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 :ةـــــــــــــمقدم

فعن طريقه  سنة من سنن اهلل تعالى، وآية من آياته في عمارة هذا الكون، يعتبر الزواج    
ن كان يتم عشوائيا وبدون نظام بين الحيوانات فقد  ،يتم التوالد والتكاثر فيما بين المخلوقات وا 

وحدد له السبيل في هذا  ،أنعم سبحانه وتعالى على اإلنسان وكرمه من بين كل المخلوقات
نسانيته، فكان اتصال الرجل التزاوج والتكاثر بوضعه لنظام الزواج  حفاظا على كرامته وا 

ففيه إشباع للغريزة  ،ال يتم إال في ظل هذا الرابط المقدس بالمرأة في اإلطار الشرعي والحالل
نشاء ألسرة على أساس متين وقيم سامية بالزواج عناية بالغة السماوية  الشرائعوقد أولت  وا 

أساس بناء األسرة كونها الخلية  واعتبرتهوجعلت منه النظام الوحيد للمعاشرة الجنسية، 
الذكور  اجتماعوقد قضت سنة اهلل في خلقه بضرورة األساسية لتكوين المجتمعات وتماسكها، 

في حياته وأعظمها  اإلنسانواإلناث للتوالد والتناسل، وعقد الزواج هو أهم العقود التي ينشئها 
ه مجرد عقد الزواج ال يقتصر على أن  و واألسرة في اإلسالم نظام شرعي  شأناأثرا وأعالها 
ه أوثق بأن   الشريعة اإلسالمية تهعن ذلك اعتبر  على وجه مشروع، وفضال وامرأةبين رجل 

األنثى، وقد تكفل المولى عّز وجل منذ بدء الخليقة بتنظيم العالقة  عقد يربط بين الذكر و
بين الرجل والمرأة عن طريق الزواج من أجل إحصان الزوجين والمحافظة على األنساب، و 

ته البا ألهميتهبالنظر لهذا فقد رفعه سبحانه وتعالى  لغة إلى مصاف الميثاق الغليظ لقو 
وعظمته ومدى أهميته في بناء األسرة، والميثاق الغليظ هو العهد الذي ُأِخذ للزوجة على 

 :وله تعالىـــروف لقـــــاشرة بالمعــــاح وما يتضمنه من حق الصحبة والمعـــد عقد النكــــــــزوجها عن

﴿                       

﴾(1) فالزواج نظام إلهي شرعه اهلل لخير اإلنسانية ولمصلحة المجتمع، فإذا حاولنا ،

المختلفة للزواج نجده معر ف لغة على أن ه االْقِتَران كما ورد في قوله  اتاإلشارة إلى التعريف
                                                           

 .02 اآليةسورة النساء  (1)
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﴿:تعالى         ﴾(2)،  أي َقَرن اُهْم، واألْزَواْج، الُقَرَناُء، َوَتَزَوَجُه

ويطلق لفظ الَتْزِويْج، على النَِّكاْح ويطلق النَِّكاْح في اللغة على العقد  (3)الن ْوُم، أْي َخاَلَطهُ 
ُم  ويأتي بمعنى الوطء والَتَداُخْل، يقال َتَناَكَحْت األشجار أي من معاني النِّكاح في اللغة الض 

 .(4)تمايلت وانضمت إلى بعضها
أو الفقهي فالزواج عقد وضع لتمليك منافع النكاح، وهو عقد  االصطالحيأما التعريف     

ل استمتاع كل منهما باألخر على الوجه المأذون فيه شرعا ، وأن  غرضه األسمى هو (5)ُيحِّ
نساني، وأن يجد كل من المتعاقدين في صاحبه اإلنس الروحي الذي التناسل وحفظ النوع اإل

، وعقد الزواج هو أخطر عقد يبرمه عاقديه ألن ه يتعلق بحياتهم ويتم (6)يؤلف اهلل به بينهما
 . على سبيل الدوام

فه المشرع الجزائري بالمادة الرابعة من قانون األسرة التي      ومن الناحية القانونية فقد عر 
من أهدافه  ،بين رجل وامرأة على الوجه الشرعييتم الزواج هو عقد رضائي " :ص على أن  تن

حصان الزوجين والمحافظة على األنساب  .(7)"تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة وا 
وعقد الزواج له أحكام موضوعية النعقاده شرعا فهو يتم بتبادل رضا الزوجين ويعتبر هذا     

األخير الركن الوحيد فيه، كما أن ه وجب أن تتوفر فيه شروط متمثلة في أهليه الزواج 
                                                           

    .45سورة الدخان، اآلية  (2)
 .890، ص 8991الطبعة السادسة، مؤسسة الرسالة، دمشق، سوريا،  محمد بن يعقوب الفيروزآدي، القاموس المحيط، (3)
 .9،82ص .، ص0282دار الفكر، عمان، األردن،  صية،الطبعة الثالثة،خمحمود السرطاوي، شرح قانون األحوال الش (4)
المبتدئ، الجزء الثالث، ية االهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد الحنفي، شرح فتح القدير على الهداية شرح بد ابن (5)

 .814،811ص .الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص
 .81، ص 8941دار الفكر العربي، مصر،  ،صية، الطبعة الثالثةخمحمد أبو زهرة، األحوال الش (6)
، المعدل المتضمن قانون األسرة ،8915يونيو  29الموافق  ،8525رمضان عام  29المؤرخ في  88-15القانون رقم  (7)

العدد  ،، الجريدة الرسمية0224فبراير سنة  01، المــوافق 8501محرم عام  81، المؤرخ في 20-24رقم  والمتمم باألمر
  .0224فيفري  01بتاريخ  ،0224سنة  84
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 9و  9وصد اق وولي وشاهدي عدل وانعدام الموانع الشرعية للزواج، وهذا ما قررته المادتين 
 .ن قانون األسرة الجزائريمكرر م

ا      وباعتبار عقد الزواج من العقود الفورية فهو يرتب آثار شرعية وقانونية بمجرد إبرامه مم 
يتوجب افراغه في الشكل الرسمي من أجل االحتجاج واإلثبات به ويكون ذلك بمستخرج من 

نون األسرة الجزائري من قا 00سجل الحالة المدنية، أو بحكم قضائي وفقا لمقتضيات المادة 
والشكل الرسمي لهذا العقد يتطلب أحكام خاصة تختلف عن األحكام الموضوعية له تضمنها 
قانون األسرة الجزائري وكذا قانون الحالة المدنية، إضافة إلى نصوص تنظيمية خاصة 

 . ببعض المواد
القانون الجزائري  وعليه فإن موضوع دراستنا هو الجوانب اإلجرائية في عقد الزواج على ضوء

 :ة أسباب دفعتنا الختيار هذا الموضوع من بينهاك عد  وهنا ،الممارسة و
ميولنا ورغبتنا الشخصية في البحث حول هذا الموضوع، كونه يتعلق بعقد من أهم العقود 
التي يبرمها االنسان في حياته، وكذا رغبتنا في معرفة كيف عالج المشرع الجوانب االجرائية 

 . عقد من أجل إفراغه في الشكل الرسمي المنصوص عليه قانونالهذا ال
رغبتنا في معرفة أهم اإلشكاالت التي تطرحها مسألة تسجيل عقد الزواج من خالل 
النصوص القانونية التي جاء بها المشرع الجزائري، وكذا من خالل الممارسة القضائية 

ر مباشر سواء من خالل الترتيبات باعتبار أن الجهات القضائية تتدخل بشكل مباشر أو غي
األولية قبل تضمينه في شكله الرسمي أو من خالل العقود المغفلة لهذا العقد من حيث 

 . إثباتها وتسجيلها
تسليط الضوء على مختلف األحكام والجوانب اإلجرائية لعقد الزواج  وتهدف هذه الدراسة إلى
سواء تم  ابرام هذا العقد في الجزائر بين جزائريين أو بين  به القانون،لبشكله الرسمي الذي يتط

جزائريين وأجانب وسواء تم ابرامه داخل الوطن أو خارجه، و كذا التعرض لمختلف 
 .االشكاالت التي تطرحها مسألة تسجيله ومعرفة الجوانب التي اغفلها المشرع في ذلك
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الزواج و مختلف الحاالت االستثنائية وكذا معرفة الوثائق الخاصة التي يتطلبها ملف عقد  
ها المشرع بضرورة الحصول المسبق على الرخص واألذون اإلدارية والقضائية من  التي خص 
 أجل تسجيل عقد الزواج في شكله الرسمي، ومعرفة اإلشكاالت القانونية التي تثيرها، وكذا

ن عن إتباع هذه لوقوف على أهم الثغرات القانونية التي تجعل بعض األشخاص يحجمو 
 .االجراءات المنصوص عليها قانونا

 :شكالية التاليةطرح اإل وبناًء على ما سبق تم  

لعقد الزواج في القانون الجزائري ودور القضاء في  اإلجرائيةما هي األحكام 
 ؟تطبيقها

أساسا عن طريق تتبع مختلف  ستقرائياالشكالية اتبعنا المنهج لإلجابة على اإل    
القضائي بشأن تطبيقها من  االجتهادالنصوص القانونية من خالل الممارسة القضائية وحركة 

كما تم االعتماد على أجل الوصول إلى طرح مختلف الجوانب اإلجرائية في عقد الزواج، 
ما ورد في مختلف النصوص القانونية سيما عند وصف وتحليل المهج الوصفي والتحليلي 

  .ماالتعديالت الواردة عليه ووقانون الحالة المدنية قانون األسرة الجزائري 
واعتمدنا لتحقيق أهداف هذا البحث واإلجابة على اإلشكالية المطروحة على خطة ثنائية     

 اإلدارية والقضائية إلجراءاتل الفصل األولحيث قسمنا هذا البحث إلى فصلين، تطرقنا في 
 الزواج عقد بإبرامعقد الزواج فأدرجنا فيه اإلجراءات اإلدارية التنظيمية الخاصة  إلبرام

إجراءات التراخيص القضائية الخاصة إلى  صاهفخص   (المبحث الثاني)، أما(المبحث األول)
إجراءات التسجيل الرسمي لعقد الزواج تطرقنا  الفصل الثاني، وتناولنا في عقد الزواج بإبرام
المبحث )إلى إجراءات التسجيل اإلداري لعقد الزواج، فيما عالجنا في  (المبحث األول)في 

 النتائج أهم تضمنت اتمةـــبخ الدراسة أنهيناو مسألة اإلثبات القضائي لعقد الزواج، (الثاني
 .المنبثقة من بعض المالحظات التي ارتأت لنا من خالل معالجة هذا الموضوع ياتوالتوص



 

 

 

 

 الفصل األول
القضائية إلبرام عقد  و   اإلجراءات اإلدارية

 الزواج
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  الفصل األول
  الزواجعقد  إلبراموالقضائية اإلجراءات اإلدارية 

مكرر  9و  9الزواج إذا استكمل ركن الرضا فيه والشروط المنصوص عليها بالمادتين     
 ئيةاإلجراالجوانب الشكل الرسمي له ضرورة مراعاة  ستيفاءوجب قانونا إل األسرةمن قانون 

 .مام الموظف المؤهل قانوناأأمام الموثق أو رسمي  التي تسبق توثيقه في عقد  

اإلدارية والقضائية المنصوص ت ابالترتي، عقد الزواجفي اإلجرائية ب ويقصد بالجوان    
وكذا القوانين التنظيمية  ،المتضمن قانون األسرةمتمم المعدل و ال 50-50باألمر عليها 

شهاره من ا  وهي الترتيبات التي تسبق العقد والتي وضعها المشرع بهدف تسجيله و الخاصة، 
سواء بين الزوجين أو في مواجهة الغير باعتبار أن عقد الزواج  ،ترتيب أثاره القانونيةأجل 

تها، بحيث فرض ترتيب اآلثار القانونية وحمايمن العقود الشكلية التي تقتضي الرسمية ل
جل إبرام عقد أتعتبر بمثابة إجراءات تحضيرية من المشرع إجراءات إدارية وأخرى قضائية 

مصلحة الزوجين والمجتمع ولحماية  أهميتهباعتبار  همنعا للتالعب فيرسمي، وهذا الزواج ال
فيما وردت  ،اإلجراءات على البعض من هذهسرة قانون األ تضمنبحيث ، بصفة عامة

والمتعلق بالحالة  99/50/9905المؤرخ في  05-05 األمر رقمبموجب إجراءات أخرى 
جراءات ،(1)المدنية   .نصوص تنظيمية ببموجأخرى  وا 

لى إراسة الموجزة التي سنتطرق من خاللها من خالل هذه الد   توضيحههذا ما سنحاول     
اإلجراءات  ثم، (ولالمبحث األ)عقد الزواج  بإبرام اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية الخاصة

 .(المبحث الثاني)عقد الزواج  بإبرامالقضائية الخاصة 

                                                                    
المعدل الحالة المدنية، ب يتعلق، 9905برايرف 99االلموافق  9139ذي الحجة عام  91المؤرخ في  05-05األمر  (1)

  09الرسمية، العدد ، الجريدة 0591أوت سنة  59الموافق  9110شوال عام  91المؤرخ في  53-91والمتمم بالقانون رقم 
  .001 ص ،9905فيفري  00مؤرخة 
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 المبحث األول
    عقد الزواج إلبرامالتنظيمية الخاصة و اإلجراءات اإلدارية 

المتعلق بالحالة المدنية، الوثائق  05-05من األمر رقم  07، 00، 01لقد حددت المواد     
زمة لتسجيل عقد الزواج بسجالت الحالة المدنية في شكل رسمي، وتتمثل هذه الوثائق في الالا 

، وبالنسبة للمرأة التي سبق (2)، وكذا شهادة إقامة طالب الزواج(1)شهادة ميالد طالبي الزواج
لها إما نسخة من عقد وفاة الزوج السابق أو نسخة من عقد الميالد يشار فيها إلى وفاته، 

ما  لخصا عن عقد الزواج أو الميالد يتضمن عبارة الطالق، وذلك بعد استكمال إجراءات ا موا 
، 30،10، مع التحقق من انقضاء العداة الشرعية وفقا ألحكام المواد (3)االخبار بالطالق

 907-77األمر رقم من  119المتضمن قانون األسرة والمادة  50-50من القانون  03،09
 .(4)والمتضمن قانون العقوبات 9977يونيو سنة  3المؤرخ في 

ويلزم طالبي الزواج بتقديم وثيقة طبية تثبت خلوهما من األمراض الخطيرة و المعدية كما     
 .م المشرع وجوب مراعاة بعض اإلجراءات التنظيمية َخصا بها بعض الفئاتألزا 

الزواج والتي تثير جراءات في عقد سنحاول من خالل هذا المبحث التطرق إلى أهم اإل    
، بعدها نتطرق (المطلب األول)اشكاالت قانونية يتعلق األمر بالشهادة الطبية قبل الزواج 

 (. المطلب الثاني)إلى اإلجراءات التنظيمية اإلدارية الخاصة ببعض الفئات 
                                                                    

المعدل والمتمم  0591اوت سنة  9فق الموا 9110شوال عام 91المؤرخ في  53-91القانون من  01تنص المادة   1)
، الجريدة الحالة المدنيةب المتعلق 9905فيفري سنة  99الموافق  9139ذي الحجة عام  91المؤرخ في  05-05لألمر رقم 

يجب على طالي الزواج أن يثبت حالته المدنية بتقديم :"على مايلي ،51، ص 0591اوت  05، بتاريخ 19الرسمية العدد 
ماما لشهادة الميالد إمن ثالثة اشهر  بأقلملخص مؤرخ  -: التاليةأحدى الوثائق  الجماعي أو   الفرديلتسجيل الحكم  وا 
 "... المثبت للوالدة

ن يقدم أخير يجب على هذا األ:"... المتضمن قانون الحالة المدنية على ما يلي 05 -05من االمر  00تنص المادة  (2)
 ..."و محل اقامته أورقة تثبت مسكنه 

 .9انظر نموذج اخبار بالطالق ملحق رقم  (3)
-91القانون رقم المعدل والمتمم ب 9977يونيو سنة  3الموافق  9137صفر عام  93المؤرخ في  907-77األمر رقم  (4)

 الجريدة الرسمية، ،المتضمن قانون العقوبات ،0591سنة  فبراير 51الموافق  9110عام  ربيع الثاني 51مؤرخ في ال 59
 .  050.، ص9977سنة  يونيو 99بتاريخ  19العدد 
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   المطلب األول 
 زواجالل ـادة الطبية قبـالشه

لة الصحية للزوجين، كما أن توفر المقبلين لم ينص قانون األسرة الجزائري على الحا    
 9دة ال يعتبر شرطا من شروط صحة الزواج وفقا ألحكام المادة على الزواج على صحة جي  

مكرر من األمر  0بمقتضى نص المادة الجزائري المشرع  مكرر من قانون األسرة، غير أنا 
، المتضمن قانون 99-31م للقانون ل والمتم  المعدا  00/50/0550المؤرخ في ،50-50

لزاميا بالنسبة لكل من أراد أن يبرم إاألسرة أصبح اإلدالء بالشهادة الطبية قبل الزواج شرطا 
 .زواجالعقد 
وعلى ذلك فإنا مسألة الشهادة الطبية قبل الزواج كإجراء ملزم للمقبلين على الزواج     

لى إ، بعدها نتطرق (رع األولالف)تقتضي التطرق إلى تعريف الشهادة الطبية قبل الزواج
شكاالت التي ثم نحاول عرض اإل( الفرع الثاني)الفحص الطبي قبل الزواج والحكم الشرعي له

تثيرها الشهادة الطبية بالنسبة للموثق أو ضابط الحالة المدنية من خالل مسؤولية كل منهما 
 (. الفرع الثالث)

 الفرع األول
 تعريف الشهادة الطبية قبل الزواج 

:" بأنه 00/50/0550المؤرخ في  50-50مكرر المضافة باألمر  50المادة  نصت    
أشهر تثبت ( 51)يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية ال يزيد تاريخها عن ثالثة 

 .خلوهما من أي مرض أو أي عامل يشكل خطرا يتعارض مع الزواج
أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع  يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية،

الطرفين للفحوصات الطبية، ومن علمهما بما قد يكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل 
 .خطرا يتعارض مع الزواج، ويؤثر بذلك في عقد الزواج

