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الملخص:
أقرت الشريعة اإل لسمايةة االانون لزواةة اقح  ي ك الراطةة الواةةة ن رري الفرري الااني أا ين يعر
طنلفةزة يىت تناكرت ألسبنطه الناردة نزى لسبةل اقحصر  ي املندة  30ي قنون األلسرة اجلوايري ،اأثبفت الواةة الارر الذي
قح هبن ،لسناء كن ضررا يندين أا يعننين ،االيت أنةت السزةة الفاديرية لزانض  ي ك الراطةة الواةةة.
الكلمات المفتاحية:
ك الراطةة الواةةة; الفةزة ; الارر; السزةة الفاديرية.
Résumé:
La loi islamique reconnaît le droit de l'épouse de dissolution le lien matrimonial par séparation
judiciaire ou de divorcer lorsque ses motifs se trouvent exclusivement à l'article 53 du Code de la famille
algérien, et que l'épouse a prouvé le préjudice qui lui a été causé, qu'elle soit physique ou morale, et a donné au
juge l'autorité discrétionnaire de dissolution le lien matrimonial.
Mots Clés:
Dissolution le lien matrimonial; Le divorce; le préjudice; l'autorité discrétionnaire .

مقدمة:
لاد أطنحت الشريعة اإللسمايةة االانون لزواج اقح  ي ك الراطةة الواةةة إذا دنت
اقحنةة إلةهن ،كمن أطنحت لزواةة ح االورصنل ن زاةهن إ ةزبت هلن هذه العماقة أضرارا
يندية أا يعننية ،حبةث تصبح ال تةة يعنشرة زاةهن أا أصبحت تكرهه امل تة العةش  ي
كنره ،أا مل تفحا الغنية املرةنة ي اقحةنة الواةةة ،لدى تزجؤ إىل الاانء لةزب الفرري
طةنهن اطني زاةهن طننء نزى ألسبنب ذكرهتن املندة  30ي قنون األلسرة اجلوايري.
الشريعة اإللسمايةة لسنات طني يركو الواةة مبركو الواج  ي إهننء العماقة الواةةة
اكذا الانون الذي ينح لزواج ح إهننء العماقة الواةةة ،اهن ح إرادي ميك السفعمنله  ي أي
اقت ،ا ي يانطل ذل أنةى لزواةة ح الفادم إىل الاانء طةزب ي أةل تةزةاهن ي زاةهن
الذي أضر هبن ،اينه وةرح اإلشكنلةة الفنلةة:
ين ه األحكنم اليت أقرهن الانون الناةب الفةبة نزى الفةزة  ي إرنر تننزع
الاناوني؟
الإلةنطة نزى هذه اإلشكنلةة ،مت تاسةم الدرالسة إىل يبحثني كنلفنيل:
مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع ـــــــــــــــــــــــــــــ جامعة محمد خيضر بسكرة
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املبحث األال :يرهنم الفةزة ادلةل يشرانةفه ،اربةعفه الانونوةة األسبنطه.
املبحث الثنين :دننى الفةزة االانون الناةب الفةبة نزةهن.
اخنمتة كةهن خماصة ين تنصزنن إلةه ي إةنطة نزى اإلشكنلةة املةراحة االنفنيج
ااالقفراحنت املسفخزصة ينهن.
املبحـث األول
مفـهـــــــــوم التطليق
 ي هذا املبحث لسنعر الفةزة اوبني دلةل يشرانةفه ااقحكمة ينه اربةعفه الانونوةة،
مث وفةرق إىل ألسبنطه  ي املةزبني الفنلةني:
املطلب األول :تعريف التطليق ودليل مشروعيته
 ي هذا املةزب وفةرق لفعريف الفةزة لغة ااصةماحن اقنونون اإىل حكمه الشرن
االانونين.
الفرع األول :تعريف التطليق
أوال  -التطليق لغـة :الفةزة  ي الزغة ال خيفزف ن لرظ الةماق حةث يعند أصزهن إىل
رز  -تةزةان أي رزات املرأة زاةهن مبعىن حتززت ي قةد الوااج اخرةت ي نصمفه ،اتةزة
الرةل ي قنيه يعين تركهم ايرنرقفهم ،اينه أرزات األلسري أي خزةفه

1

ثانيا  -التطليق اصطالحا :هن ينح الواةة ك الراطةة الواةةة طننء نزى إرادهتن املنرردة

ا ي حداد ين ارد  ي املندة  30ي قنون األلسرة اجلوايري 2تألسةسن نزى ضرر ينصنص نزةه
قنونون أا ضرر يعفرب شرنن ايفم حبكم قاني

3

ثالثا  -التطليق قـضاء :صدر ن اجملزس األنزى قرار طفنريخ  0821/08/10ةنء كةه":ي
املارر شرنن أ الةماق هن ح لزرةل صنحب العصمة اأوه ال جينز لزانض أ حيل حمزه  ي
إصداره ،أين الفةزة كهن ح لزمرأة املفاررة اتركع أيرهن لزانض الذي يةزاهن اي مث كإ
الاانء مبن خينلف هذا املبدأ يعد خرقن ألحكنم الشريعة اإللسمايةة".4

 -1اط ينظنر مجنل الدي  ،لسن العرب ،ج  ،8ط  ،0دار صندر ،طريات ،لبنن  ،0881 ،ص.888
 -2الانون رقم  00/21املؤرخ  ي  18ريان 0111هـ املناك  18ينوةن  0821املفام قنون األلسرة املعدل ااملفمم
طنألير رقم  18/13املؤرخ  ي  02حمرم 0182هـ املناك  82كرباير  ،8113ج ر ،ع  03طفنريخ  82كرباير .8113
 -3العريب طزحنج ,النةةو  ي شرح قنون األلسرة اجلوايري ،ج  ،0ط  ,2دينا املةبنننت اجلنيعةة ,اجلواير،
 ،8101ص .820

 -4اجملزس األنزى قرار طفنريخ  0821/08/10يزف رقم .03182م.ق  28ندد  ،1ص .22
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إ اجملزس األنزى أراد أ يع ّر الفةزة ي خمال هذا الارار إالّ أوّه مل يعةةه تعريرن
شنيما ادقةان حبةث مل يبني املاصند طنملرأة املفاررة أا كن نزى األقل إنةنء أيثزة نزى ذل .
رابعا -التطليق قانونا :مل يعر

املشرع اجلوايري الفةزة الكنه وص نزى األلسبنب

الانونوةة لةزب الفةزة .
املشرع املغريب أنةى ح الفةزة لزواةني ،كمن خص الواةة طألسبنب الفةزة حسب
ينوصت نزةهن املندة  82ي يداوة األلسرة املغرطةة.1
نند الراهنء يةز نزى الفةزة الفرري الااني  ،اه مجةع الرراق اليت ينقعهن
الانض لسناء كنوت رماقن كنخلزع أا الفةزة إلنسنر اغريهن ايفرتب نزةهن رماق أا كسخ حبسب
ينةبهن نزى اخفما طني الراهنء ،كاد ذكر اهبة الوحةز  ي كفنطه الراه اإللسماي اأدلفه طأ
الفرري الااني خيفزف ن الةماق ،طأ الةماق طنخفةنر الواج اإرادته ،أين الفرري الااني
كةاع حبكم الانض لفمكني املرأة ي إهننء الراطةة الواةةة ةربا ن الواج إذا مل ترزح
النلسنيل االخفةنرية.2
الفرع الثاني :دليل مشروعية التطليق
يعفرب الارآ الكرمي االسنة ااإلمجنع األدلة األصزةة ملشرانةة الفةزة .
أوال  -دليل مشروعية التطليق من الكتاب:
مل ترد  ي كفنب اهلل الكرمي آينت تدل صراحة نزى يشرانةة الفةزة  ،إال أ هننك
ينهن ين يدل ضمنةن نزى أوه لزمرأة ح رزب الفةزة إذا قح هبن ضرر ،اينه قنله تعنىل" :اا
يفررقن يغ اهلل كما ي لسعفه اكن اهلل االسعن حكةمن" ،3اقنله أيان":اال متسكنه ضرارا
لفعفداا اي يرعل ذل

كاد ظزم ورسه اال تفخذاا آينت اهلل هوؤا" ،4اقنل تعنىل":الةماق

يرتن كإيسنك مبعرا أا تسريح طإحسن ".5

 -1الانون رقم  21/10املؤرخ  ي  10كرباير 8111املفام يداوة األلسرة املغرطةة املعدل ااملفمم طنلانون رقم
 12/18املؤرخ  ي  02ينلةن  ،8101ةريدة رمسةة ندد  3238طفنريخ  82ينلةن .8101

 -2حممد اهبة الوحةز  ،الراه اإللسماي اأدلفه ،ج ،2دار الركر ،ديش  ،0821 ،ص.318
 -3لسنرة النسنء ،اآلية .088
 -4لسنرة البارة ،اآلية .888
 -5لسنرة البارة ،اآلية .882
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ثانيا  -دليل مشروعية التطليق من السنة النبوية:

