشرع ألجلها تعدد الزوجات.

مكرر  08للتعدد في نص المادة  نص المشرع الجزائري على جزاء مخالفة الشروط الالزمةوقد     
  من قانون األسرة وهو الفسخ قبل الدخول إذا تم الزواج الثاني دون إذن  .012مكرر  08و 

القاضي، أما إذا تم الدخول بالزوجة یكون للزوجة السابقة أو الزوجات أن تطلب التطلیق      
خفاء األمر عنها وعدم الحصول على موافقتها كما یج .3للتدلیس ب قانونا، كما یجوز للزوجة وإ

              الجدیدة المغرر بها والتي لم تكن على 

                                                             
موضوع تعدد الزوجات بإذن القاضي وقرار  1956في مؤتمره الثاني المنعقد في القاهرة ماي ناقش مجمع البحوث اإلسالمیة  -1

وأن  بشأن تعدد الزوجات یقرر المؤتمر أن تعدد الزوجات مباح بصریح نصوص القرآن الكریم بالقیود الواردة فیه،«  انه
   ».الحق متروك إلى تقدیر الزوج، وال یحتاج إلى إذن  ممارسته هذا

یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة اإلسالمیة متى « ونصها  02-05المعدلة باألمر  08نص المادة  - 2
وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونیة العدل.یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل على الزواج بها وأن 

یمكن رئیس المحكمة أو یرخص بالزواج الجدید، إذا  كمة لمكان مسكن الزوجیة.یقدم طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المح
تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفیر العدل والشروط الضروریة للحیاة الزوجیة".كما نصت المادة 

ه  02-05مضافة باألمر  )ق.أج(مكرر  08 زوجة رفع، دعوى قضائیة ضد الزوج في حالة التدلیس، یجوز لكل « على أنّ
ه  02-05المضافة باألمر  1مكرر  08للمطالبة بالتطلیق.أما المادة  یفسخ الزواج الجدید قبل الدخول إذا لم « نصت على أنّ

  ».أعاله  08یستصدر الزوج ترخیصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 
قاع الطرف اآلخر في الغلط ویدفعه إلى الموافقة، والتدلیس یعتبر عیبا من عیوب هو طریق من الطرق االحتیالیة إلی - 3

  قابل لإلبطال.  لعقد  ا اإلرادة یجعل
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فهو یعد سبب ، بسبب التدلیس 1علم بوجود زوجة سابقة أو زوجات أن تطلب بدورها التطلیق    
  2 من قانون األسرة الجزائري. 53من أسباب التطلیق التي نصت علیها وحددتها المادة 

 أعاله 08مخالفة األحكام الواردة في المادة  تطلب التطلیق لألسباب اآلتیة :یجوز للزوجة أن «   
«3.  

تعطى الحق  .جمن ق.أ 08 حیث أن المادة«  و ھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في أحد قراراتھا    
وفي حالة عدم  في طلب التطلیق ،عندما ال یخطرها الزوج بالزواج الجدید، -السابقة- للزوجة 

  كنها أن تلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتطلیق.رضاها یم
یكونوا قد خرقوا قواعد  وأن قضاة االستئناف بقضائهم بعد االستجابة لطلب الطاعنة التطلیق،   

بطال القرار  .ج)ق.أ(وكذا المادة السالفة الذكر من  الشریعة اإلسالمیة، مما یستوجب نقض وإ
  .4 » المطعون فیه

مكرر ال یتماشى مع المبادئ القانونیة  08المشرع الجزائري في المادة والواقع أن ما نص علیه  
بشأن الزوجة الثانیة إذ لو كان یجوز للزوجة األولى طلب التطلیق على أساس أن زوجها كان 
صحیحا فالثانیة زواجها لم یكن كذلك إذ أن إرادتها كانت معیبة بعیب التدلیس الذي یسمح لها 

  بطلب إبطال العقد. 
یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل «   .ج)ق.م( 86/1وهذا ما یتضح من نص المادة    

  .5»التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین .. من الجسامة بحیث لوالها لما أبرم الطرف الثاني العقد 
مكرر یعد طرح نظري أكثر منه  08هذا من جهة من جهة أخرى فإن ما جاءت به المادة    

     أن الزواج الجدید في مثل هذه الحالة غالبا ما یتم طبقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة أي  ذلك عملي
یتم (زواج عرفي)، یغفل تسجیله قانونا وال یصل إلى علم الزوجة السابقة إال بعد فوات األوان،     

لیق للتدلیس، وبتالي تكون هذه األخیرة أمام أمرین إما اإلبقاء على العالقة الزوجیة أو طلب التط
وفي غالب األحیان تخضع الزوجة السابقة لألمر الواقع ذلك أن المشرع الجزائري لم یحذو حذو 

                                                             
قررت المحاكم التونسیة بطالن الزواج الثاني، وهو ال یترتب على هذا الزواج أي أثر إال استحقاق الصداق وثبوت النسب  - 1

  .االسالمیة وهذا مخالفة صریحة للشریعة بالدخول

     .193بلحاج (العربي)، الوجیز في شرح قانون االسرة الجزائري، مرجع سابق،ص - 2
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 3
  .   171ص، 1999 ،55 عدد المجلة القضائیة، ،122443 ملف رقم المحكمة العلیا ،غرفة األحوال الشخصیة، - 4
  المدني المعدل و المتمم. القانون - 5
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من قانون األسرة وهو في حالة  08بعض التشریعات العربیة بمعاقبة من تزوج خالفا ألحكام المادة 
لتعدد و ال العقوبة المقررة لم یبین المشرع الجزاء القانوني الذي یترتب على مخالفة احكام ا ،الزوجیة

   1 على الزوج المدلس.
عقد  للزوجین أن یشترطا في« المعدلة  )ق.أ.ج( 19نص المشرع الجزائري في المادة وقد       

الزواج أو في عقد رسمي الحق كل الشروط التي یریانها ضروریة والسیما شرط عدم تعدد الزوجات 
« ...2.  
  ، فإن عدم إمكانیة التعدد تكون قد 3على زوجها أال یتزوج علیها وهكذا فإن اشترطت الزوجة      

حّسم من البدایة إذ یمنع على الزوج التعدد ما دام مرتبط بالزوجة المستفیدة من الشرط فالقاعدة 
فعلى  -أي عدم التعدد-الشرعیة "أن المسلین عند شروطهم"، وعلیه متى تأكد شرط عدم الزواج 

ن المرأة من تفادي وقوع ضرر إن مثل هذا الشرط یمكّ ، قبول الطلبالمحكمة أن تقضي بعدم 
سببه وهو بذلك سایر ما ذهب إلیه المشرع الكویتي والمشرع المغربي في الفصل بالتعدد والطالق 

  .38وقانون حقوق العائلة السوري في المادة  31
ن أهم  المالحظات التي نوردها على نص المواد    ي:ه 1مكرر8مكرر و  8و 8وإ

هو إخبار  في مجال منح االدن  بتعدد الزوجات  الجدید الذي جاء به المشرع الجزائريان    
  على الزواج بها.الزوج  الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل 

التي یتم بها إخبار الزوجة شخصیا، هل یكون في  ةطریقاللكن المشرع الجزائري لم یبین     
ر الزوجة عن بط حالة الزوجة التي لم تشعر، وهل یشّع محضر قضائي لیتمكن القاضي من ض

                                                             
     .193بلحاج (العربي)، الوجیز في شرح قانون االسرة الجزائري، مرجع سابق،ص - 1
   المعدل و المتمم. األسرة قانون - 2
الحنابلة ذهبوا إلى صحة هذا الشرط ، هناك عدة أراء حول صّحة الشرط أو بطالنه،  اشتراط المرأة أال یتزوج الرجل علیها - 3

على الزوج ولیس من مصلحة  ه وصحة النكاح وفساد المهر على أساس هذا الشرط یحرم حالال الحنفیة والشافعیة قالوا ببطالن
    العقد وال مقتضاه ویفسد المهر ، الشیعة قالوا بفساد الشرط دون العقد والمهر والظاهریة ببطالن الشرط والنكاح.

  .  448ص  ،7ج مصدر سابق، ،قدامة ابن -أنظر  
   .137، ص3ج دط، ،1981 بیروت، دار المعرفة، مالك، اإلمام موطألزرقاني على شرح ا،  )محمد( الزرقاني -
  .491، ص 9دط ، ج دت، دم، دار الفكر، المحلى،،  بن حزما -49، 48، ص 2سابق، ج مرجع ، ابن رشد -

صاحبة الشرط  ویرى العمل بهذا الشرط ویستحب للزوج أن یبقى بهذا الشرط فإن نكث بعهده وتزوج على امرأته كان للزوجة
ًطا َحرَّمَ َحالال : [  --أن تطلب فسخ زواجها منه والدلیل على صحة هذا الشرط لقوله  ال َشرْ وِطِهمْ ِإ وَن ِعْنَد ُشرُ ْسِلمُ ]، اْلمُ

یحرم حالال على الزوج وهو حریة زواجه بامرأة أخرى وذلك یصدق إذا یبطل زواجه اآلخر  وقد توهم البعض أن هذا الشرط
ن یتزوج ما شاء من النساء غیر زوجته، ومن ثمة فالشرط ال تحرم حالال على الزوج وهذا بعد فسخ زواجه األول، فالزوج أ

  والعبرة في الشرط وقت العقد فإن تم الشرط بعد العقد فال عبرة فیه.
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طریق كتابة الضبط أو األعوان القضائین أو عن طریق البرید المضمون مع إشعار بالوصول أو 
عن طریق الحضور إلى مكتب القاضي وتحریر محضر بذلك من طرف كتابة الضبط أم یكتفي 

  باإلشعار بصورة شفویة أم بإشهاد شهود علیه.
لم یبین المشرع الجزائري جزاء لتخلف عن اإلشعار حتى تكون لهذا األخیر فعالیة في إلزام  كما   

المعني باألمر بتنفیذه تحت طائلة ترتیب جزاء معین في حقه، الشيء الذي یعني أن إعالم الزوجة 
مدینا وال جنائیا في حق المقصر في تنفیذه،  جزاءمن عدمه سواء ما دام عدم حصوله ال یرتب 

 .1وبتالي یكون اإلعالم أو األخبار مجرد من أي أثر قانوني

وهنا نتساءل عن موقف القاضي في حالة ما إذا تأكد من عدم إعالم الزوجة هل سیسمح     
بالتعدد أم ال ؟ كما لم یبین الطریق الذي سلكه القاضي للوصول إلى قناعة معینة باإلذن بالتعدد أو 

جراء مقابلة بینهما تفي باالستماع للیكعدمه، هل س زوج أم البد أن یستمع للزوجة السابقة والالحقة وإ
  عند االقتضاء للوقوف على سبب رغبة الزوج في التعدد.

كذلك یطرح التساؤل عن طبیعة اإلذن بالتعدد من عدمه هل هو أمر یبلغ للطرفین ؟ هل یقبل    
  .ختصة للبث فیه ؟وما هو نوع هذا الطعن وما هي الجهة القضائیة الم .الطعن ؟

لم یلغ التعدد من خالل تنظیمه له، إنما  المشرع الجزائري  كما یالحظ على التعدیل الجدید أن 
ضیقه إلى أبعد الحدود من خالل الشروط التي وضعها له وخاصة إثبات المبرر الشرعي واإلذن 

 القضائي.

ى ضوابط كما أن المشرع لم وأن الشروط التي وضعها المشرع هي أقرب إلى العراقیل منها إل  
 یرتب على مخالفة بعض أو كل هذه الشروط أي جزاء جنائي.

التعدیل لم یحدد األسباب التي تسمح بتعدد الزوجات ولم یحدد المعاییر التي یمكن كما أن  
اعتمادها لتحدید قدرة الزوج على العدل والتي على أساسها یمنح اإلذن وهذا ما قد یفتح باب 

البد من تحدید أسباب التعدد ومعاییر ف تالف تقدیر إمكانیة العدل من قاضي آلخر.إشكالیة اخ

                                                             
ة النسائیة، مكتبة من مدونة األحوال الشخصیة إلى مدونة األسرة، مسار التعدیالت ومطالب الحرك )،سعاد (األخریس  - 1

  .   67، 1، ط2005الرباط،  دار السالم،
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.ومنه ال یتصور عملیا أن یعدد الزوج أكثر من 1العدل لتوحید تطبیق مقتضیات اإلذن به من عدمه
  .2 مرة واحدة ألن المبرر الشرعي وباقي اإلجراءات كثیرا ما یصعب تحقیقها.

دفع الناس إلى اختیار طریق  01مكرر  08المادة  فيانونیة المدرجة إن العوائق والقیود الق  
األمر الذي زاد من انتشاره بشكل رهیب السیما أن أمر  الزواج العرفي الذي یعد خیار ال مفر منه.

و بهذا المنطلق سیلجأ الرجل إلى التعدد العرفي الذي ال یمكن  ،التعدد بات مرهون بید القاضي
علیه أو معاقبة مرتكبیه هذا من جهة و من جهة أخرى اكتظاظ  االطالعال و  معرفته وال ضبطه

ثبات النسب األمر الذي یجعل القاضي أمام واقع  رفوف المحاكم بقضایا إثبات الزواج العرفي وإ
 . 3إثبات الزواج حمایة لنسب كما یكون واقعا على الزوجة األولى.

المفاسد التي تحمل الدولة  إلى ةمدعا نا هذا في زمانإطالق تعدد الزوجات   أن  نصل إلى    
أعباء ثقیلة بكثرة المتشردین ومن ال عائل لهم وبخصومات الزوجیة وقطع أواصر القرابة والرحم 

على رخصة تقدم من طرف القاضي باعتباره    هتعلیقم عنه مفاسد كثیرة دعت المشرع إلى نّج 
 ،تلمنع الزوج من التهور و الجري و راء النزواالرقیب على مصالح االسرة و لضمان استقرارها و 

وقد أشارت الوزارة المصریة إلى مبررات التقید في مذكرتها اإلیضاحیة للمشروع قانون األحوال 
نما  لم تقصد الوزارة فیما شرعته لذلك أن تغیر مشروعا أو تمنع مباحا،: «  الشخصیة بقولها وإ

                                                             
  . 69، 68، ص سابقمرجع ، )سعاد (األخریس  - 1

بالمائة وبالتالي فإن  01ـ هذا ما جعل  نسبة تعدد الزوجات في الجزائر لیست مرتفعة فحسب بعض اإلحصائیات تقدر ب - 2
ن ما جاء به التعدیل الجدید یصعب تحقیقه على الواقع األسري  هذه النسبة ال تستوجب إصدار قوانین وسن تشریعات وإ

   .الجزائري خاصة مسألة الحصول على الموافقة المسبقة على الزواج بأخرى من طرف الزوجتین
مالیین  09جاء به التعدیل سیؤدي إلى تفشي الزنا و الجرائم األخالقیة السیما وأن اإلحصائیات أثبتت بوجود  إن ماو   - 3

وزیادة العدد الرهیب والمتنامي للمطلقات واألرامل  ،سنة 30فوق  ملیون امرأة  4ملیون امرأة في سن اإلخصاب منهن  ونصف
كما من شأن تقیید التعدد   الذي یدق ناقوس الخطر على المجتمع الجزائري كذلك زیادة عدد النساء على الرجال. ءالشي

ى بعض المفكرین أن من شأن التعدد فتح فرصة الزواج لكل امرأة وتقلیص حرمان العدید من النساء من فرصة الزواج ویر 
ن ماو   نسبة العوانس والمطلقات. جاء به التعدیل سیؤدي إلى انتشار الطالق من أجل أن یتزوج الرجل بأخرى أو تطلیق  إ

قبل الدخول إذا تم دون إذن  الزوجة األولى بطلب منها أو الزوجة الثانیة بسبب التدلیس علیها كما یفسخ الزواج الثاني
 .القاضي، وبتالي تتفكك األسرة و یدفع األطفال فاتورة الطالق

 دار الجامعة الجدیدة للنشر، حقوق المرأة بین االتفاقیات الدولیة والشریعة اإلسالمیة،،  )خالد مصطفى(فهمي - أنظر:  
  .78، ص دط  ،2007 اإلسكندریة،
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على إنكاره وهو التزوج بأكثر من واحدة حین ال یكون قصدت أن تمنع منكرا اتفقت جمیع المذاهب 
  للزوج قدرة على إحسان معاشرتهن والقیام بنفقتهن بما لدیه من مال أو بما هو مهیأ له من كسب 

حسب البیئة والوسط الذي یعیش فیه، وأما البیئة التي تكون فیها الزوجة عامال من عوامل    
   .سله من دریة كما هو الشأن في أهل القرىاإلنتاج ونمو الثروة بشخصها وبما تن

یجد أن إباحة التعدد  اآلیتینمن یتأمل « عن هذا الموقف بالقول :  1عبر الشیخ محمد عبده كما  
ه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط  في اإلسالم أمر مضیق فیه أشد التضییق كأنّ

ها لم الثقة بإقامة العدل واألمن من الجور ذلك أن ا لشریعة عندما سمحت باالقتران بأربع نسوة فإنّ
تفعل ذلك لكي یقضي للرجل شهواته فیمن یشاء، بل كانت هذه اإلباحة محددة لفكرة العدل.وكان 

الملحوظ فیها أن تكون لدواع خاصة تضطر الرجل إلى اتخاذ زوجات أخرى أما في الشریعة 
العدل فال یجوز التعدد عدم حال الخوف من في  وعلیه 2»اإلسالمیة فهي أن تكون الزوجة واحدة 

لزام االقتصار على واحدة، لما فیه من تجنب الظلم والجور في معامالت الزوجات في حال التعدد  وإ
  .3دون التحقق من القیام بالعدل

 
4 

ه إال ةكامل سنة 19 بـ جالزوا سن حّدد قد الجزائري المشرع كان إذا       األشخاص كل یعامل لم أنّ
ه حیث المعاملة بنفس  أن له تبین إذا للزواج المحددة السن من اإلعفاء سلطة القاضي خول أنّ

                                                             
ي مصري ، یعد أحد رموز التجدید في الفقه اإلسالمي و من دعاة النهضة عالم دین وفقیه و مجدد إسالم( - 1

في إنشاء حركة فكریة تجدیدیة  جمال الدین األفغاني واإلصالح في العالم العربي واإلسالمي، ساهم بعد التقائه بأستاذه
إسالمیة في أواخر القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین تهدف إلى القضاء على الجمود الفكري والحضاري و 

 الموافق هـ  1266بده بن حسن خیر اهللا سنةولد محمد بن ع .إعادة إحیاء األمة اإلسالمیة لتواكب متطلبات العصر
تحقیق وشرح "البصائر  درسالة التوحی .البحیره  في محافظة شبراخیت بمركز نصر محلة مؤلفاته في قریة. م 1849

 اإلسالم. الفرنسي هانوتو على الرد . للجرجاني "البالغة و"أسرار اإلعجاز" "دالئل وشرح تحقیق."للطوسي القصیریة
 األفاقدار  في العصر الحدیث، اإلسالميأعالم الفكر ،  )أحمد ( باشا تیمور - : نظرأ  .)1905 توفي والنصرانیة

  ومابعدها.143 دط، ص ،2003 العربیة،
  وما بعدها.     95دط، ص  دت، ،طاهر الطناجي، دار الهالل، دم، المسلمون واإلسالم، تحقیق  ، )محمد عمر (عبود - 2
 في ضوء الشریعة وواقع  - دراسة تحلیلیة نقدیة- "أحكام تعدد الزوجات في قانون األسرة الجزائري،" )،صالح(بوبشیش  - 3
  .122،ص2004جویلیة  ، 09، عدد مجلة المعیار ،لتطبیق في المجتمع الجزائريا
  ج ترخیص االعفاء من شرط سن الزواج.ذنمو  7ملحق رقم  - 4
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 النزول تتطلب ضرورة هناك أن أو كالهما، أو الزوجین ألحد مصلحة فیه إبرامه یراد الذي الزواج
« ...  الجزائري أسرة قانون من 07/2 المادة في شرعالم أدرجه استثناء وهذا  الزواج سن عن

 الزواج على الطرفین قدرة تأكدت متى ضرورة أو لمصلحة ذلك قبل بالزواج یرخص أن وللقاضي
«.  
 على اإلذن هذا یعلق أن القانونیة السن دون بالزواج اإلذن یمنح أن قبل القاضي على یتعینو    

  .الزواج تكالیف تحمل على الطرفین قدرة من یتأكد وأن ضرورة أو مصلحة هناك تكون أن مبررین
 سنة 18 وعمرها الزواج لطلب شخص لها وتقدم الیتیمة الفتاة في تتصورها أن یمكن والمصلحة
 الفتاة تتزوج لم إذا الزنا في الوقوع من الخوف المصلحة باب من كذلك اإلذن لها یمنح أن فللقاضي

  .الفتى أو
 من مكتوب طلب تقدیم من من أجل الزواج دون السن القانونیة البد  للحصول على الترخیص و  

 الدخول وتاریخ اقتضته التي والضرورة الترشید وأسباب الطالب عنوان على یشمل القاصر أو الولي
 طبیة شهادة تقدیم و بالزواج الترخیص على الحصول تاریخ من أشهر ثالثة على یزید ال بالزوجة

 ثم للقاصر شمسیة بصورة ومؤكدة والصحیة البدنیة والقدرة العقلیة سالمةال یثبت محلف طبیب من
 على موافقته ومدى بذاته القاصر من التحقق بغرض المحكمة رئیس أمام شخصیا  القاصر حضور
 والعقلیة الجسدیة قدرتهما من لتحقّق القاضي أمام الزوجین من كل حضور من البد كما الزواج
  .الزواج على
 الجمهوریة وكیل رأي واستطالع األسباب في والتحقیق الطلب بدراسة المحكمة رئیس قومی بعدها   
 والجسدیة المادیة القدرة من وتحقق المقدمة األسباب جدیة له اتضح فإن المحكمة، نفس لدى

 السن دون بالزواج ترخیص األطراف یمنح وبتالي الزواج، سن من باإلعفاء أمر یصدر للزوجین
  .القانونیة

  .یثور التساؤل حول حكم الزواج الذي یتم دون ترخیص و دون بلوغ السن القانونیة للزواج؟ و
 من محدد موقف وجود لعدم نظرا رأیین إلى في هذه المسألة  الجزائري الفقه أراء تضاربت    

ل الرأي حیث ذهب   الجزائري المشرع طرف  المادة هذه في جاء قد الجزائري المشرع أن إلى األوّ
 جزاء دون نهي فهو الالزمة القانونیة القیمة التحدید لذلك یعطي لم لكن و الزواج سن تحدیدب

 الجزائري المشرع أن یرىف الثاني الرأي ، أما العرفي بالزواج تسمح )ج.أ.ق( 22 المادة أن وخاصة
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 في رةاألس قانون أن إذ 29/06/1963 قانون بواسطة وذلك له الالزمة القیمة التحدید لذلك أعطى
   والتي الزواج سن بتحدید المشرع فیه اكتفى قد التعدیالت علیها طرأت التي أو األصلیة صیاغته

 زالت ال 1963 قانون في الواردة األخرى المواد ،أما 1963 قانون من 01 المادة بموجبها ألغى   
  .1المفعول في ساریة

 یقابله أن دون قانوني بنص المشرع یأتي أن یمكن ال إذ األول الرأي نفند فإننا الرأیین وباستقراء   
  .بالجزاء مقترنة األخیرة وهذه اإللزام خاصیة نجد القانونیة القاعدة خصائص من أن إذ الجزاء
 تنص نجّدها المدني القانون من 2/2 المادة نص إلى بالرجوع حیث نظر فیه الثاني الرأي أما    
ه على  القدیم القانون نص مع یتعارض نصا الجدید القانون نتضم إذ ضمنیا اإللغاء یكون وقد«  أنّ

  2.» القدیم القانون ذلك قواعده قرر أن سبق موضوعا جدید من نظم أو
ه النص هذا من نستنتج      إلغاء یكون فهذا نظمه وأن سبق جدید موضوع المشرع نظم ما إذا أنّ

 وال النص هذا بمقتضى ملغیا 29/06/1963 قانون یعتبر ثم ومن القدیم للقانون بالنسبة ضمني
 أن هو ذلك یؤكد وما الزواج، سن مخالفة على المترتبة للجزاء المنظمة قواعده على االرتكاز یمكن

 بني الذي القانوني األساس على یختلف 1963 لقانون وضعه عند اعتمد الذي القانوني األساس
  .المادة مس الذي التعدیل یؤكد ما وهو 07 المادة علیه
 الزواج أن ،)ج.أ.ق( 33 ،09-07-04 المواد السیما القانونیة المواد من نستنتج القانون في أما   
 أي األهلیة مكتمل صاحبه كان إذا إالّ  صحیحا یكون ال األخیر هذا وأن الزوجین برضا إال یتم ال
ال كاملة سنة 19 له  النفع بین الدائرة العقود من الزواج عقد أن وبما صحیح، غیر العقد كان وإ

  سنة 13 بالغا الشخص كان إذا ثم ومن ،)ج.أ.ق( 83 المادة في جاء ما علیه فنطبق والضرر
 13 یكمل أن دون تزوج إذا أما ،الولي إرادة على متوقفا یعتبر فزواجه الرشد سن یبلغ ولم عمره من
  .مطلقا بطالنا باطل فزواجه عمره من سنة

 كان إذا صحیحا یعد ال العقد أن على صراحة نص رعالمش أن هو العقد هذا یمیز ما وأهم      
 إذن على الحصول بعد إال) ج.أ.ق( 07 المادة في المقررة الزواج سن على یتوافر ال المعني

ال القاضي إذن یجب بل العقد هذا مثل في كافیة غیر الولي موافقة فإن ثم ومن قضائي،  كان وإ
  .للعقد اسابق األذن هذا یكون أن ویشترط فاسدا، العقد
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 السیما القانونیة السن دون یتزوج من على الجزاء توقیع یتعلق فیما القانوني النزاع هذا وأمام      
ه العام، النظام من الزواج سن أن علمنا إذا  بنصوص یأتي أن الجزائري المشرع على یتعین فإنّ

  ).ج.أ.ق( 07 دةالما في المقررة السن انتفاء حالة في تطبیقه الواجب الحكم تبین صریحة
 السن دون الزواج رخصة بدون الزواج عقد یحرر والذي المدنیة الحالة ضابط أو الموثق أما   

ه القانونیة  الشرعي القاضي یعاقب«  )م.ح.ق( 77 م علیه نصت ما هذا للعقوبة یتعرض فإنّ
 الزوجین أحد عقد لحضور المؤهلین األشخاص رخصة دون الزواج عقد یحرر الذي] حالیا الموثق[

ل المقطع 441 المادة في علیها المنصوص بالعقوبات   .العقوبات قانون من األوّ
 اإلجراءات یطبق لم الذي] حالیا الموثق[ الشرعي القاضي أو المدنیة الحالة ضابط یعاقب   

 المحكمة عن صادر حكم بموجب دج 200 تتجاوز أن یمكن ال بغرامة الفصل هذا في المقررة
 الذي الزوج أو األمر ولي متابعة یمكنها ال العامة النیابة وأن )1(» المدنیة مسائلال في الناظرة
 ما وعندما العرفي للزواج یلجؤون أنهم بل المناسب الجزاء فرض و لعقابه القانوني السن دون یتزوج
  . القضاء طریق عن األسرة قانون من 22 المادة للنص طبقا یسجلونه األوالد الزوج ینجب

من قانون األسرة الجزائري على ما  07/2المادة  ستنثاءا في نصإتجدر المالحظة أنه ورد و     

  .2»یكتسب الزوج القاصر أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات « یلي 
نستخلص أن المشرع الجزائري نص على ترشید القاصر بقوة القانون و بتالي، إمكانیة مباشرة    

الزوج القاصر لحقه في التقاضي طالبا أو مطلوبا (مدعي أو مدعى علیه) السیما فیما یتعلق من 
هذا الحق باآلثار المترتبة عن عقد الزواج. فالمشرع بترشیده للزوج القاصر یكون قد أنهى مسالة 

  كانت قائمة في صفوف رجال  القانون على مدى الفقه القانوني واالجتهاد القضائي.
 یجعل الذي األمر شتى، نقائص علیه ویؤخذ الصواب یجانبه لم الجزائري المشرع أن ل إلىنص    
 اإلذن بمنح المختص القاضي تحدید عدمانطالقا من  وهذا نسبیه األسرة ومعه الطفل حمایة من

 بسلطة المختص القاضي هو من صراحة تحدد ولم عامة جاءت 7/1 المادة أن ذلك بالزواج،
 الواقع أن غیر ؟ المحكمة رئیس إلى أو الشخصیة األحوال قاضي إلى هنا الفصل أیرجع الترخیص

  .الوالئیة األوامر أو بالسلطة یعرف ما ضمن المحكمة لرئیس االختصاص یمنح العملي
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 لدرایته الشخصیة، األحوال لقاضي األمر یوكل أن یقتضیان لطفل الفعلیة المصلحة أن غیر     
 والطالق، الزواج السیما األشخاص حالة بمسائل یومیا احتكاكه كمبح المجال هذا في وخبرته
 المتصلة المعطیات بكل مطلعا اإلذن مانح یكون أن تقتضیان معا واألسرة الطفل حق فحمایة

  .  الزواج على المقبل القاصر لشخصیة والمحددة
ه الجزائري المشرع على یعابكما         بزواج ترخیصال حالة في األدنى السن یحدد لم أنّ

. الصغار لزواج مساعدا عامال حكمه من یجعل مما واسعة تقدیریة سلطة للقاضي وترك القاصر،
 الشریعة أحكام إلى التشریعي النص انتفاء عند القاضي تحیل األسرة قانون من 222 المادة أن كما

 منهم البعض فذهب البلوغ سن دون ممن الصغار زواج مسألة في الفقهاء اختلف وقد ،اإلسالمیة
 ،،1األصم بكر  وأبو البتي وعثمان شبرمة ابن الرحمن كعبد مطلقا منعا الصغار زواج منع إلى

 أدلته فریق ولكل ،2البلوغ سن دون ممن الصغار زواج بصحة القول إلى الفقهاء جمهور ذهب بینما
  .شرط وال قید دون الدینیة الناحیة من القاضي لثقافة یخضع بالزواج اإلذن یجعل ما وهذا ، وحججه

 حیث من العراقي أو السوري المشرع إلیه ذهب ما یسلك أن الجزائري بالمشرع جلیا كان لذلك    
 وعواقب والتزامات تكالیف من العقد أطراف على ألقي ما حلول من یقرره فیما یراعي وأن المبدأ
  .الزواج

  العراقي المشرع أما  للفتاة سنة13 و للفتى سنة 15 بـ الزواج في األدنى السن حدد السوري فالمشرع
           إلى عشرة 18 بـ إلیه النزول یمكن الذي السن تحدید مع األدنى السن عن بالنزول سمح قد

 و"...أنه على  العراقي القاصرین رعایة قانون من الثالثة المادة اعتبرت قد. سنة عشرة خمسة   
  " .األهلیة كامل المحكمة نم بإذن تزوج و عشرة الخامسة أكمل من یعتبر

 ال الذي التجاوز من أكثر على ینطوي السوري المشرع وضعه الذي التحدید فإن ذلك ومع     
 الزواج حق القاصر تخویل بعدم تقضي والمجتمع األطراف فمصلحة العصر، معطیات مع تتماشى
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 علیه یفرضها التي التبعات لتحم على والنفسیة الجسمیة القدرة خاللها من یؤكد معینة سنا ببلوغ إال
دراك التمییز على القدرة مع الزواج عقد   .علیه مقبل هو ما وعواقب نتائج وإ

 سنة 17 وللفتى كاملة سنة عشرة ست الفتاة لسن األدنى الحد یجعل أن المشرع على وعلیه   
  .ذلك دون دالعق وقت السن كانت إذا الضرورة، أو المصلحة كانت مهما الزواج قیام ویمنع كاملة

 الضرورة أو المصلحة تقدیر إلى القاضي بإحالة اكتفى قد المشرع أن هو االنتباه یلفت ماو   
   الضرورة أو المصلحة تحدید في تساعده التي المعاییر یحدد أن دون اإلذن رفض أو لمنح كأساس

ه كما ،عدمها من وتواجدها     المادة في نالواردی الضرورة أو بالمصلحة المقصود یبین لم أنّ
  .مفهومها تحدید في علیه المعتمد المعیار یحدد لم كما السابعة

 الضرورة أو المصلحة مفهوم أن هو علیه المعتمد المعیار تحدید عدم في المشرع قصد ولعل   
 أن القاضي على یتعین وعلیه الخاصة، والحاالت المجتمعات وحسب األزمنة حسب یتغیر نسبي
 الشروط توافرت إذا إال اإلذن هذا یعطي ال وأن  الترخیص مناط هي لتيا المصلحة تقدیر یحسن

 التي للفتاة اإلذن یمنح ومنه ، سلطته استعمال في یتعسف أن بالمقابل یصح ال كما المستلزمة،
 اإلشكالیة وتبقى یأویها ولي لها لیس التي الیتیمة الفتاة أو تزوج لم لو الفاحشة في الوقوع تخشى
 ما ذلك ومثال. ؟ الضرورة أو بالمصلحة یسمى فیما تدخل هل االغتصاب ضحیة تاةالف حول تدور

 الحالة فهذه - علیها واالعتداء القاصر خطف حالة- العقوبات قانون من 326 المادة علیه نصت
 على وهذا بالجاني، الزواج بعد فیما الضحیة الفتاة رضیت متى والضرورة المصلحة ضمن تدخل
 تكون فإجابة الشرعیة واألحكام القانونیة للمبادئ احتراما أنه إلى یذهبون الذین البعض خالف
 وأن خاصة للزواج، القانونیة السن من االغتصاب علیها وقع التي الفتاة إعفاء یمكن ال إذ بالنفي،
فالت للفتاة بالنسبة الفضیحة ستر هدفه صوریا سیكون الزواج هذا مثل أن یؤكد العملي الواقع  وإ

  .العقاب من الجاني
 الزواج على المقبل ألن الرضا لركن یفتقر الحالة هذه مثل في بالزواج الترخیص أن كما    

  .به راض غیر الغالب في شخص
ه هو المشرع علیه الذي الجدید وان       السن دون الزواج على المقبل إخضاع على نص أنّ

 ،للزواج والنفسیة الجسمانیة األعباء ملتح على له المأذون قدرة تؤكد التي الطبي للفحص القانونیة
وبهذا الشرط أصبح من  ،حسن ما فعلو  مصلحتهم وراعى القاصر حمایة ضمن قد بذلك ویكون
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الواجب على القاضي اللجوء إلى أهل الخبرة لمعرفة ما إذا كان القاصر المقبل على الزواج أهال 
  .قدیریةوأن ال یكتفي عند منحه للترخیص بسلطته الت ،لذلك أم ال

 والقدرة الشرعي البلوغ على القاصر یتوفر أن على بوضوح أكد قد العراقي المشرع بالمقابل نجد   
 اإلذن إلعطاء ویشترط" العراقي الشخصیة األحوال قانون من الثامنة المادة نص في للزواج البدنیة
 یبلغ لم شخص زواج من ئدةفا ال العراقي المشرع نظر ففي ،"البدنیة القابلیة و الشرعي البلوغ تحقق

 التأكد یجب ،و صحیا به الضرر إلحاق إلى زواجه یؤدي قد إذ تتحمل، ال قابلیته ولكن بلغ أو بعد
  .  طبي بتقریر ذلك من

 القاصرة قابلیة عدم أثبت الطبیة الخبرة أن إلى قرر مجلس قضاء وجدة بالمغرب هذا وفي    
 وثائق على اطالعها بعد المحكمة هذه إن حیث" مبرر اجبالزو  اإلذن منح عدم فإن بتالي و للزواج
 قادرة غیر - القاصرة على القاضي طرف من المأمور الخبرة تقریر من لها تبین ومحتویاته، الملف
  .الزواج على

 معلل بمقرر القاصر بزواج اإلذن صالحیته من كان إن بالزواج المكلف األسرة قاضي إن وحیث
 واالستعانة القاصرة أبوي إلى باالستماع مرهون ذلك فإن لذلك، المبررة ابواألسب المصلحة فیه یبین

  .اإلذن لطلب االستجابة قبل والبحث الطبیة بالخبرة
 قدرة عدم ضوئها على تؤكد والتي القاصرة، على المنجزة الخبرة علیه أسفرت لما تبعا إنه وحیث    

 األسرة قاضي مقرر معه یكون الذي شيءال اإلذن، لرفض وجیه سبب وهذا الزواج، على القاصرة
  ."تأسیسه لعدم المستأنفة الجهة استئناف رد معه ویتوجب محله في

 حّدد بل الطبیعي البلوغ على الزواج إبرام یوقف لم الجزائري المشرع إلیه أن توصلنا واهم ما      
  .الزواج المسؤولیة تحمل على اقدر أنهما فیها رأى والمرأة الرجل من كل یبلغها أن البد سنا

ه كما   اإلذن على الحصول على ذلك وأوقف األهلیة، لناقص حمایة السن هذا عن بالنزول سمح أنّ
 بصفة استئصاله یمكن ال األهلیة ناقص زواج بأن مقتنع الجزائري المشرع أن حیث القضائي
ه غیر نهائیة،  القاصر قىیب حتى السابق القضائي اإلذن طریق عن نطاقه تضیق على عمل أنّ
  .وحمایته القضاء رقابة تحت
 أو علیه للقضاء سبیل فال قضائي إذن دون تم الذي أي اإلجازة على الموقوف الزواج أما     

 المادة علیه نصت ما وهذا بالمرأة الدخول تم إذا صحیح زواج أنه علمنا إذا خاصة نطاقه تضیق
 المثل بصداق الدخول بعد یثبت...  وجوبه حالة في ولي بدون الزواج تم إن«  األسرة قانون 33/2
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 تسجیله بطلب یقومون الشرعي العقد من مدة مضي وبعد العرفي الزواج إلى األفراد یلجأ حیث» . 
) ج. أ. ق( 22 المادة نصت حیث القانونیة السن الفتاة أو الفتى بلوغ بعد المحكمة أمام قضائیا

  .1» ئيقضا بحكم یثبت تسجیله عدم حالة في«  أنه على
 المبرم القاصر زواج حكم بشأن خاص نص فیه یرد لم األسرة قانون أن هنا المالحظة وتجدر   

 والتي فیه المقررة العامة للقواعد وفقا بإبطاله القضاء یمنع ال هذا أن غیر القضائي اإلذن بدون
 عند الكاملة األهلیة نتصور أن یمكن ال حیث  االسرة، قانون من 33 و 32 و 9 المـواد نظمتها

 هذه غیاب في الرضا صحة تصور یمكن ال كما القانون هذا من 07 المادة في المقررة السن إبقاء
  .التراضي وجود فإن وعلیه السن،

 صدرت إذا إالّ  كذلك یكون وال صحیحا التراضي هذا یكون أن البد بل أثره لینتج یكفي ال    
 إذا أما األهلیة تكتمل الكامل بالسن وعلیه الزواج مإلبرا الالزمة باألهلیة یتمتع شخص من اإلرادة

  . باطال یكون زواجه وبالتالي معیبة، تكون فإرادته األهلیة ناقص كان
 الولي إذن على یوقفه ولم القضائي باإلذن األهلیة ناقص زواج قید لما المشرع كان إذا وهذا    

جازته   .معا والجماعة الفرد مصلحة تمس امالع النظام من األهلیة أحكام أن اعتبر قد یكون وإ
 نص إضافة یقتضي تعدیال األسرة قانون تعدیل وضروري بل البدّ  الحمایة من للمزید وعلیه   

 لم شخص قبل من قضائي إذن بدون إبرامه تم الذي الزواج بطالن على صراحة ینص قانوني
 على المقبل قدرة تثبت بیةط شهادة على اإلذن منح تعلیق مع قانونا، المحددة السن فیه تتوفر
 إذا اإلجازة حاالت بیان ومع الزواج تكالیف تحمل على القدرة وعلى وجسمیا ومعنویا نفسیا الزواج

  .ذلك القاصر مصلحة اقتضت
 إلى بالمشرع دفع ما هذا القانونیة، السن دون الزواج إلى الشخص الظروف تدفع إلى أنه قد نصل 

 ومكنه الناس وأحوال ظروف اختالف عن الناتجة التفرقة هذه نشأ في تقدیریة سلطة القاضي منح
 بموجب قانونا المقررة السن اكتمال قبل حتى بالزواج اإلذن منح قویة دوافع على وبناء بمقتضاها

 حكمة ولعل». ضرورة أو لمصلحة ذلك قبل بالزواج یرخص أن وللقاضي« ..  7/1 المادة نص
حمایة الصغیر و الصغیرة في أن یغبن بزواج فاشل فتضیع  هو االستثناء هذا إقرار في المشرع

                                                             
  . المعدل و المتمم قانون األسرة  - 1
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 بتوجههم القانونیة السن من التهرب نحو األشخاص لبعض المحتمل لتحایل حد وضع حیاته وكذلك
  .رقابة ألیة یخضع ال الذي العرفي الزواج نحو

  

  

  

  

  

 
 

للقاصر، ویظهر لنا ذلك من خالل تبیین  1في رقابة النائب الشرعيدورا بارزا   يالقاض یلعب    
ثم تبیان جزاء تجاوز الولي (الفقرة االولى)قبل مباشرتها  التصرفات التي تستوجب أخذ اإلذن منه

  .(فقرة ثانیة) حدود سلطته

                                                             
دارة أمواله، لذلك كان من الضروري وضع  - 1 نظام قانوني یحقق یحتاج القاصر إلى من ینوب عنه في رعایة مصالحه وإ

من كان فاقد األهلیة أو «من قانون األسرة على أنه :  81وقد وضع المشرع الجزائري هذا النظام، فنص في المادة ، هذا الهدف
  . » وصي أو مقدم طبقا ألحكام هذا القانون ناقصها لصغر في السن أو عته أو سفه ینوب عنه قانونا ولي أو

الشرع أو القضاء التصرف لمصلحة القاصر، كوالیة  إجباریة، وهذه األخیرة یقصد بها تفویض والوالیة على القاصر هي والیة
القانون، ومصدر  والیة القاضي على القاصر. فمصدر والیة األب أو القاضي هوو الصغیر،  األب أو الجد أو الوصي على

إلى  87في المواد من  الوالیةجزائري على أحكام نص المشرع الوقد والیة الوصي إما اختیار األب أو الجد أو تعیین القاضي.
الحدود التي رسمها له  شخص مختار یتولى رعایة أموال القاصر بإدارتها والتصرف فیها في الوصي هو.من قانون األسرة 91

ما أن یكون من جانب  القانون، وهذا االختیار قد یأتي من جانب األب،  المحكمة وهيفیحتل وصیه المرتبة الثانیة من بعده، وإ

نص المشرع الجزائري على وقد  .،قانون األسرة  بالمقدم ما یسمى في ال تختار إال إذا لم یكن هناك ولي وال وصي لألب، وهو
نوع ثالث من أنواع النیابة الشرعیة التي نص یعد تعیین المقدم و .من قانون األسرة 98إلى  92أحكام الوصایة في المواد من 

من تعینه المحكمة في حالة عدم وجود «هو:  99والمقدم طبقا للمادة  .من قانون األسرة 100، 99مادتین علیها المشرع في ال
 . » له مصلحة، أو من النیابة العامة ولي أو وصي على من كان فاقد األهلیة أو ناقصها بناء على طلب أحد أقاربه، أو ممن

وعلیه، إذا لم یكن للقاصر ولیا أو وصیا، یتدخل . » فس األحكامیقوم المقدم مقام الوصي ویخضع لن«:  100وتنص المادة 
ما یعبر علیه الفقهاء بوصي  بتدبیر أموره وتسییر أمواله ورعایتها ویسمى المقدم أو القیم وهو القاضي بتعیین شخص یقوم
مل على تنمیة ماله ویتصرف المقدم كما یتصرف الولي في كل ما یكون نافعا للقاصر، ویع .القاضي، أو الوصي المعین
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النائب الشرعي للقاصر أن یباشر نیابته في الحدود التي رسمها القانون، وقد حظر  ینبغي على 
من بینها جمیع التصرفات التي من  على هذا األخیر مباشرة تصرفات معینة إال بإذن المحكمة،

 أو زواله  العقاریة األصلیة أو التبعیة، أو نقله، أو تغییره، شأنها إنشاء حق من الحقوق العینیة

ن القیود المفروضة على الولي قد یرد  وكذلك        جمیع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق، وإ
القاصر، ویرد البعض اآلخر على حقه في إدارة هذا المال  بعضها على حقه في التصرف في مال

المحكمة  فإذا قام بمباشرة تصرف من هذه التصرفات دون إذن من.2القاصر وذلك حمایة لمصالح
في إبرامه لهذه التصرفات صفة النیابة، فال تنصرف آثارها  ن متجاوزا حدود نیابته، ویفقد بالتاليیكو 

على الولي أن یتصرف «من قانون األسرة  على ما یلي :  88وقد نصت المادة   .3إلى القاصر
        .4  » العام أموال القاصر تصرف الرجل الحریص، ویكون مسؤوال طبقا لمقتضیات القانون في

الة من الحاالت المذكورة حوعلیه أن یستأذن القاضي في التصرفات التالیة سوف نقوم بشرح كل   
ال یجوز للنائب الشرعي للقاصر التصرف في العقار   فیما یتعلق بعقار القاصر، في المادة

لى أن بإذن المحكمة، التي تنظر الطلب وتقدر سبب التصرف ودواعیه. ع المملوك لهذا األخیر إال
اإلذن بالتصرف  ، إذ أن رئیس المحكمة یخول له القانون منح5رسم للمحكمة طریقة التقدیر المشرع

اإلذن حالة الضرورة  باعتبار ذلك یدخل ضمن اختصاصاته الوالئیة، فیجب أن یراعي في
 .)ق.أج( 89للمادة  والمصلحة، وأن یتم بیع العقار بالمزاد العلني طبقا

                                                                                                                                                                                   
نص المشرع الجزائري في الكتاب الثاني من قانون األسرة  المتعلق بالنیابة كما .یخضع بدوره إلى إشراف المحكمة وحفظه، وهو

الكفالة بأنها التزام على وجه التبرع بالقیام  (ق.أ.ج)من  116عرفت المادة .وقد  وما یلیها 116الشرعیة على الكفالة في المادة 
قاصر من نفقة وتربیة ورعایة قیام األب بابنه ویتم بعقد شرعي یخول للكافل الوالیة القانونیة وجمیع المنح العائلیة  بولد

والدراسیة التي یتمتع بها الولد األصلي، ویدیر الكافل أموال المكفول المكتسبة من اإلرث والوصیة والهبة لصالح الولد 
  .(ق.أ.ج) 122 ،121المكفول.م 

  .القاصر اموال في بالتصرف القضائي االدننموذج  8ق رقم ملح - 1
  .1481ص  3، ج6ط 1995اإلسكندریة،   ،موسوعة األحوال الشخصیة، منشأة المعارف ، )معوض(عبد التواب  - 2
  .623ص ،1، ط2008اإلجراءات القانونیة لمسائل األحوال الشخصیة، دار الوفاء، اإلسكندریة،  )، رشدي شحاتة (أبوزید  -  3

  .209، دط، ص 2008دار الكتب القانونیة، مصر  ،إجراءات التقاضي في األحوال الشخصیة ، )أحمد نصر(الجندي  -    
  . المعدل و المتمم قانون األسرة  - 4
  .1484،  ص 3.جنفسهالمرجع ،  )معوض(عبد التواب  - 5
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وفرة الشفقة فیه  وأن له نظرا الفتراض،2یقوم على رعایة أموال القاصر.1لي فالقاعدة هي أن الو 
نما قید  ن كان المشرع راعى أن ال یطلق تصرف الولي في األموال، وإ   إدارتها والتصرف فیها، وإ

ذا رجعنا إلى المادة .بالقیود السالف إبدائها ذلك     التي سبق ذكرها، نالحظ أن  )ق.أج( 88وإ
 العقار التي تتخذ كمعیار لضرورة أخذ اإلذن من عدمه، ائري لم یضع حدا أدنى لقیمةالمشرع الجز 
 300المصري مثال فإنه بدوره أوجب هذا اإلذن ولكن إذا كانت قیمة العقار تزید عن  أما القانون

  .3جنیه
كان التصرف  كذلك نص التشریع المصري على أنه ال یجوز للمحكمة أن ترفض اإلذن إال إذا   
أما المشرع  4القیمة ن شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فیه غبن یزید على خمسم

عن طریق المزاد العلني، باعتبار هذا  أن یكون بیع العقار  )ق.أج( 89الجزائري فأوجب في المادة 
  .لمال القاصر البیع یقوم به القاضي، وفي ذلك حمایة

الشرعي للقاصر  ة لقسمة العقار، إذ البد على النائبكذلك الشأن بالنسب ؛هذا بالنسبة للبیع   
 181ثانیة فطبقا للمادة  ، ومن جهة- هذا من جهة–الحصول على إذن من رئیس المحكمة 

فإنه یجب أن تكون القسمة عن طریق القضاء، وبالتالي فإنه ال یسوغ القیام بالقسمة  )ج.ق.أ(

                                                             
 ووالیة على المال. -والیة على النفس  -نوعان : هي تدبیر الكبیر الراشد لشؤون القاصر الشخصیة والمالیة، وهيو  - 1

أو هي القیام بكل  .هي سلطة على شؤون القاصر متعلقة بشخصه ونفسه كالتزویج والتطبیب ونحوه الوالیة على نفس القاصرف
، اصرعلیه في فترة الحضانة وتزویج الق واإلشرافما یتعلق بشؤون الطفل من صیانة وحفظ ورعایة وعالج وتهذیب ونفقة 

یقصد بها اإلشراف على شؤون القاصر ف الوالیة على مال القاصر،أما وتقوم الوالیة على النفس على أساس مصلحة القاصر
   وتصرفات كالبیع واإلجارة والرهن وغیرها. المالیة من استثمار

  .746ص ،7ج ،1989 ،3ط ،دمشق ،دار الفكر ،الفقه اإلسالمي وأدلته  ، )وهبة(الزحیلي  -أنظر
  .70،  ص1، ط1994، در القلم دمشق،  الدار الشامیة،  بیروت، اإلسالمیةنظریة الوالیة في الشریعة  ، )نزیه(حماد  -     

  . 426، 425، دط، ص 1992، دار النهضة العربیة،  القاهرة، اإلسالمحقوق األسرة  في  ، )یوسف(قاسم  -     
ضافة لما جاءت به المادة و  " - 2 بشأن تكفل القاضي بالسهر على حمایة مصالح القصر مدد المشرع  )إق.إ.م.(من  424إ

مانع  الحمایة لتشمل البالغین ناقصي األهلیة هم أشخاص یتمتعون بأهلیة أداء كاملة غیر أنها تأثرت بعارض من عوارضها أو
ن والعته،  ومنها ما یضعف من موانعها وعوارض األهلیة منها ما یؤثر في إدراكه وتمییزه فیؤدي إلى إعدامه  مثل الجنو 

عوارض األهلیة عن موانع األهلیة في أن الموانع یكون الشخص فیها كامل  تختلفو  اإلدراك والتمییز مثل السفه والغفلة.
االستقالل بمباشرتها مثل  األهلیة واإلدراك والتمییز لكن هناك مانع یحول بینه وبین إمكانیة مباشرة تصرفاته القانونیة أو

  .625، 624، صمرجع نفسه )، رشدي شحاتة (أبوزید  -   : جعالغیبة العاهة العجز. للمزید یر السجن ا
  .1485، ص 3، جالسابقالمرجع ،  )عبد التواب( معوض - 3
  .1484، ص 3ج نفسه،المرجع  ، )عبد التواب( معوض - 4
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القاصر تجنبا ألي إجحاف في حقه أو إنقاص  مظاهر حمایة مال االتفاقیة، وهذا یعتبر مظهرا من
  .فیه
لكنه أوجب على الوصي  أقر القسمة االتفاقیة في حالة وجود قاصر، 1أما القانون المصري مثال   

له عینت األسس التي تجري علیها  استئذان المحكمة إذا كانت له مصلحة في ذلك، فإذا أذنت
الوصي أن یعرض عقد القسمة على المحكمة للتثبت من على  القسمة واإلجراءات الواجبة أإلتباع ثم

 وللمحكمة في جمیع األحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائیة، وفي هذه الحالة  عدالتها

حصص، ولها عند  تصدق المحكمة االبتدائیة التي تتبعها محكمة القسمة على قسمة األموال إلى
ذا رفضت التصدیق تعین علیها  في جلسة تحدد لذلك، الخصوم لسماع أقوالهم االقتضاء أن تدعو وإ

     إلى جانب ذلك ،تراها صالحة بعد دعوة الخصوم أن تقسم األموال إلى حصص على األسس التي
اشترط المشرع حصول النائب الشرعي للقاصر على إذن من رئیس المحكمة في حالة رهن    

  . التصرف من آثار خطیرة االعقار باعتباره حقا عینیا تبعیا، وذلك لما لهذ
أو یتوقیان نزاعا  وكذلك الشأن في حالة الصلح، باعتباره عقدا ینهي به الطرفان نزاعا قائما   

 .، وهذا قد یشكل ضررا للقاصر2وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه محتمال

اشترط المشرع في  ن تلف. وقدالمنقوالت هي األموال التي یمكن نقلها من مكان إلى آخر دو     
  .المنقوالت ذات األهمیة الخاصة على الولي أن یستأذن القاضي في حالة بیع ).جق.أ( 88المادة 

إال أننا نالحظ أن المشرع لم یبین ما المقصود باألهمیة الخاصة، مما یجعلها خاضعة للسلطة    
شترط أن یكون بیع العقار بالمزاد فإن كان المشرع ا ؛ومن جهة ثانیة - هذا من جهة–التقدیریة 

فإنه لم یضع حسب رأینا أي تدبیر حمایة آخر ما عدا اإلذن المسبق،   كما رأینا سابقا العلني
الحمایة، فكان األفضل مثال حسب رأینا  وبالتالي ما هذا إال إجراء قبلي شكلي ال یوفر قدرا كافیا من

لتأكد من عدم إجحافه في حق القاصر مالك أن یشترط المشرع عرض العقد على رئیس المحكمة ل
إن إقراض مال الصغیر فیه تعطیل .الثمن، ثم القیام بالتصدیق على العقد المنقول، ومدى مالئمة

خطورة باعتبار أنه قد تنجر عنه الخسارة، والولي ممنوع  ، أو فیه3لهذا المال لبقائه بدون استثمار
 .كمةإال إذا أذنت بهما المح من هذین التصرفین

                                                             
  . 1538، 1537، ص 3ج نفسه،المرجع ) ،عبد التواب( معوض - 1
  ن الفانون المدني المعدل و المتمم.م  459المادة  - 2
  1488، ص 3ج ،السابقالمرجع ،  )عبد التواب(معوض  - 3
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كذلك الشأن بالنسبة للمساهمة في الشركة مهما كان نوعها، وهذا لما في الشركة من احتمال    
  .الربح أو الخسارة وتحمل الشركاء لهذه األخیرة

أو تمتد إلى ما  سنوات 03ال یجوز للولي أن یقوم بتأجیر عقار مملوك للقاصر لمدة تزید على و    
  .ن من رئیس المحكمةبعد بلوغه سن الرشد بسنة إال بإذ

العقارات ولم  والمالحظ أن المشرع اقتصر فقط باشتراط ضرورة الحصول على اإلذن في إیجار   
قد تكون قیمتها أكبر من العقارات  ینص على إیجار المحالت التجاریة،  بالرغم من أن هذه األخیرة

تأجر للقاعدة التجاریة إذا اإلیجار من آثار كاكتساب المس في بعض األحیان، إضافة إلى ما لهذا
  .توفرت شروط ذلك

في أموال القاصر تصرف الرجل  الولي أن یتصرف )ق.أ ج( 88لقد اشترطت المادة و     
  . الحریص ویكون مسؤوال طبقا لمقتضیات القانون العام

  
  
  

 
 

القاصر  التدبیر واإلهمال الجسیم في رعایة أموال سوء عن النائب الشرعي للقاصرإذا اشتهر     
المشمول بوالیته، كأن یتصرف في األموال المنقولة بغبن فاحش أو یهمل في إدارة األموال، كان 

الوالیة منوطة بالمصلحة، فمتى انتفت وجب أن  للمحكمة أن تسلب والیته أو تقرر الحد منها، ألن
  .تزول
المشمول بوالیته  طتها أن تراقب تصرفات الولي في مال القاصرفالمحكمة من حقها ومن سل     

یشكل خطرا  ومدى ما یبذله من رعایة في إدارتها، ولها أن تقدر ما إذا كان بقاؤها في ید الولي
اشترطت على الولي حصوله  88إضافة إلى هذا، فإن المادة  1على مصالح القاصر من عدمه
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الولي على  التصرفات الواردة بها، وعدم حصول تصرف من إذن من المحكمة قبل مباشرة أي  على
   .1هذا اإلذن یجعل تصرفه غیر نافذ في حق القاصر النتفاء النیابة

من المقرر قانونا أنه على الولي أن " مفـاده 2قرارا للمحكمة العلیاوفي ھذا الصدد نجد         
ك القاصر، ومن ثم فإن النعي على إیجار یتعلق بأمال یستأذن القاضي المختص في إبرام كل عقد

أن  - في قضیة الحال–ولما كان الثابت .القرار المطعون فیه الخطأ في تطبیق القانون غیر مؤسس
قاصرة لیس له علیها صفة ولي، فإن قضاة الموضوع  الطاعن تصرف بمحض إرادته في ملك

انون. ومتى كان األمر كذلك الناتجة عن تصرفه هذا قد طبقوا صحیح الق بتحمیلهم إیاه المسؤولیة
  فقرار المحكمة جاء مؤكدا للقانون.  ."رفض الطعن استوجب

یمكن للقاضي  ما نالحظه في قانون األسرة  الجزائري، أنه لم یضع میكانیزمات من خاللها     
السالفة الذكر إال إذا تم  معرفة مدى تصرف الولي تصرف الرجل الحریص حسب ما ورد في الفقرة

على الولي أن یحرر قائمة بما یكون للقاصر من  بذلك إال أن المشرع المصري مثال اشترط إخطاره
یودعها قلم كتاب المحكمة التي یقع بدائرتها موطنه في مدى شهرین من  وأن .مال أو ما یؤول إلیه

ئمة أو تقدیم هذه القا الوالیة أو من أیلولة هذا المال إلى الصغیر، ویجوز للمحكمة اعتبار عدم بدء
  وتجدر اإلشارة إلى أن النائب الشرعي للقاصر  3التأخیر في تقدیمها تعریضا لمال القاصر للخطر

ال یشترط حصوله على اإلذن إال في الحاالت التي نص علیها القانون، أما ما عدا هذه    
ذن التي تدخل في إطار التسییر الحسن ألموال القاصر فال تشترط اإل التصرفات، أي األعمال

  .أموال مودعة بالبنك مثال كاستخراج
القاصر في  (الولي المكلف بتمثیل  إحدى قرارات محكمة النقض الفرنسیة أن وقد ورد في     

باالستثناءات الواردة في  التصرفات المدنیة وتسییر أمواله، له بصفة أساسیة وبدون المساس
شرة التصرفات الضروریة والمفیدة في مبا نصوص خاصة السلطة لوحده وتحت مسؤولیته الشخصیة

مخالفة، فالولي له الصفة للقیام بسحب أموال موضوعة لدى  لهذا التسییر، وفي غیاب نصوص
  ضرورة حصوله على اإلذن من مجلس العائلة). صندوق التوفیر دون

                                                             
  .1491، ص 3ج، نفسهالمرجع  ) ،عبد التواب(معوض  - 1
  .   1993لسنة،   3المجلة القضائیة،  العدد،  ،  10/4/1991بتاریخ قرار  72353المحكمة العلیا، الغرفة االجتماعیة،  رقم  - 2
  .1498، ص 3ج، نفسهالمرجع  )، عبد التواب(معوض  - 3
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ع إذا بلغ إلى علم القاضي أي تقصیر من الولي أو الوصي أو المقدم في أداء مهامه یتخذ جمی    
اإلجراءات المؤقتة والضروریة لحمایة مصالح القاصر بموجب أمر والئي في انتظار تعیین خلف 

  لهم.
 وفي حالة ترفع المنازعات المتعلقة بالوالیة على أموال القاصر أمام قاضي شؤون األسرة،و     

ا قابلة وتكون األحكام الصادرة منه االستعجال یفصل في الدعوى وفقا لإلجراءات االستعجالیة،
  للطعن.

دارتها تكون أمام قاضي شؤون األسرة .   أما المنازعات المتعلقة بحسابات األموال وإ
أما المنازعات المتعلقة بتصرفات القاصر بعد بلوغه سن التمییز ترفع أمام قاضي شؤون األسرة  

ضمن  وللقاضي أن یأمر بترشید القاصر بموجب أمر والئي،1)ق.إ.م.إ( 478 - 476 ،454المادة 
  من (ق .إ.م. إ). 480و 479و المواد  ).ق.أ ج( 7الشروط المنصوص عنها في المادة 

 
  

 حق التدخل العامة منح المشرع الجزائري للنیابة ،من التفككاألسرة الحفاظ على كیان  أجلمن    

ف من خال دیهو  02 05 باألمرالمعدل  األسرة مكرر من قانون  3في نص المادة  األسرة مسائل  في
  .األسرة ذلك  حمایة  ل
للطالق  اللجوءّد من هذا للحو كما سعى المشرع الجزائري  إلى تفعیل آلیة الصلح والتحكیم ،  

صالح ذات البین بین الزوجین وقد أولى المشرع الجزائري أهمیة معتبرة إلجراءات الصلح حفاظ ، وإ
من التفكك، حیث تتدخل في إجراء الصلح مؤسسات تتمثل في القاضي  األسرة على كیان 

  الحكمین.و 

القاضي في و من النیابة العامة لكل   لألسرةالحمائي  ویجعلنا نتساءل عن الدور الوقائي  هذا ما  
  تعین الحكمین؟و مجال الصلح 

  : قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین نتناول في عن هذا السؤال ولإلجابة 

   .األسرةالمطلب األول التدخل الحمائي للنیابة العامة في مسائل  -

                                                             
  قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة. - 1
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  لتفكك. ن اماألسرة أما المطلب الثاني نتناول الصلح القضائي والتحكیم كآلیة لحمایة  -

 
 

 قضایا نص على إجراء إلزامي جدید یخصالمعدل الجزائري  األسرة قانون  إنبالرجوع   

ومن هنا یمكن  ،جمیع تلك القضایا في طرفا أصلیا العامة النیابة وجوب أن تكون و، وهاألسرة
 في طرفا أصلیا العامة النیابة : ما الهدف الذي أراده المشرع من جعل طرح التساؤل التالي

 النیابة ؟ أال یمكن اعتبار تدخل بالرغم من أنها لیست كلها متعلقة بالنظام العام األسرة  قضایا

قضایا كطرف أصلي أصبح یشكل عبئا على المتقاضي من حیث نفقات هذه ال في العامة
مثل تلك القضایا ولكن ضد من تكون  في عمل كطرف أصليت النیابة التبلیغ؟. وهل فعال

 .خصما؟

  تكون على النحو التالي حیث نتناول:إلجابة عن هذه التساؤالت، ا ان
  .النیابة العامة في الفرع األول مفهوم -  
  في الفرع الثاني. األسرة مركز النیابة العامة في مسائل و   -  

  
   

ان االطالع على مهام النیابة العامة في شؤون االسرة یقتضي منا التعریف بها و تحدید 
  (فقرة اولى)و بیان خصائصها (فقرة ثانیة). صالحیاتها

 
 

،  1هي جهاز قضائي منوط به تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها أمام القضاء الجنائي
تتألف من قضاة یتمتعون بنفس الضمانات التي یتمتع بها قضاة الحكم وهي تنوب عن الدولة، 

، وهذا ما یتضح 2شرة الدعوى العمومیة باسم المجتمع والمطالبة بإنزال حكم القانون فیهامهمتها مبا

                                                             
، دط، 1992اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،  المؤسسة الوطنیة للكتاب،  الجزائر،    ، )موالي ملیاني(بغدادي  - 1

  . 97ص 
أعمال النیابة العامة والتعلیمات الصادرة إلیها وقانون السلطة القضائیة، دار المطبوعات الجامعیة، ،  )فرج علواني(هلیل  -  2

  .   10، دط، ص 2009اإلسكندریة، 
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النیابة العامة تباشر الدعوى باسم المجتمع وتطالب «من ق.إ.ج  29جلیا من خالل نص المادة 
هي حامي المجتمع وهي الطرف العام في الخصومة الجنائیة  2.فالنیابة العامة1 » بتطبیق القانون

ي ال تملك الدعوى بل تباشرها نیابة عن المجتمع، وهي الكائن القانوني الذي یقوم على دعامة وه
یرى جانب من الفقه أن و . 3النظام القانوني لمرحلة اإلجراءات األولیة في مجال الدعوى العمومیة

مومیة شعبة أصیلة من شعب السلطة التنفیذیة من اختصاصاتها تحریك الدعوى الع 4النیابة العامة
ومباشرتها، وأنها تتلقى تعلیمات من وزیر العدل، الذي یعتبر ممثال للسلطة التنفیذیة وتطبیقها، وقد 
ذ تتلقى منه األوامر والطلبات ویراقبها  أخضعها القانون لسلكه باعتباره الرئیس األعلى لها، وإ

                                                             
  المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل و المتمم. 1966جوان  8الصادر في  155-66األمر  - 1
ضائي وفي التشریع تسمیة نیابة العامة بالقضاة الواقف تماشیا مع ما جرى علیه العمل من زمن بعید شاع في العمل الق - 2

طالق تعبیر  طالق تعبیر القضاء الواقف على   وإ القضاء الجالس على قضاة الحكم ألنهم یظلون جلوسا طوال المحاكمة وإ
  وذلك باعتبارهم خصم في الدعوى.  لباتهم وتقدیم مرافعاتهمط إبداءأن هؤالء یقفون أثناء  كنایة عن أعضاء النیابة العامة

  .   299، دط، ص 1982حق المجني علیه في تحریك الدعوى العمومیة، دار الكتاب الحدیث، دم،  ، )محمد محمود(سعید  - 3
المراقبة الجماعیة یرجع ظهور حمایة النظام العام من طرف النیابة العامة إلى دعوى الحسبة واألصل أنها ترفع بقصد  - 4

العهد  في أول األمر في ظهرت دعاوى الحسبة. كان حق اهللا فیه غالبا وذلك من أي فرد عن أي حق من حقوق اهللا أو
الذي یقوم برفع الدعوى إلى المحاكم عن  ولقد كان الفرد هو".  ulairel'action pop " الروماني وكانت تسمى بالدعوى الشعبیة

العقوبة التي كانت تفرض على  أما عن الجزاء أو. كیان الدولة طریق شكوى، وذلك إذا وجد أن هناك فعال یمس بمصلحة أو
لقد بلغت دعاوى الحسبة أوج  .تصل إلى السجن الشخص الذي تثبت إدانته،  فلقد كانت مجرد غرامة مالیة دون أن تتعدى أو

ولتكـن منكم ﴿  : شرعیة، وأساس هذه الدعوى هي قوله تعالىال الشریعة اإلسالمیة فلقد كانت تقوم أمام المحاكم في تطورها
خذ ﴿  : وقوله] 104:آل عمران ﴾ [ أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

ول اهللا قال: سمعت رس --. وعن أبي سعید الخذري ]199اآلیة  :األعراف﴾ [ وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلین العفو
-- أخرجه  ].من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلیمان[ :  یقول

ما برفع دعوى إلى القاضي أو والحسبة فرض كفایة وهي تؤدى إما بتقدیم شكوى إلى المحتسب أو. اإلمام مسلم  إلى المظالم وإ
الشرع، فكل ما نهت عنه  والحقوق التي تتعلق بها الحسبة عدیدة إال أن الضابط فیها هو دعوى قائمة في بالشهادة أمامه

واألمر  ،علیه لشریعة یكون محضورا وجب على المحتسب إزالته والمنع عن فعله، وما أباحته الشریعة أقر وابقي على ما هوا
ومنه ما یتعلق بحق من  .ما یتعلق بحق من حقوق اهللا تعالى كاإلشراف على إقامة العبادات وتأدیة الشعائر:  بالمعروف منه

المماطلة بین الناس كأن یحث المدین علـى  ومنع الظلم أو العامة المرافق دور والخاصة، كاإلشراف على العامة حقوق العباد
 ومنه ما یعد خالصا للعباد فیمنع المحتسب أكل أموال الناس بالباطل، وكل ما یعد غشا أو. الطلب السداد والدائن على حسن

كبار السن، كذلك هناك األشیاء التي تقبل علیها  ذمة أوومنه ما یكون مشتركا بین اهللا والعباد كمنع التعرض ألهل ال .تدلیسا
كان رجعیا ترفض الشهادة،  ألن الزوج  شهادة الحسبة مثل: شهادة الحسبة إلثبات طالق المرأة الحرة واألمة طالقا بائنا، فلو

ضائي الجزائري دعاوى یمكنه مراجعة زوجته. كذلك تقبل شهادة الحسبة على الرضاع وعلى جرح الشاهد، لم یعرف النظام الق
 النیابة العامة، فال یمكن الجمع بینهما فحیث توجد النیابة دور عالقة تضاد مع عالقة طردیـة أو في الحسبة، وذلك ألنهمـا

  العامة. النیابة دعوى الحسبة ال نجد ال نجد دعوى الحسبة وحیث توجد العامة
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ئها على مخالفة من أعضا وویشرف علیها، فیجوز لوزیر العدل إقامة مساءلة تأدیبیة ألي عض
التعلیمات الواردة إلیه زیادة على ذلك فقد أخضع المشرع الجزائري جمیع المنازعات المتعلقة بالنیابة 

...جزء من « :ویرى األستاذ بارش سلیمان أن النیابة العامة.1العامة إلى اختصاص الغرقة اإلداریة
وهذا ما یؤكده نص   .2 » التنفیذیة في السلطة وعض والسلطة التنفیذیة لتبعیتها للوزیر العدل وه

«  أنه التي تنص علىو للقضاء   يمن القانون األساس 60والمادة ) ق.إ.ج.ج( 530/3و 30المادة 
یوضع قضاة النیابة العامة تحت إدارة ومراقبة رؤسائهم السلمیین وتحت سلطة وزیر العدل حامل 

مة هیئة قضائیة أنیط بها تحریك الدعوى من الفقه أن النیابة العاأخر یرى جانب و   .3»األختام 
ها تقوم بأعمال قضائیة  وهذا ما یستخلص من  العمومیة وهي فرع من فروع السلطة القضائیة ألنّ

  یقوم وكیل الجمهوریة.« بعد التعدیل ق.إ.ج والتي تنص على ما یلي :  36قراءة نص المادة 
  ذ بشأنها.بتلقي المحاضر والشكاوى والبالغات ویقرر ما یتخ -    
یأمر باتخاذ جمیع اإلجراءات الالزمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة  أو یباشر بنفسه    

یدیر نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص المحكمة ویراقب ، بقانون العقوبات
 . 4»للنظر  قیفتدابیر التو 

جعل لنیابة العامة سلطة االدعاء العام یقوم  لقد انتهج المشرع الجزائري مثل هذا المنهج، حیثو 
  بوظیفة االتهام للحفاظ على حسن تطبیق القانون والدفاع عن المجتمع وحقوقه.

ونستخلص ذلك من مجموعة من الصالحیات أنیطت بها النیابة العامة حیث جعلها المشرع في    
على هذا الجهاز، وتقوم  تولى مهمة اإلشرافتق.إ.ج. على رأس الضبطیة القضائیة  2المادة 

بالتّصرف في نتائج البحث والتحري التي یقوم بها ضابط الشرطة القضائیة بعد تحریر محاضر 
رسالها إلى وكیل الجمهوریة الذي یختار بین تحریك الدعوى العمومیة وحفظها  االستدالل وإ

  ق.إ.ج). 18.36(م.

                                                             
ن  یمارس وزیر العدل المتابعة التأدیبیة ضد القضاة أمام المجلس من القانون األساسي للقضاء على أ 65تنص المادة  - 1

  المنعقد كمجلس تأدیبي.   األعلى للقضاء 
ه یحق لوزیر العدل إضافة إلى إقامة دعوى تأدیبیة أن یوجه إنذار لعضو 71وقد نصت المادة        النیابة  من نفس القانون أنّ

  العامة. 
  .2004سبتمبر 6المؤرخ في 11-04الصادر بالقانون العضوي رقم األساسي للقضاء،  القانون  -أنظر

  . 58 ص ، دط، 1986الجزائیة الجزائري، دار الشهاب، باتنة،  اإلجراءاتشرح قانون  ،بارش سلیمان - 2
 26/10/1992المؤرخ في  05-92شریعي رقم تال األمرالمعدل والمتمم بموجب  12/12/1989المؤرخ في  89/21قانون  - 3

  األساسي للقضاء.   تضمن القانونالم
  قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل و المتمم. -4



 

  ~ 162 ~ 
 

 79، 29.ج) ومباشرتها قضائیا (ق.إ( 440، 439، 33، 29، 1تحریك الدعوى العمومیة (م   

  .1 إ.ج) .ق 29الجهة القضائیة (م أو ق.إ.ج) كما جعلها جزء من تشكیلة المحكمة 
ن صدر الحكم بدون وجودها یبطل الحكم القضائي نفسه، وذلك باعتبار النیابة العامة  وإ

كم وبمحاضر لهیئة كالمحكمة الجنائیة. فحضور النیابة العامة یجب أن یثبت بالحلجزءا متمما 
  الجلسات.

وقد أّكدت المادة الثانیة من القانون األساسي للقضاء على أن النیابة العامة هیئة قضائیة 
القضاء قضاة الحكم والنیابة العامة للمحكمة العلیا والمحاكم، وكذا  یشمل سلك« حینما نصت : 

  .2»القضاة العاملین في اإلدارة المركزیة لوزارة العدل 
الث من الفقهاء أن النیابة العامة هیئة قضائیة تنفیذیة على أساس أنها تباشر یرى فریق ثو

  .3نوعین من األعمال أحدهما تنفیذي والثاني قضائي

والواقع أن الوظیفة المزدوجة للنیابة العامة مستمدة من كونهم تابعین لوزیر العدل الذي له 
در هذا االقتراح مرسوم بتعیینهم، هذا ما صالحیة تعینهم بعد أخذ رأي المجلس األعلى للقضاء فیص

  أدى بالبعض إلى القول أن قضاة النیابة العامة موظفون لدى الحكومة.

والحقیقة أن تبعیة النیابة العامة لوزیر العدل ال یغیر من صفتها القضائیة، ألن هذه التبعیة 
لموكولة إلیهم في إطار مقصورة على حق الوزیر في اإلشراف علیهم والتأكد من أدائهم األعمال ا

ه إشراف إداري بحث ولیس قضائي شأنها في ذلك شأن قضاة الحكم، فلیس  العدالة والقانون، إال أنّ
نما یمارسون وظیفتهم  لوزیر العدل أن یتدخل في أي إجراء یتعلق باختصاصات النیابة العامة وإ

  بعیدا عن وزیر العدل الذي یمثل السلطة التنفیذیة.

 
 

   :ة وهذه الخصائص نحددها كالتاليللنیابة العامة خصائص تمیزها عن غیرها من أجهزة الدول    

                                                             
    .المعدل و المتمم الجزائیة اإلجراءاتقانون  - 1
  السابق الذكر.القانون العضوي  - 2
لجامعیة، المبادئ األساسیة في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري، دیوان المطبوعات ا،  )إسحاق إبراهیم(منصور  - 3

  . 108دط، ص  ، 1986الجزائر، 
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فالرئیس سلطة مرؤوسة باتخاذ إجراء ما كتحریك الدعوى « هابیة : أو یقول الدكتور  التبعیـة التدرجیـة
عة من القضاة تخضع لهذا النوع من رفعها والنیابة العامة وهي تتشكل من مجمو أو العمومیة 

  .1»التدرج في الرتبة وخضوع أدنى درجة ألعلى درجة 
أن  والمقصود بعدم التجزئة، هو ة ـدم قابلیة النیابة العامة للتجزئـع أما ثاني خاصیة هي     

من أعضاء  وأعضاء النیابة العامة یعتبرون وحدة ال تتجزأ، فهي جهاز متكامل فتصرفات أي عض
من أعضاء النیابة  وابة العامة ال تنسب إلیه وحده، بل إلى جهاز النیابة العامة كلها، وأي عضالنی

  2آخر في تصرفاته القضائیة. والعامة یمكنه أن یحل محل أي عض
الحفاظ  وهدف النیابة العامة من مباشرة الدعوى العامة، هكما تتسم النیابة العامة باالستقاللیة، ف   

مع وكیانه، والسهر على تطبیق القانون تطبیقا سلیما، فهي تباشر الدعوى باسم على سالمة المجت
ولصالحه، ولتحقیق هذه األهداف كان لزاما أن یكفل لها االستقالل عن باقي األجهزة   المجتمع

التحكم في أو األخرى داخل الدولة حتى تستطیع القیام بواجبها على أحسن وجه دون تأثیر علیها 
  .3تصرفاتها

فالطبیعة القانونیة للنیابة العامة ومركزها القانوني في كما یمنع رد اعضاء النیابة العامة،    
الدعوى العمومیة كخصم أصلي وأساسي دفاعا عن الصالح العام یمنع رد أعضائها فهم یمثلون 

، وكونها خصم حقیقي لطرف اآلخر في الدعوى یكون لها ما للخصوم 4المجتمع والمصلحة العامة
  .5من حقوق فهي تبدأ بالمرافعة بصفتها مدعیة أما إذا كان طرفا منظما تكون لها الكلمة اآلخرة

أما إذا تدخلت كطرف منظم في الدعوى المدنیة أو التجاریة أو األحوال الشخصیة، فهنا یجوز   
ابة العامة ال ردها، طبقا للقواعد المقررة في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، ومبرر ذلك أن النی

نما تنحصر مهمتها في إبداء موقف استشاري أو  تكون خصما ألحد الطرفین في الدعوى المدنیة وإ
  رأي لصالح غیره من الخصوم وبتالي تكون محایدة.

                                                             
ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي (االستدالل)،  الدیوان الوطني لألشغال ،  )عبد اهللا(أوهابیة  - 1

  . 35، ص 1، ط2004التربویة، الجزائر،  
دط، ، 1996أة المعارف، اإلسكندریة، المرصافاوي في أصول اإلجراءات الجنائیة، منش،  )حسن صادق(المرصفاوي  -    
  . 65-60ص

  ، 103مرجع سابق، ص  ، )موالي ملیاني(بغدادي  - 2
  .  117صدط، ، 2010، النیابة العامة، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت،  )نزیه نعیم(شالال  -   

  . 65-60، صنفسهمرجع  ، )حسن صادق(المرصفاوي   -3
  .61، 60ص ،1، ط1986دراسة مقارنة،منشورات عویدات، بیروت، باریس، ، مات الجزائیةأصول المحاك ) ،عاطف(النقیب  - 
  .63، 62ص سابق،مرجع  ، )عاطف(النقیب   .106ص سابق،مرجع  ، )موالي(ملیاني بغدادي   - 4
  .   11، ص نفسهمرجع  ، )نزیه نعیم( الشال - 5
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طبقا لنص المادة  وعلى مستوى المحكمة العلیا ف والنیابة العامة  لها مقر في الجهاز القضائي   
من صالحیات المحكمة العلیا وتنظیمها وسیرها فإن المحكمة العلیا المتض 1998من قانون  11

  تتكون من قضاة الحكم وقضاة النیابة العامة.
ویمثل النیابة العامة لدى المحكمة العلیا نائب عام یعاونه في ذلك من أعضاء النیابة العامة    

العام على مستوى المجلس  ولیس للنائب العام لدى المحكمة العلیا أیة سلطة رئاسیة على النائب
القضائي، ألن رئاسة وزیر العدل للنیابة العامة تقع مباشرة على النائب العام على مستوى المجلس 

  القضائي.
یوجد بمقر كل مجلس ومجموعة المحاكم التابعة له نائب   على مستوى المجالس القضائیة أما  

 والمجلس ویساعده نائب عام مساعد أول أ ویمثل النیابة العامة في شخص النائب العام لدى  عام
  ق.إ.ج). 34عدة نواب عامین مساعدین (م 

ه "یمثل وكیل الجمهوریة النائب العام لدى المحكمة بنفسه،  )ق.إ.ج( 35وتنص المادة    أو على أنّ
  .1بواسطة أحد مساعدیه ویباشر الدعوى العمومیة في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله"

 34س قضائي نائب عام مساعد أول یساعد النائب العام في أداء مهام وظیفته (م في كل مجل  
  ق.إ.ج)، أما النواب العامون المساعدون فلهم نفس الدور الذي یلعبه النائب العام المساعد األول.

یمثل وكیل الجمهوریة أمام المحاكم النائب العام لدى المحكمة التي   على مستوى المحـاكم و     
ه یستحیل أن ینفرد أو مقر عمله ویساعده في ذلك مساعد واحد  بها أكثر بحسب األحوال، ألنّ

 35النائب العام على مستوى المجلس القضائي من الناحیة العملیة لدى كل المحاكم التابعة له (م 
  ق.إ.ج).

، ویعتبر وكیل الجمهوریة العنصر الحساس والفعال في تحریك الدعوى العمومیة ومباشراتها
  والبد أن یمثل لتوجهات النائب العام.

وقد خول القانون لوكیل الجمهوریة التصرف في الملفات والقضایا التي تصل إلیه عن طریق 
تلك التي یحركها تلقائیا طبقا ألحكام أو عن طریق الشكوى والبالغات، أو الضبطیة القضائیة، 

  .2)ق.إ.ج( 36-29-1المواد 

 
 

                                                             
  قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل و المتمم. -1
  . المعدل و المتمم ن اإلجراءات الجزائیةقانو  - 2
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مكرر  03حكما جدید نصت علیه المادة  األسرة المعدل لقانون  02-05استحدث األمر 
  .1،»تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون « ونصه

البعض إلى دعوة الخصم إلى وقد أحدث هذا التعدیل اختالفا كبیرا عند تطبیقه في المیدان، وأدى ب
تكلیف النیابة العامة بالحضور عن طریق المحضر القضائي، ومنهم من ذهب إلى الحكم برفض 

الخاصة بمهام و الدعوى شكال لعدم تكلیفها بالحضور هذا یستدعي منا الرجوع إلى األصول العامة 
  النیابة العامة.

كطرف أصلي هذا ما یجعلنا أو كطرف منضم والنیابة العامة تعمل أمام القضاء المدني إما    
 األسرةمكرر من قانون  03طبیعة دور النیابة العامة بمفهوم المادة  ونطرح السؤال التالي ما ه

ها األسرة الجزائري ؟ فهل تعد طرفا أصلیا في جمیع قضایا  كما یفهم من سیاق هذا النص بمعنى أنّ
نیة أم أنها تعد كطرف منظم یترتب عنه نتائج في مركز الخصم وما یترتب علیه من نتائج قانو 

  .؟قانونیة معینة
مكرر من ق.أ.ج،  03وألجل تحدید مركز النیابة العامة وتحدید دورها حسب مفهوم المادة    

الفقرة (في طبیعة تدخل النیابة العامة في مسائل األسرة  إلى فقرتین : الفرعاعتمدنا على تقسیم هذا 
 )الثالثةالفقرة (وفي االسرة مسائل في العامة النیابة حقوق ة الثانیة) نتناول(الفقر  اما في )االولى
   .حاالت تدخل النیابة العامة كطرف أصلي في قضایا األسرة نتناول

 
 

نطاقها تبعا لما إذا كانت طرفا یختلف و تتمتع النیابة العامة بصالحیة مهمة في القضایا المدنیة    
  طرفا منظما.أو رئیسیا 

هي بهذه الصفة ال و فاألصل في عمل النیابة العامة أمام القضاء المدني أن تكون طرفا منضما    
نما، ألحدتكون خصما  بالرجوع إلى و  العدالة،و تتدخل في الدعوى لتبدي رأیها لمصلحة القانون  وإ
یمانا من المشرع في و  ،األسریةه أتى بمستجدات لتنظیم الروابط یتبین أن ،األسرةأحكام قانون    إ

   

                                                             
المعدل لقانون األسرة  الجزائري حاول إبراز  02-05مكرر المضافة باألمر  03إن المشرع الجزائري من خالل نص المادة  - 1

جراءات دعاوى بجعلها طرفا أصلیا،  وذلك بالنظر لما أفرزته القواعد السابقة من فانون اإلالدور تدخل النیابة العامة في 
 141حل مشكلة كانت مطروحة في مجال شؤون األسرة  لعدم نجاعة المادة  المدنیة من لبس في التطبیق  ونیة المشرع هو

أین كانت ترفع الدعوى ضد النیابة للعامة في حالة الفقدان والحجر رغم أنها  )جدید .إمإ.ق.( 260وما یقابلها   القدیم م)ق.إ.(
 مكرر كحل لهذا اإلشكال.3دعوى بالرفض مما حذا بالمشرع الجزائري إلى استحداث المادة لیس طرفا أصلي فتقابل  ال
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كل للنیابة العامة اختصاصات مهمة في أو ، التطبیق السلیم لهذا القانونو السعي لتوفیر سبل النجاح 

مرورا من مختلف المشاكل  عقد الزواج إلى تصفیة التركة عند الوفاة، بإبرامبدءا  جمیع المراحل،
خرجت بذلك و  غیبة،و نسب و حضانة و نفقة و تمر بها العالقة الزوجیة من طالق  التي یمكن أن

  المدنیة. اإلجراءاتالنیابة العامة من الدور التقلیدي الذي كان منصوص علیه في قانون 
فقد تم تخویلها بأدوار مهمة في ، لما كانت النیابة العامة هي الساهرة على حمایة المجتمعو    

  استقرارها.و  األسرةلتسهم بشكل فعال في الحفاظ على كیان  األسرة لقة بجمیع القضایا المتع
ذا كان دور النیابة العامة في القضاء الجنائي الجزائري تتمثل في تحریك ومتابعة الدعوى     وإ

العمومیة فتكون طرفا أصلیا باعتبارها ممثلة للحق العام، فإن وظیفتها أمام القضاء المدني مختلفة 
ومصالح  دورها من أجل حمایة النظام العامطرفا منظم تضطلع بأو ن تكون طرفا أصلیا فهي إما أ

  محددة قانونا.
األصل أن النیابة العامة تعد طرف أصلي في الدعوى العمومیة فهي التي تستأثر وان 

بتحریكها ومباشرتها أمام القضاء الجزائي، ویخول لها استثناء الحق في ممارسة الحق في الدعوى 
یدعى علیها، إال حین ینص القانون على أو المدني وال یجوز لها االدعاء  لمدنیة أمام القضاءا

  1ذلك.
ومن ثمة إذا رفعت دعوى أمام القضاء المدني وال تستند في دعواها إلى أي نص یسمح لها 

كانت  وبذلك فیجب أن یقضى في الدعوى بعدم قبولها النتفاء الصفة، وال تقبل دعواها حتى ول
  ترمي إلى حمایة المصلحة العامة.

ومن األمثلة على الدعاوى التي یحق للنیابة العامة أن ترفعها أمام القضاء المدني، دعوى 
الدعوى التي أو ، األسرةمن قانون  102طبقا ألحكام المادة  2المطالبة بتوقیع الحجر على الشخص

من  154تنص علیه المادة  تقضي بالمطالبة باستصدار حكم یقضي بفقدان الشخص طبقا لما
ترفع علیها بقصد استصدار حكم یقضي بتمتع الشخص أو الدعوى التي ترفعها أو  ،األسرةقانون 

من قانون الجنسیة، وتبعا لذلك، فال تقبل  37بعدم تمتعه بالجنسیة الجزائریة طبقا ألحكام المادة أو 
  .3ما لم تستند إلى نص خاص في القانونالدعوى التي ترفعها النیابة العامة أمام القضاء المدني، 

                                                             
للنیابة العامة حق اإلدعاء في األحوال التي فیها القانون واألحوال  02/08/2001الصادر في  328 من قانون 08تنص المادة  - 1

  .211س به. نزیه نعیم شالال،  مرجع سابق، صالمتعلقة بالنظام العام عند حدوث وقائع وأفعال من شأنها المسا
  نموذج مدكرة جواب لفائدة النیابة العامة في مسألة الحجر.  9ملحق رقم  - 2
مجلة "، 02-05مكرر من قانون األسرة  األمر رقم  03"طبیعة دور النیابة العامة في ظل أحكام المادة  ، )عمر(زودة  - 3

  . 35-34، ص02عدد   ،المحكمة العلیا
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هذه بعض الحاالت التي تتدخل فیها النیابة العامة عن طریق رفع الدعوى كطرف أصلي 
وبصفتها هذه یحق لها أن تحضر في كل إجراءات القضیة في حالة التحقیق وكل اإلجراءات التي 

ذا أخذنا بعین ضمان التطبیق السلیم للقانون وحمایة الص وتحرر باسمها والهدف ه الح العام.وإ
كمدعیة فقد تهدف إلى مجرد تقریر حق  األسرة االعتبار مركز النیابة العامة في المسائل المتعلقة ب

بنوة، وقد یكون بإنشاء مركز قانوني أو  1إنكاره مثل طلب ثبوت رابطة زوجیةأو مركز قانوني أو 
للحضور، فإن للنیابة أن تدعي باسم  جدید، كطلب التفریق بین الزوجین وبما أن الخصومة ملك

  .2النظام العام وترد في نفس الوقت على ادعاءات الخصوم

تتدخل النیابة العامة تلقائیا في القضایا التي «  )ق.إ.م.إ(من  257وهذا ما نصت علیه المادة    
  3»الدفاع عن النظام العام أو یحددها القانون 

یجب أن تتوفر فیها شروط قبول الدعوى  األسرة ا في قضایا والنیابة العامة باعتبارها طرفا أصلی
ومركز النیابة العامة كطرف أصلي فهي تأخذ  .4)ق.إ.ج( 13في حالة إدعائها طبقا لنص المادة 

مركز الخصم في الخصومة المدنیة بحیث یتمتع بجمیع حقوق الخصم، فلها توجیه سیر الخصومة 
بداء الطلبات والدفوع وتقدیم األدلّ  علیه، والنیابة العامة هنا ال أو ة، ولها حق الطعن في الحكم له وإ

جاز القول أن النیابة العامة طرف أصلي مدخل الخصام  ویمكن الحكم لها وال الحكم علیها، حتى ل
إیجابا والنیابة هنا لها أو المحكمة یتعلق بالمدخل في الخصام سلبا  ن الحكم الذي ستصدرهفإ

  .5نصیب في نتیجة الحكم
نما خصم شكلي لیست لدیها    هذا یجرنا إلى القول بأن النیابة العامة ال تعد خصما حقیقا وإ

مصلحة شخصیة تقف في الدعوى موقف الحاكم المحاید ال یهمه إال قول الحقیقة، والقاضي یهمه 
أن یسمح لرأي جهة مختصة ومحایدة ال تهمها من النزاع إال تطبیق القانون والسهر على حسن 

تكون النیابة العامة طرفا منظما، عندما ترفع الدعوى القضائیة من أصحاب الشأن و .6ر العدالةسی

                                                                                                                                                                                   
دور النیابة العامة في مدونة األسرة المغربیة، سلسلة الندوات اللقاءات واألیام الدراسة، مكتبة دار السالم، ،  )عزیزة(هنداز  -

    154،  ص 2006الرباط،   الجامع،
  .   154،  ص ، مرجع نفسه )عزیزة(هنداز  -   

    ات الزواج العرفي. نموذج مدكرة التماسات النیابة العامة بشأن اثب 10ملحق رقم  - 1
  .   248مرجع سابق،  ص  ، )أحمد(شامي  - 2
  قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة.     - 3
  قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة.   - 4
  .  155، 154ص  ،سابقمرجع  ، )عزیزة(. هنداز 250،  249، ص نفسهمرجع ،  )أحمد(شامي  - 5
ور النیابة العامة في قضاء األسرة، من مدونة األحوال الشخصیة إلى مدونة األسرة  أي جدید، د،  )محمد بنعبد(النبوي  -   

  .141ص  ،1، ط2005أشغال الیوم الدراسي الذي نظمته الجمعیة الوطنیة الحضن، دم، 
  .250، ص نفسهمرجع   ، )أحمد(شامي  - 6
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وعندما تنعقد الخصومة القضائیة، وكونها طرفا منظم، یجعلها تعمل دون أن تنحاز ألي من أحد 
ضمان تطبیق القانون، وقد  جرى الفقه على تسمیة  والخصوم. فالهدف األساسي من تدخلها ه

  ابة العامة في هذه الحالة بالطرف المنظم.النی
فالنیابة العامة إذا تتدخل في الخصومة باعتبارها ممثلة للمصلحة العامة ال ینظم ألحد 
الخصوم، وال تعتبر طرفا وعلى هذا األساس تتحدد سلطاتها وتنحصر في إبداء رأیها في القضیة، 

أو لعامة عندما تعمل كطرف منظم اختیاریا بما یحقق سالمة تطبیق القانون ویكون تدخل النیابة ا
  :  التالي وإجباریا على النح

للنیابة العامة أن تتدخل أمام القضاء المدني وفي أیة دعوى وهذا األمر متروك لتقدیرها هي، 
من قانون اإلجراءات المدنیة  260/04وسمي هذا بالتدخل االختیاري وهذا ما نصت علیه المادة 

لممثل النیابة العامة االطالع على جمیع القضایا األخرى التي یرى تدخله فیها ویجوز «  واإلداریة
  .1»ضروري یمكن أیضا للقاضي تلقائیا، أن یأمر بإبالغ ممثل النیابة العامة بأي قضیة أخرى 

وقد یرى القاضي ومن تلقاء نفسه ضرورة تدخل النیابة العامة إلبداء رأیها في القضیة، ولیس لها    
ض التدخل استنادا إلى أن القضیة ال تتعلق بالنظام العام بل یجب علیها أن تبدي رأیها في أن ترف

ها أطلعت على ملف النزاع دون إلزامها بإبداء رأي  القضیة ومن حقها أن تكتفي باإلشارة إلى أنّ
  معین.

لزامیا، وهذا إأو قد یفرض القانون في بعض الدعاوى المدنیة أن تتدخل النیابة العامة وجوبیا و    
  خالفا للصورة األولى أین یترك لها الحریة في التدخل في أیة قضیة بناء على تقدیرها.

) 10یجب إبالغ النیابة العامة عشرة (« ق.إ.م،إ  260/1وهذا الحكم نستنتجه من نص المادة   
  .2»أیام على األقل قبل تاریخ الجلسة 

  هي :3من ق.إ.م.ج  260/2العامة حسب نص المادة والقضایا التي یجب أن تبلغ وجوبا للنیابة   
 المؤسسات العمومیة ذات الصبغة أو  اإلقلیمیةإحدى الجماعات أو القضایا التي تكون الدولة 

 رد القضاة.و  تنازع االختصاص بین القضاةو اإلداریة طرفا فیها

القضائیة، المسؤولیة حمایة ناقص األهلیة، الطعن بالتزویر، اإلفالس والتسویة الحالة المدنیة، 
  للمسیرین االجتماعین. المالیة
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یعتبــر إطــالع النیابــة العامــة علــى الملفــات «  ذهبــت إلیــه المحكمــة العلیــا فــي أحــد قراراتهــا هــذا مــا   
رعایــة لمصــالح عــدیمي  (قــدیم)، )ق.إ.م(مــن  331 جبتهــا المــادةأو الخاصــة بالقصــر قاعــدة جوهریــة 

  .1»األحداثو األهلیة 
ل النیابـــة العامـــة إجباریـــا أمـــام المحكمـــة العلیـــا بســـبب تعلـــق المســـائل المعروضـــة علـــى كمـــا تتـــدخ   

المحكمة العلیا بالمصلحة العامة،ألن مهمة المحكمة العلیا تتمثل فـي تقریـر القواعـد القانونیـة السـلیمة 
-570المــواد  .2مجلس الدولــة نظــرا لكــون أحــد أطرافهــا مــن أشــخاص القــانون العــامو توحیــد االجتهــاد،و 

  .)ق.إ.م.إ( 578
إذا لم تمكن النیابة العامة من االطالع على ملفات الدعوى، فإن  الوجوبيحاالت التدخل  و  

من «  نصت علیه المحكمة العلیا في قرار لهاالحكم الصادر في الدعوى یكون باطال هذا ما 
قواعد القانونیة المقرر أن إطالع النیابة العامة على القضایا المتعلقة بحالة األشخاص من ال

من  260تقابلها المادة [) ق.إ.م(من  141الجوهریة المتعلقة بالنظام العام، التي أوجبتها المادة 
بطال القرار الذي ]09-08الجدید رقم  واإلداریةمدنیة لا اإلجراءاتالقانون  ومن ثم یستوجب نقض وإ

  .3»لم یرد فیه رأي النیابة العامة حسب طلباتها المكتوبة 
علیه اعتبار النیابة العامة طرفا منظما یجعلها ال تكون خصما ألحد إنما تتدخل لتبدي رأیها و    

العدالة، وال یحق لها استعمال أي طریق للطعن وال یكون حضورها في الجلسة و لمصلحة القانون 
  .4إلزامي

لیه المادة شفویة، هذا ما نصت عأو وعندما تتدخل كطرف منظم فإنها تتقدم بمستندات كتابیة    
عندما تكون النیابة العامة طرفا منضما في القضیة یكون لها الحق في إبداء «  )ق.إ.م.إ( 266

 .5»مالحظات 

  .  6وعلیه إذا كان تدخلها اختیاري فإن عدم تدخلها في الدعوى  ال یترتب علیه  بطالن الحكم   
ن   كان القانون یوجب التبلیغ فإن  وبالنسبة للقضایا التي یكون تدخلها مجرد طرف منظم، حتى وإ

فادات یمكن أن  النیابة العامة ال تملك أي وسیلة للضغط فهي تتقدم على سبیل المبدأ بإیضاحات وإ

                                                             
،  1، المجلة القضائیة، عدد19/01/1983بالتاریخ قرار ،  26598غرفة األحوال الشخصیة،  ملف رقم  ، المحكمة العلیا  - 1

 القضائیة، ، المجلة11/03/1997بالتاریخ قرار  ،153622غرفة األحوال الشخصیة، ملف رقم  ، المحكمة العلیا -. 37، ص1989
ومعلقا علیه بمبادئ المحكمة العلیا خالل  02-05قانون األسرة  مع  تعدیالت األمر) ، العربي(بلحاج   - .71، ص1998، 2عدد

  .305، ص3، ط2007الجامعیة،  أربعین سنة، دیوان المطبوعات 
  . 121، دط، ص2002، الجزائر، ملاألالمدنیة، دار  اإلجراءاتقانون  )،بوبشیر محند (أمقران  - 2
  .   155المرجع السابق،  ص  ، )عزیز(هنداز  - 3
  .140، 139مرجع سابق، ص )، محمد بنعبد (النبوي  - 4
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  .   141، 140، ص نفسهالمرجع  ، )محمد بنعبد(النبوي  - 6
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المدعي علیه یمكن أن تطالب بتطبیق أو السیر القضائي یمكن أن  تنظم إلى جانب المدعي  تفي
ه حتى إذا جاء الحكم القانون على الطرفین، ولكن ال تملك أي وسیلة من وسائل ا لطعن بمعنى أنّ

  تنسحب من الدعوى.أو مخالفا الستنتاجاتها فإنها ال یملكها إال أن تقبل 
الطالق و إن القضایا المتعلقة بالنسب «  أكدت على ھذا المبدأ المحكمة العلیا في أحد قراراتھاو   
أخذ و النیابة العامة فیها  التي اوجب القانون اشتراكو ، الحضانة كلها تدخل في حاالت األشخاصو 

ال كان القرار الصادر في شأنها عرضة لإلبطالو ذلك بإرسال ملفاتها إلیها و ، رأیها حولها ال و ، إ
تقدیم و یغني عن عملیة اإلرسال المذكور ما یقع التنصیص علیه في القرار من حضور النائب العام 

  .1» طلباته
تدخل النیابة العامة في مسائل االسرة فال یكفي نها ألهمیة طتف یفھم من قرار المحكمة العلیا

تأشیرها على ملف الدعوى، بل البد وحسب قرار المحكمة العلیا اشراكها و اخد رایها فكأنها بهذا 
تتأسس كطرف اصیل في الدعوى، و هذا من اجل فرض رقابة فعالة و جادة على مسائل االسرة و 

-05مكرر المحدثة باألمر  03الجزائري في نص المادةتدعیم حمایتها. و هذا المبدأ كرسه المشرع 
  المعدل لقانون االسرة. 02

 في أنه أثار ز بین دور النیابة العامة كطرف أصلي وطرف منظمیعلى التمییترتب و    
تكون النیابة العامة طرفا أصلیا فإن ذلك یعطیها الحق في أن تبدي ما یظهر لها من أوجه  حینما

شأن الخصم العادي، وتلتزم بترتیب الخصوم ویعقب على أجوبتها وردودها. الدفاع شأنها في ذلك  
أما إذا كانت طرفا منظما فإنها تكتفي بإبداء وجهة نظرها وفقا لما یملیه القانون فقط وال یجوز    

ویترتب على اعتبار النیابة  ،لها أن توسع نطاق الدعوى وال أن نتقدم بطلبات جدیدة وال یعقب علیها
مة طرفا أصلیا في الدعوى إعطاؤها إمكانیة ممارسة طرق الطعن إذا كان الحكم في غیر العا

  . 2مدعى علیها.أو صالحها سواء كانت مدعیة 

                                                             
  . 46ص1992، 2، مجلة قضائیة، عدد09/05/1988بتاریخقرار ، 49283یة، ملف رقم المحكمة العلیا، غرفة األحوال الشخص - 1

  . 91ص1989،  2، مجلة قضائیة، عدد06/10/1986بتاریخقرار ، 41752المحكمة العلیا، غرفة األحوال الشخصیة، ملف رقم  -   
كیل العام لدى المجلس األعلى حق طلب من المدونة المغربیة من قانون اإلجراءات المدنیة أن للو  381وقد نص الفصل  - 2

ها صدرت خالفا للقانون ولقواعده ولم یطعن فیها األطراف، وال یمكن  االنتهائیةالنقض في األحكام  التي یبلغ إلى علمه أنّ
 تجریح قاضي النیابة العامة من طرف القاضي في الحاالت التي تكون فیها النیابة العامة طرفا أصلیا في الدعوى، ألنّه
یتضمن شخصیة الخصم الحقیقي الذي ال یمكن لخصمه أن یجرح، وعلى عكس من ذلك فإن النیابة العامة إذا كانت طرفا 

وتطبق أسباب التجریح المتعلقة بقاضي األحكام « ق مدني مغربي  299منظما فإنها تجرح من طرف الخصوم طبقا للفصل 
"تدخل النیابة العامة في   ، )أحمد(نهید  -» جرح إذا كان طرفا رئیسیا على قاضي النیابة العامة إذا كان طرفا منضما وال ت

  .    2012مارس  26بتاریخ  articledroit.blogspot.com،  رابط مجلة المحاميظل مدونة األسرة "،  
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األصل أن النیابة العامة تمثل المجتمع والمصلحة العامة وكلما كانت الخصومة تتجاوز    
شرع یحرص على أن یكون ممثله المصالح الخاصة لألطراف الدعوى إلى مصلحة المجتمع فإن الم

كما أباح المشرع للنیابة العامة أن تتدخل  ،حاضر في هذه الدعوى حتى ال تضیع مصالح الجماعة
القضائیة وأعطاها من الواجبات ما یجب على األطراف في الدعوى وأحیانا أكثر،   في الخصومة 

  .من هذه الواجبات هي أن تحضر الجلسة وغیرها
ه یغل فكلما رأى ال      شیئامشرع أن النزاع القضائي متعلق بمصلحة المجتمع ولكن لیس بقوة فإنّ

ما من ید النیابة العامة وذلك بجعلها طرفا منضما للدعوى، وال یمكنها من وسائل التأثیر في سیر 
ذا كان النزاع یهم مصلحة المجتمع فإن ممثل    الدعوى القضائیة أي ال یمكنها من وسائل الطعن، وإ

النیابة العامة یهتم بكافة العالقات ویؤثر في سیر الدعوى ویستعمل كل طرق  والمجتمع وه   
ذا كان النزاع اقل شأنا  للطعن ویترافع ویتقدم بجمیع الطلبات التي یمكن أن یستعملها األطراف،وإ

یمنحه  و المجتمع، فإن ممثله یجعله رقیبا على سیر تلك المصلحةأو في عالقته بشأن العام 
ذا ما إ مكانیة التدخل كطرف منظم دون أن یؤثر في سیر الدعوى وبتالي سیر القرار القضائي وإ

ه ال یحق لها أن تطعن فیه.أو طالبت به النیابة العامة أو كان الحكم مخالفا لما التمست    ممثلها فإنّ
د رفعها یجدد الخصومة ویعی وت القضائیة فهاذلك أن من شأن الطعن أن یغیر في مسار القرار   

  .1یر ما حكمته به محكمة  الدرجة األولىیأمام الهیئة القضائیة التي لها تغ
مكرر من  03نطرح السؤال التالي استنادا إلى نص المادة  ،على ضوء ما سبق التطرق إلیھ

ها أو هل النیابة العامة لها مركز الطرف أصیل  )ق.أج( ذا قلنا أنّ طرف منضم في الدعوى ؟ وإ
ما معا ؟ ومن ثمة هل یجوز لها هو الزوجة أأو ضد من ؟ هل هي خصم للزوج  طرف أصیل فهي

دعوى إثبات النسب أو عن طریق الخلع أو التطلیق للضرر أو أن تصبح طرفا في دعوى الطالق 
الوصیة وغیرها من الدعوى األخرى المتعلقة بقانون أو دعوى عقد الهبة أو دعوى تقسیم التركة أو 

  .األسرة 
ذا ما   رفعت الزوجة دعوى التطلیق للضرر، فهل یتم توجیه هذا الطلب لكل من الزوج والنیابة  وإ

تقدم الطلب باسمها وباسم النیابة العامة في مواجهة أو العامة باعتبارها طرفا أصلیا في الدعوى 
  الزوج ؟.

ذا ما وقفت النیابة العامة إلى جانب الزوجة ستصبح خصما في الدعوى بما یمس بد    ورها في وإ
المجتمع وتصبح محل شبهه على اعتبار أنها ممثلة للمجتمع، وهي ال تتبنى في دفاعها سوى 

  تحقیق المصلحة العامة في حین أن دعوى التطلیق للضرر تهم  مصلحة الزوجین فقط.
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ذا ما فسرنا النص على اعتبار أن النیابة العامة طرفا أصلیا یعطیها الحق أن ترفع دعوى أمام     وإ
التطلیق بالرغم من إرادة الطرفین، إذا ما وصل إلى علمها أن أو لقضاء المدني للمطالبة بالطالق ا

عرفي إذا ما الیعطیها الحق في أن ترفع دعوى إثبات الزواج أو الزوجان یعشان في مشاكل كبیرة 
  دعوى إثبات نسب إلى غیر ذلك.أو وصل إلى علمها أن الزوجان متزوجان عرفیا، 

طبیعة دور النیابة العامة في الخصومة المدنیة و فسیر النص على هذا النحو، ال یستقیم أن ت    
  فبحكم هذا الدور ال تستطیع أن تنحاز ألحد الطرفین.

فالنیابة العامة عندما تتدخل أمام القضاء المدني في األحوال اإلنسانیة فإنها تهدف إلى تحقیق   
الشأن في الدعوى التي  ودیة ألحد أطراف النزاع، كما هحمایة المصلحة العامة ال المصلحة الفر 

استصدار حكم یقضي بفقدان أو ترفعها النیابة العامة للمطالبة بتوقیع الحجر على الشخص 
عدم تمتعه بالجنسیة الجزائریة، فتدخل النیابة العامة أو استصدار حكم بتمتع الشخص أو الشخص، 

عامة، واألمر نفسه بالنسبة للدعاوى الطالق والتطلیق في هذه الدعاوى هدفه حمایة المصلحة ال
  تحقیق مصلحة عامة. فالهدف هو

وتبعا لذلك، ال یمكن للنیابة العامة أن تكون طرفا أصلیا بصفة مطلقة في جمیع القضایا 
  .1األسرةالمتعلقة بمنازعات 

لیس كطرف منضم و  األسرة ومن ثمة نصل إلى النیابة العامة تعمل أمام قاضي شؤون 
ه یكفي الرجوع إلى نص المادة  وكطرف أصلي أي كخصم وما یقرر هذا الرأي، ه مكرر  03أنّ

حیث جاء  أن النیابة العامة تعد طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا 
  .2القانون

لى احترام فالنیابة العامة حسب هذا النص ال تستهدف حمایة مصلحة أحد الطرفین بل تسعى إ    
تطبیق أحكام هذا القانون،  وال یتحقق هذا الهدف إال عن طریق تدخلها كطرف منضم، بحیث ال 
نما یقتصر دورها على إبداء رأیها بما یوافق احترام تطبیق  تتبنى أي موقف ضد أحد الطرفین، وإ

   القانون بما یحقق المصلحة العامة.
ق أ (من  مكرر 03المنصوص عنها في المادة م كطرف منظ  النیابة العامة تأسسوما یؤكد    
قصد  و، ولاألسرةمن قانون  182و 144، 102أن المشرع الجزائري لم یلغي المواد  وه  3 )ج

أللغى باقي المواد األخرى التي  األسرة المشرع جعل النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع قضایا 

                                                             
  .   41، 40مرجع سابق، ص،  )عمر(زودة  - 1
  .   43، صنفسهمرجع ،  )عمر(دة زو  - 2
 03ذهب اتجاه آخر إلى القول أن النیابة العامة تتدخل في جمع قضایا األسرة  كطرف أصلي حسب مفهوم نص المادة  - 3

  مكرر



 

  ~ 173 ~ 
 

من  مكرر 03واكتفى بنص المادة  ألسرة اتسمح لها بأن تعمل كطرف أصلي أمام قضاء شؤون 
ن دور النیابة العامة عندما تعمل كطرف أصلي ه )ق أ ج( دور استثنائي، ینص المشرع  و، وإ

  علیه في حاالت یرید لها أن تقوم بهذا الدور كلما كان هناك مساس بالصالح العام.
القیاس علیه وال أو تفسیره خروج عن القاعدة العامة ال یجوز التوسع في  ووهذا االستثناء ه   

  .1األمر الذي تجیزه قواعد التفسیر والمنطق ویجوز الخروج عن القاعدة العامة بمبدأ عام أخر وه
أصبحت النیابة العامة تتدخل وجوبیا على  )ق.أ.ج(مكرر  03كما أنه استنادا  لنص المادة    

  المدنیة األخرى. دون غیرها من القضایا األسرة مستوى المحاكم في جمیع قضایا 
ویترتب على عدم تبلیغ النیابة العامة بتلك القضایا، وصدور حكم في إحداها بطالن الحكم    

ه باطل، وعلى  ه ال یجوز للنیابة العامة أن تطعن في هذا الحكم على أساس أنّ الصادر فیها غیر أنّ
س أمام المحكمة في قضایا أساس أن هذا البطالن یتعلق بالنظام العام. ألن النیابة العامة تتأس

  .2كطرف منظم ولیس خصما، إذ أن مركزها ال یسمح لها بأن تمارس حقوق الخصماألسرة 

 
 

األمر الذي استحدثه المشرع  ووجوبیا وه األسرة أصبح تدخل النیابة العامة في قضایا 
بعدما كان تدخلها ال یقع إال -ة العامة على مستوى المحاكم االبتدائیة الجزائري أي أن تطلع النیاب

قدیمة ولم  3.)ق.إ.م( 141حصریا في المادة  أمام جهة االستئناف في القضایا التي ورد تعددها
، ال أن تصبح خصما في األسرة ینص القانون على تدخلها الوجوبي أمام المحاكم في جمیع قضایا 

  هذه الدعاوى.

أن یقوم بتبلیغ جمیع القضایا التي یفصل فیها  األسرة ومن ثمة یجب على قاضي شؤون    الال
إلى النیابة العامة (وكیل الجمهوریة) ویكفي للنیابة العامة الممثلة في وكیل الجمهوریة على مستوى 

أن  وأن تبدي رأیها فیها ویكفي لتطبیق أحكام هذه المادة األسرة المحكمة أن تطلع على قضایا 
ه تم تبلیغ  ها اطلعت علیها ویكون الحكم صحیحا، ویكفي أن ترد فیه اإلشارة إلى أنّ یشار إلى أنّ
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ه تم االطالع على طلبات النیابة العامة، أي كل ما یفید أن أو ملف القضیة إلى النیابة العامة  أنّ
  النیابة العامة قد تم تمكینها من اإلطالع على ملفات تلك القضایا.

یكفي تبلیغ النیابة العامة بملف القضیة، وبالتالي ال یشترط تكلیفها عن طریق المحضر  وعلیه   
ها ال تعد خصما، وال تطلع النیابة العامة على ملف القضیة إال بعد  القضائي كما یفعل البعض ألنّ

  .1أن ینتهي الطرفان من المرافعة

تعمل بطریق اإلدعاء وتقوم بتبلیغ  إنهافالنیابة العامة ممثلة في كل قضایا األسرة   وباعتبار   
أیام، ولها ما للخصوم من حقوق وواجبات  10بها خالل  إبالعهاملف القضیة إلى الخصوم ویتم 

فلها أن تبدي ما تشاء من الطلبات والدفوع، فلها أن تتمسك بالدفوع المتعلقة بالنظام العام كالدفع 
  كمة أن تراعیه من تلقاء نفسها.بعدم االختصاص النوعي ألن ذلك مما یلزم المح

وباعتبارها طرفا أصلیا في بعض دعاوى األحوال الشخصیة ال یجوز طلب ردها باعتبارها خصما   
یبدي طلباتها ودفوعها في الدعوى بصفة موضوعیة مما یحقق المصلحة العامة، ودورها ال یختلف 

  عن الخصم العادي فهي تتصل بالدعوى وفقا لإلجراءات العادیة.

التماساتها  وهري، فلها أن تحضر الجلسة وتقدمواتصال النیابة العامة بملف الدعوى إجراء ج   
أو تبدیه في مذكرة مكتوبة، والمعمول به عملیا في مسائل األسرة  أنها ال تحضر  شفاهةوطلباتها 

نما یقدم التماسات دون الحضور الشخصي ملتمسة تطبیق القانون.   الجلسة وإ

ذا قامت    ه ال یجوز  وإ باإلدعاء ال یجوز طلب ردها، وذلك عمال باألصل العام الذي یقتضي أنّ
نما تعمل على تطبیق القانون  رد الخصم، فالنیابة ال تنضم ألحد الخصوم وال تدافع على أحدهما وإ

  تطبیقا سلیما.
وكان قبل التعدیل اتصال النیابة العامة بالدعوى عن طریق اإلدعاء استثنائي في حین 

-05اإلجراء العادي، وبعد التعدیل األخیر لقانون األسرة باألمر  اتصالها بالدعوى إلبداء الرأي هو
الطریق الطبیعي لممارسة النیابة العامة لوظیفتها في  أصبح طریق اإلدعاء أو الدفاع هو 02

  .2المسائل المتعلقة باألسرة 

متعلقة بقضایا األسرة  أن تطعن في أي حكم للنیابة العامة باعتبارها طرفا أصلیا في الدعوى الو    
ه ال  ،طبقا للقواعد العامة سواء تعلق األمر بطریق الطعن العادیة أو غیرها بنفس المواعید غیر أنّ

كانت  یحق لها الطعن بالمعارضة، ألّن كل األحكام تصدر حضوریا في حق النیابة العامة ولو
  غائبة فعال.
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فإن المشرع الجزائري خول النیابة العامة طریق آخر للطعن لم  إلى جانب طرق الطعن السابقة   
حق مخول للنیابة العامة أي  یمنحه ألي أحد من الخصوم، ویتمثل في الطعن لصالح القانون، وهو

النائب العام لدى المحكمة العلیا، أن یتقدم بالطعن في كل األحكام التي تصبح نهائیة إذا كان 
 أو خطأ في تطبیقه أو تأویله، وهذا الطعن غیر محدد بمیعاد معین، وهو الحكم فیه مخالفة للقانون

طابع نظري ال یستفید منه الخصوم، وال یؤثر على حقوقهم المكتسبة، ولكن فائدته ذات  طعن ذو
رشادي لألحكام بصورة مستقبلیة ال غیر، حتى ال یقع القضاة مستقبال في نفس  طابع تصحیحي وإ

  ).إ.م.إ  ق.( 297لیه المادة األخطاء، هذا ما نصت ع

ومن هنا نستنتج أن للنیابة العامة الحق في الطعن باسم القانون ولصالحه بدون أي صفة    
  شخصیة.

یعتبر تبلیغ النیابة العامة إجراء تنظیمي، وصّحت هذا اإلجراء یتلخص في إبداء النیابة العامة و     
  .1في الموضوع رأیها وتقدیم طلباتها والتماساتها أو مذكراتها

نما اإلجراء الجوهري هو   تمكین النیابة العامة  وأن التبلیغ في حد ذاته ال یعد إجراءا جوهریا، وإ
من إبداء رأیها تحت طائلة البطالن، فإذا أبدت رأیها في القضیة وتضمن الحكم أن النیابة العامة قد 

العامة بالقضیة واستطاعت أن تبدي أبدت رأیها فإن الحكم یكون صحیحا أما إذا لم تبلغ النیابة 
إال إجراء  رأیها ففي هذه الحالة ال یبطل الحكم ألن إجراء تبلیغ النیابة العامة بالدعوى ما هو

  .2جوهریا أو اتنظیمي ولیس إجراء حتمی
قصي اذهب رأي إلى أن عدم تمكین النیابة العامة من إبداء رأیها في المسائل الخاصة بالنوقد     

، فالبطالن هنا هؤالءبطالن نسبي مقرر لمصلحة  یترتب عنه جزاء البطالن، وهو وعدیمها األهلیة 
وهناك من یرى عكس ذلك أن المسألة تمس النظام العام سواء تعلق األمر  .ال یتعلق بالنظام العام 

هلیة بعدیمي األهلیة أو تعلق بالنظام االجتماعي الذي یهمه بالدرجة األولى رعایة حقوق عدیمي األ
األشخاص في حاجة إلى الحمایة، فهم ال یستطیعون  هؤالءوناقصها واألشخاص الغائبین، ألن 

، وعلى ذلك البطالن المترتب على هؤالءالدفاع عن حقوقهم والنظام االجتماعي یهمه الدفاع عن 
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  .    259، ص نفسهمرجع ،  )أحمد(شامي  -    
یمیز الفقه في هذه المسألة بین إجراء إحضار النیابة العامة، وسبب إبداء الرأي، وأن عدم تبلیغ النیابة العامة ترد علیه   -

نما جزاء على عدم إبداء رأیها في القضیة ألن بطالن الحكم وهذا البطالن  لیس جزاء عن عدم تبلیغ النیابة العامة، وإ
لم تبلغ فإن مخالفة هذا اإلجراء ال یترتب علیه البطالن إال أن  النیابة العامة إذا استطاعت إبداء رأیها في القضیة ولو

ى النیابة العامة ونقل الملف. قرار المجلس األعلى االجتهاد القضائي الجزائي یذهب عكس ذلك ویشترط تبلیغ القضیة إل
  .03/04/1984المؤرخ في  34606رقم 



 

  ~ 176 ~ 
 

ام بطالن یتعلق بالنظ عدم تمكین النیابة العامة من إبداء رأیها في النزاع الخاص بالقصر هو
  االجتماعي.