 ."المادة عن طريق التنظيم هتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذ
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وط وكيفيات تطبيق هذه المادة من خالل المرسوم وقد صدر هذا التنظيم الذي بيان شر     
مواد ( 53)الذي جاء بثمانية  ،(1)0557ماي  99: المؤرخ في 901-57التنفيذي رقم 

مكرر المادة الوحيدة  50وملحق يتضمن نموذج شهادة طبية ما قبل الزواج، وتعتبر المادة 
، وفيها ألزم المشرع الجزائري في قانون األسرة التي أحالت كيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم

طالبي الزواج تقديم وثيقة طبية محددة األجل بثالثة أشهر عند إبرامهما لعقد الزواج، سواء 
 . (2)أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنية المختص

ح الحالة الصحية لكل من والوثيقة الطبية هي شهادة صادرة عن طبيب مختص توض      
وذلك من باب اتخاذ االحتياطات الالزمة والوقائية لتأكد من سالمة الزوجين من  الزوجين،

األمراض الوراثية أو المعدية، أو الجنسية التي تؤثر مستقبال على صحة الزوجين أو على 
 .(3)ذريتهما

المتضمن قانون  50-50ويعد هذا اإلجراء من األحكام المستحدثة التي جاء بها األمر    
خاصة مع االنتشار الهائل لألمراض الخطيرة والمعدية عبر الدم و االتصال الجنسي األسرة، 

كمرض اإليدز كما أن التطور الهائل للوسائل العلمية والمستجدات الطبية ساهم بشكل كبير 
      .  (4)في الكشف عن األمراض بحيث عملت على الحد من انتشارها والتقليل من آثارها

                                                                    
، يحدد شروط 0557 وماي 99الموافق  9100ربيع الثاني عام  91المؤرخ في  901-57المرسوم التنفيذي رقم  (1)

يونيو  9 الموافق 9151رمضان عام  9 المؤرخ في 99-31مكرر من القانون رقم  0وكيفيات تطبيق أحكام المادة 
 .51 ، ص 0557ماي  91بتاريخ ، 19الجريدة الرسمية العدد  ،انون األسرة، المتضمن ق9931

  .00ص ،0593 الجزائر، عبد الرزاق يعقوبي، قضاء المحكمة العليا في مادة شؤون األسرة، دار هومة، (2)
 .090، 099ص .ص،0591العربي بلحاج، أحكام الزوجية وآثارها في قانون األسرة الجزائري،دار هومة، الجزائر،سنة  (3)
شكاالت تطبيقه إلبرام الفحص الطبي كشرط"محفوظ ملوك، بومدين محمد، (4) ، جامعة أحمد مجلة الحقيقة، "عقد الزواج وا 

 .70ص  ،0597جوان  15 :بتاريخ ،10دراية، أدرار، الجزائر، العدد 
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 الفرع الثاني 
 ص الطبي قبل الزواج الفح

المشرع الجزائري لم يعرف الفحص الطبي عند اشتراطه للشهادة الطبية السابقة لعقد      
الزواج وعليه تقتضي دراسة هذا اإلجراء ضبط مصطلح الفحص الطبي كأصل عام أوال 

 .بعدها نتطرق إلى الفحص الطبي كإجراء قبل الزواج

الفحص الطبي هو الكشف الذي يجريه الطبيب للمريض  :تعريف الفحص الطبي -أوال
بقصد معرفة العلاة المرضية والوصول لتشخيص المرض، يتضمن معاينة المرض وأعراضه 
بدقة، ومساءلة المريض عن تاريخ بداية األعراض وغالبا ما يشمل الفحص الطبي بعض 

 .(1)د في الوصول للتشخيصالتحاليل المخبرية وصورا لألشعة وغيرها من الوسائل التي تساع
والمراد أيضا بالفحص الطبي هو القيام بالكشف عن الجسم، بالوسائل المتاحة من     

 . (2)األشعة والكشف المحبرى والفحص الجيني ونحوها

هو الكشف عن  (3)الفحص الطبي قبل الزواج :تعريف الفحص الطبي قبل الزواج -ثانيا
الكتشاف األمراض ...( مخبرية، فحوصات طبية أشعة، كشوف )الجسم بوسائل مختلف 

 .(1)المعدية والوراثية أو الجينية التي تؤثر مستقبال على صحة األبناء

                                                                    
مجلة الدراسات ، " من قانون األسرةمكرر  0دراسة تطبيقية ألحكام نص المادة "فاطمة الزهراء قلواز، أحمد رباحي،  (1)

 .  900، ص 0597ماي  59المجلد الثاني، العدد األول، جامعة  حسيبة بن بوعلي، الشلف،الجزائر  القانونية المقارنة،
 ، أطروحة دكتوراه علوم في القانون الخاص،"دراسة مقارنة الزواج وانحالله في قانون األسرة الجزائري"سعادي،  لعلى (2)

 .907ص  ،0591-0590، 9 الحقوق، جامعة الجزائركلية 
التناول الفقهي لمسألة الفحص الطبي قبل الزواج تبين أن المستهدف من وراء الفحص الطبي على جهة  من خالل(3) 

الواقعة هي تلك األمراض التي  الكشف عن األمراض الواقعة واالمراض المتوقعة، واالمراض: اإلختيار أو اللزوم أحد أمرين
تصيب اإلنسان بالفعل بحيث يمكن للطبيب اكتشاف أعراضها على الجسد المصاب بها أو على جسد حاملها، ويمكن 
تسمية هذا النوع من الفحوص الطبية بالفحوص الطبية العادية الهدف منها هو التأكد من خلو المقبلين على الزواج من 

وقد يتطرق (  cفيروس )ية، وخصوصا األمراض المستعصية العالج كااليدز والتهاب الكبد الوبائي األمراض الوبائية المعد
ق قاألمر إلى الكشف عن األمراض والعيوب العضوية التي تحول دون القدرة على ممارسة عالقة جنسية سليمة بما يح
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فه بأنا     ه عبارة عن فحوصات طبية مخبرية تجرى لكل من الذكر واألنثى وهناك من عرا
نع الصحية التي المقبلين على الزواج، ويتم إجراءها قبل إبرام عقد الزواج الكتشاف الموا

 .(2)تحول دون الزواج وتحقيق أهدافه ومقاصده

ه بي قبل الزواج، تعريفا كامال جامعا له، بأنا ونستطيع أن نستخلص تعريفا للفحص الط      
التاريخ )مجموعة من االرشادات النفسية والثقافية واالجتماعية، والفحوصات الطبية اإلكلينيكية

وفحوص المختبر لكل من الرجل والمرأة قبل عقد  ،(والفحص السريري المرضي والعائلي،
 :الزواج تهدف إلى

  بالنفع ا يعود عليهما وعلى المجتمعستشارات ونصائح للمقبلين على الزواج، مما إإعطاء.              
 نجاب الصحيحومعرفة قدرتهما على اإل، التعرف على الحالة الصحية العامة لكل منهما. 
  (3)نتقال األمراض المعدية والوراثيةإالعمل على وقايتهما ووقاية ذريتهما من . 

يتضمن الفحص الطبي قبل الزواج نوعان  :أنواع الفحص الطبي قبل الزواج -ثالثا
 :أساسيان

الرجل والمرأة المقبالن على  هي فحوصات يقوم بها: الفحص الطبي الوراثي قبل الزواج -1
الزواج بإجراء فحوصات معينة، يكون الغرض األساسي منها هو تجنب ذرية مصابة 

                                                                                                                                                                                                                   

لجسد الخاضع للفحص بمقتضى المعطيات صابتها إمراض المتوقعة مراض المتوقعة هي األالمقصود من الزواج، أما األ
العلمية والتقنية التي تؤكد هذا التوقع أو ترجحه وهو ما يسمى باالختبار الجيني أوفحص المختوى الوراثي أو الكشف عن 

حسن صالح الصغير عبد اهلل، مدى مشروعية الفحص الطبي قبل الزواج، دراسة مقارنة، : األمراض الوراثية، راجع في ذلك
 .93، 3ص .، ص0550لجامعة الجديدة، االسكندرية، دار ا

، مجلة اإلحياء ، المجلد السادس عشر، "الفحص الطبي قبل الزواج وااللتزام به، دراسة فقهية مقاصدية"فلة زدومي،  (1)
 039، ص 0597جانفي  59العدد األول، كلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة ،الجزائر، 

 50-50وجب األمر مب 9931لسنة  99-31الفحص الطبي قبل الزواج، مستجدات قانون األسرة "موسى مرمون،  (2)
، 9، جامعة قسنطينة 19، العدد "ب"مجلد  مجلة العلوم االنسانية، ،"، المعدل والمتمم له0550فبراير  00المؤرخ في 

 .131، ص 0591الجزائر، جوان 
 مجلة القانون والمجتمع، "الفحص الطبي قبل الزواج وعلم الوراثة الطبي المعاصر"صالح حمليل،  و لخضر جرادة (3)

 .17، ص 0593المجلد السادس، العدد الثاني، جامعة أدرار، ديسمبر 
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بأمراض وراثية، ويكون ذلك بمعرفة ما إذا كان الرجل والمرأة كالهما حاملين لصفة وراثية 
 .(2)، قد تنتقل منهما إلى الذرية وهذا النوع من الفحص األكثر شيوعا(1)مرضية

ويتعلق بالفحوصات الخاصة باألمراض  :الفحص الطبي الغير وراثي قبل الزواج -2
، التي يجريها الرجل والمرأة المقبلين على الزواج، للتأكد من خلوهما من بعض الوبائية

أو للتأكد من وجود توافق من  ،األمراض الوبائية التي تنتقل عن طريق الزواج مثل االيدز
فحص فصيلة دم الرجل والمرأة للتأكد من عدم وجود تطابق  عدمه في بعض األمور مثل

 . (3)بين الفصيلتين مماا يعرض الجنين للخطر
الطبي قبل الزواج في أنه  مية الفحصتكمن أه :أهمية الفحص الطبي قبل الزواج -رابعا

وبالتالي ا في الحد من انتشار األمراض الوراثية الشائعة يعتبر من الوسائل الوقائية الفعالة جد  
حتمال إهما يحمالن الجين المؤدي للمرض ومن ثم هناك يعرف المقبلين على الزواج أنا 

نة وأمراض م الدا  اإلصابة بالمرض، وكذا تفادي خطر األمراض التي تؤدي إلى تشاُوه األج 
عالم الطرفين بذلك ضمانا إل ستمرار العالقة الزوجية، مع ترك األطراف أمام المختلفة، وا 

 .(4)ختيارية إلتمام الزواج من عدمهوليتهم اإلمسؤ 

                                                                    
ُتعرف األمراض الوراثية بأنها مجموعة غير متجانسة من األمراض المزمنة ذات األعراض الصحية المستعصية على  (1)

م توارثها طيفا عريضا من األمراض يكون في احدى طرفيها اعتالل المادة الوراثية بنسبة ضئيلة وفيها العالج الناجح، يت
تكون العوامل المعدية النسبة الغالبة وفي الجانب األخر تمثل االعتالالت الوراثية لألسباب المرضية، تنشأ االمراض الوراثية 

ثيراتها، من أسباب ذلك األمراض المتعلقة بالكروموسات، التي تحدث نتيجة طفرات في الحامض النووي تختلف أنواعها وتأ
عبد : راجع في ذلك: أثناء االنقسام االختزالي في البويضة أو الحيوان المنوي، وكذا األمراض الناتجة عن خلل في الجينات

ارنة، دار الفكر الجامعي، الفتاح أحمد أبو كيلة، الفحص الطبي قبل الزواج واالحكام الفقهية المتعلقة به،دراسة مق
 .  39، 00ص .، ص0553اإلسكندرية، مصر، 

  .17ص  ، مرجع سابق،صالح حمليل و لخضر جرادة  (2)
 .10، ص  المرجع نفسه  (3)
 .050ص  ،0591ديوان المطبوعات الجامعية، سنة  سرة الجزائري الجديد،العربي بلحاج، بحوث قانونية في قانون األ (4)
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لقد حرص اإلسالم على سالمة الولد : الحكم الشرعي للفحص الطبي قبل الزواج -خامسا
 عليه من العيوب، سواء التي قد تنتقل إليه من والديه أو أحدهما، قال رسول اهلل صلي اهلل

 .(1)«َتَخياُروا ِلُنَطف ُكْم واْنِكُحوا األْكَفاَء واْنِكُحوا إلْيِهمْ »وسلم
وهناك أصول شرعية من الكتاب والسنة تؤكد على مشروعيه الفحص الطبي قبل الزواج     

فالشريعة اإلسالمية، أوجبت حفظ النسل و النفس بالوقاية من األمراض ومنع انتقال 

﴿له تعالىاألمراض والعيوب إلى النسل لقو                  

           ...﴾ (2).   

﴿وقوله أيضا                            

  ..﴾ (3). 

عد من الكليات الخمس التي اهتمت بها ووجه الد اللة في المحافظة على النسل الذي يُ      
الشريعة اإلسالمية، فال مانع من حرص اإلنسان على أن يكون نسله المستقبلي صالحا غير 

 . (4)مشوهة َمعيب، وال تكون الذرية صالحة إذا كانت ناقصة و
عدي وانتقالله للزوج اآلخر فيه إصابة أحد الزوجين بمرض مُ  ويرى بعض الباحثين أنا     

من الضرر ماال يخفى كما أن فيه تغريرا للزوج السليم، إذ ربما لو علم بمرضه ما كان 
 .(5)ليوافق على الزواج به

                                                                    
(1)

تحيين الشيح مأمون خليل الشيخا،المجلد الثاني، الطبعة " سنن ابن ماجة"مام أبي الحسن الحيفي المعروف بالسندياإل 
 .101، ص 9997سنة بيروت ، لبنان األولى، دار المعرفة، 

 .13سورة آل عمران، اآلية  (2)
  .990اآلية  ،سورة البقرة (3)
 . 907ص  مرجع سابق،سعادي،  لعلى (4)
 .99األردن، ص ،دار النفائس ،الطالق، الطبعة األولى أسامة عمر األشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج و (5)
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وقد كان للتطورات العلمية الطبية الفضل في اكتشاف ومعرفة العديد من األمراض     
د الفيروسي وغيرهما، ويمكن تجنب انتقال والتهاب الكب  ( االيدز)المعدية مثل نقص المناعة 

 .(1)هذه األمراض عن طريق لجوء المقبلين على الزواج إلى الفحص المخبري
ر ض  نسان أن يُ ، أي ال يجوز لإل(2)"ارَ رَ ضِ  والَ  رَ رَ ضَ  الَ "ي والقاعدة الشرعية تقتض      

الضرر ظلم والظلم محرم في جميع الشرائع، وعلى هذه  شخصا آخر في نفسه أو ماله، ألنا 
فيها  "تخيروا لنطفكم" القاعدة بنيت فروع كثيرة منها فسخ الزواج للعيب، ولعلا الوصية النبوية

إشارة على سالمة األصل الذي تخرج منه النطفة وسالمة المكان الذي تنمو فيه والفحص 
 .(3)بي يحقق ذلكالط  
خشى وهناك من األمراض الوراثية واألمراض المعدية والخطيرة واألمراض التناسلية التي يُ     

األسرة، ولنا أن نتصور ها يهدد كيان على الزوجين منها، و اإلقدام على الزواج مع وجود  
 . حجم المخاطر حين يتزوج حامل اإليدز من شخص سليم وينجبوا أبناء

تبنى المشرع الجزائري  :بية قبل الزواجموقف المشرع الجزائري من الشهادة الط   -سادسا
من خالل إلزام المقبلين على الزواج  مسألة الفحص الطبي قبل الزواج وأخذ بمشروعيته،

-50مكرر في التعديل الجديد لقانون األسرة  0بإجرائه قبل الزواج باستحداثه لنص المادة 
، سعيا منه لتجنب المشكالت التي قد تحدث بين الزوجين أهمها المشكالت الصحية 50

يقدما وثيقة طبية، ال أن  يجب على طالبي الزواج:"هكتأخر اإلنجاب و العقم، بنصها على أنا 
أشهر، تثبت خلوهما من أي مرض أو عامل، قد يشكل خطرا يتعارض ( 51)تتجاوز ثالثة 

 ". مع الزواج
                                                                    

جستير في قانون امذكره م ،وأثارهسة نقدية للتعديالت الواردة في قانون األسرة في مسائل الزواج ادر حسين مهداوي،   (1)
 .03 ،ص ،0595-0559جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر،  ،والعلوم السياسية ،كلية الحقوق ، األسرة

الجزء الرابع، دون طبعة،المكتبة  مالك،اإلمام موطأ  محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، شرح الزرقاني على (2)
 .19ه، ص  9900العصرية، صيدا، بيروت، سنة 

، مجلة كلية الدراسات االسالمية، جامعة قطر، "شرعيةالفحص الطبي قبل الزواج رؤية "أمينة محمد يوسف الجابر، (3)
 .179 ،179، ص 0557، لسنة  01العدد 
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 99-93من قانون الصحة  00كما نص المشرع على الزامية الفحص الطبي بالمادة     
د تحد ،الفحص الطبي السابق للزواج إجباري":، بنصها على أن0593يوليو  50:المؤرخ

 . (1)"قائمة الفحوصات و التحليل عن طريق التنظيم
مكرر، ألزم الطرفين بإجراء الفحص  0بإدراجه للمادة  50-50ما يالحظ أن األمر     

 ه لم يخرج عن أحكام الشريعة بحيث لم يجعل الفحص الطبي شرطا لصحة عقد الطبي إال أنا 
 .(2)الزواج بل أدرجه كإجراء وقائي

فلم يترك المشرع األمر مطلقا بالنسبة لألمراض المقصودة بالفحص الطبي، بحيث لم     
نا  مكانية أن ينصب على كل مرض أو عامل يؤثر في العالقة إما جعل يحددها حصرا، وا 

مكانية اقتراح فحوصات أخرى يراها الطبيب إالزوجية خاصة النسل، وأعطى للطبيب 
، يشهد 901-57جا للشهادة المطلوبة الحقه بالمرسوم ضرورية بحيث أوجد المشرع نموذ

الطبيب الفاحص من خاللها بأنه فحص المعني لغرض الزواج، وأن هذه الشهادة أعدت بعد 
 .(3) ( ABO+Rhesus)إجراء الفحص العيادي وتحليل فصيلة الدم 

