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 قال هللا تعالى:  

}يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق  

ا َونَِساَما ِرَجاًلا  ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنهُ   الَّذي ءا و اتَّقُواْ ّللاَّ َكثِيرا

 .}اْْلَْرَحاَم إنَّ هللاَ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيباا تََسآَءلُوَن بِِه  وَ 
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هداء إ  
 قاطعت النومالى الحضن الدافئ، إلى العيون التي أهدي ثمرة جهدي 

 راحتيللسهر على 

 إلى اإلسم الذي يخفي حقيقة نجاحي 

 إلى أعز ما أملك والدتي العزيزة حفظها للا 

 إلى أبي حبيبي حفظه للا لي

 أغلى ما أملك أخي محمد ياسينإلى وحيدي و 

 الدراسي إلى زوجي المستقبلي الذي ساندني منذ بداية مساري و 
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عرفانشكر و   

 

 تعققالى نسقق لا للاالتوفيققو و على نعمة الحمد هلل والشكر هلل أوال وأخيرا على نعمة العلم و 
 به طريقا إلى الجنة.أن يسهل لنا أن يوفقنا في كل علم وعمل مفيد و 

أتقققدم بشققكري الجزيققل إلققى مققن مققد لققي يققد العققون إلنجققاز هققذا العمققل المتوا ققع، إلققى 
لققم يبخققل علققيئ بنصققائحه و توجيهاتققه أسققتاذي المشققرف األسققتاذ بققن عققوالي علققي الققذي 
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ادها، وققققد أوالهقققا للا يفسقققد بفسققق األساسقققية للمجتمقققع يصقققلو بصقققالحها و األسقققرة هقققي الخليقققة 
جعققل لهققا ورسققوله اليققريم هللاققلى للا عليققه وسققلم فققي عققدة أحاديقق  و   تعالى في كتابه العزيزتبارك و 

 اهمية كبرى.
متانققة النظققام األسققري مققن خققاللا على إبققراز وإاهققار مكانةو وقققد حرهللاققت الشققريعة اإلسققالمية

 تحديد العالقات األسرية التي تقوم على الزواج كمنطلو لتيوين األسرة.
ى لسقققلة مقققن الضقققمانات للحفقققا  علققق أهقققداف هقققذا القققزواج و أحاطتقققه بسكمقققا رسقققمت معقققالم و 

أنئ الققققران اليقققريم سقققمي عققققد القققزواج بالمي قققاق العالققققات األسقققرية مقققن التشقققتيت والضقققيا ، حتقققى و 
 الغليظ تعظيما له.

مآ :" هداف المرسومة من الزواج فتتجلى قوله تعالىأما أ و  ك  نآ َأنف سققْ م مققْئ َو َليقق  ْه َأنآ َخلققَ نآ اَياتققْ َومققْ
ا  َواجقق  كَ َأزآ ي َذلققْ ة  ْإنر فققْ مققَ ة  َوَرحآ َودر َني م مققر َل َبيققآ ا َوَجعققَ ن وا ْإَليآهققَ ك  و  لْئَتسققآ ر  مل َيَتَفيققر وآ اتل لْئقققَ ن". سققورة الققروم آليققَ

 .20اآلية  
واج الققذي تنشقق  لهذا فقد خاض فيها الفقهققاء المسققلمين بمختلققف مققذاهبهم وا ققعين لعقققد الققز و 

هققذا الققذي أثققر اتفقققوا عليهققا ومنهققا مققا اختلفققوا فيهققا، و خاهللاة بها منها مققا  شروط  به األسرة أركان و 
نجقققد بعققق  بقققار أن كقققل تشقققريع أخقققذ بمقققذه  مقققا، و بقققدورل علقققى مختلقققف التشقققريعات العر يقققة باعت 

مققن بينهققا قققانون األسققرة الجزائققري الققذي لققم يكتققف و  تتقق ثر بققل أدمجققت بققين المققذاه  التشققريعات لققم
نمققا ألققزم القا ققي فققي نققص المققادة إفي المسائل المنصوص عليهققا فيققه و   فقط بالدمج بين المذاه 

منه بالرجو  إلققى الشققريعة اإلسققالمية مققن دون أن يبققين لققه مققا هققو المققذه  الققذي يعققود إليققه   222
 في حالة عدم وجود نص فيه مس لة من المسائل التي ينظمها.

 2005رخ فققي فبرايققر المقق   02-05فققي قققانون األسققرة الجديققد المعققدلا بموجقق  األمققر رقققم و 
المعدلققة مققن هققذا القققانون حيقق   04حاولا المشر  الجزائري و ع تعريققع عقققد الققزواج فققي المققادة 

أسرة امرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تيوين زواج هو عقد ر ائي يتم بين رجل و نصت: "ال
 المحافظة على األنساب".و احصان الزوجين  أساسها المودة والرحمة والتعاون و 
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أي أن الطبيعة القانونية للزواج على أنه عقد مققا دام أنققه يحتققوي علققى ركققن الترا ققي حيقق  
أنققه لققيس م ققل العقققد المققدني الققذي يققنظم التصققرفات الماليققة بققل هققو عقققد مققن طبيعققة خاهللاققة يققنظم 

 األحوالا الشخصية.
     لك يمقققنو هقققذا العققققد حققققوق   كققذالعقققد هقققو المحافظقققة علقققى األنسقققاب و أهققم مقققا يققققوم بقققه هقققذا و 

 واجبات للزوجين.و 
اآلثقققار األحكقققام القانونيقققة لعققققد القققزواج و هقققذا مقققا دفعنقققا إلقققى حصقققر دراسقققتنا تحقققت عنقققوان: و 

 المترتبة عنه.
واج ومققققدى فعاليتهققققا حيقققق  أن غايتنققققا مققققن هققققذل الدراسققققة هققققي معالجققققة قانونيققققة ألحكققققام الققققز 

مققا إلبققرام عقققد الققزواج  و  القانونيققة من هنققا نطققرش اإلشققكالا: فيمققا تتجلققى األحكققاموالتعديل الجديد و 
 هي اآلثار القانونية المترتبة عن هذا العقد 

لإلجابققة علققى هققذل اإلشققكالية اعتمققدنا علققى المققنهج التحليلققي معتمققدين خطققة ثنائيققة متيونققة و 
القانونيققة لعقققد الققزواج  ققمينه مبح ققين المبحقق  األولا: األحكققام  مققن فصققلين فققي الفصققل األولا:

 شروط انعقاد عقد الزواج.التمهيدية لعقد الزواج والمبح  ال اني أركان و األحكام  
ي المبحققق  األولا الحققققوق الزوجيقققة أمقققا الفصقققل ال قققاني اآلثقققار المترتبقققة عقققن عققققد القققزواج فققق 

 ثبوته.  والمبح  ال اني اقرار النس  و 
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 :األحكام التمهيدية لعقد الزواجالمبحث األول
 المطلب األول:الخطبة 

 ما يترتب عنها مفهوم الخطبة و  الفرع األول:
منقققه بحيققق  اعتبرهقققا وعقققدا  05األحكقققام المتعلققققة بالخطبقققة فقققي المقققادة لققققد نظقققم ققققانون األسقققرة و 

بالزواج يجققوز للطققرفين العققدولا عنهققا باعتبارهققا فتققرة تمهيديققة تسققبو مرحلققة الققزواج لققذلك سققيتم دراسققة 
شققروط وأحكققام وذكققر طبيعققة الخطبققة م الخطبققة مققن خققاللا بيققان تعريفهققا ومققا يترتقق  عنهققا مققن مفهققو 

 اآلثار المترتبة عن العدولا.والعدولا عنها و 
 أوال:تعريع الخطبة  

هقققي مقققن الفعقققل ال الثقققي خطبقققة، وخطققق  المقققرأة يخطبهقققا خطابقققا و الخطبقققة بكسقققر لغةةةة: - 1
ناش عليكم فيما عر تم به من خطبة    .1النساء"الخاء، أي طلبها للزواج قالا للا تعالى:"َو اَل ج 

 عرف الفقهاء الخطبة بتعاريع متقار ة نذكر منها ما يلي :اصطالحا: - 2
 المحاولة عليه.زويج و الماليية:عرف الماليية الخطبة بانها التماس الت 

 الشافعية:عرف الشافعية الخطبة ب نها:التماس الخاط  النياش من جهة المخطو ة.
 الرجل المرأة لينيحها.الحنابلة:عرف الحنابلة الخطبة ب نها:خطبة  

يمكننققا أن نعققرف الخطبققة ب نهققا طلقق  النيققاش مققن و  هققذل التعققاريع تطققابو المعنققى اللغققوي للخطبققة، 
 .2امرأة معينة خالية من الموانع الشرعية

ين مفهققوم الخطبققة فققي المجتمققع الجزائققري أنهققا عبققارة عققن اتفققاق يسققبو قققراءة الفاتحققة و يقققع غالبققا بقق و 
ين العقققائلتين دون ابقققرام أي عققققد قبقققولا المصقققاهرة بققق الخطيبقققين أو أوليقققانهم وينتهقققي ب يجقققاب و والقققدي 

اتمققام مراسققيم جلققس المواعققدة بققالزواج و دون حضققورهما ممققا يكققون ذلققك فققي غيققاب الخطيبققين و  غالبققاو 

 

 . 235سورة البقرة،اآلية  -1
الفقه و القانون، دار الحمد للنشر و التوزيع، الطبعة األولى سنة  ، مقدمات عقد الزواج )الخطبة( في جميل فخري محمد جانم -2

 . 20، ص. 2009
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يمكققن حققو ألحققد الخطيبققين اتجققال األخققر و  الخطبققة لققذلك فالخطبققة بهققذا المعنققى ال يترتقق  عنهققا أي
 .1عنها أي  رر يمكن أن يلحو أحد الخاطبين بشكل مباشر  العدولا

عرفت قوانين األحوالا الشخصية الخطبققة بتعققاريع متقار ققة، تققدور تعريف الخطبة قانونا:  -  3
 من هذل التعاريع:احد وهو أن الخطبة وعد بالزواج وليس زواجا و حولا معنى و 

ل طبققة ب نهققا وعققد بققالزواج فققي المسققتقب الخ  7( عرف قانون األحوالا الشخصققية السققوداني فققي المققادة أ
 .الجاري به الغرف معتبر شرعايا و الهدا  وتبادلا ،يدخل في حكمها قراءة الفاتحةو 

:"وعققد بققالزواج وليسققت  ي فققي الفصققل ال ققاني الخطبققة ب نها( عرف قانون األحوالا الشخصية المغر ب
 .2العادة من تبادلا الهداياوما جرى به العرف و  ،يدخل في حكمها قراءة الفاتحةج و بزوا

 .3"قالا ب ن:"الخطبة وعد بالزواجو  5الشخصية الجزائري في المادة   عرف قانون األحوالا( و ج
 ثانيا:مشروعية الخطبة  

:"وال جنققاش علققيكم فيمققا من القققران اليققريم نجققد قولققه تعققالى،فالسنةلخطبة مشروعة من اليتاب و ا
 .4خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم"عر تم به من  

و من السنة النبوية الشريفة نجد ما روال أحمد و مسلم عققن عقبققة بققن عققامر أن رسققولا للا هللاققلى للا 
ال يخطقق  علققى ل لمقق من أن يبتققا  علققى بيققع أخيققه و عليه و سققلم قققالا :"المقق من أخققو المقق من فققال يحقق 

 .أخرجه مسلم في الصحيوخطبة أخيه حتى يذر"  
 

 

، الروائع الفقهية في األحوالا الشخصية شرش قانون األسرة ، الباب األولا ، الزواج و انحالله ، دار األلمعيقة بوقندورة سليمان  -1
 .34، 33ص  2015للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ،سنة 

 .21، المرجع السابو، ص ي محمد جانمجميل فخر -2
المق رخ فقي   05/02المعدلا و المقتمم بقاألمر رققم  1987يونيو 9الم رخ في  84/11من قانون األسرة الجزائري رقم   5المادة    -3

 .2005فبراير 27
 من سورة البقرة . 235اآلية  _4
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ى :" ال يخطقق  الرجققل علقق ن النبققي هللاققلى للا عليققه و سققلم قققالامققا روال البخققاري عققن أبققي هريققرة عقق و 
 .1ك الخاط  قبله أو ي ذن له الخاط في رواية حتى يتر خطبة أخيه حتى ينيو أو يترك" و 

 ثال ا : شروطها
المخطو ققققة هللاققققالحة للزواج:يشققققترط فققققي المخطو ققققة أن تيققققون ممققققن تحققققل شققققرعا (أن تيققققون 1

عليققه فانققه يشققترط و  للخاط  ، ألن الخطبة مقدمة للققزواج فمققن ال يصققو زواجهققا ال تصققو خطو تهققا،
وأن ال  الم قتققةمرأة خالية من الموانققع الشققرعية وسققائر المحرمققات الم  ققدة و لجواز الخطبة أن تيون ال
مققا المعتققدة مققن تدة من طالق رجعي أو طققالق بققائن ،أان ال تيون معو   ،رتيون في عصمة رجل اخ 

ال تباش بالتصريو لقوله تعققالى :"وال جنققاش علققيكم فيمققا عر ققتم ة فانه تباش خطبتها تعريضا فقط و وفا
لتققي قبلهققا فققي المراد بالنساء في هذل اآلية المعتققدات مققن وفققاة ،ألن اآليققة او   ،2به من خطبة النساء "

ة قققد االثم في خطبتهن تعريضققا ،ألنققه بالوفققان يتوفون ويتركون أزواجا وقد نفي للا الجناش و ش ن الذي 
لعققدم و  الحققداد التققي تيققون عليهققا زوجققة المتققوفي ،انقطعت الرابطققة الزوجيققة ، ومراعققاة لحققالا الحققزن و 

 ايذاء ورثة المتوفي .
تاة مخطو ة للغيققر خطبققة ن ال تيون الفتاة مخطو ة للغير: من شروط الخطبة أال تيون الفأ(2

حلهققا مققن  ايذاء له ، زيادة على ما يترت  علىطبتها اعتداء على الخاط  األولا و شرعية ألن في خ 
كققان غيققرل قققد لك فققاذا تقققدم الشققاب لخطبققة فتققاة و لققذو  ايقققا  العققداوة بينهمققا ،الضققغينة بققين الخققاطبين و 

ال يبيققع أحققدهم  لقولققه عليققه السققالم :"سققبقه الققى خطبتهققا ، فققال يجققوز لققه ذلققك قبققل فسقق  الخطو ققة ، 
 ال يخط  على خطبة أخيه حتى يترك الخاط  قبله أو ي ذن له الخاط ".على بيع أخيه ، و 

 
، ص  2009التوزيع ، الطبعة األولى ، سنة لجزائري ، دار الخلدونية للنشر و ،األوسط في شرش قانون األسرة ا  طاهري حسين _1
9  ،10 . 
 . 235_سورة البقرة، اآلية 2
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لعققل السققر فققي تحققريم قيققل ان النهققي للتهققذي  أيضققا و ، و النهققي للتحققريم ففققي الحققدي  نهققي ، و 
نهققا اعتققداء علققى حققو م إق ثقق المققرأة المخطو ققة ، هققو مققا ينشقق  عققن هققذل الخطبققة مققن الخصققام والشقققا

 1للا ال يح  المعتدين  الغير و 
 رابعا: حكم الخطبة على الخطبة  

افقققو مخطو قققة الغيقققر علقققى مقققا أن تو الخطبقققة علقققى الخطبقققة ثقققال  حقققاالت : إيالحقققظ فقققي حكقققم 
ذا وافقققت علققى خطبتهققا فققال يجققوز لخاطقق  اخققر أن إمققا أن تسققكت   فقق ما أن تققرف  ، و الخطبة ، وإ

ي عققن خطبققة الرجققل علققى لخطبتهققا اخققذا بظققاهر قققولا الرسققولا هللاققلى للا عليققه و سققلم فققي النهقق يتقدم  
ذا ا لقققزوالا المقققانع ، أمقققا إان رفضقققت الخطبقققة هللاقققراحة جقققاز ألي خاطققق  أن يخطبهققق خطبقققة أخيقققه و 

لققم يوجقققد منهققا هللاققريو الققققولا وال هللاققريو الققرف  ، فققققد أبققاش الشققافعية فقققي قققولا لهققم جقققواز سققكتت و 
الحنفيقققة القققى أنقققه ال يجقققوز فقققي حقققين ذهققق  المالييقققة و  .تبقققر رفضقققا  قققمنياتهقققا ألن السقققكوت يعخطب 

مققا كانققت تتحققرى عققن الخاطقق  للخاط  ال اني أن يخطبها ، ألن سكوتها ال يققدلا علققى الققرف  ، فر  
لققى تقدم الخاط  ال اني قد يمنعهققا مققن اسققتمرارها فققي التحققري ، فيكققون فققي تصققرفه اعتققداء عاألولا و 

قققد ذكققر ابققن القاسققم مققن المالييققة أنققه انمققا تحققرم خطبققة ال ققاني علققى ه و غيققرل الققذي يتوقققع قبققولا خطبتقق 
، ، أمققا اذا كققان األولا غيققر هللاققالو وال ققاني هللاققالحا االسققتقامةلا اذا كانا متساويين فققي الصققالش و األو 

ال قققاني أهقققال لهقققا فقققال يمتنقققع علقققى ال قققاني أن أهقققل فقققي العقققادة لخطبقققة الفتقققاة ، و  أو كقققان األولا غيقققر
 .2يخطبها  

فققذكرت لققه أن  سققلم  جققاءت الققى النبققي هللاققلى للا عليققه و ل حققدي  فاطمققة بنققت قققيس حيقق بالققدلي 
فرجققل ال يرفققع عصققال عققن  :أمققا أبققو جهققلعاويققة ابققن أبققي سققفيان خطباهققا فقالامأبا جهل بن حذيفققة و 

 لين انيحي أسامة .النساء وأما معاوية فصعلوك ال مالا له و 

 
الطقالق ، ديقوان المطبوعقات الجامعيقة السقاحة الجزائري ، الجقزء األولا القزواج و ، الوجيز في شرش قانون األسرة   بلحاج العربي_  1

 .  47،  46ر ، الطبعة الخامسة ، ص كزية بن عكنون الجزائالمر 
_اذا أذن الخاط  األولا لل اني ، فهذا جائز باالجما   وال يقتصر على من أذن له بل يجوز لغيرل أيضا ، لقوله عليه   2

 السالم:"ال يخط  الرجل على خطبة أخيه ،حتى يترك الخاط  قبله أو ي ذن له الخاط  ". روال البخاري 
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أجققاز أبققو ذلققك مالققك الققى الوجققه واليفققين فقققط و بققة : ف جققاز لققى المققرأة عنققد الخطر إأمققا النظقق و 
السب  في اختالفهم أنه ورد األمر بالنظر الققيهن مطلقققا و 1اليفين  لى القدمين مع الوجهنيفة النظر إح 

قولقققه اليفقققين علقققى مقققا قالقققه ك يقققر مقققن العلمقققاء فقققي مطلققققا وورد مقيقققدا، أعنقققى بالوجقققه و ، وورد بقققالمنع 
واز كشققفهما فققي قياسققا علققى جقق اليفان ، و نه الوجه و ، إ2هر منها "ال يبدين زينتهن اال ما اتعالى :" و 

 هو تحريم النظر الى النساء .الحج عند األك ر ومن منع تمسك باألهللال و 
 الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للخطبة 
قانونيققة انطالقققا مققن مركزهققا الققذي تحتلققه كمرحلققة تمهيديققة تترتقق  عققن الخطبققة اثققار شققرعية و 

 ابرام عقد الزواج .سابقة عن  
 أوال : طبيعة الخطبة في الفقه االسالمي 

نمققا تمهيققدا للتعاقققد غيققر أن االخققتالف ن الخطبة عند فقهاء الشريعة اإلسالمية ليسققت عقققدا وإإ
 الذي يقع بين الفقهاء هو في ما مدى لزوم هذا الوعد .

 :  الخطبة وعد ملزم يج  الوفاء به  :الفريو األولا_
الزم بققالزواج وواجقق  الوفققاء  سالمية الى اعتبار الخطبققة وعققداإليذه  عدد من فقهاء الشريعة  

مققن مية مققن االلققزام بالوفققاء بالوعققد والحقق  عليققه و سققالاإللققى مققاورد فققي الشققريعة بققه وذلققك اسققتنادا إ
 3الفقهاء نجد ) ابن حجر السقالني، ابن القيم، ابن العر ي (  ه الء

 :قد استدلائ ه الء الفقهاء بما يليو 
ا "قوله تعالى :" و  ووجققه  4اذكققر فققي اليتققاب اسققماعيل انققه كققان هللاققادق الوعققد و كققان رسققوال نبيققئ

 االستداللا هنا ان للا أثنى على سيدنا اسماعيل ليونه هللاادق الوعد .

 

، بداية المجتهد و نهاية المقتصد ، الجزء ال اني ، دار المعرفة للطباعة و النشر بيروت لبنان ، الطبعة السادسة ،   ابن رشد_ 1
 .  03ص 

 . 31_سورة النور، اآلية 2
زوز رابو  ، مذكرة التعسف في العدولا عن الخطبة لنيل شهادة الماستر في القانون ، اشراف األستاذ بلع الطابة بريكي حجيلة_ 3

 .  08، ص  2013، تخصص عقود و مس ولية ، سنة 
 .54_سورة مريم، اآلية 4
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 1ذا انتمن خان ".إذا وعد أخلف و : إذا حدئ  كذب وإسنة النبوية :" اية المنافو ثال من الو 
ن  ققمن هللاققفات المنققافقين و هققذا يققدلا علققى مققن خققاللا هققذا الحققدي  فققان خلققف الوعققد هققو مقق و 

. متفققو علققى هللاققحته أخرجققه فققي سققياق الققذئم دليققل علققى التحققريم وعققدذلققك ألن ذكققر خلققف الالتحققريم و 
 2البخاري و مسلم و النسائي عن قتيبة .

 :الفريو ال اني: الخطبة وعد غير ملزم_
، فاذا تمئ اإلتفاق بين الرجل والمرأة علققى  تعتبر الخطبة وفقا ألنصار هذا الرأي وعد غير ملزم

ن هقققذا اإلتفقققاق ال يعتبقققر عققققد زواج يتقققيو لهمقققا أن يختلطقققا ببعضقققهما القققبع  كققق ختالط القققزواج فققق 
 قد إستدلئوا بما يلي :  ، و زواجاأل

ا بققالزواجقققد غيققر ملققزم عنقققد جمهققور الفقهققاء و الوعققد بالع غيققر ملقققزم  عليققه تعتبققر الخطبقققة وعققد 
اهر أنئ الخطبققة ليسققت بعقققد شققرعي الظقق نهققا مققا أوردل السققيوطي بقولققه :" و مشقق ن و كققذلك ، فققي هققذا ال

 إن تخيل كونها عقدا فليس بالزم بل جائز في الجانبين قطعا ".و 
مققنهم الئ تمهيققدا بققالزواج أو وعققدا بققه و كمققا يجمققع الفقهققاء المعاهللاققرين علققى أن الخطبققة ليسققت إ

فين ْالتزامققات لهققا قققوة اإللققزام وليققن ينشقق  بققين طققر الشققي  أبققو زهققرة الققذي يققرى أن الخطبققة ليسققت عقققدا 
 .3ذا تمت، أن تيون وعدا بالعقد وفقا لمالك في بع  أقواله أقصى ما ت ديه الخطبة إ

 ثانيا : الطبيعة القانونية للخطبة :
ن وهللاققفت بوعققد فهققذا ال يعنققي لزواج هققذا وإ:"الخطبة هققي وعققد بققا 05كما ورد في نص المادة 

التي تعر ت إلى اإلتفاق الذي يعد لققه كققال مققن من القانون المدني و   71م المادة  أحكاتطبيو عليها  
يسققتبعد كققذلك فققي الوعققد بققالزواج الحكققم بقق برام عقققد معققين فققي المسققتقبل ، و المتعاقققدين أو أحققدهما ، 

لققذا فالخطبققة هققي وعققد والققذي يطبققو علققى الوعققد بالتعاقققد و مققن القققانون المققدني  72الققوارد فققي المققادة 
 

، الجامع الصحيو ، تحقيو محمد بن زهير ناهللار الناهللار ، المجلد األولا ، الجزء األولا ، دار   محمد ابن اسماعيل البخاري _ 1
 .  16طوق النجاة ، لبنان ، ص  

،  21ص  2002، التعوي  عن فس  الخطبة ، الطبعة األولى ، دار النهضة العر ية مصر سنة    عبد هللا مبروك النجار_ 2
22  . 

