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  اإلهداء

  

  

  

  

  أهدي ثمرة جهدي إلى روح والدتي الطاهرة رحمها اهللا

  إلى والدي أدامه اهللا ورعاه

  إلى زوجي ورفيق دربي 

  إلى قرة عيني بنتاي شيماء ومالك 

  .…الى كل طالب علم 

  

  

  

  

  نعيمة الياس
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  شكر وتقدير

  

  

 الذي بنعمته تتم الصالحات، والسالم على نبيه محمد صلى اهللا عليه الحمد هللا

  .أما بعد. وسلم

فقد من اهللا سبحانه وتعالى علي بإتمام هذه الدراسة، فإنه ليشرفني أن أتقدم بجزيل 

تشوار جياللي  الذي قبل أن يكون / الشكر وعظيم االمتنان إلى أستاذي الدكتور

مامه الذي أوالني إياه في سبيل ظهور هذا البحث مشرفا على هذه الرسالة والهت

جزاه اهللا  عني وعمن ينتفع بعلمه خير  .خير مرشد ومعين نبالمظهر الالئق فكا

  . الجزاء

  

  

  

  

  

  

  نعيمة الياس
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  قائمة أهم المختصرات

  

 صفحة    ص •

 غرفة األحوال الشخصية     غ أ ش •

 ة املدنية الغرف    غ م •

 غرفة اجلنح واملخالفات    غ ج م •

 غرفة القانون اخلاص للمحكمة العليا  غ ق خ •

 احملكمة العليا     م ع •

 الس األعلى     م أ •

 الة القضائية     م ق •

 الة اجلزائرية للعلوم القانونية واإلقتصادية والسياسية     م ج •

 نشرة القضاة    ن ق •

 النشرة السنوية     ن س •

 حوال الشخصية قسم األ    ق أ ش •

 قسم شؤون األسرة     ق ش أ •

 دون سنة النشر  .ن.س.د •

 دون دار النشر    ن.د.د •

Principales Abréviations 

• C .A   Cour d 'appel 
• Cass  Cour de cassation 
• D.   Dalloz 

• G .P  Gazette du Palais 
• P.   page 
• P.U.F  Presse universitaire de françe 

• Trib  tribunal 
• O.P.U  Office de publication universitaire 
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يعترب الضرر من مجلة األسباب اليت تؤدي إىل وقوع التنازع بني األفراد، وحصول التقاضي بشأنه يف 
وملا كان الضرر هو األذى الذي يصيب اإلنسان يف حق من حقوقه اليت حيرص . ساحات احملاكم

حمل التفريط فيها، فإنه هلذا اإلعتبار كان متغريا يف طبيعته ومداه، حبسب تغري أوضاع عليها،وال يت
  . الناس ومراكزهم ومعيشتهم،ومايسود أزمام من مفاهيم وأعراف ونظم

  
كما كان متنوعا حبسب املصلحة اليت ينال منها، وما إذا كانت تلك املصلحة مادية   

وهذه األخرية تتفرع إىل . ية تتعلق بالكرامة والشرف واإلعتبارتتعلق بالكيان املايل للشخص، أو أدب
عدة فروع وأقسام، فمنها ما يصيب اإلنسان يف شرفه ومسعته، ومنها ما ميس خصوصيات حياته، 

  . ومنها ما يقع على عواطفه ومشاعره فيجعله يعيش يف ضيق وإضطراب نفسي
    
نا للمسؤولية،إذا وجدت مع غريها فهذه األنواع من األضرارتشكل يف حد ذاا أركا    

من األركان، وجاءت مستوفية للشروط الالزمة، فإن أثرها القانوين يرتتب عليها، ويكون ملن وقع عليه 
  . ذلك األذى أن يرفع أمره للقضاء مطالبا بالتعويض عن تلك األضرار

  
ات التأثري والضرر الناجم عن مسائل الزواج والطالق يعترب واحدا من تلك األضرار ذ    

الكبري يف احلياة، ألنه كما ميكن أن يكون ماديا، يكون معنويا قد يزلزل كيان من يلحق به، وقد مينعه 
من مواصلة حياته كغريه من الناس ملا قد يسببه له من إضطراب نفسي، قد مينعه من اإلرتباط 

  .مستقبال
  

وصلت حىت أمام احملاكم  وعلى إتساع مبدأ التعويض عن الفعل الضار وتطبيقاته اليت      
الدولية فقد قصرته من خالل هذه الدراسة على بعض مسائل الزواج والطالق والتطبيقات القضائية 

وأن السبب الكامن وراء ذلك هو أوال امليول الشخصي إىل كل املوضوعات اليت متس املرأة . لذلك
عويض اليت تطرح يوميا أمام احملاكم، بصفة خاصة واألسرة ككل، وثانيا نظرا للكم اهلائل من قضايا الت

وقد ال يبايل األزواج إطالقا بأن تصرفام، قد أحلقت ضررا بالطرف اآلخر وذلك ألا متت حتت 
  . ستار احلق املشروع
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أن التعويض يف املسائل املتعلقة بالزواج والطالق  كما أنين رأيت من جانب آخر  

ه طبيعة متميزة ومضمونا خاصا، وسبب ذلك أن التعويض يف حتوطه جمموعة من اإلعتبارات اليت جتعل ل
هذا اال ال جيوز أن يكون سببا مينع أو يقيد حرية إختيار اإلنسان مبن يرغب يف الزواج منه، وذلك 

  . إحرتاما لتلك احلرية اليت تعترب أساسا لتكوين أسرة أساسها املودة والرمحة
  

اإلنسان يعيش على مضض مع زوج مل يعد  كما أن شبح اإللزام بالتعويض جيعل       
فإمساك مبعروف أو تسريح "يربطه به أي رباط من األلفة واحملبة ويف ذلك ما يناقض قوله تعاىل

  . 1"بإحسان
  

باإلضافة إىل أن األضرار النامجة عن مسائل الزواج والطالق هي أضرار من نوع   
قد يفقد معىن اإلحساس باألمان، فال يستطيع  تقع به إذ نخاص، إذ تعترب ذات تأثري كبري يف حياة م

، وال كوسط أسرة،وبصحبة زوج،ويكون مصريه الفشل يف اإلرتباط بعد ذل أن حييا كما حيىي غريه يف
وقد تكون تلك العزلة حمتملة يف ريعان الشباب، إال أا عند تقدم . جيين سوى العزلة والعيش منفردا

  . 2يطاقالسن وإدبار احلياة تصبح جحيما ال 
  

فهذه األضرار وغريها وما يرتتب عليها هلا طبيعة متميزة ومضمونا خاصا، ماجيعل   
  .التعويض عنها خيتلف عن تعويض األضرار النامجة عن املسؤولية املدنية

  
ولقد كانت عناية الشريعة اإلسالمية بالزواج أكثر وأوسع من أي شريعة أخرى، إذ   

ته يف خلقه وعده من نعمه على عباده، إذ يقول سبحانه وتعاىل يف جعله اهللا سبحانه وتعاىل من آيا
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك "هذا، 

   3"آليات لقوم يتفكرون

                                                 
   .229سورة البقرة ، اآلية - 1
 . 7، ص 2002بة، أسسه ومدى مشروعيته يف الققه اإلسالمي والقانون، دار النهضة العربية، أنظر، عبد اهللا مربوك النجار، التعويض عن فسخ اخلط -  2
 . 21سورة الروم، اآلية -  3
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فالزوجية سنة من سنن اهللا يف خلقه ال يشد عنها خملوق يف هذه األرض، وهي   
إختاره اهللا سبحانه وتعاىل للتوالد والتكاثر وإستمراراحلياة، ومل يشأ تعاىل أن يرتك األسلوب الذي 

  . اإلنسان كغريه من املخلوقات فيدع غرائزه دون وعي ويرتك إتصال الذكر باألنثى فوضى ال ضابط له
  

بل وضع النظام املالئم لسيادته، والذي من شأنه أن حيفظ شرفه ويصون كرامته،   
الرجل باملرأة بالزواج إتصاال كرميا مبنيا على قواعد شرعية ال جيوز إال بتوافرها، فجعلهما  لفجعل إتصا

 .4مبثابة اللباس لآلخر

  
يعترب الزواج رابطة إنسانية قبل أن يكون عقدا، وحىت بوصفه بالعقد فهو  وبذلك   

ميكن أن جتمع بني عقد من نوع خاص إذ أنه يفرتض فيه الدوام، وهو بذلك من أقدس الروابط اليت 
الرجل واملرأة، ويعترب السبيل الوحيد الذي حيافظ على األنساب ومينع إختالطها، و قدأفرغ اهللا 

، وكرست قوانني األسرة ذلك من خالل نصوصها احملددة 5سبحانه وتعاىل عليه صبغة امليثاق الغليظ
  .لشروط الزواج وآثاره

  
ال تنطبق على العاقدين فحسب، بل على  ونظرا ملا لعقد الزواج من أمهية ومن آثار  

أسرتيهما وعلى اتمع ككل، فقد حبب الفقه اإلسالمي ورغب بأن تكون له مقدمة تسبق التعاقد 
النهائي تتمثل يف اخلطبة، وأحاطها بعناية بالغة، وحدد طبيعة العالقة بني اخلاطب واملخطوبة خالل 

عن هذه اخلطبة يف أي وقت شاء دون أن حيدد  وأعطى لكل منهما احلق يف العدول. هذه الفرتة
لذلك شرطا أو قيدا، غريأن هذا العدول وإن كان حقا لكل من الطرفني، إال أنه قد يلحق الطرف 

  .   اآلخر ضرر من ذلك، مما جيعل الطرف العادل مسؤوال عن تعويض الضرر الالحق بالطرف اآلخر
  

                                                 
 .187،سورة  البقرة اآلية، ....." ُأحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هلن"قال تعاىل  -4
 .  21، سورة النساء ،  اآلية "ونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذ".......قال اهللا تعاىل  -  5
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إا جتمع بني شخصني خمتلفني يف ومع كل القداسة احمليطة بالرابطة الزوجية ف  
تركيبتهما البيولوجية، ورمبا أيضا يف الطباع واألخالق، وهذا اإلختالف قد ينجم عنه عدم القدرة على 

 .مواصلة احلياة الزوجية، وهلذا شرع الطالق كوسيلة لفك الرابطة الزوجية

  
يثور  كل هذه املسائل وإن كانت عبارة عن عالقات ذات طابع شخصي إال أنه  

ودعاوى التعويض املطروحة أمام القضاء أصبحت من أكثر القضايا . احلديث عن التعويض بشأا
اليت تنظر فيها احملاكم، فالتعويض كمبدأ مستقر اليوم مل يكن وليد القوانني احلديثة بل هو متأصل مع 

  .اإلنسان منذ نشأته
     

حلياة يف اتمعات البدائية جند ومن اجلانب التارخيي، إذا رجعنا إىل مجيع نواحي ا  
فكرة التعويض تسيطر على كل أمر فيها، فالزواج مثال كان يتم عند اإلنسان البدائي عن طريق عدد 
من األبقار يقدمه الرجل إىل أهل املرأة وذلك كتعويض عما يصيبهم من ضرر جراء فقدهم هلا كيد 

كلفته تلك اليد العاملة يف تربيتها وتنشئتها ومل عاملة ستنتقل إىل الرجل وأهله، وكتعويض كذلك عما ت
  . 6يعد من املمكن االنتفاع ا بعد زواجها

  
أما يف جرمية القتل ولعلها أكثر احلوادث لفتا للنظر ألا احلادث الذي يتحقق بوقوعه   

 أعظم فقد خيتلف رد الفعل حبسب النظرة إىل القتل ذاته كحدث، فإن كان يف نظر اجلماعة جرمية
يتحدد إقتضاء التعويض كذلك على أساس ما تتصوره اجلماعة من ضرر، وخالصة األمر أن الدية  

  .كتعويض إرتبطت دائما مبعىن الضرر ومداه 
  

وقرابته إن   وقد يرتتب على القتل وجوب أخذ الثأر أو ترك األمر لذوي اين عليه  
شعورا غريزيا فحسب لدى اإلنسان البدائي، بالدية وإن شاءوا إقتصوا منه، واإلنتقام ليس  ارضو  اشاءو 

 .بل هو يف بعض اتمعات القدمية واجب مقدس

  

                                                 
.32، ص  1974أنظر ، ثروت أنيس األسيوطي ، مبادئ القانون ،الدار اجلامعية ،  -   6  
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النفسي بإشباع الرغبة يف  ءغري أن اإلنسان البدائي مل يلبث أن وجد أن اإلرضا  
اإلنتقام ال يكفي وحده لتحقيق اإلرضاء الكامل له، وهو ما يسبب له إستمرار الشعور باملرارة واألمل، 

حاول احلصول على وسيلة حتقق له اإلرضاء النفسي، فتشبع لديه الرغبة يف اإلنتقام والرغبة يف  ولذلك
إصالح الضرر على حد سواء، وذلك  مبحاولة تغطية هذا الضرر بقدر من املال يزداد يف مقداره 

 .حبسب مدى اإلعتداء ومدى رد الفعل الذي تولد يف نفسه، وعلى هذا النحو ظهر نظام الدية

   
وقد تكون هذه الدية إختيارية، وقد تصبح إجبارية، وقد ال تغين من األمر شيئا وجيب   

فاألمر يف كل ذلك مرتبط بكيفية . وقد يكون الثأر هو املقابل الوحيد للقتل. معاجلة األمر بالقصاص
  .  7اجرب الضرر الذي حل باين عليه أو قرابته أو عشريته أو باجلاين شخصي

  
وجود قاعدة واحدة يكمن يف إختالف التصرفات واملعتقدات وبالتايل ولعل عدم   

ولذلك ميكن القول أن اإلنسان البدائي عرف  إختالف األهداف اليت يتجه حنوها السلوك اإلنساين،
  .فكرة التعويض اليت أساسها جرب الضرر الالحق باملضرور

      
د من احلضارات القدمية يف ومع حتضر اإلنسان البدائي، ظهرت فكرة التعويض يف عد  

إىل التعويض  توقد أشار .التاريخ، وقد كان هلذه الفكرة أثر يف احلضارة السومرية والبابلية واآلشورية
أحد األلواح السومرية اليت يوجد املئات منها مبتحف الشرق القدمي باستانبول، وهي رغم عدم 

 موضوع التعويض على وجه اخلصوص، ذلك إكتماهلا وفعل عامل الزمن، فيها إال أا ذات أمهية يف
  .8بأا تنص على مبدأ الدية بدال من مبدأ القصاص

  
، "محورايب"أما احلضارة البابلية فقد كانت أكثر تقدما ألا عرفت ما يسمى بقانون       

، إال أن "العني بالعني والسن بالسن"وإذا كان املعروف أن قانون محو رايب قد عرف قانون القصاص 
إمعان النظر يف نصوص هذا القانون يوضح أن قانون القصاص مل يكن يف احلقيقة معموال به دائما، 

                                                 
   .34، ص 1983دكتوراه،جامعة القاهرة،كلية احلقوق،املصري والعراقي،رسالة  نيف الشريعة اإلسالمية والقانو  ضأنظر، حممد نصر الدين حممد، أساس التعوي -   7
.42أنظر ، حممد نصر الدين حممد، املرجع السابق ، ص  -   8  
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ذلك بأنه حسب هذا القانون كانت احملكمة تطبق التعويضات املختلفة اليت تقررها يف حالة احلوادث 
  .9اليت تسببها احليوانات، أو اجلروح املتعمدة، حيث ال يكون من حتل به رجال حرا

  
كما أن هذا القانون نص على تدرج التعويضات، وفرق بني حاالت العمد وحاالت   

اإلمهال واخلطأ، ونص قانون محو رايب أيضا على إستحقاق املستأجر للتعويض إن هو أخرج من 
مزرعته قبل إنتهاء عقده، وحدد نصيب املالك بثلثي حمصول البساتني يف حالة اإلمثار الكامل، كما 

قوبة من يتسبب يف حدوث أضرار تلحق حبقل آخر بسبب إمهال مزارع يف صيانة نص كذلك على ع
  .10جدوله، فإذا أدى إمهال البساتني إىل نقص اإلنتاج، فهو ملزم بدفع ما يتناسب والغلة العادية

     
من كل ذلك يتضح أن قانون محو رايب، وهو ميثل مرحلة متقدمة من تاريخ البشرية قد       

ض، وإن كان هذا التعويض قد إختلط باجلزاء اجلنائي إىل حدما، ما يعين أن قانون عرف معىن التعوي
محورايب كنظام قانوين وإن مل يعرف تنظيما مستقال للمسؤولية املدنية، إال أنه عرف مبدأ التعويض، 

 .وربطه بالضرر وجعله أساسا له

  
 املصدر التارخيي مث تدرجت فكرة التعويض يف القانون الروماين القدمي الذي يعترب  

للقانون الفرنسي، وما يعرب عنه يف الفقه احلديث بالتعويض الذي يعترب نتاجا للمسؤولية، يعترب إرتدادا 
 .11إىل فكرة العقوبة اخلاصة املعروفة يف القانون الروماين

  
وقد كانت اجلرمية اخلاصة هي مصدر الغرامة املالية يف القانون الروماين، فالفعل الضار   

يكن حمال للجزاء يف هذا القانون  سواء كان ميثل إعتداءا على النفس أو على املال إال إذا كان  مل
  . منصوصا عليه يف القانون كجرمية خاصة

  

                                                 
   .40-39، ص  السابق  املرجع؛ مقتبس عن حممد نصر الدين حممد ، 114أنظر ،حمرم كمال ، بالد النهرين ، احلضارتني البايلية و اآلشورية ، ترمجة عن  دياليورت ، ص  -  9

.120-119أنظر،  حمرم كمال ، املرجع السابق ، ص - 10  
.31أنظر، حممد إبراهيم الدسوقي، تقدير التعويض بني اخلطأ والضرر، مؤسسة الثقافة اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع ، ص  -   11  
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فالقانون الروماين مل يعرف يف أي مرحلة من مراحله مبدأ أن كل فعل ضار يرتب   
اخلاصة يف القانون الروماين هي جرمية للمضرور حقا يف التعويض أو يف الغرامة املالية، واجلرمية 

  . 12االعتداء، وجرمية السرقة وجرمية االعتداء على مال الغري
  

على أن قانون األلواح اإلثين عشر أبقى على حد األخذ بالثأر يف بعض األحوال،   
ل مثل السرقة يف حالة التلبس إذ أرتكبت ليال، كما أبقى على الدية اإلختيارية يف أحوال أخرى مث

  .جرمية االعتداء على الشخص بفصل عضو من أعضائه
  

وكان ملبادئ الشريعة اإلسالمية أثرا كبريا على فكرة التعويض، فقد تناول الفقه   
اإلسالمي نظرية اجلزاء عن الفعل الضار بطريقة تتسم باملوضوعية وبنظرة إجتماعية متقدمة، فتخلى 

ما عىن الفقه اإلسالمي أيضا بوضع تقسيمات وقواعد  عن الثأر وفكرة االنتقام يف تقدير اجلزاء، ك
  . كلية ألنواع اجلزاء دون التقيد بفكرة تعداد اجلرائم اليت كانت سائدة يف الشرائع القدمية

  
واألساس الذي يستند إليه فقه الشريعة اإلسالمية للتفرقة بني ما ميكن أن نسميه جمازا   

على حق اهللا أو على حق  او ما إذا كان العمل غري املشروع واقعاملسؤولية املدنية واملسؤولية اجلزائية ه
العبد، وحق اهللا ما يتعلق به النفع من غري إختصاص ألحد، فينسب إىل اهللا تعاىل لعظم خطره ومشول 

أما االعتداءات اليت تقع على حق من حقوق اهللا تدخل يف فكرة اجلرمية العامة وجزاؤها عقوبة . نفعه
  .13عامة

      
ا إذا كانت اجلرمية تتعلق حبق العبد كالسرقة، فإن اجلاين يلزم أيضا بالضمان إىل أم  

جانب توقيع احلد عليه، وفيما يتعلق باإلجراءات اليت تتقرر عند االعتداء على حق العبد فتختلف 

                                                 
   .32مد إبراهيم الدسوقي، املرجع السابق، ص ؛ مقتبس  عن حم 422، ص  1966عمر ممدوح مصطفى، القانون الروماين ، الطبعة اخلاصة أنظر، -  12
ا هللا تعاىل وهي قطع اليد يف السرقة والرجم العقوبات العامة يف الشريعة اإلسالمية هي احلد والتعزيز يف حقوق اهللا والكفارة واحلرمان من املرياث واحلد هو عقوبة مقررة واجبا حق - 13  

لكفارة فتجب يف القتل اخلطأ وهي عتق رقبة مؤمنة فإن مل يكم ممكنا فصيام شهرين متتابعني ويف حالة العجز إعام ستني مسكينا أما واجللد يف الزنا واجللد السكر والقذف أما ا
  .101، ص  1971احلذيث،  يف ذلك سليمان مرقس ، املسؤولية املدنية يف تقنينات البالد العربية،دار الكتاب. احلرمان من املرياث فيوقع على القاتل إن كان يرث املقتول أنظر
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حسب ما إذا كان االعتداء واقعا على النفس أو واقعا على املال، ففي اإلعتداء الذي يقع على 
  .14س أو اجلسم فإن اجلزاء عدا التعزير والقصاص يتمثل يف الدية واإلرش وحكومة العدلالنف

  
أما االعتداء الذي يقع على املال، فجزاؤه يف الشريعة اإلسالمية الضمان، وهو ما   

فإذا كان الفعل . يقابل فكرة التعويض املدين يف التشريعات احلديثة، مع إختالف يف بعض األحكام
بة عامة، فإن هذه العقوبة جتتمع مع الضمان، مثلما تقرتن الدعوى العمومية بالدعوى يستوجب عقو 

  .املدنية يف الفقه احلديث
  

وكانت عناية الشريعة اإلسالمية بنظام الزواج  أكثر وأوسع  من أي شريعة أخرى   
إذا إشتد وأحاطته بأوسع الضمانات اليت تكفل سعادة الزوجني وتأيت باخلري ألسرتيهما،على أنه 

وأن التشريع اإلسالمي مل يبح .اخلصام بني الزوجني أصبح فصم عرى الزوجية أمر ال مناص منه
الطالق إال عند الضرورة، ورتب للمطلقة حقوقا مالية على مطلقها، فجاء باملتعة ونظم أحواهلا 

 .15وحاالت إستحقاقها بإعتبارها جربا ألمل وفرقة الطالق

  
هنا هل أن منح احلق يف وضع حد للعالقة الزوجية للرجل لكن التساؤل الذي يثار   

واملرأة يعين ذلك إستعماهلما هلذا احلق كيف ما يشاءان دون رقابة عليهما، هل مها مسؤوالن عن 
األضرار املرتتبة عن إستعمال هذا احلق؟وإذا تقررت املسؤولية فعلى أي أساس قانوين تقوم؟ وهل جتوز 

املرتتبة عن فك الرابطة الزوجية دون إستثناء؟ وما هو دور القاضي يف هذه  املسائلة عن مجيع األضرار
  األوضاع؟
  

مث ما لبثت فكرة التعدي أن تطورت يف الفقه اإلسالمي، فلم تقتصر على اخلروج عن   
حدود احلق، بل مشلت عدم التبصر واإلمهال واإلساءة يف إستعمال احلق، وهو ما إنتهى إىل تقدير 

ا شخصيا، بعد أن كان تقديره يف األصل موضوعيا يقاس مبجرد اخلروج عن حدود التعدي تقدير 
  .احلق

                                                 
.59أنظر، حممد إبراهيم الدسوقي، املرجع السابق ، ص  -   14  
 . 109، ص 2العدد  ،2003أنظر، حممد بن أمحد الصاحل، متعة الطالق يف الفقه اإلسالمي، جملة أضواء الشريعة ، كلية الشريعة، الرياض ، يونيو -  15
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أما عن تقدير الضمان أو مداه يف فقه الشريعة اإلسالمية، فإنه يوجد اختالف بني   

هذه األضرار يتم  ننظام التعويض القائم، والضمان من حيث نوع األضرار القابلة للتعويض، فإ
  .قق مع اإلجتاه املوضوعي للتعويض الذي عرفته القوانني احلديثةتعويضها بطريقة تتح

  
كمامل تعرف فكرة التعويض عن الضرر األديب  سندا يف الشريعة اإلسالمية وذلك أن   

ولذلك وجب أن يكون الضرر املقابل له . التعويض ال يكون إال باملال على أساس املعادلة أو املكافئة
  .أما غري املال، فال يقوم باملال وال يعوض عنه باملال ضررا ماليا، أي بفقد املال،

     
كما أن الفقه اإلسالمي يشرتط يف الضمان أن يكون املضمون ماال مقوما يف ذاته،   

وأن توجد املماثلة بينه وبني املال الذي يعطى بدال منه، وبالتايل ال تعويض عن أية خسارة حتملها 
هذه القاعدة أن الضمان يكون بقيمة ما فقد أو أتلف أو الدائن أو عن ربح فاته، يرتتب على 

غصب أو مبقدار النقص يف مسلك الفاعل، أو حمدث الضرر مبقياس ذايت أو شخصي، وإمنا يقاس 
الفعل غري املشروع مبقياس موضوعي قوامه أن اإلضرار بالغري هو يف ذاته عمل غري مشروع يوجب 

 .16التعويض

  
 يستوحيها الفقه اإلسالمي يف تأسيس املسؤولية، دف هذه الفكرة اإلجتماعية اليت  

واملوضوعي  يإىل إقرار حق كل فرد يف اتمع يف سالمة جسمه وماله، وهذا التأسيس االجتماع
ويتقيد مببدأ رفع . تقدير التعويض ىلفكرة املسؤولية املدنية يف الشريعة اإلسالمية ميارس أثره أيضا عل

شبه موضوعية، وحيدد مسؤولية مرتكب الفعل الضار على أساس  الضرر عن املضرور بطريقة
  .موضوعي جمرد

  

                                                 
.76،ص أنظر، حممد إبراهيم الدسوقي ، املرجع السابق - 16  
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وقد مسح تطور القانون بإستقرار مبدأ التعويض يف كل القوانني احلديثة، وقد مسح هذا         
التطور باستقالل املسؤولية املدنية عن املسؤولية اجلنائية، وترتب على ذلك استقالل التعويض املدين 

 .بة اخلاصة، وإندثار فكرة العقوبة اخلاصة اليت كانت جتمع بني املسؤوليتني يف نظام واحدعن العقو 

  
على أن اإلستقالل بني املسؤولية املدنية واملسؤولية اجلنائية وختصص املسؤولية املدنية   

قانون الضرر املرتتب عن اخلطأ، إذا كانت معامله قد ظهرت يف املراحل األخرية لتطور ال بوظيفة جرب 
الفرنسي القدمي، إال أنه مل يتحقق بطريقة حامسة ومطلقة إال يف التقنني املدين الفرنسي الصادر يف عام 

وقد كان هذا التقنني دعامة إستند عليها الفقه والقضاء الفرنسي يف القرن املاضي والقرن احلايل  1804
   .لتأكيد وحدة وظيفة املسؤولية املدنية القائمة على جرب الضرر

  
وقد سيطرت هذه الفكرة  وحدها على واضعي هذا القانون، وقد ظهر ذلك يف النزعة   

الشخصية عند تقدير التعويض، والنظر إليه من جانب موضوعي حبث، فال تدخل فيه مثة عناصر 
شخصية كدرجة جسامة اخلطأ، أو شعور املضرور ومدى رغبته يف االنتقام، فالتعويض يف نظر واضعي 

  .   مل يكن له هدف سوى جرب الضرر فحسبهذا التقنني
كما أخد هذا التقنني بفكرة وحدة اخلطأ كأساس إلستحقاق املضرور للتعويض،   

وبالتايل فإن أي خطأ و لو كان يسريا يوجب املسؤولية، وهو بذلك قد رفض فكرة بوتيه عن تدرج 
  .17قيام املسؤوليةاخلطأ ليأخذ مبعيار موحد، حيث اإلحنراف عن السلوك املعتاد يكفي ل

      
فالتعويض يف ظل القانون الفرنسي ليس عقوبة مرتكب الفعل الضار وبالتايل ال جيب   

أن يتوقف يف تقديره على جسامة اخلطأ املرتكب، فاخلطأ اجلسيم مثله مثل اخلطأ التافه يف تقدير 
البسيط، ومن إحراق مبىن التعويض، فالعربة يف ذلك بالنظر إىل الضرر احلاصل، فمن القتل إىل اجلرح 

وقابل للتقدير الذي يعوض املضرور عن .إىل إتالف منقول تافه، كل ذلك خيضع لنفس القاعدة
 .18الضرر الثابت

  
                                                 
17- Cf . P. JACOMET, Essais sur les sanctions civiles de caractère pénal en droit français,thése,  Paris,1905,  
n°10.  
18-Cf. P. MALAURIE et L.AYNES , Droit civil , Les obligations, 2 éme édition , Cujas , 1990, n°158.  
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وبذلك زالت ائيا من القانون الفرنسي فكرة اجلرمية اخلاصة اليت عرفها القانون   
مي، اليت تنشأ للمضرور حقا يف العقوبة الروماين ومن بعده القوانني اجلرمانية والقانون الفرنسي القد

ومت إستبداهلا بفكرة جديدة مؤداها أن كل من تسبب خبطئه يف إحداث ضرر للغري يلتزم  اخلاصة،
 . 19بتعويض هذا الضرر

 
وخالصة القول أنه يف ظل هذا التقنني مل يعد للتعويض سوى وظيفة واحدة، وهي      

غري زائد عليه، إذ أن وظيفة التعويض طبقا هلذه النظرية إصالح الضرر، وذلك جبربه جربا متكافئا 
  .اجلديدة ليس معاقبة املسؤول، بل ترضية املضرور وجرب ماحلقه من ضرر

     
وأخذ املشرع املصري يف التقنني املدين القدمي قواعد املسؤولية التقصريية عن القانون   

منه  151 ى خطأ واجب اإلثبات، فتنص املادةاملدين الفرنسي، فأقام املسؤولية التقصريية الشخصية عل
على أن كل فعل نشأ منه ضرر للغري يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر، مث نص على حاالت 

وأقامها على خطأ مفرتض على هدي  153-152املسؤولية عن أفعال الغري وعن احليوان يف املادتني 
يضا على ذات املنهج الذي كان عليه يف التقنني ويف التقنني املدين اجلديد سار أ.20القانون الفرنسي

  . 21السابق، فجعل املسؤولية قائمة على خطأ واجب اإلثبات
ومن إستقراء نصوص القانون املدين املصري يتضح جبالء رغبة املشرع يف حصر وظيفة           

ن وقع عليه لكل م"منه على أن  50التعويض املدين يف أمر واحد هو جرب الضرر، فقد نصت املادة 
إعتداء غري مشروع يف حق من احلقوق املالزمة لشخصه أن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعويض 

  .22"عما يكون قد حلقه من ضرر

                                                 
من القانون املدين الفرنسي على أن كل عمل أيا كان يوقع ضررا بالغري يلزم من وقع خبطئه هذا  1382نصوص قانونية حمددة، فنصت املادة  هذه األفكار يف توقد تبلور  -  19

. أو عدم تبصره من نفس القانون على أنه كل شخص يكون مسؤال عن الضرر الذي حيدثه ال بفعله فحسب، بل أيضا بإمهاله 1383ونصت املادة . الضرر أن يقوم بتعويضه
 .منه املسؤولية عن الغري وعن األشياء 1386حىت  1384وتناولت املواد من 

   .1073أنظر ،أمحد عبد الرزاق السنهوري ، املرجع السابق، ص  - 20
   .45،ص  2001نصورة،كليةاحلقوق،أنظر ، طه عبد املوىل طه إبراهيم ، التعويض القضائي عن األضرار اليت تقع على األشخاص ، رسالة دكتوراه ، جامعة امل -21
يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي حلق املضرور طبقا ألحكام املادتني "من نفس القانون على أنه  170ويف جمال القاعدة العامة يف تقدير التعويض نصت املادة  -22

 مدى التعويض تعيينا ائيا، فله أن حيتفظ للمضرور باحلق يف أن يطالب يف مدة معينة بإعادة ومراعيا يف ذلك الظروف املالبسة، فإن مل يتيسر له وقت احلكم أن يعني 222- 221
  " النظر يف التقدير

خسارة إذا مل يكن التعويض مقدرا يف العقد أو بنص القانون، فالقاضي وحده هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما حلق الدائن من "من ذات القانون على أنه  221ونصت املادة 
كن يف استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام، أو التأخر بالوفاء به، ويعترب الضرر نتيجة طبيعية إذا مل ي

كما يظهر من نص املادة ".وقف التعاقد "إال بتعويض الضرر الذي ميكن توقعه عادة  معقول، وإذا كان االلتزام مصدره العقد، فال يلتزم املدين الذي مل يرتكب غشا أو خطأ جسيما



 17

  
وال شك من ظاهر هذه النصوص أن املشرع املصري قد اعتنق النظرة املوضوعية يف    

ه املبادئ تتلخص يف أن أي خطأ تقدير التعويض مبا يتطابق مع ما ذهب إليه املشرع الفرنسي، فهذ
يكفي لقيام املسؤولية واإللتزام بالتعويض، وأن التعويض واحد لكل درجات اخلطأ، وأن اخلطأ ال قيمة 
له إال يف إسناد املسؤولية وال عالقة له بتقدير التعويض وأن القاعدة هي دائما التعويض الكامل الذي 

ته من كسب، كما يشمل الضرر األديب والضرر املادي وأن يشمل اخلسارة اليت حلقت باملدين أو ما فا
التعويض يقدر تقديرا ذاتيا بالنسبة للمضرور حسب ما حلقه من خسارة على وجه اخلصوص وتقديرا 
موضوعيا حبتا بالنسبة للمسؤول، فال يؤخذ يف االعتبار مدى جسامة اخلطأ يف جانب املسؤول أو 

 .23مدى يساره أو ثرائه

  
القول أن املشرع املصري أخذ باملبدأ الشخصي املعتدل الذي يعترب  ولذلك ميكن  

جسامة اخلطأ عنصرا من عناصر تقدير التعويض إىل جانب عنصر مدى جسامة الضرر، ولكنه مل 
يتجه إىل تغليب العنصر األول على العنصر الثاين أو طغيانه عليه كما هو الشأن يف الشرائع البدائية 

وبة اخلاصة جزاءا للفعل غري املشروع، أو ترجح العنصر الثاين على العنصر األول اليت كانت جتعل العق
  .إىل حد جتاهله متاما كما ذهب إىل ذلك التقنني املدين الفرنسي

  
إىل  124وكان لفكرة التعويض أثرا أيضا يف التشريع اجلزائري إذ تضمنت  املواد من     

ويتضح من هذه النصوص أن املشرع اجلزائري جعل . 24يضاملبادئ العامة للتعو  من القانون املدين133
التعويض نامجا عن اخلطأ الشخصي، وجعل من التعسف يف إستعمال احلق خطأ يوجب التعويض إذا 

                                                                                                                                                         
يشمل التعويض الضرر األديب أيضا ولكن ال جيوز يف هذه احلالة أن ينتقل إىل الغري إال "من نفس القانون أن املشرع املصري قد أقر التعويض عن الضرر األديب إذ تنص على أنه  222

 ".جراء موت املصاب إتفاق، أو طالب به الدائن أمام القضاء، ورغم ذلك ال جيوز احلكم بتعويض إال لألزواج واألقارب إىل الدرجة الثانية عما يصيبهم من أملإذا حتدد مبقتضى 

   
   .86أنظر، حممد إبراهيم الدسوقي ، املرجع السابق ، ص  -23
مكرر من  124لشخص خبطئه ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض وأورد املشرع  يف املادة منه على أنه  كل فعل أيا كان يرتكبه ا 124فتنص املادة  -24

  :يشكل اإلستعمال التعسفي للحق خطأ ال سيما احلاالت التالية "ذات القانون أنه 
  إذا وقع بقصد اإلضرار بالغري  -
  لضرر الناشئ للغريإذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إىل ا -
  "إذا كان الغرض منه احلصول على فائدة غري مشروعة -
  .  من نفس القانون 187إىل  182باإلضافة إىل ذلك فقد قنن املشرع اجلزائري أحكام التعويض من املادة  
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أحلق بالغري ضررا، ومل يعط املشرع اجلزائري تعريفا للخطأ ولكن بالرجوع إىل الفقه جند أن اخلطأ يف 
بإلتزام قانوين، أي مبعىن اإلحنراف عن السلوك املألوف للرجل العادي املسؤولية التقصريية هو اإلخالل 

  .25مع اإلدراك بأن هذا التصرف يضر بالغري

ومن هنا يتضح أن اخلطأ يف املسؤولية التقصريية يقوم على ركنني أوهلما مادي وهو     
اك والتمييز،إذ ، والثاين معنوي وهواإلدر 26التعدي أو اإلحنراف عن السلوك املألوف للرجل العادي

  .     27الخطأ بغري إدراك

وما يالحظ على املشرع اجلزائري أنه قد إعتمد املعيار املوضوعي ألن األخذ باملعيار   
الشخصي يبىن على إعتبارات ذاتية خفية يستعصى  على الباحث كشفها إضافة إىل أا ختتلف من 

ملدين اجلزائري، فيقاس به اخلطأ العقدي يف شخص إىل آخر وهذا ما يظهر يف كثري من أحكام القانوين ا
 544واملستعري املادة  ،495، ويفرضه املشرع على املستأجر املادة )2فقرة  172املادة (االلتزام ببذل عناية 

وقد إستمد املشرع اجلزائري هذه األحكام من التقنني املدين الفرنسي، ناقال الفكر الذي إستقر إليه هذا 
 .وظيفة التعويض هي اإلصالح وليست عقاب املخطأ األخري باعتبار أن

 
وإن كان األمر ال يتوضح يف اإلصطالح العريب املخصص لفكرة جرب الضرر   

 خالل املواد سالفة الذكر، فإن إستعمال مصطلح وهومصطلح التعويض، ولكن من

"REPARATION" للشك حول نية  باللغة الفرنسية والذي يرتجم إىل العربية باإلصالح، ال يدع جماال
  .املشرع اجلزائري يف األخذ باملعيار املوضوعي

     

                                                 
   .242، ص  1994يوان املطبوعات اجلامعية، ، د 1أنظر، خليل أمحد حسن قدادة ، الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري مصادر االلتزام ، ج  -25

ل العادي، فهو جتاوز للحدود اليت جيب ويتمثل الركن األول وهو التعدي يف اإلخالل باإللتزام القانوين العام بعدم اإلضرار بالغري، أي هو كل إحنراف عن السلوك املألوف للرج -  26
ولكن ما هو املعيار الذي من خالله نقيس . إلخالل تعديا كسائق سيارة يتجاوز السرعة املقررة فيدهس أحد األشخاصففي مثل هذه األحوال يعترب هذا ا. على الشخص إلتزامها

  .أعمال الشخص وحندد ما إذا كانت متثل إخالال بإلتزام قانوين أم ال
ي قام به تعديا جيب أن نضع يف نظرنا عدة اعتبارات، منها السن، واجلنس، واحلالة إذا أخذنا باملعيار الشخصي فإننا ال ننظر إىل الشخص الذي وقع منه السلوك،وإلعتبار العمل الذ

لشخص ال يكون مرتكبا خلطأ قانونا إال اإلجتماعية، وظروف الزمان واملكان احمليطة بارتكابه التعدي، أي عند حماسبة الشخص عن أعماله ننظر إىل تقديره للعمل الذي إرتكبه، فا
أما إذا أخذنا باملعيار املوضوعي يفرتض إستبعاد اإلعتبارات السابقة، وننظر إىل سلوك الشخص بسلوك األشخاص الذين .  ب خطأ، فضمريه هو دليله ووزاعهإذا أحس هو أنه ارتك

الظروف اليت كان فيها الشخص املسئول، وال يتعامل معهم ويعايشهم، ونقيس هذا السلوك بأوسط الناس، فيعترب العمل تعديا أي خطأ إذا كان الشخص العادي ال يقوم به يف نفس 
أنظر يف ذلك بالتفصيل خليل  أمحد حسن قدادة، املرجع السابق، ص . يعترب العمل تعديا إذا كان الشخص العادي يقوم به يف نفس الظروف اليت كان فيها الشخص املسؤول

242  . 
   .60، ص  1999، ديوان املطبوعات اجلامعية،  2ملدين اجلزائري، جأنظر، العريب بلحاج النظرية العامة لإللتزام يف القانون ا -  27
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فهذه األضرار وغريها وما يرتتب عليها هلا طبيعة متميزة ومضمونا خاصا، ماجيعل   
  .التعويض عنها خيتلف عن تعويض األضرار النامجة عن املسؤولية املدنية

  
قانون األسرة يف مسائل وقد أورد املشرع اجلزائري التعويض يف نصوص متفرقة من   

ونظرا ألن التعويض عن الضرر وما يتعلق به من أسس ذلك التعويض وكيفيته . تتعلق بالزواج والطالق
يقتضي دراسة نوع املسؤولية اليت يتم التعويض على أساسها، سأنتهج ألجل ذلك املنهج التحليلي 

قضائية، والوصول من خالهلا إىل إبراز صور اإلستقرائي، من خالل التعرض إىل اآلراء الفقهية واملواقف ال
التعسف يف إستعمال احلق واآلثار املرتتبة عن ذلك، وسلطة القاضي للتصدي هلذا التعسف، وتقديره 

كما سأحاول عند التطرق لكل مسألة من . للتعويض عن هذه األفعال والقيود الواردة عليه يف ذلك
  .املصري وموقف القضاء منهاهذه املسائل مقارنة ذلك بالتشريع السوري و 

  
لكن التساؤل الذي يثار هنا هل أن منح احلق يف العدول عن اخلطبة وعدم إمتام   

الزواج، أو يف وضع حد للعالقة الزوجية للرجل واملرأة يعين ذلك إستعماهلما هلذا احلق كيف ما 
ال هذا احلق؟وإذا تقررت يشاءان دون رقابة عليهما، هل مها مسؤوالن عن األضرار املرتتبة عن إستعم

املسؤولية فعلى أي أساس قانوين تقوم؟ وهل جتوز املسائلة عن مجيع األضرار املرتتبة عن فك الرابطة 
  الزوجية دون إستثناء؟ وما هو دور القاضي يف هذه األوضاع؟

  
لإلجابة عن ذلك سأتناول بالدراسة التعويض عن بعض مسائل الزواج والطالق   

العدول عن اخلطبة وكذا فك الرابطة الزوجية، سواء كان ذلك بطلب من الزوج   وإخرتت ألجل ذلك
  :وذلك عن طريق ثالث فصول وهي على النحو التايل. أو الزوجة أو يف التطليق الذي يوقعه القاضي

  العدول عن اخلطبة كمسألة موجبة للتعويض : الفصل األول
  الطالق كمسألة موجبة للتعويض : الفصل الثاين

  
  .سلطة القاضي يف تقدير التعويض يف مسائل الزواج والطالق:لفصل الثالثا
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إذا كان عقد الزواج ميتاز باألمهية البالغة ملا له من اآلثار يف حياة الرجل واملرأة على      
هما على بصرية وعلم بأمر اآلخر، والطريق إىل ذلك كله هو من حد سواء، فإنه البد أن يكون كال

  .اخلطبة
  

تسبق عقد الزواج مل يستحدثها اإلسالم وال القوانني الوضعية،وإمنا  واخلطبة اليت  
وجدت يف اتمعات البدائية مع إختالف يف اآلثار، إذ كان يباح للخاطب معاشرة خطيبته يف صورة 

مث جاء اإلسالم . استمر وجودها عند العرب يف اجلاهلية قبل اإلسالماحلياة الزوجية الكاملة كما 
لينظم هذه املرحلة اليت تسبق عقد الزواج، ويكاد يكون للخطبة أثرايف مجيع التشريعات احلديثة مع 

  . اختالف يف حكمها و آثارها و شروطها
  
تراجع كل من وقد أباحت الشريعة اإلسالمية، وعلى غرارها التقنينات الوضعية        

إىل ذلك ، أو وجد  هاخلاطب أو املخطوبة عن إمتام عقد الزواج إذا مل جيد يف الطرف اآلخر ما يدعو 
ويعترب العدول عن اخلطبة من بني األفعال اليت . بالعدول عن اخلطبة  ىما ينفره منه ، وهذا ما يسم

  . توجب التعويض للطرف املتضرر منها
   

التعويض جيب أوال حتديد ماهية اخلطبة وطبيعتها القانونية ولكن قبل اخلوض يف هذا    
يف التشريع اجلزائري وبعض التشريعات العربية،و من مث ميكن حتديد طبيعة العدول، هل هو حق 
خالص للخاطب أو للمخطوبة؟ ومبعىن أدق هل له إستعماله كيفما شاء ؟ ومىت  شاء ؟ هل هو حق 

وإذا رتب هذا العدول ضررا للطرف  لقيود اليت ترد عليه ؟مقيد ؟ وإن كان كذلك فما هي هذه ا
  اآلخر فهل للمضرور أن يطالب بالتعويض ؟ وكيف يقدر القاضي ذلك التعويض؟  وما هي ضوابطه؟

لإلجابة عن هذه التساؤالت سأتعرض يف املبحث األول إىل الطبيعة القانونية للخطبة وحكم   
 .  إىل  املسؤولية القانونية الناشئة عن فسخ اخلطبة العدول عنها، وأتعرض يف املبحث الثاين

  
  
 

  المبحث األول
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  الطبيعة القانونية للخطبة وحكم العدول عنها
 

يعترب الزواج أهم حدث يف حياة الرجل و املرأة بالنظر إىل ما سيحدثه من آثار اليت          
يف درجة من الوحدة واإللتئام مبثابة قد تتعدامها إىل أوالدمها، و اليت بفضلها يصبح الرجل و املرأة 

  . 28"هن لباس لكم و أنتم لباس هلن"اللباس لآلخر، إذ يقول اهللا سبحانه وتعاىل يف ذلك
  

ولكي حيقق كل منهما غرضه من الزواج، وهو دوام العشرة، واإلستمرار، البد أن        
أن يكون هلذا العقد مقدمة، تتحقق هذه البصرية إال ب يكون كل منهما على بصرية بأمر صاحبه، وال

فاخلطبة هي تقليد عام على إختالف يف اآلثار اليت كانت موجودة يف اتمعات .وهي اخلطبة
  . 29البدائية

  
واخلطبة بضم اخلاء تعين الكالم املسجوع واملنثور الذي خياطب به املتكلم مجعا من   

ين طلب النكاح، وأختطبوا فالنا أي الناس إلقناعهم، ومجعها خطب، أما اخلطبة بكسر اخلاء فهي تع
  . 30دعوه يتزوج صاحبته

 
ومتثل اخلطبة يف تقاليدنا إجراء أوليا أو متهيديا من اإلجراءات اليت يقوم ا اخلاطب        

أو أقربائه لالتصال باملخطوبة أو أوليائها من أجل التعرف على العروس وعلى أسرا، وتبادل اهلدايا، 
والقبول بني أسرة اخلاطب وأسرة املخطوبة بشأن املصاهرة والتزاوج وإقامة من أجل تبادل الرضا 
  .31العالقات الطيبة بينهما

 

                                                 
  .    187سورة  البقرة ، اآلية -28

 29 إذ كان يباح للخاطب معاشرة خمطوبته معاشرة تصل إىل صورة احلياة الزوجية الكاملة-    ، كما استمر وجودها عند العرب قبل اإلسالم، حيث    كانوا خيطبون يف اجلاهلية املرأة   
انعموا صباحا حنن أكفاؤكم، فان زوجتمونا أصبنا رغبة وأصبتمونا،  وكنا بصهركم حامدين، وإن رددمتونا لعلة نعرفها "إىل أبيها أو أخيها أو عمها ، و كان اخلطاب يقـولون إذا أتاهم 

.  4، ص2000، أنظر يف ذلك حممد حمدة ، اخلطبة و الزواج ، الطبعة الثانية ،دار الشهاب، "رجعنا عاذرين  
  .  118، ص 1988أنظر، سعدي أوجيب ، القاموس الفقهي لغة و إصطالحا ، دار الفكر ، الطبعة الثانية ،  -  30
  .  83، ص  1996أنظر، عبد العزيز سعد ، الزواج و الطالق يف قانون األسرة اجلزائري ، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع ، الطبعة الثالثة،  -31
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. اخلطبة بكسر اخلاء على أا طلب الرجل املرأة ليتزوجها32وقد عرف الفقهاء    
ب واخلطبة تكون بالتصريح أوبالتعريض، فالتصريح إمنا هو اإلفصاح عما يف النفس جماهرة كقول اخلاط

فاملعرض بالكالم . أريد أن أتزوجك، أو تزوجيين، وأما التعريض فهو إفهام املعىن بالشيء احملتمل له
يوصل إىل صاحبه كالما غري صريح ولكن يفهم معناه،كأن يقول اخلاطب أريد الزواج من امرأة 

  . مأوصافها كذا، مبا ينطبق على من يريد خطبتها، أو يقول ألهلها أريد الدخول يف زمرتك
      
فاخلطبة ذا املفهوم  وسيلة للتعارف حىت يطمئن كل طرف على سلوك اآلخر، وحىت   

تكون اخلطبة حمققة لغايتها أباح الشارع احلكيم النظر إىل املخطوبة ،لقول الرسول صلى اهللا عليه 
أنظر "  وسلم للمغرية بن شعبة ملا خطب امرأة  أنظرت إليها ؟ فقال ال، فقال عليه الصالة والسالم

  . 33"إليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما
  

من قانون األسرة بأا وعد بالزواج، أي  5وقد وصف املشرع اجلزائري اخلطبة يف املادة   
و أضاف املشرع يف الفقرة الثانية من نفس . أا إتفاق يتم بإجياب وقبول يتعلق بوعد بعقد الزواج

بني اخلطيبني كان ذلك  قومعىن ذلك أنه مىت وقع االتفا.  املادة بأنه جيوز للطرفني العدول عنها
فماهي . إجراء متهيديا إلمتام عقد الزواج، إال أنه ميكن ألحدمها أوكالمها التحلل من هذا االلتزام

القيمة القانونية هلا كإجراء مستقل عن عقد الزواج؟ ومىت  يكون العدول عنها سببا موجبا للتعويض؟  
يف مطلبني، أتناول يف  املطلب األول الطبيعة القانونية للخطبة، ويف املطلب  أفصل  اجلواب عن ذلك

  .  الثاين إىل حكم العدول عنها
        

 

 

 
                                                 

أحباث و مذكرات يف القانون و الفقه اإلسالمي، ديوان  بلحاج أو إىل وليها ، أنظر العريب استاد بلحاج العريب على أا التماس الزواج من امرأة معينة بتوجيه االلتماس اليهعرفها اال- 32
ة ليكون كل منهما على بينة بأمر اآلخر قبل اإلرتباط بعقد الزواج، و عرفها األستاذ حسن علي السمىن بأا طلب الرجل الزواج بامرأ.  606،ص2، ج1996املطبوعات اجلامعية،

و عرفها اإلمام حممد أبو زهرة بأا طلب الرجل يد امرأة معينة للتزوج ا .   24، ص1999أنظر حسن علي السمىن ، الوجيز يف األحوال الشخصية،دار النهضة للطباعة والنشر،
 .  28، ص 1950ضتهم يف أمر العقد، أنظريف ذلك ، حممد  أبو زهرة، األحوال الشخصية، دار الفكر العريب، والتقدم إىل ذويها ببيان حاله و مفاو 

ل أحاديث سيد األخيار،دار اجلي نإال أبو داوود ، أنظر، حممد بن علي بن حممد الشوكاين ، نيل األوطار بشرح منتقى األخبار م) أمحد و أصحاب السنن األربع ( رواه اخلمسة -  33
  .  110بريوت، د س ن،  ص 
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اخلطبة قدمية جدا قدم عقد الزواج وهي تسايره من وقت أن كان الزواج بالشراء، وهلذا      
واحلديثة، سواء كانت دينية أو وضعية،  كان للخطبة أحكام يف مجيع الشرائع املختلفة القدمية منها

وهي باعتبارها عمال قانونيا ميهد أو يسبق عقد الزواج يكاد يكون هلا أثر يف مجيع القوانني 
وللوصول إىل جوهر االختالف البد من مقارنة بعض التشريعات . والتشريعات، مع إختالف يف األثر

ارنة ميكن أن حتدد القيمة القانونية للخطبة وما وعلى أساس هذه املق. ومواقف الفقهاء بشأن اخلطبة
يرتتب عليها من حقوق لكل من الطرفني، مث حندد نطاق هذه احلقوق، وما قد ختلفه من آثار إذا ما 

  .أسىيء إستعماهلا
    
وإذا كان املشرع اجلزائري قد أعطى وصفا للخطبة بأا وعد بالزواج، فهل يقع عليها   

الذي نظمه القانون املدين بشأن العقود واإللتزامات اليت ترتبها؟ أم أا وعد  مايقع يف الوعد بالتعاقد
بالتعاقد من نوع خاص، على إعتبار أن املشرع قد أدرج يف الشطر الثاين من نفس املادة إمكانية 
العدول عنها؟ وهل هذا املوقف للمشرع اجلزائري يتناقض مع بعض التشريعات العربية؟ وهل أن إقرتان 

جياب والقبول بشأن اخلطبة ميكن أن ينتج إلتزاما يرقى إىل درجة العقد ؟ هل ميكن إعتباراخلطبة اإل
  عقدا متهيديا حمله إمتام الزواج؟

لإلجابة عن هذه األسئلة البد من البحث يف الطبيعة القانونية للخطبة، هل هي عقد أم جمرد      
  كلتا احلالتني؟  وعد بالزواج؟ وما هي اإللتزامات اليت ترتبها يف

    
وقد انقسم فقهاء القوانني الوضعية حول الطبيعة القانونية للخطبة إىل زمرتني إثنتني،   

لذلك أتعرض يف الفرع األول اىل النظرية العقدية للخطبة، . األوىل تراها عقدا والفئة الثانية تراها وعدا
ار اخلطبة وعدا بالزواج، مث أتناول يف الفرع وأخصص الفرع الثاين إىل ماذهبت إليه الفئة الثانية يف إعتب

  . الثالث موقف الشريعة اإلسالمية من ذلك
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 الفرع األول

 النظرية العقدية للخطبة 

 
تقوم فكرة الطبيعة العقدية للخطبة على أساس أا عقد بني الطرفني، وهو عقد   

ظهرت هذه الفكرة يف الفقه  وقد. جلانبني ةصحيح وملزم، شأنه يف ذلك شأن كافة العقود امللزم
اخلطبة عقدا يرتب إلتزاما بعمل، ويتحول عند اإلخالل  الفرنسي منذ القرن التاسع عشر، حيث إعترب

من القانون املدين الفرنسي اليت تنص  1134وذلك ما يتماشى مع نص املادة . بالوفاء به إىل تعويض
وهذا النص ال ميكن ". القانون ملن عقدها االتفاقات اليت تتم على وجه شرعي تقوم مقام"على أنه 

تقييده إال بنصوص خاصة، ويف غياب هذه األخرية فان اخلطبة كإتفاق على إبرام الزواج تبقى ملزمة 
  .  للجانبني

 
من القانون  1134وبذلك طبق الفقه الفرنسي على اخلطبة القاعدة املقررة باملادة   

  .34حا ملزما لطرفيه املدين وإعترب الوعد بالزواج إتفاقا صحي
  

 الفرنسي القدمي فان عدم اإللتزام ويف ظل القانون بالوعد بالزواج و العدول عن   

كل "من القانون املدين اليت تقضي بأنه 1142اخلطبة كان يرتتب عنه اإللتزام بالتعويض طبقا للمادة 
جراءات الزواج مبوجب اخلطبة  ، وأن اإللتزام بإمتام إ"إلتزام بفعل يرتب التعويض يف حالة عدم تنفيذه

  .35كان يف نظره إلتزام بفعل، وقد ذهب الفقيه مارالن إىل نفس اإلجتاه
 

من  دأح بة عقد صحيح إال أنه مل يؤثر علىورغم ما ساد هذا التوجه من القول بأن اخلط
 كل الفقهاء اللذين قالوا بذلك ما يفيد إجبار أحد اخلاطبني على التزوج من اآلخر، فيجوز له يف

                                                 
34-Cf . M. PLANIOL et  G.RIPERT ,Traitè pratique de droit civil français , 2éme édition , tome 2, L.G.D.J. 
,1952,n° 81 . 
35 Cf. F. LAURENT, Principes de droit civil Français , tome 2 ,3éme édition, Bruxelles ,1978, n° 404 -405 .  
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األحوال أن يعدل وال يتم الزواج، ولكن يبقى القول يف التعويض عن العدول وأساس ذلك 
 .36التعويض

   
توصل الفقيه جوسران إىل أن اخلطبة تكون عقدا من نوع خاص،  هويف نفس اإلجتا   

ق  غري أن التعسف يف إستعمال هذا احل. وأن هذا العقد ميكن فسخه باإلرادة املنفردة ألحد الطرفني
 .وقد كان هلذا اإلجتاه أثر كبري على القضاء فيما بعد.37كغريه من احلقوق يرتب مسؤولية

  
وذهب الدكتور بشري البيالين إىل أن اخلطبة عقد علين ذو صبغة دينية يتبادل فيه رجل   

يث أن وعليه فانه وفقا هلذا اإلجتاه، فان للخطبة صبغة عقدية إلزامية حب. 38وامرأة الوعد بالزواج اآلجل
وقد .ما يدور بني اخلاطب واملخطوبة من إجياب وقبول حول إمتام إجراءات الزواج يعترب مبثابة عقد

  . إرتكزت هذه النظرية على أساسني األول تارخيي والثاين قانوين
 

   األساس التاريخي –أوال
  
قبل  إعتمد أنصار هذا التوجه على أن اخلطبة تعترب تقليدا عاما تعود جذوره إىل ما      

وقد كان الزواج يف هذا العهد يتم على مرحلتني أوالمها اخلطبة، ويتم فيها الرضا بشأن . العهد الروماين
الزواج وحتديد كل الشروط واألركان ونتيجة لتلك اإلتفاقات والشروط صارت اخلطبة مبثابة العقد الذي 

ن اخلطبة عندهم كانت متنح لكل من يلتزم مبقتضاه املتعاقدين تنفيذ ما إتفقا عليه فيما بعد، ذلك أل
اخلطيبني حق املطالبة بالزواج، فضال عما يكون لكل منهما من احلق يف التعويض عما حيدث له من 

  .39ضرر بسبب العدول 
 

                                                 
36 Cf. M.PLANIOL et G.RIPERT . op.cit .,n° 81 . 
37 Cf. L. JOSSERAND , Le problème de l’abus de droit ,DH 1967,chr 27, cite par J. CARBONNIER, Droit civil, 
tome 2 , La famille , les incapacités , Presses universitaires de Françe ,1983 . n°4.  

  . 42، عن حممد حمدة ، املرجع السابق،  ص45، ص 1979لماليني ، الطبعة األوىل ، لالين ، قوانني األحوال الشخصية ، دار العلم أنظر بشري البي  -38
.  59، ص  1978، جانفي  29أنظر،مسري  أورفلي ،اخلطبة و العدول عنها ، جملة القضاء و التشريع التونسية ، السنة -   39  
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اخلطبةمل يبق  ءأما املرحلة الثانية، فهي مرحلة الزواج ونتيجة ملا مت اإلتفاق عليه أثنا  
ول احلقيقي، وذلك بإنتقال الزوجة من بيت أهلها إيل بيت زوجها للزواج سوى عملية البناء أو الدخ

 و اإلستقرار فيه، وحتقيق ما إتفق عليه أثناء اخلطبة حتقيقا واقعيا وفعليا  

 
   األساس القانوني - ثانيا

  
يرتكز أصحاب هذه النظرية  ذأما األساس الثاين هلذه النظرية فهو أساس قانوين، إ      

، يفالعقد يف نظر القانون املدين الفرنس.  لعقد و األركان العامة اليت يقوم عليهاعلى املفهوم العادي ل
  .  مبوجبه شخصان فأكثر للقيام بعمل أو بعدم القيام بأي عمليلتزم  قفهو اتفامنه  110املادة  االسيم

  
كما أن املادة .وبالنظر إىل اخلطبة جندها تستويف كل شروط العقد ومتطلباته    

تؤكد ذلك أيضا، فهذا النص ال ميكن اإلستغناء عنه إال بنصوص خاصة، ومادام القانون   منه  1134
ولذلك فان . مل ينص على ذلك، تبقى املواعدة بالزواج ملزمة للجانبني يف إطارها العقدي املتفق عليه

اخلطبة عقد يستلزم سنا خاصة وأهلية للتعاقد كغريه من العقود من حيث شروط  التعاقد وصحة 
 .وهذا التعاقد ينصب على عمل معني، هو عقد النكاح مستقبال. االلتزام

   
وتذهب الطوائف غري املسلمة يف مصر إىل نفس املنهج تقريبا، فتعرف اخلطبة     

يف املسيحية بوجه عام بأا عقد بني رجل وإمرأة يعد فيه كل منهما اآلخر بالزواج يف أجل حمدد أو 
وكذلك يف شريعة األقباط األرثوذكس،حيث تعرف اخلطبة وفقا . 40قابل للتحديد مبقتضى العرف

اخلطبة عقد بني رجل وإمرأة يعد فيه كل منهما األخر بالزواج "بقوهلا  1955من جمموعة سنة 1للمادة 
 .41"يف أجل حمدد

    

                                                 
. ضاحية من مشروع قانون األسرة للمسيحيني من املذكرة اإلي 1املادة  -   40  

.لألقباط األرثوذكس  1955جمموعة -   41  
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طلب التزوج وتتم "كما تعرف اخلطبة كذلك يف شريعة الربوتستانت يف مصر بأا   
وأنثى راشدين على عقد الزواج بينهما بالكيفية والشروط املعروفة يف باب  كرحبصول إتفاق بني  ذ 

 .42"الزواج يف حمضر ممضي  بشهادة شاهدين على األقل

   
ومن خالل هذه التعريفات ميكن الوصول إىل أن اخلطبة عقد موضوعه وعد متبادل   

ة راغيب الزواج، وينصرف هذا األثر بالزواج، وطرفا هذا العقد مها اخلاطب واملخطوبة، أي الرجل و املرأ
  .43يف املستقبل وليس يف احلال

  
فقد نظمت الشرائع الطائفية اخلطبة على حنو يوحي بأا عقد ذو طبيعة خاصة   

وملزمة، بل أا إستعملت لفظ العقد فعال عند احلديث عن اخلطبة وإستلزمت شروطا معينة 
  .44"عية، ومنها ماهو ذو طبيعة شكليةإلنعقادها، من هذه الشروط ماهو ذوطبيعة موضو 

  

  الشروط الموضوعية-أ

فاخلطبة باعتبارها عقدا، جيب أن تتوافر هلا شروط،وتتمثل هذه الشروط املوضوعية يف      
تراضي الطرفني ومتام األهلية للتعاقد، وبإعتبار أا عقد يسبق عقد الزواج فانه جيب أن يتم برضا 

  . يت متنع إنعقاد عقد الزواجالطرفني وخلومها من املوانع ال
  
  رضا الطرفين -1

فيمكن القول . اخلطبة عقد جيب أن يتم برضا الطرفني،وأن يكون هذا الرضا سليما  
بأن العيوب اليت تتصور بالنسبة للزواج قد توجد بالنسبة للخطبة، فإذا وجدت اإلرادة املعيبة لسبب 

 .45خ اخلطبة إستنادا إىل ذلكمن األسباب كالغلط أو اإلكراه مثال، ميكن طلب فس

 
  .أن تتوافر األهلية الالزمة لصحة الخطبة -2

                                                 
. من قانون اإلجنيلني الوطنيني  3أنظر، املادة  - 42  

 . 205، ص  ة، الطبعة الثاني 2006أنظر،حمسن عبد احلميد إبراهيم البيه ، األحوال الشخصية لغري املسلمني ، مكتبة اجلالء اجلديدة، -43
 . 163، ص  2003أنظر،حممد حسني منصور ، النظام القانوين لألسرة يف الشرائع غري اإلسالمية ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية ،  -  44

.  214أنظر، حمسن عبد احلميد إبراهيم البيه ، املرجع السابق ، ص  -   45 
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اخلطبة تتم عن طريق تعبريين متطابقني، ولذلك جيب نظرا لطبيعة هذا العقد الذي   
يتضمن إعتبارا شخصيا ظاهرا، أن يكون الرضا باخلطبة شخصيا، صادرا من املتعاقد نفسه، كما هو 

فإذا كان أحد . ألمر هنا يتعلق مبسألة ال ميلك تقديرها سوى اخلطيبنيالشأن بالنسبة للزواج، فا
ومفاد ذلك أن رضا القاصر ووليه الزمني معا . 46الطرفني قاصرا وجب أيضا موافقة وليه على ذلك

  .47واليكفي أحدمها دون األخر
  

  .أن يكون الخاطبان قد بلغا سنا معينة  -3

وختتلف هذه السن باختالف طوائف  يشرتط لصحة اخلطبة توافر سنا معينة،     
يف مصر، ولعل السبب يف هذا اإلختالف أن األمر يتعلق مبسألة دينية، إذ مل يرد بشأا  املسيحيني

حكم يف القوانني اإلالهية وإمنا هي من املسائل اليت حيددها القانون الكنسي طبقا لإلعتبارات 
  .48اإلجتماعية، واإلقتصادية

 
على أنه ال  1955من جمموعة سنة  3األرثوذكس تنص املادة  طففي شريعة األقبا   

جتوز اخلطبة إال إذا كان اخلاطب قد بلغ سبع عشرة سنة كاملة واملخطوبة مخس عشرة سنة ميالدية  
  . فإذا كان أحد اخلاطبني قاصرا يلزم أن يوافق وليه على اخلطبة أيضا. كاملة

  
دد سنا معينة للخطبة مادام الشخص قد بلغ أما يف شريعة طوائف الكاثوليك فلم حت        

ويستنتج من . سن السابعة عشر،مع مراعاة أن الزواج ال يكون قبل سن الرابعة عشر بالنسبة لألنثى
بعد بلوغ  تذلك أنه قد ال يلزم عند طوائف الكاثوليك أخذ موافقة الويل على اخلطبة إذا ما مت

إال أنه إذا كان الزواج ينعقد صحيحا يف هذه . لطرفنيالسادسة عشر أو الرابعة عشر سنة بالنسبة ل
  . 49احلالة بدون موافقة الويل، فان اخلطبة تنعقد من بـاب أوىل

                                                 
.  214 أنظر، حمسن عبد احلميد إبراهيم البيه ، املرجع السابق ، ص -   46  
لوالية على النفس يف احلادية والعشرين وفقا املقصود بالوالية هنا، الوالية على النفس و تنتهي يف الشريعة اإلسالمية بالبلوغ أي بلوغ احللم أما عند األقباط األرثودكس فتنتهي ا -47

من قانون  23املادة (وتنتهي عند اإلجنيلني ببلوغ سن الثامنة عشر  164للمادة  ، وهذا هو نفس احلكم بالنسبة للسريان األرثوذكس وفقا 1955من جمموعة  160للمادة 
سنة بالنسبة للمرأة ، أنظر يف هذا شفيق شحاتة ، أحكام األحوال الشخصية  14سنة للرجل و 16، أما عند الكاثوليك فالوالية على النفس تنتهي ببلوغ سن الزواج وهي ) اإلجنيلني

 . 76ص .  ن.د.، د1957، 1 ، ج لغري املسلمني املصريني

.376ص   2002أنظر توفيق حسن فرج ، الطبيعة القانونية للخطبة وأساس التعويض يف حالة العدول عنها ، الدار اجلامعية ، الطبعة الثانية ، -   48 

.  77ـ أنظر شفيق شحاته ، املرجع السابق ، ص    49  
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أما بالنسبة لإلجنيليني فيشرتط لصحة اخلطبة أن يكون اخلاطبان قد بلغا سن الرشد،       

. الوطنيني قانون االجنيليني من 10واملقصود هنا سن الرشد اخلاص بالزواج واملنصوص عليه يف املادة 
  .50 14سنة والفتاةسنة  16ومعىن ذلك أن اخلطبة ال تصح عند اإلجنيليني إال إذا بلغ الشاب 

 
  عدم وجود مانع شرعي من الزواج -4

 
اخلطبة متهيد لعقد الزواج، فإذا كان هناك مانع من الزواج فان هذا املانع يقوم أيضا       

كما ال تصح يف حالة . طبة بني من متنعهم قرابة أو مصاهرة من الزواجبالنسبة للخطبة، فال تصح اخل
من جمموعة 11وهذا ما قررته املادة. إختالف الدين يف ذلك النطاق الذي يؤدي إىل منع الزواج

أي مىت ال توجد موانع " تصح اخلطبة حيثما يصح الزواج"على أنه  صالسريان األرثوذكس، حيث تن
  . 51شرعية من اإلقرتان

  
   تحديد األجل -5
باإلضافة إىل الشروط السابقة فان اإلتفاق على اخلطبة جيب أن يتضمن حتديد أجل       

إلمتام الزواج، وأن يسجل هذا األجل يف وثيقة اخلطبة، ومع ذلك جيوز للطرفني تعديل امليعاد احملدد 
ن يؤشر ذا التعديل يف ذيل للزواج يف عقد اخلطبة، مع مراعاة  السن اليت يباح فيها الزواج، وجيب أ

  .52عقد اخلطبة ويوقع عليه كل من الطرفني والكاهن
  

  

  الشروط الشكلية  -ب

التكفي الشروط املوضوعية وحدها إلنعقاد وصحة اخلطبة، بل جيب توافر شكل   
ة فاخلطبة عند الطوائف املسيحية تعترب عقدا شكليا ال يتم إال بإفراغه يف وثيقة رمسي. معني تفرغ فيه

                                                 
.  217السابق ، ص أنظر حمسن عبد احلميد إبراهيم البيه ، املرجع  - 50  

.  215أنظر حمسن عبد احلميد إبراهيم البيه،  املرجع السابق،  ص  - 51  

.  218أنظر حمسن عبد احلميد إبراهيم البيه ، املرجع السابق ، ص  -   52  
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حيررها كاهن من كهنة الكنيسة، ويوقع عليها كل من اخلطيبني وويل القاصر منهما، كما يوقع عليها 
  . الشهود والكاهن الذي متت اخلطبة على يديه

  

وعند األقباط األرثوذكس اخلطبة ال تتم إال على يدي كاهن من كهنة الكنيسة     
وثيقة خاصة، ولكنه يلتزم قبل حترير وثيقة اخلطبة القبطية األرثوذكسية، هذا الكاهن يقوم بإثباا يف 

 نالتحقق من عدم وجود ما مينع زواجهما شرعا، وعليه كذلك أن يتحقق من أن الطرفني سيبلغا
يف عقد اخلطبة، وينبغي عليه أن  االسن اليت يباح فيها الزواج شرعا عند إنتهاء امليعاد احملدد لزواجهم

من اخلاطب واملخطوبة، وويل القاصر منهما، والشهود، وبعد الفراغ يوقع عليها،كما يوقع عليها كل 
من كتابتها يتلو الكاهن الوثيقة على احلاضرين، وحتفظ بعد ذلك  يف سجل خاص، وبعد اإلنتهاء 

  .53من ذلك يقوم الكاهن بإمتام اخلطبة رمسيا بالصالة الربية، واألدعية الروحية ثالث مرات
  
ثوليكية فقد مرت اخلطبة من حيث الشكل مبرحلتني، إذ مل أما عند الطوائف الكا      

تكن اخلطبة يف بادىء األمر ختضع لديهم ألي شكلية حيث كان الرضا كافيا إلنعقادها، وظل هذا 
الوضع قائما يف الكنائس الشرقية، حيث إعتربت اخلطبة  صحيحة وقائمة حىت ولو مل حيتفل ا 

م حتكم الكنيسة قط ببطالن اخلطبة البسيطة، بل أن اإلحتفالية قد علنيا، ولومل يتم اإلعالن عنها، فل
  .54ألغتها العادة يف الكثري من اجلهات

  
أو اإلعالن  لولكن ترتب عن هذا املوقف شيوع نتائج إجتماعية ضارة، فعدم اإلحتفا      

السابق، قد يكون سببا خلداع الفتيات ونشوء اخلالفات، لذلك عدلت الكنائس الشرقية عن املبدأ 
و جعلت من اخلطبة عقدا ذو طابع ديين خيضع  1949وجاءت اإلرادة الرسولية للطوائف الشرقية عام 

 . إلجراءات شكلية معينة 

   

                                                 
.  220حمسن عبد احلميد إبراهيم البيه ، املرجع السابق ، ص  ،أنظر - 53  
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فقد نصت املادة السادسة من اإلرادة الرسولية للطوائف الشرقية على أن الوعد بالزواج        
حمكمة الضمري، واحملكمة (  كلتا احملكمتني وإن كان مزدوج األطراف، ويعرف إذ ذاك باخلطبة باطل يف

 .  55ما مل يتم أمام الرئيس  احمللي، أو أمام كاهن نال من أحدمها اإلذن حبضور اخلطبة) الكنسية

    
ونصت الفقرة الثانية من نفس املادة على أن من حيضر عقد اخلطبة من هؤالء الكهنة       

طبة وعليه أن ال يهمل أن مينح اخلطيبني الربكة املرسومة يلتزم بتدوين اإلحتفال ا يف دفرت خاص باخل
فالكتابة املشار إليها ذا النص إمنا هي لإلثبات وليس لالنعقاد، ورغم ذلك . 56يف الكتب الطقسية

  . فاخلطبة ال تنعقد إال ذه اإلجراءات الشكلية املشار إليها
 

 فقد أوضحت املادة الثانية من قانون وأخريا فانه بالنسبة لطائفة اإلجنيليني الوطنيني       
أحواهلم  الشخصية وجوب إثبات اخلطبة بالكتابة، وتوقيع شاهدين على األقل على حمضر اخلطبة، 
ولكن هذا النص ال يبني بوضوح ما إذا كان من الالزم إجراء اخلطبة أمام رجل الدين ومع ذلك 

املعروفة يف باب الزواج، تفيد وجوب إجراء اخلطبة فالعبارة القائلة بأن اخلطبة تتم بالكيفية والشروط 
أمام رجل الدين، ألن الزواج عند اإلجنيلني يتم على يد قسس مسومني قانونا، أو مرشدي الكنائس 

  .57اإلجنيلية الذين مينحون الرخصة بذلك، وهم ذام الذين يتولون اخلطبة
 
لى أا عقد شكلي إال أنه ال فاخلطبة إذن يف الشرائع املسيحية، وان كانت تكيف ع      

يكفي إلنعقاده جمرد رضا اخلاطبني بل باإلضافة إىل ذلك جيب أن يتم هذا العقد على يد أحد رجال 
الدين املختصني وباإلجراءات والطقوس الدينية، وإال فلن نكون أمام خطبة حتكمها الشرائع الطائفية 

 .ام يف مسائل األحوال الشخصية وإمنا ستخضع اخلطبة اردة من الشكل للقانون الع

 
  اإلعالن عن الخطبة   -ج

                                                 
 . 220أنظر، حمسن إبراهيم البيه، املرجع السابق، ص-  55
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اإلعالن عن اخلطبة جيب أال خيتلط بشروطها املوضوعية وال بشروطها الشكلية،فهو      
اخلطبة و ذلك حىت يتسىن ملن له حق االعرتاض أن يقوم به، فاخلطبة تنعقد  رإجراء يتم دف إشها

  .وضوعية حىت ولو مل يتم اإلعالن عنهاصحيحة إذا توافرت شروطها الشكلية وامل
  
ووفقا لشريعة األقباط األرثوذكس فالكاهن الذي قام بإجراءات اخلطبة هو من يقوم        

عنها، إذ جيب عليه أن حيرر ملخصا من عقد اخلطبة يف خالل ثالثة أيام من تاريخ  نباإلعال
كاهن الكنيسة اليت يقيم كل من   حصوله، ويعلنه يف لوحة اإلعالنات بالكنيسة، وترسل نسخة إىل

اخلاطبني يف دائرا ليعلقه يف لوحة اإلعالنات بالكنيسة، وجيب أن يبقى اإلعالن ملدة عشرة أيام 
ومل يرد يف قانون .58معرفة اخلطبة تشتمل على يومي أحد، وذلك ليتسىن ألكرب عدد من املسيحيني

  .59ذلك ال لزوم للشهر يف تلك الشريعةإعالن اخلطبة وشهرها، و ل اإلجنيلني أي نص يشري إىل
      
أما شريعة طائفة الكاثوليك فتعرف إجراء املناداة، وهو إعالن توجهه الكنيسة إىل     

مجيع الرعايا التابعني هلا لتعلمهم باخلطبة اليت يعزم أطرافها على الزواج، ويقصد من املناداة إشهارأمر 
  . ن عقدهالزواج وتسهيل إكتشاف املوانع اليت حتول دو 

   
وتقضي القواعد اخلاصة باملناداة واإلعالن لدى الكاثوليك بأن املناداة جتري ثالث        

مرات مرتادفة يف أيام األحد واألعياد احمللية املوصى بالبطالة فيها، ويقصد بالرتادف هنا إال يدع 
حد واألعياد،هو إتاحة والغرض من إختيار أيام األ. خوري الطائفة يوما من أيام العطلة بال مناداة

الفرصة بني أكربعدد ممكن من اجلمهور كي يعلم باخلطبة،حىت يتسىن ملن له وجه يف اإلعرتاض أن 
  . 60يتقدم به

  
باإلضافة إىل املناداة الشفوية اليت تتم أثناء القداس أو الصالة يوجد اإلعالن الكتايب     

عالنا عاما بإسم املتعاقدين على باب الكنيسة الذي يغين عن املناداة وذلك بأن يضع الرئيس الديين إ

                                                 
 .  223بد احلميد إبراهيم البيه ، املرجع السابق ، ص أنظر، حمسن ع -58
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أو أية كنيسة أخرى، وذلك خالل مدة ال تقل عن مثانية أيام تتجدد، حبيث تشتمل على يومي 
  .61أحد

 
  المعارضة في الزواج -د

فور متام اإلعالن عن اخلطبة فان باب املعارضة يف الزواج املستقبل بني املخطوبني        
يف ذلك، وهذا للكشف عن املوانع اليت حتول دون إمتامه، وما يرتتب على ذلك  يفتح أمام من له احلق

من زعزعة احلياة العائلية،فان شريعة األقباط األرثوذكس تقرر فتح باب املعارضة يف الزواج خالل 
ومن هلم حق اإلعرتاض على الزواج قد حددم جمموعة األقباط . العشرة أيام اليت تعلن خالهلا اخلطبة

  : رثوذكس على سبيل احلصر وهماأل

  . من يكون زوجا ألحد املتعاقدين-
األب و عند عدم وجوده، أو عدم إمكانية إبداء رغبته يكون حق املعارضة للجد الصحيح مث لألم،  -

 . حبسب الرتتيب الوارد ا  155مث للجد لألم، مث لباقي األقارب املنصوص عليهم يف املادة 

حمكمة  1955لس امللي، وقد حل حمل هذا الس اآلن بعد صدور قانون الويل الذي يعينه ا -
  . األحوال الشخصية املختصة

       
يف خالل عشرة  صالرئيس الديين املخت ويكون اإلعرتاض عن طريق تقدمي تقرير إىل   

وجيب أن ينصب على وجود مانع من موانع الزواج، ويقوم . أيام اليت حيدث خالهلا نشر اخلطبة
الرئيس الديين برفع اإلعرتاض خالل ثالثة أيام من تاريخ وصوله إىل القضاء للفصل يف املوضوع، وال 

 .62ميكن أن يتم الزواج إال بعد رفض االعرتاض من طرف القضاء

   
ومىت مت اإلعالن أو النشر ومل يتقدم أحد ممن ذكروا باإلعرتاض على إمتام الزواج خالل       

  . و تقدم ورفض إعرتاضه، فان اخلطبة تعترب سليمة ومنتجة لكافة أثارها املدة املشار إليها، أ
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كما أن النظرية العقدية للخطبة قد وجدت  تطبيقات هلا يف القضاء كذلك، فقد        
عرفت بعض احملاكم يف مصر تطبيقات هلذه النظرية، إذ ذهبت حمكمة القاهرة اإلبتدائية يف حكمها 

اخلطبة تنشئ عالقات بني الطرفني ال ميكن جتاهلها كما ال "القول بأن إىل  17/6/1952الصادر يف 
ميكن إغفال إعتبارها وال جتريدها من أي إعتبار قانوين، ففيها يصدر إجياب يقرتن بقبول على الوعد 
بالزواج، فهي إرتباط قانوين وعقد قائم، وقد كان هذا الوعد ثابتا بني طريف النزاع كتابة مما إستلزم 

ه إجراء خاصا باإللتجاء إىل الس امللي الفرعي مبصر، ويف هذا العقد يلتزم كل من الطرفني لفسخ
الوفاء عينا، أي إجراء  ببإجراء التعاقد النهائي يف الوقت املالئم، و أنه وإن كان ليس مثة مايوج

الوفاء ذا ألن الوعد بالتعاقد ال ينشىء إال حقا شخصيا، إال أن العدول عن . التعاقد النهائي
اإللتزام يوجب التعويض، وليس يف هذا ماميس حرية الزواج إطالقا، إذ لكل من الطرفني أن يعدل عن 

  . 63"وعده
  
من القضاء املصري ذهب إىل تقرير أن اخلطبة عقد يسبق عقد الزواج،  هفهذا اإلجتا      

ن إبرام الزواج رغما عن إرادة ويف غياب هذا املربر ال ميك. وال يتم  فسخ هذا العقد إال مبربر مقبول
الطرفني وإمنا يكون ذلك مبقابل، أي إلزام الطرف العادل عن اخلطبة بتعويض الطرف اآلخر عن 

 . األضرار اليت ترتتب عن هذا العدول

    
إىل حتديد مبدأين  30/3/1838وذهبت حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر يف       

بة كقيد حيدد إرادة املتعاقدين يف الزواج اليت جيب أن تكون غري حمدودة هامني مها أن االلتزام باخلط
  .64وأن الضرراملرتتب عن اخلطبة يستحق التعويض إعماال ملبادئ املسؤولية املدنية. باطل

 
ورغم ما ساد ذلك التوجه من القول بأن اخلطبة عقد صحيح، إال أنه مل يؤثر على     

لك ما يفيد إجبار أحد اخلاطبني على التزوج من اآلخر، فيجوز له أن أحد من الفقهاء اللذين قالوا بذ
 .65يعدل وال يتمم الزواج، لكن يبقى القول يف التعويض وأساس ذلك التعويض

    

                                                 
 .461،ص2001عن أنور العمروسي، أصول املرافعات الشرعية، دار الفكر اجلامعية ،  ؛ مقتبس 17/6/1952أنظر، حمكمة القاهرة اإلبتدائية،63 -

64- Cf .  Cass. Civ. ,30/3/1838 ,S.1838,1, 494 ,cité par, J .CARBONNIER, op.cit.,n° 41.  
65 - Cf. M.PLANIOL et G.RIPERT, op.cit.,  n° 81. 
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وقد سار القانون الفرنسي على ذلك حىت أخد يف التغري خالل القرن العشرين وفقا       
بة عقد غري ملزم، أو غري ذي فعالية، وذلك حتقيقا ملا إستقر عليه قضاء حمكمة النقض من أن اخلط

  . حلرية الزواج، وأن املسؤولية عن العدول إمنا هي مسؤولية تقصريية وليست مسؤولية عقدية
 

ورغم ما تتسم به النظرية العقدية من يسر مضموا وبساطة مظهرها، فليس هناك        
اجهما يف املستقبل، وأن العدول عن هذا العقد أيسرمن القول بأا إتفاق بني طرفني على إبرام زو 

  .يرتب مسؤولية عقدية كما هو الشأن يف سائر العقود األخرى 
   

إال أنه و ملا لعقد الزواج من خصوصيات فإنه ال ميكن التسليم بأن اخلطبة ملزمة،        
أن ينتج عن عقد على أساس ميكن معه إكراه اخلاطبني على إبرام الزواج مستقبال، و أقصى ما ميكن 
فإذا ما رفع أحد . اخلطبة من إلزام أنه إلتزام أديب بتنفيذ الوعد بالزواج، إذا ما متت اخلطبة صحيحة

الطرفني دعوى أمام الكنيسة ملطالبة اآلخر بتنفيذ وعده بالزواج،مل يكن أمام القاضي إال أن يستحث 
فإذا متادى الرافض يف رفضه، مل . لكالطرف اآلخر على إجناز وعده، لكنه ال يستطيع أن يلزمه بذ

يكن أمام القاضي إال احلكم بفسخ اخلطبة، وفرض التوبة على من أخل بإلتزامه، تتمثل يف الصدقات 
  .66ومن مث ال يتعدى اإللزام يف احلقيقة نطاق اإللزام األديب. وبعض الصلوات واألدعية

     
طبة مل تسلم من النقد، بل والنقد ومن الناحية املوضوعية، فان الطبيعة العقدية للخ      

القوي، ألن القول بأا عقد من شأن اإلخالل بتنفيذه أن يرتب مسؤولية عقدية، إمنا هو قول ال 
بإمتام الزواج، وهذا أمر ال  ميتماشى مع طبيعة اخلطبة، ألن اإللزام فيها بإعتبارها عقدا معناه اإللتزا

ألن . 67ه ال ميكن أن يتحقق عنها كعقد أثر التنفيذ العيينميكن إرغام من يعدل عن اخلطبة عليه، ألن
يف  ةمعىن ذلك أننا نقيم ما يضاد الشيء مكانه، ألن الزواج سكينة ومودة ورمحة، ومبناها الرغب

وقد يظهر أثناء فرتة اخلطوبة ما يبعث إىل عدم التوافق واإلنسجام . اإلرتباط واإلقرتان بالطرف اآلخر
لمنا بالزاميتها كعقد، نكون قد أجربنا اخلطيبني على إمتام الزواج بغري رضا، ألن بني الطرفني، فإذا س

الرضا هنا لن يكون إال تنفيذا للعقد السابق، وهلذا الغرض فان القضاء الفرنسي قد هجر هذه النظرية 

                                                 
66- Cf. L. AYNES, Principes de droit civil français,3ème èd. T.2,Cujas , 1978, n°404.  

 .  31أنظر ،عبد اهللا مربوك النجار ، املرجع السابق، ص -67
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عدم تنفيذ الوعد بالزواج ال يكون خطأ تعاقديا، وبالتايل ال "، وقضت بعض أحكامه صراحة بأن 
  .68"تعد املسؤولية عن العدول مسؤولية عقدية

  
ويف مصر تعترب حرية الزواج من النظام العام، وهلذا فان احملاكم متفقة على أن اخلطبة        

ال تلزم الطرفني بإجراء عقد الزواج وهي صرحية يف ذلك وحممولة على أساس هذا املبدأ، ومن مث فإنه 
. رفع دعوى قضائية على اآلخر مطالبا بإلزامه بإبرام عقد الزواجمن غري اجلائز أن يقوم أحد اخلطيبني ب

الوعد بالزواج ال يرتتب عليه أي إلزام "وقد ذهبت حمكمة اإلسكندرية إىل ذلك صراحة بقضائها بأن 
قانوين، وهو ال خيول للمخطوبة شرعا أي حقوق،كما ال يقيد اخلاطب بأي إلتزام ،ألن يف إلزام 

نظام العام الذي يفرض حرية الزواج فرضا ال حيتاج إىل مثل تلك اإللتزامات املقيدة املتعهد به خمالفة لل
  .69"له
  
ولذلك فان وصف اخلطبة بالعقد هو أمر جمازي فقط بعيد عن ترتيب أثار العقد        

كما أن املشرع املصري مل ينظم اخلطبة وأحكامها بنصوص قانونية خاصة، ولذلك فانه ويف . عليها
ريح يوضح إجتاه املشرع املصري يف هذا الصدد فإنه ال بد من البحث فيما إستقر عليه غياب نص ص

  .الفقه القانوين وإجتاهات أحكام القضاء
  
وقد ذهب الدكتور عبد الرزاق السنهوري إىل أن اخلطبة أو الوعد بالزواج ليس عقدا ملزما،     

أوىل أن يتزوج من شخص معني فمثل ذلك أنه ال جيوز أن يتقيد شخص بعقد أن يتزوج ، ومن باب 
  .70هذا القول يكون خمالفا للنظام العام 

  
والقول بغري ذلك يعين إجبار أو إكراه طريف اخلطبة على إبرام العقد يف املستقبل رغما       

عنهما خاصة يف حالة رغبة كل منهما أو أحدمها يف العدول عنها، ويف هذا من الضرر الشرعي ما ال 
فضال عن أنه خيالف القواعد العامة املقررة يف القانون املدين املصري املتعلقة بسالمة . نحيتاج إىل بيا

                                                 
68 -Cf .C.Lyon, 13/7/1926 , S 1926 . 1263 , cité par H.CAPITANT , Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 

D. 1970 , n°56 .   

.  855، ص  422، رقم  12، جملة احملاماة سنة  30/4/1956،) لغري املسلمني ( أنظر،  حمكمة اإلسكندرية االبتدائية -   69  
.  937، ص  1964،دار إحياء الرتاث العريب، طبعة  أنظر، أمحد عبد الرزاق السنهوري الوسيط يف شرح القانون املدين ، اجلزء األول -   70  
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 130إىل  89وهو مانظمته املواد من . 71الرضا يف العقود بصفة عامة كركن جوهري من أركان العقد
لإلكراه  جيوز إبطال العقد"من هذا القانون على أنه  127من القانون املدين املصري، إذ نصت املادة 

إذا تعاقد شخص حتت سلطان رهبة بعثها املتعاقد اآلخر يف نفسه دون حق وكانت قائمة على 
  ". أساس

 
هذا فيما يتعلق بالعقود بصفة عامة فما بالنا بأهم عقد يربمه املرء يف حياته ويؤثر فيها       

رفيه على إمتام الزواج و فال جيوز إذن من باب أوىل أن جيرب أي من ط. تأثريا بالغا، وهو عقد الزواج
إبرام عقده بناء على وجود خطبة وختوفا من العدول عنها ومن مث فانه ال جمال إلعمال أحكام القانون 

أما . املدين على اخلطبة، إذ أا تتعلق بإبرام العقود املالية اليت جيوز التنفيذ فيها عينا وجربا على  املدين
برامه يف املستقبل فال جمال إلعماهلا ألن هذا العقد يسري عليه ما يف جمال عقد الزواج والتواعد على إ

  . ال يسري على بقية العقود املالية األخرى
 
ومن الصعب أن يقع على اخلطبة وصف العقد مث ال يرتتب عليه ما يرتتب على باقي       

لزام طرفا العقود من إلتزامات وحقوق على طرفيها،ألن ذلك يؤدي إىل نتيجة غري منطقية وهي إ
اخلطبة على إبرام العقد املقصود وهوالزواج، ومن مث فإذا فسخت اخلطبة ألي سبب كان، ترتب على 

  . 72ذلك مباشرة إلزام الطرف الذي تسبب يف الفسخ بالتعويض
 
واخلطبة تثري يف نطاق القانون الدويل اخلاص مشكلة تكييفها للوصول إىل القانون      

املتصور اعتبارها عقدا و إدخاهلا يف نطاق قاعدة اإلسناد اخلاصة بالعقود  الواجب التطبيق عليها، فمن
ولكن التكييف الراجح للخطبة هو اعتبارها من . بصفة عامة، وإخضاعها بالتايل لقانون حمل اإلبرام

مسائل األحوال الشخصية، فهي و إن كانت وعدا بالتعاقد إال أا ليست وعدا بإبرام أي عقد إمنا 
هي اخلطبة تعترب أيضا من و زواج ، طاملا أن الزواج من مسائل األحوال الشخصية، فمقدمته هو عقد 

مسائل األحوال الشخصية وختضع بالتايل لقانون اجلنسية، وقد رجح املشرع املصري األخذ بالتكييف 
من قانون نظام القضاء  13األخري حينما أورد اخلطبة ضمن مسائل األحوال الشخصية يف املادة 

وال يتعلق هذا اإللغاء بتغيري هذا التكييف حسب املستقر عليه يف الفقه املصري من إعتبارها . امللغى
                                                 

.  94، ص  2000أنظر، سامح سيد حممد ، اخلطبة كمقدمة ومتهيد لعقد الزواج ، دار الفكر العريب ،  -   71  

.  96سامح سيد حممد ، املرجع السابق ، ص ،أنظر  -   72  
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ويف مقابل ذلك هناك جانب من الفقه والقضاء يعطي للخطبة .73من مسائل األحوال الشخصية
طبيعة الوعد فقط، فماهي األسس اليت يستند عليها هذا الفريق؟ وهل وجدت هلا تطبيقات يف 

 لقضاء؟ ا

 
 الفرع الثاني

 الخطبة وعد بالزواج 

 

يرى أنصار هذه النظرية أن اخلطبة ال ترقى إىل مرتبة العقد، إمنا هي جمرد وعد بالزواج     
ويبدو من تعريف اخلطبة يف اللغة وإصطالح الفقهاء أا ال تعدو أن تكون تعبريا عن الرغبة . مسقبال

له، أو يتوسم فيها أا سوف تكون حمققة لرغبته يف تكوين يف اإلرتباط مبن يرضاها اخلاطب زوجة 
  . أسرة 

  
وملا كانت اخلطبة مقدمة لعقد ذي صفة خاصة، وهو عقد الزواج الذي خصه اهللا     

سبحانه وتعاىل مبسمى خاص يظهر مدى ماله من إعتباريفوق كافة االعتبارات املقررة للعقود األخرى، 
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض وأخذن "قوله تعاىلحيث مساه بامليثاق الغليظ، قي 

وملاكانت اخلطبة مقدمة هلذا العقد اجلليل فقد إكتسبت أمهيتها منه، فاخلطبة . 74"منكم ميثاقا غليظا
  .متهيد لعقد الزواج، ولكنها عمل قانوين له من اآلثار ما يعود على كل من الطرفني 

      
م على إعتبار أن اخلطبة ال ترقى إىل مرتبة العقد وإمنا هي ولذلك فان هذه النظرية تقو        

جمرد وعد بالزواج ليس هلا الصبغة اإللزامية، حيث ال تزيد عن كوا إلتزاما أدبيا ال غري، وعليه فإذا 
عدل أحد الطرفني عن خطبته تلك فانه بعدوله هذا ال يعد خارقا إلتفاق قانوين بينه وبني املعدول 

  . 75عنه
  

                                                 
.  141، ص  1990ء الثاين ، تنازع القوانني ، طبعة أنظر، ابراهيم أمحد ابراهيم ، القانون الدويل اخلاص ، اجلز  -   73  

.  21سورة النساء ، اآلية   - 74  

.  45أنظر، حممد حمدة ، املرجع السابق ، ص  -   75  



 40

رجع أصحاب هذه النظرية أساس ذلك إىل مبدأ حرية الشخص يف إختيار شريكته وي     
وهذا املبدأ يتطلب عدم إضفاء الصبغة اإللزامية على اخلطبة . يف املستقبل دون أدىن ضغط أو إكراه

  .ألخري من متطلبات النظام العامذلك ألن إعتبارها عقدا يفقد الطرفني حرية اإلختيار، وهذا ا
  
شبح الغرامة والتعويضات النامجة عن صفة اإللزام سوف يبقيان يف خميلة  كما أن      

الطرفني كلما أراد أحدمها العدول عن اخلطبة أو أراد فسخها دون موافقة الطرف اآلخر مما ينقص 
فعقد الزواج له أركانه وشروطه اليت ال يصح بغريها، وأنه لو شاب أي . 76حرية إختياره و يعيبها

  .  77عيب كان العقد فاسدا ميكن إبطاله ممن له مصلحة ركن من أركانه
  
. ومن جانب آخر، فإن عقد الزواج يكون صحيحا حىت ولو مل تسبقه خطبة      

حقا خالصا لكل من اخلاطب وكان املشرع السوري متأثرا ذه النظرية إذ إعترب العدول عن اخلطبة 
لكل "الشخصية السوري اليت تنص على أنه من قانون األحوال  3واملخطوبة وهذا ما جاء يف املادة

ويظهر من هذا النص أن املشرع السوري مل يقيد ".من اخلاطب واملخطوبة العدول عن اخلطبة 
العدول عن اخلطبة بأي قيد أو شرط، بل األكثر من ذلك أنه مل يتحدث عن التعويض عن 

  . اهلدايا فقطالعدول مطلقا، بل تناول آثارالعدول عن اخلطبة فيما خيص املهر و 
  
وهذا ما كرسه القضاء السوري أيضا حيث جاء يف القرار الصادر عن حمكمة       

لكل من اخلاطب واملخطوبة العدول عن اخلطبة دون " بأنه  1960/ 30/11النقض السورية بتاريخ 
وكذلك يف القرار الصادر عن نفس احملكمة . 78"باملطالبة بالتعويض قأن يكون  للفريق اآلخر احل

لكل من اخلاطب واملخطوبة حق العدول عن اخلطبة وال يلزم " حني قضت بأنه 27/5/1971يف 
دعوى الضرر "قررت بأنه 5/12/1987ويف قرار آخر هلا بتاريخ. 79"من يعدل عنها بأكثر من املهر

  . 80"النامجة عن العدول عن اخلطبة ليست من إختصاص احملاكم الشرعية 
                                                 

.  46أنظر، حممد حمدة ، املرجع السابق ، ص  - 76  
 .  من قانون األسرة اجلزائري  11، 10،  9أنظر، يف هذا املواد  -77

  .521،ص1961، جملة القانون العام سنة ،30/11/1960ض السورية ، أنظر،حمكمة النق- 78
،  نبيل الظواهرة الصائغ ، موسوعة األحوال الشخصية جلميع املذاهب واألديان، الطبعة الثانية، 135،الغرفة الشرعية، قرار رقم27/5/1971أنظر، حمكمة النقض السورية، -  79

  .44، ص1998الكتاب وجتارته ، ةدار صناع
  .45، نبيل الظواهرة الصائغ ، املرجع السابق ، ص  367،الغرفة الشرعية،قرار رقم 5/12/1987نظر، حمكمة النقض السورية أ- 80
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ريع السوري أمر مشروع، وال يرتتب عليه أي نوع من فالعدول يف القضاء والتش      

إال أنه إذا إدعى أحد .81أنواع اإللتزامات أو التعويضات،حىت ولو كان ال يستند إىل سبب معقول
اخلطيبني وقوع ضررله، فإن ذلك ليس عن فعل العدول يف حد ذاته ألنه حق خالص لكل منهما، 

ملسؤولية التقصريية، وتكون مباشرة هذه الدعاوى وإمنا خيضع التعويض عن هذا الضرر لقواعد ا
  .  أمام القاضي املدين

  
وكان للمشرع اجلزائري نفس إجتاه املشرع السوري يف تكييف اخلطبة، إذ إعتربها       

إال أنه خالف املشرع السوري يف تقرير التعويض للطرف . وعدا بالزواج فقط وأجاز العدول عنها
وفقا ملا كيفها املشرع اجلزائري فهي وعد بالزواج وليست عقدا وأن فاخلطبة .املتضرر عن العدول

متت بإتفاق الطرفني، ألن الزواج األساس يف الزواج هو الرضا واإلختيار، فإذا أجربنا اخلطيبني على 
إمتام الزواج على أساس أن اخلطبة عقد ملزم، فمعىن ذلك أننا أكرهنا الزوجني على الزواج بعقد ال 

  .82دمها، أو مل يعد يرضى به، و هذا ما ينايف مبدأ الرضائية يف الزواجيرضى به أح
  
فاخلطبة ذا املفهوم وعد غري ملزم، سواء كان جمرد عرض من أحد الطرفني،أوكانت        

  .إتفاقا فيه إجياب من طرف وقبول من الطرف األخر،وحىت لو تأكدت بتقدمي املهر واهلدايا
  
أن  1907من جملة األحكام الشرعية اجلزائرية الصادرة عام     وقد جاء يف املادة األوىل      
الوعد بالنكاح يف املستقبل وجمرد قراءة الفاحتة بدون إجراء عقد صحيح، كل منهما ال ينعقد به "

ويف .  83"نكاح، وللخاطب العدول عمن خطبها، وللمخطوبة أيضا رد اخلاطب املوعود بتزوجيها منه
الوعد بالزواج يف حد ذاته مبينا بأنه ال ميكن أن يكون عقد زواج، وال  هذا النص تكلم املشرع عن

وعليه فإن هذا النص أراد أن خيلع عن اخلطبة صفة الزواج، الصفة العقد بوجه . ينعقد به النكاح
  . مطلق

                                                 
  .105، ص 1998فهد شقفة، شرح أحكام األحوال الشخصية ،مؤسسة النوري، دأنظر، حمم- 81
  .  31، ص 1979ج والطالق ، املطبعة اجلديدة بدمشق ، أنظر، عبد الرمحن الصابوين ، قانون األحوال الشخصية السوري يف الزوا  -  82
؛مقتبس عن حممد حمدة، املرحع السابق،  1907أنظر، جملة األحكام الشرعية اجلزائرية ، الكتاب األول يف األحوال الشخصية ، طبع باملطبعة الشرقية فونتانا ، يف اجلزائر عام  -83

 . 49ص 
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اخلطبة "من قانون األسرة، اليت نصت  على أن  5مث جاءت بعد ذلك املادة       

ومل يقل املشرع اجلزائري مبا قالت به القوانني ". رفني العدول عنهاوعد بالزواج ولكل من الط
،بل أعطى املشرع وصف اخلطبة بأا وعد بالزواج فقط "الوعد بالزواج ال يعترب زواجا"األخرى 

 . 

  
05-02وقد كان هذا النص حمل تعديل مبوجب األمر       

، ولكن التعديل طال 84
 . انوين فقد أبقاه املشرع دائما على أنه وعد بالزواج جوانب أخرى يف اخلطبة، أما وصفها الق

   
وهذا املوقف التشريعي قد وجد تطبيقات يف القضاء كذلك، حيث قضت       

من املقرر فقها وقضاء أن اخلطبة يف "بأنه  1989/12/25احملكمة العليا يف قرارها الصادر يف
االتفاق بني الطرفني، وهي ال الشريعة اإلسالمية هي وعد بالزواج وليست عقدا، وإن متت ب

تبيح هلما أن خيتلطا إختالط األزواج، وعلى هذا فاخلطبة بعد متامها ال تعترب عقدا، وال 
  .85"زواجا، وال يرتتب عليها شيء من اإللزام بتمام العقد إنطالقا من مبدأ الرضائية يف العقد

 
النسبة للطرفني ولو ومادام هذا حاهلا فان اخلطبة ال تتمتع بأي قوة إلزامية ب      

وذلك ألن املشرع والفقه والقضاء يف . طال أمد تراكنهما، أو صبت يف قالب رمسي أو شكلي
بالدنا مل يرق ا إىل مرتبة العقد، بل أقر هلا الصفة الشرعية و هي جمرد وعد بالزواج من 

مقدمات عقد الطرفني، مع إمكانية العدول والرتاجع عنها، ألا ليست زواجا وإمنا هي من 
الزواج تتم قبل اإلرتباط بعقد الزوجية، ليتعرف كل من الزوجني على اآلخر ويكون اإلقدام 

  . 86على هدى وبصرية
 

                                                 
 مادة ما بني اإللغاء و التعديل واإلضافة 41وقد مس  القانون اجلديد . 19، ص15ة الرمسية، العدد ،اجلريد 27/2/2005صدرهذا األمر يف  -84

.  102، ص  4، عدد1993، م ق  34089، ملف رقم  25/12/1989أنظر ، م ع ، غ أ ش ،  -   85  

.  20، ، ص 1983طبعة الرابعة ، ، ال 6أنظر، سيد سابق ،فقه السنة ، دار الفكر العريب للطباعة و النشر و التوزيع ، ج  -   86  
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املسلمني، بل  واخلطبة يف اإلسالم ليست عقدا شكليا كما هو احلال عند غري      
ن غري توقف واملوافقة على اخلطبة م إا تتم وترتتب عليها أحكامها مبجرد إجابة اخلاطب

 . 87على شروط معينة أوصيغة حمددة أومكان بعينه

   
فاخلطبة مهما يقم حوهلا من مظاهر اإلعالن فإن ذلك ال يزيدها إال تأكيدا        

وتثبيتا، وال يرتتب عليها أي حق للخاطب إال حجز املخطوبة حبيث حيظر على غري اخلاطب 
ال خيطب أحدكم "ى اهللا عليه وسلم وذلك مصداقا لقول الرسول صل. 88أن يتقدم خلطبتها 

  .89"على خطبة أخيه
 
وقد كان املشرع اجلزائري سابقا قد أخضع اخلطبة والفاحتة لنفس األحكام من       

ميكن أن تقرتن اخلطبة بالفاحتة أو "من قانون األسرة اليت كانت تنص على أنه  6خالل املادة 
  ".أعاله 5س األحكام املبينة يف املادة تسبقها مبدة غري حمددة، ختضع اخلطبة والفاحتة لنف

 
وجند هنا أن املشرع اجلزائري كان متأثرا ببعض التشريعات العربية األخرى،إذ        

أن قراءة الفاحتة يف بالد املشرق العريب ال تعدو عندهم جمرد التأكيد على طلب اخلاطب و 
من قانون  2تج من املادة وهذا ما يستن. الختضع لإلجراءات اجلاري ا العمل يف بالدنا
اخلطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاحتة وقبض " األحوال الشخصية السوري اليت تنص على أن 

فان اخلطبة ختتلف  90إال أنه ويف مفهوم اتمع اجلزائري".اهلدية ال تكون زواجا  لاملهر وقبو 
معنا من أن الفاحتة عبارة عن الفاحتة من حيث األحكام واآلثار، وذلك ملا ألفه الناس يف جمت

عن جملس حيضره ويل الزوجة والزوج أو وكالئهما، ومجع من األهل و ينتهي بإبرام عقد شفهي 
  . يتم فيه حتديد الصداق وأحيانا تقدميه

 

                                                 
  .  27، ص 1988أنظر، أمحد فراج حسني ، أحكام الزواج يف الشريعة اإلسالمية ، الدار اجلامعية ،  - 87 

 . 60، ص 1993أنظر، يوسف القرضاوي ، فتاوى معاصرة يف شؤون املرأة و األسرة ، دار الشهاب، - 88
 .  17، ص 2، ج  1975داية اتهد واية املقتصد ، شركة ومطبعة مصطفى احلليب ، الطبعة الرابعة ، متفق عليه ، أنظر، إبن رشد القرطيب ،ب  -89
ويل أو وكيل املخطوبة وتتم يف ختتلف إجراءات الفاحتة من منطقة إىل أخرى، ففي الشرق اجلزائري و خاصة قسنطينة فان الفاحتة جترى حبضور اخلاطب أو من ينوب عنه و من  - 90

إال العقد الشرعي و يتم ذلك ليلة  جد ومعهم مجع غفري من الرجال ، و يتم يف هذا احملضر التزويج ، وذلك أا تتم بصيغة الزواج، أما يف اجلنوب فانه ال يوجد بعد اخلطبةاملس
  . 51الدخول وإجراءاته كالفاحتة متاما ، أنظر يف هذا حممد حمدة، املرجع السابق، ص 
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فالفاحتة ذا املفهوم عقد زواج شرعي مكتمل األركان، ويرتب مجيع اآلثار       
يف بالد املشرق العريب ال تعدو أما . اطب زوجاحيث تصري املخطوبة زوجة واخل ،واألحكام

عندهم جمرد التأكيد على طلب اخلاطب و ال ختضع لنفس اإلجراءات اجلاري ا العمل يف 
جمتمعنا، ذلك أن الفاحتة عند الشرقيني تأيت قبل اخلطبة اليت حتصل يف العادة بني طالب الزواج 

را قليال جدا من أهل الطرفني رد التدليل على وبني ويل الفتاة أو وكليها يف حفل صغري يضم نف
  . 91الرضا بالزواج والوعد به من الطرفني، وال ترتب هذه املرحلة ألي من الطرفني قبل اآلخر حقوقا

  
وبالتايل فإن اإلختالف واضح بني الواقعتني يف اتمع اجلزائري ويف اتمعات       

وحبضور الزوج أومن  ميثله وويل الزوجة، ويتم فيه حتديد  جفالفاحتة عندنا تتم بصيغة الزوا . الشرقية
الشرعي للزواج يف  دوهذا هو العق. أهل الطرفني نمجيع احلضور م مالصداق ويذكر صراحة أما

حني أن اخلطبة ليست إال جمرد إجراءات إدارية ال يطلب فيها رضاء الزوجني صراحة وال حيضر 
تقتصر على جمرد إعالن رغبة  اجلانبني يف الزواج فيها شهود وال يسمى فيها صداق معني و 
  .92واملصاهرة مث إبرام عقد الزواج يف وقت الحق

  
إال أن القضاء اجلزائري قد حترر من هذا اللفظ من خالل أحكامه اليت تتماشى       

وخالفا هلذا املوقف للمشرع اجلزائري  فقد قضى الس . مع ما تنص عليه الشريعة اإلسالمية
من املقرر أن األصل يف اخلطبة أا مقدمة للزواج "بأنه  19/11/1984يف قراره الصادر يف  األعلى

نكاح شرعي وتصبح فعال زواجا شرعيا  وليست زواجا، غري أا تتعدى مرحلة إلتماس النكاح إىل
ج، إذا واكبها حتديد شروطه،  وحتقيق أركانه وهذا بإشتماله على إجياب وقبول حاملني لصيغة الزوا 

  .93"وحمضر األب الذي تويل إنكاح إبنته
بأنه  14/4/1992وتأكيدا لذلك أيضا قضت احملكمة العليا يف قرارها الصادريف       
من املقرر قانونا أنه ميكن أن تقرتن اخلطبة مع الفاحتة أو تسبقها مبدة غري حمددة، ومن املقرر "

 تبني يف قضية احلال أن أركان الزواج قد أيضا أنه يثبت النكاح بتوافر أركانه املقررة شرعا، ومىت

                                                 
.  68، ص 9العدد 1970، سبتمرب، 5وسي ، التعويض عن فسخ اخلطبة ، جملة احملاماة التونسية ، سنة أنظر، أنور العمر  - 91  

.  84أنظر، عبد العزيز سعد، املرجع السابق، ص  - 92  
. وما بعدها  67، ص 1، عدد1990، م ق 64043، ملف رقم  19/11/1984أنظر، م أ، غ أ ش ،  -   93 
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توافرت ومتت مبجلس العقد، وأنه مت إقرتان اخلطبة بالفاحتة، وبعد ذلك عدل الطاعن عن الزواج 
باإلمتناع عن الدخول ألنه إعترب اخلطبة كالفاحتة تسمح لكل من الطرفني بالعدول عنها، وأن 

ي برفض الدعوى والقضاء من جديد بصحة قضاة الس بقضائهم بإلغاء حكم احملكمة القاض
الزواج الواقع بني الطرفني لتوافر أركانه والسماع إىل الشهود، واألمر بتسجيله، فإم كما قضوا قد 

  .94"طبقوا صحيح القانون
إن إقرتان اخلطبة "بأنه  4/4/1995كما قضت احملكمة ذاا يف قرارها الصادر يف       

من قانون األسرة، ومىت تبني  9زواجا مىت توافرت أركانه طبقا للمادة  بالفاحتة يف جملس العقد يعترب
من قانون  5يف قضية احلال أن اخلطبةمل تسبق الفاحتة حىت تعترب وعدا بالزواج، طبقا للمادة 

وإمنا إقرتنت اخلطبة بالفاحتة أثناء جملس العقد حبضورالشهود والويل وحتديد الصداق،  األسرة
ان اخلطبة بالفاحتة يف هذه احلالة يعترب زواجا صحيحا مىت توافرت أركانه طبقا وبالتايل فان إقرت 

من قانون األسرة، وعليه فان قضاة املوضوع بإعتبارهم الفاحتة مثل اخلطبة تعترب وعدا  9للمادة 
بالزواج رغم تقدمي الطاعنة شهودها على وقوع الزواج وتوافر أركانه فإم بقضائهم كما فعلوا 

  . 95"يف تطبيق القانون، ومىت كان ذلك إستوجب نقض القرار املطعون فيه أخطئوا
  
ومن خالل هذه القرارات القضائية، يثبت أن القضاء اجلزائري قد حترر من القيد       

اللفظي الذي وضعه املشرع، وأن أحكام القضاء وتطبيقاته قد أثبتت أن اخلطبة والفاحتة ال ختضع 
اليت ترتتب عن اخلطبة ختتلف عن تلك اليت ترتتب عن فسخ الفاحتة، لنفس األحكام، ألن اآلثار 

وأختار لفظ فسخ، ألن إجتهاد احملكمة العليا إستقر على أا زواج شرعي مكتمل األركان لذلك 
  . أستعمل لفظ فسخ ليتماشى مع قيمتها القانونية 

  
خالل األمر  مث جاء دور املشرع بعد ذلك ليؤكد موقف القضاء ويثبته، وذلك من      

املتضمن قانون األسرة والذي أصبح  11-84 املعدل واملتمم للقانون 27/2/2005املؤرخ يف 05-02
 نإن اقرتان الفاحتة باخلطبة مبجلس العقد يعترب زواجا مىت توافر رك"منه على أنه  6ينص يف املادة 

  ."مكرر من هذا القانون 9الرضا وشروط الزواج املنصوص عليها يف املادة 

                                                 
.   . 33، عدد خاص ، ص  2001، م ق  81877، ملف رقم 14/4/1992أنظر، م ع ، غ أ ش ،  - 94  
.  36، عدد خاص ، ص  2001، م ق  11876، ملف رقم  4/4/1995أنظر، م ع ، غ أ ش ،  - 95  



 46

  
وبذلك يكون املشرع قد خطى خطوة إجيابية إلعطاء الوصف القانوين للخطبة       

املقرتنة بالفاحتة، واليت ختتلف متاما عن اخلطبة من حيث أركاا واآلثار املرتتبة عنها، وبذلك فقد 
  .وضعها يف مرتبة عقد الزواج املكتمل األركان 

  
إىل أن للزواج تقاليد البد أن " بوتيه"أما من جانب الفقه الفرنسي فقد ذهب       

وذهب إىل تعريف اخلطبة على أا . حترتم، وإن مل تكن ملزمة، وتتمثل هذه التقاليد يف اخلطبة
  .96إتفاق متبادل قائم بني الرجل واملرأة إلبرام عقد الزواج

   
ويرى هذا الفقيه بأن الوعد غري ملزم، ألن الطرف العادل عن اخلطبة والذي ميتنع       

إمتام إجراءات الزواج خيضع لعقوبات دينية يوقعها عليه رجل الكنيسة، وتتمثل يف بعض  عن
وبالتايل يرى أن العادل عن اخلطبة ضعيف اإلميان، ويضيف قائال أن العدول عن . الصلوات

  .اخلطبة ضررخفيف لتفادي ضرر جسيم عند اإلجبار على الزواج ضد إرادة أحد اخلاطبني
  
قهاء القانون املصري مع فقهاء الشريعة اإلسالمية يف مسألة وقد إتفق بعض ف      

عقدا ملزما لطرفيها بإبرام عقد الزواج يف املستقبل، فاخلطبة أو الوعد بالزواج  ةعدم إعتبار اخلطب
ليست عقدا ملزما، وقيل يف تربير ذلك أنه ال جيوز أن يتقيد شخص بعقد أن يتزوج، ومن باب 

  . 97، فمثل هذا التقييد خمالف للنظام العامأوىل أن يتزوج من شخص معني
       

كما أنه يف جمال اخلطبة والتواعد بإبرام عقد الزواج يف املستقبل جيب مراعاة شرط       
يف عقد الزواج املراد إبرامه وهو عدم إجبار أي من طرفا اخلطبة على إبرام عقد الزواج  جوهري

  .جربا عنه وإكراها إلرادته
     

                                                 
96-Cf . POTHIER , Traité du contrat de mariage, n° 23 , cité par, L.AYNES, op .cit., n° 404-405 .  