1

قنل الرلسنل صل اهلل نزةه السزم":ال ضرر اال ضرار"  ،كما جينز شرنن لزمرأة أ تةزب
الفةزة ي غري ضرر لانله صل اهلل نزةه السزم ":أمين ايرأة لسألت زاةهن الةماق ي غري ين
طنس كحرام نزةهن رايحة اجلنة".2
ثالثا  -دليل مشروعية التطليق من اإلمجاع:
ينذ نصر الرلسنل صل اهلل نزةه السزم احىت الةنم اوعاد اإلمجنع نزى ةناز الفةزة
اال يبنح إال قحنةة أا ضرارة كهن يكرل حتاة الفناز طني حانق كل ي الواةني اااةبنهتمن.
الفرع الثالث :احلكمة من التطليق
وسفخزص اقحكمة ي الفةزة ي إةنزة الشرع االانون لزواةة املفاررة رزبه  ي ندة
وانط أمههن نزى لسبةل املثنل اآليت:
 ركع الارر ن الواةة إذا تنكرت ألسبنطه الشرنةة االانونوةة.
 إثبنت الواةة لزارر الماح هبن طكل السنيل اإلثبنت حىت ال تفعسف  ي السفعمنل حاهن.
 حرظ حانق املرأة اركعهن إىل يسفنى الكراية اإلوسنوةة.
 هتذيب الرةنل اختزةصهم ي راح الفسزط ،كاد أاصى الرلسنل -صل اهلل نزةه السزم
طنلنسنء خريا  ي العديد ي األحنديث.3
لاد تنلسع املشرع اجلوايري  ي ألسبنب الفةزة محنية قحانق املرأة ،ادرء لزمرنلسد.
الفرع الرابع :الطبيعة القانونية للتطليق
الفةزة رخصة لزمرأة ،ينة الانض هبن حبكم ،اممنرلسة هذه الرخصة ياةدة طعدّة
قةند اشراط اه كزهن خنضعة لزسزةة الفاديرية لزاانء.
كا د أخذ املشرع اجلوايري طنملذهب املنلك يعفربا طأ الررقة لإلنسنر رماق الةس كسخ
اهذا ين يسفشف ي املندة  12ق.أ حبةث ةعل الررقة اليت تاع طةزب ي الواةة رماقن،
اطنلرةنع إىل قنون األلسرة ال جنده يبني كةمن إذا كن الفةزة هن نبنرة ن كسخ أم رماق
اإمنن وص نزى حنالت نزى لسبةل اقحصر  ي املندة  30ق .أ اترك أير تاديرهن لزانض حبةث إذا
رأى طأوه كعما تفنكر حنلة ي هذه اقحنالت كمن نزةه إال اقحكم طنلفةزة أل الانض  ي هذه
اقحنلة يكن له دار إجينيب كهن الذي يانم طنلفارير ين إذا أخل الواج طنلفواينته اطرال هذا
 -1حممد الورقنء ،شرح الاناند الراهةة ،ط  ،8دار الازم ،ديش  ،0828 ،ص .023
 -2لسن أيب داااد ،حديث  ، 8883تعزة نوت نبةد الدكنس ،كفنب الةماق ،دار اط حوم ،طريات ،لبنن ،0882 ،
ص .212
 -3نبد اقحنكظ نبد رطه ،الثنرة االةفمننةة  ي اإللسمام ،دار الكفنب الزبننين ،طريات ،0821 ،ص .011
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الفارير ينشأ ح إرادي لزواةة  ي إهننء العماقة الواةةة ااقحكم الذي يصدر طفةزة الواةة
هن حكم ينشئ.

1

املطلب الثاني :أسـباب التطليق
 ي هذا املةزب وفةرق أللسبنب الفةزة أا ين يعر

طنلفرري الااني  ي الشريعة

اإللسمايةة اكذا الانون  ،اه ينصنص نزةهن نزى لسبةل اقحصر
قنونون ،كاد تاةد ي لسزةة الانض كمن قد جتعل لسزةفه االسعة.
الفرع األول :األسباب املقيدة لسلطة القاضي
ي طني األلسبنب املنصنص نزةهن  ي املندة املذكنرة لسنطان ،هننك ألسبنب
إذا ين تنكرت كةهن الشراط المازية لاةنيهن كةكن الانض يزوين طنقحكم طنلفةزة
يبنشرة أي مبعىن تكن لسزةفه ياةدة اهذه األلسبنب تكم  ي الفةزة لعدم اإلورنق الزعةنب
الزحكم طعانطة ياةدة لزحرية الزغةنب طعد يرار لسنة.
أوال  -التطليق لعدم اإلنفاق:
جينز لزواةة أ تةزب الفةزة طسبب ندم إورنق الواج نزةهن أا نزى أطننيهمن إذا ايفنع
نمدا ن اإلورنق نزى زاةفه طعد صدار حكم يفعز طنةنب النراة ي الواج نزى زاةفه اأ ال
تكن ننملة طإنسنره اقت إطرام ناد الوااج يعه ،اتساط النراة طنشنزهن.
 -0موقف املشرع اجلزائري:

وصت املندة 0/30ي قنون األلسرة اجلوايري طانهلن" :جينز لزواةة أ تةزب الفةزة

لأللسبنب اآلتةة -:ندم اإلورنق طعد صدار اقحكم طنةنطه ين مل تك ننملة طإنسنره اقت
الوااج ،يع يراننة املناد 22ا28ا 21ي هذا الانون " ،ي وص الرارة األاىل ي املندّة  53يفاح
لنن ينقف املشرع اجلوايري ي ينح الواةة ح رزب الفةزة لفاررهن ي ندم إورنق زاةهن
نزةهن ،اهنن أخذ طرأي مجهنر الراهنء املنلكةة االشنكعةة ااقحننطزة الذي أةنزاا ذل  ،كاد صدر
ن احملكمة العزةن قرار طفنريخ 1995/13/18حتت رقم 002123االذي قاى طأوه":ال ميك
اقحكم طنلفةزة طسبب اإلمهنل اندم اإلورنق إال إذا صدر حكم طنةنب النراة نزى الواةة
اأ ميفنع الواج ن تنرةذ ذل " ،2كصدار اقحكم الااني طنلفنرةذ اايفننع الواج ن ذل
يعرضه الرتكــــنب ةرمية ندم االورنق حسب ين وصت نزةه املندة  000ي قــــنون العــانطنت

 -1نبد املؤي طزبنق  ،الفرري الااني طني الواةني  ي الراه اإللسماي  ،دار اهلدى ،اجلواير ،8111 ،ص .82
 -2ينصنري ونرة ،الفةزة ااخلزع اك الانون االشريعة اإللسمايةة ،دار اهلدى ،نني يزةزة ،اجلواير ،8101 ،ص
.82
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اجلوايري.1
 -8موقف التشريعات العربية:
إ ّ أغزب الفشريعنت العرطةّة وصّت نزى ح الواةة  ي الفةزة طسبب ايفننع الواج ن
اإلورنق ،لسناء كن حنضرًا أا غنيبًن ،إال أّهنن كصّزت  ي الشراط ااإلةراءات الناةب إتبننهن قبل
اقحكم لزواةة طنلفةزة  ،حةث إ ّ أغزبهن حدّدت يدّة إوظنر الواج العنةو ن اإلورنق طشهر قبل
اقحكم طفةزة زاةفه ينه ،اأغزبهن ةعزت الةماق  ي هذه اقحنلة رةعةًن ،اهذا ين وصت نزةه
املندة 1ي الانون املصري 2ااملندة  0/001ي الانون السنري ،3ا ي الرصل 08ي الكفنب الراطع
ي الانون الفنوس  4اكذا املندة  018ي يداوة األحنال الشخصةة املغرطةة.5
ثانيا -التطليق للعيب:

6

املاصند طنلعةب هن كل واصن طدين أا ناز  ي الواج مينع ي حتاة يانصد الوااج ،
كاد مسح املشرع لزواةة أ تةزب الفةزة طسبب العزل ااأليراض اليت يصنب هبن الواج اي
صنر هذه العزل ندم قدرة الواج نزى املخنلةة اجلنسةة ،األيراض السنيدة اليت تنفال ي
أحدمهن لآلخر مبجرد االقفرا كمرض السةدا ،كذل املرض الذي ي شأوه دكع الواةة إىل
النرنر ي زاةهن كنلربص ااجلذام االعام ،اهلن اقح أيان  ي رزب الفةزة
إذا أصبح الواج  ي حنلة ةنن اي مث يشفرط لةزب الفةزة لزعةب ،أ يكن العةب ي
العةنب اليت حتنل دا حتاة اهلد ي الوااج اأ تكن هذه العةنب غري قنطزة لزواال أي غري
قنطزة لزعماج أا الشرنء ،أين إذا كن العةب قنطل لزشرنء كةنبغ نزى الانض  ي هذه اقحنلة أ
يارب لزواج أةل اأ تباى الواةة جبنوب زاةهن.
 -0موقف املشرع اجلزائري:
املشرع اجلوايري مل يعر

املاصند طنلعةب امل يبني وننه ،الكنه أطنح لزواةة ح

رزب الفةزة لزعةنب ،كاد وصت املندة  8/30ي قنون األلسرة اجلوايري طانهلن ":جينز لزواةة
 -1األير رقم  032/22املؤرخ  ي  02صرر  0022املناك لـ  12ينوةن  0822املفام قنون العانطنت املعدل
ااملفمم ،ج ر ،ع  ،18الصندرة  ي .0822/12/00

 -2الانون املصري رقم  83لسنة  0888املعدل طانون رقم  11لسنة .0828
 -3قنون األحنال الشخصةة السنري الصندر طنملرلسنم الفشريع ( )38طفنريخ  0830/ 18/12املعدل ااملفمم طفنريخ