وزيادة على ذلك يمكن للطبيب أن يقترح على المقبل على الزواج إجراء فحوصات     
خضاع الن   واتي الزلن في سن اإلنجاب ساء اللا إضافية للكشف عن األمراض الوراثية، وا 

 .(4) (Rubéole)للفحوص الخاصة بالحميراء

ية تحدد األمراض المعد   مكرر من قانونا األسرة، يالحظ أن أحكامها لم 0وبدراسة المادة     
من المرسوم التنفيذي رقم  0فقرة  1أو الخطيرة التي ُيلزم الطبيب بالكشف عنها طبقا للمادة 

 99-31مكرر من القانون رقم  0المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة  57-901

                                                                    
يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية  0593سنة يوليو  50 ، الموافق9119شوال عام  93 مؤرخ في ،99-93القانون رقم  (1)

 .1، ص 0593 يوليو 09بتاريخ  ،17العدد 
 .19ص مرجع سابق،صالح حمليل،  و لخضر جرادة (2)
 .50أنظر نموذج الشهادة الطبية قبل الزواج، الملحق رقم  (3)
 .050سرة الجزائري الجديد، مرجع سابق، ص ألالعربي بلحاج، بحوث قانونية في قانون ا (4)
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ويبقى بذلك الهدف من هذه الشهادة هو تأكد الراغبين في الزواج من خلوهم من األمراض 
التناسلية و المعدية واألمراض الخطيرة كالسيدا، السل و الجذام أو السرطان والزهري والتهاب 

 .  (1)الكبد الوبائي
ضمن وما يالحظ أن المشرع الجزائري لم يدرج مسألة الفحص الطبي قبل الزواج     

 .نصوص قانون الحالة المدنية ولو بإشارة لهذه الشهادة الطبية المطلوبه في ملف عقد الزواج

 الثالثرع فـال
   لشهادة الطبيةامسؤولية الموثق وضابط الحالة المدنية عند إغفال 

برام عقود الزواج في الجزائر إلى الموثق أو ضابط الحالة المدنية إفي  اصصختيؤول اإل    
 0بوصفهما موظفين مختصين ومؤهلين بموجب أحكام القانون، وهما ملزمين بموجب المادة 

مكرر من قانون األسرة من التأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع المقبلين على الزواج 
 المرسوم التنفيذي رقم من  7وال يجوز طبقا للمادة  ،(2)إلى الفحوصات الطبية المقررة قانونا

 .(3)حرير عقد الزواج اال بعد أن يقدم طالبي الزواج الشهادة الطبيةت 57-901

ويتم التأكد من ذلك من خالل اإلطالع على الشهادة الطبية بعد تقديمها لهما من طرف     
الا  المقبلين على الزواج،  والتي تثبت خضوعهما للفحص الطبي بغض النظر عن مضمونه وا 

الموثق أو ضابط الحالة المدنية المؤهل بإبرام عقد الزواج يرفض تحريره في غياب  فإن  
 .الشهادة الطبية

                                                                    
ديوان  ، الجزء األول، الطبعة السادسة،(الزواجأحكام ) سرة الجزائريالعربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون األ (1)

 .913، ص 0595المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
يتم " :على أنهالمتضمن قانون األسرة  99-31لقانون رقم ، المعدل والمتمم ل50-50 رقم األمرمن  93المادة  تنص (2)

 " مكرر من هذا القانون 9و  9عقد الزواج أمام الموثق أو موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتين 
مكرر من القانون  0الحدد لشـــــــروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة  901-57من المرسوم التنفيذي  7تنص المــــــــادة  ((3

ال يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج، إال بعد أن يقدم طالبا :" المتضمن قانون األسرة على 31-99
 "عليها في هذا المرسومالزواج الشهادة الطبية المنصوص 
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أما إذا تجاهل الموثق أو ضابط الحالة المدنية هذا الشرط وقاما بتحرير عقد الزواج دون     
أن يستلما هذه الشهادة فإنهما يتحمالن مسؤوليتهما عن مخالفة القانون، ويمكن أن يتعرضا 

 .(1)للمساءلة اإلدارية والجزائية
ذا أبرم عقد الزواج دون الشهادة الطبية فإنا العقد سيك عتباره باطال إون صحيحا، وال يمكن وا 

 . عد مخالفة إلجراء أولي إلبرام عقد الزواج ال يرتب البطالنذلك يُ  ، باعتبار أنا (2)أو فاسدا
من  50الفقرة  0كما أنه ال يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية بمقتضى نص المادة     

مكرر من  0تطبيق أحكام المادة  المحدد لشروط وكيفيات 901-57المرسوم التنفيذي رقم 
أن يمتنعا عن تحرير عقد الزواج ألسباب طبية خالفا إلرادة  99-31القانون رقم 

 .(3)المتعاقدين
إبرام عقد الزواج بدون شهادة  و ،مكرر من قانون األسرة 0وفي حالة مخالفة المادة     

 07لمادتين ليابة العامة طبقا تابع الموثق وضابط الحالة المدنية قضائيا من طرف النطبية يُ 
 .(4)المتضمن قانون الحالة المدنية 05-05من األمر  00و 

ه في حالة اإلقدام على الزواج في ظل توافر الشروط الشرعية أو ما يسمى بالزواج إال أنا     
أمر ا واقعا ينبغي فقط إتباع إجراءات معينة إلثباته  فإنا الزواج يبقى صحيحا شرعا و ،العرفي

وتسجيله حفاظا على مصالح الزوجين والنسل، وفي ظل غياب جزاء صريح على الزواج 
التحايل يبقى قائما أمام المقبلين على الزواج للتهرب من  دون اإلدالء بالشهادة الطبية، فإنا 

 .(5)لتدليس والغش في الرابطة الزوجيةنتائج الفحص الطبي وبالتالي فسح المجال أمام ا
                                                                    

 .09ص  ،0593دار هومة، الجزائر،  عبد العزيز سعد، قانون األسرة في ثوبه الجديد، (1)
 .09ص مرجع نفسه، ال (2)
 0المحدد لشروط تطبيق المادة  0557 ماي 99المؤرخ في  901-57من المرسوم التنفيذي  50الفقرة  0المادة تنص  (3)

ال يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية رفض إبرام :" على ما يلي 9931يونيو  9المؤرخ في  99-31مكرر من القانون 
 ".عقد الزواج ألسباب طبية خالفا إلرادة المعنيين

 .090ص مرجع سابق،  العربي بلحاج، بحوث قانونية في قانون األسرة الجزائري، (4)
 ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص ،"دراسة مقارنة"الطبي للمقبلين على الزواج، الفحص عبد القادر عالق، (5)

 .003،ص  0591-0590، ية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسانسكلية الحقوق والعلوم السيا
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 0متثال ألحكام المادة وهنا يطرح اإلشكال حول كيفية إلزام الراغبين في الزواج باإل    
المحدد  901-57المتضمن قانون األسرة، والمرسوم التنفيذي رقم  50-50 مكرر من األمر

، إذا كان القانون ما  99-31مكرر من القانون رقم  0لشروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 
ا يترتب عليه ضياع يزال يعترف بالزواج العرفي الذي يتم دون استظهار الشهادة الطبية، مما 

 .  (1)الحقوق

 المطلب الثاني 
 التراخيص التنظيمية واإلدارية الخاصة بزواج بعض الفئات

ة صبموجب قوانين خا ،ألزم المشرع الجزائري فئات خاصة من المقبلين على الزواج    
لى الوثائق المطلولىة إلبرام عقد الزواج وهو إبضرورة الحصول على تراخيص محدد تضاف 

 نما سنتناوله في فرعين األول نتناول فيه التراخيص التنظيمية الخاصة بزواج بعض الموظفي
 (.الثاني الفرع)ين اإلسالمي ، بعدها نتطرق إلى زواج األجانب ومعتنقي الد  (الفرع األول)

 لفرع األولا
 التراخيص التنظيمية الخاصة بزواج بعض الموظفين 

نتناول بالدراسة في هذا الفرع الشروط التنظيمية الخاصة بزواج موظفي سلك األمن     
الوطني وكذا أفراد الجيش الوطني وبعدها نتطرق إلى الشروط التنظيمية الخاصة بزواج أفراد 

 . الدرك الوطني

عراف المشرع  :أسالك األمن الوطني يالشروط التنظيمية الخاصة بزواج موظف -أوال
المؤرخ في  001-95: من المرسوم التنفيذي رقم 0الجزائري أعوان األمن الوطني بالمادة 

، المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك 0595ديسمبر  00
                                                                    

 .091ص  سابق،المرجع ، البحوث قانونية في قانون األسرة الجزائريالعربي بلحاج،  (1)
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موظفو الشرطة المكلفون بمهام أمن األشخاص :"همالخاصة باألمن الوطني على أنا 
والممتلكات وحفظ النظام، وكذا المستخدمين الشبيهين المكلفين بنشاطات الدعم اإلداري 

 . (1)"والتقني الضرورية ألداء مهام األمن الوطني
الذي يحدد  9931أوت  91المؤرخ في  139-31وبالرجوع إلى أحكام المرسوم رقم     

منه التي  01ما المادة سيا  ،األحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي األمن الوطني
ال يمكن لموظفي األمن الوطني عقد الزواج بدون ترخيص كتابي صادر من :"تنص على أنه

طلب الترخيص بالزواج يجب أن يقدم ثالثة أشهر قبل  التعيين، إنا السلطة التي لها صالحية 
 .(2)"حتفال بالزواجاإل

وعلى الموظف أن يرفق طلبه بتقديم نسخة من وثيقة الميالد وشهادة الجنسية للزوج     
اآلخر وعند االقتضاء يجب بيان مهنة هذا الزوج، وبيان صاحب عمله وعلى اإلدارة أن 

 .(3)ب خالل شهرين من تاريخ تقديمهتجيب على هذا الطل
 00الصادر في  100-95هذا وقد نص المشرع الجزائري بالمرسوم التنفيذي رقم     

المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المتممين لألسالك الخاصة  0595ديسمبر 
لهم ال يمكن لموظفي الشرطة عقد زواج، دون حصو " منه فإنه 07باألمن الوطني بالمادة 

  ."على رخصة مسبقة من السلطة التي لها صالحية التعيين
ولما كان المستخدمين الشبيهين لألمن الوطني يعتبرون موظفين لألمن الوطني طبقا     

المتضمن القانون األساسي الخاص  100-95من المرسوم التنفيذي رقم  50للمادة 
سالف الذكر، والذين يخضعون بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة باألمن الوطني ال

                                                                    
، يتضمن القانون 0595ديسمبر 00، الموافق 9110محرم عام  97مؤرخ في  100-95المرسوم التنفيذي رقم  (1)

سبتمبر  07، بتاريخ 03عدد الرسمية الجريدة الساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة باألمن الوطني، األ
 .51، ص 0595

، يحدد األحكام المشتركة 9931أوت  91الموافق  9151ذي القعدة عام  51مؤرخ في  139-31رقم  المرسوم (2)
 .0519، ص 9931أوت  97، بتاريخ 11الخاصة المطبقة على موظفي األمن الوطني، جريدة رسمية العدد 

 .71ص ،مرجع سابق قانون األسرة في ثوبه الجديد،عبد العزيز سعد،  (3)
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المتضمن األحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين  101-95للمرسوم التنفيذي رقم 
ال يمكن للمستخدمين :"منه على أنه 99الشبيهين لألمن الوطني، الذي نص بالمادة 

الشبيهين لألمن الوطني عقد زواجهن دون الحصول مسبقا على رخصة كتابية من السلطة 
 .(1)ها صالحية التعيينالتي ل
تضمن األحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الم 139-31رقم وقد خصا المرسوم     

منه، فئة موظفي الشرطة من الجنس النسوي وألزمهم  01، بالمادة الشبيهين لألمن الوطني
 . (2)بعدم عقد زواجهن قبل ترسيمهن

 ةد لألحكام المشتركالمحد   139-31 رقم من المرسوم 01وفقا لمقتضيات المادة و     
لم ترتب على مخالفتها أي جزاء  المشرع فإنا  ،الوطنيمن الخاصة المطبقة على موظفي األ

نما رتبت جزاءا واحدا على إبرام العقد  يمكن أن يؤثر في العقد ويجعله باطال أو فاسدا، وا 
تخاذ ما إوهو إحالة الموظف على اللجنة التأديبية و  دون الحصول على الرخصة المسبقة،

عتبارها رخصة إدارية خاصة بعالقة إيجب من إجراءات لحماية مصالح المؤسسة األمنية، ب
 .(3)ةالموظف مع السلطة الوصيا 

ذا أبرم موظف األمن الوطني عقد زواجه عرفيا وفقا للقواعد الشرعية، ثم لجأ إلى      وا 
، والمادة (4)من قانون األسرة 00بيت زواجه العرفي تطبيقا ألحكام المادة القضاء من أجل تث

                                                                    
 رسمية،الجريدة ال، 0595ديسمبر  00، الموافق 9110محرم عام  97مؤرخ في  101-95تنفيذي رقم المرسوم ال (1)

 .05ص  ،0595ديسمبر  07مؤرخ في  ،03عدد ، ال0595ديسمبر  07بتاريخ 
من الوطني، المحدد لألحكام المشترك الخاصة المطبقة على موظفي األ 139-31مرسوم رقم من ال 01تنص المادة  (2)

 ..."ال يستطع موظفوا السلطة من الجنس النسوي قبل ترسيمهم:"يليعلى ما
من المحدد لألحكام المشترك الخاصة المطبقة على موظفي األ 139-31مرسوم رقم من المرسوم ال 01المادة تنص  (3)

في حالة ما إذا عقد الموظف المعني باألمر الزواج منتهكا أحكام الفقرات السابقة أو بالرغم من الرفض :"على أنه الوطني
ستشارة إالمبرر لطلبه، فإن السلطة التي لها صالحية التأديب أن تتخذ أي إجراء خاص يحمي مصالح الخدمة، وذلك بعد 

  ".اللجنة المتساوية الألعضاء المختصة
ثت الزواج يُ :" هالمتضمن قانون األسرة على أنا  99-31المعدل والمتمم للقانون 50-50من األمر  00المادة تنص  (4)

 ."رج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائيخبمست
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، فإناه ال يجوز للقاضي أن يرفض طلبه متى كان العقد (1)من قانون الحالة المدنية 19
صحيحا مسببا حكمه على عدم حصوله على الرخصة المسبقة المطلوبة من اإلدارة 

ال يعيب  ،األمن دون رخصة من الجهة المعنيةالمختصة، ذلك أن إبرام عقد زواج موظفي 
 .(2)العقد بالفساد وال البطالن متى كان العقد صحيحا

وهذا ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا في قرارها الصادر عن غرفة األحوال     
الذي جاء فيه  100110فصال في الطعن رقم  91/57/0557الشخصية بتاريخ 

الرخصة اإلدارية بالزواج الممنوحة من بعض الجهات الوصية لموظفيها وأسالكها ال تعد :"أن
 . (3)"من قانون األسرة 9مادة ركنا من األركان المنصوص عليها في ال

يعتبر  :التراخيص التنظيمية الخاصة بزواج موظفي أفراد الجيش والدرك الوطني -ثانيا
المتضمن القانون األساسي العام للمستخدمين العسكريين  50-57 عسكري طبقا لألمر

للخدمة ين العاملين والعسكريين المؤدين للخدمة الوطنية بموجب عقد العسكريين المؤد  
حتياطيين ، العسكريين اإل"عسكري الخدمة الوطنية"ن في صلب النص الوطنية الذين ُيْدَعوْ 
     .(4)في وضعية نشاط

                                                                    
باستثناء ما :""هالمتعلق بالحالة المدنية على أنا  53 -91المعدل والمتمم بالقانون  05-05من األمر  19تنص المادة  (1)

المقطع الرابع عندما ال يصرح بالعقد لضابط الحالة المدنية في اآلجال المقرر أو تعذر قبوله أو عندما  09ذكر في المادة 
د الوالدة والزواج يصار مباشرة إلى قيد عقو  ال توجد سجالت أو فقدت ألسباب أخرى غير أساب الكارثة أو العمل الحربي،

أو التي كان  ،والوفاة بدون نفقة عن طريق صدور حكم بسيط من رئيس محكمة الدائرة القضائية التي سجلت فيها العقود
لى كل إستناد يمكن تسجيلها فيها بناء على مجرد طلب من وكيل الدولة لهذه المحكمة بموجب عريضة مختصرة وباإل

   ."الوثائق أو االثباتات المادية
 .71ص  سابق،مرجع  قانون األسرة في ثوبه الجديد،عبد العزيز سعد،  (2)
، مجلة المحكمة العليا، 91/57/0557الصادر بتاريخ  ،100110: قرار المحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، رقم (3)

 .179ص ،0550لسنة  ،األولالعدد 
، يتضمن القانون األساسي العام 0557فيفري  03الموافق  9100محرم عام  09مؤرخ في  50-57 رقم األمر (4)

 .59، ص 0557 مارس 59بتاريخ  ،90عدد الرسمية الجريدة ال ،لعسكرييناللمستخدمين 
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: من المرسوم الرئاسي رقم 50كما يعد العاملين في سلك الدرك الوطني طبقا للمادة     
تنظيمات المتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، قوة عسكرية تخضع لنفس ال 59-911

 .(1)والقوانين المنصوص عليها في وزارة الدفاع الوطني

وتعتبر إجراءات عقد زواج العسكريين والعاملين في سلك الدرك الوطني، مثله مثل عقد     
زواج موظفي األمن الوطني يتطلب الحصول على رخصة مسبقة من الجهات العسكرية 

بالقانون األساسي العام للمستخدمين المتعلق  50-57 رقم العليا وهو ما تضمنه األمر
ال يمكن للعسكري عقد الزواج ما لم يحصل على :"منه على أناه 11العسكريين بالمادة 

 ".ترخيص كتابي مسبق من سلطته السلمية

وبالتالي فإنا على الموظف المختص بتسجيل عقد الزواج، أالا يقوم بتحرير عقد زواج     
الع على هذه الرخصة إالا بعد اإلط   ،ن في سلك الدرك الوطنيخاص بالعسكريين أو العاملي

ذا كان العسكري قد أخفى صفته العسكرية وأبرم عقد زواج دون رخصة فإناه سوف يعرض  وا 
 .(2)نفسه للمتابعة الجزائية واإلدارية

