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 داءػػػػػػػػػػإى
 

 إلى مف حصدت األشواؾ في دربي لتميد لي طريؽ العمـ
 لنـو والراحة ألكمؿ طريؽ عممي وأرتاحإلى مف حرمت نفسيا ا

 )والدتي الحبيبة القمب الكبير والصبر الجميؿ(
 إلى مف كمت أناممو ليقدـ لي لحظة سعادة
 إلى مف تعب وجد ليقدـ لي يد المساعدة

 القمب الشجاع(والدي العزيز اليد المعطاء و )
 لى العمـإإلى مف أعطاني الضوء األخضر لبلنطبلؽ 

 نبي وعبد طريقي حتى ال أتعثرإلى مف وقؼ بجا
 )زوجي العزيز صاحب القمب الصبور(

 إلى إخوتي أصاب القموب الرحيمة والنفوس الرقيقة
 ىؤالء أصحاب العوف الكبير حتى أرسو في مناء النجاح

 
 
 
 
 
 
 
 



 رػػػػػػػػػػشك
 

 ندأتوجو إلى أستاذتي الفاضمة التي لـ تبخؿ عميا بما لدييا مف معمومات فكانت أفضؿ س
 أحسف موجوو 

أعطتني مف وقتيا أكثر مما أستحؽ وجعمت مف ظروفي ظروفيا  التيإلى األستاذة 
 محاولة منيا مساعدتي

شكرا لؾ أستاذتي يا مف أشعمت شمعة في دروبي عممي ووقفت في منبري لتعطيني 
 حصيمة فكرؾ لتنيري دربي

 "ألاطخاذة بىىز طعاد"

 ت بو فكانت أفضؿ مرشدالتي تفضمت باإلشراؼ عمى العمؿ الذي قم
 االحتراـو فمؾ مني كؿ التقدير والعرفاف 
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 مقدمة
عتبارىا الخمية األساسية لتكويف ايكتسي نظاـ األسرة عمى مر العصور أىمية بالغة ب

المجتمعات القديمة والمعاصرة عمى حد سواء، لذلؾ فإف كؿ تشريعات الدوؿ واألنظمة 
 يعتيا وخصوصياتيا.تعرضت ليذا الموضوع بشكؿ مفصؿ حسب طب

األسرة في اإلسبلـ نظاـ شرعي، فميس الزواج مجرد عقد بيف الرجؿ والمرأة عمى إف 
نما فضبل عف ذلؾ يعتبر ميثاقا غميظا بيف الزوجيف وذلؾ   : لقولو تعالىالوجو المشروع وا 

 وىذا الميثاؽ يجب أف ال يستياف بو.، 1﴾وؤخرن مىىم ميثاكا غليظا ﴿...
ف ا تعالى  ولرحمتو بعباده والتي وسعت كؿ شيء فإنو جعؿ بيف األزواج المودة وا 

ومً آًاجه ؤن خلم لىم مً ؤهفظىم ؤشواجا لدظىىىا إليها وجعل ﴿ : لقولو تعالىوالرحمة، 

 2﴾.بيىىم مىدة وزحمت إن في ذلً آلًاث للىم ًخفىسون
ـ توجد مف فإذا لـ يتحقؽ ىذا المعنى مف الزواج بحيث توجد مودة مف الطرفيف أو ل

الزوج وحده وساءت العشرة فإف الزوج مأمور عمى العمر عمى إصبلح ما وسعو ذلؾ فإف 
ح  ﴿... : قاؿ تعالىتعسر العبلج فتسريح الزوجة بإحساف  إمظان بمعسوف ؤو حظٍس

 .3...﴾ بئحظان
ولئليقاع الطبلؽ ىناؾ معادلة متبادلة بيف الزوجيف فيما يخص الطبلؽ بإرادة الزوج 

وىا ، تفاؽ إرادة الطرفيف ثـ التطميؽاة ويقابميا الخمع بإرادة الزوجة وبنيما الطبلؽ بالمنفرد
نحف في بحثنا ىذا نحاوؿ مناقشة أحد المواضيع التي قد يمجأ إلييا أحد األزواج في حاؿ 

عتبار أف التشريع اإلسبلمي شرع الطبلؽ وجعمو في األصؿ مف حقوؽ وىذا ال، النزاع
ستثناء وفي بعض الحاالت فقط كحالة إيقاع اروج عف ىذا المبدأ، إال الزوج وال يجوز الخ

الطبلؽ في حالة اإلضرار بالزوجة أو في حالة نفورىا مف الزوج وتقديميا بدال لمخبلص 
إذا كاف لممرأة حؽ الخبلص مف زوجيا في حاؿ الضرر والنفور والمتمثؿ في الخمع، ، منو

 رع والقانوف.كأحد الوسائؿ التي منحت ليا بقوة الش

                                                           
 ، سورة النساء.21اآلية  - 1
.21اآلية  - 2  ، سورة الرـو
 ، سورة البقرة.229ة اآلي - 3
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وسنقوؿ أف الخمع قد مر بعدة مراحؿ إذ نجد أف تطبؽ الخمع في الحياة الواقعية قبؿ 
الذي  04/02/1959المؤرخ في  59/274ثـ تغيبو كمية بمناسبة قانوف  1958سنة 

خرج عف إطار الشريعة اإلسبلمية ووضع قواعد خاصة مغايرة تماما لما كاف معموال بيا 
، في الوضعية 1لـ يغير شيئا 1984وصدور قانوف األسرة في سنة  في المحاكـ الشرعية

عطاء الرأي القانوني الفيصؿ الذي  السابقة بفعؿ أحجابو عف اإلسياب في مسألة الخمع وا 
ينيي كؿ أشكاؿ مختمؼ فيو، فقد جاء الخمع متضبا في مادة وحيدة، بدأ الكبلـ فييا عف 

قتصر او، غير أف المبدأ كاف مبيما و جواز الزوجة مخالصة نفسيا مقابؿ ماؿ تدفع
الحديث عف تصرؼ القاضي في حالة عدـ اإلنفاؽ عمى بدؿ الخمع، وأبقى عمى تغميب 

 الرأي القاتؿ بضرورة موافقة الزوج في الخمع.
 05/02ر موعمى ضوء التعديؿ الذي جاء بو المشرع الجزائري المتمثؿ في األ

 : خمع ىذا يجعمنا نطرح اإلشكالية التاليةمنو والتي تضمنت حؽ ال 54المعدؿ لممادة 
مف القانوف األسرة  54إلى أي مدى وفؽ المشرع الجزائري في صياغتو لممادة 

 وفيما تتمثؿ آثار الخمع بشكؿ عاـ وخاص؟وما ىي أحكاـ الخمع  المعدلة؟
وباإلجابة عمى ىذه اإلشكالية البد مف االعتماد عمى المنيج التحميمي وكذا 

نونية واالجتيادات القضائية، باإلضافة إلى المنيج المقارف وىذا لممقارنة النصوص القا
 والشريعة اإلسبلمية الغراء.

الذي نحف بصدد مناقشتو مف المواضيع اليامة فيما يتعمؽ تكمف أىمية الموضوع 
ستعماؿ سمطتو عمى ابإنياء معاناة المرأة داخؿ بيت الزوجية، ولوضع حد لتسمط الزوج ب

إلضافة إلى ذلؾ فإف ىذا الموضوع يعتبر وفي الوقت الحاضر أحد فؤوس ىذه المرأة با
ستعماؿ الزوجات ليذا الحؽ، وحولتو إلى عصا عمى اعتبار سوء األسرة وكيانيا، وىذا اال

الخمع مف كؿ جوانبو وىذا  بموضوعكما يسيـ ىذا الموضوع في اإلحاطة ، أعناؽ الرجاؿ
ضيح المفيـو العاـ والخاص لممادة المعدلة بموجب وكذا تو ، لتعرؼ عمى مزاياه وعيوبو

أي اإلحاطة بموضوع الخمع مف كؿ جوانبو وخاصة الجانب القانوني  05/02ر ماأل
 إلظيار معنى التعديؿ.

                                                           
 .75-74يابي، صور فؾ الرابطة الزوجية" عمى ضوء القانوف والفضاء في الجزائر، دار الصدى، صذباديس  .أ - 1
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معظـ األساتذة والدكاترة في الحقوؽ لدراسة الموضوع وحتى وجود  اللتفاةوىذا 
ة الخمع، وكذلؾ نقص التشريعي دراسات موضوعية في ىذا الشأف وىذا لئلحاطة بظاىر 

 بالموضوع رغـ أىميتو في الواقع.
لخمع والمتمثمة في ماىية الخمع اأحكاـ ىذا الموضوع إلى التعرؼ عمى ييدؼ حيث 

كمو جاء في الفصؿ األوؿ أما  وىذا ركاف الخمعأباإلضافة إلى  األساس القانوني لمخمع
الفصؿ الثاني فنقـو بالتعريؼ باألحكاـ اإلجرائية لمخمع والمتمثمة في إجراءات دعوى الخمع 
ومقدمات الطبلؽ ومضمونو وأخيرا في المبحث األخير نتعرؼ عمى اآلثار العامة 

 .والخاصة لمخمع
قانوف في عدة كتابات مف طرؼ عدة مؤلفيف فيما يخص سبؽ التطرؽ لمموضوع 

نحبلؿ الرابطة الزوجية حيث تناولوا الخمع كفرع مف بحوثيـ في با الخاصاألسرة الجزائري 
 الطبلؽ أو في بحث مزدوج بيف التطميؽ والخمع كما تناولتو األستاذة منصوري نورة.

الكتب في المكتبات ال  وجدت صعوبات مف ناحية الدراسة القانونية وىذا أف معظـ
 تشتمؿ عمى موضوع الخمع مستقؿ تدرسو دراسة تحميمية وافية.

وقد وجدت عدة صعوبات مف الناحية القانونية وىذا أف معظـ الكتب في مكتبات ال 
تتناوؿ موضوع الخمع بصفة مستقمة. باإلضافة لضيؽ الوقت بيف الدراسات والتحضير 

حاوؿ مف خبلؿ ىذه الرسالة التعرض إلى موضوع لمبحث في إطار مذكرة تخرج، وسوؼ ن
ئللماـ بكؿ جوانبو لئلعطاء لفي ظؿ التعديبلت الجديدة في قانوف األسرة الجزائري الخمع 

الفصؿ األوؿ  ةالصورة الواضحة والدقيقة لموضوع الخمع في إطاره المعدؿ وليذا عنون
 أما المبحثلخمع ماىية ا حتوى مبحثيف األوؿ تحت عنوافالخمع وىذا الفصؿ ابػاألحكاـ 

 الخمع. فتضمف األساس القانونيالثاني 
الفصؿ الثاني فتضمف األحكاـ اإلجرائية لمخمع واآلثار المترتبة عف الخمع ىو أما 

األوؿ تناوؿ األحكاـ اإلجرائية في دعوى الخمع أما المبحث األخير تضمف مبحثيف، 
 المبحث الثاني فتضمف اآلثار المترتبة عف الخمع.
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 ؿ األوؿػػالفص
 أحكاـ الخمع

الطبلؽ أسموب اجتماعي إلنياء العبلقة الزوجية ووقؼ التفاعؿ بيف الزوجيف في 
الزواج الفاسد وىو نياية مؤلمة، إال أنو أسموب جيد في إنياء الزواج الذي زالت عنو 
المودة والرحمة والتعاوف بيف الزوجيف ومع الصراع المتواصؿ فإف حؿ عقد زواجيما 
أفضؿ مف الحيات الزوجية التعيسة، التي يعيشانيا ألنيا أكثر خطورة مف الطبلؽ الفعمي 
عمى النمو النفسي لؤلطفاؿ ولمزوجيف عمى حد سواء. ولياذا كاف مف المقرر شرعا وقانونا 
أف الطبلؽ يعتبر عبلج لمخبلفات الزوجية، ومف ثـ نجد أف الزوجة لـ تعد تحت رحمة  

الطبلؽ، فميا أف تنفذ إلى خبلصيا مف جانب التطميؽ الذي يكوف  الزوج الذي يممؾ حؽ
ألسباب معينة، وأف تتفؽ مع زوجيا عمى الطبلؽ دوف المساس بالحقوؽ الشرعية و حقوؽ 
األبناء حيث يعتبر الطبلؽ بالتراضي. وليا بطريؽ الخمع ومنو نطرح التساؤالت التالية 

ولئلجابة عمى ىذه اإلشكاالت  مو التنظيمية؟ماىي ماىية الخمع؟ وما أركانو؟ وماىي أحكا
فقد تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف األوؿ يتضمف األحكاـ الموضوعية أما الثاني 

 فتضمف األحكاـ التنظيمية. 
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 ماىية الخمع:  األوؿ المبحث
نجد أف  إذ األحكاـ وىذا لمتعرؼ عمى ماىية الخمع بالقدر الوافي ذهبالتطرؽ ليو 

الخمع )بفتح الخاء( ىو النزع واإلزالة فيقاؿ خمع فبلف ثوبو، ع المغوي يكوف تعريؼ الخم
 1ويضـ الخاء طبلؽ المرأة مقابؿ عوض تمتـز بو المرأة.

فتدت منو اومعناه أنو النزع بقوؿ خمعت الثوب خمعا نزعتو وخالعت المرأة زوجيا إذا 
ألف ا تعالى جعؿ النساء اليا، فخمعيا وأبانيا عف نفسو، ويسمى ىذا الفراؽ خمعا و مب

 ﴾.هً لباض لىم وؤهخم لباض لهً﴿ : فقاؿلباسا لمرجؿ، والرجؿ لباس ليف 
فتدت المرأة بما ال تعطيو لزوجيا ليبينيا منو فأجابيا اوىي ضجيعو وضجيعتو، فإذا 

والخمع بالفتح والضـ مصدر ، و وخمع كؿ واحد منيما لباس صاحبوإلى ذلؾ فقد بانت من
، 2ختمعسـ مصدر الامصدر قياسي والثاني مصدر سماعي والخمع أيضا  خمع واألوؿ

ستعماؿ الخمع بالفتح في إزالة غير الزوجية والخمع بالضـ في إزالة ايقاؿ أف العرؼ مف 
 .3الزوجية

وتضيؼ إلى أف الخمع )يفتح الخاء( مصدر قياسي، يستعمؿ في األمور الحسية 
مرأتو خمعا أي ااألمور المعنوية يقاؿ خمع الرجؿ  فيقاؿ خمع ثوبو أي إزالو عف بدنو، وفي

والخمع )بضـ الخاء( مصدر ، فتدت بواأزاؿ زوجيتيا وخمعت المرأة زوجيا مخالفة إذا 
 4سماعي، يستعمؿ في األمريف أيضا مع فارؽ بسيط وىو أنو يستعمؿ في إزالة الزوجية.

ية بسبب كراىية ىو فؾ الرابطة الزوجونجد جانب آخر وىو الجانب االصطبلحي و 
الزوجة لزوجيا مقابؿ مبمغ محدد مف الماؿ وبتعريؼ أكثر شمولية وأكثر دقة فيو عقد 
رضائي وثنائي األطراؼ شرع لمصمحة الزوجة، غايتو إنياء الحياة الزوجية بحكـ قضائي 

، معموـ ومقبوؿ شرعا تدفعو الزوجة 5بناء عمى عرض الزوجة وقبوؿ الزوج مقابؿ ماؿ

                                                           
، ص 2004بمحاج العربي، الوجيز في شرح قانوف األسرة الجزائري الجزء األوؿ، الزواج والطبلؽ ديواف المطبوعات الجامعية - 1

261. 
 .26، دار الجامعة الجديدة لمنشر ص 2003ب عبد العفاف الخمع في الشريعة اإلسبلمية دراسة فقيية مقارنة جماؿ عبد الوىا - 2
 .151محمد مصطفى شمي، أحكاـ األسرة في اإلسبلـ دار الجامعية لمطباعة والنشر، ص - 3
  .58جع السابؽ، ص باديس زيابي، صور فؾ الرابطة الزوجية عمى ضوء القانوف والفضاء في الجزائر، المر  - 4
 . 33ص، 2008-2007 ،منشورات أميف، ش، شرح وجيز لقانوف األسرة الجديديفضيؿ الع - 5
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نوعو أو مقداره في جمسة الحكـ أو يحدده القاضي بما ال يتجاوز مقدار  اف عمىقفتفي
 2وىو بذؿ المرأة العوض عف طبلقيا أو ىو طبلؽ بعوض.، 1صداؽ المثؿ وقت الحكـ

إضافة لما تناولناه مف الجوانب السالفة الذكر ال بد مف التطرؽ إلى التعريؼ 
 والقانوني الجديريف بالدراسة. الشرعي
 الخمع تحديد مفيوـ:  وؿطمب األ مال

لمتطرؽ لتعريؼ الخمع البد مف اإلحاطة بجؿ جوانبو إلعطائو المعنى الكامؿ 
والشامؿ إذ نجد أف الخمع ىو النزع واإلزالة فيقاؿ فبلف خمع ثوبو، أو ىو فؾ الرابطة 
 الزوجية بسبب كراىية الزوجة لزوجيا بمقابؿ مالي، ولوجود ىذا التنوع تناولنا مفيـو الخمع

 قانونا وشرعا، ومنو الفرع التالي عمى ىذا المنواؿ.
 الفرع األول : تعريف الخلع

كما سبؽ الذكر فيـ يخص التعريؼ المغوي واالصطبلحي سوؼ نتطرؽ إلى المفيـو 
 القانوني ثـ الشرعي الجدير بالدراسة، ومنو :

 التعريؼ القانوني لمخمع:  أوال

المشرع الجزائري لممرأة إمكانية خمع نفسيا  أعطى ىو ما ةناحية القانونيالالخمع مف 
مف قانوف األسرة الجزائري عمى  54مف الزوج الذي ال ترغب فيو، وىذا مف خبلؿ المادة 

 :  ما يمي
تفاؽ عميو فإف لـ يتفقا "يجوز لمزوجة أف تخمع نفسيا مف زوجيا عمى ماؿ يتـ اال

 .3"قت الحكـعمى شيء بحكـ القاضي بما ال يتجاوز قيمة صداؽ المثؿ و 
المؤرخ في  02-05وقد جاء تعديؿ ىذه المادة وفؽ األمر الرئاسي رقـ 

 4والمتضمف قانوف األسرة الجزائري. 11-24المعدؿ والمتمـ لمقانوف رقـ  27/02/2005
فمف خبلؿ ىذه المادة يتبيف أنو بإمكاف المرأة أف تتبع إجراء الخمع لفؾ الرابطة 

عتمد اكف عمى شرط أف يتـ اإلنفاؽ بينيما وبيف الزوج و الزوجية إف رأت ضرورة لذلؾ ول
                                                           

 .33، نفس المرجع، ص شيفضيؿ الع -1
 . 2012التطميؽ والخمع وفؽ القانوف والشريعة اإلسبلمية، دار الصدى، عيف ميمة، الجزائر،  ،نورة منصوري -2
، والمتضمف قانوف األسرة، المعدؿ 1984يونيو سنة  09المؤرخ في  11-84انوف رقـ ققانوف األسرة الجزائري،  -3

 .2005فيراير  27المؤرخ في  02-05والمتمـ باألمر رقـ 
 . 15الجريدة الرسمية رقـ  -لقانوف األسرة الجزائري 11-84المعدؿ والمتمـ لمقانوف رقـ  02-05األمر الرئاسي  -4
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المشرع الجزائري في ذلؾ معيار صداؽ المثؿ في الفترة الزمنية التي يحكـ في الدعوى 
غير أف المشرع الجزائري لـ يبيف المقصود بصداؽ المثؿ مف ىؿ الذي يدفع لمثؿ تمؾ 

 .1تمؾ الفترةالمرأة الطالبة لمخمع أو الذي يدفع ألي مرأة كانت في 
 التعريؼ الشرعي لمخمع ثانيا :

تفاؽ الزوجيف عمى الطبلؽ نظير عوض تدفعو اىو  ةناحية الشرعيالالخمع مف 
دي الزوجة لزوجيا إذا كرىت العشرة مع زوجيا، وليذا أجاز ليا الشرع اإلسبلمي أف تفت

 : ىولو تعاللقودؿ عمى ذلؾ مف القرآف الكريـ، وىذا ، نفسيا رفعا لمحرج الذي أصابيا
والخمع بيذا المعنى ىو  ﴾فخدث بهان خفخم ؤَل ًليم حدود هللا فَل جىاح عليهما فيما ئف﴿

الصورة المقابمة لطبلؽ الرجؿ باإلرادة المنفردة ولنفس السبب أيضا فإذا كره العيش مع 
 : لقولو تعالىالمرأة وغابت عنو السكينة دوف تقصير مف الزوجة جاز لو بفارقيا بإحساف 

وقد شرع الخمع إذا تخاصـ الزوجاف بسبب ، 2﴾فإمظىىهً بمعسوف ؤو فسكىهً بمعسوف﴿
 .3ما ينشأ بينيما مف خبلؼ وخصومات ولـ يتمكنا مف إقامة حدود ا

مرأة ا: )جاءت  عف ابف عباس قاؿأما تعريؼ الخمع في السنة النبوية الشريفة فنجد 
 يرسوؿ ا إن : يا عميو وسمـ فقالتثابت بف قيس بف شماس إلى رسوؿ ا صمي ا 

ديف، ولكني أكره الكفر في اإلسبلـ، فقاؿ رسوؿ ا صمي ا  ما أعتب عميو في خمؽ وال
عميو وسمـ أترديف عميو حديقتو؟ فقالت نعـ، فقاؿ رسوؿ ا صمي ا عميو وسمـ أقبؿ 

 الحديقة وطمقيا تطميقة( رواه البخاري والنسائي.
:  : )أف جميمة بنت سموؿ أتت النبي صمي ا عميو وسمـ فقالت وعف ابف عباي

:  بغضا ال أطيقو وا ما أعتب عمى ثابت في ديف وال خمؽ، ولكني أكره الكفر في اإلسبلـ،

                                                           
، دار ىومة لمطباعة، 2004طبع في ، القانوني لممرأة في قانوف األسرة الجزائري المركز، لوعيؿ محمد لميف -1

 . 104 -103ص
 . 208ص  ، دوف سنة النشر،دار الخمدونية، بف شويخ الرشيد، شرح قانوف األسرة الجزائري المعدؿ -2
 . 262المرجع السابؽ، ص  ،بمحاج العربي -3
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فقاؿ ليا النبي صمي ا عميو وسمـ أترديف عميو حديقتو؟ قالت نعـ، فأمره رسوؿ ا 
 1.رواه ابف ماجة .يقتو وال يزدادصمي ا عميو وسمـ أف يأخذ منيا حد

فكسر يدىا وىي  امرأتووعف الربيع بنت معوذ )أف ثابت بف قيس بف شماس ضرب 
شتكيو إلى رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ، يجميمة ثبت عبد ا بف أبي، فأتى أخوىا 

: خذ الذي ليا عميؾ وخؿ  فأرسؿ رسوؿ ا صمي ا عميو وسمـ إلى ثابت، فقاؿ لو
ة واحدة ض: نعـ، فأمرىا رسوؿ ا صمي ا عميو وسمـ أف تتربص حي سبب ليا؟ قاؿ
 .رواه النسائي وتمحؽ بأىميا(

قد يدخؿ عمى المرأة ما يدخؿ عمى الرجؿ مف كراىة معاشرة الزوج وجنوح النفس 
نفصاؿ، فإنو يخشى عند ذلؾ مف المفرؽ، إلى حد أنو لو أستمر العيش بيف الزوجيف دوف 

قوع في الفاحشة، أو ركوب النشور والعصياف مف قبؿ المرأة عمى زوجيا، فتطمب المرأة الو 
في ىذه الحالة الفراؽ، فكما أف الزوج أرصد ميرا يدفعو ليا إذا طمقيا كاف العدؿ أف تدفع 
ىي بالمقابؿ شيئا لو لما أدخمت عميو مف الضرر بتركيا ولو كاف الضرر معنويا، والغالب 

 .2يرىا أو بو كامبلمة ال ماؿ ليا، فتفتدي عنيا بشيء مف أف تكوف المرأ
عرفوه بأنو  أما التعريؼ االصطبلحي لجممة مف الفقياء إذ نجد المذىب الحنفي

ممؾ النكاح، ويؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو لو قاؿ  ؿعبارة عف أخذ الماؿ مف المرأة بإزا
، س فيو ذكر لمبدؿيمع أنو للحقوؽ، ولـ يسـ شيئا، فإنو خمع مسقط ا خمعتكيلزوجتو ف

 ويجاب عمى ىذا بأف ميرىا الذي سقط عف الزوج يكوف ىو البدؿ.
ير كامبل فما ىو البدؿ الذي سيسقط مويعترض عميو بأنيا لو كانت قد قبضت ال
ير وعرفو صاحب البحر الرائؽ بأنو مأجيب عنو بأنيا ترد عميو جميع ما أخذت مف ال

ى قبوليا بمفظ الخمع أو ما في معناه قولو إزالة ممؾ النكاح إزالة ممؾ النكاح المتوقفة عم
يوافؽ المفيوـ المغوي ويفيد أنو إذا خالع الرجؿ زوجتو المطمقة منو طبلقا رجعيا في العدة 

وقولو ، بماؿ ثـ خالعيا في العدة لـ يصح بماؿ، فإنو يصح ويجب الماؿ ولو خالفيا

                                                           
جتيادات المحكمة العميا الممعية اشرح قانوف األسرة مدعـ ب ،األحواؿ الشخصيةبوقندورة سميماف، الروائع الفقيية في  -1

 . 311-310ص  ، دوف سنة النشر،والتوزيع
 . 312-311ص، نفس المرجع، بوقندورة سميماف -2
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القوؿ أف الخمع  ةوحوصم 1.المرأة بيذا األمر متوقؼ عمى قبوليا يفيد أنو يشترط أف تقبؿ
 .2بمفظو أو ما في معناه يفيد ما إذا وقع الخمع بمفظو الصريح أو بألفاظ أخرى

عرفوا الخمع عمى أنو طبلؽ بعوض يؤخذ عمى ىذا التعريؼ بأنو أما فقياء المالكية 
ف كاف غير مانع وغير جامع أما كونو غير مانع فؤلنو يشمؿ الطبلؽ عمى ماؿ وى و وا 

 يتفؽ مع الخمع في البيونة فإنو يختمؼ معو في بعض األحكاـ.
ال يشمؿ سوى نوع واحد مف الخمع وىو ما إذا كاف  فؤلنووأما كونو غير جامع 

يعرض، مع أف الطبلؽ بمفظ الخمع ببل عوض خمع صحيح والتعريؼ ال يشممو، فيو 
أنو نص في ، األوؿ يتيفض ولكف قد يحاب عف ىذا مف وجعو بقاصر عمى ما إذا كاف 

، أما ىذا التعريؼ عمى األصؿ في الخمع وىو أف يكوف بعوض وترؾ غيره لفيمو بداىة
أحكامو  فتجريمف لواـز كونو خمعا  وألن "العوض" أف التعريؼ يشمموالوجو الثاني عمى 

 3.عميو، ومنيا سقوط نفقتيا أياـ عدتيا
اداة بعوض مقصود راجع لو بمفظ مفية فيقولوف أنو فرقة بيف الزوجيف و عأما الشاف
أما ، ة الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصةقالحنابمة فيقولوف أنو فراأما ، لجية الزوج

 اإلمامية فيقولوف أنو طبلؽ بعوض الـز لجية الزوجة.
بالنظر في تعريفات الفقياء السابقة نجد بأنيا كميا تكاد تكوف مجتمعة إال مف زيادة 

بعض ثـ أنيـ جميعا متفقوف في أف الخمع مف قبؿ الزوجة بعض القبور في بعضيا عف 
ختيار ىو معاوضة ألنيا تدفع العوض في مقابؿ ممكيا بضعيا وأف التعريؼ المستحؽ لبل

فرقة بيف الزوجيف ولو بمفظ مفاداة بعوض مقصود راجع لجية " : ية القاتؿعتعريؼ الشاف
 4".الزوج

حمد أبو زىرة عمى رأس الفقو الحديث أف ية بقوؿ األستاذ معباإلضافة إلى قوؿ الشاف
ا معنى عاـ وىو الطبلؽ عمى ماؿ تفتدي بو الزوجة نفسيا سواء كاف انً الخمع يراد بو أي  

                                                           
، دار الجامعة الجديدة لمنشر ،دراسة فقيية مقارنة ،الخمع في الشريعة اإلسبلمية ،جماؿ عبد الوىاب عبد الغفار -1

 . 28-27ص ،2003
  .28جماؿ عبد الوىاب عبد الغفار، نفس المرجع، ص  -2
 . 29، ص نفس المرجعجماؿ عبد الوىاب عبد الغفار،  -3
 .31، ص نفس المرجعجماؿ عبد الوىاب عبد الغفار،  -4
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لفظ الخمع أو بمفظ الطبلؽ وىذا الذي قاؿ بو المالكية والشافعية أي المعنى العاـ ومعنى 
أبو زىرة والذي يختار خاص وىو الطبلؽ عمى ماؿ بمفظ الخمع أو في معناه حيث يقوؿ 

المعنى العاـ وىذا النوع مف الطبلؽ إنو يتميز عف الطبلؽ أنو يكوف في نظير عوض 
تقدمو الزوجة لزوجيا وعمى ذلؾ فالرأي ما جاء بو المالكية كما عرفو عبد الرحمف 

بيف الزوجيف أو بحكـ  يالخمع ىو إنياء الحياة الزوجية بالترام" اليايوني عمى أنو :
 .1"عمى أف تدفع الزوجة لزوجيا وأف ىذا التعويض ال يتجاوز مقدار السير القاضي

 أنواع الخمع.:  الفرع الثاني
 الزوجةفيما يخص ما تدفعو باإلضافة إلى ما سبؽ ذكره نجد أف أنواع الخمع جاء 

ض ممتزمة لمزوج نظير و نوع بعو، ةغير عوض تدفعو الزوجبنوع  : إلى نوعيف إلى زوجيا
 .و الخمعفتداء أاال

نما يأخذ حكـ  الذي نوع مف الخمع وىالخمع بغير عوض  ال يخضع ألحكاـ الخمع وا 
كنايات الطبلؽ والكناية نحتاج إلى نبة مثؿ : قولو الزوج لزوجتو "خالعتؾ" دوف أف يذكر 
ذا قاؿ الزوج لزوجتو أردت بالخمع الطبلؽ  الماؿ أو أي صيغة تدؿ وجوبو عمى الزوجة وا 

ف لـ كاف لو ذلؾ وبم قتضى ما تقدـ أف الزوج المخالع، فإذا أراد بو طبلقا كاف طبلقا، وا 
ذا نوى بو الطبلقات الثبلث كاف ذلؾ ووصيؼ الطبلؽ  ينو الطبلؽ فبل يقع بو شيء وا 

 . 2الواقع بمفظ الخمع ببل عوض بائف عف األحناؼ والشافعية
زوجيا أو تتنازؿ الذي تدفع فيو الزوجة ماال لأما الخمع بعوض تدفعو الزوجة ىو 

ف كاف يشمؿ  عف حقوقيا الزوجية المالية ذلؾ ىو النوع الذي نحف بصدده، ألف الخمع وا 
 4إذ نجد أف المخالعة، 3الزوجيف إال أنو عند الطبلؽ ينصرؼ إلى النوع الثاني لغة وشرعا

 ات يصدرىقا"أنو عقد عمى طبل : ككؿ العقود يحتاج إلى إيجاب وقبوؿ وقد قاؿ الكاساني
لزوج بعوض فبل تقع الفرقة وال يستحؽ العوض بدوف القبوؿ مف الزوجة بخبلؼ النوع ال ا

                                                           
دوف دار  لجزائري،نحبلؿ الرابطة الزوجية بناء عمى طمب الزوجة في الفقو اإلسبلمي وقانوف األسرة ااخميؿ عمرو،  -1