  .  937زاق السنهوري ، املرجع السابق ، ص أنظر ، أمحد عبد الر  -   97
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واحد إال بعد   لناحية القضائية، فان القضاء يف مصر مل يستقر على رأيأما من ا     
تأرجح و إضطراب خبصوص التكييف القانوين للخطبة، فقد قضت حمكمة سوهاج الكلية بتاريخ 

. 98"يف هذا الصدد بأن اخلطبة عقد ملزم، العدول عن الوفاء به يوجب التعويض 30/5/1948
اخلطبة تنشئ عالقات بني الطرفني ال جيوز جتاهلها كما ال  وقد جاء يف حيثيات هذا احلكم أن

ميكن إغفال إعتبارها وال جتريدها من أي تقدير قانوين، ففيها يصدر إجياب يقرتن بقبول على 
الوعد بالزواج، فهو إرتباط قانوين وعقد قائم، ويف هذا العقد يلتزم كل من الطرفني بإجراء التعاقد 

م، و أنه وإن كان ليس مثة ما يوجب وفاء اإللتزام عينا، أي إجراء هذا النهائي يف الوقت املالئ
التعاقد النهائي، ألن الوعد بالتعاقد ال ينشئ إال حقا شخصيا، إال أن العدول عن الوفاء ذا 

وهذا اإلجتاه من القضاء يتفق مع جانب الفقه الذي كّيف اخلطبة على .  اإللتزام يوجب التعويض
 .  ثلف ذكره يف الفرع األول من هذا املبحأا عقد كمـا س

      
ولكن هذا اجلانب من القضاء كان حمل نقد كبري من الفقه يف مصر، ألنه أعطى       

للخطبة كمقدمة ومتهيد لعقد الزواج  ما ال حتتمله من الوصف، وخرج ا عن احلكمة من 
ترتبها الشريعة اإلسالمية، ومل  تشريعها، ورتب عليها أحكاما وإلتزامات ترهق كال من الطرفني مل

  .يقل ا أي من  فقهاء الشريعة القدامى
 
مث تغري إجتاه القضاء بعد ذلك إىل تكييف اخلطبة على أا وعد، وقد إستقر       

القضاء الشرعي يف مصر قبل إلغائه على أن اخلطبة شروع يف الزواج ومقدمة له، إذ جاء يف أحد 
خلطبة شروع يف الزواج و مقدمة له ومتعلق من متعلقاته، وتقدمي أنه ال جدال يف أن ا"أحكامه 

  . 99"الشبكة للزواج هو مقدمة له ومتعلق من متعلقاته أيضا
  
وقد ذهب هذا احلكم إىل إعتبار اخلطبة مقدمة للزواج وشروع فيه، وإن كان هذا       

واج أم هي عقد، إال احلكم مل حيدد بالضبط الطبيعة أوالوصف القانوين للخطبة هل هي وعد بالز 

                                                 
؛ مقتبس عن أمحد عبد الرزاق السنهوري ، املرجع السابق، هامش    1056،ص  28عدد  ،، جملة احملاماة434، رقم  30/5/1948أنظر، حمكمة سوهاج الكلية يف  - 98 

  .  من هذه الرسالة  43وقد سبقت اإلشارة إىل هذا احلكم يف ص .  939ص
، مقتبس عن أمحد نصر 170، جملة احملاماة الشرعية ، السنة العاشرة ، ص  14/4/1934، جلسة  1933، سنة  54حمكمة كفر الشيخ اجلزئية ، دعوى رقم  أنظر،-99

  . 504،ص 1، مبدأرقم   3، طبعة  1986اجلندي، مبادىء القضاء يف األحوال الشخصية،دار النهضة العربية ، 
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ذلك أن هذا . أنه قد أثبت أن القضاء قد تراجع وبدأ يتخلى عن فكرة أو مبدأ أن اخلطبة عقد
احلكم وصفها بأا مقدمة للزواج فقط ال ترقى ألن تكون عقدا يصعب التحلل منه، حىت وإن 

  . مع املصريتأكدت بتقدمي اخلاطب للمخطوبة الشبكة مثلما هو عليه احلال يف تقاليد ات
        
إن اخلطبة ماهي إال وعد بالزواج وعليه يكون " 30/6/1930وجاء يف قرار آخريف       

حق العدول عنها من احلقوق املطلقة اليت ال ميلك القضاء تقييدها مهما جنم عنها من مضار، 
ه توفري وألن الزواج ليس يف حقيقته من عقود املعامالت املادية، وإمنا هو بناء إجتماعي منوط ب

السعادة للزوجني، وإستتباب األمن العائلي، وهو ال يتحقق إال بالرضا اخلالص بني الطرفني، األمر 
  . 100"الذي يقتضي خلوه من التقييد بالوعد السابق

  
فهذا اجلانب من القضاء قد أعطى للخطبة وصف الوعد بالزواج إال أنه قد رفع       

ل عنها من احلقوق املطلقة اليت ال ميلك القضاء تقييدها عنها كل أثر قانوين، ألنه قضى بأن العدو 
ومن مث أعطى لكل من الطرفني احلرية الكاملة يف العدول عن اخلطبة . مهما جنم عنها من مضار

ويف أي وقت ويف حقيقة األمر أن القاضي ميلك إصالح األضرار الـيت تلحق بأحد الطرفني عن 
  . طريق اإللزام بالتعويض

 
د إستقرت أحكام النقض،وحسمت هذه اإلجتاهات املتعارضة بقرارها هذا وق      

اخلطبة ليست إال متهيدا لعقد الزواج، وهذا الوعد "حني قررت بأن  14/12/1939الصادر يف 
بالزواج ال يقيد أحدا من املتواعدين فلكل منهما أن يعدل عنه يف أي وقت شاء، خصوصا وأنه 

عاقدين كامل احلرية يف مباشرته، ملا للزواج من اخلطر يف شؤون جيب يف هذا العقد أن يتوافر للمت
ولكن إذا كان الوعد بالزواج . اتمع وهذا ال يكون إذا كان أحد الطرفني مهددا بالتعويض

والعدول عنه بإعتبار أما جمرد وعد فعدول، قد الزمتهما أفعال أخرى مستقلة عنهما إستقالال 
أحلقت ضررا ماديا أو أدبيا بأحد املتواعدين فإا تكون مستوجبة  تاما، وكانت هذه األفعال قد

                                                 
.  3، هامش 31؛ مقتبس عن توفيق حسن فرج ، املرجع السابق ، ص 30/6/1930اهرة ، أنظر، حمكمة إستئناف الق-   100  
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للتضمني على من وقعت منه، وذلك على أساس أا هي يف حد ذاا بغض النظر عن العدول 
  . 101"ارد أفعال ضارة موجبة للتعويض

  
ويظهر من ذلك أن القضاء يف مصرقد إستقر وحسم اجلدال الدائر حول الطبيعة       

نية للخطبة، وأكد أا متهيد لعقد الزواج، وهذا الوعد بالزواج ليس له أي صفة إلزام على  القانو 
ورتب القضاء املسؤولية ليس على الوعد بالزواج والعدول عنه ولكن عن . كل من املتواعدين

. فهذه الظروف هي اليت من شأا أن تلحق الضرر بأحد الطرفني. الظروف احمليطة ذا العدول
عتبار التعويض ناجم عن الوعد يف حد ذاته فهذا فيه ديد حلرية املتعاقدين يف الزواج، وهذا أما إ

العقد بالذات ملا له من أمهية يف حياما البد أن يكون املقبل عليه حرا حرية مطلقة من كل 
  . قيدأو شرط 

  
ء يف ومما سبق ذكره من آراء و أحكام فإنين أخلص إىل القول أن الفقه والقضا      

مصر مل يقف على جمرد نفي صفة العقد عنها، بل وكذلك صفة اإللزام، فهي ليست عقدا وال 
ويرى الدكتور .يرتتب عليها ما يرتتب على الوعد بالعقد، وإمنا هي جمرد إبداء الرغبة يف االرتباط 

 : أمحد عبد الرزاق السنهوري يف هذا الشأن بأن

 . اخلطبة ليست بعقد ملزم-

 . ول عن اخلطبة ال يكون سببا موجبا للتعويضجمرد العد-

بالتعويض  مإذا إقرتن بالعدول عن اخلطبة أفعال أخرى أحلقت ضررا بأحد اخلطيبني جازا حلك-
  .102على أساس املسؤولية التقصريية

  
وكان رأي هذا الفقيه موافقا ملا إستقرت عليه حمكمة النقض يف شأن الطبيعة       

ان أحكام احملاكم يف مصر تقف على أن اخلطبة ال تلزم الطرفني بإجراء ولذلك ف. القانونية للخطبة
و منه فإنه ال تصح . عقد الزواج، و األحكام صرحية يف ذلك، وهذا حتقيقا ملبدأ حرية الزواج

                                                 
  ، 2قضائية؛ مقتبس عن أمحد نصر اجلندي ، املرجع السابق ، مبدأ رقم  9لسنة  13، طعن رقم 14/12/1939يف /أنظر، حمكمة النقض املصرية، نقض مدين -  101
  .  504ص 
.  940،املرجع السابق ، ص  أنظر، أمحد عبد الرزاق السنهوري -   102  
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دعوى ترفع بطلب إمتام الزواج تنفيذا لوعد متبادل، أو خطبة سابقة، ألن حرية الزواج يف نظر 
  .امالقضاء من النظام الع

  
كما تتفق هذه األحكام أيضا على إنكار صفة العقد للخطبة، وهو ماجيعلين       

أقول بأن أحكام القضاء يف مصر قد جردت اخلطبة من كل إعتبار قانوين، وهوما ينتج عنه أن 
العدول عن اخلطبة ال يرتب أي مسؤولية، بل أن ذلك يرتتب عما قد يصاحب العدول من أفعال 

را بأحد اخلاطبني، ألا ال تعترب اخلطبة يف حد ذاا صلة قانونية تقوم عليها تكون قد أحلقت ضر 
  . إلتزامات وتكاليف، وال يؤخذ مببدأ إعطاء تعويض عن فسخها

  
  
  
  
  
  

 الفرع الثالث

 الخطبة في الشريعة اإلسالمية

    
لة إليه،واخلطبة يف اخلطبة بكسر اخلاء هي طلب الرجل املرأة ليتزوجها، وهي مقدمة لعقد الزواج ووسي
وال جناح عليكم "الشريعة اإلسالمية مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع، ففي الكتاب قوله عز وجل 

فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم، علم اهللا أنكم ستذكروهن، وال تعزموا عقدة 
أن اهللا عز وجل أباح خطبة املعتدة ووجه االستدالل ذه اآلية . 103" النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله

  .من احملرمات جائزة من باب أوىل من وفاة تعريضا، فإباحة خطبة غريها
 

                                                 
 .  235سورة البقرة ، اآلية  - 103
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وهذا . 104"الخيطب أحدكم على خطبة أخيه"ويف السنة قوله صلى اهللا عليه وسلم     
  . احلديث يدل على أن اخلطبة مشروعة للخاطب األول وأنه جيب إحرتام حقه يف اخلطبة

  
لسنة الفعلية وردت اآلثار بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب بعض زوجاته  ويف ا    

ويف السنة التقريرية ثبت أن الصحابة مارسوا اخلطبة على عهد . كأم سلمة وجويرية رضي اهللا عنهما
أنظر "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقرها ومل ينكرها، بل قال لبعض من خطبوا كاملغرية بن شعبه،

فدل هذا كله على مشروعية اخلطبة،كما أا مندوبة يف . 105"فإنه أحرى أن يؤدم بينكما إليها
  .106األصل عند مجهور علماء املسلمني

  
  

ولذلك كانت صحة اخلطبة يف الشريعة اإلسالمية مشروطة حبل التزوج، أي ال جيوز     
نعت خطبتها لألبد، وإال فمىت إال خطبة املرأة اليت جيوز العقد عليها،وإن كانت حمرمة عليه مؤبدا إمت

  . 107حيل له نكاحها
  
فال حتل خطبة املتزوجة، وال املطلقة طالقا رجعيا يف إمجاع املذاهب الفقهية،وذلك       

لبقاء أحكام الزواج يف الطالق الرجعي، فهوال يرفع الاحلل والامللك، وأما معتدة الوفاة فتحل خطبتها 
، 108بائن فعلى مذهب اإلمام مالك جيوز التعريض خلطبتها تعريضا إمجاعا، وأما املعتدة من طالق

وعلى مذهب أيب حنيفة ال جيوز التعريض خبطبة املعتدة لطالق . 109وكذلك على املذهب احلنبلي
  .110إطالقا 

  

                                                 
 .  10، ص  6أنظر،حممد بن علي بن حممد الشوكاين ، املرجع السابق، ج  -104
  .15ع السابق،صمعىن أن يؤدم بينكما أي حتصل املالئمة بينكما، و أحرى أي أجدر و أحق و منه فالن حري بذلك أي خليق و جدير به، أنظر، الشوكاين،املرج -105
  .255؛  ابن رشد، املرجع السابق،ص 368، ص 7أنظر ،ابو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد ابن قدامة، املغين ،مكتبة الرياض احلديثة ،ج -106

   . 90أنظر، السعيد مصطفى السعيد ، املرجع السابق ، ص  - 107
.417، ص 3، ج )ن.س.د(اجلليل ،دار الفكر،  أنظر، أبو عبد اهللا حممد عبد الرمحن املعروف باخلطاب،  مواهب - 108  
.   10، ص 3،ج 1972أنظر، منصور ابن يوسف البهويت ، كشاف القناع ،دار الفكر ،   - 109  
.  852، ص  2، ج1995أنظر، حممد أمني الشهري  بابن عابدين ،حاشية رد احملتار على الدر املختار ،دار الفكر ،  - 110  
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وأما عند الشافعية فقد إختلفوا فيما إذا كان جيوز التعريض خبطبة معتدة من طالق     
وإذا صرح اخلاطب خبطبته . 111دهم، وعلى قول ال جيوز ذلكبائن، فعلى قول جيوز وهو األظهر عن

وركنت املخطوبة أو وليها إىل هذه اخلطبة، أي قبلتها، فقد أمجع الفقهاء على أنه ال حيل لغريه أن 
  .112"ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه"يتقدم خلطبتها لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  
اخلطبة والزواج، فالزواج عقد وثيق وميثاق غليظ،  وقد فرقت الشريعة اإلسالمية بني    

أما اخلطبة فليست أكثر من إعالن الرغبة يف الزواج من إمرأة معينة، واخلطبة مهما يقم حوهلا من 
مظاهر اإلعالن فإا ال تزيد على كوا تأكيدا وتثبيتا لشأا، ال يرتتب عليها أي حق للخاطب إال 

  . ه أن خيطبها إذا صرح خبطبتها وركنت إليهحجز املخطوبة، فال حيل لغري 
  

وعلى ذلك فاخلطبة يف الشريعة اإلسالمية ماهي إال إظهار الرغبة من جانب أحد        
ذلك أن . الطرفني يف التزوج باآلخر، وال يرتب الفقهاء على جمرد إظهار الرغبة يف التزوج أي أثر قانوين

ري املسلمني، وإال كانت ملزمة إلزاما يستتبع حتمية اخلطبة شرعا ليست عقدا كما هو احلال لدى غ
  . 113عدم العدول عنها، وهذا ما مل يقل به مجهور الفقهاء

  
وإذا قيل بأا وعد بالزواج، فهذا الوعد ال يزيد شيئا عن مرتبة اإللتزام األديب املطلوب       

و الذي يعطي للتصرفات قوة للوفاء بالعهد،ألن اإللزام بالتصرفات جيب أن يكون حبكم الشارع ألنه ه
  .اإللزام، أو يكون الرتاضي كامال على اإللتزام

  
والواقع أن اخلطبة خالية من كل هذا، فلم يكن الرتاضي يف اخلطبة على أساس أن كل       

واحد منهما ال حميص له عن العدول وال يسوغ له العدول، بل كان الرتاضي على أساس أن هذا كان 
حيث أنه ال ميكن القول بأن الرتاضي يف اخلطبة  . 114زام يف العقد ال يف التمهيدمتهيدا للعقد، واإلل

                                                 
  .   156،ص  5،ج 1967ن محزة بن شهاب الدين الرملي ،اية احملتاج اىل شرح املنهاج ، مطبعة احلليب و أوالده ،أنظر،حممد أبو العباس ب -111

.  17متفق عليه ، أنظر ابن رشد القرطيب ، املرجع السابق ، ص  - 112  
  .  46أنظر، حممد حمدة ، املرجع السابق ، ص  -113
  114.  69-68اج و آثاره ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، صأنظر، حممد أبو زهرة ، حماضرات يف عقد الزو -  114
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كان على أساس أنه ال جيوز ألحدمها أن يعدل على اخلطبة، بل أن جواز العدول جيب أن يتوقعه كل 
  .واحد منهما مادام العقد مل يتم ائيا

      

  

 المطلب الثاني

 حكم العدول عن الخطبة
 

سبق عقد الزواج فهي مقدمة لعقد أبدي جيمع بني املرأة والرجل، اخلطبة مرحلة ت     
وأسباب إنتهاء اخلطبة عديدة، فقد تنقضي بإمتام عقد الزواج . ولذلك فإنه ميكن للخطبة أن تنتهي

وهذا هو األصل فيها ولكنها قد تنقضي دون ذلك بوفاة أحد طرفيها، وقد تنتهي برتاجع أحد 
    . راء الزواج أي بالعدول عنهاالطرفني عن مواصلة إمتام إج

  
فالعدول عن اخلطبة يعين تراجع أحد اخلطيبني والتخلي ائيا عن مشروع الزواج       

والتوقف متاما عن السري يف متابعة األعمال واإلجراءات املؤدية إىل حتقيق إبرام عقد . باخلطيب اآلخر
 .115الزواج كما كان خمططا يف أول األمر بعد إمتام اخلطبة

 
للعدول عن اخلطبة مزيا ومساوئ، وأهم مزاياه أنه حيول دون إمتام زواج فاشل قد       

وهلذا .يصعب التخلص منه،وبغريه قد يعيش الزوجان يف تعاسة وشقاء، والعدول وقاية من هذا الشقاء
 جيب اإلعرتاف لكل من اخلاطب واملخطوبة حبرية إمتام الزواج حىت ال جيرب أحدمها على معاشرة زوج

  . ال يرضاه
  

عن اخلطبة فأمهها ماقد يلحق بسمعة أحد اخلاطبني وخصوصا  لأما مساوئ العدو   
وقد يصيب أحدمها من مغارم مالية أنفقها يف اإلستعداد لزواج لن يتم وما قد . املخطوبة من أقاويل

  .116يضيع عليه من منافع، كفرصة لزواج آخر موفق، أو فرصة إلستكمال دراسة أو اإللتحاق بعمل

                                                 
.  85أنظر، عبد العزيز سعد ،املرجع السابق ، ص  -   115  
.  99، ص  1987أنظر، عبد الناصر توفيق العطار ، خطبة النساء يف الشريعة اإلسالمية ، مؤسسة البستاين للطباعة ، القاهرة ،  - 116  
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وبسبب هذه املساوئ أتسائل عن حكم العدول يف حد ذاته، هل هو حق لكل من   

اخلاطب واملخطوبة على حد سواء؟ هل هو حق للعادل ميارسه كيفما يشاء؟ وما هو موقف الشريعة 
اإلسالمية من هذا العدول؟ هل للخاطب حرية مطلقة يف العدول عن اخلطبة؟ هل هذا العدول 

  العامة؟ أم هل تقع عليه قيود وضوابط ؟ وإن كان كذلك فماهي هذه القيود؟ يدخل ضمن املباحات 
  

  

  

  

  

 الفرع األول

 حكم العدول عن الخطبة ديانة
 

كما سبقت اإلشارة إليه فإن الطبيعة القانونية للخطبة ختتلف إختالفا بينيا بني   
ا لدى كل من املسلمني أو املسلمني وغري املسلمني، وذلك بالنظر إىل الطبيعة والوصف القانوين هل

مث لدى غري )أوال(غريهم، ولذلك سأتعرض يف هذا الفرع إىل حكم العدول أن اخلطبة لدى املسلمني 
  ). ثانيا(املسلمني

  

   حكم العدول عن الخطبة في الشريعة اإلسالمية: أوال  
ة معينة، بينته أعاله هي طلب الرجل الزواج بامرأ ااخلطبة يف الشريعة اإلسالمية كم      

وقبول املخطوبة أو وليها هلذا الطلب ال جيعلها عقدا . وبتمام هذا الطلب يقال أن فالن خطب فالنة
ملزما بالزواج، ال بالنسبة لطرفيها وال بالنسبة لغريهم، سواء كان هناك مربر لعدوله أو مل يكن هناك 

لثاين ا كانت خطبته مربر، وإذا خطب شخصا آخر املخطوبة فعدلت عن خطبة األول، وتزوج ا
  . 117حمرمة لكن زواجه ا صحيحا

                                                 
.  99، املرجع السابق ، ص  أنظر، عبد الناصر توفيق العطار - 117  
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ومعىن هذا أن حترمي اخلطبة على اخلطبة ال يرجع إىل أن اخلطبة ملزمة للخاطب أو   

للمخطوبة أو للغري، و لكن يرجع إىل أن يف ذلك إضرارا باخلاطب األول وإستقرت مبادئ الشريعة 
  . اإلسالمية على  أنه ال ضرر و ضرار

  
وعد كل من اخلاطب أو املخطوبة اآلخر بالزواج منه، فهذا الوعد ال ميكن فإذا   

إعتباره ملزما وإمنا حيوز الرتاجع عنه ألن هذا يتفق مع اهلدف األساسي للخطبة وهي التمهيد لعقد 
  .الزواج والبحث والتحري من إمكانية التوافق واإلنسجام بني الطرفني أو عدمه

  
ن مل تكن عقدا فهي وعد بالزواج، والوعد بالزواج وإن مل وإذا سلمنا بأن اخلطبة وإ  

وقد يكون الوفاء به . يكن الزما إال أن الوفاء به واجبا أخالقيا، والنزول عنه مذمة دينية وأخالقية
واجبا يف بعض احلاالت كما لو أدخل الواعد املوعود يف بعض اإلرتباطات املالية، أو غري املالية 

لناشئة عنه وذلك على ما ذهب إليه بعض فقهاء املالكية إذ قالوا بأنه إذا كان املتصلة بالوعد أو ا
الوعد مقرونا بسبب سواء دخل املوعود يف السبب أم ال، كما لو قال الواعد للموعود تزوج وأنا 

  .118أعطيك املهر، أو أهدم دارك وأنا أمنحك قيمة البناء ففي هذه احلالة جيب الوفاء بالوعد
  

شهور من مذهب املالكية فإنه ال يكفي لوجوب الوفاء أن يكون الوعد وكما هوامل  
ففي املثالني السابقني جيب للوفاء أن يكون . مقرتنا بالسبب، وإمنا البد أن يكون املوعود قد دخل فيه

املوعود قد قام باهلدم فعال، أوشرع يف الزواج عمال، وبدون ذلك الدخول يف السبب ال جيب 
كان الوعد معلقا كما ذهب إليه بعض فقهاء احلنفية كما لو قال الواعد، إذامل يوف أو إذا  . 119الوفاء

ومنهم من قال أنه الزم مطلقا وهو ما رجحه الشايب،حيث . 120لك مدينك بديـنك سوف أوفيك به
  . 121قال الوعد كله الزم ويقضي به على الواعد وجيرب

  
                                                 

  . وما بعدها  23، ص  -بريوت –، عامل الكتب، 4أنظر ، أمحد بن إدريس القرايف ، الفروق ،ج -118
   . 24أنظر، القرايف ، املرجع السابق ، ص  -119
  .  237، دار الكتب العلمية  ،ص 3أنظر، ابن جنيم ، شرح األشباه و النظائر ، ج  -120
  .  377، ص . ن.س.،د  8ظاهري، احمللى ، املكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، ج أنظر، ابن حزم ال -121
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. كثرية من كتاب اهللا وسنة رسول اهللاوقد إستبدل القائلون بإلزام الواعد مبا وعد بأدلة    
وأوفوا بعهد اهللا إذا "، وقوله تعاىل122"يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"فمن الكتاب قوله تعاىل 

يا أيها الذين "فتدل هاتني اآليتني على أن الوفاء بالعقود والعهود واجب، ويف قوله تعاىل. 123"عاهدمت
فتدل هذه اآلية على ذم . 124"تا عند اهللا أن تقولوا ماال تفعلونآمنوا مل تقولون ماال تفعلون كرب مق

فعل من يقول وال ينفذ، وذلك من خالل وصفه بأنه أكرب املقت، وهذا دليل على التحرمي، وما مينع 
احلرام واجب، وهلذا يتعني الوفاء بالوعد خروجا من إحتمال الوقوع يف احملرم الذي دل عليه وصف 

  . ال يفعل باملقت يف اآلية الكرميةالشارع ملن يقول ما 
     

ومن السنة ما روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   
فقد دل هذا . 125"آية املنافق ثالث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمتن خان"قال  

له يدل على التحرمي،  احلديث الشريف على أن خلف الوعد من ضمن صفات املنافقني، وهذا ذم
  . ألن ذكر خلف الوعد يف سياق الذم يدل على حترميه

  
فهذه األدلة وإن كانت تدل على وجوب الوفاء بصفة عامة، إال أن ذلك العموم   

يعرتيه التخصيص الوارد على اإللزام بأنه أخالقي يؤاخذ من أخلف الوعد فيه يوم القيامة وليس إلزاما 
ولكن مع ذلك التخصيص يبقى اإللزام . 126ا يدل على وجوب الوفاء به قضاءيف الدنيا، وال يوجد م

  .به قائما سواء كان الوعد مقرتنا بسبب أم ال
    

ورغم إختالف الفقهاء يف مدى إلزام الوعد، إال أن كالمهم ال يعدو نطاق العقود   
وعد أو اإللزام به يف باب املالية واليرد بالقطع على عقد النكاح أو مقدماته، فال يثار الكالم يف ال

النكاح، ألن اإللزام به يقتضي إرغام الشخص على املضي يف عقد الزواج وهو غري راضي به، وليس 
  .  127للقضاء سلطان اإلكراه على هذا العقد اخلطري

                                                 
  .1سورة املائدة،  اآلية  -122
   .91سورة النحل، اآلية -123

  .  3-2سورة الصف اآليتني  - 124
89.، ص1،ج 1999ملنار ،متفق عليه ، أنظر، شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،دار ا- 125  
.  378، ص  8أنظر، ابن حزم ، املرجع السابق ، ج -   126  
.  26أنظر، حممد أبو زهرة ،األحوال الشخصية ، ص  -   127  
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فاخلطبة ليست عقدا شكليا كما هو احلال عند غري املسلمني بل إا تتم وترتتب   

مبجرد إجابة اخلاطب واملوافقة على اخلطبة من غري توقف على شكل عليها مجيع أحكامها 
كما أا تتم دون تدخل رجال الدين وليست قراءة الفاحتة و . معني،أوصفة حمددة أو مكان بعينه

  . إلباس اخلامت شرطا يف صحتها وإن تعارف الناس على ذلك كما هو احلال يف زماننا
  

ألحد الطرفني فلكل منهما أن يتحلل من هذه اخلطبة وإذا مل تكن للخطبة قوة اإللزام   
ويرتاجع عنها، وإن فعل ذلك فليس ألحد من سبيل عليه، ألنه عدول عما يدوم الضرر فيه، وال تقبل 

ألن املصلحة العامة . الدعوى اليت ترفع من أحدمها لطلب إمتام الزواج،تأسيسا على سابقة اخلطبة
رفني على حرية تامة قبل إبرامه،ألنه عقد يدوم العمر أحيانا، واخلاصة توجب أن يكون كال من الط

ومن مث فإن أي إلزام به يعترب تدخال يف حرية . ومن املصلحة الرتوي وترديد األمر فيه قبل اإلقدام عليه
  . اإلختيار، وليس للقضاء سلطان اإلكراه على هذا العقد ألن حرية الزواج من النظام العام 

  
قضاء سلطان على اخلاطب إللزامه بإمتام عقد الزواج وأنه لكل من فإذا مل يكن لل  

اخلاطب أو املخطوبة أن يعدل عن خطبته مىت شاء، فهل يلزم اخلاطبان بإمتام العقد وإال كانا قد 
إرتكبا معصية أو وزرا فيما بينهما وبني اهللا تعاىل؟ و هل العدول عن اخلطبة من املباحات العامة اليت 

  هما إذا قاما به؟ ال جناح علي
 
لقد جاء يف الفقه احلنبلي أنه ال يكره للويل وال للمرأة الرجوع عن اإلجابة لغرض        

والويل قائم . ألنه عدول عما يدوم الضرر فيه، فكان هلا االحتياط لنفسها والنظر يف حظها. صحيح
من إخالف الوعد  ملا فيه. مقامها يف ذلك، وإن مل يكن الرجوع لغرض  صحيح كره منه ومنها

  . 128والرجوع عن القول، وال حيرم ألن احلق بعد مل يلزم
  

                                                 
.  124،دار املعرفة ، ص 3أنظر، مشس الدين السرخسي ،املبسوط ، ج- 128  
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ويف الفقه املالكي ال يكون حراما أن ترد املرأة أو وليها اخلاطب بعد الركون إليه مامل   
ويف الفقه الظاهري للمرأة أن ترد خاطبها ولو بعد الركون إليه وإذا . 129يكن الرد ألجل خطبة الثاين

  .130دم التعرض هلا، ألن التعرض بعد الرد يعترب معصية ملا فيه من ظلمها واإلضرار اردته فعليه ع
    

والرجل كاملرأة يف العدول إحتياطا لنفسه ونظرا حلظه ،فاملنصوص عليه فقها أنه ال   
يكره الرجوع عن اخلطبة سواء أكان من الرجل أم من املرأة أم من وليها،إذا كان لغرض صحيح، أما 

كن للرجوع مسوغه وغرضه الصحيح فإنه يكون مكروها عند اهللا تعاىل، ملا فيه من خلف إذامل ي
الوعد ونقض العهد،والوفاء بالعهد من حسن اخللق ومكارمه كما جاء يف النصوص اليت أسلفت 
ذكرها من الكتاب والسنة، واملكروه هو الفعل الذي ال يثاب فاعله وال يؤمث بفعله وبالتايل فال يعاقب 

  . يه بشيء عل
  

مادام "وقد سؤل الدكتور يوسف القرضاوي عن حكم العدول عن اخلطبة، فقال   
الزواج مل يتحقق بعد، تظل املخطوبة أجنبية عن خاطبها، ال حيل له اخللوة ا، وإذا ترك اخلاطب 

يب خمطوبته بعد فرتة طالت أو قصرت، فال جيب عليه إال ما توجبه األخالق والتقاليد من لوم وتأن
  .131الضمري

  
وهذا ما يدل على أن العدول من املباحات العامة اليت ال يرتتب على فعلها أو تركها   

ومن مث يكون . إستحقاق أي ضمان ملا هو مقرر يف الشريعة اإلسالمية أن اجلواز ينايف الضمان
رة ظاهرة، ألنه احلكم بالتعويض على اخلاطب رد العدول أمر ال تقره الشريعة اإلسالمية ولودون ضرو 

  . قد يبىن على أسباب نفسية ال ميكن جتاهلها يف عقد يقوم على املودة الدائمة
  

                                                 
.  193العربية ، ص ، دار إحياء الكتب 2أنظر،أمحد بن حممد الدردير ، الشرح الكبري ، ج - 129  
.  226، ص  11أنظر، ابن حزم ، املرجع السابق ، ج   - 130  
.  61- 60أنظر، يوسف القرضاوي ، املرجع السابق، ص  -   131  
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لذلك جيب أن يكون للهوى وامليول أثر يف العدول، ألن الزواج إرتباط نفسي وليس   
عقدا ماديا حمضا، وليس هناك خطأ مفرتض يف جانب من يعدل عن اخلطبة،وليست هنا مسؤولية 

  . 132إكتمال عقد الزواج عقدية  لعدم
  

وألن أساس التعويض هو الضرر، والضرر يف خطبة املسلمني معدوم ألن اإلسالم مينع       
كما أن الشريعة اإلسالمية تقضي يف . بل حيرم إجتماع اإلثنني لكوما مازاال أجنبيني عن بعضهما

قبها عقد زواج بأن حالة الطالق قبل الدخول، وهو خطوة أبعد من العدول عن اخلطبة اليت يع
اليتحمل الزوج فيه إال خسارة نصف املهر، فكيف يصح إلزامه بتعويض قد يزيد عن نصف املهر إن 

  . 133هو عدل عن اخلطبة فقط
  
مفيت الديار املصرية سابقا، هل يدفع  134كما سؤل فضيلة الشيخ حممد خبيت      

احملاكم األهلية بالتعويض، فهل  اخلاطب تعويضا ملخطوبته إذا أخل بوعد الزواج، إذ قد حكمت بعض
هذا جائز شرعا؟ فأجاب بأن اخلطبة ليست إال وعدا ال جيب شرعا الوفاء به، إذ ال يقيد واحدا من 

.  اخلاطب أو املخطوبة بشيء لآلخر، وال مينع كل واحد منهما من أن يعدل عن أن يتزوج باآلخر
من اخلاطب أو املخطوبة بتعويض، ألن كل ومن ذلك يعلم أنه ال وجه أن يلزم من ميتنع عن العقد 

واحد منهما مل يفوت على اآلخر حقا حىت يلزم بالتعويض، بل بعد اخلطبة لكل واحد منهما احلرية 
  . التامة شرعا يف أن يتزوج مبن شاء 

  
فالعدول عن اخلطبة أمر جائز يف الشريعة اإلسالمية،كما أن العدول بغري مربر هو   

لت اخلطبة مرحلة متهيدية للزواج، إال أن هذا العدول مكروه مبا فيه من إخالل أمر غري ممنوع إذا ظ
  لكن ما مدى أثر هذا العدول على اسرتداد املهر أو اهلدايا إذا كانت قد قدمت؟ . بالوعد

   

                                                 
. وما بعدها  63أنظر،حممد  أبو زهرة ، املرجع السابق ، ص  - 132  
ه يف الشريعة اإلسالمية والقانون املصري احلديث، رسالة دكتوراه،  اجلامعة املصرية، كلية احلقوق ، أنظر،السعيد مصطفى السعيد ، مدى استعمال احلقوق الزوجية وما تتقيد ب - 133

  .  89-88، ص  1936
  . هجرية  1334صفر سنة 19فتوى يف  - 134
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املهر من أحكام الزواج وبالتايل ال تستحق املخطوبة مهرا، ألن املهر حق من حقوق   
اج إسرتد اخلاطب املهر،ألن إحتفاظ املخطوبة به يكون بغري سبب الزوجة،فإن مل يتم الزو 

  أما بالنسة للهدايا فقد وقع إختالف بني الفقهاء هل ترد هذه اهلدايا عند العدول أوال ترد؟ .135شرعي
  

فذهب احلنفية إىل إمكانية الرجوع يف اهلبة إال ملانع من املوانع ومن هذه املوانع هي   
ن ملك املوهوب له، أو هالك الشيء املوهوب أوإستهالكه، أو تغري وصفه أو خروج العني املوهوبة م

صورته، وبتطبيق حكم اهلبة على هدية اخلطبة، إن حصل عدول عنها، يكون حكم هذه اهلدية أا 
إن كانت قائمة بعينها، مل حيصل تغري فيها وهي يف ملك املهدي إليه، فإن للمهدي أن يسرتدها 

غيري فيها أو هلكت أو أستهلكت أو خرجت من ملك املهدي إليه، فإنه ال بعينها، وإن حصل ت
يرجع املهدي على املهدي إليه حلدوث مانع من موانع الرجوع، وذلك بصرف النظر عمن عدل عن 

  .136اخلطبة، وعما إذا كان هذا العدول مبربر أو بغري مربر
  
الزواج، لذلك عدت من وأما يف املذهب الشافعي فإن هدايا اخلطبة مقيدة بشرط      

  .137ضمن هبات الثواب اليت حيق لصاحبها طلب ردها مىت مل يتحقق ذلك املقابل
  

غري أن  املالكية ذهبوا إىل أن من تسبب يف عدم إمتام الزواج بعدوله عن اخلطبة ال   
كان   اآلخر، ألنه إذا كان قد وهب بشرط إمتام الزواج فقد ايصح له أن يسرتد هداياه أو حيتفظ داي

هو املتسبب يف عدم حتقيق هذا الشرط، وبالتايل ال جيوز عندهم ملن عدل عن اخلطبة أن يسرتد 
  . 138هداياه ما مل يوجد عرف أو شرط يقضي بغري ذلك

  
ويالحظ مما سبق  من أحكام الفقهاء أنه ال ينظر يف إسرتداد اهلدايا ما إذا كان   

اخلاطب يف حالة عدوله عن اخلطبة، عند من أجاز  العدول مبربر أو بغري مرب، فضياع اهلدايا على
ذلك من فقهاء املسلمني، ليس جزاء للعدول بغري مربر، وإمنا هو تطبيق ألحكام اهلبة، وال لتلك 
                                                 

.   102أنظر، عبد الناصر توفيق العطار ، املرجع السابق ، ص  - 135  
.   131- 130،ص  1980 شرح اهلداية،دار الفكر العريب للطباعة والنشر،أمحد العيين،البناية يف نأنظر،أبو حممد حممود ب - 136  
.  62-61،  ص 4، ج 1980أنظر، أبوعبد اهللا حممد بن ادريس الشافعي ، الشافعي األم ،دار الفكر، بريوت ، - 137  
.  210، ص  2أنظر ، أمحد بن حممد الدردير ، املرجع السابق  ج -   138  
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اخلاصة باخلطبة يف حد ذاا، ألنه قد يعدل اخلاطب عن اخلطبة مبربر، ولكن تضيع عليه اهلدايا ألا 
   .دوله يف عدم إمتامه، فلم يكن له أن يستفيد من ذلكشرط إمتام الزواج، وتسبب هو بع

  
ومبعىن أدق أن عدم إسرتداد اهلدايا عند العدول عن اخلطبة ال يراعي فيه ما إذا كان   

مبربر أو بغري مربر، وإمنا يراعى فيه أن اهلدية هبة بشرط الزواج ومل يتحقق الشرط، وال تسرتد اهلدية إال 
  . اجعا إىل الواهب، فال يسرتد هديته وال حيتفظ دية اآلخرإذا كان  عدم حتقق الشرط ر 

  
أما ما ورد يف مذهب اإلمام مالك يف حالة العدول من جهة املخطوبة فهو إلزامها برد   

اهلدايا القائمة وبدل اهلالك أواملستهلك منها، فإنه وإن كان إستثناء من القاعدة األصلية يف مذهبه 
هذا اإلستثناء له ما يربره من املصلحة، ألن األخذ باملصاحل املرسلة من  بشأن الرجوع يف اهلبة، فإن

  . أصول مذهب اإلمام مالك، وذلك منعا للتغرير بالناس والتالعب م، وأخذ ماهلم بال مقابل
  

  . حكم العدول عن الخطبة في شرائع غير المسلمين:ثانيا

ت تعترب أول األمر عقدا قانونيا تطورت أحكام اخلطبة طبقا للتشريع الكنسي فقد كان      
ملزما للطرفني بعقد الزواج، وهذا العقد خيضع يف شروطه ألحكام باقي العقود، ومبقتضاه كان لكل 

ومل تكن هناك صعوبة إال من حيث إجياد . من الطرفني أن يقاضي الطرف اآلخر طالبا الوفاء بتعهده
وفضال عن . د كانت مقصورة على الطرد من العشريةالوسيلة إلكراه املدعي عليه على إمتام الزواج، فق

اخلاطب بغري من خطبها وحرمة املصاهرة بالنسبة  جذلك فقد كان يرتتب على اخلطبة عدم جواز تزو 
  . 139ألقارب كل منهما على اآلخر

  
إال أن هذا األثر القانوين للخطبة قد ألغي يف القانون الكنسي من قرارات جممع   

وبذلك مل تعد اخلطبة  1563إىل  1543الذي عقد يف الفرتة من سنة " concile de trent"ترنت
ملزمة وال يرتتب عليها منع اخلاطب من التزوج بغري من خطبها والحرمة املصاهرة، وكل ما يرتتب 
عليها هو إرتباط وجداين فقط، وال يعترب هذا اإلرتباط أساس لرفع أي دعوى بقصد عقد هذا 
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األخري هو الذي إستقر عليه الرأي عند البحث يف توحيد قوانني الكنيسة وهذا التشريع . 140النكاح
  . 1017الشرقية الكاثوليكية فقد أقر هذا املبدأ بالقانون 

  

وقد أحاطت الشريعة املسيحية اخلطبة مبجموعة من الشروط املوضوعية والشكلية،   
، حيث يتدخل القانون ليجعل منه إىل شرط العالنية إال أنه هلذا اإلتفاق خصائصه الذاتية ةباإلضاف

إتفاقا غري ملزم لطرفيه، وهلذا ميكن لكل خطيب أن يعدل عن إمتام الزواج، وال حيتاج يف هذا العدول 
إىل موافقة الطرف اآلخر كي ينتج العدول أثره، وال يغري ذلك من طبيعة اخلطبة وأغراضها على 

  . ما مت التوافق بني الطرفنياإلطالق، حيث أن غرضها إمتام الزواج مستقبال إذا 
  

كما أن الشكل الذي تصب فيه اخلطبة ليس من شأنه أن يغري من طبيعتها وجيعلها   
عقدا ملزما، بل تظل كما هي وعدا غري الزم، فالغرض احلقيقي من صياغة اخلطبة يف شكل معني 

ع اجلدية، وهلذا أمهيته يف وإمتامها أمام رجل الدين والشهود هو إشهارها واإلعالن عنها، وإعطائها طاب
املسيحية، إذ ييسر ملن له سبيل يف اإلعرتاض على إمتام الزواج بني اخلاطبني أن يتقدم، كما يتيح 

  . 141الفرصة للكشف عما يكون هناك من موانع حتول دون إنعقاد الزواج بني الطرفني
  

جمال لدعوى  وبالنسبة لطائفة الكاثوليك فاخلطبة تنقضي بالعدول أيضا حيث أنه ال  
  . من قانون الكنائس الشرقية 782املطالبة باإلحتفال بالزواج بناء على الوعد به وفقا للمادة 

   
وقد جاء يف املادة التاسعة من املشروع املوحد لألحوال الشخصية للطوائف املسيحية   

مبحضر حيرره  يف مصر بأنه جيوز الرجوع يف اخلطبة بإتفاق الطرفني أو بإرادة أحدمها، ويثبت ذلك
رجل الدين ويوقع عليه ممن عدل، ويرفق بعقد اخلطبة، ويتوىل رجل الدين إخطار الطرف اآلخر ذا 

  .  العدول خبطاب موصى عليه بعلم الوصول يف ظرف شهر من تارخيه
  

                                                 
.  50السعيد مصطفى السعيد، املرجع السابق ص  أنظر،- 140  
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يتبني مما تقدم من نصوص أن كافة الشرائع املسيحية قد قررت مبدأ العدول عن   
إال . تنشئ إلتزاما على اخلاطب بإبرام عقد الزواج ألن األصل فيه احلرية والرضا اخلطبة،  وأن اخلطبة ال

  . 142أن جمموعة األقباط األرثوذكس قد فرقت بني العدول مبقتضى والعدول بغري مقتضى
  

إذ تذهب إىل إعتبار العدول بغري مربر من قبيل اخلطأ الذي يستوجب احلكم   
ظر عن الضرر الذي أصابه، فهي تفرق بني العدول مبربر بالتعويض للطرف املعدول عنه بغض الن

والعدول بغري مربر،  وتلزم من يعدل بغري مربر بالتعويض، وال حق له يف إسرتداد ما يكون قد قدمه 
  .  143من مهر أو هدايا

  
فللخاطب إذن  أن يسرتد ما قدمه من املهر واهلدايا غري املستهلكة، هذا فضال عما   

ن احلق يف مطالبة اآلخر أمام القضاء بتعويض الضرر الذي حلقه من جراء عدوله لكل من اخلاطبني م
  .  عن اخلطبة

  
كما تنص املادة الثالثة من قانون اإلجنيلني الوطنيني بأنه إذا عدل أحد اخلطيبني عن   

الزواج بعد اخلطبة بدون سبب حكمت عليه السلطة املختصة لآلخر بتعويضات، وخيصم من 
ذكورة ما يكون قد دفع نقدا من اخلطيبني، وأما اهلدايا العينية فتضيع عن الناكث و التعويضات امل
وأوضحت املادة الرابعة من نفس القانون أن السبب الكايف لفسخ اخلطبة هو أحد . تبقى لآلخر

  : األسباب التالية 
  

  . خلطبةإذا ظهر يف أخالق أحدمها فساد فيما خيص العفة ومل يكن معلوما لآلخر قبل ا - 1
  . إذا وجد بأحدمها مرض معد قاتل - 2
  . إذا أعتنق أحدمها دينا آخر بعد اخلطبة  -3
  . إذا ظهرت بأحدمها عاهة سابقة على اخلطبة ومل تكن معلومة لآلخر - 4
  . إذا إرتكب أحدمها جرمية مهينة للشرف مهما كان احلكم املدين الذي حكم به عليه - 5
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  . ري مهينة للشرف وحكم عليه بسببها باحلبس سنةإذا إرتكب أحدمها جرمية غ - 6
إذا غاب أحد اخلطيبني إىل جهة غري معلومة لآلخر أو بدون رضائه وطالت مدة الغياب حىت  - 7

  . بلغت سنة، عالوة على األجل احملدد للزواج
  

وبالنسبة لطائفة الكاثوليك فلم يتحدث قانون الكنائس الشرقية عن األسباب املربرة   
على أن يؤكد أن الوعد بالزواج حىت  782أو الفسخ، وإمنا حرص يف الفقرة األوىل من املادة  للعدول

ولو كان صحيحا، ومل يربر عدم إجنازه سبب معقول، ال خيول إال احلق يف طلب تعويضات إن وجب 
  . منها شيء ما

     
إال  وبالنظر إىل هذه النصوص أستخلص بأن اخلطبة يف شرائع غري املسلمني ماهي  

مقدمة لعقد الزواج، وطبيعتها التعاقدية ال تغري من هذا الوصف ألا عقد غري الزم ألن إمكانية 
أو ما يعرف يف الشريعة . التنفيذ فيه تتناىف ومبدأ حرية الزواج و لذلك ميكن فسخ عقد اخلطبة هذا
طيبني هو خطأ يبىن عليه اإلسالمية بالعدول، إال أن انعدام املربر يف العدول عن الزواج من أحد اخل

  .144التزام العادل بالتعويض 
  

فالعدول يف املسيحية هو حق للعادل، ولكنه حق مقيد بأحد األسباب اليت تتيح له   
التحلل من عقد اخلطبة واإللتزام بإمتام الزواج، ويف غياب هذا املربر فإن العدول يعتربخطأ يستوجب 

إال أن اخلطبة تبقى كما هو عليه احلال لدى املسلمني  التضمني قضاء، ألن العدول وإن كان مباحا
مقدمة لعقد الزواج غري أن هذه اإلباحة ليست مطلقة، فالعادل ال ميارس حقا وإمنا رخصة أبيح له 

  .إستعماهلا يف ظروف معينة، أي توفر األسباب الكافية اليت تسمح له بالتحلل من إلتزامات اخلطبة
 
 
  

 الفرع الثاني

و قضاء اعن الخطبة تشريع حكم العدول  
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إن العدول عن اخلطبة يعين تراجع أحد اخلطيبني والتخلي ائيا عن مشروع الزواج    
باخلطيب اآلخر، والتوقف متاما عن السري يف متابعة األعمال واإلجراءات املؤدية إىل حتقيق إبرام عقد 

  . 145الزواج كما كان خمططا يف أول األمر بعد إمتام اخلطبة 

  
  من قانون األسرة اجلزائري املعدلة مبوجب األمر 5ويف هذا تنص املادة          

اخلطبة وعد بالزواج جيوز لكل من الطرفني العدول عن "على أن  27/2/2005املؤرخ يف  02–05
، إذا ترتب عن العدول عن اخلطبة ضرر مادي أومعنوي ألحد الطرفني جاز احلكم له ااخلطبة عنه

  ". العدول من املخطوبة فعليها أن ترد ما مل يستهلك من اهلدايا أو قيمتهابالتعويض وإن كان 
      

فاخلطبة وإن متت بتوافق اإلجياب والقبول من الطرفني، فإا ال خترج عن كوا وعدا    
بالزواج يف نظر املشرع اجلزائري، ولكن الرجوع عن هذا الوعد هل هو حق خالص لكل من الطرفني 

  شاء وال تضمني عليه؟ أم هو رخصة يستعملها يف حدود معينة أو ظروف حمددة؟يستعمله كيفما 
  

من قانون األسرة اجلزائري فإنه لكل من اخلاطب أو املخطوبة  5وفقا لنص املادة   
العدول عن وعده فال إلتزام بإمتام الزواج ما مل يوجد عقد، ومن هنا فهل يقصد املشرع أن العادل 

  أا جمرد رخصة تبيح التحلل من اإللتزام بإمتام الزواج يف ظروف معينة ؟ ميارس حقا مطلقا ؟ أم 
    
فاملشرع كان يستعمل عبارة اخلطبة وعد بالزواج ولكل من الطرفني العدول عنها، وقد   
  . أي للمرأة والرجل على حد سواء حق العدول عن اخلطبة يف أي وقت شاء) ولكل(إستعمل عبارة 

  
رتب التعويض عن أي ضرر مادي أو معنوي يلحق بأحد  وإن كان املشرع قد  

الطرفني، إال أنه مل جيعل حق العدول مقرونا بأي شرط أو قيد، بل مسح باستعماله يف أي وقت ولكل 
من الطرفني، وميكن يف هذه احلالة القول بأن العدول عن اخلطبة حق لكل من اخلاطب واملخطوبة، 

ومية هذا اللفظ يف التعديل الذي حلق بقانون األسرة إذ أصبح ولعل هذا ما جعل املشرع يتدارك عم
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فقد جاءت الفقرة " اخلطبة وعد بالزواج، جيوز للطرفني العدول عن اخلطبة"بعد التعديل 5نص املادة 
  . املعدلة لتضيق عمومية اللفظ الوارد يف النص سابقا 5الثانية من املادة 
    
داللة على أن العدول عن اخلطبة ليس حقا وذلك لل" جيوز"فإستعمل املشرع عبارة   

. مطلقا يستعمله صاحبه كيفما شاء وال مسائلة عليه، وإمنا هو حق مقيد بالغاية اليت وضع ألجلها
أي من باب اإلباحة ألحد اخلاطبني . وكأا رخصة يسمح املشرع بإستعماهلا يف ظروف معينة فقط

  .ضي يف إمتام عقد الزواجيف الرجوع عن الوعد إذا ما ظهر مامينع من امل
    

وما ميكن قوله أنه حيق لكل من اخلاطب أو املخطوبة العدول عن وعده، فال التزام   
بإمتام الزواج مامل يوجد عقد، ما دام أن املشرع اجلزائري أجاز العدول ومل يقيده بشرط وال بقيد 

ملنفردة، دون الرجوع إىل خاص، ومن مث يبقى لكل من اخلاطب أو املخطوبة حق العدول بإرادته ا
  . 146الطرف اآلخر وطلب رضائه يف ذلك العدول لكونه مباح شرعا وجائز قانونا 

  
حيث  25/12/1989وهذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا من خالل قرارها الصادر يف   

ست من املقرر فقها وقضاء أن اخلطبة يف الشريعة اإلسالمية هي وعد بالزواج ولي"قضت مبوجبه  بأنه
عقدا، وإن متت باإلتفاق بني الطرفني وهي ال تبيح هلما أن خيتلطا إختالط األزواج، وعلى هذا 
فاخلطبة بعد متامها ال تعترب عقدا وال زواجا وال يرتتب عليها شيء من اإللتزام بتمام العقد إنطالقا من 

  .147"مبدأ الرضائية يف العقد
  

لصا له، و ليس ألحد من سبيل عليه ومن مث فإن العادل عن اخلطبة ميارس حقا خا  
ألنه عدول عما يدوم الضرر فيه، وال تقبل الدعوى اليت يرفعها أحدمها للمطالبة بإمتام الزواج تأسيسا 
على سابقة اخلطبة،ألن املصلحة العامة واخلاصة توجب أن يكون كال من الطرفني على حرية تامة قبل 

املصلحة الرتوي وترديد األمر قبل اإلقدام عليه، ألن أي إبرامه، ألنه عقد يدوم العمر أحيانا ومن 
  . تدخل من القضاء يعترب إكراها على الزواج وتدخال يف حرية اإلختيار
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وكل من املرأة و الرجل سواء يف العدول عن اخلطبة إحتياطا لنفسه يف عدم اإلقدام   

اره، وتواعد على الزواج معه على زواج مل يعد جيد فيه اإلستقرار النفسي،ألن الشريك الذي إخت
  .     مبوجب اخلطبة ال يوافق أهواءه و طباعه

  
وإذا جاز لكل من اخلاطب أو املخطوبة العدول عن وعده وعدم اإللتزام بإمتام         

الزواج،إال أنه من مكارم األخالق أن ال ينقض املؤمن وعده وفقا ملا سبق ذكره من أسانيد من 
  .     ان خلف الوعد من الرذائل املنهي عنها مامل يرتتب عن الوفاء به ضرر بنيالكتاب والسنة، وهلذا ك

  
ولذلك فقد إلتفت املشرع اجلزائري إىل إمكانية العدول يف حالة وقوع ضرر ألحد   

الطرفينإ ألن العدول حق مقرر لكل من الطرفني، إال أنه كغريه من احلقوق قد يساء إستعماله فيرتتب 
  . آلخر، ولذلك فقد أجاز العدولعنه ضرر للطرف ا

  
وإن كانت مسألة التوافق النفسي واإلجتماعي بني اخلطيبني من أدق األمور   

الشخصية اليت يصعب على القاضي تقديرها، إال أنه من غري اجلائز أن يعدل اخلاطب عن عزمه رد 
ض صحيح، وسأعود طيش أو نزوة فردية بغري مربر منطقي أو معقول، حىت يكون هذا العدول لغر 

ويستحـسن التعجيل يف العدول إذا ما .148الحقا لشرح الغرض الصحيح من إستعمال حق العدول
بدا سبب واضح يقتضي ذلك، ويبقى تقدير هذا السبب لسـلطة القاضي والذي قد  خيتلف من 

  . شخص إىل آخر
  

وين، وإمنا ويذهب بعض الفقه املصري إىل القول بأن اخلطبة ال تتجرد من أي أثر قان  
تعترب إتفاقا ينشأ عنه إرتباط، وأن العدول عنه حق، وأن إستعماله مقيد بوجوب أن يكون مطابقا 

  . للحكمة املبتغاة اليت من أجلها شرع 
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فإذا أسيء إستعمال هذا احلق، أي حق العدول، مل يكن الفعل تطبيقيا هلذا احلق   
ن تصرف الناكل منافيا لتعهده، وموجبا ملسؤوليته الذي يكون غري قائم بعدم قيام وجوبه، وبذلك يكو 

على أساس العقد،وإمنا هذا التوجه يتفق يف جممله مع إجتاه الشريعة اإلسالمية،حيث تتقيد احلقوق 
  . 149فيها بصفة عامة بعدم إساءة استعماهلا

  
ويف القضاء املصري جند بعض األحكام قد عولت على فكرة التعسف يف إستعمال   

والذي ،  24/10/1931 حمكمة اإلسكندرية، ذلك حكم حملكمة اإلسكندرية الصادر يفاحلق، ومن 
جاء يف تسبيبه بأنه إذا كان للخاطب احلق يف العدول، فإنه يسأل إذا أساء استعمال هذا احلق و 

  .150أضر مبخطوبته

  

والذي جرى تسبيبه  30/6/1931وبذلك أيضا حكمت حمكمة استئناف القاهرة يف   
من أساء إستعمال حقه يف "لى أساس سوء إستعمال حق العدول، حني قضى بأنه هو اآلخر ع

العدول عن اخلطبة جيب عليه التعويض،حيث كان ذلك سببا لألضرار اليت حلقت باملخطوبة، حني 
طالت مدة اخلطبة مما صرف الراغبني يف زواجها وأصبحت فرصتها فيه معرضة للضياع واخلطر، فضال 

  . 151"واملساس بكرامتها وتعرضها للضنون واألقاويل عن إيالم عواطفها،
  

وطبقا للقضاء املصري فإنه ليس العدول عن اخلطبة جمرد إباحة صرفة يستعملها   
الطرف الذي يعدل وهو يف مأمن من املسؤولية، وإمنا هو حق مقيد يف إستعماله بوجود مسوغ 

جوة، وأن عدم التقيد باخلطبة ال يربر يقتضيه، عندما يظهر أن الزواج املزمع ال حيقق غايته املر 
استعماله حق العدول بغري الغرض الذي شرع من أجله ويكون يف ذلك إضـرارا بالغري، و هذه اإلساءة 

  . تستوجب إلزام فاعلها بتعويض ما ينشأ عنها من أضرار
  

                                                 
  149 42أنظر عبد اهللا مربوك النجار ،املرجع السابق ،ص  -

  . 80؛ مقتبس عن السعيد  مصطفى السعيد ، املرجع السابق ،ص  30رقم  73، ص 32، اموعة الرمسية، س 24/10/1931أنظر، حمكمة اإلسكندرية،  -  150
  .  44توفيق حسن فرج ، املرجع السابق ، ص  ؛ مقتبس عن 30/6/1931كمة استئناف القاهرة يف ، حمأنظر -151



 69

وقد كان قضاء حمكمة النقض الفرنسية قد استقر على هذا املبدأ قبل ذلك، إذ ذهبت   
 أن اخلطبة ال تلزم بالزواج، ومثلها الوعد به وقبول وتبادل اهلدايا، أما حكم األخالق لإلنسان فال إىل

  . 152ينقض وعده، ويرجعه يف عزمه، إال إذا كانت مثة ضرورة ملحة تربر نقض وعده
  
لكل من "من قانون األحوال الشخصية على أنه  3وينص املشرع السوري يف املادة          

إذا دفع اخلاطب "من نفس القانون على أنه  4وينص يف املادة ". خطوبة العدول عن اخلطبةاخلاطب وامل
مهرا نقدا أو إشرتت املرأة به جهازها مث عدل اخلاطب فللمرأة اخليارين بني إعادة مثل النقد أو تسليم 

يتضح إذن من ".  بةجتري على اهلدايا أحكام اهل.وإذا عدلت املرأة فعليها إعادة املهر أو قيمته. اجلهاز
خالل هذا النص أن املشرع السوري جعل من العدول حقا خالصا لكل من اخلاطب واملخطوبة على حد 
سواء، ومل يرتب على العدول يف حد ذاته كفعل  أي حق يف التعويض ولو كان يف ذلك تعسفا من جانب 

  .أحد الطرفني وتضررا للطرف اآلخر
  

يا بإمكانية التعويض عن اخلطبة ولكن يف حدود وقد ذهب جانب من الفقه يف سور   
وذهب جانب آخراىل عدم . 153نصف املهر جاعال من العدول عن اخلطبة مبثابة فسخ للزواج قبل الدخول

جواز التعويض، حىت ولو كان العدول عن اخلطبة دون سبب معقول، واحلجة يف ذلك أن  العدول عن 
  .154أن اجلواز الشرعي يناىف الضمان اخلطبة حق شرعي للطرفني ومن املعلوم فقها

  
وعلى ذلك أيضا استقر القضاء يف سوريا إذ جاء يف قرار حملكمة النقض السورية يف 

إن لكل من اخلاطب واملخطوبة العدول عن اخلطبة دون أن يكون للفريق اآلخر احلق "أنه  30/11/1970
هر وفقا لألحكام املبينة يف املادة الرابعة من قانون باملطالبة بالتعويض، وال تلتزم املخطوبة بأكثر من إعادة امل

  .155"األحوال الشخصية
  

                                                 
152 -  Cf .Cass. , Civ . ,30/5/1838 ,S.1838 , n°31 .  

 . 53-52أنظر، عبد الرمحن الصابوين، املرجع السابق، ص-  153
 . 113حممد فهد شقفة ، املرجع السابق ، ص أنظر، -154
 . 521، ص  1971، جملة القانون عام  30/11/1970السورية حمكمة النقض  أنظر،-155
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ولقد كثرت يف الوقت احلايل حاالت العدول عن اخلطبة لعدة أسباب مل تكن موجودة يف      
السابق، منها التسرع يف إمتام اخلطبة قبل استعمال البحث والتحري عن الطرف اآلخر،وكثرة الرياء والغش 

  . ، وتنوع مطالب كل من اخلاطب واملخطوبةيف الزواج
  

كما أدى إختالط اخلاطب باملخطوبة إىل اكتشاف كل منهما بعض عيوب اآلخر اليت يرى     
ولذلك فإن هلذا العدول مزايا ومساوئ ،فأهم مزاياه أن حيول دون زواج فاشل، . معها العدول عن اخلطبة

ء الزوجني مستقبال، و هلذا ينبغي االعرتاف حبق قد يصعب التخلص منه فيكون العدول وقاية من شقا
  . العدول لكل من اخلاطب واملخطوبة على حد سواء 

  
أما مساوئ العدول عن اخلطبة فأمهها ما قد يلحق بسمعة أحد اخلطيبني وخصوصا         

لوقوع، املخطوبة من أقاويل أو ضياع لفرصة الزواج مستقبال، ولذلك فإن إمكانية العدول احتمال وارد ا
وهي حق لكل من الطرفني إال أنه جيري يف استعمال هذا احلق ما جيري على احلقوق األخرى من ضرورة 

  . استعماله لغرض مشروع وعدم اإلضرار بالغري 
  

 
 المبحث الثاني

  المسؤولية القانونية الناشئة عن فسخ الخطبة

      

دعاوى نسائية يف  دعاوى التعويض عن العدول عن اخلطبة هي دعاوى حديثة، وهي    
وقليال ما يرفع اخلاطب دعوى  تعويض . غالب األحيان، ألا ترفع من املخطوبة أو من ينوب عنها

  . بسبب عدول املخطوبة عن الزواج به

  

فالعدول عن اخلطبة يهز  .ويرجع سبب ذلك إىل الرتكيبة النفسية لكل من الرجل واملرأة    
أن كربياء الرجل حيول بينه وبني طلب التعويض من فتاة ال شعور املرأة أكثر من الرجل، فضال عن 

  . ترغب يف الزواج به 
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وقد سبق القول أن اخلطبة ال تلزم اخلاطب أو املخطوبة بإمتام الزواج، فهي وعد      
ولذلك فإن العدول يف حد ذاته ال .  وقد أجاز الشرع والقانون لكل منهما العدول عنها. بالزواج

فلم يثبت عن الفقهاء القدامى يف آثارهم التعرض هلذه املسألة سواء طالت فرتة . رريعترب جملبة للض
  .اخلطوبة أو قصرت، وسواء كان العدول من اخلاطب أو من املخطوبة

      
فإن كان العدول حق لكل طرف، فمىت تصبح ممارسة احلق جملبة لضرر الطرف     

و املخطوبة أثناء العدول فترتتب مسؤوليته عنها؟ اآلخر؟ وماطبيعة هذه األفعال اليت يأتيها اخلاطب أ
 مث ماطبيعة هذه املسؤولية ؟ 

  
من خالل املطلب األول سأعاجل مسؤولية العدول عن اخلطبة، وأبني عناصرها، وأعاجل   

من خالل املطلب الثاين إجتاهات أحكام القضاء  يف اجلزائر واملصري  يف تقرير مسؤولية العدول عن 
  موافقة هذه اإلجتاهات ألحكام الشريعة اإلسالمية؟ اخلطبة، ومدى 

 
 المطلب األول

 عناصر المسؤولية القانونية في العدول عن الخطبة

 

تعترب اخلطبة من مقدمات الزواج ومتهيدا له، وال تزيد على أن تكون وعدا بعقد،    
. والوعد بالعقد ليس له قوة اإللزام بني طرفيه، وعلى األخص يف مسألة الزواج حىت مباشرة الكاهن و  

لعقد اخلطبة وتوليته هلا عند املسيحني ال يغري من هذه احلقيقة وال يرتفع به إىل مستوى عقد الزواج 
من حيث اإللزام ألن عقد اخلطبة خيتلف عن عقد الزواج يف آثاره، فال ينشىء إلتزامات متبادلة بني 

. جةالطرفني كوجوب النفـقة على الزوج، والطاعة على الزو   
    

ومع ذلك فقد  . كما أا ال ترثه وال يرثها، ألن كال منهما ال زال أجنبيا عن اآلخر      
كثرت يف الوقت احلايل حاالت العدول عن اخلطبة لعدة أسباب مل تكن موجودة يف السابق، منها 

اء يف التسرع يف إمتام اخلطبة قبل إستكمال البحث والتحري عن الطرف اآلخر، وكثرة الغش والري
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الزواج، وتنوع مطالب كل من اخلاطب واملخطوبة، كما أن إختالط اخلاطب باملخطوبة يؤدي اىل 
وإن كان العدول حق لكل من . إكتشاف بعض العيوب يف الطرف الآلخرواليت يرى معها العدول

نون املدين واملسؤولية كما أقر ا القا. الطرفني إال أن الطرف العادل ليس دائما مبنأى عن املسؤولية
   .فإا تقوم على ثالث عناصر، خطأ، وضرر، وعالقة سببية بني اخلطأوالضرر

        
وألجل ذلك أحاول يف هذا املطلب أن أحبث عن عناصر املسؤولية يف العدول عن اخلطبة،       

إىل الضرر فأتعرض يف الفرع األول لفكرة اخلطأ وصورها يف فعل العدول عن اخلطبة، مث أتعرض يف الفرع الثاين 
  .وصوره يف العدول عن اخلطبة، وعالقة السببية بينه وبني اخلطأ

  

  

 الفرع األول

.ركن الخطأ في المسؤولية الناشئة عن العدول عن الخطبة   

 

موضوعات املسؤولية املدنية ألا متثل الركيزة األساسية   همأ متثل فكرة اخلطأ    
إال أن النصوص القانونية املتعلقة باملسؤولية املدنية مل يف ترتيب اآلثار الناشئة عن تلك املسؤولية، 
  . تتضمن تعريفا حيدد مفهوم اخلطأ بصفة عامة

  
من القانون املدين على أن اخلطأ  124وقد نص املشرع اجلزائري يف املادة     

وقد تضمن هذا . الصادر من الشخص يلزمه بالتعويض مىت كان هذا اخلطأ مسببا لضرر الغري
من القانون املدين  163لكنه مل يعرف اخلطأ يف حد ذاته، وتقابلها املادة ، رة اخلطأالنص عبا

   ".كل خطأ سبب ضررا للغري يلزم من إرتكبه بالتعويض"املصري اليت تنص على أنه 
  

واخلطأ يف اللغة ضد الصواب، وهو مبعىن الذنب، كما يطلق اخلطأ على اللفظ يراد به   
  . 156ا ال ينبغي، واملخطىء يف دينه من سلك اخلطيئة عمداالعمد، واخلاطىء من قصد م

  

                                                 
  .  -مادة اخلطأ – 1192، ص  2أنظر ، إبن منظور ، لسان العرب ، ج  - 156
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ويف اإلصطالح القانوين ال خترج فكرة اخلطأ عن كونه إتيان فعل ال جيوز قانونا،  وقد   
عرفه جانب من الفقه بأنه اإلخالل بواجب قانوين سواء كان إلتزاما باملعىن الدقيق أو واجبا عاما 

وعرفه جانب آخر بأنه اإلخالل بواجب قانوين يقرتن .157خالل بهترتتب املسؤولية التقصريية عن اإل
  . 158بإدراك فاعله له

  
فكل شخص ملزم بأن يسلك يف اتمع مسلك الشخص اليقظ واملتبصر حىت ال   

يضر بالغري، فإذا إحنرف عن هذا السلوك الواجب اإلتباع، وكان مدركا لذلك، فإن ركن اخلطأ يف هذه 
  .  احلالة يتحقق

  
هنا يكون للخطأ عنصران، العنصر املادي، والذي يتمثل يف إحنراف السلوك،  ومن  

حيث خيرج صاحبه عن الوضع املألوف بني الناس، وذلك بتجاوز احلدود الواجب إلتزامها فيؤدي إىل 
   .الثاين فهو أن يكون املعتدي مدركا ملا يفعلهأما الركن . أو مصلحة مشروعة له التعدي على حق الغري

  
لعدول عن اخلطبة يف حد ذاته ال يرتب أي أثر من جهة الضمان ألنه حق لكل من وا  

الطرفني، ولكن العادل عن اخلطبة قد خيالف السلوك املألوف للرجل العادي عند فسخ اخلطبة، 
ليس العدول يف حد ذاته خطأ ألن العدول حق ال يرتتب عليه إذ .فيرتتب على ذلك وصف اخلطأ

   .159نأي أثر من جهة الضما
  

ولكن العادل عن اخلطبة قد خيالف السلوك املألوف للرجل العادي عنذ فسخ اخلطبة   
   .فيرتتب عن ذلك وصف اخلطأ على العدول

  
  

                                                 
  .  13،ص1983حسن فرج ، النظرية العامة لإللتزام ، املصادر غري اإلرادية ، مطبعة الفجر اجلديد ،  ،أنظر - 157
  .  576، املرجع السابق ،  صأنظر ،أمحد عبد الرزاق السنهوري  - 158
 . من هذه الرسالة 49أنظر،ص -  159
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وبتعبري آخر  ،يف جمال العدول عن اخلطبة جيب أن يكون اخلطأ مصاحبا للعدولو   
ة اليت يقع فيها العدول أو بعده االقرتان يعين وقوع اخلطأ يف الفرتة الزمني،و جيب أن يكون مقرتنا به

   .بفرتة ال تنفي عنه وصف االتصال به أو ال تنقطع فيها الصلة بينهما
  

رتكاب اخلطأ واملراد بالصلة هنا أن يكون العدول بعد وقوعه أو حال وقوعه باعثا إل  
عن الرغبة يكشف ذلك و  ،اآلخر حبيث جيين ذلك اخلطأ حلقده عليه وغيضه منه فحبق الطر 

ألن العدول يف ذاته يهيأ بيئة صاحلة الرتكاب  ، االنتقام منه والكيدله ستكنة بني اجلوانح يفامل
نزوى إو  ،حنسرت فيها القيمإجمموعة من احلماقات اليت أصبحت من عادات الناس يف ظل أعراف 

 وذلك من ، يعد يبقى للود أثرملو  ،وأصبح العيب طاغيا وذاحضور على ساحة احلياة ،منها األدب
   . 160شأنه أن يكون باعثا للخطأ ومذكرا به

  
ومع ذلك فإنه ميكن  ،وقد أجاز املشرع اجلزائري العدول ومل يقيده بشرط وال بقيد  

ولذلك فإن اإلشكال يبقى يف العدول يف حد ذاته بالنظر إىل  ،احلصول على تعويض يف حالة العدول
ويرى ، مارس ا صاحب احلق حقه ذا احلق أو بالطريقة اليتهستعمل من أجله أاهلدف الذي 

بعض األحيان خطأ  الدكتور عبد الرزاق السنهوري يف هذا اال أن العدول عن اخلطبة قد يشكل يف
طب وهو يفسخ احنرف اخلإفإذا ، ومعيار اخلطأ هنا هو السلوك املألوف للرجل العادي ، تقصرييا

كان فسخ ،  اليت أحاطت باخلطيب اخلطبة عن السلوك املألوف للشخص العادي يف مثل الظروف
  . 161اخلطبة خطأ يوجب املسؤولية التقصريية

  
ومبا أن العدول ال يقتضي توفر شروط فهو يف حد ذاته كفعل ال يوجب        

وإمنا يكون ذلك نتيجة ما صاحب العدول من أفعال أحلقت ضررا ماديا أو معنويا  ،التضمني
وقد  ،وتعد من ضمن آثارها ،اخلطبة يف حذ ذااهذه األفعال تكون نامجة عن  ،باملعدول عنه

  . تكون أجنبية عنها 
  

                                                 
  .  76أنظر ، عبد اهللا مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص  - 160
 . 575أنظر، أمحد عبد الرزاق السنهوري، املرجع السابق، ص -  161
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   أفعال ناجمة عن الخطبة في حد ذاتها :أوال

          
ملخطوبة واليت تكون مرتبطة باخلطبة يف حذ اهناك نوع من األفعال يأتيها اخلاطب و     

إلعداد حلفلة الزفاف، أو ذاا، كتلك األعمال التحضريية لعقد الزواج، مثل كراء الفندق أو ا
إعداد بيت الزوجية على شكل معني، أو لتحضري املخطوبة مللبوسات على مقاسها واليت من شأن 
العدول عن اخلطبة أن ينقص من قيمتها بعد ذلك، أو أن يطلب اخلاطب من املخطوبة ترك 

  . ج، مث يعدل بعد ذلك عن خطبتها ا عملها أو دراستها حىت تتفرغ للزو 
     
إن مثل هذه األفعال مل يستقر الفقه بشأا، فهناك من أقر بأا أخطاء توجب      

ن صدر منه العدول، وهناك من وقف على ملية ؤو التضمني، ومنهم من رأى بأا ال ترتب أي مس
  . وسطا بينهما 

  
ال إن مل تكن عقدا ملزما يف نظر القانون إأن اخلطبة و 162يرى أنصار الرأي األول  -أ  

جياب وقبول، ومادامت كذلك فان أي إحتوائها على مقومات العقد من إل لتزام من نوع خاصإأا 
لتزام ، ويف هذا السياق ال لتزام يكون حمل تعويض أساسه ذلك اإلخالل أو ضرر حيدث عن هذا اإلإ

يعترب حسين نصار الوعد بالزواج عقد مرتبط تنفيذه املتعاقدان تنفيذا عمليا فيدخالن يف عالقة 
  . 163ميهدان ا للزواج

  
جياب يصدر من اخلاطب يقرتن إويرى مسري أورفلي من جانبه أن اخلطبة عبارة عن   

فهو اتفاق أراد الطرفان فيه أن ينشأ عالقة قانونية . بقبول على الوعد بالزواج يصدر عن املخطوبة
فني أن يطالب اآلخر بينهما دف اجراء التعاقد النهائي يف الوقت املالئم، ولذلك فلكل من الطر 

  .  164بالتعويض عن رجوعه يف هذا الوعد
                                                 

 50، املرجع السابق ، ص " مسري أورفلي"وما بعدها  ،  270رجع السابق، ص ، امل" حسين نصار " من ضمن من ناصر هذه الفكرة و متسك ا رجوعا اىل طبيعة اخلطبة - 162
  . وما بعدها 

  .  278أنظر،  حسين نصار ، املرجع السابق ، ص - 163
  .  59أنظر، مسري أورفلي ، املرجع السابق ، ص  - 164
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يضا بعض احملاكم املصرية كمحكمة سوهاج الكلية، معتربة أجتاه وسارت يف هذا اإل        

جياب إففيها يصدر  ،أن اخلطبة تنشىء عالقات بني األفراد ال ميكن جتاهلها من أي تقدير قانوين
تزام يوجب لط قانوين، والعدول عن الوفاء ذا اإلارتبإو فه ،يقرتن بقبول على الوعد بالزواج

طالقا ولكل من الطرفني أصال أن يعدل عن وعده، إوليس يف هذا ما ميس حرية الزواج  ،التعويض
ن ذلك يوجب إذا جرى ذلك يف ور أو خال مما يربره أو بغري مسوغ مشروع أو رد اهلوى فإولكن 

  .165التضمني
  

ىل حتميل إأن اخلطبة أصال أمر مباح وال سبيل  166ار الرأي الثاينبينما يرى أنص -ب  
  :اخلاطب الذي يعدل مسؤولية ممارسة حق مشروع وتربير ذلك مايلي

 
أن العدول عن اخلطبة أمر مباح، فكيف ميكن حتميل اخلاطب الذي يعدل مسؤولية أمر مباح،  - 1 

، وأن من يدعي حصول "ينايف الضمان اجلواز الشرعي"ستعمل حقه، وذلك تبعا لقاعدة إألنه قد 
، فكان جيدر به أن رضرر له من جراء هذا العدول كان يعرف مقدما أن العدول جائز للطرف اآلخ

كما أنه كان يستطيع قبل أن يقدم على ما قد حيصل له بسببه ضرر   .يتدبر أمره على هذا األساس
ن القول إوفضال عن ذلك ف، هأن يطلب من الطرف اآلخر أن حيسم األمر بالزواج أو بعدم

بني أي نوع و مع أنه عقد جيب أن يباعد بينه  ،ىل االجبار لالقدام على الزواجإبالتعويض قد يؤدي 
  .جبار أو عدم الرضامن اإل

  

ستعمل كل منهما حقه فال يعقل إأن العدول حق ثابت لكل من اخلاطب واملخطوبة، فاذا  -2
خمالف ألحكام الشرع والقانون، ووجب التفريق يف هذا  ال عن فعلإألن ذلك ال يكون  ،تضمينه

ومثال ذلك ترك .اال بني األفعال اليت تشكل غررا، واألفعال اليت يكون صاحبها مغرتا ال مغررا به 
املخطوبة لعملها حىت تتفرغ لشؤون الزواج، فهنا املخطوبة مغرتة ال مغرر ا ألا تركت عملها 

از من اخلاطب أو التأثري، وذلك ألن من أصابه الضرر كان عاملا بأن يعإرادا من غري إمبحض 

                                                 
  .  105 ، ص 434، رقم  28، جملة احملاماة املصرية   30/5/1948أنظر،حمكمة سوهاج الكلية ، - 165
  .  1984، الطبعة األوىل، ذهب اىل هذا اإلجتاه عبد العزيز عامر ،أنظر يف ذلك ، عبد العزيز عامر ، األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية ، دار الفكر العريب  - 166
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بناء على  ئذا ما أقدم على شإللطرف اآلخر احلق يف العدول عن اخلطبة يف أي وقت شاء، ف
ذا إ حيتط لنفسه ملا عساه أن يلحقه من ضرر ملعداد املسكن أو اجلهاز فهو الذي قصر و إك  ،اخلطبة

   .اآلخر عنها  فسخت اخلطبة بعدول الطرف
      

قدام على العقد قبل اإلإمتام حتياط يوجب عليه أن يطلب فسخ اخلطبة أو ذ كان اإلإ  
 أي عمل يرتتب عليه حصول ضرر له، فاذا مل يفعل فليتحمل وحده نتيجة عمله ومغبة تقصريه

غري أن  حتياطه منإبه فليتحمل نتيجة عدم  اال مغرر  ايف هذه احلالة مغرت فهو .167حتياطهإعدم و 
  .يشرك غريه يف ذلك

  
ىل أن إ 168غري أن الرأي الثالث يقف وسطا بني هذين الرأيني ، فيذهب أنصاره- ج   

ضرارا سواء جنمت أذا صاحبت العدول إاخلطبة وعد ملزم جيوز ألي من اخلطيبني العدول عنها، ولكن 
ء العدول، أو بسبب خالل بواجب احليطة أثناإعن العدول يف حد ذاته بسبب تقصري أو امهال أو 

ألنه حق لكل من  ،ال عن جمرد العدول يف حد ذاته فهي واجبة التعويض ،تصرفات أجنبية عنه
   . 169ستعمال حقهإمنا ألن صاحبه تعسف يف إالطرفني، و 
  

شكال يبقى ذا يف حالة العدول عن اخلطبة احلصول على تعويض، ولكن اإلإفيمكن   
بالطريقة اليت مارس  ستعمل من أجله هذا احلق، أوأدف الذي ىل اهلإيف العدول يف حد ذاته بالنظر 

   .ا صاحب احلق حقه
  

ستعماله تستوجب على إساءة إال أنه مقيد، وأن إن كان حقا  إففسخ اخلطبة و   
الطرف املسىيء التعويض، ذلك أن احلق مل يعد سلطة مطلقة يستعمله صاحبه على النحو الذي يراه، 

  .170ستعماهلاإساءة إعدم بل أصبح وظيفة مقيدة ب
      

                                                 
  .  29أنظر، عبد العزيز عامر ، املرجع السابق ، ص  - 167
  . ، املرجع السابق ؛ وهبة الزحيلي ، املرجع السابق ؛ جون كاربوين ، املرجع السابق  من أنصار هذا الرأي عبد الرزاق السنهوري - 168
  .  74أنظر، حممد حمدة ، املرجع السابق ، ص  -أ 169
  . 89عبد العزيز سعد ، املرجع السابق ، ص  ،أنظر - 170
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ستعمال حق العدول البد أن يكون يف حدود هذا احلق، أي لغرض حتقيق مصلحة إو 
مشروعة أو لتفادي الوقوع يف ضرر ألن جواز العدول هو لتفادي زواج ال حيقق الغاية املرجوة منه، فال 

  . 171حتمي الشرائع عدوال طائشا خاليا مما يربره
  

تأثرا بالقرار الصادر عن حمكمة النقض الفرنسية يف ميف فرنسا  وقد كان القضاء        
ىل إذا كانت تصل إن الوعود بالزواج باطلة يف حد ذاا أ"الذي يطرح مبدأين أساسيني  30/3/1838

ولكن الضرر املرتتب عن العدول يشكل فعال يسمح بالتعويض يف  ،غاية احلد من احلرية املطلقة للزواج
ى علوما يالحظ على هذا القرار أنه يقضي بالتعويض  .172"عامة للمسؤولية املدنيةإطار املبادىء ال

  ؟أساس اخلطأ ولكن على ماذا يقوم أو يرتكز هذا اخلطأ 
     

عتبار أن إولكن على  ،ن اخلطأ يكون مفرتضا يف العدول يف حد ذاته يف جمال العقودإ  
ثبات التعسف يف جمال حق العدول يكون من إفان ، ىل مرتبة العقدإاخلطبة جمرد وعد بالزواج وال ترقى 

ذا وقع يف تاريخ قريب من التاريخ إما من تاريخ العدول يف حد ذاته إخالل مالبسات هذا العدول، 
 ،ستخفافإأو يف العدول الطائش أو الذي يقع ب. 173احملدد للزواج وهو العدول املفاجىء أو املتأخر

حيث قضت بالتعويض  ،12/6/1970الصادر يف  قرارها كوملار يف  إستئناف مثلما قضت به حمكمة
على اخلطيب العادل الذي أعلن خلطيبته العدول عن خطبتها بواسطة رسالة خالية من كل ما تقتضيه 

   .174قواعد اامالت
  
واذا مل يكن اخلطأ واضحا يف الطريقة اليت مت ا العدول ميكن أن يكون يف عدم      

لعدول، وقد قضت احملاكم الفرنسية بوجوب املسؤولية عن العدول غري وجود أي مربر شرعي هلذا ا
ولكن ينبغي التفريق هنا بني سببني للعدول، العدول الطائش أو املتهور الذي يشكل خطأ، . 175املربر

  . نعدام دافع احلب والذي يعترب تصرفا عقالنيا وال ميكن املؤاخذة عليهإالعدول بسبب و 

                                                 
  .71أنظر ،أمحد فراج حسني ، املرجع السابق ، ص  - 171

172- Cf. Cass. Civ.,30/3/1838.1.494.cité par J.CARBONNIER,op. cit., n°41.   
173 -Cf .C .A. Paris,8/11 1957,cité par P.COURBE  ,Droit de la fammille, éditions Arnand  Colin, Paris, 1997,  
n°33  
174 -Cf.C.A. Colmar,12/6/1970,cité par, P .COURBE,op. cit. n°33 .  
175 -Cf.Cass. Civ. ,2éme,22/2/1972,J.C.P., 1972,2,17111,cité par ,J . CARBONNIER,op.cit., n°42.  



 79

  
ستقر على تعويض األضرار النامجة عن إلعليا يف اجلزائر كما أن قضاء احملكمة ا  

على العادل عن اخلطبة " 23/4/1991حيث قضت احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ ، العدول
 4بتعويض املخطوبة عن األضرار املادية واملعنوية اليت أصابتها من جراء فسخ اخلطبة اليت دامت 

أن املدعي عجز عن إقامة الدليل أن له مسكن تأوي إليه زوجته عند سنوات، ألن الثابت يف القضية 
سنوات   4نتظارها مدة إأن الضرر قد أصاب الزوجة نتيجة و الزواج، وهو حق ثابت شرعا للزوجة 

بالتايل فقد كانت هنا فرتة اخلطبة طويلة إذ أن أربع سنوات كافية العتبار العدول الذي .176"كخطيبة
سنوات كاملة دون أن ينتهي انتظارها بالزواج  4أن انتظار اخلطبة ملدة و تعسفيا، يأيت إثر هذه الفرتة 

مع علمه بعدم إمكانية توفري بيت الزوجية وظل متماطال طوال هذه الفرتة يشكل خطأ من جانبه 
  .أحلق ضررا مبخطوبته اليت انتظرت طوال هذه الفرتة ويعطي هلا احلق يف التعويض 

  
عدول ليس دائما تعسفيا بل هناك حاالت يكون فيها العدول مربرا، الويف الواقع فإن      

وهذا ال يستوجب التعويض، كما يف حالة عدول اخلاطب عن الوعد بالزواج ألن ظروف عمله  
من احلصول على  مل يتمكن وما دام أنه ،كضابط يف اجليش توجب عليه احلصول على رخصة الزواج

 بل طلبه بالرفض، فبالتايل عدوله عن اخلطبة يكون مربرا ألنههذه الرخصة رغم طلبها عدة مرات وقو 
  . 177ليس يف استطاعته إمتام إجراءات الزواج

  
عتباره تصرف حمظ إفلتحديد معيار اخلطأ يف هذا التصرف، وجب فحص العدول ب  

 من حيث الطريقة اليت وقع ا هذا العدول، هل مت بطريقة فجائية ، أم هناك أسباب دفعت إليه ؟ مث
ستغرقت اخلطبة زمنا طويال ؟ هل كان اخلطيب ينوي إهل بطريقة فجائية؟ هل  ؟مىت وقع هذا العدول

ستعماله حلقه كان يف إطاره املشروع من أجل حتقيق الغاية املرجوة إأم أن  ؟ضرر باملخطوبة اقفعال إحل
تمد لتحديد التصرف متكن القضاء من حتديد بعضها هي اليت تعاليت مجيع هذه الضوابط وغريها  .منه

املوجب للتعويض، الذي ال يرتتب عن العدول يف حد ذاته كما سبق القول و إمنا عن ظروف 
 . العدول

                                                 
  .  54ص 1، عدد1993ق  ،م73919، ملف رقم  23/4/1991أنظر احملكمة العليا ، غ أ ش ،  - 176

177 -Cf. J. CHAPPION, Droit des femmes,Masson ,Paris,3éme édition,1984 ,n°72. 
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  . أفعال أجنبية عن الخطبة : ثانيا

عتربه حقا لكل من اخلاطب واملخطوبة وهلذا إأجاز املشرع العدول عن اخلطبة و   
قوم عليهما أية مسؤولية، لكن إذا الزمتها أفعال أخرى العدول عنه بوصفها هذا ال يو فالوعد بالزواج  
وكانت هذه األفعال قد أحلقت ضررا ماديا أو أدبيا بأحد املتواعدين  ،ستقالال تاماإمستقلة عنهما 

فإا تكون مستوجبة للتعويض على من وقعت منه، وذلك على أساس أا هي يف حد ذاا بعض 
وذلك على أساس القواعد العامة للمسؤولية . 178ة موجبة للتعويضالنظر عن العدول ارد أفعال ضار 

كل خطأ يرتكبه الشخص ويلحق ضررا بالغري "من القانون املدين  124التقصريية وعمال بنص املادة 
غري يلزم من لل كل خطأ سبب ضررا"مدين مصري بقوهلا  163املادة اتقابلهو  ."يلزم مرتكبه بالتعويض

  ."رتكبه بالتعويضإ
   

وقد قضت يف هذا الشأن حمكمة النقض املصرية بأن اخلطبة ليست إال متهيدا لعقد   
الزواج و هي ال تقيد أحد املتواعدين، فلكل منهما أن يعدل عنه يف أي وقت شاء خصوصا وأنه 

ملا للزواج من خطر يف شؤون  ،لمتواعدين كامل احلرية يف مباشرتهلجيب يف هذا العقد أن يتوفر 
ا ال يكون إذا كان أحد الطرفني مهددا بالتعويض، ولكن إذا كان الوعد بالزواج، والعدول هذو  .اتمع
وكانت هذه  ،ستقالال تاماإمستقلة عنهما  الزمتهما أفعاال قد عتبار أما جمرد وعد فعدولإعنه، ب

ى من األفعال قد أحلقت ضررا ماديا أو أدبيا بأحد املتواعدين، فإا تكون مستوجبة التضمني عل
أساس أا يف حد ذاا بغض النظر عن العدول ارد أفعال ضارة موجبة على  وقعت منه وذلك

  .179"للتعويض
  

وقد يتخذ ذلك اخلطأ شكل إشاعة يطلقها اخلاطب على خمطوبته فينال بتلك   
ن قرتاكأن ينسب هلا مرضا عضاال جيعل من يعلم به ينفر منها وال يفكر يف اإل  ،اإلشاعة من مسعتها

أو أا ال حتتاط يف ما يتعلق بسمعتها  ،أو أن يدعي أن هلا رائحة كريهة ال يطيقها من يقرتب منها ،ا

                                                 
  .  72بق ، ص أنظر ، أمحد فراج حسني ، املرجع السا -178

  . 293،ص  20، جملة احملاماة، عدد  14/12/1939أنظر، حمكمة النقض املصرية، نقض مدين  يف،  - 179
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أو غري ذلك من النعوت املتعلقة بسمعة املخطوبة وخصوصيات  ،أو أا ال ترد يد المس ،وشرفها
  .ر من أسرارهأو أن ينسب أحد الطرفني لآلخر أفعاال تعترب قدفا أو أن يفشي سرا . 180حياا

  
وقد يكون اخلطأ متعلقا بأهل املخطوبة قصدا، لتأثرها به وامتداد األذى إليها من   

معة الفتاة يف جمال الروابط االجتماعية، إذ أم يشكلون ميزة سخالله، حيث ال خيفى صلة األهل ب
ها يف حياا يكون احلسب اليت تنكح من أجلها املرأة فإذا طعنت تلك امليزة مبا جيرحها، ويذهب قيمت

رتكاب الفواحش، أو إومن أمثلة ذلك أن يرمي أهلها بأم ال يتورعون عن  . يف ذلك أبلغ الضرر هلا
، أوغري ذلك من رعتباأو أن ينسب ألحدهم جرمية خملة بالشرف واإل ،أن عيشتهم من مال حرام

فإن تلك األمثلة  ،بني الناس املعرةو جتماعي حتقار اإلالنعوت واألوصاف اليت جتعل ضحيتها عرضة لإل
  . 181كما متثل خطأ قائما بذاته  ،وغريها متثل حاالت للخطأ عند العدول عن اخلطبة

   
وقد يكون اخلطأ يف جانب املخطوبة، حيث تنسب ملن عدلت عن خطبته ما يسيء   

توافرا من إىل مسعته، أو حيقره بني قومه وذويه ومعارفه، و جيعل الناس يفرون منه فإن اخلطأ يكون م
  . 182جانبها، ويكون وجوده عنصرا من عناصر املسؤولية عن التعويض

  
وذلك ألن الذي  ،ومعيار تقدير اخلطأ يف جمال العدول عن اخلطبة معيار شخصي       

يستشعر وجوده ويتقدم للقضاء طالبا التعويض عنه هو من حل به ذلك اخلطأ، أوهو و يقدر اخلطأ 
وإن وقع اخلطأ وآمله إمنا يصيب من  .ه حق التقاضي وهو حق خالص لهوهو وحده من ل .املتضرر منه

يعرب عن أمله، فإن سكت عما وجه إليه وآثر العفو فذلك اوجه إليه، ومن شأن املصاب أن يبدي م
وأساس ذلك أن حق اإلنسان على مسعته وخصوصيات حياته ميثل حقا قائما بذاته وعنصرا يف . هشأن

ولذلك قيل أن لصاحب  ،جيب أن حيمى بدون توقيف على ما يراه صاحبهإبراز كيانه وذلك احلق 
املنزل أن يطرد منه ذلك الغريب الذي أقام باملنزل وهو خال من أهله، حىت ولو مل يرتتب على إقامته 

  . 183ضرر، بل حىت إذا ترتب على تلك اإلقامة مصلحة للمالك كحراسة املنزل و ويته
                                                 

  .  76أنظر، عبد اهللا مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص- 180
  .  77أنظر،عبد اهللا مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص  - 181
  .  78لسابق ، صأنظر، عبد اهللا مربوك النجار ، املرجع ا- 182
  .  27، ص  1957أنظر،  عبد احلي حجازي ، نظرية احلق يف القانون املدين ، مكتبة سعد عبد اهللا وهبة،- 183
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وما يسيء إىل شخص  ،عيالوضمنهم زلة، فمنهم الشريف و كما أن الناس يتفاوتون من  

ختالف ونظرا إل. وما يراه شخصا ماسا بشرفه ومسعته قد ال يراه آخر ،رمبا ال يسيء بالضرورة إىل اآلخر
مقداره و جتماعية كان البد من األخذ يف تقدير اخلطأ من جهة وجوده فهم الناس وبيئام ومنازهلم اإل

  .يف تقديره كل حالة يثار فيها موضوعه على حدى ييث يراعي القاض، حبيعتبار الشخصباإل
  

كما ال يشرتط يف جمال العدول عن اخلطبة أن يكون اخلطأ فعاال وهو الذي ال يقوم   
وميكن إبراز فكرة اخلطأ  .عفاء اليت ميكن أن يعتصم ا املخطأ من مسائلته عنهسباب اإلأبه سبب من 

مثل تفريط املعتدي عليه يف حق  ،ة من خالل بعض األمثلة اليت تدل عليهاالفعال يف العدول عن اخلطب
نفسه ورضاه مبا وقع عليه من خطأ كأن يسمع الشخص ذكر مساوئه بنفسه مث يسكت أو يقرأ 

  . الفضائح املنشورة عنه يف أحد اجلرائد أو االت و ال حيرك ساكنا 
  

كما   ، وهذاعلى مصلحة عامة توجبهوقد يكون إتيان اخلطأ جاء يف سياق احملافظة   
أو محاية اتمع من مرض معدي حتتم املصلحة  ،هاؤ لوكان اخلطأ أداء شهادة أمام القضاء جيب أدا

كر اخلاطب أن ذ كأن يه،العامة إبالغ اجلهات املعنية عنه حىت يتسىن هلا اختاذ التدابري االزمة للوقاية من
فإن هذه احلاالت ، املصاحل املعنية بذلك مخطبتها ويعلخمطوبته تعاين من مرض السيدا فيعدل عن 

ان املصلحة فيها على حلرجوذلك  ،لإلعفاء من املساءلة عنه اوأمثاهلا يكون إتيان اخلطأ يف وجودها سبب
من املعلوم بداهة من قواعد الفقه أن املصلحة و .184جانب املفسدة الناشئة عن اخلطأ املقرتف حبق الفرد

حتدد مبادئ املسؤولية عن اخلطأ من و حتكام هلا  يؤول اإلمثملصلحة اخلاصة و من العامة تقدم على ا
  . خالهلا 

  
فإذا خرجت املخطوبة مع خاطبها إىل  إال أن الشرع ال يستظل حبمايته من خيالفه،  

مث جاءت بعد ذلك تدعي أن  ،عتها إىل األقاويلمسدور اللهو وعرضت بذلك و النوادي و املنتزهات 
  . ألن الضرر مبناه خمالفة الشرع وأحكام القانون ،أحلق ا ضررا، فإن دعواها ال تقبلالعدول قد 

                                                 
  .  87أنظر، عبد اهللا مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص  - 184
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يف هذا يرى الدكتور يوسف القرضاوي بأنه ما دام أن الزواج مل يتحقق بعد، تظل و   

املخطوبة أجنبية عن خاطبها ال حتل اخللوة ا وإذا ترك اخلاطب خمطوبته بعد فرتة طالت أو قصرت، فال 
  . 185تقاليد من لوم و تأنيب الضمريالجيب عليه شيء إال ما توجبه 

  
وهذا ما . فال تعويض إذن عن أضرار كان أساس اخلطأ فيها خمالفة الشرع والقانون   

الشرع "حيث قضى بأن  13/10/1984يستنتج كذلك من القرار الصادر عن الس األعلى بتاريخ 
لولد ناتج عن عالقات ما قبل الزواج الشرعي و ذلك أنه ال  والقانون ال يسمح بإقامة النسب الشرعي

  . 186"ينسب الولد ألبيه إال إذا كان هناك عقد للزواج بصفة صحيحة وشرعية
  

من املقرر شرعا بأن "بأنه  17/12/1984وجاء يف قرار الحق للمجلس ذاته يف   
ومن كان كذلك يستوجب رفض وأن ابن الزنا ال ينسب ألبيه،  ،االتصال اجلنسي قبل العقد يعد زنا

  . 187"الطعن
  

عتبار العالقات اجلنسية لفرتة اخلطبة أخطاء موجبة إكن بأي حال من األحوال ـفال مي  
مث جاءت بعد العدول تطالب ، رتكاب ما حرمه اهللاإللتضمني، فإذا جترأ اخلاطب واملخطوبة على 

حكام الشرع واخلروج عن حدود ألن أساس التعويض هو خمالفة أ ،بالتعويض فال حق هلا يف ذلك
إال أا أجنبية عن اخلطبة كفعل يف حد ذاته  نيوأن هذه األفعال وإن كانت خاصة باخلطيب.القانون
على أن اخلطأ وحده ال يرتب مسؤولية للعادل إال إذا إقرتن بركنني آخرين، مها .لتزامات معينةإيرتب 

  . الضرر وعالقة السببية

                                                 
  .  61- 60أنظر، يوسف القرضاوي ، املرجع السابق ، ص  185
  23، 1، عدد  1990، م ق  11236، ملف رقم  13/10/1984أنظر ، الس األعلى ، غ أ ش ،  - 186
  .69،ص1عدد 1992، م ق  11287، ملف  17/12/1984أنظر، الس األعلى ، غ أ ش ،  - 187
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  الثانيالفرع 

  الخطبةالعدول عن الضرر وعالقه السببية في المسؤولية الناشئة عن 

 
جيب لقيام املسؤولية يف حالة العدول عن اخلطبة أن يلحق أحد الطرفني ضررا من   
و لذلك كان الضرر الركن الثاين من أركان  ،وأن يكون اخلطأ مؤديا لوقوع هذا الضرر ،جراء هذا العدول

  . لثالسببية ركنها الثا ةة املدنية يف حالة العدول وعالقاملسؤولي
  

  ركن الضرر في المسؤولية الناشئة عن العدول عن الخطبة : أوال
 

 ،ى يصيب الشخص يف حق من حقوقه أو مصاحله املشروعةذيقصد بالضرر كل أ  
ن يكون ذلك ويستوي يف ذلك أ .188معنوية سواء كان ذلك احلق أو تلك املصلحة ذات قيمة مادية أو

شرط أن يكون هذا احلق أو هذه  ،احلق أو تلك املصلحة مما يتعلق بكيانه األديب أو حبقوقه املادية
  . لها القانون بدعوى خاصةفولو مل يك ،املصلحة مشروعة وغري خمالفة للقانون

  تعريف الضرر  -أ

كل أذى   أو هو ،الضرر بأنه إحلاق مفسدة بالغري مطلقاالقدامى  عرف بعض الفقهاء  
أو  صيلحق بالشخص سواء كان يف جسمه أو عرضه أو عاطفته، فيسبب له خسارة مالية، سواء بالنق

  . 189أو زوال بعض األوصاف ،نقص املانعبأو  ،التلف املادي
  

لشيء مادي،  الف جزئي أو كليـقد عرف بعض الفقهاء احملدثني الضرر بأنه إتو   
  .  190كال أو بعضا  واملقصود باإلتالف أن يفقد الشيء منفعته

     

                                                 
  .  44، ص  1986أنظر، مجيل الشرقاوي ، دروس يف النظرية العامة لإللتزام ، اجلزء األول ، دار النهضة العربية ، - 188
  .  237هـ ، ص  1352هليثمي ، فتح املبني لشرح األربعني ، دار إحياء الكتب العربية ، أنظر، إبن حجر ا - 189
  .  229أنظر، شفيق شحاته ، النظرية العامة لإللتزام يف الشريعة اإلسالمية ، ص  - 190
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وتعريف الضرر باإلتالف قاصر، ألنه ال يشمل اجلراحة اليت ال تفقد كل املنفعة أو   
ويشمل غري اجلراحة مما ال يفقد الشىيء . بعضها، وجيب فيها التعويض ولو بأجرة الطبيب ومثن األدوية

كما أنه ال يشمل اإلضرار .بمنفعته كلها وال بعضها، وإمنا يؤثر يف كماله، كاخلرق اليسري يف الثو 
  .191بالقول، كما يف سب اآلخرين وشتمهم، فإن فيه ضررا هلم وال يسمى إتالفا

  
وقد أشار فقهاء املالكية إىل التفرقة بني اإلتالف واإلفساد و مثلوا اإلتالف بقتل   

عة املقصودة احليوان، ومتزيق الثوب، وقطع الشجر، وذكروا أن اإلفساد على نوعني، أحدمها يذهب املنف
وقد عرف احلنفية اإلتالف بأنه . 192من الشىيء كمن قطع يد عبد أو دابة، والثاين يسريا كثقب الثوب

  .  193إخراج الشىيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة عادة وهذا إعتداء وإضرار
  

كـما أن تعريف الضرر بالنقص الذي يدخل على األعيان قاصر أيضا لعدم مشوله   
الكلي، وإن كان ميكن أن يدخل فيه بطريق األوىل، كما أنه ال يشمل بنصه مجيع األضرار  لإلتالف

األدبية، ولذلك فاألقرب هو تعريف الضرر بأنه إحلاق مفسدة بالغري يف ماله أو نفسه أو شرفه أو إعتباره 
  . أو مشاعره، وهذا التعريف قريب مما قرره فقهاء القانون 

  

  عن العدول عن الخطبة أنواع الضرر الناجم  -ب

وقد أمجع الفقه والقضاء على تنوع الضرر بصفة عامة إىل نوعني، ضرر مادي وضرر           
أديب، فاألول هو الذي ينطوي على مساس مبصلحة ذات قيمة مالية، وذلك كاإلعتداء على حق 

ى الكسب، أو شخص يف سالمة جسمه، أو إصابته جبروح ترتتب عليها خسارة مالية كعدم القدرة عل
حق من احلقوق املالية، كحق امللكية كأن يقوم على أي  التعديضررا  كما يعترب.حتمل نفقات العالج

شخص بإحراق منزل اآلخر أو خيرب أرضه أو يتلف زرعه ، أو يدمر منقوالت مملوكة له، كاألثاث 
حق من حقوقه  يف األدوات فإن هذا كله يعترب ضررا ماديا يصيب املضرورو السيارات واألجهزة و 

  .  194املالية
                                                 

  .  117ص  1992يعة ، جامعة األزهر ، سنة أنظر، فوزي فيض اهللا ، املسؤولية التقصريية بني الشريعة و القانون ، رسالة دوكتوراه ، كلية الشر  - 191
  .  91أنظر، إبن جزىء ، القوانني الفقهية ، ص  - 192
  .  164، ص  2، ج 1982أنظر،عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار الكتاب العريب، - 193
  .  856، صأنظر، أمحدعبد الرزاق السنهوري ، املرجع السابق  - 194
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 ،والضرر املادي إذا حلق أحد اخلطيبني جراء العدول عن اخلطبة كان قابال للتعويض  

ولكن يشرتط فيه أن يكون حمققا، و الضرر احملقق هو الذي يكون قد وقع فعال، أو أن يكون وقوعه يف 
قامة حفل الزفاف وتوزيع الدعاوى كأن يقوم اخلاطب باستئجار الفندق إل. 195املستقبل على حنو مؤكد

   .على املدعويني مث تأيت املخطوبة لتعلن عن عدوهلا
  

فتكون هذه النفقات اليت تكبدها اخلاطب ضررا ماديا حمققا قابال للتعويض بسبب   
العدول أو أن تكون املخطوبة قد أعدت اجلهاز وامللبوسات على مقاسها مث يأيت اخلاطب و يعدل عن 

النفقات اخلاصة بإعداد اجلهاز وامللبوسات ضررا ماديا قد حلق ا من جراء العدول وهو  اخلطبة فتكون
  . ضرر حمقق ألنه قد وقع فعال 

  
أما الضرر األديب فهو ذلك الضرر الذي ال يلحق ذمة اإلنسان املالية، بل يلحق   

كخدش الشرف، ومنه الكيان االجتماعي للشخص   سذمته املعنوية، والضرر املعنوي أنواع منه ما مي
كاألمل الذي ينتاب   ،الشعور والعواطفس ومنه ما مي ،خصوصياتهو مسه إإلنسان كلحقا ثابتا  سمامي

  . 196الشخص لوفاة أحد أحبائه
  

ميس املال، وال ميس مصلحة مالية، وهو يف اجلملة عبارة ال فالضرر األديب هو الذي   
وعلى ذلك يكون أمل الفراق يف . ر من الغرياحلزن الذي يلحق اإلنسان جراء فعل صادو عن األمل 

كما قد يكون إفشاء أسرار أحدمها للغري عند   ،العدول عن اخلطبة ضررمعنوي الحق بأحد اخلطيبني
والضرر األديب هنا هو ضرر غري مايل، أي  .العدول كذلك ضرر معنوي ميس خصوصيات كل منهما

ل قصدا، وإن كان تقوميها باملال ممكنا وذلك كنوع املصلحة املعتدى عليها ال تدخل حتت التعامل باملا
  .197من الضمان الذي يستهدف جرب املضرور ومواساة املعتدى عليه 

  

                                                 
  .  93أنظر، عبد اهللا مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص  - 195
  .  486أنظر ،عبد املنعم فرج الصده ، مصادر اإللتزام ، دار النهضة العربية ، ص  - 196
  .  96أنظر ، عبد اهللا مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص - 197
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ويشرتط يف الضرر األديب كذلك أن يكون واقعا فعال، وحلق باملضرور، ألن حمل   
من حياته سي يف ختالل اجلانب النفإاحلماية املقصود بتقرير املسؤولية عن الضرر الواقع عليها يشمل 

وهذه املعاين يف واقع األمر متثل قيما  .تالف معىن من معاين احلياة يف االنسانإجراء الضرر احلاصل ب
عتباره مقياسا لقيمتها ألن تقرير املسؤولية يف إال تقدر به أصال وإن كان ميكن و تعلو فوق قيمة املال، 

اتمع حىت ال يستهني الناس هذه احلالة تستهدف محاية تلك القيم يف اإلنسان وا  يتجاسروا على و
  .التعدي عليها

  

  الضرر المحتمل في مجال العدول عن الخطبة  -ج

وإذا كان الضرر املستقبل احملقق الوقوع، فإنه خيتلف عن الضرر احملتمل، وهو الذي          
ن، فإن هذا الضرر يعترب حمققا، خر، وأدى إىل تشقق اجلدراآلأن يقع أو ال يقع، فلو أن شخصا أصاب منزال ميكن 

فذلك ضرر حمتمل ال  ،دام املنزل يف املستقبلإلكن ما يؤدي إليه يف املستقبل من جهة أن ذلك سوف يرتتب عليه 
  . يستحق التعويض إال إذا وقع بالفعل

  
فإن الفرصة وإن كانت  ،ومع أن الضرر احملتمل ال يعوض عنه كما سبق إال إذا حتقق  

حمتمال، إال أن تفويت هذه الفرصة يعترب أمرا حمققا يرتتب عليه ضرر حال، وليس ضررا حمتمال  بدورها أمرا
ومن هذا القبيل تفويت فرصة الزواج مستقبال على املخطوبة اليت أساء إليها خطيبها  .جيب التعويض عنه

تفويت الفرصة بعد العدول عن خطبته هلا، وقد جرى على ذلك احلكم القضاء املصري يف التعويض عن 
القانون ال مينع من أن يدخل يف " أن ويف هذا الصدد تقول حمكمة النقض . إذا كانت حقيقية وجدية

عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غري املشروع وذلك أنه إذا كانت 
  . 198"عويض عنهالفرصة أمرا حمتمال فإن تفويتها أمر حمقق جيب الت

  
الكسب يف هذه احلاالت ومنها ما قضت به حمكمة  لحتماإ حضاء غالبا ما يرجفالق  

بإعطاء اخلطيبة حق طلب التعويض عن األضرار املادية واملعنوية من  1925هلا سنة قرار يف إستئناف ران 
املسؤول عن موت خطيبها حلرماا من فرصة الزواج به، وقد أثبتت اخلطيبة يف هذه القضية بأن أوراق 

                                                 
  . 133، ص37، جمموعة أحكام النقض، عدد   22/3/1977أنظر،حمكمة النقض املصرية ، نقض مدين ، - 198
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ا نفقت هلذأوأن بعض املصروفات قد  ،وأن تاريخ الزواج قد حدد ،لدعوى حلفلة عقد القران قد وزعتا
  . 199الغرض

  
قضى هلا بتعويض عن يبة، إذ عتد مبطالبة هذه اخلطاوبذلك فإن القضاء الفرنسي قد   

ام زواجها إمتحتمايل مربح يتمثل يف إتفويت ما كان هلا من فرصة حقيقية يف حتقيق ما تأمله من كسب 
حتمايل لكن التعويض احملكوم به عن إحتمايل هو ضرر ن كان تفويت الكسب اإلإخبطيبها، ذلك أنه و 

 .  تفويت الفرصة هو يف حقيقته تعويض عن القدر احملقق مما حلق من ضرر

  
بأن املدعية قد حتملت  1952ويف قرار آخر قضت حمكمة النقض الفرنسية سنة         

  .200وهلذا هلا احلق يف طلب التعويض ،ررا مباشرا وحاالبسبب موت خطيبها ض
  

فالتعويض عن تفويت الفرصة يف إمتام زواج وشيك تثبت جديته بالدالئل اليت تؤكد          
قرب وقوعه، فهو ضرر مباشر وحال يلحق باخلطيبة ويتم التعويض عنه على أساس احلرمان من الكسب 

حتمال إمة الكسب النهائي بداية مث يقدر ما للفرصة من درجة فيتوىل القاضي حتديد قي .احملقق من زواج
ويقوم بتقدير التعويض مبا يعادل قيمة تلك الفرصة بالنسبة للكسب  .لتحقيق ذلك الكسب النهائي

  .201النهائي
  
ستجابة للضرورة واحلاجة إستقر و ثبت عمليا إفالتعويض عن تفويت الفرصة مبدأ         

ولكن تكمن اإلشكالية يف . حفاظا للحقوق واستجابة ملقتضيات العدالة، عنها العملية إىل تقرير التعويض
ير هذا قدالتعويض عن تفويت الفرصة يف العدول عن اخلطبة يف حتديد عناصر هذا التعويض ال يف ت

  .التعويض

                                                 
199 -Cf .C.A.Rennes,Ch.Civ. ,18/5/1925 ,D.,1953, n°13. 
200 Cf.Cass. Pénale ,13/6/1956 , D., 1956 ,n° 216.  

ة الدراسات الفقهية و القانونية، األردن،  أنظر ،خليل سعيد خليل ، التعويض عن تفويت الفرصة يف القانون املدين األردين ، رسالة ماجستري ، جامعة آل البيت ، كلي - 201
  .  136، ص  2004-2005
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  في المسؤولية الناشئة عن العدول عن الخطبة  عالقة السببية بين الخطأ و الضرر: ثانيا

       
رتكبه إسببية بني اخلطأ والضرر معناها أن توجد عالقة مباشرة بني اخلطأ الذي ـقة العال  

فالضرر  . الضرر الذي أصاب املضرور، ومبعىن آخر أن يكون الضرر ناشئا عن اخلطأ مباشرةو املسؤول، 
ابطة بني الفعل الضار ر و وهو الذي تقوم بينه  .رالذي جيب على املسؤول أن يعوضه هو الضرر املباش

يكفي أن خيطىء املدين وأن يضار الدائن، بل جيب أن يكون اخلطأ هو السبب يف ذلك  فال ،السببية
الضرر، إذ أنه بغري رابطة السببية ال يتصور قيام املسؤولية، فالسببية ركن جوهري يف كافة صور املسؤولية 

ني اخلطأ والضرر يقع على عاتق إثبات رابطة السببية ب ءعبو  .202العدالة تضياتتفرضه بداهة املنطق ومق
  .  إثبات ما يدعيه ءالدائن، وذلك طبقا للقاعدة العامة يف حتميل املدعي عب

     
نتفت عالقة السببية، فإن املخطئ ال يلزم بالتعويض وذلك وفقا ملا تقتضي به إفإذا       
أثبت الشخص أن الضرر إذا "تنص األوىل على أنه جزائري إذ مدين  124 مدين مصري واملادة 165 املادة

قد نشأ عن سبب أجنيب ال يد له فيه، كحادث مفاجيء أو قوة قاهرة، أو خطأ من املضرور، أو خطأ من 
  ". تفاق على غري ذلكإما مل يوجد نص أو  ،كان غري ملزم بتعويض هذا الضرر  ،الغري

  
األفعال ويف جمال العدول عن اخلطبة وجب التفريق بني األفعال اليت تشكل ضررا و       

ومثال ذلك ترك املخطوبة لعملها حىت تتفرغ لشؤون الزواج وتربية  .را بهاليت يكون صاحبها مغرتا ال مغر 
فهنا املخطوبة مغرتة ال مغرر ا، ألا تركت عملها مبحض إرادا من غري إيعاز من اخلاطب أو  .األوالد 

اآلخر احلق يف العدول عن اخلطبة يف أي وقت التأثري، وذلك ألن من أصابه الضرر كان عاملا بأن للطرف 
نفسه لفهو الذي قصر ومل حيتط  ،فإذا أقدم على شيء بناء على اخلطبة ،كإعداد املسكن أو اجلهاز ،شاء

إذ كان االحتياط يوجب .  ملا عساه أن يلحقه من ضرر إذا فسخت اخلطبة بعدول الطرف اآلخر عنها
عقد قبل اإلقدام على أي عمل يرتتب عليه حصول ضرر له إذا عليه أن يطلب قطع اخلطبة أو إمضاء ال

  . 203حتياطه إفإذا مل يفعل فليتحمل وحده نتيجة عمله ومغبة تقصريه وعدم  ،ما فسخت اخلطبة

                                                 
  .  100عبد اهللا مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص ،أنظر  - 202
  . 100أنظر أمحد فراج حسني ، املرجع السابق ، ص  - 203
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من يدعي حصول ضرر له من جراء هذا العدول كان يعرف مقدما أن وذلك أن   

على هذا األساس، كما أنه كان يستطيع قبل أن العدول جائز للطرف اآلخر، فلذا جيدر به أن يتدبر أمره 
أن يطلب من الطرف اآلخر أن حيسم األمر بالزواج أو بعدمه حىت ضرر يقدم على ما قد حيصل له بسببه 

حتياطه من غري أن يشرك إو الفرق بينه وبني املغرر به أنه يتحمل وحده نتيجة عدم . 204ال يكون مغرتا
ستعمال حق العدول هو وحده ما أحلق إتصرفه يف و طرف العادل أي أن يكون سلوك ال. غريه يف ذلك 

أو أن يكون بيده توقي الضرر  ،شرتاك يف املسؤوليةإضررا بالطرف اآلخر دون أن يكون هلذا األخري أي 
أو أن يكون العدول لسبب أجنيب عن إرادة كل من الطرفني وهذا ال . الالحق به من جراء هذا العدول

يف حالة عدول اخلاطب عن وعده بالزواج ألن ظروف عمله كضابط يف اجليش كما ،  يوجب التعويض
توجب عليه احلصول على رخصة للزواج، وما دام أنه مل يتمكن من احلصول على هذه الرخصة رغم 

ستطاعته إتايل عدوله عن  اخلطبة يكون مربرا ألنه ليس يف بالف ،طلبها عدة مرات، وقوبل طلبه بالرفض
فهذا العدول كان لسبب خارج عن إرادة العادل حىت وإن حلق املخطوبة ضرر .  205الزواجإمتام إجراءات 

  .وبالتايل فال مسؤولية عليه للخاطب  هبتمن جراء هذا العدول فال ميكن نس
  

فقد قضت .  يف حني يظهرأن القضاء يف مصر يرفض التعويض على طول أمد اخلطبة      
ة أمد اخلطبة، واإلحجام عن إمتامها، مث العدول عن اخلطبة  إستطال"بأن 15/11/1962حمكمة النقض يف 

كل ذلك أمور ال تفيد العدول عن إمتام الزواج وال تعد أعماال مستقلة بذاا عن هذا العدول، فمجرد 
العدول عن اخلطبة ال يعد سببا موجبا للتعويض مهما إستطالت مدة اخلطبة، إال إذا إقرتن هذا العدول 

  . 206"قلة عنه أحلقت الضرر بأحد اخلطيبنيبأفعال أخرى مست
 
وإختلف القضاء اجلزائري عن القضاء املصري حني قضى مبنح التعويض عن إستطالة         

على العادل عن  4/1991/ 23حيث قضت احملكمة العليا اجلزائرية يف قرارها الصادر بتاريخ . أمد اخلطبة
و املعنوية اليت أصابتها من جراء فسخ اخلطبة اليت اخلطبة بدفع تعويض للمخطوبة عن األضرار املادية 

سنوات،ألن الثابت يف القضية أن املدعي عجز عن إقامة الدليل أن له مسكن تأوي إليه زوجته  4دامت 
                                                 

  .  29أنظر عبد العزيز عامر ، املرجع السابق ، ص  - 204
205 - Cf. J. CHAPPION ,op .cit.,n° 72.   

