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بسم اهللا الرحمن الرحيم و صلى اهللا و سلم على سيدنا محمد 

  له و صحبهآو على 

  

   ةــالمقدم

  
و الوحدة األوىل يف تكوين اتمع، تتكون من األسرة هي اخللية األساسية 

و رغم أن أحكام األسرة حتدث  .أشخاص جتمع بينهم صلة الزوجية و صلة القرابة
فيها خصب، ألن إال أن جمال البحث ، و احملدثون  عنها الكثري و كتب عنها األقدمون

  .حياته و بعد وفاتههلا عالقة بالفرد منذ كان جنينا يف بطن أمه و مع امتداد 
وواجبات متبادلة يلزم ا كل من  اج الذي يرتب حقوقا تنشأ هذه األسرة بالزو 

َوٱْلُمطَلَقاُت (  :تعاىل الكرمي على هذا املبدأ، فقال الزوج و الزوجة، و قد نص القرآن 
 ُكن  حيَِل َهلُن َأن َيْكُتْمَن َما َخَلَق ٱللُه ِيفۤ أَْرَحاِمِهن ِإن ُرۤوٍء َوالَ قُـ يـَتَـَربْصَن بِأَنـُْفِسِهن َثالَثََة 

 َأَحق ِه َوٱْليَـْوِم ٱآلِخِر َوبـُُعولَتـُُهنبِٱلل يـُْؤِمن  ِهنِمْثُل ِيف َذِلَك ِإْن أَرَادُ  ِبَرد ۤوْا ِإْصَالحًا َوَهلُن
أي ) 228البقرة ( )َعزِيٌز َحِكيمٌ  بِٱْلَمْعُروِف َولِلرَجاِل َعَلْيِهن َدَرَجٌة َوٱللهُ  َعَلْيِهن  ٱلِذي

أساس  للرجال عليهن من واجبات، و أنما أن للنساء من احلقوق على الرجال مثل 
  .املستند إىل فطرة كل من الرجل و املرأةو الواجبات هو العرف  تقرير هذه احلقوق

و قد نص قانون األسرة اجلزائري على مجيع احلقوق املالية اليت تستحقها الزوجة 
الية، و أكد على املعلى زوجها، و هي املهر و النفقة و السكن و كذا احلقوق غري 

  ).37ملادة ا(أحكام الشريعة اإلسالمية الذمة املالية املستقلة للزوجني متماشيا مع 
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قانون األسرة يلزم الزوجة باإلنفاق، ال و و بالرغم من أن ال الشريعة اإلسالمية 
ألسرة لة الشرائية ر دتمع اجلزائري، من جهة نقص القأن التحول الذي عرفه اإال 

بعض النوازل الشغل و الكسب من جهة أخرى، ظهرت اجلزائرية و ولوج املرأة يف عامل 
الزوجة ماديا يف مصروفات األسرة إىل جانب الزوج، بل و يف مناء  متمثلة يف مشاركة

و عدم حتديد  ،بعضهابثروا يف بعض األحيان، مما أدى إىل اختالط أموال الزوجني 
هذه احلقوق أصبحت جمردة من دليل يثبتها عند . موالحقوق كل منهما يف هذه األ
  .دليل له مع حق الله  يستوي حق ال وجود: املنازعة و انطبق عليها القول 

يف األسرة اجلزائرية فرض على  عات املثارة يف احملاكم و الواقع املعاشاإن النز 
ر من األم 37و ذلك من خالل املادة  ستحداث نظام مايل جديدااملشرع اجلزائري 

حيث ظهر مصطلح املعدل لقانون األسرة،  27/02/2005املؤرخ يف  02-05رقم 
خصوصا إذا ما  ،ا يف هذه األموال محلقوقه يةامحالزوجني، و  األموال املشرتكة بني

أال و هي  ،سابقا مهيأةأدى النزاع إىل فض الرابطة الزوجية، أقر املشرع وسيلة إثبات 
إما بإدراج بنود يف عقد الزواج أو بعقد  باالتفاقاملشرع  اابة أو كما عرب عنهتالك

ذلك درءا ملشكل و  ذه األموالالحق، و ذلك بتحديد نسب كل من الزوجني يف ه
إثبات حقوقه، مما يؤدي إىل ضياع ال، و عجز أحد الزوجني عن باإلثبات مستق

  .احلقوق
يعول عليها القاضي يف  اليتمن هنا تظهر أمهية اإلثبات إذ هو األداة الضرورية 

السيما يف جمال  ري به يف فض النزاعستنالتحقق من الدعوى، و الكشاف الذي ي
ذلك أا من ت األسرية اليت غالبا ما متيزها الثقة و املودة بني أفرادها، زد على العالقا

يصعب اإلثبات فيها، لذلك جند دوما أمام احملاكم صعوبة يف العالقات الداخلية اليت 
  . إثبات املنازعات املتعلقة باألسرة
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أو   جر،يل املثال إثبات الزواج العريف، إثبات أسباب التطليق كاهلبسنذكر على 
العلم  لنسب و نفي النسب رغم ما توصل إليهالعيوب اخلفية، أو الضرر، إثبات ا

  . و الوطء و ما يرتتب عنه من حقوقاخللوة الصحيحة حديثا، إثبات 
ا أكرب نظرا لتعلقها بقضايا الطالق  ز يإثبات املنازعات املالية أخذت ح أن إال

املنازعات املالية بالتبعية السيما كافة، فكلما كان الطالق بني الزوجني، طرحت 
و النفقة و كذا األموال املشرتكة اليت سامهت فيها و مؤخر الصداق، املتعلقة بالصداق 

  .و سبب اختياره للبحثتجلى أمهية املوضوع تمن هنا . مبا يف ذلك متاع البيتالزوجة 
الزوجة يف الوسائل اليت كفلها املشرع اجلزائري للزوج و  ية حولاإلشكال و تدور

يف  ةمعظم أحكام اإلثبات املوضوعية مذكور  تكانالسيما إذا   - إثبات حقوقها املالية
، و اإلجرائية يف قانون )من القانون املدين 350إىل  323املادة (الشريعة العامة 

  ؟ -اإلجراءات املدنية
از املبادئ العامة لإلثبات وضح فيه بإجينمتهيدي  فصلب متت االستعانةلذلك 

عبء اإلثبات و طرقه، مع الرتكيز على  ،مميزاته  ،أنظمته  ،اإلثبات  حملسيما ال
و هل يسوغ  ،قيد القاضي اتاعتمدها املشرع يف قانون األسرة، و مدى  الوسائل اليت
  ض الوسائل يف الدعاوى دون األخرى؟ عاستعمال ب

احلقوق  القسم األول  :أما خبصوص احلقوق املالية فقد قسمناها إىل قسمني
مبسط دون ثلة يف املهر و النفقة، مع تعريف املالية اليت للزوجة على زوجها و املتم

التطرق إىل أحكامهما و موجباما املذكورة يف كتب األسرة بالتفصيل، و حصر 
 اعتمدها اليتاإلثبات  بيان املنازعات  املتعلقة ما و مناقشة وسائلتالبحث يف 

  . ة مدى جناعة هذه الوسائل يف إثبات احلقوق املتنازع عليهااملشرع، مع حماولة مناقش
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يف هذا اال، و هي ستجدات قانون األسرة ملأما القسم الثاين فخصصناه 
بني فرضه واقع اتمع و احلياة املشرتكة  هذا النظام اجلديد الذي األموال املشرتكة
قة ا و حتديد حقوق كل طرف وفق املشرع يف معاجلة املنازعات املتعلالزوجني، و هل 
  ؟يف هذه األموال

  :البحثمنهج 

إتباع املنهج املقارن بني قانون األسرة و الشريعة اإلسالمية السيما يف  -1
بيان موقف املشرع اجلزائري من أقوال الفقهاء تالفصل األول، و حماولة 

 .يف أمور املهر و النفقة

املغربية يف جمال  دونةامل القانون الفرنسي و ،ئري القانون اجلزا مقارنة -2
 .سباقني يف هذا االباعتبار األخريين األموال املشرتكة، 

انطالقا من بعض القواعد الفقهية، و أقوال  إتباع املنهج التحليلي -3
العلماء السيما يف مسائل املهر و النفقة و حماولة استنتاج بعض 

ذلك يف  و نالحظ األحكام للواقع املستحدث يف اتمع اجلزائري
 .من هذا البحث الفصل األول

إتباع املنهج االستقصائي، و ذلك بتتبع و رصد النصوص القانونية يف  -4
تشريعات خمتلفة السيما يف املسائل املستحدثة و يتجلى ذلك بكثرة يف 

 .الفصل الثاين

  :تنقسم خطة البحث إىل 
  اإلثبات ماهية: الفصل التمهيدي

  )المهر و النفقة( اإلثبات في مسائل: الفصل األول

   للزوجينثبات الحقوق المشتركة إ: الفصل الثاني
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  دي ـل تمهيـفصال

  ماهية اإلثبات 

 
إن إلثبات احلقوق و الوقائع القانونية اليت تنشئها أمهية عملية و علمية غنية عن  
كل بيان، هي اليت دعت مجيع الشرائع من قدمي الزمان إىل تنظيمه، و إن اختلفت 

  .فيما بينها يف هذا التنظيم
لناس، ذلك أن احلق و هو حني يعد اإلثبات أمرا ضروريا و جوهريا يف حياة ا

موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمه إذا مل يقم الدليل على احلادث الذي يستند إليه، 
و اإلثبات هو احملور الذي تدور حوله اخلصومة، و ميثل اجلانب األكرب من نشاط 

  .اخلصوم و القاضي
إىل رأينا أن نقسم هذا الفصل  ، و نظرا التساع موضوعات اإلثبات و أمهيتها

ضمن بات و حمله و تعيني عبئه على أن نمبحثني، نتطرق يف األول إىل تعريف اإلث
املبحث الثاين طرق اإلثبات اليت اعتمدها املشرع اجلزائري يف قانون األسرة السيما فيما 

  .يتعلق باحلقوق املالية للزوجني
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  ث األولـالمبح

  األحكام العامة لإلثبات
  

املطلب (اإلثبات مذاهبه و مبادئه األساسية  نتناول يف هذا املبحث تعريف
  ).املطلب الثاين(، مث نبحث حمل اإلثبات و تعيني عبؤه )األول

  

  ب األول ـالمطل

  تعريف اإلثبات مذاهبه و مبادئه األساسية
  

  .تعريف اإلثبات: الفرع األول 
  

  

 :ة ـلغ )1

ثبت الشيء أي دام و استقر فهو ثابت و به مسي، و ثبت األمر أي 
  .   )1(صح

  :شرعا  )2

  .اإلثبات مبعناه العام هو إقامة الدليل على حق أو واقعة من الوقائع
و مبعناه اخلاص إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق اليت حددا الشريعة على 

  .)2(حق أو على واقعة معينة ترتتب عليها آثار
 

                                                 

  .م1952 – 2مصر ط –و أوالده  يبمكتبة و مطبعة مصطفى احلل –القاموس احمليط  –الفريوز أبادي   1-
ج  – 1968القاهرة  –الصادرة عن الس األعلى للشؤون اإلسالمية  –ل عبد الناصر يف الفقه اإلسالمي مجاموسوعة   2-

  .136ص  2
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  :اإلثبات في االصطالح القانوني  )3

 .  )1(دعى به، نظرا ملا يرتتب عليه من آثار قانونيةإقامة الدليل على حقيقة أمر م

 

 :اإلثبات في االصطالح القضائي يحمل  ثالث معان  )4

حسب مفهومه الواسع هو إقامة الدليل أمام القضاء من أجل إثبات  -
  .اإلدعاء

يف مفهومه الضيق، يقصد باإلثبات كل الوسائل اليت تقنع، و يف هذا  -
اليت يستعملها اخلصم إلقناع القاضي  الصدد فاإلثبات يتمثل يف الطرق

  بصحة الواقعة و حقيقة قيام احلق، مثل األوراق احملررة و الشهود 
 .و القرائن

و أخريا يطلق مصطلح اإلثبات على النتيجة اليت وصل إليها الشخص،  -
 .و هكذا يقال مث اإلثبات مبعىن أن اخلصم قد أثبت إدعاءه

  
بأن فكرة اإلثبات تدل على الوصول إىل  و يستخلص من هذه املفاهيم الثالثة

احلقيقة و البحث عنها، و يف امليدان القضائي اإلثبات إقامة الدليل على وجود واقعة 
  . )2(قانونية أو تصرف قانوين يرتب آثاره

                                                 

 1ج  –من دون سنة طبع  –دار عامل الكتب  –أصول اإلثبات و إجراءاته يف املواد املدنية  –سليمان مرقس . د  1-
  .11ص

  . 2001 – 1دم ج ط  –قواعد و طرق اإلثبات و مباشرا يف النظام القانوين اجلزائري  –الغوثي بن ملحة . د  2-
حيث يقابل بني اإلثبات و الثبوت فيقول إن 1978 - 1ط  –ون اإلثبات التعليق على نصوص قان –أمحد أبو الوفا . د

األول هو إقامة الدليل على ثبوت ما يدعيه قبل املدعى عليه و أن الثبوت إمنا هو قيام احلق املدعى أي وصف قائم بذات 
  .الشيء املدعى قبل املدعى عليه
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  .أهمية اإلثبات: الفرع الثاني 
  

عمليا فاحلق الذي ينكر على صاحبه، و ال يستند إىل دليل قضائي، ليست له   
 « PLANIOL » قيمة، فهو و العدم سواء من الناحية القضائية، فيقول بالنيول

  .(La preuve vivifie le droit)الدليل حيي و يعزز احلق 
تظهر أمهية ، و يف ساحة القضاء حيث تتقارع املزاعم و تتصارع املصاحل   
مزية هذا و إال ضاعت عليه . له به يفإن استطاع صاحب احلق إثباته قض )1(اإلثبات

  .احلق
لذا يعترب اإلثبات األداة الضرورية اليت يعول عليها القاضي يف التحقق من   

الوقائع القانونية،و الوسيلة العملية اليت يعتمد عليها األفراد يف صيانة حقوقهم املرتتبة 
على تلك الوقائع، حىت أنه ليصح القول بأن كل نظام قانوين و كل تنظيم قضائي 

و الواقع أن مجيع الشرائع يف خمتلف العصور نزلت . ود نظام إثباتيقضي حتما وج
  .على حكم هذه الضرورة و عنيت باإلثبات

  

  .مذاهب اإلثبات الشرعي و القانوني: الفرع الثالث 
  

  

 :مذاهب اإلثبات الشرعي  -1

اختلف الفقهاء حول طرق القضاء و احلجج الشرعية اليت تثبت ا الدعوى 
 حمصورة يف عدد معني ال يستطيع القاضي أن يتعداها إىل غريها أمام القضاء، هل هي

و من مث ميكن للقاضي أن يفصل يف النزاع بناء على أي ؟ هي غري حمصورة هل أم  ؟
  .حجة يظهر له ا جانب احلق، و إن مل يرد ا نص

                                                 

  .14ص  2ج  –عات املصرية دار النشر للجام –الوسيط  –عبد الرزاق السنهوري . د  1-
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  :للفقهاء يف بيان احلجج الشرعية مذهبان 
  : المذهب األول 

معينة، و ليس للقاضي اخلروج ددة و حمصورة يف طائفة يرى أن طرق اإلثبات حم
غريها، و هذا هو رأى  اخلصوم ا يف قضائه، كما أا تكون ملزمة، فال يقبل منعليه

  .مجهور الفقهاء
  

  : المذهب الثاني 

يرى أن طرق اإلثبات ليست حمصورة يف عدد معني، بل تشمل كل دليل يثبت 
احلكم مبوجبه، و تبعا هلذا املذهب فإن القاضي  به احلق، و يطمئن له القاضي و يلزم

حر يف أن يقبل من األدلة ما يراه منتجا يف الدعوى و مثبتا هلا، حىت و لو مل يرد به 
 ةقناع القاضي بصحإل منهنص، كما أن للخصوم أن يقدموا من األدلة ما يتمكنوا 

 . )1(ثبت ا احلقن قبوهلا مىت كانت تؤيد الدعوى، و واهم، و ال مينع القاضي مدع

 

 :مذاهب اإلثبات القانوني  -2

تمكني القاضي من اإلحاطة باحلقيقة يف لذهبت الشرائع من قدمي الزمان 
أوهلما مذهب اإلثبات  ،مذهبني أساسيني فنتج عن ذلك املنازعات اليت تعرض عليه 

 Systèmeو الثاين مذهب اإلثبات املقيد  Système de la preuve libreاملطلق 

de la preuve légat طا ا وساختذت هلا مذهب ، و سنرى أن أكثر الشرائع احلديثة
بني هذين املذهبني، فال هي تركت اإلثبات مطلقا كل اإلطالق، و ال هي بالغت يف 

  . تقيده
   Système mixteو لذلك يعترب مذهبها خمتلطا 

  : مذهب اإلثبات المطلق  -أ

                                                 

 – 2007 –كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية   –رسالة دكتوراه  –نظام اإلثبات يف أحكام األسرة  –حممد حجاري . د  1-
  .18، 17ص 
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طة مطلقة يف حتري الوقائع اليت تعرض هذا املذهب إىل ختويل القاضي سل ييرم
بكافة  التحقيق فيه و التحريعليه، فيسمح له إذا ما رفع إليه نزاع أن يتوىل بنفسه 

  لزم اخلصوم و القاضي، تطرق معينة لإلثبات  توجدو فيه ال . )1(الوسائل
هذا  يف اختيار األدلة املناسبة اليت تنفع القاضي، و ظاهر او إمنا يكون اخلصوم أحرار 

املذهب جيعل للقاضي دورا إجيابيا يف تسيري الدعوى و استجماع األدلة متكينا له من 
  .حتري احلقيقة أينما وجدت

الثقة يف التعامل، نظرا للسلطة  ه يؤدي إىل زعزعةو عيب هذا املذهب أن  
الواسعة اليت مينحها القاضي، مما يدع اال واسع لالختالف يف التقدير من قاض إىل 

سلبهم االطمئنان و يشجع ياملتقاضني إىل مفاجآت غري سارة و  عرضتر، فيآخ
الظاملني و املماطلني على املنازعة يف احلق الثابت أمال يف اإلفادة من اختالف القضاة 

  . )2(يف التقدير
  

  : مذهب اإلثبات المقيد  -ب
أن تعاجل  ، يف مرحلة تالية من مراحل تطورها ، و قد رأت أكثر الشرائع القدمية 

  عيوب مذهب اإلثبات املطلق باحلد من سلطة القاضي يف تسيري الدعوى 
نا دقيقا يحصر وسائل اإلثبات و تعيينها تعي أوهلا ، و الفصل فيها، و ذلك من طريقتني

حبيث ال جيوز بعد ذلك للخصوم أن يثبتوا حقوقهم بغري ،  و حتديد قيمة كل منها 
أن جيعل أليها قيمة أكثر أو أقل مما حدده القانون هذه الوسائل و ال ميلك القاضي 

  . هلا

                                                 

  .15ص  1ج  –املرجع السابق  –سليمان مرقس . د  1-
يت تقدم يف الدعوى أنه ال جيوز للقاضي أن أنه يرتتب على حق اخلصوم يف مناقشة األدلة ال"يقول األستاذ السنهوري   2-

و ملا كان للخصوم حق مناقشة هذا الدليل اقتضى األمر أن . يقضي بعلمه، ذلك أن علم القاضي هنا يكون دليال يف القضية
  .26ص  -املرجع السابق "ينزل القاضي يف منزلة اخلصوم، فيكون خصما و حكما، و هذا ال جيوز
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الدعوى موقف احلياد، حبيث ميتنع عليه  جتاهالقاضي بالوقوف  إلزام ثانيهاو 
  .القضاء بعلمه الشخصي

  

   :المذهب المختلط  -ج
  و هذا املذهب وسط بني املذهبني السابقني، يأخذ ما فيهما من مزايا، 

وب، فهو مل يرتك األمر للقاضي على الطالقة، كما أنه مل  ما فيهما من عيىفيتال و
  فمن جهة عمل على حتقيق مبدأ حياد القاضي بتحديد األدلة  ،يقيده يف احلركة

ا حيقق االستقرار يف التعامل و حيقق جتنب حتكم مم ، و تعيني بعضها يف اإلثبات
قيد بإعطاء القضاة و من جهة أخرى، عمل على التخفيف من مساوئ اإلثبات امل

  القاضي سلطة واسعة يف تقدير األدلة اليت حيدد هلا القانون قوة معينة كالبينة 
  .و القرائن القضائية

شراح القانون، إذ  ده و هو الراجح عنالشك أن هذا املذهب أفضل من سابقيو 
جيمع بني ثبات التعامل مبا احتوى عليه من قيود، و بني اقرتاب احلقيقة الواقعية من 

  .    )1(قيقة القضائية مبا يتيحه للقاضي من حريةاحل
و قد أخذ ذا املذهب مجيع الشرائح الالتينية و القوانني العربية كالقانون   

اجلزائري، و جعلت سلطة القاضي التقديرية تتفاوت درجتها حسب املواد املختلفة 
ملدنية، و تكون وسطا فتبلغ حدها األقصى يف املواد اجلنائية، و حدها األدىن يف املواد ا

  .بني احلدين يف املواد التجارية
  

  .بعض المبادئ األساسية في اإلثبات: الفرع الرابع 
  

يقوم نظام اإلثبات على مجلة من املبادئ الرئيسية تعد سندا ثابتا ألهم قواعده،   
  :من هذه املبادئ 

  

                                                 

  .32، 31ص  –املرجع السابق  –حممد حجاري . ، د29ص  2ج  –املرجع السابق  –وري عبد الرزاق السنه. د - 1
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 : حق الخصم في اإلثبات  -أ 

الواقعة اليت يدعيها أو على نفي  حق كل خصم يف تقدمي ما لديه من أدلة على
  الواقعة اليت يدعيها خصمه مع مراعاة الشروط اليت يفرضها القانون لذلك 

Le droit a la preuve.  
 

 : حق الخصم في إثبات العكس  -ب 

متكني كل خصم من مناقشة الدليل املقدم من خصمه و تفنيده و إثبات 
   La nécessité du caractère contradicoire de la preuveعكسه 

فال جيوز للقاضي أن يأخذ بدليل دون أن يعرضه على من حيتج عليه به و أن ميكنه 
 .من مناقشته و إدحاضه

 

 :عدم جواز األخذ بدليل يصطنعه أحد الخصوم لنفسه  -ج 

األصل يف القانون أنه ال جيوز للقاضي أن يقضي للخصوم بناء على دليل من 
  .ة منه أو تقريرات أو ميني تطوعكورقة صادر ، صنع هذا اخلصم نفسه

 

 :عدم جواز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه  -د 

القاعدة العامة يف القانون أن اإلثبات حق للخصم، و من مث فال جيوز إجباره 
و مع ذلك جرى القضاء يف فرنسا و . على تقدمي دليل على الواقعة اليت يدعيها خصمه

من شأا  ، بتقدمي ورقة موجودة حتت يده مصر، على إجازة تكليف اخلصم خصمه
بار من عتإمتناع األخري عن تقدميها حمل إعلى أن يكون ، إثبات احلق املدعى به 

فيجوز هلا أن تتخذ من هذا االمتناع دليال على صحة  ، ةلماحملكمة بسبب داللته احملت
 . )1(الواقعة املدعاة

                                                 

  .26ص  1ج  –املرجع السابق  –سليمان مرقس . د  1-
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  ي ـب الثانـالمطل

  هن عبؤ ـل اإلثبات و تعييـمح

  

  .محل اإلثبات: الفرع األول 
  

  

 : ما هو محل اإلثبات  -أ 

هذا احلق شخصيا أو عينيا،  أكانسواء إن حمل اإلثبات ليس هو احلق ذاته، 
بل املقصود مبحل اإلثبات هو املصدر الذي ينشئ هذا احلق، و هذا املصدر قد يكون 

حلق، إثبات مصدر لذا يتعني على صاحب ا ،إما تصرفا قانونيا، و إما واقعة قانونية
أو صدور التصرف القانوين  le fait juridiqueحقه أي حدوث الواقعة القانونية 

L’acte juridique 1(أو الذي نشأ عنه احلق(  .  
  
 

 :الشروط الواجب توافرها لقبول اإلثبات  -ب 

أن تكون منتجة  ،جيب أن تكون الواقعة حمل اإلثبات متعلقة باحلق املطالب به
  .أن تكون جائزة اإلثبات قانونيايف اإلثبات و 

 

  :أن تكون الواقعة متعلقة بالحق المطالب به )1

و يف هذا  (Pertinent) و هي ذاا مصدر احلق نفسه و ذات صلة باملوضوع
ن فيكون عقد إذا متسك البائع بعقد البيع للمطالبة بالثم:"جاء السنهوري مبثال، فقال 

  ".لثمنلتزام املشرتي باالبيع هو ذاته مصدر إ

                                                 

  .11ص  –املرجع السابق  –الغوثي بن ملحة . د  1-
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 : (Concluant)يجب أن تكون الواقعة منتجة في اإلثبات  )2

الواقعة املنتجة يف اإلثبات هي الواقعة البديلة اليت يؤدي إثباا إىل إثبات الواقعة 
عن طريق إثبات إقرار غري ،  عليه دين، فإذا أراد شخص أن يثبت وفاءه لاألصلية

د إثباته غري منتج يف دعوى الدين إذ أن اإلقرار الدائن ذا الوفاء إلجياب لطلبه ألن املرا
 .ال يقيد الدائن –بغرض ثبوته  –املذكور 

يقتضي حتما أا ، و يالحظ أن كون الواقعة منتجة يف موضوع الدعوى 
  .  1متصلة ذا املوضوع، و العكس صحيح

  
  

  : (Admissible)أن تكون الواقعة جائزة اإلثبات قانونا  )3

مينع إثباا، و املنع إما أن يكون بسبب يتعلق بالنظام العام  أي أن القانون ال
أو اآلداب، كمنع إثبات دين القمار و املعاشرة غري املشروعة، أو لسبب يرجع إىل 
الصياغة الفنية كما هو األمر يف الوقائع اليت تصطدم مع قرينة قاطعة قررها القانون، و 

الدائن السند األصلي للدين الذي يتمثل يف مثاله تربئة ذمة املدين إذا سلم له طوعا 
  .   )2(العقد العريف

  

                                                 

  .63ص  2ج  –املرجع السابق  –عبد الرزاق السنهوري . د  1-
  .جلزائريمن القانون املدين ا 305املادة   2-
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   La charge de la preuveعبء اإلثبات : الفرع الثاني 
  

عبء اإلثبات هو تكليف املدعي بإقامة الدليل على ما يدعيه، و مسي   
 التكليف باإلثبات عبئا، ألنه محل ثقيل حيتاج من كلف به ألدلة تثبت ا صحة دعواه

  . )1(أمام القضاء، و قد ال يكون مالكا هلا
إن معرفة من ) يف بيان املدعي من املدعي عليه(ن الذي يكلف باإلثبات؟ م -  

هو مطالب بتقدمي الدليل، أي من يقع عليه عبء اإلثبات هلا أمهية كبرية يف نظام 
ي قانوين قائم على حياد القاضي، و بالتايل و علما بأن هذا األخري ليس له أ

ختصاص يف مجيع األدلة اليت تسعى إلثبات مطالب اخلصم، فعلى هذا األخري أن إ
  .و إال كان طلبه مرفوضا ، يتحمل عبء اإلثبات

  هذا و أن اخلصم اآلخر ال يعنيه شيء ما دام مل يتم إثبات العكس، و عليه   
. )2(اوعند عجز املدعي عن اإلتيان بالدليل فالقاضي حيكم برفض دعواه لعدم تأسيسه

  .)3("و اليمني على من أنكر من ادعىالبينة على "
القاعدة يف الدعاوى و من اهللا عليه و سلم  صلىالنيب ذا احلديث وضع   

عليه إذا أنكر  ىالقول أن البينة على من ادعى، أن املدع ىو مؤد. يكلف باإلثبات
.  )4(على ما يدعيه ال يكون عليه أن يثبت شيئا طاملا أن املدعي مل يقم ببينة ،الدعوى

  .قم البينةيو أن على املدعي عليه اليمني إذا مل 
                                                 

  .47ص  –املرجع السابق  –حممد حجاري . د  1-
  .25ص  –املرجع السابق  –الغوثي ملحة . د  2-
، 252ص  10ج  –باب البينة على املدعي و اليمني على من أنكر  –كتاب الدعوى و البينات   –سنن البيهقي   3-

253.  
عدم صحة الدعوى ألن ذلك خيالف قاعدة البينة على من  فال جيوز أن حيكم للمدعي رد عدم تدليل املدعي عليه على -4

