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 االجتھاد القضائي

 في مجال إثبات وتسجیل الزواج العرفي المتنازع فیھ
  

  
   1حسین بلحیرش األستاذ

  
  

  :مقدمـة
رغم وجود العدید من النصوص القانونیة، التي تعالج عقود الزواج وتوجب 

تفاء تسجیلھا لدى مصالح الحالة المدنیة، فكثیرا ما ال یتم تسجیل ھذه العقود، واالك
بإبرامھا وفقا للصیغة التقلیدیة للزواج، إذ وبعد اإلیجاب والقبول من أولیاء الزوجین، 
واالتفاق على الصداق، وقراءة اإلمام للفاتحة، یصبح ھذا الزواج في العرف قائما، 

  .فیما یعرف بزواج الفاتحة أو الزواج العرفي
لة المدنیة، فالزوجان ولما كان الزواج قانونا،ال یثبت إال بمستخرج من الحا  

وفي الوقت الذي یدركان فیھ وجوب تسجیلھ، تكون المدة القانونیة المقررة بقانون 
قد انقضت، مما یؤدي بضابط الحالة المدنیة 2-وھي المحددة بثالثة أیام-الحالة المدنیة

  . إلى رفض تسجیلھ إال بحكم قضائي
ة إلى إثبات وتسجیل ھذا لذلك فالطلبات القضائیة المقدمة للمحاكم، والھادف 

عقود الزواج ":النوع من عقود الزواج العرفیة، المسماة في االصطالح التشریعي
لیست قلیلة، وھي طلبات كثیرا ما تھدف إلى إثبات وتسجیل زواج، ال " المغفلة

یتوفر على شروطھ الشرعیة، السیما ما تعلق منھا بتلك الطلبات، التي تھدف إلى 
واج للعالقات غیر الشرعة، التي تكون قد تمت بین رجل إعطاء صفة عقد الز

وامرأة، وھذه مسألة قد أثارت العدید من المنازعات القضائیة، تعلقت تارة ببعض 
المسائل ذات الطبیعة اإلجرائیة، وتارة أخرى تعلقت ببعض المسائل ذات الطبیعة 

یا من كل مسألة، الموضوعیة، فما ھي أھم ھذه المسائل، وما ھو موقف المحكمة العل
  وھل ھو موقف یعكس أحكام الشرع اإلسالمي أم ال؟

                                                             
 .محام معتمد لدى المحكمة العلیا -كلیـة الحقـوق جامعـة جیجـل ) أ(أستاذ مساعد  ـ 1
  .المتعلق بالحالة المدنیة 19/02/1970المؤرخ في 70/20من القانون رقم) 72(نص المادة: ـ أنظر 2
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تقتضي اإلجابة عن مثل ھذه التساؤل، تحدید مفھوم الزواج العرفي، وعوامل 
اللجوء إلى إبرامھ، فالمنازعات ذات الطبیعة اإلجرائیة، ثم المنازعات ذات الطبیعة 

ي عن غیره من العالقات الموضوعیة، التي یمكن من خاللھا تمییز الزواج العرف
  .غیر الشرعیة
  :تعریف عقود الزواج العرفیة وعوامل وجودھا :األولالبند 
  :تعریف عقود الزواج العرفیة :أوال
رغم كثرة قرارات المحكمة العلیا الصادرة بشأن الزواج العرفي، فإنھا لم   

یفھ تضع لھ أي تعریف، ال بالنظر إلى التعریف اللغوي، وال بالنظر إلى تعر
من قانون األسرة، أو بالنظر إلى التعریف الشرعي أو  04التشریعي الوارد بالمادة 

  .الفقھي لھذا العقد
  :لكنھ ومع ذلك فللزواج أو النكاح عند أھل الفكر والنظر ثالثة معاني

   1".وھو الوطء والضم، أو الجمع والضم :اللغويالمعنى  :األول«
 :أحدھا:لف العلماء فیھ على ثالثة أقوالوقد اخت:  المعنى الشرعي : الثاني"

أنھ حقیقة في العقد، مجاز في الوطء، :ثانیھاأنھ حقیقة في الوطء، مجاز في العقد، 
أنھ مشترك لفظي بین العقد والوطء، وقد یكون ھذا :ثالثھاعكس المعنى اللغوي،

في الوطء، أظھر األقوال الثالثة، ألن الشارع تارة یستعملھ في العقد، وتارة یستعملھ 
من دون أن یالحظ في االستعمال ھجر المعنى األول، مما یدل على أنھ حقیقة 

  2".فیھما
عقد یفید ":وقد اختلف الفقھاء فیھ، فعرفھ أحدھم بأنھ: المعنى الفقھي: الثالث

وقال ابن عرفة أن  3،"حل استمتاع كل من العاقد باآلخر على الوجھ المشروع
التلذذ بآدمیة غیر موجب قیمتھا ببنیة قبلھ، غیر عقد على مجرد متعة :"النكاح

عقد یفید حل العشرة بین :"وقیل في تعریفھ أیضا بأنھ 4،"عالم عاقده حرمتھا
الرجل والمرأة بما یحقق ما یتقاضاه الطبع اإلنساني، وتعاونھما مدى الحیاة، ویجد 

- حماني، وفي تعریف للشیخ أحمد 5"ما لكلیھما من حقوق، وما علیھ من واجبات
  : فالنكاح المتفق على صحتھ - رحمھ اهللا

                                                             
مجمع اللغة : إبراھیم مصطفى، احمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجم الوسیط، تحقیق: أنظرـ  1

  .37ص) بال تاریخ(العربیة،الجزء الرابع، 
المعامالت، : الشیخ أحمد محمد عساف، األحكام الفقھیة في المذاھب اإلسالمیة األربعة، المجلد الثاني: أنظر ـ 2

  .293، ص1985دار إحیاء العلوم، : انلبن -بیروت
دار الفكر : مصر -محمد أبو زھرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، القاھرة: أنظرـ 3

  .43،ص1971العربي،طبعة
محمد بن  حارث الخشني، أصول الفتیا في الفقھ على مذھب : ، نقال عن152ابن عرفة، شرح الحدود،ص: أنظرـ  4

، الدار )الشیخ محمد المجذوب، والدكتور محمد أبو األجفان، والدكتور عثمان بطیخ: (اإلمام مالك، تحقیق وتعلیق
  .166، ص1985العربیة للكتاب، 

  .44محمد أبو زھرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، مرجع سابق، ص: أنظر ـ  5
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ھو ما كان برضا الزوجین وبولي وصداق وشاھدي عدل وصیغة تفید "
    1".التأبید

عقد بین رجل وامـرأة أبـرم ": وقیل في تعریف الزواج العرفي أو المغفل بأنھ
ولم وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة، وتم فیھ الدخول بالزوجة إلى بیت الزوجیة، 

  2."یسجل في سجالت الحالة المدنیة خالل المھلة المحددة قانونا لذلك
والظاھر من خالل ھذه التعاریف، ومع أنھا تنظر إلى الزواج، على أنھ عبارة 
عن عقد یفید مجرد متعة التلذذ بآدمیة، فإنھا تعد كافیة لتمییزه عن العالقة غیر 

تكون أیضا مجرد متعة تلذذ بین ذكر  الشرعیة بین رجل وامرأة، مع أنھا ال تعدو أن
  .وأنثى فیما یعبر عنھ بالزنا

التحام :" ذلك أن لفظ الزنا یؤدي في اصطالح فقھاء القانون الوضعي معنى 
في  ویؤدي 3،"على غیر نكاح صحیح..ذكر مع أنثى في المكان الطبیعي منھا

شبھة  كل وطء وقع على غیر نكاح صحیح، وال": اصطالح فقھاء األصول معنى
 ،"فعل  الفاحشة في قبل أو دبر": ویؤدي عند بعضھم معنى 4"نكاح، وال ملك یمین

 5،"تغییب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبھة عمدا:"وعند البعض اآلخر معنى
تغییب البالغ حشفة ذكره في أحد الفرجین من قبل أو دبر ممن ال :" وفي آخر معنى

   6."عصمة بینھما وال شبھة
الشبھة في الفقھ اإلسالمي، أن یكون الفعل قد وقع من دون نكاح، ویقصد بنفي 

ومن دون شبھة نكاح، لذلك فان وقع وطء رجل امرأة في بیتھ، وھو یظن أنھا 
زوجتھ، فھذه شبھة تدرأ عنھ الحد، وكذلك األمر إن وطأ رجل جاریة ظنا منھ أنھا 

  .مما ملكت یمینھ، أو أنھ وطأ امرأة بنكاح مختلف في صحتھ
وما یمكن مالحظتھ من خالل التعریف المتقدم للزواج العرفي، أنھ ومع 
إشارتھ إلى أن ھذا الزواج، ھو زواج مبرم وفقا للشریعة اإلسالمیة، فانھ قد جعل من 
شكلیة تسجیل العقد، الموجبة بمقتضى قانون الحالة المدنیة كعنصر لوجوده، مع أن 

                                                             
رات وزارة الشؤون منشو: استشارات شرعیة ومباحث فقھیة، الجزائر: الشیخ أحمد حماني، فتاوى: أنظر ـ  1

  .354،ص1992الدینیة، الجزء األول،
، المجلة القضائیة، )عقود الزواج العرفیة بین قصور أحكام القانون ومتطلبات المجتمع(بداوي علي، : أنظرـ  2

  .2002،157الصادرة عن المحكمة العلیا، العدد الثاني،
الجنایات : نون العقوبات، الكتاب الثالث والرابععبد الحمید الشواربي، التعلیق الموضوعي على قا. د:أنظر ـ 3

 . 322، ص2003منشاة المعارف، : مصر-اإلسكندریة. والجنح والمخالفات التي تحدث آلحاد الناس
المكتبة : أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، الجزء الثاني،مصر: أنظر  ـ 4

  .500التجاریة، ص
: المواق محمد بن یوسف بن ابي القاسم العبدري أبو عبد اهللا، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، القاھرة: أنظر ـ  5

محمد بن الحارث الخشني، أصول الفتیا في الفقھ على مذھب : ، مشار إلیھ لدى6/290ھـ،1328مطبعة السعادة، 
 .348اإلمام مالك، مرجع سابق، ص

حمد بن حبیب البصري البغدادي الماوردي، األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة، ابي الحسن علي بن م:انظر ـ 6
 .278،ص1985دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى،: لبنان -بیروت
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قانونا، إلثباتھ ولیس النعقاده، ال یؤثر في عدم استیفاء العقد للشكل الرسمي المطلوب 
  . وجود العقد شرعا

ویقترب التعریف التشریعي لعقد الزواج، من تلك التعاریف الفقھیة   
الزواج ھو عقد :"من قانون األسرة ما نصھ) 04(المذكورة،حیث جاء بالمادة

سھا رضائي یتم بین رجل وامرأة على الوجھ الشرعي،من أھدافھ، تكوین أسرة أسا
  1."المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجین والمحافظة على األنساب

ومما یستخلص من ھذه التعاریف الفقھیة والتشریعیة لعقد الزواج، أنھا قد 
اعتدت بالغایة منھ ومقصده، وھو المقصد المتمثل عند الناس في حل االستمتاع، مع 

ظر، ھو التناسل وحفظ النوع أن مقصده األسمى في الشرع، وعند أھل الفكر والن
اإلنساني، إذ یجد كل واحد من العاقدین في صاحبھ السكینة والمودة والرحمة، وفي 

ومن آیاتھ أنھ خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل :"ھذا یقول تعالى
  2."بینكم مودة ورحمة

عقد :"عن وتأسیسا على ذلك یمكن القول، بأن الزواج العرفي ما ھو إال عبارة
رضائي مبرم بین رجل وامرأة، وفقا للشرع اإلسالمي، ھدفھ تكوین أسرة تقوم 