.8118/11/13

 -4األير املؤرخ  ي  00أات  0832املفام جمزة األحنال الشخصةة الفنوسةة املعدلة طنلانون رقم  81/12املؤرخ

 ي  11ينرس  ، 8112الصندر طنلرايد الرمس الفنوس ندد  22طفنريخ  02أات .0832
 -5يداوة األلسرة املغرطةة ،املصدر السنط .
 -6ينصنري ونرة ،املرةع ورسه ،ص .13
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أ تةزب الفةزة لأللسبنب اآلتةة -:العةنب اليت حتنل دا حتاة اهلد ي الوااج" ،ا ي هذا
اإلرنر صدر قرار ن احملكمة العزةن طفنريخ 0888/18/02ةنء كةه ":ي املارر قنونون اوه جينز
لزواةة أ تةزب الفةزة لكل ضرر يعفرب شرنن ايىت تبني  ي قاةة اقحنل أ املعنشرة
الواةةة كنوت رنيزة طني الواةني اا الةنن مل ينجب رةزة هذه املدة ممن أدى طنلواةة أ
تةزب الفةزة لفاررهن لعدم اإلجننب انزةه كن قانة املنضنع طاانيهم طفةزة الواةة
طسبب العةب الذي حينل دا حتاة اهلد ي الوااج ربانا الانون تةبةان لسزةمن ايىت كن
ذل السفنةب ركض الةع "

1

ااملشرع اجلوايري مل حيدد املدة املعةنة اليت تنفظرهن الواةة لةزب الفةزة لزعةب،
الك يىت تنكرت شراط دننى الفةزة ميكنهن ركعهن ،كاد ةنء  ي قرار صندر ن احملكمة
العزةن ":يىت كن ي املارر  ي الراه اإللسماي انزى ين ةرى طه الاانء أوه إذا كن الواج ننةوا
ي يبنشرة زاةفه يارب له أةل لسنة كنيزة ي أةل العماج اأ االةفهند الااني السفار نزى
أ تكن الواةة أثننء تز

الرفرة جبنوب طعزهن كإ مل تفحس حنلة يرضه حكم لزواةة

طنلفةزة " ،2اميك لزواةة أ تثبت ين تدنةه طكنكة السنيل اإلثبنت الانونوةة خنصة الشهندات
الةبةة ،اجينز لزانض الفأكد ي ذل ن رري رزب إةراء اخلربة الةبةة.
 -8موقف التشريعات العربية:

وص املشرع املغريب نزى أوناع ي العةنب  ي املندة  012ي يداوة األلسرة املغرطةة

3

طانله ":تعفرب نةنطن يؤثرة نزى السفارار اقحةنة الواةةة اختنل رزب إهننيهن -العةنب املنوعة
ي املعنشرة الواةةة – األيراض اخلةرية نزى حةنة الواج اآلخر أا نزى صحفه اليت ال يرةى
الشرنء ينهن داخل لسنة" ،اوصت نزةه املندة  8ي الانون املصري ،4ااملندة  013ي الانون
السنري.5

 -1اةفهند قاني لغركة األحنال الشخصةة ،ندد خنص ،قسم النثني احملكمة العزةن ،8110 ،ص .008
 -2قرار صندر طفنريخ  1984/00/08حتت رقم -10221غركة األحنال الشخصةة ،اجملزة الاانيةة ،العدد ،0
 ،0828ص .28
 -3يداوة االلسرة املغرطةة ،يصدر لسنط .
 -4الانون املصري ،يصدر لسنط .

 -5قنون األحنال الشخصةة السنري ،يصدر لسنط .
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ثالثا -التطليق حلكم بعقوبة عن جرمية ماسة بشرف األسرة:
اذل طأ يصدر حكم قاني ضد الواج حنيوا قنة الش ء املاا طه ،احكمت احملكمة
نزى الواج طنقحبس أكثر ي لسنة نزى أ تكن اجلرمية املعنقب نزةهن متس طشر

األلسرة،

كنالنفداء نزى العرض ااالغفصنب ااالحفةنل اغريهن.
 -0موقف املشرع اجلزائري:

وصت املندة  1/30ي قنون األلسرة اجلوايري طانهلن ":جينز لزواةة أ تةزب الفةزة

لأللسبنب اآلتةة -:اقحكم نزى الواج ن ةرمية كةهن يسنس طشر

األلسرة اتسفحةل يعهن

يناصزة العشرة ااقحةنة الواةةة" ،كاد ةعل املشرع اجلوايري اقحكم طعانطة ن ةرمية ينلسة
طشر األلسرة ي طني األلسبنب لةزب الفةزة يىت تنكرت شرارهن اه الرعل اجملرم املرتكب ي
قبل الواج كنجلرايم األخماقةة املفعزاة طنآلداب العنية االنظنم العنم أا املفعزاة طنألشخنص أا
األينال كجرمية الوون االرنحشة طني احملنرم.
كاد صدر قرار ن جمزس قانء لسةدي طزعبنس غركة األحنال الشخصةة طفنريخ
 8111/13/83ق اى طفةزة املسفأورة ي املسفأوف نزةه طسبب اقحكم نزةه طعانطة شنينة
ياةدة لزحرية طسبب ةرم املفنةرة طنملخدرات ربان لزرارة الراطعة ي املندة  30ي قنون
األلسرة اجلوايري.1
 -8موقف التشريعات العربية:

املشرع املغريب وص  ي املندة  012ي يداوة األلسرة املغرطةة طانله ":إذا حكم نزى الواج

املسجن طأكثر ي ثماث لسننات لسجنن أا حبسن ةنز لزواةة أ تةزب الفةزة طعد يرار لسنة ي
انفانله ا ي مجةع األحنال ميكنهن أ تةزب الفةزة طعد لسنفني ي انفانله" ،2كمن وص نزةه
املشرع املصري  ي املندة.38/3
اكذا املندة  018ي الانون السنري 4نزى حكم الفرري لزحبس.
رابعا -التطليق بسبب غياب الزوج:
جينز لزواةة رزب الفةزة إذا غنب زاةهن يدة رنيزة دا نذر امل يفرك هلن ينل تنر
ينه لسناء كن يكنوه يعزنين أا جمهنال ،اأ تكن الغةبة ترنق السنة اجيري حسنهبن طنلسنة
املةمادية اهذا هن املعمنل طه قانء ،أين الراهنء املسزمني كةحسبنهنن طنلسنة الامرية.
 -1ينصنري ونرة ،املرةع السنط  ،ص .32
 -2يداوة االلسرة املغرطةة ،يصدر لسنط .
 -3الانون املصري ،يصدر لسنط .

 -4قنون األحنال الشخصةة السنري ،يصدر لسنط .
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 -0موقف املشرع اجلزائري:

وصت املندة  3/30ي قنون األلسرة اجلوايري طانهلن ":جينز لزواةة أ تةزب الفةزة

لأللسبنب اآلتةة -:الغةبة طعد يرار لسنة طدا نذر اال وراة" ،كنملشرع اجلوايري قصر الغةبة
نزى الغةنب غري املربر ااملصحنب طعدم اإلورنق ،كنلغنيب حسب وص املندة  001ي قنون األلسرة
هن الشخص الذي ينعفه ظرا قنهرة ي الرةنع إىل حمل إقنيفه أا إدارة شؤاوه طنرسه أا
طنالسةة ملدة لسنة نزى أ يسبب غةنطه ضررا لزغري.
احتسب الغةبة ملدة لسنة ي ينم غةنب الواج لغنية تنريخ ركع الدننى كاد صدر حكم
ن حمكمة يار جمزس لسةدي طزعبنس قسم األحنال الشخصةة طفنريخ  8111/11/00قاى
طفةزة املدنةة ي املدنى نزةه طسبب غةنب هذا األخري ننهن يدة ترنق السنة تنركن إينهن
ااطنفهن طدا وراة اكان لزرارة اخلنيسة ي املندة  30ي قنون األلسرة اجلوايري.1
 -8موقف التشريعات العربية:

2

املشرع املغريب وص  ي املندة  011ي يداوة األلسرة املغرطةة طانله ":إذا غنب الواج ن

زاةفه يدة تويد ن لسنة أيك الواةة رزب الفةزة  ،تفأكد احملكمة ي هذه الغةبة ايدهتن
ايكنهنن طكل النلسنيل ،تبزغ احملكمة الواج املعرا العننا يانل الدننى لزجناب ننه ،يع إشعنره
طأوه  ي حنلة ثبنت الغةبة ،لسفحكم احملكمة طنلفةزة إذا مل حيار لإلقنية يع زاةفه أا مل
ينازهن إلةه".
كمن وصت نزةه املندة 08ي الانون املصري ،اكذا املندة 001ي الانون السنري،
ااملندة 002ي الانون اإلينرايت 3االرصل 11ي جمزة األحنال الشخصةة الفنوسةة 4اكذا
املندة 012ي الانون املنريفنين ،5اهذا الفرري رماق رةع  ي حنلة ندم اوفهنء العدة.6
الفرع الثاني :األسباب املطلقة لسلطة القاضي
ي طني األلسبنب اليت جتعل ممنرلسة الانض لسزةفه الفاديرية يةزاة ااالسعة ه
الفةزة طسبب هجر الواج لواةفه  ي املاجع االفةزة لزارر االفةزة الرتكنب كنحشة يبةنة
اتكن كةهن لسزةة الانض االسعة وظرا لصعنطة إثبنهتن ي قبل الواةة.
 -1ينصنري ونرة ،املرةع السنط  ،ص .11
 -2يداوة االلسرة املغرطةة ،يصدر لسنط .
 -3قنون األحنال الشخصةة اإلينرايت رقم  82/13املؤرخ  ي .8113/12/03
 -4جمزة األحنال الشخصةة الفنوسةة ،يصدر لسنط .