  .507، ص 6؛ مقتبس عن أمحد نصر اجلندي،املرجع السابق، مبدأ رقم 28لسنة  174، طعن رقم  15/11/1962أنظر، حمكمة النقض املصرية ، نقض مدين يف -   206
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سنوات   4عند الزواج، وهو حق ثابت شرعا للزوجة، وأن الضرر قد أصاب الزوجة نتيجة إنتظارها مدة 
   . يض هو فوات الفرصة، وهو مبدأ قد إستقر يف القضاء منذ القدمولعل مرجع هذا التعو . 207كخطيبة

  
و، ـإىل النوادي ودور اللهو لو خرجت املخطوبة مع خاطبها إىل املنتزهات لكن و   

وعرضت بعد ذلك مسعتها لألقاويل، مث جاءت بعد العدول عن اخلطبة، تطالب بالتعويض عن الضرر 
ألن الضرر الالحق ا كان بسبب خطئها . ن دعواها ال تقبلما مس كرامتها ونال أسرا، فإعاألديب 

أسهمت به، وال و قرتفته إاإلمث الذي و فهي مغرتة ال مغرر ا ألن الضرر مبين على خمالفة الشرع  .هي
  .ألا من جلبت الضرر لنفسهاو تعويض لآلمثني اخلارجني عن حدود اإلسالم وتعاليمه 

  
ل العدول عن اخلطبة وجب فحص العدول باعتباره فلتحديد عناصر املسؤولية يف جما  

تصرف حمظ من حيث الطريقة اليت وقع ا هذا العدول، هل مت بطريقة فجائية أم هناك أسباب دفعت 
 راضر اإلستغرقت اخلطبة زمنا طويال ؟ وهل كان اخلطيب ينوي فعال إوهل  ؟إليه؟ و مىت وقع هذا العدول

 طاره املشروع من أجل حتقيق الغاية املرجوة منه؟ وهل كان للمخطوبةستعمل حقه يف إإمبخطوبته، أم أنه 
  أثرا مباشرا لتصرف الطرف  العادل ؟ وهل كان هذا الضرر ؟تفادي وقوع الضرر إمكانية

  
مجيع هده الظوابط وغريها، اليت متكن القضاء من حتديد بعضها، هي اليت تعتمد          

    . يرتتب عن العدول يف حد ذاته وإمنا عن ظروف هذا العدول لتحديد التصرف املوجب للتعويض الذي ال
  
  

 المطلب الثاني

للمسؤولية عن العدول عن الخطبةالمقررةإتجاهات أحكام القضاء   

 ومدى موافقتها للشريعة االسالمية

 
ملا كانت مسألة التعويض عن األضرار املرتتبة عن فسخ اخلطبة قد باتت ظاهرة يف   
نتباه لكثرة القضايا املنظورة أمام احملاكم يف اآلونة األخرية، واملتناولة لذلك املوضوع، القضاء تستدعي اإل

                                                 
  .  54، ص  1، عدد  1993، م ق 73919، ملف رقم  23/4/1991أنظر ، م ع ، غ أ ش ،  207
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فقد رأيت أن أتناول هذا املوضوع يف مطلب خاص، لبيان إجتاهات احملاكم يف تقرير املسؤولية القانونية 
ة من الناحية العملية الناشئة عن فسخ اخلطبة، واليت مبقتضاها يتقرر التعويض، وذلك ألمهية تلك املسأل

  . والنظرية على حد سواء وكذلك لبيان مدى موافقة إجتاهات احملاكم يف هذا اخلصوص للشريعة االسالمية
 

 
 الفرع األول

 إتجاهات أحكام القضاء المقررة للمسؤولية عن العدول عن الخطبة

 
طبة وحتليل لبيان اجتاهات أحكام القضاء يف تقرير املسؤولية عن العدول عن اخل         

  : أحكامها يف هذا املوضوع، جند أا إجتهت اىل أربع وجهات
  . أـ منها من قضى بأنه ال ميكن أن يرتتب على فسخ اخلطبة أي حق يف التعويض

ومنها ماقضى بإعتبار اخلطبة عقد ومن مث فسخها يعترب اخالل بواجب عقدي يستوجب  -ب 
  . التعويض

طبة يف حد ذاته وإن مل يكن موجبا للتعويض فإن الظروف اليت تالبس ج ـ ومنها ما قضى بأن فسخ اخل 
  . هذا الفسخ قد تكون موجبة للتعويض

د ـ ومنها ماقضى بأن فسخ اخلطبة هو حق مقيد وأن اإلساءة يف إستعماله تستوجب احلكم على املسىيء 
  :وذلك على التفصيل التايل. بالتعويض

  

  

  اإلتجاه األول : أوال

  
اه الذي يقضي بأن ال مسؤولية مطلقا على اخلاطب الذي يعدل عن إمتام عقد وهو اإلجت    

الزواج، إذ أن العدول عن اخلطبة طبقا هلذا اإلجتاه هو إباحة صرفة، ال ميكن أن يرتتب عليها أية 
والذي قرر  15/11/1962وهذا ما برز من خالل القرار الصادر عن حمكمة النقض املصرية يف . مسؤولية

رد العدول عن اخلطبة ال يعد سببا موجبا للتعويض مهما إستطالت مدة اخلطبة، إال إذا إقرتن هذا جم"بأن
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وأهم األسباب اليت يبىن عليها هذا . 208العدول بأفعال أخرى مستقلة عنه أحلقت ضررا بأحد اخلطيبني
  :االجتاه هي

    
طوبة اليت يعدل عنها اخلاطب، بل أن فقهاء الشريعة االسالمية مل يسبق هلم أن قرروا حقوقا للمخ – 1

قصروا حبثهم يف  تتبع حق اخلاطب فيما يكون قد دفعه هلا قبل العدول من مهر وهدايا، فيفهم من هذا 
ألن هذه املسألة مل يتعرض هلا الفقهاء القدامى إما لعدم حدوث  .209أن العدول أمر مباح إباحة صرفة 

سم اإلسالم طريقها و سلوك الطرفني أثنائها ال يرتتب على مثل ذلك يف عصورهم و إما ألن اخلطبة اليت ر 
فسخها ضرر مىت إلتزم الطرفان هذا السلوك، وإمنا جاء الضرر نتيجة إحنراف الناس يف سلوكهم أثناء 

فليس إذن من سبيل إىل حتميل اخلاطب الذي يعدل . 210اخلطبة تقليدا لغري املسلمني فيما يفعلون
ا وأن الشريعة اإلسالمية الحتمل الزوج الذي يطلق زوجته قبل الدخول إال مسؤولية عمل مشروع، ال سيم

  . خسارة نصف املهر الذي دفعه ،مع أن الزواج خطوة أبعد من اخلطبة
  
طبقا ألحكام الشريعة االسالمية جيوز للخاطب أن يعدل، وأن هذا العدول حق ثابت لكل من  -2

ان يف إستعمال احلق تطبيقا للقاعدة الفقهية  اجلواز الشرعي الطرفني ، والعادل إمنا إستعمل حقه، وال ضم
. ينايف الضمان، ألن العدول عن اخلطبة من احلقوق اليت ال يتعارض معها حقوق معينة عند متتع أصحاا

فال ميلك القاضي تقييدها بأي وجه من الوجوه مهما جنـم عنها من املضار على األفراد أو اجلماعات، إذ 
  . 211باحاة اليت ال يرتتب على تركها إستحقاق أي عقابأا من امل

  
فاخلطبة هي وعد بإمتام عقد الزواج وأهم شرط يف عقد الزواج هو خلو الرضا من كل   

شائبة وقت إبرام العقد، وأهم شوائبه تقييده بوعد سابق ملا جيره هذا التقييد من منازعات عند تغري 
وهذه اإلعتبارات أوىل بعقد الزواج إذ يعترب يف حقيقته . 212العقدالظروف بني تاريخ الوعد وتاريخ إبرام 

من عقود املعامالت، بل هو بناء إجتماعي منوط به توفري السعادة للزوجني و اإلستقرار العائلي، مما ال 
                                                 

؛ وقد 507، ص 6؛ مقتبس عن أمحد نصر اجلندي،املرجع السابق، مبدأ رقم 28لسنة  174، طعن رقم . 15/11/1962ين يف أنظر، حمكمة النقض املصرية ، نقض مد-   208
  . من هذه الرسالة  89سبقت اإلشارة إليه يف ص 

  .  135أنظر، سامح سيد حممد ، املرجع السابق ، ص  - 209
  .  29، ص  1977لنهضة العربية،بريوت،الطبعة الثانية،أنظر، حممدمصطفى شليب ، أحكام األسرة يف اإلسالم، دار ا - 210
  .  626، ص  11جملة احملاماة سنة ،  313رقم،  30/6/1930أنظر، حمكمة  استئناف القاهرة يف - 211

  137أنظر ،سامح سيد حممد ، املرجع السابق ، ص  -  212 
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يتحقق إال بإنعقاده خبالص الرضا بني الطرفني، وهذا الشرط يقتضي خلوه من التقييد بالوعد السابق و 
  . 213للتضميناتالتعرض 

  
وبناء على ذلك الرأي الذي يعترب عدول اخلاطب من املباحات العامة اليت ال يستطيع   

القضاء أن حيد منها، ألنه ال يوجد واجب قانوين يقضي بإلزام اخلاطب بالعقد،فقد قررت حمكمة النقض 
متهيدا لعقد الزواج، اخلطبة ليست إال "بأن 14/12/1939املصرية حبكمها يف النقض بقرارها الصادر يف

وهذا الوعد بالزواج ال يقيد أحدا من املتواعدين فلكل منهما أن يعدل عنه يف أي وقت شاء، خصوصا 
وأنه جيب أن يتوافر للمتعاقدين كامل احلرية يف مباشرته ملا للزواج من خطر يف شؤون اتمع، وهذا ال 

  .214يكون إذا كان أحد الطرفني مهددا بالتعويض
    
األضرار املادية "بأن  3/11/1924ضت كذلك حمكمة الزقازيق  اإلستئنافية يف كما ق  

اليت تلحق املخطوبة من جراء عدول اخلاطب كاجلهاز الذي تكون قد أعدته، أو ما يستوجب التعديل 
فيه، ال يسأل عنه اخلاطب الذي عدل، ألن املخطوبة جمازفة قانونا بإعداده، وأما شرعا فما كان عليها 

م باجلهاز، وأما عن الضرر األديب فإن حبثه يقتضي التدخل يف أدق الشؤون الشخصية اللصيقة حبرمات إلزا
الناس، وهي تسع كل اإلحتماالت وفيها جمال لألعذار الوجيهة اليت تقوم يف سبيل قران شخص بأخرى، 

وذا . 215"حملاكمفليس إذن من اإلنصاف وال من احلكمة أن يفتح هذا الباب لتأويالت اخلصوم وقضاء ا
فقد رفض هذا اجلانب من القضاء كل تعويض عن ضرر سواء كان أدبيا أو ماديا ينشأ عن فسخ اخلطبة 

  . ألي سبب كان
  االتجاه الثاني : ثانيا

العدول عن اخلطبة هو عدول عن عقد يستوجب املسؤولية العقدية والتعويض، وإىل ذلك     
احملاكم إىل إجازة التعويض على أساس أن اخلطبة عقد ملزم،  ذهب البعض القليل، إن مل يكن النادر من

 فقد قررت حمكمة سوهاج الكلية يف. العدول عنها يرتب مسؤولية عقدية على الطرف العادل

بأن الوعد بالزواج إرتباط قانوين وعقد قائم يوجب إلتزامات على كل من الطرفني بإجراء  30/5/1948

                                                 
   30/6/1930أنظر حكم حمكمة االستئناف، القاهرة،  يف -   213
  258،ص  15، جملة احملاماة، سنة  13، طعن رقم  14/12/1939النقض املصرية ، نقض مدين يف أنظر، حمكمة - 214
  .  132، ص  75، اموعة الرمسية رقم  3/11/1924أنظر، حمكمة الزقازيق االستئنافية ،  - 215
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وبذلك فـقد أباح هذا احلكم التعويض عن الضرر املادي واألديب . 216ئمالتعاقد النهائي يف الوقت املال
املرتتب عن جمرد فسخ اخلطبة، ولعل هذا اإلجتاه القضائي جاء مكرسا للمبدأ الفقهي الذي إعترب اخلطبة 

 . عقدا ملزما

  

  اإلتجاه الثالث : ثالثا

عل الضار، فقد ذهبت بعض ال ينشأ عن العدول أية مسؤولية، وإمنا أساس املسؤولية هو الف    
إىل القول بأنه وإن كانت اخلطبة يف حد ذاا غري ملزمة وأن جمرد العدول عنها ال يرتتب عليه يف احملاكم 

إال أنه إذا إقرتن هذا العدول خبطأ من .  حد ذاته أي حق يف التعويض، وذلك إبقاء على حرية الزواج
خري ضررا، فإن من عدل يلزم بتعويض هذا جانب من عدل يف حق الطرف اآلخر، سبب هلذا األ

  . 217الضرر
 
فطبقا هلذا احلكم ال يعترب اإلخالل بالوعد بالزواج املتبادل مستوجب يف ذاته للتعويض، ألنه        

ال مسؤولية عن فسخ اخلطبة، حىت ولو أعتربت هذه اخلطبة عقدا، وإمنا املسؤولية هنا مرتتبة عن ما يرتكبه 
وهذا طبقا . 218يف حق الطرف اآلخر يسبب له ضررما، فيلزم بتعويض هذا الضرر أحد الطرفني من خطأ

وهذا اإلجتاه . من القانون املدين املصري 151من القانون املدين اجلزائري، وتقابلها املادة  124للمادة 
القضائي يتماشى مع جانب الفقه الذي أباح العدول عن اخلطبة، وال ميكن وصف هذا العدول بأنه حق 

ميكن أن يساء إستعماله ألن التسليم بوجود احلق يف العدول يستلزم القول بأن اخلطبة أنشأت إرتباطا 
  . 219وذلك يتناىف مع القاعدة اليت بين عليها هذا الرأي

كما أن هذا يقتضي أن حيكم بالتعويض على كل من يرتكب خطأ متصال باخلطبة، وينشأ     
كما أنه ال يتحتم أن يكون هذا اخلطأ من . غري طريف اخلطبةعنه ضرر للغري، ولو كان هذا املخطىء 

جانب الطرف الذي عدل عن إمتام الزواج ، بل من اجلائز أن يكون من الطرف اآلخر، وأن يكون عدول 
فيكون هلذا األخري رغما عن عدوله احلق يف طلب التعويض من الطرف . شريكه بسبب هذا اخلطأ

  . من القانون املدين اجلزائري فيشمله التعويض  124ت نص املادة اآلخر، وكال نوعي الضرر يدخل حت

                                                 
  .1056، ، ص  28، جملة احملاماة، السنة  434، رقم  30/5/1948 ، أنظر،حمكمة سوهاج الكلية- 216
  . 181، ص  11، جملة احملاماة ، السنة  110، رقم  30/11/1929أنظر،حمكمة الفيوم اجلزئية األهلية ،  - 217
  .  139أنظر،سامح حممد السيد ، املرجع السابق ، ص  - 218
  .  140أنظر،  سامح سيد حممد ، املرجع السابق ، ص - 219
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  اإلتجاه الرابع : رابعا

  
فقد قررت . اخلطبة تنشأ عنها إرتباطات والعدول عنها حق مقيد اإلستعمال حبكمة خاصة    

بعض احملاكم أن العدول عن اخلطبة ليس جمرد إباحة صرفة  للشخص الذي يعدل عن اخلطبة، ميارسها 
هو يف مأمن من املسؤولية، إمنا هو حق مقيد يف إستعماله بوجود مسوغ يقتضيه، عندما يظهر أن الزواج و 

. وإستعمال حق العدول لغري الغرض املشروع يكون إضرارا بالغري.  املزمع عقده ال حيقق الغاية املرجوة منه
عدم التقيد باخلطبة ال "أن إىل   14/11/1930وقد ذهبت حمكمة اإلسكندرية الكلية  يف حكم هلا يف 

يربر إستعمال حق العدول لغري الغرض الذي شرع من أجله ويكون يف  ذلك إضرارا بالغري وبغيا على 
األعراض، فلم تقرر الشرائع احلقوق لألفراد يلهون ا ويعبثون، وإمنا قررا وأوجبت محايتها لتحقيق 

  . 220"ون محايته لتلك احلقوقأغراض نضامية سامية، وبقدر حتقيق تلك األغراض تك
  

،  حيث 23/4/1991وهو ما ذهبت اليه احملكمة العليا يف اجلزائر بقرارها الصادر يف   
قضت على العادل عن اخلطبة بدفع تعويض للمخطوبة عن األضرار املادية واملعنوية اليت أصابتها من جراء 

دعي عجز عن إقامة الدليل أن له ألن الثابت يف القضية أن امل. سنوات 4فسخ اخلطبة اليت دامت 
مسكن تأوي إليه زوجته عند الزواج، وهو حق ثابت للزوجة، وأن الضرر قد أصاب الطاعنة نتيجة 

وبالتايل فقد كانت هنا فرتة اخلطبة طويلة إذ أن أربع سنوات كافة . 221" سنوات كخطيبة  4 إنتظارها مدة
وأن إنتظار اخلطيبة ملدة أربع سنوات كاملة دون أن . اإلعتبار العدول الذي يأيت إثر هذه الفرتة تعسفي
 4وعلى ذلك فإن من يتقدم للخطبة ويتمادى فيها ملدة .ينتهي إنتضارها بالزواج ضرر معترب من جانبها

  . سنوات، ويعلم أنه ال يستطيع توفري مسكن تأوي اليه الزوجة، ال يكون مبنأى عن املسؤولية
  

إلجتاه املسؤولية الناشئة عن فسخ اخلطبة اىل اإلساءة يف وعلى هذا األساس يبين هذا ا  
إستعمال احلق يف العدول عن اخلطبة، واحملاكم اليت تقضي بذلك تقرر أن املسؤولية هنا ليست باملسؤولية 

وتعترب هذه األحكام العدول عن اخلطبة بأنه حق، وبأن . التعاقدية، وإمنا هي مسؤولية عن الفعل الضار
                                                 

  . 32،اموعة الرمسية ، السنة  30، رقم  14/11/1930أنظر،  حمكمة اإلسكندرية الكلية يف - 220
  .  54، ص  1، عدد  1993، م ق 73919، ملف  23/4/1991أنظر،  م ع ، غ أ ش - 221
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احلق مقيد باحلكمة اليت شرع من أجلها، فإن خرج عن هذه احلكمة كان إساءة تستوجب إستعمال هذا 
والتعبري عن العدول بأنه حق يستلزم القول بأن اخلطبة . إلزام فاعلها بتعويض ما ينشأ عنها من ضرر

ن أن ينشأعنها إرتباطات وإال ملا وجد حق العـدول، إذ أن إعطاء شخص حقا يف أن يعدل معناه متكينه م
و بعبارة أخرى من . يتحلل مما هو فيه، وهو يف غري حـاجة لذلك اذا كان مل يرتبط بشىيء من أول األمر

العبث أن نقول بوجود حق يف العدول إذا مل يكن قد نشأ إرتباط قانوين، ما يستدعي التفكري يف العدول 
شرعي، وإمنا هي منشئة إلرتباط حلد عنه، ومن مث فإن هذه احلاكم تعترب أن اخلطبة غري جمردة من كل أثر 

  . 222ما
  

فقد قررت هذه األحكام بأن للقاضي أن يبحث وراء سبب العدول كنتيجة ملا قررته   
من أن العدول مقيد باحلكمة اليت شرع هذا احلق ألجلها، وهي ظهور ماخيشى منه أن الزواج املراد إبرامه 

  .ال حيقق غايته املأمولة
  
ء السابقة جند أن القضاء مل يكن مستقرا وأن أحكامه كانت ومن إستعراض اآلرا       

مضطربة ومتناقضة يف بعض األحيان بشأن حتديد أساس املسؤولية الناشئة عن فسخ اخلطبة واملستوجبة 
إال أنه من خالل تصنيف هذه األحكام القضائية ميكننا أن خنلص إىل وجود إجتاهني كبريين، . للتعويض

رى عدم ترتيب أية مسؤولية عن فسخ اخلطبة على أساس أا من املباحات العامة، اإلجتاه األول منها ي
واإلجتاه الثاين ما يرى جواز ترتيب املسؤولية، وبالتايل التعويض عن فسخ اخلطبة ولكن على خالف يف 

عل الضار، فمن احملاكم من يرجعها إىل املسؤولية العقدية، ومنها ما يرجعها إىل نظرية الف. أساس املسؤولية
ولكن ما مدى موافقة هذه اإلجتاهات ألحكام .ومنها ما يرجعها إىل نظرية التعسف يف إستعمال احلق

  الشريعة اإلسالمية؟ 
  
  

 الفرع الثاني

 مدى موافقة أحكام القضاء للشريعة اإلسالمية

                                                 
  . ومابعدها  38، ص 1997، طبعة 1أنظر ، حممد علي حمجوب ، نظام األسرة و أحكامها يف الشريعة و القانون ،ج  -222
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.في تقرير مسؤولية العدول عن الخطبة  

 

اء يف تقرير املسؤولية الناشئة عن فسخ بعد أن بينت يف الفرع السابق إجتاهات القض       
اخلطبة، وتوصلت إىل أن منها ما يقرر املسؤولية عن العدول عن اخلطبة مع إختالف يف حتديد أساس 
املسؤولية، ومنها ما ينفي هذه املسؤولية وجيعل العدول عن اخلطبة من املباحات العامة، وأحاول يف هذا 

  . اإلجتاهات ألحكام الشريعة اإلسالميةالفرع أن أتعرض إىل مدى موافقة هذه 
  

فاحلق هو الثابت املوجود، فأقول هذا حقي أي أمر ثابت يل، ويل حق على فالن،    
  . أي موجود يف ذمته، وهو أحق مباله أي ال حق لغريه فيه، بل هو خمتص به من غري شريك

  
شائت رمحة اهللا واإلنسان من حيث هو عبد خملوق ال ميلك حقا من احلقوق، ولكن          

الذي أفاض عليه نعمة الوجود أن جيعل له ما شاء من احلقوق، فاحلق منحة إالهية منحها الواهب عطية 
  . لعباده فضال منه ونعمة

    
وقد أحاطت الشريعة اإلسالمية احلقوق باحلماية ورمست هلا ما تتحقق به املصلحة   

يه من النقائص عرضة ألن يسىيء إستعمال حقه أو وملا كان اإلنسان مبا إشتمل عل. وتدرأ به املفسدة
فقد نبهه الشارع إىل ذلك إذ أن . يفرط فيه فيضر بغريه، أو يأيت مبا ينايف املصلحة الراجحة أو تأباه املروءة

إساءة إستعمال احلق ظلم ملا فيه من اإلضرار بالغري،  إذ من حق غريك عليك أال تلحق به ضررا من 
اإلفراط يف إستعمال احلق ولو مل يكن فيه ضرر بالناس فهو بغيض  إليهم ملا كذلك .إستعمالك حلقك

وحب التسامح، والنفور من كل شخص جترد من املروءة ومن  جبلت عليه النفوس من بغض الشح،
فال ينبغي أن يقف اإلنسان يف . 223"ال تنسو الفضل بينكم"مكارم األخالق، فقد قال سبحانه وتعاىل 

عند حد العدل اجلاف بل يلطفه بشىيء من اإلحسان ما إستطاع إىل ذلك سبيال، لقوله معاملته مع غريه 
  . 224"إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان "تعاىل 

  
                                                 

 . 237سورة االبقرة، اآلية -  223
 . 90ية سورة النحل، اآل-  224
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والعدول عن اخلطبة حق لكل من الطرفني، وله الرتاجع عنه، إال أنه قاصر على   
فإذا تعدى هذه احلاالت . واناحلاالت اليت يستعمل فيها صاحب احلق حقه فيما أعد له بغري بغي وال عد

ترتبت عليه مسؤولية عن اإلخالل بوعد الزواج، مرجعها املبادىء العامة يف الشريعة اإلسالمية، ونصوص 
وقد بينت يف الفرع األول إجتاهات أحكام القضاء يف تقرير املسؤولية الناشئة عن فسخ . 225القانون

ود إختالف حول أساس املسؤولية الناشئة عن اخلطبة، وكانت كل حمكمة تأخد برأي، وخلصت إىل وج
فهل تتماشى هذه اإلجتاهات القضائية مع ما . فسخ اخلطبة، وبالتايل احلكم بالتعويض عن العدول عنها

  إستقرت عليه الشريعة اإلسالمية من أحكام فقهية ومبادىء ؟ 
  

  . العامة  القول بعدم ترتيب أي مسؤولية على فسخ الخطبة ألنها من المباحات : أوال

      
الذي  30/6/1930كان هذا إجتاه حمكمة إستئناف مصر يف حكمها الصادر يف       

سبقت اإلشارة إليه، وقد ظهرت يف هذا احلكم نقطتني، األوىل أنه تعرض لسوء إستعمال احلقوق يف 
  . القانون والشريعة اإلسالمية، كما تعرض ملاهية اخلطبة شرعا

  
جوب يرى بأن هذا احلكم مل يوفق فيما ذهب إليه ومل إال ان الدكتور حممد علي حم  

يكن إستدالله موافقا للشريعة اإلسالمية، ألنه بدأ بأساس غري قومي، إذ جاء فيه أن جمال تطبيق نظرية 
سوء إستعمال احلق يف الفقه اإلسالمي أن يكون موضوع املنازعة بني اخلصمني التعارض احلاصل بني 

ا شرعا، فريى احلكم أن القاضي جيوز له أن يقيـد هذه احلقوق بالقيد الذي يرفع احلقوق املقررة لكل منهم
أما احلقوق اليت ال تتعارض معها حقوق معينة عند متتع أصحاا ا فال ميلك . الضرر عن كال اخلصمني

  .القاضي تقييدها بأي وجه من الوجوه، مهما جنم عنها من املضار
  

احملكمة وقصرت تطبيق النظرية عليها ليست احلالة لكن هذه احلالة اليت قصدا   
الوحيدة لتطبيق نظرية سوء إستعمال احلقوق، بل إا يف الواقع خترج عن حيز سوء إستعمال احلقوق 

                                                 
  .  2، ص  4أنظر ، الشيخ أمحد إبراهيم ،تعويض الزوجة عن اإلخالل بوعد الزواج ،جملة اجلريدة القضائية ،السنة األوىل ، العدد  - 225
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فالقضاء . 226باملعىن الدقيق، ألن البحث فيها موضوعي يرجع إىل معرفة مدى ما يتقيد به كل من احلقني
  : إلسالمية أن يقيد احلقوق يف ثالث حاالت هييكون له حبسب أحكام الشريعة ا

  .خمالفة العمل للحكمة الغائية من احلق الذي جاء العمل تطبيقا له - 1     
إذا ترتب على هذا العمل ضرر بشخص معني قبل اآلخر، غري احلق العام الذي لكل إنسان يف أن ال  - 2

  . يضار
، كان يف إستعمال األول حلقه إعتداء إذا ترتب على هذا العمل ضرر لشخص له حق معني -   3

  . 227عليه
وباإلضافة إىل ما تقدم، فقد خلط احلكم بني أمرين متباينني ومها تعارض احلقوق، وإساءة     

إستعمال احلق، فإن تعارض احلقوق أمر موضوعي يشمل تقييد احلقوق لبعضها البعض، وأما نظرية 
  . ل احلق لغري احلكمة الغائية منهإستعمال احلق فتقوم على عامل شخصي، هو إستعما

  
وفضال عما جاء يف هذا احلكم من تناقض فقد جرد اخلطبة من كل إعتبار قانوين         

أن اخلطبة جمردة شرعا من كل " يتناىف مع القول بوجود حق يف العدول، إذ جاء يف حيثيات هذا احلكم 
فالقول بوجود حق يف العدول يستلزم ". لقةإعتبار قانوين وعليه يكون حق العدول عنها من احلقوق املط

  . أن يكون للخطبة إعتبار قانوين، وجتريدها من كل وصف قانوين يستتبعه جتريد العدول منه كذلك
  

الرأي القائل بأن الخطبة عقدا العدول عنها يستوجب التعويض على أساس المسؤولية : ثانيا 

  . العقدية

  
إذ قضى أن  30/5/1948الكلية الصادر يف  هذا اإلجتاه جاءبه حكم حمكمة سوهاج  

 . 228"اخلطبة عقد ملزم، العدول عن الوفاء به يوجب التعويض"

 

                                                 
  .  45أنظر ، حممد علي احملجوب ، املرجع السابق ، ص  - 226
  .  569، ص 1967يف إستعمال احلق بني الشريعة والقانون، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق،  أنظر ، فتحي الدريين ،احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده ونظرية التعسف - 227
؛ مقتبس عن أمحد عبد الرزاق السنهوري ، املرجع السابق، هامش    1056،ص  28عدد  ،، جملة احملاماة434، رقم  30/5/1948أنظر، حمكمة سوهاج الكلية يف   - 228
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ومل يقل ذا القول أحد من فقهاء الشريعة اإلسالمية، ذلك أن العقد واإلخالل به   
كافة، إال أنه هو ما يرتب املسؤولية التعاقدية على الطرف املخل، وإن كان جيوز القول به يف جمال العقود  

ألنه ال يرتتب عن عقد . ال ميكن األخذ به عند الكالم عن عقد الزواج وما يسبقه من مقدمة وهي اخلطبة
الزواج ما يرتتب عن باقي العقود األخرى من إلتزامات، هذا فضال على أن القول بوجود إلتزام بإبرام العقد 

سرة على الرغم منهما، فما الذي ننتظره من تلك يف املستقبل على إعتبار أن اخلطبة عقد يعين تكوين أ
األسرة يف املستقبل إذا أجربنا طرفيها على إبرام عقد الزواج، وقد بات جليا عدم رغبة أي من طرفيها 
أوكالمها يف عدم إبرامه إذا إنكشفت لطريف اخلطبة أمور، كعدم التوافق، واأللفة بني الطرفني ويف هذا دون 

أليس من األوىل أن جييز فسخ اخلطبة بدال من أن يفسخ عقد الزواج بعد .لرضاشك إكراه يشوب ركن ا
  إبرامه جربا على طرفيه بالطالق؟

  
فالجدال يف أن  اآلثار املرتتبة على فسخ اخلطبة مهما بلغت من جسامة، فهي أقل   

ضي أن درأ والقاعدة الشرعية تقت.بكثري من اآلثار اليت ميكن أن ترتتب على حدوث الطالق والفرقة
  .  229"املفاسد مقدم على جلب املنافع

  
وال جيد هذا اإلجتاه القضائي أي أساس له يف الشريعة اإلسالمية، ورمبا يكون مرجعه   

  .ي له مظاهره الدينيةلما تذهب إليه بعض  الشرائع غري اإلسالمية من إعتبار اخلطبة عقد شك
عويض ولكن الظروف التي تالبس ذلك الفسخ القول بأن العدول عن الخطبة اليستوجب الت: ثالثا 

 . قد تكون موجبة للتعويض 

  

اخلطبة من كل أثر قانوين، وهو ما  هذا الرأي أول ما يوجه اليه من نقد هو أنه جيرد  
فهو أقرب مايكون إىل القانون الفرنسي منه اىل قواعد . يقوم على أساس غريب عن الشريعة اإلسالمية

  . قه اإلسالمي يف هذا املوضوع الشريعة اإلسالمية والف
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هذا باإلضافة إىل أن األخذ ذا الرأي يقتضي أن يلتزم بالتعويض كل من يرتكب          
خطأ متصال باخلطبة، و ينشأ عنه ضرر للغري، ولو كان هذا املخطىء شخصا غري طريف اخلطبة، ألن هذا 

  .عدل عن إمتام الزواجاإلجتاه ال يستلزم أن يكون هذا اخلطأ من جانب الطرف الذي 
  
وما ميكن قوله بشأن هذا اإلجتاه أنه يلغي كل أثر للخطبة ألنه ال ميكن الفصل بني         

فلوال وجود اخلطبة ملا ثار التساؤل حول . وبني اخلطأ الذي يقع من أي من طرفيها بناء عليها اخلطبة
اه إطالقا مع ماذهبت إليه قواعد أساس مسائلة الطرف العادل عنها بالتعويض، وال يتماشى هذا اإلجت

  . 230الشريعة اإلسالمية يف شأن اخلطبة وآثارها اليت سبق ذكرها
  

الرأي الذي يقرر المسؤولية عن العدول عن الخطبة على أساس نظرية التعسف في إستعمال : رابعا 

  الحق 

           
لعدول عن اخلطبة هذا الرأي وجيه إىل حد ما يف تقرير املسؤولية، وذلك أن احلق يف ا      

فهو موافق ملبادىء . قد وضع لتحقيق غاية معينة،عندما يظهر أن الزواج ال حيقق الغاية املرجوة منه
الشريعة اإلسالمية بكونه مل جيرد اخلطبة من كل أثر قانوين، بل إن اخلطبة وفقا هلذا اإلجتاه تعترب إتفاقا 

  . مستحبا ينشأ عنه إرتباط
  

لف املستقر عليه فقها من أن العدول حق لطريف اخلطبة وال إال أن هذا الرأي خيا  
وأن الطرف الذي حلقه الضرر جيب أن يكون متوقعا هلذا الضرر، ألنه يعلم . ضمان يف إستعمال احلقوق

  .أن لآلخر احلق يف العدول يف أي وقت شاء
  
لة إستطا"بأن  15/11/1962وقد قضت يف هذا الشأن حمكمة النقض املصرية بتاريخ    

أمد اخلطبة يف الزواج واإلحجام عن إمتامه، مث العدول عن اخلطبة كل ذلك أمور ال تفيد سوى العدول 
عن إمتام اخلطبة، وال تعد أعماال مستقلة بذاا عن هذا العدول، وجمرد العدول عن اخلطبة، على ماجرى 
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طبة، إال إذا إقرتن هذا به قضاء حمكمة النقض، ال يعد سببا موجبا للتعويض مهما إستطالت مدة اخل
  .231العدول بأفعال أخرى مستقلة عنه أحلقت ضررا بأحد اخلطيبني

  
ولذلك أجد القضاء املصري أقرب إىل مقتضيات الشريعة اإلسالمية، ألن طول أمد   

اخلطبة ال يعترب إساءة يف إستعمال حق العدول، ألن املخطوبة كان بإمكاا أن تقطع هذه الفرتة بأن 
وكان إجتاه حمكمة النقض املصرية حامسا يف .اخلاطب إمتام إجراءات الزواج وإال فسخ اخلطبةتطلب من 

ذلك عندما قرر بأن إستطالة أمد اخلطبة، واإلحجام عن إمتام الزواج، ال يعترب موجبا للتعويض، ألن 
 . الطرف الذي حلقه الضرر كان جيب عليه أن حيتاط لنفسه

       
اإلجتاهات يف تقرير املسؤولية عن العدول عن اخلطبة  وبعد إستعراض مجيع هذه  

ومدى موافقتها للشريعة اإلسالمية ميكن القول بأن العدول عن اخلطبة متفق على جوازه، وهو حق لكال 
وأن الطرف الذي يلحقه الضرر عن العدول .  الطرفني يف اخلطبة، وال ضمان يف إستعمال حق من احلقوق

ألنه يعلم أن لآلخر حق العدول يف أي وقت شاء، وإن أقدم أي منهما على جيب أن يكون متوقعا له، 
ومن املقررات الفقهية أن . أي عمل بعد اخلطبة، مث وقع العدول وترتب عليه ضرر، فالضررنتيجة إلغرتاره

من يقع يف ضرر بسبب إغرتاره  ليس له أن يضمن أحدا، كمن يشرتي شيئا يضنه على حال، ومل 
عقد، ومل يذكرها له العاقد اآلخر مث تبني أن املعقود عليه على غري هذه احلال، وتضرر بذلك يشرتطها يف ال

  . 232فإنه ليس له أن يرجع على أحد بتعويض الضرر، ألنه جاء نتيجة إلغرتاره هو من غري تغرير أحد
 

والعدالة تقتضي جرب الضرر الناجم عن التغرير، ومن املقررات الشرعية أيضا أن الضرر   
ولكن ليس عن جمرد . يزال وال شك أن من يناله ضرر يتسبب فيه غريه يكون ذلك الغري ضامنا ملا أحدثه

العدول حىت ولو طالت فرتة اخلطبة، ولكنه إذا إستعمل اخلطبة إلدخال الطرف اآلخر يف إلتزامات أو 
ك املصروفات، أو مصروفات، مث جاء هو بعدوله حيدث ضررا بالطرف اآلخر الذي جيد نفسه متحمال لتل

اإللتزامات، ألن أسباب الضمان يف الفقه اإلسالمي بشكل عام تعود إىل أحد أمرين، إما أن يكون 
وال شك أنه ال يوجد يف مسألة اخلطبة .  الضمان نتيجة عقد، وإما أن يكون الضمان نتيجة التعدي
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، وموقف الشريعة اإلسالمية من تعاقدا يوجب الضمان ألنه سبق بيان ذلك يف الطبيعة القانونية للخطبة
  .ويبقى النظر يف الفقه من ناحية ضمان التعدي. ذلك

 
وعند الكالم على أساس ضمان التعدي جيب أن نفرق بني أمرين بني ضرر ينزل          

نتيجة إلغرتار من نزل به الضرر، وهذا ال ضمان فيه، وضرر نزل نتيجة لتغرير الطرف اآلخر، فاملغرر 
  .233املغرت من ضرر ضامن ملا حلق

ذاته ال يكون  يف حد  وبتطبيق هذه القاعدة على اخلطبة جند أن العدول عن اخلطبة        
سببا للتعويض،ألنه حق، واحلق ال يرتتب عليه التعويض، ورمبا يكون اخلاطب قد تسبب يف أضرار نزلت 

الضار، كأن يطلب نوعا من فلسنا أمام نظرية الفعل . باملخطوبة أو العكس، ال مبجرد اخلطبة والعدول
اجلهاز مثال مث يكون العدول والضرر، فالضرر يف هذه احلالة نزل بفعل من الطرف الذي عدل، فيعوضها 

  . يف هذه احلالة
    

وعلى ذلك يكون الضرر قسمني، ضرر ينشأ ألحد الطرفني دخل فيه كاملثال السابق،   
للعادل يد فيه، كأن ترتك املخطوبة عملها أو  وضرر ينشأ عن جمرد اخلطبة والعدول من غري أن يكون

دراستها لتتفرغ لشؤون الزواج فاألول يعوض، والثاين ال يعوض، ألن األول فيه تغرير، والتغرير يوجب 
 . الضمان، والثاين ال يعوض، ألن املضرور كان مغرتا ال مغررا به

   
خلطبة يف إعتقادي ومن مث فإن أساس املسؤولية القانونية الناشئة عن فسخ ا        

هواملسؤولية التقصريية املرتتبة أو الناشئة عن أفعال مرتبطة أو مستقلة عن اخلطبة، وكانت هذه األفعال 
فهل تسري .أحلقت ضررا ماديا أو معنويا بأحد املتواعدين، فتكون مستوجبة التعويض على من وقعت منه

  نفس هذه  األحكام على الطالق؟ 
  
  
  
  

                                                 
  .  143أنظر ، سامح سيد حممد ، املرجع السابق ، ص  - 233



 105

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ا/123 ا/.-,ــــ*
 

 456789/ :;<6= :/>?@A قCD/ا 
 



 106

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يعترب الزواج عقدا أبديا بني الرجل واملرأة قدسته الشريعة اإلسالمية وإعتربه اهللا سبحانه وتعاىل        

، فهو خري نظام إنساين جيمع بني الرجل واملرأة للمحافظة على النوع البشري 234ميثاقا غليضا بينهما
غري أن األليق واألوفق لطبيعة اإلنسان أن يكون هلذا العقد اية عند عدم . السكينة لكل منهما وضمان

حتقق الغاية منه، أو عدم التوافق بني الرجل واملرأة، أو عند اإلخالل بنظام الزواج يف حد ذاته، وتتمثل هذه 
  . النهاية يف الطالق 

  
لطالق على حد سواء، مع اإلختالف يف درجة حدته وقد عرفت اتمعات القدمية واحلديثة ا       

ودوافعه من جمتمع آلخر تبعا للظروف التارخيية، والسياسية، واإلقتصادية لكل جمتمع، شأنه يف ذلك شأن 
  .باقي الظواهراإلنسانية اليت تعرضت للتطور إىل أن وصل إىل ماهو عليه يف الوقت احلايل

  
. يوم، ويف اتمعات العربية تعيش مرض التفكك األسريوقد أصبحت األسرة يف جمتمعنا ال      

وعند مراجعة أسباب هذا التفكك جنده قائما على اخلطأ يف فهم نظام األحوال الشخصية بصفة عامة 
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وهذه اإلساءة إمنا هي ناجتة عن نقص يف الوعي أو عدم إكتمال النضج .  ونظام الطالق بصفة خاصة
  .لزواج على حد سواءالفكري ملدى مسؤولية الطالق وا

      
ومن جهة أخرى فإن اتمع اإلسالمي أصبح غذائه األفكار والتقاليد الغربية اليت أبعدت        

ومن ضمن املفاهيم اليت أخطأ . األمة عن رسالتها احلقيقية يف اتمع بصفة عامة واألسرة بصفة خاصة
 للرجل دون املرأة ملا يف ذلك من حكمة ، الذي أعطاه اهللا سبحانه وتعاىل"حق الطالق"البعض فيها 

. إالهية، وملا للرجل من قدرة على حتكيم العقل هيأه ا اهللا، وليس لعيب يف املرأة أو تفضيال للرجل عليها
ولكن رغم ذلك جند الرجال يف كثري من األحيان حييدون عن ذلك، ويوقعون طالقا يلحق أبشع األذى 

  . األسرة ككل وأوبخ  اآلثار على النساء وعلى
     
وهلذا وذاك سأتطرق من خالل هذا الفصل للطالق كظاهرة إجتماعية أوال، كيف كان يف        

اتمعات القدمية وكيف نظمته الشريعة اإلسالمية، ومن مث عرفه املشرع اجلزائري باألشكال اليت هي عليه 
نتسائل مىت يكون الرجل متعسفا يف  وعند معرفة طبيعة  هذا احلق وحدوده لنا أن).املبحث األول(اآلن

إستعماله؟  وما معيار التعسف وما أشكاله؟ وماهي اآلثار واألضرار املرتتبة عن التعسف يف إستعمال هذا 
  ).  املبحث الثاين(احلق كتصرفات موجبة للتعويض؟ وماهي سلطة القاضي يف تقدير التعويض للطرف املتضرر

  
  

  المبحث األول

  لطالق والقيود الواردة عليهالتطور التاريخي ل

  
تنتهي الرابطة الزوجية بالوفاة أوبالطالق، ويعترب هذا األخري مبعناه الضيق حقا للرجل دون     

  . املرأة، ومع ذلك فإن من حق املرأة طلب إائها ولكن بشروط حددها املشرع
  

الظاهرة  وقبل احلديث عن التعسف يف إستعمال الطالق وجب الوقوف أوال عند هذه       
اإلنسانية وكيف عرفتها حضارات الشعوب القدمية؟ و هل كان لتطور البشرية تأثري عليها؟ وكيف نظمته 
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الشريعة اإلسالمية ؟ وما موقف املشرع اجلزائري والتشريعات العربية من ذلك ؟ و هل هذا احلق خالص 
  للرجل يستعمله كيفما شاء أم هناك ضوابط وقيود حتكم ذلك؟ 

  
ابة عن ذلك سأتناول يف املطلب األول التطور التارخيي للطالق واألشكال اليت يتم ا لإلج     

حاليا إاء الرابطة الزوجية وفقا لقانون األسرة اجلزائري وبعض القوانني العربية، وأتناول يف املطلب الثاين 
  . ة عليه يف ممارسة هذا احلقطبيعة حق الرجل يف الطالق واحلكمة من جعله بيده دون املرأة، والقيود الوارد

  

  

  

  

  المطلب األول

  الطالق في الشرائع القديمة و الشريعة اإلسالمية

  
قبل اخلوض يف موضوع الطالق وجب الرجوع أوال اىل أصل هذه الكلمة يف اللغة العربية،       

لق إنطالقا، الطاء والالم والقاف لفظ يدل على التخلية واإلرسال، يقال إنطلق الرجل،ينط: فكلمة طلق
ويقال يف الصحاح أطلقت األسري أي .235طلقها زوجها : ومن هذا الباب عدا الفرس طلقا، وإمرأة طالق

وبعري طلق أي غري مقيد، وحبس فالن طلقا . خليته، واألسري الطليق الذي أطلق على إساره وخلي سبيله
وناقة طالق، أي . الق وطالقةأي بغري قيد، وطلق الرجل إمرأة تطليقا، وطلقت هي تطلق طالقا فهي ط

  .236مرسلة ترعى حيث شاءت
  

والطالق من الظواهر العامة اليت عرفتها اتمعات القدمية واحلديثة على حد سواء، ويتعني 
فقد تررددت يف . البحث يف موضوع الطالق أن أتناول أوال وضعية الطالق لدى الشعوب قدميا وحديثا

احلاقدين على اإلسالم يف أن تشريع الطالق ظلم للمرأة فهو كالسيف  اآلونة األخرية آراء املستشرقني و
                                                 

لطبعة الثانية، مكتبة و مطبعة مصطفى البايب احلليب و ،ا 3أنظر، أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا ، معجم املقاييس ، كتاب الطاء ، حتقيق و ضبط عبد السالم هارون ،ج -235
 . 421- 420،ص  1980أوالده ، 

 -ه1499 -بريوت -،  الطبعة الثانية ، دار العلم للماليني  4إمساعيل بن محاد اجلوهري ، تاج اللغة و صحاح العربية ، حتقيق أمحد عبد الغفور العطار ،ج  أنظر، -  236
 .  1519-1518م ، ص 1979
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املاسك على رقبتــتها ميكن أن يوقعه الرجل وقت ما شاء، وهي ليس بيدها حول وال قوة، ويف هذا غاية 
  .الظلم و اإلهانة للمرأة 

  
إن الطالق "وله وقد نقل األستاذ قاسم أمني يف كتابه حترير املرأة عن األديب الفرنسي فولتري ق

قد وجد يف العامل مع الزواج يف زمن واحد تقريبا، غري أنين أضن أن الزواج أقدم ببضعة أسابيع مبعىن أن 
الرجل ناقش زوجته بعد أسبوعني من زواجه مث ضرا بعد ثالثة، مث فارقها بعد ستة أسابيع، مث يصفه قائال 

فقد . ن األعراض املالزمة للزواج وهذا حق ال يرتاب فيهأن الطالق قدمي يف العامل، و أنه يكاد أن يكون م
دل تاريخ األمم على أن الطالق كان مشروعا عند اليهود والفرس واليونان والرومان وأنه مل مينع إال يف 

  .237"الديانة املسيحية بعد مضي زمن من نشأا
  
الدين اإلسالمي، بل على وتؤكد هذه املقولة أن ظاهرة الطالق هي ظاهرة قدمية مل يستحدثها       

العكس من ذلك نظمها و جعل هلا قيود و ضوابط حتمي كل من الزوج والزوجة على حد سواء، و لذلك 
  ). الفرع الثاين(و ثانيا يف الشريعة اإلسالمية) الفرع األول(سأتعرض أوال إىل الطالق يف الشرائع القدمية

  

  الفرع األول

  ديمةالطالق في  الحضارات والشرائع  الق
  

إن الطالق ظاهرة قدمية قدم عهد اإلنسانية بالزواج، وقد عرفته اتمعات القدمية، وتعرض 
  .للتطور مثل باقي الظواهر اإلنسانية، وقد كان معروفا و معموال به حىت قبل امليالد

  
  الطالق في الحضارات القديمة : أوال

بني لفائف برديات " فيتشر"يسور عرفت حضارة مصر الفرعونية الطالق، إذ إكتشف الربوف      
لقد هجرتك ومل تعد يل حقوق "وجاء يف  نص وثيقة طالق، . 238حفريات يرجع تارخيها اىل األسرة الرابعة 

                                                 
مقتبس عن أمحد الغزايل ، الطالق اإلنفرادي و تدابري احلد منه يف الفقه .  123أنظر، قاسم أمني ، حترير املرأة ، ضمن سلسلة املواجهة ، نشر اهليئة املصرية للكتاب ، ص  -237

 .  7، ص2000ة األوىل ، اإلسالمي و الشرائع اليهودية و املسيحية و الوضعية و التقنينات املعاصرة ، دار النهضة العربية ، الطبع
سنة و إشتهرت بإسم بناة األهرام ، ومن أشهر ملوكها  284قبل امليالد أي مدة  2192- 2476طبقا حلسابات املؤرخني فان األسرة الرابعة حكمت مصر يف الفرتة مابني  -238

 . و ما يليها  42تاريخ القانون املصري ، اهليئة العامة للكتاب ، ص امللك سنفرو و خليفته امللك خوفو ، أنظر يف ذلك بالتفصيل ،ناصر األنصاري ، امل يف 
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عليك كزوج، إحبثي عن زوج غريي ألنين ال أستطيع الوقوف إىل جانبك يف أي منزل تذهبني إليه، وال حق 
  .239بال إبطاء وال تأخرييل عليك من اليوم فصاعدا، إذهيب يف احلال 

  
وهذا النص كما يظهر منه فهو يفيد بأن الطالق بيد الرجل، وهو مانصت عليه قوانني 

حيث جعلت للرجل أن يطلق زوجته احلالية وال يعين هذا أم كانوا مينعون التعدد، فقد عرف " أمحس"
حدى زوجتيه تضع يدها عليهم عكس ذلك، فقد وجدت بعض النقوش ألحد ملوك األسرة الرابعة ومعه إ

  .240على كتفيه و األخرى تلمس ساقه
  

وحسبما يذكر املؤرخون فإن من اجلماعات من كان يقرر حق الطالق للرجل وحده وبعضها 
اآلخر من كان يقرره لكال الزوجني، أما ملكية املرأة للطالق فكان أساسه ما للمرأة من حق إشرتاط أن 

  . 241عرفوا نظاما شبيها بنظام اخللع يف اإلسالمتكون العصمة بيدها، فضال على أم 
  

وعلى الرجل اذا طلق زوجته دون مربر أن يعوضها عن هذا، وذلك بأن يعطيها إثنني دبن من 
الفضة، وثالثني كرا من احلنطة، هذا فضال عن نصيبها من كل مكسب قد حصل معها، ومن املربرات اليت 

وإذا أرادت املرأة الطالق دون مربر إلتزمت برد املهر . وجشعها جتيز الطالق دون تعويض زنا الزوجة وعقمها
  .242مضافا إليه ضعفه أو أكثر، مع فقداا حقها يف األموال املشرتكة

   
كما ثبت عن قدماء املصريني أن الطالق كان يدون يف وثيقة تثبته، يشهد عليها أربعة 

الباحثون أن الفراعنة عمدوا اىل تقييد الطالق،  شهود، ومن اإللتزامات املالية واإلجراءات الشكلية إستقى
  .243ووضع التدابري الضرورية للحد منه وعدم العجلة فيه

  

                                                 
 .  129، ص  1956أمحد الشنتاوي ، عادات الزواج و شعائره ، دار املعارف املصرية ، أنظر،  -  239
 .  75، ص . ن.س.عادل بسيوين ، تاريخ القانون املصري ، مكتبة نصر ،د أنظر، -240
 .  51، ص  1996النظم القانونية و اإلجتماعية ، دار النهضة العربية  صويف أبو طالب ، تاريخأنظر، -241
 .  53- 52صويف أبو طالب ، املرجع السابق ، ص أنظر، -242
 .  76عادل بسيوين ، املرجع السابق ، ص  أنظر،-  243
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كما عرفت حضارة الرافدين قانون محو رايب، الذي حكم هذه البالد يف الفرتة املمتدة ما بني 
نضمه على النحو التايل  قبل امليالد، و مما تضمنه هذا القانون الشهري، نظام الطالق وقد 1686 اىل 1768

 :  
بأسباب الطالق، أما املرأة فعلى الطالق مسموح به للرجل و املرأة، غري أن للرجل أن يطلق دون التقيد  -أ

  العكس منة ذلك، فالبد أن تربر أسباب طالقها للرجل مع حق القضاء احملتم يف التدخل يف هذا الطالق 
طلقته مبلغا يتفاوت مبقدار ما هلا من األوالد، وإن مل يكن هلا للطالق تبعات، فعلى املطلق أن يدفع مل - ب

  .أبناء أعطاها مثل ما دفعه صداقا هلا، وإن مل يكن قد دفع صداقا فلها ما يناسب مكانته اإلجتماعية
على املطلق أن يرد للمطلقة بائنتها، وهي املال واملتاع وكل ما يكون مع املرأة عند ذهاا اىل بيت  - ج

  .244فهو ملك هلا زوجها،
  

كما أن شريعة محو رايب كانت حترم الطالق اذا كانت الزوجة مريضة، بل يكلف الرجل 
فنظام الزوجة الواحدة . بعنايتها وهي عنده، وله أن يتزوج عليها وهلا أن تغادر بيته اذا مل ترض بزواجه عليها

عقم الزوجة ومرضها من أسباب  معرتف به وال حيد من شدته اال حق تأمني الذرية للرجل، ولذلك فإن
الطالق الشرعية، غري أنه حيق للزوجة العاقر أن دي زوجها أمة مبثل خليلة تفاديا للطالق، وإذا مل ينجب 
الرجل من زوجته وال من خليلته فإن القانون يسمح له أن يتزوج من زوجة ثانية، وعلى هذه األخرية أن 

  .245حترتم أفضلية الزوجة األوىل
  

وما حوهلما، فقد سادت يف هذه البالد الديانات ) سرييالنكا حاليا(اهلند و سيالن  أما يف
الربمهية والبوذية، وشريعة مانو، وقد عرف برامهة اهلند نظاما شبيها بنظام اإلنفصال اجلسدي عند 

أو  وعند البوذيني الطالق بيد الرجل. الكاثوليك، غري أن للرجل أن يتزوج بأخرى ويرتك مسكن األوىل
بإتفاق الطرفني، ويكفي الرجل يف طالق زوجته أن يقول هلا إا إتصفت بصفة سيئة يقدرها هو، كأن متأل 

أما يف شريعة مانو فال جر الزوجة زوجها حىت .  البيت دخانا، أو تكثر الكالم، أو تزعج الكالب بصوا
  .246ولو أصيب باحلنون أو الشلل

                                                 
 . 57-56أنظر ، صويف أبو طالب ، املرجع السابق ، ص  -244
 .  211؛مقتبس  عن العريب بلحاج ، املرجع السابق ، ص  162- 161ص  1بينتام ، أصول الشرائع ، ج،أنظر،  -  245
 .  55صويف أبو طالب،  املرجع السابق ، ص  أنظر، -246
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  ديمة الطالق في بالد الغرب الق: ثانيا

عرف قدماء اليونان نظام الطالق كوسيلة إلاء عقد الزواج، وكان عندهم بيد الرجل يوقعه 
وبعد تطور التشريع يف العهد الكالسيكي إكتسبت املرأة حق الطالق ولكن . ألي سبب دون إجراءات

زوجها بقيود، إذ كان عليها التقدم بطلب للقاضي والذي كان يستجيب لطلبها يف حال ثبوت جمون 
ويؤكد حق الزوج يف طالق زوجته عامالن، أوهلما العقم ألن قصد الزواج هو النسل، . وهجره لبيت الزوجية

وثانيهما  الزنا، . فإذا مل تلد املرأة بعد الزواج ملدة عشر سنني إنفسخ العقد، ووقع الطالق من تلقاء نفسه
ويف عصر أفالطون  . واج ينفسخ بقوة القانونبل إنه اذا شاع فسق الزوجات، وتغاضى عنه األزواج فإن الز 

  . 247كان الطالق معروفا غري أنه مكروه، وقد إعتربه أفالطون ظاهرة شادة
  

  :أما عند الرومان فنميز بني مرحلتني 
قبل امليالد كان الطالق مكروها عند  451قبل صدور قانون األلواح االثين عشر سنة  :المرحلة األولى -أ

اربونه، إن مل يدع إليه داع مثل زنا املرأة، وقد كان الطالق بيد الرجل يوقعه بالطريقة اليت الرومان، فكانوا حي
  .248تزوج ا املرأة

  
بدأت هذه املرحلة بصدور قانون األلواح اإلثين عشر، والذي أباح حرية الطالق : المرحلة الثانية -ب

يعددن أعمارهن بعددمرات طالقهن، وقد  فكثر الطالق كثرة هائلة، حىت كانت النساء. بدون قيـد أو شرط
بلغ من تساهلهم يف شأن الطالق أن أجاب أحد النبالء ملا سئل عن طالق زوجته مشريا اىل حذائه قائال 

كما إشتهر من املطالقني ". أليس هذا احلذاء مجيـال، أليس جديدا، ولكن ال يعرف أحد منكم أين يؤملين "
قبل ميالد " قانون جوليا"فلما كانت والية أغسطس أصدر .يوس وغريهميوليوس قيصر، وأنطونيوس، وأوكتاف

املسيح بأربعة عشر سنة للحد من الطالق، وإشرتط إلجازته إعطاء املرأة وثيقة به أمام سبعة من الشهود 
  . 249البالغني

  : مرسوما حيدد أسباب الطالق املشروع وهي " Justiniensم أصدر جيستيان  546ويف عام 

                                                 
 .  56صويف أبو طالب،  املرجع السابق ، ص أنظر، -  247
 .  212 وما بعدها ؛مقتبس عن العريب بلحاج املرجع السابق ، ص 230حممد زنايت ، املرأة عند الرومان ، ص أنظر، -  248
 .  13؛مقتبس عن أمحد الغزايل ، املرجع السابق ، ص  75عبد املنعم بدر، تاريخ القانون الروماين ، ص  أنظر، -249
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  . لزوجة أو معاشرة الزوج لعشيقته يف منزل الزوجيةزنا ا - 1
  . حماولة أحد الزوجني اإلعتداء على اآلخر -2
  . هجر منزل الزوجية -3
  . اجلنون و العجز  -4

فاذا طلق الرجل يفقد ما يعادل ثلث ثروته فضال عن البائنة واملهر . ويف غري هذه احلاالت يعاقب املطلق
كانت املرأة فقدت بائنتها وكل أمواهلا، على أن يؤول النصف إىل الدير الذي   وإذا.ويؤول ذلك اىل املرأة 

  . 250ستعيش فيه، و الباقي إىل أقارا
   

جمموعة جديدة " ليو الثالث"ويف القرنني الثامن والتاسع امليالديني أصدر اإلمرباطور البيزنطي
ثريا من مبادىء جيستينيان، أمهها جعله عدل ا ك " Ecloga legun"من القوانني أمساها خمتار القوانني 

الزواج غري قابل للفسخ، فحرم الطالق، وبذلك حاربت اتمعات املسيحية الطالق ونددت به، وأعتربته  
  .251كبرية الكبائر، إذ اليصح أن يفرق اإلنسان مامجعه اهللا

  

  الطالق عند اليهود و النصارى : ثالثا
إذا إختد رجل إمرأة و صار "موسى عليه السالم قال أن  24،1،2جاء يف سفر التثنية إصحاح 

". هلا بعال، ومل حتظ عنده لعيب أنكره عليها، فليكتب هلا كتاب طالق، ويدفعه إىل يدها، ويصرفها من بيته
ومعىن ذلك أن الطالق عند اليهود جائز، ولكن ال جيوز للرجل أن يتزوج مرة أخرى مبن طلقها إذا تزوجت 

وعند الربانيني حترم املرأة على مطلقها أيضا إذا كان سبب الطالق عقم مظنون، . نهبرجل آخر و طلقت م
وعلة التحرمي محل الرجل على الرتيث بتهديده بأن الطالق إذا وقع . أو إشاعة كاذبة حول سلوك املرأة

  .252يكون بال رجعة
  

. أحوال إستثنائية ويف العهود القدمية مل يكن للمرأة حل وثاق الزوجية أو طلب الطالق إال يف
قبل امليالد أخدت عادة تطليق املرأة لزوجها تشيع بني  65ولكن بعد إحتالل الرومان لفلسطني بعد عام 

                                                 
 .  265اىل  262عادل بسيوين ، املرجع السابق ، ص أنظر، -  250
 .  14، ص  2000 –اجلزائر  –باعة و النشر و التوزيع ، دار هومة للط) أحكام الطالق و أسبابه ( حلسن بن شيخ آث ملويا ، حبوث يف القانون أنظر، -  251
 .  235، ص .ن. س.، دار الكتاب العريب،د) اجلماعات البدائية ( ثروت أنيس األسيوطي ،نظام األسرة بني اإلقتصاد و الدين  أنظر، -252
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اليهوديات شيئا فشيئا بتأثري العادات الرومانية وألسباب متعددة تتعلق بقدرة الرجل اجلنسية، أو حالته 
الفسق و الفجور، أو إمتناعه عن اإلنفاق عليها أو إصابته  الدينية، أو معاملته لزوجته بقسوة، أو مبالغته يف

  . مبرض خبيث، أو إشتغاله بتجارة غري مشروعة بعد الزواج
  

أما الطالق فبيد الرجل و له أن يوقعه أمام السلطة الشرعية ولو بدون عذر ولكن حيسن 
اإلسراف، أو لعيب خلقي  عندهم شرعا الطالق لعيب خلقي كسوء املعاملة، وشدة املنازعة، والعناد، و 

  .253كالنمش و اجلذري، والرائحة اخلبيثة، وكل عاهة ال يرجى برؤها
  

وحينما ظهرت املسيحية، كانت كل من الديانة اليهودية والقانون الروماين السائدين يف ذلك 
جل، وكانت الديانة  اليهودية تبيح الطالق بعبارة الر . الوقت يبيحان الطالق على النحو السالف ذكره

  . والقانون الروماين جيعل الطالق حقا لكل من الرجل واملرأة
    

وعندما جاءت املسيحية حاملة لتعاليم سامية، وداعية إىل احملبة والتسامح مل تتعرض  كثريا   
ولكنها بالرغم من هذا جاءت مببدأ جديد يف الزواج يعارض ماكان قائما قبلها، وهو . لقواعد املعامالت

بلية الزواج لإلحنالل، علما أن هذا املبدأ مل يتفق  املسيحيون على مداه وكان مبعثا للخالف مبدأ عدم قا
 . بينهم

   
وعندما إنقسمت املسيحية اىل مذاهب وطوائف خمتلفة، كان  مبدأ عدم قابلية الزواج        

لتزمت ذا املبدأ فالكنيسة الكاثوليكية قد إ. لإلحنالل من املبادىء اليت إختلف مصريها لدى كل كنيسة
 107إلتزاما تاما، و بالتايل فقد حرمت الطالق حترميا تاما وألي سبب من األسباب ، ويف هذا تنص املادة  

من اإلرادة الرسولية على أن الزواج الصحيح املقرر واملكتمل ال ميكن حله بسلطان بشري أيا كان، وألي 
وع بالدخول وما يباح هو فقط اإلنفصال اجلسماين الذي سبب كان ماعدا املوت، والزواج املكتمل هو املتب

  .254ال حيل الرابطة الزوجية، وإمنا جمرد إنفصال الزوجني يف املعيشة املشرتكة
  

                                                 
 . 16أمحد الغزايل ، املرجع السابق ، ص  أنظر،-  253

 .  616جع السابق ، ص حمسن عبد احلميد البيه  ، املر أنظر،-  254
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أما الكنيسة الربوتستانتية فقد أخدت موقفا وسطا، حيث أجازت التطليق، ولكن لسببني 
حلكم باإلنفصال اجلسماين إذا مل يرد  طالبه حل ولكنها من ناحية أخرى جتيز ا. فقط مها الزنا وتغيري الدين

وهذا هو املوقف الذي أخد به قانون اإلجنيلني الوطنيني املعمول به بالنسبة لطوائف . رابطة الزواج حال ائيا
  .255الربوتستانت يف مصر

  
وعلى العكس من ذلك فإن الكنائس األرثودكسية ظلت خملصة إلعتبار الزواج سرا مقدسا، 

" إجنيل مىت"مل تقصر إجازة الطالق على حالة الزنا، وهي تلك احلالة اليت ورد النص عليها يف  إال أا
  .256بل مسحت بالطالق بصفة عامة، وأن الزنا جمرد مثال لألسباب املربرة للطالق.  بإجازة الطالق فيها

  
اإلنفصال  وحيث أن الكنيسة األرثودكسية قد أباحت الطالق منذ البداية فإا مل تعرف نظام

مث جاءت الشريعة اإلسالمية ناسخة ملا قبلها من . اجلسماين املوجود عند كل من الكاثوليك والربوتستانت
  .الشرائع، وعرفت الطالق و ضبطت آثاره وحدوده

  

  الفرع الثاني

  .الطالق في الشريعة اإلسالمية 

  

ع القيد واملفارقة، ويستعمل كلمة الطالق يف اللغة تطلق ويراد ا معاين اإلرسال والتخلية ورف
ويف اإلصطالح الشرعي . 257يف العرف اللغوي طلق يف رفع القيد املعنوي وأطلق يف رفع القيد احلسي

رفع قيد النكاح بألفاظ "إختلفت عبارات الفقهاء يف تعريف الطالق إال أا إتفقت يف مضموا على أنه 
  : خمصوصة ويتضح ذلك يف التعريفات التالية

  
وعرفه .258"رفع قيد النكاح بلفظ خمصوص"رفه الكمال بن اهلمام وهو من احلنفية بأنه فقد ع

وعرفه احلطاب .259"تصرف مملوك للزوج حيدثه بال سبب فيقطع النكاح"اإلمام النووي من الشافعية بأنه 
                                                 

 .  617، ص  1985عبد الناصر توفيق العطار ، أحكام األسرة عند املسيحني املصريني ، املؤسسة العربية احلديثة ، الطبعة الثالثة ، أنظر، -  255
 .  618حمسن عبد احلميد البيه ، املرجع السابق ، ص  أنظر،-256
 .  226-  225، ص  10إبن منظور ، املرجع السابق ، ج  أنظر،-257
 .  463، دار إحياء الرتاث ، بريوت ، الطبعة الثانية ، ، ص 3حممد بن عبد الواحد الشهري بالكمال مهام ، شرح فتح القدير على اهلداية ، ج أنظر، -  258
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ىل للتحرمي صفة حكمية ترفع حلية متتع الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتني زيادة على األو " من املالكية بأنه
  .261"حل قيد النكاح"وعرفه إبن قدامة من احلنابلة بأنه .260"
  

وبالنظر اىل هذه التعريفات جند أا كما سبق القول، وإن إختلفت يف عباراا إال أن 
  : مضموا واحد  وأا تتفق فيما يلي 

دد عبارم بني احلل والرفع أن الطالق يرتتب عليه رفع قيد النكاح الثابت بني الزوجني وإزالته مع تر :أوال
  . وكالمها مبعىن اإلزالة

  
أن حل عقد النكاح أو رفعه ال يكون إال بطريق شرعي، ألن عقد النكاح نفسه ال يثبت إال بطريق  :ثانيا

وكما أن النكاح ال يتحقق إال بألفاظ خمصوصة فكذلك . شرعي، فوجب أن يكون رفعه ثابتا بطريق شرعي
 . لفاظ خمصوصة، منها الصريح ومنها الكناية الطالق ال يقع إال بأ

  

أن عقد النكاح الذي يرفعه ويزيله الطالق البد أن يكون نكاحا صحيحا فيخرج النكاح الفاسد من  :ثالثا 
  . هذا احلكم

    
وهذه التعاريف وإن مل تشر إىل طريف الطالق ومها املطلق واملطلقة بإعتبارمها ركنني أساسيني 

ناء تعريف اإلمام النووي السابق الذي إعترب الطالق تصرفا مملوكا للزوج، فإا مع ذلك مل يف الطالق، بإستث
  .تسلم من النقد بإعتبار أن الطالق ال يقع إال ممن ميلكه وهو الزوج على حمل إليقاعه وهي الزوجة

  
هو  ومن جهة أخرى، فإن رفع قيد النكاح قد يتم يف احلال أو املآل، فالذي يرفعه يف احلال

الطالق البائن، والذي يرفعه يف املآل هو الطالق الرجعي إذا إنقضت العدة، أو إنضمت طلقتان إىل الطلقة 
ولذا يرى البعض تعريف الطالق بأنه . األوىل، كما أن قصد الطالق واألثر املرتتب عليه أمر ينبغي مالحظته

  .262"أو مآال رفع قيد النكاح بلفظ خمصوص قصدا يقع من أهله يف حمله حاال "
                                                                                                                                                         

 .  323، دار احلديث ، ص  3حيي بن شرف النووي ، شرح املنهاج، الطبعة الثانية ، ج أنظر،-  259
 .  28، دار الفكر الثانية ، بريوت ، ص  4بن عبد الرمحن املغريب ، مواهب اجلليل بشرح خمتصر خليل ، ج  حممد بن حممدأنظر، -  260

                                                                                                                                        .  233، ص  8محد بن قدامة املقدسي ، املرجع السابق، ج أنظر،أبو حممد عبد اهللا بن أ 261 
 .  7، ص 2005، فوزي فيض اهللا ، الطالق ومذاهبه ، دار الكتاب احلديث،  491أنظر يف هذا ، حممود مصطفى شليب ، املرجع السابق، ص  -262
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الطالق مرتان فإمساك "وقد ورد ذكر الطالق يف القرآن الكرمي يف آيات كثرية منها قوله تعاىل 

  .264"الجناح عليكم إن طلقتم النساء مامل متسوهن"، وقوله تعاىل 263"مبعروف أو تسريح بإحسان
  

لم طلق حفصة وكذلك ورد الطالق يف السنة النبوية فعال وقوال، فالرسول صلى اهللا عليه وس
  .265"أبغض احلالل اىل اهللا الطالق"بنت عمر مث راجعها، كما أنه  قال صلى اهللا عليه وسلم 

  
وإنعقد اإلمجاع منذ عصر الصحابة والتابعني على مشروعية الطالق كما جاء يف القرآن 

جلواز، فإنقسموا والسنة، إال أم إختلفوا حول األصل يف الطالق، هل هو احلظر واملنع، أو هو اإلباحة وا
  : بذلك إىل فريقني

  
  :و قد إستدلوا على ذلك مبا يلي   :فريق يرى بأن األصل في الطالق اإلباحة و الجواز -أ

وكذلك . 266"يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدن" إطالق النصوص الشرعية كقوله تعاىل  - 1
وكذلك يف قوله . 267" متسوهن أو تفرضو هلن فريضة ال جناح عليكم إن طلقتم النساء مامل" قوله تعاىل 

فهذه اآليات الكرمية ذكرت الطالق . 268" الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان " تعاىل 
  . جمردا من أي قيد، كما نصت على نفي اجلناح، ونفي اجلناح ورفعه يعين عدم اإلمث،  وهذا ما يفيد اإلباحة

  

هللا عليه وسلم طلق حفصة، مث راجعها وكذلك فعل كثري من الصحابة رضوان اهللا ماروي أن النيب صلى ا-2
فقد طلق عمر أم عاصم، وطلق عبد الرمحن بن عوف زوجه متاضر، كما روي أن احلسن بن علي . عليهم

                                                 
 .  229سورة البقرة ، اآلية  -263
 .  236سورة البقرة، اآلية  -264
أنظر .  ما أحل اهللا شيئا أبغض إليه من الطالق" أخرجه أبو داوود و إبن ماجة عن إبن عمر ، وأخرجه احلاكم عن إبن عمر أيضا بلفظ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -  265

 .  309،  ص 1988،الدار املصرية اللبنانية،  6أبو داوود ،السنن ، ج 
 .  1سورة الطالق، اآلية  -  266
 .  237سورة البقرة، اآلية  -  267
 .  229سورة البقرة، اآلية  -268
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إن إبين "رضي اهللا عنهما كان يكثر من النكاح والطالق بالكوفـة حىت قال عـلي رضي اهللا عنه على املنرب 
 .269" ذا مطالق، أي كثري الطالق، فال تزوجوه، فقالوا إنا نزوجه مث نزوجهه

  
، فال جيوز إال لسبب يدعو إليه أوحاجة أو فريق ثان يرى بأن األصل في الطالق الحضر والمنع- ب

  : ضرورة تستدعيه، وإستدلو على ذلك مبا يلي 
  

يا، والطالق إبطال له، وإبطال املصلحة أن النكاح عقـد مصلحة لكونه وسيلة اىل مصاحل الدين والدن -1
 .270مفسدة، فيكون الطالق دون سبب يقتضيه مفسدة، واهللا تعاىل ال حيب املفسدين

  

فقد وصف صلى اهللا ". أبغض احلالل اىل اهللا الطالق"ماروي عن الرسول صلى اله عليه وسلم يف قوله  -2
سوى أنه حمضور إال حلاجة أو ضرورة تدعو  عليه وسلم الطالق بأنه من أبغض املباحات، وال معىن لذلك

 .271إليه 

  

أن الزوجة إذا كانت مطيعة لزوجها ال تفرط يف حق من حقوقه، حتفضه يف عرضها وماله، مث طلقها  -3
فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن "فإنه وال شك قد أضر ا أميا ضرر، ويف ذلك يقول اهللا سبحانه وتعاىل 

رة وقعت يف سياق الشرط و النفي، فتقيد العموم، فيكون معىن اآلية إذا نك" سبيال"وكلمة . 272"سبيال
أطاعت املرأة زوجها يف مجيع ما يريده منها مما أباحه اهللا، فليس له من سبيل عليها من ضرب أو هجر 
أوطالق من باب أوىل، ألن نفي األقل من الضرب أو اهلجر نفي لألكثر من ذلك وهو الطالق من باب 

 .273أوىل

  

                                                 
حيث ذكر هذه الروايات مجيعا و هو بصدد ذكر أدلة القائلني بأن األصل يف .  3، ص  6، ج  1978حممد بن أمحد بن سهل السرخسي ، املبسوط ، دار املعرفة،  أنظر، -269

 . الطالق اإلباحة 

 .  205سورة البقرة،  اآلية  ،" إن اهللا ال حيب املفسدين" قال اهللا تعاىل - 270 

ه وآثارها ، مطبعة األمانة ، اهلادي السعيد عرفة ، إساءة إستعمال حق الطالق ، دراسة فقهية مقارنة حلق الطالق و الضوابط الشرعية إلستعماله وأحكام إساءة إستعمال أنظر ،- 271 
 .  15، ص  1989القاهرة 

 .  34سورة النساء، اآلية  -  272
 .  446، ص  1، ج  2002أيب الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقي ، تفسري القرآن العظيم ، دار الفكر ، لبنان  أنظر، -273
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الراجح هوماذهب إليه القائلون بأن األصل يف الطالق املنع واحلظر إال حلاجة أو ضرورة أو و 
كما أن الشريعة اإلسالمية أحاطت عقد الزواج . سبب يدعو إليه، ألن الطالق بغري سبب هو كفر بالنعم

" ميثاق غليظ"ه من بني غريه من العقود بالعديد من الشروط والقيود، وقد وصفه اهللا سبحانه وتعاىل بأن
  . ليس من السهل حله أو نقضه ألي سبب كان

  
وكما أن الطالق لغري سبب يدعو إليه ال شك أن فيه إضرارا بالزوجة، والرسول صلى اهللا عليه 

كما أنه يكون جتاوزا للمعروف املأمور به يف قوله . 274"ال ضرر وال ضرار"وسلم ى عن ذلك يف قوله 
فأمسكوهن مبعروف "ويف قوله تعاىل كذلك . 275"فارقوهن مبعروففأمسكوهن مبعروف أو "تعاىل

  .276"أوسرحوهن مبعروف
  

وذلك حىت ال يستهني بعض ضعاف الدين، وبعض ضعاف النفوس بأمر الطالق، 
وهذا ما تأباه . فيستعملونه لغري سبب أولسبب تافه، مما يؤثر بغري شك سلبا على األسرة واتمع ككل

ولذلك فإنه ال جيوز اإلقدام على الطالق . دف إىل إقامة جمتمع قوي ومتماسك الشريعة اإلسالمية اليت
إال لسبب يقتضيه، واألسباب ختتلف يف قوا وضعفها، ومن هنا إختلفت صفة الطالق بإختالف البواعث 

  . عليه،  وينبغي التفرقة يف هذا املقام بني شرعية الطالق وبني إيقاعه
  

فهومشروع مبقتضى األدلة اليت تعرضت هلا سابقا من الكتاب  فالطالق من حيث مشروعيته،
والسنة واإلمجاع، ومن حيث إيقاع املكلف له خيتلف حكمه تبعا للحاجة أو للسبب الذي يقتضيه، فتارة 
يكون واجبا، وتارة يكون مندوبا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مكروها وتارة يكون مباحا وذلك على 

  :  التفصيل اآليت
  

                                                 
 .  376، ص  1988، الدار املصرية اللبنانية  5رواه البخاري ومسلم وأبو داوود ، السنن ،ج  274
 ..  2سورة الطالق، اآلية  -  275
 .  231سورة البقرة ، اآلية  -276
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يكون الطالق واجبا يف حالة العجز اجلنسي املستحكم كالعـنة وحنوها لإلخالل مبقصـود :  الطالق الواجب
وذلك مصداقا لقوله . 277الزواج الذي هو إجناب الولد، وإحصان الزوجة، ففي هذه احلالة جتب التفرقة

  . 278"وإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته  وكان اهللا واسعا حكيما"تعاىل 
  
وهو الطالق لغري حاجة، ملا فيه من إحلاق الضرر بالزوجـة، وتفويت للمصلحة احلاصلة  طـالق المكروهال

  . 279بالزواج من غري حاجة داعية إليه 
  

اذا دعت احلاجة إليه ففسدت العشرة بني الزوجني وأستحكم النفور، فيكون الطالق :  الطالق المباح
حبيث . تباغضان من قيد الزواج عند خشيتهما عدم إقامة حدود اهللانعمة يتخلص ا الزوجان املتنافران وامل

  . 280يفوت الغرض املقصود من النكاح وينقلب مضرة، وقيام هذه احلكمة شرط إلباحة الطالق
  

يكون الطالق حراما اذا طلق الزوج زوجته يف احليض أو طلقها يف طهر واقعها فيه، وهو  :الطالق الحرام 
وهو نوع من إساءة إستعمال الزوج حلقه يف الطالق، وسأتعرض لذلك -لبدعة ما يعرف شرعا بطالق ا

وكان هذا الطالق حراما ألن الطالق املشروع جيب أن يكون يف العدة عمال بقوله . 281تفصيال يف حينه
أي مستقبالت العدة وذلك ال يكون إال إذا طلقها يف طهرمل ميسها فيه، وخمالفة ". فطلقوهن لعدن"تعاىل
وهذا هوالطالق البدعي الذي ى الشارع عنه ودليل . 282يكون خمالفة لواجب وخمـالفة الواجب حرام ذلك

مره فلرياجعها "ذلك أن إبن عمر طلق إمرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  . 283"أو ليطلقها طاهرا أو حامال 

  
ا يف الشريعة اإلسالمية أن احلبل فيه مرتوك ولذلك ال ينبغي أن يفهم من كون الطالق مشروع

على الغارب، أو أنه خلو من القيود واألسباب، أوأن فيه إحتقار للمرأة وهضم حلقوقها، بل على العكس 

                                                 
 .  19اهلادي السعيد عرفة ، املرجع السابق ، ص أنظر، -277
 .  130سورة النساء، اآلية  -  278
 .  35أمحد الغزايل ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -279
 .  232السعيد مصطفى السعيد ، املرجع السابق ، ص أنظر، -280
 . من هذه الرسالة  130أنظر ،ص -  281
 . 20اهلادي السعيد عرفة ، املرجع السابق ، ص ظر، أن-  282
 .  221، ص  6رواه اجلماعة إال البخاري ، أنظر الشوكاين ، املرجع السابق ، ج  -283
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من ذلك متاما أقرت الشريعة اإلسالمية الطالق الذي كان موجودا يف العهود السابقة ونظمته وجعلت له 
 ا، وأنه وإن كان حالال، إال أنه مبغوض عند اهللا تعاىل ملا فيه من تشتيت قيودا  وقواعدا ال يصح إال

  .  لألسرة
  

وعليه فإن إرادة الزوج ليست دائما حرة يف إيقاع الطالق، بل تقع عليه قيود وضوابط وهذاما 
  . سأتناوله يف املطلب الثاين من هذا املبحث 

  
  

  

  المطلب الثاني

  ع الطالقالقيود الواردة على الحق في إيقا 

  

لكل نظام روح تسوده، إما أن تتصف بالشدة والقسوة وإما اللني والتساهل، فمثال نظام 
الزواج سهل الشارع أمره، حيث إعترب األصل فيه رضا الزوجني، ويكون صحيحا إذا مامت أمام شاهدين، 

  . دون قيود وعقبات
  

سالمية شروطاً، ووضعت له أما الطالق فليس سهال ذا القدر، إذ اشرتطت له الشريعة اإل
ولذلك فقد حرص . القوانني الوضعية قيوداً، وذلك للتضييق منه ملاله من عواقب على األسرة واتمع ككل

الشارع على وضع العقبات أمام املطلق للرتوي والتفكري، حبيث ال يقدم املرىء على إنفصال احلياة الزوجية 
وهلذا استحسن القرآن الكرمي إحلاح الرسول . ة تدعو إليها الضرورةاليت قدسها اهللا سبحانه وتعاىل إال حلاج

صلى اهللا عليه وسلم على زيد بأن ميسك عليه زوجته بالرغم من إستمرار الشقاق بينهما يف سورة األحزاب 
  . 284"وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه أمسك زوجك وأتق اهللا" 
  

                                                 
 .  37سورة األحزاب ، اآلية  -284
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ومن جهة أخرى . اإلمتناع عن الطالق نوع من الرب والتقوىوذا فقد فأعترب القرآن الكرمي 
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل اهللا فيه خريا  "نفر القرآن الكرمي من الطالق يف قوله تعاىل 

  .285"كثريا
   

. فالشريعة اإلسالمية مل تبح الطالق يف أي وقت، ومل متنعه كذلك، بل هي وسط بني اإلثنني
الف يف أصل الطالق هل هو احلضر أم اإلباحة، كما سبق بيانه يف املطلب األول، وقد نشأ عن اخل

  . إختالف يف التشريعات الوضعية العربية وكذلك يف اإلجتهاد القضائي كمحاوالت منها لتقييد الطالق 
  

فإذا كان األصل يف الطالق اإلباحة، والرجل طاملا ملكه الشارع حق الطالق باإلرادة املنفردة، 
فهو حر التصرف، وال جتوز الرقابة عليه فيما يفعل، وبالتايل ال جيوز احلكم عليه بأي تعويض طاملا إستعمل 
حقا منحه إياه الشرع والقانون، وإذا كان األصل يف الطالق احلظر، فهذا احلضر ديين ال خيضع لسلطة 

أما . 286"ض احلالل اىل اهللا الطالقأبغ"فمن طلق زوجته فهو آمث ديانة لقوله صلى اهللا عليه وسلم . القضاء
  .قضاء فال جيوز حتميله بأي نوع من املسؤولية

     
ولكن الطالق ليس جقا مطلقا كما رجح الفقهاء، ألن األصل فيه احلضر فيجب أن يكون 
مقيدا مبشروعيته أي حبكمة تشريعه، وما ألجله شرع، وال فرق يف هذا سواء أكان هذا القيد الذي يقع عليه 

دينيا أو تشريعيا أو قضائيا، ولذلك أفصل احلديث عن هذه القيود يف فرعني، أتناول يف الفرع األول  قيدا
  . القيود الدينية،وأتناول يف الفرع الثاين القيود التشريعية والقضائية 

  
  الفرع األول

  .القيود ذات المصدر الديني

  

                                                 
 .  19سورة النساء، اآلية  -  285
أنظر، أبو ". ما أحل اهللا شيئا أبغض إليه من الطالق"فظ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأخرجه أبو داوودوابن ماجة عن ابن عمر، وأخرجه احلاكم عن ابن عمر أيضابل  -286

 . 309داوود، املرجع السابق، ص 
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وي قبل اإلقدام على الطالق، وكان حثت الشريعة اإلسالمية كال من الزوجني اىل التفكري والرت 
من احلكمة أن ميلك أمرالطالق الرجل،حىت حيكم العقل و املنطق، حتقيقا لإلستقرار وتوفريا ألسباب 

ولقد حاول بعض املستشرقني ورجال القانون ممن ولعوا بالثقافة الغربية النيل من نظام . 287الراحةالزوجية
جع الطالق وهذا ظلما للمرأة، وتشريدا لألطفال، وهدما لدعائم األسرة اإلسالمي، مدعني بأن اإلسالم يش

  . 288األسرة
  

واحلقيقة أن هؤوالء بعيدين كل البعد عن روح الشريعة اإلسالمية، فكما منح الشارع للرجل 
بل على العكس من ذلك . حق إيقاع الطالق فقد جعله أيضا يف يد القاضي إذا كان بطلب من املرأة

ات مالية يف حالة إيقاعه الطالق بإرادته املنفردة، ومل يوجب على املرأة شيئا إذا ما جعل على الرجل تبع
  . حتقق القاضي من أسباب التطليق

    
فاملرأة مبا فطرت عليه، ومبا خلقها اهللا تعاىل سريعة الغضب والتأثر، واإلنفعال، تدفعها 

ل فهو األناة والرتوي يف عواقب األمور، وقياس طبيعتها غالبا إىل اجلري وراء عاطفتها، أما الغالب يف الرجا
مايكون من املنفعة والضرر مبقياس حكيم، فلهذا جعل اهللا تعاىل الطالق بيد الرجل والذي يستطيع أن 

  . 289يوقعه دون رضا الزوجة
  

ولكن يتقيد حق الزوج يف إيقاع الطالق مبا تتقيد به احلقوق على وجه العموم يف الشريعة 
و يتقيد بوجوب أن يكون إستعماله متجها لتحقيق احلكمة اليت من أجلها شرع، وبأن ال اإلسالمية، فه

  .يكون بطريقة هي يف ذاا مسببة لضرر يلحق باملطلقة فوق ما يصيبها من أمل فك الرابطة الزوجية
  

وقد حتدث فقهاء الشريعة اإلسالمية طويال يف ذلك يف حبثهم فيما إصطلحوا على تسميته 
سنة وطالق البدعة،كما أطالوا يف بيان ما يرتتب على اخلروج عن هذه القيود من نتائج وسأفصل بطالق ال

  : احلديث عن هذه القيود كما يلي 

                                                 
 .  215العريب بلحاج ، املرجع السابق ، ص  أنظر،   -287
 .  259، ص  1984سناء اخلويل ، األسرة و احلياة العائلية ، دار النهضة العربية  ، أنظر،  -  288
 .  244، ص  1983حمي الدين عبد احلميد ، األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية ، دار الكتاب العريب ، الطبعة األوىل ، أنظر، -  289
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يجب أن يتقيد إستعمال الزوج لحق الطالق بوجوب مطابقته للحكمة التشريعية التي دعت : أوال

  :إليه

لغاية مشروعة وهي اخلالص من رابطة  ويتمثل هذا القيد بأن يوقع الرجل الطالق حتقيقا    
الزوجية عند تباين األخالق وظهور البغضاء املوجبة لعدم إقامة حدود اهللا تعاىل، حبيث يفوت الغرض 

  . 290املقصود من النكاح وهو السكينة واإلستقرار وينقلب مضرة

  
عروف وامل. وحىت وإن كان الطالق حقا للزوج فيجب أن يكون إستعماله مبعروف أو بإحسان

ضد املنكر، واإلحسان ضد اإلساءة، فإذا خالف املعروف يف إستعماله حلق الطالق يكون قد أتى منكرا، 
وذلك مصداقا لقوله تعاىل . 291وإذا خالف اإلحسان يف إستعماله له يكون قد أساء إستعماله 

  . 292"فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا"
  

الزواج عقد أبدي فالقياس أن ال ينهيه أحد املتعاقدين بإرادته املنفردة إال كما أن عقد 
ألن إستمرار احلياة الزوجية بني .  293حلاجة، فإذا قامت احلاجة فبها، وإال فالقياس هو منع الطالق 

ة الزوجني حق هلما وواجب عليهما ماداما يقيما حدود اهللا، أي شرعه وأحكامه املتعلقة باحلقوق الزوجي
  . املتبادلة بني الزوجني من حسن العشرة وحنو ذلك

  
ولكن قد تطرأ أحيانا على العالقة الزوجية أمور جتعل احلياة الزوجية بني الزوجني مصدر شقاء 
وخصام وشقاق، ومن ذلك أن يتبني للمرء أنه قد أخطأ يف إختيار شريكة حياته، فيجد فيها أخالقا 

فإن خاف الزوج أن ال يقيم حدود اهللا مع .  يستطيع أن يتالئم معهاوطباعا ختالف أخالقه وطباعه وال 
زوجته تلك أباح له الشارع إاء الرابطة الزوجية بالطالق، إال أن إيقاع الطالق بغري سبب شرعي حرام 

  .  294ومكروه

                                                 
 .  232السعيد مصطفى السعيد،  املرجع السابق ، ص  أنظر، -290
 .  92اهلادي سعيد عرفة ، املرجع السابق ، ص  أنظر،-291
 . 231سورة البقرة، اآلية   -  292
 .  266عبد العزيز عامر ، املرجع السابق ، ص  أنظر،-293
 .  88-  87، ص  1968عبد الرمحن الصابوين ، مدى حرية الزوجني يف الطالق ، دار الفكر ،  الطبعة الثالثة ،  أنظر،-294
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وقد أمر اإلسالم الزوجني أن يصرب كل منهما لآلخر ما إستطاع إىل ذلك سبيال يف قوله 

ولكن إذا . 295"عاشروهن باملعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل اهللا فيه خريا كثرياو "تعاىل 
مل جيد العالج وتعذر الشفاء فإستحال إنقاذ احلياة الزوجية، وعودا إىل ماجيب أن تكون عليه، فنكون 

  :أمام ثالثة حلول 
  . ، وبالتايل تضرر كل من الزوجنيبقاء احلياة الزوجية ذه احلالة اليت وصفت بعضا منها -أ 

اإلنفصال اجلسدي، حيث يعيش كل من الزوجني بعيدا عن اآلخر، مع بقائه مرتبطا بعقد الزواج،  -ب
  . حبيث ال يستطيع أحدمها أن يتزوج، وهذا عند املسييحني 

جية ومل الطالق، وهو حل عقدة النكاح، وقد إختار اإلسالم نظام الطالق حني تضطرب احلياة الزو  -ج
يعد ينفع فيها صلح، حيث تصبح رابطة الزواج صورة من غري روح ألن وجوب اإلستمرار فيه ظلم لكل من 
الزوجني، بل قد يكون وسيلة إلرتكاب ما حرم اهللا من أمور يف سبيل التخلص من هذا اجلحيم، وقد قال 

  . 296"ماوإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته وكان اهللا واسعا حكي"تعاىل يف ذلك 
  

  : قيد العدد و الوقت في الطالق: ثانيا

الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان وال حيل لكم " يقول اهللا سبحانه وتعاىل 
أن تأخدو مما آتيتموهن شيئا، إال أن خيافا أال يقيما حدود اهللا، فإن خفتم أال يقيما حدود اهللا فال جناح 

هللا فال تعتدوها، ومن يتعد حدود اهللا فأولئك هم الظاملون، فإن طلقها عليها فيما إفتدت به، تلك حدو ا
  . 297"فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه

  
يتضح من نص اآلية الكرمية أن اهللا سبحانه وتعاىل شرع أمد الطالق وبني حده، وأن الطالق 

عصمته كما يشهد لذلك سبب نزوهلا املشروع ما وقع مرة بعد مرة، حىت ميكن اإلستدراك بإرجاع املرأة اىل 
298 .  

                                                 
 .  19سورة النساء،  اآلية  -295
 .  231سورة البقرة، اآلية  -  296
 .  230- 229سورة البقرة ، اآليتني  -297
مر؟أته مث يراجعها قبل أن تقضي عدا ، فغضب رجل من األنصار على إمرأته ، فقال ال أقربك وال حتلني ’كان الرجل يطلق : يف رواية عن عروة بن زبري رضي اهللا عنهما قال  -298

أنظر يف ذلك ، ..."  الطالق مرتان " اهللا سبحانه وتعاىل قوله  مين ، قالت كيف ، قال أطلقك حىت إذا جاء أجلك راجعتك ، فشكت ذلك للرسول صلى اهللا عليه وسلم ، فأنزل
  .  129، ص  3، ج 1996القرطيب  ، اجلامع ألحكام القرآن بتحقيق وختريج د  حممد إبراهيم احلفناوي ، دار احلديث ، الطبعة الثانية، 
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ومع إتفاق العلماء على هذا املعىن، وعلى أن التفريق واجب ديانة إال أم إختلفوا يف وقوع 

أو . الطالق املتكرر لفظا أو إشارة،كأن يقول هلا طلقتك ثالثا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق
  . يقول أنت طالق ويشري بأصابعه الثالث

  
هب مجهور الفقهاء بوقوع هذا الطالق ثالثا سواء إقرتن بالثالث أو تكرر اللفظ ثالث وقد ذ

وذهب إبن تيمية ومن وافقه إىل أن الزوج ميلك على زوجته ثالث طلقات، وأن الطالق املقرتن . 299مرات
بدعة يف حني قال بعض الشيعة اإلمامية اليقع مطلقا، ألنه . 300بعدد لفظا أو إشارة ال يقع إال واحدة

  . 301والشرع أجاز الطالق متفرقا غري جمتمع، فمن مجع فقد إبتـدع، وطالق البدعة ال يقع
  

وقد إستدل أصحاب املذهب القائل بأن طالق الثالث بكلمة واحدة، كما ذكره املطلق، 
قاع فمن الكتاب كان سندهم إطالق اآليات القرآنية اليت مل تفرق يف إي. بأدلة من الكتاب والسنة واملعقول

ومن السنة ماروي عن . 302الطالق بني أن يكون ثالثا متفرقا أو جمموعة فوجب العمل ا على إطالقها 
طلق رجل إمرأته ثالثا، فتزوجها رجل مث طلقها قبل أن يدخل ا، فأراد : عائشة رضي اهللا عنها أا قالت 

ألول؟  قال ال، حىت يذوق عسيلتها  زوجها األول أن يتزوجها فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحتل ل
  .  303كما ذاق األول
  

ووجه الداللة منه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يسأل عن كيفية إيقاع الطالق الثـالث 
أكان متفرقا أو جمموعا، ولو كان احلكم يف احلالتني خمتلفا لسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن  الكيفية، 

إن ترك اإلستفصال يف حكاية "ى عموم احلكم وفقا للقاعدة األصولية اليت تقول أما وأنه مل يسأل فدل عل

                                                                                                                                                         
 

 .  228، ص  6أنظر، حممد بن علي بن حممد الشوكاين ، املرجع السابق، ج  299
 .  17هه ، الد الثالث ، ص 1403إبن تيمية ، الفتاوى الفقهية الكربى ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ،  نظر،أ-300
علي بن يف ذلك حممد بن حكي ذلك عن بعض التابعني ، وروي عن إبن علي وهشام إبن احلكم ، وبه قال أهل الظاهر ، وسائر من يقول أن الطالق البدعي اليقع ، أنظر  -301

 .  231حممد  الشوكاين ، املرجع السابق ، ص 
 .  170اهلادي السعيد عرفة ، املرجع السابق ، ص  أنظر،-  302
  43، ص  7رواه البخاري ومسلم، أتظر ، حممد إبن إمساعيل البخاري ، صحيح البخاري ، ج -303
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كما أن املعقول يقتضي أن النكاح ملك يصح . 304" احلال مع قيام اإلحتمال ينزل منزلة العموم يف املقال
  .305إزالته متفرقا فصح إزالته جمتمعا كسائر األمالك، وبأن الطالق جيوز تفريقه فيجوز مجعه

  
الطالق مرتان فإمساك "لقائلني بأن طالق الثالث يقع واحدة فقد إستدلوا بقوله تعاىل أما ا

، ووجه الداللة من هذه اآلية الكرمية أن الطالق املشروع الذي أراده اهللا "مبعروف أو تسريح بإحسان
ة مرة بعد مرة، سبحانه وتعاىل وشرعه ال يكون بإيقاع الطالق الثالث دفعة واحدة بل مرتبة كما ورد يف اآلي
  .ألن معىن قوله تعاىل مرتان أي مرة بعد مرة، فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان وهذه الثالثة

  
طلق ركانه بن عبد يزيد أخو بين املطلب : وأما من السنه فإستندوا على رواية إلبن عباس قال

ويف هذا . 306"واحدة فأرجتعهاإمنا تلك "إمرأته ثالثا يف جملس واحد فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  . صريح الداللة على أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم إعتربالطلقات الثالث طلقة واحدة 

  
فإمساك مبعروف أو "أما الفئة الثالثة والقائلة بأن طالق الثالث ال يقع فدليلهم من الكـتاب 

ن تكون يف حال يصح من الزوج فيها ووجه اإلستدالل ا أا اشرتطت يف وقوع الثالثة أ" تسريح بإحسان
اإلمساك، ألن من حق له شيئني خمري أن يصح كل واحد منهما وإذا مل يصح اإلمساك إال بعد املراجعة مل 

كما إستدلوا باملعقول فقالوا أن الطالق . 307وإذا لزم يف الثالثة، لزم يف الثانية. تصح الثالثة إال بعدها كذلك
  . 308عنه فال يعتد به، و بالتايل ال يقع الثالث بلفظ واحد بدعي منهي

  
أما بالنسبة لقيد الوقت الذي تضعه االشريعة اإلسالمية على الطالق حىت يكون صحيحا 
ومنتجا آلثاره، فإن الطالق ال يقع يف حيض أو يف طهر حدث فيه وطء للزوجة حمل الطالق، وهذا هو 

حال احليض أو يف طهر جامعها فيه، كان الطالق الطالق السين، فإذا أوقع الزوج الطالق على زوجته يف 
  طالقا بدعيا، فماحكم هذا الطالق ؟ هل يقع  ؟ أم ال ؟ 

                                                 
 .  170دي السعيد عرفة ، املرجع السابق ، ص ؛ عن اهلا 337األسنوي ، التمهيد يف ختريج الفروع عن األصول ، ص أنظر،-  304
  243  - 240، ص  8إبن قدامة ، املرجع السابق ،ج  أنظر، -305
 . حيث عرض الروايات اليت ورد ا احلديث  11، ص  7أخرجه اإلمام أمحد و أبو يعلى بسنده عن عكرمه موىل إبن عباس ، أنظر الشوكاين ، املرجع السابق ، ج  -306
 .  169ادي السعيد عرفة ، املرجع السابق ، ص اهلأنظر، -  307
 .  20-19الشوكاين ، املرجع السابق ، ص  أنظر،-308
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ذهب اجلمهور وعلى رأسهم األئمة األربعة إىل أن طالق الزوج زوجته حال حيضها يقع 

يث وحيتسب على الزوج من عدد الطلقات اليت ميلكها على زوجته، ويؤاخد بأحكام هذا الطالق من ح
وإستدلوا على ذلك بآيات . 309الرجعة، والعدة والنفقة، اىل غري ذلك من أحكام الطالق وآثاره املتعددة

الطالق الكثرية والواردة يف القرآن الكرمي اليت تكلمت عن إيقاع الطالق مطلقا، ومل تقيده بوقت دون وقت، 
واألحوال، مادام  مل يوجد نص أو مبطلقة دون مطلقة، فدل ذلك على وقوع الطالق يف عموم األوقات 

يقيد إطالق هذه اآليات، فتبقى على إطالقها، ومن مث وجب القول بوقوع الطالق سواء كان يف حيض أو 
  .310يف طهر

  
أما من السنة فإستدلوا برواية إبن عمر رضي اهللا عنهما أنه طلق إمرأته وهي حائض، فذكر 

  .311"عها أو ليطلقها طاهرا أو حامالمره فلرياجـ"ذلك للنيب صلى اله عليه وسلم فقال 
يف حني ذهب الشيعة والظاهرية وأيدهم إبن تيمية وتلميذه إبن القيم أن هذا الطالق ال يقع، 
وال يرتتب عليه أثر من آثار الطالق، وال يعتد به أصال، ألنه طالق منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فال 

  . 312يكون هذا الطالق صحيحا
  

يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدن وأحصوا "ى ذلك بقوله تعاىلوقد إستدلوا عل
ووجه اإلستدالل ذه اآلية أن الطالق للعدة هو الطالق يف الطهر الذي مل حيدث فيه وطء، . 313" العدة

ماء واملطلق حال احليض مل يطلق للعدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء فال يعتد بطالقه، ملا قرر عل
األصول أن األمربالشىيء ي عن ضده، وأن املنهي عنه لذاته أو جلزئه أو لوصفه الالزم يقتضي الفساد، 
والفساد ال يثبت حكمه، وعلى هذا فالطالق يف احليض ال يعتد به وال يقع، وإن كان صاحبه آمثا عاصيا 

  .314ملخالفته املشروع يف إيقاع الطالق
  

                                                 
 .  9-8-7الشوكاين ، املرجع السابق ، ص .  237، ص  7إبن قدامة ، املغين ، ج  أنظر، -309

 ، .  136اهلادي السعيد عرفة ، املرجع السابق ، ص أنظر،  - 310 
 .   74، أنظر الشوكاين ، املرجع السابق ، ص  رواه اجلماعة إال البخاري -311
 .  162-161، ص  10إبن حزم الظاهري ، احمللى ، ج  أنظر، -312
 .  1سورة الطالق ، اآلية  -313
 .  66، ص  10إبن قدامه ، املرجع السابق ، ج أنظر،-  314
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سعيد بن منصور عن طريق عبد اهللا بن مالك عن إبن عمر أنه  أما من السنة فإستدلوا برواية
  .  315"ليس ذلك بشئ" طلق إمرأته وهي حائض فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  

  

  

  

  قيد األهلية و الوعي و القصد: ثالثا

  
باإلضافة اىل الوقت والعدد فقد وضعت الشريعة اإلسالمية ضوابط شرعية إليقاع الطالق 

صيغة الطالق بالصراحة والوضوح، والقصد إىل إيقاع الطالق، ويتفرع عن مسألة القصد حكم تتمثل يف 
إذ البد لكل تصرف من صيغة  أو وعاء يظهر اإلرادة الباطنه، ويدل عليها يف . اهلازل والسكران واملخطىء

  . خارج النفس
  

، دون حاجة اىل نية وقد ذهب اجلمهور إىل أن الطالق يقع باللفظ الصريح املنجز غري املعلق
الطالق، ولكن إن وجدت قرينة تصرف الطالق عن معناه فال يقع، وذلك كالتلفظ بالطالق يف حالة 

  . 316اإلكراه
  

ومن فقد العقل أصال، أفرتض فيه ذلك لصغر سنه فليست له أهلية األداء البثة، ومن مث فكل تصرفاته    
رفع القلم "يقع لغوا، لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم فتلفظ غري املميز بالطالق . باطلة ومنها الطالق

ولكن هل لوليه . 317"عن ثالث، عن النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت حيتلم، وعن انون حىت يفيق
  أن يوقع عنه الطالق؟ 

  

                                                 
 .  147-146اهلادي سعيد عرفة ، املرجع السابق ، ص أنظر، -  315
 .                                                                   82-81 ، املرجع السابق ، ص أمحد الغزايلأنظر، -  316
 .   110أخرجه أبو داوود و الرتميذي ، أنظر إبن قدامة ، املرجع السابق ، ص  -317
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، وحجتهم 318يرى مجهور الفقهاء يف ذلك أن الويل أبا كان أو غريه ال يطلق عن فاقد األهلية
وال يأخذ السفيه نفس هذا ". إمنا الطالق ملن أخذ بالساق"ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك قو 

احلكم حيث ذهب مجهور الفقهاء إىل أن طالق السفيه واقع، وذلك أنه مكلف مالك حملل الطالق فيقع 
  . 319طالقه كالرشيد، واحلجر عليه يف ماله ال مينع تصرفه يف غري ماهو حمجور عليه كاملفلس

    
أما بالنسبة ملن ذهب وعيه وقت إيقاع الطالق فقط كالسكران والغضبان فقد ذهب اجلمهور 
إىل القول بوقوع طالق السكران لعموم األدلة الواردة يف الطالق، وم ختص بعدم وقوع طالق السكران، 

ن مؤاخدا به، وذلك ألن السكران مكلف بدليل حده للسكر، إذ لوكان غري مكلف ملا حد مبا أتاه، وال كا
يف حني ذهب .  320ويف مؤاخذته دليل على تكليفه، فإذا ثبت أنه مكلف وجب أن يقع طالقه كالصاحي

ال تقربوا الصالة وأنتم "اجلعفرية، وأهل الظاهر، وبعض الزيدية إىل أن طالق السكران ال يقع لقوله تعاىل
ه ال يدري مايقول، فال حيل أن يلزم ومن قال يف شأنه اهللا تعاىل أن. 321"سكارى حىت تعلموا ماتقولون 

  . شيئا من األحكام، ال طالق وال غريه 
  

أما بالنسبة للغضبان الذي يصل به الغضب حدا ال يعلم معه ما يقول، فال يقع طالقه لقول 
  .322"ال طالق يف إغالق"الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

    
ه واهلازل فقد وضعت الشريعة أما بالنسبة ملن مل يكن له قصد يف إيقاع الطالق كاملكر 

إال "اإلسالمية قيودا للطالق يف هاتني احلالتني، فريى محهور الفقهاء بأن املكره ال يقع طالقه لقوله تعاىل 
فالشرك أعضم من الطالق، وقد وضع اهللا الكفر عمن تلفظ به . 323" من أكره وقلبه مطمئن باإلميان 

  . 324قط عن املكره مادون الكفر كالطالقحال اإلكراه، وأسقط عنه أحكام الكفر، فيس
  

                                                 
 .  66إبن قدامة ، املرجع السابق ، ص  أنظر،-318
 .  96 أمحد الغزايل ، املرجع السابق ، ص أنظر، -319
 .  114إبن قدامة ، املرجع السابق ، ص  أنظر،-320
 .  43سورة النساء ، اآلية  -  321
 –،الطبعة األوىل، دار السامل  9أخرجه احلاكم يف املستدرك وأخرجه البيهقي والدار قطين ، أنظر ، أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج  322

  470 ، ص 1997 –الرياض 
 .  106سورة النحل اآلية  -323
 .  104أمحد الغزايل ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -324
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يف حني خالف احلنفية ذلك فقالوا بوقوع طالقه، أما بالنسبة للهازل فقد أمجع الفقهاء على 
ثالثة جدهن جد وهزهلن جد، النكاح والطـالق " أن طالقه واقع لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  . 325"والعتاق
  

ري وكذلك  معظم التشريعات العربية اليت جعلت وعلى ذلك أيضا سار املشرع اجلزائ
إلستعمال حق الطالق ضوابط وقيود، واليت كان للقضاء الفضل يف وضع بعضها، وأتناول ذلك بالتفصيل 

  . يف الفرع الثاين
  
  

  

  الفرع الثاني

  القيود التشريعية والقضائية التي تقع على حق الطالق
  

الق ليس مطلقا، وإمنا هو مقيد يف إستعماله ذكرت فيما سبق أن إستعمال الزوج حلق الط
باحلدود والقواعد واآلداب الشرعية،بأدلة من السنة والكتاب، وإال كان متجاوزا ومتعديا حلدود اهللا، ومسيئا 
يف إستعمال حقه الذي خوله له الشارع، وباإلضافة إىل ذلك تضع التشريعات العربية احلديثة وكذلك 

  : رى إلستعمال حق الطالق واليت أفصل احلديث عنها وفقا ملا يليتطبيقات احملاكم قيودا أخ
    
  . عدم إستعمال حق الطالق إال بعدإستنفاد وسائل اإلصالح المشروعة : أوال 

ال يثبت الطالق إال حبكم "املعدلة من قانون األسرة اجلزائري، على أنه   49إذ تنص املادة        
وقد  ". أشهر إبتداء من تاريخ رفع الدعوى 3دون أن تتجاوز مدته  بعد عدة حماوالت صلح جيريها القاضي

ال يثبت الطالق إال حبكم بعد حماولة الصلح من "كانت هذه املادة يف السابق قبل تعديلها تنص على أنه 
ومعىن ذلك أن القاضي، ويف أي دعوى طالق ". طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه املدة ثالثة أشهر

                                                 
 .  582أخرجه الرتميذي وأبو داوود وإبن ماجة ،أنظر، إبن حزم ، املرجع السابق ، ص  325
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يستطيع الفصل فيها إال بعد إستدعاء األطراف إىل جلسة سرية إلجراء حماوالت الصلح  معروضة أمامه ال
  بينهما، فهل هذا اإلجراء من النظام العام ؟ 

  
فإذا قلنا بأنه من النظام العام فإن احلكم الصادر بالطالق دون أن تسبقه حماولة الصلح يعترب 

تلقاء نفسه، ولو ألول مرة أمام احملكمة العليا، وإذا قلنا باطال ملخالفته إجراء جوهريا، ويثريه القاضي من 
. بأنه ليس من النظام العام يقع احلكم القاضي بالطالق دون القيام مبحاولة الصلح صحيحا ومنتجا آلثاره

وبالرجوع إىل قانون اإلجراءات املدنية جنده ينص على أن الصلح جوازي يف مجيع املواد وهو وجويب و 
ميكن للقاضي "على أنه  326من قانون اإلجراءات املدنية 4فقد نصت املادة . نازعات اإلداريةإلزامي يف امل

فالقاضي هنا إما أن يلجأ إىل حماولة ". إجراء الصلح بني األطراف أثناء سري اخلصومة يف أي مادة كانت
إليه عندما يتبني له  الصلح بني طريف النزاع أوال، وال يوجد ما يلزمه إىل إتيان ذلك اإلجراء، وقد يلجأ

  . تقارب طلبات أو دفوع الطرفني
  
أما خبصوص حماولة الصلح املنصوص عليها يف قانون األسرة فهي إلزامية للقاضي، وهي من النظام     

من قانون األسرة مل يرتك اخليار للقاضي يف القيام مبحاولة الصلح من  49العام، لكون املشرع يف املادة 
مث جاء . عدم إثبات أو إقامة الطالق إال حبكم، والذي يسبقه إجراء حماولة الصلحعدمها، بل نص على 

ليجعل منها حماوالت صلح، وليس حماولة واحدة، لكن بشرط أن ال تتجاوز مدا  02-05بعد ذلك األمر 
أشهر من تاريخ رفع الدعوى، ولقد سبق للمحكمة العليا أن تعرضت هلذا القيد، وميكن القول أن  3
  : قفها حتدد على مرحلتني مو 
مل يكن يوجد نص يلزم القاضي بإجراء حماولة  1984قبل صدور قانون األسرة لسنة  :المرحلة األولى –أ 

من قانون  17الصلح يف قضايا الطالق أوالتطليق أواخللع، فالصلح كان جوازيا للقاضي بتطبيق نص املادة 
بأنه  16/10/1968ذلك قضى الس األعلى يف قرارله بتاريخ اإلجراءات املدنية املعمول به سابقا، وتبعا ل

ومعىن ذلك أنه كان .327"إن قضاة املوضوع يتمتعون بسلطة تقديرية مطلقة فيما خيص مصاحلة الزوجني"
للقاضي اخليار يف القيام باملصاحلة بني الزوجني يف دعوى الطالق إن أمكن له ذلك، ويرتكه إن تعذر عليه 

  . عليه إن هو تركه األمر، وال يآخذ
                                                 

 . عدل واملتمماملتضمن قانون اإلجراءات املدنبية واإلدارية امل  09-08مت إستحداث هذا اإلجراء  مبوجب القانون  -  326
 .121، ص1968،ن س،55، ص 1، م أ ج، 16/10/1968أنظر ، م أ ،غ أ ش، -327
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إال أن هذا املوقف القضائي مل يكن مستقرا إذ قضى الس األعلى يف قراره الصادر يف 

ويف قرار آخر . 328"من املقرر شرعا وقضاء بأن يكون الطالق مسبوقا مبحاولة صلح"بأنه  16/10/1970
يكون الطالق مسبوقا مبحاولة من املقرر فقها وقضاء أن "قضى بأنه  1970/ 21/10لنفس الس بتاريخ 

  . 329"صلح
  

املتضمن لقانون األسرة،  1984/ 9/6املؤرخ يف  11-84صدور القانون  بعد :المرحلة الثانية -ب     
ال يثبت الطالق إال "منه صرحية يف إعتبارها حملاولة الصلح إجراء جوهريا بقوهلا  49والذي جائت املادة 

كما إعتربت ". اضي ودون أن تتجاوز مدة الصلح ثالثة شهورحبكم بعد حماولة الصلح من طرف الق
احملكمة العليا حماولة الصلح قبل صدور حكم الطالق إجراء جوهريا، ومن النظام العام، ففي قرارها الصادر 

من املقرر قانونا أنه ال يثبت الطالق اال حبكم بعد حماولة الصلح من طرف "بأنه  25/12/1989يف 
ز أحد الزوجني حيكم القاضي بالطالق، وإذا اشتد اخلصام بني الزوجني وعجزت الزوجة القاضي، وعند نشو 

عن إثبات الضرر وجب تعيني حكمني للتوفيق بينهما، ومن مثفإن القضاء خبالف هذا املبدأ يعد خطأ يف 
اة أحكام وملا كان الثابت يف قضية احلال أن الس القضائي ملا قضى بالطالق دون مراع. تطبيق القانون

ومىت كان  . من قانون األسرة، يكون بقضائه كما فعل خالف القانون وجتاوز إختصاصه 56-55-49املواد 
  . 330"كذلك إستوجب نقض القرار املطعون فيه

  
من املقرر قانونا أنه ال يثبت " بأنه18/6/1991وجاء يف قرار آخر لنفس احملكمة بتاريخ 

طرف القاضي، ومن مث فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خطأ  الطالق إال حبكم بعد حماولة الصلح من
وملا كان الثابت يف قضية احلال أن قضاة املوضوع الذين قضوا بالطالق بني الزوجني دون . يف تطبيق القانون

القيام بإجراء حماولة الصلح بني الطرفني، يكونوا قد أخطأوا يف تطبيق القانون، ومىن كان كذلك إستوجب 
  . 331"قض القرار املطعون فيهن

  
                                                 

 . 44، ص 2،عدد  1969،ن ق ،16/10/1970أنظر، م أ ، غ ق خ ،-  328
 . 65، ص 1، عدد  1972،ن ق ، 21/10/1970أنظر،م أ، غ ق خ ،-  329
 .71، ص  3 ، عدد1991،م ق 57812، ملف رقم 25/12/1989أنظر، م ع ، غ أ ش ،-  330
 . 65، ص 1، عدد  1993، م ق ، 75141، ملف رقم، 18/6/1991أنظر،م ع ، غ أ ش ، -  331
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من قانون األسرة نصا إجرائيا أي أنه يتعلق بإجراءات الطالق،  49وبذلك يعترب نص املادة 
حيث أنه يوجب على  القاضي إجراء حماولة الصلح قبل النطق حبكم الطالق، وإال سيكون حكمه معيبا 

جلزائري حنو تقييد حق الزوج يف ويستشف من ذلك سياسة املشرع ا. وخمالفا للقانون ويتحتم نقضه
  . 332الطالق

    
ولكن يؤخد على املشرع اجلزائري هنا أنه أغفل ما ميكن أو جيب على القاضي أن يفعله بعد 

املؤرخ يف  02-05ولذلك كان هذا النص حمل تعديل بعد صدور األمر .فشل حماولة الصلح أو بعد جناحها
لطالق اال حبكم بعد عدة حماوالت صلح جيريها القاضي ال يثبت ا" 49نص املادة  فأصبح 2005 /27/2

يتعني على القاضي حترير حمضر يبني . دون أن تتجاوز مدته ثالثة أشهر إبتداء من تاريخ رفع الدعوى
 ". مساعي ونتائج حماوالت الصلح،ويوقعه مع كاتب الضبط والطرفني

  
، إذ ينص قانون األحوال ومن زاوية القانون املقارن، كان للمشرع السوري نفس املوقف

إذا قدمت للمحكمة معاملة طالق أو معاملة خمالعة أجلها "منه على أنه  88الشخصية السوري يف املادة 
القاضي شهرا أمال بالصلح، إذا أصر الزوج بعد إنقضاء املهلة على الطالق، أو أصر الطرفان على املخالعة 

إىل إزالته ودوام احلياة الزوجية، واستعان على ذلك مبن دعا القاضي الطرفني وإستمع إىل خالفهما وسعى 
يراهم من أهل الزوجني وغريهم ممن يقدرون على إزالة اخلالف، إذا مل تفلح هذه املساعي مسح القاضي 

  ". بتسجيل الطالق أو املخالعة وأعترب الطالق نافذا من تاريخ إيقاعه
  

ل حماولة الصلح اليت جيريها القاضي ويظهر من خالل هذا النص أن املشرع السوري قد جع
قيدا على إستعمال حق الطالق، ولكنه كان أكثر وضوحا من املشرع اجلزائري إذ أنه بني املدة الالزمة 

   . إلجراء الصلح بني الطرفني، وأوضح اإلجراء الالزم إختاده عند فشل حماولة الصلح
  

شرع املصري يف إطار تعزيز وتأكيد دور وجاء هذا القيد يف القانون املصري أيضا، إذ أسند امل
  2000لسنة   1القاضي اإلجيايب يف جمال األحوال الشخصية مهمة الصلح بني اخلصوم مبوجب القانون رقم 

                                                 
 .  324، ص 1986فضيل سعد ، شرح قانون األسرة اجلزائري يف الزواج والطالق، املؤسسة الوطنية للكتاب،  أنظر، -332
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منه  18بعض أوضاع و إجراءات التقاضي يف مسائل األحوال الشخصية و الذي تنص املادة  املتعلق بتنظيم
ويعد من ختلف عن  لوالية على النفس بعرض الصلح على اخلصوم،تلتزم احملكمة يف دعاوى ا"على أنه 

  ".بغري عذر مقبول رافضا له - مع علمه ا–حضور جلسة الصلح 
  

وإن كان املشرع املصري يف هذا النص مل يبني اإلجراءات الواجب على احملكمة إتباعها يف 
الصلح وإعالم اخلصوم ا،  عرض الصلح، إال أن مفاد هذا النص يلزم احملكمة بتحديد جلسة لعرض

ولكن ال يشرتط آلية معينة إلعالم اخلصم الغائب جبلسة عرض الصلح، فيكفي أن تقرر احملكمة يف 
  .إحدى جلساا أن اجللسة القادمة سيتم فيها عرض الصلح حىت يتحقق علم اخلصوم ذه اجللسة

  
من املقرر قانونا أن "بأنه  9/2/2002وقد قررت حمكمة النقض املصرية يف قرارها الصادر يف 

يقوم القاضي بعرض الصلح يف اجللسة احملددة للصلح يف حضور اخلصوم أنفسهم أو حضور ممثلي اخلصوم 
  .333"مرافعات 72أو أحدهم بناء على تفويض خاص بالصلح تطبيقا ألحكام املادة 

  
هل يكون يف بداية وإن مل يبني النص املرحلة اليت يتعني على احملكمة فيها عرض الصلح،       

جلسات املرافعة أم يف وقت الحق يف أي مرحلة من مراحل اخلصومة، إال أنه من األفضل حىت تتحقق 
الغاية من عرض الصلح أن يتم التبكري يف عرض الصلح حملاولة إاء النزاع صلحا دون الفصل يف 