أما إذا أقام البينة على دعواه و أثبتت احملكمة فوق ذلك عدم تدليل املدعي عليه على عدم صحة الدعوى، فإن . ادعى
 نقض مدين مصري". نة عدم صحة الدعوىبيحكمها يكون قائما على بينة املدعي و ليس على عدم إقامة املدعي عليه 

  .   24/584/103الطعن رقم  – 11/04/1973
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  :في مبدأ عبء اإلثبات 

زام يف الباب السادس، و قد خصص له تإن القانون املدين تعرض إىل إثبات اإلل  
  .350إىل املادة  323من املادة  اً بدءمخسة فصول،

على املدين إثبات على الدائن إثبات االلتزام و : "  323حسب املادة ف  
  ".التخلص منه

أن يأيت بالدليل ليثبته، و بالعكس فالذي ، لتزام ماإفعلى من يطالب بتنفيذ   
نقضاء إلتزامه عليه أن يثبت الوفاء أو السبب الذي أدى إىل إبأنه ختلص من  ييدع

  .االلتزام
  :تطبيق المبدأ 

و لكنه و أثناء باملدعي و يقع محله عليه فقط،  اإن عبء اإلثبات ليس خاص  
عليه عبء اإلثبات و الذي قد يوزع  ىسري الدعوى قد يتحمل كل من املدعي و املدع

  .بينهما سبب املسألة املطروحة على القاضي
في ميدان اإلثبات، فإن صفة املدعي ال يتمتع ا خاصة من كانت له املبادرة ف

  .يه اخلصم اآلخريف رفع الدعوى، بل يصبح مدعيا من يريد أن يثبت عكس ما يدع
عليه يسعى يف إثبات العكس، من عدم تأسيس طلبات  ىو عليه فإن املدع  

ول أن مدين، حبيث أنه حيا 323املدعي، كما أنه يصري مدعيا حسب حكم املادة 
  .همن األسباب يف تنفيذ ببسيدفع بالتخلص من التزامه ل

هذا احلال  أخرى، كما قد يدفع الدفع و هكذا، و يفبو قد تدفع الدعوى   
ن مثال ذلك أ. عليه يف الدفع، مث مدعيا يف دفع هذا الدفع ايصري املدعي األول، مدع

عليها، فيكون عبء اإلثبات على الزوج، فإذا  يكون الزوج مدعيا و الزوجة مدعى
فينتقل عبء اإلثبات . أثبت ما يدعيه و ادعت الزوجة غري ذلك انقلبت مدعية

  .  )1(إليها
                                                 

  . 51ص  –املرجع السابق  –حممد حجاري . د - 1
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  : القاعدة بالنظام العام عدم تعلق هذه 
  

عليه، و هي قاعدة البينة على  بء اإلثبات بني املدعي و املدعىقاعدة توزيع ع  
من ادعى خالف الظاهر أصال أو عرضا أو فرضا، و إن كانت تضع أصال من 
األصول اليت ينضبط ا التقاضي و اليت حتدد دور القاضي، ال تعترب متعلقة بالنظام 

، عليها ما تؤدي إليه من حتديد مراكز املتقاضني أنفسهم يف كل قضية العام ألنه يغلب
لذلك جيوز  ،من حيث حق كل منهم، أي أن وظيفتها حتديد حقوق املتقاضني اخلاصة

  . )1(االتفاق على خمالفتها
  

  المبحـث الثانـي 

  ي األحوالـرق اإلثبات و دور قاضـط

  ن اإلثباتـالشخصية م 
  

طرق اإلثبات اليت اعتمدها املشرع اجلزائري يف املسائل  نتناول يف هذا املبحث  
املطلب (املالية  يت حددها للزوجني يف إثبات حقوقهمااملتعلقة باألسرة السيما تلك ال

املطلب (جمال اإلثبات يف كما أن لقاضي األحوال الشخصية دور فعال ) األول
  ).الثاين

  

                                                 

  .عليهطوع لإلثبات من ال يقع عليه عبؤه فإن عجز عن إقناع احملكمة مبا تطوع إلثباته حكم تجيوز أن ي  1-
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  ب األول ـالمطل

  ثبات رع إلـتي حددها المشـالطرق ال

  الحقوق المالية للزوجين
  
  

خاصة يف باب إثبات االلتزام، و  ، نظم القانون طرق اإلثبات يف القانون املدين  
ي الكتابة و ـو ه ،ن هذه األدلةـحسب ترتيب منطقي يتحمل سبب قوة كل وسيلة م

  .اليمني و القرائن ، ىن  مساع الشهود، اإلقرارـالبينة مبع
مسائل األسرة السيما احلقوق املالية حدد وسائل هذا بشكل عام، لكن يف   

  ي هذه الطرق؟ـفما ه. معينة إلثبات
  

  المقصود بطرق اإلثبات : الفرع األول 
  

هي الوسائل القانونية اليت متكن املتقاضي من تقدمي الدليل على  :طرق اإلثبات )1
  .)1(حقه أمام القضاء

باألدلة اليت جاء  ،ام القضاءاملراد بالطرق اليت تثبت ا الدعوى و احلوادث أم )2
 .ا املشرع و أقرها و نظمها

، و يف االصطالح هو ما هو املرشد و األدلة مجع دليل و معىن الدليل يف اللغة  
فإذا أعلم املدعي القاضي حبجته على دعواه لزم . يلزم من العلم به العلم بشيء آخر

  دعوى املدعي فيما ادعاه من علم القاضي بتلك احلجة مع اقتناعه مبا علمه بصدق 
  .)2(و احلكم له به

                                                 

  .31ص  –املرجع السابق  –الغوثي بن ملحة . د  1-
العدد األول مارس  –تصدرها كلية احلقوق يف جامعة فاروق األول مصر  –ية و االقتصادية جملة احلقوق للبحوث القانون  2-

  .05ص  – 1943
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هذا و أن املشرع هو الذي بني و حدد طرق اإلثبات، و أن القاضي ال يسوغ   
  .على وسائل و أدلة غري اليت نظمها القانون له أن يؤسس اقتناعه بناءاً 

  

رة إلثبات قانون األسفي طرق اإلثبات التي حددها المشرع : لفرع الثاني ا

  .الية للزوجينالحقوق الم
  

 : الكتابة  -أ 

كوسيلة من وسائل اإلثبات من  الكتابة ، أورد املشرع اجلزائري يف قانون األسرة    
و جاء يف " حيدد الصداق يف العقد سواء كان معجال أو مؤجال" 15خالل املادة 

 ".يتم عقد الزواج أمام املوثق أو أي موظف مؤهل قانونا" 18املادة 

جيوز للزوجني أن يتفقا يف عقد الزواج أو يف عقد : "  37كما جاء يف املادة   
هلا  هذا يدل على الكتابة الرمسية و ذلك ملا". رمسي الحق حول األموال املشرتكة بينهما

  .  )1(من قوة إثبات
  

 : اإلثبات بالكتابة ذات القوة المطلقة  )1

كتايب اإلثبات بالكتابة هي الوسيلة اليت يستعملها املتقاضي بواسطة دليل    
  .قانونية اليت هي مصدر احلق املدعى بهتفاق ما أو واقعة ثبات حقيقة أو إإل

من القانون املدين  324رات الرمسية يف املادة احملرّ ، ف املشرع اجلزائري حيث عرّ 
العقد الرمسي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف خبدمة "

عامة، ما مت لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا لألشكال القانونية و يف 
  .)2("حدود سلطته و اختصاصه

  
  

                                                 

  .2005فرباير  27مؤرخة يف  15املنشور باجلريدة الرمسية رقم  05/02من األمر  37 -18 – 15املادة  - 1
  .من القانون املدين اجلزائري 324املادة  - 2
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 :يشرتط يف الورقة الرمسية ما يلي  :ما يشترط في الورقة الرسمية  )2

 : من موظف عمومي صدورها  -

فاملوظف العام هو شخص يعهد إليه إجراء عمل من األعمال املتعلقة باملصلحة   
مثل موظف احلالة املدنية، كتاب الضبط، احملضرين و  ،مبعىن املرفق العام  ،العامة

  .)1(املوثقني
 :أن يتمتع هذا الموظف بسلطة و اختصاص  -

و ، لياحملك اختصاصه نوعيا و لقد حدد القانون مهام املوظف العمومي و كذ  
فالقاضي ليس خمتصا بتحرير  ،ذلك يكون أثناء ثبوت واليته و مما يدخل يف اختصاصه

حماضر اجللسة، كما أن كاتب اجللسة ليس خمتص بتحرير احلكم، كما أن هلؤالء 
  .ختطيها مختصاص يف دائرة إقليمية معينة ال جيوز هلإاملوظفني 

 :الرسمية كتابة الورقةي  فمراعاة األوضاع المقررة  -

ا املوظف العام  قرر القانون لكل نوع من األوراق الرمسية أوضاع و قواعد يلتزم  
  حىت تعترب الورقة رمسية ا املختص يف كتابة الورقة الرمسية، و البد من مراعا

املتضمن تنظيم مهنة املوثق  06/02من القانون  26و مثال ذلك املادة . و صحيحة
حترر العقود التوثيقية، حتت طائلة البطالن، باللغة : " 2006فرباير  20يف الصادر 

  . العربية يف نص واحد و واضح، تسهل قراءته و بدون اختصار أو بياض أو نقص
و تكتب املبالغ و السنة و الشهر و يوم التوقيع على العقد باحلروف و تكتب التواريخ 

يف اهلامش، أو يف أسفل الصفحات، و  و يصادق على اإلحاالت. األخرى باألرقام
ع باألحرف األوىل من قبل املوثق، و يعلى عدد الكلمات املشطوبة يف العقد بالتوق

  ".األطراف،و عند االقتضاء الشهود و املرتجم
دون اإلخالل بالبيانات اليت تستلزمها : " من نفس القانون  29و تنص املادة   

  : لعقد الذي حيرره املوثق البيانات التالية بعض النصوص اخلاصة، جيب أن يتضمن ا
                                                 

  .املتضمن تنظيم مهنة املوثق 20/02/2006املؤرخ يف  06/02 من القانون 03املادة  - 1
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 . اسم و لقب املوثق و مقر مكتبه �

 .اسم و لقب و صفة موطن و تاريخ و مكان والدة األطراف و جنسيتهم �

اسم و لقب و صفة و موطن و تاريخ و مكان والدة الشهود عند  �
 .االقتضاء

 .اسم و لقب و موطن املرتجم عند االقتضاء �

 .حتديد موضوعه �

 .كان و السنة و الشهر و اليوم الذي أبرم فيهامل �

 .وكاالت األطراف مصادق عليها اليت جيب أن تلحق باألصل �

اخلاص  التنويه على تالوة املوثق على األطراف، النصوص اجلبائية و التشريع �
 ،املعمول به

  .  و املوثق و املرتجم عند االقتضاء توقيع األطراف و الشهود �
 

 :)البينة  (ود اإلثبات عن طريق الشه - أ

من أدلة إثبات الدعاوى الشهادة باإلمجاع، و هي و إن أصبحت يف املكان 
هلا املكان األول يف الدعاوى اليت ال ميكن إثباا  ،الثاين يف اعتبار القوانني املدنية 

و فضل الشهادة كبري يف . )1(إذ هي الدليل الوحيد فيه، و بعدها القرائن ،بالكتابة
  : و لقد قال تعاىل  القرآن الكرمي
  .2سورة الطالق   )َعْدٍل ِمْنُكمْ  يَوَأْشِهُدوا َذوَ  (
  .281سورة البقرة  )َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْينِ  (
  .282سورة البقرة  )َوال َتْكُتُموا الشَهاَدةَ (

، 334، 333 (يف موضوع الشهادة  و قد خصص القانون املدين أربع مواد
335 ،336 (  

  

                                                 

  13، 12ص  – 1943العدد األول سنة  –مصر  –كلية احلقوق   –جملة احلقوق للبحوث القانونية و االقتصادية   1-
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  :مسائل األحوال الشخصية بشكل عام اإلثبات في 

أن شهادة الشهود تعترب أبرز دليل يف اإلثبات يف الشريعة  Morandيرى موران 
  .)1(اإلسالمية، و بالتايل ميكن إثبات الزواج بالشهود

صلى اهللا عليه إن حضور الشهود ضمان لشرعية الزواج و إلثباته و ذلك لقول 
  ".  عدل ال نكاح إال بوّيل و شاهدي"  وسلم

كما ورد يف املادة   ،ستعان املشرع بالبينة إلثبات احلقوق املالية يف كثري من املوادإ
و  ..." يف حال النزاع يف الصداق بني الزوجني أو ورثتهما و ليس ألحدمها بينة " 17

  إذا وقع النزاع بني الزوجني أو ورثتهما يف متاع البيت "  73كذا املادة 
  ."..و ليس ألحدمها بينة

  
جتب نفقة الزوجة على "  74كما جاء يف املادة   نفقةو كذا النزاعات املتعلقة بال

تستحق النفقة من تاريخ "  80و املادة ..." زوجها بالدخول ا أو دعوا إليه ببينة 
رفع الدعوى و للقاضي أن حيكم باستحقاقها بناء على بينة ملدة ال تتجاوز سنة قبل 

  ".رفع الدعوى
البينة إلثبات احلقوق املتنازع عليها، فإن  على اعتمد كثرياً  حظ أن املشرعو املال  

  .مل توجد بينة فال مناص من توجيه اليمني
  
  

  :األشكال المختلفة لشهادة الشهود 

 :الشهادة الشفاهية و الشهادة المكتوبة  )1

يف الغالب يتم اإلدالء بالشهادة بواسطة التصريح الشفوي، حبيث أن الشهود 
  .ه أو مسعوهون شخصيا للقاضي عما أبصرو رحيص

                                                 

  –و املسؤولية حبث لنيل شهادة املاجستري يف العقود  –اإلثبات بشهادة الشهود يف القانون اجلزائري  –صاحل إبراهيم . أ  1-
  .93ص  – 1992 –جامعة اجلزائر  –كلية احلقوق 
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هذا و أن القانون نظم اإلجراءات اليت تتلقى مبوجبها تصرحيات الشهود، كما هو 
إىل  61 من و هذا يف املواد (Enquête)وارد يف قانون اإلجراءات املدنية حتت عنوان 

75.  
، و هذا أمر و قد تتم الشهادة بطريق الكتابة، مثل األوراق االعرتافية و الرسائل

كما أن الوسائل السمعية البصرية احلديثة قد أظهرت نوعا آخر من الشهادة،   ،نادر
  .تتمثل يف التسجيالت و األشرطة

  .مسلمنيو عادلني  ، عاقلني ،اثنني بالغني  أن يكونا الشهودو يشرتط يف 
  ، من شروط الزواج اهذا و قد جعل املشرع اجلزائري شهادة الشهود شرط 

  .02 – 05ألمر مكرر من قانون األسرة، ا 09بنص املادة و ذلك 
لكن  ، من قانون األسرة 49ال يثبت الطالق إال حبكم هذا ما نصت عليه املادة 

ما هو احلكم إذا مت الطالق بني الزوجني دون اللجوء إىل احملكمة، مث بعد فرتة معينة 
الزوجية منكرا الطالق، يف  رفع الزوج دعوى قضائية يطالب فيها برجوع الزوجة إىل حمل

  حني أن الزوجة تتمسك به؟
ال يوجد يف هذه احلالة ما مينع الزوجة من إثبات الطالق بكل الطرق القانونية مبا 

  .  )1(ألن الطالق واقعة مادية خاصة متصلة حبالة الشخص،  فيها شهادة الشهود
  لصحيحيثبت النسب بالزواج ا"من قانون األسرة  40ورد يف نص املادة 

أو باإلقرار أو البينة أو بنكاح الشبهة أو بكل نكاح مت فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 
  " من هذا القانون 34و  33و  32

هذا املوضوع إذ ميكن إثبات يف فعلى عكس الزواج و الطالق، إن املادة صرحية 
الزوج أا محلت من زوجها و ولدت، لكن  امرأةفإذا ادعت  ،النسب بشهادة الشهود

أنكر، ففي هذه احلالة ميكن إثبات واقعة الوالدة بشهادة النساء اللوايت حضرن عملية 
  .الوالدة أو بشهادة الطبيب أو املمرضات اللوايت حضرن الوالدة

                                                 

  .96ص  –املرجع السابق  –صاحل إبراهيم . أ  1-
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 :الشهادة المباشرة و الشهادة الغير مباشرة  )2

  طلع عليها إواقعة اليت الإن شهادة الشاهد ليس هلا قيمة، ما مل تنصب على 
أو مسع عنها شخصيا، و عليه تكون الشهادة مباشرة ألا صادرة مباشرة عن الشخص 

  .تصال بالواقعةإالذي كان له 
دعى أنه مسع عن فالن ما حصل يف الواقعة، من دون أن حيضرها إأما إذا 

ففي هذه احلالة  (Second degré)شخصيا، فشهادته أتت يف الدرجة الثانية 
  .)1(ةتكون الشهادة غري مباشر 

 :الشهادة بالتسامع  )3

األصل أنه ال جيوز للشاهد أن يشهد بشيء مل يعاينه بنفسه من املشهود عليه 
صاحل الناس يف مسائل جتوز الشهادة ملو رعاية ، لكن حبكم الضرورة  ،أذنه أوبعينه 

ضة األمر و شيوعه ستفااً على إفيها بناء على أخبار العدول الذين يوثق خبربهم أو بناء
  .  )2(النفوس تطمئن بصدقه حىت

مما الشك فيه أن الشهادة بالتسامع تتميز باخلطر، و ذلك لصعوبة التحقق من 
  .مصداقيتها

 :اليمين اإلثبات عن طريق  - ب

و هي  )3(اليمني هو إخبار عن أمر مع االستشهاد باهللا تعاىل على صدق اخلرب  
من  لدليل، فال جيد مفراً طريق غري عادي لإلثبات، يلجأ إليه اخلصم، عندما يعوزه ا

االحتكام إىل ضمري خصمه، بتوجيه اليمني إليه، حيسم ا النزاع، فتسمى باليمني 
احلامسة، أو يلجأ إليها القاضي إلمتام ما يف األدلة من نقص، فيوجهها من تلقاء نفسه 

  .إىل أي من اخلصوم، فتسمى باليمني املتممة

                                                 

  .67ص  –املرجع السابق  –الغوثي بن ملحة . د  1-
  .13ص  – 1943 –العدد األول  –مصر  –كلية احلقوق   –جملة احلقوق للبحوث القانونية و االقتصادية   2-
  .595ص  – 1ج  –املرجع السابق  –مرقس سليمان . د - 3
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ت احلقوق املالية صراحة يف حال النزاع على أوردها املشرع يف قانون األسرة إلثبا  
  يف حال النزاع يف الصداق بني الزوجني " 17من خالل املادة  ، الصداق

بل الدخول، فالقول للزوجة أو ورثتهما مع ثتهما و ليس ألحدمها بينة و كان قأو ور 
  ".اليمني و إذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمني

ع النزاع بني ذا وقإ"  73زاع على متاع البيت كما جاء بنص املادة و يف حال الن
  الزوجني أو ورثتهما يف متاع البيت و ليس ألحدمها بينة فالقول للزوجة 
أو ورثتها مع اليمني يف املعتاد للنساء و القول للزوج أو ورثته مع اليمني يف املعتاد 

  .للرجال
    

  

  ".يمنيو املشرتكات بينهما يقتسماا مع ال
فاألوىل هي اليت  ،اليمني اليت يكلف ا اخلصوم نوعان قضائية و غري قضائية  
أمام القضاء، و الثانية هي اليت حتلف أو يتفق على حلفها يف غري جملس  حتلف

  .)1(القضاء
  

  :شكل اليمين أو الصيغة 

دنية، مل يرد ذكر صيغة اليمني ال يف القانون املدين و ال يف قانون اإلجراءات امل  
أقسم باهللا : "الصيغة التالية بفإن تأدية اليمني تكون ،  و حسب ما هو معمول به 

  .مع رفع اليد اليمىن..." الذي ال إله إال هو 
  

  :أنواع اليمين القضائية  -
  

  : اليمين الحاسمة ) 1

هي اليمني اليت يوجهها اخلصم إىل خصمه، عندما يعوزه الدليل حىت حيسم ا   
و . عليه فإن حكم القاضي هو موقوف على تأدية نفس اليمني أو نكوهلا النزاع، و

                                                 

  .596 ص –املرجع السابق  –سليمان مرقس . د  1-
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اليمني احلامسة إىل اخلصم جيوز لكل من اخلصمني أن يوجه : " 343جاء يف املادة 
  .إذ هي حق للخصم و ليس للقاضي أن يأمر ا بدون طلب من خصمه ."اآلخر

  

  : اليمين المتممة ) 2
وجه اليمني تلقائيا إىل أي من اخلصمني، للقاضي أن ي: "  348نصت املادة 

الغرض من اليمني ..." ليبين على حكمه يف موضوع الدعوى أو يف ما حيكم به 
ضمريه عندما تكون األدلة يف الدعوى غري كافية، فهي  إراحةاملتممة إشارة القاضي و 

ا اإلجراء هذ ختاذإء احلقيقة، مث يكون له بعد ستقصاإإجراء يتخذه القاضي رغبة منه يف 
  . )1(السلطة املطلقة يف تقدير النتيجة

و قد قضت احملكمة العليا بأن توجيه اليمني املتممة من طرف القاضي رغم   
  .)2(وجود بينة كاملة، ال تعترب خمالفة يرتتب عليها إلغاء احلكم

  

  المطلـب الثانـي 

   دور قاضي األحوال الشخصية في اإلثبات
  

له احلرية يف تقدير كل  ليستيه مسألة واضحة، إن القاضي عندما تطرح عل  
وسيلة من وسائل اإلثبات، على أن القانون هو الذي حيدد حجية كل واحدة منها 

  .باستثناء شهادة الشهود و القرائن اليت ميلك فيها القاضي السلطة التقديرية
  
  

                                                 

  .679ص  –املرجع السابق  –سليمان مرقس . د  1-
ص  –الغوثي بن ملحة املرجع السابق . د. مل ينشر – 12724قرار رقم  – 22/03/1978 –غ م  –احملكمة العليا  - 2

93.  
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ستدل طرف اخلصومة بدليل كتايب أو طلب من خصمه أداء إو هكذا فإن 

احلامسة، أو استند إىل إقرار قضائي، فعلى القاضي أن يأخذ بعني االعتبار إثبات  اليمني
  .الوقائع حىت و لو كان اقتناعه ينصب على حقيقة أخرى بالنسبة للواقع

زد على ذلك فإن القاضي هو الذي حيدد فعالية كل وسيلة من وسائل    
نون يوجه القاضي إىل الوسيلة اإلثبات املختلفة إذا حصل تضارب بينها، و بالتايل فالقا

اليت يتعني عليه ترجيحها، مثل احلالة اليت ال ميكن فيها تغليب تصرحيات شاهد على 
  . )1(مضمون حمرر

إذا كان للخصوم هذا الدور اإلجيايب يف اإلثبات، فما هو دور قاضي األحوال 
اخلصوم  ؟ و ما هو عمله كقاضي موضوع إزاء ما يقدمه الشخصية يف مرحلة اإلثبات

  ؟ احلقوق املدعي ا أو نقضمن أدلة و دفوع إلثبات 
  

  .مموقف القاضي من دفوع الخصو : األول الفرع 
  

األحوال الشخصية  إن العمل املكلف به اخلصم ال يعين أن يقف قاضي  
را دوره يف تلقي األدلة و الرباهني دون أن ميارس دورا فعاال إزاءها، مكتوف اليد منحص

  .  )2(را فعاال يف جمال اإلثبات و إدارة الدليلدو  هإمنا لو 
ه و هذا ما أكدتفللقاضي أن يقدر املعلومات اليت يقدمها له أطراف النزاع،   
إذا له السلطة التامة يف فهم الواقع يف الدعوى، و يف . من القانون املدين 340املادة 

  . )3(حبث الدالئل و املستندات املقدمة إليه و املوازنة بينها

                                                 

  .22ص  –رجع السابق امل –الغوثي بن ملحة . د - 1
  .57ص  –املرجع السابق  –حممد حجاري . د - 2
حملكمة املوضوع السلطة التامة "جاء فيه  20/02/1997ش جلسة . أ.ق  2126طعن رقم  –نقض مدين مصري  - 3

تنعت به ما دام يف حتصيل فهم الواقع من الدعوى و تقدير ما يقدم إليها من أدلة و ال عليها يف األخذ بأي دليل تكون قد اق
  .57ص  –حممد حجاري املرجع السابق  -"اإلثبات املقررة قانوناق هذا الدليل من طر 
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و لقاضي األحوال الشخصية احلق يف توجيه اليمني املتممة ألي من الطرفني 
  .)1(على ذلك حكمه يف موضوع الدعوى أو يف قيمة ما حيكم به ليؤسس

كما أن للمحكمة و من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق يف األحوال اليت جيوز 
را للحقيقة، كما أن اإلثبات فيها بالبينة، و استدعاء من ترى مساع شهادم إظها

  .)2(للمحكمة استنباط القرائن القضائية
  

   .سلطة القاضي في تقدير األدلة: الفرع الثاني 
  

كفايتها ،إن كان قاضي األحوال الشخصية يتمتع بسلطة مطلقة يف تقدير األدلة
و املوازنة بينها، و ال خيضع يف ذلك لرقابة حمكمة النقض، إال أنه مع ذلك مقيد يف 

و تقديره بأن يكون تقديره سائغا و إال خضع لرقابة حمكمة النقض من خالل  سلطته
  .بيالتسب

و أخريا فإن قاضي األحوال الشخصية كقاضي موضوع مقيد يف تقديره للدليل 
بالتأكد من توافر شروط هذا الدليل، فإن انتهي إىل توافرها كان ملزم باألخذ  القانوين

  .   )3(نها، و القرينة القانونيةحلامسة أو النكول عاليمني اذا الدليل كاإلقرار، 
    

                                                 

  .من القانون املدين اجلزائري 348املادة   1-
  .من القانون املدين اجلزائري 340املادة  - 2
  .58ص  –املرجع السابق  –حممد حجاري . د - 3
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  ل األول ـالفص

  وى المهر و النفقةافي دع اإلثبات
  

حىت يتم عقد الزواج وفق الشريعة و النصوص القانونية و يكون صحيحا، 
   منها ما هو حق للزوجة من احلقوق و الواجبات على الزوجنيترتتب عليه مجلة 

ج و هو حق للزوج على زوجته، و من ضمن هذه احلقوق الواجبة على الز  و منها ما
 يفتدع .و كثريا ما حيدث نزاع بني الزوجني أو ورثتهما. هر و النفقةاه زوجته املاجت

ذمته لسبب من األسباب، و منه  ةءرابالزوج  يالزوجة حقها الكامل فيهما، و يدع
  .شكل االثباتميثور 

  

  .ى المهرو ثبات في دعاإل: ولالمبحث األ �

  .ثبات في دعوى النفقةاإل :الثانيالمبحث  �
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  األول ث ـالمبح

  ثبات في دعوى المهراإل
  

: و هو واجب فرضه اهللا على الزوج لقوله تعاىل  )1(املهر  حق ثابت للمرأة
. )2("ُلوُه َهِنيًئا َمرِيًئاَوآتُوا النَساَء َصُدقَاِِن ِحنَْلًة فَِإْن ِطْنبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نـَْفًسا َفكُ "

ن آثار هو أثر م واج  وال شرطا من شروط الصحة، بلو هو ليس ركن من أركان الز 
لكن املشرع اجلزائري اعتربه شرطا من شروط  ،)3(اءهالزواج  حسب رأي بعض الفق

  .مكرر من قانون االسرة 09العقد ملا جاء يف املادة 
املطلب ( ن شروط  الزواجــملهر كشرط مو يف هذا املبحث سنحاول دراسة ا   

رثتهما، و حكم االثبات و   أوملنازعات املتعلقة به بني الزوجنيمن حيث او  )األول
  .فيها

اليت قضايا املتعلقة باملهر كثرية و متشعبة، إال أن أكثرها شيوعا و الال شك أن       
، و على )ثاينب الاملطل(مية اخلالف على أصل التس:  ثور يف الواقع العملي هيت

، و على مهر  )رابعاملطلب ال(، و على قبض املهر )لثاملطلب الثا(املقدار املسمى 
إشكالية ) سدسااملطلب ال(تناول يف سنو  ،) امساملطلب اخل(و العالنية  السر

  .        اتمع اجلزائرييف الصداق 

                                                 

  . من قانون األسرة اجلزائري 14املادة  - 1
  .4سورة النساء اآلية  - 2
  .6761، ص 9ج  –دار الفكر املعاصر  -الفقه االسالمي  و أدلته –وهبة الزحيلي . د - 3
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  ب األولــــالمطل

  الصداق كشرط من شروط الزواج 
يــتم عقــد الــزواج وفــق الشــريعة و النصــوص القانونيــة و يكــون الــزواج صــحيحا حــني      

ترتتب عليه مجلة من احلقوق و الواجبات علـى الـزوجني منهـا مـا هـو حـق للزوجـة و منهـا 
ما هو حق للزوج علـى زوجتـه ، ومـن ضـمن احلقـوق الواجبـة علـى الـزوج جتـاه زوجتـه هـي 

  . املهر و هذا ما سنتناوله 
  : )1(تعريف الصداق

هــو املــال الــذي جيــب علــى الــزوج لزوجتــه بالعقــد عليهــا أو بالــدخول احلقيقــي ــا ،      
، ومـن  )2("وآتو النساء صدقان حنلـة : " وخبصوص تقرير وجوبه على الزوج قوله تعاىل 

مــن كشــف مخــار امرأتــه و نظــر إليهــا وجــب عليــه : " الســنة قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم 
  . )3("مل يدخل الصداق دخل ا أم 

  .أحكام الصداق : الفــرع األول 

سنتناول يف هذا املبحث حكم الصداق بإعتباره شرطا من شروط عقـد الـزواج طبقـا      
للقانون اجلزائري كما نبني أنه حق ثابـت للزوجـة و مـا جيـوز أن يكـون مهـرا و مـا ال جيـوز 

  .ي مؤكداته و حتديد مقداره و احلد الدىن و األقصى له و نوعه و ما ه
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
الصداق بفتح الصاد وكسرها ، و يقال له الصـدقة بفـتح الصـاد و ضـم الـدال  وبضـمهما معـا ، الصـدق بسـكون الـدال فيهـا مـع ضـم  – 1

  . 65، ص  01الصاد و فتحها ، و املراد به مهر املرأة ، أنظر لسان العرب ، اجلزء 
  . جرة و الفريضة و العقر و املهر و عالئق وغريهاالثة عشر إمسا منها النحلة و األللصداق أمساء كثرية وردت له ث

  .04اآلية  –سورة النساء   - 2
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  . 326أنظر موطأ اإلمام مالك ، ص  – 3

  : حكم الصداق  – 1

الصــداق واجــب أكيــد علــى الــزوج أوجبــه ســبحانه وتعــاىل بنصــوص كثــرية يف القــرآن      
  . )1("قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهم : " اىل الكرمي ، منها قوله تع

و قد كان الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم ال يقـر زواجـا إال بصـداق تنفيـذا ألوامـر اهللا      
تعاىل ، وقد أمجع املسلمون يف كل العصور على وجوب املهر أو الصداق يف الزواج علـى 

: " يــــة الكرميــــة ، حيــــث قــــال تعــــاىل الرجــــل دون املــــرأة ، ألن القوامــــة لــــه عليهــــا بــــنص اآل
 )2("الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض و مبـا أنفقـوا مـن أمـواهلم 

.  
  : الصداق حق المرأة  – 2

املهر حق ثابت للمرأة و هو واجب فرضه اهللا على الزوج سواء ذكر يف العقـد أو مل      
لعقـد و الشـرطا مـن شـروط الصـحة ، بـل هـو يذكر ، ألن الصداق لـيس ركنـا مـن أركـان ا

أثـر مــن آثــار الـزواج حســب رأي بعــض الفقهـاء ، لكــن املشــرع اجلزائـري إعتــربه شــرطا مــن 
  .شروط العقد أخذا مبذهب من املذاهب اليت تعترب املهر شرطا 

و مـــىت كـــان املهـــر حقـــا للزوجـــة فإنـــه جيـــوز هلـــا أن تـــربأ ذمـــة الـــزوج منـــه إذا كـــان دينـــا      
يف ذمتــه أو تتــربع لــه بشــيء منــه مــىت كانــت بالغــة راشــدة و تــوافرت فيهــا شــروط مــؤجال 

وه هنيئــا مريئــا ــــفــإن طــنب لكــم عــن شــيء منــه نفســا فكل: " التــربع ، مصــداقا لقولــه تعــاىل 
")3( .  