 -5الانون رقم 38/10املؤرخ  ي  08ينلةن  8110املفام يداوة األحنال الشخصةة املنريفنوةة ،ةريدة رمسةة

رقم  0111طفنريخ  03أغسةس.8110
 -6ط شنيخ الرشةد ،شرح قنون األلسرة اجلوايري املعدل ،دار اخلزداوةة ،اجلواير ،8112 ،ص .810

- 229 -

القانون الواجب التطبيق على التطليق في إطار تنازع القوانين ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوال  -التطليق للهجر يف املضجع:
اهن ين يعر

 ي لغة الراه اإللسماي طناليماء ،اذل لسناء حزف الواج أم مل حيزف،

كةهجر الواج زاةفه ايفرك كراش الواةةة حبةث ال يعنيزهن يعنيزة األزااج نزى أ يدام اهلجر
يدة تفجناز أرطعة أشهر يففنلةة حبةث ال ياع أثننء هذه األشهر أي اتصنل طني الواةني اأ يكن
اهلجر نمدا ،ااهلجر  ي املاجع ونع ي أوناع الفأديب اليت ميزكهن الواج نزى زاةفه ،اهن خيفزف
ن اإليماء الذي هن هجر يافر طنقحزف اطنلظهنر الذي هن تشبةه الواةة مب حترم نزى
الواج حترمين يؤطدا طنسب أا رضنع أا يصنهرة.1
 -0موقف املشرع اجلزائري:

وصت املندة  0/30ي قنون األلسرة اجلوايري طانهلن":جينز لزواةة أ تةزب الفةزة

لأللسبنب اآلتةة -:اهلجر  ي املاجع كنق أرطعة أشهر" ،حةث ةعل املشرع اجلوايري اهلجر  ي
املاجع طدا لسبب ي طني األلسبنب لةزب الفةزة طشرط تنكر ،اهلجر طإدارة ظهره اال يعنيزهن
 ي الرراش يعنيزة األزااج ،اأ يدام هذا اهلجر يدة ترنق أرطعة أشهر يففنلةة ايكن هذا
اهلجر نمدين وكنية طنلواةة الةس له ين يربره شرنن اقنونون ،كاد صدر قرار ن جمزس قانء
لسةدي طزعبنس غركة األحنال الشخصةة طفنريخ  8111/08/82قاى طفةزة املسفأورة ي
املسفأوف نزةه طسبب هجر هذا األخري هلن اكان لزرارة الثنلثة ي املندة  30ي قنون األلسرة
اجلوايري.2
 -8موقف التشريعات العربية:

املشرع املغريب وص نزى اإليماء ااهلجر  ي املندة  008ي يداوة األلسرة املغرطةة طانله":

إذا آيل الواج ي زاةفه أا هجرهن كززواةة أ تركع أيرهن إىل احملكمة اليت تؤةزه أرطعة أشهر
كن مل ير ء طعد األةل رزافهن نزةه احملكمة" ،اهن رماق رةع  ،كمن وص نزةه املشرع املصري
 ي املندة 3ي الانون رقم  83لسنة  ،0888اكذا املناد 080ا 081ي الانون الكنييت.3
ثانيا -ارتكاب فاحشة مبينة:
وعفاد أ املشرع ياصد ي اراء ذل ةرمية الوون أي أ الرنحشة الناردة  ي هذه املندة
يعين هبن ارتكنب العماقة اجلنسةة يع شخص أةنيب ،اهن ين مينح الواةة ح رزب الفةزة ،
حبةث إذا أثبفت لزانض طنلنلسنيل املعفر

هبن شرنن كشهندة أرطعة شهند حاراا ارتكنب

 -1ريان نز السةد الشروبنص  ،أحكنم األلسرة  ي الشريعة اإللسمايةة ،الدار اجلنيعة ،طريات ،8110 ،ص.001
 -2ينصنري ونرة ،املرةع السنط  ،ص .02

 -3الانون رقم  30/21لسنة  0821املفام قنون األحنال الشخصةة الكنييت املعدل ااملفمم ،ج ر ،ع 0321

طفنريخ .0821/12/80
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اجلرمية أا ن رري حمار اجلهنت املخنلة هلن ذل الخفصنص (الشررة ،الدرك) ،كعنديذ ين
نزى الانض إال أ حيكم هلن طنلفةزة الةس له أينم هذا اإلثبنت أية لسزةة تاديرية طل ينبغ
نزةه اقحكم طر الراطةة الواةةة .1

أين طنلنسبة ملنقف املشرع اجلوايري :وصت املندة  7/30ي قنون األلسرة اجلوايري
طانهلن ":جينز لزواةة أ تةزب الفةزة لأللسبنب اآلتةة -:ارتكنب كنحشة يبةنة" ،حةث ةعل
املشرع اجلوايري ارتكنب الرنحشة املبةنة ي طني األلسبنب اليت متنح الواةة ح رزب الفةزة ،
أي  ي حنلة ين إذا قنم الواج طنرتكنب أيّ كعل خملّ طنآلداب طصرة خةرية اخمنلف لزعر
االامري االةفمنن  ،اذل يثما كنلوون ،أا الشرك طنهلل ،أا أيّ لسزنك آخر  ي درةة ي اخلةنرة
ممّن يؤّثر نزى الكةن األلسري طسبب خمنلرة لزمبندئ اإللسمايةّة ااالةفمننةة ،حبةث جيعل
السفمرار اقحةنة الواةةة يسفحةزة ،ممّن يدكع طنلواةة إىل رزب حلّ هذه الراطةة اليت ترطةهن
طه ،كاد ننجل املشرع اجلوايري ةرمية الوون  ي املندة  0/008ي قنون العانطنت ،امل يررق ين
إذا ارتكبت ي رر

الواج أا الواةة ربان ملن ةنءت طه الشريعة اإللسمايةة ،امتةو املشرّع

اجلوايري ن طنق الفشريعنت العرطةة األخرى كنلفشريع املغريب االفنوس االسنري طأّوه
النحةد الذي انفرب يثل هذه اقحنلة لسببًن إلنةنء الواةة ح رزب الفةزة  ،اخصّص هلن كارة
ي حةث حنالت الفرري  ،اهذا راةع رمبن إىل املصدر الذي أخذ ينه هذه الرارة ،ي الانون
الرروس الادمي ،الةس هلن أيّ يصدر  ي شريعفنن السمحنء.2
ثالثا -التطليق لضرر معترب شرعا:
ينح املشرع السزةة الفاديرية املةزاة لزانض  ي تادير األضرار اليت ميك لزواةة أ
تةزب مبافانهن الفةزة  ،اأ هذه السزةة ال ختاع لرقنطة احملكمة العزةن ،ايكن املشرع طذل
قد أخذ طعني االنفبنر العندات االفانلةد املنفشرة داخل اجملفمع اجلوايري ،حبةث أ الارر
املعفرب لدى مجننة يعةنة لةس ذاته نند مجننة أخرى ،اخيفزف كذل األير لةس ي يكن إىل
يكن آخر الك كذل ي زين إىل زين آخر ،االناقع كإوه كن طإيكن املشرع أ يسفغين ن
مجةع األلسبنب الناردة  ي املندة  53ي قنون األلسرة ايبا نزى هذا السبب ألوه يشمزهن مجةعن.
اي مث يىت تاررت الواةة ي تصركنت الواج كزهن أ تركع أيرهن لزانض اهلن أ تثبت
له جبمةع السنيل اإلثبنت أ الواج ال حيس يعنيزفهن اننديذ كمن نزى الانض  ي حنلة اإلثبنت
إال أ يسفجةب لةزبهن اذل لركع الظزم ،اإ نجوت ن إثبنت ذل كةنبغ نزى الانض أ يانم
 -1العريب طزحنج ,املرةع السنط  ،ص .013

 -2جنةة زيفنين ،درالسة حتزةزةة لزمندة  30ي قنون األلسرة اجلوايري ،يذكرة ينةسفري ،كزةة اقحانق ،ةنيعة

اجلواير ،8112 ،ص .010
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طفعةني حكمني لزفنكة طةنهمن ،حكمن ي أهزه احكمن ي أهزهن انزى هذي اقحكمني أ يادين
تاريرا له ن يهمفهمن  ي أةل شهري (م 56ق.أ) ،اإذا تبني ي تارير اقحكمني أوه هننك ضرر ي
الواج نزى زاةفه اكشما  ي الفنكة طةنهمن كمن نزى الانض ننديذ إال اقحكم طنلفةزة اإلوايه
طنلفعنيض إذا رزبفه الواةة.
 -0موقف املشرع اجلزائري:

وصت املندة 01/30ي قنون األلسرة اجلوايري طانهلن ":جينز لزواةة أ تةزب الفةزة
لأللسبنب اآلتةة -:كل ضرر يعفرب شرنن" ،كحنالت الارر مل تذكر هنن نزى لسبةل اقحصر ،كه
متثل كل أوناع الارر اليت تزح طنلواةة ،االيت تكن خمنلرة لزشرع االانون  ،كنلسفمرار الوّاج
 ي الّفعسف  ي السفعمنله لسزةنته احانقه اليت له نزى زاةفه اإلسنءة السفعمنهلن ،اذل جبمةع
األلسنلةب لسناء طنلانل ن رري الكمام السةئ ااجلنرح أا طنلرعل كنلاّرب املؤمل املربح الّذي
يفرك هلن آالم ةسدية اورسةة يسفعمما  ي ذل النلسةزة اليت جتعل الوّاةة متات يثل هذه
املعةشة الوّاةةة اليت ال تةنق ،كاد ةنء  ي قرار صندر ن احملكمة العزةن ":ال يسنغ لزواةة أ
تةزب الفةزة أا اقحصنل نزةه ،إال طعد أ تثبت الارر اخلةري ااملسفمر الذي قحاهن ي
طعزهن".1
 -8موقف التشريعات العربية:
لاد وصّت يعظم قناوني الدال اإللسمايةة نزى الّفرري لزارر ،انزى وظنم الّفحكةم طني
الوّاةني ،إال أ طعض الاناوني أنةت ح رزب الّفرري لزوّاةة كاط دا الوّاج طننفبنره ميز
ح الةماق ،اطعاهن أنةت هذا اقح لكلّ ي الوّاةني ،كمن أ طعاهن اشفررت أ يكن الاّرر
الّذي تدنةه الوّاةة يصل حدا ال يسفةنع يعه داام العشرة الوّاةةة ،اطعض الاناوني مل
تشفرط ذل  ،اهننك طعض الاناوني ينحت اقحكمني لسزةة الّفرري  ،أين البعض اآلخر كزم
متنحهمن إال لسزةة اإلصماح.
وصت املندة  2ي الانون املصري طانهلن ":جينز إذا ادنت الوّاةة إضرار الوّاج هبن مبن ال
تسفةةع يعه داام العشرة طني أيثنهلمن ،جينز هلن أ تةزب ي الانض الّفرري  ،احةنئذ يةزاهن
رزاة طنينة إذا ثبت الارر انجو ن اإلصماح طةنهمن" ،كمن وص نزى ذل  ي الرصل  83ي
جمزة األحنال الشخصةة الفنوسةة ،اكذا املندة  0/008ي الانون السنري ،ااملندة  82ي
يداوة األلسرة املغرطةة.

 -1اجملزة الاانيةة لسنة  ،0881ص .88
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رابعا -خمالفة األحكام الواردة يف املادة  08أعاله:
 -0موقف املشرع اجلزائري:

وصت نزةهن املندة  2/30ي قنون األلسرة اجلوايري جينز لزواةة رزب الفةزة إذا مل

حتفرم الشراط املفعزاة طفعدد الواةنت اذل يفجزى  ي حنلة الفدلةس ي رر الواج نزى
زاةفه طأوه غري يفواج كإذا طه ظهر خماكن لذل  ،اكذل  ي حنلة ين إذا مت السفصدار الرخصة
الاانيةة دا احفرام الشراط املفعزاة طنلفعدد ي حةث العذر أا وةة العدل أا لةست له الادرة
الكنكةة لفحمل تكنلةف الوااج ،كر كل هذه اقحنالت إضنكة إىل اقحنلة اليت تركض كةهن
الواةة الفعدد يع تناكر الشراط كإوه جينز هلن رزب الفةزة حىت الن ااكات نزى الفعدد غري
أ الواج مل يك نندال يندين حنن زاةنته ،1كمن وصت املندة  2ي قنون األلسرة اجلوايري
طانهلن" :يسمح طنلوااج طأكثر ي زاةة ااحدة  ي حداد الشريعة اإللسمايةة يىت اةد املربر
الشرن اتنكرت شراط اوةة العدل ،جيب نزى الواج إخبنر الواةة السنطاة ااملرأة اليت يابل
الوااج هبن اأ يادم رزب الفرخةص طنلوااج لريةس احملكمة ملكن يسك الواةةة ،ميك ريةس
احملكمة أ يرخص طنلوااج اجلديد إذا تأكد ي يناكافهمن اأثبت الواج املربر الشرن اقدرته
نزى تنكري العدل االشراط الارارية لزحةنة الواةةة" ،اوصت املندة  2يكرر ي قنون األلسرة
اجلوايري طانهلن  ":ي حنلة الفدلةس جينز لكل زاةة ركع دننى قانيةة ضد الواج لزمةنلبة
طنلفةزة " ،كمعىن ذل أوه إذا ين حصل اقنم الوّاج مبخنلرة أي شرط ي الشراط اليت لسب
ذكرهن  ي املندة  ، 8ةنز لزوّاةة املفاررة ركع أيرهن لزانض لةزب الّفةزة .
 -8موقف التشريعات العربية:

وصت املندة  8/00يكرر ي الانون املصري طانهلن ":جينز لزواةة اليت تواج نزةهن

زاةهن أ تةزب الةماق ينه إذا قحاهن ضرر يندي أا يعنني يفعذر يعه داام العشرة طني أيثنهلم
الن مل تك قد اشفررت نزةه  ي العاد أال يفواج نزةهن" ،كمن أ الرارة الراطعة ي ورس املندة
السنطاة الذكر أنةت اقح لزواةة اجلديدة أ تةزب الفةزة إذا مل تعزم طأوه يفواج
طأخرى" ،ااملندة  88ي يداوة األلسرة املغرطةة.
خامسا-الشقاق املستمر بني الزوجني:

وصت نزةه املندة  2/30ي قنون األلسرة اجلوايري الشانق هن السفحكنم العداء ااخلما

ااخلصنم الذي يعرض اقحةنة الواةةة لماهنةنر االاةنع انفرب املشرع اجلوايري الشانق املسفمر
طني الواةني لسببن ي ألسبنب الفةزة طل ةنء يؤكدا ملن السفارت نزةه احملكمة العزةن  ي قراراهتن
 -1طنديس دينيب ،صنر اآثنر ك الراطةة الواةةة  ي قنون األلسرة ،دار اهلدى ،نني يزةزة ،اجلواير ،8108 ،ص
.30
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اي طةنهن ين قات طه  ي قرارهن الصندر  ي  03ةنا  ،0888طأوه" :ي املسفار نزةه قانء أوه
جينز تةزة الواةة اللسفرحنل اخلصنم ارنل يدته طني الواةني طننفبنره ضررا شرنةن ،ايىت
تبني  ي قاةة اقحنل أ الواةة تاررت ملدة رنل اخلصنم يع الواج اأ الواج هن املسئنل ن
الارر ...انزةه كإ قانة املنضنع ملن قانا طفةزة الواةة لةنل اخلصنم اطفظزةم الواج
اطفعنيض الواةة ربانا صحةح الانون ".1
سادسا -خمالفة الشروط املتفق عليها يف عقد الزواج:
 -0موقف املشرع اجلزائري:

وصت نزةهن املندة  8/30ي قنون األلسرة اجلوايري كإذا كنوت املندة  19ي قنون

األلسرة تنص صراحة أوه جينز لكما الةركني أ يشفررن  ي ناد الوااج أا  ي ناد رمس الح
كل الشراط الارارية شريةة أ ال ختنلف هذه األخرية أحكنم قنون األلسرة اي مث جينز
لزةركني االترنق نزى ندم الفعدد ،اكمن جينز لزمرأة أ تشفرط يناصزة الدرالسة أا العمل طعد
الدرالسة ،أا السفمرارية نمزهن طل هلن كذل أ تشفرط نزةه أي شرط تراه ضراري شريةة أ ال
يفننىف يع ين ةنء طه املشرع  ي قنون األلسرة املسفمد ألسنلسن ي الشريعة اإللسمايةة ،ايشفرط  ي
هذه اقحنلة أ يكن الشرط يكفنب  ي ناد رمس .2
 -8موقف التشريعات العربية:

3

املشرع املغريب وص  ي املندة  82ي يداوة األلسرة املغرطةة طانله ":لزواةة رزب

الفةزة طننء نزى أحد األلسبنب الفنلةة:إخمال الواج طشرط ي شراط ناد الوااج".
املبحـث الثـاني
دعـوى التطليق والقانون الواجب التطبيق
 ي هذا املبحث وفةرق ملعركة كةرةة ركع دننى الفةزة االانون الناةب الفةبة
نزةهمن  ي املةزبني الفنلةني:
املطلب األول :دعـوى التطليق
وفةرق  ي هذا املةزب إلةراءات الفانض  ي دننى الفةزة ااحملكمة املخفصة اررق
الةع هبن.