 .  09، مذكرة التعسف في العدولا عن الخطبة ، مرجع سابو ، ص  الطالبة بريكي حجيلة_ 3
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تققالي ال يمكققن الخلققط  الخضع ألحكام خاهللاة من حي  الشروط ومن حي  اآلثققار و نو  خاص ت   من
 عقد الزواج .بين الخطبة و 

ط فيقققه قضقققاة المو قققو  بقققين الخطبقققة فقققي ذلقققك فققق ن قضقققاء المحكمقققة العليقققا نقققق  ققققرار أخلققق و 
بققة علققى لم يضبطوا األسئلة التي تساعد على التفريو بين ما حضرل الشهود ، هل هققو خطوالزواج و 

مققن نفقققس  9مققن قققانون األسققرة الجزائققري ، أم هقققو مجلققس عقققد علققى معنققى المققادة  5معنققى المققادة 
سققتوج  مققن قققانون األسققرة ممققا ي  9القانون مما عرض قرارهم للقصور في التسبي  و مخالفة المققادة 

عققن غرفققة األحققوالا  17/03/1992ذلققك فققي قرارهققا الصققادر بتققاري  نققق  القققرار المطعققون فيققه  و 
 الميرا  ،المجلة القضائية العدد الخاص ب جتهاد نفس الغرفة .شخصية و ال

فاتحققة بمجلققس العقققد زواجققا هللاققحيحا في قضاء اخر ْاعتبرت المحكمة العليا ْاقتران الخطبة بالو 
المواريقق  ، المجلققة عققن غرفققة األحققوالا الشخصققية و   14/04/1992ذلك في قرارها الصادر بتاري   و 

 1  2001القضائية العدد الخاص بْاجتهاد نفس الغرفة 
مققن قققانون األسققرة ممققا يسققتوج   9مخالفققة المققادة رارهم للقصققور فققي التسققبي  و ممققا عققرض ققق 

 نق  القرار المطعون فيه .
 (   30،الصفحة   2001)اإلجتهاد القضائي لغرفة األحوالا الشخصية ،عدد خاص ،   

 اآلثار المترتبة عن العدول العدول عن الخطبة و   :الفرع الثالث
 أوال :جواز العدولا عن الخطبة  

يتعلققو هققذا ا هي ْاتفاق ر ائي يتم بْايجاب وقبولا يصدر مققن أهليهمققا و الخطبة كما ذكرنا سابق
ن للعقققد اإلتفاقبوعققد يعقققد الققزواج ،فهققي ليسققت عقققدا يلتققزم بققه الطرفققان بْالتزامققات لهققا قققوة ااْللققزام فققاْ 

روطه شقق نققه و الققزواج يكققون هللاققحيحا ْاذا تققمئ ركأركققان ال يتحقققو بققدونها ولققه شققروط ال يصققرش بغيرهققا و 
ا أو تمئ التبققادلا بينهمققا ق رأت الفاتحة أو ألبست خاتم الخطبة أو قبلت الهداي فحتى لو تمئ هذا ااْلتفاق و 

ردة ، يمكققن للطققرفين العققدولا عققن الخطبققة بققااْلرادة المنفقق قبضققت المخطو ققة المهققر كلققه أو بعضققهأو 
 

 ، 2008ال انية ، سنة  ، قانون األسرة على  وء الفقه والقضاء ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الغوثي بن ملحة_ 1
 .  26ص 
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فققي فقرتهققا ال انيققة مققن قققانون  5هققذا مققا قضققت بققه هللاققراحة المققادة ، و دون الرجققو  إلققى الطققرف ال ققاني
العقققدولا مققققررة ليقققل مقققن الخاطققق  ققققة األسقققرة "...يجقققوز للطقققرفين العقققدولا عقققن الخطبقققة " أي أن حقي 

جققائز ي ذلك العدولا ليونه مباحا شرعا و طل  ر ائه فة دون الرجو  إلى الطرف ال اني و المخطو  و 
 1قانونا.

 ثانيا : اثار العدولا عن الخطبة  
ليققل ما دامت الخطبة مجرد وعققد بققالزواج ،ال يققر ط الخاطقق  بمخطو تققه ر ققاط الزوجيققة فيجققوز 

هققذا مققا دام فيققرة ااْللزاميققة فققي الخطبققة و ينق  وعدل على أسققاس ْانعقق طبة و الطرفين أن يعدلا عن الخ 
الخطبة في هللاورتها ااْلجتماعية يترت  عليها من قانون األسرة السالفة الذكر و   5نصت عليه المادة  

تبققادلا الهققدايا بققين الطققرفين فققي ا ال مينققة عنققد ْاعققالن الخطبققة ، و تواهللاققل بققين الطققرفين بتقققديم الهققداي 
قققد يققدفع المهققر كلققه أو بعضققه أثنققاء الخطبققة لتيققون أك ققر التققي تعققارف عليهققا النققاس ، و  سققباتالمنا

 مصداقية .
الهقققدايا  ليققن إذا حقققد  العقققدولا مققن أحقققد الطقققرفين أو منهمقققا معققا فمقققاذا يكقققون مصققير كقققل مقققن

 المهر و 
 مخطو ته  ما حكم المهر الذي دفعه الخاط  إلى و   فهل يجوز ْاسترداد الهدايا المقدمة  

 2و هل يجوز للطرف المتضرر المطالبة بالتعوي  عند حدو  العدولا  
 الهدايا حين العدولا عن الخطبة :حكم الصداق و - 1

كققان الخاطقق  قققد دفققع الصققداق كلققه أو طبة من الطرفين ، أو مققن أحققدهما و إذا فسخت الخ 
يا يجقق  إن كققان هاليققا أو مسققتهل،ف ن كان قائما يج  ردل بعينققه و   بعضه فله المطالبة بْاستردادل

وجققوب الصققداق  ذلققك ألنرد م له إن كان م ليققا ، وقيمتققه إن كققان قيميققا وهققذا ب تفققاق العلمققاء ، و 
( كقققان علقققى أسقققاس المعاو قققة أي أن الصقققداق دفقققع  .ج .أ .ق 16، 15، 14بالعققققد ) المقققادة 

 

 .  57، ص    1994، سلسلة فقه األسرة ،الخطبة و الزواج ، دراسة مدعمة بقرارات و أحكام ، الطبعة ال انية ،  محمد محدة _ 1
، مذكرة تخرج النظام القانوني للخطبة بين الشريعة و القانون ، ْاشراف األستاذ    الطالبتان قوسم فوزية ، واضحي أمينة_ 2

 .  35، ص  2006/ 2005ْاسطنبولي محي الدين ، شهادة ليسانس في العلوم القانونية و اإلدارية ، دفعة 
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القققزواج فوجققق  ْاسقققتردادل ،ألن الخطبقققة مجقققرد وعقققد هقققو لغقققرض معقققين ، ولقققم يقققتم ذلقققك الغقققرض و 
 .1بالزواج كما قدمنا 

قضققت المحكمققة  16/03/1999فققي القققرار الصققادر بتققاري  ، و   219313في ملققف رقققم  و 
متققى تبققين فققي قضققية الحققالا نققه و العليا ب نققه ال يسققترد الخاطقق  شققيئا ممققا أهققدال ْاذا كققان العققدولا م

وقققع العققدولا عققن الخطبققة مققن طققرف الخاطقق  ، فققْان أن الطققرفين جققرت بينهمققا خطبققة زواج ثققم 
ْالقققزام المقققدعى عليهقققا بقضقققائهم بت ييقققد الحكقققم المسققت نف والقا قققي بقققرف  ْاتمقققام الققزواج و القضققاة 

اْعتبروهقققا هللاقققداق دون القققرد علقققى دفقققو  ا إلقققى المقققدعي مقققا قدمقققه مقققن هقققدايا وحلقققي و نققققود و بردهققق 
 لقصور في التسبي  .عر وا قرارهم لعنة أخطئوا في تطبيو القانون ، و الطا

، العققدد الخققاص ر المطعققون فيققه ) المجلققة القضققائيةمتققى كققان ذلققك ْاسققتوج  نققق  القققراو 
 2(39ص    2001بْاجتهاد األحوالا الشخصية و المواري  

إن ْاختلفققوا فققي ن فققي الجملققة علققى ردهققا، و فقهققاء متفقققو ، فالأما ما قدمه الخاط  من هداياو 
حكققم الهبققة أن الواهقق  لققه حققو الرجققو  ، و الحنفي ت خذ الهدايا حكم الهبة     ففي المذهالتفاهللايل

 .د مانع من موانع الرجو  في الهبةفيها ما لم يوج 
شققرط أن ، سققواء كانققت الهديققة باقيققة أو هاليققة ب فعية يققذهبون إلققى وجققود الققرد مطلقققاأما الشققا

 .تيون الهدية ألجل التزويج
ْاذا كققان العققدولا مققن الخاطقق  فققال يسققترد شققيئا ممققا أمققا المالييققة فصققلوا فققي ذلققك علققى أنققه 

تمقققع عليهقققا ألمقققان ، ألقققم اإلعقققراض وألقققم أهقققدال إليهقققا ، ولقققو كقققان موجقققودا فقققي يقققدها ، حتقققى ال يج 
، ترداد مققا قدمققه إليهققاذا كان العدولا مققن المخطو ققة ، فللخاطقق  الحققو فققي ْاسقق استرداد الهدايا ، وإ

ذا كققان هاليققا أو مسققتهليا رجققع عليهققا ْاسققتردل بعينققه ، وإالهققدايا قائمققا  ف ذا كان ما قدمه إليها من  
 3بم له أو قيمته ما لم يكن شرط أو عرف فيتئبع ألن المعروف عرفا كالمشروط شرطا 

 

 .  53، الوجيز في شرش قانون األسرة الجزائري ، مرجع سابو ، ص  بلحاج العربي_ 1
 .  26، قانون األسرة على  وء الفقه و القضاء ، مرجع سابو ، ص  الغوثي بن ملحة_ 2
 .   39، الروائع الفقهية في األحوالا الشخصية ، مرجع سابو ، ص بوقندورة سليمان_3
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اآلثققار التققي تترتقق  عققن العققدولا نققه فققي بققاب الخطبققة كوعققد بققالزواج و نستخلص مما سبو أو 
اآلثققار حي  جققواز العققدولا عققن الخطبققة و  من عنها فان قانون األسرة الجزائري أخذ برأي الماليية

 المترتبة عنه.
 حكم الضرر المترت  على العدولا عن الخطبة :

خاهللاققة ْاذا و أحققد الطققرفين ماديققا أو أدبيققا، و قد يترت  على العدولا عن الخطبة  ققرر يلحقق 
ْاستمرت الخطبة عدة سنوات   كما ْاذا كلف الخاط  نفسه باعداد مسكن للزوجية المرتقبة ، ثققم 
عدلت المخطو ة عن الخطبة بغير مبرر ، أو قد يطل  الخاط  من مخطو ته تققرك دراسققتها أو 
اإلستقالة من وايفتها كما قد يفوت عنها خطابققا اخققرين ، أو يكققون فققي فسقق  الخطو ققة مققا يمققس 

 كرامة الطرف اآلخر.
 ذلققك ألسققباب متعققددةي القققديم مققن تعققرض لهققذا المو ققو  و ال نجد فققي كتقق  الفقققه اإلسققالم

اعتبققارهم بققق ن عقققراف فققي عصققرهم عقققن عصققرنا الحقققالي و األمهققا ْاخققتالف الحيقققاة اإلجتماعيققة و أه
ال لسققققب  مققققن أسققققباب ااْللتققققزام ، ج ال يققققتم ْاال بالر ققققا اليامققققل ، وأن التعققققوي  ال يكققققون إالققققزوا

 الخطبة ليست عقدا .و كااْلخاللا بعقد م ال  
 راء :أما في الفقه ااْلسالمي فتجد في هذل المس لة أر عة ا

لققى أنققه ال تعققوي  فققي حققالا إليققه الشققي  محمققد بخيققت رحمققه للا إالققرأي األولا هققو مققا ذهقق   (1
لخطبة ليست بعقد بل وعققد بالعقققد وال ْالققزام فققي هققذا الوعققد ومققن عققدلا العدولا عن الخطبة ، ألن ا

 نما يمارس حقا من حقوقه الشرعية .عن خطو ته إ
ه للا إلى أن العدولا عن الخطبة يسققتوج  الرأي ال اني ذه  إليه الشي  محمود شلتوت رحم (2

 التعوي  للطرف اآلخر .
هققو أن العققدولا ْاذا ترتقق  الشققي  محمققد أبققو زهققرة رحمققه للا و الققرأي ال القق  ذهقق  إليققه العالمققة  (3
ذا لققم يترتقق  علققى العققدولا  ققرر مققادي أو ترتقق   ققرر يه  ققرر مققادي اسققتوج  التعققوي  أمققا إعل

 معنوي فال تعوي  .
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وي  يترتقق  علققى هققو أن التعقق   إليققه أغلقق  الفقهققاء المعاهللاققرين و أن ما ذهقق   هو الرأي الرابع و  (4
 ذا نش  عن ذلك  رر مادي أو معنوي .العدولا عن الخطبة إ

ذا ترتقق  عققن العققدولا  ققرر إبقولققه : "  2الفقققرة  5وهققو مققا ذهقق  إليققه المشققر  الجزائققري فققي المققادة 
 1مادي أومعنوي ألحد الطرفين جاز الحكم بالتعوي  ".  

 : الفاتحة  المطلب الثاني
بموجققق  القققققانون مقققن ققققانون األسقققرة الجزائقققري المعدلقققة  6ورد عقققن الفاتحقققة نقققص فقققي المقققادة 

ن ْاقتقققران الفاتحقققة بالخطبقققة ال يعقققد زواجقققا ، غيقققر أن اقتقققران الفاتحقققة بالخطبقققة بقققالقولا : "إ 02_05
 9يهققا فققي المققادة شققروط الققزواج المنصققوص علتبققر زواجققا متققى تققوافر ركققن الر ققا و بمجلس العقققد يع

تحققة بعققد الفاتحة كما هققو متعققارف عليهققا فققي مجتمعنققا المسققلم هققي قققراءة سققورة الفامن نفس القانون و 
الشروط وتوفر أركققان الققزواج،  عد أن يكون الطرفين قد ْاتفقا على جميع أن تيون الخطبة قد تمت و 

 الدعاء .والفاتحة ليست من أركان الزواج وإنما هي من باب التبرك و 
 الفرع األول: تعريف الفاتحة 

الفاتحققة عبققارة عققن مجلققس أو اجتمققا  يحضققرل عققادة ولققي الزوجققة والققزوج، أو وكالنهمققا وجمققع 
من الناس من أقارب الخطيبين وأهللاققدقائهما، ومققن أعيققان الجماعققة، وينتهققي بقق برام عقققد زواج شققفهي 

تبوعققققة بققققبع  الققققدعوات لصققققالو الخطيبققققين يققققتم فيققققه تحديققققد الصققققداق، تليققققه قققققراءة الفاتحققققة قققققراءة م
و تقديم الصداق كله أو بعضه في نفس المجلس أحيانا وأحيانا أخرى يقققدم بعققد انفضققاض   للزوجين،

المجلس والفاتحة بهذا المعنى تيون عبارة عن عقد زواج شفهي وفقققا لقواعققد الشققريعة اإلسققالمية فيققه 
كيلققه، وحضققور الققولي والشققهود ر ققاء المتعاقققدين اللققذين يم لهمققا ولققي الزوجققة والققزوج أو وليققه أو و 

 2.واإلشهاروالصداق وتجتمع فيه العالنية
 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للخطبة

 

 .  56، الوجيز في شرش قانون األسرة الجزائري ، مرجع سابو ، ص  بلحاج العربي_ 1
،الزواج و الطالق في قانون األسرة الجزائري ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر ، الطبعة   سعد عبد العزيز_ 2

 .  84، ص  1996ال ال ة ،  
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إن اقتققران الفاتحققة " المعدلققة مققن قققانون األسققرة الجزائققري  6نققص المشققر  الجزائققري فققي المققادة 
يعتبققر زواجققا متققى تققوافر ركققن بالخطبة ال يعد زواجا غير أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقققد 

 الر ا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرر من هذا القانون".
ما يمكققن مالحظتققه مققن هققذا الققنص أن المشققر  راعققى التقاليققد الجزائريققة والعققادات التققي تجعققل 

سققائدا قبققل الفاتحة عقدا شرعيا غير موثو متى توافر على جميققع األركققان وتققدارك المشققر  مققا كققان 
 التعديل ب ن الخطبة والفاتحة في مركز قانوني واحد.

والفاتحققة فققي العققرف الجزائققري مققا هققي إال عقققد زواج شققرعي وهققذا مققا اسققتوحته اإلجتهققادات 
ب ن الزواج بقققراءة الفاتحققة ب ن الزواج  ءالقضائية التي نصت على ما يلي: "من المقرر فقها وقضا

 زواج هللاحيو".  وتحديد الصداق وحضور الشهود، هو 
نصققت علققى مققا يلققي: "مققن المقققرر شققرعا بقق ن  27/03/1990وفققي قققرار اخققر والمقق رخ فققي 

الققزواج ال ي بققت إال بشققهادة العيققان الققذي يشققهد أهللاققحابها بقق نهم حضققروا قققراءة الفاتحققة أو حضققروا 
 زفاف الطرفين".

وجاء كذلك من المحكمة العليا قققرار الحققو لققصولا يققنص علققى أنققه" مققن المقققرر قانونققا وشققرعا 
ي بققت بالشققهود اللققذين حضققروا العقققد أو علققى األقققل الفاتحققة، إذا كانققت مشققتملة علققى بقق ن الققزواج 

أركانققه أو شققهادة السققما ، ومققن ثققم فقق ن النعققي علققى القققرار المطعققون فيققه يخققرق القققانون ومخالفققة 
 1.د الشرعية غير م سس يستوج  الرف "القواع

 الفرع الثالث: العالقة بين الخطبة والفاتحة
إن مققا يمكققن مالحظتققه بشقق ن العالقققة بققين الخطبققة والفاتحققة هققو أنققه بعققد أن أشققارت المققادة 

، مقققن ققققانون األسقققرة إلقققى أن الخطبقققة يمكقققن أن تقتقققرن بالفاتحقققة أو تسقققبقها بمقققدة غيقققر محقققددة 6/2
منهققا علققى أن كققال مققن الخطبققة والفاتحققة تخضققع إلققى نفققس األحكققام المبينققة فققي  2الفقرة نصت في 

، ومعنى هذا اليالم أن قانون األسرة الجزائري قد سققاوى بققين الخطبققة والفاتحققة فققي كققل مققا 5المادة  
 

، دراسة نقدية للتعديالت الواردة على قانون األسرة في مسائل الزواج و اثارل ، مذكرة ماجستير في  الطالب حسين مهداوي _ 1
 .  48،49، ص  2009/2010األستاذ الدكتور تشوار الجياللي ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ،سنة قانون األسرة ،ْاشراف 
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ينتج بعد العدولا عن أية واحدة منهما قبل إبرام عقد الزواج، والسققيما مققا يتعلققو بجققواز العققدولا عققن 
لفاتحة وما يتعلو بالتعوي  عما يمكن أن يصي  الطرف اآلخر من  رر يمكن أن يترتقق  عققن ا

 العدولا عن الفاتحة.
وإن كققققان هنققققاك مققققن القضققققاة أو غيققققرهم مققققن يققققرى أن هنققققاك تناقضققققا بققققين عناهللاققققر الفاتحققققة 

التعققارف واختيقققار والخطبققة أو تعار ققا فققي نتائجهقققا واثارهققا باعتبققار أن الخطبققة تققققف اثارهققا عنققد 
 الطرفين لبعضهما البع  دون أن يتم أي عقد عرفي، ودون أن ينش  عليها أي التزام شرعي.

و اعتبار أن الفاتحة نو  من العقد الشفهي يتم ب يجققاب وقبققولا وحضققور ولققي وشققهود وتسققمية 
الصداق وينتج عنها التزام شرعي متبادلا يشكل عقدا شرعيا تاما وليس من العققدلا أن يخضققعا إلققى 

و قاعققدة قانونيققة واحققدة فقق ن كانققت الفاتحققة تختلققف عققن الخطبققة مققن حيقق  عناهللاققرها حكققم واحققد أ
أنها ليست كذلك من وجهققة نظققر قققانون األسققرة علققى األقققل ألن قققانون األسققرة ونتائجها الظاهرة إال 

قققد حصققر دليققل إثبققات عقققد الققزواج فققي وسققيلة واحققدة وهققي نسققخة مسققتخرجة مققن سققجالت الحالققة 
ققققد القققزواج ققققد وققققع إبرامقققه بقققين يقققدي الموثقققو، وسقققجل فقققي سقققجالت عققققود المدنيقققة بعقققد أن يكقققون ع

مققن العقققود بمققا فيهققا العقققد العرفققي الققزواج للحالققة المدنيققة ولققم يعتققرف قققانون األسققرة بمققا دون ذلققك 
الققذي يبقققرم عقققن طريقققو الفاتحققة بقققين يقققدي جماعقققة مقققن المسققلمين وفققققا لقواعقققد الشقققريعة اإلسقققالمية، 

قد منعت كل شققخص مققن أن يققدعي أنققه   63_224من القانون رقم    5المادة  والدليل على ذلك أن  
زوج ويتجققه إلققى القضققاء ليطالقق  الحكققم لققه بمققا يترتقق  عققن الققزواج مققن اثققار إذا لققم يكققن زواجققه قققد 

 سجل في سجالت الحالة المدنية وقدم نسخة من وثيقة عقد زواجه إلى المحكمة المختصة.
نتا مقتققرنتين أو متفققرقتين، وسققواء أكانتققا متحققدتين مققن حيقق  أما الخطبة وأما الفاتحة سواء أكا

عناهللارهما أو مختلفتققين ف نهمققا ال يرتقيققان إلققى درجققة العقققد فققي نظققر قققانون األسققرة. ومققدامتا كققذلك 
فقققق ن العقققققدولا أو الرجقققققو  عنهمقققققا ممكققققن أنقققققه إذا ترتققققق   قققققرر مققققادي أو معنقققققوي ألحقققققد الطقققققرفين 

الخطبققة وكققان الخاطقق  قققد أهققدى مخطو تققه شققيء وكققان   المتخاطبين نتيجة للعققدولا بعققد الفاتحققة أو 
العققدولا منققه فققال يسققترد أي شققيء ممققا أهققدال وإن كققان العققدولا مققن المخطو ققة وجقق  عليهققا أن تققرد 
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الهقققدايا التقققي كانقققت موجقققودة عنقققدها وام تسقققتهليها وهققققذا هقققو إذا وجقققه إخضقققا  كقققل مقققن الخطبققققة 
أن قققانون األسققرة يبدوا من اختالف بينهما، و رغم ما  5والفاتحة إلى أحكام واحدة هي أحكام المادة  

يكقققون منطقيقققا مقققع نفسقققه وال وجقققود إلقققى أي تعقققارض أو تنقققاق  فقققي إخضقققاعه ليقققل مقققن الخطبقققة 
 1.والفاتحة إلى أحكام متماثلة ومتشابهة

 الفرع الرابع: اقتران الخطبة بالفاتحة
ة فققي مجلققس العقققد العقققد الشققرعي ولقققراءة الفاتحققة يسققتوج  األمققر أن تيققون الفاتحقق  ليققي يققتم

بققالقولا: "غيققر أن اقتققران الفاتحققة بالخطبققة  6/2وهققذا مققا أكققد عليققه ق.أ.ج. حيقق  نققص فققي المققادة 
بمجلس العقد يعتبققر زواج". بمعنققى أن الفاتحققة تلققي الخطبققة وتلققي اإلتفققاق بققين العققائلتين وأن تيققون 

ة إلقققى أهلقققي العقققائلتين ققققد اتفققققا علقققى الصقققداق وأن يكقققون بمجلقققس العققققد أشقققخاص اخقققرون إ قققاف
 الخاطبين وهم بم ابة شهود.