 .166- 165ص النشر وسنة النشر،
 . 129ـ، ص 2006أحمد نصر الجندي، شرح قانوف األسرة الجزائري، دار الكتب القانوف، مصر،  -2
الطبعة األولى، دار الحامد لمنشر والتوزيع،  ،إسماعيؿ أبا بكر عمي البامرني، أحكاـ األسرة )الزواج والطبلؽ( -3

 ـ.2008 -ىػ1429عماف، األردف، 
 : الفرؽ بيف الخمع والمخالفة، الخمع يكوف بإرادة المرأة المنفردة أما المخالعة فتكوف بإرادة الزوجيف.  شرح -4
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"خالعتؾ" ولـ يذكر العوض ونوع الطبلؽ وقع، سواء أقبمت أو لـ  عوض فيو، إذ قاؿ :
تقبؿ ألي ذلؾ خبلؼ بغير عوض، فبل يفتقر إلى القبوؿ منيا أما الخمع فيو عقد باإلرادة 

 1المنفردة لمزوجة".
 ألفاظ الخمع.:  فرع الثالثال

أف يكوف لفظ الخمع أو ما في معناه مف الفقياء أنو ال بد  يرىأما ألفاظ الخمع ف
لفظ مف األلفاظ الصريحة في معنى الخمع  ففتداء، فبل بد مداء أو االفة والأكاإليراد والمبار 

لطبلؽ ات عنو، ذلؾ ألف الخمع الشرعي لو أحكاـ خاصة تختمؼ عف أحكاـ ايانأو الك
واأللفاظ ذات الصمة  2،لتباسفكاف لبد مف التميز في الصيغة ضرورة حتى ال يحصؿ اال

 : بالخمع تتمثؿ في ما يمي
نفسخ نقضو اجاء عمى لساف العرب" فسخ الشيء يفسخو فسخا ف : الفسخ -1

وحقيقة الفسخ "قمب كؿ واحد مف العوضيف إلى  3،: تناقضت نتقض وتفاسخت األقاويؿاف
 4صاحبو.
سـ مف المصالحة، رمي المسالمة بعد المنازعة وفي االصمح لغة  : الصمح -2

الشريعة عقد يرغـ النزاع، وصمتو بالخمع أنو نوع مف المعاقدة ويقصد بو فضع النزاع، 
قتضي المصالحة بماؿ يسواء بيف الجماعات األفراد، ومنو ال يقع بيف الزوجيف مف شقاؽ 

اء، إف الصمح يقع عمى معنى الخمع، إذا كاف البدؿ أو دونو ويفيـ مف عبارات بعض الفقي
 .5الذي أخذه الزوج نظير الخمع أقؿ أو أكثر مما ممكتو الزوجة يعقد النكاح

ستنفذه بماؿ، افداه مف األسرة )يفتديو()فدى( وتفتح الفاء وتكسر إذا  : المفاداة -3
ديات(، وفدت المرأة )في سـ ذلؾ الماؿ )الفدية( وىو عوض األسير، وجمعيا )فيدى( و  او 

                                                           
دار الخمدونية لمنشر والتوزيع الجزائر،  ،عبد القادر بف حرز ا، الخبلصة في أحكاـ الزوج والطبلؽ، الطبعة األولى -1

 .275ـ، ص2007-ىػ1428
، الطبعة األولى، دار الثقافة، لمنشر (آثاره محمود المشني، خمع في قانوف األحواؿ الشخصية )أحكامو، مناؿ -2

 .58ص ، ـ2008ىػ، 1429دف ر والتوزيع، عماف األ
 .169ـ، ص1999ابف منصور، لساف العرب، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبناف،  -3
ف، الفقو المقارف لؤلحواؿ الشخصية، الجزء األوؿ، دار النيضة بيروت، دوف تاريخ النشر، بدراف أبو العينيف بدرا -4

 . 390ص 
 .105نورة منصورة، المرجع السابؽ، ص  -5
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عمى الخمع،  الداللة المفظ في ىذا القرآف أستعمؿ ولقد ماال نفسيا مف زوجيا )تعتدي أعطتو
وىو مف ألفاظو الصريحة عند  1﴾فَل جىاح عليهما فيما افخدث به﴿ : تعالى قولو وفي

 2الجميور.
الفراؽ،  جاء في لساف العرب وبار المرأة مبارأة وبراء ما لخص عمى : المبارأة -4

 .3أو ىي التي بارأت زوجيا قبؿ الدخوؿ
سـ )الطبلؽ( فالتركيب دؿ مرأتو )تطميقا/فيو مطمؽ( واالاطمؽ الرجؿ  : الطالؽ-5

نحبلؿ، يقاؿ )أطمقت( األسير إذا حممت إساره، وخميت عنو )فانطمؽ( أي: عمى الحؿ، واال
 .4ير قيد وال شرط) أطمقت( القوؿ إذا أرسمتو مف غ ذىب في سبيمو، ومف مف قيؿ :

سـ الخمع، والفدية، والصمح، والمبارأة، كميا تؤوؿ ا: و  وبيذا المعنى يقوؿ ابف رشد
إلى معنى واحد، وىو بذؿ المرأة العوض عمى طبلقيا، إال أنو جعؿ الفرؽ بينيما يعود 

يع ما أعطاىا والصمح ببعضو والفدية مإلى مقدار العوض، فالخمع يختص ببذليا ج
 تفاؽ.اليا عميو، وىو أمر ليس مح ؿ  مبارأة بإسقاطيا عنو حقابأكثره، وال

فتداء أو يمفظ آخر مف ونرى أف أي لفظ مف جانب الزوج سواء بمفظ المخالفة أو اال
ا األلفاظ السابقة الذكر فإف ذلؾ يعتبر خمع، فالعبرة ليست باأللفاظ والدليؿ عمى ذلؾ أف 

ستعمؿ لفظ الخمع اأما المشرع الجزائري ، 5﴾لدًمتلم ًصبن لفظا بعيىه ملابل ال﴿ : تعالى
مف قانوف  54صراحة دوف غير مف األلفاظ الدالة عميو حسب ما جاء في نص المادة 

 .6األسرة
 الطبيعة القانونية لمخمع:  المطمب الثاني

يعتبر الخمع فقيا عقد بيف الزوجيف عمى خبلص المرأة مف زوجيا، نضير بدؿ فيو 
لزوجيف وال يتـ مف جانب واحد، فالطبلؽ الذي يوقعو الزوج أو توقعو طبلؽ يشترؾ فيو ا

                                                           
 .229اآلية  ،سورة البقرة -1
و ر في الفقو والتشريع، عميستياإلسبلمي، رسالة ماج عةسماعيؿ موسى مصطفى عبد ا، أحكاـ الخمع في الشريا -2

 ـ.2008الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية نابمس، فمسطيف، 
 .170ابف منصور، المرجع السابؽ، ص -3
 .393بدراف أبو العينيف بدراف، المرجع السابؽ، ص -4
 .59مناؿ محمد المسني، المرجع السابؽ، ص -5
 . 106نورة منصوري، المرجع السابؽ، ص  -6



 الخمعأحكاـ                                                             الفصؿ األوؿ 
 

13 
 

طبلؽ تفويض(. ىذا مف جية، ومف جية أخرى تدور ) زوجياالزوجة بتفويض مف 
مخرجات المسألة عند فقياء المذاىب عمى اعتبار الخمع نوعا مف المعاوضة، فبعضيـ 

ابف تيمية في اعتباره نوعا مف يراه يمينا مف جانب الزوج أو معاوضة منيا فيما استقؿ 
االزدواج أو المشاركة. وبناء عمى ما سبؽ تناولو مف ماىية الخمع بالتطرؽ بتعريؼ الخمع 
وكذا ألفاظو وأنواعو البد مف تناوؿ طبيعة الخمع والخبلص إلى موقؼ المشرع الجزائري 

 منو.
 اعتبار الخمع يمينا أو معاوضة:  الفرع األوؿ

عمى أنو يميف، سواء أوقعو الزوج أو الزوجة، فيؿ الطبلؽ  عرؼ الفقياء الطبلؽ
الذي يشترؾ فيو الزوجاف وال يتـ بإرادتيما مجتمعة يعتبر يمينا منيما أـ مختمؼ كؿ منيما 

 1عف اآلخر؟
 : الموقؼ الفقيي -1

األحناؼ يروف أف الخمع يعتبر يمينا مف جانب الزوج، فيو تعميؽ الطبلؽ مف الزوج 
ألف الزوج الذي يقوؿ لزوجتو "خالعتؾ عمى مائة درىـ" يكوف ىذا القوؿ بقبوؿ الماؿ، 

تعميقا لمطبلؽ عمى قبولو دفع مائة درىـ والتعميؽ يسمى يمينا، في اصطبلح الفقياء لذلؾ 
 يأخذ الخمع أحكاـ اليميف بالنسبة لمزوج.

قد  أما بالنسبة لمزوجة فيعتبر معاوضة، ألنيا بقبوليا دفع المبمغ المالي تكوف
لتزمت بما أوجبو الزوج مقابؿ افتداء نفسيا مف قيود الزوجية وكأنيا قالت لو "رضيت أف ا

 أشتري عصمتي منؾ بيذا البدؿ". 
إال أف صاحبي أبي حنيفة قالوا إف الخمع يميف مف جية الزوج والزوجة معا ورتب 

 2: األحكاـ عمى ذلؾ ما يمي
ة غائبة عف مجمس الخمع، فإذا يصح إيجاب الزوج بالخمع حتى ولو كانت الزوج

بمغيا إيجاب الزوج وقبمت في نفس المجمس الذي عممت فيو تـ العقد عمى الخمع، أما إذا 
 نعقاد الخمع.ايجاب الزوج، وبذلؾ ال يتـ إقامت مف مجمسيا دوف أف تصرح بقبوليا بطؿ 

                                                           
 .  64طة الزوجية عمى ضوء القانوف والقضاء، المرجع السابؽ، ص يابي، صور فؾ الرابذباديس  -1
دار  ،أحمد شامي، قانوف األسرة الجزائري، طبقا ألحد التعديبلت دراسة فقية ونقدية مقارنة جامعة اإلسكندرية -2

 . 217ص  دوف سنة النشر، الجامعة الجديدة،
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و مف إذا كاف الزوج ىو المبادر لمخمع، فبل يبطؿ إيجابو برجوعو عنو، وال بقيام
المجمس قبؿ قبوؿ الزوجة، وذلؾ ألف إيجاب الزوج يميف واليميف ال يجوز الرجوع عنيا، 
صراحة وال داللة، فإذا قامت الزوجة مف المجمس دوف أف تقبؿ ببطؿ اإليجاب الصادر 
مف الزوج بالخمع، وذلؾ ألف الخمع معارضة مف جانب الزوجة والمعارضة تبطؿ بتفريؽ 

 وقبؿ القبوؿ. عاقد بيا بعد اإليجاب
يصح لمزوج أف يتعمؽ إيجابو بالخمع عمى شرط معيف كما يجوز لو أف يضيؽ الخمع 
إلى زمف المستقبؿ وذلؾ ألف الخمع في حقو يميف واليميف يجوز تعميقيا أما الزوجة فبل 
يصح تعميؽ إيجابيا عمى شرط، أو إضافتو إلى زمف مستقبمي وذلؾ ألف الخمع في حقيا 

 وضة ال تقبؿ التعميؽ وال إضافة.معاوضة، والمعا
في حيف يذىب جانب مف الفقو في مقدمتيـ المالكية إلى أف الخمع حؽ أصيؿ 

ف أرادت ذلؾ إذا ما تبيف ليا أف مواصمة  ،1ليوإلمزوجة يحؽ ليا المجوء  متى شاءت وا 
العشرة الزوجية رفقة زوجيا يعد ضربا مف المحاؿ وىي بذلؾ ال تحتاج إلى مجمس عقد 

 .2إلى إيجاب الزوج في مخالعتياوال 
 عتبار الخمع فسخا أـ طالقااعمى الفرع الثاني : 

تضاربت اآلراء حوؿ اعتبار الخمع فسخا أـ طبلؽ، فمنيـ مف اعتبر الخمع فسخا 
 والبعض اآلخر اعتبره طبلقا وىذا ما جاء تبيانو في الموقؼ الفقيي.

 : الموقؼ الفقيي -1
الخمع طبلقا أـ فسخا، فيرى جميور الفقياء عتبار اختمؼ الفقياء أيضا حوؿ ا

المالكية والحنفية والشافعية أف الخمع طبلؽ بائف، فبل ترجع إلى زوجيا إال بعقد جديد وىو 
ما ذىب إلى بعض الصحابة كعثماف وعمي وابف مسعود رضي ا عنيـ ألنو لو كاف 

 عتدائيا معنى.لمزوج في العدة منو الرجعة عمييا لـ يكف ال
جوا مف يروف أنو الطبلؽ بأف الفسوخ إنما ىي التي تقضي الفرقة الغالبة لمزوج حتاو 

ختيار فميس بفسخ، وفي ىذا يقوؿ ختياره وىذا راجع إلى االافي الفراؽ مما ليس يرجع إلى 
ذا   ختمعت المرأة مف زوجيا فالخمع جائز والخمع تطميقو بائنة عندنا.االسردسي وا 

                                                           
 .218أحمد شامي، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .218فس المرجع، ص ، نأحمد شامي - 2
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ف وداود يسخ ومنيـ أحمد بف الحنبؿ في إحدى الروايتأما الذي قالوا بأف الخمع ف
سحاؽ وأبي االشافعي وىذا  يواحد قول ختيار أبي بكر وقوؿ ابف عباس وطاوس وعكرمة وا 

فَل جىاح عليىما فيما ﴿ : ثـ قاؿ ﴾الطَلق مسجان﴿ : ثور واحتج ابف عباس بقولو تعالى

 1.﴾ح شوجا غيرهفئن طللها فَل جحل له بعد حتى جىى﴿ : ثـ قاؿ ﴾افخدث به
فذكر تطميقتيف والخمع وتطميقة بعدىا فمو كاف الخمع طبلقا لكاف أريعا وألنيا فرقة 
خمت عف صريح الطبلؽ ونيتو فكاف فسخا كسائر الفسوخ وفي نفس الصدد ذكر اإلماـ 

"والذي يدؿ عمى أنو ليس بطبلؽ أنو سبحانو وتعالى رتب الطبلؽ  : بف قيـ الجوزية بقولو
عمى الخمع ويعد فسخا ألنو  ةتغيبؿ الذي ال يستوفي عدده ثبلثة أحكاـ، كميا مبعد الدخو 

... الزوج وأصابتو كما أف العدة فيو  ستفاء العقد بعدامحسوب بيف الثبلث فبل تحؿ بعد 
ثبلثة قروء ويضيؼ ابف القيـ قولو ومف نظر إلى الحقائؽ العقود ومقاصدىا درؼ ألفاظيا 

 .2كاف حتى بمفظ الطبلؽبعد الخمع فسخا بأي لفظ 
إف مما ال خبلؼ فيو بيف الحنفية والشافعي أف الخمع طبلقا ال فسخ وىو األظير 
مف قولي الشافعي رحمة ا تعالى ومما ينبغي اإلشارة إليو أف الخمع قد يكوف بالمفظ 

مفظ عمى رأي الشافعية وقد يقع بالمفظ الكنائي ك تفاقا ومفاداة أيضا بناءً االصريح كالخمع 
تفاقا عمى رأي الحنفية وفي قوؿ عمى مذىب االمبارأة والتحريـ وغيرىا مف كتابات الطبلؽ 

 3الشافعية
في األخير نرجع قوؿ جميور الفقياء وذلؾ لقوة أدلتيـ ولقولو صمي ا عميو وسمـ 

عتبر أف الخمع اقبؿ الحديقة وطمقيا تطميقو" أي أف رسوؿ ا صمي ا عميو وسمـ ا"
 .4وليس فسخاطبلؽ 

                                                           
 .220أحمد شامي، المرجع السابؽ، ص  -1
 .220، ص نفس المرجعأحمد شامي،  -2
الطبعة األولى،  ،دار الحامد ،سماعيؿ أبو بكر الباسري، الزواج والطبلؽ بيف الحنفية والشافعية دراسة مقارنةا -3

 .320ـ، ص 2009-ىػ1429
 .221أحمد شامي، المرجع السابؽ، ص -4
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 الفرع الثالث : موقؼ المشرع الجزائري
عرؼ المشرع الجزائري مرحمتيف في تحديد رؤيتو بشأف الخمع كيميف أـ معاوضة، 

لـ يتعرض المشرع الجزائري إلى مسألة  1984جواف  09المؤرخ في  84/11ففي قانوف 
زوجة المعاوضة التكيؼ الفقيي لمخمع في كونو عقد يتضمف عمى الزوج اليميف، وعمى ال

كما أورد الفقياء في كوف الخمع يعد يمينا مف جانبا الزوج، ألنو يرتبط بالطبلؽ ويعد 
مف  54معاوضة مف جانب الزوجة ألف المسألة متعمقة بالتعويض حيث اكتفى في المادة 

قانوف األسرة بالقوؿ "أنو يجوز لمزوجة مخالعة نفسيا مف زوجيا عمى ماؿ يتـ اإلنفاؽ 
ما جعؿ بعض شراح القانوف المتبيف لرأي أال خمع بدوف إرادة الزوج حاولوا شرح عميو" م
عمى أساس أف الخمع عقد وبالتالي تبنوا ما جاء في تفصيؿ في الخمع كيميف  54المادة 

مف جانب الزوج ومعاوضة مف جانب الزوجة وفي ىذا الصدد يقوؿ الدكتور بمحاج 
 .1العربي

تدفع لو مبمغا مف الماؿ لقاء طمقيا فقبمت وتـ ذلؾ  تفؽ الزوج مع زوجتو أفاإذا 
بإيجاب وقبوؿ سمي ىذا )مخالعة( ومف ىنا فإف الطبعة القانونية لمخمع أنو طبلؽ عمى 
ماؿ يعتبر يمينا مف جانب الزوج، ألنو عمؽ عمى طبلقيا شرط قبوليا الماؿ، ويعتبر 

بمغا مف الماؿ مقابؿ تخميص معاوضة ليا شبيو بالتبرع مف جانب الزوجة التي تدفع لو م
 .2نفسيا مف رابطة زوجتو

ولعؿ الدافع وراء ىذا التفسير ىو غموض النص القانوني الذي لـ يحسـ في مسألة 
كتفى بالقوؿ أنو في حاؿ النزاع عمى ما يدؿ الخمع حكـ القاضي االتكيؼ أو الطبيعة كونو 

تجاه لسنوات الجزائري ىذا االبما ال يتجاوز صداؽ المثؿ وقت الحكـ وقد تساير القضاء 
طويمة لكي الرأي تغير بعدىا بتغيير عديد الظروؼ، وفصؿ المشرع الجزائري في أمر 

فبراير  27المؤرخ في  05/02تكيؼ الفقيي لمخمع في التعديؿ األخير بموجب األمر 
منو ونصت عمى أنو "يجوز  54حينما عدلت المادة  84/11الذي عدؿ القانوف  2005
 دوف موافقة الزوج أف تخالع نفسيا بمقابؿ مالي".لمزوجة 

                                                           
 .67يابي، المرجع السابؽ، صذس بادي -1
 .67، صنفس المرجعي، بياذباديس  -2
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عتبار الخمع حؽ أصيؿ لمزوجة يقابؿ اوفي ذلؾ تأثير واضح لمذىب الظاىرية في 
الطبلؽ باإلرادة المنفردة لمزوج يمكف ليا المجوء إليو أنى شاءت إذا ما تبيف ليا أف 

س العقد وال أي إيجاب الزوجية ضربا مف المحاؿ، وبذلؾ فبل حاجة لمجم ،1مواصمة الحياة
 الزوجة في مخالعتيا وال أي قبوؿ الزوج.

أما فيما يتعمؽ بالخمع مف حيث أنو فسخ أـ طبلؽ، فإف المشرع الجزائري كاف 
تجاه القائؿ بأف الخمع يعد طبلقا ال فسخا وذلؾ واضح واضحا منذ الوىمة األولى بتبنيو لبل

حيث تبياف كنو الطبلؽ ومعنى الفسخ  مف خبلؿ الترتيب الذي جاء بو قانوف األسرة مف
 وىو الترتيب الذي دعـ ىذا الرأي.

فقد خص المشرع الجزائري الفصؿ الثالث لمفسخ تحت عنواف النكاح الفاسد والباطؿ 
شتمؿ عمى ا"ببطؿ الزواج إذا  32منو، إذ نص في المادة  5إلى  32وذلؾ في المادة 

 مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد"
منو أيضا عمى أف ركف الرضا الميـ واألساسي في إقامة  33المادة  وأوضحت

ختؿ بطؿ الزواج والمفيوـ ىنا أف البطبلف مطمؽ، أما الزواج بدوف شاىديف أو االزواج إذا 
عتبرت زواج بإحدى ا 34صداؽ أو ولي في حالة وجوبو يفسح قبؿ الدخوؿ والمادة 

ويرتب عميو ثبوت النسب ووجوب المحرمات فاسد يوجب فسخو قبؿ الدخوؿ وبعده 
قترف عقد اوىي األخيرة في الفصؿ الثالث أكدت عمى أنو إذا  35ستيراد، وفي المادة اال

 2الزواج بشرط ينافيو كاف العقد صحيحا والشرط باطبل.
نحبلؿ الزواج( وذلؾ في المادة اكما أنو ورد الطبلؽ في الباب الثاني تحت عنواف )

حبلؿ الرابطة الزوجية سواء بالطبلؽ أو الوفاة ثـ تطرؽ في ناالتي تنص عمى طرؽ  47
التي نصت عمى أف عقد الزواج ينحؿ  48الفصؿ األوؿ المعنوف "بالطبلؽ" مف المادة 

 53بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجيف أو بطمب مف الزوجة في حدود ما ورد في المادتيف 
عمى الخمع كصورة مف صور فؾ التي تنص  54مف نفس القانوف، ونجد أف المادة  54و

الرابطة موجودة في خانة الفصؿ الخاص بالطبلؽ وىو يؤكد التأثر الواضح وتبني المشرع 
الجزائري كمية لمرأي القائؿ بالخمع طبلقا ال فسخا عمى اعتبار أف الفسخ في مفيوـ المشرع 

                                                           
 .67يابي، المرجع السابؽ، صذباديس  -1
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شتمالو عمى او ختبلؿ أحد أركاف العقد االجزائري وجود عيب يشوب العقد وتمثؿ أساسا في 
مانع أو شرط يتنافى ومقتضياتو بينما األمر يختمؼ عميو في الخمع، إذ يرى عمى عبلقة 
نما يتعمؽ األمر بظيور عناصر  زوجية صحيحة أـ يعتبرىا أي عارض يعيب العقد وا 
خارجية وظروؼ ما خارجية تماما عف العقد تستيدؼ وجود العبلقة الزوجية، فبل يمكف 

ال بالطبلؽ وقد أكدت ذلؾ المحكمة العميا في قرار شيير مؤرخ في حؿ ىذه الرابطة إ
حينما نوه عمى أنو )ال يحؼ الطبلؽ إال التي عقد عمييا بنكاح  05/02/1969

 1.صحيح(
عتبار الخمع طبلقا ويكوف في اونظيؼ إلى ىذا أف المشرع الجزائري قد أتجو إلى 
ينما الخمع يرد عمى عبلقة زوجية ذلؾ مصيبا ألف الفسخ سببو وجود عيب يشوب العقد ب

نما نتيجة ظروؼ وعناصر خارجة عنو،  صحيحة ال يشوبيا أي عارض يعيب العقد وا 
جتياد المحكمة العميا امست العبلقة الزوجية، والتي ال يمكف حميا إال بالطبلؽ، ولقد جاء 

ور "العربي موافقا ليذا الموقؼ حيث جاء القرار المبيف أعبله وفي ىذا الشأف يقوؿ الدكت
بمحاج" ال يقع الطبلؽ عمى المرأة المتزوجة، بعقد زواج فاسد ألف الطبلؽ إنياء لعقد 
الزواج الصحيح وعميو فبل طبلؽ في عقد الزواج الفاسد بؿ يجب التفريؽ حاال بيف 

 2.الزوجيف أو فسخ العقد بقوة القانوف
ختبلؿ في أركانو اسواء كاف ىذا الفسخ بسبب يوجب حرسو مؤبدة أو غير مؤبدة أـ 

 .( مف قانوف األسرة34، 33، 32، 31األساسية طبقا لممواد )
ويضيؼ أنو يشترط لصحة الخمع ما يشترط في إنشاء الطبلؽ وعميو فما سبؽ ذكره 
عف الطبلؽ ينطبؽ عمى الخمع إذ حسب الدكتور بمحاج العربي ما ىو إال طبلؽ بدوف 

 نزاع وال مخاصمة.
 القانوني لمخمع المبحث الثاني : األساس

وشراح ولتحديد أسس وأركاف الخمع البد مف ذكر أىـ أركانو التي اجتمع الفقياء  
القانوف عمييا في توفرىا مف طرؼ الزوج والزوجة، وباإلضافة إلى الصيغة والبدؿ، وىذا 

                                                           
 .69يابي، المرجع السابؽ، صذباديس  -1
 .114-113ص ،دار اليدى ،منصوري نورة، التطميؽ والخمع وفؽ القانوف والشريعة اإلسبلمية -2
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لما ورد مف أقواؿ الفقياء والمذاىب المختمفة، وىذا باعتبار أف الزوج والزوجة ركناف في 
فَل جىاح عليهما فيما افخدث ﴿مف ثبوتو لما ورد في قولو تعالى : مع، أما البدؿ فذكر الخ

وليذا وجب مف التطرؽ ألركاف الخمع فيما يخص الشروط الواجب توفرىا في الزوج  ،1به﴾
 وكذا في الزوجة والبدؿ والصيغة، وىذا ما جاء تفصيمو في المطمب التالي.

 : أركاف الخمع المطمب األوؿ
كتفى بجواز ايوضح المشرع الجزائري الشروط الواجب توفرىا لصحة الخمع و لـ 

تفاؽ يحدده القاضي بما الطبلؽ بالخمع مقابؿ ماؿ يتفؽ عميو الزوجاف وفي حالة عدـ اال
 مبادئ الشريعة اإلسبلمية. يومجأ إلتال يتجاوز قيمة صداؽ المثؿ وىذا يجعمنا 

ىمية القانونية لكؿ مف الزوجيف وأف ومف ىذا فإنو يشترط لصحة الخمع توفر األ
لى أف يكوف الخمع مقابؿ ماؿ ولمتطرؽ لمشروط ، 2تكوف ىناؾ عبلقة زوجية قائمة وا 

 : الواجب توفرىا في الزوجيف ليد مف اإلشارة إلى أنو
 ىا في الزوجر الشروط الواجب توف الفرع األوؿ :

، فمنيـ مف جعميا تشابو لقد اختمؼ رأي الفقو حوؿ الشروط الواجب توفرىا في الزوج
الشروط الواجب توفرىا في المطمؽ، ومنيـ مف يشترط توفر الرابطة الزوجية، وىذا ما 

يجعمنا نتساءؿ حوؿ الموقؼ الفقيي فيما يخص ىذه المسألة مع تبياف الموقؼ التشريعي 
 عمى حد سواء.

 : الموقؼ الفقيي أوال
ترط في المطمؽ، وىو أف يكوف وىو ما يتعمؽ بالزوج المخالع فيشترط فيو ما يش

مسمما مكمفا فبل يصح خمع الصبي والمجنوف، فيؿ ألب الصغير والمجنوف أف يخالع 
 زوجيتيما؟

وفي ىذا الصدد نقوؿ نعـ يجوز ولكف يشترط أف يكوف الخمع يشترط في الخمع قياـ 
ابطة غير الرابطة الزوجية، فبل يجوز لممرأة أف تخالع رجبل أجنبيا عنيا أو تربطيا بو ر 

                                                           
 .229رة البقرة، اآلية سو  -1
 .265المرجع السابؽ، ص بمحاج العربي، -2
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الزوجية بؿ ال بد مف توفر عقد زواج صحيح، فإذا كانت رابطة الزوجية فاسدة، فبل يقع 
 نفصت الزوجة بسبب الفسح، أو الطبلؽ البائف.االخمع وكذلؾ لو 

ذا كانت قائمة مف عقد صحيح، ولـ يقع دخوؿ أو طبلؽ، فإف الخمع يقطع ىذه  وا 
رجعي فبل مانع مف مخالعة نفسيا، ألف  الرابطة ولو كانت الزوجة في عدتيا مف طبلؽ

ستمتاع بيا لـ ترفع مف جية في ىذا الطبلؽ تبقى زوجيتيا قائمة مف جية وممكية اال
 أخرى.

مف يصح خمعو؟ السيما أف الخمع تصرؼ يحتمؿ  فإذا توافر شرط الرابطة الزوجية
واؿ، بؿ ال بد النفع والضرر وآثاره خطيرة وليذا فيو ال يقع مف كؿ زوج وال في كؿ األح

لصحة إيقاعو وجوازه قانونا أف يكوف مف يصدر عنو بالغا عاقبل، ألنو بالعقؿ والبموغ 
تكتمؿ أىمية األداء ومنو ليد مف التطرؽ إلى شروط الواجب توفرىا في الزوج والزوجة 

 .1ة والبدؿفوالص
ض؟ وفي و في مصمحتيما، وىؿ ألبي الصغير والمجنوف أف يطمؽ عنيما بغير ع

خبلؼ، فبعضيـ يقوؿ أنو ال يصح وبعضيـ اآلخر يقوؿ أنو يصح إف كاف في  ىذا
 طبلقو عنيما مصمحة كما إذا ظير فساد أخبلؽ الزوجة.