 -1قرار طفنريخ  ،0888/12/03يزف رقم  ،881233اجملزة الاانيةة لسنة  ،0888ص .082
 -2طنديس دينيب ،املرةع السنط  ،ص .33
 -3يداوة االلسرة املغرطةة ،يصدر لسنط .
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الفرع األول :إجراءات رفع دعوى التطليق:
إ قنون األلسرة اجلوايري رغم يعنجلفه لزمسنيل املفعزاة طنألحنال الشخصةة االاناند
األلسنلسةة املنامة لأللسرة اأحكنيهن ،إال أوه مل يفةرق إىل اإلةراءات الناةب إتبننهن  ي حنلة
إثنرة وواع طني الواةني اخنصة  ي دنناى ك الراطةة الواةةة األير الذي يسفنةب الرةنع
إىل قنون اإلةراءات املدوةة اجلديد ملعركة ررق ركع الدننى إىل احملكمة ااخفصنصهن اررق
الةع  ي األحكنم ،أل قنون األلسرة هن الذي يابط اجلنوب املنضنن املفعز طاانين األلسرة
 ي حني ينظم قنون اإلةراءات الش اإلةراي .
اتركع الدنناى حسب ين وصت نزةه املندة  00ي ق إ م إ 1كما جينز ألي شخص
الفانض ين مل تك له صرة أا يصزحة قنيمة أا حمفمزة يارهن الانون اكذا وص املندة 21
ينه اخلنصة طنألهزةة.
الفرع الثاني :االختصاص يف دعـوى التطليق
جيب حتديد احملكمة املركنع أينيهن الدننى ،اهل ه خمفصة وننةن اإقزةمةن؟
أوال  -احملكمة املختصة:
ختفزف احمل كمة املخفصة طنلرصل  ي الاانين اليت تنشأ طني الواةني املفخنصمني كحسب
وص املندة  102ق إ م إ ,تركع دننى الةماق ي أحد الواةني أينم قسم شؤا األلسرة طفادمي
نرياة اك لألشكنل املاررة لركع الدننى ،ايادم رزب ك الراطةة الواةةة ي قبل النيل أا
يادم الواج ونقص األهزةة طنمسه حسب اقحنلة (املندة  102ق إ م إ) ،انزى املدن الفبزةغ
الرمس لزمدن نزةه طنسخة ي العرياة ن رري حمار قاني االنةنطة العنية طنسخة
ي العرياة ن رري أينوة الابط (املندة  102ق إ م إ) ,اتكن احملكمة اليت ياع  ي دايرة
اخفصنصهن يسك الواةةة أا يكن إقنية أحد الواةني حسب اخفةنرمهن ه احملكمة املخفصة
إقزةمةن حسب وص املندة  182ي ق .ا.م.ا.
أين طنلنسبة لفسةري ةزسة دننى األحنال الشخصةة كه نندية اال ختفزف ن اجلزسنت
األخرى اميك ألحد الواةني أ يةزب ي احملكمة أ تكن اجلزسة لسرية اميك لزانض ي
تزانء ور سه أ جيعزهن لسرية إذا رأى ضرارة لذل

طعد تسجةل العرياة  ي السجل اخلنص

طكفنطة الابط اتعةني تنريخ اجلزسة حبانر الواةني إين شخصةن أا ن رري ممثزةهم
الانونوةني ،ايادم كل ينهمن رزبنته اأدلفه اجينز هلم إحانر الشهند إىل احملكمة اأثننء
اجلزسة يبدأ الانض طسمنع املدن الذي يعرض رزبنته يع تادمي أدلفه إىل احملكمة اطعد
 -1الانون رقم  18/12املؤرخ  ي  02صرر  0188املناك لـ  83كرباير  8112املفام قنون اإلةراءات املدوةة
ااإلدارية ،ج ر ،ع  ،80الصندرة  ي .8112/11/80
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االوفهنء تعةى الكزمة لزمدن نزةه لزرد اتادمي دكننه اأدلفه ،الك ي الننحةة املةداوةة
جند الانض يكفر طنلعرايض املادية له كاط أي طفبندل األررا العرايض لزرد نزةهن اكرى.
ثانيا -التكييف القانوني للوقائع يف دعوى التطليق:
يكةف الانض النقنيع املعفمد نزةهن  ي تألسةس األلسبنب املدنمة لةزب الفةزة طعد
يعنينفهن ربان لانون األلسرة ايرصل  ي يدى تألسةس الةزب آخذا طعني االنفبنر الظرا اليت
قدم كةهن ،اميكنه حةنهن أ يفخذ كل الفداطري اليت يراهن يمايمة اللسةمن طنلفحاة أا طإةراء
اخلربة الةبةة أا االوفانل لزمعنينة ايفعني نزةه تسبةب اإلةراء املأينر طه إذا تعز خبربة
ربةة.1
ثالثا -إجراءات الصلح والتحكيم:

اه ي املسنيل اهلنية اليت تعرض هلن قنون األلسرة اجلوايري  ي املندة  32ينه كمن

وصت املندة  18ي قنون األلسرة ":ال يثبت الةماق إال حبكم طعد ندة حمناالت صزح جيريهن
الانض دا أ تفجناز ثماثة أشهر اطفداء ي تنريخ ركع الدننى" اكذل لانله تعنىل ":اإ
خرفم شانق طةنهمن كنطعثنا حكمن ي أهزه احكمن ي أهزهن ،إ يريدا إصماحن ينك اهلل طةنهمن،
إ ّ اهلل كن نزةمن خبريا " ،2ي خمال هذه اآلي ة وسفنفج أ اهلل تعنىل شرع الفحكةم كإةراء
اقني يزجن إلةه قبل اقنع الكنرثة اه الفةزة اين ينفج ننه ي آثنر لسزبةة اخةرية ،ااملشرع
مل ينضح يىت وزجأ لزفحكةم إين طعد كشل حمنالة الصزح أا أثننء إةراءات حمنالة الصزح ،كاد
ةرى العمل نزى أ تفم هذه اإلةراءات أثننء حمنالة الصزح ،اهذا كةه كنيدة كبرية ألونن وكن
أينم إةراءي  ي ورس النقت اهذا ميك أ يؤثر نزى الواةني اياع الصزح طةنهمن ،االفحكةم  ي
يسنيل األحنال الشخصةة اةنيب اال لسةمن كةمن يفعز طدنناى ك الراطةة الواةةة.
الفرع الثالث :األحكام وطرق الطعن فيها
ين هن الةري الذي تسزكه دننى الفةزة  ،كهل أحكنيهذه الدننى قنطزة لمالسفئنن أم
ال ،اطأي رري ي ررق الةع ميك ذل ؟
أوال -األحكام الصادرة بالتطليق:

اقحكم الصندر طنلفةزة يىت تنكرت حنلة ي اقحنالت املذكنرة  ي املندة  30يفم الفرري

طني الواةني ،اهذا اقحكم هن حكم ينشئ اهن حكــــم مبجرد صـداره تفحا الغنية ينه طدا

 -1نبد الرمحن طرطنرة ,شرح قنون اإلةراءات املدوةة ااإلدارية ،ط  ،8ينشنرات طغدادي ،اجلواير ،8118 ،ص
.011
 -2لسنرة النسنء ،اآلية .03
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حنلة تنرةذه ةربا اخيفزف اقحكم الفاريري ن اقحكم اإلوشني  ي كن أ السزةة الفاديرية
لزانض تكن حمدادة طةنمن  ي األحكنم املنشئة تكن السزةة الفاديرية لزانض أالسع.
ثانيا -طرق الطعن باإلحكام الصادرة بالتطليق:

حسب ين قات طه املندة  32ي ق.أ ,.كفكن األحكنم الصندرة  ي دنناى الةماق
االفةزة ااخلزع غري قنطزة لمالسفئنن

 ي ين ندا ةناوبهن املندية اه أحكنم قنطزة لزةع

طنلةرق غري العندية كةمك ركعهن ن رري الةع طنلناض ي تنريخ النة طنقحكم حسب وص
(املندة  101ي ق إ م إ) ,اأ هذا الةع ال ينقف تنرةذ اقحكم الصندر ن احملكمة (املندة 103
ي ق إ م إ) ايركع الةع طنلناض طفصريح أا طعرياة أينم أينوة ضبط احملكمة العزةن ،حسب
وص (املندة  0/321ي ق إ م إ) ،انزى الةنن تبزةغ املةعن ضده رمسةن خمال أةل شهر ااحد
ي تنريخ الفصريح طنلةع طنلناض ،اجيب أ تفام نرياة الةع طنلناض البةنونت
املنصنص نزةهن  ي (املندة 323ي ق.إ.م.إ) ,كمن جيب إركنق نرياة الةع طنلناض طنلنثني
املنصنص نزةهن  ي (املندة 322ي ق.إ.م.إ) نزى أ حتمل نرياة الةع طنلناض الفنقةع
اخلة اخفم حمنم يعفمد لدى احملكمة العزةن اننناوه املهين اإال تعرضت هذه اإلةراءات إىل
ندم قبنهلن شكما تزانيةن ،انزى املةعن ضده أةل شهري لزرد اطفداء ي تنريخ الفبزةغ الرمس
لعرياة الةع طنلناض حسب وص (املندة  322ي ق.إ.م.إ) اجيب أ تفام املذكرة اجلناطةة
نزى أاةه الةع املثنرة انند اوفهنء اآلةنل الانونوةة احملددة لألررا

حيةل أيني الابط

الريةس لزمحكمة العزةن املزف إىل غركة األحنال الشخصةة.
طعد صدار قرار احملكمة العزةن ترلسل أينوة ضبط احملكمة العزةن وسخة ي الارار إىل
اجلهة الاانيةة اليت أصدرت اقحكم ،اميك لألررا السفخراج وسخة ينه ي أينوة ضبط تز
اجلهة الاانيةة اليت تانم طنلفأشري نزى هنيش أصل اقحكم مبنةنق الارار الصندر ي احملكمة
العزةن.
املطلب الثاني :القانون الواجب التطبيق على التطليق ونطاق تطبيقه
وفةرق  ي هذا املةزب لزانون الناةب الفةبة نزى الفةزة اوةنق تةبةاه.
الفرع األول :القانون الواجب التطبيق على التطليق
أخاع املشرع اجلوايري احنمال الوااج لانون ةنسةة الواج اقت ركع الدننى ،هذا ين
تامنفه املندة  8/08ي الانون املدين اجلوايري ،1دا متةةو طني الةماق االفةزة ااالورصــنل