اضي ذملك يف حمضر اجللسة ويف حالة جناح مسـاعي احملكمة للصلح بني األطراف يثبت الق. 334موضوعه
من قانون 2فقرة  280ويعد هذا احملضر سندا تنفيذيا تطبيقا ألحكام املادة . ويصادق على هذه املصاحلة

 .335املرافعات

  
كما اعترب املشرع املصري اخلصم املتخلف عن  جلسة الصلح رافضا له ولكن بشرط توفر 

. ذلك، والثاين أن يكون ختلفه بدون عذر مقبولأمرين، األول هو عدم حضوره جللسة الصلح رغم علمه ب
  . وبتوفر هذين الشرطني يعترب عدم احلضور رفضا ضمنيا للصلح من طرف اخلصم املتخلف

                                                 
، ص 2001عن أمحد ماهر زغلول ، أصول وقواعد املرافعات ، دار النهضة العربية،  ؛ مقتبس9/2/2002، جلسة 716أنظر، حمكمة الننقض املصرية ، طعن رقم -  333

1031 . 
 . 206أنظر، سحر عبد الستار إمام يوسف، املرجع السابق، ص -  334
 "وحماضر الصلح اليت تصدق عليها احملاكم .....    ....... و السندات التنفيذية هي "على أنه  2فقرة  280تنص املادة  -  335
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وسواء حضر اخلصمان ورفضا كليهما أو أحدمها الصلح ،أو ختلف أحدمها دون عذر مقبول 

لسة وتصدق على هذه املصاحلة، مث مع توافر علمه باجللسة، على احملكمة أن تثبت ذلك يف حمضر اجل
بأنه  18/12/1995وقد جاء يف قرار حملكمة النقض بتاريخ . تنتقل لنظر القضية متهيدا إلصدار حكم فيها

إن تضمني احلكم أن حماوالت للصلح قد بذلت ورفضها أي من اخلصوم دون أن يكون لذلك أصل "
  .336"رتب البطالنثابت مبحاضر اجللسات يعيب احلكم مبخالفة القانون وي

  
ويف دعاوى الطالق والتطليق أورد املشرع املصري حكما خاصا فال يكفي عرض الصلح على 
اخلصوم على النحو السابق بل يتعني أن تبذل احملكمة جهدا يف حماولة الصلح بني الزوجني وتعجز عن 

بينهما مدة ال تقل عن ذلك، فإن كان للزوجني ولد تلتزم احملكمة بعرض الصلح مرتني على األقل تفصل 
  ".ثالثني يوما وال تزيد على ستني يوما

    
وبذلك فقد اعترب املشرع املصري أن وجوب إجراء الصلح يف دعاوى الطالق يعترب إجراء 

كما إعتربه املشرع املصري ضروريا  . جوهريا، وال ميكن للقاضي أن ينطق حبكم الطالق اال بعد اجراءه
يف "من نفس القانون ذهب اىل أنه  19ففي املادة . مية اىل فك الرابطة الزوجيةكذلك يف مجيع الدعاوى الرا

دعاوى التطليق اليت يوجب فيها القاضي ندب حكمني جيب على احملكمة أن تكلف كال من الزوجني 
يف اجللسة التالية على األكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيني  -قدر اإلمكان–بتسمية حكم من أهله 

وعلى احلكمني املثول أمام احملكمة يف . لف عن حضور هذه اجللسة عينت احملكمة حكما عنهحكمه أو خت
اجللسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا، فإن اختلفا أو ختلف أيهما عن احلضور تسمع النحكمة 

ه احلكمان أو بأقوال وللمحكمة أن تأخذ مبا انتهى الي. أقواهلما أو أقوال احلاضر منهما بعد حلف اليمني
  ". أيهما،أو بغري ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى

  
ويظهر من ذلك أن املشرع املصري كان له موقف خاص بشأن الصلح يف دعاوى التطليق 
اليت ترفعها الزوجة لتطلب من القاضي فك الرابطة الزوجية بينها وبني زوجها، وال يكون ذلك إال بناء على 

                                                 
؛ مقتبس عن عن أمحد خليل ،خصوصيات التقاضي يف مسائل األحوال  18/12/1995، أحوال شخصية ،جلسة63، س 264أنظر، حمكمة النقض املصرية ، طعن رقم -  336

 .127، ص 2000،دار املطبوعات اجلامعية، 2000لسنة  1الشخصية املتعلقة بالوالية على النفس وفقا للقانون رقم 
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ويف مثل هذه الدعاوى فإن حماولة الصلح بني الطرفني ال يقوم ا القاضي . القانون سلفاأسباب حمددة يف 
  .337سالفة الذكر 19وإمنا يندب لذلك حكمني وفقا لنص املادة 

  
من نفس القانون للصلح يف دعاوى اخللع، واليت تنص  20وقد خصص املشرع املصري املادة 

على اخللع، فإن مل يرتاضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه  للزوجني أن يرتاضيا فيما بينهما"على أنه 
وإفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن مجيع حقوقها املالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه 

  . هلا، حكمت احملكمة بتطليقها عليه
  

ا حلكمني ملواالة والحتكم احملكمة بالتطليق للخلع اال بعد حماولة الصلح بني الزوجني، وند
 18مساعي الصلح بينهما خالل مدة ال جتاوز ثالثة أشهر، وعلى الوجه املبني بالفقرة الثانية من املادة 

من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة أا تبغض احلياة مع زوجها  19والفقرتني األوىل والثانية من املادة 
  ". شى أال تقيم حدود اهللا بسبب هذا البغضوأنه ال سبيل إلستمرار احلياة الزوجية  وخت

   
ويظهر من هذه النصوص أن قيام القاضي بعرض الصلح على اخلصوم يف الدعاوى الرامية إىل 
فك الرابطة الزوجية ليس أمرا إختياريا مرتوك للسلطة التقديرية للمحكمة وفق ما يرتاىء هلا من ظروف 

احملكمة، حبيث ال تفصل يف النزاع قبل حماولة إائه صلحا ومالبسات الدعوى، وإمنا أمرا وجوبيا على 
  . وعجزها عن ذلك وإال أعترب احلكم مبنيا على إجراءات باطلة

  
وتلتزم احملكمة بإجراء حماولة ثانية للصلح يف حالة وجود األبناء، وحىت ال تكون حماوليت 

ويرتتب على خمالفة . قيدا زمنيا18املادة الصلح سبيال لتأخري الفصل يف الدعوى تضمنت الفقرة الثانية من 
احملكمة هلذا اإللتزام بطالن احلكم ألنه بين على إجراءات باطلة، وقد قررت حمكمة النقض من خالل قرارها 

يعترب السعي لإلصالح اجراء جوهري لصيق بالنظام العام، فإذا تبني من "أنه  22/2/2003الصادر يف 

                                                 
 . 47، ص 2000، دار النسر الذهيب للطباعة والنشر، القاهرة  2000لسنة  1اللطيف، تعليق على القانون رقم  أنظر ،نبيل حممد عبد 337
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ح إال مرة واحدة رغم وجود أبناء كان احلكم باطال خلطأ يف تطبيق احلكم أن احملكمة مل تعرض الصل
  .338"القانون مما يستوجب نقضه

  
ومما الشك أن إسناد مهمة الصلح بني الطرفني للقاضي يعد أحد مظاهرالوظيفة القضائية يف 

اء وحسن التشريعات احلديثة، ويعول القانون يف مباشرة القاضي مهمة الصلح بني اخلصوم على هيبة القض
نية اخلصوم، إذ خياطب القاضي إرادة اخلصوم ويستحثها على إاء املنازعة صلحا، وختويل القاضي مباشرة 
الصلح بني اخلصوم يعد تأكيدا على الدور اإلجيايب املسند إىل القاضي يف خصومة األحوال الشخصية، 

وم أو القاء سؤال عابر عن مدى ومن مث يتعني على القاضي عدم اإلكتفاء مبجرد طلب الصلح بني اخلص
استعدادهم للصلح وإمنا جيب عليه أن حييط بأسباب اخلالف، وأن يبذل جهدا حقيقيا وكافيا حملاولة إجياد 

  .339سبل إزالة هذه األسباب
  

  اليثبت الطالق إال بحكم قضائي : ثانيا 
  

، وذلك واضح نص املشرع اجلزائري بأنه ال وجود للطالق إال إذا صدر به حكم من القضاء
اليثبت الطالق إال حبكم بعد عدة حماوالت صلح جيريها "من قانون األسرة اليت تنص على أنه  49يف املادة 

يتعني على القاضي حترير حمضر . القاضي دون أن تتجاوز مدته ثالثة أشهر إبتداء من تاريخ رفع الدعوى
تسجل أحكام الطالق وجوبا يف .لطرفنييبني مساعي ونتائج حماوالت الصلح يوقعه مع كاتب الضبط وا

ولذلك فإنه قبل هذا احلكم فال وجود للطالق وبعد تسجيله .340"احلالة املدنية بسعي من النيابة العامة
  . يسري حكم الطالق يف مواجهة الكافة

  
تكون األحكام الصادرة "من قانون األسرة يف فقرا األوىل  بأنه   املعدلة  57ونصت املادة 

وينص املشرع يف املادة ".  ى الطالق والتطليق واخللع غري قابلة لإلستئناف فيماعدا جوانبها املاديةيف دعاو 

                                                 
؛ مقتبس عن  حيي امساعيل ، إرشادات  قضائية يف منازعات التنفيذ املوضوعية ومسائل األحوال 22/2/2003، جلسة  517أنظر ،حمكمة النقض املصرية، الطعن رقم -  338

 . 18لة القضاة الفصلية ، ملحق السنة التاسعة والعشرون، نادي القضاة ، ص الشخصية، جم
 .202، ص 2005أنظر، سحر عبد الستار إمام يوسف، حمكمة األسرة ، دراسة مقارنة يف القانون املصري و الفرنسي ، رسالة دكتوراه ، جامعة عني مشس ، -  339
وكذا هامش امليالد ثالثة أيام على هامش عقد الزواج،  ويسجل حكم الطالق بعد  9/2/1970يف االصادر  كام األمر كان تسجيل أحكام الطالق يف السابق يتم وفقا ألح_ 340

 . 17/9/1959من املرسوم الصادر يف  23املادة   و 9/2/1970من األمراملؤرخ يف  59املادة  يف ذلك أنظر  . لكل من املطلقني
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من راجع زوجته أثناء حماولة الصلح ال حيتاج إىل عقد جديد ومن راجعها "من نفس القانون على أنه  50
ال "القانون على أنه من نفس  51وينص يف املادة ". بعد صدور احلكم بالطالق حيتاج إىل عقد جديد

  ".ميكن أن يراجع الرجل من طلقها ثالث مرات متتالية إال بعد أن تتزوج غريه أو ميوت عنها بعد البناء
  

من خالل هذه النصوص ميكن  القول أن املشرع اجلزائري فرق بني فرضني، األول أن الطالق 
فهو أن الطالق البائن ال يثبت إال أما الفرض الثاين . الرجعي يثبت بدون حاجة إىل صدور حكم قضائي

حبكم قضائي، ويقصد به الطالق البائن ببينونة صغرى، مبعىن أنه ال يعتد بالطالق الذي يقع خارج 
  .341احملكمة

  
فإن كان املشرع اجلزائري ذهب إىل وضع قيود على طريقة إيقاع الطالق حىت ال يبقى عبثا، 

ا رجعيا وصدر حكم من احملكمة بإثبات الطالق قبل إنقضاء إال إنه مبوقفه هذا لوطلق الرجل زوجته طالق
وهذا مايتناقض مع الوصف الشرعي للطالق . العدة، فليس للزوج حق املراجعة إال بعقد جديد ومبوافقتها

الرجعي، إذ أن املشرع جيعل بذلك كل طالق هو طالق بائن وال يعتد على اإلطالق بالطالق الذي يقع 
  .الف ملقتضيات الشريعة اإلسالميةخارج احملكمة، وهذا خم

  
 لسنة25مكرر من القانون  5ومقارنة مع املشرع اجلزائري فقد ذهب املشرع املصري يف املادة     

على املطلق أن يوثق إشهاد طالقه لدى املوثق املختص خالل ثالثني يوما من إيقاع "إىل أنه  1929
قه، فإذا مل حتضره كان على املوثق إعالن إيقاع الطالق تعترب الزوجة عاملة بالطالق حبضورها توثي. الطالق

لشخصها على يد حمضر، وعلى املوثق تسليم نسخة من إشهاد الطالق إىل املطلقة، أو من ينوب عنها 
وترتتب آثار الطالق من تاريخ إيقاعه إال إذا أخفاه . وفق اإلجراءات اليت يصدرا قرار من وزير العدل

  ". ترتتب آثاره من حيث املرياث واحلقوق املالية األخرى إال من تاريخ علمها به الزوج عن الزوجة، فال
  

                                                 
 .                                                 222، ص 2005ى يف قضاء األحوال الشخصية، دار هومة، حلسن بن شيخ آث ملويا  ، املنتقأنظر، ،-  341
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وبذلك فقد بىن املشرع املصري موقفه من القاعدة اليت قررها مجهور الفقهاء يف ترتيب آثار     
 الطالق فور وقوعه، ومن رأي بعض الفقهاء األحناف يف حال إخفاء الزوج الطالق الواقع منه على زوجته،

  . 342فقرر أن ال تبدأ آثاره إال من يوم علمها به زجرا له، ومعاملة له بنقيض قصده
  

وبذلك يكون املشرع املصري قد ذهب يف نفس إجتاه املشرع اجلزائري يف وضع قيد على     
إستعمال الزوج حلق الطالق، حىت ال يكون فيه تعسف يضر بالزوجة ولكن مبا يتماشى وقواعد الشريعة 

  .اإلسالمية
  

أما بالنسبة للمشرع السوري فإنه قد مر مبرحلتني، خالل املرحلة األوىل مل يكن حيتاج تسجيل     
الطالق لدى احملكمة الشرعية إىل أية إجراءات وإمنا كان يكتفي أن يتقدم الزوج بإستدعاء إىل احملكمة 

للطرفني وسند إقامة  يطلب فيه مساع إقراره بالطالق ويرفقه خبالصة عن صك الزواج وإخراج قيد مدين
وترسل نسخة . للزوجة، فيسمع القاضي اإلقرار ويأمر بتسجيله يف سجالت احملكمة الشرعية وإبالغ الزوجة

  .343عنه اىل سجالت األحوال املدنية لتسجيله على صحيفة الزوج
  

من  88أصبح الطالق وفقا لنص املادة 1975لسنة  34أما بعد التعديل وبصدورالقانون رقم     
  : القانون  حيتاج إىل إتباع اإلجراءات التالية  هذا

يتقدم الزوج اىل احملكمة بإستدعاء يظهر فيه رغبته بطالق زوجه، ويرفقه بصورة عن صك الزواج وإخراج -أ
  .قيد الطرفني و يبني مكان إقامة زوجته

  . يؤجل القاضي املعاملة شهرا أمال باملصاحلة - ب
احملكمة مصرا على طلب الطالق قرر القاضي تبليغ الزوجة وعني  بعد مضي الشهر إذا راجع الزوج - ج

هلما موعدا للحضور أمامه، أما إذا إنقضى الشهر ومل حيضر الزوج فتبقى املعاملة يف الديوان إنتضارا ملراجعته 
  . مدة ثالثة أشهر من تاريخ تقدميها، فإن مل يراجع قرر القاضي شطبها

د احملدد بعد تبليغها وأصر الزوج على إيقاع الطالق مسع القاضي إقراره به إذا مل حتضر الزوجة يف املوع -د
  . وأمر بتسجيله أصوال وإبالغ الزوجة و ترسل نسخة عنه اىل سجالت األحوال املدنية إلجراء الالزم

                                                 
 . 470، ص  2005أمحد نصر اجلندي ، الطالق و التطليق وآثارمها ، دار الكتب القانونية ،أنظر،  -342
 . 412أنظر، حممد فهد شقفة، املرجع السابق ، ص  -  343
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هـ ـ إذا حضرت الزوجة فوافقت على الطالق بذل القاضي جهده لإلصالح، فإن تعذر ذلك مسع إقرار 
  . لطالقالزوج با

إذا حضرت الزوجة وعارضت بالطالق بذل القاضي جهده باإلصالح واستعان حبكمني للتعرف على  -و
أسباب الشقاقوحماولة تقريب وجهات النظر، وميكن أن يعقد ألجل ذلك عدة جمالس عائلية، فإن تعذر 

  . اإلصالح وأصر الزوج على الطالق مسع القاضي إقراره به وأمر بتسجيله أصوال
  

قد شابه  88هذه هي اإلجراءات املعمول ا يف سوريا بعد التعديل، وإن كان نص املادة     
بعض الغموض والقصور يف الصياغة مما يوحي على أن اإلمهال شهرا وبذل القاضي جهده لإلصالح 

ك حني وذل. من هذه املادة 3واإلستعانة باحلكمني يأيت بعد إيقاع الزوج للطالق بدليل ما جاء يف الفقرة 
مسح القاضي بتسجيل الطالق أو ) أي مساعي الصلح(نص املشرع على أنه إذا مل تفلح هذه املساعي 

وإعترب الطالق نافذا من تاريخ إيقاعه مما يفيد أن وقوع الطالق كان قبل إجراءات املصاحلة . املخالعة
الشرعية الثابتة يف شأن  والتحكيم أي قبل تقدمي طلبه اىل احملكمة، وهذا أمر ال ينسجم مع القواعد

  .الطالق
  

فإن مت قبل .وذلك ألن اإلصالح بعد وقوع الطالق إما أن يتم قبل إنتهاء العدة أو بعدها    
وإن مت بعد إنتهاء العدة . إنتهاء العدة فيحتاج األمر اىل مراجعة املطلق لزوجته وتسجيل طلقة على املطلق

ألا بإنتهاء عدا . د، وتسجيل للطالق وللزواج اجلديدفهو زواج جديد حيتاج إىل عقد جديد ومهر جدي
مع أنه هناك حاالت تنتهي فيها العدة خالل أيام معدودات ال يستطيع خالهلا . تكون قد بانت منه

القاضي أن يتدخل لإلصالح إذا كانت الزوجة املطلقة حامال ووضعت محلها يف فرتة وجيزة من تسجيل 
  . الزوج ملعاملة الطالق

  
فإذا كان التشريع والقضاء يضع هاته القيود على إستعمال الزوج حلقه يف الطالق ليس ألجل     

منعه من ممارسة حقه، وإمنا تفاديا ومنعا لإلضرار بالطرف اآلخر، ولكن ما حكم الطالق الذي يقع 
  خمالفا هلذه القيود؟ وماهي اآلثار اليت يرتبها؟ 
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  المبحث الثاني

  لتعويضصور الطالق الموجب ل

  
قد يردد بعض الناس كلمات دخيلة على اتمع اإلسالمي وهي أن الطالق مشكلة 
إجتماعية يف حاجة إىل احلل، وحياولون بشىت الطرق أن يثريوا الغبار عن  تشريع الطالق يف اإلسالم 

حرب  فيصورون الطالق على أنه امتهان لكرامة املرأة، وتصور بعض وسائل اإلعالم املسألة على أا
ضروس بني الرجال والنساء، وأنه على النساء أن يقاتلن بشراسة إلنتزاع حقوقهن من بني أنياب الرجل، 
وكأن األمر معركة حربية شرسة بني جنس الرجال وبني جنس النساء اللذين خلقهما اهللا تعاىل من نفس 

خر ال يستطيع أن يعيش واحدة، وشرع هلما من األحكام ما فيه صالحهما، وجعل كال منهما مكمال لآل
  . من دونه

  
يا أيها الناس إتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة "ومن أصدق من اهللا حديثا إذ يقول 

وخلق منها زوجها وبث منها رجاال كثريا ونساء، واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام، إن اهللا كان عليكم 
وجعل منها زوجها ليسكن  م من نفس واحدةهو الذي خلقك"، وإذ يقول تعاىل كذلك 344"رقيبا
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم "، ويقول أيضا 345"إليها

.                                                                                   346"مودةورمحة،إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون
  

هذا هو اتمع اإلنساين، جمتمع قوامه الذكر واألنثى، الرجل واملرأة كالمها مكمل لآلخر، وقد 
 تكفل املوىل سبحانه وتعاىل منذ بداية اخلليفة بتنظيم العالقة بني الرجل واملرأة عن طريق الزواج بصريح

غري أن عقد الزواج ". خلق لكم من أنفسكم أزواجا"، "وجعل منها زوجها"، "وخلق منها زوجها"القرآن 
وإن كان يفرتض فيه –الذي يربط الرجل باملرأة وإن كان ميثاقا غليضا إال أنه ال ميكن أن يكون عقدا أبديا 

                                                 
 .  1اآلية  سورة النساء،  -  344
 . 189سورة األعراف ، اآلية  -345
 .  21سورة الروم ، اآليبة  -346
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لطباع، قد يقع التوافق بينهما، ألنه يربط بني جنسني خمتلفني، وشخصني متغايرين يف الرتكيبة وا  -ذلك
  . وقد ال يقع التوافق واإلنسجام، فيكون اإلنفصال حال ملا يقع بينهما من مشاكل 

  
أبغض  احلالل اىل اهللا "وإن كان األصل يف الطالق احلضر لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

ية اليت استعصت على فإن اهللا تعاىل حينما شرع الطالق، جعله حال جدريا للمشاكل الزوج. 347"الطالق
العالج ومل تفد معها وسائل اإلصالح اليت وضعها اهللا تعاىل قبل اللجوء اىل الطالق ووضع له قيودا 

وإن يتفرقا " وظوابطاً، ورتب عليه إلتزاماتا وحقوقا جتعله حمققا ملصلحة كل من الزوجني مصداقا لقوله تعاىل
  . 348"يغن اهللا كال من سعته وكان اهللا واسعا حكيما

  
فالطالق قد  يقع من الرجل، أو يوقعه القاضي بطلب من املرأة يف اخللع والتطليق، وإن  
كانت نتيجته واحدة وهي فك الرابطة الزوجية بني الرجل واملرأة، إال أن القصد منه خيتلف من وضع إىل 

قه، فإذا وهنا يربز التعسف يف إستعمال احلق الذي يقاس بالغاية من إستعمال صاحب احلق حل. آخر
وهذا التعسف يف إستعمال حق الطالق قد يتخد عدة . جانب غاية احلق عند إستعماله كان متعسفا

صور، حصرا يف إثنتني، مها طالق املريض مرض املوت، والطالق من غري مربر مشروع، مع حماولة تبيان 
الزوجني مما ينبغي تبيان  وقد يقع الطالق بسبب نشوز أحد). املطلب األول(معيار التعسف يف كل حالة 

  ) املطلب الثاين(حاالت النشوزكسبب موجب للتعويض، وسلطة القاضي من خالهلا يف احلكم بالتعويض
  

  المطلب األول

  الطالق التعسفي  الواقع بإرادة الزوج المنفردة

  
ذكرت يف املبحث السابق الضوابط الشرعية إليقاع حق الطالق من الزوج، وأن الطالق البد 

فإذا طلق الرجل زوجته وهو . ن يربأ عن أي قصد لإلضرار بالزوجة بأي وجه من وجوه اإلضرار اوأ

                                                 
، أنظر "ما أحل اهللا شيئا أبغض إليه من الطالق" أخرجه أبو داوود و إبن ماجة عن ابن عمر، وأخرجه احلاكم عن ابن عمر أيضا بلفظ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -  347

 .  309أبو داوود ، املرجع السابق، ص 
 .  130سورة النساء، اآلية   -348
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صحيح، يف طهر مل ميسها فيه، طلقة واحدة رجعية، وأشهد على ذلك كان طالقه مشروعا وطالق سنة، 
  .مادام قد إستعمله حلاجة إليه، فطالقه يقع، وترتتب عليه آثاره من وقت إيقاعه

  
كانت غاية الزوج من طالق زوجته هو حرماا من مرياثه يف حالة ما صدر الطالق يف   أما إذا

ومرض . وقت املرض، فهذه أبرز صورة لقصد اإلضرار بالزوجة عند إستعمال حق الطالق يف مرض املوت
 املوت هو عارض يصيب اإلنسان فيؤثر على قواه البدنية وحىت العقلية ويرتتب عليه شرعا تغري يف بعض

أحكام من يصاب به محاية للغري من تصرفاته، ألنه قد يتصرف وهو مريض تصرفا يقصد به اضرارا بدائن 
  . أو هروبا وفرارا من وارث

  
فتقتضي إذن مصلحة من تنصرف إليه آثار هذا التصرف أن ختتلف تصرفات املريض مرض 

رسول اهللا صلى اهللا عليه املوت عن أحكام تصرفات األصحاء، فال ضرر وال ضرار يف اإلسالملقول 
  . 349"ال ضرر وال ضرار"وسلم

  
والذي يعنيين يف هذا املقام من تصرفات املريض مرض املوت هو الطالق، ولذلك سأقوم 

مث أتناول يف املطلب .ببيان مرض املوت وموقف القضاء منه مث اإلنتقال إىل حكم الطالق الواقع فيه وآثاره
  .  دون مربر معقول أو بقصد اإلضرار بزوجته وهو الطالق التعسفيالثاين الطالق الذي يوقعه الزوج 

  
  الفرع األول

  .طالق المريض مرض الموت فقها وقضاء وأحكامه 

  
أو هو املرض . 350مرض املوت هو الذي خياف منه اهلالك غالبا مبرض أو غريه ويعقبه املوت

ال تزيد عن سنة، أو الذي جيعل اإلنسان الذي به املوت وكان من األمراض اليت يتغلب فيها اهلالك عادة و 

                                                 
 .  376رواه البخاري ومسلم و أبو داوود ، أنظر، أبو داوود ، املرجع السابق ، ص  -  349
 .  95أنظر ، أمحد فراج حسني، املرجع السابق، ص  -350
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ومرض املوت يتحقق فيه أمران  . 351يعجز عن القيام مبصاحله خارج البيت، و حيول دون قيامه بواجباته
  .  األول أن يتصل به املوت فعال، والثاين أن يكون املرض خموفا، أي يغلب فيه اهلالك عادة

  
غري خموف كوجع العني والضرس وحنوها،  وذلك أن األمراض على أربعة أقسام، أوهلا مرض

ثانيهما أمراض ممتدة كاجلدام والفاجل يف إنتهائه والسل يف إبتدائه وهذا . وحكم صاحبها حكم الصحيح
النوع أضىن صاحبه على فراشه فهوخموف، وإن مل يكن صاحبه يف فراشه بل كان يذهب و جيىيء، فعطاياه 

. حب األمراض املمتدة كالصحيح ألنه ال خياف تعجيل املوتمن مجيع املال كالصحيح، ويف قول أن صا
ثالثهما من حتقق تعجيل موته فينظر فيه، فإن كان عقله قد إختل فهذا ال حكم لكالمه وال لعطيته، وإن  

رابعها مرض خموف . كان ثابت العقل كمن اشتد مرضه ومل يتغري عقله فتصرفه صحيح وتربعه من الثلث
ينا لكنه خياف ذلك كله كالرعاف الدائم، وذات اجلنب، والربسام، ووجع الرئة اليتعجل موت صاحبه يق

  .  352والقلب وعطايا هذا الضرب صحيحة
  

  مفهوم مرض الموت فقها وقضاء : أوال 

  
مل يأت املشرع اجلزائري ال يف قانون األسرة  وال يف القانون املدين بتعريف ملرض املوت وذلك 

فجاء يف جملة األحكام العدلية أن مرض املوت هو املرض . بية اليت تعرضت لهخالفا  لبعض التشريعات العر 
الدي خياف فيه املوت يف األثر الذي يعجز املريض عن رؤية مصاحله اخلارجية عن داره إن كان من الذكور، 

. ويعجز عن رؤية مصاحله الداخلية يف داره إن كان من اإلناث وميوت على ذلك احلال قبل مرور سنة
احب فراش كان أو مل يكن، وإن إمتد مرضه دائما على حال ومضت عليه سنة يكون يف حكم ص

الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح، مامل يشتد مرضه ويتغري حاله ومات، فيعد حاله من وقت 
  .353"التغري اىل الوفاة مرض موت

  

                                                 
 . 244العريب بلحاج ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -351
 .  218ق ، ص اهلادي السعيد عرفة ، املرجع الساب أنظر، -352
 .  437، ص 1989من جملة األحكام العدلية، عن أديب اسطانبويل، املرشد يف قانون األحوال الشخصية، دار األنوار للطباعة، دمشق،  1595املادة  أنظر،  -  353
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تعترب "نه ونص على أنه م 11بذلك يف املادة  1943-77وقد أخد قانون املواريث املصري رقم 
". املطلقة بائنا يف مرض املوت يف حكم الزوجة إذا مل ترض بالطالق ومات يف ذلك املرض وهي يف عدته

املرض الذي يعجز فيه اإلنسان عن متابعة أعماله املعتادة، ويغلب فيه "كما عرفه املشرع األردين بأنه 
متد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة اهلالك، وميوت على تلك احلال قبل مرور سنة، فإن إ

 . 354"أوأكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح

  
ورغم هذا الفراغ التشريعي حول مرض املوت، مل يقف القضاء اجلزائري عاجزا عن ذلك، فقد 

مرض املوت الذي يبطل "على أن   9/4/1984إستقر اجتهاد الس األعلى من خالل قراره الصادر يف 
صرف هو املرض األخري إذا كان خطريا وجير إىل املوت، وبه يفقد املتصرف وعيه ومتييزه، وجيب على الت

اىل  2005/ 15/6كما ذهبت احملكمة العليا يف قرار هلا بتاريخ . 355"القاضي اثبات ذلك وقت التصرف
عقد اهلبة قد حرره مىت ثبت أن "ابطال عقد هبة أبرم يف مرض املوت واعتربته وصية، حيث جاء يف قرارها 

من قانون  204املالك يف فرتة مرضه اخلطري واملخيف والذي يدخل ضمن احلاالت املشار إليها يف املادة 
  .356"األسرة، كان على قضاة املوضوع أن يبطلوا عقد اهلبة املذكور ويعتربونه عقد وصية

   
ض مورثهم مرضا عضاال أن املدعني يف الطعن تقدموا بوثائق رمسية تفيد مر : وعلل ذلك مايلي

ومزمنا واستشهدوا على ذلك بوثائق رمسية وصحيحة، ولكن الس مل يتطرق اليها ومل يناقشها بل ذهب 
من قانون األسرة يتعذر تطبيقها ولكن مل يبني كيفية هذا التعذر، ذلك أن املورث  204اىل القول بأن املادة 

كما أن املورث مل يشف من . ملستشفى بأربعة أيام فقطاذا كان مريضا وأجرى هذه اهلبة بعد خروجه من ا
مرضه هذا الذي أصيب به، بل أعقبته الوفاة مباشرة مما جيعله شرعا وقانونا مرض موت، ومادام مرض موت 
فإن التصرف فيه ولو كان هبة فإنه يف نظر القانون يعترب وصية، ومادام حبكم قانون الوصية، فإن الوصية 

ا جيعل القرار خمالفا لعدة نصوص قانونية وقواعد إجرائية جوهرية تؤدي حقيقة اىل نقضه لوارث غري جائزة مم
  . وإلغائه

  

                                                 
 .من القانون املدين األردين 543أنظر، املادة -  354
 . 244نشور ؛ عن العريب بلحاج ، املرجع السابق ،ص ، غري م 33719، ملف  رقم  9/4/1984م أ، غ أش ،  أنظر، -355
  . 231، ص 59، نشرة القضاة عدد 014813، ملف رقم  15/6/2005أنظر، م ع ، غ أش ، -  356
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املرض "إىل أن  14/5/1978ومن جانب القضاء املقارن ذهبت حمكمة النقض املصرية بتاريخ 
يف فرتة الذي يطول أمده عن سنة ال يعترب مرض املوت إال إذا إشتدت وطأته، وهوال يعترب كذلك إال 

الشدة الطارئة، إذ أن فيها ما يقطع عن املريض الرجاء ويشعره بدنو أجله، وما يعترب ذا الوصف شدة 
  . 357"للمرض من أمور الواقع اليت يستقل ا قاضي املوضوع

     
كما تعرض القضاء السوري أيضا إىل مسألة مرض املوت فجاء يف قرار حملكمة النقض بتاريخ 

ض املوت جيب أن يغلب فيه خوف املوت فال تكفي مالزمة الدار باملرض أقل من سنة إن  مر " 6/3/1972
، وإن كان املرض إمتد أكثر من سنة ولكن تغريت احلال وتفاقمت، وطرأ اخلوف يف وقت ما، فتغري السنة 

  .358" من تاريخ تغري احلال 
  

وطأة املرض عليه تغري حال املريض واشتداد "ويف قرار آخر ذهب نفس احملكمة  إىل أن  
يستدعيان اعتبار حاله من وقت التغري إىل الوفاة مرض املوت ولوإمتد ألكثر من سنة، هذا وأن إستخالص 

  . 359"إشتداد وطأة املرض أو تغري حال املريض هو إستخالص موضوعي مناط بقاضي املوضوع
  

نني قد تصل وعلى الرغم من ذلك فإن مريض اإليدز قد ال تظهر عليه األعراض إال بعد س
اىل عدة سنوات يبقى خالهلا قادرا على ممارسة أعماله املعتادة إال أن جمرد علمه بإصابته ذا املرض يؤثر 
تأثريا شديدا يف نفسيته، ليقينه، كما هو ثابت واقعا، من دنو أجله و أنه مائت ال حمالة، فينصرف عن 

ره مبصريه احملتوم، وإلستنفاذ جزء من وقته يف متابعة أعماله، أو ميارس بعضها دون اهتمام إلنشغال فك
مراجعاته الطبية واملخربية، وإلهتمامه الشديد مبتابعة أخبار املرض واملرضى من فصيلته، وال يكفي أن يقعد 
املريض عن القيام بأعماله املعتادة، بل جيب أيضا أن يغلب فيه اهلالك فيكفي كثرة اخلوف من اهلالك، ال 

املرض، ألنه ليس كل مرض، ينتهي إىل املوت غالبا، فعلى الرغم من أن املوت و احلياة بيد غلبة اهلالك من 
اهللا سبحانه وتعاىل إال أنه ويف حدود معرفة العقل البشري، فإن الرمد والرشح وغريمها من األمراض العادية 
                                                 

يف مسائل األحوال  ، عن أنور العمروسي ، أصول املرافعات الشرعية 835، ص  29، جمموعة املكتب الفين ، السنة  14/5/1978نقض املصرية ، جلسة أنظر، حمكمة ال-  357
 .  465الشخصية، ص 

، عن  خمتارات من أحكام األحوال الشخصية يف التشريعات اللبنانية و السورية، منشورات  1972جملة احملامون لعام  ، 6/3/1972أنظر، حمكمة النقض السورية، جلسة  -  358
 ..1274، ص  1999احلليب احلقوقية ، بريوت  

، مقتبس عن خمتارات من أحكام األحوال الشخصية يف التشريعات اللبنانية و السورية ، 17/5/1974،  407الغرفة املدنية األوىل ، قضية رقم  ،أنظر، حمكمة النقض السورية-359
 .  1275ص 
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فاء منها، إن مل يكن ال يغلب فيها املوت، خبالف أمراض سرطان الدم أو الدماغ، فهذه أمراض ينذر الش
متعذر كلية، وتعترب هذه املسألة من األمور الفنية اليت يرجع الفصل فيها ألهل اإلختصاص من األطباء، وقد 
أمجعوا على أن مرض اإليدز ال يبقى على وترية واحدة بل هو يف تزايد مستمروحالة املريض تتطور اىل أسوأ 

  .  360نه مرض موتفإن مرور السنة على اإلصابة به ال ينفي كو 
  

ومع ما وصل اليه العلم احلديث فان رأي الطبيب هو الذي مييز بني األمراض، وأيها يقبل 
  .الشفاء، وأيها أدى اىل املوت، وحتديدما إذا كان سببا للوفاة أم ال 

    
ويلحق باملريض مرض املوت يف أحكامه من كان صحيحا ويف حالة يتغلب فيها اهلالك عادة  

يه باإلعدام وال أمل يف برائتّه، وأودع السجن لتنفيذ العقوبة بالفعل، ومن كان أسريا يف دولة كاحملكوم عل
أجنبية عرف عنها قتل األسرى، أو كان يف سفينة اجتاحتها األمواج وتغلب فيها اليأس على الرجاء، فكل 

  . 361هذه الصور يعامل صاحبها معاملة املريض مرض املوت وحيكم على تصرفاته حبكمه
   
ومن املعلوم أن مرض املوت هو حالة قانونية فيتغري فيها حكم التصرفات الضارة بالدائنني،      

فإذا كان مرض املوت مبفهومه هذا فليس معىن ذلك أنه يتعلق بالتصرفات املالية . 362وبالورثة، فيحتاط هلم
كام الصحيح، وترتتب فحسب واليت حيق لورثته طلب إبطال نفاذها، بل أن لطالقه أحكام ختتلف عن أح

  عليه أثار غري تلك اليت ترتتب عن الطالق يف األحوال العادية 
  

  أحكام طالق المريض مرض الموت : ثانيا 

ما يهم يف هذا البحث هو طالق املريض مرض املوت دون تصرفاته األخرى، ذلك أن 
سأتناول أوال شروط طالق  الطالق يف مرض املوت خيتلف عن الطالق الواقع يف األحوال العادية، ولذلك

 .املريض مرض املوت، وثانيا اآلثار املرتتبة عن هذا الطالق 

                                                 
مي ، جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية و حممد أمحد البديرات ، مدى اعتبار مرض اإليدز مرض موت وتأثريه يف تصرفات املريض يف القانون األردين والفقه اإلسالأنظر،  -  360

 .  68، ص  2006، سنة 1القانونية ، العدد 
 .  219، ص 1989اهلادي سعيد عرفة ، اساءة استعمال حق الطالق،مطبعة األمانة ، القاهرة ، أنظر، -361
ة و القانون ، معلق عليها بأحكام احملكمة الدستورية وحمكمة النقض ، دار اجلمهورية أنظر، واصل عالء الدين أمحد ابراهيم ، أحكام  األحوال الشخصية يف الشريعة االسالمي-  362

 .329، ص 2003للصحافة ،الطبعة اخلامسة، 
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  . شروط إعتبار المريض مرض الموت فارا من إرث زوجته بطالقه لها -أ

  الطالق حق للزوج يوقعه يف أي وقت إذا وجد ما يقتضيه صحيحا كان أومريضا مادامت

وإستعمل حق الطالق  فإن كان الشخص مريضا. 363ه يف ذلكأهليته للتصرف موجودة فإنه ال حجر علي
وهو مريض سواء كان هذا املرض خموفا وهو ما يسمى مبرض املوت، أوكان مرضا عاديا، فإن طالقه واقع ال 
خالف بني الفقهاء يف ذلك، ولكنهم إختلفوا يف توريثها منه، وسبب اإلختالف بينهم هوإختالفهم يف 

   .وجوب العمل بسد الذرائع

  
وملا لطالق املريض من آثار ختتلف عن طالق الصحيح، فإنه ال يعترب املريض قاصدا الفرار 
من مرياث زوجته، وهو احلياد عن غاية إستعمال احلق الذي يعترب أساس قيام نظرية التعسف يف إستعمال 

  : احلق إال إذا حتقق يف طالقه هلا شروط أوجزها فيما يلي 
  

وت طالقا بائنا، ألن الطالق الرجعي يثبت فيه املرياث دائما سواء كان برضاها أن يطلقها يف مرض امل -1
وإن كان املشرع اجلزائري يعترب أن الطالق الواقع بني يدي القاضي يف .  364أو بغريه مادامت يف العدة

 50ادة احملكمة طالقا بائنا إذ ال ميكن مراجعة الزوجة بعد النطق به إال مبوجب عقد جديد، فعلى ضوء امل
من قانون األسرة اجلزائري فإن كل طالق يصدر من الزوج وقت مرضه املخوف الذي يعقبه موته، فهو 

  . طالق فرار من املرياث وهو طالق تعسفي قصد به الزوج حرماا من املرياثوذلك بقصد إضرارها
  

ال يتحقق رضاه به، فال أن يكون الزوج طائعا خمتارا، غري مكره على هذا الطالق، ألنه مع اإلكراه  -2
  .365يكون فارا

  
أن يكون الطالق البائن دون رضا الزوجة، فلو حتقق رضاها بأن كانت هي اليت سألته الطالق أو   -3

إفتدت نفسها منه باملال، فرضاها بالفرقة ينفي مضنة فراره من مرياثها، كما لو أا طلبت منه الطالق خمتارة 

                                                 
 .  515مصطفى شليب ،املرجع السابق ، ص أنظر، حممد -  363
 .  635، ص  2، ج 1996ية،العريب بلحاج ، أحباث ومذكرات يف القانون والفقه اإلسالمي ،ديوان املطبوعات اجلامعأنظر، -  364
 .  518مصطفى شليب ، املرجع السابق ، ص  أنظر،حممد-365
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و كذلك احلال إذا دفعت إليه ماال كي يطلقها، أو رفعت . 366قاط حقهافأوقعه فال ترث ألا رضيت بإس
  . أمرها للقاضي تطلب التطليق

  
أن يكون الطالق البائن بعد الدخول احلقيقي، فلوكان الطالق البائن قبل الدخول احلقيقي، ال تستحق  -4

ياأيها الذين آمنوا إذا "عاىل مرياثا لعدم حتقق الفرار منه، ألن العدة ال جتب ذا الطالق وذلك لقوله ت
نكحتكم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدوا فمتعوهن 

  . 367"وسرحوهن سراحا مجيال
  

كما أن املرياث أثر من آثار الزواج، وال ميكن بقاء شىيء من آثار الزواج إال يف حالة وجود 
نة بعد اخللوة الصحيحة، فال تستحق الزوجة املرياث أيضا  ألن العدة وإن الزواج أو العدة، فإن كانت البينو 

  . 368وجدت فهي لإلحتياط حمافضة على األنساب، واملرياث حق مايل ال يثبت لإلحتياط
  

فإذا مل تكن أهال للمرياث وقت . 369أن تستمر أهلية الزوجة للمرياث من وقت الطالق إىل وقت الوفاة -5
نت كافرة وهو مسلم، فال يثبت هلا املرياث، ألن القصد غري املشروع إلستعمال حق إيقاع الطالق بأن كا

الطالق وهوحرماا من املرياث غري متحقق، لكوا حمرومة منه بإختالف الدين، وكذلك لو خرجت عن 
أهليتها للمرياث قبل موت الزوج بعد أن كانت أهال له وقت الطالق، بأن كانت مسلمة وقت الطالق مث 

فإذا أوقع املريض طالقه ذه الشروط فإن . 370إرتدت عن دين اإلسالم، وبقيت مرتدة حىت مات زوجها
  . ذلك ينعكس على اآلثار اليت ترتتب عليه، واليت ال ترتتب عن الطالق الذي يقع يف األوضاع العادية

  

  . اآلثار المترتبة عن طالق المريض مرض الموت  -ب-

طالق واقع، وأن املرض مهما كانت خطورته ال مينع الزوج من إن طالق املريض مرض املوت 
 17/3/1998وقد سار القضاء اجلزائري يف هذا اإلجتاه إذ قضت احملكمة العليا بتاريخ . إيقاع هذا الطالق

                                                 
 .  376حسن علي السمىن ،املرجع السابق ، ص أنظر،-  366
 .  49سورة األحزاب، اآلية  -367
، ص  1فري و القانون ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، جبدران أبو العينني بدران ، الفقه املقارن لألحوال الشخصية بني املذاهب األربعة السنية و املذهب اجلع أنظر،-368

381  -382  . 
 .  636العريب بلحاج ، املرجع السابق ، ص أنظر، -  369
 .  80، ص  2عبد الرمحن الصابوين ،املرجع السابق ، ج أنظر،-  370
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من املقرر شرعا وقانونا بأن مرض املوت مهما كانت خطورته ال مينع الزوج من إيقاع الطالق ماعدا "بأنه 
لقصد من الطالق يف مرض املوت حرمان الزوجة من املرياث، ومن مث فإن قضاة املوضوع بقضائهم إذا كان ا

  . 371"بطالق الطاعنة، طبقوا صحيح القانون
  

يتضح إذن من خالل هذا املوقف القضائي أن الطالق يف مرض املوت هو طالق واقع كما 
فمرض املوت . الطعن يف صحة هذا الطالقيف األحوال العادية، مهما كانت خطورة هذا املرض، وال ميكن 

ال ميكن أن يعترب عارضا من عوارض األهلية، وهلذا فطالق املريض مرض املوت صحيح شرعا وقانونا وال 
خالف بينه وبني الطالق يف األحوال األخرى إال يف استحقاق املطلقة للمرياث، ألنه ال يوجد أي تالزم 

و وقعت الوفاة بعد إنقضاء العدة يف نظر بعض الفقهاء، ذلك أنه وقع بني العدة واحلق يف املرياث، حىت ول
خالف بني املذاهب الفقهية يف وقت إستحقاق املطلقة يف مرض املوت للمرياث، هل بعد إنقضاء العدة؟ 
أو أثناء العدة؟ وأوجز هذه األحكام، ألنه ليس مقام ذكرها يف هذا البحث، إذ أنين بصدد احلديث عن 

  . يف استعمال حق الطالق صور التعسف
  
ذهب املالكية إىل أن حق الزوجة يف املرياث ال ينقطع ولو تزوجت قبل املوت، ألن القصد      

. اآلمث مردود على صاحبه وقد قصد حرماا من املرياث، فريد عليه قصده، وذلك بتوريثها كما لو مل يطلقها
يرثها ولو طلقها مريضة،ألنه هو الذي أسقط ما  وإذا طلق يف مرضه املخوف مث ماتت فيه فإن الرجل ال 

ولو مات فإن املرأة ترثه ألنه فار بطالقه حينئذ من اإلرث، سواء كان مدخوال ا أو غري . كان بيده
  . 372مدخول إنقضت عدا أوال

  
يف حني ذهب احلنفية إىل أن زوجة الفار مادامت يف العدة فإا ترث، حىت ولوكان طالقها 

األصل، وقد جاء أنه إذا طلق املريض إمرأته ثالثا أو واحدة بائنة مث مات وهي يف العدة فال  بائنا، خالف
مرياث هلا منه يف القياس، ولكن يف اإلستحسان ترث منه إلتفاق الصحابة رضي اهللا عنهم، والقياس يرتك 

  . 373بإمجاع الصحابة

                                                 
 .  98، عدد خاص ، ص  2001، م ق  179696، ملف  17/3/1998،م ع ، غ أ ش ،  أنظر-371
 .  35- 34هـ ، ص 1323، برواية سحنون ابن السعيد التنوخي ،مطبعة السعادة ،  3مالك ابن أنس ، املدونة الكربى ، ج  أنظر،-372
 .  154، ص  6- 5مشس الدين السرخسي ، املرجع السابق ، الد الثالث ، ج أنظر، -  373
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ض املوت، فقال احلنابلة بأن وإختلف كل من الشافعية واحلنابلة يف أحكام طالق املريض مر 

. الزوجة ترث مادامت يف العدة واختلفوا فيها لو انتهت العدة، أو كان الطالق قبل الدخول، فإا ال ترث
فأحكام طالق املريض مرض املوت ختتلف عن غريها من . 374وعند اإلمام أمحد رمحه اهللا ترثه ما مل تتزوج 

لذلك فإن للقاضي معايري يعتمدها ليحدد إن كان الطالق  أحكام الطالق،السيما فيما خيص املرياث ،
  . الواقع يف مرض املوت كان واقعا بنية حرمان املطلقة من املرياث

  
  معيار التعسف في إستعمال المريض مرض الموت لحق الطالق :ثالثا

  
 شرع الطالق يف الشريعة اإلسالمية إزالة للضرر ورفعا للحرج عند استحكام الشقاق بني     

الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح "الزوجني، وإنعدام أي حل آخر إال الفرقة بينهما لقوله تعاىل 
  . 375"بإحسان

  
فالطالق إذن حق مشروع كما سبق بيانه بالكتاب والسنة ولكنه مل مينح للرجل ليتخذه 

احلق قصد الفرار من مرياثها،  وسيلة لإلضرار بالزوجة وحرماا من حقها يف املرياث، فإن كان إستعماله هلذا
  . عومل بنقيض قصده ذلك دفعا للضلم

  
فحىت تثبت . ومرض املوت يف حد ذاته قرينة على سوء نيته، وعن قصده اإلضرار بالزوجة

الزوجة حقها يف املرياث يكفيها أن تثبت أن طالقها وقع يف مرض املوت دون حاجة إىل تبيان التعسف من 
  . عدمه

ون كل عناية القاضي الذي ينظر يف أمر يتعلق بتصرف طعن فيه بصدوره ولذا وجب أن تك
يف حال املرض، يف البحث عن األمارات والشواهد اليت تدل على حال املريض النفسية، ليعلم أهي حال 
يأس من احلياة صدر التصرف حتت تأثريها، أم هي حال إطمئنان وقرار نفس،ورجاءيف احلياة، وأمل فيها قد 

النفس وإستوىل عليها، ألنه إذا جعل القاضي كل عنايته يف تعرف ذلك فقد سار على مسة الفقه إستغرق 
                                                 

 .  279- 278؛ سيد سابق ، املرجع السابق ، ص  223-222- 220املرجع السابق ، ص ؛ ابن حزم الظاهري ،  137، ص  2ابن رشد املرجع السابق ، ج  أنظر،-374
 .  229سورة البقرة ، اآلية  -  375
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وروحه ولبه ومعناه يف مرض املوت، إذ املناط يف تقييد تصرفات املريض مرض املوت، هو اخلشية من أن 
   .376يكون قد تصرف فيما تصرف، لينال من حقوق الورثة أو الدائنني ما يقيدهم بعد الوفاة

  
ومن مث فإن كان الطالق حقا للرجل فليس معىن ذلك أن يستبد يف إستعمال هذا احلق دون 
مراعاة للغاية اليت ألجلها وضع، وأتسائل هنا أي غاية جينيها املريض يف مرض ملوت من طالق زوجته ال 

ىل إيقاع سيما وأنه سيفارق احلياة؟ بل وأي ذنب إرتكبته الزوجة وزوجها مريض ميؤوس منه يدفعه إ
الطالق؟ الهدف من إستعمال حق الطالق يف هذه األحوال سوى حرمان الزوجة من املرياث، أي إحلاق 

 . الضرر ا، وهذا هو التعسف بعينه

 
ويرجع سبب إختالف األئمة يف توريث املطلقة يف مرض املوت إىل إختالفهم يف وجوب 

ه أنه طلق زوجته يف مرضه ليقطع مرياثها، فمن قال العمل بسد الذرائع،وذلك أنه ملا كان مريضا يفرتض في
بسد الدرائع أوجب مرياثها، ومن مل يقل بسد الذرائع و حلظ وجوب الطالق، مل يوجب هلا مرياثا و ذلك 

إن كان الطالق قد وقع، فيجب أن يقع جبميع أحكامه، ألم قالوا أنه اليرثها إن : أن هذه الطائفة تقول 
  . 377لزوجية باقية جبميع أحكامهاماتت، وإن مل يقع فا

  
تطبيق مبدأ سد الدرائع هنا للحيلولة دون تنفيد الباعث غري "ويرى الدكتور فتحي الدريين أن 

املشروع لدى املريض مرض املوت على تطليق زوجته، وهو قصد حرماا من حقها يف اإلرث، يقضي بعدم 
  . 378"ع الطالقوقوع التصرف الذي أختد وسيلة إىل ذلك، أي بعدم إيقا 

  
فالطالق من األوضاع . لكن التصرف واقع يف هذه احلالة وإمنا خيالف القصد يف األثر فقط

الشرعية اليت ال ميكن تغيريها،  فإن أوقع الزوج الطالق مريدا إياه، وقع مهما كانت الدوافع إليه ولو كان 
  . الدافع غري مشروع

  

                                                 
-2005، الدفعة السادسة عشر، أنظر، راشدي حممد، مرض املوت دراسة مقارنة بني القانون اجلزائري والشريعة اإلسالمية، مذكرة خترج لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء-376

 . 9، ص2008
 .  69-68ابن رشد ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -377
 . 399فتحي الدريين، املرجع السابق،ص أنظر، -378
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، ألنه وقع فعال، بل إىل احليلولة دون حتقيق وينصرف سد الذريعة ال إىل إبطال هذا التصرف
القصد غري املشروع، أو املصلحة غري املشروعة اليت أراد الزوج املريض مرض املوت حتقيقها من خالل 

  . 379إستعماله حلقه يف الطالق وحرماا من املرياث
  

ا من املرياث فإم ال ينظرون وعندما ذهب املالكية إىل توريثها ولو مل يقصد املطلق حرما
إىل أوضاع فردية فحسب، بل إىل مظنة هذا القصد وهو مرض املوت، فقطعا لدابر الفساد يف اتمع، قال 

  . 380مالك بتوريثها يف مرض املوت إكتفاء ذه املظنة
  

وهذا أقصى ما ميكن أن يتصور من تطبيقات لنظرية التعسف يف إستعمال احلق يف الفقه 
فالتعسف حمرم يف الشريعة اإلسالمية، وهلذا تقتضي هذه . بالغري عند إستعمال احلقاإلسالمي منعا لإلضرار 

النظرية حبرمان صاحب احلق من ممارسة حقه على وجه تعسفي، وبذلك تدفع الضرر قبل وقوعه وتصون 
  . احلقوق

  
فطالق الفرار يقصد به صاحبه هضم حق الزوجة يف املرياث، عن طريق إستعمال حق 

وهذا  . 381ذا يوجب أن يرد على املتعسف قصده ويعامل بنقيضه، إذ الطالق مل يشرع لذلكالطالق ، وه
على أن إضرار الزوج بزوجته عند الطالق قد . يعترب مبثابة التعويض عن الطالق للمطلقة يف مثل هذه احلالة

كافية اليت يقع وهو يف كامل صحته وخارج إطار املرض، ولكن يرى القاضي أنه مل يقدم من األسباب ال
  تدفعه إىل طلب فك الرابطة الزوجية، فكيف يقف القاضي على معايري التعسف يف هذا الطالق؟  

  
  الفرع الثاني

  الطالق من غير مبرر مشروع

  

                                                 
 . 11أنظر، راشدي حممد ،املرجع السابق، ص -  379
 .  319حممد أبو زهرة ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -380
 .  404- 403فتحي الدريين ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -381
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من قانون األسرة اجلزائري أن حيل عقد الزواج بالطالق الذي يتم بإرادة  48أتاحت املادة 
من  49وفرضت املادة  .54و 53زوجة يف حدود ماورد يف املادتني الزوج أو برتاضي الزوجني أو بطلب من ال

هذا القانون أنه ال يثبت الطالق إال حبكم بعد عدة حماوالت صلح جيريها القاضي دون أن تتجاوز مدة 
ثالث أشهر إبتداء من تاريخ رفع الدعوى، ويتعني على القاضي يف هذا الشأن حترير حمضر يبني مساعي 

كما أن أحكام الطالق تسجل وجوبا يف احلالة . الصلح، يوقعه مع كاتب الصبط والطرفنيونتائج حماوالت 
  . املدنية بسعي من النيابة العامة

   
إذن فقد أعطى املشرع اجلزائري للزوج حق إيقاع الطالق من جانبه وحده، وأعطى للزوجة 

توافرت األسباب الواردة يف نص  احلق يف طلب فك الرابطة الزوجية بالتطليق الذي تطلبه من القاضي إذا
  .من قانون األسرة 54أو باخللع ولو دون موافقة الزوج وفقا لنص املادة  ،53املادة 

  
من ذات القانون  أنه إذا تبني للقاضي تعسف الزوج  52كما نص املشرع اجلزائري يف املادة 

مكرر أنه جيوز  53ادة كما نص يف امل. يف الطالق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق ا
من  54ونصت املادة . للقاضي يف حالة احلكم بالتطليق أن حيكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق ا

على أن اخللع يتم دون موافقة الزوج وإذا مل يتفق الزوجان على املقابل املايل للخلع حكم   ذات القانون
عند "ينص املشرع على أنه  55ويف املادة . ور احلكمالقاضي مبا ال يتجاوز قيمة صداق املثل وقت صد

  ".نشوز أحد الزوجني حيكم القاضي بالطالق و بالتعويض للطرف املتضرر
  

من ذلك يتبني أن املشرع اجلزائري قد فسح اال للقاضي للحكم بالتعويض يف حالة تعسف 
ويف حالة الطالق للنشوز، وسوف  الزوج يف إستعمال حق الطالق، وعند طلب الزوجة  للتطليق أو اخللع،

وهل . أتعرض لكل حالة من هذه احلاالت على حدى،وإىل وموقف بعض التشريعات العربية والقضاء منها
يعترب مقابل اخللع تعويضا للزوج عن فك الرابطة الزوجية؟ وهل ميكن أن تكون املختلعة متعسفة يف 

  إستعمال حقها يف اخللع؟ 
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  الى الطالق األسباب المؤدية: أوال

  
شرع الطالق لوضع حد أواية للرابطة الزوجية اليت تربط بني الرجل واملرأة، ومن خالل 

، وسأتناول كل نوع )ثانيا(ومنها ماهو طبيعي) أوال(تفحص األسباب املؤدية اليه جند منها ما هو إجتماعي
  . على حدى 

   األسباب اإلجتماعية المؤدية الى الطالق -أ
من األوضاع اإلجتماعية اليت تؤدي نتيجة تراكمها على الزوجني اىل الوصول اىل السداد هناك مجلة     

  :وبالتايل اختيار الطالق عن العيش يف دوامة هذه املشاكل اإلجتماعية واليت من بينها
  : مشكل السكن -1

  

اجلزائر تشهد  يعترب هذا املشكل من بني أهم األسباب املؤدية اىل الطالق يف اآلونة األخرية،
من هؤوالء األزواج بدون مسكن  %80ألف زجية، 150حسب إحصائيات حديثة للديوان الوطين لإلحصاء

فالزوجة كثريا ما ال ترغب يف البقاء مع أسرة الزوج، وتطلب أن يكون هلا سكنا  .2007382خالل سنة
 قراره الصادر يف وقد استقر القضاء على إقرار هذا احلق للزوجة إذ قضى الس األعلى يف. 383منفردا

مىت كان من األحكام الشرعية أن للزوجة احلق يف مطالبة زوجها بإسكاا منفردة "بأنه  4/11/1985
ومستقلة عن أهله، ولو مل تكن قد احتفضت دا احلق حني إبرام عقد الزواج، أو سبق وأن سكنت مع 

ضاء مبا خيالف هذه األحكام يعد أقارب زوجها، مث إشتكت بسبب الضرر الذي حلق ا منهم، فإن الق
خرقا ملا أقرته من مبادئ، وعليه يتوجب نقض القرار الذي ألزم الزوجة بإستئناف احلياة الزوجية مع زوجها 

  . 384"مبنزل أهله بسبب أزمة السكن السائدة يف العاصمة
  

ر يف مث كرست احملكمة العليا ذلك الحقا وإعتربته بصراحة حق هلا إذجاء يف قرارها الصاد
من املقرر شرعا أنه حيق للزوجة أن تطلب سكا منفردا عن أهل الزوج وذلك لقول خليل "بأنه 13/5/1997

                                                 
سكن إجتماعي تسامهي  حسب حصيلة للصندوق الوطين للسكن، ويف نفس السنة خصصت الدولة غالفاال ماليا لنفس الغرض يقدر 34500وزعت احلكومة اجلزائرية وقد  -  382
 Djazairnews.infoأنظر بالتفصيل،  . مليار دينار أستهلكت يف املساعدات املخصصة للسكن 155ب

 
  74-37رجع السابق ، ص حلسن بن شيخ آث ملويا ، املأنظر،-  383
 .  101ص 1، عدد  1989، مق  13383، ملف رقم  4/11/1985أنظر، م أ ، غ أ ش -  384
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ومن مث فإن قضاة املوضوع ملا حكموا يف قضية ) وهلا أن متتنع أن تسكن مع أقاربه(يف خمتصره يف باب النفقة
ئلة زوجها، والذي يعترب مبثابة حق هلا، احلال بعدم إمكانية تلبية طلب الزوجة يف اإلنفراد بالسكن عن عا

  .385"فإم خالفوا أحكام الشريعة اإلسالمية وعرضوا قرارهم للنقض
  

أما املشرع املصري فقد سكت عن حق الزوجة يف السكن بعيدا عن أقارب زوجها، اال أن 
وذلك مرجعه .رتهالفقه ذهب اىل أن حتديد املسكن وإختياره مرتوك للزوج حبسب ما يراه مالئما تبعا ملقد

. إىل أنه حبكم رياسته لألسرة هو الذي يعرف املكان الالئق هلا والذي فيه تستقر املعيشة الزوجية الواجبة
وحق الزوج هذا يتقيد بوجوب أن حمققا هلذا الغرض له ولزوجته معا، فإذا كان املسكن الذي إختاره حبالة ال 

لزواج ال يكون مسكنا شرعيا وال تلزم الزوجة بالقرار متكن الزوجة من إستيفاء حقوقها املشروعة من ا
  .386"فيه

  
تعترب الزوجة ناشزا إذا إمتنعت عن طاعة زوجها يف "وقد إستقر القضاء يف مصر على أنه 

املسكن الذي أعده هلا إذا كان هذا املسكن مناسبا حلال الزوج املالية واإلجتماعية، وبني جريان صاحلني 
اهلا، وخاليا من سكىن الغري،وأن يشتمل على مجيع املرافق املنزلية واألدوات تأمن فيه على نفسها وم

  .387"الشرعية، وفقا حلال أمثال الزوج حسبما جيري به العرف
  
للزوج أن يسكن ولده الصغري غري املميز مع "كما ذهب القضاء املصري كذلك إىل أنه       

إال أن القضاء املصري إختلف عن اجلزائري . 388"ودهزوجته ولو كان من غريها، ألن املعاشرة ال تتعطل بوج
فيما إذا سكنت الزوجة مع أهل زوجها يف السابق مث طالبت بعد ذلك بسكن منفرد، إذ ذهب القضاء 

إذا إرتضت الزوجة إقامة أحد من أهل زوجها معها يف مسكن الزوجية، كان ذلك الرضا "املصري إىل أنه 
  .389"شرعية املسكن إلنتقاص إستمتاعها باملعاشرة الزوجيةمسقطا حلقها يف اإلدعاء بإنتفاء 

  
                                                 

 . 100، ص  2، عدد1997، م ق  159732، ملف رقم 13/5/1997م ع ، غ أ ش ،  أنظر،-385
 .170أنظر، السعيد مصطفى السعيد، املرجع السابق، ص -  386
 . 482؛ مقتبس عن أنور العمروسي، املرجع السابق ، ص  22، الطعن رقم 7/4/1997ة أنظر، حمكمة النقض املصرية، جلس-  387
 . 480؛ مقتبس عن أنور العمروسي ، املرجع السابق، ص 58، ص 10،العدد  17، احملاماة الشرعية، السنة 9/3/1982أنظر، حمكمة أبنوب الشرعية ، جلسة -  388
؛ مقتبس عن عمرو عيسى الفقي، املوسوعة 189،ص1،العدد 18، جمموعة املكتب الفين، السنة 2735، القضية 23/4/1986أنظر حمكمة القاهرة اإلبتدائية، جلسة _ 389

 . 623، ص  2005الشاملة يف األحوال الشخصية، الطبعة األوىل، املكتب اجلامعي احلديث ، 
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يف حني أن املشرع السوري كان أكثر صراحة من نظرييه اجلزائري واملصري، حيث نص يف 
ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده "من قانون األحوال الشخصية على أنه  29املادة 

ويثبت من ذلك أن عدم إسكان األقارب يف املسكن الزوجي ". هلاالصغري غري املميز إذا ثبت إيداؤهم 
شرطه وجود اإليذاء، وإثبات ذلك يقع عبؤه على الزوجة، فإن مل تستطع إثبات اإليذاء فإن القاضي حيـكم 
بشـرعية املسكن مع وجود األهل، أما وجود ولد الزوج الصـغري غري املميز فإنه ال يقدح يف شرعية املسكن 

  . 390إيداؤه هلا وإن ثبت
  

وقد إستقر القضاء السوري على أن للزوج إسكان زوجته مع أهله إذا مل يثبت إذاؤهم هلا        
، وال يشرتط يف اإليذاء حىت مينع شرعية املسكن أن يشكل جرما )غرفة(بشرط أن يكون هلا بيت مستقل 

افيا للهنائة والسالم يف دار الزوجية، معاقبا عليه يف القانون، بل يكفي أن يكون منغصا للحياة الزوجية، ون
  .391"وأن كل ما يعد يف العرف أذى هلا من سب و شتم هلا وألهلها مينع صالح املسكن

  
وذا فإن حق اإلسكان املنفرد مكرس للزوجة حىت ولومل تشرتط ذلك يف العقد أو تضررت         

فإن  صممت على ذلك، ومل . سوريمن العيش مع أهله وفقا للقضاء اجلزائري، وللقضاء والتشريع ال
يتمكن الزوج من حتقيق رعبتها يف العيش بعيدا عن أهله نظرا ألزمة السكن املنتشرة يف الوقت احلايل، 
ولظروفه املادية احملدودة، فإنه كثريا ما خيتار حال خيرجه من هذه الدوامة، وهو إيقاع الطالق، ولكن ما 

  طالق؟ مدى مشروعية هذا السبب الدافع إىل ال
   

يف احلقيقة حىت وإن كان الطالق يف مثل هذه األوضاع حال للمشاكل األسرية واإلجتماعية، 
إال أن مربراته غري مشروعة، ألن إستعمال الرجل حلق الطالق يف هذه احلالة ليس ألجل وضع حد للنزاع 

وجة، وبالتايل فإنه حيقق والشقاق القائم بينه وبني زوجته، وإمنا هو رب من حتقيق مطلب وحق شرعي للز 
مصلحة قليلة، وهي راحته النفسية ولو إىل حني، مقابل ضرر جسيم يلحق بزوجته وأسرته، وهو تشتيت 

                                                 
 .  302أنظر، فهدشقفة ،املرجع السابق ، ص  -390
، عن حممد فهد شقفة  202-201- 197، جمموعة القواعد الشرعية السورية ، القاعدة  24/4/1978، بتاريخ  147ض بدمشق ، قرار رقم أنظراهليئة العامة حملكمة النق -391

 .  303-302، املرجع السابق ، ص 
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هذه األسرة، وهذا تعسف يف إستعمال احلق  يستنتج باملقارنة بني املصاحل اليت جينيها صاحب احلق من 
  . عمالإستعمال حقه والضرر الالحق بالغري من جراء هذا اإلست

  

كثريا ما يتدخل األهل من جانب الزوج أو الزوجة يف احلياة الشخصية : مشكل تدخل األقارب -2
للزوجني، ويالحظ بأن هذا التدخل قد يكون حبسن نية ودف املصلحة، إال أن الطرف اآلخر يرى 

شعر إال حينما يصطدم العكس فتثور اخلالفات ويبدأ كل فريق يف حماولة التأثري على إبنه أو إبنته، وال ي
  . أخريا بواقع الطالق

  
ويالحظ يف بعض احلاالت أن بعض األزواج متحيزين لرأيهم، حىت أن بعضهم يطلق زوجام 

ويف غالب األحيان يكون هذا السبب مرتبط بالسبب السابق وهو أزمة السكن، . نزوال عند رغبة أهله
ن مث تدخل هؤوالء يف احلياة الشخصية للزوجني مبربر أو وبالتايل إضطرار الزوجني إىل العيش مع األهل، وم

كما يرجع  ذلك أيضا لبعض التقاليد واألعراف اليت مازالت يمن على معظم العائالت، . بدون مربر
فاألزواج غالبا ما يعانون من مشاكل ألم مل ينفصلوا حقيقة عن عائالم، وال يتعلق األمر هنا بصعوبة 

جديدة، بل كذلك بعدم إستعداد العائلة للتخلي عن عالئق احلياة القدمية، فتجد نفسك  إلزام النفس حبياة
  .392ال تتعامل مع زوجة، بل مع شبكة إجتماعيةكاملة

  
فيجد الزوج نفسه يف هذه احلالة أمام صراعات عائلية ال تنتهي،  فال يكون املخرج بالنسبة 

 يف مثل هذه األوضاع؟ فالطالق حق للزوج، وكغريه إليه إال بالطالق، فهل شرع الطالق فعال ليكون حال
من احلقوق وضع لتحقيق غاية معينة، وأيا كانت هذه الغاية فإا ليست إرضاء أهل الزوج على حساب 
زوجة ستجد نفسها مطلقة جمردة من حقوقها، ال لسبب إال ألن الزوج مل يتمكن من مواجهة صراعات 

  .ينهأسرية مع أهله، وهذا هو التعسف بع
  

  األسباب الطبيعية المؤدية إلى الطالق -ب

هناك بعض األسباب اليت تكون دافعا إىل الطالق، منها ماهو نفسي يتعلق بالتوافق واإلنسجام بني الطرفني 
  . ومنها ما هو جسدي، يتعلق بعلة جسدية بأحد األطراف 

                                                 
 .  114، ص  1991جابر ابراهيم، الطالق يف الواقع العريب،  جملة اجليل العصرية ، فرباير أنظر، -  392



 160

  

وجني و انعدام التوافق اجلنسي أو إن عدم اإلنسجام بني الز  :عدم التوافق و اإلنسجام بين الزوجين -1
النفسي بينهما، وعدم فهم كل منهما اآلخر، يؤثر على مواصلة احلياة الزوجية، وجيعلها عدمية القدرة على 

  .اإلستمرار، وبالتايل فالطالق ال مفر منه يف مثل هذه األوضاع
  
حيدث أحيانا أن فعادة ما يتزوج املرىء من شخص خطأ إنطالقا من رغبة الوالدين، لكن قد  

تتزوج فتاة من شاب رغما عن إرادة والديها فيتولد لديها شعور بالذنب، وإحساس بضرورة الرجوع اىل  
كنف والديها، كما أن سوء اإلختيار يف الزواج و قيامه على أسس غري واضحة، كأن يقوم على دوافع 

اق النسيب يف امليول أو الطباع، أوكفاءة كل من احلب املثايل، أواملنفعة، أوالتغرير،أو التورط دون مراعاة اإلتف
  . 393الزوجني لآلخر، فيعد هذا أيضا من العوامل املؤدية للطالق

  
ففيما خيص دوافع احلب املثايل فإن العديد من املتزوجني والشباب منهم خاصة خيلطون بني 

وأمام . جنسية خارج الزواجاحلب احلقيقي والدافع اجلنسي، خصوصا داخل اتمعات اليت ال تبيح عالقات 
هذه الغريزة،  فإنه يقدم على الزواج دون مراعاة ملشاكل احلياة اليت يصادفوا، األمر الذي يؤدي إىل عدم 

  . 394متكنهم من ختطيها
    

وعادة ما تؤدي هذه اإلضطرابات النفسية أثناء احلياة الزوجية إىل الزواج بإمرأة أخرى، وإن مل 
والقمار وتعاطي املخدرات، وبالتايل إمهاله لواجباته حنو زوجته وأسرته، ليجد نفسه يف يكن يلجأ إىل اخلمر 

وبذلك فقد يتحول الطالق من ضرورة يلجأ اليها أحد الزوجني كحل أخري، إىل خيار . األخري أمام الطالق
  . سهل يتناسى فيه صاحب القرار ماخيلفه من أضرار وآثار سلبية على أسرته وعلى اتمع 

  
ومهما يكن من أمر فما ذنب هذه الزوجة اليت تفانت يف خدمة زوجها ومراعاة بيتها وتربية 

فإذا . أبنائها إال أامل تتمكن من موافقة طباع زوجها النفسية واجلنسية ألن أهله إختاروها له أول األمر
كانت ناشزا ؟ أوأخلت وقع الطالق يف مثل هذه األحوال ما دوافعه؟ هل ألا خرجت عن طاعته أو أا  

                                                 
393-Cf. M. ANDREE ,Femme,sexisures et sociètè, P.U.F, Paris, 1977, n° 193. 

 .  381، ص  1976،  4سيد حممد بدوي ، علم اإلجتماع ، دار املعارف ، مصر ، طبعة  أنظر،- 394 
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ومهما يقدم الزوج من تربيرات إال أنه يفتقد للبينة، السيما وأن هذه . بواجباا؟  ال شيئ من هذا كله 
األمور تعترب من خصوصيات اإلنسان ومكنوناته، وتبقى مطالبه حججا واهية و غري مؤسسة قانونا بل أن 

  .طالقه غري مربر أصال
  

من املقرر شرعا وقانونا إذا كان "بأنه  12/11/1982على يف وقد جاء يف قرار للمجلس األ
فالطالق وإن كان حق .395"الطالق غري مربر فإنه للمطلقة احلق يف النفقة والتعويض وسائر توابع العصمة

للزوج إال أنه جيب عليه تربير إستعمال هذا احلق وملاذا أوقعه وما األسباب الدافعة إليه وإال أعترب طالقا 
  .تعسفيا

  
إذا تبني للقاضي تعسف الزوج يف "من قانون األسرة اجلزائري على أنه  52وتنص املادة 

وملا للقاضي من سلطة واسعة فله أن يتبني إن  ".  الطالق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق ا
، وال يد للمطلقة كانت األسباب النفسية الدافعة إىل الطالق فعال مربرة أم هي جمرد أوهام يف نفس املطلق

  . فيها
  

وحىت إذا سكت الزوج املطلق عن ذكر تلك األسباب أصال أعترب كذلك متعسفا يتحمل 
من املقررقانونا أنه حيق للزوج إيقاع "بأنه 1999/  15/6التعويض، ويف ذلك قضت احملكمة العليا بقرارهلا يف 

طعون فيه بالقصور يف التسبيب ليس يف حمله، ومىت الطالق بإرادته املنفردة، ومن مث فإن النعي على القرار امل
تبني يف قضية احلال أن الزوج يتحمل مسؤولية الطالق دون أن يفصح للقاضي عن األسباب اليت دفعته إىل 
الطالق، وذلك جتنبا للحرج أوختطيا لقواعد اإلثبات خالفا لألزواج اللذين يقدمون تربيرات إلبعاد املسؤولية 

قضاة املوضوع ملا قضوا بالطالق بإرادة الزوج املنفردة دون تربير طبقوا صحيح  عنهم، وعليه فإن
  .396"القانون

  
من قانون األحوال الشخصية السوري قد إعتربت الطالق تعسفيا إذا وقع  117كما أن املادة 

ا وذهبت حمكمة النقض السورية يف قرار هل. من غري سبب معقول وأن يصيب الزوجة من وراءه بؤس وفاقة

                                                 
 .  32، ص2، عدد1986ق  ، ن28784، ملف رقم  12/11/1982أنظر،م أ ، غ أش -  395
 .  103، اإلجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية ، عدد خاص ، ص  223019، ملف رقم  15/6/1999م ع ، غ أ ش ،  أنظر، -396
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إذا متت البينونة بغري إرادة الزوج املنفردة فال يعترب متعسفا وبالتايل ال يلزم "اىل أنه  27/1/1982صادر يف 
  .    397"بتعويض عن الطالق التعسفي

  
وعليه فإنه وفقا للتشريع السوري فان الطالق البد أن يكون لسبب معقول وأن تتضرر الزوجة 

النفسي بني الزوج والزوجة يعترب سببا معقوال للطالق، ولكن تبقى  منه ماديا، وعدم التوافق واإلنسجام
على احملكمة أن "املشكلة يف إثبات ذلك أمام القضاء، وهذا ماذهب إليه القضاء السوري حني قضى بأنه 

تسأل الزوج عن أسباب الطالق، حىت إذا وجدته مشروعا كلفته بإثباته، أوتكلف الزوجة بإثبات البؤس 
  . 398"ببه، وذلك قبل احلكم بتعويض الطالق التعسفيوالفاقة بس

  
أما من جانب القضاء املصري فقد ذهبت حمكمة إستئناف القاهرة جبلستها املنعقدة يف 

إن القول بأن الشريعة اإلسالمية جتيز الطالق رد رغبة الزوج يف اخلالص من زوجته، "إىل أنه 23/2/1957
اليت خوهلا الشرع للمطلقة من مؤخر صداق ونفقة أومتعة، ألن الطالق  وأنه ال يرتتب عليه أية مسؤولية غري

يعود على املطلق مبنفعته الشخصية، وهي التخلص من زجية ال جيد فيها مودة وال رمحة حبسب رأيه هو، 
ألا مسألة نفسية جيب سرتها، وال جيوز أن تعرض على القضاء، هذا القول ليس صحيحا على إطالقه يف 

و ال سنة رسول اهللا، فقد أوجبا معاشرة األزواج باحلسىن ويا عن العجلة وعدم التمهل يف  دين اهللا
ومن آياته أن خلق "الطالق، وفيه أيضا خملة مبقتضى الفطرة، و ملا مّن اهللا به على عباده يف اآلية الكرمية 

فإن .399"ات لقوم يتفكرونلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك آلي
الزوجة إذا كانت معيبة يف خلقها أوخلقها ال تسكن إليها النفس، وال تكون مصدرا للمودة والرمحة، 

  . 400"فإستمرار املعيشة معها جيعل العيش ال يطاق
  

فيظهر من هذا املوقف القضائي أن لألسباب النفسية مربراا يف إيقاع الطالق، ألن األصل 
وجية اإلستقرار النفسي لكل من الزوجني والذي أساسه املودة والرمحة، ويف غياب ذلك يكون يف العالقة الز 

  .    الطالق الواقع مربرا وغري تعسفي
                                                 

 .  412، ص 1، عدد1982، جملة احملامون ، 261، قرار رقم  27/1/1982أنظر، حمكمة النقض السورية ، -  397
  . 162، ص  2، عدد 1983، جملة احملامون  62، قرار رقم   16/10/1982حمكمة النقض السورية ،  أنظر، -398
 . 21سورة الروم، اآلية -  399
 .  623؛ مقتبس عن أنور العمروسي ، ص  23/2/1958حمكمة إستئناف القاهرة، جلسة  أنظر، -400
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  :  العقم -2
العجز عن اإلنسال مع إستكمال املتعة "عرف الدكتور عبد الرمحن الصابوين العقم على أنه 

ية الزواج وهدف الزوجني هوأمسى من أن يكون متعة جنسية اجلنسية بني الزوجني، ولكن إذا الحظنا أن غا
فالزواج يف اإلسالم وسائر الشرائع . ال مثرة هلا، بل أن يف جعل الزواج يف هذه املنزلة نزوال عما وضعه اهللا فيه

عقد مقدس، ليكون نواة ألسرة طيبة، فإن تعذر حتقيق ذلك، كما لو كان أحد الزوجني عقيما، فإن أمل  
  . 401"ا قد تالشى، حيث كان يرغب يف أن يرى له بنني هم زينة احلياة الدنياكل منهم

      
ويعترب العقم من احلاالت اليت يصاب ا الزوجان معا أو أحدمها، وال تستقيم احلياة الزوجية 
يف نظر البعض بدون أبناء، وأن مثل هذه احلاالت سواء كانت مرضية أو طبيعية قد تؤدي إىل الطالق،حىت 

ع إفرتاض إمكانية الزواج من أخرى، فإن الزوجة األوىل قد ال ترضى ذا الوضع وتطلب التطليق م
  .  402للضرر

    

فكثرية هي تلك احلاالت اليت يستمر فيها الزواج لفرتة معينة  دون إجناب إىل أن يتبني أن 
ن أبناء، وإن كان هذا من الزوج أو الزوجة عاقر فيطلب الطالق ألن احلياة الزوجية يف نظره ال تستمر دو 

فهل طالق الرجل لزوجته لعدم .األسباب الطبيعية اليت ال يد ألحدمها فيه إال أا كثريا ما جتر إىل الطالق
إجناا دافع مشروع إليقاع الطالق؟ وهل يعترب متعسفا يف هذه احلالة ويستوجب طالقه التعويض؟ أم أن 

   لقة يف هذه احلالة ؟ الدافع إىل الطالق مشروع وال تعويض للمط
  

سكت املشرع اجلزائري عن اإلجابة عن ذلك وكذلك املشرعني املصري والسوري، مع أن 
إىل  22/12/1992بعض املواقف القضائية فصلت فيه، فذهبت احملكمة العليا يف اجلزائر يف قرارها املؤرخ يف 

ا إىل وجود عيب حيول دون حتقيق هدف من املقرر فقها وقضاء أنه جيوز للزوجة طلب التطليق إستناد"أنه 
الزواج كتكوين أسرة وتربية أبناء، وملا أسس قضاة املوضوع قرارهم القاضي بالتطليق على عدم إمكانية 
اإلجناب إستنادا إىل نتائج اخلربة اليت خلصت إىل عقم الزوج فإم قد وفروا لقضائهم األسباب الشرعية 
                                                 

 .  617أنظر، عبد الرمحن الصابوين ،املرجع السابق ،  ص -  401
  .  81حلسن بن شيخ آث ملويا ، املرجع السابق ،ص أنظر، -402
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لزوج بالتعويض، مما يتوجب نقضه جزئيا يف هذا اجلانب إلنعدام حالة الكافية، ماعدا ما يتعلق بإلزام ا
  . 403"التعسف

  

وبالتايل فإن القضاء اجلزائري من خالل هذا القرار يعترب أن عقم الزوج يعيق حتقيق أهداف 
الزواج وبالتايل فإن طلب الزوجة للتطليق مربر، وقياسا على ذلك من حق الزوج أن يوقع الطالق بسبب 

لزوجة بناء على نتائج خربة طبية، وبالتايل يكون قد إستعمل حقه يف حدود ما وضع له، وال تعسف عقم ا
  .  من جانبه يف هذه احلالة

     
وكان للقضاء السوري نفس املوقف، حيث ذهبت حمكمة النقض السورية يف قرارها الصادر 

فكان .  404"عن الزوج قصد التعسف يعترب عقم الزوجة سببا مربرا للطالق ينفي"إىل أنه  5/10/1966يف 
بذلك موقف القضاء السوري صرحيا يف إعتباره عقم الزوجة وعدم قدرا على اإلجناب سببا كافيا إليقاع 

  الزوج الطالق، وال يعترب يف هذه احلالة متعسفا يف إستعمال حقه طاملا أن العقم مربر مشروع 
  

ن موقفها هذا بأن قضت يف قرار هلا إال أن حمكمة النقض السورية قد تراجعت الحقا ع
ويف قرار آخر قضت نفس احملكمة . 405"العقم وحده ال يعترب سببا مشروعا للطالق" بأنه 1/6/1976بتاريخ
لقد إستقر اإلجتهاد أن عقم الزوجة ال يربر إيقاع الطالق عليها، فيجعل الطالق مشروعا، بل قد "بأنه 

  . 406"زوجة ثانية يف هذه احلالة يكون تعسفيا ألن الزوج يستطيع أن يتزوج
  
  

  : عدم عذرية الزوجة -3

قد يذهب الزوج يف بعض األحيان إىل إيقاع الطالق إلكتشاف أن زوجته غري عذراء عند 
  الدخول ا، فهل يعتربذلك ذلك تعسفا من جانبه أم هو إستعمال مشروع حلق الطالق؟ 

                                                 
 .  98، ص  2، عدد 1995، م ق 87301لف رقم ، م 22/12/1992م ع ، غ أ ش أنظر، -  403
، منشورات 2؛ مقتبس  عن عبد الرمحن الصابوين ، شرح قانون األحوال الشخصية السوري ، ج  394، رقم 1966 /5/10حمكمة النقض السورية ، الغرفة الشرعية،  أنظر، -404

 . 58، ص  1994جامعة دمشق، 
 .  160، ص 2،عدد 1977، جملة احملامون ، سنة  195قرار  ، 1976/ 1/6حمكمة النقض السورية ، أنظر، -  405
 . 158، ص 3، عدد 1990جملة احملامون، سنة   109، قرار ، 16/12/1979حمكمة النقض السورية ،  أنظر، -406
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أن الس األعلى يف قراره الصادر بتاريخ  مل يتناول قانون األسرة اجلزائري هذه املسألة، إال
من املقرر شرعا أنه ال يؤخد بعني اإلعتبار طلب إسقاط حقوق املطلقة بسبب "قضى بأنه  25/6/1984

فقد بكارا قبل البناء ا، إال إذا كان الزوج قد إشرتط ذلك يف عقد الزواج، ومن مث فإن النعي على القرار 
طاعن تأسيسا على خمالفة أحكام الشريعة اإلسالمية يف غريحمله، ويتوجب الرفض، املطعون فيه مبا يثريه ال

وملا كان الطاعن مل يذكر الوسيلة اليت توصل ا إىل إكتشاف أن زوجته كانت قبل الزفاف فاقدة البكارة 
وق رغم عدم مباشرا جنسيا كما يزعم، فإن قضاة اإلستئناف بقضائهم يف الدعوى بالطالق وتقرير حق

  . 407"املطلقة إلتزموا بتطبيق األحكام الشرعية، ومىت كان كذلك إستوجب رفض الطعن
  

يظهر من خالل هذا القرار أن الزوج إذا مل يشرتط العذرية عند العقد فال ميكنه أن يطالب 
إذ ال ذا الشرط بعد الدخول بزوجته، ألن املباشرة اجلنسية هلا هي اليت أدت إىل إكتشاف أا غري عذراء، 

فطالقه هلا بعد البناء . توجد وسيلة أخرى للتحقق من ذلك، وجمرد الدخول ا ينفي كل دفع من جانبه
بإكتشاف عدم عذريتها غري مربر قانونا، إذا مل يكن قد إحتفظ ذا الشرط عند إبرام عقد الزواج، وبالتايل 

  . يكون طالقه هلا طالقا تعسفيا
  

إن عدم "إذ قضت بأنه  23/5/2000يف قرارها الصادر يف  وهذا ما أكدته احملكمة العليا
إشرتاط العذرية يف العقد ال حيمل الزوجة املسؤولية يف الطالق والتعويض، ألن البناء ينهي كل دفع بعدم 

فإيقاع الطالق من الزوج بعد الدخول بزوجته إذا أسسه على فقدان بكارا يكون طالقا . 408"العذرية
ويض للمطلقة ، ألن البكارة ال بد أن تكون شرطا حىت يتمسك ا الزوج بعد تعسفيا يستوجب التع

  .الدخول 
كما أن الزوج إذا مل يتمكن أن ينفي البناء والدخول بزوجته ال يستطيع أن جيعل من عدم 

بتمكني  21/5/2006عذريتها سببا مربرا للطالق، ويف هذا قضت حمكمة معسكر يف حكم هلا بتاريخ 
مائة وعشرون ألف دينارا، وهو مبلغ معترب كتعويض عن الضرر الالحق ا من  120.000مبلغاملطلقة من 

قصرمدة الزواج، وإصرار الزوج على الطالق على "وقد جاء يف حيثيات هذا احلكم أن . الطالق التعسفي
مراحل أساس عدم عذرية زوجته رغم كل ما قدمته من حجج دامغة تنفي مزاعمه، ومتسكها بالرجوع طيلة 

                                                 
 .  86، ص  4، عدد1989، م ق 53021، ملف رقم  25/6/1984أنظر، م أ ، غ أ ش ، -  407
 .  301، ص  1، عدد 2002، م ق  243417، ملف رقم  23/5/2000م ع ، غ أ ش ،  أنظر، -408
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الدعوى، جيعل الزوج يف موضع املتعسف، والزوجة متضررة ضررا بالغا تستحق عنه تعويضا إمجاليا واحدا 
  .409"مناسبا من جممل ما طالبت به

  
وأما قانون األحوال الشخصية السوري فلم يتعرض من جانبه لتلك املسألة، ولذلك تطبق 

الصادر  34وقد نصت األسباب املوجبة للقانون رقم . رفالقواعد الفقهية اليت يراها القاضي أكثرموافقة للع
إن الشريعة اإلسالمية "واملتضمن تعديل قانون األحوال الشخصية السوري على أنه  31/12/1975بتاريخ 

بإعتبارها هي املصدر الرئيسي للتشريع تبقى منبعا ال ينضب، تصلح أساسا لتنظيم روابط األسرة إذا ما 
الفقهاءما هو أكثر موافقة للعرف ومطابقة للمصلحة الزمنية، وهي أسس إعتمدها  أختري منها من أقوال 

  ". قانون األحوال الشخصية النافذ حاليا يف أسبابه املوجبة
  

وقد إعترب القضاء السوري أن الثيوبة والبكارة ال تؤثر يف عقدالزواج، إذ جاء يف قرار حملكمة 
البكارة يف الزوجة ال تؤثر يف عقد  نكاحها فسادا أو إبطاال، أن الثيوبة و "   15/10/1978النقض بتاريخ

  .410"فمن تزوج إمرأة على أا بكرا فوجدها ثيبا، صح العقد وال فساد فيه
  
  
  

  معيار التعسف في الطالق من غير مبرر مشروع: ثانيا

التعسف هو إساءة استعمال احلق، حبيث يؤدي اىل اإلضرار بالغري دومنا حتقيق فائدة 
حب احلق أو ألن الفائدة أقل من الضرر الالحق بالغري، أو ألن صاحبه قصد عند إستعماله اإلضرار لصا

  . مكرر من القانون املدين اجلزائري 124بالغري وفقا لنص املادة 
  

إذا تبني للقاضي تعسف الزوج يف "من قانون األسرة اجلزائري أنه  52وقد جاء يف نص املادة 
وأتسائل هنا كيف يتمكن القاضي من تفحص ". لتعويض عن الضرر الالحق االطالق حكم للمطلقة با

  أسباب الطالق؟ وكيف يوازي بني إستعمال الزوج حلق الطالق ونتائج هذا اإلستعمال؟ 
                                                 

 . 3، أنظر، ملحق رقم534، رقم الفهرس 21/5/2006أنظر،حمكمة معسكر ، ق أ ش،  -  409
   78أديب إستانبويل، املرجع السابق، ص  ، مقتبس عن 15/10/1978أنظر، حمكمة النقض السورية، -410
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  كيفية تفحص أسباب الطالق قضائيا - أ

 للقاضي السلطة التقديرية يف فحص األمور وتبني دوافع الطالق من خالل عرائض الطرفني
ودفوعاما، ولكن خالفا لإلجراءات املتبعة أصال يف املسائل املدنية فإنه يف دعاوى شؤون األسرة السيما 

الزوج (دعاوى الطالق فإن القاضي ملزم بإجراء جلسات صلح سرية ال حيضرها سوى طريف اخلصام 
ال يثبت "ليت تنص على أنه من قانون األسرة ا 49، و يعترب هذا اإلجراء جوهريا مبوجب نص املادة )والزوجة

أشهر إبتداء من تاريخ  3 الطالق إال حبكم بعد عدة حماوالت صلح جيريها القاضي دون أن تتجاوز مدته
  " رفع الدعوى

  
كما إستقر القضاء على ذلك قبل صدور قانون األسرة، إذ قضى الس األعلى يف قرار له 

  . 411"بسلطة تقديرية مطلقة فيما خيص مصاحلة الزوجنيقضاة املوضوع يتمتعون "بأنه  16/10/1968بتاريخ 
  

ولذلك فجلسات الصلح أوكما يسميها بعض رجال القانون املقابلة الشخصية ليست جمرد 
إجراء شكلي يف دعوى الطالق، بل هي إجراء جوهري البد للقاضي القيام به حىت ولومل يطلب ذلك 

الذي قضى بالطالق دون مراعاة القاضي القيام جبلسة  وقد نقضت احملكمة العليا وأبطلت احلكم. األطراف
من املقرر قانونا أنه ال يثبت "إذ قرررت بأنه 18/6/1991 مصاحلة بني الطرفني، وذلك يف قرارها  الصادر يف

الطالق إال حبكم بعد حماولة الصلح من طرف القاضي، ومن مث فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خطأ 
أن قضاة املوضوع الذين قضوا بالطالق بني  - يف قضية احلال –وملا كان من الثابت . نونيف تطبيق القا

ومىت كان كذلك . الزوجني دون القيام بإجراء حماولة الصلح بني الطرفني يكونوا قد أخطأوا يف تطبيق القانون
  . 412"استوجب نقض القرار املطعون فيه

  
حلقيقة يتيح للقاضي مبا له من سلطة تقديرية من وهلذا اإلجراء هذه األمهية مبكان ألنه يف ا

تفحص موقف الزوج أو الزوجة بعيدا عما هو مدون يف العرائض أو دفوعاما، وذلك أنه يستطيع 

                                                 
ومعلقا عليه مببادئ احملكمة العليا خالل  02- 05؛  مقتبس عن بلحاج العريب، قانون األسرةمع تعديالت األمر 55، ن س ، ص  16/10/1968م أ، غ أ ش ، أنظر، -  411

 . 213، ص 2006، ديوان املطبوعات اجلامعية،2006-1966أربعني سنة، 
 . 65،ص،1، عدد1993،م ق ،75141، ملف رقم 18/6/1991أنظر، م ع ، غ أ ش ، -  412
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إستعراض أدق األمور معهما واليت ميكن إعتبارها من األمور الشخصية اليت ال يكشف عنها الزوج أمام 
  . سف من عدمهاملأل، ليتمكن القاضي من حتديد التع

  

 

  األساس القانوني لقيام التعسف في الطالق من غير مبرر شرعيى - ب

من خالل فحص مواقف الطرفني يتمكن القاضي من املوازنة بني الدافع الباعث إىل إستخدام 
وقد يستنتج القاضي ذلك عندما تتنازل الزوجة . الزوج حلق الطالق وبني اآلثار املرتتبة عن هذا اإلستعمال

  .413موقفها وتتشبت بالعودة إىل احلياة الزوجية، ولكن رغم ذلك يتمادى الزوج يف موقفه املتصلب عن
  

وهذا ما ذهبت اليه بعض احملاكم يف بالدنا،إذ قضت حمكمة سعيدة يف حكمها الصادر 
يف  وقد جاء. بأن الطالق الواقع بني الطرفني تعسفيا ويعطي للمطلقة احلق يف التعويض 21/5/2008 بتاريخ

حيثيات هذا احلكم أن احملكمة سعت إىل إصالح ذات البني بني طريف الدعوى إال أا فشلت بسبب 
،حيث أن املدعي مل يقدم سببا 30/4/2008إصرار الزوج على الطالق، وحرر حمضر عدم الصلح جبلسة 

يض طبقا لنص جديا حلل عقدة النكاح مما جيعله متعسفا يف ذلك، ومنه يكون طلب املدعى عليها للتعو 
  . 414من قانون األسرة طلبا مؤسسا يتعني اإلستجابة إليه مع خفض املبلغ للحد املعقول 52املادة 

  
إىل إعتبار الطالق الواقع  1/7/2009وذهبت نفس احملكمة من خالل حكمها الصادر يف 

من خالهلما  بني الطرفني تعسفيا، وذلك نظرا لتصميم الزوج على الطالق يف حماوليت الصلح اليت سعت
احملكمة إلصالح ذات البني، إال أن حماوالا باءت بالفشل إلصرار الزوج على الطالق دون سبب جدي  
ومعارضة الزوجة له يف ذلك مطالبة بالرجوع إىل البيت الزوجي، ما جيعل طلبها للتعويض  مؤسس يتعني 

  . 415اإلستجابة له جلرب الضرر الالحق ا
  

                                                 
 .  237شرح قانون األحوال الشخصية ، ص العريب بلحاج، أنظر، -  413
 . 4، أنظر، ملحق رقم 1983/08، رقم الفهرس 21/5/2008حمكمة سعيدة، ق ش أ ،  -414
 . 5، أنظر، ملحق رقم 2321/09، رقم الفهرس 1/7/2009حمكمة سعيدة، ق ش أ ،  -415
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ريد تأديبها فقد إتعضت، ورجعت عن موقفها، ومتسكت بالعودة إىل وذلك أن الزوج لوكان ي
منزل  الزوجية، يف حني جنده هو يرفض إستمرار احلياة الزوجية رغم إذعاا له، وهذا ما يتناقض مع قوله 

  . 416"فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال"تعاىل 
   

ك تعسفا يف إستعمال حق وذا خيرج الطالق عن احلكمة اليت إقتضت إباحته فيصبح ذل
  .                                        417الطالق الذي شرع عالجا ملا صعب عالجه بالطرق األخرى

  
ومن مث يظهر التعسف من طبيعة إستعمال احلق يف حد ذاته، فإن إستعمل الزوج حقه يف 

سيما إذا ما وافقت الزوجة على الطالق لوضع حد ملشاكل إجتماعية وأسرية صعب حلها بالطرق الودية، ال
ذلك، كان هذا إستعماال للحق يف إطار ما وضع له، وال يؤاخد الزوج يف هذه احلال، وتلك هي احلكمة 

  .اإلالهية اليت إلجلها شرع الطالق
  

فالتعسف إذن مستبعد يف طالق تثبت فيه مسؤولية كل من الزوج والزوجة، حىت ولومل يكن 
نتيجة تراكم املشاكل وأصبح احلل الوحيد بعد إستفحال الشقاق والنزاع بني  طالقا بالرتاضي ألنه جاء

الطرفني،إال أن رفضهما للصلح الذي يسعى إليه القاضي يف جلسة الصلح، جيعل كال منهما مسؤوال عن 
  . هذا الطالق

  
كما يستنتج القاضي التعسف كذلك من دوافع الزوج هل هي جدية أم غري جدية؟ وهل هي 

أو غري مربرة ؟ فإذا مل يربر الزوج طلبه للقاضي كان ذلك تعسفا يف إستعمال احلق ويتحمل وحده مربرة 
من "بأنه 12/11/1982وقد قضت احملكمة العليا يف هذا الشأن يف قرارها الصادر يف . تبعة هذا الطالق

  . 418"ض وسائرتوابع العصمةاملقرر شرعا وقانونا إذاكان الطالق غريمربر فإن للمطلقة احلق يف النفقة والتعوي
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ويستخلص من هذا القرار أنه إذا أوقع الزوج الطالق دون أن يقدم أي تربير لذلك، إما 
لعلمه بأنه غري قادر على تقدمي حجج كافية عن دفوعاته، أو ألنه يرى بأن ذلك من األمور الشخصية اليت 

ليته وحده، ووجب عليه تعويض جيب أن حيتفظ ا لنفسه، فهنا يقضي القاضي بالطالق على مسؤو 
  . املطلقة يف هذه احلالة 

  
أما إذا كان يف الزوجة عيب حيول دون مواصلة احلياة الزوجية كعقمها مثال، فقد ذهب 

ولكن جيب يف هذه احلالة على . 419القضاء اجلزائري إىل أن الطالق الواقع بسبب العقم ال يعترب تعسفيا
ك السيما إذا كانت من األمور اليت ميكن الفصل فيها من طرف أهل الزوج تقدمي األدلة الكافية عن ذل

كما يأخد القاضي بعني اإلعتبار أيضا تصميم الزوج على الطالق رغم حماولة الصلح . اخلربة كاألطباء مثال
من .  بينهما، وكذلك طول فرتة احلياة الزوجية أو قصرها، وسن الزوجة، وإن كان هناك أطفال بينهما أوال

ل هذه املعايري ميكن للقاضي املوازنة بني اآلثار املرتتبة على الطالق ودوافعه من قبل الزوج، ذلك أن خال
نظرية التعسف يف إستعمال احلق تقوم على أساسني، األول أا تعطي صاحب احلق ممارسة حقه وال متنعه 

 .منه، والثاين أا متنع اإلضرار مبمارسته هلذا احلق

   
ال يبقى الزوج دائما يف موضع املسؤولية عند فك الرابطة الزوجية، ألن هذه  على أنه جيب أن

األخرية التنفك بإرادة الزوج يف كل األحوال، وقد خيضع ذلك لإلرادة املنفردة للزوجة فقط، وحىت دون 
   فهل ميكن أن تلحق الزوجة ضررا بزوجها يف مثل هذه األحوال؟ وهل تلتزم بالتعويض؟. موافقة منه

    
  المطلب الثاني

  الطالق باإلرادة المنفردة للزوجة
  
سبق أن تعرضت إىل الطالق، وعرفته بأنه حق للزوج يوقعه يف أي وقت عند وجود       

والسر يف جعله بيد الرجل دون املرأة أن الرجل هو امللزم باألعباء املالية كلها حىت بعد الطالق، . مايقتضيه
وبناءا على ذلك يستطيع الزوج أن . مل طبيعية تتمثل يف اآلناة وقوة التحملباإلضافة إىل ما ميتاز به من عوا

                                                 
 .  92، ص  2، عدد 1995، م ق 87301، ملف رقم  22/12/1992م ع ، غ أ ش ،  أنظر، -419
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ولكن . يفك الرباط الذي يربطه باملرأة إذا ما ساءت العشرة وأصبحت احلياة الزوجية جحيما ال يطاق
الشارع احلكيم مل يهمل جانب املرأة بل شرع هلا طريقا للخالص من حياة زوجية ال جتد فيها راحتها 

قرارها، فجعل هلا أن تفتدي نفسها مبال تدفعه لزوجها تعويضا له ملا دفعه إليها، حىت ال يضار هو وإست
  . وهذا اإلفتداء هو املسمى باخللع عند مجهور الفقهاء. اآلخر

  
وهذا من رمحة اهللا ا ألن الزوجة قد تبغض زوجها وال جتد يف املقام معه ماكانت تنشده، 

ختشى أال توفيه حقه، أو خترج عن الطريق املستقيم يف معاملته، وهي ال متلك وتشتد كراهيتها له حبيث 
الطالق، فأخرجها الشارع من هذا احلرج، وشرع هلا اإلفتداء للتخلص من رابطة الزوجية على وجه ال رجعة 

 .420فيه للزوج إال برضاها

  
طة الزوجية، على إال أنه ال ميكن أن يكون الزوج دائما يف موضع املسؤولية عند فك الراب

فهل .العكس من ذلك قد يكون هو املتضرر عند إستعمال الزوجة حلقها يف اخللع إلاء الرابطة الزوجية
ميكن أن تتعسف الزوجة يف إستعمال اخللع؟ وهل ميكن أن يطالب الزوج بالتعويض عما يلحقه من ضرر 

  عند طلب الزوجة فك الرابطة الزوجية بواسطة اخللع؟ 
  

  

  ألولالفرع ا

  التعريف الفقهي للخلع وشروطه العامة و الخاصة

  
قبل اخلوض يف مسؤولية الزوجة عند طلب اخللع، وما ينجم عن ذلك من أضرار موجبة للتعويض، البد    

  . من التطرق أوال ملدلول مصطلح اخللع، ودليل مشروعيته، وشروط صحته
  

  تعريف الخلع وشروطه الخاصة :أوال
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َع، وهو النزع فيقال خلع ثوبه أونعله،أي نزعه وجرده،  وُخِلَع الوايل بضم اخللع لغة من َخلَ 
هن لباس لكم وأنتم "وملا كان كل من الزوجني كاللباس لآلخر كما ورد يف قوله تعاىل .  421اخلاء أي نزع،

لآلخر، فقد  استعار الفقهاء لفظ اخلُلع حلل ما بينهما من الروابط اليت جعلت أحدمها لباسا  422"لباس هلن
فاخلُلع بضم اخلاء مصدر مساعي يستعمل يف األمرين لكنه يستعمل يف احلقيقة يف إزالة الزوجية أو 
جمازابإعتبار أن املرأة لباس للرجل وبالعكس، وقد قال الفقهاء أن العرف خص استعمال اخلَلع بفتح اخلاء 

  . 423يف إزالة غري الزوجية ، واخلُلع بضم اخلاء يف إزالة الزوجية
  

وقد منع القرآن الكرمي الزوج من أن يأخذ شيئا مما أتاه زوجته عند الطالق، إال يف حالة 
وال حيل لكم أن تأخدوا مما أتيتموهن شيئا إال أن " خوف الزوجني أن ال يقيما حدود اهللا وذلك لقوله تعاىل

ا اقتدت به، تلك حدود اهللا خيافا أال يقيما حدود اهللا فإن خفتم أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيم
فهذه اآلية الكرمية منعت الزوج أن يأخذ شيئا مما أعطاه للزوجة نظري طالقها إال يف حالة . 424"فال تعتدوها

خوف الزوجني أال يقيما حدود اهللا، حيث رفع اجلناح عنهما فيما تدفعه الزوجة لزوجها من مال نظري 
  .425عليه فيما أخذطالقها، فال إمث عليها فيما أعطت وال إمث 

  
مث جاء يف السنة تطبيقا لذلك فيما رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس أن إمرأة ثابت بن 

إين ال أعتب عليه يف خلق وال دين ولكين : قيس أتت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالت يا رسول اهللا 
إقبل احلديقة "؟ فقالت نعم، فقال رسول اهللا أتردين عليه حديقته: أكره الكفر يف اإلسالم، فقال رسول اهللا 

وقال الفقهاء أن هذا أول خلع حدث يف اإلسالم وإتفق العلماء على شرعيته، فيكون . 426"وطلقها تطليقة
اخللع بذلك مشروعا بالقرآن والسنة واإلمجاع، ولكن ال ينبغي أن يكون اخللع إال لسبب يقتضي وقوعه، ملا 

أميا إمرأة سألت زوجها الطالق يف "قال، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رواه أصحاب السنة عن ثوبان
  .427"غري ما بأس فحرام عليها رائحة اجلنة
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أبغض احلالل إىل اهللا "وكما بغض اإلسالم  الطالق إىل الرجل بقوله صلى اهللا عليه وسلم 

األزواج إىل مواضع جهلهم ، وحذر املرأة من اخللع بغري سبب، وفوق ذلك يرشد القرآن 428"الطالق
وعاشروهن باملعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل اهللا فيه خريا  "بالعاقبة يف قوله تعاىل 

  .429"كثريا
  

جيوز للزوجة دون موافقة الزوج " من قانون األسرة إىل أنه  54وذهب املشرع اجلزائري يف املادة 
الزوجان على املقابل املايل للخلع، حيكم القاضي مبا ال يتجاوز  أن ختالع نفسها مبقابل مايل، إذامل يتفق

  ".صداق املثل وقت صدور احلكم
ومن خالل هذه املادة أعطى املشرع للزوجة احلق يف فك الرابطة الزوجية بواسطة اخللع وذلك 

الزوجة يف  دون موافقة الزوج، وبالتايل فهو حق هلا يف مقابل حق الطالق الذي منحه للزوج، وقد تتعسف
  .ممارسة حقها ويلحق الزوج من ذلك ضرر

    
مث نص املشرع يف الفقرة الثانية من نفس املادة أن اإلتفاق بني الزوجني يكون يف شأن املقابل 

وإذا مل يتفقا يتدخل القاضي ليحكم مباال يتجاوز . املادي للخلع فقط، وليس يف شأن اخللع يف حد ذاته
فهل ميكن إعتبار املقابل املايل للخلع تعويضا؟ وإذا كان كذلك . احلكم قيمة صداق املثل وقت صدور

  فلماذا حيدد القاضي قيمته يف حالة عدم اإلتفاق؟ 
  

ونالحظ هنا أن املشرع سلب الزوج حق املوافقة على اخللع، وهذا ما قد يلحق به ضرر، ومن 
ماشى ذلك حقا مع الشريعة فهل يت. ناحية أخرى سلب حقه يف التعويض، بأن حدد قيمته القصوى

اإلسالمية؟ وما كان موقف التشريعات العربية منه؟ هل سارت على نفس اإلجتاه؟ وهل تطبيقات القضاء 
  تتماشى مع ما ذهب إليه الفقه والقانون؟ 
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لإلجابة على هذه األسئلة، يتضح من قراءة النصوص أن املشرع اجلزائري مل يتعرض للشروط 
ة اخللع، بل إكتفى فقط باإلشارة إىل أنه يتم ولو دون إرادة الزوج، وأن سلطة اليت جيب توافرها لصح

املعدلة من قانون األسرة، وهو النص  54القاضي يف شأنه تنحصر يف اجلانب املادي فقط، وذلك  يف املادة 
  الوحيد الذي تعرض ملسألة اخللع

  

ن، فيشرتط أن يكون وشروط اخللع هي نفس شروط الطالق، ألنه على كل حال طالق بائ
، أي أن يكون بالغا عاقال خمتارا وأن تكون الزوجة حمال 430الزوج أهال إليقاع الطالق، كما سبق بيانه

  . للطالق بأن تكون زوجة شرعية حقيقة أوحكما
  

ومبا أن اخللع طالق على مال فإنه يشرتط فيه ما يشرتط يف إنشاء الطالق بالنسبة لكليهما، 
املعاوضة بالنسبة لكليهما أيضا، فإن كانت الزوجة اليت خالعت زوجها على مال مل  وما يشرتط يف عقود 

  .431تبلغ سن الرشد املنصوص عليه يف القانون املدين، مل يلزمها بدل اخللع إال إذا وافق وليها على ذلك
  

من قانون األحوال  95أوضح من نظريه اجلزائري، إذ تنص  وأما املشرع  السوري فهو
يشرتط لصحة املخالعة أن يكون الزوج أهال إليقاع الطالق، واملرأة حمال له، "لسوري، على أنه الشخصية ا

واملرأة اليت مل تبلغ سن الرشد إذا خولعت التلتزم ببدل اخللع، إال مبوافقة ويل املال، فيصح اخللع ممن يصح 
أن شروط  اخللع يف القانون ومن خالل هذا النص ميكن القول ".طالقه، ويصح بدل اخللع ممن يصح تربعه 

  : السوري تتمثل يف
  
لصحة املخالعة جيب أن تكون املرأةن حمال للطالق،أي تكون حمال صحيحا وصاحلا : المحل الصحيح-أ

إليقاع الطالق، وال تكون املرأة كذلك إال إذا كانت متزوجة بعقد صحيح أو معتدة من طالق رجعي يف 
  .432د أوباطل فال يصح اخللع وهلا أن تسرتد ماأخذه منهافإن خالعها من نكاح فاس. عقد صحيح
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من قانون األحوال الشخصية اليت تنص  296وهذا ما ذهب إليه املشرع السوري يف املادة     
إذا خالع الزوج إمرأته وأخذ منها بدال بغري حق بأن كان النكاح فاسدا من أصله، اليقبل اخللع "على أنه 

وذلك أن النكاح الفاسد ينتهي بالفسخ وليس بالطالق أو اخللع ألن النكاح ، "وهلا أن تسرتد ما أخذه
  .433الفاسد ال يفيد ملك املتعة

  
ويشرتط أن يكون . 434وهي اإلجياب والقبول، وهو اللفظ الدال على إرادة الطرفني :صيغة المخالعة -ب

  بلفظ اخللع أو فيما معناه كاإلبراء واإلفتداء، كأن يقول هلا خالعتك على
  .435كذا أو بارأتك على كذا أو فارقتك على كذا، أو إفتدي نفسك بكذا وتقول املرأة قبلت

  
وال يشرتط يف اإلجياب أن يصدر من طرف معني، فقد يصدر من الزوج كما قد يصدر من 
الزوجة، فإن قال الزوج خالعتك على ألف فقالت قبلت كان الزوج موجبا والزوجة قابلة، وإن قالت الزوجة 

ويقع اخللع باللفظ الصريح الدال عليه .  على ألف فقال  قبلت كان كالمها إجيابا وكالمه قبوالخالعين
  .436وهوخالعتك كما يقع باللفظ املؤدي إىل معناه كالفدية واملبارأة واإلبانة

  

  البدل ومكانة التعويض منه : ثانيا

شرط من شروط  وهو أهم.437كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون بدال يف اخللع       
املخالعة، ألن اخللع طالق بعوض، ومقابل اخللع هوما تلتزم به الزوجة لزوجها يف مقابل طالقها وخالص 

  . 438نفسها منه
  

ويذهب . واألصل فيه أن يتفقا عليه الطرفان، أو أن يكون بإجياب من أحدمها وقبول اآلخر
إذ مل يتفق الزوجان على املقابل "ن األسرة إىل أنه من قانو  54املشرع اجلزائري يف الفقرة الثانية من املادة 
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فإذا ذكر البدل يف املخالعة ".املايل للخلع،حيكم القاضي مبا ال يتجاوز قيمة صداق املثل وقت صدور احلكم
  . 439لزم ما مسي به،وإذا مل يسم فللقاضي أن حيكم مبا ال يتجاوز قيمة صداق املثل وقت احلكم

  
إن كانت "من قانون األحوال الشخصية إىل أنه  98خالل املادة ويذهب املشرع السوري من 

املخالعة على مال غري املهر لزم أداؤه وبرئت ذمة املتخالعني من كل حق يتعلق باملهر والنفقة 
إذا مل يسم املتخالعان شيئا وقت املخالعة برىء كل " من نفس القانون على أنه 99وتنص املادة ".الزوجية

وهذا بأن مل يصرحا بنفي البدل وإمنا سكتا عنه،كأن قال ". آلخر باملهر والنفقة الزوجيةمنهما من حقوق ا
أما إذا صرح املتخالعان بنفي البدل  . الزوج لزوجته، خالعتك من عصميت وعقد نكاحي، فقالت رضيت

 كانت املخالعة يف حكم الطالق احملض ووقع ا طلقة رجعية وهو ما ذهب إليه املشرع السوري يف
  من نفس القانون 100املادة

  
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه ال يسقط مقابل اخللع النفقة الواجبة على الزوج يف حال العدة، وال 

  . 440يربأ الزوج من هذه النفقة إال إذا إتفقا صراحة على إسقاطها
  

 الصادر بشأن تنظيم 2000لسنة  1من القانون رقم  20وقد ذهب املشرع املصري يف املادة 
للزوجني أن يرتاضيا فيما بينهما "بعض أوضاع وإجراءات التقاضي يف مسائل األحوال الشخصية على أنه 

على اخللع، فإن مل يرتاضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها، وخالعت زوجها بالتنازل 
  ". ت احملكمة بتطليقها عليهعن مجيع حقوقها املالية والشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه هلا حكم

  
وبالتايل فإنه يف نظر املشرع املصري فإن الزوجة ال تفقد حقوقها املالية باخللع مبا يف ذلك 

ولكن ما حكم أن يتفق الطرفان على مقابل . النفقة إال بتنازهلا عنها وإعتبارها مقابال للخلع أوبدال له
  الصغار؟ للخلع غري قابل للتقومي باملال كحضانة األطفال

  

                                                 
 .113أنظر، الغويت بن ملحة ، املرجع السابق، ص -  439
 .459، ص2003يب احلقوقية،أنظر، حممد كمال الدين إمام، مسائل األحوال الشخصيةاخلاصة بالزواج والفرقة وحقوق األوالد يف الفقه والقانون والقضاء، منشورات احلل-  440
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سالفة الذكر، إذ ال جيوز يف ظل هذا  54يظهر موقف املشرع اجلزائري من خالل نص املادة 
التشريع أن يكون التنازل عن احلضانة كمقابل للخلع، إذ أن احلضانة ال تقوم مقام املال يف هذه احلالة 

 املادة املذكورة تربهن أمت الربهان الواردة يف"مال"إلرتباطها باألمور الشخصية وال املادية للطالق، وألن كلمة
أن املخالعة ال جتوز وال ترتب أثرها إال إذا كان مقابلها ماال ومن مث، كل ما ال ميكن تقوميه مبال ال يصلح 

من ذات القانون على عدم إجازة  57وللتأكيد على ذلك،بعد أن نصت املادة . أن يكون بدل خلع
تكون األحكام املتعلقة باحلضانة قابلة "فيما عدا جوانبها املادية،  اإلستئناف يف األحكام اخلاصة باخللع

  ".لإلستئناف
  

والريب أن هلذه النصوص سرها، فقد أراد مشرعنا من وضعها أن يقضي على كل متاجرة 
ومساومة تقع من جانب الزوجني حنو األطفال، إذ من احملتمل أن تتنازل الزوجة عن حضانتها مقابل 

دارا ملصاحل الطفل وإجحافا حلقوقه، لذلك كان من الضروري أن يّسدهذا الباب من حريتها ولكن إه
  .441األصل صيانة حلقوق الطفل ومحاية ملصاحل اتمع ككل

  
وذهب القضاء اجلزائري يف أحكامه إىل القول بأن مقابل اخللع أو بدله البد وأن يكون ماال،        

من املقرر شرعا أنه للطالق على مال ال "بأنه  8/2/1982 إذ قضى الس األعلى يف قراره الصادر يف
يفرض على الزوجة كما ال يفرض على الزوج، إذ شرع ملعاجلة حاالت ترى الزوجة فيها أا غري قادرة على 

  .442"البقاء مع زوجها فتعرض عليه ماال ملفارقتها إن قبل مت اخللع وطلقت منه
  

ن  هذه املسألة، إذ فصل فيها مبوجب املادة كما أن املشرع السوري كان صرحيا يف شأ
إذا اشرتط الرجل يف املخالعة إمساك الولد عنده "من قانون األحوال الشخصية، واليت تنص على أنه 103

مدة احلضانة صحت املخالعة وبطل الشرط وكان حلاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة 
  .443"حضانته إن كان الولد فقريا

                                                 
  مصلحة احملضون يف القوانني املغاربية لألسرة،دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان،أنظر، زكية محيدو ، -  441

 .483،ص2004-2005
 . 258، عدد خاص ، ص 1982، ن ق ، 26709، ملف رقم 8/2/1982أنظر،الس األعلى، غ أ ش، -  442
أذا أشرتط يف املخالعةإعفاء الزوج من أجرة إرضاع "وقد كان النص قبل التعديل. 31/12/1975الصادر يف  34القانون رقم  من 12مت تعديل هذا النص مبوجب املادة -  443

 . دة الباقيةالولد أو نفقته عن املالولد أو إشرتط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليهفتزوجت أو تركت الولد أو ماتت أو مات الولد يرجع الزوج مبا يعادل أجرة رضاع 
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د إستقر القضاء السوري على هذا املبدأ أيضا، إذ قضت حمكمة النقض السورية يف قرار هلا وق