إلققى القققولا: "أن اقتققران الخطبققة بالفاتحققة   81877وذه  قضاة المحكمة العليققا فققي قققرار رقققم  
بمجلس العقد ال يعد خطبة بل هو زواج هللاحيو لتوفر جميع أركانه بقراءة الفاتحة بعققد الخطبققة أو 

وينققتج كافققة اثققارل وال يققنقص إال الققدخولا إقترانهققا مققع الخطبققة فققي مجلققس يعققد بم ابققة زواج هللاققحيو 
 .2"وتسجيل العقد اإلداري بالحالة المدنية للبلدية

قضققية ) .م(  ققد ) .ف( إن إقتققران   04/04/1995قققرار بتققاري     111876في ملف رقققم  
مكققرر مققن ق.أ.  9زواجققا متققى تققوافرت شققروطه طبقققا للمققادة الخطبققة بالفاتحققة بمجلققس العقققد يعتبققر 

 5ومتى تبين في قضية الحالا أن الخطبة لم تسبو الفاتحققة حتققى تعتبققر وعققدا بققالزواج طبقققا للمققادة 
اقترنققت الخطبققة بالفاتحققة بمجلققس العقققد بحضققور الشققهود والققولي وتحديققد الصققداق مققن ق.أ. وإنمققا 

و التققالي فقق ن اقتققران الخطبققة بالفاتحققة فققي هققذل الحالققة يعتبققر زواجققا هللاققحيحا متققى تققوافرت شققروطه 
مكققرر مققن ق.أ. وعليققه فقق ن قضققاة المو ققو  باعتبققارهم الفاتحققة م ققل الخطبققة تعتبققر  9طبقققا للمققادة 

تقققديم الطاعنققة لشققهودها علققى وقققو  الققزواج وتققوافر شققروطه فقق نهم بقضققائهم كمققا وعدا بققالزواج رغققم 
 

 .   91،   90،الزواج والطالق في قانون األسرة الجزائري ،مرجع سابو ، ص  سعد عبد العزيز_ 1
 .  11،   10، دليل المتقا ي في قضايا ش ون األسرة ، مرجع سابو ، ص  يوسف دالندة_ 2
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فعلوا قد أخطئوا في تطبيو القانون ومتى كققان ذلققك اسققتوج  نققق  القققرار المطعققون فيققه" اإلجتهققاد 
 1.  36ص   2001عدد خاص  القضائي لغرفة األحوالا الشخصية /  

 المبحث الثاني: أركان وشروط عقد الزواج
 لعقد الزواجالشروط الموضوعية ركن و   األول:المطلب  

عقققد الققزواج كغيققرل مققن العقققود البققد فيققه مققن أركققان وشققروط وتفصققيل أركققان الققزواج فيققه الفقققه 
ألن الملييققة عققدو أركققان النيققاش خمسققة أحققدها ولققي المققرأة بشققروطه فققال  2علققى المققذاه  األر عققة 

مققن وجققودل وليققن ال يشققترط ذكققرل عنققد العقققد، ينعقد النياش عندهم بدون ولي ثانيها الصداق فال بققد 
ثال هقققا زوج رابعهقققا زوجقققة خاليقققان مقققن الموانقققع الشقققرعية كقققاإلحرام والعقققدة خامسقققها الصقققيغة والمقققراد 
بققالركن عنققدهم مققاال توجققد الماهيققة الشققرعية إال بققه فالعقققد ال يتصققور إال مققن عاقققدين: وهمققا الققزوج 

دم ذكققر الصققداق ال يضققر حيقق  ال بققد مققن وجققودل، والققوالي ومعقققود عليققه وهمققا المققرأة والصققداق وعقق 
والصققيغة وهققي اللفققظ الققذي يتحقققو بققه العقققد شققرعا و ققذلك ينققدفع مققا قيققل أن الققزوجين ذاتققان والعقققد 
معنقققى فقققال يصقققو كونهمقققا ركنقققين لقققه ومقققا قبقققل أن الصقققداق لقققيس ركنقققا وال شقققرطا ألن العققققد يصقققو 

روجهمققا عققن ماهيققة العقققد  فقق ن ذلققك إنمققا بدونه، وما قبققل أن الصققيغة والققوالي شققرطان ال ركنققان لخ 
يقققرد إذا بماهيقققة العققققد الحقيقيقققة التقققي و قققع لهقققا اللفقققظ لغقققة: ألنهقققا تيقققون مقصقققورة علقققى اإليجقققاب 
والقبولا واالرتباط بينهما، أما إذا أريد مققن الققركن مققاال توجققد الماهيققة الشققرعية إال بققه سققواء كققان هققو 

و أركققان النيققاش خمسققة زوج وزوجققة، ولققي، شققاهدان، عققين ماهيتهققا أوال فققال يققراد، أمققا الشققافعية قققال
هللايغة وقد عد أئمة الشافعية الشاهدين من الشروط ال األركان وقد عللوا ذلك ب نهمققا خارجققان عققن 

 ماهية العقد وهو ااهر ولين غيرهما م لهما كالزوجين كما ترى فيما تقدم.

 

، قانون األسرة مدعم باجتهادات قضاء المحكمة العليا ، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر،  لعيش فضيلا _ 1
 .  20، ص  2007الطبعة ال انية ، 

األلمعية للنشر  ، الروائع الفقهية في األحوالا الشخصية شرش قانون األسرة، الباب األولا الزواج وانحالله، دار بوقندورة سليمان_2
 . 67ص   2015والتوزيع، الطبعة األولى، 
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حيققق   9أر عقققة فقققي المقققادة أمقققا مقققن ناحيقققة ققققانون األسقققرة قبقققل التعقققديل حقققدد األركقققان وجعلهقققا 
وهققذا الققنص  "يققتم عقققد الققزواج بر ققا الققزوجين و ققولي الزوجققة وشققاهدان وهللاققداق"نصققت علققى أنققه: 

 جاء تحت عنوان أركان الزواج.
أما في التعديل الجديد فقد تغير الو ع تماما فلققم يبقققى مققن تلققك األركققان األر عققة سققوى ركققن 

من شروط هللاحة الزواج فجاء في المادة التاسققعة واحد وهو الر ا أما بقية األركان فقد أدرجت  
وسقققنعرض ركقققن الر قققا فقققي الفقققر  األولا  1المعدلقققة مقققا يلقققي: ينعققققد القققزواج بتبقققادلا ر قققا القققزوجين

 والشروط المو وعية في باقي الفرو .
 الفرع األول: ركن التراضي

 تعريع ركن الر ا )الصيغة(     أوال:
وتحقو إيجابا وقبوال، واإليجاب هو التعبير الققدالا علققى "هي اللفظ الدالا على حصولا الزواج  

الر ا الصادر ممن هو أهققل لققه، ويسققمى الشققخص الققذي هللاققدر منققه اإليجققاب موجقق ، أمققا القبققولا 
 هو ما هللادر ثانيا من الطرف الذي هللادر منه القبولا قابال.

ه ف ولا اليالم إيجاب سواء هللادر من جان  الزوج أو من جان  الزوجققة، ويسققمى إيجققاب ألنقق 
 2أوجد االلتزام وسمى ال اني قبوال ألنه ر ا بما في األولا إلزام.

 شروط الر ا:ثانيا:  
 تمييز المتعاقدين -1

إذا كققان أحققدهما هللاققغيرا أو مجنونققا فققان الققزواج ال ينعقققد هققذا وقققد أوردت المققادة السققابعة مققن 
 سنة.  19قانون األسرة شرط اكتمالا أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 

 اتحاد مجلس االيجاب والقبول -2

 
 يتم عقد الزواج بر ا الزوجين و ولي الزوجة وشاهدين وهللاداق.  11-84وحررت في ال القانون  02-05عدلت باألمر  -1
، ص  2007، 01لتوزيع، الطبعة الخالهللاة في أحكام الزواج والطالق ، دار الخلدونية للنشر وا،عبد القادر بن حرز هللا  -2

51 . 
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فلققو فصققل بققين اإليجققاب والقبققولا بكققالم أجنبققي أو بمققا يعققدني العققرف إعرا ققا فقق ن الققزواج ال 
 ينعقد وليس بالزم أن يكون القبولا فور اإليجاب.

يعققد بمققا ال فالماليية يجيزون الترا ي اليسير بينهما فال ب س بالفصل بققين اإليجققاب والقبققولا 
 خطبة أو المشاورة.في العرف أعرا ا كال

 أن يوافق القبول باإليجاب -3
وذلققك حتققى يتالقيققا علققى شققيء واحققد ويتحقققو اتفققاق اإلرادتققين فقق ن تخققالف مخالفققة جزئيققة أو 
كليققة ال ينعقققد الققزواج إال فققي حالققة إذا كانققت المخالفققة فيهققا خيققر للموجقق  ف نققه ينعقققد، كقق ن يقققولا: 

اج ينعققققد ألن القبقققولا اشقققتمل علقققى مقققا  هقققو زوجتقققك ابنتقققي بخمسقققمائة فيقققرد: قبلقققت بققق لف وأن القققزو 
 األهللالو.
 سماع كل من المتعاقدين كالم صاحبه. -4

 والذي يفهم منه أن المقصود هو انشاء عقد الزواج
هذل هي شققروط االنعقققاد، منهققا مققا يرجققع إلققى العاقققد ومنهققا مققن يرجققع إلققى الصققيغة ومنهققا مققا 

 يرجع إلى محل العقد.
مققا ذكرناهققا: أولهمققا: أن يكققون العاقققدين أهققال لمباشققرة  طان وهققير حي  أن مققا يعققود للعاقققد شقق 

 العقد ب ن يكون كامل األهلية وثانيهما أن يعلم اتحاد المجلس  وتوافو االيجاب والقبولا.
أمامقققا يشقققترط فقققي الصقققيغة أن تيقققون منجقققزة غيقققر معلققققة علقققى شقققرط أو أمقققر سقققيحد  فقققي 

 المستقبل.
 منها شرطان.وما يرجع إلى المحل وهو المرأة فيشترط 

 أن تكون األنثى محققة األنوثة
 فلو عقد على غير األن ى كالخن ى ينعقد العقد لعدم المحلية ويكون باطل.

 ان تيون م  دة:  
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أي أن تيون على وجه الت ييد غير م قتة بوقت كان ألن عقد الزواج هو عقد الحياة بغققرض 
يققام علققى شقق ونهم بصققفة م  ققدة ودائمققة ولهققذا حققل العشققرة ودوامهققا وإقامققة األسققرة وتر يققة األوالد والق

حكقققم الفقهقققاء علقققى زواج المتعقققة وزواج التحليقققل بقققالبطالن أن األولا يقصقققد بقققه االسقققتمتا  القققوقتي 
 1وال اني يقصد به تحليل الزوجة لزوجها األولا

 موقف المشر  الجزائري من أحكام الصيغةثالثا:  
بعقق  هققذل األحكققام فقققد جققاء فيهققا يكققون : من قانون األسرة الجزائققري علققى 10نصت المادة  

 الر ا ب يجاب أحد الطرفين وقبولا اآلخر بكل لفظ يفيد معنى النياش شرعا.
فيشترط لصحة عقد الزواج ر ا الطرفين بواسققطة ألفققا  تقيققد معنققى النيققاش لغققة أو شققرعا أو 

اب عرفققا فققي مجلققس واحققد و حضققور شققاهدين وتسققمية هللاققداق للزوجققة، أمققا إذا تخلققف ركققن اإليجقق 
والقبققولا فقق ن الققزواج يكققون بققاطال بطالنققا مطلققو محقققو الخققتاللا أحققد أركانققه األساسققية ذلققك أنققه ال 

 2يوجد زواج بدون ر ا سليم واختيار مل ل الحزم والحرية.
 اثر تخلف ركن الر ا  رابعا:

مققن قققانون األسققرة الجزائققري أثققر تخلققف  33و  32ذكققر المشققر  الجزائققري فققي نققص المققادتين 
علققى أنققه  2005فبرايققر  27المقق رخ فققي  02، 05مققن األمققر  32الر ا، حي  نصت المادة ركن  

 يبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد".
 من نفس األمر نصت على أنه "يبطل الزواج إذا اختل ركن الر ا. 33أما المادة 

حالققة وجو ققه، يفسقق  قبققل الققدخولا وهللاققداق إذا تم الزواج بققدون شققاهدين أو هللاققداق أوولققي فققي 
 فيهن وي بت بعد الدخولا بصداق الم ل".

 والفرق بين الفس  والبطالن فيما يلي:  

 
-24،  22، ص  2009، 1، األوسط في شرش قانون األسرة الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع الطبعة طاهري حسين -1

24 . 
 . 35، ص 2007توزيع، الطبعة األولى، ، الخالهللاة في أحكام الزواج والطالق، دار الخلدونيةللنشر والعبد القادر بن حرز هللا_2
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إذا كققان ليققل مققن الفسقق  والققبطالن أثققر رجعققي، فقق ن الفسقق  يختلققف عققن الققبطالن مققن حيقق  
اء لعيقق  فققي انعقققاد ، أمققا الققبطالن فهققو جققز التزاماتققهكون الفس  جزاء لعدم تنفيذ العقد أو التققزام مققن 

 العقد.
: "أنقققه رتققق  الفسققق  كجقققزاء واألهللاقققو هقققو 34ومقققا ي خقققذ علقققى المشقققر  الجزائقققري فقققي المقققادة 

الققبطالن ألن األمققر متعلققو بالنظققام العققام واآلداب العامققة )الققزوج بالمحرمققات( وفققي نفققس اإلطققار 
"عققققد  32يسقققتمر المشقققر  فقققي الخلقققط بقققين مصقققطلحي الفسققق  والقققبطالن، حيققق  يعتبقققر فقققي المقققادة 

الزواج باطققل إذا اشققتمل علققى مققانع أو شققرط يتنققافى ومقتضققيات العقققد، و المقابققل يعتبققر فققي المققادة 
 1الشرط باطل والعقد هللاحيو إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه.  35

 الفرع الثاني: شرط األهلية 

 التعريع اللغوي لصهلية
واألهلي المنسوب إلققى األهققل واألهليققة األهلية هي م ن  األهلي كما جاء في معجم الوسيط  

 لصمر الصالحية له.
وققققققد اسقققققتعرض القققققدكتور خلقققققف الجقققققابوري تعريفقققققات األهللاقققققوليين والفقهقققققاء لصهليقققققة وققققققالا: 
"التعريفات تنوعت ألفااها إال أنه متفقققة فققي مققدلولها الققذي مفققادل هللاققالحية اإلنسققان، أمققا لمققا يجقق  

تققوفر الشققروط الالزمققة فققي المكلققف لصققحة ثبققوت  عليققه مققن الحقققوق ومققا يلزمققه مققن الواجبققات بعققد
الحقققوق والواجبققات عليققه ومنققاط األهليققة العقققل وفققو الخطققاب فمققن ال عقققل لققه وهققو المجنققون ف نققه 

 .2فاقد األهلية

 
، 2قانون األسرة مدعم باجتهادات المحكمة العليا، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون  الجزائري، الطبعة، العيش فضيل -1

 35ص   2007
، ص  1997، أحكام الزواج في  وء اليتاب والسنة، دار النفائس للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى، عمر سليمان األشقر -2

109 . 
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 :المفهوم القانوني  
المقصود باألهلية انعقققاد الققزواج ولققيس أهليققة الققزواج أي هللاققالحية كققل منهمققا أن يكققون زوجققا 

مققن القققانون المققدني الجزائققري علققى أن :  40ة تيققون بققالبلوذ، إذا نصققت المققادة ألن هققذل الصققالحي 
")كققل شققخص بلققل سققن الرشققد متمتعققا بقققوال العقليققة، ولققم يحجققر عليققه يكققون كامققل األهليققة لمباشققرة 

سققنة فققي  19سنة كاملققة( فنجققد بقق ن المشققر  بتحديققدل سققن الققزواج بققق  19حقوقه المدنية وسن الرشد 
األسققرة الجزائققري جعققل أهليققة عقققد الققزواج نفققس أهليتققه سققن الرشققد فققي القققانون  مققن قققانون  7المققادة 

سققنة  21سققنة للمققرأة و  18سققنة بعققد مققا كققان  19المققدني، كمققا أن المشققر  بتوحيققدل سققن الققزواج بققق 
للرجل  رب  ر ا مققن  ققروب المسققاواة بققين الجنسققين والتققي شققهدها التشققريع الجزائققري ألولا مققرة 

 من قانون األسرة الجديد. 07من خاللا تعديل المادة 
ص القا ققي بققالزواج دون السققن القانونيققة وهققو مققا ورد فقققي فققي حالققةترخي  ليققن اإلشققكالا هققو 

نفققس المققادة: "...وللقا قققي أن يققرخص بققالزواج قبقققل ذلققك لمصققلحة أو  قققرورة متققى ت كققدت ققققدرة 
 الطرفين على الزواج"

السققلطة التقديريققة فققي أن يققرخص بققالزواج إذ نالحظ في هذل المادة أن المشققر  مققنو للقا ققي  
قبققل بلققوذ السققن متققى كققان ذلققك لمصققلحة أو  ققرورة حيقق  لققم يحققدد السققن األدنققى الققذي ال يجققوز 

 13للقا ي النزولا عنه، إال أنه ال يمكن في جميع األحوالا النققزولا عققن سققن التمييققز والمحققدد ب 
 1سنة على رأي أحمد شامي.

مصقققلحة القصقققر حقققين حقققدد سقققن انعققققاد  ى  الجزائقققري راعققق و التقققالي يمكننقققا الققققولا بققق ن المشقققر 
سققنة بالنسققبة للرجققل والمققرأة ألن زواج الصققغار فيققه مققن المفاسققد أك ققر مققن المصققالو  19الققزواج بققق 

 من جان  عدم تحمل المس ولية ...إل  إال في بع  الحاالت النادرة.

 
وانحالله في قانون األسرة الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتورال علوم في القانون الخاص، السنة  ، الزواج  سعادي لعلى - 1

 . 63، 62، ص  2014-2015
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 :أثر تخلف شرط األهلية
المترتبققة علققى مخالفققة سققن أهليققة الققزواج أو عقققد أي لققم يققنص المشققر  الجزائققري علققى اآلثققار 

الصقققادر  63-224سقققنة للرجقققل والمقققرأة علقققى عكقققس مقققا نقققص عليقققه الققققانون  19زواج قبقققل بلقققوذ  
سققنة لصن ققى ورتقق  اثققار معنيققة  16سققنة للققذكر و  18الذي حدد سققن الققزواج ب    1963خاللا سنة  

 على مخالفة شروط األهلية، حي  جاء في:
كقققققل مقققققن  قققققابط األحقققققوالا المدنيقققققة أو القا قققققي )المققققق ذون( والزوجقققققان : يعاقققققق  02المقققققادة 

أشققهر  03يومققا إلققى  15ومم لوهما القانونيين ومن أسهم معهما الذين لم يراعوا السن بققالحبس مققن 
 فرنك جديد أو ب حدى هاتين العقو تين.   1000إلى   400و غرامة مالية من  

ي بققت الققزواج بمسققتخرج مققن سققجل الحالققة ": التققي تققنص علققى أنققه 02و  07مققادة فمقارنققة ال
 ."المدنية وفي حالة عدم تسجيله ي بت بحكم قضائي

يجققق  تسقققجيل حكقققم ت بيقققت القققزواج فقققي الحالقققة المدنيقققة بسقققعي مقققن النيابقققة العامقققة نجقققد أنهقققا 
 63.1عالجت نفس المشكل الوارد في المادة األولى من قانون رقم 

قانون األسرة ف نها تعتبر أحكاما قابلققة للعمققل ها نصوص الباقية، والتي يتعرض لأما أحكام ال
مققن قققانون األسققرة التققي تققنص علققى أنققه: تلغققى جميققع األحكققام   223بها، وذلك بالرجو  إلى المققادة  

مققن  4و  3و  2المخالفققة لهققذا القققانون و التققالي يمكققن باألحكققام المنصققوص عليهققا فققي النصققوص 
نصوص في قانون األسرة أو ما يخالفهققا أو يتعققارض  ، ألنه ال يوجد ما يقابلها من63القانون رقم  

 2معها فهي إذن سارية المفعولا وقابلة للتطبيو على رأي عيسى حداد وعبد العزيز سعد.

 
  16سنة كاملة وال المرأة قبل بلوغها   18)ليس للرجل قبل بلوغه  1963الصادر خاللا سنة  63-224قانون  نم 1المادة   -1

سنة كاملة أن يعقد زواجهما، ومع ذلك فلرئيس المحكمة اليلية أن يمكن بناء على دوافع قوية بعد أخذ رأي مفوض الدولة اإلذن  
 باإلعفاء من شرط السن. 

 . 66ص ، مرجع سابو سعادي لعلي -2
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 الفرع الثالث: الصداق
من قانون األسرة على أن: "الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقققود أو  14نصت المادة  

 .1و ملك لها تتصرف فيه كما تشاء"غيرها من كل ما هو مباش شرعا وه
 مفهوم الصداقأوال:  

 9.الرجقققل المرأتقققه بالعققققد عليهقققا)م، هقققو الحقققو المقققالي القققذي يجققق  علقققى رالصقققداق أو المهققق 
لرغبققة فققي االقتققران بهققا فققي حيققاة دائمققة ل(كرمققز .ق.أ 33و  16( أو الققدخولا بهققا )م.أ .ق 15م.و 

والصقققداق عقققدة أسقققماء وردت فقققي الققققران اليقققريم منهقققا: النحلقققة وشقققريفة مل هقققا االطمئنقققان والسقققعادة 
 .2والفر ية، واألجر

 .  3والدليل على وجوب الصداق قوله تعالى: "واتوا النساء هللادقاهن نحلة"
 :دليل مشروعيته

الصداق هو حققو مققن حقققوق الزوجققة والحكمققة منققه وا ققحة فققي إكققرام المققرأة وتمكينهققا مققن أن 
ها من لباس ونفقات. فهو رمز للتعاطف والمودة، يعبققر بواسققطته الققزوج عققن تتهي  للزواج بما يلزم ل

 4إرادته الجدية في بناء الحياة الزوجية المستقبلية، وعن حسن نيته نحو زوجته والخالهللاة لها.
 أنوا  الصداق  ثانيا:

 يكون الصداق على نوعين أساسيين:  
 الصداق المسمى:   -1

الصققحيو، أو فققرض بعققدل بالترا ققي، وهققو مققا أشققارت إليققه المققادة هو ما اتفو عليه في العقد 
ويعتبر من جملة الصداق المسمى في العقد ما جققرى عققرف النققاس عليققه مققن تقققديم .  ق.أ  15و    9

 
 . النحلة: بمعنى العطية وقالا قتادة معنى نحلة فريضة أو واجبة -1

، الوجيز في شرش قانون األسرة الجزائري، الجزء األولا، الزواج والطالق، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة  بلحاج العربي -2
 .  99، ص  5المركزية بن عكنون الجزائر، الطبعة 

 . 4سورة النساء، اآلية  -3
 . 100، مرجع سابو، ص بلحاج العربي -4
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الققزوج للزوجققة البكققر قبققل الزفققاف ثيابققا أو نحوهققا. فقق ن هققذا المعققروف بققين النققاس يكققون كالمشققروط 
وجققة فققي المالييققة أن تمنققع نفسققها حتققى تقبضققه، فقق ذا سققلمت في العقد ويج  الحاقه بالصداق، والز 

نفسها له ليس لها بعد ذلك إال المطالبققة بالصققداق كققدين، وال يترتقق  الطققالق عققن تعققذر الوفققاء بققه، 
وإن اختلقققف الزوجقققان فقققي ققققب  حقققالا الصقققداق فقققالقولا ققققولا الزوجقققة قبقققل القققدخولا وإذا كقققان بعقققد 

 (  .ق.أ 17الدخولا فالقولا للزوج )م 
 لم ل:  هللاداق ا -2

وهققو هللاققداق مققن يماثققل الزوجققة مققن أسققرة أبيهققا، مققع مراعققاة تسققاوي الققزوجين وقققت لعقققد مققن 
 1يو ة.  حي  السن والجمالا وال قافة والبكارة أو ال

علققى أنققه فققي  02-05مققن األمققر  15ونققص المشققر  الجزائققري فققي الفقققرة ال انيققة مققن المققادة 
 هللاداق الم ل".حالة عدم تحديد قيمة الصداق تستحو الزوجة 

 حاالت الصداق   ثالثا:
 الصداق حالتين تعجيل الصداق وت جيله

يذه  الجمهور إلى أنه ال يشترط تعجيل المهر كله قبل الدخولا بققل يجققوز تقق خير بعضققه أو 
كله إلى ما بعد الدخولا، بشرط أال تيون مجهوال جهالة فاحشققة. وعققنج عققدم الققنص فققي العقققد علققى 

لعرف الجاري في البالد هققو الققذي يتبققع، ويسقققط األجققل المعققين فققي العقققد الت جيل أو التعجيل ف ن ا
 الستحقاق المهر بالطالق أو الوفاة.

في حين يققذه  المالييققة إلققى كراهيققة ت جيققل الصققداق، ألن الصققداق شققرط مققن شققروط الققزواج 
فقق ن وقققع شققيء منققه مقق خرا، فققال يجققوز أن يطققولا األجققل حتققى ال يتققذر  النققاس إلققى الققزواج بغيققر 

داق، ويرى الماليية أنه ال يصو ت جيل الصداق إذا كان معينا، ولو اشققترط قيضققه بعققد الققدخولا هللا
 واألجل في غير المعين إذا كان مجهوال يفس  العقد قبل الدخولا وي بت بعد الدخولا.

 
 . 103، مرجع سابو، ص بلحاج العربي -1
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"يجقق  تحديققد الصققداق فققي العقققد سققواء  15وأخذ القانون برأي الماليية حي  نققص فققي مادتققه  
 وفاة و " تسققتحو الزوجققة الصققداق كققامال بالققدخولا،أ16"، كمققا جققاء فققي المققادة  كان معجال أو م جال

 1الزوج، وتستحو نصفه عند الطالق قبل الدخولا"
 م كدات المهر ومسقطاته  رابعا:

 م كدات المهر:   -1
المقصققققققود مققققققن ت كيققققققد المهققققققر بعققققققد وجو ققققققه أن يكققققققون دينققققققا قويققققققا  هللاققققققحيحا ال يسقققققققط إال 

 المهر ثالثة.باالبرامواآلداء وم كدات  
الدخولا الحقيقي للزوجة: إذا دخل الزوج بزوجته دخوال حقيقيا ت كد وجوب المهققر عليققه، ألنققه 

 يكون قد استوفى حقه فيتقرر حو الزوجة في المهر.
 الخلوة الصحيحة: وهي أن يجتمع الزوجان وحدهما

الصققحيحة ت كققد وجققوب موت أحد الزوجين: إذا مققات أحققد الققزوجين ولققو قبققل الققدخولا والخلققوة 
الزوج وذلك ألن المهر وج  بنفس العقد، والعقد ال يفس  بالموت وإنما ينتهي بققه والشققيء بانتهائققه 

 2تقرر أحكامه التي يمكن تقريرها ومنها المهر.
 :المهر  قطاتمس -2

مسقطات جميع المهققر: يسقققط جميققع المهققر إذا حصققلت الفرقققة قبققل الققدخولا أو الخلققوة أ(  
 الصحيحة في الحاالت التالية: 

أن تقققع الفرقققة بققين الققزوجين قبققل الققدخولا والخلققوة الصققحيحة لسققب  مققن جهققة الزوجققة، كقق ن 
فسقق   تقق بى الققدخولا فققي اإلسققالم، أو أن تفسقق  العقققد قبققل الققدخولا والخلققوة الصققحيحة لوجققود خيققار

 العقد بالبلوذ أو األفاقة أو العتو.