يو البالغ فيصح أف يتولى الخمع بنفسو، فإف كاف الماؿ الذي خالع بو يساوي فأما الس
ف خالع بدونو، فإنو يجب عمى ممتز  ـ العوض أف الماؿ الذي يخاؿ عبو مثمو كذلؾ وا 

يكممو لو ولكف الماؿ الذي يخاؿ عبو السفيو ال يسمـ لو، بؿ ال بد مف تسميمو لوليو، حتى 
يو البالغ فتبرأ ذمة الزوجة أو ممتـز العوض منو، فبل يجوز ألبيو أف يخالع عنو ألف الس

 .2يممؾ الطبلؽ
ف الخمع : قالوا يشترط في الزوج أف يكوف بالغا عاقبل مختارا، أل ويرى الشافعية

طبلؽ فالزوج ركف ال شرط، وكونو يصح طبلقو شرط في الزوج، فبل يصح مف الصبي 
والمكره، أف يكوف لو مطمؽ التصرؼ في ماؿ فبل يكوف محجورا عميو حجر والمجنوف 

 .3السفيو، ولمحجر أسباب خمسة ذكر المصنؼ
                                                           

 .116-115منصوري نورة، المرجع السابؽ، ص -1
 .336-355عبد الرحمف الجزيري، كتاب الفقو عمى المذاىب األربعة، المكتبة التوفيقية الجزء الرابع، ص -2
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معيما لغو، : الرؽ والسفو والمرض، وأسقط الصبا والمجنوف ألف الخمع  منيا ثبلثة
نتفاء أىمية القبوؿ فبل عبرة بعبارة ال يولو كانت المختمعة مميزة كما جرى عميو ابف المقر 
 المميزة كالسفيية.  يالصغيرة والمجنونة بخبلؼ السفيية، وجعؿ البمقين

أما شروط الزوج المخالع فيي شروط المطمؽ فيصح الخمع مف كؿ زوج يصح 
والصبي المميز الذي يعرؼ معنى الطبلؽ وبفعمو  طبلقو، فيصح خمع المسمـ والبالغ

 1.والرشيد والسفيو ألف كؿ واحد منيـ زوج يصح طبلقو فيصح خمعو
: قالوا إنو يشترط في المرأة أف تكوف أىبل لمتصرفات المالية، فبل يصح  أما الحنابمة

ماؿ  الخمع بعوض عف الصغيرة والمجنونة والمحجور عمييا لسفو، ولو بإذني الولي، ألف
 .2الخمع تبرع وال إذف لمولي في التبرعات وقد أجازه البعض إذا كاف في ذلؾ مصمحة

 : موقؼ المشرع الجزائري ثانيا
بالرجوع إلى مواد متفرقة عف قانوف األسرة يمكف أف نستخمص بعض مف األحكاـ إذ 

ولما  اعتبر القانوف الجزائري الزواج مف التصرفات التي تقتضي توفر األىمية الكاممة
العائمية، وىذا جاء واضحا مف  االجتماعيةلتزامات المالية والواجبات يترتب عميو مف اال
تكتمؿ أىمية الرجؿ في الزواج :" مف قانوف األسرة الجزائري عمى أنو 7خبلؿ نص المادة 

بعدما كاف سف الزواج محدد بإحدى وعشروف سنة بالنسبة لمرجؿ في  "سنة 19بتماـ 
 3.قبؿ التعديؿالمادة السابعة 

جاءت واضحة فيما يخص أىمية مخالعة الزوج  05/02مف األمر  7إذا أف المادة 
مف  85بقواه العقمية وغير محجور عميو طبقا لممادة  متمتعلزوجتو، حيث ليد أف يكوف 

 4.قانوف األسرة الجزائري

                                                           
 .226سابؽ، ص المرجع الأحمد شامي،  -1
 .226نفس المرجع، ص  أحمد شامي، -2
 .199بمحاج العربي، المرجع السابؽ، ص -3
حالة  مف قانوف األسرة الجزائري "تعتبر تصرفات المجنوف والمعتوه والسفيو غير نافذة إذا صدرت في 85المادة  -4

 .الجنوف أو العتو أو السفو"
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لجنوف حيث تعتبر تصرفات المجنوف والمعتوه والسفيو غير نافذة إذا كانت في حالة ا
ال كاف التصرؼ باطبل وب عتبار أف الخمع تصرؼ مالي لبد مف توفر اوالعتو والسفو وا 

 .1مف قانوف األسرة الجزائري 210/02أصمية التصرؼ وليذا بنونو الولي طبقا المادة 
 203باإلضافة إلى ىذا نجد أف أىمية التبرع قد نص عمييا المشرع في نص المادة 

يشترط في الواىب أف يكوف سميـ العقؿ، بالغاسف تسعة " : يميمف قانوف األسرة جاء كما 
ومنو أىمية الزواج تستوجب العقؿ والبموغ وتحديد ، 2"( وغير محجور عميو19عشرة سنة )

قتبسو مف القوانيف االمالكية والحنفية و  ءالسف األدنى لمزواج أخذه القانوف الجزائري مف آرا
( سنة، إال أنو يجوز لمقاضي 20) بعشروفتونس حدده المقارنة إذ نجد السف القانونية في 

إجازة الخمع الواقع مف الزوج قبؿ السف القانونية لمزوج إذ وجدت مصمحة في ذلؾ حيث 
 3.أخذ بالمذىب المالكي الذي فمف ال يممؾ الزواج إال بإذف ال يممؾ الطبلؽ إال بإذف

 الشروط الواجب توفرىا في الزوجةالفرع الثاني : 
ر أف الزوجة ىي مقدمة بدؿ الخمع بشرط أف يكوف العقد بينيما عقد صحيح عتبااب

عتبار أف يدؿ الخمع اكما يشترط فييا كماؿ األىمية حتى تكوف مؤىمة لمتصرفات المالية ب
 مف التصرفات المالية.

فما ىو موقؼ الفقو أو المذاىب فيما يخص خمع عديمي أو ناقصي األىمية 
 4نونة والمريضة؟والصغيرة والسفيية والمج

 الموقؼ الفقييأوال : 
لقد اختمؼ المذاىب حوؿ الشروط الواجب توفرىا في الزوجة، وىذا فيما يخص 
الصغيرة والمجنونة والسفيية والمريضة، فمنيـ مف يرى أف الصغيرة يقع طبلؽ الخمع ولكف 

يييا مثمو دوف إلزاميا بالعوض، في حيف يرى جانب آخر أف الخمع يقع إذا كاف بواسطة ول

                                                           
لجزائري عمى النحو التالي "إذا كاف قاصرا أو محجورا عميو يتولى مف قانوف األسرة ا 210/02جاء نص المادة  -1

 الحيازة مف ينوب عنو قانونا".
 تقنيف قانوف األسرة الجزائري. -2
 .227، ص أحمد شامي، المرجع السابؽ -3
 .170خميؿ عمرو، المرجع السابؽ، ص  -4
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مثؿ زواجيا، وبيف ىذا وذاؾ سوؼ نتعرض لموقؼ الفقو في مختمؼ ىذه المسائؿ، وكذا 
 موقؼ المشرع الجزائري.

 : خمع الصغيرة -1
يروف أف الصغيرة المميزة التي تعقؿ معنى النكاح والطبلؽ يقولوف أف  : فالحنفية

برع وىي ليست أىبل لذلؾ، تعتبار أف الخمع االطبلؽ يقع بالخمع ولكف ال يمزميا العوض ب
 أما إف كاف البدؿ مف ماؿ الوالي فإف الخمع صحيح والعوض صحيح.

فقالوا إف خالع الولي مف مالو فالخمع جائز أو كاف مف ماليا وكانت  : أما المالكية
 1.سمف تجبر عمى الزواج فالخمع كذلؾ جائز والبدؿ جائز

ي مقتضى الشرع والعقؿ السفيو ىو الشخص الذي يبدر أموالو ف:  السفيية -2
 وحكمو أنو ناقص األىمية والفقياء يوجبوف وليا بتصرؼ عنو.

فئن وان الري عليه الحم طفيها ﴿ : يقوؿ تعالىنة حيث يمف آية المدا مأخوذوالحكـ 

 .﴾ٌؤو ضعيفا ؤو َل ٌظخطيع ؤن ًمل هى فليملل وليه بالعد
المدني حيث نصت  لمسفيو وليا يتصؼ عنو وىذا ما جاء بو القانوف حيث جعؿ

سنة عمى أف السفيو ناقص األىمية وناقص األىمية لو أىمية التبرع وعمى ذلؾ  43المادة 
 فبل يجوز الخمع مف السفيو.

 التمييزالمجنونة عديمة العقؿ فتأخذ حكـ الصغير قبؿ :  المجنونة المعتوىة -3
 سواء كاف الجنوف مطبقا أو متقطعا 

ة التدبير مختمطة الكبلـ فعند الفقياء نأخذ حكـ فيي قميمة الفيـ فاسد : المعتوىة -4
الصغيرة بعد سف التميز أي تصرفاتيا ىي تصرفات ناقص األىمية، وأما في نظر المشرع 

  .الجزائري فإنيا تأخذ حكـ المجنوف فتعتبر فاقدة األىمية
يمزميا كؿ ىذه الحاالت التي ذكرت إذا ما حصمت فإف البدؿ ال وعمى ذلؾ فإف 

دفع البدؿ مف مالو الخاص فإف )الخمع(  يأما إذا تولى الول، ست مف أىؿ التبرعألنيا لي
 .2لتزاـ صدر ممف يممكو ويقع الطبلؽيصح ولـز األب الماؿ ألف اال

                                                           
 .170، المرجع السابؽ، ص خميؿ عمرو -1

 .172-170ص ،نفس المرجعخميؿ عمرو،  - 2
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 : المريضة مرض الموت -5
المريضة مرض الموت أىؿ لجميع التصرفات الشرعية، ألف المرضى ال يكوف سببا 

جر عميو لذلؾ وليس لذات المرض، فإذا خالعت المرأة إال أف يؤدي إلى ضعؼ العقؿ فيح
زوجيا وىي في مرض الموت صح الخمع عند جميور العمماء ويمزميا، فأما وقع الخمع 

 1.فؤلنيا عاقمة رشيدة وأما لزـو العوض، فؤلنيا قبمت ما خمعيا زوجيا عميو
و الزوج ىو أف الذي يستحقختمؼ الفقياء في مقدار عوض الخمع في ىذه الحالة او 

المخالع في ىذه الحالة ىو عرؼ الخمع بشرط عدـ الزيادة عمى ثمث التركة، وال عف 
نصيبو في الميراث إف ما تمت وىي في العدة، ألف موتيا في العدة يجعؿ سبب الميراث 

ما مف وجو، وخشية أف يكوف القصر مف الخمع محاباة الزوج بأكثر مف ميراثو، لذلؾ ئقا
 2عميو، ثـ إف بدؿ الخمع تبرع في مرض الموت، فيو في حكـ الوصية فبل يزيد بدؿ الخمع

نما ما زادت قبل تنفذ إال بإجازة الورثة فمو األقؿ مف ىذه  والوصية تكوف في حدود الثمث وا 
 3.نصيبو مف الميراث ،بدؿ الخمع ،ثمث التركة:  المقادير

ألقؿ مف بدؿ الخمع نقطع سبب الميراث فيستحؽ اانتياء العدة فقد اتوفيت بعد إذا 
وثمث التركة، ألف بدؿ الخمع تبرع، وىو في مرض الموت وصية، وال تنفذ الوصية بأكثر 

 4ثةر مف الثمث إال بإذف الو 
فإنو يقع بو طمقة بائنة وعمى ذلؾ فإف ماتت المرأة وىي في مرض  : عند المالكية

ؽ عميو فينظر ىؿ يساوي الموت بعد الخمع فبل توارث بينيما أما بالنسبة إلى الماؿ المتف
أما إذا كاف  ،إشكاؿ في ذلؾ ميراثو منيا يوـ وفاتيا أو ينقص عنو فإنو يممؾ العوض وال

 أكثر مف الميراث فإف الزيادة يجب ردىا إذا كاف قد قبض أو تصرؼ إليو ولـ يقبض.
فيـ يروف أنو إف كاف العوض سيساوي سير المثؿ فإنو ينفذ وذلؾ  : أما الشافعية

في نظير العصمة وليس تبرع أما إف كاف يزيد عمى سير المثؿ فإف الزيادة تعتبر ألنو 
تبرعا وعمى ذلؾ فتجري عمييا أحكاـ الوصية فإف كانت أقؿ مف الثمث فإنو بأخذىا بدوف 

                                                           
 .315جماؿ عبد الوىاب عبد الغفار، المرجع السابؽ، ص -1
 : ىي تمميؾ مضاؼ إلى ما بعد الموت عف طريؽ التبرع. الوصية -2
 .396محمد أبو زىرة، األحواؿ الشخصية، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي القاىرة، مصر، بدوف تاريخ النشر، ص -3
 .397، نفس المرجع محمد أبو زىرة، -4
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ف لـ يجيزىا فسخ العوض ورجع إلى ا ف كانت أكثر فإذ أجازىا الورثة نفذت وا  عتراؼ وا 
 .1مير المثؿ فقط
 ؼ المشرع الجزائريموقثانيا : 

( مف قانوف األسرة الجزائري الشروط الواجب توفرىا في 54لـ يرد في نص المادة )
ة مف قانوف األسرة قمتفر  دوامفي الفقو، إال أنو بالرجوع إلى الزوجة والتي سبؽ وأف تناوليا 

يمكف أف نستخمص بعضا مف أحكاميا ذلؾ ألف المشرع في نص المادة السابقة مف قانوف 
سنة  18سنة والمرأة بتماـ  21ألسرة نص عمى "تكتمؿ أىمية الرجؿ في الزواج بتماـ ا

ولمقاضي أف يرخص لمزواج قبؿ ذلؾ لمصمحة أو ضرورة" وال يكوف ىذا إال بأمر مف 
 القاضي وبيذه المادة تكفيفا لمتكمـ عف شروط األىمية عند المخالعة لزوجيا.

ؼ مالي مصحوب يتصرؼ شخصي، ؿ أف الخمع ىو تصر ضاألستاذ "فكما يرى 
( مف قانوف األسرة، ألف العوض 203وعميو يتطمب أىمية التبرع التي نصت عمييا المادة )

المالي في الخمع مف قبيؿ التبرعات فيأخذ حكمو رغـ أف الزوجة تفتدي نفسيا مقابؿ ىذا 
لي ال يصح الدفع، ولكف ما تممكو بعد ذلؾ ال يقوـ بماؿ فيو ليس عوضا لما دفعتو وبالتا

لتزاـ بمبمغ وبذلؾ فإذا كانت سفيية محجورا عمييا، فبل تستطيع اال ةعتباره عند معاوضا
عتبار السفيية في قانوف األسرة الجزائري عديمة األىمية، كالمجنونة مف الماؿ ال

والصغيرة عديمة التميز فإذا أرادت أف تخالع نفسيا وىي عمى ىذا الحاؿ فإف ، 2والمعتوىة
عتباره ولي االذي يتكفؿ بذلؾ، وفي حالة غياب ىذا األخير، يتدخؿ القاضي ب أباىا ىو

 لو. يول ال مف
ولكى الحاؿ الذي يستدعى النظر ىنا ىو الزوجة التي أعفاىا القاضي مف سف 

فيؿ يصح  -الزواج إف أرادت أف تخالع نفسيا مف زوجيا قبؿ بموغيا سف الرشد القانوني
 ليا ذلؾ؟ 

                                                           
 .172المرجع السابؽ، ص ،خميؿ عمرو -1
 .122-121منصوري نورة، المرجع السابؽ، ص -2
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وف الزوجة ناقصة األىمية وتصرفاتيا تخضع إلجازة ولييا طبقا ففي ىذه الحالة تك
مف قانوف األسرة الجزائري كما يجوز لمقاضي أف إجازة الخمع الواقع مف  ،1(83لممادة )

الزوج أو الزوجة قبؿ السف القانوني لمزواج، إذا وجدت مصمحة في ذلؾ أخذا بالمذىب 
عتماد القاعدة الفقيية امؾ الطبلؽ إال بإذف و المالكي، فمف ال يممؾ الزواج إال بإذف ال يم

"كؿ مف صح طبلقو صح خمعو" فإذ مف ال يممؾ الزواج إال بإذف، ال يممؾ الخمع إال 
وتكوف ممزمة ببدؿ الخمع،  ةة مقبولعلمخالاف إفبإذف، أما الزوجة المريضة مرض الموت 

ا عاقمة رشيدة وأما ؤلنيالحجر ف المالية، فالمرض ال يوجبألنيا أىؿ لجميع التصرفات 
ؤلنيا قبمت ما خالصيا زوجيا عميو، وفي حالة الوفاة فبدؿ الخمع يكوف لزـو العوض ف

ف زاد عمى مير المثؿ، ألنيا تممؾ حؽ التصرؼ  الزما عمى أف ال يتجاوز ثمث التركة وا 
كـ اليبة في ماليا ماعدا التبرع مف الثمث ونجد أف بدؿ الخمع بالنسبة لمزوجة يأخذ ح

مف نفس القانوف الثمث  185يمنا إلى المادة مف قانوف األسرة التي تح 204وتطبقا لممادة 
 يمـز وما زاد عنو يتوقؼ عمى إجازة الورثة.

 الصيغةالفرع الثالث : 
إف المبدأ العاـ لمصيغة ىي عقد مف العقود وىي تخضع لئليجاب والقبوؿ أي البد 

، إذ البد لمخمع مف صيغة، فبل يصح بالمعطاة كأف تعطيو مف توافؽ اإلرادتيف المتعاقديف
ماال ومتخرج مف داره بدوف أف يقوؿ ليا "اختمعي عميا بكذا" فيقوؿ ليا خمعتكي عمى ذلؾ، 

ؿ يختبلؼ بيف الفقياء في صيغة الخمع، فاكاف ىناؾ فاإليجاب بالقبوؿ بالقوؿ البد منو، ف
د مف التعرؼ عمى الموقؼ باإلشكاؿ اليعتمد عمى رضا الزوج أو ال؟ ولئلجابة ىذا 

 الفقيي ثـ التشريعي.
 الموقؼ الفقييأوال : 

أف الخمع يعتمد عمى الرضا كسائر العقود وىو بمنزلة الطبلؽ  : يرى الحنفية
لتزاـ العوض ويشترط الحنفية تطابؽ اإليجاب ايعوض ولمزوجة إيقاع الطبلؽ وليا والية 

أو برأتؾ، أو طمقتؾ بألؼ درىـ فالقبوؿ إلييا في  والقبوؿ "فإذا غاؿ ألمتو قد خالعتؾ
                                                           

مف القانوف المدني تكوف تصرفاتو نافذة إذا  43مف بمغ سف التميز ولـ يبمغ سف الرشد طبقا لمادة " 83تنص المادة  -1
ف النفع يب تراوحتلوصي فيما إذا كانت الولي أو ا ةجاز عمى إ ركانت ناقصة لو وباطمة إذا كانت ضارة لو وتتوف

 والضرر وفي حالة النزاع يرفع األمر لمقضاء.
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مجمسيا" وليذا فإجاب الخمع مف الزوج في المعنى تطبؽ الطبلؽ بشرط قبوليا، ألف 
 1.بو في ىذا العقد الطبلؽ، وىو محتمؿ التعميؽ بشرطنالعوض مف جا

إذا قاؿ أبو حنيفة تقع تطميقو رجعية وليست عمييا شيء مف األلؼ وقاؿ أبو يوسؼ 
 2.ومحمد بقع عمييا تطميقو بائنة بثبلث األلؼ

ى مالؾ أنو يكوف أيكوف طبلقا بائنا ور أف الخمع بدوف عوض  : ويرى المالكية
 .3طبلقا رجعيا

: الصيغة عند الشافعية يقولوف أف الصيغة تكوف بمفظ الخمع أو  عند الشافعية
 ةالمراد مف ذلؾ الفرق ذيف المفظيف إذا جرى العرؼ عمى أفاوأف الخمع يقع بي المفاداة
أف يتطابؽ اإليجاب والقبوؿ وتترتب عمى ذلؾ أحكاـ اإليجاب والقبوؿ  يشترطوفوأنيـ 

مثمو مثؿ أحكاـ العقود األخرى مف حيث المطابقة اإليجاب لمقبوؿ ومف حيث أف يكوف 
 4.القبوؿ في مجمس العقد

 المشرع الجزائري ؼقو مثانيا : 
منو، لمسألة الصيغة وشروطيا  54تعرض في المادة ف قانوف األسرة الجزائري لـ يإ

تاركا ذلؾ لمبادئ الشريعة اإلسبلمية التي تعتبر المصدر التفسيري لو تطبؽ لنص المادة 
( التي تنص عمى أف كؿ ما لـ يرد النص عميو في ىذا القانوف يرجع فيو إلى 222)

  .أحكاـ الشريعة اإلسبلمية
يجوز لمزوجة أف تخالع نفسيا مف زوجيا عمى  ينصيا عمى أنو" 54حتى أف المادة 

إف لـ ينفقا عمى شيء بحكـ القاضي بما ال يتجاوز قيمة صداؽ ماؿ يتـ اإلنفاؽ عميو 
تفاؽ حوؿ مبدأ الخمع في حد ذاتو أو كمى بدلو المثؿ وغث الحكـ" لـ توضح إف كاف اال

وج كشرط إليقاع يـ مف يستمـز رضا الز نمقيا عمميا، فيختبلؼ في تطبمما أدى إلى اال

                                                           
 .230ي، المرجع السابؽ، ص مأحمد شا -1
 125نورة منصوري، المرجع السابؽ، ص -2
جتياد المحكمة العميا )المذاىب الفقيية مع اطاىري حسيف، األوسط في شرح قانوف األسرة الجزائري مدعيا ب -3

 .  132ـ، دار الخمدونية، ص 27/02/2005المؤرخ في  02-05بلت المدخمة عميو بموجب األمر التعدي
 .175خميؿ عمرو، المرجع السابؽ، ص -4
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وقد ،  1عرض الزوجة مقابؿ الخمع بدوف ىذا الرضا يءالخمع، ومنيـ مف يرى أنو يتـ بمج
  : تجاىيفانقسـ قضاة المحكمة العميا في ىذه المسألة إلى ا

 تجاه الذي يشترط رضا الزوج لصحة الخمعاال  -1
في عدة  تجاه يشترط موافقة الزوج بالخمع حتى يكوف صحيحا وقد وجد تطبقوىذا اال

تـ رقـ  21/12/1988القرار الصادر بتاريخ  : ياقرارات صادرة عف المحكمة العميا أىم
والذي جاء بيا أف المطعوف ضدىا طمبت التطميؽ ولما لـ يكف ليا سبب فيو  51728
عف ىذا األخير فكاف قضاء  د ذلؾ قبوؿة زوجيا دوف أف يجعستعدادىا لمخالاأظيرت 

لقواعد الفقيية الخاصة بالخمع متى ف اع جيؿ الخمع خر بس تطميؽ المطعوف ضدىا عمى
 2كاف كذلؾ وجب نقض الحكـ.

 ي ال يشترط رضا الزوج لصحة الخمعتجاه الذاال  -2
تجاه ال يشترط موافقة الزوج لصحة الخمع بؿ يكتفي بعرض الزوجة حيث أف ىذا اال

 21/07/1992ػ ب مقابؿ الخمع وقد وجد تطبؽ ىذا مف خبلؿ قرار المحكمة العميا الصادر
تفاؽ عميو حيث جاء فيو أف لمزوجة مخالفة زوجيا عمى ماؿ يتـ اال 83603تحت رقـ 

فإف لـ يتفقا عمى شيء يحكـ القاضي بما ال يتجاوز صداؽ المثؿ وقت الحكـ وكاف 
 05/02مف قانوف األسرة لؤلمر  54بموجب التعديؿ الجديد لممادة ، 3وأنو حتطبيقيـ صحي

رقـ  2009سبتمبر  16أ. ث. ـ بتاريخ  غ. ا المنشورة )ؽ. ـ. ع.وفي إحدى القضاي
  .، غير منشور(1067

مف قانوف األسرة تنص صراحة عمى أنو يجوز  54نجد أف مف حيث أف المادة 
ذا لـ يتفؽ الزوجاف عمى المقابؿ  لمزوجة موافقة الزوج أف تخالع نفسيا بمقابؿ مالي، وا 

يتجاوز صداؽ المثؿ وقت صدور الحكـ" ومف ثـ فإف المالي لمخمع بحكـ القاضي بما ال 
عدـ موافقة الطاعف عمى الخمع الذي تطالب بو المطعوف ضدىا وعمى المقابؿ المالي 

                                                           
 .132-131خميؿ عمرو، المرجع السابؽ، ص -1
 .133خميؿ عمرو، نفس المرجع، ص  -2
 .133، المرجع السابؽ، ص منصوري نورة -3
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المقترح متى قبميا ال يحرميا مف مخالعة نفسيا، وال تحرميا أحكاـ الشريعة اإلسبلمية وال 
 1.القانونية ومف ذلؾ مثمما يعتقد الطاعف خطأ

ستجابة القاضي لطمب الزوجة إذا أصرت عمى الخمع وتصدر إعادة اوجب وبالتالي 
تفاؽ عميو مف قبؿ الوفاؽ بيف الطرفيف، ويبقي دوره فقط في تقدير بدؿ الخمع عند عدـ اال

 .2المتخالعيف
 بدؿ الخمع الفرع الرابع :

الزوجة، لتفتدي نفسيا مف زوجيا كما جاء في قضية  وىو العوض الذي تدفعو
ىو أف الخمع رخصة لمزوجة  1999-03-16قرار بتاريخ  216239مؼ رقـ الحاؿ م

تستعمميا لفدية نفسيا مف الزوج مقابؿ مبمغ مالي تعرضو عمييا ومف ثـ فإف قضاة 
 .3صحيح القانوف االموضوع لما فضوا بتطميؽ الزوجة فميا دوف موافقة الزوج طبقو 

ا ىو حكـ الزوج لبدؿ ومنو فم 2001ستوجب رفض الطعف ع خ اومتى كاف كذلؾ 
جابة عف ىذه اإلشكالية لبد مف يكوف بدال؟ وما يشترط غير؟ ولئل الخمع؟ وما يصح أف

 تناوؿ ىذا الفرع مف جانبو الفقيي والقانوني.
 : الموفؽ الفقيي -1
يجوز شرعا أف يأخذ الزوج ماال أو ما يقـو مقامو :  حكـ أخذ الزوج لبدؿ الخمع -أ

فَل جىاح عليهما فيما ﴿ وال إثـ عميو في ذلؾ لقولو تعالى في نظير خبلص الزوجة منو،

فإذا كاف البدؿ مساويا لما دفع لمزوجة مف مير حؿ لو أخذه أما إذا كاف أقؿ  ﴾فخدث بها
ختمفوا امف قيمة المير الذي دفعو فيحؿ لو مف باب أولى وىذا بإجماع الفقياء إال أنيـ 

 ف مير وفي ىذا الشأف كاف لكؿ مذىب رواية.فيما إذا كاف البدؿ أكثر مما قدـ إلييا م
أنو ما جاز أف يكوف مير أجاز " : إذ نجد أف األصؿ عند الحنفية في عوض الخمع

ا في الخمع يصمح عوضنا ضأف يكوف بدال في الخمع "ال العكس" فميس كؿ ما يصح عو 

                                                           
 .178ص  دوف تاريخ النشر، مرشد في قانوف األسرة دار ىومة،لحسيف بف شيخ آت ممويا، الا -1
 .134منصوري نورة، المرجع السابؽ، ص  -2
الطبعة  ،دار ىومة 05/02يوسؼ دالندة، قانوف األسرة منقح بالتعديبلت التي أدخمت عمى موجب األمر رقـ  -3

 . 138، ص 2009 ،الثالثة
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الحنفية  يرأ، 1ميا النكاح"مفي النكاح ألف باب الخمع أوسع إذ ىو يتحمؿ جيالة ال يتح
 إلى روايتيف. وانقسموا، ألخذ الزوج لبدؿ الخمع

أف أخذ الزيادة جائز، ال شيء فيو إلطبلؽ اآلية السابقة "فبل جناح عمييما  : األولى
تدت" والتي رفعت الجناح عنيما في األخذ والعطاء مف الفداء، مف غير فصؿ بيف فافيما 

 إذا كاف ىذا البدؿ مساويا لممير أو زائد عميو.
فئن خفخم ؤَل ًليما حدود هللا فَل جىاح عليهما فيما ﴿ واستدلوا عمى رأييـ بقولو تعالى

نفت الجناح )اإلثـ( عف الرجؿ فيما يأخذ مف فدية )بدؿ الخمع( قؿ  اآليةإذا أف  ﴾فخدثا
ا فقد شكت إلى عثماف رضي مذ رضي ا عنياستدلوا بقصة الربيعة بنت معاأو كثر، و 

قاؿ  ""قد تجميت فقاؿ الزوج بمالي كمو" ي"أنا أفتد نفمتت منيا كممةاأنيا ا عنو زوجيا و 
 عثماف "خذ منيا" فأخذ ماليا كمو.

وألف الخمع معارضة والبدؿ فييا يرجع إلى تراضي الطرفيف فإف الزيادة التي تعطييا 
وآجىا اليظاء صدكاتهً هحلت فئن ﴿ الزوجة مف ماليا تكوف عف طيب خاطر لقولو تعالى

ئاط  .﴾بن لىم عً ش يء مىه هفظا فيلىه هىيئا مٍس
فتدت بو" ألف اروه لآلية السابقة " فبل جناح عمييما فيما أف أخذ الزيادة مك : الثانية

وا مف زوجاتيـ مما آتوىف مف ذأخذ اآلية مردود إلى أوليا والتي تنيي األزواج أف يأخ
ويؤيد ذلؾ ما جاء في حديث  ميور، واستثنى منيا األخذ في حالة ترؾ إقامة حدود ا

قيس بف ثابت أف رسوؿ ا صمي ا عميو وسمـ قاؿ أترديف عميو حديقتو؟" فقالت  امرأة
 .2"أما الزيادة فبل" وبذلؾ نيي الرسوؿ صمي ا عميو وسمـ عف الزيادة "نعـ وزيادة" فقاؿ

ز الخمع بيف رأي الشافعية في حكـ أخذ الزوج لبدؿ الخمع قالوا أنو ال فرؽ في جوا
ى صداؽ أو عمى بعضو أو عمى ماؿ آخر، وال فرؽ أف يكوف البدؿ عينا أو مأف يخالع ع

دينا أو ضعفو وضابطو أف "كؿ ما جاز أف يكوف صدقا جاز أف يكوف عرضا في الخمع" 
 3.﴾فَل جىاح عليهما فيما ؤعخدث به﴿ لقولو تعالى
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رضاع الصغير الخمع -ب  في مقابؿ الحضانة وا 
مع عمى أف تقـو الزوجة بإرضاع ولدىا الصغير مدة الرضاعة أو تقوـ يصح الخ

لتزمت أو تركت الولد وىربت أو مات الولد أو ابحضانة الولد بدوف أجر، فإذا لـ تقـ بما 
ماتت ىي أو خرجت عف أىمية الحضانة كاف لمزوج أف يرجع عمييا أو عمى ورثتيا بما 

شترطت امدة كميا ىذا إذا لـ تكف الزوجة قد يعادؿ أجر حضانة الولد أو إرضاعو عف ال
عمى الزوج عند الخمع عمى الحضانة أو اإلرضاع أال يرجع عمييا بشيء، أف مات الولد 

  .أثناء مدة الحضانة أو الرضاعة
 : الخمع مقابؿ اإلنفاؽ عمى الصغير -ج

كوف يصح الخمع إذا جعمت الزوجة البدؿ إنفاقيا عمى ولدىا الصغير مدة معمومة، وت
تفاؽ طوؿ المدة المتفؽ عمييا حتى قبمت ذلؾ، فإف أستنعت عف اإلنفاؽ أو ممزمة بيذا اال

في المدة  1نقضاء المدة فممزوج أف يرجع إلييا بمثؿ نفقتوامات الولد أو ماتت ىي قبؿ 
كميا، فإف عجزت الزوجة عف اإلنفاؽ عمى الولد إلعسارىا فإنو يجوز أف تطالب الزوج 

لولد مف الماؿ نفسو وىذا لكف النفقة حؽ لمولد فيجب عمى األب أف يقـو بأف ينفؽ عمى ا
 .2بما عجزت عنو األـ التي ىي مطالبة بيا نجعميا بدؿ عف الخمع

 : إسقاط الحضانة في مقابؿ الخمع -د
إذا خالعت الزوجة عمى أف يبقي ابف الزوج منيا عندىا حتى يبمغ صح الخمع وبطؿ 

جة عمى إبقاء أبنيا منو عندىا إلى البموغ فإف يصح الخمع الشرط أما إذا خالعت الزو 
عند األـ ليس فييا  والشرط ووجب الفرؽ بينيما ىو أف المخالعة عمى بقاء البنت أولو

بف عند األـ بعد زمف الحضانة إىدار حؽ الصغر الذي كفمو لو الشارع إضرارا أما بقاء اال
 تفاؽ ويصح الخمع.فبل يصح اال
 لمشرع الجزائري مف بدؿ الخمعموقؼ اثانيا : 

لـ يبيف المشرع ما  11-84 مف القانوف رقـ 54نجد أنو قبؿ تعديؿ نصت المادة 
يصح أف يكوف بدال لمخمع وشروطو مما يتضمف معو الرجوع إلى الفقو السيما المذىب 
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ستعمالو لمفظ )الماؿ( إذف حجر وفؽ ىذا القانوف أف المشرع لـ اعتبار االمالكي، وىذا ب
عتبار لموافقة احس المشرع األمر فيما يتعمؽ بأحقية الزوجة في مخالعة نفسيا دوف ي

الزوج، فالمادة تحدثت فقط عمى إمكانية مخالفة الزوجة لنفسيا مقابؿ ماؿ تعطيو لزوجيا 
عتبار في الخمع أـ ال؟ في حيف وبالتطرؽ اأف يتـ التوضيح إذا كاف لرضا الزوج  ،1دوف

عتبر أف الخمع حؽ أصيؿ لمزوجة تستعممو احسـ األمر و  02-05قـ إلى التعديؿ الجديد ر 
وقت ما تشاء وليس مجرد رخصة حبيسة ترخيص مف زوجيا، وىذا كما جاء واضحا مف 