ما تشـاء ، إن ـــلذلك جعل املشرع و القانون الصداق حقا خالصا للزوجـة تتصـرف فيـه ك
ا منــه ، فهــو حــق خــالص هلــا مــا دامــت متمتعــة باألهليــة شــاءت قبضــته أو أبــرأت زوجهــ

  .الكاملة 
  ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
  . 50اآلية  –سورة األحزاب  – 1
  . 34اآلية  –سورة النساء  – 2
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  . 04اآلية  –سورة النساء  – 3

إال  و لـــيس للـــويل أو غـــريه أن يأخـــذ جـــزءا مـــن املهـــر أو يـــربأ ذمـــة الـــزوج مـــن مـــؤخر املهـــر
  .مبوافقة الزوجة ، ألن هذا الصداق عطية ومنحة من اهللا تعاىل للمرأة 

  : ما يجوز أن يكون صداقا  – 3

ـــا يصـــح أن       القاعـــدة العامـــة و األصـــلية أن كـــل مـــا جيـــوز التعامـــل فيـــه شـــرعا ال قانون
و   )1(يكون مهرا يقدم إىل الزوجة طاملـا ميكـن أن يقـوم باملـال كالـذهب و الفضـة و العقـار

كذلك جيوز الصداق مـن املنـافع املشـروعة و الـيت جيـوز أخـذ أجـرة عليهـا ، وهـذا مـا نـص 
الصــداق هــو مــا يــدفع حنلــة للزوجــة مــن نقــود أو غريهــا مــن  " عليــه املشــرع اجلزائــري بقولــه 

كمــا جيــوز أن يكــون   )2("كـل مــا هــو مبــاح شــرعا و هـو ملكــا هلــا تتصــرف فيــه كمـا تشــاء 
  .  )3(رأة القرآنالصداق منافع كتعليم امل

كمــا جيــوز أن يكــون مهــر الزوجــة قنطــار مــن العســل ألن التعامــل فيــه جــائز شــرعا و       
قانونا ، أما األشياء اليت ال جيـوز التعامـل فيهـا شـرعا و جيـوز التعامـل فيهـا قانونـا ال يصـح 
 أن تكــون مهــرا ، مثــل قنطــار مــن اخلمــر فــرغم التعامــل فيــه قانونــا لكنــه شــرعا ال جيــوز ،

وهــذا هــو القصــد مــن قاعــدة التعامــل قانونــا ال شــرعا ، كمــا ال جيــوز أن يكــون املهــر فيــه 
  .ضرر للغري كأن يكون مهر الزوجة قتل شخص أو مهرها طالق ضرا ، فهذا ال جيوز 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2 27، ص  1985، املنشـأة العامـة ، طـرابلس ، سـنة  1ط" ري يف الشـريعة اإلسـالمية التوثيـق العقـا" مجعة حممود الزريقي : أنظر  – 1
  .من قانون األسرة اجلزائري  14املادة : أنظر  -
. و قــد إختلــف الفقهــاء يف ذلــك ، فاحلنفيــة ال جييــزون أن يكــون القــرآن مهــرا ، بينمــا مجهــور الفقهــاء أجــازوه وهــذا الــراجح ، أنظــر د  - 3

 1976، دار الطباعــة احلمديــة األزهريـة ، القــاهرة ، ســنة  1ط" أحكــام الصـداق يف الفقــه اإلســالمي املقـارن" بـد املقصــود يوسـف حممــود ع
  .و مابعدها  58ص
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ـــمــن قان 14يف املــادة  هــذا مــا جــاءإعتــرب املشــرع اجلزائــري الصــداق حنلــة و هديــة مــن الــزوج للزوجــة و  - : " رة الــيت تــنص علــى أنــه ــــون األسـ
  " .هو ما يدفع حنلة للزوجة من نقود أو غريها من كل ما هو مباح شرعا و هو ملك هلا تتصرف فيه كما تشاء  الصداق

  : مقدار الصداق  – 4 

مـــن خـــالل النصـــوص الشـــرعية ملســـألة مقـــدار الصـــداق ال يوجـــد نـــص حيـــدد احلـــد      
ــــألزواج يف مــــ نح األقصــــى للصــــداق ، ألن الشــــريعة اإلســــالمية جعلــــت األمــــر مطلقــــا ل

الصــداق مبقــدار مــا شــاء مــن املــال ، و الشــاهد علــى ذلــك أن عمــر بــن اخلطــاب رضــي 
اهللا عنه أراد أن يضع حدا للمهر و مينع الناس من املغاالت فيـه ليسـهل و خيفـف علـى 
النــاس فصــعد املنــرب و ــى أن يــزاد يف مقــدار املهــر علــى أربعمائــة درهــم ، فقالــت امــرأة 

و إن " ألن اهللا تعـاىل يقـول : ومل ؟ قالـت : ، فقـال  من قريش ليس هذا إليك يا عمـر
أصــابت امــرأة وأخطــأ : فقــال عمــر   )1("آتيــتم إحــداهن قنطــار فــال تأخــذوا منــه شــيئا 

عمــر فهــذه القصــة تــدل علــى أن املهــر ال حــد فيــه ألعــاله ، و بالتــايل ال مــانع مــن أن 
الويل ليس لـه أن يغـايل يف يدفع الزوج لزوجته ما شاء من املهر طاملا كان قادرا ، ولكن 

مهر إبنته حىت يكون الـزواج طريقـا سـهال ملـن أراد العصـمة لنفسـه طبقـا حلـديث لرسـول 
، ويف حـــديث " أخـــف النســـاء صـــداقا أعضـــمهن بركـــة : " صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال 

  . )2("خري الصداق أيسره : " آخر قال صلى اهللا عليه و سلم 
  : أنواع الصداق  – 5

أن يتحدد الصداق يف العقد بناء على إتفاق الطرفني و هذا املبدأ أخذ بـه  األصل     
املشــرع اجلزائــري صــراحة علــى وجــوب حتديــد الصــداق يف العقــد ســواء كــان معجــال أو 

  ، و أصل هذا النوع جاء من أن   )3(مؤجال ، وهذا ما يسمى باملهر املسمى 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 20اآلية  –ة النساء سور  – 1
  . 325أخرجه الدر قطين ، سنن إبن ماجة ، ص  – 2
  .من القانون نفسه  15املادة : أنظر  – 3

الطــــرفني يســــميان الصــــداق أي يذكرانــــه و حيــــددان مقــــداره أو قيمتــــه أو كميتــــه ، فهــــو 
مسمى أي منصوص عليه باإلسم و اإلتفاق عليه بني الطرفني ، لكـن يف كـل األحـوال 

أن يكــون عقــد الــزواج صــحيحا أو تكــون التســمية صــحيحة ، هــذا هــو الصــداق جيــب 
   )1(املسمى

أمـــا صـــداق املثـــل فيقصـــد بـــه الصـــداق الـــذي يـــدفع عنـــد زواج أمثاهلـــا مـــن أقارـــا      
ة ، وخـالل تلـك املرحلـة ،  ـــحسب العرف و العادة و ما جرى به العمل يف تلك املنطق

ثــل عنـدما تكلــم عــن الصـداق، ولكنــه تعــرض  إىل كمـا ذكــر املشــرع اجلزائـري صــداق امل
مــن قــانون األســرة حــني عرضــه للخلــع ، وخاصــة  54هــذا النــوع مــن الصــداق يف املــادة 

عند عدم اإلتفاق على املبلغ الذي تقدمه الزوجة للزوج كمقابل للخلع ، حبيـث أعطـى 
املثـل  سلطة للقاضـي يف أن يتـدخل مـن أجـل حتديـد املبلـغ ، شـريطة أن ال يتعـدى مهـر

وقت احلكم ال وقت الزواج ، ومبقدار ما أعطى املشرع سلطة للقاضـي يف حتديـد املبلـغ 
  .  )2(قيده من جهة أخرى بفرتة حمددة

  .مؤكدات استحقاق الصداق : الفــرع الثاني 

ســبق الــذكر بــأن املهــر البــد مــن حتديــده عنــد العقــد و هــو حــق خــالص للزوجــة ،      
حتــدث أمــورا تــؤثر يف العقــد ، هلــذا الســبب حــدد الشــارع وهــذا األصــل العــام لكــن قــد 

حــاالت معينــة تســتحق املــرأة فيهــا املهــر كــامال أو نصــفه ، و هــذا مــا نبينــه يف احلــاالت 
  .التالية و اليت تسمى مبؤكدات املهر 
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  ــــــــــــــــــــــــــ 
  . 117يوسف حممود عبد املقصود ، املرجع السابق ، ص . د : أنظر  – 1
، املكتبـة العصـرية ،  2، ط" األسرة يف الشـرع اإلسـالمي " من قانون األسرة اجلزائري ، أنظر األستاذ عمر فروخ  54املادة : أنظر  – 2

  . 93و  78، ص  1974بريوت ، سنة 

  : الدخول الحقيقي  – 1

بيـت  يتأكد حق املرأة أو الزوجة يف املهر بالدخول أي إنتقاهلا مـن بيـت أهلهـا إىل     
حبيــث   )1(زوجهــا و الــدخول الــذي يرتتــب عليــه تأكيــد الصــداق هــو الــدخول احلقيقــي

يطلـــع عليهـــا و يتصـــل ـــا جنســـيا ، و تأكيـــد الصـــداق يف هـــذه احلالـــة ألنـــه بالـــدخول 
احلقيقي تبدأ احلياة الزوجيـة مرحلـة ختتلـف عمـا كانـت عليـه مـن قبـل ، و تكـون الزوجـة 

نفسها فكان حقا أن جتـب هلـا سـائر احلقـوق الـيت قد قامت بواجباا حيث مكنته من 
على الزوج وجوبا مؤكدا و أوهلا املهر حيث يصبح غـري قابـل لإلنقـاص أو اإلسـقاط إال 

و هـــذا مـــا نـــص عليـــه املشـــرع  )2(إذا تنازلـــت هـــي عـــن هـــذا احلـــق بكاملـــه أو جبـــزء منـــه 
امال بالــدخول تسـتحق الزوجــة الصـداق كـ: " مـن قــانون األسـرة  16اجلزائـري يف املـادة 

  " .احلقيقي 
  : اة الزوج ـــوف – 2

إذا تــويف الــزوج قبــل الــدخول فــإن املهــر املتفــق عليــه يتأكــد وجوبــه بــل يصــبح حقــا      
ثابتا للمرأة غري قابل لإلسقاط أو اإلنتقاص ، و مبـوت الـزوج ينتفـي كـل سـبب يـؤثر يف 

الصــداق حمــدد يف العقــد املهــر ، و عليــه يتأكــد الصــداق مــن مجيــع الوجــوه ، و إذا كــان 
أو اتفـــق علـــى تســــميته بعـــد ذلــــك وجـــب بكاملـــه ، و إذا مل تكــــن هنـــاك تســــمية و مل 

  . )3(يسلم هلا املهر وجب مهر املثل 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 90يوسف حممود عبد املقصود ، املرجع السابق ، ص . د: أنظر  – 1
، دار الفكـــر العـــريب القـــاهرة ســـنة  1، ط" األحـــوال الشخصـــية يف الشـــريعة اإلســـالمية فقهـــا وقضـــاء " امر د عبـــد العزيـــز عـــ: أنظـــر  – 2

  . 173، ص 1984
قضـاء رســول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم يف بــروع بنــت واشـق حيــث تــويف زوجهــا قبـل أن يــدخل ــا فقضــى هلـا النــيب بصــداق املثــل ،  – 3

  .أنظر سنن إبن ماجة 

الزوج تأخذ املرأة املهر بإعتبارهـا دائنـا ممتـازا فتأخـذ هـذا احلـق مـن الرتكـة وبعد وفاة      
قبـــل قســـمتها ، مث تـــدخل مـــع بقيـــة الورثـــة كوريـــث ألخـــذ نصـــيبها املقـــدر هلـــا شـــرعا يف 

  .املرياث 
  : الطالق قبل الدخول  – 3

إذا طلــق الــزوج زوجتــه قبــل الــدخول ــا و كــان قــد حــدد هلــا املهــر فإــا تســتحق      
و إن طلقتمـوهن مـن قبـل أن متسـوهن وقـد : " صف املهر و هذا مصداقا لقوله تعاىل ن

فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح و 
  . )1(" ون بصري ـــأن تعفوا أقرب للتقوى و ال تنسوا الفضل بينكم إن اهللا مبا تعمل

مــــرأة نصــــف املهــــر املفــــروض إذا مــــا طلقــــت قبــــل و حســــب هــــذه اآليــــة يكــــون لل     
الــدخول ، و هــذه هــي القاعــدة و يف نفــس الوقــت يــرتك القــرآن الكــرمي للمــرأة احلــق يف 
التنـازل عـن هـذا احلـق برضــاها ، و مـع ذلـك فـإن إســتحقاق نصـف املهـر بـالطالق قبــل 

  :  الدخول حمدد بشروط هي 
  .أن يكون عقد الزواج صحيحا ال خالف فيه  – 1
  .أن يكون الصداق متفقا عليه و مسمى تسمية صحيحة  – 2
  .أن يكون سبب الطالق راجع إىل الزوج  – 3

فإذا توافرت هذه الشروط وجـب للمـرأة نصـف املهـر املسـمى ، و هـذا مـا أخـذ بـه      
  : من قانون األسرة بنصها على ما يلي  16املشرع اجلزائري يف املادة 

  . )2(" ند الطالق قبل الدخولو تستحق الزوجة نصفه ع"..... 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 237اآلية  –سورة البقرة  – 1
  .من القانون األسرة اجلزائري  16املادة : أنظر  – 2

  : الخلوة الصحيحة  – 4

مـن قـانون  16بعد التعرض إىل احلاالت اليت نص عليها املشرع اجلزائري يف املادة      
من حيـث مـىت يثبـت املهـر كـامال و مـىت يثبـت نصـفه ، تبقـى حـاالت أخـرى مل األسرة 

يتضمنها قانون األسـرة ، و السـؤال املطـروح هـل القصـد مـن وراء عـدم تنضـيمها أـا ال 
، و احلالـة الـيت  )1(ام الشـريعة اإلسـالمية ـــــري أم أنه تركها ألحكــحتدث يف اتمع اجلزائ

وة الصــحيحة ، و طاملــا أن املشــرع اجلزائــري ســكت ــــخللحنـن بصــدد احلــديث عنهــا هــي ا
عـــن هـــذه املســـألة فـــال مـــانع مـــن احلـــديث عنهـــا ألـــا كانـــت حمـــل العديـــد مـــن قـــرارات 

  . )2(احملكمة العليا من أجل تقرير احلقوق ألصحاا 
و اخللو نوعان الصاحلة و طاحلة أو فاسدة ، لكن ما يهمنا هـي اخللـوة الصـحيحة      

.  
  :الخلوة الصحيحة  تعريف -

يقصد باخللوة أن جيتمع الزوجان يف مكان يأمنان فيه من إطالع الناس عليهمـا و      
  :  )3(البد من شروط هي

  .أن تنتفي املوانع بني الرجل و الدخول بزوجته  :أوال 
املوانع املادية اللصيقة باملرأة واليت متنع حتقق الغرض مـن الـزواج و كـذلك الغـرض  :ثانيا 

ن اخللــوة الصــحيحة كــأن يكــون هلــا عيــب مــن العيــوب املعروفــة كــاملرأة القرنــاء أو املــرأة مــ
  .ذات النفور الدائم 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من القانون نفسه  222املادة : أنظر  – 1
  . 61، ص  1993لسنة  1لعدد، الة القضائية ، ا 18/06/1991بتاريخ  74375قرار احملكمة العليا : أنظر  – 2
، ص  1997، لســنة  11، جملــة احملـامون الســورية ، عـدد" وســائل اإلثبـات للخلــوة الصـحيحة " األســتاذ حممـد منــري قلعـة : أنظـر  – 3

1050 .  

املوانــع الــيت ال تتصــل بــاملرأة و هــي مــا تعــرف بــاملوانع الشــرعية ، كمــا لــو كانــت  :ثالثــا 
  .ن أحدمها صائما ، أو كان أحدمها حمرما للحج اخللوة يف ار رمضان ، أو كا

حيــث حــرم علــى الرجــال االقــرتاب مــن زوجــام يف هــذه احلــاالت و نفــس احلكــم      
ينطبـــق علـــى اخللـــوة الصـــحيحة ، ومـــع هـــذا فـــإن اخللـــوة الصـــحيحة خيتلـــف الفقهـــاء مـــا 

  .يتأتى عليها من نتائج 
  :فقهاء الحنفية  –أ 

حة هــي الـيت يتأكــد ـا الصــداق و رتبـوا عليهــا مـا يرتتــب يقولـون أن اخللــوة الصـحي     
  .عن الدخول احلقيقي 

  : فقهاء الحنبلية  –ب 

ذهبـوا أبعــد مــن ذلــك حيـث قــالوا أن الصــداق يتأكــد حـىت بــدون خلــوة فلــو ملســها      
بشهوة أو قبلها بشهوة فإن هذا يؤكد هلا املهر كامال ، مستدلني حبديث الرسـول صـلى 

من كشف مخار امرأته و نظر إليهـا وجـب الصـداق دخـل ـا أو مل : " م اهللا عليه وسل
  . )1("يدخل

  : مقارنة اخللوة الصحيحة بالدخول احلقيقي  -
  أوجه التشابه : أوال 

  .تأكيد الصداق للمرأة دون خالف يف ذلك  – 1
  .ثبوت النسب ألن الولد من الزوجة نشأ عن عقد زواج صحيح  – 2



اوى المهر و اإلثبات في دع                   فصل األولال

  النفقة

 

40  

ملرأة إذا ما طلقت بعد اخللوة الصحيحة كما هو احلـال بالنسـبة جتب العدة على ا – 3
  .للمطلقة بعد الدخول احلقيقي 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 284رواه البخاري ، سنن إبن ماجة ، ص  – 1

جتب النفقة للمرأة اليت إختلى ا زوجها خلوة صحيحة مثلها يف ذلك املرأة الـيت  – 4
  .دخوال حقيقيا  دخل ا زوجها

حرمــة التــزوج بأحــد حمارمهــا ، حبيــث يرتتــب علــى اخللــوة الصــحيحة أن حيــرم علــى  – 5
الـــزوج أن يتـــزوج بإحـــدى حمارمهـــا طاملـــا أـــا يف عصـــمته أو حـــىت بعـــد طالقهـــا إىل أن 

  .تنتهي عدا كما هو الوضع بالنسبة للدخول احلقيقي 
  .الصحيحة يتفقان يف مجيع األحكام  وناقلة القول أن الدخول احلقيقي و اخللوة    

  :أوجه اإلختالف : ثانيا 

  .الدخول احلقيقي حيصن الزوجني أما اخللوة و إن كانت صحيحة فال حتصنها  –1
الدخول احلقيقي حمرم لفروع الزوجـة أمـا اخللـوة الصـحيحة فـال حتـرمهن ، مصـداقا  – 2

  .  )1("م الاليت دخلتم ن ــوربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائك: " لقوله تعاىل 
بالـــدخول احلقيقـــي حتـــل املطلقـــة ثالثـــا لزوجهـــا األول فيمـــا طلقهـــا زوجهـــا الثـــاين  – 3

  .، أما اخللوة الصحيحة فال يرتتب عنها هذا احلل  )2(طالقا بائنا 
الطـــالق بعــــد اخللــــوة يكـــون دائمــــا طالقــــا بائنـــا ألنــــه طــــالق قبـــل الــــدخول ، أمــــا  – 4

احلقيقــــي فقــــد يكــــون طالقــــا رجعيــــا و قــــد يكــــون بائنــــا حســــب الطــــالق بعــــد الــــدخول 
  .األحوال 
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املطلقـــة رجعيـــا بعـــد الـــدخول احلقيقـــي تتـــوارث مـــع زوجهـــا إذا مـــات أحـــدمها قبـــل  – 5
ن املـرياث ، ـإنقضاء مدة العدة و ال توارث بينهمـا يف الطـالق البـائن إال إذا كـان فـارا مـ

  .قا ألن طالقها بائن من يومه أما املطلقة بعد اخللوة الصحيحة فال ترث مطل
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 23اآلية  –سورة النساء  – 1
  . 372حممد أبو زهرة ، األحوال الشخصية ، ص : أنظر  – 2

املطلقة بعد الدخول احلقيقي تعترب ثيبـا فتتـزوج بعـد ذلـك زواج الثيـب أمـا املطلقـة  – 6
ا تعترب بكرا و تتزوج بعد ذلك زواج األبكار بعد اخللوة الصحيحة فإ.  