إن حق األم يف حضانة أوالدها الصغارال يسقط باإلسقاط ألنه حق يتجدد يوما بعد "  11/2/1976بتاريخ 
  .444"يوم، وتعترب من النظام العام لتعلقها حبق احملضون واحلاضن

  
لسنة 1من القانون  20من املادة  3س املوقف من خالل الفقرة وكان للمشرع املصري نف

  ". وال يصح أن يكون مقابل اخللع اسقاط حضانة الصغارأونفقتهم أو أي حق من حقوقهم"بقوهلا  2000
  

 2000لسنة  1وكان اإلجتهاد القضائي املصري قد ذهب إىل ذلك حىت قبل صدور القانون 
إذا إختلعت املرأة عن زوجها "حني قضت بأنه  18/3/1956دائية يف وذلك يف حكم حملكمة القاهرة اإلبت

على أن ترتك ولدها عند الزوج، فاخللع جائز، والشرط باطل إذ أن األم تكون أحق بالولد فإن كون الولد 
  .445"عندها أنفع له

    
وعليه،إذا قيدت هذه التشريعات أن يكون بدل اخللع ماال، غري أن الزوجة  قد تتعسف يف 

فهل يعترب هذا املال الذي يتلقاه الزوج من الزوجة عند املخالعة . لبها للخلع وقد يتضرر الزوج من ذلكط
  تعويضا عما حلقه من ضرر جراء فك الرابطة الزوجية ؟

  
  

  الفرع الثاني

  الطبيعة القانونية للخلع

  
  صدور األمر عرف املشرع اجلزائري حتوال يف شأن الطبيعة القانونية للخلع بعد           

من  54حيث كان ينص املشرع اجلزائري قبل التعديل يف املادة .املعدل واملتمم لقانون األسرة   02 -05
جيوز للزوجة أن ختالع نفسها من زوجها على مال يتم االتفاق عليه، فإن مل يتفقا "قانون األسرة على أنه 

                                                 
 . 210، ص 1976، جملة القانون العام ، سنة 85/12، رقم 11/2/1976أنظر، حمكمة النقض السورية ، قرار بتاريخ -  444
 . 396؛ مقتبس عن أمحد نصر اجلندي، املرجع السابق ، ص  18/3/1956حمكمة القاهرة االبتدائية، حكم بتاريخ  أنظر، -  445
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فكان املشرع اجلزائري     ". احلكم  على شيء حيكم القاضي مبا ال يتجاوز قيمة صداق املثل وقت
بذلك ينظر إىل اخللع على أنه نوع من الطالق الرضائي مقابل مال تدفعه الزوجة إىل زوجها لقاء طالقها، 
وال يصبح اخللع الزما إال إذا مت فيه اإلجياب والقبول، وقبل متامه جيوز لكل من الطرفني الرجوع عن اإلجياب 

  . آلخريف املخالعة قبل أن يقبل ا

  
وقد كان إجتاه بعض الفقهاء مسايرا لذلك إذ يرى األستاذ عبد العزيز سعد بأن اخللع شرع        

أساسا ملصلحة الزوجة يف صورة رخصة متكنها من طلب التطليق من زوج أصبحت تبغضه وتكرهه، 
  . 446دة املنفردةواستحالت املعاشرة معه، وليس حقا من حقوق الزوجية مقابل حق الزوج يف الطالق باإلرا

  
وكانت سلطة القاضي تنحصر يف حتديد بدل اخللع إذا مل يتفق الطرفان عليه، إال أن اخللع ال         

يكون واقعا مبدئيا إال مبوافقة الزوج على ذلك وقد كان املشرع اجلزائري منفردا ذا املوقف خالفا لبعض 
  . التشريعات العربية

  
للخلع فيه تعزيز ملوقف الرجل الذي يعتد بإرادته يف هذا  ويف احلقيقة إن إعطاء صفة العقد

الطالق، والذي ال يقع بدونه، فيتم  بإرادته وتلتزم الزوجة يف املقابل بالبدل وال سلطة للقاضي إال يف حتديد 
وهذا ما يعطي للخلع طبيعة خاصة تقرتب من الطالق ومن الطالق بالرتاضي، فالزوجة . اجلانب املايل فقط

يت تسعى إىل فك الرابطة الزوجية فيما ال يكون الزوج طالبا الطالق، ويف هذه احلالة فإن الطالق هي ال
باخللع خيتلف عن الفسخ ألنه بائن، و ألنه يقوم على مبدأ التعويض واملقابل وقبول الزوجة الذي على 

 ال يشرتط التزامات وهو بذلك خيتلف عن الطالق بالرتاضي ألن هذا األخري.  أساسه يتم دفع بدل اخللع
  .447مالية على عاتق الزوجة تلتزم ا للزوج

     
 12/3/1969إذ قضى الس األعلى يف  وقد كان إجتهاد القضاء يف بدايته مسايرا لذلك،              

ضا ليس اخللع يف القانون إال طالقا صادرا عن إرادة الزوجة املنفردة، حيصل مقابل أداء الزوجة له تعوي"بأنه 

                                                 
   . 220 – 219رجع السابق ، ص عبد العزيز سعد ، امل أنظر ،_  446

447 -Cf . Fatima Zohra  SAI  ,le khul’ dans le Code de la famille algérien et la moudawwana marocaine, droit de 

la famille, regards croisés , laboratoire de droit et des nouvelles tecnhnologies, faculté de droit,Oran ,2007 ,n° 61.                                 
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غري أن عرض الزوجة اخللع ال خيوهلا أي حق وال أثر له على إبقاء روابط الزوجية إذا . يقدر بإتفاق الطرفني
مل يرض الزوج به، وال ميكن إعتباره كطلب مقدم إىل القضاة ويكون عليهم الفصل فيه، ومن مث فإن هذا 

    . 448"الوجه غري مربر
  

من املقرر شرعا أن الطالق "إىل أنه  8/2/1982خ وذهب الس ذاته يف قراره الصادر بتاري
على مال ال يفرض على الزوجة كما ال يفرض على الزوج، إذ اخللع شرع ملعاجلة حاالت، ترى الزوجة فيها 

  . 449"أا غري قادرة على البقاء مع زوجها فتعرض عليه ماال ملفارقتها، إن قبل مت اخللع وطلقت منه
  

من املقرر فقها وقضاءا "إىل أنه  21/11/1988ره الصادر بتاريخ وذهبت الس ذاته يف قرا
بأن قبول الزوج للخلع أمر وجويب وأنه ليس للقاضي سلطة خمالعة الزوجني دون رضا الزوج، ومن مت فإن 
القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خمالفا ألحكام الفقه، وملا كان الثابت يف قضية احلال أن املطعون ضدها 

التطليق، وملا مل يكن هلا سبب فيه أظهرت إستعدادها ملخالعة زوجها دون أن جيد ذلك قبوال من طلبت 
هذا األخري، فإن القضاء بتطليق املطعون ضدها على سبيل اخللع يعد خمالفا للقواعد الفقهية اخلاصة باخللع 

  .   450"ومىت كان كذلك إستوجب نقض احلكم املطعون فيه دون إحالة
  

حيث قضت بأنه  23/4/1991محكمة العليا نفس املوقف يف قرارها الصادريف كما كان لل
يشرتط لصحة اخللع قبوله من طرف الزوج وال جيوز فرضه عليه من طرف القاضي، ومن مت فإن القضاء مبا "

خيالف هذا املبدأ يعد خرقا ألحكام اخللع، وخطأ يف تطبيق القانون، وملا كان الثابت يف قضية احلال أن 
اضي املوضوع فرض على الزوج الطاعن اخللع وقضى به بالرغم من أنه ال يتدخل إال يف حالة عدم اإلتفاق ق

  . 451"على مبلغ اخللع، يكون بقضائه كما فعل أخطأ يف تطبيق القانون
  

إال أن قضاء احملكمة العليا حتول الحقا  بعد ذلك إىل إعتبار اخللع حقا للزوجة تستعمله 
بقوهلا  30/7/1996وج مل تستطع مواصلة احلياة الزوجية معه، وذلك يف قرارها الصادر يف لفداء نفسها من ز 

                                                 
 .286،ص  2006؛ مقتبس عن العريب بلحاج سنة، ديوان املطبوعات اجلامعية  170، ص  1،م أ،  ج  12/3/1969أنظر،م أ ، غ م، -  448
 . 258، ن ق، عدد خاص ، ص  26709، ملف رقم  8/2/1982م أ، غ أش ،  أنظر،-  449
 . 72، ص  3عدد  1990، م ق،  51728، ملف رقم  21/11/1988ع أ ش  م أ، أنظر، -  450
 . 55، ص  2عدد  1993، م ق  73885، ملف رقم  23/4/1991أنظر، م ع ، غ أ ش ، -  451
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من املقرر قانونا وشرعا بأن اخللع حق خولته الشريعة اإلسالمية للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند "أنه 
الرابطة الزوجية اإلقتضاء وليس عقدا رضائيا، ومن مث فإن قضاة املوضوع ملا قضوا، يف قضية احلال بفك 

خلعا، وحفظ حق الزوج يف التعويض، رغم متسكه بالرجوع، فإم بقضائهم كما فعلوا طبقوا مبادئ 
  .452"من قانون األسرة 54الشريعة اإلسالمية ومل خيالفوا أحكام املادة 

  
ودأب بعد ذلك اجتهاد احملكمة العليا على تكريس حق الزوجة يف طلب اخللع بأنه رخصة هلا 

لها لفداء نفسها من زوج مل تستطع العيش معه ولومل يوافق على ذلك وكان ذلك يف قرار آخر هلا تستعم
اخللع رخصة للزوجة تستعملها لفدية نفسها من الزوج مقابل "إذ قضت مبوجبه بأن   16/3/1999بتاريخ 

موافقة الزوج طبقوا مبلغ مايل تعرضه عليه، ومن مث فإن قضاة املوضوع ملا قضوا بتطليق الزوجة خلعا دون 
  . 453"صحيح القانون، ومىت كان كذلك إستوجب رفض الطعن

   
وكان هلذا املوقف القضائي للمحكمة العليا األثر البالغ يف إجتاه املشرع اجلزائري، إذ جاءت 

جيوز للزوجة دون "واليت تنص على أنه  02/05من قانون األسرة املعدلة مبوجب األمر 54بعد ذلك املادة 
ة الزوج أن ختالع نفسها مبقابل مايل،و إذا  مل يتفق الزوجان على املقابل املايل للخلع،حكم القاضي موافق

  " .مبا ال يتجاوز قيمة صداق املثل وقت صدور احلكم
  

وكان بذلك املشرع اجلزائري صرحيا يف إعتبار اخللع حقا للزوجة تستعمله لفك الرابطة الزوجية 
ابل أن تلتزم بدفع مقابل مايل و الذي تنحصر سلطة القاضي يف تقديره،  بل حىت دون موافقة الزوج يف مق

  .وأكثر من ذلك يف تقديره بقيمة ال تتجاوز قيمة صداق املثل
  

وال يظهر أثر إلرادة الزوج يف الطالق باخللع إال يف اجلانب املايل، وحىت  إرادته يف هذا 
فهل يف ذلك . كم بقيمة مالية ال تتجاوز صداق املثلاجلانب مقيدة، إذ أنه إذامل يوافق فإن القاضي حي

  إجحاف يف حق الزوج؟ 
    

                                                 
 . 121ص  1عدد  1998، م ق  141262، ملف رقم  30/7/1996م ع ، غ أ ش ،  أنظر، -  452
 . 138، عدد خاص ، ص 2001، اإلجتهاد القضائي ،  216239، ملف رقم  16/3/1999م ع ، غ أ ش ،  -  453
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قد جييب البعض عن هذا التساؤل بأن امرأة ثابت بن قيس عندما جاءت رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم تسأله طالق زوجها أعطاها ذلك دون حاجة إىل موافقة ثابت بن قيس، وقال هلا رّدي عليه 

من قانون األسرة قد وضع حق املرأة يف طلب اخللع يف نفس مرتبة  54نين أجد نص املادة حديقته، إال أ
  .حق الرجل يف طلب الطالق، ألنه مل يشرط موافقته عند ذلك

  
فالزوجة إذن حرة يف طلب اخللع وقت ماشاءت، وهي غري جمربة على اثبات دوافعها لذلك 

روض عليه من طرف الزوجة كان هلا ذلك وإن مل يوافق يتدخل فإن وافق الزوج على املبلغ املع. أمام القاضي
قيدا بأن ال يتجاوز صداق املثل وقت  54وقد وضع عليه نص املادة . القاضي هنا لتحديد بدل اخللع فقط

  . احلكم
  

وبذلك فإن الزوجة متارس حقا، وقد تكون متعسفة يف استعماله، فيلحق بذلك الزوج ضررا 
ق، فيجوز له يف هذه احلالة  املطالبة بالتعويض، وال ميكن أن حيدد هذا التعويض مبا ال من استعماهلا هلذا احل

يتجاوز قيمة صداق املثل، إذ قد يكون الضرر الذي أصابه أكرب من ذلك،  ألن املشرع إذا كان قد سوى 
  .بني الطرفني يف احلق يف الطالق فكان ال بد أن يسوي بينهما أيضا يف احلصول على التعويض

  
وقد جييب البعض بأن الضرر الذي حلق الزوجة هو الذي دفعها إىل طلب اخللع، فيجب أن  

يضيق على الزوج بأن حيدد له بدل اخللع مبا ال يتجاوز صداق املثل فقط،وذلك حىت ال يضيق عليها 
  .ويسيء عشرا كي يرغمها على طلب اخللع ليحصل على البدل 

  
ك ألنه يف حالة سوء العشرة وتضرر الزوجة من معاشرة ولكن هذا القول مردود عليه كذل

من قانون األسرة، وجاء  53زوجها فإن املشرع أجاز هلا أن تطلب التطليق لألسباب اليت حددا املادة 
كل "من هذه املادة وجعلها واسعة، حبيث مسح للزوجة أن تطلب التطليق على أساس  10املشرع يف الفقرة 
  ".ضرر معترب شرعا

  
ن كان للزوجة من األسباب الكافية اليت جتعلها ال تستطيع مواصلة احلياة الزوجية فإا تلجأ فإ

إىل القاضي لطلب التطليق وحتصل يف املقابل على مجيع حقوقها، بل وميكنها احلصول على التعويض أيضا، 
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طليق أن حيكم للمطلقة جيوز للقاضي يف حالة احلكم بالت"مكرر من قانون األسرة  53ملا تنص عليه املادة 
  ".بالتعويض عن الضرر الالحق ا

  
  

وعلى إعتبار أن هلا هذا احلل، فإا من باب أوىل تلجأ إىل طلب التطليق، وهو طالق يوقعه 
القاضي بناء على األسباب اليت تعرضها الزوجة عليه، وإن ثبت ذلك كان هلا طلبها،باإلضافة إىل حقوقها 

أ إىل اخللع فقط يف حالة واحدة أا عجزت أن تثبت الضرر الالحق ا، أو أن ولكنها تلج.وكذا التعويض
هذا الضرر غري موجود أصال ملا قد يكون من عوامل نفسية فقط تدور يف خلدها،كأن تكون كارهة للعيش 

ا معه فقط، مع أنه قد وفر هلا كل متطلبات احلياة ومل يؤذيها أو يلحق ضررا ا ،  ففي هذه احلالة فإ
  .  تطلب اخللع، وال ميلك الزوج حق املوافقة عليه

  
ولكن يف مقابل ذلك كان أوىل باملشرع أن ال  حيدد مقدار بدل اخللع  بأن يرتكه بقدر ما 

  . حلق الزوج من ضرر مثلما جعل التعويض يف الطالق بقدر ما حلق الزوجة من ضرر
  

من قانون األحوال الشخصية  104اىل  95وعاجل املشرع السوري اخللع من خالل املواد 
ويستشف من هذه املواد أنه قد إعترب اخللع عقدا رضائيا يتم بني الطرفني، ولكل منهما الرجوع عن إجيابه 

وذهب الفقه السوري إىل أن األصل يف املخالعة أا ال تتم إال برضاء الطرفني، .يف املخالعة قبل قبول اآلخر
  .454بني، ولذلك فاخللع الواقع باإلكراه باطل، والبدل متوجب الردألا من العقود امللزمة للجان

  
وهو يف حقيقته عقد بني الزوجني على خالص املرأة من زوجها نظري بدل، فهو طالق يشرتك 
فيه الزوجان، وال يتم من جانب واحد كالطالق ارد الذي يوقعه الزوج أو توقعه الزوجة بتفويض من الزوج 

بدأ الرضائية فإنه ال ميكن احلديث عن الضرر والتعويض عن اخللع يف القانون وعلى أساس م. 455هلا
  . والقضاء السوري

  

                                                 
 . 239املرجع السابق، ص .....؛ عبد الرمحن الصابوين، ، شرح قانون األحوال الشخصية السوري  448أنظر، حممد فهد شقفة ، املرجع السابق، ص -  454
 . 533أنظر، حممد مصطفى شليب ، املرجع السابق، ص -  455
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اخلاص بتنظيم أوضاع  2000لسنة  1ومل يتعرض املشرع املصري للخلع إال بصدور القانون رقم
رض هلا وإجراءات التقاضي يف األحوال الشخصية، ورغم ذلك كانت احملاكم تطبق املذهب احلنفي فيما يع

من الئحة ترتيب احملاكم الشرعية اليت ألغاها القانون  280من قضايا يف هذا اخلصوص عمال باملادة 
  . 456املذكور

  
للزوجني أن يرتاضيا فيما بينهما على اخللع، فإن مل يرتاضيا عليه "وتنص هذه املادة على أنه 

زل عن مجيع حقوقها املاليه والشرعية وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنا
وال حتكم احملكمة بالتطليق للخلع . وردت عليه الصداق الذي أعطاه هلا، حكمت احملكمة بتطليقها عليه

إال بعد حماولة الصلح بني الزوجني وندا حلكمني ملواالت مساعي الصلح بينهما خالل مدة ال تتجاوز 
من هذا  19والفقرتني األوىل والثانية من املادة  18ة الثانية من املادة ثالثة أشهر وعلى الوجه املبني بالفقر 

القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أا تبغض احلياة الزوجية، وأنه ال سبيل إلستمرار احلياة الزوجية 
بينهما، وختشى أال تقيم حدود اهللا بسبب هذا البغض، وال يصح أن يكون مقابل اخللع إسقاط حضانة 

ويقع اخللع يف مجيع األحوال طالق بائن، ويكون احلكم يف . الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم
  ".مجيع األحوال غري قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن

  
يظهر من هذا النص أن املشرع املصري قد أحاط جبميع جوانب اخللع وأحكامه، فجعله حقا 

ة مثله مثل حق الزوج يف الطالق، وال ميلك الزوج حق املوافقة مثله يف للزوجة تستعمله لفك الرابطة الزوجي
ويف مثل هذه احلالة قد تتعسف . من قانون األسرة اجلزائري 54ذلك مثل املشرع اجلزائري يف نص املادة 

  .الزوجة يف إستعماهلا هلذا احلق، فريتب ذلك مسؤوليتها يف تعويض الزوج عما حلقه من أضرار 
  

  

  

  

  الثالثالفرع 

                                                 
 .363املرجع السابق، ص.......ندي، الطالق والتطليق وآثارمها،أنظر، أمحد نصر الدين اجل -  456
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  األساس القانوني إلستحقاق التعويض عند الحكم بالخلع
  

إن الزوجة يف طلبها للخلع تستعمل حقا خالصا هلا يقابل حق الزوج يف إيقاع الطالق، إذ ال 
وهو ما يستخلص صراحة من . متلك احملكمة رفض طلبها، وينحصر دور القاضي يف تقدير بدل اخللع فقط

   . سرة اجلزائريمن قانون األ 54نص املادة 
    

وطاملا أن اخللع حق للمرأة وأن هذا احلق خيضع ملشيئتها، ومرده دائما إلرادا،ينبغي إذن 
التعرض لبحث ضوابط إستعمال هذا احلق، إذ املقرر أن احلق،أي حق كان، دائما حمدود مبا ليس فيه 

يف املقام األول، وإن كفل هلا مساسا بالغري، بإساءة إستعماله أو التعسف فيه، وهي ضوابط أخالقية 
القانون احلماية الواجبة، وبناءا عليه فإنه يتعني البحث حول كيفية إستخدام الزوجة حلقها يف طلب اخللع، 

  . 457ومدى إتفاقه وسلوك الزوجة السوية يف مثل هذه احلالة
عة والحظت عند احلديث عن الطبي 458وقد تعرضت سابقا ملوقف املشرعني املصري واجلزائري

القانونية للخلع أن كالمها قد جعل اخللع من قبيل احلقوق املقررة للمرأة، فإذا ما نفرت من زوجها ووجدت 
إستحالة يف مواصلة احلياة الزوجية إستعملت حقها فيه، وليس للقاضي اخليار يف رفض طلبها إذا ما 

  . إستوفت دعواها شروطها اإلجرائية
  

أن تتعسف الزوجة يف إستعمال هذا احلق؟ وإذا توافرت ويف هذه احلالة أليس من املتصور 
عناصر هذا التعسف أال يرتب ذلك مسؤوليتها يف مواجهة الزوج بتعويضه عن األضرار املعنوية واملادية اليت 
أصابته؟ وهل يعترب إلزام الزوجة بدفع بدل اخللع املساوي لقيمة مهر املثل وقت احلكم تعويضا حقيقيا ملا 

  من ضرر؟ أصاب الزوج 
  

، أن الرجل يوقع الطالق بإرادته املنفردة وال يعترب 459رأيت سابقا يف معاجليت ألحكام الطالق
حكم القاضي منشأ للطالق، بل مثبتا فقط إلرادة الزوج، وأنه حيق للزوج أن ال يفصح للقاضي عن 
                                                 

  ،  2004، –القاهرة  –أمحد حسام النجار، اخللع ومشكالته العملية  واملنازعات املتعلقة به وإجراءاته العملية وأحكامه، دار الكتب  القانونية  أنظر،-457
 . 59- 58ص 
 .،  هذه الرسالة191- 188أنظر ، ص  -  458
 . من هذه الرسالة  134ص أنظر ،-  459
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فالزوج يفصح " بإرادة الزوجويتم "األسباب اليت دفعته للطالق، مبا أن املشرع جعل العصمة بيد الزوج بقوله
عن إرادته يف الطالق، أي فك الرابطة الزوجية،إذمل يقيده املشرع بأي شرط أوإلتزام، فما على القاضي إال 

  . 460اإلستجابة لذلك ويصدر حكمه بالطالق
  

على أن الطالق الذي يوقعه الزوج بدون مربر شرعي يسمح للزوجة بطلب التعويض عن 
لزوج إستعمل حقا خالصا له، ولكنه تعسف فيه، فهذا التعويض يكون على أساس الضرر الالحق ا، فا

  .نظرية التعسف يف إستعمال احلق
  

مكرر من القانون املدين اجلزائري وصف اخلطأ للتعسف يف استعمال 124وقد أعطت املادة 
  :احلق إال إذا إختذ ثالث حاالت وهي

  .إذا وقع بقصد اإلضرار بالغري  -  1
  . ن يرمي إىل احلصول على فائدة قليلة بالنظر إىل الضرر الالحق بالغريإذا كا –2
  .إذا كان الغرض منه احلصول على فائدة غري مشروعة  –3
  

وقد إستقر . وحىت إذا أقدم الزوج على طلب الطالق ومل يتمكن من تربيره فهوطالق تعسفي
وقياسا على ذلك فإنه على الزوجة . اإلجتهاد القضائي على أن الطالق غري املربر هو طالق تعسفي

املخالعة كذلك أن تربر أسباب جلوئها إىل طلب اخللع، وأن إستعماهلا حلقها يف اخللع جيب أن يكون موافقا 
  . مكررمن القانون املدين السالفة الذكر 124لنص املادة 

  
ستعمال فمن الطبيعي واملنطقي أن املرأة شأا يف ذلك  شأن غريها ميكن أن تتعسف يف إ

حق اخللع، كما لو كان الزوج رجال ناجحا، صاحلا، قائما بواجباته الزوجية واألسرية على الوجه األكمل، 
مث تعمد الزوجة إىل استعمال حقها يف اخللع فتوقعه رغم متسكه ا ،وحبه هلا، وإمتثاله للصلح معها رغم 

  .تعنثها ألسباب ودوافع ذاتية ال ترجع إليه
  

                                                 
  . 219حلسن بن شيخ آث ملويا ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -  460
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جة يف هذه الصورة قد أساءت إستعمال حقها املقرر، وإحنرفت عن غايته أال تعترب الزو 
ومن مث أال يرتب ذلك مسؤوليتها قبل زوجها؟ وبصيغة أخرى أال تتوافر هنا العلة الشرعية واملنطقية . ومرماه

اليت تلزمها بتعويض زوجها من جراء هذا التعسف؟ أليس يف ذلك الرأي ما يشكل ضابطا موضوعيا 
  ا وأخالقيا وشرعيا إلستعمال هذا احلق؟ وقانوني

  
ولعل يف ترتيب مسؤولية املختلعة  قبل زوجها ماال يتعارض مع الشرع أو املنطق أو العقل، 
وذلك لتوافر العلة املبتغاة وهي ضبط إستعمال هذا احلق تفاعال مع معطيات الواقع غري املتناهية ببسط هذه 

ة،وإجتماعية، وقانونية، لضبط إيقاع هذا احلق إذا ما أسيء القاعدة فيما يتضمنه من رقابة أخالقي
وال شك أن يف هذا املسلك ما يقبله العقل ويقره املنطق، ذلك أنه على هذا النحو إمنا نعتربه من . استعماله

  .461قبيل املصاحل املرسلة اليت عرضت بصدور هذا التشريع
  

املقررة واليت إستعرضتها سابقا يف إن هذه املسؤولية جتد أساسها يف القواعد القانونية 
وكما أن إساءة إستعمال الطالق يقابله تعويض، فإنه . إستحقاق الزوجة للتعويض عند الطالق التعسفي

وقد أعطى . من املنطقي أن إساءة إستعمال اخللع يقابله كذلك إلتزام بتعويض الزوج عما حلقه من ضرر
اخللع يف حالة عدم اإلتفاق مبا ال يتجاوز صداق املثل وقت  املشرع اجلزائري للقاضي سلطة يف تقدير بدل

احلكم، فهل يعترب صداق املثل كافيا جلرب الضرر الالحق بالزوج عند احلكم باخللع؟ وهل حيق له املطالبة 
  بتعويض يتجاوز هذه القيمة ؟

  
يف  من قانون األسرة اجلزائري أا قد أجحفت حبق الزوج 54ما أالحظه على نص املادة 

التعويض، إذ أن صداق املثل قد ال يكون كافيا جلرب الضرر الالحق بالزوج يف حالة تعسف الزوجة يف 
فإن إدعى الزوج أنه قد تضرر من إستعمال الزوجة حلقها يف اخللع يقع عليه عبء . استعماهلا حلق اخللع

ستعمال كافة طرق اإلثبات ويرخص له يف ذلك بإ. إثبات هذا الضرر، فيلتزم باثبات عناصر هذا التعسف
القانونية املقررة،  فعليه مثال أن يثبت أن  الزوجة قد إحنرفت عن املسار املألوف للزوجة العادية، إذ أنه مل 
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يدفعها إىل طلب اخللع بإساءة عشرا، أوالتقتري عليها، أو أا إمنا جلأت إلتباع هذا السلوك أنانية منها، 
  .ك أضرارا مجة قد حلقت به وبإستقرارأسرتهولدوافع ذاتية فقط، وأن هنا

  
وللزوجة يف مقابل ذلك نفي ما تقدم به الزوج وإثبات دوافعها احلقيقية وراء طلب اخللع، 
وللقاضي الناظر يف الدعوى مبا له من سلطة تقديرية أن يقضي بأن الزوجة متعسفة يف طلب اخللع، وبالتايل 

وإما أن الزوجة قد إستعملت حقها يف حدود ما وضع له، وأا . تلتزم بتعويض الزوج عما حلقه من ضرر
  .قد حققت منه فائدة مشروعه، وأن الزوج مل يلحقه ضرر وبالتايل ال يلزمها بالتعويض

  
ولكين أرى بأن املشرع اجلزائري ال يعترب بدل اخللع تعويضا وذلك لسببني، أوهلما أنه قدجعل 

اءا كان للزوجة أسبابا ودوافعا كافية، أوكان طلبها للخلع بغري التعويض عن كل خلع يقضي به القاضي سو 
وثانيهما أنه قد حدد هذا . مربر قانوين،  وهذا ما يتناىف مع القواعد العامة يف املسؤولية عن تعويض الضرر

التعويض مبا ال يتجاوز قيمة صداق املثل، إال أنه ميكن أن يلحق بالزوج ضرر معنوي ال يتناسب مع هذه 
  . 54قيمة احملددة سلفا يف قانون األسرة بنص املادة ال
  

من املقرر "بأنه 21/7/1992ومن جانب القضاء فقد قضت  احملكمة العليا يف قرارهلا بتاريخ 
فقها وقانونا أنه يسمح للزوجة مبخالعة نفسها من زوجها على مال دون حتديد نوعه، كما يتفق الطرفان 

عدم إتفاقهما بتدخل القاضي لتحديده، على أن ال يتجاوز ذلك قيمة  على نوع املال وقدره، ويف حالة
صداق املثل وقت احلكم دون اإللتفات إىل عدم قبول الزوج باخللع الذي تطلبه الزوجة، ألن ذلك يفتح 
الباب لإلبتزاز و التعسف املمنوعني شرعا، وعليه فإن قضاة املوضوع، يف قضية احلال، ملا قضوا بتطليق 

  .  462"خلعا دون موافقة الزوج طبقوا صحيح القانون ومىت كان كذلك إستوجب رفض الطعنالزوجة 
  

فإن كان هذا القرار قد ذهب إىل أن حتديد قيمة صداق املثل كتعويض للزوج عند إستعمال 
الزوجة حقها يف اخللع منعا لإلبتزاز والتعسف، فهو من جهة أخرى ال يتناسب وحجم الضرر الالحق 

أن القاضي إذا مل يكن له سلطة يف أن يقضي بتعويض أكثر من ذلك فإنه ال يدخل يف تفاصيل بالزوج بل 

                                                 
 . 134، ص  2001، م ق ، عدد خاص،  83603، ملف رقم  21/7/1992أنظر،  م ع ، ع أ ش ،  - 462
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ألن إستحقاق .  طلب الزوجة للخلع، وال يبحث يف األسباب والدوافع اليت جعلتها تقيم هذه الدعوى
ي به القاضي ويقض. الزوج هلذا املبلغ هو يف كل حالة خلع سواءا كان للزوجة أسباب ودوافع أو مل يكن هلا

سواءا كان مناسبا للضرر الالحق بالزوج أو ال يتناسب معه وقد يكون يف ذلك إجحاف حبق الزوج يف جرب 
  .الضرر الالحق به

  
ومن جانب الفقه أن معيار إختالل التوازن بني املصاحل املتعارضة يظهر تعسف الرجل يف 

لالحق باملرأة يف تكليفها رد املهر وزيادة، مع أمل مطالبته بزيادة على املهر كبدل للخلع، وذلك ألن الضرر ا
الفشل يف حياا الزوجية يفوق الضرر الالحق بالرجل إن رُّد اليه مهره دون زيادة حيث سلم له ماله، ومن 
هذا املعيار يدفع أعضم الضررين وهو الضرر الالحق باملرأة املخالعة بتحمل أيسرمها، وإن كان الضرر معنويا 

  463ىل الرجل فال يقال بالزيادةبالنسبة ا
  

وإذا كان املشرع اجلزائري قد نص على أن يكون بدل اخللع صداق املثل، فإن املشرع املصري 
جعل بدل اخللع تنازل الزوجة عن مجيع حقوقها املالية والشرعية،  2000لسنة  1من القانون  20يف املادة 

  .وأن ترد له الصداق الذي أعطاه هلا
  

حلياة الزوجية سنني طويلة مت جاءت الزوجة بعد عشرين سنة، إذا صار الزوج فإذا إستمرت ا
شيخا ومقعدا بعد أن كان شابا قادرا على تلبية طلباا، وطلبت من احملكمة أن ختتلع نفسها مقابل أن ترد 

للزوج،  عليه صداقه الذي أصبح اليوم مبلغا زهيدا، فإن القاضي ال ميلك إال أن يقضي باخللع ورّد الصداق
  .ويف ذلك إجحاف حبق الزوج وعدم إعرتافه بالضرر الذي حلق به من إستعمال الزوجة حلق اخللع

  
وأتسائل هنا كيف أن املشرع يعرتف بالضرر الذي يلحق الزوجة يف حالة الطالق ويعطى 

ر الذي للقاضي سلطة واسعة يف تقدير تعويضه دون أن حيدد أدناه أو أقصاه، مث ال يعرتف للزوج بالضر 
يلحقه يف حالة اخللع، وحيدد سلطة القاضي يف تقدير بدل اخللع مبا ال يتجاوز صداق املثل، وكأمنا يرى 

                                                 
 . 265، ص 2007التعسف يف إستعمال احلق يف األحوال الشخصية، دار الفكر، أنظر، عبري رحبي شاكر القدومي،  -  463
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ما قدمه هلا من صداق، وليس  املشرع أن اخلسارة الوحيدة للزوج يف زواج مل حيقق غايته ويستمر هي
  .خدمة أسرته وتلبية متطلبااإستقرار أسرة بأكملها، وسنوات من احلياة الزوجية أفناها الزوج  يف 

  

  المطلب الثالث

  الطالق الذي يوقعه القاضي

  لتوافر أسباب محددة
   

أعطى املشرع اجلزائري وكذلك املصري والسوري  للقاضي حاالت يوقع فيها الطالق ألسباب حمددة     
و عدم قبوله سلفا، فيكون ذلك بطلب من أحد الزوجني، وللقاضي سلطة مطلقة يف قبول طلب الطالق أ

  .وفقا للحاالت اليت حددها املشرع
  

ويأخد هذا الطالق صورتني، األوىل تتمثل يف النشوز الذي جيعل أيا من الزوجني يتقدم  
بطلب الطالق للقاضي، الذي له سلطة فحص أسباب النشوز، ومن مث يقضي بالطالق وبالتعويض للطرف 

  ). الفرع األول(املتضرر سواء الزوج أو الزوجة
  

والصورة الثانية هلذا الطالق هي التطليق الذي تطلبه الزوجة وفقا حلاالت حددها املشرع على 
الفرع (سبيل احلصر، و تستحيل معها مواصلة احلياة الزوجية، ويرتتب على وقوع الطالق التعويض أيضا

  ).الثاين

  

  

  

  

  الفرع األول

  الطالق للنشوز
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ة للتعويض يف جمال األحوال الشخصية، والطالق يعترب الطالق للنشوز أحد األسباب املوجب
للنشوز هو طالق يوقعه القاضي، و لذلك ينبغي البحث عن املقصود بالطالق للنشوز، وما معىن حالة 

  النشوز يف حد ذاا؟ وكيف ميكن إعتبارها سببا موجبا للتعويض؟ 
  

   المفهوم اللغوي والفقهي للنشوز: أوال
، وهو مأخوذ من النشز بوزن )م الشني وكسرها يف املضارعبض( النشوز مصدر نشز ينُشز 

ومجعه أنشاز، وجيمع النشز مطلقا على أنشاز ) بفتحتني(الفلس، وهو املكان املرتفع من األرض وكذا الَنَشز
  .464ونشوز، وقيل جبمع ساكن الشني على نشوز، ومفتوحها على أنشاز، ونشاز بكسر النون

 
النشز والنشز الغليظ الشديد، ودابة نشيزة "يد، قال أبو عبيدويطلق النشوز على الغليظ الشد

إذا مل يكد يستقر الراكب عليها والسرج على ظهرها، ويقال للدابة إذا مل يكد يستقرالسرج  والراكب على 
ونشزت املرأة إستعصت على بعلها وأبغضته وخرجت على طاعته وفركته، ونشز بعلها . 465ظهرها إا لنشزة

وقد تكرر 467" وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا" وذلك لقوله تعاىل.466وجفاها عليها ضرا
ذكر النشوز يف أكثر من آية من القرآن الكرمي واألحاديث، وهوحالة تكون بني الزوجني،فنشوز الزوجني 

  .هوكراهية كل منهما صاحبه، وهو املسمى بالشقاق أيضا
        

بتعريفات كثرية ومتقاربة، وكلها تدور يف فلك واحد وهو وقد عرف الفقهاء نشوز الزوجة 
خروج الزوجة من بيت زوجها "وقد عرفه احلنفية على أنه. خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة عليها لزوجها

وهذا التعريف غري جامع ألسباب النشوز، ألنه اقتصر على سبب واحد من أسباب نشوز . 468"بغري حق
  .زوجها بغري حق، ومل يذكر بقية أسباب النشوز الزوجة وهو خروجها من بيت

  

                                                 
، دار مصر للطباعة ، ص 3خمتار الصحاح ،جأنظر، حممد بن أيب بكر الرازي، - . 299، دار مصر للطباعة ، ص 3خمتار الصحاح ،جأنظر، حممد بن أيب بكر الرازي، -  464

299 
 . 418، ص  5، ج ع السابق  ر،  املرجأنظر، مجال الدين أبو الفضل ابن منظو -  465

؛  املعجم الوسيط للجنة من علماء جممع اللغة العربية ، دار البشرى لإلعالنات الشرقية، وهو من إصدارات         299أنظر حممد بن أيب بكر الرازي ،  املرجع السابق ، ص  -466        
 . 959، ص  2جممع اللغة العربية مبصر،،الطبعة الثالثة، ج 

 . 128سورة النساء ، اآلية  - 467       
 .633، ص1995، دار الفكر،  3ج  حممد عالء الدين احلصكفي، الدر املختار يف شرح تتنوير األبصار ، مطبوع مع ابن عابدين ، حاشية رد املختار ، أنظر،  -468
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. 469"الناشز هي اخلارجة من بيت زوجها بغري إذنه، املانعة نفسها منه"وقد عرفه الزيلعي بقوله         
وهذا التعريف أكثر مشوال ألسباب نشوز الزوجة من سابقه، ألنه ذكر عالوة على خروجها من بيت زوجها 

  .ستمتاعه ابغري إذنه منعها نفسها من إ
        

النشوز هواخلروج عن الطاعة الواجبةكأن منعته "عرفه الشيخ الدردير بقوله وعند المالكية    
االستمتاع بنفسها أو خرجت بال إذن حملل تعلم أنه ال يأذن فيه، أوتركت حقوق اهللا تعاىل كالطهارة 

لتعريف جامع ألسباب النشوز، ألن وهذا ا. 470"والصالة أو أغلقت الباب دونه،أوخانته يف نفسها وماله
أي خروج منها عن طاعة زوجها فيما ال معصية فيه هللا عز وجل يعد نشوزا منها وقد ذكروا أمثلة هلذا 

  .اخلروج 
  

والنشوز عند الشافعية " الناشزة هي اخلارجة عن طاعة زوجها"عرفه املاوردي بقولهوعند الشافعية      
أومن املكلفة الستواء الفعلني يف التفويت على الزوج، وسواء أقدر الزوج يستوي أن يكون من غري املكلفة 

  .وهذا التعريف قريب من تعريف املالكية .471"على ردها إىل الطاعة قهرا أم ال
  

معىن النشوز هومعصية الزوجة فيما فرض اهللا عليها من "عرفه ابن قدامة، فقال أماعند الحنابلة      
، وهو االرتفاع، فكأا ارتفعت وتعالت عما أوجب اهللا تعاىل عليها من طاعته،وهومأخوذ من النشز

   472"طاعته
ويستخلص من هذه التعريفات أا إقتصرت على نشوز الزوجة فقط، ومل تعترب النشوز حالة تصيب الرجل 

  .من قانون األسرة 55واملرأة على حد سواء كما ذهب إليه املشرع اجلزائري يف املادة 
  

  اب النشوز أسب: ثانيا

                                                 
 . 52ص .  ن.س.،دار الكتاب اإلسالمي ، القاهرة ،د 3ج فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ، تبيني احلقائق لشرح كنز الدقائق،  أنظر،  -  469
 . 343، دار إحياء الكتب العربية ، ص  2مشس الدين حممد عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ، ج  أنظر، -  470

 .  237هـ ، ص  1414 –م 1994ة ، دار الفكر ، ، طبعة املكتبة التجاري12أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي ، احلاوي الكبري ، ج   أنظر،-471
 .  162، ص  7أنظر، موفق الدين ابن قدامة ، املرجع السابق،ج  472
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عقد النكاح كسائر العقود الشرعية، فهو يرتب حقوقا متقابلة لكل من الزوجني يف مواجهة اآلخر،       
وخروج املرأة عن هذه .ومن هذه احلقوق طاعة الزوجة لزوجها، وذلك فيما ليس فيه معصية هللا عز وجل

  : يوتتخذ أسباب النشوز عدة صور أوجزها فيما يل. الطاعة يعترب نشوزا
  

  : خروج الزوجة من بيت الزوجية -أ
أوجب الشرع اإلسالمي على الزوجة وفاءا مبسؤولية الطاعة أال خترج من بيت الزوجية دون         

إذن زوجها، سواءا كان ذلك يف أمرالعبادات أواحلاجيات، على أن يكون إذن الزوج صرحيا، فإن خرجت 
  :الزوجية دون إذن زوجها يعرتيه حالتانغري أن خروجها من بيت .473دون إذنه كانت ناشزة

وقد ذكر . خروج الزوجة من بيت الزوجية بغري إذن الزوج لعذر غري شرعي:الحالة األولى       
الفقهاء أن الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بدون إذنه لغري عذر شرعي فإا تعد ناشزا،ألا ذا اخلروج 

  .وتت عليه حقه الثابت عليها يف االحتباس مبوجب عقد النكاحقد تعدت حدود الطاعة الواجبة عليها، وف
  

أو خرجت بال إذن حملل تعلم أنه ال يأذن فيه، أوخرجت من حمل طاعته بال "وقال الدسوقي    
وجاء للرملي يف اية احملتاج .  474"إذن، ومل يقدر عليها، أي على ردها بنفسه أو رسوله، أو حاكم ينصف

ي من حمل رضي بإقامتها فيه، ولوبيتها، أوبيت أهلها،كما هو الظاهر، وإن كان والنشوزخروج من بيته،أ"
وحيرم على الزوجة " وذهب البهويت يف كشاف القناع إىل أنه . 475"غائبا بال إذن منه وال ضن رضاه عصيان

  .476"اخلروج بال إذن زوجها،ألن حق الزوج واجب، فال جيوز تركه مبا ليس واجب
  

لى ضرورة إذن الزوج إلباحة خروج الزوجة بالقرآن الكرمي والسنة وقد إستدل الفقهاء ع
فهذه اآلية تدل .477"وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل"املطهرة، فمن القرآن الكرمي قوله تعاىل

داللة واضحة على أن أصل املرأة هو لزوم إستقرارها يف البيت، وعدم اخلروج منه إال بعذر شرعي وبإذن 
  .لزوجا

                                                 
 . 17، ص  2004علي حممد علي القاسم ، نشوز الزوجة ، أسبابه وعالجه يف الفقه اإلسالمي ، دار اجلامعة اجلديدة  للنشر،  أنظر، -473

 . 344سوقي، املرجع السابق ، ص أنظر، مشس الدين حممد عرفة الد-  474
 . 680، مطبعة احلليب ، ص  6مشس الدين الرملي، اية احملتاج إىل شرح املنهاج، ج  أنظر،-  475
 . 197، ص  5منصور ابن يونس بن إدريس البهويت ، املرجع السابق، ج  أنظر،-  476
 . 33سورة األحزاب ، اآلية  -  477
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من وقر يقر،أي ثقل وإستقر، وليس " وقرن يف بيوتكن"وقال الشيخ سيد قطب أن قوله تعاىل

معىن هذا األمر مالزمة البيوت فال يربحنها إطالقا، وإمنا هي إمياءة لطيفة إىل أن يكون البيت هواألصل يف 
وإمنا هي احلاجة تقضى  حيان وهواملقر، وما عداه استثناء يعترب طارئا اليثقلن فيه واليستقررن،

  .478وبقدرها
  

إذا "ومن السنة املطهرة ما رواه البخاري عن سامل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال    
وهذا احلديث يدل داللة واضحة على أنه ينبغي للزوج . 479"إستأذنت املرأة أحدكم إىل املسجد فال مينعها
ويقاس على ذلك حاالت اخلروج من بيت الزوجية .دت ذلكأن يأذن لزوجته باخلروج إىل املسجد إذا أرا

باب استئذان املرأة زوجها يف اخلروج " ألي مصلحة شرعية وهلذا ترجم اإلمام البخاري هلذا احلديث بقوله 
  " .إىل املسجد وغريه 

العذاب حىت  حقه عليها أال خترج من بيتها إال بإذنه فإن فعلت لعنتها مالئكة اهللا ومالئكة الرمحة ومالئكة"
فهذا احلديث يدل داللة . 480وإن ظلمها: وإن ظلمها؟ قال: ، قيل يارسول اهللا"ترجع إىل بيتها وتثوب

واضحة على أن من حقوق الزوج على زوجته، القرار يف بيت الزوجية وعدم خروجها منه إال بإذنه، فإن 
  .خالفت أمره حلت عليها اللعنة وصارت يف موضع النشوز

  

وهي خروج الزوجة من البيت بدون إذن زوجها لعذر مشروع، فال تعد ناشزة : يةالحالة الثان
إذا يعتربمثل ذلك اخلروج من قبيل الضرورات، وكما . 481يف هذه احلالة، وهذا ما صرح به  بعض الفقهاء

ومن أمثلة ذلك خروجها لطلب العلم، أو .482هو معلوم أن الضرورات تبيح احملضورات إال أا تقدر بقدرها
لزيارة أهلها أو لقضاء حوائجها املعتادة، اليت يقتضي العرف خروج مثلها له لتعود عن قرب، للعرف يف 

                                                 
 . 2759، ص  2005، دار الشروق ، الطبعة الشرعية اخلامسة والثالثون،  5 سيد قطب ، يف ظالل القرآن، ج أنظر، -  478
 9ج–م  1999 –ه  1419ت ، أخرجه البخاري ، أنظرأبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري ، صحيح البخاري،دار الكتب العلمية ، بريو  -  479

 .استئذان املرأة زوجها يف اخلروج إىل املسجد وغريه : ، ب كتاب النكاح  5238، حديث رقم  400، ص 
 .كتاب القسم والنشوز   – 293، ص  7أيب بكر بن احلسن بن علي البهيقي ، السنن الكربى ، دار احياء الثرات العريب ، بريوت ، ج  أنظر، -  480
 .من هذه الرسالة   185ما تعرضت إليه يف تعريف الفقهاء للنشوز وتقيدة أو إطالقه، ص  أنظر، -  481
طبعة بن جنيم ، األشبباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان، حتقيق عبد العزيز حممد الوكيل، مؤسسة احلليب وشركاه للنشر و التوزيع، ال زين العابدين بن إبراهيم أنظر، -482

 . 76- 75، ص1968األوىل ، 
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وألن خروجها يف مثل هذه األحوال من قبيل الضرورة، فال ميلك الزوج منعها من . 483رضا مثله بذلك
  . ذلك

  
قة الزوج على ذلك، فهل فإذا كان خروج املرأة مقيد بالضرورة واحلاجة، باإلضافة إىل مواف        

يعترب خروج املرأة للعمل من هذه الضرورات امللحة، أم أن خروجها للعمل ممنوع ألنه فرع من منعها من 
اخلروج على اإلطالق وبقائها يف منزهلا؟ وإذا قلنا أن خروجها للعمل من الضرورات فهل جتب هلا النفقة إن 

كم فيما إذا منعها الزوج من العمل وأصرت عليه هل تعترب عملت أم أن كفايتها تصري من ماهلا؟ مث ما احل
  ناشزا أم أن العمل حق من حقوقها؟ 

  
لإلجابة عن هذه التساؤالت أقول أن الفقهاء القدامى مل يتوسعوا يف فكرة خروج املرأة للعمل         

د، وإلتزام الزوج بالتكسب مبا كان يغلب يف زمام من إلتزام النساء وبقائهن يف بيون لرعاية مصاحل األوال
لإلنفاق على زوجته وعياله، إال أن ذلك ال يعين عدم تعرضهم ملسألة إحرتاف املرأة وخروجها لذلك، ملا 

  .وقع يف زمام من وجود احملرتفات الطالبات للخروج ولكن ليست بالضرورة الواسعة املوجودة يف زماننا
     

نه توجد آراء خمتلفة، وأن فحوى هذا اخلالف يتجلى وميكن أن يقال بالنسبة للفقه احلديث أ
فإذا كان للمرأة أن تعمل خارج املنزل فعليها أن تقوم باألعمال اليت تتفق مع . يف مضمون العمل وطبيعته

  484طبيعتها، ودون اإلخالل بواجباا
  
لوقائع وإذا كان خروج املرأة للعمل من الضرورات امللحة، فإن ذلك خيتلف بإختالف ا          

واحلاالت، فخروجها للعمل ضرورة، لفقداا املعيل من زوج أو ويل أمر، وحاجتها للتكسب لتكفي نفسها 
ومن تعول من بنيها أو إخواا أو غري هؤوالء، أو من يعجز زوجها عن العمل لعلة أو ضعف جسمي 

حلرفة للخروج إىل العمل فإن أقعده عن العمل ومنعه من السعي، أوإلعسار يف النفقة، فتظطر املرأة ذات ا

                                                 
  . 437، ص  3أنظر، موفق الدين ابن قدامة ، املرجع السابق ، ج -  483

 
 .156، ص1980أنظر، حممود شلتوت ، اإلسالم عقيدة وشريعة، دار الشروق، القاهرة  484
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منعت من ذلك حلقها ضرر، والضرر ممنوع، شرط أن يكون العمل ضمن احلدود الشرعية، وأن تلتزم املرأة 
 485بقواعدها الشرعية وأداا التزاما كامال

  
ولكنه وملا حتضى به املرأة اليوم من مكانة يف اتمع، فإنه ليس من املمكن إغفال مسألة         

رأة وال صرف النظر عنها، ألن خروج املرأة اليوم إىل اتمع لعملها، مل يعد دخيال عليه، بل ضروريا عمل امل
 .  486يف مشاركتها يف تنميته

  
كما ال ميكن للمجتمعات العربية أن تنمو إقتصاديا أو تنهض حضاريا إذا ظلت إذا ما ظلت 

قوة معطلة أو مهمشة أو حمضورا عليها املشاركة يف  - املتمثلة يف املرأة–نصف القوة اإلنتاجية يف اتمع 
 . 487تنمية القطاعات اإلقتصادية

 
وأما إذا كان اخلروج لقضاء وقت أمتع، واإللتقاء بالغري، أو شعورها بفراغ يف نفسها يدفعها 
 لإلنشغال باخلروج للعمل أو غري ذلك من الدوافع، فإنه مرفوض ملا قد يرتتب عن اخلروج من أضرار تفوق

  . املنافع اليت تتوهم حتصيلها
  
ولكن ما يهمين يف هذا املقام هو ماحكم منع الزوج زوجته بعد املوافقة هلا على العمل؟ ومن     

  مث فإن خالفت وخرجت للعمل فهل تعترب ناشزا؟ وإذا طلب الطالق لنشوزها هل يستحق تعويضا؟ 
  

حلاجة أولتحقيق أمر ضروري، مث قد يتزوج الرجل بإمرأة عاملة، ويوافق على خروجها للعمل 
يعرض له أن مينعها من اخلروج للعمل ألمر يف نفسه، ويصر على استخدام حقه يف منعها من اخلروج 
وحبسها يف بيته مع ما قد يرتتب على منعها من أضرار تلحق ا ومبن تعول، كأن تكون قد ارتبطت مع 

منها الزوج اإلنقطاع عنه، مما يرتتب عليه تغرميها  مؤسسة أو هيئة معينة على العمل مدة حمددة، مث يطلب
  . أو معاقبتها قانونا لعدم االلتزام بالعقد

  
                                                 

 . 138، ص  2007عبري رجيي شاكر القدومي ، التعسف يف استعمال احلق يف األحوال الشخصية ، دار الفكر ،  أنظر،-  485
 . 440أنظر، محيدو زكية، املرجع السابق، ص -  486
  www.amanjordan.orgساملان، حنو رؤية جديدة حلقوق املرأة يف اتمعات العربية، أنظر، عبد املالك-  487
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وأما األضرار اليت تلحق غريها، فإن املرأة إذا ما خرجت للعمل حلاجة ملحة ولتوفري متطلبات 
من االكتفاء إىل األسرة، فإن هي تنازلت عن هذا العمل نقص دخل األسرة، ويف ذلك إرباك هلا وحتويلها 

ما دون ذلك، ويف ذلك من الضررما ال خيفى، وبتطبيق نظرية التعسف يف استعمال احلق على واقعة منع 
  :الزوج زوجته اخلروج للعمل بعد املوافقة عليه دون إبداء أسباب معقولة نستخلص ما يلي 

  
   :معيار قصد اإلضرار - 1-

ضرر باملرأة يف حالة منعها اخلروج إن الزوج قد تظهرمنه قرينة تدل على إحلاق ال
إذ أن كثريا من الرجال يتزوجون احملرتفات رغبة يف استثمارهن، . للعمل،خصوصا وأنه قد وافق هلا ابتداءا

 .488حىت إن عجزوا عن حتقيق هذه الرغبة طلبوا إليهن ترك العمل بقصد اإلضرار

  
ا لعملها ضرر كبري هلا حبرماا كما لو كانت الزوجة مشرفة على التقاعد، فإنه يكون يف تركه

من حقوق التقاعد، ويكون للقاضي هنا دور كبري يف املوازنة بني املصاحل واملفاسداملرتتبة عن موافقته لزوجته 
  .489بالعمل

  
  :معيار إختالل التوازن بين المصالح المتعارضة  - 2-

شرعي، ودون وقوع  فإن الزوج إذا إستعمل حقه يف منع املرأة من اخلروج للعمل لغري مربر
تقصري منها، وبعد أن وافق هلا على ذلك، ومن منطلق هذا املعيار، يدفع الضرر األعضم، وهو منعها بعد 

  .490املوافقة هلا على اخلروج، بتحمل الضرر األقل واملرتتب على القول خبروجها

  

  :  معيار المصلحة غير المشروعة-3- 
حيقق مصلحة ما، بل هدفه مصلحة غري مشروعة فالزوج بطلبه من زوجته ترك عملها فهوال 

وهي معاقبة املرأة، وذلك مع أا قائمة على خدمة بيتها ورعاية أسرا وأوالدها دون إمهال أو تقصري، فأي 

                                                 
 . 243، ص  1978هضة العربية ، بريوت أنظر، بدران أبو العينني بدران ، الفقه املقارن لألحوال الشخصية بني املذاهب األربعة ، السنية واملذهب اجلعفري والقانون ، دار الن- 488
 www.mizaangroup.org/studies.htmلبكري ، تعديالت قانون األحوال الشخصية األردين، أنظر، واصف ا-  489
 . 141عبري حيي شاكر القدومي ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -  490
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فائدة هذه اليت سيجنيها من حرماا ممارسة عملها، وبالتايل فهو متعسف يف إستعماله حلقه، وال تعترب 
  .حلالةالزوجة ناشزة يف هذه ا

   
  

غري أن الزوجة قد ترغب يف التأكيد على ضمان زوجها حلقها يف العمل وعدم منعها من 
ممارسته، فتلجأ إىل تضمني هذا الشرط يف عقد الزواج، وقد أوىل املشرع اجلزائري هذا الشرط أمهية خاصة 

ليه الوفاء به، وال يكون من من قانون األسرة، مىت قبل الزوج ذا الشرط فيجب ع 19بالنص عليه يف املادة 
حقه منع زوجته من العمل مادام قد أذن هلا بذلك، ألن هذا اإلذن يعتربإذنا دائما يدوم بدوام العالقة 

 .491الزوجية بينهما، فإذا طلب منها أن متتنع ورفضت ذلك فال تعد ناشزا

 
هذا العنصر مع  ويعترب الطالق الواقع من الزوج يف هذه احلالة طالقا تعسفيا، فإذا إجتمع

  . الضرر الذي حلق بالزوجة املطلقة كان هذا الضرر ماديا ومعنويا
 

  :إمتناع الزوجة عن تمكين الزوج منها أواالنتقال معه إلى مسكن آخرأوالسفر معه-ب

احلياة الزوجية يفرتض فيها إشرتاك الزوجني يف أمور احلياة، وواجب الطاعة الذي يقع على 
وجب عليها متكينه من نفسها، و السكن معه، بل وحىت التنقل معه إىل حيث طاب الزوجة إجتاه زوجها ي

عيشه وإستقر عمله، إالأنه وملا قد يطرأ على عالقة الزوجة بزوجها من مستجدات وأحداث قد متتنع عن 
  .القيام بواجب الطاعة، وهذا ما جيعلها يف وضع الناشز

    

الناس عليها أن مييل كل من الذكر واألنثى إىل اآلخر مما ال شك فيه أن الفطرة اليت خلق اهللا   
رغبة يف اإلستمتاع، وإجابة لداعي الطبيعة البشرية، ولقد رسم اهللا عز وجل الطريق املشروع هلذا االستمتاع 

وحرم اهللا عز وجل  . أال وهو الزواج، فبني حدوده، ووضع أسسه اليت ترفع اخلطر وتضع االمث، ومتنع اخلطيئة
  .اع خارج عن سياج عقد الزواج الصحيح كل استمت

  

                                                 
، ص 2007- 2006ملركز اجلامعي بشار أنظر، مسعودي يوسف، اإلشرتاط يف عقد الزواج يف قانون األسرة اجلزائري، مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستري يف القانون اخلاص، ا-491

133 . 
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فإذا مث هذا العقد كان على كل من الزوجني أن جييب داعي الفطرة، ويستمتع بصاحبه، ألنه إذا تزوج    
الرجل، وكانت املرأة أهال للجماع وجب تسليمها نفسها بالعقد إذا طلب ذلك، وجيب عليه أيضا إذا 

  .492عرضت نفسها عليه
  

قانون الزواج اإلسالمي تعين جمموعة من األحكام الشرعية املركبة اليت يصعب  فالطاعة يف         
جتزئتها وفصلها، فكل حكم من أحكام العالقة الزوجيةيكمن خلفه أهداف وغايات، التقف عند حدود 

يها، التقابل املادي واحلسي بني األحكام الشرعية اليت إختص اهللا ذاته العليا املقدسة بتنظيمها واإلشراف عل
وذلك على حنو ال يدع جماال لتأويل حكم أو وقفه أو تعليقه حتت أي مسمى دون نص صريح من الكتاب 

  . أو السنة
  

وواجب التمكني وضوابطه يؤكد مدى خطورة املسؤولية الشرعية الواقع عبء تنفيذها على 
ة مصطلحا واسعا نظرا عاتق الزوجة، خاصة يف جمتمعنا احلضاري املعاصر، والذي أصبح فيه متكني الزوج

إلختالف القسمة الطبيعية بني اجلنسني، واليت تقتضي اإلجابة واإلستجابة والقبول من جانب الزوجة، 
  . 493ليتحقق اإللتقاء الذي هو وسيلة من وسائل املودة والرمحة اليت جعلها اهللا ملن يأخذ بأسباا

  
حق ثابت لكل من الزوجني، وال جيوز  ولذلك ذهب مجهور الفقهاء إىل أن االستمتاع بالوطء       

أن مينع أحدمها اآلخر من هذا احلق إال بعذر شرعي كاحليض والنفاس واإلحرام، وغري ذلك من موانع 
واستدلوا على ذلك . 494اجلماع فمن حق الزوج أن يطالب الزوجة مىت شاء، وللزوجة أن تطالب به أيضا

جهم حافظون إال على أزواجهم أو ماملكت أميام فإم غري والذين هم لفرو "من القرآن الكرمي بقوله تعاىل
واستدلوا من السنة املطهرة قول الرسول صلى اهللا . 495"ملومني فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون

  . 496"إذا باتت املرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حىت ترجع"عليه وسلم
      

                                                 
 . 94، ص  2005إبراهيم رفعت اجلمال ، احلقوق غري املادية بني الزوجني ، الدار اجلامعة اجلديدة للنشر ، االسكندرية  أنظر، -  492
 .  480األخرى، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، ص أنظر، ملكة يوسف حممد زرار، طاعة الزوجة لزوجها بني احلق والواجب يف الشـريعة اإلسالمية والشـرائع -  493
 . 192، ص  5؛ منصور بن يونس البهويت ، املرجع السابق ، ج  215، ص  2أنظر،حممد عرفة الدسوقي ، املرجع السابق ، ج  -  494
 . 7-6 - 5سورة املؤمنون ،اآليات  -495
 5193حديث رقم  .349أنظرأبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري ، املرجع السابق، ص عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، رواه البخاري ومسلم، -496
– 5194 . 
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الظاهر أن الفراش كناية عن :قال ابن أيب محزة"ث، وقال ابن حجريف شرحه هلذا احلدي
اجلماع، وظاهر احلديث اختصاص الّلعن مبا إذا وقع منها ذلك لقوله حىت تصبح، وأن سرتأكد ذلك الشأن 
يف الليل، وقوة الباعث عليه، وال يلزم من ذلك أن جيوز هلا االمتناع ارا، وإمنا خص الليل بالذكر، ألنه 

  .497املظنة لذلك
  

من مقاصد الزواج أن يعف املرء نفسه ويقيها موارد الفتنة، وبالتايل ينبغي عليها أن تقوم ذا ف
احلق عن رضا وطيب نفس، ألن هذا هو الذي تقتضيه حسن املعاشرة باملعروف اليت ينبغي أن تكون بني 

حقه إال بإكراهها  الزوجني ولكن إذا وصلت األمور بني الزوجني إىل حد أن الزوج ال يستطيع احلصول على
على ذلك، فإن احلياة الزوجية بينهما تكون مضطربة غري مستقرة، وال يسودها احلب والوئام، كما كان 
مرجوا هلا، وليس هناك نشوز وعصيان من الزوجة أكثر من أن  الزوج ال يستطيع الوصول إىل هذا احلق إال 

إال إذا كان امتناعها عن التمتع ا . 498ترب ناشزابإكراهها وبالتايل فإن مثل هذه الزوجة مبسلكها هذا تع
  .499بعذرشرعي

  
  

   :امتناع الزوجة عن االنتقال مع زوجها إلى مسكن آخرأوالسفر معه -ج
من صور إمتناع الزوجة عن متكني الزوج منها، واليت حيكم بنشوزها فيها هو امتناعها عن 

جل، أو كان املهر مؤجال، أو كانت وهبت مهرها الزفاف إىل بيت الزوجية، وذلك بعد استيفاء مهرها املع
أما لو كانت ساكنة يف منزهلا، ومنعته من الدخول عليها لكنها قد . 500للزوج وكان املسكن شرعيا مناسبا

طلبت منه أن ينقلها إىل منزله، أو يكرتي هلا منزال ألا حمتاجة إىل منزهلا، فال تعترب ناشزة، ألن امتناعها 
  .501تها إمنا هو لغرض التحويل إىل منزله، أو منزل الكراء،و هو امتناع حبقعن الزفاف يف بي

  

                                                 
 .197، باب القسم والنشوز، ص1983أنظر،إبن حجر اهليثمي،  الفتاوى الكربى الفقهية، ، الد الثالث، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  -  497
 . 88علي حممد علي قاسم ، املرجع  السابق ، ص ظر، أن -498

احليض والنفاس واالستحاضة أو  أن  - : وقد ذكر الشافعية أمثلة لألعذار اليت ال تعد الزوجة مبوجبها ناشزة إذا منعت الزوج الوطء أذكرها على سبيل املثل ال احلصر منها   -499 
 ا مرض  يضر معه الوطء سواءا أضر به أو ؛ تاج 603أن يكون لعذر شرعي كاإلحرام أو القيام ،أنظر يف ذلك، مشس الدين بن حممد الشافعي ، املرجع السابق ، ص. ا يكون

 .267الدين عبد الوهاب السبكي، املرجع السابق ، ص 
 . 98علي حممد علي قاسم ، املرجع السابق ، ص   أنظر، -500
 . 20، ص  4، ج عالء الدين الكاساين ، املرجع السابق  أنظر، -  501
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ومن أسباب نشوز الزوجة أيضا وتعترب من الصور الشائعة اليت حتدث كثريا، خاصة يف هذا 
العصر، امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها أو االنتقال معه إىل املسكن الذي يريده فإذا ماطالب الزوج 

تقال إىل املكان الذي يريده، أو السفر إىل بلد معني فامتنعت عن ذلك، فإن هذا االمتناع زوجته باإلن
  :يكون على حالتني 

         

إذا كان امتناع الزوجة عن السفر أوالتنقل معه مبين على سبب بأن كان  :الحالة األولى     
التسليم قبل استيفاء العاجل من  امتناعها الستيفاء مهرها العاجل، فال تعترب ناشزة، ألنه ال جيب عليها

  . 502مهرها، فلم يوجد منها االمتناع من التسليم قبل وجوبه
  

إذا كان امتناعها عن السفر أوعن التنقل مع الزوج إىل حيث يريد بغري حق،  :الحالة الثانية        
كنه رغم توافر بأن كان الزوج قد أوفاها مهرها العاجل، أوكان املهرمؤجال، أورفضت البقاء معه يف مس

، و اجلدير بالذكر أن الفقه 503شرعيته، على النحو الذي سبق فيه احلديث عن مسكن الزوجية ووصفه
  .اإلسالمي قد إختلف إزاء  هذه حلالة يف مدى إعتبار الزوجة ناشزة

  
فذهب املالكية إىل أن للرجل السفر بزوجته إذا كان مؤمونا عليها بشرط أمن الطريق واملوضع          

املتنقل إليه، فلوكان الطريق أو املوضع املتنقل إليه خموفا،مل جيربها على السفر، فلو رضيت بالسفر معه 
  .504للموضع املخوف، صارت هي املختارة للسفر

كما ذهبوا أيضا اىل أن النشوزمن عدم طاعة الزوجة لزوجها، وهذا االمتناع عن         
  .505خروجا عن طاعة الزوج، وتعد الزوجة بذلك ناشزا السفر،أواإلنتقال إىل املسكن اجلديد يعترب

  
وذهب الشافعية إىل أن عدم متكني الزوجة لزوجها متكينا تاما يعد نشوزا منها، مبعىن أنه        

وهذا ما يقتضي .506ليس هلا االمتناع من استمتاع دون استمتاع، أو يف منزل دون منزل، أو يف بلد دون بلد
  .إىل أي مكان يكون موردا لرزقه وأن ينتقل ا إىل أي مكان يريدهأن للزوج أن يسافر بزوجته 

                                                 
  . 247،  246، ص  9ابن قدامة ، املرجع السابق ، ج  أنظر، موفق الدين -  502
 .من هذه الرسالة ، يف احلديث عن مواصفات املسكن الشرعي وإعتبار عدم توفره سببا  إجتماعيا للطالق161أنظر، ص  -  503
 . 518، ص 3م، دار الفكر ، ج 1978 –ه  1398ب اجلليل بشرح خمتصر خليل ، الطبعة الثانية أبو عبد اهللا بن حممد املغريب ، املعروف باخلطاب ، مواه  أنظر، -504
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وذهب احلنابلة إىل أن إمتناع الزوجة عن السفر مع زوجها يعترب نشوزا، فقد جاء يف كشاف          

  . 507"وللزوج أن ينتقل إىل حيث يشاء إذا أوفاها مهرها ومل تشرتط عليه البناء يف بلدها"القناع 
من احلنفية على أن للزوج أن يسافر بزوجته، وليس هلا االمتناع عن  ونص املتقدمون    

وقد . 508السفرمادامت قد أخذت صداقها، وإال أعتربت ناشزة وسقطت نفقتها، وهذا هو ظاهر الرواية
إستدل مجهور الفقهاء لذلك مبا سبق ذكره من أن امتناع الزوجة عن متكني زوجها منها يعد نشوزا وبالتايل 

  .زم بطاعة زوجها وعدم عصيانه طاملا أا طاعة يف معروففإا تلت
  

اليت   39وقد ألغى التعديل األخري لقانون األسرة اجلزائري حق الزوج يف الطاعة بإلغاء املادة          
كانت توجب على الزوجة طاعة زوجها،وهذا يشكل خمالفة صارخة ألحكام الشريعة اإلسالمية اليت 

زوجها باإلنقياد للزوج يف احلقوق املرتتبة على عقد الزواج، ولكن بشرط أن أوجبت على الزوجة طاعة 
يكون ذلك باملعروف وفيما أمر به الشرع، فحق الزوج يف الطاعة ليس مطلقا، بل هو مقيد بعدم جتاوز 
األحكام الشرعية،وينطوي هذا احلق على جانبان هامان ومها اإلنتقال إىل بيت الزوجية والقرار فيه، 

  .509تئذان الزوج واإلستجابة حلاجاتهوإس
  التكييف القانوني والقضائي للنشوز : ثالثا 

من قانون األسرة اجلزائري اليت تنص على  55ورد النص على هذا النوع من الطالق يف املادة 
وهذا النص الوحيد ". عند نشوز أحد الزوجني حيكم القاضي بالطالق وبالتعويض للطرف املتضرر"أنه 

اول فيه املشرع اجلزائري الطالق للنشوز، إذا أنه مل يعط تعريفا ملعىن النشوز وال شروطا لتحقق الذي يتن
  .حالته مبا جيعله أساسا الستحقاق التعويض ألحد الطرفني

  
والنشوز كما عرفه األستاذ العريب بلحاج ،هو عدم امتثال أحد الزوجني ألحكام عقد الزواج، 

وكما يكون النشوز من الزوجة كأن متتنع عن اإللتحاق ببيت . زمة له بذلكورفض تنفيذ أحكام القضاء املل

                                                                                                                                                         
  344، ص  19ألوىل ، ج م ، الطبعة ا 1996 –ه  1417أبو زكريا حممد بن شرف الدين النووي، اموع شرح املهذب ، طبعة دار الفكر   أنظر،  -  506
 . 199منصور بن يونس البهويت ، املرجع السابق  ، ص  أنظر، -  507
حيث جاء ما نصه و إىن كان بغري حق بأن كان الزوج قد أوفاها مهرها أو كان مؤجال فال نفقة هلا إلنعدام التسليم حال  19، ص  4الكاساين ، املرجع السابق ، ج  أنظر، -  508

 . .الوجوب فال جتب ، وهلذا مل جتب النفقة للناشزة وهذه ناشزة  وجوبه فلم يوجد شرط
 .  318، ص 2003أنظر، حممد كمال الدين إمام، جابر عبد اهلادي، مسائل األحوال الشخصية، منشورات احلليب احلقوقية،-  509
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الزوجية أو تغادر بيت الزوجية دون أي سبب مشروع، فإنه قد يكون من الزوج، ومثاله أن يغادر الزوج 
بيت الزوجية، أو يتخلى عن الواجبات الزوجية كأن يتماطل يف ارجاع زوجته إذا صدرحكم بذلك وألزمه 

  .510يف إرجاعها وكذا عدم توفريه للسكن الشرعي بالسعي
  

، "مغادرة أحد الزوجني لبيت الزوجية"جاء بعبارة  55ويالحظ أن النص الفرنسي للمادة 
  :ويكون بذلك قد ضيق من حاالت النشوز وقصرها يف حالة واحدة إذ يقول

"En cas d’abondon du domicile conjugal par l’un des deux epoux".  
  

فالنص العريب أوسع من الفرنسي ويتقبل التفسري، خاصة وأن النشوز يشتمل مجيع احلاالت           
  .اليت يتخلى فيها أحد الزوجني عن واجباته املنبثقة عن عقد الزواج

      
ففي حالة ثبوت الزواج بإمكان الزوجة طلب الطالق مع التعويض عندثبوت الضررأيضا،  

ق ائيا ال يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية، من معارضة أو استئناف،  ويكون احلكم الصادر بالطال
  .511كما أن الطالق الذي يوقعه القاضي لنشوز أحد الزوجني هو طالق بائن وليس رجعيا

  
ومن جانب القانون املقارن مل ينص القانون السوري على النشوزكحالة مستقلة موجبة للحكم 

فريق بني الزوجني للشقاق، ويكون هذا التفريق طالقا بائنا، وهذا تبعا بالطالق، ولكن جعل للقاضي الت
إذا ادعى أحد الزوجني إضرار اآلخر مبا ال يستطيع معه "من قانون األحوال الشخصية بقوهلا  112للمادة 

دوام العشرة، جيوز له أن يطلب من القاضي التفريق، إذا ثبت اإلضرار وعجز القاضي عن اإلصالح فرق 
إذ مل يثبت الضرر يؤجل القاضي احملاكمة مدة ال تقل عن شهر أمال . ما ويعترب هذا التطليق طلقة بائنةبينه

باملصاحلة، فإن أصر املدعى على الشكوى، ومل يتم الصلح، عني القاضي حكمني من أهل الزوجني، وإال 
  ".تهما بعدل وأمانةممن يرى القاضي فيه قدرة على اإلصالح بينهما وحلفهما ميينا أن يقوما مبهم

  

                                                 
 .وما بعدها  309العريب بلحاج، املرجع السابق ، ص  أنظر،-  510
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و قد كان للمشرع املصري نفس املوقف تقريبا، إذ كان املذهب احلنفي هو املعمول به يف 
، ومل يكن يف أحكامه ما ميكن للزوجة أن خيلصها من الشقاق 1929لسنة 25مصر قبل صدور القانون 

ا حيتال إليذاء اآلخر قصد الذي يقوم بينها وبني زوجها وال ما يرجع هذا الزوج عن غيه، فكان كل منهم
اإلنتقام منه، حىت أن الزوجة تطالب زوجها بالنفقة وال غرض هلا من ذلك إال إحراجه بتقدمي املال، 
ويطالب الزوج بالطاعة والغرض له إال أن يتمكن من اسقاط نفقتها، وأن تناهلا يده فيوقع ا ما يشاء من 

حصرهلا من اإلقامة على التنافر، من حبس يف ضروب التعسف واجلور، يضاف إىل ذلك إشكاالت ال
  .512النفقة، وتنفيذ يف الطاعة، وهو ما يدفع إىل إستمرار الشقاق  واخلالف بني الزوجني

  
إذا إدعت "اليت تنص على أنه 1929 لسنة25من القانون  5مث جاء بعد ذلك نص املادة         

بني أمثاهلما، جيوزهلا أن تطلب من القاضي التفريق،  الزوجةإضرار الزوج ا مبا ال يستطيع معه دوام العشرة
وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة، إذا ثبت الضرر، وعجز عن اإلصالح بينهما، فإذا رفض الطلب، مث 

-10-9-8-7تكررت الشكوى، ومل يثبت الضرر، بعث القاضي حكمني وقضى على الوجه املبني باملواد 
11."  

  
املشرع اجلزائري قد انفرد بالطالق للنشوز، باملقارنة مع التشريعني ويتضح من هذا العرض بأن 

  .السوري واملصري اللذين إعتربا نشوزالزوج ضررا يلحق بالزوجة يدفعها إىل إقامة طلب التطليق للضرر
  

أما القضاء فقدكان له موقف آخر،حيث قضىت الس األعلى يف اجلزائر يف قراره الصادريف 
املقرر شرعا أنه ليست كل زوجة رغبت عن الرجوع لزوجها ناشزا نشوزا حترم من أجله  من"بأنه 9/3/1987

من حقوقها الواجبة هلا شرعا من جراء طالقه هلا، ومن املقرر أيضا أن النشوز ال يعمل به شرعا إال إذا وفر 
أين يعد خرقا للقوانني الزوج لزوجته كل مطالبها احملكوم هلا ا، ومن مث فإن القضاء مبا خيالف هذين املبد

الشرعية، وملا كان الثابت، يف قضية احلال، أن الزوج مل يقم بواجب اإلسكان املنفرد عن الضرة لزوجته 
الطاعنة الذي تضمنه احلكم الصادر لصاحلها، ومن مث فإن قضاة الس اللذين اعتربوها ممتنعة عن الرجوع 

                                                 
 . 211أمحد نصر اجلندي ، املرجع السابق ص  أنظر، -  512
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رعا، يكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا القواعد الشرعية، ومىت  ومؤاخذا حبرماا من حقوقها الواجبة هلا ش
  .513"كان كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه

  
ويظهر من هذا القرار أن موقف القضاء كان أكثر وضوحا،  وقد حدد حالة النشوز بامتناع 

ناعها عن تنفيذ هذه الزوجة عن الرجوع إىل البيت الزوجية، ولكن بعد صدور أحكام تلزمها بالرجوع وامت
يف هذه احلالة فقط يثبت النشوز ويكون الطالق على مسؤوليتها وتلتزم بدفع تعويض للزوج عن . األحكام

  . من قانون األسرة 55الضرر الالحق به وفقا لنص املادة 
  

أما إذا كان إمتناعها عن مواصلة احلياة الزوجية بسبب معقول فإا ال تكون يف وضع الناشز، 
من الثابت شرعا وفقها أنه يف "بقوهلا أنه  17/2/1998ما قضت به احملكمة العليا يف قرارها الصادر يف  وهذا

حالة اخلصام بني الزوجني فإن حضور الزوج لبيت أهل الزوجة، وطلب رجوعها إىل بيت الزوجية، مرغوب 
أن قضاة الس ملا قضوا  -ل يف قضية احلا- وملا كان من الثابت .  لرد كرامتها لبناء حياة زوجية صحيحة

جبعل مسؤولية الطالق على عاتق الزوجة بإعتبارها ناشزا، فإم أخطأوا يف تفسري القانون والشرع، ألن 
الزوجة ال تعترب ناشزا بل اشرتطت لرجوعها حضور الزوج إىل بيت أهلها كرد لكرامتها وهو الشرط الذي 

اء، فإم أخطأوا يف تفسري القانون، ومىت كان كذلك استوجب تنتفي معه حالة النشوز بأغلبية آراء الفقه
  .514نقض القرار املطعون فيه

  
فإشرتاط الزوجة أن حيضر الزوج إىل بيت أهلها إلرجاعها لبيت الزوجية ماهو إال شرط حلفظ  

ها حىت كرامتها وصون كربيائها، وال يعترب إمتناعا منها عن مواصلة احلياة الزوجية أو خروجا عن طاعة زوج
تعترب يف وضع الناشز، كما أن اشرتاطها لبيت منفرد بعيدا عن أهل الزوج إمنا هو مطلب مشروع هلا، 

  .ومتسكها ذا الطلب أيضا ال يعترب نشوزا منها
  

من "حيث قضت مبوجبه بأنه 6/2/1999وقد أكدت ذلك احملكمة العليا يف قرارها الصادر يف         
ة احلق يف سكن مستقل عن أهل الزوج والثابت يف قضية احلال أن الزوج مل املستقر عليه قضاء أن للزوج

                                                 
 . 61، ص  3، عدد  1990، م ق  45311، ملف رقم  9/3/1987م ع ، ع أ ش ،  أنظر،-  513
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يوفر لزوجته سكنا مستقال عن أهله، مما جعلها ترفض الرجوع إىل بيت الزوجية، وعليه فإن قضاة املوضوع 
  .515"بقضائهم بعدم نشوز الزوجة طبقوا صحيح القانون مما يستوجب رفض الطعن

  
إمتناع الزوجة عن "بأنه  21/11/2000قرار آخرهلا  بتاريخ  وقضت نفس احملكمة الحقا يف

السكن مع أقارب الزوج ال يعد نشوزا، وأن القضاء بإيقاع الطالق على الطاعنة يعد تعسفا يف حقها 
  . 516"وتستحق التعويض جلرب الضرر

  
فالبد إذن على قاضي شؤون األسرة أن يتحقق ويبحث عن سبب إمتناع الزوجة عن الرجوع 

ل الزوجية، إذ ال يعترب جمرد إمتناعها نشوزا، وعلى القاضي أن يناقش ويتفحص جيدا الدفوع اليت تثريها حمل
فإذا كان  سبب إمتناعها عن الرجوع حملل الزوجية هو عدم . الزوجة اليت تدفع ا إدعاء الزوج بأا ناشز

ا للزوجة وليست يف حالة نشوز، وال توفري الزوج لزوجته سكنا زوجيا منفردا، فإن هذا يعترب مربرا شرعي
  .517يغترب ذلك مساسا بواجب الطاعة

  
أما القضاء املصري فيذهب إىل إعتبار الزوجة ناشزا ويسقط حقها يف النفقة بتحقق أربعة 

  : شروط 
  .أن يكون بيد الزوج حكم طاعة ائيا – 1
  .قأن يكون الزوج قد حاول تنفيذ حكم الطاعة بغري إكراه بدين وأخف – 2
أن تكون الزوجة هاربة من االمتثال لتنفيد حكم الطاعة بغري مسوغ، وال تعترب الزوجة ناشزا رد  – 3

  احلكم بالطاعة، بل ال بد من طلبها إىل املنزل بعد احلكم بالطرق الودية 
ثتال أن يتضمن حكم الطاعة النهائي التأشري من القاضي، أو من رئيس احملكمة، حيث الزوجة على اإلم– 4

وإذا كان املسكن غري مهيأ للسكن ال تعترب . 518لطاعة زوجها حىت ال يرتتب على امتناعها سقوط نفقتها
  .519الزوجة ناشزا باالمتناع عن طاعة زوجها فيه

                                                 
 . 219، عدد خاص ، ص  2001، اإلجتهاد القضائي ،  213669، ملف رقم  6/2/1999أ ش ، م ع ، غ   أنظر،-515
املرجع السابق، ص .... 05/02، غري منشور ، عن العريب بلحاج ، قانون األسرة مع تعديالت األمر  251682، ملف رقم  21/11/2000م ع ، غ أ ش ،  أنظر،-  516

300  . 
 . 29لسابق ، ص أنظر، سويسي فتيحة ، املرجع ا-  517
 . 492أنور العروسي ، املرجع السابق ، ص  أنظر،-  518
 . 339، ص  9، جملة احملاماة الشرعية عدد  11/5/1936حمكمةالقاهرة االبتدائية الشرعية ، جلسة  أنظر،-  519
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إلعتبار الزوجة ناشزا ال بد أن يكون حكم الطاعة "ويذهب القضاء يف مصر كذلك أىل أنه 

باالستئناف، أو بتأييده استئنافا، ذلك أن املقرر شرعا وقانونا أن  ائيا، سواء بفوات مواعيد الطعن فيه
االستئناف يعيد طرح النزاع من جديد مبا أبدى يف الدعوى من دفوع وأوجه دفاع، ومنها أمانة الزوج على 
زوجته وماهلا، واستيفاء مسكن الطاعة شرعيته من حيث خلوه من سكىن الغري، وإحتوائه على املتطلبات 

ية، واستمرار هذه الشرعية إىل حني قبول الزوجة لتنفيذ حكم الطاعة والدخول يف مسكن الطاعة الشرع
املعد لذلك بالفعل، حبيث إذا مل يتم، يقوم بإعالا باحلكم النهائي الواجب التنفيذ طبقا لألصول الشرعية 

الا ذه الصورة، فإا إذامل يف تنفيذ األحكام الشرعية، وذلك بعد التنبيه عليها يف صلب احلكم، وبعد إع
متتثل وتدخل يف طاعة زوجها احملكوم له عدت ناشزا وسقطت نفقتها، ومن تاريخ هذا التنبيه يبدأ ميعاد 

  . 520" سقوط النفقة، ويف هذه احلالة وحدها تعترب ناشزا
  

بالرجوع  وقد إشرتك القضائني املصري واجلزائري يف ثبوت حالة النشوز بعد صدور األحكام         
واالمتناع عن تنفيذها، فهذه احلالة تثبت اخلروج عن واجب الطاعة املفروض للزوجة على زوجها، وجتعل 
الزوجة يف وصف الناشز، ويعترب الطالق يف هذه احلالة واقعا على مسؤوليتها يلزمها التعويض وفقا لنصوص 

ن مواصلة احلياة الزوجية له من األسباب ولكن هناك حاالت يكون فيها إمتناع الزوجة وعزوفها ع. القانون
فهنا ترفع أمرها إىل القاضي ليخلصها من هذا الزوج، وهذه هي احلالة الثانية .مايربره و ليس جمرد نشوز منها

 للطالق الذي يوقعه القاضي، فماهي أسبابه؟ وكيف يعترب موجبا للتعويض؟

  

  

  الفرع الثاني

  التطليق
  

                                                 
؛ مقتبس عن أنور العمروسي ، املرجع السابق ،  1983نة ، س 27، القضية رقم  26/1/1984حمكمة دمياط االبتدائية ، الدائرة األوىل لألحوال الشخصية ، جلسة   520
  . 495ص
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ىل القاضي لطلب فك الرابطة الزوجية، وقد حدد املشرع يف املادة التطليق هو أن تلجأ املرأة إ
أنه "املعدلة من قانون األسرة اجلزائري احلاالت اليت تشكل سببا لطلب الزوجة للتطليق، كما نص على 53

  ".  جيوز للقاضي يف حالة احلكم بالتطليق أن حيكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق ا
  

ق يعترب من بني املسائل املوجزة لطلب التعويض واحلكم به من طرف وبذلك فإن التطلي
القاضي، وبتفحص هذه احلاالت يتضح أا حتتوي على أضرار تلحق الزوجة من جراء عقد الزواج، 

ومن مث . والميكن معها إستمرار احلياة الزوجية مما يدفعها إىل أن تطلب من القاضي إاء هذه الرابطة
على التعويض، ولكن هل هذا التعويض هو تعويض عما حلقها من ضرر ودفعها إىل  بإمكاا احلصول

طلب التطليق؟ وإذا مل تقرر الطالق بإرادا املنفردة بل كانت مدفوعة إليه بفعل أسباب معينة فهل يعترب 
هذا تعويض عن فك الرابطة الزوجية كما يف حالة الطالق؟ أم هو تعويض عما حلقها من ضرر دفعها 
لطلب التطليق؟ لإلجابة عن ذلك سأتعرض أوال إىل حاالت التطليق وأوضاعه وثانيا إىل األساس القانوين 

  .إلستحقاق التعويض عند احلكم بالتطليق
  

  حاالت التطليق : أوال 

أسلفت ذكره هو ملك للزوج دون الزوجة، غري أنه ميكن للزوجةإذا  تضررت من  الطالق كما
فقد جعل اإلسالم الطالق بيد . أن ترفع أمرها للقاضي ليفرق بينها وبني زوجها إستمرار احلياة الزوجية

الرجل الذي سعى إىل بناء الزوجية، ويف نفس الوقت شرع التطليق لألخذ بناصر من يلحقه األذى والضرر 
ويكون  من الزوجات إذا كانت اإلساءة آتية من الزوج، حىت ال تقوم العالقة الزوجية على الضرر والتنافر،

.                            521فإذا أثبتت الضرر أمام القاضي وجب عليه التفريق بينهما. التفريق هو خري من اإلمساك مع الضرر
     

وقدحدد املشرع اجلزائري األوضاع اليت جتعل املرأة تلجأ خالهلا إىل القاضي لطلب التطليق،    
ون األسرة، وبغري توفر هذه احلاالت احملددة على سبيل احلصر ال حيق من قان 53وذلك يف نص املادة 

  .للزوجة أن تطلب التطليق، وأتعرض لكل حالة على حدى
  

                                                 
 . 167املرجع السابق،  ص ……أمحد نصر اجلندي ، الطالق والتطليق وأثارمها، أنظر،-  521
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عدم االنفاق بعد صدور الحكم وجوبه مالم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة المواد -1

   .من هذا القانون  80- 79- 78
وأمحد إىل جواز التفريق بني الزوجني إذا امتنع الزوج عن وقد ذهب اإلمام مالك والشافعي 

  .  522االنفاق على زوجته النفقة الضرورية من غذاء وكساء وسكىن،ألن النفقة حق للمرأة على زوجها
  

وإذا كان الضرر أن يفرق القاضي من أجل العيب بالزوج فإن عدم االنفاق يعد أشد إيذاءا          
فعدم االنفاق يعد . 523عيب بالزوج، ولذلك كان التفريق لعدم اإلنفاق أوىل للزوجة وظلما هلا من وجود

  .524"وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا"إضرارا بالزوجة وقد منع اهللا سبحانه وتعاىل ذلك يف قوله 
  
وخالفهم يف ذلك  األحناف إذ ذهبوا إىل عدم جواز التفريق لعدم االنفاق سواء كان          

فاق مع اليسر أم كان مع اإلعسار، وللمرأة يف هذه احلالة أن تستدين أو تنفق عن سبب اإلمتناع عن اإلن
نفسها إذا كان هلا مال على أن يكون هذا يف ذمة الزوج يدفعه حني يساره، وإذا تبني للقاضي أن الزوج 

على  ممتنع عن االنفاق ظلما ومل يتمكن من التنفيذ جربا عنه يف اإلنفاق، حكم عليه باحلبس إلرغامه
لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، " وقد إستدل احلنفية عن ذلك بقوله تعاىل .  525االنفاق

  .526"فلينفق مما آتاه اهللا، ال يكلف اهللا نفسا إال ما آتاها
     

وقد ذهب ابن القيم اجلوزية إىل أنه جيوز التفريق يف حالتني فقط ومهاحالة قدرة الزوج على           
  . 527وامتناعه عن ذلك، وحالة تغرير الزوج بالزوجة أثناء عقد الزواج على أنه غين واحلال أنه فقري اإلنفاق

      
وقد  أخذ املشرع اجلزائري برأي األئمة الثالث يف التفريق لعدم االنفاق وكذا برأي ابن القيم          

من  1وانطالقا من نص الفقرة . اجلوزية،وذلك عندما أضاف عبارة ما مل تكن عاملة بإعساره وقت الزواج

                                                 
 . 196، املرجع السابق، ص  4باحلطاب، ج أنظر، أبو عبد اهللا بن عبد الرمحن املعروف  -  522
 . 118م، ص 1983-هـ 1403،الطبعة الرابعة، دار الفكر، 10-9-8-7- 6الد الثاين، األجزاءالسيد سابق ، فقه السنة ،   أنظر،  -523
 . 231سورة البقرة ، اآلية  -  524
 . 187أبو بكرحممد بن أمحد بن سهل السرخسي ، املرجع السابق، ص  أنظر، -  525
 . 7سورة الطالق ، اآلية  -  526
 . 151، ص  4ن ، ج .س.ر الفكر،دابن القيم اجلوزية ، زاد املعاد ، دا أنظر، -  527
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من قانون األسرة فإن الزوجة ال ميكنها طلب التطليق لعدم االنفاق ومن مث التعويض إال بتوافر  53املادة 
  : الشروط التالية

  
إمتناع الزوج عن النفقة الزوجية عمدا وقصدا، ويثبت ذلك بأن تكون الزوجة قد رفعت دعواها من قبل  -أ

وصدر حكما من احملكمة يلزمه بذلك، ولكنه امتنع عن تنفيذ هذا احلكم وأصر على  للمطالبة بالنفقة،
  .528عدم االنفاق

  
أن ال يكون امتناع الزوج عن النفقة بسبب عسره، ألن الزوج إن كان معسرا ال يعد ظاملا هلا، أما إذا  -ب

  .ظلما هلاكان موسرا وله مال ظاهر، وامتنع عن االنفاق، فهنا أمسك زوجته إضرارا ا و 
  
أن ال تكون الزوجة عاملة بإعساره وقت الزواج، فإن كانت عاملة حبالته املالية سقط حقها يف التطليق -ج

أما إن . لعدم االنفاق بسبب رضاها حباله، ويقع عبء اإلثبات هنا على عاتق الزوج بكافة وسائل اإلثبات
الزواج حبيث تظاهر بأنه غين، واحلال أنه فقري، استطاعت الزوجة أن تثبت حالة تغرير الزوج ا أثناء عقد 

  .529أو أن عسره جاء بعد زواجهما، وأصر الزوج على عدم اإلنفاق طلق عليه القاضي يف احلال
  
من قانون االأحوال الشخصية  110وهذا هو نفس ما ذهب إليه املشرع السوري يف املادة       

امتنع الزوج احلاضر عن اإلنفاق على زوجته ومل يكن له جيوز للزوجة طلب التفريق إذا "اليت تنص على أنه 
وإن ثبت عجزه أو كان غائبا أمهله القاضي مدة مناسبة ال تتجاوز . مال ظاهر، ومل يثبت عجزه عن النفقة

  ".ثالثة أشهر، فإن مل ينفق فرق القاضي بينهما
  

يف يتطلب ثالث ويظهر من خالل هذا النص أن قبول القاضي لدعوى التفريق لعدم االنفاق 
أوهلا إمتناع الزوج احلاضر عن اإلنفاق؛وثانيها قدرة الزوج عن اإلنفاق؛وثالثها عدم وجود مال :شروط هي

 .ظاهر لدى الزوج 

  
                                                 

 . 276العريب بلحاج ، مرجع سابق ، ص  أنظر، -  528
 . 277أنظر، العريب بلحاج ، املرجع السابق ، ص -  529
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فإن كان للزوج مال ظاهر ردت دعوى التفريق وألزم باإلنفاق من ماله وحجز هذا املال تأمينا 
ا أمهله القاضي مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر لإلنفاق، فإن وإن ثبت عجزه عن اإلنفاق أوكان غائب. لنفقتها

  .530مل ينفق فرق القاضي بينهما
  

واختلف املشرع السوري عن اجلزائري يف التأكيد على أن الزوج حاضرا، ويف املدة اليت أمهلها 
ائري فجعل أما املشرع اجلز . للزوج لدفع النفقة الواجبة عليه، واليت إن عجز خالهلا قضى القاضي بالتطليق

ومبعىن أدق فعلى الزوجة يف التشريع اجلزائري بأن ترفع يف .عدم اإلنفاق ال يثبت إالبعد صدورحكم بوجوبه
البداية دعوى نفقة، وتنتظرحىت يصبح احلكم ائيا مث تسعى يف تنفيذه بالطرق القانونية، فإن رفض الزوج 

إمتناع عن التنفيذ حيرره احملضر القضائي يف هذا  دفع النفقة بعد تبليغه قانونا وثبت إمتناعه مبوجب حمضر
ومل حيدد املشرع اجلزائري أي أجل يتعني مروره بني تاريخ احلكم . الشأن أقامت بعدها دعوى التطليق

  . بوجوب النفقة وتاريخ إقامة دعوى طلب التطليق 
  

ن املقرر فقها م"إىل أنه 19/11/1984وتطبيقا لذلك ذهب الس األعلى يف قراره الصادر يف 
وقضاء يف أحكام الشريعة االسالمية أن عدم اإلنفاق على الزوجة ملدة تزيد عن شهرين متتابعني، يكون 
مربرا لطلبها التطليق عن زوجها، وذلك وفقا ملا نص عليه الفقيه ابن عاصم بقوله الزوج إن عجز عن إنفاق 

ن كسوة كمثله، فإن القضاء مبا خيالف ألجل شهرين ذو إستحقاق بعدمهاالطالق ألمن فعله وعاجز ع
إذا كان الثابت أن املطعون .أحكام هذه املبادىء يعد خرقا لقواعد فقهية مستمدة من الشريعة االسالمية

ضده أدين جزائيا من حمكمة اجلنح بتهمة اإلمهال العائلي، وحكم عليه غيابيا بسنة حبس نافذة، فإن قضاة 
ملتعلق بالتطليق خرقوا أحكام هذا املبدأ الشرعي، ومىت كان كذلك اإلستئناف برفضهم طلب الطاعنة ا

  .531إستوجب نقض القرار املطعون فيه تأسيسا على الوجه املثار من الطاعنة يف هذا الشأن
  

أما يف مصر فكان العمل باملذهب احلنفي الذي ال جيعل للقاضي التطليق على الزوج إال        
وإستمر القضاء يف تطبيق هذا املذهب حىت . 532التناسلية لعيب فيه وكان يقتصر على العيوب

                                                 
 . 486حممد فهد شقفة ، املرجع السابق ، ص  أنظر،-  530
 . 76، ص  3، عدد  1989، م ق  34791، ملف رقم  19/11/1984م أ، غ أ ش ،  أنظر،-531
 . 167أمحد نصر اجلندي ، املرجع السابق ، ص   أنظر،-532
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إذا "منه على أنه  4املتعلق ببعض أحكام األحوال الشخصية، فنصت املادة  1929لسنة 25صدورالقانون 
امتنع الزوج عن االنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ احلكم عليه بالنفقة يف ماله، فإن مل يكن 

يقل أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم االنفاق، طلق عليه القاضي يف احلال، له مال ظاهر، ومل 
وإن ادعى العجز، فإن ل يثبته طلق عليه حاال وإن أثبته أمهله مدة ال تزيد على شهر، فإن مل ينفق طلق 

  ".عليه بعد ذلك
  

له مال ظاهر إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، فإن كان "من نفس القانون  5وتضيف املادة 
نفذ احلكم عليه بالنفقة يف ماله وإن مل يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي، وضرب له أجال فإن مل 

. ما تنفق منه زوجته على نفسها، أو مل حيضر لإلنفاق عليها، طلق عليه القاضي بعد مضي األجل يرسل
و كان مفقودا، وثبت أنه المال له تنفق فإن كان بعيد الغيبة اليسهل الوصول إليه، أو كان جمهول احملل، أ

  " . وتسري أحكام هذه املادة على املسجون الذي يعسر بالنفقة. منه زوجته طلق عليه القاضي
  

من القانون  4التفريق لعدم االنفاق وفقا لنص املادة "وذهبت حمكمة النقض يف مصر إىل أنه 
التنفيذ عليه بالنفقة،وعدم إدعاء الزوج العسرأو  مناطه إنتفاء وجود مال ظاهر للزوج ميكن 1929لسنة  25

  .533"اليسر، وإصراره على عدم االنفاق على زوجته
  

وبتحليل هذه النصوص وما سبقتها يتبني جبالء إختالف كل من التشريعني السوري واملصري 
صري يف املادة إذ ذهب املشرع امل.مع التشريع اجلزائري يف طبيعة التطليق الذي يوقعه القاضي لعدم اإلنفاق

تطليق القاضي لعدم االنفاق يقع رجعيا، وللزوج أن يراجع "إىل القول أن  1929لسنة 25من قانون رقم  6
زوجته إذا ثبت يساره، واستعد لإلنفاق يف أثناء العدة، فإن مل يثبت يساره، ومل يستعد لإلنفاق مل تصح 

تفريق القاضي لعدم "وال الشخصية  إىل أنه  من قانون األح 111واملشرع السوري يف املادة ". الرجعة
فإن املشرع " .  االنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته يف العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد لإلنفاق

من راجع زوجته أثناء حماولة الصلح ال حيتاج إىل "من  قانون األسرة على أنه  50اجلزائري قد نص يف املادة 
فإذا كان الزوج ال يستطيع ".  ها بعد صدور احلكم بالطالق حيتاج إىل عقد جديدعقد جديد ومن راجع

                                                 
 . 521، ص  34قضائية، جملة القضاة ،السنة  70لسنة  69الطعن رقم  ، 28/12/2002، أنظر، حمكمة النقض املصرية-  533
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. مراجعة زوجته بعد الطالق حىت ولوكانت يف عدا إال بعد موافقتها،وبعقد جديد، فذلك الطالق البائن
مبا يف  وعليه فإنه وفقا ملا ذهب إليه املشرع اجلزائري فإن كل طالق يقع بني يدي القاضي فهو طالق بائن

  .ذلك التطليق
    
  : العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج-2

جيوز للزوجة أن "من قانون األسرة بأنه  53نص املشرع اجلزائري يف الفقرة الثانية من املادة     
إن  ومل حيدد املشرع اجلزائري يف هذه املادة . تطلب التطليق للعيوب اليت حتول دون حتقيق اهلدف من الزواج

كانت تلك العيوب جنسية أو غريها يف الزوج،  ولكنه كان واضحا بأن جعلهـا متنع من حتقيق اهلدف من 
الزواج، واملقصود ذه العيوب، تلك العلل اجلنسية أو األمراض املنفردة اليت من شأا احليلولة دون ممارسة 

  .العالقات اجلنسية، واليت ال ميكن املقام معها إال بضرر
  
السر يف ذلك هو أن من األهداف اليت شرع من أجلها الزواج هي التناسل،وإجناب األوالد، و     

وتكوين أسرة أساسها املودة والرمحة، أو ال ميكن ذلك إال بعد زمن طويل، وال ميكن القيام معه إال بضرر 
علم به، أم حدث فلها أن تطلب من القاضي تطليقها منه، سواءا كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ومل ت

  . 534بعد العقد
  

وعليه فإذا اكتشفت الزوجة عيبا يف زوجها مل يكن معلوما قبل الزواج، أو اطلعت على مرض 
حدث له بعد الزواج ومن شأنه احليلولة دون ممارسة العالقات اجلنسية مثل اخلصي والعنني، أو من شأنه 

ع الزوجة إىل النفور من زوجها واإلمشئزاز من مرضه احليلولة دون إجناب األوالد مثل العقم، أو من شأنه دف
أو اخلوف من أذاه وخطر تصرفاته مثل أمراض اجلدام والربص وغريمها من األمراض الدائمة واملعدية، ومثل 
اجلنون والصرع املتكرر املستمر فإن من حقها أن تدفع الضرر عن نفسها بتوجهها إىل القضاء من أجل 

  .535ية، وطلب احلكم بتطليقها من زوجها املريض أو املعيب أو العليلوضع حد حلياما الزوج
  

                                                 
 . 280العريب بلحاج ، املرجع السابق ، ص  أنظر،-  534
 . 261أنظر،عبد العزيز سعد ، املرجع السابق ، ص -  535
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إىل  1920لسنة  25من القانون 9ويف هذا السياق ذهب املشرع املصري من جانبه يف املادة          
للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبني زوجها، إذا وجدت به عيبا مستحكما ال ميكن الربىء منه بعد " أنه

ال ميكنها املقام معه إال بضرر، كاجلنون واجلدام والربص ، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل زمن طويل، و 
العقد ومل تعلم به، أو حدث بعد العقد ومل ترض به، فإن تزوجت عاملة بالعيب، أو حدث العيب بعد 

  ". العقد ورضيت به صراحة أو داللة بعد علمها، فال جيوز التفريق
  

املشرع املصري قد أخذ بالتفريق للعيب يف الزوج، وأجاز للزوجة طلب  يظهر من ذلك أن       
ومل حيصر املشرع املصري العيوب اليت جيوز للزوجة طلب التطليق . التفريق بسببه، ووضع ضوابط خاصة به

عيب ميكن الربيء منه بعد زمن "و " عيب مستحكم ال ميكن الربيء منه"بسببها، وإمنا توسع فيها، إذ قال 
  .536مع ضرب أمثلة هلذه االمراض، اجلنون واجلدام والربص"  ل، وال ميكنها اإلقامة معه إال بضررطوي
  

ويستنتج .537من قانون األحوال الشخصية107إىل 105وعاجل املشرع السوري ذلك أيضا يف املواد من    
اف فأجاز للمرأة منها أنه مل يأخذ مبذهب اجلمهور لناحية خيار الفسخ للعيوب، وإمنا أخذ مبذهب األحن

فقط طلب التفريق إذا وجدت يف  الرجل أحد العيوب املانعة من الدخول، أوجن الزوج بعد 
كماإشرتط لقبول اإلدعاء بالتفريق أال تكون املرأة عاملة بالعيب قبل العقد أورضيت به بعده، ومل .538العقد

يف أي وقت من األوقات ولو إذ يبقى للمرأة طلب التفريق بسببه . 539يستثن من ذلك إال مرض العنة
وكما فرق بني العلل غري القابلة للزوال كاجلب أواخلصاء، إذ أوجب التفريق . رضيت به بعد علمها بوجوده

، إذأوجب على القاضي تأجيل الدعوى 540ألجلها يف احلال، وبني العلل الغري قابلة للزوال كالشكاز
  .107لة فرق بينهما وفقا للمادة ألجلها مدة ال تتجاوز السنة،  فإن مل تزل هذه الع

  

                                                 
 . 187د نصر اجلندي ، املرجع السابق ، ص أمح أنظر،-  536
إذا كان فيه احدى العلل املانعة من الدخول بشرط  - 1: للزوجة طلب التفريق بيتها وبني زوجها يف احلالتني التاليتني "على أنه من قانون األحوال الشخصية السوري 105فتنص ملادة  - ا537

يسقط حق املرأة يف طلب التفريق بسبب العلل املبينة يف املادة السابقة إذا علمت ا قبل "من نفس القانون على أنه  106ونصت املادة " . وإذا جن الزوج بعد العقد - 2.سالمتها هي منها 
غري قابلة للزوال يفرق القاضي  105املادة  إذا كانت العلل املذكورة يف" من نفس القانون أنه 107وتضيف املادة ". العقد، أو رضيت ا بعده، على أن حق التفريق بسبب العنة ال يسقط حبال

 ".بني الزوجني يف احلال، وإن كان زواهلا ممكنا يؤجل الدعوى مدة مناسبة ال تتجاوز السنة، فإن مل تزل العلة فرق بينهما
 . 477حممد فهد شقفة ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -  538
 .رجل عن الوصول إىل النساء ويقال الرجل عنينا العنة بضم العني وتشديد النون املفتوحة وهي عجز ال -  539
شر بعد ذلك جلماعها، أنظر يف تعريف هذه اجلب بفتح اجليم وهو استئصال عضو التناسل ويلحق بابوب من كان ذكره صغريا ، و الشكاز ، وهو ما ينزل قبل خمالطة املرأة مث ال ينت -540

 . 39، ص  1998الشخصية للمسلمني وغري املسلمني ، املكتب الفين للموسوعات القانونية، العلل ، عمرو عيسى الفقي ، التطليق يف األحوال 
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ويتحقق ذلك بإقرار الزوج أو باخلربة . ويقع عبء إثبات ذلك على املرأة طالبة التطليق
الطبية، وإن كان بقاؤها بكرا ال يعين مطلقا عدم قدرة الزوج على إتياا،ألن ذلك قد يكون لعلة فيها مانعة 

  .يزال إال بالتدخل اجلراحي الطيب من الدخول كأن تكون بكارا من النوع الذي ال
هذا عن التشريع، أما من جانب القضاء فقد قرر الس األعلى يف اجلزائر بتاريخ          

من املقرر فقها وقضاءا أنه إذا كان الزوج عاجزا عن مباشرة زوجته يضرب له أجل سنة  "بأنه 19/11/1984
على أن تكون الزوجة أثناء تلك املدة جبانب بعلها  كاملة من أجل العالج، وأن االجتهاد القضائي استقر

وبعد انتهائها،فإن مل تتحسن حالة مرضه حكم للزوجة بالتطليق وعليه فإن القضاء مبا خيالف هذه املبادىء 
يعد خرقا للشريعة االسالمية، إذا كان الثابت أن قضاة االستئناف مل حيرتموا هذه القاعدة الشرعية،واعتربوا 

اليت مكثت فيها الزوجة سابقا بسكن زوجها دون استطاعة هذا األخري مباشرا جنسيا تعد كافية أن الفرتة 
الثبات عجزه املستمرعن ذلك، واحلال أن اإلجتهاد القضائي إستقر على أن السنة اليت متنح للزوج يبدأ 

ء وأحكام الشريعة مفعوهلا من يوم تاريخ تنفيذ احلكم القاضي ا، فإن هؤوالء القضاة خالفوا مبادى
اإلسالمية فيما قضوا به، ومىت كان كذلك إستوجب نقض القرار املطعون فيه تأسيسا على هذا الوجه املثار 

  .541"من الزوج الطاعن
  

وما يالحظ أنه وإن كان املشرع اجلزائري قد سكت عن إمهال الزوج مدة حمددة، وهو األمر     
ر من خالل القرار سالف الذكر أن قضاء احملكمة العليا قد أقر الذي ذهب إليه املشرع السوري، إال أنه يظه

  .ذلك صراحة، مما يتناىف ذلك مبا قرره املذهب املالكي يف هذا اإلطار
  

كما ذهب نفس القضاء إىل إعتبارالعقم عيبا، وهوما ذهبت إليه احملكمة العليا يف          
ر قانونا أنه جيوز للزوجة أن تطلب التطليق لكل من املقر "حني قضت بأنه  16/02/1999قرارآخرهلابتاريخ 

ضرر معترب شرعا، ومىت تبني يف قضية احلال، أن املعاشرة الزوجية كانت طويلة بني الزوجني وأن الطاعن مل 
ينجب أطفاال طيلة هذه املدة، مما أدى بالزوجة إىل أن تطلب التطليق لتضررها لعدم اإلجناب، وعليه فإن 

ئهم بتطليق الزوجة بسبب العيب الذي حيول دون حتقيق اهلدف من الزواج طبقوا قضاة املوضوع بقضا
  .542"القانون تطبيقا سليما ومىت كان كذلك استوجب رفض الطعن

                                                 
 . 73، ص  3، عدد  1989، م ق  34784، ملف رقم  19/11/1984م أ، غ أ ش ،  أنظر، -  541
 . 119،ص 2001، اإلجتهاد القضائي، غ أ ش ، عدد خاص ،  213571، ملف رقم  16/02/1999م ع ، غ أ ش ،  أنظر،-  542
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يعترب عيبا مينع من حتقيق  -العقم - فاعترب القضاء اجلزائري أن عدم القدرة على االجناب      
  .ق للزوجة طلب التطليق بناءا على ذلكاهلدف من الزواج الذي يقوم ألجل بناء أسرة، وحي

تقرير وجود العيب "بأن  19/11/1985وقد ذهب القضاء املصري يف القرار املؤرخ يف 
املستحكم بالزوج الذي ال يرجى زواله وال ميكن الربىء منه إال بعد زمن طويل وحيول دون مباشرة العالقة 

لطة حمكمة املوضوع دون رقابة عليها من حمكمة الزوجية مبا تتضرر منه الزوجة، وهو مما يدخل يف س
النقض، مىت كان قضاؤهم يقوم على أسباب سائغة، كان البيان من التقرير الطيب الشرعي الذي أخذه به 
احلكم املطعوم فيه بأن عدم تعاون املطعون عليها معه يف ممارستة العملية اجلنسية سببت له الكثري من 

يف نفسيته، وقد نتج عن ذلك تغري يف قوة االنتصاب، كما أثبت التقرير يف الضيق، وكان له أسوأ األثر 
نتيجته أنه مع استمرار الشقاق والتنافر بني الزوجني، فليس من احملتمل أن تزول هذه العنة النفسية، وكان 

تضر  فإن قيام هذه احلاالت بالزوج حىت اآلن الشك: احلكم املطعون فيه يعقب على ذالك التقرير بقوله 
بالزوجة املستأنفة ضررا بليغا، وقد تسبب هلا أضرار جراء هذه احلالة، فإن أضيف إىل ما تقدم أن مالزمة 
هذه احلالة عند الزوج، وملدة طويلة وهي حوايل أربع سنوات دون أن يشفى أو تتحسن حاله، يؤدي إىل 

  . 543"لرمحة واملودةالتعاسة، والضرر، وينتقي معه الغرض السامي من احلياة الزوجية من ا
  

ويستخلص من هذا القرار أن الطاعن مصاب بعنة نفسية ال يرجى زواهلا، وهي حالة نفسية 
متنع الزوج من وطء زوجته، وهي عيب يبيح هلا طلب التطليق، ألنه اليتحقق معه اهلدف من الزواج، وهي 

    . ة طبيةمن األمور اليت يبقى تقديرها لقضاة املوضوع، وكان ذلك بناءا على خرب 
  

اإلجتهاد مستقر على أنه إذا مل تظهر الزوجة "وإستقر القضاء السوري من جانبه على أن
الرضا جبنون الزوج، وتربصت ولو طويال بأمل الشفاء،اليسقط حقها يف التفريق، وذلك أخذا باملذهبني 

وع إليها للمصلحة والرمحة املالكي واحلنبلي اللذين أجازت املذكرة اإلضاحية لقانون األحوال الشخصية الرج
  .544"ودفع الضرر

  

                                                 
 . 972، ص  3، العدد  34،  جمموعة املكتب الفين ، السنة 43لسنة  8، طعن رقم  19/11/1985حمكمة النقض املصرية ، أحوال شخصية ، جلسة  أنظر،-  543

 . 327،  ص 5، جملة احملامون، عدد  256القرار  رقم  ، 1968/ 12/9،  أنظر، حمكمة النقض السورية- 544         
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ففي حالة العلل أو . والقاضي هنا ال ميلك حق التفريق بني الزوجني مبا له من والية رفع الظلم
وميكن للمحكمة أن . العيوب أو األمراض ال يكون إال بعد إثبات العيب أو املرض من طرف الزوجة

كما أنه يشرتط يف العيب أن يكون من العيوب .معرفة العيب تستعني بأهل اخلربة من األطباء املختصني يف
املانعة من حتقيق اهلدف من الزواج، وأن يكون مستحكما ال ميكن الشفاء منه، أوميكن ولكن بعد زمن 

  . 545طويل، وال ميكن املقام معه إال بضرر عام يشمل ضررها وضررنسلها
  

هو طالق بائن يف الفقه، وعلى الزوج وعلى هذا فإن التطليق ال يكون إال حبكم القاضي، و 
يف التطليق للعلل كل الصداق، وعليها العدة إن خال ا، وال جيوز للزوج مراجعة زوجته ولوكانت يف العدة، 
ألنه يفوت عليها باملراجعة قصدها بالتطليق، وألن املراجعة شرعت لفوائد ومقاصد وال تتحقق يف مثل هذه 

  .احلال
  

   :الهجر في المضجع -3
للزوجة أن تطلب التطليق ألجله، وهو اهلجر  546ويعترب من األسباب اليت أجاز قانون األسرة    

واهلجر يعين أن يدير الزوج ظهره لزوجته يف الفراش وال يهتم ا اإلهتمام . أشهر 4يف املضجع فوق 
ة نوم الزوجية لينام يف فال يعتربها زوجة موجودة جبانبه، وقد يرتك فراش الزوجية أو غرف. املطلوب منه كزوج

فراش آخر، أو يف غرفة أخرى، ويرتكها عن قصد ودون سبب شرعي،ملدة تزيد عن أربعة أشهركاملة قصد 
  .547اإلضرارا

  
واملقصوة باهلجر يف املضجع كنوع من أنواع التأديب، هو هجر الزوج فراش الزوجية مع املبيت        

والاليت ختافون "دم قرباا، يف حدود الشرع، لقوله تعاىلمعها يف بيت واحد، وذلك باإلعراض عنها، وع
  .548"نشوزهن فعظوهن، واهجروهن يف املضاجع

  

                                                 
 . 286العريب بلحاج ، املرجع السابق ، ص  ، أنظر-  545         

 .من قانون األسرة اجلزائري 3الفقرة  ، 53ملادة أنظر ا-  546
 . 263عبد العزيز سعد ، املرجع السابق ، ص  أنظر،  -547

 . 34سورة النساء، اآلية  -548
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وقد شرع اهللا سبحانه وتعاىل هذا التأديب القائم على هجر الزوج فراش الزوجية دف         
الزوج إستعمال اإلصالح، وكعقوبة يرجو من ورائها الزوج ذيب زوجته حىت تعود إىل طاعته، فإن أساء 

حق التأديب عن طريق اهلجر يف املضجع، فلزوجته أن ترفع أمرها إىل القاضي، وطلب تطليقها منه جراء 
  .الضرر الذي حلقها من هذا اهلجر

     
فإذا كان اهلجر لعذر شرعي أو مربر قانوين، كوجود الزوج يف املستشفى أو اخلدمة العسكرية، 

وظيفته، أوكان اهلجر ال يتجاوز األربعة أشهر، أوكان لعدة مرات، ويف أو يف مكان آخر من أجل القيام ب
أوقات خمتلفة ومتفرقة، فال جيوز للمحكمة أن حتكم بتطليقها يف مثل هذه احلاالت، ألن اهلجر شرعي 

  .549وألسباب معقولة
  

ولذلك يشرتط يف اهلجر يف املضجع كمربر قانوين خيول للزوجة حق طلب التطليق ثالثة 
وثانيها أن . أوهلا هجر الزوج للزوجة مع املبيت معها يف فراش الزوجية، واإلعراض عنها وعدم قربااشروط 

يكون هذا اهلجر عمديا، ومقصودا لذاته، وليس له ما يربره من الناحيتني الشرعية أو القانونية، وهو ما 
هلجر أربعة أشهر متتالية، وأن ال وثالثها أن يتجاوز ا. يسمى باهلجر غري املشروع الذي يتجاوز حدود احلق

يقع أي إتصال بينهما خالل هذه الفرتة، وهذا ما يستدل منه أن اهلجر ليس هدفه اإلصالح، ألن ذه 
املدة فقد اهلجرمفهومه اإلنساين كوسيلة من وسائل التأديب للمحافظة على استمرار احلياة الزوجية بل 

  .أصبح مصدر إضرار بالزوجة
  

عت الزوجة أمام احملكمة أن زوجها قد هجرها يف املضجع أكثر من  أربعة وهلذا فإذا إدّ 
أشهر، ومتكنت من إثبات ذلك، فإن القاضي حسب ظاهر النص ميكنه إذا إقتنع بثبوت واقعة اهلجر ملدة  
جتاوزت أربعة شهورأن حيكم بالتطليق بني الزوجة وزوجها، دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن توفر أو 

وفرنية اإلضراربالزوجة أونية اإلصالح، ودون أن يكلف نفسه عناء البحث عن سبب اهلجر أهو عدم ت
  .550سبب شرعي أو قانوين أو غري ذلك

  