باستقراء الرأیین السابقین یرجح الرأي الثاني الذي یذهب إلى عدم التفرقة بین البطالن الناشئ و     
على عدم تمكین النیابة العامة من إبداء رأیها، سواء تعلق األمر بالقضایا الخاصة بالقصر وعدیمي 

سسات العامة المنصوص علیها في األهلیة أو القضایا الخاصة بالدولة والجماعات المحلیة والمؤ 
ألن كل هذه القواعد تهدف في جملتها إلى تحصین الصالح العام والنظام  )ق.أ.م.إ( 260المادة 
 260ونذهب إلى عدم التفرقة بین حاالت البطالن في نص المادة  ما نؤیده برأینا وهوالعام 

  .1فهي كلها تتعلق بالنظام العام )ق.إ.م.إ(

  
 

 
س كطرف أصلي في حاالت محددة یمنح المشرع الجزائري للنیابة العامة سلطة التأس

العتبارات تتعلق بصفة خاصة یكون المصلحة المراد الدفاع عنها تهم جانبا ضعیفا ال یتأتى له 
  182، 102، 114ت علیهم المواد القیام بذلك كالمحجور علیه والغائب والمفقود وغیرهم ما نص

  الجزائري. األسرة من قانون 

موت المفقود بناء على أو یصدر الحكم بفقدان «  )ق.أ.ج( 114تنص المادة  ودـالة المفقـح   
  .2»النیابة العامة أو من له مصلحة أو طلب أحد الورثة 

مة رفع طلب إلى المحكمة من خالل هذا النص نستنتج أن المشرع الجزائري أعطى للنیابة العا  
أو موت المفقود وهذا رغبة من المشرع في حمایة مصالح ورثة المفقود أو بغرض التصریح بالفقد 

زوجه الذین قد یكونوا في ظروف ال یستطیعون معها القیام بشؤونهم وحمایة حقوقهم، وتدخل النیابة 
  ناءه وورثة المفقود.العامة في هذه الحالة یكون ناجعا للحفاظ على حقوق الزوج وأب

وللنیابة العامة رفع دعوى إثبات التاریخ الحقیقي لوفاة المفقود إذا كان التاریخ المنصوص 
علیه في الحكم القاضي بوفاته غیر مطابق للواقع، وذلك بغرض ترتیب اآلثار على ذلك التاریخ، 

  القانون. وهنا یبرز دور النیابة العامة في حمایة المراكز القانونیة وحتى تطبق
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یكون الحجر بناء على طلب أحد األقارب « أنه : ) ق.أ.ج( 102تنص المادة  طلـب الحـجر
. بمقتضى هذه المادة أعطى المشرع للنیابة العامة 1»من النیابة العامة أو ممن له مصلحة أو 

أو یز مهمة حمایة عدیم األهلیة والذي طرأ علیه عارض من عوارض هذه األخیرة إما بفقدان التمی
السفه، إذ یمكنها أن تتقدم بطلب إلى المحكمة قصد التصریح بثبوت هاته الحالة والحجر أو العته 

ه ال یمكن مباشرة التصرفات القانونیة بنفسه فهي تتدخل لضمان  علیه حفاظ على مصالحه ذلك أنّ
قوم عنه مصلحة المحجور علیه وحمایته من نفسه ومن الغیر بتوقیع الحجر  علیه وتعین شخص ی

  برعایة مصالحه.
تعد النیابة العامة إحدى آلیات الحمایة التي یوفرها قانون  إعفاءه والمقدم أ ن الوصي ویتعی     

  .99تقدیم حسب المواد أو وصایة أو عدیمي األهلیة وهي إما والیة أو لناقصي  األسرة 
تي ال یستطیع فیها القیام حمایة القاصر بالنظر إلى حالته ال ووالهدف من تقریر هذا النظام ه

  لنقصانه إذا تعدى هذا السن.أو سنة  13بشؤونه بنفسه وذلك النعدام تمیزه إذا كان أقل من 
رفع دعوى أو حیث خول المشرع الجزائري للنیابة العامة صالحیة تقدیم طلب  ةـة التركـقسم

  )..جق.أ( 182وصي المادة أو تصفیة التركة وتعیین مقدم عند عدم وجود  ولي 
تضطلع بدور  األسرة على غرار الدور المنوط بالنیابة العامة في قضایا  ةـا الجنسیـقضای

یتجلى دورها في كونها و  األسرة مهم في قضایا الجنسیة باعتبار أنها تلعب دور محوري في قضایا 
ضد أي نیابة العامة أن ترفع دعوى لطرف أصلیا في جمیع القضایا المتعلقة بمنازعات الجنسیة، ف

عدم تمتعه بها، أو شخص یكون موضوعها األصلي إثبات تمتع المدعى علیه بالجنسیة الجزائریة 
  من قانون الجنسیة. 2/ المادة تلزم بذلك إذا ما طلبت منها إحدى السلطات العمومیةو 

كما یكون للنیابة العامة طلب تفسیر اتفاقیة دولیة خاصة بالجنسیة من وزارة الخارجیة المادة 
  ).ق.ج.ج(من  37/2

كما تكلف النیابة العامة بتبلیغ نسخة من العریضة المقدمة من قبل أحد األشخاص إلى وزیر 
 .2)ق.ج.ج(ن م 39 العدل المادة

تسعى النیابة العامة إلى تسجیل االحكام القضائیة المتعلقة بتثبیت  تسجیل االحكام و القرارات     
االسرة الجزائري كما تسجل أحكام القضاء وجوبا في سجالت من قانون  22وفقا لنص المادة  الزواج

  ).ق أ ج(من  49/3 المادة الحالة المدنیة
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فالنیابة العامة تعتبر إذا طرفا أصلیا في المسائل السابق ذكرها وطرفا منظما في باقي المسائل    
   .الواردة في قانون األسرة

   تشملو  األسرة العامة كطرف أصلي في مسائل فقد وسع تدخل النیابة   أما المشرع المغربي     
صالحیة تقدیم طلب إعفاء  األسرة من مدونة  270حیث منح المشرع في المادة  اصرـایة القـحم
حدوث إحدى الموانع مثل الحكم أو الوصي عند عجز أحدهما عن القیام بمهمة أو عزل المقدم أو 

إذا كان بینه أو في تصفیة قضائیة أو اإلفالس الحكم علیه بأو تزویر أو علیه في جریمة السرقة 
  عائلي یؤثر على مصلحة المحجور.أو وبین المحجور نزاع قضائي 

عزل المقدم وقد اعتبر أو فإذا ثبتت هذه الحاالت یمكن للنیابة العامة طلب إعفاء الوصي    
الشرعي الذي المشرع المغربي أن مصلحة القاصر قد یهددها خطر بالنظر إلى سوء خلق  نائبه 

  قاصر.  یعتبر قرینة على عدم أهلیة إلدارة أموال ال
من  165ته المادة أصلح للمحضون وهذا ما أكد واختیار من هو تتمثل في   ونـایة المحضـحم

جدیر برعایة  وإذ للنیابة العامة صالحیة رفع طلب إسناد الحضانة إلى من ه مدونة المغربیة
البدني واالستقرار  ولطفل وتربیته تربیة  سلیمة تساعده على النمتقدیم المصلحة والقیام بشؤون ا

لم تتوفر فیه أحد الشروط أو مستحق للحضانة  والنفسي، وذلك في الحالة التي لم یقبل من ه
ویتمحور األساس الذي بني علیه مصلحة المحضون في توافر  .الواجب توافرها في الحاضن

سلوكه بما یضمن تنشئة الحاضن  تنشئة سلیمة ومن الحاضن على اإلمكانیة المادیة وحسن 
 خالل هذه المعاییر تقدم النیابة دعواها على أساس ثبوت مصلحة الطفل من عدمه.

منحت هذه المادة للنیابة العامة صالحیة تقدیم طلب إسقاط حیث  177إسقاط الحضانة المادة و   
وهذا حمایة لمصلحة الطفل الذي قد یكون  الحضانة إذ رأت عدم أهلیة الحاضنة للقیام بهذه المهمة

 في وضعیة خطیرة تزداد تعقیدا إذا لم یتخذ التدابیر الالزمة بالرغبة المطلوبة.

أصبحت ظاهرة النقل غیر المشروع باألطفال أحد المآسي اإلنسانیة واالجتماعیة بالنسبة و قد    
لنیابة العامة صالحیة طلب النص  في مما حدا بالمشرع المغربي إلى إعطاء ا، األسرةلعموم أفراد 

مقرر إسناد الحضانة على منع سفر المحضون خارج الوطن دون موافقة نائبه الشرعي، ویتولى 
تبلیغ المقرر للجهات المختصة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفیذه لما فیه من المصلحة 

  .1تكون بعد انحالل الزواج المختلط االجتماعیة للطفل ذلك أن حاالت النقل غیر المشروع لألطفال

                                                             
  موقع سابق ذكره. ) ، أحمد (نهید - 1



 

  ~ 179 ~ 
 

المغربیة للنیابة العامة الحق في التدخل بتقدیم طلب  األسرة من مدونة  226منحت المادة كما    
إلى قاضي القاصر قصد إلغاء قرار اإلذن للقاصر بتسلم جزء من أمواله إلداراتها، إذا وصل إلى 

  اظ على مصالحه المالیة.حفللعلمه إساءة القاصر التصرف في أمواله، وهذا 
 األسرة مدونة  252كما تتدخل النیابة العامة لحمایة أموال القاصر تجاه الورثة، فمن خالل المادة    

ما یوجب  ویجب إعالم النیابة العامة قبل القیام باإلحصاء الكامل لألموال والحقوق وااللتزامات وه
  القاصر في مواجهة  الورثة. حضور النیابة العامة أثناء اإلحصاء حمایة لمصلحة

تتدخل النیابة العامة في حالة التعدد عند غیاب الزوجة  األسرة من مدونة  43حسب المادة و   
المراد التزوج علیها عن الجلسة، بحیث ال یمنح اإلذن بالتعدد للزوج إال إذا أفادت النیابة العامة 

  دعاؤها فیه.یمكن استالزوجة  محل إقامة أو تعذر الحصول على موطن 
أتت لحل مشكلة طرد أحد الزوجین لآلخر من بیت الزوجیة، وخصوصا طرد  53كما أن م    

الزوجة التي یعرضها للتشرد مدة طویلة قبل أن تحكم المحكمة بإرجاعها إلى بیت الزوجیة، وذلك 
ه إذا قام أحد الزوجین بإخراج اآلخر من بیت الزوجیة دون مبرر ت تدخل بالنص صراحة على أنّ

النیابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بیت الزوجیة حاال مع اتخاذ اإلجراءات الكفیلة بأمنه 
   وحمایته.

دون أن و تقوم النیابة العامة بهذا التدخل الحمائي بصفة تلقائیة دون أن تكلف من المحكمة و    
بأمنه و ألساسیة للفرد یكون هناك نزاع معروض أمامها ذلك أن مثل هذا التصرف یمس بالحقوق ا

  1 .األسرة باالستقرار و بالنظام العام و 
السابق ذكرها جاء بها المشرع  األسرة إن هذه المسائل في إشراك النیابة العامة في قضایا    

المغربي ألول مرة وهي تخدم مصلحة الزوجین إذ یمكن ألي منهما إذا طرد من بیت الزوجیة أن 
تخاذ ما یلزم من أجل إرجاعه إلى البیت وهذا اإلجراء قد یؤدي إلى التقلیل یلجأ إلى النیابة العامة ال

  من الدعاوى الرامیة إلى إلزام الزوجة بالرجوع إلي بیت الزوجیة.
كما قد تضع حدا في الدخول في نزعات قضائیة، كما قد تفتح باب الحصول على محضر   

الحكم القاضي علیها بالرجوع لبیت الزوجیة  االمتناع تسجل على الزوجة تبین عدم رغبتها في تنفیذ
  .2لیتأنى استعمالها في دعوى النفقة من أجل الحصول على حكم بإیقافها

وتعزیز استقرارها وذلك بتدبیر إجراءات  األسرة حرص المشرع المصري على إصالح و قد    
بتنظیم  الخاص 2000 سنة 01التقاضي في مسائل األحوال الشخصیة، واصدر القانون رقم 
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القاضي  2004 سنة 10إجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصیة، كما اصدر القانون رقم 
  نظر في جمیع مسائل األحوال الشخصیة.التختص دون سواها من المحاكم ب األسرة بإنشاء محاكم 

 ، وقد منحاألسرةكما استحدث المشرع المصري نیابة عامة متخصصة بالدعاوى المتعلقة ب    
صالحیات واسعة لتدخل النیابة العامة في مجال األحوال الشخصیة، وتدخلها في رفع الدعاوى في 

، إضافة إلى اختصاصات رقابیة تتمثل في تلقي 1بعض الحاالت ووجوب التدخل في دعاوى أخرى
  البالغات في بعض الحاالت واتخاذ إجراءات تحفظیة بصددها.

دعوى متعلقة بمسألة من مسائل األحوال الشخصیة إذ تعلق النیابة العامة لها أن ترفع أي و    
مثل دعاوى التفریق بین الزوجان في زواج )، 2004 سنة 01 قانون 6/1(م األمر بالنظام العام 

فاسد أو دعوى إثبات نسب الصغیر، وذلك باعتبارها ممثلة المجتمع وأمینة على مصالحه، وتكون 
مصلحة العامة وهنا تكون خصما في الدعوى ولها ما لها صفة في الدعوى صفة الدفاع عن ال

ق مرافقات مصري) كما لها الحق أن تتدخل في الدعاوى والطعون التي 87 للخصوم من حقوق (م
ال كان الحكم باطال.   تختص بنظرها محاكم األسرة  وإ

لیم ومن مهامها إصدار قرارات قضائیة في دعاوى األحوال الشخصیة مثل إصدار قرار مسبب بتس 
القاصر مؤقتا إلى من تتحقق مصلحته معها، كما لها الحق في إصدار القرارات القضائیة الخاصة 

النفقة الوقتیة لعدیم األهلیة والغائب من أموال مستحق النفقة إلى حین صدور الحكم  بتقدیر 
 الرقابیة االختصاصات)، وللنیابة شؤون األسرة  2000 سنة 1 من قانون 26/4 بتقدیرها (م

والمتمثلة في قید طلبات الوالیة على المال ورفعها لمحكمة شؤون األسرة  بقید طلب الحجر 
أو الوصایة أو سلب والیته من التصرف  في أموال القاصر  الوالیةوالمساعدة القضائیة واستمرار 

ید أو وقفها وسلب اإلذن للقاصر أو المحجور علیه أو سلب والیته من التصرف  في أمواله أو تقی
  .2حریته فیه

وبذلك یكون المشرع المصري خالف للمشرع الجزائري قد وسع من اختصاصات النیابة العامة    
  في مسائل األسرة .

في القضایا  التدخلأن منح النیابة العامة صالحیة  نصل إلى ذكره سبقو من منطلق ما 
یترتب على و السابق ذكرها   األسرةمكرر من قانون 3التي تستسقى من المادة و  األسرة المتعلقة ب
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تكون طرفا أصلیا في كل الدعاوى لها و ،األسرة هذا الحق أن لنیابة العامة رفع دعوى أمام قضاء 
هذه نتیجة تترتب ألیا عند قراءة نص المادة الثالثة بمعزل عن نصوص و ، علیها ما علیهو ما للخصم 

    ).م.إ. ق.إ(من  260 أخرى السیما المادة
یفهم منها أن النیابة العامة تتدخل و االداریة ص وغیرها من قانون اإلجراء المدنیة فهذه النصو    

ما دام أن القانون یأمر بأخذ رأي النیابة العامة   ،األسرةكطرف منظم في القضایا المتعلقة ب
فكیف یمكن التوفیق بین هذه االزدواجیة في تدخل   ،شفویاأو كتابیا  وحضورها وتقدیم طللباتها

وكأنها طرف رئیسي وطرف منظم في آن  وفاألمر یبد األسرة یابة العامة في القضایا المتعلقة بالن
  .بینهماأمر غیر مستساغ لوجود اختالف بین التدخلین تجعل من غیر الممكن الجمع  وواحد وه

على  األسرة إن اإلشكالیة التي طرحت على المستوى العملي اختالفا في تطبیق نصوص قانون   
لتحدید صفة النیابة  األسرة مكرر من قانون  03وى المحاكم یجعلنا نرجع إلى نص المادة مست

  العامة.
الحاالت التي تقاضي فیها النیابة العامة  حصرباستقراء هذه المواد نجد أن المشرع الجزائري قد   

ا ولها جمیع مدعى علیها، وبتالي طرفا رئیسأو فالنیابة العامة تكون مدعیه  ؛كطرف رئیسي وعلیه
الة عن تدخلها كطرف رئیسي في مجاالت محددة، تمارس حق الدّ  االلتزاماتالحقوق وعلیها 

  عد التعرض وحضورها إلزامي في الجلسة.  اإلدعاء وتستنفد كل طرق الطعن ما

العدالة في باقي مسائل قانون و وتتدخل النیابة العامة كطرف منظم وتبدي رأیها لمصلحة القانون    
، وعلیه فالنیابة العامة ال تكون  طرفا أصلیا في جهة القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام رةاألس

  .1األسرةإال في حاالت محددة، وطرفا منظما في باقي قضایا  األسرة قانون 

نابع من اعتبارها  األسرة كما أن إعطاء المشرع للنیابة العامة صالحیات واسعة في مجال    
  األسرة الحرص على حمایة و ي التفعیل الحسن لمقتضیات القانون جهازا یعول علیه ف

على النیابة العامة أن تكون على وعي تام بمدى جسامة المسؤولیة الملقاة على عاتقها في كل و    
كما یجب علیها عدم التشبت بدورها التقلیدي المتمثل   ،األسرةما یتعلق بالسهر على استقرار كیان 

إسناد النظر للمحكمة ألن ذلك ینطوي على تقصیر في أداء مهمتها، أو قانون في التماس تطبیق ال
مع و تفعیله، و یتنافى  مع الغرض المقصود من طرف المشرع في تحمیلها مسؤولیة تنفیذ القانون و 

حدها المسؤولیة على حسن تطبیق و تحمیلها و  بهذلك یجب عدم تحمیل النیابة العامة ماال طاقة لها 
  مؤسسات أخرى مثل مؤسسة الصلح والحكمین.و بد أن یتقاسمها معها القضاء القانون بل ال
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 من التفكك األسرة أولى المشرع الجزائري أهمیة معتبرة إلجراءات الصلح حفاظ على كیان 

  الحكمین.و ل في القاضي حیث تتدخل في إجراء الصلح مؤسسات تتمث

وتزداد أهمیة اللجوء إلى تسویة النزاعات األسریة عن طریق الصلح لكونها تكتسي طابعا 
 ،خاصة بین الزوجین واألبناء األسرة خاصا وتتعلق بعالقات ذات حساسیة وخصوصیة بین أفراد 

زوجیة فقد مسها التعدیل وانطالقا من األهمیة التي یحتلها الصلح كآلیة لحّل التزامات والخالفات ال
وكذلك التعدیل الذي مس قانون اإلجراءات المدنیة  02-05بموجب األمر  األسرةاألخیر لقانون 

 .واإلداریة

فما مدى نجاح هذه الوسائل الوقائیة لحل النزاعات األسریة في ظل الصعوبات التي 
   .وما هي آلیات تفعیلها ؟ .تعترضها ؟

   :أیت تقسیمه على المنوال التاليانطالقا من هذا اإلشكال ارت

  .األسرةدوره في حمایة و : الصلح القضائي  الفرع األول
  من التفكك. األسرة : بعث الحكمین كآلیة وقائیة لحمایة  الفرع األول

 
 

و الطبیعة  حـوم الصلـمفه نتناول )الفقرة األولى(نتناول هذا الفرع من خالل الفقرات التالیة في 
  إجراءات الصلح في قانون نتناول  )الفقرة الثالثة(في اما  .)الفقرة الثانیة(في  القانونیة للصلح 

   .األسرة
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من الصِّالح ضد الفساد، والّصالح بالكسر مصدر  1جاء في مختار الصحاح أن الصلح  
الحا بتشدید الصاد، والصالح  المصالحة، واالسم ذكر ویؤنث، وقد اصطلحا وتصالحا واصِّ ُ الّصلح ی

  ضد اإلفساد واالستصالح 

وفي لسان العرب أصلح الشيء بعد فساده، أقامه وأصلح الدابة أحسن إلیها    .2ضد االستفساد
الحوا، مشددة الصاد، وقوم صلوح : متصلح   . ونفصلحت، وقد اصطلحوا وصالحوا وتصالحوا وصَّ

َأْصلُِحوا  . ومن ذلك قوله تعالى : 3وقد یطلق الصلح ویراد به الّسلم ٌة َف ْخوَ وَن ِإ ْؤِمُن ا اْلمُ نَّمَ ِإ
ُكمْ  یْ َن َأَخوَ یْ   . 4 بَ

ح تفید في عمومها أن الصلح لسالمیة إلى وضع تعریفات عدیدة لصعمد فقهاء الشریعة اإلوقد    
عقد وضعه الشارع إلنهاء النزاع القائم بین المتخاصمین، سواء أكان إنهاء هذا النزاع بمقابل أم 

  التالي : وبدون مقابل كما سنرى من خالل عرضنا لتعریف الصلح في المذاهب األربعة على النح
ه  لرفع النزاع وقطع  الصلح عقد وضع« ذهب فقهاء الحنفیة إلى تعریف الصلح بأنّ

  .5»الخصومة بین المتصالحین بتراضیهما 
  
  
  
  

ه     خوف أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو انتقال عن حق «أما المالكیة فقد عرفوا الصلح بأنّ
ه  .1»وقوعه   .2»عقد یحصل به قطع النزاع « وقد عرفه الشافعیة بأنّ

                                                             
یعني كل مسلمین تخصاما وتقاتال وجب اإلصالح بینهما، وتخصیص االثنین بالذكر إلثبات وجوب اإلصالح فیها فوقها  - 1

مسلمین وقد یطلق على أدرج وهي التي افتتحت صلحا على عهد بطریق األولى، وقد یطلق الصلح على األرض إذا صارت لل
وهي من بالد الصلح التي كانت تؤدي الجزیة على غیر ذلك من المعاني الكثیرة التي ذكرها علماء التفسیر  --رسول اهللا 

  في كتبهم. واللغة
مادة  154، دط، ص 1986بیروت، ، مختار الصحاح، دائرة المعاجم،   ، الرازي (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر) - 2

  "صلح".
   478، ص 3مرجع سابق، ج ، )أحمد( مادة "صلح". رضا 2479، ص 4مرجع سابق، جابن منظور ،  -  3
  .     10اآلیة ، سورة الحجرات - 4
 ،ه، دط1317نتائج األفكار في كشف الرموز واألسرار، المطبعة الكبرى االمریة، مصر، )، شمس الدین أحمد (بن قودر  - 5
  .23، ص 3ج
، ص 5، ج2تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالمي، دم، دت، ط ، (فخر الدین عثمان بن علي) الزیلعي -  
  بعدها.  وما  29
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ه    .3»ى اإلصالح بین المتخاصمین معاقدة یتوصل بها إل« أما الحنابلة فقد عرفوه على أنّ

دعوى أو انتقال عن حق «  بأنهتعریف المالكیة الذي یعرف الصلح  وأن التعریف المختار هو    
  خوف وقوعه، وهذا ألمرین : أو بعوض لرفع نزاع 

أن التعریف تناول أنواع الصلح الثالثة وهي الصلح عن إقرار والصلح عن أفكار، والصلح عن  .1
 سكوت.

ه أن هذا ال .2 تعریف لم یجعل من عقد الصلح عقدا رافعا للنزاع فحسب، بل مانعا لوقوعه، أي أنّ
 یقوم بدور وقائي لمنع وقوع النزاع في المستقبل.

عقد « من القانون المدني الجزائري بقوله  459عرف المشرع الجزائري الصلح في المادة  وقد    
تمال، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه یتوقیان نزاعا محأو ینهي به الطرفان نزاعا قائما 

  .4»التبادل عن حقه 
هذا التعریف لم یتحر الدقة في التعبیر عندما ذكر أن كال من المتعاقدین یترك بالصلح حقوقه    

إذ ال یلزم حتما أن یكون ألحد المتصالحین حقوق ثابتة فیتنازل عن حقه، إنما یكفي أن یكون ألحد 

                                                                                                                                                                                   
شرح الخرشي على مختصر سدي خلیل وبهامشه حاشیة الشیخ علي العدوى، ) ، محمد بن عبد اهللا بن علي(الخرشي  - 1

  .267، ص 6ج1ط ،2006صیدا، بیروت،   یة،المكتبة العصر 
مالك، دار  اإلمامالشرح الصغیر على أقرب السالك إلى مذهب  ، (أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد) الدردیر -   

  405، ص3دت، دط، ج المعارف، القاهرة،
  .2، ص 6ج1ط ،2006المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ، مختصر سیدي خلیل ، )خلیل بن اسحاق( بن موسى -    

   .200، ص3شرح منح الجلیل على مختصر العالمة خلیل، دار صادر، دم، دت، دط، ج ، )محمد(علیش   -    
، 2هـ، ج1412العدوي المالكي،  تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر،  بیروت،  ، )حاشیة العدوى(الصعیدي  -    
  .459ص

  دعوى) أدخل فیه صلح اإلنكار وقوله  قال عن حق،  قید أدخل فیه صلح اإلقرار (أولتوضیح هذا التعریف : قوله انت
الدعوى یعوض وأخرج به االنتقال عنهما بغیر عوض فال بین  یعوض،  قید متعلق بانتقال أدخل فیه االنتقال عن الحق أو

ة وغیرها من عقود الشركات وقوله (لرفع صلحا،  وبذلك یكون قد أدخل البیع وغیره من عقود المعاوضات وأخرج اإلبراء والهب
خوف وقوعه،  وال یقال أخرج  خوف وقوعه)قید أدخل به صلح اإلقرار واإلنكار ألن كل منها یؤدي إلى رفع النزاع أو نزاع أو

  به الصلح عن السكوت ألن السكوت حكم اإلقرار وحكمه من حیث ذاته الندب.
  .200، ص 1ة البیان شرح زید ابن رسالن، دار المعرفة، بیروت، دط، جغای) ، محمد بن أحمد األنصاري( الرملي -  2

  . 177، ص 2مغني المحتاج، دار الفكر، بیروت، دت، دط، ج ، )محمد الخطیب (لشربینيا -   
    .233، ص 1السراج الوهاج، دار المعرفة، بیروت، دت، دط، ج ، )حمد الزهري(الغمراوي  -   
في حل ألفاظ أبي شجاع، دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،اإلقناع الخطیب) محمد بن محمدالشربیني (شمس الدین  -    
  66، ص2، ج3، ط2004

    .2، ص 5مصدر سابق، ج،  ابن قدامة -  3
  .المعدل و المتمم القانون المدني - 4
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لم یكن هذا  واء لیقوم الصلح على أساس التنازل عن هذا االدعاء، ولالمتصالحین مجرد ادع
  االدعاء مستندا إلى حق ثابت ال مریة فیه.

من القانون المدني المصري الجدید  549هذا ما تداركه المشرع المصري عندما نص في المادة     
وذلك بأن ینزل كل منهما  یتوقیان به نزاع محتمال،أو عقد یحسم به الطرفان نزاعا قائما، «  بأنه

  ».على وجه التقابل عن جزء من إدعائه 
ومع ذلك نرى أن المشرع المصري أشار إلى أن النزول المتقابل من كل الطرفین یكون عن جزء   

  جزء منه.أو من االدعاء رغم أن األصح أن نزول كل من الطرفین یكون عن كامل االدعاء 
رمضان خضر سالم شمس الدین یعرف عقد الصلح تعریفا  وبناء على ما تقدم فإن الدكتور   

محتمل، بأن ینزل كل أو عقد یتم بین طرفین متخاصمین بنیة حسم نزاع قائم « جامعا مانعا بقوله 
  .1»جزء منه، فیرتفع النزاع وتنقطع الخصومة أو منهما على وجه التقابل عن إدعائه 

أو لح ثالثة عناصر وهما وجود نزاع قائم حال من خالل التعریف المقدم نستخلص أن لعقد الص  
  .2نزول كل من الطرفین عن حقوق متقابلة ،توافر نیة حسم النزاع لدى طرفي العقد ،محتمل

نوع من الوساطة التي تجري تحت إشراف القاضي الذي  وهالصلح في النزاعات االسریة اما     
  ككل.  األسرة العالقة الزوجیة وعلى یقوم بدور تقریب وجهات نظر الزوجین قصد الحفاظ على 

فالصلح في النزاعات والخصومات األسریة یختلف تماما، عن الصلح في النزاعات المدنیة   
  والتجاریة فالصلح مثال في قضایا الطالق وسیلة وفاق بین الزوجین لتفادي الطالق. 

ن عقد الصلح من العقود المشروعة، وقد وقع التعامل به من لدن ر و    إلى یومنا  - -سول اهللا إ
  هذه المشروعیة بالكتاب والسنة النبویة الشریفة. تهذا وقد ثبت

  ولذلك سوف أبحث مشروعیه عقد الصلح من الكتاب والسنة. 
إن المتأمل في القرآن الكریم والمتدبر آلیاته یجد فیه آیات كثیرة تبین مكانة عقد الصلح وأهمیته  

  ذه اآلیات :ومشروعیته وسوف نذكر بعضا من ه
ى  قوله تعالى :     ا َعَل ْحَداهُمَ َغْت ِإ ِإن بَ ا َف َنُهمَ یْ َأْصلُِحوا بَ وا َف ُل ْؤِمِنیَن اْقتَتَ تَاِن ِمَن اْلمُ اِئَف إِن َط وَ

ا ِبالْ  َنُهمَ یْ َأْصلُِحوا بَ اَءْت َف ِإن َف ِر اللَِّه َف ى َأمْ َل ِغي َحتَّى تَِفيَء ِإ وا الَِّتي تَبْ ُل ِ ات َق نَّ اُألْخرَى َف وا ِإ َأْقِسُط ْدِل وَ عَ
ْقِسِطیَن  ُِحبُّ اْلمُ   .1 اللََّه ی

                                                             
، رسالة -ة مقارنةدراس-عقد الصلح في القانون الوضعي والشریعة اإلسالمیة، ،  )رمضان خضر سالم (شمس الدین - 1

  .46م، ص 2008 المدني، كلیة الحقوق، قسم القانون المدني، جامعة القاهرة، دكتوراه في القانون 
عقد الصلح فقها وقضاء، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، اإلمارات،  ، )إبراهیم( سید أحمد - 2

  .10،  09ص  دط،  م،2012
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 2وجه الداللة من هذه اآلیة أن اهللا تعالى أمر باإلصالح الفئتین الباغیتین بعضهم على بعض   
لَّ  وقوله أیضا :  عَ وا اللََّه َل اتَُّق ُكمْ وَ یْ َن َأَخوَ یْ َأْصلُِحوا بَ ٌة َف ْخوَ وَن ِإ ْؤِمُن ا اْلمُ نَّمَ وَن ِإ َحمُ   .3 ُكمْ تُرْ

َن  وقوله أیضا  :    یْ ْصالٍح بَ وٍف أو ِإ رُ عْ رَ ِبَصَدَقٍة أو مَ ْن َأمَ الَّ مَ اهُمْ ِإ ن نَّْجوَ رَ ِفي َكِثیٍر مِّ الَّ َخیْ
ا ا َعِظیمً ْؤِتیِه َأْجرً َف ُن َضاِت اللَِّه َفَسوْ رْ ِتَغاء مَ ْل َذلَِك ابْ ْفعَ ن یَ مَ إِ   - -وقوله ، 4النَّاِس وَ َأٌة وَ رَ ِن امْ

رٌ  ْلُح َخیْ الصُّ ا ُصْلًحا وَ َنُهمَ یْ ُْصلَِحا بَ ا َأن ی ِهمَ یْ اًضا َفَال ُجَناَح َعَل ْعرَ ُشوًزا أو ِإ ُن لَِها  عْ َخاَفْت ِمن بَ
ا وَن َخِبیرً ُل مَ ا تَعْ ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبمَ وْا َف تَتَُّق وْا وَ إِن تُْحِسُن ُس الشُّحَّ وَ ِت اَألنُف ُأْحِضرَ    .5 وَ

في هذه اآلیة نجد أن قوله تعالى (والصلح خیر) لفظ عام مطلق یقتضي أن الصلح الحقیقي    
الذي تسكن إلیه النفوس ویزول به الخالف خیر على األخالق، ویدخل في هذا المعنى جمیع ما 
یقع علیه الصلح بین الرجل وامرأته في مال وغیر ذلك، وكلمة خیر من الفرقة فإن التمادي على 

  .6ف والشحناء والمباغضة هي قواعد الشرالخال
وفي تفسیر هذه اآلیة قال علي بن ابي طلحة، عن ابن عباس یقصد بالتخییر أن یخیرها الزوج    

ه خیر من تمادي الزوج على أثرة غیرها علیها، والظاهر من اآلیة أن  بین اإلقامة والفراق وأنّ
- یر من المفارقة بالكلیة كما أمسك النبي صلحها على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خ

-  سودة بنت زمعة، بعد أن تركت     
ولم یفارقها بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتأسى به  -رضي اهللا عنها-یومها لعائشة    

، ولما كان الوفاق أحب إلى اهللا من -- أفضل في حقه  أمته في مشروعیة ذلك وجوازه فهو
هُ  لح خیر). وقوله تعالى : الفراق قال (والص ُسوَل رَ وْا اللََّه وَ ُ َأِطیع ِنُكمْ وَ یْ َ َأْصلُِحوْا َذاَت ب وْا اللَّهَ وَ اتَُّق َف
ْؤِمِنیَن  ن ُكنتُم مُّ   . 7 ِإ

                                                                                                                                                                                   
  .     09اآلیة ، سورة الحجرات  - 1
ذكر سعید بن جیر أن األوس والخزرج كان بینهما قتال بالسعف (أغصان النخیل) والنعال فأنزل اهللا تعالى هذه اآلیة  - 2

كان رجل من األنصار یقال له عمران،  كانت له امرأة تدعى أم زید وأرادت أن تزور  ،فأمر بالصلح بینهما. وقال السدي 
ة (الغرفة) له ال یدخل علیها أحد من أهلها،  وأن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها أهلها فحبسها زوجها و  جعلها في ُعلیّ

عمه لیحولوا بین المرأة وبین أهلها،  فتدافعوا   وأنزلوها  لینطلقوا بها،  وأن الرجل كان قد خرج فاستعان أهل الرجل فجاء بنو
  وأصلح بینهم وفاءوا إلى أمر اهللا تعالى. --إلیهم رسول اهللا واجتلدوا بالنعال فنزلت فیهم هذه اآلیة فبعث 

،  ص 4،   تفسیر القرآن العظیم،  مكتبة دار التراث،  القاهرة،  (د.ت)،  (د.ط)،  ج)بن كثیر الدمشقيا( القرشي -      
210.  

  .     10اآلیة ،  سورة الحجرات - 3
  .     114اآلیة ، سورة النساء  - 4
  .     128اآلیة  ،اءسورة النس - 5
  .406، ص 2، ج6، ط1984، بیروت، األندلستفسیر القرآن العظیم،  دار ، ابن كثیر -  6
  .     01اآلیة ،  األنفالسورة  - 7
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َن  وقوله تعالى :    یْ تُْصلُِحوْا بَ وْا وَ تَتَُّق وْا وَ رُّ اِنُكمْ َأن تَبَ مَ َیْ َضًة ألِّ وْا اللََّه ُعرْ ُل َال تَْجعَ اللَّهُ  وَ النَّاِس وَ
  .  1 َسِمیعٌ َعلِیمٌ 

ْصالًحا وقوله أیضا :  اُدوْا ِإ ْن َأرَ دِِّهنَّ ِفي َذلَِك ِإ تُُهنَّ َأَحقُّ ِبرَ وَل ُ ع ُ ب   .  2 وَ

وردت في السنة النبویة الشریفة أحادیث كثیرة تدعوا إلى الصلح وتبین فضله ومشروعیته     
  «  --قال : قال رسول اهللا  - -عن أبي الدرداء  :ونعرض فیما یلي لبعض تلك األحادیث

أال أخبركم بأفضل من درجة الصیام والصالة والصدقة ؟ قالوا بلى،  قال : إصالح ذات البین،    
  .3»فإن فساد ذات البین هي الحالقة ال أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین 

سائر العقود سواء من الناحیة النظریة  أن الصلح عقد من العقود التي تحظى بأهمیة كبیرة بینو    
ه یحسم النزاع ویقطع دابر ، أم من الناحیة العملیة ومنه فإن أهمیة عقد الصلح ترجع إلى أنّ

یحسم المنازعات المعروضة على القضاء أو یحول دون وصولها إلى  الخصومة، وبالتالي فهو
الخصوم، كما یؤدي إلى تحقیق یؤدي بدوره إلى تخفیف العبء عن قضاة الحكم و  مجالسه، وهو

  العدالة بین طرفیه ونشر السالم واألمن بین أفراد المجتمع.
فمن ناحیة تخفیف العبء عن القضاة والخصوم نجد أن عقد الصلح قد یتم بین الخصوم أثناء    

ما یعرف بالصلح القضائي، وقد یتم عقد الصلح قبل رفع الدعوى  نظر الدعوى أمام القضاء وهو
ما یعرف بالصلح غیر القضائي، وفي هذا وذاك تخفیف للعبء الواقع على كاهل  القضاء وهوأمام 

القضاة وذلك بسبب كثرة القضایا الملقاة على عاتقهم خاصة في الوقت الحاضر، كما أن فیه 
  أنصف الناس الستراح القاضي وبات كل عن أخیه راض). أعماال للمثل القائل (لو

یؤدي بدوره إلى إنهاء المنازعات بین أفراد المجتمع وذلك بدال من اللجوء كذلك فإن عقد الصلح    
وفي هذا تخفیف كبیر عن الخصوم حیث تثقل الدعاوى كاهلهم بما یتطلبه من  قضاءالإلى 

ها تستغرق وقتا طویال  إجراءات كثیرة شاقة ومعقدة كما  أنها تستنزف جهودهم وأموالهم نظرا ألنّ
لك فالنتیجة في النهایة غیر مضمونة ألن القاضي بشر والبشر معرض وتكالیف باهظة، ومع ذ

  .4للصواب والخطأ خاصة عندما یكون أحد أطراف الخصومة أكثر حیلة ودهاء من الطرف اآلخر
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حالل المحبة والوئام بین  فيیتمثل أهمیة الصلح في النزاعات األسریة و    تقویة العالقة الزوجیة وإ
اة الزوجیة، فال یمكن للحیاة الزوجیة أن تستمر في ظل وجود الشقاق والنزاع الزوجین واستقرار الحی

 بین الزوجین ولیس هناك من سبیل إلزالة الشقاق والنزاع إال بالصلح بینهما.

تماسك المجتمع وترابطه ألن المجتمع یتكون من مجموع األسر وعندما یسود یساهم الصلح في  
ا عن الشقاق والنزاع فإن ذلك یقوي من ترابط األسرة  وهذا ینعكس في األسرة  المحبة والتفاهم بعید
 إیجابا على المجتمع بشكل عام.

الحد من حاالت الطالق إذا تم حسم النزاع والشقاق القائم بین الزوجین كذلك من شان الصلح   
على  وبتالي یحافظ عن طریق الصلح، فإن ذلك یساعد على إیجاد الوفاق والتفاهم بین الزوجین،

 .1األسرة  ویحد من حاالت الطالق

تخفیف العبء المادي على الزوجین: إن فض النزاع القائم بین الزوجین عن طریق كذلك    
الصلح یؤدي إلى اإلسراع في إنهاء المنازعات والخالفات بعیدا عن إجراءات المحكمة وسیر 

م بین الزوجین مما یؤدي إلى الدعوى ودفع أجور المحامین فیتفرغ المصلحون لفض النزاع القائ
 تخفیف العبء علیهما.

من شأنها أن تحفظ  و2األوالد بعد إنهاء الشقاق بالصلح انحرافالحد من حاالت كما یساهم في    
تجعل من األسرة  لیس فاعال تحت كما  مصالح كل األطراف المعنیة (الزوجان واألطفال)

نما شریكا نشطا یتعاون مع المحكمة تجسید التعاون بین ل إلیجاد أحسن الحلول الممكنة الوصایة، وإ
 .3القانوني واالجتماعي إلیجاد حل لمشروع الطالق

أجازت الشریعة اإلسالمیة الصلح في مسائل األحوال الشخصیة، فإذا ما استقرأنا أمهات وقد    
مهر الزوجة  كتب الفقه اإلسالمي نجد أن الفقهاء أجازوا الصلح بین الزوجین، فأجازوا الصلح على

  ونفقة نكاحها، ونفقة عدتها كما أجازوا الصلح على حقها من حق الفراش والبیتوتة والنفقة ونحوها.
صالحت امرأة  : على مهرها فلو أحدهماوالصلح بین الزوجین « جاء في فتاوى السعدي،    

دنانیر إلى  دراهم على جائز، وأن صالحته من مهرها وهو زوجها على مهرها على شيء بعینه فهو
ألف درهم على خمسمائة درهم إلى أجل  أجل مسمى لم یجز ذلك، وأن صالحته من المهر وهو

صالحت  : على نفقة نكاحها، فلو والثانيجاز الحط وبطل التأجیل ومتى شاءت أخذته بذلك حاال، 
كل زوجها من نفقة نكاحها على دراهم معلومة أو على شيء من المكیل أو الموزون معلوم في 
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صالحته على عرض بعینه لنفقة شهر أو لنفقة شهرین  جائز وكذلك لو شهر أو لنفقة شهرین فهو
ن كان أكثر من نفقة مثلها أو اقل فهو فهو طلقها  : على نفقة عدتها، فلو والثالثجائز.  جائز وإ

...  جائز سواء كان ذلك مثل نفقة عدتها الزوج فصالحته من نفقة عدتها على شيء ما وصفنا فهو
أن الزوج  : على حقها من حق الفراش والبیتوتة والنفقة ونحوها وهووالرابع جائز وال شيء لها.  فهو

إذا أراد أن یطلقها فرضیت بأن یمسكها على أن ال یقسم لها، أو على أن ال ینفق علیها، أو على 
أته األخرى لیلتان أو أن یجعل یومها منه المرأة من نسائه بعینها، أو على أن تكون لها لیلة والمر 

جائز كله ما رضیت به ومتى  أكثر، أو على أن یعطیها في شهر خمسة دراهم وال یكفیها ذلك فهو
شاءت أن ترجع عنه فلها، وأن صالحته على أن یقسم وینفق علیها على جعل جعلته له أو على 

كان  --رسول .وغنى عن البیان أن ال1»مال أعطته فالصلح باطل ویرد علیها ما أخذ منها 
  یوجب الصلح بین المتخاصمین في مسائل األحوال الشخصیة.

أنه ال یجوز  فقد ذهبت المحكمة العلیا في أحد قراراتها القانوني في مسائل األسرة حاما عن الصل  
  .الصلح في مسائل األحوال الشخصیة والمسائل المتعلقة بالنظام العام

سماع رأي الولد  –في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة  ال یجوز الصلح –"عودة الولد المكفول 
  إجراء جوهري یجب احترامه قبل الحكم . –الممیز 

من المقرر قانونا أن المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة والنظام العام ال یجوز الصلح بشأنها    
إسناد كفالة البنت ومن ثم فإن قضاة الموضوع باعتمادهم على وثیقة الصلح في  إال بنص خاص.

رغم أنه تجاوزت سن  –مربیها أو الذهاب لوالدها  –من دون سماع رأیها وتخییرها بین البقاء عند 
  .2التمییز، فإنهم بذلك خرقوا القانون وأستحق قرارهم النقض "

. 3ولقد اعتمدت الشریعة اإلسالمیة المصالحة والوفاق لفض الخالفات التي تحدث بین الزوجین   
تبنى المشرع الجزائري الصلح كطریقة لحل الخالف بین الزوجین وهذا في تعدیل قانون األسرة  كما 

 وقانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة المعدل والمتمم.
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  .؟ هل محاوالت الصلح من النظام العام السؤال المطروح :
یها في قانون األسرة  الجزائري من النظام العام، وهي أن محاوالت الصلح المنصوص عل 

إلزامیة للقاضي وأن الحكم الصادر بالطالق دون أن تسبقه محاولة الصلح یعتبر باطال لمخالفته 
  للمرة األولى أمام المحكمة العلیا. إلجراء جوهري، ویثیره القاضي من تلقاء نفسه ولو

ث لم یترك الخیار للقاضي في القیام بمحاولة ، حی)ق.أ.ج(من  49ودلیلنا نص المادة    
الصلح من عدمها، بل نّص على عدم إثبات أو إقامة الطالق إّال بحكم، والذي یسبقه إجراء 

  محاولة الصلح، 
  .1فمحاولة الصلح إجراء جوهري فالبد منها قبل النطق بالحكم الطالق

إلزام الزوج  –یق للضرر ولعدم اإلنفاق "الحكم بالتطل وهذا ما  جاء في قرار المحكمة العلیا :   
كون أن الحكم  –طعن بالنقض  –بدفع تعویضات وأوامر بالنفاذ المعجل فیما یخص النفقة 

من قانون األسرة    49بالطالق قد صدر دون إجراء محاولة الصلح المنصوص علیها في المادة 
ذ إجراءات الصلح بین الزوجین ال یصدر إال بعد اتخا ،نقض إن الحكم بفك الرابطة الزوجیة  –

  .2من قانون األسرة "  49عمال بأحكام المادة 

بحكم بعد محاولة الصلح من  یثبت الطالق إال من المقرر قانونا أنه ال«  وفي قرار أخر   
  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون.  طرف القاضي

أن قضاة الموضوع الذین قضوا بالطالق بین الزوجین  - یة الحالفي قض-ولما كان من الثابت 
  .3» دون القیام بإجراء محاولة الصلح بین الطرفین، یكونوا قد أخطأوا في تطبیق القانون

أنه ( ینهي الصلح النزاعات التي یتناولها  « كما اعتبرت المحكمة العلیا في قرار لها    
ومتى  ات التي تنازل عنها أحد الطرفین بصفة نهائیة ).ویترتب علیه إسقاط الحقوق واالدعاء

الحكم القاضي بالصلح المقام بین  استئنافأن قضاة المجلس لما قبلوا  - في قضیة الحال-تبین 
ال یرفع إال  االستئنافألن  ،وفي تطبیق القانونأخطأوا الطرفین والذي شهدت علیه المحكمة 

طراف بخالف الصلح الذي یبرم بین األطراف الذین ضد األحكام التي صدرت إثر نزاع بین األ
جعلوا حدا للنزاع وان دور المحكمة ینحصر في مراقبة صحة وسالمة هذا الصلح ألن الصلح 

                                                             
  .197م، دط،  ص 2005یة، دار هومه، الجزائر، المنتقى في قضاء األحوال الشخص )،لحسین بن الشیخ ( آث ملویا - 1
  .50نشرة القضاة العدد ،18/01/1994قرار بتاریخ   ،96688الشخصیة، ملف رقم   األحوالالمحكمة العلیا، عرفة  - 2
  .65ص، 1993  ،1، مجلة قضائیة عدد12/05/1992 بتاریخقرار ، 75141المحكمة العلیا، غرفة األحوال الشخصیة، ملف رقم  - 3



 

  ~ 191 ~ 
 

 ،من القانون المدني  462 و 459طبقا ألحكام المادتین  ، عقد ینهي به األطراف نزاعا قائما
  .1» ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

أن محاولة الصلح لیس من االجراءات الجوهریة حیث  وفي قرار أخر اعتبرت المحكمة العلیا   
لعدم إجراء محاولة الصلح بین الطرفین  -طعن بالنقض-الحكم نهائیا بالطالق «جاء فیه: 

    رفض ، وصدور الحكم بلفظ الطالق رغم أن المرأة (الزوجة) هي التي طلبت فك الرابطة الزوجیة
ن محاولة الصلح بین الطرفین في دعاوى الطالق لیست من اإلجراءات الجوهریة وأن لفظ إ

  2. »الطالق أو التطلیق تصدر دائما نهائیة
، وخروجا عن االجتهاد القضائي )ق.أ.ج( 49خروجا عن نص المادة هذا یشكل  قرارها و    

عالم وغیر المحتاج إلى خروج صریح عن النّص القانوني، الواضح الم للمحكمة العلیا فهو
  تفسیر.

أن مفاد المادة السادسة من هذا القانون أن الشارع «  كذلك قضت محكمة النقض المصریة بأنه 
اشترط للحكم بالتطلیق أن یثبت إضرار الزوج بزوجته بما ال یستطاع معه دوام العشرة وأن 

غرض إزالة أسباب یعجز القاضي عن اإلصالح بینهما مما مقتضاه وجوب تدخل المحكمة ب
الشقاق بین الزوجین المتخاصمین فإن هي قضت بالتطلیق دون أن تحاول التوفیق بینهما كان 

قضاؤها باطال باعتبار أن سعیها لإلصالح بینهما قبل الحكم بالتفریق إجراء جوهري أوجبه 
  .3» القانون ولصیق بالنظام العام

 
 

لكیانها من التفكك، وسترا  احفاظ بحمایة استثنائیة میزها بها،األسرة أحاط المشرع الجزائري 
ة الرحم ولقداسة مؤسسة األسرةلسمعة  ویظهر ذلك من  في نسیج المجتمع،األسرة ، ومراعاة لصّل

  من التصدع. األسرة خالل تفضیل الصلح كآلیة لحمایة 
قة األسریة، والتي قد تثار أساسا بین الزوجین، هي نزاعات تطبعها وأن النزعات المتعلقة بالعال  

كلها، األسرة لما فیه خیر ا و فالعالقات األسریة یجب أن تستقر وتستمر وتصغ ،الصبغة اإلنسانیة
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خالفا للنزاعات ذات الطبیعة المالیة المجردة التي تثار عادة بین األغراب بعضهم عن البعض 
  اآلخر.

فرض المشرع الجزائري أن یمر النزاع بین الزوج والزوجة عندما یتعلق األمر  ولهذا السبب  
بانحالل الرابطة الزوجیة بین الطرفین بمرحلة أولیة هي مرحلة اإلصالح بین الزوجین. وفیما یلي 

  . األسرة إلجراءات الصلح في  قانون  نتعرض
قد نصت على وجوب القیام  1966 من قانون اإلجراءات المدنیة الصادر عام 17كانت المادة    

تعلق باألحوال الشخصیة قبل الفصل في الموضوع والسیما إذا تبمحاولة الصلح في كل دعوى 
كانت الدعوى تهدف إلى الطالق وانحالل عقد الزواج، وعلى وجوب أن یحرر القاضي محضر بما 

حضرا بفشل محاولة الصلح یحرر مأو تصالح علیه الزوجان تكون له قوة الحكم وقابلیته للتنفیذ، 
  ودعوى الزوجین إلى جلسة عالنیة للمحاكمة.

من المرسوم المتضمن تنظیم عقود الزواج على أن للقاضي بعد سماع مزاعم  171المادة وتنص    
الزوجین أن یصرح المدعي منهما بدعوة المدعى علیه إلى جلسة الصلح ویسمع كل واحد من 

وبدون حضور الوكالء والمحامین وال حتى كاتب الضبط، وفي الزوجین في مكتبه على انفراد، 
غیاب المدعى علیه یثبت القاضي ذلك في محضره، ویستدعي أو حالة فشل محاولة الصلح 

  الزوجین رسمیا لحضور الجلسة ویفصل في الموضوع.
أصبحت تنص على أنه یجوز للقاضي مصالحة األطراف أثناء نظر  172ولما عدلت المادة   

وى في أیة مادة كانت، وبذلك أصبحت إجراءات الصلح شاملة لجمیع الدعاوى المدینة من الدع
وهذا حسب قلة  3ضمنها دعاوى الزواج والطالق كما أصبح الصلح اختیاریا یخضع لتقدیر القاضي

  .1كثرة القضایا المطروحة علیهأو 

                                                             
م عقود الزواج الملزمة والیات یالمتضمن تنظ 274- المحكمة لألمر رقمبالخاص بالالئحة التنفیذیة  1082-59المرسوم رقم  - 1

  .الجزائر
  .القدیم المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة 1970دیسمبر  29عدلة باألمر المؤرخ في م  - 2
وعرض أسبابه في ما یلي : "فیما یخص  جوازیهبأن محاولة الصلح  03/06/1985جاء في قرار المجلس األعلى بتاریخ  - 3

ل ومن وراءه المجلس لمحاولة أكثرت مذكرة الطعن من الكالم على عدم قیام القاض،به في الطعن الوجه المستدل  ي األوّ
الصلح بین الزوجین واعتبرت ذلك من مبطالت الحكم ومخالفة القواعد الجوهریة من جانب المجلس دون أن تستدل بنص 

  قانوني یوجبه.
اء جعله وعلیه لیس ألحد أن یلزم القضاة باتخاذ إجراء ال یفرض علیهم القانون اتخاذه، وال یصح لخصم أن یحاول انتزاع إجر 

  تركه. القانون جوازیا لهم فعله أو
وحیث أن المادة الثامنة من قانون اإلجراءات المدنیة من بین ما نصت علیه في عرضها للنزاعات التي یكون االختصاص 
فیها للمحكمة التابع لها موطن المدعى علیه دعوى الطالق،  بحیث اعتبرها القانون دعوى عادیة كبقیة الدعاوى األخرى، 
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القدیم بقوله على  األسرة ون من قان 49نص المشرع الجزائري على إجراء الصلح في المادة و قد    
أن الطالق ال یثبت إال بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي، ودون أن یتجاوز مدة الصلح 
ه أغفل أن ینص على ما إذا كان یجب على القاضي أن یحرر محضر بما  ثالثة أشهر، غیر أنّ

یجب على  ویمكن أ ك أن ینص على مالبفشل الصلح أم ال، وأغفل كذأو تصالح علیه الزوجان 
  بعد نجاح مهمة الصلح.أو القاضي أن یقوم به بعد فشل محاولة الصلح 

لزامیة محاولة الصلح، رغم  )ق.أ.ج( 49یعاب على نص المادة  و    ه لم یوضح وجوب وإ أنّ
  أهمیتها الكبیرة، بل جاء عاما، فال یستفاد وجوبها إّال داللة.

فیما یتعلق سریان مدة ثالثة أشهر هل تسري ابتداء من مشوبة بالغموض  49كذلك فإن المادة    
من تاریخ صدور الحكم أو من تاریخ طرح النزاع على المحكمة ؟ أو تاریخ نطق الزوج بالطالق 

ه  )ق.أ.ج( 50السیما وأن المادة  بالطالق ؟ من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح « تنص على أنّ
  .2»عد الحكم یحتاج إلى عقد جدید ال یحتاج إلى عقد جدید، ومن راجعها ب

ذلك أن إرادة ،3ویترتب على عدم إجراء الصلح من طرف القاضي بطالن الحكم القاضي بالطالق  
الزوج ال تكفي لوحدها لترتیب األثر القانوني للطالق إال باستیفاء الشكل القانوني، والصلح یدخل 

أن إرادة الزوج ال تكفي لوحدها لترتیب و من إجراءات الطالق  وفي األشكال القانونیة لطالق فه
  الطالق.
ه ال یثبت الطالق إال « المحكمة العلیا في قرارها هذا ما استقرت علیهو   من المقرر قانونا أنّ

بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومن ثمة فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ 
أن قضاة الموضوع الذین قضوا  -في قضیة الحال-في تطبیق القانون، ولما كان من الثابت 

بالطالق بین الزوجین دون القیام بإجراء محاولة الصلح بین الطرفین قد أخطئوا في تطبیق القانون، 
  .4»ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه 

                                                                                                                                                                                   
ذا كان الحال هكذا،  فالمادة  من نفس القانون المتعلقة بالصلح،  جاء النص فیها عاما وجاء  17لیست لها أیة خصوصیة، وإ

  جوازیا وال یستثنى أیة دعوى.
،  ومن ثمة فالقاضي له الخیار »یجوز للقاضي مصالحة األطراف أثناء نظر الدعوى في أیة مادة كانت « فالمادة تقول :  

تركه  م بالمصالحة بین الزوجین في دعوى الطالق أن أمكن له ذلك ویتركه أن تعذر علیه األمر وال یأخذ علیه إن هوفي القیا
.« ...  

  .346 ،345الزواج والطالق في قانون األسرة  الجزائري،  مرجع سابق،  ص   ، )عبد العزیز (سعد - 1
، 1994ائري،  دیوان المطبوعات الجامعیة،  بن عكنون، الجزائر، الوجیز في شرح قانون األسرة  الجز  ) ،العربي(بلحاج  - 2

  .358،  357دط، ص 
  .347ص  ،سابقالزواج والطالق في قانون األسرة الجزائري، مرجع  ، )عبد العزیز (سعد - 3
  .65، ص 1، المجلة القضائیة، عدد 18/06/1991بتاریخ  75141غرفة األحوال الشخصیة،  قرار رقم  المحكمة العلیا، - 4
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وعدم  49نظرا للنقص الذي شاب المادة و 02-05المعدل باألمر  األسرة في ظل قانون  أما  
  وضوحها عّدلت وأصبحت تنص على ما یلي :

ال یثبت الطالق إال بحكم بعد عدة محاوالت صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثالثة «   
  . ) أشهر من تاریخ رفع الدعوى03(
یتعین على القاضي تحریر محضر یبین مساعي ونتائج الصلح، یوقعه مع كاتب الضبط والطرفین  
«1.   

أهم التعدیالت المدرجة في هذه المادة تعدد جلسات الصلح بعد أن كان القاضي یجري جلسة  إن   
واحدة وهذا حتى یتمكن من إقناع الزوجة بالرجوع عن فكرة الطالق والعودة إلى الحیاة الزوجیة 
الهادئة ونبذ المشاحنات والخصام بشرط أن ال یتجاوز مدة محاوالت الصلح ثالثة أشهر والتي 

  ي ابتداء من تاریخ رفع دعوى الطالق.تسر 

أو ال یفعله إال مرة و  أن یرد الخصوم لیصطلحوا ... ... القاضي«  2في هذا یقول السرخسيو     
ألن ذلك یجر إلیه تهمة و مرتین لما في اإلطالة من اإلضرار بمن ثبت االستحقاق له في تأخیر حقه 

  .3» ز عن ذلك بما یقدر علیهعلى القاضي أن یتحر و إلى أحد الخصوم  .. . المیل

وعلیه فإن القاضي المختص بنظر موضوع الدعوى أن یستدعي الزوجان معا إلى مكتبه مع    
حضور رئیس كاتب الضبط وذلك بمجرد تسجیل الدعوى وطرحها علیه، ویحدد لهما جلسة سریة 

 إلىالقاضي  یستمع )إ.م..إق( 439وفي تاریخ محدد علما أن جلسات محاولة الصلح وجوبیه م 
مزاعم كل من الزوجین  تجاه اآلخر ثم یحاول أن یصلح بینهما بإظهاره لمساوئ النزاع ومضار 

                                                             
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 1

قصد إعطاء الزوجة فرصة للتراجع عن موقفها «دي لقانون األسرة  یعن مبررات تعدیل هذه المادة جاء في المشروع التمه
ه على القاضي أن یجري عدة محاوالت للصلح خالل مدة ال تقل عن  وتجاوز الخالفات القائمة بینهما تنص المادة على أنّ

وأن الهدف  ...على الصلح في  يثالثة أشهر ابتداء من تاریخ رفع الدعوى،  في حین أن النص الحالي لهذه المادة یبق
  ».تكرار محاولة الصلح للحفاظ على األسرة  ...  المتوخى من وراء هذا التعدیل هو

ى سرخس ـ بلدة قدیمة من بالد محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي. فقیه أصولي حنفي. ینسب إل( - 2
خراسان. أخذ الفقه واألصول عن شمس األئمة الحلواني. وبلغ منزلة رفیعة. عده ابن كمال باشا من المجتهدین في المسائل. 
ا عامًال ناصًحا للحكام. سجنه الخاقان بسبب نصحه له. ولم یقعده السجن عن تعلیم تالمیذه؛ فقد أملى كتاب  لمً كان عا

سجین في الجّب،  كما أملى شرح السیر الكبیر  وهو -الحنفي مطبوع في ثالثین جزءاً  هأكبر كتاب في الفق وهو-المبسوط 
لمحمد بن الحسن،  وله شرح مختصر الطحاوي، وله في أصول الفقه كتاب من أكبر كتب األصول عند الحنفیة،  ویعرف 

  .)بأصول السرخسي
  .205ص 1مرجع سابق، ج ،الزركلي : أنظر - 
  .136، ص 20مصدر سابق، ج،  السرخسي  - 3
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الفرقة، وبیان محاسن األلفة والتفاهم والتسامح المتبادل من أجل ضمان حیاة زوجیة هادئة لصالحها 
  ولصالح األطفال وللحفاظ على عالقة المصاهرة بین عائلتي الزوجین.

كل من و مكنه أن یتخذ كل اإلجراءات التي یراها مناسبة بما في ذلك االستماع إلى الشهود كما ی  
    .1غیرهمو األطباء النفسانیین و یرى فیهم فائدة في االستماع إلیهم بمن فیهم المساعدات االجتماعیة 

في  وكآلیة لتعزیز الصلح یمكن بناء على طلب الزوجین حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة  
  ق.إ.م.إ ). 440محاولة الصلح (م 

ذا ما استحال على أحد الزوجین الحضور في التاریخ المحدد     حدث له مانع، جاز للقاضي أو وإ
  یقوم بندب قاضي آخر لسماعه بموجب إنابة قضائیة.أو أن یحدد تاریخ الحق للجلسة 

بدون عذر رغم تبلیغه أما إذا كان تخلف أحد الزوجین عن حضور الجلسة المحددة للصلح   
  ق.إ.م.إ). 441شخصیا یحرر القاضي محضرا بذلك (م 

ویجوز للقاضي أن یمنح الزوجین مهلة تفكیر إلجراء محاولة صلح جدیدة كما یجوز له اتخاذ      
  .2 ق.إ.م.إ) 442ما یراه الزما مع التدابیر المؤقت بموجب أمر غیر قابل ألي طعن (م 

ذا ما نجحت مساعي       الصلح بین الزوجین یحرر محضر بالصلح من طرف أمین الضبط وإ
تحت إشراف القاضي یوقع المحضر من طرف القاضي وأمین الضبط والزوجین ویودع بأمانة 

  . 3الضبط
هذا ما نصت عنه و  یا.ذ.إ)  ویعد محضر الصلح سند تنفیمق.إ.(  49 ق.إ. م.إ. م( 443م    

  .4 » طالصلح سندا تنفیذیا بمجرد إیداعه بأمانة الضب یعد محضر « )ق.أ.م .إ(من  993المادة 
تخلف أحد الزوجین بالرغم من مهلة التفكیر الممنوحة له، یحرر أو وفي حالة عدم الصلح 

  )ق.إ..م.إ( 49. م 5محضر فیما تم التوصل إلیه من نتائج یلحق بملف الدعوى

                                                             
جراءات قانونیة لضمان حقوق المرأة، مدونة األسرة  :الطالق في قانون األسرة  ، )محمد( أكدید - 1 أیة حقوق ، أیة آلیات وإ

دار البیضاء، ، جمعیة مبادرات لحمایة حقوق النساء، مطبعة النجاح الجدیدة، ال2004نوفمبر 27-26للمرأة،أشغال الندوة الوطنیة 
  .80، ص1ط ،2006

  قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة.  - 2
  . 337، ص 1، ط2009، منشورات بغدادي،  الجزائر، واإلداریةنة و المد اإلجراءاتشرح قانون  ) ،عبد الرحمن(بربارة  - 3

  .120، 119مرجع سابق، ص ، قانون األسرة  الجدید في ثوبه الجدید،    )عبد العزیز(سعد  -   
  قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة.  - 4
  . 337،  ص نفسهمرجع ) ، عبد الرحمن(بربارة  - 5
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طرفین لجلسة الصلح رغم تأجیل أن عدم حضور أحد ال«  وهذا ما أكدته المحكمة العلیا بقولها
إجرائها عدة مرات یجعل القاضي ملزما بالفصل في الدعوى رغم عدم حضور أحدهما ألن 

  .1»من قانون األسرة  تحدد مهلة إجراء الصلح بثالثة أشهر 49المادة 
إذا ما تخلفت الزوجة عن حضور  )م أ م(ق من  18أما في القانون المغربي فإنه طبقا للمادة   
معهود في  جلسة رغم استدعائها فإن المحكمة ال تكتفي بهذا اإلجراء للبت في الطلب، كما هوال

إجراءات االستدعاء األخرى، بل تقوم بإخطارها بواسطة النیابة العامة وتنبهها بأنها إذا لم تحضر 
عن ذلك، الجلسة الموالیة فسیتم البت في الطلب،أما إذا تبین أن عنوانها مجهول فال یصرف النظر 

  ودلك بإجراء مزید من التحریات إذ تستعین المحكمة فیها بالنیابة العامة قصد الوصول إلى الحقیقة. 

أما إذا تخلف الزوج بعد إشعاره بتاریخ انعقاد الجلسة، فإن القانون یرتب على ذلك اعتباره    
  . 2متراجعا عن طلبه، ولم یترك للقضاء أي سلطة تقدیریة في إعادة االستدعاء

العادیة، استنادا إلى ما یقدمه  اإلجراءاتویقع الفصل في موضوع الدعوى ثم یصدر حكمه وفقا    
علیه  اتفقالزوجان من مطالب ودفوع وحجج، كما یمكن للقاضي أن یأخذ بعین االعتبار ما 

ذا ما ظهرت وقائع جدیدة حسب ( 444الزوجان عند األمر بالتدابیر المؤقتة م  ق.إ. م.إ). وإ
یتمم التدابیر المؤقتة التي أمر بها ما لم یتم الفصل أو یعدل أو لظروف، جاز للقاضي أن یلغي ا

  .3)إق.إ. م. (445م في الموضوع واألمر الذي یصدره القاضي غیر قابل للطعن 
والبد من التنویه على أن إجراء الصلح إجباري فإذا ما صدر حكم یقضي بالطالق دون إجراء    

  .4كم باطل ویتعین نقضهالصلح كان الح
  كما أن حضور المطالب بالطالق شخصیا ضروري تحت طائلة رفض دعواه.  

" یجب على الطالب فك الرابطة الزوجیة حضور جلسة الصلح  المحكمة العلیا ھذا ما جاء في قرار
  .5شخصیا تحت طائلة رفض دعواه"

الحكم  بإصداریتعجل  الو النزاع یستأصل  ىرع الجزائري في إلزامیة الصلح حتلعل نیة المشو    
ینبغي له أن  القاضي ال « یقول السرخسيفي هذا و الذي قد یزید من تفاقم األحقاد بین الطرفین 

یدعوهم لذلك فالفصل و وأنه مندوب إلى أن یرد الخصوم لیصطلحوا على شيء  –بالحكم– یعجل

                                                             
  179، ص55النشرة القضائیة، عدد 23/10/1997 :قرار بتاریخ ،174132 ،المحكمة العلیا، غرفة األحوال الشخصیة،  ملف رقم - 1
  .79، سابقمرجع  ، )محمد(أكدید  - 2
  ءات المدنیة واإلداریة. قانون اإلجرا - 3
  .347،  ص سابق،  الزواج والطالق في قانون األسرة  الجزائري،  مرجع  )عبد العزیز(سعد  - 4
، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 14/01/2009بتاریخ قرار ، 474956الشخصیة، ملف رقم  األحوالالمحكمة العلیا، غرفة  - 5

  .      271ص   ،2009الثاني، 
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لكن هذا قبل أن و المسلمین  التحرز عن النفرة بینو بطریق الصلح یكون أقرب إلى بقاء المودة 
  .1» ذلك فال یفعله إال برضا الخصمین استبانیستبین وجه القضاء أما بعد أن 

بسبب اصرارها على الطالق رغم ما   الزوجة مسؤولة عن الشقاق أن المغربي القاضياعتبر  وقد  
  بتالي حكم علیها بتعویض الزوج.و  قدم لها من مساعي الصلح 

تلبیته كافة طلباتها و استعداد الزوج في مسطرة الشقاق للصلح مع زوجته  لما ثبت للمحكمة«  
صرارها على التطلیق للشقاق رغم كل مساعي الصلح تكون و األوالد و  األسرة للحفاظ على كیان  إ

ألحقت معه بزوجها ضررا و بسلوكها هذا قد ساهمت بشكل مباشر فیما آلت إلیه العالقة الزوجیة 
قضت له و فراقه البنه یجعله محقا في طلب التعویض،و عرى الزوجیة  انفصاممعنویا بسبب و مادیا 

  .2» علیها بثالث آالف درهم

  

  
 

 
 

ماهیة التحكیم وفي  )الفقرة االولى(نتناول هذا الفرع من خالل الفقرات التالیة نتناول في 
الصعوبات التي  ،)الثالثةالفقرة (وفي  األسري، التحكیماجراءات تفعیل ألیات   )یةالفقرة الثان(

  .تعترض إعمال الصلح القضائي وبعث الحكمین والحلول البدیلة

 
 

، من الشریعة اإلسالمیة )ق.أ.ج( 56استمد المشرع الجزائري مبدأ التحكیم المكرس في المادة     
ْن   ) من سورة النساء قال تعالى :35ورد في اآلیة ( ما ا مِّ ُثوْا َحَكمً عَ ابْ ا َف ِنِهمَ یْ اَق بَ إِْن ِخْفتُمْ ِشَق وَ

ا ا َخِبیرً نَّ اللََّه َكاَن َعلِیمً ا ِإ َنُهمَ یْ فِِّق اللَّهُ بَ وَ ُ ْصالًحا ی ِریَدا ِإ ن یُ ْن َأْهلَِها ِإ مِّ ا  َحَكمً    مع زیادة  3  َأْهلِِه وَ

                                                             
  .136ص ، 20مصدر سابق، ج ، سيالسرخ - 1
، سلسلة -المدونة دعامة لألسرة المغربیة المتوازنة–مدونة األسرة سنة من التطبیق، األیام الدراسیة حول  ، )عمر (لمین - 2

  .68واألیام الدراسیة، وزارة العدل، المعهد العالي للقضاء، المملكة المغربیة، دت، دط، ص الندوات واللقاءات 
  .     35اآلیة  ، لنساءسورة ا - 3
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ین سیطة تتمثل في تحدید مهلة التحكیم بشهرین كاملین وخالل هذه المدة ینبغي على المحكمب   
  مهمتها إلى القاضي الذي عینهما. جتقدیم تقریر مفصال عن نتائ

 و هفي قانون األسرة  الجزائري، البد أن نتعرض لتعریف التحكیمقبل أن نتكلم عن إجراءات و 
  وذلك من خالل النقاط التالیة :طبیعته و  أهمیته وخصائصه ودلیل مشروعیته 

حكما  باألمرقد حكم علیه و  الجمع أحكام،و  الحكم بالضم القضاء، من لغـة مـریف التحكیـتع   
 الحكم.  ذالحاكم منفو الحكم من أسماء اهللا العلیا،و  حكومة،و 

ألمر احكمه في و خاصمه،و وحاكمه إلى الحاكم دعاه  الحاكم من نصب للحكم بین الناس،و     
 1 بالشد تحكیما أمره أن یحكم فاحتكم:جاز فیه حكمه.

أصله المنع یقال حكمته علیه بكذا منعته من و جاء في المصباح المنیر: من الحكم أي القضاء     
الجمع و حكم بفتحتین و حكمت بین القوم فصلت بینهم، و خالفه فلم یقدر على الخروج، 

  . 2هحكمت الرجل بالتشدید فوضت الحكم إلیو حكام،
والمتأمل  َعرََّف فقهاء المذاهب األربعة التحكیم بصیاغات مختلفة تؤدي جمیعها لمعنى واحدوقد    

  .في تعاریفهم یجدها موافقة للمعنى اللغوي للتحكیم
َف علماء الحنفیة التحكیم بأنه     رَّ فَه علماء ،3تولیة الخصمین حاكمًا یحكم بینهما : فعَ   كما َعرَّ
  

فَوا التحكیم ،4تولیة الخصمین حكمًا یرتضیانه لیحكم بینهماالمالكیة بأنه: أما علماء الشافعیة فقد َعرَّ
وَعرََّف علماء الحنابلة التحكیم بأنه:تولیة ،5تولیة خصمین حكمًا صالحًا للقضاء لیحكم بینهما : بأنه

   .6شخصین حكمًا صالحًا للقضاء یرتضیانه للُحكم بینهما
  :  سابقة للتحكیم نالحظ اآلتيعند دراسة التعاریف ال   

؛ فلیس لغیرهما أن یفرض علیهما اللجوء إلى  أن التحكیم یتم بإرادة من الطرفین المتنازعین 
 ،وعبارة عن اتفاق بین المتخاصمین؛ أي أنه عقد یسري علیه ما یسري على العقود وهو التحكیم

محكم وله والیة خاصة على ال ومن یتولى الفصل في المنازعة طرف أجنبي عن المتنازعین ه

                                                             
  .190مرجع سابق، ص،  مجمع اللغة العربیة . 1095مرجع سابق، ص  ، )الفیروز(أبادي  - 1
  . 56مرجع سابق، ص ،  الفیومي  - 2
ج، 1، ط1997،البحر الرائق  شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمیة،  بیروت ، )محمد بن حسین بن علي الطوري(القادري  - 3
7/41.   
ق علیه وكتب األحكامتبصرة الحكام في أصول االقضیة ومناهج  ، )برهان الدین أبي الوفاء(إبراهیم  - 4 ، خرج أحادیثه وعّل

  . 1/50ط خ،    2003حواشیه جمال رعشلي، دار علم الكتب،  الریاض، 
، دط، 1972العناني، أدب القاضي، تحقیق محیي هالل سرحان، مطبعة ،  (أبوالحسن علي بن محمد حبیب) الماوردي - 5
  . 1/320ج
  .484 ص، 11مصدر سابق، ج ،ابن قدامة - 6
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أن التحكیم حسم نزاع -،المتنازعین، وأن حكمه له ذات القوة التي لحكم القاضي ما لم یخالف الشرع 
 .بین طرفین بغیر طریق القضاء

اتفاق وطریقة  « َعرََّف فقهاء القانون التحكیم بعدة تعاریف اختلفت عباراتها وتوحد معناها بأنه وقد   
ستنشأ بین أطراف في نزاع معین عن طریق أفراد عادیین أو ازعات التي نشأت وأسلوب لفض المن

  . » یتم اختیارهم بإرادة أطراف المنازعة للفصل فیها بدال من فصلها عن طریق القضاء المختص
لفصل  عقد بین طرفین متنازعین،یجعالن فیه برضاهما شخصًا آخر حكمًا بینهما، «: أنهأو    

 .» خصومتهما

فَه بقولهومنه  أن یحكم المتخاصمان شخصا آخر لفض النزاع القائم بینهما على هدى  «م من َعرَّ
  1. » حكم الشرع

رََّف المشرع الجزائري أما     عَ ُ نما َعرََّف اتفاق ، لتحكیم كما ورد في بعض القوانین المعاصرةالم ی وإ
تنص واإلداریة المدنیة  ءاتاإلجرامن قانون  1007 و 1006شرط التحكیم في المواد أو التحكیم، 

یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف . " منه1006المادة 
في عقد متصل  األطرافاالتفاق الذي یلتزم بموجبه  و" شرط التحكیم ه1007فیها". أما المادة 

  .2ا العقد على التحكیم"أعاله لعرض النزاعات التي قد تثار هذ1006بحقوق متاحة بمفهوم المادة 
اتفاق الطرفین على  - 1 «:على أنهعرفته لمادة العاشرة من قانون التحكیم المصري غیر أن    

یمكن أن تنشأ بینهما بمناسبة أو بعض المنازعات التي نشأت أو االلتجاء إلى التحكیم لتسویة كل 
    .غیر عقدیةأو عالقة قانونیة معینة عقدیة كانت 

ورد في أو ن یكون اتفاق التحكیم سابقًا على قیام النزاع سواء قام مستقال بذاته ویجوز أ  - 2
كما یجوز أن یتم اتفاق التحكیم  .... بعض المنازعات التي تنشأ بین الطرفینأو عقد معین بشأن كل 

  .3» ....أقیمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائیة وبعد قیام النزاع ول
اتفاق یتعهد   «:  بأنه )1442( ت في المادةارنسي التحكیم في قانون المرافعوقد َعرََّف القانون الف   

بمقتضاه األطراف في عقد معین من العقود بإخضاع المنازعات التي یمكن أن تنشأ بینهم في 

                                                             
  .16، دط، ص2003، اإلسكندریةالجدید في التحكیم في الدول العربیة، المكتب الجامعي الحدیث،  )، عیسى عمرو(الفقي  - 1

   .13، ص1، ط2008التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة، عمان،  )،فوزي محمد(سامي  -   
، 1، ط2011دعوى بطالن حكم التحكیم في المنازعات التجاریة الدولیة، دار الثقافة، عمان، ، )محمد داور(الزعبي  -   
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة "التحكیم الشرعي والقانوني في العصر الحاضر"،  )،محمد(الزحیلي  -. 30ص

  .367، ص 2001الثالث،   ، العدد27، المجلدوالقانونیة
  قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة. - 2
  . 1994لسنة  27قانون التحكیم المصري رقم  - 3
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اتفاق األطراف على   « ) من نفس القانون على أنه1447وجاء في المادة( » المستقبل للتحكیم
  .1»أكثرأو ینهم بالفعل لتحكیم شخص بنشأت إخضاع منازعة 

َفت محكمة النقض المصریة التحكیم بأنه    طریق  «أما عن تعریف القضاء للتحكیم،فقد َعرَّ
وما تكفله من ضمانات ومن  قوامه الخروج عن طریق التقاضي العادیة استثنائي لفض الخصومات،

  .»على هیئة التحكیم مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمین إلى عرضه وثم فه
َف القضاء الفرنسي التحكیم بأنه اللجوء إلى أطراف محكمین لیسوا قضاة،لفض نزاع ما  : " كما َعرَّ

  .2"الزمًا لذلك بعیدًا عن سلطة القضاء بحیث ال یلجأ إال فیما یراه المحكمون

ع الذي بینهما اتفاق بین متنازعین على فض النزا ومما سبق من تعاریف للتحكیم فان التحكیم ه
هیئة تحكیم یختاره الطرفان،فهذا التعریف ال یختلف عن أو عن طریق غیر القضاء من قبل محكم 

 .مفهوم التحكیم في الفقه اإلسالمي

لم یتمكن من  إذاوسیلة یلجأ إلیه القاضي في حالة بأنه  األسریةالتحكیم في المنازعات  یعرف و  
أهل و أي من أهل الزوج ، ل ألقارب كل من الزوجینإیجاد الحل بالصلح بین الزوجین، مخو 

  .)ق.أ.ج(من  56مقرر في نص المادة  وه حسب ما  الزوجة

ذلك أن له فوائد عدیدة ، كثیرا ما یلجأ الخصوم إلى فض منازعاتهم عن طریق التحكیمو 
  تتجلى فیما یأتي:

فیتیسر ، ومة واحدةألن المحكمین یكونون عادة متفرغین للفصل في خص ،في فض النزاع اإلسراع
 له

یكون و فإن المحكمین یكونون من أهل الزوجین  األسرة حسمها في أقرب وقت أما في مسائل  و   
   .3في حل الخصومة بین الزوجین اإلسراعمن مصلحتهم 

 ،والخبیر ،وأجر المحامي ،من الرسوم القضائیة ،القضاء صروفاتماالقتصاد في كذلك 
الن التحكیم ال یستدعي إال نفقات زهیدة تكاد ال تذكر في  ؛ذلك وغیر ومصروفات إحضار الشهود

القضاء من الرسوم القضائیة و أجر المحامي و الخبیر و  جانب ما تستدعیه رفع الدعوى أمام
 وغیر ذلك. ار الشهودضمصروفات إح

                                                             
.DALLOZ2009 Frainçais Code de procédure civile  - 1   

العلیا، دار الكتاب الحدیث، دم،  اإلداریةالتحكیم المبادئ القانونیة في النقض واالستئناف والمحكمة ،  )غالي(الفقي  - 2
  . 28، دط، ص0920
، دط، 2002 والقانون الوضعي، دار الفرقان، عمان، اإلسالميعقد التحكیم في الفقه ،  )قحطان عبد الرحمن(الدوري  - 3

  .19ص  سابق،مرجع  ، )غالي(الفقي  - .34، 33ص
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فحسم النزاع یكون بعد التراضي بطیب خاطر بین الجانبین  تالفي الحقد بین المتخاصمین:و 
ن نظام التحكیم الذي جاءت به   .1هم أهل الزوجینو أشخاص یحوزون لثقة الزوجین  واسطةب وإ

ه یحل  الشریعة اإلسالمیة في حالة حدوث شقاق بین الزوجین، نظام ذا أهمیة بالغة من منطلق أنّ
مشاكل كثیرة قد تقع بین الزوجین وما تسببه هذه المشاكل من شقاق بینهما ما قد یؤدي إلى 

ذا كان و    .2ق، غیر أن هذا النظام لم یعط االهتمام الكافي من القضاة وال من أهل الزوجینالطال إ
لزامي في مسائل األحوال االتحكیم جو  ه وجوبي وإ زي واختیاریا في المواد المدینة كقاعدة عامة فإنّ
ل حالة والسیما ما یتعلق منها بدعاوى الطالق والرجوع إلى محل الزوجیة، وذلك في ك 3الشخصیة

یشتد فیها الخصام ویتفاقم النزاع بین الزوجین وال یثبت وجود أي ضرر یمكن أن یلحق أحدهما من 
جراء ذلك، وعلیه إذا توافر شرط تفاقم النزاع واشتداده بین الزوجین، وتوفر شرط عدم ثبوت الضرر 

ه یجب على القاضي قبل الشروع في دراسة موضوع النزاع ومباشرة ا لفصل فیه أن ألحدهما فإنّ
.4یعمل على إصالح ذات البین بطریق التحكیم 

 
 

السابقة الشرعیة  و اآللیات الوقائیةإن الحدیث عن نظام التحكیم یحتم علینا البحث في 
  . نزاع األسريللحد من الكألیة بعث الحكمین  ثم نتحدث عن للتحكیم للحد من النزاع األسري

ض دعائم األسرة  ویزعزع استقرارها  ه یقوّ إن الشقاق بین الزوجین غیر مرغوب فیه شرعا، ألنّ
ویعرض الحیاة الزوجیة للخطر واالنتهاء، وقد عالجت الشریعة اإلسالمیة الشقاق قبل وقوعه 

  بمعالجة أسبابه والقضاء علیها عن طریق وضع آلیات وقائیة تتلخص فیما یأتي :

ین الشریعة اإلسالمیة أن حقوق الزوجین متقابلة وعلى كل األطراف أن یراعي حقوق تب
َجةٌ  الطرف اآلخر قال تعالى  ِهنَّ َدرَ یْ لرَِّجاِل َعَل ِل وِف وَ رُ عْ ِهنَّ ِباْلمَ یْ ُل الَِّذي َعَل ُهنَّ ِمْث َل   .5 وَ

 إیقافها له كاملة غیرفال یجوز لكل منهما التأكید على حقوقه فقط ومطالبة الطرف اآلخر ب    
بما علیه من حقوق تجاه الطرف اآلخر، فهذا   ووعدم التفریط بها، في مقابل إهماله ه منقوصة

                                                             
  .34، 33مرجع نفسه،  ، )قحطان عبد الرحمن(الدوري  - 1
  . 434، ص 8م البیت المسلم،  مؤسسة الرسالة، دم، دت، دط، جالمفصل في أحكا  )،عبد الكریم (زیدان  - 2
بالنفقة وال في حقوق اإلرث والحقوق  االلتزاموال یجوز التحكیم في  من قانون التحكیم على أنه:"1006/2تنص المادة  - 3

قانون اإلجراءات المدنیة   .حالة األشخاص وأهلیتهم" والملبس وال في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو المتعلقة بالمسكن 
  واإلداریة.

  .  347الزواج والطالق في قانون األسرة  الجزائري، مرجع سابق، ص  ، )عبد العزیز(سعد  - 4
  .     228اآلیة ، سورة البقرة  - 5
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اإلهمال الواقع  من الزوجین یساعد على تفاقم الشقاق بینهما، فال بد من معرفة كل من الزوجین 
ا یساعد على إزالة أسباب لما له وما علیه من حقوق یلتزم بها كل منهما اتجاه اآلخر، وهذا م

  الشقاق بین الزوجین.
ن سوء العشرة بین الزوجین، له و      من مسببات الشقاق، لهذا  وسلبیة على نفسیة المرأة وه أثارإ

وِف  أمر اهللا تعالى األزواج بمعاشرة زوجاتهم بالمعروف قال تعالى :  رُ عْ وهُنَّ ِباْلمَ َعاِشرُ فكان  1 وَ
  نفس الزوجة یحمله على نبذ الشقاق واالبتعاد عن أسبابه.لحسن المعاشرة أثر في 

على الزوجة أن تراعي حقوق الزوج وال تفرط فیها، مما یحمل على االبتعاد عن حالة  و     
  الشقاق.

لى و   ن من أعظم أسباب الشقاق كراهة الرجل للمرأة ما قد یؤدي بها إلى عدم إیفاء حقوق الزوج وإ إ
، فجاءت التوجهات اإلالهیة أن كراهة الرجل للزوجة قد تأتي منها الخیر المعاشرة والمعاملة سوء

ا . قال تعالى : 2الكثیر ا َكِثیرً رً َل اللَّهُ ِفیِه َخیْ ْجعَ یَ ًئا وَ هُوْا َشیْ َسى َأن تَْكرَ عَ وُهنَّ َف ِإن َكِرْهتُمُ   .  َف
للرابطة الزوجیة  اا، إبقاءإن رأت الزوجة شقاقا من زوجها فال تتشدد في المطالبة بكامل حقوقهو  

ُشوًزا  ومنعا لمسببات الشقاق قال تعالى :  لَِها ُن عْ َأٌة َخاَفْت ِمن بَ رَ إِِن امْ َال ُجَناَح أو وَ اًضا َف ْعرَ ِإ
تَ  وْا وَ إِن تُْحِسُن ُس الشُّحَّ وَ ِت اَألنُف ُأْحِضرَ رٌ وَ ْلُح َخیْ الصُّ ا ُصْلًحا وَ َنُهمَ یْ ُْصلَِحا بَ ا َأن ی ِهمَ یْ ِإنَّ َعَل وْا َف تَُّق

ا وَن َخِبیرً ُل مَ ا تَعْ   . 3 اللََّه َكاَن ِبمَ
الواضح من داللة اآلیة الكریمة من هذا التفسیر، أن نشوز الزوج ما یترتب علیه من سوء العشرة   

والمعاملة یؤدي غالبا إلى الشقاق بین الزوجین ثم إلى الطالق وعالج هذه الحالة، بعالج مسبباتها، 
  .دمامتها ... الخأو زوج لكبرها وهي عزوف ال

فالعالج الحاسم لها مبني على تنازل الزوجة عن بعض حقوقها، كالنفقة والقسمة مع الزوجة  
  األخرى، وهنا یزول أسباب نشوز الزوج وأعراضه عنها وما یترتب عنه من الشقاق.

ذا رفضت الزوجة التنازل عن حقوقها      ینبغي للزوج بعضها عند إعراض الزوج عنها، فأو وإ
امتنع، فال جناح أن یعوضها بمال یبذله لها عوضا عن لیالي أو یوفیها حقوقها فإن ما عجز أو 

  وهذه المصالحة تنزل مسببات الشقاق وتحافظ على الرابطة الزوجیة. ،الزوجة
ذا ما نشزت الزوجة بخروجها عن طاعة الزوج ولم تؤدي حقوقه مما یؤدي إلى الخالف و     إ

فعلى الزوج أن یسعى إلى إصالح حال زوجته، فیبدأ معها بالموعظة الحسنة وتخویفها من والشقاق 
سخط اهللا علیها إن استمرت في نشوزها وشقاقها، فإذا لم ینفع ذلك معها هجرها في المضجع، فإذا 
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لم ینفع ذلك ضربها ضرب غیر مبّرح قاصدا إصالحها، ومنعها من النشوز والشقاق، فإذا أتت هذه 
ه سیقضى على أسباب الخالف والشقاقالو    .1سائل بنتیجة إلصالح حال الزوجة، فإنّ
ذا لم تمنع الوسائل الوقائیة حصول الشقاق بین الزوجین و     رفعه بعد حصوله، فإن اإلجراء أو إ

ما أشارت إلیه  و. وهوأهل الزوج بعث حكمین من أهل الزوجة والالحق الذي ینبغي القیام به ه
ن  ة قوله تعالى : اآلیة القرآنی ْن َأْهلَِها ِإ ا مِّ َحَكمً ْن َأْهلِِه وَ ا مِّ ُثوْا َحَكمً عَ ابْ ا َف ِنِهمَ یْ اَق بَ إِْن ِخْفتُمْ ِشَق َ و

ا ا َخِبیرً نَّ اللََّه َكاَن َعلِیمً ا ِإ َنُهمَ یْ فِِّق اللَّهُ بَ وَ ُ ْصالًحا ی ِریَدا ِإ ُ    .2 ی
بین الزوجین یرتكز على عّدة ة عند خوف الشقاق أن نظام التحكیم الذي أشارت إلیه اآلیة الكریم 

   :هي رعناص
ْن َأْهلَِها  قال تعالى : تعیین الحكمین  ا مِّ َحَكمً ْن َأْهلِِه وَ ا مِّ ُثوْا َحَكمً عَ ابْ   .3 َف
أن بعث الحكمین  ومندوب، والراجح هأو واجب  واختلف الفقهاء في حكم بعث الحكمین هل ه  

ُثواْ " واجب لقوله تعالىللنظر في الشقاق الزوجین  عَ ابْ ه للوجوب  وَ " صیغة أمر واألصل في األمر أنّ
إّال لقرینة تصرفه عن الوجوب إلى غیره، وال قرینة هنا تصرفه إلى غیر الوجوب، بل القرینة هنا 
دامة  تؤكد على وجوب بعث الحكمین، وهذا لحرص الشریعة اإلسالمیة على الوفاق بین الزوجین وإ

سرارها.الرابطة الزو    جیة وإ
  :اختلف أقوال علماء التفسیر في المكلف ببعث الحكمین  

نائبه القاضي قال به السعید بن أو السلطان  والمكلف ببعث الحكمین ه یرى أن القول األول   
 ذهب إلى أن المكلف ببعث الحكمین هما الزوجان (السّدي). القول الثاني أما  جبیر والضحاك.

الولیان على الزوجین، إذا أو السلطان  وهب إلى أن المكلف یبعث الحكمین هذ القول الثالث أما 
 .4 كانا محجورین (اإلمام مالك)

ِإْن قوله تعالى "لإلى أن كل مسلم صالح له بعث الحكمین وهذا مصداقا  القول الرابع ذهبو قد   َف
ُثوْا  وهن خطاب لمجمع المسلمین وقوله أیضا " "ِخْفتُمْ  عَ ابْ أن یكون هذا األمر للجمیع أن فوجب "َف

 یبعثوا الحكمین .

الخطاب ببعث الحكمین موجه إلى من یمكنه القیام بهذا العمل ممن  یرى أنالقول الخامس أما 
 یمثل المسلمین وهم الحكام.
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ذهب إلى أن الخطاب ببعث الحكمین عام فیدخل فیه الزوجان وأقاربهما، فإن قام  ،القول السادس
ّال من بلغه أمرهما من المسلمین أو القربى  وذأو به الزوجان  یسعى في إصالح ذات أو الجیران، وإ

  .1بینهما
  :  حـول الراجـقال

الراجح من األقوال أن الخطاب في اآلیة الكریمة موجه لجمیع المسلمین، ولكن ال یتأتى أن یكلف   
نما یكلف به من یمثل المسلمین وینوب ع نهم، كما یمكن أن یكلف كل واحد منهم بهذا الواجب، وإ

  بهذا الواجب أهل الزوجین. 
بتعیین حكمین من هو المكلف القاضي المطروح أمامه النزاع  إنأما تعیین الحكمین في القانون ف 

تلقاء نفسه تطبیقا للقانون أو بناءا على طلب واختیار الزوجین وأن یراعى قرابتهم للزوجین، بحیث 
زوجة مثل العم، والخال، والجد ویعین الثاني من بین أهل الزوج یعین واحد منهما من بین أهل ال

الجد، وال یجوز للقاضي أن یعین شخصا لیست له مع أحدهما صفة  ابن عم أو مثل األخ، أو
  و بهذا یكون المشرع الجزائري قد أخد بالرأي الفقهي األول.، القرابة أو المصاهرة الشرعیة

الذي یقوم ببعث الحكمین للنظر في أمر الشقاق بین  وضي) هنائبه (القاأو كان السلطان  إذا  
الزوجین فمتى وكیف یبعث الحكمین ؟ بمعنى هل یبعثهما بعد رفع أمر الشقاق إلیه من قبل أحد 

یكفي علمه بوقوع الشقاق منهما، فیقوم بإرسال حكمین إلى الزوجین لینظر في  الزوجین ؟ أم
  ء :ختلفت اآلراا؟  موضوع الشقاق بینهما

ذهب هذا الرأي إلى أن القاضي یبعث الحكمین للنظر في أمر الشقاق بین  ،القول األول    
ضح اإلمام الجصاص، أن أو الزوجین إذا رفع إلیه أحد الزوجین موضوع الشقاق بینهما، وقد 

القاضي یتدخل في موضوع الشقاق بین الزوجین ویبعث الحكمین للنظر فیه بعد أن یرفع إلیه أحد 
 .2كالهما موضوع الشقاقأو زوجین ال

ذهب هذا الرأي إلى أن القاضي یبعث حكمین للنظر في موضوع الشقاق بین  ،القول الثاني   
فالقاضي یتدخل في موضوع الشقاق ویبعث حكمین  ،الزوجین، إذا علم القاضي بحصول الشقاق
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ع أمر الشقاق إلیه من قبلهما إلى الزوجین بناء على علمه بوقوع الشقاق بینهما دون انتظار إلى رف
  .1من قبل أحدهماأو 
  یشترط في المحكمین الشروط التالیة.  و

ْن  قـال تعالى : أن یكون الحكمین من أهل الزوجین     ا مِّ ُثوْا َحَكمً عَ ابْ ا َف ِنِهمَ یْ اَق بَ إِْن ِخْفتُمْ ِشَق وَ
ْن َأْهلَِها ا مِّ َحَكمً   رسال حكم من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة.فاآلیة الكریمة أمرت بإ 2 َأْهلِِه وَ

إمكان التوصل إلى إزالة الشقاق بین الزوجین، والحكمان إذا كان من  ووالغرض من ذلك ه    
أهل الزوجین كان احتمال توصلهما إلى إزالة الشقاق احتماال كبیرا لحرصهما الشدید على 

هذا إن وجد ، أقدر على تفهم أسباب الشقاقاإلصالح، وألّن من مصلحتهما إزالة الشقاق بینهما و 
الصالح من أهل الزوجین لیكون حكما، فإذا لم یوجد الصالح جاز اختیار الحكمین من غیر أهل 

وفي هذه الحالة یستحب أن یكونا من جیران الزوجین، ألن الجار أدرى بحال جاره من  ، الزوجین
  .3غیره
ترط في الحكمین أن یكونا بالغین عاقلین واشترط یشإذ  أن یكون بالغیـن عاقلیـنكما یجب    

المالكیة أن یكونا راشدین مسلمین عادلین، ویكون لدیهم من الفقه ما یمكنهما من القیام بمهمتهما 
التفریق بینهما، فإذا كانا جاهلین بذلك لم یهتدوا إلى المطلوب منهما، أو من الجمع بین الزوجین 
   وربما أساءوا ولم یصلحوا.

، إذا تعذر وجود أنثـى یرجح عدم اشتراط الذكورة في الحكمینأو أن یكون ذكـر كما یشترط     
الحكم الكفء الصالح من الرجال، ألن المقصود تحقیق الغرض من بعث الحكمین، فإذا تیسر ذلك 
ن  على ید رجلین جامعین للشروط المطلوبة في الحكمین فال یجوز تجاوزهما واختیار امرأتین، وإ

اختیار امرأتین لتكونا حكمین بشرط أن تكونا من أهل الزوجین، فإن تعذر اختیارهما من أهل  جاز
ألّن لهما صفة الحاكم وشرط الحاكم اإلسالم والعدالة  و ا من غیر أهلهما.الزوجین جاز اختیارهم

من  وكما یشترط العلم بموضوع التحكیم وبالجمع والتفریق بین الزوجین ألن ما یعطى به الحكم ه
  فال یجوز أن یحكم بها عن جهل وعدم درایة. .4أحكام الشریعة اإلسالمیة فیما یتعلق بالزوجة
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أعرف بحالها من األجانب وأشد طلبا للصالح واإلصالح بینهما  ووكونها من أهل الزوجة فه  
وألن مصلحتهما مؤكدة في هذا اإلصالح ولكونهما قریبین من الزوجین ال یریان حرجا في نشر 

  .1أسرارهما إلى الحاكم وهذا یساعد على بحث أصل الشقاق ومسبباته
 :اإلجراءات التالیة باإلتباعوتكون  إصالح ذات البین بین الزوجین من مهام الحكمین    

زالة الشقاق بین الزوجین یستلزم بحث أسباب الشقاق ومعالجة هذه    إن إصالح ذات البین وإ
الشك فیه أن الشقاق  فمماسبب الشقاق ویجدي اإلصالح نفعا األسباب معالجة حاسمة حتى یزول 

ن معرفة أسباب الشقاق بین الزوجین  بین الزوجین ال یظهر من فراغ وال یأتي من غیر سبب، وإ
  مهمة جدا وهي الخطوة األولى لإلصالح.

وجان الحكم المختار من أهل الزوج والحكم المختار من أهل الز  وبالخل اإلصالحوتتم محاولة    
من الود  وكل على حدة بعیدا عن األنظار، ویحیط كل منهما بالمحادثات مع صاحبه، بج

الزوجة أو بحث معه أسباب الشقاق، مع أشعار الحكم الزوج ی، و 2والحرص الشدید على مصلحته
ه یرید الخیر له وأن مصلحته الحقیقة في استمرار الحیاة الزوجیة ال في وقفها وانقطاعها، وأن  ما بأنّ

بین الزوجین من مودة ورحمة جعلهما اهللا ما بین الزوجة ألعظم من أن تنال منها المنغصات 
ن یرید إصالحا  یوفق اهللا إوالمكدرات والمسببات للخالف والشقاق، وأن المطلوب من الزوجین 

  .3بینهما
  فیدة لكشف هناك طریقة مو  یجتهدان في اإلصالح بینهما ما استطاعا،و یكرران محاولة الصلح و    

عادة الود إلیهما كما و حقیقة الشقاق   وإن الحكم من أهل الزوج یخل«  في تفسیره 4كرها القرطبيذإ
حاجة لي فیها خذ  ال فإن قال :، یقول له أخبرني بما في نفسك أتهواها أم ال ؟حتى أعلم مرادكو به 

ن قو بینها فیعرف أن من قبله النشوز،و فرق بیني و  استطعتلي منها ما  ال إني أهواها فأرضها من إ
  أنه لیس بناشز. -الحكم-بینها فیعلم و تفرق بیني  الو مالي بما شئت 

                                                             
  .422، 421، ص 8مرجع سابق، ج )،عبد الكریم (زیدان  - 1
  .423، ص 8مرجع نفسه، ج )،عبد الكریم (زیدان  - 2
  عدم قیام أحد الزوجین بحقوق الطرف اآلخر مما سبب الشقاق بینهما. ، بالنشوزد المرا - 3
حمحمد بن أحم(  - 4 القرآن  حیث تعلم األندلسب ولدالقرطبي   عبد اهللا أبو كنیته د بن أبي بكر بن فَرْ

أیضا. یعتبر من كبار  الشعر وتوسع بدراسة الفقه والقراءات والبالغة وعلوم القرآن وغیرها كما تعلم العربیة اللغة وقواعد كریم
ا ومحدثًا ورًعا وزاهًدا ً التذكرة في .كتاب جمع تفسیر القرآن كامالً  هو الجامع ألحكام القرآنمن مؤلفاته :  المفسرین وكان فقیه

أحوال الموتى وأمور اآلخرة التذكار في أفضل األذكار، األسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى، اإلعالم بما في دین النصارى 
 اللمع .المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس.قمع الحرض بالزهد والقناعة،  .من المفاسد واألوهام واجتهار محاسن دین اإلسالم

  اللؤلؤیة في شرح العشرینات النبویة ). 
طبقات المفسرین، تحقیق سلیمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم،  المدینة  ، )أحمد بن محمد( وي هاألدن - أنظر

  .295بند  246، ص، 1، ط1997المنورة، المملكة العربیة السعودیة، 
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أعطه من و  بینه،و فرق بیني  فإن قالت : ؟ یقول لها:أتهوي زوجك أم الو بالمرأة  -الحكم- یخلوو   
ن قالت :و ، فیعلم أن النشوز من قبلها ماله ما أراد، یزید في  لكن حثه على أنو ، تفرق بیننا ال إ

هر لهما الذي كان النشوز من قبله یقبالن ظفإن ، یحسن إلي،علم أن النشوز لیس من قبلهاو نفقتي 
   .1»النهيو الزجر و علیه بالموعظة 

بعد اجتماع الحكمین بالزوجین كل على حدة یجمع الحكمان وحدهما ویبحثان أسباب الشقاق في    
حددان مسؤولیة كل واحد من الزوجین عن ضوء ما سمعه وعرفه كل منهما من صاحبه، ثم ی

الشقاق الذي حصل، والمسبب له منهما وسبیل معالجته، ثم یعود كل حكم إلى صاحبه لیتبین له 
زالة هذا الشقاق، طاعة هللا  ، - -مدى مسؤولیته في حصول الشقاق وما یجب علیه شرعا لرفع وإ

خاذ القرار المناسب واقتراح حّل للخالف وحفظا لرابطة الزواج من االنقطاع ثم یجتمع الحكمان الت
زالة أسباب الشقاق.   وإ

بعد أن عرف الحكمان أسباب الشقاق في نظر وتقدیر كل من الزوجین، یجتمعان ویتدارسان    
هذه األسباب وما یدعیه كل من الزوجین، یقدر الحكمان قیمة هذه األسباب، واالدعاء، والمسبب 

زال أي -فإذا ظهر لهما « ة أسبابها جاء في تفسیر القرطبي للشقاق، وطرق رفع الشقاق وإ
  .2»یقبالن علیه بالعظة والزجر والنهي -الذي كان النشوز من قبله  -للحكمین

زالة الشقاق بینهما،     أن أسباب أو إذا لم ینفع الوعظ والتذكیر لتحقیق اإلصالح بین الزوجین وإ
معه أن السبیل الوحید  وإلزالة مما یبدأو الشقاق التي تكشفت للحكمین تستعصي على الحّل 

التفریق بین الزوجین فهل یملك الحكمان إیقاع التفریق بین الزوجین بسبب الشقاق أم ال  وللعالج ه
: ذهب هذا القول إلى أن الحكمان ال  القول األّول الفقهاء في المسألة على قولین : ؟ اختلفت أراء

ذن الزوجة أو ال بإذنهما یملكان سلطة التفریق بین الزوجین إ إذن الحاكم فإذن الزوج بالتطلیق وإ
عتبار أن الحكمین وكیلین عن الزوج اوهذا على  من الزوجة بالمخالعة مع بدل عوض الخلع

والزوجة، والوكیل یتصرف بقدر ما یأذن له به  موكله، وبناء على ذلك إذا تعذر اإلصالح على 
یردا األمر إلى الحاكم ویخبراه بما علماه من حال الزوجین  الحكمین ولم یوفقا إلیه، فعلیهما أن

 في ضوء ذلك بحسب اجتهاده. ولیتصرف ه

  :واستدل أنصار هذا الرأي بأّدلة التالیة   
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ال یمكن للحكمین أن یوقعا الفرقة عن طریق الخلع ویخرجا المال عن ملك الزوجة بدون رضاها  
كُ   :واهللا تعالى یقول ِحلُّ َل َال یَ ا ُحُدوَد اللَّهِ وَ ِقیمَ ُ ا َأالَّ ی َخاَف الَّ َأن یَ ًئا ِإ وُهنَّ َشیْ تُمُ ا آتَیْ ْأُخُذوْا ِممَّ   مْ َأن تَ

1 . 

ا  قال تعالى  َنُهمَ یْ فِِّق اللَّهُ بَ وَ ُ ْصالًحا ی ِریَدا ِإ ُ ن ی نما أرسل  2 ِإ ولم یقل تعالى : أن یرید فرقه، وإ
عالم الحاكم بذلك، وكانت لها صفة  الحكمان لیعظا الظالم من الزوجین وینكر علیه ظلمه وإ

ا صفة المصلحین في حال سعیهما مشهد أمام القاضي ما رأیاه من أمر الزوجین كما لهیالشاهدین ل
إلى اإلصالح واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ویكونان وكلین عن الزوجین إذا فوضا إلیهما 

فعیة واألظهر والحنفیة والظاهریة وأحد الروایتین عن اإلمام الجمع والتفریق ذهب إلى هذا القول الشا
  .3أحمد بن حنبل، ومذهب الجعفریة 

ذهب هذا الرأي إلى أن الحكمان یملكان سلطة التفریق بین الزوجین دون   :القـول الثـاني     
اج في حاجة إلى إذن وموافقة منهما وأساس هذا القول اعتبار الحكمین حاكمین، والحاكم ال یحت

المحكوم علیه فكذلك الحال بالنسبة أو حكمه إلى الحصول على اإلذن والموافقة من المحكوم له 
ما ذهب إلیه مالك ، ابن المنذر وأحمد بن حنبل في الروایة الثانیة، الشافعیة إلیهللحكمین ذهب 

سحاق واستدلوا بجملة أّدلة نوجزها في اآلتي  :واألوزاعي وإ

ان یعتبران حاكمین وهذه هي صفتهما، فلیس هما بوكیلین عن الزوجین : الحكم الدلیل األول
بغیر أو فلهما سلطة الجمع بین الزوجین بإصالح فیما بینهما كما لهم سلطة التفریق بینهما بعوض 

  .4عوض ودون حاجة إلى توكیل من الزوج بإیقاع هذا التفریق
ْن َأْهلِهِ  لقوله تعالى :  ا مِّ ُثوْا َحَكمً عَ ابْ ْن َأْهلَِها  َف ا مِّ َحَكمً فسماها اهللا تعالى حكیمین ولم   5وَ

  یعتبر رضاهما.
ه قال للحكمین الذین اختارهما أهل الزوجین --: ما روي عن علي  الدلیل الثاني :  أنّ

قا فرقتما، فرضت المرأة بذلك، ولم  علیكما من الحق أن رأیتما أن تجمعا جمعتما، وأن رأیتما أن تفرّ
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ه  یرض الرجل بإیقاع الفرقة، فقال له علي : كذبت حتى ترضى بما رضیة به، وهذا یدل على أنّ
  أجبره على ذلك.

  : تثبت الوالیة للحكمین على الزوجین الرشیدین، فیوقعان الفرقة علیهما بطالق الثالثالدلیل 
كما  مخالعة، ألن ثبوت الوالیة على الرشید جائزة إذا امتنع من أداء الحق الذي علیه،أو  

یقضى بالدین عنه من ماله إذا امتنع من إیفائه والحاكم یطلق على المولى في اإلیالء إذا امتنع 
  عن الطالق بعد وجوبه علیه، فكذلك یجوز للحكمین إیقاع الفرقة على الزوجین أن رأیا ذلك.

ا مِّ  : الحكمان لیس وكیلین بداللة قوله تعالى  الدلیل الرابع ُثوْا َحَكمً عَ ابْ ْن َف ا مِّ َحَكمً ْن َأْهلِِه وَ
وللوكیل في الشریعة اإلسالمیة اسم ومعنى وللحكم في الشریعة اإلسالمیة اسم ومعنى،  1َأْهلَِها

وحیث ثبت أن الحكمین حاكمان، فلها الجمع والتفریق حسب اجتهادهما مما یتبین لهما من حال 
  .2الزوجین
  :   القـول الراجـح -

أو من أن لهما سلطة في اتخاذ ما یرونه مناسبا لحالهما من جمع القول الثاني  والراجح ه
تفریق بشرط أن یتفقا على رأي واحد، وكان أهال للحكم، ذلك أن لفظ القرآن یدل على ذلك حیث 

بالحكم ال الوكیل، والوكیل ال یسمى حكما، وجعل تعینهما إلى األمراء والحكام ال  --سماها اهللا 
  .3الزوجین

  اختلف السلف والخلف « القول الثاني بقوله  -رحمه اهللا تعالى-مام ابن القیم وقد رجح اإل
أحدهما : أنهما وكیالن. والثاني : أنهما  : على قولین ،وكیالنأو الحكمین : هل هما حاكمان  في

واهللا تعالى  ، والعجب كل العجب ممن یقول هما وكیالن ال حاكمان . الصحیح ووهذا ه  حاكمان
لقال : فلیبعث وكیال من  ، كانا وكیلینو ول ، الزوجین وجعل نصبهما إلى غیر ، حكمین قد نصبهما

كانا وكیلین لم یختصا بأن یكونا من األهل. أي من أهل و وأیضا فل . أهله ولتبعث وكیال من أهلها
فِّ   فقال تعالى :  الزوجین وأیضا فإن الشرع قد جعل الحكم إلیهما وَ ُ ْصالًحا ی ِریَدا ِإ ن یُ ِق اللَّهُ ِإ

ا َنُهمَ یْ   . 4 بَ
والوكیالن ال إرادة لهما إنما یتصرفان بإرادة موكلیهما، وأیضا فإن الوكیل ال یسمى حكما في لغة   

ه  خاطب بذلك غیر  - -القرآن، وال في لسان الشرع وال في العرف العام وال الخاص. وأیضا فإنّ
ابن  --ما ؟ وبعث عثمان بن عفان الزوجین، وكیف یصح أن یوكل عن الرجل والمرأة غیره

ن رأیتما أن تجمعا عباس ومعاویة  للحكمین بین الزوجین علیكما إن رأیتما أن تفرقا فرقتما وإ
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وال یعرف لهم من  ، جعلوا الحكم إلى الحكمین .ومعاویة عباس وابن وعلي فهذا عثمان جمعتما.
نما یعرف الخالف بین التابعین فمن بعدهم"   1الصحابة مخالف وإ

یملك الحكمان إیقاع التفریق بین الزوجین إذا تعذر اإلصالح بینهما هذا ما نص علیه فقهاء و    
ن لم یرضى الزوجان بحكمهما أو المالكیة فیحكمان بالطالق، وینفذ حكمهما ظاهر  لم أو باطنا وإ

اكم به ویطلق الحكمان طلقة واحدة بائنة بال خلع أي بال مال یأخذانه من الزوجة للزوج یرضى الح
ن  ذا كانت اإلساءة والشقاق من الزوجة، فالتفریق  وإ كانت اإلساءة والشقاق منه أي من الزوج، وإ

  یأمراه بالصبر على إساءتها (الزوجة).أو یكون عن طریق الخلع بمال تدفعه الزوجة إلى الزوج 
ذا كان الشقاق من الزوجین بأن أساء كل منهما لصاحبه وكان كل منهما یضر صاحبه ففي    وإ

هذه الحالة یتعین الطالق بال خلع. أي بال مال تدفعه الزوجة إلى زوجها عند أكثر المالكیة إذا لم 
ترض الزوجة بالمقام مع زوجها، ورغبت في الفراق وأصرت علیه، وعند بعض المالكیة یجوز 

  .2تفریق على طریق المخالعة بمال یسیر تدفعه المرأة إلى الزوجال
ذا اتفق الحكمین على الحكم كان نافذا، فإن اختلفا فیه لم یؤخذ برأي واحد منها ویختار و      إ

القاضي غیرهما للنظر في الشقاق بین الزوجین ویصدران حكمهما باالنشقاق لیكون نافذا على 
  ذا ما اختلف الحكمان بعدد الطلقات نفذ قول من حكم بأقلها.، وإ 3كرهاأو رضیاه  الزوجان

وعلى الحاكم (القاضي حالیا) أن ینفذ حكم الحكمین الذي صدر باتفاقهما، وال یجوز التعقیب      
بنقضه، وتنفیذه یكون بحكم من الحاكم نفسه بما حكم به الحكمان، وأن أو علیه بالزیادة والنقصان 

سه بنفس ما حكم به الحكمان یقطع أي خالف في لزوم تنفیذ ما حكم به صدور حكم من الحاكم نف
  .4الحكمان

  وأن الفرقة الواقعة بسبب الشقاق والتي تقع بتفریق الحكمین بین الزوجین هي طالق بائن     
ل الفقیه ابن العربي المالكي ذلك بقوله  ه بائن لوجهین : « ال رجعي وقد عّل إذا حكم بالفراق فإنّ

ه بائن، والثاني : أن المعنى الذي  أحدهما كلي واآلخر معنوي أما الكلي فكل طالق ینفذه الحاكم فإنّ
شرعت فیه الرجعة لعاد الشقاق كما كان، فلم یكن إیقاعه رجعیا  والشقاق، ول وألجله وقع الطالق ه

   .5»یفید شیئا فامتنع وقوعه رجعیا من أجل ذلك 
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إذا ادعى الزوجین الضرر من الزوج اآلخر  في قانون االسرة 1لتحكیـمالقانونیة لجراءات اإلوعن  
لنشوز أو نفور أو تخلي عن الواجبات الزوجیة، فإنه من حقه أن یرفع األمر إلى القاضي عن 

ن لم یتمكن من إثبات الضرر وأصر على شكواه، وجب على  طریق إقامة دعوى أمام المحكمة، وإ
ء نفسه أو بناءا على اقتراح أحد الزوجین أو بناءا على اقتراحهما القاضي أن یعین حكمین من تلقا

یداعه في كتابة  معا. وأن یصدر أمر شبه قضائي یحدد فیه مهمتهما ویعین تاریخ تقدیم تقریرهما وإ
الضبط مقابل وصل استالم، أو یسلمانه مباشرة إلى القاضي، وینبغي أن یكون الحكمین من أهل 

  العام. من النظام الزوجین وهو
إذا لم یثبت أي « المدنیة واإلداریة على ذلك بقولها  اإلجراءاتقانون  446وفد أكدت المادة    

ضرر أثناء الخصومة جاز للقاضي أن یعین حكمین اثنین لمحاولة الصلح بینهما حسب مقتضیات 
  .  2»قانون األسرة  

ن، ولم یثبت الضرر وجب تعین إذا اشتد الخصام بین الزوجی«  )ق.أ.ج( 56كما نصت المادة    
  حكمین للتوفیق بینهما.

                                                             
لس مواد. یقضى بإحداث مج 09في  1994دیسمبر  26أصدر المشرع المغربي مرسوم خاص بإحداث مجلس العائلة بتاریخ  - 1

بعدها كأن یكلف  له مهمة مساعدة القاضي المكلف باألسرة في نطاق استشاري فقط، سواء أثناء قیام الزوجیة أو العائلة تناط
  الشقاق. طلب التطلیق على المحكمة بسبب الضرر أو البین بین الزوجة إذا أراد الزوج إیقاع الطالق أو ذات  بإصالح

المقدم وأربعة أعضاء یعینها القاضي  الوصي أو القاضي بصفته رئیسا واألب واألم أو: یتكون مجلس العائلة من  01المادة  -
ذا تعذر توفرهم من  من بین األقارب أو األصهار بالتساوي بین جهة األب وجهة األم الزوج والزوجة حسب األحوال،  وإ

القاصر وبمبادرة من القاضي  من األم أو: یجتمع مجلس العائلة بطلب المادة الرابعة  الجهة أمكن تكوینه من جهة واحدة.
 بناء على طلب أحد أعضائه اآلخرین كلما دعت الضرورة إلى ذلك. أو

 االجتماع: تدون نتائج أعمال مجلس العائلة أثناء انعقاده في محضر یحرره كاتب الضبط الذي یحضر المادة السادسة  -
قاضي واألعضاء،  ویشار إلى امتناع هؤالء عند في سجل خاص ویوقع مباشرة عند انتهاء االجتماع من طرف ال

 االقتضاء.

: حددت هذه المادة مهام مجلس العائلة االستشاریة في القیام بالتحكیم إلصالح ذات البین إذا خیف  المادة السابعة  -
اج وانحالل الشقاق بین الزوجین، وأن یبدي رأیه في نطاق االختصاصات المسندة للقاضي في الزو  التطلیق أو الطالق أو

 میثاقه، وفي النفقة وفي األهلیة والنیابة الشرعیة وفي المساطرة المتعلقة باألحوال الشخصیة من قانون المسطرة المدنیة.

لنشر المرسوم   ،: یصرف القاضي النظر عن استشارة مجلس العائلة بعد استنفاذ جمیع الوسائل لتكوینهالمادة الثامنة  -
  .1995فبرایر  4292عدد :  بالجریدة الرسمیة
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  .1» یعین القاضي الحكمین حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة 
یثبت الطالق إال بحكم بعد  من المقرر قانونا أنه ال«   ھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرار لھا

ذا  كم القاضي بالطالق،وعند نشوز أحد الزوجین یح محاولة الصلح من طرف القاضي،  اشتدوإ
ومن  الخصام بین الزوجین وعجزت الزوجة عن إثبات الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینهما،

  .ثمة فإن القضاء بخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون
أن المجلس القضائي لما قضى بالطالق دون مراعات أحكام –ولما كان ثابت في قضیة الحال 

 ، یكون بقضائه كما فعل خالف القانون وتجاوز اختصاصه.).جأ .ق( 56، 55، 49 التالیة المواد
  2».ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه 

وال یجوز للقاضي أن یعین حكما من غیر أهالي الزوجة، إال في الحالة التي یتعذر فیها العثور    
ن ممن یقبلون القیام بمهمة التحكیم، مع اإلشارة إلى مصاهرة مع أحد الزوجیأو على من له قرابة 

عدم وجود الضرر ومدى جسامته متروك للسلطة أو ذلك في الحكم وأن التحقیق بشأن وجود 
ن القاضي التقدیریة،  مهمة الحكمین محددة من القاضي وینحصر في دراسة أسباب النزاع القائم وإ

لیة كل واحد منهما في النزاع، وفي حالة محاولة بین الزوجین وظروفه ومالبساته، وتحدید مسؤو 
إزالة الخالف بین الزوجین، ومحاولة الصلح والتوفیق بینهما بكل الوسائل والطرق الممكنة شرعا، 

  بالكیفیة السابق ذكرها. بما ذلك سماع الزوجین وسماع توضیحات الجیران واألقارب اآلخرین
ه یجب وسواء توصل الحكمین إلى إیجاد عامل م     شترك لحسم النزاع أم لم یتوصال له، فإنّ

علیهما أن یقدما تقریرا إلى القاضي الذي عینهما خالل أجل مدته شهرین كاملین من تاریخ تعینهما 
  على أن یشتمل على النتائج التي جمعاها، وعلى اقتراحاتهما لحسم الخالف.

ه یجب على القاضي المختص  لتحكیم،إذا توافرت األسباب والشروط الالزمة للجوء إلى مبدأ ا    فإنّ
في الفصل في موضوع النزاع القائم بین الزوجین أن یؤجل الفصل في الدعوى، وأن یعین الحكمین 
ینظر تقدیم تقریرهما خالل المهلة القانونیة المحددة، وعندها یستطیع الزوجان أو أحدهما أن یطلع 

ة الضبط تحت تصرف الزوجین ونسخة ثانیة على هذا التقریر الذي ستوضع نسخة منه في مكتب
عادة  توضع في الملف ویستطیع أحد الزوجین إذا ما كان مستعجل أن یطلب استرداد الدعوى وإ

  السیر فیها من جدید بعد تأجیلها وتوقف السیر فیها.
مثل أي وثیقة تستعمل لإلثبات التي یمكن أن تساعد القاضي على إصدار  1أن تقریر الحكمین   

سلیم عندما یتصدى للفصل في موضوع النزاع وتخضع لتقدیره، والقاضي غیر ملزم بما  حكم
  .2تضمنه التقریر إذا فشلت إجراءات التحكیم وتصدى للفصل في موضوع الدعوى
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المتخلي أو وعلى الحكمین القیام بإجراء تحقیق نزیه في موضوع نزاع الزوجین وتحدید الناشز   
المتسبب به أن وجد وأن وجد صعوبات فعلیهما أن یطلعا القاضي بما عن اجباته وتحدید الضرر و 

  .)ق.إ.م.إ( 447یعترض مهمتهما من إشكاالت أثناء تنفیذ المهمة م 
ذا ما نجح الحكمان في محاوالت الصلح، علیهما إثبات ذلك في محضر یصادق علیه     وإ

 في أجل شهرین . وهذا 3)ق.إ.م.إ( 448القاضي بموجب أمر غیر قابل ألي طعن م 

هذا وأن عجز الحكمان عن إجراء الصلح فإن للقاضي إنهاء مهامها تلقائیا، إذا .4)ق.أ.ج( 56/2م 
ما وجد صعوبة في تنفیذ المهمة وفي هذه الحالة یعید القاضي القضیة إلى الجلسة وتستمر 

  .5)ق.إ.م.إ( 449الخصومة م 

ذا قضت المحكمة برفض الدعوى لعجز المد      عي عن إثبات الضرر فإن ذلك ال یمنعها هذا وإ
. ذلك أن 6من تجدید رفع الدعوى مرة ثانیة إذا كانت ستمكن من إثبات الضرر في وقت الحق

  الصادرة في مسائل الحالة لها حجیة مؤقتة. حكاماأل

حجیة  األشخاصحالة  ...في  الفاصلة األحكامتكتسب  ال« ما أكده قرار للمحكمة العلیا ھذا
عدم خضوع قضایا الحالة لقاعدة حجیة  «ت ذات المبدأدفي قرار أخر أكو، 7» مقضي بهالشيء ال

   .8 »الشيء المقضي به
ذا تم رفض دعوى التطلیق دون إجراءات محاوالت الصلح وأصبح صاحب المدعي یكرر الطلب  وإ

    .9)ق. أ.ج(من  56 هنا یتم اللجوء إلى التحكیم طبقا لنص المادة
رفعت دعوى تشتكي أو دعوى ضد زوجة وطلب الطالق بسبب نشوزها،  أما إذا رفع الزوج
بالتطلیق واستطاعت أن تثبت الضرر الذي أصابها من زوجها، فإن  تضرر من زوجها وطالب
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التطلیق والتعویض جبرا للضرر أو القاضي بعد محاوالت الصلح وفشله یصدر حكمه بالطالق 
  .1دون أن یستعین بالحكمین

القاضي غیر ملزم بتعیین الحكمین في حالة  " ه المحكمة العلیا في قرار لهاذهبت إلی هذا ما
 .2ثبوت الضرر"و اشتداد الخصام بین الزوجین 

 

  

 
 

 ،ارات من بینهالم یقدم عملیا خدمات تذكر لألسرة وذلك لعّدة اعتبالصلح و التحكیم  جراء إإن    
كثرة الملفات بما ال یسمح للقضاء بإفراد الوقت الكافي لكل ملف ومحاولة التعرف على أسباب 

یجاد حل لها، وبالنظر لعدم توفر األجهزة واألطر الكافیة القادرة على ردم       الخالف الحقیقیة وإ
یجاد الحلول بطریقة عملیة متینة، نجد مهمة القضاء في هذ   ا الشأن محدودة جدا الخالف وإ

  وبالتالي تحصر محاولة الصلح في أحیان كثیرة في محاولة سطحیة.
تعترضها عدة معوقات تحول دون تحقیق  األسرة آلیة الصلح في قضایا  إنمما الشك فیه ف   

الغایة المبتغاة منها، حیث ثبت من خالل الواقع المعاش أن أغلبیة محاوالت الصلح تكلل بالفشل، 
ما لكون المؤسسات المرتبطة بالصلح ال وذلك را جع إما لفشل العناصر األساسیة التي تكونها، وإ

   تقوم بدورها على أكمل وجه.
ترجع تجلیات فشل آلیة الصلح في المنظومة القانونیة بالدرجة األولى  ،عدم نجاح آلیة الصلح  

   .إلى أسباب قانونیة وقضائیة وأخرى تتعلق بالدفاع والمتخاصمین
تكمن أولى هذه الصعوبات في إسناد مهمة القیام بالصلح لقاضي ، األسباب القانونیة والقضائیة   

الحكم، حیث یقوم نفس القاضي بعملیة التصالح ومتابعة القضیة إلصدار حكم فیها، ونجد أن 
كرس نفس المبدأ وأسند في كل مواده التي أوجبت فیها سلوك إجراء الصلح ممارسة األسرة قانون  

قاضي الحكم، وهذا من شأنه أن یعطل هذه العملیة  والذي ه األسرة المساعي الصلحیة لقاضي 
  وینقص من فعالیتها. 
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اختصاص مزدوج یؤدي إلى نتائج تنبئ بفشله وبالتالي عدم نجاحه  وفإسناد الصلح لقاضي ذ     
ا، الشيء الذي یجعله كما قد یتخلى عن دوره الرائد في دفع الطرفین للتصالح وتقریب وجهة نظرهم

یكتفي باإلشارة إلى مقتضیات الصلح بمجرد اإلشارة العابرة كإجراء روتیني، ویتعامل معه كشكلیة 
الرقابة القضائیة للمحكمة ویعد من أسباب عدم نجاح الصلح، أو ضروریة یقتضیها النص القانوني 

في النزاعات الحقیقیة  الحیطة والحذر من الغموض -یقوم بعملیة الصلح ووه -اتخاذ القاضي
القائمة بین الطرفین خوفا من اتهامه باالنحیاز ألحدهما، ویجنبه طرح حلول واقتراحات معینة للدفع 
  بالمتخاصمین للوصول إلى الحل أالتفاقي الذي یستوجب تنازل كل طرف عن جانب من ادعاءاته.