  : إثبات اخللوة  -
إذا تصـادق الزوجـان علـى اخللـوة الصـحيحة فــال إشـكال حيـث يثبـت هلـا الصــداق       

أمـــا إذا وقـــع اإلنكـــار فعلـــى الزوجـــة إثبــات اخللـــوة بالبينـــة فـــإن عجـــزت وجـــه   )1(كــامال 
لــوة كــان هلــا نصــف املهــر ، ألــا القاضــي اليمــني إىل الــزوج ، فــإن حلــف علــى نفــي اخل

  . )2(تعترب مطلقة قبل الدخول و اخللوة 
   :الصداق مسقطات  – 5

سبق القول بأن الزوجة هلا حق الصداق إذا مت العقد صحيحا و توافرت شروطه ،      
وقــد يكــون اإلســتحقاق كلــه أو نصــفه حســب احلالــة الــيت تكــون عليهــا الزوجــة ، هــذا 

حتــدث ظــروف تــؤدي إىل حرمــان الزوجــة مــن املهــر و طاملــا أن  األصــل العــام ، لكــن قــد
املشـــرع اجلزائـــري مل يـــذكر أســـباب مســـقطات املهـــر كلـــه إمـــا لنـــدرة حـــدوثها أو إحالتهـــا 

من قانون األسرة اليت حتيل إىل مبادئ الشـريعة اإلسـالمية ، وطاملـا  222ضمنا للمادة 
فيها املهر كلـه و هـذه احلـاالت أن الشريعة اإلسالمية تعرضت إىل احلاالت اليت يسقط 

منها ماال ميكن حدوثه يف الوقت احلايل بينما هناك حاالت ميكن حـدوثها ألن األمـور 
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الــيت قلمــا نســمع عنهــا بإعتبارنــا جمتمعــا إســالميا جنعلهــا مــن املســتحيالت أو اخليــال أو 
  .نتصورها يف جمتمع حتطمت فيه األسرة بكل معانيها السامية 

  
   
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 34، ص  1991، لسنة  1، الة القضائية ، العدد 1989/ 20/10بتاريخ  55116قرار احملكمة العليا رقم : أنظر  – 1
    . 87، دار الشهاب ، باتنة ، ص " اخلطبة و الزواج "حممد حمدة : أنظر  – 2

  
ا نقـرأه مـن حتقيقـات و مقـاالت يف الصـحف لكن ما جعلنا نعود هلـذه األسـباب هـو مـ

  .املختلفة جيعلنا نتعرض إىل مجيع مسقطات املهر 
يســقط املهــر كلــه و ال جيــب للزوجــة منــه شــيء إذا حصــلت الفرقــة بــني الــزوجني  – 1

قبــل الــدخول و اخللــوة بســبب مــن الزوجــة كإرتكــاب فاحشــة مبينــة مــع أحــد أصــوله أو 
  .فروعه و ما يوجب حرمة املصاهرة 

يسقط املهر يف حالة اإلبراء قبل الـدخول أو بعـده إذا كـان املهـر دينـا علـى الـزوج  – 2
.  
هبة املرأة املهر للزوج كله مىت كانت مـن أهـل التـربع و قبـل الـزوج اهلبـة يف الـس  – 3

   . )1(سواء قبل القبض أو بعده
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  ــــــــــــــــــــــ
    . 192ص ،  جع السابق عيسى حداد ، املر  .د: أنظر  –1

  

  المطلـــــب الثاني

  ميةسصل التأختالف في اإل

   .الخالف بين الزوجين: الفرع  األول 
  

  

أحد الزوجني تسمية مقدار معلوم مهرا كخمسني ألف   يو ذلك بأن يدع
  .ينكر وجود تسمية أصالأي مية سدينار مثال، بينما ينكر اآلخر أصل الت

مني  على من انكرها عمال مية و اليعلى من ادعى التسة هنا أن البينة فالقاعد
التسمية  يفإذا أقام مدع 1"أنكرالبينة على من ادعى و اليمني على من : "  بالقاعدة

هر املسمى، و إن عجز عن إقامتها، وجه اليمني بناء  له بامل يالبينة على دعواه قض
ن نكوله عن اليمني إقرار ى أليمني حكم باملسمطلبه إىل املنكر، فإن نكل عن ال على

يزيد على ما شرط أال ذا حلفها حكم للمدعى مبهر املثل ببدعوى اخلصم، أما إ ضمين
                                                 

، ص 4، 1990م ق . 1989، 97/65، ص 2، 1989م ق  – 12/01/1987-ش .أ.غ –احملكمة العليا  1- 
80.  
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دعى، و ذلك ألن إلرضاها به، و أال ينقص عما إدعاه الزوج لرضاه مبا  إدعته الزوجة
من املهر يقوم مقامه عند صحة التسمية، و و املسمى  يصلمهر املثل هو املوجب األ

  .مناص من الرجوع إىل األصل و هو مهر املثل مية العدم ثبوت التسعند 
  و اخللوة أهذا إذا وقع اخلالف أثناء قيام الزوجية، سواء حدث قبل الدخول 

  .و اخللوةأو كذا إذا وقع الطالق بعد الدخول  .عدهابأو 
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بينة مية بالو اخللوة، و ثبتت التسأقبل الدخول أما إذا وقع اخلالف بعد الطالق 

أو النكول وجب نصف املسمى، و إن مل تثبت التسمية وجبت املتعة على أال تزيد 
دعاه إن كان إاملدعية، و أال تنقص عن نصف ما  ن كانت هيدعته إإعلى نصف ما 

  .)1(يهو املدع
  

  

  .ورثة اآلخر الخالف بين أحد الزوجين و: الفرع الثاني 
  

على اخلالف  ييسر  اآلخر، ماورثة و على اخلالف بني أحد الزوجني  يسري
  .ط باملوتا يقوم مقامه، و ألن املهر ال يسقبني الزوجني، ألن ورثة أحدمه

ورثة فإنه ال حيلف على عدم التسمية، و إمنا حيلف الغري أن املنكر إذا كان من 
  .خرمن اجلانب اآل علم أن املهر مسييقسم على أنه ال ي يمية، أسالعلم بالت ينفعلى 

  
  

  .الخالف بين ورثة الزوجين: لثالث الفرع ا
  

إذا كان اخلالف بني ورثة الزوجني على أصل التسمية، فقد ذهب مجهور 
على اخلالف القائم بني الزوجني أو  أنه يسري على هذا اخلالف ما يسريالفقهاء إىل 

يثبت حكم مبهر املثل ال ينقص مل ى إن ثبت و إن مبعد موت أحدمها، فيحكم باملس
  .)2(ه ورثتهاادعإعيه ورثته و ال يزيد على ما على ما يد

                                                 

 – 1996سنة  –توزيع دار حممود للنشر و ال –موسوعة الفقه يف األحوال الشخصية  –املستشار حممد عزمي البكري   1-
  .  6820ص  9ج  –دار الفكر  –الفقه االسالمي و أدلته  –هبة الزحيلي ;د .380ص 
  .613ص  –املرجع السابق  –حممد حجارى . د  2-
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   لثب الثاـالمطل

و القبض و ما هو السر و  مقدار المسمىالالخالف في 

  العالنية

  .خالف في المقدار المسمى ال: الفرع  األول 
و إمنا . ، أن يتفق الزوجان على أصل التسمية)1(صور اخلالف مقدار املسمى

الزوجة أن املسمى مخسني ألف دينار بينما  يمى، كأن تدعخيتلفان يف مقدار املهر املس
  .يدعى الزوج أن املسمى عشرون ألف دينار

، ن ألفيعشر بدعى الزوج إ ألف بينما نيمسخبدعت الزوجة إففي املثال السابق 
ة نيبال ة الزيادة، فإذا أقامتمدعي متفق عليها، و تكون الزوجة ان ألفيفكانت العشر 

لزوج لها وجه اليمني تقامإ، و إن عجزت عن االزيادة حكم هلا  ةاملتضمن على دعواها
و إذا . بالدعوى اار عن اليمني إقر  لن النكو كل حكم هلا ألنبناء على طلبها، فإن 

  .)2(حلف الزوج حكم له

                                                 

  .و منه أيضا اختالف الزوجني يف جنس املهر كأن يقول تزوجتك ذه السيارة و تقول بل ذا السكن - 1
جة هي املدعية  ألا تدعي الزيادة على الزوج، و الزوج منكر، فتطبق القاعده البينة على من العمل جاري على أن الزو  - 2

  .نكرأادعى واليمني على من 
حيق للزوجة اإلمتناع عن تسليم نفسها حىت يدفع هلا الزوج صداقها احلال كما حيق هلا اإلمتناع عن اإلنتقال إىل بيت الزوجية  -

داق املعجل املتفق عليه ، ألن الصداق حق من حقوق الزوجة ، أما إذا سلمت نفسها له دون إذا مل يدفع هلا الزوج الص
         .حصوهلا على صداقها فإنه يرتتب كدين يف ذمة الزوج 
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  .خالف في قبض المهر ال: ثاني الفرع  ال
ه، و قالت قبض املهر، بأن ادعى الزوج أنه وافاها بيف ختلف الزوجان اإذا 

و إن صرفت  مع اليمنيلزوجة لفالقول . مل تقبض شيئا منه أو قبضت بعضه أاالزوجة 
 و إن كان اخلالف بعد الدخول. هلا حكمرئ منه، فإن نكل بعليه حلف و اليمني 
الب أن املرأة ال تسلم نفسها حىت تقبض  صداقها، و ، ألن الغمع اليمني للزوجفالقول 

  .)1(رف السائدعهذا هو ال
  .خالف في مهر السر و العالنية ال:  ثالثالفرع  ال

نان عند العقد مهرا أكثر، و ان سرا على مهر قبل العقد، مث يعلقد يتفق املتعاقد
و ة به رب فال ع فهو صداق صوري. ة و التفاخرغالبا ما يكون الدافع إىل ذلك الشهر 

  صداق السر بلزوج متسك ا عندصداق السر، أما يف حالة النزاع بالزوج مطالب 
دفع الصداق املعلن عليه بلزوجة و يلزم الزوج لصداق العلن، فالقول بالزوجة  و متسك

  .)2(ألنه الشئ الذي يشهد له الظاهر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .622ص  –املرجع السابق  –حممدة حجاري . د - 1
إذ بإثباما تتحدد يف . دورا مهم فيها املنازعات املتعلقة بالصداق بني الزوجني يلعب إثبات الدخول أو اخللوة الصحيحة

الدعوى ملن يكون القول، فإذا حدث النزاع قبل الدخول كان القول للزوجة أو ورثتها و إن كان بعد الدخول فالقول للزوجة أو 
 – ق أ ج الزواج و الطالق يف –عبد العزيز سعد  –من قانون االسرة  17ورثته و هذا ما نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة 

  .  115 -114ص  –دار البحث 
  .114ص  1ج  –ديوان املطبوعات اجلامعية  –الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري  –بلحاج  العريب . د - 2
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    رابعب الـالمطل

  إشكاالت الصداق في المجتمع الجزائري
  

  .ع الجزائرييشر تالصداق في  ال إثبات :الفرع األول 
  

صداق يف القانون اجلزائري فقد أوجب حتديد املهر عند التعاقد للبالنسبة 
جيب حتديد الصداق يف العقد سواء كان ": صرحيا بأنه  15حيث جاء نص املادة ،

 .دار ما يدفعه الرجل للمرأةمقالتعيني و  ، ديد هو التسميةو التح ."معجال أو مؤجال
  .مام املوثق أمتعنه، سيما إذا  تفلم يعد بإمكان أحدمها السكو 

  ، من عدمه قبضهببشأن املهر فيما يتعلق  و أما ما يتعلق باملنازعات اليت تثور
يف حالة ": 17أو وصف املقبوض ، فقد أخذ القانون  مبذهب مالك بنص املادة 

و كان قبل الدخول،  ةحدمها  بينهما، و ليس ألتالنزاع يف الصداق بني الزوجني أو ورث
مع بعد الدخول فالقول للزوج أو ورثته ا مع اليمني، و إذا كان هتفالقول للزوجة أو ورث

  ".اليمني
الزوجة عدم التسمية، أو عدم القبض،  يففي حالة النزاع قبل الدخول بأن تدع

ة على دعواه، و إال صدقت الزوجة بعد حتليفها نيبالزوج خالفها، فيطالب بال يو يدع
  .هاترثو  كانت هي املدعية أو  نإ

تسجيل العقد، أما إذا حصل بعد تسجيل العقد النزاع قبل  هذا إذا حصل
  .للعقدفالكلمة الفصل يف ذلك 
بعد الدخول فالكلمة للزوج أو ورثته، و يصدقون يف دعواهم أما يف حال النزاع 

  .)1(كانوا مدعى عليهم  ىتإذا كانوا مدعني، أو يف أقواهلم الفرعية م
                                                 

  .  630ص  –املرجع السابق  –حممد حجاري . د - 1



اوى المهر و اإلثبات في دع                   فصل األولال

  النفقة

 

49  

  

  

  . خص الصداقما عليه المجتمع فيما ي: الفرع الثاني 

قيق يف التشريع اجلزائري فإنه يصطدم بالواقع االجتماعي عند درغم الوضوح ال
إيرام العقد، ألن االشكال  يطرح عندما ال يتم الفصل بني ما هو صداق و ما هو 

  .جهاز و ما هو شرط
  فإذا مت البناء وصلحت االسرة ال يطرح إشكال، لكن االمر يثري إشكاال 

الزوج و الزوجة و يطرح النزاع على القضاء، مما بني  فالخهر و صعوبة عندما يظ
جيعل احملاكم و االس عاجزة عن الفصل يف بعض املسائل و ما دفع باملتقاضني 

جوء  إىل احملكمة العليا و اليت حاولت بدورها يف بعض القرارات توجيه اتمع من للا
الفصل يف حتديد ما هو صداق  دونت حائال التخلي عن هذه العادات اليت  وقف أجل
ربز نقطة مكن من حتديد حقوق الطرفني، كما تا هو جهاز و ما هو شرط  حىت يتو م

و الظاهر ألنه عندما ينتقل أهل اخلاطب أول  ياخلالف أيضا يف مسألة الصداق اخلف
مرة قد حيدد صداق معني تعرف  قيمته على مستوى  ضيق بني العائلتني، و لكن 

   تفق عليهدالء مببلغ غري املمتام الزواج يتم اإلعة إلحبضور اجلما
ار اخلالف من حيث حتديد املبلغ الذي جيب و عند طرح االشكال بني الزوجني يث

  . )1(به األخذ
رام عقد بوثق مبناسبة إمتعاقدان و للتخلص من دفع حقوق كبرية للكما أن امل

ملتفق عليه يف السر، و هذا ما الزواج قد يعلنان عن مهر أقل بكثري من قيمة املهر ا

                                                                                                                                          

  .69ص  – 1992م ق  – 735 15ملف رقم  – 18/06/1991 –ش .أ.غ –قرار احملكمة العليا 
  . 196-195ص   – 2006عنابة –منشورات جامعة باجي خمتار  –عقد الزواج دراسة مقارنة  –عيسى حداد  - 1
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عجزها عن إثبات املهر احلقيقي املتفق و . الفاخلالزوجة يف حال حيدث إهدار حلقوق 
  .)1(مهر السر باعتبارعليه، و يف هذه املسالة يرى الفقه بأن العدل يقضى 

  
من جهة أخرى أن أكرب نسبة حترير عقود الزواج تتم أمام ضابط احلالة املدنية، 

تسجيل عقد الزواج يف سجالت احلالة املدنية فقط، دون  هي هذا األخريو مهمة 
  .مما خيلق عجز يف اإلثبات يف حال النزاع املهر أو الشروط املالية و غريهاحتديد قيمة 

يف رأينا و لدعم اإلثبات يف املنازعات املتعلقة باملهر و حىت ال يتم ضياع 
لى حمرري عقد الزواج إبداء النصح احلقوق السيما بالنسبة للزوجة، جيب فرض ع

للمقبلني على إبرام عقد الزواج و توعيتهم مبخاطر عدم التصريح باالتفاق احلقيقي 
حول قيمة املهر، و القبض جيب أن يكون أمام نظر املوثق، و إن كان هناك مؤجل 

أو على األقل أمام  جيب حتديد الوقت الذي يتم فيه الدفع و حترير خمالصة بذلك
إجراءات حترير ضابط احلالة املدنية نفس  إتباعقوانني توجب  سن جيبكما   د، شهو 

  .األخرى السيما ذكر املهر و الشروطأمام املوثق عقد الزواج 
ثل هذه اإلجراءات مبلى الزواج قد يرى البعض أن إلزام شاب و شابة مقبلني ع

، يبعث سوء النية يرهم من ضياع حقوقهم يف حال التصرحيات املخالفة للحقيقةو حتذ
  كل منهما، السيما و أن الزواج مدعاة للمحبة   يةيف نفس

أمام احملاكم و ما يتبعها من إهدار للحقوق  ةار ثو االئتمان، لكن و بالنظر للقضايا امل
  .العجز يف اإلثبات جيعل النظر مبنظور آخر دعن

                                                 

 5ط  –دار حممود للنشر و التوزيع  –موسعة الفقه و القضاء يف األحوال الشخصية  –املستشار حممد عزمي البكري  - 1
 –عبد الرمحن تاج (ما ذكر يف العقد أي مهر العلن  و هناك رأى عند أيب حنيفة أن الواجب هو. 385ص  – 1996سنة 
  ).134ص 
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  ي ـث الثانـالمبح

  اإلثبات في دعوى النفقة

  
اإلنفاق على زوجته مبجرد العقد عليها عقداً بسالمية الزوج تلزم الشريعة اإل

حتباسها على ذمته، أي يكون يف إمكانه احلصول إصحيحًا و كان يف إمكان الزوج 
على حقوقه الزوجية منها إذا شاء، و سواء انتقلت الزوجة إىل منزل الزوجية أم مل تنتقل 

  .)1(نتقاهلا برضا الزوجإإليه طاملا كان عدم 
و طلبت فرض نفقة ا اشتكت الزوجة إىل القاضي أن زوجها ال ينفق عليها إذ

فإن ثبت أنه ميكنها من النفقة أو يعطيها كل ما ، ذلك أمامه ثبت تنه البد أن فاهلا، 
حتتاج إليه يرفض دعواها و إن ثبت أنه ممتنع عن اإلنفاق، و ال تتمكن من تناول ما 

جب نفقة اليسار على مقدار يساره، أم فت اسر حاله أهو مو حترى القاضي  حتتاج إليه
  .)2(اإلعسار ةفتجب نفق امعسر 

تطرق إىل شروط ناملالية فإننا ال و مبا أن موضوعنا مرتبط باإلثبات يف احلقوق 
  .ثبات فيهاوحكم اإل اقتصر على املنازعات املتعلقة نو  )1(و أنواعها )3(ةالنفق

                                                 

 .34، ص 1985ط سنة  -األسرة و قانون األحوال الشخصية –عبد الناصر توفيق العطار . د -1

 .267ص  –دار الفكر العريب  –حماضرات يف عقد الزواج و آثاره  –اإلمام أيو زهرة  -2

  .شروط وجوب النفقة -3
  .فإن كان العقد فاسدا أو باطل فال نفقه على الزوج: ا أن يكون العقد صحيح - أ

أن متكن الزوجة نفسها لزوجها متكينا تاما، إما بتسليم نفسها أو بإظهار استعدادها لذلك، فإن ظلت يف بيت  - ب
 .أهلها برضاه و اختياره وجبت نفقتها عليه

من قانون  74وا إليه ببينة و ذلك ينص املادة فأوجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول ا أو دع يأما املشرع اجلزائر 
  . األسرة
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  القضاء لدعوى هو إثباا أمام يف هذه ا يال ريب يف أن احملور الرئيس
و حكم تعارض البيانات، و باألخص ما قد جييب به كل خصم من دفوع  و كيفيته،
  .دعوى خصمهلرد موضوعية 

ة يو سنحاول يف هذا املبحث التطرق إىل أهم اخلالفات املتعلقة بالنفقة الزوج
و إىل  )املطلب الثاين(يف  ة و طرق إثباايالزوج ةو إىل مسقطات النفق) املطلب األول(

احلماية القانونية للنفقة الزوجية و إثبات اإلمتناع عنها أمام النيابة ، و قاضي األحوال 
  )املطلب الرابع(و إىل مسامهة الزوجــــة يف األعباء العائلية ) املطلب الثالث(الشخصية 

.  

  ب األول ـالمطل

  ةيالخالفات المتعلقة بالنفقة الزوج
  
  
  
  

املشرع  قفالفرع األول أقوال الفقهاء يف هذه املسألة و يف الفرع الثاين مو ل يف و تنان
   .اجلزائري

   .أقوال الفقهاء في هذه المسألة:  الفرع األول 

                                                                                                                                          

نفقة هلا، أما إذا كان سبب الزوج و كان السبب مشروع فال يسقط  أما إذا كان امتناعها بغري مسوغ شرعي كالنشوز فال
بيته و مل ينكر  إصابتها  أن الزوجة زفت للطاعن و اختلى ا يف(حقها يف النفقة و هذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف قرارها 

إىل نفقة العدة و نفقه اإلمهال و أن الدخول مسلم به فإن قضاة االستئناف الذين حكموا للزوجة بكامل صداقها باإلضافة 
من نفس القانون و من مث فإن  74و58من قانون األسرة و متاشيا مع املادتني  16فإن قضاءهم هذا يندرج ضمن املادة 

 – 02/10/1989بتاريخ  – 55116قرار رقم ) املطعون فيه مبخالفة القانون يف غري حمله يستوجب رفضهالنص على القرار 
احملكمة العليا  – 18/06/1991بتاريخ 74375و القرار رقم  34ص  1991السنة  1جملة قضائية عدد  –احملكمة العليا 

. 268،269قد الزواج لعيسى حداد ص ع –ملزيد من التفصيل . 61ص  – 1993لسنة  – 1عدد  –جملة قضائية  –
      .7376، 7375، 7374ص .10الفقه اإلسالمي املعاصر لوهبة الزحيلي ج 

من قانون األسرة، بأا تشمل الغذاء و الكسوة و العالج، و السكن أو  78أنواع النفقة الزوجية نصت عليها املادة  1-
الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري    -ة و ملزيد من التفصيل أنظر أجرته، و ما يعترب من الضروريات يف العرف أو العاد

  .    173لبلحاج العريب ص 
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  : نذكر منها حالتني لكثرة اخلالف فيهما
  .اختالف الزوجني يف اإلنفاق من عدمه -1
 .اختالفهما يف اليسار من عدمه  -2

  .من عدمه اإلنفاقاختالف الزوجين في :  الأو 

الزوجة بأن زوجها ال ينفق عليها، و أنكر هو ذلك، ففي  يدعتو صورته أن 
  :قوالن يف املسألة هالفق

   :مع اليمينالقول للزوجة  -أ
قضاء دين  ء، و حجتهم يف  ذلك أن الزوج يدعيذهب إىل هذا أغلب الفقها

هلا مع فيكون القول ، اإلنفاقصل و هو عدم ألعليه، و الزوجة منكرة و متمسكة با
  .سائر الديون يف كمااليمني  

   :مع اليمين القول للزوج  -ب

عليها  ينفقيكسها أو مل  و ال يف دعواها أنه مل قبل قول املرأة يف  ذلكو ال ي
هم يف ذلك تكذيب العرف و شاهد حجتو به قال املالكية، و  ا مضى من الزمنفيم

الزوج فيما مضى من  بإنفاقأن العلم احلاصل  للزوجة، كما احلال، و القرائن الظاهرة 
  .)1(الزمن، إعتمادا على االمارات الظاهرة، و دوام العشرة و العرف داللة على تكذيبها

  

    .اإلعسارجين في اليسار  و و إختالف الز : ثانيا 

  .حالة الزوجة تة يسرا أو عسرا، مهما كانيتقدر النفقة الزوج
اإلعسار و هي تقدر  ةاضي أن يفرض عليه نفقو إذا كان الزوج معسرا كان للق

  .)2(الضرورية لزوجته يفي باحلاجاتمبا ال يقل عما 

                                                 

 . 202-201ص  –املرجع السابق  –د حممد حجاري  1-

 .42ص  –املرجع السابق  –عبد الناصر توفيق العطار . د 2-
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 ةليفرض هلا القاضي نفق، الزوج  ة اخلالف هو أن تدعى املرأة يسارو صور 
ار عليه، و للفقهاء يف ذلك أو يدفع بطروء إعس املوسرين، و ينكر الزوج ذلك مجلة 

  : قولني
  

 :اليمينمع القول للزوجة  -أ 

ضا إلسقاط النفقة الزوجية عليه، أو اإلنقاص من قيمتها، عار  عاء الزوج أمرادإ
حىت يثبت فقره، ذهب إىل  يسارهألن األصل يف اإلنسان و فال يقبل قوله إال بيمينه، 

  .ذلك املالكية
  

   :في دعوى اإلعسارمع اليمين القول للزوج  -ب 

نة، ي، و من ادعاه فعليه البضعار  ىنغهم أن الفقر يف الناس أصل و الحجتو 
الزوج أنه  معسر، يدعي وسر و املرأة أنه م ، كان تدعيةنيببأما إن قام كل منهما 

 من رر ملا تقعلم و إثباا كان على خالف األصل،  زيادةاملرأة، ألن معها  بينة رجحت
  .أن البيانات إمنا شرعت إلثبات خالف األصل أو الظاهر الذي ال حيتاج إىل إثبات

  .)1(تهن، فرتجح بيةأما إذا ادعى الزوج إعساره بأمر طارئ، و كانت له بين
  

  

  .اإلثبات في الخالفات المتعلقة بالنفقة الزوجية في التشريع: الفرع الثاني 
  

تستحق النفقة من تاريخ رفع : "من قانون األسرة 80بالرجوع إىل نص املادة 
  ".ةنيلى بستحقاقها بناء عو للقاضي أن حيكم باالدعوى 

ره اار الزوج أو يسسمن عدمه، أو إع اإلنفاقو االدعاء يف هذه اخلالفات سواء 
بشاهدين من  ةن تأيت الزوجأيها إقامة البينة على ما تدعيه، كيكون من الزوجة، لذا جيب عل

                                                 

 .603ص  –املرجع السابق  –حممد حجاري . د 1-
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اجلريان على أن زوجها غري مقيم معها أو غائب، أو وثائق تثبت يسره مثل كشف الراتب أو 
  .)1(جاري، فيكون احلكم لصاحلها بفرض نفقه شهرية يقدرها القاضينشاطه الت
  

ة نيمناص من تطبيق مبدأ البال فإنه ، ة تؤيد دعواها نإذا عجزت الزوجة عن تقدمي بي
  .على من ادعى و اليمني على من أنكر

رفع الدعوى و تسجيلها يف كتابة الضبط  النفقة يبدأ من تاريخاحلكم باستحقاق 
 ةأن يقدرها القاضي ملدة سابق ستثناءً إ تاريخ صدور احلكم، و قد أجاز القانون باحملكمة إىل

فيها املرأة و اليت أخرا عن رفع اليت تكون للظروف  عن رفع الدعوى، و ذلك تقديراً 
كم بالنفقة ، غري أن املشرع منع القاضي أن حيلكي تفتح فرصة زوجها ملراجعة نفسه الدعوى

 رفع الدعوى، و أن ال يراجع حكمه قبل مرور سنة على احلكم تاريخمن ن سنة تزيد ع ملدة
  .)2()األسرة قانون من 79املادة  (

ن عممتنع  جة الدليل على أن الزوجن بإقامة الزو و اإلثبات يف هذه احلالة يكو 
فإن انعدمت البينة تعذر القول و اإلشهاد بإدعاء الزوجة  خالل هذه املدة كلها،اإلنفاق 

  .)3(ذلك
  

                                                 

  .272، 271ص  –لسابق املرجع ا –عيسى حداد  1-
النص أكثر عدال من قانون األسرة، و يعد هذا  79يراعي القاضي يف تقدير النفقة حال الطرفني و ظروف املعاش بنص املادة 

على أن القاضي عند مراعاة حالة الزوج استعمل املعيار العادي الذي يتماشى مع ظروف حال الناس و سند هذا املبدأ هو 
َأْسِكُنوُهن ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوال ُتَضاروُهن لُِتَضيـُقوا َعَلْيِهن َوِإْن ُكن أُوالِت " 7ة الطالق اآلية قوله تعاىل يف سور 

َنُكْم ِمبَْعُروٍف َوِإْن تـََعاَسْرُمتْ َفَستُـْرِضعُ َمحٍْل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهن َحىت َيَضْعَن َمحْلَ  َلُه  ُهن فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهن ُأُجوَرُهن َوْأمتَُِروا بـَيـْ
للُه نـَْفًسا ِإال َما آتَاَها َسَيْجَعُل اللُه بـَْعَد لِيُنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه فـَْليُنِفْق ِمما آتَاُه اللُه ال ُيَكلُف ا)6(ُأْخَرى

لسنة  1الة القضائية عدد  09/02/1987بتاريخ  44630بقرارها  رقم  و هذا ما أكدته احملكمة العليا" ُعْسٍر ُيْسرًا
  ". شةيمستوى املعأن تقدير النفقة املستحقة للزوجة يعتمد على حال الزوجني يسرا أو عسرا مث حال " 35ص  – 1988

  .176ص  –املرجع السابق  –بلحاج العريب . د -2
 70/80رقم  25/10/1989 –، حمكمة أرزيو 184ص  – 1د ج   –شرح قانون األسرة اجلزائري  –فضيل سعد  -3
 ).غري منشور(
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  ي ـب الثانـالمطل

  ات النفقة الزوجية و طرق إثباتهامسقط
  

   .المقصود بمسقطات النفقة الزوجية: الفرع األول 
  

  زوجها أو عدم كفايتها  إنفاقعدم ع دعوى  النفقة هو إدعاء الزوجة موضو 
و طلب الزيادة، فإن أقر الزوج بذلك حدد القاضي مبلغ شهري حسب قدرة الزوج، ألن 

إذا أنكر وجب على الزوجة اإلثبات، فإن عجزت هلا احلق يف  د األدلة، أمااإلقرار سي
ذا ثبت حق الزوجة فيما ترغب يف حتليفه ردت دعواها، أما إمل حلف أو حتليف الزوج، فإن 

  .تدعيه، فللزوج دفوع متكنه من إسقاط النفقة عن الزوجة إذا استطاع اإلثبات
  

  

  .فقة الزوجيةمسقطات النطرق إثبات : الثانيلفرع ا
  

  .)1(ن يفمدفوع الزوج املوضوعية تك
  .الدفع ببطالن أو فساد عقد الزواج -1
 .الدفع بعدم تسليم الزوجة نفسها -2

 .الدفع بنشوز الزوجة -3
  

  

                                                 

 – 276 - 275املرجع السابق  ص  -عيسى حداد  – 263-259ص  –املرجع السابق  –اإلمام حممد أبو زهرة  1-
277 .  