 
 . 106، مرجع سابو، ص العربيبلحاج  -1
 . 210، ص 2004، احكام األسرة في الشريعة االسالمية، دار الجامعة الجديدة، طبعة أحمد فراج حسين -2
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أن تقققع الفرقققة بققين الققزوجين مققن جهققة الققزوج لعيقق  أو علققة فققي الزوجققة، ف نققه يسقققط جميققع 
 المهر.

 أن تقع الفرقة بين الزوجين لعي  أو علة في الزوج.
أن تقققع الفرقققة بققين الققزوجين قبققل الققدخولا والخلققوة الصققحيحة مققن جهققة الزوجققة، بسققب  عققدم 

 لزوج، ك ن يزوجها وليها، تم تعلم بالزواج، فتطل  فس  العقد لعدم كفاءة الزوج.كفاءة ا
أن تقققع الفرقققة بققين الققزوجين قبيققل الققدخولا والخلققوة الصققحيحة بسققب  خيققار البلققوذ أو اإلعاقققة 

 1من الجنون.
 مسقطات بع  المهر:  ب(  

 تستحو الزوجة نصف المهر في الحاالت التالية: 
 الخلوة الصحيحة الطالق قبل الدخولا أو 

إذا وقعققت الفرقققة قبققل الققدخولا حقيقققة أو حكمققا مققن قبققل الققزوج سققواء كققان الطققالق أم فسققخا 
 ومن ذلك.

 اإليالء: ب ن يحلف عدم قر ان زوجته أر عة أشهر أو أك ر وتمضي هذل المدة. -أ
اللعققان: وهققي ايهققام الرجققل زوجتققه بالزنققا ولققيس لديققه بينققة، فققيالعن القا ققي بينهمققا  -ب
 و القا ي بينهما طالق.ويعد تفري 
 الردة: وهي الخروج عن االسالم ويعد فسخا    -ج
 أباء الزوج الذي أسلمت زوجته أن يسلم بعد عرض االسالم عليه ويعد فسخا. -د
 
 2فعل الزوج ما يوجبه حرمة المصاهرة كالزنا ب م امرأته أو ابنته. -ه

 
 . 169، مرجع سابو، ص جميل فخري محمد حاتم -1
ولى اإلهللادار ال اني  ، شرش قانون األحوالا الشخصية مكتبة دار ال قافة للنشر والتوزيع، عمان الطبعة األعثمان التكروري  -2

 . 122-121، ص  2004
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 االختالف في الصداق  خامسا:
بالرغم مققن االختالفققات المتعققددة فققي الصققداق ومنهققا االخققتالف الققذي يقققع فققي أهللاققل التسققمية 
أو فققي مقققدار المسققمى إال أننققا ارت ينققا ذكققر اختالفققين اثنققين فقققط نظققرا ألهميققتهم البالغققة وخصوهللاققا 

 في الجزائر وهما:  
 االختالف في قب  المهر:  _

إذا اختلف الزوجان في قب  معجل الصداق كله أو بعضققه ووقققع الخققالف بعققد الققدخولا بهققا 
وجقق  علققى الققزوج اثبققات مققا يدعققه فقق ن أقققام بينققة علققى دعققوال حكققم عليققه بمققا ادعققال وان عجققز عققن 

 إقامة البينة كان القولا قولا الزوجة.   
 االختالف حولا هللاداق السر والعلن:_

هللاقققريحا علقققى أن الصققداق العلقققن هقققو هللاقققوري اتخقققذ شقققهرة  إذا كققان االخقققتالف بقققين القققزوجين
والسقققمعة، فقققال عبقققرة بقققه ويطالققق  القققزوج بصقققداق السقققر. أمقققا فقققي حالقققة النقققزا  حيققق  تمسقققك القققزوج 
بصققداق السققر، وتمسققكت الزوجققة بصققداق العلققن فققالقولا قققولا الزوجققة ويلققزم بققدفع الصققداق المعلققن 

 .1يعليه ألنه الشيء الذي يشهد له الظاهر على قولا السرخس
 أثر تخلف الصداق وفقا لقانون االسرة الجزائري:

والتققي نصققت  .مققن ق.أ.ج 2فقققرة  33تناولا المشر  الجزائري أثر تخلف الصداق فققي المققادة 
علققى : "إذا تققم الققزواج بققدون شققاهدين أو هللاققداق أو ولققي فققي حالققة وجو ققه، يفسقق  قبققل الققدخولا وال 
هللاداق فيه، وي بت بعد الدخولا بصداق الم ل. ومنه فقد حددت هذل المققادة علققى الخصققوص حالققة 
 تخلققف شققرط الصققداق قبققل الققدخولا ب نققه يترتقق  عليققه فسقق  عقققد الققزواج، و التققالي نسققتنتج المشققر 

الجزائري رت  الفس  على تخلف شرط الصققداق قبققل الققدخولا كمققا أنققه فصققل فققي مسقق لة وهققي عققدم 
 استحقاق الزوجة للصداق في هذل الحالة.

 : الولي والشاهدان وانعدام الموانع الشرعية.رابعالفرع ال
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 الواليةأوال:
مققن قققانون  9المققادة الواليققة هققي الشققرط ال القق  مققن شققروط عقققد الققزواج وهققذا مققا نصققت عليققه 

األسرة الجزائري. ونظققرا ألهميققة هققذا الشققرط وك ققرة األحكققام المترتبققة عليققه فالبققد مققن تعريققع الواليققة 
 )الولي( و يان أقسامها وحكما وشروطها.

 :تعريع الوالية وأقسامها -1
: الواليققة بققق )كسققر الققواو( هققي المحبققة والنصققرة، ومنققه قولققه سققبحانه: "ومققن يتققولى للا لغققة (أ

 1ورسوله والذين امنوا، ف ن حزب للا مع الغالبون".
هققي: تنفيققذا القققولا علققى الغيققر واإلشققراف علققى شقق ونهم، أو هققي  فققي االهللاققطالش الشققرعي (ب

 القدرة على إنشاء العقد نافذا غير موقوف على إجازة أحد.
دة المعدلققة مققن ق. أ: "كعقققد المققرأة الراشقق  11: نققص المشققر  فققي المققادة التعريققع القققانونيج( 

 زواجها بحضور وليا وهو أبوها أو أحد أقار ها..."
ومنه ف ن الولي في قققانون األسققرة الجزائققري هققو شققرط مققن شققروط العقققد األساسققية، وأنققه لققيس 
للمرأة أن تزوج نفسها وإنما الققذي يزوجهققا هققو وليهققا بتفققوي  منهققا، بمراعققاة إذنهققا ور ققاها وهققو مققا 

 2ذه  إليه الفقه الماليي.
 اء الوالية في الزواج إلى قسمين هما: والية إجبار والية اختيار.ويقسم الفقه

أمقققا واليقققة االجبقققار فهقققي واليقققة األب أو الجقققد علقققى الفتقققاة البكقققر، والصقققغير والمجنقققون وفيهقققا  
يسققتبد الققولي ب نشققاء العقققد علققى المققولي عليققه وال يشققاركه أحققد عققدم تققوفر فققي المققولي عليققه شققرط 

 اج.العقل والبلوذ في أهلية الزو 
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وأمققا واليققة االختيققار، وتسققمى واليققة المشققاركة، وهققي ت بققت للققولي علققى المققرأة البالغققة العاقلققة 
فالخيقققار لهقققا، غيقققر أنقققه يستحسقققن أن تستشقققير وليهقققا وأن يققققوم هقققو بققق جراء عققققد زواجهقققا حتقققى ال 

 توهللاف المرأة بالخروج عن التقاليد واألعراف.
 شروط الولي: -2

 و فقد منها لم يكن له الحو في الوالية وهي:  يشترط في الولي أر عة شروط بحي  ل
 أن يكون حرا، فال يجوز والية العبد مطلو. -
 أن يكون بالغا، فال يجوز والية الصبي مميزا كان أو غير مميز. -
 أن يكون عاقال، فال يجوز والية المجنون والمعتول. -
المسققلم علققى المسققلم فلققو أن أن يكققون مرافقققا للققولي عليققه فققي الققدين، فققال يجققوز واليققة غيققر  -

امرأة لها أخوان أحدهما مسلم واآلخر نصراني أو يهودي فالوالية عليها لمن يوافو دينه دينها، فقق ن 
 كانت مسلمة فالوالية ألخيها المسلم وإن كانت نصرانية فالوالية ألخيها النصراني وهذا.

روط ال الثققة األولققى ب نققه ال وج  التحقو من هذل الشروط في الوالية، ألن الذي فقد أحد الشقق 
والية له على نفسه وإن كان ال يتولى ش ون نفسه فققال يتققولى شقق ون غيققرل والققذي فقققد الشققرط الرابققع 

 ال يكون له من رعاية مصلحة المولى عليه ما يسوذ له أن يتولى ش ونه.
 1وليس الصالش والعدالة شرط في الولي بل تجوز والية الفاسو.

 الوالية في قانون األسرة الجزائري أحكام   -3
 02-05مكقققرر مقققن ققققانون األسقققرة الجزائقققري األمقققر  9نقققص المشقققر  الجزائقققري فقققي المقققادة 

علقققى أنقققه: يجققق  أن تتقققوفر فقققي عققققد القققزواج الشقققروط اآلتيقققة أهليقققة  2005فبرايقققر  27المققق رخ فقققي 
 الزواج.

 الصداق
 الولي
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 شاهدان
 انعدام الموانع الشرعية للزواج.

مققادة فققي كققون الققولي شققرط أساسققي فققي عقققد الققزواج كمققا انققه اكققد الءت بققه هققذل وحس  ما جا
من نفس األمر بقوله: "تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهققو أبوهققا أو   11ذلك في المادة  

 أحد أقار ها أو أي شخص تختارل.
وفي هذل المادة المعدلة أسند المشر  الجزائري مباشرة أمر الزواج إلى المققرأة الراشققدة بخققالف 
مققا كققان عليققه األمققر فققي المققادة األهللاققلية لهققذا القققانون والتققي جققاءت بالصققيغة التاليققة )يتققولى زواج 

 المرأة وليها ...(  
خص تختققارل المققرأة كمققا أن المشققر  فققي هققذل المققادة قققد وسققع دائققرة الققولي بحيقق  يمكققن ألي شقق 

 الراشدة أن يكون ولي لها.
وهذا التوسيع جاء مطلو فلم يقيدل المشر  في حالققة عققدم وجققود األب أو األوليققاء ذي القر ققى 

 عموما.
مققن قققانون األسققرة أنققه: "ال يجققوز  13إ افة إلى ذلك فقققد نققص المشققر  الجزائققري فققي المققادة 

هققي فققي واليتقققه علققى الققزواج، وال يجققوز لقققه أن للققولي أيققا كققان أو غيققرهن أن يجبقققر القاهللاققرة التققي 
 يزوجها بدون موافقتها.

و التققالي فققال يجققوز ألي جزائققري أن يجبققر ابنتققه علققى الققزواج بققدون  ر ققاها سققواء سققبو لهققا 
الققزواج وكانققت ثيبقققا أو لققم يسقققبو لهققا القققزواج ومازالققت بكقققرا وسققواء بلغقققت سققن أهليقققة الققزواج بحكقققم 

أو إعفقققاء مقققن القضقققاة لسقققب  مقققن األسقققباب أم ال، وإذا أجبقققر  الققققانون أو أعفيقققت منقققه بموجققق  إذن
الولي الفتاة على الزواج وأبرم عقد الزواج ببلد أجنبققي تقبققل قوانينققه اجبققار البنققات علققى الققزواج فقق ن 

 1م ل هذا العقد يكون باطال وال قيمة له لدى المصالو الوطنية اإلدارية أو غير اإلدارية.
 الشهادة في عقد الزواج  ثانيا:
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 معنى الشهادة على الزواج  -1
لقققيس الر قققا وحقققدل كافيقققا فقققي نظقققر المشقققر  الجزائقققري لصقققحة العققققد، بقققال البقققد مقققن حضقققور 
الشقققاهدين إلخقققراج القققزواج مقققن حقققدود السقققرية وإعالنقققه وإشقققهارل وذلقققك ألن عققققد القققزواج لقققه خطقققرل 

دينيققة ودنيويققة وحقققوق والتزامققات متبادلققة بققين القققانوني واالجتمققاعي، لمققا يترتقق  عليققه مققن مصققالو 
القققزوجين فيقققان مقققن الواجققق  إعالنقققه للنقققاس وإخراجقققه مقققن حقققدود اليتمقققان حتقققى ال يلتقققبس بالزنقققا وال 

 تيون عالقة الرجل مع امرأته محل شبهة أو سوء ان.
ومققن هنققا شققرعت الشققهادة إلاهققار أهميققة عقققد الققزواج وإثباتققه فققي حالققة جحققود أحققد الققزوجين 

قققة الزوجيققة الصققحيحة، وهققذا زيققادة علققى فوائققد الشققهادة فققي إعققالن الققزواج وإشققهارل ورغققم هققذا للعال
فقق ن فقهققاء القققانون المققدني يققذهبون إلققى أن عقققد الققزواج مققن العقققود الر ققائية الشققكلية ألن الشققهادة 
أمر زائد على أهللال الترا ي بين الزوجين، ألن الر ا هو الركن األساسققي فققي عقققد الققزواج، ولققو 

ننققا نققرى بقق ن عقققد الققزواج هققو عقققد شققكلي ال ر ققائي، وإن كققان الر ققا أساسققا فيققه عنققد جمهققور أ
الفقهاء، لن الشار  االسققالم ينفققي اعتبققارل، وال يرتقق  أحكامققه لمجققرد ترا ققي الطققرفين علققيهن بققل ال 

 بد من الشهر واإلعالن بالشهادة إلحدا  العقد اثارل القانونية والشرعية في مواجهة الغير.
( غير أنه يققتم أمققام مواققف م هققل 10و  9ر ا هو أساس الزواج في القانون الجزائري )م فال

(  و حضقققور .ق.أ 22( وي بقققت القققزواج بمسقققتخرج مقققن سقققجل الحالقققة المدنيقققة )م.ق.أ 18قانونقققا )م
 1شاهدين.
 شرط الشهود  -2

نقققص المشقققر  الجزائقققري علقققى االشقققهاد فقققي القققزواج لينقققه يحقققدد الشقققروط الواجققق  توافرهقققا فقققي 
من قانون األسققرة بققالرجو  إلققى  222شهود حتى تصو شهادتهم وهذا ما يجعلنا وفقا لنص المادة ال

 الشروط التي حددها فقهاء الشريعة االسالمية وأوجبوا توافرها في الشهود.
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يشترط في هللاققحة عقققد الققزواج حضققور شققاهدين رجلققين، أو رجققل وامققرأتين مسققلمين، عققاقلين، 
ولا وفاهمين المقصود بهما، كما يشترط الفقهاء في الشققاهد العدالققة، بالغين، سامعين لإليجاب والقب 

أي أن يكققون غيققر اققاهر للفسققو والمجنققون لقولققه عليققه السققالم : "نيققاش إال بققولي وشققاهدي عققادلا" 
فققي حيقق  يققرى المالييققة أن العدالققة مندو ققة فققي الشققهود إن وجققد العققدولا، فقق ن لققم يتيسققر، فيكفققي أن 

 يكونا مستوري الحالا.
، وذه  جمهور الفقهاء إلى أن الشهادة شرط في هللاققحة عقققد الققزواج، واشققترطوا حضققور هذا

الشققهود وأمققا المالييققة فقق نهم يشققترطون اإلشققهاد لصققحة الققزواج وليققنهم يضققيقون االشققهار والعلنيققة. 
وهققم يقولققون أنققه مققع كققون الشققهادة الزمققة فققي الققزواج، ال يلققزم تحققهققا سققاعة إجققراء العقققد، ويكفققي 

، وإنمققا الققالزم هققو تحققهققا حققين العقققد أو فيمققا بعققدل إلققى وقققت الققدخولا واسققتدلوا علققى ذلققك اإلعققالن
 1بقوله عليه السالم: "اعلنوا النياش ولو بالدف"

 أثر تخلف شرط اإلشهاد في قانون األسرة الجزائري  -3
يترت  على تخلف االشهاد في عقد الزواج فساد عقد الزواج، فيفس  قبل الققدخولا وال هللاققداق 

الفقققرة ال انيققة مققن األمققر  33وي بققت بعققد الققدخولا بصققداق الم ققل وهققذا مققا نصققت عليققه المققادة  فيققه
والتي نصت على أن: إذا تم الزواج بدون شاهدين أو هللاداق أو ولي فققي حالققة وجو ققه،    02-05

 يفس  قبل الدخولا وال هللاداق فيه، وي بت بعد الدخولا بصداق الم ل.
 انعدام الموانع الشرعية ثالثا:
مصققطلو الموانققع علققى المحرمققات وهققو فققي االهللاققطالش القققانوني كققل مققا يتعلققو بققالمرأة  يطلققو

 ويحولا بينها و ين الرجل في الزواج.
 وتنقسم هذل الموانع إلى قسمين: الموانع الم  دة والموانع الم قتة.

 من قانون األسرة الجزائري هي:   24موانع النياش الم  دة حس  المادة 
 القرابة
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 المصاهرة 
 الر ا 

 من نفس القانون )قانون األسرة(   27-26-25وجاء تفصيل المحرمات في المواد 
 : المحرمات بالقرابة هي:  25نصت المادة 

 األمهات والبنات واألخوات والعمات والخاالت و نات األخ و نات األخت.
 و التالي حس  ما جاءت به هذل المادة ف نه يحرم من النساء سبعة أهللاناف: 

أمه وهي كل امرأة لها عليه والدة و نته وهي كل من له عليها والدة فيدخل في ذلققك بنتققه مققن 
هللالبه و ناتهققا، و نققات ابنققه وان سققفلت، أختققه سققواء كانققت شقققيقة أو ألب أو ألم عمتققه سققواء كانققت 

عققال سققواء كققان شقققيقة أوألب أو أم، خالتققه سققواء كانققت أخققت أمققه أو جدتققه  أخققت أبيققه أو جققدل ومققا
 1ماعلت بنت األخ، بنت األخت.

 رمات بالمصاهرةح : الم26المادة 
 المحرمات بالمصاهرة هي

 أهللاولا الزوجة بمجرد العقد عليها
 فروعها إن حصل الدخولا بها.

 أرامل أو مطلقات أهللاولا الزوج وإن علوا.
 مطلقات فرو  الزوج وإن نزلوا.أرامل أو  

أما الصهر يحرم به أر عة نسوة ثال  بالعقد، دخققل بهققن أو لققم يققدخل بهققن: زوجققة االبققن مققن 
وأم الزوجققة مققن  عققالالنسقق  والر ققاعة وإن سققفل، وزوجققة األب والجققد مققن النسقق  والر ققا  وإن 

د والدة وعلققى النسقق  والر ققا  وإن علققت فمققن عقققد علققى امققرأة حرمققت علققى كققل مققن لققه علققى العاققق 

 
الطبعة  ع الفقهية في  األحوالا الشخصية الباب األولا الزواج واخالله، دار األلمعية للنشر والتوزيع، ئ، الروابوقندورة سلمان -1

 . 132ص   2015األولى، 
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كقققل مقققن العاققققد عليقققه والدة بمباشقققرة أو بواسقققطة ذكقققرا  كقققان أو أن قققى، سقققواء كانقققت القققوالدة بنسققق  
 أور ا .

 1ورابعة ال تحرم إال بالدخولا، وهي بنت الزوجة من النس  والر ا  وان سفلت.
 حرمة الر ا :

أمهققاتيم الالتققي تبقق  التحققريم بالر ققا  باليتققاب والسققنة فقققالا تعققاني فققي ايققة المحرمققات : "و 
وقولققه عليققه : "يحققرم مققن الر ققا  مققا يحققرم مققن النسقق " وهققو  2يم مققن الر ققاعة".خققوات أر ققعنيم وأ

قققانون أسققرة ونالحققظ بقق ن المشققر  الجزائققري فققي  27الحدي  الذي نقله المشر  الجزائري في المققادة  
و قولققه : ق.أ اقتصر علققى ذكققر محرمققات الر ققا  مققن النسقق  ولققم يققذكر المصققاهرة وهقق   27المادة  

"يحققرم مققن الر ققا  مققا يحققرم مققن النسقق " ومققن هنققا، قصققد المشققر  عققدم التوسققع فققي هققذل الحرمققة، 
وهذا يتفو مع رأي االمامين الجليلين ابن تيمية وابن القيم، وهذا استنادا إلققى أن حرمققة الر ققا  لققم 

حرمتهقققا عقققن يقققرد عليهقققا نقققص فقققي الققققران اليقققريم وال فقققي السقققنة النبويقققة، وأن الفقهقققاء أجمعقققوا علقققى 
 طريو االجما  قياس على حرمة النس .

وعليه ف نه يحرم من الر ا  ما يحرم من النسقق ، وال ت بققت محرمققات المصققاهرة عققن طريققو 
 3الر ا .

بقولهققا : "الطفققل الر ققع وحققدل  .ق.أ  28ات الر ققا  فققي المققادة   ني كما أن القانون يذكر مست 
 دون اخوته ولدا للمر عة وزوجها وأخا لجميع أوالدها ويسري التحريم عليه وعلى فروعه".

 :موانع النياش الم قتة  
 من قانون األسرة حي  يحرم من النساء م قتا المحصنة. 30حس  ما نصت به المادة 

 وفاة أو  المعتدة من طالق  
 المطلقة ثالثا  

 
 . 133ص مرجع سابو ، ، بوقندورة سلمان -1
 . 23سورة النساء، اآلية  -2

 . 82، 81ص ،  ، مرجع سابو بلحاج العربي -3
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 كما يحرم م قتا  
 واء كانت شقيقة أو ألب أو ألمالجمع بين األختين أو بين المرأة وعمتها أو حالتها، س

 من الر ا .أو 
 زواج المسلمة مع غير المسلم.

 هي:    .ق.أ 30ومنه المحرمات الم قتة حس  ماجاءت به المادة 
فققي سققياق  لىلقولققه تعققاضققي عققدتها أو تمققوت، أخققت الزوجققة إلققى تطلققو أختهققا وتنق -1

 1" ... وأن تجمعوا بين األختين".:بيان المحرمات
عمققة الزوجققة أو خالتهققا فققال تققنيو حتققى تطلققو بنققت أخيهققا أو بنققت أختهققا، وتنقضققي  -2

نهنى رسولا للا هللالى للا عليققه وسققلم أن تققنيو المققرأة علققى "عدتها لقولا أبي هريرة ر ي للا عنه: 
 ي.ئ عمتها وخالتها" أخرجه النسا

" والمحصقققنات  :المحصقققنة أي المتزوجقققة حتقققى تطلقققو وتنقضقققي عقققدتها لقولقققه تعقققالى -3
 2من النساء...".

المعتدة من طالق أو وفاة حتى تنقضققي عققدتها ويحققرم خطبتهققا كققذلك، وال مققانع مققن  -4
 التعري ، في غير المعتدة من طالق رجعي كقوله م ال "أني فيك لراع ".

أو مقققوت وتنقضقققي عقققدتها،  المطلققققة ثالثقققا حتقققى تقققنيو زوجقققا اخقققر وتفارققققه بطقققالق -5
 3"... فال تحل له من بعد حتى تنيو زوجا غيرل"الى:  لقولها تع
مققققن ال تققققدين يققققدين سققققماوي حيقققق  ال يحققققل المسققققلم أن يتققققزوج امققققرأة ال تققققدين بققققدين  -6

سقققققماوي، وال تققققق من برسقققققولا وال بكتقققققاب إلهقققققي، بققققق ن تيقققققون مشقققققركة، لقولقققققه تعقققققاني : "وال تنيحقققققوا 
 4المشركات حتى ي من ...."  