                                                 
 . 289العريب بلحاج ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -549
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وقد إنفرد املشرع اجلزائري ذا السبب للتطليق دون بعض التشريعات العربية، ولكن ليس 
يندرج هذا السبب يف الضرر املعترب معىن ذلك إنكار هذا السبب يف طلب الزوجة للتطليق، إذ ميكن أن 

شرعا، ألن التشريعات العربية أجازت للزوجة أن تطلب التطليق إذا ما حلقها ضرر من زوجها ينغص 
كما ميكن أن نالحظ أن اهلجر يف املضجع املشار إليه يف قانون .العالقات الزوجية ويستحيل معه استمرارها

سمح للزوجة طلب التطليق يتفق يف بعض األمور مع األسرة اجلزائري كسبب من األسباب اليت ت
  .551اإليالء

  
الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف األسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة -4

   :الزوجية
  

على أنه جيوز للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها يف  53لقد نصت الفقرة الرابعة من املادة 
مية فيها مساس بشرف األسرة، وتستحيل معها مواصلة العشرة واحلياة الزوجية، ومل حالة احلكم عليه عن جر 

يشرتط املشرع اجلزائري مدة معينة للحبس حىت تطلب التطليق ولكن مع ذلك فإنه ملمارسة الزوجة حلقها يف 
  : طلب التطليق ال بد من توافر شروط تتمثل يف 

  

قانونية أن زوجها الذي تريد أن تنفصل عنه بالتطليق قد جيب عليها قبل كل شيء أن تثبت بالطرق ال-أ
ارتكب جرمية معينة، وأنه قد صدر ضده حكما قضائيا حائزا لقوة الشيء املقضي فيه، أي أنه ائيا ومل 

  يعد يقبل طرق الطعن العادية وتقدم إىل احملكمة نسخة من هذا احلكم لتدعم ا طلبه
  

العقوبة مقيدة للحرية أوعقوبة موقوفة التنفيذ،أو غرامة  وإمنا إستعمل مل يشرتط املشرع أن تكون هذه  -ب
، أي تعلق الفعل بأعمال شائنة منافية لألخالق، وأن "جرمية فيها مساس بشرف األسرة"املشرع عبارة 

تكون ماسة بشرف األسرة وكرامتها ومسعتها، مثل جرائم السرقة واإلعتداء على العرض،واإلغتصاب، 
  .وهي جرائم يتقزز منها اتمع ومن مرتكبها واالحتيال،

                                                 
 .ترك وطء الزوجة،وعدم اإلقرتاب منها ملدة أربعة شهور وإحلاق الضرر بالزوجة ذا اهلجر اإليالء هو -  551
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، حيث قضت بتطليق املدعية ألن 7/4/2001وهذا ما قضت به حمكمة سعيدة يف حكم هلا صادر يف
    552من قانون األسرة 53زوجها أدين جبناية هتك عرض ومتواجد باملؤسسة العقابيةوذلك تطبيقا للمادة 

  
وهذا يعين أن تتوتر . لعقوبة تستحيل مواصلة احلياة الزوجيةكما إشرتط املشرع أنه بسبب هذه ا  - ج    

العالقات بني الزوجني بسبب هذا احلكم وآثاره، وأن يتحول احلب بينهما إىل بغض وكراهية، وتنتج عنه 
خالفات حادة، وخصومات مستحكمة، حتول راحتهما إىل فتنة وسعادما إىل شقاء، وتصبح احلياة 

  .553طاقالزوجية كلها جحيم ال ي
  

لذلك إذا توفرت للزوجة وللمحكمة هذه الشروط كلها وكانت جمتمعة غري منقوصة، فإنه 
يصبح من اجلائز أن ترفع دعوى أمام احملكمة لتطلب احلكم هلا بالتطليق من زوجها وفقا ألحكام الفقرة 

  .الرابعة سالفة الذكر
  

املصري والسوري كذلك  مع  ويعترب  احلكم على الزوج باحلبس سببا للتفريق يف التشريعني
  .إختالفهما مع املشرع اجلزائري يف نوع العقوبة ومدا وإمكانية املراجعة 

  
املعدل بالقانون  1929لسنة  25من القانون  14وبتعبري أدق، ذهب املشرع املصري يف املادة      

حرية مدة ثالث سنوات فأكثر لزوجة احملبوس احملكوم عليه ائيا بعقوبة مقيدة لل"إىل أنه  1985لسنة  100
أن تطلب إىل القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر، ولو كان له مال تستطيع 

  " . اإلنفاق منه
       

.  ملا كان املناط يف تطليق الزوجة لغياب الزوج سنة فأكثر هو تضرر الزوجة ببعد زوجها عنها
وقد . س، ألن حال احملبوس ال خيتلف عن حال الغائب سنة فأكثرفإن هذا املعىن متحقق يف زوجة احملبو 

. صرحت املذكرة اإليضاحية للقانون بأن مذهب اإلمام مالك هواملصدر التشريعي حلكم املادة سالفة الذكر

                                                 
 . 6، أنظر، ملحق رقم 2543/2000، قضية رقم 7/4/2001حمكمة سعيدة، ق أ ش،  -  552
 . 266عبد العزيز سعد، املرجع السابق ، ص  أنظر،-  553
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واملالحظ أن احملبوس وإن كان غائبا بعذر،ال يكون جديرا بالعطف أجرا له عن اجلرمية، ورفعا للضرر عن 
  .554و ما حدا بالشارع إىل إعطاء املرأة حق التفريق بسبب احلبساملرأة،وه

  
وكان املشرع املصري أكثر وضوحا من نظريه اجلزائري عند حتديده ملدة العقوبة اليت تلحق        

الزوج وتبيح للزوجة طلب التطليق، إذ مل جيعلها واسعة كاملشرع اجلزائري، وإن كان هذا األخري قبل صدور 
  .املعدل لقانون األسرة حيددها بسنة على األقل 27/2/2005ملؤرخ يف ا 02-05األمر 

  
من  109أما املشرع السوري فقد أعطى للزوجة حق التطليق للحبس، وذلك بنص املادة          

إذا غاب الزوج بال عذر مقبول أو حكم عليه بعقوبة "قانون األحوال الشخصية، واليت تنص على أنه
ات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إىل القاضي التفريق السجن أكثر من ثالث سنو 

هذا التفريق طالق رجعي، فإذا رجع الغائب أو أطلق السجني واملرأة .ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه 
 فقد حدد املشرع السوري مدة عقوبة احلبس احملكوم ا على الزوج بثالث". يف العدة حق له مراجعتها

  .سنوات حىت تستطيع الزوجة املتضررة من ذلك طلب التطليق 
  

  : الغيبة -5
من قانون األسرة اجلزائري أنه جيوز للزوجة أن تطلب من القاضي  53جاء يف نص املادة 

وعليه، فإن غاب الزوج . احلكم هلا بالتطليق من زوجها يف حالة الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر وال نفقة
طويلة، كان هلا أن تطلب التطليق بينها وبينه، سواء كان يف غياب معلوم احلال أو جمهول،  عن زوجته غيبة

  . 555ألا تتضرر من الغيبة ضررا قد يدفعها إىل اإلحنراف
  
ويظهر من أحكام هذا النص أنه ال ميكن أن جتعل الزوجة من غياب زوجها سببا لطلب        

  :ثل يفالتطليق إال إذا توافرت يف ذلك شروط تتم
  

                                                 
 . 61الفقي، املرجع السابق ، ص  عمرو عيسى أنظر، -  554
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أن يتغيب عنها الزوج غيبة طويلة تفوق السنة ابتداءا من يوم غيابه إىل يوم رفع الدعوى عليه، ألنه ال  -أ
وقد  .556جيوز هلا أن ترفع دعوى ضد زوجها الغائب لتطليقها إذا كان غيابه مل ميض عليه سنة من الزمن

من قانون األسرة إىل أنه يصدر احلكم بفقدان أو موت املفقود بناء  114ذهب املشرع اجلزائري يف املادة 
وبعد صدور احلكم بالفقدان أو الغيبة فإنه وفقا . على طلب أحد الورثة أو من له املصلحة، أو النيابة العامة

من  من نفس القانون لزوجة الغائب أو املفقود أن تطلب الطالق بناء على الفقرة اخلامسة 112لنص املادة 
  . من هذا القانون 53املادة 

  
ذر مقبول فلوكان الزوج غائبا للعمل أو يف اخلدمة العسكرية أو لطلب عأن يكون هذا الغياب بدون  -ب

  .العلم سقط حقها يف طلب التطليق 

  
  .أن يكون الزوج قد غاب عن زوجته دون أن يرتك هلا ماال تستطيع االنفاق منه على نفسها -ج

التشريعات العربية على جعل الغيبة سببا لطلب التطليق مع إختالف يف  وقد إتفقت بعض    
13و 12فإشرتط املشرع املصري لتطليق الزوجة لغيبة زوجها عمال باملادتني . شروط هذه الغيبة

من  557
  :توافر الشروط اآلتية  1929لسنة  25القانون 

  

ة باإلقامة يف بلد آخر غري البلد الذي يقيم غياب الزوج مدة سنة فأكثر، واملراد بغيبة الزوج عن الزوج -أ
واحلكمة من هذا النص أن الزوج قد تغيب عن زوجته مدة طويلة بال عذر مقبول، مث ال حيمل زوجته . فيه

وأن مقام الزوجة يف هذه األحوال أمر ال حتتمله الطبيعة حىت وإن .إليه وال هو يطلقها لتتخذ هلا زوجا غريه
إلنفاق منه، ويستوي أن تكون الغيبة قريبة أو بعيدة ميكن وصول الرسائل إىل الزوج ترك هلا ماال تستطيع ا

  .558فيها أوال ميكن
  

                                                 
 . 269عبد العزيز سعد ، املرجع السابق ،   أنظر، -  556

 القاضي تطليقها طلقة بائنا إذا إذا غاب الزوج سنة فأكثر بال عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إىل"إىل أنه  1929لسنة  25من القانون  12فذهب املشرع املصري يف املادة  -557 
إذا أمكن وصول الرسائل إىل الغائب ضرب له القاضي أجال، وأعزر إليه بأن "من نفس القانون أنه  13وتنص املادة ".   ولو كان له مال تستطيع االنفاق منه. تتضررت من بعده عنها

وإن مل ميكن وصول الرسائل إىل . ، فإذا انقضى األجل ومل يفعل، ومل يبد عذرا مقبوال فرق القاضي بينهما بتطليقها طلقة بائنةيطلقها عليه إن مل حيضر لإلقامة معها أو ينقلها إليه وإال يطلقها
 " .   الغائب طلقها القاضي عليه بال إعذار أو ضرب أجل

 . 59،  58عمرو عيسى الفقي ، املرجع السابق ، ص   أنظر،  -558
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أن يكون  الغياب بال عذر مقبول، أما الغياب لعذر كطلب العلم أو التجارة أوإنقطاع املواصالت،  -ب
  .فال تطليق ألجله

  

ع املصري  يشرتط للتفريق للغيبة أن تتضرر الزوجة أن تتضرر الزوجة من غيبة زوجها عنها، وذا فاملشر  -ج
من غيبة زوجها عنها، كأن ختشى على نفسها الفتنة، والقول قوهلا مع ميينها ألنه أمر ال يعرف إال من 

وال حيول دون . جهتها، فال تكلف بإثباته ويكفي أن تذكر يف صحيفة دعواها أا تتضرر من غيبة زوجها
زوج قد ترك هلا ماال تستطيع اإلنفاق منه، ألن التطليق هنا يقوم على تضررها من طلب التطليق أن يكون ال

  .559غيابه عنها ال لعدم االنفاق 
  

ومن باب املقارنة ميكن القول أن كال من املشرع املصري والسوري قد إتفقا على شروط الغيبة 
حوال الشخصية السوري على أنه من قانون األ 109اليت تكون سببا لطلب الزوجة للتطليق، إذ تنص املادة 

إذا غاب الزوج بال عذر مقبول، أوحكم عليه  بعقوبة السجن ألكثر من ثالث سنوات، جاز لزوجته بعد "
  ".سنة من الغياب أن تطلب إىل القاضي التفريق ولوكان له مال تستطيع اإلنفاق منه

  
ضافه للغيبة املسببة غري أن املشرع اجلزائري قدخالفهم يف ذلك حبيث وضع شرطا خاصا أ

واألصل أن ضرر الزوجة هو يف عيشها وحيدة دون زوجها، وليس يف عدم . للتطليق وهو عدم اإلنفاق
اإلنفاق، ألن عدم اإلنفاق وحده يعتربسببا موجبا للتطليق، وقد تتضررت الزوجة من غياب زوجها حىت 

  .اولوكان ينفقها، ألن إحتياجاا ليست فقط مادية بل معنوية أيض
  
أجاز املشرع اجلزائري الزواج بأكثر من زوجة واحدة وذلك بنص : 8خمالفة األحكام الواردة يف املادة  -د

يسمح بالزواج بأكثر من زوجة "ولكن بشروط وذلك حيث تنص على أنه   قانون األسرة من  8املادة 
إذ جيب على الزوج .ية العدلواحدة يف حدود الشريعة االسالمية،مىت وجد املربر الشرعي، وتوفرت شروط ون

إخبار الزوجة السابقة، واملرأة اليت يقبل على الزواج ا، وأن يقدم طلب الرتخيص بالزواج إىل رئيس احملكمة 

                                                 
 .109رجع السابق، ص عمرو عيسى الفقي ، امل  أنظر، -559
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ملكان مسكن الزوجية، وميكن لرئيس احملكمة أن يرخص بالزواج اجلديد إذا تأكد من موافقتهما،وأثبت 
  ". العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجيةالزوج املربر الشرعي وقدرته على توفري 

  
فقد قيد املشرع اجلزائري التعدد بضرورة موافقة الزوجة السابقة والالحقة، وأن تكون هذه 

ويف مقابل . املوافقة بني يدي القاضي رئيس احملكمةحىت مينح ترخيصا إلبرام عقد الزواج مع الزوجة الثانية
الزوجة األوىل والثانية يف حالة التدليس احلق يف املطالبة بالتطليق يف  ذلك أعطى املشرع اجلزائري ،لكل من

 53من املادة  6مث أعاد النص على حق الزوجة يف طلب التطليق يف الفقرة . مكرر من قانون األسرة 8املادة 

  . عند حتديده للحاالت اليت جيوز فيها للزوجة طلب التطليق
  

إال أا  02-05ء به املشرع اجلزائري مبوجب األمر      وإن كان النص على هذه احلالة قد جا
كما ميكن هنا أن يؤخذ على قانون األسرة أنه . كانت سابقا تندرج يف مفهوم التطليق للضرر املعترب شرعا

منح الضرة طلب التطليق بسبب عدم إخبارها، أو سبب إخفاء الزوج عنها دون أن حيدد مهلة معينة 
بني تاريخ العلم بالزواج اخلفي وبني تاريخ طلب التطليق، األمر الذي جيعل من هذا ملمارسة هذا احلق ما 

. احلق سيفا مسلطا على رقبة الزوج تستعمله الزوجة مىت شاءت بعد شهر،أو بعد سنة،أو بعد عدة سنوات
لة دون وحبذا لو أن املشرع كان قد قرر مهلة معينة لتقادم دعوى التطليق، ووضع شرطا إلمكانية احليلو 

  .560التعسف يف استعمال حق طلب التطليق

  
مكرر من  11وأما املشرع املصري معرتفا هو اآلخر بتعدد الزوجات، ذهب من خالل املادة        

على الزوج أن يقر يف وثيقة الزواج حبالته اإلجتماعية "إىل التنصيص على ما يلي  1929 لسنة25القانون 
اإلقرار إسم الزوجة أو الزوجات الاليت يف عصمته وحمال إقامتهن، وعلى فإذا كان متزوجا فعليه أن يبني يف 

املوثق إخطارهن بالزواج اجلديد بكتاب مسجل بعلم الوصول، وجيوز للزوجة إن تزوج عليها زوجها أن 
تطلب الطالق منه إذا حلقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بني أمثاهلا، ولو مل تكن 

ه يف العقد أال يتزوج عليها،فإذا عجز القاضي عن اإلصالح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، إشرتطت علي
ويسقط حق الزوجة يف طلب التطليق هلذا السبب مبضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إال إذا  

                                                 
 . 275عبد العزيز سعد ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -  560
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انت كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها يف طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، وإذا ك
  ".الزوجة اجلديدة مل تعلم أنه متزوج سواها مث ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك

  
واملعدلة مبوجب املادة  1953لعام  59من القانون رقم  17بينما نص املشرع السوري يف املادة      
إذا كان لديه  للقاضي أن ال يأذن للمتزوج على إمرأته إال"على أنه  1975سنة  24من القانون رقم  2

فقد تعرض املشرع السوري حلالة الزواج بأخرى بشرط ". مسوغ شرعي، وكان الزوج قادرا على نفقتهما
اإلذن من القاضي بعد توفر املربر الشرعي، وليس موافقة الزوجة األوىل، ومل جيعله مربرا لطلب التفريق بينها 

من  112رأة طلب التطليق للضرر وفقا لنص املادة ومع ذلك فإنه يف مثل هذه احلالة جيوز للم. وبني زوجها
إذا إدعى أحد الزوجني إضرار اآلخر به مباال يستطاع معه دوام العشرة "ذات القانون واليت تنص على أنه 

جيوز له أن يطلب من القاضي التفريق إذا ثبت اإلضرار وعجز القاضي عن اإلصالح فرق بينهما، ويعترب 
   ".هذا التفريق طلقةبائنة

  
ومن زاوية القضاء فقد إستقر إجتهاد احملكمة العليا يف اجلزائر على إعتبار عدم رضا الزوجة       

املعدل واملتمم لقانون األسرة، وذلك يف قرارها الصادر  02-05بالتعدد سببا للتطليق حىت قبل صدور األمر 
عنا بواسطة حماميها، والرامي أقامت ط) أج(حيث جاء يف حيثيات هذا القرار أن السيدة . 26/9/1995يف 

والذي قضى باملصادقة على  14/4/1993إىل نقض وإبطال القرار الصادر عن جملس قضاء سطيف بتاريخ 
حيث .والذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس  12/5/1992احلكم املستأنف الصادر عن احملكمة يف 

األول املأخوذ من القصور يف التعليل، املادة الوجه :   أستند حمامي الطاعنة يف عريضة طعنه على وجهني 
من قانون اإلجراءات املدنية بدعوى أن القرار املطعون فيه،مل يعلل طلبات املستأنفة املتعلقة بالتطليق  144

أما الوجه الثاين املأخوذ من خمالفة املادة الثامنة من قانون .  بسبب إعادة املطعون ضده الزواج مرة ثانية
 تشرتط للزواج بأكثر من زوجة واحدة يف حدود الشريعة اإلسالمية علم الزوجة السابقة األسرة واليت

والالحقة، ولكل واحدة احلق يف رفع دعوى قضائية ضد الزوج يف حالة الغش واملطالبة بالتطليق يف حالة 
ون علم ورضا عدم الرضا، بدعوى أن الطاعنة قدمت شهادة شهد فيها بأن الزوج قد تزوج بإمرأة ثانية وبد

الزوجة السابقة الطاعنة، ومع ذلك فإن الس إعترب هذا الزواج بإمرأة ثانية الضرر فيه، وهذا خمالف لنص 
  .من قانون األسرة ما جعل القرار معرضا للنقض 8املادة 
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إن املادة الثامنة من قانون األسرة تعطي احلق للزوجة يف طلب "وعليه قررت احملكمة العليا 
عندما ال خيطرها الزوج بالزواج اجلديد، ويف حالة عدم رضاها ميكنها أن تلجأ إىل القضاء للمطالبة  التطليق

بالتطليق، وأن قضاة اإلستئناف بقضائهم بعدم االستجابة لطلب الطاعنة للتطليق، يكونوا قد خرقوا قواعد 
توجب نقض وإبطال القرار املطعون الشريعة اإلسالمية، وكذا املادة السالفة الذكر من قانون األسرة مما يس

فيه، ولذلك فإن قضاة اإلستئناف بقضائهم بعدم اإلستجابة لطلب الطاعنة للتطليق، يكونوا قد خرقوا 
قواعد الشريعة االسالمية،وكذا املادة السالفة الذكر من قانون األسرة ممايستوجب نقض وإبطال القرار 

القرار املطعون فيه الصادر عن جملس قضاء سطيف يف  ولذلك نقضت احملكمة العليا. 561"املطعون فيه
وإحالة القضية والطرفني على نفس الس مشكال من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا  ،14/4/1993

  .للقانون
  

  إرتكاب فاحشة مبينة -6
من قانون األسرة بإعتبارها سببا من أسباب التطليق  53من بني احلاالت اليت تضمنتها املادة  

عليها يف الفقرة السابعة منها هي حالة إرتكاب فاحشة مبينة،وهي حالة أو سبب من أسباب ونصت 
التطليق اليت يكاد ينفرد بالنص عليها املشرع اجلزائري دون سواه من قوانني البالد العربية االسالمية األخرى، 

ن، ألن الفاحشة جرمية من ذات القانو  53من املادة 4وإن كانت هذه احلالة ميكن أن تكون ضمن الفقرة 
فيها مساس بشرف األسرة، ومعاقب عليها قانونا باحلبس، واملقصود بالفاحشة يف هذه الفقرة هو فعل الزنا، 
مما ميس باألمانة الزوجية وبكرامة الزوجة، وعليه فإذا تبني للزوجة أو ثبت لديها أن زوجها قد إرتكب 

معه، فإنه جيوز هلا إذا رغبت يف إحنالل العالقة الزوجية بينها فاحشة ذا املعىن، وأا مل تعد تطيق العيش 
وبني زوجها أن ترفع دعوى أمام القضاء لتطلب احلكم بتطليقها من هذا الزوج، وما عليها بعد ذلك إال أن 

  .562تقدم إىل احملكمة من األدلة واحلجج ما يكفي إلثبات فعل الفاحشة وجعل القاضي يقتنع بذلك
  

اخلطأ املخل باآلداب بصفة "لعريب بلحاج إىل تعريف الفاحشة هنا على أا وذهب الدكتورا
وقد وردت يف . 563"خطرية أو جسيمة يف ضوء أحكام الفقه االسالمي، والعرف، والضمري اإلجتماعي

                                                 
 .وما بعدها  171ص  55، نشرة القضاة ، العدد  122443، ملف رقم  26/9/1995م ع ، غ أ ش ،  أنظر، -561
 . 275عبد العزيز سعد ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -562
 . 305العريب بلحاج ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -563
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القرآن الكرمي آيات عديدة تصور الفاحشة يف املسائل اليت ختل بالسلوك وباألنظمة إخالال كبريا، كقوله 
وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من "وقوله عز وجل . 564"وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال"تعاىل 

  . 565"النساء إال ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال
  
وعليه فإنه يف حالة إرتكاب الزوج فاحشة مبينة كالزنا أو الشرك باهللا أو الردة، أواإلعتداء على       

اف عن الطريق السليم وإرادة اتمع، فإنه يف كل هذه الفرضيات جيوز للزوجة أن ترفع األمر قاصرة، أواإلحنر 
  .  566إىل القضاء وتطلب التطليق

  
وقد توسع املشرع اجلزائري يف حاالت التطليق، وهذا تبعا لسياسته التشريعية يف محاية حقوق 

دفع الضررعن نفسها، وحينئذ يطلقها القاضي إذا املرأة وإعطائها الوسائل القانونية اليت ميكنها بواسطتها 
ثبت إرتكاب الفاحشة، وكان الفعل إخالال جسيما وخطريا يؤدي إىل إستحالة إستمرار العيش املشرتك بني 

  .567الزوجني، وللقاضي سلطة تقديرية وموضوعية مطلقة يف هذا الشأن، وسأتعرض لذلك الحقا
  
   :الزواجمخالفة الشروط المتفق عليها في عقد  -7

املؤرخ يف  02-05من قانون األسرة املعدلة مبوجب األمر  19نص املشرع اجلزائري يف املادة 
للزوجني أن يشرتطا يف عقد الزواج أويف عقدرمسي الحق كل الشروط اليت يرياا "على أنه  27/2/2005

  ".ط مع أحكام هذا القانونضرورية وال سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل املرأة، مامل تتناىف هذه الشرو 
  

فاإلشرتاط جائز يف العقود بصفة عامة وذلك تطبيقا ملبدأ العقد شريعة املتعاقدين، ولكن األمر 
وذلك نظرا ملا هلذا العقد من خصوصية، وهذا صونا وضمانا هلذا . 568خيتلف نوعا ما بالنسبة لعقد الزواج

عقد نفسه أو تتعارض مع مقاصد املشرع، لكن العقد من أن يتعرض إىل شروط قد تتناىف مع مقتضى ال
ذلك ال مينع املتعاقدين من أن يتبادال أثناء إبرام عقد الزواج شروطا تتفق مع اآلثار اليت رتبها املشرع على 

                                                 
 .32سورة اإلسراء ، اآلية  -  564
 . 22سورة  النساء، اآلية  -  565
 . 299  -298فضل سعد ، املرجع السابق ، ص  أنظر،  -  566
 . من هذه الرسالة 252أنظر، ص-  567
 . أنظر يف ذلك بالتفصيل ، رشدي شحاته أبوزيد، املرجع السابق_  568
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الزواج، وال تتناىف مع مقتضياته، وخاصة إذا كانت هذه الشروط حتقق منافع شرعية ألحد الزوجني أو 
  . 569تقبليةتضمن له مصاحل شخصية مس

  
ولذلك ميكن أن تشرتط الزوجة على زوجها أن يوفر هلا سكنا منفردا خاصا ا، وإن كانت 

كما قد تشرتط الزوجة .تتابع دراستها تشرتط مواصلة دراستها إىل أن تنال الشهادة العلمية اليت تطمح إليها
وال يسافر ا ألي مدينة أخرى أو بلد على زوجها عند إبرام العقد أال ينقلها من بلدها الذي مت به الزواج، أ

  .أجنيب
  

ومن الناحية األخرى ميكن للزوج أن يشرتط على الزوجة شروطا أيضا يف عقد الزواج، ذلك 
من قانون األسرة نصت على حق الزوجني يف وضع الشروط اليت يروا ضرورية ما مل تتناىف  19أن املادة 

خلص من هذه املادة أنه حيق للمرأة كطرف يف العقد وضع أي ويست. هذه الشروط مع أحكام قانون األسرة
شرط يبدوا هلا أنه سيحميها من تعسفات الزوج أو قيامه بأعمال تنعكس على حياا خالل مرحلة قيام 

ويرى األستاذ صاحل باي  يف حتليله هلذه املادة قبل تعديلها أنه ميكن للمرأة أن تضع شرط منع .570الزوجية
  . 571حبق الطالقالتعدد وحتتفظ 

  
فاإلشرتاط حق لكل من املتعاقدين، ولكين أبقى يف إطار الشروط املوضوعة من طرف الزوجة 

. ألن خمالفتها سببا من األسباب اليت تبين عليها الزوجة طلبها للتطليق، وذلك حىت ال أخرج عن املوضوع
جها؟ وهل خمالفة أي شرط من وأتسائل هنا هل املرأة حرة يف وضع أي شرط تراه أثناء إبرام عقد زوا

  شروطها يؤدي إىل طلب التطليق؟
من قانون األسرة فالشروط كثرية ومتنوعة وال ميكن حصرها أو  19ومن إستقراء نص املادة 

حتديدها، واملشرع قد أعطى على سبيل املثال ال احلصر شرطني مها أن تشرتط املرأة عدم الزواج عليها أو أن 
  .تبقى يف وظيفتها

      

                                                 
 . 167عبد العزيز سعد، املرجع السابق ، ص  أنظر، - 569 

 61-60، ص  2004لوكيل حممد ملني ، املركز القانوين للمرأة يف قانون األسرة اجلزائري ، دار هومة ،  أنظر،-  570
571    -C.F. Mohamed  SALAH  BEY, Le droit de la famille et le dualisme juridique, Revue Algérienne des 
sciences juridipues  économiques  et politiques, 1997, 3.n°240.                                              



 229

من  19ويف هذا السياق ميكن القول أن املشرع اجلزائري كان واضحا حني وضع يف نص املادة 
، أي أنه ال يعد هذا اإلشرتاط يف "ما مل تتناىف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون"قانون األسرة عبارة 

عطي هلا احلق صراحة مضمونه حترميا لشيء حملل شرعا أو حملال لشيء حمرم شرعا، وعدم تنفيذ هذا الشرط ي
يف طلب التطليق، وقد إنفرد املشرع اجلزائري ذا السبب يف التطليق دون باقي التشريعات العربية، وذلك ال 
يعين أا ال تأخذ بعني اإلعتبار هذه الشروط، ولكن قديؤسس التطليق يف هذه احلالة على أساس الضرر 

ألن عدم تنفيذ هذه الشروط من طرف الزوج يلحق . ربيةاملعترب شرعا الذي أخذت به مجيع التشريعات الع
  .ضررا بالزوجة جيعلها تتمسك بالتطليق

  
وأما القضاء اجلزائري فقد إستقر على هذا املوقف، حيث جاء يف قرار للمجلس األعلى يف          

اء من حيث أنه من املقرر فقها وقضاءا جواز إشرتاط الزوجة يف عقد الزواج ما تش"بأنه  3/3/1971
الشروط اليت تكون هلا فيها فائدة، بشرط أن ال حتلل حراما، وبشرط أن ال تناقض روح العقد، وحيث أن 
قضاة املوضوع إستنتجوا من الوقائع ومن الوثائق مبا هلم من سلطة تقديرية، أن الزوج بإصراره على إخراج 

اليت إلتزم ا، مما يرتتب عليه فك  زوجته من بلدها يعترب خمال بأحد الشروط اليت تضمنها عقد الزواج
  . 572"العصمة، وعليه فإم مل خيالفوا أحكام الفقه االسالمي، ويعترب الوجه غري سديد

املعدل واملتمم لقانون األسرة ليجعل من هذا االجتهاد  02-05مث صدر بعد ذلك األمر 
  .ألسرة من قانون ا 53من املادة  9القضائي نصا قانونيا ملزما مبوجب الفقرة 

  
غري أن حق اإلشرتاط الجيب أن يؤخذ على إطالقه، وإال أصبحت الزوجة متعسفة يف    

إستعماله مما قد يعود بالضررعلى الزوج، فلو إشرتطت أال خيرجها من بلدها، أو قيدت حريته بإشرتاطها 
د نفسه مضطرا اىل عدم سفره، فإن هذا الشرط قد ال يكون يف صاحل الزوج ولو قبل به إبتداء، ألنه قد جي

مغادرة بلدة زوجته لصدور أمر إداري بتحويلهاىل بلد آخر ملمارسة وظيفته، فيكون عنذئد أمام خيارين، إما 
أن حيافظ على أسرته وأوالده من الضياع بإخرتام الشرط ويتحمل فقدانه ملصدر رزقه، وإما أن خيالف 

  .وقوع الطالق الشرط وحيافظ على مصدر رزقه، األمر الذي قد ينجم عنه
  

                                                 
 . 39، ص  2، عدد  1972، ن ق ، 3/3/1971أنظر، م أ، غ ق خ ،  - 572
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يف حقيقة األمر فإنه جيب أن يكون الغرض من إحرتام الوفاء بالشروط والعهود هو حتقيق     
منفعة مقصودة للزوجني، واملساعدة على حتقيق ترابط األسرة، وهلذا فيجب أال يؤثر الوفاء بالشروط على 

بالشرط من جانب الزوج لظهور  التضامن الزوجي عند إنتفاء املصلحة املرجوة من الزوجة وتعذر الوفاء
مصلحة جديدة يتعني على الزوجني السعي حنو تنفيذها بشرط أال يتناىف ذلك مع مقاصد الشريعة 

  .  573اإلسالمية
  
من قانون األسرة على هذه احلالة اليت تتيح  53تنص الفقرة العاشرة من املادة :  كل ضرر معتبر شرعا -8

، حبيث أن املشرع أعطى تسع "كل ضرر معترب شرعا"رة واسعة للزوجة طلب التطليق، وقد كانت عبا
من قانون األسرة وكل هذه احلاالت كما سبق التعرض هلا  53حاالت لطلب الزوجة للتطليق يف املادة 

  . تلحق ضررا بالزوجة، وتعيق إستمرار احلياة الزوجية بل وجتعلها مستحيلة أيضا
  

ولكل ضرر معترب "حاالت أخرى، أورد يف الفقرة العاشرة  وتفاديا من املشرع ملا قد يثور من       
، وهي شاملة جدا حبيث أنه مل يتقيد بضرر حمدد، وسلطة تقدير القاضي للضرر يف هذا اال هي "شرعا

سلطة تقديرية وموضوعية مطلقة، ال يقيدها أي قيد وال حيدها أي حد، وهي مسألة وقائع ال رقابة 
  .للمحكمة العليا فيها 

  
إذ  1929لسنة  25وهو نفس ما ذهب إليه املشرع املصري يف املادة السادسة من القانون   
إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج ا مبا ال يستطاع معه دوام العشرة بني أمثاهلما، جيوز هلا أن "نص على أنه 

عن اإلصالح تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر، وعجز 
بينهما، فإذا رفض الطلب مت تكررت الشكوى ومل يثبت الضرر، بعث القاضي حكمني وقضى على الوجه 

  .11-10-9-8-7املبني باملواد 
  

وعلى وجه العموم فإنه جيوز للزوجة اليت تزعم أن زوجها قد قام بعمل اجتاهها نتج عنه 
يف عدم القيام بواجباته حنوها، أن تقوم برفع دعوى ، أو يف إهانتها، أو 574ضررهلا، سواءا يف معاملته هلا

                                                 
 .93أنظر، مسعودي يوسف ، املرجع السابق، ص -  573
 .أنظريف ذلك، إبراهيم رفعت اجلمال، املرجع السابق؛ ملكة يوسف حممد زرار، املرجع السابق -  574
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أمام احملكمة لتطلب احلكم بتطليقها دفعا للضررالذي حل ا، وعليها هي بصفتها مدعية أن تثبت الضرر 
بكل الطرق القانونية املمكنة، وعلى القاضي أن يقدر بعناية وإهتمام ما تزعمه من ضرر، وإذا إستطاعت 

قها من ضرر وأن تقدم بني يديه كل احلجج واألدلة املؤيدة لذلك فإن القاضي أن تقنع القاضي مبا حل
  .575سيحكم بتطليقها من زوجها ليس إستنادا إىل رغبته، وإمنا استنادا إىل رغبة الزوجة املدعمة بالقانون

  
إذا ادعى أحد "منه حيث نص على أنه 112وقد تعرض املشرع السوري هلذه املسألة يف املادة 

 إضرار اآلخر به مبا ال يستطاع معه دوام العشرة جيوز له أن يطلب من القاضي التفريق، إذا ثبت الزوجني
اإلضرار وعجز القاضي عن اإلصالح فرق بينهما، ويعترب هذا التفريق طلقة بائنة، وإذا مل يثبت الضرر 

الشكوى ومل يتم يؤجل القاضي احملاكمة مدة التقل عن شهر أمال باملصاحلة، فإن أصر املدعى على 
الصلح، عني القاضي حكمني من أهل الزوجني، وإال من يرى فيه قدرة على اإلصالح بينهما، وحلفهما 

  ".ميينا على أن يقوما مبهمتهما بعدل وأمانة
  

فقد مسح املشرع السوري لكل من الزوجني طلب التفريق للضرر املؤدي إىل إستحالة إستمرار 
أنه إيذاء الزوجة بالقول أوالفعل ،كالشتم والتقبيح، والتهجني، والضرب، وغري العشرة الزوجية، ويفسرالضررب

  . 576ذلك من ضروب اإليذاء الناتج عن عمل غري مشروع من الزوج
وقد أعطى القانون السوري لكل من الزوجني حق طلب التفريق للشقاق والضررخالفا للقانون 

وحسنا ما فعل القانون . دون الزوج ألنه ميلك حق الطالقاملصري واجلزائري ألما أعطيا هذا احلق للزوجة 
السوري لئال يتخذ الزوجان العناد والشقاق وسيلة للفراق وتقبض مع هذا مؤخر مهرها والذي قد يكون 

  .577فاحشا
  

وكل من التشريع اجلزائري والسوري واملصري مل حيصر الضرر الذي يكون من أسباب طلب 
مبا "، أما املشرع املصري والسوري إستعمال لفظ "الضرر املعتربشرعا"ستعمل لفظ التطليق، فاملشرع اجلزائري إ

  . ، وكالمها واسعا حيتمل أكثر من تفسري"ال يستطاع معه دوام العشرة 

                                                 
 . 271- 270عبد العزيز سعد ، املرجع السابق ، ص  ظر،أن -575
 . 490حممد فهد شقفه ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -  576
 .88أنظر، عبد الرمحن الصابوين، املرجع السابق ، ص  -  577
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ويف ذلك تطبيقات قضائية عدة فذهبت احملكمة العليا اجلزائرية يف قرارها الصادريف         
ة وإهانتها ومس كرامتها بصفة صريت عالقتهما الزوجية أمرا التعدي على الزوج"اىل أن 13/1/1986

مستحيال هي أسباب كافية لتربير تطليقها واملصادقة على احلكم املعاد، وعليه فالقرار مل خيالف قواعد الفقه 
  .578"فيما يتعلق بالطالق وإثباته

  
أمام  إن تصريح الطاعن"بأن  5/5/1986وقضت نفس احملكمة يف قرار آخر هلا بتاريخ 

احلاضرين بأنه مل جيد زوجته بكرا، ومع ذلك حيتفظ ا دليل على أا مل تكن كذلك، وأن القصد هوتلطيخ 
مسعتها،والطعن يف شرفها ال غري، ومن مث فاحلكم بتطليقها هو اجلزاء الشرعي يف القضية عما أصاا من 

  . 579"ضرر، وموافقة الس على احلكم هو ما تقرره القواعد الشرعية
  

ولذلك على القاضي التثبت أوال من وجود الضرر وعلى الزوجة طالبة التطليق أن تثبته بكل 
وهذا ما ذهبت . ما أتيح هلا من وسائل حىت ال تبقى دعواها اخلاصة بالتطليق جمرد إدعاءات أو تصرحيات

ن املقرر شرعا وقانونا أنه م"حني قضت بأنه  27/11/1989إليه احملكمة العليا اجلزائرية يف قرارها الصادر يف 
عند احلكم بالتطليق يتعني على القاضي تبيان نوع الضرر الالحق بالزوجة، وذكر وسائل إثبات الضرر، فإذا 
ثبت الضرر للقاضي بشهادة الشهود فال بد من ذكرهم على الصفة اليت يتطلبها القانون، ومن مث يستوجب 

  .  580"، وذلك لعدم مراعاته للقواعد الشرعية يف التطليقفقط 53نقض القرار الذي إكتفى بذكر املادة 
  

فإذا كان الضرر الذي تدعيه الزوجة هو ضرب الزوج هلا أوجبت احملكمة العليا التأكد من   
ذلك، وال يكون ذلك بالشهادات الطبية فقط بل حبكم جزائي يدين الزوج على جنحة الضرب،أو على 

ب،وهذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف قرارها الصادريف  األقل بشهادة شهود حضروا واقعة الضر 
من املقرر شرعا وقانونا أن تقدمي الشهادات الطبية وحدها إلثبات الضرريف " حيث قررت بأنه  2/1/1989

التطليق اليعمل ا، بإعتبار أن الطبيب مل يشاهد فاعل الضرب، وإمنا يشهد مبا يراه على جسم اإلنسان، 
                                                 

املرجع السابق، ص ..... 02-05يالت األمر ، غري منشور ؛ مقتبس عن العريب بلحاج قانون األسرة مع تعد 39025، ملف رقم  13/1/1986م ع ، غ أ ش ، أنظر،  -578
266. 

 . 190، ص  44، ن ق ، عدد  38341، ملف رقم  2/12/1986م ع ، غ أ ش ، أنظر، -  579
 . 276، غري منشور ، العريب بلحاج ، املرجع السابق ، ص 56490، ملف رقم  27/11/1989م ع ، غ أ ش ،  أنظر، -580
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القضاء خبالف هذا املبدأ يعد خمالفة للقواعد الشرعية والقانونية، ملا كان الثابت يف قضية احلال ومن مث فإن 
أن قضاة االستئناف الذين ألغوا احلكم املستأنف لديهم، ومن جديد حكموا بالطالق بطلب من الزوجة، 

زوجها، فإم  بناءا على تقدمي الشهادات الطبية وحدها، دون وجود أي سبب تطلق به الزوجة على
بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية والقانونية، ومىت كان كذلك إستوجب نقض القرار دون 

  .581"إحالة
      
إن ضرب الزوجة املربح يعترب "إىل القضاء بأنه  23/1/2001وذهبت يف قرار آخر هلا صادر يف         

إشرتاط صدور حكم جزائي، حيث بالرجوع إىل من األضرار املعتربة شرعا اليت تستوجب التطليق دون 
احلكم املطعون فيه، وإىل عريضة الطعن ووقائع امللف يثبت أن قاضي املوضوع عندما قضى بالتطليق 
للمطعون ضدها، تأكد لديه توفر الضرر املعتربشرعا، وذلك بإعتداء الطاعن على املطعون ضدها بالضرب 

عن شخصيا أمام احملكمة، وصرح نادما على ما وقع منه على واجلرح العمدي، وذلك ما اعرتف به الطا
شخص املطعون ضدها بالضرب واجلرح العمدي، وفيما خيص نعيه على أن قاضي املوضوع رفض إرجاء 
الفصل يف دعوى التطليق إىل حني صدور احلكم اجلزائي برباءته، فهذا الدفع غري ملزم به قاضي املوضوع، 

كم حمل الطعن جاء مسببا تسبيباكافيا، األمر الذي جيعل الوجه الوحيد غري فهو دفع مردود، وعليه فاحل
  .582"مؤسس ويتعني رفضه،حيث مما تعني معه رفض الطعن

  
كما عرف القضاء املصري تطبيقات للتطليق على أساس الضرر املعترب شرعا، إذ جاء يف        

لثابت أن الزوج قد بعث إىل زوجته خطابا إذا كان ا"بأنه 20/2/1984حكم حملكمة النقض املصرية بتاريخ 
مليئا مبختلف ألوان الشتائم وإمها فيه بالربود اجلنسي، وأنه إعرتف يف حتقيقات النيابة مبحتوى هذا 
اخلطاب ووجه إليها أثناء التحقيق لفظا نابيا أثبته احملقق باحملضر، فإن ذلك كله يكفي للقضاء بتطليقها 

  .         583"عليه
  

                                                 
 . 95، ص  4، عدد  1991، م ق  52278قم ، ملف ر  2/1/1989م ع ، غ أ ش  أنظر،-581

 . 419، ص  2، عدد  2002، م ق  258555، ملف  23/1/2001م ع غ أ ش ،  أنظر،-  582
 . 479، ص  35، جمموعة املكتب الفين ، السنة  20/2/1984نقض املصرية، مدين وأحوال شخصية ، جلسة أنظر،  حمكمة ال-  583
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إذا كان الثابت أن " ذلك قضت يف قرار آخر هلا بتاريخ حني قضت بأنه  وكذلك 
الزوجإنصراف الزوج املدعى عليه إىل تعاطي اخلمرواإلدمان عليها، وإمهال شؤون زوجته، واإللتجاء إىل 
التصرف بالبيع يف مقتنيات الزوجة واألوالد حني تعوزه شرا، فإن يف ذلك من هو أشد ضررا بالزوجة 

ية من سبها وسب أبيها، ما جيعلها يف عسر من أمرها حني ترغم على معاشرة زوج فاسد عربيد املدع
إذا كان ذلك، وكان اإلتفاق بني الفقهاء أن أوجه الضرر وأسبابه متعددة، وختتلف بإختالف  -وسكري

الضرر الذي  وإذا كان ذلك فإن -طبائع الناس وعادام وتقاليدهم ومانشؤوا عليه من قيم ومعايري خلقية
حاق بالزوجة املدعية من جراء أفعال وتصرفات زوجها املدعي عليه يستحيل معه دوام العشرة بينهما ويتعني 

  584"لذلك القضاء بتطليقها عليه طلقة بائنة
    

وقد ذهب القضاء السوري اىل أن املعاشرة الزوجية الشادة تعترب ضررا يعطي للزوجة احلق يف 
من املقرر أن املعاشرة الزوجية الشاذة "بأنه  28/8/1958ار حملكمة النقض بتاريخ التطليق، إذ جاء يف قر 

  .585"تعترب من األضرار املؤدية للتفريق وعلى احملكمة فسح اال إلثباا 
  

  مدى إعتبارالتطليق  مسألة موجبة للتعويض : ثانيا

  

أو السوري، واليت ميكن  مجيع احلاالت اليت تعرضت هلا سواء يف التشريع اجلزائري أواملصري
وبتفحص هذه احلاالت فكلها أنواع من . للزوجة إذا ما توافرت أن تطلب من القاضي تطليقها من زوجها

األضرار اليت تصيب الزوجة أثناء قيام الرابطة الزوجية و اليت يستحيل معها مواصلة احلياة الزوجية، وعلى 
من وجود هذا الضرر، ولكن كيف ميكن للقاضي ذلك   القاضي أثناء نظر دعوى التطليق أن يتأكد أوال

وما معيار الضرر ؟ هل هو شخصي أو معنوي، وهل احلكم بالتعويض جائز يف مجيع دعاوى التطليق؟ 
  .وهل يشرتك يف ذلك املشرع اجلزائري مع التشريعات العربية؟ 

  

  

  تاريخ المسألة في القضاء والتشريع  -أ
                                                 

 . 608أنور العمروسي، املرجع السابق ، ص ؛ مقتبس عن 979، ص 25، جمموعة املكتب الفين، السنة 5/6/1974حوال شخصية، جلسة أنظر، حمكمة النقض املصرية ، مدين وأ 584
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 02-05ري صراحة ملسألة التعويض يف حالة التطليق إال بصدور األمر مل يتعرض املشرع اجلزائ        
جيوز للقاضي يف حالة احلكم " مكرر منه على أنه   53املعدل واملتمم لقانون األسرة الذي تنص املادة 

  ". بالتطليق أن حيكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق ا
  

جييز إمكانية التعويض عن التطليق بل حدد املشرع  ومل يكن يف قانون األسرة سابقا أي نص         
وألجل ذلك تضاربت األحكام القضائية بني ما جييز . حاالت التطليق فقط، وسكت عن مسألة التعويض

  .التعويض ومن ال جييزه يف حالة التطليق
  

ل فقد دأب اجتهاد احملكمة العليا يف السابق على أنه ال ميكن للزوجة طالبة التطليق احلصو 
من القواعد "إىل أنه  29/12/1986على التعويض، إذ ذهبت احملكمة العليا اجلزائرية يف قرارها الصادر يف 

املقررة شرعا أن املتعة ملن طلقها زوجها وليست ملن طلقت نفسها حبكم، ومن مث فإن القضاء مبا خيالف 
الثابت يف قضية احلال  أن الزوجة  هذا املبدأ يعد خمالفا للنصوص الشرعية يف فرض املتعة، وملا كان من

أقامت دعوى التطليق، وإستجابت احملكمة لطلبها ووافق الس عليه، الذي يعد وحده عقابا للزوج بسبب 
إمهاله، فإن القضاء باملتعة للمطلقة يعد خمالفا للنصوص الشرعية، ومىت كان كذلك إستوجب نقض القرار 

  . 586"جزئيا فيما خيص املتعة
  

من املقرر شرعا أن املتعة "قضت بأنه  21/11/1988الحق لنفس احملكمة بتاريخ  ويف قرار
شرعت للمرأة اليت خيتار زوجها فراقها وليس للمرأة اليت ختتار فراق زوجها، ومن مث فإن القضاء مبا خيالف 

بتأييدهم احلكم  هذا املبدأ يعد خمالفا للقواعد الشرعية، ملا كان من الثابت يف قضية احلال أن قضاة الس
املستأنف فيه القاضي بتطليق املطعون ضدها من الطاعن، واحلكم باملتعة يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا 

  .587"القواعد الشرعية
  

يظهر من ذلك أن قضاء احملكمة العليا كان يعترب التعويض أثرا من آثار الطالق الذي أوقعه 
لو تضررت من إستمرار احلياة الزوجية فبإمكاا أن تطلب التطليق،  الزوج بإرادته املنفردة فقط، وأن الزوجة

                                                 
 .  41، ص  2، عدد  1993، م ق  43860، ملف رقم  29/12/1986م ع ، غ أ ش ،  ،أنظر -  586
 . 67، ص  4، عدد  1990، م ق  51614، ملف رقم  21/11/1988أنظر،م ع ، غ أ ش ،  -  587



 236

حني قضت  1/10/1991وهذا التطليق يف حد ذاته هو تعويض هلا، وهذا ما أكدته يف قرارها الصادر يف 
إن الطالق بطلب من الزوجة يعترب تطليقا، حيكم هلا به عند اإلقتضاء دون حتميل الزوج أية مسؤولية " بأنه 
  .   588"ة للتعويضداعي

  
من املقرر " حني قضت بأنه  22/12/1992وهو أيضا ما ذهبت إليه يف قرارها الصادر يف 

قانونا وقضاء أنه جيوز للزوجة طلب التطليق إستنادا إىل وجود عيب حيول دون حتقيق هدف الزواج،  
على عدم إمكانية إجناب  كتكوين أسرة وتربية األبناء، وملا أسس قضاة املوضوع قرارهم القاضي بالتطليق

األوالد إستنادا لنتائج اخلربة الطبية اليت خلصت إىل عقم الزوج، فإم وفروا لقضائهم األسباب الشرعية 
الكافية، ما عدا ما يتعلق بإلزام الزوج بالتعويض مما يتوجب نقضه جزئيا يف هذا اجلانب إلنعدام حالة 

  . 589"التعسف
  

ربط التعويض بطلب الزوج للطالق فقط،وال ميكن لطالبة وذلك أن قضاء احملكمة العليا 
إذا كان حيق "حيث قضت بأنه  23/2/1993التطليق  احلصول عليه وهذا ماقضت به يف قرارها الصادر يف 

للزوجة طلب التطليق، فال جيوز لقضاة املوضوع القضاء بتظليم الزوج واحلكم لطالبة التطليق بالتعويض عن 
  .590"الطالق التعسفي

      
إال أن قضاء احملكمة العليا بعد ذلك حتول عن هذا املبدأ إذ تراجع وأعترب أنه ميكن القضاء 

حني قضت بأنه  23/4/1996بالتعويض يف حالة احلكم بالتطليق وذلك ما قضت به يف قرارها الصادر يف 
رر معترب شرعا، وملا ثبت من املقرر قانونا أنه جيوز للزوجة طلب التطليق مع التعويض إستنادا على وجود ض"

سنوات،  5يف قضية احلال  أن القضية تتعلق بزواج تام األركان، إال أن الزوج تأخر عن الدخول بزوجته ملدة 
  .591"فإنه بذلك يعترب تعسفا يف حقها ويربر التعويض املمنوح هلا، مما يتعني رفض الطعن
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من املقرر قانونا أنه "رت بأنه حني قر  23/12/1997وأكدت ذلك أيضا يف قرارها الصادر يف 
حيق للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر معترب شرعا، ومن املقرر أيضا أنه يف حالة الطالق حيكم القاضي 
بالتعويض للطرف املتضرر، وملا كان ثابتا أن الضرر الالحق بالزوجة كان مبالغا فيه وتعسفا من طرف الزوج، 

 الضرر وتعويضها مقابل األضرار الالحقة ا، فإن القضاة بقضائهم فإن تطليق الزوجة وحده ال يكفي جلرب
من قانون األسرة قد طبقوا  55بتعويض الزوجة نتيجة إثبات الضررمن طرف الزوج طبقا ألحكام املادة 

  .592"القانون ومىت كان كذلك استوجب رفض الطعن
  

ىل طلب اخلالص منه عن وذلك أن الزوج مبا قد أحلقه بزوجته من أذى وظلم وضرر يدفعها إ
طريق رفعها لدعوى التطليق، فيكون التطليق بسبب عدم إمكانية مواصلة احلياة الزوجية يف مثل هذه 
األوضاع، ويكون التعويض عن الضرر الالحق ا من إضرار زوجها هلا، وهذا ما قضت به احملكمة العليا يف 

ر قانونا أنه جيوز تطليق الزوجة عند تضررها، ومن من املقر "حني قضت بأنه  21/7/1998قرارها الصادر يف 
املقرر أيضا أنه إذا تعسف الزوج يف الطالق حيكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق ا، ومىت تبني يف 
قضية احلال أن الزوجة طلبت التطليق لتضررها من ضرب الزوج وطردها وإمهاهلا مع أوالدها وعدم االنفاق 

جيعلها حمقة يف طلب التطليق والتعويض معا لثبوت تضررها، فإن قضاة املوضوع ملا  عليهم، األمر الذي
  . 593"قضوا بتطليق الزوجة وتعويضها طبقوا صحيح القانون، ومىت كان كذلك استوجب رفض الطعن

  
من املقرر قانونا "حني قضت بأنه  16/3/1999وهو نفس ما ذهبت إليه يف القرار الصادر يف 

الزوجة لكل ضرر معترب شرعا، ومىت تبني يف قضية احلال أن الطاعن عقد على املطعون أنه حيق تطليق 
ضدها ملدة طويلة ومل يقم بإمتام الزواج بالبناء ا، فإن الزوجة تضررت خالل هذه املدة ماديا ومعنويا، مما 

ع بقضائهم بتطليق من قانون األسرة، وعليه فإن قضاة املوضو  53يثبت تضررها شرعا طبقا ألحكام املادة 
الزوجة وتعويضها على أساس تعسف الزوج وثبوت الضرر طبقوا صحيح القانون، ومىت كان كذلك 

  . 594"إستوجب رفض الطعن
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من املستقر عليه أنه جيوز تطليق "حني قضت بأنه  15/6/1999وكذلك يف قرارها الصادر يف 
ضررا شرعيا، ومىت تبني يف قضية احلال أن الزوجة الستفحال اخلصام وطول مدته بني الزوجني بإعتباره 

الزوجة تضررت من  طول مدة اخلصام مع الزوج ، وأن الزوج هو املسؤول عن الضرر ألنه مل ميتثل للقضاء 
بتوفري سكن منفرد للزوجة، مما جيعل الزوجة متضررة وحمقة يف طلبها التعويض، وعليه فإن قضاة املوضوع ملا 

اخلصام وبتظليم الزوج وتعويض الزوجة طبقوا صحيح القانون ومىت كان كذلك قضوا بتطليق الزوجة لطول 
  .595"إستوجب رفض الطعن 

ويف غياب نص تشريعي جييز احلكم بالتعويض يف حالة التطليق إستقر هذا املبدأ يف القضاء 
مكررعلى  53املعدل واملتمم لقانون األسرة والذي نص صراحة يف املادة  02-05اجلزائري حىت صدور األمر 

إمكانية تعويض الزوجة عند طلبها للتطليق، ومل يشر املشرع املصري وال السوري إىل إعتبارالتطليق موجبا 
  . للتعويض ، ومل تعرف تطبيقات القضاء كذلك إمكانية منح الزوجة التعويض يف حالة التطليق

  

  . األساس القانوني إلستحقاق التعويض عند الحكم بالتطليق -ب

من قانون األسرة اجلزائري عشر حاالت إذا حتققت إحداها ميكن للزوجة املطالبة  53رد نص املادة لقد أو  
بالتطليق، و إن كان املشرع اجلزائري قد ذكر هذه احلاالت دون أن حيدد كيفية إثباا، إال أنه وبالرجوع 

  . ر احلياة الزوجيةاليها كما سبق ذكره فإا كلها تعترب حاالت تتضرر فيها الزوجة من إستمرا
       
والتعويض الذي تطالب به الزوجة يف هذه احلالة هل هو تعويض عن فك الرابطة الزوجية وأمل     

فراق زوجها، أم هو تعويض عما أصاا من ضرر دفع ا إىل طلب فك الرابطة الزوجية بواسطة القاضي، 
الذي ميسك زوجته بغري معروف، وال يعاشر ألن التطليق الذي يوقعه القاضي إمنا يوقعه نيابة عن الزوج 

  . بإحسان 
  

مل حيدد املشرع اجلزائري أي معيار أو ميزان للتمييز بني كون هذا الفعل الصادرعن الزوج إجتاه 
زوجته يشكل ضررا للزوجة أم ال، و هذا يعين أن تقييم الفعل و معرفة كونه ضارا أو غري ضار ينبغي أن 

ة و ثقافية حمضة، ألن ما يعترب ضارا و جارحا لزوجة ما قد ال يكون ضارا يقيم من وجهة نظر إجتماعي
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والجارحا لغريها، هلذا فإن معيار الضرر هو معيار شخصي،وأن مهمة القاضي يف التفريق بني الفعل الضار 
وقد توسع املشرع اجلزائري يف حاالت التطليق إذ ذكر تسع حاالت . 596و غريالضار مهمة شاقة وصعبة

وهذا تبعا  -لكل ضرر معترب شرعا-بدقة لطلب التطليق،وكانت احلالة العاشرة هي األوسع و األعم  حمددة
لسياسته التشريعية يف محاية حقوق املرأة، وإعطائها الوسائل القانونية اليت ميكنها بواسطتها دفع الضرر عن 

أشرارهم، ويستعملونه سالحا نفسها، خاصة و قد كثرت الشكوى يف بقاء الطالق بيد الرجال، يتالعب به 
  . 597لإلنتقام من املرأة بشىت الوسائل

  
ولذلك يقال طلق عليه القاضي، فالزوج يف هذه احلالة مل يسعى إىل فك الرابطة الزوجية، بل         

أحلق أذى و ضرر بالزوجة دفعها إىل رفع أمرها إىل القاضي إلزالة هذا الضرر، فالتعويض هنا يكون عما 
  . رر من الزوج، وليس عن أمل فراق الزوج عند فك الرابطة الزوجية ألا هي من سعت اىل ذلكحلقها من ض

  
وبتفحص حاالت التطليق اليت سبق ذكرها، جند األضرار النامجة عنها  قد تكون مادية 
 أومعنوية، فالتطليق لعدم اإلنفاق يلحق أذى بالزوجة، كوا مسؤولة من زوجها الذي يفرتض فيه النفقة

  . من قانون األسرة، من لباس وغذاء أوسكن أوعالج 78مبشتمالا حسب نص املادة 
   

ومل يأخد املشرع اجلزائري بعني اإلعتبار إذا كانت الزوجة عاملة أو ال ليسقط حقها يف طلب        
لى التطليق لعدم اإلنفاق، بل وضع شرطا واحدا، مامل تكن عاملة بإعساره وقت الزواج، اذكان لزاما ع

املشرع أن يضع نصوصاخاصة يعاجل فيها احلالة اليت تكون فيها الزوجة عاملة، وهذا بالنظر إىل مقتضيات 
العصر وإقتحام املرأة عامل الشغل إىل جانب الرجل، وبالنظر اىل كون أن حق املرأة يف العمل وتويل املناصب 

بارها كزوجة وليس كإمرأة كما فعل ذلك يف العليا أصبح حقا دستوريا، وبالنتيجة ينظم حقها يف العمل باعت
  . 598قانون العمل أو قانون الوظيف العمومي

ألنين إذا قلت بأن الضرر الذي يلحقها من عدم اإلنفاق عليها ألن الزوج يف هذه احلالة     
 فال هو يتوىل اإلنفاق عليها. 599"وال متسكوهن ضرارا لتعتدو"ميسك زوجته إضرارا ا مصداقا لقوله تعاىل
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مباله من سلطة القوامة على البيت، وال هو يسرحها فتتزوج غريه أو تتوىل شؤوا بنفسها، فهذا ضررمادي 
أما إن كان هلا مال أو دخل فال يلحقها ضرر من إمتناع زوجها . يتمثل يف بؤسها و حاجتها لسد متطلباا

  .  عن اإلنفاق عليها
  

فكلها أضرار  9اىل الفقرة  2نون األسرة من الفقرة من قا 53أما بالرجوع إىل فقرات املادة        
تلحق الزوجة متنع من إستمرار احلياة الزوجية، وكلها أضرار معنوية ألا متس الزوجة يف عاطفتها وكرامتها و 
شرفها، وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد وسع من دائرة الضرر املعنوي املعترب أساسا لطلب الزوجة للتطليق 

 . 

 
رر الذي يرتتب عليه إستحالة العشرة بني أمثال الزوجني، معياره شخصي المادي، فهو فالض

خيتلف بإختالف بيئة الزوجني وثقافتهما ووسطهما اإلجتماعي، ففعل معني قد يكون أمرا ماديا عاديايف 
وسط معني، وقد يكون ضررا جسيما يف وسط آخر، وتقدير ما إذا كان الضررمن شأنه إستحالة دوام 
العشرة بني أفعال الزوجية من األمور املوضوعية، دون رقابة عليه من حمكمة النقض، مىت أقام قضاءه على 

  .600أسباب سائغة
     

والضرر وفقا ملا جاء يف النصوص السالفة الذكر هوالضرر الناتج عن إيذاء الزوج زوجته، وهذا 
هو ماجياوز حق التأديب املباح شرعا وال ترى اإليذاء إما أت يكون إجيابيا أو سلبيا، ماديا أو معنويا، و 

  .الزوجة الصرب عليه و يستحيل معه دوام العشرة
   

وقد حددت حمكمة النقض املقصود من عبارة أن تكون العشرة بني الزوجني مستحيلة      
من زلة بسبب الضرر، من أنه البد أن يصل الضرر إىل احلد  امليؤوس منه، ألن احلياة الزوجية ال تكاد ختلو 

  601"يسيئ فيها أحد الزوجني إىل اآلخر وأن يكون متعمدا من جانب الزوج
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وهذا الضرر خيتلف من حالة تطليق إىل أخرى، ومىت ثبت فإنه جييز للزوجة طلب التفريق          
له ويكون معياره عاما وواحدا جلميع الزوجات، ال يتغري بتغري البيئة أو الثقافة أو الوسط اإلجتماعي وليس 

معيار شخصي، فإما أن يثبت الضرر أو ال يثبت، فإنه يعتد به من غري اإللتفات إىل مدى ثقافة الزوجة أو 
وسطها اإلجتماعي، أما بالنسبة للشقاق بني الزوجني فاملعيار فيه شخصي يتوقف على مكانة الزوجة بني 

  .602أمثاهلا
   

     ال، فقد قضت حمكمة إستئناف وقد كان ألحكام القضاء يف مصر موقف خاص يف هذا ا
حيث أن إعتداء الزوج على الزوجة بالسب ال يعد بالنسبة لوسطها "حبكم جاء فيه  6/2/1986القاهرة يف 

  .603"اإلجتماعي ضررا يوجب التطليق
    

إن "حيث جاء يف حكمها  27/7/1932وهذا ما قضت به أيضا حمكمة أسيوط الشرعية يف        
الضرب أو السب قد ال يعد ضررا تستحيل معه دوام العشرة بني أمثاهلا، إذا كانا إعتداء الزوج على زوجته ب

  .604"من الطبقة الدنيا اليت ألفت املعاملة على هذا النحو، وأصبح ذلك أمرا ال يثري اإلمشئزاز
      
وأرى أن أحكام حمكمة النقض يف هذا السياق خمالفة يف إجتاهها ملقاصد الشريعة اإلسالمية،     
ضرر هو ما الجيوز شرعا، وألن من أسـس الشريعة اإلسالمية احلفاظ على كرامة اإلنسان، وكل خروج ألن ال

و على كل حال فإن تقدير األفعال إن  .على الشرع يعطي احلق يف طلب التطليق جزاء على هذه املخالفة
  اضي املوضوع ، فما هي حدوكانت من قبيل األضرار أو ال تبقى من إختصاص ق

  
  
 
 
 

                                                 
 . 463أنظر، حسن علي السمىن، املرجع السابق، ص  -  602
ق مقتبس عن ،حسن الفكهاين وعبد املنعم حسين ، املوسوعة الذهبية للقواعد القانونية،الدار  102لسنة  454، قضية رقم، 6/2/1986أنظر،حمكمة إستئناف القاهرة، جلسة - 603
 . 427ص  8بية للموسوعات ، ج العر 

 . 247، منشأة املعارف، ص1؛ مقتبس عن جالل سعد عثمان، أحكام األسرة بني الشرع و القانون، ج248الدعوى رقم27/7/1932أنظر، حمكمة أسيوط الشرعية،  -  604
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  الفصل الثالث

  سلطة القاضي في تقدير التعويض

  في قضايا الزواج و الطالق والقيود الواردة عليه

  

  

  

  

  
  

  

كثرية هي األضرار اليت تلحق أحد الزوجني نتيجة ما يقوم به الزوج اآلخر يف   
إستعماله حلقه يف املسائل املرتبطة بالزواج والطالق، وما ينجم عن هذه التصرفات من آثار 

  . ويعترب هذا النوع من القضايا األكثر طرحا أمام قاضي شؤون األسرة. أو نفسية مادية
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والتعويض لغة هو العوض، مبعىن البدل أو اخللف، وجاء يف لسان العرب أن   
،وخيتلف املعىن اللغوي عن املعىن اإلصطالحي للفظ التعويض 605العوض هو البدل واملستعمل

عويض عندهم هو ما يلتزم به املسؤول يف املسؤولية املدنية إجتاه عند شراح القانون وفقهائه،  فالت
من القانون املدين اجلزائري واليت يقابلها نص املادة 124وقد نصت املادة . 606من أصابه بضرر

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه، ويسبب "من القانون املدين املصري على أن  163
من  178إىل  164كما تضمنت املواد من " دوثه بالتعويضضررا للغري يلزم من كان سببا يف ح

وجند نفس الشيء يف . ذات القانون نفس املعىن وهي املواد اليت عاجلت موضوع املسؤولية املدنية
  . 179إىل  164القانون املدين السوري يف املواد من 

     
ة يف لفظ ويبدوا أن فقهاء الشريعة اإلسالمية قد تفطنوا إىل عدم الدقة اللغوي  

التعويض إذا أطلقت مبعىن جرب الضرر، ولذلك جندهم يستعيضون عنها بتعبري الضمان 
  .607والتضمني، فالضمان عندهم يقرتب إىل حد ما من املسؤولية عند فقهاء القانون الوضعي

  
وإذاكانت أسباب الضمان عند فقهاء الشريعة اإلسالمية ال خترج يف اجلملة    

وتفويت الفرصة، والغصب، والتعييب، والتغيري، واحليلولة، والشرط، عن اإلتالف واإلعتداء 
والتسبب، وهي فضال عن تداخلها يف بعض صورها، ميكن أن تندرج حتت ما تعارف الفقه 

    .  608الوضعي على تسميته بالفعل الضار أو باملسؤولية التقصريية
سؤولية والتعويض على كل حال هو اهلدف يف النهاية إذا ما تقررت امل    

أو حتقق الضمان، وقد يغين عن عدم الدقة اللغوية اليت أشرت إليها سابقا يف معىن التعويض إذا 
  .قصد جرب الضرر

  

                                                 
  . وما بعدها 50إبن منظور، املرجع السابق، ص  أنظر، -  605
 .78رجع السابق، ص أنظر، حممد إبراهيم الدسوقي، امل -  606
 . 214حممد نصر الدين حممد ، املرجع السابق ، ص أنظر،  -  607
؛ أمحد الزرقاء صياغة قانونية لنظرية التعسف بإستعمال احلق يف قانون إسالمي، دار البشريبعمان الطبعة الثانية ، 85أنظر، فتحي الدريين، املرجع السابق، ص -  608

 . 211ع السابق، ص ؛ اإلمام الغزايل، املرج26، ص 1987
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وإذا كانت وظيفة التعويض كقاعدة عامة  هي إصالح الضرر،وذلك برتضية   
كن املضرور، وحماولة إعادته إىل الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الفعل الضار، وذلك حىت مي

إعادة التوازن يف العالقات اإلجتماعية اليت إختلت بسبب الفعل غري املشروع ،فال بد لكي 
حيقق التعويض هذه الوظيفة، أن يكون عادال، بأن يغطي كل عناصر الضرر، وأن يكون سريعـا، 

  .609فضال عن وجود ذمة مالية قادرة على الوفاء به
  

صري التعويض عن عديد من وقد رتب املشرع اجلزائري وكذا السوري وامل  
احلاالت يف قوانني األحوال الشخصية، غري أن الواقع يثبت أن املضرور يف املسائل املتعلقة 
بالزواج والطالق تصادفه العديد من املشاكل اليت حتول دون إستيفاء حقه يف التعويض الكامل، 

عن إثبات هذا الضرر، ال وترجع هذه املشكالت إما إىل طبيعة الضرر الذي حلقه أو إىل عجزه 
  .سيما وأا من املسائل الشخصية بني الزوجني

  
ومن ناحية أخرى أجد أن مسألة تقدير التعويض متعلقة بوقائع الدعوى، يرتك     

األمر فيها لسلطة  قاضي املوضوع يف مجيع عناصرها، وهذا ما ترتب عنه إختالف مبالغ 
لرغم من تشابه مظاهر الضرر يف كل منها، وذلك التعويض احملكوم ا من قضية إىل أخرى با

مرجعه إىل إعتبارات حتكيميه، مردها إىل سلطة القاضي التقديرية، واليت حتكمها يف النهاية 
  .إنتماءاته اإليديولوجية أو اإلجتماعية 

  
وسأحاول يف هذا الفصل أن أتطرق إىل العناصر اليت يعتمد عليها القاضي يف   

املسائل اخلاصة بالزواج والطالق والقيود اليت حتكم هذا النوع من الدعاوى، تقديره للتعويض يف 
ولذلك أقسم هذا الفصل إىل مبحثني، حيث سأتطرق يف األول منها إىل سلطة قاضي شؤون 
األسرة فتقدير التعويض يف مسائل الزواج والطالق، ويف الثاين إىل اإلجراءات القضائية اخلاصة 

  .ائل الزواج و الطالقبدعاوى التعويض يف مس
  

                                                 
 . 324طه عبد املوىل طه ابراهيم ، املرجع السابق ، ص أنظر،  -609
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  المبحث األول

  سلطة قاضي شؤون األسرة

  في تقدير التعويض في مسائل الزواج والطالق

  
الزواج صلة محيمية، فهو سكن وسكينة للنفس، تنبثق من غريزة طبيعية       

ينظمها التشريع والعرف اإلجتماعي، وعالقة املعاشرة بني الذكر واألنثى هي أساس األسرة اليت 
ومن البديهي أن يكون لكل من الزوجني حقوق يف إطار . رب خلية اتمع األساسية ودعامتهتعت

  .  هذه العالقة، وحدود لتلك احلقوق
  
ولقد أوىل اإلسالم عناية فائقة لسالمة األسرة ودعم هنائها وإستقرارها،       

اوفوا بالعهد إن و "فخاطب الضمائر الواعية والعقول السوية يف شأن اخلطبة يف قوله تعاىل  
أبغض "،  وجعلها تستبشع الطالق لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم610"العهد كان مسئوال

، ففي هذا احلديث الشريف من الرتهيب ما يكون خري عاصم من 611"احلالل إىل اهللا الطالق
  . اإلقدام على فعل ما هو بغيض للموىل جل شأنه

  
ا كونه تغيريا ملا أنعم به اخلالق على ويكمن السر يف إعتبار الطالق بغيض      

ومع ذلك فاإلسالم من مناقبه عدم إرهاق البشر مبا . عباده من حياة الطمأنينة وسكينة النفس
ال طاقة هلم به، ولذلك كان العادل عن اخلطبة أو املطلق موكوال لضمريه يف إقدامه على أمر 

به، وهو املسؤول دينيا وخلقيا وإجتماعيا هذا احلالل البغيض، بإعتباره هو أدرى بنتائجه وعواق
  . عن مضاره مبا هلا من إنعكاسات على األسرة واتمع

  

                                                 
 . 34سورة اإلسراء، اآلية  -  610
 . 309أخرجه أبو داوود وابن ماجة عن ابن عمر، أنظر، أبو داوود، املرجع السابق ، ص  -  611
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ولذلك مل يهمل ما يرتتب عن الطالق وعن اخلطبة من مضار، ال سيما اجلانب 
وهو ما يسمى حاليا بالضرر املعنوي، فقد جاءت آيات عديدة تنص على إلزام . النفسي منها

طلقته متعة الطالق،والذي يعترب إثباتا ملبدأ التعويض عن الطالق يف الشريعة املطلق بأدائه مل
   .اإلسالمية

  
وعند تصميم الزوج على إيقاع الطالق ال ميكن التحكم يف إرادته، حىت ولو تينب    

للقاضي أنه قد ظلم زوجته وأوالده باستعمال هذا الطالق، وكذلك احلال بالنسبة للمختلعة 
طبة، وحىت ولو كان تعسف هؤوالء واضحا وجليا فإنه ليس للقاضي يف هذه والعادل عن اخل

  . احلال سوى جرب الضرر الالحق بالطرف اآلخر
  
 

  المطلب األول

  أساس تقدير التعويض

  
املسؤولية املدنية هي إلتزام بتعويض الضرر املرتتب على اإلخالل بإلتزام أصلي   

لذلك مييز الفقه . ن العقد والبعض اآلخرمن القانونسابق، واإللتزامات األصلية ينشأ بعضها م
بني نوعني من املسؤولية املدنية، فتعرف املسؤولية الناشئة عن اإلخالل بإلتزام عقدي مسؤولية 

ويفرتض النوع األول من . عقدية، واملسؤولية املرتتبة عن اإلخالل بإلتزام قانوين مسؤولية تقصريية
ني املسؤول واملضرور، أما املسؤولية التقصريية فتقوم حني تنتفي املسؤولية قيام رابطة عقدية ب

ومىت أخل شخص بإلتزام مقرر يف ذمته وقع حتت طائلة أحد نوعي . هذه الرابطة بينهما
املسؤولية املدنية وإذا ترتب على هذا اإلخالل ضرر بالغري أصبح بالتايل مسؤوال عن تعويضه 

  .عما حلقه من ضرر
تزام بالتعويض عن الضرر يقوم على فكرة عقاب املخطيء يف ولقد كان اإلل      

مث بدأ التعويض يقتصر على الوظيفة اإلصالحية اليت . 612ظل الشرائع البدائية والقانون الروماين

                                                 
 . 34أنظر، ثروت أنيس األسيوطي، املرجع السابق، ص -  612
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دف إىل جرب الضرر وهذا يف ظل فقه الشريعة اإلسالمية من ناحية، وفيما توصل إليه القانون 
معظم التقنيات الوضعية احلديثة، لتصبح هذه الوظيفة هي الفرنسي، والذي سارت على جه 

  . الوظيفة الوحيدة للتعويض، وتنفصل بذلك املسؤولية املدنية عن املسؤولية اجلزائية 
  

وتقدير التعويض قد يقوم به املشرع بالنص الصريح أحيانا، أو عن طريق   
وقد يرتكه إلتفاق األطراف . ويضحتديد املسؤولية حبد أقصى أحيانا وهو التقدير القانوين للتع

يقومون به وفقا ملا يبدوا هلم من ظروف املعامالت ومالبساا، وهو التقدير اإلتفاقي للتعويض 
  .ويف كلتا هاتني احلالتني يكون القاضي ملزم ذا التحديد

  
وأخريا قد مينح املشرع حرية مطلقة للقاضي لتقديره، وهو ما يسمى بالتقدير   

فأي وسيلة من هذه الوسائل حتكم قاضي شؤون األسرة عند تقديره . عويضالقضائي للت
  للتعويض املطروح عليه يف بعض مسائل الزواج والطالق؟ 

  
وقد وجدت خالل النقاط اليت تعرضت هلا يف هذه الرسالة أن قاضي شؤون     

 األسرة ليست له نفس السلطة املمنوحة ألي قاضي آخر عند الفصل يف دعاوى التعويض
ولتبيان ذلك سأتعرض أوال إىل األساس القانوين لتقدير التعويض بصفة عامة، مث . املعروضة عليه

 .إىل األساس القانوين الذي يعتمده قاضي شؤون األسرة بصفة خاصة يف تقديره للتعويض

  
  
  
  
  

  الفرع  األول

  التقدير القانوني للتعويض
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القاضي، غري أنه ميكن أن األصل الغالب يف تقدير التعويض أن يتم مبعرفة  
يكون القاضي عند احلكم بالتعويض ملزما مببلغ معني، وذلك نتيجة لوضع املشرع ألحكام 
وقواعد يسمح تطبيقها بالوصول إىل مبلغ جزايف يكون هو التعويض، كما فعل بالنسبة لبعض 

  ادث، وكذا قانون التعويض عن حو 613القوانني اخلاصة كقانون التعويض عن حوادث العمل
  . 614املرور

وقد يعمد املشرع يف بعض األحيان إىل حتديد املسؤولية، فيقوم بوضع أسس  
لتقدير التعويض، ولو بصفة غري مباشرة، من خالل حتديد احلد األقصى الذي ال ميكن أن 
يتجاوزه التعويض احملكوم به، وذلك حىت لوكان الضرر الواقع يتجاوز هذا املقدار، ألن القاضي 

وعادة ما يرتبط هذا النوع من حتديد للمسؤولية . احلالة أمام تقدير قانوين للتعويضيف هذه 
باجلانب اإلقتصادي، كتحديد مسؤولية الناقل البحري من خالل القانون البحري، وحتديد 

ويعود ذلك إىل أنه لو مت إلزام هؤوالء املسؤولني . مسؤولية الناقل اجلوي يف قانون الطريان املدين
يض كل األضرار ألدى ذلك إىل إفالسهم، ولذلك سأتناول أوال  التحديد القانوين عن تعو 

  .، مث أتعرض ثانيا للتحديد القانوين للمسؤولية)التعويض اجلزايف(للتعويض 
  
  

  

  

  

  ) التعويض الجزافي(التحديد القانوني للتعويض : أوال

  
دد التعويض يقصد بالتحديد القانوين للتعويض أن نصوص القانون هي اليت حت

. 615وفقا ملا تعاجله من حاالت، وقد أورد املشرع اجلزائري عدة نصوص قانونية من هذا القبيل
     

                                                 
 املؤرخ يف   -83وجب القانون مت تنظيمه مب-  613
 . 31-88، والقانون  15-74مت تنظيمه مبوجب األمر 614

املتعلق بإلزامية التأمني  30/01/1974الصادر يف  15-74فقد يعمد املشرع إىل وضع أحكام تتعلق بتحديد التعويض حتديدا إمجاليا، ومن تطبيقات هذا التعويض األمر  -  615
ويتميز هذا التعويض بأنه تلقائي، مبعىن أنه مىت كان هناك حادث سبب ضررا لضحية .  ض عن األضرار املادية واجلسمانية الناجتة عن حوادث السياراتعلى السيارات، وبنظام التعوي

  .ما، استحقت هاته الضحية التعويض تلقائيا، حىت ولو ارتكبت خطأ، وحىت بغض النظر عن إرتكاب السائق املتسبب يف الضررللخطأ
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فالتعويض الذي يرتتب كجزاء للمسؤولية املدنية من خصائصة أيضا أن وظيفته 
، مبعىن أن يكون جابرا للضرر، لكنه يف هذه احلالة يتحول إىل 616اإلصالح كما سبق التطرق

ايف قد ال يغطي مجيع األضرار، مما ميكن القول يف هذه احلالة أن التعويض طبقا لألمر تعويض جز 
  13.617-83 ال يقوم على أساس املسؤولية املدنية فقط  وفقا للقانون 74-15

  
وهدف املشرع من تقرير .618وهو ما إستقر عليه إجتهاد احملكمة العليا كذلك  

إجته إىل حتديد  15-74جل ذلك فإن األمر  وأل. 619هذا النظام هو حتقيق عدالة إجتماعية
األضرار املعوض عنها، كما قرر طريقة ميكن معها حساب التعويض عن كل ضرر، سواء كان 

  . 621وهذا يعترب ما يعترب تقديرا قانونيا للتعويض. 620ماديا أو معنويا

   
إذ يعترب هذا القانون من ،13- 83ويعتربمن تطبيقات هذا املبدأ كذلك القانون     

تطبيقات التقدير القانوين للتعويض أو التعويض اجلزايف، الذي يعطي للعامل احلق يف التعويض 
  .عن األضرار الناجتة عن إصابته يف العمل، دون إشرتاط خطأ من رب العمل

  

                                                                                                                                                         
 

 . من هذه الرسالة 258ظر، ص  أن-  616
بنظام آخر للتعويض،   6/7/1996املؤرخ يف  19- 96املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم باألمر  2/7/1983املؤرخ يف  13-83جاء القانون  -617

د حدد املشرع من خالل هذا القانونكيفية حساب التعويض اجلزايف املستحق للعامل وق. يقوم   على أساس الضمان وحتمل التبعة بدال من املسؤولية املدنية املؤسسة على اخلطأ
لعمل،وأداءات عينية أخرى املتضرر جراء حادث العمل، وهذا التعويض هو تعويض قدره القانون ويلتزم به القاضي عند احلكم، وبتضمن التعويض اجلزايف يف حالة حادث ا

 .  يل الوظيفي، والتعويضات اليومية يف حالة العجز املؤقت أو يف شكل إيراد مرتب مدى احلياة يف حالة العجز الدائم تتمثل يف مصاريفالعالجوإعادة التأه
ربته عن الغرفة اجلنائية حيث قررت بأن التعويض عن حوادث املرور يقوم على أساس اخلطر، وإعت 9/7/1990وهذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف قرارها الصادر يف  -  618

كانت تطبق أمام اجلهات القضائية   15- 74وهو تاريخ صدور املراسيم التطبيقية لألمر  1980وقد جاء يف حيثيات هذا القرار أنه إىل غاية . 618خارجا عن إطار املسؤولية
طأ هو الذي كان سببا يف الضرر الذي حلقها، مث أخذ يف دعاوى حوادث املرور نظرية اخلطأ اليت يشرتط على الضحية إثبات اخلطأ املرتكب من قبل السائق، كون هذا اخل

 .31-88وقانون  15- 74املشرع بنظرية اخلطر اليت تشمل التعويض التلقائي دون مراعاة مسؤولية أي طرف يف احلادث حسب القواعد املقررة يف األمر 
لك قبل صدور هذا األمر، حرمان جزء هام من ضحايا حوادث املرور من اإلستفادة من إذ لوحظ أنه نتج عن تطبيق قواعد املسؤولية املدنية طبقا للقواعد العامة، وذ -619

 التعويض بسبب مسؤوليتهم يف احلادث، مما جعلهم يعيشون مشاكل إجتماعية حادة يف غياب تشريع حيميهم، وقد جاء
مون عند تاريخ احلادث، وكذلك التعويض عن مصاريف اجلنازة لشهري املضفيما يتعلق بالتعويض عن الضرر املعنوي جعله املشرع يساوي ثالث مرات قيمة األجر ا -620

 .يكون يف حدود مخس مرات األجر الشهري الوطين املضمون عند تاريخ احلادث
هو املتسبب يف الضرر خبطئه، بأن   وهناك حاالت إستثنائية أسس فيها املشرع املسؤولية على اخلطأ، وجعله يلعب دورا يف التعـويض، منها حالة ما إذا كان سائق املركبة -621

حق به من جراء احلادث كان حتت تأثري سكر أو كحول أو خمدرات أو منومات حمظورة، وكان هو املتضرر يف آن واحد ولكن مىت جتاوزت نسبة العجز الدائم النسيب الال
 .، كما أنه يف حالة وفاته يعوض ذوي حقوقه بإعتباره ضحية حلادث مرور66%
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كمظهر إلستجابة   622وقد بدأ ظهور هذا النظام يف اية القرن التاسع عشر     
فقه الفرنسي من تأسيس التعويض على فكرة حتمل التبعة املشرع الفرنسي ملا نادى به بعض ال

 بدال من اخلطأ، وقد كانت إصابات العمل هي اال اهلام الذي أظهر قصورالنظرية الشخصية

للمسؤولية عن مالحقة التطور الصناعي السريع الذي أدى إىل إزدياد عدد حوادث العمل، 
الل هذا القانون كيفية حساب التعويض وقد حدد املشرع من خ.623وصعوبة إثبات اخلطأ فيها

اجلزايف املستحق للعامل املتضرر جراء حادث العمل، وهذا التعويض هو تعويض قدره القانون، 
  .624وعلى القاضي اإللتزام به عند احلكم بالتعويض

 
على أنه وإن كان هذا النظام  ال يقوم على املسؤولية املدنية املؤسسة على   

هناك حالة إستثنائية ترتتب فيها املسؤولية املدنية لصاحب العمل، ومع اخلطأ كمبدأ، إال أن 
ذلك يستحق العامل التعويض اجلزايف، ويف هذه احلالة يعد تقديرا قانونيا للتعويض يف املسؤولية 
املدنية، وتتعلق هذه احلالة على اخلصوص باخلطأ املرتكب من طرف رب العمل إذا كان غري 

  .625معذور أو متعمد

  

  .  التحديد القانوني للمسؤولية:نيا ثا
يتم تقدير التعويض يف هذه احلالة يف احلدود املوضوعة من طرف املشرع، إذ يقوم     

املشرع يف حاالت معينة بوضع حد أقصى ال ميكن أن يتجاوزه التعويض الذي يستحقه 
نوين للمسؤولية املتضرر، ولو كان الضرر الذي أصابه يفوق املبلغ احملدد، وهذا التحديد القا

                                                 
يقضي مبسؤولية رب العمل عن حوادث العمل ، تأثر به املشرع اجلزائري ، وأخذ بنفس  9/4/1898در أول تشريع لتعويض إصابات العمل يف فرنسا يف وقد ص- 622 

 .مع بعض التعديالت  83/13مث القانون  21/1/1966الصادر يف 66/1النظام عنه من خالل األمر 
 . 294سابق ، ص حممد إبراهيم الدسوقي ، املرجع الأنظر، -  623

يل الوظيفي ، إىل غري ويتضمن التعويض اجلزايف يف حالة حادث العمل أداءات عينية وأخرى نقدية فتتمثل األداءات العينية يف دفع مصاريف العالج، وإعادة التأه -  624 
سب على أساس أجر العامل يف حالة العجز املؤقت ، أو يف أما األداءات النقدية فتكون إما يف شكل تعويضات يومية حت.  83/13ذلك  وهي    حمددة يف القانون 

 شكل إيراد مدى احلياة يف حالة العجز الدائم ، وذلك حبسب نسبة العجز احملددة يف اخلربة الطبية
، خطأ ينجم عن فعل أو عن تغاض اخلطأ غري املعذور والصادر عن صاحب العمل إذا توفرت فيه الشروط التالية خطأ ذو خطورة استثنائية  45إعتربت املادة  -  625

من قانون  47حسبما هو منصوص عليه يف املادة . متعمد ، خطأ     ينجم عن إدراك صاحب العمل باخلطر الذي يسببه ، عدم استدالل صاجب العمل بأي فعل مربر
يف فقرا األخرية بأن العامل يف هذه احلالة يستحق التعويض طبقا  املتعلق باملنازعات يف جمال الضمان اإلجتماعي وقد بينت هذه املادة2/7/1983املؤرخ يف  13- 83

التعويض الكامل فقد أجازت نفس املادة للعامل املصاب أو ذوي حقوقه املطالبة  وبإعتبار أن هذا التعويض اجلزايف املنصوص عليه قانونا يقل عن.  13- 83للقانون 
 .كامال وجابرا جلميع األضرار وذلك على أساس املسؤولية املدنية  بالتعويض اإلضايف لكي يصبح التعويض املتحصل عليه
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خيتلف عن التقدير اجلزايف للتعويض، وذلك أنه ال يستحق بطريقة تلقائية دون إعتبار للضرر 
  .احلقيقي الالحق باملتضرر، وإمنا هو مبثابة حد أقصى ملا يدفعه املسؤول من تعويض

  
ما بينته ومن جهة أخرى فإن أنظمة التعويض التلقائية ال تقوم على املسؤولية املدنية ك        

سابقا يف املطلب األول، وال يقع على املتضرر إثبات أركاا، وإمنا مبجرد ما يتبني أنه قد حلقه 
  .ضرر ترتب تعويضه

  
بينما فيما يتعلق بالتعويض وفقا للتحديد القانوين للمسؤولية، فإنه ال يعطى             

هذا بغض النظر عن أساسها إن  للمطالب به إال بعد أن تقوم املسؤولية، وتتحقق أركاا و 
غري أن هذا . 626كانت مسؤولية موضوعية أو مسؤولية على أساس اخلطأ حبسب أنواعه

يرتتب على كل نقل ، 627التحديد للمسؤولية جيد جمال تطبيقه الظاهر يف مسؤولية الناقل اجلوي
وي، اإللتزام جوي إبرام عقد نقل، أهم ما يرتبه هذا العقد من إلتزامات على عاتق الناقل اجل
و كذلك 628بضمان سالمة الركاب، وباحملافظة على البضاعة والعناية ا، وأخريا بعدم التأخري

فحىت وإن فاق الضرر هذا احلد، . 629فعل املشرع يف التحديد القانوين ملسؤولية الناقل البحري

                                                 
 .يف فقرا الثانية من القانون املدين 599واألمثلة يف هذا الشأن عديدة كتحديد مسؤولية أصحاب الفنادق كما بينته املادة  -626

بنظام آخر للتعويض،  6/7/1996املؤرخ يف  19- 96املعدل واملتمم باألمر  املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية 2/7/1983املؤرخ يف  13-83جاء القانون -  627
 .يقوم على    أساس الضمان وحتمل التبعة بدال من املسؤولية املدنية املؤسسة على اخلطأ

العامة املتعلقة بالطريان املدين، وقد اشتق  احملدد للقواعد 27/6/1998املؤرخ يف  06-98لقد تناول املشرع اجلزائري مسؤولية الناقل اجلوي من خالل القانون  -  628
" على أنه . ، واملصادق عليه من طرف اجلزائر28/09/1955وبروتوكول الهاي املؤرخ يف  1929،/12/10األحكام املنظمة هلا من قواعد إتفاقية فارسوفيا املؤرخة يف 

واملصادق عليهما من  28/09/1955وبروتوكول الهاي يف  12/10/1999ارسو املؤرخة يف متارس مسؤولية الناقل اجلوي إزاء كل شخص منقول طبقا لقواعد إتفاقية و 
السالفة  150فهذا القدر من التعويض الذي حددته املادة .628وحدة حسابية كحد أقصى عن كل مسافر 250.000طرف اجلزائر، وحتدد قيمتها مبائيت ومخسني ألف 

ىل الضرر احلقيقي الذي حلق املسافر، وإمنا هو ال يعدو عن كونه حدا أقصى،  مبعىن أنه مىت ثبت أن الضرر أقل من هذا احلد، مل الذكر، ال يستحق بطريقة تلقائية دون النظر إ
لتزام بتعويض الضرر الذي ومىت أخل الناقل اجلوي بإلتزاماته وأخفق يف إقامة الدليل على انتفاء خطئه، انعقدت مـسؤوليته، وإ. يستحق املضرور إال التعويض املساوي هلذا الضرر

ناقل حدا أقصى، إذ يلحق بالركاب، واألصل أن التعويض جيب أن يكون عن كل الضرر، غري أن املشرع اجلزائري خرج عن هذا األصل، ووضع للتعويض الذي يتحمله ال
ا كان هذا اإللتزام عقدي أو غري عقدي، ترتب عن ذلك مسائلة الناقل عن من قانون الطريان املدين وملا كانت املسؤولية هي جزاء اإلخالل باإللتزام سواء 150نصت املادة 

ضرار الناجتة عن التأخري يف األضرار الناشئة عن وفاة الراكب أو جرحه أو إصابته بأي أذى بدين آخر، وكذلك مسائلته يف حالة هالك البضاعة أو ضياعها، وكذلك عن األ
 نقل الركاب أو البضائع

 25/6/1998املؤرخ يف  05- 98املعدل واملتمم بالقانون رقم  23/10/1976املؤرخ يف  80- 76جلزائري مسؤولية الناقل البحري من خالل األمر عاجل املشرع ا -629
املرسل إليه أو إىل ممثله القانوين،  ها إىلواملتعلق بالقانون البحري، ويرتب عقد النقل البحري على عاتق الناقل التزامات تتمثل يف أخذ الناقل البضاعة على عاتقه ونقلها وتسليم

ناء الوصول، وتسليمها إىل املرسل إليه سليمة ومىت مث اإلخالل ذه اإللتزامات، ترتبت مسؤولية الناقل البحري، وملا كان إلتزامه التزاما ببدل عناية تتمثل يف نقل البضاعة إىل مي
يف نقله للبضاعة، ويكون مسؤوال عن األضرار اليت تنتج عن عدم تسليم البضاعة أو ضياعها وتلفها، وال ترتفع املسؤولية  يف امليعاد املتفق عليه فإنه يكون مسؤوال عن بذل عناية

حري، وأنه قام من القانون الب 803ة عنه إال إذا أثبت أن عدم قيامه بتنفيذ إلتزامه إمنا يرجع إىل سبب أجنيب ال يد له فيه، يتمثل يف إحدى احلاالت اليت نصت عليها املاد
يض متناسبا مع الضرر الالحق، مادام أن جبميع اإلجراءات الضرورية ملنع حتقق النتيجة فإذا ترتبت املسؤولية يف جانب الناقل، إلتزم بالتعويض يف هذه احلالة، ويكون هذا التعو 

 .هذا الضرر مل يتعد احلد األقصى الذي حدده املشرع
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ض يف هذه مل يكن للمتضرر احلق يف التعويض إال ذا احلد األقصى  دون زيادة، ألن التعوي
  .630احلالة حيدد حسب قيمة البضاعة املصرح عنها

  
  الفرع الثاني

  التقدير اإلتفاقي والقضائي للتعويض

  
أجاز املشرع للمتعاقدين اللجوء إىل تقدير مسبق للتعويض يف العقد الذي يرتب 

نا، أو تأخر يف إلتزاماما املتبادلة يف حالة عدم قيام املدين بتنفيذ اإللتزامات املرتتبة يف ذمته عي
. تنفيذها ويستحق هذا التعويض للدائن مىت ثبت إن إخالل املدين بالتزاماته قد أحلق به ضررا

وهذا النوع من االتفاق يعرفه الفقه بالشرط اجلزائي فما هو مفهوم هذا الشرط يف العقد، وكيف 
التعويض إذا مل  يتم اإلتفاق عليه ؟ وهل للقاضي سلطة يف تعديله؟ وكيف ميكن للقاضي تقدير

  حتدده النصوص القانونية وال املتعاقدان يف العقد؟ 

  

  . مفهوم الشرط الجزائي و شروط إستحقاقه وسلطة القاضي في تعديله: أوال

قد يتبني للمتعاقدين من ظروف ومالبسات العقد، ومدى إلتزاماما املتقابلة أن  
اضي عن اإلخالل بأحد اإللتزامات اليت التعويض الذي يقدر وفقا للقواعد العامة مبعرفة الق

يرتبها العقد ال يكون عادال بالنسبة هلما، فيتفقان على حتديد قيمة التعويض مسبقا مبا يتفق مع 
  . ما يريانه عادال من وجهة نظرمها املشرتكة

  

وما يليها من القانون املدين  183نظم املشرع من خالل املادة :  مفهوم الشرط الجزائي -أ
فقد يلجأ املتعاقدين إىل اإلتفاق مسبقا على مقدار التعويض  ولذلك.الشرط وأحكامه هذا 

الذي يستحقه أحدمها إذا مل يقم اآلخر بتنفيذ إلتزامه، وهذا ما يعرف بالتعويض عن عدم 

                                                 
ال يعد الناقل مسؤوال عن اخلسائر أو األضرار اليت تصيب البضائع ، " من القانون البحري ، واليت تنص على أنه  805قا للمادة ويتم التعويض يف هذه احلالة  طب 630

وحدة حسابية عن كل كيلو غرام يصاب خبسائر أو أضرار  30وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو  10.000أو اليت تتعلق ا مببلغ يزيد يزيد عن 
 تسلم يف الوقت املتفق عليه ، ن الوزن اإلمجايل للبضاعة للحد األدىن املطبق، ومبقدار يعادل مرتني ونصف من أجرة النقل املستحقة الدفع عن البضائع املتأخرة اليت ملم

ة مبوجب عقد النقل البحري، وقد حددت قيمة أو يف الوقت املعقول املطلوب من ناقل حريص أن يسلم فيه البضائع ولكن ال تزيد عن جمموع أجرة النقل املستحق
 .الوحدة احلسابية كما هو الشأن لقانون الطريان املدين
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التنفيذ، كما قد يتفقان على مقدار التعويض الذي يستحقه أحدمها إذا تأخر اآلخر يف تنفيذ 
التعويض عن التأخري وهذا اإلتفاق املسبق على التعويض يعرفه الفقه بالشرط التزامه، وهذا 

وقدمسي بالشرط اجلزائي ألنه يرد عادة كشرط من شروط العقد األصلي، ويرتبه . 631اجلزائي
  .632املتعاقدان كجزاء يف حالة إخالل املدين بإلتزاماته سواء بعدم تنفيذه أو بالتأخر يف التتنفيذ

  
بإعتباره بندا يف العقد الذي يربط الدائن باملدين حبسب األصل،  والشرط اجلزائي

وأنه ال يستحق إال يف حالة إخالل املدين بالتزامه احملدد يف العقد، فإن هذا يرتتب عنه أن 
   633اإللتزام بالشرط اجلزائي هو إلتزام تابع وليس إلتزاما أصليا

   شروط إستحقاق الشرط الجزائي-ب

الشرط اجلزائي بإعتباره تعويضا حدده املتعاقدان سلفا، هي إن شروط إستحقاق      
شروط قيام املسؤولية املدنية بصفة عامة، وذلك على أساس أنه ال يستحق إال يف حالة إخالل 
املدين بإلتزامه، وهذا يرتب قيام املسؤولية املدنية، وتتمثل هذه الشروط يف وجود خطأ من 

، ويضاف إليها 636ة سببية تربط اخلطأ بالضرر، وعالق635، وضرر يصيب الدائن634املدين
  شرط 

                                                 
 . 851، ص  2عبد الرزاق السنهوري ، املرجع السابق ، ج  أنظر،أمحد  -  631
ويتضح من هذا النص أن ". يها يف العقد أو يف إتفاق الحقجيوز للمتعاقدين أن حيددا مقدما قيمة التعويض بالنص عل"على أنه.من القانون املدين 183تنص املادة  -  632

واألصل يف الشرط . تعويض عنهالتعويض اإلتفاقي املسبق ميكن أن يتضمنه إتفاق الحق للعقد، ولكن بشرط أن يتم تقديره قبل وقوع الضرر الذي قرر هذا الشرط اجلزائي لل
من القانون املدين بأن يتفق املتعاقدين على التعويض مسبقا يف العقد، من أمثلة ذلك أن ينص  183املادة  اجلزائي أن يطبق بصدد املسؤولية العقدية، مثلما وضحته

تم ية، فال ميكن يف الغالب تصور أن ياملتعاقدين يف عقد البيع عن إلزام البائع بدفع مبلغ معني إذا تأخر عن تسليم البضاعة يف املوعد احملدد، أما خبصوص املسؤولية التقصري 
أنظر،  حللو غنيمة، حماضرات يف . اإلتفاق على التعويض إال بعد حتقق املسؤولية، بإعتبار أن املسؤول املتسبب يف الضرر ال يعرف املضرور إال من وقت وقوع الفعل الضار 

 .2004-2003القانون املدين ألقيت باملعهد الوطين للقضاء على طلبة السنة الثالثة، الدفعة الثانية عشر، 
دران به التعويض إذا ما أخل املدين مبعىن أنه إلتزام تابع ملا إلتزم به املدين أصال بالعقد، وطبقا ألشكال اإللتزام احملددة قانونا، مث يتفق الطرفان على مبلغ معني يق -  633

األصلي ممكنا، إذا كان اإلتفاق على استحقاق الشرط اجلزائي يتعلق بإلتزامه ويرتتب على ذلك نتيجتني، األوىل هي عدم إستحقاق الشرط اجلزائي إذا كان تنفيذ اإللتزام 
 .وأما النتيجة الثانية فهي أن بطالن اإللتزام األصلي يرتتب عنه بطالن الشرط اجلزائي. حبالة إستحالة تنفيذ اإللتزام

دين، أما خبصوص املسؤولية العقدية فلم يرد نص يتضمن قاعدة عامة من القانون امل 124واشرتاط اخلطأ كركن للمسؤولية التقصريية مكرس قانونا بنص املادة   -634
صراحة اخلطأ يف بعض العقود يشرتط اخلطأ كأساس للمسؤولية املدنية يف املسؤولية التعاقدية، غري أنه يستشف من خالل عدة نصوص قانونية متفرقة  إشرتط فيها املشرع 

يف ركنه املادي مبجرد عدم حتقق النتيجة أو بعدم حتققها على الوجه املتفق عليه يف العقد، مبا فيه التأخر يف حتقيقها، وأفرق الستحقاق التعويض ويف هذه احلالة يقوم اخلطأ 
باإللتزام يعود خلطأ من القانون املدين، وذلك  بأن يفرتض أن عدم القيام  176احلالة األوىل إذا مل يقم املدين أصال بالعمل املطلوب فهنا تطبق املادة : هنا بني حالتني

أما احلالة الثانية فتتمثل يف أن املدين قام بالعمل . املدين، ويرتتب على ذلك إلزام هذا األخري بالتعويض ما مل يثبت وجود سبب ال يد له فيه جعل القيام باإللتزام مستحيال
مة يف القيام بذلك العمل، فهنا املدين قد ارتكب إمهاال جعله ينحرف عن السلوك الواجب املطلوب منه، ولكن ثار نزاع بني طريف العقد حول مدى بذل املدين العناية الالز 

 .للشخص العادي، ويقع على الدائن إثبات إمهال املدين، وبإعتباره أن اإلمهال واقعة مادية فإنه يتم إثباا بكافة الطرق
عويض احملدد يف اإلتفاق مستحقا إذا أثبت املدين أن الدائن مل يلحقه أي ضرر، فإذا حلق الدائن ال يكون الت" من القانون املدين على أنه  184وقد نصت املادة   -635

البائع عن تسليم البضاعة أي ضررمل يكن التعويض اإلتفاقي مستحقا، إذ أن هناك حاالت يتحقق فيها خطأ املدين دون أن يصاب الدائن من جرائه بضررما، كما لو تأخر 
وأشري عند هذه النقطة أن القانون . تب عن هذا التأخري أي ضرر أو ضياع فرصة عن املشرتي، فال تقوم املسؤولية، وال يستحق التعويض اإلتفاقي املسبقيف ميعادها، وال يرت 
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  .637إعذار املدين
  سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي -ج

     
طبقا ملا سبق فإنه جيوز اإلتفاق املسبق على مقدار التعويض يف حالة إستحالة تنفيذ     

كم به مىت حتقق اإللتزام أو التأخر يف تنفيذه، ويكون هذا التعويض ملزما للقاضي يتعني عليه احل
من توفر شروطه سالفة الذكر، ولكن هل سلطة القاضي مطلقة يف هذا الشأن وال رقابة عليه 

  فيها ؟ أم أنه جيوز له اخلروج عن هذا املبدأ فيقوم بتعديل الشرط اجلزائي بالزيادة أو بالنقصان؟ 
  
جيوز للقاضي "من القانون املدين على أنه  184تنص الفقرة الثانية من املادة        

أن خيفض مبلغ التعويض إذا أثبت املدين أن التقدير كان مفرطا أو أن اإللتزام األصلي قد نفذ 
إذا تسبب الدائن بسوء نيته وهو "من نفس القانون على أنه  187وتنص املادة " يف جزء منه

اق أوال يطالب حبقه يف إطالة أمد النزاع فللقاضي أن خيفض مبلغ التعويض احملدد يف اإلتف
يقضي به إطالقا عن املدة اليت طال فيها النزاع دون مربر فيتبني لنا من خالل هذين النصني أنه 

  : جيوز للقاضي أن خيفض الشرط اجلزائي يف ثالث حاالت هي
  .638إذا أثبت املدين أن تقدير الشرط اجلزائي كان مفرطا -

                                                                                                                                                         
حقا إذا أثبت املدين أن الدائن مل يلحقه ال يكون التعويض اإلتفاقي مست"من القانون املدين املصري على أنه  224املدين اجلزائري حذا حذو املشرع املصري،إذ تنص املادة 

من القانون  1152تنص املادة يف حني إختلف عنهما املشرع الفرنسي،إذ أن القانون املدين الفرنسي يف تنظيمه للشرط اجلزائي إحرتم إرادة الطرفني إحرتاما كامال، إذ ".ضرر
ل بإلتزاماته يلتزم بدفع مبلغ معني على سبيل التعويض، فال يسمح للطرف اآلخر بإقتضاء مبلغ أقل أو إذا إشرتط يف االتفاق أن الطرف الذي خي"املدين الفرنسي على أنه 

 ".أكثر
نسب الضررإىل السبب فال يستحق الشرط اجلزائي إال إذا قامت عالقة سببية بني اخلطأ والضرر، بأن يكون اخلطأ هو السبب يف الضرر، ومىت إنتفت هذه العالقة ي -636

   .     أو بأن كان الضرر غري مباشر أو غري متوقع، عندئد ال تتحقق املسؤولية وال يتحقق الشرط اجلزائي األجنيب،
 األحوال اليت جيب فيها، ويكون اإلعذار شرطا إلستحقاق الشرط اجلزائي، يف مجيع األحوال اليت جيب فيها إعذار املدين، وما دام التعويض اليستحق إال باإلعذار يف -637
القيام به بطالن دعوى  إذا مل يقم الدائن بإعذار املدين يف هذه األحوال،مل يكن التعويض اإلتفاقي مستحقا كما أن القضاء إعتربه شرطا إجرائيا يرتتب على عدمفإنه 

راجعة أوراق امللف تبني أن الطاعن كان قد أثار أمام مب"إذ قررت بأنه   25/07/2002املطالبة بالتعويض، وهذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا اجلزائرية يف قرارها الصادر يف 
من القانون املدين، لكن هذه اجلهة القضائية مل تقم  180جملس قضاء اجلزائر دفعا يتمثل يف أن املطعون ضدها مل تقم بتوجيه إعذار مسبق قبل مقاضاته طبقا للمادة 

من القانون املدين ليس من شأنه أن جيعل الدعوى غري مقبولة شكال،  180حيث أن التمسك باملادة : بتسجيل هذا الدفع، إذ اكتفت مبجرد التصريح خبصوصه مبا يلي
 . 279، ص  1، عدد  2002، م ق ،  215762، ملف رقم  25/07/2002م ع، ، غ م،  أنظر،. "ويف هذه احلالة يستوجب إبطال القرار

عليه بني الدائن واملدين أن الدائن قصد تقدير الشرط اجلزائي تقديرا مفرطا، وجعله شرطا ديديا حلمل  وتربير منح القاضي سلطة ختفيض الشرط اجلزائي املتفق-  638
مقدما أنه جمحف، إما حتت تأثري ضغط الدائن، وإما عن إندفاع . املدين على الوفاء بإلتزامه، فيكون مبثابة عقوبه فرضها الدائن على املدين ومن مث يكون هذا الشرط باطال

 احلد الذي يتناسب وحجم الضررسرع ليقينه بأنه سيقوم حتما بتنفيذ إلتزامه، فلن يتعرض لتوقيع الشرط اجلزائي عليه، ففي مجيع األحوال جيب ختفيض الشرط اجلزائي إىل وت
العقد أن الضرر الذي وقع مل يكن بالقدر الذي توقعه ويتدخل القاضي بتقدير التعويض وفقا للقواعد العامة دون رقابة من احملكمة العليا عليه، فإذا إتضح بعد إبرام 

عبد الرزاق  أنظر، أمحد.رطا يعلمالطرفان، وأن تقديرمها كان مبالغا فيه، فاألمر يتعلق حينئذ إما بغلط يف التقدير وقع فيه الطرفان، أو إكراه وقع على املدين، فقبل ش
 875، ص  2السنهوري، املرجع السابق ، ج 
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  .639يف حالة تنفيذ جزء من اإللتزام األصلي –

  .640الدائن بسوء نية يف إطالة أمد النزاعحالة تسبب  –
  

من  185كما ميكن للقاضي أن يعدل الشرط اجلزائي بالزيادة، إذ تنص املادة          
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض احملدد يف اإلتفاق فال جيوز للدائن أن "القانون املدين على أنه 

.  641"إرتكب غشا أو خطأ جسيمايطالب بأكثر من هذه القيمة إال إذا أثبت أن املدين قد 
  .642وهنا تربز وظيفة الردع للمسؤولية املدنية إىل جانب وظيفة اإلصالح

 
  التقدير القضائي للتعويض : ثانيا

  
إذا مل حيدد املشرع أحكاما حلساب التعويض أومل تذهب إرادة املتعاقدين إىل 

من 124التقصريية وفقا للمادة  تقديره كان اال مفتوحا أمام القاضي ليقدره،وتعطي املسؤولية
من نفس القانون سلطة واسعة  125القانون املدين وكذا التعسف يف استعمال احلق وفقا للمادة 

للقاضي يف تقدير التعويض،ولذلك أتعرض أوال الضوابط اليت حتكم تقدير القاضي للتعويض 
  .وأتعرض ثانيا إىل طريقة حساب هذا التعويض

  
  

                                                 
ا خفظ الشرط املدين بتنفيذ جزء من إلتزامه،فمن العدل أال يلتزم بكل املبلغ املتفق عليه كشرط جزائي، ويكون القاضي قد إحرتم إرادة املتعاقدين إذ إذا ما قام -639

 .أنظر،  حللو غنيمة، املرجع السابق .زاماجلزائي بنسبة ما نفذ املدين من التزامه،ويتم التخفيض على أساس املبلغ املقدر يف الشرط اجلزائي بنسبة ما نفذ املدين من إلت
إلجراءات املقررة له وتقوم هذه احلالة على مبدأ التعسف يف إستعمال احلق، وذلك أن الدائن مىت تسبب بسوء نية يف إطالة أمد النزاع فهو يتعسف يف إستعمال ا -  640

  . قانونا
ذا بسوء نية، ومىت تبني ذلك للقاضي قام بتخفيض التعويض اإلتفاقي إىل حد معقول عن املدة اليت ويشرتط يف ذلك أن يتم إطالة النزاع من طرف الدائن بال مربر وك

أنظر، حللو غنيمة ،  .التأخر بإطالة أمدطال فيها النزاع بال مربر، ونكون هنا أمام مسؤولية مشرتكة بني الدائن واملدين، فاملدين تأخر يف الوفاء بإلتزامه والدائن قابل هذا 
 جع السابقاملر 

بالزيادة  القاضيفيتضح من هذا النص أن الضرر إذا زاد عن التعويض املقدر يف الشرط اجلزائي، وأثبت الدائن أن املدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما، حكم  641
ئن يف إتفاقه مع املدين على تقدير التعويض مل يف التعويض، حىت يصبح معادال للضرر الذي وقع، وال مينعه من ذلك أن التعويض مقدر يف الشرط اجلزائي، ألن الدا

 .878، ص  2أنظر، أمحد عبد الرزاق السنهوري ، املرجع السابق ، ج. يدخل يف حسابه غش املدين أو خطئه اجلسيم
642 ويض الكامل الذي حيقق وظيفة الردع ويتمثل الردع يف التفرقة بني مدين وآخر حسب جسامة اخلطأ الصادر منه، ويف اإلرتفاع بالتعويض أو اإلصالح إىل التع -  

قي جياوز بكثري قيمة الشرط وجرب الضرر  وميكن تفسري هذا بأن الشرط اجلزائي يكفي جلرب الضرر وال يشرتط أن يكون كامال، إال أنه يف حالة ما إذا كان الضرر احلقي
تفاقي إىل التعويض الكامل بأن إرادة الدائن قد إجتهت مسبقا إىل قبول تعويض حمدد، ألن اجلزائي فال حيق للدائن املطالبة برفعه،وهنا ميكن تفسري عدم رفع التعويض اإل

.878، ص  2أنظر، أمحد عبد الرزاق السنهوري ، املرجع السابق ، ج. مدى الضرر يف هذه احلالة يكون قد جتاوز ما إرتضاه الدائن  
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  كم القاضي عند تقديره للتعويضالضوابط التي تح -أ

ينصب تقدير التعويض على الضرر الالحق باملتضرر،فاملعيار يف ذلك موضوعي  
ولذلك أتطرق أوال إىل طبيعة وشروط الضرر املستحق للتعويض، مث  643كما سبق اإلشارة إليه

  . أتعرض ثانيا إىل سلطة القاضي يف تقدير التعويض ورقابة احملكمة العليا عليه يف ذلك

  

  . وجوب وقوع ضرر إلستحقاق التعويض-1

الضرر هو بذاته مناط تقدير التعويض وحمله، وهو إما أن يكون ماديا أومعنويا، وإن       
كان الضرر املادي ال يثري إشكاال يف وجوب التعويض عنه مبوجب النصوص الصرحية اليت 

  . 644النسبة للضرر املعنويأوردها املشرع يف القانون املدين اجلزائري، فاحلال ليس كذلك ب
فالضرر املادي هو ما يصيب الشخص من ضرر يتمثل يف املساس جبسده، أوماله،     

  .645أوبإنتتقاص حقوقه املادية، أو بتفويت مصلحة مشروعة له تقدر فائدا ماليا
  

ويتضح من هذا التعريف أن للضرر املادي وجهان، أوهلما يصيب اإلنسان يف          
ياته، ويعرف بالضرراجلسدي، والثاين ميس حبقوق أو مصاحل مالية للشخص سالمة جسده وح

فيكون له إنعكاس على ذمته املالية، فالضرر املادي هو الذي ميس حياة االنسان أو سالمته 
 . أومصاحله

  
ويتمثل ذلك يف جرح يف اجلسد، أو إحداث عاهة،أو إزهاق روح، أو        

وقد يصحب هذا الضرر اجلسدي إنتقاص يف الذمة . لالتسبب بعجز جزئي أو دائم عن العم
أما الضرر . املالية للضحية إن تطلب عالجه نفقات، أو حرم املصاب من القدرة على العمل

الذي ميس حبقوق أو مصاحل مالية فهو الذي يصيب الشخص يف كيانه املايل، فيمس مبصاحل له 

                                                 
 من هذه الرسالة 258 أنظر، ص-  643
؛عبد 39، العدد 2009، جملة الشريعة والقانون،  _دراسة مقارنة_مهند عزمي مسعود أبو مغلي، التعويض عن الضرر األديب  أنظر، يف ذلك بالتفصيل، -  644

 ؛ سعدون العامري، تعويض الضرريف املسؤولية192،ص1996القادرالفار، مصادراإللتزام،مصادراحلق الشخصي يف القانون األردين، مكتبة دار الثقافة للنشروالتوزيع، 
 . 1981التقصريية، بغداد،

 . 33ص .  1997حسني عامر وعبد الرحيم عامر، املسؤولية املدنية التقصريية والعقدية،دار الفكر للطباعة والنشر، أنظر، 645
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تنفق، أو تفويت فرصة، أو ضياع   ذات صفة مالية أو إقتصادية كخسارة حتصل، أو مصاريف
  .646كسب

  
أما الضرر املعنوي فهو الذي ال يصيب الشخص يف ماله، وإمنا يصيب مصلحة غري     

فيلحق مبا يسمى اجلانب اإلجتماعي للذمة املعنوية أو األدبية، وقد يكون مقرتنا .647مالية
فس واألحزان، وقد يستقل بأضرار مادية، فيلحق العاطفة أو الشعور باآلالم اليت حيدثها يف الن

عن الضرر املادي، فيلحق أمورا أخرى غري ذات طبيعة مالية كالعقيدة الدينية أو األفكار 
  .648اخللقية

  
وللضرر املعنوي عدة صور، فقد يصيب اجلسم، إذ أن اجلروح اليت تصيب          

عضاء، كل هذا الوجه واألمل الذي ينجم عن ذلك، وما قد يعقب من تشويه يف الوجه أو يف األ
يشكل ضررا ماديا ومعنويا إذا نتج عنه إنفاق املال يف العالج، أو نقص عن الكسب املادي، 

كما قد يتصل بشخصية املرء وحقوقه . 649ويكون ضررا معنويا فحسب إذا مل ينتج عنه ذلك
 العائلية، وما يؤذي الشعور واألحاسيس، ومبا ميس العرض أو السمعة أو اإلعتبار من قذف أو

  .650تشهري، أو ما يصيب العاطفة من حزن أوحرمان
  

واألضرار املادية الناجتة عن الضرر املعنوي أو املختلطة به تقبل التقييم وال تثري 
صعوبة بذاا، ولكن الضرر املعنوي كعنصر مستقل من عناصر التعويض، وبإعتبار أنه ال ترتتب 

وبة تقوميه مما أثار جدال كبريا حول عليه خسارة مالية فإن البعض عارض التعويض عنه لصع
من القانون  222ويف هذا الشأن حسم املشرع املصري اخلالف يف املادة . 651مبدأ التعويض عنه

من القانون  124املدين املصري بأنه يشمل التعويض الضرر األديب أيضا، يف حني جاءت املادة 
  .املدين اجلزائري عامة ال متيز بني الضرر املادي واألديب

                                                 
 . 258الدار اجلامعية، د س ن ،  ص  أنظر،عاطف النقيب ، املسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي ، اخلطأ والضرر، -  646
 . 864، ص  1عبد الرزاق السنهوري ، املرجع السابق ، ج أنظر، امحد -647
 . 52مقدم سعيد ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -648
 . 864أنظر، أمحد عبد الرزاق السنهوري ، املرجع السابق ، ص  -649
 . 341حسني عامر و عبد الرحيم عامر ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -650
 .رجع السابق أنظر،مهند عزمي مسعود أبو مغلي، امل-  651
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فذهب رأي يف الفقه إىل أن عدم وجود نص على التعويض عن الضرر         