هناك دفوع كثرية و متنوعة يتحول فيها الزوج إىل مدعى ذكرها الفقهاء، و منها عدم االحتباس مثل عمل  املرأة، و هذا قد 
كذا املرأة احملبوسة إال إذا كان سببه الدفاع الشرعي    –من قانون األسرة و ما دام الزوج وافق أو رضي به  18حسم بنص املادة 

رض و املال فال يسقط حقها يف النفقة، و كذا املرأة املريضة إذا كان املرض قبل االنتقال إىل سكن الزوجية و عن النفس  والع
 . أصبح حائل ملمارسة الزوج حقوقه الشرعية فيسقط حقها يف النفقة
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  .الدفع ببطالن عقد الزواج  أو فساده: أوال 

الزوج بطالن العقد أو فساده، و ذا الوصف ال يرتتب عليه أي أثر  حيث يدعي
  .للزوجة

  ط وجود االحتباسرت شوب نفقة للزوجة هو العقد الصحيح بب يف وجبالس و
أن هذه الزوجة هي دعى الزوج إقط، فإذا  و العقد الفاسد ال يوجب نفقةأو االستعداد له، 

، بأن أحضر شهود يف هذه احلالة هذه املرأة هي من احملرمات لذا يفسخ )1(الرضاعه من أخت
عقد الزواج باطل  ت أن ثبأما إذا أ. )2(اءسترب االب و جيمن النسب هذا العقد و يثبت 

   يتناىفمانع أو شرط إذا اشتمل على  و يكون العقد باطال .فمن باب أوىل
من  من قانون األسرة، و الفقرة األوىل 32و مقتضيات العقد، هذا ما نصت عليه املادة 

  ".بطل الزواج إذا اختل ركن الرضاي" 33املادة 
  

  .عدم تسليم الزوجة نفسهاالدفع ب: ثانيا 

جيب أن تكون نفقتها على زوجها هي الزوجة  املدخول ا ، أما إن الزوجة اليت 
هي اليت يتم و واحدة  ةالزوجة املعقود عليها فقط دون الدخول فال نفقة هلا، إال يف حال

، و غري معروف أو غري شرعي ببا لسو يتباطأ الزوج يف الدخول فيها العقد بصفة رمسية 
مباشرة أو عن طريق  زوجهافق مع تتطلبه الزوجة بشكل واضح و ثابت، ألن الزوجة اليت ت

لى أن يكون الدخول ا وزفافها إىل بيت الزوجية يف تاريخ حمدد، الوسطاء من األقارب ع
  أو يف موسم معلوم، أو فصل معني من فصول السنة مث ينقضي هذا األجل

زوجها إىل الوفاء مبا وقع الدخول مث تدعو الزوجة  أو و متضي الشهور و ال يتم الزفاف

                                                 

 .258ص  –املرجع السابق  –اإلمام حممد أبو زهرة  -1

 .من  قانون األسرة اجلزائري 34املادة  -2
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و للمحكمة أن  على زوجها حتما ةواجبفإن نفقة الزوجة تصبح  ، االتفاق عليه فال يفعل
       .)1(طلبها لدعم ا إذا طلبتها، و قدمت أدلةهلا  تقضي

خل ا ما إذا ادعى الزوج أن زوجته مل تسلم إليه بعد إىل سكنه الشرعي، و مل يدأ
بالرغم من طلبه ذلك منها أو من أهلها، و يقبل منه حينئذ هذا الدفع ملوافقته لألصل، و 

  .هو عدم التمكني
   :عليها ىجواب المدع جهأو 

  :عليها على هذا الدفع فهي إما  ىواب املدعجلهناك احتمالني 
رر ثبوت دفع فتقرر احملكمة حينئذ مؤاخذا بإقرارها، و تق :ا جاء به المدعيمب أن تقر .1

  .رد دعوى الزوجة بطلب النفقةتالزوج بعدم التمكني، و 
ما أو منصبا على إحدى جزئيات الدفع، كأن عا إما إنكارا : دفع المدعي أنكرتإذا  .2

تقول إنين غري ممتنعة من تسليم نفسي، أو أنه مل يطلبين لالنتقال، فيكلف الزوج بإثبات 
و امتناعها، أو حتديد موعد له و  ففالز طلبها لبة، كشهادة الشهود ندفعه و تقويته بالبي

، و ااهلا بالدراسة و حنوهأا طلبت منه تأخري زفافها النشغ إخالف أهلها للموعد، أو
مما . الدخول امكني من حىت على فرض أنه شرط متفق عليه، فهو إقرار منها بعدم الت

 .طلب النفقةا بيسقط دعواه
  

  

  .الدفع بنشوز الزوجة: ثالثا 

 : وزــالنش -أ 

هو خروج الزوجة و متردها عن طاعة زوجها و عدم امتثاهلا ألوامره فيما أمر به 
  . تباس و بالتايل ال تستفيد أو متنع من النفقةألن النشوز يفوت حق الزوج يف االحالشرع، 

                                                 

  .197 –املرجع السابق  –بد العزيز سعد ع -1
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يف ذلك  ألجل العمل مع عدم اشرتاطاخلروج بدون إذن الزوج  مظاهر النشوزمن و 
فهذا يعد نشوزا  ،االمتناع عن الرجوع إىل بيت الزوجية بعد احلكم عليها كذلك. )1(العقد

    . )2(سكن مستقلمإىل سبب مقبول كعدم توفري  امنها ما مل يكن سبب عدم الرجوع راجع
  
 

 : إثبات النشوز  -ب 

ق سقوط النفقة على الزوجة باعتبارها ناشزا فعليه أن يتحمل إذا متسك الزوج حب
طرق إثبات النشوز، لكن املعمول به قضاء أنه مل يبني القانون  أنالعلم مع  ، عبء اإلثبات

  :   نشوز الزوجة و وقف نفقتها إال بعد استيفاء الشروط التالية بال حيكم 
 

  .صدور حكم قضائي ائي يقضي برجوع الزوجة حملل الزوجية -1
حمضر  تبليغها عن طريق احملضر القضائي باحلكم فإذا رفضت فعلى احملضر حترير -2

تسلم نسخة منه إىل الزوج حىت امتناع الزوجة عن الرجوع إىل بيت الزوجية، 
 .)3(على نشوز الزوجة من أجل إسقاط حقها يف النفقةيتمكن من تقدميه إثباتا 

 

يقوم الزوج بتقدمي احلكم بالطاعة الذي أصبح ائيا، و نسخة ، و يف ضوء ذلك 
استيفائه الشروط من ذلك، و صحة احملضر و القاضي  و مىت تأكد من احملضر املذكور،

  .إسقاط النفقة عنهاب احلكم  املطلوبة قانونا ثبت عنده نشوز الزوجة، مما يتعني
  
 

الزوجة ذلك في القانون  تبريرإثبات الزوج خروج الزوجة على طاعته و  -ج 

 :)4(المصري

                                                 

  .من قانون األسرة 19املادة   1-
  . 274ص  –املرجع السابق  –عيسى حداد   2-
نشوز الزوجة ثابت من خالل أحكام قضائية و حماضر حمررة من "و هذا ما قضت به احملكمة العليا يف أحد قراراا بقوهلا   3-

" ال يدعو إىل إثبات الضرر من طرف الزوج باألحكام، و احملاضر هي دالئل إثباتطرف احملضر القضائي، فال يبقى أي جم
  .71ص  – 1994سنة  2جملة قضائية عدد  – 27/04/1993بتاريخ  – 90947قرار رقم  –س .أ.غ

  .173ص  – 1ج  –املشكالت العملية يف قانون األحوال الشخصية  –أشرف مصطفى كمال 4- 
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تباسها و املقصود بالطاعة هنا هو متكني الزوجة للزوج من أن يباشر حقه يف اح
  .لصاحله شرعا

  . خروجها من مسكن الزوجية رغما عنه، و املقصود بامتناع الزوجة عن طاعة الزوج 
  
  

رد عن طاعته و من مث قطع نفقتها، و  و إثبات الزوج نشوز زوجته و االمتناع
لزوجية على يد حمضر بإنذار أن يدعوها إىل مسكن االزوج  ، و علىدعواها يف املطالبة ا

السيما أن الزوجة استوفت عاجل صداقها، و أنه أعد هلا املسكن  ةللبيانات الواجب مستويف
  .  )1(نعة عن طاعتهتالشرعي و أا مم

ال حيكم تلقائيا و رد استيفاء اإلنذار البيانات الالزمة بطاعة الزوجة لزوجها، فقد 
مبرض خطري تدفع الزوجة و تقدم دليل على سبب نشوزها كأن تدفع بأن زوجها مريض 

معد، قد ينقل إليها العدوى و تثبت ذلك بتقارير طبية أو تطلب عرض زوجها على طبيب 
  .يف حال إنكار الزوج وذلكاحلالة  هذه شرعي إلثبات

إذا مل تستجب الزوجة إلنذار زوجها بالرجوع إىل مسكن الزوجية، و عدم تقدميها 
يسقط حقها يف النفقة من تاريخ أي دفع شرعي تسقط ا دعوى الطاعة، تعترب ناشزا و 

  .اإلنذار
  

  :أمثلة عن الدفوع التي تقدمها الزوجة إلسقاط دعوى الطاعة 
  

  

يف القضاء اجلزائري و أثناء نظر دعوى الزوج بالطاعة قد تتقدم الزوجة بدفوع لرد 
على حق  يمتناعها مشروعا مما يسقط دعوى الطاعة و يبقإالزوج بالنشوز، فتثبت أن  دعاءإ
  :زوجة يف النفقة، ومن أمثلة ذلك ال

                                                 

الطاعة و مدى مشروعيته يثري جدال أمام احملاكم  –املسكن  – 1985لسنة  100قانون رقم من ال 2مكرر  11املادة  -1
أو أن الزوج  –إذا اشرتطت الزوجة يف عقد الزواج عدم نقلها إىل مسكن خارج مدينتها  –و هو من املشكالت  العملية أمهها 

  . تتوفر فيه الشروط الالئقة أو أن املسكن متواجد يف مكان منقطع و مستوحش أو ال –مقيم مع أبويه 
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  :الدفع بعدم شرعية المسكن  )1

عليها بالنشوز يف جواا، بأن خروجها من مسكن  ىحيث تقول الزوجة املدع
 :   كأن تقول   )1(سبب عدم شرعية املسكنبالزوجية كان 

 

 

حيث أنه غري الئق  )2(أن املسكن غري مالئم و مناسب ملنزلة الزوج االجتماعية �
يتوفر على ما يلزم من فراش و سائر األدوات املنزلية، اليت تلزم احلياة  و ال

  و غري مهيأ باملاء،  الزوجية أو غري مشتمل على املرافق الضرورية،
  . )3(و الكهرباء و غريها

حبيث أن الزوجة  نريا مأمون و مستوحش، و منقطع عن اجلأو أن املسكن غري �
 .ال تأمن على نفسها فيه

ج يسكن مع أهله و تعذر على الزوجة العيش معهم و ألزمت الزوج أو أن الزو  �
  . )4(بسكن مستقل

 

 : الدفع بسوء المعاشرة من الزوج )2

شتمها شتما مهينا، أو  يضرا ضربا غري الئق، أو يسيء معاملتها، أو ي هحبيث أن      
قانون  من 05فقرة  53كل ضرر معترب شرعا ملا نص عليه القانون اجلزائري يف املادة 

 .األسرة
  

                                                 

  .608ص  –املرجع السابق  –حممد حجاري . د  1-
  .207ص  – 2004سنة  –دار اجلامعة اجلديدة مصر  –أحكام الزواج يف الشريعة اإلسالمية  –أمحد فراج حسني . د  2-
  غري منشور  – 02/04/1984بتاريخ  32653قرار رقم  –ش .أ.غ –احملكمة العليا  - 3
  غري منشور – 04/11/1984بتاريخ  38331قرار رقم  –ش .أ.غ –كمة العليا احمل - 4
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  إما يقر ا الزوج، و عندئذ تسقط دعواه بالنشوز، املذكورة سابقا دفوعهذه ال
و إما ينكر فليزم ذلك الزوجة إثبات دفوعها جبميع الوسائل كشهادة الشهود، أو حماضر 

  .خبرينتداب إ رمسية، أو
النفقة، مما يسقط حقها يف جة عن إثبات ما تدعيه، يثبت نشوزها فإذا عجزت الزو 

  .و عليها الطاعة إذا أرادت اسرتداد هذا احلق
  

   

  ث ـب الثالــالمطل

الحماية القانونية للنفقة الزوجية و إثبات االمتناع عنها أمام 

  النيابة، و قاضي األحوال الشخصية
  

يبد أن املشرع اجلزائري . رغم صدور حكم ا هتميتنع الزوج عن أداء النفقة لزوجقد   
  .محاية خاصة لنفقة الزوجة او هذ )1(نع عن النفقة باحلبسيعاقب املمت

  

  .أمام وكيل الجمهوريةمتناع عن النفقة االإثبات : الفرع األول
  

زوجها عن النفقة بعد صدور احلكم  إثبات امتناعحىت تتمكن الزوجة من 
جيب على الزوجة أن تقدم شكوى إىل وكيل اجلمهورية، و حىت تكون مقبولة جيب  ا
  . اقها باحلكم النهائي الذي حيدد النفقة املستحقةإرف

  

  . عدم اإلنفاق كسبب لطلب التطليقإثبات : الثانيالفرع 
  

                                                 

دج كل من 5000إىل  500سنوات و بغرامة  3شهور إىل  6يعاقب باحلبس من "من قانون العقوبات  331املادة  - 1
  ".امتنع عمدا و ملدة جتاوز شهرين عن تقدمي املبلغ املقرر قضاء إلعالة األسرة

نقالً عن بلحاج العريب ص 
 ، املرجع السابق182
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، و إصرار الزوج على عدم اإلنفاق قد يكون وسيلة إثبات يف اكما أن احلكم 
 53حال طلبت الزوجة التطليق من احملكمة لعدم إنفاق الزوج عليها، و ذلك طبقا للمادة 

  .األسرة اجلزائري من قانون 01ة فقر 
و ما على الزوجة إال إرفاق عريضة طلب التطليق باحلكم املهور بالصيغة التنفيذية 

 6يعاتب باحلبس من "من قانون العقوبات  330املادة ) 1(إىل قاضي األحوال الشخصية 
 دج كل من امتنع عمدًا و ملدة جتاوز 5000إىل  500سنوات و بفراسة  3شهور إىل 

  ".شهرين عن تقدمي املبلغ املقرر قضاء إعالة أسرة
  

  رابعب الــالمطل

  . ة العاملة بالنفقةــمساهمة الزوج
عمل املرأة ، وما ترتب عليه إن التطور الذي عرفته األسرة احلديثة ، خاصة يف جمال 

يقتضي من أثار يف العالقات املالية اخلاصة بالزوجني فيما خيص راتب الزوجة و أمواهلا مما 
البحث يف هذه الظاهرة اإلجتماعية و يف مسامهة الزوجة العاملة يف التكاليف و األعباء 

  . )1(العائلية من جهة و يف مسامهتها يف ثروة العائلة من جهة أخرى
  .مساهمة الزوجة العاملة في التكاليف و األعباء العائلية :الفرع األول 

املصاريف اخلاصة بإدارة البيت و تربية يقصد باألعباء العائلية و التكاليف تلك 
و يشمل الغذاء و الكسوة و العالج و  األوالد ، و كل ما هو ضروري ألحتياجات األسرة

عترب من الضروريات يف العرف و تمما  ، و ماتتطلبه احلياة اليومية من مصاريفالسكن 
  . )2(العادة

  .موقف الشرع من مساهمة الزوجة العاملة باإلنفاق  –1

ملقرر شرعا أن املرأة حرة التصرف يف ماهلا و غري ملزمة باملسامهة مع زوجها يف ا
اإلنفاق على األسرة و املشاركة يف األعباء و التكاليف العائلية كأصل عام ، لكن الظروف 
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اإلقتصادية و احلياة الصعبة جعلت الزوجة تشارك يف اإلنفاق على األسرة بطريقة أو بأخرى 
رض إىل مسامهة الزوجة يف األعباء و التكاليف العائلية من جهة ، و إىل ، لذلك جيب التع

  .مقدار مسامهة الزوجة يف هذه األعباء 
  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  258ص  – املرجع السابق  -مسعود رشيد . د -1
قة الزوجة على زوجها بالدخول ا أو دعوا إليه ببينة مع مراعاة جتب النف" من قانون األسرة اجلزائري  74املادة  - 2

  . "من هذا القانون  80و  79و  78أحكام املواد 

   :مساهمة الزوجة في األعباء و التكاليف العائلية  – 2
إن الوضعية املالية اجليدة للزوجة سواء كانت ثرية أو عاملة تفرض عليها أن تستعمل 

  ة على مصاحلــة بإدارة البيت و تربية األوالد للمحافظبعض املصاريف اخلاص
أسرا ، وخاصة يف وقتنا احلايل الذي يفرض على الزوجة ذلك ، بسبب ارتفاع مستوى 

خل ، أو كان عاجزا عن إعالة نفسه دأو منخفض ال بطاالاملعيشة و خاصة إذا كان الزوج 
يف العصر احلديث تشارك يف احلياة  بسبب املرض أو اإلعاقة ومن باب أويل ، أصبحت املرأة

العامة جبانب الرجل و كسب املال كما يكسب ، و من يكسب يلزم بالنفقة ، و عليه جيب 
، و ختفيف العبء على الزوج ، و ما قيام الزوجة باملسامهة يف األعباء و التكاليف العائلية 

  . تتطلبه احلياة احلديثة من تعقيد وتكاليف مرهقة
  :همة الزوجة في األعباء و التكاليف العائلية مقدار مسا –3

إن عمل الزوجة يلقى عاتق الزوج بعض املشاق البدنية و النفسية اليت ما كانت لتقع 
املشاق جبزء من دخله  هلو أن الزوجة تفرغت لبيتها تفرغا تاما ، مما يقتضي تعويضه عن هذ

.  
  : على الشكل التايل و عليه جيب أن تساهم الزوجة اإلنفاق جبزء من راتبها 
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  .يتحمل الزوج نفقات البيت األصلية كاملة بإعتباره املسؤول األصلي  -
تتحمل الزوجة العاملة نفقات اإلضافية الناجتة عن نقص اإلحتباس و املتمثلة يف  -

  .دفع أجرة اخلادمة ، أو شراء طعام جاهز ، أو غسالة و ما شابه ذلك 
  .ويضا عن حتمله بعض املشاق تقدم لزوجها قدرا من املال تع -

و يرى البعض أن يف مثل هذه احلاالت ميكن للزوج أن يطالبها باإلشراك يف حتمل 
نفقات األسرة أو عدم السماح هلا بالعمل ما دام العمل يلحق به و بأسرته ضررا ، و ال 

  .يستفيد منه ماديا و ال معنويا 
  

  

  

  .همة الزوجة موقف المشرع الجزائري من مسا :ثاني الفرع ال

يف التشريع اجلزائري هو إلتزام الزوج باإلنفاق ، لكن من خالل نص  األصل العام
اليت توجب على الزوجني التعاون على مصلحة األسرة و رعاية األوالد و  36/3املادة 

  .حسن تربيتهم 
رغم عمومية هذا النص ، إال أنه يفرض على الزوجني واجب مراعاة تربية األوالد و 

  .يام بشؤون األسرة و ماتقتضيه من متطلبات مادية ومعنوية الق
اليت توجب على األم نفقة أوالدها إذا كانت قادرة على ذلك ،  76و نص املادة 

بعد التمعن يف النصني معا ميكن القول أن املشرع اجلزائري قد أشار إىل مسامهة الزوجة يف 
الزوج عن ذلك و كانت قادرة على  اإلنفاق لكن ليس بصورة إلزامية إال يف حالة عجز

  .ة للزوجة العاملة سباإلنفاق إي أن هلا مال أو راتب بالن
احلديثــة يف هذا امليدان ، إال أنه جيب أن يفكر املشرع اجلزائري ، فيما تعتمد الشرائع 

 فيما خيص املرأة اليت ال تكسب املال و املاكثة يف البيت ، تكفيها مسامهتها املنزلية و بني
اليت تكتسبه فتلزم بالنفقة مبقدار إكتساا ، وحلسم النزاع يف مدى مسامهة الزوجة يف 
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األعباء  و التكاليف العائلية جيب حتديد ذلك يف عقد الزواج بأن تستمر يف وضيفتها و أن 
من قانون األسرة  19راتبها يكون بني زوجها و بني أهلها مناصفة مثال ، طبقا للمادة 

للزوجني أن يشرتطا يف عقد الزواج أو يف عقد رمسي الحق  : "  تنص على أنه اجلزائري اليت
  ...." .كل الشروط اليت يرياا ضرورية ما مل تتناف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون 

من غري املنطقي أن ترتك احلرية املطلقة للزوجة تتصرف يف راتبها لتبذره كما تشاء و 
التربج ، و يرتك الزوج ملزما باإلنفاق عليها من املرتب أو املال تنفقه على وسائل الزينة و 

  . )1(الذي يكسبه بعرقه و قد ال يفي بكل حاجيات أسرته
  

  ـــــــــــــــــــــــ
   .261ص  –املرجع السابق  -مسعود رشيد . د – 1
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  ي ـل الثانـالفص

  الحقوق المالية المشتركة للزوجين إثبات  

  
  

فلها حقوق مالية تنجم عن . تتمتع الزوجة بذمة مالية مستقلة شرعا و قانونا  
كما هلا حقوق مالية أخرى تكتسبها عن طريق اإلرث ). النفقة و املهر(الرابطة الزوجية 

ذمة املالية للزوجة و متكنها من حق فكل هذه احلقوق تدخل يف ال ،و الوصية أو اهلبة
  . )1(التملك و إقامة ثروة مالية بطرق قانونية و شرعية

الشك أن الواقع الذي تعيشه األسرة اجلزائرية، و احلياة املشرتكة بني الزوجني   
فقد تساهم الزوجة الغنية أو . أسباب و غريها تؤدي إىل اختالط أموال الزوجني

و قد يكون ذلك من مهرها و قبل . لزوجية و جتهيزه و تأثيثه، يف بناء بيت ا2العاملة
انتقاهلا إىل بيت الزوجية، كما قد تشارك يف ثروة األسرة من منقوالت و عقارات، هذا 
يؤثر على االستقاللية املالية للزوجة من جهة، و يثري مشكل إثبات هذه احلقوق يف 

 .حالة النزاع من جهة أخرى

الزوجة يف نفقة األسرة أو تكوين ثروا عن طيب خاطر  وغالبا ما يكون مسامهة
   .، أو من مساندة عائلتها هلا  ا، من مرتبها أو مما قد تكون ورثته من والديه

                                                 

املركز اجلامعي ببشار  –مذكرة لنيل شهادة املاجستري  –القضاء االستعجايل يف شؤون األسرة  –بن عومر حممد الصاحل  -  1
  .55ص  – 2007 –

أن النساء، قد أصبحن ميثلن قطاعا واسعا " 2008أشار تقرير التنمية البشرية للمجلس االقتصادي و االجتماعي لسنة  - 2
العايل حسب اإلحصائيات األخرية باملائة من احلاصلني على شهادات التعليم  61من النخبة املثقفة يف اجلزائر، إذ يشكلن 

 53باملائة من قطاع الرتبية و  50باملائة يف سلك القضاء و  37املتوفرة لدى الس القضائي و االجتماعي، و متثل النساء 
  ".باملائة يتولني مسؤوليات سامية يف الدولة 32باملائة يف القطاع الصحي و 
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و ذلك لكثرة  )1(و لعلها املشكلة اليت تشغل حماكمنا و تزداد حدة مع األيام

سهل تقدمي البينة فهناك أموال النزاعات و حدا خاصة عند فك الرابطة الزوجية، 
ال يعرف مصدرها قد تؤدي إىل منازعات خطرية بني الزوجني و بشأا و هناك أموال 

أو اختلطت أثناء احلياة الزوجية بأموال الزوج  هما هي عادة ذات استعمال مشرتك بين
  . )2(اخلاصة به

و لعل اإلشكال الذي يطرح ما هي الوسائل اليت أقرها املشرع اجلزائري   
  ؟يف إثبات حقوقهما يف األموال املشرتكة) الزوج و الزوجة أو ورثتهما(اصمني للمتخ

  : حث امب أربع و سنتناول هذا يف 

  .اإلثبات في دعوى متاع البيت باعتباره مال مشترك: المبحث األول 
  .اإلثبات في دعوى المنقوالت األخرى و العقارات: المبحث الثاني 
  .ات في ديون الزوجين المشتركة شكاالت اإلثبإ : المبحث الثالث
إثبات الحقوق المالية للزوجين في المال المشترك بعد : المبحث الرابع 

  الوفاة  
  .هذا مع التطرق إىل مقارنة بعض التشريعات األخرى السباقة يف هذا اال  

                                                 

  .313ص  –رجع السابق امل –الزواج و الطالق  –عبد العزيز سعد  - 1
  .486ص  –جملة الس اإلسالمي األعلى  –مقال إجحاف قانون األسرة اجلزائرية حلقوق املرأة  –هجرية دنوين . د - 2
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  ث األول ـالمبح

  اإلثبات في دعوى متاع البيت باعتباره مال مشترك 
  

  : ة ـالمتاع لغ
، و هو يشمل )1(فراش و أدوات منزليةمن و ما ينتفع به يف بيت الزوجية، ه

بغرض االنتفاع  ، جهاز مسكن الزوجية الذي حتضره الزوجة معها ليلة زفافها إىل زوجها
و جرى العرف عندنا أن حتضر الزوجة معها جمموعة من األفرشة . به يف حياا الزوجية

  أحيانا حتضر الزوجة غرفة نوم  و الوسادات و أدوات كهرومنزلية، و
  .أو استقبال و غريها

و أغلب النساء العامالت تضيف هذا األثاث و هذه األمتعة أثناء احلياة   
  .الزوجية فقد تشرتي تلفاز أو ثالجة و هذا عن طيب خاطر و سعادة

هما، أو بني أحدمها و ورثة اآلخر، و  رثتو قد حيدث نزاع بني الزوجني أو بني و   
و هذه . يف البيت من متاع، أو بعضه، أو أنه شريك فيه ملكية ما يهما يدعكل من

  .دعوى عويصة أمام القضاء و ذلك لصعوبة اإلثبات فيها
 ، هذاالفقه اإلسالمي أفاض يف مسألة اإلثبات يف متاع البيت و ذلك ألمهيتها   

اجلزائري يف هذا  ما سنتناوله يف املطلب األول و نتناول يف املطلب الثاين موقف املشرع
  .الشأن

                                                 

مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف  –احلقوق املالية للمطلقة بني الشريعة اإلسالمية و قانون األسرة اجلزائري  –امت آسية خبو  - 1
  .85ص  – 2007 –جامعة تلمسان  –كلية احلقوق   –خلاص القانون ا
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  ب األول ـالمطل

  اإلثبات في دعوى متاع البيت في الفقه اإلسالمي
 

 : ة ـالمالكي - أ

أي من الزوجني أقام بينة قضى له ا، سواء كان االختالف أن يرى املالكية 
قبل الدخول أو بعده، حال قيام الزوجية أو بعد االفرتاق أيا كان نوعه، و سواء  

وج أو للزوجة، غري أم اختلفوا عنها فيما لو أقام كل منهما بينة كان البيت للز 
بأعدل البينتني، فإن تساوى رجح بسبب من أسباب الرتجيح، فإن  ىفإنه يقض

  يف ذلك ظاهر آخر و هو هل يعرف الشيء للرجال  حتكافأتا سقطتا و رج
 .أو للنساء أو هلما

به  يا كان معتاد للنساء قضأما إن مل يكن ألحدمها بينة أو سقطتا، فجميع م
يصلح  ما ، أمامع اليمني به للزوج  ي، و ما كان معتادا للرجال قضاليمنيللمرأة مع 

، ألن يده هي املغلبة على يد الزوجة، و إذا مات مع اليمني لزوج لهلما معا، فالقول 
  .أحد الزوجني ينزل ورثته منزلته و ال خيتلف احلكم

شراء ما هو معتاد للنساء، كاحللي مثال، حلف مع  و إن أقام الرجل بينة على  
  . )1(لمرأةل بالنسبةبينة أنه اشرتاه لنفسه و كذلك احلكم 

 : المذهب الحنفي  - ب

، و ما مع اليمني إذا مل تكن هناك بينة، فإن ما يصلح للرجال فهو للزوج  -
 .مع اليمنييصلح للزوجة فقط فهو هلا 

                                                 

  .639ص  –املرجع السابق  –حممد حجاري . د - 1
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 .يه الرأيأما ما يصلح للزوجني معا فقد اختلف ف -

  
 

أن ما يصلح للزوج و الزوجة هنا يكون مناصفة ألن قيام الزوجية  زفرفقال  -1
ديهما معا على كل ما يف البيت، و اليد هي دليل امللكية ظاهرا، يثبت لم

  .فيكون املتاع هلما ما مل ترجح دعوى أحدمها بينة أو بظاهر آخر يشهد له
كل ما صلح هلما من متاع لزوج يف  لو قال أبو حنيفة و حممد أن القول  -2

  البيت ألن يده متصرفة و يدها حافظة، و اليد األوىل هي يد امللك، ّ 
 .و لذلك دّلت على امللكية ألن الظاهر يشهد له

ا فيما جرى العرف على أن تدخل به، حني قال أبو يوسف أن القول قوهل يف -3
يليق ا ألن العرف قد جرى على أن املرأة ال تدخل بيت زوجها إال جبهاز 

فكان الظاهر شاهدا هلا، أما ما زاد عن ذلك فالقول قول الرجل ألن يده 
 .عليه، فالظاهر بالنسبة هلذا الزائد شاهد له

  و الذي قيل يف كون النزاع بني الزوجني يقال يف حالة كونه بني ورثتهما 
جة يف املتاع أو بني ورثة الزوجة مع الزوج، أما إذا كان اخلالف بني ورثة الزوج مع الزو 