 2".المعدلة "يجوز لمزوجة دوف موافقة الزوج أف تخالع نفسيا بمقابؿ مالي 54خبلؿ المادة 
 02-05ر بموجب األمر رقـ ومنو نقوؿ أف المشرع الجزائري في تعديمو األخي

خالؼ معظـ التشريعات العربية وذلؾ فيما يخص عدـ موافقة الزوج في مسألة الخمع 
متأثر بالمذىب المالكي إذ نجد في القانوف المصري كاف يأخذ أقواؿ المذىب الحنفي وظؿ 

حيث أنو  20ي المادة ف 01قانوف رقـ في  2000الخمع بعيدا عف التفسير حتى سنة 
تراضيا فييا بينيما عمى الخمع، فإف لـ يتراضيا عميو أقامت الزوجة دعواىا ييف أف لمزوج

تدت نفسيا وخالصت زوجيا بالتنازؿ عف جميع حقوقيا المالية الشرعية وردت افبطمبو و 
 3".عميو الصداؽ الذي أعطاه ليا حكمة المحكمة بتطميقيا

تفاؽ عميو بيف الفرعيف ايحمؿ إضافة ألف المشرع الجزائري بيف أف بدؿ الخمع إذا لـ 
فإف لمقاضي أف يتدخؿ لفض النزاع إذا أقر التعديؿ بإىماؿ تفسير إرادة المزوج في مسألة 

أنو إذا لـ  05/02مف األمر  54، إذالة مف خبلؿ المادة 4الخمع وكذا مسألة المقابمة
بحث يحكـ ليذا يرضى الزوج بقيمة المبمغ المالي المقدـ مف الزوجة فبل عبرة لعدـ قبولو 

داؽ المثؿ وقت صدور الحكـ سواء قبؿ أـ صالزوج بمبمغ ال يجوز أف يتجاوز قيمة 
 .رفض
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 المطمب الثاني : حكـ الخمع والحكمة مف مشروعيتو
اختمؼ الفقياء في حكـ الخمع إال أنو كأصؿ عاـ جائز شرعا، وقد يختمؼ حكـ 

الكارىة لزوجيا أو قد يكوف الزوج الخمع بحسب أسبابو الموجبة لو، فقد تكوف الزوجة ىي 
 ىو الذي يمجئيا إلى طمب الخمع، وقد يتـ بسبب أو بغير سبب، فما حكـ الخمع؟

 الفرع األوؿ : حكـ الخمع ودليؿ مشروعيتو
قد يكوف ىناؾ اختبلؼ بيف الفقياء فيما يخص حكـ الخمع رغـ جوازيتو، حيث 

لو، ومنو نتساءؿ حوؿ حكـ  يظير االختبلؼ في حكمو فيما يخص األسباب الموجبة
في قانوف األسرة الجزائري، وفي حالة الفراغ التشريعي في ىاتو المسألة ما ىو الخمع 

 المصدر البديؿ لمتعرؼ عمى حكـ الخمع؟
 أوال : حكـ الخمع

لـ ينص في مسودة عمى  وفإن الجزائري وفيما يتعمؽ بحكـ الخمع في قانوف األسرة
ا يستوجب العودة إلى أحكاـ الشريعة التي قرر رفقيا وىو م ؛أي شيء يتعمؽ بالخمع

ؽ الطرفيف، ورأى مالؾ مف جانب آخر فواتطبلؽ بائف بمجرد يكوف أف الخمع و  ،عوضب
الزوجيف، يحصؿ بحكـ محكميف يعينيما القاضي، لكف  ىأف الخمع كما حصؿ يتراض

 1اإلماـ القرطبي قاؿ في تفسيره، إف الخمع يقع بتراضي الزوجيف.
تمؼ في نوع الفقرة الحاصمة بالخمع فمف يقوؿ بقع بالخمع طبلؽ بائف، واآلخر خاو 

وفي الحقيقة ، حتساب الطمقةايقوؿ أنو فسخ لعقد الزواج، وفي ذلؾ ينصب الخبلؼ عمى 
فالرأي السائد ىو أف الفرقة بالخمع ىي طبلؽ وىذا وأف الخمع يتـ ببدؿ، وعميو ما يجوز 

 2أف يكوف بدال في الخمع.
 دليؿ مشروعيتويا : ثان

ح بئحظان وَل ًحل ﴿ قولو تعالىمف الكتاب  الطَلق مسجان فئمظان بمعسوف ؤو حظٍس

لىم ؤن جإخروا مما آجيخمىهً شيئا ؤَل ؤن ًخافا ؤَل ًليما حدود هللا فئن خفخم ؤَل ًليما حدود 
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هللا فإولئً هللا فَل جىاح عليهما فيما افخدث به جلً حدود هللا فَل حعخدوها ومً ًخعد حدود 

 1﴾.هم الظاملىن 
زوجيا الطبلؽ مف غير ما يأس، فحراـ عمييا رائحة الجنة فإف أوؿ خمع في 
اإلسبلـ، ىو ما كاف في جميمة بنت سموؿ تزوجت ثابت بف قيس، فرفعت يوما جانب 
الخباء، فرأتو مقببل في عدة رجاؿ، فإذا ىو أشدىـ سوادا وأقصرىـ قامة وأقبحيـ وجيا، 

"فأنت الرسوؿ صمي ا عميو وسمـ فقالت  بيا النفور منو، قاؿ ابف عباس :فوقع في قم
وا ما أغيب عمى ثابت في ديف وال خمؽ ولكني أكره الكفر في اإلسبلـ، ال أطبقو بعضا 

: أترديف عميو حديقتو، وكانت تمؾ الحديقة ىي  فقاؿ ليا النبي صمي ا عميو وسمـ
نعـ، فأمره الرسوؿ عميو وسمـ أف يأخذ منيا حديقتو وال :  سيرىا الذي أخذتو منو، قالت

 يزداد"، الحديث رواه ابف ماجة والبخاري والنسائي.
"فيقاؿ أنيا كانت تبغضو أشد  : وقد ذكر اإلماـ القرطبي في شرحو لمحديث فقاؿ

البغض وكاف يحبيا أشد الحب، ففرؽ بينيما الرسوؿ صمي ا عميو وسمـ بطريؽ الخمع، 
 .2وؿ خمع في اإلسبلـ"فكاف أ

جاء فيو أف  82/02/08حيث صدر عف المحكمة العميا قرار يعرؼ الخمع في 
الخمع عقد يتوقؼ عمى يجاب وقبوؿ الطرفيف، وأيضا إف الخمع يعتبر عقد، رضائيا فبل 
يجوز لمقاضي أف يحكـ بو مف تمقاء نفسو، وكذلؾ الخمع رخصة لمزوجة تستعمميا لفدية 

 3قابؿ مبمغ مالي تعرضو عميو.نفسيا مف الزوج م
 الخمع ة: الحكمة مف مشروعي الفرع الثاني

وقد شرع الخمع لمزوجة في مقابؿ حؽ الزوج في الطبلؽ، فإذا بغض الزوج زوجتو 
طمقيا، ولكف قد تبغض الزوجة زوجيا وال تريدىا شرحتو وتود الخبلص منو، ويرفض 

الذي أنفقو، لذلؾ شرع ليا اإلسبلـ  الزوج أف يطمقيا لرغبتو فييا أو لحرصو عمى مالو
طريقا لمخبلص مف الرابطة الزوجية عندما فوت الغرض المقصود مف الزواج لعدـ 
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نسجاـ في الحياة الزوجية ولدفع الضرر عنيا، فأجاز ليا أف تعوض زوجيا عما أنفقو اال
ا مف في سبيؿ الزواج بيا، وتقدـ لو شيئا مف الماؿ تفتدي بو نفسيا في مقابؿ خبلصي

الشدة التي ىي فييا معو ماداـ النفور مف جيتيا أو منيا أو منيما معا ولما كاف الخمع قد 
 : شرع لرفع الضرر عف الزوجة فإف طمبيا الخمع مف غير حاجة حراـ، وذلؾ لمحديث

 مرأة سألت زوجيا الطبلؽ مف غير ما يأس، فحـر عمييا رائحة الجنة".اما "أي  
فتداء نفسيا، الزوج وضيؽ عمى الزوجة حتي يضطرىا إلى أما إذا كاف السبب مف ا

وإن ؤزدجم اطدبداٌ شوج ﴿ : لقولو تعالىفبل يحؿ لو ديانة أف يأخذ عوضا عف المخالعة 

ؤحدا مً كىطازا فَل جإخروا طىت شيئا، ؤجإخروهه بهخاها وإهما مبيىا، وهيف  1ميان شوج وآجيخم

وَل ﴿ : وقولو أيضا ﴾ميثاق غليظا جإخروهه وكد ؤفض بعضهم إلى بعض وؤخرن مىىم

وَل جمظىىهً ضسازا لخعخدوا ومً بفعل ذلً فلد ظلم ﴿ : وكذلؾ ﴾جضازوهً لخضيلىا عليهم

 2﴾.هفظه
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 الفصؿ الثاني
األحكاـ اإلجرائية في دعوى الخمع واآلثار المترتبة عف 

 الخمع
في مطمب أوؿ سنتناوؿ مف خبلؿ المبحث األوؿ األحكاـ اإلجرائية في دعوى الخمع 

مات ديتناوؿ الشروط العامة الخاصة لرفع دعوى الخمع أما المطمب الثاني فيتناوؿ مق
الطبلؽ بالخمع ومضمونة في فرعيف األوؿ بعنواف مقومات الطبلؽ بالخمع يحتوي عمى 
إجراء الصمح والتحكيـ بيف الزوجيف وكذا النيابة العامة كطرؼ في دعوى الخمع أما الفرع 

ما أبالخمع حيث يعالج النطؽ بالطبلؽ بعوض  الحكـ توي عمى مضموفالثاني فيح
 المبحث الثاني فيتضمف آثار الخمع العامة والخاصة.
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 : األحكاـ اإلجرائية في دعوى الخمع المبحث األوؿ
يتبادر إلى الذىف ىؿ لمقاضي دور ىاـ  المعدلة 02-05مف األمر  54وفؽ المادة 

 فيمتبقية ال مف سمطة القاضي ؿف كوف أف نص المادة جاء صريحا وجعفي الخمع، وم
إذ نجد أف ىذا األمر يتضمف  بدؿ الخمع في حالة عدـ االتفاؽ بيف الطرفيف عميوره لتقدي

النصوص الموضوعية المتمثمة في ماىية الخمع دوف النصوص التنظيمية واإلجرائية التي 
اعتباره قانونا خاصا كاف مف البلـز أف يتضمف تفتضيو في الشكؿ إذ أف قانوف األسرة ب

قانوف إجراءي خاص بو وىذا ما حققو المشرع الجزائري في آخر تعديؿ لو الصادر 
 1المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 08/09بالقانوف 

وىذا تسييبل لمقاضي والمتقاضي وضماف حماية المصالح القانونية لؤلطراؼ 
غياب قانوف إجرائي خاص باألسرة وحتمية لذلؾ كاف مف البلـز الرجوع المتخاصمة، وفي 

ائية إلى نصوص قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية باعتباره الشريعة العامة لمقواعد اإلجر 
الواجب اتباعيا أماـ القضاء، وألجؿ ىذا تطرقنا إلى شروط قبوؿ دعوى الخمع ومقدمات 

 الطبلؽ والخمع ومضمونو.
 الخمع شروط قبوؿ دعوى:  األوؿالمطمب 

لقياـ أي دعوى أماـ القضاء البد مف شروط ترتكز عمييا وبما أننا أماـ نزاع يؤوؿ 
حمو إلى الخمع فيجب أف ترفع الدعوى أماـ القاضي المختص، وأف يحمؿ الرافع لمدعوى 

كوف عقد . واف ي2مف قانوف اإلجراءات المعنية واإلدارية 13الصفة والمصمحة طبقا لممادة 
 الزواج المراد لو رسميا وليس عرفيا.

 : الشروط العامة لرفع دعوى الخمع الفرع األوؿ
، ولرفع أي دعوى البد مف توفر جممة مف الشروط لموصوؿ إلى حؿ النزاع المطروح

وبالخصوص فيما يتعمؽ بميداف قانوف األسرة الجزائري في موضوعو الخمع، الذي جاء 
                                                           

 25ىػ الموافؽ لػ 1429صفر  18 المتضمف قانوف اإلجراءات والمدنية واإلدارية، المؤرخ في 09-08قانوف رقـ  -1
ربيع الثاني  17، الصادر في 21ـ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2008فبراير 
 .95-10ص -ـ، ص2008أفريؿ  23ىػ الموافؽ لػ 1429

يجوز ألي شخص التقاضي ما لـ ال " : 09-02دارية مف القانوف جراءات المدنية واإلمف قانوف اإل 13نص المادة  -2
 ...." و مصمحة يقرىا القانوفألو صفة أو لو مصمحة قائمة 
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ياف الجية المعنية لمفصؿ فيو، وكذا اإلشارة إلى مركز الطرفيف إثر التعديؿ األخير لتب
 المتنازعة، وىذا بتبياف صفة كؿ منيما وشروط التقاضي الخاصة بيما.

 لنوعي واإلقميمي لرفع دعوى الخمعأوال : االختصاص ا
ىو توزيع العمؿ القضائي بيف جيات القضاء المختمفة فيو السمطة  : واالختصاص
 : ة ما لمنظر في أمر النزاع المرفوع منوالممنوحة لمحكم

يعني والية جية قضائية لمنظر في القضايا التي تقع عمى :  االختصاص المحمي
اإلقميـ التابع ليا بشكؿ عاـ يؤوؿ إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصاىا موطف 

و في . وعمي1مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 37المدعي عميو حسب المادة 
المحكمة المختصة بالفصؿ في النزاعات أو الخصومات التي تنشأ بيف الزوجيف عادة 

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية مفادىا أف  40/02ليس دائما محكمة واحدة فالمادة 
المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف ممارسة الحضانة ىي المحكمة المختصة 

نة، أما دعاوى النفقة في المحكمة المختصة ىي المحكمة التي بالفصؿ في دعوى الحضا
تقع في دائرة اختصاصيا موطف الدائف بالنفقة، عمى اعتبار أف المشروع راعي المركز 
االقتصادي الضعيؼ لطالب النفقة، أما فيما يخص دعاوى الطبلؽ والعودة إلى مسكف 

اصيا مسكف الزوجية حسب ما جاء الزوجية فترفع أماـ المحكمة التي يقع في دائرة اختص
 .426/32في نص المادة 

وىو مف النظاـ العاـ إذ ال يسكف تجاوزه بأي حاؿ مف  : االختصاص النوعي
األحواؿ ولمقاضي أف يشيره مف تمقاء نفسو، وفي أي حالة كانت عمييا الدعوى حسب 

 .3مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 36نص المادة 
                                                           

حيث نص "يؤوؿ االختصاص  09-08دارية مف قانوف رقـ جراءات المدنية واإلمف قانوف اإل 37نصت المادة  -1
ف لـ يكف لاإل و موطف معروؼ، فيعود قميمي لمجية القضائية التي يقع في دائرة اختصاصيا موطف المدعي عميو وا 

قميمي لمجية االختصاص لمجية القضائية التي تقع فييا آخر وطف لو، وفي حالة اختيار موطف، يؤوؿ االختصاص اإل
 فييا الموطف المختار، ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ". القضائية التي يقع

:" في موضوع الطبلؽ أو 3الفقرة  09-08ـ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية مف قانوف رق 426نصت المادة  -2
 ...". الرجوع بمكاف وجود المسكف الزوجي

دارية "عدـ االختصاص النوعي مف النظاـ العاـ، تقتضي بو مف قانوف اإلجراءات المدنية واإل 36نصت المادة  -3
 .الجية القضائية تمقائيا في أية مرحمة كانت عمييا الدعوى"
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قانوف اإلجراءات المدنية  423ختصاص القضائي جاء في المادة بينما يؤوؿ اال
حيث ذكره أىـ المسائؿ الداخمة في اختصاص فرع شؤوف األسرة، ولكف ىذا ، 1واإلدارية

التعداد غير وارد عمى سبيؿ الحصر فقد استعمؿ النص مصطمح عمى الخصوص الذي 
وعميو يختص نفس الفرع أيضا  يفيد أف ما ذكر جاء عمى سبيؿ المثاؿ ألىـ تمؾ المسائؿ،

 في المسائؿ األخرى غير المذكورة في النص.
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية مف  423و 40/2بالمقارنة بيف حكـ المادتيف 

مضموف قانوف األسرة يتضمف أف ىناؾ مسائؿ أخرى لـ يرد النص عمى اختصاص قسـ 
قوؽ وااللتزامات بيف األزواج والنزاع في ر بمنازعات الحماأل مؽعشؤوف األسرة بيا ويت

متاع البيت وكذا نظاـ األمواؿ بيف الزوجيف وأيضا منازعات ترشيد القصر وقسمة التركات 
 .2فضبل عف المسائؿ األخرى ذات طابع مالي وىي اليبات والوصايا والوقؼ

 ي سبب لطمب الخمعأ : تقديـ عريضة افتتاحية الدعوى وعدـ اشتراط ذكر ثانيا
عند رفع الزوجة لدعوى أماـ القضاء لطمب الحكـ ليا بالخمع مقابؿ عوض تؤديو 

 لمزوج لبدء العريضة القدمة أماـ القضاء أف تتعرض لممسائؿ التالية.
 : الشروط الواجب توافرىا في عريضة افتتاح الدعوى

ككؿ دعوى ترفع أماـ القضاء البد مف أف تتجسد في شكؿ عريضة الفتتاح الدعوى 
مف قانوف اإلجراءات المدنية  15رة عف الزوجة أو محامييا طبقا لنص المادة صاد

 : واإلدارية عمى أف تتضمف البيانات التالية
اسـ ولقب وجنسية وموطف وتاريخ وسنة ، لقضائية التي ترفع أماميا الدعوىالجية ا

لموقائع  عرض موجز ،ميبلد الزوجة المدعية والزوج المدعي عميو ومينتيا عند االقتضاء
اإلشارة عند االقتضاء إلى المستندات ، والوسائؿ التي تؤسس عمييا الدعوىوالطمبات 

 والوثائؽ المؤيدة لمدعوى.

                                                           
دارية "ينظر قسـ شؤوف األسرة عمى الخصوص في الدعاوى جراءات المدنية واإلنوف اإلمف قا 423نصت المادة  -1

الدعاوى المتعمقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بيت الزوجية وانحبلؿ الرابطة الزوجية وتوابعيا حسب الحاالت : األتية 
 ... والتقديـ". والشروط المذكورة في القانوف األسرة

وؿ، العرائض القضائية في شؤوف ، الجزء األ09-08امؿ في العرائض القضائية طبقا لقانوف ي، الكتطيب زرو ال -2
 .23ـ، ص 2010األسرة، الطبعة األولى، مطبعة الفضيمة، الدويرة الجزائر، 
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حيث أنو يجب أف يرفع مع العريضة مستخرج مف عقد زواج الطرفيف وعند 
االقتضاء شيادة عائمية وكذا شيادة عمؿ كبل منيا، وفي عريضة افتتاح الدعوى تسرد 

ة الوقائع باختصار، وتذكر فييا بأنيا تطمب الحكـ ليا بالطبلؽ بعوض أو الخمع المدعي
مف زوجيا المدعى عميو سواء كاف العوض مبمغا مف الماؿ أو أي شيء آخر كاف يكوف 

 .1تنازال عف حؽ مف حقوقيا أو تقديـ خدمة لمزوج
لتطميؽ بؿ وال يشترط أف تقدـ الزوجة أي سبب لمخمع كما ىو عميو الحاؿ في طمب ا

يكفي أف تقوؿ بأنيا تكرىو أو أنيا ال تستطيع العيش معو والقاضي ال يطمب منو التأكد 
مف بغض الزوجة لزوجيا ألف ذلؾ مف األمور الباطنية ويكفي فقط أف تقدـ الزوجة أي 
سبب لمخمع كما ىو الحاؿ في طمب التطميؽ بؿ يكفي أف تقوؿ بأنيا تكرىو أو أنيا ال 

معو والقاضي ال يطمب منو التأكد مف بغض الزوجة لزوجيا ألف ذلؾ مف تستطيع العيش 
األمور الباطنية ويكفي فقط أف يتأكد خبلؿ جمسة الصمح أو مف خبلؿ عريضة افتتاح 
الدعوى أو العرائض البلحقة بأنيا مصممة عمى طمب الخمع وأنيا ال تريد الرجوع إلى 

 .2زوجيا
فقا لبلتكاؿ المقررة لرفع الدعوى وىذا حسب وترفع الدعوى بواسطة تقديـ عريضة و 

وليذا ، 09-08رقـ  3مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 436ما جاء في نص المادة 
قوـ برفع يجب أف تتوفر في الزوجة شروط قبو الدعوى كما بمقدورىا توكيؿ غيرىا لي

ط المقررة قانونا وحيث أنو يجب أف تتوفر في الدعوى الشرو ، الدعوى باسميا ولصالحيا
مف قانوف اإلجراءات  13لرفعيا ثـ النظر في موضعيا لقبوؿ الطمبات، حيث أف المادة 

المدنية واإلدارية اقتصرت عمى شرطي المصمحة والصفة وىو ما يجعمنا نتساءؿ ما إذا 
 .4كانت الصفة تشمؿ أيضا األىمية

                                                           
ا، رسالة طبلؽ الخمع )دراسة فقيية وقضائية مقارنة(، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، مويلحسيف بف شيخ أث م -1

 .147، ص 2013الجزائر، 
 .276أحمد شامي، المرجع السابؽ، ص  -2
" ترفع دعوى الطبلؽ مف احد الزوجيف أماـ  09-08جراءات المدنية واإلدارية رقـ مف قانوف اإل 436نص المادة  -3

 ... المقررة لرفع الدعوى". قسـ شؤوف األسرة، بتقديـ عريضة وفؽ لئلشكاؿ
 .06بؽ، ص ي، المرجع الساتالطيب زرو  -4
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واإلدارية كما يمي "ال مف قانوف اإلجراءات المدنية  13وقد جاء في تفصيؿ المادة 
قائمة أو محتممة يقرىا يجوز ألي شص التقاضي ما لـ تكف لو صفة، ولو مصمحة 

ومنو نستنتج أف الصفة والمصمحة شرطيف أساسيف لرفع الدعوى القضائية والتي ، القانوف"
 : تاليالىي ك

ىي شرط أساسي في كؿ دعوى قضائية حيث يشترط أف يكوف لممدعي  : الصفة
رفع الدعوى وأف يكوف لممدعي عميو صفة في رفع الدعوى أي بعبارة أخرى أف صفة في 

.ؽ.إ.ـ.إ.و 13ترفع الدعوى مف ذوي صفة ولقد نص المشرع الجزائري عمييا في المادة 
 1وقد جعؿ المشرع شرط توافرىا مف النظاـ العاـ في الفقرة الثانية مف نفس المادة

لتي تربط أطراؼ الدعوى بموضوعيا وصفة في دعوى الخمع تكمف في العبلقة ا
فرافع دعوى الخمع ىو الزوجة، والمدعي عميو ىو الزوج الراد مخالعتو وتثبت ىذه العبلقة 

مف قانوف األسرة ويترتب عمى عدـ توفر  22مف سجؿ الحالة المدنية طبقا لنص المادة 
المدنية  مف قانوف اإلجراءات 67الصفة في رفع الدعوى عدـ قبوليا حسب نص المادة 

 واإلدارية.
وتعد المصمحة الفائقة العممية التي تعود عمى رافع الدعوى مف رفعيا  المصمحة :

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية يجب  13سواء كانت مادية أو معنوية وطبقا لممادة 
أف تحقؽ شرط المصمحة عند رفع الدعوى ويفترض استمرار وجودىا لغاية الفصؿ في 

ولو أف المشرع لمقاضي أف يثير مف تمقاء نفسو كما بالنسبة لشرط الصفة  الموضوع
 . 2واإلذف عند لزومو

والمصمحة في إطار دعوى الخمع البد أف تكوف قانونية، وتتمثؿ المصمحة القانونية 
. في عدـ قدرتيا 3مف قانوف األسرة الجزائرية 222لمزوجة طالبة الخمع طبقا لنفس المادة 

                                                           
دارية، جامعة الجزائر، كمية الحقوؽ بف عكنوف قسـ خالد شويرب، محضرات في القانوف اإل -1 جراءات المدنية وا 

 .2014الكفاءة المينية لممحاميف 
 .07المرجع السابؽ، ص ، يتطيب زرو ال -2
 .مف قانوف األسرة 222نص المادة  -3
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زوجيا وخوفا مف مخالفتو لحد مف حدود ا وباعتبار أف المصمحة ليست  عمى العيش مع
 .1دائما مصرحا بيا في دعاوى الخمع، ولذلؾ تبقى لمسمطة التقديرية لمقاضي

مف  13تجدر اإلشارة أف المشرع الجزائري لـ يذكر األىمية في المادة  : األىمية
لكونيا تدخؿ ضمف الصفة في التقاضي قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية منفصمة، وىذا 

 وليذا بغض النظر عمى كوف األىمية نوعاف: 
وىي تعبير عف أىمية الوجوب في الحاؿ اإلجرائي وتعني صبلحية  : أىمية اختصاـ

الشخص الكتساب المركز القانوني لمخصـ، لما يتضمف مف حقوؽ وواجبات إجرائية. أما 
داء في مجاؿ التقاضي وتعني صبلحية الشخص أىمية التقاضي مف تعبير عف أىمية األ

 لمباشر إجراءاتيا.
تنص عمى أف اكتماؿ أىميو  84/11مف القانوف  07وتجدر اإلشارة إلى أف المادة 

سنة في حيف أف ىذا التحديد ستناقض العتبار أف المرأة  18سنة والمرأة بػػػ  21الرجؿ بػػػػ 
قانوف األسرة الجزائرية ىي قاصر بموجب سنة في  18التي تعتبر كاممة األىمية بتماـ 

مف القانوف المدني والتي لـ يشمميا التعديؿ الذي يحدد مف سف الرشد بػػ  40أحكاـ المادة 
 سنة كاممة 19

الذي يحدد مف خبلليا المشرع  05/02مف األمر  07أما فيما يخص التعديؿ لممادة 
المطالبة بالخمع أىمية التقاضي وىي الجزائري سف الزواج ومنو البد أف تتوافر في الزوجة 

مف قانوف  86( سنة وىذا طبقا لممادة 19بموغ سف الرشد المدني ويتمثؿ في بموغيا سف )
 مف القانوف المدني الجزائري. 40األسرة وكمطابقة لممادة 

وىكذا باستطاعة الزوجة رفع دعوى الخمع إذا بمغت سف الرشد المذكورة ولـ تصب 
 .2ف أو العتو ولـ يحجر عمييابآفة ذىنية كالجنو 

بحيث أنو إذا كانت الزوجة ناقصة األىمية بسبب عدـ بموغيا سف الرشد المدني أو 
...إلخ، ولكونيا محجوز عمييا فإف  إلصابتيا بإحدى العاىات الذىنية كالجنوف والعتو

يقا الدعوى ترفع باسميا مف طرؼ ولييا الشرعي أو مقدميا أو وصيتيا تبعا لمحاالت وتطب

                                                           
 .23يوسؼ دالندة، المرجع السابؽ، ص  -1
 .154بف شيخ أث ممويا، المرجع السابؽ، ص  لحسف -2
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باإلضافة نجد أف التمثيؿ ، 1مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 437لنص المادة 
بمحامي ليس بالوجوبي في دعاوى األحواؿ الشخصية بما في ذلؾ دعوى الخمع سواء أماـ 

 قسـ شؤوف األسرة بالمحكمة أو أماـ المجمس القضائي في االستنزاؼ.
 : الوكالة في رفع دعوى الخمع ثالثا

فإنو تجوز فيو الوكالة ولكوننا بصدد عمؿ مف اعتبار أف الخمع ىو تصرؼ قانوني ب
أعماؿ التصرؼ ألنو يتضمف تنازؿ الزوجة عف الصداؽ أو إعطاء أي شيء لمزوج فإنو 

ف مالبد " مف القانوف المدني الجزائري بقوليا 574البد مف وكالة خاصة، وىذا طبقا لممادة
س مف أعماؿ اإلدارة، السيما في البيع والرىف والغرار وكالة خاصة في كؿ عمؿ لي

ويجب  أف ينص في عقد الوكالة عؿ ، ..." والتحكيـ وتوجيو اليميف والمرافعة أماـ القضاء
 .2أنيا تتـ في الخمع مع تقدير العوض الذي يمكف لموكيؿ أف يخالع بو اسـ الزوجة

بما في ذلؾ األعماؿ اإلجرائية تبعا لذلؾ تجوز الوكالة في كؿ التصرفات القانونية 
وعمى ذلؾ تجوز في رفع الدعاوى والخصومة وما يتصؿ بذلؾ مف إجراءات، وفي مادة 
شؤوف األسرة )األحواؿ الشخصية( إذا قاـ الزوج أو الزوجة بتحرير وكالة لشخص آخر 

عة ومتاب ،...إلخ )وقد تكوف وكالة المحاـ( بغية رفع دعوى الطبلؽ أو الخمع أو التطميؽ
اإلجراءات مف رفع الدعوى لغاية صدور الحكـ بما في ذلؾ في حضور الجمسات وتقديـ 

 .3المذكرات وتمثيؿ الموكؿ أثناء جمسة اإلصبلح والتحدث باسمو
 : الشروط الخاصة لرفع دعوى الخمع الفرع الثاني

بعد التعرض لرفع الدعوى فيما يخص الشروط المذكورة آنفا، سنقـو بالتعرؼ عمى 
 : روط الخاصة الواجب توفرىا في فؾ الرابطة الزوجية عف طريؽ الخمع كاآلتيالش

 
 

                                                           
:" عندما يكوف الزوج ناقص األىمية يقدـ الطمب 09-08قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ  437نص المادة  -1

 باسمو، مف قبؿ وليو أو مقدمو حسب الحالة".
نواع األعماؿ أة في نوع معيف مف : الوكالة الخاص قانوف المدني الجزائري عمى النحو التالي 5/2نص المادة  -2

 القانونية تصح ولو يعيف محؿ العمؿ عمى وجو التخصص، إال إذا كاف العمؿ مف التبرعات.
 .159-158ص -لحسيف آث ممويا، المرجع السابؽ، ص -3
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 : عقد زواج رسمي أوال
الرسمية في عقد الزواج ىي أوؿ أمر يبحث فيو القاضي أثناء رفع الدعوى، أي 
حتى تكوف الدعوى مستوفية شروطيا الشكمية والمقصود بيا إبراـ عقد الزواج بأركانو 

مكرر مف قانوف األسرة الجزائري المعدؿ باألمر  09و   09لمادة وشروطو طبقا لنص ا
عمى  05/02مف األمر  18أماـ موظؼ مؤىؿ قانونا وفي ىذا تنص المادة  .05/021
يتـ عقد الزواج أماـ الموثؽ أو أماـ موظؼ مؤىبل قانونا مع مراعاة ما ورد في : " أنو

مف قانوف األسرة  22/1المادة كما تنص ، مكرر مف ىذا القانوف" 9و   9المادتيف 
يثبت الزواج بمستخرج مف سجؿ الحالة المدنية وفي حالة عدـ تسجيمو يثبت الجزائري "

 ...." بحكـ قضائي
ومف خبلؿ ما جاء في ىذه النصوص التشريعية، نستخرج أنو لقبوؿ دعوى الخمع 

الدفتر العائمي يشترط في الزوجة أف تقدـ نسخة مف عقد الزواج أماـ المحكمة أو تقديـ 
مف  71مف قانوف األسرة الجزائري والمادة  18لدى ضابط الحالة المدنية طبقا لممادة 

 .2قانوف الحالة المدنية
وقد يبـر عقد الزواج أماـ الموثؽ الذي يسجمو مبدئيا في سجبلتو المعدة لذلؾ، ثـ 