املعنوي يف القانون املدين اجلزائري ال يسوغ أن يستنتج منه إنتفاء التعويض عن هذا الضرر، إذ 
أن األصل يف األشياء اإلباحة،كذلك فإن املبدأ العام للتفسري القانوين يقضي بأن ال منيز بني 

  .652واملعنوي طاملا أن القانون مل مييز الضرر املادي
         

لكن بالرجوع إىل النصوص اليت خصصها املشرع اجلزائري للتعويض جند املادة         
يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي حلق "من القانون املدين تنص على أنه 131

من نفس  182ادة وبالرجوع إىل امل. 653مكرر 182و182املصاب طبقا ألحكام املادتني  
يتبني من أن املشرع ال يأخذ إال بالتعويض عن الضرر املادي، ذلك أن عنصري ما  654القانون

  .655حلق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب مها عنصران للضرر املادي
  
ولكن ما يؤخذ على  املشرع اجلزائري أنه أغفل النص على التعويض عن الضرر     

عامة ، إالأنه نص عليه يف  124 بنص مستقل وإمنا جاءت املادة املعنوي يف القانون املدين
من قانون اإلجراءات اجلزائية يف فقرا الرابعة تنص على أنه  3كما أن املادة . 656قوانني خاصة

تقبل دعوى املسؤولية املدنية عن كافة أوجه الضرر سواءا كانت مادية أو جسمانية أو أدبية ما "
، وهذا ما يناقض الرأي األول، ولذلك  "موضوع الدعوى اجلزائية دامت نامجة عن الوقائع

  .سكوت املشرع يفيد إمكانية التعويض عن الضرر املعنوي وليس العكس

  
  الشروط الواجب توافرها في الضرر المستحق للتعويض -2

ينبغي أن يتوفر يف الضرر جمموعة من الشروط حىت يكون مستحقا للتعويض وتتمثل هذه 
  :يما يلي الشروط ف

                                                 
 . 240-239علي علي  سليمان ، دراسات يف املسؤولية املدنية يف القانون املدين اجلزائري ، ص أنظر،-  652
 . 20/6/2005املؤرخ يف 10- 05مت تعديل هذا النص مبوجب القانون-653
 ".ويض ما حلق الدائن من خسارة وما فاته من كسبويشمل التعإذ مل يكن التعويض مقدرا يف العقد أو يف القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، "تنص على أنه  -  654
 . 163مقدم سعيد ، املرجع السابق ، ص أنظر، -  655
الذي جاء يف  91-88املتعلق بالزامية التأمني على السيارات، وبنظام التعويض عن األضرار، املعدل واملتمم بالقانون رقم  15- 74من بني هذه النصوص األمر  -656

 .يض عن الضرر املعنوي بسبب الوفاة لذوي احلقوق،وكذا التعويض عن ضرر التأمل نصوصه التعو 
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ويعين ذلك أن يصيب الضرر الشخص املطالب بالتعويض عن :  أن يكون الضرر شخصيا –
الفعل الضار، فتتوفر فيه املصلحة الشخصية حىت تكون دعواه مقبولة، ويتحقق هذا الشرط 
بالنسبة لألضرار املرتدة عن الضرر األصلي، إذ يعترب الضرر املرتد ضررا شخصيا ملن أرتد عليه،  

لو أصيب شخص يف حادث مبا أعجزه عن القيام بعمله، وبالتايل حيول دون اإلنفاق على  كما
من يعوهلم، فهؤوالء هلم  احلق يف طلب التعويض عما حلق بكل واحد منهم من ضرر 
شخصي، وهذا التعويض يستقل متاما عما يطالب به الشخص العائل من إصالح ما أصيب به 

  .657د كيان مستقل عن الضرر األصليهو من ضرر، فيكون للضرر املرت
  

واملقصود ذا أال يكون الضرر إفرتاضيا،بل جيب أن يكون :  أن يكون الضرر محقق الوقوع –
فالضرر احلال هو . 658قد وقع فعال، أو أن يكون وقوعه مؤكدا وحتميا ولو تراخى إىل املستقبل

ات تقوميه، ومثاله ما أصاب الذي وقع فعال، وتكونت عناصره ومظاهره اليت توفرللقاضي معطي
والضرر قد يكون ائيا عند وقوعه، أو . 659املضرور يف جسمه، أوماله وقت املطالبة بالتعويض

يصبح كذلك وقت احلكم بالتعويض بعد أن إستقر، فيكون تقومي الضرر على أساس ما كان 
وإذا مل تستقر حالة . ةعند احلادث يف احلالة األوىل، وعلى أساس ما إستقر عليه يف احلالة الثاني

الضرر، واستمر خمتلفا بني اخلطورة والتحسن، فللقاضي احلكم بتعويض يناسب ما قدره من 
ضرر واقع فعال، وأن حيفظ احلق للمضرور إلستكمال التعويض حسبما تنتهي إليه حالة الضرر، 

 131املادة وهذا ما يتماشى مع نص . 660ما دام أنه حمقق وليس إحتمايل، وهذا يف مدة معينة
  .661من القانون املدين

  

فالضرر إما أن يكون مباشرا أو غري مباشر، فالضرر املباشر هو  :أن يكون الضرر مباشرا  -
ذلك الذي ينشأ عن الفعل الضار حبيث أن وقوع هذا الفعل يؤدي حتما إىل ترتب هذا الضرر 

                                                 
 . 340عاطف النقيب ، املرجع السابق ، ص أنظر،  -657
 ,53أنظر، حممد إبراهيم الدسوقي ، املرجع السابق، ص -  658
 .243أنظر، عاطف النقيب ، املرجع السابق ، ص  -659
 . 334املرجع السابق ، ص  حسني عامر وعبد الرحيم عامر ،أنظر،  -660
مع مراعات الظروف املالبسة فإن مل يتيسر له وقت احلكم أن يقدر  182يقدر القاضي مدى التعويض الذي حلق املصاب طبقا ألحكام املادة "تنص على أنه  -661

إذ أن املبدأ أن احلكم بالتعويض يشمل كل ما ". يف التقدير  مدى التعويض بصفة ائية فله أن حيتفظ للمضرور باحلق يف أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر من جديد
 .ترتب من ضرر وقع فعال أو سيتحقق وقوعه مستقبال مىت كان متوقعا
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للفعل الضار األصلي دون  ويكون كافيا حلدوثه، أما الضرر غري املباشر هو الذي حيدث نتيجة
أن يتصل به مباشرة، فيكون الفعل األصلي عامال الزما حلصول الضرر،  ولكن ال يكون وحده  

من القانون املدين،اليت أكدت  182كافيا إلحداثه وإمنا تدخل أسباب أخرى وفقا لنص املادة 
ء باإللتزام، وأن يكون أن التعويض ال يكون إال عن الضرر املباشر الذي يكون نتيجة لعدم الوفا

  .متصال إتصاال واضحا بالفعل الضار
  
ويقصد بذلك أنه ال ميكن  :أن يمس الضرر بحق ثابت أو مصلحة مالية مشروعة  –

، سواءا كان  هذا احلق ماليا 662مسائلة املعتدي إال إذا مس إعتداؤه حبق ثابت حيميه القانون
مة جسمه، والتعدي عليهما ينشئ ضررا فلكل شخص احلق يف احلياة ويف سال. أو غري مايل

من شأنه أن خيل بقدرة الشخص على الكسب، أو يؤدي إىل تكبده لنفقات،كما ميكن أن 
  . ميس الفعل الضار يف عواطفه وشعوره

       
          

  كيفية دفع التعويض -ب

مىت تبني لقاضي املوضوع قيام شروط املسؤولية املدنية حكم بالتعويض، وله     
ك سلطة مطلقة يف حتديد الطريقة اليت يتم ا التعويض من جهة، ويف تقديره من جهة يف ذل

  . أخرى، بغري رقابة عليه من احملكمة العليا يف ذلك 
  

فعند رفع دعوى أمام القاضي للمطالبة بالتعويض وجب عليه أول األمر         
طبيق النص القانوين املالئم فحص الوقائع املطروحة أمامه، مث بعد ذلك تكييف تلك الوقائع بت

عليها، من خالل التأكد بأا كافية لتشكل أركان املسؤولية املدنية، ليتأكد له يف مرحلة ثالثة 
  . تقدير التعويض على إعتبار أنه ال تعويض بدون مسؤولية، وال تقدير حيث ال تعويض

  

                                                 
توىل لذي كان ييشرتط أن تكون املصلحة املشروعة  ليتم التعويض عنها أما  إذا كانت غري ذلك فال يعتد ا، إذ ال ميكن تعويض اخلليلة عن فقد خليها ا -  662

 .اإلنفاق عليها ألن هذه املصلحة تقوم على عالقة غري شرعية 
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التعويض، وقد إشرتط إجتهاد احملكمة العليا على القاضي حتديد عناصر         
إذا كان القضاة "الذي قررت من خالله بأنه  28/3/2000وذلك من خالل قرارها الصادر يف 

غري ملزمني بتحديد عناصر التعويض عن الضرر املعنوي بإعتبار هذا األخري يتعلق باملشاعر 
ية واألمل الوجداين، فإن التعويض عن الضرر املادي البد من حتديد عناصره بعد مناقشة املسؤول

عن الفعل والضرر والعالقة السببية، وأما تقديره فإنه يبقى ضمن السلطة التقديرية لقضاة 
  .  663"املوضوع الرقابة للمحكمة العليا عليهم يف ذلك

  
وخيتار القاضي طريقة التعويض من خالل حتديد ما هو مالئم إلصالح        

و اليت ختتلف حسبما . 664ينمن القانون املد 132الضرر، معتمدا يف ذلك على نص املادة 
تكون الظروف املالبسة حلالة النزاع املطروح، ومبا يبدي املضرور يف طلباته، كما أا ختتلف يف 

  . نطاق املسؤولية العقدية عنها يف نطاق املسؤولية التقصريية
  

فإذا كان التنفيد العيين هو األصل يف املسؤولية التعاقدية، فعلى النقيض من   
فالتنفيذ . ن هلذا النوع من التنفيذ إال مبنزلة اإلستثناء يف نطاق املسؤولية التقصرييةذلك ال يكو 

والتعويض . 665مبقابل، أي عن طريق التعويض املايل هو القاعدة العامة يف املسؤولية التقصريية
يكون إما عينيا أو مبقابل، فالتعويض العيين هو إصالح الضرر بإزالة مصدره من أصله، وهو 

  . 666التنفيد العيين لذا جند جماله يف املسؤولية التقصريية دون املسؤولية التعاقديةغري 
  

ويتجسد التعويض العيين يف املسؤولية التقصريية من خالل إصالح الضرر          
عينا، وليس مبقابل، ومثاله أن يبين شخصا حائطا يف ملكه يسد عن جاره الضوء واهلواء تعسفا 

  . العيين عن هذا الفعل دم احلائط على حساب الباينمنه، فيكون التعويض 

                                                 
 . 627،عدد خاص، ص  2003،م ق ، 231419رقم  28/3/2000م ع ، غ م ، أنظر، -  663
كون إيرادا يعني القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن ي"على أنه من القانون املدين 132تنص املادة  -  664

ويقدر القاضي التعويض بالنقد على أنه جيوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب املضرور أن يأمر بإعادة احلالة .مرتبا،وجيوز يف احلالتني إلزام املدين بأن يقدر تأمينا
 10-05و قد مت تعديل هذه املادة مبوجب القانون  ".شروعإىل ما كانت عليه، أو أن حيكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض اإلعانات تتصل بالفعل غري امل

 .املعدل واملتمم للقانون املدين 20/6/2005املؤرخ يف 
 527أنظر،حسني عامر و عبد الرحيم عامر ، املرجع السابق ، ص  -  665
 .  224مقدم سعد ، املرجع السابق ، ص  أنظر،  -666
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أما التعويض مبقابل فهو الذي يصلح يف املسؤولية العقدية مىت إستحال تنفيد اإللتزام     

عينا، وهو القاعدة العامة يف املسؤولية التقصريية إلستحالة التعويض العيين يف أغلب األحيان، 
فيكون لقاضي املوضوع سلطة كاملة يف إختيار نوع  وهو قد يكون نقدا أو غري نقدي،

  .التعويض األنسب إلصالح الضرر
  

فالتعويض النقدي يكون يف أغلب حاالت املسؤولية التقصريية، ويف بعض 
حاالت املسؤولية العقدية، وقد يأخد صورة مبلغ إمجايل يدفع دفعة واحدة أومقسطا، وهذا 

دة معينة أو ملدى احلياة، أو بإيداع مبلغ كاف حسب الظروف، أو يف صورة إيراد مرتب مل
  . لضمان الوفاء باإليراد احملكوم به

  
أما التعويض غري النقدي فيأخذ عدة صور ومثاله يف جمال املسؤولية العقدية        

من القانون املدين، فيكون للدائن مطالبة املدين الذي مل يوف بإلتزامه  119ما جاءت به املادة 
بفسخ العقد مع التعويض إذا إقتضى احلال ذلك، فيكون الفسخ وسيلة للتعويض بعد إعذاره 
ومثاله يف املسؤولية التقصريية أن يأمر القاضي بنشر احلكم القاضي بإدانة املدعى . غري النقدي

  .667عليه الذي ارتكب فعل السب والقذف، وهذا النشر يعد تعويضا غري نقدي
  

اسبة إلصالح كافة األضرار الالحقة باملتضرر ومىت تبني للقاضي طريقة من        
سعى لتقدير التعويض عنه، وله يف سبيل ذلك سلطة مطلقة،فهو غري ملزم بنصاب معني أو 

إال أن هذه السلطة حتكمها ضوابط . مببلغ ثابت جلرب هاته األضرار، وإمنا له كامل الصالحية
اضي حسب أهوائه وميوالته، فتقدير معينة، ألا ال تعترب حالة نفسية حيكم من خالهلا الق

التعويض هو مسألة موضوعية وقانونية، تستوجب على القاضي عند اإلضطالع ا إستبعاد كل 
  .668إجحاف أومغاالت، فيلتزم فقط بالضررالفعلي ويقدرالتعويض بقدره

  

                                                 
 . 967، ص  1سابق ، ج عبد الرزاق السنهوي ، املرجع الأنظر، أمحد  -  667
 .446أنظر، حممد إبراهيم دسوقي، املرجع السابق،   -668
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وما يليها من  47ويف سبيل ذلك مكن املشرع القاضي مبوجب نص املادة         
ءات املدنية من اللجوء إىل ذوي اخلربة واإلختصاص إذا إستعصت عليه أي مسألة قانون اإلجرا

يكون من شأن الكشف عليها إما إعطاء الوصف احلقيقي للضرر أو حتديد جسامته، ما مل 
ذلك أن اخلصوم ملزمني بتقدمي الوقائع يف حني يلتزم .يكن األمر يتعلق مبا يدخل يف سلطته

  . ى الوقائع املعروضة عليه، وال جيوز له أن يفوض فيه أحدا غريه القاضي بتطبيق القانون عل
  
 

  المطلب الثاني 

  تقدير القاضي  للتعويض في مسائل الزواج والطالق

    
إذا كان حساب التعويض وحتديد مقداره يكون إما بنص قانوين، أو وفقا   

ر يف الدعوى، والذي إلتفاق األطراف، وإن مل يكن كذلك ترتك مسألة تقديره للقاضي الناظ
ولكن ال يوجد يف هذا السياق ما حيدد حده . حيدد التعويض مع خضوعه لضوابط معينة

  .وتعترب تلك املسألة متعلقة بالوقائع ال رقابة للمحكمة العليا عليه فيها. األقصى وال األدىن
  
ر وقد نص املشرع اجلزائري  يف مسائل الزواج والطالق على التعويض يف أكث        

من موضع، إذ جعل التعويض يف حالة العدول عن اخلطبة والطالق والتطليق واخللع، وبالرجوع 
إىل نصوص قانون األسرة جند أن املشرع ينص على التعويض كمبدأ فقط دون أن حيدد مبلغ 
التعويض هذا، فهل بإمكانية طرفا العقد أن حيددا التعويض عن فك الرابطة الزوجية عند إبرام 

لزواج؟ وإذا عرضت دعوى التعويض على قاضي شؤون األسرة فكيف يتوصل إىل حتديد عقود ا
مقداره؟ وما هي الضوابط اليت يعتمد عليها يف هذا التقدير؟ وما هو موقف التشريعات العربية 

  من ذلك؟ 
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  الفرع األول

  تقديرالقاضي للتعويض عند العدول عن الخطبة

  

إذا ترتب "سرة اجلزائري يف فقرا الثانية على أنه من قانون األ 5تنص املادة         
". عن العدول عن اخلطبة ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفني جاز احلكم له بالتعويض

فالعادل عن اخلطبة إمنا ميارس حقا خموال له، فهو غري جمرب على إمتام عقد الزواج، فما اخلطبة 
ف اخلاطب أو املخطوبة على حد سواء يف ولذلك قد يتعس. 669إال مقدمة له كما سبق القول 

ممارسته حلق العدول مما قد يلحق ضررا بالطرف اآلخر، وقد جعل املشرع اجلزائري كال من 
  .الضرر املادي واملعنوي من موجبات التعويض 

  
وكما سبقت اإلشارة إليه فإن التعويض مقرر يف حالة العدول عن  اخلطبة          

ويالحظ أن مشرعنا . يرتتب عن هذا العدول ضرر مادي أو أديب ألي من الطرفني، بشرط أن
والضرر هوكل أذى يصيب . ربط احلصول على التعويض بشرط وقوع الضرر ال بالعدول نفسه

الشخص يف حق من حقوقه أو مصاحله املشروعة، سواءا كان ذلك احلق أو تلك املصلحة ذات 
إمكانية  تعويض الضرر املادي ،مث أتعرض  ولذلك سأتعرض أوال إىل. 670قيمة مادية أو معنوية

  .إىل تعويض الضرر املعنوي  بشأن العدول عن اخلطبة
  

  .التعويض عن الضرر المادي الناجم عن العدول عن الخطبة : أوال

  

إذامل يثر أمر التعويض من جهة وجوبه صعوبة ما، حبيث إقراره ثابت بنص قانوين     
نقطة هو تقدير التعويض، وبيان مقداره يف حاليت الضرر ولكن ما حيتاج إىل البحث يف هذه ال

املادي واألديب، وذلك ألن املشرع مل حيدد قيمة التعويض عن الضرر يف حالة العدول عن 
اخلطبة، وال كيفية حسابه، مما يتطلب من القاضي الرجوع إىل القواعد العامة املنصوص عليها 

  .يف القانون املدين
                                                 

 . من هذه الرسالة 19أنظر، الطبيعة القانونية للخطبة ، ص -  669
 . 44مجيل الشرقاوي ، املرجع السابق، ص أنظر، -  670
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  التعويض عن الضرر المادي الناجم عن العدول عن الخطبةإمكانية وكيفية _ أ   

من املعلوم شرعا وقانونا أن اخلطبة وعد بعقد يف املستقبل، وأن هذا الوعد غري ملزم     
ألحد من الطرفني، وأن لكل من اخلاطبني العدول واإلمتناع عن إمتام العقد دون مسائلة من 

  .671ء عليه يف ذلكأحد، ألنه يف ذلك ميارس حقا مشروعا، وال شي
  
  إمكانية التعويض عن الضرر المادي الناجم عن العدول عن الخطبة  -1

لقد سبق أن أشرت يف بداية هذا الفرع إىل أن التعويض عن الضرر املادي قد 
يكون إما قانوين أوإتفاقي أو قضائي، ويف جمال العدول عن اخلطبة سبق القول أيضا أن اخلطبة 

إنه ال ميكن القول بأن يكون التعويض إتفاقيا، وكذلك ال يوجد يف ليست عقدا، وبالتايل ف
مما خيرجه من دائرة التعويض القانوين، إذ  قانون األسرة ما حيدد هذا التعويض والطريقة حسابه، 

إكتفى املشرع بإقرار مبدأ التعويض عن العدول عن اخلطبة، ولذلك فإنه يبقى فقط التعويض 
  .لسلطة الكاملة للقاضي يف تقديره وكيفية دفعهالقضائي اليت متنح فيه ا

  
أوال أن اليكون ملن عدل مربر :فلكي يتقرر التعويض البد أن يتوافر شرطان ومها

وذلك كأن يتوىف أحد اخلطيبني فيصري . ينزع أفعاله صفة السلوك اخلاطئ املعترب أساسا للتعويض
ويلحق . لى قيد احلياة يف عدم تنفيذهتنفيذ الزواج مستحيال، وال دخل إلرادة الطرف الباقي ع

بذلك أيضا إكتشاف مانع من موانع الزواج كان جمهوال قبل قيام اإلقدام على اخلطبة والثاين أن 
تكون للعادل يد يف إحداث الضرر احلاصل للمعدول عنه، كاألمر بإجراء تصرف على وجهة 

، فيحدث ذلك ضررا ماليا معينة وفجأة تنقلب املوازين رأسا على عقب بالعدول املفاجئ
  .672للمتصرف وفق ذلك الرأي

  

وقد ذهب البعض إىل القول بأن اخلطبة جمرد وعد بالزواج، بل وهو وعد  
غريملزم، وأن التعويض فيه إكراه ضمين، ولكن يرد على هذا القول بأن التعويض يف حالة 

ولة رفع الظلم عن الطرف العدول عن اخلطبة للضرر ليس إكراها على إمتام العقد، وإمنا هو حما
                                                 

  . من هذه الرسالة 47أنظر الطبيعة القانونية للخطبة ، ص-  671
 . 11-10، ص 2004-2003االت إنعقاد وإحنالل الزواج، مذكرة التخرج لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء، أنظر، سويسي مجال، إشك-  672
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املتضرر يف هذه احلالة، خصوصا مع وجوب النظر إىل أن ما قرر مهرا يرد يف حالة العدول 
  . 673بغض النظر على الطرف الذي عدل

  
   كيفية التعويض عن الضرر المادي الناجم عن العدول عن الخطبة -2
       
عن اخلطبة فلم  فيما يتعلق بطريقة التعويض عن الضرر املادي يف العدول      

ينص ال املشرع األسري اجلزائري وال املصري على كيفية تقدير هذا التعويض، وبالرجوع إىل 
يعني القاضي "من القانون املدين اجلزائري اليت تنص على أنه  132القواعد العامة جند املادة 

إيرادا طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون 
كما نصت نفس املادة يف فقرا الثانية ". مرتبا، وجيوز يف احلالتني إلزام املدين بأن يقدم تأمينا

يقدر التعويض بالنقد، على أنه جيوز للقاضي تبعا للظروف، وبناءا على طلب " على أنه 
عويض املضرور، أن يأمر بإعادة احلالة إىل ما كانت عليه، أو أن حيكم وذلك على سبيل الت

من القانون املدين  171ويقابل هذا النص املادة ". بإداء بعض اإلعانات تتصل بالفعل الضار
  . املصري اليت تقر نفس املبدأ يف شأن كيفية تقدمي التعويض 

  
ويظهر من هذه النصوص أن التعويض القضائي مبعناه الواسع إما أن يكون       

لة إىل ما كانت عليه ، وإما أن يكون تعويضا مبقابل، عينيا وهو التنفيذ العيين وذلك بإعادة احلا
  .وهذا األخري إما أن يكون نقديا أو غري نقدي 

 
ويف جمال العدول عن اخلطبة،  فإن العادل إذا كان قد إستوىل على مال من          

الطرف اآلخر بسبب اخلطبة، أو ما تولده من ضغط أديب جيعل صاحبه يف حرج من رفض 
ن التعويض يف هذه احلالة يكون عينيا، وذلك برد احلال إىل ما كانت عليه، طلب اآلخر، فإ

  .674وإرجاع ما إستوىل عليه الطرف اآلخر
  

                                                 
 . 83عبري حيي شاكر القدومي ، املرجع السابق، ص أنظر، -  673
 . 105عبد اهللا مربوك النجار، املرجع السابق ، ص  أنظر،-674
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فلو كان املستوىل عليه سيارة او أمواال عينية، فإنه جيب ردها، وجيوز إجبار           
القانون املدين من  132وهوما يفهم من نص املادة . من أخذها على الرد بطريق التهديد املايل

فالقاضي يف هذه احلالة ليس ملزما أن حيكم بالتنفيذ العيين، ولكن يتعني أن . سالفة الذكر
يقضي به بشرطني األول إذا كان التنفيذ العيين ممكنا والشرط الثاين أن يطالب به الطرف 

  .املضرور
  
قابل أما إذا رأى القاضي أن التعويض العيين غري ممكن، قضى بالتعويض مب      

فإن  . نقدي، وهو التعويض الذي يغلب احلكم به يف دعاوى التعويض عن العدول عن اخلطبة
كان الضرر املادي ميكن تقوميه بالنقد، كما لو قامت املخطوبة بإعداد جهاز معني، أو كراء 
قاعة احلفالت، ودفعت يف مقابل ذلك ماال، ففي مجيع هذه احلاالت يتعذر فيها التنفيذ 

من  132ال يرى القاضي فيها سبيال إال التعويض النقدي وهوما أقره املشرع يف املادة العيين، و 
واألصل أن يكون التعويض النقدي مبلغا معينا، يعطى دفعة واحدة، ولكن . 675القانون املدين

  .ليس هناك ما مينع القاضي من احلكم بتعويض نقدي مقسط
  

المادي الناجم عن العدول عن الضوابط التي تحكم تقدير التعويض عن الضرر -ب

  . الخطبة

مل يتعرض الفقهاء القدامى ملسألة األضرار النامجة عن العدول عن اخلطبة       
وتعويضها، إمالعدم حدوث ذلك يف عصورهم، وإما ألن اخلطبة اليت رسم اإلسالم طريقها، 

لوك، وإمنا جاء وسلوك الطرفني أثنائها ال يرتتب على فسخها ضرر مىت إلتزم الطرفني هذا الس
  .676الضرر نتيجة إحنراف الناس يف سلوكهم أثناء اخلطبة تقليدا لغري املسلمني فيما يفعلون

  

                                                 
ن األسرة يف الزواج وإحنالله، مذكرة خترج لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء ، الدفعة السادسة عشر، أنظر، عمار بن امحد، السلطة التقديرية لقاضي شؤو  -  675

 . 38، ص 2005-2008
 . 87- 86مصطفى شليب ، املرجع السابق ، ص حممد  أنظر،-676
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وإذا كان املبدأ املستقر عليه فقها وقضاء هو التعويض عن األضرار النامجة عن       
ن املدين، اخلطبة، ال سيما منها األضرار املادية اليت أقر املشرع التعويض عنها صراحة يف القانو 

  فهل خيضع ذلك للسلطة التقديرية للقاضي، أم هناك ضوابط حتكم تقدير هذا التعويض؟
األصل أن حرية العدول مطلقة لكل من اخلطيبني، فلكل واحد منهما العدول       

مىت شاء، ألن اخلطبة وعد بالزواج و ليست عقدا ملزما، و اإلستثناء هو تقييد هذا احلق إذا 
فال ننكر على اخلاطب حقه يف العدول، ولكن يلزمه القانون بأن .  رأضر بالطرف اآلخ

يستعمل هذا احلق بعناية وحرص حىت ال يسبب ملخطوبته ضرر أو أن يستعمله رد اإلضرار 
ا، أو على األقل بأن تكون الفائدة املرجوة من هذا العدول مبا يتناسب وحجم الضرر الالحق 

  .677حتمي عدوال طائشا ال يربره مصوغ يقتضيهمبخطوبته، إذ أن الشرائع ال 
  
فالتعويض يف حالة العدول عن اخلطبة ليس إكراها على إمتام العقد، وإمنا هو        

فالعدول . حماولة جلرب الضرر الذي حلق بالطرف اآلخر نتيجة التعسف يف إستعمال حق العدول
ماله أحيانا، كأن يتم بدون عن اخلطبة وإن كان حقا مشروعا للطرفني إال أنه قد يساء إستع

واملعايري اليت . مربر معقول، أو أن يلحق ضررا بالطرف اآلخر عمدا وتغرميه أو ما إىل ذلك
  : يستشف منها القاضي واقعة التعسف يف العدول عن اخلطبة تكمن يف 

  
  : معيار قصد اإلضرار -1

امات، أو وقصد اإلضرار من العادل يظهر بقرينة تكليف الطرف اآلخر إلتز       
إدخاله يف إرتباطات مع رغبته الكامنة يف إاء اخلطبة، أوالبحث عن شريك آخر يفضله مبال 
أو جاه أو غريمها، فإستعمال حق اإلستمرار يف اخلطبة أو العدول عنها حيكمه ضابط عدم 

  .678اإلضرار

                                                 
 . 828عبد الرزاق السنهوري ، املرجع السابق ، ص  أنظر،أمحد-  677
 . 85املرجع السابق ، ص  عبري رحبي شاكر القدومي ، أنظر،-678



 269

وتسري هذه القيود على املخطوبة أيضا عند إلزامها بالتعويض إن كان          
دول منها، وثبت أن ال دخل للخاطب فيه، كأن عدلت رغبة يف خاطب أفضل بعد تغرمي الع

  .679األول وتكليفه
   :معيار الضرر الفاحش -2
وحنن بصدد التعويض عن الضرر املادي، فعلى الطرف الذي يطالب       

بالتعويض أن يثبت الضرر املادي الذي حلقه من جراء العدول،كأن تثبت املخطوبة أا قد 
فعت مصاريف حجز قاعة احلفالت، واليت ال ميكن إسرتدادها يف حالة العدول عن اخلطبة، د

فيكون بذلك قد حلقها ضررا ماديا، لكي يلزم القاضي اخلاطب العادل بتعويضها عما تكبدته 
فالتعويض الذي يقضي به القاضي ال يكون إال على أساس وجود ضرر وليس عن .من نفقات

  .العدول يف حد ذاته
  
وقد استقر القضاء اجلزائري على تعويض الضرر املادي املرتتب عن العدول       

حيث قضت بأنه  25/12/1989وذلك ما جاء يف قرار للمحكمة العليا بتاريخ . عن اخلطبة
من املقرر قانونا أن اإلقرار القضائي هو إعرتاف الشخص بواقعة قانونية مدعى ا عليه أمام "

على املقر، ومن املقرر أيضا أنه إذا ترتب على العدول على املخطوبة القضاء،وهو حجة قاطعة 
ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفني جاز احلكم بالتعويض، ومن مث فإن القضاء مبا خيالف 

  . 680"هذين املبدأين بعد خرقا للقانون
  
كما ذهب القضاء املصري من جانبه إىل التعويض عن الضرر املادي الناجم        

 ول عن اخلطبة على أساس املسؤولية التقصريية، وذلك يف قرار حملكمة النقض يفعن العد

يتعني للحكم بالتعويض بسبب العدول عن اخلطبة أن تتوافر "حني قضت بأنه  15/11/1962
شرائط املسؤولية التقصريية، بأن يكون هذا العدول قد الزمته أفعال خاطئة يف ذاا، ومستقلة 

                                                 
؛مقتبس  عن، عبري رحيي شاكر  73، ص  1965، مطبعة جامعة دمشق،  8، ط 1أنظر،مصطفى السباعي ، شرح قانون األحوال الشخصية السوري، ج -  679
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ومنسوبة ألحد الطرفني، وأن ينتج عنه ضرر مادي أو أديب للطرف عنه إستقالال تاما، 
  .681"اآلخر

وأما الفقه فقد إختلف حول مدى تأثري الظروف الشخصية للمسؤول يف   
تقرير التعويض، والسيما الظروف املالية، إذ ذهب رأي منه إىل أنه هلذه الظروف دورها يف 

  .682يكون املسؤول عن الضرر غنيا أو فقرياتقديرالتعويض، وجيب على القاضي مراعاا، كأن 
  

وأصحاب هذا الرأي يقررون أن مثل هذه الظروف ماكان ينبغي اإلعتداد ا   
إال أن النص قد جاء عاما، ومن مث . يف هذا اال، ألن التعويض جيب أن يكون مبقدار الضرر

وف املسؤول يتفق مع كما أن اإلعتداد بظر . ال وجه ألن يقتصر على الظروف اخلاصة باملضرور
  .ما كان القضاء يسري عليه من إعتداد بتلك الظروف

  
وذهب رأي آخر إىل أن الظروف الشخصية اليت حتيط باملسؤول ال تأخذ         

فإذا كان املسؤول غنيا مل يكن هذا سببا يف أن يدفع .683بعني اإلعتبارعند تقدير التعويض
ولذلك فإن العادل . با يف أن يدفع تعويضا أقلتعويضا أكثر، وإن كان فقريا مل يكن هذا سب

عن اخلطبة يدفع تعويضا للطرف اآلخر بقدر ما أحدث من ضرر فحسب، دون مراعاة 
إذ أن العربة يف حتديد مدى الضرر بالظروف الشخصية اليت حتيط بشخص . لظروفه الشخصية

  .684املضرور وليست تلك اليت حتيط بظروف املسؤول
  

إىل جسامة اخلطأ الذي صدر من املسؤول عند تقدير  واألصل أنه ال ينظر
التعويض، فإذا حتققت املسؤولية، قدر التعويض بقدر جسامة الضرر،ال بقدر جسامة اخلطأ، 
ومهما كان اخلطأ يسريا، فإن التعويض جيب أن يكون عن كل الضرر املباشر الذي أحدثه هذا 

ض جيب أال يزيد عن هذا الضرر املباشر ومهما كان اخلطأ جسيما فإن التعوي. اخلطأ اليسري
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ألننا بصدد تعويض مدين يراعي فيه مقدار الضرر، ولسنا بصدد عقوبة جنائية يعول . اجلسيم
وهلذا فإن إستخدام املشرع يف القانون املدين لعبارة الظروف . 685فيها على جسامة اخلطأ

  املالبسة تعود على جسامة الضر
يض يكون حبجم الضرر، فما هو الوقت الذي وإذا إستقر األمر على أن التعو 

يقدر فيه التعويض؟ هل هو وقت وقوع الضرر، ألن مصدره هو العمل غري املشروع فيتحدد به، 
  أو أن وقت تقديره يوم صدور احلكم به؟ 

  
الواقع أن الضرر املادي املرتتب عن العدول عن اخلطبة يتعلق مبا تكبده أحد  

، ولذلك فإن الضرر الذي يلحق بأحد الطرفني 686ت القولالطرفني من مصاريف كما أسلف
وال ميكن أن نتصور أن . يظل يف مداه على ما هو عليه من يوم أن وقع إىل يوم صدور احلكم

يتغري الضرر يف تلك الفرتة، فالنتائج املرتتبة عن العمل الضار تظل  ثابتة ال تتغري، فهي ال تشتد 
  .687تقدير التعويض يكون من وقت وقوع الضرر أو تنقص مع مرور الزمن، وعليه فإن

  
أما فيما خيص قيمة التعويض، ففي احلقيقة هذه األمور تدخل يف السلطة  

يكون تقدير "التقديرية لقاضي املوضوع، ويرى الدكتور عبد الرمحن الصابوين يف هذا اال بأن 
خلطوبة بأكثر مما يدفعه التعويض مقيدا بنصف املهر،ألنه الجيوز احلكم بالتعويض على فسخ ا

املطلق فيما لو مت العقد بينهما وطلق زوجته قبل الدخول، ألن الزوج إذا طلق زوجته قبل أن 
يدخل ا يرتتب عليه دفع نصف املهر هلا، وضرورة حتديد التعويض مبا ال يتجاوز نصف املهر 

  .688"هو خشية التعسف يف تقدير هذا التعويض
  

مردود عليه، إذ قد يكون املهر مبالغ فيه، وأن نصف املهر إال أن هذا الرأي          
جياوز بكثري حجم الضرر الالحق بأحد الطرفني عند العدول، خصوصا مع ما جرى به العمل 
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هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن نصف املهر الذي . اليوم يف جمتمعنا من مغاالت يف املهور
  .689و حق للمطلقةيدفع يف الطالق قبل الدخول ليس تعويضا بل ه

  
وعلى العموم فإن ضابط تقدير الضرر هو ما إستقر عليه إجتهاد احملكمة   

من املقرر قانونا أن تقدير الضرر "حني قضت بأنه  16/3/1999العليا يف قرارها الصادر يف 
ففي مثل هذه احلاالت يرجع . 690"مسألة موضوعية من إختصاص وتقدير قضاة املوضوع

يرية للقاضي، وأن اإلشكال يف احلقيقة هو يف إثبات وقوع الضرر يف حد تقديره للسلطة التقد
  .ذاته
  

  تعويض الضرر المعنوي الناجم عن العدول عن الخطبة   - ثانيا

يعترب من األضرار املعنوية تلك اآلالم اليت متس عاطفة اإلنسان عن طريق       
.  الصدر، وإنعدام الطمأنينةالطعن يف مسعته أو شرفه، فيكون يف صورة شعور باحلزن، وضيق يف

ومل يتطرق الفقهاء سابقا لألضرار األدبية ألا ظهرت حديثا نتيجة إحنراف الناس يف سلوكهم 
  .691أثناء اخلطبة وتأثرهم بالظواهر املادية للمجتمعات األوروبية

  
وقد جعل املشرع التعويض عن الضرر الناجم عن اخلطبة واسعا ومل حيدد إذا   

رماديا أو معنويا، وعلى إتساع هذا النص فإنه جيوز التعويض عن الضرر املادي  كان هذا الضر 
إذ أن جمرد العدول عن اخلطبة قد يلحق أضرارا معنوية .كما جيوز التعويض عن الضرر املعنوي

ولو من باب خدش الشعور، وما تلوكه األلسنة عن أسباب العدول، مما يؤذي مسعة املعدول 
  . 692الشائعات، ويفتح باب التأويالت والضنون السيئة فيهعنه ويعرضه لكثري من 

  
  إمكانية وكيفية تعويض الضرر المعنوي الناجم عن العدول عن الخطبة–أ 
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فهل ميكن أن يكون قابال .كما هو معلوم فإن للضرر املعنوي طبيعة خاصة      
لضوابط اليت للتعويض يف جمال العدول عن اخلطبة؟ وماهي طريقة دفع هذا التعويض؟ وماهي ا

  حتكم تقدير هذا النوع من التعويض؟

  
  
  إمكانية تعويض الضرر المعنوي الناجم عن العدول عن الخطبة -1

  
اخلطبة "إىل أن  14/12/1939يف هذا اال ذهبت حمكمة النقض املصرية يف 

نهما ان ليست إال متهيدا لعقد الزواج، وهذا الوعد بالزواج ال يقيد أحدا من املتواعدين، فلكل م
يعدل عنه يف أي وقت شاء، خصوصا وأنه جيب يف هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل 
احلرية يف مباشرته، ملا للزواج من اخلطر يف شؤون اتمع، وهذا ال يكون إذا كان أحد الطرفني 

ول قد مهددا بالتعويض، ولكن إذا كان الوعد بالزواج والعدول عنه بإعتبار أما جمرد وعد فعد
الزمتهما أفعال أخرى مستقلة عنهما إستقالال تاما، وكانت هذه األفعال قد أحلقت ضررا ماديا 
أو أدبيا بأحد املتواعدين، فإا تكون مستوجبة التضمني على من وقعت منه، وذلك على 

  .693"أساس أا هي يف حد ذاا، بغض النظر عن العدول ارد، أفعال ضارة موجبة للتعويض

  
هذا أيضا ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف اجلزائر يف قرارها الصادر يف و  

على العادل عن اخلطبة بدفع تعويض للمخطوبة عن األضرار "حني قضت بأنه  23/4/1991
سنوات، ألن الثابت يف  4املادية واملعنوية اليت أصابتها من جراء فسخ اخلطبة اليت دامت 

الدليل أن له مسكن تأوي إليه زوجته عند الزواج، وهو حق  القضية أن املدعى عجز عن إقامة
  .694"سنوات كخطيبة 4ثابت شرعا للزوجة وأن الضرر قد أصاب الزوجة نتيجة انتظارها 

  
من هذا يتضح أن التعويض عن الضرر املعنوي املرتتب عن العدول عن اخلطبة         

ليه ما يسري على الضرر أمر ثابت مبوجب أحكام القانون وإجتهادات القضاء، يسري ع
                                                 

 . 705، ص  422رقم  13ق ،جملة احملامات السنة  9لسنة  13، طعن رقم  14/12/1939نقض مدين، أنظر، حمكمة النقض املصرية،  -  693
 .54، ص  1، عدد  1993، م ق  73919، ملف رقم  23/4/1991م ع ، غ أ ش ، أنظر، -  694



 274

املادي، فهما على حد سواء، غري أن اإلشكال احلقيقي يف هذا اال يكمن يف إثبات الضرر 
املعنوي، إذ غالبا ما يكون التعويض يف هذه احلالة مرتبطا بآالم نفسية تلحق باملعدول عنه أو 

ري، بل هي حمل إشهار املساس بشرفه ومسعته، وذلك ألن اخلطبة يف طبيعتها ليست باألمر الس
  . وهلذا فمن شأن العدول عنها أن يرتك آثارا يف نفسية املعدول عنه. بني احمليطني به

  
كما أن نصوص القانون بقدر ما تسمح بالتعويض عن الضرر املادي جتيز   

التعويض عن الضرر املعنوي، ولكن كيف ميكن أن يصيب العدول عن اخلطبة مسعة الطرف 
  فه؟ هل جمرد العدول عن اخلطبة يرتب ضررا معنويا؟ املعدول عنه وشر 

  
إستقر القضاء يف مصر على أن العدول عن اخلطبة بعد فرتة معينة ال ميكن أن   

وهذا ماجاء يف قرارحملكمة . حيمل العادل مسؤولية، وال ميكن أن يرتتب عن جمرد العدول ضررما
خلطبة يف الزواج واإلحجام عن إستطالة أمد ا"حيث قضت بأن  15/11/1962النقض بتاريخ 

إمتامه مث العدول عن اخلطبة،كل ذلك أمور ال تفيذ سوى العدول عن إمتام اخلطبة وال تعد 
أعماال مستقلة بذاا عن هذا العدول، وجمرد العدول عن اخلطبة ال يعد سببا موجبا للتعويض 

مستقلة عنه أحلقت ضررا  مهما إستطالت مدة اخلطبة، إال إذا اقرتن هذا العدول بأفعال أخرى
  .  695"بأحد اخلطيبني

  
أما القضاء اجلزائري فكان له موقف خمالف إذا قضت احملكمة العليا يف قرارها         

سنوات كافية إلعتبار  4ألنه إعترب أن فرتة اخلطبة الطويلة اليت دامت 23/4/1991الصادر يف 
سنوات كاملة دون أن  4اخلطيبة ملدة  العدول الذي يأيت إثر هذه الفرتة تعسفيا، وأن إنتظار

  .696ينتهي إنتظارها بالزواج يرتك يف نفسها آالما وأضرارا معنوية معتربة
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وإن كان هناك جانب من الفقه يذهب إىل عكس ما ذهب إليه هذا املوقف           
اج، القضائي، وحجته يف ذلك أن املخطوبة يف هذه احلالة كانت تعلم أن اخلطبة جمرد وعد بالزو 

وأن العدول عنها أمر مباح، وأن من يدعى حصول ضرر له من جراء هذا العدول، كان يعرف 
كما أنه  .مقدما أن العدول جائز للطرف اآلخر، فكان جيدر به أن يتدبر أمره على هذا األساس

كان يستطيع قبل أن يقدم على ما قد حيصل له بسببه ضرر أن يطلب من الطرف اآلخرأن 
إذ كان اإلحتياط يوجب عليه أن يطلب فسخ اخلطبة أو . 697لزواج أو بعدمهحيسم األمر با

إمضاء العقد، قبل اإلقدام على أي عمل يرتتب عليه حصول ضرر له، فإن مل يفعل فليتحمل 
  .698وحده نتيجة عمله، ومغبة تقصريه، وعدم إحتياطه

  
زائري مل من قانون األسرة  أن املشرع اجل  5وكذلك ما يالحظ على نص املادة      

جيعل التعويض واجبا وإمنا جعله جائزا ألنه ليس معقول أن كل عدول عن اخلطبة يصاحبه 
ضرر، وكقاعدة عامة أباح العدول، فهو حق الطرفني، لكنه جعل التعويض أمر جوازي فقط 
عند ترتب الضرر،وهذا ماميكن القول معه بأنه مهما استطال أمد اخلطبة فال تعويض عن جمرد 

  .699العدول
  

ولكن ليست كل األضرار األدبية ناجتة عن أمل العدول أوطول فرتة اخلطبة، إذ          
من املتصور عمال أن تكون األضرار األدبية اليت حلقت باملخطوبة بعد عدول اخلاطب عن 
اخلطبة ترجع بسببه هو، وما قام به من إثارة إشاعات حول تلك املخطوبة، كيدا منه هلا، 

  .700، لغرض ما يف نفسه إضرارا اوتلويثا لسمعتها
  
  كيفية تعويض الضرر المعنوي الناجم عن العدول عن الخطبة   -2

  

                                                 
 . 29عبد العزيز عامر ، املرجع السابق ، ص أنظر،-  697
 . 87؛ مصطفى شليب ، املرجع السابق ، ص  71امحد فرج حسني ، املرجع السابق  ص  أنظر، -698
 . 15أنظر، سويسي مجال ، املرجع السابق، ص -  699
 . 114أنظر، عبد اهللا مربوك النجار ، املرجع اليابق، ص-  700



 276

من املعروف أن تعويض الضرر املايل أمره سهل، ألنه مقدر مبقدار الضرر، فهو   
أما الضرر املعنوي فهو الذي يصيب . يشمل ما حلق الدائن من خسارة وما فاته من كسب

كالتشهري وتشويه السمعة وهذا ما جيعل القاضي جيد صعوبة يف تقديره   مصلحة غري مالية،
إذ جيب عليه أن يبحث أوال عن املعيار الذي يعترب معه الفعل خطأ يستوجب . والتعويض عنه

التعويض عن العدول عن اخلطبة،واملعيار املعول عليه يف هذا اال هو املعيار املوضوعي الذي 
املألوف للشخص العادي، إذا وجد يف نفس الظروف وأدى هذا  يقدر فيه مبعيار السلوك

اإلحنراف إىل اإلضرار بالطرف املعدول عنه كان مسؤوال عن تعويض هذا الضرر، كما أن 
القاضي يراعي يف تقديره للتعويض شخص املضرور واملعيار املعتمد هنا هو املعيار 

  .701الشخصي
  

را خمتلفا، ألن التقدير فيه يقوم على وهذا ما جيعل التعويض عن الضرر األديب أم
إعتبارات أدبية جتعل طريقة تقديره خمتلفة من شخص آلخر، وأشري هنا إىل أن التعويض عن 
الضرر األديب يأخذ شكلني، الشكل األول يتمثل يف التعويض العيين عن الضرراألديب،وثانيهما 

  .هو التعويض مبقابل نقدي
  
   نويالتعويض العيني للضرر المع  -ا

وحمل اإللتزام ذا التعويض، قيام املدين به املسؤول عن الفعل الضار بأداء شيء     
للدائن املضرور جيرب به الضرر الذي حلقه بسبب الفعل الضار، وهذا ما يستشف من نص املادة 

يقدر التعويض بالنقد على أنه "قانون مدين جزائري يف فقرا الثانية، حني تنص على أنه  132
ز للقاضي، تبعا للظروف وبناءا على طلب املضرور، أن يأمر بإعادة احلالة إىل ما كانت جيو 

عليه، أوأن حيكم وذلك على سبيل التعويض، بأداء بعض اإلعانات تتصل بالفعل غري 
  . 702"املشروع

  

                                                 
 . 8، ص املرجع السابقأنظر، عمار بن أمحد، -  701
 .ن املدين املصريمن القانو  171تقابلها املادة  -  702
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ومن تطبيقات التعويض العيين للضرر األديب حق الرد، أو التصحيح على ما 
ينطوي من مساس حبق من احلقوق األدبية، كأن يكون العادل عن تنشره الصحف متضمنا ما 

اخلطبة قد صرح عن ذلك لوسيلة إعالم، أو صرح أنه قد عدل عن اخلطبة ألنه إكتشف أن 
سلوكات املخطوبة غري مسؤولة أو أن ا عيوب أو غري ذلك مما قد ميس بسمعتها وكرامتها، 

  .703يكذب األولفيكون تعويض ذلك الضرر بنشر مقال أو تصريح 

      
وقد وضع الفقهاء شروطا للتعويض العيين، إستنبطوها من النصوص القانونية املنظمة     

للتعويض العيين بصفة خاصة، وأداء اإللتزامات بصفة عامة، وهذه الشروط تتمثل يف أن يكون 
عويض التعويض العيين ممكنا ومالئما وغري مرهق للمدين واألهم من ذلك أن يطلب املضرور الت

  .    704العيين
  

  التعويض بمقابل للضرر المعنوي  – اا

  
يعترب التعويض مبقابل عن الضرر األديب هو أحد صور التعويض عنه بل وهو       

الصورة الغالبة له، والتعويض املقابل قد يكون مبقابل غري نقدي مما ميكن أن يقوم املدين بأدائه، 
ور يف إحدى وسائل اإلعالم أو األمر بنشر احلكم ويندفع به الضرر، كأن ينشر إعتذارا للمضر 

  . حبد ذاته
  

غري أن التعويض النقدي هو أكثر طرق التعويض املالئمة إلصالح الضرر         
املرتتب عن العدول عن اخلطبة، واألصل يف التعويض النقدي أن يكون مبلغا معينا من املال، 

  .رادا مرتبا مدى احلياة يعطى دفعة واحدة للمضرور أو مبلغا مقسطا، أو إي
  

ولذلك فإن التعويض النقدي أحد نوعي التعويض اليت جيب أن حيكم         
القاضي ا للمضرور من العدول، ذلك أن الضرر إذا مل ميكن جربه مبا يزيل آثاره السيئة من 
                                                 

 . 3أنظر، سعاد سطحي، املرجع السابق، ص -  703
 . 141- 140عبد اهللا مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص  أنظر،-704
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ديا، نفوس الناس بالتعويض العيين،فإن التعويض مبقابل هلذا الضرر، خاصة إذا كان املقابل نق
وال حيفى على أحد مدى . ميكن أن جيربه وميسح من نفس املعتدي عليه أثر األمل الذي حل به
  . 705ما حيدثه املال يف نفس من يتقرر له من جرب خاطره، وإرضاء نفسه

  
ورمبا يكون تقدير الضرر بالنقود يف حالة األضرار الناشئة عن العدول أمرا       

يب للمعتدى عليه، وهو ما يصعب تقديره باملال، لكن هذا صعبا، بإعتباره قد ينال من حق أد
ال مينع أن للتعويض باملال أثر كبري يف ختفيف أمل التعدي على شرف اإلنسان وإعتباره، مع 

   .706إمكان حصول التقدير التقرييب بني الضرر والتعويض النقدي

  

  عن الخطبة الضوابط التي تحكم تقدير التعويض عن الضرر المعنوي في العدول  -ب

األصل أنه يف حالة عدم اإلتفاق على مقدار التعويض، أوعدم وجود نص       
قانوين يقدره، فإن املبدأ الذي حيكم مقدار التعويض يتمثل يف أنه جيب أن يكون مساويا لقيمة 

  .الضرر املباشر الذي حلق باملعدول عنه، فال ينقص عنه أو يزيد
  

إذ أن الغرض من التعويض هو جرب  لكن املساوات هنا تقريبية فقط،و   
فاألضرار األدبية تنطوي على . الضرركله، ومن املعروف أن األضرار ختتلف فيما بينها يف تقوميها

صعوبة بالغة يف تقدير التعويض عنها، وهوما جعل التعويض املساوي على حنوكامل يف جمال 
أن يصل إىل تقومي عادل لآلالم  التطبيق العملي أمرا فوق طاقة القاضي، إذ كيف ميكن للقاضي

النفسية اليت حدثت نتيجة عدوان املسؤول عن ضرر العدول يف اخلطبة، مع حساب تأثري هذا 
ولذلك فإن  707العدوان وهذه اآلالم على نفسية املتضرر، وإنعكاساا على حياته بصفة عامة

  .طلقة بينه وبني الضررالتعويض يف هذه احلالة هو تقرييب وال ميكن أن يصل إىل املساواة امل
  

                                                 
 . 144عبد اهللا مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -705
 . 114هللا مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص ؛ مقتبس عن عبد ا 45، ص  1951عبد احلي حجازي ، مذكرات يف نظرية احلق ، طبعة أنظر،-  706
 . 9أنظر، عمار بن أمحد، املرجع السابق، ص -707
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ويف هذا املعىن جيب أن يقدر القاضي التعويض تقديرا يكفي جلرب خاطر         
الطرف املضرور، ملا مسه يف شرفه وإعتباره من آالم، على أن يقرتن هذا التقدير ببيان عناصر 

إذا الضرر، ومؤدي ذلك أن يقدر التعويض بقيمة الضرر، كما آل إليه وقت احلكم حبسب ما 
  .708كان قد تفاقم أو تناقص، وحبسب ما يتكلف جربه يف ذلك الوقت

  
وكما ال جيوز أن يكون مقدار التعويض أقل من قيمة الضرر، كذلك ال جيوز       

أن يستفيد املضرور من العدول عن اخلطبة من تعويض أكثر مما يلزم جلرب الضرر، أوما جيعله يف 
، ألن املقرر قانونا وقضاء هو عدم جواز إثراء املضرور حال خري من احلال اليت كان عليها قبله

  .709على حساب املسؤول
  

وهناك ظروف تؤثر يف تقدير التعويض عن الضرر املعنوي املرتتب عن العدول        
عن اخلطبة، ومالبسات تصاحب حصول ذلك التقدير، وذلك رغم ما تنص عليه ألفاظ 

ويض جيب أن يكون كامال، إال أن القضاء إستنادا وما إستقر عليه الفقه من أن التع. القانون
إىل سلطته املطلقة يف التقديردون رقابة من احملكمة العليا عليه يف ذلك، يتجه إىل جرب الضرر 

  :بتعويض عادل، وليس بتعويض كامل، وذلك من خالل مراعات ثالث إعتبارات
 
  اإلعتداد بدرجة الخطأ  -1
ا يف جمال تقدير التعويض عن مضار العدول إغفاهل اليت ال ميكن من األمور      

درجة اخلطأ،حيث يعتد ا يف تقدير التعويض عن الضرر املعنوي، فإذا كان اخلطأ بسيطا فإن 
  .710احملكمة تعتربه من عوامل التخفيف يف تقدير التعويض

  
إال أن بعض الفقه ينكر هذا اإلعتبار ألنه ينطوي على حمابات املسؤول على        

ضرور بسبب عدم جسامة اخلطأ، حيث حيرم من جزء من التعويض لسبب ال يد له حساب امل

                                                 
 . 98، ص  2سليمان مرقس ، املرجع السابق ، ج  أنظر،-708
 . 972عبد الرزاق السنهوري ، املرجع السابق ، ص أنظر، أمحد-  709
 . 147عبد اهللا مربوك النجار ، املرجع السابق ص أنظر، -  710
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فيه، ومع ذلك فإن الفقه يف جممله ال ميلك إال التسليم به، وخاصة يف جمال التعويض عن 
  .711األضرار األدبية النامجة عن العدول عن اخلطبة

  
اعدة القانونية إن كانت الق"ويف هذا السياق يقول الدكتور أنور سلطان أنه        

عند تقدير التعويض هي عدم اإلعتداد جبسامة اخلطأ، ألن املسؤولية املدنية ال يقصد ا معاقبة 
املسؤول، بل تعويض املضرور، إال أنه من الناحية العملية، ونزوال عند مقتضيات العدالة، يأخذ 

طأ الواقع من القاضي يف حسابه عند تقدير التعويض عن الضرر املعنوي درجة جسامة اخل
ولعل ذلك راجع إىل التطور اإلجتماعي الذي حصل، والذي جعل من اخلطأ . 712"املسؤول

  .اليسري أمرا ال ميكن إغفاله أوحتاشيه
  
   الظروف الشخصية للمضرور من العدول -2
  
كما أن القاضي وهو بصدد النظر يف تقدير التعويض عن الضرر األديب، لن يستطيع     

تعلقة باملعتدي عليه يف الضرر األديب الناشىء عن العدول وذلك حسبما جتاهل الظروف امل
  " مع مراعاة الظروف املالبسة"من القانون املدين يف عبارة  131تقتضيه املادة 

  
ولذلك خيضع التعويض عن الضرراملعنوي للقواعد العامة يف القانون املدين، وذلك     

ه ومركزه اإلجتماعي، وكذلك السن بإدخال الظروف الشخصية للمعدول عنه كثقافت
فالقاضي عليه أن يتبني سبب العدول وظروف املعدول عنه، حىت يكون إقتناعه .والوظيفة

فالضرر األديب الذي يصيب شخصا . 713بإستحقاق املعدول عنه التعويض أو بعدم إستحقاقه
، وكذلك األمر عاديا، خيتلف يف مداه عن الشخص الذي حيتل مركزا إجتماعيا أو أسريا مرموقا

  . فيما يتعلق باملهنة، ودرجة الثقافة
  

                                                 
 . 147، عن عبد اهللا مربوك النجار  املرجع السابق ، ص  445حسام األهواين ، احلق يف احرتام احلياة اخلاصة ، دار النهضة العربية ، ص  ر، أنظ-711
 . 358أنور سلطان ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -712
 , 15أنظر، سويسي مجال، املرجع السابق، ص-  713
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ففي كل هذه االحوال جيب على القاضي أن يأخذ بعني اإلعتبار تلك          
وهلذا يدخل يف اإلعتبار عند . العناصر الشخصية اخلاصة باملضرور، فيكون التقدير ذاتيا وواقعيا

 أسرة كبرية، ليس كمن ينتمي إىل أسرة تقدير التعويض حالة املضرور العائلية، فمن ينتمي إىل
متواضعة، وكذلك حالة املضرور املهنية، فالضرر الذي ميس طبيبا أو حماميا، أو إطارا يف الدولة 

  .714خيتلف عن الضرر الذي ميس موظفا بسيطا أو عامال مهنيا يوميا أو حىت بطاال
   
  حسن النية -3
ومع ذلك فإنه . تقدير التعويضليس حلسن النية أولسوء النية دخل يف مبدأ       

بشأن تقدير التعويض عن الضرر املعنوي ال ميكن إغفال ذلك، ومسألة حسن النية هي مسألة 
موضوعية ليس للمحكمة العليا رقابة على القاضي يف شأا، إذا يتمتع يف تقديرها باحلرية 

  .715املطلقة
  

د يكون العادل حسن النية إال أن العدول ال ينطوي دائما على نية سيئة، فق          
وأن العدول كان أمرا حمتوما عليه، كما يف حالة عدول اخلاطب عن الوعد بالزواج ألن ظروف 
عمله كضابط يف اجليش توجب عليه احلصول على رخصة للزواج، وما دام أنه مل يتمكن من 

دوله مربر احلصول على هذه الرخصة رغم طلبها عدة مرات، وقوبل طلبه بالرفض، فبالتايل ع
  .716ألنه ليس يف إستطاعته إمتام إجراءات الزواج

  
فلتحديد هذا الضابط وجب فحص العدول بإعتباره تصرف حمض من حيث         

هل مت بطريقة فجائية، أم هناك أسباب دفعت إليه؟ مث هل كان اخلطيب .الطريقة اليت وقع ا
يف إطاره املشروع من أجل حتقيق  ينوي فعال اإلضرار باملخطوبة؟ أم أن استعمالة حلقه كان

الغاية املرجوة منه؟ مجيع هذه الضوابط وغريها اليت متكن القضاء من حتديد بعضها هي اليت 
  .  717تعتمد لتحديد التصرف املوجب للتعويض عن الضرر األديب

                                                 
 .185، ص  1990ضرر النفس ، مؤسسة شباب اجلامعة ، طبعة سعيد عبد السالم ، التعويض عن أنظر، -  714
 . 9أنظر، عمار بن امحد، املرجع السابق ص -  715

716 - Cf. J .CHAPPION, Droit des femmes, Masson, Paris,3éme édition,1984,n°.72. 
  . 46الياس ، املرجع السابق، ص  أنظر، مسعودة نعيمة - 717
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  الفرع الثاني

  تقدير القاضي للتعويض

  عن فك الرابطة الزوجية

  

الق ال ميكن التحكم يف إرادته و لو تبني عند تصميم الزوج على إيقاع الط
وكذلك احلال بالنسبة للزوجة عند  .للقاضي أنه ظلم زوجته وأوالده بإستعمال هذا الطالق

إستعماهلا حلقها يف اخللع، حىت و لوكان التعسف واضحا وجليا، وال ميلك القاضي سلطة مراقبة 
  . طلب فك الرابطة الزوجية إال يف حالة التطليق

  
للقاضي يف هذه األحوال سوى جرب الضرر املرتتب عن فك الرابطة  وليس

ويعترب التعويض األثر . الزوجية، وتربز سلطة القاضي هنا يف احلكم بالتعويض للطرف املتضرر
الثابت يف حالة وقوع الضرر من جراء الطالق سواء كان هذا الطالق بطلب من الزوجة، أو من 

أوال يف األساس القانوين إلستحقاق التعويض ، مث كيفية  ولذلك أحبث. الزوج على حد سواء
حتديد القاضي ملقدار التعويض، هل يتم ذلك حبجم الضرر الالحق وفقا للقواعد العامة يف 
اإلثبات أم يتم ذلك حبسب وسع الزوج؟ و هل يدفع مجلة واحدة أم على أقساط، والبد يف 

نها وبني التعويض، هل هو جمرد إصطالح لغوي أم هذا اال أيضا التطرق اىل املتعة والفرق بي
  فرق قانوين وشرعي؟وهل خيضع  القاضي املصري و السوري لنفس القيود يف هذه املسألة؟

  
   األساس القانوني لتقديرالتعويض عن فك الرابطة الزوجية-أوال

  
زوج فإنه من قانون األسرة، حىت و إن كان وفقا إلرادة ال 49الطالق وفقا لنص املادة       

وبالرغم من ذلك، فالتعسف يف إستعمال . خيضع لرقابة احملكمة، ويتم حتت إشراف القاضي
الطالق ال حيرم الزوج من ممارسته هلذا احلق، وإمنا يرتتب عليه لزوجته حقا آخر يقابله هومبلغ 
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 فما هي األساس الذي يقوم عليه تقدير القاضي هلذا التعويض؟.718مايل ينشأ يف ذمة زوجها
  أتعرض هلذه املسألة يف ظل القانون اجلزائري ، مث القانون املصري والسوري 

  
  في ظل القانون الجزائري األساس القانوني لتقديرالتعويض عن فك الرابطة الزوجية -أ

ال تستحق املطلقة التعويض إال إذا ثبتت مسؤولية الزوج عن الطالق، وقد قضت 
املقرر شرعا و قضاء أن املتعة متنح للزوجة مقابل الضرر  من"أنه 27/1/1986احملكمة العليا يف 

الناتج هلا من طالق غري مربر، ويسقط بتحميلها جزء من املسؤولية فيه، وملا كان الثابت يف 
قضية احلال أن القرار املطعون فيه قضى بإسناد الظلم إىل الزوجني معا، فال سبيل لتعويض 

  . 719"كذلك إستوجب نقض القرار جزئيا فيما خيص املتعة  أحدمها ومنح املتعة للزوجة،ومىت كان
  

فالقضاء بالتعويض وفقا إلجتهاد احملكمة العليا يستلزم إذن حتمل الزوج كافة  
املسؤولية، أي أن دوافع الطالق كانت كلها من جانبه، فإذا كان جانب من املسؤولية يقع على 

ذا القرار ثابت إذا كان الطالق غري فالضرر وفقا هل. عاتق الزوجة فقدت حقها يف التعويض
  . مربر، وال داعي إلثبات الزوجة تضررها من هذا الطالق

  
وكان هلذا املبدأ تطبيقات لدى بعض احملاكم فإذاما تبني للقاضي أن جانب من  

األسباب الدافعة إىل الطالق يتحمله الزوج وجانب آخر تتحمله الزوجة، وهذا ما أخذت به 
بفك الرابطة الزوجية بظلم منهما  إذ قضت، 5/5/2001حكمها الصادر يف حمكمة البيض يف 

ففي هذه احلالة إنعدم التعسف ،ويتبع ذلك . وبالنتيجة إستبعاد طلبات الزوجة املتعلقة باملتعة
  .720رفض طلب التعويض

  
وإختلف املوقف لدى حماكم أخرى، إذ ذهبت إىل القضاء أنه إذا ثبتت        

الطالق وجب إفادة املطلقة باملتعة حبسب مسؤوليتها عن هذا الطالق،  مسؤولية كل منهما عن
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حيث أن القاعدة "جاء يف حيثياته 15/2/2004فقد صدرعن حمكمة العني الصفراء حكما يف 
الشرعية تقرر بأن العصمة بيد الزوج وهلذا وجب اإلستجابة لطلب املدعي اخلاص بالطالق، 

للزوجني معا، فالزوج تسرع يف طلب الطالق، والزوجة لكن وجب حتميل مسؤولية هذا الطالق 
لرفضها جبلسة الصلح الرجوع لعصمة زوجها بسبب عدم توفري ظروف احلياة يف البيت الزوجي، 
حيث بالنظر إىل املسؤول عن هذه الفرقة فإنه حسب القول، املدعى عليها تفقد حقوقها يف 

دج مقابل املتعة 20.000احملكمة ب  املتعةحبسب نصيبها عن هذا الطالق ولذلك قضت هلا
  .721"للمطلقة 

  
فالطالق قد وضع شرعا لرفع الضرر وليس إلحلاقه بالزوجة، والتعويض الذي  

حيكم به القضاء ليس لكل مطلقة بل ملن تعسف زوجها يف إستعمال حقه يف الطالق فأصاا 
، "ال ضرر و ال ضرار"من جراء ذلك الضرر الذي ى الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف قوله 

من قانون األسرة فإن احلكم بالتعويض يتطلب  52ويف إطار تطبيق الفقرة الثانية  من املادة 
 :شرطان أساسيان مها 

 
أن يثبت للقاضي أن الزوج، طالب الطالق، مل يرغب فيه لتفادي مشكلة معينة أو لدفع  -1

تكون هناك مصلحة أو فائدة شرعية ضرر، وإمنا لنزوة شخصية أولقصد اإلضرار ا، ودون أن 
أو يطلقها ألا رفضت . أو عقالنية أو منطقية،كأن يطلقها ليتفرغ للزواج من غريها مرة أخرى

أن يء الطعام ألصدقائه يف منزل الزوجية وهم سكارى وهو ما نفسره خبروج صاحب احلق 
   .722 عن الغاية اليت ألجلها وضع احلق

      
من املقرر "بأنه  17/11/1998ليا يف هذا الشأن يف وقد قضت احملكمة الع      

قانونا أن الزوجة تستحق التعويض يف حالة نشوز الزوج أو تعسفه يف الطالق، ومن مث فإن 
القضاء خبالف هذا املبدأ يعد خمالفا للقانون، ومىت تبني من قضية احلال أن قضاة املوضوع 

                                                 
 .4أنظر، ملحق رقم -  721
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طاعن أي تعسف أو نشوز، فإم قضوا للمطعون ضدها بالتعويض دون أن حيصل من ال
  .723"بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون، مما يستوجب نقض القرار املطعون فيه جزئيا

 
فيتضح إذن من خالل ذلك أن مسؤولية الزوج وحده عن الطالق هي اليت    

ومبعىن أدق فإن التعسف يف إستعمال احلق يف الطالق هو . ترتب للمطلقة احلق يف التعويض
س القانوين الوحيد الستحقاق املطلقة للتعويض،يف حالة الطالق باإلرادة املنفردة للزوج، األسا

ومن مث بإنعدام التعسف الذي يثبت مبشاركتها يف املسؤولية يف الطالق،أو بوقوعه كلية على 
 .مسؤوليتها جيعلها تفقد هذا احلق ولومل يتم الطالق بالرتاضي

  

ب طالقها، وإن كان الضرر املعنوي ثابت مبجرد احلكم أن يلحق الزوجة ضررحقيقي بسب -2
بالطالق، فإن الضرر املادي إذا وجد فيجب على الزوجة إثباته، وقد يوجد هذا الضرر يف حالة 
ما إذا كانت الزوجة موظفة أو عاملة، وتزوجها على أن  ترتك وظيفتها، مث بعد ذلك طلقها 

ذا األساس على املوازنة بني ما جينيه فريتكز ه .724دون أن ترتكب أي خطأ من جانبها
 . 725صاحب احلق من إستعماله حلقه وبني ما يصيب الغري من ضرر من جراء هذا االستعمال

  
فالعصمة بيد الزوج، ومبوجب ذلك له احلق يف إنشاء الطالق، ودور القاضي   

رادة على هنا هو مبجرد مسجل إلرادة الزوج، وليس له السلطة يف رفض هذه  الرغبة وهذه اإل
إعتبار أا غري مربرة يف حالة ما إذا مل يقدم الزوج أي سبب أو عذر هلذا الطالق، إما لعلمه 

وليس . بأنه غري قادر على إثبات ما يدعيه، أو ألنه فضل السكوت على التلويح والتجريح
  . للقاضي هنا إال أن حيكم للمطلقة بالتعويض املالئم

   
لضرر الناتج عنها، فإن املعمول به يف الغالب أن وبالنسبة لقضايا الطالق وا  

عنصر الضرر مفرتض دون حاجة إىل إثباته مىت كان األساس الذي إعتمد عليه الزوج لطلب 
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الطالق غري جدي، أو منعدم متاما، ألنه إذا إنعدم التربيرأو كان غري كاف يفهم منه أن الزوج 
  .726تعسف يف إستعمال حقه يف الطالق

  
، 15/6/1999وقد صدر يف هذا الشأن قرارللمحكمة العليا يف قرارها بتاريخ              

من املقرر قانونا أنه حيق للزوج إيقاع الطالق بإرادته املنفردة، ومن مث "حيث قضت مبوجبه بأنه 
فإن النعي على القرار املطعون فيه بالقصور يف التسبيب ليس يف حمله، ومىت تبني من قضية 

احلق يف حتمل مسؤولية الطالق دون أن يفصح للقاضي عن األسباب اليت احلال أن للزوج 
دفعته للطالق، وذلك جتنبا للحرج، أو ختطيا لقواعد اإلثبات، خالفا لألزواج الذين يقدمون 
تربيرات إلبعاد املسؤولية عنهم، وعليه فإن قضاة املوضوع ملا قضوا بالطالق باإلرادة املنفردة 

  .727"انونللزوج طبقوا صحيح الق
  

وهلذا فإنه ما ميكن الوقوف عليه من خالل هذا القرار أن القواعد العامة يف   
اإلثبات تقتضي أن البينة على من إدعى، وأن من يعجز عن إقامة البينة على صحة دفوعاته 

إال أنه يف مسائل الطالق خروج عن القواعد العامة وذلك أن القاضي يقضي . خيسر دعواه
لى إرادة الزوج، حىت ولو مل يقم هذا األخري البينة أومل يفصح عن األسباب اليت بالطالق بناء ع

دفعته إىل إيقاع الطالق، سواء لعدم قدرته على إثباا، أو لتجنب احلرج ألا تدخل يف صميم 
األمور الشخصية بني الزوج والزوجة، وال ميكن يف هذه احلال أن يعاب على قرار القاضي 

  ور يف التسبيب ألنه جمرد مسجل إلرادة الزوجبالطالق  بالقص
            

أما إذا إعتمد الزوج يف إيقاع الطالق على إخالل أو تقصري من طرف       
الزوجة، فعليه إثبات ما يدعيه، وللقاضي السلطة التقديرية يف إختاذ ما يراه مناسبا بشأن 

  .ف ودفوعاماملسؤولية اليت حيملها هلذا الزوج بالنظر إىل مواقف األطرا
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حيث قضت  23/5/2000وقد جاء يف هذا الشأن قرار للمحكمة العليا يف        
إن القرار الذي ال يكون مسببا مبا فيه الكفاية يكون مشوبا بالقصور يف التسبيب، ومىت "مبوجبه 

تبني يف قضية احلال أن املطعون ضده مل يشرتط العذرية يف عقد الزواج، فإن البناء ا يذهب  
ل دفع بعدم العذرية، وعليه فإن قضاة املوضوع بقضائهم بتحميل الطاعنة املسؤولية عن ك

  .728"الطالق وحرماا من التعويض عرضوا قرارهم للقصور يف التسبيب
  

ولذلك فإن أقام الزوج دعوى الطالق على أساس إخالل الزوجة مبسؤوليتها           
ن ثابتا من خالل هذا القرار للمحكمة العليا أن فيقع عليه إثبات ذلك يف هذه احلال، وملا كا

الزوج أقدم على إيقاع الطالق على أساس أنه إكتشف أا غري عذراء بعد الدخول ا، مع أنه 
مل يشرتط عذريتها عند إبرام عقد الزواج، ففي هذه احلالة عليه عىبء إثبات أا غري عذراء، إال 

مت دفوعاته غري مربرة ومعللة يتحمل وحده مسؤولية أن البناء ا يسقط هذا الدفع، وما دا
  .الطالق، ويثبت هلا احلق يف التعويض مقابل ذلك

  
فمن خالل ما سبق ذكره يتضح أن األساس القانوين إلستحقاق املطلقة         

. للتعويض هو التعسف يف إستعمال احلق يف الطالق وليس على أساس املسؤولية التقصريية
إن احلكم بالتعويض "بقوهلا  22/02/2000كمة العليا يف قرارها الصادر يف وهذا ما أكدته احمل

. 729"عن الضرر طبقا لقواعد املسؤولية التقصريية ال ميكن أن يشمله التعويض عن الطالق
وذلك أن املسؤولية التقصريية تقوم على أساس اخلطأ الذي يلحق الضرر، وهذا ما ال ميكن أن 

  .ه يف حالة الطالقيشمله التعويض احملكوم ب
   
فالتعويض هنا إمنا يقوم على وجود حق، وأدى إستعمال هذا احلق إىل إحلاق       

فإذا كان الضرر الالحق باملطلقة يفوق املصلحة . الضرر بالغري سواء عن قصد أو عن غري قصد
لو فإستعمال الطالق حىت و .  اليت حققها املطلق كان ذلك تعسفا من جانبه وثبت هلا التعويض
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أدى إىل اإلضرار بالزوجة، ال ميكن أن يكون خطأ يرتب املسؤولية التقصريية ألنه حق خمول 
  .شرعا وقانونا للزوج

  
  

األساس القانوني لتقديرالتعويض عن فك الرابطة الزوجية في التشريعين السوري _ ب

  والمصري 

  
موقفني عند تنظيم إستحقاق املطلقة للتعويض كان للمشرع السوري واملصري       

خمتلفني عن املشرع اجلزائري، وكان التباين بينهم واضحا يف هذه النقطة، و لذلك أتعرض أوال 
  . إىل موقف املشرع السوري وثانيا ملوقف املشرع املصري 

  

  موقف المشرع السوري من تقديرالتعويض عن فك الرابطة الزوجية -1

  

يا، وأجاز للمرأة فيه إعترب املشرع السوري الطالق دون سبب معقول تعسف      
تعويضا ال يتجاوزنفقة ثالث سنوات إذا أصاا بؤس وفاقة من هذا الطالق، وهذا مانصت 

إذا طلق الرجل زوجته وتبني "من قانون األحوال الشخصية السوري، واليت جاء فيها  117املادة 
بؤس  للقاضي أن الزوج متعسف يف طالقها دون سبب معقول، وأن الزوجة سيصيبها بذلك

وفاقة، جاز للقاضي أن حيكم هلا على مطلقها حبسب حاله ودرجة التعسف بتعويض ال 
يتجاوز مبلغ ثالث سنوات ألمثاهلا فوق نفقة العدة، وللقاضي أن جيعل هذا التعويض مجلة أو 

  ".شهريا حسب مقتضى احلال
  
ثة يتبني من إستقراء هذا النص أن التعويض ال جيوز إال عند حتقق شروط ثال      

جمتمعة وهي أن يقع الطالق من قبل الرجل بإرادته املنفردة، وأن يكون هذا الطالق 
 .تعسفيا،وأخريا أن يصيب املرأة من هذا الطالق بؤس وفاقة
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ويعين ذلك أن التعويض لدى املشرع السوري اليستحق يف حالة املخالعة        
نه يشرتط إلستحقاق هذا التعويض والتفريق القضائي مثلما هو احلال لدى املشرع اجلزائري أل

وقد دفع هذا األمر كثريا من الرجال بدال من طالق زوجام إىل . عدم رضا املرأة بالطالق
مكارهتهن وتنغيص عيشهن حىت يفتدين أنفسهن باملخالعة، أو اللجوء إىل طلب التفريق 

للزوجة، وهذا خمالف ويف هذه احلالة وحىت ولو ثبتت اإلساءة من الزوج فال تعويض . القضائي
إلرادة املشرع الذي رغب من تقرير التعويض إكرام املرأة ومنع العبث ا وتطليقها دون سبب 

  .730مشروع
  
ومل يتعرض قانون األحوال الشخصية السوري إىل تعسف الزوجة يف إستعمال       

ا  حقها يف الطالق إذا كانت مفوضة به، وطلقت زوجها دون سبب مشروع، فأوقعت به ضرر 
كبريا، يف وقت يكون يف أشد احلاجة إليها، وخاصة إذا تقدمت به السن، أوضاقت يف وجهه 
الدنيا فكثر عياله، وقل ماله أو ضعفت صحته، والقياس يقتضي إلزامها بالتعويض، ألن تركها 

  ".ال ضرر وال ضرار"له يعترب إضرارا به ويصدق عليها حديث رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 
  
مع ذلك قد كان للقضاء السوري موقف بشأن هذا الوضع، إذ قضت و       

إذا متت البينونة بغري إرادة الزوج املنفردة فال يعترب "أنه  27/1/1986حمكمة النقض بتاريخ 
  .731"متعسفا وبالتايل اليلزم بتعويض الطالق التعسفي

   
عته، فحىت ويظهر من هذا املوقف أن الزوج إذا فوض للمرأة أمر طالقها، وأوق      

ألنه وإن كان الوصف القانوين للفعل .وإن حلقها ضرر، إال أن الزوج ال يسأل عن هذا الضرر
   .يف هذه احلالة طالق، إال أنه ليس طالقا باإلرادة املنفردة للزوج

      
وحىت تستحق املرأة التعويض وفقا للمشرع السوري  جيب أن يكون الزوج           

طلقها دون سبب مشروع، وإن وجد سبب للطالق يشرتط يف هذا  متعسفا بطالقها، أي أنه
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السبب أن يكون معقوال، وهاما يؤدي إىل اإلضرار بالزوج، ومما يصح إعتباره عرفا وشرعا من 
  . أسباب الطالق املشروع

  
أما إن كان هذا السبب تافها وبسيطا مما حيدث عادة بني األزواج وطلقها          

فإن قال هلا ال تذهيب اليوم لبيت فالن . القها وحيق هلا طلب التعويضالزوج، كان متعسفا بط
وذهبت، أو قال هلا إغسلي قميصي فلم تغسله، أو قال هلا أطبخي لنا اليوم الطعام الفالين 
فطبخت غريه، فطلقها ملثل هذه األسباب كان متعسفا يف طالقها وحيق هلا طلب التعويض، 

. ل أن يتغلب على ذلك بالنصح، واإلرشاد، واملوعظة احلسنةألنه يستطيع يف مثل تلك األحوا
فإن أبت فله هجرها يف الفراش، وتأديبها، فإن أعجزته أعترب إصرارها على املشاكسة سببا 

  .732معقوال للطالق
  
أما الشرط الثاين والذي إنفرد به املشرع السوري، فإنه إلستحقاق املطلقة        

ومعىن ذلك أنه إن كانت . ن جراء هذا  الطالق بؤس وفاقةالتعويض  البد أن يصيب املرأة م
 117حمرتفة، أو ذات مال، فال تعويض هلا لفوات هذا الشرط، وهذا ما أقره صراحة يف املادة 

  .من قانون األحوال الشخصية
  

وأكد القضاء السوري هذا الشرط أيضا من خالل القرار الصادر عن حمكمة         
من شروط إستحقاق تعويض الطالق إصابة الزوجة "قضت بأنه  حيث 20/3/1982النقض يف 

بسببه بالبؤس والفاقة، وثبوت إمتالك الزوجة لقطعيت أرض  ودار قيمتها عشرات آالف اللريات 
  .733"يستبعد إصابة الزوجة بالبؤس والفاقة، وبالتايل التستحق تعويض الطالق

  
قد كرس ما وضعه املشرع من يظهر من خالل هذا القرار أن القضاء السوري          

شروط إلستحقاق املطلقة للتعويض، فحىت ولو تعسف الزوج يف إيقاع الطالق، ال بد أن تثبت 
املطلقة بأنه قد أصاا البؤس والفاقة من جراء هذا الطالق، وهذا ما ينتفي إذا كان هلا مال أو  

                                                 
 . 430حممد الفهد شقفة ، املرجع السابق ، ص ؛ 56 - 55أنظر، عبد الرمحن الصابوين، املرجع السابق، ص -  732
 . 774، ص  1982، جملة احملامون  423، ق  20/3/1982أنظر، حمكمة النقض السورية، -  733



 291

يعيلوا سقط حقها يف  وحىت وإن مل تكن كذلك وإمنا كان هلا ويل أو أقارب. كانت عاملة
 28/9/1981املطالبة بالتعويض، وهو ما أقرته حمكمة النقض السورية يف قرارها الصادر بتاريخ  

قول املطلقة بأن والدها فقري و له راتب تقاعدي  فقط، وكون إخوا الستة "حيث قضت بأنه 
على أبيها فإن عجز عنها  مجيعا من املكتسبني يفيد إنعدام إصابتها بالبؤس والفاقة ألن نفقتها

 7/12/1985وهوما أكدته  احملكمة ذاا يف قرار آخر هلا بتاريخ .734"وقعت على إخوا 
إذا ثبت للمحكمة من البينة املستعملة وجود معيل للمطلقة، فإن الطالق ال "حيث قضت بأنه 

هلا نفس  وكان.  735"يوقعها يف البؤس والفاقة وال تستحق مع وجود املعيل تعويض الطالق
إن وجود معيل للمطلقة يقيها "حيث قضت بأنه  24/12/1987املوقف يف قرارها الصادر يف 

من الوقوع يف البؤس والفاقة حيول دون استحقاقها تعويض الطالق التعسفي ولومل يثبت املطلق 
  .736" السبب الذي يربر طالقه

  
ن للمطلقة ويل يعيلها، وبالتايل فإنه إذا إستطاع الزوج املطلق بأن يثبت أ          

ألنه يف وجود املعيل ال يتحقق شرط البؤس . يتفادى يف هذه احلالة احلكم عليه بالتعويض
  .  والفاقة الذي وضعه املشرع

  
إال أنه جيب عليه أيضا إثبات أن هذا الويل قادر فعال على إعالتها، فإن مل           

النقض السورية يف قرارها الصادر يف وهذا ما أقرته حمكمة . يكن كذلك إستحقت التعويض
حيث أن املقرر نصا وفقها وما عليه اإلجتهاد أنه إذا "الذي قضت مبوجبه بأنه  28/8/1995

توافر ما إشرتطه القانون بالنسبة لتعويض الطالق التعسفي وفقا ملا نصت عليه أحكام املادة 
حبسب حاجتها ودرجة أحوال شخصية، جاز للقاضي أن حيكم للمطلقة على مطلقها  117

تعسفه بتعويض، ومبا أن حمكمة املوضوع قد راعت الشرطني اللذين جيب توافرمها للحكم 
بالتعويض عن الطالق التعسفي، ومها أن يكون بغري سبب معقول، وأن يصيب الزوجة بسببه 

وقد إستثبتت حمكمة املوضوع من شهادة شهود اجلهة املدعى عليها من أن والد . بؤس وفاقة

                                                 
 .  1407، ص 1981، جماة احملامون  279، قرار  28/9/1981حمكمة النقض السورية ،  ر، أنظ-734
 . 425،  ص  1986، جملة احملامون  196، ق  20/3/1982حمكمة النقض السورية ، أنظر، -  735

 . 203، ص  1987، جملة احملامون عام  244، ق  24/12/1987حمكمة النقض السورية،   أنظر، - 736 
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الزوجة فقري احلال، وهو شيخ مسن وعاجز عن العمل، لدليل واضح على أن الزوجة قد وقعت 
وملا كان تقدير البينة وترجيح بينة على أخرى من األمور اليت . بالبؤس والفاقة نتيجة هذا الطالق

تدخل حتت سلطة احملكمة التقديرية، مىت كان ذلك مبنيا على أساس صحيح وما عليه 
مبا أن أسباب الطعن ال تنال من القرار املطعون فيه الذي وجد أنه حممول على اإلجتهاد، و 

  . 737"أسبابه وعلله القانونية، مما يتعني تصديقه
        

وما يالحظ على املشرع السوري حني ربط التعويض بضرورة حصول البؤس       
يقة وظيفة إصالحية والفاقة للمطلقة أنه قد خرج عن املفهوم العام للتعويض الذي له يف احلق

وهذا الضرر ليس دائما ماديا يتمثل يف حصول البؤس والفاقة، . عما حلق املطلقة من ضرر
فيكون  املشرع السوري بذلك أنكر التعويض عن الضرر املعنوي الذي يلحق باملطلقة أيضا، 

  . والذي يتمثل فيما يصيب مشاعرها وعواطفها من آالم لفراق زوجها
  

  .لمصري من تقديرالتعويض عن فك الرابطة الزوجيةموقف المشرع ا-2

           
كان للمشرع املصري هو اآلخر موقف يف شأن التعويض عن فك الرابطة       

الزوجة "على أن  1929لسنة  25مكرر من القانون  18الزوجية، ويف هذا الشأن نصت املادة 
بسبب من قبلها تستحق فوق املدخول ا يف زواج صحيح، إذا طلقها زوجها دون رضاها، وال 

نفقة عدا متعة تقدر بنفقة سنتني على األقل، ومبراعاة حال املطلق يسرا أو عسرا، وظروف 
  " . الطالق و مدة الزوجية، وجيوز للقاضي أن يرخص للمطلق يف سداد هذه املتعة على أقساط

هما، يظهر من خالل هذا النص مدى توافق املشرع املصري والسوري لبعض         
فقد ربط املشرع املصري . وخمالفتهما معا للمشرع اجلزائري يف إستحقاق التعويض عن الطالق

التعويض بالطالق الذي يوقعه الزوج بإرادته املنفردة، فتستثىن حاليت فك الرابطة الزوجية 
  .بالتطليق واخللع ألما تقعان بطلب من الزوجة وبرضاها 

  

                                                 
 . 418-417، ص  1997، جملة احملامون عام  1045،  قرار رقم  28/8/1995حمكمة النقض السورية،   أنظر، -  737
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ع املتعة هو جرب خاطر املطلقة، وكانت مواساا من وملا كان األصل يف تشري         
املروءة اليت تطلبتها الشريعة اإلسالمية فإن املشرع املصري وضع إلستحقاق املتعة شرطني، 
أوهلما أن تكون الزوجة مدخوال ا يف زواج صحيح، وثانيهما أن يكون الطالق قد وقع  من 

  .ااملطلق بدون رضا من زوجته و ال بسبب من طرفه
  
   :الشرط األول 

مكرر شرطا إلستحقاق املطلقة  17وضع املشرع املصري يف نص املادة       
وهو الزواج الذي حيضره . للتعويض عن الطالق وهو أن تكون مدخوال ا يف زواج صحيح

  .738شاهدان، وتكون فيه املرأة حمال للزواج من الرجل املتقدم للزواج ا
  

ول يف النكاح الفاسد أو النكاح بشبهة ال يوجب ويرتتب عن ذلك أن الدخ         
 18املتعة، ولذلك إذا كان  الزوج مل يدخل بزوجته أو خيتلي ا خلوة صحيحة فإن حكم املادة 

الجناح عليكم إن طلقتم النساء مامل متسوهن "مكرر ال ينطبق عليه وذلك مصداقا لقوله تعاىل 
ره، وعلى املقرت قدره، متاعا باملعروف حقا على أو تفرضوا هلن فريضة فمتعوهن على املوسع قد

  . 739"احملسنني
  

فاملطلقة قبل الدخول إذا مل يسم هلا مهر تستحق املتعة على مطلقها، وهذا          
ما يقابل نصف املهر الذي تستحقه عند الطالق قبل الدخول إن كانت قبضت املهر أومسي هلا 

أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما إن طلقتموهن من قبل "مصداقا لقوله تعاىل 
فرضتم إال أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح، وإن تعفوا أقرب للتقوى وال تنسوا 

  . 740"الفضل بينكم إن اهللا مبا تعملون بصري
  

                                                 
 .  716أمحد نصر اجلندي ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -738
 .  236سورة البقرة ، اآلية  -  739
 .  237سورة البقرة ، اآلية  -  740
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واملطلقة بعد اخللوة الصحيحة تأخد حكم املطلقة بعد الدخول، وذهبت          
أن إستحقاق املطلقة بعد الدخول للمتعة اإلعتبار فيه بالطالق أيا  "حمكمة النقض اىل القضاء 

  . 741"كان نوعه، بإعتباره الواقعة املنشئة إللتزام الزوج ا 
  

  الشرط الثاني

أن يكون الطالق قد وقع من املطلق بدون رضا من زوجته وال بسبب من        
لذي أصبح بائنا حىت تستحق طرفها، والطالق املقصود بالنص هو الطالق البائن أوالطالق ا

واملفارقة ال تكون إالبالطالق . ألن املتعة مال جيب على الزوج ملفارقة زوجته. املطلقة املتعة
وعلى هذا األساس، التستحق الزوجة املطلقة متعة إذاكانت . البائن أوالرجعي الذي أصبح بائنا

ق بائنا أو وقع بائنا، ولكن مفوضة من الزوج بتطليق نفسها وطلقت هي بنفسها، وأصبح الطال
  أتسائل هنا هل الطالق الذي يوقعه القاضي يلزم فيه التعويض؟ 

  
إذا طلقها زوجها "مكرر من القانون سالف الذكر بعبارة  18جاء نص املادة          

ومقتضى هذا النص أن شرط إستحقاق املتعة أن يكون ". دون رضاها وال بسبب من قبلها
  .  وج وليس من القاضي وذلك لصراحة النصالطالق واقعا من الز 

  
إال أن القضاء املصري كان له موقف خمالف هلذا النص، إذ قضت حمكمة          

الشريعة اإلسالمية قصرت احلق يف إيقاع الطالق على الزوج دون " بأنه  28/1/1997النقض يف 
يضاف إىل  –ب احلنـفية وفقا ملذه –غريه، فإذا طلق القاضي الزوجة على زوجها فإن فعله هذا 

الزوج، فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه يف شأن إستحقاق املتعة أن يكون الطالق من نفس 
  .742"الزوج أو من القاضي نيابة عنه نيابة شرعية

  
فيظهر من خالل هذا القرار أن حمكمة النقض املصرية سارت على خالف ما أورده     

المية جعلت للرجل احلق يف الطالق وله أن يستقل املشرع املصري، إذ أن الشريعة اإلس
                                                 

؛ مقتبس عن حسن الفكهاين وعبد املنعم  489، ص 48، جمموعة املكتب الفين ،  السنة  69، الطعن رقم   24/3/2001حمكمة النقض املصرية ، أنظر، -  741
 .569حسين، املرجع السابق، ص 

 .  638؛مقتبس عن  أنور العمروسي ، املرجع السابق ، ص  63لسنة  74، الطعن  28/1/1997حمكمة النقض املصرية ، أنظر، -  742
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فإذا تدخل القاضي يف األحوال اليت يكون فيها احلكم بتطليق الزوجة على زوجها، . بإيقاعه
فإن هذا التطليق يضاف إىل الزوج فكأنه طلقها بنفسه، مما يستوي معه يف شأن  إستحقاق 

  .ة عناملتعة أن يكون الطالق من الزوج أو من القاضي نياب
  

 1929لسنة  25مكرر من القانون  18وال يغري من ذلك ما ورد يف نص املادة           

، ألن هذه العبارة مقررة للوضع التشريعي "إذا طلقها زوجها"بإستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة 
من أن الطالق ملك للزوج وحده دون سواه، سواء إستعمل حقه هذا بنفسه، أو مبن ناب عنه 

كما أن جلوء الزوجة إىل القاضي لتطلب تطليقها من زوجها بسبب . شرعية مثل القاضي نيابة
مضارته هلا، وثبوت هذا الضرر فيه إكراه هلا على طلب التطليق لتدفع هذا الضرر عنها مبا ال 

  . يتوافر به الرضا بالطالق
  

سببني، األول هورضا وللزوج املطلق أن يدفع إستحقاق مطلقته للمتعة عليه بأحد ال           
الزوجة بالطالق الواقع عليها صراحة أو ضمنا، بأن يتفقا معا على إيقاع الطالق، أوحضرته 

 . أمام املأذون ووافقت عليه، أوختالعت معه 

  
أما السبب الثاين فيتمثل يف أن يكون سبب الطالق من قبلها، وسبب         

وجيوز للزوج املطلق إثبات . ع الطالقالطالق الذي من قبل الزوجة هو الذي من أجله وق
  . 743عكس ذلك بكافة طرق اإلثبات

  
وقد إستقر القضاء املصري على إستحقاق املطلقة غيابيا للمتعة، ألن وقوعه        

غيابيا قرينة على عدم علمها وال رضاها به، وجاء ذلك يف قرار حملكمة النقض بتاريخ 
رض املتعة للمطعون ضدها على ما إن القضاء بف"، حيث قضت مبوجبه 15/1/1991

إستخلصه احلكم من أن إيقاع الطاعن الطالق غيابيا قرينة على أن هذا الطالق وقع بدون 

                                                 
 .  723لسابق ، ص أمحد نصر اجلندي ، املرجع ا أنظر،  -743
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رضاها، وال بسبب من قبلها، وعدم إقامة الطاعن الدليل على عكس ما تدعيه املطعون ضدها 
  .744"يرتتب عنه عكس ما إستخلصه احلكم

  
غيابيا، فليس معىن ذلك أنه دوما بظلم من  ولكن حىت وإن كان الطالق         

الزوج، وال سبب للزوجة فيه، إذ قد يكون سبب الطالق من قبلها حىت وإن مت دون رضاها 
أوعلمها، إال أا هي اليت  دفعت الزوج إىل طالقها و لذلك فهي ال تستحق املتعة يف هذه 

حملكمة "حيث قضت بأنه  17/4/1990و هذا ما جاء يف قرار حملكمة النقض املصرية يف . احلالة
املوضوع سلطتها يف األخذ بالقرائن بشرط أن تؤدي إىل ما إنتهت إليه، فتمسك الطاعن بأن 
طالقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلبه إحالة الدعوى إىل التحقيق إلثبات ذلك، 

بيا ال يكفي وحده وإقامة احلكم قضائه للمطعون ضدها باملتعة على جمرد وقوع الطالق غيا
  . 745" حلمل قضائها مما يتعني نقض احلكم املطعون فيه

  
فعلى حمكمة املوضوع أن تتحرى يف طلبات اخلصوم وقرائنهم، فإن قدم الزوج         

طالب الطالق ما يثبت أن الطالق كان بسبب من الزوجة وهو ما دفعه إليه، فالبد من فحص 
قضى القاضي بإستحقاقها للمتعة فقط ألن الزوج هو  وإذا. تلك القرائن وحتري تلك األسباب

وهذا ما جاء يف قرار آخر حملكمة النقض . من بادر بإقامة دعوى الطالق كان حكمه باطال
من املقرر قضاء أنه وإن كان التثريب على حمكمة "بقوهلا بأنه  29/12/1987املصرية يف 

ذلك مشروط بأن تكون القرائن اليت املوضوع أن تأخذ يف معرض اإلثبات بالقرائن، إال أن 
عولت عليها تؤدي إىل ما إنتهت إليه، وكان الثابت من األوراق أن الطاعن متسك أمام حمكمة 
املوضوع بأن طالقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها، وقدم للتدليل على ذلك مستندات، 

ته املقدمة و داللتها، وأقامت وإذامل حتقق حمكمة اإلستئناف يف دفاع الطاعن ومل تتعرض ملستندا
قضائها بإستحقاق املطعون عليها للمتعة على جمرد وقوع الطالق غيابيا، وهو ما ال يكفي 

                                                 
؛مقتبس عن أمحد  124ص  42، جمموعة املكتب الفين السنة  57لسنة  89، الطعن رقم  15/1/1991حمكمة النقض املصرية ، أحوال شخصية ،  أنظر،-744

وأحكام حمكمة النقض، مطابع دار اجلمهورية إبراهيم بك ، أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية و القانون معلقا عليها بأحكام احملكمة الدستورية العليا 
 .  711، ص  2003للصحافة، الطبعة اخلامسة،

؛ مقتبس عن أمحد ابراهيم بك ، 1000، ص  41، جمموعة املكتب الفين ، السنة  17/4/1990حمكمة النقض املصرية ، أحوال شخصية ، جلسة أنظر، -  745
 .  811املرجع السابق ، ص 
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يظهر مما سبق . 746"وحده حلمل قضائها، مما يعيب احلكم املطعون فيه بالقصور ويتعني نقضه
الطالق موجبا للتعويض أنه ال خالف بني املشرع اجلزائري ونظرييه السوري واملصري يف إعتبار 

ولكن يقع اخلالف يف شروط إستحقاق التعويض من حالةو طالق ألخرى، إذ أخذ كل مشرع 
  . على أن اخلالف ليس فقط يف ذلك بل أيضا يف تقدير هذا التعويض. بشروط خاصة

  
  مقدار التعويض عن فك الرابطة الزوجية وعالقته بالمتعة:ثانيا

  
من قانون األسرة على  52ئري قد نص من خالل املادة إذا كان املشرع اجلزا         

إستحقاق املطلقة للتعويض يف حالة تعسف الزوج يف إستعمال حق الطالق، إال أنه مل يبني  
كيف يقدر هذا التعويض، هل بالرجوع إىل القواعد العامة يف القانون املدين اليت تراعي حجم 

تعلق بإعتبارات شخصية ملا هلذا النوع من الضرر؟ أم أنه يراعي يف تقديره مسائل أخرى ت
الدعاوى من خصوصية؟  وهل خيضع هذا التعويض حلسابات معينة مثلما هو احلال أمام 
احملاكم املدنية؟  أم  أنه ميكن أن يقدر القاضي التعويض بالنظر اىل حال كل من الزوج و 

  الزوجة ومراعاة ظروف املعاش كما هو احلال يف حساب النفقة؟ 
  
على عكس الغموض الذي شاب املشرع اجلزائري، فقد ذهب املشرعان           

السوري واملصري إىل حتديد مقدار املتعة يف النصوص اخلاصة باألحوال الشخصية، إال أنه ما 
يالحظ عليهما معا أما إستعمال صراحة لفظ املتعة على خالف املشرع اجلزائري الذي 

ن اللفظان مدلول واحد أم خيتلفان؟ وهل هذا اإلختالف إستعمل لفظ التعويض، فهل لكل م
يقع يف اللفظ فقط أم هو إختالف شرعي وقانوين؟ وهل جيوز للقاصي أن حيكم ما معا عند 

  الطالق التعسفي؟ 
  

  مقدار التعويض عن فك الرابطة الزوجية -أ

  
                                                 

؛ مقتبس عن ، أمحد ابراهيم  1197، ص  38، جمموعة املكتب الفين ، السنة  29/12/1987ملصرية ، أحوال شخصية ، جلسة حمكمة النقض ا أنظر،-746
 .  812بك، املرجع السابق ، ص 
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يض يف الجند من خالل نصوص قانون األسرة اجلزائري ما حيدد قيمة التعو           
حالة الطالق التعسفي، إذ إستقر املشرع اجلزائري على مبدأ التعويض عن الطالق التعسفي،  

وذلك على خالف . ولكن مل حيدد قيمة هذا التعويض، ومل حيدد حىت أدىن أو أقصى قيمة له
من قانون األحوال الشخصية على  117ماذهب اليه املشرع السوري الذي ينص يف املادة 

از للقاضي أن حيكم على مطلقها حبسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض ال يتجاوز ج".... أنه
نفقة ثالث سنوات ألمثاهلا فوق نفقة العدة، وللقاضي أن جيعل دفع هذا التعويض مجلة أو 

و بذلك فقد ترك املشرع السوري للقاضي حرية تقدير التعويض، ". شهريا حبسب مقتضى احلال
  . تجاوز نفقة ثالث سنوات ألمثال املرأةإال أنه قيده حبد أعلى ال ي

  
 24/3/1998وقد إستقر قضاء حمكمة النقض من خالل قرارها الصادر يف            

تقدير تعويض الطالق التعسفي مرتوك لقناعة القاضي ضمن الصالحية املخولة له "على أنه 
  . 747"من قانون األحوال الشخصية 117مبقتضى نص املادة 

  
يوجد بعض القضاة قد حيكمون بتعويض للطالق التعسفي ال  ومع ذلك          

بينما حيكم آخر . يتجاوز مائيت لرية سورية مع أا يف هذا الوقت ال تكفي لشراء حذاء
ولذلك كان األجدر باملشرع . بتعويض يزيد عن األلف على زوج تشبه حاله حال الزوج األول

عن نفقة ستة أشهر ألمثال الزوجة دون حتديد حلده حتديد احلد األدىن ملبلغ التعويض مبا ال يقل 
األقصى، ويرتبط مع ما أصاب الزوجة من ضرر،على أن يعلل القاضي قراره وخيضع لرقابة 

  . 748حمكمة النقض
  

سالفة الذكر أن احلكم بالتعويض عن  117كما يستفاد من نص املادة           
ف والفقر والفاقة معا فإن بإمكان فلو ثبت التعس. الطالق التعسفي جاء جوازيا للقاضي

. القاضي منحه، وقد كان األجدر أن يكون وجوبيا يلزم القاضي باحلكم به مىت توفرت شروطه
على أنه   4/6/1981و قد ذهب القضاء  يف سوريا من خالل قرار حمكمة النقض الصادر يف 

                                                 
 .  108، ، ص  2، العدد 1998، جملة القانون ، وزارة العدل السورية ، سنة  24/3/1998، بتاريخ  226حمكمة النقض السورية ، قرار رقم  أنظر،  -  747
 .  436حممد فهد شقفة، املرجع السابق، ص أنظر، -  748
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يكون تعسفيا أم  ليس للقاضي أن يعترب بعض األسباب لتخفيض التعويض، فالطالق إما أن"
  . 749"ال، وال وسط بينهما

فإذا إستقر القاضي على أن الطالق تعسفيا وأن البؤس والفاقة قد أصاب          
، جاز للقاضي أن حيكم هلا بتعويض حبسب حاله ودرجة تعسفه 750املطلقة وفقا ملا سبق بيانه

صية للمطلق معيارا فاملشرع السوري قد وضع الظروف الشخ. مبا ال يتجاوز نفقة ثالث سنوات
كما يراعي أيضا درجة تعسفه وهو .لتقدير التعويض، ذلك أنه يراعي حاله وليس حال املطلقة

ويف كل األحوال وأيا كانت درجة التعسف، وحال املطلق . املعيار الشخصي يف تقدير التعويض
جاز كما أ.من عسر أو يسر، فإن قيمة هذا التعويض ال تتجاوز مقدار نفقة ثالث سنوات

  . املشرع صراحة للقاضي أن جيعل هذا التعويض مجلة واحدة أو شهريا حبسب مقتضى احلال
  
ويؤخد على املشرع السوري أنه قد أجحف حبق املرأة عندما حدد السقف أو       

احلد األعلى ملقدار التعويض، حبيث ال ميكن للقاضي أن يزيد عنه بأي حال من األحوال، مع 
ادية، دون النظر إىل حجم الضرر الذي قد يلحق باملرأة نتيجة مزاجية مراعاة حالة الزوج امل

وذلك أن مبلغ التعويض الذي درجت احملاكم على احلكم به هو مبلغ زهيد ال . الزوج بطالقه
يتناسب البثة مع تكاليف احلياة خصوصا إذا مل يكن هناك معيال للمرأة أو كانت عاجزة عن 

قيها احلاجة، وماذا تفعل بعد مضي السنوات الثالث؟ فأي تعويض ذلك الذي ي. الكسب
لذلك كان حريا باملشرع أال حيددسقفا للتعويض وأن يرتك ذلك لتقدير القاضي حبسب درجة 

على أن خيضع ذلك لرقابة حمكمة النقض . تعسف الرجل والفاقة والبؤس اللذان سيصيبان املرأة
 .751محاية للمرأة وحفاضا على حقوقها

 
من القانون السوري  117ن هناك بعض املنادين بضرورة مراجعة املادة وإذا كا    

يف مقدار التعويض دون حصره بنفقة ثالث سنوات، إذ البد أن يكون التعويض مكافئا للضرر 
وليس هناك ما مينع رفع مقدار التعويض حىت ميكن أن يشمل ما يساوي مقدار املهر املؤجل أو 

                                                 
عزة ضاحي ، املبادئء القانونية ا اليت قررا الغرف الشرعية حملكمة النقض السورية يف ؛ مقتبس عن  407، قرار  4/6/1981أنظر، حمكمة النقض السورية، -  749

 .  407،  ص 1987، املطبعة اجلديدة، دمشق،6قضايا األحوال الشخصية ، سلسلة اإلجتهاد الشرعي، ج 
 . من هذه الرسالة 305أنظر، ص -  750
  www.amanjordam.org/aأنظر، لؤي إمساعيل، الطالق التعسفي ،  مقال على موقع -  751
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الية للنقد أوال، وكون ربط تقدير التعويض بالنفقة ثانيا ال ميكن وذلك لفقدان القيمة امل. ضعفه
احلد من خالله من إيقاع  الطالق التعسفي، فالبد أن يكون التعويض مكافئا حلجم الضرر،  
كما أن قصر مدة الزواج أو طوله ال عالقة له بتقديرالتعسف وكذلك وجود مؤجل أو معجل 

  . 752من اإلستفادة من حقها يف تعويض الطالق التعسفي املهر يف صك الزواج ال مينع املطلقة
  

فتعويض الطالق التعسفي يف ظل القانون السوري هو أمر مشابه لتعويض العمل 
من القانون املدين  173غري املشروع، ولذلك فهو يتقادم بثالث سنوات عمال بأحكام املادة 

 تعلم به فيتقادم طلب التعويض فإن مل. السوري وتبتدئ املدة من تاريخ علم الزوجة بالطالق
وتستحق املرأة التعويض مبجرد الطالق ويسقط بالرجعة، وال . سنة من تاريخ وقوعه 15مبرور 

ميكن اإلدعاء بطلبه إال بعد البينونة، ولذلك فإن اإلبراء من احلقوق الزوجية بعد الطالق 
  .753يشمله

  
نص املادة وكان ذلك أيضا نفس ماذهب إليه القانون املصري، حيث ت

الزوجة املدخول ا يف زواج صحيح إذا طلقها "على أن 1920لسنة  25مكررمن القانون 18
زوجها دون رضاها وال بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدا متعة تقدر بنفقة سنتني على 
األقل ومبراعاة حال املطلق يسرا وعسرا وظروف الطالق ومدة الزوجية، وجيوز أن يرخص 

  ".   سداد هذه املتعة على أقساطللمطلق يف
  

ويالحظ أن املشرع املصري قد خالف املشرع السوري الذي حدد أقصى قيمة           
وإذا  . للتعويض بنفقة ثالث سنوات، يف حني املشرع املصري حدد أدىن قيمة له بنفقة سنتني

ترك حدها  فإنه قد. كان املشرع املصري قد حدد للتعويض حدا أدىن قدره بنفقة سنـتني
األقصى لتقدير القاضي حبسب ما يرتائ له من ظروف الطالق ومدة الزوجية ومدى أحقية 

                                                 
 furat . alwihda.gov/syأنظر، رامي املااليت،  تعويض الطالق التعسفي يف قانون األحوال الشخصية السوري، مقال منشور على موقع -  752
 .  436حممد فهد شقفة ، املرجع السابق ، ص أنظر، -  753
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كما أطلق لسلطان القاضي إجيابه املتعة . الزوج يف إستعماله حلق الطالق أوإساءة إستعماله له
  .  754للمطلقة دفعة واحدة أو الرتخيص للمطلق سدادها على أقساط

  
إىل أنه  21/4/2001لنقض املصرية يف قرارها الصادر يف كما ذهبت حمكمة ا         

 100واملضافة بالقانون رقم  1929لسنة  25مكررا من القانون رقم  18ملا كان النص يف املادة "
، مفاده أن تقدير املتعة وتقسيط سداد ماهو حمكوم به يدخل يف سلطة حمكمة 1985لسنة 

ذلك طاملا مل ينزل احلكم ا عن احلد األدىن يف املوضوع وال رقابة حملكمة النقض عليها يف 
تقديرها بنفقة سنتني على األقل، وملا كان ذلك، وكان احلكم املطعون فيه فيما قضى به من 
متعة للطاعنة وتقسيط سدادها قد إلتزم صحيح النص املشار إليه فإن النعي ال يعدو أن يكون 

  .  755"ةجدال موضوعيا ال جتوز إثارته أمام هذه احملكم
  

العربة يف حتديد "إىل أنه  16/2/1993وذهبت  نفس احملكمة  يف قرار هلا بتاريخ  
طلبات اخلصم هي مبا يطلب احلكم له به، وطلب املطعون ضدها احلكم بفرض متعة هلا طبقا 
للقـانون دون حتديدها مببلغ معني أو مدة معينة والقضاء هلا مبتعة تقدر بنفقة مخس سنوات 

ينال من ذلك إشـارا بصحيفة إفتتاح الدعوى إىل مطالبتها وديا للطاعن مبتعة صحيح، ال 
  .                                756"مقدارها نفقة سنتني قبل رفع دعواها

      
يظهرمن ذلك أن القضاء يف مصر سار على غرار املشرع،  إذ جعل للقاضي  

ابة عليه من حمكمة النقض يف ذلك ألا سلطة واسعة يف تقدير التعويض عن الطالق وال رق
مسألة واقع تدخل ضمن سلطته التقديرية، ولكن بشرط أن ال تقل عن احلد األدىن له واحملدد 
قانونا بنفقة سنتني  ويدخل يف هذا التقدير اإلعتبارات اليت نص عليها املشرع املصري يف املادة 

  . ا، وظروف الطالق، ومدة الزوجيةمكررسالفة الذكر، وهي حال املطلق عسرا أو يسر  18
  

                                                 
 .  807أمحد إبراهيم بك ، املرجع السابق ، ص أنظر، -  754
؛ مقتبس عن،  أنور العمروسي ، املرجع السابق ، ص  21/4/2001، جلسة  65، لسنة  146أنظر، حمكمة النقض املصرية ، أحوال شخصية ، الطعن رقم -  755

635 . 
 .  617، ص  44، جمموعة املكتب الفين ، السنة  64لسنة  34، الطعن رقم  16/2/1993حمكمة النفص املصرية ، أحوال شخصية ، أنظر،  -756
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وإن كان املشرع املصري قد وضع إعتبارا للحالة اإلقتصادية للزوج، فإنه قد جعل 
وحسنا .  من ظروف الطالق ومدة احلياة الزوجية معيارا لذلك، وهو معيار مشرتك بني الزوجني

يض إال أنه مل يشر إىل أن فعل املشرع املصري  عندما جعل ملدة الزوجية إعتبارا عند تقدير التعو 
هذا التعويض يرتفع مع طول مدة احلياة الزوجية أو ينقص، ألننا قد جند يف حاالت كثرية أن 
الطالق الذي يأيت بعدحياة زوجية قصرية قد يكون له وقع وأمل نفسي كبري لدى املرأة املطلقة، 

  .أم العكس فهل هذا ما قصده املشرع املصري. مينعها أن تكرر الزواج بعد ذلك
  

وأمام هذه اإلختالفات التشريعية بشأن تقدير التعويض، كان للمشرع اجلزائري  
موقف مغاير إذ أنه أجاز ذلك لقاضي املوضوع مبوجب ما له من سلطة تقديرية، ومل حيدد له 

  .الحدا أقصى وال أدىن
  
ى وقد كان للقضاء يف بالدنا تطبيقات قضائية يف ذلك، إذ قضى الس األعل 

من املقرر شرعا أن تقدير ما يفرض للزوجة من حقوق على زوجها خيضع "بأنه  2/4/1984يف 
لتقدير قضاة املوضوع، فإن تسبيبه وبيان حالة الزوجني بيانا مفصال من غىن وفقر يدخل يف 
صميم القانون الذي هو خاضع للرقابة، فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد إنتهاكا لقواعد 

مستمدة من الشريعة اإلسالمية، إذا كان الثابت أن قضاة اإلستئناف رفعوا املبالغ اليت  شرعية
حكم ا للزوجة مقتصرين يف تربيرهم ملا حكموا به على اإلشارة إىل حاليت الطرفني وطبقتهما 
اإلجتماعية، دون إعتبار حلالة وطبقة كل منهما و غنامها أو فقرمها، أو غىن أحدمها أو فقر 

خر، ودون إعتبار كذلك ملقدار مايتقاضاه الزوج كأجرة شهرية ملعرفة ما إذا كان ما حكموا اآل
به خاصة منه املتعة اليت رفعت إىل غري ما هو مألوف، ودون اإلستناد اىل أية قاعدة شرعية، 
ومىت كان كذلك إستوجب نقض القرار املطعون فيه جزئيا فيما خيص مبلغ املتعة دون 

  . 757"إحالة
    

                                                 
 .  61، ص 2، عدد  1989، م ق  32779، ملف رقم  2/4/1984أنظر، م أ ، غ أ ش ،  -  757
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فالقضاء بالتعويض عن الضرر املرتتب عن الطالق يستلزم أن يبني القاضي    
األسباب اليت دفعته لرفع قيمة التعويض، السيما إذا حكم بغري ما هو مألوف، كأن تكون مثال 

أما إذا حكم القاضي بتعويض معني . 758احلياة الزوجية قد طالت لفرتة جتاوزت سنني عديدة
فإنه رغم ما له من سلطة تقديرية فهو جمرب على تسبيب ذلك وإال كان  سواء قل مقـداره أو زاد

  . 759قراره معيبا للقصور يف التسبيب
  
من املستقر عليه "بأنه  18/6/1991وقد جاء يف قرار آخر للمحكمة العليا يف       

غري  قضاء أن حتديد مبالغ املتعة والتعويض ونفقة العدة ترجع للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع،
أم ملزمني بذكر أسباب حتديدها، ومن مث فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد قصورا يف 

  .760"التعليل
  
حتديد "قضت بأن 12/7/2007ويف قرار آخر للمحكمة العليا بتاريخ         

التعويض عن الطالق التعسفي يعد من املسائل التقديرية اليت خيتص ا قضاة املوضوع دون 
        . 761"غريهم

  
قرارا قضى  7/7/2004وذلك أنه قد صدر عن جملس قضاء جباية يف         

فأقام . دج300.000باملصادقة مبدئيا على احلكم املستأنف فيه وتعديله برفع مبلغ التعويض إىل 
الطاعن طعنا على أساس القصور يف التسبيب، إذ إكتفى بالقول أن العشرة الزوجية دامت مدة 

حاليا، يتعني )املطعون ضدها(،وبالتايل وجربا للضرر الالحق باملستأنفةطويلة تفوق أربعني سنة
وأن املبلغ احملكوم به جد مبالغ فيه بالنظر إىل  .دج300.000رفع مبلغ التعويض احملكوم به إىل

ولكن احملكمة العليا  . القدرة املالية للطاعن الذي ال يتقاضى إال منحة تقاعد ال تكاد تكفيه
الطعن بعدم قبوهلا هلذا اإلدعاء ألن الطاعن مل يقدم إىل قضاة اإلستئناف  قد فصلت يف هذا

                                                 
 . 282أنظر، عبد العزيز سعد ، املرجع السابق ، ص -  758
ال جيوز النطق باحلكم إال بعد تسبيبه، وجيبأن يسبب احلكم من حيث الوقائع والقانون، وأن "من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية1، فقرة277املادة  أنظر،-  759

_ 10. إنعدام التسبيب- 9..... .ال يبىن الطعن بالنقض إال على وجه واحد أو أكثر من األوجه اآلتية" من نفس القانون 358واملادة ". يشار إىل النصوص املطبقة
 . قصور التسبيب

 .  65، ص  1، عدد  1992، م ق  75029، ملف رقم  18/6/1991م ع ، غ أ ش ،  أنظر،-760
 .483، ص 2، جملة احملكمة العليا ، عدد 368660، ملف 12/7/2007أنظر، م ع ، غ أ ش ، -  761
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وثائق ليتم جتاهلها يف قرارهم املنتقد، كما أنه مل يذكر الطلبات اليت قدمها ومل جييبوه عليها، 
وحيث أن حتديد التعويض عن الطالق التعسفيي يعد من املسائل التقديرية اليت يعود 

املوضوع دون غريهم، إضافة إىل ذلك فإن طالق إمرأة بعد زواج دام  اإلختصاص فيها لقضاة
أربعني سنة دون مربر ال يعوض بأي مبلغ من املال ، األمر الذي جيعل وجهي الطعن غري 

  .  مؤسسني مما يستلزم ردمها، وتبعا لذلك رفض الطعن
  

 فتقدير التعويض املستحق للمطلقة هو من صالحيات القاضي الذي يفصل يف 
قضية الطالق، وهو خيضع لسلطته التقديرية وال ميكن تقييده أو حصره، وعلى القاضي أن 
يأخذ بعني اإلعتبار بعض املعطيات وهي مدخول الزوج وظروف املعيشة، وحىت عدد سنوات 

  . 762العشرة الزوجية اليت قضياها معا
  

ق كما جيب أن يراعي القاضي يف تقدير التعويض عن تعسف الزوج يف الطال
جسامة الضرر الذي أصاب املطلقة وكذا إرتفاع األسعار وتغيريها، وهي مسألة مرتوكة لتقدير 