 
 23اآلية  ،سورة النساء_1
 24اآلية  ،سورة النساء_2
 . 230اآلية  ،سورة البقرة_3
 . 88، مرجع سابو ص بلحاج العربي -4
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 المطلب الثاني: الشروط الشكلية أو االجرائية  
إلقققى جانققق  الشقققروط المو قققوعية إلبقققرام عققققد القققزواج البقققد مقققن تقققوافر الشقققروط االجرائيقققة أو 
الشروط الشكلية وتحت هذا العنوان سنتحد  عن الشهادة الطبية وأثر تخلقهققا فققي عقققد الققزواج فققي 

حالققة المدنيققة كفققر  ثققاني ونتطققرق إلققى ت بيققت الفر  األولا وتحرير عقققد الققزواج وتسققجيله بسققجالت ال
 الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية واإلثبات بحكم فضائي أي الزواج العرفي كفر  ثال ا.

 الفرع األول: الشهادة الطبية
مكققرر مققن قققانون األسققرة علققى طققالبي الققزواج أن يقققدما وثيقققة طبيققة ال تزيققد  7أوجبققت المققادة 

و الطرفين من أي مرض أو عائو يشكل حظرا على الحيققاة الزوجيققة كمققا عن ثالثة أشهر ت بت خل
أو جبقققت علقققى الموثقققو أو  قققابط الحالقققة المدنيقققة الت كقققد مقققن هقققذل المسققق لة قبقققل إبقققرام عققققد القققزواج 
ويج  عليه تبصير الطرفين بكل مر ا أو عامل قد يشكل خطققرا علققى الققزواج ولققيس هققذا فحسقق  

حكققام الخاهللاققة األاج. ومققن هققذا المنطلققو سققنتطرق إلققى لققزو بل عليققه أن ي شققر علققى ذلققك فققي عقققد ا
 الطبي في النقاط التالية: بالفحص  
 تعريع الفحص الطبيأوال:

الفحققص الطبققي فققي اهللاققطالش أهققل الطقق : معرفققة حالققة االنسققان الصققحيحة كقق جراء وقققائي 
ويمكققن  1يسققاعد علققى هللاققيانة الصققحة وعلققى اليشققف المبكققر لصمققراض وهققي فققي أطوارهققا األولققى

تعريققع الفحققص الطبققي أيضققا علققى أنققه القيققام باليشققف عققن الجسققم بالوسققائل المتاحققة مققن أشققعة 
واليشف المخبري والفحص الجيني ونحوها أما الفحص الطبي قبققل الققزواج فققالمراد بققه اليشققف عققن 
الحالة الصحية العامة ليل واحد من الزوجين قبل الزواج لمعرفة ما قد يصققي  أحققدهما أو كالهمققا 

 2من أمراض معدية أو بائنة أو وراثية.
 طبيعة االلزام فالفحص الطبي واألثر القانوني لإللزام به.  ثانيا:

 
،  2009، الفحص الطبي قبل الزواج، دار ال قافة للنشر والتوزيع عمان األردن، الطبعة، صفوان محمد عصيباتالمفتي  -1

 . 55ص
 . 145ص مرجع سابو ، ، سعادي لعلي -2
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إن طبيعققة االلققزام بققالفحص الطبققي قبققل الققزواج ال تعققد كونققه شققرطا إجرائيققا إلبققرام العقققد وأن 
المختصققة فققي الدولققة مققع االلزام به ال يعني بطالن العقد عند عدمققه فققال يملققك ولققي األمققر السققلطة 

غيققر الملتققزمين بققه مققن الققزواج أو الفصققل بيققنهم، فهققو شققرط اجرائققي فقققط يلتققزم بققه الزوجققان الموثققو 
علققى نحققو يرتقق  مسقق ولية الموثققو لعقققد الققزواج عنققد عققدم ادراجققه الشققهادة الطبيققة التققي ت بققت خلققو 

أن التيييققف القققانوني  الققزوجين مققن األمققراض الوراثيققة أو المعديققة  ققمن أوراق التوثيققو ممققا يعنققي
للفحققص الطبققي عنققد تقريققر الدولققة االلققزام بققه ال يعطققي الحققو فققي منققع الققزواج أو فسققخه عنققد عققدم 

 االلتزام به، وتقديم ما يفيد ذلك عند توثيو العقد.
مقققن ثقققم يجققق  علقققى الموثقققو أو  قققابط الحالقققة المدنيقققة الت كقققد مقققن خقققاللا االسقققتما  إلقققى كقققال 

ما بنتائج الفحص التي خضع لها كققل منهمققا و ققاألمراض والعوامققل الطرفين في أن واحد، من عمله
الفقققرة ال انيققة قققانون  7التي تشكل خطققرا بتعققارض مققع الققزواج وي شققر بققذلك فققي عقققد الققزواج المققادة 

 األسرة.
وفي حالة تجاهل الموثو أو  ابط الحالققة المدنيققة هققذا الشققرط وقققام بتحديققد عقققد الققزواج فقق ن 

إداري وعقققاب جزائققي ويتجنقق   بفتققه للقققانون، ويمكققن أن يتعققرض لعقققابتحمققل مسقق ولية عنققت محال
على  ققابط الحالققة المدنيققة أو الموثققو أن يت كققد مققن علققم الطققرفين بنتققائج الفحوهللاققات حتققى ال يقققع 
أحد الطرفي في غش أو تدليس، ويكون بكامل الحرية في اتمققام عقققد الققزواج أو الرجققو  عنققه طبققو 

ي: "ال يجققوز للموثققو أو  ققابط الحالققة المدنيققة ذابعة مققن المرسققوم التنفيقق للفقرة ال انية من المادة الس
 1رف  ابرام عقد الزواج ألسباب طبية خالفا إلرادة المعنيين  

وهنا يتبن كم خققاللا كققالم المشققر  أن دور الفحققص الطبققي وقققائي، جققاء لحمايققة المعنيققين مققن 
مكققرر  7زاميققة الفحققص فققي المققادة األمققراض الوراثيققة واألمققراض المعديققة، ورغققم التنصققيص علققى ال

 
، يحدد  2006ماي  11افو لا  و الم 1427ر يع ال اني عام  13في   الم رخ  06/154من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة   -1

 مكررة من قانون األسرة. 7ام المادة شروط وكيفية أحك
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ف نقققه لقققيس شقققرطا مقققن شقققروط  154-06مقققن المرسقققوم التنفيقققذي رققققم  2مقققن ققققانون األسقققرة والمقققادة 
 مكرر من قانون األسرة. 9الصحة المادة 

إذا أن الققزواج المبققرم بققدون هققذل الشققهادة ال يعتبققر بققاطال وإنمققا يبقققى هللاققحيحا، غيققر أنققه فققي 
المتضرر أن يعمد إلققى اخفققاء المققرض مققن طققرف زوجتققه لطلقق  الطققالق هذل الحالة يجوز للطرف  

قانون األسرة ان عدم التزام الطرفين ب جراء فحص طبي يسقققط   2فقرة    43للعيوب وأمراض المادة  
أحقيققة كققل منهمققا فققي طلقق  التفريققو إذا تبققين وجققد مققرض مققن األمققراض التققي يققنص الفحققص علققى 

 1اليشف بش نها عند تفاقم المر ى.
 رع الثاني: تحرير عقد الزواج وتسجيلهالف

 أوال: الزواج المبرم في الجزائر
 وتفصيل هذا عند عبد العزيز سعد:

لققققد نقققص الققققانون علقققى شخصقققين دون غيرهمقققا وأسقققند إليهمقققا مهمقققة القيقققام بققق جراءات تحريقققر 
ئرة وثيقققة عققققد القققزواج المبققرم داخقققل القققوطن، وهمقققا  ققابط الحالقققة المدنيقققة والموثققو القققذي يوجقققد بقققدا

 .2اختصاهللاه مسكن الخطيبين أو أحدهما، أو الذي يوجد بدائرة اختصاهللاه محل إقامة أحدهما
من قانون األسققرة التققي نصققت علققى أنققه : "يققتم عقققد الققزواج أمققام  18وهذا ماجاءت به المادة 

مكققرر مققن هققذا  09والمققادة  09الموثو، أو أمام مواف م هال قانونا مققع مراعققاة مققاورد فققي المققادة 
بموجققق   1970مقققن ققققانون الحالقققة المدنيقققة الصقققادر عقققام  02الفققققرة  03نون". ونصقققت المقققادة الققققا

 على أنه "يكلف  ابط الحالة المدنية بما يلي: تحرير عقد الزواج.  20-70األمر رقم 
نجد أن المس ولا عن تحريققر العقققود هققو الموثققو و ققابط الحالققة   18من خاللا قراءتنا للمادة  

 المدنية.

 
، الفحوهللاات الطبية للزوجين قبل ابرام، عقد الزواج، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة  فاتن الكيالني البوعيشي -1

 . 160ص   2011األولى 
 160، مرجع سابو، صبوقندورة سليمان - 2
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اد الققزواج أمققام  ققابط الحالققة المدنيققة وفقققا للشققروط التققي تضققمنها القققانون ف نققه فقق ذا وقققع انعققق 
يج  عليه أن يسجل هذا الزواج في سققجالت الحالققة المدنيققة فققورا، وأن يسققلم الققزوجين دفتققرا عائليققا 

هللاحة وشرعية العقد وتسجيله. أما إذا وقع انعقاد الزواج أمام الموثققو ف نققه يجقق  علققى   تب   ي كد وي 
الموثقققو أن يحقققرر عققققدا بقققذلك ويسقققجله فقققي سقققجالته المعقققدة لتسقققجيل عققققود القققزواج، ثميسقققلم إلقققى 
الزوجين شهادة تب   انعقققاد زواجهمققا أمامققه وفقققا للقققانون، ثققم يرسققل خققاللا ثالثققة أيققام ملخصققا عققن 

لققزواج إلققى  ققابط الحالققة المدنيققة الققذي يجقق  عليققه هققو اآلخققر أن يقققوم بتقييققد ملخققص وثيقققة عقققد ا
هققذا العقققد فققي سققجالت الحالققة المدنيققة المخصققص لتسققجيل عقققود الققزواج وذلققك خققاللا مهلققة مققدتها 
خمسققة أيققام ابتققداء مققن تققاري  اسققتالمه، ثققم يسققلم الققزوجين دفتققرا عائليققا، كمققا يجقق  عليققه أيضققا أن 

 .1على هامش يسجل ميالد كل من الزوج والزوجة ي شر بهذا الزواج
 ثانيا : الزواج المبرم خارج الجزائر

الموافققو لا  1389ذي الحجققة عققام  13الم رخ في   20-70من األمر رقم    97تنص المادة  
المتعلو بالحالة المدنية أن : الزواج الققذي يعقققد فققي بققالد أجنبققي بققين جزائققريين،   1970فبراير    19

جزائققري وأجنبيققة يعتبققر هللاققحيحا إذا تققم حسقق  األو ققا  الم لوفققة فققي ذلققك البلققد شققريطة أال أو بققين 
يخالف الجزائري الشروط األساسية التي يتطلبها القانون الوطني"، وجاء في الفقرة ال انية مققن نفققس 

نصققل المادة : "أنه يتم عقققد الققزواج أمققام األعققوان الدبلوماسققيين المشققرفين علققى دائققرة قنصققلية أو الق
 .2الجزائري 

غيققر أنققه إذا كانققت الزوجققة األجنبيققة مققن غيققر جنسققية البلققد المضققيف، فقق ن هققذا الققزواج التققتم 
 مراسيمه إال في البالد التي ستحدد بموج  مرسوم.

 
 161سابو، ص المرجع ،بوقندورة سليمان - 1
  20-70، يعدلا ويتمم األمر رقم 2014غشت سنة   09الموافو  1435ام شوالا ع 13الم رخ في  8  – 14القانون رقم  - 2

، المتعلو بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية للجمهورية  1970فبراير   19الموافو لا    1389ذي الحجة عام   13الم رخ في 
 .2014غشت  28الموافو لا   1435شوالا عام   24  ، الصادرة بتاري49الجزائرية، العدد  



 الفصل األول:                                األحكام القانونية لعقد الزواج 
 

42 
 

من نفس القانون أنققه إذا لققم يسققجل العقققد بسققب  عققدم وجققود عقققود كتابيققة   98وتضيف المادة  
يققة، فقق ن هققذا العقققد يسققجل فققي سققجالت القنصققلية بموجقق  حكققم في البلد األجنبي ت بت الحالققة المدن 

 من رئيس محكمة مدينة الجزائر.
ويرسل وكيل الجمهورية حكم رئققيس محكمققة مدينققة الجزائققر فققور إهللاققدارل لتسققجيل هققذل العقققود 
في السجالت المودعة بوزارة الش ون الخارجية التي تحتفظ باألهللاققل ال ققاني مققن سققجالت القنصققلية 

 من نفس القانون. 102حس  المادة 
 الفرع الثالث: إثبات عقد الزواج

 أوال : إثبات عقد الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية
 20-70 ماءت في الفصققل ال ققاني مققن األمققر رققق السجالت وجداولا سجالت الحالة المدنية ج 

 .25إلى  06المتعلو بالحالة المدنية في المواد من  
ويج  أن تسجل عقود الحالة المدنية في كل بلدية في ثالثة سجالت ويتيون كققل سققجل مققن 
نسختين وهي سجل عقققود المققيالد وسققجل عقققود الققزواج وسققجل عقققود الوفيققات ويحتققوي علققى سققجل 

 على هامش لو ع البيانات الهامشية.
مققن الصققفحة األولققى إلققى األخيققرة وي شققر رئققيس المحكمققة أو القا ققي الققذي  وتققرقم السققجالت

)تتعلققو بسققجالت الحالققة المدنيققة 106االحتفققا  بمققا ذكققر فققي المققادة   يحل محله علققى كققل ورقققة مققع
القنصققلية(، يحققرر رئققيس المحكمققة أو القا ققي محضقققر افتتققاش السققجل وي بققت هققذا المحضققر فقققي 

 ونة له.السجل وتحدد فيه عدد األوراق المك
تختم السجالت وتقفل من قبل  ابط الحالة المدنية عند انتهققاء كققل سققنة وتققود  نسققخة منهققا 
بمحفواات البلدية في الشهر الموالي وترسققل النسققخة األخققرى إلققى كتابققة  ققبط المجلققس القضققائي 

 .106مع االحتفا  بما ذكر في المادة
المدنيقققة للقنصقققلية ب نهقققا تقققرقم التقققي جقققاءت فقققي القسقققم المتعلقققو بالحالقققة  106وتقققنص المقققادة 

هللاققفحات سققجالت الحالققة المدنيققة مققن أولهققا إلققى اخرهققا ويرفققع رئققيس المركققز علققى كققل ورقققة كمققا 
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يختم ويقفل هذل السجالت في اخر السنة، فيرسل ب حد السجالت إلى وزارة الش ون الخارجية التققي 
ل األخيققر الققذي يمكققن تقوم بحفظه، ويحفظ بسجل اخققر فققي محفواققات المركققز، وتلحققو بهققذا السققج 

 1أن يحتوي على عقود عدة سنوات.
وحس  المادة ال امنة من نفس األمر التي جققاءت بقق ن الققزواج المنعقققد بهققذا الشققكل والمنسققوخ 
في سجالت الحالة المدنية يصبو نافذ المفعولا ابتداء من اليوم المعترف به في الحكم كيوم انعقققاد 

 الزواج.
بسققجالت الحالققة المدنيققة سققواء أكققان أمققام  ققابط الحالققة المدنيققة أو الموثققو فققالزواج المسققجل 

الققذي يرسققل نسققخة مققن العقققد إلققى  ققابط الحالققة المدنيققة لتسققجيله فققي سققجالت الحالققة المدنيققة أو 
ه ألنهققققا مققققن بققققين العقققققود تقققق الققققزواج المسققققجل لققققدى األعققققوان الدبلوماسققققيين اليطققققرش إشققققكاال فققققي اثبا

 .  2الرسمية
 22طبقققا للمققادة  اء المحكمة العليا في إثبات الزواج بحكم قضائي )الزواج العرفققي(ار   ثانيا :

مققن قققانون األسققرة التققي تققنص علققى أنققه "ي بققت الققزواج بمسققتخرج الحالققة المدنيققة، وفققي حالققة عققدم 
تسقققجيله ي بقققت بحكقققم قضقققائي، ويجققق  تسقققجيل حكقققم ت بيقققت القققزواج فقققي الحالقققة المدنيقققة بسقققعي مقققن 

إجققراءات تسققجيل الققزواج وا ققحة فققي حالققة هللاققدور الحكققم أمققا اآلراء المختلفققة النيابققة العامققة وأن 
 فهي تتعلو بالمو و  أي بت بيت الزواج بحكم وهذا ما سنرال في قرارات المحكمة العليا التالية :

 .30.04.1990قرار غرفة األحوالا الشخصية بتاري    -
معمقققوال بقققه إذا تقققوفرت فيقققه هقققذل الشقققروط القققزواج لقققه أركقققان وشقققروط، والقققزواج العرفقققي الزالا 

واألركققان، والطاعنققة عجققزت عققن إثبققات زواجهققا رغققم محققاوالت الشققهود الققذين شققهدوا لهققا بققالزواج 
وأدينوا معها في جريمققة التزويققر، فمعاشققرة رجققل المققرأة طالققت مققدتها أو قصققرت، ولققو وقققع اإلشققهاد 

 
 . 165، مرجع سابو، ص بوقندورة سليمان -1
 167، مرجع سابو، ص بوقندورة سليمان -2
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لشققهرة ومراعققاة شققروطه وأركانققه وهققي غيققر بها اليعد زواجا، فالزواج الشققرعي يقققوم علققى العالنيققة وا
 هذا فليس ثمة زواج.

ولقد أشار المجلس الى هذل األشياء وسب  بها قرارل الذي وافو علققى الحكققم الققراف  لققدعوى 
الطاعنققة بمققا فيققه اليفايققة وذلققك فققي حققدود سققلطته وأن النعققي عليققه بمققا ورد فققي السققببين فققي غيققر 

 .   1محله
 .13/07/2005بتاري    قرار غرفة األحوالا الشخصية -

الوجه ال اني الم خوذ من انعدام أو قصور فققي األسققباب والخطقق  فققي تطبيققو القققانون. بققدعوى 
ثبات الزواج الواقع بينهققا لولي واالمام الذي قرأ الفاتحة إلأن الطاعنة أثارت الدفع بسما  الشهود وا

بت ييققد الحكققم المسققت نف الققذي رفقق  و ققين المطعققون  ققدل ومققع ذلققك فققالقرار المطعققون فيققه قضققى 
مققن  9إثبات هذا الزواج دون مناقشة الققدفع الم ققار حققولا سققما  الشققهود مخالفققا بققذلك أحكققام المققادة 

 مكرر من قانون األسرة المعدلا(.  9و   9قانون األسرة )تقابلها المادتان 
قضققوا  حيقق  أنققه بالفعققل و عققد االطققال  علققى القققرار المطعققون فيققه يتبققين أن قضققاة المجلققس

بت ييققد الحكقققم المسقققت نف الققذي رفققق  إثبقققات واقعقققة الققزواج العرفقققي القققذي تققدعي بقققه الطاعنقققة حقققولا 
سما  الشهود الذين حضروا قراءة الفاتحة بينها و ين المطعون  دل ودون سققما  اإلمققام الققذي قققرأ 

 الفاتحة.
حي  كان من المفروض على قضاة المو و  بمجلققس قضققاء المسققيلة مققنو فرهللاققة للطاعنققة 
لجل  شهودها ووليها والت كد من واقعة الزواج المدعى به ومما اذا عين مهرا لها حي  أن حرمققان 

 الطاعنة مما ذكر أعالل يجعل القرار المطعون فيه مشو ا بالقصور.
، الجققزء األولا، 61)نشققرة القضققاة، وزارة العققدلا، مديريققة الدراسققات القانونيققة والوثققائو. العققدد 

 2وما يليها(  232الصفحة 

 
 . 1992المجلة القضائية، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، العدد الرابع،  - 1
 . 170،  169، مرجع سابو، ص بوقندورة سليمان - 2
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النتائج التققي تترتقق  علققى العقققد بمجققرد انعقققادل. واألهللاققل فققي هققذل المقصود بآثار عقد الزواج هي  
اآلثققار أن تيققون بحكققم الشققار  بمققا رتبققه القققانون والشققر  علققى العقققد مققن اثققارل الملزمققة للطققرفين، 
وتتم ل هذل اآلثار في الحقققوق والواجبققات والنفقققة الزوجيققة واألوالد واثبققات النسقق  لهققذا خصصققت 

يققة لتقسققيمه إلققى مبح ققين، حقققوق وواجبققات الزوجيققة والنظققام المققالي الفصققل ال ققاني مققن هققذل الدرا
 للزوجين في المبح  األولا والحو في ثبوت النس  في المبح  ال اني.

 : حقوق وواجبات الزوجين المبحث األول

مقققا هقققي مشقققتركة  يترتققق  علقققى عققققد القققزواج الصقققحيو حققققوق وواجبقققات علقققى القققزوجين منهقققا
 منها ما هي للزوج على زوجته.بينهما ومنها ما هي للزوجة على زوجها، و 

 وأن تيقققون ليقققل مقققن القققزوجين ذمقققة ماليقققة مسقققتقلة عقققن ذمقققة اآلخقققر وعليقققه سيخصقققص هقققذا
 .1النظام المالي للزوجينالمبح  لدراسة الحقوق الزوجية و 

 المطلب األول : الحقوق الزوجية
المطل  الحقوق الزوجية المشتركة أي بين الزوج والزوجة، وحقوق الزوجة علققى سنتناولا في هذا 

 زوجها وحقوق الزوج على زوجته.
 الفرع األول : الحقوق الزوجية المشتركة

قانون األسرة، التققي تهققدف  36نص قانون األسرة على الحقوق المشتركة بين الزوجين في المادة 
التعقققاون علقققى مصقققلحة األسقققرة والمحافظقققة علقققى روابقققط إلقققى المحافظقققة علقققى القققروابط الزوجيقققة و 

 القرابة، حي  أن الحقوق الزوجية هي أيضا الواجبات الزوجية.
 :مذكر أهمهاوقد يصع  علينا تحديد وحصر الواجبات الزوجية لذلك 

 

، احكققام الققزواج فققي قققانون األسققرة الجزائققري، مققذكرة تخققرج لنيققل شققهادة الماسققتر فققي الحقققوق تخصققص قققانون البشةةير كةةوثر - 1
، ص. 2017/2018الحقققوق و العلققوم السياسققية، جامعققة عبققد الحميققد بققن بققاديس مسققتغانم، خققاص قققانون خققاص معمققو، كليققة 

52. 
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المحافظققة علققى الققروابط الزوجيققة وواجبققات الحيققاة المشققتركة : لققم يحققدد المشققر  فققي الفقققرة  .1
قانون أسرة مالمقصود بها، غير أنه يمكققن القققولا أنهققا كققل مققايتعلو بالحيققاة   36دة  األولى من الما

 الزوجية المشتركة بين الزوجين ويمكن ذكر أهمها :  
حو االستما  حي  أنه هو حو العشرة الطبيعي والفطري بين الزوجين في إطار  ققوابط  -

يلى الطققرفين، يلتققزم بموجبققه معينة تميز عالقات اإلنسان الجنسية عن الحيوان وهو حو مكفولا ل
كققل زوج بتمتيققع الققزوج اآلخققر وتمكينققه مققن االسققتمتا  بققه اسققتمتاعا مباحققا ومشققروعا فققي الوقققت 
الققققذي يريققققدل و ققققالنحو الققققذي يحتاجققققه وعققققدم االمتنققققا  مققققن ذلققققك إال إذا كققققان هنققققاك عققققذر شققققرعي 

 .1كالحي  أو النفاس أو مرض
علققى زوجققه أن يعاملققه : مققن حققو كققل زوج الرحمققةالمعاشققرة بققالمعروف واالحتققرام والمققودة و  .2

ومقققن اياتقققه أن خلقققو ليقققم مقققن أنفسقققكم  ":اشقققرل عشقققرة طيبقققة وهقققذا لقولقققه تعقققالى، ويعمعاملقققة حسقققنة
 3وقوله تعالى "وعاشروهن بالمعروف..."  ،2"أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينيم مودة ورحمة

واحقققد مقققن القققزوجين أن التعقققاون علقققى مصقققلحة األسقققرة ورعايقققة األوالد : يجققق  علقققى كقققل  .3
يسققاعد زوجققه ويتعققاون معققه فققي كققل مققايهم مصققلحة األسققرة بجميققع أفرادهققا، وهققذا بهققدف تحقيققو 
سققعادة األسققرة وكرامتهققا وعزتهققا، واالبتعققاد عققن كققل مققاي دي إلققى شقققاء األسققرة وتعاسققتها وكققذلك 

ظهقققور السقققهر علقققى رعايقققة األوالد وحسقققن تقققر يتهم عقققن طريقققو غقققرس األخقققالق الحميقققدة فقققيهم، وال
 .2أمامهم على أحسن هللاورة وسلوك

 
 - لقوله تعالى : يس لونك عن المحي  قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحي  "سورة البقرة، اآلية 222" 1

 21سورة الروم، اآلية  - 2
 19سورة النساء، اآلية  - 3
 160، مرجع سابو، ص بلحاج العربي -2
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 الفرع الثاني : حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته
 أوال : حقوق الزوجة على زوجها

مققن أهققم الحقققوق التققي تفققرق بققين الرجققل والمققرأة هققي حققو النفقققة الققذي تتمتققع بققه  النفقةةة : .1
ماكان المشققر  يتناولققه قبققل التعققديل  ققمن حقققوق وجها، وهو ثابت لهققا قانونققا، فبعققدالزوجة على ز 

من قققانون األسققرة، أهللاققبو يتناولهققا  ققمن األحكققام العامققة للنفقققة  37وواجبات الزوجين في المادة 
تققي نصققت بصققراحة علققى النفقققة الزوجيققة والتققي جققاء فيهققا : "تجقق  نفقققة الزوجققة ال 74فققي المققادة 

من هققذا  80و  79و  78على زوجها بالدخولا بها أو دعوتها إليه ببنيه مع مراعاة أحكام المواد 
الغققذاء واليسققوة والعققالج والسققكن أو أجرتققه، ومققايعتبر مققن   78القانون. وهي تشققمل حسقق  المققادة  

 والعادة.الضروريات في العرف 
 8أبققاش المشققر  الجزائققري تعققدد الزوجققات فققي المققادة  :وجةةات عنةةد التعةةددالعةةدل بةةين الز  .2

غيققر أنققه و ققع شققروطا البققد مققن اسققتيفائها وهققي  ققرورة وجققود المبققرر الشققرعي ونيققة العققدلا .ق.أ
والالحققققة كمقققا أنقققه جعقققل العقققدلا بقققين الزوجقققات عنقققد التعقققدد مقققن   وعلقققم كقققل مقققن الزوجقققة السقققابقة

 واجبات الزوج ومن حقوق الزوجة.
ومعنققى العققدلا هنققا، عققدم الوقققو  فققي معصققية الظلققم والتسققوية بققين الزوجققات فققي األمققور المطلو ققة 
شرعا، والممكنة طبيعيا وذلك بقوله تعالى : "فانيحوا ماطاب ليم مققن النسققاء م نققى وثققال  ور ققا  

 .1 تعولوا"ف ن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو مامليت أيمانيم ذلك أدنى أال
: مقققن حققققوق المقققرأة علقققى زوجهقققا أيضقققا حسقققن معاملتهقققا وحسقققن معاشقققرتها حسقققن المعاملقققة .3

ومن حسققن معاملققة المققرأة،  2: "وعاشروهن بالمعروف.." رار بها قوال وفعال لقوله تعالىوعدم اإل
تمكينهققا مققن حققو زيققارة أهلهققا واستضققافتهم فققي بيققت الزوجيققة بققالمعروف ولققيس للققزوج منعهققا مققن 

 
 . 3_سورة النساء، اآلية 1
 . 19سورة النساء، اآلية_2
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رة أهلها والعكس هللاحيو ألن في ذلك إ رارا لها وقطع األرحام الذي نهانا اإلسالم عنه لقولققه زيا
 تعالى : "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم".