، وھو "على أساس المودة والرحمة وإحصان الزوجین والمحافظة على النسل
تعریف یقوم على المقصد الشرعي من الزواج، وھو إحصان الزوجین والمحافظة 

تسجیلھ بالحالة المدنیة، ألن على األنساب، وھو زواج یبقى صحیحا، ولو لم یتم 
إغفال ھذا التسجیل وان كان ال یؤثر في قیامھ، فانھ یبقى الزما إلثباتھ بحكم المادة 

ومتى كان األمر على ھذه الحال، فما ھي العوامل المؤدیة  3من قانون األسرة، 22
  .إلى الزواج العرفي

  : عوامل وجود الزواج العرفي: ثانیا
تمرار الزواج العرفي، تكمن إما في وجود شروط ثمة عدة عوامل تبرر اس

إداریة ال یمكن لطالبي الزواج استیفاءھا، وإما لتسرع اآلباء في تزویج األبناء قبل 
بلوغ سن الرشد، وإما لتأثر األسر الجزائریة بالعادات والتقالید، ألسباب تاریخیة 

أنھ لم یكن ) الزواج عقد(وال یضره :"رحمھ اهللا بقولھ -عبر عنھا الشیخ أحمد حماني
بصفة رسمیة، وأنھ لم یسجل في الحالة المدنیة، ألن ذلك غیر مشروط، وكثیرا من 
حاالت الزواج عندنا كانت ال تسجل في عھد االستعمار، مقاطعة من الشعب 

وبحسبھا فقد  4،"لمحاكمھ، وفي عھد الثورة كان رجالھا ینھون عن الذھاب إلیھا

                                                             
  .من قانون األسرة) 04(نص المادة: ـ أنظر  1
  .21:الروم، اآلیة سورةـ 2
واج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة، وفي حالة یثبت الز:" من قانون األسرة على أنھ) 22(حیث نصت المادةـ 3

  .."عدم تسجیلھ یثبت بحكم قضائي
  .355استشارات شرعیة ومباحث فقھیة، الجزء األول، مرجع سابق،ص: الشیخ أحمد حماني، فتاوى: انظر ـ 4
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فاء بإبرام عقد الزواج، بحضور جماعة من الكبار تعود الجزائریون على االكت
  . واألعیان، ورجال الدین من األئمة وحفظة القرآن الكریم

  :عوامل عدم استیفاء الشروط اإلداریة للزواج الرسمي) أ
من المعروف لدى العام والخاص، أن إبرام عقد الزواج الرسمي، إما أمام   

یحتاج إلى استیفاء جملة من الشروط، تختلف الموثق وإما أمام ضابط الحالة المدنیة، 
  .باختالف الزوج عما إذا كان بكرا، أو محصنا، أو مطلقا، أو عسكریا، أو أجنبیا

  :عدم استیفاء الزوج البكر للشروط اإلداریة للزواج الرسمي) 1
حتى یتمكن الزوج والزوجة البكر، من إبرام عقد زواجھما إما أمام الموثق،   

  : الحالة المدنیة، یجب أن یستوفیا عدة شروط وإما أمام ضابط
أن یقدم كل من الزوج والزوجة، بطاقة التعریف الوطنیة، مستخرجـة  :األول
وھذه ال تسلم ألي منھما إال إذا  1سنوات، إلى جانب شھادة المیالد، 10منذ أقل من 

قالل سنة على است 49كانا مقیدین بمصلحة الحالة المدنیة، وعلى الرغم من مرور 
وحسب  2الجزائر، فحاالت عدم التصریح بالمیالد لدى مصالح الحالة المدنیة،

  . الطلبات الواردة للمحاكم، والرامیة إلى تسجیل المیالد لیست قلیلة
وقد ال یرجع السبب إلى عدم تسجیل المیالد لدى مصالح الحالة المدنیة، بل   

بشھادة میالد الزوج أو أنھ قد یرجع إلى وجود أخطاء في البیانات الواردة 
الزوجة،شأن األخطاء الواردة في االسم واللقب،أكانت متعلقة بالزوج أو الزوجة، أو 
متعلقة بوالدیھما وأجدادھما، أو متعلقة بمكان المیالد وزمانھ أو بمكان وزمان زواج 
الوالدین، وھي في مجملھا أحوال قد تصحح بمقتضى أمر، یتم الحصول علیھ بمجرد 

فكثیرا ما ال یكون أمر تصحیحھا یسیرا، كما لو  3طلب على صیغة عریضة،تقدیم 
كان زواج الوالدین ألي من الزوجین غیر مقید بالحالة المدنیة، وھو ھنا یحتاج إلى 
حكم قضائي إلثباتھ، قد تنتھي الدعوى المرفوعة بھذا الشأن بالرفض، مما یترتب 

  .الزواج وفقا للصیغة التقلیدیة عن كل ھذه األحوال، لجوء الزوجین إلى إبرام
أن یكون كال من الزوج والزوجة بالغین سن الرشد القانونیة، وھي  :الثاني

فان  4من قانون األسرة،) 07(السن المحددة بتسعة عشر سنة، وفقا لمقتضیات المادة
كانا كلیھما أو أحدھما أقل من ذلك، فان زواجھما الرسمي ال یتم، إال بمقتضى 

عن رئیس محكمة موطن طالب الترخیص، وھو ترخیص كثیرا ما  ترخیص صادر

                                                             
  .أعاله 70/20من األمر 74بخصوص تقدیم عقد المیالد لتسجیل الزواج، نص المادة : ـ أنظر1
وما یلیھا من نفس  39بخصوص اإلجراءات الواجبة اإلتباع لتسجیل عقود المیالد المغفلة، نص المادة : رأنظـ  2

  .األمر
  .وما یلیھا نفس األمر 49بخصوص تصحیح العقود الخاطئة نص المادة: أنظرـ  3
أن یرخص بالزواج سنة، وللقاضي ) 19(تكتمل أھلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام :" جاء بھا ما نصھ حیثـ  4

  ".قبل ذلك لمصلحة أو لضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج
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یتجنب الزوجان استصداره، وحتى لو تم تقدیم طلب للحصول علیھ، فقد یرفض لعدم 
  .استیفاء شروط منحھ، فیلجا الزوجان إلى الصیغة التقلیدیة للزواج

ة أن یحضر الزوجان شخصیا أمام الموثق، أو أمام ضابط الحالة المدنی :الثالث
إلمضاء العقد، وأن یحضر شاھدین بالغین من أھلھما أو من الغیر، وأن یحضر ولي 
الزوجة، فان كان الولي غیر موجود، تعین الحصول على ترخیص من رئیس 
محكمة موطن الزوجة إلبرام العقد، وھو ترخیص ومع أن الحصول علیھ، ال یعد 

ولى إصداره، فكثیرا ما یتوجھ  أمرا عسیرا، كون الجھة القضائیة المختصة عادة ما تت
     .الزوجان إلى إبرام زواجھما بطریقة عرفیة

) 03(أن یقدم طالبا الزواج وثیقة طبیة، ال یزید تاریخھا عن مدة  :الرابع
أشھر، تثبت خلو كل زوج من أي مرض خطیر أو أي عامل یتعارض 

ة ال یجوز وھي وثیق ،1 مكرر من قانون األسرة) 07(والزواج،الموجبة بالمادة 
للموثق أو لضابط الحالة المدنیة، تحریر عقود الزواج إال بتقدیمھا، بوصفھا تسمح لھ 

الزوجین للفحوصات الطبیة، ومن علمھما بما تكشف عنھ تلك  بالتأكد من خضوع 
وعلیھ أن یؤشر بذلك  2الوثیقة من أمراض أو عوامل خطیرة تتعارض والزواج،

سجیل الزواج في ضوء عدم تقدیم تلك الشھادة على العقد، بما یؤدي إلى رفض ت
  . الطبیة

ومع أن مثل ھذه الشروط اإلداریة الموجبة للزواج الرسمي، ضروریة لتحدید  
ھویة الزوجین من جھة، وتحدید خلوھما من أیة أمراض أو أیة عوامل تحول دون 

ر غیر تحقیق الھدف من الزواج، وأن استفاءھا لیس باألمر العسیر، فان كان األم
التقلیدیة، یبقى ھو  لصیغتھكذلك بحكم تلك العوامل، فاللجوء إلى إبرام الزواج وفقا 

  .الطریق المتیسر، ومن دون أي قیود
  :عدم استیفاء المحصن للشروط اإلداریة للزواج الرسمي) 2
تحت تأثیر ضغط الھیئات الدولیة والمحلیة المعنیة بحقوق اإلنسان، وتحت   

لألسر الجزائریة، فان ظاھرة تعدد الزوجات قد عرفت تناقصا ضغط الوضع المادي 
فھو تناقص لم یؤد إلى زوالھا،  3مستمرا، لكنھ ومع إباحة ھذا التعدد شرعا وقانونا،

بل أن تعدد الزوجات ال زال موجودا، إما لظروف شخصیة وإما لظروف 
للشرط موضوعیة، ومھما كانت طبیعتھا، فھو زواج كثیرا ماال یكون مستوفیا 

  .اإلداریة لتسجیلھ بالحالة المدنیة

                                                             
 من قانون األسرة) 7(بخصوص تقدیم مثل ھذه الشھادة الطبیة نص المادة : أنظر ـ 1
وكیفیات   المحدد لشروط 11/05/2006المؤرخ في 06/154من المرسوم التنفیذي رقم) 6(نص المادة : أنظر ـ 2

  .مكرر من قانون األسرة) 7(حكام المادةتطبیق أ
یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود :" من قانون األسرة، نصت صراحة على أنھ) 8/1(حیث المادة ـ 3

  ".الشریعة اإلسالمیة، متى وجد المبرر الشرعي، وتوفرت شروط ونیة العدل
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ذلك أنھ وفضال عن تلك الشروط اإلداریة المتقدمة، یتعین لتسجیل الزواج   
  :ه لشروطءالثاني استیفا
تقدیم إخبار مكتوب من الزوج، یثبت إخباره الزوجة السابقة، برغبتھ  :األول

ید الزواج بھا ثانیة، في إعادة الزواج بغیرھا، وآخر یثبت إخباره المرأة التي یر
بوجود زوجة سابقة لھ، حتى یتسنى لكل منھما إبداء موافقتھا أو معارضتھا لھذا 

  .الزواج
أن یقدم طلبا لرئیس محكمة مسكن الزوجیة، یرمي إلى الحصول على  :الثاني

ترخیص بالزواج، وھو ترخیص ال یمكن لھ إصداره إال بعد تأكده من حصول تلك 
بعد تأكده من وجود المبرر الشرعي للزواج بأخرى، وقدرة الموافقة من جھة، و

الزوج على توفیر العدل، وتوفیر الشروط الضروریة للحیاة الزوجیة بالنسبة لكل 
  1.زوجة

ومع ذلك فقلیال ما یتم استیفاء ھذه الشروط، لصعوبة الحصول على موافقة   
رخیص بالزواج ثانیة، وبالتالي استحالة الحصول على الت-على األقل- الزوجة السابقة

  .إلى إبرام زواجھ الثاني، وفقا للصیغة التقلیدیة للزواج - حینھا –فیلجا الزوج
  :عدم استیفاء الشروط اإلداریة للزواج الرسمي إلغفال تسجیل الطالق) 3
یقتضي تسجیل زواج المطلق أو المطلقة بالحالة المدنیة، استیفاءه للشروط   

شھادة طالق مسلمة من الحالة المدنیة للبلدیة المعنیة، المتقدمة، إلى جانب تقدیمھ ل
تثبت مرور مھلة تزید عن ثالثة أشھر بالنسبة لطالق المرأة، وھي المدة المقررة 