ولذلك فإن إقرار مبدأ التعويض عن الطالق التعسفي يف قانون األسرة اجلزائري . قاضي املوضوع
انون يعترب وسيلة ناجعة يف احلد من الطالق، ومن شأنه أيضا تعزيز املركز القانوين للمرأة يف ق

  .763األسرة
  

واحلقيقة أن املشرع اجلزائري حسنا فعل عندما مل يقيد التعويض وترك لقاضي   
املوضوع احلكم مبا يراه كفيال جلرب الضرر، ذلك أن األوضاع واآلثار قد ختتلف من حالة طالق 

 كما أن القانون إذا حدد قيمة التعويض فان مراجعته حتتاج إىل إجراءات وتعديالت. إىل أخرى
  . قانونية، عكس األحكام القضائية اليت تتماشى والواقع املعاش

  

                                                 
 .38أنظر، عمار بن أمحد، املرجع السابق، ص-  762
 . 134عودي يوسف ، املرجع السابق، ص أنظر، مس-  763
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أما بشأن طريقة دفع هذا التعويض، هل مجلة واحدة أم يدفع على أقساط؟         
أيضا يف حني ذهب كل من املشرعان . فقد سكت املشرع اجلزائري  يف قانون األسرة عن ذلك

  . السوري واملصري إىل إمكانية دفعه على أقساط
  
وإذا كان املشرع اجلزائري مل ينص على ذلك يف قانون األسرة إال أننا  جند       

يعني القاضي طريقة التعويض "من القانون املدين اجلزائري اليت تنص على أنه132ذلك يف املادة 
  ". تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا

  
يف سدادالتعويض على أقساط هو أمرجائز وليس فيه وجواز الرتخيص للمطلق 

وهذا ما يتماشى . 764إسقاط للحق الواجب للمطلقة، إمنا فيه مصلحة للمطلق بالتيسري عليه
وهذا حىت ال ينسى املسلمون الفضل بينهم .  765"وال تنسوا الفضل بينكم"مع قوله تعاىل 

سيط مصلحة للمطلقة أيضا ألنه قد واملودة حىت بعد ظروف الطالق، كما أنه قد يكون يف التق
  . 766يضمن هلا دخال متتابعا قد يستمر إىل ما بعد إنتهاء نفقتها

  
وقد يكون أفضل هلا من أن تأخذه دفعة واحدة فتسرف يف إنفاقه فال يكفيها          

 مدة طويلة، وأيضا لعل يف الصلة املتتابعة بينهما طوال فرتة دفع هذه األقساط ما حيدث اهللا أمرا
بينهما لعودة احلياة الزوجية، ومهما يكن فإن تقسيط التعويض أو دفعه مجلة واحدة إمنا هو 

  .مرتوك للقاضي مبا يراه من سلطة تقديره
    

  

  العالقة بين المتعة والتعويض-ب

  

                                                 
 . 522أنظر ، معوض عبد التواب ، املرجع السابق ، ص  764
 . 237سورة البقرة ، اآلية  -765
 .م بالطالق املقصود ا نفقة اإلمهال، وما جرى به العمل يف حماكمنا أن حيكم ا القاضي ملدة سنة ابتداءا من رفع الدعوى وإىل غاية النطق باحلك -766
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كان القضاة حيكمون للمطلقة مببلغ من املال ويلزمون الزوج بدفعه هلا بسبب 
لفة، فمرة يصفون هذا املبلغ احملكوم به مبتعة، ومرة يصفونه الطالق التعسفي حتت تسميات خمت

إرشا، ويف أيامنا هذه وبعد اإلستقالل وخترج عدد كبري من احلقوقيني ورجال القانون من 
اجلامعات العربية والوطنية، ختلى القضاة على إستعمال كلمة متعة وإستبدال كل ذلك بكلمة 

  . 767تعويض
تعة والتعويض؟ هل هلما نفس الداللة؟ هل الفرق فهل هناك مثة عالقة بني امل 

بينهما جمرد إختالف يف اللفظ أم هوإختالف شرعي وقانوين ؟ وهل جيوز للقاضي أن حيكم 
  ما معا عند الطالق التعسفي؟

  
  

  تعريف المتعة ودليل مشروعيتها -1

ه تعاىل ورد النص على كلمة متعة يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي، فجاءت يف قول
ومتعوهن على املوسع قدره وعلى املقرت "ويف قوله تعاىل أيضا . 768"وللمطلقات متاع باملعروف"

  .769"قدره متاعا باملعروف حقا على احملسنني

  
أما يف اإلصطالح، فتعين املتعة ما يقدمه الرجل ملطلقته بعد الفرقة بينهما من 

 ا تنتفعلقوله .770ا، وقد يدفع هلا بدهلا نقودانقود أو ثياب أو غريها، ومسيت متعة أل
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم "تعاىل

  .771"عليهن من عدة تعتدوا فمتعوهن وسرحوهن سراحا مجيال
  

طلقها أبو عمرو بن : ومن السنة ما رواه النسائي عن فاطمة بنت قيس قالت  
يمن ووكل ا عياش بن أيب ربيعة، فأرسل إليها عياش بعض النفقة حفص مث خرج إىل ال

                                                 
 . 309-308أنظر، عبد العزيز سعد ، املرجع السابق ، ص  -  767
 . 241سورة البقرة اآلية  -  768
 . 236سورة البقرة اآلية  -  769
 . 544أنظر ، حسن علي السمىن ، املرجع السابق ، ص  -770
 .  49سورة األحزاب ، اآلية  -  771
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مالك علينا نفقة وال سكىن، هذا رسول اهللا فسليه، فسألت رسول : فسخطتها، فقال هلا عياش
ليس لك نفقة وال سكىن ولكن متاع باملعروف : فقال هلا. اهللا صلى اهللا عليه وسلم عما قال

  فهوم واجبة لكل مطلقة يف ذمة مطلقها؟ فهل املتعة ذا امل.772وأخرجي عنهم
  
  
  :  المتعة في المذاهب الفقهية-2

وجدت فيها إختالفات بني األئمة والفقهاء، فهل  773املتعة كموضوع شامل                   
  تستحقهاكل مطلقة؟ وهل هي واجبة أومستحبة؟

  

دوب إليها يف للمذاهب الفقهية يف ذلك أقوال، فريى املالكية أن املتعة من        
مجيع احلاالت، وال جيرب الرجل املطلق على شيء منها، وإستدلوا على الندب بأن اهللا تعاىل 

  . 774ختم آيات املتعة بأا حقا على املتقني، فهذه قرائن لصرف األمر من الوجوب إىل الندب
    
إىل أن املتعة 775يف حني ذهب احلنفية واحلنابلة على القول املشهور عندهم       
وعان، األوىل متعة الطالق قبل الدخول إذا مل يسم للمرأة مهر عند العقد، فان هذه املتعة ن

"  ومتعوهن"واجبة يقضي ا القاضي على الزوج ويلزمه ا، وإستدلوا على ذلك باآليتني 
  . وأن األمر فيها يقتضي الوجوب" فمتعوهن"والثانية 

متعة الطالق فيما عدا احلالة السابقة، فإا وأما املتعة الثانية اليت قالوا ا فهي       
مستحبة للمطلقة املدخول ا سواء مسي هلا املهر أومل يسم، واملطلقة قبل الدخول وقد مسي هلا 

  .776مهر، وهذه املتعة ال حيكم ا القاضي، وإمنا يلتزم ا املطلق ديانة فيما بينه وبني اهللا
        

                                                 
 . ، كتاب الطالق211ص ، 6أخرجه النسائي يف سننه ، أنظر، النسائي ، املرجع السابق، ج -  772
 الفقه اإلسالمي، أنظر يف ذلك بالتفصيل، اهلادي سعيد عرفة، املرجع السابق ؛السعيد مصطفى السعيد، املرجع السابق، حممد بن أمحد الصاحل، متعة الطالق يف- 773

 . 36، ص 2، العدد  2003مقال منشور مبجلة أضواء الشريعة ، كلية الشريعة ،الرياض، 
 . 164-163، ص  2بن رشد ، املرجع السابق ، ج ا أنظر،  -774
؛ كمال الدين حممد بن عبد الواحد املعروف بإبن اهلمام  94-93، ص 3أنظر يف ذلك بالتفصيل،منصور بن يونس بن إدريس البهويت ، املرجع السابق،ج - 775

 . 449-448، دار إحياء الرتاث العريب ، ص 2ج  احلنفي ، شرح فتح القدير، 
 . 62- 61،  ص  6-5السرخسي ، املرجع السابق ، الد الثالث ، ج   أنظر، -776
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ملتعة واجبة لكل مطلقة،إال حالة واحدة وهي وذهب الشافعية إىل أن ا          
وإستدلوا . 777املفروض هلا مهر إذا طلقت قبل الدخول، فإا تستحق نصف املهر املسمى فقط

، وهذا خرب مبعىن األمر، واستدلوا "وللمطلقات متاع باملعروف"على الوجوب باآلية الكرمية 
وهو ما هو ما إختاره شيخ .778لوجوبواألمر يف أصله ل"  ومتعوهن"أيضا باألمر يف اآليتني 

  .779اإلسالم إبن تيمية
  
ووجوب املتعة ذه الكيفية حيعلها تعويضا للمطلقة عما يلحقها من ضرر       

بسبب الطالق، وذلك ما يتفق مع ماقاله املالكية والشافعية من أن الغرض منها جرب إحياش 
  . املطلقة

  
ه باملتعة أديب حمظ، وهذا ظاهر ويالحظ أن الضرر الذي إفرتض الفقهاء جرب       

من قوهلم أن املقصود اتطييب نفس املرأة عما يردعليها من أمل الطالق وتسلية هلا عن 
ويف ذلك ما يدل أن املقصود ا تعويض الضرر األديب ، ألن املطلقة رجعيا يف أثناء . 780الفراق

املطلقة للمتعة ولوراجعها  العدة نفقتها على زوجها، بل أن الزوجية باقية حكما، فإستحقاق
  . الزوج يدل على أن املقصود تعويض الضرر األديب ألنه هو فقط الذي يصيبها من هذه احلالة

  
ولعل السبب يف إغفال علماء الشريعة اإلسالمية اإلشارة إىل تعويض الضرر       

أما الضرر  املادي راجع إىل أن الضرر األديب هو الذي يتوافر يف كل حالة من حاالت الطالق،
أما . 781املادي فقد يوجد وقد ال يوجد، وهو مع وجود النفقة الواجبة يف العدة أقل ظهورا

تقدير املتعة فقد إختلفوا فيه، واألصح هو أنه ال حد للمتعة وإمنا هي على قدر حال الزوجني 
  .782فيقدرها القاضي مبا يراه معتربا حلاهلما

                                                 
 . 164- 163أنظر،إبن رشد ، املرجع السابق، ص-  777
 .  62- 61، السرخسي ، املرجع السابق ، ص . 48ص  8أنظر، ابن قدامة ، املرجع السابق، ج   -778
ارات شيخ اإلسالم إبن تيمية، مطبوع مع اجلزء الرابع من فتاوى إبن تيمية، املطبعة املنربية أنظر، أمحد عالء الدين أبو احلسن، اإلختيارات العلمية يف إختي  -779

 . 141هـ ، ص  1328بالقاهرة،
 . أنظر، حممد بن أمحد الصاحل ،املرجع السابق_ 780
 ،246أنظر، السعيد مصطفى السعيد ، املرجع السابق، ص -  781
 . 252، ص 2أنظر، ابن رشد ، املرجع السابق، ج -  782
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  آن واحد  إمكانية القضاء بالمتعة والتعويض في-3

  

إن مقاربة مسألة املتعة بالتعويض ال ختلو من نقاش، ولعل احلديث عن        
طبيعة املتعة فرضه النقاش الفقهي الواسع من حيث هل أن املتعة جرب خلاطر املطلقة بعد 

  الطالق الذي يوقعه الزوج، أم هي تعويض عن طالق تعسفي؟
  
تاج إىل وقفة، ذلك أن التعويض يف الواقع القول بأن األمر يتعلق بتعويض حي      

يلزمه عنصر اخلطأ كما أنه يقدر وفقا للقواعد العامة حبسب الضرر الناجم عن اخلطأ أو 
  .783التجاوز، يف حني أن تقدير املتعة يكون حسب يسر املطلق وحال املطلقة

  

وما يالحظ على املشرع اجلزائري أنه إستعمل لفظ التعويض عن الطالق التعسفي 
  وجدت يف بعض القرارات القضائية أن القاضي حيكم بنفقة املتعة، ويف قرارات أخرى إال أنين

مصطلح التعويض عن الطالق النعسفي، فهل ميكن للمطلقة من جراء الطالق التعسفي أن 
تأخذ نفقة املتعة والتعويض يف آن واحد؟ على إعتبار أن املتعة كانت لكل مطلقة دون حتديد 

فهل هذا . آن الكرمي، أما التعويض فقد حصره القانون للمطلقة تعسفيا فقطنوع طالقها يف القر 
  مربر أو غري مربر؟  

  
حيث قضت  7/4/1986لقد جاء يف هذا الشأن قرارا للمحكمة العليا يف       

من األحكام الشرعية أن للزوجة املطلقة طالقا تعسفيا نفقة عدة، نفقة إمهال، نفقة "مبقتضاه بأن 
التعويض الذي قد حيكم به من جراء الطالق التعسفي، وينبغي عند احلكم حتديد  متعة، وكذلك

طبيعة املبالغ احملكوم ا لصاحل املطلقة، ويف أي إطار تدخل، والقضاء مبا خيالف أحكام هذا 

                                                 
سيدي حممد بن عبد اهللا،  أنظر، بوشفرة نبيلة، احلقوق املالية للمرأة والطفل بعد الطالق، مذكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقةيف القانون اخلاص، جامعة -  783

 . 32، ص 2006- 2005كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية، فاس، املغرب، 
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املبدأ يستوجب نقض القرار الذي منح للزوجة املطلقة مبلغا إمجاليا من النقود مقابل الطالق 
  . 784"التعسفي

  
. جند إذن أن هذا القرار ذهب إىل إعطاء املطلقة متعة وتعويض يف آن واحد         

وذلك على أساس أن املطلقة تستحق التعويض من جراء الطالق التعسفي، وتستحق نفقة متعة  
لكن إىل أي مدى ميكن . كغريها من النفقات من عدة وإمهال وفقا ملبادىء الشريعة اإلسالمية

  تبار هذا القرار القضائي ؟ األخذ بعني االع
  

بالرجوع إىل ما سبق من أقوال الفقهاء، وماكان من تعريف للمتعة، فإا متنح          
للزوجة عند الطالق جلرب خاطرها، ومبفهوم املخالفة فإن الزوجة اليت ختتار فراق زوجها ال 

فمعىن . يا للتعويضتستحق املتعة، وهو نفس األساس القانوين إلستحقاق املطلقة طالقا تعسف
ذلك لو مجعت املتعة والتعويض يف آن واحد، تكون املطلقة قد أخذت تعويضا عن نفس 

  .الضرر مرتني
  

من املقرر "إىل أنه  27/3/1989وذهبت احملكمة ذاا يف قرارها الصادر يف             
طلقته، فإن  قانونا أن التعويض جيب على الزوج الذي طلق تعسفا زوجته ونتج عن ذلك ضرر مل

كل زوجة بادرت إىل إقامة دعوى قصد تطليقها من زوجها وحكم هلا به، فاحلكم غري شرعي، 
و ملا كان الثابت يف قضية . ومن مث فإن القضاء خبالف هذا املبدأ يعد فهما خاطئا للقانون

بتدائي احلال أن الزوجة هي اليت طلبت التطليق فإن  قضاة الس الذين وافقوا على احلكم اإل
وتعديال له برفع مبلغ التعويض ونفقة العدة، ونفقة اإلمهال بالرغم من تصريح احلكم اإلبتدائي 

فهما خاطئا، ومىت كان   52بأن الزوجة رفضت الرجوع فإم بقضائهم كما فعلوا فهموا املادة 
كذلك إستوجب نقض القرار املطعون فيه جزئيا يف جانب التعويض  والسكن ونفقة 

  . 785"لاإلمها
  

                                                 
 . 69، ص  2، عدد  1989، م ق  41560، ملف رقم  7/4/1986أنظر ، م ع، غ أ ش  784
 .  56، ص 1، عدد  1991، م ق  50317، ملف رقم  27/3/1989م ع، غ أ ش ، أنظر، -  785
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فمن خالل إستقراء هذا القرار يتضح أن أساس احلكم بالتعويض هو نفسه         
  أساس إستحقاق املتعة، فكيف ميكن القضاء ما معا يف آن واحد؟ 

  
إن املتعة املستحقة للزوجة إمنا جلرب خاطرها نتيجة الطالق، وال تتضرر الزوجة       

ي رضيت به فال حق هلا يف املتعة، وكذلك من الطالق إال الذي كان خالف رغبتها، فإن ه
. وبذلك فإن املتعة تشرتك مع التعويض يف مدلول واحد. احلال لو طلبت هي فراق زوجها

وذلك أنه يف حالة الطالق التعسفي فإن املتعة تتحول إىل تعويض جيرب الضرر الذي حيصل 
  .786للزوجة نتيجة هذا الطالق اجلائر

  
حلكم بإجبار الزوج على دفع مبلغ مايل معني وهذا ما يعين إختصاص قاضي ا

مع العلم أن مدلول  . نقدا إىل مطلقته، تعويضا عما أصاا من ضرر كلما كان الطالق تعسفيا
كلمة متعة أضيق مما هي عليه كلمة تعويض يف القوانني الوضعية، وذلك أن األوىل خمصصة 

اإلقتصادية لكل من املطلق واملطلقة، جلرب خاطر الزوجة املطلقة، ويراعى يف تقديرها احلالة 
وليس ألدناها وال ألقصاها حد معني، وبإعتبار أن الثانية جيوز إستعماهلا جلرب أي ضرر عن أي 
فعل غري مشروع، ويراعي القاضي يف تقديرها مقدار اخلسارة وفوات الكسب، وال جيوز أن 

  . 787حيكم مبا يتجاوز مقدار الضرر أو مبا يقل عنه
  

ا أطرح التساؤل، هل ميكن اجلمع بني املتعة و التعويض يف آن واحد؟ أي وهن       
أن حتصل املطلقة على املتعة لتضررها من طالق زوجها هلا والتعويض لتضررها من أضرار معنوية 

  . أخرى غري تلك النامجة عن الطالق 
  
 أالحظ أن موقف احملكمة العليا بشأن هذا اجلمع بني التعويض واملتعة قد      

من األحكام الشرعية "بأنه  7/4/1986ساده نوع من الرتدد، حيث قضت يف قرارها الصادر يف 

                                                 
 . 31أنظر، بوشفرة نبيلة، املرجع السابق، ص-  786
 .  310- 309أنظر،  عبد العزيز سعد ، املرجع السابق ، ص -  787
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أن للزوجة املطلقة طالقا تعسفيا نفقة عدة،نفقة إمهال، نفقة متعة،وكذلك التعويض عن الطالق 
  . 788"التعسفي

 
 بأنه 8/4/1985وخالفا هلذا املوقف جاء يف قرارآخر للمجلس األعلى يف             

إذا كانت أحكام الشريعة اإلسالمية تقرر للزوجة اليت طلقها زوجها متعة تعطى هلا ختفيفا عن "
أمل فراق زوجها هلا، وهي يف حد ذاا تعترب تعويضا، فإن القضاء مبا خيالف أحكام هذا املبدأ 

قة يعترب خرقا ألحكام الشريعة اإلسالمية لذلك يستوجب نقض القرار الذي قضى للزوجة املطل
  . 789"بدفع مبلغ مايل باسم متعة وبدفع مبلغ آخر كتعويض

  
وعليه فهذا القرار القضائي يضع احلد بني إمكانية اجلمع بني املتعة        

والتعويض، فالضرر الناجم عن الطالق التعسفي ال يستحق إال تعويضا واحدا هو نفسه 
، فاهللا "ه وعلى املقرت قدرهفمتعوهن على املوسع قدر "وما يدعم ذلك هو قوله تعاىل .املتعة

سبحانه وتعاىل مل حيدد للمتعة مقدارا معينا ما جيعلها تتسم مبا يتسم به تقدير التعويض من 
  .مبادئ

بأن  22/2/2000يف هذا الشأن قضت احملكمة العليا يف قرارها الصادر يف             
ميكن أن يشمله التعويض عن احلكم بالتعويض عن الضرر طبقا لقواعد املسؤولية التقصريية ال "

  .  790"الطالق
  
فإستحقاق التعويض أساسه الضرر الالحق بالزوجة نتيجة تعسف الزوج يف       

إستعمال احلق يف الطالق، وليس أي ضرر آخر ناتج عن أفعال مستقلة عن فعل الطالق يف 
  . حد ذاته، وهو نفس الغرض الذي شرعت املتعة ألجله

  
زائري ترك السلطة التقديرية لقاضي شؤون األسرة يف وحبذا لو أن املشرع اجل    

حتديد التعويض املالئم للطالق التعسفي، ولكن مع تقييدها بضوابط معينة تتمثل هذه الضوابط 
                                                 

 .  69، ص  2، عدد  1986، م ق  41560أنظر، م ع، غ أ ش ، ملف رقم -  788
 .  89، ص  1، عدد  1989، م ق 35912، ملف رقم  8/4/1985م أ ، غ أ ش ،  أنظر، -789
 .  282، ص  1، عدد  2000، م ق 235456، ملف رقم 22/2/200م ع ، غ أ ش ، أنظر، -  790
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يف فرتة الزواج، أي املدة اليت إستغرقتها احلياة الزوجية بني الطرفني، وكلما كانت هذه املدة 
والضابط الثاين هو الوضعية املالية للزوج، . مبلغ املتعة قائماطويلة، كلما كان إحتمال الزيادة يف 

  .وهذا يعين أنه كلما كان الزوج ميسورا كان التعويض مرتفعا

  

  المبحث الثاني

  القيود اإلجرائية الواردة على سلطة القاضي

  .في تقدير التعويض في مسائل الزواج والطالق
  

 سبق طرحها يف موجبات للحصول عن تعويض عن أحد من األفعال اليت      
التعويض يف جمال األحوال الشخصية، واليت حصرا من خالل هذه الرسالة يف العدول عن 
اخلطبة، وفك الرابطة بالطالق أو التطليق أو اخللع،  وجب طرح دعوى قضائية، وال بد من 

  .إحرتام مجلة من اإلجراءات
  

على اجلانب اإلجرائي يف  ولذلك سأحاول يف هذا املبحث أن أسلط الضوء         
دعوى التعويض يف قضايا الزواج والطالق، ماهي احملكمة املختصة حمليا ونوعيا يف نظر هذه 
الدعاوى؟ وهل يقع على هذه احملاكم قيود إجرائية ختتلف عن الدعاوى العادية ملا هلا من 

التعويض هي  خصوصية تتعلق باحلياة الشخصية للمتقاضني؟ وهل السلطة التقديرية يف منح
  سلطة مطلقة؟ أم تقع على القاضي رقابة من احملكمة العليا؟ ومانوع هذه الرقابة؟

      
لإلجابة عن ذلك سأتعرض يف املطلب األول للجانب الشكلي واإلجرائي يف دعاوى      

التعويض املرتبطة مبسائل الزواج والطالق، وأتناول يف املطلب الثاين رقابة احملكمة العليا على 
  .قاضي املوضوع يف هذه املسائل

  المطلب األول

  الجانب الشكلي في دعاوى

  التعويض في مجالي الزواج والطالق
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دعاوى التعويض املطروحة أمام احملاكم كثرية خصوصا يف وقتنا احلايل،       

والتعويض يف حقيقته دين يطالب به املدعى يف ذمة املدين الذي هو املدعى عليه، والدين يف 
مطلوب وليس حممول  وبالرجوع إىل القواعد العامة فإنه على املدعى يف هذه احلال إقامة أصله 

ولكن هل ينطبق ذلك على دعاوى التعويض املرتبطة مبسائل .791دعاواه يف موطن املدعى عليه
الزواج والطالق؟ وهل أعطى هلا املشرع إجراءات خاصة ا، وإختصاصات خاصة ا؟ وما هو 

  خمالفة هذه اإلجراءات؟ اجلزاء يف حالة
  

لإلجابة عن هذه التساؤالت أتناول يف الفرع القواعد اإلجرائية اخلاصة  
بدعاوى التعويض يف مسائل الزواج والطالق، وكذا اإلجراءات الشكلية املفروضة يف هذه 

، مث أتعرض هلذه الشروط و اإلجراءات )الفرع األول(الدعاوى دون غريها يف القانون اجلزائري 
 ).الفرع الثاين(يف القانونني السوري واملصري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  الفرع األول 

  الجانب الشكلي في دعاوى التعويض في مجالي الزواج والطالق

  في القانون الجزائري

      

                                                 
 .ءات املدنية وما يليها من قانون اإلجرا 37أنظر، قواعد اإلختصاص احمللي،  املادة -  791
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ويعين إسناد نظر النزاع إىل . 792يعترب اإلختصاص شرطا ملمارسة الدعوى القضائية
أن ختتص حمكمة دون غريها من سائر احملاكم  قاضي معني وهذا هو اإلختصاص النوعي،أو

وأقتصرعلى معاجلة هذا الشرط فيما .793بنظر نزاع لعنصرخاص فيه وهذا هو اإلختصاص احمللي
يتعلق بدعاوى التعويض يف مسائل الزواج والطالق، فأتعرض أوال إىل اإلختصاص النوعي، مث 

 . احمللي هلذه الدعاوى

 
في دعاوى التعويض في مسائل الزواج  اإلختصاص المحلي والنوعي:  أوال

  :  والطالق في القانون الجزائري
من قانون  5نص املشرع اجلزائري على التعويض عن العدول عن اخلطبة يف املادة 

إذا ترتب عن العدول عن اخلطبة ضرر مادي أو معنوي ألحد "األسرة يف فقرا الثانية بقوله 
ك دون أن حيدد املشرع يف قانون األسرة ما إذا كان هذا وذل". الطرفني جاز احلكم له بالتعويض

اإلختصاص يعود إىل قاضي شؤون األسرة بإعتبارها من املسائل املتعلقة بعقد الزواج، إذ هي 
مقدمة من مقدماته، أو إىل القاضي املدين بإعتبارها من املسائل املتعلقة باملسؤولية املدنية، إذ 

ناجم عن التعسف يف  794يف الفصل األول من هذه الرسالةأن الضرر فيها كما سبق القول 
مكرر من القانون املدين خطأ موجبا للتعويض،  124والذي اعتربه نص املادة . استعمال احلق

فتطرح على هذا األساس دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن العدول عن اخلطبة أمام 
 .القاضي املدين

 
  

    ويض في مسائل الزواج والطالقاإلختصاص النوعي في دعاوى التع_ أ
إذا كان قانون األسرة مل يشر إىل مسألة اإلختصاص، وكان ذلك يطرح إشكاال يف    

، إال أنه بالرجوع إىل قانون اإلجراءات املدنيةواإلدارية الصادر مبوجب القانون 795هذا اال

                                                 
يف املواد فجاء  النوعي  املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلداربة،   أما اإلختصاص 09- 08من القانون 44اىل37احمللي تتضمنها املواد  قواعد االختصاص -792
 .هات القضائيةتضمنها بعض القوانني اخلاصة اليت حتدد قواعد االختصاص النوعي لبعض اجلتكما من نفس القانون   36إىل  32
 . 33، ص2001أنظر، بوبشري حمند أمقران،قانون اإلجراءات املدنية، ديوان املطبوعات اجلامعية، -  793
 . من هذه الرسالة102أنظر، ص  -  794
ص،كلية احلقوق ،جامعة أنظر يف ذلك بالتفصيل،محليل صاحل، إجراءات التقاضي يف مسائل الزواج والطالق، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اخلا-  795

 .1998سيدي بلعباس،
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دنية، فإنه جاء الذي يتضمن تعديل قانون اإلجراءات امل ، 25/02/2008املؤرخ يف  08-09
بإجراءات خاصة لكل جهة قضائية على خالف ماكان عليه قانون اإلجراءات املدنية قبل 

ينظر قسم شؤون األسرة على اخلصوص يف "منه على أنه  423التعديل، إذ ينص يف املادة 
رابطة الدعاوى املتعلقة باخلطبة والزواج والرجوع إىل بيت الزوجية وإحنالل ال -1: الدعاوى اآلتية

  ".الزوجية وتوابعها حسب احلاالت والشروط املذكورة يف قانون األسرة
      

من  423يتضح من خالل هذا النص أن املشرع اجلزائري من خالل املادة     
قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية سالفة الذكر قد أعطى لقاضي شؤون األسرة اإلختصاص 

التعويض عن العدول عن اخلطبة وإن كانت دعوى  بنظر الدعاوى املتعلقة باخلطبة، ودعوى
تقوم على ضرر سببه تعسف يف إستعمال احلق، إال أنه ال خيتص ا القاضي املدين لصراحة 

ألا إحدى الدعاوى املتعلقة باخلطبة، . من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 423نص املادة 
  .   فيختص بنظرها قاضي شؤون األسرة

  
تص نفس القاضي بنظر دعاوى التعويض اخلاصة بفك الرابطة وكذلك خي 

فيعترب التعويض أحد توابع . الزوجية، لقول املشرع يف نفس النص إحنالل الرابطة الزوجية وتوابعها
أو آثار فك الرابطة الزوجية سواء كان ذلك بالطالق، أو التطليق، أو اخللع، وقد سبق يل القول 

  . 796ن هذه الرسالة أا مجيعا من موجبات التعويضيف الفصل األول والثاين م
  

وقد يكون طلب التعويض كطلب مقابل، تتقدم به الزوجة أثناء تقدمي الزوج  
كما قد تكون دعوى مستقلة لذاا، إذ أن طلب . لدعوى الطالق أمام قاضي شؤون األسرة

أن فك الرابطة التعويض قد يأيت بعد صدور حكم الطالق الذي يعترب حكما ائيا يف ش
الزوجية مع حفظ حقوق املطلقة، وعلى هذه األخرية أن تدرج فيما بعد دعوى أخرى لقصد 

  . املطالبة حبقوقها املرتتبة عن الطالق،واليت من بينها التعويض إذا مت هذا الطالق بصفة تعسفية
  

                                                 
 . من هذه الرسالة    174-189-251أنظر،ص -  796
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من قانون  36ويعترب اإلختصاص النوعي هنا من النظام العام وفقا للمادة  
عدم اإلختصاص النوعي من النظام العام و "راءات املدنية واإلدارية اليت تنص على أنه اإلج

  ".تقضي به اجلهة القضائية تلقائيا يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى
  
من نفس القانون يف فقرا اخلامسة  32غري أن املشرع  كان قد نص يف املادة       

سم غري قسم املعين بالنظر فيها حيال امللف إىل القسم يف حالة جدولة قضية أمام ق"على  أنه 
وذلك أن تقسيم احملكمة إىل ". املعين عن طريق أمانة الضبط بعد إخبار رئيس احملكمة مسبقا

ورفع دعوى التعويض عن العدول عن اخلطبة أو فك الرابطة . أقسام ما هو إال تنظيم إداري
يستوجب من كتابة الضبط بعد إعالم رئيس  الزوجية أمام أي قسم آخر من أقسام احملكمة

من  423احملكمة مسبقا إحالتها إىل قسم شؤون األسرة املختص نوعيا بنظرها وفقا لنص املادة 
  .قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

   
    اإلختصاص المحلي في دعاوى التعويض في مسائل الزواج والطالق-ب
قليمي فاألصل أن الدعاوى القضائية ترفع أما بالنسبة لإلختصاص احمللي أواإل      

واإلدارية، أمام اجلهة القضائية اليت تقع يف . من قانون اإلجراءات املدنية 37وفقا لنص املادة 
دائرة إختصاصها موطن املدعى عليه، وإن مل يكن له موطن معروف فيعود اإلختصاص للجهة 

يار موطن، يؤول اإلختصاص اإلقليمي ويف حالة إخت. القضائية اليت يقع فيها آخر موطن له
  . للجهة القضائية اليت يقع فيها املوطن املختار، ما مل ينص القانون على خالف ذلك

  
هذا اإلختصاص احمللي كأصل عام يف مجيع الدعاوى اليت تنظرها حمكمة        

بني هذه  ومن.  الدرجة األوىل، غري أن املشرع جاء بإستثناءات عديدة على هذا املبدأ العام
من نفس القانون اليت تنص يف الفقرة األوىل على أنه  426االستثناءات ما جاء يف نص املادة 

تكون احملكمة املختصة إقليميا يف موضوع العدول عن اخلطبة مبكان وجود موطن املدعى "
أي أن املشرع أبقى على املبدأ العام يف اإلختصاص احمللي يف شأن الدعاوى اخلاصة ". عليه
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موطن كل 797من القانون املدين 36وقد عرفت املادة . بالتعويض عن العدول على اخلطبة
جزائري بأنه هو احملل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي، وعند عدم وجود سكن يقوم حمل اإلقامة 

  . العادي مقام املوطن، وال جيوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد يف نفس الوقت
  

عاوى التعويض عن األضرار النامجة عن فك الرابطة الزوجية أما يف شأن د        
سواء كان طلب فك الرابطة الزوجية بطلب من الزوج أو من الزوجة، وسواء كان طلب 
التعويض طلبا مستقال لذاته أو مرتبطا بالدعوى األصلية اخلاصة بالطالق، فإن اإلختصاص 

إختصاصها مسكن الزوجية، وذلك وفقا لنص  اإلقليمي فيه يعود اىل احملكمة اليت يقع يف دائرة
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، واليت جاءت مبجموعة من اإلستثناءات عن  40املادة 

ومن بني هذه اإلستثناءات ما يهم موضوع هذه . املبدأ العام الذي هو موطن املدعى عليه
وى الطالق أوالرجوع، احلضانة، النفقة بشأن مواد املرياث، دعا 2الدراسة،  ماهومقرر يف الفقرة 

، مسكن  الغذائية والسكن على التوايل، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة إختصاصها موطن املتويف
وأكد على هذا . الزوجية، مكان ممارسة احلضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن

يف موضوع الطالق أو "فقرا الثالثة  من نفس القانون اليت تنص يف423اإلختصاص يف املادة   
الرجوع مبكان وجود املسكن الزوجي، ويف الطالق بالرتاضي مبكان إقامة أحد الزوجني حسب 

وال ميكن اخلوض يف مسألة التعويض يف حالة الطالق بالرتاضي ألا تتم مبوافقة كل ". إختيارمها
جل رفع دعوى مستقلة خاصة من الطرفني كمبدأ عام، وال ميكن تصور تضرر أحدمها أل

  . بالتعويض
  

ومن خالل إستقراء هذه النصوص، فإن دعاوى التعويض عن فك الرابطة الزوجية 
اليت تكون متصلة بدعاوى الطالق، أوترفع كطلبات أصلية مستقلة ختتص بنظرها احملكمة اليت 

ل إقامة الزوج واحلقيقة أن هذا املسكن هو دائما حم. يقع بدائرة إختصاصها مسكن الزوجية
وذلك أنه طبقا لقواعد الشريعة اإلسالمية ال يوجد حق خيول للزوجة حمل إقامة خيتلف عن حمل 

من القانون املدين تعرف اإلقامة الزوجية أا وجود سكين  36ووفقا لنص املادة . إقامة زوجها
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الزوج وهو فمحل إقامة الزوجة إذن هو نفس حمل إقامة . حيل حملها مكان اإلقامة العادي
مسكن الزوجية،  وعليه تباشر يف احملكمة اليت يقع يف دائرة إختصاصها هذا احملل دعاوى 

       798الطالق والتعويض عنه دون غريها
  

وعليه فلو فرضنا مثال أن رجال تزوج بإمرأة من اجلزائر العاصمة وفقا للشرع   
ن، وبعد فرتة من الزمن حصل والقانون ودخل ا يف مسكن ميلكه أو يستأجره يف مدينة وهرا

بني الزوجني نزاع حاد أين تركت الزوجة على إثره مدينة وهران وذهبت إىل بيت أهلها يف اجلزائر 
العاصمة، وهناك حيث مقر أهلها أرادت أن تتقدم إىل حمكمة اجلزائر لتحكم هلا بالتطليق وفقا 

، وكذا تعويض عن الضرر الالحق من قانون األسرة 53ألحد احلاالت املنصوص عليها يف املادة 
ا من الزوج، فإن هذه احملكمة من حيث اإلجراء غري خمتصة بالفصل يف هذا الطلب لكون 
أا ليست حمكمة مقر الزوجية الذي تبىن عليه سلطة اإلختصاص، ذلك أن احملكمة املختصة 

تزم أن تكون سلطة وعليه إذا كانت اإلجراءات تل. يف هذه الفرضية هي حمكمة وهران ليس إال
اإلختصاص هي احملكمة املختصة يف املوضوع، فما هي إذن قواعد اإلختصاص يف هذا اال؟ 

  وماذا يرتتب عن خمالفتها؟
  
إن مسألة اإلختصاص من حيث اإلجراءات قد تبدوا بسيطة لكنها يف الواقع    

زوجان، ومل يستقر العملي تثري إشكاالت متنوعة، ومن بينها مثال أن يتقدم إىل احملاكم 
زواجهما يف مستقر معني، حيث يقومان بتغيري سكنهما مرات متعددة، ويف هذه احلالة ما هو 
السكن الذي يؤخذ بعني اإلعتبار؟ إن الرأي األقرب إىل الصواب يف هذه احلالة هو السكن 

  .799األخري الذي سكنه الزوجان قبل رفع الدعوى
  

اص احمللي مرهقا للمتقاضني، ولذلك على أنه يف حاالت أخرى يكون اإلختص
أجاز املشرع للمتقاضني إذا مل يرغبا يف عرض نزاعهما على تلك اجلهة القضائية، فلهما احلق 

من قانون اإلجراءات املدنية  46يف إختيار جهة قضائية أخرى، وذلك من خالل نص املادة 
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مام القاضي، حىت ولو مل يكن جيوز للخصوم احلضور بإختيارهم أ"واإلدارية اليت تنص على أنه 
يوقع اخلصوم على تصريح بطلب التقاضي، وإذ مل تعذر التوقيع يشار إىل .  خمتصا إقليميا

ذلك، ويكون القاضي خمتصا طيلة اخلصومة وميتد اإلختصاص يف حالة اإلستئناف إىل الس 
  ".القضائي التابع له
  
يض عن فك الرابطة الزوجية وعليه، فإنه بإمكان أطراف الدعوى اخلاصة بالتعو  

. أو على العدول عن اخلطبة اإلتفاق على عرض النزاع على جهة قضائية غري خمتصة حمليا
  : ليست من النظام العام، ويرتتب على ذلك النتائج التالية 46فاملادة 

  
جيوز ألطراف النزاع اإلتفاق على عرض نزاعهما أمام أي جهة قضائية أخرى غري 

إال أنه جيب على الطرف الذي يدفع بعدم اإلختصاص احمللي أن يقدم . لياتلك املختصة حم
فإذا سبق له تقدمي دفوع يف موضوع الدعوى . هذا الدفع قبل أي دفع أو دفاع يف املوضوع

من قانون  47سقط حقه يف الدفع بعدم اإلختصاص احمللي وهذا ما جاء يف نص املادة 
جيب إثارة الدفع بعدم اإلختصاص اإلقليمي قبل أي دفاع " اإلجراءات املدنية واإلدارية بقوهلا 

  ".يف املوضوع أو دفع بعدم القبول
  

وعليه، فإن املشرع اجلزائري حسنا ما فعل حينما مل جيعل اإلختصاص احمللي من 
النظام العام، ألنه عند الزواج يف أغلب األحيان، جند أن الزوجة هي اليت تغادر أهلها إىل مكان 

م، ذلك أنه حينما حيدث الطالق يصعب عليها أن تقاضيه من أجل ذلك باحملكمة بعيد عنه
التابع هلا مسكن الزوجية، ورغم هذا جند أن املشرع اجلزائري سهل األمر يف هذه املسألة، إال أن 
هناك من األزواج من يتمسك مببدأ اإلختصاص احمللي ويدفع به، ومما جيد القاضي نفسه ملزما 

 .800ىل دفوعهم لكوا تستند إىل نصوص القانونباالستجابة إ

وما ميكن مالحظته يف هذا الشأن، أن املشرع اجلزائري حدد اإلختصاص احمللي               
يف هذا النوع من القضايا إلعتبار منه أن األسرة هلا كيان قانوين خاص ا يفرتض أن يكون هلا 
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جة، وكأن املشرع بذلك قد إعرتف لألسرة موطن خاص، الهو موطن الزوج وال هو موطن الزو 
  .  بالشخصية املعنوية إذ إعتربها كيانا قانونيا عنوانه مسكن الزوجية

  
 

وتبعا لذلك فإن مبادىء اإلجتهاد القضائي وفقا لقرارات احملكمة العليا يف 
 هذا الصدد إعتربت أن احملكمة املختصة يف دعوى الطالق هي حمكمة مقر الزوجية، إذجاءيف

من املقرر قانونا أن دعوى الطالق من إختصاص حمكمة "بأنه  27/11/1989قرارها الصادر يف 
  .  801"مقر الزوجية، ومن مث فإن القضاء خبالف هذا املبدأ يعد خرقا للقانون 

  
اإلجراءات الشكلية في نظر الدعاوى القضائية الخاصة بالتعويض في مسائل الزواج : ثانيا

    والطالق

رتض القواعد اإلجرائية العامة ملباشرة الدعاوى القضائية توفر الصفة تف         
ال جيوز "من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اليت تنص على أنه  13واملصلحة وفقا لنص املادة 

وذا ". ألي شخص التقاضي ما مل تكن له الصفة وله مصلحة قائمة أو حمتملة يقرها القانون
الصفة شرطا جوهريا لقبول الدعوى، فهي من النظام ويثريها القاضي من تلقاء فقد إعترب املشرع 

وعليه فإنه ملباشرة دعوى تعويض عن فسخ اخلطبة ال . من نفس املادة 2نفسه وفقا لنص الفقرة 
بد من أن يكون للمدعى يف هذه الدعوى صفة اخلاطب أو املخطوبة، أي أنه قبل املطالبة 

  .وجود اخلطبة أوال بكافة وسائل اإلثبات املتاحة يف هذا اال بالتعويض ال بد أن يثبت
وال بد أيضا من توفر الشرط الثاين وهو املصلحة، ويف هذه احلالة ال بد أن          

فال بد من إثبات . يكون رافع الدعوى متضررا من فسخ اخلطبة ليكون له احلق يف التعويض
له احلق يف طلب التعويض، ويستوي يف ذلك أن  الضرر أمام القاضي ناظر الدعوى ليكون

ويف هذه احلالة يعتد بالتعويض عن تفويت الفرصة ألن . تكون هذه املصلحة احلالة أو حمتملة
 املصلحة فيه حمتملة يف شأن التعويض عن العدول عن اخلطبة

  
خاصة به،  أما يف شأن التعويض عن فك الرابطة الزوجية، فإن له إجراءات                  
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ذلك أن الطالق وإن كان يعترب تصرفا إراديا ترتتب عليه آثار شرعية، فإنه يشرتط فيه ما يشرتط 
  .يف سائر التصرفات البشرية تطبيقا للقواعد العامة

     
إال أن املشرع اجلزائري أوجب شرطا أساسيا حىت ميكن اإلعرتاف ذا                  

البد وأن خيضع إستعمال حق الزوج يف الطالق إىل الشكل  التصرف أمام القضاء، هو أنه
ال يثبت الطالق إال "من قانون األسرة اليت تنص على أنه  49القانوين وهذا طبقا للمادة 

  .802"أشهر 3حبكم بعد حماولة الصلح، من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه املدة 
  

ءات املدنيةواإلدارية  املرجعية اإلجرائية من قانون اإلجرا 13وتعترب املادة                   
يف شروط قبول الدعوى القضائية، حيث أن هذه الشروط ضرورية وجيب توافرها لقبول 

  .إقامة الدعوى أمام احملكمة، فإذا إنعدمت هذه الشروط رفضت الدعوى شكال
  

 29/6/1963الصادر بتاريخ  63224من القانون رقم  5كما أن املادة                    

تقضي بأنه ال جيوز ألحد أن يدعي أنه زوج، وأن يطالب مبا يرتتب عن الزواج من أثار إذا 
ومنه فإنه ". مل يقدم نسخة من عقد زواج مسجل، أو مقيد، يف سجالت احلالة املدنية

  .يشرتط لقبول الدعوى أمام احملكمة ضرورة تقدمي نسخة من عقد الزواج
  

دعوى التعويض عن الطالق هي أوال إثبات أن املتضرر  فالصفة يف                 
أما إذا كان الزواج عرفيا . واملطالب بالتعويض هو زوج أو زوجة، ومبوجب عقود زواج رمسية

وتبعه طالق، ورأت الزوجة أا قد تضررت من هذا الطالق، وأنه وقع تعسفيا وبغري أسباب 
إثبات ذلك الزواج العريف، أي حىت تكتسب معقولة، جاز هلا املطالبة بالتعويض ولكن بعد 

  .الصفة إلقامة دعوى التعويض
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وأما املصلحة فهي شرط لقبول الدعوى ومساعها وأنه ال دعوى حيث ال                    
فإذا أرادت الزوجة مثال أن ترفع دعوى ضد زوجها تطلب التعويض عن .803مصلحة

من اإلجتاه إىل القضاء حتقيق فائدة عملية الطالق، فإنه يتوجب عليها إثبات أا دف 
  .804مشروعة

               
فاملصلحة شرط لقبول الدعوى ومساعها، وأن ال دعوى حيث ال                    

من قانون اإلجراءات املدنية السالفة الذكر  13مصلحة، ومل يشر املشرع اجلزائري يف املادة 
ه أعطى للقاضي أن يثري تلقائيا إنعدام الصفة يف إىل أن املصلحة من النظام العام، ألن

املدعى أو املدعى عليه، ما يفيد أن املصلحة ليست من النظام العام، ولكن إذا أثارها 
  .املدعى عليه إستجاب له القاضي

  
كما أضاف املشرع اجلزائري شرطا ثالثا وهو شرط موضوعي لصحة                  

من قانون اإلجراءات املدنية على أنه  64إذ ينص يف املادة  اإلجراءات، وهو شرط األهلية،
حاالت بطالن العقود غري القضائية واإلجراءات من حيث موضوعها حمددة على سبيل "

  :احلصر فيما يأيت 
  .إنعدام األهلية للخصوم – 1
  ".إنعدام األهلية أو التعويض ملمثل الشخص الطبيعي أو املعنوي– 2
  

ليه فإذا كان املدعى هو الزوج أو الزوجة أو كان هلما من ميثلهما يف وع                
سنة،ومتمتعا  19مباشرة هذه الدعوى، جيب أن يكون متمتعا بسن الرشد القانوين وهو 

  . 805أيضا بقواه العقلية وغري حمجور عليه
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 . من القانون املدين  44 - 42 - 40أنظر يف ذلك املواد -  805
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لى ولكن قد يكون سن الزوجة أو الزوج دون ذلك ال سيما إذا حصل ع                   
سنة، فهل تكون له األهلية ملباشرة الدعاوى  19إذن بالزواج من القاضي وهو دون 

  القضائية املرتتبة عن عقد الزواج ال سيما منها دعوى التعويض عن فك الرابطة الزوجية؟ 
  

مل يكن املشرع اجلزائري سابقا يأخذ ذلك بعني اإلعتبار يف قانون األسرة،                  
 فراغ قانوين بني قانون األسرة الذي سكت عن هذه النقطة القانونية، وبني وكنا نقف يف

  .806قانون اإلجراءات املدنية الذي جيعلها شرطا جوهريا لقبول الدعوى القضائية
  

املعدل واملتمم  02-05وقد حاول املشرع تدارك ذلك األمر بعد صدور األمر                
تكتمل أهلية "من هذا القانون اليت تنص على أنه  7دة لقانون األسرة، حيث جاء يف املا

سنة وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك ملصلحة أو  19الرجل واملرأة يف الزواج بتمام 
ضرورة مىت تأكدت قدرة الطرفني على الزواج، يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما 

  "يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وإلتزامات
           

ولكن يثار اإلشكال بشأن األهلية ملباشرة دعوى املطالبة بالتعويض عن فسخ اخلطبة، فقد 
بلغ بعد سن التاسعة عشر فهل تقبل الدعوى تكون املخطوبة غري مكتملة األهلية أي مل ت

  املقامة منها أو ضدها ألجل املطالبة بالتعويض؟ 
      

الشخص املأذون له بالزواج، رجال كان أو إمرأة وفقا ملا نصت عليه املادة                
 املعدلة يف فقرا الثانية من قانون األسرة مل يرشد بالزواج فيما عدا إكتسابه أهلية 7

التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وإلتزامات،وفيما عدا ذلك فهو اآلخر 
سنة   19يدخل يف حكم الصغري املميز، كون أنه مل يبلغ سن الرشد احملددة قانونا ب

                                                 
 . 1986، نوفمرب 11أنظر، حممد تقية، تطور املفهوم القانوين و اإلجتهاد القضائي يف جمال قانون األحوال الشخصية  ، جملة الفكر القانوين، العد-  806
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كاملة، إذ أن املشرع قد وحد مبقتضى الفقرة األوىل املعدلة من املادة السابعة من قانون 
  .  807ج وسن الرشداألسرة بني سن الزوا 

  
يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي " كان املشرع اجلزائري صرحيا بقوله                 

، وبالتايل فإن القاضي يقبل الدعوى "فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق و إلتزامات
فهي جمرد  واخلطبة. من الزوج غري مكتمل األهلية فيما يتعلق مبا يرتتبه عقد الزواج من آثار

متهيد لعقد الزواج، واملطالبة بالتعويض عن األضرار النامجة عن العدول عنها ال تعترب من 
كما أن القاصر إذا ما أقدم على اخلطبة ال حيتاج إىل ترشيد من القاضي، .آثار عقد الزواج

  . إذ ال مينح إال ألجل إبرام عقد الزواج فقط
  

إكتمال األهلية إلقامة هذه الدعوى و إال ترتب عنها  وبالتايل فإنه ال بد من             
وكذلك فيما خيص دعاوى التعويض الناجم عن فك الرابطة الزوجية، إذ التعترب .البطالن

دعاوى الطالق مبا فيها دعاوى طلب التعويض إن رفعت بصفة مستقلة، مما يرتبه عقد 
ة هذه الدعاوى، ويف حالة الزواج من آثار، ولذلك فوجوب إكتمال األهلية شرط ملباشر 

  . عدم إكتماهلا يتدخل الويل
       

  من القانون 64كان ذلك قبل تعديل قانون اإلجراءات املدنية، ألن املادة             
اإلجراءات املدنية واإلدارية ترتب البطالن عن إنعدام األهلية وليس  املتضمن قانون 08-09 

ناقص األهلية  أن يباشر دعوى التعويض عن و بالتايل فبإمكان القاصر . عن نقصها
  . األضرار النامجة عن مسائل الزواج والطالق

  
شرطا آخر لقبول الدعوى 808مكرر من قانون األسرة 3كما أضافت املادة                    

القضائية، وهي ضرورة أن تكون النيابة العامة طرفا أصليا يف مجيع القضايا اليت يسري عليها 

                                                 
 قانون األسرة والقانون املدين، جملة علوم، تكنولوجيا وتنمية، الوكالة الوطنية لتنمية البحث اجلامعي، أنظر، تشوار جياليل، الوالية على القاصر يف ضوء النصوص املستحدثة يف-  807

 . 45، ص 1، عدد 2007
 .27/02/2005املؤرخ يف  02-05الصادر مبوجب األمر  أنظر قانون األسرة  -  808
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تعد النيابة العامة طرفا أصليا يف مجيع القضايا الرامية إىل تطبيق "وذلك بقوهلا . سرةقانون األ
  ".أحكام هذا القانون

       
ويعترب هذا الشرط جديدا يف إجراءات التقاضي يف جمال األحوال الشخصية، والذي ال يسري على باقي                

                             
   الدعوى يف قضايا التعويض يفولكن ما هي اإلجراءات اليت حتكم سري                         

  مسائل الزواج والطالق ؟     
  

عندما تقام الدعوى من طرف اخلاطب أو املخطوبة لطلب التعويض،                     
أو من أحد الزوجني ضد اآلخر لتعويض األضرار النامجة عن فك الرابطة الزوجية، ال بد من 

جلهات القضائية، ويستوجب ذلك حتما وجود إحرتام طريقة وأسلوب لطرح النزاع أمام ا
  .إجراءات خاصة ذا النزاع أمام تلك اجلهات القضائية

  
فبإعتبار أن طرح النزاعات أمام القضاء ال يتم إال بواسطة عرائض افتتاحية                

تتوفر فيها الشروط السالفة، ولذلك فأنه جيب ترفع الدعوى أمام احملكمة بعريضة مكتوبة 
وموقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل املدعى أو وكيله أو حماميه بعدد من النسخ 

ومشتملة على مجلة من البيانات حتت طائلة عدم قبوهلا . 809"يساوي عدد األطراف
  . 810شكال

مث تقيد هذه العريضة حاال يف سجل خاص تبعا لرتتيب ورودها، مع بيان                   
صوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة اإلفتتاحية أمساء وألقاب اخل

يوما على  20ويسلمها للمدعى بغرض تبليغها رمسيا للخصم اآلخر وجيب إحرتام أجل 
األقل بني تاريخ تسليم التكليف باحلضور والتاريخ احملدد ألول جلسة ما مل ينص القانون 

                                                 
809 .`_ ^PJ[ن اU]Nاءات اRWPXKLواUدارRS 14أNOP اJKLدة -   

م قبوهلا شكال البيانات جيب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى حتت طائلة عد" أنه  اإلجراءات املدنية واإلدارية واليت تنص على  من قانون 15ادة املأنظر، -  810
 – معلوم ، فآخر موطن له ن له موطناسم ولقب وموطن املدعى عليه ، فإن مل يك – اسم ولقب املدعى وموطنه – ضائية اليت ترفع أمامها الدعوى اجلهة الق –:اآلتية

 ".والوثائق املؤيدة للدعوى اإلشارة عند اإلقتضاء إىل املستندات – لوسائل اليت تؤسس عليها الدعوى عرضا موجزا للوقائع والطلبات والطلبات وا
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بعد دفـع الرسوم القضائية واحملددة يف وال تقيد هذه العريضة إال .811على خالف ذلك 
  .دج أيا كانت الدعوى املرفوعة أمام قاضيشؤون األسرة 300مسائل األحوال الشـخصية ب 

  
ولكن األمر ال يقتصر على رفع النزاع إىل القضاء من طرف املدعى فقط،               

يقوم هذا األخري ولكن ال بد من مناقشة طلباته وحجته من طرف املدعى عليه، ولذلك 
واملذكرات اجلوابية اليت تقدم أمام . بتقدمي اإلجابة كتابيا وهو ما يسمى باملذكرة اجلوابية

اهليئات القضائية ذات الدرجة األوىل واليت تنظر يف النزاعات القائمة بني األفراد سواء كانت 
مطروح أمام هذه النزاعات تتعلق بقضايا شؤون األسرة،أو بغريها تستوجب وجود نزاع 

اهليئات القضائية، ووجود عريضةإافتتاحية، وهو ما إستلزم الرد عن تلك العريضة كتابيا، وأن 
األسلوب املعتمد أمام االس القضائية ال خيتلف عن األسلوب املتبع أمام حماكم الدرجة 

تقاضي يتم األوىل، وذلك ألن أي نزاع ال بد وأن ينقل أمام االس القضائية كدرجة ثانية لل
بواسطة عريضة، واليت تتضمن أوجه التربير لعدم قناعة اخلصم باحلكم اإلبتدائي وكذا أوجه 
الطعن فيه، وكذا لزاما حينئذ أن يتوىل هذا الس املعروض عليه النزاع متكني الطرف اآلخر 

  .812من اإلضطالع على تلك العريضة حىت يتمكن من إيداء دفوعه
  

وختتلف القضايا املتعلقة مبسائل الطالق، وما ينجر عنها من طلبات                      
التعويض للطرف املتضرر،أا تستلزم إجراء خاصا، وهو ضروة إجراء القاضي جللسات 

من قانون األسرة  49وهذا ما جاء يف نص املادة . صلح بني الطرفني قبل النطق بالطالق
كم بعد عدة حماوالت صلح جيريها القاضي ال يثبت الطالق إال حب" اليت تنص على أنه 

ومن ذلك أيضا يظهر ". دون أن تتجاوز مدته ثالث أشهر ابتداءا من تاريخ رفع الدعوى
أن املشرع اجلزائري قيد حرية الزوج يف الطالق بوضع جمموعة من القيود أمامه، كعدم 

ة الصلح ومرور فرتة اإلعتداد بالطالق الذي يقع خارج جملس القضاء، واليتم إال بعد حماول
  .813زمنية عليها

                                                 
 .من قانون اإلجراءات املدنيةواإلدارية 16املادة أنظر،-  811
 .145 -  144عبد الفتاح تقية ، املرجع السابق ، ص أنظر، -812
 .1986، 3عمر زودة ، طرق الطعن يف األحكام الصادرة يف حل الرابطة الزوجية ،  جملة الفكر القانوين،  عدد أنظر،  813
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املعدل واملتمم مل  02-05وإن كان قانون األسرة حىت بعد صدور األمر                  

حيدد للقاضي اإلجراءات الواجب إتباعها يف قيامه بإجراء الصلح بني الطرفني، إال أن قانون 
د تدارك ذلك النقص، وذلك ق 09-08اإلجراءات املدنية واإلدارية الصادر مبوجب القانون 

من خالل وضعه إلجراءات خاصة بدعوى الطالق حيث إعترب املشرع أن حماوالت الصلح 
حيث تناول حماولة الصلح بشئ من التفصيل ليغطي . 814وجوبية، وتتم يف جلسات سرية

  .بذلك الفراغ التشريعي  املوجود يف قانون األسرة
  

من قانون اإلجراءات املدنية السالفة  439ملادة ويف هذا السياق فإن ا                 
الذكرتنص على أن حماولة الصلح وجوبية، وتتم يف جلسة سرية، أي أا تتم بعيدا عن 
اجللسة العلنية اليت يتم فيها نظر دعوى طالق، وعادة ما يتم ذلك يف مكتب القاضي 

لة الصلح، يستمع القاضي إىل  حبضور الزوجني دون حماميهما، ويف التاريخ احملدد إلجراء حماو 
كل زوج على إنفراد مث معا، وميكن بناءا على طلب الزوجني حضور أحد أفراد العائلة 

وإذا إستحال على أحد الزوجني احلضور يف التاريخ احملدد أو .815واملشاركة يف حماولة الصلح
حدث له مانع جاز، للقاضي إما حتديد تاريخ الحق للجلسة، أو ندب قاضي آخر 
لسماعهم مبوجب إنابة قضائية، غري أنه إذا ختلف أحد الزوجني عن حضور اجللسة احملددة 

  .816للصلح بدون عذر رغم تبليغه شخصيا، حيرر القاضي حمضرا بذلك
  

وميكن للقاضي منح الزوجني مهلة التفكري إلجراء حماولة صلح جديدة، كما                
ابري املؤقتة مبوجب أمر غري قابل ألي طعن، ويف مجيع جيوز له إختاذ ما يراه الزما من التد

  .817احلاالت جيب أال تتجاوز حماولة الصلح ثالثة أشهر من تاريخ رفع دعوى الطالق
  

                                                 
 .من قانون اإلجراءات املدنية 439املادة  814
 .من قانون اإلجراءات املدنية  440املادة  أنظر، -  815
 .من قانون اإلجراءات املدنية 441املادة  أنظر، -816
 .من قانون اإلجراءات املدنية 442املادة أنظر، -  817
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فإذا وقع صلح بني الطرفني أثناء اجللسة السرية اليت جيريها القاضي بينهما،               
ط حتت إشراف القاضي، ويوقع فإن ذلك يثبت مبوجب حمضر حمرر من طرف أمني الضب

على هذا احملضر من طرف القاضي وأمني الضبط والزوجني، ويودع بأمانة الضبط، ويعد 
ويف حالة عدم الوصول إىل الصلح بني الطرفني، رغم . حمضر الصلح هذا سندا تنفيذيا

حة املساعي اليت قام ا القاضي، أو ختلف أحد الطرفني بالرغم من مهلة التفكري املمنو 
  .818هلما، يشرع القاضي  يف مناقشة املوضوع

  
فبعد القيام بإجراءات الصلح يف اجللسة السرية، يتأكد  القاضي من إرادة              

الزوج يف طلب الطالق، كما يعاين القاضي ويكيف الوقائع املعتمد عليها يف تأسيس 
، ويفصل يف مدى األسباب املدعمة لطلب التطليق يف حالة تقدميه من طرف الزوجة

كما ميكن للقاضي أن يتخذ  . تأسيس الطلب أخذا بعني اإلعتبار الظروف اليت قدم فيها
كل التدابري اليت يراها مالئمة، ال سيما األمر بالتحقيق أو بإجراء خربة، وعليه أن يسبب 

  .اإلجراء املأمور به يف هذه احلالة
  

أن، من حيث اإلدالء بأسباب الطالق ومما ينبغي مالحظته يف هذا الش                
الشخصية، فإن القانون ال يلزم الزوج بإدالء األسباب الشخصية اليت تدفعه لطلب الطالق، 
فهو ليس جمربا على ذكر كل الدوافع واألمور، فالزوج بإعتباره ميلك العصمة الزوجية ليس 

متعسفا يف إستعمال ملزما بتربير الطالق، حىت وإن كان ذلك يف مصلحته، حىت ال يعد 
حقه، بينما الزوجة على خالف ذلك، فإذا هي طلبت التطليق وجب عليها تربير طلبها 

  .819من قانون األسرة 54-53حىت يستجاب هلا نظرا ألن حقها مقيد حبدود املواد 
  

وتعترب حماوالت الصلح إجراء جوهريا ومن النظام العام، وال جيوز اإلتفاق                
لفته، وإذا مل حيرتم كان احلكم الصادر بالطالق عرضة للطعن بالنقض أمام احملكمة على خما

وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قراها . العليا، وذلك على أساس اخلطأ يف تطبيق القانون

                                                 
 .من قانون اإلجراءات املدنية 443املادة  أنظر، -  818
 .148عبد الفتاح تقية ، املرجع السابق ، ص أنظر، -  819
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من املقرر قانونا أنه ال يثبت الطالق إال حبكم "حيث قررت بأنه  18/6/1991الصادر يف 
من طرف القاضي، ومن مث فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خطأ  بعد حماولة الصلح
وملا كان من الثابت يف قضية احلال أن قضاة املوضوع الذين قضوا . يف تطبيق القانون

بالطالق بني الزوجني دون القيام بإجراء حماولة الصلح بني الطرفني يكونوا قد أخطأوا يف 
  .820"وجب نقض القرار املطعون فيهتطبيق القانون، ومىت كان كذلك إست

  
من قانون األسرة، واليت تتطلب  49فعلى القاضي اإلبتدائي أن يراعي املادة                

إختاذ إجراءات الصلح بني الزوجني قبل إصدار احلكم بفك الرابطة الزوجية، أيا كانت 
فإذا تغيب أحد .  لعالوسيلة اليت إنفصل ا الزوجني سواءا بالطالق أو التطليق أو اخل

الزوجني عن جلسة الصلح هذه، نطق القاضي حبكم الطالق، وهو ما جاء يف قرار احملكمة 
إن عدم حضور أحد الطرفني جللسة "حيث قضت بأنه  23/10/1997العليا الصادر يف 

الصلح رغم تأجيل إجرائها عدة مرات، جيعل القاضي ملزما بالفصل يف الدعوى رغم عدم 
من قانون األسرة حتدد مهلة إجراء الصلح بثالثة  39ا، ألن املادة حضور أحدمه

وما ينبغي مالحظته يف شأن إجراء الصلح أنه ليس باألمر املستحدث يف قضايا .821"أشهر
الطالق، وهو مبدأ أساسي وجوهري لغرض معاجلة النزاع بالطريق الودي، ألنه متأصل يف 

إن يريدا إصالحا يوفق اهللا بينهما إن اهللا كان "اىل مبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية لقوله تع
  .      822"عليما خبريا

  
وبعد أن تأخد الدعوى كفايتها من تبادل العرائض واملناقشة بني الطرفني،                

  . بأمر القاضي بإقفال باب املناقشة وحييل القضية للمداولة لينطق باحلكم فيها
  

لطالق ائية ما عدا يف جوانبها املادية، فيمكن مراجعة احلكم تكون أحكام ا              
عن طريق اإلستئناف أمام قاضي الدرجة الثانية فيما قضى به احلكم يف شأن العدة واملتعة 

                                                 
 . 65،  ص 1، عدد 1993، م ق  75141ملف رقم  18/6/1991م ع ، غ أ ش ،  أنظر، -  820
 . 179، ص  55ن ق ، عدد  174132، ملف رقم 23/10/1997م ع، غ أ ش ، أنظر، -  821

 .  35سورة النساء ، اآلية  - 822 
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أما فك الرابطة الزوجية إما بالطالق أو التطليق أو اخللع فال . والنفقات واحلضانة وتوابعها 
مام احملكمة العليا، واليت ال يعاد طرح الوقائع أمامها وإمنا ميكن الطعن فيه إال بالنقض أ

تراقب مدى إحرتام القاضي للقانون أثناء نظره الدعوى فقط دون التدخل يف الوقائع من 
  .جديد

  
وإذا كان ميكن إستئناف جوانب الطالق املادية من بينها التعويض، فإنه يف                

ضايا األحوال الشخصية بعناية خاصة إذا إستثناها من مرحلة االستئناف خص املشرع ق
  823ضرورة التمثيل الوجويب بواسطة حمامي يف مرحلة االستئناف

  

  

  

  

  الفرع الثاني

  الجانب الشكلي لدعاوى التعويض في مجالي الزواج والطالق

  في القانونين المصري والسوري

  

ئري الذي جاءت على خالف ما هو عليه احلال بالنسبة للمشرع اجلزا       
إجراءات التقاضي فيه متفرقة بني قانون األسرة وقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، فإن كال 
من املشرع املصري وكذا السوري قد وضع إجراءات خاصة ذا النوع من الدعاوى تضمنها 

بالنسبة (، أو قانون األحوال الشخصية )بالنسبة للمشرع املصري(قانون إجرائي خاص 
  ).للمشرع السوري

  

                                                 
متثيل اخلصوم وجويب أمام الس القضائي من طرف حمام وجويب حتت طائلة عدم "من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واليت تنص على أنه 538أنظر املادة -  823

ال يكون متثيل األطراف مبحام وجوبيا يف مادة شؤون األسرة واملادة اإلجتماعية بالنسبة للعمال، تعفى . خالف ذلك  قبول اإلستئناف، مامل ينص هذا القانون على
 ".  الدولةوالوالية والبلدية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية من التمثيل الوجويب مبحام
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الجانب الشكلي لدعاوى التعويض في مجالي الزواج والطالق في القانون :أوال

   المصري 
  

اخلاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات  2000 لسنة 1بصدور القانون رقم                  
فقد أفرد املشرع املصري بابا خاصا برفع . 824التقاضي يف مسائل األحوال الشخصية

من هذا القانون  16نظرها يف املسائل املتعلقة بالزواج والطالق، إذ تنص املادة الدعوى و 
ترفع الدعاوى يف مسائل الوالية على النفس بالطريق املعتاد لرفع الدعوى "على أنه 

  ".املنصوص عليه يف قانون املرافعات املدنية والتجارية
            

لسنة  1صري ال سيما من خالل القانون رقم وما يالحظ على املشرع امل                 
أنه يف مسائل األحوال الشخصية وكذا ما يتعلق ا من جوانب إجرائية، ورغم ما  2000

جاء به هذا القانون من إجيابيات عديدة أمهها توحيد إجراءات التقاضي يف  مسائل 
نون لتحقيق األحوال الشخصية، إال أن التطبيق العملي كشف عن عدم كفاية هذا القا

  . العدالة
  

والذي ينص على إنشاء حماكم  2004لسنة  10ولذلك صدر القانون رقم                 
وتعد حمكمة األسرة حمكمة إبتدائية متخصصة يف نظر كافة منازعات األحوال . األسرة

الشخصية دون غريها من احملاكم األخرى، وهو إختصاص أضيف إىل اإلختصاص النوعي 
 قانون املرافعات، ومن مث ميتنع على احملاكم األخرى أن تنظر يف منازعات ختتص الوارد يف

ا حمكمة األسرة، كما ميتنع على هذه األخرية أن تنظر يف غري ما يعهد به إليها من 
  .825منازعات وقضايا

  
وعلى هذا فإذا رفعت إىل إحدى احملاكم دعوى ال ختتص ا وتدخل يف                

كما للمحكمة . حمكمة األسرة كان ألصحاب املصلحة الدفع بعدم اإلختصاصإختصاص 
                                                 

 .مكرر 4اجلريدة الرمسية املصرية العدد ،  2000يناير 29الصادر يف  ، 2000لسنة  1أنظر، القانون - 824 
 . 26، ص  2005سحر عبد الستار إمام يوسف ، حمكمة األسرة ، دراسة مقارنة يف القانون املصري و الفرنسي ، دار النهضة العربية ، أنظر، -  825
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أن حتكم به من تلقاء نفسها، فاإلختصاص النوعي متعلق بالنظام العام ميكن إلصحاب 
كما ميكن للمحكمة أن تقضي به من . املصلحة إثارته يف أي حالة كانت عليها الدعوى

حلالة حكما باإلحالة لعدم اإلختصاص، فإذا تلقاء نفسها ويكون احلكم الصادر يف هذه ا
مل تفعل احملكمة وفصلت يف املوضوع كان حكمها مشوبا بعيب عدم اإلختصاص ويقبل 

  . 826الطعن بالنقض هلذا السبب
  

وقد نصت املادة الثالثة من قانون إنشاء حماكم األسرة على أن هذه                   
ائل األحوال الشخصية اليت ينعقد اإلختصاص ا احملاكم ختتص دون غريها بنظر مجيع مس

للحاكم اجلزئية واإلبتدائية طبقا ألحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي يف 
ولكن ما هو املقصود مبسائل  . 2000لسنة  1مسائل األحوال الشخصية بالقانون رقم 

  األحوال الشخصية وما هو مدلول هذا املصطلح ؟ 
إن مصطلح أو عبارة األحوال الشخصية ليس هلا أصل يف الفقه اإلسالمي،                  

كما مل يرد ذكرها يف كتب الفقه االسالمي وإمنا هو مصطلح أقتبس من التشريعات 
   827األجنبية

  
ويتفق الفقه حول صعوبة حتديد مدلول هذا املصطلح، ووضع معيار حاسم                

ولقد حاول القضاء .828ل األحوال الشخصية و ما ال يعترب منهايف بيان ما يعترب من مسائ
األحوال "بأن  21/06/1934يف مصر أن حيصر مدلوهلا، فجاء يف قرار حمكمة النقض يف 

الشخصية هي جمموعة ما يتميز به اإلنسان عن غريه من الصفات الطبيعية أو العائلية، اليت 
إلجتماعية، ككون اإلنسان ذكرا أو أنثى، وكونه يرتب القانون عليها أثرا قانونيا يف حياته ا

زوجا أو أرمال، أو مطلقا أو أبا أو إبنا شرعيا، أو كونه تام األهلية أو ناقصها لصغر سنه أو 
  .عته أو أو جنون، أو كونه مطلق األهلية أو مقيدها بسبب من أسباا القانونية

     

                                                 
 .104، ص  1989أمحد مسلم ، أصول املرافعات ، دار الفكر العريب ، طبعة أنظر، -  826
 . 29، ص  2005نصر اجلندي ، حمكمة األسرة واختصاصاا ، دار الكتب اجلامعية ، طبعة  أنظر، أمحد-  827
 . 2، بند  1969توفيق فرج ، أحكام األحوال الشخصية لغري املسلمني طبعة ثانية ، أنظر، -  828
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الية فكلها حبسب األصل من األحوال املدنية، أما األمور املتعلقة باملسائل امل               
غري أن املشرع املصري وجد أن الوقف اهلبة والوصية، كلها من عقود التربعات تقوم غالبا 
على فكرة التصدق املندوب إليه ديانة، فأجلأه هذا إىل إعتبارها من قبيل مسائل األحوال 

 ليس من إختصاصها النظر يف الشخصية، كما خيرجها من إختصاص احملاكم املدنية اليت
  .829"املسائل اليت حتتوي عنصرا دينيا ذا أثر يف تقرير حكمها

  
الصادر بالئحة  1937لسنة  49من القانون رقم  28وقد وضعت املادة                

بيانا باملقصود باألحوال " منرتو"التنظيم القضائي للمحاكم املختلطة اليت أحلقت مبعاهدة 
ا تشمل املنازعات واملسائل املتعلقة حبالة األشخاص وأهليتهم، أو املتعلقة الشخصية بأ

بنظام األسرة وعلى األقصى اخلطبة، والزواج، وحقوق الزوجني، والطالق، والتطليق 
والتفريق، والبنوة، واإلقرا، واألبوة وإنكارها، والعالقات بني األصول والفروع، واإللتزام بالنفقة 

، وتصحيح النسب، والتبين، والوصاية، والقيامة، واحلجر واإلذن لألقارب واألصهار
باإلرادة، وكذلك املنازعات املتعلقة باهلبات واملواريث والوصايا، وغريها من التصرفات 

  . 830املضافة إىل ما بعد املوت، والغيبة، وإعتبار املفقود ميتا
  

ل املقصود باألحوال الشخصية كما حاول املشرع املصري حتديد مدلو                        
تشمل األحوال "على أنه  1949لسنة  127من قانون نظام القضاة رقم  13إذ نصت املادة 

الشخصية املنازعات واملسائل املتعلقة حبالة األشخاص وأهليتهم، أو املتعلقة بنظام األسرة  
م األموال بني الزوجني، كاخلطبة، والزواج، وحقوق الزوجني، وواجباا املتبادلة، واملهر، ونظا

والطالق، والتطليق، والبنوة، واإلقرار باألبوة وانكارها، والعالقة بني األصول والفروع واإللتزام 
بالنفقة، وتصحيح النسب، والتبين، والوالية، والوصاية،والقيامة، واحلجر، واإلذن، واملسائل 

ويعترب هذا ".ة إىل ما بعد املوتاملتعلقة باملواريث والوصايا، وغريها من التصرفات املضاف
  . التعريف أكثر تفصيال مما ذهبت إليه قضاء حمكمة النقض

                                                 
عاما، املكتب  25قانونية اليت قررا حمكمة النقض يف سنة قضائية ،جمموعة القواعد ال 40، طعن رقم  21/6/1934حمكمة النقض املصرية ، مدين ،  أنظر، -829

 . 117، ص  2الفين حملكمة النقض، ج 
وكان من بنود اإلتفاق نقل اإلختصاصات من احملاكم القنصلية إىل احملاكم املختلفة يف  8/5/1937أبرمت هذه اإلتفاقية بني مصر وعدد من الدول األجنبية يف  -830

 .ا كان من الضروري بيان املقصود باألحوال الشخصيةمسائل األحوال الشخصية ولذ
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ويف الواقع، فإن اإلختالف يف تفسري مدلول هذا املصطلح وحتديد                  

حيث  .موضوعاته كان راجعا إىل إعتبارات تارخيية إلختالف جهات اإلختصاص وتعددها
ختتص فقط بالنظر يف املنازعات املالية، بينما ختتص احملاكم الشرعية كانت احملاكم األهلية 

وما يهم يف هذا اال هو أن دعاوى التعويض عن . واالس امللية باألحوال الشخصية
فسخ اخلطبة وكذا التعويض عن فك الرابطة الزوجية فكلها وفقا ملا سبق ذكره من نصوص 

ة حىت ولوكانت متعلقة باملال، وتنظرها حماكم فإا تقع ضمن مدلول األحوال الشخصي
  .األسرة

  
ومل يبني املشرع املصري يف قانون إنشاء حماكم األسرة قواعد اإلختصاص                

احمللي املتبعة فيما يتعلق مبسائل األحوال الشخصية، ومن مث يتعني الرجوع إىل القانون رقم 
جراءات التقاضي يف مسائل األحوال اخلاص بتنظيم بعض أوضاع وإ 2000لسنة  1

الشخصية، ويطبق فيما مل يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية 
  .2004لسنة  10من القانون  13عمال باملادة 

  

فإنه ينعقد ، 2000لسنة 1القانون من15من املادة  1وبالرجوع إىل  الفقرة                      
كمة اليت يقع يف دائرا موطن املدعى عليه، فإن مل يكن له موطن يف اإلختصاص للمح

إال أن الفقرة الثانية من هذه .  مصر ختتص احملكمة اليت يقع يف دائرا موطن املدعى عليها
املادة تعطي إستثناءا على هذا املبدأ، وهوأنه يف قضايا املهر واجلهاز والدوطة وما يف 

طليق واخللع والفرقة بني الزوجني جبميع أسباا الشرعية، يكون حكمها، وكذا يف قضايا الت
  . اإلختصاص للمحكمة اليت يقع يف دائرا موطن املدعى أو املدعى عليه

  
فقد راعى املشرع املصري وضع الطرف الضعيف يف العالقة فأعطاه حق                    

، فاملشرع يف هذه )موطن املدعى عليهموطنه أو (اخليار يف رفع دعواه أمام أي من احملاكم 
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احلالة يراعي اجلانب النفسي للزوجة املطلقة، فحاول التخفيف عنها بإعطائها مكنة إختيار 
  . 831إما حمكمتها أو حمكمة املدعى عليه حسبما يكون األسهل، دف التيسري عليها

  
حمكمة األسرة  تنفرد 2004لسنة  10من القانون  12ووفقا لنص املادة                

املختصة حمليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجني بنظر مجيع الدعاوى اليت ترفع 
بعد ذلك من أيهما، حىت ولو كانت تلك الدعوى ال تدخل يف إختصاصها احمللي حبسب 

  :األصل، وإختصاص تلك احملكمة تبعيا بنظر هذه الدعاوى مرهون بتوافر ضابطني
  .رفوعة من أحد الزوجنيوجود دعوى م – 1
  .832إختصاص حمكمة األسرة حمليا بنظر هذه الدعوى– 2
  

فمىت توافر هذين الضابطني تكون هذه احملكمة خمتصة حمليا دون غريها                    
بنظر مجيع الدعاوى اليت ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مرتتبة على الزواج، 

ق، أو التنفريق اجلسماين، أو الفسخ، وأيضا دعاوى النفقات أو أو الطالق، أو التطلي
ويهدف املشرع املصري من .  األجور وما يف حكمها، سواء للزوجة أو األوالد أو األقارب

وراء هذا النص إىل متكني حمكمة واحدة من الفصل يف أوجه اخلالف املتعددة والقائمة بني 
  .الزوجني إلحاطتها بكل عناصر النزاع

  
أما يف شأن شروط قبول الدعوى القضائية يف املسائل املتعلقة بالزواج                  

والطالق وما ينجز عنها من طلب التعويض، فإن املشرع املصري ذهب إىل حتديد سن 
ال تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة "األهلية إذ ينص على أنه 
". و كان سن الزوج يقل عن مثانية عشر سنة وقت رفع الدعوىتقل عن ستة عشر سنة أ

وال تقبل عند اإلنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج يف الوقائع الالحقة على أول 
ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو . ما مل يكن الزواج ثابتا بوثيقة رمسية ،1931أغسطس سنة

                                                 
 . 98سحر عبد الستار إمام يوسف ، املرجع السابق ، ص  أنظر، -831
 .  171، ص  2002حممود غنيم  وفتحي جنيب ، قانون إجراءات التقاضي يف مسائل األحوال الشخصية ، دار الشروق ، الطبعة األوىل ، أنظر، -  832



 337

اج ثابتا بأية كتابة، وال تقبل دعوى الفسخ حبسب األحوال دون غريمها، إذا كان الزو 
  .833الطالق بني الزوجني متحدي الطائفة وامللة، إال إذا كانت شريعتهما جتيزه

  
وال خيتلف املشرع املصري عن اجلزائري يف ضرورة عرض الصلح على                  

لى النفس تلتزم احملكمة يف دعاوى الوالية ع"األطراف يف مسائل الطالق، إذ ينص على أنه 
بعرض الصلح على اخلصوم، ويعد من ختلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه ا، بغري 
عذر مقبول، رافضا له، ويف دعاوى الطالق والتطليق ال حيكم ما إال بعد أن تبذل 
احملكمة جهدا يف حماولة الصلح بني الزوجني وتعجز عن ذلك ، فإن كان للزوجني ولد ، 

لصلح مرتني على األقل، تفصل بينهما مدة ال تقل عن ثالثني يوم، تلتزم احملكمة بعرض ا
  .834"وال تزيد عن ستني يوما

  
وحىت يف حالة فك الرابطة الزوجية بواسطة اخللع أوجب املشرع املصري                   

ال حتكم "على القاضي ضرورة إجراء الصلح، وحىت اإلستعانة حبكمني،  إذ ينص على أنه 
لتطليق للخلع إال بعد حماولة الصلح بني الزوجني، وندا حلكمني ملواالت  احملكمة با

مساعي الصلح بينهما، خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر، ويقع باخللع يف مجيع األحوال 
طالق بائن، ويكون احلكم يف مجيع األحوال غري قابل للطعن عليه بأي طريق من 

  . 835"الطرق
               
كما يشرتك املشرع املصري مع نظريه اجلزائري يف إعتبار النيابة طرفا يف                   

إذ يتعني تدخل نيابة شؤون األسرة يف . القضايا املطروحة أمام قاضي األحوال الشخصية
وال يكفي يف هذه . مجيع الدعاوى والطعون اليت ترفع حملاكم األسرة ودوائرها اإلستئنافية

. بة مذكرة برأيها، وإمنا يتعني حضورها يف هذه الدعاوى والطعونالدعاوى أن تقدم النيا

                                                 
 .اخلاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي يف مسائل األحوال الشخصية 2000لسنة  1ن القانون م 17املادة  أنظر،  -833
 . 2000لسنة 1من القانون  18أنظر، املادة -  834
 . 2000لسنة  1من القانون  20املادة  أنظر،-  835
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كما ال يكفي جمرد الرأي الشفوي للنيابة، أو تفويض الرأي للمحكمة، وإمنا جيب إيداع 
  . 836مذكرة بالرأي يف كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها احملكمة ذلك

  
يرتتب على "شأن على أنه وقد إستقر قضاء حمكمة النقض يف هذا ال                 

وجوب إيداع النيابة مذكرة بالرأي، أن يتضمن احلكم الصادر يف تلك الدعاوى ما يدل 
على إبداء نيابة شؤون األسرة لرأيها، ويتعني على احملكمة عند صدور حكم قطعي يف النزاع 

  . 837"أن تشري إىل رأي النيابة يف حكمها وإال كان باطال
           

ومن مظاهر اخلصوصية أيضا يف إجراءات رفع هذا النوع من الدعاوى أن               
من 3املشرع املصري قد أعفاها من ضرورة توقيع حمام على صحيفتها إذ نصت املادة 

ال يلزم توقيع حمامي على صحف دعاوى األحوال "على أنه  2000لسنة 1 القانون 
من أوجه اإلجيابيات اليت إشتمل عليها وهذا النص يعد " الشخصية أمام احملكمة اجلزائية

هذا القانون إذ يتفق مع قصد الشارع احلكيم يف رفع احلرج عن الناس، والتيسري عليهم عند 
  .838إقتضاء حقوقهم

      
ويسري هذا اإلعفاء على كافة دعاوى األحوال الشخصية الداخلة يف نطاق             

النص عامة ال ختتص دعاوى معينة، وإمنا  إختصاص احملكمة اجلزائية، إذ ووردت صياغة
شاملة جلميع الدعاوى، مبا فيها دعاوى التعويض عن فسخ اخلطبة أو التعويض عن فك 

  .الرابطة الزوجية 
  

  

  

                                                 
 . 2004لسنة  10من القانون رقم  314وكذلك املادة  2000لسنة  1من القانون  6أنظر املادة -  836
 . 156، مقتبس عن سحر عبد الستار إمام يوسف، الربمرجع السابق، ص 20/11/1990، جلسة 59لسنة  13أنظر، حمكمة النقض املصرية، طعن رقم -  837
وم القانونية ، جملة العل 2000لسنة  1حممد فرحات، مالحظات حول قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي يف مسائل األحوال الشخصية رقم أنظر، -838

 ) .1( 4، ص  2001واإلقتصادية ، جامعة عني مشس ، العدد األول ، السنة الثالثة واألربعون ، يناير 
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الجانب الشكلي لدعاوى التعويض في مجالي الزواج والطالق في القانون :ثانيا

  . السوري

       
ا خاصا بإجراءات التقاضي يف الدعاوى املتعلقة مل يفرد املشرع السوري قانون          

بالزواج والطالق، بل جاءت ضمن قانون األحوال الشخصية السوري، ويف نصوص متفرقة 
  . 839من قانون أصول احملاكمات

  
ومل حيدد املشرع السوري إختصاصا بعينه فيما يتعلق بالدعاوى النامجة عن العدول           

دعاوى اهلدايا "إال أن القضاء السوري إستقر على أنه . عنهاعن اخلطبة وكذلك التعويض 
بني اخلاطبني هي من إختصاص احملاكم املدنية، وكذلك دعاوى التعويض، ألن التعويض 
تستند إىل فكرة املسؤولية التقصريية القائمة على فكرة العمل غري املشروع، وهو موضوع 

و القانون املدين وليس قانون األحوال مدين حبت، وأن القانون املطبق يف املوضوعني ه
  .840"الشخصية

  
أما يف شأن دعاوى الطالق مبا فيها التعويض عنه، فقد جعلها املشرع السوري           

  . 841من إختصاص احملاكم الشرعية
  

وفيما يتعلق بشروط ممارسة الدعاوى املتعلقة بالزواج والطالق، فقد ذهبت                 
انون األحوال الشخصية السوري إىل أنه يكون الرجل متمتعا باألهلية من ق 85املادة 

الكاملة للطالق يف متام الثامنة عشرة من عمره ويف الفقرة الثانية فإنه جيوز للقاضي أن يأذن 
بالتطليق،أو جييز الطالق الواقع من البالغ املتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت املصلحة يف 

  .ذلك
  

                                                 
 28/9/1956الصادر يف  84الصادر باملرسوم التشريعي رقم  -  839
 . 115رجع السابق، ص ؛ مقتبس عن، حممد فهد شقفة، امل290، جملة القانون العام، ص 1964/ 14/3حمكمة النقض السورية يف، -  840
: ختتص احملكمة الشرعية باحلكم ائيا يف قضايا األحوال الشخصيةللمسلمني، وتشمل"من قانون أصول  احملاكمات و اليت تنص على أنه 535أنظر، املادة -  841

 ". ريي من حيث حكمه ولزومه، وصحة شروطهالزواج وإحنالل الزواج، واملهر واجلهاز، واحلضانةوالرضاع، والنفقة بني الزوجني واألوالد، والوقف اخل
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يتبني من هذا النص أن املشرع السوري قد جعل األهلية يف الطالق ببلوغ                   
سنة كاملة وله أن يأذن له بذلك إذا توافرت املصلحة فيما دون هذا السن،  18الرجل 

وإن  . وينطبق األمر على مباشرة مجيع الدعاوى املرتتبة على الطالق مبا فيها التعويض عنه
أهلية املرأة يف هذا النص، إال أنه إذا كانت املرأة مفوضة  كان املشرع السوري مل يذكر

بطالق نفسها فال بد عند إيقاع الطالق من أن تكون أهال للتصرفات الدائرة بني النفع 
على أنه إذا كان .  والضرر، ألن الطالق بالنسبة هلا من األمور الدائرة بني النفع والضرر

ة اليت مل تبلغ سن الرشد إذا خولعت ال تلتزم ببدل الطالق على مال، أي خمالعة، فإن املرأ
  .842اخللع إال مبوافقة ويل املال

  
فإذا مل تتوفر يف املرأة هذه األهلية كانت الوكالة قابلة لإلبطال ملصلحتها،                   

على أنه حيق للقاضي أن يأذن هلا يف التطليق إذا تبني له وجه املصلحة يف ذلك قياسا على 
زته طالق الرجل البالغ املتزوج الذي مل يتم الثامنة عشر من العمر إذا تبني له أن له إجا

مصلحة حقيقية يف الطالق، وال ميكن إعتبار الطالق من حقوق املرأة الزوجية اليت حيق هلا 
أن تباشرها مباشرة بعد الزواج ولو كانت غري راشدة، ألن الطالق هو أصال من حقوق 

  .843وق املرأة ولو فوضها بهالرجل وليس من حق
  

ومل يفرد املشرع السوري إجراءات خاصة تتعلق مبباشرة الدعاوى اخلاصة                   
بالزواج والطالق ما يتعني الرجوع إىل قانون املرافعات العامة، ولذلك فهي ختضع يف سريها 

اولة الصلح، إذ تنص إىل اإلجراءات العادية يف التقاضي، ما عدا فيما خيص ضرورة إجراء حم
إذا قدمت للمحكمة معاملة طالق، أو "من قانون األحوال الشخصية على أنه  88املادة 

معاملة خمالعة، أجلها القاضي شهرا أمال بالصلح، إذا أصر الزوج بعد إنقضاء املهلة على 
الطالق، أو أصر الطرفان على املخالعة، دعا القاضي الطرفني وإستمع إىل خالفهما، 

سعى إىل إزالة ودوام احلياة الزوجية، وإذا مل تفلح هذه املساعي مسح القاضي بتسجيل و 
  .الطالق أو املخالعة، واعترب الطالق نافذا من تاريخ إيقاعه

                                                 
 . 386أنظر، فهد شقفة ، املرجع السابق ، ص -  842
 . 386هد شقفة ، املرجع السابق ، ص ف أنظر،-843
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فنالحظ أنه تقريبا كل من املشرع اجلزائري والسوري واملصري يشرتك يف                    

قاضي، وبعد حماولة الصلح اليت جيريها القاضي بني إعتبار الطالق ال يقع إال بني يدي ال
الطرفني، مع بعض اخلصوصية يف كل تشريع من هذه التشريعات ملباشرة الدعاوى اخلاصة 

  .مبسائل الزواج والطالق
  

وإن كان القاضي مقيدا من الناحية اإلجرائية يف شأن نظر الدعوى إال                    
لتعويض يف مثل هذه القضايا مبا له من سلطة تقديرية، فهل أن سلطته واسعة يف تقدير ا

  تقع عليه رقابة من احملكمة العليا يف هذا اال؟
  

  المطلب الثاني

  رقابة المحكمة العليا على قاضي شؤون األسرة

  في تقدير التعويض في مسائل الزواج والطالق

  
أن لقاضي املوضوع سلطة  لقد تعرضت يف املبحث األول من هذا الفصل إىل             

إال أنه و إن كان هذا . 844مطلقة يف تقدير التعويض دون معقب عليه من احملكمة العليا
فهذا ال يعين أن حمكمة املوضوع ال ختضع مطلقا . التقدير يدخل يف سلطة قاضي املوضوع

لذي لرقابة احملكمة العليا، إذ جيب على القاضي أن يبني يف حكمه عناصر وشروط الضرر ا
يقضي من أجله بالتعويض، وذلك حىت يتسىن للمحكمة العليا مراقبة صحة تطبيق القواعد 

ومن جهة أخرى رقابة مدى أخذ القاضي لعناصر تقدير التعويض . 845املتعلقة بالتعويض
  .السابق شرحها بعني اإلعتبار

  الفرع األول
  عناصر الضرر وشروطه رقابة المحكمة العليا على
  

                                                 
 . من هذه الرسالة 319أنظر، ص  -  844
 . 253أنظر، مقدم سعد، املرجع السابق ، ص -  845
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ار أن الضرر هو مناط تقدير التعويض، فال بد أن يتناسب هذا التعويض بإعتب         
معالضرر ويقدر بقدره، وال يتبني مدى هذا التناسب إال بعد حتديد العناصر والشروط 

  .الواجب توافرها يف الضرر حىت يكون مستحقا للتعويض
  

قضاة  ولئن كان التثبت من وقوع الضرر ومداه مسألة واقعية يستقل ا       
املوضوع، فإن تعيني هذا الضرر يف احلكم وذكر العناصر املكونة له قانونا، واليت جيب أن 

. تدخل يف حساب التعويض، يعترب من املسائل القانونية اليت يمن عليها احملكمة العليا
    .846ألن هذا التعيني هو من قبيل التكييف القانوين للواقع

  
وط الواجب توفرها إلستحقاق التعويض مسألة ويعترب إستيفاء الضرر للشر     

قانونية خيضع فيها قاضي املوضوع لرقابة احملكمة العليا، من هذا كون الضرر ماسا حبق أو 
مصلحة مشروعة، وتكييفه بأنه ضرر حمقق حال أو مستقبل أو بأنه إحتمايل، ووصفه بأنه 

  .ضرر مادي أو ضرر معنوي
  

تطبيقات قضائية يف ذلك، إذ قضى الس وقد كان للقضاء يف بالدنا       
من املقرر شرعا أن تقدير ما يفرض للزوجة من "بأنه  2/4/1984األعلى يف قراره الصادر يف 

حقوق على زوجها خيضع لتقدير قضاة املوضوع، فإن تسبيبه، وبيان حالة الزوجني بيانا 
ة، فإن القضاء مبا مفصال من غىن وفقر يدخل يف صميم القانون الذي هو خاضع للرقاب

خيالف هذا املبدأ يعد إنتهاكا لقواعد شرعية مستمدة من الشريعة اإلسالمية، إذا كان 
الثابت أن قضاة اإلستئناف رفعوا املبالغ اليت حكم ا للزوجة مقتصرين يف تربيرهم ملا 

وطبقة  حكموا به على اإلشارة إىل حاليت الطرفني وطبقتهما اإلجتماعية، دون إعتبار حلالة 
كل منهما، وغنامها أو فقرمها، أو غىن أحدمها أو فقر اآلخر، ودون إعتبار كذلك ملقدار 
مايتقاضاه الزوج كأجرة شهرية، ملعرفة ما إذا كان ما حكموا به، خاصة منه املتعة اليت رفعت 

                                                 
 . 184أنظر، ، سليمان مرقص ، املرجع السابق ، ص -  846
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إىل غري ما هو مألوف، ودون اإلستناد اىل أية قاعدة شرعية، ومىت كان كذلك إستوجب 
  . 847"قرار املطعون فيه جزئيا فيما خيص مبلغ املتعة دون إحالةنقض ال

  
فالقضاء بالتعويض عن الضرر املرتتب عن الطالق يستلزم أن يبني القاضي      

السيما إذا حكم بغري ما هو مألوف، كأن تكون . األسباب اليت دفعته لرفع قيمة التعويض
  .   848عديدةمثال احلياة الزوجية قد طالت لفرتة جتاوزت سنني 

  
أما إذا حكم القاضي بتعويض معني سواء قل مقداره أو زاد فإنه رغم ما له      

  .من سلطة تقديرية فهو جمرب على تسبيب ذلك، وإال كان قراره معيبا للقصور يف التسبيب
  
  

من املستقر عليه "بأنه  18/6/1991وقد جاء يف قرار آخر للمحكمة العليا يف          
ديد مبالغ املتعة والتعويض ونفقة العدة ترجع للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع، غري قضاء، أن حت

ومن مث فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد قصورا يف . أم ملزمني بذكر أسباب حتديدها
قة وملا كان من  الثابت يف قضية احلال أن قضاة الس برفعهم ملبالغ املتعة والتعويض والنف. التعليل

احملكوم ا يف حمكمة أول درجة، دون أن يبينوا أسباب ذلك شابوا قرارهم بالقصور يف 
  .  849"التسبيب
             

إال أن املالحظ يف الواقع العملي أن القضاة ال حيددون عناصر الضرر، وال شروطه يف      
ري مباشر، حمققا أو أحكامهم، فال يبينون نوع الضرر إذا ما كان ماديا أو معنويا، مباشرا أو غ

إحتماليا، متوقعا أو غري متوقع، إذ قضى جملس قضاء سعيدة مبوجب القرار الصادر 
دج، وذلك دون أن 40000بعد اإلستئناف خبفض مبلغ املتعة احملكوم ا إىل  14/1/2010بتاريخ

ث أن حي"حيدد الس عناصر الضرر اليت جعلته يقضي ذا املبلغ، بل إكتفى بذكر سبب واحد 

                                                 
 .  61، ص 2، عدد  1989، م ق  32779، ملف رقم  2/4/1984نظر، م أ  ، غ أ ش ، أ -  847
 . 282أنظر، عبد العزيز سعد ، املرجع السابق ، ص -  848
 .  65، ص  1، عدد  1992، م ق  75029، ملف رقم  18/6/1991م ع ، غ أ ش ،  أنظر،-849
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. 850"الس تبني له أن مبلغ التعويض عن الطالق التعسفي جاء مبالغ فيه وعليه يتعني رده
  . واألمثلة يف هذا صدد كثرية

      
وقد صدرت عن قسم شؤون األسرة حملكمة سعيدة أحكاما يف فرتات متقاربة، ومنحت       

من تعويض قدره بتمكني املطلقة  22/3/2008فقضت بتاريخ . نفس مقدار املتعة تقريبا
وهو نفس املبلغ الذي قضت به للمطلقة مبوجب احلكم الصادر يف  851دج30.000

وكلها إعتربت الطالق الواقع تعسفيا، ألن الزوج صمم على الطالق،والزوجة .27/6/2009852
متسكت بالرجوع خالل مراحل النزاع، دون أن حتدد هذه األحكام طبيعة الضرر الالحق باملطلقة 

  .وال عناصره
  
وكأن القاضي خالل فرتة زمنية يلتزم بتقدير التعويض بنفس املقدار، أو على األقل          

مببالغ متقاربة، وهذا إن كان يسري على إعتبارات تقدير القاضي للنفقة اليت يراعي القاضي يف 
، فهو ال يصدق على التعويض الذي ال يقضي به 853تقديرها حال الطرفني وظروف املعاش

 بعد أن حيدد نوع األضرار الالحقة باملطلقة، ومن مث مقدار التعويض املناسب جلربها، القاضي إال
وإال كان حكم القاضي عرضة للنقض فتمارس احملكمة العليا رقابتها عليه يف هذا الشأن، ليس يف 

  . مقدار التعويض وإمنا يف حتديد نوع الضرر املستحق للتعويض وحجمه
  

 08/7/1986حملكمة العليا يف قرار هلا صادر بتاريخ ويف هذا السياق نقضت ا   
حكما صادرا عن حمكمة اجلنايات صرح بعدم أحقية والد الضحية يف التعويض عن وفاة 

.  إبنه ألن هذا األخري كان حتت نفقة والده بدعوى عدم تضرره، دون أن تبني نوع الضرر
حلكم املطعون فيه أن القضاة حيث أنه تبني من مطالعة ا"وقد جاء يف حيثيات هذا القرار

أسسوا قضاءهم إلبطال دعوى والد الضحية على كون هذه األخرية كانت حتت نفقتها 
وحيث أن القضاة مل .وأنه مل يلحقه أي ضرر، وحيث أن الضرر يكون إما ماديا أو معنويا

                                                 
 . 10، ملحق رقم00528/09، قضية رقم 14/1/2010أنظر، جملس قضاء سعيدة ، غ ش أ،  -850
 . 11، ملحق رقم1541/07، قضية رقم 22/3/2008أنظر، حمكمة سعيدة ، ق ش أ ، -  851
 . 12، ملحق رقم0355/09، قضية رقم 27/6/2009أنظر، حمكمة سعيدة، ق ش أ، -  852
 . عاش، وال يراجع تقديره قبل مضي سنة من احلكممن قانون األسرة على أنه يراعي القاضي يف تقدير النفقة حال الطرفني وظروف امل 79تنص املادة  -  853
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من وعليه فإم مل حييطوا بالدعوى .يراعوا يف الدعوى احلالية سوى اجلانب املادي فقط
   .854"مجيع جوانبها، وجاء بذلك قضائهم ناقصا

  

وحيث يتبني من "  28/3/2000 وجاء يف قرار آخر  للمحكمة العليا بتاريخ                
القرار املطعون فيه أنه مل حيدد نوعية التعويض املقضي به، هل هو عن الضرر املادي أم عن 

األمر الذي يشكل قصورا يف التسبيب،  الضرر املعنوي، ومعلوم أنه ال جيوز دجمهما معا،
  .855"ينجر عنه النقض

  
وقياسا على ذلك فإن احلكم الصادر عن قاضي شؤون األسرة مبنح تعويض          

يف إحدى مسائل الزواج أو الطالق، وجب أن يكون مسببا تسبيبا كافيا، حيدد فيه القاضي 
   .نوع الضرر، هل هو مادي أومعنوي، مباشر أو غري مباشر

  
  الفرع الثاني

  رقابة المحكمة العليا على

  عناصر تقدير التعويض

  
إن للمحكمة العليا  سلطة ممارسة الرقابة على ما تقوم به حمكمة املوضوع          

من االعتداد بعناصر تقدير التعويض، وفقا ملا سبق شرحه، وليس حملكمة املوضوع أن ختتار 
  .ه العناصر، وهذا هو املبدأما تريد إختياره أو إغفاله من بني هذ

  
إال أن هناك بعض قرارات احملكمة العليا تسري ضد هذا املبدأ، ألا ختلط                 

بني تقدير القاضي للتعويض مببلغ ثابت، أو نصاب معني، أو قيمة ثابتة، وبني عناصر 
  .تقدير التعويض

  

                                                 
 .  254، ص 1،  عدد 1990، م ق ،  42308ملف رقم   ،8/1/1986أنظر، م ع ، غ ج ، -854
 . 627، ص 2003، م ق، عدد خاص، 28/3/2000أنظر،م ع، غ م ،  855
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ضي املوضوع وفقا ملا توضح له من فاألوىل هي مسألة واقع ختضع لتقدير قا              
جسامة أو يسر الضرر، دون رقابة عليه من احملكمة العليا، ولكن كيفية حتديد هذه اجلسامة 

. أو اليسر، مبعىن كيفية تطبيق القانون على الواقع هو الذي يكون حمل رقابة احملكمة العليا
 اليت وضعها املشرع أمام وتنصب هذه الرقابة على مدى إحرتام القاضي للعناصر واملعايري
  .القاضي للوصول إىل تقدير للتعويض مبا يتاسب  مع حجم الضرر

        
فإذا كان القاضي بصدد تطبيق معيار اخلسارة الالحقة والكسب الفائت، أو              

تفويت الفرصة،مثلما هو احلال يف التعويض عن العدول عن اخلطبة،  فعليه أن يبني الواقعة 
  .  بتة يف الدعوى، اليت تصدق على وصف اخلسارة أو الكسباملث

               
وفيما يتعلق مبعيار الظروف املالبسة، ومن وجوب إعتداد القاضي بالظروف    

فعلى القاضي أن يبني الواقعة اليت . الشخصية للمتضرر يف حالته الشخصية والعائلية واملالية
لية، دخله، عدد األشخاص الذين يعيلهم، وهذه  تفيد إصابة الشخص بضرر يف ذمته املا

  . كلها ختضع لرقابة احملكمة العليا ألا من قبيل التكييف القانوين للوقائع
  

أما إذا حكم القاضي بتعويض معني سواء قل مقـداره أو زاد فإنه رغم ما له من               
  . با للقصور يف التسبيب سلطة تقديرية فهو جمرب على تسبيب ذلك وإال كان قراره معي

  
من املستقر عليه "بأنه  18/6/1991وقد جاء يف قرار آخر للمحكمة العليا يف       

قضاء أن حتديد مبالغ املتعة والتعويض ونفقة العدة ترجع للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع، غري 
دأ يعد قصـورا يف أم ملزمني بذكر أسباب حتديدها، ومن مث فإن القضاء مبا خيالف هذا املب

  .   856"التعليل
  

                                                 
 .  65، ص  1، عدد  1992، م ق  75029، ملف رقم  18/6/1991م ع ، غ أ ش ،  أنظر،-856
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وقد إجته قضاء احملكمة العليا إىل أن تقدير التعويض خيضع للسطة التقديرية   
لقاضي املوضوع، وال رقابة للمحكمة العليا عليه يف هذا الشأن، ويكفيه أن يعاين الوقائع 

على أساس ويقدر التعويض حسب الضرر، وأن يبني يف حكمه إن كان املبلغ املمنوح كان 
  .   857الضرر املادي أواملعنوي، وهذا كاف إلعطائه األساس القانوين للحكم

       
ومع ذلك فإن احملكمة العليا يف قرارات أخرى هلا تأخذ باملبدأ املذكور آنفا وتوجب       

ذكر العناصر اليت إعتمدها القاضي يف الوصول إىل تقدير التعويض، حيث جاء يف قرارها 
إن قضاة الس منحوا للمطعون ضده تعويضا بسبب الضرر " 25/07/2002الصادر يف 

الالحق به نتيجة منعه من مواصلة األشغال، وإعتمدوا يف ذلك على عناصر تقدير اخلربة وعلى 
وأن هذا التقدير يدخل ضمن سلطتهم ال رقابة  ،17/11/1996حمضر معاينة احملرر بتاريخ 

  .  858"عليهم يف ذلك من طرف احملكمة العليا
  
حيث أنه من املبائ العامة أن " 24/05/94وجاء أيضا يف قرار هلا صادر بتاريخ         

التعويضات املدنية جيب أن تكون مناسبة للضرر احلاصل وال تكون مصدر إثراء أو تفقري ألحد 
وحيث تكريسا هلذه القاعدة فإنه مستوجب على القضاة أن يبينوا يف أحكامهم . األطراف

ألنه بالرجوع إىل . 859"ملقدمة أمامهم، واملعتمدة من طرفهم لتقدير التعويضالوسائل ا
فواتري (مالبسات القضية جند أن القرار املطعون فيه منح تعويضات هامة بغري حتديد العناصر 

اليت توصل القاضي إىل تقدير التعويض على أساسها، وحيث أنه تأسيسا على ما ) ومستندات
  . ويرتتب عنه النقضتقدم يكون الوجه مؤسسا 

  
كما إشرتطت نفس احملكمة يف عدة قرارات صادرة عنها وجوب حتديد الظروف          

مما ميكن معه القول بأن . املالبسة، عند تقدير التعويض، وأناطتها بتلك اليت ختص املضرور فقط
                                                 

حيث أنه من قضاء احملكمة العليا املستقر أن تقدير . " 195، ص 1، عدد 2002، م ق ، 214574، ملف رقم 14/2/2001أنظر، م غ، غ إ ، -  857
ن يف دعوى احلال هو الشأ التعويض عن التسريح التعسفي خيضع للسلطة التقديريةلقاضي املوضوع، والرقابة للمحكمة العليا عليه يف هذا الشأن، ويكفيه أن يعاين كما

على أساس الضرر املادي  الطابع التعسفي للتسريح ويقدر التعويض حسب الضرر الذي حلق العامل، وأن احلكم املطعون فيه يبني بأن املبلغ املمنوح للمطعون ضده كان
 " واملعنوي الذي حلقه جراء التسريح التعسفي، وهذا كاف إلعطائه األساس القانوين

 . 279، ص 1، عدد  2002م ق ، . ،215762ملف رقم  ، 25/7/2002م ،  أنظر، م ع ، غ -858
 . 123،   ص 1، عدد 1997،  م ق،  10956ملف رقم  ،24/5/1994أنظر، م ع ، غ ج ، -  859



 348

دون احملكمة العليا تأخذ بالرأي القائل بوجوب اإلعتداد بالظروف اليت تالبس املضرور 
  .املسؤول، فنقضت يف هذا الشأن عدة قرارات مل تبني ظروف املضرور

  
إىل أنه   6/1/1993ويف هذا السياق فقد ذهبت من خالل قرار هلا صادر بتاريخ               

ينبغي على قاضي املوضوع أن يستجيب لطلبات املطعون ضده للتعويض عن األضرار الالحقة "
ملزم مع ذلك بذكر العناصر املوضوعية اليت متكنه من حتديد به جراء فقدان قريبهم، فإنه 

التعويض، وهي على وجه اخلصوص سن الضحية ونشاطه املهين، ودخله الدوري أو أجره، يف 
حني أن قضاة الس مل يذكروا أي معلومة يف هذا الشأن، حبيث أن احملكمة العليا أضحت 

  .◌ّ 860"عاجزة عن ممارسة رقابتها على قضائهم
  
قضت من خالله بأنه  ،07/06/1983 كما ذهبت نفس احملكمة يف قرار هلا بتاريخ    
بالرجوع إىل القرار املنتقد واحلكم الذي أيده، فيتبني أن قضاة املوضوع مل يبينوا فيهما عناصر "

حيث أم أغفلوا فيها . التقدير اليت ارتكزوا عليها لتمديد مبلغ التعويض املمنوح للضحية
العجز احلقيقي الذي أصاب الضحية، مكتفني بذكرهم أن الضحية أحضرت عدة  اإلشارة إىل

شهادات طبية بدون أي إيضاح لألضرار اليت أصابت تلك الضحية بالذات، ووصف تلك 
األضرار، وحيث أن قضاة املوضوع قد أغفلوا أيضا ذكر سن الضحية، الذي هو عنصر من 

مبلغ أرباحها اليومي أو الشهري، وغري ذلك من عناصر التقدير، ومدة إنقطاعها عن العمل، و 
عناصر التقدير، ليتأتى للمجلس األعلى أن ميارس رقابته على القضاء الذي أتى به القرار 
املنتقد، ومبا أن هذا القرار قد أغفل إبراز كل هذه العناصر، فإنه مل يربر قضاءه بتسبيب سليم، 

  .861"ير قانوين، مما جيعل هذا الوجه يف حمله أيضاومل يرتكز يف حتديد مبلغ التعويض عن أي ترب 
      
كان جيب على "  قضت من خالله بأنه 14/07/99وجاء يف قرار آخر هلا بتاريخ        

قضاة املوضوع يف حالة إثبات املسؤولية، أن يذكروا العناصر املوضوعية اليت تساعد على حتديد 
هنتها، ودخلها، ونوع الضرر أو خمتلف التعويضات بدقة وتفصيل، مثل سن الضحية، وم

                                                 
 . 55،  ص 50، ن ق ، عدد  87411، ملف رقم 06/01/1993أنظر، م ع ، غ م ، -  860
 . 59، خاص ، ص 2003م ق،   ،25878، ملف رقم 7/6/1983أنظر،م ع، غ ج م ،  -  861
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األضرار الالحقة باملستحقني، وأن خيصصوا تعويضات معينة لكل واحد من هؤالء 
  . 862"املستحقني

  
هذا فيما خيص األضرار املادية، أما خبصوص الضرر املعنوي، الذي قد يكون مرتبطا       

تعويض عنه ال يرتبط ببعض مسائل الزواج والطالق، وملا له من طبيعة خاصة، فإن تقدير ال
باملعايري والعناصر اليت أوجبها املشرع، واملستعملة يف ذلك، إلرتباط هذا النوع من الضرر 

  . باجلانب العاطفي الذي يصعب حتديده بعناصر موضوعية، وإمنا هو ضرر شخصي حمض
قضت من  10/12/1981وقد جاء يف هذا الشأن  قرار للمجلس األعلى بتاريخ          

حيث أنه إذا كان يتعني على قضاة املوضوع أن يعللوا قرارهم من حيث منح "بأنه  خالله 
التعويض، وهذا بذكر خمتلف العناصر اليت إعتمدوا عليها يف ذلك، فإن الوضع خيتلف إذا كان 

حيث بالفعل أن التعويض عن مثل هذا الضرر يرتكز . األمر يتعلق بالتعويض عن الضرر املعنوي
اطفي، الذي ال حيتاج حبكم طبيعته إىل تعليل خاص مما جيعل القرار ال حيتاج على العنصر الع

علما بأن رقابة الس األعلى يف هذا اال دف أساسا إىل . من هذه الناحية إىل تعليل
  .863"التأكد من عدم تشويه الطابع املعنوي للضرر املعوض عنه

  
حيث قضت بأنه  18/02/92بتاريخ وكذلك ما جاء يف قرارآخرللمحكمة العليا          
خبصوص التعويضات املعنوية فإن منحها يدخل ضمن السلطة التقديرية للقضاة وهي الختضع "

  . 864"لرقابة احملكمة العليا
  
حيث أنه إذا كان " 28/3/2000 وجاء أيضا يف قرار صادر عن نفس احملكمة بتاريخ       

لضرر املعنوي بإعتبار هذا األخري يتعلق القضاة غري ملزمني بتحديد عناصر التعويض عن ا
  .865"باملشاعر واألمل الوجداين، فإن التعويض عن الضرر املادي ال بد من حتديد عناصره

                                                 
، غري منشور أوردة األستاذ خمتار رمحاين يف مقال له بعنوان املسؤولية املدنية عن نقل   183066ملف رقم  ،14/07/1999أنظر، م ع ، غ م ،  -  862

 .  72 - 71،  ص 2000،  2األشخاص بالسكك احلديدية على ضوء الفقه والقضاء ، جملة  اإلجتهاد القضائي،عدد 
  . 87،  ص 42، ن ق ،عدد  24500،  ملف رقم ، 10/12/1981أنظر،  م ع ، غ ج م ،   -863
 .145، ص  48، ن ق ، عدد   78410ملف رقم  ،18/02/1992أنظر، م ع ، غ م ، -864
 . 593، عدد خاص ، ص  2003، م ق ، 231419،  ملف رقم 28/3/2000أنظر، م ع ، غ م ، -  865

 



 350

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

         
  

  خــاتمة

 



 351

 
 

إن التعسف يف إستعمال احلق، أو جماوزة حدوده، يعترب من بني األسس               
الفرد حد سواء، وذلك ألجل تقرير محاية ئع القدمية واحلديثة علىالقدمية اليت إعتمدا الشرا

عند إستعماله حلق من حقوقه، وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إىل اإلضرار بالغري، وأن هذا 
األساس القانوين معقول، وحيقق مبادئ العدالة بني الناس ، وأصبح شائعا يف الوقت احلايل 

منها، ومن ذلك العالقات املتولدة عن رابطة  يف مجيع املعامالت، بل وحىت الشخصية
  .الزواج، أو إنفصاهلا

  
فإن كنا نتصورالتعسف والتعويض عن الضرر املرتتب عليه يف العالقات ذات               

  . الطابع املايل فإا يف وقتنا احلايل أصبحت متس حىت  العالقات داخل األسرة
         

بطة مقدسة بني الرجل واملرأة، من أهدافه تكوين أسرة وإن كان الزواج را            
أساسها املودة والرمحة والتعاون وإحصان الزوجني واحملافضة على األنساب، واألصل أن من 
يستضل ذه الرابطة ال يتضرر من ممارسة الطرف اآلخر حلقوقه، بل على العكس من ذلك  

  .كالمها يكمل اآلخر
  

          تمع اليوم من دعوة إىل التحررجتعل املرأة حتس أن كل تصرف ولكن ما يشهده ا
. من الزوج للحد من حريتها هو إضرار هلا يستوجب تدخل القاضي ملنعه من هذا التصرف

  .وإلزامه بالتعويض
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وال ألقي باللوم هنا على املرأة فحسب بل على الرجل أيضا الذي جنده يف كثري             
ما خوله اهللا سبحانه وتعاىل من قوامة على األسرة هو تسلط  من األحيان يعترب أن

وإستبداد، جيعله حيس أن أي تقييد أو منع للزوجة إمنا هو حق من حقوقه عليها، وليس 
عليها إال الطاعة واإلمتتثال له، وإال أوقع الطالق دون مراعاة إلعتبارات احلياة الزوجية، 

  . ومستقبل أسرته
لطت املفاهيم على بعض األزواج، فأصبحوا يرون الطالق حال سهال كما إخت              

لكل املشاكل، مع أن الطالق وإن كان حقا من حقوق الزوج، فمشروعيته من املوىل عز 
  . وجل مل تكن إال إذا إستحالت العشرة الزوجية وتنافرت الطباع

  
ن يطالب وإذا كان األمر خالف ذلك فإن من حق الطرف املتضرر أ            

فمع إعرتافه الصريح . بالتعويض، إال أنين أعتب على مشرعنا فراغه التشريعي يف هذا الشأن
للطرف املتضرر باحلق يف التعويض،سواء يف العدول عن اخلطبة، أو يف فك الرابطة الزوجية، 

ومل جيعل لطول احلياة الزوجية، وال لوجود . إال أنه مل يضع معايري وال ضوابط لذلك
فال، وال ملكانة الطرف املتضرر،أي إعتبار  يف تقدير هذا التعويض، وإمنا ترك ذلك األط

  . للسلطة التقديرية  للقاضي
  

على أنه وإن كانت هلذه املسائل إعتبارات شخصية جتعلها ختتلف من شخص            
  . قطإىل آخر، وهذا ما جعل املشرع يبتعد عن حتديد التعويض مع اإلعرتاف باملسؤولية ف

  
إال أنه كان على املشرع أن يضع بني يدي القاضي املعايري املوضوعية اليت              

يعتمدها يف تقدير التعويض يف املسائل املرتبطة بالزواح والطالق، وذلك لضمان حقوق 
املتخاصمني من جهة، ولفتح الباب واسعا لرقابة احملكمة العليا عليه يف ذلك من جهة 

  . أخرى
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HــــــIC@/ا  
  

ضمن هذه املالحق النصوص القانونية اخلاصة باخلطبة وفك الرابطة الزوجية يف القانونني املصري تت
  . والسوري، إىل جانب األحكام والقرارات القضائية غري املنشورة والواردة يف هذه الرسالة
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