الذي يصلح للرجال و النساء، فإن القول يف هذا األمر عند أيب حنيفة هو قول الزوجة 
ال قول ورثة الزوج ألن الظاهر شاهد هلا إذ هي الواضعة اليد على حمل النزاع، فيكون 

  .)1( اليمنيالقول هلا مع 
  

                                                 

ط  –اجلزائر  –دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع  –املنتقى يف قضاء األحوال الشخصية  –حلسني بن شيخ آث ملويا  - 1
  .571ص  –ج األول  – 2005يف 
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  ي ـب الثانـالمطل

  لقضاء الجزائرياإلثبات في دعوى متاع البيت في القانون و ا
    

  حىت يتم حتديد وسيلة اإلثبات اليت كفلها املشرع سواء يف الشريعة العامة 
و يتفرع عن هذا . أو يف قانون األسرة جيب حتديد أنواع اخلالفات الواردة يف هذا الشأن

  :مسألتني مها
النزاع حول وجود املتاع أصال، و غالبا يف احلياة العملية ما يكون  )1

  .لزوجاإلنكار من ا
 .النزاع حول ملكية املتاع مع اعرتاف كالمها بوجوده )2

  
 

  .عالنزاع حول وجود المتا : الفرع األول 
يف حالة إنكار أحد الزوجني و خاصة الزوج وجود املتاع، تطبق هنا القواعد   

قضت احملكمة العليا بوجوب تطبيق قاعدة البينة  الصددالعامة يف اإلثبات، ففي هذا 
، فإذا ادعت الزوجة أا خلفت بدار الزوجية )1(اليمني على من أنكرعلى من ادعى و 

  :متاع، و أنكر الزوج ذلك فهنا البد 
إقامة البينة على وجود املتاع احملدد يف العريضة، و هذا يكون بكل الطرق  - أ

شهادة الشهود، فإذا  أواملتاع املتنازع عليه  ائزة قانونا، كتقدمي فواتري شراءاجل
كما أن . طلبهأو بينة فإن القاضي حيكم له مبا  وجني دليالقدم أحد الز 

 . باعتباره سيد األدلة اإلقرار حيسم النزاع يف هذه املسألة

                                                 

اجلزائر  –دار هومة للطباعة و النشر  –) الزواج و الطالق(تقاضي يف مادة شؤون األسرة دليل امل –يوسف دالندة   - 1
  .76ص  – 2007
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ه، عدم تقدمي دليل على وجود املتاع، فالقاضي هنا يلجأ إىل القاعدة أعال - ب

عليه، فإذا حلف ربح دعواه و إذا نكل  فيوجه اليمني احلامسة للمّدعى
 .)1(حكم عليه

  
 

  .النزاع حول ملكية المتاع: الفرع الثاني 
إذا وقع " بقوهلامن قانون األسرة  73النزاع يف متاع البيت نصت عليه املادة   

  النزاع بني الزوجني أو ورثتهما يف متاع البيت و ليس ألحدمها بينة فالقول للزوجة 
مع اليمني يف املعتاد أو ورثتها مع اليمني يف املعتاد للنساء و القول للزوج أو ورثته 

  ".للرجال و املشرتكات بينهما يقسماا مع اليمني
، فما مع اليمني املشرع قاعدة معتمدا يف ذلك قول من شهد له الظاهر  تبىن  

يكون صاحل الستعمال الرجل فهو للرجل و ما يكون صاحلا الستعمال املرأة كاحللي و 
  :ما يلي  كل هذاخلص من  نست. )2(مع اليمنيالزينة فالقول فيه للزوجة 

                                                 

من املقرر قانونا يف حالة إنكار وجود املتاع املطالب به عند أحد الزوجني : " و يف هذه املسألة قضت احملكمة العليا بأنه  -  1
و مىت تبني يف قضية احلال أن املدعى عليه " من ادعى و اليمني على من أنكر البينة على"تطبق القاعدة العامة يف اإلثبات 

أنكر وجود األمتعة املطالب ا، فإن قضاة املوضوع ملا قضوا برفض الدعوى يف احلال دون تطبيق القاعدة العامة يف اإلثبات 
القانوين و مىت كان ذلك استوجب نقض القرار بتوجيه اليمني للمدعي عليه خالفوا القانون و عرضوا قرارهم النعدام األساس 

و يف قرار ، 245ص  – 2001 –ق .م – 16/03/1999بتاريخ  216836قرار رقم  –ش .غ، أ.ع.م" املطعون فيه
االكتفاء بتوجيه اليمني قبل معرفة وجود أو عدم وجود حمل النزاع املدعي به يعترب مبثابة انعدام التسبيب و فرق واضح "آخر 

إلثبات، و مىت تبني يف قضية احلال، أن الطاعن قد أنكر وجود املتاع و املصوغ لديه و طلب إقامة البينة على دعواها لقواعد ا
و التمس االستماع إىل شهادة ابن املطعون ضدها، فإن قضاة املوضوع ملا مل جييبوا على طلب الطاعن و بادروا بتوجيه اليمني 

وجود املصوغ فإم عّرضوا قرارهم للقصور يف التسبب و خرقوا قواعد اإلثبات و مىت   املتممة للمطعون ضدها دون التأكد من
بتاريخ  86097قرار رقم  –ش .أ.غ.ع.م" كان ذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه جزئيا فيما خيص األثاث و املصوغ

  .    233ص  – 2001ت .م – 27/10/1992
ط يف  –اجلزائر  –دار هومة للطباعة و النشر  –لمرأة يف قانون األسرة اجلزائري املركز القانوين ل –لوعيل حممد ملني  - 2

  .162 -261ص  – 2004
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 : وجود الدليل على ملكية المتاع  -1

إذا قدم أحد الزوجني بينة على أنه هو املالك للمتاع، أو أن املدعية قد تسلمت 
أمتعتها بشهادة الشهود مثال أو مبحضر إثبات فإن القاضي حيكم ملن أثار دعواه بالبينة 

، و سّيان ما بني أن يكون املتاع مما دون توجيه اليمني، ألننا بصدد وجود دليل إثبات
  .يعرف للرجال أو للنساء أو هلما معا

  

 : عدم وجود دليل على ملكية المتاع  -2

فإن الفقرة ،  للشيء املتنازع عليه تهإذا مل يقدم أي من الزوجني دليال على ملكي
من قانون األسرة حددت ثالثة حاالت متكن القاضي من  73الثانية من املادة 

  :ماد عليها يف فض النزاع االعت
  
  

 : يحكم للزوجة في المعتاد للنساء مع يمينها  ����

فاملصوغ و أداوت التجميل و األلبسة النسائية، و غريها من األمور اليت يشهد 
هي للزوجة كما أن هناك أمور موضوعية ختضع لتقدير القاضي، . هلا العرف أا للنساء

  اخلياطة و ملحقاا من قماش  فإذا كانت الزوجة خياطة مثال فإن آالت
       . )1(و غريها هي للزوجة مع حتليفها اليمني املتممة

  

                                                 

من قانون األسرة ليست باحلامسة و ال باملتممة، بل هي ميني  73يرى بعض الفقه أن اليمني اليت أوردها املشرع يف املادة  - 1
أنظر عبد القادر بن . جتب عليه، إذا مل جيد يف الدعوى دليل و ال بينة قانونية من نوع خاص يوجهها القاضي مباشرة إىل من

  . 313ص  –الزواج و الطالق يف قانون األسرة اجلزائري  –و عبد العزيز سعد  – 240ص  –فك الرابطة الزوجية  –داود 
ج أن زوجته أخذت مصوغها و من املقرر شرعا أن البينة على من ادعى و اليمني على من أنكر ، ومن مث فإن ادعاء الزو  -

أثاثها و مالبسها يصري مكلفا بإثبات دعواه ، فإن عجز فالقول للزوجة مع ميينها ، و من مث فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ 
أن اخلالف يف متاع البيت مل يكن حول وجوده مبنزل  –يف قضية احلال  –ملا كان من الثابت . يعد خمالفا للقواعد الشرعية 

زوجية ، بل كان حول ادعاء الزوج أن زوجته أخذته معها ، فإن قضاة املوضوع حينما عكسوا األمر ووجهوا اليمني للزوج و ال
و مىت كان كذلك أستوجب نقض القرار . هو مدع و تلقوها منه مباشرة يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية 

   .  64، ص 4،عدد1990ق .،م 50075، ملف رقم  18/07/1988ش ،.أ.غ.ع.املطعون فيه ، م
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 : مع اليمينيحكم للزوج في المعتاد للرجال  ����

  و معىن هذا ما يصلح للرجال مثل أدوات التجارة و ما يتعلق مبهنته، 
ازعته له، فإذا طلبه الزوج و ن انه و أدوات الصيد، و كل ما يشهد العرف حكما

 .)1( مع اليمنيلزوج لالزوجة فيه فالقول 
  

  :ما اشتركا فيه من المتاع فإنهما يقتسمانه مع اليمين  ����

  لزوج بالنسبة لمن الناحية العملية هذه احلالة هي األكثر صعوبة سواء 
يف لقاضي يف الفصل بالنسبة للزوجة يف إثبات ملكيتهما للشيء املتنازع عليه، أو أو ا

ملكيته ملا يف البيت من مفروشات و أثاث و أدوات  هماكل من  يإذ يدع. هذا النزاع
  .مثل آلة الغسيل و التلفاز و الثالجة و غريها

  :و يف نظرنا ازداد هذا النزاع تعقيدا بسبب حالتني مها 
يف العرف املعمول به يف بالدنا أن الزوجة ليلة زفافها حتضر جمموعة من  ����

اليت تلقتها من أهلها و صديقاا مبناسبة  األفرشة، و األغطية، و اهلدايا
 .زواجها

تتفق مع زوجها السيما إذا كان له سكن منفصل  كما أن من النساء من ����
عن أهله أن جتهز هذا املسكن بغرفه نوم أو غرفة استقبال و قد يكون 

 .الدافع هو حب الظهور

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف حالة النزاع على األمتعة بني الزوجني ، توجه اليمني اخلاصة باألمتعة للزوجة و من مث فإن القضاء خبالف " ن املقرر قانونا أنه م  - 1

أن النزاع قائما بني الطرفني حول األمتعة و أن الزوج طالب بتوجيه  –يف قضية احلال  –وملا كان ثابتا . هذا املبدأ يعد خرقا للقانون 
من  همسة للزوجة املطقة اليت ال توجللزوجة على عدم ترك أمتعتها يف البيت الزوجي ، فإن قضاة املوضوع ملا قضوا بتوجيه اليمني احلااليمني 

من قانون األسرة ، فإم خرقوا القانون  73قبل القضاة ، بل بطلب من األطراف بدل اليمني اخلاصة باألمتعة املنصوص عليها يف املادة 
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 134417، ملف رقم  09/07/1996ش ، .أ.غ.ع.م.  كان كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه ىتوم. يف تطبيقة و أخطأوا 
   . 72، ص 2، عدد 1998ق ، .، م

و من النساء السيما العامالت و بعد انتقاهلا إىل بيت الزوجية تقوم و عن 
  بفواتري طيب خاطر بشراء بعض اآلالت و التجهيزات املنزلية دون أن حتتفظ 

  .تساعدها يف اإلثبات يف حال النزاع )1( أو وصوالت أو حىت شهود
ما هو معتاد للرجال، و ما هو فيأمام هذا الوضع و عجز القاضي يف الفصل 

  .اليمني عفإن املشرع حكم باقتسام هذا املتاع م. معتاد للنساء
  احلياة،  تو املالحظ أن اليمني إذا كانت تؤيت مثارها فيما مضى فإن ماديا

كثري من الناس من حيلف اليوم و عشرات اإلميان كذبا من   جعلو ضعف الوازع الديين 
  .)2(أجل احلصول على مثن خبس أو منفعة تافهة و رخيصة

أما إذا  ،األحكام السابقة الذكر تطبق يف حال كان الزوجني على قيد احلياة ����
فإن كل زوج . بيتأحد الزوجني أو كالمها و وقع النزاع حول متاع ال تويف

و ذلك حسب نص املادة . رثته حمله مع بقاء نفس األحكامو  حيل متويف
  .من قانون األسرة اجلزائري 73

  .الموجود داخل البيت و خارجه  النزاع حول المتاع:  لثالفرع الثا
إذا   :يف السكن العائلي  أحكام املتاع املعتاد للرجال و النساء معا املوجود - 1

املوجود بالبيت من األشياء املعتادة للرجال و النساء معا ، كالفراش و  كان املتاع
الكراسي أو األثاث املخصص لديكور البيوت و تزيينها كاأللواح الفنية و التماثيل 

، فإن ملكتها  اخل ، فإذا كان ألحد الزوجني بينة على ملكية األشياء املوجودة ....
ملتاع موجود بالبيت و ليس ألحدمها بينة ثبت له بال ميني أما إذا كان هذا ات

  . )3( فيقتسماا مع اليمني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقرر بأن احلكم  09/03/1981الصادر بتاريخ  25.555وهو ما جعل احملكمة يف قرارها رقم -املرجع السابق-بلحاج العريب.د -1

  . و غريها على املدعي عليه و هو يدعي أن له شهود جاء معيبا من عدة وجوه مما يؤدي إىل نقضه باليمني يف مسألة املالبس
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  .271ص  -املرجع السابق-الزواج و الطالق يف قانون األسرة اجلزائري-عبد العزيز سعد -2
رتكات بينهما يقتسماا مع و املش"من قانون األسرة اجلزائري اليت تنص على أنه  73تطبيق الفقرة األخرية من املادة  – 3

  " .اليمني

   
: أحكام املتاع املعتاد للرجال و النساء معا غري املوجود يف السكن العائلي  – 2

  أما إذا كان املتاع للرجال و النساء معا غري موجود يف السكن العائلي ، كأن 
يف هذه  .يتقدم أحد الزوجني بقائمة من األمتعة و يقابله اآلخر بالنفي و اإلنكار 

من قانون األسرة اجلزائري ، ألا متعلقة بإثبات  73احلالة ال ميكن تطبيق املادة 
تطبق يف .  )1(ذاته الشيء وجود حق امللكية على الشيء املوجود و ليس إلثبات

البينة على من ادعى و : " هذه احلالة القاعدة العامة لإلثبات يف القانون املدين 
وذلك ما أكده القضاء اجلزائري يف الكثري من األحكام .  )2("اليمني على من أنكر 

و " البينة على من ادعى واليمني على من أنكر " باستعمال القاعدة العامة 
  . )3(يف مثل هذه احلاالت 73استبعاد تطبيق املادة 

يعترب السكن : أحكام النزاع بني الزوجني حول السكن العائلي املشرتك  – 3
ملشاكل اليت تعاين منها األسرة اجلزائرية ، هلذا جيب التعرض إىل من أهم االعائلي 

حماولة أحكام النزاع فيما بني الزوجني حول امللكية املشرتكة للسكن العائلي ، مث 
نسبة للسكنات اإلجتماعية بالالوصول إىل أحكام تنظيم امللكية املشرتكة بينهما 

  .اليت متنحها الدولة 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 130محيدة مبارك ، اجلوانب املادية ألحكام الطالق ، مرجع سابق ، ص  – 1
  .و ما بعدها من القانون املدين اجلزائري فيما خيص اإلثبات  323املادة   – 2
  .  07، ص  50عدد  1990ق لسنة .م. 17/03/1992قرار صادر بتاريخ  81455ملف رقم ) ش.أ.غ(ع .م – 3

شتركة للسكن العائلي مالنزاع بين الزوجين حول الملكية ال أحكام –أ 
:   

، سواء عن طريق أسباب   قد تشرتك الزوجة مع زوجها يف ملكية السكن العائلي
، أو األسباب اخلاصة بقانون األسرة ،   )1(كسب امللكية املعروفة يف القانون املدين 

لذلك تنشأ امللكية املشرتكة . ها كأن يدفع الزوج لزوجته جزء من داره يف صداق
بينهما ، و يف حالة الطالق جيب قسمة السكن بينهما مع مراعاة ، ما إذا كانت 

و عليه جيب أن نناقش إىل من يعود احلق يف البقاء . هذه الزوجة حاضنة أم ال 
  .بالنسبة للسكن العائلي املشرتك ، باعتباره عقار مملوك للزوجني معا 

إذا كانت : املشرتك يف حالة ما إذا كانت الزوجة حاضنة  أحكام السكن) 1
الزوجة حاضنة هلا حق البقاء يف السكن العائلي إذا كان ملكا للزوج ، فمن باب 

ويسقط ذلك احلق . أوىل أن يكون هلا هذا احلق يف حالة امللكية املشرتكة بينهما 
امللكية  بأسباب سقوط احلضانة ، فتخضع القسمة حينئذ إىل أحكام قسمة

  . )2(الشائعة يف القانون املدين 

إذا كانت : حالة ما إذا كانت الزوجة غري حاضنة  يفأحكام السكن املشرتك  )2
  الزوجة غري حاضنة تتم القسمة بني الزوجني للسكن العائلي املشرتك طبقا 

ألحكام قسمة امللكية الشائعة ، و تطبق يف ذلك أحكـام الشفعة باعتباره عقارا 
  وهو ما ذهب إليه الفقه املالكي بأنه إذا دفع الزوج لزوجته جزء من .  )3(

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .من القانون املدين اجلزائري  843إىل  773املادة   -  1
  .و ما يليها  713أحكام املال الشائع يف القانون املدين اجلزائري ، وذلك طبقا للمادة   – 2
من القانون املدين اجلزائري اليت تنص على أنه  794املادة  –و ما يليها من القانون املدين اجلزائري  794أحكام الشفعة ، املادة  – 3
   "و الشروط املنصوص عليها يف املواد التالية األحوال  العقار ضمن الشفعة رخصة جتيز احللول حمل املشرتي فيبيع:" 

ه الزوجة لزوجها يف اخللع ، فيجب الشفعة ، مل يشاركامها داره يف صداقها أو دفعت
  . )1(بقيمة ذلك اجلزء املدفوع صداقا أو خلعا

إن : محاولة تنظيم أحكام السكن العائلي المشترك بين الزوجين  –ب 
لكن ما يلحظ على . الدولة متنح ألفراد اتمع  سكنات إجتماعية لألسر اجلزائرية 

اإلستفادة حترر باسم الزوج ، ففي حالة التنازل أو البيع  هذه السكنات أن قرارت
يكون هذا احلق للزوج وحده ، وذلك شيء منطقي ألن القانون اجلزائري يأخذ 
بنظام انفصال األموال كنظام مايل للزوجني، األمر الذي يرتتب عليه استقاللية 

هذا السكن  ملكية الزوج وحده هلذا السكن العائلي و كان على املشرع أن جيعل
من حق األسرة مجيعا و ليس من حق الزوج فقط ، حىت يوفر نوع من احلماية 

  .لألوالد من التشرد بعد الطالق 
حيرص من خالهلا و على ذلك جيب على املشرع صياغة نصوص جديدة 

على منح السكنات اإلجتماعية للزوجني معا ، و يشرتط عليهما أنه يف حالة 
يف اعتقادي أن هذا . ن متليكها للزوجني بصورة مشرتكة التنازل أو البيع ، يكو 

اجلزائرية ، واملعيشة املشرتكة للزوجني يف دار واحدة ، احلل يتماشى مع واقع األسرة 
  .واحملافظة على أموال األسرة و التماسك األسري 

لقد أفرز الواقع اجلزائري ظاهرة اإلشرتاك يف أموال الزوجني بالنسبة ملتاع  
السكن العائلي ، لذلك جيب وضع أحكام خاصة ذه األموال  البيت و

باإلضافة إىل أحكام مسامهة الزوجة . للمحافظة عليها و توفري احلماية لألسرة 
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باإلنفاق ، لذلك جيب أن يتدخل املشرع بالنص اإللزامي ألن ذلك ال يتعارض مع 
  .مبدأ القوامة حسب رأي الكثري من البحثني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 270، إفريقيا ، ص  1996حممد العلوي العابدي ، األحوال الشخصية و املرياث يف الفقه املالكي ، الطبعة األوىل عام  – 1
  

   

  ي ـث الثانـالمبح
  اإلثبات في دعوى الممتلكات المنقولة األخرى  

  و العقارات
  

نرى يف اتمع اجلزائري  متاع البيت، إذ لزوجني منحصرا يف يعد النزاع بني امل
  حاليا أن الزوجة قد تشارك زوجها يف بناء مسكن الزوجية من راتبها 
أو مما ورثته أو من مساعدة أهلها أو قد تساهم مع زوجها يف شراء مسكن، كما أا 
 قد تساهم يف شراء سيارة عائلية، بل و من الزوجات من تساعد زوجها يف جتارته أو يف

  .و قد يصل األمر إىل بيع مصوغاا. بداية مشروعه
بعض األزواج و لغرض ما   جندو من جهة أخرى و حسب  الواقع املعاش 

كاخلوف من احلجز، يشرتي سكن أو سيارة و يقيدها باسم زوجته، و منهم و نظرا 
ع لعدم مساح القانون له بالتجارة بسبب وظيفته مثال يساهم يف شركة و برأس مال مرتف

فقد حتقق الشركة أو التجارة أرباحا فتزداد ، و يكون ذلك كله باسم زوجته و برضاها 
الذمة املالية للزوجة، و قد تفلس فرتتب ديون يف ذمة الزوجة السيما لدى مصلحة 

  .الضرائب
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من أجل  1هذا كله حيدث بالرتاضي و كل منهما يسعى إىل إمناء ثروة األسرة
  .    امهابناحلياة السعيدة هلما وأل

  
يبدأ كل طرف يف تفكري يف الكيد من ، لكن و جمرد حدوث نزاع لسبب ما 

دورا هاما يف تصفية احلسابات  و العقود الصورية الطرف اآلخر، و تلعب األمور املالية
  .و النيل من األخر و اإلضرار به

 ةكثر   أمام هذا التطور يف العالقات املالية بني الزوجني يف اتمع اجلزائري، و
النزاعات، أدرج املشرع من خالل التعديل األخري لقانون األسرة أحكامًا جديدة من 

و نتناول هذا املبحث  ،أجل احلفاظ على احلقوق املالية للزوجني السيما بعد اختالطها
  :يف ثالث مطالب 

اإلثبات يف دعوى املمتلكات املنقولة و العقارات يف : املطلب األول  �
   .يالقانون اجلزائر 

  .اإلثبات يف دعوى األموال املشرتكة يف القانون املقارن: املطلب الثاين  �
  .يف هذا الشأن ريبمقارنة بني التشريع اجلزائري و املغ: املطلب الثالث  �

  

  ب األول ـالمطل
 اإلثبات في دعوى الممتلكات المنقولة األخرى و العقارات 

  في القانون الجزائري
  

                                                 

  املنقوالت اليت يستعملها أفراد األسرة دون النظر إىل مالكها سواء الزوج و  هي كل العقارات: ثروة األسرة  - 1
  . منها أو الزوجة، و متاع البيت ميثل جزء بسيط
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  األول إىل معىن املمتلكات املنقولة األخرى خنصص : نتناوله ضمن فرعني
  .دعوى املتعلقة ذه املمتلكاتالالثاين إىل اإلثبات يف  خنصصو العقارات و 

  
  
  

  .معنى الممتلكات المنقولة األخرى و العقارات: الفرع األول 
  
  

  .معنى المنقوالت الزوجية األخرى:  أوالً 
 بيت الزوجية و املتمثل يف ل من متاع البيت الذي يوجد يفمشأو هو تعريف   

األثاث اهز للسكن العائلي، فنحن نلحظ أن الزوجة قد تساهم من ماهلا اخلاص مع 
زوجها يف شراء سيارة عائلية تنتفع ا األسرة كما قد تساهم و تساعد زوجها يف شراء 

كما أن الزوج قد يساعد . آالت من أجل صناعته، أو جتهيزات مكتب و غريها
  .طبيبة تهكانت زوج  نذلك و مثاله جتهيز عيادة إزوجته ك

يدخل ضمن هذا  )1(و كل منقول ال ميكن تكييفه على أساس أنه أثاث عائلي
  .)2( التعريف

   .معنى الممتلكات العقارية للزوجين:  ثانياً 
ا يف املسكن العائلي، و قد متتلك األسرة عدة عقارات األسرة متمثلة أساس  
يكون مملوك يف الشياع للزوجني معا، أو يكون باسم قد ائلي و املسكن الع ،عقارات

                                                 

كلية  - رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص-  راسة مقارنةد - ني يف التشريع اجلزائريجالنظام املايل للزو  -مسعودي رشيد .د - 1
  .278ص  -2006  جامعة تلمسان - احلقوق

كل شيء مستقر حبيزه و ثابت فيه و ال ميكن " من القانون املدين تعريف العقار و املنقول   683جاء يف نص املادة  – 2
غري أن املنقول الذي يضعه صاحبه يف عقار ميلكه ، . نقله منه دون تلف فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول 

   . 156من القانون املدين ص ." رصدا على خدمة هذا العقار أو إستغالله يعترب عقارا بالتخصيص 
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هذا من الناحية الشكلية، أما فعليا فقد تساهم الزوجة مع زوجها يف شراء  احدمها ،
هذا املسكن العائلي أو تساهم يف بناءه، رغم أن عقد امللكية باسم الزوج، كما أن 

نظرا  ي يف شكل بيع صور  قد يهب سكن أو عقار من عقاراته لزوجته يكون األخري
  . لظروف ما

  

اإلثبات في الدعوى المتعلقة بهذه الممتلكات في التشريع : الفرع الثاني 
  .الجزائري

لكل واحد من الزوجني ذمة مالية : "من قانون األسرة على أنه  37تنص املادة    
عقد رمسي  غري أنه جيوز للزوجني أن يتفقا يف عقد الزواج أو يف. مستقلة عن ذمة اآلخر

الحق حول األموال املشرتكة بينهما اليت يكتسباا خالل احلياة الزوجية، و حتديد 
  ".النسب اليت تؤول إىل كل واحد منهما

املالحظ من خالل نص املادة أن املشرع اجلزائري أكد على مبدأ : أوال 
املستقلة عن  حقوقه املالية هما، أي أن لكل واحد من)1(زوجنيلاملالية ل الل الذمةقستإ

  .أنه موافق ألحكام الشريعة اإلسالمية ،إذاألخر و هو األصل 

  ، أموال الزوجني فعليا أثناء احلياة الزوجة طختالإو نظرا إلمكانية : ثانيا 
مما  ، يف حتديد حقوق كل طرف يف هذه األموال الً بو استشكال األمر عليهما مستق

  .و هي الكتابة الرمسية املهيأةات يؤدي إىل النزاع، أقر املشرع وسيلة اإلثب

  :   الكتابة كوسيلة إثبات لحقوق الزوجين في األموال المشتركة 
. )1(الكتابة الرمسية من أهم وسائل اإلثبات إذ ال ميكن الطعن فيها إال بالتزوير 

، يقدم للقضاء يف حال (preuve préconstituée) الفقهاء بالدليل املهيأ ارب عنهيع

                                                 

جاء يف عرض األسباب املرفقة باملشروع التمهيدي لقانون األسرة هذه املواد تؤكد على استقاللية الذمة املالية طبقا  - 1
ن يكون ما ميلكه كل واحد منهما من األموال املكتسبة أم الشريعة اإلسالمية، و تنص على أن للزوجني أن يتفقا على ألحكا

  .   مستقلة عن عقد الزواج سواء قبل إبرام هذا األخري أو بعده يقةبعد الزواج على سبيل االشرتاك و يتم ذلك يف وث
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قد الزواج أو يدرج يف ع ، بني الزوجني )2(تفاقإذه الكتابة تكون عن طريق النزاع و ه
  .من قانون األسرة 37/2سب نص املادة يف عقد رمسي ال حق حب

كما يتم حتديد النسب اليت تؤول إىل كل واحد من الزوجني يف هذه األموال 
   يكني فيهاالشر اليت تكتسب أثناء احلياة الزوجية، و هو يف رأينا عقد شركة مها 

  .الرابطةهذه و رأس املال هو األموال املكتسبة أثناء قيام 
الذي يطرح هو يف حال عدم وجود هذا االتفاق و توثيق حقوق   اإلشكاللكن 

كل زوج يف املال املشرتك، مث وقع نزاع بني الزوجني هل ميكن اللجوء إىل وسائل 
  .و اكتفت بالكتابة فقط 37دة إذ مل تنص عليها املا؟  اإلثبات األخرى غري الكتابة

رابطة مقدسة ال تقوم على  الزواج إىل الكتابة باعتبار نيعدم جلوء الزوج
 eاحلسابات الضيقة و املصاحل املادية و هو مانع أديب، لذلك فإن كل زوج ساهم 

 ، أو وثائق تثبت ذلك اميسك عقود أنبأمواله اخلاصة يف ممتلكات األسرة من غري 
من  336و يف هذا اخلصوص تنص املادة إىل وسائل اإلثبات األخرى، للجوء ميكنه ا

جيوز اإلثبات بالشهود أيضا فيما كان جيب إثباته بالكتابة إذا "  :القانون املدين اجلزائري
  ".وجد مانع أديب أو مادي حيول دون احلصول على دليل كتايب

  :ي ـالمانع األدب
كانت اليت  مت فيها التعاقد أو الصالت  اليتيعترب املانع أدبيا إذا كانت الظروف 

مل تسمح من الناحية األدبية ألحد املتعاقدين باقتضاء   ، تربط املتعاقدين وقت التعاقد
  .)1(كتابة من املتعاقد اآلخر

                                                                                                                                          

ترب ما ورد يف العقد الرمسي حجه حىت يثبت تزويره، و يعترب نافذ يف كل الرتاب يع"من القانون املدين  5مكرر  324املادة  - 1
  ".  الوطين

2- DENNOUNI. Hadjira, Les conventions entre époux en droit algérien 

pourquoi les conventions et pas contrats ?, Revue semestrielle- éditée par le 

Laboratoire de droit prive fondamental, Université ABOU BEKR BELKAID 

TLEMCEN FACULTE DE DROIT N° 4. 2007.        
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ستحالة معنوية من احلصول على إد إن العالقة املوجودة بني أفراد األسرة تولّ 
 ،الذي يقيم الدليل على وجود هذه العالقة دليل كتايب و من مث يبيح القانون للشخص

  .)2(أن يثبت بالشهود ما كان جيب إثباته بالكتابة
  
  
  

قرض ما بني  إثباتفعالقة الزوجية متنع احلصول على الدليل الكتايب يف 
  .)3(كفي يف بعض األحيان لقيام املانع األديبوحدها تخلطبة االزوجني، كما أن عالقة 
من  37أن يضيف فقرة أخرى للمادة  كان املشرع ،كان بإملذلك يف رأينا  

تفاق فريجع للقواعد العامة إإذا مل يكن هناك " ينص فيها كالتايلقانون األسرة 
  ".لإلثبات

  : لكتابة اوجود مانع من الحصول على 
من الصور اجلارية أن يبيع الرجل لزوجته عقاره هاربا من الديون، أو أن تقرض   

باإلفالس مبلغًا من املال، و قل أن يأخذ الرجل على زوجته، أو الزوجة زوجها املهدد 
، و حىت إن وجد غالبًا ما يكون صورياً  التصرف يثبت هذاالزوجة على زوجها عقدا 

فهل جيوز إثبات الصورية يف هذه احلالة بكافة طرق اإلثبات اعتمادًا على أن الزوجية 
  .التخلص منه مانع أديب من احلصول على كتابة مثبتة للدين أو

                                                                                                                                          

  .  564ص  -املرجع السابق -أحوال اإلثبات و إجراءاته-سليمان مرقص. د - 1
  . 84ص -املرجع السابق-صاحل إبراهيم - 2
من األمور املوضوعية اليت  ةنعان املطالبة بالكتابة أو غري مم بأن اعتبار عالقة الزوجية مانعة" قضت حمكمة النقض املصرية - 3

ص -املرجع السابق-سليمان مرقص 17/04/1979حمكمة النقض املصرية "على حدا  ختتلف حبسب ظروف كل دعوى
566  .  
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  فقهًا وقضاء بأنه من السهل التدليل على الصورية بني ذوي القرىب،  الراجح  
يتعني مالحظة  هغري أنالضد، و أن صلة الزوجية قد متنع الزوج من احلصول على ورقة 

دون احلصول كانت درجتها ال تعترب مانعًا أدبيًا حيول أن صلة القرابة أو املصاهرة مهما  
   بل املرجع يف ذلك إىل ظروف كل حالة على حدة كتايبعلى سند  
 ل بتقديرها حمكمة املوضوع مىت كان هذا التقدير قائمًا على أسباب سائغةو اليت تستق

)1(.  