التي تبقى خاللھا على ذمة زوجھا، وال  2من قانون األسرة،) 58(لعدتھا بحكم المادة
  .یكون لھا بالنتیجة الحق في الزواج بغیره أثناءھا

لمالحظة ھنا بأن شھادة الطالق، وحتى عند انقضاء تلك المھلة، فقلیال مع ا  
ما یتم تسلیمھا، بفعل عدم تلقي مصلحة الحالة المدنیة، لإلخبار بحكم الطالق من 
الجھة القضائیة التي أصدرتھ، على اعتبار وأن رؤساء أمناء ضبط مختلف الجھات 

ل نسخة من اإلخبار بحكم الطالق، بإرسا - وفي معظم األحوال -القضائیة، ال یقومون
  .إلى مصالح الحالة المدنیة، ما لم یتلقوا طلبا بذلك من ذوي الشأن

ومھما كان األمر فتسلیم شھادة الطالق، من طرف ضابط الحالة المدنیة،   
یبقى متوقفا على تقدیم نسخة من حكم الطالق مرفقا بمحضر تبلیغھ، وبشھادة عدم 

االستئناف، وذلك للتأكد من صیرورة الحكم الصادر الطعن فیھ بالمعارضة أو 
بالطالق نھائیا، وھي في معظمھا مقتضیات، قد تحول دون الحصول على تلك 

                                                             
یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة :" انھمن قانون األسرة حیث نصت على ) 8/2(نص المادة: انظر ـ  1

  "والمرأة التي یقبل على الزواج بھا، وأن یقدم طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة
تعتد المطلقة المدخول بھا غیر الحامل بثالثة :"من قانون األسرة حیث نصت على أنھ) 58(نص المادة: أنظر ـ  2

  ".من المحیض بثالثة أشھر من تاریخ التصریح بالطالققروء، والیائس 
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الشھادة، بما یؤدي بضابط الحالة المدنیة إلى رفض تسجیل زواج المطلقة تحدیدا، 
  . حینھا یلجأ الزوجان إلى الزواج بالعرفي

  :للزواج الرسمي لبعض الموظفین عدم استیفاء الشروط اإلداریة) 4
ال یمكن تسجیل زواج الموظفین من العسكریین وشبھ العسكریین، حال   

الوطني، وكذلك أفراد الدرك وأفراد الجیش الشعبي الوطني، وحتى أفراد  أفراد األمن
الحرس البلدي، إال باستیفاء تلك الشروط المتقدمة إلى جانب الحصول على رخصة 

- تخدمة، وھذه ال تسلم تلك الرخصة إال بعد إجراء بحث اجتماعيمن اإلدارة المس
حول الزوجة وعائلتھا، فان انتھى  - عادة ما یتم إجراؤه من طرف الضبط القضائي

ذلك البحث إلى نتیجة ایجابیة، حول سلوك الزوجة وسلوك عائلتھا، أمكن لطالب 
، فاإلدارة الرخصة الحصول علیھا، وان انتھى ذلك البحث إلى نتیجة سلبیة

المستخدمة قد ترفض تسلیم تلك الرخصة، بحكم تلك النتائج السلبیة حول سلوك 
الزوجة أو حول سلوك عائلتھا، فیلجا الزوجان إلى الطریقة التقلیدیة إلبرام عقد 

  .الزواج
  :عدم استیفاء الشروط اإلداریة للزواج الرسمي من أجنبي )5
ج الرسمي، إال بالنسبة للمرأة ال تثار إشكالیة مثل ھذه الشروط للزوا  

الجزائریة التي ترغب في الزواج من أجنبي، إذ وفضال عن الشروط العادیة 
المتقدمة، یتعین على الزوجة أن تحصل على ترخیص بالزواج من أجنبي، یسلم من 

  .طرف مدیریة التنظیم والشؤون العامة بالوالیة، متى كان الزوج األجنبي مسلما
وج األجنبي غیر مسلم، أو أنھ من دولة غیر مسلمة، تعین أما إذا كان الز  

علیھ استخراج شھادة من نظارة الشؤون الدینیة للوالیة، تثبت تدین الزوج األجنبي 
باإلسالم، وھي شھادة ال تمنح لھ ما لم یثبت إسالمھ،وذلك تحت طائلة رفض الزواج 

  .العرفي األمر الذي یترتب عنھ لجوء الطرفین إلى الزواج 1الرسمي،
  :عامل تأثر األسر الجزائریة بالزواج الشرعي) ب
لما كان عقد الزوج وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة رضائیا ال شكلیا،   

فالعائالت الجزائیة وتحت تأثیر أحكامھا، قد تعودت على إبرامھ وفقا لتلك األحكام، 
حیح، وصداق بوصفھا ال تتطلب سوى توافر األركان الشرعیة للعقد، من رضاء ص

معلوم، وولي الزوجة، وشاھدي عدل بالغین عاقلین، وبعد قراءة الفاتحة المتبوعة 
بالدخول، یصبح الزواج وفقا لھذه الصیغة تاما وقائما، منتجا لكافة آثاره الشرعیة، 

  .   من نفقة ونسب ومیراث وغیرھا من الحقوق األخرى

                                                             
  .162عقود الزواج العرفیة بین قصور أحكام القانون ومتطلبات المجتمع، مرجع سابق،ص(بداوي علي، : أنظر ـ  1
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، 1882سي ومنذ عام وإذا كانت النصوص التي أصدرھا االستعمار الفرن  
لم تحقق غایتھا لبغض الجزائریین لھ 1بخصوص تسجیل الزواج بالحالة المدنیة،

على النحو المتقدم، فان النصوص  - بالدرجة األولى، وتفضیلھم مقاطعة محاكمھ
لم تؤد بدورھا إلى تحقیق الغایة المرجوة منھا 2الصادرة بعد االستقالل بھذا الشأن،

مشاعرھم الدینیة، وتعلقھم بالعادات والتقالید والقیم اإلسالمیة، أیضا، بفعل تجاھلھا ل
التي یعتبرون زواجھم ال یصح إال إذا ابرم وفقا لھا، ألن الزواج الرسمي في نظرھم 
ال لزوم لھ إال من أجل تسویة وثائقھم اإلداریة لیس إال، وھي نظرة جعلتھم یستمرون 

سالمیة، وذلك من دون اھتمام بتلك في إبرام زواجھم وفقا ألحكام الشریعة اإل
  .النصوص القانونیة المنظمة لعقد الزواج

                                                             
لم یكن معروفا لدیھم، حیث كانت وقائع المیالد  -1830وقبل االحتالل الفرنسي للبالد لعام -بوصفھ نظام ـ  1

، تعلن للعامة بمعرفة شیوخ القبائل، وكانت عقود الزواج تتم وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة، وتنقل عن والوفاة
بإنشاء نظام للحالة المدنیة في  1882طریق التواتر من جیل إلى آخر، إلى غایة قیام االستعمار الفرنسي سنة 

  :تنظیم عقود الزواج العرفیة أھمھاالجزائر، وذلك بإصداره لعدة قوانین ومراسیم تنظیمیة، تعرضت  ل
وھو أول قانون تعرض لتنظیم الحالة المدنیة في الجزائر، حیث نصت المادة  :23/03/1882القانون المؤرخ في-

منھ على تسجیل عقود الزواج في سجالت الحالة المدنیة، وذلك بإتباع إجراءات تتمثل في تصریح یقدمھ ) 16/2(
و إلى الحاكم العسكري بمجرد إبرام العقد، تحت طائلة الخضوع لعقوبة جزائیة، الزوج، إلى رئیس البلدیة، أ

  .فرنك فرنسي 330الى 16تتراوح ما بین ستة أیام إلى شھر حبس، وغرامة تتراوح ما بین
-3(وھو قانون یتعلق بإثبات عقود الزواج المبرمة قبل صدوره، حیث المادتان:11/07/1957القانون المؤرخ في-

نصتا على وجوب تسجیل عقود الزواج في سجالت الحالة المدنیة، بحكم صادر عن رئیس المحكمة، منھ، ) 4
  .وبناء على طلب الزوجین أو أحدھما

، وتعلق 17/09/1959وھو قانون تم وضعھ للتنفیذ بالمرسوم المؤرخ في :04/02/1959القانون المؤرخ في-
منھ على ) 3(صت على أركان الزواج، فیما نصت المادةمنھ، ن)2(بتنظیم عقود الزواج العرفیة، حیث المادة

إجراءات تسجیلھ، وعلى إثبات مكانھ وزمانھ بالوثائق وبالشھود، ویسجل بالحالة المدنیة، بتقدیم طلب لرئیس 
  .المحكمة لیصدر أمرا بتسجیلھ، وھو حكم یقوم مقام عقد الزواج، وتكون لھ حجة اإلثبات أمام الھیئات اإلداریة

عقود الزواج العرفیة بین (بداوي علي : ، نقال عن4عبد العزیز سعد، نظام الحالة المدنیة في الجزائر،ص :أنظر -
  .165، مرجع سابق،ص)قصور أحكام القانون ومتطلبات المجتمع

وھو یتعلق بمعالجة بعض حاالت الزواج والوفاة الواقعة  :31/12/1962المؤرخ في 162/62:كالمرسوم رقم ـ 2
، وقد حدد لھذه المعالجة مھلة أقصاه سنة واحدة، تسري ابتداء من تاریخ 05/07/1962إلى  01/11/1954:بین

  .نشره في الجریدة الرسمیة
منھ نصت ) 05/01(وھو یتضمن تحدید سن الزواج وتسجیلھ، حیث المادة :29/06/1963القانون المؤرخ في -

ا یترتب على ذلك من آثار ما لم یقدم زواج مسجل ال یجوز ألحد أن یدعي بأنھ زوج، وأن یطالب بم:" على انھ
یجب تسجیل عقود الزواج المبرمة قبل صدور ھذا :"على انھ) 05/02(، فیما نصت المادة"بسجالت الحالة المدنیة

، وأمام عدم بیان ھذا النص للكیفیة التي یتم بواسطتھا ھذا التسجیل فقد استمرت "القانون خالل ثالث سنوات
لمادة األولى من المرسوم الصادر بمقتضى ا 11/07/1957بیق القانون الفرنسي الصادر بتاریخالمحاكم في تط

، الذي نص على تمدید العمل بالقانون الفرنسي القدیم،فیما عدا ما كان منھ متعارضا مع 31/12/1962بتاریخ 
  .السیادة الوطنیة، وذلك إلى غایة صدور قانون جزائري جدید

وھو یتعلق بمعالجة عقوق الزواج العرفیة غیر المسجلة، حیث أشار  :16/09/1969رخ فيالمؤ 72/96األمر رقم-
إلى أن جمیع عقود الزواج المبرمة وفقا للشریعة اإلسالمیة، تسجل عن طریق تقدیم طلب إلى رئیس المحكمة التي 

  .یأمر بتسجیلھا في سجالت الحالة المدنیة
ضمن قانون الحالة المدنیة، وقد عالج جمیع عقود الحالة المدنیة، وھو یت :19/02/1970المؤرخ في 70/20االمر-

  .منھ 41إلى  39بما فیھا عقود الزواج العرفیة أي المغفلة، بمقتضى المواد
منھ وعلى النحو  22وھو المتعلق بقانون األسرة، حیث المادة  :09/06/1984المؤرخ في 84/11القانون رقم-

لحالة المدنیة، وفي حالة عدم تسجیلھ بھا، یسجل بحكم قضائي متى كانت المتقدم نصت على تسجیل الزواج با
  .  أركانھ مستوفیة
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  :عامل زواج القصر) ج
تحت تأثیر العادات والتقالید اإلسالمیة، فالجزائریون قد تعودوا على الزواج   