السائد لدى البعض بأن من شأن االعتقاد ب ، و ذلك غیاب نشر ثقافة الحلول البدیلة للنزاعات  
صاء األحكام وتهمیش القضاء ٌق   .نشر هذه الثقافة هیمنة تلك الحلول على النزاعات وإ

عدم وجود الوقت الكافي إلبرام الصلح وكثرة المنازعات األسریة وقلة الموارد البشریة، وعدم اقتناع   
یة وتدخل األطراف األجنبیة في النزاع المتنازعة بثقافة الصلح وحل النزاعات بالطرق السلم األطراف

 .بشكل سلمي

كما جرى العمل عند فشل محاولة الصلح في أول جلسة بعد حضور الزوجین، إعالن القاضي    
عن فشل الصلح دون أن یبدل جهدا إضافیا عبر عقد جلسات صلحیه أخرى، رغم أن المشرع ال 

  .یمنعه من ذلك
ى التي یتصل بها المتقاضي قبل عرض نزاعه على القضاء، الجهة األول ولما كان المحامي هو   

     فإن الدفاع من هذا المنطلق یلعب دورا مهما وأساسیا في توجیه موكله إلى سلوك طریق الصلح، 
فبدون اقتناعه بأهمیة وفائدة الصلح یتم حث ومساعدة المتقاضي على الجنوح عنه، تبقى    

  ناورات المحامي بدون آثر یذكر.أي طرف آخر أمام مأو محاولة القاضي 
ومما یقوي المحامي الذي یحاول إبعاد موكله عن الصلح ألغراض مادیة، كون المتقاضي جاهال   

   .بإجراءات التقاضي وأهمیة الصلح
كما نسجل ضمن معیقات الصلح، إصرار الزوجین على مواقفهما وتصلبهما، غیر مدركین مزایا   

لیه من جنوح إلى السلم وحل للنزاعات ودیا وبعیدا عن نشر الحقد الصلح وخصوصیاته وما یؤدي إ
والكراهیة بین األطراف، فبتمسك الخصوم بموقفهما الرافض للصلح یبقى الخالف قائما والحل 

 أالتفاقي مستعصیا.

إذا كانت المؤسسات المرصدة للصلح لها دورها  ،عدم تفعیل المؤسسات المرصدة للصلح كذلك   
، فإن عدم تفعیل مؤسسة الحكمین من شأنه أن یحد من فعالیته األسرة صلح بین أفراد في إنجاح ال

  في الحّد من النزاعات األسریة.
 األسرة ن التحكیم بین أفراد أ معیقات ذلك مؤسسة الحكمین على المستوى العملي كما تعرف    

تعطیله وهجره تعطیل  في حالة الشقاق تعرض والزال یتعرض إلى نوع من التعطیل والهجر، وفي



 

  ~ 216 ~ 
 

ْن  ﴿  :لكتاب اهللا اآلمر ببعث الحكمین، مصداقا لقوله تعالى ا مِّ ُثوْا َحَكمً عَ ابْ ا َف ِنِهمَ یْ اَق بَ إِْن ِخْفتُمْ ِشَق وَ
ا خَ  نَّ اللََّه َكاَن َعلِیمً ا ِإ َنُهمَ یْ فِِّق اللَّهُ بَ وَ ْصالًحا یُ ِریَدا ِإ ُ ن ی ْن َأْهلَِها ِإ ا مِّ مً َ َحك اَأْهلِِه وَ ورتب ، 1﴾ ِبیرً

التي هي الخلیة األولى للمجتمع، وذلك بسبب التطبیق السیئ  األسرةنتائج خطیرة على مؤسسة 
   .لمقتضیات هذه المؤسسة الدینیة

على أو وجود عدة ثغرات في النصوص التي نصت علیها نسجل  على المستوى القانوني  ماأ    
  :عترضها والتي نذكر من بینهاالمستوى العملي من حیث صعوبات التطبیق التي ت

قد نص على بعث حكمین لإلصالح ذات البین بین الزوجین، فإن ذلك  األسرة إذا كان قانون      
أن المواد المدرجة في قانون اإلجراءات المدنیة و المقتضى بقي بدون جدوى ودون أثر یذكر خاصة 

أنها جعلت من  )إ .م .إ .ق(من  446التحكیم السیما المادة و المنظمة إلجراء الصلح و اإلداریة و 
شأنها في ذلك شأن باقي الوسائل  األسرة بعث الحكمین وسیلة جوازیة من وسائل الصلح بین أفراد 

التي خول القانون للمحكمة اللجوء إلیها في سبیل إصالح ذات البین بین األزواج، فالمحكمة لیست 
ن هذه اآللیة، الشيء الذي من شانه أن یفوت ملزمة بانتداب حكمین، وبالتالي یمكن االستغناء ع

  واألطراف إمكانیة الصلح عن طریقها. على المحكمة
إال أن اإلشكال یبقى مطروحا حول عدم نص المشرع الجزائري على كیفیة اختیار الحكمین وال     

إلخالل وال مدة عملهما وعلى جزاء ا یكون كتابیا أو شفهیا هماما إذا كان تعیینكیفیة تعیینهما 
    وما إذا كانت إجراءات التحكیم یجب القیام بها بعد فشل محاولة الصلح  .والتهاون في تأدیة مهمتهما

وأثناء إجراءات محاولة الصلح، كما لم یوضح أیضا ماذا سیتعین على القاضي أن یفعله في    
عثر القاضي على من حالة ما إذا رفض الزوجان أو أحدهما مبدأ التحكیم، أو في حالة ما إذا لم ی

إلى غیرها من األمور األخرى التي  ،یقبل أن یكون حكما من أهالي الزوجین أو من أهالي أحدهما
في  ولإلقصاءتشكل بحق خرقا تشریعیا كبیرا وخطیرا یجعل مهمة الحكمین مهمة معرضة لالرتجال 

  .المجال القضائي
لعملیة والواقعیة، نجد غیاب الواقع ومما سیساهم في تعطیل مؤسسة الحكمین من الناحیة ا   

، حیث أن النصوص القانونیة وهي تشیر إلى بعث الحكمین لم األسرةعن نصوص قانون  ئيالجزا
 ،بشكل خاص والمجتمع بشكل عام األسرة تأخذ بعین االعتبار التحوالت الجذریة التي تعرفها 

طر التي یمكنها تتبع عملیة الشيء الذي یصعب معه سلوك هذه اآللیة، باإلضافة إلى قلة األ
  الصلح وتحضیر القضیة في آن واحد أمام كثرة الملفات.

اقتراح إنشاء مجلس اإلرشاد یتمثل في  الحلول البدیلة لتسویة المنازعات األسریة وعن    
  و وسیلة فعالة و لینة إلنجاح الصلح بین الزوجین.  األسرةاإلصالح األسري كإجراء وقائي لحمایة و 

                                                             
  .     35اآلیة ، سورة النساء - 1
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لما كان حرص و حفظه من الضیاع و لها دور مهم في صیانة المجتمع  األسرة ما كانت لف   
نجاب أبناء صالحین، و اإلسالم على قیام أسرة متماسكة قویة لحفظ المجتمع  نظرا النتشار و إ

المشاكل األسریة مما ینعكس سلبا على المجتمع بشكل عام، كان البد من إنشاء مجلس و الطالق 
  مساعدتهما على حل الخالفات األسریة.و ح األسري  مهمته تقدیم اإلرشاد للزوجین اإلصالو اإلرشاد 

االقتصادیة التي و التغیرات االجتماعیة و لعل أهم مسوغ إلنشاء هذا المجلس هي الظروف و     
مما بات له األثر  األسرة تصدع و التي كانت وراء انتشار الطالق و الجزائریة  األسرة تعیشها 

التقلیل  واألسریة بشكل سلبي، فكان الهدف من إنشاء المجلس هو  االجتماعیةلحیاة الواضح على ا
    تخفیف العبء على القضاء.و قدر اإلمكان من الطالق 

ه ذترك الصلح للمجلس أن یبعد الخصومة من نفوس الزوجین وكذلك األحقاد وه ةـأهمیتتمثل 
،  .1ویظل كل من الطرفین یتربص بخصمهاألمور ال ینهیها القضاء عادة بل قد یشعل نار الفتنة 

وقد یدفع ذلك إلى ارتكاب الجریمة من أجل استرداد حقه الذي یعتقد به فیكون الصلح أفضل طریق 
وبتالي یستحب أن یحیل القاضي المتنازعین إلى المجلس من أجل   لحل الخالفات الزوجیة

   .2ا التصالح ألن مهمة القاضي هي الفصل بین الخصوم قضاء
التوتر التي یعاني و التخفیف من حدة الغضب و تهدئة النفوس ، أهداف المجلسو من مهام و       

التخفیف من النزاعات و  ،المساعدة على إطفاء نار الحقد المشتعلة بین الزوجینو منها المشتكون 
جراءاتهاو عن المحاكم  االسعي في حلها بطرق ودیة بعیدو  األسرة داخل   تقدیم االستشارات و ،إ

 باالتصال.أو حضور إلى المجلس الالقانونیة المجانیة لكل من یطلبها سواء كان ذلك ب

بتالي تفادي و تحصیل الحقوق ، توسیع دائرة اإلصالح لتشمل سائر أنواع الخالفات العائلیةكذلك    
بحیث تصبح  ، توثیقهاو تدوینها و حمایة الحقوق المتصالح علیها و اإلجراءات القضائیة الشاقة 

شراك المتزوجین الجدد في دورات تكوینیة و  ،دات تنفذیه ال تقبل الطعن أمام أي جهة قضائیةسن إ
  .مواجهة المشاكل الزوجیةو القرار  إتحادتساعدهم في تنمیة القدرة على 

  : التالي ویسیر العمل في المجلس على النحو   
بمبادرة أو  األسرة بشؤون  یستقبل المجلس القضایا عن طریق القاضي المكلف:  المرحلة األولى  

قبل و إذ یتولى القاضي تحویل جمیع قضایا النزاع األسري إلى المجلس قبل النظر فیها   شخصیة
رشادهم، و لتوفیر فرصة اإلصالح بین الزوجین ، دفع الرسومو تسجیلها  یستثنى من ذلك جمیع و إ

فاظا على الحقوق السیما في المحكمة للفصل فیها ح األسرة قضایا النفقة التي تحال إلى قسم 
  النفقة الوقتیة.

                                                             
  .  246، صسابقمرجع ،  )أحمد محمود(أبوهشهش  - 1
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عند الضرورة یحضر معه أعضاء المجلس و یجتمع صاحب الشكوى مع رئیس المجلس    
  محامین.و االجتماع و المتكونین من أخصائیین في علم النفس و 
ن استدعى األمر و یكرر المحاولة عدة مرات و یحاول المجلس إصالح ذات البین بین الزوجین   إ

  ثالث من أقارب الزوجین المتنازعین یملك التأثیر علیهم.  یحضر طرف
إذا عجز المجلس عن اإلصالح بین الزوجین یحاول إنهاء النزاع ودیا فإذا تم  : المرحلة الثانیة 

األسرة قاضي شؤون و رئیس المجلس و الشاهدین و یوقع من الطرفین و االتفاق بینهما یحرر محضر 
  االعتراض علیه أمام أیة جهة قضائیة.أو قابل للطعن فیه  غیرو نفیذ ،ویصبح سندا تنفیذیا قابال للت

  إذا لم یتوصل المجلس إلى اإلصالح بین الزوجین تحول القضیة إلى القضاء.  : المرحلة الثالثة 

إلى أن نجاح الصلح كنظام بدیل لتسویة المنازعات األسریة رهین  نصل سبق ما من منطلق      
یمكن أن تبدیه األطراف المتنازعة في التفاوض والتصالح، وتسویة النزاع بمدى االستعداد الذي 

واستیعابهم لجدوى هذه العدالة اللینة، السریعة والفعالة والتي ال تتطلب أیة شكلیة للحصول على 
   .رضى الطرفین

نما المهم أن یكون هناك اتفاق على اللجوء لهذه الوسیلة من طرف المتنازعین، فرهان تطبیق ها وإ
ممكن ونجاح التجربة رهین بتوعیة العاملین في الوسط القضائي والقانوني، والمجتمع المدني 
والمشاركة اإلیجابیة لوسائل اإلعالم، وتوافقها مع التقالید المحلیة الخاصة، وتفهم الجهة التشریعیة 

من أجل صیاغة لهذه الثورة القضائیة اإلیجابیة والفعالة، التي تهدف البحث عن مصالح األطراف 
اللجوء إلى :  وبذلك نرى أن .من التراضي واإلقناع ودون أن یخلف النزاع رواسب واالتفاق في ج

الحلول البدیلة أصبح مطلبا ملحا وممكنا لتالفي تراكم القضایا بمحاكمنا إذا توفرت النوایا الحسنة 
  .وتكاثفت الجهود على مختلف الواجهات

یكون في كل محكمة مجلس لإلرشاد واإلصالح األسري لما لها من بأنه البد أن : نرى كما      
  .دور في حل كثیر من الخالفات الزوجیة بعیدا عن إجراءات المحاكم
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   .األسرة قانون ظل في الحمایةى عل لألسرةالمعنون بالحمایة المدنیة  وهذا القسم  دراسة تنصب   

 خالل من االسرة حمایةبمن خالل عدة نقاط بدایة  تعدیلال به یتسم ما إبراز إلى وقد تطرقت فیه
 االسرة حمایةتطرقت الى الثاني  و في المبحث في المبحث االول الزواج في المساواة مبدأ إدراج

 االسرة حمایة تناولتالثالث  المبحث الزوجین، وفي إرادة عن التعبیر مجال  توسیع خالل من
  باالعتماد على التطور العلمي.

لى مبحثین إ یتفرعو  ألســرةاالدور الحمائي للقضاء في قانون   فقد تناولت فیهأما الفصل الثاني   
أما المبحث الثاني الوالئیة،  سلطته خالل من للقاضي الحمائي الدور  المبحث األول تناولت في

  الصلح القضائي. آلیة و العامة النیابة دور تفعیل خالل من االسرة ةحمایفیتناول 
  وقد توصلنا من خالل الدراسة و التحلیل الى الوقوف على اهم التعدیالت التي مست قانون االسرة  

هذا ما یتضح جلیا  ، حمایة مدنیة و فعلیة لألسرة تحقیقو التي حاول من خاللها المشرع الجزائري 
) 19( جعلهاب ،األسرة قانون من 07 المادة والرجل المرأة بینالمساواة في سن الزواج  أه لمبدتكریسب

 القانونیة السن یبلغ لم لمن بالزواج أخرى جهة من ورخصللجنسین ، كاملة سنة عشرة تسعة
 للمادة وفقا للقاضي التقدیریة السلطة إلى ذلك ویرجع الضرورة ضیهتوتف المصلحة تتطلبه ما بحسب
  .العامة االجتماعیة الحیاة وظروف یتماشى وسطا موقفا بذلك فاتخذ نفسها
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 عقد بآثار یتعلق فیما التقاضي حق للرشد القانونیة السن یبلغ لم الذي القاصر منح أنه غیر   
 التقاضي في حقه على ینص ولم نفسها المادة من األخیرة للفقرة وفقا والتزامات حقوق من الزواج

 و سنه لصغر السیما الطالق یخص فیما موقف اتخاذ لخطورة هذا و. ثارهوآ الطالق یخص فیما
  . األمور لعاقبة تبصره عدم
 11 المادتین وفق قاصرة أم كانت راشدة ترضاه الذي الزوج اختیار في الحق للمرأة جعلكذلك    
 ليالو  سلطة إلغاء على منه تأكیدا الزواج عقد بطالن الرضا عنصر تخلف على رتب كما.13 و

 خالف على اإلجبار والیة ثبوت من الجمهور إلیه ذهب ما عكس على، 33 المادة في اإلجبار في
  .والبكارة الصغر بین اإلجبار علة تحدید في المذاهب فقهاء بین
 الشریعة مقاصد إلیه ترمي بما فأخذ الحاصلة العلمیة التطورات الجزائري المشرع سایركما    

 المادة خالل من وذلك الزواج قبل الطبي الفحص إیجاب من العصر ظروف تفرضه وما اإلسالمیة
 ،االصطناعي التلقیح إلى اللجوء أجاز ،كما الزواج من الغرض تحقیق على حفاظا وذلك مكرر 7

 لكن 40 المادة بنص العلمیة الطرق إلى اللجوء النسب إثبات في فأجاز مكرر 45 المادة خالل من
  .المعاصر الفقه فعل كما وضوابطه لشرطه بیان دون

 عقد یخص فیما الحاالت من كثیر في للقاضي التقدیریة السلطة دائرة من المشرع وسعكذلك      
 تخلف وجعل 08 المادة في وذلك قائم سابق زواج وجود عند الجدید بالزواج الترخیص ،منها الزواج

  .الدخول قبل الزواج عقد لفسخ قانونیا سبب الشرط هذا
 الزواج عقد في االشتراط دائرة من المشرع وسعلتكریس حریة التعبیر داخل االسرة،  سعیا منهو    

 المادة وفق علیها الزواج عدم وشرط الزواج بعد فیه واستمرارها العمل كشرط للمرأة بالنسبة وخاصة
 و 6 للفقرتین وفق وذلك التطلیق، المرأة طلبه في الحق الشروط بهذه الوفاء عدم على ورتب ،19

  .األسرة قانون من 53 المادة من 9
 جعللیة الصلح القضائي و التحكیم ،كما آلیة وقائیة لمنع تفكك االسرة و هما آوضع المشرع    

 تقریرا یقدما وأن الزوجین بین التوفیقو  اإلصالح على تقتصر الشقاق استحكام عند الحكمین مهمة
  .ج أ. .ق 56 للمادة وفقا شهرین أجل في مهمتها عن

 باألسرة المتعلقة الدعوى جمیع في أصلیا طرفا العامة النیابة جعلبرز ما جاء به التعدیل انه أ و 
  .عداها فیما منظم طرف و األسرة مسائل بعض في كاالستثناء تدخله كان بعدما
 المادة أجازت فقد الزوجیة، الحیاة خالل المكتسبة أموالهما ومصیر الزوجین، ذمة موضوع حول
  . رسمي الحق عقد في أو الزواج عقد في یكون اتفاقا الزوجان شأنه في یبرما أن 37
 بصفة الفصل بمنحه األسرة شؤون قاضي صالحیات الجزائري المشرع وسع لألسرة حمایةو   

 القضائیة الجهة رئیس إلى الرجوع دون تدخلهم تتطلب أو تعترضهم أولیة مسألة أي في استعجالیة
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 النفقة مواد في العریضة ذیل على أمر بموجب االستعجال جهو  على بالفصل مختص أصبح إذ ،
ن ،األسرة بشؤون یتعلق ما كل و السكن و الحضانة و الزیارة و  االختصاص هذا شأن من وإ

 في السرعة للمواطن یضمن و المحكمة رئیس بمكتب الملفات اكتظاظ من یخفف أن الجدید
  .األصلیة قاعدةال عن خرج قد بهذا المشرع یكون و األمر استصدار
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بصفة خاصة صیانة الروابط و یهدف المشرع الجنائي إلى حمایة أسس النظام االجتماعي  
عند تناوله ألي مسألة من المسائل المتعلقة بكیان األسرة في الحسبان  هذه الروابطأخذ یو العائلیة 

ففي مجال التجریم نجد أن الروابط العائلیة سواء  ،العقاب ولتجریم أسواء كان ذلك في مجال ا
الفروع أثر واضح في هذا المجال، حیث تعتبر و كانت عالقة زوجیة أو عالقة بین األصول 

الفروع شرطا مفترضا أو و العالقة الزوجیة ركنا في بعض الجرائم كما تعتبر العالقة بین األصول 
  .جرائم السیما جرائم اإلجهاضعنصرا الزما في كثیر من ال

ظرفا مشددا من ناحیة و في بعض الحاالت عذرا معفیا من العقاب أو سببا لإلباحة من ناحیة  و 
یتدخل لحمایته بل ینظر إلیها كذلك كرابطة تربط فقط فالمشرع الجزائري ال ینظر لألسرة كنظام 

والمحافظة  ،حمایة هذه الروابطو األفراد المكونین لها فیأخذ صفتهم في الحساب من أجل تدعیم 
  .عدم تفتیت عراهاو الرحمة و على صالت المودة 

ن اإلطار الذي یرسم معلم خطة البحث في هذا القسم یتحدد في فصلین    :إذ نتناول في وإ

 .الحمایة الجنائیة لنظام األسرة الفصل األول - 
  األسریة. للروابطأما الفصل الثاني الحمایة الجنائیة  -

 
 

    
ن األسرة باعتبارها و نظام األسرة،  من خالل حمایةإن الحمایة الجنائیة لألسرة تظهر  إ

نظام النسب، و هما نظام الزواج و اجتماعیة تتأسس على فرعیین أساسیین و نظاما ووحدة قانونیة 
ن الحمایة التي أضفاها المشرع على األسرة تشمل األسرةو  بمفهومها الضیق التي تشمل الزواج  إ
   .أثاره في حدود األقارب من الدرجة األولىو 

أما المبحث الثاني  الزوجیةسوف نتناول في المبحث األول الحمایة الجنائیة لاللتزامات و 
 .لحقوق االبناءالحمایة الجنائیة  نتناول فیه
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و تتحدد أساسا في التزام  ،منها التزامات تقع على عاتق الزوجینب عقد الزواج أثار، یرت
من الناحیة المعنویة و التزام اإلخالص الزوجي بین الزوجین، و  الزوجةالنفقة و االهتمام بشؤون 

  إن اإلخالل بهده االلتزامات یعتبر في مصاف إهمال األسرة. 

الحمایة و   في المطلب األول الزوجة، إهمال جریمبت الحمایةوسوف نحاول الحدیث عن 
  في المطلب الثاني.  الجنائیة لاللتزام باإلخالص الزوجي

 
 

و المعبر عن اإلخالل بها  ،الزوجیةنتناول في هذا المطلب الحمایة الجنائیة لاللتزامات 
  ین وهما:أساسی شكلینإلى تنقسم و   .باإلهمال األسري

  وهو االمتناع عن دفع النفقة إلى الزوجة وهو ما أتناوله في الفرع  األول ، اإلهمال المالي
ترك الزوج زوجته الحامل مع علمه بذلك دون موجب قاهر في  وهوالمعنوي، اإلهمال و

 الفرع الثاني.

 

 1  

 الشروطفنتعرف على  فیها  طورة هذه الجریمة، سوف نفصل البحثألهمیة النفقة وخا نظر 
 (الفقرة ثانیة)   في  )الفقرة األولى(في  قضاء المقررة النفقة تسدید عدمریمـة المسبقة لقیام ج

                                                             
تزامات لحمایة اال وتكریسا لمبدأ تجریم عدم االلتزام بدفع مبلغها المقررة قضاء.بالحمایة الجنائیة لنفقة األسریة  تتجلى -  1

 331ة قرر المشرع الجزائري حمایة النفقة الغذائیة عن طریق تجریم عدم التزام المدین بها بدفعها هذا في نص المادة یاألسر 
ویرجع المشرع لتقریر هذه الحمایة نظرا لما لنفقة من أهمیة في كونها تسد حاجات العائلة  من قانون العقوبات الجزائري.

، كما أنها مظهرا من مظاهر التكافل االجتماعي بین أفراد األسرة فیما بین الزوجة وفیما بین األصول وتضمن تماسكها
ال : ﴿ مصداقا لقوله تعالى   --والفروع.والنفقة الزوجیة ثابتة في كتاب اهللا  ْجِدُكمْ وَ ُث َسَكنتُم مِّن وُ وُهنَّ ِمْن َحیْ َأْسِكُن

یْ  وا َعَل وُهنَّ ِلتَُضیُِّق ُهنَّ تَُضارُّ َل َن َحمْ ِهنَّ َحتَّى یََضعْ یْ وا َعَل َأنِفُق ٍل َف إِن ُكنَّ ُأوالِت َحمْ : .وقوله تعالى 6 اآلیة ،سورة الطالق  ﴾ ِهنَّ وَ
وِد ﴿  ُل وْ ى اْلمَ َعَل ِتمَّ الرََّضاَعَة وَ اَد َأن یُ ْن َأرَ ِن ِلمَ یْ ِن َكاِمَل یْ َل الَدُهنَّ َحوْ َن َأوْ عْ ِ ض اِلَداُت یُرْ اْلوَ هُ وَ وفِ َل رُ عْ تُُهنَّ ِباْلمَ ِكْسوَ ُنَّ وَ  ﴾ ِرْزُقه

  .233اآلیة  ،سورة البقرة
   .ویقصد بهذه الجریمة  امتناع من صدر ضده الحكم بالنفقة عن دفع مقدارها مدة شهرین بعد إخطاره بالدفع مع قدرته علیه

  . 282ص  دم، دد، دت، دط، متناع،جرائم االمتناع عن تنفیذ األحكام و غیرها من جرائم اال،  )عبد الفتاح(مراد  -   
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 تسدید عدم جریمة طبیعة(الفقرة الثالثة) و في قضاء المقررة النفقة تسدید عدمریمـة أركان قیام ج
   .اءقض المقررة النفقة

 

 
لقیام جریمة عدم تسدید النفقة المقرر قضاءا البد من التعرف على الشروط المسبقة لقیامها 

  ها.و أركان
ن جریمة الهجر المالي لألسرة، هي جریمة تنتج عن عدم احترام حكم قضائي یفرض و  إ

اص مرتبطین بروابط أسریة، وقد نصت على هذه الجریمة قیمة مالیة تتعلق بالنفقة بین أشخ
 50.000سنوات والغرامة من  3أشهر إلى  6یعاقب بالحبس من « ونصها )ج.ع.ق( 1 331المادة 
دینار كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز الشهرین عن تقدیم المبالغ المقرر قضاء  300000إلى 

قررة علیه إلى زوجه وأصوله أو فروعه وذلك رغم إلعالة أسرته وعن أداء كامل قیمة النفقة الم
صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم ویفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس وال 
یعتبر اإلعسار الناتج عن االعتیاد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبوال من 

 . »المعنیین في أي حال من األحوال

   :المادة یمكن تفصیل عناصر الجریمة كما یليانطالقا من هذه 
الجریمة البد قبل كل شيء ضرورة وجود دین  هلقیام هذ وجود دین متعلق بالنفقة الغذائیة

متعلق بالنفقة، في حق الزوجة واألصول والفروع وبتالي فشرح هذا الشرط تقتضي أوال تحدید هذا 
  من هذا الدین والذي هم محل حمایة.الدین المالي ثم تحدید أفراد األسرة المستفیدون 

إن الدین المالي الذي تقتضیه هذه الجریمة یجب أن یتعلق ب "المبالغ المقررة قضاء إلعانة و
ومن ثم  pension alimentaire )ج.ع.ق( 331األسرة" ولقد عبر المشرع الجزائري عن نص المادة 

غذائیة دون سواها، علما أن النفقة یكون المشرع الجزائري قد حصر الدین المالي في النفقة ال
تشمل على الغذاء والكسوة والعالج والسكن وأجرته وما  )ج.أ.ق( 78حسب ما حددتها المادة 

    .2یعتبر من الضروریات في العرف والعادة

                                                             
المتضمن قانون  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23 -06لقانون رقم المعدل ل 1966یونیو  08المؤرخ في  156- 66ألمر ا - 1

  العقوبات.
  .159ص  ،1، ج10ط ،2009 ،عین ملیلة دار هومة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،، )أحسن ( بوسقیعة -  2

وسع مضمون الدین المالي لیشمل مبالغ النفقة ومبالغ المساهمة في تكالیف المعیشة  )ع.ق( 3 -227رنسي  في م المشرع الف
، وهكذا فالدین المالي االبناء ومبالغ التعویض عن حل الرابطة الزوجیة كما في حالة الطالق وبطالن الزواج ومبالغ إلعالة

: لنكار محمود،  الحمایة الجنائیة لألسرة أنظر -المبالغ ذات الطبیعة التعویضة،قد یتجاوز المبالغ ذات الطبیعة الغذائیة إلى 
  . 203،ص   2009-2008الحقوق،جامعة منتوري قسنطینة ،  دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة
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إذ خصهم المشرع الجزائري  )والفرع واألصل(تستفید من الدین المالي كل من الزوجة والمطلقة، و 
قوم جریمة االمتناع عن تسدید مبالغ النفقة المقررة قضاء یفترض أن تكون حتى تفبالحمایة 

   .1العالقة قائمة بین من تقع علیه أدائها والمستحق لها وهي الزوجة

وتجدر اإلشارة إلى أن نفقة الزوجة واجبة في ذمة زوجها وفقا للمذهب الحنفي بمجرد العقد علیها 
بها ،فحین ذهب المالكیة إلى ضرورة دعوة المرأة أو ولیها عقدا شرعیا صحیحا ولو لم یتم الدخول 

  .الزوج للدخول بها حتى تكون نفقتها واجبة في ذمة زوجها قبل الدخول

فقد ذهب إلى أن النفقة ال تجب إال إذا تم الدخول بالمرأة وأن تمكن  2أما ابن جزيء
بر النفقة واجبة للزوجة إال منذ قد أخذ المشرع الجزائري برأي المالكیة إذ ال تعتو  ،منها 3زوجها

  .4 )ج.أ.ق( 74الدخول بها أو دعوتها لزوجها المادة 
ویظل الحق في النفقة قائما مادامت العالقة الزوجیة كذلك، ما لم یتخلف شرط من شروط     

  .5استحقاقها
هذا ما طول فترة العدة ته لیس هذا فحسب، بل إن الزوج ال یمكن التحلل من دفع النفقة إلى مطلق

..ولها الحق في النفقة في عدة «منه  61نص علیه قانون األسرة الجزائري في نص المادة 
  ».الطالق

رغم أن المشرع الجزائري لم یصرح بنوع الطالق الذي تجب فیه النفقة إال أن المعتمد عند الفقهاء 
ق الرجعي ال هو الطالق الرجعي الذي یملك فیه الزوج إرجاع زوجته، على اعتبار أن الطال

                                                             
ص  دط، ،1992 القاهرة، دار النهضة العربیة، حقوق األسرة،، یوسف قاسم-. 445ص ،سابقمرجع ،  )محمد(الكشبور  -   1

249.  
من أهل  ،فقیه من العلماء باألصول واللغة ، أبو القاسم ، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي الكلبي( - 2 

و » تقریب الوصول إلى علم األصول«بتونس، و » ط -القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة «من كتبه  ،غرناطة
   .»الفوائد العامة في لحن العامة«
في تهذیب صحیح مسلم، و » وسیلة المسلم «و » األنوار السنیة في األلفاظ السنیة «و »  -التسهیل لعلوم التنزیل « و
. وهو من شیوخ لسان ،كبیر اشتمل على ذكر كثیرین من علماء المشرق والمغرب» فهرست«و » البارع في قراءة نافع«

  .325ص، 5ج مرجع سابق،،  ركليالز  : نظرأ  ).471توفي سنة   .الدین ابن الخطیب
،القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة والتنبیه على مذهب الشافعة والحنفیة )بن أحمد الغرناطي الكلبي(ابن جزي  -  3 

  . 362ص  د ت، دط، ،والحنابلة، تحقیق محمد بن سیدي محمد موالي، دد، دم
-78زوجها بالدخول بها أو دعوتها إلیه ببینة مع مراعاة أحكام المواد "تجب نفقة الزوجة على ) أ .ج(قانون  74تنص م  - 4

، أما القانون اللیبي فقد قرر وجوبها على الزوج الموسر من تاریخ المعدل و المتمم قانون األسرة "هذا القانون من 79-80
  طالق وآثارهما.الخاصة بالزواج وال ، بشأن األحكام 1984لسنة  10من القانون رقم  23العقد الصحیح م 

 الطالق في قانون األسرة الجزائري،و الزواج   ، یسقط حق المرأة في النفقة في حالة النشوز والحبس. عبد العزیز سعد - 5
  .237 ص مرجع سابق،
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، 1تنقصم به الرابطة الزوجیة، أما المطلقة طالقا بائنا، فال حق لها في النفقة إال إذا كانت حامل
ِهنَّ ﴿ وهذا مصداقا لقوله تعالى  یْ وا َعَل تَُضیُِّق وُهنَّ لِ ال تَُضارُّ ْجِدُكمْ وَ ن وُ ُث َسَكنتُم مِّ وُهنَّ ِمْن َحیْ َأْسِكُن

ٍل فَ  إِن ُكنَّ ُأوالِت َحمْ ُهنَّ وَ َل َن َحمْ ِهنَّ َحتَّى یََضعْ یْ وا َعَل   .2﴾ َأنِفُق

 ) .جع.ق( 331المادة  تنصإذ  صدور حكم قضائي نافذ أما ثاني شرط فیتمثل في 
من هذا النص  3 ». رغم صدور حكم قضائي ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم«صراحة على أنه 

نافذا، یتضمن اإللزام بتسدید الدین نستخلص أنه لكي تقوم الجریمة البد أن یصدر حكم قضائي 
   غ للملتزم.النفقة وأن یكون نافذا وأن یبلّ بالمالي األسري المتعلق 

جریمة البد من أن یمتنع المدین بها عن تنفیذ حكم قضائي یقضي  بأداء الحتى تقوم و 
  النفقة الغذائیة ویشمل مصطلح الحكم القضائي حسبما جاء في النسخة الفرنسیة.

والحكم هو ما یصدر عن المحكمة  Ordonnanceواألمر  Décisionوالقرار  Jugement:  الحكم
جلس االستئناف بینما األمر هو ما یصدر عن رئیس ماالبتدائیة أما القرار فهو ما یصدر عن 

   المحكمة.
ذا ما كان الحكم صادرا عن جهة قضائیة أجنبیة، یجب أن یمهر بالصیغة التنفیذیة من  وإ

من قانون اإلجراءات  606- 605ئیة الجزائریة وفقا لإلجراءات المحددة في المادتین الجهة القضا
    .4اإلداریةالمدنیة و 

من ثمة ال عقاب على الممتنع عن أداء النفقة إذا نشأ االلتزام بها باالتفاق بین الطرفین،أو 
  . 5مجرد وعد حتى لو صدر الوعد أمام القاضي

عن تسدید النفقة الغذائیة صدور حكم، بل البد أن یكون ال یكفي لقیام جریمة االمتناع و 
الحكم القضائي نافذا وقت ارتكاب األفعال الجرمیة، والحكم النافذ هو الحكم النهائي الذي أصبح 

    غیر قابل لطعن فیه باالستئناف أو النقض، إما الستنفاذ هذه الطرق أو لفوات مواعید الطعن 

                                                             
  . األسرة المعدل و المتمم قانون  -1
  .6 اآلیة ،سورة الطالق -  2
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات -  3
"ال یجوز تنفیذ األوامر واألحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائیة أجنبیة في اإلقلیم ) إ .م.إ.ق( 605تنص م  - 4

أال یتضمن ما : منحها الصیغة التنفیذیة من إحدى الجهات القضائیة الجزائریة متى استوفت الشروط اآلتیة الجزائري، إال بعد
أال تتعارض مع أمر  ،المقضي طبقا لقواعد البلد الذي صدرت فیهحائز لقوة الشيء   أن یكون یخالف قواعد االختصاص.

أال یتضمن ما یخالف النظام العام واآلداب العامة  ،أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات جزائریة، وأثیر من المدعى علیه
  واإلداریة. اإلجراءات المدنیة. في الجزائر"، قانون 

ضوء أحكام الشریعة اإلسالمیة والمبادئ  في دراسة مقارنة ،ائیة لحقوق اإلنسانالحمایة الجن،  )خیري أحمد(الكباش  - 5
  . 331ص  دط، ،2002 القاهرة، دار الجامعیین،الدستوریة والمواثیق الدولیة 

 و ضمانات تنفیذها،مطبعة النهضة الجدید،القاهرة، اإلسالمیةفي الشریعة  األقاربنفقات ، )محمد الحسین(الحنفي  -   
  .117ص دط،،1966



                                

  ~ 223 ~  

ت مطلقة، ذلك أن القانون أجاز أن یكون الحكم غیر نهائي فیها، غیر أن هذه القاعدة لیس 
   .كما لو كان الحكم ابتدائي

من قانون اإلجراءات  3232 وهذا ما یستشف من نص المادة، 1أو األمر القاضي بالنفاذ المعجل 
حیث أن الحكم سینفد رغم المعارضة واالستئناف، عندما یتعلق األمر بالنفقة  ،اإلداریةالمدنیة و 

ولعل شمول الحكم بالنفاذ المعجل له ما یبرره، ذلك أن المشرع یرمي من وراء ذلك  ،لغذائیةا
، حرصا على سد احتیاجاتهم )الفروع أو األصول(مراعاة ظروف مستحق النفقة وهي الزوجة أو 

العاجلة التي ال تحتمل التأخیر ذلك أن إتباع اإلجراءات العادیة، قد تستغرق وقتا طویال إلى أن 
بها من عدمه، وهذا دون شك یلحق ضررا بالغا بها  التي تطالب یتقرر أحقیة الزوجة في النفقة

  . 3وبأوالدها خاصة إذا كانت فقیرة ولیس لها من سبیل لتنفق على نفسها
ن صدر حكم قضائي یقضي  وتبقى النفقة مستحقة في الفترة التي صدر فیها الحكم حتى وإ

ا، فهذا الحكم لیس له أثر رجعي ومن ثمة ال أثر له على قیام بإلغائها أو التخفیض من مبلغه
  )4( الجریمة.

یوجب القضاء أن یكون الحكم القضائي النافذ، الصادر بالنفقة األسریة، قد بلغ للمدین  كما
وأصبح على علم به عن طریق التبلیغ حسب األشكال المقررة في قانون اإلجراءات المدنیة و 

   .5اإلداریة

یشترط للمتابعة الجزائیة من أجل جنحة إهمال األسرة  «ذهبت إلیه الغرفة الجنائیةوهذا ما 
  .6 » غ وفقا للقانون بالحكم القاضي بهاامتناع الزوج عن دفع النفقة لزوجته المطلقة طالما أنه بلّ 

  و تقوم الجریمة إذا امتنع الزوج عن تسدید النفقة المحكوم بها خالل مهلة شهریین متتالیین

  

                                                             
  .161ص  ،مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  )أحسن(بوسقیعة  - 1
 القاهرة، مطبعة النهضة الجدیدة، نفقات األقارب في الشریعة اإلسالمیة وضمانات تنفیذها،،  )محمد الحسني(حنفي  -  

  .118ص دط، ،1966
  .   179 ص ،2ط ،2006، الجزائر، دار هومة العامة والخاصة،جرائم االعتداء على األموال ، )عبد العزیز(سعد  -   

باستثناء األحكام الواجبة التنفیذ بقوة القانون، یؤمر بالنفاذ المعجل، رغم المعارضة أو االستئناف، عند   تنص على أنه" - 2
  واإلداریة. اءات المدنیةاإلجر  قانون  في مادة النفقة أو منح مسكن الزوجیة لمن أسندت له الحضانة". ... ...،  طلبه

، مجلة الحقوق ،"جریمة االمتناع عن أداء نفقة الزوجة في القانون الجنائي اللیبي والمقارن، " )موسى مسعود(أرحومة  - 3
  .240ص 2000، 24سنة 2عدد 

  .    134ص ،2ج مرجع سابق، ، )دردوس(مكي  - 4
  .161، ص 1،جنفسهرجع الوجیز في القانون الجزائي الخاص، م ،)أحسن(بوسقیعة  -5
، المجلة القضائیة 1982 نوفمبر 23الصادر في قرار  23194ملف رقم  القسم األول، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، -6

  .325ص، 1،1989عدد العلیا، للمحكمة
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المعمول به في القضاء الفرنسي و  ،إشكاالت عدیدة 1تثیر مسألة انقضاء مهلة الشهرینو 
والقضاء الجزائري أن مهلة الشهرین یبدأ سریانها من یوم تبلیغ الحكم القضائي النافد أو المشمول 

من  322بالنفاذ المعجل والقاضي بأداء النفقة إلى المحكوم علیه، ویتم التبلیغ وفقا للمادة 
الذي یقوم بتبلیغ المحكوم علیه بالحكم  2الجزائري عن طریق المحضر القضائي )إ.م.إ.ق(

یوما ویبدأ حساب مهلة الشهرین اعتبارا من تاریخ  20المطلوب تنفیذه وتكلیفه بالتسدید في مهلة 
  .4في التكلیف بالدفع3انقضاء مهلة العشرین یوما المحددة 

، ال 5ومحضر االمتناع توفاة النعدام التكلیف بالدفعأما إن كانت إجراءات التنفیذ غیر مس
  . 6تقوم الجریمة لدى یجب على الدائن أن یقوم بكل إجراءات التبلیغ حتى تقوم الجریمة

یشترط لتحقیق جریمة إهمال األسرة « :في قرار الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیاھذا ما جاء 
االمتناع عمدا و لمدة تجاوز شهرین  )ع.ق( 331المنصوص علیها في الفقرة األولى من المادة 

عن تقدیم المبالغ المحكوم بها قضاء إلعالة األسرة، لذلك یعتبر مشوبا بالفساد في االستدالل و 
بالقصور في التسبیب القرار القاضي بإدانة متهم من أجل جنحة إهمال األسرة على أساس أنه 

ع على سوء نیته بدون أن یثبت أن هذا المتهم تخلف عن الحضور بالجلسة و أن غیابه لدلیل قاط
لم یدفع ما ترتب علیه من النفقة لمدة شهرین ابتداء من یوم تبلیغه بالحكم المدني القاضي 

  .7 » بالنفقة

                                                             
عذار المحكوم تتفاوت هذه المدة من تشریع آلخر، فهي ال تتجاوز خمسة عشر یوما في التشریع المغربي من تاریخ إ - 1

  من القانون الجنائي المغربي. 481م  علیه بدفع ما في ذمته 
 13المعدل لألمر الصادر في  1926ماي  22من األمر المؤرخ  1أشهر بتاریخ الحكم الفصل  3وفي القانون التونسي  -  

  .من قانون العقوبات 488وشهران في القانون السوري  م  ،1928سبتمبر 
ات العربیة لم تحدد كیفیة اإلخطار بالحكم واستثناء من ذلك فقد ذهب التشریع المغربي أن یكون شكل إن جل التشریع - 2

ویمكن  امةاألعذار في صورة استجواب بجري بموجب أحد ضباط الشرطة القضائیة بناءا على طلب من النیابة الع
ن ك   ان محل اإلقامة مجهول.االستغناء عن االستجواب في حالتین إذا كان المدین في حالة هروب وإ

  . 243مرجع سابق، ص  ،موسى مسعود أرحومة  -   
  . 181جرائم االعتداء على األموال العامة و الخاصة، مرجع سابق ،ص  ، )عبد العزیز(سعد  - 3

  . 243مرجع نفسه، ص  ، )موسى مسعود(أرحومة  -     
  نموذج محضر تبلیغ تكلیف بالوفاء. 12 ینظر ملحق رقم - 4
  .نموذج محضر امتناع عن التنفیذ 13ینظر ملحق رقم - 5
  .164-163، ص سابقمرجع  ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص  ، )أحسن(بوسقیعة  - 6
االجتهاد القضائي ، )جیاللي(بغدادي  ،1977أفریل 12، المؤرخ فيقرار  ،13035طعن رقم المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، - 7

  .98ص ،1ط ،2002 الجزائر، الدیوان الوطني لألشغال التربویة، یة،الجزائ  القضائي في المواد
تاریخ الحكم  ،2004/1427رقم الفهرس  ،1064/2004رقم الجدول  قسم الجنح،، حكم محكمة أم البواقي 14ملحق رقم -   
07/06/2004.   
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إن الغایة من تحدید المهلة القانونیة هو منح المدین بالنفقة فرصة كي یفي بالتزامه بدفع و 
  .1یتجنب وقوعه تحت طائلة العقوبةقیمة النفقة المفروضة علیه، حتى 

من طرف .2یثور التساؤل: هل نقطة انتهاء المدة تتحدد من تاریخ تقدیم الشكوىكما 
  .؟ة الضحیة أو من تاریخ المتابع

من خالل تسلیط الضوء على الممارسة القضائیة نرى أن قبول الشكوى ال تتحقق إال بعد 
الشهرین لتحریك الدعوى العمومیة من أجل عدم  انقضاء مهلة الشهرین بمعنى أن انقضاء مهلة

   تسدید النفقة.
أما محكمة النقض الفرنسیة، فقد أجابت على هذا اإلشكال و قررت أن تاریخ المتابعة هو 
ذا تجدد الرفض بعد الحكم األول وامتد لمدة  الذي یؤخذ في الحساب لتحدید مدة انتهاء الشهرین، وإ

   .3ابعة جدیدة ضد المتهمأكثر من شهرین، یمكن تحریك مت

بعد توفر هذین الشرطین المسبقین، وهما وجود دین مالي باإلنفاق، وصدور حكم قضائي 
یلزم بذلك، البد أن تتوفر بعد ذلك األركان المكونة للجریمة، وهي الركن المادي، المتمثل في عدم 

  .ئيتسدید كامل مبلغ الدین المحدد قضاء والركن المعنوي وهو القصد الجنا

یقوم الركن  ).جع.ق( 331تطبیقا للمادة  و الركن المادي لقیام الجریمة البد من توافرو  
المادي لهذه الجریمة على عنصرین، عدم تسدید مبلغ الدین كامال وأن یستمر ذلك لمدة تفوق 

  .شهرین

 331المادة  عنهنصت ، عدم تسدید مبلغ الدین كامالن أول شرط لقیام الركن المادي هو إ

  .4 » ةعدم أداء كامل قیمة النفقة المقرر «بقولها   )ج.ع.ق(

هذا یقتضي قیام الجریمة إذا لم یقم المدین بتسدید كامل المبلغ ولو قام بدفع جزء منه، 
وعلیه فإن دفع كامل مبلغ الدین المحدد في منطوق الحكم هو الكفیل وحده بمنع قیام الجریمة، وال 

ن التسدید الجزئي أو للغیر من أجل  یؤثر كون الدائن مدینا للمدین إذ ال تجوز المقاصة هنا، وإ
حضانة الطفل أو التسدید لطفل نفسه إذا كان هذا  المبلغ یجب أن یقدم لألم مثال كلها فروض ال 

  .5تحول دون قیام الجریمة

                                                             
  .242، ص سابقمرجع  ، )موسى مسعود(أرحومة  - 1
  .ید النفقة المقررة قضاءج شكوى عدم تسدذنمو  14 ملحق رقم- 2
  .164- 165 ، صسابقالوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع  ،)أحسن( بوسقیعة  - 3
  المعدل و المتمم. قانون العقوبات -4
مرجع  ،خیري أحمد الكباش- .162، ص 1ج ،نفسهمرجع  الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ،)أحسن( وسقیعةب -5

  .121-120مرجع سابق،ص،  )الحسین  محمد(الحنفي  .331سابق،ص
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ه لفائدة زوجته أقتطعه من كما ال یحول دون قیام الجریمة دفع الزوج مبلغ كأجرة لسكن أجرّ 
  .2أو ترك الزوج صالحیة استغالل متجر مشاع لها وحدها 1مبلغ النفقة الغذائیة المحكوم به لها

الشرط في االمتناع عمدا  یتمثل هذا،و  توافر إرادة ونیة رفض تسدید مبلغ الدین والبد من
  عن أداء كامل مبلغ النفقة مدة أكثر من شهرین والقاضي به الحكم بعد أن بلغ له تبلیغا صحیحا.

  . » یفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس« )ج.ع.ق( 331وهذا ما أكدته المادة 
وعلیه حتى تقوم الجریمة یفترض سوء نیة المدین  الذي لم یقم بدفع كامل مبلغ الدین، وال 
یقع على النیابة العامة أي عبء في إثبات ذلك، بل المتهم هو الذي یقع علیه عبء إثبات عدم 

  .3ةسوء النی
عقوبات على أنه  331من المادة  2تنص الفقرة   وقد أكدت الغرفة الجنائیة ذلك بقولھا

لم یثبت العكس لذلك ال یكفي للمتهم لكي یفلت من العقاب أن  یفترض عدم دفع النفقة عمدیا ما«
أن یكون بد من أن یثبت عجزه أو إعساره و یدعي بالعجز عن دفع النفقة المحكوم بها علیه بل ال

  .4 »هذا العجز أو هذا اإلعسار غیر ناتج عن سلوك سيء و معتاد
فإن هذا االفتراض للخطأ ألعمدي قد ألغي  3-227أما في القانون الفرنسي وبموجب المادة 

 من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان، وعلیه 6تحت تأثیر "مبدأ افتراض البراءة "الوارد بالمادة 
قع علیها عبء إثبات القصد الجنائي، طبقا لما تقضي به قواعد القانون یفالنیابة العامة هي التي 

  .5العام

 331فهم من الفقرة الثانیة من المادة ی ،إثبات إعسار المدین بالنفقة الغذائیة والبد من
أن اإلعسار یصلح أن یكون عذرا مقبوال ال مبرر للجریمة، وحتى یكون كذلك البد من  )ج.ع.ق(

رط األول أن ال یكون عن سوء نیة بأن ال یكون ناتجا عن االعتیاد عن سوء توافر شرطین الش
السلوك أو الكسل أو السكر، إذ ال یكون ذلك كما تقول الفقرة "عذرا مقبوال من المدین في أیة حال 

  من األحوال".

                                                             
 )،دردوس (، مكي 633.ص1968،مجلة العلوم الجنائیة   7/12/1967، جنائي 61المجلة الجنائیة  22/1/1987جنائي  -1

  .1.هامش135ص  ،2مرجع سابق، ج
  .135، ص 2ج ،نفسهمرجع  ، )دردوس(مكي   .201-1925دالوز  21/2/1925جنائي  -2
،جرائم االعتداء  )عبد العزیز(. سعد 166، ص سابق الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع  ، )أحسن(بوسقیعة  - 3

  .  82،ص سابقمرجع  والخاصة، على األموال العامة 
 ،2ج ،سابقمرجع  ،جیاللي بغدادي ،1975مارس  18بتاریخ قرار ،  10340 المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، الطعن رقم - 4

  .98ص 
  .208مرجع سابق، ص ،الحمایة الجنائیة لألسرة  ) ،محمود(ار لنك - 5
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أما إذا كان اإلعسار بسبب ال قبل للمدین لدفعه كأن یكون مرده اإلفالس أو العجز عن 
  .1بسبب مرض فیكون عذرا معفیا من العقاب النتفاء سوء النیة العمل

وقد ذهب األستاذ موسى مسعود أرحومة إلى أن عجز الزوج عن الدفع بسبب حالة اإلدمان 
على تعاطي المسكرات أو المخدرات فترة طویلة، ال ینبغي  أن نسوي بینه وبین العجز الناشئ 

یلیة الن المدمن غیر قادر على السیطرة على سلوكه المال في القمار والنوادي الل تبذیرعن 
ویكون تحت تأثیر اإلدمان مضطرا لدفع أي مبلغ ألجل الحصول على المخدرات ولو بوسائل 

   غیر مشروعة.
مما یجعل المدین الذي أعسر بسبب اإلدمان الطویل في مركز مالي ضعیف یحول دون 

تحقة لزوجه أو زوجته أو أصوله األمر الذي  ینتفي الوفاء بالتزامات مالیة ومنها دین النفقة المس
  .2معه القصد الجنائي

أما الشرط الثاني فهو أن یكون اإلعسار كامال فإن كان جزئیا ال یكون مبررا، وعلى المدین 
  أن یدفع ما یمكن دفعه.

بناءا على هذین الشرطین قضى في فرنسا بأن زیادة األعباء الجدیدة الناتجة عن الزواج 
رأة ثانیة أو بسبب شراء سیارة فخمة أو التنقل في الطائرة لممارسة حق زیارة أوالده ال یمثل بام

   .3إعسار مقبوال

الجریمة، یجب أن یكون االمتناع  حتى تقومو ثاني ركن لقیام الجریمة هو الركن المعنوي ف
وضوح لما تقول ب )ج.ع.ق( 331وهذا ما تصرح به المادة  4عن تسدید كامل مبالغ النفقة إرادیا

ولهذا فهذه الجریمة عمدیة، یجب لقیامها توافر إرادة رفض التسدید لمبلغ  )5("كل من امتنع عمدا"
هذا یقودنا إلى إثارة نقطتین تتعلقان بوجود 6الدین القاضي به الحكم، والمبلغ تبلیغا صحیحا،

  ثبات إعسار المدین.القصد الجنائي وبالتالي وجود الجریمة هما، عبء إثبات نیة الجریمة وإ 
تخضع  متابعة هذه الجریمة ألي قید أو شرط ذلك أن المشرع  أما من حیث المتابعة 

  الجزائري لم یقید تحریك المتابعة الجزائیة عنها على شكوى یقدمها الضحیة رغم الطابع األسري.

 وى السحب الشك - عدم دفع النفقة«جاء في قرار الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا ھذا ما
  .7 » الدعوى العمومیة انقضاءیؤدي إلى 

                                                             
  .166، ص 1الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،مرجع سابق،ج  ،)أحسن(بوسقیعة -1
  .248مرجع سابق، ص ،  )موسى مسعود(أرحومة  -2
  .167ص  ،1، جنفسهالوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع   ،)أحسن (بوسقیعة -3
  .282ص  مرجع سابق،، عبد الفتاح مراد .331ص مرجع سابق،)، خیري أحمد ( الكباش -4
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات -5
  . 181ص جرائم االعتداء على األموال العامة والخاصة، مرجع سابق، ، )عبد العزیز(سعد  -6
  . 150ص  ،1998، 2المجلة القضائیة ،ج ، 1998-7-21 بتاریخ  قرار164848 ،ملف رقمالغرفة الجنائیة  المحكمة العلیا،  -7
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ویمكن تبریر موقف المشرع الجزائري، بالطابع اإلستعجالي لهذه الجریمة ومن ثمة فإن 
تحریك الدعوى العمومیة یكون عن طریق التكلیف المباشر بحضور المتهم أمام المحكمة، المادة 

ذا اإلجراء یجب على وكیل وفي حالة عدم لجوء المضرور إلى ه .1 )ج.إ.ق( مكرر337
الجمهوریة تحریك الدعوى العمومیة وفقا لقواعد القانون العام، وفي هذه الحالة یجوز للمضرور أن 

إ .ق( 2یتأسس كطرف مدني، لیطالب بالتعویض عما لحقه من ضرر طبقا لما تشترطه المادة 
  2.)ج
فباإلضافة  ،عدم تسدید النفقةتوسع المشرع في تحدید المحكمة المختصة بالنظر في جنح  وقد   

إلى اختصاص النظر في هذه الجریمة من محكمة محل الجریمة أو محل إقامة المتهم أو محل 
 )ع.ق( 331فإن المادة ، 3)ج.إ.ق( 329القبض، طبقا لقواعد القانون العام المحددة في المادة 

ة بنظر هذه الجریمة أوردت استثناءا على القواعد العامة، بالنص على أن المحكمة المختص
أما إذا كان ،4محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة

الدائن لیس له محل إقامة بالجزائر، فإنه یجب الرجوع إلى قواعد االختصاص العامة، الواردة 
  .5)إ ج.ق( 329بالمادة 

بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث لیة  بعقوبة أصجنحة عدم تسدید النفقة  مرتكبیعاقب و   
  دج. 300.000إلى  50.000سنوات وبغرامة من 

من سنة على )  .جع.ق( 14یجوز الحكم على الجاني بالحرمان من الحقوق الواردة بالمادة كما   
  .6سنوات على األكثر، ومن بینها الحكم بإسقاط السلطة الوالئیة 5األقل إلى 

                                                             
  ج  شكوى مصحوبة بالتكلیف المباشر.ذنمو  15 ملحق رقم - 1
  قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل و المتمم. -2
  قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل و المتمم. -3
  قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل و المتمم. -4
  المعدل والمتمم. قانون اإلجراءات الجزائیة  -5
 .المعدل و المتمم  قانون العقوبات - 6

إن تشدید العقوبة متباین فمن التشریعات من یجعل التشدید في حالة العود جوازیا متروك أمر تفسیره لمحكمة الموضوع، 
ذا رفعت بع 298القانون اللیبي م  فيومنه من یجعله وجوبي كما هو الشأن  د الحكم علیه ق ع مكرر، إذ نص على أنه "وإ

دعوى ثانیة عن هذه الجریمة فتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزید على سنتین". وقد یكتفي مشرعون 
آخرون برفع مقدار العقوبة، دونما تغییر نوعها، وقد یلجأ إلى تغییر نوع العقوبة أو رفع الحد األقصى للعقوبة مع إضافة 

یكتفي مشرعون آخرون برفع مقدار العقوبة، دونما تغییر نوعها، وقد یلجأ إلى تغییر نوع العقوبة أو  عقوبة تكمیلیة لها. وقد
  .   253ص  مرجع سابق،، )مسعود(أرحومة  نظرأ  رفع الحد األقصى للعقوبة مع إضافة عقوبة تكمیلیة لها.
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المشرع الجزائري لتحقیق الردع جمع بین عقوبة الحبس غیر أن ما یمكن مالحظته أن 
لخیار كما جعل عقوبة الغرامة بین حدین أدنى وأقصى وهذا من اوالغرامة على سبیل اللزوم ال 

  مظاهر التشدد حتى یبقى مدینا بها إلى حین ظهور أمواله التي یمكن التنفیذ علیها.
لحالة تنفیذا لعقوبة مصدرها جریمة كما أن تنفیذ المحكوم علیه السجن یكون في هذه ا

  . 1إهمال األسرة و لیس تنفیذا لدین النفقة المحكوم بها
أما المشرع المغربي فقد جعل الجمع بین عقوبة الحبس والغرامة على سبیل الخیار ویمكن 

 480للقاضي االكتفاء بأي منهما ولم یجعل عقوبة الحبس إلزامیة إال في حالة العود (الفصل 
   .2ع).ق

عاقب بنفس العقوبة من صدر علیه حكم نهائي بدفع نفقة إلى زوجه وأمسك عمد عن ی«
  . »دفعها وفي حالة العود یكون الحكم بعقوبة الحبس حتما

 إلى منه 227/3ذهب في المادة  1992یولیو  22أما القانون الفرنسي الجدید الصادر في    
م ولم یترك للقاضي مجاال للخیار، كما فعل الجمع بین العقوبتین المذكورتین على سبیل اللزو 

المشرع المغربي وهو موافق مع ما ذهب إلیه المشرع الجزائري هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى 
جعل للغرامة حدا واحدا وهو سلب للقاضي سلطة تقدیریة عند تطبیق العقوبة على ما یعرض 

 .3ة الجنائیة الحدیثةعلیه من وقائع، وهذا الموقف یتنافى مع مقتضیات السیاسی

من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون المؤرخ  331وفیما یتعلق بالصلح فإن تعدیل المادة   
أصبح صفح الضحیة بعد دفع المبالغ المستحقة یضع حدا «نصت على انه  20/12/2006في 

زوج من مبلغ النفقة . هذا ما یجعلنا نتساءل هل من شان الصلح ان یعفي ال4 » للمتابعة الجزائیة
المحكوم علیه؟. ذهبت المحكمة العلیا غلى ان الصلح ال یسقط التزام الزوج بدفع النفقة و هذا 

إن حصول الصلح بعد ارتكاب جنحة إهمال األسرة ال یمحو الجریمة و یبقى «مضمون القرار: 
  .5»مبلغ النفقة المحكوم بها مستحقا

  
  

                                                             
 لزوجته بین الفقه اإلسالمي والتقنین المغربي"،"جزاء عدم تنفیذ الزوج للحكم القاضي علیه بالنفقة  ، )یوسف(كرواوي  - 1

  .110ص، 2010ماي  ،26العدد ، مجلة القصر
  .107ص مرجع نفسه، ،  )یوسف( كرواوي - 2
  .251-250، ص سابقمرجع  ) ،موسى مسعود (أرحومة - 3
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات -  4
. أحسن 409ص الجزء الثاني، مجموعة األحكام، ،1969/ینایر/21 بتاریخقرار س ضد ن ع  قضیة ا الغرفة الجنائیة، - 5

  .166،ص 1،جسابقالقانون الجزائي الخاص، مرجع  الوجیز في  ،بوسقیعة
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تكتسي هذه الجریمة طابع الجریمة المتتالیة التي یجعلها تختلف في عناصرها عن الجریمة 
  التي سبقتها والتي صدر فیها الحكم.

بأن جنحة عدم تسدید النفقة جنحة مستمرة، ومن ثمة فإن «  قضت المحكمة العلیا وقد
ه قضاءا، لصالح زوجته وأوالده مرتكبا لهذه المتهم الذي تماطل في دفع النفقة المحكوم بها علی
، أما في فرنسا فقد قضي بجواز إدانة 1 » الجنحة إلى حین الوفاء التام بالدین الواجب األداء

المتهم مجدد، طالما أن الوقائع الجدیدة تختلف من الناحیة القانونیة عن الوقائع التي صدر فیها 
  حكم سابق.

صدور قانون عفو شامل عن الجریمة األولى، إذ یجوز وهذا الحل یصلح أیضا في حالة 
دانته إذ لم یدفع في الشهرین التالیین على قانون العفو مبلغ النفقة كامال   .2متابعة المتهم وإ

السؤال الذي یطرح هنا هل الدفع الالحق لدین النفقة یؤثر في مسؤولیة المدین بها سواء و 
  بعده وذلك بتخفیف العقاب أو اإلعفاء منه. في مرحلة المتابعة أو في مرحلة الحكم أو

نخلص إلى أن الدفع المتأخر لدین النفقة ال ) ق.ع.ج (331من خالل استقراء نص المادة  
نما قد یكون سبب لتخفیف العقاب إعماال للظروف القضائیة،  یؤثر في اإلعفاء من العقوبة وإ

روف وتقدیرها، كما قد یكون مبررا انطالقا من أعمال القاضي سلطته الواسعة في استخالص الظ
  إلیقاف تنفیذها إذا توافرت الشروط القانونیة.

ن األحكام التي تقرر النفقةو  مشمولة بالنفاذ المعجل رغم قابلیتها للطعن علیها هذا ما  3إ
  .)ق.إ.م.إ(من   223أكدته ونصت علیه المادة 

لزوج من خالل الطعن علیه ویصبح وقد یتصور عملیا أن یلغى الحكم الذي یفرض النفقة على ا  
عندئذ اإللزام الواقع علیه كأن لم یكن مما ینتفي معه أي أساس للتجریم، غیر أن هذا قد یتأخر 

  إلى مرحلة الحقة.

                                                             
المجلة القضائیة للمحكمة  ،1989مارس  31 بتاریخقرار ، 48087ملف رقم  الغرفة الجنائیة الثنائیة، المحكمة العلیا، -  1

  .197ص ،1992  ،العدد األول العلیا،
             وقرار الغرفة الجنائیة  1981جوان  30الصادر في  قرار  21601الطعن رقم  المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثنائیة، -  

  .193ص مرجع سابق،، جیاللي بغدادي ،1982جوان  01الصادر في  23000الثنائیة،الطعن رقم      
  .167، ص 1ج ون الجزائي الخاص، مرجع سابق،الوجیز في القان  ، )أحسن(بوسقیعة  -  2
  حكم جریمة عدم تسدید النفقة. 17رقمأمر استعجالي بدفع النفقة وملحق  نمودج16 ملحق رقم - 3
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إذ أن هذا مانع من تحریكها فال تقبل  ،وال تثور أدنى مشكلة لو أن الدعوى الجنائیة لم تحرك   
تقوم علیه وهو الحكم الذي یفرض النفقة قد ألغي، وبالتالي شكوى الزوجة النتفاء األساس الذي 

  .1الجریمة لم تعد قائمة وال مجال لمتابعة الزوج جنائیا

أما إذا ألغي الحكم بعد تحریك الدعوى الجنائیة وقبل إحالتها على المحكمة، فهنا على النیابة    
 وى إذ ما باشرت تحقیقا في الواقعة العامة أن تصدر أمرا بحفظ األوراق، وبأن ال وجه إلقامة الدع

   .2المنسوبة إلى الزوج أوال، ویتأسس قرارها في الحالتین على عدم قیام الجریمة     

أما إذا الغي الحكم بعد اتصال المحكمة بالدعوى الجنائیة، وتحقق من ذلك عن طریق الوثائق    
ذا صدر الحكم القاضي باإللغاء أثناء المرفقة، فهنا تكون ملزمة بالحكم بعدم قبول الدعوى، أما إ

نظر الدعوى الجنائیة فیكون على المحكمة الحكم بالبراءة لعدم الجریمة وذلك لتخلف أحد شروط 
  .3قیامها

أما إذا ألغي الحكم القاضي بوجوب دفع النفقة المستحقة قانونا بعد إدانة المتهم،  فهنا نمیز بین   
ي، فإن كان الحكم ابتدائي فلزوج الطعن فیه بكافة طرق الطعن ما إذا كان الحكم ابتدائي أو نهائ

   المقررة قانونا بما فیها الطعن بالنقض.

أما إذا كان الحكم نهائي البد من تصحیح الخطأ الذي شاب هذا الحكم عن طریق الطعن     
 531أو طلب إعادة النظر المادة  4)ق.إ.ج( 530لصالح القانون حسبما هو منظم في المادة 

  .5)ق.إ.ج(

الحكمة من عقاب الممتنع عن دفع النفقة هي رعایة  أن من منطلق ما سبق دراسته نصل إلىو    
الروابط العائلیة من ناحیة االحتیاجات المادیة نظرا لما قد یترتب على تقاعس بعض الملزمین 

 .)6(باإلنفاق على غیرهم من اضطراب في أحوال هؤالء اآلخرین

شریعي یتبین بان نطاق الحمایة یشمل النفقة الزوجیة المترتبة على قرابة وبتحلیل النص الت  
نفقة أي  أما الفروع المترتبة على قرابة الدم المباشرة، أوالزواج،ویشمل أیضا نفقة األصول 

كان الشخص من الحواشي (قرابة الدم الغیر  إذا إالشخص أخر فأنها ال تدخل في حمایة القرابة 
السكن،التي تثبت  أوأما أجرة الحضانة أو الرضاعة  ار(قرابة المصاهرة).األصه أومباشرة) 

                                                             
  .269مرجع سابق، ص ، )موسى مسعود(أرحومة  - 1
  وما بعدها. 113، ص2ج مرجع سابق، ، )موالي ملیاني(للمزید ینظر بغدادي  - 2
  .270، صنفسهمرجع  ، )مسعود موسى(أرحومة  - 3
  .قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم - 4
  قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل و المتمم. - 5
  .329ص مرجع سابق،،   )خیري أحمد(الكباش  - 6
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فهي من النفقات المترتبة على قرابة الدم المباشرة  لألوالد على أبیهم بعد انتهاء قرابة الزواج،
  ولیس قرابة الزواج. 

 أنها ىإلالعقوبة  إلىالتجریم حسب هذه المادة هو تجریم قانوني،لذا یجب النظر  نأوواضح   
 أویقصد منها إیالمه عقابیا  أندون  وسیلة تهدیدیة لحمل الممتنع عن أداء النفقة على دفعها،

ومن ثم ال تطبق حیاله األنظمة العقابیة الخاصة بالعقوبات مثل وقف التنفیذ أو  إصالحه جزائیا
  اإلفراج الشرطي.

من قانون العقوبات  331 ادةحصر المشرع دفع النفقة المحكوم بها قضائیا في نص المكما     
  ، وعلى سرة تشمل الغذاء والكسوة والمسكنفي النفقة الغذائیة في حین أن النفقة بمفهوم قانون األ

المشرع تدارك هذا النقص والمطابقة بین النصوص القانونیة إذ غالبا ما یلجأ إلى هذا النقص     
لما كانت جریمة االمتناع عن ي المقابل ، وفمن قانون العقوبات 331ام المادة للتحایل على أحك

لو تقید المتابعة في هذه  تسدید النفقة مما یمس نظام األسرة ویؤثر في الروابط العائلیة حبذا
الجنحة بشكوى المضرور إذا أن نسبة كبیرة من المتابعات تتخللها مصالحة بین الضحیة والمتهم 

األمر الذي ال  ،نه أن یضع حدا للمتابعةبعد دفع المبالغ المحكوم بها وسحب الشكوى من شأ
   یمكن في ظل النص الحالي وهذا حفاظا على العالقات األسریة.

هذا ما اعتمده  المشرع المصري إذ علق متابعة الجاني الممتنع عن دفع النفقة المقررة قضاء و      
شكوى على شكوى من صاحب الشأن ألنها جریمة تمس بالروابط العائلیة و متى قدمت ال

النیابة العامة سلطانها الكامل لتحریك الدعوى العمومیة وللمجني علیه أن یتنازل عن  1استعادة
   الشكوى في أیة حالة كانت علیها الدعوى. 

ومن جهة أخرى حبذا لو أن المشرع الجزائري جعل الدفع الالحق أو ما في حكمه كتقدیم     
ة وبعدها من قبیل األعذار القانونیة المعفیة من العقاب كفیل الزوجة أو ولیها مقبوال أثناء المحاكم

أو مانع من موانع العقاب دون أن یؤثر ذلك في صفة الجریمة، إذ یضل المتهم عرضة للمسائلة 
  المدنیة لتعویض األضرار التي لحقت الزوجة من جراء ذلك وهذا كفیل بضمان حقها.

  .2)ق.ع.ج.أ(مكرر  398كما هو الشأن في القانون اللیبي المادة    
  
  

                                                             
  .331ص مرجع سابق،)، خیري أحمد (الكباش  - 1
مكرر ب إال بناء على شكوى  398.... و ها في الموادتنص على انه"إلتمام الدعوى في الجرائم المنصوص علی  - 2

  الطرف المتضرر"
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  .1)ق.ع.م( 293والقانون المصري المادة  
هل في توقیع العقاب على الممتنع عن أداء النفقة المقرر  نتساءلیبقى لنا في االخیر أن    

  .قضاء فیها مساس بمصلحة األسرة أو العكس؟
ه الجریمة إذا كان حبس الجاني یولد في نفسه الخوف وربما یردعه مرة أخرى عن اقتراف هذ   

     ألن من شأن االمتناع عن النفقة أن یشتت األسرة، فإن حبسه أیضا یترتب عنها أثار 
سیئة على المحكوم علیه، وهذا بسبب اختالطه بالمساجین الخطرین، فضال عن افتقارها   

  لعنصر الرهبة الذي یتحقق به الزجر والردع مما یبعث على االستخفاف بها.
لیه والذي یكون غالبا رب األسرة یحرم هذه األخیرة من رعایتها واإلشراف أما حبس المحكوم ع  

على شؤونها األمر الذي یفضي إلى تصدع العائلة وانحراف أفرادها، كما یولد في نفسه الكراهیة 
  والحقد تجاه زوجته، وهو ما یؤدي إلى تعمیق الشرخ في جدار األسرة.

یدعو إلى استعاضة عقوبة الحبس ببدائل أخرى تجنبا  فالعقوبة هنا سیف ذو حدین وهناك اتجاه  
  لآلثار السلبیة الناجمة عن تطبیق العقوبة المذكورة وخاصة في حالة ارتكاب الجریمة ألول مرة.

غیر أن التشدید المشار إلیه على صعید التشریعي فقط، إذ یملك قاضي الموضوع، إعمال    
كما یمكنه وقف تنفیذ العقوبة إذا ما   .2األدنى واألقصى سلطة التقدیریة للحكم بالعقوبة بین حدیها

  رأى من ظروف المتهم وماضیه وما یبرر ذلك.
الزوجة قد حظیت بالحمایة الجنائیة في حال اإلخالل الزوج بااللتزامات مادیة  نصل إلى أن    

ا نتناوله في الفرع ؟ هذا منحوها فهل حظیت بذات الحمایة إذا وقع إخالل بااللتزامات المعنویة
  الثاني.

  
  

                                                             
تنص على انه" كل من صدر علیه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو  - 1

قب بالحبس مدة ال تزید عن رضاعة أو مسكن أو منع من الدفع مع قدرته علیه مدة ثالثة شهور بعد التنبیه علیه بالدفع یعا
سنة وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنیه مصري أو بإحدى هاتین العقوبتین وال ترفع الدعوى علیه إال بناء على شكوى من 
ذا رفعت علیه دعوى ثانیة عن هذه الجریمة فتكون عقوبته الحبس مدة ال تزید عن سنة، وفي جمیع  صاحب الشأن، وإ

  علیه ما علیه من ذمة أو قدم كفیال یقبله صاحب الشأن فال تنفذ العقوبة". األحوال إذا أدى المحكوم
، دط، 2003الجرائم السلبیة في قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة،  ، )محمد عبد الحمید(األلفي  -   
  .65ص

ظروف المخففة في دعوى إهمال األسرة ألن "یجوز للمجلس القضائي استبعاد ال وقد ذهبت الغرفة الجنائیة إلى أنه -  2
في  قرار الغرفة الجنائیة، هذه الظروف لیس حقا واجبا للمتهم و إنما متروك لتقدیر قضاة الموضوع" مسألة منح أو رفض 

  .363ص ،2ج مجموعة األحكام، ،1969دیسمبر    17قضیة ب ب ضد ن ع في 
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إن رعایة الزوج لزوجته معنویا ال یقل أهمیة عن رعایته لها مادیا، فالزوجة كما أنها في 
حاجة إلى المادیات من طعام وملبس ومسكن ومصاریف للعالج، فإنها في حاجة أیضا إلى 

یة التي تساهم بدورها في التكوین النفسي والعاطفي للشخصیة بصورة سلیمة الرعایة المعنو 
  . 1وصحیحة بما یحقق التوازن االجتماعي والخلقي بین رغباتها ومصلحة األسرة والمجتمع

والسؤال الذي یطرح هنا إذا كانت الزوجة قد حظیت بالحمایة الجنائیة في حال اإلخالل 
  ؟. فهل حظیت بذات الحمایة إذا وقع إخالل بااللتزامات المعنویة الزوج بااللتزامات مادیة نحوها

ان ؟. بمعنى أدق هل حظي حقها بحمایة جنائیة على غرار تجریم الهجر المادي للزوجة
الفقرة (في للزوجة  المعنویة الرعایة أهمیة التطرق إلى االجابة عن هذا السؤال تكون من خالل 

  الحامل في (الفقرة الثانیة). الزوجة إهمال ةلجریم و االركان المادیة )االولى

 
 

على االهتمام معنویا بها، وذلك حتى  تعنیت الشریعة اإلسالمیة بالمرأة عنایة كبیرة، وحث
تقوم بدورها في المجتمع فالجانب المعنوي بمثابة الغداء الروحي الذي یساعد على نمو عاطفة 

وقد أعلن اإلسالم موقفه الصریح من إنسانیة المرأة وأهلیتها  الحب والمودة والعطاء عند المرأة.
دها عن كل ما ینقص طبیعتها ویحول دون أداء ابعإ وكرامتها بالنظر إلى طبیعتها وما تصلح له، و 

  .2رسالتها كاملة في المجتمع
حث الزوج على حسن معاملة  ،لمرأةمن مظاهر عنایة الشریعة اإلسالمیة بالجانب المعنوي لو  

  .3]خیاركم خیاركم لنسائه[   - -اهللا زوجته ویستدل على ذلك بما روي عن الرسول 
    
  

                                                             
  .105ص  دط، ،2008الزوجیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، الحمایة الجنائیة للعالقة  ، )محمود أحمد(طه  -1
  .252مرجع سابق، ص  ، )هناء عبد الحمید إبراهیم(بدر  -2
رقم الحدیث  ،لنساءا معاشرة حسن باب ،  ِكتَاب النَِّكاحِ  -  636، ص 1مصدر سابق، ج، أخرجه ابن ماجه في سننه  -3

1978    
ا ،ِكتَاب الرََّضاعِ  - 458ص ، 3ج  مصدر سابق،، سنني في الذأخرجه الترم -    َ ِجه ى َزوْ َأِة َعَل رْ ا َجاَء ِفي َحقِّ اْلمَ اب مَ ، بَ

  .1162رقم الحدیث  
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استوصوا بالنساء خیرا فإنهن عندكم [  - -وكذلك ما جاء في خطبة الوداع عن رسول اهللا  
    .1] عوان

يء یلهو له ابن آدم فهو باطل كل ش[ اللهو مع الزوجة لقول   - -كما حث الرسول اهللا    
    .2] إال ثالثا رمیة قوس، وتأدیبه فرسه ومالعبته أهله فإنهم من الحق

 مراعاة مشاعر الزوجة وأن یراعي العدل واإلحسان والمعروف في  - -كما حث الرسول 

وهُ  ﴿:  لقوله تعالى،معاملتها و أال یؤدیها في نفسها أو مالها بالقول أو بالفعل َعاِشرُ نَّ وَ
وِف  رُ عْ   .    3﴾ ِباْلمَ

ـــــــزوج اإلضـــــــرار بزوجـــــــة إن نشـــــــب خـــــــالف   وٍف َأوْ تَْســـــــِریٌح  ﴿ كمـــــــا منـــــــع ال ـــــــرُ عْ َســـــــاٌك ِبمَ ِإمْ   َف
ـــُدواْ  . ﴿4﴾  ِبِإْحَســانٍ     تَ ا لِّتَعْ ارً ِســـُكوهُنَّ ِضـــرَ َال تُمْ كمــا حـــث اإلســالم الـــزوج التــزام العـــدل فـــي ،5﴾ وَ

  المعاملة عند تعدد الزوجات.  
 ة االسالم في االهتمام بالجانب المعنوي للزوجة فما موقف القانون في ذلك.هذه صور   

 
 

 2-330المادة علیها في نص  وجرم المشرع الجزائري الهجر المعنوي للزوجة الحامل 
   ).جأ.ق(من  53كما أباح لها أن تطلب التطلیق في نص المادة )6(. )ج.ع.ق(

  یتوقف قیام الركن المادي على توافر العناصر اآلتیة: و

                                                             
ا َجاَء ِفي ،ِكتَاب الرََّضاعِ  -  459ص ،3ج سابقمصدر ، سنني في الذأخرجه الترم - 1 اب مَ َ ا ب َ ِجه ى َزوْ َأِة َعَل رْ ، رقم َحقِّ اْلمَ

   1163.الحدیث
رقم  ، زوجها على المرأة حق باب، ِكتَاب النَِّكاحِ  - 594ص ،1، جسابق مصدر، أخرجه ابن ماجه في سننه   -   

  .1851الحدیث
ُسوِل اللَِّه  - 174ص ، 4ج  نفسه، مصدر ،  سننهي في ذأخرجه الترم  - 2 اِد َعْن رَ َ ا َجاَء  --ِكتَاب فََضائِِل اْلِجه اب مَ بَ

یِل اللَِّه، ِفي فَْضِل  ِي ِفي َسِب   .1637رقم الحدیث  الرَّمْ
ادِ  - 1575ص ،3ج مصدر سابق،، أخرجه الدرامي في السنن  -    َ ِي وَ ، ِكتَاب اْلِجه اٌب ِفي فَْضِل الرَّمْ هِ بَ ِر ِب ، رقم اْألَمْ

  .2449الحدیث 
مي، رقم الحدیث  -   13، ص3ج مصدر سابق ، ، أخرجه  أبو داود في سننه  -    اِد، باب في الرّ َ   .2513ِكتَاب اْلِجه

  .     19اآلیة  ،سورة النساء  - 3
  .     229اآلیة  ،سورة البقرة - 4
  .     231اآلیة  ،سورة البقرة  - 5
      دج. 100.000دج إلى  25.000س من شهرین إلى سنة وبغرامة من یعاقب بالحب« - 6
 قانون العقوبات » الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرین عن زوجته مع علمه بأنها حامل و ذلك لغیر سبب جدي 

  .المعدل و المتمم.
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من أهم عناصر قیام جریمة ترك زوجة حامل ضرورة وجود عقد زواج ف قیام عالقة زوجیة
أما إذا كان عقد الزواج قد تم ، شرعي وقانوني یجمع بین الزوجین ترفق نسخة منه بالشكوى

ة ولم یسجل في الحالة المدنیة، فإنه ال مجال لقیام بطریقة عرفیة وفق أحكام الشریعة اإلسالمی
  الجریمة.

فاألصل أن یكون الزواج رسمیا مثبتا بشهادة زواج مستخرجة من سجل الحالة المدنیة 
ومن ثمة ال تقوم الجریمة إذا ما كان الزواج  م،مالمعدل والمت )ج.أ.ق( 22عمال بأحكام المادة 

واجها بحكم قضائي ویسجل في الحالة المدنیة بسعي من ت ز یعرفیا وعلى الزوجة أن تسعى لتثب
  النیابة العامة.

ذا ما  ثبت الزواج فإن الجریمة تقوم في حق الزوج من تاریخ حمل الزوجة ولیس من أوإ
ویشترط أن تكون عالقة زوجیة قائمة غیر ،1تاریخ تثبیت الزواج وتسجیله في الحالة المدنیة

  . 2عالقة غیر شرعیة وال زواج باطل أو فاسدمنفصلة بطالق ولیس مجرد خطبة أو 

ال تقوم الجریمة إال إذا غادر الزوج مسكن الزوجیة، أما إذا غادرت الزوجة مسكن  و
یجب أن یستمر التخلي عن الزوجة الحامل أكثر  و ،الزوجیة واستقرت عند أهلها ال تقوم الجریمة

ة إلى مسكن الزوجیة حسبما هو وأمام سكوت النص فإن قطع مدة الشهرین بالعود من شهرین
  مقرر من جریمة ترك مقر األسرة یصلح عندما یتعلق األمر بالتخلي عن الزوجة الحامل.

لقیام الجریمة البد أن تكون الزوجة المتخلى عنها حامال، والحمل المقصود هو الحمل المثبت  و  
المشرع هو حمایة الطفل  وینبغي أن یكون الزوج على علم به، وغایة، فعال ال المفترض حملها

المقبل على الحیاة وبتالي ال یسأل الزوج عن إخالله بااللتزامات العائلیة إذا كان یجهل حمل 
  المرأة.

وما بعدها  ).جع.ق( 32ال التعدد الصوري، طبقا للمادة  وهنا نكون أما التعدد الفعلي للجرائم 
  .3كان لسبب جدي ویمكن للزوج أن یتملص من العقوبة إذا أثبتت أن غیابه

ن جریمة إهمال الزوجة الحامل جریمة عمدیة تتطلب لقیامها توافر قصد جنائي وهو العلم بأن و   إ
  الزوجة حامل والتخلي عنها عمدا قصد اإلضرار بها، وعلیه یستوجب اإلشارة إلى علم الزوج بأن 

  

  

                                                             
  .22-21الجرائم الواقعة على نظام األسرة، مرجع سابق، ص )، عبد العزیز (سعد  -1
  موقع سابق. ، )زهیر(الحرس  -2
  .129،ص 2مرجع سابق، ج  ، )دردوس(مكي  -3
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 .1الزوجة حامل في الحكم القاضي باإلدانة

 
 

الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرین عن زوجته  (ق.ع .ج)  330/2تعاقب المادة
 25.000بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة من  مع علمه بأنها حامل و ذلك لغیر سبب جدي

   )2(دج.. 100.000دج إلى 

یك الدعوى العمومیة هو من اختصاص النیابة أن تحر و فیما یتعلق بالمتابعة فاألصل 
من قانون  29و  1العامة وحدها باعتبارها وكیلة عن المجتمع كما نصت علیه المادتین 

إال أن المشرع قد یقید النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في أحوال  ،اإلجراءات الجزائیة
ك في الجرائم العائلیة، وذلك العتبارات معینة منها وجوب تقدیم شكوى من الطرف المضرور وذل

المحافظة على الروابط األسریة إذا تغلب مصلحة األسرة على مصلحة المجتمع التي  عدة منها
  تسعى النیابة العامة لحمایتها.

من هذه المادة ال تتخذ  2و  1وفي الحالتین « بأنه )ج.ع.ق( 4-330وعلیه نصت المادة 
  . » لى شكوى الزوج المتروكإجراءات المتابعة إال بناء ع

ویجب أن تقدم الشكوى أثناء العالقة الزوجیة القانونیة ألنه إذا وقع أن سبق وترك الزوج 
مسكن الزوجیة لمدة أكثر من شهرین متخلیا عن كل أو بعض التزاماته دون مبرر شرعي ثم وقع 

كواها سوف لن تقبل الطالق بین الزوجین، وبعده جاءت الزوجة لتقدیم شكوى ضد زوجها فإن ش
ألنها تكون قد فوتت عن نفسها تحقیق الغرض الذي قصده المشرع لحمایة األسرة من التفكك 

 .واإلهمال

ذا كان   وعلیه تستلزم الشكوى إرفاق نسخة من عقد الزواج إلثبات قیام العالقة الزوجیة وإ
ن قانون األسرة وبعدها م 22الزواج عرفي فوجب على الزوج المتروك تسجیل الزواج وفقا للمادة 

یقدم الشكوى، ومتى قدمت الشكوى أصبح ید النیابة العامة طلیق من هذا القید وجاز لها أن 
غیر أنها غیر  ،تباشر كافة إجراءات التحقیق ورفع الدعوى وتتصرف في التحقیق كما یتراءى لها

ت أن شروط المتابعة ملزمة بتحریك الدعوى العمومیة، فیجوز لها تقریر حفظ الشكوى إذ هي رأ
  غیر متوفرة، ویترتب على تقیید النیابة العامة بدون تحریك الدعوى العمومیة النتائج التالیة: 

                                                             
  .156ص  ،1مرجع سابق، ج الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  ، )أحسن(بوسقیعة  -1
      3ع  ، المدیریة العامة األمن الوطني، الجزائر،مجلة الشرطة"جریمة ترك األسرة في التشریع الجزائري"،  ، )عباس(الطیر  - 

  .44، ص 1987أفریل  13
  المعدل و المتمم. قانون العقوبات - 2
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إذا باشرت النیابة العامة بدون شكوى تكون هذه المتابعة باطلة بطالنا نسبیا ال یجوز لغیر 
  المتهم إثارته أمام المحكمة أول درجة وقبل أي دفاع في الموضوع.

ع .ق 5-330ن التنازل عن الشكوى یضع حد للمتابعة، وهذا ما نصت علیه المادة إ و 
  المعدلة على أن صفح الضحیة یضع حدا لكل متابعة.

المشرع الجزائري مدة معینة لتقدیم الشكوى على عكس المشرع المصري الذي ولم یحدد 
ها ولیس من یوم وقوع حدد مدة تقدیم الشكوى بثالثة أشهر من یوم علم المجني علیه وبمرتكب

  الجریمة.
ویحق للزوج المضرور أن یقدم شكوى وذلك أثناء قیام الرابطة الزوجیة إلى جانب اشتراط 
أن یكون قد بقي في مقر مسكن األسرة فإذا تخلى هو بدوره عن البقاء في مسكن الزوجیة وغادره 

  1 فال یحق تقدیم الشكوى.

 
 

أهم أثر من أثار عقد الزواج و من أهم االلتزامات التي تقع على  یعد االخالص الزوجي
و قد سعى المشرع الجزائري  و إن اإلخالل به یعد إهدار لنظام الزواج و األسرة. ،عاتق الزوجین

عذر  مغدور بتقریر لحمایته من خالل تجریم زنا الزوجین الفرع االول  كما راعى شعور الزوج ال
  في الفرع الثاني.وله نتناهذا ما  االستفزاز بالزنا 

 
 

جریمة الزنا  عناصر )الفقرة االولى(نفصل البحث في هذا الفرع على النحو التالي نتناول في 
المتابعة و الجزاء في  )قرة الثالثةالف(إثبات جریمة زنا الزوجین و في  )الفقرة الثانیة(الزوجین أما 

  جریمة زنا الزوجین.
  
  
  

                                                             
الزوج الذي یتخلى عمدا و لمدة تتجاوز شهرین عن زوجته مع  .على وكذلك  ع.ق  4و 2 و 1-330المادة  تنص وقد -  1

 تتخذ إجراءات المتابعة من هذه المادة ال 2 و 1في الحالتین ، كما نوهت على أنه علمه بأنها حامل و ذلك لغیر سبب جدي
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات .ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة، إال بناء على شكوى الزوج المتروك
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التي عرفت انتشارا كبیرا في المجتمع الجزائري، وقد  الجرائمالزوجیة من بین   زناتعتبر 
، تسببت في هدم الكیان األسري كما كانت سببا في نشر الفضائح بعدما مست شرف العائالت

 ترتكب من طرف الزوجات.بعدما كانت حكرا على الرجل أصبحت و 

  : التي تقضي بما یلي )ج.ع.ق( 339في المادة  نالزوجیورد النص على جریمة الزنا وقد 
قضي بالحبس من سنة إلى سنتین على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جریمة الزنا ی«

مع امرأة یعلم أنها متزوجة ویعاقب الزوج الذي وتطبق العقوبة ذاتها على من ارتكب جریمة الزنا 
  یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین وتقضي العقوبة ذاتها مع شریكه.

هذا األخیر یضع حدا لكل  وال تتخذ اإلجراءات إال بناء شكوى الزوج المضرور، وأن صفح
  .1 » متابعة

  :  شروط تتمثل في لقیام الركن المادي في جریمة الزنا البد من توافر و
  بوطء الزوجة من رجل غیر زوجها ویتم ،3یتحقق الركن المادي لجریمة الزنا؛ 2وطءـال 
  
  

                                                             
  المعدل و المتمم.       قانون العقوبات - 1
ما أو كالهما رغبته فالوطء في ذاته كاف لتكوین الركن المادي للجریمة ولو لم یحصل األمناء أو لم یستوف أحده -2

الجنسیة، أو وقع من صبي لم یبلغ سن الرشد، أو من شخص فقد قوته التناسلیة أو كانت المرأة قد بلغت سن الیأس، وعلیه 
  ال یعذرها فعل السحاق واللواط،

  . 168جرائم العرض، دد، دم، دت، دط، ص  ، )أحمد محمد(بدوي  -نظر أللمزید  
جماع أو فعل جنسي غیر شرعي تام، یقع بین رجل وامرأة كالهما أو أحدها متزوج، وبناء على «بأنها  اتعرف جریمة الزن–2

.وتعرف الزنا في الشریعة اإلسالمیة على أنها كل   » رغبتهما المشتركة، واستنادا إلى رضائهما المتبادل دون غش أو إكراه
التشریعات الجزائیة العربیة وقد استمدت  أو غیر متزوجوطء محرم نتیجة عالقة جنسیة غیر شرعیة سواء كان الزاني متزوجا 

   مصطلح الزنا من أحكام الشریعة اإلسالمیة للداللة على جریمة الخیانة الزوجیة بالمفهوم الوضعي المنصوص علیه منها.
یعة اإلسالمیة غالبیة التشریعات الوضعیة والسماویة في توقیع العقاب على مرتكب الزنا، فحیثما تعاقب الشر  توقد اختلف

على الزنا إذا كان الزاني محصنا أي متزوج أو غیر محصن مع التفرقة في الحد المقرر، فإنه على النقیض من ذلك ذهبت 
بعض التشریعات كالقانون اإلنجلیزي إلى عدم توقیع العقاب على مرتكب الزنا ولو وقع من الزوج أو الزوجة انطالقا من 

معنى وهو وطء المرأة في القبل أما الخیانة الزوجیة فهي تتسع لتشمل كل أفعال الفحش  اعتبارات إن الزنا تنطوي على
األخرى غیر الوطء المحرم المتعمد، كتالمس العورات والجماع خارج الفرج و غیرها من األفعال التي تنتهك حرمة عهد 

  اإلخالص لرباط الزوجیة. 
  .15 ، ص 1، ط1988دم،  ،مكتب غرس ،  الجرائم الجنسیة، )إدوارد غالي(الذهبي  انظر:
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بما دون  2وال تقوم جریمة الزنا،1كیر في المكان الطبیعي من المرأةالوطء بإیالج عضو التذ
ن كان ال وإ  3ذلك من أفعال الفحش والصالت األخرى التي ترتكبها الزوجة مع رجل غیر زوجها

 333یمتنع أن یصدق علیها وصف جرمي آخر متى توافرت مقوماته، كاألفعال المنافیة للحیاء م 
والقاعدة ال عقاب على الشروع  ،علما أن الشروع في هذه الجریمة غیر معاقب علیه  )ج.ع.ق(

  في الجنح إال بنص خاص. 

ن اشتراط الوطء یصبح عدیم المعنى ذلك إن اشتراط االتصال او  لجنسي التام والطبیعي إ
باحة ما دونها من ممارسة مثل المعاشقة واإلتیان من الخلف والقبالت  حتى توجد الجریمة وإ

  وغیرها  من أنواع التمتع الجنسي رغم أنها تمس باإلخالص الزوجي فإنها غیر معاقب علیها.

سواء كان  كما ال تقوم جریمة الزنا بتلقیح بویضة المرأة من خلیة منویة لرجل برضاها
 .4زوجها أو لم یكن كذلك سواء دون علم زوجها أو رغم اعتراضه

  أن تكون عالقة الزواج قائمة حقیقة أو  ،لقیام الركن المادي في جریمة الزنا وثاني شرط

                                                             
 ،الموسوعة الجنائیة،دار إحیاء التراث العربي)عبد المالك(جندي  -  33، ص سابقمرجع  ، )إدوار غالي(الذهبي  -1

  بعدها. وما 151ص مرجع سابق،،  )عبد الوهاب عمر(البطروي  -  .71ص ،4دط،ج دت، بیروت،
بیة من استعمال مصطلح الزنا هو الداللة على جریمة الخیانة الزوجیة، فإن إن كان قصد معظم التشریعات الجنائیة العر –2

المشرع المغربي كان أكثر توفیقا عندما عبر عن جریمة الزنا الزوجیة بالخیانة الزوجیة وذلك عندما اعتبر جریمة الخیانة 
یحصرها بالوطء المحرم المتعمد في الزوجیة تتحقق باالرتكاب الفاعل أي فعل یدخل في مفهوم الخیانة الزوجیة دون أن 

القبل مثلما ذهبت التفسیرات كثیرة فقهیة و قضائیة تتجه استعارتها مفهوم الزنا من الشریعة اإلسالمیة ومحاولة تطبیقه أو 
فإن التشریعات  وعلیه ... فرضه على المفهوم القانوني الوضعي للخیانة، مما أثار جدال فقهي كبیر في صفحات كتب الفقه.

إما أن تأخذ بأحكام الزنا كما  ورد في الشریعة اإلسالمیة من حیث الشروط الموضوعیة، وشروطه  -خیارین: مالعربیة أما
اإلثبات دون تجزئته عن طریق االكتفاء باستعارة مصطلح الزنا كانت سببا إلثارة الجدل والخالف بین الفقهاء.وهذا یعني 

واألفعال التي تدخل فیها، واعتماد أدلة إثبات الزنا كما وردت في الشریعة  تحدید مفهومها بتحدید الزنا من حیث وجو 
وٕاما أن تأخذ هذه التشریعات بأحكام جریمة الخیانة الزوجیة وفقا للمفهوم القانوني الوضعي لها.ومن ثمة فإن  اإلسالمیة.

رم المتعمد في القبل وجمیع األفعال جریمة الخیانة الزوجیة تعني مجموع أفعال هذه الجریمة، التي تتضمن الوطء المح
مادامت تنتهك حرمة عهد اإلخالص في قصر الخیانة الجنسیة  بكل أشكالها  الجنسیة األخرى لما دون الوطء في القبل إذ

عبد (الشواربي  -.80-79، الجرائم الواقعة على نظام األسرة، مرجع سابق، ص  )عبد العزیز(سعد أنظر: بین الزوجین.
النظریة العامة  ، )عبد الوهاب عمر(البطروي  - . 25جریمة الزنا، منشأة المعارف، اإلسكندریة، دت، دط، ص  ، )الحمید

و العراقي والسوري واللیبي  األردنو االیطالي واالنجلیزي والكویتي و  الفرنسيو دراسة بین القانون المصري  : لجریمة الزنا
 )محمد صبحي(نجم  - 141 ص ،2ط ،1988 جامعة عین شمس، الة دكتوراه،رس والمسیحیة والیهودیة، اإلسالمیة والشریعة 

إدوارد (الذهبي  -.88ص  ،4، ط2003شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة بالجزائر، 
  .15 ، ص 1، ط1988دم،  ،الجرائم الجنسیة، مكتب غرس  )غالي

  .33، ص نفسه مرجع ، )إدوار غالي(الذهبي  - 3
   .24دت، ص  د ط، ،الجرائم الواقعة على األخالق واآلداب العامة واألسرة، مكتبة دار الثقافة، عمان ، )كامل(السعید  -4
  .35، ص نفسهمرجع  ، )غالي إدوار (الذهبي -
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هذا القید هو الذي یلزم المرأة المتزوجة باألمانة و  1حكما حتى و لو لم یتم الدخول بالمرأة
من مسلمة وأخفى  إذا كان عقد الزواج فاسد أو باطال كما لو تزوج كتابيأما ، اإلخالص الزوجي

عقد علیها لى الزوج تحریما مؤقتا أو مؤبد و زعم انه مسلم، أو كانت المرأة محرمة ععلیها دیانته و 
  .2ثم ارتكبت جریمة الزنا فال یتم متابعتها و لها أن تدفع ببطالن عقد الزواج

شؤون األسرة فصل في الدعوى الجنائیة حتى  تفصل محكمة في هذه الحالة وجب إیقاف ال
  .3قیامه من عدمهفي صحة عقد الزواج و 

كما انه ال عبرة بكون فعل الزنا قد ارتكب قبل الدخول بالزوجة كقیام احد الخاطبین 
لم تتكون بعد في هذه المرحلة،  باالتصال جنسیا بأخر في فترة الخطبة، ذلك أن صفة الزوجیة

كما یستوي أن یكون عقد الزواج . 4ال ینطوي على هذا التصرف مساس بحرمة الزوجیةمن ثمة و 
بقیام جریمة الزنا في حق الزوجة التي تزوجت مع حیث قضت المحكمة العلیا .5رسمیا أو عرفیا

  .رجل أخر بالفاتحة دون أن تنتظر الفصل في القضیة المنشورة بینها و بینها زوجها األول
التي یة المنشورة بینها وبین زوجها و الزوجة التي لم تنتظر الفصل في القض یعتبر زنا حالة«

غیر أن صفح الزوج عن زوجته المالحقة بتهمة الزنا یضع  تزوجت مع شخص آخر بالفاتحة،
ال تقوم جریمة الزنا بعد انحالل الرابطة الزوجیة بوفاة أو طالق، فالمرأة التي و .6 » حدا لكل متابعة

لو كانت تجهل واقعة جها مباشرة ال ترتكب الزنا حتى و جل عقب وفاة زو التي تتصل جنسیا بر 
الوفاة، أما بالنسبة للطالق فیتعین التفرقة بین الطالق الرجعي و البائن فیقع الزنا أثناء عدة 
الطالق الرجعي بأنه ال تزول أحكام الزواج قبل انقضاء العدة بل یعتبر الزواج قائما مادام المرأة 

أما الطالق فینتج أثره في إنهاء العالقة الزوجیة في الحال و من ثمة ال تعد المطلقة في العدة، 

                                                             
  .164ص  ،مرجع سابق ، )أحمد محمد(بدوي  - 1

 األزاریطة، اإلسكندریة، جراءات الجنائیة ،دار الجامعة الجدیدة،أصول اإل،  )سلیمان(عبد المنعم  ، )جالل(ثروت  -   
  .31 ،30ص ،سابقمرجع  ، )إدوار غالي( هبيذال -  .242ص دط، ،2006

الجرائم الواقعة على : ،القسم الخاص، شرح قانون العقوبات ، )خالد حمدي(الزعبي ،  )فخري عبد الرزاق(الحدیثي  -2
  .73 ص ،4ج مرجع سابق،،   )عبد المالك(جندي - .192،193،ص 2009، األشخاص، دار الثقافة ،األردن

  .31 ص ،نفسهمرجع ، )إدوار غالي(الدهبي  -. 194، صنفسهمرجع ،  )أحمد محمد(بدوي  - 3
  .194ص  ،نفسهمرجع ، )فخري عبد الرزاق(الحدیثي  - 4
زوجیة ، وعلیه تعتبر زنا في نظر هذا القانون أیة لم یشترط القانون األردني لقیام جریمة الزنا توافر شرط العالقة ال -5

رجل وامرأة ال یرتبطان برابط شرعي سواء كان كل منهما مرتبط بعالقة شرعیة أوال . وقد شدد المشرع  عالقة جنسیة بین
  . 165، ص  نفسهمرجع  ، )فخري عبد الرزاق(الحدیثي  متزوجة والرجل كذلك. العقوبة إذا كانت المرأة 

 ،قانون األسرة،)العربي(بلحاج  .295،ص1،المجلة القضائیة،عدد27/1/1984الغرفة الجزائیة، بتاریخ المحكمة العلیا، قرار - 6
دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،2006-1966ومعلقا علیه بمبادئ المحكمة العلیا خالل أربعین سنة 05/02 مع تعدیالت األمر

  .232ص، 3ط ، 2007الجزائر،
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زانیة إذا أتت بالفعل عند الطالق و أثناء عدتها، ألن العدة قد جعلت لتحقق من المشغولة بالحمل 
  .1من عدمه تحوطا من الخلط في األنساب

الزواج من تلقاء نفسها، بل البد من بالنسبة للزوجة المحبوس ال یمكنها أن تتحلل من هذا 
 53حكم القاضي فهو یحكم بطالقها لغیبة زوجها سنة دون عذر مقبول وتضررها من ذلك م 

فإذا ما إذا ارتكبت زوجة المحبوس زنا أو ارتبطت بعقد زواج مع شخص آخر  2)ج.أ.ق(
بقیام الزنا في حق  وعلیه قضت المحكمة العلیا.3استصدر إذن القاضي بطالقها كان الزواج باطال

الزوجة التي أبرمت عقد زواج مع رجل آخر قبل أن یصبح حكم الطالق بینها و بین زوجها 
 .4األول نهائیا

تتطلب جریمة الزنا توافر القصد الجنائي الذي یختلف مضمونه باختالف مركز المتهم و 
، عن إرادة حرة وهو وعلیه تثبت الجریمة في حق مقترفها إذا ما ثبت أنه أتى فعله هذا،وصفته

  .5یعلم أنه متزوج أو یواقع شخصا غیر زوجه
وعلیه ال تقوم جریمة الزنا، إذا ثبت أنها خدعت وسلمت نفسها لرجل اعتقدت أنه زوجها، 

  كما إذا تسلل شخص في الظالم إلى فراش امرأة أثناء نومها فسلمت نفسها إلیه طنا منها أنه 
  
  

                                                             
التوزیع، القاهرة و دار الفجر للنشر  النیابة العامة وحقوق ضحایا الجریمة، ، )بد اللطیفأحمد ع(الفقي  -1

  .72ص ،4ج مرجع سابق،) ،عبد المالك(جندي  - 26ص مرجع سابق،،   )ادوار غالي (هبيذال -    26،27،ص1،ط2003
  المعدل و المتمم. األسرة قانون -2
  .166مرجع سابق، ص  ، )أحمد محمد( بدوي - 3
مرجع  الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ، )أحسن(بوسقیعة  : ینظر ، غیر منشور.570رقم  1989 -6-6 ، جنائي - 4

عرضت على المحكمة العلیا اللیبیة قضیة تتلخص وقائعها في أن النیابة العامة .«  156هامش  ،131ص  ،1ج سابق،
بأنه عقد علیها وصار یعاشرها معاشرة األزواج ما یقارب ثالثة اتهمت الطاعن بأنه واقع المجني علیها بالخداع وأوهمها 

وقد حكمت محكمة  ..عقوبات ، باعتباره قد واقع المجني علیها بغیر رضاها  407/1أشهر ، وطلبت معاقبته طبقا للمادة 
الدعوى جنایات طرابلس بناء على الوصف سالف الذكر بسجن الطاعن لمدة ثالث سنوات بال مصاریف ، ولما طرحت 

على المحكمة العلیا قضت بنقض الحكم تأسیسا على أنه إذا كان الطاعن قد قدم شهادة بطالق المجني علیها من زوجها 
السابق ، وأن تاریخ هذه الشهادة یطابق فترة وجود المجني علیها في العدة فإنه كان على المحكمة .. وقد أثار الدفاع مسألة 

عة في فترة العدة ، وخصوصا أن المجني علیها امرأة مسلمة وال یحل لها بمقتضى أحكام طالق المجني علیها وحصول الواق
الشریعة اإلسالمیة أن تتزوج آخر في فترة عدتها ، ولو تعرض الحكم المطعون فیه بالبحث إلى هذا الدفاع لجاز تغییر 

بت أن الطالق كان رجعیا ، ووجدت شكوى من عقوبات إذا ث 399التهمة واعتبار الواقعة جریمة زنا معاقبة علیها بالمادة 
الزوج ، ألن الطالق الرجعي ال یرفع أحكام الزواج وال یزیل ملك الزوج قبل مضي العدة إال إذا توافرت إحدى الحالتین 

عقوبات  وهما اإلفصاح أو الضبط في حالة تلبس في مكان عام الزواج ویرفع أحكامه  410المنصوص علیهما في المادة 
-10-12. بتاریخ 220ص  3، قضاء المحكمة العلیا الجنائي : ج 1965أكتوبر  30 اللیبیةل ملك الزوج  المحكمة العلیا ویزی

   supremecourt.gov.ly  رابط 2010
  .73ص 4ج  ،نفسهمرجع ) ،عبد المالك(جندي  - .116ص  ،2مرجع سابق، ج  ، )دردوس(مكي  -5



                                

  ~ 243 ~  

ن كان الفاعل یتابع عل      .1ى أساس جنایة مواقعة أنثىزوجها، وإ
كذلك ال تقوم جریمة الزنا النعدام القصد الجنائي إذا اعتقدت الزوجة وقت الفعل أنها قد 
تحللت من رابطة الزواج، كما لو تلقت بالبرید إشهاد طالق مزور، أو اعتقدت أنها طلقت طالقا 

الجریمة تحت تأثیر إكراه مادي أو كذلك ال تتابع على أساس جریمة الزنا إذا ارتكب الزوج .2بائنا
مثال تهدید امرأة باختطاف طفلها أو التهدید  معنوي بحیث أعدم إرادته وقدرته على المقاومة،

  3بإفشاء سر خطیر عن المكره.
نما فیما ینطوي علیه هذا و  األصل أن تجریم الزنا لیس في االتصال الجنسي ذاته، وإ

صلي في الجریمة هو من یخل بواجب اإلخالص الزوجي االتصال من خیانة زوجیة، فالفاعل األ
جرائیة نجملها فیما یلي:   ویترتب على اعتبار ذلك عدة نتائج موضوعیة وإ

ال تقوم جریمة الشریك لتخلف القصد الجنائي، إذا أكره على الفعل أو كان یجهل أنه أنه    
ام مسؤولیة الزوجة ألن إجرام ال یتصور قیام مسؤولیة الشریك بدون قی، كما یعاشر امرأة متزوجة

تقدیم الشكوى ضد الزوجة الزانیة ینصرف إلى و إن  ،ریك فرع من إجرام الفاعل األصليالش
إذا تنازل كما أنه  حریك الدعوى الجنائیة ضد الشریكشریكها، ولو لم یصرح الزوج برغبته في ت

مصیر الشریك مرتبطا یظل ، وعلیه وجته استفاد من ذلك الشریك حتماالزوج عن شكواه ضد ز 
جرامیا إلى أن یصدر في الدعوى حكم بات، وعندئذ یستقل كل منهما  بمصیر الزوجة موضوعیا وإ

  .4بمصیره

 
 

 212األصل في المواد الجزائیة هو حریة القاضي في اإلثبات، وقد نصت على ذلك المادة 
یجوز إثبات الجرائم بكل طرق اإلثبات ما عادا في األحوال التي «ه جزائري على أن 5)ج.إ.ق(

  . » ینص فیها القانون غیر ذلك

                                                             
  .74، ص4ج ،سابق المرجع)، عبد المالك(جندي  -1
  .37، 36مرجع سابق، ص  ، )إدوارد غالي(الذهبي  - 2
  .171  ، مرجع سابق، ص)أحمد محمد (بدوي  - 3
أضاف المشرع المصري شرط آخر لقیام جریمة زنا الزوج وهو  -  .43-38، ص نفسه، مرجع  )إدوارد غالي(الذهبي  - 4

زنى في منزل الزوجیة وثبت علیه األمر بدعوى من   ق عقوبات مصري "كل زوج 277أن یتم الزنا في مسكن الزوجیة م 
على زنا الزوج في منزل الزوجیة مراعاة  وشهور" وقد أراد المشرع بالعقاب  الزوجة یجازى بالحبس مدة ال تزید على ستة

، 175، ص نفسهمرجع ، )أحمد محمد (بدوي  -  .فیه حق لزوجة أن تشاركه اإلقامةیحرمة كل مكان یقیم فیه الزوج و 
  .37مرجع نفسه، ص ،  )إدوارد غالي(الذهبي 

  قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم. -5
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هذه القاعدة تقتضي أنه ال یوجد نص جزائي مسبق یحدد للقاضي بصدد جریمة معینة  
إلثباتها، ولكن المشرع قد خرج عن هذه القاعدة بصدد بعض الجرائم و لة محددة إلتباعها طرقا وأدّ 

  لة إلثباته من هذه الجرائم جریمة الزنا.تي یرى أنها من األوفق تحدید أدّ ال
من ضمن هذه  ،فهي من الجرائم التي لها خصوصیات تمیزها عن غیرها من الجرائم

لدلیل ا« 341أن ال یثبت إال بإحدى الطرق الثالث المنصوص علیها في المادة  الخصوصیات
إما على محضر قضائي یحرره  ، 339في المادةب علیها الذي یقبل عند ارتكاب الجریمة المعاق

ما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من  1أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإ
ما بإقرار قضائي    .2 » المتهم وإ

أو دلیل على قیام جریمة الزنا،  المثبت لحالة التلبس بالزناالدلیل المحضر القضائي  یعد 
یر ضابط من ضباط الشرطة القضائیة محضر بما عاینوه وشاهدوه بشأن جریمة الزنا، یقوم بتحر و 

  ینها هؤالء.اوالبد أن یتضمن إثبات حالة التلبس بالزنا التي ع
وما یمكن مالحظته هنا أن مشاهدة التلبس بالزنا قد یكون مستحیال في بعض األحیان 

تتم مشاهدته في ظروف ال تدع مجاال لشك عقال ، هو أن ما یلزم توافره بالنسبة للشریكة لذلك فإن
في وقوع الزنا و من أمثلة ذلك سماع أصوات من أحد الزوجین أو شریكهما  تقطع بارتكاب 
الفعل، أو أن تضبط الزوجة وشریكها في غرفة النوم و مالبسها غیر منظمة أو كشف دالئل 

ف حالة التلبس ولید إجراءات ویشترط أن یكون اكتشا ،كالشعر أو قطرات من السائل الذكري
مشروعة، فال یجوز االعتماد علیها إذا جاءت نتیجة إجراء غیر مشروع، كتفتیش باطل ما لم تكن 

وتوصف الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت .3قد ارتكبت بمنزل الزوج وأكتشفها أحد الزوجین
  مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها.

لبس إذا ارتكبت جریمة الزنا في المنزل وكشف صاحب المنزل عنها كما نكون أمام حالة الت   
  .4عقب وقوعها وبادر باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائیة إلثباتها

                                                             
  "یتمتع بصفة ضابط الشرطة )ج.ع.ق(من  15 تنص المادة .officier de police judiciaireورد خطأ وباللغة الفرنسیة  -1
ذو  - 5. ضباط شرطة - 4. الشرطة محافظوا - 3. ضباط الدرك الوطني - 2.  رؤساء المجالس الشعبیة -1 : القضائیة 

الرتب في الدرك الذین امضوا في سلك الدرك ثالث سنوات على األقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن 
مفتشوا األمن الوطني الدین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة  - 6. وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة

الث سنوات على األقل وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقة ث
  .المعدل و المتمم لجنة خاصة" قانون العقوبات

  . المعدل و المتمم قانون العقوبات -2
دار النهضة العربیة  ،دراسة مقارنة: ألدلةاسلطة القاضي الجنائي في تقدیر ،  )حسین علي محمد علي الناعور(النقبي  -3

  .  550دط، ص  ، 2007، القاهرة، 
الزعبي  ، )فخري(عبد الرزاق  -.134ص ،1ج الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق،  ، (أحسن) بوسقیعة - 4
  .202 ص سابق، مرجع ، )خالد حمدي(
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یعد من األدلة  1اإلقرار الكتابي الوارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم كما أن   
هي تقدیم محررات  )ج .ع.ق ( 341 إلثبات جرم الزنا والذي نصت علیه المادة االمحددة حصر 

صادرة من مرتكب الجرم والتي من شأنها إثبات وقوع جریمة الزنا، ویكفي صدور هذه  أو رسائل 
الوثائق والمستندات سواء وقعها بتوقیعه الصریح أو بتوقیع رمزي أو لم توقع إذا ثبت أنها بخطه، 

عترافا صریحا من الشریك بارتكابه ولیس من الضروري أن تتضمن هذه المكاتیب أو الوثائق ا
نما یكفي أن یكون فیها ما استخلص منه عقال ارتكاب هذا الفعل   . 2الزنا مع الزوجة وإ

القانون إذ جعل المكاتیب من األدلة التي تقبل أن  «بأن وقد قضت محكمة النقض المصریة   
عة من المتهم، بل كل ما تكون حجة على المتهم بالزنا، لم یستوجب أن تكون هذه المكاتیب موق

ذن فال تثریب على المحكمة إذا هي استندت في إثبات الزنا  استوجبه هو ثبوت صدورها منه، وإ
على المتهم إلى مسودات مكاتیب بینه وبین المتهمة ولو كانت غیر موقعة، مادام ثبت صدورها 

  . 3 » عنه
تمثل المتهم وهو في وضع الذي یطرح هنا هل تصلح الصور الفوتوغرافیة التي   والسؤال

األصل أن الورقة المكتوبة هي الورقة الصادرة عن الشریك تحل محلها متى  .مریب مع الزوجة؟
ومنهم من ذهب إلى أن الصور  4اطمأن القاضي أنها مطابقة تماما ألصولها التي أخذت منها

ویجب الحصول ، ثباتالفوتوغرافیة ال تعتبر من األوراق المكتوبة ومن ثمة ال یعتد بها في اإل
  على الوثائق بطریقة مشروعة و إال رفض الدلیل. 

  .؟  هل یعد شریط الفیدیو دلیال من أدلة إثبات جریمة الزنا و
ال یعد شریط الفیدیو دلیال من أدلة إثبات  « ذهبت المحكمة العلیا في أحد قراراتها إلى أنه

نما تخضع لوسائل ال یمكن جریمة الزنا «وعللت ذلك بأن. » جریمة الزنا إثباتها بكافة الوسائل وإ
من قانون العقوبات التي حصرت وسائل إثبات  341هذا نستخلصه من المادة إثبات محددة و 

   .جریمة الزنا

                                                             
شخاص ولیس شرطا أن تكون عن طریق مصلحة البرید، فقد الرسائل: هي كل وثیقة تتضمن خبرا لشخص أو عدة أ - 1

الشخص عن طریق رسول أو بالبرید أو یسلمها هو مباشرة لصاحبها، ویمكن أن یتسع مفهومها لتشمل الرسائل  یرسلها 
لبنیة وقد یتسع مفهوم الرسائل كل كتابة ترسل من شخصین أو أكثر یكون مضمونها ذو قیمة كدلیل با االلكترونیة الحدیثة 

  تصریح في شكل كتابة.
: هي كل مكتوب یتضمن عنصر إثبات أو إعالم محتویات محفوظات، كتابات، ویتسع لتشمل كل ما  المستندات -   

  مثال، تسجیالت، أفالم، أدوات. یحوي لمعلومات 
  .58 ص مرجع سابق،،  )إدوار غالي( الذهبي .249ص  ،، مرجع سابق )كامل (السعید –2
  .207مرجع سابق، ص  ،حسین علي الناعور ) النقبي(، 1946-10-28 نقض جنائي -3
  .249، ص نفسهمرجع  ) ،كامل (السعید  -4
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الزنا على شریط فیدیو غیر واضح فحین أن القرار المطعون فیه یرتكز إلثبات جریمة 
ن هذه الوسیلة ال تن و غیر مبین للشخصین المسجلیو  دخل ضمن وسائل وال دالئل اإلثبات التي إ

   .1 »من قانون العقوبات 341جاءت على سبیل الحصر في المادة 
 ف الصریح الصادر من المتهم یقرّ هو االعترا ،ائيـرار القضـاإلق كما یعد من االدلة

ي به یعترف فیه باالقتراف جریمة الزنا، وحتى نعتد باإلقرار كدلیل إلثبات التهمة البد أن یدلو 
  .2المتهم أمام قاضي التحقیق أو قاضي من قضاة النیابة

ویشترط فیه أن یكون صریحا واضحا، ال یحتمل التأویل، واالعتراف البد أن یكون قاصرا 
على المعترف نفسه وفقا للقواعد العامة، ذلك أن االعتراف حجة على المقر نفسه ال یمتد إلى 

  .غیره
نسبتها االشتراك معها إلى شخص معین، إذ ة على نفسها بالزنا و ار الزوجوعلیه ال یعترف بإقر    

  .3ال یعتبر ذلك اعترافا بالنسبة إلى هذا  الشخص الحتمال تواطؤ الزوجین ضده
بین األدلة األخرى فإذا وجدها ال لقاضي أن یتحقق من صحة اإلقرار وذلك بالمطابقة بینه و ول

     .4طة في تقدیر قیمة االعترافتعززه كان له أن یسقطها فللقاضي  مطلق السل

ثبات جریمة الزنا نصل إلى أن نیة المشرع من هذا الحصر إللة من خالل ما تم عرضه من أدّ 
هو صیانة األسرة وحمایة سمعتها والمحافظة على العالقة الزوجیة، حتى ال تتفكك تحت مطارف 

  الظنون والشكوك.
إن .؟ ألدلة كافیة إلثبات الجرم و بتالي إدانة المتهموالسؤال إذا كانت هذه نیة المشرع فهل هذه ا  

  حصر األدلة في هذه الدائرة الضیقة یجعل من إثبات الجریمة شبه مستحیلة أن الجواب هو 
ویبقى مجرد جریمة رمزیة ال یمكن أن یصدر بشأنها حكما، مما یفقدها قیمتها الردعیة من أجل  

الص الزوجي، ویؤدي إلى االعتقاد بعدم حدوثها في حمایة وصیانة حرمة الحیاة الزوجیة واإلخ
حفظ الزواج، وهذا ما دفع بعض المشرعین ومنهم المشرع الفرنسي إلى حذفها من نصوص قانون 

  العقوبات.
  

                                                             
 ،2010 العدد الثاني، مجلة المحكمة العلیا، ،24/06/2009بتاریخقرار ، 443709ملف رقم المحكمة العلیا،الغرفة الجنائیة، - 1

  .336 ص
  .118ص  ،2مرجع سابق، ج ، )دردوس(مكي  -2
. 245دط، ص  ،1994 دم، دیوان المطبوعات الجامعیة، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،،  )فتوح عبد اهللا( ليذالشا - 
  .209ص دط، ،1993 اإلسكندریة، دار الفكر الجامعي،  جرائم العرض،،  )مجدي محب( حافظ -
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لنسبة لجرائم محددة على قرر القانون تقیید النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة با
  سبیل الحصر فاستلزم حصولها على شكوى من المجني علیه أو وكیلها الخاص.

حیث ترك أمر المالئمة إلى هذا األخیر وهذا العتبارات تتعلق بحمایة األسرة والمحافظة 
على كیانها وسمعتها، ذلك أن إطالق ید النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة قد یلحق 

  لضرر باألسرة فیكون أشد من الجریمة في حد ذاتها.ا
علقة على شكوى هي جرائم الزنا، باعتبار األسرة هي الوحدة األساسیة في موأول جریمة 

ن المحافظة على كیانها من باب المحافظة على المجتمع   .1بناء المجتمع، وإ
لمضرور ومقدرا ولذلك علق المشرع تحریك الدعوى العمومیة على شكوى من طرف الزوج ا

ن شاء صفح عن زوجه لتستمر الحیاة العائلیة بصفة عادیة.   ظروفه إن شاء اشتكى وإ
 ،فالنیابة العامة ال تحرك الدعوى إذا لم یقدم الزوج المجني علیه شكواه ضد زوجته الزانیة

فإن النیابة العامة ال تستطیع أن تحرك الدعوى ضدها بینما تستطیع ذلك ضد شریكها لعدم 
تراط الشكوى ولكن الواقع أن هذه النتیجة ال یمكن التسلیم بها ألن إثارة الجریمة بالنسبة للشریك اش

یثیر حتما جریمة الزوجة، وعلیه استقر الرأي على أنه ال تجوز محاكمة الشریك إال بعد تقدیم 
شكوى من المجني علیه ضد زوجته ألنه یهدر هدف المشرع لصیانة سمعة األسرة فكما قیل 

  .الفضیحة ال تتجزأ
كما  كما یمكن متابعة الجریمة في حالة كون الشریك متزوج وقد قامت زوجته بتقدیم شكوى ضده 

  . 2أجمع الفقه و القضاء على عدم إمكانیة مالحقة الشریك وحده دون الزوجة
  لزواج والبد أن تكون الزوجة الزانیة أو الزوج الزاني مرتبطة بعقد زواج مع الشاكي حتى لو كان ا

  
  

                                                             
المشرع األردني قد زاد إلى موقف المشرع الجزائري فمنح األب والولي حق تقدیم الشكوى ویعود السبب إلى أن الزوج  - 1

من قانون  284مدى الحیاة المادة التخلص من عار زوجته بالطالق في حین أن األب أو الولي سیتحمالن العار   یمكنه
  العقوبات األردني

 ،2006 األزاریطة، اإلسكندریة، أصول اإلجراءات الجنائیة ،دار الجامعة الجدیدة،،  )سلیمان(عبد المنعم ،  )جالل(ثروت  -2
ق  277م  یضیف المشرع المصري شرط آخر لقیام جریمة زنا الزوج وهو أن یتم الزنا في مسكن الزوجیة -.  242ص دط،

زنى في منزل الزوجیة وثبت علیه األمر بدعوى من الزوجیة یجازي بالحبس مدة ال تزید على  زوج  عقوبات مصري "كل
على زنا الزوج في منزل الزوجیة مراعاة حرمة كل مكان یقیم فیه الزوج وبحق لزوجة  ستة شهور" وقد أراد المشرع بالعقاب 

  .37، إدوارد غالي الذهبي، مرجع سابق، ص 175مرجع سابق، ص  ،  )حمد محمدأ(بدوي  -  أن تشاركه اإلقامة منه.
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  .2تسجیله في الحالة المدنیة 1عرفیا وحتى ولم یحصل 
المعدلة تنص على أن صفح الزوج المضرور  339وفي كل األحوال فإنه طبقا للنص المادة  

یضع حدا لكل متابعة، وعلیه فإنه یفهم من هذه المادة أن صفح الضحیة یضع حدا لكل متابعة، 
  وبالتالي یوقف تنفیذ الحكم النهائي.