خص عف وثيقة لئلثبات ثـ يقـو بإرساؿ مم، 3يسمـ الزوجيف نسخة تسمى )لفيؼ الزواج(
عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنية في اجؿ أقصاه ثبلث أياـ مف تاريخ تسجيؿ العقد 

ياـ الموالية لوصوؿ الممخص الذي أليسجمو في سجبلت الحالة المدنية خبلؿ مدة خمسة 

                                                           
 -ف تتوفر في عقد الزواج الشروط التالية األىميةأ" يجب  02-05مكرر المضاؼ باألمر  09نص المادة  -1

اؽ، الولي، شيداف، انعداـ الموانع الشرعية" وأصبح بيذا عنصر الرضا ركف وحيد في عقد الزواج باختبللو يبطؿ الصد
 مكرر ىي شروط غيابيا يرتب الفسخ. 09ما ما جاء في المادة أالعقد 

يقع في نطاؽ  مف قانوف الحالة المدنية:" يختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنية أو القاضي الذي 71نص المادة  -2
دائرتو محؿ إقامة طالبي الزواج أو أحدىما أو المسكف الذي يقيـ فيو أحدىما باستمرار سند شير واحد عمى األقؿ مف 

 تاريخ الزواج وال تطبؽ ىذه المحمة عمى المواطنيف". 
ثؽ إجراءات تسجيؿ : ىو إشيار يقدمو الموثؽ لمزوجيف إلثبات احتياطيا في حالة عدـ استكماؿ المو  لفيؼ الزواج -3

 أو ألية ظرؼ كاف.
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أرسمو الموثؽ إليو ويسمـ الزوجيف بعدىا الدفتر العائمي ويؤشر بيذا الزوج عمى ىامش 
 .1كؿ مف الزوج والزوجة سجؿ ميبلد

والسؤاؿ الذي يطرح نفسو في حالة إذ ما أرادت الزوجة أف تخالع زوجيا مف زواج 
 .ىذا يمزميا بإجراء تثبيت لزوجيا العرفي حتى يصير رسميا عرفي؟

 إجراءات تثبيت عقد الزواج العرفي:  ثانيا
ؽ بوثيقة يطمؽ الزواج العرفي عمى عقد الزواج الصحيح شرعا، لكف غير الموث

رسمية فبعض األزواج يبرموف عقد الزواج أماـ إماـ )الطالب أو شيخ المسجد( فيكوف 
عقدىـ صحيحا مف الناحية الشرعية متى توافرت أركانو وشروطو، ولكنو ال ينتج أثره أماـ 
القانوف، ففرضا أف الزوجة أرادت أف تطالب بالنفقة أماـ القضاء فإف طمبيا ىذا سيقابؿ 

را لعدـ وجود عقد الزواج مسجؿ في تسجيبلت الحالة المدنية، ففي ىذه الحالة بالرفض نظ
قـو مقاـ يعمى الزوجة القياـ بإجراءات تثبيت عقد الزواج، لتحصؿ عمى حكـ قضائي 

 .2العقد وعندما يسكف ليا المطالبة بحقوقيا أماـ القضاء
ياـ برفع دعوى وتتمثؿ إجراءات عقد الزواج العرفي ممف لو مصمحة في ذلؾ بالق

تسجيؿ لدى كتابة الضبط بعد دفع المصاريؼ المحددة قانونا ، مدنية بمقتضى عريضة
 .لذلؾ تكوف مسندة بأدلة كافية يطمب مف خبلليا

تثبيت عقد الزواج فتقوـ المحكمة بالفصؿ في ىذا الطمب إذا تبيف لممحكمة مف 
يتضمف تثبيت ىذا الزواج  خبلؿ األدلة أف عقد الزواج صحيحا تقـو بإصدار حكـ قضائي

مف قانوف األسرة "... وفي حالة عدـ تسجيمو يثبت بحكـ  22/01حيث تنص المادة 
قضائي" وبعدىا تأمر النيابة العامة بتسجيؿ ىذا الحكـ في الحالة المدنية طبقا لممادة 

 .3مف قانوف األسرة الجزائري 22/02

                                                           
جراءاتيا في التشريع الجزائري، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -1 بف عبيد عبد الحفيظ، الحالة المدنية وا 

 .35-3ص -، ص2004
ص فرع قانوف عمي ىاشـ يوسفات، الخمع والطبلؽ بالتراضي في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير في القانوف الخا -2

 .2009األسرة، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 
فيما يتعمؽ بالتأسيس القانوني لدعوى طمب تسجيؿ الزواج في الحالة المدنية فغف أحكاميا الموضوعية واردة في  -3

 .08/09ية رقـ ر مكرر واإلدا 09و   09المواد 
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يسعى مف النيابة العامة ألف بحيث تسجيؿ حكـ تثبيت الزواج في الحالة المدنية 
مكرر مف قانوف األسرة. حيث إذا  3النيابة العامة صارت طرفا أصميا في ضوء المادة 

كانت الدعوى مستوفية لشروطيا حينئذ يتسنى لرافعيا أف يتقدـ أماـ المحكمة المختصة 
 بتقديـ طمباتو ىذا ما سنتعرض لو في المطمب الموالي.

 لطالؽ بالخمع ومضمونو: مقدمات ا المطمب الثاني
بعد توفر الشروط العامة والخاصة لرفع الدعوى فتنتقؿ القضية إلى الجمسة التي 

والخمع ىو طبلؽ بعوض بناء ، قدمات قبؿ النطؽ بالطبلؽ بالخمعتنتيي بحكـ والبد مف م
ىي طمب الزوجة وباعتبار أف الطبلؽ البد قبؿ النطؽ بيمف إجراء القاضي لمحاوالت 

 ا التحكيـ باإلضافة إلى اعتبار النيابة العامة كطرؼ في دعوى الصمح.الصمح ولذ
 مقدمات الطالؽ بالخمع : الفرع األوؿ

نجد في مقدمة رفع أي دعوى وخاصة فيما يخص فؾ الرابطة الزوجية بالخمع أف 
تسبؽ بإجراءات يقـو بيا القاضي سعيا منو إلى الوصوؿ بالطرفيف المتخاصمة إلى 

ا، وىذا لتجنب الطبلؽ الذي قد يحصؿ وينتيج في ذلؾ عدة سبؿ كإجراء المصالحة بينيم
كطرؼ في الدعوى، وىذا ما سيأتي شرحو الصمح أو التحكيـ أو وجود النيابة العامة 

  كالتالي :
 إجراء الصمح بيف الزوجيف أوال :

الصمح ىو محاولة سابقة قبؿ الفصؿ في الدعوى بحكـ فؾ الرابطة الزوجية بالخمع  
عوى الطبلؽ يقـو بيا القاضي بقدر المستطاع سعيا إلقناع الطرفيف بالمصالحة ويعتبر لد

 .1مف قانوف األسرة الجزائري 49ىذا اإلجراء إلزاميا طبقا لنص المادة 
وىذا باعتبار أف إجراء الصمح يكوف في مسائؿ األحواؿ الشخصية أو الخصومات 

جراءات األولية التي أوجب قانوف األسرة والنزاعات التي تنشأ بيف الزوجيف، ىي مف اإل
صدار حكـ بشأنو  عمى القاضي المجوء إلييا قبؿ الشروع في بحث موضوع النزاع وا 
السيما إذا تعمؽ األمر بالطبلؽ وىي إجراءات كاف قد عرفيا التشريع اإلسبلمي منذ مئات 

                                                           
ؽ إال بحكـ بعد عدة محاوالت صمح يجرييا القاضي دوف "ال يثبت الطبل مف قانوف األسرة الجزائري 49نص المادة  -1

 ء مف تاريخ رفع الدعوى".اأف تتجاوز مدة ثبلثة أشير ابتد
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مح بيف الزوجيف . حيث رغـ الشرع الحكيـ في الص1السنيف وقبؿ والدة نابميوف وقوانينيا
د إو ﴿ : لقولو تعالى ن خفخم شلاق بينهما فابعثىا حىما مً ؤهله وحىما مً ؤهلها إن ًٍس

 .2﴾إصَلحا ًىفم هللا بينهما
إذ يتعيف عمى القاضي تحرير محضر يبيف مساعي ونتائج محاوالت الصمح، بوقعة 

صبلح ويتـ مع كاتب الضبط والطرفيف بخصوص وجوبا لقياـ بمحاولتيف عمى األقؿ لئل
ذلؾ في جمسة سرية بمعنى في قاعة المداوالت أو في مكتب القاضي، وفي اليـو المحدد 

نفراد تـ لكبلىما معا اإلجراء محاولة اإلصبلح بقوـ القاضي باستماع إلى كؿ زوج عمى 
 .3ويبدأ باالستماع إلى الزوجة الصالحة المدعية ثـ إلى زوج

شأنو عدة قرارات عف المحكمة العميا تعتبر وباعتبار إجبارية إجراء الصمح صدر ب
فييا أف إجراء الصمح ىو إجراء إجباري وعدـ احترامو يعتبر خطأ في تطبيؽ القانوف منيا 

الذي جاء فيو أنو مف المقرر قانونا أنو ال يثبت الطبلؽ  18/06/1991القرار المؤرخ في 
قضاء بما يخالؼ ىذا إال بحكـ بعد محاولة الصمح مف طرؼ القاضي، ومف ثـ فإف ال

المبدأ بعد خطا في تطبيؽ القانوف، ولما كاف مف الثابت في قضية الحاؿ أف قضاة 
الموضوع الذيف قضوا بالطبلقيف الزوجيف دوف القياـ بإجراء محاولة الصمح بيف الطرفيف 

إف  18/01/1994وىناؾ قرار آخر مؤرخ في ، 4يكونوا قد أخطئوا في تطبيؽ القانوف"
الرابطة الزوجية ال يصدر إال بعد اتخاذ إجراءات الصمح بيف الزوجيف عمبل  الحكـ بفؾ

 .5مف قانوف األسرة الجزائري 49بأحكاـ المادة 
ومف خبلؿ ىذيف القراريف نستنتج أف إجراء الصمح ىو إجراء إجباري يتعيف القياـ بو 

نصوص عمييا في أي طريقة مف طرؽ انحبلؿ الرابطة الزوجية عمى أساس أف القاعدة الم
 .6مف قانوف األسرة الجزائرية ىي إجرائية وشكمية ال يقوـ عمييا أي استثناء 49في المادة 

                                                           
 .263، ص ؽحمد شامي، المرجع السابأ -1
 .35سورة النساءػ اآلية  -2
الصمح يستمع مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية:" في التاريخ المحدد إلجراء محاولة  440/1نص المادة  -3

 القاضي إلى كؿ زوج انفراد ثـ معا"
 .75، ص 75141ممؼ رقـ  18/06/91قرار المحكمة العميا قرار بتاريخ  -4
 .0، ص 96688ممؼ رقـ ، 18/06/1994قرار المحكمة العميا بالتاريخ  -5
 .2004: محاضرات قانوف األسرة ألقيت عمى طمبة السنة األولى  الغوتي بف ممحة -6
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"ال يثبت الطبلؽ إال بحكـ بعد عدة  مف قانوف األسرة : 49إذ نصت المادة 
محاوالت صمح يجرييا القاضي دوف أف تتجاوز مدتو ثبلثة أشير. ابتداء مف تاريخ رفع 

عيف عمى القاضي تحرير محضة يبيف مساعي ونتائج محاوالت الصمح، الدعوى" وليذا يت
بخصوص وجوب القياـ بمحاولتيف عمى األقؿ  ،..." بوقعة مع كاتب الضبط والطرفيف

لئلصبلح ويتـ ذلؾ في جمسة سرية بمعنى في قاعة المداوالت أو في مكتب القاضي وفي 
االستماع إلى كؿ مف الزوجيف كؿ اليـو المحدد إلجراء محاولة اإلصبلح يقوـ القاضي ب

 عمى انفراد ثـ معا.
وفي حالة استحالة الحضور في التاريخ المحدد لجمسة الصمح عمى أحد الزوجيف أو 
حدث لو مانع جاز لمقاضي إما تحديد تاريخ الحؽ لمجمسة أو ندب قاض آخر لسماعو 

سة المحدثة ، غير أنو إذ تخمؼ أحد الزوجيف عف حضور الجم1بموجب إنابة قضائية
، يذكر في صحة 2لمصمح بدوف عذر رغـ تبميغو شخصيا يحرر القاضي مضرا بذلؾ

اءات مف قانوف اإلجر  442التبميغ وغياب الزوج المعني أثناء الجمسة ونصت المادة 
يمكف لمقاضي منح الزوجيف ميمة تفكير إلجراء محاولة صمح " المدنية واإلدارية عمى أنو
اذ ما يراه الزما مف التدابير المؤقت بموجب أمر غير قابؿ ألي جديدة، كما يجوز لو اتخ

 ...". طعف
ويفيـ مف ىذا النص أف محاولة اإلصبلح مرتيف عمى األقؿ وبصفة وجوبيو غير 
أنو يجوز لمقاضي قبؿ إجراءه لمحاولة الصمح جديدة أف يمنح لمزوجيف ميمة لمتفكير فقد 

وفي ، ع( أو يتفؽ عمى العوض ومقدارهخمتتراجع الزوجة عف طمب الطبلؽ بعوض )ال
مف تاريخ رفع  ءً اجميع الحاالت يجب أف ال تتجاوز محاوالت الصمح ثبلثة أشير، ابتد

ذا توصؿ القاضي إلى اإلصبلح بيف الزوجيف فإنو يحرر محضرا بذلؾ ، 3دعوى الخمع وا 
                                                           

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية:" إذا استحاؿ عمى احد الزوجيف الحضور في  441/1نص المادة  يجري -1
التاريخ المحدد أو حدث لو مانع، جاز لمقاضي إما تحديد تاريخ الحؽ لمجمسة ، أو ندب قاض آخر لسماعو بموجب 

 إنابة قضائية". 
مدنية واإلدارية" غير أنو إذا تخمؼ أحد الزوجيف عف حضور مف قانوف اإلجراءات ال 441/2:  يجري نص المادة -2

 الجمسة المحددة لمصمح بدوف ذكر عذر تبميغو شخصيا، يحرر القاضي محضرا بذلؾ".
( 3مف القانوف أعبله عمى " في جميع الحاالت، يجب أال يتجاوز محاوالت الصمح ثبلثة ) 442/2نصت المادة  -3

 أشير مف تاريخ رفع دعوى الطبلؽ
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فإنو يحرر  ويصدر حكما باإلشياد لمزوجيف بما اتفقا عميو أما إذا فشمت محاوالت الصمح،
 . 1ناقشة موضوع دعوى الطبلؽ بعوضمأيضا محضر عدـ الصمح ويشرع في 
و عدـ الصمح مف طرؼ القاضي وأميف الضبط أويوقع عمى محضر الصمح 

مف قانوف األسرة نتحدث  49/2والزوجيف مع إيداعو بأمانة الضبط، ويبلحظ بأف المادة 
مف قانوف  443ث المادة عف المحضر الذي يحور مف طرؼ القاضي في حيف تتحد

اإلجراءات المدنية واإلدارية عف المحضر الذي يحرره أميف الضبط تحت اعتراؼ 
 .2القاضي

وليس ىناؾ تناقض بيف النصيف في النص األوؿ أف يحور القاضي بينو المحضر 
أعبله في حيف المقصود في النص الثاني ىو أف يحور أميف الضبط تحت إعبلء القاضي 

حر في أف يتولى تحرير المحضر بنفسو أو يتولى ذلؾ العمؿ ال بيف الضبط  وىذا األخير
لكف تحت إشرافو أو رقابية وعمى رقابتو وعمى زوجيف أف ال يوقفيا عمى المحضر إال بعد 
تبلوتو عمييما مف طرؼ القاضي أو أميف الضبط ويجب التنصيص في أسفؿ المحضر 

 باف عممية التبلوة تمت عمى الطرفيف.
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى القاضي أف يعايف  451بت المادة وأوج

الوقائع المعتمدة عمييا في طمب الخمع وأف يعطييا الوصؼ القانوني الصحيح طبقا 
ألحكاـ قانوف األسرة فإف طمبت الزوجة االنفصاؿ عف الزوج مقابؿ مبمغ مف الماؿ ولـ 

ي الوقائع صفة الخمع وكذا الحاؿ عندما تطمب الخمع تذكر عبارة "الخمع" فإف القاضي يعط
صراحة وال تعرض العوض فإف القاضي ال يرفض الطمب بؿ يدعوىا إلى اقتراح العوض 
أو الحكـ بصداؽ المثؿ كعوض لمطبلؽ والقياـ بمحوالت الصمح قبؿ النطؽ بعوض أو 

)المحكمة( أو بأي طبلؽ آلخر بمثابة تدبير وجوبي سواء عمى مستوى الدرجة األولى 
أماـ المجمس القضائي ويبلحظ بأف المحكمة العميا )غرفة األحواؿ الشخصية والمواريث( 

 .3ذىبت إلى كوف جية االستئناؼ ليست مممة لقضاة المجمس القضائي
                                                           

 .271أحمد شامي، المرجع السابؽ، ص  -1
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية:" يعايف القاضي ويكيؼ الوقائع المعتمد عمييا في تأسيس  451نص المادة  -2

 ...". األسباب المدعمة لطمب التطميؽ طبقا ألحكاـ قانوف األسرة
 .187-186ص -لحسيف بف شيخ آث ممويا، المرجع السابؽ، ص -3
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( وجاءت 372130ـ )ممؼ رق 15/11/2006وصدر قرار المحكمة العميا بتاريخ 
مف قانوف األسرة الجزائري ممزمة لمقاضي  49لكف متى كانت المادة  : أسبابو كما يمي

أوؿ درجة دوف قضاة االستئناؼ فإف ما ذىبت إليو قضاة المجمس في قراراتيـ كاف 
 .1يتماشى والقانوف مما يتضمف رفض الوجو لعدـ قانونية وتبعا لذلؾ رفض الطعف"

ف أما في القانوف المغربي فقد نص عمى إجراءات الصمح بيف الزوجيف في المادتي
مف المدونة عمى ضرورة  81مف مدونة األسرة المغربية حيث نصت المادة  82و   21

حضور الزوجيف إلى جمسة الصمح خاصة الزوجة فقد ألزميا عمى الحضور لجمسة 
الصمح فإذا لـ تحضر فإنيا ستتحمؿ مسؤوليتيا ويمكف أف تعرض نفسيا لمعقاب الجزائري 

جمستيف في حالة وجود أطفاؿ بشرط أف  تثناءً كما أف جمسة صمح تكوف جمسة واحدة واس
مف المدونة عكس المشرع  82تكوف الفترة بيف الجمستيف أكثر مف شير طبقا لنص المادة 

 .2الجزائري الذي نص عمى إجراء عدة محاوالت لمصمح بيف الزوجي
وتظير أىمية محاولة اإلصبلح مف خبلؿ ما أكدتو المحكمة العميا ذلؾ في قرارىا 

 : وجاءت بما يمي 00302/09تحت رقـ  11/03/2009 بتاريخ
لمحاولة اإلصبلح وجاء كما  وقد أكدت مف خبلؿ قراراىا ىذا عمى الطابع الوجوبي

غفاؿ قاعدة جوىرية في اإلجراءات والذي يمي " عف الوجو الوحيد المخوؿ مف مخالفة وا 
ت عمى قاضي مف قانوف األسرة في صياغتيا الجديدة اشترط 49جاء فيو أف المادة 

شؤوف األسرة إجراء محاوالت الصمح بيف الطرفيف وفي دعوى الحاؿ فإف قاضي الدرجة 
 األولى أغفؿ ذلؾ.

لكف حيث أنو يتبيف بالرجوع إلى الحكـ المطعوف فيو أف المحكمة قامت بمحاولة 
صمح وعاينت أف المطعوف ضدىا أصرت عؿ طمب الخمع وبالتالي قدرت أف ذلؾ كاؼ 

نية الطرفيف وخصوصا أف الدعوى التي أسفرت عف الحكـ المطعوف فيو ىي لمتعرؼ عمى 
دعوى خمع وال تكوف إال بعدما ترى الزوجة المطعوف ضدىا أنيا أصبحت غير راغبة في 

                                                           
المجمة القضائية  0372130، ممؼ رقـ 15/11/2006المحكمة العميا، غرفة األحواؿ الشخصية، قرار بالتاريخ  -1

، أخذا لحسيف بف شيخ آث ممويا، المرشد في قانوف األسرة، دار ىومة  لمطباعة 463، العدد الثاني، ص 2007لسنة 
 .172، ص 2014والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .274-273ص -مرجع السابؽ، صأحمد شامي، ال -2
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 استمرار الحياة الزوجية مع الطاعف وعميو فإف ىذا الوجو غير مؤسس ويتضمف رفضو
"...1. 

ر مسالة اكتفاء المحكـ بمحاولة إصبلح ويبلحظ مف ىذا القرار باف الطاعف آثا
مف قانوف  49واحدة ولـ تقـ بعدة محاوالت )محاولتيف عمى أكثر( كما جاء في المادة 

األسرة وقد أجابت المحكمة العميا بأف المحكمة قامت بمحاولة إصبلح وتصرفت بواسطتيا 
األسرة الجزائرية مف قانوف  49. فيؿ أف االشتراط المذكور في المادة 2عمى نية الطرفيف
 إلزامي لمقاضي؟

وجوب قياـ القاضي بعدة محاوالت لمصمح ليس  49الحقيقة أف اشتراط نص المادة 
عمى إطبلقو فإنو يدعو الزوجاف إلى محاولة إصبلح ثانية أو ثالثة تبعا لما يراه مناسبا أما 

لى الصمح بيف إذا تبيف لو بعد محاولة الصمح األولى بأنو ال يوجد أي أمؿ في الوصوؿ إ
الزوجيف وأف كؿ منيا متمسؾ بموقفو فإنو ال يدعو ىما إلى محاولة إصبلح ثانية لعممية 
بأف ال جدوى في ذلؾ إضافة لموقت، وبعد تمسؾ كؿ مف الزوجيف بموقفو أثناء جمسة 
محاولة الصمح األولى ورفضيا معا أو رفض أحدىما لمتفاىـ مع اآلخر يعد رفضا قاطعا 

 .3ة ثانية لئلصبلحإلجراء محاول
 بيف الزوجيف : إجراء التحكيـ ثانيا

إذا اشتد الخصاـ  02-05مف قانوف األسرة المعدؿ باألمر  56جاء في نص المادة 
بيف الزوجيف ولـ يثبت وجب تعييف حكميف مف أىؿ الزوجة وعمى ىذيف الحكميف أف 

جراءات المدنية أما ما جاء في قانوف اإل، تقريرا عف ميمتيا في أجؿ شيريف"يقدما 
إذا لـ يثبت أي ضرر أثناء الخصومة، جاز " حيث جاء بيا أنو 446واإلدارية المادة 

 لمقاضياف يعيف حكميف اثنيف لمحاولة الصمح بينيما حسب مقتضيات قانوف األسرة".

                                                           
 .245لحسيف بف شيخ آث ممويا، المرجع السابؽ، ص  -1
 .246-245ص -لحسيف بف شيخ آث ممويا، نفس المرجع، ص -2
 .280أحمد شامي، المرجع السابؽ، ص  -3
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، مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،491-448-447باإلضافة إلى الموارد 
جراءات التحكيـ في القانوف الجزائري، ومف خبلؿ التمعف فييا ىذه المواد بينت اإل

 والمقارنة بما جاء في قانوف األحواؿ الشخصية.
تطرؽ المشرع الجزائري إلى شروط الحكميف مف خبلؿ تعينيما مف أىؿ الزوجيف أو 

حيث حسـ األمر ونص عمى وجوب تعينيما أي مف  .2مف أىؿ الزوجيف أو مف األجانب
ف وحكما مف أىؿ الزوجة وحكما مف أىؿ الزوجة دوف اإلشارة إلى إمكانية أىؿ الزوجي

عطاء البديؿ، وىذا ما نص عميو قانوف األسرة في المادة   .3السالفة الذكر 56تعذر ذلؾ وا 
تطرؽ المشرع الجزائري إلى إطبلع القاضي عمى إصبلح القاضي عمى ما توصؿ 

حالة الفشؿ في اإلصبلح، وما إذا كاف  عميو الحكماف دوف تفضيؿ في نتيجة تحكيـ وفي
سبب الشقاؽ يعود إلى الزوج أو الزوجة أو أنيما لـ يستطع معرفة المتسبب فيو وىذا 
عكس ما ذىبت إليو أراء الفقياء وبعض تشريعات الدوؿ العربية والتي تحكـ بالتطبيؽ 

كما ، الزوجة لمتسبب في شقاؽ الزوج أوولكف باختبلؼ التبعات المالية فييا إذا كاف ا
يبلحظ أف محضر الصمح الذي يشرؼ عميو القاضي ألنو يخضع لمصادقة القاضي 
بموجب أمر مثمو مثؿ المحضر الذي يحرره الوسيط أما المحضر األوؿ فبل يحتاج إلى 

 مصادقة ليسبح سندا تنفيذيا.
أىـ قضية يمكف مبلحظتيا في قضية التحكيـ ىي أف المشرع الجزائري أعطى 

دة لمحكميف وىي محاولة اإلصبلح فقط فإف نجح في ذلؾ أثبتاه في محضر سمطة محد
 .4يصادؽ عميو القاضي

                                                           
ت أثناء تنفيذ مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية:" يطمع الحكماف القاضي بما يعترضيما مف إشكاال 447المواد  -1

 الميمة.
"إذا تـ الصمح مف طرؼ الحكميف، يثبت ذلؾ في محضر، :  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 448المادة  -2

 يصادؽ عميو القاضي بموجب أمر غير ألي طعف.
إذا تبينت لو  يجوز لمقاضي إنياء مياـ الحكميف تمقائيا" : ف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف قانو  499المادة  -3

 .صعوبة تنفيذ الميمة، وفي ىذه الحالة يعيد قضية إلى الجمسة وتستمر الخصومة
 .43-42المرجع السابؽ، ص  يوسؼ دالندة، -4
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ال وقد تثبت مشروعية التحكيـ في القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة وما ثبت عف 
وإن خفخم بينهما فابعثىا حىما مً ﴿ قولو تعالىا في القرآف الكريـ الصحابة واإلجماع، أم

د إصَلح بىكف هللا بينهما ؤهله وحىما  .1﴾مً ؤهلها إن ًٍس
أما مف  السنة تحكيـ النبي صمى ا عميو وسمـ سعد بف معاذ في أسر بني قريضة 

وان بينها وبين الىبي عليه الظَلم فلاٌ:" اجعلي بيني ":  عف عائشة رضي ا عنيما قالت

 : وعم". ذ: اجعلي بيني وبيىً ؤبان، فلال : َل : كاٌ وبيىً عمس فللذ
 :  والبد مف مراعاة شروط التحكيـ والمتمثمة

 .عقمو وويحتفبل يصح تولي الصغير حكما لنقصاف تميزه وألنو ال ي : البموغ
دراؾ : العقؿ  .2إف المجنوف مرفوع عميو القمـ والتحكيـ يحتاج إلى عقؿ وا 

ً على ولً ًجعل هللا لل﴿ لقولو تعالىة لمكافر عمى المسمـ فبل والي : اإلسالـ يافٍس

 .﴾املؤمىين طبيَل
فإف انتقمت العدالة تحقؽ الفسؽ، والفاسؽ ال يؤمف مف االنحياز إلى طرؼ  : العدالة
 دوف اآلخر.

 .3ومنيا السمع والبصر والقدرة عمى الكبلـ : سالمة األعضاء
و عدـ وجود ضرر، ومدى حساسيتو متروؾ لمسمطة أومنو فإف التحقؽ مف وجود 

الذي يفصؿ في موضوع الدعوى، ويسبب الشكوى، ويشترط في الضرر التقديرية لمقاضي 
وقيامو ووصولو قبؿ رفع الدعوى وقبؿ تسجيميا لدى كتابة الضبط بالمحكمة ومع ذلؾ فإف 
إقامة الزوجة دعوى الخمع بالضرر ولـ تتمكف مف إثبات الضرر وكمت المحكمة برفض 

رة ثانية إذا كانت ستتمكف مف إثبات دعواىا فإف ذلؾ ال يمنعيا مف تجديد رفع الدعوى م
 ، 4الضرر وتحقؽ وجوده

                                                           
 .35سورة النساء، اآلية  -1
ات، الوسيط في شرح قانوف األحواؿ الشخصية الجديدة، الزواج والطبلؽ، الطبعة األولى، دار دحمد عمى جر أ -2

 .247، ص 2016والطبعة الثانية  2012فة والنشر والتوزيع، الثقا
 .44المرجع السابؽ، ص  يوسؼ دالندة، -3
 .50بمحاج العربي، المرجع السابؽ، ص  -4
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يتفؽ الحكـ الصادر صمحا والحكـ الصادر حيث : ومنو الفرؽ بيف الصمح والتحكيـ
دي إلى تحكميا في أف كؿ منيما يستند إلى إدارة طرؼ الخصومة، كما أف كبلىما يؤ 

 ر المقضي فيو.بالتالي يجوز كؿ منيما حجية األمحسـ النزاع بيف األطراؼ و 
فنجد التحكيـ ينتج عنو حكـ قضائي بخبلؼ التحكيـ فيتنازؿ  : بينما أوجو االختبلؼ

عف حؽ، باإلضافة أف الذي بحسـ النزاع في التحكيـ شخص ثالث مف غير أطراؼ 
 النزاع )الحكـ( والذي يحسـ النزاع في الصمح فيـ األطراؼ أنفسيـ.

إف قانوف األسرة لـ ينص إال عمى مادة واحدة أما بالنسبة لمجانب اإلجرائي لمصمح ف
، مما يستوجب الرجوع إلى مواد 49توضح أف الصمح إجراء جوىري البد منو وىي المادة 

قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية باعتباره المرجعية اإلجرائية لقسـ شؤوف األسرة لتوضيح 
 .1ضيح الصمح الجوىري فيوذلؾ مف خبلؿ بياف إجراءات الدعوى في مادة الطبلؽ، وتو 

 : النيابة العامة كطرؼ في دعوى الخمع ثالثا
باعتبار أف النيابة العامة لمييئة الدفاعية عمى مصالح العامة والتي تسير عمى 
تطبؽ القانوف، حيث تتولى رغـ الدعوى المرتبطة بالمصمحة العامة باسـ المجتمع في 

 الحدود التي وضعيا القانوف.
فبراير  27المؤرخ في  05/02لجديد لقانوف األسرة الخاص باألمر وأف التعديؿ ا

 : مكرر وتنص عمى ما يمي 03حيث أضاؼ لقانوف األسرة مادة جديدة ىي مادة  2005
 تعد النيابة العامة فرعا أصميا في جميع القضايا الرامية لتطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف"."