ه تما وفقا ويعتبر عقد الزواج المبرم من العسكري بدون رخصة عقدا صحيحا مادام أنا     
ألحكام الشريعة اإلسالمية، وطبقا للقانون وال يرتب خلو ه من الرخصة المسبقة الفساد أو 

 .(3)البطالن

كما أنه إذا أبرم العسكري الزواج عرفيا، فليس هناك أي مانع من اللجوء إلى القضاء من     
قانون الحالة المدنية وال من  19من قانون األسرة والمادة  00أجل تثبيته طبقا ألحكام المادة 

 . يمكن للقاضي أن يرفض الطلب مسببا حكمه على خلو الملف من الرخصة المسبقة
                                                                    

رك ، يتضمن مهام الد0559أفريل  00الموافق  9115جمادى األولى  0المؤرخ في  911 -59المرسوم الرئاسي رقم  (1)
 .90، ص  07الوطني وتنظيمه، جريدة رسمية عدد 

 .71مرجع سابق، ص  قانون األسرة في ثوبه الجديد، عبد العزيز سعد، (2)
 .71ص المرجع نفسه،  (3)
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 الفرع الثاني
 اإلجراءات التنظيمية الخاصة بزواج األجانب ومعتنقي الدين اإلسالمي

المتضمن  99-31المعدل والمتمم للقانون رقم  50-50من األمر  19نصت المادة     
يخضع زواج الجزائريين والجزائريات باألجانب من الجنسين إلى :" هسرة على أنا قانون األ

 ."أحكام تنظيمية

الصادر عن وزارة  50وتجسدت هذه اإلجراءات التنظيمية في التعليمة الوزارية رقم     
التي اشترطت وجوب الحصول على رخصة إدارية يسلمها  9935فيفري  99الداخلية بتاريخ 

أو كالهما أجنبي، أمام ضابط الحالة أجنبي ة إلبرام عقد زواج طرفين أحدهما والي الوالي
يحول دون  ،المدنية الجزائري و عدم الحصول على الرخصة المذكورة في التعليمة الوزارية

ولكن إذا توافرت األركان الشرعية والقانونية  تسجيل العقد ابتداء  أمام مصالح الحالة المدنية،
 .(1)للزواج فهو صحيح ويمكن إثباته بموجب حكم قضائي

 يممق رـي مقيم مع أجنبي غيـزائر أو زواج أجنبـة زواج األجانب المقيمين في الجلحا -أوال
يخضع الزواج المراد إبرامه بين األجانب المقيمين في الجزائر إلى وجوب الحصول على 
رخصة مسبقة من طرف الوالي المختص إقليميا لمكان إقامة أحد الزوجين، وذلك عن طريق 
تقديمهما لطلب ُموقع من طرفهما يتضمن هويتهما وكذا بطاقة اإلقامة لكل منهما، بعد التأكد 

الالازمة إثر تحقيق شامل يقوم به الوالي رفقة المديرين العامين لألمن من توفر الشروط 
 .(2)الوطني بالوالية حول وضعية األجنبي وظروف إقامته

                                                                    
مادة بمادة على ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية  سرة الجزائري، دليل القاضي والمحاميجمال نجيمي، قانون األ (1)

 .01، ص 0590الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،  جتهاد القضائي،واإل
 .75مرجع سابق، ص  قانون األسرة في ثوبه الجديد، سعد، عبد العزيز (2)
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السالفة الذكر، الموظفين  9935فيفري  99الصادرة بتاريخ  50وقد ألزمت التعليمة رقم     
عد التأكد من حصول األجنبي المؤهلين لتسجيل الزواج بعدم تسجيل زواج األجانب إالا ب

 .(1)مسبقا على الرخصة اإلدارية المسلمة له من طرف الوالي المختص

بموجب قرار مؤرخ  5910773وقد فصلت المحكمة العليا مؤخرا في ملف رقم     
تثبيت الزواج العرفي بين طرفي العقد من جنسيتين  ":، جاء فيه أنا 51/50/0597:في

 (2)"حكام التنظيمية المنصوص عليها قانونا يعد مخالفة للقانونمختلفتين دون مراعاة األ
 .ونفس اإلجراءات تطبق في حال زواج أجنبي مقيم مع أجنبي غير مقيم

المقصود بالزواج المختلط هو كل  :حالة الزواج المختلط بين الجزائريين واألجانب -ثانيا
وشخص آخر يحمل جنسية دولة  زواج يبرم بالجزائر بين شخص يحمل الجنسية الجزائرية،

أجنبية ومثال ذلك زواج جزائري مسلم بألمانية مسيحية أو زواج جزائرية مسلم من فرنسي 
 .(3)مسلم
التضمن  99-31المعدل والمتمم للقانون رقم  50-50من األمر  19نصت المادة  وقد    

قانون األسرة على أنه يخضع زواج الجزائريين والجزائريات باألجانب من الجنسين إلى أحكام 
 .تنظيمية

الصادرة عن  50شارة إلى ذلك في التعليمة رقم وتمثلت األحكام التنظيمية كما سبق اإل    
، التي ألزمت الموظفين المؤهلين بتسجيل الزواج، بعدم 99/50/9935خلية بتاريخ وزارة الدا

بعد التأكد من وجود الرخصة اإلدارية المسبقة المسلمة من طرف  تسجيل زواج األجانب إالا 
 .الوالي المختص

                                                                    
، 0599أفريل 01: عليه في اطلع  www.interieur.gov.dz: لوزارة الداخلية اإللكترونيالموقع وثائق الحالة المدنية،  (1)

  .90:15الساعة 
مجلة المحكمة ، 51/50/0597 بتاريخ، 5910773قرار المحكمة العليا،غرفة شؤون األسرة والمواريث، ملف رقم  (2)

 .915، ص 0597لسنة  ،59العليا، العدد 
 .031 العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري، مرجع سابق، ص (3)

http://www.interieur.gov.dz/
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ستمارة إرتباط بأجنبي أن يقدم طلب في شكل فعلى الطرف الجزائري الذي يرغب في اإل    
 .(1)من المصلحة المختصة بالوالية تخص الزواج المختلط بين جزائري و أجنبيتسلم 

ن كانت الرخصة اإلدارية شرط إجرائي في عقد الزواج المختلط     وهي ملزمة للموظف  ،وا 
 المؤهل بتحرير عقد الزواج ابتداء ا فإنها ال تعتبر شرطا يحد من صالحية القاضي في تطبيق 

 .(2)المتضمن قانون األسرة 99-31من القانون  00و  09المادتين 

األصل إذا وقع الزواج عرفيا وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وكان أحد طرفيه أجنبي     
فإنا القاضي يقوم بتثبيت الزواج العرفي بناء على طلب األطراف أو أحدهما طالما أن 

عة اإلسالمية، وال يمكن للقاضي أن يرفض الطلب على صحيحا وفقا ألحكام الشري الزواج تما 
أساس ُخلو الملف من رخصة الوالي، وأن العقد الذي يبرم دون رخصة الوالي سواء أمام 
الموثق أو بموجب حكم قضائي هو عقد صحيح يترتب عليه كل ما يترتب على العقد 

 .(3)الصحيح

لبي الزواج يلجئون إلى حيلة قانونية طا ونظرا لطول إجراءات الحصول على الرخصة، فإنا   
إلبرام عقود زواجهم في السفارات أو القنصليات التابع لها الطرف األجنبي والتي تعتبر طبقا 
للقانون عقود أجنبية، بعدها يقد مون طلبات بالمحاكم الجزائرية المختصة من أجل إمهار هذه 

 59-53من القانون رقم  750و  757العقود بالصيغة التنفيذية طبقا ألحكام المادتين 
 .(4)المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 0553فيفري  00المؤرخ في 

                                                                    
 .51نموذج استمارة طلب رخصة إدارية بزواج مختلط، ملحق رقم  إنظر (1)
تطبق أحكام قانون الحالة المدنية في إجراءات :"المتضمن قانون األسرة على أنه 99-31من القانون  09تنص المادة  (2)

ي حالة عدم يثبت الزواج بمستخرج من سجالت الحالة المدنية، وف:" على أنه 00، وتنص المادة "تسجيل عقد الزواج
 . تسجيله يثبت بحكم قضائي

 .79المرجع السابق، ص  قانون األسرة في ثوبه الجديد، عبد العزيز سعد، (3)
، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية 0553فيفري  00الموفق  9109صفر عام  93المؤرخ في  59-53القانون رقم  (4)

 .51، ص0553أفريل  01، المؤرخ في 09واإلدارية، جريدة رسمية عدد 
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وبعد حصولهم على الصيغة التنفيذية يلجئون إلى مصالح الحالة المدنية من أجل تسجيل   
 .زواجهم في سجالت الحالة المدنية الجزائرية

الحيلة التي يلجأ إليها األجانب بتواطؤ مع السفارات  إال أن وزارة العدل تفطنت إلى هذه    
األجنبية التي تلجأ إلى ذلك خدمة لمصالح رعاياها المقيمين بالجزائر، فتدخلت لتعيد تنظيم 

أوال لحماية الطرف الجزائري والحفاظ على مصالحه خاصة النساء منهم  ة،ألهذه المس
بالدرجة األولى واحتراما للقرارات التنظيمية السائدة في الدولة الجزائرية، وهذا بموجب تعليمة 

تطلب منهم تكييف  ،صادرة عن وزارة العدل إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية
األجنبية المبرمة في السفارات األجنبية بالجزائر وتسجيلها بسجالت عاوى بإمهار العقود الدا 

الحالة المدنية للبلديات المختصة، على أناها دعاوى إثبات زواج عرفي، وطلب منهم التأكد 
من شروط الزواج طبقا للقانون الجزائري لتسجيلها بمصالح الحالة المدنية للبلديات 

 .(1)المختصة
قد بلغ إلى علمنا صدور أحكام قضائية " :صادرة عن وزارة العدل مايليالتعليمة البجاء     

مهار عقود الزواج المبرمة بين جزائريات ورعايا أجانب بالسفارات األجنبية بالجزائر إقضت ب
بالصيغة التنفيذية وأمر ضابط الحالة المدنية بتسجيلها بسجالت الحالة المدنية بوزارة الشؤون 

 .(2)"الخارجية

بالرجوع إلى هذه التعليمة فقد أكدت وزارة العدل بأنا عقود الزواج المبرمة على مستوى و     
السفارات األجنبية بالجزائر هي ليست سندات أجنبية بمفهوم القانون الجزائري، وبالتالي فهي 
غير قابلة لإلمهار بالصيغة التنفيذية، كما أنها أبرمت بما يخالف أحكام القانون الجزائري 

                                                                    
mwww.ennaharonline.co :على الموقع االلكترونيمتاح جانب بالجزائريين،جراءات الجديدة لزواج األنجيب بيطام،اإل (1)

 .91:55، الساعة 0599فريل أ 15بتاريخ عليه  إطلع 
 :الموقع االلكتروني ، متاح علىاإلنترنيتزواج الجزائريين باألجانب في ظل العولمة وعصر مولود صيااد،  (2)
mwww.elhiwardz.co،  91:15، الساعة 0599أفريل  15 عليه بتاريخ طلعإ. 

http://www.ennaharonline.com/
http://www.ennaharonline.com/
http://www.elhiwardz.com/
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المتضمن قانون األسرة ابرام عقود الزواج  50-50 :رقم من األمر 93ي يلزم بالمادة الذ
 .(1)أمام الموثق أو ضابط المدنية

: فصال في الملف رقم 50/90/0597:بتاريخ اهذا وقد أصدرت المحكمة العليا قرار     
مبرم بين جزائرية وأجنبي دون  ال يمكن الحكم بتثبيت زواج عرفي، ":جاء فيه 9503909

فصال في الملف رقم  91/50/0597:وكذا قرار بتاريخ ،(2)"تقديم الرخصة اإلدارية
توجب األحكام التنظيمية في زواج الجزائري أو الجزائرية مع  ":، جاء فيه9550355

 .(3)"األجانب، الحصول على رخصة إدارية سواء كان ذلك لتسجيل الزواج أو إلثباته
على عدم جواز زواج المسلمة أجمع العلماء : حالة زواج معتنقي الد ين اإلسالمي -ثالثا

بغير المسلم بناء على قاعدة أنا المسلمة ال ينعقد زواجها على غير المسلم، سواء أكان 
 :، ودليل ذلك قوله تعالى(4)مشركا أو كتابيا فال ينشأ النكاح إال إذا خال من أسباب التحريم

﴿                               

                          ...﴾(5). 

، فال يحل لها أن (6)ل المسلمة لكافر أصالح  و الكفاءة في الد ين متفق عليها فال تَ       
ل لها أن تتزوج غيره، فالشرط في صحة نكاح المسلمة أن يكون ح  تتزوج الكتابي، كما ال يَ 

                                                                    
 .مرجع سابقنجيب بيطام،  (1)
مجلة المحكمة  ،50/90/0597 بتاريخ، 9503909غرفة شؤون األسرة والمواريث، ملف رقم  قرار المحكمة العليا، (2)

 .099، ص 0597، لسنة األولالعليا، العدد 
، مجلة المحكمة  91/50/0597، بتاريخ 9550355قرار المحكمة العليا، غرفة شؤون األسرة والمواريث، ملف رقم  (3)

 .050ص  ،0597، لسنة األولالعليا، العدد 
 .950، ص9900بو زهرة، األحوال الشخصية، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة، أمحمد  (4)
 .95سورة الممتحنة، اآلية  (5)
باب النكاح، الجزء التاسع، دار الحديث،  الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (6)

 .909، ص 0551القاهرة، 
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  ﴿:، ودليل ذلك قوله تعالى(0)مسلماالزوج                 

                              

                              

             ﴾(1). 

وامة على زوجته وأنا عليها طاعته فيما يأمرها به جل القِ والحكمة من هذا التحريم أن للرا     
وفي هذا معنى الوالية والسلطان عليها وما كان لكافر أن يكون له سلطان على  من معروف،

﴿:مسلم أو مسلمة لقوله تعالى                     

                  ﴾(2). 

فلو تزوجت المسلمة بغير المسلم كان الزواج باطال غير منعقد أصال ويجب التفريق     
بينهما والحكمة من هذا التحريم حتى ال تقع تحت نفوذه وسلطته وتأثيره عليها فتفارق دينها 

 . (3)وتتبع دينه حبا له ورغبة في إرضائه
ها، ال ينها ويكذب بكتابها ويجحد رسالة نبي  كما أن زواج المسلمة من كافر ال يعترف بد    

 .(4)يمكن معه أن تستقر الحياة الزوجية أو تستمر مع هذا الخالف الواسع
وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا المانع المتعلق بتحريم زواج المسلمة بغير المسلم في     

 . (5)، المتضمن قانون األسرة50-50من األمر  15مادة الفقرة الخامسة من ال
شهاد إوقد ألزمت القوانين التنظيمية في حال الزواج المختلط بالحصول مسبقا على     

غير المسلم أو شهادة إثبات اإلسالم للزوج  (الرجال)بالنسبة للزوج(1)عتناق اإلسالمإ
                                                                    

 .009سورة البقرة، اآلية  (1)
 .911سورة النساء، اآلية  (2)
 .01، ص0557أحمد محمود خليل، عقد الزواج العرفي، منشأة المعارف، االسكندرية، مصر،  (3)
 .01،ص 0553السيد سابق، فقه السنة، المجلد الثاني، دون طبعة، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، سنة  (4)
 ".يحرم من النساء مؤقتا ، زواج المسلمة من غير المسلم:"سرةمن قانون األ 15جاء بالمادة  (5)
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من المرسوم  50تصدرها مديرية النشاط المسجدي والخطب المنبرية بموجب المادة (2)األجنبي
   (3)واألوقاف المتضمن اإلدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية 917 -0555التنفيذي رقم 

 035رقم وُنظمت هذه الشهادة بموجب القرار الصادر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 
الذي يحدد شروط وكيفيات إصدار شهادة إثبات اإلسالم وشهادة  97/59/0591المؤرخ في 

 . ، المنشور بالنشرة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف(4)عتناق اإلسالمإ
وأدرجت وزارة الداخلية وجوبا إرفاق ملف طلب الزواج بهذه الشهادة بالنسبة للزوج     

الصادر  193913 رقم استقرت المحكمة العليا في قرارها، هذا و األجنبي ضمن طلب الزواج
إعتناق اإلسالم يثبت بالتلفظ بالشهادتين أمام الجهة المؤهلة  على أنا  91/99/0550 بتاريخ
شهاد للمطعون ضده على اعتناقه اإلسالم، فإن هذه إالشؤون الدينية أعطت وأن وزارة  ،لذلك

شهاد الصادر عن وزارة اإل ":الوثيقة تبقى صحيحة مادام لم يطعن فيها بالتزوير، المبدأ
 .   (5)"ين اإلسالميعتناق الد  إالشؤون الدينية، كاف إلثبات 

أي زواج لمسلمة بغير مسلم مصيره البطالن المطلق، وال يكون له أي أثر من  وبهذا فإنا     
آثار الزواج الصحيح وحتى الفاسد، سواء قبل الدخول أو بعده وال ينشأ عنه أي التزام قانوني 
أو شرعي، ويجب القضاء ببطالنه بناء على طلب أحد الزوجين أو ممن له مصلحة أو من 

بالنظام العام في الجزائر، واألوالد الذين ينتجون عن مثل هذا  النيابة العامة لتعلق ذلك

                                                                                                                                                                                                                   
 .51انظر نموذج شهادة اعتناق االسالم ، ملحق رقم  (1)
 .50انظر نموذج شهادة اثبات االسالم،ملحق رقم  (2)
يونيو  03الموافق  9109ربيع األول عام  01المؤرخ في  917 -0555المرسوم التنفيذي رقم  من 0تنص المادة  (3)

 0555يوليو  0، المؤرخ في 13رقم الجريدة الرسمية ، يتضمن اإلدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 0555
 ".إصدار شهادات إثبات اإلسالم، وكذا إعتناق اإلسالم:".. على ما يلي ،91ص 

يحدد شروط وكيفيات إصدار شهادة  ،0591سبتمبر  97الموافق  9110 ذو القعدة 09مؤرخ في لا ،035القرار رقم  (4)
، النشرة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف، العدد الثالثون، السداسي األول، سنة إعتناق اإلسالم وشهادة إثبات اإلسالم