وقد خرج المشرع المغربي عما ذهب إلیه المشرع الجزائري إذ منح للنیابة العامة الحق في    
 )3(تحریك الدعوى العمومیة بصفة استثنائیة لمتابعة الزوج الخائن إذا كان زوجه خارج بلد اإلقامة

      غیر أنه في حالة غیاب « من قانون العقوبات المغربي 491 وهذا ما نص عنها الفصل
أحد الزوجین خارج تراب المملكة فإنه یمكن للنیابة العامة أن تقوم تلقائیا بمتابعة الزوج آلخر  

      .4 » الذي یتعاطى الخیانة الزوجیة بصفة ظاهرة
إن جریمة الزنا تصیب العائلة في  « : في ابرزه ألهمیة القید ذ الدكتور القلليایقول األست و  
یهیمن علیه الزوج جان و بما أن نظام األسرة یشرف علیه الزو ، و لصمیم و العائلة نواة المجتمعا

أسدل الستار على المجني علیه إن شاء صفح و عفا و  لهذا قد ترك المجتمع األمر لهذا الزوج
ممثال في  هنا یجب على المجتمع "ئلة وبخاصة إن كان هناك أطفال و الجریمة حفاظا لكیان العا

إذ   ،دنیه عن سماع أي بالغ عن الجریمة من أي شخص آخریصم أأن یغمض عینیه و  " النیابة
ن عفا عن زوجته فلیس هناك الزوج فلن یضار بها مخلوق غیره و إن لم تؤثر على  الجریمة إ

االستثناء الوارد على حریة النیابة العامة یبرره أن الحكم و  مصلحة للمجتمع في اعتبارها آثمة ...
كیان هدم لزوجیة و الفضیحة قد یؤدي إلى انفصام عرى او عقوبة فضال عما فیه من التشهیر بال

یع الزوج الصفح قد یستطب لم یشرع إال للمحافظة علیها، و العقاالعائلة في معظم الحاالت، و 
ال یقبل معاشرتها من جدید بعد أن تكون بجریمة زوجته ولكنه ال یستطیع و  حدهوالعفو إن عرف و 

  .5 » قد دمغت بحكم قضائي
دانة المتهم یترتب عنه توقیع عقوبة الحبس حددتها المادة ریمة الزنا و إن ثبوت ج و   339إ

وتطبق  متزوجة ثبت ارتكابها جریمة الزنامن سنة إلى سنتین على كل امرأة  )ج.ع.ق(من 
   .العقوبة ذاتها على كل من ارتكب الزنا مع امرأة یعلم أنها متزوجة

                                                             
   285ص، 1988، 1، المجلة القضائیة ع 1987فیفري  24بتاریخ قرار   ،39171الغرفة الجنائیة، ، ملف رقم  المحكمة العلیا، -1
  أمام القانون.البد من تسجیل عقد الزواج فالزوجة بدون عقد الزواج رسمي ال صفة لها كزوجة  -2
مجلة  "جرائم بیت الزوجیة و الحمایة الجنائیة للزوجین على ضوء تعدیالت القانون الجنائي األخیرة"،،  )یوسف(وهابي  -3

  .120ص ،2005ینایر، الخامس، العدد  دم، ،الملف
  25شریف ظهیر تنفیذهب الصادر - الجنائي القانون مجموعة من 525 الفصل وتتمیم بتغییر القاضي10-11 رقم القانون -4

  قانون العقوبات المغربي. المتضمن 111152 رقم شریف ظهیر بتنفیذه الصادر  2011أغسطس 
 بیروت،،صیدا  جریمة الزنا في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي،منشورات المكتبة العصریة،،  عبد الخالق النووي -5

  .18ص دت، دط،
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تطبق العقوبة حبس من سنة إلى سنتین و لزنا بالیعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة اكما 
وال تتخذ اإلجراءات إال بناء على شكوى الزوج المضرور و أن صفح هذا ، ذاتها على شریكته

وعلیه قد سوى المشرع الجزائري بین عقوبة الحبس لكل من .1  األخیر یضع حدا لكل متابعة
م المشرع الجزائري قد اشترط ومادا، الزوج والزوجة الخائن وشریكه بالحبس من سنة إلى سنتین

 .2االتصال الجنسي، فال عقاب على الشروع فیها

الزنا خیانة للثقة الزوجیة وهي تعدم نظام األسرة، وهي الحلقة األساسیة لكیان  نصل إلى أن
  .3المجتمع، فالزنا اعتداء على نظام األسرة والنظام االجتماعي كذلك

عواطف الزوج المخدوع بل هي في جریمة شخصیة محضة تجرح شعور و  فهي لیست
ذي تقوم علیه الصمیم جریمة اجتماعیة بما تشكله من إخالل بعقد الزواج الذي هو األساس ال

النظام االجتماعي ككل، ولذلك ال یجوز اإلخالل بهذه المصلحة العامة من أجل األسرة الجزائریة و 
أحد  عل الرضا المسبق منالمصلحة الخاصة الن القول بذلك یقود إلى نتیجة خطیرة هي ج

الرضا من عناصر تكوین الجریمة وهو ما ال یقبله عقل وال  عدمالزوجین من موانع العقاب، و 
  النظام العام في الجزائر.یتماشى مع قانون األسرة و 

یمكن القول أن توجه المشرع الجزائري یتعارض كلیا مع الشریعة اإلسالمیة التي ترى أن و 
م الحدود التي ال تقبل هي من جرائ، و --على حق من حقوق اهللا  داءالزنا جریمة فیها اعت

ذلك أن المواطن  ،تجوز فیها الحسبةاإلسقاط وال اإلبراء ألنها محرمة لذاتها ولیست لظروفها و 
العادي له أن یرفع الدعوى العامة ولو لم ینله أي ضرر مباشر من الجریمة ألنه یقوم بواجب 

 ر بالمعروف و النهي عن المنكر.فرض علیه شرعا و هو األم

وعلیه فالمشرع یحمي بتجریم الزنا أهم الحقوق وااللتزامات المترتبة على قرابة الزواج كنظام 
وعلیه مقابل  اجتماعي وقانوني، فلكل من الزوجین الحق بان یستأثر بالعالقات الجنسیة لزوجه،

تزامات التبادلیة هي جوهر قرابة الزواج وهذه الحقوق واالل ذلك االلتزام باإلخالص الجنسي لزوجه،
بصرف  وبدونها تفقد فحواها وكیانها.ومؤدى ذلك أن تجریم الزنا هو حمایة لكیان قرابة الزواج،

ولما كان الزواج أساس القرابة،وكانت القرابة  النظر عن صفة الجاني سواء أكان الزوج أم الزوجة.

                                                             
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات -1
  ع مصري..ق  74م  /فرق المشرع المصري بین زنا الزوج والزوجة من عدة أوجه -2

من حیث شروط الجریمة، ال تقوم الجریمة في حق الزوج إال إذا ارتكب جریمة الزنا في منزل الزوجة، وتقوم في حق  -   
  ارتكبت الزنا في أي مكان. الزوجة إدا 

الزوجة بعد الحكم النهائي علیهما، أما الزوجة فال یجوز لها إال التنازل عن  من حیث المتابعة للزوج أن یعفو عن -   
  الحكم نهائیا وباتا. الشكوى قبل أن یصبح 

من حیث العقوبة تعاقب الزوجة على الزنا بالحبس مدة ال تزید عن سنة بینما یعاقب الزوج بالحبس مدة ال تزید عن  -   
  ستة أشهر.

  .232ص  مرجع سابق، ،  )فتوح عبد اهللا(لي ذشا - 3
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ذا كان تجریم الزنا هو  ،رابة والمجتمع تبعا لذلكنواة المجتمع،فان تجریم الزنا هو حمایة للق وإ
  فان هذا التجریم یثیر والزال أمر أساسي یتعلق بجدوى هذا التجریم في حمایة  ،حمایة لقرابة الزواج
على  هذا و إذا كان المشرع الجزائري قرر حمایة االخالص الزوجي بالعقاب1 قرابة الزواج.

  وع و الذي یعتدي على الزوج الخائن و شریكه بالضرب جریمة الزنا فما مصیر الزوج المخد
 هذا ما نتناوله في الفرع الثاني. و الجرح و القتل ؟

 
 

موقف التشریعات  )الفقرة االولى(نفصل البحث في هذا الفرع على النحو التالي نتناول في 
شروط االستفادة  نتناول )الفقرة الثانیة(أما  من أثر عذر االستفزاز على التجریم والعقابالمقارنة 

   .عذر االستفزازمن 

 
  

ئري إضافة إلى تقریر جریمة الزنا من أجل حمایة اإلخالص الزوجي قرر المشرع الجزا
عذرا قانونیا له عالقة بجریمة الزنا وباإلخالص الزوجي هو عذر االستفزاز في حالة التلبس 
بالزنا، ومقتضى هذا العذر أن یستفید أحد الزوجین الذي یقتل أو یضرب أو یجرح زوجه اآلخر 

 ، ألن هذا الوضع یجعل الزوجن تخفیف العقوبة على هذه الجرائمفي حال وجده متلبسا بالزنا م

                                                             
حیث قالوا  تجریم الزنا وشككوا في مدى جدواه في حمایة قرابة الزواج وخاصة في الدول الغربیة،؛ وقد انتقد البعض - 1

الن العقاب ال  عقاب أم بغیر عقاب،ب بعدم فائدة هذا التجریم وذلك على أساس أن الزنا إذا حدث استحال محو أثره سواء 
وال یحول دون بقاء ذكرى الخیانة ماثلة في مخیلة الزوج المجني علیه باعتبارها اقل أنواع  خیانة وقد وقعت،یجدي في رفع ال

في حین وصف البعض . وانه إذا ارتفع اإلخالص الزوجي أو فتر فال یجدي في أعادته أي سبیل اإلساءة قابلیة للنسیان،
لذا  نا عن الخیانة الزوجیة.أال توقفهم اعتبارات أسمى وأعظم ش األخر عقوبة الزنا بالضعف وأنها غیر كافیة إلیقاف من

 قرروا بان الحكم المدني بالطالق هو الجزاء المناسب والوحید عن اإلخالل بعقد الزواج.والواقع أن هذه الحجج غیر مؤثرة،
ورعایة لنظام األسرة  ائدة فیه،ألنه المناص من تجریم الزنا نزوال على مقتضیات الطبائع الغالبة في الشعب والمعتقدات الس

الذي یقوم علیه النظام االجتماعي. أما وصف العقوبة بالضعف فان هذا الضعف یجب أن یكون أساسا للقول بتشدید 
فمع التسلیم بذلك إال إن هذه  من هذه الجریمة، العقوبة بدال من القول بإلغاء التجریم .إما لعدم كفایة عقوبة الزنا في الحدّ 

 صدق على كل الجرائم األخرى،إذ لم تفلح العقوبة في الحد من وقوعها ومع ذلك لم یطالب احد بإلغاء العقاب علیها،الحجة ت
ألنه یضع أمام المندفع إلى الجریمة مانعا منها، هو الخوف من  ومن ثم فان العقاب على الزنا أجدى من تركه بغیر عقاب،

وال یغني عن ذلك إمكانیة توقیع الطالق الن التجارب دلت على أن  جر للعقوبة،وهذا هو األثر الزا أذى العقاب المقرر لها،
إذ كثیرا ما یرتكب الزنا كذریعة للوصول إلى الطالق  بل بالعكس فقد ضاعف منها، الطالق لم یقلل من عدد جرائم الزنا،

  .عندما یكون الطالق مقیدا
  .159-158، ص سابقمرجع ) ، محمود أحمد( طاه -أنظر
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ضه فقدر المشرع حاله ، فیندفع من أجل الثأر لعر ئرا ال یستطیع أن یسیطر على نفسهالمخدوع ثا
. وقد اختلفت موقف التشریعات المقارنة من أثر عذر االستفزاز على التجریم وخفف عقوبته

   .والعقاب إلى االتجاهین
جعل أثر العذر في  ، وتتفق فيلتشریعات الوضعیةوهو الذي یمثل غالبیة ا ؛اه األولـاالتج

ن اختلفت فیما بینها في النطاق   .الشخصي والموضوعي ومقدار العقاب تخفیف العقاب وإ
مصري فإن الزوج الذي یفاجئ زوجته  ع.ق 337ففي التشریع المصري ووفقا لنص م 

نما على جریمة اإلیذاء البدني ف قط متلبسة بالزنا ویقوم بقتلها ال یعاقب على جریمة القتل العمد وإ
ع كویتي فقد ذهب إلى .ق 153، وفقا لنص م . أما في التشریع الكویتي1وهي جنحة ولیست جنایة

من یفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا أو یفاجئ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة « أنه 
ثالث  رجل فقتلها في الحال أو یقتل من یزني بها أو یقتلهما معا یعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز

سنوات وغرامة ال تتجاوز ثالثة آالف روبیة أو إحدى هاتین العقوبتین بدال من العقوبة المقررة 
   .2»لجریمة القتل العمد 

سواء  محل التخفیف یتحققیمد هذا العذر لغیر الزوج كما أن العذر  فالتشریع الكویتيوعلیه   
  كان للزوجة أو لشریكها أو لهما معا .

  :  اراتيـاإلم ع.قانون  334فإنه نص على هذا العذر في المادة  یع اإلماراتيأما في التشر     
یعاقب بالسجن المؤقت من فوجئ بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته حال تلبسها بجریمة الزنا « 

یها اعتداء فقتلها في الحال أو قتل من یزني بها أو قتلهما معا یعاقب بالحبس إذا اعتدى عل
، وتعاقب بالسجن المؤقت الزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها حال و عاهةأفضى إلى موت أ

تلبسه بجریمة الزنا في مسكن الزوجیة فقتلته في الحال أو قتلت من یزني بها أو قتلتهما معا ، 
    .3»وتعاقب بالحبس إذا اعتدت علیه أو علیها اعتداء أفضى إلى الموت أو عاهة 

یستفید من العذر كل من الزوجین ، ویخفف العقاب لیصبح ومن هذا النص نخلص إلى أنه    
  السجن في حالة القتل العمد، والحبس في حالة الضرب المفضي إلى الموت أو إلى عاهة .

، وهو یتفق مع العلة من التخفیف،على عكس خدم المشرع لفظ فوجئ أو فوجئت بهوقد است  
والذي قد یفهم منه أن المفاجأة هي للمجني  المشرع المصري والكویتي الذي استخدم لفظ " فاجأ "

  .علیه ، رغم أن المفاجأة هنا للجاني ولیس للمجني علیه

من فوجئ « لیبي على أنه :  )ج ع.ق( 375فقد نص في المادة  في التشریع اللیبيأما    
بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه في حالة تلبس بالزنا أو في حالة جماع غیر مشروع 

                                                             
  .1937 لسنة 58 رقم بالقانون الصادر المصري العقوبات قانون أحكام بعض المعدل 2011 لسنة 126 رقم مرسوم -  1
  الكویتي. الجزاء  قانون المتضمن  16/1960  الجزاء قانون بإصدار 1960 لسنة 16 رقم قانون -  2
  .3/1987 اإلماراتي االتحادينون العقوبات قا -3 
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بشرفه أو شرف أسرته یعاقب فقتلها في الحال هي وشریكها أو هما معا ردا لالعتداء الماس 
ذا نتج عن الفعل أذى جسیم للمذكورین في الظروف ذاتها فتكون العقوبة الحبس مدة بالحبس ، وإ

  .1ال تزید على سنتین. وال یعاقب على مجرد الضرب أو اإلیذاء البسیط في مثل هذه الظروف"
ا لهذا النص فإن هذا العذر یستفید منه الزوج واألب واالبن واألخ دون أن تستفید منه وفق   

ویمثل هذا االتجاه  ،عذر االستفزاز من أسباب اإلباحة فقد أعتبراني ـاه الثـاالتجأما   الزوجة .
  الشریعة اإلسالمیة وقلة من التشریعات الوضعیة .

ا إذا كان الزوج الذي یقتل زوجته بسبب الزنا ففي الشریعة اإلسالمیة اختلف الفقه حول م
  .یمكن التمییز بین اتجاهین للفقه یعفى من العقاب كلیة ، أم یقتصر على مجرد التخفیف ؟ هنا

یقبح الفعل ویمثله الجمهور ، حیث ذهبوا إلى أن الشریعة اإلسالمیة أباحت القتل دفاعا  اتجاه   
من قتل دون ماله فهو شهید   [: - –ول الكریم عن العرض ، واستدلوا على ذلك بقول الرس

  .)2(]ومن قتل دون دمه فهو شهید ، ومن قتل دون أهله فهو شهید 

أن یدفع المعتدى علیه باالعتداء باألخف ، فإن لم یدفع  وقد اشترطوا إلباحة مثل هذا القتل   
وجته أو من یزني بها أو . أما إذا قتل الزوج ز له ذلك وال شيء علیه االعتداء علیه بالقتل كان

كلیهما فقد احتاط الفقهاء من هذا األمر وبأن یقیم الزوج البینة على دعواه فإن أقام البینة فال 
  شيء علیه .

د من غمده  --روى سیدنا عمر بن الخطاب  فقد   أنه كان ... إذا أقبل رجل ومعه سیف جرّ
جماعة من الناس فقالوا یا أمیر  فأقبل--ملطخ بالدماء ، حتى أوى إلى مجلس سیدنا عمر 

للرجل : ما یقول هؤالء ؟ فقال رجل  --المؤمنین إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته ، فقال عمر 
: ما یقول  --فقال عمر  .تلتهضربت فخدي امرأتي بالسیف ، فإن كان بینهما أحد فقد ق :

-. فقال عمرفقطعه اثنین أته فأصاب وسط الرجلالرجل ؟ فقالوا : ضرب بسیفه فقطع فخدي امر 
-  : 3»إن عاد فعد « عنه للرجل.  

                                                             
  المتضمن  العقوبات اللیبي. 13/2/1996 اریخبت لسنة 13قانون رقم  - 1
َسلَّمَ  - 30ص، 4ج  مصدر سابق،، في سننه   يذأخرجه الترم - 2 ِه وَ یْ ُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعَل اِت َعْن رَ َ  ما باب، ِكتَاب الدِّی

  .1421 رقم الحدیث شهید فهو ماله دون قتل فیمن جاء
ـلَ  فهـو شـهید مالـه قتـل دون مـن ، ِكتَاب تَْحِریِم الـدَّمِ  - 116، ص7مصدر سابق، ج،  أخرجه النسائي –  اتَ ـْن قَ ـهِ  ُدوَن  مَ   رقـم ِدینِ

  4095الحدیث     
   .337ص  ،9ج  مصدر سابق،،  ابن قدامة - 3
     مؤسسة الرسالة ، شعیب األرناؤوط  عبد القادر األرناؤوط ،العباد، تحقیقزاد المعاد في هدي خیر  ، )الجوزیةابن القیم (  - 

  .362ص ،5الطبعة الرابعة عشر،ج، 1986 الكویت، ،بیروت  ،مكتبة المنار اإلسالمیة      
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أباح قتل الزوج لزوجته ومن زنى بها   --وفقا لهذه الروایة فإن سیدنا عمر ابن الخطاب    
  قرار أولیاء الدم بزنا المقتول .ألن الواقعة ثابتة بالمعاینة وبإ

 لقتل الزوج زوجته من یزني بها أو الزنا یكون باإلقرار والشهادة ، واإلقرار یكون مستحیال  
ن لم تكن مستحیلة فهي صعبة ، وهذا ألنه یطلب إلثبات الزنا بالشهادة  أحدهما ، أما الشهادة وإ

ِة ُشَهَداء  ﴿أربع شهود وهذا مصداقا لقوله تعالى:  عَ بَ ْأتُوا ِبَأرْ مْ یَ ْحَصَناِت ثُمَّ َل وَن اْلمُ مُ رْ الَِّذیَن یَ وَ
اْجلُِدوهُمْ َثمَ  وَن َف اِسُق ِئَك هُمُ اْلَف ُأوَل ًدا وَ ُهمْ َشَهاَدةً َأبَ وا َل ُل ال تَْقبَ   .1﴾ اِنیَن َجْلَدةً وَ

وأمام صعوبة اإلثبات ووضوح النصوص الشرعیة في المسألة ، فقد نهى جمهور الفقهاء 
الزوج عن قتل زوجته الزانیة أو من یزني بها ألن هذا یعرضه غالبا للقتل قصاصا أو دفع الدیة 

عندما علق  -- لما روي عن علي بن أبي طالبإذا عفا أهل المقتول أو القتیلة وقد استندوا 
اإلباحة على إثبات الزنا وذلك في واقعة الرجل بالشام وجد مع امرأته رجال فقتله وقتلها ، فكتب 

: إن  --، فسأله فقال علي --معاویة إلى أبي موسى األشعري بأن نسأل له عن ذلك علیا 
  .أي یقتل  2»فلیعط برمته  م یأت بأربعة شهداءل

، اء بین قتل المحصن وغیر المحصنات، فأما قتل المحصن ال عقاب علیهوقد فرق الفقه
أرحم ، ال عقاب علیه، ألن عقوبة الزاني المحصن نجح في إثبات زنا الزوجة وقتلها ألن الزوج إذا

   .3ن عقاب الزاني البكر الجلدأما إذا كانت بكر فإنه یقتص من الزوج أل،من الموت

یرى تحقیق العقاب في حالة القتل دفاعا عن العرض، وهذا ما ذهب إلیه   انيـاه الثـاالتجو 
نما یعزر فقط  بعض السلف وعلیه إذا ثبت قتل الزوج للزوجته أو من یزني بها، ال یقتص منه، وإ

سابقة على سوء سلوك وهذا إذا ظهرت عالمات صدقه تكشف الطبیب علیها أو وجود شبهات 
  الزوجة أو اشتهار المقتول بالزنا.

یمثل هذا االتجاه المشرع الفرنسي و اللبناني حیث ذهب المشرع الفرنسي إلى أن القتل و 
الواقع من الزوج على زوجته أو من یزني بها، أو من الزوجة على الزوج لیس مباحا إال إذا كان 

لة استفزاز شدید تفقده السیطرة على أفعاله ویعفى كلیة القاتل "زوجا أو زوجة" وقت القتل في حا
  من العقاب

یستفید مرتكب القتل أو األذى من العذر المقرر إذا فاجأ زوجته أو أحد «ع فرنسي.ق 324/2م  
  .4 » أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مربیة مع آخر

                                                             
  .4اآلیة  ،سورة النور  - 1
  .363 ،362ص ،5ج ،سابقزاد المعاد في هدي خیر العباد، مرجع  ، )الجوزیةابن القیم ( -  2
  . 157 -155 ص  مرجع سابق، ص ، )محمود أحمد(طه  - 3

4 - code pénal français، Dalloz،  2009. 
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ذر المحل من فاجأ عقوبات على أنه "تستفید من الع 562/1: نصت م  التشریع اللبناني
زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في الزنا المشهود أو في حالة الجماع غیر المشروع 

  .1 » فأقدم على قتل أحدهما أو إیذائه بغیر عمد
وعلیه فإن القتل الواقع على الزوجین بسبب الزنا یعفي القاتل من العقاب متى ارتكب 

عقاب إذا شاهدا أحد الزوجین اآلخر في حالة مربیة ال ترقى جریمته حال التبس بالزنا، وتحقق ال
  . 2إلى درجة التلبس بالزنا

یتضح من خالل عرض موقف التشریعات إزاء عذر االستفزاز عند التلبس بالزنا أن منها و 
من شمل الزوج بهذا العذر دون الزوجة، وعلیه إن فاجأت الزوجة زوجها متلبسا بالزنا فقتلته ال 

  هذا العذر، أینما وقع فعل الزوج سواء في منزل الزوجیة أو خارجه. تستفید من

 وهذا یبین المفارقة وتسمى ازدواجیة المعاییر (الكیل بمكیالین بین المرأة والرجل).

 
 

ب أن تتوفر جمیعها حتى یج3 ).جع.ق( 279هناك جملة من الشروط تتضمنها نص م 
یمكن أن یوجد هذا العذر المخفف، نجملها في ثالث شروط هي : شرط وجود صفة زوجیة 

بلحظة المفاجأة بالتلبس وشرط اقتران الجریمة  ،مة قتال أو جرحا أو ضربا وشرط كون الجری
  .بالزنا

ب التلبس بالزنا یشترط الستفادة أحد الزوجین من العذر القانوني المخفف لجریمة القتل بسب
  وجود عالقة زوجیة بین الجاني والمجني علیه.

هذا الحق للزوجیة فقط بقولها (أحد الزوجین) وعلیه  )ج.ع.ق( 279وقد منحت المادة 
البد أن تكون هنا عالقة زوجیة قائمة قانونا بمعنى  )ج.ع.ق( 279لالستفادة من حكم المادة 

ن ، ألوي أن یكون العقد مسجال أو عرفیاویست ،وجود عقد زواج صحیح عند ارتكاب الجریمة
أن یثبت زواجه بمقتضى  بل إلثباته، ویتعین على الزوج هنا التسجیل لیس شرطا لصحة العقد

                                                             
  ، المتضمن قانون العقوبات اللبناني.1/3/1943صادر في  - 340رقم  مرسوم - 1
  .159-158، ص سابقمرجع )، محمود أحمد طه ( –2
 في شریكه على أو اآلخر الزوج على الزوجین أحد ارتكبها ذاإ األعذار من والضرب والجرح القتل مرتكب یستفید" -3

  "بالزنا تلبس حالة في فیها یفاجئه التي اللحظة
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« في أن :  ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في إحدى قراراتها وهذاج) أ..ق 22حكم قضائي(م 
  .1»من الحالة المدنیة یثبت زواج الشاكي ال یتم إال بتقدیم عقد )ق.ع.ج( 339م  المتابعة بموجب

وبناءا على ما تقدم إذا لم توجد عالقة زوجیة بین الجاني والمجني علیه أي بین القاتل 
فإذا حدث اتصال جنسي قبل انعقاد الزواج  ).جع.ق( 279والمتلبس بالزنا فإنه ال یستفید بعذر م 

ا طالقا فترة الخطبة أو بعد طالقها من زوجهأو بعد انحالله كقیام المرأة بالعالقة الجنسیة في 
  .، ال یستفید القاتل من العذربائنا ولو في فترة العدة

أما إذا اتصل أحد الزوجین اتصاال جنسیا بآخر غیره في عدة الطالق الرجعي فإن القاتل 
  . 2جیستفید من العذر المذكور ألن الطالق الرجعي ال یزیل الملك وحل االستمتاع الثابت بالزوا

ذا كان المشرع الجزائري قد جعل العذر شخصي بحت ، یستفید منه أحد الزوجین  ؛هذا  وإ
فإن المشرع المصري قصر االستفادة منه للزوج فقط، هذا ما یستفاد من نص المادة ،دون غیرهما 

  ، وقتلها في الحال هي ومن یزني بها من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا« مصري   ).ع.ق( 237

سي وكذا المشرع التون .»236، 234ن العقوبة المقررة في المادة اقب بالحبس بدال میع
  مغربي . )ع.ق( 418، وكذا المشرع المغربي م من المجلة الجنائیة 207الفصل 

أما بعض التشریعات العربیة فقد وسعت من صفة المستفید من العذر إلى من تربطهم بالضحیة   
الذي مده إلى األصول والفروع واإلخوة  )ع.ق( 548ري في المادة صلة قرابة منها المشرع السو 

ومثله القانون  ،عقوبات لبنان 562/11واألخوات ذكورا كانوا أو إناث وكذلك المشرع اللبناني م 
 409 عقوبات الذي وسع من دائرته لیشمل كل المحارم والتشریع العراقي م 340/1األردني م 

  .3)ع.ق(
عقوبات وهو نفس اتجاه  375قد قصره على األب واالبن واألخ في م أما المشرع اللیبي ف

  . 4)153المشرع الكویتي (
القتل “الزوج هي  أن تكون الجریمة التي یرتكبها )ع جزائري.ق( 279یشترط طبقا للمادة و 

بعذر االستفزاز وعلیه لو كانت الوقائع تشكل  المستفیدة" فهذه الجرائم وحدها والجرح والضرب

                                                             
الوجیز في القانون  ،.أحسن بوسقیعة  76، ص  2عدد 1983، نشرة القضاة 9ص ،26/11/1982الجنائیة  األحكاممجموعة  -  1

  .158هامش  ،132ص ،1ج مرجع سابق، الخاص، الجزائي 
الجرائم العائلیة والحمایة الجنائیة للروابط األسریة وفقا ألحدث أحكام محكمة النقض ،  )محمد عبد الحمید(األلفى  -2

  . 47، دط، ص 1999العلیا والصیغ القانونیة، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة،  والمحكمة الدستوریة 
دط، ، 2006 دم، الوضعیة والشریعة اإلسالمیة ، دار الجامعة الجدیدة، القتل بسبب الزنا بین القوانین ، )حسن(المحمدي  - 3

  . 31-22ص 
  الكویتي.  الجزاء قانون المتضمن 1960 لسنة 16 رقم قانون -  4
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، كما لم یشر المشرع إلى جریمتي ف أو غیرها، فإن العذر ال یتحققأخرى كالسب أو القذ جریمة
، تخرج هاتین ة النص، فحرفیي إلى الموت أو إلى عاهة مستدیمةالضرب والجرح المفض

  .1الجریمتین من هذا العذر المخفف
ن االستفادة من عذر االستفزاز في حالة التلبس بالزنا یستوجب أن یفاجئ و  أحد الزوجین إ

یستفید مرتكب « بقولها :  )ج.ع.ق( 279اآلخر وشریكه في حالة التلبس بالزنا هذا مفهوم المادة 
القتل والجرح والضرب من األعذار إذا ارتكبها أحد الزوجین على الزوج اآلخر أو على شریكه في 

  .»اللحظة التي یفاجئه فیها في حالة التلبس بالزنا 
الث عناصر یجب أن تجتمع في هذا الشرط وهي : عنصر أن هناك ث ؛ومعنى هذا

  المفاجأة ، عنصر التلبس ، وأخیرا عنصر ارتكاب الجریمة في الحال .
یزني ویرتكب أعمال  ، البد أن یفاجئ زوجه وهویستفید أحد الزوجین من هذا العذرلكي و 

در الفحش مع آخر اكه الطبیعي ، والمفاجأة هي التي تثیر الغضب وتخرج الزوج عن وعیه وإ
  . 2وتقدیره السلیم فیقدم على ارتكاب القتل

. كما تتحقق المفاجأة ة عند وجود الثقة الكاملة بینهماوتتحقق المفاجأة في صورتها الكامل
 ،رتاب الزوج في أمرها، ثم شاهدها متلبسة بالزناالوك زوجته فكما لو جرت الشائعات بسوء س

اب فیها الزوج في وفاء زوجته فأراد أن یقف على حقیقة وبهذا أخذت محكمة النقض في واقعة ارت
، إذا حضر شریك الزوجة واختلى بها ، حتىالذهاب إلى السوق، وكمن بالمنزلفتظاهر ب مراأل

برز الزوج من مخبأه وانهال على الرجل طعنا بالسكین حتى مات فاعتبرته المحكمة معذورا ألن 
  .3هول المفاجأة ذهب برشده

ول مدى توافر المفاجأة في حالة إصرار الزوج السابق على كشف زوجه ویثور الجدل ح
  .وضبطه وهو متلبس بالزنا ؟

: یقرر أن اإلصرار السابق  االتجاه األول:اختلف الفقه في هذا الصدد إلى ثالث اتجاهات
ال ینفي االستفادة من العذر، فإذا كان الزوج قد ارتاب في سلوك زوجه اآلخر وعزم على كشف 

                                                             
النص العربي لما جاء بلفظ العطف "و" فهو یوحي بأن الجاني قد یرتكب الجرائم الثالث مجتمعة في نفس الوقت  - 1

 ،ینظر .األشد ، وكان األصح أن یأتي النص هكذا " یستفید مرتكب القتل أو الجرح أو الضرب "بالوصف  وحینها نأخذ 
  .2، هامش  143الحمایة الجنائیة لألسرة، مرجع سابق، ص ، لنكار محمود

  . 65جریمة الزنا، منشأة المعارف، اإلسكندریة، دت، دط، ص  ، )عبد الحمید( الشواربي - 2
  . 40مرجع سابق، ص  ، )حسن (المحمدي  :انظر .421، ص 296رقم  6ماة سالمحا 3/11/1925نقض  - 3
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قیقة، ثم فوجئ بها متلبسة بالزنا فقتلها، فإن إصراره السابق ال یحول دون اعذراه ألن اعذراه الح
   .1متوقف على اكتمال شروط العذر وسبق اإلصرار ال یتعارض بضرورة مع أي منها

: یمثله قلة من الفقه ویذهب إلى عدم استفادة الزوج من العذر، ألن  االتجاه الثاني
  ألنه ینفي معه االنفعال. ،عنصر المفاجأةاإلصرار یتعارض مع 

: ویفرق بین الحالة التي یكون فیها الزوج على علم بخیانة زوجه اآلخر  االتجاه الثالث
ویرضى بها فهنا ال یستفید من العذر النتفاء عنصر المفاجأة ، وبین كون الزوج یعلم بسوء سلوك 

ن حق القتل بسبب الزنا  .2ستفید من العذرر على االنتقام فهنا یزوجه اآلخر وال یرضى به ویّص  وإ
یرجع األساس في النص على عذر مفاجأة الزوج أو الزوجة بالتلبس و مقرر للزوج واألب واألخ.

بالزنا إلى كونه عنصر استفزاز خطیر یجعل أحد الزوجین على درجة كبیرة من الغضب مما یقلل 
البد لالعتداد باالستفزاز كعذر للعقاب أن یكون إلى ارتكاب الجریمة و  3قوة إدراكه وتمیزه ما یدفعه

والخالصة أن المفاجأة تتحقق بالتباین بین عقیدة الزوج بشأن سلوك قد بلغ درجة من الخطورة.
زوجه اآلخر، والواقع الذي یكتشفه إثر ضبطها متلبسة بالزنا، بمعنى إما أن یكون متأكد من عفة 

  .4لحالتین یكون قد فوجئ بزنا زوجتهزوجه أو أن یرتاب في سلوكها ففي هاتین ا

لها  أما إذا كان متأكدا من سوء سلوك زوجته ویعلم یقینا بأنها تزني مع شخص آخر فترصد 
  .5وقتلها ومن یزني معها فال یستفید من العذر النعدام عنصر المفاجأة

ال ا    نتفى هذا ویجب أن یكون هناك تعاصر بین عنصر المفاجأة وعنصر التلبس بالزنا وإ
  أن یوجد أحد  هوو ، وهذا یقودنا بطبیعة الحال إلى التعرض على عنصر التلبس بالزنا العذر.

                                                             
 ، )محمود أحمد(طاه   .92مرجع سابق ، ص ، )ادوار غالي(الذهبي   .40، ص سابقمرجع  ، )حسن( المحمدي - 1

  . 166مرجع سابق ، ص 
  . 167، صنفسهمرجع  ، )محمود أحمد(طاه  -  2
 :ایة الجنائیة بین الرجل والمرأة في قوانین العقوبات الوضعیة والشریعة اإلسالمیةتفاوت الحم ، )ضاري خلیل(محمود  -3

  .64-63، دط، ص 2008اجتماعیة متفاوتة، منشأة المعارف اإلسكندریة،   دراسة قانونیة
  . 40، ص نفسهمرجع ،  )حسن(المحمدي  - 4
   65مرجع سابق، ص  ، )عبد الحمید(الشواربي  -5
في اللحظة التي یفاجئه، أي الزوج المعذور « نالحظ أن المشرع استعمل عبارة  279رجوع إلى نص م عند ال هغیر أن -  

... الجاني وال متى  هو الذي یفاجئ الغادر مما یفهم منه أن المشرع أناط هذا العذر بشروط موضوعیه، ال تتعلق ببحث
فعنصر المفاجأة یكون بالنسبة للزوج الغادر كما أن العلم كون قصده، كما لم یطالبه بإقامة الدلیل على غضبه وثورته وعلیه 

وبناءا علیه ذهب األستاذ إدوار غالي  .88ص مرجع سابق،،  )فتوح عبد اهللا(لي ذالشا -  أنظر:بالزنا غیر رؤیته فعال 
إنما ،لزوج الغادر على ا دة زوجته ،بالضم أي أن تكون المفاجأة واقعة هالذهبي إلى اقتراح أن یستعمل لفظ متى فوجئ بمشا

  .91ص  مرجع سابق،،  )إدوارد غالي(الذهبي  -أنظریكون مفاجأ أما مفاجأة الزوج المغدور فهي علة التخفیف إن وجدت.
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،و 1الزوجین وشریكه في ظروف ال تدع مجاال للشك في أن الزنا قد وقع أو أنه وشیك الوقوع   
  وال یشترط إثبات حالة التلبس عن طریق محضر یحرره رجال الضبط ، بالزنا هو عنصر التلبس

القضائي بل للقاضي حریة في ذلك حسب قواعد القانون العام ، ویمكنه استنتاجها من مادیات    
القضیة أو من شهادة الشهود ، وقد ذهبت المحكمة العلیا إلى أن حالة التلبس بجریمة الزنا ال 

  . 2تحتاج حتما معاینتها من طرف ضابط الشرطة
ن التلبس الذي یعذر به الزوج یقتضي ح     تما أن یشاهده بنفسه ویفاجأ به ال أن یبلغه ذلك وإ

ذلك أن االستفزاز الذي یبرر قیام هذا العذر ال یتوافر إال بهذا الشرط وهذا یقودنا إلى  ،من الغیر
  .العنصر الثالث وهو عنصر ارتكاب الجریمة لحظة المفاجأة بحالة التلبس

زوجین القتل فور مفاجأته لزوجه اآلخر یشترط لالستفادة من العذر المخفف أن یرتكب أحد الو    
في « "، وقد أوضح النص هذا الشرط بقوله :  à l’instant mêmeحال ارتكابه لجریمة الزنا " 

  .3»اللحظة التي یفاجئه فیها في حالة تلبس بالزنا 
ف یبمعنى أنه یجب أن تكون هناك معاصرة بین المفاجأة والتلبس وارتكاب الجریمة، وعلة التخف  
  .رتبط بحالة االنفعال التي یوجد فیها أحد الزوجین الذي یفاجئ زوجه اآلخر متلبسا بالزنات
وبناء علیه ال یستفید من العذر الزوج الذي یرتكب القتل أو الجرح أو الضرب ، بعد أن زال عنه  

    4 االنفعال وهدأت نفسه إذ لم یعد هناك مبررا لالستفادة من تخفیف العقاب.
حدوث االعتداء تحت التأثیر بالثورة النفسیة من عدمه من المسائل الموضوعیة  وتقدیر مدى 

  .5التي تدخل في سلطة القاضي التقدیریة
ذا توافرت هذه العناصر مجتمعة، المفاجأة ، التلبس واللحظیة ، یوجد الشرط الثالث، وهوما    وإ

النتقام وقد یبدو لنا غریبا أن یبرر وجود عذر االستفزاز، ألنه هو الذي یخرج الفعل عن دائرة ا
یقتص اإلنسان لنفسه وبنفسه غیر أنه باالستقراء  نیة المشرع نجد أن ینصرف لمراعاة الحالة 
النفسیة للزوج المغشوش، ولذلك یجب أن یبقى في هذا اإلطار،  وعلى القضاة مراعاة شروطه 

                                                             
ومن أمثلة ما أقره القضاء  .42، ص سابقمرجع  ، )حسن(المحمدي  .167، ص سابقمرجع  ، )محمود أحمد(طاه  -1

إذا عاد الزوج المتغیب عن أهله لیال على غیر توقع منهم ، ولما طرق الباب تلكأت  المصري :تعتبر الزوجة متلبسة بالزنا
زوجته في فتحه، وارتبكت لدى رؤیته، ولما دخل غرفة النوم وجد أمرها مریبا، فدخل غرفة األوالد ففوجئ بالمتهم بجوار 

إلى المنزل لیال ففتحت الباب وهي ال  سریرهم منهمكا في لبس بنطلونه، تعتبر الزوجة متلبسة بالزنا متى حضر زوجها
یسترها سوى قمیص النوم وكانت مرتبكة وطلبت منه باإللحاح أن یشتري الحلوى لها فارتاب في أمرها ودخل المنزل ففوجئ 

  برجل كان مختفیا تحت السریر خالعا حذاءه . 
، ص 1990سنة  ،2، عددمجلة قضائیة، 1984س مار  20بتاریخ قرار ، 34051رقم  فكمة العلیا ،الغرفة الجنائیة، ملالمح - 2
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  . 88، ص سابقمرجع  ، )فتوح عبد اهللا(الشاذلي  -2
  . 89، 88، ص نفسهمرجع  ، )فتوح عبد اهللا(الشاذلي أنظر: - 4
  .46، ص نفسهمرجع  ، )حسن( المحمدي - 3
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ال یصب ح القانون مشرعا لالنتقام بدقة، من أن المحافظة على المغزى الذي من أجله شرع ، وإ
  .1والقصاص الخاص

باكتمال هذا الشرط تكتمل شروط وجود عذر االستفزاز ، الذي یجب على القاضي أن یحكم به 
  ویرتب آثاره لمصلحة المتهم، ومما یلي نتناول آثار هذا العذر .

 ارتكبها إذا راألعذا من والضرب والجرح القتل مرتكب یستفید على أنه  )ج.ع.ق( 279 نصت المادة

  .بالزنا تلبس حالة في فیها یفاجئه التي اللحظة في شریكه على أو اآلخر الزوج على الزوجین أحد

  على النحو التاليجزائري على آثار عذر االستفزاز  )ع.ق( 283كما نصت المادة 

  :إذا ثبت قیام العذر فتخفف العقوبة على الوجه اآلتي

  .تعلق األمر بجنایة عقوبتها اإلعدام أو السجن المؤبدالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا 
الحبس من شهر إلى و كذلك  الحبس من ستة أشهر إلى سنتین إذا تعلق األمر بأیة جنایة أخرىو 

  .ثالثة أشهر إذا تعلق األمر بجنحة

من هذه المادة یجوز أن یحكم أیضا  2و  1في الحاالت المنصوص علیها في الفقرتین 
  .2لمنع من اإلقامة من خمس سنوات على األقل إلى عشر سنوات على األكثرعلى الجاني با

هي عقوبة وجوبیه  3: العقوبة التكمیلیة peines complémentairesالعقوبات التكمیلیة  
أو جوازیه ، تصدر تبعا لعقوبة أصلیة ، وأن المشرع حدد أثر العذر المخفف بالنسبة للعقوبة 

، یجوز الحكم العقوبة األصلیة في حالة الجنایةه عند تخفیف حیث نص على أن فقطاألصلیة 
، فإنه ا كانت العقوبة التكمیلیة جوازیه، إال أنه إذن اإلقامة التي هي عقوبة تكمیلیةبعقوبة المنع م

  .یجوز للقاضي استبعادها ولو لم یوجد العذر فبوجوده أولى

في  القتل أو الجرح أو الضرب أن المشرع الجزائري قد اعتبر  هعرضما سبق بعد توصلنا 
من األعذار المخففة ، إذا ارتكبها أحد الزوجین على الزوج االستفزاز في حالة التلبس بالزنا حالة 

، هذا یعني أن األفعال یفاجئه فیها في حالة تلبس بالزنااآلخر أو على شریكه، في اللحظة التي 
، ال تندرج ضمن شرع أعماال غیر مشروعةعتبرها المالتي یدافع بها الزوج المغشوش عن عرضه ی

، هذا الموقف نتج بموجبه المسؤولیة الجنائیة كاملةحالة الدفاع الشرعي عن العرض، الذي ینتفي 
  عنه آثار غایة في الخطورة والغرابة، منها أنه اعتراف لكل من الزوج الزاني وشریكه الحق في 

                                                             
  . 36مرجع سابق، ص  ، )عبد الرحیم(صدقي  - 1
  المتمم. المعدل و قانون العقوبات - 2
العقوبات التكمیلیة هي تلك التي ال یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة فیما «  3ف  /) ق ع ج( 4عرفتها م  - 3

  .»ینص القانون صراحة وهي إما إجباریة أو اختیاریة  عدا الحاالت التي
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إذا كان  -2 ال جریمة«  .ج)ع.ق( 390دة الدفاع عن نفسیهما دفاعا شرعیا طبقا لنص الما  
الفعل قد دفعت إلیه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملوك 

  .»دفاع مناسبا مع جسامة االعتداء لشخص أو للغیر بشرط أن یكون ال
ه فإنهما یفلتان من ویتیح له حتى قتل الزوج الذي یشرع في االعتداء علیهما بالقتل ، فإن قتال  

كل عقاب واألكثر من ذلك یبرءان من تهمة القتل والزنا، فأساس البراءة من تهمة القتل هو حالة 
الدفاع الشرعي وأساس البراءة من تهمة الزنا هو أن الجریمة تكون قد سقطت بقتل الزوج الذي 

الحق شخصیا فإنه ال  یملك وحده حق تحریك الدعوى الجنائیة عن هذه الجریمة،  ولما كان هذا
   ل.و ینتقل إلى ورثة الزوج المقت

أن جریمة الزنا في وضعها القانوني الحالي، ال یجوز فیها للزوج المخدوع أن یدافع عن شرفه  و  
ال كان متعدیا، بناء على أن السلطة العامة وحدها تملك القصاص  ضد الزوج الخائن وشریكه وإ

ي رد فعل یصدر من الزوج المغشوش أو المخدوع یعتبر من مرتكبي الجرائم، ومن ثمة فإن أ
مهدر الدم والعرض معا فیضیع شرفه ثم تضیع حیاته بعد ذلك، فأما شرفه فیضیع باعتداء على 
عرضه بالزنا وأما حیاته فباعتداء على زوجه بالقتل باسم الدفاع الشرعي، واألكثر من ذلك أن 

ال یمكنها أن تثأر له أو تحرك شیئا فكان فصل العذر عن النیابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع 
  .مصدره الطبیعي، وهو الدفاع الشرعي یجعل منه فخا قانونیا للوأد بحیاة المستفید ذاته

وعلیه الحل هو وضع العذر كحالة من حاالت الدفاع الشرعي فإن كان الدفاع عن األموال   
بط العذر بأحكام الدفاع الشرعي یجعل منه مشروعا، فالدفاع عن األعراض من باب أولى، ور 

، وتبریر ذلك أن القتل إن كان ى على المصلحة االجتماعیة من ذلكذات طبیعة مبیحة، ال یخش
جریمة اجتماعیة خطیرة، فالزنا جریمة أكثر خطر، والخطر األكبر یدفع باألخطر األصغر، ولقد 

ونص على حرمان الزانیة وشریكها من  ،تدارك كل من القانون العراقي واإلماراتي هذا النقص
   .1االستفادة من حق الدفاع إذا كان المجني علیه قد أتى فعل غیر محق فیه

تتعارض مع أحكام الشریعة اإلسالمیة التي تشترط  ).جع.ق( 279المادة  أن و المالحظ
فحصرت  كلةأربعة شهود إلثبات الزنا،والتي اعتمدت أحكام اللعان بین الزوجین في حل هذه المش

  2حق العقاب مطلقا بالدولة ولم تفوض أیة سلطة للرجل بإیقاع العقاب انتقاما
وبناء على ما تثیره هذه المادة من إشكاالت، فانه یكون من األحسن إلغاء هذه المادة،  

وترك معالجة الموضوع لسلطة القضاء التقدیریة، في ضوء أحكام االستفزاز الخطیر آو الباعث 
  الظروف القضائیة المخففة، بحیث تستفید المرأة من ذلك أسوة بالرجل.و أالشریف 
  
 

                                                             
   . 147، 146مرجع سابق، ص الحمایة الجنائیة لألسرة،  ، )محمود(لنكار  - 1
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 النسب باعتباره  حقهم في االبناء داخل االسرة خاصةحقوق تولى المشرع الجزائري حمایة 

ذا تحقق حمایة الن كما . 1 سب تتحقق حمایة المصلحة العامة للمجتمعمصدر التوالد، وإ
ونظرا اهتم بحمایة حقه في الرعایة المعنویة و المادیة بمنع اهماله و تركه و تعریضه للخطر ،

لما للحضانة من أهمیة  في تربیة الطفل على النحو السلیم، حرص المشرع على توفیر حمایة 
  .جنائیة خاصة لهذا الحق

 الجنائیةالرعایة في المطلب االول، الحمایة  في االبناء لحق الجنائیة سوف نتناول الحمایةو 
سنتناول فیه الحمایة الجنائیة  الثالث المطلبأما  ،الثاني المطلبلحضانة في في ا لحق االبناء 

   .في النسب االبناءلحق 
 

 
 بتجریم الحمایةاالول  الفرعطلب على النحو التالي نتناول في نفصل البحث في هذا الم

، أما الفرع االهمال المالي لألبناء بتجریم الحمایةالثاني نتناول  الفرعأما  ،لألبناء المعنوي اإلهمال
  للخطر. وتعریضهم االطفال ترك بتجریم الثالث نتناول الحمایة

 
  

 جریمة عناصر )الفقرة االولى (نفصل البحث في هذا الفرع على النحو التالي نتناول في
 المعنوي االهمال جریمة في والجزاء نتناول المتابعة )الفقرة الثانیة(لألوالد ، أما  المعنوي االهمال

  لألوالد.

  

  

                                                             
قوم بتعدیل قوانینها الداخلیة یعهد  المشرع الجزائري بعد المصادقة على اتفاقیة حقوق الطفل بكفالة هذا الحق دون أن ت –1

إذ تتعهد الجزائر « 92/461من المرسوم الرئاسي  8خاصة و أن القضاة یرفضون التطبیق التلقائي لالتفاقیة، و نصت المادة 
الحفاظ على هویته و تقدم له المساعدة و الحمایة من أجل اإلسراع  بإعادة إثبات  باحترام حق الطفل في 8بمفهوم المادة 

تفاقیة حقوق الطفل ا،بشأن المصادقة على 1992دیسمبر  19،المؤرخ في 461-رقم 92المرسوم الرئاسي  -» هویته
   .02/09/1990المفعول  ساري  .20/11/1989المعتمدة
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نقص الضمانات الخاصة بصیانة األسرة من الناحیة بأنه   للطفلل المعنوي اإلهمایعرف 
   2.أو هو اإلخالل بواجب الرعایة المعنویة وعدم تنفیذه على الوجه األكمل.1المعنویة

إلى المادي یتحلل الركن  و،تقوم جریمة اإلهمال المعنوي لألبناء على ركن مادي ومعنويو 
یشترط لقیام جریمة اإلهمال المعنوي لألبناء أن تتوافر إذ  صفة األب أو األم ،ثالثة عناصر

عالقة األبوة واألمومة مع الضحیة أي األبناء، ویقصد هنا األم واألب الشرعیین ویشترط إذا أن 
      .3یكون االبن شرعي فال تقوم الجریمة إذا كان االبن مكفول أو بالتبني

مكفول یعامل معاملة االبن الشرعي وقد ذهب الدكتور دردوس مكي، إال أن الطفل ال
فالكفالة في قانون األسرة الجزائري التزام على وجه التبرع وبمقتضى عقد شرعي بالقیام بولد قاصر 

في تقدیرنا یعامل الكفیل معاملة االبن الشرعي وتطبق « من نفقة وتربیة ورعایة قیام األب بابنه
وذلك لسببین: السبب األول الن  ةمعاملة مكفولفي حالة ما إذا أساء  3-330علیه أحكام المادة 

السبب  ،المشرع شبهه باألب ومن ثم فقد اعترف له ضمنیا بنفس الحقوق وألزمه بنفس الواجبات
قد رخص له بمنح  1992-01-13المؤرخ في  24-92الثاني ألن المشرع وبمقتضى المرسوم رقم 

األب الشرعي تسویة كاملة في مستلزمات اسمه للمكفول وبهذا التقریر یكون قد سوى بینه وبین 
    .4 » ..األبوة یستفید ویتمتع بحلوها ویسأل ویحاسب قانونا 

ویمكن تصنیف تلك األعمال ،3-330 ارتكاب أعمال اإلهمال المبنیة في المادةكما یشترط 
ملة ومن قبیل سوء المعا، سوء المعاملة انعدام الرعایة الصحیة مثل  أعمال ذات طابع مادي إلى

عدة أوصاف  ضرب الولد أو قیده إن كان صغیرا أو حرمانه من الطعام فیحتمل الفعل هنا
 ج)ع..ق( 32ادةـفیؤخذ بالجرم األشد طبقا لنص الم 272 ،270 ،269 ،3-330وتنازعه المواد 

                                                             
مایة الجنائیة لدور المرأة في المجتمع، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحدیث، الح ، )هناء عبد الحمید (إبراهیم – 1

  .257 ص  ،دط  ،2009اإلسكندریة، 
ومن صور اإلهمال المعنوي اإلخالل الواقع من األب بالتزاماته األسریة كأن یكتفي باإلنفاق المادي على أسرته دون  -2

القسوة علیهم وتعنیفهم، مما یفقد و ، توجیه وحرمان األسرة من وجوده واإلئتناس بهالقیام بالتزاماته المعنویة في الرعایة وال
وقد یقع اإلخالل من األم بإهمالها لشؤون بیتها وعدم ، األسرة شعورها باألمان واالستقرار وبتالي تصاب بالضعف والتفكك

همال ها لزوجها وشؤونها، أو تركها للمنزل ساعات طویلة قیامها بتربیة ورعایة األبناء من النواحي النفسیة والعاطفیة لهم، وإ
   .األبناء مما یؤثر على

  .90-89، ص سابقمرجع ،  )دنیا محمد صبحي(حسن  -انظر
  .157، ص 1ج مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  ، )أحسن ( بوسقیعة –3
  .130،ص 2مرجع سابق، ج  ، )دردوس(مكي  -4
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عدم إخضاع الولد المریض للعالج، عدم تقدیم الدواء الذي وصفه  ،ومن صور إهمال الرعایة
من قبیل ، أعمال ذات طابع أدبي، المثل السیئ وعدم األشرافو ، عدم اقتناء الدواءالطبیب له، 
  اإلدمان على السكر، تناول المخدرات، القیام بأعمال منافیة لألخالق.  المثل السیئ

في الشارع دون أدنى مراقبة وال  للعبومن قبیل عدم اإلشراف طرد األوالد خارج البیت 
  .1توجیه

تحدث المتهمة في الهاتف النقال مع  بأّن  نح بمحكمة عین البیضاءقسم الج و قد ذهب
تصرفات السیئة المتخلیة عن كافة التزاماتها و القیام ب متأخر،أشخاص غرباء و عودتها في وقت 

   .أمام بناتها

عطاء المثل السیئ  اإلهمالحتى تكون مثل سیئ لهن، یجعلها مدانة  بجنحة  العائلي وإ
همال رعا لألبناء   .2یتهموإ

ولقیام الجریمة البد أن تتسم هذه األعمال بالتكرار كما یتبین ذلك من عبارة االعتیاد على 
السكر وكما یستنتج ذلك من السیاق العام للتجریم الذي یفترض أن تكون هذه األعمال قد عرضت 
صحة األطفال وأمنهم أو خلقهم لخطر جسیم، فمثل هذه النتائج تقتضي بالضرورة تكرار 

  .3سلوكیات السلیمةال

ویطرح النص تساؤالت حول مدى حصریة تلك التصرفات الضارة باألبناء، غیر أن المشرع 
یكون قد تعمد استعمال مصطلحات تستوعب مختلف أنواع األضرار المعنویة التي قد تطال 

  .4األبناء بسبب الوالدین وتمس بجانبهم العاطفي والنفسي واألخالقي

دیر مدى تأثیر تصرفات أو مدى إحداثها لألضرار المعنویة تمس ویملك القضاء سلطة تق
  األبناء كسبب لقیام جریمة اإلهمال المعنوي لألطفال.

ض سلوك األب أو األم لصحة األبناء یشترط لقیام جریمة اإلهمال المعنوي لألبناء أن تعرّ و     
ام الجریمة سواء أدت إلى  وهذه النتائج الجسیمة تكفي وحدها لقی، وأمنهم أو خلقهم لخطر جسیم

  إسقاط السلطة األبویة على الوالدین أم ال.

                                                             
المتعلق بحمایة  1972-02-10المؤرخ في  03-72ة من سوء معاملة األطفال وذلك بموجب األمر رقم تدخل المشرع للوقای -1

  الطفولة والمراهقة المعرضین للخطر المعنوي إذا وضع إجراءات وتدابیر الحمایة والتربیة لصالح هؤالء األطفال.
،  بتاریخ 10/02747رقم الفهرس  ،10/02290حكم محكمة عین البیضاء، قسم الجنح رقم الجدول  یتضمن 19 ملحق رقم -2

،  بتاریخ 12/02285رقم الفهرس  12/01779رقم الجدول  لنفس الجهة القضائیة،حكم یتضمن   20 ملحق رقم -  .18/10/2010
2012.  
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والمالحظ أن المشرع لم یبین معیارا لتقییم جسامة الخطر أو الضرر، وللقاضي الموضوعي      
  .1إذا السلطة التقدیریة الكاملة لتمییز جسامة الخطر أو الضرر من عدمه

ریمة القصد الجنائي، وعلیه تقوم الجریمة إذا صدر سلوك جاللم یشترط المشرع الجزائري لقیام و    
عن الوالدین أو أحدهما باإلهمال سواء كان مدرك ومتبصر بخطورة تقصیره في أداء واجباته أو 

  .2صدر عنه إهمال وعدم التبصر وأخذ الحیطة كالتقصیر في الرعایة والمراقبة واإلشراف
 

 
ال تخضع المتابعة من أجل جنحة اإلهمال المعنوي لألوالد ألي قید، وللنیابة العامة أن 
تحرك دعوى عمومیة ضد األبوین أو أحدهما في حالة اإلهمال المعنوي لألوالد، وهذا خالفا 

الطرف  والتخلي عن الزوجة الحامل والتي تتوقف على شكوى لجریمتي ترك مقر األسرة
هي المحكمة التي یوجد فیها موطن األب أو األم الذي ارتكب ف المحكمة المختصةأما .3المضرور

  فیه الجریمة.
عاقب المشرع الجنائي هذا الشكل من اإلهمال بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة  وقد

  .4ق ع) وبعقوبة تكمیلیة 1-330دج ( 100000دج إلى  25.000من 
ي فقد عاقب على هذه الجریمة بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من أما المشرع المغرب

درهم باإلضافة إلى وجوب الحكم على الفاعل بسقوط الوالیة الشرعیة على األبناء  500إلى  200
  .5مغربي )ع.ق( 482أو أحدهم كتدبیر شخصي المادة 

العقوبات وعقوبتها  من قانون 375/3أما المشرع الفرنسي فقد تناول هذه الجریمة في المادة 
أما المشرع ،6فرنك 8000/2000حتى  300أشهر إلى سنة وغرامة مالیة من  3الحبس من 

  المصري لم یتعرض لتجریم اإلهمال المعنوي لألسرة عموما واألطفال تحدیدا.

                                                             
، الجرائم الواقعة  )عبد العزیز(. سعد 158، ص 1،جسابقالوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع  ، )أحسن(بوسقیعة  -1
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ن االهتمام بالجانب المعنوي  ضرورة إلقامة عالقات أسریة على أ نرىوانطالقا مما سبق 
لرحمة وتقویة الروابط األسریة فمما ال شك فیه أن أضرار اإلهمال المعنوي ال تقل أسس المودة وا

  خطورة عن أضرار اإلهمال المادي.
وقدا أثبتت الدراسات االجتماعیة والقانونیة واإلحصاءات المختلفة، التي أجریت على العدید 

ظمها إلى إهمال من األسر واألطفال في هذا الشأن أن جل انحرافات األحداث یرجع في مع
الجانب المعنوي في العالقات بین األبوین واألبناء مما یؤدي إلى تفكك الروابط األسریة وضعفها 

  .1ویعرضها للضیاع والتشرد

صابتهم بالعقد النفسیة،  كما أن فقدان الرعایة المعنویة لألسرة معول هدم لنفسیة أفرادها وإ
  والتصدع والتفكك.وبتالي تعرض الكثیر من األسر إلى االنهیار 

ووضع عقوبات  لألبناءهذا ما أدركه المشرع الجزائري من خالل تجریمه لإلهمال المعنوي  
  رادعة كما تعامل معها المشرع الجزائري بحزم.

والعلة من عدم تعلیق الدعوى العمومیة على شكوى الضحیة وعدم االعتداد بصفح 
لمشرع في ردع وزجر كل من تسول له نفسه هو خطورة و جسامة هذه الجرائم ورغبة ا الضحیة،

اإلساءة بهذا الشكل لمن هم تحت رعایته، أضف إلى أن صغر سن الضحیة تحول دون تعلیق 
  .2الدعوى العمومیة  على شكواهم

 
 

 جریمة عناصر )االولىالفقرة (نفصل البحث في هذا الفرع على النحو التالي نتناول في 
  األسرة. ترك جریمة في والجزاء المتابعةنتناول  )الفقرة الثانیة(ترك األسرة  أما 

 
 

من مقاصد الزواج تكوین أسرة أساسها المودة والرحمة وتعتمد على التكافل والترابط 
ن عن مقر الزوجیة لمدة تتجاوز الشهرین دون االجتماعي وحسن المعاشرة فإن تخلى أحد الوالدی

                                                             
  .104-103مرجع سابق، ص ، )دنیا محمد صبحي (حسن –1
دط، ص  ،2011 اإلسكندریة، األزاریطة، دار الجامعة الجدید، الصلح في جرائم االعتداء على األفراد،،  )لیلى(قاید  - 2
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القیام بااللتزامات األدبیة والمادیة المترتبة على السلطة األبویة أو الوصایة القانونیة تعتبر سبب 
  .1 )ج.ع.ق( 1-330وقد جرم هذا الفعل في نص المادة  ،جدي یشكل جریمة یعاقب علیها القانون

ر ركنین المادي والمعنوي وأهم إجراء هو تقدیم ولقیام جریمة ترك األسرة البد من تواف
  عرض إلیه بالشرح في عدة نقاط:تشكوى من الشخص المضرور وهذا ما سن

االبتعاد  يیقتضي هذا الركن توافر أربع عناصر مجتمعة وتتمثل ف  و اديـن المـالرك
أن ، و ت العائلیةعدم الوفاء بااللتزاماو كذلك   وجود ولد أو عدة أوالد،و  جسدیا عن مقر األسرة

  یكون االبتعاد أكثر من شهرین.

أحد الوالدین مقر األسرة المعتاد وبقاء  ترك  االبتعاد جسدیا عن مقر األسرةو یقتضي شرط 
أما إذا ترك الزوج المسكن الزوجي وقامت األم رفقة األبناء بالتوجه إلى بیت  ،أحدهما بمقر األسرة

نه ال مجال لقیام الجریمة وكذلك األمر إذا بقي األبوان أهلها وبقي المسكن الزوجي خالیا، فإ
یعیش كل منهما في بیت أهله وكانت األم ترعى ولدها في بیت أهلها فإن مقر األسرة یكون 

  .).جع.ق( 330عندئذ منعدم وال مجال لتطبیق المادة 

والمالحظ أن القانون یتحدث عن األب أو األم دون تمییز بینهما، بصرف النظر عن 
  .2ممارسة السلطة األبویة

وعلى هذا األساس قضى بعدم قیام الجریمة في حق المتهم طالما أن الضحیة هي من 
أن «قامت بمغادرة مقر األسرة حیث جاء في حیثیات قرار صادر عن مجلس قضاء بومرداس 
وعلیه األفعال المنسوبة للمتهم غیر قائمة طالما ثبت أن الضحیة هي التي غادرت البیت الزوجیة 

  3 ». فإن عناصر جنحة ترك األسرة غیر متوفرة في قضیة الحال

نص المشرع على التخلي عن االلتزامات  إذ 4شرعیینتقتضي الجریمة وجود أبناء كما 
األدبیة أو المادیة المترتبة على السلطة األبویة أو الوصایة القانونیة، وال مجال للكالم على 

نونیة دون وجود رابطة األبوة أو األمومة وعلیه قضى بعدم قیام السلطة األبویة أو الوصایة القا
كما ال تقوم الجریمة في حق األجداد ومن یتولون ،5الجریمة كون المتهم لیست له صفة األب..

  عبارة (الوالدین). استعملتربیة األوالد فالنص واضح عندما 

                                                             
  .و المتممالمعدل  قانون العقوبات من ع.ق 1-330نص المادة   أنظر -  1
مرجع سابق،   )،دردوس  مكي (.150ص  ،1ج مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  ، )أحسن(بوسقیعة  - 2
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-330حمایة المقررة في المادة ویثار التساؤل حول ما إذا كان األطفال المكفولین معنیین بال

المعدل  2005 فبرایر 27المؤرخ في  02-05من القانون رقم 116خاصة وأن المادة  .ج)ع.ق( 1
لقانون األسرة تعرف الكفالة على أنها التزام على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة وتربیة 

  ورعایة قیام األب بابنه.
 .).جأ.ق 46ه كون التبني ممنوع في القانون الجزائري (م وأما الطفل المتبنى فال جدال حول

ع أن المقصود هو الولد األصلي أي الشرعي ق  1-330نص المادة  ةویبدوا من صیاغ 
  .1كما ال تقوم الجریمة في حق الزوجین اللذین ال ولد لهما دون سواه

 رط ضرورة وجود عقدش البد من توافر، عدم الوفاء بااللتزامات العائلیةباإلضافة إلى شرط 
شرعي وقانوني صحیح ألنه هو وحده الذي یرتب االلتزامات العائلیة هذه االلتزامات التي تقع 

  على عاتق كل من األب واألم.

تقتضي الجریمة بالنسبة لألب، وهو صاحب السلطة األبویة التخلي عن كافة التزاماته  و
وتقتضي الجریمة بالنسبة لألم باعتبارها ، هفي ممارسة ما یفرضه علیه القانون نحو أوالده وزوج

التخلي عن التزاماتها نحو او عجز ه صاحبة الوصایة القانونیة على األوالد عند وفاة األب 
  .2أوالدها وزوجها

وتتمثل االلتزامات التي تقع على األب في التزامات مادیة وأدبیة ویكفي التخلي ولو جزئیا 
امات المادیة تتمثل أساسا في النفقة وهي واجبة على األب وصور االلتز ، عنها لتقع الجریمة

سنة كاملة واإلناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان  19بالنسبة للذكور إلى سن الرشد 
 75الولد عاجزا إلعاقة عقلیة أو بدنیة أو مزاوال للدراسة وتسقط باالستغناء عنها بالكسب (م 

  )..جأ.ق

الكسوة، العالج، المسكن وأجرته وما تعتبر من الضروریات في  الغداء، ،وتشمل النفقة
 تهوتتلخص االلتزامات األدبیة في رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربی، ).جأ.ق( 78العرف والعادة م 

  )..جأ.ق 62على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا ( م 

سنة كما  19وغ سن الرشد بالنسبة للذكر أي وتستمر االلتزامات األدبیة نحو األبناء إلى بل
لى بلوغ سن الزواج بالنسبة لألنثى أي  40هي محددة في المادة  سنة  19من القانون المدني وإ

م مالمعدل والمت 02-05من قانون األسرة بعد تعدیلها بموجب األمر  07كما هي محددة في المادة 
   لقانون األسرة.
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ذا كان األب حیا وانحلت الرابطة  في حالة وفاة األب، ونفس االلتزامات تقع على األم وإ
الزوجیة، تنتقل االلتزامات األدبیة إلى األم الحاضنة وفي هذه الحالة تنقضي التزامات األم بالنسبة 

سنة وللقاضي أن یمدد الحضانة  19سنوات وبالنسبة لألنثى بلوغ سن الزواج  10للذكر ببلوغ 
  .1أ).ق 65ذا كانت الحاضنة أم لم تتزوج ثانیة ( م سنة إ 16بالنسبة للذكر إلى 

یشترط لقیام جریمة ترك األسرة أن یستمر ترك مقر األسرة أكثر من شهرین وتأخذ هذه و 
  . 2المدة على شمولها

 ترك األسرةالمتهم من أجل جنحة  بإدانة وبهذا قضت محكمة عین البیضاء قسم الجنح
د أكثر من شهرین واتضح أنه عقد قرانه بالمسجد مع من إشعاربسبب تركه لبیت الزوجیة دون 

  .3امرأة ثانیة وقد تخلى عن التزاماته الزوجیة تجاه عائلته

فإذا وقع قبل انقضاء الشهرین فإن المشرع یشترط أن یكون فیه ما ینبئ عن الرغبة في 
ي إلى محل ویبقى لقاضي الموضوع أن یقدر صدق عودة الجان 4استئناف الحیاة الزوجیة العادیة،

 ،5الزوجیة على أن ال یأخذ بالرجوع المؤقت الذي ال یكون دافعه إال تفادي المتابعة القضائیة

وعلیه إذا امتدت الغیبة إلى فترة ال تحتمل فإن قانون األسرة قد منح المرأة الحق في طلب التطلیق 
األضرار  وحق الزوجین في طلب الطالق والتعویض عن) ج.أ.ق( 53/5وهذا ما نصت علیه 

  .6)ج.أ.ق( 55المحدد في نص المادة 

وبناء علیه یجب تحت طائلة النقض أن یستظهر  « و بهذا قضى قرار للغرفة الجنائیة
القرار القاضي باإلدانة المدة التي استغرقها ترك العائلة وأن یشیر إلى شكوى الزوجة المهجورة 

  .7 » والنص القانوني المنطبق على الواقعة

الجریمة البد أن یتوفر قصدا جنائیا یتمثل في اتجاه أحد الوالدین األب أو األم  لقیام هذهو
إلى ترك األسرة بقطع الصلة بالوسط العائلي والتملص من الواجبات الناتجة عن السلطة األبویة 

حیث جعل المشرع من )، ج.أ.ق( 1-330أو الوصایة القانونیة وهذا یستفاد من نص المادة 

                                                             
  المعدل و المتمم. األسرة قانون -1
  .152 ، ص1ج ،سابق الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع  ، )أحسن( وسقیعةب – 2
   ،2012،  بتاریخ 12/02285رقم الفهرس  ،12/01779رقم الجدول  قسم الجنح، حكم محكمة عین البیضاء،.18 ملحق رقم -3
، المدیریة العامة األمن الوطني، الجزائر، ع مجلة الشرطة"، "جریمة ترك األسرة في التشریع الجزائري ، )عباس(الطیر  -4
  .43ص  ، 1987أفریل  13 -2
  .126ص  ،2مرجع سابق، ج ، )دردوس(مكي  -5
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ناف الحیاة الزوجیة سببا لقطع مهلة الشهرین، وعلیه البد لیقام جنحة ترك األسرة الرغبة في استئ
أن یكون األب أو األم على وعي بخطورة إخالله بواجباته العائلیة وبالنتائج الوخیمة التي قد ترتب 

  عنها وما قد یلحق باألوالد وصحتهم وسالمتهم وأخالقهم وعلى تربیتهم.

البیت الزوجي مصحوبة بإرادة ال تقبل التأویل لترك السكن  كما البد أن تكون مغادرة
  .1العائلي والتملص من الواجبات الناتجة عن السلطة األبویة

ظروف خاصة ترغم صاحبها حال توافرها على مغادرة مقر األسرة وقد  أما إذا كانت هناك
عن یعبر – .ج)ع.ق(من  1-330تكون هذه الظروف عائلیة أو مهنیة أو صحیة، وعبرت المادة 

، و بمفهوم المخالفة أنه إذا كان ترك مقر األسرة لسبب جدي فإن -هذه الظروف بالسبب الجدي
ذلك یؤدي إلى عدم قیام الجریمة إال أن سوء النیة مفترضة فعلى الزوج الذي یترك مقر أسرته أن 

ث عن العمل أو یثبت قیام سبب جدي، كأن یكون الترك من أجل القیام بالخدمة الوطنیة أو البح
 .لتحصیل العلم أو للعالج رغم أن القضاء یشدد قبوله

وهكذا قضى في فرنسا بأن النفور من حماته ال یشكل سببا جدیا وشرعیا لمغادرة الزوج  
أما إذا غادر بیت الزوجیة نفورا من سوء معاملة زوجته أو مغادرة الزوجة نتیجة  ،البیت الزوجیة

  .2وجها هو سبب شرعي لمغادرة بیت الزوجیةلتعرضها ألعمال العنف من ز 
ن إبراز عدم وجود سبب جدي عنصر ضروري یجب اإلشارة إلیه في الحكم القاضي  وإ

  باإلدانة بجنحة ترك مقر األسرة وهذا جاء في حكم محكمة بومرداس:
أنه ترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین وتخلى عن التزاماته األدبیة والمادیة تجاه  ...« 

 الده وأسرته ودون أن یقدم سببا جدیا عن ذلك األمر الذي یجعل أركان جنحة اإلهمال متوافرة أو 

  .3 » من قانون العقوبات ویتعین إدانته بها 330طبقا للمادة 
وفي حكم لذات المحكمة استبعدت المحكمة ترك مقر األسرة بسبب المشاكل التي    

الجرم المنسوب إلیه. وهذا نص الحكم في إحدى یعیشها الزوج مع زوجته كسبب جدي وأدانته ب
حیث تبین مما سبق أن تهمة اإلهمال العائلي المتابع بها متوفرة األركان باعتباره خرج «حیثیاته 

وقد أید .4 » من البیت تاركا زوجته لوجود مشاكل ولم یرجع، وعلیه تتعین للمحكمة إدانته بها
لذي استبعد ترك مقر األسرة بسبب المشاكل كفعل الحكم بالقرار صدر عن الغرفة الجزائیة ا

  .5مبرر

                                                             
  .150، ص 1ج مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  ) ،أحسن( بوسقیعة –1
  .153-152ص  ،1، جنفسهمرجع  الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ) ،أحسن(بوسقیعة  -2
  .2003-02 -22بتاریخ  330حكم محكمة بومرداس، فهرس   -3
  .2001-02- 02، بتاریخ 1-1727حكمة بومرداس، فهرس حكم م -4
  .2001-11-27،  بتاریخ 661الغرفة الجزائیة، فهرس  - 5
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األصل أن تحریك الدعوى العمومیة ف ،ترك األسرة  ةالمتابعة والجزاء في جریمب فیما یتعلق
 1علیه المادتین هو من اختصاص النیابة العامة وحدها باعتبارها وكیلة عن المجتمع كما نصت 

إال أن المشرع قد یقید النیابة العامة في تحریك الدعوى  ،من قانون اإلجراءات الجزائیة 29و 
العمومیة في أحوال معینة منها وجوب تقدیم شكوى من الطرف المضرور وذلك في الجرائم 

حة األسرة على المحافظة على الروابط األسریة إذا تغلب مصل العائلیة، وذلك العتبارات عدة منها
  مصلحة المجتمع التي تسعى النیابة العامة لحمایتها.

من هذه المادة ال تتخذ  2و  1وفي الحالتین « بأنه )ج.ع.ق( 4-330وعلیه نصت المادة 
  . » إجراءات المتابعة إال بناء على شكوى الزوج المتروك

قع أن سبق وترك الزوج ویجب أن تقدم الشكوى أثناء العالقة الزوجیة القانونیة ألنه إذا و 
مسكن الزوجیة لمدة أكثر من شهرین متخلیا عن كل أو بعض التزاماته دون مبرر شرعي ثم وقع 
الطالق بین الزوجین، وبعده جاءت الزوجة لتقدیم شكوى ضد زوجها فإن شكواها سوف لن تقبل 

من التفكك  ألنها تكون قد فوتت عن نفسها تحقیق الغرض الذي قصده المشرع لحمایة األسرة
  .واإلهمال

  هذا ما ذهبت الیه المحكمة العلیا في قرار لها:

عقوبات األب أو األم الذي یترك مقر أسرته لمدة  330تعاقب الفقرة األولى من المادة «
تتجاوز شهرین و یتخلى عن كافة التزاماته األدبیة أو المادیة المترتبة على السلطة األبویة أو 

ر سبب جدي كما تنص الفقرة األخیرة من المادة المذكورة على أن إجراءات الوصایة القانونیة بغی
لذلك یعتبر مشوبا بالقصور ومنعدم  المتابعة ال یمكن اتخاذها إال بناء على شكوى الزوج المتروك.

قضى بإدانة المتهم من أجل  األساس القانوني وبتالي یستوجب نقض القرار المؤید لحكم ابتدائي
ى أساس أنه تخلى عن واجباته المادیة واألدبیة نحو أوالده دون أن یوضح المدة ترك األسرة عل

لى النص القانوني المنطبق  التي استغرقها هذا الترك وأن یشیر إلى شكوى الزوجة المهجورة وإ
 .1 » على الواقعة

ذا كا  ن وعلیه تستلزم الشكوى إرفاق نسخة من عقد الزواج إلثبات قیام العالقة الزوجیة وإ
من قانون األسرة وبعدها  22الزواج عرفي فوجب على الزوج المتروك تسجیل الزواج وفقا للمادة 

یقدم الشكوى، ومتى قدمت الشكوى أصبح ید النیابة العامة طلیق من هذا القید وجاز لها أن 
                                                             

المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد  ،1992/مارس/31بتاریخقرار  48087المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، ملف رقم -1
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 غیر أنها غیر ،تباشر كافة إجراءات التحقیق ورفع الدعوى وتتصرف في التحقیق كما یتراءى لها
ملزمة بتحریك الدعوى العمومیة، فیجوز لها تقریر حفظ الشكوى إذ هي رأت أن شروط المتابعة 

إذا  -غیر متوفرة، ویترتب على تقیید النیابة العامة بدون تحریك الدعوى العمومیة النتائج التالیة: 
یجوز لغیر  بدون شكوى تكون هذه المتابعة باطلة بطالنا نسبیا الالدعوى باشرت النیابة العامة 

  المتهم إثارته أمام المحكمة أول درجة وقبل أي دفاع في الموضوع.
 .ج)ع.ق( 5-330إن التنازل عن الشكوى یضع حد للمتابعة، وهذا ما نصت علیه المادة  -

  المعدلة على أن صفح الضحیة یضع حدا لكل متابعة.

ضع حدا ی األسرة، صفح الضحیة في جریمة ترك  «العلیا وھذا ما جاء في قرار للمحكمة
    .1  » للمتابعة الجزائیة

المشرع الجزائري مدة معینة لتقدیم الشكوى على عكس المشرع المصري الذي ولم یحدد 
حدد مدة تقدیم الشكوى بثالثة أشهر من یوم علم المجني علیه وبمرتكبها ولیس من یوم وقوع 

  الجریمة.

ام الرابطة الزوجیة إلى جانب اشتراط ویحق للزوج المضرور أن یقدم شكوى وذلك أثناء قی
أن یكون قد بقي في مقر مسكن األسرة فإذا تخلى هو بدوره عن البقاء في مسكن الزوجیة وغادره 

  .تقدیم الشكوىفال یحق 
بالحبس من شهرین الزوجین الوالدین الذي یترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین أحد عاقب وی  

  .2 دج 100.000دج إلى  25.000إلى سنة وبغرامة مالیة من 

  

  

  

  

                                                             
 ،2011 ،مجلة المحكمة العلیا، العدد األول،29/04/2010 بتاریخ قرار  574335 نائیة، ملف رقمالمحكمة العلیا، الغرفة الج -1

  .205ص
دج إلى  25.000عاقب بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة مالیة من .على أن ی ع.ق  4و 2 و 1-330المادة  تنص وقد -2

رین و یتخلى عن كافة التزاماته األدبیة أو المادیة المترتبة أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شه، دج 100.000
تنقطع مدة الشهرین إال بالعودة إلى مقر األسرة على  على السلطة األبویة أو الوصایة القانونیة وذلك بغیر سبب جدي وال

من هذه المادة ال  2 و 1ن في الحالتی، كما نوهت على أنه .وضع ینبئ عن الرغبة في استئناف الحیاة العائلیة بصفة نهائیة
 قانون العقوبات - . ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة، تتخذ إجراءات المتابعة إال بناء على شكوى الزوج المتروك

  .المعدل و المتمم
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 ترك تجریم )الفقرة االولى(نفصل البحث في هذا الفرع على النحو التالي نتناول في 
 ترك نتناول تجریم )الفقرة الثانیة(الناس، أما  من خال مكان في للخطر وتعریضهم األطفال
  الناس. من غیر خال مكان في للخطر ریضهموتع األطفال

 
 

الطفل بحكم تكوینه العضوي والذهني، ال یملك في السنوات األولى من عمره القدرة على 
مخاطر التي حمایة نفسه من الخطر أو دفعه، وال یملك القدرة على إدراك ما یحیط به من ال

نما یعیش عالة على غیره وفي  یتعرض لها غیره من األفراد الكبار، وألن الطفل ال یعیش وحده، وإ
كنفه ولو كان له ما یتعیش منه، فهو دائما في حاجة إلى من یولیه الرعایة التي یتطلب من الولي 

  .1أو غیره الذي یكون في حیازته
طفل وتعریضه للخطر في المواد الن شأنه ترك وألجل ذلك جرم المشرع الجزائري أي فعل م

ة التجریم ترجع إلى رغبة المشرع في توفیر حمایة جنائیة خاصة فعلّ  )ج.ع.ق( 319  و 314
للطفل السیما الغیر ممیز، ضد المخاطر واألخطار التي یتعرض لها، ویكون من شأنها المساس 

ل ذات طابع وقائي ذلك أنها تطبق لمجرد فهذه الصورة من الحمایة الجنائیة للطف الرعایةبحقه في 
تعریض الطفل للخطر دون التوقف على حدوث ضرر فعلي بالطفل المجني علیه، واعتبار 

  .2الضرر ظرفا مشددا
تقوم هذه الجریمة على أركان ثالثة هي: صفة خاصة في المجني علیه، الركن المادي و 

  والركن المعنوي.
لترك على طفل أو عاجز غیر قادر على حمایة نفسه لقیام الجریمة البد أن ینصب فعل او

بسبب حالته البدنیة أو العقلیة، ولم یحدد المشرع الجزائري سن الطفل بل سوى بینه وبین العاجز 
مستلهم هذه الصیغة من المشرع الفرنسي الذي كان یعاقب على تعریض الطفل الذي لم یبلغ 

                                                             
لقانون نطاق الحمایة الجنائیة لألطفال، دراسة مقارنة بین الفقه الجنائي اإلسالمي وا ، )أنیس حبیب السید (محالوي -1

، مرجع سابق،  )محمد مصباح(القاضي  -،151، ص ، د ط 2011الجنائي، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر، مصر 
  . 40ص 

الحمایة الجنائیة للطفل، دار النهضة  ، )شریف سید( كامل ،156، ص نفسهمرجع  ، )أنیس حسیب السید( المحالوي - 2
  .106، ص 1، ط2001العربیة، القاهرة، 
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وسوى بین الطفل والعاجز وترك تقدیر سن  19/04/1898السابعة من عمره ثم عدل في قانون 
  الطفل للقاضي. 

أما المشرع المصري نص على أن الجریمة تقوم إذا وقعت على طفل دون السابعة من عمره    
  .1من قانون العقوبات الفرنسي 349متأثرا بالصیاغة األولى للمادة 

ته، إذ لم یستلزم المشرع حتما أن یكون الجاني أصال للطفل أو له سلطة علیه أو یتولى رعای و   
ذا كانت هذه الجریمة قد ترتكب من  نما أشار إلى كونها ظرفا مشددا للعقوبة، وإ هذه الصفة وإ
الغیر إال أن معظم حاالت ارتكابها ال یمكن تصویرها إال من األسرة كاألب أو األم وأحد األصول 

   .2أو من له الوالیة على هذا الطفل

وحده في مكان خال من الناس  .3الطفل مادي المكون لهذه الجریمة في تركیتمثل السلوك الو    
مما یعني حرمانه من العنایة التي تقتضیها حالته، ما یعرض حیاته وصحته للخطر ومن أمثلة 

  ترك الطفل في منزل مهجور، أو طریق زراعي بعید عن العمران. ،المكان الخال من الناس

بإدانة المتهم بجنحة ترك أطفال غیر قادرین على  لبواقيوهكذا قضت محكمة مسكانة بأم ا
عترف المتهم بتوفیره مسكنا مستقال احمایة أنفسهم في مكان خال من الناس، وثبت ذلك عندما 

  .4السیما و أنهم أطفال غیر قادرین على حمایة أنفسهم بعیدا عن مقر إقامته، ألبنائه

قت ترك الطفل فیه، حتى لو كان هذا من الناس متى كان كذلك و  .5خال ویعتبر مكان
المكان یعد بطبیعته عامر بالسكان، مثال ذلك الطریق العام قد یكون خال من الناس في 

                                                             
1 - code pénal français Dalloz 2009. 

 ،، قسنطینة 2007، جویلیة 14،عدد  مجلة المعیار"الحمایة الجنائیة للطفل من إجرام أسرته المنحرفة"،  ، )محمود(لنكار  - 2
  .227ص 

وقیل أن  عرفه الفقه بأنه "التخلي عن الطفل وحده دون التحقق عنه من أن أحد التقطه أو سوف یلتقطه في الحال" - 3
نما یتضمن أن الطفل المتروك قد أصبح بدون أیة عنایة  الترك الطفل ال  ینطوي فقط على مجرد هجرة أو التخلي عنه، وإ

  وال رقابة وال مساعدة.
تاریخ الحكم  ،12/00915رقم الفهرس  ،12/00565رقم الجدول  قسم الجنح، حكم محكمة مسكانة،.19 ملحق رقم - 4

11/07/2011.   
ى األستاذ عبد العزیز سعد أن ترك الطفل في مكان خال یعد شرطا من شروط تكوین جریمة ترك األبناء وتعریضهم یر  - 5

لم تعتبر مكان ترك الطفل شرطا وال ركنا من أركان الجریمة  .جع.ق 314األستاذ أحسن بوسقیعة یرى أن المادة  للخطر أما
لها على قیام الجریمة وهذا إذا ما رجعنا إلى المادة  أو التخفیف وال أثرمكانیة تأثر في العقوبة بالتشدید  بل مجرد ظروف 

 314الطفل وتعریضه للخطر في مكان عامر بالناس بعقوبة أخف عن تلك المقررة في المادة  والتي تعاقب على ترك 316
  ع..ق
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الساعات المتأخرة من اللیل، ولو كان السیر ال ینقطع منه طوال النهار وفي الجزء األول من 
  .1اللیل

وتقوم الجریمة بمجرد وقوع فعل ترك ولو ترك مع الطفل ما یكفیه من الغذاء أو ترك معه 
  .2ما یثبت هویته بالتفصیل

وعلیه تقوم الجریمة في حق األم التي تركت ولیدها بغیر رضاعته في المسكن وحیدا أو 
م تركت ولدها معرضة إیاه لخطر االحتراق، أو السقوط في الشارع وهكذا قضى في فرنسا بإدانة أ

ویرجع للقاضي تقدیرا إذا كان  .3عند أحد األشخاص على أن تعود إلیه فاختفت ولم تعد إلیه
  المكان خال من الناس من عدمه.

ولما كان الثابت في قضیت الحال أن السؤال الذي « وعلیه قضت المحكمة العلیا بأنه
صر مشدد للجریمة بخلوه أو عدم كر عنصر المكان العتباره عنذأدانت به المحكمة المتهم لم ی

لعنصر المكان  باحتمالهاومن ثمة فإن السؤال كان ناقصا وعلیه فإن المحكمة  خلوه من الناس،
  .4 » القرار المطعون فیه إبطالتكون خالفت القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض و 

جریمة حتى حقق التوال یشترط أن یترتب على الطفل نتیجة إجرامیة كلحوق ضرر به، فت
ولو وجد الطفل بعد تركه بوقت قصیر من طرف أحد المارة دون أن یصاب بأي أذى فهذه 
الجریمة من جرائم الخطر التي یعاقب علیها القانون دون تطلب نتیجة إجرامیة مما یعكس إرادة 

  .5المشرع في عدم انتظار حدوث الضرر بالطفل حتى یعاقب الفاعل

التحریض یشكل  وجه من أوجه فل أو تعریضه للخطرحمل الغیر على ترك الطویعد 
  جریمة یعاقب علیها القانون عقوبة الفعل في حد ذاته.

یتولون أمره  وعلیه یستوي أن یقوم المتهم بنفسه بترك الطفل كأن یقع من األشخاص الذین
ة مثل األم أو األب أو الجد أو أي شخص أجنبي عن الطفل لكنه مسئول عن الطفل بحكم الوظیف

م في المدرسة أو المشرف في كالمشرف على رحلة األطفال أو مشرف في دور الحضانة أو المعل
   ملجأ.

                                                             
  .155،ص 2مرجع سابق، ج  ، )دردوس (مكي -  1
  .41سابق، ص  مرجع ،  )محمد محمد مصباح(القاضي  -  2

3 -.   voir crim14janv.1943 voir  Robert Vouin. Droit pénal spécial . Edition Dalloz Toulouse. France.1971. 3eme édition p306  
 ،1991 الرابع، العدد المجلة القضائیة، ،08/11/1988بتاریخ قرار ، 61782ملف رقم  الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، - 4

  .250ص
تجریم تعریض الغیر للخطر نحو سیاسة جنائیة منیعة عامة، دار النهضة  ، )حاتم عبد الرحمن منصور(الشحات  - 5

  .216، ص 158، بند 1،ط2003العربیة، القاهرة، 
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أو یحرض شخص آخر على ارتكاب فعل الترك، وعلیه تقوم الجریمة سواء ارتكب الترك 
  .1المتهم نفسه أو حمل الغیر على ارتكابه فكالهما یعد فاعال أصلیا للجریمة

 إلى عدم قیام الجریمة في حق الجدة ألم التي  لجنائیة للمجلس األعلىالغرفة اوعلیه ذهبت  

سلمت حفیدتها الصغیرة إلى أبیها بطلب من أمها التي أدخلت المستشفى و أصبحت غیر قادرة 
  .2على االعتناء بابنتها

إن جریمة تعریض الطفل للخطر بتركه في مكان خال من الناس، جریمة عمدیة یتعین لقیامها و  
افر القصد الجنائي لدى الجاني، إذ البد أن یعلم بماهیة فعله، وبالطبیعة المكان الذي ترك فیه تو 

وعلیه فإن اإلهمال وعدم االحتیاط  ،الطفل وأن تتجه إرادته إلى هجر الطفل نهائیا في مكان خال
ن الناس ال یكفي لتحقق هذه الجریمة فلو نسیت أم  طفلها في محل تجاري أو منتزه وكان خالیا م

  .ج)ع..ق( 314وقت الترك، فال تطبق نص المادة 

بأن سلوك األم التي أهملت طفلتها  1982في حكم صدر به  وهكذا قضت محكمة باریس   
الصغیرة مما جعلها تضل طریقها ولم تعد بذلك تحت رقابة األم ولم تبلغ األم السلطات عن 

ة ألنه لم یصدر عن إرادة واعیة للمتهمة في اختفاء ابنتها، فإنها ال تدان على أساس ترك الطفل
  .3التخلي بصفة نهائیة عن التزاماتها تجاه الطفلة

تجدر اإلشارة أن ما یتحكم في العقوبة هي النتیجة المترتبة عن الفعل ولیس القصد الجنائي    
ة وما تختلف العقوبة حسب الظروف المكانیة الرتكاب الجریم، و الذي ال أثر له في درجة العقوبة

على ترك الطفل في  314/1یترتب عنها من نتائج، وصلة الجاني بالمجني علیه.تعاقب المادة 
 314(م  نتیجة الفعلن تغلط العقوبة بتوافر ظرفی كما  سنوات 3مكان خال بالحبس من سنة إلى 

  .حیث تؤثر نتیجة الفعل على العقوبة،   )4-3-2 ف
یوما تكون  20ض أو عجز كلي لمدة تتجاوز إذا نشأ عن الترك أو التعریض للخطر مر ف

  سنوات. 5الجریمة جنحة عقوبتها الحبس من سنتین إلى 

إذا حدث للطفل مرض أو عجز في أحد األعضاء وأصیب بعاهة مستدیمة تكون الجریمة أما 
  سنوات. 10إلى  5جنایة عقوبتها السجن من 

                                                             
  .158مرجع سابق، ص  ، )أنیس حسیب السید (المحالوي  - 1

بذلك ثغرة قانونیة خاصة في الحالة  الفعل والتحریض و یسد أصاب المشرع الجزائري فیما ذهب إلیه إذ بهذه التسویة بین   
  شروط االشتراك، فیتحلل الشریك بذلك من العقوبة. التي ال تتوفر 

االجتهاد  ، )جیاللي(بغدادي  ،1974مارس 26یوم قرار  ،10021طعن رقم  الغرفة الجنائیة األولى، المحكمة العلیا، -2
  .369ص ،1ج ،1ط ،2002 دم، ان الوطني لألشغال التربویة،الدیو  الجزائیة، القضائي في المواد

3 –voir crime  Paris 2 juillet 1982, Rev pénét 1984 p 100. 
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ذا جریمة جنایة وعقوبتها السجن من تسبب الترك أو التعریض للخطر في الموت، تكون ال ما وإ
أو من لهم سلطة على  )4-3-2-1ف 315(متغلظ العقوبة ضد األصول كما ،سنة 20إلى  10

:الحبس من  الطفل أو من یتولون رعایته، وذلك برفع العقوبة المقررة درجة واحدة فتكون العقوبة
ر مرض أو عجز كلي سنوات في حالة إذا لم ینشأ عن الترك أو التعریض للخط 5سنتین إلى 

سنوات في حالة إذا نشأ عن الترك أو التعریض  10إلى  5یوما.السجن من  20لمدة تتجاوز 
  یوما. 20للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز 

سنة في حالة ما إذ حدث للطفل مرض أو عجز في أحد األعضاء  20إلى  10السجن من  -
  أو أصیب بعاهة مستدیمة.

 كما تعاقب،).جع.ق 315(م .1التعریض للخطر في الموت أوالترك  السجن المؤبد إذا تسبب
من عرض طفل للخطر بأن تركه في مكان غیر خال من الناس بنفسه أو  )ج.ع.ق( 316المادة 

   هذا ما نتناوله في الفقرة الثانیة.في هذه المادة الواردة بواسطة غیره یتعرض للعقوبة 

 
2 

وتقوم هذه الجریمة على نفس األركان المتطلبة لقیام الصورة السابقة والمتمثلة في ترك طفل 
وتعریضه للخطر في مكان خال من الناس سوء تعلق األمر بمحل الجریمة أو األركان المادیة 

أن یترك الطفل في مكان غیر خال من معها في أن هذه الصورة تفترض  تختلفوالمعنویة، ولكن 
ن الخطر الذي یتعرض لها الطفل أقل جسامة مقارنة بالصورة السابقة وهذا ما یفسر  الناس، وإ

  اختالف مقدار ونوع العقوبة المقررة في الحالتین.
من قانون  316إن الجریمة المنصوص علیها بالمادة  «وبناء علیھ ذھبت الغرفة الجنائیة إلى أنـھ   

  العقوبات تشترط لتطبیقها ترك الطفل في مكان غیر خال من الناس قصد التخلص منه 
 بصفة نهائیة لذلك ال تتحقق الجریمة بالنسبة للجدة التي سلمت حفیدتها الصغیرة إلى أبیها  

  .3 » بطلب من أمها التي أصبحت غیر قادرة على االعتناء بها
  ).316/1أشهر إلى سنة (م  3من  الحبس : وعلیه فإن عقوبة هذه الجریمة هي 

                                                             
  ، المعدل و المتمم.قانون العقوبات - 1
   .11/07/2012، بتاریخ 12/00915رقم الفهرس  ،12/00565رقم الجدول  قسم الجنح، ، مسكانةحكم محكمة 21ملحق رقم -2
  .1974مارس 26یوم قرار  ،الصادر 10021طعن رقم المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، - 3
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إذا حدث للطفل مرض أو عجز في أحد ،)ق .ع .ج 4-3-2-316تغلظ العقوبة في (م و   
 األعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات.

ذا أدى الترك أو التعریض للخطر إلى الوفاةو    سنوات. 10إلى  5تكون العقوبة السجن من  ،إ
تغلظ العقوبة ضد األصول أو من لهم سلطة على الطفل أو من یتولون كما ،).جق ع( 317ادالم 

  : رعایته وذلك برفع العقوبة المقررة قانونا درجة واحدة فتكون العقوبة على النحو اآلتي
الحبس من سنتین إذا لم ینشأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز 

سنوات في حالة ما إذا نشأ عن الترك أو التعریض للخطر  5س من سنتین إلى الحبو  یوما. 20
سنوات في حالة ما إذا مرض  10إلى  5السجن من و  یوما 20مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز 

  .الطفل
سنة إذا تسبب  20إلى  10السجن من و  أو عجز في أحد األعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة 

  ي الموت.الترك أو التعریض للخطر ف
في كل األحوال سواء تعلق األمر بترك الطفل في مكان خال أو غیر خال یعاقب الجاني 
بالسجن المؤبد إذا تسبب ترك الطفل وتعریضه للخطر في الوفاة مع توافر نیة إحداثها ویعاقب 

تطبق على المتهم  ).ق.ع .ج 318(باإلعدام إذا اقترن الفعل بسبق اإلصرار أو الترصد المادة 
  العقوبات التكمیلیة اإللزامیة واالختیاریة المقررة للجنایات والجنح.

 3.4.5 ف 315و  4و  3 ف 314عند اإلدانة من أجل جنایة منصوص علیها في المواد 
 مكرر تطبق على المحكوم  320موجب  المادة ب.فإنه 318 و 5 و 4 ف 317 و 4 ف 316و 

 .)ج.ع .ق (من  2مكرر 60ادة المنصوص علیها في الم 1علیه الفترة األمنیة

                                                             
  الورشات  في  والوضع لتطبیق العقوبة  التوقیف المؤقت  تدابیر  من  علیه  حرمان المحكوم  األمنیة  بالفترة  یقصد" -  1

جازات  المفتوحة البیئة  أو  الخارجیة   للفترة  أو هذه المادة  في للمدة المعینة   واإلفراج المشروط  النصفیة  والحریة  الخروج  وإ

  تزید  أو  سنوات  (10)  عشر  تساوي  للحریة مدتها  سالبة  بعقوبة  الحكم  حالة  في  وتطبق- . القضائیة  الجهة  التي تحددها

  مدة العقوبة 2/1 نصف  األمنیة  الفترة  مدة  تساوي. أمنیة  فترة  على  صراحة  فیها النص  ورد  التي  بالنسبة للجرائم  عنها

  األمنیة  بالفترة  المتعلق  الحكم  صدر  إذا-. بالسجن المؤبد  الحكم  في حالة  سنة  (20)  عشرین  مدتها  وتكون  بها  المحكوم

  بالنسبة. الجزائیة  اإلجراءات  قانون  من  309  أحكام المادة  في  د المقررةالقواع  مراعاة یتعین  فإنه  محكمة الجنایات  عن

  للحریة  سالبة  بعقوبة  تحكم فیها  التي  الحكم  لجهة  یجوز  أمنیة  فترة  على  فیها صراحة  القانون ینص  لم  التي  للجرائم

 من  تدبیر  أي  من  خاللها  یستفید  أن  للمحكوم علیه  و  أمنیة  فترة  تحدد  أن  سنوات  (5)  عن خمس  تزید  أو  تساوي  مدتها

 3/2 ثلثي  األمنیة  الفترة  هذه  مدة  تفوق  أن  وال یجوز- .هذه المادة  من  األولى  الفقرة  في  المذكورة  تطبیق العقوبة  تدابیر 
  .المعدل و المتمم العقوبات  قانون أنظر:المؤبد".   الحكم بالسجن  حالة  في  سنة  (20)  عشرین  أو  بها  المحكوم  العقوبة

  .المعدل و المتمم قانون العقوبات -2
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"یعاقب بالحبس من عشرة أیام على األقل إلى  442/3المادة نصت على هذه الجریمة 
  دج. 16000دج إلى  8000شهرین على األكثر وبغرامة من 

مؤسسة خیریة متى كان قد  كل من قدم طفال تقل سنه عن سبع سنوات كاملة إلى ملجأ أو
سلم إلیه لرعایة أو ألي سبب آخر ما لم یكن مكلف أو غیر ملزم بتوفیر الطعام له مجانا 

  .1"وبرعایته ولم یوفر أحد ذلك
أن یكون  ، وأن یكون الطفل أقل من سبع سنوات، تقوم الجریمة على األركان اآلتیة

مجانا وبرعایته وقد یجد هذا االلتزام مصدره الجاني شخصا مكلفا أو ملزما بتوفیر الطعام للطفل 
في عالقة الرحم كالجد والجدة واألخ واألخت والعم والعمة والخال والخالة أو عقد شرعي الكفالة 

  ).ج.أ.ق( 116ة الماد
وال تقوم الجریمة في حق من هو غیر مكلف وغیر ، وال تقوم الجریمة في حق األب أو األم    

  .2یه ال یمكن مساءلة من وجد طفال فقدمه إلى ملجأ أو مؤسسة خیریةملزم برعایة الطفل وعل
توافر القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى تسلیم طفل إلى ملجأ  ولقیام الجریمة البد من  

  أو مؤسسة خیریة تهربا من مسؤولیة الرعایة بالطفل والموكولة له قانونا.
دج إلى  8.000أیام إلى شهرین وغرامة من  10س من تعد هذه الجریمة مخالفة عقوبتها الحب

  دج. 16.000

 
 

في المواد من حقه في الحضانة  قانون األسرة نظم حمایة لحق الطفل في حیاة هادئة     
الل بالحق الطبیعي على كل إخ بالعقابعنى المشرع ،كما  3قانون االسرة الجزائریة  62-72

واألولویة الطبیعیة في حضانة الطفل والتكفل به حتى یصدر حكم قضائي بشأن ذلك إذ تعاقب 
كل من یرفض تسلیم طفل إلى من له الحق في المطالبة به بعد أن وضع  (ق.ع.ج) 327المادة 

  تحت رعایته بصفة مؤقتة هذا من أجل تأمین مصلحة المحضون.

                                                             
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات - 1
 مرجع سابق،، )دردوس( مكي -. 176، ص 1ج مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  (أحسن)، بوسقیعة -2
  .141، ص 2ج
  . والمتمم المعدل األسرة قانون - 3
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  :ة صور نتناوله تبعاتأخذ هذه الجرائم عد و
  .األول) في الفرع 327(م  قانونا فیه الحق له لمنعدم تسلیم طفل  بتجریم الحمایة -  
  ) في الفرع الثاني.  328عدم تسلیم طفل مخالفة لحكم قضائي (م  بتجریم الحمایة -
 

 
 

إال إذا وقعت ضد الطفل ولم یحدد المشرع عمر  .1 )ج.ع.ق( 327ة المادة ال تقوم جریم
سنوات قیاسا على نص  7الطفل وقد كانت محاوالت من شرائح القانون لتحدید سن الطفل ب 

غیر أنها باءت بالفشل ولم یؤخذ بها كون القیاس غیر معمول به في القانون  442/3المادة 
ن كانت المادة الجزائي، وألن القاضي الجزائي  ق مدني  42ملزم بالتفسیر الضیق للنصوص وإ

  سنة سن التمیز. 13جزائري تبعث على االعتقاد أن السن المطلوبة هي أقل من 

كأن  ،مؤقتا وجود طفل تحت رعایة الغیرهي  التالیة بتوافر العناصر یقوم الركن الماديو 
ن ثم ال تقوم هذه الجریمة في حق یوكل إلى مربیة أو مرضعة أو مدرسة داخلیة أو حضانة، وم

ن كانت الرابطة الزوجیة منحلة  328في هذه الحالة نطبق أحكام المادة  2الوالدین حتى وإ
  .ج)ع..ق(

مطالبة من له الحق في الحضانة بحضانة الطفل سواء كان األب أو األم أو الوصي أو و 
 64الجزائري المادة أي شخص یعهد بحضانة الطفل طبقا لما هو محدد في قانون األسرة 

  .3.أ.ج)ق(

أهم شرط لقیام الجریمة ویقصد بها امتناع  وهو ،االمتناع عن تسلیم الطفل إلى باإلضافة
الشخص عن تسلیم طفل إلى من له الحق في حضانته وسواء كان االمتناع عن التسلیم الطفل أو 

 .تعیین مكان تواجده

                                                             
كل من یرفض تسلیم طفل إلى من له الحق في المطالبة به بعد أن وضع تحت رعایته  )ج.ع.ق( 327تعاقب المادة  -1

كل من لم یسلم طفال موضوعا تحت رعایته إلى األشخاص الذین لهم الحق في المطالبة به یعاقب بالحبس من «بصفة 
  .معدل و المتممال قانون العقوبات -   » سنتین إلى خمس سنوات

2--  crim22  mars1900D.1900.1.184 voir   Robert Vouin. Op.cit.p 301  
"األم أولى بحضانة ولدها، ثم األب، ثم الجدة ألم، ثم الجدة ألب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم األقربون درجة مع مراعاة  -3

  كل ذلك". مصلحة المحضنون في
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المجلس في قرار اإلدانة من أجل جنحة  إن استناد« وهكذا قضت المحكمة العلیا إلى أنه
المتهمة والمحضر المحرر من طرف  اعترافعدم تسلیم الطفل ألبیه، في إطار حق الزیارة إلى 

  .1   المحضر القضائي یعد تطبیقا سلیما للقانون

وعلیه ال تقوم التهمة إذا لم یعلن الشخص عن رفضه التسلیم صراحة ولم یلجأ إلى أیة  
ولم یلجأ إلى أیة مناورة لمنع الوالدة من حقها في الزیارة، بل إن البنتین هما اللتان  تسلیم البنتین

رفضتا الذهاب إلى والدتهما، كما یشهد بذلك تصریح المحضر القضائي، فإن إدانة المتهم بجنحة 
  .2»عدم تسلیم الطفلتین یعد خرقا للقانون

هي تعمد الجاني الذي كان الطفل لقیام هذه الجریمة البد من توافر القصد الجنائي و و 
موضوع تحت رعایته تسلیمه إلى من له الحق في المطالبة به أو امتنع عن اإلدالء بالمكان الذي 

  یوجد فیه الطفل.

وهكذا قضى في فرنسا بعدم قیام الجریمة في حق الجاني الذي سبب إهماله في رعایة 
  .3تسلیمه مستحیال الطفل ورقابته هروبه من المنزل وبتالي جعل إمكانیة

وهكذا ال یعاقب القانون على عدم التسلیم إال إذا كان عمدا، فال تقوم الجریمة لمجرد رفض 
  .4التسلیم ألول طلب یوجه لمن له رعایة الطفل ألسباب خارج عن إرادته دون تسلیمه

 

 

 عدم تسلیم الطفلالشروط المسبقة لقیام جریمة  )الفقرة االولى( ع من خاللنتناول هذا الفر 
  .مخالفة لحكم قضائي عدم تسلیم الطفلأركان جریمة  )الفقرة الثانیة(مخالفة لحكم قضائي، و

  

  

                                                             
  .377، ص 02عدد  2001المجلة القضائیة،  2001-03-27بتاریخ قرار ،2391325ة، ملف رقم الغرفة الجنائی المحكمة العلیا، -1
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  .175ص  ،1جمرجع سابق،  الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  ، )أحسن(بوسقیعة  - 3
، دار 01-09جریمة ملحق بها الجرائم المستحدثة بموجب القانون  50شرح :الوسیط في جرائم األشخاص ، )نبیل( صقر -  

  .215دط ، ص  ،2009ملیلة، الجزائر،  الهدى، عین
  .148، ص 2ج مرجع سابق، ، )دردوس(مكي  -4
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خص یمتنع عن تسلیم طفل لمن له الحق في حضانته للعقاب كل شالمشرع  أخضع   
   .1)ج.ع.ق( 328في المادة  اقضاء

األمر ال یتعلق هنا بالطفل الذي یبلغ سن طفل قاصر و  هامحل لقیام الجریمة البد أن یكونو 
نما یتعلق األمر بالقاصر الذي لم یبلغ سن الرشد  )ج.ع.ق( 442/3السابعة كما نصت علیه  وإ

سنة كاملة.وطالما أن الموضوع یتعلق بالحضانة  19 ـب 2)ج.م.ق( 40في المادة المدني والمحدد 
فالقاصر المقصود هنا هو القاصر المحضون بالنظر إلى سن الحضانة، ولیس لنا في هذه الحالة 
من أجل تحدید سن الحضانة إال الرجوع لقانون األسرة الجزائري الذي حدد سن انقضاء الحضانة 

بالرجوع إلى المادة سنوات واألنثى ببلوغ سن الزواج و  10بالنسبة للذكر ببلوغه  منه 65في المادة 
 16سنة كاملة.ویمدد سن الحضانة بالنسبة للذكر إلى  19السابعة منه فإن سن الزواج األنثى 

 ،أحد األبوین األب أو األم أو أي شخص آخرو یشترط ان یكون الجاني 3.سنة بطلب من األم
ون األسرة الجزائري نجد أنها حددت األشخاص المؤهلین قانونا بحضانة الطفل وبالرجوع إلى قان

المعدلة باألمر رقم من قانون األسرة  64في حالة إسقاطها على األبوین وهم حسب ترتیب المادة 
األم أولى بحضانة ولدها ثم األب وبعدها الجدة ألم، الجدة ألب الخالة العمة ثم األقربون  05-02

راعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، والقاضي عند الحكم بإسناد الحضانة یحكم درجة مع م
  .4بحق الزیارة

لقیام الجریمة یشترط أن یكون قد صدر حكم قضائي سابق صادر عن القضاء یتضمن و 
كما یحدد فیه الحكم بحق  ،إسناد حق الحضانة إلى من یستحقها وحسب مصلحة المحضون

ومكان الزیارة وكیفیة ممارستها وقد یكون هذا الحكم ابتدائي أو نهائي، الزیارة للزوج اآلخر وزمان 
على أن یكون نافذا أي من یستحقها للتنفیذ مثل األحكام أو القرارات أو األوامر القضائیة 

وعلى ذلك .5المشمولة بالنفاذ المعجل أو قابال للتنفیذ فورا بقوة القانون أو بقوة مضمون الحكم
یجب أن یكون القرار القاضي في شأن الحضانة مشموال بالنفاذ «یا على أنهقضت المحكمة العل

                                                             
  قانون العقوبات المعدل و المتمم. -1

ویضع ، إال بناءا على شكوى الضحیة 328ال یمكن مباشرة الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق المادة  «  مكرر 329ادة ـالم
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات »صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة

  سنة كاملة" القانون المدني المعدل والمتمم. 19تنص "سن الرشد تسعة عشرة -2
  .متممالمعدل و ال األسرة قانون -3
  . المعدل و المتمم األسرة قانون -4
مرجع ، )نبیل(صقر  - .149، ص 2ج مرجع سابق، ،)دردوس (مكي  -، 154مرجع سابق، ص ،  )شریف سید(كامل  -5

  .216سابق، ص 
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المعجل أو نهائیا وهذا الشرط غیر متوفر ما دام الحكم الصادر عن قسم األحوال الشخصیة 
القاضي بإسناد حضانة االبنین إلى الوالدة غیر مشمول بالنفاذ المعجل وغیر نهائي لكونه محل 

 أو تقوم الجریمة إذا لم یفصل الحكم القضائي في مسألة الحضانة والزیارة،وبالتالي ال .1»استئناف
عند انتهاء سن  أو ما یكون الحكم غیر قابل للتنفیذ ألنه محل استئناف أو اعتراض الغیر عندما

وقد یكون الحكم القاضي بإسناد الحضانة في نفس الحكم القاضي بالطالق أو أیة .2الحضانة
  .3الحضانة نهائیا أو مؤقتا بإسنادسألة الحضانة فقط، سواء تعلق األمر دعوى مستقلة خاصة بم

لكي تقوم الجریمة یجب أن یكون الطفل المطلوب تسلیمه موجود فعال تحت سلطة المتهم و 
الممتنع أما إذا كان المحضون یعیش في نفس مسكن من له الحق في حضانته لكنه تحت 

وعلیه یشترط أن یكون الطفل ، عنه المسؤولیة الجنائیةفإن هذا ینفي  السلطة الفعلیة للممتنع
  المحضون تحت رعایة الغیر الممتنع.

ویثور التساؤل حول حق الزیارة بمعنى هل یمكن مساءلة الحاضن إذا امتنع عن تمكین 
الطرف الذي له حق الزیارة من زیارته؟ وهل تقوم المسؤولیة في حق من له حق الزیارة إذا امتنع 

  ؟. الطفل إلى حاضنه بعد انتهاء أجل الزیارةعن تسلیم 
الجواب یكون باإلیجاب ذلك أن الهدف من تجریم هذا الفعل هو في النهایة حمایة مصلحة 

  .4الطفل ومعاقبة من یخل بها أو یعتدي علیها

المتهم بجنحة عدم تسلیم  بإدانةالقاضي  وهذا ما یتضح من حكم محكمة أم البواقي
المتهم عن  تسلیم  امتناعانته لمن له حق في المطالبة به بسبب محضون قضى في شأن حض

هذا مع توفر الركن  الممهور بالصیغة التنفیذیة،ى جدته المحكوم لها بحق زیارته و المحضون إل
إرادته إلى تحقیق فعله و علمه المسبق بنتائجه و معاقبة القانون  اتجاهالمعنوي المتمثل في  

   5علیه.
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یتمثل في السلوك  اديـن المـالركو أما تقوم الجریمة بتوافر الركن المادي و المعنوي   
االمتناع عن تسلیم القاصر إلى من له الحق صورة  اإلجرامي الذي یأتیه الجاني ویتخذ هذا الفعل

  ضاء.في حضانته بناء على قرار صادر من الق
وعلیه ال یكفي لقیام هذه الجریمة امتناع األبوین أو غیرهم والذي یكون القاصر عنده الحكم 

نما البد أن یكون   الحكم القضائي صادرا بشأن حق الحضانة كما قضتالصادر بحق الزیارة، وإ
أبنائها إن إعطاء المتهم مهلة لتمكین الوالدة من زیارة  « ذلك المحكمة العلیا في إحدى قراراتها

ومجیئها إلى منزله وامتناعه بعد ذلك عن تلبیة رغبتها فإن هذه األفعال تدل على توفر عنصر 
  .1»االمتناع عن تسلیم األوالد

من قانون العقوبات مصري  292بأن مناط الفقرة األولى من المادة  « كما قضى في مصر
وامتنع أي من الوالدین أو أن یكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغیر أو حفظه، 

الجدین عن تسلیمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار، ویختلف كل من له حق 
الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤیة (الزیارة)، سواء أكان رؤیة األب ولده وهو في حضانة النساء 

ذا كا أو رؤیة األم ولدها إذا كان مع أبیه أو مع غیره من ن الحكم المطعون فیه قد العصبات، وإ
من 292من المادة  أدان المطعون ضده بتهمة أنه لم یسلم ابنته لوالدتها لرؤیتها تطبیقا للفقرة األولى

مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من  قانون العقوبات
عنها بطریق التفسیر  القضاء بشأن حضانة الصغیر أو حفظه، بما ال یصح معه االنحراف

والتأویل إلى شمول حالة الرؤیة، فإن الحكم یكون قد أخطأ في تطبیق القانون وفي تأویله بما 
  )2(.»یوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما استند إلیه

هذا والبد لقیام الجریمة إثبات امتناع المحكوم علیه عن تسلیم القاصر بواسطة المحضر 
   )3( ءات التنفیذ هذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا.بعد إتباع إجرا

                                                             
الوجیز في   ،)أحسن (بوسقیعة  أنظر: ،1997-4-14الصادر في  قرار145722ملف رقم  المحكمة العلیا ،الغرفة الجنائیة، - 1
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خطف القاصر ممن له الحق في حضانته بمقتضى حكم قضائي   و تأخذ الصورة الثانیة
یستوي أن یقع الخطف من األب أو األم بواسطة الغیر، كما یستوي أن یقع الخطف بالتحایل أو 

  .1باإلكراه أو بدونها
خطف القاصر ممن وكلت إلیه حضانته أو من األماكن  يف أما الصورة الثالثة فتتمثل 

  .2التي وضعه فیها مثل المدرسة، دار الحضانة وما شابهها

من استفاد من حق الحضانة أو حق زیارة مؤقتة ذلك كو  إبعاد القاصر صورة تأخذوقد 
  فینتهز فرصة وجود قاصر معه الحتجازه.

بعاده، وهنا یع أو تبر الشخص الذي وقع االختطاف حمل الغیر على خطف القاصر وإ
لفائدته هو الفاعل األصلي، والشخص الذي وقع حمله على الخطف أو اإلبعاد ونفذ ما طلب منه 
یكون شریكا في الجریمة ألنه كان أداة ووسیلة لتنفیذ الجریمة لصالح شخص آخر مجانا أو مقابل 

  .3أجر
الوالدین الذي یحتفظ بالطفل  األصل أن هذه الجریمة في مختلف أشكالها تطبق على أحدو 

متجاهال الحضانة الذي أسند إلى اآلخر، كما تطبق على كل من أسندت إلیه الحضانة عدا 
  )..جق. أ( 64كالجدة من األم والخالة والجدة ألب والعمة واألقربون المادة  - الوالدین

ذا حدد الحكم كما تنطبق على المستفید من الحضانة الذي یمتنع عن الوفاء بحق الزیارة إ
 .4أو أمر بحق الحضانة المؤقتة التي منحها القضاء للغیر

وتعتبر جریمة االمتناع عن تسلیم الطفل لمن له حق حضانته تنفیذا لحكم قضائي من 
الجرائم المستمرة استمرار متتابعا أو متجددا، بمعنى أن األمر المعاقب علیه یتوقف استمراره على 

متجددا متتابعا، ومن ثمة فإن محاكمة الجاني ال تكون إال عن األفعال تدخل إرادة الجاني تدخال 
فتجدد إرادة الجاني في استمرار الفعل  ،رفع الدعوى وفیما یتعلق بالمستقبل الجنائیة السابقة على

  .5یكون جریمة جدیدة یجوز محاكمته من أجلها مرة أخرى وال یجوز له التمسك بسبق الحكم علیه

یمة توافر قصد جنائي یتمثل في علم الجاني بالحكم القضائي ونیة تقتضي هذه الجر و
معارضة تنفیذ هذا الحكم، وأنه یقوم بخطفه أو إبعاده ممن لهم الحق في حضانته أو حفظه 
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بموجب حكم قضائي، وأن تكون إرادته قد اتجهت إلى هذه الوقائع وقد یكون عن علم باألمر أو 
ي مسألة الحضانة والزیارة وتطرح مسألة القصد الجنائي القرار القضائي الذي بث نهائیا ف

إشكاالت كثیرة أهمها أن یتمسك من یمتنع عن تسلیم الطفل بعدم قدرته على التغلب على عناد 
صراره على عدم مرافق   .1من یطلبه ةالطفل وإ

متى ثبت أن المتهم لم یعلن صراحة عن رفض تسلیم  «   وقد جاء في قرار المحكمة العلیا
لبنتین ولم یلجأ إلى أي مناورة لمنع الوالدة من حقها في الزیارة بل إن البنتین هما اللتین رفضتا ا

الذهاب إلى والدتهما كما یشهد بذلك تصریح المحضر القضائي فإن إدانة المتهم بجنحة عدم 
 .2»تسلیم البنتین یعد خرقا للقانون

من قانون  328ى كان نص المادة مت « ذهبت المحكمة العلیا إلى أنه رـرار أخـفي قو 
العقوبات هو أنه یعاقب بالحبس والغرامة األب أو األم أو أي شخص آخر ال یقوم بتسلیم قاصر 

ومن ثم فإن أب القاصر  ،قضي في شأن حضانته بموجب حكم إلى من له الحق في المطالبة به
یوم  15فظ بابنه لمدة الذي تحصل بطلب منه على أمر رئیس المحكمة یسمح له بمقتضاه أن یحت

ال یعد مرتكبا لهذه الجریمة وأن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون، ولما كان ثابتا 
في قضیة الحال أن الطاعن أذن له بموجب أمر من رئیس المحكمة لالحتفاظ بابنه القاصر لمدة 

من قانون العقوبات  328للمادة  یوما فإن قضاة االستئناف بإدانتهم للطاعن والحكم علیه وفقا 15
لم یكونوا على صواب في تطبیق هذا النص علیه وكان لذلك نعیه على قرارهم بالوجه المثار من 

  .3 » طرفه بالخطأ في تطبیق القانون مؤسسا وفي محله
وقد قضى في فرنسا بقیام الجریمة في حق األم الحاضنة التي لم تستعمل نفوذها على أطفالها  

  .4على قبول زیارة والدهم تنفیذا لحكم قضائي یقضي له بحق الزیارةلحملهم 
كما قضى بأن مقاومة القاصر أو نفوره من الشخص الذي له الحق في المطالبة به الیشكالن  

  .5وكثیرا ما یأخذ القضاة بهذا الظرف لتخفیف العقوبة ،فعال مبررا وال عذرا قانونیا
أحكام  2006مستحدثة إثر تعدیل قانون العقوبات في مكرر ال 329تضمنت المادة وقد      

وعلیه ال یمكن مباشرة المتابعة من أجل  ،جدیدة تخص شروط المتابعة وانقضاء الدعوى العمومیة
ن صفح الضحیة یضع  328الجنحة المنصوص علیها في المادة  إال بناء على شكوى الضحیة، وإ

  فظة على كیان االسرة.، و هذا رغبة من المشرع في المحاحدا للمتابعة

                                                             
  .276 ص مرجع سابق،،  )عبد الفتاح( مراد -1
  .153ص 1997، 1المجلة القضائیة، العدد 1996-07- 19 بتاریخقرار  130691رقم ملف  الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، -2
  212 ص مرجع سابق،)،نبیلصقر(ینظر  .1984-06- 26بتاریخ قرار  31720ملف رقم  الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، - 3

4 -  voir crime 1944.d.1945.223  Robert Vouin.op.cit.p304 . 
5 -  voir crime 19mai.1950. Robert Vouin op.cit.p304. voir crim 19mai.1950 
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 20000بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من  على هذه الجریمة 328المادة  تعاقب و
  دج عالوة على العقوبات التكمیلیة االختیاري المقرر للجنح. 100.000دج إلى 

  .1سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة األبویة عن الجاني 3وتصل عقوبة الحبس إلى    
 یعاقب على هذه الجریمة بالحبس ال یتجاوز سنة وبغرامة ال تزید هع المصري فإنأما المشر     

  .2ع مصري).ق 292على خمسمائة جنیه (المادة 
  منه یعاقب على هذه الجریمة بالحبس لمدة سنة وبغرامة  227/5أما القانون الفرنسي في المادة 

  .3مائة ألف فرنك       
  فالمشرع لم یحدد كیف یتم االمتناع ة فعل عدم التسلیم نالحظ عمومی  انطالقا مما سبق    

وفیما یتعلق موضوع عدم التسلیم و هو الطفل فقد اكتفى المشرع الجزائري و متى یقوم هذا الفعل، 
تحت الرعایة دون التدقیق لمعنى الرعایة هل هي الوالیة او الوصایة ام القوامة ام بوضع عبارة 

  الحضانة. 
من قانون العقوبات قرر بموجب المادة جریمتین متناقضتین  328لمادة ان المشرع في نص ا

جریمة عدم تسلیم طفل و الثاني یخص الخطف او االبعاد و حتى التحریض على ذلك و هنا 
(ق.ع.ج) و الخطف  327یثور التساؤل عن فائدة االحكام السابقة التي تخص عدم التسلیم المادة 

 ج)كما استعمل المشرع عبارة الطفل بدل القاصر فما الفرق بینها.من (ق.ع. 326و االبعاد المادة 
كما الحظنا اقرار و اصرار المشرع على استبعاد ظرف التحایل و العنف في ارتكاب الجریمة اذ 
یجوز معاقبة الجناة الخاطفین او المبعدین او المحرضین الذین لم یسلكوا طریق العنف او التحایل 

  على حمایة الطفل.مما یوحي بحرص المشرع 

 
 

وقد  تولى المشرع الجزائري حمایة النسب یعتبر حق النسب من الحقوق اللصیقة بالطفل، 
ذا تحقق حمایة النسب تتحقق حمایة المصلحة العامة للمجتمع   .باعتباره مصدر التوالد، وإ

   :وبناءا علیه نتناول في

   .جریم عدم التصریح بالمیالدت :األولفرع ال - 
 تجریم األفعال المانعة من التحقق من شخصیة الطفل. :الثانيالفرع  -

                                                             
  . المعدل و المتمم األسرة قانون -1
  .1937 لسنة 58 رقم بالقانون الصادر المصري العقوبات قانون أحكام بعض المعدل 2011 لسنة 126 رقم مرسوم - 2

Dalloz 2009 pénal français  code. -3  
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مواعید ) ىولفقرة األال(فيیمكن تفصیل عناصر الجریمة كما یلي  ا الفرعانطالقا من هذ
 التصریح عدم جریمـة أركـان )الفقرة الثانیة(وفي  لمكلفین بالتصریحلتصریح بالوالدة واألشخاص ا

   .بالمیالد

 
 
من قانون الحالة المدنیة على أنه البد أن یصرح بالموالید خالل خمسة  61نصت المادة 

ال تعرض للعقوبة أیام من الوالدة إلى ضابط الحالة ال مدنیة الواقع في مكان والدة الطفل وإ
  ع المذكورة أعاله..ق 442/3المنصوص علیها في المادة 

الموالید والدة لم  سجلكما نصت على أنه ال یجوز لضابط الحالة المدنیة أن یسجل في 
لد فیها إذ البد أن یصدر حكم من رئیس محكمة الدائرة التي و  ،یعلن عنها في األجل القانوني

ویمدد أجل التصریح بالوالدة في والیتي  الطفل مع بیان الملخص في الهامش لتاریخ الوالدة.
أیام من  10یوما. أما في البالد األجنبیة فتتم التصریحات خالل  60الواحات والساورة إلى 

دد إجراء الوالدة، ویجوز تمدید هذا األجل في بعض الدوائر اإلداریة و القنصلیة بموجب مرسوم یح
  .وشروط هذا التمدید

ال یحسب یوم الوالدة في اآلجال المحددة عندما یكون آخر یوم من األجل یوم جمعة أو  و
  یوم عطلة، یمدد هذا األجل إلى أول یوم عمل یلي یوم عطلة.