 -1األير رقم  32/23املؤرخ  ي  81ريان  0083املناك لـ  82لسبفمرب  0823املفام الانون املدين املعدل
ااملفمم ،ةريدة رمسةة ،ندد ،22الصندرة  ي .0823/18/01
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اجلسمنين ،اقد أخذت هبذا اقحل طعض الاناوني العرطةة ينهن الانون املصري (م )8/00
االانون السنري (م  )8/08اقنون االحنال الشخصةة العراق (املندة .1)0/08
غري أ إخانع احنمال الوااج لانون ةنسةة الواج اقت ركع الدننى كةه ظزم لزواةة،
ايانل كثري ي الراهنء طأوه لةس هننك ين يربره ،إذ يؤدي إىل يرنةأة الواةة طإخفصنص
قنون مل تك تفنقعه أثننء إوعاند الوااج ،كاد يسمح طنحنماله أللسبنب مل تك  ي حسبن
الواةة اال تعركهن اال خيرى الارر الذي يزحاهن ،2كذل قد يفةح لزواج إيكنوةة الغش حنن
الانون كةكفسب ةنسةة دالة أخرى قصد االلسفرندة ي الشراط املخررة  ي قنونهنن خبصنص
ك

الراطةة الواةةة أا متنحه حانقن مل جيدهن  ي قنون ةنسةفه السنطاة أا يعرةه ي
3

الفواينت يررضهن نزةه قنون اجلنسةة السنط .
العل أكال قنون ميك أ خياع له احنمال الوااج هن الانون الذي تكن الواةة نزى
طصرية طه اال خيل مببدأ املسنااة طني الةركني ،ايعفرب قنون آخر ةنسةة يشفركة لزواةني هن
الانون الذي يسفجةب هلذي االنفبنري  ،4اقد اخفنرته طعض الدال العرطةة كانطط لإللسنند
طنلنسبة لماحنمال الوااج كنلانون

الكنييت(املندة )11االانون

الةنونين لسنة0811

 ي(املندة)02اليت وصت طانهلن ":يسري نزى الةماق االفرري قنون آخر ةنسةة يشفركة كسبهن
الواةن أثننء الوااج اقبل ركع الدننى ،كإذا مل تنةد هذه اجلنسةة املشفركة لسرى قنون
ةنسةة الواج اقت اوعاند الوااج".
اقد أخذت طه اترنقةة الهني اخلنصة طنلفةزة ااالورصنل (املندة  )12اإذا مل يك
لزواةني ةنسةة يشفركة كةةب قنون ةنسةة الواج اقت اوعاند الوااج لكن الواةني نزى
طصرية كنكةة طه.
كاد أخذ البعض ي دال أاراطن االدال الماتةنةة طإخانع الفةزة االفرري لانون
ةنسةة الواج احده ،اينهم ي أخاعهن لانون ةنسةة كل ي الواةني يع الفةبة اجلنيع أا
املنزع.

 -1قنون األحنال الشخصةة العراق رقم  022لسنة  0838املعدل.

 -2أنراب طزانلسم ،الانون الدايل اخلنص اجلوايري ،تننزع الاناوني ،ج  ،0ط  ،08دار هنية ،اجلواير ،8100،ص

.832
 -3نبد الناحد كرم ،األحنال الشخصةة  ي الانون الدايل اخلنص العراق  ،يةبعة املعنر  ،طغداد ،0828 ،ص
.02

 -4نز نز لسزةمن  ،يذكرات  ي الانون الدايل اخلنص اجلوايري ،ط  ، 3دينا املةبنننت اجلنيعةة ،اجلواير،

 ،8112ص .22
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أين  ي الدال االجنزنلسكسنوةة االنالينت املفحدة األيريكةة كةخاعنهنمن لانون الانض ،
أين الاانء الرروس كاد اخاع الفةزة االفرري لانون ةنسةة الواةني ،كإذا اخفزرت رب
الفنزيع ،كر حنلة ينإذا كن أحد الانونوني يبةح الةماق ااآلخر حيريه قاى لزواج الذي يبةح
قنون ةنسةفه الةماق ،كمن حدث  ي قاةة يدام كرياري حةث رب قنون ةنسةة الواةة اقت
ركع الدننى ،إال أ الاانء الرروس نند  ي لسنة  0820ارب  ي أحكنيه نزى الفةزة
االفرري املنر املشفرك إلقنية الواةني ،اإذا مل يك هلمن ينر يشفرك يةب نزةهمن قنون
الانض املعراض أينيه الزناع.1
اطنلرةنع إىل الانندة  ي الانون اجلوايري اليت تانل خبانع احنمال الوااج لانون
اجلنسةة اقت ركع الدننى كإوه ينةد السفثننء نزةهن ينصنص نزةه  ي املندة 00ي الانون
املدين ايرنده أوه ( إذا كن أحد الواةني ةوايرين اقت اوعاند الوااج يسري الانون اجلوايري
احده) كمن وصت نزةه أغزب الدال العرطةة اقد مت واد هذا االلسفثننء.
حةث أوه إذا كن الغرض ينه هن محنية الةر النرين املسزم كإوه  ي األخذ طركرة
النظنم العنم ين حيا ورس النفةجة ،كمن أ األخذ هبذا االلسفثننء يؤدي إىل وفنيج غريبة،
كنجد الانون اجلوايري يةب نزى احنمال الوااج طني أةنبةة اةوايري اقد زالت ننه
اجلنسةة اجلوايرية طعد اوعاند زااةه  ي حني ال يةب نزى احنمال الوااج طني أةنبني قد
إكفسب كل ينهمن اجلنسةة اجلوايرية طعد ناد زااةهمن.
ا ي رأي الدكفنر أنراب طزانلسم يانل طأ خياع املشرع اجلوايري احنمال الوااج لزانون
اجلوايري إذا كن أحد الواةني ةوايرين اقت ركع دننى رماق اهذا ين أخذ طه الانون
األملنين ،كاد تامنت املندة  02ينه نزى الفةزة أ يكن أحد الواةني نزى األقل أملنوةن اقت
ركع الدننى.
كمن أ النظنم العنم له نماقة طفةبة األحكنم األةنبةة املفعزاة طنألحنال الشخصةة
اخنصة احنمال الوااج ،كنملشرع الرروس ايفنع ن تةبة األحكنم األةنبةة اليت متنح الواج
ح رماق زاةفه طنإلرادة املنرردة طسبب تعنرضهن يع النظنم العنم  ي كروسن اهن ين قات طه
حمكمة الناض الرروسةة اليت رأت ضرارة يةنطاة الةماق الصندر ربان ألحكنم الشريعة
اإللسمايةة يع أحكنم املندة3ي الرباتنكنل اإلضن ي رقم 2الصندر  ي  0821/00/88املفعز
طنالترنقةة األاراطةة قحانق اإلوسن ااخلنصة طنملسنااة طني الواةني خمال اوعاند الــــوااج أا

 -1أنراب طزانلسم ،املرةع السنط  ،ص.832
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احنماله ،1الكنهن  ي النقت اقحنضر أصبحت تعفر طأحكنم الةماق الصندرة  ي الدال األةنبةة
اخنصة الدال اإللسمايةة ،أين إةراءات الفةزة

كفخاع لانون الانض  ،اجينز لزرننين

اجلوايريني  ي اخلنرج أ جيراا الةماق أينم الانصزةنت اجلوايرية.
الفرع الثاني :نطاق تطبيق القانون الذي حيكم احنالل الزواج
إ الانون الذي حيكم احنمال الوااج هن الذي يرةع إلةه ملعركة ين إذا كن اقح  ي
الةماق يعفركن طه  ي دالة هذا الانون أم ال ،اإذا كن يعفركن طه كةهن كم ي الواةني ميز
إياننه ،اين ه الاةند اليت ترد نزى إلسفعمنله ،اهل جينز الفنكةل كةه أم ال ؟ ايرةع كذل
إىل الانون الذي حيكم احنمال الوااج ملعركة األلسبنب اليت تربر الفةزة

أا االورصنل

اجلسمنين.
أين إةراءات الةماق أا الفةزة كه خترج ي وةنق هذا الانون اختاع لانون
الانض  ،كمن خترج أيان ي وةنقه اإلةراءات الفحرظةة أا النقفةة اليت تفخذ أثننء لسري
دننى الةماق أا الفةزة أا اخلزع لزمحنكظة نزى يصنحل كل الواةني ااألاالد يثل حتديد وراة
اقفةة لزواةة ،ااإلذ هلن طنإلقنية  ي لسك الواةةة ،اتسزةم األثنث الاراري هلن لمالسفعمنل
الةني  ،كهذه اإلةراءات كزهن ختاع لانون الانض  ،اهذا ين أخذ طه الاانء الرروس اقد
إوفاد طعض الراه هذا الاانء ايانل طإخانع اإلةراءات النقفةة لزانون الذي حيكم احنمال
الوااج يع قبنل طصرة السفثننيةة إحمال الانون الرروس حمل الانون األةنيب املخفص ايكن
ذل طإلسم النظنم العنم أا طإلسم حنلة االلسفعجنل.2
خـامتـة:
إ