 - المبكر، وبذلك فأھلیة الزواج القانونیة، وھي المحددة ببلوغ الزوجین سن تسعة عشر عاما
  .تعد متعارضة وتلك العادات والتقالید، وتشكل قیدا بالنسبة للكثیر منھم - المتقدمعلى النحو 
ومع أن المشرع قد أجاز زواج القصر، فانھ قد جعل تسجیلھ متوقفا على   

استصدار تلك الرخصة المسبقة، وھي رخصة كثیرا ماال یتم الحصول علیھا، كون 
ف على تقدیم طلب من ولي العمل قد جرى في المحاكم، على أن تسلیمھا یتوق

القاصر، یعرض فیھ األسباب الداعیة إلى الترشید، والضرورة التي اقتضتھ، وھو 
طلب ال  یعتد بھ ما لم یكن مرفقا بشھادة طبیة، تثبت السالمة العقلیة والقدرة البدنیة 
والصحیة، مؤكدة بصورة شمسیة للقاصر، مع حضور ھذا األخیر وولیھ أمام رئیس 

  1.للتحقق بنفسھ من القاصر، ومدى موافقتھ على الزواجالمحكمة، 
ومع أن ھذه الشروط كثیرا ما تكون مستوفیھ، فقد یرفض رئیس المحكمة   

إصدار الترخیص، مسببا رفضھ إما بعدم كفایة المبررات المقدمة من الوالي، وإما 
لصغر سن القاصر، أو عدم موافقتھ على الزواج، لذلك وأمام تعارض مثل ھذا 
األمر، ورغبة األولیاء في تزویج بناتھم وأبنائھم مبكرا، إما تحت وطأة عادات 
وتقالید الزواج المبكر، وإما تحت وطأة بعض األسباب الشخصیة كحاجة العائلة 
لمساعدة لالم في البیت، أو تحت وطأة الخوف من عنت القاصر، وھي في مجملھا 

فھ ال یحتاج إلى مثل ھذه القیود أسباب تنتھي باللجوء إلى الزواج العرفي، بوص
اإلداریة، بل یكفي إلبرامھ قیام أركانھ الشرعیة، وبالتالي فما موقف االجتھاد 

  .القضائي من  إثبات وتسجیل ھذا الزواج
  :إثبات عقود الزواج العرفیة  : البند الثاني

تثیر دعوى إثبات وتسجیل الزواج العرفي، العدید من المنازعات ذات   
  .اإلجرائیة أو الموضوعیة، شأنھا في ذلك شأن أیة دعوى قضائیةالطبیعة 

  :المنازعات ذات الطبیعة اإلجرائیة: أوال
باستقراء العدید من قرارات المحكمة العلیا، یتضح وأن المسائل ذات   

الطبیعة اإلجرائیة، التي كثیرا ما یثار النزاع بین الطرفین بشأنھا، تتعلق بالقانون 
  .وباالختصاص، وببعض شروط قبول الدعوى الواجب التطبیق،

  :المنازعات المتعلقة بالقانون الواجب التطبیق) أ
من قانون األسـرة، قـد نصت على إخضاع عالقات ) 01(لما كانت المادة   

ھذا القانون، لم تقتصر فان المنازعات المتعلقة بتطبیق  2أفراد العائلـة لقانون األسرة،
لقانون الدولي الخاص، بھدف تحدید االختصاص الدولي على المنازعات المتصلة با

                                                             
  .163، مرجع سابق،ص)عقود الزواج العرفیة بین قصور أحكام القانون ومتطلبات المجتمع(بداوي علي : أنظر ـ  1

  

  ".ت بین أفراد األسرة ألحكام ھذا القانونتخضع جمیع العالقا:" :"حیث جاء بالمادة األولى من قانون األسرة ما نصھ ـ  2
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متى كان  1للمحاكم الجزائریة بشأنھا، إزاء االختصاص الدولي لمحاكم دولة أخرى،
أحد أطراف المنازعة، الرامیة إلى إثبات وتسجیل الزواج جزائریا واآلخر أجنبیا، 

أنھ امتد حتى إلى  حتى یتسنى لنا تحدید القانون الواجب التطبیق على المنازعة، بل
المنازعة  في القانون الواجب التطبیق، على خصومات إثبات الزواج العرفي القائمة 
بین جزائیین، فیما إذا كان قانون األسرة، أو الشریعة اإلسالمیة، أو العرف السائد، 

 . السیما ما تعلق منھا بعقود الزواج المبرمة قبل صدور قانون األسرة
في المنازعات المتعلقة بتحدید القانون الواجب التطبیق، وبعیدا عن الدخول   

بخصوص دعاوى إثبات وتسجیل عقود الزواج العرفیة، متى كان أحد الزوجین 
أجنبیا، بوصفھا تخضع للقواعد المستقر علیھا في القانون الدولي الخاص، فمن 

ید القانون المبادئ التي استقر علیھا قضاء المحكمة العلیا، بشأن المنازعة في تحد
الواجب التطبیق، في مجال األحوال الشخصیة بین جزائریین قبل صدور قانون 
األسر، أن جمیع ھذه المسائل تخضع ألحكام الشریعة اإلسالمیة، التي لھا أسبقیة 

وأنھ ال یمكن للعرف أن یحول دون القانون في مثل ھذه  2التطبیق على العرف،
اف المحلیة في مادة األحوال الشخصیة بین وأنھ ال یصح تطبیق األعر 3المسائل،

  4.المسلمین، متى كانت ھذه األعراف مخالفة ألحكام الشریعة اإلسالمیة
أما بعد صدور قانون األسرة، وبحكم المادة األولى من القانون المدني، التي   

فالرأي مستقر لدى المحكمة  5نصت صراحة على إعطاء أولویة تطبیق التشریع،

                                                             
تقوم النصوص القانونیة المتعلقة بھذه المسألة، على المبدأ العام السائد في فقھ القانون الدولي الخاص، ومؤداه أن  ـ 1

الوالیة القضائیة في الدولة، تقوم على أساس إقلیمي، تتحدد دائرتھا من خالل الربط بین المنازعة ووالیة قضاء 
موطن المدعى علیھ ، أو محل إقامتھ، أو موقع المال، أو محل مصدر االلتزام، أو : لدولة، وھي بھذا تأخذ بمعیارا

محل تنفیذه، وذلك إلى جانب اعتداد فقھ القانون الدولي الخاص، بمعیار شخصي لبسط والیة محاكم الدولة على 
إذا حامال لجنسیة الدولة أم ال، وذلك بصرف النظر عما المنازعة، یتمثل في النظر للمدعى علیھ في الدعوى ، فیما 

إذا كان محل إقامتھ أو موطنھ بداخلھا أم ال، على اعتبار وأن والیة قضاء الدولة ، وان كانت إقلیمیة بالنظر 
للوطنیین واألجانب، فإنھا تعد شخصیة بالنسبة للوطنیین ، من حیث كونھم یخضعون لوالیتھا ، حتى ولو كانوا 

ى ولو كان ین داخل دولة أخرى، وھي أحكام كما ھو مالحظ ، قد تقررت لحمایة المدعى علیھ ال المدعي، حتمقیم
مكتبة مكاوي، : لبنان -أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنیة، بیروت. د: أنظر -.طرفا ضعیفا في الدعوى

  .52، ص1979الطبعة الثانیة، 
، المجلة الجزائریة 21/06/1967غرفة القانون الخاص، بتاریخ -العلیا القرار الصادر عن المحكمة: أنظر ـ  2

، 1968جامعة الجزائر، -للعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة الصادرة عن معھد الحقوق
، المجلة  الجزائریة 12/05/1968غرفة القانون الخاص بتاریخ -، وقرار المحكمة العلیا1193،ص04الجزء

  .545، ص02، الجزء1969جامعة الجزائر، - واالقتصادیة والسیاسیة، الصادرة عن معھد الحقوقللعلوم القانونیة 
، مجموعة األحكام، 12/06/1968غرفة القانون الخاص بتاریخ - القرار الصادر عن المحكمة العلیا: أنظر ـ  3

بلحاج : نقال عن، 114،ص1968، النشرة السنویة لعام42، ص01الجزائر، الجزء -الصادرة عن وزارة العدل
دیوان المطبوعات : الجزائر: مبادئ االجتھاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلیا -العربي، قانون األسرة

  .01،ص2000الجامعیة، طبعة
،نشرة القضاة، الصادرة 24/03/1971غرفة القانون الخاص بتاریخ  -القرار الصادر عن المحكمة العلیا: أنظر ـ  4

  .72،ص02، العدد1972الجزائر،  -عن وزارة العدل
یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولھا نصوصھ :"من القانون المدني على أنھ) 01(حیث نصت المادة ـ  5

في لفظھا أو في فحواھا، وإذا لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى الشریعة اإلسالمیة، فإذا لم یوجد 
  .."فبمقتضى العرف
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طبیق قانون األسرة، على جمیع المنازعات التالیة لصدوره، ومن حیث العلیا على ت
كون أحكامھ مستمدة من الشریعة اإلسالمیة، فأي نزاع یثار بشأن المسائل التي 

  . تتناولھا نصوصھ، یجب الرجوع فیھا ألحكام الشرع اإلسالمي
وما یمكن استخالصھ من مثل ھذه القرارات، أن الرأي یكون قد استقر لدى 
المحكمة العلیا، ومنذ نھایة الستینات، بأن جمیع المسائل المتعلقة باألحوال الشخصیة، 
بما فیھا مسألة إثبات الزواج، یجب أن تخضع ألحكام الشریعة اإلسالمیة دون غیرھا 
من النصوص واألعراف المخالفة ألحكامھا، بما یعني أنھ ال یمكن إثبات زواج، ال 

  .حكامھایستجیب لألركان الموجبة بأ
  :المنازعات المتعلقة باالختصاص) ب
ال تثار منازعات االختصاص، في مجال إثبات وتسجیل عقود الزواج   

العرفي، إال بالنسبة لالختصاص اإلقلیمي في معظم األحوال، كون االختصاص 
على انعقاده لمحاكم  -المتقدمة-النوعي قد صرحت مختلف النصوص التشریعیة

رھا، سواء كان الطلب القضائي، یھدف إلى استصدار أیة الدرجة األولى دون غی
رخصة من الرخص المذكورة، أو كان یھدف إلى تسجیل الزواج غیر المتنازع فیھ، 

، أو كان یھدف إلى إثبات وتسجیل عقد الزواج )أمر على عریضة(بموجب أمر والئي 
  .صیةالعرفي المتنازع فیھ، بموجب حكم قضائي صادر عن قاضي األحوال الشخ

وبمقتضى القواعد العامة الواردة في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، 
اإلقلیمي، وبعض القواعد التشریعات الخاصة المتقدمة،  بشأن االختصاص

فاالختصاص اإلقلیمي یختلف باختالف الطلب القضائي، فیما إذا كان متعلقا بتسجیل الزواج 
  .قا بإثبات وتسجیل الزواج العرفي المتنازع فیھالعرفي غیر المتنازع فیھ، أو كان متعل

فإذا كان الطلب متعلقا بتسجیل الزواج العرفي غیر المتنازع فیھ المبرم في 
الجزائر، فاإلجراء الذي حدده المشرع لتسجیلھ، یتمثل في صدور حكم بسیط من 

ن رئیس المحكمة، فیما یعبر عنھ باألمر الوالئي، إذ یكفي إلصداره تقدیم طلب م
الزوج أو الزوجة، أو ممن لھ مصلحة إلى وكیل الجمھوریة، مرفقا بشھادة میالد 
الزوجین، وشاھدین بالغین عاقلین یشھدان على قیام الزواج، ثم یحال الطلب على 
رئیس المحكمة للفصل فیھ بأمر على عریضة، وینعقد االختصاص اإلقلیمي بشأنھ، 