األشخاص المكلفین بواجب التبلیغ عن الوالدة وهم األب أو  )م.ح.ق( 62حددت المادة  وقد
ذا ولدت األم خارج مسكنها یبلغ ، باء والقابالت أو أي شخص آخر حضر الوالدةاألم أو األط وإ

  .1عن الوالدة، الشخص الذي ولدت األم عنده
  
  
  
  
  

                                                             
  .المعدل و المتمم لحالة المدنیةاقانون  -  1
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"المادة جرم المشرع جریمة عدم التصریح بالمیالد و االدعاء ببیانات غیر صحیحة في 
یعاقب بالحبس من عشرة أیام على األقل إلى شهرین على األكثر وبغرامة من « ابنصه 1"442/3

  دج. 16000دج إلى  8.000
كل من حضر والدة طفل ولم یقدم عنها اإلقرار المنصوص علیه في القانون في  - 3

ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة عن األفعال المنصوص علیها  ..المواعید المحددة، 
   ». أعاله 2و 1حالتین في ال

عنصر عدم یتحقق الركن المادي بتوافر و  تقوم الجریمة إذا توافر الركن المادي والمعنويو 
امتناع األشخاص المكلفین بالتصریح عن والدة الطفل أو إهماله أو ب وذلك ،التصریح بالوالدة

  إغفاله عن تصریح أمام ضابط الحالة المدنیة بالمولود الجدید.
ي عنصر لقیام الجریمة هو فوات األجل المحدد في القانون لتبلیغ عن میالد یعد ثان و

أیام ابتداء  10أیام بالنسبة للموالید الذین تقع والدتهم ضمن إحدى بلدیات الوطن و  5الطفل وهو 
من الیوم التالي لیوم الوالدة بالنسبة لألطفال الذین تقع والدتهم ضمن بلدیات إحدى الدول 

   .2ضمن إحدى بلدیات والیتي بشار وورقلة ینیوما بالنسبة لألطفال المولود 60 األجنبیة، و
لقیام الجریمة البد أن یقع االمتناع أو اإلهمال عن التبلیغ من طرف األب فهو أول من  و

  ذكر في النص وهو بهذه الصفة المسئول األول عن عدم التصریح.
و في القانون الفرنسي وطبقا  ،التصریحفي حالة غیاب األب تكون األم المسؤولة عن عدم 

        .3فإن األم غیر ملزمة بالتصریح ) ف.م.ق( 56للنص م 
األطباء والقابالت یسألون في المقام الثالث عن عدم التصریح بالوالدة في حالة إذا ما امتنع 

امتنع  الوالدة في المقام الرابع بالتصریح إذا ااألشخاص اآلخرون الذین حضرو  واألب واألم.
لشخص الذي ولدت األم عنده فهو یسأل إذا امتنع األب أو ،ا4غیرهم عن التبلیغ عن والدة الطفل

  5.األم عن التصریح
  وخارج هؤالء األشخاص ال یمكن مسائلة شخص أجنبي عن عدم التبلیغ عن الوالدة.

                                                             
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات -  1
  .187،188ص  ،2،ط2013،دار هومة، الجزائر الجرائم الواقعة على نظام األسرة،  ،  )عبد العزیز( سعد - 2

crim 10 sept.1847.l.302   Ropert Vouin.op.cit. p292. -3 

  .139، ص 2ج مرجع سابق،  ، )دردوس( مكي -4
5  - code pénal français .Dalloz 2009. 
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قیامها جریمة عدم التصریح بالمولود في المواعید القانونیة جریمة عمدیة یشترط لوتعد 
توافر القصد الجنائي بأن یتعمد الجاني عدم التبلیغ عن میالد الطفل خالل اآلجال القانونیة وال 

جریمة عدم التصریح بالمولود خالل و ،یهم الباعث كأن یكون التستر عن فضیحة وستر العار
ع هو .ق 442/3المواعید القانونیة تعد مخالفة عقوبتها حسب ما هو محدد في نص المادة 

 16.000دج إلى  8.000أیام على األقل إلى شهرین على األكثر وبغرامة من  10الحبس من 
  .1دج

ولما یحتله  نسب الطفل فالمشرع اهتم بالتبلیغ عن میالد الطفل في األجل القانوني حمایة 
ونیة یوم المیالد من أهمیة فهي أهم البیانات التي یجب على المبلغ اإلدالء بها لخطورة اآلثار القان

    .2ذا التاریخ من إثبات ونفي الحقوقالتي تترتب على ه
 

 
 )الفقــرة االولــى(فــي كمــا یلــي الجــرائم الماســة بالنســب یمكــن تفصــیل  ا الفــرعانطالقــا مــن هــذ

 بتجـریم لنسـب الجنائیـة الحمایـة) الثانیـةالفقـرة (فيطفل و  نسب إخفاء بتجریم للنسب الجنائیة الحمایة
 التحـریض بتجـریم للنسـب الجنائیـة الحمایة) لثةالفقرة الثا( بالوالدة وفي العهد حدیث طفل تسلیم عدم
  الطفل. ترك على

 
 

جریمة إال إذا كان ال تقوم المن قانون العقوبات و  3 321على هذه الجریمة المادة  تنص 
الفعل الذي تقوم علیه واقعة على طفل ولد حیا وال یهم بعد ذلك إن كان الطفل طبیعیا أو شرعیا 

                                                             
  .146ص  ،2ج، سابقمرجع   )دردوس( مكي -  1
  .112ص  ،مرجع سابق ، )أنیس حبیب السید (محالوي -  2
 500.000یعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من  « على أنه 3ع.ق 321تنص المادة  -  3

وذلك في  دج كل من نقل عمدا طفال أو أخفاه أو استبدل طفال آخر أو قدمه على أنه و لد المرأة لم تضع، 1.000.000 إلى
ذا لم یثبت أن الطفل قد ولد حیا، فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى  ظروف من شأنها أن یتعذر التحقق من شخصیته.وإ

ذا ثبت أن الطفل لم یولد حیا، فیعاقب بالحبس من شهر إلى دج 500.000دج إلى  100.000خمس سنوات وغرامة من  .وإ
دج.غیر أنه إذا قدم فعال الولد على أنه ولد المرأة لم تضع حمال بعد تسلیم  20.000دج إلى  10.000شهرین وبغرامة من 

دج.یكون  500.000دج إلى  100.000اختیاري أو إهمال من والدیه، فیعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
 51الشخص المعنوي مسئوال جزائیا عن الجریمة المحددة في الفقرات أعاله، وذلك طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

مكرر  18.تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكیفیات المنصوص علیها في المادتین  مكرر من هذا القانون
 18ویتعرض أیضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة  ضاء.عند االقت 2مكرر  18والمادة 

  .المعدل و المتمم قانون العقوبات - »مكرر
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إن كان حدیث العهد بالوالدة أو مازال في مستهل العمر إذ أن المشرع لم یحدد  كما ال یهم
  وتعد حیاة الطفل بعد الوالدة عنصر مهم. المقصود بهذا الطفل،

 )ج.ع.ق( 320ركن المادي لهذه الجریمة بفعل من األفعال التي حددتها المادة یتحقق الو
  وهي النقل، اإلخفاء، االستبدال، ونسبة طفل المرأة لم تضعه.

بإبعاد الطفل عن المكان الذي كان یوجد به ونقله إلى مكان آخر وقد یشكل  النقل یتحققو 
 291وجریمة المادة  1.ج)ع.ق( 326هذا الفعل أیضا الجنحة المنصوص علیها في المادة 

  ج).ع..ق(
یتحقق بتولي آخر إخفاء طفل بأن یحتفظ به ویربیه سرا في ظروف یتعذر ف  اءـاإلخف أما

معها معرفة شخصیته الحقیقیة، وقد یقوم الخاطف بنفسه بفعلین بأن یخطف الولید ویخفیه فتتعدد 
  .2ا بشخصیته الحقیقیةبذلك جرائمه،وال تقوم هذه الجریمة إذا ظل الطفل محتفظ

ومن أمثلة ذلك أن یتم طالق امرأة وهي حامل ثم تزعم أنها قد أجهضت كي تخفي الطفل 
عن والده، وبعد الوضع تسلمه إلى شخص آخر یتولى تربیته أو تنسبه إلى غیر والده فهل تتوافر 

علیها في ؟ إن فعل المرأة یشكل الجریمة المنصوص والمعاقب  صورة اإلخفاء في حق المرأة
  فالطفل ینسب إلى أبیه إذا جاء بالطرق الشرعیة.  .ج)ع.ق( 320المادة 

مثال آخر یحمل األب طفلة دون علم األم، ودون تبلیغ الجهات المعنیة ویعهده إلى شخص    
  .3لتربیته والقیام بشؤونه فهنا أیضا تقوم الجریمة

 اء مادي بعیدا عن أعین الناساإلشكال المطروح لتحقق الجریمة هل یشترط أن یكون اإلخف
بمعنى آخر هل یشترط أن یوضع الطفل في مكان خفي بحیث ال یراه أحد سوى الشخص الذي  .؟

  .؟ أخفاه
نحن نعتقد أن المقصود لیس فقط اإلخفاء العیني بحیث یحتجب الطفل نهائیا عن كل الناس    

نما یقصد به أیضا اإلخفاء المعنوي المتمثل في إخفاء نسب  الطفل على أن یظهر بنسب غیر وإ
  .4صحیح
بإحالل طفل بعدما وضعته أمه محل طفل آخر وضعته امرأة أخرى  االستبدال یتحقق و

  حتى ال یأخذ نسبه األصلي.

                                                             
  .171ص  ،1مرجع سابق، ج الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ، )أحسن(بوسقیعة  - 1
  .130مرجع سابق، ص  ، )أنیس حبیب السید (محالوي - 2
  .65، ص 1، ط1990نحو حمایة جنائیة لحیاة ونسب الطفل حدیث الوالدة، دم، دد،  ، )حسن محمد السید(الجدع  - 3
  .65، ص نفسهمرجع  ، )حسن محمد السید(الجدع  - 4
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أو هو إحالل طفل محل آخر كالهما لم یتم اإلبالغ عن نسبه، وسواء اختلفا في الجنس أو 
ین طفل حي وآخر میت، كأن تضع امرأة طفال میتا الجنسیة أو دیانة الوالدین وقد یقع اإلبدال ب

  .1فتبدله بآخر أو تحرض غیرها على إبداله
تتحقق هذه الصورة بعزو الطفل إلى  و طفل على أنه ولد من امرأة لم تضعقدم أن ی والبد

  غیر والدته أي نسبته إلى امرأة لم تلد سواء كانت عاقرا أو بكرا أو أم خیالیة.
ا یقع خاصة في المدن أین تكثر الوالدات، وذلك لتمكین امرأة عاقرا من وهذا الفعل كثیرا م

  .2الحصول على طفل لتجنب التبني الذي هو محرم شرعا وقانونا
ومن قضایا المحاكم أن امرأة غیر متزوجة وضعت طفال من سفاح ولكي تنفي الفضیحة 

معا أمام الموظف المنوط به  اتفقت مع امرأة متزوجة على نسب المولود إلى هذه األخیرة فحضرتا
قید الموالید وادعتا أن الطفل ابن المرأة المتزوجة وقید على هذا األساس، وتمت متابعتها على 

  .3أساس تهمة االشتراك في التزویر في نسب الطفل إلى غیر أمه
لم إلى من له حق في أن یثبت أن األم وضعت طفلها وأنه ولد حیا وأنه لم یّس كما یشترط 

أن تكون هذه األفعال من شأنها أن تعرض نسب الطفل للخطر، وتحول دون  و البة به.المط
التحقق من شخصیته، وعلیه ال تقوم جریمة إخفاء نسب طفل في حالة التصریح الكاذب للحالة 
المدنیة بنسب طفل خیالي المرأة فإن جریمة التزویر هي التي تطبق وال تقوم الجریمة في حالة 

إخفائه أو استبداله بطفل آخر إذا احتفظ بنسبه أي بشخصیته الحقیقیة ففي هذه نقل الطفل أو 
  .).جع.ق( 269أو نص المادة  ).جع.ق( 326الحالة یمكن تطبیق نص المادة 

البد أن یكون الطفل قد ولد حیا ویقع عبء إثبات أنه  ).جع.ق( 321لقیام جنایة المادة  و
  ولد حیا على عاتق النیابة العامة.

یشترط أن یكون الطفل حدیث العهد بالوالدة، وال یشترط أن یكون الطفل شرعي أو غیر  وال
  .4شرعي ألن المشرع استعمل لفظ "طفل"

تتوقف قیام الجریمة على القصد الجنائي إذ ال تقع إال إذا أتى الجاني فعله عمدا، وهو و
  قصد عام یشترط فیه عنصرین العلم واإلرادة.

                                                             
  .129-128ص  ،مرجع سابق ، )شریف سید(كامل  - 1
  .233، مرجع سابق، ص  )نبیلصقر( -  .143ص  ،2مرجع سابق، ج  ، )دردوس (مكي - 2
شرح  ،عادل عبد العلیم أنظر:، 95ص  21المجموعة السمیة س  04/1920/الصادر في  حكم المحكمة الجنائیة مصر - 3

  .209، دط، ص 2006وجرائم القبض على الناس بدون وجه حق، دار الكتب القانونیة، مصر  جرائم الخطف
، نفسهمرجع ،  )دردوسمكي (، 172ص  ،1مرجع سابق، ج الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ، )أحسن(بوسقیعة  - 4
  .144ص  ،2ج
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یكون عالما بطبیعة فعله سواء بنقله أو إخفائه أو استبداله أو تقدیمه فیشترط في الجاني أن 
ن من شأن هذا الفعل أن یعدم أو یغیر  إلى امرأة لم تضع وأن هذا الفعل ینصب على طفل وإ

  .1نسب الطفل ویجب أن تتجه إرادة المتهم إلى تحقیق هذه العناصر
في اختالس المیراث أو الحصول  وال یهم الباعث أو الغرض الذي یرمي إلیه مثل الرغبة

على اإلرث بدل الطفل ألنه كان حاجبا له. أو إبعاد طفل ولد من سفاح عن عائلته وستر 
  الفضیحة.

لیس من شأن  تسلیم طفل حدیث العهد بالوالدة من ذویه « بأنه محكمة النقض قضتوهكذا 
 ي تلك الجریمة یتحقق بفرض صحته أن ینفي القصد الجنائي ف - إلى المتهم بقصد تولي شؤونه

  .2»بعزو الطفل زورا إلى غیر والدیه
  تشكل جنایة عقوبتها هي 321األفعال المنصوص علیها في الفقرة األولى من المادة و إن 

  دج. 1000.000إلى  500.000السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرة سنوات وبغرامة من 
  في تقدیم طفل على أنه ولد من امرأة لم تضع  أما الفعل الرابع (الصورة الرابعة) والمتمثلة

دج إلى  100.000فإنها جنحة وعقوبتها هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 
دج وعلة تخفیف العقاب هنا أن إخفاء شخصیة الطفل خالفا للصورة السابقة أنه تم  500.000

بارة "تسلیم اختیاري" أو إهمال من بإرادة وموافقة ولدیه أو بإهمال منهما وهذا ما یستفاد من ع
  والدیه".

كل من خطف طفال حدیث « نصت على أنه 283في قانون العقوبات المصري فإن المادة   
 .»العهد الوالدة أو أخفاه أو بدله بآخر أو عزاه زورا إلى غیر والدته یعاقب بالحبس

ع مصري من .ق 18/1ة وعقوبة الحبس هنا تخضع للقواعد العامة المنصوص علیها في الماد 
 .3ساعة إلى ثالث سنوات 24

 321أصبح الشخص المعنوي محل مسائلة جنائیة عن هذه الجریمة وفقا لما قررته المادة وقد   
و قد نصت الفقرة السادسة من نفس المادة على أنه تطبق علیه عقوبة الغرامة بحسب  .ج)ع.ق(

و عند الرجوع إلى هاتین المادتین  .ج)ع.ق( 2مكرر  18و  18الكیفیات المفصلة في المادتین 
 1نجدها تحدد أن الشخص المعنوي یكون مسؤوال جنائیا تطبق علیه عقوبة الغرامة تساوي من 

  مرات الحد األقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي. 5إلى 
ن مكرر و هي الحل، الغلق، اإلقصاء م 18باإلضافة إلى عقوبة تكمیلیة نصت علیها المادة   

  الصفقات، المصادرة، المنع من النشاط، نشر الحكم، و الوضع تحت الحراسة القضائیة.

                                                             
  .131-130مرجع سابق، ص  ، )أنیس حسیب سید(المحالوي  - 1
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إن هذا التوسع في نطاق األشخاص المسئولین جنائیا عن هذه الجریمة و هذا التشدید لعقوبتها   
یكشف لنا مدى تنبه  ،الخاصة في جانب الغرامات الجدیدة المدرجة بموجب التعدیل الجدید

ورة هذا النوع من الجریمة و حرصه على حمایة حالة الطفل المدنیة و الشخصیة المشرع لخط
المادة على  فالحالة المدنیة السیما المیالد هي قوام النسب التي ترتكز معظم الصور المذكورة في

  التزییف.حمایته من التغییر و 
في  321لمادة نصت على هذه الصورة افقد  خفاء جثة طفل ولد میتإل  الصورة الثانیة أما

وقد جعلها المشرع جنحة تارة ومخالفة تارة أخرى ویشترط لقیام الجریمة  )ج.ع.ق( 3و  2الفقرة 
والطفل المقصود هو الذي تضعه أمه بعد ستة أشهر  أن یولد الطفل میتا أو لم یثبت أنه ولد حیا.

 6ولدها ألقل من قانون األسرة.فإذا وضعت األم  42یوما على األقل) المادة  180من الحمل (
وبعدها من قانون العقوبات.  ویتحقق في  304أشهر كان الفعل إجهاضا تطبق علیه حكم المادة 

إخفاء جثة الطفل بعد والدته میتا سواء ثبت أنه میتا أو لم یثبت، وفي هذه الحالة یتنازع الفعل 
أمام تعدد  ونكون  ع.من ق 1541ووصف المادة  3و 2 /321م وصفان، وصف المادة المجرّ 

تقتضي هذه الجریمة بصورتها قصدا جنائیا یتمثل في الحیلولة دون التحقق من شخصیة والجرائم.
إذا لم یثبت  باالختالف حاالت إخفاء الجثة الطفل بین جنحة ومخالفة. العقوبة تختلفو .2الطفل

  أن الطفل ولد حیا عوقب  الجاني بالحبس من شهرین إلى خمس سنوات، (جنحة).
هذا .ثبت أن الطفل لم یولد حیا فإن عقوبته تكون الحبس من شهر واحد إلى شهرین (مخالفة)إذا  

      .3.ج)ع.ق( 3 و 321/2ما نصت علیه المادة 
المشرع المصري یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنة إذا لم یثبت أنه ولد حیا أما إذا ثبت أنه  

ع .ق( 283هرین هذا ما نصت علیه المادة لم یولد حیا فتكون العقوبة مدة ال تزید على ش
  .4)مصري

 
 

عاقب ی« )ج.ع.ق( 442/3المادة  نصت عنها عدم تسلیم طفل حدیث العهد بالوالدة جریمة
 16000ج إلى د 8.000بالحبس من عشرة أیام على األقل إلى شهرین على األكثر وبغرامة من 

  دج.
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كل من وجد طفال حدیث العهد بالوالدة ولم یسلمه إلى ضابط الحالة المدنیة كما یوجب 
بذلك أمام جهة البلدیة التي عثر على الطفل في  ذلك القانون ما لم یوافق على أن یتكفل به ویقرّ 

  .1»دائرتها
  قصد بالطفل حدیث ی، و بالوالدة  العثور على طفل حدیث العهدب  یتحقق الركن الماديو 

  العهد بالوالدة هو الذي ولد منذ بضعة ساعات أو بضعة أیام على األكثر ولم تثبت بعد 
من قانون الحالة المدنیة والتي تلزم كل شخص  67/13كما أوجبت ذلك المادة ،2حالة نسبه

كما یعثر على طفل حدیث العهد بالوالدة أن یسلمه إلى ضابط الحالة المدنیة المختص محلیا 
  تلزمه بتسلیم المالبس واألشیاء األخرى التي تكون قد وجدها معه.

ویحرر محضر مفصل یبین منها تاریخ وساعة وظروف التقاط الطفل وكل المعلومات 
وتقوم الجریمة في حالة إذا قرر الشخص التكفل به وامتنع عن اإلقرار بذلك أمام ،الخاصة به

  ا.البلدیة التي عثر على الطفل في دائرته

  وتجدر اإلشارة أن المشرع الجزائري لم یحدد آجال للتصریح بالعثور على الطفل. 
جریمة عدم تسلیم طفل حدیث العهد بالوالدة جریمة عمدیة یكفي لتحققها توفر القصد و

  4 الجنائي وهو االمتناع عن تسلیم طفل عثر علیه وهو حدیث العهد بالوالدة إلى الجهات المعینة.
  ریمة مخالفة عقوبتها ذات عقوبة جریمة عدم التصریح بمیالد المولود خالل تشكل هذه الجو 
  

                                                             
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات - 1
وقد اختلف الفقه والقضاء حول حكمة التجریم في المادة أعاله إلى ثالثة أراء یذهب الرأي األول إلى أن حكمة التجریم  - 2

  .وهذا ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة في بعض قراراتها  ع ولیس حمـایة نسبه.هي حمایـة شخص الطفل من الضیا
حمایة شخص الطفل وذلك في حالة  عدم توفر قصد المساس  أولهما المشرع یحمي أمرین. إنالرأي الثاني فیذهب إلى  أما

محكمة النقض الفرنسیة في  إلیهبت وهذا ما ذه بنسبه. وثانیهما حمایة نسب الطفل وذلك في حالة قصد المساس بنسبه.
حكمة التجریم هي  إنفیذهب إلى  -وهو الرأي الراجح- ما الرأي الثالثأبعض قراراتها،وأیدها في ذلك الفقیه الفرنسي جارو. 

ورا والنسب ز  واإلبدال واإلخفاءحمایة أحكام النسب المنبثقة عن القرابة. إذ یعاقب المشرع على بعض الطرق المادیة األبعاد 
محكمة  إلیهالتي تقع على طفل حدیث العهد بالوالدة،وتكون نتیجتها الحتمیة حرمان الطفل من نسبه الحقیقي. وهذا ما ذهبت 

وأیدها في ذلك شوفو وهیلي وجارسون، كما أخذت به محكمة النقض المصریة إذن  النقض الفرنسیة في بعض قراراتها،
 م النسب التي تقوم على أساسها قرابة الدم المباشرة التي تربط الفروع باألصول،یحمي أحكا عقوبات 442 فالمشرع في المادة

لذا  والتي تعد من أدق موضوعات األحوال الشخصیة، التي یبنى علیها العدید من الحقوق وااللتزامات المالیة والشخصیة.
وبعبارة أدق ال تشكل  تشكل خروجا أو استثناء، یمكن القول بان هذه الحمایة تتفق مع القواعد العامة في القانون الجنائي وال

المجلد  ،مجلة جامعة ذي قار ،"حمایة القرابة في قانون العقوبات العراقي"، )عماد فاضل( ركاب -أنظر تحیزا للقرابة.
  .250ص ،3مرجع سابق ،ج ،)عبد المالك(جندي  .104، 103ص  ،2010 العدد الرابع، الخامس،

  المعدل و المتمم.قانون الحالة المدنیة  –3
  .38، دط، ص 1998الحمایة الجنائیة للطفولة، دار النهضة العربیة القاهرة،  )،محمد مصباح (القاضي  - 4
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من قانون الطفل فقد حددت العقوبة  23أما القانون المصري بمقتضى م ،1األجل القانوني
  جنیه وال تتجاوز مائة جنیه.  10بالغرامة ال تقل عن 

 
 

یعاقب بالحبس من  2.ج)ع.ق( 320المادة  علیه فيو المعاقب و الفعل المنصوص و ه
  دینار. 100.000دج إلى  20.000شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من 

كل من حرض أبوین أو أحدهما على التخلي عن طفلیهما المولود أو الذي سیولد وذلك بنیة  .1
  الحصول على فائدة.

هما على عقد یتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن طفلیهما كل من تحصل من أبوین أو من أحد .2
  الذي سیولد أو شرع في ذلك وكل من حاز مثل هذا العقد أو استعمله أو شرع في استعماله.

 كل من قدم وساطته للحصول على طفل بنیة التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك .3

  لجریمة ثالثة صور:تتمثل هذه الجریمة في تحریض الغیر على ترك الطفل وتشمل هذه ا  

: تتمثل في تحریض الوالدین على التخلي عن طفلیهما المولود أو الذي  الصورة األولى
هي الحصول على عقد من الوالدین أو  الصورة الثانیةأما  سیولد وذلك بنیة الحصول على فائدة.

حیازة مثل أحدهما یتعهدان بمقتضاه التخلي عن طفلیهما الذي سیولد أو الشروع في ذلك وكذا 
في الوساطة للحصول على  الصورة الثالثة تتمثل، و هذا العقد أو استعماله أو الشروع في استعماله

  طفل بنیة التوصل إلى فائدة أو الشروع في ذلك.
تختلف هذه الجریمة نوعا ما عن الجرائم السابق الحدیث عنها، وذلك من حیث أن عقوبة و 

بسبب تخلي أحدهما عن طفله الصغیر إلى الغیر إنما  هذه الجریمة ال تسلط على األب واألم
  .3تسلط على شخص آخر غیرهما

ارتكاب الجاني أحد األفعال الثالثة وتقوم الجریمة بتوفر الركن المادي و الذي یبرز في 
ویتمثل في قیام شخص معین بالعمل على  التحریض وهي(ق.ع.ج)  230المذكورة في المادة 

غراء أحد الوال دین أو كلیهما أو دفعهما بشتى الوسائل واألسالیب المادیة والمعنویة إلى تحریض وإ
أن یتخلى أو یتخلیا له عن ابنها المولود أو الذي سیولد في المستقبل، ویسلمانه له أو للغیر 

                                                             
 مرجع سابق،  ،)دردوس  (مكي. 171، ص 1ج مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ،)أحسن(بوسقیعة  -1
  .141، ص 2ج
    .مالمعدل و المتم قانون العقوبات -2
-44الجرائم الواقعة على نظام األسرة، مرجع سابق، ص  ،)عبد العزیز ( سعد - .228مرجع سابق، ص ، )نبیل  (صقر -3

45-46.  
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أن یتجه شخص إلى األب أو األم ویطلب من  أو،تسلیما مادیا وحسیا بنیة الحصول على فائدة
سمي أو عرفي یتعهدان فیه بأنه أو كالهما سیتخلیان له أو لغیره نهائیا عن أحدهما تحریر عقد ر 

ویعد هذا العنصر أي ،طفله أو ابنه الذي سیولد مستقبال وینشأ بمجرد االنتهاء من تحریر العقد
العقد أو الكتابة عامة دلیال وحجة قویة إلثبات الجریمة وتدل داللة قاطعة على عزم الفاعل على 

ن حیازة الوثیقة واستعمالها أو الشروع في  ،غایته الوصول إلى وعلیه ال یعتد بالتعهد الشفهي وإ
ها هو غیاب نیة ما یمیز هذه الصورة عن سابقت ،استعمالها یكون العنصر المادي للجریمة

  .1الحصول على فائدة
طریق التلقیح  نومن الصور العملیة الممارسات التي تقبل بموجبها امرأة حامل ع

ناعي على أن تتنازل عنه عند والدته المرأة أخرى أو للزوجین والتي تتضمن بالضرورة االصط
كما أن هذه  ،2عقدا أیا كان شكله یتعهد بمقتضاه أحد الوالدین بالتخلي عن الطفل الذي سیولد

ال یجوز اللجوء إلى «مكرر من قانون األسرة المعدل  45الصورة یحضرها قانون األسرة في المادة 
یعد « هـومن ثم قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن  .3 » قیح االصطناعي باستعمال األم البدیلةالتل

االتفاق الذي تتعهد بموجبه امرأة ولو بدون مقابل، بحمل طفل للتخلي عنه بعد والدته، مخالفا 
لمبدئي النظام العام وعدم قابلیة الجسم البشري للتصرف فیه، ویتعرض من یتحصل على مثل هذا 

   .4 » 353العقد للعقوبة المقررة في المادة 
أن یعرض شخص تدخله بین األبوین أو أحدهما وبین شخص آخر ویقوم بالمساعي  أو   

الموصلة أو المؤدیة إلى تهیئة الجو المناسب وجعل األطراف یتفقون على التخلي عن الولد الذي 
أو للغیر بغض النظر عن نوع الفائدة وذلك من أجل تحقیق فائدة للوسیط  ،ولد أو سیولد مستقبال

عالقة أبوة أو أمومة وجود  والبد من،أو مقدارها، وعمن یتحصل علیها من أطراف العقد أو الوعد
 بین الطفل المتعهد بالتخلي أو التنازل عنه وبین محرر العقد المتعهد بالتنازل من جهة أخرى.

وجود عالقة بنوة شرعیة بین الطفل  والبد أیضا من بتخلف هذا العنصر ال تقوم الجریمة.و 
عن  ىالمتخلى عنه وبین أحد الوالدین الذي كان محال للتحریض والوساطة أو العقد من أن یتخل

  .5الطفل المولود أو الذي سیولد

                                                             
  .186، ص 1ج مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ، )أحسن(بوسقیعة  -  1
  .230، ص سابقمرجع  ، )نبیل(صقر  -  2
  .115-101ص  ،المبحث الثالث ،الفصل االول ،الى القسم االول إرجع من التفصیل للمزید -  3
  .186ص  ،1، جنفسه مرجع الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ،)أحسن (بوسقیعة  -  4
  .47-44مرجع سابق، ص  الجرائم الواقعة على األسرة، ، )عبد العزیز(سعد  -  5
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من العناصر التي یتطلبها القانون لقیام جریمة الصورة األولى وهي التحریض على التخلي و 
عن الطفل ویتمثل في الغایة أو النیة من الجریمة أو الهدف األساسي الذي یبتغیه المحرض وهو 

  ركن معنوي. 
وقائع لقاضي الموضوع أن یستخلصه من كل الظروف والمالبسات المحیطة بالواقعة أو ال و   

  موضوع المتابعة.
ویتمثل القصد الجنائي في أن یصاحب التحریض نیة الحصول على الطفل بقصد التوصل 

أما بالنسبة للعنصر التعهد بالحصول على الطفل فإن حیازة العقد الذي ، والحصول على فائدة
أن یكون یتضمن تعهد كتابي من الوالدین أو أحدهما ووقائع استعمالها أو الشروع فیها البد 

  الحائز على علم بمحتواها وبالغرض من تحریرها.
أما بالنسبة للوساطة فیشترط أن تكون الغایة منها تحقیق تنازل الوالدین أو أحدهما على 
طفلهما المولود أو الذي سیولد مستقبال وأن یكون الهدف من ذلك تحقیق منفعة من وراء فعل 

  الوساطة.
أحد الوالدین جنحة عقوبتها الحبس من شهرین إلى ستة جریمة التخلي عن الطفل من  وتعد

  دینار. 100.000إلى  20.000أشهر وغرامة من 

 
  

 

لى تقویة صالت  حرصا على توثیق الروابط العائلیة واالجتماعیة بین األبناء واآلباء وإ
أواصر القربى بین اآلباء واألبناء خاصة و االقارب  القرابة والمحبة والتعاون و منعا لتتفكك

بجعلها شرط مفترضا لقیام الجریمة في كثیر من  لها،بتعزیز الحمایة  عموما، تدخل المشرع 
  .الحاالت السیما جرائم اإلجهاض

وتارة أخرى اعتد بها كظرف مخفف للعقاب مثل جریمة قتل األم لولدها مرة وظرف مشدد 
تكون مانعا من موانع أو سببا من كما قد ثل جریمة قتل الفروع لألصول، للعقاب مرة أخرى م

أسباب اإلعفاء  مثل جریمة السرقة بین األصول الفروع وقد یعتد بها كسبب من أسباب إباحة 
وال یقتصر أثر هذه الروابط على قانون العقوبات فحسب بل یمتد لیشمل  الفعل في حد ذاته،

إذ تعتبر هذه الروابط قیدا إجرائیا على سلطة النیابة العامة في تحریك قانون اإلجراءات الجنائیة 
  الدعوى الجنائیة مثل جریمة السرقة.
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  :وبناء علیه قسمنا الفصل إلى مبحثین یتناول 
تعزیز الحمایة الجنائیة لروابط األسریة في الجرائم الماسة بحیاة االقارب و  المبحث األول

 .الجسدیة سالمتهم
تعزیز الحمایة الجنائیة لروابط األسریة في الجرائم الماسة نتناول بحث الثاني أما الم

 باألموال و األخالق.

 
 

 
  

وما، ومن ضمنها الجزائر تنامت في السنوات األخیرة ظاهرة الفتة في مجتمعاتنا العربیة عم
  .بـ"العنف ضد األصول و الفروع"تتعلق بما یعرف في التشریعات القانونیة 

ذا كان العنف ضد األصول ظاهرة كونیة عرفتها المجتمعات اإلنسانیة منذ القدیم، فإن  وإ
الطرق التي یعتمدها هذا المجتمع أو  حدة تأثیرها تختلف حسب خصوصیة كل مجتمع، وحسب 

، إلى جانب أشكال االعتداء األقاربیعتبر االعتداء على و .التصدي لهذه الظاهرة ذاك في
األخرى، مثل العنف الممارس ضد األطفال والعنف بین األزواج، أحد أبرز تجلیات العنف 

هذا ما دفع بالمشرع   .األسري، وأكثرها تأثیرا على استقرار الحیاة النفسیة واالجتماعیة لألسر
عزیز حمایته لألقارب  من خالل جعل صفتهم في الجریمة  طرفا مشددا للعقوبة.  الجزائري الى ت
تعزیز الحمایة الجنائیة األول  المبحث إلى مطلبین فنتناول في المطلب رأینا تقسیموانطالقا منه 

تعزیز الحمایة الجنائیة للروابط  نتناولالمطلب الثاني في و  لروابط األسریة في جریمة القتل
  في الجرائم الماسة بسالمتهم الجسدیة.األسریة 

 

 

في اعتبار القرابة من اسباب  تشدید العقوبة في جریمة قتل االصـول نتناول هذا المطلب 
د  العقوبة في  اعتبار القرابة  من اسباب تخفیف و تشدینتناول الفرع األول أما الفرع الثاني 

 جریمة  قتل الفروع.
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، أركـان جریمة قتل  )الفقرة األولى(و تتم معالجة هذا الفرع من خالل الفقرات إذ نتناول في 

نتناول  )الفقرة الثالثة(صول أما الركن المعنوي لجریمة قتل األ،   )الفقرة الثانیة(ألصول في 
  العقاب و الظروف المشددة لجریمة قتل االصول.

 
 

ن أبشع الجرائم لما ینطوي علیه من إزهاق روح اإلنسان، وما یمثله ماالصول یعد القتل 
لذا أجمعت التشریعات  ،ذلك من اعتداء على أسمى حقوق اإلنسان أال وهو حقه في الحیاة

السماویة والقوانین الوضعیة على تجریم فعل القتل وتوقیع أقصى العقوبات التي قد تصل إلى حد 
ِهمْ ِفیَها َأنَّ النَّْفَس  اإلعدام كما هو الحال في الشریعة اإلسالمیة لقوله تعالى : ﴿ یْ َنا َعَل َكتَبْ وَ

  .  1﴾ ِبالنَّْفسِ 
(ق.ع.ج) بقولها " قتل األصول هو إزهاق روح األب  258 وقد عرفت هذه الجریمة المادة

  .1أو األم أو أي من األصول الشرعیین"

قتل الفروع لألصول هو قتل األبناء أو األحفاد آلبائهم أو أمهاتهم أو أجدادهم أو جداتهم و 
.  

ن جریمة قتل األصل هي بعینها جریمة القتل بصفة عامة و لها نفس األركان أما صفة  وإ
وما هذا التشدید إال محافظة على كیان األسرة والبعد عن العنف  1ل فهي مجرد ظرف مشدداألص

  في العالقات األسریة. 

، ذلك أن القانون ال یعاقب على 3صدور فعل مادي من الجاني  2یلزم لقیام جریمة القتلو 
 .النیات والمقاصد الشریرة، فنیة القتل مهما كانت واضحة جلیه

                                                             
  .72ص مرجع سابق،،  )خالد حمدي(الزعبي   ،)عبد الرزاق(فخري   -  1
المعدل و  قانون العقوبات نه "القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا"بأ 254ف قانون العقوبات الجزائري القتل في المادة عرّ  -  2

  .المتمم
  .16 و14، صسابقمرجع ، )نبیل(صقر  -  3
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ووسائل  احبها ال تغني عن ضرورة مباشر فعل القتل أو الشروع فیه.ومهما أقر بها ص 
  .1القتل متعددة منها

 ،ما یكون قاتال بطبیعته أوال ولكنه یؤدي إلیه استثناء من أمثلة الوسائل القاتلة بطبیعتها 
والوسائل غیر  ،استعمال سالح ناري أو آلة حادة أو الحرق أو الخنق أو استعمال تیار كهربائي

قاتلة بطبیعتها مثل لكم المجني علیه على صدره أو ضربه بعصى عادیة على رأسه، وهي ال ال
  2تحول دون القول بتوافر الجریمة من قبل الجاني متى قام الدلیل على توافر قصد القتل لدیه.

زهاق الروح هي أحد أهم  األصول تیجة التي تتحقق بها جریمة قتلالنو  هي إزهاق الروح، وإ
، كن المادي لجریمة قتل  األصول ال تغني عنها أیة نتیجة أخرى مهما كانت جسیمةعناصر الر 

  والوفاة بهذا المعنى قد تقع على أثر سلوك وفي أعقابه، وقد یتزامن تحققها زمنا دون أن یؤثر ذلك 

 .3في مسؤولیة الجاني عن القتل العمد مادام ثبت لدیه القصد الجنائي وتوافر عالقة السببیة
  لفعل والوفاة.بین ا

بأنه إذا كان المتهم قد طعن المجني علیه  وعلى هذا قضت محكمة النقض المصریة
بسكین قاصد قتله فأحدث به جرحا في تجویف الرئة نتجت عنه الوفاة فإنه یعد مرتكبا جریمة 

ن كانت الوفاة حصلت بعد عالج ثمانیة وخمسین یوما بالمستشفى    .4القتل عمدا، وإ

النصوص القانونیة نجد أنها قاصرة على إزهاق روح األب واألم أو أي من باإلمعان في و
ن عال، أي جرائم  األصول الشرعیین، ومعنى ذلك أنها تطبق في حاالت إزهاق روح األصول وإ

. وأن یكون القاتل فرعا للضحیة كأن قتل أب األب أو أم األم على السواء، ألنهم أصول شرعیون
وبمفهوم المخالفة، ال ینطبق الحكم على قتل اإلخوة أو فیده أو حفیدته یكون ابنه أو ابنته أو ح

األخوات أو أوالد العم أو غیرهم من األقارب، وال تنطبق أیضا على قتل زوج األم أو زوجة األب 

                                                             
   .425-432ص  ،2، ط1989،مكتبة الصحافة، اإلسكندریة  -القسم الخاص -قانون العقوبات ، )محمد زكي(أبو عامر  - 1

  .13، دط، ص 1985 ،موال، دار الفكر العربي، د مجرائم االعتداء على األشخاص واأل، )رؤوف(عبید -   
  .13، ص سابقمرجع  )،رؤوف(عبید  -  2
  .454مرجع سابق، ص ،  )محمد زكي(أبو عامر  -3
  . 436، ص نفسه، مرجع  )محمد زكي( أبو عامر - 4

  وتظهر أهمیة نتیجة الوفاة في جریمة القتل من عدة نواحي:
بین جریمة القتل التامة وبین الشروع فیها، كما تلعب النتیجة دورا في تحدید قصد القتل إذ تعتبر النتیجة هي معیار التفرقة 

  أي التفرقة بین القتل العمد والقتل الخطأ.



                  

                                              

  ~ 301 ~  

ألنهم لیسوا من األصول الشرعیین، وال یؤخذ في هذه الجریمة إال بالعالقات الشرعیة وال یعتد 
  .1ي والكفالةبغیرها من التبن

ویشترط لتحقق هذا العنصر بشكل قانوني أن تكون العالقة القائمة بین القاتل والمقتول 
  2 عالقة شرعیة ثابتة، تستند إلى نسب صحیح.

وما بعدها من  40ولتحدید عالقة النسب الشرعیة البد من الرجوع إلى نص المادة 
ذا ما وقع خالف حول النسب أمام القضاء ال جزائي الناظر في جریمة القتل وأنكر (ق.أ.ج) وإ

    المتهم االنتساب 
للقاتل فإن إثبات ذلك یقع على عاتق النیابة العامة بالدرجة األولى وذوي حقوق الضحیة    

 بالدرجة الثانیة.

ن من اختصاص المحكمة الجزائیة هذه أن تفصل في هذا الدفع أو اإلشكال استنادا إلى  وإ
ي األصل هو قاضي الدفع وال تعتبر الدعوى مستأخرة وال یتعین إحالة هذا القاعدة القائلة بأن قاض

 .اإلشكال على جهة فضائیة أخرى إال إذا كان القانون ینص على ذلك

على انه تختص المحكمة المطروح أمامها  )ق.إ.ج( 330وفي هذا المعنى نصت المادة 
دفاعا عن نفسه ما لم ینص القانون  الدعوى العامة بالفصل في جمیع الدفوع التي یبدیها المتهم

  .بخالف ذلك

قتل األصول جریمة عمدیة فیلزم لقیامه توافر القصد الجنائي العام ابتداء، أي ویعد 
  انصراف إرادة الجاني إلى تحقیق وقائع الجریمة مع العلم بأركانها كما یتطلبها القانون.

وافرها القصد العام بل یلزم إلى من جرائم القصد الخاص ال یكفي لت األصولوجریمة القتل 
زهاق روحه.   جانبه توافر القصد الخاص وهو نیة قتل المجني علیه وإ

ومعنى ذلك أن المتهم إذا تعمد الفعل وقصد النتیجة دون أن یعلم أن الشخص المراد قتله 
قاء هو أبوه أو أمه أو جده أو جدته فإن الجریمة تكون عادیة وال تكون جریمة قتل األصول النت

  .3القصد الجنائي في جریمة قتل األصول

                                                             
،جرائم االعتداء على المصلحة العامة وعلى اإلنسان - القسم الخاص-قانون العقوبات ،  )علي عبد القادر(القهوجي  -  1 

  .298ص ،1ط ،2001، بیروت  الحقوقیة، الحلبي  منشورات  والمال،
  .109-108مرجع سابق، ص األسرة، ، الجرائم الواقعة على نظام  )عبد العزیز(سعد  -  2 

خالد حمدي ،  فخري عبد الرزاق - 110، 109، ص،سابقالجرائم الواقعة على نظام األسرة، مرجع  )،عبد العزیز (سعد  -  3
   .72ص مرجع سابق، ،الزعبي

 علي عبد القادر -. 240ص ،1ط ،2006 دم، الوراق، الوسیط في شرح قانون العقوبات،،  )محمد أحمد( مشهدنيال -   
  .298مرجع سابق،ص،  القهوجي
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"یعتبر ركنا من أركان الجریمة العنصر الذي یشترط  إذ ذهبت الغرفة الجنائیة إلى أنه 
على هذه  ... توافره لتحقیقها بینما یعد ظرف مشددا العنصر الذي یضاف إلى أركان الجریمة و

  .1ا لها ال ظرفا مشددا فیها"القاعدة یعتبر العمد في جنایة القتل البسیط ركنا مكون

وال تأثیر للباعث في قیام الجریمة كمن یقتل خوفا من العار أو وضع حد لعذاب أصله 
ومن العقوبات التي اعتمدتها الشریعة اإلسالمیة وقوانین األسرة السیما  ،2المریض مرض الموت

قه في التركة، من قانون األسرة هي حرمان الشخص من ح 135تلك التي نصت علیها المادة 
ومنعه من أخذ نصیبه من المیراث إذا كان هذا الشخص قد قتل مورثه عمدا وعدوانا تطبیقا 

 .3للقاعدة الشرعیة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

 

 

بقوله  )ج.ع.ق( 261/2المادة  شدد المشرع الجزائري عقوبة من یقتل أحد أصوله في
   .4"قتل األصول ...."یعاقب باإلعدام كل من 

  .باالعتبار القرابة في جریمة قتل األصول ظرفا مشددا قضت المحكمة العلیا وهكذا
فة یجب أن یكون بهذه الصرفا مشددا في جنایة قتل األصول و "یكون عنصر األبوة ظ 

ال كان من قانون اإلج 305مادة  ممیز طبقا لمقتضیات المحل سؤال مستقل و  راءات الجزائیة وإ
ونظرا لخطورة الجریمة المرتكبة في حق ،5ترتب على ذلك بطالن الحكم المبني علیه"باطال و 

على عدم استفادة القاتل من أي  6 ).جع.ق( 282األصول نص المشرع الجزائري في المادة 

                                                             
المجلة القضائیة للمحكمة  ،1984أفریل  18في  الصادرقرار   ،366646 ملف رقم الغرفة الجنائیة األولى، المحكمة العلیا، - 1

  .242ص ،1990 ،2العدد العلیا،
  .20،21ص  ،1مرجع سابق، ج الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  ، )أحسن(بوسقیعة  -  2
، بیروت  دار الكتب العلمیة، المواریث في الشریعة اإلسالمیة  في ضوء الكتاب والسنة، ،  )محمد علي( الصابوني -   3

  . 42ص،   دط دت
  .         20ص دط، ،2003 الجزائر، عین ملیلة، دار الهدى، التركات والمواریث،، )عبد المؤمن(الباقي -    

    .المعدل و المتمم قانون العقوبات -  4
المجلة القضائیة للمحكمة  ،1984 ماي 29الصادر في قرار  ،34771 رقم ملف المحكمة العلیا،الغرفة الجنائیة األولى، -  5

  .294ص، 1،1981العدد العلیا،
 283و  277القا لمن یقتل أباه أو أمه أو أحد أصول". نصت على هذه األعذار المادتان تنص على أنه "ال عذر إط - 6
 5الحبس من سنة إلى بضد الجاني   إذا تخفض عقوبة القتل العمد في حالة دفع الضرب الشدید من المجني علیه )ج.ع.ق(

  سنوات بدال من السجن المؤبد أو اإلعدام.
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اإلثارة في حالة وقوع من عذر االستفزاز و نه ال یستفید ومعنى ذلك أ ،عذر قانوني یخفف عقوبته
تطبق على هذه الجریمة العقوبات و  لشرعیین.ا ضرب شدید أو عنف جسیم علیه من أحد أصوله

  . 1)ج.ع.ق(من  09وقد نصت علیها المادة  ،التكمیلیة
ما اختیاریة.   2 كما یخضع للفترة االمنیة. وتكون إما إلزامیة وإ

حكمة من تشدید العقوبة في جرائم قتل األصول مناطه ال أن بناءا على ما تقدم نرى 
صالت الرحم والقرابة وأهمها صلة الفرع باألصل، إذ أن الفرع ما كان لیوجد إال بوجود ذلك 

ة وجود الفرع في الحیاة، فإذا تنكر الفرع ألصله ووصلت به الخطورة األصل فاألصل هو علّ 
ح أصله عمدا فال یبقى المشرع على حیاة ذلك الفرع إزهاق رو  اإلجرامیة الكامنة في نفسه إلى حدّ 

  الفاسد ویعدمه من الوجود.

كما أن غایة المشرع هو إجبار الفرع على احترام األصول والروابط العائلیة والمحافظة على 
   .3كیان األسرة واالبتعاد عن العنف في العالقات التبادلیة في المحیط الضیق لألسرة

لعقوبة هو االعتقاد السائد بأن الولد الذي یرتكب جریمة القتل ضد فالسبب إذا في تشدید ا
نه ولد عاق وشخص تنكر لكل ما یربطه بأصوله من أواصر الدم أأبیه أو أمه أو جدته أو جده 

  .4والقربى مما یستوجب معاقبته بشدة

                                                             
الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة المنصوص   :ة وهي ثالثةالعقوبات التكمیلیة اإللزامی  - 1

لحرمان من حق أو أكثر من الحقوق ، االمصادرة الجزئیة لألموال، الحجر القانوني، المستحدثة 1مكرر  9علیها في المادة 
الحرمان من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة وحددت  على عقوبة 2في البند رقم  9نصت المادة ، الوطنیة والمدنیة والعائلیة

العزل أو اإلقصاء من  :مضمون هذه الحقوق وتتمثل في 2006المستحدثة إثر تعدیل قانون العقوبات في  1مكرر  9المادة 
عدم ، وسام الحرمان من حق االنتخاب والترشح وحمل أي، ع الوظائف والمناصب العمومیة أو إسقاط العهدة االنتخابیةیجم

الحرمان من ، األهلیة لتولي مهام محلف أو خبیر أو اإلدالء بالشهادة على عقد أو أمام القضاء إال على سبیل االستدالل
الحق في حمل األسلحة، وفي التدریس أو في إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم بصفة أستاذ أو مدرس أو 

سنوات على األكثر،  10وبة في حالة الحكم بعقوبة جنائیة، وتكون مدة الحرمان ب وتأمر المحكمة وجوبا بهذه العق..ناظر
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات -تسري من یوم انقضاء العقوبات األصلیة أو اإلفراج عن المحكوم علیه.

المحكوم علیه من تدابیر  ، وتتمثل في حرمان2006مكرر المستحدثة في قانون العقوبات إثر تعدیل  60عرفتها المادة  - 2
إجازة الخروج والتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة واإلفراج المشروط والوضع في الورشات الخارجیة والوضع في البیئة المفتوحة 

  والحریة النصفیة.
سنوات  10على أنه في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي أو تفوق   )ج.ع.ق(من  مكرر 276وقد نصت المادة 

سنة في حالة  15تطبق على المحكوم علیه بقوة القانون فترة أمنیة مدتها تساوي نصف العقوبة المحكوم بها وتكون مدتها 
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات -الحكم بالسجن. 

    .298ص  مرجع سابق،،  )علي عبد القادر(القهوجي  - 3 
  .108، 107ى نظام األسرة، مرجع سابق، ص الجرائم الواقعة عل ، )عبد العزیز(سعد  - 4 



                  

                                              

  ~ 304 ~  

 

 

سیر وظائفه الحیویة سیرا تعهدت الجزائر بأن تكفل لكل طفل حقا أصیال في الحیاة و أن ت
ه من كافة أشكال العنف االجتماعیة لحمایتو  لتدابیر التشریعیة واإلداریة أن تتخذ جمیع ا وطبیعیا 
اسي المتضمن المرسوم الرئمن  19و  6و هذا في المواد  ،اإلساءة البدنیة و العقلیة و والضرر

     .1لتفسیریة على اتفاقیة حقوق الطفلاالمصادقة على التصریحات 

   .فما هي الجرائم التي نص علیه المشرع ؟ و هل هي كفیلة بحمایة هذه الحقوق ؟
تقریر  )األولىالفقرة (نتناول في  على هذا السؤال یكون من خالل الفقرات التالیة إذ اإلجابة

تشدید العقوبة في جریمة  نتناولف )الفقرة الثانیة(أما ي تقتل طفلها عذر تخفیف عقوبة األم الت
  إجهاض الجنین.

 
 

روح طفل حدیث العهد بالوالدة من  إزهاقإن جریمة قتل األطفال حدیثي العهد بالوالدة هي 
الفضیحة وأما لسبب آخر سواء كان االبن شرعیا أو ابن  طرف أمه أما التقاء العار أو خوفا من

: " قتل األطفال هو إزهاق روح طفل حدیث عهد  )ج.ع.ق( 259زنا .وقد نصت عنها المادة 
  .2"بالوالدة

  :توفر الشروط التالیةمن ولقیام الركن المادي للجریمة البد 

ذا كان صحیحا ویعتبر طفل كل كائن تضعه المرأة بطریق ال أن یولد الطفل حیا والدة، وإ
أنه ال یمكن اعتبار هذا الكائن إنسانا وهو ال یزال مستكنا في بطن أمه ومع ذلك یحیطه القانون 

وقتله قبل  ،من قانون العقوبات الجزائري 314إلى 309بالحمایة الجنائیة بمقتضى المواد من
كما  ،وبة القتل العمدالوضع یكون جریمة أخرى هي إجهاض الحامل وعقوبتها أقل جسامة من عق

   . .3أن القتل ال یقع على طفل میت حتى لو كانت األم تجهل موته

                                                             
والمتضمن المصادقة على التصریحات التفسیریة  ،1992 دیسمبر 19و المؤرخ في  461 – 92رقم   المرسوم الرئاسي - 1 

  الطفل التي وافقت علیها الجمعیة العامة لألمم المتحدة. على اتفاقیة حقوق
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات -  2
  .399 ،398مرجع سابق، ص  ، )محمد زكي( أبو عامر . 9 ،8مرجع سابق، ص  ، )نبیل(قر ص -  3
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وعلى هذا األساس فإن الحیاة اإلنسانیة تطلق لحظة المیالد حیث یبدأ من عندها االعتراف 
القانوني بالحیاة التي یشكل إهدارها قتال ویستمر هذا االعتراف حتى اللحظة التي تنتهي فیها 

  .الحیاة

وتتحدد الحیاة ببدایة عملیة الوالدة الطبیعیة ال بتمامها، مادام أن الجنین قد استقل بكیانه 
   .1عن كیان أمه بإكمال نضجه واستعداده للخروج للحیاة

وتنتهي حیاة اإلنسان بوفاته أي بتوقف أجهزته العصبیة والنفسیة توقفا تاما ونهائیا وهنا 
   .2تتوقف نصوص القانون عن حمایته

ومعنى ذلك وجود مظاهر الحیاة عند الطفل الولید لحظة والدته ، كاالستهالل أو العطس 
زهاق روحه عمد حتى ولو ثبت  اأو تحریك الیدین وهذه العالمات تكفي لجعل االعتداء قصدا وإ

یجب أن یقتل الولید عقب والدته مباشرة ، ذلك أن إعدامه وهو في و ، فیما بعد أنه كان معتال
   .3یشكل جریمة إجهاضبطن أمه 

إن قتل األم ولیدها عقب الوالدة شرط الستفادة األم من العذر المخفف وهي فترة االنزعاج 
ذا انتهى انزعاج  العاطفي مباشرة والتي تكون فیها األم فاقدة لوعیها تماما بتأثیر عملیة الوالدة، وإ

ذاع بین الناس أمر فضیحتها األم العاطفي واضطرابها واستردت حالتها النفسیة المعتادة أو 
  .4انتهت العلة من التخفیف وأصبحت جریمة القتل عادیة

لم یحدد المشرع الجزائري والفرنسي عمر الطفل حدیث العهد بالوالدة الذي تقع علیه و
نما ترك أمر تقدیرها لقاضي الموضوع بینما وضع الفقه والقضاء اإلیطالي المعیار  جریمة القتل وإ

بار الطفل حدیث العهد بالوالدة ، وهو أن یرتكب القتل في فترة " االنزعاج العاطفي الذي یمكن اعت
" التي تعقب الوالدة ، وهنا تستفید األم من العذر المخفف ، فإذا زالت فإن مبررات التخفیف تكون 

  قد انتفت. 

                                                             
  .400، ص نفسه، مرجع  )محمد زكي( أبو عامر -  1
تحدید المیالد على هذا النحو لها أهمیة عملیة تتمثل في الفصل بین الجنین الذي یعتبر قتله إجهاضا وبین اإلنسان الذي  

قتال. ویختلف األمر بین اإلجهاض والقتل من حیث العقوبة المقررة لإلجهاض التي تكون أشد في  یعتبر إعدامه من الحیاة
  القتل منها في اإلجهاض.

ومن حیث أن القتل معاقب علیه سواء كان عمد أو خطأ أما اإلجهاض فال تكون سوى عمدا كما أن الشروع في القتل محل 
  .عقاب بینما ال عقاب على الشروع في اإلجهاض

  .401، ص نفسهمرجع  ، )محمد زكي( أبو عامر -  2
  . 40-39، ص سابقمرجع  ، )نبیل(صقر  -  3
  . 33،  ص 1ج الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، )،أحسن (  بوسقیعة -  4
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مقصودا أن قتل الولید بعد ثالثة أیام من والدته قتال  وقد اعتبرت محكمة النقض االیطالي
  .مادیا ال یقترن به العذر المخفف ، ألن الولید لم یقتل عقب الوضع مباشرة

ویرى القضاء الفرنسي أن حداثة العهد بالوالدة تنتهي بانقضاء أجل تسجیل المولود في 
  .1أیام في قانون الحالة المدنیة الجزائري 5سجالت الحالة المدنیة ، وهو محدد بـ 

انتهاء حداثة العهد بالوالدة بما ال یتجاوز السنة من عمر الطفل و في القانون األردني حدد 
من قانون العقوبات  331هي الفترة القائمة بین تمام عملیة الوالدة و بین فترة الرضاعة  المادة 

  .2األردني و هذا حتى تستفید األم من العذر المخفف

دف إلى إزهاق روح المولود یتم القتل بفعل سواء كان الفعل ایجابي أو امتناع سلبي یهو 
  .دون ربط الحبل السري عند الوالدةبأیة وسیلة كانت مثل الخنق أو الغرق أو الترك دون غذاء أو 

فإذا ولد میت ال  ،االیجابي أو السلبي على مولود حيویجب لقیام الجریمة أن یقع الفعل 
خفف ویقع على النیابة ، وال یصبح هناك محل للبحث في مسألة العذر المیمة أصالتقوم الجر 

وقد قررت المحكمة العلیا في عبء إقامة الدلیل أن الولید كان حیا عند ارتكاب جریمة القتل ، 
أن یكون السلوك اإلجرامي  .ج)ع.ق( 259ال یشترط القانون لتطبیق المادة « :  أحد قراراتها بأنه
بل السري للولید وعدم االعتناء به فمن الجائز أن یكون امتناعا كعدم ربط الح ، لألم فعال إیجابیا

  .  3واالمتناع عن إرضاعه"
 .بقولها " األم " 261/2وهذا ما قررته المادة  یجب لقیام الجریمة أن یقع القتل من األم ، و 

بمفهوم المخالفة أن ارتكاب الجریمة من غیر األم مهما كانت عالقته باألم كالزوج واألخ واألب 
  ینطبق علیه هذا السبب من أسباب التخفیف ، مهما كان دافعه إلى ذلك .ألم وأم األم واألخت ال 

هذا یؤكد أن التخفیف المقرر لألم التي تقتل مولودها الحدیث العهد بالوالدة هو ظرف 
  .4شخصي ال ینصرف أثره لغیرها من الفاعلین أصلیین أو مشاركین كاألم األم والطبیب والقابلة

                                                             
  قانون بالحالة المدنیة المعدل و المتمم. -  1
  .249ص مرجع سابق،) ، محمد أحمد(المشهدني  -  2
االجتهاد القضائي في ، جیاللي بغدادي  1983-1- 4 بتاریخقرار   30100الغرفة الجنائیة، ملف رقم  المحكمة العلیا، - 3

  . 90، ص 2المواد الجزائیة، مرجع سابق، ج
خالد (الزعبي ،  )فخري( . عبد الرزاق94-39مرجع سابق، ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ، )أحسن(بوسقیعة  - 4

  .74ص سابق، مرجع ،  )حمدي



                  

                                              

  ~ 307 ~  

یجب أن تستظهر األسئلة المتعلقة باإلدانة : «  قرار لها بأنهوقد قضت المحكمة العلیا في 
عناصر الجریمة وعلى الخصوص صفة األمومة للجانیة ، وكون القتیل طفال حدیث العهد 

  .1»بالوالدة

یجب على محكمة الجنایات في جریمة قتل طفل حدیث العهد  «وفي قرار آخر قضت بأنه
  .2»بالضحیةبالوالدة طرح سؤال یبرز ركن صلة األم 

قتل طفل حدیث العهد بالوالدة من الجرائم العمدیة ومن ثمة ال تقوم بغیر توافر  و یعد
القصد الجنائي لدى الجاني، أما الخطأ غیر العمدي مهما كانت جسامته ال یكفي لترتیب 

  المسؤولیة الجنائیة عن القتل.

ول ال یعني حتما عدم قیام بأن عدم العثور على جثة الطفل المقت وقد قضت المحكمة العلیا
بأن الطفل ولد حیا وأن أمه هي التي أزهقت روحه  اقتنعتالجریمة طالما أن محكمة الجنایات 

  عمدا. 

وتذهب بعض التشریعات الجزائیة إلى أن إخفاء الجنین الحدیث العهد بالوالدة ، ووضعه 
  .3سرا في مكان مهجور أو خفي قرینة قویة على قیام القصد الجنائي

األم التي ترتكب جریمة قتل ولیدها من العذر المخفف بتخفیف عقوبتها من  تستفید و
  اإلعدام 

  .4سنة سواء كانت فاعلة أصلیة أو شریكة  20إلى  10إلى الحبس من 
ترجع الحكمة من تقریر عذر تخفیف عقوبة األم التي تقتل ولیدها إلى عوامل نفسیة و 

، الذي یقیم للشرف والسمعة وزنا كبیرا ، فالمرأة التي تقدم تماعیة السیما في المجتمع العربيواج
التي  على قتل صغیرها الذي حملت فیه نتیجة عالقة غیر شرعیة ، حفاظا على شرفها وسمعتها

                                                             
االجتهاد القضائي في المواد ،  ، جیاللي بغدادي1981-4- 21بتاریخ قرار  ،24442ملف  الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، - 1

  . 370، ص  2مرجع سابق، ج  الجزائیة،
 ،2008 حكمة العلیا،العدد األول،مجلة الم ، 18/06/2008 بتاریخقرار ، 524526 ملف رقم الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، -  2

  .325ص
  . 112مرجع سابق، ص  الجرائم الواقعة على نظام األسرة، ، )عبد العزیز(سعد  - 3
یعاقب باإلعدام كل من ارتكب جریمة القتل أو قتل األصول أو التسمم ومع ذلك : «  .ج)ع.ق( 261تنص المادة  - 4

شریكة في قتل ابنها حدیث العهد بالوالدة بالسجن المؤقت من عشر سنوات  تعاقب األم بالحبس سواء كانت فاعلة أصلیة أو
 قانون العقوبات» إلى عشرین سنة على أن ال ینطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجریمة 

  .المعدل و المتمم



                  

                                              

  ~ 308 ~  

تتملكها حالة من الحرج واأللم النفسي جعلت المشرع یأخذها في  لوثته ودرء للفضیحة والعار
  .1ریمة التي أقدمت علیهااالعتبار عند تقدیر العقاب على الج

إضافة إلى الحالة النفسیة و اآلالم التي تتزامن و تعقب الوالدة و تترتب عنها االنتقاص 
 .2من وعي المرأة و هذا من شأنه تخفیف المسؤولیة

أمرین یتعلق أولهما بمدى استحقاق األم لهذه  تثیر أنها هذه الحمایةل ناتحلیلونرى من 
  .؟ بجدوى هذه الحمایةویتعلق ثانیهما  حمایة،

أما عن األمر األول فان هذه الحمایة یجب أن تقتصر على األم التي حملت بسبب 
ولدت طفال  نأ،الن مثل هذه األم هي التي تستحق هذه الحمایة بعد )االغتصاب( االعتداء علیها

وجوده تتحمل بعد ذلك العار الناشئ عن  نألذا فمن الظلم  لم یكن ألرادتها دخل في وجوده،
  فضال عن رعایته وتربیته.

 نأال تشمل األم التي تقتل طفلها الذي جاء بعد  نأوبناء على ذلك فان هذه الحمایة یجب 
ن أفهذا ال یعني ب األم دور في وجوده، إلرادةكان  إذاألنه  ،3عالقة غیر مشروعة بإرادتهاأقامت 

الطفل  إلىتتجه  نأالحالة یجب  هذا الوجود،ومن ثم فأن الحمایة في هذه إزالةلها الحق في 
   األم. إلىولیس 

كان المشرع  إذافیمكن القول بأنه  أما عن األمر الثاني والذي یتعلق بجدوى هذه الحمایة،
فكیف یمكن اتقاء هذا العار مع اقتصار األمر على تخفیف  للعار، اتقاءقد قرر حمایة األم 

ذا كانت األم ستتعرض إلجراءات التحقیق وبعبارة أدق كیف یمكن اتقاء العار إ ؟ العقوبة
  .؟! وهي أمور تؤدي بطبیعتها إلى إشاعة العار ال اتقائه .بالعقوبة المخففة اوالمحاكمة انتهاء

یكون من األفضل تعدیل هذه الحمایة بحیث تكون من موانع  وعلى ضوء هذه المالحظات 
  العقاب التي ال تشمل إال األم التي حملت بسبب االغتصاب. 

ونحن نعتقد عدم أحقیة تمتع األم القاتلة في هذه الحالة بالعذر القانوني المخفف الوارد في 
عقوبات ألنها  261من قانون العقوبات، ونرى ضرورة إلغاء مضمون نص المادة  261المادة 

                                                             
 ، دط، 2008القانون والفقه، دار الكتب الحدیث، األسرة في  ایةالنظریة العامة والنظم اإلجرائیة لحم،  )أشرف(رمضان  - 1

   . 132، 131ص
  .73ص  مرجع سابق،، )خالد حمدي(الزعبي  ، )عبد الرزاق(الحدیثي فخري  - 3
اإلجهاض بین الحظر واإلباحة في الفقه اإلسالمي، دار الجامعة الجدیدة،  ) ،عبد المطلب حسن أحمد(شحاتة  -  3

  .05، دط، ص 2006اإلسكندریة، 
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تشكل ثغرة في سیاسیة حمایة الطفولة، فما هو الذنب الذي ارتكبه الطفل لكي یقتل؟ ألكي تخفي 
م العار الذي اقترفته ترتكب جریمة أبشع واشد تأثیرًا وبدًال من أن نشدد علیها العقاب لما األ

نرأف بها ونخفف عنها العقوبة وكأنها هي الضحیة  ،جریمة قتلو ارتكبته من ذنوب جریمة زنا 
ولیس الطفل الذي یبقى إنسانا بریئًا أیا كانت صورة العالقة التي سببت وجوده في الحیاة.  

 
 

یعد اإلجهاض من الجرائم الواقعة على األسرة، ویطرح مشكلة معقدة في السیاسة الجنائیة، 
تتعلق بتحدید األساس القانوني له، وقد علل البعض أساس تجریم اإلجهاض باعتبار أن أساسه 

 بهالمجهضة، غیر أن هذا األساس ال یمكن االعتداد  في قانون العقوبات الحمایة  الجسدیة للمرأة
بصفة أساسیة في قانون العقوبات الجزائري، ألنه یعاقب المرأة التي تجهض أو تحاول ذلك رغم 

سالمة الجسدیة مما نستنتج أن االعتداء على السالمة الجسدیة للمرأة لیس هو األساس الأنه یمس 
 هو الحمایة الجسدیة تجریمالبعض اآلخر، فیرى أن أساس الوحید المعتمد لهذه الجریمة، أما ال

للمرأة لیس هو األساس الوحید المعتمد لهذه الجریمة، أما البعض اآلخر، فیرى أن أساس تجریم 
  .وهو الرأي الذي نتبناه في  رحم المرأة فعل اإلجهاض هو االعتداء على حیاة الطفل المتكون

وتوافر شرط مسبق تتمثل في وجود امرأة حامل  1نجریمة اإلجهاض تتكون من ثالثة أركاو 
أو مفترض حملها ثم وجود ركن مادي یتمثل في فعل اإلنهاء لحالة الحمل قبل الموعد الطبیعي 

   .1توافر الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي العام والخاص وأو الشروع في ذلك 

                                                             
وبإمعان النظر في النصوص  احتى نستطیع أن نثبت أركان جریمة اإلجهاض، كان البد من الوقوف على تعریفهو  -  1

القانونیة للتشریعات الجزائیة المختلفة ومعها التشریع الجزائري تبین لنا بأنها لم تأت بتعریف فكان البد من الوقوف على 
التعریف اللغوي، فاإلجهاض مصدر فعل الزم، وهو یعني إسقاط الجنین قبل  وأما من حیث معناه اللغوي وتعریفه الفقهي.

أوانه بحیث ال یعیش، ویسند الفعل إلى امرأة نفسها، فتقال أجهضت المرأة فهي مجهض، إذا أسقطت جنینها، وال یقال 
في مادة جهض أجهضت أجهضها بمعنى جعلها تسقط الجنین وأصله في الناقة، قال الفیروز آبادي في القاموس المحیط 

ویتضح لنا أن التعریف اللغوي یقوم على أساس إخراج الجنین من الرحم  الناقة إجهاضا وهي مجهض ألقیت ولدها لغیر تمام
الحقیقي الذي یشتمل  قبل األوان وهو غیر قابل للحیاة وهو یقترب من تعریف رجال الطب، كما یختلف عن الوضع غیر

أما الفقه، فقد عرفوا اإلجهاض بألفاظ تؤدي نفس المعنى  ره، كل طرد للبویضة الملقحة أیضا.باإلضافة إلى كل والدة مبست
استعمال وسلیه صناعیة تؤدي إلى طرد الجنین قبل موعد «كاإلسقاط واإللقاء والطرح واإلمالص وقد عرفه بعضهم بأنه 

   » الوالدة إذا تم بقصد إحداث هذه النتیجة
المطلب فإن اإلجهاض یحدث قبل وصول الحمل إلى مرحلة القابلیة للحیاة وهي المرحلة التي في نظر الدكتور شحاتة عبد 

ن اختلفوا في وقت دخوله هذه المرحلة فبعضهم یرى أنها بعد األسبوع  لجنین القدرة أن یعیش منفصال عن أمه، وإ تكون  ل
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یف االصطناعي للحمل ما یقتضي رغم أن فعل اإلجهاض یقوم كما رأینا على فعل التوقو 
وجوب وجود حمل یتم إنهاؤه قبل األوان، إال أن المشرع تشدد وجعل الجریمة تقوم حتى ولو لم 
یوجد حمل، مادام الجاني یفترض وجوده وعلى أساس ذلك قام أو شرع في القیام بالركن المادي، 

مل، أما الثاني فهو افتراض ولذلك فالركن المفترض یقوم على وجود أحد فرضین، األول وجود ح
  .وجود الحمل، وفیما یلي شرح حالة وجود الحمل ثم حالة افتراض وجود الحمل 

تفترض جریمة اإلجهاض وقوعها على امرأة حامل، أي وجوده في بطنها، ویعبر عن و
 ن في رحم المرأة من اندماج الحیوانهذا األخیر یعرف طبیا بأنه المدة التي تكوّ  ینالحمل بالجن

المنوي للذكر ببویضة المرأة وبتالي تعتبر المرأة قانونا حامال بمجرد تمام التلقیح، أي في اللحظة 
التي یتم فیها تلقیح البویضة بالحیوان المنوي واستقرارها في الرحم، وعلیه فالحمل قانونا سیتكون 

   .2باستقرار البویضة الملقحة المنتشرة في الرحم أیا كان عمرها الزمني

دأ حمایة المشرع الجزائري للجنین منذ لحظة اإلخصاب، ویستمر الجنین بهذا الوصف وتب
طوال فترة الحمل وحین تبدأ عملیة الوالدة تنتهي حالة الحمل، وال یصبح هناك مجال لوقوع جریمة 
اإلجهاض وأي اعتداء على الطفل بعد عملیة الوالدة ولو ینتهي بشكل جریمة قتل ولیس جریمة 

أنه ال إجهاض قبل عملیة اإلخصاب، فال یعد إجهاض األفعال التي تستهدف  إجهاض كما
  3 الحیلولة دون حدوث الحمل.

ولم یفرق المشرع الجزائري في تجریمه لفعل اإلجهاض بین االعتداء الذي یقع في الشهور 
 وتطبیقا لذلك قررت محكمة 4 وبین االعتداء الذي یقع في الشهور األخیرة له األولى للحمل

بأنه ال یقبل دفاع المتهم عن نفسه في هذه الجریمة بأن الشریعة اإلسالمیة «النقض المصریة 
من قانون العقوبات تبیح ما  60تبیح إجهاض الجنین الذي لم یتجاوز أربعة شهور، وأن المادة 

                                                                                                                                                                                
البعض األسبوع العشرین، من الناحیة العلمیة الثامن والعشرین، والبعض یرى حدوث ذلك بعد األسبوع الرابع بینما یرى 

  یتوقف اإلجهاض فیما بعد األسبوع العشرین من بدء الحمل ألنه بعدها تعتبر والدة.
ال یجوز وصف الفعل بأنه إجهاض طالما دخل الجنین مرحلة القابلیة للحیاة وأصبح بمقدوره أن یعیش في الرحم والتسمیة 

) عبد المطلب حسن أحمد(شحاتة  : ینظر ة قبل األوان سواء نزل الجنین حیا أو میتا. في نظرا الطب هي الوالد الصحیحة
  .13-12ص  نفس المرجع، ،

  .158مرجع سابق، ص  ) ، كامل(السعید  -  1
  .200مرجع سابق، ص )،نبیل ( صقر -  2
  .180، ص 1، دط، ج2005الجرائم الواقعة على األشخاص، دار الثقافة، عمان األردن،  ، )محمد سعید(نمور  -  3
  .125شرح قانون العقوبات الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دت، دط، ص  ) ،حسین(فریجة  -  4
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نما هو  تبیحه الشریعة، فإن ما ورد عن الشریعة لیس أصال ثابتا في أدلتها المتفق علیها، وإ
   .1 » اجتهاد انقسم حوله الرأي فیما بینهم

وهذا الموقف یكشف لنا من جهة مدى التشدید الذي تبناه المشرع لمحاربة هذه الجریمة، 
كما یكشف لنا من جهة أخرى، عدم منطقیة المشرع في معالجته للجریمة، إذ المنطق والنصوص 

ي مع حرمته بعد نفخ الروح فیه، الشرعیة یقتضیان أن حرمة الكائن في بدایة تخلقه، ال تستو 
د في العقوبة كلما انتقل الجنین ولذلك ینبغي على المشرع أن یضع عقوبة محددة للجریمة، ثم یشدّ 

من مرحلة إلى أخرى على أن یزید تشدید العقوبة إلى حدها األقصى حینما یبلغ الجنین ستة 
عل أقل مدة الحمل هي ستة التي تج )ج.أ.ق( 42تأسیسا على نص المادة   2 أشهر فصاعدا،

   .3أشهر ویمكن خالل هذه المدة أن ینفصل الجنین عن أمه

یهم أن یكون  أو طبیعیا، كما ال 4ویستوي األمر في هذه الحالة أن یكون الحمل صناعیا
یهم أن یكون اإلجهاض برضا المرأة أو بغیر رضاها، ذلك  الحمل شرعیا أو غیر شرعي، كما ال

   .5لحمل غیر شرعي، ال یعتبر من أسباب إباحة الجریمةأن رضاها ولو كان ا

كان المشرع الفرنسي ال یعاقب على جریمة اإلجهاض إال في حالة حمل حقیقي، وألن  وقد
هذا الشرط یؤدي إلى عدم إمكانیة المتابعة في كثیر من الحاالت، نتیجة عدم مالحظة وجود 

لقضائیة من إثبات ذلك بیقین، خاصة بعد مرور وعدم إمكانیة الخبرة ا  الجنین في مراحله األولى
 317، وأضاف للمادة 1923مارس  27فترة معینة، لهذا تدخل المشرع بمقتضى قانون 

                                                             
  ، 193مرجع سابق ص ، ینظر كامل السعید .952ص  195رقم  8:10نوفمبر أحكام النقض س  23نقض  -  1
  .96جع سابق، ص مر  الجنائیة لألسرة، الحمایة ) ،محمود(لنكار  -  2
حسنا حملته إووصینا اإلنسان بوالدیه ﴿ استخلص فقهاء الشریعة اإلسالمیة ذلك من اآلیتین القرآنیتین األولى تقول  -  3

  .15اآلیة ،. سورة األحقاف ﴾ أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثالثون شهرا
اآلیة : سورة لقمان  ﴾ ته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامینووصینا اإلنسان بوالدیه حمل﴿ أما الثانیة فیقول اهللا تعالى 

حیث األولى تبین أن مدة الحمل والرضاعة معا هي ثالثون شهرا، بینما الثانیة تبین مدة الرضاعة فقط هي أربعة  14
ا الحمل وعشرون شهرا، فإذا طرحنا مدة الرضاع من الحمل  یكون حسابیا ستة أشهر وهي أقل مدة یمكن أن یخرج منه

  ویبقى قابال للحیاة. 
عملیة التلقیح االصطناعي والتي یتم في الحاالت التي ال یمكن فیها للزوجة من  )ج.أ.ق(مكرر من  45أباحت المادة  -  4

اإلنجاب بسبب عدم وصول الحیوان المنوي إلى مستقره في الرحم لیلقح البویضة، وهنا یتم التلقیح بأخذ بویضة المرأة 
خصابها ب الحیوان المنوي لرجل، تم یتم غرسها مخصبة في رحم المرأة بطریقة فنیة یتم فیها الحمل.وبالتالي فإجهاض هذا وإ

الجنین بإعدامه داخل الرحم أو إخراجه قبل الموعد الطبیعي یدخل في نطاق النص الجنائي، أما عملیة االعتداء التي تقع 
تالف الجنین قبل غرسه فال یمكن أن یندرج في نصوص القانون الجنائي، كما ال تشكل جریمة طبقا  خارج الرحم بإعدامه وإ

  لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات.
  .194، ص نفسهمرجع  )،السعید(كامل  -  5
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تخص األطباء، ال تجعل من وجود الحمل عنصرا في تكوین جریمتهم، وعلى هذا  )ف.ع.ق(
لو لم یكن موجودا قررت محكمة النقض أن الطبیب یعتبر مذنبا إذا كان یعتقد وجود الحمل و 
   .1بالفعل، وكذلك في حالة عدم تثبته من وجوده ومارس األفعال المؤدیة إلى وقفة

كل « بقولها  2)ج.ع.ق( 304وهو ذاته الموقف الذي یتبناه المشرع الجزائري في المادة 
  ». من أجهض امرأة حامال أو مفترض حملها

تقوم حتى ولو كان الحمل غیر والمقصود من قول المشرع مفترض حملها أن الجریمة 
  متیقن، ویكون ذلك عادة في األشهر األولى من افتراض الحمل.

  وعلیه فالمشرع الجزائري یعاقب على الجریمة المستحیلة استحالة راجعة إلى موضوع 

    .3الجریمة ذاته وهو عدم وجود الحمل بتاتا

ال یعاقب على الجریمة  وهنالك من التشریعات العربیة مثل التشریع األردني والسوري
ا فإن فعله ال یشكل شروعا هالمستحیلة فإذا أجهض شخص امرأة یعتقد أنها حامل بقصد إجهاض

في اإلجهاض ألن انعدام الحمل یعد من قبیل االستحالة القانونیة التي یمتنع قیام الشروع في 
    .4الجریمة
یقوم به الجاني یؤدي إلى یتكون الركن المادي طبقا للقواعد العامة في صدور نشاط  و

إنهاء حالة الحمل قبل موعدها الطبیعي إما بإعدامه أو إنهاء حیاته داخل الرحم أو بإسقاطه 
خراجه من الرحم قبل األوان. وعلیه البد من سلوك إجرامي ونتیجة محددة هي القضاء على  وإ

  الجنین، وعالقة السببیة.

                                                             
 Décret-loi، صدر مرسوم قانوني 1939جویلیة  29. في 96مرجع سابق، ص  الجنائیة لألسرة، الحمایة )،محمود(لنكار  -  1

 enceinte ouى الغیر مهما یكن وبهذا أصبح اإلجهاض الممارس على المرأة الحامل أو المفترض حملها".وسع هذا الحل إل

supposée enceinte  معاقبا علیه مهما كان الشخص الممارس لفعل اإلجهاض، لقد كان القصد من هذا هو تسهیل المتابعة
كذلك، وقیل أن  لوجود الجریمة وجود االعتقاد بكونهابإلغاء وجوب إثبات أن المرأة كانت فعال حامال، بل أصبح یكفي 

  المعاقبة على هذا األساس، ترجع إلى ما یتضمنه هذا السلوك في تعریف الجریمة.
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات - 2
  .202-201، مرجع سابق، ص  )نبیل(صقر  - 3
أة التي أراد أن یسقط حملها كانت حامال فإذا كان یعلم أنها لكن في هذه الحالة یشترط في الجاني أنه كان یعتقد أن المر  -  

  .103،ص 2مرجع سابق، ج  ، )دردوس(مكي  : ینظر  فیعتبر فعله من أعمال العنف العمدیة. غیر حامل
  .180مرجع سابق، ص  ) ،محمد سعید( نمور - 4
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إیجابیا،  أویقوم به الجاني سواء كان سلبیا یتمثل السلوك اإلجرامي في النشاط الذي   و 
   .1وعلى أیة صورة كأن تؤدي إلى تحقیق النتیجة أو الشروع فیها

  وطبقا للقواعد العامة لم یعتد المشرع الجزائري بوسیلة معینة في ارتكاب اإلجهاض فجمیع 

 عندما صرحت به أو بأیة وسیلة 304الوسائل لدیه سواء وقد عبرت عن ذلك المادة 
فكل وسیلة تصلح إلحداث النتیجة تقوم بها الجریمة وهي محددة على سبیل المثال ال  2أخرى

  مأكوالت، مشروبات... الحصر

وبناء على ما تقدم فإن وسائل اإلجهاض قد تكون مادیه مثل الضرب والجرح والضغط 
  ضیقة.على البطن والریاضة البدنیة العنیفة التي تمارسها الحامل وارتداء المالبس ال

كما قد تكون الوسیلة كماویة كاستخدام األدویة الطبیعیة في شراب أو طعام أو بالحقن أو   
إعطاءه مادة حم یكون من شأنه إخراج الجنین أو بإعطاء الحامل مادة تحدث في عضالت الر 

تقع جریمة اإلجهاض نتیجة سلوك سلبي في امتناع الحامل عن  نأقاتلة للجنین، ومن المتصور 
  لول دون إتیان الغیر فعل اإلجهاض على جنینها. الح

كما یتم اإلجهاض باستخدام وسائل میكانیكیة كإخراج الجنین من الرحم باستعمال آلة أو  
ذا كان یصح أن تكون وسیلة مادیه؟ فهل تقع الجریمة إذا كانت الوسیلة معنویة 3أداة   .؟ هذا وإ

أو   4القتل أو الضرب أو الصراخ في وجههانعم إن ترویع الحامل وتخویفها أو تهدیدها ب  
 .5 كفیل لقیام الجریمة تجویعها أو صیامها

إذ یشترط أن تكون الوسیلة اصطناعیة، أي نتیجة تدخل المرأة أو الغیر، فإن كانت طبیعیة 
نتیجة مرض معین مثال، أو نتیجة الضعف أو اإلجهاد فال تقوم الجریمة، ولو كان هناك إهمال 

   .6من األم أو خطأ جسیم

                                                             
  .198مرجع سابق، ص ، )كمال(السعید  - 1
  .تممالمعدل و الم قانون العقوبات  - 2
  . 142، دط، ص2005جریمة إجهاض الحامل في التقنیات المستحدثة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،  )،أمیرة (عدلي  - 3
جریمة اإلجهاض إیجابیة عمدیة ال تقع باتجاه موقف سلبي في الحاالت التي یورد  أنفي فرنسا اتجه الفقه الحدیث إلى  -  

   .خاص فیها المشرع نص 
الجنائیة للجنین في ظل التقنیات المستحدثة، دار الفكر  الحمایة، )أمیرة(عدلي -، 198مرجع سابق، ص، )كمال(د السعی - 4

  .313، دط، ص2005اإلسكندریة،  الجامعي 
  .198، صنفسهمرجع  ، )كمال(السعید  - 5
  .229، دط، ص1974دم ،جرائم االعتداء على األشخاص واألموال، دار الفكر العربي،  ) ،الرؤوف(عبید  - 6
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ویستوي أن یصدر السلوك اإلجرامي من المرأة الحامل نفسها، أو من شخص آخر علیها،    
سواء كان ذلك برضاها أو بغیر رضاها، وال یشترط أن یقوم الجاني بمباشرة النشاط اإلجرامي 

یعتبر نفسه، بل یكفي أن یدل المرأة الحامل إلى األدویة أو الوسائل التي تؤدي إلى إجهاضها و 
  3061هدا توسعا من المشرع في تحدید الفاعل في جریمة اإلجهاض، ولهذا اعتبرت المادة 

  األطباء  )ق.ع.ج(
ولیسوا شركاء  والصیادلة ومن یلحق بها فاعلون أصلیون بمجرد إرشادهم وتسهیلهم لإلجهاض،

أن یقوم  تضتر اوكذلك المرأة الحامل التي  ).جع.ق( 42وفقا لقواعد االشتراك المقررة في م 
رغم انه  2.ج)ع.ق( 309الغیر بإجهاضها، تعتبر فاعلة أصلیة ولیست شریكة وفقا لما قررته م 

  لیس لها أي سلوك إجرامي سوى رضاها أو مساعدتها على أن یتم فعل اإلجهاض على نفسها.

ذا حصلت وهي إنهاء حالة الحمل قبل موعد الوالدة الطبیعیة، وال تقوم جریمة اإلجهاض إال إ    
النتیجة، وهي إخراج الحمل من رحم أمه قبل األوان الطبیعي ویستوي في قیام الجریمة أن یخرج 

  الجنین حیا أو میتا.
وعلیه فإن الجاني إذا قام بفعل اإلجهاض، فإن النتیجة الجرمیة یمكن أن تتحقق بإحدى  

صورة الثانیة فهي خروج األولى هي موت الجنین داخل الرحم مع بقاءه فیه، أما ال الصورتین:
الجنین من الرحم كنتیجة للفعل الذي أتاه الجاني وذلك قبل موعد الوالدة وهنا یستوي أن یخرج 
الجنین حیا أو میتا وفي هاتین الحالتین تنتهي حالة الحمل قبل موعدها وتقوم جریمة اإلجهاض، 

أو حقه في النمو الطبیعي  ألنه یتحقق في كلتا الصورتین االعتداء على حق الجنین في الحیاة
   .3والوالدة الطبیعیة

خروج  إذ العبرة في جریمة اإلجهاض بالقضاء على الحمل قبل األوان وال یهم بعد ذلك
   .4متحصل الحمل أو عدم خروجه

                                                             
:" األطباء أو القابالت أو جراحو األسنان أو الصیادلة وكذلك طلبة الطب أو طب  ع على انه.ق 306تنص المادة  - 1

و محضرو العقاقیر وصانعو األربطة الطبیة وتجار األدوات الجراحیة  الصیدلیات ومستخدموالصیدلة  األسنان وطلبة 
لمدلكات الذین یرشدون عن طرق إحداث اإلجهاض أو یسهلونه أو یقومون به تطبق والممرضون والممرضات والمدلكون وا

  على حسب األحوال". 405و 403علیهم العقوبات المنصوص علیها في المادتین 
دینار التي  100000إلى  20000:" یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من ) ق.ع ج( 309تنص المادة  - 2

مدا أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إلیها أو أعطیت لها لهذا الغرض" قانون ع أجهضت نفسها
  .المعدل و المتمم العقوبات

الجنائیة للجنین في ظل التقنیات المستحدثة،  الحمایةأمیر،  )أمیرة(عدلي  182مرجع سابق، ص، )محمد سعید(نمور  - 3
  .203مرجع ساق، ص، یل نب)صقر(، 316-315-313مرجع سابق،ص

  .316الجنائیة للجنین في ظل التقنیات المستحدثة، مرجع نفسه، ص الحمایة،  )أمیرة(عدلي  -  4
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 304یمكن أن تتحقق الجریمة حتى عند استحالة تحقق النتیجة، إذا تنص المادة  ؛ اءـاستثن
  .1الجریمة سواء كانت المرأة حامال حقیقة أو مفترض حملهاعلى قیام  ) ج.ع.ق( 309و

كما تقوم الجریمة حتى عند الشروع وعدم تحقق النتیجة المرغوب فیها هذا ما قررته المادة 
وهنا یسأل الجاني عن الشروع في الجریمة أو المحاولة كعدم سقوط الحمل  .ج)ع.ق( 306

   2 معطاة.بسبب سوء استعمال الوسیلة أو ضعف الكمیة ال

یعاقب القانون على اإلجهاض أو الشروع فیه بغض « هذا ما أكدته المحكمة العلیا بقولها
  .3 » النظر عن نتیجة الفعل مهما كانت الحالة الحقیقیة للمرأة من حیث الحمل و افتراض الحمل

حتى تقوم جریمة اإلجهاض البد أن تكون هناك عالقة سببیة بین فعل الجاني والنتیجة و 
إلجرامیة أي أن سلوك الجاني هو السبب المباشر في هالك الجنین في الرحم أو خروجه منه ا

  قبل الموعد الطبیعي للوالدة.
وعلى هذا إذا تدخل بین السلوك الذي اقترفه الجاني وبین هالك الحمل، حدث شاذ غیر   

وهو  4افترضهمألوف انقطعت رابطة السببیة، وتحقق مسؤولیة الجاني عند حد النشاط الذي 
  .1الشروع

                                                                                                                                                                                
على العكس من ذلك یرى جمهور الفقهاء أن جریمة اإلجهاض ال تقوم إذا لم ینفصل الحمل عن رحم أمه ویعللون ما  - 

جاني، إذا لم ینفصل في بطن أمه فیحكمون بوجود الحمل في الظاهر ذهبوا إلیه بالشك في وجود الحمل وموته بفعل ال
والتحقق بالخروج فإذا لم یخرج فلم یتحقق أن هناك حمال بل یجوز أن یكون حمال كاذبا فال دلیل من الضمان بالشك أما 

كانت في رحم األم،أما  بعض فقهاء الشیعة یحدد النتیجة اإلجرامیة في اإلجهاض في القضاء على الحمل أو إنهائها حتى لو
النووي  -أنظر.الفقهاء المحدثون فیقولون بتحقق النتیجة اإلجرامیة إذا قطع احد األطباء بوجود الحمل وموته في رحم األم 

 دط، دت، دم، النووي في روضة الطالبین وعمدة المفتین، المكتب اإلسالمي،، ا)یحیى بن شرف محي الدین أبو زكري(
 - . 631، ص4، ج1ط ،1994 دار الكتب العلمیة، بیروت، المدونة الكبرى، ) ،بن أنس األصبحي(مالك  -.366 ص ،9ج

  .778ص ،2ط ،1980 لبنان، بیروت، دار الكتاب العربي، یة في مجرد الفقه و الفتاوى،ا، النه )ابن جعفر(الطوسي 
 مرجع سابق،  ، )دردوس(مكي  ،40، ص1ج مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  ، (أحسن) بوسقیعة - 1
  .103، ص2ج
  .183، صسابق مرجع ، )محمد سعید( نمور - 2
اعتبر القضاء الفرنسي العملیة محاولة أو شروع في الحاالت التالیة: حضور طبیب إلى دار امرأة حامل مع لوازمه للقیام  -

وبقصد إجهاضها إال أن المرأة غیرت رأیها في بإجهاضها مقابل مبلغ متفق علیه، إتیان طبیب إلى دار حامل بطلب منها 
آخر لحظة ورفضت اإلجهاض ویالحظ أن توقف عملیة اإلجهاض في هذه الحاالت كانت لظروف خارجة عن إرادة 

، نفسهمرجع   ، )دردوس(مكي   .المجهض مما یجعل شرطي المحاولة  وهما الشروع وعدم التخلي اإلرادي متوفریین
  .103ص

 ،2010 مجلة المحكمة العلیا،العدد الثاني، ،18/02/2010 بتاریخقرار ،  580393رقم لیا، الغرفة الجنائیة،المحكمة الع - 3
  .202ص

  .151، جریمة إجهاض الحامل في التقنیات المستحدثة، مرجع سابق، ص)أمیرة أمیر(عدلي  - 4
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اإلجهاض ولم یكن لذاك أثر على  ةیومن أمثلة ذلك أن یعطي الجاني الحامل مادة بنّ   
الجنین ثم أصیبت الحامل في حادث ما فترتب على ذلك إجهاضها فإن الجریمة ال تتوفر وأركانها 

  .)ج.ع.ق( 311م ویعد الفعل الذي قام به الجاني مشروعا وهو معاقب علیه في القانون الجزائري
عملیة بقصد التخلص من الجنین إال أن الحمل الزال في جوف الأن یقوم الطبیب بأو   

الحامل فقام آخر بإدخال آلة في رحم المرأة ونتج عن ذلك حدوث اإلجهاض فإن ما قام به 
   .2الطبیب یعد شروعا وذلك النتفاء عالقة السببیة بین فعله والنتیجة الجرمیة

إلجهاض في جمیع صورها جریمة عمدیة ومن ثمة ال تقوم إال بتوافر القصد الجنائي جریمة او    
وذلك بأن تتجه إرادة الجاني إلى إتیان السلوك مع تحقیق النتیجة المترتبة علیه وهي  3لدى الجاني

   .4طرد الجنین قبل المیعاد أو إنهاء الحمل قبل األوان

یعاقب القانون على اإلجهاض لمجرد قیام قصد " وقد أكدت المحكمة العلیا ذلك بقولها   
  .5إحداثه لدى المتهم"

لى جانب  وعلیه فإن وجود الحمل أو كون المرأة حامل ركن من أركان جریمة اإلجهاض وإ
ذلك یجب أن یعلم الجاني بوجود ذلك الحمل وأن من شأن سلوكه إحداث اإلجهاض وأن تتجه 

ال   فال تقوم جریمة اإلجهاض. إرادته إلى إنهاء الحمل قبل األوان وإ
فلو فرضنا أن رجال اعتدى بالضرب على امرأة حامل وكان یجهل ذلك الحمل وتسبب   

فعله في إجهاضها فتعد الواقعة حینئذ ضربا عادیا وال یسأل الجاني عن جریمة اإلجهاض لعدم 
   .6توافر القصد الجنائي لدیه

الجاني لم یستهدف اإلجهاض بفعله إذا كما ال یحول دون توافر القصد الجنائي كون أن   
كما یتوافر القصد الجنائي في صورة  ،كان اإلجهاض في نظره نتیجة ضروریة والزمة لهذا الفعل

                                                                                                                                                                                
نص  )م.ع.ق( 264في نص م  ما جاءاالمشرع المصري في قانون العقوبات ال یعاقب على الشروع في اإلجهاض وهذ - 1

 .ال عقاب على الشروع في اإلسقاط" والحكمة التي توخاها المشرع المصري من ذلك، هي تشجیع العدول االختیاري : " على
  .203مرجع سابق، ص ، )كمال(ینظر سعید 

فتوح عبد (لي ذ. الشا319، صبقساالحمایة الجنائیة للجنین في ظل التقنیات المستحدثة، مرجع  )، أمیرة أمیر(عدلي  - 2
  .592ص سابق، مرجع)، اهللا 

  .203مرجع سابق، ص ، )نبیل(صقر  -  3
  .326،سابقالجنائیة للجنین في ظل التقنیات المستحدثة، مرجع  ایة، الحم)أمیرة أمیر(عدلي  -  4
 ص ،2010 المحكمة العلیا، العدد الثاني،مجلة  ،18/02/2010 بتاریخقرار ، 580393 رقم المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، -  5

202.  
  .327،صنفسهیة الجنائیة للجنین في ظل التقنیات المستحدثة ، مرجع ا، الحم)أمیرة أمیر(عدلي  -  6
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القصد االحتمالي إذا كان الجاني لم یسعى إلى اإلجهاض ولكنه توقعه على أنه نتیجة محتملة 
   .1لفعله فقبل هذا االحتمال

ن اعتبار للبواعث على اإلجهاض فقد یتم بدافع االنتقام أو كما یقوم القصد الجنائي دو 
  حمایة الشرف واالعتبار أو بدافع التخلص من حمل یخشى أن یولد.

وتمتنع المسؤولیة على من یرتكب اإلجهاض لدفع خطر یهدد حیاة الحامل أو صحتها   
الة الضرورة كمانع بخطر جسیم ویكون اإلجهاض الوسیلة الوحیدة لدفع هذا الخطر، وهنا تطبق ح

   .2من موانع المسؤولیة

كل من أجهض امرأة حامال أو مفترض حملها  « : نهأعلى  )ج.ع.ق( 304تنص المادة و 
بإعطائها مأكوالت أو مشروبات أو أدویة أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأیة وسیلة أخرى 

من ستة أشهر إلى خمس  سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك یعاقب بالحبس
  دج. 100000إلى  20000سنوات وبغرامة من 

إذا أفضى اإلجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى 
  . 3 » عشرین سنة وفي جمیع الحاالت یجوز الحكم عالوة على ذلك بالمنع من اإلقامة

العقوبة تسلط على مرتكب من خالل قراءة نص المادة السالفة الذكر نستخلص أن   
و مجرد شروع وسواء بموافقة الحامل أو أجریمة اإلجهاض عمدا سواء كانت الجریمة تامة 

و جراحا أو أالمفترض حملها وسواء كانت راضیة بذلك أم ال، وال یشترط أن یكون الجاني طبیبا 
 صیدالنیا.

فاة الحامل ویعاقب فعل اإلجهاض جنایة إذا أدى إلى و  304/034اعتبرت المادة  وقد 
  سنة. 20سنوات إلى  10الفاعل بالسجن المؤقت من 

                                                             
  .204، صنفسهمرجع ، )نبیل(صقر  -  1
  .129، ص2شرح قانون العقوبات الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دت، ط) ،حسین(فریجة  -  2

یرى البعض أنه ینبغي لقیام جریمة اإلجهاض إلى جانب توافر القصد العام توافر القصد الخاص وهو أن تتجه إرادة  -    
الفاعل إلى إخراج الحمل میتا، وهذا الرأي یهجره البعض مثل الدكتور محمد سعید نمور الذي یرى أن اإلجهاض ال یتطلب 

محمد سعید أنظر:اء الخاص قد یخرج الكثیر من حاالت اإلجهاض من دائرة التجریم، االعتد أكثر من القصد العام الن
  .184نمور، مرجع سابق، ص

  .المعدل و المتمم قانون العقوبات - 3
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات - 4
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ولم یعتد المشرع بالوسیلة المستعملة سواء بإعطاء مشروبات أو مأكوالت أو أدویة أو 
 3-304 میجوز الحكم على الجاني بالمنع من اإلقامة في كل الحاالت  كما، باستعمال العنف

   . 1.ج)ع.ق( 12سنوات م  5مدة   .ج)ع.ق(

اعتبر المشرع الجزائري أن مجرد داللة المرأة الحامل على وسائل اإلجهاض یعد عمال وقد 
تنفیذیا لجریمة اإلجهاض بصریح النص، ویكون من قام بداللة وسیلة اإلجهاض فاعال للجریمة ال 
 مجرد شریك فیها، وهذا الحكم خروج على القواعد العامة في شأن التفرقة بین الفاعل والشریك

فیها، ویترتب على هذا أن من یدل الحامل على وسیلة اإلجهاض یعاقب على ذلك حتى ولو لم 
   . 2تستعمل الحامل تلك الوسیلة

وعلیه إذا كان فعل اإلجهاض من األطباء والصیادلة والقابالت وجراحي األسنان، وشبه 
یجوز الحكم  الطبیین وطلبة الطب في كل التخصصات أو كان من إرشادهم أو من تسهیلهم،

، كما یحكم علیهم بقوة القانون مهما ).جع.ق (306/2علیهم بحرمانهم من ممارسة المهنة م 
كانت الصفة من ممارسة أي مهنة أو عمل مهما كانت هذه المهنة أو العمل في الصیادلة، أو 

أو  دور الوالدة أو في مؤسسة عامة أو خاصة تستقبل عادة النساء في حالة حمل حققي أو ظاهر
 مفترض سواء كانت 

، ویستوي أن یكون المحكوم علیه حكم علیه بصفته 3المهمة أو العمل بأجر أو بغیر أجر 
 311فاعال أصلیا أو شریكا و سواء حكم علیه على جریمة تامة أو على مجرد الشروع فیها م 

  .).جع.ق(
اإلجهاض صدر ویطبق على الشخص المنع من ممارسة المهنة ولو كان الحكم على جریمة   

 312ضده من جهة قضائیة، بشرط أن یكون هذا الحكم حائز قوة الشيء، المقضي فیه م 
   .4).جع.ق(

تستعمل الوسائل التي دلها علیها بان   وذلك جهاض المرأة الحامل نفسهاأما في حالة إ   
نما تعتبر فاعلة لجریمة اإلجهاض نفسها، و  كذلك المرأة المتهم ال تعتبر شریكة له في جریمة وإ

                                                             
  ..المعدل و المتمم قانون العقوبات - 1
  .131مرجع سابق، ص  ) ،حسین(فریجة  - 2
التي كانت تجعل الحرمان من ممارسة المهنة تدبیر أمن وأصبحت تطبق كعقوبة تكمیلیة  23جزائري في المادة المشرع ال - 3

بوسقیعة  :أنظركحل أمثل  306وبذلك البد من تعدیل نص المادة  .جع.ق 306في نص المادة  26رغم أنه أبقى على المادة 
  .44ص ،الجزائي الخاص، مرجع سابق ، الوجیز في القانون  )أحسن(
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات - 4
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التي ترخص باستعمال وسائل اإلجهاض، أو شرعت في ذلك وال عبرة بوسیلة اإلجهاض التي 
استعملتها المرأة في إجهاض نفسها بنفسها فالجریمة تظل بالنسبة لها جنحة ولو أجهضت 

   .1نفسها

  : وعلیه تعاقب المرأة بعقوبات أصلیة وتكمیلیة  
وهي الحبس من ستة أشهر إلى   2)ع.ق( 309المادة نصت على العقوبة األصلیة   وقد   
  دج المرأة التي أجهضت نفسها أو تشرع في ذلك. 100000 إلى 20000بغرامة من سنة و 
بالمنع من لیة تتمثل یبعقوبات تكم یجوز الحكم على المرأة الحامل التي تجهض نفسها   و  

  ). .جع.ق( 312سنوات م 5اإلقامة لمدة ال تتجاوز 
ذا كانت المرأة التي تجهض نفسها طبیبة أو صیدالنیة أو جراحة أسنان أو قابلة أو طالبة أما إ  

  طب 
، فإننا ) ق.ع.ج(306أو في أي اختصاص من االختصاصات المنصوص علیها في م   

    .3)ج.ع.ق( 309إنما لحكم المادة )،  ق.ع.ج( 306نعتقد أنها ال تخضع لحكم المادة 
أو  306ممارسة المهنة أو العمل سواء كان بمقتضى نص المادة  نمعند الحكم بالمنع     

أشهر إلى  6فإن من یخالف حكم هذا المنع یعاقب بالحبس من ،  )ق.ع.ج(من  312 أو 311
 20.000ع بینما تكون الغرامة من .ق 307م دج 100.000إلى  20.000سنة والغرامة من 

    .4 312و 311لمادتین دج في الحاالت المنصوص علیها في ا 100.000إلى 

من المشرع الجنائي في المعاقبة على فعل اإلجهاض، سواء كان من  الموقف اإن هذ  
الفعل عند حد الشروع، بل ولو كان الحمل مفترضا أو غیر  وقفالغیر أو من المرأة ذاتها ولو 

عي المشرع موجود، وهذا التنویع في العقوبات وخاصة تدابیر األمن، یكشفان لنا بصراحة عن س
لضمان أحسن حمایة لنظام الموالید ولكنه لم یقف عند هذا الحد، بل إنه جرم التحریض على فعل 

   .اإلجهاض حتى ولو لم یؤدي التحریض إلى أي نتیجة

                                                             
  .132، صسابقمرجع ) ، حسین(فریجة  - 1
  قانون العقوبات المعدل و المتمم. - 2
  .45، صنفسهالوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع  ، )أحسن( بوسقیعة - 3
  . المعدل و المتمم قانون العقوبات - 4

 306المادة -من عدة جوانب: 311عن العقوبة المقررة في المادة  306یها في المادة تختلف العقوبة التكمیلیة المنصوص عل
تخص بالمنع من ممارسة أي مهنة أو أي عمل في مؤسسة   311 م الجاني من ممارسة مهنته فقط. تخص بحرمان

  عمومیة.
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بل  حمایة حق الجنین في الحیاة لم یكتفي بتجریم اإلجهاضلسعیا من المشرع الجزائري و 
 a provocation a l’ avortement  ى اإلجهاضبتجریم التحریض عل وفر حمایة إضافیة

  حتى ولو لم یؤد هذا الفعل إلى أي نتیجة. 

التي صنفت فعل التحریض على  )ج.ع.ق( 110وقد نصت على التحریض المادة  
اإلجهاض كفعل إجرامي مستقل واعتبرت مرتكبه فاعال أصلیا للجریمة، ولیس شریكا وفقا لما 

انون العقوبات العام، وفیما یلي نتعرض ألركان الجریمة والجزاء تقضي به قواعد االشتراك في ق
  المقرر لها. 

صل إلى أن السلوك اإلجرامي لهذه الجریمة، )، ن ق.ع.ج( 310بالرجوع لنص المادة و 
یتمثل في فعل التحریض على اإلجهاض، الذي یقوم به الجاني، ولم تشترط المادة صفة في 

 310شخص یقوم بفعل التحریض بالوسیلة المحددة في المادة  الجاني، وعلیه یجوز أن یكون كل
  وتتمثل في:

إلقاء خطب في األماكن العامة، أو أثناء االجتماعات العمومیة، تحرض الجمهور على 
البیع أو التقدیم ولو في غیر عالنیة، العرض، اللصق، التوزیع في الطرق أو  فعل اإلجهاض

أو في المنازل ما یحرض على اإلجهاض، سواء كان في العمومیة، أو في األماكن العمومیة 
شكل كتابات مهما كان نوعها أو رسوم أو صور رمزیة، أو القیام بتسلیم ذلك في مغلفات، أو 

القیام بالدعایة في العیادات   أو أظرفه مغلقة أو مفتوحة على البرید أو أعمال التوزیع والنقل
حصول نتیجة اإلجهاض أعاله،  310ال تشترط المادة  و .1الطبیة سواء كانت حقیقة أو مزعومة

لقیام الجریمة وبالتالي فمجرد القیام بأي وسیلة من وسائل التحریض السابقة، یؤدي إلى قیام 
    2 السلوك اإلجرامي بمعزل عن النتیجة المرجوة.

أنها توسعت في مفهوم االشتراك، حیث یقع  )ج.ع.ق( 310یالحظ على نص المادة و   
راك حتى ولو وقع التحریض بصفة جماعیة حتى ولو لم یؤدي إلى فعل اإلجهاض أو االشت

تي تشترط في فعل االشتراك أن یقع )، ال ق.ع.ج(423محاولة له وهذا مخالف لحكم المادة 
  بصفة فردیه هذا من جهة وأن یقترن بجریمة أو محاولة جریمة من جهة أخرى.

هل ینطبق على )،  ق.ع.ج( 310ة هذا یجعلنا نتساءل حول مجال نص الماد  
  ؟. التحریض الجماعي دون الفردي

                                                             
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات - 1
  .49ص ،1مرجع سابق، ج زائي الخاص،الوجیز في القانون الج ، (أحسن) بوسقیعة - 2
" یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق  : على انه )ج.ع.ق( 42تنص المادة  - 3

  الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب األفعال التحریضیة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك" أو عاون
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 310الحل السلیم في تقدیر األستاذ دردوس مكي یستلزم األخذ في آن واحد بنص المادة 
إذا كان التحریض یتمثل في إعطاء نصیحة فردیة غیر عالنیة ویتوافر فیها أحكام المادة   42و 

42.  
وقع التحریض بصفة جماعیة وعالنیة أو عن طریق فتطبق إذا  310أما نص المادة  

الصحافة وبذلك تتحقق رغبة المشرع في التشدید في معاقبة التحریض على اإلجهاض ألن 
 310في المادتین  عندما تتوافر شروطها هي أشدّ  42العقوبة المطبقة باالستناد إلى نص المادة 

    .1دة العقوبة فیهیتوسع مدلول االشتراك في اإلجهاض دون الحط من ش 42و
صراحة على الركن المعنوي غیر أنه یمكن استخالصه  )ج.ع.ق( 310لم تنص المادة و    

بسهولة من التحقیق في األفعال التي یمارسها المحرض ومن الوسائل التي یستعملها من أجل 
الوصول إلى هدفه المنشود عن طریق التحقیق في مضمون الخطب والكلمات أو الرسوم التي 

  .2تستعملها  ویكفي لقیام الجریمة توفر القصد العام دون اشتراط قصد جنائي خاص
یترتب على جریمة التحریض إضافة إلى العقوبات األصلیة، عقوبات تكمیلیة، الهدف منها و   

  .من الجریمة المساهمة في ردع الجناة والحدّ 
سنوات وبغرامة من تشكل هذه الجریمة جنحة عقوبتها الحبس من شهرین إلى ثالث و   

  .3)ج.ع.ق( 310دج أو الحكم بإحدى هاتین العقوبتین م 100.000إلى  20.000
یطبق على المحكوم علیه التدابیر المتعلقة بالمنع من ممارسة المهنة الواردة بالمادة كما    
كل حكم عن إحدى  « على انه وتنص ،والتي سبق وتناولت جریمة اإلجهاض (ق.ع.ج) 311

لمنصوص علیها في هذا القسم یستوجب بقوة القانون الحكم بالمنع من ممارسة أیة مهنة الجرائم ا
   .4 » أو أداء أي عمل

انه بمجرد إدانة الشخص یستطیع منعه بصفة حتمیة من  311یستخلص من نص المادة      
نع من مما یعني أن المدان یم ،التوظیف في دور الوالدة والعیادات سواء كانت عمومیة أو خاصة

 306ممارسة مهنته بأي صفة وفي أي مكان غیر أن اإلشكال هو انه إذا رجعنا للمادة 
نجد أن المنع من ممارسة المهنة متروك لسلطة القاضي، وبالتالي إذا لم ینطق  (ق.ع.ج) 

أو  311؟ هل یمنع من مزاولة المهنة بمقتضى المادة  القاضي بالمنع، فهل یعتبر الطبیب مدان

                                                             
  .111ص ،2ج مرجع سابق،  )، دردوس(مكي  - 1
  .60رجع سابق، ص الجرائم الواقعة على نظام األسرة،) ، عبد العزیز(سعد  - 2
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات - 3
  ..المعدل و المتمم قانون العقوبات - 4
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؟ یبقى حل اإلشكال متوقف  مزاولتها باعتبار أن الحكم القضائي لم یمنعه من ذلكیسمح له ب
   .1على تدخل القضاء

أن الحمایة الجنائیة للجنین عن طریق تجریم اإلجهاض  بیانهیتبین لنا من خالل ما سبق و   
یم تعتبر حمایة قویة في القانون الجزائري حیث حاول المشرع الجزائري ضمانها من خالل تجر 

  اإلجهاض بصورة مطلقة، ودعم 
ذلك بتجریم التحریض على اإلجهاض، كما نوع في الجزاء المقرر لهذه الجرائم بوضع عقوبات 

    2 أصلیة وأخرى تكمیلیة.
غیر أن ما یعاب على المشرع أنه لم ینص على العقوبة في الحالة التي یؤدي فیها 

 304ى الموت، إذا طبقنا علیها عقوبة المادة اإلجهاض إلى العقم أو العاهة المستدیمة ولیس إل
، وهي 264تكون قد أفدناه بتخفیف ال مبرر له.ولذلك فالمنطق هو أن تطبق علیه عقوبة م 

 15سنوات لكن بالمقابل إن أدى اإلجهاض إلى عجز عن العمل تجاوز  10إلى  5السجن من 
ألننا  نكون أمام تعدد دهني  254/1ولیس  304یوما فالمنطق القانوني هو تطبیق عقوبة المادة 

  3 فتطبق الوصف األشد.
 

 

وأن  ،لكل إنسان الحق في سالمة جسمه بأن تسیر وظائفه الحیویة على النحو الطبیعي   
وكما یحمي القانون حق اإلنسان في  ،آلالم البدنیةیظل محتفظا بتكامله الجسدي متحررا من ا

وقد تناول  ،الحفاظ على الحیاة یحمي كذلك حقه في سالمة جسمه بتجریم أفعال الضرب والجرح
و  267المشرع الجزائري أشكال العنف واإلیذاء الواقعة على األصول والفروع واألزواج في المواد 

وحمایة لحق اإلنسان في السالمة الجسدیة وضع  وغیرها من قانون العقوبات الجزائري 272
  .عقوبات تتفاوت حسب درجة االعتداء الواقع على األصول أو الفروع

القرابة في جریمة الجرح و الضرب  ظرف  اعتبارنتناول في هذا المطلب و بناءا علیه 
حة في تأدیب باإ مصدر القرابة اعتبار : في الفرع الثانيو  .هذا في الفرع األولمشدد للعقوبة 

 الزوجة و االوالد.

                                                             
  .111ص ،2ج ،سابقمرجع  ، )دردوس(مكي  - 1
  .102بق، صمرجع سا ة الجنائیة لألسرة،ایالحم ) ،محمود(لنكار  - 2
  .105،ص 2، جنفسهمرجع   ، )دردوس(مكي  - 3
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تشدید العقوبة في جرائم   )األولىالفقرة من خالل الفقرات التالیة في ( هذا الفرع  نتناول
تشدید العقوبة في جرائم الضرب الواقعة  )قرة الثانیةالفالضرب الواقعة من الفروع على األصول،(

  .بالعنف تشدید العقوبة في جرائم خطف القصر  )الفقرة الثالثة(، من االصول  على الفروع

 
 

هي أحد أبرز تجلیات العنف األصول، و  ضرب و جرحتنامت في السنوات األخیرة ظاهرة 
و تهدد التماسك األسري،  األسري، وأكثرها تأثیرا على استقرار الحیاة النفسیة واالجتماعیة لألسر

أرقام ال تعكس اال التزاید المطرد  ،فیومیا تسجل حاالت اعتداء ضد الوالدین أو كالهما معا 
ئریة في التعامل مع المعتدین ویؤكد والخطیر لهذا النوع من اإلجرام رغم صرامة القوانین الجزا

  خبراء ان الرقم أكثر بكثیر الن معظم هذه القضایا ال یتم التبلیغ عنها.
 .  1(ق.ع .ج) 267وقد عالج المشرع جریمة اعتداء الفروع على االصول في المادة 

ن جریمة الضرب والجرح الواقعة من الفروع على االصول هي بعینها جریمة الضرب    وإ
وما هذا  2و لها نفس األركان أما صفة األصل فهي مجرد ظرف مشدد ،جرح  بصفة عامةو ال 

  التشدید إال محافظة على كیان األسرة والبعد عن العنف في العالقات األسریة. 

                                                             
  :  كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالدیه الشرعیین یعاقب كما یليبنصها أن  -  1
بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إن لم ینشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل من -

   264النوع الوارد في المادة 
األقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزید عن خمسة عشر یوما  بالحد-
.  
بتر أحد األعضاء أو الحرمان  بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو-

بالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو -هة مستدیمة أخرى. من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العینین أو أیة عا
ذا وجد سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة . الحد األقصى للحبس -الضرب المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها وإ

 السجن المؤقت من عشر سنوات إلى-المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص علیها في الفقرة األولى. 
عشرین سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز كلي عن العمل لمدة تزید على خمسة عشر یوما .السجن المؤبد في 

  . المعدل و المتمم قانون العقوبات -.من هذه المادة 3الحاالت المنصوص علیها في الفقرة 
  .72ص مرجع سابق،،  )خالد حمدي( الزعبي،  )فخري(عبد الرزاق   -  2
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تشترك جرائم الضرب والجرح الواقعة على األصول من فروعهم سواء كانت جنایة أو و 
 تتلخص فيو  لذي یكاد أن یكون واحد في هذه الجرائم جنحة في حد أدنى وهو الركن المادي ا

نتیجة معینة ترد على  ،أربعة عناصر محددة : فعل یقع على الجاني ، محل یرد علیه هذا الفعل
  هذا المحل ، عالقة سببیة تربط بین الفعل الذي وقع والنتیجة التي تحققت.

الجاني فعل اتخذ شكل  ال تقوم جریمة االعتداء على سالمة البدن إال إذا صدر عنو
لقیام جریمة الضرب والجرح البد من توافر رابطة السببیة بین فعل االعتداء و ، 1الضرب أو الجرح

  . 2هي المساس بسالمة الجسد أو الصحةو ،على سالمة الجسد وبین النتیجة اإلجرامیة 

ئم ، تشترط زیادة على العناصر أو األركان العامة التي یتطلبها القانون لقیام كل الجرا
ضرورة توافر عنصر القرابة بین الجاني والمجني علیه بأن یكون الجاني  (ق.ع.ج) 267المادة 

فرع للمجني علیه وبعبارة أدق یجب أن یكون الشخص المجني ابنا للمجني علیه ، ال ربیبه وال 
بن إلى األب كفیله وال ابنه من الزنا وال من زواج باطل كما یجب أن یمتد النسب الشرعي من اال

ن نزلت ن علت واالبنة وإ ن عال ونفس األمر بالنسبة لألم وإ   .إلى الجد وإ

ذا  عنصر النسب الشرعي فیتابع الجاني على أساس جریمة الجرح والضرب العادیة  انتفىوإ
  . 3.ج)ق.ع( 264وفقا ألحكام المادة 

، إال إذا توافر لاالصو ال تقوم المسؤولیة الجنائیة عن الجریمة العمدیة في ضرب وجرح و 
لدى مرتكبها القصد الجنائي العام ، الذي یتوافر متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح إرادیا 

   م.أو صحته أصولهممع علمه بأن من شأن هذا الفعل المساس بسالمة جسم 

وجریمة ضرب و جرح األصول من جرائم القصد الخاص ال یكفي لتوافرها القصد العام بل 
  جانبه توافر القصد الخاص وهو المساس بسالمة جسم االصول. یلزم إلى

                                                             
سد أحد األصول، ویدخل في مفهوم تمزیق األنسجة القطوع جكل سلوك من شأنه إحداث تمزیق أنسجة  ؛الجرحویقصد ب - 1

والرضوض والكسور والتمزقات والكدمات والحروق سواء كانت ظاهریة سطحیة مقتصرة على سطح الجسم أو داخلیة عقیمة 
  ة كالكبد والمعدة والطحال والكسور التي تصیب العظام .أصابت األنسجة الداخلیة أو التمزقات التي تصیب األجهزة الداخلی

وال یلزم لتحقق مفهوم الجرح أن یستعین الجاني بأداة معینة إلحداثه فیستوي أن یحدث الجرح بالسكین أو العصا أو الحجر 
  أو الیدین .