مكرر  03ية نص آخر يكمؿ المادة وقد جاء في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدار 
التي توجب عمى المدعي في دعوى الطبلؽ أف يبمغ رسميا  438/01السابقة وىي المادة 

 .2المدعي عميو والنيابة العامة في دعوى الطبلؽ بنسخة مف العريضة
وتبعا لما جاء في النصيف السؤاؿ المطروح ىؿ تعتبر النيابة خصما وطرفا أصميا 

مكرر مف قانوف األسرة أـ قضايا الطبلؽ طبقا  03سرة وىذا طبقا لممادة في كؿ قضايا األ
                                                           

ىشاـ الذبيح، المركز القانوني لمزوج في فؾ الرابطة الزوجية عمى ضوء قانوف األسرة الجزائري، مذكرة تخرج تدخؿ  -1
مى شيادة الماجستير في الحقوؽ تخصص األحواؿ الشخصية، كمية الحقوؽ والعمـو ضمف متطمبات الحصوؿ ع

 .2015-2014السياسية، جامعة الشييد أحمد لخضر 
 .18ي، المرجع السابؽ، ص تطيب زرو ال -2
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ذا كاف األمر ذلؾ وجب  438/01لممادة  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، وا 
إدخاليا ضمف أطراؼ الخصومة كما يجوز ليا أف ترفع ىذه الدعوى عمى أطراؼ عبلقات 

 اـ الصادرة في ىذا الشأف.. واف تطعف في األحك1األسرة أو عمى احدىما
وفي حيف نجد دور النيابة العامة الحقيقي ىو الدعوى العمومية حيث تستأثر وحدىا 
بتحريكيما ومتابعتيا أماـ القضاء، أما القضايا المدنية فقد يكوف ليا دور إما أف يكوف 

 .2طرفا أصميا أو طرفا منضما
 : دور النيابة العامة كطرؼ أصمي -أ

يابة العامة محامي المجتمع وىي الطرؼ العاـ في الخصومة حيث تعتبر الن
، وبيذا كانت طرفا أصميا وأصبحت 3الجنائية، حيث تعتبر النيابة العامة الييئة اإلجرائية
حيث ، مكرر مف قانوف األسرة 03المادة بالموازاة تقـو بيذا الدور في قضايا األسرة طبعا 

ىي ممارساتيا في القضايا الجنائية التي تعتبر فييا  تعتبر الوظيفة األساسية لمنيابة العامة
. كـ أشرنا آنفا حيث يمكننا رفع 4طرفا أصميا وأصبحت تقـو بيذا الدور في قضايا األسرة

الدعوى فتفقد موقؼ المدعي أو المدعي عميو بحسب األحواؿ إف تقـو برفع الدعوى 
و الذي يعطييا صفة رافع الدعوى باعتبارىا الممثمة الرسمية لمنظاـ العاـ إذف القانوف ى

ويكوف ليا ما لمخصـو مف حقوؽ ويكوف عمييا ما عمى الحضور مف واجبات وأعباء 
بداء الطمبات والوقوع وتقديـ  وبالتالي تكوف طرؼ كامبل يمكنيا توجيو سير الخصومة وا 

لى الحجج وأدلة اإلثبات والحضور وكؿ اإلجراءات تحرر باسميا وتبمغ بنفسيا طمباتيا إ
ال كانت إجراءات المحاكمة باطمة الحكـ 5الطرؼ الخصـ وال يجوز ، القضاء في غيبتيا وا 

الصادر في الدعوى باطبل ألف صحة التمثيؿ مف النظاـ العاـ والنيابة عامة باعتبارىا 
عمى القضاء لمحصوؿ عمى  االدعاءطرؼ أصميا فالدعوى المرفوعة مف طرفيا ىي رفع 

 .6حكـ إيجابي مف القضاء
                                                           

 .32، ص 2006أحمد نصر الجندي،  شؤوف األسرة ودورىا أماـ محاكـ األسرة، دار الكتب القانونية، مصر،  -1
 .18ب زروقي، المرجع السابؽ، ص الطي -2
 .1982محمد محمود سعيد، حؽ المجني عميو في تحريؾ الدعوى العمومية، دار الكتاب الحديث،  -3
 .74عمي ىاشـ يوسفات، المرجع السابؽ، ص  -4
 .2010عبد العزيز سعد، قانوف األسرة الجزائري في ثوبو الجديد، الطبعة الرابعة، دار موسى، الجزائر،  -5
 .74عمي ىاشـ يوسفات، المرجع السابؽ، ص  -6
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 النيابة العامة كطرؼ منظما  -ب
لقد انعقاد الخصومة تتدخؿ بوصفيا ممثمة لممصمحة العامة ساعية لضماف التطبيؽ 
السميـ لمقانوف ولكف أف تكوف ليا صفة أحد طرفي الخصـو وال يترتب عمى دورىا ذلؾ 

 .1نفس اآلثار المترتبة عمى الخصومة بيف طرفييا
 :  وتكوف النيابة العامة بوصفيف
 : تدخؿ النيابة العامة الوجوبي

يمكف لمنيابة العامة أف تعمؿ كطرؼ منظـ في الخصومة المدنية ويكوف تدخميا 
 260مف المادة  8إلى  1وجوبيا بمقتضى القانوف وحدد المشرع حاالتو في الفقرات مف 

في تمؾ القضايا  2(8إلى  1الفقرات مف  141قانوف اإلجراءات المدنية السابؽ )المادة 
ال كاف الحكـ الصادر في الدعوى باطبل  ويجب إطبلع النيابة العامة عمييا فتقدـ رأييا وا 

 وىو بطبلف مف النظاـ العاـ.
ولكف يمكننا القوؿ إنو في قضايا الزواج والطبلؽ تعمؿ النيابة العامة كطرؼ منظـ 

منظـ ولكف ولكف يمكننا القوؿ إنو في قضايا الزواج والطبلؽ تعمؿ النيابة العامة كطرؼ 
بصفة أخرى أي تنظـ إلى الدعوى وال تكوف ال مدعي وال مدعى عمييا أي تكوف طرفا 
"أصميا" ليس بصفة مطمقة حيث أنيا ال تبدي طمبات وال دفوعا ألنو مف مصمحتيا أف 

 .3تقؼ إلى جانب الزوج أو إلى جانب الزوجة بؿ تمتمس جميع قضايا شؤوف األسرة
 : الختباريتدخؿ النيابة العامة ا -جػ

يجوز لمنيابة العامة أف تتدخؿ أماـ القضاء المدني في أية قضية إذا رأت أنيا تمس 
بالنظاـ العاـ وىذا الحؽ متروؾ لتقديرىا فتستطيع أف تتدخؿ في أية قضية ويسمى ىذا 
التدخؿ االختياري أو تعمقا، وال يجوز لمجية القضائية أف ترفض تدخؿ النيابة العامة في 

وف النزاع ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ، ولكف النزاع خارج عمى نطاؽ النظاـ العاـ أو الدعوى ك
عدـ تعمقو باآلداب، حيث إف النيابة العامة ىي التي تستغؿ بتقدير ما إذا كاف تدخميا مف 

                                                           
 .19ي، المرجع السابؽ، ص تالطيب زرو  -1
 .20، ص الطيب زروتي، نفس المرجع -2
 .252-251أحمد شامي، المرجع السابؽ، ص  -3
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مكرر مف قانوف األسرة  03أخيرا نشير أف نص المادة ، 1دواعي الصالح العاـ أـ ال
مف قانوف األسرة المغربي  03مطابقا تماما لنص المادة  02-05المضافة بموجب أمر 

 .2(2004فبراير  1المنشور في  07-03)قانوف 
 : مضموف الحكـ بالخمع الفرع الثاني

يتعمؽ األمر بمضموف منطوؽ الحكـ القضائي الفاصؿ في دعوى الخمع المرفوعة 
ي الطمبات مف طرؼ الزوجة وال يقتصر الحكـ عمى النطؽ بعوض بؿ يفصؿ أيضا ف

باإلضافة لذا يجب التعرض ليذه المسائؿ إضافة إلى ما ىو ابتدائي في  ،...إلخ األخرى
 الحكـ.

 النطؽ بالطالؽ بعوضأوال : 
باستطاعة القاضي أف يستعمؿ عدة صيغ عندما يحكـ بالخمع، وتوجد الصيغ 

لحروؼ مع ذكر المبمغ باالتالية: حكمت المحكمة بالطبلؽ بيف الزوجيف بعوض قدره )
... تدفعو الزوجة  حكمت المحكمة بالطبلؽ بواسطة الخمع مقابؿ مالي قدرهو  واألرقاـ(
حكمت المحكمة بخمع المدعية عف المدعي عميو وألزميا باف تدفع لو مبمغا ماليا و  لمزوج
ال فإننا ال نكوف بصدد والبد مف ذكر المبمغ المالي المختمؼ بو منطوؽ ال، ... قدرة حكـ وا 
بصدد الطبلؽ أو تطميؽ بغير عوض وال يجوز أف تقتضي بحفظ العوض لكوف بؿ ، خمع

العوض، شرط جوىري ال يكوف بدونو الخمع وال يقع صحيحا إال بذكره وتحديده تحديدا 
 دقيقا بما يجعمو قاببل لمتنفيذ.

ولقد كانت المحكمة العميا في بادئ األمر تقبؿ الحكـ بحفظ حؽ الزوج في العوض 
لكف حيث ":  ( يقوليا336380)ممؼ رقـ  13/07/2005ليا بتاريخ  وجاء في قرار

غا ماليا عمى الطاعف مقابؿ يبلحظ مف خبلؿ الحكـ المطعوف فيو أف المطمقة قد عرت مبم
، إال أف ىذا األخير لـ يناقش المبمغ المعروض مما أدى بقاضي الدرجة األولى إلى الخمع

ذا أراد الطاعف مناقشة ىذا الجانب فكاف عميو أف يطعف فيو  حفظ حقو في ىذا الجانب وا 
باالستئناؼ، الشيء الذي يجعؿ الوجييف غير وجييف مما يتضمف رفضيا أو تبعا لذلؾ 

                                                           
 .252أحمد شامي، المرجع السابؽ، ص  -1
 .21ي، المرجع السابؽ، ص تالطيب زرو  -2
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حيث أف القرار المنتقد لما قض بالخمع بناء عمى طمب احتياطي مف . 1..." رفض الطعف
انوف بؿ المطعوف ضدىا ودوف أف تعرض عمى زوجيا بدؿ الخمع قد أساء تطبيؽ الق

وخالفو ألف الخمع في األصؿ ال يطالب بو بصفة احتياطية ىذا مف جية ومف جية أخرى 
فإف كؿ امرأة تطالب بالخمع عمييا وجابا عوض مبمغا مالي مقابمة وتبعا لذلؾ ال يمكف 
القضاء بحفظ بدؿ الخمع ألف القاضي ممـز بالقضاء بو يـو النطؽ بالطبلؽ خمعا سواء 

مف قانوف األسرة ولما قضى قضاة  54و أـ اختمفا طبقا ألحكاـ المادة اتفؽ الطرفاف عمي
بخبلؼ ذلؾ فإف فضائيـ جاء مشوبا بالقصور في  تيزي وزوالموضوع بمجمس قضاء 

 .2..." األسباب وانعداـ األساس القانوني األمر الذي يتعيف عو نقضيو وأبطالو
اطؽ بالطبلؽ بعوض عمى ونجد أف المحكمة العميا قضت بوجود أف ينص الحكـ الن

ؽ ىو العوض بدؿ الخمع ألنو عنصر جوىري ال يمكف االستغناء عف ذكره فأساس الطبل
 : ونشير عمى أف المحكمة العميا قد أخفقت في مسألتيف، وبدونو ال يقع الطبلؽ

وذىبت المحكمة :  بخصوص عدـ جواز المطالبة بالخمع بصفة احتياطية -1
بة بالخمع بصفة احتياطية وبوجوب أف يطمب بصفة أىمية وىذا العميا في عدـ جواز المطال

، زمف جية أخرى، فإنو 3المذىب غير مستساغ لكوف القانوف لـ يشترط ذلؾ مف جية
قياسا عمى الخمع الذي ينطبؽ بو الحكميف في المذىب المالكي فإف ىؤالء ليما أف يختارا 

أو يخمع الزوجة مقابؿ ماؿ معيف عند عدـ اإلصبلح في التفريؽ بيف الزوجيف بالتطميؽ 
وعمى ذلؾ فإنو باستطاعة القاضي عندما تطمب الزوجة التطميؽ بصفة أصمية والخمع 
بصفة احتياطية أي يختار بينيما مراعاة لممصمحة ولو المجوء إلى الخمع إذا لـ تكف 

                                                           
، نشرة القضاة لسنة 633380، ممؼ رقـ 13/07/2005الشخصية، قرار بتاريخ غرفة األحواؿ  ،المحكمة العميا -1

، أخذا عف لحسيف بف شيخ آث ممويا، المرشد في قانوف األسرة، المرجع السابؽ، ص 330، ص 61، العدد 2006
198. 

كمة العميا ، مجمة المح365244، ممؼ رقـ 11/10/2006المحكمة العميا، غرفة األحواؿ الشخصية، قرار بتاريخ  -2
، ص نفس المرجعأخذا عف لحسيف بف شيخ آث ممويا، رسالة في طبلؽ الخمع،  467، العدد األوؿ، ص 2007لسنة 
172. 

 .172، ص نفس المرجعلحسيف بف شيخ آث ممويا، رسالة في الطبلؽ الخمع،  -3
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شروط التطميؽ بدوف عوض متوفرة وىذا بعد أف يحاوؿ اإلصبلح بيف الزوجيف لكف دوف 
 .1جدوى

رأت المحكمة العميا بأنو عمى  : بخصوص بوجوب عرض الزوجة لمعوض -2
الزوجة التي تطالب بالخمع أف تعرض المبمغ المالي الممثؿ لمعوض وما ذىبت إليو 
المحكمة العميا غير مستساغ ألنو باستطاعة القاضي أف يحكـ بالخمع مقابؿ صداؽ المثؿ 

الخمع مقابؿ صداؽ المثؿ كما لو أف يدعو كما لو أف يدعو الزوجة إلى عوض بدؿ 
الزوجة إلى عوض بدؿ الخمع إذا طمب القاضي مف الزوجة أف تعرض العوض ولـ 

زواجو عمى مقداره باف تقوؿ بانو  مقابؿ صرح الزوج بأنو اصدقيا عندتستجب لذلؾ وبال
ع فإف يقؿ عنو فينا وبالنظر لعدـ حصوؿ اتفاؽ بيف الزوجيف عمى المقابؿ المالي لمخم

 .2القاضي يحكـ بصداؽ المثؿ
 الصادرة بشأف الخمعالقضائية عة األحكاـ ي: طب ثانيا

البد التطرؽ إلى أنواع األحكاـ بإيجاز قبؿ التطرؽ إلى طبيعة األحكاـ الصادرة 
ؾ الحكـ الذي يتضمف إلزاـ المدعي عميو بأداء اىو ذو  الحكـ الممـز:ىناؾ  بالخمع، ومنو

لجبري ولذلؾ فإف حكـ اإللزاـ ييدؼ إلى تقرير إلزاـ ولكي نتحقؽ ىذه معيف قابؿ لمتنفيذ ا
الصورة فبلبد أف يكوف ىنالؾ تنفيذ جبري ييدؼ إلى إعادة مطابقة المركز الواقعي مع 
المركز القانوني لمشخص فمتى نقوؿ أننا أماـ حكـ ممـز فتكوف أماـ محكمة ممـز إذا كاف 

 حكـ قابؿ لمتنفيذ الجبري.ىناؾ حؽ يقابمو إلزاـ ويكوف ىذا ال
ؾ الحكـ الذي يؤكد وجود أو عدـ وجود الحؽ أو اىو ذو  الحكـ المقرروكذلؾ 

المركز القانوني، وىذا الحكـ ال يمكف تنفيذه جبرا، عكس الحكـ الممـز ألنو بمجرد صدوره 
تتحقؽ الغاية منو مثؿ الحكـ المصادر بالتطميؽ فبمجرد صدوره تشبع الحاجة منو أي 

 ة مف الزوج.يالوج نخمص

                                                           
 .78عمي ىاشـ يوسفات، المرجع السابؽ، ص  -1
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واألحكاـ المقررة ال يساىـ القضاء إال في الكشؼ عنيا وتقريرىا والدعاوى التقديرية 
ال توجو اعتداء ظير فيشكؿ مخالؼ لبللتزاـ ألف الحؽ أو المركز القانوني ال يقابمو 

نما يقابمو مجرد اعتراؼ  .1االلتزاـ وا 
الحصوؿ عمى القضاء يتضمف  ىو ذلؾ الحكـ الذي ييدؼ إلىو  الحكـ المنشئوكذا 

إنشاء أو إنياء أو تعديؿ حؽ أو مركز قانوني وىو مثؿ الحكـ المقرر فبمجرد صدوره 
وتختمؼ األحكاـ التقريرية عف اإلنشائية ، ذه جبراتتحقؽ الغاية منو بدوف الحاجة إلى تنفي

كاـ في كوف أف األولى تكوف فييا السمطة التقديرية لمقضاء محدودة بينما في األح
 اإلنشائية تكوف السمطة التقديرية لمقضاء أوسع.

 ونستخمص مما سبؽ أف القضاء الصادر بإنياء الرابطة الزوجية سواء تعمؽ األمر
قضاء منشئ بحيث يترتب عنو إنياء المركز القانوني  بالطبلؽ أو التطميؽ أو الخمع ىو

 ة بشأف الخمع.ومنو طبيعة األحكاـ القضائية الصادر ، 2الناشئ عف عقد الزواج
حيث بصدد ىذه النقطة نجد أف ىناؾ اختبلؼ بيف القضاء إذف نجد أف أبو حنيفة 
يعطيو حكـ اليميف مف جانب الزوج وحكـ المعاوضة مف جانب الزوجة، أما المالكية 
يروف أف الخمع معاوضة مف جانب الزوجة، أما المالكية يروف أف الخمع معاوضة مف 

الحديث يرى أف الخمع ىو عقد بيف الرجؿ والمرأة عمى إنياء الجانبيف في حيف أف فقو 
الحياة الزوجية لقاء بدؿ ما تدفعو الزوجة زوجيا وىذا ما جاء في بيانو في المطمب الثاني 
مف المبحث الثاني لؤلحكاـ التنظيمية لمخمع في بحثنا ىذا باإلضافة إلى تدخؿ القاضي 

 أف ال يتجاوز ما دفعو الزوج مف مير.في حالة عدـ االتفاؽ عمى بدؿ الخمع حيث 
إذ نجد أف األحكاـ الصادرة في مجاؿ الخمع بصفة عامة مثميا مثؿ األحكاـ الصادرة 
عف محاكـ الدرجة األولى تقبؿ الطعف فييا بالطرؽ العادية أو المتمثمة في المعاوضة 

حكاـ الصادرة : "تكوف األ مف قانوف األسرة بقوليا 57واالستئناؼ، تطبؽ في ذلؾ المادة 
في دعاوى الطبلؽ والتطميؽ غير قابمة لبلستئناؼ فيما عدا جوانبيا المادية، تكوف 

مف قانوف  452كما نصت المادة ، عمقة بالحضانة قابمة لبلستئناؼ"األحكاـ المت

                                                           
 .98عمر زودة، المرجع السابؽ، ص  -1
 .51بمحاج العربي، المرجع السابؽ، ص  -2
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"ال بوقؼ الطعف بالنقض تنفيذ أحكاـ الطبلؽ  : اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى أنو
 .451 و   450ي المادتيف المنصوص عمييا ف

بإرادة بيف الزوج في  ،1مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 450إذ تتعمؽ المادة 
عمى  ابالتطميؽ بناء، 2مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 451حيف تتعمؽ المادة 

ائج طمب مف الزوجة وكذا بالخمع الذي تطمبو الزوجة وتبعا لممادتيف أعبله تترتب النت
 : التالية
 بع نيائيكوف الرجؿ حؿ رابطة الزوجية بموجب الخمع ذو طا -أ

يعتبر التفريؽ بيف الزوجيف مقابؿ عوض وىو الخمع ذو طابع نيائي أي كاف 
الطبلؽ بيد الزوج فيو حتى إرادي يممكو الزوج ومف ىنا فإف حكـ القاضي يعتبر كاشفا 

شيء بالنسبة لمخمع الذي ىو اتفاؽ بيف لحكـ بالطبلؽ باإلرادة المنفردة وىو نفس ال
الزوجيف عمى مخالعة مقابؿ مبمغ ماؿ تدفعو لمزوج وعندىا ما عمى قاضي إال بكشؼ 
إرادة الزوجة في وثيقة رسمية تحتج بيا أماـ الغير وىذا ما أخذ بو المشرع الجزائري في 

ألحكاـ المعدلة عمى أف ا 57في مادتو  02-05تعديمو األخير بموجب األمر رقـ 
ألف الخمع في الشريعة اإلسبلمية يقع بائنا وبالتالي فإف الخمع  ،3القاضية بالخمع تقع نيائيا

 .4ال يقبؿ االستئناؼ إال في جوانبو المادية
مع اإلشارة باف الطابع النيائي لحكـ الخمع في جانبو المتعمؽ بحؿ عقدة الزواج 

ؾ مف طرؼ القاضي ذلؾ أنو حتى يكوف بقوة القانوف وال حاجة إلى التنصيص عمى ذل
ولو لـ يذكر القاضي في حكمو بأف الطبلؽ بعوض نيائي فإنو يقع نيائيا وال يمكف 

 ما عدا الطعف بالنقض.، 5مخاصمتو بواسطة طرؽ الطعف األخرى
                                                           

: يتأكد القاضي مف إرادة الزوج في طمب الطبلؽ،  09-08مف قانوف اإلجراءات واإلدارية: رقـ  450نص المادة  -1
 وبأمر باتخاذ كؿ التدابير التي يراىا مبلئمة لذلؾ"

يعايف القاضي ويكيؼ الوقائع المعتمد عمييا في تأسيس األسباب المدعمة " : مف القانوف أعبله 451نص المادة  -2
 ...". لمطمب التطميؽ طبقا ألحكاـ قانوف األسرة

 .281-280ص -أحمد شامي، المرجع السابؽ، ص -3
 .201لحسيف بف شيخ آث ممويا، رسالة في طبلؽ الخمع، المرجع السابؽ، ص  -4
: الطعف بالنقض  : المعارضة واالستئناؼ وطرؽ الطعف غير العادية عف العادية: طريقتاف طرؽ الط طرؽ الطعف -5

عادة النظر والطعف ب  ارج عف الخصومة.خغير العتراض اوالتماس وا 
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 الجوانب المادية لمخمع لالستئناؼقابمية  -ب
وكذا الجوانب المقصود بذلؾ ىو مقدار المبمغ المالي المشكؿ لعوض في الخمع 

المادية األخرى المفصوؿ فييا مف نفقة إىماؿ ونفقة سكف وكذا نفقة األطفاؿ والحضانة 
 ...إلخ. وكؿ ما يرتبط بيا كحؽ الزيادة والوالية عمى القصر والتنازؿ بشأف المتاع

فؾ الرابطة الزوجية بواسطة األثر غير الموقؼ لمطعف بالنقض بخصوص  -ج
 الخمع

لطبلؽ بعوض بيف الزوجيف وىو الخمع فإنو ينفذ فورا وال يتوقؼ إذا قضى الحكـ با
الطعف بالنقض ذلؾ التنفيذ وبالتالي باستطاعة الزوجيف أو أحدىما أف يطمب تسجيؿ 

 .1بعوض لدى مصمحة الحالة المدنية بؿ ويجب عمى النيابة العامة أف تسعى في ذلؾ
العميا بخصوص إجراءات الخمع  بالموازاة لما جاء سمفا قد نشير إلى اجتياد المحكمة

إذا تعرضت بقراراتيا لمسألة عدـ اشتراط طمب طبلؽ الخمع. إذا كما ذكرنا سابقا أنو ال 
يشترط مف الزوجة أف تذكر السبب الذي دفعيا إلى طمب الطبلؽ بعوض وبالتالي ال يحؽ 

ؿ حريتيا لمقاضي أثناء جمسة الصمح أف يستفسرىا عف ذلؾ ألنيا ىي البادلة لمعوض مقاب
. وأكدت ذلؾ 2فيكفي أف تبدي رغبتيا عمى عدـ إرادتيا في مواصمة الحياة الزوجة

جاء فيو ما  01385/09تحت رقـ  10/12/2009المحكمة العميا في قرار ليا بتاريخ 
 : يمي

حيث أف طاعف يعيف عمى قاضي محكمة الدرجة األولى مخالفة ألحكاـ الشريعة "
الرابطة الزوجية بينو ويف زوجة المطعوف ضدىا عف طريؽ اإلسبلمية وذلؾ بقضائو بفؾ 

دعاء الطاعف فإف الخمع، بالرغـ مف عدـ موافقتو عمى الخمع المذكور إال أنو وخبلفا ال
يجوز لمزوجة دوف موافقة : " مف قانوف األسرة الجزائري تنص صراحة عمى أنو 54المادة 

ع المطالب بو مف خمدـ موافقتو عمى الالزوج أف تخالع نفسيا بمقابؿ مالي" ومف ثـ فإف ع

                                                           
 .298-297ص -أحمد شامي، المرجع السابؽ، ص -1
اىب الفقيية، الطبعة طاىر حسيف، األوسط في شرح قانوف األحواؿ الشخصية مدعما باجتياد المحكمة العميا والمذ -2

 ـ. 2008 -ىػ1430بة القديمة، الجزائر، قاألولى، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، ال
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طرؼ المطعوف ضدىا ال يمنع القاضي مف القضاء بو، كما أف الزوجة ليست مطالبة 
 .1..." بتقديـ آية مبررات لطمب ذلؾ الخمع

وىكذا فإف الخمع حؽ لمزوجة مقابؿ ما لمزوجة مف حؽ في إيقاع الطبلؽ بإرادتو 
ينطؽ بو القاضي إلى إرادة الزوج وال يشترط عمى المنفردة ولذا ال يحتاج في الخمع الذي 

الزوجة أف تبدي األسباب التي دفعتيا إلى المطالبة بطبلؽ الخمع ماداـ أف ذلؾ حقا 
ء الضرر مف ، ولمقاضي االستجابة ليا بشأنو فالخمع جائر مف غير اشتكا2خالصا ليا

اإلجراءات المدنية  مف قانوف 552وكما ذكره فيما يخص المادة ، طرؼ الزوجة أو الزوج
 واإلدارية.
أف النص يفيد باف الطعف بؿ نقض غير موقؼ لمتنفيذ، فيما يتعمؽ بأحكاـ  وىو 

( السابقة اإلشارة إلييا، والتي تشمؿ 451-450الطبلؽ المنصوص عمييا في المادتيف )
 والخمع. ،التطميؽؽ، : الطبل كؿ مف

جيف، والقاضي عمى النحو تعني كؿ مف الزو  تيال ىي آلية التطميؽإذ نجد أف 
الزوجاف أف يعمما يقينا بأنو ال مجاؿ لمطعف في موضوع الطبلؽ أو فعمى  : التالي

التطميؽ أو الخمع، ألي سبب كاف، فاألمر جاء، وال مجاؿ ألي تيور أو تبلعب ومف ثـ 
متى تـ ف مقاضي، أما بالنسبة لغيبت: قيس قبؿ ما ت ؿئعمييما تطبؽ السبب الشعبي القا

، يس أمامو إال القضاء بعدـ القبوؿطعف أمامو في أي حكـ أو قرار ما ذكر أعبله، فمال
وتتمة لما جاء في ىذه الدراسة أو الجانب اإلجرائي البد أف نخمص كنتيجة ليذا ككؿ إلى 

 نفسية لمخمع.حتى الخاصة و الو  مةعامالمجموعة مف اآلثار 
 اآلثار المترتبة عف الخمع:  المبحث الثاني

أف آثار الخمع ىي النتائج القانونية المترتبة عنو في مواجية الزوجيف وكذا في نجد 
مواجية األطفاؿ وقد يتعمؽ األمر بنتائج مادية كما ىو الحاؿ بالنسبة لمختمؼ النفقات مف 
نفقة عدة أو إىماؿ وكذا الحضانة ونفقة المحضوف وحؽ الزيارة باإلضافة إلى نتائج 

                                                           
 .174لحسيف بف شيخ آث ممويا، رسالة في طبلؽ الخمع، المرجع السابؽ، ص  -1
جامعة سبيا، ة، أحكاـ األسرة في الشريعة )الطبلؽ وآثاره(، الطبعة األولى، منشورات يبمصطفى عبد الغني ش -2

 .83ـ ص 2006
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بب بدؿ الخمع واالعتداء المختمفة وسقوط حقوؽ الزوجية خاصة كالنزاع الزوجة يتس
 ونخمص إلى النتائج المخمفات النفسية لمطبلؽ ككؿ خاصة الخمع.

 : اآلثار العامة المطمب األوؿ
وىذا  ،الخمع كغيره مف أشكاؿ فؾ الرابطة الزوجية قد ينشئ عنو جممة مف األثار

وعدـ إرجاع الزوج لزوجتو إال مف العدة  فيما يتعمؽ بالزوجة مثميا مثؿ ما يقع في الطبلؽ
بعقد جديد وبرضاىا وعدـ توارث بيف المطمقيف خمعا ...الخ، وىذا ما سيأتي بيانو بجميع 

 الحاالت في فروع متفرقة.
 الخمع طالؽ بائف:  وؿالفرع األ 

يعتبر الخمع طبلؽ بائف سواءا مف طرؼ الزوجيف وبحكـ مف القاضي، وىذا ما جاء 
مف قانوف األسرة الجزائري، عمى أنو يتـ بمقابؿ مالي مف جية، ومف  50لمادة تبيانو في ا

 جية أخرى أنو صادر عف القاضي.
 العدة:  أوال

وباعتبار الخمع طبلؽ بائف سواء بإرادة الزوجيف أو بحكـ القاضي وعمى ذلؾ إذا 
 أخذ الزوج العوض فإنو عصمة الزوجة تخرج عف يده ونكوف بصدد طبلؽ بائف ويعد
الخمع كذلؾ في قانوف األسرة الجزائري ألنو يتـ بمقابؿ ماؿ مف جية ومف جية أخرى ألنو 

 .1صادر عف القاضي ذلؾ أف كؿ طبلؽ ينطؽ بو القاضي
 : ف قانوف األسرة الجزائري عمى أنوم 50ويعد طبلقا بائنا وعمى ذلؾ نصت المادة 

الطبلؽ وجوبا بسعي مف ومف راجعيا )أي زوجتو( بعد صدور الحكـ بالطبلؽ يحتاج "
النيابة العامة وتشمؿ أحكاـ الطبلؽ، الطبلؽ الصادر عف الزوج أو بتراضييا وكذا 

. كما 2الطبلؽ الصادر عف القاضي بعد أف تطمبو الزوجة ويدخؿ في ذلؾ التطميؽ والخمع
ال تقبؿ األحكاـ الصادرة في مادة الخمع الطعف فييا باالستئناؼ ما عدا في جوانبيا 

                                                           
 .207لحسيف بف شيخ آث ممويا، رسالة في طبلؽ الخمع، المرجع السابؽ، ص  -1
 مف قانوف األسرة الجزائري التي نصت عمى مختمؼ حاالت الطبلؽ. 48المادة  -2
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تجب العدة وىذا ثابت في  الخمع طبلؽ بائف يترتب عنو العدة، ويترتب عمى كوف 1ديةالما
ولقولو صمى ا ، ﴾واملطللاث ًتربصً بإهفظهً ثَلثت كسوء﴿ لقولو تعالىوالسنة الكتاب 

": "اعتدي في بيت ا عميو وسمـ لفاطمة بنت قبس وعمى وجوب العدة إجماع ، بف أـ مكتـو
وتجب العدة في أحواؿ ، ف حصؿ اختبلؼ في بعض أنواعياة وا  الصحابة وعمؿ األم

 منيا:
إذا حصمت الفرقة مف نكاح صحيح، سواء أحصؿ دخوؿ حقيقي أـ لـ يحصؿ، بؿ 
يكفي تأكيد العقد بالدخوؿ الحكمي وىو الخموة، وتجب العدة أيضا بوفاة الزوج سواء أدخؿ 

ذا حصمت الفرقة ، أـ لـ يدخؿ صغيرة كانت أـ كبيرة بيا مف نكاح فاسد، ال تجب الصمة وا 
إذا حصمت الفرقة بعد الوطء بشبية ، ي أما الخموة فيو فبل اعتبار لياإال بالدخوؿ الحقيق

والوطء الذي يوجب العدة، ىو كؿ وطء ال يوجب الحد عمى الواطئ أما الوطء الموجب 
 لمحد كالزنا عدة فيو ألف العدة لحفظ األنساب وليس في الزنا نسب.