 ثانيا : حقوق الزوج على زوجته
ا لمققل لققم يخققص قققانون األسققرة الجزائققري نصققا معينققا للحققدي  عققن حقققوق الققزوج بعققد التعققديل وطبققق 

ف نققه برجوعنققا الققى الشققريعة اإلسققالمية وخاهللاققة النصققوص ال ابتققة فققي  .ق.أ 222تقتضققيه المققادة 
القران اليريم ف ننا نسققتخرج ثققال  حقققوق أساسققية منحهققا للا للققزوج المسققلم فققي مقابققل مامنحققه مققن 

 حقوق للزوجة المسلمة الم منة وهي :
زوجهققا فققي غيققر مققانهى للا عنققه وتحفظققه حو الطاعة حي  يجقق  علققى الزوجققة أن تطيققع  -1

فقققي نفسقققها ومالقققه حقققالا حضقققرته وغيبتقققه. وذلقققك لالمت قققالا ألوامقققرل واالمتنقققا  عقققن نواهيقققه باعتبقققارل 
، 1بما فضل للا به بعضققكم علققى بعقق "رئيس العائلة، لقوله تعالى : "الرجالا قوامون على النساء
كما للرجل سلطة على زوجتققه  2بدرجة "وقوله "ولهن م ل الذي عليهم بالمعروف وللرجالا عليهن 

لمنعها من الخروج من بيته إال ب ذنه ولضرورة، وله منعها أال تزور أحد إال ب ذنه، وال تدخل بيتققا 
اخقققر إال بموافقتقققه الصقققريحة. وهقققذا لقولقققه تعقققالى: "وققققرن فقققي بيقققوتين وال تبقققرجن تبقققرج الجاهليقققة 

 .3األولى" 
المخولقققة للقققزوجين ف نقققه ال يبقققيو الققققانون للزوجقققة النشقققوز أو كمقققا أنقققه انطالققققا مقققن واليقققة الت ديققق  

العصيان، وقد أباش له الدين اإلسققالمي أن يتخققذ حيالهققا مققن وسققائل اإلهللاققالش والت ديقق  مققا يكفققل 
رجوعهقققققا إلقققققى طاعتقققققه، لقولقققققه سقققققبحانه: "والالتقققققي تخقققققافون نشقققققوزهن فعظقققققوهن واهجقققققروهن فقققققي 

 .4ن سبيال، إن للا كان عليا كبيرا"  المضاجع، وأ ر وهن،ف ن أطعنيم فال تبغوا عليه

 
 . 34اآلية  ،سورة النساء_1
 . 228اآلية  ،سورة البقرة_2
 .33اآلية ،سورة األحزاب _3
 . 33اآلية ،سورة النساء  _4
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ومنه فوسائل اإلهللاالش والت دي  هي: الموعظة الحسنة بالنصو واإلرشاد، ثم الهجر في الضققجع 
باألعراض منها، ثم الضرب بالقليل من اإليذاء البدني وهو اخر الوسائل اإلهللاالحية، وأال يكققون 

الخققالف نلجقق  إلققى التحكققيم عققن طريققو العائلققة أي  ققر ا مبرحققا وشققديد اآلالم وفققي حالققة اسققتمرار 
 .1باجتما  العائلتين

. قيام الزوجة برعاية بيت الزوجية: تلتزم الزوجققة باإلشققراف علققى بيققت الزوجيققة وتنظيمققه وتققدبر 2
أمورل والسهر على الحفا  عليه وهو التزام ال يمكن لهققا أن تتنققازلا عنققه حتققى وإن كققان لققديها مققن 

 يكفيها.الخدم ما  
 المطلب الثاني: النظام المالي للزوجين  

 الفرع األول: استقالل الذمة المالية للزوجين
ق. أ علققى أنققه :" ليققل واحققد مققن الققزوجين ذمققة ماليققة  37لقققد نققص المشققر  الجزائققري فققي المققادة 

مسققتقلة عققن ذمققة اآلخققر غيققر أنققه يجققوز للققزوجين أن يتفقققا فققي عقققد الققزواج أو فققي عقققد رسققمي 
حولا األمققوالا المشققتركة بينهمققا، التققي يكسققبانها خققاللا الحيققاة الزوجيققة وتحديققد الققنفس التققي الحو،  

 ت ولا إلى كل واحد منهما.
وقد اعترف المشر  الجزائري بدورل في قانون األسرة بمبدأ استقاللا الذمة المالية للمرأة عن طريققو 

وجققققة الحققققو فققققي حريققققة تجسققققيدل لفيققققرة حريققققة المققققراة بالتصققققرف فققققي أموالهققققا إذ نققققص علققققى أن للز 
 2التصرف في مالها ولم يعلو هذل الحرية بقيد أو شرط.

والمرأة تملك أهلية أداء كاملة كالرجل ما دامت عاقلة رشيدة أي أنها تقققوم بتصققرفاتها الماليققة كمققا 
 يقوم الرجل لتصرفاته المالية دون الحاجة إلى إذن احد ما دامت غير محجور عليها.

 
 165، مرجع سابو، ص بلحاج العربي_1
 . 166، ص2004الجزائري، دار هومة، الجزائر، ، المركز القانوني للمرأة في قانون األسرة لوعيل محمد -2



 اآلثار المترتبة عن عقد الزواج           الثاني:                  الفصل
 

52 
 

واجقق  التعققاون علققى مصققلحة األسققرة ورعايققة األوالد و ققرورة التشققاور فققي غيققر أنققه وانطالقققا مققن 
قققانون األسققرة، استشققارة الققزوج فققي  4و  3فقققرة  36تسيير ش ون األسرة طبقا لما جاء فققي المققادة 

 جميع التصرفات المالية التي تبرمها الزوجة بغير عوض.
 185الوهللاقققية، وفققققا للمقققادة  باإل قققافة إلقققى ذلقققك، فققق ن الزوجقققة تخضقققع للقيقققد العقققام القققوارد علقققى

أن تيقققون الوهللاقققية فقققي حقققدود ثلققق  التركقققة، ومقققا زاد عقققن ال لققق  يتوققققف علقققى إجقققازة الورثقققة أ..ق
 1ق.أ. 1فقرة  145والمادة  1فقرة  144الشرعيين، والزوج ير  من زوجته شرعا وقانونا المادة 

مقققن ق.أ،  1فققققرة  37لمقققادة يترتققق  علقققى الذمقققة الماليقققة المسقققتقلة ليقققل واحقققد مقققن القققزوجين وفققققا 
وكققذا اسققتقاللا كققل منهمققا بالوفققاء بالققديون  استقاللا الديون المستحقة على كل منهما عن األخرى،

 ، واستقاللا كل منهما بتحصيل تبعة التنفيذ الجبري على أمواله الخاهللاة.رالمترتبة بذمته للغي 
ة المالية ليال الققزوجين  ققامنة ومنه ف نه أيا كان بسب  الدين في نظام انفصالا األموالا ف ن الذم

للوفققاء بدينققه، فيلتققزم كققل منهمققا بتسققديد جميققع الققديون التققي رتبهققا بذمتققه وال مجققالا للتضققامن بققين 
الزوجين بمقتضى استقاللية الذمم، و غ  النظققر عققن تققاري  نشققوء هققذا الققدين سققواء كققان قبققل أو 

 2بعد الزواج.
هللاققل عققام ب خققذ مبققدأ الفصققل بققين الققذمم الماليققة وخالهللاققة القققولا أن النظققام القققانوني الجزائققري ك 

للزوجين، ومنه يكون للزوجة أمواال خاهللاة بها تتيون من مختلف المصادر المتم لققة فققي األمققوالا 
المكتسققبة عققن طريققو الققزواج مباشققرة كالصققداق والنفقققة، أو المكتسققبة بطققرق أخققرى غيققر القققزواج 

 كممارسة عمل معين، أو عن طريو التبرعات.
ا ذمققة ماليقققة مسقققتقلة عققن ذمقققة زوجهققا، فلهقققا كامقققل السققلطات علقققى هققذل األمقققوالا مقققن و مققا أن لهققق 

تصرف وانتفا  دون أي قيد أو حققد. مققا عققدا تلققك الحققدود التققي نجققدها فققي المققذه  المققاليي التققي 

 
 . 59ص المرجع السابو، ، البشير كوثر -1
، النظام المالي للزوجين دراسة مقارنة بين القانون الجزائري  والقانون الفرنسين مذكرة نيل شهادة الماستر في سناء بن محمد -2

 . 34، ص  2016-2015الحقوق، تخصص أحوالا شخصية، جامعة محمد بو ياف المسلية 
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تقيد تصرف الزوجة فيما يخص التبرعات في حدود ال لقق ، حتققى ال تلحققو الضققرر بزوجهققا الققذي 
 له حو بما لها.  

 لثاني: مصير األموال المشتركة بين الزوجينالفرع ا
إن األمققوالا المكتسققبة بققين الققزوجين فققي نظققام اشققتراك المكتسققبات الماليققة بفققرض عليهمققا تسققييرها 
بصققفة تضقققامنية، غيقققر أن قاعقققدة النفقققة الزوجيقققة قائمقققة فقققي األهللاققل علقققى أسقققاس أن الرجقققل هقققو 

قققة الزوجيققة لققيس إجبققاري، ألن تحميققل المس ولا األولا عن نفقة الزوجة والتعاون المادي فققي العال
مسقق ولية اإلنفققاق للمققرأة يفقققد تققوازن الحيققاة األسققرية القائمققة علققى القوامققة، وهنققاك مققن األسققباب مققا 
يجعل اإلنفاق على الزوجة كحالة عسققر الققزوج وعققدم قدرتققه علققى اإلنفققاق، كمققا يمكنهققا أن تسققاهم 

 1في النفقات المنزلية.
 المساهمة في اإلنفاق على بيت الزوجية   أوال:

فهققي واجبققة  .ق.أ 78تتضققمن النفقققة الزوجيققة الطعققام واللبققاس والمسققكن وهققو مققا تضققمنته المققادة 
على الزوج تجال زوجته، لين يمكن للزوجة أن تشاركه في ذلك حي  تساهم في النفقققات المنزليققة 

افظقققة علقققى مصقققالو أسقققرتها ومسقققاهمة وتر يقققة األوالد ورعقققايتهم والهقققدف مقققن المسقققاهمة هقققو المح 
 ق.أ. 36الزوجة في المصاريع العائلية وهو ما نصت عليه الفقرة ال ال ة من المادة 

كما نص المشر  الجزائري علققى الزوجققة الموسققرة ملزمققة باإلنفققاق فققي حالققة عجققز زوجهققا وهققو مققا 
علققى األم إذا  مققن نفققس القققانون فققي حالققة عجققز األب تجقق  نفقققة األوالد 76نصققت عليققه المققادة 

كانت قادرة على ذلك، فيمكن القولا أن المشر  الجزائري ألزم المرأة باإلنفاق على األوالد فقط في 
 حالة عجز الزوج عن ذلك وكانت قادرة على اإلنفاق أي لها مالا أو رات  للزوجة العاملة.

 مصير السكن الزوجي وأمتعة بيت الزوجةثانيا:

 

، الذمة المالية بين الزوجين في الشريعة اإلسالمية والقانون المقارن، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق،  أحمد طيبي -1
 . 35، ص  2018-2017تخصص األحوالا الشخصية، جامعة زيان عاشور الجلفة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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تحققد  بققين طققالبي الطققالق هققي الخققالف حققولا سققكن الزوجيققة وأمتعتققه مققن أهققم الخالفققات التققي 
 ومنه.

 بالنسبة للعقارات -1
يعتبر منزلا الزوجية هققو أهققم العقققارات التققي قققد يكسققبها الزوجققان فققي حياتهمققا الزوجيققة، حيقق  أنققه 
المكان الذي تعيش فيه األسققرة وتمققارس فيققه كققل أنشققطتها، مهمققا كققان هققذا المكققان سققواء محققل أو 

 شقة أو إيجار.  
أو المسققاهمة فققي  لم يتطرق المشر  الجزائري إلى مسققاهمة المققرأة العاملققة أو الموسققرة فققي التيققوين

بيت الزوجية على رغم وجود مشرو  قانون األسرة الجزائري القديم الذي أكققد علققى هققذل المشققاركة 
الفقققرة ال ال ققة التققي تعطققي الحققو للزوجققة  73التققي تشققمل العقققارات والمنقققوالت، وذلققك فققي المققادة 

 .   1بالمشاركة في الممتليات مقدار مساهمتها بها
للقا ي أن يعين من الزوجين من يمكنه أن ينتفع بحققو اإليجققار باعتبققار في حالة الطالق يجوز 

 تياليف هذا الزواج من أجل حضانة األوالد خاهللاة.
علققى مققا يشققير إليققه القضققاء الجزائققري فقق ن الحضققانة فققي أغقق  األحققوالا تيققون لققصم أي أن  و نققاء

مققن قققانون األسققرة  73األم الحا نة تستفيد بعد الطققالق مققن السققكن، هققذا مققا نصققت عليققه المققادة 
الجزائري في حالة الطالق، يج  علققى األب أن يققوفر لممارسققة الحضققانة سققكنا مالئمققا للحضققانة 
وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدلا اإليجار، وتبقى الحضانة في بيت الزوجية حتققى تنفيققذ األب للحكققم 

 القضائي المتعلو بالسكن.
زوجة الحا نة لها حو البقاء في السققكن العققائلي و التالي فالقانون الجزائري على أنه إذا كانت ال

 6، 65إذا كققان مملوكققا للققزوج، ويسقققط هققذا الحققو ب سققباب سقققوط الحضققانة المققذكورة فققي المققادة 
فققق ذا كقققان هنقققاك عققققد اشقققتراك بقققين القققزوجين فتخضقققع القسقققمة حينئقققذ إلقققى أحكقققام قسقققمة  .ق.أ 67

 

ي التشريع الجزائري، أطروحة دكتورال، قانون خاص، جامعة أبو بكر بلقايد،  ، النظام المالي للزوجين فرشيد مسعودي -1
 .  260، ص  2006-2005تلمسان، كلية الحقوق، 



 اآلثار المترتبة عن عقد الزواج           الثاني:                  الفصل
 

55 
 

فاقية أو قسمة قضائية، فاالتفاقية إذا اتفققو المليية الشائعة في القانون المدني، وقد تيزن قسمة ات 
الزوجان على أجرأتها بالترا ي جون اللجوء إلى القضاء والقسمة القضائية في حالة عدم تيسققير 

 االتفاق ولم يعد هناك سبيل لقسمة األموالا الشائعة.
د عقققد أمققا إذا كانققت غيققر حا ققنة وال يوجققد إثبققات أنهققا شققاركت الققزوج فققي البيققت العققائلي وال يوجقق 

بقققين القققزوجين يقققدلا علقققى وجقققود نظقققام اشقققتراك بقققين القققزوجين، فالبيقققت للقققزوج أو للقققذي يملقققك عققققد 
 1المليية.

 بالنسبة للمنقوالت:  _     2
المقصقققود بهقققا كقققل مقققا هقققو موجقققود مقققن أثقققا  كاألسقققرة، الخزانقققات... إلققق  أي المخصقققص لبيقققت 

مالهققا الخققاص أو مققن هللاققداقها المقققدم الزوجيققة لالنتفققا   بققه، وتيققون الزوجققة قققد سققاهمت فيققه مققن 
إليها من طرف زوجهققا أو مققا تمققت هبتققه لهققا مققن طققرف أبويهققا، خاهللاققة مققع وجققود أعققراف وتقاليققد 
جزائريقققة، منهقققا مقققا ت خقققذل الزوجقققة للجهقققاز القققذي ققققد يتضقققمن أفرشقققة وأدوات تعينهقققا فقققي حياتهقققا 

أو بعققد الطققالق حققولا أمتعققة الزوجيققة، فقق ذا وقققع الخققالف بققين الققزوجين أثنققاء قيققام الحيققاة الزوجيققة 
البيت الزوجي فادعال كل واحد منهما لنفسه، وال نية ألحدهما، يجقق  إعمققالا قرينققة بسققيطة نصققت 

ق. أ وهقققي أن مقققا للرجققالا عقققادة ي خقققذل القققزوج بيمينققه كمالبقققس الرجقققالا، بندقيقققة  73عليهققا المقققادة 
هقققا كمالبقققس النسقققاء الصقققيد أو مسقققتلزمات عملقققه وحرفتقققه ومقققا للنسقققاء عقققادة ت خقققذل الزوجقققة بيمين 

والحلي... إل  وأمققا المشققتركات بققين الققزوجين ف نهققا تقسققم بينهمققا بالتسققاوي كالمفروشققات واألدوات 
واألوانقققي ... إلققق  وتحديقققد نوعيقققة المتقققا  أهقققو مقققن المققق لوف للنسقققاء أو للرجقققالا هقققو مسققق لة وققققائع 

 2يختص بتقديرها قضاة المو و .
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 المبحث الثاني: إقرار النسب وثبوته
 المطلب األول: طرق إثبات النسب التقليدية  

من أهم مقاهللاد الشريعة اإلسالمية في الزواج المحافظققة علققى األنسققاب ومنققع اختالطهققا محافظققة 
علققى كيققان األسققرة كحليققة أساسققية لتيققوين المجتمققع قولققه سققبحانه وتعققالى: " وهققو الققذي خلققو مققن 

 1الماء بشرا فجعله نسبا وهللاهرا وكان ر ك قديرا".
نس  الشرعي هو الذي يتبع فيه الولد أبال في القانون والدين، ويبنى عليه الميرا ، وينتج عنه وال

موانع الزواج، ويترت  عليه حقوق وواجبات، أما النس  الغير شرعي فققال يترتقق  عليققه شققيء مققن 
 ذلك.

ا ويرجع اهتمققام المشققر  بالنسقق  إلققى منققع اخققتالط األنسققاب وحفظهققا مققن الفسققاد واال ققطراب وهققذ
 حتى تقوم األسرة على وحدة الدم الذي يعتبر أقوى الروابط بين أفرادها.
مققن قققانون األسققرة  46-40لذلك نظم المشققر  النسقق  وجعققل لققه أحكامققا ترتبققه تناولتهققا المققواد مققن 

المعققدلا والمققتمم بققاألمر  11/84مققن قققانون   40الجزائري وحصققر طققرق إثبققات النسقق  فققي المققادة  
: "ي بققت النسقق  بققالزواج ق.أعلققى أن 40حي  نصت المادة   04/05/2005الم رخ في    02/05

و  32الصحيو و ققاإلقرار والبنيققة و نيققاش الشققبهة و كققل نطققاش تققم فسققخه بعققد الققدخولا طبقققا للمققواد 
 من هذا القانون. 34و    33

 ومن هنا ف ن طرق إثبات النس  في القانون الجزائري هي:  
 الزواج الصحيو  -أ

   الزواج الفاسد    -ب
 الدخولا بشبهة   -ج
 اإلقرار -د

 البينة_ هق  
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 الفرع األول: إثبات النسب بالزواج الصحيح والزواج الفاسد 
 أوال: إثبات النس  بالزواج الصحيو

أثنققاء قيققام العالقققة الزوجيققة، أو العققدة، أو إن العقد الصققحيو سققب  شققرعي ل بققوت نسقق  الولققد فققي 
الوفاة إذا كان الققدخولا ممكنققا فقق ذا ثبققت أنققه غيققر ممكققن، أو أنهمققا لققم يلتقيققا قققط، ولققم يكققن فققي إال 
مكان تالقيها فان النس  ال ي بت وهذا قوله عليه السالم : "الولد للفراش" والمراد بالفراش العالقققة 

 ه، حين ابتداء الحمل.الزوجية القائمة بين الرجل وامرأت 
ب نققه ي بققت النسقق  بققالزواج الصققحيو، كمققا أنققه طبقققا .ق.أ 40وعلققى هققذا األسققاس جققاء فققي المققادة 

ف ن الولد ينس  ألبيه متى كان الزواج شرعيا وأمققاكن االتصققالا ولققم ينفققه بققالطرق .ق.أ  41للمادة  
 المشروعة، ومن هنا ف نه يشترط ل بوت النس  بالزواج الصحيو ما يلي:  

العالقققة الزوجيققة القائمققة بققين الرجققل وامرأتققه حققين ابتققداء الحمققل علققى أسققاس عقققد الققزواج  -1
 7الصحيو، والزواج الصحيو هو الذي استو في جميع شروط االنعقاد والصحة طبقا للمققواد مققن 

ق.أ. ف ذا كان الزواج هللاحيحا، كامل الشروط واألركان عد هللاققالحا إلثبققات النسقق  دون   31إلى  
 و طل  اعتراف ممن سي بت نسبا لولد منه.اشتراط بنية أ

أن ي بت التالقي بين الزوجين مققن حققين العقققد، ذلققك أن العقققد وحققدل ال يكفققي، إذ البققد فيققه  -2
من الدخولا ف ذا ت كد عدم اللقاء بينهما ال ي بت نس  الولد إلى الزوج، كما لو كان أحد الققزوجين 

 من أقصى مدة الحمل.سجينا أو غائبا في بلد بعيد غيبة امتدت إلى أك ر  
العققققد الصقققحيو، وإ قققافة إلقققى العققققد تحققققو  41ومقققن هنقققا، يشقققترط المشقققر  الجزائقققري فقققي المقققادة 

الدخولا أو إمكانية االتصالا الجنسي وعليه إذا تم العقد بين زوجين غائبين بالمراسققلة أو بالوكالققة 
إذا كققان االتصققالا بققين  فققان هققذا العقققد يكونسققببا ل بققوت النسقق   ققمن الفتققرة المقققررة شققرعا وقانونققا

الزوجين ممكنا، أما إذا استحالا ذلك بقق ن كانققا بعيققدين عققن بعضققهما وكققل فققي بلققد حيقق  ال يمكققن 
وهقققذا أكقققدل  اجتهقققاد المحكمقققة العليقققا الصقققادر بتقققاري   1تالقيهمقققا، فققق ن نسققق  الولقققد ال يلحقققو ب بيقققه
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يققة لققم تنقطققع حيقق  أن الولققد للفققراش مادامققت العالقققة الزوج  39473ملققف رقققم  24/02/1986
بين الزوجين والدليل على ذلك أن الزوج كققان يققزور مققن حققين آلخققر زوجتققه وهققي فققي بيققت خالهققا 
بققوهران حسقق  ماأشققار إليققه الحكققم الجزائققي لمحكمققة البققي  بعققد سققما  ثالثققة شققهود. قققرار غيققر 