الجسد كان جرحا ال  أما الضرب فهو سلوك من شأنه إحداث ضغط بجسد المجني علیه أما إذا أسفر في تمزیق أنسجة
  .592، 589ص  سابق،مرجع  )،محمد زكي (أبو عامر - ضربا

    601.ص  نفسه،مرجع )، محمد زكي (أبو عامر  -2
  . 121مرجع سابق، ص  الجرائم الواقعة على نظام األسرة، ، )عبد العزیز(سعد  - 3
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ومعنى ذلك أن المتهم إذا تعمد الفعل وقصد النتیجة دون أن یعلم أن الشخص المراد 
ضربه و جرحه هو أبوه أو أمه أو جده أو جدته فإن الجریمة تكون عادیة وال تكون جریمة ضرب 

   .1األصول النتقاء القصد الجنائي
 إلى خمس من المؤقت الحبسفة األصل ظرف مشدد للعقوبة تتمثل في صیعتبر  و

 العمل عن كلي عجز أو مرض أي الضرب أو الجرح عن ینشأ لم إذا سنوات عشر

  2642 المادة في الوارد النوع من
ذا نشأ عن مثل فقد أو بتر أحد األعضاء أو 3  عاهة مستدیمةاالصول  الجرح والضرب   وإ

 یعاقب أو فقد البصر أو فقد إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرىالحرمان من استعماله 
    الفرع 

  4 .بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة

                                                             
الزعبي ،  )فخري( . عبد الرزاق110، 109، ص،سابقالجرائم الواقعة على نظام األسرة، مرجع  ، )عبد العزیز(سعد  -  1
   .72ص سابق، مرجع )، خالد حمدي(

علي عبد  (القهوجي - .240ص ،1ط ،2006 دم، الوراق، الوسیط في شرح قانون العقوبات،،  )محمد أحمد(المشهدني  -   
  .298مرجع سابق،ص،   )القادر

الشرعیین  أصوله من غیرهما أو الشرعیین بوالدیه ضربا أو اجرح عمدا أحدث من كل: «  )ج.ع.ق( 267حددت المادة  -  2
 عن كلي عجز أو مرض أي الضرب أو الجرح عن ینشأ لم إذا سنوات عشر إلى خمس من المؤقت بالحبس: یلي كما یعاقب

  .المعدل و المتمم قانون العقوبات ». 264 المادة في الوارد النوع من العمل
كل نقص « للعاهة المستدیمة وبالرجوع إلى االجتهاد القضائي فإنه عرف العاهة بأنها :  ولم یرد في القانون تعریف -  3

مهما كانت نتیجته ألي عضو من أعضاء الجسد ، شریطة أن یكون نقصا دائما ال یشفى ولو لم یهدد حیاة المجني علیه 
ثم أنهى تلك األمثلة بقوله » أو أحد العینین لفقد أحد األعضاء فقد البصر « إال أنه اكتفى بإیراد بعض أمثلة في ذكره : »

أو عاهة مستدیمة .وعلى هذا األساس ال یدخل في مفهوم العاهة المستدیمة أي إصابة مهما كانت طالما لم تؤثر على قدرة 
مستدیمة ویستوي األمر بین العاهة ال،الجسم وأعضائه على أداء وظائفها الطبیعیة على النحو الذي كانت علیه قبل اإلصابة 

التي یمكن برؤها من التي ال یمكن برؤها كما أن تقدیر نسبة العاهة المستدیمة بوجه التقریب وضآلة هذه النسبة تخضع 
جاء في قرار المحكمة ما لتقریر الطبي فهي مسألة فنیة ال یستطیع قاضي الموضوع أن یبث فیه بدون تقریر طبي وهذا 

یستوجب مرض الضحیة أو عجزها الكلي  .ج)ع.ق( 264 امة أنه لتطبیق مقتضى المادةمن المبادئ القانونیة الع «   العلیا
أو ترصد أو حمل السالح ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا  إصرارعن العمل لمدة ال تتجاوز خمسة عشر یوما لم یكن 

فیه لم یشر إلى مدة العجز المترتب عن ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن القرار المطعون . المبدأ یعد مخالفا للقانون
عملیة الضرب والجرح الذي تعرضت له الضحیة وال إلى وجود أیة شهادة طبیة مقدمة لهذا الغرض ومن ثم فإن قضاة 

دون ذكرهم لمدة العجز في القرار محل الطعن یكونوا قد أخطأوا في  .ج)ق.ع(من  264لمقتضى المادة  الموضوع بتطبیقهم
بطال القرار المطعون فیه تطبیق القانو    .»ن ومتى كان ذلك استوجب نقض وإ

  . 116، ص 2006، 05، دار القلم، الرباط، ع مجلة البحوثالجنائیة للمرأة الواقع واآلفاق" ،  الحمایة" ، )السعدیة(بلمیر  -
 ح أو الضرب فقد أوالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا نشأ عن الجر تعاقب ب .ج)ع.ق( 267المادة  -  4

  بتر أحد األعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى. 
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و یلزم أن تنصرف إرادة الجاني إلى إحداث العاهة، ال أن یكون قد توقع احتمال حصولها 
بل على أساس أنها نتیجة كنتیجة لفعله، ألن الجاني ال یسأل عن العاهة على أساس تعمدها 

محتملة لفعل الضرب الذي وقع منه، وأن الجاني إذا كان یسأل عن العاهة التي ترتبت عن فعله 
الذي أتاه عمدا، ولو لم یكن یقصدها فإن مسؤولیته عن تلك العاهة تقوم إذا كان ینویها من البدء، 

  .1وفي هذه الحالة یتصور الشروع في جانبه

بالسجن الفرع  دون قصد إحداثها، یعاقب لى موت أحد األصولإ الضربأفضى و إذا 
ویشترط أن ال یكون لدى المتهم قصد قتل المجني علیه ولو في صورة القصد االحتمالي  المؤبد

  .2ألنه إذا تحقق یكون جریمة قتل عمد أو شروع على حسب األحوال

بسبق  -عمللم ینشأ عنه مرض أو عجز كلي عن الو -و إذا اقترن الجرح والضرب 
  .4لحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنواتافإنه العقوبة هي  ،3اإلصرار أو الترصد

ذا اقترن الضرب والجرح و  الذي نشأ عنه مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزید على - إ
  .والترصد تغلظ العقوبة من عشر سنوات إلى عشرین سنة اإلصراربالسبق  - خمسة عشر یوما

حرص على حمایة السالمة الجسدیة لألصل فهل یتمتع الفرع المعتدى هذا إذا كان المشرع 
  علیه بذات الحمایة؟ هذا ما نتناوله في الفقرة الثانیة.

 
 

كام اإلیذاء من قانون العقوبات أح 272إلى  269المواد من  أورد المشرع الجزائري في 
العمد بالنسبة للقاصر الذي لم یتجاوز السادسة عشرة وتضمنت تلك النصوص اعتبار السلوك 

                                                                                                                                                                                
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات -
  . 230-229، ص سابق مرجع ، )محمد زكي( أبو عامر -  1
    .  233، 231، صنفسهمرجع  ، )محمد زكي( أبو عامر - 2
أن سبق اإلصرار هو ظرف مشدد عام، یتحقق بإعداد وسیلة الجریمة  (ق.ع.ج) 267من المقرر في تعبیر المادة و  -  3

ورسم خطة تنفیذها بعید عن ثورة االنفعال مما یقتضي الهدوء والرویة قبل ارتكابها وكلما طال الزمن بین الباعث علیها وبین 
كانت خطة التنفیذ معلقة على شرط أو ظرف بل ولو كانت نیة اقتراف الجریمة وقوعها صح افتراض قیامه، وهو یتحقق ولو 

لدى الجاني غیر محددة. أما الترصد یتحقق بانتظار الجاني وترقبه للمجني علیه فترة من الزمن أیا كانت مدتها في مكان أو 
مقاومته أو لمنع الغیر من معاونته أو أكثر یتوقع قدومه منه أو إلیه لیتوصل بذلك إلى االعتداء علیه أو مفاجأته لشل 

  ویكفي قیام الترصد وحده وسبق اإلصرار وحده لتشدید العقوبة. لضمان دقة صاحبه
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات -  4
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السلبي كمنع الطعام ومنع العنایة عن الحدث مساویا للضرب أو الجرح العمد بسلوك ایجابي 
 15یوما فأقل أو أكثر من  15شددت عقوبات اإلیذاء العمد للقاصر سواء أدى إلى عجز حیث 

یوما أو سواء أدى اإلیذاء السلبي أو االیجابي إلى عاهة مستدیمة أو إلى الموت دون قصد 
  إحداثه.

نص المشرع على عقوبة اإلعدام لألب أو األم أو ألحد  )4/.جق.ع( 272وفي المادة 
 ،كانت الوفاة غیر مقصودة أصال بقیامهم بأفعال مادیة ضد الفروع حتى لو األصول الشرعیین 

بطرق بدائیة منطویة على التمادي في اإلهمال وعدم بذل العنایة  هرتبت على عالجولكنها ت
   .الالزمة .ولقیام جریمة إیذاء األصول للفروع البد من تحقق األركان المادیة والمعنویة

ضد الفروع بأي عمل من أعمال العنف والتعدي یتحقق الركن المادي بقیام األصول و 
، أو ترك العنایة العمدي الواقع على الولد، أو في منع الطعام عنه والجرح والمتمثلة في الضرب

، باستثناء اإلیذاء الذي یدخل هذا الولد إلى الخطر المحقق به عمدا مما یؤدي إلى تعریض صحة
وعلیه ، وهو إیذاء مسموح به شرعا وقانوناكبیر باء لألبناء دون أن یلحق بهم ضرر في تأدیب اآل

 269نصت عنها المادة  في أربع صور مادیة أو السلبیة العمدیةیمكن حصر األفعال ال
  .1 (ق.ع.ج) و هي الضرب و الجرح و اعمال العنف والتعدي.

في االمتناع عمدا عن تقدیم الطعام أو  االفعال المعنویة المتمثلة 269المادة  تحصر وقد 
 ء إلى الحدّ لته الدوا، عدم عرض الطفل المریض على الطبیب أو عدم شراء أو مناو  به العنایة

فیعاقب الجاني حسب نتیجة المرض أو العجز الذي أفضى إلیه هذا  الذي یعرض صحته للضرر
  .2االمتناع
ذا تجاوز  16یجب أن یكون الضحیة طفال لم یكمل و  سنة وقت ارتكاب الفعل الجرمي، وإ

  )..جع.ق(  264الطفل هذا السن یخضع للجریمة العامة الواردة في المادة 

                                                             
هو كل تأثیر على جسم اإلنسان ویتحقق مهما كانت درجة جسامته سواء كان بالید أو الرجل أو الكف أو  ؛الضرب -  1

اة وفعل الضرب معاقب علیه في حد ذاته مهما كانت النتیجة ، إال إذا كان إیذاء خفیفا بقصد التأدیب إذ یخرج بأي أد
التمزقات أو  هو كل تمزیق في الجسم أو األنسجة أو الرضوض أو القطوع أو ؛رح ـالجو ع ..ق 269بمقتضى المادة 

تي تصیب الجسم دون أن تحدث فیه أثرا مثل الدفع إلى هي األعمال ال أعمال العنف  و العضوض أو الكسور أو الحروق
هي األعمال المادیة التي ال تصیب الجسم ولكن تسبب له  ودي ـالتعو ، حد السقوط ، الجذب من الشعر، الدفع ، لوي الذراع

المسدس، البزق،  انزعاجا شدیدا أو رعبا یؤدي إلى اضطراب في القوى العقلیة أو الجسدیة مثل التهدید بالسكین أو الفأس أو
  إطالق عیار ناري.

  . 224الجنائیة للطفل من إجرام أسرته المنحرفة ، مرجع سابق، ص  الحمایة )،محمود(لنكار  -  2
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یجب أن یكون الجاني أحد الوالدین الشرعیین أو أحد  .ج)ع.ق( 272طبقا للنص المادة و 
األصول الشرعیین مثل األم أو األب أو الجد أو الجدة أما إن كان المجني علیه ربیب المعتدي 

وتطبق فیها (ق.ع.ج)  272زواج باطل فال مجال لتطبیق المادة  منأو مكفول أو ابن من زنا أو 
  .(ق.ع.ج) 269ادة أحكام الم

كما یمكن أن یكون أي شخص بشرط أن تكون له سلطة على الطفل أو یتولى رعایته مثل 
  .الحاضنالوصي أو 

لقیام الجریمة ال بد أن تكون األفعال السابقة الذكر قد أتاها الفاعل عن عمد ، بمعنى  و
  .1مهما كانت جسامتهااتجاه اإلرادة إلى إحداث الفعل الذي ترتبت علیه النتیجة اإلجرامیة 

و الحفید ضربا مبرحا عن قصد قیام األب أو األم أو الجد أو الجدة بضرب االبن أ مثل 
د الذي یعرض صحته ، أو بمنع أحدهم عنه الطعام أو العنایة الالزمة له عمدا إلى الحوعمد

  .للضرر أو الخطر
ومن الغایة التي  ،البسات الفعل والظروف المحیطة بهویستخلص العنصر المعنوي من م

همال هنا  یرید المعتدي بلوغها أما إن كان منع الطعام عن الولد أو العنایة به ناتجا عن تهاون وإ
  .2ینتفي القصد الجنائي وتكیف الجریمة على أساس اإلیذاء الخطأ الناتج عن اإلهمال

یة یتجاوز سنه مشددة بالمقارنة مع العقوبات المقررة إذا كان الضح تهاعقوب والجریمة جنایة
إذا لم ینتج مرض أو عجز كلي لمدة  ؛هي صور في أربع  حاالتهاسنة ویمكن حصر  16

إذا نتج  أما  ،)1ف 272م (سنوات   10إلى  3یوما تكون العقوبة السجن من  15تتجاوز 
 272 (سنوات م 10إلى  5یوما تكون العقوبة السجن من  15مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز 

إذا نتجت الوفاة ،) 3ف 272م  (قوبة السجن المؤبد تجت عاهة مستدیمة تكون العذا نوإ  )3.ف
تكون العقوبة دون قصد إحداثها أو كانت نتیجة لالعتیاد على ممارسة األفعال العمدیة السابقة 

  .3)4ف 272م  (اإلعدام 
 یتبین الجریمة مرتكب على المقررة للجزاءات المحددة النصوص هذه خالل منو 

 جهة من الضحیةسن  و (القرابة) الفاعل بصفة أخذا بتشدید العقوبة، المشرع أخذ أن لنا
   .الجرمى الفعل عن المترتبة المادیة باآلثار أخذه إلى باإلضافة

                                                             
  . 225،  224، ص نفسهالجنائیة للطفل من إجرام أسرته المنحرفة، مرجع  )،الحمایةمحمود (لنكار  -  1
  . 125،  124، ص سابقمرجع  ى نظام األسرة،الجرائم الواقعة عل ، )عبد العزیز(سعد  -  2
"یعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي على أنه  تنص -  3

  السلطات المختصة و خارج الحاالت التي یجیز أو یأمر فیها القانون بالقبض على األفراد" شخص بدون أمر من
  .و المتمم المعدل قانون العقوبات -
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 مراعیاالطفل  حمایة في المشرع رغبة إلى ترجع السن لصغر التشدید وحكمة
 عشر السادسة 16 دون كان متى ألنه للعنفالتعرض  من ووقایته الجانب الصحي 

النفسي و  البنائي العامل على للقضاء یؤدى ما جریمته ارتكاب للجاني یسهل فإنه سنة،
 كل وجود حیث من بنائها وفى ،انهكیا في األسرة وحدة على القضاء ولطفل  الجسدي

 عن الفاعلین خروج إلى یؤدىو  متماسكة، صورة في واألوالد واألم األب أطرافها من

  االجتماعیة لألسرة. الوظائف على القضاء معه یعنى مما رسالتهم وأداء دورهم
  
  
  
  

 
 

من (ق. ع .  326جرمها المشرع الجزائري في المادة  وألهمیة هذه الجریمة وخطورتها
هو انتزاع الطفل المخطوف  والذي و لقیام هذه الجریمة البد من صدور فعل الخطف واإلبعاد.ج)

خفائه فیه عمن لهم الحق في المحافظة على شخصه   .1من بیئته بقصد نقله إلى مكان آخر وإ

أو هو أخد القاصر من األشخاص الذین یتولون حراسته، ونقله عمدا من المكان الذي 
  .2یوجد فیه إلى مكان آخر، حتى لو تم ذلك برضاه

یتكون من عنصرین أو لها انتزاع الطفل من بیئته   3وعلى ذلك فإن فعل الخطف واإلبعاد
خفائه فیه عمن لهم الحق في المحافظة على شخصه.   بقصد نقله إلى مكان وإ

                                                             
  .588، محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص 144، مرجع سابق ص  )شریف سید(كامل  - 1
دار  ،دراسة مقارنة:الحمایة الجزائیة للعرض في القانون الوضعي و الشریعة اإلسالمیة،،  )علي رشید(أبو حجیلة  - 2

الوجیز في القانون  )،أحسن(بوسقیعة  - 13، ص 2ج رجع سابق،م ، )دردوس(مكي  .293ص  ،1ط ،2011 عمان الثقافة،
  .187ص  ،1سابق، ج مرجع الجزائي الخاص،

"الغرض من العقاب على جریمة الخطف المنصوص علیها في  تها إلى أنهاذهبت محكمة النقض المصریة في أحد قرار  وقد
ایة سلطة العائلة كما هو الشأن من قانون العقوبات هو حمایة األنثى نفسها من عبث الخاطف ولیس الغرض حم290المادة 

في جرائم خطف األطفال الدین لم یبلغ سنهم ستة عشرة سنة كاملة و التي یتحقق القصد الجنائي فیها بتعمد الجاني انتزاع 
  .المخطوف من أیدي ذویه الذین لهم حق رعایته و قطع صلته بهم مهما كان غرضه في ذلك"
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ثانیهما نقله إلى ذلك المحل واحتجازه فیه تحقیقا لهذا القصد، والبیئة التي ینتزع منها الطفل 
ن المشرع یهدف من هي األماكن التي یضعه فیها من عهد إلیهم برعایتها والمح افظة علیه، وإ

نما حمایة للعائلة أیضا.   خالل تجریم الفعل والعقاب علیه لیس حمایة الطفل فحسب وإ

"یكفي لقیام واقعة الخطف التي تتحقق به هذه هذا ما قضت به محكمة النقض المصریة
  .1الجریمة انتزاع الطفل المخطوف من بیئته و قطع صلته بأهله"

واقعة الخطف أو اإلبعاد من مكان إقامته،بل یستوي أن یكون ذلك في  وال یشترط أن تتم
المدرسة أو في الطریق العام أو منزل صدیق أو محل یتدرب فیه طالما أدى الخطف إلى انتزاع 

  .2الخاطف من بیئته وقطع الصلة بأهله (المحیط الذي ینتمي ویعیش فیه)

لطریق إلى بیئته، فلقیه وأواه خفیة عمن وبناء على ذلك إذا فر القاصر من أسرته أو ضل ا
لهم الحق في رعایته فإنه یقع بفعله الركن المادي لجریمة الخطف، ألن المنع من العودة ألهله 
وانتزاعه من بینهم سواء، فإذا تبث توفر القصد قامت الجریمة، أما إذا انتقى بأن كان المتهم قد 

  هله ال تقع الجریمة لتخلف الركن المعنوي.احتجز الصغیر لحین التمكین من إعادته إلى أ

وتقع الجریمة بفعل الخاطف أیا كانت صفته فهي تقع ولو من أحد والدي الطفل أو جدیه 
  .3( أو أقاربه

لى هذا قضت المحكمة العلیا بأنـه " تقوم الجریمة في حق من خطف أو أبعد قاصر  وإ
  .4حتى ولو كان هذا األخیر موافقا على إتباع خاطفه"

" تنتفي الجریمة إذا ثبت أن القاصرة تعمدت الهروب من بیت  وفي قرار أخر قضت بأنـه
  .5والدیها من تلقاء نفسها دون تدخل المتهم أو تأثیر منه"

                                                                                                                                                                                
قانون  ، )محمود صالح(العدلي  - ینظر 945 رقم 4س 53 لسنة 2175ن رقم الطع -أحكام النقض ،10/11/1983نقض  -3

  .1هامش رقم  .479ص ،1ط ،0200 القاهرة، النجم للنشر والتوزیع، الفقه وأحكام محكمة النقض، العقوبات في ضوء 
نفس ،  )الحمحمود ص(العدلي : ق ینظر  937سم رقم 28 لسنة 1139الطعن رقم  -أحكام النقض- 18/11/1968نقض  - 4

  372ص المرجع،
  .135مرجع سابق، ص  ، )أنیس حسیبة السید(المحالوي  - 5
  .135، ص سابقمرجع  ، )أنیس حسیبة السید(المحالوي  - 1
   .45، ص 1ج 1971نشرة القضاة  1971- 1-5بتاریخ قرار الغرفة الجنائیة،  المحكمة العلیا، - 2
 ،1ج مرجع سابق، ،أحسن بوسقیعة غیر منشور. 1995-11-19بتاریخ قرار  126107 ملف الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، -

  .244هامش  ،188ص 
  . 214، ص1991 ،2، المجلة القضائیة،ج1988- 1-5بتاریخ قرار ، 49521المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، ملف رقم - 3
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"تقوم الجریمة في حق من قام فعال بإبعاد القاصرة مادیا عن الوسط الذي تعیش فیه وكانت 
   .1لشبان"له نیة تضلیلها معنویا بتسلیمها لغیره من ا

" یجب في جریمة إبعاد قاصرة إبراز سؤال محكمة الجنایات وقوع اإلبعاد بغیر عنف أو 
  تهدید أو تحایل و عدم إكمال الضحیة سن الثامنة عشرة".

وأضاف القرار" السؤال األول الثاني ... ناقص إذ لم یحدد أن اإلبعاد تم بغیر عنف أو 
كمل الثامنة عشرة، باعتبار هذه البیانات عناصر مكونة تهدید أو تحایل وأن الضحیة قاصرة لم ت

" لما كان من الثابت أن المتهمة أخذت من الطریق  كما جاء قرار أخر للمحكمة العلیا.2للجریمة "
العام طفال ال یتجاوز سنه أربع سنوات قصد اتخاذه ولدا لها فإن فعلها هذا یكون جنایة الخطف 

إرادة الصغیرة بقوة لیس في استطاعته مقاومتها یعتبر عنفا  ألن كل ما من شأنه أن یؤثر على
  . 3معنویا یكفي وحده لتحقیق الجریمة "

من  302/2بقیام جریمة الخطف خالفا ألحكام المادة  وقضت محكمة التمیز األردنیة 
ه قانون العقوبات وجاء في حكم لها في هذا الشأن ... إن قیام المتهمین بتربیط المجني علیه وأخذ

إلى منطقة خالیة یوفر شروط وعناصر جرم الخطف المسند إلیهم وكون تطبیق حكم المادة 
  .4من قانون العقوبات بحقهم موافق للقانون"302/4

إن الخطف یعد متحققا فیه عنصر اإلكراه  " كما قضت محكمة النقض الجنائیة المصریة
  .5داثة سنه"أو التحایل إذا كان المخطوف لم یبلغ درجة التمییز بسبب ح

ن مدة الغیاب عنصر ال یستهان به لتحدید الجریمة، إذا أن الفقه الفرنسي یتفق بوجه عام  وإ
على أن الغیاب لیلة واحدة یكفي لقیام الجریمة یعاقب القانون على الخطف واألبعاد التام وكذا 

    .6الشروع فیه

                                                             
 ،نفسهمرجع ، )أحسن(غیر منشور. بوسقیعة  1990ي ما 15بتاریخ قرار  ،446الغرفة الجنائیة، ملف رقم  المحكمة العلیا، -  4
  .243هامش  ،188ص   ،1ج
 ،2010 العدد الثاني، ، المجلة القضائیة،23/09/2010 بتاریخقرار  609584 الغرفة الجنائیة، ملف رقم المحكمة العلیا، -  5

  .308ص
 مرجع سابق،،  جیاللي بغدادي ،1978 دیسمبر 26 بتاریخقرار ، 17863 المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة األولى ملف رقم - 6

  .370ص
ینظر:  ،1628ص 11عدد ،1997لسنة  مجلة نقابة المحامین األردنیة ،20/11/1995تاریخ  514/95تمییز جزائي أردني رقم  -  1

  .2هامش ،295ص مرجع سابق،) ، علي رشید ( أبو حجیلة
 مرجع سابق،  )حمود صالح(ینظر: العدلي  ق،15 لسنة 352قم الطعن ر  - 352رقم 6ع مجموعة عمر، ،2/4/1945نقض  - 2
  .373 ص،
  .189، ص 1ج مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ، )أحسن(بوسقیعة  - 3
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الفقه إلى اعتبار جریمة  جریمة الخطف من الجرائم المستمرة أو الوقتیة؟ اتجه جانب من 
الخطف من الجرائم المستمرة باعتبار أنها تبقى مستمرة مادام الشخص المخطوف في حوزة 

  .1الخاطف و تنتهي حالة االستمرار باإلفراج عن المجني علیه أو إعادته أهله

 وتعتبر جریمة الخطف جریمة مستمرة، أي تستمر طالما " هذا ما أكده قرار الغرفة الجنائیة
كان المجني علیه بعیدا عن مكانه األصلي الذي یقیم فیه وتنتهي باإلفراج عن المجني علیه فیبدأ 

   .2من هذا التاریخ سریان مدة التقادم المسقطة للدعوى الجزائیة "
(ق.ع.ج) على الخطف أو األبعاد الذي یتم بدون عنف وال تهدید  326كما تعاقب المادة 

بقیام الجریمة في حق من خطف أو أبعد قاصرا حتى ولو  ة العلیاوهكذا قضت المحكموال تحایل 
  .3كان هذا األخیر موافقا على إتباع خاطفه

یناقض القرار السابق إذ قضى  قرار صادر عن المحكمة العلیاوفي ذات السیاق نرى 
لقاء بانتقاء الجریمة في حق المتهم عند ما ثبتت أن القاصرة تعمدت الهروب من بیت والدیها من ت

  .4نفسها دون تدخل المتهم أو تأثیر منه
في الحقیقة أن هذا القرار یؤدي إلى التضییق من نطاق التجریم، فالسلطة األبویة مقررة 
قانونا حمایة للقاصر شاء أو أبى، فهو ال یملك أن ینهیها أو ینقلها إلى شخص آخر بإرادته، 

الحریة للقاصر أن یساهم في نشر الفساد فتظل سلطته مبسوطة علیه قانونا، كما أن شأن إطالق 
  والرذیلة وشب النزاع والتوتر داخل األسرة.

وفي فرنسا مثال قضى بقیام الجریمة حتى في حالة ما إذا هرب القاصر من منزل والدیه 
   .5وألتحق من تلقاء نفسه بالجاني

لجریمة یتحول أما إذا تم الخطف أو األبعاد بالعنف أو التهدید أو بالتحایل، فإن وصف ا
المحدثة بقانون العقوبات المعدلة   1مكرر 293من جنحة إلى جنایة وتطبق علیه أحكام المادة 

  .2014فیفري  4في

                                                             
  .295ص ،نفسهمرجع ،  )علي رشید( أبو حجیلة -4
  .136بق، ص السا مرجع  ، )أنیس حسیبة السید(، المحالوي 237مرجع سابق، ص  ، )نبیل(صقر  - 5
  )،أحسن (. بوسقیعة 45ص ،1971، 1نشرة القضاة ج ،1971-1-15بتاریخ في قرار المحكمة العلیا ،الغرفة الجنائیة،  -  6

  .249هامش  .189، ص 1ج ،نفسهمرجع  الجزائي الخاص، الوجیز في القانون
الوجیز )،أحسن (غیر منشور. بوسقیعة  1995-11-19بتاریخ قرار ، 126107الغرفة الجنائیة، ملف رقم  المحكمة العلیا، -  

  .243هامش  .188، ص 1ج ،نفسهمرجع  الجزائي الخاص، في القانون
  .214ص  ،1991 ،2،  المجلة القضائیة، ع1988-1-5بتاریخ  قرار،  49521الغرفة الجنائیة، ملف رقم  المحكمة العلیا، - 1

 -2  voir crime 24juill.1957.D1958.288.  Robert Vouin.op.cit.p310  
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في  .1فقد تنبه المشرع الجزائري لخطورة الجریمة و إقتدى بالمشرع الفرنسي والمصري
خاص، السیما وأننا أمام تجریمه لخطف القاصر أو إبعاده بالعنف أو التهدید أو التحایل تجریما 

انتشار رهیب لهذه الظاهرة في المجتمع الجزائري وخصوصا في اآلونة األخیرة بل و شدد على 
  جرائم خطف اإلناث.

  أو  من یخطف  كل المؤبد  بالسجن  یعاقب  «بقوله   ، 1  مكرر  293 المادةو هذا في 
  التهدید  أو  العنف  طریق  عن سنة (18) عشرة   ثماني  یكمل  لم  قاصر  خطف  یحاول

في  العقوبة المنصوص علیها  الفاعل  على  الوسائل وتطبق  من  أو غیرها  االستدراج  أو
  إلى  طوفلمخا  تعرض القاصر  إذا  القانون  هذا  من  263  المادة  من  األولى  الفقرة

 ترتبت  إذا  أو  فدیة  دتسدی  هو  الخطف  إلى  كان الدافع  إذا  أو  جنسي  عنف  أو  تعذیب
  هذا  في  علیها المنصوص التخفیف  ظروف  من  الجاني  یستفید  ال. الضحیة  علیه وفاة 

  .2 » أدناه  294  المادة  أحكام  مراعاة  مع  القانون

وجریمة الخطف أو إبعاد القاصر بدون إكراه جریمة عمدیة یتخذ فیها الركن المعنوي صورة 
رادة، بسن المجني القصد الجنائي الع ام، وعلیه ینبغي أن یكون المتهم قد ارتكب الفعل عن علم وإ

علیها ، واتجاه إرادته إلى انتزاع المخطوف أو المبعد من أیدي األشخاص الذین لهم حق في 
  رعایته وقطع صلته بهم بإبعاده عن المكان الذي خطف منه.

سنة  18أن الضحیة أكثر من وعلى العكس من ذلك إذا أثبت الجاني أنه كان یعتقد 
  .3لشكلها وهندامها وقوامها فال مسؤولیة علیه

وال یشترط القانون أیة شكوى لتحریك الدعوى العمومیة، فاألصل أن تباشر النیابة العامة 
المتابعة الجزائیة فور علمها بارتكاب الجریمة، وتبقى سلطة النیابة قائمة في متابعة الجریمة ودون 

  انتظار شكوى 

                                                             
:أن یكون خطف األطفال الذین لم یبلغوا السادسة  میز المشرع المصري بین حالتین ،في القانون العقوبات المصري - 3

ق مصري)فإذا كان  288فإذا كان المخطوف ذكرا یعاقب الخاطف بالسجن المشدد (م  عشرة باإلكراه أو بطریق التحایل.
تحایل وال بال الة الثانیة أن یكون الخطف ـالح ق ع مصري). 288شغال الشاقة ( م المخطوف أنثى یعاقب الخاطف باأل

 7إلى  3:إذا كان المخطوف ذكرا یعاقب الخاطف بالسجن من  مصري بین صورتین )ع.ق( 289إكراهمیزت المادة 
 لسنة 126 رقم مرسوم سنوات أو باألشغال الشاقة 10إلى  3سنوات.إذا كان المخطوف أنثى یعاقب الخاطف بالسجن من 

   المصري. العقوبات قانون المتضمن  1937 لسنة 58 رقم القانون أحكام لبعض المعدل 2011
  .قانون العقوبات المعدل و المتمم - 4

1 - voir   crime 6 nov--1963.D.1965.323 Robert Vouin  op.cit.p314 
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مسبقة من أهل الضحیة، غیر أن األمر یتعقد إذا تزوجت المخطوفة أو المبعدة من 
  .1خاطفها

في القانون األردني یعتبر زواج الخاطف بمخطوفته من موانع العقاب بشرط أن ال یطلق 
سنوات لسبب مشروع و ال یقبل الطالق التعسفي كما ال یستفید  3الخاطف مخطوفته قبل مضي 

  .2ع إال إذا كانت المخطوفة غیر متزوجةالخاطف من المان

ذا و  تزوجت القاصرة بمختطفها فإن اإلجراءات تتخذ منحى آخر، فال یجوز للنیابة ما إ
شكوى من األشخاص الذین لهم صفة في إبطال  على العامة أن تحرك الدعوى العمومیة إال بناء

وهكذا یكون زواج ، 3الزواج الزواج، وال یجوز للقاضي أن یحكم على الجاني إال بعد صدور حكم
القاصرة بخاطفها حاجزا أمام المتابعة یحول دون معاقبته ویستفید منه الشریك غیر أن هذا 

  .4الحاجز یرفع في حالة الحكم بإبطال الزواج من األشخاص الذین لهم صفة في طلب اإلبطال

ر بمختطفها وهي أن تتزوج القاص االحتمـال األول،إن المسألة ال تخلو من عدة احتماالت
سنة فإن  13سنة إن تزوجت القاصرة المخطوفة وهي أقل من  13أقل من سن التمیز أقل من 

   .زواجها یكون باطال بطالنا مطلقا وال تنفع فیه إجازة

من القانون المدني وعلى القاضي أن  102 6، والمادة5(ق.أ.ج) 82هذا ما تقتضیه المادة 
محكمة یبقى لولي الزوجة القاصرة أن یقدم شكوى للنیابة یقضي ببطالنه، وبعد صدور حكم ال

الدكتور دردوس مكي في تعلیقه على هذا اإلجراء " إن هذا الحل وذهب تنطلق منها المتابعة 
القانوني ال یجد ما یبرره من حیث الواقع والمنطق ذلك أنه طالما أن الزواج باطل بطالنا مطلقا 

لم مسبقا أنه ال یكون إال حكما بالبطالن؟ ثم كیف یكون فلماذا ننتظر حكم المحكمة الذي نع
  الحال إذا لم یقدم ولي القاصرة شكوى بعد صدور الحكم ؟.

                                                             
  .190، ص 2ج مرجع سابق،  ، )دردوس (مكي – 2
  .310ص  مرجع سابق،)، محمد أحمد (المشهداني  - 3
 ،5، ط2014، دار هومة، الجزائر، -التحري والتحقیق – الجزائري الجزائیة اإلجراءات قانون شرح:  عبداهللا أوهایبیة -4

  .112،113ص
  .291 ،290ص، 3ج مرجع سابق،، . جندي عبد المالك15ص  ،2مرجع نفسه، ج ، )دردوس(مكي  - 5
من القانون المدني تعتبر جمیع تصرفاته  42"من لم یبلغ سن التمیز لصغر سنه طبقا للمادة  )ج.أ.ق( 82تنص المادة  - 1

  سنة كاملة. 13" سن التمیز في القانون المدني المعدل هي  باطلة
من القانون المدني "إذا كان العقد باطال بطالنا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطالن  102نص المادة  - 2
 المعدل 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ85-75 رقم األمرتقضي به من تلقاء نفسها وال یزول البطالن باإلجازة".   للمحكمة أنو 

  .المدني القانون المتضمن ، 2007 ماي 13 في المؤرخ 05- 07 رقم بالقانون
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سنة بخاطفها ونظرا  13نحن نرى أنه في حالة تزوج المخطوفة التي لم تبلغ سن التمییز 
للنیابة العامة  هي التي تطبق، فیجوز إذن 326لكون زواجها باطل فإن الفقرة األولى من المادة 

تحریك الدعوى فور علمها بالجریمة دون شرط تقدیم أیة شكوى ودون انتظار صدور حكم من 
  .1محكمة األحوال الشخصیة"

سنة  13زواج القاصرة من خاطفها وهي تبلغ سن التمیز  أما االحتمـال الثاني فیتمثل في
سنة  19سنة وأقل من  13سنة إذا كان عمر القاصرة المتزوجة بخاطفها أكثر من  18إلى 

أي ترفع دعوى بالبطالن من طرف ولي الزوجة أمام  2ف 326فیطبق على الجاني نص المادة 
محكمة األحوال الشخصیة وعند صدور الحكم بالبطالن یكون لولي الزوجة المخطوفة أن یتقدم 

عوى العمومیة بشكوى ضد خاطفها وللنیابة العامة لها مطلق الحریة في تقدیر مالئمة تحریك الد
 334وكذلك بتهمة الفعل المخل بالحیاء م  326وتتابع الجاني بتهمة الخطف أو اإلبعاد م 

  .2(ق.ع.ج)

وتجدر اإلشارة أن زواج القاصر في هذه الحالة یتوقف على رخصة بالزواج دون السن 
ب على (ق.ع.ج)، ویترت7القانونیة تقدم من رئیس المحكمة الموجودة في محل إقامة القاصر م 

  .3الزواج بدون رخصة تصحیح الزواج إذا تم الدخول وبمهر المثل، وبطالنه إذا لم یتم الدخول
ویثور اإلشكال حول ما إذا صدر حكم بإبطال زواج المخطوفة من خاطفها، ولم تتلقى 

  النیابة العامة شكوى من ولي القاصرة المختطفة ؟.
امة أن تحرك الدعوى العمومیة دون أن یرى الدكتور دردوس مكي أنه من حق النیابة الع

ننتظر تقدیم الشكوى وهذا ألن العالقة بین الخاطف ومخطوفة غیر شرعیة البد من وضع حد 
  .4لها

ال تطبق إال في صورة إذا  326وبناء على ما تقدم یتبین لنا أن الفقرة الثانیة من المادة  
  ما تم الدخول بالقاصرة ووافق الولي على الزواج.

"في حالة زواج المختطفة من خاطفها ال تقوم في قرار لها المحكمة العلیا  ت أخذذا و به
المتابعة إال بعد إبطال الزواج ومن ثمة فإن قضاة الموضوع الذین أدانوا المتهم دون مراعاة 

                                                             
  .15ص  ،2مرجع سابق، ج  ، )دردوس(مكي  - 3
  .153ص  ،2مرجع نفسه، ج ، )دردوس(مكي  - 4
 ،األول  القسم من الثانيالفصل من األول المبحث  من المطلب الثانينظر أحول الموضوع  التوضیحللمزید من  - 5

         .150-143الصفحة 
  . 15، ص 2ج ،سابقمرجع   ، )دردوس(مكي  -1
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الزواج الذي أبرمه مع الضحیة على أساس انه سجل في غیر حضور ولي الزوجة وحتى هي 
  .1تطبیق القانون "نفسها، قد أساءوا 

"یخالف القانون القضاة الذین أدانوا متهما من أجل جنحة إبعاد   في قرار آخر جاء فیهو  
  .2قاصر بدون عنف رغم معاینتهم لواقعة الزواج قبل المحاكمة و تنازل الطرف المدني"

الذي تسمر الجریمة مدة بقاء الخطف أو اإلبعاد، وال یبدأ سریان التقادم إال من الیوم و
  .ینتهي فیه ذلك الخطف أو اإلبعاد، أو من تاریخ بلوغ المخطوف أو المبعد سن الثامنة عشر

بعاد قاصر لم یكمل  326تعاقب المادة و سنة بالحبس من سنة  18ق.ع على خطف وإ
دج عالوة على العقوبات التكمیلیة  100.000دج إلى  20.000سنوات وبغرامة من  5إلى 

  . 3لجنحاالختیاریة المقررة ل
  محاولة أو  أذا صاحب  الخطف المؤبد  السجن إلى   العقوبة 1مكرر 293تشدد المادة و 

العقوبة المنصوص   الفاعل  على  الوسائل وتطبق  من  أو غیرها  استدراج  أو  تهدید  خطف
 إلى  طوفلمخا  تعرض القاصر  إذاو هي االعدام    263المادة  من  األولى  في الفقرة علیها

  إذا  أو  فدیة  تسدید  هو  الخطف  إلى  كان الدافع  إذا  أو  جنسي  عنف  أو  تعذیب 
  في  علیها المنصوص التخفیف  ظروف  من  الجاني  یستفید  وال الضحیة  علیه وفاة  ترتبت

  . 4 أدناه  294  المادة  أحكام  مراعاة  مع  القانون  هذا

جزائري تفضن لخطورة جریمة الخطف التي تقع على المشرع ال  أن وبناء على ما تقدم نرى
ومن هذا القاصرة  بوضع عقوبات مشددة تردع كل من تسول له نفسه لالرتكاب هذه الجریمة. 

الباب جرمت الشریعة اإلسالمیة هذا الفعل حفاظا وصیانة لحقوق هؤالء األطفال من الضیاع. 
الفقه من جریمة الحرابة ألنها من قبیل الفساد وقد عالجه الشریعة اإلسالمیة هذه الجریم وأعتبرها 

في األرض، لما فیها من إخافة المارة وترویع المواطنین وبث الرعب والخوف في نفوس  األطفال 
المخطوفین وتهدید أمنهم. وقد وضعت الشریعة اإلسالمیة وسائل للوقایة من هذه الجریمة مثل 

ا یؤدي إلى ارتكاب الجریمة فهو یأتي دور األداة تحریم القتل وهتك العرض وتحریم التبني وكل م
  .5العالجیة فإذا لم یرتدع المجرم یكون عرضة لتوقیع العقاب علیه

                                                             
  .249، ص 1،1995، جالمجلة القضائیة 1995-01-03بتاریخ قرار ، 829821المحكمة العلیا،الغرفة الجنائیة، ملف رقم  - 2
  .597ص ،1،2006،  المجلة القضائیة، ج2006-04-26بتاریخ قرار ، 217313المحكمة العلیا،الغرفة الجنائیة، ملف رقم  - 3
  .المعدل و المتممقانون العقوبات  - 4
  .قانون العقوبات المعدل و المتمم - 5
 اإلسالميبین الفقه  –ألطفال واآلثار المترتبة علیها جریمة خطف ا،  )عبد الفتاح بهیج عبد الدایم علي(العواري  -1

  بعدها. وما 1200ص ،4ج،1ط ،2010 القاهرة، المركز القومي لإلصدارات القانونیة،  -والقانون الوضعي
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هذا و اذا كان المشرع الجزائري قد عزز حمایة السالمة الجسدیة  لألقارب فروع او اصول  و 
ایة لألسرة و تكریسا حتى االزواج من اي اعتداء یقع علیهم اال ان هناك استثناءات شرعها حم

  لمبدا التأدیب هذا ما نتناوله في الفرع الثاني.

 
  

الفقرة (،أما  باحة تأدیب الزوجةإ )الفقرة االولى(نقسم هذا الفرع الى فقرتین نتناول في         
 الطفل.في تأدیب  إباحة نتناول )الثانیة

 
 

أن الشریعة اإلسالمیة جاءت بأصول عامة ومبادئ مقررة للحقوق ، حیث حددت الحقوق 
  الشرعیة وضوابطها وحدودها التي ال یجوز أن یتعدها من قرر له استعمال هذه الحقوق. 

هاب ، من أجل تحقیق حیاة من هذه الحقوق حقوق الزوجین والتي وضحتها وفصلتها بإس
  هادئة ولبناء أسرة متكاملة. 

فالرجل یقع علیه مسؤولیة اإلنفاق على أسرته وحمایتها والمرأة یقع علیها واجب طاعة 
فإن هي انصرفت عن واجب الطاعة حق للزوج تقویم اعوجاج زوجته غیر أن هذا التقویم .1الزوج 

ها یكون قد خرج عن اإلطار الشرعي لحق التأدیب مقید بغایات سامیة وأهداف نبیلة إذا خرج عن
.  

بل األهم من ذلك أن رخصته ضرب الزوجات لیس أسلوب للحیاة ال یستقیم به كما ورد 
  خطأ في ذهنیة الكثیر من الرجال .

  فالمرأة كما أخبر النبي صلى اهللا علیه وسلم هي شقیقة للرجل فهي تمثل شقه أي جزء منه 

  

  . 2النساء شقائق الرجال ]: [   - -وهذا مصداقا لقوله 

                                                             
  . 314ص  ، دط،2008الجنائیة للعالقة الزوجیة ، منشأة المعارف، اإلسكندریة ، ایة ، الحم )محمود أحمد( طه - 1
َسلَّمَ  - 189ص ، 1ج  ،مصدر سابق، ي في سننهذالترمأخرجه  - 1 ِه وَ یْ ُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعَل ِة َعْن رَ ارَ َ اب  -ِكتَاب الطَّه بَ

ا َجاَء  ا، رقم الحدیث  مَ ْذُكرُ اْحتَِالمً َال یَ ًال وَ َل ى بَ ِقُظ فَیَرَ یْ ْستَ ْن یَ    .113ِفیمَ
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  . 1[ خیاركم خیاركم لنسائهم وأنا خیاركم ألهلي ]وقوله أیضا : 

مع  3والتعامل [ رفقا بالقواریر ] وقوله أیضا :.2[ أوصیكم بالنساء خیرا ]وقال أیضا :  
       القارورة بشدة یكسرها وكذلك المرأة 

ة كرامتها وكیانها المادي والمعنوي، فإن إباحة وعلیه إذا كان الشرع اإلسالمي قد حفظ للمرأ
  التأدیب هي على سبیل االستثناء وهي ضرورة والضرورة تقدر بقدرها.

فال بد إذا على الزوج وقبل أن یبادر إلى تأدیب زوجته أن یبحث عن األسباب الحقیقیة 
سباب وسبل للنشوز زوجته سواء كانت أسباب نفسیة أو مرضیة أو اجتماعیة وموازنة تلك األ

العالج التي یقترحها الزوج بما یحقق التوازن النفسي والعقلي حتى نستخلص الدواء لهذا الداء وال 
یستعجل بالضرب زوجته ألنه قد تنقلب األمور إلى ما ال تحمد عقباه خاصة إذا كان ما تعاني 

   .4منه الزوجة مرضا نفسیا أو ضغوطا اجتماعیة
  وهي أن یكون هناك  إخالل  معینة شروط ته إذا توافرت یب زوجدتأفي الزوج  یقوم حقو 

« ... ورد هذا الشرط في اآلیة القرآنیة الكریمة : وقد النشوز  مثلبالواجبات الزوجیة 
ُشوَزهُنَّ  الَّالِتي تََخاُفوَن ُن   .5» وَ

                                                                                                                                                                                
ةِ  - 61ص، 1ج ،مصدر سابق،  أخرجه أبو داود في  سننه –    ارَ َ اِمِه، ،ِكتَاب الطَّه نَ لََّة ِفي مَ ِجُد اْلِب حدیث  باب ِفي الرَُّجِل یَ
  .236رقم 

في كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي صلى اهللا علیه  -  192ص  ،6ج ،مصدر سابق، أخرجه الترمذي في سننه  - 1
  . 3895  وسلم ،حدیث رقم

 1977كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، حدیث رقم   - 633ص، 1ج ر سابق،مصد،  أخرجه ابن ماجة في سننه -  
.  
باب المعاریض مندوحة عن الكذب من  كتاب األدب، - 47ص ،8ج مصدر سابق،، أخرجه  البخاري في  الصحیح  -  2

  حدیث 
  . 6212-6219رقم       

األدب، باب ما یجوز من الشعر والرجز والحداء كتاب  -ص 35، 8ج ،نفسهمصدر ،  أخرجه  البخاري في  الصحیح  -  
  .6149حدیث رقم  منه،  وما یكره

  باب المعاریض مندوحة عن الكذب حدیث ، ِكتَاب اْألََدِب  - 47ص8ج ،نفسهمصدر ، أخرجه البخاري في صحیحه  -  3
  .6211.6210.6209 رقم        

  .171، ص 2009دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،  العنف ضد المرأة، رسالة )، عبلة عبد العزیز (عامر  -  4
   3اآلیة ،سورة النساء -  5

ویعرف الفقهاء النشوز بأنه عصیان المرأة زوجها فیما أمرها اهللا أن تطیعه فیه، وكان متفقا مع التنظیم الشرعي للعالقة 
عراضاالزوجیة بمعنى آخر هو استعالء الزوجة على زوجها والخروج علیه فیما لزم   ها طاعته فیه بغضا منها وإ
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نما یتعین  والجدیر بالذكر أنه لیس كل ترك لطاعة الزوج من قبل زوجته یجعلها ناشزا ، وإ
[ ال طاعة :  --ال تكون الطاعة تنطوي على معصیة اهللا مصداقا لقول رسول اهللا  أن

  .1]لمخلوق في معصیة الخالق 
الَّالِتي تََخاُفوَن  وقد حددت الشریعة اإلسالمیة وسائل تأدیب الزوجة في قوله تعالى : ﴿ وَ

 ُ اْضِرب َضاِجِع وَ وُهنَّ ِفي اْلمَ اْهُجرُ وُهنَّ وَ ُشوَزُهنَّ َفِعُظ ِهنَّ َسِبیالً ُن یْ وْا َعَل ُغ َنُكمْ َفَال تَبْ عْ   .2﴾ وهُنَّ َفِإْن َأَط
فهل الزوج ملزم بالتقید بهذا الترتیب أم أن له أن یلجأ  3إذا كانت هذه وسائل تأدیب للزوجة

  .إلى ضرب زوجته الناشز دون المرور بالوسائل السابقة له
  وقول للشافعي أن الواو الرابطة بین :  اختلف الفقه حیث ذهب المالكیة وأبو حنیفة والزیدیة

ُوهُنَّ ...  ﴿ اْضِرب َضاِجِع وَ وهُنَّ ِفي اْلمَ اْهُجرُ وُهنَّ وَ ن كان ظاهرها الجمع إال أن  1﴾...  4َفِعُظ وإ
  .2المراد الجمع على سبیل الترتیب

                                                             
َسلَّمَ  - 209ص، 4ج مصدر سابق،، سننه ي فيذأخرجه الترم -  1 ِه وَ یْ ُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعَل اِد َعْن رَ َ ِجه اب ّ  -ِكتَاب اْل   بَ

ا َجاَء         وقٍ  َطاَعةَ  َال  مَ ْخُل ةِ  ِفي لِمَ ْعِصیَ   .1707اْلَخالِِق. رقم الحدیث  مَ
  .34اآلیة  ،النساء سورة  -  2
وَن  ﴿قوله تعالى : من القرآن الكریم :یستدل على حق الزوج في تأدیب زوجته بأدلة الشرعیة التالیة :  -  3 الرَِّجاُل َقوَّامُ

اِلَحاُت قَ  الِِهمْ َفالصَّ وَ وْا ِمْن َأمْ ُق ا َأنَف ِبمَ عٍْض وَ ى بَ مْ َعَل ُ َضه عْ َل اللَّهُ بَ ا َفضَّ ِبمَ ى النَِّساء  ا َحِفَظ اللَّهُ َعَل ِب ِبمَ َغیْ اِنتَاٌت َحاِفَظاٌت لِّْل
َنُكمْ َفَال تَ  عْ ِإْن َأَط اْضِربُوُهنَّ َف َضاِجِع وَ وُهنَّ ِفي اْلمَ اْهُجرُ وُهنَّ وَ ُشوَزهُنَّ َفِعُظ الَّالِتي تََخاُفوَن ُن ِهنَّ َسِبیالً وَ یْ ُغوْا َعَل یستفاد من  3﴾بْ

لنساء وواجب طاعة الزوجة لزوجها فیما لیس فیه معصیة للخالق وفي حالة نشوز هذه اآلیة الكریمة قوامة الرجال على ا
الزوجة یحق للزوج تأدیبها لحملها على طاعته، ویتم التأدیب بالوسائل الوعظ، الهجر في المضجع، الضربوكذلك قوله تعالى 

َجْدَناهُ  ﴿:  نَّا وَ ال تَْحَنْث ِإ ِدَك ِضْغًثا َفاْضِرب بِِّه وَ ُخْذ ِبیَ نَّهُ َأوَّاٌب  وَ ُد ِإ بْ عَ مَ اْل ا ِنعْ ویستدل من هذه اآلیة الكریمة على  ،﴾ َصاِبرً
بأن  --إباحة تأدیب الزوج لزوجته فها هو سیدنا أیوب علیه السالم یحلف أنه سیضرب زوجته وعندئذ خاطبه المولى 

استوصوا بالنساء  [حجة الوداع : في   --قوله السنة النبویة الشریفة:  -2.یضرب زوجته وأن ال یحنث في الیمین
خیرا فإنما هن عندكم عوان لیس تملكون منهم شیئا غیر ذلك إال أن یأتین بفاحشة مبینة ، فإن فعلن فاهجروهن في 

یستدل من هذا الحدیث النبوي الشریف  . ]المضاجع واضربوهن ضربا غیر مبرح ، فإن أطعنكم فال تبغوا علیهن سبیال 
دیب زوجته متى ارتكبت معصیة وذلك بالهجر في المضجع والضرب غیر المبرح .روي عن حكیم بن على حق الزوج في تأ

أن یطعمها إذا طعم، وأن یكسوها إذا اكتسى،  [ال : ـما حق المرأة على الزوج ق --معاویة عن أبیه أن رجال سأل النبي 
الحدیث أنه یحق للزوج ضرب زوجته وهجرها ، وقد یستدل من هذا .] وال یضرب الوجه، وال یقبح وال یجهر إال في المبیت

  قید الهجر في البیت ولیس بتركه لزوجته ، كما قید الضرب بأن ال یكون مبرحا وأال یصیب الوجه. --قید رسول اهللا 
ف الوعظ هو تبصیر الزوجة بواجباتها العامة والخاصة وحثها على االلتزام بواجباتها ویختلف شكل الموعظة باختال -  4

وینبغي أن یتم الوعظ باللین والرفق والموعظة الحسنة وهذا أخفها وأعالها اللوم ، حال الزوجة ونوع الخطأ المرتكب من جهتها
فهو اإلعراض عن الزوجة في فراشها ،  ، الهجر في المضاجع والتنبیه إلى العیوب وتهدیدها بالهجر والضرب إن لزم األمر.

یاه فراش وال وطء حتى وهو على أربع مواضع : أن یولیه ا ظهره في فراشه ، أن ال یكلمها وال یطؤها والثالث ال یجمعها وإ
یعرف على أنه إیالم الجسم بید أو سوط أو عصا   ، ربـالض ترجع إلى الذي یریده والرابع أن یكلمها ویجامعها ولكن بشدة.

  .أو نحو ذلك
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أما الشافعي وأحمد ذهبا إلى أن هذه الوسائل وردت على سبیل التخییر للزوج ال الترتیب 
  .3من حق الزوج ضرب زوجته الناشز سواء سبق الضرب وعظ أو هجر أم الف

والراجح من الفریقین أن الزوج مقید بضرورة مراعاة الترتیب لهذه الوسائل الثالث وفقا  
  .لورودها في اآلیة القرآنیة الكریمة

عدم ضرب بعد استنفاد وسائل التأدیب  الوعظ  والهجر ، والتأكد من الویلجأ الزوج إلى 
  .جدواهما في تقویم الزوجة وحملها على طاعته

وهي أن ال  قیود عامة: وان حق الزوج في ضرب زوجته لیس مطلقا بل مقید بقیود هي
وهو ما قضت به یكون الضرب مبرحا وهو الذي ال یكسر عظما وال یسیل دما وال یغیر لونا 

وان كان حقا للزوج من مقتضاه إنه من المقرر أن التأدیب « بقولها :  محكمة النقض المصریة
  . 4»إباحة اإلیذاء إال أنه ال یجوز أن یتعدى اإلیذاء الخفیف 

تتمثل في وسیلة الضرب إذ اختلف الفقه حول وسیلة الضرب ، اصة فخـالقیـود أما ال و
نما یقتصر على الید  فهناك من یرى أن الضرب ال یجوز أن یكون بالسوط أو العصا أو النعال وإ

  .لوالمندی
وكذلك في ،وهناك من أجاز استخدام العصا والسوط فالمهم أن ال یكون ضربا مبرحا

وال « ... مواضع الضرب حیث  نهى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عن ضرب الوجه لقوله : 
كما نهى عن ضرب المواضع الحساسة كالرأس والصدر والقلب » تضرب الوجه وال تقبح ... 

   5م من خطر الهالكوالبطن والفرج لما فیه
: [  - -أما عن عدد الضربات یرى البعض أن یزید عدد الضربات على عشر لقول رسول اهللا 

  .6] ال یجلد أحد فوق عشر جلدات إال في حد من حدود اهللا

                                                                                                                                                                                
  .34اآلیة  ،سورة النساء  -  1
 مطبعة الجمالیة القاهرة، ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، )دین أبو بكر بن مسعود بن أحمدعالء ال (الكسائي  -  2

  . 334ص   ، 7ج ،ـه1327
مرجع سابق،  من علم التفسیر، ایةو الدر  ایةفتح القدیر الجامع بین فن الرو  ) ،محمد بن علي بن محمد(الشوكاني  -  3

  . 295ص
 ،2ط ،ـه1344 مصر، دد، ،األخیارمن أحادیث سید  األخبارنیل االوطار شرح منتقى  ، )محمد بن عبد اهللا(الشوكاني  -   
  .46ص ،7ج
  . 327، 326، ص مرجع سابق ، )محمود أحمد(طه  -  4
  . 327ص  نفسه،مرجع  ، )محمود أحمد(طه  -  5
 –العصریة، صیدا  المكتبة ،محمد محیي الدین عبد الحمید  ، تحقیقسنن أبي داود ، )سلیمان(أبو داود  -  6

  .4491باب التعزیر، رقم الحدیث  –ِكتَاب اْلُحُدوِد .164ص  4ج ،دت،دط،بیروت
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هناك من یرى أن ال یزید على األربعین أو العشرین وهناك من یرى أن ال یتجاوز ثالث و 
للقیود السابقة فإنه یعد استعماال لحق التأدیب الذي خولته الشریعة ذا تم الضرب وفقا واضربات 

  اإلسالمیة للزوج على زوجته الناشز ألنه وسیلة فعالة للقضاء على نشوز وتمرد الزوجة. 
فالضرب الزوجة عقوبة معنویة بطریق مادي بدلیل أنه قید الزوج بأن یكون ضربه لزوجته 

یذاء أو اإلیالم ألمر بالقوي والعنیف منه بال شك وقد ورد رقیقا وغیر مبرح ولو كان الغرض اإل
إذا أراد أن یضرب إحدى زوجاته فإنه یضربها   - -في السیرة النبویة الشریفة أن رسول اهللا 

  بالسواك، وأن یكون الضرب مما ال یترك أثرا على الجلد .
أن یؤدبها ، وال یجوز ویثبت حق تأدیب الزوج لزوجته ، فال یجوز لغیره من أهله أو أهلها 

له أن یفوض غیره في تأدیبها ، ویثبت هذا الحق للزوج سواء كانت زوجته قاصرا أو بالغة سن 
  .1الرشد ، ویثبت له بانعقاد رابطة الزوجیة وینقضي بانقضائها

و ال یسأل جنائیا عن ضربه لزوجته رغم أن الضرب عمل مجرم أصال في غیر حالة 
عفاء الزوج ل نما یمتد كذلك لیشمل المسؤولیة التأدیب وإ یس قاصرا على المسؤولیة الجنائیة فقط، وإ

المدنیة عن األضرار التي لحقت الزوجة نتیجة ضربه لها طالما كان في حدود مشروعیة 
  2التأدیب.

                                                                                                                                                                                
 4ج دط، دت،، بیروت دار الكتب العلمیة، عون المعبود شرح سنن أبي داود،، محمد شمس الحق العظیم آبادي أبو الطیب

  .4491باب التعزیر، رقم الحدیث  –ِكتَاب اْلُحُدوِد    164ص 
   .2601باب التعزیر، رقم الحدیث  – ِكتَاب اْلُحُدودِ  -867ص ، 2ج مصدر سابق،، ابن ماجه  في سننه أخرجه  -    

الجنائیة للروابط األسریة وفقا ألحدث أحكام محكمة النقض الحمایة الجرائم العائلیة و  ، )محمد عبد الحمید(األلفي  -  1
  . 145، دط ، ص 1999، دار المطبوعات الجامعیة ، اإلسكندریة  الدستوریة العلیا والصیغ القانونیة والمحكمة 

تأدیب الزوج لزوجته مأذون « هذا ما یتفق مع ما ذهب إلیه اإلمام مالك وأحمد واستند اإلمامان في ذلك على أن :   - 2  
استعماال لحق في حدوده  فیه شرعا فلم یضمن ما تلف به كالحّد والتعزیر ألنها عقوبة مشروعة للردع ، كما أنه یعد أیضا

  المقررة ، وذلك عمل مباح وال مسؤولیة على مباح .
أما اإلمام أبو حنیفة و اإلمام الشافعي یوجبان على الزوج ضمان تلف زوجته سواء كان الضرب تأدیبا أو أشد من ذلك 

  یم األعضاء.وحجة ذلك عند أبو حنیفة أن التأدیب مشروط ببقاء الشخص الذي وقع علیه التأدیب حیا سل
ویعلل اإلمام الشافعي رأیه هذا بأن "التأدیب حق ال واجب ، وعندما یستعمل اإلنسان حقه فیشترط علیه مراعاة السالمة 

  » العامة 
ولو ضرب امرأة للنشوز فماتت منه یضمن ألن المأذون فیه هو التأدیب ال القتل ولما « وهو ما عبر عنه البعض بقوله : 

 ،1990 القاهرة، دار الغد العربي ، األم،، الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس -أنظر »ن أنه وقع قتال اتصل به الموت تبی
  . 305ص  7مرجع سابق، ج،  . الكسائي 131، 116ص ،7دط، ج
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على زوجته بالضرب دون توافر شروط استعمال لحقه في تأدیب الزوج تعدى أما إذا   
فعل الضرب سواء باعتباره جنحة أو جنایة إحداث عاهة مستدیمة أو  یسأل جنائیا عنفإنه زوجته 

  . 1ضرب مفضي إلى الموت أو القتل العمد 
حق التأدیب یتیح للزوج الضرب الخفیف ، « بأن :  قضت محكمة النقض المصریةوقد 

ي فإن تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته كان معاقبا علیه قانونا ولو كان أثر الذ
حدث بجسم الزوجة لم یزد عن كدمات بسیطة ، فإن هذا القدر كان كافیا العتبار ما وقع منه 

  . 2 خارجا عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشریعة اإلسالمیة ومستوجبا للعقاب"
هذا ما قضت به المحكمة ضرار الموجبة لطلب التطلیق ضرب المبرح من األالویعتبر 

 ب الزوجة المبرح یعتبر من اإلضرار المعتبرة شرعا التي تستوجبالعلیا في قرار لها " أن ضر 
و تجدر االشارة أن جریمة ضرب و جرح الزوجة  .3التطلیق دون اشتراط صدور حكم جزائي"

 والجرح الضرب فعل من یجعل أن المشرع على وكانتخضع لألحكام العامة للجریمة،

 مستقلة خاصة بنصوص علیه صالتنصی مع للجریمة مشددا ظرفا األزواج بین الواقع

   4.األفعال لهذه السلبیة اآلثار لمواجهة وذلك العامة النصوص عن

                                                             
  . 330،  328، ص مرجع سابق ، )محمود أحمد( طه -  1
.  672، 146رقم  8 المحاماة س 12/11/1975. نقض 225، 175رقم  ،3مجموعة القواعد القانونیة ج 18/12/1933نقض  -  2

  أنظر
  .330، 328، ص مرجع سابق  ، )محمود أحمد( طه
 ،2004 ،2العدد المجلة القضائیة، ،23/01/2001المؤرخ في قرار   ،268665ملف رقم  الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، -  3

  . 417ص
  . 161مرجع سابق، ص   ، )زینب وحید( دحام -  4
 جسدي، عنف ضحیة أنت المطروح هل السؤال وكان .الجزائر في 2005 سنة المرأة تجاه العنف حول  وطني بتحقیق القیام تم -

، كان سواء العنف أنواع من لنوع تعرضن قد أنهن النساء المستجوبات نصف من أكثر صرحت : « نفسي أو لفظي  أو نفسیاً  لفظیًا

،  النساء به صرحت الذي العنف أنواع تتوزع و .المجموع من%    53.96 نسبة أي ،13755 ع مجمو  من 7423  ما یساوي جسدیًا

 عنف ضحیة بأنهن صرحن 3484 المستجوبات من   11.10%یعني جسدي، عنف ضحیة بأنهن صرحن امرأة 824  : التالیة بالطریقة

 :  أن النتائج تبین أكثر، مفصلة . بصفة 41.96 %یعني نفسي، عنف ضحیة بأنها صرحت امرأة  3115   46.93 %یعني لفظي،

 بنسبة الثالثة المرتبة في بروزا، الجسدي األكثر العنف ویأتي شیوعا األكثر األجوبة حسب هي والنفسي اللفظي العنف أشكال•

 ءالنسا الجسدي العنف یمس الزوجي، الوضع حسب• .العمریة الفئات كل أشكاله بشتى العنف یشمل •.11.10% تبلغ هامة
العازبات  أما .العنف من الشكل لهذا تعرضن بأنهن صرحن % 22 السؤال، هذا عن مطلقة أجابت امرأة 428 بین فمن المطلقات،

 في العمل، في للمرأة، الحالي الوضع حسب •.اللفظي للعنف أكثر بتعرضهن منهن % 26.7 نسبة صرحت فقد ،  7523وعددهن

 مجموع من % 7.2 یعني الجسدي، للعنف عرضة األكثر هن المنزل ربات فإن النساء زل،المن في أو البطالة فترة خالل التدریب،

 المبدئیة المعطیات هذه تسمح النساء وثالثا 1496 مجموع على % 5.9 عمل عن الباحثات تلیهن السؤال؛ هذا عن امرأة أجبن 6706

 -. 2006  في به القیام تم  المرأة ضد العنف انتشار بموضوع خاص تحقیق آخر یسمح كما .المرأة ضد العنف ظاهرة أهمیة بتحدید
 بمبدأ تتصف تربیة رغم• :  أنه التحقیق هذا بین للعنف مؤشرات وضع تم كما .وآثاره العنف هذا بأشكال عمیقة بطریقة باالهتمام
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 بضرب الزوج لزوجته كوسیلة للتأدیبهنا هل یعتد القانون الجزائري  والسؤال الذي یطرح
استنادا إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة یجیب البعض بنعم یمكن إباحة حق تأدیب الزوج لزوجته 

فهي من مصادر اإلباحة كما  ،دا إلى القاعدة القانونیة المكرسة في مبادئ الشریعة اإلسالمیةاستنا
  ج).ع ..ق( 39 ج)،ق أ ( 222، )م.ق( 1أنها مصدر من مصادر القانون م 

غیر أن المالحظ أنه لم یرد في نصوص القانون الجنائي أو في نصوص قانون األسرة ،      
 27في  02-05بل وجدنا في قانون األسرة المعدل باألمر  1تهزوج للزوج بتأدیب نص یسمح 

بعدما  (ق.أ.ج) 36نمط جدید من المساواة في الحقوق والواجبات المكرس في م  2005فبرایر 
كان قانون األسرة القدیم یعتبر الزوج رئیس لعائلة وحقه على زوجته في طاعته الذي یعد مصدر 

  حق التأدیب .
ون الشریعة اإلسالمیة سند إلباحة حق التأدیب ألنها متعارضة مع وبتالي ال تصلح أن تك

  . 2النظام القانوني العام السائد حدیثا في قانون األسرة الجزائري
بت ، هو من جملة الحقوق العائلیة التي تثیب الذي تبیحه الشریعة اإلسالمیةإن حق التأد

، وهذه ت التي بین الشخص وأسرتهقا، وهي تقرر تنظیم العالللشخص باعتباره عضوا في عائلة

                                                                                                                                                                                
 الجنسیة العالقات لمتزوجاتا النساء تخاف• .العنف كنوع من الجبریة الجنسیة العالقة یعتبرن الیوم النساء فإن الزوج، طاعة

أشكال  لشتى عرضة واألكثر ضعفا الفئات كأكثر سنة 49 و 45 بین ما العمریة الفئة تظهر •.واإلهانات الجسدي والعنف الجبریة
 یكون الحاالت أغلب وفي .% 7.3 یبلغ العام الفضاء في للعنف العام المؤشر •15.2 %یبلغ الزوجي للعنف العام المؤشر• .العنف

 إلى 19 من فتخص النساء العام، الفضاء في للعنف عرضة األكثر العمریة الفئة أما .مجهوالً  رجالً  العام الفضاء العنف في رتكبم

 من لسبب زوجته الزوج یضرب أن یقبلن الصحة وزارة به قامت تحقیق حسب ثالث أصل من امرأتین من أكثر أن یظهر -.سنة 30

 زوجها، مع جنسیة عالقات إقامة رفضت إذا معه، تشاجرت إذا أطفالها، إذا أهملت له، تقول أن ونبد خرجت إذا • :التالیة األسباب

 .القبول قل المستوى الدراسي تطور وكلما سنا، األكبر النساء لدى الریفیة، المناطق في أكبر القبول ویكون أحرقت الغداء إذا

 بمسألة المعنیة المتحدة لألمم الخاصة المقررة الحظت ولقد القدر ورفض الواقع باألمر النساء قبول عدم أخرى معطیات تبین لكن

ة خالل الجنسین بین لصالح المساواة هامة تطورات یاكین ارتورك السیدة المرأة، ضد العنف  وجود 2007 في الجزائر في لها مهمّ

 في التسامح سیاسات عدم زائر إلى تنفیذالج دعت میادین التعلیم لكنها وفي الوطني التشریع مستوى على سواء واضحة تطورات

   المرأة. ضد العنف في میدان التزاماتها إطار
برنامج تعزیز  الحقوق األساسیة للمرأة والمساواة على أساس النوع االجتماعي، تقریر حول تحلیل الوضع الوطني، أنظر:

 ،2009-2008 ،األوروبين قبل االتحاد المرأة في المنطقة األورو متوسطیة ،برنامج ممول مو  المساواة بین الرجل 
  . 28،29،30ص

  ق عراقي . 41/1یعد المشرع العراقي الوحید الذي نص على إباحة تأدیب الزوجة صراحة في المادة  -  1
أما قانون العقوبات األردني فلم یرد به نص صریح بإباحة تأدیب الزوجة من قبل الزوج إال أنه أكد في إحدى مواده المادة 

 ، الحمایةلنكار محمود  -أنظر ع أردني  الفعل المرتكب في ممارسة الحق دون التعسف في استعماله ال یعد جریمة.ق 59
  .159الجنائیة لألسرة، مرجع سابق، ص

   .159، صنفسهالجنائیة لألسرة، مرجع  ، الحمایة لنكار محمود  -  2
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وهي تضمن في   ،الحقوق قررت لتحقیق غایة محددة هي دعم كیان األسرة وتحقیق مصلحتها
فقة یجب أن ینحصر قصد صاحبها عند استعمالها موا كلذل نفس الوقت فكرتي الحق والواجب

  .رم منهایتها یح، أما إذا أصبح غیر مؤهل لتحمل مسؤولالغایة التي یستهدفها المشرع
  1الذي یدخل في أسباب اإلباحة من هذا المنطلق یجب فهم الحكمة من تقریر حق التأدیب

 بحق الطاعة والتأدیب أساسا قررلتعلقه  والتبریر التي یترتب على وجودها عدم معاقبة صاحبها،
مایة فى بالحواكت المشرع حمایة ضعیفة ولم تحز على اهتماملحمایة الرابطة االسریة رغم أنها 

الزوجین لمشاكلهما الداخلیة في إطار القانون المدني  ، ربما العتباره أن حلّ المدنیة لهذه الحقوق
  .2أفضل من تدخل القانون الجنائي

 
 

یحتاج الصغار في كثیر من األحیان إلى الحزم لضمان حسن نشأتهم ، وقد یقتضي األمر 
سلوكهم أو لتعلیمهم ، ویتجسد التأدیب غالبا في صورة أفعال یعاقب القانون علیها تأدیبهم لتقویم 

كالذم والضرب والحبس ، إال أن هذه األفعال ال تعد جرائم وال یعاقب على ارتكابها، ألن التأدیب 
ضرورة یقرها القانون والشرع والعرف فبما أن الطفل یخضع في طور نموه لمؤثرات بیولوجیة 

اجتماعیة وثقافیة، فال بد من ضبط هذه المؤثرات وجعلها تصب في قناة التنشئة ونفسیة و 
الصحیحة حتى تساهم في تكوین الشخصیة اإلنسانیة المتمیزة بحس اجتماعي ومدني یؤهلها 

  لالئتالف مع المتطلبات الحیاتیة في مجتمع منظم.

                                                             
من حیث الظاهر مستجمعة كل العناصر التي تلزم باعتبارها  یقصد بأسباب اإلباحة األحوال التي تبدو فیها الواقعة  -   1

  جریمة  ولكنها مع ذلك ال تعد جریمة ، وذلك لوجود قاعدة قانونیة ترخص بارتكاب الفعل في تلك األحوال أو توجیه .
ب والتي یقصد وأسباب اإلباحة تزیل الصفة اإلجرامیة عن الفعل ویصیر مشروعا من أساسه وتتشابه بذلك مع موانع العقا -

بها األسباب التي نص علیها القانون ویترتب على توافرها عدم توقیع العقوبة على فاعل الجریمة رغم توافر شروط مسؤولیته 
عنها ویطلق علیها الفقه األعذار المعفیة من العقاب وهي واردة على سبیل الحصر وبتالي ال یحكم بها إال بنص وال تفسر 

لف عنها بأن موانع العقاب ال تؤثر على أركان الجریمة وال على المسؤولیة الجنائیة للمتهم وبتالي ال إال تفسیرا ضیقا، وتخت
  یحكم ببراءته بل بإعفائه فقط من العقوبة .

أما سبب اإلباحة فإنه یرفع عن الفعل الصفة غیر المشروعة فیصبح مباحا وال یعد جریمة وال یعد مرتكب الفعل مجرما  -
ون وبتالي یحكم ببراءته وهذا ما یعتبر بقاء المسؤولیة المدنیة في حالة العذر المعفي وانتفائها في حالة سبب في نظر القان

  . 186، ص  3ط، 1990، دار الفكر العربي ، -القسم العام  -قانون العقوبات ، )مأمون محمد(سالمة  - ینظر اإلباحة.
  .160، صسابقرجع الجنائیة لألسرة، م الحمایة ، )محمود(لنكار  -  2
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نصح أو إرشاد أو  والطفل بحكم طبیعته قد یسترسل في طیشه غیر آبه بما یسدى له من
تنبیه فال بد من جعله یشعر بصورة حتمیة بعواقب أفعاله وطیشه، فجاز ضربه في مكان من 
جسده بما ال یلحق به أذى إشعارا له بذنبه ولغایة تربویة ولیس نتیجة لغضب أو هیاج عصبي أو 

       للتشفي واالنتقام 
المعقولة وفي سبیل التهذیب  فممارسة حق التأدیب یبقى مشروعا إذا كان ضمن الحدود 

وتترتب المسؤولیة الجنائیة الكاملة عن فعل التأدیب  ،والتعلیم وضمن ظروف أملتها ضرورة معینة
  .1إذا كان الغرض منه االنتقام من القاصر أو دفعه إلى المنكر

  : - -وأساس التأدیب ما روى عن عمر بن شعیب عن أبیه عن جده قال، قال رسول اهللا 
صبیانكم بالصالة إذا بلغوا سبعا ، واضربوهم علیها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بینهم [ مروا 

 .2المضاجع ]
أما األساس القانوني لحق األب في تأدیب الصغیر هو الوالیة التي له علیه ، وهذه الوالیة 
مقررة لمصلحة الصغیر من أجل تربیته وحمایته ، هذه التربیة والحمایة تقتضي في بعض 

ع.ج) .(ق 269ن لوسائل التقویم منها الضرب بشرط أن یكون خفیفا طبقا لنص المادة األحیا
التي تستثني من أعمال العنف اإلیذاء الخفیف الذي یخرج عن حدود التجریم ویصبح فعال مباحا 

  . 3بشرط عدم تجاوز حدود الحق فیه
تأدیب أن یختار بین ال بد أن تتناسب وسیلة التأدیب والغایة المرجوة منه ، وللقائم بالو

الوسائل المشروعة ما یراه أكثر مالئمة وله في سبیل ذلك أن یعمد إلى بعض الوسائل في ظروف 
معینة وأن یعمد إلى غیرها في ظروف أخرى ، والقید في هذا الشأن أال یختل التوازن اختالال 

م وسائل الضرب وعدم فاحشا بین وسیلة التأدیب واألمر الذي استوجبه إذ یترتب على سوء استخدا
المباالة والقسوة مع الصغار دون االكتراث بمتطلبات الولد في المراحل العمریة عقدا نفسیة 
وأزمات وآثار تربویة خاطئة، كما ال یجوز اللجوء إلى العنف إال بعد استنفاد كل الوسائل 

  واكتشاف عدم فعالیتها في معالجة االنحراف كالوعظ واإلرشاد أو التوبیخ .

                                                             
  . 409، 408، ص 2، ج2، ط1992القانون الجنائي العام، المسؤولیة الجنائیة، دار نوفل، بیروت،  ،  )مصطفى(العوجي  - 1
  . 171، 170، 166مرجع سابق، ص  ، )زینب وحید(دحام  -  
في الفقه اإلسالمي والقانون الجنائي، دار  والتجریم والعقاب ایةالعنف داخل األسرة بین الوق ، )محمد أبو الوفا(أبو الوفا  -  

  . 57دط ، ص  ،2000الجدیدة، اإلسكندریة،    الجامعة
ةِ ،  285 ،284،ص 11مصدر سابق ،ج ، أحمد  في المسند أخرجه  - 2 َحابَ ْكثِِریَن ِمَن الصَّ ُد اْلمُ ْسنَ  بن اهللا عبد ندمس - مُ

  .6689حدیث رقم  ، -عنهما اهللا رضي-   العاص بن عمرو
  .222مرجع سابق، ص الجنائیة للطفل من إجرام أسرته المنحرفة"، الحمایة" )،  محمود(لنكار  - 3



                  

                                              

  ~ 346 ~  

وعلیه یشترط في الضرب أن ال یكون بغیر الید مثل السوط والعصا وأن ال یتجاوز ثالث 
ضربات خفیفة، وأن ال یترك أي أثر على الجسم، وأن یتقي فیه المواضع الخفیفة مثل الرأس، 

  الوجه، الصدر، البطن.
الغیر وأن التأدیب بالضرب ال تقتصر دائرته على األفعال التي یقوم بها الطفل وتلحق ب

فطار  ضرر ، بل تشمل األفعال التي تعكس أثرها على الحدث نفسه مثل التسول والسرقة، وإ
  . 1رمضان أو ترك الصالة أو مرافقة رفقاء السوء

[ ألن یؤدب أحدكم ولده خیر له على تأدیب األطفال بقوله :  - -وقد حث رسول اهللا 
نحل والد ولده أفضل من أدب حسن [ ما وقوله أیضا :  2من أن یتصدق كل یوم بنصف صاع ]

[3.  
وعلیه ال بد أن یكون التأدیب بالضرب لفعل یعد معصیة ولیس لفعل یخشى ارتكابه وأن ال 

  .4جریمة ویحدد له عقابا هیرد بشأنه نص قانوني یعد
ویثبت التأدیب لألب الطفل وأمه والوصي والمعلم وولي النفس كالجد واألخ والعم ذلك أن 

  .5وع الوالیة على النفسالتأدیب من فر 
نصل إلى أن المشرع الجزائري لم یقرر تعزیز الحمایة لحیاة االقارب و حقهم في السالمة 

ألموال االقارب و الجانب االخالقي هذا ما نتناوله في المبحث  حمایتهالجسدیة فقط بل امتدت 
  الثاني.

 
 
   

                                                             
  . 176، 175، 172مرجع سابق، ص  ، )زینب وحید( دحام - 1
َسلَّمَ كِ  -  337ص ،4مصدر سابق ج ، سننه رواه الترمدي في  - 2 ِه وَ یْ ُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعَل ِة َعْن رَ َل الصِّ رِّ وَ  -تَاب اْلِب

ِد حدیث رقم  َل ا َجاَء ِفي َأَدِب اْلوَ اب مَ   .1951بَ
بَْصِریِّیَن  – 459ص  ،34ج  ،سابقمصدر ، أخرجه أحمد في المسند  -    ِد اْل ْسنَ   . السوائي سمرة بن جابر حدیث  - مُ

یِّیَن  - 128ص ،24ج  نفسه،مصدر ، أخرجه أحمد في المسند  - 3 كِّ ُد اْلمَ ْسنَ حدیث  .أمیة بن إسماعیل جد حدیث - مُ
  15403رقم

  .46مرجع سابق، ص  )،مصباح محمد محمد (القاضي  - 4
  .176، ص نفسهمرجع  ، )زینب وحید(دحام  -  5
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 علیها  و منع اي اعتداء  االقاربأمول و  عرضل الجزائري حمایته  المشرع عزز
من خالل  تنویع الحمایة المقررة لألسرة ،وحسب طبیعة الجریمة و مدى تأثیرها ویظهر ذلك 

ریمة السرقة على العالقات االسریة حیث یعتبرها تارة من اسباب االعفاء من العقوبة مثل ج
بین الفروع و االصول و تارة یقید الجریمة على شكوى الطرف المضرور و تارة یعتبرها من 

    كما في الجرائم االخالقیة.اسباب التشدید 

اعتبار القـرابة من أسباب التقیید علیه نقسم المبحث إلى مطلبین نتناول في المطلب األول و 
في اعتبار القـرابة من أسباب تشدید العقوبة المطلب الثاني في و  .و  االعفاء فـي جرائـم االمـوال

  الجرائم الماسة باألخالق.

 
 

اعتبار القـرابة من أسباب التقیید و  في الفرع األول  نقسم المطلب إلى فرعین نتناول 
اعتبار القـرابة من أسباب التقیید و  االعفاء فـي وفي الفرع الثاني  ،السرقة  ةـاالعفاء فـي جریم

  جریمـة اخفاء االشیاء السرقة. 
 

 
قارب تقع بین اال التيالسرقة معالجة بعنى المشرع الجزائري بحمایة الروابط األسریة  
تختلف عن السرقة العادیة أي التي ترتكب خارج الوسط العائلي لما انتهجته الشریعة معالجة 

ركان جریمة أل )األولىالفقرة (وسوف نخصص  ،اإلسالمیة منهاجا خاصا في معالجة هذه الجریمة
  السرقة.

عة بین خوصصة المتابعة الجزائیة في جریمة السرقة  الواق ) نتناولنیةالفقرة الثا(وفي 
  األقارب 
  االقارب. الحصانة العائلیة في جریمة السرقة التي تقع بین الثالثةفقرة في الو 
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و هو االستیالء على  البد من توافر عنصر االختالس، بین االقارب 1لقیام جریمة السرقة
عنصر مادي هو االستیالء  ؛االختالس على عنصرینویقوم ، الشيء، بغیر رضا مالكه أو حائزه

والبد أن یقع    .2على الحیازة وعنصر معنوي هو عدم رضا مالك الشيء أو حائزه عن الفعل
نما هي سرقة حكمیة للحیازة،  االختالس على مال منقوال ولیست هناك سرقة حقیقة للعقارات وإ

لوكة للغیر،  فاألشیاء ال تقع علیها جریمة ومن البدیهي أن یكون المنقول محل جریمة السرقة مم
   .3السرقة، ألن أصحابها تخلو عنها برضائهم

(ق.ع.ج) بقولها یجب أن تقع السرقة على  350وما یؤكد هذا القول ما ذهبت إلیه المادة 
  .4شيء غیر مملوك للجاني

  .5ولقد استثنى المشرع من هذه القاعدة بعض الحاالت العتبارات خاصة
جریمة السرقة یشترط أن یكون الجاني مدركا بأن الشيء محل السرقة مالكا ألحد و لقیام 

   .6أقاربه، وأن تكون لدیه إرادة التصرف بدون رضا المالك 
تطلب جریمة السرقة من أجل قیامها توافر القصد الجنائي الخاص، ویتمثل في اتجاه نیة تكما    

  .7بصفة نهائیة الجاني إلى تملك الشيء محل السرقة أو حیازته

                                                             
  .: تعني أخذ الشيء "المال" على وجه خفیة، ومنه استراق السمع وهو أن یسمع في اللغة - 1

   .متخفیا وقیل هي أخذ المال خفیة حیث أنها وردت بمعنیین وهي أخذ الشيء خفیة بفتح الشین وكسر الیاء -   
   .259، ص 1الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق،ج  ، )أحسن(بوسقیعة  -  2
أثر القرابة على جریمة السرقة وعقوبتها في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي  ،  )عبد المنعم أحمد سلطان(د بع - 3

  .59-58صالمصري دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة د ت، د ط،
  .المعدل و المتمم العقوباتقانون  - 4
اختالس أنواع األشیاء المنقولة المرهونة ضمانا  -364/01اختالس األشیاء المحجوز علیها ولو كان حاصال من مالكها م- 5

  ع..ق 363استیالء الشریك أو الوارث على األموال الشائعة بین الشركاء أو الورثة م -364/03 للوفاء بدینم
ص سارقا أن یكون الشيء المختلس غیر مملوك له ولكن یجب أن یكون هذا الشيء مملوكا وال یكفي العتبار الشخ 

لشخص آخر وقت االختالس. ونتیجة لذلك ال تكون محال لسرقة األشیاء التي ال مالك لها مثل األموال المباحة الطیور 
التي تخلى عنها صاحبها كالمالبس البریة، األسماك، األصداف، الرمال للصحاري والبحار...،  والمتروكة كاألموال 

  وفضالت العطار والقمامة.
   واألشیاء المفقودة والتي كانت مملوكة لشخص توجد تحت یده ولو كان قد اشتراه بحسن نیة طالما لم یسقط حقه فیه بالتقادم.

  . 276، ص1ج ،نفسهمرجع  الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ، )أحسن(وسقیعةب - 6
وال یعتد بالباعث في جریمة السرقة وقد قضى في فرنسا بقیام  59، صنفسهمرجع ، )د المنعم أحمد سلطانعب(عید  -  7 

السرقة في حق عمال مصلحة الغابات الذین لم یتقاضوا راتبهم الشهري فقاموا ببیع حطب رب العمل للحصول على مقابل 
ضومة فقاموا ببیع جزءا من سلع مستخدمیهم وتقاسموا راتبهم، ونفس األمر في حق عمال اعتبروا أن جزءا من أجورهم مه

  ثمن البیع. من الحاالت المماثلة طبع واستنساخ وثائق كانت في حوزة العامل بغیر رضا رب العمل مالك الوثائق.
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یشترط توفر عنصر  369(ق.ع.ج) والمضاف إلیها أحكام المادة  368حسب نص المادة و      
القرابة بین مرتكبي جریمة السرقة ویقصد بها األصول بین آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم الشرعیین 

  وفروع األبناء والبنات وأبنائهم وبناتهم المنحدرین من أصالبهم بطریق شرعي.
فإن على  368أنه إذا كان المال المسروق ملك أحد األصول الواردة في المادة  ذلك     

المحكمة بعد إدانتهم أن تقضي بإعفائهم من العقوبة المقررة قانونا وتحكم علیهم بالتعویض ورد 
تقضي بأنه ال یجوز أن تباشر الدعوى العمومیة المتعلقة  369األشیاء عند االقتضاء. أما المادة 

ریمة السرقة بین األقارب والحواشي واألصهار إلى غایة الدرجة الرابعة من طرف النیابة العامة بج
ذا تنازل هذا الشخص وسحب  إال إذا تحصلت على شكوى مسبقة من طرف الشخص المتضرر وإ
شكواه فال وجه للمتابعة، أما إذا كانت جریمة السرقة قد أسندت إلى أشخاص آخرین لم یرد ذكرهم 

ولم تربطهم أیة عالقة قرابة بین األصول والفروع فإنه تطبق العقوبة  369و  368لمادة في ا
وما بعدها (ق.ع.ج) المتعلقتین بمرتكبي جریمة  350المقررة والمنصوص علیها في المادتین 

 السرقة.

 
 

ال یجوز اتخاذ اإلجراءات الجزائیة بالنسبة  « على أنه (ق.ع.ج) 369/1دة الماتنص 
للسرقات التي تقع بین األقارب والحواشي واألصهار لغایة الدرجة الرابعة إال بناء على شكوى 

  .1 » الشخص المضرور والتنازل عن الشكوى یضع حدا لهذه اإلجراءات

وقوع الجریمة المرتكبة من قبل الجاني، فإن ما كان المجني علیه هو المتضرر األول من ول
  أول إجراء تتخذه من أجل تحریك الدعوى العمومیة هو تقدیم الشكوى.

ن المشرع الجزائري قد ارتأى رفع الصالحیة عن النیابة العامة في جرائم السرقة العائلیة  وإ
القید ذو طبیعة  وقید تحریكها للدعوى العمومیة على تقدیم شكوى من طرف المجني علیه، وهذا

   .2استثنائیة وارد على سبیل الحصر في نص القانون

                                                             
كل من اختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقا ویعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات  «  )ج.ع.ق( 350المادة  - 1

 156-66أمر رقم  - » وتطبق نفس العقوبة على اختالس المیاه و الغاز و الكهرباء دج 500.000إلى  دج 100.000مة من وبغرا
  المتضمن قانون العقوبات. 1966جوان  8المؤرخ في 

  .140ص ،12، العدد2009لیبیا،  ،مجلة الجامعة "حكم السرقة بین األقارب"،،  )أحمد حسین(الطاهر  -  2
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یغلب فیها الصالح الخاص على الصالح  والغرض من ذلك هو أن جرائم السرقة العائلیة
بحیث ال تقوم النیابة العامة  ،العام لذلك ترك األمر للمجني علیه لتقدیر مالئمة محاكمة الجاني

یقاف بأي إجراء إال بعد تقدمه بشك واه بل أعطى للمجني علیه الحق في التنازل عن الشكوى وإ
دراكا آلثار الجریمة، فثمة حاالت یكون 1 سیر الدعوى ، فالمجني علیه هو الجهة األكثر تضررا وإ

ضرر المحاكمة فیها أشد وطئا على نفس المجني علیه من ضرر الجریمة، فكان األجدر ترك 
  الشكوى من التنازل عنها.تقدیم  ةاألمر له، في تقدیر مالءم

األشخاص الذین یشملهم القید وهم الحواشي واألصهار  )ج.ع.ق( 369حددت المادة  وقد        
 الرابعة إذ یتوقف علیهم تحریك الدعوى العمومیة. للدرجة

ال یجوز اتخاذ اإلجراءات الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین «  تنص على أنه حیث 
شي واألصهار لغایة الدرجة الرابعة إال بناء على شكوى الشخص المضرور األقارب والحوا

  .2 » والتنازل عن الشكوى یضع حدا لهذه اإلجراءات
یعتبر نص هذه المادة خروجا عن القواعد التي تقضي بأن النیابة العامة تحرك الدعوى 

ن المجني علیه ال شأن له الجنائیة وفقا لمطلق تقدیرها دون توقف على إرادة المجني علیه، وبما أ
  بالدعوى الجنائیة فال یستطیع أن یتنازل عنها أو یوقف الحكم النهائي الصادر فیها.

بحیث  ،وحكمة المشرع الجزائري في إیراد هذا االستثناء هو الحرص على العالقات األسریة
ي، فترك للمجني تمثل المحافظة علیها في تقدیره أهمیة أكبر من أهمیة توقیع العقوبة على الجان

علیه تقدیر مدى مالئمة رفع الدعوى الجنائیة، وبعد رفعها ترك له حریة التنازل عنها وعلى هذا 
ال تقبل الشكوى إال من المجني علیه إذا كان الجاني  )ج.ع.ق( 369األساس وبموجب المادة 

   .3لرابعةیرتبط مع المجني علیه برابط قرابة سواء مصاهرة أو حواشي إلى غایة الدرجة ا

                                                             
  .151ص  1، ط2003، النیابة العامة وحقوق ضحایا الجریمة، دار الفجر للنشر، القاهرة  )عبد اللطیف الفقهي(أحمد  -  1
  المعدل و المتمم. قانون العقوبات -  2
قرابة الحواشي هي التي تربط بین أشخاص یجمعهم أصل مشترك دون أن یكون أحدهم أصال أو فرعا لآلخر كالقرابة  -  3

بأخته وابن العم لعمه، ولحساب هذه القرابة تعد الدرجات صعودا من الفرع لألصل المشترك فیحسب كل فرع التي تربط األخ 
درجة ثم نزوال من هذا األصل المشترك على الفرع باحتساب كل فرع درجة، وبناءا على ذلك فإن األخ قریب ألخته من 

أما قرابة المصاهرة التي تنشأ عن الزواج وتقوم بین أحد  الدرجة الثانیة وابن العم قریب البن عمه من الدرجة الرابعة.
  الزوجین وأقارب الزوجین وأقارب الزوج اآلخر.
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كان ذلك إعفاء 1فإذا لم یتقدم المجني علیه بالشكوى حتى سقطت الدعوى العمومیة بالتقادم
  للجاني من العقاب.

ذا تقدم المجني علیه بالشكوى وباشرت السلطات إجراءات التحقیق ،كان له رغم ذلك أن  وإ
جنائیة وتتوقف الدعوى یتنازل عنها في أیه حالة صارت علیها الدعوى، فیحكم بانقضاء الدعوى ال

  .2العمومیة ویضع حدا إلجراءات المتابعة. بتنازل الشاكي عن شكواه 

أما إذا لم یتنازل عن دعوى إال بعد صدور الحكم القضائي باإلدانة ال یملك المضرور  
  التنازل عن شكواه.

دور وهذا خالفا للقانون المصري الذي أجاز للمجني علیه التنازل عن الشكوى حتى بعد ص
الحكم إذا بدأ في التنفیذ أو عدم تنفیذه إن كان هذا تنفیذ حكم نهائي بعقاب السارق، فإنه یوقف 

   .3التنفیذ لم یبدأ بعد

وانتقد بعض من الفقه المصري موقف المشرع المصري واعتبره خروجا عن القواعد العامة 
الجاني في أي وقت ویرى أن في التنازل وأجاز للمجني علیه أن یوقف تنفیذ الحكم النهائي على 

ذلك الحكم یعد شاذا ومنتقدا ألن األصل أن القاضي هو الذي یتحكم في تنفیذ الحكم ولیس 
  .4المجني علیه

فإذا لم یتقدم المجني علیه بالشكوى حتى سقطت الدعوى العمومیة بالتقادم كان معنى ذلك 
  إعفاء الجاني من العقاب.

جریمة السرقة بأركانها  ى شكوى المضرور ،البد أن تقوملتحریك الدعوى العمومیة بناء علو 
ذا كان المجني علیه لم یبلغ سن الرشد أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم و  ،السابق دكرها إ

                                                             
ج على أنه "تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثالث سنوات كاملة، ویتبع في شأن .إ.ق 8تنص المادة  - 1

  ق إ ج، فیكون بمضي سنتین كاملتین". 9مخالفات طبقا للمادة "أما في مواد ال 07الموضحة في المادة  التقادم األحكام 
ج أنه "تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من یوم اقتراف .إ.ق 7تنص المادة 

إجراءات في تلك الفترة الجریمة إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة فإذا كانت قد اتخذت 
فال یسري التقادم إال بعد عشر سنوات كاملة من تاریخ آخر إجراء، وكذلك الشأن بالنسبة لألشخاص الذین لم یتناولهم أي 

  إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة".
في ضوء الفقه  جرائم السرقة ) ،مصطفى مجدي( هرجة - أنظر:.1958 /1/11ق جلسته  27لسنة  31الطعن رقم  -  2

 36،37، د ط، ص 1997الجامعیة، اإلسكندریة،  والقضاء مضاف إلیه ملحق بأحدث أحكام محكمة النقض، دار المطبوعات
  .  3هامش 

  .213مرجع سابق، ص  ،، عبد المنعم أحمد سلطان عبید239مرجع سابق، ص  ) ،حسین(فریجة  -  3
  .217ص  ،سابق، مرجع  )عبد المنعم أحمد سلطان(عبید  - 4
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الشكوى من الولي ،فإذا لم یوجد تقدم من الوصي أو القیم فإن تعارضت المصلحة أو لم یكن له 
  .1من یمثله تقوم النیابة العامة مقامه

ذا تمت المتابعة بدون شكوى ودفع المتهم بعدم صحتها یكون الحكم بعدم قبول الدعوى و  إ
  .2العمومیة لعدم توافر شرط من شروط تحریك الدعوى العمومیة

ولكن إذا تم تقدیم الشكوى ضد األقارب في القرابة المباشرة من الدرجة األولى تطبیقا للمادة 
   .3یة إطالقا فهو مانع من العقابال تحرك الدعوى العموم ).جع.ق( 368

یسري القید على جرائم السرقة سواء كانت من الجنح أو من الجنایات كما یسري على و 
الشروع في السرقة، والمالحظ أن الظروف المشددة بفعل جرائم مستقلة عن السرقة، مثل أفعال 

السرقة التي   صهار بقصدالضرب أو الجرح الواقع على الحواشي إلى غایة الدرجة الرابعة أو األ
تكون ظرف اإلكراه، تعتبر أفعال مستقلة بذاتها، وال یتوقف رفعها على شكوى المجني علیه فیها، 

  .)ج.ع.ق( 389و 387ویطبق القید على جریمة اإلخفاء المنصوص علیها في المادة 

السیما  وقد اختلف الفقه بشأن سریان القید على جرائم االعتداء على المال غیر السرقة،
النصب وخیانة األمانة، فذهب رأي إلى أن النص المقرر هو نص استثنائي ال یجوز التوسع في 

  تفسیره، وینبغي لذلك حصره في جریمة السرقة دون غیرها.

لكن الرأي الذي استقر علیه الفقه الراجح هو أن القید یشمل النصب وخیانة األمانة، قیاسا 
على السرقة لتوافر علة القید في هاتین الجریمتین  )ج.ع.ق( 389، 377، 373إلى نص المادة 

ر ذاته الذي تتوافر به في السرقة وعلى كل األحوال فإن القید في الجریمتین لیس من شأنه دبالق
   .4اإلضرار بالمتهم

وال یسري القید على الجرائم مثل جرائم اإلتالف أو التخزین أو إعطاء شیكات بدون رصید 
  طبیعتها عن جریمة السرقة. ألنها تختلف في

ن القید الذي نصت علیه المادة و  هو قید إجرائي، ال یمس بالصفة  )ج.ع.ق( 369إ
اإلجرامیة للفعل فالفعل یبقى على وصفه غیر المشروع من الناحیة الجنائیة، فیسأل عنه كل من 

  ساهم في ارتكابه دون قید 

                                                             
  .213، ص 1987، قیود الدعوى الجنائیة بین النظریة والتطبیق، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق القاهرة،  )عزت(الدسوقي  - 1
  .299، ص 1مرجع سابق،ج الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  ، )أحسن(بوسقیعة  - 2
، 32ع  ،1986، مدیریة األمن الوطني دیسمبر لة الشرطةمج، "التشریع الجنائي لألسرة في النظام الجزائري دم،" حمایة- 3

  .45ص  ،الجزائر
  .  991،992مرجع سابق، ص )،فتوح عبد اهللا، (ليذالشا - 4
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لیه في السرقة بالرابطة التي حددها أو شرط، ما لم یكن أحد المساهمین یرتبط بالمجني ع
  القانون.

و الشكوى واجبة في السرقة حتى ولو كانت مقترنة بظروف مشددة لعموم النص ولكن         
یجوز أن تحرك الدعوى ویعاقب الجاني على الظرف المشدد إذا كون جریمة مستقلة دون حاجة 

 سوى المتهمین المذكورین في المادة ونزول المجني علیه عن الشكوى ال یستفید منه .إلى شكوى
 1عداهم فالنزول هنا ذا طابع شخصي.ما رها  فتبقى الدعوى قائمة في حق ذك ةالسابق

ومعنى ذلك أن االستفادة من القید تقتصر على من ذكرهم النص على سبیل الحصر 
التي یتطلبها فاعلین كانوا أو شركاء، فال تستفید من القید إال من تربطه بالمجني علیه الصلة 

فإذا ساهم مع أخ الزوجة في سرقة مال الزوجة شخص أجني عنها، اقتصرت االستفادة  ،المشرع
من القید أخ الزوجة وحده، وكان للنیابة العامة أن تحرك الدعوى الجنائیة عن السرقة ضد 

   .2المساهم مع أخ الزوجة ولو كانت الزوجة لم تتقدم ضد أخوها بالشكوى
ید األحكام اإلجرائیة التي تسري على الشكوى والواردة في قانون اإلجراءات ویسري على الق

ثالث سنوات من یوم علم المجني علیه  الجنائیة وأهمها انقضاء الحق في الشكوى بعد مرور
بالجریمة ومرتكبها وبموت المجني علیه. ذلك أن الشكوى حق شخصي أي مرتبط بشخص 

تقدیمها یسقط بوفاته وال یتنقل إلى الورثة ما لم تكن الوفاة قد  المجني علیه وبالتالي فإن الحق في
   .حدثت بعد تقدیم الشكوى

فإن  ،ویحكم بعدم قبول الدعوى الجنائیة إذا حركت من النیابة العامة دون تقدیم الشكوى     
  .یدوفاته ال تمنع النیابة العامة من تحریك الدعوى العمومیة، والفصل في الدعوى ألنه رفع للق

أما إذا حدثت الوفاة قبل تقدیم الشكوى فإن الحق في تقدیمها ینقضي بمجرد وفاة المجني علیه  
وال یؤول حق تقدیمها إلى وكیله الخاص من ولي أو وصي في حالة كون المجني علیه فاقد 

كما أن الحق في الشكوى یبقى قائما في حالة كون المجني علیه قام بتحریك الشكوى  ،األهلیة
   .3بعد وفاته رسالها لكن لم تصل إالّ وإ 

ذا توفي الزوج الشاكي فلیس ألوالده من الزوج السارق أن و    عن الشكوى كما هو الحال  یتنازلواإ
  .4في دعوى الزنا تظل قائمة ویمتنع النزول عنها لوفاة صاحب الحق فیه

                                                             
مضاف إلیه ملحق بأحدث أحكام محكمة النقض  –جرائم السرقة في ضوء الفقه و القضاء  ، )مصطفى مجدي(هرجة  - 1
  .37دط، ص  ،1997 اإلسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، -
    .993،994ص دط، ،سابق مرجع،  )فتوح عبد اهللا(لي ذالشا - 2
  .400، دط، ص 1994اإلجراءات الجزائیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة،  )،زكي أبو عامر (محمد  - 3
  .37ص مرجع سابق، ، )مصطفى مجدي(هرجة  - 4
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دیم شكوى من ویحكم بعدم قبول الدعوى الجنائیة إذا حركت من النیابة العامة دون تق 
سحب الشكوى في أي حالة تكون كانت علیها و یقتصر أثر التنازل  ولهذا األخیرالمجني علیه 

على من تربطه بالمجني علیه  صلة "القرابة" التي یتطلبها القانون، معنى ذلك أن التنازل ال أثر 
  له على غیره من المساهمین الذین ال تربطهم به صلة القرابة.

تنقضي الدعوى العمومیة في حالة سحب   « بقوله )ج.إ.ق(من  6/3ة حیث نصت المادو 
  .1 » الشكوى إذا كانت هذه شرطا للمتابعة

قید  بین األقارب والحواشي واألصهار لغایة الدرجة الرابعة ،ذا إذا كانت السرقة التي تقع ه
بین االصول و على تحریك الدعوى العمومیة فان المشرع اعتبارها من موانع العقاب إذا وقعت 

  .الفروع و االزواج هذا ما نتناوله في الفقرة الثالثة

 
 

خص المشرع الجزائري جریمة السرقة بین األقارب بأحكام خاصة وهذا باعتبارها مانعا من 
"ال عقوبة على التي تنص على أنه  )(ق.ع.ج 368موانع العقاب هذا ما جاء في  المادة 

ن المشرع وازن بین مصلحتین هما حمایة حق الملكیة والحفاظ على الترابط السرقة "  وإ
االجتماعي لألسرة ورجح الثانیة على األولى إذ منع العقاب على السرقات التي ترتكب فیما بین 

ول إال الحق في التعویض األصول والفروع أو من أحد الزوجین إضرار بالزوج اآلخر وال تخ
   .2المدني

ن عدم العقاب المنصوص علیه في المادة     لیس عذرا من األعذار المعفیة  .ج)ع.ق( 368وإ
ع وال هي فعال من األفعال المبررة المنصوص .ق 52من العقاب والمنصوص علیها في المادة 

   .ج)ع.ق( 39علیها في المادة 
نما هي حصانة عائلیة یمتزج فیها    .3العذر بالفعل المبرروإ

                                                             
  .المعدل و المتمم قانون اإلجراءات الجزائیة - 1
  .44صمرجع سابق،التشریع الجنائي لألسرة في النظام الجزائري،  حمایة ،د م - 2
   .297، ص1ج مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ، )أحسن(بوسقیعة  -2

وصف اإلعفاء من الوجهة القانونیة هناك من یقول أنه یدخل في أسباب اإلباحة التي تمحو الجریمة وترفع العقاب معا و 
إذ یفید هذا النص أن الجریمة تعتبر قائمة بدلیل قول المشرع "ال یعاقب على  .جع.ق 368یتفق مع نص المادة  لكنه ال

 السرقة" هناك رأي أخر یقول أن هذه الحالة تدخل في دائرة األعذار المعفیة من العقاب ویرد علیه بأن األعذار المعفیة ال
نما یكون للمحك  مة التي ترفع إلیها الدعوى أن تعتبر المتهم معذورا وتحكم ببراءته وهذا التمنع من رفع الدعوى العمومیة وإ

  یتفق مع غرض المشرع ألن رفع الدعوى كاف الفتضاح  سر العائلة وتشویه سمعتها و لو حكم بعد ذلك بالبراءة. 
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األصل إضرار  و ،الزوج إضرار بالزوج اآلخر  إن الحاالت التي یمتنع فیها العقاب هي:و  
  الفرع إضرار باألصل. و بالفرع

الحصانة العائلیة من النظام العام یتعین على القاضي إثارتها من تلقاء نفسه إذا لم یثرها  وتعد  
 .اء من العقاب أو بالبراءة والصیاغة الثانیة أنسب من األولىوالحكم هنا یكون باإلعف 1األطراف

وتجدر اإلشارة إلى أن الحصانة العائلیة ال أثر لها على التعویضات المدنیة التي تبقى    
   .2مستحقة للمجني علیه یطلبها من الجاني أمام المحكمة التي تبث في المسائل المدنیة

فبعضها یرتب على القرابة إعفاء  ،تي ترتب على قیام القرابةتختلف التشریعات في النتائج الو    
في حین ،4)التشریع الفرنسي(وبعضها یرتب عدم المتابعة  ،3)القانون المصري(الجاني من العقوبة 

 "ال یعاقب على السرقة"رتب المشرع الجزائري نتیجة یمتزج فیها انعدام المسؤولیة الجزائیة بقوله 
لسرقة أي أن عدم العقاب یخص الجریمة ولیس الفاعل، وهي نتیجة ال ولیس ال یعاقب مرتكب ا

   .5مثیل لها في أحكام قانون العقوبات
تحفظا على موقف المشرع الجزائري بشأن عدم العقاب  وقد سجل األستاذ أحسن بوسقیعة

اعتبارا  فإذا كان لمثل هذا الحكم ما یبرره في التشریع الفرنسي« بقوله السرقة بین األزواج،  على
لشیوعیة األموال بین الزوجین في هذا البدء، فلیس له مبرر في التشریع الجزائري الذي یحكمه 

                                                                                                                                                                                
واز نظرها فیجب على تنص على حالة من أحوال عدم قبول الدعوى أو عدم ج  .ع.ق 368والرأي المعول علیه أن المادة 

ع وأن تحفظ الدعوى فإن رفعها خطأ و جب على المحكمة أن تحكم .ق 368النیابة العامة أن تتحقق من توافر شروط المادة 
  .249ص ،4مرجع سابق،ج ،  )عبد المالك(الجندي  : بعدم قبول الدعوى العمومیة دون أن تنظر الموضوع ینظر

تعلیق على  - العائلیة المباشرة على الدعوى العمومیة في بعض الجرائم ضد األموال "أثر القرابة ، )أحسن(بوسقیعة  - 3
  .47ص ،2العدد ،2009 ،مجلة المحكمة العلیا "، - 15/01/2008قرار المحكمة العلیا الصادر في 

لجامعیة، بن دیوان المطبوعات ا - القسم الخاص -، "دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري،)عبد اهللا ( سلیمان - 2
  .326، ص 4، ط1996 عكنون،

  "وال تجوز محاكمة من یرتكب سرقة إضرار بزوجه و زوجته  1947 جوان 15الصاد في  64ع رقم .ق 312تنص المادة  - 3
  ..." فروعه أو أصوله أو

مدنیة" وقد أبقي  قانون فرنسي قبل تعدیله "ال یترتب على االختالسات المرتكبة إال تعویضات 380جاء في نص المادة  - 4
  الفرنسي الطبعة األولى في جوهرها عند صدور قانون العقوبات الجدید. المشرع 

    .« Ne peut donner lieu a des poursuites pénales le vol commis par… »- 
 ،سابقالمرجع  ل"،امو "أثر القرابة العائلیة المباشرة على الدعوى العمومیة في بعض الجرائم ضد األ ، )أحسن(بوسقیعة  - 3

   .47ص
استعمل المشرع الجزائري عبارة "ال عقوبة على السرقة" وكأنه بقوله هذا قد أباح جریمة السرقة فاألصح ال یعاقب مرتكب 

  السرقة.
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نظام فصل أموال الزوجین، ومن ثم كان أنسب لو علق المشرع المتابعة على شكوى الزوج 
  .1 » المضرور، حفاظا على مصلحة األسرة، بدال من إقرار اإلعفاء من العقوبة

من قانون العقوبات على  312لذي سلكه المشرع المصري بنصه في المادة وهو المسلك ا
 ... إال بناء على طلب المجني علیه ال یجوز محاكمة من یرتكب سرقة إضرار بزوجته«أنه 
... «  2.   

یرى الفقه المصري حتمیة إدخال أسلوب الشكوى المسبقة مع وضع عقاب وتدبیر اجتماعي 
ته كما یجب أن تترك للنیابة العامة سلطة تقدیر في تحریك دعوى مناسب حیال السارق من أسر 

  السرقة العائلیة للحفاظ على سمعة العائالت من الفضیحة.
وهذا تماشیا مع االتجاه العلمي المعاصر لمواجهة خطورة السارق في الوسط العائلي ومع 

   .3اتجاهات السیاسة الجنائیة الرشیدة
اعلون اآلخرون والمحرضون وعلیه یعاقب من ساهم كفاعل وال یستفید من عدم العقاب الف

  أصلي مساعد في السرقة التي ارتكبها الزوج إضرار بزوجته.
أما شریك الزوج أو الزوجة فال یعاقب على أساس أن االشتراك یقتضي فعال رئیسا معاقبا 

 ،یر معاقب علیهعلیه في حین أن الفعل الرئیسي أي السرقة المرتكبة من قبل الزوج أو الزوجة غ
كما ال یستفید الفاعل األصلي من عدم العقاب إذا كان الشریك یدخل ضمن حاالت اإلعفاء 

  وال یستفید من عدم العقاب مرتكب جریمة اإلخفاء.  )ق. ع. ج( 368ادة ـالمقررة في الم
وفي حالة السرقة مع حمل سالح بدون رخصة، یسأل الجاني المستفید من اإلعفاء المقرر 

   .4من أجل جنحة حمل السالح بدون رخصة 368المادة في 
سرقة األقارب سواء من حیث التجریم بأما المشرع اللیبي، تأثر بالفقه اإلسالمي فیما یتعلق 

ال  .1996- 2- 13بتاریخ  13أو العقاب وهذا یتضح كلیا في المادة الثانیة من القانون رقم 
  األحوال اآلتیة:یطبق حد السرقة إذا كان للجاني شبهة كما في 

،  »  إذا حصلت السرقة بین األصول والفروع أو بین الزوجین أو بین المحارم و « 
األقارب أخذ باجتهادات  بینویتضح من هذا النص أن المشرع الذي منع تطبیق حد السرقة 

                                                             
  .298، ص 1ج ،سابقمرجع  الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  ، )أحسن(بوسقیعة  - 1
  .299ص  ،1مرجع نفسه، ج انون الجزائي الخاص،الوجیز في الق  ، )أحسن(بوسقیعة  - 2
جرائم األسرة في الشریعة اإلسالمیة والقانون المصري والفرنسي، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة،  ، )عبد الرحیم( صدقي - 3

  .105ص   ، دط،1986
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات - 4
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ع جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة وحدد نطاقهم لتشمل األصول والفرو 
كما كان موسعا لنطاق األقارب الذین تشملهم الحمایة الجنائیة أخذ بأیسر  ،والزوجین والمحارم

   .1المذاهب
یتضح لنا وجود عدة مسائل قانونیة (ق.ع.ج). 368 و 368عند دراسة نص المادتین 

  :مثیرة للخالف وتتمثل في
ال تتقرر إال إذا ما  الحمایة الجنائیة األصل أنف مشكلة التفسیر الواسع لنص المادتین

ارتكبت جریمة السرقة، ومع ذلك فإن الفقه قد مد نطاق الحمایة الجنائیة لتشمل كل الجرائم التي 
جرائم االعتداء على األموال مثل خیانة األموال والنصب منها  لها نفس طابع جریمة السرقة

الغرباء عن األسرة الذین وابتزاز األموال، وكذا مّد القضاء من نطاق الحمایة لتشمل الشركاء 
یشتركون في جریمة السرقة العائلیة وقد مال الفقه إلى تفسیر مصطلح السرقة بصورة واسعة من 

  :زاویتین
التوسع في تفسیر مفهوم السرقة بقصد العقاب على بعض صور االعتداءات على المال  و

الخ. إذ أن  ... ء والغازالتي كانت ال تندرج تحت السرقة بالمفهوم الحرفي مثل سرقة الكهربا
لتشمل جریمة النصب  )ج.ع.ق( 369و 368المشرع الجزائري وسع من نطاق تفسیر المادتین 

  واالحتیال وجریمة خیانة األمانة وجرائم إخفاء المسروقات.
تطبق اإلعفاءات والقیود الخاصة   « بنصها )ج.ع.ق( 373نص المادة  هوهذا ما یؤكد   

على جنحة النصب المنصوص علیها  369 ،368یة المقررة بالمادتین العموم بمباشرة الدعوى
  . » 372في الفقرة األولى من المادة 

 « 377نص المادة في وكذلك جریمة خیانة األمانة، إذ نصت على اإلعفاءات والقیود   
 على 369و  368تطبق اإلعفاءات والقیود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومیة المقررة بالمادتین 

  . » 387جنحة اإلخفاء المنصوص علیها في المادة 

كما توسع المشرع الجزائري في تفسیر النص لیشمل جریمة إخفاء المسروقات وتنص المادة 
 و 368تطبق اإلعفاءات والقیود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومیة المقررة بالمادتین  « 389
  .2 » 387على جنحة اإلخفاء المنصوص علیها في المادة  369

                                                             
المجلة في ضوء االجتهادات الفقهیة والنصوص القانونیة"، "حكم السرقة بین األقارب  ، )أحمد حسین(الطاهر  - 1

  .12ص  ،2009، 12، ع الجامعیة
  قانون العقوبات المعدل والمتمم. -  2
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غیر أن هذا التوسع یتعارض مع سیاسة التشریع الجنائي التي تعمل على تقلیل الحمایة  
الجنائیة باعتبارها استثناءات من قاعدة المساواة أمام القانون، كما أن التوسع في تفسیر نص 

  نوع من زیادة حمایة المجرمین و هو امر یرفضه العدل و الحق. .ج)ع.ق( 368المادة 

بد من عدم التفسیر الواسع للحمایة الجنائیة للسرقات العائلیة بحیث یجب أن ال وعلیه ال
كما یجب منع  ،تشمل حمایة األشخاص الغرباء عن األسرة ویجب التمییز بین الشریك والمتهم

  الحمایة عن األسرة الطبیعیة ذلك أن أساس المجتمع األسرة الشرعیة.

خصي للحمایة الجنائیة ألنهم اعتمدوا على قاعدة أن فالفقه والقضاء قد أغفل الطابع الش   
الشریك یستمد صفته من إجرام الفاعل األصلي، غافلین أن هذه القاعدة تسري في مجال التأثیم ال 

  في مجال التبرئة أي أن هذا التفسیر یخالف مبدأ الشرعیة الجنائیة.

ة السرقة عند تطبیق النص إذا عدم إدخال العود إلى جریمف ،غفل النص على حكم العودأ كما   
في حالة العود  )ج.ع  .ق( 369-368لیس هناك أي إشارة إلى كیفیة تطبیق نص المادتین 

وقد أثار هذه المشكلة تقریر معهد علم اإلجرام المقدم بمناسبة مراجعة قانون   .إلى جریمة السرقة
، وأن كاب جریمة السرقةص إلى ارتوقد تبنى خطورة عودة الشخ 1978العقوبات الفرنسي عام 

  2 .1937في رسالته faiver فیفري العقاب وهذا ما أوضحه  1یخشى توقیع

القول بوجود حمایة جنائیة اتجاه السارق إذا تمت جریمته في ف ابـد العقـدم تجدیـع باإلضافة إلى  
حساس السارق بذلك قد یجعل من  هالوسط العائلي، یعني وجود سارق بمعزل عن العقاب، وإ

السیما وأن جریمته تنبئ عن خطورته اإلجرامیة التي تستحق تدابیر أمن أو على  .3شخصا خطر
األقل تدابیر وقائیة وطالما أنه ال عقاب أصال على جریمته فال یتصور وجود عقاب تبعي أو 

   .4تكملي

                                                             
  .96-92، مرجع سابق، ص )عبد الرحیم(صدقي  - 1
لهذا المصطلح،  ، فیما قرر أن السرقة العائلیة هي سرقة بمعنى الكلمة1986أثار هذه المشكلة بالنش في كتاباته عام  - 2

بمعنى أن الصفة اإلجرامیة ال تزول عن الفعل بسبب ارتكاب فرد من أفراد األسرة وال نجد حل لمشكلة العود في جریمة 
  السرقة العائلیة.

  .97، صسابقمرجع  ،  )عبد الرحیم(صدقي  - 3
  92، صمرجع نفسه ،  )عبد الرحیم(صدقي   - 4
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تتطور إلى خطر اجتماعي إذ أثبتت الدراسات العلمیة أنها قد  والبد أن ننبه أن السارق في ذاته   
كما أن التوسع في تفسیر الحاجة الجنائیة ودخول جرائم خالف جریمة السرقة یؤدي  ،جریمة القتل

   .1إلى تفاقم هذه المشكلة

والسرقة داخل األسرة أزید ضررا من   نخلص إلى أن السرقة جریمة تضر المجتمع  
التعویض المدني  إذ ال یكفي  )ج.ع .ق(368السرقة العادیة وهذا یحتم تعدیل المادة 

  إلصالح حال السارق من أسرته.

فالبد من حتمیة إدخال سلوك الشكوى المسبقة مع وضع عقاب وتدبیر اجتماعي مناسب  
ویجب أن تترك للنیابة العامة سلطة تقدیر في تحریك دعوى السرقات  ،حیال السارق من أسرتهن

  ها.العائلیة للحفاظ على سمعة العائلة حسب حجم السرقة وظروف

وهذا تماشیا مع اتجاهات السیاسة الجنائیة في مواجهة خطورة السارق في الوسط   
  . 2العائلي

 
 

عن عملیة  إن جریمة إخفاء األشیاء المسروقة تشكل خطر على أموال الناس ال یقل خطورة    
خفائها أو شرائها بثمن بخ أو إعادة  سالسرقة نفسها واستالم األشیاء المسروقة من السارق وإ

فالت المجرم من العقاب  ،المتاجرة فیها سرا أو علنا یشكل أكبر ضمان للتستر على الجریمة وإ
ذه وعلیه فلكي تقوم ه ،الجریمة مرات متكررة دون خوف وتشجیعه على العودة إلى ارتكاب

 )الفقرة الثانیة(وفي  ،)الفقرة االولى(هذا ما نتناوله في  الجریمة ال بد من توفر أركان قیام الجریمة
  نتناول المتابعـة والجـزاء.