و محط دراستنا إذ نجد العدة تجب إذا حصمت الفرقة بالقضاء بفسخ وأخيرا وى
بعيب، أوضاع، أو اعتبار أو إعتاؽ وأخيرا والميـ بالدراسة ىو المخالفة وتجب العدة في 

ونجد أف االعتداد بالقروء ىو األصؿ، وال ، مف التفريؽ ألنيا بمعنى الطبلؽ ىذه األنواع
واملطللاث ًتربصً بإهفظهً ﴿ لقولو تعالىة بالحيض يصار إلى األشير إال عند تعذر العد

 .2﴾ثَلثت كسوء
 : ف قانوف األسرة الجزائري عمى ما يميم 58خذ القانوف الجزائري نص المادة أو 

تعد المطمقة المدخوؿ بيا غير الحامؿ بثبلث قروء والبائس مف المحيض بثبلثة أشير "
ف الفقرة األخيرة، 3مف تاريخ التصريح بالطبلؽ أشارت إلى لفظ  58مف نص المادة  وا 

                                                           
غير قابمة  مف قانوف األسرة الجزائري:" تكوف األحكاـ الصادرة في دعاوى الطبلؽ والتطميؽ والخمع 57المادة  -1

 لبلستئناؼ فيما عدا جونبيا المادية".
 - ىػ1429محمد سمارة، أحكاـ وآثار الزوجية شرح مقارف لقانوف األحواؿ الشخصية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،  -2

 .362-356ص -ـ، ص2008
لى، دار طميعة، الجزائر، و غنية قري، شرح قانوف األسرة المعدؿ )دراسة مقارنة بيف الشرع والقانوف(، الطبعة األ -3

 .145، ص 2011 -ىػ1423
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القروء إال أنيا لـ توضح إذا كانت تحسب بانتياء مدة الحيض أو بمجرد حصوؿ الحيضة 
 .1الثالثة

لمزوجة التي ال تحيض أما الفقرة الثانية مف نفس المادة أعبله حددت مدة العدة 
إن ازجبخم  ائىموالَلحي ًئظً مً املحيض مً وظ﴿ قولو تعالى، وىذا يوافؽ بثبلثة أشير

 .2﴾... َلئي لم ًحضًفعدتهً ثَلثت ؤشهس و 
ويؤخذ عمى ىذه الفقرة األخيرة باف عمى الزوجة أف تنتظر صدور الحكـ مف 

ف توفي الزوج المطمؽ أثناء  ،3المحكمة لحساب عدتيا، وىذا ما ال يوافؽ الرأي الشرعي وا 
عدة الوفاة في حيف أف عدة العدة، فإنيا تثبت عمى الطبلؽ، ولـ يمزميا االنتقاؿ إلى 

 .4أشير تاريخ الطبلؽ( 10الحامؿ ىو منع الحمؿ أو أقصى مدة لمحمؿ عشرة )
 بعقد جديد وبرضاىاإال الزوج لزوجتو  عإرجاثانيا : عدـ 

إذا نطؽ القاضي بالطبلؽ خمعا فإنو ال يجوز لمزوج أف يرجع زوجتو أثناء العدة 
ؽ بائف، لكف يجوز أف يراجعيا بعد زواج ألنيا أصبحت أجنبية عنو، ألننا بصدد طبل

، فإف رفضت التزوج نو فإنو يمنع عميو إبراـ عقد 5جديد ويجب أف يكوف ذلؾ برضاىا
الزواج وىذا طبقا لمبدأ حرية اإلرادة، وفي ذلؾ يقوؿ القاضي محمد عبد الوىاب البغدادي 

العوض بإزالة الضرر  ..." ألف المرأة إنما تبذؿ الخمع المطمؽ يقطع الرحمة" : المالكي
عنيا وكؿ فرقة إلزالة الضرر فإنو تقتضي قطع ما يعيدىا إلى ثبوت الرجعة عمييا 
عادتيا إلى الضرر وألنيا تعجز إقامة حقوؽ ا تعالى في ذات زوجيا فمـ تستطع  وا 

 .6ذلؾ
وىذا ألف الزوجة ضحت بماليا، مف أجؿ االنفصاؿ عف الزوج والحصوؿ عمى فؾ 

تالي ال يعقؿ أف يسمح لمزوج بإرجاعيا حتى لو رد عمييا ما افتدت بو ويترتب الرابطة وبال
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عف الزوجة المطمقة خمفا أصبحت أجنبية عف الزوج أنو ال يمكف أف يطمقيا مرة أخرى 
ألنيا خرجت عف عصمتو ألف طبلقو سوؼ يكوف منصبا عمى العدـ ألف محؿ الطبلؽ 

 .1نو بعد صدور حكـ الخمعوالذي ىو الزوجة منعدـ ألف الزوجة بانت م
 الخمع ينقص ما يممكو الزوج مف الطمقاتثالثا : 

بمعنى أنو إذا حصؿ الخمع باتفاؽ الزوجيف فإنو تنقص مف حؽ الزوج في عدد 
: "وأخبرني  الطمقات وال تبقى لو إال طمقتيف وفي ذلؾ يقوؿ ابف القاسـ في المدونة الكبرى

: الخمع مع الطبلؽ  عثماف ابف عفاف أنو قاؿ الميث بف سعد عف عبير بف أبي جعفر عف
 .2..." تطميقتاف إال أف يكوف لـ يطمؽ قبمو شيئا فالخمع تطميقو

ومعناه إذا كاف الزوج قد طمؽ زوجتو مف قبؿ ثـ أرجعيا في العدة أو تزوجيا مف 
جديد بعد العدة وبعد ذلؾ طمقيا خمعا فإنو يكوف قد استنفذ حقو في الطبلؽ مرتيف ولـ 

إما إذا وقع خمع ولـ يكف قد طمؽ زوجتو مف قبؿ فنكوف ، 3قى لو إال تطميقو واحدةيب
بصدد تطميقة وتبقى لمزوج تطميقتاف وىذا إذا تمكف مف إرجاع زوجتو بعقد زواج جديد 

 وبرضاىا.
أما إذا كاف الزوج قد سبؽ لو واف طمؽ زوجتو تطميقتاف ثـ أعاد الزواج بيا بعقد 

خمعا فإنو تصبح أجنبية عنو بتة ونكوف بصدد الطبلؽ المكمؿ  جديد، وبعد ذلؾ طمقيا
لمثبلث وال يمكف أف بعيد الزواج منيا إال بعد أف تتزوج مف رجؿ آخر وتطمؽ منو كما يعد 
الخمع في عدة الطبلؽ الرجعي طمقتيف، وذلؾ أنو إذا طمؽ الزوج زوجتو طبلقا رجعيا، 

زاؿ في عصمتو أثناء العدة فإنو يطمقيا مرة بمعنى أف تصدر عنو طمقة واحدة ولكونيا ال ت
ثانية وىي في العدة مقابؿ عوض معنى أف يطمقيا طبلؽ الخمع فإننا نكوف بصدد 

 .4تطميقتيف
 

                                                           
 .280لحسيف بف شيخ آث ممويا، رسالة في طبلؽ الخمع، نفس المرجع السابؽ، ص  -1
(، الطبعة األولى، منشورات جامعة مصطفى عبد الغاني شيبة، أحكاـ األسرة في الشريعة اإلسبلمية )الطبلؽ وآثاره -2

 ـ.2006سابيا، 
 .136طاىر حسيف، المرجع السابؽ، ص  -3
 391محمد أبو زىرة، األحواؿ الشخصية، المرجع السابؽ، ص  -4



 األحكاـ اإلجرائية في دعوى الخمع واآلثار المترتبة عف الخمع              ثانيالفصؿ ال
 

68 
 

 عدـ التوارث بيف المطمقيف خمعا:  رابعا
وىذا كوف الخمع طبلؽ بائف فإف الزوجيف يصبح كؿ منيما أجنبيا عف اآلخر 

..."  رثاف وال رجعة لو عميوا: "وال يتو  ي ذلؾ يقوؿ اإلماـ مالؾوبالتالي ال توارث بينيما وف
 .1رثاف فبمجرد تماـ الخمع ال يرث أحدىما صاحبو إذا مات حتى ولو العدةاأي ال يتو 

وعمى ذلؾ ال توارث بينيما في العدة أو بعد نقضا عوضا ذلؾ أف الزوجية انقضت 
وفاة أحد الزوجيف وقياميا باف تكوف بينيما فمف شروط الميراث وجوب قياـ الزوجية قبؿ 

الوفاة وىما زوجاف، وتكوف عدة مف الطبلؽ رجعي فإف توفي الزوج وىي مطمقة طبلقا 
رجعيا ولـ تكف العدة قد انتيت ورثت منو، وكذا إذا توفيت وىي في العدة وذلؾ لكوف 

 .2الطبلؽ الرجعي ال يزيؿ ممؾ الزواج فبل يمنع التوارث
ذا طمبت الزوجة ا لخمع مف القاضي وحكـ ليا بذلؾ وىي في مرض الموت، وأنيا وا 

توفيت مباشرة أو بعد زمف قميؿ مف التطميؽ بو فإف الزوج ال يرثيا سواء انقضت عدتيا أـ 
ال وكذا الحاؿ إذا طمبت الزوجة الخمع مف القاضي وزوجيا في مرض الموت وحكـ ليا 

الطبلؽ صادر عف القاضي وىو الذي  بذلؾ فإف ال توارث فييا بينما والسبب في ذلؾ ألف
أنشا سواء اتفؽ الزوجاف عمى العوض أو لـ يتفقا وحدده القاضي بما يساوي صداؽ 

 .المثؿ
باإلضافة أنو في حالة الخمع االتفاقي والذي يقتصر فيو دور القاضي عمى اإلشيار 

 . 3لمزوجيف، وبذلؾ فإننا بصدد طبلؽ بائف أيضا
 يوف أحد المطمقيف عمى األخرعدـ سقوط د الفرع الثاني :

الخمع ال يسقط الديوف والحقوؽ التي ألحد الزوجيف عمى اآلخر بما ال عبلقة لو 
بالزواج وتمؾ كالرىف والوديعة وثمف المبيع كما ال يسقط الحقوؽ المرتبطة بالزواج كالحؽ 

 .4في الصداؽ أو في نصفو وكذا الحؽ في نفقة اإلىماؿ
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لعوض في الخمع ليس ىو الصداؽ بؿ قضاء الزوجة وبالمقابؿ يجوز أف يكوف ا
لديف زوجيا الذي عمييا ومثاؿ ذلؾ أف يكوف زوج دائنا لمزوجة بمبمغ مالي ثـ يعرض 
عمييا الخمع مقابؿ أف توفي بدينو فتقوؿ نعـ وتؤدي ما عمييا فينا يقع الخمع وتكوف 

 .1بصدده طبلؽ بائف يشترط أف يكوف الزوج قد قصد مف عوضو الفدية
قولو في الذي قاؿ المرأتو أقضي ديني  : ويقوؿ القاضي ابف رشد في تفسيره ذلؾ

: ال أفارقؾ حؽ كاف لي عميؾ فقضيتنيو إف ذلؾ يكوف طبلقا إف كاف  وأفارقؾ ثـ قاؿ
عمى وجو الفدية معناه إذا ثبت أف ذلؾ كاف عمى وجو الفدية ببساط تقـو بينة مثؿ أف 

: اقضي ديني وأفارقؾ وما أشبو ذلؾ أو  إياه فيقوؿ ليا تسألو أف يطمقيا عمى شيء تعطيو
 .2..." يقر بذلؾ عمى نفسو فإذا اثبت ذلؾ أو أقره عمى نفسو كاف  خمعا ثابتا

ذا كاف ديف الزواج عمى زوجتو مؤجبل ألي لـ يحؿ أجمو بعد أو عرض عمييا  وا 
إذا تبلقى اإليجاب  الزوج الخمع مقابؿ إسقاط األجؿ عنيا ووفائيا بالديف فإف طبلؽ ناقؿ

ضفاء  والقبوؿ حوؿ مبدأ المخالعة فالخمع شرعا واقع وما عمى القاضي إال تثبيتو وا 
الرسمية عميو ضمانا لحقوؽ الطرفيف فيو ال يستدعي تدخؿ القاضي إال إلثباتو بحكـ 

وال يمف لو أف يبحث في  ،3قضائي بعد أف يتأكد مف توافر شروطو وضماف حقوؽ األوالد
 : مف القانوف المدني الجزائري التي يجري نصيا 106األطراؼ طبقا لممادة  التزامات

ومف ذلؾ جاء ، العقد شريعة المتعاقديف، فبل يجوز نقضو وال تعديمو إال باتفاؽ الطرفيف""
ال يجوز الخمع حالة كونو بحاكـ وبؿ حاكـ: واستبلمو لمبمغ الديف " : في حاشية الدسوقي

العة ويمـز بعد ذلؾ بردىا استممو إلى المخالعة وال يسممو إال قرينة عمى أنو رضي بالمخ
 .4عند حموؿ آجمو ألف تعجيؿ الديف عمى الطبلؽ محـر
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"وكذلؾ إف لو عمييا ديف إلى أجؿ فقاؿ ليا: إف عجمت  : وفي ذلؾ يقوؿ ابف رشد
 لي بديني فارقتؾ فعجمتو وقبضو منيا يمزمو الطبلؽ بإجماع ألف قبضو منيا قبؿ حمولو

 .1..." جمو ألف تعجيمو عمى الطبلؽ حراـألى إرضي منيا بالمخالعة ويرد الماؿ إلييا 
 : عدـ إسقاط الخمع لحقوؽ المطمقة واألطفاؿ الفرع الثالث

قد حث القانوف الجزائري في قانوف األسرة: في تعديمو الجديد عمى تنظيـ األحكاـ 
اإلجرائية ستتبعو بالضرورة تنظيـ  الموضوعية النحبلؿ الرابطة الزوجية وكذلؾ أحكاميا

اآلثار الناجمة عف انحبلؿ الرابطة الزوجية مف آثار خاصة فيما يتعمؽ بحقوؽ األطفاؿ 
 : ومنو سنتناوؿ منو الحقوؽ وفؽ ما يمي، 2وحقوؽ الزوجة

 الخمع ال يسقط حقوؽ المطمقة وال :أ
خمع وذلؾ وفي ىذا الصدد األمر يتعمؽ بالحقوؽ التي تتمخض عف الطبلؽ بال

بالحديث عف الحؽ في السكف أثناء العدة والحؽ في النفقة والسكف إذا كانت الزوجة 
 : ومنو ،...إلخ حامبل
 الحؽ في السكف أثناء العدة -أ

"ال تخرج الزوجة المطمقة وال  : مف قانوف األسرة الجزائري بقوليا 61نصت المادة 
الطبلؽ"، والمقصود بالمطمقة ىنا  متوفى عنيا زوجيا مف السكف العائمي ما دامت عدة

كؿ زوجة طمقيا زوجيا بإرادتو المنفذة أو طمقيا القاضي إذا طمبت التطميؽ أو الخمع 
ولذلؾ جعؿ ليا المشرع الجزائري الحؽ في السكف وفي النفقة أثناء العدة، واليدؼ مف ذلؾ 

فع بالزوج إعادة ىو استيراد الرحـ، بمعنى معرفة إذا كانت حامبل أـ ال ألف ذلؾ قد يد
، وىذا حفاظا عمى مصمحة الطفؿ كما أف إبقائيا 3الزواج منيا بعقد جديد إف رضيت ذلؾ

في مسكف الزوجية راجع إلى كونيا ال تستطيع خبلؿ العدة إعادة الزواج مف شخص آخر 
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سواء  حاجةو أنو أف عدـ خروج الزوجة مف بيت الزوجية إال لضرورة أ، 1غير مطمقيا
 .2أو متوفى عنيا زوجيا أكانت مطمقة

 حامؿ الحؽ في النفقة والسكف إذا كانت الزوجة -ب
إذا تبيف لمقاضي أثناء النطؽ بالخمع بأف الزوجة حامبل وجب عميو أف يقضي ليا 
بناءا عمى طمبيا بالنفقة وحؽ السكف )إلزاـ الخروج بتخصيص مسكف أو دفع بدؿ 

مف الفقياء في وجوب النفقة لممرأة . وال خبلؼ في ذلؾ 3اإليجار( لغاية وضع حمميا
وإن هً ؤوَلث حمل فإهفلىا عليهً حتى ﴿ لقولو تعالىالمختمعة إذا كانت حامبل وذلؾ 

ًضعً حملهً فئن ؤزضعً لىم فأجىهً ؤجىزهً وؤجمسوا بيىىم بمعسوف وإن حعاطسجم 

 .4﴾فظترضع له ؤخسي 
قة طبلقا بائنا والخمع فقد نصت اآلية الكريمة عمى وجوب النفقة لممرأة الحامؿ الطم

ذا كانت المرأة غير حامؿ فقد اختمؼ الفقو في استحقاقيا النفقة والسكف 5طبلؽ بائف ، وا 
 : عمى النحو التالي

يكوف ليا حؽ النفقة والسكف وال يسقط منيا شيء بالخمع ودوى ىذا  : المذىب األوؿ
 : الكتاب العزيزعمر بف الخطاب وعبد ا بف مسعود رضي ا عنيما مستدليف مف 

 .6﴾... ً مً بيىتهً وَل ًخسجً إَل ؤن ًإجين بفاحشت مبيىهه... َل جخسجى ﴿
يسقط الخمع حقيا في النفقة والسكف وال يكوف ليا نفقة وال سكف  : المذىب الثاني

عبد هللا بً عباض زض ي هللا عنهما واطخدٌ ؤصحاب هرا املرهب على ما زوي وروى ذلؾ عف 
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أما الرأي الراجع بعد عرض آراء الفقياء وأدلتيـ نرى أف األدلة كانت معظميا 
محتممة وليس نص يقطع النزاع، فمذا نرى أف الرأي الراجح ىو القائؿ ىو بأف ال يثبت ليا 

لتاركة لدؼء الحياة الزوجية فأولى شيء مف النفقة والسكف، وذلؾ أف المرأة المختمفة ىي ا
، أال أف كؿ مختمفة معتدة تستحؽ نفقة 2أف تحـر مف حقوقيا بعد تركيا لعشرتيا مع زوجيا

مف ماؿ مخالفيا طيمة مدة عدتيا ويجب عمى الخالع أف يتحمؿ نفقة العدة وعمى المحكمة 
ازؿ عف حقيا ىنا أف تحكـ بيا وتحدىا إجماليا أو شيريا إذا طمبت الزوجة ذلؾ ولـ نتن

مف قانوف األسرة الجزائري:" وليا الحؽ  61، وطبقا لنص المادة 3الصراحة أماـ القاضي
في النفقة في عدة الطبلؽ" وعمى القاضي أف يراعي في تقدير نفقة العدة يمكف أف يكوف 

 .4بدال لمخمع وبالتالي يسقط ىذا الحؽ وليس المطالبة بو
 وؿ عمى متاعياة في الحصعحؽ الزوجة المختم -ج

ويشمؿ المتاع كمما أحضرتو الزوجة إلى بيت الزوجية أثناء دخوؿ بيا، ويشمؿ ذلؾ 
فالزوجة المختمفة مثميا مثؿ المطمقة طبلقا بائنا فبل يجوز  ،...إلخ المصبوغ والمبلبس

لزوج أف يستولى عمى متاع الزوجة وفي حالة النزاع بيف الزوجيف وورثتيما في المتاع 
س ألحدىما دليؿ فالقوؿ قوؿ الزوجة أورثتيا مع اليميف في ىذا إذا كاف المتاع البيت ولب

أما إذا نصت النزاع عمى مدى وجوده مف عدمو وأنكر ، 5موجودا ووقع النزاع بشأف ممكيتو
 .6الزوج وجود متاع الزوجة عنو فإف القواعد العامة في اإلثبات ىي وجبة التطبيؽ

                                                           
-ىػ1414القرطبي جامع األحكاـ الفقيية، الطبعة األولى، الجزء الثاني، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف،  -1

 ـ.1999
 .196-195ص -جماؿ عبد الوىاب عبد الغفار، المرجع السابؽ، ص -2
 .152غنية قري، المرجع السابؽ، ص  -3
 .154ري، المرجع السابؽ، ص نورة منصو  -4
"إذا وقع النزاع بيف الزوجيف أو ورثتيما في متاع البيت وليس ألحدىما  : مف قانوف األسرة الجزائري 73نص المادة  -5

 بينة فالقوؿ لمزوجة أورثتيا مع اليميف في المعتاد لمنساء والقوؿ لمزوج أو ورثتو مع اليميف في المعتاد لمرجؿ".
 .221آث ممويا، رسالة في الطبلؽ الخمع، المرجع السابؽ، ص  لحسيف بف شيخ -6
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حيث أنو بالرجوع إلى أوراؽ الممؼ " : يا ما يميفقد جاء في قرار لممحكمة العم
والسيما منيا الحكـ المستأنؼ والقرار المنتقد يتبيف بالفعؿ أف قضاة الموضوع لـ يحيبوا 
الطاعنة في عدد مف دفوعيا المتعمقة باألثاث والسيما أنيـ أغفموا الفواتير التي قدمتيا 

شراءىا لبعض األثاث ىنا مف جية  لممناقشة والتي أشارت إلييا المحكمة والتي تثبت
وجية أخرى لما عجزت المدعية عف تقديـ البينة عف باقي األثاث كاف مف المفروض 
عمى قضاة الموضوع توجيو يميف اإلنكار لممطمقة طبقا لؤلحكاـ العامة في قواعد اإلثبات 

خص ولما قضى قضاة الموضوع بخبلؼ ذلؾ جعموا قرارىـ عرضة لمنقد مف جزئيا فيما ي
وىكذا وأماـ إنكار الزوج لوجود المتاع لديو فإنو ومع انعداـ ، 1..." األثاث محؿ النزاع

حؽ ، الدليؿ كاف عمى المحكمة أف توجو لو اليميف الحاسمة طبقا لمقواعد العامة لئلثبات
 :  الزوجة في استرداد عوض الخمع في حالة ثبوت غش الزوج

قا أو بحكـ القاضي مقابؿ عوض دفعتو إليو إف تزوج رجؿ امرأة ثـ اختمفت منو اتفا
أو الجذاـ وغير ذلؾ مف األمر أمف غير القابمة  كتشفت بأف بمطمقيا عيوبا كالجنوبوا

، وفي ذلؾ يقوؿ سحنوف 2لمبرء، فإف الخمع ما مف وعمى الزوج ردما أختو منيا كعوض
ثـ عممت بصبو  وكذلؾ لو كاف الزوج غرىا مف نفسو ثـ خالعتو بشيء" : الفقيو المالكي

 .3..." رجعت عميو بما أعطتو ألنو قد كاف ليا أف تفارقو
"إذا كاف العيب بالزوج فمـ تعمـ بو الزوجة  : ويعمؽ ابف رشد عمى ىذا التعميؿ بقولو

حتى مات عنيا أو طمقيا أو خالعيا ال رجوع عميو بشيء عند مالؾ وخالفو سحنوف في 
ف  "إف كانت خالعتو قبؿ : المخالفة فقاؿ البناء بأكثر مف صداقيا رجعت عميو بالزائد وا 

ف كانت خالعتو بعد البناء رجعت عميو  كانت خالعتو بعد البناء رجعت عميو بالزائد، وا 
بجميع ما خالعتو بو مف قميؿ أو كثير ألنو قد تـ الكشؼ بيا ظير بالزوج مف العيوب إف 

 .4..." الرد كاف ليا والصداؽ قد وجب ليا بالدخوؿ
                                                           

، نشرة القضاة، 335858ممؼ رقـ  12/10/2005المحكمة العميا، غرفة األحواؿ الشخصية، قرار بتاريخ   -1
، أخذا عف الحسيف بف شيخ آث ممويا، المرشد في قانوف األسرة، المرجع السابؽ، ص 335، ص 63، العدد 2008
222. 

 .22اؿ محمود المشني، المرجع السابؽ، ص من -2
 .215أحمد شامي، المرجع السابؽ، ص  -3
 .222لحسيف بف شيخ آث ممويا، رسالة في الطبلؽ الخمع، المرجع السابؽ، ص  -4
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ا نجد مالؾ يرى أنو ليس لمزوجة المختمعة أف تسرد مف الزوج ما دفعتو إليو في وىكذ
...إلخ غير أف  سبيؿ العوض إذا اكتشفت بأف بو عيبا مف عيوب الخيار كالجذاـ والجنوف

الفقيو سحنوف والذي روى الدونة الكبرى عف ابف القاسـ خالؼ مالؾ بخصوص الخمع 
في أف يقع الخمع قبؿ الدخوؿ، فإذا حصؿ ىذا األخير : تمثمت األولى  وفرؽ بيف حالتيف

قبؿ دخوؿ الزوج بالزوجة بصداقيا فإنيا ال ترجع عميو بشيء مف ذلؾ وكذا الحاؿ، إذا 
، إذا خالعتو بأكثر مف صداقيا قميا الرجوع عميو بما زاد عف 1خالصت بأقؿ مف صداقيا

تستحؽ الزوجة كامؿ الصداؽ صداقيا، أما الحالة الثانية أف يقع الخمع بعد الدخوؿ ف
بالدخوؿ لكف باستطاعتيا مخالعة زوجيا مقابؿ رده لمزوج فإف اكتشفت بعد الخمع بأنو 
مصاب بعيب مف عيوب الخيار فإنو مف حقيا أف تسترد جميع ما دفعتو لمزوج عمى سبيؿ 

 .2العوض
 الخمع ال يسقط حقوؽ األطفاؿثانيا : 

الزوجيف، فإف حقوؽ األطفاؿ المشتركيف ال إذا انطمؽ القاضي بالطبلؽ خمعا بيف 
تسقط وتتمثؿ في الحضانة والنفقة وحؽ الوالية وكذا حؽ الزيارة لمطرؼ الغير الحاضف، 
باستثناء الحؽ في النفقة الذي ىو لصالح الطفؿ والطرؼ الحاضف في آف واحد بما في 

 .3ذلؾ مف حؽ السكف
 الحؽ في الحضانة -أ

أىـ الحقوؽ التي أقرتيا الشريعة ىي القوانيف الوضعية يعتبر الحؽ في الحضانة مف 
، 4لمطفؿ فالطفؿ في حاجة ماسة يراه ويقوـ بأمره، وبكؿ ما يحفظ حياتو ويحقؽ مصالحة

"الحضانة  : بقولو 84/11مف القانوف رقـ  62/1إذا عرفيا المشرع الجزائري في المادة 
بيو والسير عمى حمايتو وحفظ صحتو والقياـ بتربيتو عمى ديف أىي رعاية الولد وتعميمو 

 .5وخمقو"

                                                           
 .203مناؿ محمود المستني، المرجع السابؽ، ص  -1
 .223، صالسابؽلحسيف بف شيخ آث ممويا، المرجع  -2
 .226، ص نفس المرجعممويا، لحسيف بف شيخ آث  -3
 .203أحمد شامي، المرجع نفسو، ص  -4
 .182سميماف ولد خساف، المرجع السابؽ،  -5
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 64وقد أعطى قانوف األسرة الجزائري الحؽ في حضانة الولد ألمو بموجب المادة 
..."، إدراكا مف المشرع باف مصمحة المحضوف ال  "األـ أولى بحضانة ولدىا : بقوليا

قط شرعي أو تتحقؽ إال عند أمو ومف ثـ إذا انصرفت ليا فبل تؤخذ منيا إال بموجب مس
ذا كانت األ ـ ىي أحد الناس بحضانة طفميا ثبوت عدـ قدرتيا عمى تربيتو واالعتناء بو وا 

مف  64جماع فإف المختمؼ فيو بيف الفقياء وبيف نص المادة إأو صغيرىا ثابت ومحؿ 
ىو في مف  02-05مف القانوف المعدؿ باألمر  64. ونص المادة 111-84القانوف رقـ 

نجد ترتيب  11-84مف القانوف  64نة، فالرجوع إلى نص المادة يمي األـ بالحضا
األـ أولى بحضانة ولدىا ثـ أميا ثـ الخالة ثـ األب، ثـ أـ األب، ثـ " : الحواضف  ما يمي

األقربوف درجة مع مراعاة مصمحة المحضوف في كؿ ذلؾ، وعمى القاضي عندما يحكـ 
 بإسناد الحضانة أف بحكـ بحؽ الزيارة".

أحكاـ الشريعة اإلسبلمية نجد أف اآلراء الفقيية اختمفت اختبلفا بينا في أما في 
ال إترتيب الحاضنات بعد األـ بحسب ما تقتضيو مصمحة المحضوف، حيث يرى الحقيقة 

البلحؽ بالحضانة ىو: األـ ثـ أـ األـ ثـ األخوات، ثـ الخاالت  ثـ بنات األخت ثـ بنات 
راث أما المالكية فيروف أف األحؽ بالحضانة ىـ األـ، األخ، ثـ العمات، عمى ترتيب المي

ثـ الجدة األـ، ثـ الخالة، ثـ الجدة األب وغف حمت، ثـ األخت ثـ العمة، ثـ ابنة األخ، ثـ 
 .2الموصى ثـ األفضؿ مف العصبة

 02-05المعدلة بموجب األمر  64في حيف أف المشرع الجزائري ومف خبلؿ المادة 
لقانوف  64الذيف يمكف أف تستند ليـ الحضانة بحيث أف المادة  قد أعاد ترتيب األشخاص

األـ األولى بحضانة ولدىا ثـ " : نصت عمى ما يمي 1984األسرة الجزائري الصادر عاـ 
 .3أميا ثـ الخالة ثـ األب ثـ األـ ثـ األقربوف درجة

 ىذا الترتيب غير اإللزامي بمعنى أف القاضي يراعي مصمحة المحضوف فإذا كانت
المصمحة تقتضي أف يكوف الطفؿ مع الجدة ألب، فيحكـ بذلؾ رغـ أف المادة أعطت 

                                                           
 .269بمحاج العربي، المرجع السابؽ، ص  -1
 .304أحمد شامي، المرجع السابؽ، ص  -2
 .304، ص نفس المرجعأحمد شامي،  -3
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 : عبر تحديد الترتيب غير اإللزامي بقوليا1األولوية لمجدة ألـ، وىذا ما ذكرتو المادة نفسيا
 مع مراعاة مصمحة المحضوف"."