كان إبرام العقد، أو إلى المحكمة الواقع إلى المحكمة الواقع في دائرة اختصاصھا م
  1.من قانون الحالة المدنیة) 39(بدائرة اختصاصھا مكان تسجیلھ، بمقتضى المادة 

                                                             
المقطع الرابع عندما ال  79باستثناء ما ذكر في المادة:"من قانون الحالة المدنیة على انھ) 39(المادةحیث نصت  ـ  1

یصرح بالعقد لضابط الحالة المدنیة في اآلجال المقررة أو تعذر قبولھ أو عندما ال توجد سجالت أو فقدت ألسباب 
د عقود الوالدة والزواج والوفاة بدون نفقة عن أخرى غیر أسباب الكارثة أو العمل الحربي، یصار مباشرة إلى قی

طریق صدور حكم بسیط من رئیس محكمة الدائرة القضائیة التي سجلت فیھا العقود أو التي كان یمكن تسجیلھا 
فیھا بناء على مجرد طلب من وكیل الدولة لھذه المحكمة بموجب عریضة مختصرة وباالستناد إلى كل الوثائق أو 

  ".ةاإلثباتات المادی



 البلیدة. جامعة سعد دحلب. مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة                                                                      كلیة الحقوق

140 

 

إذا كان الطلب القضائي، یھدف إلى تسجیل الزواج العرفي غیر المتنازع أما 
فیھ المبرم خارج الجزائر، فیكفي لتسجیلھ إتباع نفس اإلجراء  السابق، غیر أن 

لمحكمة الوحیدة التي تبقى مختصة بإصدار أمر بتسجیلھ، ھي محكمة الجزائر دون ا
بما یعني  1من قانون الحالة المدنیة،) 99(غیرھا من المحاكم األخـرى، طبقا للمادة 

   .وطني إقلیميوأن لھا اختصاص 
وخالفا لذلك فان كان الطلب القضائي، یرمي إلى إثبات وتسجیل الزواج 

من قانون األسرة إال بحكم، ) 22(زع فیھ، فانھ ال یثبت وحسب المادة العرفي المتنا
ووفقا لما جرى بھ العمل القضائي، فالحكم ال یصدر إال فصال في دعوى قضائیة، 
تكون قد أقیمت من الزوج أو من الزوجة أو ممن لھ مصلحة في ذلك، ولو كان 

صاص اإلقلیمي للفصل صاحب المصلحة ھو النیابة العامة، فقد منح المشرع االخت
فیھا، إلى لمحكمة التي یقع بدائرة اختصاصھا موطن المدعى علیھ، بمقتضى المادة 

    2.من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة) 426/02(
  : المنازعات المتعلقة بالطلبات الجدیدة على مستوى االستئناف) ت

من قانون ) 06(تكریسا لمبدأ التقاضي على درجتین، المنصوص علیھ بالمادة
من نفس القانون، على عدم قبول الطلبات ) 341(اإلجراءات المدنیة، نصت المادة

الجدیدة على مستوى المجلس، ماعدا تلك المتعلقة بالمقاصة القانونیة، وطلبات 
استبعاد االدعاءات المقابلة، أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغیر، أو 

من قانون اإلجراءات المدنیة ) 107(ما أن نص المادةحدوث أو اكتشاف واقعة، فی
القدیم، وان كان بدوره قد كرس ھذا المبدأ، فانھ نص على أن الطلبات الجدیدة التي 
تقبل على مستوى المجلس، ھي المتعلقة بالمقاصة، أو التي تكون بمثابة دفاع في 

  .الدعوى األصلیة، أو الطلبات المشتقة من الطلب األصلي
نتائج التي رتبھا االجتھاد القضائي للمحكمة عن األخذ بھذا المبدأ، في ومن ال

ظل القانون اإلجرائي القدیم، أن للمجلس القضائي أن یتصدى للفصل في المسائل 
غیر المفصول فیھا، بعد تصریحھ بإلغاء حكم فاصل في دفوع شكلیة قضى بإنھاء 

ل نھائي للنزاع، وذلك بعد الخصومة، متى تبین لھ ولحسن سیر العدالة، إعطاء ح
من قانون اإلجراءات ) 109(قیامھ بإجراء تحقیق عند االقتضاء، تطبیقا للمادة 

  )3.(المدنیة واإلداریة من قانون اإلجراءات) 346(المدنیة القدیم، وھي تقابل المادة 

                                                             
إذا لم یسجل العقد بسبب عدم التصریح بھ، فانھ إما :" من قانون الحالة المدنیة على انھ) 99(حیث نصت المادة ـ  1

أن یسجل إذا كان القانون المحلي یقبل التصریحات المتأخرة أو الحصول على حكم من رئیس محكمة مدینة 
  ".الجزائر یقضي بتسجیلھ في السجالت القنصلیة

تكون المحكمة مختصة :" من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة،حیث نصت على أنھ 426(نص المادة :أنظر ـ  2
في موضوع الترخیص بالزواج ) 7..في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى علیھ) 2:..إقلیمیا

  ".بمكان طالب الترخیص
من  277و 109و 107دنیة واإلداریة، والمواد من قانون اإلجراءات الم 800و 346و 341نص المواد: أنظرـ 3

 .قانون اإلجراءات المدنیة القدیم
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وحول ماذا كان الطلب الرامي إلى سماع الشھود، من أجل إثبات الزواج 
رة على مستوى المجلس القضائي، یعد طلبا جدید أم ال، استقر العرفي، وألول م

االجتھاد القضائي للمحكمة العلیا، بأنھ یجوز تقدیم طلب سماع الشھود، ألول مرة 
على مستوى درجة االستئناف، في مسألة إثبات أو عدم إثبات واقعتي الزواج العرفي 

مثابة طلبات جدیدة، وھي بھذه وھو بذلك ال یعتبر ھذا النوع من الطلبات ب 1والطالق،
من قانون ) 6(ال تخل بمبدأ التقاضي على درجتین، المنصوص علیھ بالمادة

  .من نفس القانون) 346(اإلجراءات المدنیة واإلداریة، وال تخضع لحكم المادة
  : المنازعات المتعلقة ببعض شروط قبول دعوى إثبات  الزواج العرفي) ث

قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، إلى جانب  من) 13(باستقراء نص المادة 
نصوص واردة في تشریعات أخرى، نستخلص وأن الحق في إقامة أیة دعوى 

یبقى مرھونا  - أكانت متعلقة بإثبات وتسجیل الزواج، أو بأي موضوع آخر -قضائیة
بتوافر شروط عامة، بعضھا  ایجابي مثل المصلحة والصفة واألھلیة، وبعضھا سلبي 

عدام سبق الفصل في الدعوى، وانعدام الصلح، وانعدم االتفاق على التحكیم، وذلك كان
إلى جانب شروط خاصة أخرى أھمھا شرط المیعاد، كان للمحكمة العلیا اجتھادا 

  :متمیزا بالنسبة لبعضھا
  :بالنسبة لشرط سبق الفصل في دعوى إثبات وتسجیل الزواج العرفي) 1

د الشروط العامة السلبیة، التي یتعین عدم یعد سبق الفصل في الدعوى، أح
ومع ذلك فقد 2من القانون المدني،) 338(توافرھا لقبول الدعوى، إعماال للمادة 

استقر الرأي لدى المحكمة العلیا، بأن حجیة الشيء المقضي بھ، ال تطبق في قضایا 
على  الحالة،كإثبات الزواج والنسب، وأنھ یمكن إثبات الزواج والنسب، بطرق عدة

غرار العقد الصحیح، طبقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة، وأن القضاء برفض سماع 
شھادة األقارب في دعوى إثبات الزواج والنسب، بحجة أن الحكم حاز قوة الشيء 

  3.المقضي بھ، یشكل خطأ في تطبیق القانون
وأشارت في قرار آخر، إلى أن قضایا إثبات الزواج والنسب، تعد من قضایا 

من القانون المدني، فكان یتعین على قضاة ) 338(الة،ال یطبق بشأنھا نص المادةالح
  4.الموضوع، القیام بإجراء تحقیق للوصول إلى الحقیقة

                                                             
، مجلة 23/02/2005الصادر بتاریخ 315403غرفة األحول الشخصیة رقم-قرار المحكمة العلیا: أنظر ـ 2

  .275، ص2005، لعام 01المحكمة العلیا، العدد
األحكام التي حازت قوة الشيء المقضي بھ، تكون حجة  :"من القانون المدني على أن) 338(حیث نصت المادة  ـ 3

بما فصلت فیھ من الحقوق، وال یجوز قبول أي دلیل ینقض ھذه القرینة، ولكن ال تكون لتلك األحكام  ھذه الحجیة، 
إال في نزاع قام بین الخصوم أنفسھم دون أن تتغیر  صفاتھم وتتعلق  بحقوق لھا نفس المحل والسبب، وال یجوز 

  ".كمة أن تأخذ بھذه القرینة تلقائیاللمح
،المجلة 28/10/1997الصادر بتاریخ 172333:غرفة األحوال الشخصیة رقم-قرار المحكمة العلیا:أنظرـ 3

  .42، ص1997، لعام01القضائیة، العدد
،المجلة 18/04/2001الصادر بتاریخ  262912:غرفة األحول الشخصیة رقم-العلیا قرار المحكمة:أنظرـ 4

  .409، ص2002، لعام02ئیة،العددالقضا



 البلیدة. جامعة سعد دحلب. مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة                                                                      كلیة الحقوق

142 

 

وفیما یتعلق بحجیة حكم إثبات واقعة الزواج، فقد استقر قضاء المحكمة العلیا، 
مؤقتة، ومنھ  بأن األحكام القضائیة الصادرة بإثبات واقعة الزواج، تكتسي حجیة

فالقضاء برفض طلب الطاعن الرامي إلى إلغاء عقد الزواج المسجل بالحالة المدنیة، 
باعتبار أن حكم إثبات أو عدم إثبات واقعة الزواج العرفي، یكتسي حجیة مؤقتة، 

  1.ویكون حسب توفر األدلة، یشكل تطبیقا صحیحا للقانون
  :ل الزواج العرفيبالنسبة لشرط المیعاد في دعوى إثبات وتسجی) 2

 ومنھا دعوى اللعانیعد المیعاد بمثابة شرط خاص لقبول بعض الدعاوى، 
من قانون األسرة، ومع أنھا نصت على أن ) 40(على سبیل المثال، حیث المادة 

ثبوت النسب، یتم بالزواج الصحیح، وباإلقرار، وبالبینة، وبنكاح الشبھة، وبكل زواج 
م تورد أي حكم صریح، یتعلق بنفیھ عند قیام الزواج، تم فسخھ بعد الدخول، فإنھا ل

فیما یعرف باللعان، وما إذا كانت ثمة مدة للتمسك بھ، وقد استقر الرأي لدى المحكمة 
العلیا بھذا الشأن، بأن دعوى اللعان ال تقبل ما لم ترفع خالل مھلة ال تتجاوز أسبوعا 

  2.بالحملواحدا، تسري اعتبارا من یوم رؤیة الزنا أو العلم 
أما بخصوص شرط المدة، في دعوى إثبات وتسجیل الزواج، فقد استقر قضاء 
المحكمة العلیا،بأن دعوى إثبات الزواج غیر محدد بمھلة معینة، وأن القضاء بإثبات 
الزواج بعد عشرین سنة من انعقاده وبعد وفاة الزوج، بناء على شھادة الشھود، 