 1منشور.
مققدة والتققي تققنص بقق ن أقققل .ق.أ 42والدة الولققد بققين أقققل وأقصققى مققدة الحمققل، طبقققا للمققادة  -3

الحمققل سققتة أشققهر وأقصققاها عشقققرة أشققهر. ومققن هنققا، يجقق  أال تتجقققاوز المققدة فققي كققل األحقققوالا 
ق أ. والطقققق  يقققققرر مايقولققققه المشققققر   43عشققققرة أشققققهر مققققن تققققاري  االنفصققققالا أو الوفققققاة، المققققادة 

الجزائققري فققي أقصققى مققدة الحمققل، بقق ن الجنققين اليمكقق  فققي بطققن أمققه أك ققر مققن تسققعة أشققهر إال 
يتعلققو ب قققل مققدة الحمققل وهققي سققتة أشققهر، فققدليل ذلققك ايتنققا كريمتققان مققن القققران  نققادرا وأمققا فيمققا

وهققو مانصققت  2اليريم. قوله تعالى "حملته أمه كرها وو عته كرها وحملته وفصاله ثالثون شققهرا"
 ق أ "أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر" 42عليه المادة 

 .ق.أ 41قققانون الجزائققري فققي المققادة   إليققه الأالينفه األب بققالطرق المشققروعة وهققو مايققذه -4
نرجقققع إلقققى أحكقققام  222هقققذا بتطبيقققو المقققادة شقققرو  لنفقققي الولقققد عنقققه هقققو اللعقققان و و الطريقققو الم

 الشريعة .
_تعريققع اللعققان: هققو أن يققتهم الققزوج زوجتققه )حققين قيققام العالقققة الزوجيققة( بقق ن الولققد لققيس منققه، 

الزوج باهلل أر ع مرات أنه لصادق في اتهامققه للزوجققة مققن فيتالعنان أمام القا ي كما يلي :يقسم 
يقققولا فققي الخامسققة أن غضقق  للا عليققه ان كققان ان كققان مققن اليققاذبين ،ثققم و أن الولققد لققيس منققه ،

 تقسم الزوجة أر ع مرات باهلل أنه من الياذبين فيما رماهققا بققه ،وتقققولا فققي الخامسققة أن غضقق  للا
م القا ققي بققالتفريو بينهمققا فققورا اللعققان بهققذا الشققكل ،يحكقق ذا تققم  عليهققا ان كققان مققن الصققادقين .فقق 

 ي بت نس  الولد من أمه فحس  .و 
 

،  1994، قانون األسرة، مبادئ االجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا، ديوان المطبوعات الجامعية،  بلحاج العربي -1
 . 48ص
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عليه ، فانه ال ينتفي الولققد عققن الرجققل أو حمققل الزوجققة منققه اال بحكققم مققن القا ققي ،ويعتمققد فققي و 
 .1حكمه على جميع الوسائل المقررة شرعا في نفي النس  

 مجالا :ومن اجتهادات المحكمة العليا في هذا ال
أن أقققل مققدة الحمققل هققي سققتة أشققهر  مققن المقققررو :"28/10/1997بتققاري   172379ار رقققم القققر 

تصققالا و لققم ينفققه بققالطرق أمكققن االلولققد ينسقق  ألبيققه متققى كققان شققرعيا و مققن المقققرر أيضققا أن او 
من المستقر عليه قضاء  أنه يمكققن نفققي النسقق  عققن طريققو اللعققان فققي أجققل محققدد ال و .المشروعة
لد في مدة حمققل انية أيام من يوم العلم بالحمل و يتجاوز ثم من ال ابت في قضية الحالا أن الولد و 

عتمققدوا علققى الخبققرة و وزن الولققد أك ر مققن سققتة أشققهر وأنئ قضققاة المو ققو  أخطئققوا ك يققرا عنققدما ا 
 .2الذي لم يتم أمام المحكمة بل أمام المسجد العتيو  فر شروطه و اللعان الذي لم يتو و 
الرجو  الى االجتهادات السابقة الحققظ أنئ المحكمققة العليققا قققد اسققتقرت فققي أنئ أجققل نفققي النسقق    و 

أيام من يوم العلم بالحمل أو رنية الزنا ْاالئ أنها في القرار الصققادر بتققاري    08باللعان ال يتجاوز  
أخققذت موقققف اخققر كمققا يلققي :" مققن المقققرر شققرعا أنئ دعققوى   35934ملف رقم    25/02/1985

الحمقققل أو الو قققع أو رنيقققة الزنقققا، لعقققان ال ت قبقققل اذا أ خقققرت و لقققو ليقققوم واحقققد بعقققد علقققم القققزوج ب ال
يققه اليمققين ليققل يكون باطال القرار الذي يقضي قبل الب  في الدعوى الخاهللاة بنفققي النسقق  بتوج و 

 .3يوما من علمه بو ع زوجته لحملها    12ذا رفع الزوج دعوال بعد مضي  إواحد من الطرفين، 
 الفرع الثاني :ثبوت النسب بالزواج الفاسد و نكاح الشبهة

 32،33فسققخه بعققد الققدخولا طبقققا للمققواد  ق. أ ب نققه ي بققت النسقق  بكققل نيققاش تققم 40تققنص المققادة 
دى المحرمققات يفسقق  قبققل بقق ن كققل زواج ب حقق  34من قانون األسرة .كما أنه جققاء فققي المققادة   34،

 جوب االستبراء .و الدخولا و عدل، ويترت  عليه ثبوت النس  و 

 
 . 194،الوجيز في شرش قانون األسرة الجزائري ، مرجع سابو ، ص بلحاج العربي_ 1
 . 70،ص  2001_ االجتهاد القضائي لغرفة األحوالا الشخصية ،عدد خاص لسنة  2
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 أوال: مفهوم الزواج الفاسد
نصققت  05/02المعدلققة بموجقق  األمققر  32يتضققو أنئ المققادة  34، 33، 32مققن مراجعققة المققواد 

مقتضققيات العقققد بعققد ان كانققت تققنص اشتمل علققى مققانع أو شققرط يتنققافى و  على بطالن الزواج اذا
اشقققققتمل علقققققى مقققققانع أو شقققققرط يتنقققققافى  علققققى فسققققق  النيقققققاش أي فسقققققادل اذا اختقققققل أحقققققد أركانققققه أو 

قرتهقققا األولقققى علقققى بطقققالن القققزواج المعدلقققة فققققد نصقققت فقققي ف 33مقتضقققيات العققققد، أمقققا المقققادة و 
الققققزواج علققققى مققققانع أو شققققرط يتنققققافى فسققققادل، بالنسققققبة للققققزواج الباطققققل يكققققون اذا اشققققتمل عقققققد و 
مققن شققروط الصققحة  مقتضياته أو اذا اختل ركققن الر ققا أمققا الققزواج الفاسققد فهققو الققذي فقققد شققرطاو 

مكقققرر المتم لققة فقققي أهليققة القققزواج والصقققداق والققولي فقققي حالقققة  09المنصققوص عليهقققا فققي المقققادة 
هي الحاالت التي رت  المشر  عليهققا فسققاد انعدام الموانع الشرعية للزواج و الشاهدين مع  وجو ه و 

ت بعققد الققدخولا ، حيقق  يفسقق  الققزواج قبققل الققدخولا وي بقق 33النياش بموج  الفقرة ال انية من المادة  
 23فققي حالققة مققا اذا تققم الققزواج ب حققدى المحرمققات وفقققا للمققواد مققن  34في المادة بصداق الم ل و 

حيققق  يفسققق  القققزواج قبقققل القققدخولا و عقققدل ويترتققق  عليقققه ثبقققوت النسققق  ووجقققوب  .ق. أ 30القققى 
  رتقق ن الموانققع الشققرعية لعقققد الققزواج و أن اعتبرهققا المشققر  مقق الت التققي سققبو و هققي الحققااالسققتبراء و 
لط مرة أخرى بققين الققزواج هذا معنال أن المشر  أخ ق. أ و  32ن الزواج بموج  المادة  عليها بطال

العققدم ال في حين أنئ الزواج الباطل عدم و  رت  على كليهما ثبوت النس الباطل والزواج الفاسد و 
 1قانونا أثر شرعا و يرت  أي 

مققع وجققوب  منهققا: ثبققوت النسقق نونيققة و د الققدخولا بعقق  اآلثققار القانئ الققزواج الفاسققد ت بققت لققه بعقق إ
مصلحة الولد خشية من  ققيا  نسققبه وذلققك اذا مققات تققوافرت شققروط ذلك لالتفرقة بين الزوجين، و 

ى الققزواج أن يمضققي علقق الصققحيو مققن دخققولا حقيقققي بققالمرأة، و ثبات النس  الموجققودة فققي الققزواج إ
ا أقصقققى فتقققرة الحمقققل هقققي سقققتة أشقققهر مقققن تقققاري  القققدخولا الحقيققققي. أمققق الفاسقققد أققققل مقققدة الحمقققل و 

 
قانون األسرة الجزائري و الفقه االسالمي، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون  ، أحكام النس  في غربي ذهيبةشهيناز_ 1

 . 23، ص  2015/2016الخاص،  
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بالنسبة للزواج الفاسد ف نها تحس  من تاري  التفريو بين الزوجين، فان جققاءت الزوجققة بولققد قبققل 
 مضي عشرة أشهر اعتبارا من يوم التفريو ثبت نسبه من أبويه.

مققن حيقق  ثبققوت النسقق ، فيالهمققا الققزواج الصققحيو ه ال فرق بققين الققزواج الفاسققد و ن  وقالا الفقهاء ب 
متققى ثبققت النسقق  و لققو تة أشققهر فقق ك ر مققن تققاري  العقققد. و ب بيققه اذا جققاءت بققه أمققه لسقق   لحققاقإفيه  

نقققع النيقققاش فقققي القققدرجات الممنوعقققة بنيقققاش فاسقققد أو بشقققبهة ترتققق  عليقققه جميقققع نتقققائج القرابقققة، فيم
 ااْلر .قرابة و تستحو به نفقة الو 
القققدخولا، فقققان ق. أ تقققنص ب نقققه ي بقققت النسققق  بكقققل نيقققاش تقققم فسقققخه بعقققد  40طالمقققا أن المقققادة و 

 1المشر  الجزائري ال يعترف ب بوت النس  قبل الدخولا.
 ثبات النس  عند الوطء بشبهةإثانيا:  

 ب بوت النس  بنياش الشبهة .  .أ  .ق 40أقر المشر  الجزائري في المادة 
الشققبهة فققي عقققد الققزواج تبققدو ع خطقق  بسققب  غلققط يقققع فيققه الشققخص، و نياش الشبهة هققو نيققاش يققق و 

هققل الققزوج حكمققا مققن أحكققام الققزواج ونشقق  عنققه مختلفققة : كالشققبهة فققي الحكققم ) كمققا لققو ج ب شققكالا 
الدخولا تبققين أنهققا مققن المحرمققات، الشبهة في العقد ) كالعقد على امرأة و بعد الدخولا بالمرأة (، و 

الشققبهة فققي الفعققل )كمققا لققو دخققل ق، أ(، و  34الجزائققري فققي المققادة  هققو مققا نققص عليققه القققانون و 
 رأة انا منه أنها زوجته، ثم تبين أنها غير زوجته(.شخص على ام

شبهة، ففي بعضها أثبتققوا النسقق ، وفققي بعضققها للفقهاء اراء ك يرة حولا ثبوت النس  بالدخولا بالو 
بر كالزواج الفاسققد أو كالباطققل، مردئ ذلك الى الحكم على واقعة الدخولا هل تعت اآلخر لم ي بتول، و 

قو قققة أو مقققن حيققق  األحكقققام كالعقققدة لنسققق ، مقققن حيققق  العمقققا ينشققق  عنقققه مقققن اثقققار أخقققرى غيقققر او 
 غير ذلك .والصداق، وحرمة المصاهرة و 

الولققد للفققراش و للعققاهر الحجققر"، وألن ن الزنققا ال ي بققت النسقق ، لقولققه عليققه السققالم:"  ومققن ثققم، فقق 
ذا خققال عققن الشققبهة إجريمققة يسققتحو هللاققاحبها العقققاب. هققذا الثبوت النسقق  نعمققة، والزنققا جريمققة، و 
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ن  هللاققف الجريمققة، أو تسقققط الحققد فقققط، فقق ن كانققت هنققاك شققبهة لمحققو و  قطة لحققد الزنققا، فقق المسقق 
لقققد ادعققى المستشققرق الفرنسققي بوسققكي بقق ن نظققام الشققبهة وجققد فققي النسقق  ي بققت اجماعققا، هققذا و 

لعقققاب عققن طريققو محققو وهللاققف الجريمققة الهققروب مققن اسققالمي كبققاب مفتوحققة للخققروج و الفقققه اال
سققالمي إلبعيد عن الفير العلمي الصققارم، وعققن حقيقققة التشققريع ا يهذا رأسقاط الحد الشرعي، و إو 

ذا ثبققت الخطقق  أو الغلققط أو إال إ ن الشبهة ال تمحققو وهللاققف الجريمققة وال تسقققط الحققد الذي ينص ب 
األمر موكولا الى تقدير القا ي. فالجريمة يسققتحو فيه الشخص بحسن النية، و الجهل الذي وقع  

 1ال هروب كما فهم ذلك األستاذ بوسكي .تردد و احبها العقاب الشرعي بدون  هللا
 البينةقرار و إلع الثالث: ثبوت النسب باالفر 

 قرارأوال: ثبوت النس  باإل
يعتبققر االقققرار بوجققه عققام اعتققراف شققخص بحققو أو واجقق  عليققه آلخققر، سققواء قصققد ترتيقق  هققذا 

يقق تي بتعريققع االقققرار، غيققر المشر  الجزائققري فققي قققانون األسققرة لققم و 2الحو في ذمته أو لم يقصدل
على أنه:" االقرار هو اعتراف الخصم أمام القضققاء  341أنه عرفه في القانون المدني في المادة 

 ذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذل الواقعة".قانونية مدعى بها عليه و بواقعة
اهللاة في المققادتين ق، أ و بصفة خ  40يجد موقعه من بين طرق اثبات النس  عامة في المادة و 

 منه.  45و   44
 _ أنوا  االقرار بالنس  :

 االقرار نوعان :
هققي مققا ال تيققون فيهققا واسققطة بققين المقققر والمقققر لققه و  االقققرار ب هللاققل النسقق : اقققرار بقرابققة .1

 معنققى اخققر هققو ذلققك االقققرار الققذي دته بققالبنوة، األبققوة، األمومققة، و عدق، أ و   44  جاءت به المادة
ليس فيه تحميل النسقق  علققى الغيققر. كقق ن يقققولا الشققخص هققذا ابنققي، بحيقق  يجقق  أن يكققون ممققن 

 
 . 197، 196، الوجيز في شرش قانون األسرة الجزائري، مرجع سابو، ص بلحاج العربي_ 1
، الوسيط في شرش القانون المدني الجديد، الجزء ال اني، نظرية االلتزام بوجه عام، االثبات، بد الرزاق أحمد السنهوري ع_ 2

 . 471، ص2000اثار االلتزام، الطبعة ال ال ة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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العادة حي  أنه ال يتصور من رجققل عققاجز تمامققا عققن االنجققاب، كقق ن يكققون مريضققا يقبله العقل و 
 1  الشروط األخرى.بالعقم أن يدعي أو يقر ب ن فالن ابنه أو فالنة ابنته مع وجوب توافر بع

ة بقققين المققققر والمققققر لقققه كقققاألخوة االققققرار بنسققق  فرعقققي: اققققرار بقرابقققة يكقققون فيهقققا واسقققط .2
  معنى اخر هو ذلك االقرار الذي فيه والعمومة، و 

 2ق، أ  45تحميل النس  على الغير، وهو ما نصت عليه المادة 
ن االقققرار بالنسقق  ال هققذا النققو  مقق م ققل و فققي الحقيقققة يقققولا هققذا ابققن أبققي و هقق أخققي و   ك ن يقولا هذا

ألخ ال يصققو اال اذا هللاققدقه األب، ذا هللاققدقه المققدعى عليققه بالنسقق . فققاالقرار بققاإال إيرتقق  اثققارل 
 3االقرار بالعم ال يصو اال بتصديو الجد له. ألنه األهللال الذي ينحذر منه العم و 
نتي أو من جهة الفر   ب ن هذا ابني أو ابفي حالة كون اإلستلحاق من جهة المرأة ب ن قالت و 

 نحوها، ب ن قالا هذل أمي، ف ن الحالة فيها تفصيل: 
ذا كانت المرأة في عصمة زوج حقيقة أو حكما، فال ي بت نس  المستلحو إلى زوجها  إ (أ

االئ بتصديقه أو ببينة قاطعة ألن فيه تحميل على الغير، أما اذا هللارحت ب نه من غير  
 هذا الزوج فيلحقها النس  دون الزوج.

أما اذا لم تين ذات زوج فنس  المستلحو ثابت دون اإللتفات ليون هذا الولد ثمرة زواج   (ب
هي الو ع دون قيد  األم ال ابت بالواقعة المادية و  شرعي أو فاحشة، ألن النس  بجهة

 4الفراش
 _شروط اإلقرار في اثبات النس : 

 يشترط في اإلقرار بالنس  شروط مختلفة سنورد كالتالي:

 
 . 208، ص 1998للنشر، االسكندرية، ، أحكام األسرة في االسالم، دار الجامعة الجديدة أحمد فراج حسين_ 1
 من ق، أ، ج :" االقرار بالنس  في غير البنوة واألبوة، واألمومة ال يسري على الغير المقر اال بتصديقه" . 45_ تنص المادة 2
 .  209، مرجع سابو، ص أحمد فراج حسين_ 3
، اإلكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النس ، الطبعة األولى، األهللال للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر  اقفورة زبيدة_ 4

 .  59،58، ص 2012
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 الشروط الواج  توفرها في نفس المقر بالنس :  (أ
بالغا عاقال ك المقر  الفقهاء األحناف والماليية و _أن يكون  نابلة،  الشافعية والح ما يقولا جمهور 

 . 1قرار الصبي أو المجنون بالنس  هللاحيحابمفهوم المخالفة ال يكون إ
م  شخص  على  االقرار  ينص   و _أن  النس ،  النو   جهولا  من  يكون  العقل  أن  يصدقه  الذي 

التي تقولا:" ي بت النس  باالقرار بالبنوة،  و   ق.أ.   44هو ما جاء في المادة  العادة. و   قهتصدأو 
 لو في مرض الموت متى هللادقه العقل أوالعادة ".بوة، أو األمومة، لمجهولا النس  و أو األ

ولا النس ،  وت( بالوالدين، إذا كان المقر له مجه لو في مرض الموعليه يصو اقرار الشخص)و 
ذلك ب ن يولد م ل المقر له  لعقل أو العادة أو الحس السليم و ن هللادقه المقر له، متى هللادقه اوإ

بالبنوة من م ل المقر، بحي  يكون فرق السن بينهما محتمال لهذل الوالدة، أو أن يولد م ل المقر  
سن المقر  ، و وكان سن الطفل عشر سنواتباألبوة لم ل المقر له. فمن قالا لطفل: هذا ابني،  

 عشرين سنة، لم يعتبر هذا االقرار، ألنه ال يعقل أن يولد االنسان ولد وهو ابن عشر سنوات. 
ذا كان المقرر ببنوة الطفل زوجة أو معتدة، فيشترط مع ذلك أن يوافو زوجها على اإلعتراف  و إ

النس  على الغير، فال  حميل  ببنوته له أيضا، أو أن ي بت والدتها له من ذلك الزوج، ألن فيه ت 
 ال بتصديقه أو ببينة. يقبل إ

 الشروط الواج  توفرها في االقرار المتعلو بغير المقر أو المحمولا على الغير:  (ب
على  أن   االقرار  العقل شخص  ينص  يصدقه  الذي  النو   من  يكون  أن  و  النس ،  مجهولا 

هو أن يوافو  رطا اخر و ضيف القانون الجزائري شأوتصدقه العادة فزيادة على هاذين الشرطين ي 
المحمولا له على هذا االقرار، ففي قوله: هذا أخي، يشترط ل بوت نسبه مع الشروط السابقة أن  

 يصدقه أبول في ذلك. 
األمومة ال يسري على  االقرار بالنس  في غير البنوة واألبوة و   :" 45هذا ما نصت عليه المادة  و 

 الئ بتصديقه ". ر إ غير المق

 
 . 93، مرجع سابو، صأحمد فراج حسين_1
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ة، والجد  العمومة يشترط فيه أن يصدقه المقر عليه، األب عند االقرار باألخو فاالقرار باألخوة و 
 . 1أن يقيم المقر البينة على اقرارل  عن االقرار بالعمومة، و 

 ثانيا: ثبوت النس  بالبينة
المادة   في  الجزائري  المشر   الص  40نص  بالزواج  النس   ي بت  ب نه  و االقرار،  ق.أ.  حيو 

بالبينة هي الدالئل أو الحجج التي ت كد وجود واقعة مادية وجودا حقيقيا بواسطة  المراد  و البينة و 
البينة هي أقوى  ت الواردة في قانون االجراءات. و السمع أو البصر أو غيرهما من وسائل االثبا

 من اإلقرار من حي  االثبات. 
ذا عدلين، أو رجل و امرأتين عدولا. ف يكون االثبات بالبينة الياملة عن طريو شهادة رجلين  و 

ينة الياملة على  تناز  نس  ولد أك ر من شخص فادعى كل منهم أنه ابنه، فهو ابن من يقيم الب 
عمومة، أو أي نو  من    ذا ادعى انسان على أخر بنوة، أو أبوة، أو أخوة، أو دعوال. كما أنه إ

حينئد ي بت النس  ملزما للمدعي أن ي بت دعوال بالبينة، و انير المدعى عليه دعوال، فقرابة، و ال
 . 2ليل الطرفين بما عليه من حقوق للطرف اآلخر 

 الطرق العلمية الثبات النسب   المطلب الثاني:
 نظام البصمة الوراثية الفرع األول: 

 ( ب  يعرف  ما  أو  النووي  لمصطلو DNA) الحام   األولى  الحروف  هي 
DeoxyHiboncuhic و لليائن  ،  يمكن  ذو وزن جزئي ال  معقد  كيميائي  هو عبارة عن مرك  

( ب  يعرف  عنه  االستغناء  ال،و DNA) الحي  الحام   ليلمة  اختصار  الديوكسي  هي  نووي 
و  األكسجين،  و   هو منزو   الوراثية  المعلومات  يحمل  أن الذي  في  النووي  الحم   هذا  وية  يوجد 

يحدد  الخ  نظاما  األخير  هذا  ويشكل   ،" النووي   " اسم  عليه  يطلو  لذلك  الحية،  لليائنات  اليا 
 .3خصائص كل فرد باعتبار أنه يختلف من شخص إلى اخر 

 
 . 198، الوجيز في شرش قانون األسرة الجزائري، مرجع سابو، صبلحاج العربي_ 1
 . 199شرش قانون األسرة الجزائري، مرجع سابو، ص ، الوجيز في بلحاج العربي_ 2
 . 254، ص 2011، البصمات الوراثية في االثبات الجنائي، دار الجامعة الجديدة،  طارق ابراهيم الدسوقي عطية_3
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بطري و  اثبات  دليل  الفحص  اعتبار  يمكن  ف هكذا  المجاالت،  من  ك ير  في  أكيدة  توافقت  قة  ذا 
المميزة   النووي  الصفات  النووي للطفل  تلك الصم و الموجودة في الحم   لموجودة في الحم  

ها ت دي الى حصولا تركيبة، وهذل األخيرة ال توجد إالئ عند شخص واحد وهو األب الحقيقي،  ن ف 
 ذا وجدت هذل التركيبة عند المدعى عليه فهذا يعني أنه األب الحقيقي الذي منه كان الطفل. ف 

 الفرع الثاني: نظام فحص الدم

علمية المسلئم بها في الط  الشرعي أنئ تحاليل فصائل الدم قد تفيد في التحقو  أفادت الحقائو ال
 من انتفاء النس  عند المنازعة فيه أما بش ن ثبوته فاألمر مجرد احتماالت. 

ل، وانئ  حي  أاهرت األبحا  العلمية منذ فترة طويلة، أن دم بني اإلنسان يتنو  الى عدة فصائ 
و  محددة  خصائص  فصيلة  طليل  الزوجة،  عن  دم  اليها  ينتس   التي  الفصيلة  دم  فحص  ريو 

 الولد، أمكن التوهللال إلى أحد الفر ين: و والزوج 
معا،   (أ الزوجين  فصيلتي  تناسل  لمقتضيات  مخالفة  الطفل  دم  فصيلة  اهور  األولا:  الفرض 

 وهذا معنال أن الزوج ليس هو األب الحقيقي للطفل و ذلك وجه الت كيد. 
لتي دم الزوجين  الفرض ال اني: تظهر فيه فصيلة دم الطفل متوافقة لمقتضيات تناسل فصي   (ب

قد ال يكون، ذلك أن الفصيلة الواحدة قد  أن الزوج قد يكون األب الحقيقي و هذا معنال  معا، و 
 يشترك فيها أناس ك يرون يحتمل أن يكون األب المدعى عليه واحدا منهم. 