 الحؽ في السكف -ب
ا أسندت الحضانة لؤلـ ىذا الحؽ لفائدة الطفؿ المحضوف وكذا لفائدة الحاضف فإذ

مف قانوف األسرة الجزائري بتوفير  72في حالة الطبلؽ التـز األب وفقا لنص المادة 
مسكنا مبلئما لمحاضنة حتى تستطيع ممارسة حقيا في أحسف الظروؼ باتجاه ولدىا 
المحضوف وفي حالة عدـ تمكنو مف ذلؾ ألـز بدفع قيمة بدؿ اإليجار، إليجاد مسكف 

الدة وولدىا المحضوف لتسييؿ عممية الرعاية والتربية في ظروؼ مبلئمة تقطف فيو الو 
تصوف كرامة الحاضنة والمحضوف، كما حثت المادة نفسيا عمى بقاء ىذه الزوجة المطمقة 

 .2في بيت الزوجية إلى غاية تنفيذ أحد األمريف وتوفير السكف ودفع أجرة الكراء
عا فباستطاعة الزوجة إف تطمب لكف مف الممكف أف يكوف عوضا في الطبلؽ خم

 .3الخمع مقابؿ تنازليا عف المسكف أو أجرتو لمممارسة الحضانة
 حؽ الوالية عمى األطفاؿ -ج

بصفتيـ قصرا يحتاج األطفاؿ إلى مف ينوب عنيـ شؤونيـ لغاية بموغيـ سف الرشد، 
يمنع "في حالة الطبلؽ  : مف قانوف األسرة الجزائري عمى أنو 87/3وقد نصت المادة 

وتبعا لذلؾ إذا حكـ القاضي بالخمع مع ، 4القاضي الوالية لمف أسندت لو حضانة األوالد"
، وفي مقدور 5إسناد حضانة األطفاؿ لبلـ، فإنو يحكـ وجوبيا بمنح الوالية عمى ىؤالء لؤلـ

 ىذه األخيرة أف تتنازؿ عف ذلؾ الحؽ لؤلب أو ألي قريب لمطفؿ.
 الحؽ في النفقة -د

قضي ياالسترزاؽ عندما عمى مطفؿ عمى الوالد ما داـ غير قادر النفقة حؽ ل
سناد حضانة الطفؿ ألمو فإنو يجعؿ نفقتو عمى  القاضي بالطبلؽ خمعا بيف الزوجيف وا 

                                                           
 .226لحسيف بف شيخ آث ممويا، المرجع السابؽ، ص  -1
 .97عمي ىاشـ يوسفات، المرجع السابؽ، ص  -2
 .155نورة منصوري، المرجع السابؽ، ص  -3
 .149غنية قري، المرجع السابؽ، ص  -4
 .318أحمد شامي، المرجع السابؽ، ص  -5
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تجب نفقة الولد عمى : " مف قانوف األسرة الجزائري بقوليا 75األخير وىذا طبقا لممادة 
الرشد واإلناث إلى الدخوؿ وتستمر في  األب ما لـ يكف لو ماؿ فبنسبة لمذكور إلى سف

حالة ما كاف الولد عاجزا آلفة عقمية أو بنية أو مزاوال لمدراسة وتسقط باالستغناء عنيا 
 .1بالكسب"

وقاؿ ابف القاسـ في المدونة الكبرى بخصوص وجوب نفقة األب عمى األبناء 
رضية ألف الولد إنما البالغيف والذيف يعجزوف عف اإلنفاؽ عمى أنفسيـ بسبب حالتيـ الم

أسقط عف األب النفقة حيف احتؿ وبمغ الكسب وقوي عمى ذلؾ أال ترى أنو قبؿ االحتبلـ 
إنما ألـز األب نفقتو لضعفو وضعؼ عقمو وضعؼ عممو فيؤالء الذيف ذكرت عندي )أي 

مف الصبياف مف ىو  فأالمجانيف والمرض بمرض مزمف( أضعؼ مف الصبياف أال ترى 
قوي عف الكسب إال أنو عمى كؿ حاؿ عمى األب نفقتو ما لف يحتمـ إال أف قبؿ االحتبلؿ 

 .2..." يكوف لمصبي كسب يستغني بو عف اآلباء أو يكوف لو ماؿ ينفقو عميو مف مالو
ويجوز لؤلـ أف تطمب الخمع مقابؿ التنازؿ عف نفقة األبناء إذا كانت قادرة عمى 

مف ذلؾ ألف مصمحة األطفاؿ التي يجب اإلنفاؽ عمييـ بنفسيا وعمى القاضي التأكد 
 .3مراعاتيا لكوف النفقة حؽ ليـ

 حؽ الزيارة -ىػ
زيارة األطفاؿ حؽ لمطرؼ غير الحاضف مف األبويف كما ىي حؽ لمطفؿ التمتع 
برؤية والده غير الحاضف وعمى القاضي الحكـ وجوبيا بحؽ الزيارة عندما يحكـ بالحضانة 

إذ نجد أف الحكـ لبلـ ، 4مف قانوف األسرة 64طبقا لممادة ألحد األبويف أو لغيرىما وىذا 
بالحضانة، يحكـ القاضي بحؽ الزيارة لؤلب تمقائيا دوف أف يطمب ذلؾ ألنيا مف النظاـ 

لممحكمة  ،6ونجد ىذا قد وافؽ القرار، 5العاـ، ويحدد في الحكـ األوقات وأماكف الزيارة
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والذي قضى بزيارة الوالد  530942تحت رقـ  04/01/2006العميا الصادر بالتاريخ 
 .1البنو المحضوف عند غيره حتى لو وغير مرتبط بسف معينة

إذ أنو باإلضافة ليذا أنو البد مف مراعاة ظروؼ الطرؼ الذي لو الحؽ في الزيارة 
والتنصيص إذا كانت ، 2قامتو ومدى بعده عف مسكف الطفؿ المحضوفإمف جية مكاف 

أو باألخذ والرد وكذا بشأف اقتساـ أياـ العطؿ السنوية  الزيارة في مسكف ىذا األخير
 .3والدراسية إلى غير ذلؾ مف التفاصيؿ تفاديا ألي إشكاؿ في التنفيذ

فيما يخص آثار الخمع فيما يخص بحقوؽ الزوجة واألطفاؿ التي تسقط إذ نستشؼ 
ية لغرفة األحواؿ الشخص 2009مف خبلؿ ما يتعمؽ باجتيادات الغير منشورة لسنة 

 والمواريث إذ تعرضت المحكمة العميا ليذا األمر.
إذ أنو ال يسقط طبلؽ الخمع ما لمزوجة المختمفة مف حقوؽ عمى ذمة الزوج سواء 
كانت سابقة لمنطؽ بطبلؽ الخمع كنفقة اإلىماؿ التي تبقى ديف عمى الزوج أو نفقة العدة 

باألطفاؿ مف نفقة وحضانة وكذا نفقة الحامؿ وحؽ السكف أثناء العدة وأيضا ما يتعمؽ 
وحؽ السكف وأيضا حؽ الزوجة في الحصوؿ عمى متاعيا وىذا ما أكدتو المحكمة العميا 

فضبل عف أف الطاعنة بصفتيا إما ىي " : بقوليا 10/06/2009في قرار ليا بتاريخ 
أولى بالحضانة ما لـ تسقط عنيا شرعا كما أنيـ أي قضاة الموضوع لـ يقضوا بالنفقة 

ف ضدىا كما يزعـ الطاعف األمر الذي يجعؿ الوجو المثار عمى أساس وبالتالي لممطعو 
 .4يتعيف رفضو

وبالرجوع إلى وقائع القضية يبلحظ بأنو قد صدر حكـ قضى نيائيا بطبلؽ الخمع 
دج كتعويض عف طبلؽ  30000وابتدائيا بإلزاـ المدعية بأف تدفع المدعى عميو مبمغ 

سناد حضانة األطفاؿ  دج 3000األربعة ألميـ مع إلزاـ أبييـ بنفقة شيرية قدرىا الخمع وا 
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دج شيريا لممارسة الحضانة مع إلزاـ  4000لكؿ واحد منيـ ورفع بدؿ اإليجار إلى مبمغ 
 دج نفقة إىماؿ. 3000دج نفقة عدة ومبمغ  15000المدعى عميو بدفع مبمغ 

بتاريخ وبعد رفع االستئناؼ أماـ مجمس قضاة المسيمة قضى ىذا األخير 
دج  60000بتأييد الحكـ المستأنؼ مبدئيا وتعديمو برفع بدؿ الخمع إلى  19/03/2007

 .1دج 3000دج شيريا وخفض بدؿ اإليجار إلى  2000وخفض نفقة األطفاؿ إلى 
فرفع المدعي في االستئناؼ طعنا بالنقض أماـ المحكمة العميا أثار فييا عدة أوجو 

المطعوف ضدىا ال تستحؽ النفقة والتعويض والحضانة مف بينيا الوجو المتمثؿ في كوف 
مف قانوف األسرة  222ما عدا نفقة العدة وىذا طبقا ألحكاـ الشريعة طبقا ألحكاـ المادة 

الجزائري ويبلحظ باف ما آثاره الطاعف غير مستساغ مف جيتيف فقد تمثمت الجية األولى 
 ائري.مف قانوف األسرة الجز  222بخصوص الرجوع إلى المادة 

إذا ال يمكف الرجوع إلى ىذا النص والذي يحيؿ إلى تطبيؽ مقتضيات الشريعة 
اإلسبلمية ألف قانوف األسرة فصؿ بمقتضيات واضحة في موضوع النفقة والحضانة والعدة 

مف قانوف األسرة قررت أف كؿ مطمقة )بما في ذلؾ المختمعة( ليا حؽ في  61فالمادة 
أوجبت عمى الزوج اإلنفاؽ عمى زوجتو بعد الدخوؿ  74لمادة النفقة أثناء العدة كما أف ا

بيا وبالتالي فإف النفقة اإلىماؿ المحكوـ بيا إنما ىي مستحقة أثناء قياـ العبلقة الزوجية 
أي قبؿ النطؽ بطبلؽ الخمع وىي ال تسقط عند الحكـ بالطبلؽ ألنيا ديف سابؽ لموضعية 

حت عصمة الزوج أثناء استحقاقيا ليا الجديدة ىي طبلؽ خمع وألف الزوجة كانت ت
وبخصوص التعويض الذي أشار إليو الطاعف فإف المحكمة ومعيا المجمس القضائي لـ 
يقضي بأي تعويض لممطمقة أما الحاضنة ونفقة األطفاؿ فإف قانوف األسرة ونضميا بدقة، 

نزاع، فإذا أما الجية الثانية فتتعمؽ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية، بشأف المسائؿ محؿ ال
رجعنا إلى قواعد الشريعة اإلسبلمية وعمى الخصوص مقتضيات المذىب المالكي نجده 
انو لـ يسقط حقوؽ الطفؿ طبلؽ الخمع والمتمثمة في نفقة اإلىماؿ لكونيا ديف سابؽ 
لمطبلؽ وكذا بخصوص حؽ الزوجة في السكف أثناء العدة وأيضا ما يتعمؽ بالحقوؽ 

قد سبؽ وأشرنا إلى ىذه المسائؿ سابقا فيما جاء بو المشرع األطفاؿ مف حضانة وسكف و 
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في قانوف األسرة زيادة عف ما ىو مذكور في المذاىب خاصة المذىب المالكي وىو حؽ 
 .1أعبله( 61المطمقة في النفقة أثناء العدة ميما كاف نوع الطبلؽ )المادة 

ى متاعيا وىذا ؽ الخمع ال يسقط حؽ الزوجة في الحصوؿ عمبلباإلضافة إلى أف ط
 10/12/2009مف قانوف األسرة وجاء في قرار المحكمة العميا بتاريخ  73طبقا لممادة 
حيث متى ذىب قضاة الموضوع إلى كوف الطاعف لـ " ما يمي : 01453/09تحت رقـ 

يذكر أماـ الدرجة األولى لؤلثاث الذي طالبت بو زوجتو كما لـ ينؼ وجوده بحوزتيا حينما 
ضدىا ذلؾ وثـ تـ الحكـ ليذه األخيرة بأغراضيا التي طالبت بيا حسب ادعت المطعوف 

 .2..." القائمة المرفقة فإنيـ قد طبقوا القانوف مما يتعيف رفض ىذا الوجو لعدـ التأسيس
 : اآلثار الخاصة المطمب الثاني

النفسي أو السيكولوجي في ألثار الخمع بالنسبة لمزوجيف  وقد عاجمت في ىذا الجانب
قد تتخمؿ الحياة األسرية مشكبلت تؤدي إلى اضطراب العبلقات ، واألوالد خاصة عامة

لى السموكيات الشاذة والتعاكس الزوجية، مما ييدد استقرار الجو األسري  بيف الزوجيف وا 
والصحة النفسية لكؿ أفراد األسرة، ويصدر النزاع والشجار عف أزواج غير متوافقيف مع 

عدـ وضوح دور كؿ منيما وتفكؾ شبكة العبلقات بينيما، مما  الحياة الزوجية، نظرا إلى
يؤدي إلى شعور الزوجيف بخيبة األمؿ واإلحباط والفشؿ والغضب، والنزاع والشجار، وبعد 
النزاع والشجار المتكرر بيف الزوجيف عامبل رئيسيا في التفكؾ األسري والشؾ أف حاالت 

 .3النزاع والخصومة التي تجري عمى
ا الحاؿ الذي قد تمجا المرأة إليو )الخمع( بشكؿ تفككا جديدا وصعبا لؤلسرة إال أف ىذ

وىذا لدورىا األساسي فيو، وىذا وفؽ ما ىو موجود في الواقع حيث نبلحظ تزايد طمب 
المرأة لخمع حيث أف األوالد ثمرة الزواج لـ يشكؿ رادعا في وجو األـ والتي كانت سابقا 

 بر عمى أوضاع وأخبلؽ زوجيا ميما كانت.تحت المرأة عمى التضحية والص

                                                           
 .266-265ص -صلحسيف بف شيخ آث ممويا، رسالة في الطبلؽ الخمع، المرجع السابؽ،  -1
 .267غنية قري، المرجع السابؽ، ص  -2
 .241-240ص -مناؿ محمود المشني، المرجع السابؽ، ص -3



 األحكاـ اإلجرائية في دعوى الخمع واآلثار المترتبة عف الخمع              ثانيالفصؿ ال
 

81 
 

 طمقيف: أثار الخمع اإليجابية والسمبية عمى الم الفرع األوؿ
مف خبلؿ إطبلع الباحثة عمى األمور الخاصة لمنساء المختمعات أثناء المقاببلت 

 الشخصية وجدت أف ىناؾ آثارا إيجابية وسمبية لمخمع ويمكف توضيحيا فيما يمي:
 والسمبية لمزوجةاإليجابية  آثار الخمعأوال : 

آثار الخمع في جانبيا الخاص مف إيجابية إلى سمبية لكمى المطمقيف، كأف تنوع د تق
يعتبر الخمع الحؿ األمثؿ والمناسب ليما، في حيف قد نجد إحدى نقاط الضعؼ والضياع 

 ة :التي قد يصطدـ بيا الطرفيف، ومنو سنقوـ بتبياف ذلؾ مف خبلؿ سردنا لآلثار التالي
 لمزوجةآثار الخمع اإليجابية  -أ

والمواتي عانيف  الخمع الحؿ األمثؿ واألسرع لمنساء الراغبات في الطبلؽ، يعتبر
الكثير مف الظمـ مف األزواج ويتعمدوف نكاية المرأة وتركيا فبل ىي زوجة وال ىي مطمقة، 

ارج البمد مجرد األزواج لزوجاتيـ في كثير مف األحياف خ، ؾويصعب عمييا إثبات ذل
حيث ال تستطيع الخبلص مف الزوج إال عف طريؽ الخمع، العتباره الضماف والمخرج 

 الوحيد بسبب إجراءات الشريعة. 
استحالة الحياة الزوجية وبعد استنفاد كافة الطرؽ والوسائؿ الممكنة الستمرار الحياة 

مقامرا أو زانيا، بينيما، تمجأ بعض النساء لمخمع كوسيمة لمتخمص مف ظمـ زوج قد يكوف 
بحيث ال تستطيع اإلشيار عميو، أوال تستطيع البوح بذلؾ لوجود األوالد بينيما، فتكتـ ىذا 

 األمر حتى ال تعيؽ مستقبميـ الزوجي، وخاصة إذا كاف لدييا إناث.
عند اضطياد المرأة، وىدر كرامتيا، وخاصة إذا كانت المرأة متعممة ولدييا مركز 

ة لدكتورة جامعية، حيث يضربيا الزوج وييينيا أماـ أوالدىا في اجتماعي كاف تكوف طيب
كثير مف األحياف، وال تستطيع مثؿ ىذه الزوجة البوح بذلؾ أماـ اآلخريف خوفا مف انكسار 

وخاصة أف ثقافة المجتمع تطمب المرأة نحمؿ القسوة واإلىانة والضرب والمعاممة  كرامتيا،
 وأوالدىا.السيئة مف اجؿ المحافظة عمى بيتيا 

عند عدـ قدرة الزوج مف إشباع الرغبات العاطفية والجنسية لدى الزوجة تمجأ 
بلع المحكمة عمى مثؿ خاصة أف كثير مف أمثاؿ ىؤالء الزوجات ال يرغبف ي اط، 1لمخمع
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في حؿ المشجرات الدائمة بيف الزوجيف التي قد تطوؿ لسنوات عديدة ، ىذه األسباب
المرأة الثانية، ويمحؽ الضرر الشديد بزوجة األولى بسبب وخاصة عندما يتزوج الزوج ب

يذاء مشاعرىا في حيف يصعب عمييا إثباتو  .1اليجر وا 
 عمى الزوجةآثار الخمع السمبية  -ب

يضعؼ مركز المرأة االجتماعي، ويشرح ليا الكثير مف التساؤالت ويجعميا تحمؿ 
 يا وخاصة الرجاؿ.لقبا خاصا "المخالعة" إضافة إلى تعبير نظرة المجتمع ل

يا بأمراض شعور المرأة بالقيود االجتماعية عمى تصرفاتيا، مما قد يؤدي إلى إصابت
العة" واعتبارىا عارا عمى استنكار المجتمع واألىؿ لممرأة "الخ، نفسية صعبة وغير مريحة

 الصعوبات والمتاعب النفسية واالجتماعية التي تحمميا الخالعة بعودتيا إلى بيت، األسرة
شعور المرأة التي تخمع زوجيا ، ألحياف حاممة فشؿ حياتيا الزوجيةأىميا في كثير مف ا

، جتمع ليا بسبب العادات والتقاليدبأنيا أقؿ مرتبة اجتماعية مف المطمقة والبكر لرفض الم
الشعور بالندـ وعدـ الرضا عند الكثيرات مف المواتي أقبمف عمى الخمع نتيجة تسرعيـ وعدـ 

 واقب األمور.إدراكيـ ع
اعتراؼ الكثيرات مف المواتي حصمف عمى الخمع، بإنياء مشكمة، وبداية مشكبلت 
عديدة لدييا أو خاصة لمف لدييا أوالد تبدأ معاناة الرعاية والنفقة والوضع االجتماعي 

 الجديد الذي وصؼ بعد تقبمو عف الكثير مف أوالد النساء المواتي أقبمف عمى الخمع.
ة التي تمحؽ بالزوجة بعد الدخوؿ، حيث تقـو برد مقدـ الصداؽ الخسارة المادي

والتنازؿ عف جميع حقوقيا الزوجية، أما الزوجة قبؿ الدخوؿ فالخسارة لدييا أكبر وأعظـ، 
 .2حيث إنيا تعيد ما استممتو مف ميرىا إضافة إلى ما نكمؼ بو زوجيا مف نفقات الزواج

 الزوجعمى : أثار الخمع اإليجابية والسمبية  ثانيا
 زوجاآلثار اإليجابية لم -أ

، وكونو غير مكمؼ، حيث يستطيع األزواج إلى الخمع مف منظور ماديينظر بعض 
ىؤالء األزواج استغبلؿ لمصمحتيـ، فبعد أف يتزوج ألتفو األسباب أحيانا يبدأ بضربيا 

ىانتيا أو تعذيبيا نفسيا، بحيث يجبرىا عمى أف تتنازؿ عـ جميع حقوقيا الما دية وا 
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والشرعية، بؿ وترد لو معجؿ الصداؽ وأحيانا بأخذ أكثر مف ذلؾ بكثير، ليبدأ بإعادة الكرة 
 ذاتيا مع امرأة أخرى يتزوجيا.

دخوؿ البيوت مف أبوابيا فبعد أف كاف الشاب العربي يعاني األمريف مف أجؿ 
 التعرؼ عمى فتاة ذات أخبلؽ وجماؿ، أصبح اآلف وبعد تطبيؽ الخمع في المحاكـ

، يدخؿ البيوت مف أجؿ الخطبة وعقد القرآف عمى مف أعجبتو ألغراض نفسية 1الشرعية
وأرشد الفتاة إلى الحؿ السحري  (كشر عف أنيابو)مرضية، فإذا ما حصؿ عمى مبتغاه 

قد يكوف الخمع ىو الحؿ الوحيد ، ا إف لـ يعجبؾ ىذا الحاؿ اخمعينيالسريع، فيقوؿ لي
سراره الزوجية. بما يكوف فيو عيب والزوجة ال تريد أف تعمنو المرجؿ الذي ال يريد أف يشيع 
 لممحكمة والناس بصورة عمنية.

 الزوجاآلثار السمبية عمى  -ب
الشعور بالنقص وامتياف الكرامة بيف األىؿ واألصدقاء والمعارؼ والجيراف، خاصة 

الذيف مروا وأنو يحمؿ لقب "الزوج المخموع" والذي عبر عنو الكثير مف ىؤالء األزواج 
بتجربة الخمع بأنو بصمة عار عمى جبينيـ خاصة مجتمعنا الشرقي في تقبؿ طبلؽ الزوج 

اآلثار النفسية العصبية ، بدا رفض المرأة لزوجيا وخمعيا لولزوجتو ورفضو ليا، وال يتقبؿ أ
التي تعرض ليا الكثير مف األزواج بعد الخمع مما أثار كثيرا عمى مستوى أدائيـ العممي 

 .2لوظيفيوا
الخسارة المادية الكبيرة التي يتعرض ليا الزوج المخموع، حيث يتكبد الزوج في زواجو 

ة، إضافة إلى تكاليؼ إعداد منزؿ الزوجية، بينما ترد لو الزوجة في حالة ظمبالغ باى
الخمع وفي كثير مف األحياف مبالغ رمزية، فعادة المير المعجؿ التكاليؼ التي دفعت 

 الزواج. لمزوجة في حاؿ
ومف اآلثار أكثر تأثيرا عمى الرجؿ، إضافة إلى ىدـ أسرتو وتشتيت أوالده، قد يخسر 
أموالو وعقاراتو التي كاف قد ممكيا لزوجتو مف مالو وجيده وعرقو وغربتو في كثير مف 

فتكوف المكافأة ال خمعو ورد ميرىا ، األحياف تعبيرا لو عف حبو الكبير ليا وثقتو بيا
 ي ال يتجاوز في الكثير مف األحياف الدينار األردني أو الميرة الذىب.المعجؿ والذ
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الزوج  ئانتشار ظاىرة تعدد األزواج خاصة بيف النساء غير األردنيات، حيث يتفاج
المغدور باف مف تزوجيا "ىي زوجة لرجؿ آخر" في إحدى الدوؿ العربية، فإذا ما اكتشفت 

ميا ليا لرفع دعوى الخمع عمى زوجيا الثاني، األمر، سرقت ما تستطيع سرقتو ووكمت محا
 .1وولت ىاربة إلى بمدىا

 األوالد: أثار الخمع اإليجابية والسمبية عمى  نيالفرع الثا
باعتبار الخمع كأداة مف أدوات فؾ الرابطة الزوجية وما ينجـ عنو مف آثار خاصة 

ف الوالديف المطمقيف، قد تمس المطمقيف، ولكف ىذا األثر قد ينحو نحو األوالد شأنيـ شأ
حيث يظير ىذا األثر مف التفاقـ ما يتجاوز آثار المرتبطة بالمطمقيف، باعتبار ىؤالء 

، ومنو جاءت اآلثار األوالد المبنة األساسية لمنيوض باألجياؿ وسط نمط أسري عادي
 كالتالي :
 والداآلثار اإليجابية عمى األ  -أ

بيـ ونظرياتيـ المثبتة القوؿ غذ بناء يستطيع العديد مف عمماء النفس خبلؿ تجار 
شخصية األفراد تتـ مف خبلؿ مجموعة الصفات النفسية الموروثة والمكتسبة مف تجارب 
الطفولة وتجارب الحياة، واف المجتمع الذي بحيث فيو الفرد عامؿ ميـ في تكويف 

رية( الشخصية، ويرى المحمؿ النفسي )إريؾ إيركسوف( باف المشاكؿ االجتماعية )األس
التي يتعر ليا الفرد أثناء نموه أكثر أىمية مف المشاكؿ البيولوجية، وبناءا عمى نظريات 
عمماء النفس فمف األصمح لؤلبناء أف ال يعيشوا حياة فاسدة، ومناخا مشحونا بالخبلفات 

حيث يسود فيو عدـ االحتراـ والكثير مف اإلىانات التي تصؿ في ، 2المستمرة بيف األبويف
 إلى ضرب األـ والمعاممة السيئة لؤلوالد.أغمبيا 

وىنا تؤكد الباحثة أف الخمع في مثؿ ىذه األحواؿ يكوف لصالح األطفاؿ، خاصة إذا 
كانت سبب الخبلؼ مف جانب الزوج، فقد تحاوؿ الزوجة أصبل حالة، كما تحاوؿ 
المحكمة قبؿ البت في القضية مف اإلصبلح بيف الزوجيف، فترسؿ حكميف لمواصمة 

اعي الصمح، ولكف عند تعذر اإلصبلح، ونستطيع القوؿ أف المسالة ليست انفعالية مف مس
جانب الزوج، بؿ قد تفشى بو سوء الخمؽ، ومحاولة إصبلح الزوج في الوقت الحالي غير 
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... ومف األصمح ليـ االفتراؽ لمصمحة األوالد والزوجة، فإف رفض فبل سبيؿ أماـ  ممكف
، فمف خبلؿ الواقع الذي شاىدتو الباحثة أثناء دراستيا لبعض الزوجة إلى الخمع القضائي

 ، حاالت الخمع، طفمة ال تتجاوز التاسعة مف عمرىا قالت "إف أبي يضرب أمي كؿ يـو
خواني الصغار، ويطمب مف أمي تقوؿ  لو مف أيف أحضر لؾ وبعد ذلؾ يضربني أنا وا 

 ماؿ حتى تشرب؟
خوانيا وقد شاىدت الباحثة ىذه الطفمة وسمعت عني ا المأساة التي تعيشيا ىي وا 

ففي مثؿ ىذه ، لجسدية التي ألحقيا األب بابنتوالصغار، والحظت بعض التشوىات ا
 يجابيا عمى األوالد.إالحاالت يكوف الخمع 

 آلثار السمبية لمخمع عمى األوالدا -ب
را تشير الدراسات النفسية إلى الخبلفات الزوجية الحادة وانفصاؿ الزوجيف يترؾ أث

عميقا عند األطفاؿ والمراىقيف تظير عمى األشكاؿ العدواف والجنود وظيور حاالت 
وأعراض االكتئاب عند األبناء إضافة إلى انخفاض في مشاعر عدـ األمف والثقة بالنفس، 
فيولد لدييـ الصراع الداخمي، واضطراب النمو االنفعالي والعقمي الذي يؤدي إلى تراجع 

بلقتيـ باآلخريف وقد تضطرب الحالة المادية لؤلبناء بعد انفصاؿ في تحصيميـ العممي وع
ولدييـ، حيث يضطروف إلى التنازؿ عف وضعيـ المادي والتعميمي والصحي والترفييي، 
وأحيانا كثيرا يتنازلوف عف السكف المناسب، بسبب عدـ تقديـ العوف المادي مف االبف 

 .1مبية االحتياجات التي اعتادوا عمييالييدد بذلؾ مكانتيـ االجتماعية وحرمانيـ مف ت
وترى الباحث مف خبلؿ دراستيا لبعض األسرة أف اآلثار السمبية لمخمع عمى األوالد 

 : يسكف إجماليا بالنقاط التالية
صعوبة اختيار األوالد ألحد ، الطبيعي الذي ولد فيو تعود عميو خسارة الجو األسري

تغير نظرة الناس لدييـ، بحيث يصبح ، فرقيـ، وتشتت اإلخوة وتالوالديف لمعيش عنده
"أبناء المخموع" حيث أف تركيبة المجتمع القائـ عمى  األوالد يحمموف لقب "أبناء الخالعة" و  

التغيرات االجتماعية ، الخجؿ مف الناس، يد والنظرة الذكورية، ترفض األمرالعادات والتقال
إحساس األوالد الذكور بعدـ وجود مرجع  ،الكبيرة، والحد الشديد مف العبلقات االجتماعية
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قوي ليـ )وىذا المرجع يتمثؿ باألب(، حيث أف وجودىـ عند األـ يضعؼ إحساسيـ 
اصة إذا كانوا بوجود رقابة صارمة عمى تصرفاتيـ، مما قد يؤدي فعبل إلى انحرافيـ ، خ

ظ، وأحيانا انخفاض معدؿ النتائج الدراسية لدى األبناء بشكؿ ممحو ، في مرحمة المراىقة
  ائيـ مف المدرسة وضياع مستقبميـ.كثيرة يؤدي الخمع بيف الزوجيف إلى الخروج أبن
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 : الخاتمة
قد ال يرتبط وضع المرأة في أي مجتمع كاف، باألحكاـ الدينية والقانونية فحسب، بؿ 
ثمة عوامؿ أخرى اجتماعية ونفسية تؤثر أيضا في تحديد ىذا الوضع، إال أف المجتمعات 

سبلمية ال تزاؿ عمى الرغـ مف ذلؾ مختمفة ومتخمفة عف غيرىا بسبب إثباتيا عدـ اإل
 مساواة المرأة لمرجؿ في القانوف. 

خرجت المرأة المسممة في ىذه المجتمعات مف بينيا برغـ األحكاـ الشرعية التي 
ت كانت سائدة لقروف عديدة لمتعمـ والعمؿ وتشارؾ في اإلنفاؽ عمى أسرتيا كما أنيا حصم

عمى مراكز ىامة في المجتمع، فصارت أستاذة جامعة وطبيبة ومديرة ووزيرة ورئيسة 
تحصؿ ليا في الوسط األسري فقد أعطاىا القانوف عدة  وزراء، ونتيجة لمخبلفات التي قد

سبؿ لمخبلص مف ىذه الخبلفات حيث أعطاىا حؿ لفؾ الرابطة الزوجية كالخمع  إذ أنو 
شرع الجزائري قصر عموما في إطار تحديده لمخمع، وىذا ومف خبلؿ البحث نجد أف الم

مف قانوف األسرة الجزائري فقد جاءت المادة واحد ووحيدة، إذ نجد  54لما حدده في المادة 
ية التي تقتضيو ئجاء عموما يتضمف النصوص الموضوعية دوف اإلجرا 05/02األمر 

فؾ الرابطة الزوجية ولكف دوف  ، إذ أف جانب الخمع يندرج ضمف آلياتمف الناحية الشكمية
إنكار الدور اإليجابي الذي لعبو المشرع الجزائري حديثا مف خبلؿ تعديمو لقانوف 

المتضمف لقانوف  09-08بالقانوف  154-66اإلجراءات المدنية واإلدارية الصادر باألمر 
ي منو ، حيث خص الكتاب الثان2008فبراير  25اإلجراءات المدنية واإلدارية المؤرخ في 

، وباإلجابة عمى 499إلى  423إلجراءات التقاضي في قضايا شؤوف األسرة مف المواد 
 اإلشكالية في المقدمة نخمص إلى مجموعة مف النتائج :

خالؼ معظـ  02-05أف المشرع الجزائري في تعديمو األخير بموجب األمر  أوليا :
بالمذىب المالكي، وتقتصر  التشريعات العربية فيما يخص عدـ رضا الزوج بالخمع متأثر

 سمطة القاضي فيما يخص تقديره لبدؿ الخمع في حالة عدـ اتفاؽ الطرفيف عمى ذلؾ.
وذلؾ عف طريؽ  54البد عمى المشرع مف تدارؾ النقص الحاصؿ في المادة ثانيا : 

إدراجو لمواد أخرى لتوضيح األحكاـ المتعمقة بمخالعة الزوجة الرشيدة ودوف سف الرشد، 
طفاؿ  يتعمؽ الخمع بحؽ مف حقوؽ األطفاؿ وال يكوف مقابؿ الخمع حضانة األوأف ال
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...الخ، أي أف يجعؿ المشرع مف مختمؼ المواد المفيـو الواضح الذي يمنع التضارب 
 والتأويبلت.

عمى تكويف وتأىيؿ قضاة متخصصوف في مجاؿ شؤوف األسرة، حيث العمؿ ثالثا : 
كاـ الشريعة اإلسبلمية وكذا االرتباط القانوني بيا أنو عمى القاضي أف يكوف ممما بأح

 مف قانوف األسرة الجزائري. 222ارتباط وثيقا طبقا لممادة 
وضع أخصائييف نفسانييف واجتماعييف تحت تصرؼ القاضي المختص  رابعا :

بشؤوف األسرة مف شأنيـ أف يبينوا االتجاه الصحيح وىذا باعتمادىـ عمى تقارير في 
ف تنظيـ المشرع القانوني لمخمع مف شأنو أف يحقؽ الكثير مسائؿ فؾ الر  ابطة الزوجية، وا 

 مف االنتصارات لممرأة التي تبغض زوجيا.
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