، وقرائن تسجیل الولدین باسم أبیھما أثناء ولتوفره على جمیع أركان عقد الزواج
  3.حیاتھ دون اعتراضھ، یعد تطبیقا صحیحا للقانون

  :المنازعات ذات الطبیعة الموضوعیة: ثانیا
المحكمة العلیا، نجد وأن المنازعات  قراراتبالرجوع للعدید من   

وده الموضوعیة المثارة بشأن الزواج العرفي، تتعلق إما بعقد الزواج من حیث وج
وعدمھ، ھذه مسألة تتطلب التمییز بین الزواج العرفي وغیره من العالقات غیر 

  .الشرعیة، وإما تتعلق بصحتھ
  :المنازعات المتعلقة بالزواج من حیث وجوده وعدمھ) أ

مكرر من قانون األسرة، یحتاج ) 09(لما كان انعقاد الزواج وطبقا للمادة   
وجین المتمتعین بأھلیة الزواج، والخالیین إلى توافر شروطھ المتمثلة في رضا الز

من الموانع الشرعیة، والصداق، والولي، والشاھدین، فمن خالل الرجوع لقضاء 
  :المحكمة العلیا، یثبت وأنھ قد استقر على التمییز بین عدة أمور

                                                             
،المجلة 15/12/1998الصادر بتاریخ 211509: غرفة األحول الشخصیة رقم-قرار المحكمة العلیا:أنظر ـ 1

  . 56، ص2001القضائیة، عدد خاص 
،بالمجلة القضائیة، العدد 296020تحت رقم  25/12/2002نص قرار المحكمة العلیا  الصادر بتاریخ : أنظرـ  2

 .284الى 282، ص2004األول، 
، المجلة 23/04/1999الصادر بتاریخ 71732:غرفة األحول الشخصیة رقم-قرار المحكمة العلیا: أنظر ـ 3

  .51، ص1993، لعام02القضائیة، عدد
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  :بالنسبة لقیام عقد الزواج) 1
الزواج العرفي، استقر االجتھاد القضائي للمحكمة العلیا، بأن إثبات وتسجیل 

یتوقف على ثبوت قیام عقد الزواج على الوجھ الشرعي، ومتى ثبت العكس اعتبر 
الزواج غیر موجود، وبذلك فأیة عالقة تكون قد تمت بین طرفي الدعوى، تبقى 

  .عالقة غیر شرعیة
وتكریسا لھذا التوجھ، أشارت في قرار لھا، أن الزواج الصحیح ال یقوم إال 

ال نكاح إال بولي :"وح، ویقول ابن زید القیرواني في رسالتھبأركان مبینة بوض
وصداق وشاھدي عدل، وأیضا ال یزوج البنت أب وال غیره إال برضاھا وتأذن 

وأن تصریح قضاة المجلس بإلغاء الحكم المستأنف، ومن جدید القضاء "بالقول
افر ھذه بصحة الزواج بین الطرفین، اعتمادا على تصریحات شھود،ال یثبت منھا تو

وأضافت أن الطاعنة لم تثبت أیة  1األركان، فإنھم بھذا القضاء خالفوا أحكام الشرع،
حالة من الحاالت التي نص علیھا قانون األسرة، إلثبات زواجھا العرفي، وأن 

   2.القضاء برفض طلبھا الرامي إلى تسجیل الزواج، یشكل تطبیقا صحیحا للقانون
ت األركان الشرعیة للزواج، جاز القضاء وعلى العكس من ذلك، فمتى توفر

بتثبیت الزواج العرفي، مع القضاء في نفس الحكم بالطالق،باعتبار أن الزواج 
العرفي في حكم المسجل بالحالة المدنیة بقوة القانون، وذلك بناء على تثبیتھ بموجب 

وعلیھ فمتى كان الزواج العرفي متوفرا على أركانھ التامة  3حكم قضائي،
حیحة، فان القضاء بتصحیح ھذا الزواج وتسجیلھ في الحالة المدنیة، وإلحاق والص

  4.نسب األوالد بأبیھم، یكون قضاء موافقا للشرع والقانون
  :بالنسبة لوسائل إثبات الزواج العرفي) 2

استقر قضاء المحكمة العلیا بأن الزواج العرفي، ال یثبت إال بشھادة العیان، 
أنھم حضروا قراءة الفاتحة، أو حضروا زفاف الطرفین، أو  التي یشھد أصحابھا بھا،

بشھادة السماع التي یشھد أصحابھا، أنھم سمعوا من الشھود وغیرھم،أن الطرفین 
كانا متزوجین،ولما كان الطاعن لم یأت بأي من شھادة العیان، أو شھادة السماع 

د تطبیقا صحیحا إلثبات زواجھ، فان القضاء برفض دعوى إثبات الزواج العرفي، یع
  5.للقانون

                                                             
،المجلة 24/09/1984الصادر بتاریخ  34438: غرفة األحول الشخصیة رقم-قرار المحكمة العلیا: أنظرـ 1

  .64، ص1990م، لعا01القضائیة،العدد
،المجلة 21/05/1991الصادر بتاریخ 74712: غرفة األحول الشخصیة رقم-قرار المحكمة العلیا: أنظر ـ2

  .56، ص1994، لعام02القضائیة،العدد
، نشرة 24/10/1995الصادر بتاریخ 125059: غرفة األحول الشخصیة رقم-قرار المحكمة العلیا:أنظر ـ3

  .56، ص1998، لعام53القضاة، عدد
،المجلة 25/12/1989الصادر بتاریخ  58224:غرفة األحول الشخصیة رقم-قرار المحكمة العلیا:أنظرـ 4

  .110،ص1991، لعام04القضائیة،العدد
، المجلة 27/03/1989الصادر بتاریخ 53272: غرفة األحول الشخصیة رقم-قرار المحكمة العلیا: أنظر ـ5

  .82، ص1990، لعام03القضائیة، العدد
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وتكریسا لھذا التوجھ أشارت في قرار آخر، إلى أن القضاء بإلغاء الحكم 
المستأنف، القاضي بإثبات الزواج العرفي والنسب، ورفض الدعوى من جدید لعدم 
التأسیس، رغم إثبات الزواج العرفي بمحضر تحقیق وبحكم قضائي، یعد مخالفا 

في یثبت، متى تبین أن أركان الزواج متوفرة فیھ، طبقا وأن الزواج العر 1للقانون،
أن أركان الزواج  - في قضیة الحال-من قانون األسرة، ومتى تبین 09ألحكام المادة 

متوفرة، بما فیھا االستماع إلى الشھود واإلمام، الذي قرأ الفاتحة، وتعیین المھر، 
بین المدعیة والمرحوم  وحضور الولي، فان القضاء بإثبات الزواج العرفي، المبرم

   2.یشكل تطبیقا صحیحا للقانون
وحول ما إذا كانت شھادة األقارب، تعد جائزة إلثبات وتسجیل الزواج 
العرفي، فقد استقر قضاء المحكمة العلیا، على أنھ یجوز سماع شھادة األقارب في 

أكدوا أن الزوجة أتت بشھود  - في قضیة الحال-قضایا الزواج والطالق، ومتى تبین 
واقعة الزواج، مبینین في شھادتھم أركان الزواج من ولي، وشھود، وصداق، 

   3.فالقضاء بإثبات الزواج العرفي، یعد تطبیقا سلیما للقانون
وحول ما إذا كان إعالن الزواج وشھره، یغني عن شھود العیان في إثبات 

على العلنیة الزواج العرفي، استقر الرأي لدیھا على أن الزواج الشرعي، یقوم 
والشھرة، ومراعاة شروطھ وأركانھ، ولما كانت الطاعنة قد عجزت عن إثبات 
زواجھا، رغم محاوالت الشھود الذین شھدوا لھا بالزواج، وأدینوا معھا في جریمة 
التزویر،فالقضاء برفض دعواھا الرامیة إلى إثبات زواجھا بالمتوفي،یعد تطبیقا 

   4.صحیحا للقانون
انت شھادة العیان لوحدھا، تكفي إلثبات الزواج العرفي بعد وحول ما إذا ك

وفاة أحد الزوجین، استقر قضاؤھا على أن الزواج العرفي، یثبت بعد وفاة أحد 
ال ":األزواج، بشھادة الشھود ویمین، وھذا طبقا لقول خلیل في باب أحكام الشھادة

لول إعادة زواجھا العرفي من ومن تم فالقضاء بتوجیھ الیمین للزوجة، ح، "نكاح بعد الموت
  5.الھالك، إضافة إلى سماع شھادة الشھود، یعد من قبیل التطبیق السلیم للقانون

وحول ماذا كان قیام الزواج العرفي، یتوقف على الدخول وتحقق الخلوة 
الصحیحة، وال یثبت إال بشھادة العیان، استقر الرأي لدیھا على أن الخلوة الصحیحة، 

                                                             
،المجلة 21/11/2000الصادر بتاریخ 248978: غرفة األحول الشخصیة رقم-العلیا قرار المحكمة:أنظرـ 1

  .281، ص 2001، لعام02القضائیة،العدد
، المجلة 20/04/1999الصادر بتاریخ  221329:غرفة األحول الشخصیة رقم-العلیا قرار المحكمة:أنظر ـ2

  .60، ص2001القضائیة، عدد خاص 
، المجلة 17/03/1998الصادر بتاریخ 188707:غرفة األحول الشخصیة رقم-العلیا حكمةقرار الم:أنظر ـ3

  .50، ص2001القضائیة،عدد خاص
، المجلة 30/04/1990الصادر بتاریخ 75344غرفة األحول الشخصیة رقم-قرار المحكمة العلیا: أنظر ـ1

  .65، ص1992، لعام04القضائیة، العدد
،المجلة 22/09/1998الصادر بتاریخ  204254:فة األحول الشخصیة رقمغر-العلیا ةقرار المحكم:أنظرـ 5

  .173، ص2000، عام 02القضائیة،العدد
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ن الزواج، تجعل الدخول قد تم شرعا، وأن الزوج اعترف بالزواج بعد توفر أركا
من قانون ) 09(وھو زواج ثبتت أركانھ الشرعیة والقانونیة طبقا للمادة..العرفي

األسرة، ولما طلب الطالق قبل الدخول، وثبت للمجلس أن الدخول تم فعال، ونتج عنھ طفل 
صور قدمتھا الزوجة، مما یجعل الدخول تم نتیجة الخلوة بالزوجة في بیت أھلھا، والثابتة ب

  1.شرعا، والزواج قام بجمیع أركانھ، وما الدخول إال شكل من أشكال إتمام الزواج
وحول ما إذا كان اإلقرار والشھادة الكتابیة المدلى بھا أمام الموثق، یعتد بھا 

للمحكمة في إثبات الزواج أو في إثبات آثاره القانونیة، استقر االجتھاد القضائي 
ولزم ":خلیل في باب بیان أحكام اإلقرار:العلیا، على أن النسب یثبت باإلقرار، لقول

كما أن إثبات النسب یقع التسامح فیھ ما أمكن، ألنھ  ،.."اإلقرار لحمل في بطن امرأة
من حقوق اهللا، فیثبت حتى مع الشك، وفي األنكحة الفاسدة طبقا لقاعدة إحیاء الولد، 

ار الزوج بحمل الطاعنة، وھو إقرار تم بشھادة جماعة أمام الموثق، ومتى تبین إقر
فان ھذه الشھادة ال تعتبر صلحا، بل ھي توثیق لشھادة جماعة عن إقراره بحمل 

من القانون المدني، ال تنطبق على قضیة الحال،  461و 341الزوجة، وأن المادتین
ما أنھ ال یمكن الجمع بین التي ھي من قضایا الحالة التي یحكمھا قانون األسرة،ك