  

 

                                                             
  .97، صمرجع نفسه ،  )عبد الرحیم(صدقي   - 1
 .105، صنفسه المرجع ، )عبد الرحیم(صدقي  - 2

، 2006القرابة وأثرها على الجریمة والعقوبة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  ،  )عبد العزیز سلیمان(الحوشان  -
  .318 ،316ص  ،1ط
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لمسروقة من السارق السارق باستالم األشیاء ا 1قیام أحد أصول من لقیام الجریمة البد 
 نفسه 

من  ،أو من وسیط بینهما ویعمل على إخفائها ووضعها في مكان سري ال یطلع علیه الناس
أجل مساعدة المتهم على إخفاء محل الجریمة واإلفالت من العقاب أو من أجل أن یحصل هو 

والقائم على منفعة شخصیة من الشيء المسروق وكذلك الحال عندما یكون السارق أحد األصول 
   .2باإلخفاء هو أحد الفروع

جنحة من الجرائم  أن یكون الشيء المخفي شیئا مسروقا أو متحصال من جنایة أویشترط و 
المتعلقة بالسرقة وهو ركن مكمل للركن المعنوي ویشترط أن یكون المخفي عالما بان األشیاء 

ذا ثبت العكس فال جریمة  ،3المسروقة من أحد األصول أو الفروع    .4وال عقابوإ
یشترط  (ق.ع.ج) 389والمضاف إلیها أحكام المادة  ).جق.ع(361حسب نص المادة  و

توفر عنصر القرابة بین مرتكبي جریمة اإلخفاء ویقصد بها األصول بین آبائهم وأمهاتهم 
   .وأجدادهم الشرعیین وفروع األبناء والبنات وأبنائهم وبناتهم المنحدرین من أصالبهم بطریق شرعي

خالصة القول هو أنه إذا كانت جریمة إخفاء األشیاء المسروقة ملك أحد األصول الواردة و 
فإن على المحكمة بعد إدانتهم أن تقضي بإعفائهم من العقوبة المقررة (ق.ع.ج)  361في المادة 

  .قانونا وتحكم علیهم بالتعویض ورد األشیاء عند االقتضاء 
 یجوز أن تباشر الدعوى العمومیة المتعلقة تقضي بأنه ال (ق.ع.ج) 369 أما المادة 

ف النیابة العامة إال إذا تحصلت على شكوى مسبقة من طرف الشخص ر بجریمة اإلخفاء من ط
ذا تنازل هذا الشخص وسحب شكواه فال وجه للمتابعة   .المتضرر وإ

                                                             
زء األسفل منه ثم أطلق بعد ذلك في اللغة هي جمع أصل وهو أسفل الشيء وأساسه ویقال أصل الحائط ویقصد به الج - 1

  .  على كل ما یستند ذلك الشيء إلیه حسا ومعنى
ومن شهد منكم  ﴿ في االصطالح الشرعي: ویطلق على معان عدة أهمها:. فیقال أصل وجوب الصوم قوله تعالى     

هم اآلباء واألجداد  : نوناقا .]185 البقرة : اآلیة ﴾ [ ومن كان مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر الشهر فلیصمه 
  مهما علو.

  .144 ،143ص  مرجع سابق، الجرائم الواقعة على نظام األسرة،،  )عبد العزیز( سعد - 2
  .هم األبناء وأبناء األبناء مهما انحدروا - 3
  .144ص  ،نفسهمرجع  الجرائم الواقعة على نظام األسرة،،  )عبد العزیز( سعد  - 4
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 368أما إذا كانت جریمة اإلخفاء قد أسندت إلى أشخاص آخرین لم یرد ذكرهم في المادة  
  ق.ع  388و  387العقوبة المقررة والمنصوص علیها في المادتین  (ق.ع.ج) تطبق 369و 

  .1المتعلقتین بمرتكبي جریمة اإلخفاء ولم تربطهم أیة عالقة قرابة بین األصول والفروع
الشخص الذي یقوم بهذه الجریمة یعلم بان الشيء أو األشیاء التي عمل والبد أن یكون 
ها في مكان سري یتعذر على الناس معرفتها، وعلى علم بأن هذه األشیاء على إخفائها أو وضع

نما هي مسروقة من مال الغیر أو أن یكون على األقل عالما  لیست ملكا لمن قدمها له إلخفائها وإ
بأن ما أخفاه مسروق أو مشكوك في أنه مسروق ومع ذلك یتجرأ ویتسلمه من السارق ویخفیه، أو 

یقل عن قیمته الحقیقیة وهذه كلها تعتبر قرائن قویة على علم مخفي  أن یشتریه بثمن رخیص
  األشیاء أو مشتریها بأنها متحصلة من جریمة السرقة.

على أن كل من أخفى أشیاء  ).جق.ع( 387نص المشرع الجزائري في المادة وقد 
هو عالم مختلسة أو مبددة أو متحصلة عن جنایة أو جنحة سواء في مجموعها أو في جزء منها و 
إلى  500بذلك یعاقب بالحبس من سنة على األقل إلى خمس سنوات على األكثر وبالغرامة من 

  .… دج ویجوز أن تتجاوز الغرامة حتى تصل إلى ضعف قیمة األشیاء المخفاة  20.000

 
 

بقواعد مغایرة لها ومختلفة عنها فتضمنت قیودا على سلطة النیابة  389 جاءت المادة
العامة في تحریك مباشرة الدعوى العمومیة المتعلقة بجریمة إخفاء المسروقات المتحصلة من 

كما منحت  ،الجنایة أو الجنحة المرتكبة من أحد األصول ضد أموال أحد الفروع أو العكس
ن األقارب أو األزواج نفس اإلعفاءات المنصوص علیها في المادة المتهمین في جریمة اإلخفاء م

التي نصت كذلك على أن تطبق اإلعفاءات والقیود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومیة  369
   2 .387على جنحة اإلخفاء المنصوص علیها في المادة  369و 368المقررة بالمادتین 

                                                             
  .146 ،145ص  ، سابقمرجع  الجرائم الواقعة على نظام األسرة،،  )عبد العزیز( سعد   - 1
 في جزء أو مجموعها في جنحة أو جنایة من متحصلة أو مبددة أو مختلسة أشیاء عمدا أخفي من كل«   387المادة تنص  - 2

 تجاوز أو ویجوز .ناردی 20.000 إلى 500 من وبغرامة األكثر على سنوات خمس إلى األقل على سنة من بالحبس یعاقب منها

 .  » المخفاة األشیاء قیمة ضعف إلى تصل حتى دینار 20.000 الغرامة

 لمدة القانون هذا من 14 المادة في الواردة الحقوق من أكثر أو حق من بالحرمان الجاني على یحكم أن ذلك على عالوة ویجوز

 االشتراك حالة في األمر اقتضى إذا أشد عقوبات بأیة لاإلخال عدم مع ذلك وكل. األكثر على سنوات خمس إلى األقل على سنة
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خفي األشیاء المسروقة من األصول قد منحت السارقین وم 369وبذلك تكون المادة  
 ،والفروع امتیازات خاصة ال تشمل غیرهم من الجناة إال من تربطهم عالقة القرابة ورابطة الزوجیة

وتتمثل هذه االمتیازات في القیود الموضوعة على النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة إال 
ح الضحیة حق الصفح عن قریبه أو وكذلك من ،بناء على شكوى مقدمة من الشخص المتضرر

والتي یقوم على إثرها وكیل الجمهوریة أو النیابة العامة  ،زوجه بالتنازل عن الشكوى والتراجع عنها
بتوقیف إجراء المتابعة فورا والتنازل عن الشكوى یكون أثره فوریا وال یجوز التراجع عنه بأي حال 

  .1 من األحوال

 
 

مسایرا ما جاءت به  األقارب بینالفاحشة السیما التي تقع جرم  إن المشرع الجزائري
ویظهر ذلك من خالل  متجاوبا مع تشریعا ت الوضعیة تارة أخرى،اإلسالمیة تارة و الشریعة 
  ظرفا مشددا. األقاربم التي ترتكب من جعل الجرائو  ، األخالقیةغیر  لألفعالتجریمه 
مدى نجاعة السیاسة الجنائیة التي اتبعها المشرع الجزائري  من التساؤالت التي یثیرها ماو 

محور بحثنا في هذا  التساؤلیشكل هذا و  ؟األقاربالواقعة من  األخالقیةفي محاربة الجرائم 
  المطلب و الذي قسمناه على النحو التالي:   

في الفرع الثاني و ،بینهم تجریم الفواحشمن اسباب اعتبار القرابة  ،الفرع األولنتناول في 
في و في جریمة تحریض القصر على  الفسق والدعارة من اسباب تشدید العقوبة  اعتبار القرابة 
الفعل المخل بالحیاء و  جریمةفي اسباب تشدید العقوبة  منالقرابة  اعتبار الفرع الثالث
   .االغتصاب

 
 

                                                                                                                                                                                
 األشیاء عنه تحصلت الذي الفعل على المطبقة العقوبة كانت إذا ما حالةفي  «   388ادةـالم.44 و 43 و 42 للمواد طبقا الجنایة في

 .اإلخفاء وقت بها یعلم ي كانالت وللظروف للجنایة القانون یقررها التي بالعقوبة المخفي یعاقب جنایة عقوبة هي المخفاة

 في علیها المنصوص بالغرامة الحكم دائما ویجوز .المؤبد السجن بعقوبة للمخفي بالنسبة تستبدل اإلعدام عقوبة فإن ذلك ومع

 جنحة على  369و 368 بالمادتین المقررة العمومیة الدعوى بمباشرة الخاصة والقیود اإلعفاءات تطبق «389ادةـالم» 387  المادة

  قانون العقوبات المعدل والمتمم. . »387المادة في علیها المنصوص اإلخفاء
  .143 ،142ص  مرجع سابق، الجرائم الواقعة على نظام األسرة،،  )عبد العزیز( سعد   - 1
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احش بین ذوي االرحام في الفقرة االولى اما الفقرة الثانیة و نتناول هذا الفرع من خالل التعریف بالف
  فنتناول اركان الجریمة.

 
 

  تام ، یقع بین شخص وأحد  1فعل جنسي طبیعيیمكن تعریف فعل الفحش بین المحارم بأنها كل 
  

  . 2محارمه من أقاربه أو أصهاره، ویكون ذلك بمحض إرادتها
بین   3ذهب االجتماعیون إلى أن علة تحریم الزواج بالمحارم ترجع إلى الصالت القرابةوقد 

وأسس  و التي تقوم على دعائم ثابتة ،الوحدة القرابیة لألشخاص الذین ولدوا في نفس األسرة
قوامها االحترام والمحبة والمودة بعكس العالقة بین الزوجین التي تقتضي رفع الوقار واالحتشام 

  .5ة التحریم هو المحافظة على العالقات األسریة ورعایة األطفال وتربیتهم. كما أن علّ  4بینهم
 

 

جنسیة بالرضا  ، وهما قیام عالقةبین المحارم البد من توافر شرطین لقیام جریمة الفاحشة
  .وتوافر عالقة القرابة

، مما یفهم جزائري المقصود بالعالقة الجنسیةلم یحدد المشرع ال،قیام عالقة جنسیة بالرضا 
، مثل مة الزنا، كما تشمل أفعاال أخرىمنها أن تشمل الوطء الذي یكون عنصرا أساسیا في جری

                                                             
  .89، ص نفسهمرجع  الجرائم الواقعة على نظام األسرة، ، )عبد العزیز( سعد  -  1
  .90ص ،سابقمرجع  ئم الواقعة على نظام األسرة،الجرا ، )عبد العزیز( سعد  -  2

مكرر من  337وقد نصت علیها المادة  47-75هذه الجریمة لم تكن مذكورة في قانون العقوبات قبل صدور األمر رقم  -   
  قانون العقوبات الجزائري. 

 7سي التي احتضنها قسنطینة من وقد أكدت دراسة أجریت بمناسبة فعالیات األیام العلمیة حول اإلدمان والعنف الجن -  3
بالمائة من االعتداءات الجنسیة على البنات القصر و الشریحة المستهدفة مابین  51أن اآلباء هم مرتكبو 2012 نوفمبر 8إلى 

من  %44من الضحایا والمعتدین مختلین عقلیا و  %10 و عاما 50إلى  31وتتراوح أعمار المعتدین مابین  سنة11إلى  6
ت وقعت في المنزل وأكد أحد المتدخلین أن األرقام المسجلة ال تعكس واقع  زنا المحارم وأن الكثیر یفضلون التكتم االعتداءا

ن الظاهرة في تزاید  یستدعي تدخل عاجل من طرف المشرع وأحد أهم البوادر لمكافحة الظاهرة هو مصادقة المجلس  وإ
  :أنظر ط. .2010جانفي  26على المحارم القصر في  الشعبي الوطني على قانون خاص باالعتداءات الجنسیة

  .22ص ،2012نوفمبر 15 جریدة النصر، الجنسیة على البنات القصر"، االعتداءاتمن  %51 إلهام،"اآلباء هم مرتكبو -   
،  1ط ، 2001أثر القرابة على الجرائم والعقوبات في الفقه اإلسالمي ، ایتراك ، مصر ،  ، )حسن السید حامد(خطاب  - 4

  . 191ص 
  .192مرجع نفسه، ص  ، )حسن السید حامد(خطاب  - 5
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في الدبر والفم وغیرها من األفعال التي یرتكبها الرجل على المرأة بنیة  واإلتیانفاخدة والتقبیل الم
ن كانت ال تشكل جریمة الزنا في منظور القانون الوضعي وبتالي ال عقاب علیها  ،الشهوة وهي وإ

رتكبت بین ، فإنها تشكل جریمة الفاحشة إذا اغیر قیام الزوجیة إن وقعت بالرضا بین بالغین وفي
ومن ثم تشمل العالقات الجنسیة اللواط  یهم إذا كان الجاني ذكرا أو أنثىوال  .1ذوي المحارم

فإن انتفى الرضا تحول الفعل إلى  ،والمساحقة ویشترط أن تتم العالقات الجنسیة برضا الطرفین
طبیق نص ، ویقع الجاني في حكم التعدد المعنوي للجرائم بین تیاءاغتصاب أو فعل مخل بالح

  .3372-336- 335-334ونصوص المواد (ق.ع.ج) مكرر  337المادة 

، كما من وجود قرابة عائلیة بین مرتكبي الجریمةمكرر البد  337لتطبیق نص المادة و 
  .).جأ.ق(من  30إلى  24وحددها قانون األسرة في المواد من . 3عرفتها الشریعة اإلسالمیة 

جنسي بین الفروع أو  اتصالبین المحارم كل  وعلیه یعتبر مرتكبا لجریمة الفواحش
من أو أخواته  إخوته، أو بین شخص وأحد األخوات األشقاء من األب أو األماألصول، اإلخوة و 

  األب أو األم
، أو األم أو األب والزوج أو الزوجة واألرمل أو أرملة ابنه أو مع أحد أو مع أحد فروعه 

جة أو زوج األم أو زوجة األب وفروع الزوج اآلخر أو من آخر من فروعه  أو والد الزوج أو الزو 
ن تخلف عنصر القرابة أو المصاهرة ینتج عنه عدم و ،4أشخاص یكون أحدهم زوجا ألخ أو ألخت إ

ن كان یمكن وصف وقائعها بجریمة أخرى   .5قیام هذه الجریمة ویجعلها كأن لم تكن وإ
بالقرابة والمصاهرة فهل یحرم من مكرر قد حددت المحرومین  337هذا إذا كانت المادة 

ل الرضیع وحده دون الرضاع ما یحرم بالنسب ؟ قیاسا على الزواج فإن التحریم ینحصر في الطف
  .إخوته وأخواته

                                                             
  .122ص  ،2مرجع سابق، ج ، )دردوس( مكي - 1
 مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، (أحسن)،. بوسقیعة 123، ص2ج المرجع السابق، ، )دردوس( مكي 2
  .183، ص 1ج
نوعان مؤبد ومؤقت وال یجوز الزواج بهن سواء بعقد أو ملك یمین وقد المحرمات من النساء في الشریعة اإلسالمیة  - 3

َناُت  ﴿من سورة النساء قال تعالى :  24نصت علیهما اآلیة  بَ َخاالتُُكمْ وَ اتُُكمْ وَ َعمَّ اتُُكمْ وَ َأَخوَ َناتُُكمْ وَ بَ َهاتُُكمْ وَ ُكمْ ُأمَّ یْ ْت َعَل رِّمَ ُ ح
َهاتُكُ  ُأمَّ َناُت اُألْخِت وَ بَ ُكمُ الَّالِتي ِفي ُحُجوِركُ اَألِخ وَ اِئبُ بَ رَ َهاُت ِنَساِئُكمْ وَ ُأمَّ َن الرََّضاَعِة وَ اتُُكم مِّ َأَخوَ َُكمْ وَ ن َضعْ م مِّن مُ الَّالِتي َأرْ

َحالِئُل َأبْ  ُكمْ وَ یْ وْا َدَخْلتُم ِبِهنَّ َفَال ُجَناَح َعَل الِتي َدَخْلتُم ِبِهنَّ َفِإن لَّمْ تَُكوُن َن نَِّساِئُكمُ الَّ یْ وْا بَ عُ َأن تَْجمَ َناِئُكمُ الَِّذیَن ِمْن َأْصالِبُكمْ وَ
ا ا رَِّحیمً نَّ اللََّه َكاَن َغُفورً َف ِإ ا َقْد َسَل الَّ مَ ِن ِإ   .﴾ اُألْختَیْ

  . 139، ص 1ج ،نفسهمرجع  الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ، )أحسن(بوسقیعة  - 4
  . 139مرجع سابق، ص  على نظام األسرة، الجرائم الواقعة ، )عبد العزیز(سعد  - 5
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یعد الطفل « من قانون األسرة التي نصت على ما یأتي  28وهذا عمال بحكم المادة 
، ویسري التحریم علیه ا لجمیع أوالدهامرضعة وزوجها وأخالرضیع وحده دون إخوته وأخواته ولد ال

  .1»وعلى فروعه 
لقیام جریمة الفاحشة بین المحارم ال بد من توافر القصد العام الذي یتحقق بمجرد توفر و

علم كل من المتهمین بأن الطرف اآلخر الذي یمارس معه الفعل الجنسي قریبه أو صهره أو من 
بصلة القرابة أو المصاهرة فإن القصد الجنائي ینتفي أما إذا انتفى العلم لدیهما  ،ذوي المحارم

  .2عنهما وبتالي فإن الجریمة لم تعد قائمة
وذلك كما لو اتصل شخص جنسیا بامرأة برضاها وهو یجهل ما إذا كانت أختا له من 

  .3الرضاعة فال شيء علیه
ي حق من كان أما إذا كان أحد الطرفین یعلم بصلة القرابة ویجهلها اآلخر فتقوم الجریمة ف

قامة ،یعلمها ویسقط في حق من كان یجهلها  وفي كل األحوال یقع على المتهم عبء إثبات وإ
  .4الدلیل على أنه كان یجهل عالقة القرابة التي تربطه بالطرف اآلخر

تكون جریمة الفحش بین األقارب إما جنایة أو جنحة حسب درجة القرابة وهذا حسب ما و 
  :وفیما یليمكرر  337حددته المادة 

تكون جریمة الفحش بین األقارب جنایة إذا ارتكبت من الفروع أو األصول ، واإلخوة و 
في مثل هذه الحاالت تطبق على الجاني عقوبة السجن من ،واألخوات األشقاء من األب واألم 

  .عشر إلى عشرین سنة
 5الوالیةحق ضي به ضد األب أو األم یتضمن فقد المتهم قعالوة على ذلك فإن الحكم الم

.  

تكون جریمة الفحش بین األقارب جنحة إذا ارتكبت من األم أو األب أو الزوج أو الزوجة و
أو األرمل أو األرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعه، أو من والد الزوج أو الزوجة األم أو زوجة 

  نوات .إلى عشر س 5في هذه الحالة تكون العقوبة بالسجن من خمس ،وفروع الزوج اآلخر 

أما إذا ارتكبت الجریمة من أشخاص یكون أحدهم زوجا ألخ أو ألخت فإن العقوبة تكون 
   2 .سنوات 5من سنتین إلى  1بالسجن

                                                             
  المعدل و المتمم. األسرة قانون - 1
  . 92الجرائم الواقعة على نظام األسرة، مرجع نفسه، ص  ، )عبد العزیز(سعد  - 2
  . 123ص ،2مرجع سابق، ج، )دردوس(مكي  - 3
  . 124، ص2مرجع ،جنفس ال ،  )دردوس( مكي- 4
   تمم.قانون العقوبات المعدل و الم - 5
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 المرتكبة للفاحشة العقوبة المقررة الكافل والمكفول بین الجنسیة العالقات على وتطبق

  .3 األصول أو الفروع ألقارب منا بین  
على تطبیق الفترة األمنیة المنصوص علیها في (ق.ع.ج) 4رمكر  341نصت المادة كما 

مكرر على المحكوم علیه عند إدانته من أجل الجریمة المنصوص علیها في المادة  60المادة 
  أیا كان وصفها. (ق.ع.ج)مكرر 337

، في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتها ق على المحكوم علیه بقوة القانونوعلیه تطب
 15سنوات فترة أمنیة مدتها تساوي نصف العقوبة المحكوم بها وتكون مدتها  10تفوق تساوي أو 

وحكمة التجریم هنا هي حمایة أحكام المحرمات المنبثقة عن  ،سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد
  أي حمایة الحرمة الشرعیة التي تمنع العالقة الجنسیة الشرعیة وغیر الشرعیة بین المحارم. القرابة

ویدل على رغبة المشرع في  یالحظ بان التجریم حسب هذه المادة یتفق مع القواعد العامة،و 
الفعل یعد نموذجا لالنحطاط  نأإال انه على الرغم من  حمایة القرابة من ناحیة الحرمة الشرعیة.

األخالقي بین المحارم،فضال عن اشتراك المرأة برضاها مع الرجل المحرم في انتهاك الحرمة 
رعیة التي بینهما،فان المشرع قد قرر للفعل عقوبات تخییریة خفیفة قصرها على الرجل دون الش

لذا ندعو المشرع إلى مراجعة هذه المادة وذلك بتشدید العقوبة بحیث تشمل  المرأة من المحارم.

                                                                                                                                                                                
تشكل جنحة ، كما جاء في النص الفرنسي عقوبتها الحبس ولیس السجن كما جاء في  6الحالة المبینة في الفقرة رقم  - 1

  النص العربي .
  : على جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم بقولها  )ج.ع.ق(مكرر  337نصت المادة  - 2

  لتي ترتكب بین :تعتبر من الفواحش بین ذوي المحارم العالقات الجنسیة ا« 
  األقارب من الفروع أو األصول.  -
  اإلخوة واألخوات األشقاء من األب أو األم. -
  بین شخص وابن أحد إخوته أو أخواته من األب أو األم أو مع أحد فروعه. -
  األم أو األب والزوج أو الزوجة واألرمل أو أرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعه. -
  ة األم أو زوجة األب وفروع الزوج اآلخر.والد الزوج أو زوج -
  أشخاص یكون أحدهم زوجا ألخ أو ألخت. -

لحبس من خمس إلى عشر سنوات في الحاالت رقم او   2و  1تكون العقوبة بالسجن من عشر إلى عشرین سنة في الحالتین 
  الكافل والمكفول بین  الجنسیة  العالقات  على  وتطبق.6من سنتین إلى خمس سنوات في الحالة رقم  الحبسو  5و  4و  3

  األم  أو  األب  ضد  به  المقضي  الحكم  ویتضمن. األصول  أو  الفروع  األقارب من  بین  المرتكبة  للفاحشة  العقوبة المقررة

  العقوبات المعدل و المتمم.  قانون.الكفالة"  أو/ و  الوالیة  سقوط  أو الكافل
  متمم.قانون العقوبات المعدل و ال - 3
و  337و  336و  335  و334مكرر على الجرائم المنصوص علیها في المواد  60تطبق أحكام المادة « تنص على أنه  - 4

  ».مكرر من هذا القسم         337
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وان كنا نفضل إلغاء هذه المادة و إعادة صیاغة النصوص الجزائیة  الذكر واألنثى من المحارم.
.ما یتمشى مع الشریعة اإلسالمیةب 

 
 

 

عنى المشرع بحمایة القصر مما یتعرضون له من مخاطر االنحراف السیما الواقع من 
 (348إلى  342لمواد من عقابیة مدرجة في االأقاربهم، بمعالجة هذه اآلفة في النصوص 

  .)ج .عق.

وان الذي یهمنا من دراسة هذه الجرائم تلك المرتكبة من أحد األصول أو من أحد األزواج 
   .تجاه الفروع أو الزوج اآلخر

ن    یلي: دراسة هذه الجرائم تحتم علینا أن نتعرض لها من خالل ماوإ

 )الفقرة الثانیة(القصر على الفسق  في جریمة تحریض تشدید العقوبة )الفقرة األولى(         
   .في جریمة الوسیط في الدعارة العقوبة تشدید

 
 

یتعرض القصر سواء أكانوا ذكورا أم إناث لوسائل اإلغراء والتحریض على الفسق والدعارة 
ة من خالل إثارة الغرائز الجنسیة التي یقع القصر ویسهل استدراجهم لذلك بشتى الطرق وخاص

والنشء عامة فریسة لها ویسهل دفعهم تحت سلطان غرائزهم الجنسیة إلى االنحراف إلى أن 
یصبح من السهل استغاللهم في ممارسة الدعارة وتسخیرهم للكسب الحرام الذي یدفعون إلیه، 

  .1يوترجع أسبابها إلى الفقر والجهل و اإلهمال العائل

، بل تقع ضد األخالق ، وهي تنفرد ن هذه الجرائم تتنافى مع األخالقمما ال شك فیه أو 
بخصائص تجعل درجة اإلثم والخطورة المنبعثة منها على النظام االجتماعي العام أخطر بكثیر 

                                                             
 1996لسنة 12دراسة تحلیلیة مقارنة للقانون رقم -القانونیة لحقوق الطفل المدنیة  ایةالحم،  )عبد الهادي فوزي(العوضى  -  1

  .214دط، ص دت، القاهرة، -دار النهضة العربیة ،2008لسنة 126الجدیدة الصادرة بالقانون رقم   وتعدیالته
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األمر فیه اعتداء على الحیاء العام و اآلداب العامة و ف، من الخطر الواقع بها على األخالق
   .والصحة العامة رضالع

هذا الوضع من شأنه أن یقوض النظام األساسي للمجتمع في إهداره للقیمة الدینیة  إن 
كما أنه وسیلة غیر  ،واألخالقیة وتقویضه لنظمه االجتماعیة وعلى األخص نظام الزواج واألسرة

  مشروعة للعیش .

یات الدولیة إلى الضرب ومن هنا كان من الضروري أن تتجه المجتمعات وأن تدعوا االتفاق
  بشدة على هذه الجرائم ومرتكبیها ، حمایة العتبارات العامة .

وعلى المجتمع كذلك أن یضرب على سائر أنواع األنشطة التي یكون من شأنها المعاونة 
أو المساعدة أو التحریض كنوع من أنواع التجریم من باب االحتیاط وتدعیم الحمایة الجنائیة 

  .1لألسرة

على  )18(عشرة  الثامنةصرا لم یكمل اكل من حرض ق«   3422المادة  صتوقد ن
أو تشجیعهم علیه أو تسهیله لهم وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضیة  الفسق أو فساد األخالق

بالنسبة لقصر لم یكملوا السادسة عشرة یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات 
  . دج 100.000إلى  20.000وبغرامة من 

المقررة في هذه المادة بالعقوبة  المنصوص علیها ةیعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحو 
  .»للجریمة التامة

الجریمة بحدوث فعل من األفعال المذكورة في صلب المادة تقوم انطالقا من نص المادة 
على أعمال الفسق أو تشجیعه أو مساعدته على 3والمتمثلة في تحریض القاصر  .ج)ع.ق( 342

  ساد أخالقه أو في تسهیلها له.إف

لها إلى إبطال و نقض القرار الصادر عن مجلس وبهذا ذهبت المحكمة العلیا في قرار
إبرازهم للعناصر المادیة من فعل مادي و عالنیة و القصد لجریمة  مقضاء أم البواقي لعد
  .1التحریض على الفسق

                                                             
  . 768،  767مرجع سابق، ص ،  )محمد زكي(أبو عامر  - 1
  قانون العقوبات المعدل و المتمم. - 2
فهو هنا جریمة قائمة بذاتها  .جع.ق 42یختلف التحریض في هذه الجریمة عن التحریض كصورة من صور االشتراك م  - 3

لها أركانها وعقوباتها وال یتطلب القانون فیها تحقیق الهدف الذي سعى إلیه الجاني عكس التحریض األول الذي یلزم القانون 
  أن تكون الجریمة قد وقعت بالفعل نتیجة له.
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مجرد عن ، 2صر یوجهه إلى الفسقتقوم الجریمة بكل نشاط من شأنه التأثیر في نفس القاو 
التحریض فعل حدوث النتیجة وهي ممارسة الدعارة والتي ال تعد عنصر في الركن المادي، منها 

بارتكاب  إقناعهفي نفس المجني علیه  وصوال إلى   األقاربتأثیر أحد  و یقصد به على الفسق
وقد یكون التحریض بالفعل بأن تصدر إشارات تحمل معنى التحریض مثل .3الفسق والدعارة

أو التحریض بالرسوم كبیع صور ورسومات لتحقیق شهوات الغیر أو  ،اإلشارة إلى مسكن للدعارة 
  .الشهوات الشخصیة

والتشجیع على ارتكاب الجرائم األخالقیة جریمة تامة بذاتها وال ترتبط بالنتیجة والشروع  
تیسیر األمر على الجاني ببث القوة فیه وتهوین األمر علیه وتصغیر ب أو،جریمة تامة  فیها یعد

   .شأنه وال یلزم حدوث نتیجة بالطفل

وتكرار فعل  تحقیقب وذلكاالعتیاد على التحریض لقیام الجریمة  باإلضافة الى شرط
المتهم  القریب االعتیاد على التحریض على الفسق ولتحقیق ذلك یجب أن یثبت بصفة قاطعة أن

أي أن یكون قد باشر أعمال التحریض مرتین أو  ،قد مارس فعل التحریض أكثر من مرة واحدة
ثالثة أو أكثر مع أشخاص أما إذا كرر فعله عدة مرات ولكن في مناسبة واحدة فال یكون في 

  4ر. ة قّص حالة اعتیاد ولو كان یحضر المناسبة عدّ 

من  إن تكرار العالقات الجنسیة مع ثیب تبلغ من العمر أقل " هذا ما أكدته الغرفة الجنائیة
من قانون العقوبات بل البد من أن یكون  342برضاها ال یكفي وحده لتطبیق المادة سنة و  19

  .5" المتهم قد اعتاد عمدا على تحریضها على الفساد

                                                                                                                                                                                
المؤرخ في  11/1568، رقم الفهرس 528640رقم  غرفة الجنح والمخالفات، ملف قرار المحكمة العلیا، یتضمن 23ملحق رقم  - 1

27/01/2011..   
والفسق هو كل سلوك طبیعي یخالف اآلداب العامة سواء كان هذا السلوك متمثال في المواقعة الجنسیة الكاملة أو  - 2

داب كالرقص فهو انحراف عن الطریق السوي المتفق مع اآل ،أو السلوك الشاذ الذي یخرج عن العادي والمألوف ،الناقصة
  . الماجن ومشاهدة األفالم الجنسیة وغیرها

  .382دط، ص  2008الجرائم الماسة باآلداب العامة والعرض، دار الكتب القانونیة، مصر،  ، )عبد الحكیم(فودة  - 3
  . 253مرجع سابق، ص  ، )أنیس حسیب السید(المحالوي  -  
، جرائم االعتداء على العرض واآلداب العامة واالعتبار -لقسم الخاصا-قانون العقوبات  ، )جمیل عبد الباقي( رالصغی -  

  . 172، دط، ص 1998دار النهضة العربیة، مصر،  ،1993حتى نهایة بأحكام النقض  معلقا علیها
  .208، ص2ج مرجع سابق،) ، عبد المالك(جندي  - 4
مرجع ،  )جیاللي(بغدادي  ،1990ماي  15الصادر في قرار   450 ملف رقم  الثانیة، ائیةالمحكمة العلیا، الغرفة الجن - 5

  .146ص  ،1ج سابق،
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ممارسته الجاني على االعتیاد على فعل التحریض والتشجیع أو التسهیل و القریب ویعاقب 
بصفة متكررة باعتبار ذلك ینبئ عن نفسیة المتهم وخطورته اإلجرامیة على أخالق األسرة 

  .1ع وسائل اإلثبات بما في ذلك االعتراف وشهادة الشهودیوالمجتمع وتثبت صفة االعتیاد بجم

من عمره فإن الجریمة تقوم بمجرد القیام  الثامنة عشرة 18أما إذا كان القاصر لم یتجاوز 
  .فل مرة واحدة فال یشترط االعتیادالتحریض على الطب

على هذا األساس و  ،ینصرف الجاني إلشباع شهوات الغیرتقتضي هذه الجریمة أن   و
لعقوبات لتطبیقها أن یقدم المتهم على امن قانون  342" تشترط المادة  قضت الغرفة الجنائیة بأنه

   .2الغیر ال تحقیقا لرغبته الشخصیة" تحریض القاصر على الفساد أو الفسق إرضاء لشهوات
كما قضي بأن من یشبع رغباته مع قاصر ال یرتكب جریمة التحریض على الفسق إذا  

كان األمر یتعلق بإغراء مباشر وشخصي وبشعور متبادل یتجسد في إقامة عالقة جنسیة طبیعیة، 
  .3مهما كانت النتائج المترتبة عن هذه العالقات على أخالق الفتاة

بأن الجریمة تقتضي أن یقوم الجاني بالتحریض  قضت المحكمة العلیافي ذات السیاق و 
لغیره ولیس لنفسه ومن ثمة خلصت إلى عدم قیام الجریمة في حق المتهم الذي قام بتحریض فتاة 

تجاوزت سن السادسة عشرة إلشباع رغباته ما دامت هذه األخیرة راضیة على االتصال به 
  .4جنسیا

عشرة من عمره حتى وان ارتكب  18ریمة إذا ارتكبت ضد قاصر لم یكمل تقوم الج و
  .الفعل بصفة عرضیة ، ذلك أن االعتیاد ال یشكل ظرفا مشددا

                                                             
، دط، 1982الجرائم األخالقیة في قانون العقوبات، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  ، )عبد العزیز(سعد  - 1

   .85ص
  . 204ص ، 2مرجع سابق ، ج  ،  )دردوس(مكي  -   

مرجع ،  )جیاللي(بغدادي ، 1988 فبرایر 2في  الصادر، قرار  72ملف رقم  ئیة الثانیة،المحكمة العلیا، الغرفة الجنا - 2
  .146ص ،1ج سابق،

  .126، ص1ج مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ، )أحسن(بوسقیعة  - 3
 ،2ج مرجع سابق،، )يجیالل(بغدادي  ،1987-01-27بتاریخ قرار ، 72ملف رقم  الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، - 4

  .146ص
 ، )أحسن(غیر منشور. بوسقیعة  450قرار رقم  1990- 5-15بتاریخ قرار ، 43167ملف رقم  المحكمة العلیا،الغرفة الجنائیة -  

  .146هامش  126، ص 1ج مرجع نفسه، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،
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تقوم الجریمة كذلك إذا كان الضحیة قاصر بلغ سن السادسة عشرة من عمره ولم یكمل و 
  .1سنة بشرط تكرار الفعل أي توافر عنصر االعتیاد 18

یجب أن یكون الجاني أحد الوالدین الشرعیین أو أحد  .ج)ع.ق( 344مادة طبقا للنص ال و
األصول الشرعیین مثل األم أو األب أو الجد أو الجدة أو زوج المجني علیه أما إذا كان ربیب 

وتطبق فیها  344المعتدي أو مكفول أو ابن من زنا أو زواج باطل فال مجال لتطبیق المادة 
، كما یمكن أن یكون أي شخص بشرط أن تكون له سلطة على ).جع.ق( 343أحكام المادة 

الطفل أو یتولى رعایته مثل الوصي أو الحاضن أو یدخل في إحدى الفئات التي عددتها المادة 
  (ق.ع.ج). 337

القصد العام  ویتكون، لقیام الجریمة ال بد من توافر القصد الجنائي العام والقصد الخاص و
فیشترط أن یكون الجاني عالما بأنه یباشر الركن المادي بالتحریض  ،من عنصري العلم واإلرادة

یه یمكن أن یؤدي إلى نتیجة على الفسق قوال أو فعال  دون اشتراط أن یكون عالما بأن ما یأت
  .معینة

، إذ ال بد من ي فیها صورة القصد الجنائي الخاصهذه الجریمة عمدیه یتخذ الركن المعنو و 
لجاني تتمثل في أنه یتعامل مع قاصرو یرغب في إرضاء شهوات الغیر توافر نیة خاصة لدى ا

  . 2ولیس إرضاء شهواته الخاصة

" إن جریمة التحریض على الفساد جریمة عمدیة یشترط فیها  هذا ما أكدته الغرفة الجنائیة
القصد الجنائي الذي یتوافر متى علم المتهم بأنه یتعامل مع قاصر من جهة و أنه أقدم عمدا 

  .3 لى إفساده إرضاء لشهوات الغیر"ع

فعل التحریض،   هلیس على من وقع علییتعرض الجاني وهو القائم بفعل التحریض و و 
  لعقوبات أصلیة وعقوبات تكمیلیة .

من قانون العقوبات  347لما كان نص المادة  " قضت المحكمة العلیا في قرار لهابهذا و 
 تحریضهممن أي من الجنسین بقصد  أشخاص بإغراءیعاقب بالحبس و الغرامة كل من یقوم علنا 

                                                             
مرجع )،دردوس(، مكي 124، 125ص  ،1مرجع سابق، جالوجیز في القانون الجزائي الخاص،  ، )أحسن(بوسقیعة  - 1

  .302ص   ،2ج سابق،
، دط، بند 1997الفنیة دم،  اإلشعاعالجرائم الجنسیة في ضوء الفقه وقضاء النقض، مكتبة ومطبعة  ، )عبد الحكیم(فودة  - 2

  . 177مرجع سابق، ص )،جمیل عبد الباقي(الصغیر  - .142، 141ص   ،182-183
مرجع ،  )جیاللي(بغدادي  ،1987ینایر 27الصادر في قرار  43167ملف رقم  علیا،الغرفة الجنائیة الثانیة،المحكمة ال - 3

  .146ص سابق،
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فإن هذا النص  ،أو الكتابات أو بأیة وسیلة أخرى األقوالأو  باإلشارةعلى الفسق سواء كان ذلك 
هذا  أحكامن القضاء بما یخالف وإ  ،فعل التحریض هبیقه على من وقع علیمحل لتط یقضي أنه ال

  .1" المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون
 تضاعف التي الحاالت ضمن الرابعة اتهفقر  في ع.ق 344 المادة نص في المشرع أورد وقد  

 سنوات ( 10 )عشر إلى خمس من الحبس إلى ع.ق 343 المادة في المقررة العقوبة فیها
 أو أما أو أبا أو زوجا الجنحة مرتكب كون حالة ، دج 200.000 إلى 20.000 من وبغرامة
 2 .والدعارة الفسق أفعال على .التحریض لةحا في علیه المجني على وصیا

 یفترض وما صفة، من االجرامي السلوك لمرتكبي لما الوضع هذا في التشدید من والحكمة   
ا یُكون أن ال الطیب، والسلوك األخالق في به یقتدي مثال یكون أن فیهم  على للتحریض مصدرً

 له من یرى الذي األخیر هذا علیه، نيلمجا على سلطة من للجاني ولما األخالق، وفساد الفسق
 .األخالق لفساد نموذج ال والقویم الفاضل السلوك في له مثال علیه سلطة

 تتمیز فهي خطورة أكثرها نهاأ كما حیاته في اإلنسان ابه یمر التي المراحل أهم من فالطفولة  
 تتكون فیهاف ، القادمة الحیاة لمراحل أساس فهي وخصائص بصفات المراحل من غیرها  عن

كه هوایاته وتبرز مواهبه وتتأسس الفرد شخصیة  ماهي شخص كل وطفولة میوله، وتتحدد ومدارّ
 محیطه في تقع أحداث لها، تعرض حوادث من علیه یرد ما فیها یسجل بیضاء صفحات إال

 ذمیمة أو كریمة أخالق من الطفل نفس في یغرس ما وكل وذاكرته مخیلته في تترسم ومواقف
 الطفل صناعة فإن المنطلق هذا ومن .حیاته مستقبل في أكلها تؤتى انهفإ والدعارة فسقال كصور
 فمتى ، الجیدة العائلة نتاج الجید فالطفل ، الجیدة العائلة وهو الجید المعمل في تبدأ الجید

  .صحیح والعكس الطفل صلح العائلة صلحت

 الثقة فیها یفترض التي الرابطة لهذه حمایة العقابي، التشدید المشرع قرر ومثله لهذا  

  .األّشد العقابي الجزاء علیه ترتب المسؤولیة هذه فیه وضعت من خالف فإذا واألمان،

الحكم على مرتكب الجریمة بالحرمان من ممارسة حق أو أكثر من  349أجازت المادة ما ك   
علیه بالمنع من اإلقامة  والحكم 14الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة المنصوص علیها في المادة 

وذلك لمدة سنة على األقل وخمس سنوات على األكثر ویجوز للقاضي الحكم على الجاني 
  .بالعقوبات التكمیلیة المقررة للمحكوم علیه عند إدانته بجنحة

                                                             
 العدد المجلة القضائیة، ،1986دیسمبر 27الصادر في قرار   38174ملف رقم  المحكمة العلیا،الغرفة الجنائیة الثانیة، - 1
  .270ص ،3،1989
  عدل و المتمم.قانون العقوبات الم - 2
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ویعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة بالعقوبات ذاتها المنصوص علیها في جریمة    
  1 .)ق.ع.ج( 342م التحریض على الفسق

 60تطبق على المحكوم علیه بقوة القانون الفترة األمنیة المنصوص علیها في المادة  كما
تطبق العقوبة المقررة بجریمة التحریض على الفسق حتى ولو كانت بعض األفعال  .كمامكرر

  المكونة لعناصر الجریمة قد وقعت خارج أراضي الجمهوریة الجزائریة .

 
 

مقابل مبلغ مالي  ،تعرف الدعارة على أنها مباشرة األنثى الفحشاء مع الناس دون تمییز
والداعرة هي المرأة التي تتیح جسدها للجمیع وتستخدمه إلشباع الغریزة الجنسیة لدى أي شخص 

  .دون تفریق وال تمییز من أجل الحصول على مقابل مالي
وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري ال یجرم فعل المرأة التي تتعاطى الدعارة وال فعل 

وما یجرمه المشرع هو فعل الوسیط بشأن الدعارة المنصوص  ،الرجل الذي یتعاطى اللواط
  2 .(ق.ع.ج) 343والمعاقب علیه في المواد 

                                                             
  قانون العقوبات المعدل و المتمم. - 1
م یكون الفعل المقترف لدج وما  100.000إلى  20.000یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من « على:  - 2

  جریمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد األفعال اآلتیة :
  الدعارة وذلك بأیة طریقة كانت . ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغیر أو أغرى الغیر على  -
نفسه موارد دعارة الغیر  م متحصالت دعارة الغیر أو تلقى معونة من شخص یحترف الدعارة عادة أو یستغل هو ااقتس -

  وذلك على أیة صورة كانت .
  عاش مع شخص یحترف الدعارة عادة . -
عالقة معتادة مع شخص أو أكثر من الذین یحترفون حالة أنه على  تهفق وطریقة معیشنعجز عن تبریر الموارد التي ت -

على احتراف الدعارة   استخدم أو استدرج أو أعال شخصا ولو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة ولو برضاه أو أغواه  -الدعارة 
  أو الفسق .

أو فسق أو یكافئون  دعارة  قام بالوساطة بأیة صفة كانت بین أشخاص یحترفون الدعارة أو الفسق وبین أفراد یستغلون  -
  الغیر علیه .

عرقل أعمال الوقایة أو اإلشراف أو المساعدة والتأهیل التي تقوم بها منظمات متخصصة لصالح أشخاص یحترفون  -
  الدعارة أو یخشى علیهم من احترافها وذلك بطریق التهدید أو الضغط أو 

  . » التحایل أو بأیة وسیلة أخرى
  ب الجنح المشار إلیها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص علیها بالنسبة لتلك الجنح .ویعاقب على الشروع في ارتكا

إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من  343ترفع العقوبات المقررة في المادة . « (ق.ع.ج) 344المادة أما 
  ) سنة.18(عشرة  الثامنةصر لم یكمل إذا ارتكبت الجنحة ضد قا  دج في الحاالت اآلتیة : 200.000إلى  20.000
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ألصول أو الزوج اآلخر حد اجرم المشرع الجزائري الدعارة وجعل ارتكابها من طرف أفقد 
  ، وهذا حمایة لكیان األسرة وصونا لسمعتها .ظرفا مشددا

، فأما العناصر المشتركة تأخذ الوساطة سبع صور تشترك في عناصر وتختلف في أخرىو 
، قد یكون ذكر أو أنثى لمجني علیه والذي یتعاطى الدعارةا أماالجاني ذكر أو أنثى  أن یكون

و الصور المختلفة تتمثل في المساعدة و المعاونة واقتسام والتعود  لدعارة ویشترط فیه احتراف ا
 .1 االرباح و غیرها من الصور التي تشجع على الدعارة

                                                                                                                                                                                
 337الفئات التي عددتها المادة  إذا كان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصیا على المجني علیه أو یدخل في إحدى 

. «  
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات -
، المساعدة والمعاونةهي الصورة األولى  فأما ى  وتشمل أربع صور تتعلق كلها بالدعارة دون الفسق.ـئة األولـفي الف - 1
زالة العوائق التي تعیقه عن ممارسة الدعارة أو تقدیم األموال الضروریة لممارسته و  تتم بتقدیم الجاني العون للمجني علیه وإ

أسماء  .وتكون المساعدة بنشاط إیجابي مثل تعیین أماكن ممارسة الدعارة، ذكر 1أو القول واإلرشاد على كیفیة الممارسة
وهكذا قضي في فرنسا بقیام الجریمة في حق من یستقبل نساء داعرات بقاعة حالقة للتخلص من  ،األشخاص وصفاتهم

رقابة الشرطة كما قضى بقیام الجریمة في حق من تعود على استقبال عمدا بحانته نساء یتعاطین الدعارة دون ممارستها في 
أو من تساعد زوجها في تنظیف غرف فندق تستعملها نساء لتعاطي ،مقابل محله أو من أعار سیارته لداعرات ولو بدون

هي توفیر الظروف الخاصة لممارسة الدعارة دون تدخل شخص خارجي  وة ـالحمایو یتمثل العنصر الثاني في  ،الدعارة
ظهار القوة لمنع التعرض للداعرة ،لمنع العملیة تكون معنویة بمعرفة أن وقد  ،وقد تكون حمایة مادیة بتقدیم ید العون وإ

  الداعرة تمارس نشاطها في حمایة شخص محدد أو هو فرض حراسة على الشخص المحمي لمساعدته عند الصعاب.
یتحقق بحصول شخص على نسبة محددة من إیرادها سواء في صورة مبلغ محدد فاح  ـام األربـاقتسالعنصر الثالث فهو  أما

مبالغ التي یتحصل علیها بطریقة غیر مباشرة كأن یحصل المستغل من عمیل وقد تكون ال، أو نسبة من مجموع الدخل
ر إحضارها له لممارسته الدعارة.ویشترط القضاء الفرنسي أن یكون الجاني قد قبل متحصالت الدعارة ظیالداعرة على مبلغ ن

قى أمواال متحصله عن تعاطي وهكذا قضى بقیام الجریمة في حق الزوج الذي یتل ،وهو یعلم بمصدر األموال التي تلقاها
  زوجته الدعارة وان أبعدته الظروف عن زوجته .

ویقصد بها إقامة دائمة أو بصفة متقطعة مع شخص وهو یعلم ،العیش مع محترف الدعارة  كما یدخل في تكوین الجریمة 
ة ، وینطبق الحكم على الزوج أنه یمارس الدعارة وأن أمواله متحصله عن ممارسته الدعارة وسواء كان المقیم رجل أو امرأ

  دون أطفال متعاطیة الدعارة .
  وقد نزع المشرع الفرنسي الطابع الجزائي عن هذه الصورة في تعدیل قانون العقوبات الجدید.

عجز عن تبریر الموارد التي تتفق وطریقة معیشة حالة أنه على الالعالقات المعتادة ویقصد به العنصر الرابع یتمثل في  و
أن یكون الجاني على عالقة معتادة مع متعاطیة  ویشترطمعتادة مع شخص أو أكثر من الذین یحترفون الدعارة  عالقات
أن یكون نمط معیشة الجاني ال یتناسب وموارده المصرح بها.ونیة المشرع من وراء تجریم هذه الصورة بلوغ  ،والدعارة

ع من یستخدمهن في تعاطي الدعارة لذلك استخدم عبارة " على الوسطاء في الفاحشة الذین یأخذون حیطتهم لتجنب العیش م
 تتمثل في توظیف محترفین أو عمالء بقصد تعاطي الدعارة أو الفسق والتوسط فيفالفئة الثانیة أما عالقات معتادة " .

رتكاب من استخدم أو استدرج أو أعال شخصا ولو بالغا قصد ا، فاستخدام شخص لتعاطي الدعارة وصورتهاالدعارة .
وعلیه قضي في فرنسا بقیام الجریمة في حق من ربط الصلة  .وال یشترط في هذه الحالة االعتیاد أو احتراف الدعارة ،الدعارة



                  

                                              

  ~ 375 ~  

القیام بالتوسط أو بالواسطة بأیة صفة كانت بین أشخاص یحترفون الدعارة تقوم الجریمة بو  
ولهذا النص فائدة عملیة  ،ون الغیر علیهأو الفسق وبین أفراد یستغلون دعارة أو فسق الغیر ویكافئ

لمكافحة األشكال الجدیدة لتعاطي الدعارة تحت أنشطة عادیة ذات صبغة جمالیة أو ترفیهیة مثل 
  .1صالونات التجمیل ومحالت التدلیك واالستراحة

في فرنسا بقیام التوسط في الدعارة في حق مسیري وكالة متخصصة بالزواج  ىقضوقد 
وكذلك في حق  ،بربط الصلة بین رجال ونساء یرغبن في ممارسة الدعارة تحت هذا الستار

صاحب محل بیع المشروبات الكحولیة الذي فسح المجال أمام أشخاص یستغلون فجور الغیر 
  لاللتقاء في مؤسسته بزبائنه.

أحد االفعال التي تشكل جریمة یعاقب  عرقلة أعمال الوقایة أو اإلشراف أو المساعدةوتعد 
  .2نون مقترفهاالقا

لقیام جریمة الدعارة البد من توافر القصد الجنائي العام والخاص ویتكون القصد الجنائي  و
  العام من العلم واإلرادة نحو تحقیق الفعل وتسهیل دعارة الغیر.

أما القصد الجنائي الخاص هو اتجاه قصد الجاني إلى إشباع الرغبات الجنسیة للغیر وال 
وتحقیق النزوات  اإلشباعلعاهرة ومن معها مواقعة جنسیة كاملة بل یتم یشترط أن یتم بین ا

  الجنسیة في أي صورة كانت.

                                                                                                                                                                                
واالستخدام هو عقد بین الداعرة وصاحب محل یسمح لها بممارسة الدعارة  بین فتاة ومسیرة دار الدعارة بقصد الدعارة.

االستدراج  هو جلب واستحضار .وقد یتحقق بالدخل وال یشترط أن یكون العقد مكتوباكعمل نظیر أجر ثابت أو نسبة من 
یقصد به ترغیب   اإلغواءأو  واقتیاد شخص من مكان إلى مكان ممارسة الدعارة مثل جلب النساء الساقطات ألماكن الدعارة

اإلقامة الخاصة للداعرة سواء لممارسة  توفیرو  اإلعالةوتقوم الجریمة ب الشخص في فعل شيء و تهیئته لتقبل هذا العمل.
مقر لها تستقر فیه وقد تأخذ اإلعالة شكل اإلنفاق على العاهرة في وقت ال تمارس فیه الدعارة مع اقتسام أو  ،الدعارة والفسق

، 1بق ،جالوجیز في القانون الجزائي الخاص ،مرجع سا ، )أحسن(بوسقیعة  -أنظر   .الموارد أو الفوائد عن ممارسة الدعارة
الجرائم المخلة باآلداب العامة في ضوء  ، )مجدي محب(حافظ  -. 350، مرجع سابق، ص  )نبیل(صقر  -، 114-113ص 

  .58ص  دط، ،1994 اإلسكندریة، دار الفكر لجامعي، الفقه و أحكام القضاء،
 ،1ج مرجع سابق، الخاص،الوجیز في القانون الجزائي  ، )أحسن (بوسقیعة ، 351مرجع سابق، ص  ، )نبیل(صقر  - 1

  . 117،  116ص 
ویقصد بها وضع العراقیل والعوائق في طریق كافة المنظمات التي تعمل على مساعدة الداعرة سواء مادیا للكف عن  - 2

كذلك عملیات التأهیل التي تقوم بها منظمات متخصصة  ،أو طبیا للقیام بالفحوصات الضروریة لحمایة الداعرة ،الدعارة
شخاص یحترفون الدعارة أو یخشى علیهم من احترافها ویتم ذلك بالتهدید أو الضغط أو التحایل أو بأیة وسیلة لصالح أ

، نفسهمرجع  ، )نبیل(، صقر 118، ص 1ج مرجع نفسه،، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، )أحسن(بوسقیعة  -أخرى
352 .  
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تحدثت عن الفسق والدعارة معا وان كان یختلفان عن بعضهما كون أن  343إن المادة  و 
  الفسق ال یشترط فیه االعتیاد وال السعي إلى الربح .

سنوات وبغرامة  5رة بالحبس من سنتین إلى جنحة الوسیط في الدعا 343تعاقب المادة و 
سنوات وغرامة من  10سنوات إلى  5تشدد العقوبة  من  و،دج  100.000إلى  200.00من 

  .سنة 19لمجني علیه قاصرا لم یكمل ا  إذا كاندج . 200.000إلى  20.000
ى كان الجاني زوجا أو أبا أو أما أو وصیا على المجني علیه أو یدخل في إحد  و إذا

أي من له سلطة على المجني علیه ومعلمه ومستخدمه  337الفئات التي عددتها المادة 
  .1والموظفین ورجال الدین

الجرائم حتى ولو كانت بعض األفعال تمت خارج أراضي  تطبق العقوبات ذاتها على
  . )ع.ق( 345م  الجمهوریة
 فیھم یفترض وما صفة، من ياالجرام السلوك لمرتكبي لما الوضع ھذا في التشدید من والحكمة

 الفسق على للتحریض ارمصد یُكون أن ال الطیب، والسلوك األخالق في بھ یقتدي یكون مثال أن

 سلطة لھ من یرى الذي األخیر ھذا علیھ، المجني على سلطة من للجاني ولما األخالق، وفساد

 التشدید المشرع قرر ومثلھ ذالھ، األخالق لفساد نموذج ال الفاضل والقویم السلوك في لھ مثال علیھ

 ھذه فیھ وضعت من خالف فإذا واألمان، الثقة فیھا یفترض التي الرابطة لھذه حمایة العقابي،

  . األّشد العقابي الجزاء علیھ ترتب المسؤولیة

 البروتكول الملحق بھا على محاربة جمیع أشكالمنھا و 34في المادة  الطفل اتفاقیةقد أكدت و 

التدابیر التشریعیة لمنع  اتخاذأوصت الدول طرف في االتفاقیة على سي للطفل واالستغالل الجن
إكراه الطفل على ممارسة نشاط جنسي غیر مشروع أو استخدامھ في الدعارة أو غیرھا من 

  .2الممارسات غیر المشروعة

                                                             
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات - 1
 ولهذه. واالنتهاك الجنسي الجنسي االستغالل أشكال جمیع من الطفل بحمایة األطراف الدول تتعهد"هتنص على أن - 2

 أو حمل - أ : لمنع األطراف والمتعددة والثنائیة المالئمة الوطنیة التدابیر جمیع خاص، بوجه األطراف، الدول تتخذ األغراض

 من غیرها أو الدعارة في لألطفال االستغاللي الستخداما - ب مشروع، غیر جنسي نشاط أي تعاطى على الطفل إكراه

 .الداعرة والمواد العروض في لألطفال االستغاللي االستخدام - المشروعة، غیر الجنسیة الممارسات

 2بدأت نفیدها في  ،1989نوفمبر 2المؤرخ في  25-44اتفاقیة حقوق الطفل،قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم  -   
  .1992 سنة الجزائر علیها صادقت 1990سبتمبر
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 صت من حیث ن 6 المادة :على تجریم استغالل النساء في الدعارة في  سیداو اتفاقیةكما أكدت 

 لمكافحة ذلك التشریع في بما  المناسبة، التدابیر جمیع األطراف الدول تتخذ"  أن وجوب على
  .1" المرأة دعارة واستغالل بالمرأة االتجار أشكال جمیع

 إضافة تستلزم كانت وإن المرأة، استغالل منع على الحرص حیث من مھمة المادة ھذه وتعتبر 

 االبتزاز ومنع اإلعالمي بالفساد تتعلق التي تلك خاصة ل،االستغال ھذا تمنع القوانین التي

ًا أمًرا الزنا تعتبر ال التي المتحدة األمم اتفاقیات تلحظھ األمر لم وھذا الجنسي،  إال المرأة على مشین

 ومطالب مشروع حق فھو الطرفین، برضى األمر حصل إذا أما ،اإلكراهباألمر  حصل حالة في

 جھة، من حمایتھا على االتفاقیات ھذه مثل تحرص والتي یة لألفراد،الشخص بالحریة لتعلقھ بھ

  .أخرى جھة من تجنبھ إلى االتفاقیة تدعو الذي الزواج المبكر منع على یساعد ولكونھ

 

  

   
 

 
تشدید و  )الفقرة االولى(في  تشدید العقوبة في جریمة الفعل المخل بالحیاءالفرع نتناول في هذا 

.)الفقرة الثانیة(في العقوبة في جریمة االغتصاب  

 
 

الفعل  لم یعرف المشرع الفعل المخل بالحیاء بل ترك ذلك للفقه والقضاء ، وذلك ألن هذا
قد یكون مقبوال  ،یختلف باختالف البیئات ویتفاوت بتفاوت األزمنة فما كان باألمس فاضحا للحیاء

  .2 عند الناس وما یكون في مجتمع مخل للحیاء ال یكون كذلك في مجتمع آخر

                                                             
 تنفیذهابدأ  .1979دیسمبر-22اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة سیداو اعتمدتها الجمعیة العامة في  - 1

  مع جملة من التحفظات.1996علیها الجزائر عام   صادقة 1981عام 
  . 749مرجع سابق، ص  ، )محمد زكي( أبو عامر- 2
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كل فعل ینافي اآلداب العامة أو یخدش « وعلیه یمكن تعریف الفعل المخل بالحیاء بأنه 
 1»التعري وكشف العورة المتعمد والقول واإلشارة المخلة بالحیاء والمنافیة لآلداب  الحیاء من ذلك

.  
اإلخالل العمدي الجسیم بفعل یرتكب على جسم المجني علیه ویمس في « أو یقصد به 

  . 2»الغالب العورة 
ویختلف الفعل المخل بالحیاء عن جریمة هتك العرض الذي یحمي فیه الحیاء وعرض فرد 

ینما الفعل المخل بالحیاء یتعلق باألخالق العامة ویختلف عن االغتصاب الذي فیه إهدار معین ب
  . للحریة الجنسیة لألنثى

یحمي المشرع الجزائري القاصر من األفعال المخالفة لآلداب العامة ولو تمت بدون قوة و 
الذي لم ، والقاصر الذي یقصده المشرع بالدرجة األولى هو  3 334استعمال العنف وبدون

یتجاوز السادسة عشرة . كما ورد في النص الفرنسي، ولیس من لم یكمل السادسة عشرة كما ورد 
  في النص العربي.

   :یتكون الركن المادي من عناصر تتمثل فيو لقیام الجریمة البد توافر أركانها و 

أعضاء  عن طریق استخدام أحد االقاربالتصرفات التي یأتیها و هو  الفعل المخل بالحیاء
بمعنى آخر أن الجریمة ال تقوم إذا كان اإلخالل بالحیاء العام قد نتج عن فعل مادي  ،جسمه

حركة أو إشارة أو موقف یصدر من الجاني ویكون مخال بالحیاء العام سواء وقع الفعل على جسم 
  4 .الغیر أو أوقعه الجاني على نفسه

                                                             
  .272مرجع سابق ، ص  ، )نبیل(ر صق - 1
  .232الجنائیة للطفل من إجرام أسرته المنحرفة، مرجع سابق، ص  الحمایة )،محمود(لنكار  - 2
یعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعال مخال بالحیاء ضد قاصر لم یكمل السادسة عشرة «  - 3

  ذكر كان أو أنثى بغیر عنف أو شرع في ذلك.
عاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد األصول الذي یرتكب فعال مخال بالحیاء ضد قاصر ولو تجاوز وی

  » .السادسة عشرة من عمره ولم یصبح بعد راشدا بالزواج 
یعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعال مخال بالحیاء ضد إنسان ذكرا « :   3353ادة ـالم

ذا وقعت الجریمة على قاصر لم یكمل السادسة عشرة یعاقب الجاني بالسجن ،أو أنثى بغیر عنف أو شرع في ذلك  كان وإ
  .المعدل و المتمم قانون العقوبات -» المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة 

ولو   -أو السب العلني جریمة تحریض على الفسق-فال تقوم الجریمة بالقول مهما بلغت درجته من البذاءة والفحش   - 4
كما ال تقوم بعرض الكتابة أو الرسم أو   -جریمة اإلخالل باآلداب العامة-اتخذ شكل الغناء أو الخطب المخلة بالحیاء  

  التصویر.
ومن صور الفعل المخل بالحیاء مثل تقبیل رجل امرأة، الكشف عن عوراتها، اإلمساك بیدها أو كشف المتهم علنا عن 

مخلة بالحیاء في ذاتها، أو  إشارةأو الكشف عنها المرأة في غیر عالنیة ودون رضاها صدور  ،سلیة أمام الغیرأعضائه التنا
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وهو یخضع لتقدیر  ،جسیم بالحیاءاإلخالل الثاني شرط لقیام الركن المادي هو وقوع 
المحكمة حسب ظروف وتقالید والعرف ومستوى األخالق وجنس الجاني والمجني علیه وسنهما 

  .1ومكان وزمان وقوع الفعل
إلى اعتبار العورة هي ضابط الجسامة عند تحدید طبیعة  قضاء محكمة النقضوقد واستقر 

تطال الفعل جسد المجني علیها فكشف العورة التصرف الماس بالجسد وعلیه ینتهك العرض إذا اس
  2 .أو المس العورة فهذه تمس العرض بالنظر إلى مبلغ ما یصاحبها من فحش

وعلیه فإن الفعل الذي یعد هتك للعرض هو الذي یستطیل جسم المجني علیه وعوراته 
األذن فهو  ویخدش عاطفة الحیاء عنده، أما الفعل الذي یخدش فیه المجني علیها حیاء العین أو

  .3لیس إال فعل مخل بالحیاء
وتغلظ العقوبة في الفعل  المخل بالحیاء بدون عنف و المرتكب من طرف أحد األصول 

السادسة عشرة من عمره وقبل بلوغ سن الزواج فإن الفعل حسب  16على قاصر ولو تجاوزت 
كما   ،اتفیكون جنایة عقوبته السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنو  334/2نص المادة 

   .ارتكاب الفعل المخل بالحیاء بالعنفیعاقب المشرع على 
ویقصد بالعنف  ،لعنف یشكل في جمیع الحاالت جنایةإن الفعل المخل بالحیاء المرتكب با

، كمن یناول المرأة مواد منومة أو مسكرة في قالب حلوى عمال الخدیعة والمباغتة أو المكراست
لیها كمالمسة جسدها وعقوبته هي السجن المؤقت من خمس إلى وممارسة الفعل المخل بالحیاء ع

  .4)ج.ع.ق( 335/1سنوات سواء كان الجاني ذكرا أم أنثى  م  10

                                                                                                                                                                                
أن یجدب رجل فتاة من شعرها بنیة التغزل بها، مالمسة المجني علیه من فخده، التصاق الجاني بالضحیة وهي ممتطیة 

  حافلة.
، ص سابقمرجع  ، )نبیل(، صقر 101، ص 1ج مرجع سابق، ي الخاص،الوجیز في القانون الجزائ ، )أحسن(بوسقیعة  - 1

274.  
صقر  .136 ،135، دط، ص 2008 اإلسكندریة، دار الجامعة الجدید، الجنسي، ، اإلجرام )نسرین عبد الحمید(نبیه  - 2
لى المجني یحصل هتك العرض بفعل مناف لآلداب یقع مباشرة ع " نقض جنائي -. 284، 283، ص نفسهمرجع  ، )نبیل(

، 3ج مجموعة القواعد القانونیة، ،3/6/1935جلسة  835نقض رقم  علیه أو المجني علیها وال یستلزم لذلك الكشف عن العورة"
  .488ص

 .541ص دط، ،1991 اإلسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، مدونة قانون العقوبات المعدل، ، )مصطفى(لي ذالشا ،ینظر 
  .1هامش

  . 808،  807، مرجع سابق ، ص  )حمد زكيم(أبو عامر  -  3
/ خطأ والصحیح هو مصطلح "العنف" والواردة باللغة 335ورد خطأ ذكر مصطلح "بغیر عنف" في نص المادة  - 4

  الفرنسیة.
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إلى أن العنف یعد من أركان جریمة الفعل المخل بالحیاء  قد ذهبت المحكمة العلیاو  
  .1بالعنف

لعنف ظرفا مشددا في إلى أنه" یعتبر عنصر ا و في قرار سابق اعتبرت الغرفة الجنائیة
من  2الفقرة  335المعاقب علیها في المادة لمخل بالحیاء على قاصر المنصوص و جریمة الفعل ا

  .2 قانون العقوبات"
ألنه بوجود الرضا ینتفي  ،عدم الرضا من المجني علیهو لقیام هذه الجریمة البد من تحقق 

سنة ألنه ال یعتد بالرضا  16لم یكمل  معه قیام الجریمة ، وال یشترط هذا بالنسبة للقاصر الذي
نما  ،3الصادر منه فهو ال یملكه فالمشرع لم یستهدف من هذه الجریمة حمایة الشعور العام وإ

حصول ضرر معین یلحق  حمایة شعور القاصر ذكر أو أنثى كشخص مجرد ، ولم یتطلب
  .4المجني علیه

ة عشر أو تجاوزها ولم یبلغ أن تقع الجریمة على قاصر لم یتجاوز السادس كذلك یشترط
  سنة كاملة وال فرق بین كون القاصر ذكر أو أنثى.  19سن الزواج أي لم یبلغ 

) یجب أن یكون الجاني أحد الوالدین الشرعیین أو أحد .ج(ق.ع 334طبقا للنص المادة  و
المعتدي أما إذا كان ربیب  ،األصول الشرعیین مثل األم أو األب أو الجد أو الجدة المجني علیه

وتطبق فیها أحكام  335زواج باطل فال مجال لتطبیق المادة من أو مكفول أو ابن من زنا أو 
   (ق.ع.ج). 334المادة 

إلى المعاقبة على الفعل التام وكذلك معاقبة الشروع فیه  335و  334تشیر المادتان و 
  .5قب علیهافالمشرع ال یفرق بین الجریمة التامة والشروع فیها فكلتا الحالتین معا

ال بد لقیام الجریمة أن تنصرف إرادة الجاني إلى الفعل ونتیجته بمعنى أن یتعمد الجاني  و
  .6و أن الضحیة من أقاربه ،القیام بفعله مع الشعور بأنه یخدش حیاء الضحیة

                                                             
 ،2009العدد األول،  مجلة المحكمة العلیا، ،22/10/2008بتاریخقرار ، 488761ملف رقم  الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، -  1

  .305ص
 مرجع سابق، ، )جیاللي(بغدادي  ،1980 دیسمبر 9الصادر في قرار  ،23496 طعن رقم المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، - 2
  .257ص ،1ج
شكوى المجني علیه واآلثار المترتبة علیها في الفقه اإلسالمي والقانون ،  )محمود محمد عبد العزیز(الزنیتي  - 3

  . 418دط، ص ،2004 ،اإلسكندریة األزاریطة، جدیدة،الوضعي،دار الجامعة ال
  .419، ص نفسهمرجع  ، )محمود محمد عبد العزیز(الزنیتي  -  4
  . 171ص ،2ج مرجع سابق،،  )دردوس(مكي  - 5
 ،سابقمرجع  ، )دردوس(، مكي 102ص  ،1مرجع سابق، ج الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ، )أحسن( بوسقیعة - 6
   .171، ص 2ج
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و یؤخذ بالباعث في هذه الحالة وتقوم الجریمة مهما كان دافع الجاني نحو ارتكاب هذا 
  .1تاه عن شهوة أو على سبیل االنتقام أو من باب الفضول وحب االستطالعالفعل سواء أ

إذا ارتكب الفعل أصول الضحیة أو من لهم سلطة علیه أو كان معلمیه  تغلظ العقوبة و
وكذلك في حالة ما إذا استعان هؤالء األشخاص المذكورین ، وممن یخدمونه بأجر أو رجل دین

طلوبة لتشدید العقوبة هي التي یقدمها بصفة مباشرة وحقیقته والمساعدة الم آنفا بشخص أو أكثر
أما إذا تمت المساعدة بعد االنتهاء من الفعل ال  ،فاعل أصلي آخر أو شریك للفاعل األصلي

  تؤخذ بعین االعتبار.

في هذه الحالة هي السجن المؤبد وبغض النظر عن سن الضحیة م وعلیه فإن العقوبة 
  بات التكمیلیة وكذا الفترة األمنیة.(ق.ع .ج) تطبق العقو  337

من المقرر قانونا أن یعاقب بالحبس كل من ارتكب «  هذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا
  فعال مخال بالحیاء ضد قاصر لم یكمل السادسة عشرة ذكرا أو أنثى بغیر عنف أو شرع في ذلك.

ذي یعتبر أساسیا في بإغفاله ذكر عنصر السن ال –القرار المطعون فیه  -ومن ثم فإن 
الجریمة المقترفة قد حال دون قیام المجلس األعلى بممارسة رقابته على مشروعیة القرار ، ومتى 

   .2"كان كذلك استوجب النقض

أن ینص على إسقاط السلطة األبویة في حالة كان الفعل  كان األجدر بالمشرع الجزائري
تنبه إلیه المشرع الفرنسي في المادة   هذا ما المخل بالحیاء ممارس على القصر جزئیا أو كلیا و

  ق ع فرنسي.222-31-1

 
 

شدد المشرع وقد ، باألسرةیعد االغتصاب الواقع من االقارب من أخطر الجرائم الماسة 
  عقوبة 

األصول الشرعیین مثل إذا كان الجاني أحد الوالدین الشرعیین أو أحد جرائم االغتصاب 
لم تكمل الثامنة  أو األب أو الجد أو الجدة أو زوج المجني علیه  أو كانت الضحیة قاصر األم

                                                             
  .422، ص سابقمرجع  ، )محمود محمد عبد العزیز(الزنیتي  - 1
 ینظر صقر ، المجلة القضائیة، العدد األول.20/06/1989بتاریخ قرار ،  60587طعن رقم  الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، - 2
  .3هامش  ،300ص  مرجع سابق،)، نبیل(
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العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة في الحالة المنصوص علیها في ب عشرة
  .1السجن المؤبدبو  334الفقرة األولى من المادة 
 یتحقـق بإیالج و فعـــل الوطء عناصر الركن المادي من ن توافرم البد 2و لتحقیق الجریمة

الرجل عضو تذكیره في فرج المرأة باعتباره المكان الطبیعـي في جسم المرأة المخصص لممارسة 
 .العملیة الجنسیة العادیـة، فإذا تحقق اإلیالج كان ذلك كافیا لتمام الجریمة

زئیا مرة واحدة أو عدة مرات بلـغ بـه شهوتـه بقذف و یستوي أن یكون اإلیالج كامال أو ج     
المني أو لم یبلغ ذلك، تمزق بسببه غشاء البكارة أم لم یتأثر، فاإلیالج وحده كاف ولو لم یتم 

  3إنـزال السائل المنـوي
من المقرر أنه إذا كانت أسباب القرار ال « أنه   هكذا قضت المحكمة العلیا في قرار لها

لة في الدعوى وما أبدى من طلبات ودفوع أحد األطراف فإن هذا قدم من أدّ  تكفي لمواجهة ما
  القرار یكون مشوبا بالقصور في التسبیب والتناقض فیما قضى به من مقتضیات.

أن المتهم معروف بتعاطیه السحر تقدم إلى سكن الزوج  –في قضیته  –لما كان ثابتا 
رته على مباشرة زوجته العروس لیلة البناء واغتنم بطلب من هذا األخیر قصد معالجته إلمكانیة قد

هذه الفرصة لیتصل بها جنسیا فإن غرفة االتهام بقضائها أن الوقائع ال تكون جنایة هتك عرض 

                                                             
   قانون العقوبات المعدل و المتمم. - 1

ذا وقع سنوات یعاقب بالسجن المؤقت من خمس  االغتصابكل من ارتكب جنایة « 336المادة  إلى عشر سنوات وإ
  ».فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة )سنة18(عشرة الثامنةضد قاصرة لم تكمل االغتصاب 

 .رغبة المجني علیهـــاحیث عرفها القضاء الفرنسي : بأنها المعاشرة الجنسیــة باإلكراه وبدون  - 2

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسیة أنه إزاء عدم وجود تعریف قانوني لالغتصاب فإنـه یتعین على القاضي 
البحث والتأكد من توافر أركان هذه الجریمة بحسب خصائصها الخاصــة والنتائج الجسیمة التـي تلحق بالمجني علیها 

ن هذه الجری مة تنشأ عن فعل ضد اإلرادة بـأیة وسیلة إكراه أخرى أو مباغته من أجل التعدي علیها رغما وبشرف عائلتها وإ
قانون  336القانون الجزائري في المادة  نظمهاأما جریمة االغتصاب فقد  عن إرادتها، من أجل الغرض الذي یستهدفه الفاعـل

الفصل الثاني، من الباب الثاني ،من الكتاب الثالث  عقوبات ضمن جرائم انتهاك اآلداب بصفة عامة في القسم السادس، من
  . ،من الجزء الثاني، من قانون العقوبات

و یستشف من أحكام القضاء الجزائري أن االغتصاب هو: " مواقعه رجل المرأة بغیــر رضاها"، و لكن بعض الفقه یعتبر 
  .طبیعیة ممارسة كاملــةاالغتصاب هو إتیان امرأة بغیر رضاها وممارسة العملیة الجنسیـة ال

وال یقع االغتصاب إال من رجل على امرأة فال یعد اغتصابا إتیان المرأة كرها من الخلف أي الدبـر أو إیالج أي جسم     - 3
نما  آخر في فرج المرأة كوضع األصبع أو عصا أو أي شيء آخر ولو كان قاصدا من ذلك فض بكارتها وفضها فعال، وإ

جمیع األفعال الماسة بالحریة الجنسیة للمرأة التي لم تبلغ مبلغ االتصال الجنسي الكامل  إخالل بالحیاء تعـد هــذه األفعال
كما ال یعد اغتصابا من عبث بعضو تذكیره في جزء من  .وذلك أیا كانت درجة الفحش التي تنطوي علیها، ال یعد اغتصابا

نما تقوم بذلك جریمة الفعل المخل بالحیا أحمد( محمد أحمد)، الجرائم المخلة باآلداب العامة في ضوء –  .ءجسم المرأة وإ
  .19- 18،دط،2009التشریعات العربیة المقارنة، دار الفكر و القانون المنصورة،



                  

                                              

  ~ 383 ~  

نما تكون جنحة فعل علني مخل بالحیاء اعتمادا على أن العالقة الجنسیة قد تمت برضا الزوجة  وإ
عناصر هذه الجنحة فإنها بقضائها كما فعلت كان  وموافقة زوجها بخالف الواقع ودون توافر

   .1»قرارها مشوبا بالقصور في التسیب والتناقض في المقتضیات 
وال تقوم هذه الجریمة بتلقیح امرأة صناعیا ضد إرادتها ولو أفضى إلى حملها، إذ ال یصدق 

 .على هذا الفعل أنه اتصال جنسي

إلدخال، فإذا اتخذ شكل االحتكاك على فرج المرأة من كما یلزم أن یأخذ شكل اإلیالج أي ا       
   .الخارج حتى أمنى علیه، فال تقوم الجریمــة ونكون بصدد فعل مخل بالحیاء

  .العنف الماديویتنوع بین  استعمال العنفوالكتمال الركن البد من ان یصحب فعل الوطء 
ومتهـا التي تعترض بها التي توجه لجسم المجني علیها بهدف إحباط مقا و هي االعمال  

  .فعل الجاني و كذا العنف الذي یستهدف تخویف المجني علیها حتى ال تبدي مقاومــة

و قد یتخذ العنف صورة الضرب أو الجرح أو التقیید بالحبال أو اإلمساك باألعضاء مـحل     
جني علیها أو و یجب أن یؤدي هذا العنف إلى شل مقاومة الم ،الحركة من المرأة للسیطرة علیها

ال یتطلب القانون أن یستمر اإلكراه طوال فترة المواقعة بل یكفي أن یكون المتهم  شــل إرادتها و
   .قـــد استعمل اإلكراه ابتدءا للتغلب على مقاومة المجني علیها

یوجه من الجانـي  ،ر أو أذى جسیم وحالـِ◌ٍ التهدید بشّ  الذي یأخذ شكل العنف المعنوي و
لمجني علیها لحملها على القیام بعمل أو االمتناع عنه، من قبیل شهر سكین في وجه إلى إرادة ا

المرأة، أو بسـالح ناري أو بتهدیدهــا بفضیحة، كفضح أمرها لدى ذویها عن عالقة غیر مشروعة 
فشاء سر تحرص عن كتمانه أو تهدید بإطالق حیوان شرس علیها، علما أن الخطر هنا ال  وإ

 .2 .ون حقیقیا بـل یجوز أن یكون وهمیـــایشترط فیه أن یك
ـا أن هجد عوامل حكمیة تأخذ حكم اإلكراه و بها ینعدم الرضــا وتفقد الشعور ومثالاتو كما یتحقق ب

تكون المجني علیها وقت المواقعة غیر قادرة على التعبیر عن إرادتــه وال تستطیع رفض المواقعـة 
لرفضت هذا االتصال الجنسي ویرجع هذا العجز في  بحیث لو كانت في كامل وعیها الجنسیـة

و بالتالي تفتقد  ،التعبیر إلى عاهة العقل أو اإلعیاء أو المرض أو النوم أو السكر أو المخدر
  3 .اإلرادة

                                                             
ینظر نبیل  .247المجلة القضائیة، عدد ص   20/11/1984قرار  بتاریخ  40236قم ر طعن  الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، - 1

  .1 هامش ،300 ،299ص  ابق،مرجع س صقر
مرجع  ،دردوس مكي  .96، ص 1ج مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ، (أحسن) أحسن بوسقیعة - 2

  . 289، ص نفسهمرجع  ، )نبیل( صقر-.164،  ص 2سابق،ج
  .21أحمد (محمد أحمد)، مرجع سابق،ص - 3
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" بأنه ال یقتصر ركن القوة في جنایة هتك  هذا ما قضت به محكمة النقض المصریة
ل من التهدید ركنا مماثال للقوة و قرنه بها في النص العرض على القوة المادیة بل إن الشارع جع

و بذلك أراد أن یعتبر الفعل جنایة كلما ارتكب ضد المجني علیه و بغیر رضاه فیندرج تحت 
معنى القوة أو التهدید اإلكراه األدبي و المباغتة واستعمال الحیلة ألن في كل هذه الوسائل ینعدم 

  .1الرضاء الصحیح "
(ق.ع.ج) یجب أن یكون الجاني أحد الوالدین الشرعیین أو أحد  337مادة طبقا للنص ال و

األصول الشرعیین مثل األم أو األب أو الجد أو الجدة أو زوج المجني علیه أما إذا كان ربیب 
وتطبق فیها  337المعتدي أو مكفول أو ابن من زنا أو زواج باطل فال مجال لتطبیق المادة 

  ).(ق.ع.ج 336أحكام المادة 
كما یمكن أن یكون أي شخص تكون له سلطة على الطفل أو یتولى رعایته مثل الوصي 

أو الحاضن أو من له سلطة علیه أو من معلمیه أو ممن یخدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لدى 
  األشخاص األصول أو لوصي أو الحاضن أو كان موظفا أو من رجال الدین.

من مجرد إیالج رجل لقضیبه في فرج المرأة بدون ال تقوم جنایة االغتصاب قانونا  و
و أنما ال بد من توافر القصد الجنائي لدي الجاني القائم على عنصر  ،رضاها دون موجب شرعي

العلم و اإلرادة و لكن ال یكفي لقیامها القصد العام و أنما یجب أن یتوافر إلى جانبه قصدا 
  .خاصا

ني بانصراف إرادته إلى ارتكاب فعل اإلیالج بدون یتوفر القصد الجنائي العام لدي الجا و
إرادة  باتجاه جریمة االغتصاب في القصد الجنائي الخاصكما یتحقق المجني علیها  ىرض

الجاني إلى وطء المجني علیها بغیر رضاها مع علمـه وقـت ارتكاب الفعل بأن هذا الوطء غیر 
على توافر القصد الجنائي في أغلب األحــوال  أو التهدید ما هي إال قرائن ةمشروع، واستعمال القو 

و أنه یطأ  إال أنها ال تدل دائما على اتجاه إرادة الفاعل إلى فعل الوطء بدون رضا المجني علیها
ثماني عشرة سنة كاملة  18وأن سن الضحیة  المجني علیه  أقل من  امرأة تربط بینها صلة قرابة

جاني الدفع بتخلفه إال إذا أثبت أن جهله بحقیقة سن المجني . وهذا العلم مفترضا ، وال یقبل من ال
   .2علیها راجع إلى أسباب قهریة

ق.إ.ج في فحواها بأنه "  212المادة  عنها نصت وســــائل إثبات جریمة االغتصابو  
یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق اإلثبات ماعدا األحوال التي ینص فیها القانون على 

                                                             
   .437ص ،10ج هبیة،ذموسوعة الال .16/6/1958، بتاریخ 641نقض جنائي مصري رقم  - 1

  .4هامش ،225ص سابق، مرجع ،  )علي رشید(أبو حجیلة  أنظر:
  . 290مرجع سابق، ص  ، )نبیل(صقر  - 2
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قاضي أن یصدر حكمه تبعا القتناعه الخاص وال یسوغ للقاضي أن یبني قراره إال غیر ذلك ولل
 .1على األدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه. "

ولذا فإن وسائل اإلثبات في المواد الجزائیة متعددة ومختلفة إال أنه لیس باألمر السهل إثبات      
غتصاب، فما عدا الحاالت التي یعترف فیها الجاني بنفسه تلقائیا أو یضبط في حالة جریمة اال

جریمة االغتصاب بمعاینة مسرح الجریمة وكذا التفتیش باإلضافة إلى شهادة الشهود  تلبس تثبــت 
إذا كانت مطابقة ألقوال الضحیة هذا مع إثباتها بواسطة الدلیل الفني أي تقریر الطبیب الشرعي 

   .2بلیغا  مالحظ عملیـــا أن معظم القضاة یعتمدون في أحكامهم علــى أساسوال
السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وتشدد و جریمة االغتصاب جنایة عقوبتها 

العقوبة إذا كان المجني علیه قاصرا لم یبلغ سن الثامنة عشر تكون العقوبة السجن المؤقت من 
 (ق. ع .ج). 336/02المادة سنة ( حسب نص  20سنوات إلى  10

من قانون العقوبات  336إذا كان مؤدى نص المادة «  هكذا قضت المحكمة العلیا في قرار لها
هو عقاب مرتكب جنایة هتك العرض فإن المشرع فرق بین حالتین لعقاب الجاني حسب 

نها لم تبلغ الجسامة، فكانت األولى مخففة عن الثانیة ولم یشترط فیها كون الضحیة قاصرة أو أ
  السادسة عشرة من عمرها كما هو األمر في الحالة الثالثة من نفس المادة. 

سنة  18وبهذا النص فإنه من الضروري اإلشارة إلى تحدید أن الضحیة قاصرة لم تكمل 
   .3لیكون تطبیق أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة تطبیقا سلیما "

  نحراف الجنسي وصیانة لعرضه .وهدف المشرع هو حمایة القاصر من اال 
ن علو إذا كان الجاني من األصول  كما تغلظ العقوبة كاألب أو األم أو الجد أو الجدة وإ

من الفئة التي لها سلطة على الضحیة كان معلما له أو ممن یخدمونه أو كان خادما بأجر أو أو 
المؤبد (حسب نص المادة  موظفا أو أحد رجال الدین ترفع العقوبة في هده الحالة إلى السجن

عالوة على العقوبات األصلیة تطبق على المحكوم علیه عقوبات تكمیلیة إجباریة و )ق ع ج 337
  مكرر ق ع ج . 60مكرر م  9واختیاریة وكذا الفترة األمنیة م 
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(ق. ع . ج) واستعمل لفظ  336المشرع الجزائري عدل المادة أن  نجد  انطالقا مما سبق
قانون  336كان یستعمل لفظ هتك العرض  ألن النص الفرنسي للمادة  االغتصاب بعد ما

 le crime de viol)      عقوبات تنص على

ومنه فإن المشرع الجزائري قد وفق أخیرا  في ضبط المصطلحات المقررة للجریمة تماشیا مع  
ألن التشریعات المقارنة وخاصة منها التشریع المصري، نجدها تستعمل مصطلح االغتصاب 

  هتــك العرض یقصد به الفعل المخل بالحیاء مع استعمال العنف.

المشرع یسعى إلى حمایة صغیر السن عن طریق تغلیظ العقاب وجعل صغر السن ظرفا أن  كما
 .1مشددا ذلك أن صغیر السن یضعف مقاومته وییسر ارتكاب الجریمة 

أن المجني علیه  ،ني من األصولإّن علة التشدید العقاب حال كون المجني علیه قاصر والجا و
صغیر السن ضعیف یمكن للجاني أن یستغل ضعفه فیسهل علیه ارتكاب كون عشرة  18دون 

  جریمته.

ردع من تسول له نفسه خیانة الثقة التي توضع فیه تبعا لمركزه إزاء القاصر الذي یصبح و 
نفسه مسؤوال عنه ورقیبا  فریسة سهلة له لوجوده معه بدون رقابة في أغلب األحیان إذ یعتبر هو

 .2له

ن العقوبة المقررة لجریمة االغتصاب هي عقوبات ملطفة مقارنة بما هو في بعض أاضف الى 
التشریعات سواء في محیطنا العربي أو الغرب ففي تونس على سبیل المثال یعاقب على 

لعنف أو السالح االغتصاب بالسجن المؤبد و ترفع العقوبة لتصبح اإلعدام حال توافر استعمال ا
  .أو التهدید ، كما یعاقب القانون الفرنسي على نفس الفعل بالسجن مدة عشرون سنة

لم یأخذ المشرع الجزائري بعین االعتبار اآلثار التي تنتج عن جرم االغتصاب مثل فض  و
ظ البكارة و الحمل في حین أن المشرع المغربي أخد بمثل هده اآلثار فاعتبرها ظروفا مشددة تغل

  .فیها العقوبة

                                                             
 علیه المجني جسم إلى استطالة قد األفعال كانت إذا ما العرض،بیان هتك في الشروع إلثبات لتحقق التحقیق أسئلة من - 1

 بالمجني الجاني رسمیة،صلة بمستندات علیه المجني سن والتهدید،بیان القوة الفعل،ركن ارتكاب ،عدد حیائه وخدش وعورته
 توافر مدى إلى وصوال علیه للمجني العقلیة الحالة تربیته، استظهار لینالمتو  من كانوا إذا وما القرابة درجة ناحیة من علیه

 الرضا
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في حمایة االسرة بتجریم االفعال الماسة نهج المشرع الجزائري  أن نرىوبناءا على ما سبق 
باألخالق  منهج المشرع الفرنسي بعدم العقاب على الرذیلة في كل صورها فاكتفى بتجریم صور 

ال تحقق الردع كما أن العقوبات المقررة ، معینة تتمیز عن غیرها بتعدي األذى فیها إلى الغیر
و مع ما هو مقرر في الشریعة االسالمیة الذي یحمل العقاب  ةالكافي مقارنة مع جسامة الجریم

 . فیها معنى الردع العام مثل التعزیر و الجلد و الرجم
یبدو لنا أنه قانون لیبرالي إلى درجة اإلباحیة،  فهو مقارنة مع ما جاء في الشریعة االسالمیة    

ا على مبدأ الحریة الجنسیة ، ویترتب على ذلك أن ال جریمة و ال عقوبة متى بلغ باعتباره مبنی
  . الطرفان سن التمییز ، وتوافرت لدیهما اإلرادة

ــــــة ( إذا      إذ ال جریمــــــة وال عقوبــــــة علــــــى الممارســــــات الجنســــــیة التــــــي تــــــتم وفــــــق الشــــــروط اآلتی
إلرادة الكاملـــــة ، وتمـــــت فـــــي كـــــان الطرفـــــان قـــــد تجـــــاوزا ســـــن السادســـــة عشـــــرة ، وتـــــوفرت لـــــدیهما ا

ــــا متــــزوجین أو أحــــدهما متزوجــــا  ـــن أحــــد أطرافهــــا مــــن المحــــارم ، ولــــم یكون ــــم یكـ ــــة  ول غیــــر عالنی
  ، و لم یكونا من جنس واحد ) فإذا اختل شرط من هذه الشروط قامت الجریمة.

األفعال، فارضین علیها عقوبات محددة و  بعضوتتفق الشریعة مع القانون في تجریم   
 .علیها فیهما بل أن المشرع استلهم بعض القواعد و الضوابط طبقا للشریعة اإلسالمیة منصوص

   لشذوذ الجنسي ، الفعل العلني المخل بالحیاء.،اعلى سبیل المثال تجریم الزنا 
و العقاب إال أننا  بالتجریمورغم خطورة هدة الجرائم على كیان االسرة و رغم تصدي المشرع لها   

ي ضبطها ، ویرجع ذلك أساسا إلى عدة عوامل من بینها االعتبارات األخالقیة صعوبة ف نالحظ
التي تطغى المفاهیم القانونیة عند وصف هذا النوع من الجرائم ، وألدل على ذلك جریمة 

  الفضیحةو الخوف من من جهة أخرى هناك عامل السریة ،االغتصاب التي یراد بها فض البكرة 
اصة اتجاه الضحیة تجعل منه عامال أخر یقف وراء صعوبة ضبطها فقسوة ردة فعل المجتمع خ

أما العنصر الجوهري فیكمن في صعوبة إثبات هذا النوع من الجرائم في ظل العوامل السالفة 
 . الذكر

الحفاظ على عادات و تقالید مجتمعنا، و هذا بمحاربة جمیع الجرائم  البد منفي األخیر،     
ة، كونها باتت تتفشى أكثر فأكثر في المجتمع دحاربة ردعیة و دون هواالماسة باآلداب العامة م
و الساحلیة ، دون إقصاء المدن الداخلیة ،إن بعض هذه الجرائم تقع   خاصة في المدن الكبرى

ماسة بدلك فئات كبیرة  ،بصورة علنیة في أوساط الشباب دون مراعاة القوانین ، القیم و األخالق
 .من القصر

انین الردعیة فقط التي یجب االعتماد علیها أو تسخیرها في محاربة هذه الجرائم ،بل لیست القو و 
یجب إدخال سیاسة التوعیة بالمسؤولیة ال سیما في أوساط الشباب، داخل المدارس مراكز تنشیط 
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الشباب ، عن طریق وسائل اإلعالم ، و كذا وزارة الشؤون الدینیة ، ألن هذه الظاهرة عمت 
   .ةنفشى الفسق و الدعارة و الفحش ، و أصبحت البعض منها معتمدة كمهمجتمعنا و ت

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 
 

 كیان على المحافظة تشریعه في  سعى الجنائي المشرع أنإلى  توصلنا من خالل هذا القسم
 هذه حمایة على  وحرص ،أفرادها بین تجتمع التي الوثیقة والروابط الود عالقة واستبقاء األسرة

 مواطن في التجریم مجال في الروابط بهذه اعتد حیث علیها االعتداء أشكال كافة بتجریم الروابط
 أثر الفروع، و األصول بین عالقة أو زوجیة عالقة كانت سواء العائلیة الروابط أن فنجد ،كثیرة

 الروابط یعتبر وتارة م،الجرائ بعض في ركنا الزوجیة العالقة تعتبر حیث المجال، هذا في واضح
 أخرى وتارة اإلجهاض، جرائم السیما الحاالت من كثیر في الجریمة لقیام مفترضا شرط  العائلیة
 بل التجریم، مجال في الروابط هذه بأثر المشرع یقف ولم الجرائم، بعض في مادیا محال یعتبرها

     .لولدها األم قتل ةجریم مثل للعقاب مخفف كظرف بها اعتد حیث العقاب مجال إلى امتد
 الروابط هذه أثر عن ناهیك لألصول، الفروع قتل جریمة مثل أخرى مرة للعقاب مشدد وظرف  

 جریمة مثل  اإلعفاء أسباب من سببا أو موانع من مانعا تكون فقد العقاب استحقاق في الواضح
 عن فضال. ذاته حد في الفعل إباحة أسباب من كسبب بها یعتد وقد الفروع األصول بین السرقة
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 أشكال كافة تجریم و مباشرة میالده عقب للطفل الجنائي المشرع أولها التي الخاصة العنایة
  . فروعهم رعایة في األصول إهمال مجرد تجریم و للخطر تعریضه أو علیه االعتداء

 اإلجراءات قانون لیشمل یمتد بل فحسب العقوبات قانون على الروابط هذه أثر یقتصر وال  
 الجنائیة، الدعوى تحریك في العامة النیابة سلطة على إجرائیا قیدا الروابط هذه تعتبر إذ الجنائیة

  .الزنا بجریمة خاصة إثبات وسائل تخصیص عن فضال الجرائم بعض في
 كرابطة كذلك إلیها ینظر بل فحسب، لحمایته یتدخل كنظام لألسرة ینظر ال الجزائري فالمشرع 

  .الروابط هذه حمایة و تدعیم أجل من الحساب في صفتهم فیأخذ لها ونینالمك األفراد تربط
اإلخالص الزوجي الذي حماه المشرع من خالل  ومن صور الحمایة الجنائیة  لألسرة ،حمایة 

 279ومن خالل تقریر عذر االستفزاز في حالة التلبس بالزنا (المادة  339ریم الزنا في المادة جت
 االقارب و الفروع و االصول لیشمل یمتد ان دون المضرور لزوجا صرتقی و الذي ، ق ع)
 یستفید من ضد الشرعي الدفاع حق استعمال جواز عدم على صراحة الثانیة  وعدم النص للدرجة

   العذر. هذا من
العذر القانوني المخفف الوارد في المادة  لطفهااألم القاتلة  منح المشرع وحمایة لصلة القرابة 

  .ن العقوباتمن قانو  261
الجاني إذا كان أصال  قرر المشرع عذر معفي من العقاب لصالحفیما یتعلق بالحصانة المالیة و 

أو فرعا أو زوجا وارتكب واحدة من أربع جرائم مالیة هي جریمة السرقة، وجنح النصب وخیانة 
خفاء األشیاء   .األمانة وإ

 ري إلى خوصصة المتابعة الجزائیةمن أجل دعم حمایة الروابط األسریة عمد المشرع الجزائو 
األولى تقیید حق النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة على الشكوى  ؛والتي تتجلى في آلیتین

نهاء  مسبقة من القریب الضحیة، والثانیة إعطاء القریب الضحیة حق الصفح عن الجاني وإ
ذه الخوصصة هي جریمة السرقة وقد خص المشرع الجزائري بعض الجرائم به ،المتابعة الجزائیة

لغایة الدرجة الرابعة، جریمة الزنا، جریمة اختطاف  األصهار فیما بین األقارب والحواشي و
القاصرة المتبوعة بتزویجها، جریمة عدم تسلیم طفل قضي في شأن حضانته، جریمة ترك األسرة، 

  جریمة االمتناع عن دفع مبالغ النفقة المقررة قضاء.
رتفاع المذهل لجرائم خطف القصر و التي  تكون متبوعة بالعنف و القتل وباتت و تحت وقع اال

و قد مس   2014فبرایر  16تهدد المجتمع الجزائري، فإن المشرع عدل قانون العقوبات في
من قانون العقوبات الجزائري   344  و 342مكررو  237   236و  1مكرر 293التعدیل المواد 

التحریض على الفسق و الدعارة الواقعة االغتصاب و جریمة رة لجریمة العقوبة المقر  وذلك بتشدید
، ال سیما إذا كان مرتكبها ممن لهم صلة قرابة مع القاصر أیا كانت نوع هذه القرابة ،على القاصر

تشدید ، وبالشریك الذي یساهم مع الفاعل ویعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لها عقاب على كما نص
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أو  لجریمة الخطف في حالتها البسیطة وتشدیدها في حالة وقوع فعل الخطف العقوبة المقررة 
تشدید العقوبة المقررة لجریمة الخطف في ،و سنة18على أنثى أو حدث یقل عمره عن المحاولة 

من  ، كما جعلحالة إذا صاحب فعل الخطف أو تاله إیذاء أو اعتداء یقع على المجني علیه
  اقتران فعل الخطف بقتل 

غتصاب أو هتك عرض یقع على المجني علیه أثناء الخطف أو إبعاده ظرفًا مشددا للعقوبة أو ا
  .في جریمة الخطف بغض النظر عن عمر المجني علیه أو جنسه
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  - ةـــــــــــــــاتمـــــــــــــخ - 

سوف أقتصر في الخاتمة على أهم النتائج والتوصیات التي خلصت إلیها وتمثلت في نفس 
الوقت اإلجابة على التساؤالت التي أبدیتها في المقدمة والتي استهدف البحث الوصول إلیها عبر 

  نقاطه العدیدة.
فیما یتعلق بالحمایة القانونیة لألسرة في ظل التعدیل الجدید لقانون األسرة   ائجـنتالتتمثل أهم 

سعیت إلى إبراز ما یتسم به تعدیل قانون األسرة من توجهه إلى تحقیق فإني  02-05باألمر 
لى تعزیز دور المرأة السیاسي واالجتماعي والقانوني في المجتمع  المساواة بین الرجل والمرأة وإ

  هذا من خالل التعدیالت التي مست قانون األسرة وتتخلص في: ویبرز
من قانون  07القانونیة للزواج من خالل المادة  السنساوى المشرع بین المرأة والرجل في  -

تسعة عشرة سنة كاملة و هذا استجابة لمطالب الجمعیات النسائیة المنادیة  )19(بجعلها ، األسرة
، و المرأة من جهة و لتوحیدها مع سن الرشد المدني من جهة أخرىبالمساواة المطلقة بین الرجل 

 .كما أنه یتماشى ومقاصد الزواج في هذا العصر، وله ما یسنده من أقوال لبعض الفقهاء

من جهة أخرى بالزواج لمن لم یبلغ السن القانونیة بحسب ما تطلبه المشرع رخص كما  
سلطة التقدیریة للقاضي وفقا للمادة نفسها فاتخذ ویرجع ذلك إلى ال ،الضرورة وتقتضیهالمصلحة 

  بذلك موقفا وسطا یتماشى وظروف الحیاة االجتماعیة العامة.
غیر أنه منح القاصر الذي لم یبلغ السن القانونیة للرشد حق التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد 

تقاضي لى حقه في الالزواج من حقوق والتزامات وفقا للفقرة األخیرة من المادة نفسها ولم ینص ع
عدم ما یخص الطالق السیما لصغر سنه و هذا لخطورة اتخاذ موقف فیفیما یخص الطالق وآثاره. و 

  تبصره لعاقبة األمور. 
  .13و  11جعل للمرأة الحق في اختیار الزوج الذي ترضاه راشدة كانت أم قاصرة وفق المادتین -
األسرة إلى التلفیق بین اآلراء الفقهیة في  عمد المشرع الجزائري في تعدیله لبعض مواد قانون-

مما اضطره في بعض األحیان إلى األخذ بالمرجوح من األقوال في المذاهب الفقهیة  مسألة واحدة
  الخاصة بشرط الولي. 11المادة  في كما
أخذ المشرع بما ترمي إلیه مقاصد الشریعة اإلسالمیة وما تفرضه ظروف العصر من إیجاب -

مكرر وذلك حفاظا على تحقیق الغرض من  7قبل الزواج وذلك من خالل المادة الفحص الطبي 
  الزواج. 



 

~ 378 ~ 
 

سایر المشرع الجزائري التطورات العلمیة الحاصلة فأجاز اللجوء إلى التلقیح االصطناعي دون -
أجاز في إثبات النسب اللجوء إلى الطرق  ،كمامكرر 45بیان لدواعیه وذلك من خالل المادة 

  لكن دون بیان لشرطه وضوابطه كما فعل الفقه المعاصر. 40المادة  العلمیة بنص
وسع المشرع من دائرة السلطة التقدیریة للقاضي في كثیر من الحاالت فیما یخص عقد الزواج -

وجعل تخلف هذا  08منها الترخیص بالزواج الجدید عند وجود زواج سابق قائم وذلك في المادة 
  الزواج قبل الدخول. قانونیا لفسخ عقد االشرط سبب

وسع المشرع من دائرة االشتراط في عقد الزواج وخاصة بالنسبة للمرأة كشرط العمل واستمرارها -
، ورتب على عدم الوفاء بهذه الشروط 19فیه بعد الزواج، وشرط عدم الزواج علیها وفق المادة 

  من قانون األسرة. 53من المادة  9و  6الحق في طلب المرأة التطلیق، وذلك وفق للفقرتین 
یق بین الزوجین فجعل المشرع مهمة الحكمین عند استحكام الشقاق تقتصر على اإلصالح والتو  -

  .)ج.أ .ق( 56وأن یقدما تقریرا عن مهمتها في أجل شهرین وفقا للمادة 
 جعل النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع الدعوى المتعلقة باألسرة بعدما كان تدخله كاالستثناء-

  في بعض مسائل األسرة و طرف منظم فیما عداها.
حمایة لألسرة وسع المشرع الجزائري صالحیات قاضي شؤون األسرة ،بمنحه الفصل بصفة -

، الرجوع إلى رئیس الجهة القضائیة في أي مسألة أولیة تعترضهم أو تتطلب تدخلهم دون استعجالیة
لى ذیل العریضة في مواد النفقة ع إذ أصبح مختص بالفصل على وجه االستعجال بموجب أمر

ن من شأن هذا االختصاص الجدید أن  ،كل ما یتعلق بشؤون األسرةوالزیارة والحضانة والسكن و  وإ
 یضمن للمواطن السرعة في استصدار األمر،اظ الملفات بمكتب رئیس المحكمة و یخفف من اكتظ

  یكون المشرع بهذا قد خرج عن القاعدة األصلیة.و 
شرع الجزائري صندوق خاص یدعم حق النفقة للنساء المطلقات و االطفال استحدث الم -

المحضونین و األطفال  المحكوم لهم بالنفقة المؤقتة في حالة رفع دعوى الطالق، و یتم االستفادة 
  .قسم شؤون االسرة رئیسمنه بموجب امر والئي یصدره 

جاءت أغلب المواد القانونیة رة أن نخلص من خالل استقرائنا لحمایة االسرة في ظل قانون االس 
عامة غیر مخصصة، ومطلقة غیر مقیدة، مما یفتح الباب واسعا لتأویل واالجتهاد فیها مع كونها 

   . مفصلة أحكامها في الفقه اإلسالمي
أشبه ما یقول عنها أنها ال تسد الرمق، جعل منها قضایا جوهریة من كما أن المشرع جاء بحلول 

كانة المرأة وتقویة مركزها القانوني واالجتماعي، تلبیة لمطالب معینة إرضاء شأنها الرفع من م
لتوجیهات مختلفة فغلب علیه الطابع السیاسي واإلیدیولوجي أكثر من اهتمامه بالصیانة القانونیة 
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والفنیة له، والواقع أن  أحكام األسرة  مستمدة في أغلبها من الشریعة اإلسالمیة تجعلها ال تتأثر 
ى التیارات المختلفة، ذلك أن التقنین ال یحل الحرام ویحرم الحالل وذلك فیما لیس فیه مجال بهو 

  لالجتهاد.
وأما ما مجاله االجتهاد فیخضع لتوافر شروطه وضوابطه المشتقة من أحكام الفقه اإلسالمي، 

مراعاة فلیس لولي األمر تقید المباح بغیر ضوابطه الشرعیة من جلب المصلحة ودفع المفسدة و 
  ومن ذلك المواد اآلتیة: .الضرورة وعدم مخالفة ذلك للقواعد الشرعیة

ذا كان لولي األمر  1مكرر  8مكرر و  8و  8كما في المواد - المتعلقة بتعدد الزوجات وإ
  د المباح فیكون برأي العلماء المتخصصین في علوم الشریعة بالتنظیر والتعقیب الفقهین.یتقی

موضوع ذمة الزوجین، ومصیر أموالهما المكتسبة  أنهذا البحث  تبین لنا من خالل كما
أن یبرما في شأنه الزوجان اتفاقا یكون في عقد الزواج  37خالل الحیاة الزوجیة، التي أجازت المادة 

  .، أن هذا الموضوع یحتاج إلى مراجعة عمیقة جداالحق أو في عقد رسمي
ذا كان المشرع یرمي من وراء  میثاق الزواج میثاق غلیظ وعقد مقدس في جمیعف الدیانات، وإ

إلى الحفاظ على حقوق الزوجین المالیة، في عصر أصبح زخم  - وهو بال شك-التشریع المذكور 
الحیاة ال یرحم فیه الضعیف، وخاصة بالنسبة للمرأة المتزوجة، إذا انقطعت بها سبل الحیاة بالطالق 

انونیة وثقافتنا الخاصة وشریعتنا الغراء التي تلتصق بها أو الترمل فالبد من االسترشاد بمنظومتنا الق
تقالیدنا في الزواج وأحكام األسرة، وال ینفع اقتطاع تشریع بعید عن منظومته الممتدة الجذور في 

وعلیه البد من تفصیل القواعد المنظمة لهذا التشریع وبیان ، تربته لكي یحل لنا إشكال هنا أو هناك
تي یقدم علیها الزوجان ما یصلح منها وما ال یصلح، حتى ال یقع الناس في الخطوات التفصیلیة ال

  الغلط األكید، والخطأ في أمور الزواج آثاره كبیرة وعواقبه جسیمة.
مكرر من قانون األسرة لم تبین جزاء تخلف شرط الفحص الطبي قبل الزواج من  7المادة في  -

ألسرة التي لم تبین اإلجراءات الواجب إتباعها إلى من قانون ا 8حیث صحته وبطالنه، وكذا المادة 
  غایة استصدار رخصة القاضي بالزواج الثاني.

من قانون األسرة في فقرتها األخیرة والتي لم تبین شروط وضوابط اللجوء إلى  40وكذا المادة  -
  الطرق العلمیة في إثبات النسب.

ما أهمل المشرع النص ك ،تلقیح االصطناعيمكرر التي لم تبین دواعي اللجوء إلى ال 45والمادة -
  على اللعان كوسیلة لنفي النسب مع أنه الطریق الوحید المقرر شرعا لحكمته الظاهرة في ذلك.
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  فإن أهم النتائج المتوصل إلیها هي: الحمایة الجنائیة لألسرةبفیما یتعلق أما 
عالقة الود والروابط الوثیقة لمحافظة على كیان األسرة واستبقاء لسعى المشرع في تشریعه  -

التي تجمع بین أفرادها وحرصه على حمایة هذه الروابط بتجریم كافة أشكال االعتداء علیها حیث 
فتارة یعتبرها شرط مفترضا لقیام الجریمة  ،اعتد بهذه الروابط في مجال التجریم في مواطن كثیرة

ف المشرع بأثر هذه الروابط في مجال وتارة أخرى یعتبرها محال مادیا في بعض الجرائم، ولم یق
التجریم، بل امتد إلى مجال العقاب حیث اعتد بها كظرف مخفف للعقاب مرة وظرف مشدد للعقاب 
مرة أخرى، ناهیك عن أثر هذه الروابط الواضح في استحقاق العقاب فقد تكون مانعا من موانع أو 

  احة الفعل في حد ذاته.سببا من أسباب اإلعفاء وقد یعتد بها كسبب من أسباب إب
وال یقتصر أثر هذه الروابط على قانون العقوبات فحسب بل یمتد لیشمل قانون اإلجراءات 
الجنائیة إذ تعتبر هذه الروابط قیدا إجرائیا على سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى الجنائیة، في 

  بعض الجرائم فضال عن تخصیص وسائل إثبات خاصة بجریمة الزنا.
یمتدح موقف المشرع الجزائري لتجریمه االمتناع عن أداء النفقة المحكوم بها للزوجة وكذلك -

  تجریمه للهجر المعنوي لألسرة.
تستنتج عجز التشریع الوصفي الجنائي عن توفیر الحمایة الجنائیة للروابط األسریة السیما العالقة -

ریعیة التي تجرم الخیانة الزوجیة الزوجیة، ویتجلى ذلك بوضوح من خالل قراءة النصوص التش
  بطریقة مخالفة لشریعة اإلسالمیة التي ندین بها ولتدلیل على ذلك أذكر الشواهد اآلتیة:

جرمت غالبیة التشریعات الخیانة الزوجیة في صورة تجریم زنا الزوج والزوجة رغم إباحته فیما     
ا أن فیه إقرار لحمایة جنائیة للعالقة بین غیر المتزوجین البالغین، ویبدوا هذا التجریم ظاهری

ة الزوجیة لدرئها عن الوقوع في وحل الرذیلة إال أن البحث في هذا یوضح خالف ذلك وهذا لعدّ 
  أسباب:

الشروط التعجیزیة إلثبات جریمة الزنا واعتبار واقعة الزنا من قبل أحد الزوجین كأنها  منها     
  ة النیابة العامة في تحریك الدعوى الجنائیة بعد تحریكها.مسألة داخلیة خاصة بهما، حیث تقید سلط

بساطة العقوبة المقررة لمرتكب جریمة الزنا سواء زنا الزوج أو الزوجة فالعقاب  كما نالحظ     
بسیط للغایة إذا ما قورن ببشاعة جرمه، مما یعجز على تحقیق الردع خاصة في مواجهة الغزو 

  من الغرب.اإلعالمي الفاسد القادم إلینا 
فیما یتعلق بآثار الزواج فیما بین الزوجین، سواء كانت شخصیة أو مالیة، الحظنا أن المشرع -

الجنائي لم یتدخل لتوفیر أي حمایة خاصة لها إال فیما یتعلق بواجب اإلخالص الزوجي الذي حماه 
حالة التلبس  ومن خالل تقریر عذر االستفزاز في 339المشرع من خالل تحریم الزنا في المادة 
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 الزوجو  ،الشكوى فیه تقدم الذي الوقت الجزائري المشرع یحدد لمكما ، ق ع) 279بالزنا (المادة 
 .الجریمة الرتكاب االخر الزوج امام المجال یفسح مما طویل سفر في یكون قد المضرور

 و ضرورالم الزوج على العذر تقصرالتي تقرر عذر االستفزاز بجریمة الزنا،  279 المادة ان-
 عدم على صراحة النصعدم و   الثانیة للدرجة االقارب و الفروع و االصول لیشمل یمتد ان دون
   .العذر هذا من یستفید من ضد الشرعي الدفاع حق استعمال جواز

  .من قانون العقوبات 261بالعذر القانوني المخفف الوارد في المادة  لطفهاتمتع األم القاتلة كما  -
الحصانة المالیة تسمح هذه األخیرة بإعفاء الجاني إذا كان أصال أو فرعا أو زوجا فیما یتعلق ب -

خفاء  وارتكب واحدة من أربع جرائم مالیة هي جریمة السرقة، وجنح النصب وخیانة األمانة وإ
  األشیاء هذه الحصانة التي تكیف في القانون الجزائري كعذر معفي من العقاب.

نتیجة عكسیة تتناقض والحكمة من تشریعها، أال وهي التشجیع على أعتقد أنها تؤدي حتما إلى  
ارتكاب هذه الجرائم في وسط العائلة خاصة من الفروع أو فیما بین الزوجین، وهذا ینعكس سلبا 

  على االستقرار داخل األسرة، الذي جاءت الحصانة للحفاظ علیها.
ري إلى خوصصة المتابعة الجزائیة، من أجل دعم حمایة الروابط األسریة عمد المشرع الجزائ -

األولى تقیید حق النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة على الشكوى  ؛والتي تتجلى في آلیتین
نهاء المتابعة  مسبقة من القریب الضحیة، والثانیة إعطاء القریب الضحیة حق الصفح عن الجاني وإ

ذه الخوصصة هي جریمة السرقة فیما بین الجزائیة وقد خص المشرع الجزائري بعض الجرائم به
األصاهر لغایة الدرجة الرابعة، جریمة الزنا، جریمة اختطاف القاصرة المتبوعة  األقارب والحواشي و

بتزویجها، جریمة عدم تسلیم طفل قضي في شأن حضانته، جریمة ترك األسرة، جریمة االمتناع 
  دفع مبالغ النفقة المقررة قضاء. عن
ئم خطف القصر و التي  تكون متبوعة بالعنف و القتل وباتت اجر المذهل ل رتفاعاالتحت وقع  -

و قد مس التعدیل   2014فبرایر  16قانون العقوبات فيعدل المشرع  فإن ،تهدد المجتمع الجزائري
 من قانون العقوبات الجزائري وذلك بتشدید  344  و 342مكررو  237  236و  1مكرر 293المواد 

التحریض على الفسق و الدعارة الواقعة على القاصر االغتصاب و جریمة رة لجریمة العقوبة المقر 
 على ، كما نصال سیما إذا كان مرتكبها ممن لهم صلة قرابة مع القاصر أیا كانت نوع هذه القرابة

تشدید العقوبة المقررة ، وبالشریك الذي یساهم مع الفاعل ویعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لها عقاب
على أنثى أو المحاولة  جریمة الخطف في حالتها البسیطة وتشدیدها في حالة وقوع فعل الخطف ل

تشدید العقوبة المقررة لجریمة الخطف في حالة إذا صاحب فعل ،و سنة18أو حدث یقل عمره عن 
من اقتران فعل الخطف بقتل أو  ، كما جعلالخطف أو تاله إیذاء أو اعتداء یقع على المجني علیه
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صاب أو هتك عرض یقع على المجني علیه أثناء الخطف أو إبعاده ظروفًا مشددا للعقوبة في اغت
  .جریمة الخطف بغض النظر عن عمر المجني علیه أو جنسه

  تعزیزا للمنظومة القانونیة  ،قانون العقوباتویتمم یعدل قانون كما وضع المشرع مشروع 
تم استحداث حیث  ،تحقیق هذه الغایة ألجلره و غی او ة من العنف الزوجيأمر الحمایة و تكریسا ل

مكرر تقرر حمایة خاصة للزوج  من االعتداءات العمدیة التي تحدث جروحا او  266مادة  جدیدة 
تؤدي الى وفاة و تم وضع عقوبة اشد من  تؤدي الى بتر احد االعضاء او الى عاهة مستدیمة او

  .العقوبات المقررة في ظروف عادیة
للمتابعة  |التنصیص على امكانیة الصفح لوضع حد ماستمرار الحیاة الزوجیة ت و حفاظا على 

ذات وصف جنحي مع التنصیص على عذر مخفف اذا تعلق االمر  بأفعالالجزائیة اذا تعلق االمر 
  .بجنایة و حدث فیها صفح من الضحیة

   بشكل متكررسواء لفضي او نفسي    مكرر لتجریم العنف الزوجي 266مادة الث ااستحدتم   
ونظرا لطابع الخفي و المبطن لهدا الشكل من العنف المتصل بالجانب الخاص من الحیاة الزوجیة 

  .فقد تم التنصیص على ان صفح  الضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة
تم التنصیص على ان الجریمة تقوم    1مكرر 266مكرر و  266و تجدر االشارة ان المادتین  

و سواء كان الفاعل یقیم مع الضحیة  ام ال و ال  ،قة الزوجیة  قائمة او انقضتسواء كانت العال
یستفید الجاني من ظروف التخفیف اذا كانت الضحیة حامال  او معاقة  او اذا ارتكب الجریمة  

  بحضور االبناء القصر.
ال الزوجة سواء العائلي  لتشمل اهم باإلهمالمن قانون العقوبات  المتعلقة  330تم تعدیل المادة   

  مال او ال.اكانت ح
المتمثل في و  قتصاديبسبب امكرر لحمایة الزوجة من العنف  330تم استحداث مادة جدیدة    

و مواردها المالیة او ابتزازها  عن طریق االكراه و التخویف و ان صفح  حرمانها من ممتلكاتها
  .الضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة

 368استقالل الذمة المالیة للزوجین تم تعدیل المادة  أتماشیا مع مبد و في نفس السیاق و   
لجعل  369و تم تعدیل المادة   ،األزواجالعذر المعفي من العقاب في حالة السرقة بین  إللغاء

  .المتابعة الجزائیة  في هذه  الحالة مشروطة بالشكوى المسبقة



 

~ 383 ~ 
 

لفراغ القانوني  فیما یخص اشكال االعتداءات الجنسیة ل اة من العنف الجنسي و سدألحمایة المر    
 2مكرر 333تم استحداث مادة جدیدة  االغتصابالتي ال ترقى الى درجة الفعل المخل بالحیاء و 

  .اعتداء یمس بالحرمة الجنسیة للضحیة تجرم كل
ش الجنسي تشدید العقوبة في جریمة التحر بمكرر من قانون العقوبات  341تمت مراجعة المادة     

  .و توسیع  نطاق التجریم لتشمل افعال التحرش سواء في مكان العمل او خارجه
ة او ضمع مضاعفة العقوبة اذا الفاعل من المحارم او كانت الضحیة قاصرا او حامال او مری

   .لك في جریمة االعتداء الجنسي والتحرش الجنسيذمعاقة و 
حكما القانوني التنظیم كان مهماعلیه و  خلق منظومة قانونیة  یستطع  ن المشرع الجزائري لمفإ مُ

في حمایته  تهفلسف كما أن، الشخصیة باألحوالمتكاملة بین التشریعات الجنائیة وتلك الخاصة 
  .هو متبنى جنائیا هو مقرر مدنیا وشرعیا و بین ما تجانسة مقارنة بین مالم تكن م لألسرة الجنائیة

 الممارسة خلقتها أو التشریع .وقت المشرع فكر یبلغها لم ونیةقان ثغرات بوجودو یتضح ذلك جلیا  

 ترخیص على الحصول العقد أطراف تجنب في الزواج عقد نشأة من بدایة ذلك ونلمس، الیومیة الحیاتیة

 حالة الوضع ویتعدى، العدة حالة في المرأة بوضع التصریح عدم حالة أو الزواج عقد إبرام ألجل قضائي

 للرخصة المستوجب شرط السن مخالفة وحالة بالرضاع قرابة لوجود المحارم ذوي ینب الفاحشة جریمة

  الزواج. عقد إبرام في

 بجرائم یتعلق فیما عقابیة نصوص في تجریمها عن الجزائي المشرع غفل التي األفعال بعض هناكو

 جرمتها، التي األخرى التشریعات بعض خالف على قانوني، فراغ أنه على اعتباره یمكن مما األسرة،

 تعدد كجریمة المقارنة القوانین ضمن المسائل هذه معالجة في النظر وجوب إلى األمر معه یقتضى مما

 كزواج وثوابتها خاصة بصفة األسرة نظام تمس خطورة تشكل التي األخرى األفعال الزوجات وبعض

  الجنسي. التغییر مسلم ومسألة بغیر المسلمة
ة الجنائیة التي اتبعها المشرع الجزائري في سبیل حمایة االسرة وعلیه من خالل تقصي السیاس

نظام الزواج لم ینل اهتمام المشرع الجنائي بشكل كبیر حیث لم یتضمن قانون  أنتوصلنا إلى  
بل یحبذ المشرع هنا االكتفاء  باألخالقالعقوبات الكم الالزم من التجریم على السلوكات المخلة 

أما بالنسبة لنظام النسب  ،كما أن تدخله یكون في الغالب بطریقة غیر مباشرةبقواعد القانون المدني 
فقد نال اهتماما معتبرا من المشرع سواء  و ذلك بتجریم كل فعل من شانه المساس به و هي حمایة 

  واسعة و تحتاج إلى حمایة أكبر.
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عتبارات اغلب المشرع الجنائي كما الحظنا من خالل تقصي نصوص قانون العقوبات أن 
المصلحة على حساب العدالة في معالجة األسرة من جانب تقدیر روابطها التي تتكون منها و 
توفیر الحمایة لها و إن النصوص العقابیة تتناول جانب حمایة نظم األسرة و تسعى لحمایة 

لجة مصلحة األسرة و إن اختلفت المعالجة الجنائیة و علیه فقد تبنى معیار مصلحة األسرة في معا
  جرائم األسرة. 

إن الحمایة الجنائیة لنظام الزواج في القانون الجزائري تبدوا محدودة وهامشیة، مما یبعث وعلیه ف
على االعتقاد أن في نیة المشرع االبتعاد عمدا عن الحمایة الجنائیة لنظام الزواج ربما اكتفاء 

 المشاكل الداخلیة والخارجیة له.بالحمایة المدنیة التي قد تكون كافیة بالنسبة للمشرع في حل 

   :وصي بما یلين نافإن بعد عرض النتائج التي خلصت إلیها من خالل هذا البحثو     
، وذلك ألن فسخ الزواج الثاني بعد عقده دون استصدار 1مكرر  8إعادة النظر في المادة  -

خاصة إذا تم ذلك رخصة من القاضي ال یعد من األسباب الشرعیة الموجبة لفسخه قبل الدخول، 
مكرر عند التدلیس فیجوز  8بالمادة  1رمكر  8ویمكن االستعاضة عن المادة بعلم ورضا الزوجین 

للزوجین طلب التطلیق، أما إذا كان السبب في ترخیص القاضي یرجع باألساس إلى تحقق القاضي 
بناء على ما ورد في من قدرة الزوج على مؤنة الزواج وتوفر نیة العدل فیمكن للمرأة طلب التطلیق 

  التي تشمل كل ضرر معتبرا شرعا. 53الفقرة العاشرة من المادة 
تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور ولیها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو  11إعادة النظر في المادة -

  أي شخص تختاره ویكون على النحو اآلتي:
 :لي فتكون صیاغتها على النحو اآلتيإذا كانت إرادة المشرع متجهة إلى إلغاء أي دور للو  

"تتولى المرأة الراشدة عقد زواجها بنفسها ولألولیاء حق االعتراض بطلب الفسخ عند عدم     
 الكفاءة ومهر المثل".

إذا كانت إرادة المشرع متجهة إلى اعتبار حضور الولي و اشتراط إرادته فتكون صیاغة نص    
اج الراشدة ولیها وهو أبوها، فأحد أقاربها األولین فإن عدموا فواحد المادة على النحو األتي" یتولى زو 

  من ذوي األرحام والقاضي ولي من ولي، فإن عدموا جمیعا فرجل عدل من المسلمین".
منه وذلك بضرورة إعادة االعتبار للولي في  32و  11یحبذ مراجعة قانون األسرة السیما المادة و 

تحریم تزویج المرأة دون إرادتها إن كان الزواج في غیر نصوصه ووضعه في مكانه الصحیح و 
  صالحها.