0590. 
العدد  ،، المجلة القضائية91/99/0550 الصادر بتاريخ 193913 غرفة األحوال الشخصية رقم -قرار المحكمة العليا (5)

  .010 ص 0599 لعام ،األول
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عدون في الزواج الباطل ال ينص القانون على إثبات نسبهم للزوج األجنبي غير المسلم ويُ 
 . (1)حكم ابن الزنا

عند تسجيلهم  وعلى الموثق أو ضابط الحالة المدنية المؤهلين قانونا بتسجيل عقد الزواج،    
لعقود الزواج الخاصة بالزواج المختلط بين جزائرية وأجنبي، أن يطلب من األجنبي شهادة 

ذا لم تكن هذه الشهادة ضمن ملف طلب الزواج  ،اعتناق اإلسالم أو شهادة إثبات اإلسالم وا 
فا ه يتعين عليهما رفض طلب توثيق هذا العقد، وأن تسجيل الزواج من طرفهما يعد مخالفإنا 

 .  للنظام العام

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 .00ق، ص بمرجع سا قانون األسرة في ثوبه الجديد، عبد العزيز سعد، (1)
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 لمبحث الثانيا
 عقد الزواج الرسمي بإبرامإجراءات التراخيص القضائية الخاصة 

يقصد بالتراخيص أو األذونات القضائية تلك التراخيص الصادرة عن السلطة القضائية     
أوجب الحصول عليها لتوثيق عقد زواج  والتي قررها المشرع الجزائري في قانون األسرة، و

جراءات خاصة وتتمثل هذه األذونات في  بعض األشخاص وفق شروط موضوعية وا 
تراخيص صادرة عن الجهات القضائية المختصة، تسمح بمقتضاها لطالبي الترخيص بإبرام 

ضائي عقود زواجهم وتوثيقها، وهي إجراءات استثنائية لألصل العام ويتعلق األمر باإلذن الق
المعتوه، وكذا اإلذن بزواج التعدد، وعليه سنتطرق  زواج المجنون و بزواج القاصر و

( المطلب األول)بالدراسة إلى الترخيص القضائي بزواج القصر وبزواج المجنون والمعتوه 
 (.المطلب الثاني)بعدها ندرس اإلذن القضائي بتعدد الزوجات 

 المطلب األول
 زواج القاصر والمجنون والمعتوهإجراءات الترخيص القضائي ب

حفاظا على مصالح القصر في مسائل الزواج ودرء ا لتعسف بعض األولياء في ممارسة     
حق الوالية على هؤالء لتحقيق أغراض شخصية أو إرضاء لعرف عشائري، وبسطا لمبدأ 

برامه خضع إأالعدالة وسلطان الدولة، تدخل المشرع بواسطة القضاء لضمان زواج القاصر ف
، وهو ما سنتناوله في الفروع التالية من خالل التطرق ألهليه الزواج وفقا (1)لترخيص قضائي

جراءات استصدار اإلذن (الفرع األول)لقانون األسرة الجزائري  ، ثم نحاول تناول شروط وا 
إلى الترخيص  (الفرع الثالث)بعدها نتعرض بالدراسة (الفرع الثاني)القصرالقضائي بزواج 

  .القضائي بزواج المجنون والمعتوه

                                                                    
مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،كلية  ،المركز القانوني للقاصر في الزواج والطالقعبد اهلل فاسي،  (1)

 .35، ص 0590 -0591 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،
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 الفرع األول
 األهلية في قانون األسرة الجزائري

الجزائري المدني في القانون تناول المقصود باألهليه نحاول من خالل هذا الفرع     
بذلك معرفة غاية المشرع من ، محاولين بصفة خاصةوقانون األسرة بصفة عامة 

   .تحديده لسن الزواج
عتبر المشرع الجزائري الزواج من التصرفات التي تقتضي توفر إ :المقصود باألهلية -أوال

لما يترتب عليه من االلتزامات المالية والواجبات العائلية التي  ،عنصر األهلية الكاملة
 .يقتضي اإلقدام عليه النضج الفكري والقدرة المالية

، المتضمن 50-50المعدل والمتمم باألمر  99-31من القانون  50وقد حددت المادة     
سنة كاملة للرجل والمرأة، وهو في ذات ( 99)قانون األسرة سنا  موحد ا للزواج هو تسع عشر 

المؤرخ في  03-00من األمر رقم  15الوقت سن الرشد القانوني المنصوص عليه بالمادة 
  .   (1)تضمن القانون المدنيالم 9900سبتمبر  07
سنة بعدما كانت في  99و جعل المشرع الجزائري ألهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام     

سنة للمرأة لتتوافق مع أحكام  93سنة للرجل و ( 09)، واحد وعشرون 99-31ظل القانون 
 .(2)من القانون المدني 0فقرة  15المادة 
 99الجزائري راعى مصلحة الزوجين في تحديده لسن انعقاد الزواج ب  وبهذا فإن المشرع    

ة، حيث أن الدراسات الحديثة أثبتت أن زواج الصغيرات ينجم عنه سنة بالنسبة للرجل والمرأ

                                                                    
المعدل والمتمم بالقانون ، 9900سبتمبر  07، الموافق 9190رمضان  05، المؤرخ في 03-00من األمر  15المادة  (1)

جريدة التضمن القانون المدني، ، الم0550يونيو  05الموافق  ،9107جمادى األولى عام  91مؤرخ في ال، 95-50رقم 
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا :" ، التي تنص على ما يلي955ص  ،9900سبتمبر  15بتاريخ  ،03رسمية، عدد ال

 . سنة كاملة( 99)وسن الرشد تسعة عشر سنة  ألهليه لمباشرة حقوقه المدنية،ابقواه العقيلة ولم يحجر عليه، يكون كامل 
، دار الطبعة األولى، (الباب األول الزواج والطالق)سليمان بوقندورة، أحكام الزوجية وآثارها في قانون األسرة الجزائري،  (2)

 .19، ص 0590هومة، 
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مسؤوليات كثير من التعقيدات البيولوجية في حالة حدوث الحمل ناهيك عن عدم تحمل 
  .وأعباء الزواج

الحكم  عدم توافر أهلية الزواج ينتج عنه بطالنه، وأنا  العليا بأنا وقد قضت المحكمة     
بفسخ عقد الزواج قبل البناء لتمسك الزوجة بالفسخ بعد بلوغها سن الرشد لعدم رضاها هو 

 .(1)تطبيق صحيح للقانون

ر،إالقاصر  :تعريف القاصر لغة -1 ومؤنثه  سم فاعل من قصر، جمع َقاِصُروَن وُقصا
َقاِصَرٌة والجمع المؤنث قاصرات، والقاصر في لغة الفقهاء العاجز عن القيام بالتصرفات 

 .(2)الشرعية والذي لم يبلغ بعد سن الرشد

ن الرشد ه الذي لم يبلغ س  فه فقهاء القانون بأنا عرا  :تعريف القاصر في الفقه الحديث -2
مرحلتين، األولى يكون فيها قاصرا والثانية يكون فيها حياة الفرد تنقسم إلى  القانوني ذلك ألنا 

راشدا فالطبيعة نفسها قسمت الحياة إلى مراحل عداة تبعا للتقدم الجسماني والعقلي 
 .(3)لإلنسان

ه الشخص الذي لم تظهر عليه عالمات البلوغ، ولم يدرك عقله حالة الرشد عرف بأنا كما يُ     
ستغالال حسنا ويراد به إستغالل األموال ا  ر األمور المادية و والرشد يراد به القدرة على تدبي

 .(4)صالح العقل وحفظ المال
للبلوغ عالمات يعرف فيها بالنسبة للذكر واألنثى فهي بالنسبة للذكر اإلحتالم مع  و    

كم ببلوغ الشخص فإن ظهر شيء من ذلك حُ  ،اإلنزال وبالنسبة لألنثى الحيض أو اإلحتالم
                                                                    

العدد  ،، المجلة القضائية09/50/0559 الصادر بتاريخ 000099 غرفة األحوال الشخصية رقم -قرار المحكمة العليا  (1)
  .101 ص 0550 لعام ،الثاني

 .179ص  ،0551يوسف شكري فرحات، معجم الطالب،الطبعة السابعة، دار الكتاب العلمية، لبنان، سنة   (2)
 كلية الحقوق، رسالة دكتوراه علوم في القانون الخاص، ،المسؤولية المدنية للقاصر،دراسة مقارنةأحمد بوكرزازة،  (3)

 .90، ص 0591-0591، 9جامعة قسنطينة 
 . 31 ، ص0557 ،عيسى حداد، عقد الزواج دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي مختار،عنابة، الجزائر (4)
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الا  ، فقد يعرف الصغير تارة (1)ن البلوغختلف الفقهاء في تقدير س  إفيحكم ببلوغه بالسن وقد  وا 
ن لم يبلغ حد السن المقرربالسن و     .(2)تارة بعالمات تدل على أنه قد بلغ وا 

القانوني كل شخص ذكر أو  في اإلصطالحالقاصر  :صطالحي للقاصرإلالمدلول ا -3
 . من القانون المدني الجزائري 15أنثى لم يبلغ سن الرشد القانوني المنصوص عليه بالمادة 

الموقف الذي اتخذه المشرع الجزائري في تحديده  إنا  :جالغاية من تحديد سن الزوا -ثانيا
ائه إعطاء أهمية سنة بالنسبة للذكر واألنثى كان يقصد من ور ( 99)لسن الزواج بتسعة عشر

لعقد الزواج بغض النظر عن البلوغ الجنسي الذي أصبح في عصرنا الحالي غير كاف  
ن الذي تتحقق من ورائه أهداف الزواج خاصة ما إلبرام عقد الزواج، لهذا وجب تنظيم الس  

من آثار سلبية لزواج الصغار سواء في الجسم أو النفس، ولهذا الحديث توصل إليه الطب 
ما ذهب إليه المشرع في تحديده لسن الزواج فيه الكثير من الصواب وقد راعى في  فإنا 

 .(3)النزول عن ذلك ما تقتضيه حالة الضرورة
ويرى بعض الفقه الجزائري أن المشرع في قانون األسرة لم يقرر جزاء عند مخالفة الحد     

 0ن الزواج الوارد بالمادة واضعي قانون األسرة لم يعطوا لتحديد س   األدنى لسن الزواج وأنا 
                                                                    

 . 00، ص 0595ردن،دار الفكر، عمان، األ محمود علي السرطاوي، شرح قانون األحوال الشخصية، الطبعة الثالثة، (1)
(2)

حبال المرأة وفي األنثى باإل: وقد فصل المذاهب في ذلك،فالحنفية قالوا يعرف البلوع في الذكر  حتالم وانزال المني وا 
والحبل فاذا لم يعلم شيء من ذلك عنهما فإن بلوغها يعرف بالسن، فمتى بلغ سنها خمس عشرة سنة فقد بلغا على بالحيض 

الحيض والحبل : عالمات احداها انزال المني مطلقا في اليقضة أو الحلم وثانيهاقالوا يعرف البلوغ ب –الحلم، أما المالكية 
فانه ليس بعالمة وكذلك شعر اللحية والشارب فليس " الزغب"وهو خاص بالمرأة وثالثا انبات شعر العانة الخشن، أما الرقيق 

ية فقالو يعرف بلوغ الذكر واالنثى بتمام خمس ،أّما الشافع...، وقيل يبلغ بمجرد الدخول في السنة الثامنة عشر ...بعالمة 
ا الحنابله قالوا... عشر سنة بالتحديد ويعرف كذلك بعالمات غير ذلك منها االمناء يحصل بلوغ الصغير ذكرا : والحيض، أم 

لعانة كان أو انثى بثالثه أشياء وهي انزال المني يقضة أو مناما سواء باالحتالم أو الجماع او غير ذلك نبات شعر ا
كتاب أحكام البيع  الفقه على المذاهب األربعة،عبد الرحمن الجزيري، : بلوغ سنهما خمس عشر سنة، راجع في ذلك...

 . 090، 039ص .، ص0551ومايتعلق به ، الجزء الثاني، المكتبة العصرية ،صيدا، بيروت، 
، رسالة دكتوراه العلوم االجتهاد القضائي في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته في قانون األسرة الجزائريمحفوظ بن صغير،  (3)

 ص ،0559قسم الشريعة،جامعة الحاج لخضر باتنة، في العلوم اإلسالمية، تخصص فقه وأصوله، كلية العلوم اإلسالمية،
100 . 
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تجاه آخر إلى بطالن الزواج الذي إمن قانون األسرة الجزائري القيمة القانونية الالازمة، وذهب 
من قانون  50 تما إبرامه من قبل شخص لم تتوفر فيه األهلية المنصوص عليها بالمادة

 .(1)ذن القضائياألسرة ولم يحصل على اإل
من قانون األسرة  50الرأي األخير صائب ألن تحديد سن الزواج في المادة  يعتبر و    

مع  الغرض منه حماية القاصر وكذا المحافظة على رضائية العقد وهو أمر ال يتحقق إالا 
 . (2)توافر األهلية الكاملة وقت إبرام العقد

ورفع المشرع لسن الزواج هدفه تحميل الزوجين لتبعات الزواج بنضجهما، وبالتالي     
التقليل من حاالت الطالق، إال أن رفع السن لكل من الذكر واألنثى فيه تعدي على حق 
فطري لمن يرغب في الزواج بعد نضجه الجنسي، ويمس جوانب االنسانية التي تدعو للزواج 

 . (3)نى المشرع وأجاز إجراءات الزواج لهذه األسباب بإذن من القاضيدون هذه السن لذا استث

 نص :بالتصرف في أموال القاصر ذنعن اإل تمييز اإلذن القضائي بزواج القصر -ثالثا
مواله المشرع الجزائري في أحكام قانون األسرة المتعلقة بالقاصر على اإلذن بالتصرف في أ

تحت رقابة القاضي الذي منح له المشرع السطة التقديرية في إضافة إلى الترخيص بالزواج 
من قانون اإلجراءات  109صين وذلك بموجب أمر على عريضة طبقا للمادة منح الترخي

قانونا يص المسبق المنصوص عليه خيمنح التر :"المدنية واإلدارية التي نصت على أنه
 إالا  الولي من قبل قاضي شؤون األسرة بموجب أمر على عريضة، والمتعلق ببعض تصرفات

  من 10د بالمادة دا ـــن التمييز الذي حط بس  ـــــــمرتبر ــــرف في أموال القاصــــــالترخيص بالتصأن 

                                                                    
 .990ص المرجع السابق،ة الجزائري، العربي بلحاج، أحكام الزوجية وآثارها في قانون االسر  (1)
 .93ص  المرجع نفسه، (2)
 .00،01ص .صحمود علي السرطاوي، مرجع سابق، م (3)
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وأنه نظرا  أدنى في الترخيص للقاصر بالزواج،في حين لم يحدد سن ، (1)القانون المدني
       .سنة بالزواج 91لخصوصية عقد الزواج فإنهال يعقل أن يرخص القاضي لمن بلغ سن 

 الفرع الثاني
جراءات استصدار اإلذن القضائي بزواج القصر   شروط وا 

يعتبر الترخيص القضائي بزواج القصر استثناء على األصل العام لسن الزواج الذي     
المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم  99-31نص عليه المشرع الجزائري بالقانون رقم 

تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج :" منه التي تنص على أنه 50بالمادة  50-50باألمر 
ي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة سنة، وللقاض 99بتمام 

 ."الطرفين على الزواج
وهي في  وضع المشرع جملة من الضوابط لمنح اإلذن القضائي بزواج القصر،لقد     

مجملها تخضع لسلطة ورقابة القاضي أثناء نظره في طلب الحصول على الترخيص بالزواج 
والقاضي يأخذ بعين االعتبار مصلحة القصر في إبرام عقد الزواج، وكذا حالة الضرورة 

 .وقدرة الطرفين على الزواج سواء المادية أو الجسدية
عقد الزواج كقاعدة عامة فإناه وكاستثناء راعى وأن المشرع لما اشترط سنا  معينة إلبرام     

 50-50من األمر  50وضعية وحالة بعض االشخاص بنصه في الفقرة الثانية من المادة 
للقاضي أن يرخص  و:"... المتضمن قانون األسرة على أنه 99-31المعدل والمتمم للقانون 

 :ادة يمكن مالحظة ما يلي، ومن خالل تحليل هذه الم"بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة
تعد مسألة االختصاص القضائي من المسائل  :من حيث االختصاص القضائي -أوال

الجوهرية في اإلجراءات فالتطرق إلى هذه المسألة يدفعنا لزاما إلى تحديد القاضي المختص 

                                                                    
من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته  ال لمباشرة حقوقه المدنةهال يكون أ:" من القانون المدني 10تنص المادة  ((1

 ".أو جنون يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثالث عشرة سنة
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بمنح الترخيص القضائي بزواج القصر و كذا الجهة القضائية المختصة إقليميا بالنظر في 
 .الطلب

في فقرتها الثانية من قانون األسرة، على أن  50نصت المادة  :االختصاص النوعي -1
القاضي هو المخول بمنح الترخيص بالزواج من دون أن تحدد القاضي المختص أهو 

 .القاضي المكلف بشؤون األسرة أم رئيس المحكمة؟
 (1)اإلجراءات المدنية واإلداريةالمتضمن  59-53من القانون  101وقد وضاحت المادة     

من قانون األسرة فقاضي األسرة هو المؤهل قانونا لمنح الترخيص بزواج  0نص المادة 
القصر، إال أنا المستقر عليه عمليا في المحاكم الوطنية فإنا بعضه أخذ بهذه المادة وأسندت 

لنفسه بمنح االختصاص لقاضي شؤون األسرة، وبعضها استأثر فيها رئيس المحكمة 
الترخيص بالزواج، اعتبارا منه أن زواج القاصر أمر خطير وذو أهمية تتوجب قسطا معتبرا 

 .(2)من الحيطة والحذر
لذلك فإن المحاكم الوطنية لم توحد تنظيمها لمسألة منح الترخيص نظرا لتعدد النصوص     

م وال يعتبر هذا خرقا القانونية، وكذا توسيع صالحيات رئيس المحكمة في شأن توزيع المها
للقانون، مادام حلول رئيس المحكمة ألي قاضي بالمحكمة التي يمارس فيها صالحياته 

، لكن ال يوجد ما يمنع من أن يصدر الترخيص عن قاضي شؤون (3)كرئيس مقرر قانونا
 .(4)األسرة