اإلقرار بالحمل، وطلب الطالق قبل الدخول، قصد الوصول إلى استرداد نصف 
الصداق، رغم أن الصداق المدفوع في قضیة الحال، یغلب علیھ معنى التعویض أكثر 
منھ مقابل الصداق، وعلیھ فان القضاة لما لم ینتبھوا لوجوب سماع جماعة الشھود، 

ر المطعون ضده أمام الموثق، فإنھم خالفوا الشرع والقانون، الذین حضروا إقرا
  2.وعرضوا قرارھم للقصور في التسبیب

  :المنازعات المتعلقة بمدى صحة الزواج العرفي) ب
إذا كانت المنازعات الموضوعیة المتعلقة بنفي الزواج وإثباتھ، تنصب حول   

علقة بصحتھ، ال تتناول التحقق من وجود أركانھ، فان المنازعات الموضوعیة المت
  : سوى أحد أركانھ، وھي بذلك تتعدد بتعدد تلك األركان

  :المنازعة حول ركن الرضا) 1
مكرر من قانون األسرة، ال ) 09(و) 09(إذا كان الزواج وحسب المادة   

یصح إال برضا الزوجین المتمتعین بأھلیة الزواج، وبخلو أي منھما من الموانع 
ضاء المحكمة العلیا، بأن تخلف الرضا أو انعدام األھلیة، أو الشرعیة، فقد استقر ق

ووجود مانع من الموانع الشرعیة، ینتج عنھ بطالنھ، وبذلك یكون المشرع قد أثار 
  :بھذا الشأن ثالث مسائل رئیسیة

                                                             
،مجلة 08/05/2002الصادر بتاریخ 289545: غرفة األحول الشخصیة رقم-قرار المحكمة العلیا: أنظر ـ1

  .373، ص2004، لعام02المحكمة العلیا،العدد
،المجلة 15/12/1998الصادر بتاریخ  202430:ة األحول الشخصیة رقمغرف-العلیا قرار المحكمة:أنظرـ 2

  .122، ص1999، لعام01القضائیة،العدد
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  :  تتعلق بالمنازعة حول رضا الزوجین: المسألة األولى
ن قانون األسرة، قد اعتبر م) مكرر9(و) 9(إذا كان المشرع بمقتضى المادتین

منھ نصت على أن ) 10(رضا الزوجین كركن من أركان عقد الزواج، وأن المادة
الرضا یكون بإیجاب من أحد الطرفین، وقبول من الطرف اآلخر، بكل لفظ یفید 
معنى النكاح شرعا، أو بكل ما یفید معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة واإلشارة 

استقر االجتھاد القضائي للمحكمة العلیا، بأن صحة عقد الزواج  بالنسبة للعاجز، فقد
العرفي، یتوقف على توفر رضا الزوجین، الخالي من عیوب اإلرادة، ومنھ فالغلط 
في صفة من الصفات األساسیة للشخص، یمكن أن یشوب اإلرادة في مجال عقد 

 1سي حین العقد،الزواج، كما ھو الحال عند إخفاء الزوج، أو سكوتھ عن عجزه الجن
  .ومع ذلك فھو اجتھاد لم یمیز بین رضا البكر والثیب

ذلك أن الشرع اإلسالمي وبخصوص توفر رضا الزوجین لصحة الزواج، 
  :یمیز بین أحوال

  :تتعلق بالمنازعة حول رضا الزوج البالغ:الحالة األولى
لمالك اتفق فقھاء الشریعة اإلسالمیة، على اشتراط رضا الرجل البالغ الحر ا 

  .ألمره النعقاد زواجھ، وبذلك فال یصح زواجھ عند تخلف الرضا لدیھ
  :تتعلق بالمنازعة حول رضا الزوجة الثیب البالغ: الحالة الثانیة

 - وھي غیر البكر -اتفق فقھاء الشریعة أیضا، على وجوب رضا المرأة الثیب
  .لصحة انعقاد زواجھا، مما یترتب عن تخلفھ بطالنھ

  :تتعلق بالمنازعة حول رضا الزوجة البكر البالغ: ةالحالة الثالث
اختلف الفقھاء في وجوب رضا المرأة البكر البالغ النعقاد زواجھا، وھو  

  :اختالف أسفر عن وجود عدة آراء
فقالوا بوجوب توفر : یمثلھ أبو حنیفة واألوزاعي وداود الظاھري: الرأي األول

ضا بعض الفقھاء المعاصرون، فاعتبروا رضاھا النعقاد زواجھا، وھو قول أخذ بھ أی
تمام الرضا بین الطرفین،وجعلتھ شرطا في صحة العقد، ولم ":بأن الشریعة أوجبت

وزنا لمجرد رضا الولي، ولو كان أبا،  -في اصح اآلراء والمذاھب - تقم في الزواج
   2."مادام الطرفان أو أحدھما غیر راض بقلبھ وضمیره، إن لم یكن بنطقھ ولسانھ

فقالوا في أحد : یمثلھ اإلمام الشافعي واإلمامان مالك وأحمد: رأي الثانيال
  .قولیھما، أنھ یجوز لألب فقط، أن یجبر البكر الكبیرة على الزواج

                                                             
، المجلة الجزائریة 09/02/1966غرفة القانون الخاص بتاریخ -نص القرار الصادر عن المحكمة العلیا: أنظر ـ  1

  ،1220، ص4،عدد1968جامعة الجزائر، -قللعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة، الصادرة عن معھد الحقو
دار الشروق، الطبعة التاسعة : مصر -اإلمام األكبر محمود شلتوت، اإلسالم عقیدة وشریعة، القاھرة: أنظرـ 1

  .145،ص2007والعشرون،
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یمثلھ قضاة السلف، فقد روى أحدھم عن ابن أبي لیلى، أنھ أخذ : الرأي الثالث
ر البالغ على النكاح، بالقول الثاني، فقال بأن لألب أو للجد فقط، أن یجبر البك

وأضاف أنھ إن كان الولي أبا أو جدا، كان استئذانھا مندوبا ومستحبا، لكن لو زوجھا 
بغیر استئذانھا صح الزواج لكمال شفقتھ، أما إن كان غیرھما من األولیاء، وجب 

   1.االستئذان، وال یصح زواجھا قبلھ
  :كر القاصرتتعلق بالمنازعة حول رضا الزوجة الب: الحالة الرابعة

یكرس االجتھاد القضائي للمحكمة العلیا، وجوب توفر أھلیة الزواج لدى 
وھو في ھذا لم یختلف عن أحكام الشریعة اإلسالمیة،  2الزوجین تحت طائلة بطالنھ،

التي توجب لصحة انعقاد الزواج، أن ال یكون المتعاقدان تحت الحجر لصغر السن 
) الوصي(وال یزوج :"القیرواني أنھ قال أو الجنون، إذ یروى عن ابن أبي زید

ویروى أیضا عن ابن شبرمة، أنھ منع  3،"الصغیرة إال أن یأمره األب بانكاحھا
تزویج الصغار قبل بلوغھم واستئذانھم، محافظة على مصلحتھم التي تمتد إلى ما بعد 
البلوغ ومدى الحیاة، وان كان قد روي عنھ قول آخر، اتبعھ جمھور الفقھاء 

اضیان شریح وابن أبي لیلى، وھو أن لألب أو للجد حق تزویج الصغار، أما غیر والق
   4.األب والجد من األولیاء، فال یجوز لھم ھذا التزویج، وان فعلوا كان الزواج باطال

  :تتعلق بالمنازعة حول خلو الزوجة من الموانع الشرعیة: المسألة الثانیة
سالمي،قد أوجب النعقاد الزواج،خلو إذا كان قانون األسرة، وأخذا بالشرع اإل

الزوجین من الموانع الشرعیة، أكانت مؤبدة كاألم والبنت واألخت والعمة والخالة 
وبنت األخ وبنت األخت، وأصول الزوجة وفروعھا إن حصل الدخول بھا، وأرامل 
أو مطلقات أصول الزوج وان علو، وأرامل ومطلقات فروع الزوج وان نزلوا، 

لرضاع، أو كانت مؤقتة كالمحصنة والمعتدة من طالق أو وفاة، واألخت من ا
والمطلقة ثالثا، والجمع بین األختین أو بین المرأة وعمتھا أو خالتھا،سواء كانت 

فقضاء المحكمة  5شقیقة أو ألب أو ألم من رضاع، أو زواج المسلمة بغیر المسلم،
دم جواز نكاح المرأة العلیا، بخصوص بعض حاالت ھذا التحریم، قد استقر على ع

  7.﴾وال تعزموا عقدة النكاح حتى یبلغ الكتاب أجلھ﴿ :لقولھ تعالى 6في عدتھا،
                                                             

، ونیل 4/35:، والروض النضیر9/166:، وفتح الباري9/204: شرح النووي على مسلم:أنظرـ 1
، واألوزاعي 387:، والشرح الكبیر382-7/380:، والمغنى2/4:المجتھد، وبدایة 6/105:األوطار
مختارات من أقضیة السلف،  -الدكتور صبحي محمصاني، المجتھدون في القضاء: ، نقال عن150-149:وتعالیمھ
  .106-105، ص1980دار العلم للمالیین، الطبعة االولى: لبنان -بیروت

، المجلة الجزائریة 07/12/1966غرفة األحوال الشخصیة بتاریخ-العلیانص القرار الصادر عن المحكمة : أنظر ـ 2
  .139، ص1،ج1986جامعة الجزائر، -للعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة، الصادرة عن معھد الحقوق

  .171محمد بن  حارث الخشني، أصول الفتیا في الفقھ على مذھب اإلمام مالك، مرجع سابق،ص: أنظر ـ 3
  .107مختارات من أقضیة السلف، مرجع سابق،ص -الدكتور صبحي محمصاني، المجتھدون في القضاء :أنظر ـ 4

  .من قانون األسرة) 30إلى  23(نص المواد: أنظر ـ  5
  .171محمد بن  حارث الخشني، أصول الفتیا في الفقھ على مذھب اإلمام مالك، مرجع سابق،ص: أنظر ـ  6
  .235:سورة البقرة، اآلیة ـ 7
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وتعلیلھا في ذلك أنھ وما دام ھذا الحكم، یفید النھي عن خطبة المرأة في وقت 
عدتھا، وعدم صحة العقد علیھا، فالزواج بھا ولو توافرت أركانھ یعد غیر صحیح، 

جا لوجودھا في عدة الطالق، ألنھ ومن الموانع المؤقتة المانعة بل أنھ ال یعتبر زوا
لزواج المرأة، ھو وجودھا في عصمة رجل آخر، أو في عدة من طالق، أو في عدة 

وأشارت في قرار آخر، إلى أنھ ومن المقرر في الشریعة اإلسالمیة، أن  1من وفاة،
بل الدخول وبعده، المحصنة تحرم على الزواج الثاني، وأن ھذا الزواج یفسخ ق

  2.ویترتب علیھ ثبوت النسب
  :المنازعة حول ركن الولي) 2
من قانون األسرة، التي نصت على أن ) 11(و) 09(نزوال عند حكم المادة   

زواج المرأة الراشدة، ال ینعقد إال بحضور ولیھا، وھو أبوھا أو أحد أقاربھا أو أي 
من نفس القانون، ) 7(مادةشخص آخر تختاره، وذلك من دون اإلخالل بحكم ال

بخصوص عدم صحة زواج القصر، ما لم یتم من األب أو الجد أو أحد األقارب 
األولین، وأن القاضي ولي من ال ولي لھ، فاالجتھاد القضائي للمحكمة العلیا، یعتبر 
الزواج المنعقد بدون ولي الزوجة، ھو زواج باطل بطالنا مطلقا، یجوز للقاضي أن 