د الحق في طلب المرأة التطلیق بسبب شرط تعدد الزوجات یوذلك بتقی 53إعادة النظر في المادة  -
 بالضرر المعتبر شرعا ولیس لمجرد التعدد.
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ة التي تساعد في الكشف المختبرات الوراثیة المضبوطة بالموازین الشرعید من إقامة المراكز و الب -
 الطبي عن األمراض الوراثیة مع ضرورة دعمها لتكون في متناول الجمیع.

البد من أن یسعى المشرع إلى تعزیز الفحوصات الطبیة الوقائیة قبل الزواج مساهمة في حمایة  -
 األسرة والنسل.

  لى تشریعات الغرب.المشرع العودة بنصوص جریمة الزنا إلى الشریعة اإلسالمیة ولیست إ على -
فالقانون الوضعي ال یعاقب على جریمة الزنا بالمعنى الضیق حیث ال تجریم على فعل الزنا إال   

وفیما عدا ذلك فهو فعل  ،في حالة توافر قیام رابطة الزوجیة الصحیحة ألحد مرتكبي فعل الزنا
لعامة، فیما نرى أن مباح وال یقع تحت طائلة القانون، ولیس فیه سوى الخروج على اآلداب ا

الشریعة اإلسالمیة تعاقب على فعل الزنا بمعناه الواسع فهو یشمل كل حاالت االتصال غیر 
ثما في حد  المشرع، بین رجل و امرأة ألن الشریعة اإلسالمیة تنظر إلى فعل الزنا باعتباره رذیلة وإ

  :ذاته لذلك
یعة اإلسالمیة وینهل منها أحكامها نأمل من المشرع الجزائري أن یرجع إلى أحكام الشر وعلیه 

في مجال تجریم الخیانة الزوجیة، وذلك بتجریم الزنا أیا كانت صفة مرتكبها متزوج أو غیر متزوج 
مند البدایة أي بدایة وقوع الفعل، فضال عن تشدیدها العقاب إذا وقع الزنا من شخص متزوج بأن 

ن ذلك عزوف النفس أ، فمن شلغیر المحصنبالنسبة  الجلد مائة جلدة ویكون الرجم حتى الموت 
  عن اقتراف مثل هذا الفعل وبذلك یتحقق الردع المقصود وتصان األعراض.

اشهر من یوم العلم بالجریمة او  6في ظرف  في جریمة الزنا  تقدیم الشكوىتحدید مهلة نقترح  -
  ). ق .ع . ج  339(المادة رؤیة الزنا.

    في جریمة الزنا. تحریك الدعوى العمومیة في حال غیاب الزوجنقترح ان تمنح للنیابة العامة   -
نرى تغییر كلمة الزنا الى عبارة الخیانة الزوجیة الن الزنا شرعا الوطء في غیر الحالل سواء من  -

متزوج او غیر متزوج، في التشریع الوضعي فان الزنا تنطبق على المتزوجین و الخیانة الزوجیة 
   .هي التسمیة الصحیحة

ر على الزوج المضرور و نحن نرى ان یمتد لیشمل االصول و ذتقصر الع 279ان المادة  -
  الفروع

 أو)و االقارب للدرجة الثانیة، وتعدیل عبارة یفاجئه لتصیر في اللحظة التي یفاجئهما، و عبارة ( 
  شریكه. و)على شریكه لتصیر( 

د من یستفید من هذا العذر و ال النص صراحة على عدم جواز استعمال حق الدفاع الشرعي ض -
  .تطبق ضده أحكام الظروف المشددة
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وضع الضمانات الفعالة لتنفیذ أحكام النفقات تنفیذا فعلیا حتى ال تتعرض األسرة لمخاطر الهجر -
نشاء مكاتب التوجیه  المادي، مع ضرورة النص على سرعة إجراءات التقاضي في هذه األحوال، وإ

تي تتعرض لهذا الهجر لتمویل األسرة التي قد ال تجد موردا لها حتى األسري لخدمة األسرة ال
  و قد جسد المشرع الجزائري مؤخرا قانون صندوق المطلقات. یصدر الحكم بالنفقة.

یحبذ االعتراف بأثر العالقة الزوجیة على جریمة السرقة فیما بین الزوجین على أن یقید تحریك -
و قد جسد  وج المجني علیه طالبا تحریك الدعوى الجنائیة.الدعوى بناءا على شكوى یقدمها الز 

لتشمل السرقات التي  369و عدل المادة   المشرع الجزائري ذلك في مشروع تعدیل قانون العقوبات
من قانون العقوبات اصبحت تقتصر على الفروع و االصول و  368تقع بین االزواج  امادة المادة 

 المالیة للزوجین. استقالل الذمة أ هذا حمایة لمبد

تشدید العقوبة المقررة لجریمة الفواحش الوقعة بین األقارب و مد العقاب لیشمل المرأة إذا قامت -
 .إرادتها ضبالفعل بمح

جعل جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون لحاضنه سببا من أسباب إسقاط الحق في الحضانة أو -
  حق الزیارة.

التي تمنح االم التي تقتل طفلها، عذر  عقوبات 261 نرى ضرورة إلغاء مضمون نص المادة -
 المقررة لالم التي تقتل طفلها  تعدیل الحمایةو  ألنها تشكل ثغرة في سیاسیة حمایة الطفولة التخفیف

   .بحیث تكون من موانع العقاب التي ال تشمل إال األم التي حملت بسبب االغتصاب
ت من أجل توعیة الطالب والطالبات إلى مفهوم إقرار دراسة مادة األسرة في كافة التخصصا-  

 الزواج الصحیح المستوفى لجمیع األركان والشروط التي وضعها الشارع.

  على المشرع االهتمام باألسرة اهتماما جدیا وذلك بإدخال كافة الجرائم التي تشكل اعتداء مادیا -  
العقوبة الجنائیة في تحقیق أو معنویا على األسرة ضمن نصوص قانون العقوبات وذلك لفعالیة 

 الحمایة المطلوبة لما تحققه هذه العقوبة من ردع عام وزجر خاص.

تفصل في مسائل االسرة و بإجراءات خاصة تختلف عن االجراءات العادیة  إنشاء محاكم أسریة -
 كما هو الشأن في مصر والمغرب.

نائیة لألسرة وذلك لضعف الحمایة رع الجنائي إلسباغ نوع من الحمایة الجالمشنرى أهمیة تدخل  -
القائمة ولعدم قدرتها على صیانة األسرة من خطر تلك األفكار والبدع والتیارات الحدیثة التي تتنافى 
مع القیم واآلداب واألخالق باسم الحریة والمساواة اللتین ال تعرفان حد تقفان عنده، ولحمایة 

  یدفعهم إلى طریق الجریمة والتشرد. الصغار من االنحراف ومخالطة أصدقاء السوء مما
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 األسرة نظام على الواقعة الجرائم وتجریم بتنظیم الخاصة العقابیة السیاسة في النظر إعادة وجب -    

 الطبیعة مع یتالءم بشكل األسري العنف یعالج خاص قانون هناك یكون أن البد إذ عام، بشكل

جراءات أوامر وتتضمن معها متناسبة و الئمةم الرادعة العقوبات وتكون األفعال لتلك الجرمیة  وإ

 والضحایا للحاالت أفضل معالجة و أفضل حمایة تحقیق معه یمكن بشكل اجتماعي طابع ذات

 من مجموعة باتخاذ وذلك، لألسرة الجنائیة الحمایة فكرة وتعزیز اعتماد حیث من أیضاً  والمدانین

 بطریقة تتعلق وعملیة سلیمة إجرائیة وآلیات وقوعه، من تحد أو تمنع احترازیة وتدابیر وقائیة التدابیر

  .القضائیة اإلجراءات وبعد أثناء ضحایاه وحمایة عنه التبلیغ
 وطبیعتها الجریمة مفهوم مع تتناسب مختلفة وعقوبات خاصة قضائیة إجراءات یتطلب كما

 فقط، الغرامةو  الحبس عقوبة على ینص العقوبات قانون حیث واإلصالح، العقوبة مفهوم وتحقق

 .الجرائم من النوع لهذا للتصدي كافیة غیر وهي

عادة الوقایة، منطلق من األسرة نظام على الواقعة جرائم مع القانون یتعامل أن یجب أنه أي  وإ

 یتضمن وأن .العقاب تستوجب مجرمة أعمال كونها جانب إلى اجتماعیة ظاهرة باعتبارها التأهیل

  كالتوعیة. األساس من الجریمة في الوقوع من للحد صالحیةوإ  احترازیة أحكام ذات نصوصا

إن نجاح أي تعدیل مستقبلي لقانون األسرة مرهون بالمزاوجة بین األصالة والمعاصرة، وذلك -
بإعمال النظر االجتهاد المقاصدي الذي من شانه أن یسایر متطلبات العصر وفق متطلبات روح 

واالختصاص للوصول إلى  ءةن قبل المتأهلین من ذوي الكفاالتشریع اإلسالمي وال یكون ذلك إال م
 حلول توفیقیة لمشاكل األسرة والتي من شانها تحقیق التوازن واالستقرار الحقیقیین.

ام بهذا الفرع الجدید متهتمین بهذا المجال إلى االهندعو الباحثین ورجال القانون والمفكرین الم-24
عمقة في محاولة لوضعه في إطار قانوني شامل وجامع لكل وذلك بمزید من البحث والدراسة المت

الجرائم الماسة باألسرة في صورة قواعد مرنة یمكنها أن تستوعب كافة الجرائم الحالیة والمستقبلیة، 
وهذا الفرع سیكون وثیق الصلة بقانون العقوبات باعتباره أحد الفروع المساعدة للقانون الجنائي وأن 

عن كافة الفروع األخرى بموضوعه المستقل وهو حمایة األسرة جنائیا سواء  كان له ذاتیة مستقلة
 على الصعید الدولي أو الصعید الوطني.

بمخاطر  األسرة توعیة ضرورة ،مع الجزائري األسرة قانون في سریع وبشكل النظر إعادة ضرورة -
 الدولیة. االتفاقیة

  .األسرة المج في والباحثین للجمعیات االجتماعي الدور تفعیل-
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  :رـي األخیـوف
فإن هذه النتائج والتوصیات التي ارتأینها جدیرة بالذكر تبقى محل تقدیر ونظرا حسب تعدد  

  وجهات النظر واختالف اآلراء.
وعلى هذا یبقى هذا القانون في رأي مشبوبا بالقصور شكال وموضوعا، مما یتطلب إعادة 

اإلضافة أو اإللغاء، فنظام األسرة مع أهمیته لم یلق  النظر في بعض مواده بالتعدیل واإلثراء أو
االهتمام الكافي من طرف المشرع الجنائي الجزائري بتجریم أفعال تشكل انتهاكا في أحكامه و 
بفرض عقوبات تردع كل من یخل بها مثل تجریم الزواج دون رخصة في الحاالت التي رتب 

غیرها من الحاالت التي تتطلب تدخل المشرع و   حضارها وتجریم الزواج العرفيالمشرع ضرورة است
 الجنائي من أجل كفالة حمایة األسرة.

 لحمایتها،  الردع و العقاب على یعول ال األسریة العالقات في أنه إلى اإلشارة تجدرو 
 المراهنة تكون مما والمكارمة، والرحمة المودة على أساسا تبنى التي العالقات من ألنها وذلك
مي املالع على معه َ ی  الشریعة أرسته ما غرار على وذلك القضائي، القانوني العامل من أكثر القِ

 الشرعي، الخطاب إلیهم یتوجه ، - مثال – الزوجین ومشاحنة شقاق أوج في أنه من اإلسالمیة،
ین أن معه القول یمكن مما بینكم"، الفضل تنسوا "ال بأن  بما البعض، بعضهما ملیكّ  العاِمَل

 لألسرة. التشریع عند االعتبار بعین أخذه یتوجب

نما ال یتعدى كونه  على أن هذا ال یعتبر انتقاصا من الجهد المبذول من قبل المشرعین، وإ
  عمال بشریا یعتریه النقص، وما الكمال إال لصاحب الشریعة.

وفي ختام البحث استبیح العذر في عدم اإلحاطة بمختلف الموضوعات التي یثیرها موضوع 
  وهذا لشساعة الموضوع.     الدراسة

ورغم ذلك فلقد بذلت غایة جهدي وقدر طاقتي في معالجة موضوع الحمایة القانونیة لألسرة 
لألسرة من خالل وكذا الحمایة الجنائیة  02-05من ناحیة التعدیالت الواردة في قانون األسرة باألمر 

  طرف المشرع الجزائري. و كیف تم التصدي لها من الماسة باألسرةمعالجة اهم الجرائم 
وعساي في النهایة أن أكون بهذا الجهد المتواضع الذي یمثل غیثا من فیض قد قدمت  

  عمال أساهم به في إثراء المنظومة القانونیة ولو بشيء الیسیر.
ن أخطأت فمن نفسي  هذا فإن أصبت من اهللا وحده والفضل له تعالى أوال وأخرا، وإ

   .والشیطان
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  :صفهانياأل العماد قال
 لو .. غده في قال إال يومه في كتابًا إنسان كتب ما أنه رأيت إني «

 قدم ولو .. يستحسن لكان كذا زيد ولو  ..  أحسن لكان هذا غيرت

 أعظم من وهذا  أجمل لكان هذا تركت ولو .. أفضل لكان هذا

  .»البشر جملة على النقص استيالء على دليل وهو العبر
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 .دط ،2009 مصر، دار شتات للنشر والربجميات، القانونية،                     

 شاكر غين العديل، عمليات أطفال ألنابيب واالستنساخ البشري يف منظور الشريعة ، برزنجي (منذر الطيب) .74

  .1، ط2000لرسالة، بغداد، اإلسالمية، مؤسسة ا                 
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 .دط  ،ـه  1317                       1317

  اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، حتقيق : أبو  بن نصر البغدادي (محمد عبد الوهاب بن علي)، .84
 .1ط ،2008 مصر السعودية، دار ابن عفان، مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن القيم، بيدة ع         ع
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      ، دار الثقافة، "دراسة حتليلية مقارنة" ،خالق واآلداب العامة واألسرةاجلرائم الواقعة على األ سعيد (كامل)، .154

  .عمان، األردن، دت، دط                  
  .دط دت، دم، دار الفكر العريب، العمومية، الدعوى حتريك يف عليه اين حق ، محمود) سعيد (محمد .155
    دط،1982 دم، دار الكتاب احلديث، لعمومية،حق اين عليه يف حتريك الدعوى ا سعيد (محمد محمود) ، .156

    ا  القانون تنتفي به يف الشريعة اإلسالمية وما مدى استعمال حقوق الزوجية و )،مصطفى السعيد(سعيد  .157

 .دط  ،دت مصر، مطبعة االعتماد، ي احلديث،ملصرا                   

  .1، ط1996، دار البيارف، بريوت، ، أطفال األنابيب بني العلم والشريعة سالمة (زياد أحمد) .158
  .5ط ،1983 بريوت، دار الكتاب العريب، فقه السنة، ، )سابق(سيد  .159
  .1، ط2001احلماية اجلنائية للطفل، دار النهضة العربية، القاهرة،  سيد كامل( شريف)، .160
 .3، ط1990قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العريب،  سالمة (مأمون محمد)، .161

                أثر القرابة على جرمية السرقة وعقوبتها يف الفقه اإلسالمي والقانون  يد (عبد المنعم أحمد)،سلطان ع .162
  .دت، دط ،، دار النهضة العربية، القاهرة"دراسة مقارنة"  املصري الوضعي               
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 ان املطبوعات اجلامعية بن ديو -قسم خاص-  "دروس يف شرح قانون العقوبات اجلزائري، سلمان (عبد اهللا)، .163
  .4، ط1996 ،اجلزائر كنونع         ع

 دط . دت، بريوت، سنن ابن ماجه بشرح السندي ، دار اجليل، سندي (محمد بن عبد الهادي)، .164

            ، عقد الصلح فقها وقضاء، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والربجميات، مصر سيد أحمد (إبراهيم)، .165
 .دط،22012إلمارات،ا          ا 

طبقات احلفاظ، مراجعة خنبة من العلماء، دار الكتب العلمية، بريوت،  سيوطي (جالل الدين) ، .166
  دط،1983

 - ] ش  [-

                         ،1994 دم، ديوان املطبوعات اجلامعية، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، شاذلي (فتوح عبد اهللا) ، .167
  .طد                    

 دط. دت، ،دم املوافقات يف أصول الشريعة، دار الفكر العريب، شاطبي، .168

 دط. ،1990 القاهرة، دار الغد العريب، األم، ،شافعي( أبو عبد اهللا محمد بن إدريس ) .169

            ،دار اجلامعة اجلديدةقانون األسرة اجلزائري، طبقا ألحدث التعديالت، دراسة فقهية مقارنة،  شامي (أحمد) ، .170
 ، دط2010إلسكندرية، ا        ا

 االسكندرية، دار الوفاء ، الشخصية، األحوالالقانونية ملسائل  اإلجراءات شحاتة أبو زيد (رشدي)، .171
  .1ط2008              ،2008

،    حوال الشخصية، دار الفكر االشتراط يف وثيقة الزواج يف الفقه اإلسالمي، وقانون األ شحاتة (رشدي)، .172
 .، دط2001  عريب، مصر،ال           لا

 اإلجهاض بني احلظر واإلباحة يف الفقه اإلسالمي، دار اجلامعة  )،عبد المطلب حسن أحمد(شحاتة  .173

 دط. ،2006اإلسكندرية،  اجلديدة،                

 و سياسة جنائية منيعة عامة، دار جترمي تعريض الغري للخطر حن، شحات (حاتم عبد الرحمن منصور) .174

   .1، ط2003القاهرة،  العربية، النهضة                
 دار الكتب  يف حل ألفاظ أيب شجاع، اإلقناع شربيني (شمس الدين محمد بن محمد الخطيب)،  .175

  .3ط، 2004  بريوت، العلمية،                  
 دار  على منت منهاج الطالبني، فة معاين األلفاظ املنهاج،مغين احملتاج إىل معر شربيني (محمد الخطيب) ،  .176

  .دط دت،  دم،  الفكر،                 
 دط. ،2010النيابة العامة، منشورات حليب احلقوقية، بريوت، لبنان،  شالال (نزيه نعيم) ، .177
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                      و املذهب اجلعفري  بني فقه املذاهب السنية "،دراسة مقارنة" ،أحكام األسرة يف اإلسالم  شلبي (مصطفى) ،  .178
  .4ط ،1983 القانون، الدار اجلامعية، بريوت، دم،و           و
  .18، ط2001اإلسالم عقيدة وشريعة، دار الشروق، القاهر، مصر،  شلتوت( محمد) ، .179

  .جرمية الزنا، منشأة املعارف، اإلسكندرية، دت، دط شواربي (عبد الحميد) ، .180
 .دط  ،2004النظرية العامة لاللتزامات، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  شوقي (أحمد)، .181

به  اعتىنالدراية من علم التفسري، اجلامع بني فين الرواية و، فتح القدير ، )محمد بن علي محمد(شوكاني  .182
  .4ط ،2007 ، بريوت دار املعرفة، راجع أصوله يوسف الغيش،و               و
   أبو معاذ طارق بن  حتقيق :نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار،  ، محمد)(محمد بن علي بن  شوكاني .183

  .1ط ،2005 دار ابن القيم، ابن عفان، السعودية، مصر، حممد، وض اهللا بن ع         ع
   وتعليقات ، تقريرات ومالحظات على مدونة األحوال الشخصية اجلزائرية ، شيخ المولود مهري (عمار) .184

    .دط ،1985 اجلزائر، قسنطينة، دار البعت، ملف األسرة،  لوح          حو

طبقات الفقهاء، حتقيق : وتقدمي إحسان عباس، دار الرائد العريب، بريوت،  ، شيرازي( إسحاق الشافعي) .185
 .2ط 1981              ،1981

   دت. دم، دار الفكر، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي،،  شيرازي (الفيروز آبادي) .186
  - ] ص [- 

  دط. ،1972 دم، مطبعة جامعة دمشق، شرح قانون األحوال الشخصية السوري، صابوني (عبد الرحمان)، .187
  بريوت،دت،دطدار الكتب العلمية، يف ضوء الكتاب والسنة، املواريث يف الشريعة اإلسالمية صابوني (محمد علي)،  .188

   ،دط2003، ديوان املطبوعات اجلامعية باجلزائر،حنم، شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم اخلاص ، صبحي (محمد) .189
    جرائم األسرة يف الشريعة اإلسالمية والقانون املصري والفرنسي، مكتبة ضة  صدقي (عبد الرحيم) ، .190
 ، دط1986القاهرة،  شرق، ال           لا

واآلداب العامة  جرائم االعتداء على العرض، القسم اخلاص ،قانون العقوبات صغير (جميل عبد الباقي)، .191
  .، دط1998، دار النهضة العربية، مصر، 1993عليها بأحكام النقض حىت اية  معلقا    االعتبار و       و
    جرمية ملحق ا اجلرائم املستحدثة مبوجب القانون  50شرح  -الوسيط يف جرائم األشخاص صقر (نبيل) ، .192

  دط. ،2009دار اهلدى، عني مليلة،   09-01          09
 

  - ] ض[ - 

 تفاوت احلماية اجلنائية بني الرجل واملرأة يف قوانني العقوبات الوضعية والشريعة  ، )خليل محمود(ضاري  .193

 .، دط2008، منشأة املعارف اإلسكندرية، -دراسة قانونية اجتماعية متفاوتة   –اإلسالمية                 

 .2ط ،1995 عقود يف الفقه اإلسالمي، دد، دم،الغرر وأثره يف ال ضرير (الصديق محمد األمين) ، .194
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  -] ط[ - 
 .1ط ،1992 بريوت، ،دار اجليل ،األزهرالنور االر يف طبقات شيوخ اجلامع ،  طعمي (محي الدين) .195

 .2ط ،1980 بريوت، دار الكتاب العريب، النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى، طوسي (ابن جعفر)، .196

  دط. ،2008ية للعالقة الزوجية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، احلماية اجلنائ طه (محمود أحمد)، .197
  .2008احلماية اجلنائية للعالقة الزوجية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  طه (محمود أحمد )، .198

  -] ع[ - 
 دط. دت، الشركة العربية، املهندسني، ،األزهرشيوخ  عبد الرحمن (سعيد)، .199

 .2ط ،1403دم، عام  ي، املكتب اإلسالمي،حتقيق  األعطم ،عبد الرزاق              

 اجلرائم الواقعة على  - القسم اخلاص-شرح قانون العقوبات )، خالد محدي(الزعيب  عبد الرزاق (فخري) ، .200

  .1ط ،2009 عمان األردن، دار الثقافة، األشخاص،                
  1ط،2003دار الفجر للنشر، القاهرة النيابة العامة وحقوق ضحايا اجلرمية،  ، عبد اللطيف الفقهي (أحمد) .201

            اجلامعة اجلديدمدى مشروعية اإللزام بالفحص الطيب قبل الزواج، دار  عبد اهللا، (حسن صالح الصغير)، .202
 ، دط.2007 اإلسكندرية،                   

    صاص القضائي ، الطبعة القانون الدويل اخلاص ، يف تنازع القوانني و تنازع االختعزالدين)،عبد اهللا ( .203

 . 2،ج1977الثامنة ، دار النهضة العربية ، بريوت ،             

 األزاريطة، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، أصول اإلجراءات اجلنائية، عبد المنعم (جالل ثروت سليمان)، .204
  دط.2006               ،2006

 .دط دت، ،ق : طاهر الطناجي، دار اهلالل، دماملسلمون واإلسالم، حتقي  عبود (محمد عمر)، .205

  .، دط1974 دم،جرائم االعتداء على األشخاص واألموال، دار الفكر العريب، عبيد (الرؤوف) ، .206
 .، دط1985 ،جرائم االعتداء على األشخاص واألموال، دار الفكر العريب، دم عبيد (رؤوف) ، .207

  .، دط2005ستخدمة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، جرمية إجهاض احلامل يف التقنيات امل عدلي (أميرة)، .208

  يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت،  ،حتقيق :حاشية العدوى الصعيدي عدوي (المالكي)، .209
 هـ.1412                 1412

 لبنان، بريوت ، الشرح الكبري، دار الكتب العلمية، عدوي (أبي البركات سيدي احمد بن محمد)، .210
 .2ط،2003               ،2003

  1ط ،2000 دار املسرية، ،اإلسالمملالية والنظام املايل يف  عزام (حسين الوادي زكريا احمد)، .211
تغليق التعليق، حتقيق : سعيد عبد الرمحن موسى القزقي املكتب اإلسالمي، دار  عسقالني (ابن حجر) ، .212

   .1، ط1405بريوت، عمان،  عمار،            عمار،
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،                          2006التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، مؤسسة قرطبة، القاهرة،  سقالني (ابن حجر)،ع .213
 2ط                ط

 دط.   دت، دم، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الفكر، عسقالني (ابن حجر)، .214

                  دم، دار البشري، خرون،آمصطفى مشهور و املعاصرة،سالمية اإلمن أعالم الدعوة واحلركة  عقيل (عبد اهللا)، .215
 .دطت،د            د

  .،دط2003، دروس يف تنازع القوانني،دار املطبوعات اجلامعية، علي صادق (هشام)  .216

 دط. دت، دم، دار صادر، شرح منح اجلليل على خمتصر العالمة خليل، عليش (محمد )، .217

 1،ط2006دار هومة، اجلزائر، القانون الدويل اخلاص اجلزائري، ( كمال)،عليوش قربوع .218

  .دت، دط احلليب، دار إحياء الكتب العربية، نيل املآرب شرح دليل الطالب، عمر الحنبلي (عبد القادر) ، .219
   بني الفقه –اآلثار املترتبة عليها جرمية خطف األطفال و، )عبد الفتاح بهيج عبد الدايم عليعواري ( .220

 .1ط ،2010 القاهرة، املركز القومي لإلصدارات القانونية، ،-الوضعي القانون  اإلسالمي                 

 .2، ط1992القانون اجلنائي العام، املسؤولية اجلنائية، دار نوفل، بريوت،  عوجي (مصطفى) ، .221

يلية مقارنة للقانون رقم دراسة حتل-احلماية القانونية حلقوق الطفل املدنية عوضى (عبد الهادي فوزي) ، .222
               دم، القاهرة، - دار النهضة العربية ،2008لسنة  126لسنةوتعديالته اجلديدة الصادرة بالقانون رقم  12            12

   ،دطتد 1996                1996
 دم، مطبعة طالب،، شرح وجيز لقانون األسرة اجلديد مدعما باجتهادات قضاء احملكمة العلياعيش (فضيل) ، .223

 .دط ،2007-2008              2007

 أثر القرابة على جرمية السرقة وعقوبتها يف الفقه اإلسالمي والقانون  عيد عبد المنعم (أحمد سلطان)، .224

  .دت، دط ،دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة:الوضعي املصري                  
  - ] غ[  - 

الفحص الطيب قبل الزواج، دراسة شرعية قانونية تطبيقية، دار الثقافة، األردن،  ، )غضيبات (صفوان محمد .225
    . ،دط2009                2009

 دط. دت، السراج الوهاج، دار املعرفة، بريوت، ، غمراوي (محمد الزهري) .226

 .دط ،1994 اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلماعية، القانون القضائي اجلزائري، ، )بن ملحة(غوثي  .227

  - ] د[ - 
العنف العائلي يف القانون اجلزائي، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة،  دحام (زينب وحيد) ، .228

 دط.، 2012           ، 2012

 دار املغين للنشر  حسني سليم أسد الداراين، :،حتقيق  سنن الدارمي درامي (عبد الصمد الدارمي)، .229

 .1، ط2000 العربية السعودية،  ع، اململكة والتوزي                  

 الشرح الصغري على أقرب السالك إىل مذهب  دردير (أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد)، .230



 
 

~ 406 ~ 

 دط. دت، القاهرة، املعارف، دار مالك، اإلمام           

   .2ط ،2008 ان،لبن و أصوله، مؤسسة الرسالة، بريوت، اإلسالميحبوث مقارنة يف الفقه  دريني (فتحي) ،  .231
 .2نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، دت، ط دريني (فتحي) ، .232

  ،1996بريوت لبنان، دار الكتب العلمية، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، دسوقي (أحمد بن عرفة)، .233

  .1ط                
 ، 1987ني النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق القاهرة، قيود الدعوى اجلنائية ب ، دسوقي (عزت) .234

 دط.          

 دد، دط. حاشية الدسوقي على شرح الكبري، دار إحياء الكتب العربية، دم، دسوقي (محمد عرفة) ، .235

 ،األردنعمان  دار الفرقان، والقانون الوضعي، اإلسالميعقد التحكيم يف الفقه  دوري (قحطان عبد الرحمن) ، .236
                                ،دط 2002

 حجية الطرق الشرعية والعلمية يف دعاوى النسب على ضوء قانون األسرة اجلزائري، دار اهلدى،  ديابي (باديس)، .237

      .اجلزائر جملة          

 - ] ذ[ - 

 .دط، ت، دتتذكرة احلفاظ، دار الكتب العلمية، بريو، الذهبي (أبو عبد اهللا شمس الدين) .238

 .1، ط1988دم،  ،اجلرائم اجلنسية، مكتب غرس الذهبي (إدوارد غالي) ، .239

 .3ط ،2006 القاهرة، ار غريب،د اجلرائم اجلنسية، الدهبي (ادوار غالى) ، .240

 دط. ،2001 مؤسسة الرسالة، سري أعالم النبالء،،  الذهبي (محمد بن أحمد بن عثمان) .241

 ،2010 دار احلديث القاهرة، بني مذهب أهل السنة ومذهب اجلعفرية،األحوال الشخصية  الذهبي (محمد حسين)، .242
   طد               د

  - ] ف[  -                                                   
 .2شرح قانون العقوبات جلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دت، ط حسين) ،الفريجة ( .243

 دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ابة العامة وحقوق ضحايا اجلرمية،الني فقي (أحمد عبد اللطيف)، .244
  1ط،2003                 ،2003

   ،2003 ،اإلسكندرية املكتب اجلامعي احلديث، اجلديد يف التحكيم يف الدول العربية، فقي (عمرو عيسى)، .245
 .طد                      د

  دار الكتاب احلديث، العليا، اإلداريةنية يف النقض واالستئناف واحملكمة التحكيم املبادئ القانو،  فقي (غالي) .246

 دط ،2009  دم،               

 حتديد السن يف الزواج، دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي وقانون األحوال  محمد)،(فقي المغاوري  .247

  .دط دت، دم، الشخصية العماين، دد،              
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 مطبعة النجاح اجلديدة،  -املرأة العاملة والقانون االجتماعي املغريب -العمل النسوي إشكالية فقيه (أحمد)، .248

 .1996البيضاء،   الدار                

  -حتليل علمي عملي على ضوء الفقه وقضاء النقص - أحكام الصلح يف املواد املدينة فوده (عبد الحكيم)،   .249

  .، دط1995طة، اإلسكندرية، اجلامعي، األزاري  دار الفكر              
   .دط ،2008اجلرائم املاسة باآلداب العامة والعرض، دار الكتب القانونية، مصر،  ، فودة (عبد الحكيم) .250
الفنية دم،  اإلشعاعاجلرائم اجلنسية يف ضوء الفقه وقضاء النقض، مكتبة ومطبعة  فودة (عبد الحكيم) ، .251

  .دط، 1997                ،1997

  ،دار اجلامعة اجلديدة حقوق املرأة بني االتفاقيات الدولية والشريعة اإلسالمية،،  د مصطفى)فهمي (خال .252

  .دط ،2007 ،اإلسكندرية للنشر                   
 املهذب يف فقه اإلمام  فيروز أبادي الشيرازي (أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف)، .253

  . 1ط ،1995 بريوت، مر،  دار الكتب العلمية،حتقيق : زكريا ع  الشافعي،                 
 القاموس احمليط، دار الكتب العلمية،   ،فيروز آبادي (بن محمد إبراهيم الشيرازي الشافعي) .254

  .1، ط1995بريوت،           
 .دط ،1987 بريوت، املصباح املنري، مكتبة لبنان،،  فيومي (أحمد بن محمد بن علي) .255

  - ] ق[ - 
 ، 2005لتفريق بني الزوجني لعدم الوفاء بالشرط، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر ا قاسم( علي محمد)، .256

  .دط                     

 دط. ،1992 القاهرة، دار النهضة العربية، ،اإلسالميحقوق األسرة يف  قاسم (يوسف) ، .257

  بريوت ب العلمية،دار الكت البحر الرائق  شرح كرت الدقائق، قادري (محمد بن حسين بن علي الطوري)، .258

  .7ط ،1997،             

 ، دط.1998احلماية اجلنائية للطفولة، دار النهضة العربية القاهرة،  قاضي (محمد محمد مصباح)، .259

 .دط ،2011 اإلسكندرية، األزاريطة، دار اجلامعة اجلديد، الصلح يف جرائم االعتداء على األفراد، قايد (ليلى)، .260

  بريوت، اجلامع ألحكام القرآن،دار الكتاب العريب،،  أحمد األنصاري) قرطبي (عبد اهللا محمد بن .261

 .دط دت،                 

 .1ط ،2010 ،األردنعمان  دار الثقافة، دور القضاء الشرعي يف إصالح األسرة،،  قرم (ناصر جبر) .262

 حة العامة وعلى جرائم االعتداء على املصل قانون العقوبات القسم اخلاص،،  قهوجي (علي عبد القادر) .263

  .1ط ،2001 بريوت لبنان، منشورات احلليب احلقوقية، اإلنسان واملال،               
 - ] ك[ -                                              



 
 

~ 408 ~ 

     ىف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية  ،"سة مقارنةادر، "احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان كباش (خيري أحمد)، .264
 دط. ،2002 القاهرة، الدستورية واملواثيق الدولية دار اجلامعيني،  املبادئ و      و

 1998األحوال الشخصية يف القانون الدويل اخلاص األردين، دار املناهج للنشر، األردن،  كرم (عبد الواحد)، .265

 1، ط               

 حممد تامر  حتقيق :شرائع ، بدائع الصنائع يف ترتيب ال ، )عالءالدين أبي بكر بن  مسعود(كساني  .266

 .1426وآخرين، دار احلديث،                   

    ،ار الكتاب العريب بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،د ، )عالءالدين أبي بكر بن  مسعود(كساني   .267

 .2ط  ،1982،ت بريو                   

 ، 2009ثاره، الكتاب األول ، دد، دم، الوسيط يف شرح مدونة األسرة، عقد الزواج وأ كشبور (محمد)، .268

    .2ط                 

 ، 2010نظام اإلشراك املايل بني الزوجني وتكيفه الشرعي، دار النفائس، عمان األردن،  كعبي (خليفة علي)، .269

 .1ط               

  - ] ل[ - 
 عامة لألسرة املغربية املدونة د–األيام الدراسية حول  مدونة األسرة سنة من التطبيق، لمين (عمر)، .270

 اململكة  املعهد العايل للقضاء، املتوازنة،سلسلة الندوات واللقاءات واأليام الدراسية، وزارة العدل،                

 دط. املغربية، دت،                

 ، دط. 2004املركز القانوين للمرأة يف قانون األسرة اجلزائري، دار هومه، اجلزائر،  ، )محمد لمين(لوعيل  .271

  - ] م[ - 
 حتقيق : حميي هالل سرحان، مطبعة  أدب القاضي، ماوردي (أبو الحسن علي بن محمد حبيب)، .272

  .دط   ،1972 العناين،                        
  .4ط ،1992 الرياض، السعودية، دار الشواف، علماء ومفكرون عرفتهم، ، مجدوب (محمد) .273
 .4ط ،2004 القاهرة مكتبة الشروق الدولية، ،املعجم  الوسيط مجمع اللغة العربية، .274

 .4ط ،2004 مصر، الدولية، الشروق مكتبة ، الوجيز املعجم مجمع اللغة العربية، .275

 نطاق احلماية اجلنائية لألطفال، دراسة مقارنة بني الفقه اجلنائي اإلسالمي ، محالوي (أنيس حبيب السيد) .276

 .، دط2011لكتب القانونية، دار شتات للنشر، مصر اجلنائي، دار ا والقانون                    

 ، 2006القتل بسبب الزنا بني القوانني الوضعية والشريعة اإلسالمية، دار اجلامعة اجلديدة،  محمدي (حسن)، .277

 .دط                      

 .، دط1994اإلجراءات اجلزائرية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  محمد (زكي أبو عامر)، .278

 .1،ط1981ومفاتيح الغيب، دار الفكر،بريوت، لبنان،  التفسري الكبري لرازي (فخر الدين) ،محمد ا .279



 
 

~ 409 ~ 

 .1، ط1999املرأة بني أحكام الفقه والدعوة إىل التغيري، مطبعة فضالة، احملمدية،  مدغري (عبد الكريم) ، .280

    .دم، دد، دت، دط ع،جرائم االمتناع عن تنفيذ األحكام وغريها من جرائم االمتنا،  مراد (عبد الفتاح) .281

 دار الفكر  ،طبيعتها وأحكامها وتنازع القوانني فيها -النيابة يف التصرفات القانونية مرسي بدر (جمال)، .282

 1980 دط،العريب                       

 اإلسكندرية، منشأة املعارف، املرصافاوي يف أصول اإلجراءات اجلنائية،،  مرصفاوي (حسن صادق) .283
 .دط 1996                    ،1996

 دت،  صحيح مسلم، دار إحياء التراث العريب، بريوت،، مسلم (أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم) .284

  دط.                             
  –مدونة األسرة أية حقوق للمرأة  حقوق املرأة بني العوملة واهلوية،مشكوري (محمد ناصر متيوي) ، .285

  .1ط ،2006 الدار البيضاء، مطبعة النجاح اجلديدة، ،2004نوفمرب  27- 26 الوطنية،  ندوة أشغال ال                
  .1ط ،2006 دم، الوراق، الوسيط يف شرح قانون العقوبات، مشهدني (محمد أحمد) ، .286
 .6ط 1995منشأة املعارف اإلسكندرية،  موسوعة األحوال الشخصية، معوض (عبد التواب) ، .287

 دار اجلامعة  -دراسة فقهية مقارنة- مارسات الضارة وأثرها على العالقة الزوجيةامل مغازي (أحمد محمد)، .288

 دط. ،2008 اإلسكندرية،  اجلديدة،               

 الشارقة، كلية الدراسات العليا، اهلداية إىل بلوغ النهاية،،  مكي (بن أبي طالب القيسي أبي محمد) .289
  .دط،2008              ،2008

  ،2007 قسنطينة، ديوان املطبوعات اجلامعية، القانون اجلنائي اخلاص يف التشريع اجلزائري،، مكي (دردوس) .290

 .دط                        

 احلقوق املالية للمرأة على ضوء مقتضيات نظام الكد والسعاية، مطبعة البيضاوي، دم، ملكي (حسين)، .291
 دط.، 2010                ،2010

 اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، املرجع العملي يف إجراءات التحقيق : اجلنائي، ،منشاوي (عبد الحميد)  .292
  دط،1992                 1992

 املبادئ األساسية يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، ديوان املطبوعات  ، منصور (إسحاق إبراهيم) .293

 .دط،191986اجلزائر،  اجلامعية،                        

 وتعليقات  تقريرات ومالحظات على مدونة األحوال الشخصية اجلزائرية،  مهري (الشيخ المولود عمار) .294

  .دط ،1985 اجلزائر، قسنطينة، دار البعت، األسرة، حول ملف                
  بريوت، ة،دار الكتب العلمي دقيقة، أبوحتقيق : حممود  االختيار لتعليل املختار،موصلي (عبد اهللا بن محمود)،  .295

  .دت،دطلبنان،                   

  - ] ن[  - 
    دور النيابة العامة يف قضاء األسرة، من مدونة األحوال الشخصية إىل مدونة األسرة  نبوي (محمد بنعبد)، .296
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 .1، ط2005 أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته اجلمعية الوطنية احلضن، دم، أي جديد،                

 ،سنن النسائي بشرح احلافظ جالل الدين  ،د بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي)(أحمنسائي  .297

 دط. دت، ،األزهر املصرية،  املطبعة  السيوطي،                  

     عبد الفتاح أبو غدة، حتقيق :سنن النسائي،  ،نسائي (أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي) .298

 .دط ،1986حلب  -مكتب املطبوعات اإلسالمية                   

                 بريوت ، دار الكتاب العريب، تفسري القران اجلليل مدارك الترتيل وحقائق التاويل، نسيفي (عبد اهللا) ، .299
 دط دت،                 

  ،1986 اريس،ب،بريوت منشورات عويدات، ،-دراسة مقارنة-  أصول احملاكمات اجلزائية،  نقيب (عاطف)  .300

  .1ط                
 ، دار ""دراسة مقارنة سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير الألدلة، نقبي (حسين علي محمد علي الناعور)، .301

 دط. ،2007القاهرة،  النهضة العربية،             

 ، دط.2005اجلرائم الواقعة على األشخاص، دار الثقافة، عمان األردن، ، نمور (محمد سعيد) .302

  دار إحياء التراث العريب، صحيح مسلم بشرح النووي،،  نووي (أبو زكريا يحي بن شريف بن مري) .303

                       . 1ط ،بريوت                     
  بريوت، منشورات املكتبة العصرية، جرمية الزنا يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، نووي (عبد الخالق) ، .304

 دت،دط.                  

  دط.  دت، دم، روضة الطالبني وعمدة املفتني، املكتب اإلسالمي، ،يحيى بن شرف النووي )نووي ( .305
              ،2010 ،اإلسكندرية االزاريطة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، الصلح القضائي،،  نيداني (األنصاري حسن) .306

 .طد                د

  
  -] ـه[ - 

 صورة األسرة يف املدونة اجلديدة قراءة سوسيولوجية، األيام الدراسية حول : املدونة  هراس (المختار) ، .307

 دط. ،2006املغربية املتوازنة، مكتبة السالم، الرباط،  دعامة لألسرة                     

 ق بأحدث أحكام حمكمة جرائم السرقة يف ضوء الفقه والقضاء مضاف إليه ملح هرجة (مصطفى مجدي) ، .308

  .، دط1997دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  النقض                 

 أعمال النيابة العامة والتعليمات الصادرة إليها وقانون السلطة القضائية، دار املطبوعات  هليل (فرج علواني)، .309

  .، دط2003اإلسكندرية،   اجلامعية                     

 سلسلة الندوات اللقاءات واأليام الدراسة،  دور النيابة العامة يف مدونة األسرة املغربية، عزيزة)،هنداز ( .310

 دط. ،2006السالم، اجلامع، الرباط،  مكتبة دار                
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 القانون اإلجرائي يف مسائل األحوال الشخصية، مقصد التسيري اإلجرائي، مقالة يف دوره  هندي (أحمد)،  .311

 .2009الشريعة، جامعة اإلسكندرية،  املقاصد                   

 دار  حواشي الشروايب، وابن قاسم العبادي على حتفة احملتاج بشرح املنهاج، أبن الحجر)،(هيثي  .312

  دط.  ،دت ،دم احياء التراث العريب،                  
       - ] و[ -                                                    

  .دط ،193الوسيط يف قانون القضاء املدين، املطبعة جامعة القاهرة، والكتاب اجلامعي،  والي (فتحي)، .313

  :المراجع باللغة الفرنسية - ب
.   
1. Robert Vouin.Droit pènal spècial. ، Edition Dalloz Toulouse. France.1971. 3eme édition .         

 

2. ghaouti benmelha. éléments du droit de la famille. paris.1985. tome premier .  

  

  

  
 رسالة  االجتهاد القضائي يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف قانون األسرة اجلزائري، بن صغير (محفوظ) ، .1

 .2009-2008 ،-باتنة-احلاج خلضر جامعة   دكتوراه،                

  االيطايل والفرنسي و املصري القانون بني الزنا، دراسة ةجلرمي العامة النظرية البطروي (عبد الوهاب عمر)، .2

   رسالة واليهودية، واملسيحية اإلسالمية والشريعة واللييب والسوري والعراقي واألردن والكوييت واالجنليزي              
 .2ط ،1988 مشس، عني  جامعة دكتوراه،               

  .1987ية ألسرة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، احلماية اجلنائ حسن (دنيا محمد صبحي)، .3
-دراسة مقارنة- عقد الصلح يف القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية،  شمس الدين (رمضان خضر سالم)، .4

 .م2008دكتوراه يف القانون املدين، كلية احلقوق، قسم القانون املدين، جامعة القاهرة،  رسالة          ، 

 .1987 القاهرة، احلقوق كلية دكتوراه، رسالة والتطبيق، النظرية بني اجلنائية الدعوى قيود الدسوقي (عزت)، .5

    ،- باتنة مبدينة حالة دراسة– األسري االستقرار على اجلزائري األسرة قانون تعديل انعكاسات رزيق (مسعود)، .6

 .2010-2009 اجلامعية السنة باتنة، جامعة االجتماعية، العلوم كلية جستري،ما رسالة                

  يف دكتوراه رسالة الوضعية، والقوانني اإلسالمية الشريعة بني الصناعي التلقيح الصالحي (شوقي زكريا)، .7

 .2001 القاهرة، جامعة احلقوق، كلية اجلنائي، القانون  قسم احلقوق،              

 .2009 القاهرة، جامعة احلقوق، ةكلي دكتوراه، رسالة املرأة، ضد العنف ، )عبلة(عبد العزيز عامر  .8

 :الرسائل و االطروحات -ثانیا
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  .1997، 1996الشريعة، قسنطينة،             
 دراسة فقهية –ثبات النسب يف ضوء املعطيات العلمية املعاصرة إ المرزوقي (عائشة سلطان ابراهيم)، .10

 .2000 جامعة القاهرة، ،اإلسالميةقسم الشريعة  رسالة دكتوراه، ،- قارنةموتشريعية              

-2005تلمسان، ،جامعة احلقوق دكتوراه،كلية اجلزائري،رسالة التشريع يف للزوجني املايل النظام مسعودي (رشيد)، .11
2006. 

 جامعة منتوري  لية احلقوق،احلماية اجلنائية لألسرة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، ك لنكار (محمود)، .12

 .2009-2008قسنطينة،                

    
  
  
  األزهر، سلسلة جامعة جملة ،"اإلسالمي الفقه يف النكاح بعقد املقترنة الشروط" أبو عرجة (سامي محمد)، .1

 .10الد ،2008 ،2ع غزة، اإلنسانية، العلوم                

   جملة  ناع عن أداء نفقة الزوجة يف القانون اجلنائي اللييب واملقارن،جرمية االمت،  أرحومة (موسى مسعود) .2

 .2000، 24سنة  2 احلقوق، عدد               

 حكم امتناع الويل تزويج ابنته، الة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية،  آية حمودي (حليمة)، .3

  .38،ج 2000ائر،  احلقوق جامعة اجلز كلية                
   يف ضوء الشريعة  -دراسة حتليلية نقدية-أحكام تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري،  ، بوبشيش (صالح) .4

 .2004جويلية  ، 09التطبيق يف اتمع اجلزائري جملة املعيار، عدد  وواقع               

 ن ومتطلبات اتمع ، الة القضائية ، قسم الوثائق عقود الزواج العريف بني قصور أحكام القانو  )،علي(بدوي  .5

  .2004، 2ع احملكمة العليا،                  
 .2007، 1الشهادة الطبية قبل الزواج على ضوء قانون األسرة اجلديدة، جملة احملكمة العليا، ع )،العربي(بلحاج  .6

 تعليق -  العمومية يف بعض اجلرائم ضد األموال أثر القرابة العائلية املباشرة على الدعوى ، )أحسنبوسقيعة ( .7

 .2009، 2العدد جملة احملكمة العليا، -15/01/2008احملكمة العليا الصادر يف  على قرار                

 محاية الطفل عرب اإلذن بالزواج، الة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، كلية  ، تشوار (جياللي) .8

 .38، ج2000احلقوق، جامعة اجلزائر،                  

 شروط التلقيح االصطناعي يف ضوء النصوص املستحدثة يف قانون األسرة اجلزائري،  تشوار حميدو (زكية) ، .9

 . 2006قانونية واإلدارية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الالعلوم  جملة                        

 :المقــــــاالت -ثالثا



 
 

~ 413 ~ 

    القانوين، الفكر جملة الشخصية، األحوال جمال يف القضائي واالجتهاد القانوين فهومامل تطور تقية (محمد)، .10

 1984 ،1عدد اجلزائريني، احلقوقيني  احتاد يصدرها                    

 إسقاط ركن الويل من عقد النكاح مقدمة للزواج السري، جملة املعيار، كلية أصول  تليالني (فيصل سعد)، . .11

 .2004، جويلية 09والشريعة احلضارة اإلسالمية، قسنطينة، اجلزائر، العدد  الدين                  

 .33، السنة 12نظرة شرعية حول التلقيح الصناعي، جملة التوحيد، العدد  ،)علي جاد الحق(جاد الحق  .12

  ء اخلامس، مطبعة األزهر،اشتراط الويل يف عقد الزواج، جملة األزهر، الد الثامن، اجلز الجزيري (عبد الرحمن)، .13

                            1937 

  .2004 ،4عمراكش  جملة املنتدى، يف محاية حقوق املرأة، األعلىدور الس  الخضروي (محمد)، .14
 .1986، ديسمرب 32ع محاية التشريع اجلنائي لألسرة يف النظام اجلزائري، جملة الشرطة، مديرية األمن الوطين، اجلزائر، (دم)  .15

    ضوابط حرية االشتراط يف عقد الزواج بني قانون األسرة اجلزائري والفقه اإلسالمي،جملة  رباحي (أحمد) ، .16

 .2010، 7العدد خمرب القانون اخلاص األساسي، القانونية، الدراسات                              

   العدد الرابع، جملة جامعة ذي قار،الد اخلامس، ،"محاية القرابة يف قانون العقوبات العراقي" ركاب (عماد فاضل)،  .17

                       2010. 

 جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  التحكيم الشرعي والقانوين يف العصر احلاضر، الزحيلي (محمد)، .18

  .2001 ،3ع ،27الد  والقانونية،              

       جملة العلوم  انون األسرة بني املشاركة السياسية وسياسة املشاركة،ق ،)سعاد(بن قفة ،  زمام (نور الدين) .19

 .2012 العدد السابع، بسكرة اجلزائر، جامعة حممد خيضر، االجتماعية،و اإلنسانية               

  .2007 ،2ع جملة احملكمة العليا، نفاذ حق السكن املمنوح للحاضنة، زواوي محمدي (فريدة)، .20
  من أجل توفري محاية أكرب للمكفول، الة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية فريدة)،زواوي محمدي ( .21

 .     2000، 1رقم  .41جملة صادرة عن كلية احلقوق جامعة اجلزائر، ج والسياسية،                

         ، جملة 02-05رة األمر رقم مكرر من قانون األس 03طبيعة دور النيابة العامة يف ظل أحكام املادة  زودة (عمر)، .22
  .2005 ،02احملكمة العليا، عدد               

  و جماالت االستفادة منها يف جوانب النسب  اإلسالمالبصمة الوراثية يف ضوء  سعيد (عبد الستار فتح اهللا)، .23

 3م ،2002 ،اإلسالميبطة العامل جملة امع الفقهي ر وحتديد الشخصية، واجلرائم               

    (نظرة شرعية)، جملة املعيار، جامعة األمري عبد القادر،  استخدام البصمة الوراثية شلبي (الهادي الحسين) ، .24

 .2003ماي  5عدد قسنطينة،               

    .2009، 12العدد ليبيا، جملة اجلامعة، حكم السرقة بني األقارب، طاهر( أحمد حسين)، .25

جرمية ترك األسرة يف التشريع اجلزائري، جملة الشرطة، املديرية العامة األمن الوطين، اجلزائر، ع  ، طير (عباس)ال .26
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 .2012نوفمرب 15 جريدة النصر، من اإلعتداءات اجلنسية على البنات القصر، %51 اآلباء هم مرتكبو ط. إلهام، .27

 من قانون األسرة 40رمية تزييف النسب على ضوء التعديالت الواردة على املادة ج عراب (ثاني نجية)، .28

 .2006 جملة خمرب القانون اخلاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، -دراسات قانونية-                

     مضار لألسرة  التلقيح االصطناعي يف امليزان (دراسة تقييمية ملا حققه من منافع وما أحدثه من، عمراني (أحمد) .29

  .2002 العدد السادس، اجلزائر، باتنة، جملة اإلحياء، واتمع)،              
 خمرب القانون اخلاص  جملة الدراسات القانونية، ،-خماطره وحماذيره–،التلقيح الصناعي بعد الوفاة  عمراني (أحمد) .30

  .2004ديسمرب  ،1عدد تلمسان، بن خلدون،ااألساسي،                 
 دراسة حالة الشراكة يف اإلجناب بني امرأتني بني أقوال -نسب املولود بالتلقيح الصناعي  عمراني (أحمد)، .31
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 جملة املنتدى،  ،-تعدد درجات التقاضي محاية للحقوق-القضاء ومحاية احلقوق  الفرسي (عبد المجيد)، .33

  .    2004 ،04ع يوليوز، مراكش،                  
 تعدد الزوجات بني اإلطالق والتقييد، جملة املعيار، كلية أصول الدين والشريعة احلضارة  قادين (بن علي)، .34

 . 2004، جويلية 09قسنطينة، اجلزائر، ع  اإلسالمية،              

  الة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية، األسرة املغريب،الدور احلمائي للقضاء يف قانون  قرموش (عبد القادر) ، .35

 .  2010اي م  ،92عدد               

      دور قاضي األسرة يف التوازن والتماسك األسري"، جملة الكريديف، مركز البحوث والدراسات  قيقة (جويدة)، .36

  .2007ي ، ما36والتوثيق واإلعالم حول املرأة، العدد                   
   جزاء عدم تنفيذ الزوج للحكم القاضي عليه بالنفقة لزوجته بني الفقه اإلسالمي والتقنني  كرواوي (يوسف)، .37

  .2010ماي  ،26العدد جملة القصر،  املغريب،                 
 ، 14عدد  زائر،احلماية اجلنائية للطفل من إجرام أسرته املنحرفة، جملة املعيار، قسنطينة، اجل ،لنكار (محمود)  .38

 .2007جويلية                    

 جملة العلوم القانونية واإلدارية، كلية  اإلطار الشرعي والقانوين لإلجناب الصناعي، مأمون (عبد الكريم)، .39

  .2006أبو بكر بلقايد، تلمسان،  جامعة  احلقوق،               

 . 2004سبتمرب  27صية، جريدة اليوم ، دراسات قانونية لقانون األحوال الشخ ، )محمدمحدة ( .40

 اجلزائر ،العدد العاشر،  ،اآلمةقانون األسرة ماله ... وما عليه ... جملة الربملان، جملس  ،)عرايبي محمد(معروف  .41
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 إلسالمي األعلى، السنة ، التلقيح يف القانون املقارن والشريعة اإلسالمية، جملة الس ا مروك (نصر الدين) .42

  1999العدد الثاين، جانفي  الثانية،                
 األموال املكتسبة أثناء العالقة الزوجية ومقتضيات نظام الكد والسعاية، جريدة العلم، عدد ، )حسين(الملكي  .43

  .2004ماي  04 ،1975                 19
 ملرأة يف اقتسام املمتلكات املكتسبة خالل فترة الزواج يف دراسة حلق ا-حق الكد والسعاية،  ، )محمدمومن ( .44

  .2006يونيو  06، جملة احلقوق، جملس النشر العلي، جامعة الكويت، -املغريب القانون                
    "قضايا الزواج املقترن بالشروط"، جملة املعيار، كلية أصول الدين والشريعة احلضارة  ولد خسال (سليمان)، .45

 .2008، 9قسنطينة، اجلزائر ،ع اإلسالمية،             

  جرائم بيت الزوجية واحلماية اجلنائية للزوجني على ضوء تعديالت القانون اجلنائي األخرية، وهابي (يوسف)، .46

  .2005 يناير، العدد اخلامس، دم، امللف، جملة                

  :من موقع االنتارنات مقاالت –

  articledroit.blogspot.com، رابط جملة احملامييابة العامة يف ظل مدونة األسرة"، "تدخل الن أحمد نهيد، .1

 blog.com-droitcivil.overرابط   إمهال األسرة يف القانون املغريب.  زهير الحرش، .2

 alanisalarabi.hooxs.comرابط  قانون األسرة بني التنظيم الشرعي والتعديل القانوين. .3

 رابط  2006، 05، دار القلم، الرباط، ع جملة البحوثماية اجلنائية للمرأة الواقع واآلفاق"، "احل ، السعدية بلمير .4

www.elbilad.net 

          الشرطة عن صادر رمسي خربة ،تقرير اجلزائري ووالدها صفية الطفلة بني ما واللّعاب البصمات يف ،تشابهصالح فالق شبرة .5
 www.echoroukonline.com رابط  7،ص25/03/2009 ،يوم اليومي الشروق باليقني،جريدة الشك يقطع العلمية                 

   avocatsdumaroc.com مستجدات مدونة األسرة، دراسة لبعض احلاالت اخلاصة، رابط ،عبد السالم زوبير .6
-www.homat ، رابط 2004، 256، الكويت، عدد لة محاة الوطنجم"البصمة الوراثية وحتديد اهلوية"، ،نبيل سليم  .7

alwatan.org    

دولة            قضية إىل تتحول صفية سنوات،الطفلة مخس دام »نسب نزاع« حلل وزراء عدة جند ساركوزينسيم لكحل، .8
 www.alqabas.com رابط 14586 ،عدد القبس،الكويت والدها؟،جريدة هو فمن.. وفرنسا زائراجل بني                   

  . 341ص ،1وتقدمي : أعضاء ملتقى أهل احلديث ج إعداديف تراجم العلماء وطلبة العلم املعاصرين  المعجم الجامع .9

 .shamela.ws -غري مطبوع، املكتبة الشاملة رابطالكتاب مرقم آليا،                 
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  ، املتضمن قانون العقوبات اللبناين.1/3/1943صادر يف  - 340رقم  مرسوم .21
     العقوبات قانون املتضمن  1937 لسنة 58 رقم القانون أحكام لبعض املعدل 2011 لسنة 126 رقم مرسوم .22

 .املصري             

  

  :ةاللغة الفرنسيقوانين ب – ب

  2009.                                                                          Dalloz،1. code pénal français    
2009.  Dalloz 2. code civil français    

2009.    Dallozfrançais  Code de procédure civile 3.  

  

  

  

  أ.باللغة العربية:
  :االجتهاد القضائي الجزائري  -1

 ، جياليل بغدادي، االجتهاد 1974مارس26يوم قرار ، 10021غرفة اجلنائية األوىل، طعن رقم ال المحكمة العليا، .1

 .1، ج1، ط2002يف املواد اجلزائية، الديوان الوطين لألشغال التربوية، دم،   القضائي                       

  .، جياليل بغدادي1975مارس  18الصادر يف قرار ، 10340 الغرفة اجلنائية يف الطعن رقم  لمحكمة العليا،ا  .2
 جياليل بغدادي، االجتهاد  ،1977أفريل 12املؤرخ يف، قرار ، 13035 الغرفة اجلنائية، طعن رقم المحكمة العليا، .3

 .يف املواد اجلزائية القضائي                      

 ، جياليل بغدادي.1978 ديسمرب 26 بتاريخقرار ، 17863الغرفة اجلنائية األوىل رقم  المحكمة العليا، .4

   .، جياليل بغدادي1980 ديسمرب 9الصادر يف قرار ، 23496 الغرفة اجلنائية، طعن رقم ،المحكمة العليا .5
 .1981جوان 30الصادر يف  ،قرار 21601الغرفة اجلنائية الثنائية، الطعن رقم  المحكمة العليا، .6

 جياليل بغدادي، االجتهاد القضائي يف املواد  ،1981-4-21بتاريخ قرار ، 24442الغرفة اجلنائية، ملف  المحكمة العليا، .7

 .اجلزائية                    

 ، الة القضائية 1981 ماي 29الصادر يف قرار ، 34771، الغرفة اجلنائية األوىل، طعن رقمالمحكمة العليا .8

 :ةـادات  القضائيـاالجته - خامسا
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 .1984، 1العدد العليا،  للمحكمة                 

  .1982، 1ددفيفري، الة القضائية ع 24بتاريخ  ،قرار39171نائية، ملف رقم الغرفة اجل المحكمة العليا، .9
 ، الة 1982 نوفمرب 23الصادر يف  ،قرار23194الغرفة اجلنائية، القسم األول، الطعن رقم  المحكمة العليا، .10

 .1القضائية للمحكمة العليا، عدد                 .11

 .، جياليل بغدادي1982جوان  01الصادر يف ،قرار  23000ئية، الطعن رقم الغرفة اجلنائية الثنا،المحكمة العليا  .12

 ، الة 1982 نوفمرب 23الصادر يف قرار  23194الغرفة اجلنائية، القسم األول، ملف رقم  المحكمة العليا،  .13

 .1، عدد1989للمحكمة العليا،  القضائية                    

 ، 1989، الة القضائية، 19/01/1983بالتاريخ قرار ،  26598صية، ملف رقم غرفة األحوال الشخ المحكمة العليا، .14

 .1ددع                     

 جياليل بغدادي، االجتهاد القضائي  1983-1-4 بتاريخقرار  30100الغرفة اجلنائية، ملف رقم  المحكمة العليا، .15

 .2يف املواد اجلزائية،ج                      

 ، بلحاج العريب، قانون األسرة، 1، الة القضائية، عدد27/1/1984 بتاريخقرار الغرفة اجلزائية،  يا،المحكمة العل .16

  ، ديوان 2006-1966 ومعلقا عليه مببادئ احملكمة العليا خالل أربعني سنة 05/02تعديالت األمر  مع                  
 .3، ط2007اجلامعية،  اجلزائر،  املطبوعات                    

  .1990، سنة 2، جملة قضائية، ع1984مارس  20قرار ، 34051الغرفة اجلنائية، ملف رقم  المحكمة العليا، .17

   ، الة القضائية 1984أفريل  18يف  الصادرقرار ، 366646 الغرفة اجلنائية األوىل ، طعن رقم المحكمة العليا، .18

  .1990، 2العليا، العدد للمحكمة                   
   01عدد 1990، الة القضائية، 10/11/1984بتاريخ  قرار،  34262غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم   المحكمة العليا، .19
 ، 1989، الة القضائية، 1986 ديسمرب 27الصادر يف ،قرار 38174الغرفة اجلنائية الثانية، طعن رقم  المحكمة العليا، .20

 .3العدد                    

 ، 1989، جملة قضائية، 06/10/1986 بتاريخقرار ، 41752، غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  العليا المحكمة .21

  .2عدد                  
 .، جياليل بغدادي1987-01-27بتاريخ قرار ، 72الغرفة اجلنائية ، ملف ر قم  المحكمة العليا، .22

  .1988، 1دد،  الة القضائية ع1987فيفري  24ريخ بتاقرار، 39171الغرفة اجلنائية، ملف رقم  المحكمة العليا، .23
  .، جياليل بغدادي1988فرباير 2يف  الصادر قرار 72الغرفة اجلنائية الثانية، طعن رقم   المحكمة العليا، .24
 1991، 4عدد ، الة القضائية،08/11/1988بتاريخ قرار ، 61782الغرفة اجلنائية، طعن رقم  المحكمة العليا، .25

، 3، جملة قضائية عدد25/12/1989بتاريخقرار ، 57812غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  ليا،المحكمة الع .26
199         1991  

   .2، ج1991، الة القضائية، 1988- 1-5بتاريخ  قرار،49521الغرفة اجلنائية، ملف  المحكمة العليا، .27
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  .2، ج 1991لة القضائية ، ، ا1988-1-5 قرار،49521الغرفة اجلنائية، ملف  المحكمة العليا، .28

    ، 1992، جملة قضائية، 09/05/1988بتاريخقرار ، 49283غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  المحكمة العليا، .29

 2عدد                   

 ، الة القضائية 1989ن جوا 30يف  الصادرقرار  48087الغرفة اجلنائية الثانية، طعن رقم  المحكمة العليا، .30

 .1992العليا، العدد األول،  للمحكمة                   

 ، الة القضائية 1989مارس  31الصادر يف قرار  48087الغرفة اجلنائية الثنائية، الطعن رقم  المحكمة العليا، .31

 .1992، -العدد األول-العليا للمحكمة              

 غري منشور. 450قرار رقم  1990-5-15يخ بتار قرار،43167ملف رقم  الغرفة اجلنائية المحكمة العليا، .32

 .1.، جياليل بغدادي، ج1990ماي  15الصادر يف قرار  450الغرفة اجلناية الثانية، طعن رقم  المحكمة العليا، .33

   .1، الة القضائية،  عدد18/06/1991بتاريخ  75141غرفة األحوال الشخصية،  قرار رقم  المحكمة العليا، .34
 .1993 لسنة 3العدد القضائية الة 10/4/1991 بتاريخ قرار 72353 رقم – االجتماعية فةالغر– المحكمة العليا  .35

            ،1عدد القضائية، الة ،21/05/1991 بتاريخ قرار 71801 رقم ملف الشخصية األحوال غرفة المحكمة العليا، .36
1996           1996 . 

  القضائي االجتهاد ،جملة18/04/1992 بتاريخ ،قرار81850 رقم ملف الشخصية، االحوال غرفةالمحكمة العليا ،  .37

 .2001، خاص عدد الشخصية، االحوال  لغرفة                       

  لغرفة القضائي االجتهاد ،جملة27/10/1992 قراربتاريخ 86097 ،رقم الشخصية االحوال غرفة المحكمة العليا، .38

 .2001، خاص ،عدد الشخصية االحوال                       

  1992، الة القضائية للمحكمة العليا، العدد األول، 1992/مارس/31 بتاريخقرار  48087الغرفة اجلنائية،  المحكمة العليا، .39

، 1، جملة قضائية عدد12/05/1992 بتاريخقرار ، 75141غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  المحكمة العليا، .40
199                 1993. 

  لغرفة القضائي االجتهاد ،جملة23/11/1993 ،بتاريخ99000رقم ملف الشخصية، االحوال غرفة حكمة العليا،الم .41

 .2003خاص، لشخصية، عددا االحوال                      

  جملة 19/04/1994 بتاريخ قرار 103637  رقم ملف رقم ملف الشخصية، األحوال غرفة المحكمة العليا، .42

 .2001 التربوية، لألشغال الوطين الديوان خاص، عدد الشخصية، األحوال لغرفة القضائي   االجتهاد                    

  ،، نشرة القضاة18/01/1994قرار بتاريخ ، 96688الشخصية، ملف رقم   األحوال، عرفة  المحكمة العليا .43

  .50العدد                     
  .1ج، 1995الة القضائية،  1995-01-03بتاريخ قرار ، 829821م الغرفة اجلنائية،  ملف رق المحكمة العليا، .44
   .1، ج1997الة القضائية  1996-07-  19 بتاريخقرار ، 1306911الغرفة اجلنائية،  ملف رقم  المحكمة العليا، .45
 .1997، 1، الة القضائية ج1997-04-14بتاريخ قرار  145722الغرفة اجلنائية، ملف رقم  المحكمة العليا، .46
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  .2001 عدد، القضائية ،الة08/07/1997 بتاريخ ،قرار165408 رقم ملف المحكمة العليا،  .47
  .1997لسنة  1الة القضائية العدد ،  187692صية، رقم خالش األحوالغرفة  المحكمة العليا، .48
 ة القضائية، النشر 23/10/1997قرار بتاريخ  ، 174132غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم   المحكمة العليا، .49

  .55عدد                    
  (غري منشور). 1997-4-14الصادر يف قرار  145722الغرفة اجلنائية، ملف رقم  المحكمة العليا، .50
، الة القضائية، 11/03/1997بالتاريخ قرار ، 153622غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  المحكمة العليا، .51

 ومعلقا عليه مببادئ  05/02 لعريب، قانون األسرة مع  تعديالت األمربلحاج ا .2عدد1998            1998

 .3، ط2007أربعني سنة، ديوان املطبوعات اجلامعية،  احملكمة العليا خالل                        

  القضائي االجتهاد ،جملة21/04/1998 بتاريخقرار ،189245 رقم ملف الشخصية، االحوال غرفة المحكمة العليا، .52

  2001، خاص عدد الشخصية، االحوال لغرفة                              
   .2ج، 1998الة القضائية  1998-7- 21بتاريخ قرار ، الغرفة اجلنائية المحكمة العليا، .53
   56نشرة القضاة العدد ،21/07/1998قرار بتاريخ  200198غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  المحكمة العليا، .54
 .1999-11-16بتاريخ قرار  ،228139الغرفة اجلنائية ملف رقم  عليا،المحكمة ال .55

   .55 ، عدد1999الة القضائية،  122443غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  المحكمة العليا، .56
    القضائي االجتهاد ،جملة18/05/1999 بتاريخقرار ،222651 رقم ملف الشخصية، االحوال غرفةالمحكمة العليا ، .57

 .2001، خاص عدد الشخصية، االحوال لغرفة                        

 -، جملة احملكمة العليا15/06/1999بتاريخ قرار  22264غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  المحكمة العليا، .58

 .2001اخلاص،  العدد                             

عدد ، 2001 الة القضائية، 2001-03-27اريخبتقرار  2391325الغرفة اجلنائية،  ملف رقم  المحكمة العليا، .59
02.  

  ،  2002، جملة قضائية يف 12/02/2001، الصادر يف 629-256غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  المحكمة العليا ، .60

  .02عدد ال                             
 ، 2004، الة القضائية، 23/01/2001املؤرخ يف قرار ، 268665الغرفة اجلنائية، طعن رقم  المحكمة العليا، .61

 .2العدد                          

 ، جملة احملكمة العليا، 14/9/2005الصادر يف قرار ، 342470الشخصية، ملف رقم  األحوالغرفة  المحكمة العليا، .62

     .                  2005العدد الثاين                           

  ، جملة احملكمة العليا، 16/5/2005الصادر يف قرار ، 348956ألحوال الشخصية، ملف رقم غرفة ا المحكمة العليا، .63

 .2005العدد الثاين،                        

  العدد العليا، احملكمة جملة ،14/01/2005 بتاريخ قرار 473962 رقم ملف الشخصية، األحوال غرفة ،المحكمة العليا .64

 .2009   اين،الث                        
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  ،2007 القضائية، الة 14/09/2005 بتاريخ قرار 342470 رقم الشخصية، األحوال غرفة المحكمة العليا، . .65

 .األول العدد                     

       األول، العدد العليا، احملكمة جملة ،12/04/2006 بتاريخ قرار 358665 رقم ملف الشخصية، األحوال غرفة المحكمة العليا، .66

                       2006. 

  العدد العليا، احملكمة جملة ،12/07/2006 بتاريخ قرار ،356997 رقم ملف الشخصية، األحوال غرفة المحكمة العليا، .67

 .    2006الثاين،                    

  .1، ج 2006ة القضائية، ، ال2006-04-26بتاريخ قرار ، 217313ملف رقم  الغرفة اجلنائية، المحكمة العليا، .68
 .1، ج2006، الة القضائية،  2006-04-26بتاريخ قرار ،  217313الغرفة اجلنائية،  ملف رقم  المحكمة العليا، .69

 -، جملة احملكمة العليا05/03/2006بتاريخ قرار 355180غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم ، المحكمة العليا .70

  .2006ول، العدد األ                         
 ، العدد 2007، الة القضائية، 13/12/2006بتاريخ قرار 350573الشخصية، رقم  األحوالغرفة  المحكمة العليا، .71

   األول.                          
   األول.، العدد 2007، الة القضائية، 13/12/2006بتاريخ قرار  350573الشخصية، رقم  األحوالغرفة  المحكمة العليا، .72
    ، جملة احملكمة العليا، 11/4/2007الصادر يف قرار ، 384529غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  المحكمة العليا، .73

  .2008العدد الثاين،                      
  ، جملة احملكمة العليا، 11/4/2007الصادر يف قرار ، 390091غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  المحكمة العليا، .74

 .2008العدد الثاين،                           

، جملة احملكمة العليا، العدد األول، 18/06/2008 بتاريخقرار ، 524526 الغرفة اجلنائية، رقم المحكمة العليا، .75
2008               2008.  

 كمة العليا، ، جملة احمل14/1/2009الصادر يف  قرار، 477191غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  المحكمة العليا، .76

  .2008الثاين،  العدد                         
 ، جملة احملكمة العليا، 14/01/2009بتاريخ قرار ، 474956، غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم المحكمة العليا .77

  .   2009لثاين، االعدد                         
  .، جملة احملكمة العليا، العدد األول22/10/2008 بتاريخقرار ، 488761الغرفة اجلنائية، رقم  المحكمة العليا، .78
  ، جملة احملكمة العليا، 14/1/2009الصادر يف  قرار، 481957الشخصية، ملف رقم  األحوالغرفة  المحكمة العليا، .79

  .2009العدد الثاين ،                          
 ، جملة احملكمة العليا، 14/1/2009الصادر يف قرار، 474255الشخصية، ملف رقم  األحوال، غرفة المحكمة العليا .80

  .2009ثاين ، الالعدد                    
  2010، جملة احملكمة العليا، العدد الثاين، 24/06/2009 بتاريخقرار ، 443709 قمر، الغرفة اجلنائية، المحكمة العليا .81
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 ، العدد 2010، الة احملكمة العليا، 15/10/2009خ بتاريقرار  605592الشخصية، رقم  األحوالغرفة  المحكمة العليا، .82

 األول.                         

 ، جملة احملكمة 15/4/2009الصادر يف قرار ، 554808الشخصية، ملف رقم  األحوال، غرفة المحكمة العليا .83

 .2010العدد األول ،  العليا،                  

  .2010، الة القضائية، العدد الثاين، 23/09/2010 بتاريخقرار 609584 قمالغرفة اجلنائية، ر المحكمة العليا، .84
  .2010، جملة احملكمة العليا، العدد الثاين، 18/02/2010بتاريخقرار، 580393 الغرفة اجلنائية، رقم المحكمة العليا، .85
كمة العليا،  العدد الثاين، ، جملة احمل18/02/2010بتاريخقرار ، 580393 الغرفة اجلنائية، رقم  المحكمة العليا، .86

2010                2010 .  
 ، جملة احملكمة العليا، 11/11/2010الصادر يف قرار، 581700غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  المحكمة العليا، .87

  .2011األول،   العدد                       
  ، جملة احملكمة العليا، العدد األول، 29/04/2010 بتاريخقرار 574335 الغرفة اجلنائية، رقم  المحكمة العليا، .88

                           2011. 

  يف قرار املؤرخ 11/1568 الفهرس رقم ،528640 رقم ملف  املخالفات، و اجلنح غرفة المحكمة العليا، .89

                   27/01/2011.  
  ، جملة احملكمة العليا، 12/5/2011الصادر يف  قرار ،622754غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  المحكمة العليا، .90

  .2012العدد األول،                       
 ، جملة احملكمة العليا، 14/04/2011 بتاريخقرار، 620084، غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم المحكمة العليا .91

   2012األول،  العدد                       
 ، تاريخ احلكم 2004/1427، رقم الفهرس 1064/2004نح، رقم اجلدول ، قسم اجلمحكمة أم البواقي .92

                  07/06/2004.  
  .18/10/2010، بتاريخ 10/02747، رقم الفهرس 10/02290قسم اجلنح، رقم اجلدول محكمة عين البيضاء،  .93
  .11/07/2011احلكم ، تاريخ 12/00915، رقم الفهرس 12/00565قسم اجلنح، رقم اجلدول  محكمة مسكانة، .94
  .2012، بتاريخ 2/02285، رقم الفهرس 12/01779قسم اجلنح، رقم اجلدول  محكمة عين البيضاء، .95
 .20/03/2012، بتاريخ 12/01264، رقم الفهرس 12/01009رقم اجلدول  محكمة أم البواقي، .96

  :االجتهاد القضائي للدول العربية-2
 .العليم (عادل) عبد عن منقول ،12 س الفين املكتب  ،22/5/1961 نقض حسيبة .1

 .، ق.ج1970نشرة حمكمة التعقيب التونسية،   1979أوت  26مؤرخ يف  قرار تعقيبي جزائي .2

 .ايد) الفرسي (عبد ،1980-05-12 يف املؤرخ 44 رقم المغربي  قرار المجلس األعلى .3
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 .يد)ا الفرسي (عبد ،1980-05-12 املؤرخ ،177 رقم المغربي قرار المجلس األعلى .4

 .، ق.ج1988نشرة حمكمة التعقيب التونسية،   1988يناير  27مؤرخ يف  قرار تعقيبي جزائي .5

       القضائي العمل ،.)إبراهيم(ماين حب. 374/2/2/2001 عدد، ملف ،304 عدد قرار المجلس األعلى المغربية، .6
   السالم،الرباط، دار مكتبة األسرة، مدونة و صيةالشخ األحوال مدونة يف مستجدات و مرتكزات األسرة قضايا يف              

  .،دط2009
 .09/02/2005 بتاريخ الصادر 4-580 عدد امللف ،55 رقم قرار محكمة االستئناف بوجدة .7

 .)إبراهيم(ماين حب 09/03/2005، املؤرخ يف 615/2/1/203، ملف 150 رقم قرار المجلس األعلى المغربي، .8

 ماين حب ،18/01/2006ملؤرخ يف ا 108/2/1/2006، ملف رقم 37 رقم قرار المجلس األعلى المغربي، .9

  ..)إبراهيم(                      
 ماين حب ،18/01/2006املؤرخ يف  353/2/1/2005، ملف رقم 39، رقمقرار المجلس األعلى المغربي .10

  ).إبراهيم(                    
   ).عبد ايدفرسي(ال ،-04- 02املؤرخ يف  قرار المجلس إستئنافية أكادير .11
  البوابة القانونية 05-645:  امللف عدد  1/2/2006الصادر بتاريخ  93رقم:  ،قرار محكمة االستئناف بوجدة .12

  .adala.justice.gov.maلوزارة العدل واحلريات باململكة املغربية، رابط  والقضائية                 
 . 26/9/2006الصادر بتاريخ  06 -7-365:  عدد 481 : يف امللف رقم قرار محكمة االستئناف بالحسيمة .13

  adala.justice.gov.ma. القانونية و القضائية لوزارة العدل واحلريات باململكة املغربية، موقع  البوابة                   
  ،06/06/2006  بتاريخ الصادر ،2006 7/6/عدد  امللف يف ،294، رقم بالحسيمة االستئناف محكمة قرار .14

 adala.justice.gov.maالقانونية والقضائية لوزارة العدل واحلريات باململكة املغربية، موقع   البوابة                

 .)إبراهيم(ماين حب ،20/03/2007 يف املؤرخ ،139/2/1/2006 رقم القرار ،قرار المجلس األعلى المغربي .15

  :اللغة الفرنسيةاالجتهاد القضائي ب– ب
1.  crim. 19 mai1950. Voir Robert Vouin ،Edition Dalloz Toulouse. France.1971. 3eme édition 

2.  crim.14 janv1943. Voir Robert Vouin ،Edition Dalloz Toulouse. France.1971. 3eme édition 

3.  crim. 24 juill1957.D1958.288. Voir Robert Vouin ،Edition Dalloz Toulouse. France.1971. 3eme 

édition 
4. crim. 6 nov1963.D.1965.323 Voir Robert Vouin ،Edition Dalloz Toulouse. France.1971. 3eme 

édition 

5. crim. 22 mars 1900 D.1900.1.184 . Voir Robert Vouin ،Edition Dalloz Toulouse. France.1971. 3eme 

édition 

6. crim. 10 sept 1847.l.302  Voir Robert Vouin ،Edition Dalloz Toulouse. France.1971. 3eme édition 
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7. Ch.rév.musul.16mars1950 Voir Robert Vouin ،Edition Dalloz Toulouse. France.1971. 3eme 

édition 

  

  

  
 

 مع الفقهي،رابطة ،ا منها االستفادةبشأن البصمة الوراثية و مجاالت 16دورة 7قرار رقمال .1

  islamtoday.net .www.gulfkids.comرابط   العامل اإلسالمي                                   

جانفي  10إىل  05وجماالت االستفادة منها، الدورة السادسة من  السابع بشأن البصمة الوراثية القرار .2
 www.islamset.com. جملة امع الفقهي اإلسالمي رابط 2002

 13املنعقدة مبكة املكرمة يف الفترة من  17لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته قرار المجمع الفقهي اإلسالمي .3

  www.themwl.orgرابط  17/12/2003إىل                               

  املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته السادسة عشرة بديب  ر مجمع الفقه اإلسالمي الدوليقرا .4
 - www.Zawjan.com. رابط 2005أفريل  14إىل  09يوم  16اإلمارات العربية املتحدة، دورة 

، الكويت، املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبيةالبشري والعالج اجليين،  مندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجنيو .5
 .2، ج1988أكتوبر   13-15

 برابطة العامل اإلسالمي عن البصمة الوراثية يف دورته اخلامسة عشر. مناقشات ، جلسة المجمع الفقهي .6

البنوة، رؤية إسالمية . حول مدى حجية استخدام البصمة الوراثية يف إثبات  ملخص أعمال الحلقة النقاشية .7
 www.islamset.com رابط 2000 ،املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية الكويت :

 ة موجز أعمال الندو-لوراثية ومدى حجيتها يف إثبات ونفي النسب، البصمة ا ،بحث لمحمد المختار السالمي .8

  العالج اجليين(رؤية إسالمية) املنظمة دسة الوراثية واجلنيوم البشري واهلنية عشر الوراثة والفقهية احلاد               
 .2ط 2000 ،دت ،دم ،دد إشراف عبد الرمحن عبد اهللا العوضي، ،سالمية للعلوم الطبية يف الكويتاإل               

 موجز - ،جلينية وآثارها يف إثبات النسباجلوانب الفقهية حلجية البصمة الوراثية البصمة ا بحث لحسن الشاذلي، .9

 املنظمة  -العالج اجلييناجلنيوم البشري وشر الوراثة واهلندسة الوراثية والندوة الفقهية احلادية ع أعمال                  

  دد، وضي،تقدمي عبد الرمحن عبد اهللا العإشراف و ،1998 أكتوبر الكويت، لطبية،ا  اإلسالمية للعلوم                 

 www.islamset.com ، رابط2000 ،دم، دت                  

  حبث ، حبث اخلالفات الزوجية حول إسهام املرأة العاملة يف مالية األسرة، بحث لعبد الناصر أبو البصل .10

 . 14/04/2005إىل  09دة، الدورة السادسة عشر من جممع الفقه اإلسالمي جب   مقدم ملؤمتر                    

 حبوث الدورة املفاهيم، أعمال وو األسس بحث لمعين الدين سيد، الفحص الطبي قبل الزواج .11

   26-21 ، عقدت يوماإلسالميرابطة العامل  ،يف مكة املكرمة اإلسالميالفقهي   السادسة عشر للمجمع                  

 و االتفاقيات الدولية، القرارات، البحوث، الندوات - سادسا
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 لث. الد الثا ،2002ناير ي                   

 ء ، دار اإلفتا03/10/2003بتاريخ  ،3574رقم  فتوى عن استقالل كل من الزوجين في الّذمة المالية .12

 www.dar.abfta.orgاملصرية، رابط :                          

  ،ماعياسية للمرأة واملساواة على أساس النوع االجتاحلقوق األس تقرير حول تحليل الوضع الوطني، .13

  متوسطية ،برنامج ممول من قبل االحتاد  يباملرأة يف املنطقة األورونامج تعزيزاملساواة بني الرجل وبر                   
  .2009-2008 ،األورويب                      

 .2004 أوت 09 االثنني وق،الشر جريدة ،وثيقة المشروع التمهيدي لقانون األسرة .14

  1763قرار اجلمعية العامة رقم ، وتسجيل عقود الزواج ،واحلد األدىن لسن الزواج ،الرضا بالزواج اتفاقية .15

  .1962نوفمرب  2 املؤرخ يف   ) 17 -(ألف د                    
  3018قرار اجلمعية العامة ، واحلد األدىن لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج  ،التوصية بشأن الرضا بالزواج .16

 .1965أول نوفمرب  ) املؤرخ يف30 -(د رقم                    

 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام ب ، لى جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية القضاء ع .17

  03وبدء نفاذها يف  1979ديسمرب  22املؤرخ يف  34/180ة العامة لألمم املتحدة يجلمعا  موجب قرار                     

  .27وفقا ألحكام املادة  1981سبتمرب                     
 بدأت نفيدها ، 1989 نوفمرب 2املؤرخ يف  25-44قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ، اتفاقية حقوق الطفل .18

 سنة. اجلزائر عليها صادقت 1990 سبتمرب  2يف              
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قــــالحـــــــــــــم  
الملحق اسم مصدره  

مة  قسنطينة  ترخيص االعفاء من سن الزواج امانة محك
مة  قسنطينة  ترخيص  بتعدد الزوجات امانة محك
مة  قسنطينة  محضر سماع الزوجة االولى امانة محك

مة  قسنطينةامانة  محك  محضر سماع الزوجة الثانية 
 شهادة الفحص الطبي قبل الزواج مصلحة ابرام عقود الزواج

 عقد زواج يتضمن شروط الزوجة موثق
 محضر الصلح و عدم الصلح 
التصرف في اموال القاصرباالدن    

هوريةوكيل نيابة  مة  قسنطينة الجم محك مة مدكرة جواب   في الحجر  النيابة العا  
هورية وكيل نيابة مة  قسنطينة الجم محك مة في    إثبات الزواج مدكرة جواب النيابة العا

 العرفي
 قرار المحكمين موقع االنترنات 

مة أم البواقي  محضر تبليغ بالوفاء امانة محك
مة أم البواقي  محضر امتناع عن تسديد النفقة امانة محك
مة أم البواقي عدم تسديد النفقة  شكوى امانة محك  
مة أم البواقي  امر استعجالي بدفع النفقة امانة محك
مة أم البواقي  أمر مؤقت بالزيارة امانة محك
مة أم البواقي مة عدم تسديد النفقة امانة محك  حكم جري
مة أم البواقي مة الحضانة امانة محك  حكم في شان جري
مة أم البواقي ي مكان غير خال حكم جنحة ترك االطفال ف امانة محك

 من الناس
مة أم البواقي مة االغراء على الفسق امانة محك 2 حكم جري  
مة أم البواقي  حكم  ترك االسرة امانة محك
مة أم البواقي مة  االهمال العائلي امانة محك  حكم جري
مة أم البواقي مة االهمال العائلي و اعطاء المثل  امانة محك حكم  جري

 السيئ
مة أم  البواقيامانة محك مة  التحريض على الفسق   حكم جري
مة العليا بشأن نسب الطفلة صفية المجلة القضائية  قرار المحك

  
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 



 

 52ملحق رقم
 جدول يبين حماية الروابط األسرة في قانون العقوبات

الجريمة و  صفـة الجـاني رقـم المـادة
 نوعها

صفة المجني 
 عميه فيها

 سببهــا نـوع الحمـاية

قتلللللللللللللللل  ط لللللللللللللللل   األم   ق ع 162
حللللللللد   ا   للللللللد 

 با والدة

جر مللت ت للى   لل  
ط للللللللللللل  حلللللللللللللد   

 ا   د با والدة

ظللللللرن قللللللا و   
 مخ ن  

بسللللب   حما للللت األم
 ص ت ا  رابت

قتلللللللللللللل  ا للللللللللللللزو   أحد ا زوج ن ق ع  179
األخللللللللللللللللللللللللللللللر أو 
ضللللللللللللللللللللللللللللللرب  أو 

 جرح 

جر مللت ت للى   لل  
أحد ا لزوج ن يل  
حا للللللللللللت ا ت للللللللللللبس 

 با ز ا

 لللللللل ر مخ للللللللن 
حما لللللللللت ألحلللللللللد 

 ا زوج ن

حما لللللللللللللللت ا لللللللللللللللزو  
ا مغشلللللللللللللللللللللللللللللللوش و 
ا لللدياع  لللن شلللرن 
األسللللللللللللللللرة و  للللللللللللللللد 

 ا زوا   ات 
 ق ع 868
 ق ع 889

األصللللللللللللللللللللو  أو 
ا  لللللروع أو أحلللللد 

 ا زوج ن

 جر مت ا سرقت
جر ملللللللت إخ للللللللا  

 األش ا 

جر مللت ت للى   لل  
 األصو  

  ر م  ل  ملن 
 ا   ا 

حما للللللللللللللت روابلللللللللللللللط 
األسلللللللللللللللرة  صللللللللللللللل ت 
ا  رابللت بلل ن ا جللا   

 وا مج       

و  162
 ق ع 181

جر مللللللللللللت قتلللللللللللل   أحد ا  روع
 األصو 

جر مللت ت للى   لل  
 األصو 

ظللللللرن قللللللا و   
 مشدد

 حما ت األصو 

أ مللللللا   جر مللللللت أحد ا  روع ق ع 167
  لللللللللللللن ضلللللللللللللد 

 األصو 

جر مللت ت للى   لل  
 األصو 

ظللللللرن قللللللا و   
 مشدد

 حما ت األصو 

جر مللللللت أ مللللللا   أحد األصو  ق ع 171
ا   لللللللللللن ضلللللللللللد 
 ا  روع ا  اصر

جر مللت ت للى   لل  
 ا  رع ا  اصر

ظللللللرن قللللللا و   
 مشدد

حما للت ا  للرع  تللوير 
 ص ت ا  ائ  ت

أحلللللللد األصلللللللو   ق ع 176
ا شللللللللللللللللر   ن أو 
ا  لللللروع أو أحلللللد 

 ا زوج ن 

جر ملللللت إ طلللللا  
 مواد ضارة

جر مللت ت للى   لل  
أحللللللللد ا  للللللللروع أو 
األصلللو  أو أحلللد 

 ا زوج ن

ظللللللرن قللللللا و   
 مشدد 

حما لللللللللت األصلللللللللو  
وا  لللللللللللروع و أحلللللللللللد 
ا للللللللللزوج ن  صلللللللللل ت 

 ا  رابت
جر مللللللللللت  تلللللللللل   أحد األصو  ق ع 887

ا  لللللللللللللللللللللللللللرض و 
جر مللللللللت ا   لللللللل  
 ا مخ  با ح ا 

جر مللت ت للى   لل  
 ا  روع 

ظللللللرن قللللللا و   
 مشدد

 حما للت ا  للرع  تللوير
 ص ت ا  ائ  ت

ا للللللزو  أو األ   ق ع 833
أو األم أو 
ا وصللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  

 ا شر  

جر ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت 
ا تحلللر ض   للل  
ا  سللللللللللللللللللللللللللللللللل  و 

 ا د ارة

جر مللت ت للى   لل  
 ا  رع

ظللللللرن قللللللا و   
 مشدد

حما للت ا  للرع  تللوير 
 ص ت ا  ائ  ت

حما للت ا  للرع  تللوير ظللللللرن قللللللا و   جر مللت ت للى   لل  جر ملللللللللللت تلللللللللللر   أحد األصو  ق ع 823



ا ط لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  
وت ر ضلللللللللللللللللللللللللللللل  
  خطللللللللللللر يلللللللللللل  
 مكان غ ر خا 

 ص ت ا  ائ  ت مشدد ا  رع

جر ملللللللللللت تلللللللللللر   أحد األصو  ق ع 827
ا ط لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  
وت ر ضلللللللللللللللللللللللللللللل  
  خطللللللللللللر يلللللللللللل  
 مكان غ ر خا 

جر مللت ت للى   لل  
 ا  رع

ظللللللرن قللللللا و   
 مشدد

حما للت ا  للرع  تللوير 
 ص ت ا  ائ  ت

جر مللت ام ملللا   أحد األصو  ق ع 883
ا م  للللللللللللللللللللللللللللللللللللو  

  ألط ا 

جر مللت ت للى   لل  
 ا  رع

ا حكلللللللم بتلللللللدب ر 
احتلللللللللللللللللللللللللللللللللللراز  
بإسلل اط ا سلل طت 

 األبو ت 

حما للت ا  للرع  تللوير 
 ص ت ا  ائ  ت

 مكرر  887
 ق ع 3

 أحد األصو 
 
 
 

جر ملللللت ا  حلللللش 
 ب ن األقار  

جر مللت ت للى   لل  
 ا محارم ا شر  ت

ا حكلللللللم بتلللللللدب ر 
احتلللللللللللللللللللللللللللللللللللراز  
بإسلل اط ا سلل طت 
األبو لللللللللللللللللللللللللللت أو 
ا وصلللللللللللللللللللللللللللللللللا ت 

 ا شر  ت

 حما ت ص ت ا  رابت 

الجريمة و  صفــة الجاني رقـم المــادة
 نوعها

صفة المجني 
 عميه فيهـا

 سببـــها نـوع الحمـاية

جر مللللللللللت  لللللللللللدم  ا لزو  ق ع 882
 تسد د ا    ت

جر مللت ت للى   لل  
 ا زوجت واألب ا 

 حما ت ص ت ا  رابت ج حت

ق 2 -883
 ع

جر ملللللللللللت تلللللللللللر   أحد ا زوج ن
 األسرة

جر مللت ت للى   لل  
أحلللللد ا لللللزوج ن و 

 األب ا 

صللللللللللللللللل ت  حما لللللللللللللللللت ج حت
 ا زوج ت

ق  883-1 
 ع

جر ملللللت ا تخ للللل   ا لزو 
 للللللللللن ا زوجللللللللللت 

 ا حام 

جر مللت ت للى   لل  
 ا زوجت ا حام 

 حما ت ص ت ا  رابت ج حت

جر مللت ت للى   لل   جر مت ا ز ا أحد ا زوج ن ق ع 889
 ا زو  األخر

حما لللللللللللللللت ا لللللللللللللللزو   ج حت
ا مغشلللللللللللللللللللللللللللللللوش و 
ا لللدياع  لللن شلللرن 
األسللللللللللللللللرة و  للللللللللللللللد 

 ا زوا   ات 
األبلللللللللو ن أحلللللللللد  ق ع 817

األ  أو األم 
أو أ  شلللللللخص 

 آخر

جر مللللللللللت  لللللللللللدم 
تسلللللللللللل  م ط لللللللللللل  
موضلللللوع تحللللل  

 ر ا ت ا غ ر

جر مللت ت للى   لل  
 ا ط  

حما للت  حلل  ا ط لل   ج حت
يللللللل  ح لللللللاة  ادئلللللللت 
  للللللللللللللل  ا مشلللللللللللللللرع 
بحما للللللت ح لللللل  يلللللل  



 ا حضا ت
أحلللللللللد األبلللللللللو ن  ق ع 818

األ  أو األم 
أو أ  شلللللللخص 

 آخر

جر مللللللللللت  لللللللللللدم 
تسلللللللللللل  م ط لللللللللللل  
مخا  للللللللت  حكللللللللم 

 قضائ 

ت للى   لل   جر مللت
ا  اصللر ا لل    للم 
  ب غ سن ا رشد

إسلللل اط ا سلللل طت 
األبو للللللللللت  للللللللللن 

 ا جا  

حما للت  حلل  ا ط لل  
 وا حضا ت

ق  331/8
 ع

شخصللللللا مك  للللللا 
أو م زما بتلوي ر 
ا ط لللللام   ط لللللل  
 مجا ا و ر ا ت 

جر مللللللللت تسلللللللل  م 
ط للل  إ للل  م جللل  
أو مؤسسللللللللللللللللللللللللت 

 خ ر ت

جر مللت ت للى   لل  
 ا ط  

حما للللللللللللللت   حا للللللللللللللت  مخا  ت
 ا مد  ت   ط  

ق  331/8 
 ع

أحللللللللد ا وا للللللللد ن 
وك  من حضر 

 والدة ط  

جر مللللللللللت  لللللللللللدم 
ا تصللللللللللللللللللللللللللللللللر   
بلللللللللللللللللللللللللللللللللللللا م  د 
واالد لللللللللللللللللللللللللللللللللا  
بب ا للللللللا  غ للللللللر 

 صح حت

جر مللت ت للى   لل  
 ا ط  

حما للللللللللللللت   حا للللللللللللللت  مخا  ت
 ا مد  ت   ط  

ق  331/8
 ع

جر مللللللللللت  لللللللللللدم  ا غ لر
تسلللللللللللل  م ط لللللللللللل  
حللللللللد   ا   للللللللد 

 با والدة

جر مللت ت للى   لل  
 ا ط  

حما للللللللللللللت ا حا للللللللللللللت  مخا  ت
 ا مد  ت   ط  

 أحد ا وا د ن ق ع 812
 أو ا غ ر

األي للا  ا ما  للت 
مللن ا تح لل  مللن 
 شخص ت ا ط  

جر مللت ت للى   لل  
 ا ط  

حما للت حا للت ا ط لل   ج حت
 ا مد  ت وا شخص ت

جر ملللللت خطللللللن  ا غ لر ق ع 816
 ا  اصر

حما للت حا للت ا ط لل   ج حت ا  اصرة 
 ا مد  ت وا شخص ت

 ق ع 833
 ق ع 839
 ق ع 823

جر ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت  األم
 امج اض

جر مللت ت للى   لل  
 ا ج  ن

ظللللللرن قللللللا و   
 مشدد
 

حما للت حلل  ا ج لل ن 
 ي  ا ح اة

زوجلللا أو أبلللا أو  831
أملللللللا أو وصلللللللل ا 
  للللللل  ا مج للللللل  

     

جر مللت تحللر ض 
ا  صلللللللللر   للللللللل  

 ا  س 

جر مللت ت للى   لل  
 قاصر

ا ظللللللللللللللللللللللللللللللللرون 
 ا مشددة

 حما ت ا  اصر
واألسللللللللللللرة  وجللللللللللللود 

 ص ت ا  رابت

أو  زوجلللا أو أبلللا ق ع 838
أملللللللا أو وصلللللللل ا 
  للللللل  ا مج للللللل  

     

جر ملللللت ا لللللد ارة 
ا واق للللللللللللت مللللللللللللن 

 األقار 

جر مللت ت للى   لل  
قاصلللر  لللم  كملللل  

 ا تاس ت  شرة

ا ظللللللللللللللللللللللللللللللللرون 
 ا مشددة

 حما ت ا  اصر
واألسللللللللللللرة  وجللللللللللللود 

 ص ت ا  رابت
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 الملخص باللغة العربية
 " ءالقضا اجتياداتلألسرة بين ضوابط النصوص و  يةالحماية القانون"المعنونة ب  الدراسة تنصب   
 50-53بموجب األمر  عمييا صودق والتي - ألسرةلحماية ا المقترحة األخيرة بالتعديالت تعمق ما كل  عمى

 بما وقضاياىا األسرية الحياة استيعاب مستجدات عمى اقدرتي مدى معرفة و 05/50/0553في المؤرخ 
 .سميما تطبيقا أحكاميا تطبيق ويكفل المشروعة اإلنسان حقوق يضمن

حماية أسس النظام االجتماعي و بصفة من خالل  لألسرةتعمق بالحماية الجنائية  من جية أخرى ما  
بمكانة خاصة عند إقامة ىذا التوازن و يتضح ىذا   ىتحضذلك أنيا خاصة صيانة الروابط العائمية،  

فيما يفرضو من قواعد تؤثر تأثيرا واضحا في تطبيق القانون الجنائي بغية حفظ صالت المودة االجتماعية 
 و عدم تفتيت عرى األسرة حتى ال تتعرض دعائم المجتمع لمخطر و الضرر.

 ليا.لألسرة و الحماية الجنائية  المدنيةالحماية  قسمينوبناء عميو تنقسم دراستنا إلى 
توجيو إلى  منإلى إبراز ما يتسم بو تعديل قانون األسرة عمدت لألسرة  المدنيةفيما يتعمق بالحماية  و

لى تعزيز دور المرأة السياسي واالجتماعي والقانوني في المجتمع  تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وا 
تكريس المشرع وتتخمص  50-53ويبرز ىذا من خالل التعديالت التي مست قانون األسرة المعدل باألمر 

 لمبدأ المساواة
( تسعة 97بجعميا ) من قانون األسرة. 55من خالل المادة  القانونية لمزواج بين المرأة والرجل في السن    

و ىذا استجابة لمطالب الجمعيات النسائية القائمة بالمساواة المطمقة بين الرجل و المرأة  ،عشرة سنة كاممة
 من جية و لتوحيدىا مع سن الرشد المدني من جية أخرى.

 ضيوتوتقطمبو المصمحة تانونية بحسب ما تكما أنو ورخص من جية أخرى بالزواج لمن لم يبمغ السن الق
لمقاضي وفقا لممادة نفسيا فاتخذ بذلك موقفا وسطا يتماشى  يةالضرورة ويرجع ذلك إلى السمطة التقدير 

 وظروف الحياة االجتماعية العامة.
أنو منح القاصر الذي لم يبمغ السن القانونية لمرشد حق التقاضي فيما يتعمق بآثار عقد الزواج من  غير   

حقوق والتزامات وفقا لمفقرة األخيرة من المادة نفسيا ولم ينص عمى حقو في التقاضي فيما يخص الطالق 
 وآثاره. 

 عاقبة األمور. بعدم تبصره و ىذا لخطورة اتخاذ موقف فيما يخص الطالق السيما لصغر سنو و    
 .91و  99جعل لممرأة الحق في اختيار الزوج الذي ترضاه راشدة كانت أم قاصرة وفق المادتين كذلك 
رتب عمى تخمف عنصر الرضا بطالن عقد الزواج تأكيدا منو عمى إلغاء سمطة الولي في اإلجبار في كما 

ية اإلجبار عمى خالف بين فقياء المذاىب عمى عكس ما ذىب إليو الجميور من ثبوت وال، 11المادة 
 ة اإلجبار بين الصغر والبكارة.في تحديد عم  

أخذ بما ترمي إليو مقاصد الشريعة اإلسالمية وما فساير المشرع الجزائري التطورات العممية الحاصمة كما 
مكرر وذلك  5تفرضو ظروف العصر من إيجاب الفحص الطبي قبل الزواج وذلك من خالل المادة 

أجاز المجوء إلى التمقيح االصطناعي وذلك من خالل المادة ،كما حفاظا عمى تحقيق الغرض من الزواج 
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لكن دون بيان لشرطو  25ى الطرق العممية بنص المادة مكرر فأجاز في إثبات النسب المجوء إل 23
 وضوابطو كما فعل الفقو المعاصر.

وسع المشرع من دائرة السمطة التقديرية لمقاضي في كثير من الحاالت فيما يخص عقد الزواج كذلك    
لشرط وجعل تخمف ىذا ا 56منيا الترخيص بالزواج الجديد عند وجود زواج سابق قائم وذلك في المادة 

 سبب قانونيا لفسخ عقد الزواج قبل الدخول.
من دائرة االشتراط في عقد الزواج وخاصة بالنسبة لممرأة كشرط العمل وسع  المشرع  فضال عمى أن  

، ورتب عمى عدم الوفاء بيذه الشروط 97واستمرارىا فيو بعد الزواج وشرط عدم الزواج عمييا وفق المادة 
 من قانون األسرة. 31المادة من  7و  4ق وذلك وفق لمفقرتين المرأة التطمي  الحق في طمب

جعل المشرع ميمة الحكمين عند استحكام الشقاق تقتصر عمى اإلصالح بين الزوجين وأن يقدما كذلك 
 ق إ ج. 34تقريرا عن ميمتيا في أجل شيرين وفقا لممادة 

األسرة بعدما كان تدخمو كاالستثناء في وى المتعمقة باجعل النيابة العامة طرفا أصميا في جميع الدع كما
 بعض مسائل األسرة و طرف منظم فيما عداىا.

 15أجازت المادة فقد حول موضوع ذمة الزوجين، ومصير أمواليما المكتسبة خالل الحياة الزوجية، و    
  .أن يبرما في شأنو الزوجان اتفاقا يكون في عقد الزواج أو في عقد الحق رسمي

 استعجاليةحماية لألسرة وسع المشرع الجزائري صالحيات قاضي شؤون  األسرة ،بمنحو الفصل بصفة و 
في أي مسألة أولية تعترضيم أو تتطمب تدخميم دون الرجوع إلى رئيس الجية القضائية ، إذ أصبح 

 مختص بالفصل عمى وجو االستعجال بموجب أمر عمى ذيل العريضة في مواد النفقة و الزيارة و
ن من شأن ىذا االختصاص الجديد أن يخفف من  ،الحضانة و السكن و كل ما يتعمق بشؤون األسرة وا 

و يكون المشرع  اكتظاظ الممفات بمكتب رئيس المحكمة و يضمن لممواطن السرعة في استصدار األمر
 بيذا قد خرج عن القاعدة األصمية.

في تشريعو المحافظة عمى كيان  فد سعى  نائيالجالمشرع  نجد أن يتعمق الحماية الجنائية لألسرة   
عمى حماية ىذه الروابط   األسرة واستبقاء عالقة الود والروابط الوثيقة التي تجتمع بين أفرادىا وحرص

أن  فنجد .بتجريم كافة أشكال االعتداء عمييا حيث اعتد بيذه الروابط في مجال التجريم في مواطن كثيرة
أثر واضح في ىذا المجال،  ،الروابط العائمية سواء كانت عالقة زوجية أو عالقة بين األصول و الفروع

مفترضا لقيام  اشرط الروابط العائمية  تارة يعتبرو  ،حيث تعتبر العالقة الزوجية ركنا في بعض الجرائم
رىا محال ماديا في بعض الجرائم، وتارة أخرى يعتب ،السيما جرائم اإلجياض الحاالتفي كثير من الجريمة 

ولم يقف المشرع بأثر ىذه الروابط في مجال التجريم، بل امتد إلى مجال العقاب حيث اعتد بيا كظرف 
   مثل جريمة قتل األم لولدىا مخفف لمعقاب 
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، ناىيك عن أثر ىذه الروابط مثل جريمة قتل الفروع لألصول مرة وظرف مشدد لمعقاب مرة أخرى     
مثل جريمة السرقة  الواضح في استحقاق العقاب فقد تكون مانعا من موانع أو سببا من أسباب اإلعفاء 

فضال عن العناية الخاصة  وقد يعتد بيا كسبب من أسباب إباحة الفعل في حد ذاتو.الفروع  األصولبين 
باشرة و تجريم كافة أشكال االعتداء عميو أو تعريضو لمطفل عقب ميالده م الجنائيىا المشرع التي أوال

 لمخطر و تجريم مجرد إىمال األصول في رعاية فروعيم. 
وال يقتصر أثر ىذه الروابط عمى قانون العقوبات فحسب بل يمتد ليشمل قانون اإلجراءات الجنائية إذ   

الدعوى الجنائية، في بعض الجرائم  تعتبر ىذه الروابط قيدا إجرائيا عمى سمطة النيابة العامة في تحريك
 فضال عن تخصيص وسائل إثبات خاصة بجريمة الزنا.

بل ينظر إلييا كذلك كرابطة تربط  ،فحسبالمشرع الجزائري ال ينظر لألسرة كنظام يتدخل لحمايتو ف 
مشرع فحرصا من ال ،األفراد المكونين ليا فيأخذ صفتيم في الحساب من أجل تدعيم و حماية ىذه الروابط

الوضعي عمى صالت المودة و الرحمة و عدم تفتيت عراىا، فقد اعترف بيذه الروابط و جعميا محل 
  .اعتبار لديو عند تناولو ألي مسألة من المسائل المتعمقة بكيان األسرة
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 الملخص باللغة االنجليزية

Abstract  

This study came to show the amplitude of the legal protection decided for the 

family in the context of the modifications of the family code and the criminal 

protection of the family. 

Concerning the legal protection of the family in the context of the modifications 

of the family code, as a consequence of the political changes and scientific 

development which Algeria lived, the increase of the asker for change, and due 

to the external pressures imposed on – Arabic societies – under the context of 

human rights protection and men and women equality, it was an obligation for 

the legislator to review the code by modifying it through abolishing some of its 

articles, enriching other ones and adding new matters to it. 

And behind this conflict the modification contained in the order No. 05-02 

in date of February 27th 2005 touched the articles which are able to reinforce the 

position of women and reaffirm her social and legal position so that she reaches 

equality with men in the completion of eligibility, through article 7 of the family 

code. By making it nineteen (19) complete years. This as an answer to the 

requests of woman associations asking for total equality between man and 

woman from a part and its unification with the age of maturity from another 

part. 

 As it suits the aims of marriage in this era, it is strengthened by the 

statements of some theologians, from another part marriage is permitted to those 

who didn’t reach the legal age according to what interest requires and what 

necessity demands this is due to the evaluative power of the judge according to 

the same article, so it took middle position in accordance with the general social 

life conditions. 

 However, it attributes to the minor who didn’t reach the legal age of 

maturity the right to litigate concerning the consequences of the act marriage 

from rights and obligations in accordance with the last paragraph of the same 

article, it didn’t stipulate its right to litigate concerning divorce and its impacts. 
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And this is due to the danger of taking position concerning divorce especially 

because of his young age and his incapacity to see the consequences of matters. 

 As it gave to woman the right to choose the husband she likes weather she 

was mature or minor according to the articles 11 and 13 from the family code. 

 As it set from the absence of the element of contentment the nullity of the 

act of marriage insisting from him on the abolishment of the power of the tutor 

in constraint in article 33 in contrary of what the commons said of the certainty 

of the tutelage of constraint in difference between the theologians of doctrines to 

determine the cause of constraint between youth and maidenhood.  

So the disregard of the role of the tutor to marry her if she was mature, and 

forbidding him to constraint his principal in marriage if she was minor. 

 The Algerian legislator complied with occurring scientific developments, 

so he took the aims of Islamic Chariaa and what is imposed by the 

circumstances of the era from the obligation of medical exam before marriage 

and this through article 7 bis by preserving the realization of the purpose of 

marriage, it also permitted to recourse to artificial fertilization without giving 

any reason for that through article 45 bis so it authorized to establish filiation the 

use of scientific means by the text of article 40 without determining its 

conditions and standards like the modern theology did. 

 The legislator enlarges also the evaluative area of the judge in many cases 

concerning the act of marriage from authorization for a new marriage if there is 

a previous existing marriage and this in the article 8 and making the absence of 

this condition a legal cause to cancel the act of marriage before consumption and 

so limit the plurality of wives by ordering additional limits. 

 The legislator enlarges also the conditioning area in the act of marriage 

especially for woman like the condition of work and that she continues working 

after marriage, the condition of not marring after her according to article 19, he 

made as a result from not accomplishing these conditions the right for woman to 

require divorce, this according to paragraphs 6, 9 and article 53 of the family 

code. 
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 The legislator made the mission of the two referees when rampart faction 

confined to conciliation between the couple and that they present the report of 

their mission within two months according to the article 56 of the penal 

procedures code. 

 He made public prosecutor a fundamental side in all the claims 

concerning family after that his interference was an exception on some family 

affairs and an organizing side in other ones. 

 About the liability of the couple, and the fate of their money earned 

during the marital life, the article 37 permitted to the couple to conclude 

concerning that an accord which will be in the act of marriage or in a coming 

official act. 

 

 Concerning the protection of the family, the Algerian legislator enlarged 

the prerogatives of the judge of the family affairs, giving him to settle with an 

emergent manner in any primary affair to which they were opposed or requiring 

their interference without referring to the president of the judicial side, he 

became concerned to settle emergently according to an order in the bottom of 

the request in the articles of alimony, visit, guardianship, inhabitation and all the 

matters concerning the family affairs. This new specialization will reduce the 

congestion of files in the president of the court office and will guarantee speed 

for the citizen in the issuance of the order. The legislator will have got out of the 

original rule. 

Concerning the criminal protection of the family: 

The criminal legislator aimed when legislating the preservation of the family 

entity and the maintenance of the relation of amiability and the tight connections 

uniting its parts, his care to preserve these connections by the inculpation of all 

kinds of aggression where these connections were taken into consideration in the 

field of criminality in many places. We find that the familial connections 

weather they were marital or between ascendants and descendents, have a clear 

impact in this field, where the marital relation is considered a basis in some 
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crimes, and sometimes the familial relations are considered as a supposed 

condition in the existence of crimes in many cases especially abortion crimes, 

other times they are considered a material object in some crimes, the legislator 

didn’t stop at the impact of these relations in the field of criminality, but he went 

further to the field of sanction where he took it into consideration as a 

circumstance attenuating punishment like the crime of mother murdering her 

child sometimes and a circumstance aggravating punishment other times like the 

murder of ascendants by descendants, not to mention the clear impact of these 

relations in the deserving of punishment it could be one of the obstacles or one 

of the causes of exemption like the crime of robbery between ascendants and 

descendants, it could be taken into consideration as a cause of the allowance of 

the act itself. Apart from the special care given by the criminal legislator to the 

child directly after his birth, incriminating all kinds of aggression against him or 

exposing him to danger and incriminating the only fact of careless of ascendants 

in their care of their descendants. 

The impact of these relations is not confined to the penal code but it extends to 

the penal procedures code because these relations are considered as procedural 

obstacle on the power of the public prosecutor in the stirring of the criminal 

claim, in some crimes apart from the assignation of special affirmation means to 

proof the crime of adultery. 

 The Algerian legislator doesn’t see the family as a system for which he 

interferes to protect only, but he sees it as a relation uniting the members 

composing it he takes their quality into consideration to reinforce and protect 

these relations. 

 So the positive legislator persisting on the relations of intimacy, mercy 

and not destructing her parts, he recognizes these relations and took them into 

consideration when speaking about any matter concerning the entity of the 

family.   
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 الملخص باللغة الفرنسیة

Un résumé 

Cette étude est venue pour valoriser une certaine protection juridique prévue pour la 
famille a la lumière des modifications du code de la famille et la protection pénale 
familiale . 
1-la protection juridique de la famille a la lumière du code de la famille : 

Suite aux changements politiques et aux développements scientifiques qu’a connu 
l’Algérie et l’augmentation des voix appelant aux changements et surtout les pressions 
extérieurs imposé  (sur les sociétés arabes ) sous prétexte de protéger les droits de 
l’homme  et l’égalité entre les hommes et les femmes il y a eu obligation sur le 
législateur afin de réviser la loi c'est-à-dire le code la famille soit par l’abrogation de 
certaines de ces articles , l’enrichissement d’autres et en lui ajoutant quelque chose 
de nouveau .Dans le contexte de  ce conflit les modifications apporté par 
l’ordonnance 05-02 du 27 février 2005 ont touché certaines règles afin de donner à 
la femme une place idéale et renforcer son statut juridique et social et pour arriver a 
une certaine égalité avec l’homme . 
Tout ce concept de l’égalité homme-femme est régie dans des règles qui sont les 
suivantes :  

l’égalité ne peut être accepté qu’en cas d’une capacité du mariage (al-ahlia) qui 
est réputée valide a 19 ans révolus pour l’homme et la femme et ceci en réponse 
de l’exigence des associations féministes  demandant égalité absolue entre 
l’homme et la femme d’une part et son unification avec la majorité civile fixé a 19 
ans d’une autre part (article 07 du code la famille ) . 
les changements dans le nouveau code de la famille doivent être  compatible avec  
le but  du mariage de notre époque et  elles ont  leurs appuis dans les propos des 
juristes musulmans spécialisé d'ou l’autorisation au mariage pour  celui qui n’a 
pas atteint la majorité fixé a 19 ans pour une raison d’intérêt ou en cas de 
nécessité ( le pouvoir de décider revient au juge compétent ) et cela a fait qu’il y 
eu une juste décision du législateur algérien conforme a la vie sociale en général . 



 

2 
 

le conjoint mineur qui n’a pas atteint l’âge de majorité acquiert la capacité d’ester 
en justice quant aux droits et obligations résultant du contrat de mariage mais ses 
mêmes droits et obligations n’ont pas été citée dans le cas d’un divorce (droits et 
obligations ) pour la simple raison qui est la non maturité du conjoint mineur et le 
danger dans sa prise de position concernant le divorce ( l’article 07 du code de la 
famille ) . 
la femme a le droit de choisir l’époux  qui lui convient sans contrainte  qu’elle soit 
majeur ou mineur conformément a l’article 11, 13 du code de la famille . 
le contrat de mariage ne prend pas effet si la volonté concordante( consentement ) 
n’est pas présente et ceci pour annuler le pouvoir de contrainte du tuteur (le wali) 
contrairement aux débat entre les écoles de jurisprudence sur la nécessité de la 
tutelle avant et après l’âge  de puberté et ce fait l’abandon total du rôle tuteur (le 
wali ) pour marier la femme majeure et l’interdire de faire des contraintes sur une 
femme mineure toutes les deux sous son tutorat (l’article 33 du code de la famille 
Les développements scientifiques ont été pris en considération par le législateur 
algérien  comme le prévoit les objectifs du droit musulman   la charia islamique » 
et les circonstances de notre époque notamment l’obligation pour les futurs époux 
qui doivent  présenter un document médical datant de (3) mois et attestant qu’ils 
ne sont pas atteint d’aucune maladie afin de préserver les objectifs principaux du 
mariage (article 07 bis du code de la famille. L’insémination artificielle qui est 
soumise a des conditions cité dans l’article 45 bis est autorisé par le législateur 
algérien sans pour autant préciser les causes et les permissions imprécises  
contrairement a la jurisprudence moderne précises et aussi de recouvrir aux 
moyens de preuves scientifiques en matière de filiation (article 40 et 45 bis du 
code de la famille ) . 
L’élargissement du pouvoir discrétionnaire du juge dans beaucoup de cas 
notamment la permission de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les 
limites du droit musulman « charia islamique » si le motif est justifié. 
L’époux doit informer sa précédente épouse et la future épouse et le non respect 
de cette condition est une raison juridique pour l’annulation du contrat du mariage 
et cela fait qu’il y  a restriction sur la polygamie ce qui a fait qu'il y a eu des 
limitations supplémentaires légiféré  
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L’élargissement des conditions du mariage notamment le droit du travail de 
l’épouse  après le mariage , la polygamie (article 19 du code de la famille ) et le 
non respect de ces conditions qui sont cité dans un contrat de mariage permet a 
l’épouse de demander le divorce pour le préjudice qu’elle a subi  ( alinéa6 , 9 de 
l’article 53 du code de la famille ) . 
La mission des deux arbitres  en cas d’un litige est limité sur la conciliation entre 
les deux époux et doivent présenter un rapport au magistrat compétent sur leurs 
missions dans un délai de deux mois (article 56 du code de procédure pénal) . 
Le ministère publique est parti authentique dans toutes les poursuites judiciaires  
après que son intervention était  une exception dans certaines questions et une 
partie judicaire dans l’organisation du litige  
Le patrimoine commun des deux époux et le sort de l’argent acquis pendant la vie 
conjugale doivent  être convenue dans le contrat de mariage ou par un acte 
authentique ultérieur (article 37 du code de la famille ) . 
La protection de la famille a été largement élargie par le législateur en donnant 
plus de prérogatives au juge des affaires familiales ou il peut prononcer pour une 
nécessité urgente dans n’importe quel question qui les entravent ou qui 
demandent présence des deux époux  sans pour autant revenir aux organes 
judiciaires spécialisé. 
Le juge des affaire familiales peut statuer en référé par ordonnance sur requête 
dans les questions relative a la pension alimentaire , au droit de visite , au droit 
de garde , au logement et tout ce qui concerne les affaires familiales . 
Ces nouveaux prérogatives du juge ont pour but la diminution des surcharges 
dans les dossiers présentes sur le bureau du président du tribunal et ainsi garantir 
aux citoyens la vitesse en statuant par ordonnance . 
Les prérogatives donné par le législateur sur cette question a été largement 
critiqué du fait que ce dernier est sortie de la règle convenable générale . 

2-la protection pénale familiale  
Le législateur pénal dans sa conception a voulu préserver l’existence de la 
cellule familiale et garder les relations d’affection et liens étroits qui uni les 
individus en veillant sur ses liens par la pénalisation de toutes formes 
d’agressions  sur elle ( la cellule familiale ) . 
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la pénalisations dans toutes les formes d’agression a été utilisé par le 
législateur algérien dans beaucoup de cas :  
-Les liens familiaux que ce soit des relations conjugales ou des relations entre 
les descendants ou les ascendants ont un effet clair dans certains crimes dans 
lequel Le législateur ne sait pas immobilisé. Au contraire  il est allé plus loin 
dans le domaine du châtiment du crime familiale ,d’une part les relations 
familiales sont un élément criminel essentiel  comme l’avortement ( élément 
matériel ) et pareillement  des circonstances aggravantes comme les crimes 
des descendant sur les ascendant et  d’une autre part elles sont considéré 
comme des circonstances atténuantes comme le crime commis par une femme 
sur son enfant. 
-L’effet de ces liens est clair sur le châtiment et peut être  un des 
empêchement ou une cause de l’acquittement dans un litige pénal comme le 
délit du vol entre les descendants et les ascendants ( une des signification de 
l’admissibilité du fait lui même) .  
en plus de ces liens l'importance spécifique qu'a accordé le législateur algérien 
a l'enfant et au nouveaux nourrissons et la pénalisation de toute les formes 
d'agressions sur ces derniers et les dangers qui les anticipent comme 
l'abandon des descendants sur les ascendants. 
les effets de ces liens ne s’arrêtent pas au code pénal ,elles touchent aussi le 
code des procédures pénales et aussi bien comme exemple l’ attribution des 
moyens spéciaux pour prouver le délit d’adultère (elles sont perçues comme 
un une restriction procédurale sur le pouvoir du ministère publique pour 
déclencher une action publique pénale dans certains crimes). 

-la vision du législateur algérien n'est pas lié a un système  familiale juste pour 
une protection juridique au contraire elle est perçue comme un lien 
d'organisation de ses individus et prend en compte leurs qualité pour renforcer 
et protéger ces liens .-la réoccupation donné par le législateur du droit positif 
sur les relations d'affection ,d’indulgence  et l'indivisibilité de ses membres ,il a 
aussi reconnu ses liens et a fait qu'elle soit un droit pris en considération dans  
n'importe quelle question qui concerne l'existence de la famille . 
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 كلمات مفتاحية  عربي فرنسي إنجليزي
Civil protection of the family La protection civile de la famille الحماية المدنية لألسرة 
Criminal protection of the 
family 

La protection pénale de la 
famille 

 الحماية الجنائية لألسرة

Child Protection protection de l'enfan حماية الطفل 

Means medical and family Moyens médicaux et familiaux سرةالوسائل الطبية  و أل  

Judicial protection of the family La protection judiciaire de la 
famille 

سرةالحماية القضائية لأل  

 