  
  ي ـب الثانـالمطل

  اإلثبات في دعوى األموال المشتركة في القانون المقارن
األموال  تطرق إىل اإلثبات يف دعوىنحيث ،تناول هذا املطلب يف فرعني ن

مث إىل املدونة  ، املشرتكة يف القانون الفرنسي باعتباره عرف نظام االشرتاك منذ زمن
  .شكل إثبات احلقوق املشرتكة للزوجنيماملغربية و كيف عاجل املشرع املغريب 

  

اإلثبات في دعوى األموال المشتركة بين الزوجين في القانون : لفرع األول ا
   .الفرنسي

إما تكون فامللكية . نسي األموال بني الزوجني تنظيما دقيقانظم املشرع الفر 
  .فتكون مشرتكة يف حالتني. مستقلة أو مشرتكة بني الزوجني

يف األموال  )2(جهما خيضع لنظام االشرتاكاإذا صرح الزوجان بأن زو  -
 .املكتسبة

                                                 

  .1997، سنة 2، جـ 8املستشار عز الدين الدناصوري، التعليق على قانون اإلثبات، ط - 1
  دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية و التشريعات العربية -النظام املايل للزوجني-ود احلمداينرعد مقداد حمم - 2

  .     62ص . 1ط -2003الدار العلمية للنشر و التوزيع عمان  -و التشريع الفرنسي
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 .ايل حلياما الزوجيةإذا سكت الزوجان عن اختيار نظام م -

كية مشرتكة بني الزوجني إذا صرح الزوجان بأن زوجهما يف حني ال تكون املل 
  .)1(خيضع لنظام مايل آخر عن طريق اتفاق خاص يعقد بينهما

  
  
  

  
  

  .مكونات األموال المشتركة بين الزوجين: أوال 
  

األموال املشرتكة بني الزوجني هي املتحصل عليها أثناء الزواج، أما السابقة   
  .حيتفظ بأمواله اخلاصة واحد منهما انللزواج فإن لكل 

لهما جمتمعني أو بصفة فردية أثناء قيام العالقة الزوجية أما األموال املكتسبة من عم
  .تعترب من األموال املشرتكة

من القانون  )2(1401أما مكونات األموال املشرتكة بني الزوجني ذكرا املادة 
تسابات احلقيقة من قبل األموال املشرتكة تتألف إجيابيا من االك"املدين الفرنسي 

فردة خالل مدة الزواج و الذي من صناعتهم الشخصية و نالزوجني معا، أو بصفة م
عترب من األموال و ما ي" على مثرات و إيرادات أمواهلم اخلاصة يعتمد التمويل احلقيقي

  :املشرتكة

                                                 

نظام االشرتاك يف  ينشأ"من القانون املدين اليت تنص على أنه  1400نشأ نظام االشرتاك يف فرنسا من خالل املادة  - 1
األموال املكتسبة بني الزوجني يف حالة عدم وجود اتفاق بينهما، أو من خالل تصريح بسيط بأن الزواج خيضع لنظام االشرتاك 

  ".يف األموال املكتسبة
2- Art 1401-C civ-f « la communauté se compose activement des acquêts faits 

par époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur 

indust personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs 

biens propres ».         
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الزوجني من مرتبات أو منح أو حتفيزات أو إيرادات أي أن : إيرادات العمل  -1
  .يضات تعترب من األموال املشرتكةتعو 

فوائد أو أرباح من  ،مثار  ،سواء كانت إجيارات : إيرادات األمالك  -2
 .منقوالت أو عقارات فهي من األموال املشرتكة

  
 

  :إثبات األموال المشتركة للزوجين  :ثانيا 
ما باعتبار أن الزوجني سكتا على اختيار النظام املايل املعتمد، أو صرحا بأ

من القانون املدين، فإن املشرع الفرنسي  1401حسب املادة بعان نظام االشرتاك يت
املادة  ما أكدتهيعترب كل األموال املكتسبة بعد الزواج هي من األموال املشرتكة و ذلك 

  .نفسهمن القانون  1402
ماله اخلاص آل إليه  ما يعينأي أنه ليس مال مشرتك، ،غري ذلك  يأما من يدع

 تربع أثناء قيام الرابطة الزوجية، أو أنه ماله الطريق عن وصية أو  ،من مرياث 

الكتابة، الشهود أو  ( كل الوسائلكان ملكا له قبل الزواج، جيوز له اإلثبات باخلاص  
  .)1(و للقاضي احلرية فيما يقدم إليه من أدلة ) القرائن

  
  

  .الفرنسي إشكاالت إثبات الحقوق المالية للزوجين في القانون:  ثالثاً 

موال بالنسبة لنظام االشرتاك يف حال النزاع بني الزوجني أو الطالق فإن األ -أ
حيث  ا يف حق أحدمهاإجحاف، و هذا يف رأينا سيكون املشرتكة تكون مقامسة بينهما

إذا من املمكن أن يكون  ، ة احلقيقة حلقوق كل زوج يف هذه األموالال حيدد النسبأنه 
  .سبة أكرب يف مناء هذه األموال و كذا إداراأحد الزوجني ساهم بن

                                                 

  .  233ص  -املرجع السابق -مسعودي رشيد. د - 1
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لزوجني فإننا نقع يف نفس اإلشكاالت االستقالل املايل لأما بالنسبة لنظام  -ب
ستحداث وسائل إلثبات احلقوق املالية إحتاول  اليتاليت تطرحها التشريعات اجلديدة 

 .مثل اجلزائر هلماللزوجني يف األموال املشرتكة 

   )1(يرى أن النظام املايل املعمول به يف فرنسا نظام معقد كما أن بعض الفقه
رف يف ل الزوجني و سلطات كل زوج يف التصإذ يطرح عدة إشكاالت يف إدارة أموا

  .و حتمل تبعات الديون املرتتبة عنها األموالهذه 
  

 

 

 

 

 

 

 

  المغربية األسرةالمشتركة في مدونة  األموالاإلثبات في دعوى : الفرع الثاني 
  
  

 (. 2ونة األسرةدمن م 49أورد املشرع املغريب األموال املشرتكة للزوجني يف املادة 
  ).2004فرباير  03الصادر بتاريخ  03/70القانون 

                                                 

  .  164ص   -املرجع السابق -زائريالنظام املايل للزوجني يف التشريع اجل –هجرية دنوين . د - 1
خر، غري أنه جيوز هلما يف زوجني ذمة مالية مستقلة عن ذمة اآللكل واحد من ال" من مدونة األسرة املغربية  49املادة  -  2

  .إطار تدبري األموال اليت ستكتب أثناء قيام الرابطة الزوجية االتفاق على استثمارها و توزيعها
  .ثيقة مستقلة عن عقد الزواجيضمن هذا اإلنفاق يف و 

  .يقوم العدالن بإشعار الطرفني عند زواجهما باألحكام السالفة الذكر
إذا مل يكن هناك اتفاق فريجع للقواعد العامة لإلثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجني و ما قدمه من جمهودات و ما 

  ".   حتمله من أعباء لتنمية أموال األسرة
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بأا ها يورد كلمة األموال املشرتكة صراحة بل عرفاملالحظ أن املشرع املغريب مل 
الظهري املرفق باملدونة شرح وجاء يف األموال اليت ستكتسب أثناء قيام الرابطة الزوجية 

إذا كان عاملني أو على األقل لكل واحد منهما دخل "أكثر هلذه األموال بالقول  
  ".معروف و حمدد كمدخول كراء عقارات أو جتارة

فاق على استثمار و توزيع هذه األموال، إمكانية اإلت 49كما أجازت املادة 
ستكتسب أثناء قيام  اليتأمواهلما أي أنه أصبح بإمكان الزوجني و يف إطار تدبري 

بطة الزوجية إبرام عقد مستقل عن عقد الزواج حيدد القواعد املطبقة على ثروما االر 
  .املكتسبة بعد الزواج

فاق فقد نص املشرع على ضرورة إعمال القواعد أما يف حالة عدم إبرام اإلت
مع األخذ بعني  ، ا املكتسبةالعامة لإلثبات يف حالة قيام نزاع بني الزوجني حول أمواهلم

االعتبار عمل كل واحد من الزوجني و ما قدمه من جمهودات و ما حتمله من أعباء 
  .)1(لتنمية أموال األسرة

عتمد املشرع املغريب يف إثبات األموال املشرتكة بني الزوجني على إمما ذكر 
  :وسيلتني مها 

  

  .الكتابة في عقد خاص:  أوالً 
ن عقد الزواج، و مل يعطي منوذج حمدد هلذا العقد، ق منفصل عتفاإو هو 

  .التحرير عندبه  يهتدى
  
  

  .القواعد العامة األخرى في حال عدم وجود اتفاق سابق:  ثانياً 

                                                 

  .27عدد  2005سنة  -مقال يف جملة رسالة احملاماة -الكي احلسنياحملامي امل - 1
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حكم لصاحلها، أو أا ، ال حقوق الزوجة يف هذا املال مثفإذا أقر الزوج 
  . زوجها يف تنمية ثروة األسرة بعملها أحضرت شهود يؤكدون مساندة

، حيث يو املالحظ يف هذه النقطة أن املشرع املغريب كرس االجتهاد القضائ 
و د الفصل يف قضية من هذا النوع إعمال القواعد األخرى يف اإلثبات، القاضي عنألزم 

سرة، و هي قاعدة يراعي عمل كل زوج وما قدمه من جمهود يف تنمية مالية األ عليه أن
للمرأة احلق يف احلصول على نصيب من  تعطي"  ةالكد و السعاي"عرفية مضموا  

  ثروة زوجها، و اليت سامهت معه يف تنميتها مبجهودها العضلي 
  .)1( أو الفكري أثناء قيام الرابطة الزوجية

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 54سسة النشر والتوزيع الدار البيضاء ، ص دار الثقافة مؤ  –دراسة حتليلية ملدونة األسرة  –عبد العزيز توفيق  – 1

  

  ث ـب الثالـالمطل
  مقارنة بين التشريع الجزائري و المغربي في إثبات األموال 

  المشتركة للزوجين 
  

  :يف النقاط التالية ميكن حصر الفرق
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فاق املربم بني الزوجني ميكن أن يكون يف عقد الزواج أو يف عقد اإلت : أوالً 
اجلزائري، أما املدونة املغربية هو عقد خاص منفصل عن عقد الزواج،  يف القانونالحق 

له إىل عقد اليت حتو و هذا يف رأينا أفضل ألن عقد الزواج ال حيتمل مثل هذه البنود 
  .مايل معقد
العقد املايل أمام و ابط احلالة املدنية، إمكانية إبرام عقد الزواج أمام ض مع

  املوثق، 
  

من قانون األسرة  37أقر املشرع اجلزائري يف املادة  ، إلثباتا ناحيةمن  : ثانياً 
يف إمكانية الرجوع إىل القواعد  إشكال على الكتابة الرمسية فقط كوسيلة لإلثبات، وهو

  .وجود الكتابةعدم العامة األخرى لإلثبات يف حال 
رجوع إىل ال ، من املدونة 04 ةفقر  49أما املشرع املغريب فأجاز يف املادة 

ألن يف الغالب العرف مينع مثل ، فعل أحسن ماالقواعد العامة لإلثبات، و يف نظرنا 
  .ضف إىل ذلك املانع األديباإلنفاقات للمقبلني على الزواج، هذه 

  

ألزم املشرع املغريب عند إبرام عقد الزواج بضرورة إشعار الزوجني  : ثالثاً 
ب سفاق على تدبري األموال إىل ستكتية اإلتإمكانباألحكام السابقة، و املتمثلة يف 

  .و هو تنبيه مهم من أجل محاية احلقوق. أثناء الزواج
  

  المبحـــث الثالث
  اإلثبات في ديون الزوجية المشتركة تإشكاال

ال يوجد نص يف القانون املدين اجلزائري ينضم الديون املشرتكة املرتتبة يف ذمة      
ن املشرع اجلزائري أخذ بنظام الفصل بني أموال الزوجني ،  أل. الزوجني باملفهوم الغريب 
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كأصل عام غري أن وجود مثل هذه الديون تفرض نفسها على األسرة اجلزائرية بسبب 
باإلضافة إىل أن هناك إشارة إىل . الواقع و احلياة املشرتكة اليت تعيشها األسرة احلديثة 

بة عن فرض الضريبة ، أو الديون املرتتبة وجود ديون مشرتكة بني الزوجني كالديون املرتت
  .أو الديون املتفق عليها بني الزوجني . عن شركة التضامن يف القانون التجاري 

  
  المطلــــب األول

  الديون المشتركة المترتبة في ذمة الزوجين بمقتضى القانون 
وجني يف قانون لقد أشار املشرع اجلزائري إىل الديون املشرتكة املرتتبة يف ذمة الز      

ويف القانون التجاري . املالية بالنسبة لديون الضريبة املفروضة على أحد الزوجني 
  .بالنسبة للديون اليت يرتبها أحد الزوجني يف شركة التضامن 

  

  .تضامن الزوجين إتجاه الديون الضريبية : الفرع األول 
ون املاليـــة ، هـــي ديـــون الضـــريبة إن الـــديون املشـــرتكة املرتتبـــة يف ذمـــة الـــزوجني يف قـــان      

  ل ــاملشرع اجلزائري يف قانون الضريبة على الدخ املفروضة عليهما ، وتعرض هلا
  
  
  

يتحمــل املســؤولية بالتضــامن كــال  – 1: " الــيت تــنص علــى أنــه  376اإلمجــايل يف املــادة 
ـــــزوجني إذا تعاشـــــرا يف البيـــــت الواحـــــد و كـــــذا أوالدمهـــــا القصـــــر علـــــى أســـــاس األمـــــوال  ال
واملداخيل اليت تؤول له بعد الزواج عن الضرائب املؤسسة بإسم زوجه برسـم الضـريبة علـى 

  " .الدخل 
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لقد خرج املشرع اجلزائري عن املبدأ املعروف يف الشريعة اإلسالمية وقانون           
. األسرة الفصل بني ذمم الزوجني بالنسبة لألموال و املداخيل اليت تؤول هلما بعد الزواج 

خذ مببدأ الديون املشرتكة بني الزوجني بأن يتحمل أحدمها ديون الضريبة املفروضة وأ
  : على اآلخر بالتضامن وذلك بشرطني 

  .العيش حتت سقف واحد  -
  .األموال اليت آلت إليهما بعد الزواج  -

  .إنفصال الزوجين بديونهما التجارية : الفرع الثاني 
تلتزم املرأة : "من القانون التجاري اليت تنص على أنه انطالقا من نص املادة الثامنة      

 ع ـوعليه فإن مجي" . التاجرة شخصيا باألعمال اليت تقوم ا حلاجات جتارا 

جات جتارا ، ترتب مسؤولية الزوجة االديون و اإللتزامات اليت ترتبها الزوجة التاجرة حل
  .وحدها باعتبارها متارس جتارة منفصلة عن زوجها 

و جيوز للزوجني يف التشريع اجلزائري أن يكونا شريكني لبعضهما أو مع شركاء      
آخرين ، ومنه تطبق عليهما األحكام العامة يف القانون التجاري املطبقة على مجيع 

  .الشركاء فيما خيص الديون 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و اليت تنص على  1991املتضمن قانون املالية لسنة  31/12/1990املؤرخ يف  36- 90من القانون رقم طبقا للمادة السادسة  – 1

و هذا احلال ينطبق على الزوجني إذا ما طلبا .  " من الدخل اخلاضع للضريبة % 10فرض ضريبة مشرتكة مينح احلق يف ختفيض : " أنه 
  .ات مسبقة على اإلشرتاك يف الديون الضريبية تكون كوثيقة إثب تايلو بال. ذلك من مصلحة الضرائب 

جب شركة جتارية حيث و مثال ذلك ممارسة الزوجة لنشاط جتاري مع زوجها مبو     
  .حيدد نصيب كل شريك يف رأس املال و مايرتتب من أرباح أو خسائر 

الشركة فإن القانون األساسي للشركة هو الذي و يف حال ترتبت ديون يف ذمة 
   .اليت ترتتب يف ذمة كل شريك  حيدد الديون
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  المطلــــب الثاني
اإلتفاق المسبق كوسيلة إلثبات اإلشتراك في الديون المترتبة 

  في ذمة الزوجين
ويعين بذلك قيام مسؤولية الزوجني بالتضامن بالنسبة للديون املرتتبة على إشرتاكهما      

  .يف اإلنفاق ، أو الضريبة ، أو ضمان الزوجة لدين زوجها 

  . إثبات الزوجين من أجل اإلشتراك في الضريبة: الفرع األول 
يف حالة إتفاق الزوجني بأن تكون الضريبة مشرتكة بينهما ، وذلك بتقدمي طلب      

ملصلحة الضرائب من أجل أن تكون الضريبة مشرتكة بينهما ، فيستفيد بذلك الزوجان 
ذلك مبوجب الفقرة الثالثة من من الدخل اإلمجايل للضريبة ، و  % 10بتخفيض قدره 

فرض ضريبة : " املادة السادسة لقانون الضريبة على الدخل اإلمجايل اليت تنص على أنه 
  " .من الدخل اخلاضع للضريبة  % 10مشرتكة مينح احلق يف ختفيض 

  .ضمان الزوج لديون زوجه اآلخر بموجب كفالة : رع الثاني الف
فالة الزوجة لزوجها فيما خيص الديون اليت يرتبها يقصد ذا النوع من الديون ك     

  .الزوج بصفة عامة ، ودين النفقة بصفة خاصة 
قد تلتزم الزوجة بأن : الديون املشرتكة املرتبة يف ذمة الزوجني مبقتضى عقد كفالة  – 1

تضمن للدائن الوفاء بالدين الذي له على ذمة زوجها املدين إذا مل يف به زوجها ، وقد 
وما بعدها من القانون املدين إىل الكفالة حيث  644املشرع اجلزائري يف املادة تعرض 
بأا عقد يكفل مبقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي ذا : " عرفها 

فتكون بذلك الزوجة مسؤولةعن الوفاء ذا الدين ". اإللتزام إذا مل بف به املدين نفسه 
  .كفالة تؤدي إىل ضم ذمة املدين إىل ذمة الكفيل من كل أمواهلا ألن ال
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: ة ــالديون املشرتكة املرتتبة يف ذمة الزوجني مبقتضى ضمان الزوجة لدين النفق – 2
يقصد بذلك أن تستدين الزوجة من أجل اإلنفاق على أسرا فلها أن تطلب من 

ول للدائن حق يف القاضي األمر باإلستدانة على حساب الزوج ، و اإلذن باإلستدانة خي
أما إستدانة الزوجة بدون إذن القاضي من أجل . أن يأخذ دينه من الزوج أو الزوجة 

اإلنفاق على أسرا ، تعترب ضامنة لذلك الدين و ال حيق للدائن الرجوع على الزوج بل 
  .الرجوع على الزوجة فقط ، وترجع الزوجة بذلك على زوجها 

نصوص اليت تنضم الديون املشرتكة بني الزوجني يف نظرا لعدم وجود مثل هذه ال     
قانون األسرة اجلزائري أو يف القانون املدين فيما يتعلق بالديون املشرتكة ، لذلك جيب 
إدراج مادة جديدة تنضم الديون املشرتكة املرتتبة على اإلنفاق الزوجي وذلك على 

  . معا تعد ديونا مشرتكة و مستحقة على الزوجني: " الشكل التايل 
  .ديون شراء األثاث اليت إتفق الزوجان على جعلها من األموال املشرتكة  –أ 

  .ديون اإلنفاق الزوجي بالنسبة ما تساهم به الزوجة  –ب 
  .ا معا مما يتفق عليه الزوجان على أا ديونا مشرتكة ومستحقة عليه –ج 
ما يف هذه احلالة نصوص يعد الزوجني متضامنني يف الوفاء ذه الديون وتسري عليه/ 1

  .القانون املدين املتعلقة بالكفالة و التضامن بني املدنني 
يتحمل الزوجان معا تبعية التنفيذ اجلربي على أمواهلما املشرتكة واألموال اخلاصة / 2

بكل منهما بسبب إمتناعهما عن الوفاء بالديون املشرتكة املستحقة عليهما ، وتسري 
  " .نصوص قانون اإلجراءات املدنية عليهما يف هذه احلالة 

إن مجيع مظاهر اإلشرتاك جيب أن تكون منضمة بنصوص قانونية ، لذلك جيب      
ون من جهة ، و حماولة وضع ــالبحث يف تلك األحكام من خالل بعض فروع القان

  .  )1(بعض األحكام لألموال املشرتكة بني الزوجني من جهة أخرى
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  رابعث الــالمبحـ
الحقوق المالية للزوجين في المال المشترك بعد  إثبات

  الوفاة 
ـــه أســـباب شـــرعية ، إذا وجـــد أحـــد هـــذه األســـباب ، وجـــد       ـــا ل املـــرياث شـــرعا وقانون

املرياث ، وذلك بعد حتقق شروطه و إنتفاء موانعه ، و إذا مل يوجد سبب من أسبابه فـال 
  . )3(املمكنة  وميكن إثبات األسباب الشرعية جبميع الوسائل )2(مرياث
و من أسباب املرياث العالقة الزوجية املطلب األول ، كما جيـب علـى أحـد الـزوجني      

ــــويف الســــيما  ــــزوج املت ــــات حقوقــــه يف أمــــوال ال ــــة و إثب إثبــــات صــــحة هــــذه العالقــــة الزوجي
  .املشرتكة بينهما املطلب الثاين 

  

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 285مسعودي رشيد ، املرجع السابق ، ص . د  – 1
  . 68 ص 1994 سنةل 01م ق عدد ، 91664 رقم ،ملف27/04/1993قرار بتاريخ )غ،إ،ش(احملكمة العليا  – 2
  . 1227، ص 04 ، عدد 1968-،م ج  20/02/1966قرار بتاريخ )غ،إ،ش(احملكمة العليا  – 3

  ب األول ــالمطل
  ةــة الزوجيــالعالق

  .العالقة الزوجية كسبب للميراث : فرع األول ال
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إن عقــــد الـــــزواج أمــــر موجـــــب للتـــــوارث بــــني الـــــزوجني ، و ال يتوقــــف إطالقـــــا علـــــى      
الدخول ، فلو هلك أحد الزوجني بعد إنعقاد العقد ورث فيه اآلخـر ، ألن العـربة بالعقـد 

نصــف مــا تــرك  و لكــم: " وهــذا الســبب مســتفاد مــن قولــه تعــاىل ) أ .ق 126م( املــربم 
  . )2(و لفظ أزواج مشتق من الزوجني )1("أزواجكم إن مل يكن هلن ولد 

  . إثبات صحة العالقة الزوجية:الفرع الثاني 
ال يقـــع التــــوارث بــــني الــــزوجني إال إذا كــــان عقــــد الــــزواج صــــحيحا ، و لــــو مــــن غــــري      

" عليـه و سـلم دخول أو خلوة ، و عقد الزواج الصـحيح هـو مـا ورد عـن النـيب صـلى اهللا 
أ واملـــادة .ق 09، و هـــو مـــا طبــق بـــنص املـــادة  )3("ال نكــاح إال بـــويل و شـــاهدي عــدل 

  . 05/02مكرر املضافة باألمر  09
كمــا ميكـــن إثبــات الـــزواج العــريف بعـــد وفـــاة أحــد الـــزوجني بســماع شـــهادة الشـــهود ،       

علــى هــذا حكمــت  إضــافة إىل توجيــه اليمــني إىل املــدعي بــالزواج العــريف مــن املــورث ، و
احملكمة العليـا بـأن القضـاء بإثبـات الـزواج العـريف إعتمـادا علـى ميـني الزوجـة ، و دون تـوفر 

، إذا ثبـت أن الـزواج بـاطال فـال تـوارث  )4(أركانه الشرعية ، هـو خمـالف للشـرع و القـانون 
  .بني الزوجني 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . 12سورة النساء اآلية  – 1
  . 90،ص2007ط –أحكام الرتكات و املواريث على ضوء قانون األسرة اجلديد  –بلحاج العريب .د – 2
  .قي عن عائشة رضي اهللا عنها لبهيأخرجه ا  - 3
  274، ص  2003لسنة  02، م ق عدد 248683، ملف رقم  19/19/2000قرار بتاريخ ) غ،أ،ش(احملكمة العليا  – 4