االقليمي لطلب استصدار الترخيص القضائي يؤول االختصاص  :اإلقليمياالختصاص  -2
من القانون  0فقرة  107بزواج القصر إلى مكان إقامة طالب الترخيص طبقا لنص المادة 

                                                                    
ينظر قسم شؤون األسرة :"أنه علىواإلدارية المتضمن قانون اإلجراءات المدنية  53-59من القانون  101نصت المادة  (1)

 ..."لزواجالدعاوى المتعلقة بالخطبة وا: على الخصوص في الدعاوى اآلتية
 .33عبد اهلل فاسي، مرجع سابق، ص  (2)
 .95مرجع نفسه، ص ال ،عبد اهلل فاسي (3)
 .11 ،، ص0597الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،  ،لحسن بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون األسرة (4)
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تكون المحكمة :"المتضمن قانون االجراءات المدنية واإلدارية بنصها على أنه 53-59
 ."واجفي موضوع الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص بالز ...مختصة إقليميا

يقتضي اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول  :طلب اإلذن القضائي بزواج القصر -ثانيا
على اإلذن القضائي بزواج القاصر التمتع بأهلية التقاضي في مقدم الطلب التي تعد إجراء 

 (1)من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 70و 71شكلي لقبول الطلب طبقا ألحكام المادتين 
وباعتبار أن القاصر ال يتمتع بأهلية التقاضي فإن الطلب يقدم بواسطة ولي ه أو نائبه الشرعي 
مرفقا بجميع الوثائق التي تثبت هوية األطراف وكذا شهادة طبية تثبت قدره الزوج القاصر 

مكرر من قانون  50الجسدية والنفسية، اضافة الى الشهادة الطبية المنصوص عليها بالمادة 
 .رة وشهادة ثبات مصدر عيش الزوج اآلخراألس
هذا وأنه في حالة زواج قاصرة بزوج متزوج فإناه يضاف إلى الملف وثيقة هوية الزوجة     

ثبات علمها بالزواج الثاني بترخيص يمنحه رئيس المحكمة طبقا ألحكام المادة   53السابقة، وا 
 .(2)سرةالمتضمن قانون األ 50-50 رقم من األمر

خذ القاضي بعين االعتبار عند النظر في الترخيص بالزواج الصحة البيولوجية ويأ    
والنفسية للقاصر، ويتوجب عليه ربط اإلذن بوقائع قابلة لإلثبات القضائي بعد االستماع 
ألبوي القاصر أو نائبه الشرعي، وكذا االستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي حسب 

 .(3)مقتضيات الحال
من قانون األسرة لم تنص على اعتبار إذن الولي من عدمه عند  50الحظ أنا المادة وي    

، فإذا لم يوافق الولي على الزواج يرجع األمر إلى (4)ترخيص القاضي للزواج بالنسبة للقاصر
                                                                    

العقود حاالت بطالن ":واإلدارية على ما يليالمتضمن قانون االجراءات المدنية  59-53من القانون  71تنص المادة  (1)
 ..." نعدام االهليةإيثير القاضي تلقائيا " 70وتنص المادة " انعدام األهلية للخصوم... غير القضائية واإلجراءات 

 .95عبد اهلل فاسي، مرجع سابق، ص  (2)
 .909العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون االسرة الجزائري، مرجع سابق، ص (3)
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع قانون دور القاضي في انعقاد الزواج وانحالله دزيري خليل، (4)

 .  09،ص 0590 - 0591األسرة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
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القاضي الذي يراعي في منح اإلذن، حالة المصلحة والضرورة والقدرة على تحمل تبعات 
 . معنويةالزواج المادية وال

إنا استيفاء الطلب المتعلق بإصدار اإلذن  :صدور اإلذن القضائي بزواج القاصر -ثالثا
القضائي بزواج القاصر للشروط واإلجراءات الواجب إتباعها والسابق ذكرها، يتوجب على 

التي  القاضي النظر في الطلب بالقبول أو الرفض بناء  على ما تقتضيه المصلحة والضرورة
 .المشرع مجال إعمالها للسلطة التقديرية للقاضيترك 
ويدخل في دائرة المصلحة ولضرورة حالة زواج القاصرة المخطوفة والمبعدة من خاطفها     

، ففي هذه الحالة يرخص القاضي ويسمح (1)من قانون العقوبات 107طبقا ألحكام المادة 
 .بهذا الزواج

مكرر من  51لنيابة العامة طبقا للمادة ويصدر القاضي الترخيص بعد عرضه على ا    
التي تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية الى تطبيق  ،(2)قانون االسرة

 .99-31المعدل والمتمم للقانون  50-50قانون األسرة بموجب األمر 
ال يقبل  ويعتبر ترخيص القاضي بالزواج للقاصر بات وغير قابل للطعن فهو عمل والئي  

 .(3)الطعن فيه بأي وجه من الوجوه
، بعد (4)ويصدر رئيس المحكمة الترخيص بزواج القاصر بموجب أمر على عريضة  

 .اإلطالع على األسباب واإلثباتات الطبية وكذا اإلطالع على التماسات النيابة العامة
ويتعين على من يتولى تزويج القاصر أن يستظهر رخصة الزواج أمام الموثق أو أمام      

الموظف المؤهل لتحرير عقود الزواج، ويسلمها له قبل الشروع في مباشرة إجراءات إبرام عقد 
                                                                    

متمم ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل وال9977جوان  3المؤرخ في  907-77من األمر  107تنص المادة  (1)
 "...خير اذا تزوجت القاصر المخطوفة من خاطفها فال تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد األ"...بنصها

تعد النيابة العامة "نهأالمتضمن قانون األسرة على  99-31المعدل للقانون  50-50مر مكرر من األ 51تنص المادة  (2)
 ".طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون

 .909العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون االسرة الجزائري، مرجع سابق، ص  (3)
 . 57عقد زواج قاصر الملحق رقم  إلبرامنظر نموذج رخصة أ (4)
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الزواج وتحريره، وعلى الموثق أو ضابط الحالة المدنية أن يتولى تحرير عقد الزواج تبعا 
واج، وأن يشير في العقد إلى هذه الرخصة وأن يضمها إلى أصل العقد المسجل لإلذن بالز 

 .  (1)في سجل عقود الزواج بسجالت الحالة المدنية
قد يعمد األولياء من أجل اإلسراع في تزويج أبنائهم قبل  :مخالفة وتجاوز سن الزواج -رابعا

مكرر من  50أساليب أخرى مخالفين بها المادة  بلوغهم السن القانوني للزواج إلى إنتهاج
 :قانون األسرة تتمثل هذه األساليب فيما يلي

يعد الزواج العرفي الذي تنتفي فيه الرسمية من بين األساليب المخالفة  :الزواج العرفي -1
لقاعدة اإلذن القضائي بزواج القاصر، بعدها يلجا ولي القاصر إلى المحكمة من أجل 

يثبت الزواج "من قانون األسرة التي تنص على أنه  00لزواج طبقا لنص المادة تسجيل هذا ا
 ".بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي

ويتم اللجوء إلى الزواج العرفي اعتقادا منهم أن إجراءات الحصول على الرخصة معقدة   
 .ا رغبة أو ضرورةفيلجئون إلى هذا النوع من الزواج، إمّ 

 0لكن ما تجب مالحظته هو عدم ترتيب المشرع الجزائري جزاء ا لمن يخالف نص المادة   
مكرر  9و 9مكرر من قانون األسرة، ويعقد زواجه طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادتين 

 .(2)من قانون األسرة ويبرم زواجه خارج مكتب التوثيق أو ضابط الحالة المدنية
من قانون األسرة يمكن تخطي هذا اإلذن القضائي بما  00وفي ظل وجود نص المادة   

 .(3)يحمله من ضوابط و إجراءات عن طريق اللجوء إلى المحكمة وتثبيت الزواج العرفي

                                                                    
 .00مرجع سابق، ص  ،ه الجديدقانون األسرة في ثوب عبد العزيز سعد، (1)
مذكرة تخرج لنيل شهادة  ،دراسة نقدية للتعديالت الواردة على قانون االسرة في مسائل الزواج وأثارهحسين مهداوي،  (2)

 .11، ص 0595 -0559الماجستير في قانون األسرة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان،
 .50سرة ملحق رقم محكمة عين أزال، قسم شؤون األمجلس قضاء سطيف، انظر حكم صادر عن  (3)
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قد يسعى القاصر أو ول يه عند إبرام عقد الزواج إلى إخفاء أهليته  :هليةإخفاء األ -2
طأ مع الموثق أو ضابط الحالة المدنية لتحرير عقد الزواج، األمر بإدعائه أنه راشدا ويتوا

 .(1)من قانون الحالة المدنية 00الذي إعتبره المشرع مخالفة طبقا لنص المادة 

 الفرع الثالث
 الترخيص القضائي بزواج المجنون والمعتوه 

 احكام بعدها ندرس ثم إلى تعريف المجنون والمعتوه نحاول من خالل هذا الفرع التطرق
 .همازواج
 :تعريف المجنون والمعتوه -أوال
الجنون هو خلل يصيب العقل فتضطرب بسببه الوظائف العقلية من : تعريف الجنون -1

دراك والجنون لغة هو زوال العقل أو فساده  .(2)فهم وا 
في العقل يجعل الشخص فاقد  ضطرابإه فقهاء القانون فيعرفه البعض بأنَ  أما في اصطالح

ختالل إلى إضطراب في القوى العقلية بعد تمام نموها فتؤدي إاإلدراك أو مختله، أو هو 
 .(3)المصابين في تصوراتهم وتقديراتهم عن العقالء

ه نظم أحكامه في كل من القانون نا أفي حين لم يعرف المشرع الجزائري الجنون إال     
سرة بتحديده لتأثير الجنون على أهلية الشخص وعلى وقانون األ 11و  11المدني بالمادتين 

هلية قانون أسرة من كان فاقد األ 39تصرفاته وعلى خضوعه لنظام الحجر، فنصت المادة 
                                                                    

يعاقب الموثق  :"ل والمتمم، على ما يليالمعد   المتضمن قانون الحالة المدنية، 53-91من القانون رقم  00تنص المادة  (1)
أو ضابط الحالة المدنية الذي يحرر الزواج دون رخصة األشخاص المؤهلين بحضور عقد أحد الزوجين بالعقوبات 

من قانون العقوبات، دون اإلخالل بالمتابعات الجزائية يتعرض ضابط الحالة المدنية أو  119المنصوص عليها في المادة 
التشريع  لى العقوبات التأديبية المنصوص عليها فيإص عليها في هذا الفصل الموثق الذي لم يطبق اإلجراءات المنصو 

 "والتنظيم المعمول بهما
 .10أحمد بوكرزازة، مرجع سابق، ص  (2)
 .11مرجع نفسه، ص ال (3)



ـــ اإلجراءات اإلدارية والقضائية إلبرام عقد الزواجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: لالفصل األو   

 

42 

 

أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أو سفه ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم 
تعتبر تصرفات المجنون "قانون أسرة 30، كما نصت المادة "طبقا ألحكام هذا القانون

 ".والمعتوه والسفيه غير نافذه إذا صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفه

نحطاط متسارع غير طبيعي للملكات العقلية وهو نقص إلغة معناه : لغة العتهتعريف  -2
 .(1)في العقل من غير جنون

فعرفه بعض الفقهاء بأناه آفة ناشئة عن الذات توجب خلال في : الفقهي في االصطالح -1
العقل فيصير صاحبه مختلط العقل فيشبه بعض كالمه كالم العقالء، وبعضه كالم 

 .(2)المجانين
ه كالجنون يصيب العقل ولكنه يختلف عنه في أن صاحبه ال يكون تَ العَ  وعلى ذلك فإنا     

ادئ والعته مرض يصيب الشخص عادة بسبب التقدم في حالة هياج، فهو عبارة عن جنون ه
 .(3)في السن أو المرض كتصلب شرايين المخ

أما المشرع الجزائري فقد ساوى بينهما في الحكم من خالل القانون المدني وقانون األسرة     
ال يكون أهال  "بنصها 0550جوان  05المؤرخ في  95-50من القانون رقم  10: بالمادتين

، والمادة (4)"لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون
تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه "المتضمن قانون االسرة بنصها 99-31من القانون  30

 ".والسفيه غير نافذة، إذا صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفه

                                                                    
، الساعة 0599ماي  91: بتاريخطلع عليه إ، com.maanywww.alقاموس المعاني، على الموقع االلكتروني  (1)

90:15. 
 19: طلع عليه بتاريخإ،  wsmela.shawww.المكتبة الشاملة،الموسوعة الفقهية، الدرر السنية، على الموقع االلكتروني  (2)

 . 91:00، الساعة 0599ماي 
 .11أحمد بوكرزازة، مرجع سابق، ص  (3)
، يعدل و يتمم األمر رقم 0550يونيو سنة  05، الموافق 9107جمادى األولى عام  91المؤرخ في 95-50 رقم قانونال (4)

المتضمن القانون المدني، جريدة رسمية  ،9900سبتمبر سنة  07الموافق  9190رمضان عام  05المؤرخ في  00-03
 .09، ص 11عدد 

http://www.almaany.com/
http://www.shamela.ws/
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بالخلل العقلي كالمجنون والمعتوه يعتبر عديم ن المصاب إ :المعتوه و زواج المجنون: ثانيا
كل تصرف قانوني  ولذلك فإنا  ،رادةختيار ويتعذر عليه التعبير عن اإلالتمييز فاقدا لحرية اإل

 .(1)يجريه المجنون أو المعتوه يقع منه باطال بطالنا مطلقا، ولو تعلق األمر بعقد الزواج
ه يجوز استثناءا  تزويج المجنون وطبقا للقاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات فإنا     

 .والمعتوه إذا كان الزواج مفيدا في عالجه

وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم اشتراط العقل لصحة الزواج فيجوز للولي أن يزوج     
ن يجبر المجنون على الزواج إن المجنون والمجنونة والمعتوه، وقال المالكية بأن للحاكم أ

تعين أن الزواج طريقا لصيانته من الزنا والضياع، وللقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو 
 . (2)عته إذا ثبت بتقرير طبي أن في زواجه مصلحة له

وتتجلى مصلحة المجنون في الزواج إذا تبين ظن ا أو حقيقة أنا هذا الزواج يكون سببا     
الش فاء، ويكون ذلك بناء على تقرير أطباء مختصين في األمراض العقلية، وقبول الطرف في 

اآلخر بعد العلم باإلعاقة الذهنية، وأن يت م الزواج بإذن من القاضي بناء على طلب الولي 
من قانون األسرة ألن الزواج يرتب التزامات خطيرة من نفقة  30، 31، 39طبقا للمواد 
 .(3)وسكن وغيرها

، ولم يرد نص صريح وقانون األسرة الجزائري لم يتطرق إلى زواج المصاب بإعاقة ذهنية    
من قانون  000مماا يستوجب الرجوع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية طبقا للمادة  بمنعه،

المجنون والمجنونة  وألحقوا، (4)تفق الفقهاء على جواز تزويج المجنون والمعتوهإاألسرة وقد 

                                                                    
 .901، مرجع سابق، ص يالجزائر سرة بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون األ (1)
 .00،01ص .محمود علي السرطاوي، مرجع سابق، ص  (2)
 .901مرجع سابق، ص ي، سرة الجزائر الوجيز في شرح قانون األالعربي بلحاج،  (3)
 .901المرجع نفسه، ص  (4)
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ذا كان المشرع الجزائري  ،(1)ومثلها المعتوه والمعتوهةالصغير والصغيرة ولو كانا كبيرين ب وا 
من خضوع زواج المجنون إلى ترخيص لم ينص على زواج هذه الفئة فإن ذلك ال يمنع 

  .من قانون األسرة 39القاضي، طالما أنه قاصر بمقتضى المادة 

 المطلب الثاني
 اتــــــدد الزوجــــــــــبتعائي ــــــــــاإلذن القض

لقد وقفت التشريعات العربية واإلسالمية موقفا مختلفا ومتعارضا من مسألة تعدد     
الزوجات فقد ذهبت بعض التشريعات في الدول اإلسالمية إلى حظر التعدد ومعاقبة كل من 

بعض الدول  فيما سايرت ،يقدم عليه باعتباره عمال منافيا للمساواة بين الرجل والمرأة
اإلسالمية الشريعة اإلسالمية التي تبيح التعدد، فيما وقفت بعض التشريعات العربية 
اإلسالمية موقفا وسطا، فأجازت التعدد لكن بشرط الحصول على رخصة من القاضي ومنها 

 . القانون الجزائري
اإلسالمية وعليه سنحاول ضمن هذا المطلب التطرق إلى وموقف كل من الشريعة     

ثم نتطرق إلى القيود التي فرضها ( الفرع األول)والقانون الجزائري من نظام تعدد الزوجات 
بعدها نتطرق إلى إجراءات الحصول على اإلذن ( الفرع الثاني)تعدد نظام الالمشرع على 

وفي ( الفرع الرابع)والجزاء المترتب على مخالفة قيد التعدد( الفرع الثالث)تعدد الالقضائي ب
 (.الفرع الخامس)األخير نحاول طرح بعض االشكاالت العملية فيما يخص قيد التعدد 

 

 

 
                                                                    

1))
المكتبه العصرية، صيدا، بيروت،  عبد الرحمن الُجَزيري، الفقه على المذاهب األربعة، كتاب النكاح، الجزء الرابع، 

 . 350، 351، ص 0551
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 الفرع األول  
 موقف الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري من نظام تعدد الزوجات

التطرق لدراسة نظام تعدد الزوجات من منظور الشريعة نحاول خالل هذا الفرع  من    
 . التعدد نظام المشرع الجزائري مناإلسالمية ثم موقف 

اهلل سبحانه تعدد الزوجات  أباح :موقف الشريعة اإلسالمية من نظام تعدد الزوجات -أوال
وقصره على أربع وأوجب العدل بينهن في الطعام والسكن والكسوة والمبني فإن خاف الرجل 

  ﴿:، لقوله تعالى(1)الجور حرم عليه الجمع بينهن             

                               

            ... ﴾(2). 