المعطيات العلمية المتاحة تبين أن فصائل الدم تفيد في الحصولا على دليل  على  وء هذل  و 
 .1لينها ال تفيد في الحصولا على دليل اثبات م كد، بل هي قرينة يعوزها البرهانطع، و نفي قا

 الفرع الثالث: صعوبات تطبيق الطرق العلمية الثبات النسب

الحقيقة، إ ااهار  على  الخصوم  تعاون  غا  ن  في  يحد   بطريقة  لن  يكن  لم  إن  األحيان  ل  
ت  لذا ف نه من المتوقع أن ي ير الخصم بع  العقبات التي يحاولا من خاللها اإلفالتلقائية، و 

 .1ال سيما عندما يكون سيء النية من الخضو  الختبارات الوراثة و 

 
 . 287،286، ص 1997، دور التقدم البيولوجي في اثبات النس ، مجلة الحقوق، اليويت، محمد محمد أبو زيد_1
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 الفرع الرابع: حجية الطرق العلمية في اثبات النسب 

ي سس انطالقا من   قيمة هذل الوسائل العلمية، فان العمل بهانظرا لسكوت المشر  الجزائري عن 
  يين الخبرة و نتائجها فيكون بناء تع واعد والمبادئ العامة في االثبات و من القعموم النصوص، و 

 على ذلك الحكم بقطعية هذل الطرق العلمية أو  نيتها. 
 أوال: الحجية المطلقة للطرق العلمية 

الطر   اتفو من  بع   قطعية  عن  المحدثين  وأهمها  الفقهاء  النس   اثبات  مجالا  في  العلمية  ق 
و  الوراثية  إليك  البصمة  االنجليزي  الطبي   اخترعه  جديد  أسلوب  هو  طريقها  عن  البنوة  اثبات 

سنة   م1984جيفري  بكل  تحتفظ  نواة  خاليال  داخله  يحمل  شخص  كل  أن  من  ينطلو  ادته ، 
بن نصف مادته الوراثية من األب والنصف اآلخر من األم  يحمل اإل و   الوراثية التي ينفرد بها، 

ا  فرةللشو  لهذل  الفقه  الوراثية نصي  من جان   إذ ال معنى  الوسيلة  لهذل  إذ ال معنى  إلسالمي 
 .2ذا كانت تخالف األحكام الشرعيةالوسيلة إ

خريجا من مذه  ذه  جان  من الفقه الى جواز االعمالا بالبصمة الوراثية في ثبوت النس ، ت 
قد اعتمد أهللاحاب  و .3بجواز اللجوء إلى القيافةجمهور فقهاء الماليية والشافعية والحنابلة القائلين  

 أخرى من القياس نذكر منها: عيمه بعدة أدلة بعضها من السنة و هذا المذه  في تد
 السنة النبوية الشريفة:  (1

سلم قالا: "بينما امرأتان معهما إبناهما  هريرة ر ي للا عنه أن النبي هللالى للا عليه و  عن أبي  
إلى   أنت فتحاكمتا  بابنك  إنما ذه   فقالت إحداهما لصاحبتها  إحداهما  بابن  الذئ  فذه   جاء 

 
 . 287، مرجع سابو، ص محمدأبو زيدمحمد _1
، البصمة الوراثية و مدى حجيتها في االثبات، الطبعة األولى، دار الفير الجامعي،  حسن محمود عبد الدايم عبد الصمد_2

 . 718، ص  2007االسكندرية، 
ذي تتبع اآلثار و يعرفها و  _القيافة نسبة إلى القائف، وهو الذي يعرف األشبال  فيعرف شبه الرجل ب خيه و أبيه و هو كذلك ال 3

يطل  الضالة و الهارب، فعلى هذا تشمل داللته من يلحو النس  و يقتص األثر، مذكور من طرف: عدنان حسن عرايزة، ص  
103 . 
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أئتوني   فقالا:  ف خبرتال،  داود ر ي للا عنه  بن  لليبرى، فخرجتا على سليمان  به  داود فقضي 
 .1ها، فقضي به للصغرى بالسكين أشقه بينيما، فقالت الصغرى: يرحمك للا هو ابن

ب للصغرى  بالولد  قضى  عنه  للا  ر ي  سليمان  للا  نبي  أن  هنا،  الداللة  قرينة  فوجه  موج  
 ال شك أن البصمة الوراثية أولى باالعتبار منها. الشفقة، و 

 القياس: (2
بعدة أوجه، منها جواز االعتماد عليها قياسا   قد استدلا القائلون ب بوت النس  بالبصمة الوراثيةو 

 األمهات. الصفات المتشابهة بين األبناء واآلباء و  على القيافة باالستناد الى 
إ افة إلى جواز اثبات النس  بها قياسا على الخبرة التي أجاز الفقهاء العمل بها في العبادات،  

 . 2المعرفةالت بجامع االعتماد على الخبرة و المعام
تعليو األطباء عمنو  أفاد  قد  نجاش  جهة أخرى  بنسبة  البصمة  النس  عن طريو  ثبوت  لى دقة 

إلى   الحام   و   %  99.07تصل  تركيبة  خاللا  من  البالغة  أهميته  في تيمن  الموجود  النووي 
جزء   على  يحتوي  نجدل  تحليله  فعند  االنسان،  بصفات  جسم  ينفرد  هللااحبها معين  تالزم  تبقى 

 .3هذل الصفات تسمية البصمة الوراثية يطلو على مدى الحياة، و 
لذلك أهللابو االتجال الغال  في التشريعات الو عية تميل الى األخذ باألدلة العلمية، التي على  و 

قامت مجموعة من هذل التشريعات بتنظيمها حي   ة الوراثية في اثبات النس ، بل و رأسها البصم
 .4االنجليزي نسي و اهللاة نذكر منها التشريع الفرنسي والتو أقرتها نصوص خ 

 
، مذكور 1260:"ووهبنا لداود سليمان نعم العبد أنه أوب"، ص  _هللاحيو البخاري، كتاب الفرائ ، الجزء ال ال ، قوله تعالى1

 . 720طرف: حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، المرجع السابو، صمن 
 . 721، 720، المرجع السابو، ص حسن محمود عبد الدايم_2
نون الخاص، جامعة الجزائر بن يوسف ا، حماية الطفل في قانون األسرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القسالمي دليلة_3

 . 23، ص2008بن خدة، كلية الحقوق بن عكنون، 
 . 737، مرجع سابو، صحسن محمود عبد الدايم عبد الصمد_4
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ق.أ.ج. بحي   من    40/2أما المشر  الجزائري فقد نص عليها بطريقة  منية من خاللا المادة  
العبارة عامة و  في محتواهاجاءت  داخلة  الجيني  الفحص  يجعل وسيلة  كونها من  مطلقة مما   ،

 أحدثها في اليشف عن النس  الحقيقي. أشهر الطرق العلمية وأوثقها و 
ة على الصفات الوراثية العلمية والبيولوجية بين  جها تقنية شبه قطعية، كونها مبني عليه نتائ  و ناء

من    03/2006/ 05هو ما أشارت إليه المحكمة العليا في قرار هللادر عنها في  اآلباء واألبناء، و 
يس لم  المو و   قضاة  إأن  الى  الرامي  الطاعنة  لطل   المولود)ص.م(  تجيبوا  نس   لحاق 

فل المذكور هو ابن  من أن الط   ADNأبا له، كما أثبتت الخبرة العلمية    للمطعون  دل باعتبارل
ن عليهم الحاق  على العالقة التي كانت تر طه بالطاعنة، فيا  المطعون  دل ومن هللالبه، بناء

 هو الطاعن. هذا الولد ب بيه و 
ية الطبية،   التالي فقد أحسنت المحكمة العليا هللانعا في هذا القرار باعترافها بدور الخبرة العلمو 

التي أهللابحت مع تطور التجارب المخبرية ال تقتصر على  ها ال بوتية للنس  بدون مناز ، و وقوت 
 . 1المواد السائلة نصبت على مختلف األنسجة و مجرد عينات دم، بل ا

 ثانيا: الحجية النسبية للطرق العلمية  
 .2تق ف  ما ليس لَك به ْعلٌم" ال  به علم، فقالا:" و عن اتبا  ما ليس لنا نهى للا تعالى 

مإ التي  الظنية  العلمية  الطرق  هذل  و ن  الدم  فصائل  تحليل  نظام  بينها  المرتبط    HLAنظام  ن 
وسائل  تعد  اللعابية،  المفرزات  نظام  أو  إ   بالمناعة  فيها  الشك  يرقى  ال  نسبية  درجة  اثبات  لى 

 .3تيون دليل اثبات حتمي اليقين، كون نتائجها تبقى محتملة التحقو، فهي ال ترقى أن 

 
 . 402، الوجيز في شرش قانون األسرة، مرجع سابو، ص بلحاج العربي_1
 .36_سورة اإلسراء، اآلية 2
دكتورال، جامعة ، اثبات النس  في  وء المعطيات العلمية المعاهللارة رسالة لنيل درجة عائشة سلطان ابراهيم المرزوقي_3

 . 277، ص 2006القاهرة ، فر  عقود و مس ولية، كلية الحقوق و العلوم التجارية، بومرداس، 
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مو  غيرها  أو  البنوة  اثبات  على  م الا  خير  يعد  الدم  فصائل  التي  نظام  االحتماالت  خاللا  ن 
تفيدنا في الحصولا على دليل اثبات م كد مما يجعلها قرينة ينقصها البرهان تعطيها و  التي ال 

 .1وليي نحكم على أهمية هذا النظام وج  تبيان المرحلتين التي يمر بهما 
و 1 والمرأة،  والرجل  الطفل  من  كل  دم  فصيلة  هذل  _تحديد  من  ليل  المحتملة  الوراثية  التركيبة 

 الفصائل.
 _يقارن التركي  الوراثي لفصيلة الطفل مع فصيلة الرجل. 2
التركي  الوراثي لفصيلة الطفل،إ المحتمل أن يكون    ذا وجد أحد جيني فصيلة الرجل في  فمن 

بذلك لوجود الي يرون ممن يحملون هذا الجين. أما اذا كان هناك   أبال، لين ال نستطيع أن نقطع
ن هذا الدليل قاطع  الطفل ف استحالة مشاركة التركي  الجيني للرجل في التركي  الجيني لفصيلة  

البنوة  فحص  و   2لنفي  خاللا  من  و   دممنه  والزوجة  الزوج  اليه  ينس   التي  أمكن  الفصيلة  الولد 
 التوهللال الى فر ين: 
مقتضيات تناسل فصيلتي الزوجين هذا يفيد أن  فصيلة دم الطفل مخالفة و الفرض األولا هو أن  

 الزوج ليس هو األب الحقيقي للطفل على وجه الت كيد. 
أن   يعني  فهذا  موافقة  الطفل  دم  فصيلة  اهور  ال اني  الفرض  األب  أما  هو  يكون  قد  الزوج 

 . 3قد ال يكون كذلك، ذلك أن الفصيلة الواحدة قد يشترط فيها أناس ك يرون الحقيقي و 
 الفرع الخامس: سلطات القاضي في تقدير الطرق العلمية 

:" يجوز للقا ي اللجوء الى الطرق العلمية الثبات النس "  في فقرتها األخيرة  40تنص المادة  
قة  الوسائل القطعية الداللة التي يستعان بها للوهللاولا الى الحقيقة، بحي  ت بت العالفهي تلك  

الولد و  بين  الحتمية  األاليقينية  الجزائري جعل  المشر   ان  لجوء  أبيه غير  مر جوازيا من خاللا 
 مطلو من حي  تقدير القا ي األخذ بها. القا ي إلهللادار األمر بتعيين خبير طبي و 

 
 . 278، مرجع سابو، صمحمد محمدأبو زيد_1
 . 278، مرجع سابو، ص عائشة سلطان ابراهيم المرزوقي_2
 . 23، مرجع سابو، ص سالمي دليلة_3
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 لى الخبرة الطبية أوال: لجوء القا ي ا
لقا ي ش ون األسرة الفصل في مس لة اثبات النس  بالطرق  ال يمكن ب ي حالا من األحوالا  

صين في المجالا البيولوجي للتوهللال  العلماء المتخص باللجوء الى استشارة الخبراء و الإالعلمية،  
اإ للقا ي  يمكن  التي ال  التقنية،  المسائل  باعتبارها من  دقيقة  نتائج علمية  اال  لى  فيها  لفصل 

 باالستعانة بهم. 
ف  األساس  هذا  للخبرة وعلى  العامة  القواعد  يعتمد  المطروحة  القضايا  في  لفصله  القا ي  ن 

بتعيين خبير مختص    القضائية، من خاللا استصدار حكم تحضيري قبل الفصل في المو و 
تحديد  القضية، و   ولد ألبيه أو نفيه حس جراء التحاليل الطبية، الثبات نس  التوكل له مهمة إ 

 المهام المطولة بدقة. 
التو  و الحكم  القا ي،  توجه  عن  يعبر  ال  الحضيري  في  الحكم  باقتناعه  لين  مرتبطة  قضية، 

و  تقديرها،  ومس لة  الخبرة  نتائج  تتضمنه  وما  على  الشخصي،  تعتمد  خبرة  ألنها  حجيتها،  مدى 
 اراء المختصين. 

 الطبية ثانيا: مدى ت ثر الحكم القضائي بالخبرة 
التقديرية في هذا الش ن   يتضو لنا جليا أن سلطة القا ي  1ق.أ.ج.   2/ 40انطالقا من المادة  

إ بنتيجة الفحص الطبي،  واسعة،  كليا أو جزئيا في تيوين  عتمادا  وا ن لم نقل مطلقة في األخذ 
و  حكمقناعته  ت سيس  و  التالي  واحدة  أوردها جملة  االسترشاد مطلقه،  دون  الدعوى  في  ا السير 

بالخبرة، غير أنه ينبغي له حين ذلك تسبي  استبعادل للخبرة، كما يستطيع الغاء الخبرات كليا   
 عدم مصداقيتها. جزئيا، لعي  شكلي أو النحيازها و أو 

فصائل الدم يمكن أن تيون  و   نلخص في األخير، أن الطرق العلمية بما فيها البصمة الوراثيةو 
ه، مما يجعلها سالحا قويا في يد القا ي يلج  اليه متى  حتى نفي النس  و دليال قويا في ثبوت  

 
 اللجوء إلى الطرق العلمية الثبات النس ". :" يجوز للقا ي 2/ 40تنص المادة _1
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مكانت قد  منت  العلمية  الوسائل  تيون  بهذا  لذلك،  داعي  النس ،        وجد  اثبات  طرق  بين  ها 
 حتى نفيه. و 
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ما يمكننا استخالهللاه مما سبو أن المشر  الجزائري نظم األحكام القانونية للزواج بحي  جعله  
فبراير    27الم رخ في    02_05من قانون األسرة المعدلا باألمر    04المادة  عقدا ر ائيا حس   

2005 . 
و  الجوهري  العنصر  الر ا  أهللابو  الشروط حي   الى  باال افة  العقد،  في  الوحيد  الركن 

مكرر من نفس القانون غير أن هذا التنظيم لم يخل من بع     09عليها في المادة  المنصوص  
اشترط  و في مباشرة عقد الزواج بنفسها و ة تيرس للمرأة الح المعدل  11الغموض حي  أن المادة  

أحد أو  أبا  كان  سواء  العقد  هذا  في  الولي  فقط حضور  اخر    المشر   أي شخص  أو  األقارب 
 هو ما يفتو الباب أمام الت ويل. تختارل و 

سنة م ل سن الرشد في القانون   19و جعلها    07لقد تم تحديد سن الزواج من خاللا المادة  و 
 ي. المدن 

أنه ا  لزام طالبي  هتم بحماية الصحة للمجتمع عامة والزوجين واألطفالا خاهللاة من خاللا إكما 
مكرر التي نصت    07ذلك من خاللا المادة  دة طبية قبيل ابرام عقد الزواج و الزواج بتقديم شها

 على وجوب الفحص الطبي لليشف على األمراض الخطيرة المعدية أو المزمنة  أو الوراثية. 
ال أن المادة  وانع الشرعية شرط من شروط الصحة إمكرر اعتبر الم  09المشر  في المادة  نجد  و 

 تعتبر هذل األخيرة األهللاو ألنه رت  على تخلفها البطالن. اعتبرها ركن و  34
أنه نص على ش الشاهدان و كما  ذلك و لرط  قانونية بخصوص  ينظم نصوص  يجعلنا م  هذا ما 

 من قانون األسرة.  222االسالمية وفقا لما نصت عليه المادة نرجع الى أحكام الشريعة 
الجزائري على استقالو  المشر   الزوجين و أكد  المالية ليال  الذمة  فاق على مصير األموالا  االت لا 

 . 2و  1فقرة  37المكتسبة أثناء الحياة الزوجية من خاللا المادة المشتركة و 
 الزواج الفاسد    و الزواج الصحيو و س  منها عن طري اعتمد كذلك على طرق إلثبات الن و 
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،  40حس  المواد  البينة باعتبار هذل الطرق طرقا تقليدية  الشبهة وإثبات النس  باالقرار و   نياش و 
الوراثية  ة الحدي ة من خاللا األخذ بالبصمة  ثبات النس  بالطرق العلمي وإ  45،  44،  43،  41

 األسرة.من قانون  40/2نظام فصائل الدم حس  المادة و 
نظرا للنقائص التي لمسناها من خاللا بح نا، وج  علينا ذكر بع  اإلقتراحات التي نضعها  

 تحت بضع نقاط أال وهي: 
_تنظيم وو ع المشر  الجزائري لشرط الشاهدان نصوص قانونية خاهللاة بها وذلك من أجل  1

 عدم الرجو  إلى أحكام الشريعة اإلسالمية. 
على نحو يسمو له بت كيد دور الولي   11النظر في نص المادة  _على المشر  الجزائري إعادة  2

 في عقد زواج موليته. 
المتخذة في  3 مبينا اإلجراءات  لها،  تزويج من ال ولي  يتولى  الذي  المختص  القا ي  _تحديد 

ذلك.
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 .  2005فبراير  27الم رخ في  02_05
، يعدلا  2014غشت سنة    9الموافو لا    1435شوالا عام    13الم رخ في    14/8_قانون رقم  2
، 1970فبراير  19الموافو لا  1389ذي الحجة عام  13الم رخ في  20_70يتمم األمر رقم و 

  24، الصادرة بتاري   49المتعلو بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  
 . 2014غشت  28الموافو لا  1435شوالا عام 
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و   -  1 المجتهد  بداية  رشد،  الجز ابن  المقتصد،  و نهاية  للطباعة  المعرفة  دار  ال اني،  النشر  ء 

 بيروت لبنان، الطبعة السادسة.
االسكندرية،    -  2 للنشر،  الجديدة  الجامعة  دار  أحكام األسرة في االسالم،  فراج حسين،  أحمد 

1998 . 
سنة    -  3 الجديدة،  الجامعة  دار  االسالمية،  الشريعة  في  األسرة  أحكام  حسين،  فراج  أحمد 
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النس ،أث البيولوجية و فورة ز يدة، االكتشافات الطبية و اق  -  4 الطبعة األولى، األهللال    رها على 

 .  2012التوزيع، الجزائر، للطباعة والنشر و 
األسرة    -  5 قانون  في شرش  الوجيز  العر ي،  و بلحاج  الزواج  األولا،  الجزء  الطالق،  الجزائري، 

 ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون الجزائر، الطبعة الخامسة. 
ديوان  بلحاج    -  6 العليا،  المحكمة  لقرارات  وفقا  االجتهاد  مبادئ  األسرة،  قانون  العر ي، 

 .  1994المطبوعات الجامعية، 
بوقندورة سليمان، الروائع الفقهية في األحوالا الشخصية شرش قانون األسرة الباب األولا،    -  7

 . 2015التوزيع، الطبعة األولى، سنة وانحالله، دار األلمعية للنشر و الزواج 
األسرة، الباب األولا   بوقندورة سليمان، الروائع الفقهية في األحوالا الشخصية، شرش قانون   -  8

 . 2015التوزيع، الطبعة األولى، سنة الزواج وانحالله، دار األلمعية للنشر و 
مقدما  -  9 جانم،  محمد  فخري  الحمد  جميل  دار  والقانون،  الفقه  في  الزواج)الخطبة(  عقد  ت 

 . 2009طبعة األولى، سنة التوزيع، الللنشر و 
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 . 2002الحقوقية، بيروت، سنة  
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ال اني،    -  15 الجزء  الجديد،  المدني  القانون  شرش  في  الوسيط  السنهوري،  أحمد  الرزاق  عبد 
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 . 2000لبنان، 
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النهضة    -  17 دار  األولى،  الطبعة  الخطبة،  فس   عن  التعوي   النجار،  مبروك  للا  عبد 

 . 2002العر ية، مصر، سنة  
األحو   -  18 قانون  التيروري، شرش  و ع مان  للنشر  ال قافة  دار  الشخصية،  التوزيع، عمان،  الا 

 . 2004الطبعة األولى، االهللادار ال اني، سنة
التوزيع، و السنة، دار النفائس للنشر ر، أحكام الزواج في  وء اليتاب و عمر سليمان األشق  -  19

 . 1997الطبعة األولى،  
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 المجلد األولا، الجزء األولا، دار طوق النجاة، لبنان. 
سل  -  25 محدة،  و محمد  الخطبة  األسرة،  فقه  أحكام،  سلة  و  بقرارات  مدعمة  دراسة  الزواج، 

 . 1994الطبعة ال انية، سنة 
محمد محمد أبو زيد، دور التقدم البيولوجي في اثبات النس ، مجلة الحقوق، اليويت،    -  26

1997  . 
التوزيع،  قبل الزواج، دار ال قافة للنشر و المفتي هللافوان محمد عصيبات، الفحص الطبي    -  27

 . 2009عمان األردن، سنة 
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 . 2015/ 2014علوم قانونية في القانون الخاص، سنة  
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جامعة  شخصية،  أحوالا  تخصص  الحقوق،  في  الماستر  شهادة  نيل  مذكرة  محمد    الفرنسي، 

 . 2015/2016بو ياف، المسيلة، 
الفقه االسالمي، مذكرة لنيل  لنس  في قانون األسرة الجزائري و غر ي ذهيبةشهيناز، أحكام ا  -  5
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  مةةلخص مذكرة الماستر 

هققذا البحقق  الققى دراسققة األحكققام القانونيققة لعقققد الققزواج و اآلثققار المترتبققة عنققه، و حتققى يهققدف 
نوفي هذا المو و  حقه قسمنال الى فصلين أولهما األحكام القانونية لعقد الزواج ف درجنا فيهققا 
مبح ين في المبح  األولا األحكام التمهيديققة لعقققد الققزواج و ذكرنققا الخطبققة فققي المطلقق  األولا 

اتحة و كل ما يترت  عنها في المطل  ال اني و في المبح  ال اني أركان و شققروط عقققد و الف
الققزواج فققي المطلقق  األولا الققركن و الشققروط المو ققوعية حيقق  ذكرنققا ركققن الترا ققي و شققرط 

هلية والصداق و باقي الشروط األخرى و في المطل  ال ققاني الشققروط الشققكلية أو االجرائيققة األ
 الطبية و تحرير و تسجيل عقد الزواج و اثباته. و ذكرنا فيه الشهادة

 أما الفصل ال اني فيان تحت عنوان اآلثار المترتبة عن عقد الزواج في المبح  األولا حقوق  

و واجبقققات القققزوجين و جعلنقققا لقققه مطلبقققين الحققققوق الزوجيقققة و النظقققام المقققالي للقققزوجين، و فقققي 
التقليديقققة ل بوتقققه و الطقققرق العلميقققة و  المبحققق  ال قققاني اققققرار النسققق  و ثبوتقققه و ذكرنقققا الطقققرق 

 ثبات.ا ي في تقدير الطرق العلمية في االسلطات الق

 اليلمات المفتاحية:

 الفاتحة  /3الخطبة  /2الزواج/1

 البصمة الوراثية/6 النس   /5الترا ي /4

 

Abstract of The master  

This researchaims to study the legal provisions of the 

marriagecontract and the implications of it, and 

untilwefulfillthissubject's right, wedivideditintotwochapters, the first 



 

 

of whichis the legalprovisions for the marriagecontract. About it in the 

second requirement and in the second topic the pillars and conditions 

of the marriagecontract in the first requirement the pillar and the 

substantive conditions, wherewementioned the corner of mutual 

consent and the condition of eligibility and dowry and the rest of the 

other conditions and in the second requirement the formal or 

procedural conditions, and wementioned the medicalcertificate and the 

writing and registration of a contractMarriage and its proof. 

 

As for the second chapter, itwastitled the implications of the 

marriagecontract in the first section, rights And the duties of the 

spouses and we made for himtwodemands of marital rights and the 

financial system of the spouses, and in the second study the approval 

of lineage and its proof and wementioned the traditionalmethods of 

proof, the scientificmethods and the judge’spowers in estimating the 

scientificmethods of proof. 
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