  .3قاء نفسھیحكم بھ من تل
ومع ذلك فان ھذا االجتھاد، لم یكن خالیا من التمییز بین الزوجة الثیب والبكر، 
حیث أشارت في أحد قراراتھا، إلى أن المرأة البكر إذا تزوجت، فان زوجھا ھو 
المسئول عنھا إلى أن یدخل بھا، فإذا رفضت الدخول، فولیھا ھو الذي یطالب إلزامھا 

على ذلك ولم یتم الزواج، فالولي یتحمل نتیجة عدم  بالدخول، وان بقیت مصرة
الدخول، ولما كان ثابتا في قضیة الحال، أن األب لم یستعمل والیتھ كما ھو مطلوب 
منھ شرعا، بل ھو الذي رفض إتمام الزواج، فالقضاء برد ما قبضھ من الصداق، 

كما  - و اجتھادوھ 4الذي ثبت مسؤولیتھ فیھ، یعد من قبیل التطبیق الصحیح للقانون،
  .لم یفرق بخصوص الوالیة بین زواج الرجل والمرأة البالغین -ھو ظاھر
وإذا ما أردنا الرجوع للشریعة اإلسالمیة بھذا الخصوص، یتضح وأنھ ال    

بأن زواج الرجل البالغ العاقل، یصح ومن دون ولي، فیما ، خالف عند جمیع الفقھاء
نساء، عند استثناء رأي اإلمام أبي حنیفة، وأبي أن زواج المرأة الكبیرة العاقلة من ال

وبعض علماء التابعین، الذین أجازوا زواجھا دون  -من األئمة المجتھدین-ثور
                                                             

،المجلة الجزائریة 03/01/1983غرفة األحوال الشخصیة بتاریخ-نص القرار الصادر عن المحكمة العلیا: أنظر ـ 1
  .731،ص3،ج1984جامعة الجزائر، -للعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة، الصادرة عن معھد الحقوق

تحت  24/02/1986تاریخغرفة األحوال الشخصیة ب-نص القرار الصادر عن المحكمة العلیا: أنظر ـ 2
مبادئ االجتھاد القضائي وفقا لقرارات  -بلحاج العربي، قانون األسرة:، نقال عن)غیر منشور( 39362رقم

  .07المحكمة العلیا، مرجع سابق،ص
، المجلة الجزائریة 07/12/1966غرفة القانون الخاص بتاریخ -نص القرار الصادر عن المحكمة العلیا: أنظر ـ 3

  .139،ص1،ج1968جامعة الجزائر، -نونیة واالقتصادیة والسیاسیة، الصادرة عن معھد الحقوقللعلوم القا
 51612تحت رقم 21/11/1988غرفة األحوال الشخصیة بتاریخ-نص القرار الصادر عن المحكمة العلیا: أنظر ـ2

  .52،ص2،ج1992المجلة القضائیة، الصادرة عن المحكمة العلیا،
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ال یصح أیضا عند جمھور الفقھاء بدون ولي، ذلك أنھم قد اشترطوا  1حضور ولیھا،
لیلى، وبھذا قضى شریح، وابن شبرمة، وابن أبي  2لصحة ھذا الزواج موافقة الولي،

فقالوا إن ال نكاح بال ولي، وأن المرأة ال تملك تزویج نفسھا وال غیرھا، وال توكیل 
غیر ولیھا في تزویجھا، وان فعلت لم یصح زواجھا، وقضى شریح بأنھ إذا عضل 

    3.الولي األقرب، أي منع المرأة أن تتزوج بكفؤھا، انتقلت الوالیة إلى الحاكم
  : المنازعة حول ركن الصداق) 3

من قانون األسرة، یشكل أحد ) 14(و) مكرر9(إذا كان الصداق وطبقا للمادة
أركان عقد الزواج الشرعي، وھو المتمثل فیما یدفع نحلة للزوجة من نقود وغیرھا 
من كل ما ھو مباح شرعا، وھو ملك لھا تتصرف فیھ كما تشاء، فاالجتھاد القضائي 

داق المثل، ولو اختل ركن من أركانھ قد استقر على أن یثبت الزواج بعد الدخول بص
من قانون ) 33(، طبقا ألحكام المادة )على أن ال یكون ركن الرضا ھو المتخلف(

األسرة، وأن القضاء برفض دعوى إثبات الزواج العرفي للمرأة الثیب، لعدم حضور 
  4.الولي، یعد مخالفا للقانون

، قد أوجب تحدید من قانون األسرة) 15(ولما كان المشرع بمقتضى المادة
الصداق في العقد، أكان معجال أو مؤجال، فان لم یتم استحقت الزوجة صداق المثل، 
فاالجتھاد القضائي للمحكمة العلیا، مستقر على أن عدم تحدید الصداق ال یبطل 
الزواج، ألنھ عند النزاع في مقداره یقضى للزوجة بصداق المثل، ومتى تبین أن 

ھم، قد أكدوا توافر أركان الزواج العرفي، ماعدا الصداق الشھود الذین وقع سماع
بقي مؤجال حسب عادة المنطقة، فالقضاء بتأیید الحكم القاضي برفض الدعوى، 
الرامیة إلى إثبات الزواج رغم توافر أركانھ، یعد تطبیقا مخالفا للقانون، ألن عدم 

  5.تحدید الصداق ال یبطل الزواج
  :المنازعة حول ركن الشھود) 4

من قانون األسرة، ال ینعقد إال ) مكرر9(إذا كان الزواج وحسب المادة 
بحضور شاھدي عدل بالغین، فاالجتھاد القضائي للمحكمة العلیا، مستقر على أن 
انعقاد الزواج العرفي، یتطلب حضور شاھدین، حیث أشارت في قرار لھا، إلى أنھ 

، وعلى االنفراد سواء یتوجب على القاضي، االستماع بنفسھ شھادة كل شاھد
بحضور الخصوم أو غیابھم، ویذكر كل شاھد قبل اإلدالء بشھادتھ، اسمھ ولقبھ 
ومھنتھ وموطنھ، وعالقتھ ودرجة قرابتھ ومصاھرتھ أو تبعیتھ للخصوم، ثم یحلف 

                                                             
  .355استشارات شرعیة ومباحث فقھیة، الجزء األول، مرجع سابق،ص: اني، فتاوىالشیخ أحمد حم: أنظرـ   1
  .146اإلمام األكبر محمود شلتوت، اإلسالم عقیدة وشریعة، مرجع سابق،ص: أنظر ـ  2
  .108مختارات من أقضیة السلف، مرجع سابق،ص -الدكتور صبحي محمصاني، المجتھدون في القضاءـ  5 
،المجلة 23/01/2001الصادر بتاریخ 253366:غرفة األحول الشخصیة رقم-لعلیاقرارالمحكمة ا:أنظرـ 4 

  .440، ص2002، عام 02القضائیة، عدد 
، المجلة 17/11/1998الصادر بتاریخ 210422: غرفة األحول الشخصیة رقم-قرارالمحكمة العلیا:أنظرـ 5
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أن قضاة المجلس، أغفلوا توجیھ  -في قضیة الحال- بأن یقول الحق، ولما كان ثابتا
إغفال مناقشة إسناد : اھدات، وسماعھن على انفراد، واألھمالیمین القانونیة للش

المھمة للخبیر بسماع الشھود، وأن مثل ھذه المھمة تعتبر أساسا من اختصاص 
القضاة، وإسنادھا لموثق یعتبر تنازل منھم عن اختصاصھم، مما یجعل قرارھم 

  1.عرضة للنقض
صحة الزواج  وأشارت في قرار آخر إلى أن قضاة المجلس، بعدم إثباتھم

العرفي، ورفضھم طلب تسجیلھ بالحالة المدنیة، نتیجة عجز الزوجة عن إحضار 
شاھدین، جراء اكتفائھا بإحضار شاھد واحد، وھو ال یكفي للقضاء بصحة الزواج 

من قانون األسرة، غیر مؤسس موجب ) 9(العرفي،یجعل من الطعن بخرق المادة
  2.للرفض

 - رحمھ اهللا -وما ذھب إلیھ الشیخ أحمد حمانيویتفق ھذا االجتھاد القضائي،   
بخصوص ھذا الشرط، لقیام عقد زواج شرعي مطابق للشریعة اإلسالمیة، 

من  -وأما شھادة الشھود بالنكاح فھي شرط من شروطھ، وقال أبو ثور":فقال
یصح من غیر شھادة، ألنھ عقد فصح من غیر شھادة كالبیع، -األئمة المجتھدین
باشتراط الشھادة ھل ھي شرط تمام یؤمر بھا عند الدخول أو ھي واختلف القائلون 

شرط صحة یؤمر بھا عند العقد، في مختصر خلیل ما یفید أنھا عنده شرط تمام، 
لم یعد الشھود :"ألنھ لم یذكر اإلشھاد في أركان النكاح، وقال الدردیر في شرحھ

النكاح یصح بدون  ، وعلى ھذا فان"من األركان ألن ماھیة العقد ال تتوقف علیھ
إشھاد، ولكن ال یدخل بھا حتى یشھدا، فان دخل بھا دون إشھاد، فسخ النكاح 
وعوقب الزوجان، إال أن ینتشر ویشتھر ویعلمھ الجیران، من رؤیة الدخان وإطعام 

  3."وضرب الدفوف والغناء والزغارید أو أي شيء من ھذا فال عقاب
  :الخاتمـة

أنھ ومتى تم إبرام  -على النحو المتقدم- مة العلیا یفید االجتھاد القضائي للمحك  
عقد الزواج العـرفي، وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة، وذلك باستیفائھ ألركانھ 
الشرعیة، اعتبر زواجا صحیحا منتجا لكافة آثاره القانونیة، ال سیما ما تعلق منھا 

وجة على بصحة العالقة الزوجیة بین الزوجین وشرعیتھا، ووجوب حقوق الز
الزوج، ووجوب حقوق الزوج على الزوجة، واثبات نسب األبناء الناتجین عنھ 
لألب، ووجوب النفقة والحضانة، وانتقال المیراث بین الزوجین وبعضھما البعض 
وبینھما وبین األبناء، وھذا ما یتمیز بھ عن العالقة غیر الشرعیة، التي ال یمكنھا أن 

  . تؤدي إلى ترتیب تلك اآلثار
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ولما كانت الشریعة اإلسالمیة تجیز الزواج بالفاتحة، فیما أن قانون األسرة   
وقانون الحالة المدنیة، بوصفھما یشكالن القانون األساسي، المنظم لحالة األشخاص 
من زواج ونسب، یوجبان تسجیل عقد الزواج بالحالة المدنیة، وفي ظل ثقل الشروط 

العوامل األخرى، التي تحول دون تسجیل اإلداریة المذكورة، مع ما رافقھا من 
الزواج وفقا للقانون، وفي ظل اطمئنان الناس إلى إبرام زواجھم عن طریق اإلمام، 
یمكن معالجة ھذه الوضعیة، من خالل إضافة نص في قانون األسرة، أو في قانون 

على غرار ما ھو علیھ - الحالة المدنیة، یرخص ألئمة المساجد، إبرام عقود الزواج
بوصفھم موظفین عمومیین مؤھلین  -الحال بالنسبة للموثقین والقضاة والقناصلة

شرعا وقانونا، أكثر من غیرھم إلبرام ھذه العقود، وذلك وفقا لنموذج رسمي یسلم 
لھم من اإلدارة، على أن یقوموا بتسجیلھا لدى الحالة المدنیة خالل مدة معقولة، وھو 

الزواج العرفي، وعلى األقل الحد منھا ومنع من شأنھ أن یضع حدا لظاھرة  إجراء
  .شارھاتتزاید ان

  
  
  
  
  