غير أن األمر الذي ال جدال والنقاش فيه هو أن اإلسالم لم ينشئ نظان تعدد الزوجات     
نما وجده متبعا فأبقاه، ثم نظمه وحدد ولم يدعو إلي  له عدد الزوجات المسموح بالزواجه، وا 

أوجب  ربع زوجات كحد أقصى وفضل عليه االكتفاء بزوجه واحدة ومعهن بأن ال يتجاوز أ
 .(3)ة عدم العدل بينهنحذر من مغبا  ، والعدل بين الزوجات

ه جمع في التابعين أنا  وقد ثبت من السنة النابوية أناه لم ُيسمع عن أحد من الصحابة و    
عصمته أكثر من أربع وأخرج مالك في الموطأ، والنسائي، والدار قطني، في سننهما أن 

إختر »:وقد أسلم وتحته عشر نسوةالنبي صلى اهلل عليه وسلم قال لغيالن ابن أمية الثقفي ا 
 . (4)«منهن أربعا وفارق سائرهن

                                                                    
 .07السيد سابق، مرجع سابق، ص  (1)
 .51سورة النساء اآلية  (2)
 . 31 صمرجع سابق،  سرة في ثوبه الجديد،عبد العزيز سعد، قانون األ (3)
 .00السيد سابق، مرجع سابق، ص  (4)
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قانون األسرة الجزائري فسح  :الجزائري من نظام تعدد الزوجات موقف قانون األسرة -ثانيا
العتبارات واقعية فهو لم  شتراطإ المجال لتعدد الزوجات باعتباره رخصة ممكنة، مع تقييد و

قيدت حرية الرجل في  التي جاء بها التعديل األخير 3يحظر ما شرعه اهلل غير أن المادة 
 و، أوكلت لرئيس المحكمة مهمة الترخيص بالزواج الجديد الزواج بأكثر من زوجة واحدة، و

برر الشرعي وقدرته ، مع إثبات الزوج المةحقذلك بعد تأكده من موافقة الزوجة السابقة والالا 
 .(1)على توفير العدل

يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في ":هأنا من قانون األسرة  53 وجاء في نص المادة    
 .حدود الشريعة اإلسالمية، متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونيه العدل

بها، وأن يقدم طلب يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج 
 .الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية

يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد من موافقتها وأثبت المبرر الشرعي 
 ". وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية

ن القاضي، الذي يتأكد قبل إصداره لإلذن يص مخالتعدد أصبح ال يحصل إال بتر  وبذلك فإنا 
ه يعد أنا هي، كما لبالزواج من توفر شروطه، وهو ما يعد تعديا على حرية أجازها النظام اإل

 .(2)هتقييدا في غير محل  

 نيثاالفرع ال
 اتــــــدد الزوجـــــــــــود تعــــــــقي 

المشرع الجزائري فرض  من قانون األسرة أنا  3يتضح من خالل تحليلنا لنص المادة     
بأن جعل التعدد في حدود ما تسمح به الشريعة اإلسالمية،  ،قيودا على نظام تعدد الزوجات

                                                                    
، 0591األسرة في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ، أحكامالعربي بختي (1)

 .09ص 
 .00، ص العربي بختي مرجع سابق (2)
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وقيد ذلك بالحصول على  بعد إثبات الزوج للمبرر الشرعي وتوفر شروط ونية العدل،
 :  ترخيص من رئيس المحكمة لمكان مسكن أو مقر الزوجية كما يلي

سمح المشرع الجزائري بالتعدد  :قيد التعدد في حدود ما تسمح به الشريعة االسالمية -1
 ،جمع بين أكثر من أربعة نساءال مقيد ذلك بأن حرا غير أناه  ،في حدود الشريعة اإلسالمية

ألقصى المسموح به شرعا والزواج فوق أربع نسوة والجمع بينهن يعتبر زواجا غير وهو الحد ا
 .الف للقانونخشرعي وم

ن كان قد اشترط إلمكانية تعدد الزوجات  :قيد المبرر الشرعي -2 قانون األسرة الجزائري وا 
ه لم يحدد ماهية المبرر الشرعي ه ما يعاب عليه هو أنا إال أنا  ،وجوب توفر المبرر الشرعي

ولم يضرب ولو مثاال واحدا لذلك كما لم يضع أي معيار للتفريق بين المبرر الشرعي وغير 
التقديرية المطلقة لتقييم المبرر الشرعي الذي يقدمه الزوج  السلطةالشرعي وترك للقضاة 

 .   (1)للزواج بثانية
يقين علمي، أو األمراض المزمنة التي تؤثر على ومن المبررات الشرعية المقبولة حالة العقم ب

 .(2)سير الحياة الزوجية
، الصادر عن 01/90/9931الصادر بتاريخ  950-31وبالرجوع للمنشور الوزاري رقم 

ه حصر شرط المبرر من قانون األسرة قبل تعديلها، نجد أنا  53وزير العدل كتفسير للمادة 
إذا طلب من  ":حالة عقمها ال غير فجاء فيه أو ،الشرعي في مرض الزوجة مرضا عضاال

و ضابط الحالة المدنية تلقي عقد الزواج بثانية فعليه أن يتحقق من توفر الشرط أالموثق 
ا في إثباته بشهادة طبية من طبيب اختصاص تثبت ياألول الذي هو المبرر الشرعي، ويكتف

                                                                    
 .33 سرة في ثوبه الجديد، الطبعة الثالثة، مرجع سابق، صعبد العزيز سعد، قانون األ  (1)
، الطبعة األولى، دار الخلدونية، (دراسة مقارنة ببعض التشريعات)شرح قانون األسرة الجزائري المعدل، الرشيد بن شويخ، (2)

 .999، ص0553
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أو المرض العضال رفض عقم الزوجة األولى أو مرضها العضال، فإذا لم يثبت العقم 
 .(1)"الموثق أو الموظف المختص تلقي العقد

، الصادر عن (2)00/53/9930الصادر بتاريخ  30-91وقد أضاف منشور ثاني رقم    
، مبررا آخرا لتعدد الزوجات وهو إثبات 950-31وزير العدل يكمل المنشور الوزاري رقم 

إال أن هذا قد  ،مام القضاء بتقديم الشهادة من كتابة الضبطأوجود دعوى طالق مرفوعة 
فقد يقوم الزوج برفع دعوى الطالق ثم يتنازل عن الدعوى بعد  ،يؤدي إلى الكثير من التحايل
واألمر متروك لتقدير المحكمة بناء على السلطة التقديرية  ،(3)تسجيل عقد الزواج الثاني

الزوج هو الملزم بإثبات المبرر الموضوعي مامه من إدعاءات و أللقاضي وما يقدم 
 .(4)ستثنائي، وللقاضي سلطة تكييف ما إذا كان كذلكاإل

العدل بين الزوجات هو أن يعدل الرجل بين زوجاته، ويسوي بينهن في  :قيد نية العدل -3
الواجب عليه شرعا من النفقة، والكسوة والمبيت، وما شابه ذلك مما يقتضيه العرف بين 

   ﴿:لقوله تعالى ،(5)الناس                    

                              

   ﴾(6). 

                                                                    
قانون األسرة قبل  53، كتفسير للمادة 01/90/9931، الصادر عن وزير العدل بتاريخ 950-31المنشور الوزاري رقم  (1)

 .تعديلها
-31ـوزاري رقم ــ،يكمل المنــشور ال00/53/9930الصادر عن وزير العــدل بتاريخ  ،30-91المنشــور الــوزاري رقــم  (2)

 .من قانون األسرة 3المتعلق بتفسير المادة  950
شكاالتها قراءة في نص القانون واجتهادات المحكمة العليا"كريمة محروق،  (3)   مجلة العلوم اإلنسانية، "قيود تعدد الزوجات وا 

 .100، 101، ص، ص 0590، ديسمبر "ب"، مجلد 13، العدد 9منتوري قسنطينة جامعة االخوة 
 .995الرشيد بن شويخ، مرجع سابق، ص  (4)
 .100كريمة محروق، مرجع سابق، ص  (5)
 .1سورة النساء، اآلية  (6)
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هذا بالنسبة للعدل في الماد يات، أما بالنسبة للعدل في العواطف والميول نحو إحدى     
﴿: حين قال (1)الزوجات أكثر من األخرى فإن اهلل سبحانه وتعالى كفانا جدال في ذلك  

                                  

                 ﴾(2) . 

غير مكانه، وال في غير أن شرط توفر نية العدل كشرط مسبق إلبرام عقد الزواج شرط     
ثبات وجوده ماديا قبل العقد ال إن ما ال يمكن أل ،الثانينستطيع التسليم به كقيد على الزواج 

 . (3)ه قيد أو شرط إلبرام العقديمكن التسليم بأنا 

أول إجراء يمكن مالحظته  :حقة بالرغبة في الزواجإعالم الزوجة السابقة والالا  قيد -1
سواء من حيث درجة  ،بصدد دراسة هذا الضابط فيما يتعلق بإخبار الزوجة السابقة والالاحقة

إلزامه أو من حيث إجراءات القيام به، فالمشرع لم يحدد كيفية  وال طريقة  إلخبار الزوجتين 
تكون مقبولة لدى ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذي سيتولى تحرير وتوثيق عقد الزواج، 
 أو القاضي عندما يتصدى للفصل في مدى صحة أو عدم صحة اإلخبار فهل يكفي أن

أو يخبر كل واحدة منها بكتاب مرسل عن طريق البريد أو  ،يخبرها شفهيا بحضور شهود
إخبارها عن طريق المحضر القضائي مقابل تبليغ يحرره وفقا إلجراءات التبليغ المنصوص 

 .(4)عليها في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

                                                                    
 .39مرجع سابق، ص ، عبد العزيز سعد، قانون االسرة في ثوبه الجديد (1)
 .1سورة النساء، اآلية  (2)
 .39مرجع سابق، ص،  عبد العزيز سعد، (3)
 .95 ،، صسابقمرجع   ،قانون االسرة في ثوبه الجديد ،عبد العزيز سعد (4)
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لى أن الزوج هو الذي يلزم لكن في الواقع العملي فقد جرت الممارسات القضائية ع    
بإحضار الزوجة والمرأة التي ُيقبل على الزواج بها أمام رئيس المحكمة إلبداء رأيهما و 

ن لم تحضر إحداهما لم يمنحه القاضي الرخصة بالتعدد  .(1)موافقتهما وا 

سرة الجزائري ومن التطبيقات القضائية من قانون األ 3ويمكن أن نستخلص من المادة     
الخاصة بإثبات رضا الزوجة السابقة، أن يكون اإلخطار أو اإلخبار قبل الشروع في العقد 
الجديد وأن يحظى هذا اإلخبار بموافقة وقبول الزوجة، وأن يخلو هذا اإلخطار من الغش وأن 

األولى وموافقتها على الزواج ال يشوبه أي تدليس، إضافة إلى إلزامية أن يثبت رضا الزوجة 
تشوب هذه اإلرادة شائبة ُيطعن فيها كاإلكراه أو  الجديد أمام الجهة القضائية المختصة، وأالا 

ل باإلرادة  .(2)التهديد وغير ذلك من أشكال العيوب التي تخ 

من األمر  3حكام المادة أ وفقا لمقتضيات :بتعدد الزوجات الرخصةعلى  قيد الحصول -5
فقد ألزم الشرع طالب التعدد بالحصول على إذن أو  المتضمن قانون األسرة، 50-50

ترخيص من القاضي بالتعدد، وهو إجراء جديد على خالف ما كان منصوصا عليه بالقانون 
، وهو بمثابة تقييد لتعدد الزوجات ومحاوله لضبطه بغية حماية حقوق كل من 31-99

الفقرة الثانية من  3شترط المشرع قبل ذلك بموجب المادة إحقة وقد الزوجتين السابقة والالا 
ضرورة إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها ويقدم طلب  50-50األمر 

 .الترخيص بالزواج لمحكمة مكان مسكن الزوجية

 
                                                                    

، مذكرة لنيل درجة ضوابط تعدد الزوجات، دراسة مقارنة بين الشريعة وقانون األسرة الجزائريخالد عون اهلل،  (1)
بن يوسف بن خدة،  9اإلسالمية، قسم الشريعة والقانون، جامعة الجزائر الماجستير في الشريعة والقانون، كلية العلوم 

 . 950ص،  0590-0593
درجة الماجستير في  ، مذكرة لنيلشرط إذن الزوجة األولى في التعدد وأثره على الرابطة الزوجيةعبد القادر بولفعة،  (2)

بن يوسف بن  9الشريعة والقانون، جامعة الجزائر العلوم اإلسالمية،تخصص شريعة وقانون،كلية العلوم اإلسالمية قسم 
 .99 ،، ص0591-0590خدة،
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 رع الثالثـــالف
 بالتعـــــدد ائيـول على اإلذن القضــراءات الحصــإج

ختصاص اإلقليمي فيما يتعلق بمسألة التعدد وفقا يرجع اإل :االختصاص القضائي -أوال
وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى :"...من قانون األسرة التي تنص 0فقرة  3لنص المادة 

-53من القانون  0فقرة  107، في حين تنص المادة "رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية
وأن يقدم  :" 00/50/0553جراءات المدنية واإلدارية المؤرخ في المتضمن قانون اإل 59

، وطبقا لمبدأ الخاص "طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان طالب الترخيص
المتضمن قانون االجراءات  59-53من القانون رقم  107يقيد العام تطبق أحكام المادة 

 .(1)المدنية واالدراية

تتم إجراءات طلب الترخيص عن طريق تقديم الزوج ملفا  :إجراءات طلب الترخيص -ثانيا
من نسختين تتضمنان طلبه مرفقا بوثائق الحالة المدنية لألطراف بما فيها عقود الميالد 
والزواج ويقوم رئيس المحكمة المختص بإجراء تحقيق بسماع األطراف كل على حدا أين 

، كما يتأكد من توفر (3)والمرأة التي ُيقبل على الزواج بها (2)قةيتأكد من موافقة الزوجة الساب
المبرر الشرعي وقدرة الزوج على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية، التي يتأكد 

، ولرئيس المحكمة السلطة التقديرية بعد (4)منها من خالل شهادة عمل أو مداخيل الزوج
الزوج معسرا حتى  نا أ، إذا رأى (5)لتعدد أو رفض الطلبدراسة الطلب في منح الترخيص با

                                                                    
،مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية،  "تعدد الزوجات على ضوء تعديل قانون األسرة األخير "محمد الصالح عومر، (1)

 .19، ص 0590، جوان  50منغست، الجزائر، العدد االمركز الجامعي لت
 .57نظر الملحق رقم أنموذج محضر سماع الزوجة األولى، أنظر  (2)
 .50نموذج محضر سماع الزوجة الثانية، أنظر الملحق رقم انظر  (3)
 .15 -09ص .عبد الرزاق يعقوبي، مرجع سابق، ص (4)
 .53نظر الملحق رقم أترخيص بالتعدد، النموذج أنظر  (5)
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ه في أغلب الحاالت توافق ولى والمرأة التي يقبل على الزواج بها إذ أنا ن وافقت الزوجة األا  و 
 .(1)ولى على التعدد عن رهبه ال رغبه فيهالزوجة األ

ولما كانت النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام قانون     
فإنا رئيس المحكمة  ،المتضمن قانون األسرة 50-50مكرر من األمر  1األسرة طبقا للمادة 

يحيل الملف بعد إجراءات السماع والتحقيق وقبل الفصل في الطلب إلى النيابة العامة إلبداء 
 .(2)ماساتها بخصوص طلب الزوج للترخيص بالتعددالت

ستيفاء هذه الشروط، لصعوبة الحصول على موافقة الزوجة إومع ذلك فقليال ما يتم     
ستحالة الحصول على الترخيص بالزواج ثانية، فيلجأ الزوج إـــــ وبالتالي  ـــ على األقل السابقة

جراءات تباع اإلإثم  ،(3)وفقا للصيغة التقليدية للزواج حينها إلى إبرام زواجه الثاني،
من قانون األسرة بتثبيت الزواج بحكم قضائي، الذي يعتبر  00المنصوص عليها بالمادة 

 .     (4)حيلة للهروب من رفض قبول الزوجة السابقة وقيود اإلذن بالتعدد

 رع الرابعـــالف
 ددــود التعــــالفة قيخزاء المترتب على مــالج

 :يلي اـــــيترتب على مخالفة قيود تعدد الزوجات جزاء قبل الدخول وجزاء بعد الدخول كم
  

                                                                    
سرة وفق التعديالت الجديدة واالجتهاد القضائي، الطبعة والموضوعية لشؤون األجرائية حكام اإلمحمد لمين لوعيل، األ (1)

 .11، ص 0590الثانية، دار هومة، الجزائر، 
 .59أنظر نموذج إبالغ النيابة لتقديم التماساتها بشأن طلب الترخيص من زوجة ثانية، الملحق رقم  (2)
مجلة البحوث  ،"زواج وتسجيل ازواج العرفي المتنازع فيهاالجتهاد القضائي في مجال إثبات ال"،حسين بلحيرش (3)

 .911والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، ص 
 .11، 11ص .محمد لمين لوعيل، مرجع سابق، ص (4)
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يترتب على مخالفة قيد الترخيص القضائي بتعدد الزوجات  :الفسخ كجزاء قبل الدخول -والأ
من قانون  9مكرر  3فسح عقد الزواج الثاني قبل الدخول، وهو ما نصت عليه المادة 

ذا لم يستصدر الزوج إيفسخ الزواج الجديد قبل الدخول،  :"التي جاء فيها أنه و ،األسرة
 ."أعاله 3وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة  ،ترخيصا من القاضي

يجوز للزوجة طلب التطليق عند مخالفة األحكام الواردة  :التطليق كجزاء بعد الدخول -ثانيا
فنصت المادة  ،على التعدد وممارسته اوالتي تعد قيود من قانون األسرة، 3في أحكام المادة 

في حالة التدليس يجوز لكل زوجة رفع دعوى  ":على أنه 50-50مكرر من األمر  3
 ."قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق

فيكون للزوجة السابقة أو الزوجات أن تطلب التطليق للتدليس، والمطالبة بالتعويض عن 
علم بوجود زوجة توالتي لم تكن  بها، كما يجوز للزوجة الجديدة المغررحق بها، الضرر الالا 

سابقة أو زوجات أن تطلب بدورها التطليق بسبب التدليس، فهو يعد سببا من أسباب 
ن تطلب أيجوز للزوجة :" من قانون األسرة على أنه 7فقرة  01، فنصت المادة (1)التطليق