األلسنس الذي تانم نزةه اقحةنة الواةةة هن اإليسنك طنملعرا

أا الفسريح

طنإلحسن  ،اهلذا كإ أي ندال أا إخمال طه ي رر الواج قد يزح طنلواةة ضررا أي كن
وننه كزهن اقح  ي رزب الفةزة إ أرادت يرنرقفه ،شريةة أ تؤلسس رزبهن نزى حنلة ي
اقحنالت املذكنرة نزى لسبةل اقحصر  ي املندة  30ي قنون األلسرة.
اينه وسفنفج أ املشرع اجلوايري مل يعط اهفمنين كبريا ملسألة ك الراطةة الواةةة
ن رري الفةزة حةث خص هلن يندة ااحدة كاط ،نزى الرغم ي أمهةة هذا املنضنع طنلنظر
ملن ةنءت طه قناوني الدال العرطةة كسنرين ايصر ااملغرب الذي كصزنا أحكنم الفةزة طشكل ال
-Roula El Husseini, Le droit International privé français et le répudiation islamique, Revue
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Critique du droit international privé, juillet-septembre,1999 ,P 427.

 -2زرايت الةةب ،الانون الدايل اخلنص اجلوايري يانرون طنلاناوني العرطةة ،تننزع الاناوني ،ج  ،0يةبعة الكنهنة،
اجلواير ،8111 ،ص .028
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يفرك جمنال لزجدل االنانش ،اأينم لسكنت املشرع اإغرنله ،جيب نزةنن الرةنع إىل يبندئ
الشريعة اإللسمايةة ربان ألحكنم املندة  888ي قنون األلسرة.
انزى هذا األلسنس ميك أ وادم طعض املماحظنت حنل الفةزة االيت طإيكن املشرع
تداركهن يسفابما اتفمثل  ي:
 حتديد يرهنم الفةزة اطةن شراره اآثنره اطةن الفكةةف الانونين له. نزى املشرع اجلوايري تعديل املندة  00ي الانون املدين مبن يفننلسب حسب كل حنلة. نزى املشرع اجلوايري أ يام قنون األلسرة إةراءات خنصة طركع الدننى  ي يندةاألحنال الشخصةة.
قائمة املصادر واملـراجع:
أوال -املصادر:

-0الارآ الكرمي طرااية ارش ن ونكع.
 -8لسن أيب داااد ،حديث  ، 8883تعزة نوت نبةد الدكنس ،كفنب الةماق ،دار اط حوم ،طريات ،لبنن 0882. ،
 –0اط ينظنر مجنل الدي  ،لسن العرب ،اجلوء  ،8الةبعة  ،0دار صندر ،طريات ،لبنن 0881. ،
 -1األير رقم  032/22املؤرخ  ي  02صرر  0022املناك لـ  12ينوةن  0822املفام قنون العانطنت املعدل
ااملفمم ،ةريدة رمسةة ،ندد  ،18الصندرة  ي .0822/12/00
 -3األير رقم  32/23املؤرخ  ي  81ريان  0083املناك لـ 82لسبفمرب 0823املفام الانون املدين املعدل ااملفمم،
ةريدة رمسةة ،ندد ،22الصندرة  ي .0823/18/01
 -2الانون رقم  00/21املؤرخ  ي  18ريان 0111هـ املناك  18ينوةن  0821املفام قنون األلسرة املعدل ااملفمم
طنألير رقم  18/13املؤرخ  ي  02حمرم 0182هـ املناك  82كرباير  ،8113ةريدة رمسةة ،ندد  03طفنريخ 82
كرباير 8113.
 -2الانون رقم  18/12املؤرخ  ي  02صرر  0188املناك لـ  83كرباير  8112املفام قنون اإلةراءات املدوةة
ااإلدارية ،ةريدة رمسةة ،ندد  ،80الصندرة  ي .8112/11/80
 -2الانون املصري رقم  83لسنة  0888املعدل طانون رقم  11لسنة 0828.
 -9قنون األحنال الشخصةة السنري الصندر طنملرلسنم الفشريع ( )38طفنريخ  0830/ 18/12املعدل ااملفمم طفنريخ
.8118/11/13
 -01األير املؤرخ  ي  00أات  0832املفام جمزة األحنال الشخصةة الفنوسةة املعدلة طنلانون رقم  81/12املؤرخ
 ي  11ينرس  ، 8112الصندر طنلرايد الرمس الفنوس ندد  22طفنريخ  02أات .0832
 -00قنون األحنال الشخصةة العراق رقم  022لسنة  0838املعدل.
 -08الانون رقم  30/21لسنة  0821املفام قنون األحنال الشخصةة الكنييت املعدل ااملفمم ،ةريدة رمسةة،
ندد  0321طفنريخ .0821/12/80
 -00الانون رقم 38/10املؤرخ  ي  08ينلةن  8110املفام يداوة األحنال الشخصةة املنريفنوةة ،ةريدة رمسةة
رقم 0111طفنريخ  03أغسةس 8110.
-14الانون رقم  21/10املؤرخ  ي  10كرباير 8111املفام يداوة األلسرة املغرطةة املعدل ااملفمم طنلانون رقم
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 12/18املؤرخ  ي  02ينلةن  ،8101ةريدة رمسةة ندد  3238طفنريخ  82ينلةن .8101
 -03قنون األحنال الشخصةة اإلينرايت رقم  82/13املؤرخ  ي .8113/12/03
ثانيا -املراجع:

 -0أنراب طزانلسم ،الانون الدايل اخلنص اجلوايري ،تننزع الاناوني ،اجلوء االال ،الةبعة  ،08دار هنية،
اجلواير8100. ،
 -8العريب طزحنج ,النةةو  ي شرح قنون األلسرة اجلوايري،اجلوء االال ،الةبعة  ,2دينا املةبنننت اجلنيعةة,
اجلواير8101. ،
 -0الغنث ط يزحة ،قنون األلسرة اجلوايري ،دينا املةبنننت اجلنيعةة ،اجلواير0880. ،
 -1طنديس دينيب ،صنر اآثنر ك الراطةة الواةةة  ي قنون األلسرة ،دار اهلدى ،نني يزةزة ،اجلواير8108. ،
 -3ط شنيخ الرشةد ،شرح قنون األلسرة اجلوايري املعدل ،دار اخلزداوةة ،اجلواير8112. ،
 -2ريان نز السةد الشروبنص  ،أحكنم األلسرة  ي الشريعة اإللسمايةة ،الدار اجلنيعة ،طريات8110. ،
 -2حممد الورقنء ،شرح الاناند الراهةة ،الةبعة ،8دار الازم ،ديش 0828. ،
 -2حممد اهبة الوحةز  ،الراه اإللسماي اأدلفه ،اجلوء ،2دار الركر ،ديش 0821. ،
 -8ينصنري ونرة ،الفةزة ااخلزع اك الانون االشريعة اإللسمايةة ،دار اهلدى ،نني يزةزة ،اجلواير8101. ،
 -01نبد اقحنكظ نبد رطه ،الثنرة االةفمننةة  ي اإللسمام ،دار الكفنب الزبننين ،طريات0821. ،
 -00نبد الرمحن اجلويري ،الراه نزى املذاهب األرطعة ،اجملزد الراطع ،الةبعة ،8دار الكفب العزمةة ،طريات ،لبنن ،
8110.
 -08نبد الرمحن طرطنرة ,شرح قنون اإلةراءات املدوةة ااإلدارية ،الةبعة ،8ينشنرات طغدادي ،اجلواير8118. ،
 -00نبد املني طزبنق  ،الفرري الااني طني الواةني  ي الراه اإللسماي  ،دار اهلدى ،اجلواير8111. ،
 -01نبد العويو لسعد ,الوااج االةماق  ي قنون األلسرة اجلوايري ,الةبعة ،1دار هنية ,اجلواير8100. ،
 -03نبد الرفنح تاةة ،يبنحث  ي قنون األلسرة اجلوايري ,ينشنرات تنلة ،اجلواير.0888 ،
 -02نبد الناحد كرم ،األحنال الشخصةة  ي الانون الدايل اخلنص العراق  ،يةبعة املعنر  ،طغداد.0828 ،
 -02نز نز لسزةمن  ،يذكرات  ي الانون الدايل اخلنص اجلوايري ،الةبعة ،3دينا املةبنننت اجلنيعةة،
اجلواير8112. ،
 -02لسزةمن الد خس نل ،املةسر  ي شرح قنون األلسرة اجلوايري ،األصنلة لزنشر االفنزيع ،الةبعة ،8اجلواير،
8108.
 -08زرايت الةةب ،الانون الدايل اخلنص اجلوايري يانرون طنلاناوني العرطةة ،تننزع الاناوني ،اجلوء االال،
يةبعة الكنهنة ،اجلواير8111. ،
20-Roula El Husseini, Le droit International privé français et le répudiation islamique, Revue
Critique du droit international privé, juillet-septembre,1999.

 -88اجملزة الاانيةة ،األنداد ( ،)11،10لسنة 0828.
 -80اجملزة الاانيةة ،لسنة .0888
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