هــذا مــن املمكــن أن يضــيع حــق الــزوج إذا مل يســتطع إثبــات فــإذا كــان الــزواج عرفيــا فإنــه      
الــزواج كـــأن يتـــوىف رجـــل متــزوج زواجـــا رمسيـــا و زواجـــا عرفيـــا فتتقــدم الزوجـــة مـــن الـــزواج العـــريف 
بطلــب حقهــا يف املــرياث و تــدفع بإنكــار بــاقي الورثــة هلــا ، و مــع عــدم إمكانيــة إثبــات الــزواج 
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ا أن مركـــز الزوجـــة املتزوجـــة عرفيـــا يبقـــى عرضـــه فإـــا حتـــرم مـــن حقهـــا املخـــول هلـــا شـــرعا ، كمـــ
  .للتجريح من طرف الورثة حماولة منهم حرماا من املرياث 

 05/06/2004و مثال ذلك وقائع القضية اليت حصـل فيهـا مبوجـب قـرار صـادر يف      
الذي فيه حاولت زوجيت املتويف من زواج رمسي التشكيك يف عقـد الرجعـة  16/2004رقم 

  .الثة من غقد عريف للزوجة الث
و كــذا قــرار صــادر عــن جملــس قضــاء اجللفــة القاضــي بــالتحقيق بعــد إعــرتاض الغــري خــارج      

  .عن اخلصومة يف إبطال عقد الزواج العريف إلنعقاده دون رضى الزوجة األوىل 
 و مـن مث إذا تـويف الـزوج فـإن الزوجـة جيـب أن تلجـأ أوال إىل إثبـات واقعـة الـزواج مث تنتظـر     

  .صدور احلكم للمطالبة حبقها يف املرياث 
كمـا جيــب أن تكـون العالقــة الزوجيـة قائمــة وقـت وفــاة املـورث و لــو حكمـا ، أمــا املعتــدة       

أ وهو يرثها أما إذا أصـبح الطـالق بـائن .ق 132من طالق رجعي ترث زوجها املتويف املادة 
  .)1(ال حيصل به املرياث

  المطلـــب الثاني
  المالية للزوجين في الميراث قوقحإثبات ال

  .ميراث الزوج و الزوجة : الفرع األول 
إذا وجــد أحــد الــزوجني فالبــد أن يــرث مــا فرضــه اهللا لــه ، و ال يــرث بغــري الفــرض ، وهــو      

  . )1(خيتلف نظرا لوجود الفرع الوارث وعدمه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 40ص  1992لسنة  01م ق عدد 53978ملف  05/06/1989قرار بتاريخ ) غ،أ،ش(ليا احملكمة الع  – 1
و الزوجــة الــيت تكــون ســببا يف املــرياث ، يشــرتط أن تكــون صــحيحة شــرعا بعقــد صــحيح و ان تبقــى هــذه الزوجــة إىل وقــت الوفــاة  –  - 2
  ).أ.ق 132و 131و 130و 126م(

  
  : ميراث الزوج  –أوال 

  : للزوج حالتان 
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إن مل يوجـد فـرع وارث للزوجـة ، مـذكرا ) 1/2(يـرث مـن زوجتـه النصـف : لحالة األولى ا -
  . )1(أو كان مؤنثا سواء كان هذا الفرع من الزوج أو غريه 

إذا وجــد فـــرع وارث للزوجــة ، مـــذكرا أو ) 1/4(يــرث مـــن زوجتــه الربـــع : الحالــة الثانيـــة  -
  .زوج أو غريه مؤنثا كان ، سواء كان هذا الفرع الوارث من هذا ال

و املـراد بـالفرع الــوارث هاهنـا ، صـاحب الفــرض أو العصـبة ، أمـا ذوو األرحــام فـال ينتقـل ــم 
  .نصيب الزوج من النصف إىل الربع 

ـــرك : " ودليـــل إســـتحقاق الـــزوج النصـــف أو الربـــع ، قولـــه ســـبحانه       ولكـــم نصـــف مـــا ت
بع ممـا تـركن مـن بعـد وصـية أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الر 

  . )2( ..."يوصين بها أو دين 
والولـد هـو مـن ينتسـب إىل امليـت ، ذكـرا كـان أو أنثـى ، والـذين ينتسـبون إليـه مـن فروعـه      

  .هم أوالده الصلبيون ذكورا كانوا أو إيناثا ، وفروع أبنائه أما فروع بناته ال ينتسبون إليه 
زوج و أخت ألبوين ، فأعطى الزوج النصـف و لألخـت وعن زيد بن ثابت أنه سئل عن     

  . )3(النصف وقال حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى ذلك 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نــزل أمــا مــا عــدا هــؤالء فــال يســمى  املــراد بــالفرع الــوارث كــاإلبن و إبــن اإلبــن و إن نــزل و البنــت وبنــت اإلبــن و بنــت إبــن اإلبــن و إن - 1

  .فرعا وارثا 
  . 12سورة النساء اآلية  - 2
  . رواه اإلمام بن حنبل –3
  
  

والـــزوج ال حيجـــب أحـــدا مـــن الورثـــة ، وال حيجـــب بأحـــد حجـــب حرمـــان ، بـــل حيجـــب      
  .حجب نقصان من النصف إىل الربع عند وجود الفرع الوارث 
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حق النصــف مـن تركــة زوجتــه بشـرط عــدم وجــود الفــرع ولقـد نــص القــانون بـأن الــزوج يســت     
 145/1م(، و أنه يستحق الربع عند وجود الفالع الـوارث هلـا ) أ.ق 144/1م(الوارث هلا 

  ).أ.ق

  :ميراث الزوجة  –ثانيا 
  :و للزوجة حالتان 

عنـد عـدم وجـود الفـرع الـوارث ذكـرا كـان أو أنثـى ، كالولـد ) 1/4(الربـع : الحالة األولى  -
  .اإلبن و إن نزل وولد 

ان منهـا أو مـن غريهـا ، ــعند وجود الفرع الوارث ، سواء ك) 1/8(الثمن : الحالة الثانية  -
  .ويشرتكن يف الربع أو الثمن إذا كن أكثر من واحدة 

و لهــن الربــع ممــا تــركتم إن لــم : " والــدليل علــى كلتــا احلــالتني ، قولــه ســبحانه وتعــاىل      
لكم ولد ، فلهن الـثمن ممـا تـركتم مـن بعـد وصـية توصـون بهـا  يكن لكم ولد ، فإن كان

  .)1("أو دين 
أو الزوجـات الربـع بشـرط عـدم وجـود الفـرع الـوارث للـزوج  ولقد نص القانون بأنـه للزوجـة     

) أ.ق 146/1م(، وهلــا أو هلــن الــثمن عنــد وجــود الفــرع الــوارث للــزوج ) أ.ق  145/2م(
) . أ.ق 132م(ا مـات زوجهـا وهـي يف العـدة فإـا ترثـه وللزوجة ولو كانت مطلقـة رجعيـا إذ

ق يف ــاملوت يف احلكم الزوجة إذا مل ترض بالطالق ، ومات املطل وتعترب املطلقة بائنا يف مرض

  . )2(عدا ، بشرط أن تستمر أهليتها لإلرث  ذلك املرض و هي يف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 12ية سورة النساء اآل -1
،  3راجـع إبـن اهلمـام ، الفـتح القـدير ، ج" أن إمرأة الفـار تـرث مـا دامـت يف العـدة : " روى أن السيدة عائشة رضي اهللا عنها قالت  - 2
  . 155ص  6املبسوط ، ج . ، السرخسي  151ص
  

  . وسائل إثبات العالقة الزوجية : الفرع الثاني 
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زوجـه املتـويف جيـب أن يقـدم مسـتخرج مـن عقـد حـىت يـتمكن الـزوج مـن حقوقـه يف أمـوال      
كمـا .  )1(ن إثبـات الـزواج العـريفـــزواج صحيح كما ذكر سابقا ، أو يقـدم حكـم ـائي يتضم

مــن قــانون األســرة أو تقــدمي حكــم  33و 32 ميكــن للورثــة الــدفع بــبطالن الــزواج وفــق املــواد
  .  )2(أو إثبات أن الزواج فاسد  بالطالق

ريــر عقــد فريضــة الــزوج املتــويف جيــب أن يقــدم الــزوج األخــر شــهادة مــيالده كــذلك أثنــاء حت      
  . أصلية مؤشر فيها بالزواج أو شهادة عائلية للحالة املدنية 

  . حاالت منع الزوج من ميراث زوجه : الفرع الثالث 
قــد تكــون العالقــة الزوجيــة صــحيحة وقائمــة غــري أنــه ميكــن للورثــة منــع الــزوج مــن مــرياث      
مـن قــانون  135يف حالـة إثبـات حـاالت حـددها القــانون علـى سـبيل احلصـر يف مـادة  زوجـه

  .األسرة 
و موانع اإلرث هي عبارة عن أوصاف تلحق مبن هو أصال أهال لإلرث من غريه فتمنعـه      

  . )3(من اإلرث يف تركته و لو كانت كل الشروط حمققة
  : االت التالية ومينع الزوج من مرياث زوجه إذا مت إثبات احل     

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م  32131ملـف رقـم  05/11/1984قـرار بتـاريخ ) غ،أ،ش(ال يعد تقدمي الزوجة لعقد الزواج دعـوى تعسـفية أو طلبـا جديـدا  – 1

  . 79، ص  1990لسنة  02ق عدد
و أما العقـد يف مـرض املـوت فباطـل عنـد املالكيـة وال . ولو وقع بعدمها دخول حقيقي  و ال بالزواج الباطل ، ال توارث بالزواج الفاسد – 2

النكـــاح إال بـــويل و : "والعقـــد الصـــحيح هـــو مـــا ورد عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وقولـــه . تـــوارث بـــني الـــزوجني ، خالفـــا لألئمـــة الثالثـــة 
أ ، غــري أن احملكمــة العليــا يف قــرار .ق 9ا جــاء تطبيقــا لــنص املــادة أي مــ. ، أخرجــه البهيقــي عــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا " شــاهدي عــدل 

. منتقد ذهبت إىل أنه يعترب كـل زواج صـحيحا إذا تـوافرت أركانـه و لـو كـان غـري مسـجل باحلالـة املدنيـة و ترتتـب عليـه آثـاره و كافـة احلقـوق 
يـث املطلقـة البـائن ور و األصـل يف ت.  33- 32ص ،  2، عـدد 1986، نشـرة القضـاة ،  1982 نـوفمرب  12راجع احملكمة العليا ، 

، ما ورد عن اخلليفـة عثمـان رضـي اهللا عنـه أنـه ورث بنـت األصـبع الكلبيـة مـن عبـد الـرمحن بـن عـوف رضـي اهللا عنـه و كـان طلقهـا يف مـرض 
حكــم طــالق املــريض . عــريب بلحـاج ال.راجــع يف هــذا اخلصــوص د. موتـه فبثهــا و اشــتهر ذلــك يف الصـحابة ، فلــم ينكــر عليــه فكــان اإلمجـاع 

   . 6، ص  1989ماي  9مرض املوت و عالقته مبرياث زوجته ، جريدة املساء ، 
  . 61ص  –العريب بلحاج املرجع السابق . د – 3

  .قتل الزوج عمدا زوجه  –أ 
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و القتـل املـانع هــو القتـل العمــد إمـا فــاعال أصـليا أو شــريكا ، أو عـن طريــق شـهادة الــزور      
   بتسببه يف إزهاق روح  ىل احلكم باإلعدام و تنفيذه و احلكمة يف ذلك أن القاتلاليت أدت إ

  .مورثه يكون كأنه إستعجل حصوله على مرياثه منه 
و مـــن مث علـــى الورثـــة أن يقـــدموا أثنـــاء حتريـــر الفريضـــة حكـــم ـــائي ممهـــور بالصـــيغة 

  .التنفيذية يدين الزوج بإرتكابه جرمية القتل
  .زوجين عن اإلسالم و كان بالغا إذا أرتد أحد ال –ب 

ال يرث املسلم غري املسلم وكذلك ال يرث من غري املسلم من املسلم لقولـه عليـه الصـالة      
  "ال يرث املسلم الكافر و ال الكافر املسلم  )1("والسالم 

ـــــرارها الصــــادر يف       ـــــررت احملكمــــة العليــــا يف قـ بــــأن الشــــريعة  1984جويليــــة  09ولقــــد قـ
ــــدين اإلســــ ــــات التمســــك بال ــــأمر بإثب ــــاب املــــرياث ، و لكنهــــا ت المية ال تشــــرتط اجلنســــية يف ب

اإلســـالمي ، كمـــا أن الـــس اإلســـالمي األعلـــى بـــاجلزائر قـــرر بأنـــه ال جيـــوز التـــوارث بـــني أهـــل 
  .  )2(ملتني
واجلاري به عمليا أن األصل هو إعتبار الورثة مسلمني إال إذا كان أحد الزوجني جزائـري      

زوجه اآلخر أجنيب يف هذه احلالة يشرتط على هذا الزوج تقدمي شـهادة مـن الشـؤون الدينيـة  و
  .تثبت أنه مسام ، وهذا ينطبق كذلك يف حالة إبرام عقد الزواج 

  : اللعـــــان  –ج 
إذا  ام الزوج زوجته بالزنا وعجز عن إثبات ذلك ، أو نفى ولده منهـا و ال بينـة لديـه ، 

  فإذا " ) . مامل ينفه بالطرق املشروعة " أ ، .ق 41م ( ان لنفي الولد فالبد من اللع
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أخرجه اإلمام أمحد و البخاري و مسلم عن أسامة رضي اهللا عنه   - 1
  . 949، ص 4عدد 1993الة اجلزائرية  227/1987فتوى شرعية للمجلس اإلسالمي األعلى حتت رقم  – 2
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مت اللعـــان بينهمـــا ، طبقـــا ألحكـــام الفقـــه اإلســـالمي ، فـــرق القاضـــي بينهمـــا ، ونفـــى نســـب  
فهــا فــال يــرث الولــد مــن الــزوج ، و إمنــا يــرث مــن أمــه ألن نســبه منهــا ثابــت باعرتا. ولـدها منــه 

  . )1(وهذا باتفاق العلماء 
لزوجية ، وهو ما ذهب إليـه القـانون و اللعان بني الزوجني مانع من موانع املرياث إلنتفاء ا

وذلـك ألن فرقـة اللعـان هـي  )2("مينع من اإلرث اللعان : " أ بقوهلا .ق 38اجلزائري يف املادة 
املتالعنــــان ال : " فرقــــة مؤبــــدة و ائيــــة عنــــد مجهــــور الفقهــــاء لقولــــه عليــــه الصــــالة و الســــالم 

  . )3("جيتمعان أبدا 
املعـىن ، إىل أن ولـد الزنـا يـرث مـن أمـه فقـط ، و و لقد ذهـب مجهـور الفقهـاء ، يف نفـس 

أمـا صـلته بأمـه . لو اعرتف الرجـل بـه ، ألن الزنـا طريـق غـري مشـروع للـوالدة ال يثبـت النسـب 
فثابتــة حمققــة ، فريثهــا و ترثــه ، و هلــا عليــه حــق األمومــة مــن الــرب و النفقــة و التحــرمي و ســائر 

  .أحكام األمهات 

  : إختالف الدين  –د 
اية هذا البيان املوجز عن موانع اإلرث ، نشري إىل أن املشرع اجلزائري أغفل و يف 

  ذلك أنه ال يرث املسلم من غري . ذكر اختالف الدين كمانع من موانع اإلرث 
ال يرث : " املسلم ، وكذلك ال يرث من غري املسلم من املسلم ، لقوله عليه السالم 

  و قـــوله .  )4("ر املسلـم املسلــم الكــــافر و ال الكـــــاف

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ حاشية الدسوقي على الشرح  123، ص  3، شرح الزرقاين ، ج  315، ص   2التحفة على شرح ميارة ، ج. ابن عاصم  – 1

  . 485، ص  4الكبري ، ج 
، ملف رقم  1985فرباير  25،  48، ص  1975سنة  3،احملاماة ، عدد  1973ديسمرب  12، ) خ.ق.غ(احملكمة العليا ،  – 2

  ).غري منشور( 35934
 25ش ، .أ.احملكمة العليا ، غ. الزوج باحلمل أو الوضع أو رؤية الزنا إن دعوى اللعان ال تقبل قانونا إذا أخرت و لو ليوم واحد بعد علم 

  . 83، ص  1، عدد  1989ق ، .، م 35934رقم  1985فرباير 
  .رواه أبو داود عن سهل بن سعد ، و الدار قطين عن ابن عباس  – 3
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  . أخرجه اإلمام أمحد و البخاري ومسلم عن أسامة رضي اهللا عنه  – 4
  

رة التامة ، ـو ألن اإلرث يبىن على الوالية و النص )1("أهل ملتني ال يتوارث : " أيضا 
رياث يف اإلسالم هو التناصر بني إن أساس امل.  )2(وال يتحقق ذلك مع اختالف الدين

  .الوارث و املورث و ال تناصر بني املسلم و الكافر 
و سكوت القانون عن هذا املانع ال يعين أن املشرع قد أسقطه من موانع اإلرث فقد 

أ مقررة الرجوع إىل الشريعة اإلسالمية فيما مل يرد به نص ، و .ق 222جاءت املادة 
  .اإلرث يف حالة اختالف الدين الشريعة اإلسالمية متنع 

 1984جويلية  09و لقد قررت احملكمة العليا يف قرارها املشهور الصادر بتاريخ 
بأن الشريعة اإلسالمية ال تشرتط اجلنسية يف باب املرياث ، و لكنها تأمر بإثبات 
التمسك بالدين اإلسالمي ، فإن القضاء مبا يتفق مع أحكام هذا املبدأ يعد مؤسسا 

كما أن الس اإلسالمي األعلى باجلزائر قرر بأنه .  )3(قواعد الشريعة اإلسالمية على
  .   )4(ال جيوز التوارث بني أهل ملتني

  الفصل بين األموال المشتركة و األموال الخاصة بالزوج المتوفي:  رابعالفرع ال  
فيمــا هــو مــال يف حالــة إثبــات قيــام العالقــة الزوجيــة و أن الــزواج صــحيحاً جيــب الفصــل   

فحقــوق الــزوج احلــي مــن املــال املشــرتك ال . مشــرتك بــني الــزوجني، و أمــوال الــزوج اخلاصــة
  تدخل ضمـــــن الرتكة و بذا قضت احملكمة العليا يف قرارها بتاريــخ

جيوز " 79ص  – 2عدد  – 1990ق . م 32131ملف رقم  05/11/1984
  ألشياء اليت كانت هلا ببيت الزوجية للزوجة مطالبة ورثة زوجها املتوىف باألمتعة و ا

  ".و كذا حقها من زوجها
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أخرجه اإلمام أمحد و البخاري و مسلم عن أسامة رضي اهللا عنه  -  1
  .حنبل و الرتميذي و أخرجه احلاكم عن عبد اهللا بن عمر رواه أبو داود و أمحد بن  – 2
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  . 114، قضاء ص  R .T .D  ،1968،  1966جانفي  13. نسي نقض مدين تو  – 3
  ) .غري منشور(،  33509، ملف رقم  1984جويلية  09، ) خ.أ.غ(احملكمة العليا  – 4
  

  أحكام الميراث من النظام العام: خامس الفرع ال
على النظام املايل للزوجني ) 05/02املعدلة باألمر (أ .ق 37قد نصت املادة   

وفقا إلتفاقهما مبا يناسب مصاحلهما املالية غري أنه مينع  ،)1(قوانني الغربيةعلى غرار ال
شرعًا و قانونًا يف هذا اخلصوص، أي إتفاق يؤدي إىل تغيري النظام القانوين لإلرث، 

  .)2(ألن قواعد املرياث متعلقة بالنظام العام

                                                 

و يف  31/07/1965و قد عدلت يف (للنظام املايل للزوجني  581إىل  1387تعرض القانون الفرنسي يف املواد   - 1
  .168ص ، 1، عدد 1994، ج. دنوين هجرية، النظام املايل للزوجني يف التشريع اجلزائري م. ، أنظر د23/12/1985

 10/06/1997،  )غري منشور( 41110، ملف رقم 05/05/1986، قرار بتاريخ )غ، أ، ش(احملكمة العليا،   -  2
  . 10ص . أ اجلديد.بلحاج العريب أحكام الرتكات و املواريث على ضوء ق. ، عن د163414ملف رقم 
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  ـــةالخاتم
  

ها النصوص القانونية، تختتلف العالقات األسرية عن باقي العالقات اليت نظم
ية على احملبة و املودة و الثقة، من مث كان اإلثبات صعب يف نذلك أن األسرة مب

و الزوجة، باإلضافة إىل خصوصية هذه  تنشأ بني أفرادها، السيما الزوج املنازعات اليت
  .العالقة

قد  ازعات اليت تثار بني الزوج أو الزوجة تلك املتعلقة باحلقوق املاليةإن أهم املن
ن آثاره، و غالبا ما يكون هناك عجز يف اإلثبات يرتتب عنها الطالق أو تكون م

اليت الوسيلة القانونية  غيابو هذا ناتج عن  يرتتب عنه ضياع للحقوق ألحد الطرفني،
  .اءأمام القض من شأا إثبات احلق و محايته

  يف املهر، النفقة و متاع البيت،  نازعات املالية بني الزوجني حمددةكانت امل
و هذه املسائل قد أفاض فيها فقهاء الشريعة اإلسالمية و القانون من أحكام و حلول 

الوضعية، باإلضافة إىل االجتهادات القضائية املرتاكمة يف هذا  تطبيقية اعتمدا القوانني
  .يف البت يف مثل هذه املنازعاتلى القاضي اال، مما سهل ع

غري أن التطور يف العالقات املالية بني الزوجني، سيما بعد ولوج املرأة يف عامل 
الشغل وزيادة هذه النسبة بصورة ملفته، و رغم أن الشريعة اإلسالمية و القانون يلزمان 

يف ذلك الراتب، إال أننا  الزوج باإلنفاق على أسرته، و ليس له احلق يف أموال الزوجة مبا
عمليا جند أن الزوجة تنفق فعليا على هذه األسرة و تساهم يف مناء ماليتها حبسن نية و 

إشكاالت يف ختالط ألموال الزوجني مما ترتب عنه إعن طيب خاطر، نتج عن هذا 
من قانون  37، و هذا ما جعل املشرع يستحدث يف املادة اإلثبات عند املنازعة

صطلح جديدة هو األموال املشرتكة بني الزوجني، و حدد الكتابة الرمسية  ، ماألسرة
  .كوسيلة إلثبات هذه األموال باعتبارها من أقوى وسائل اإلثبات
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اإلثبات اليت   من خالل حتديدنا ألهم املنازعات املالية بني الزوجني و طرق
  :إىل النتائج التاليةموال توصلنا هلما من أجل محاية حقوقهما يف هذه األ كفلها املشرع

بتحديد قيمته املشرع ألزم حمرر العقد و الزوج و الزوجة  بالنسبة للصداق و رغم:  أوالً 
من قانون األسرة  15أو مؤجل بنص املادة احلقيقة يف عقد الزواج، و إن كان معجل 

 ذا وقع نزاع بشأنه يتم الرجوع إىل عقد الزواج كوسيلة لإلثبات، إالإاملعدل، حىت ما 
أننا جند أن التشريع يصطدم مع األعراف املتبعة يف اتمع، و ذلك عندما ال يتم 

إذا أن  غالب الناس يعترب املهر الفصل بني ما هو صداق و جهاز و شرط، و مصوغ 
و اجلهاز  الزوج إىل الزوجة دون أن يتم حتديد احللي الذهبية هو املال الذي يدفعه

  .املقدم
  ة أمام ضابط احلالة املدنية ال يتم فيها ذكر للصداق كما أن العقود املربم

  .أو الشروط مما يؤدي إىل العجز يف إثباا

يطرح إثبات إمساك الزوج عن اإلنفاق صعوبة كبرية ألنه من األمور الداخلية، إذ  : ثانياً 
اليمني، أم أن  ذلكيف وسيلة إلثبات فهل يعترب ذلك إطالق لألدلة مبا  مل حيدد املشرع

  .لزم القاضي باحلكم االدعوى من الزوجة بعدم اإلنفاق ت رد رفعجم
ينة ببكما أن إثبات استحقاق الزوجية الغري مدخول ا للنفقة ال يكون إال  

ذلك طلب احلكم ا قبل تاريخ رفع الدعوى ال كمن قانون األسرة،   74بنص املادة 
  .ة للزوجة اليت ليس هلا شهود، و هذا إشكال بالنسب806يكون إال ببينة بنص املادة 

كما أن املشرع أعطى سلطة تقديرية يف تقدير النفقة و ذلك حسب حال 
الطرفني و ظروف املعاش، بالنسبة ألصحاب الدخل احملدود كاملوظفني األمر سهل، أما 

الزوجة يسار  غري ذلك فهناك صعوبة يف إثبات حالة اإلعسار و اليسار، إذ تدعى
  .زوجها و هو يدعى إعساره
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من قانون األسرة مدة سنة ال ميكن للقاضي مراجعة  79حدد املشرع يف املادة 
حدث عجز للزوج، أو حدثت ظروف استثنائية   تقديره للنفقة احملكوم ا، فماذا لو

  .كمرض الزوجة، فما هو مصري طلب الزيادة أو ختفيض النفقة خالل تلك السنة

عرف املشرع األموال املشرتكة بأا تلك اليت تكتسب خالل احلياة الزوجية، فهل  :ثالثاً 
لشخصي  يدخل ضمن هذا التعريف األموال اليت يكتسبها أي طرف من عمله ا

  .جا ة، أو الريع من أمواله السابقة للزو كالراتب أو املرياث أو اهلب
 من هذه جب حتديد النسب اليت تؤول إىل كل واحد من الزوجنيكما أو 

األموال، و هذا يوحي إىل عقد شركة و هذه األخرية نضمها املشرع التجاري بعناية 
تاج إىل إدارة و حتألا  و ال ميكن إدراجها يف عقد الزواجخاصة يف القانون التجاري 

  .مراقبة

  تتلخص فيما يلي : التوصيات 
املهر إال توعية الزوجني ال سبيل للقضاء على إشكاالت إثبات احلقوق املتعلقة ب: أوالً 

من طرف حمرر عقد الزواج بضرورة حتديد املهر احلقيقي، معجلة و مؤخرة مع ذكر املال 
  ثاقدم من الزوج كذلك جيب ذكر األثو املصوغ و الشروط املالية، و اجلهاز امل

املفروشات و غريها من األمور اليت ستنقلها الزوجة إىل بيت الزوجية ليلة الزفاف مع 
  .شهاد على ذلكاإل

  .إذ كان املهر مؤخر جيب إبرام خمالصة على تسليمه أو على األقل أمام شهود
جيب إصدار قوانني تلزم ضابط احلالة املدنية حتديد املهر يف عقد الزواج الذي 

  .يربم أمامه، مبا يف ذلك املشارطات املالية و الغري مالية

اء عند تقدير النفقة، السيما إذا كان جيب تشريع مواد توجب االستعانة خبرب  : ثانياً 
من الزوج من التجار أو أصحاب األعمال احلرة، ألن ذلك يساعد يف إثبات اإلعسار 

  .عدمه



  الخاتـمـة
 

107 

 

ن اإلنفاق، و تاريخ استحقاقها قبل رفع التوسعة يف إثبات إمساك الزوج ع
  .الدعوى، مبا يف ذلك اليمني

فيض إذا حدثت ظروف كما ميكن مراجعة تقدير النفقة بالزيادة أو التخ
  .استثنائية خالل السنة اليت تلي احلكم ا

مسكن الزوجية يهيئ من طرف الزوج، لذا جيب توعية الزوجة  األصل أن  : ثالثاً 
بضرورة االحتفاظ بالفواتري و الوصوالت اليت متكنها من إثبات ما اقتنته أثناء احلياة 

   .وجها قد يكون مع ورثته حول هذا املتاعالنزاع إذا مل يكن بينها و بني ز  الزوجية، و أن
تكتسب أثناء قيام  اليتجيب توسيع جمال اإلثبات يف املنازعات املتعلقة باألموال 

قانون األسرة،  37الرابطة الزوجية و عدم االعتماد على الكتابة فقط كما ورد يف املادة 
إلثبات  يشاءونألن إطالق األدلة و عدم تقييدها فيه توسع للخصوم يف تقدمي ما 

حقوقهم، و توسعة للقاضي يف قبول ما يراه منتجا يف الدعوى، هذا دون إغفال عمل  
كل واحد من الزوجني و ما حتمله يف إمناء أموال األسرة من أعباء، ذلك كان جيب يف 

اعد العامة إلثبات إذا مل رأينا إضافة فقرة إىل املادة املذكور، بإمكانية الرجوع إىل القو 
  .فاقتإناك هيكن 

أسأل اهللا أن يوفقين إىل ما حيب و يرضى وصلى اهللا وسلم على سيدنا  و أخرياً 
  .له و صحبهآحممد و على 
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