 ". أعاله 3مخالفة األحكام الواردة في المادة : ... التطليق لألسباب اآلتية
ستقرت عليه إوهو ما  ،لطلب التطليق للضرر اكما يعد عدم العدل بين الزوجات سبب موجب

  على ات دليالــــالة تعدد الزوجــــعد الهجر في المضجع، في حــــيُ  :"رارهاــــا في قــــمة العليــــالمحك
 .(2)"نعدام نية العدل، يبرر طلب الزوجة للتطليقإ
عدم العدل بين الزوجات يشكل الضرر المعتبر شرعا، طبقا للفقرة :" وفي قرار آخر جاء فيه 

 . (3)"01السادسة من المادة 

                                                                    
 .131مرجع سابق، ص  كريمة محروق،  (1)
(2)

 مجلة المحكمة العليا، 99/50/0559 الصادر بتاريخ 135015 غرفة األحوال الشخصية رقم -قرار المحكمة العليا 
  .009 ص ،0559 لسنة ،59العدد 

 مجلة المحكمة العليا، 90/50/0557 الصادر بتاريخ 107990 غرفة األحوال الشخصية رقم -قرار المحكمة العليا (3)
  .119 ص ،0557لسنة  ،50العدد 
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فإنه يجوز للزوجة الجديدة  ،(من القانون المدني 30و 37 تينالماد)وطبقا للقواعد العامة     
بطال عقد الزواج بسبب التدليس إالمدلس عليها، والتي لم يتم إخطارها المسبق بالزواج طلب 

حتيال أو التدليس هو خطأ عمدي الغش أو اإل الدافع إلى التعاقد، وزيادة على ذلك فإنا 
 .(1)يستوجب التعويض

 رع الخامســــالف
 ددـــــعـالمرتبطة بالتية ــــاالت العملـــاإلشك 

 50-50من األمر  3يعد تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها بالمادة     
ستنادا فقط إكاف وحده المتناع رئيس المحكمة عن منح الترخيص، المتضمن قانون األسرة 

إلى السلطة التقديرية في إثبات توفر أو عدم توفر هذه الشروط، وأن قرار رئيس المحكمة 
طلب الترخيص ال يوجب القانون أن يكون بحكم قضائي وال ينص على إمكانية قبوله  برفض

 . (2)ألية طريق من طرق الطعن فيه

موقفه هذا يقبل الطعن من  وسواء أصدر القاضي ترخيص بالزواج أو رفض الطلب فإنا     
رئيس الترخيص بالزواج الممنوح من طرف  ذوي المصلحة أمام المحكمة المختصة، ألنا 
الفقرة الثانية هو عمل والئي ينقلب إلى عمل  3المحكمة لمكان مسكن الزوجية طبقا للمادة 

 .(3)قضائي ومن ثم يخضع لألحكام اإلجرائية العامة الواردة ضمن قانون اإلجراءات المدنية

شكال الذي يمكن أن يطرح في المجال التطبيقي فيما يتعلق بالزوج المتزوج بأكثر من اإلو     
 أخرى أم مرأةإواحدة، ويرغب في الزواج بأخرى فهل تجب موافقتهما معا على زواج زوجهما ب

                                                                    
 .991سرة الجزائري، مرجع سابق، ص بلحاج، الوجيز في شرح قانون األالعربي  (1)
 .955 مرجع سابق، ص ،سرة في ثوبه الجديدقانون األعبد العزيز سعد،  (2)
 .990 ، صالمرجع نفسه (3)
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يكفي موافقة زوجة واحدة، وكذلك إذا وافقت إحداهما ورفضت األخرى فما موقف رئيس  
 .(1)المحكمة من طلب الزوج بالترخيص له بالتعدد

حقها في الموافقة على التعدد  ستعمالإشكال آخر يثار في حالة تعسف الزوجة في إوهناك   
ثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته أوأبدت رفضها بدون مبرر شرعي سوى اإلضرار بالزوج، و 

زمة فهل يمتنع رئيس المحكمة في هذه الحالة عن منحه وكل الشروط الضرورية الالا  ،المالية
   ؟الترخيص بالزواج

حالة مع إعمال القاضي لسلطته، بحيث منح الترخيص في هذه ال ويمكن القول بضرورة    
يكون دقيقا وصائب التقدير إذا رفضت احداهما الزواج عليها خصوصا الزوجة االولى ومدى 
مطابقة رأيها ألحكام العدل والمصلحة العامة للمجتمع ومصلحة األسرة فعلى القاضي أن 

رورية للحياة الزوجية يوازن بين قيمة المبرر الشرعي والقدرة على توفر العدل والشروط الض
وبين موافقة الزوجة السابقة حتى يكون قراره عادال ومحققا للغاية التي أباح القانون وشرع 

 .(2)ألجلها التعدد

 

 

 

 

 

 
                                                                    

 .79سليمان بوقندورة، مرجع سابق، ص  (1)
 . 131مرجع سابق، ص ق، كريمة محرو  (2)
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 :خالصة الفصل

بمقتضى قانون األسرة وقانون الحالة المدنية وفي نصوص  فرض المشرع الجزائري    
 فألزم ،الزواج الرسميعقد إجبارية توافر إجراءات إدارية وقضائية إلبرام  تنظيمية خاصة،

قبل إبرام عقد الزواج، فضال عن وثائق الحالة مراقبتها  منضابط الحالة المدنية والموثق 
المدنية المنصوص عليها قانونا والتي يجب على طالبي الزواج تقديمها، ففيما يخص 

كافة األمراض التي من انون شهادة طبيه تثبت خلو الطرفين اإلجراءات اإلدارية يتطلب الق
رض مع الزواج أوتشكل خطرا عليه، إضافة إلى رخصة الزواج المنصوص عليها قانونا اتتع

بالنسبة ألعضاء األمن الوطني وكذا الجيش والدرك الوطنيين الصادرة عن الجهات 
ألزم المشرع في عقد الزواج الذي يكون أحد طرفيه أجنبي ضرورة الحصول كما المختصة، 

حتى إثباته، وكذا تقديم  إلبرام عقد الزواج و التي لها سلطة التعيينجهات العلى رخصة من 
الذي ( الرجل)سالم خاصة باألجنبي سالمي أو شهادة إثبات اإلين اإلعتناق الد  إثبات إشهادة 

 .  ئريةيرغب بالزواج من الجزا

أما فيما يتعلق باإلجراءات القضائية فتشمل أمر اإلعفاء من السن القانوني بموجب     
المشرع الجزائري  شارة الى أنا رخصة صادرة عن رئيس المحكمة لضرورة أو مصلحة، مع اإل

مماا يتعين الرجوع إلى  ،لم ينص على األحكام اإلجرائية الخاصة بزواج المجنون والمعتوه
أحكام أحكام ، وكذا من قانون األسرة 000مقتضيات المادة  وفقالشريعة اإلسالمية  أحكام
بأهل عانة بعد األستوالقانون المدني، المنصوص عليها في قانون األسرة والوالية  الحجر
كما ألزم المشرع لممارسة التعدد المقرر في الشريعة اإلسالمية ضرورة وجود المبرر   الخبرة

شرعي مع قدرة الزوج على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية وبشرط إعالم 
   .برغبته في الزواج وموافقتهما على ذلك ،الزوجة السابقة والمرأة التي سيقبل على الزواج بها



 

 

 الفصل الثاني
إجراءات التسجيل الرسمي  

 لعقد الزواج
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 الفصل الثاني
 إجراءات التسجيل الرسمي لعقد الزواج

ئري على االجز  المشرعولذلك سعى  ،يكتسي عقد الزواج قدسية وأهمية بالغة في المجتمع     
رسمي لحماية المتعـاقدين من ار كافة التشريعات العربية و الغربية إلى إفراغه في قالب ر غ

أو االحتجاج بآثاره في مواجهة الطرفين أو الغير الذي له مصلحة  إنكار أحدهما لهذا العقد
وذلك عن طريق سلسلة من القوانين نصت كلها على ضرورة تسجيل عقود الزواج كما حاول 

عد النظام إدخال نظام تسجيل عقود الزواج المغفلة في سجالت الحالة المدنية ضمن قوا
ما نص عليه وهو العام الجزائري وكذا في ضوء احترام العادات واألعراف االجتماعية 

 م باألمرــدل والمتمـــــون األسرة المعــــــنالمتضمن قا 11-48في القانون ري ـــــالمشرع الجزائ
ثباته، 50-50  .في القسم الثالث من الفصل األول من الباب األول في عقد الزواج وا 

مسجلة  بوثيقة رسميةبإفراغه ل تسجيله و تـوثيقه لدى المصالح المختصة الذلك من خو     
بها تحت أي  االحتجاج ثبـات واإلمكانيـة إلتحسبـا  في سجالت الحالة المدنية بشكل قانوني،

أخضع و  ،تمـام هذا العقدإلدارية إلالمشرع جملة من الشروط الشكلية و ا اشترطظرف ولذلك 
 قانون األسرة وقانون الحالة المدنيةب تم النص عليها خاصةإلى إجراءات  تسجيلهمسألة 

( المبحث األول)لعقد الزواج  إجراءات التسجيل اإلداري نتناولها في هذا الفصل من خالل
جراءات و  لعقد الزواج  القضائي أخرى تستلزم تدخل الجهات القضائية من خالل االثباتا 
  (.المبحث الثاني)
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 بحث األولالم
 إجراءات التسجيل اإلداري لعقد الزواج

يثبت الزواج بمستخرج ":المتضمن قانون األسرة أنه 50-50من األمر  00ت المادة نص    
وأن تسجيل عقد الزواج  "من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي

بسجالت الحالة المدنية للبلدية يتطلب إجراءات إدارية يقوم بها أشخاص محددون بموجب 
دين حرية االشتراط في عقد الزواج أو في قنصوص قانونية، كما أن المشرع رخص للمتعا

مفهوم  سنعالج ضمن هذا العنصرعقد رسمي الحق له كل الشروط التي يريانها ضرورية 
 .(ثانيالمطلب ال)في عقد الزواج  االشتراطإضافة إلى ( األولمطلب ال)يل عقد الزواج تسج

 المطلب األول
 مفهوم تسجيل عقد الزواج 

 .المؤهلون للقيام بذلك واألشخاصعقد الزواج في تسجيل بالتعريف ال نحدد فيه
 الفرع األول

 تعريف التسجيل في عقد الزواج 
قبل الدخول إلعطاء العقد المبرم الصفة إال يتم  ال التنظيميالتسجيل بمعناه القانوني     

أمام الموثق أو البلدية، فعقد الزواج هو الوسيلة القانونية الوحيدة إلثبات قيام الشكلية الرسمية 
الرابطة الزوجية بصفة صحيحة، ويعتبر عقد الزواج هو النسخة المنقولة أو المستخرجة من 

لمسجلة في سجالت الحالة المدنية بشكل قانوني، فإنه حتى لو وثيقة عقد الزواج الرسمي ا
عقد الزواج أمام الموثق أم  إبرامأن كتابة عقد الزواج ليست شرطا وال ركنا في الزواج، فإن 

أمام ضابط الحالة المدنية من تمام عقد الزواج وهذا يكون باتخاذ الزواج الشكل الرسمي 
 .(1)في سجالت الحالة المدنيةأي بتوثيقه وتسجيله  المقرر قانونا

                                                           
الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري،الجزء األول،الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات  ،العربي بلحاج (1)

 .072، 074 ص.ص ،2010الجامعية،
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 الفرع الثاني 
 األشخاص المؤهلون بتحرير عقد الزواج

الجهة المختصة بإبرام عقد الزواج  وقانون الحالة المدنيةكل من قانون األسرة  حدد     
وتتمثل في ضابط الحالة المدنية للبلدية أو الموثق كما أنه يمكن أن يتم أمام األعوان 

المعدلة بموجب  05-75فجاء في المادة األولى من األمر رقم الدبلوماسيون والقناصل 
ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي  إن   :"50-18القانون رقم 

 ."الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية
يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام ":هعلى أن   14وقد نص قانون األسرة في مادته     

 ."مكرر من هذا القانون 2و 2في المادتين موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد 
 تسجيل عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية: أوال
ضابط الحالة المدنية هو ضابط عمومي مكلف   :للبلدية تعريف ضابط الحالة المدنية -1

إذ يجمع في نفس  ة،عد   مسئولياتبمهام وصالحيات على مستوى البلدية وتقع على عاتقه 
تمثيل وزارة بتمثيل وزارة العدل واختصاصات إدارية بقضائية  اختصاصاتالوقت بين 

فمهام ضابط الحالة المدنية تكمن على الخصوص في تحرير العقود واستقبال  ،الداخلية
الطابع  بإضفاءوهو الذي يعطيها القوة الثبوتية  ،وحفظ وثائق وسجالت الحالة المدنية

ض و س المجلس الشعبي البلدي ويمكن له أن يفضابط الحالة المدنية هو رئيو  ،الرسمي
صالحيات ضابط الحالة المدنية إلى عون بلدي ويجب عليه أن يرسل نسخة من مقرر 

لى النائب العام لدى المجلس القضائي التي  دائرة  في دوجيالتفويض إلى والي الوالية وا 
 .(1)اختصاصه البلدية

                                                           
جراءاتها في التشريع الجزائري، طبعة ثالثة، دار هومة، الجزائر، عبد الحفيظ بن عبيدة(1) ،ص 0511، الحالة المدنية وا 

117.  
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فيمكن تعريف الضابط العمومي على أنه شخص طبيعي موظف كان أم غير ذلك يناط     
وصالحية السلطة العامة باسمها ولحسابها وذلك إما على  اختصاصاتبه ممارسة جزء من 

 .سبيل التفويض أو التنازل
إذا وقع انعقاد الزواج أمام ضابط  :ضابط الحالة المدنية في إبرام عقد الزواجصالحيات  (2

ه يجب عليه أن يسجل هذا الزواج في فإن   ،الحالة المدنية وفقا للشروط التي تضمنها القانون
وأن يسلم للزوجين دفترا عائليا يؤكد ويثبت صحة وشرعية العقد  ،سجالت الحالة المدنية فورا

 .(1)وتسجيله
عندما يقع عقد : "من قانون الحالة المدنية في فقرتها األولى 70نص المادة في فجاء     

في ، (2)ه يتعين عليه أن يحرر وثيقة عقد الزواجفإن   ،الزواج أمام ضابط الحالة المدنية
 ."سجالته فورا ويسلم إلى الزوجين دفترا عائليا يثبت هذا الزواج

إلى تعريف  من خالل هذا العرض التطرق نحاول :توثيق عقد الزواج أمام الموثق: ثانيا
 تسجيل عقد الزواج دوره في الموثق و 

، بمعنى ل  ع  رباعي على وزن ف  ( قوث  )التوثيق لغة فهو مصدر الفعل  :ةتعريف الموثق لغ (1
ثق في أمره أي و  الشيء أي الحكم، وت   يق  ث  و  ، وت  ق  ث  و  أحكم األمر، ووثق الشيء توثيقا فهو م  

 .(3)اإلتقان ة، والتوثيق اإلحكام وابة بمعنى أحكم وثاقها بشد  بالوثيق ويقال وثقت الد  أخذنا 
فاعل وهو الشخص القائم بتوثيق  اسماء ثأما إذا اقترن التوثيق بالقانون فالموثق بكسر ال    

ثق، و  مفعول وهو الشيء الذي ي   اسمقة، وأما الموثق بفتح الثاء فهو الشيء أي ربطه بقوة ود  
بفتح الثاء على الضابط العمومي القائم ( قالموث  )وشاع الخطأ بين الناس أن يطلق 

 .(4)بالتوثيق
                                                           

نظام الحالة المدنية في الجزائر، وثائق الحالة المدنية والحاالت التي تطرأ عليها، الجزء الثاني، الطبعة  ،عبد اهلل يوسف (1)
 .38، 36 ص.، ص0511لجزائر، ،ادار هومة الثالثة، 

 .10د زواج محرر من طرف ضابط الحالة المدنية، ملحق رقم عقأنظر  (2)
 .754، ص 1276دار الفكر، مطبعة بيروت، دون طبعة، اح، صحاإلمام محمد بن أبي بكر الرازي، مختار ال (3)
 .60، ص 1222، سنة 53رقة الوطنية للموثقين، نشرة الموثق، العدد غعالقة القضاء بالتوثيق، دراسة لل (4)
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 50-53قانون رقم المن  56بالرجوع إلى أحكام المادة  :صطالحااتعريف الموثق  -2
ن  المتضمن تنظيم مهنة الم ما عرف القائم بالتوثيق وثق نجد أن المشرع لم يعرف التوثيق وا 

 يشترطضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي ":أنهعلى 
 .(1)"فيها القانون الصبغة الرسمية وكذا العقود التي يرغب األشخاص إعطاءها هذه الصبغة

من قانون الحالة المدنية  70جاء في نص المادة  :الموثق في تسجيل عقد الزواج دور -3
فإنه يتعين عليه أن يحرر ( الموثق)عندما يقع عقد الزواج أمام القاضي ":في فقرتها الثانية

وثيقة عقد الزواج ويسلم إلى المعني شهادة بذلك، ثم يرسل خالل مهلة ثالثة أيام نسخة من 
دها في سجالته خالل مدة خمسة أيام من الوثيقة إلى ضابط الحالة المدنية الذي عليه أن يقي  

إلى الزوجين دفترا عائليا ويؤشر بهذا الزواج في السجالت على  ثم يسلم استالماتاريخ 
 ."هامش وثيقة عقد ميالد كل واحد من الزوجين

فيجب عليه أن يرسل ملخصا عن العقد  ،(2)فإذا كان الموثق هو الذي حرر عقد الزواج    
دنية في أجل ثالثة أيام إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بنسخه في سجل الحالة الم

أيام من تاريخ استالمه ويسلم إلى الزوجين دفترا عائليا ويكتب بيان الزواج  50خالل مهلة 
  .كل واحد من الزوجينميالد على هامش عقد 

هذا وقد استقرت المحكمة العليا على أن، عدم قيام الموثق بتسجيل عقد الزواج المبرم     
 .(3)"على صحة الزواج أمامه بدفتر الحالة المدنية بالبلدية، ال يؤثر

                                                           
، الجريدة ، يتضمن تنظيم مهمة الموثق0553فيفري  05 الموافق 1807محرم  01 المؤرخ في 50-53القانون رقم  (1)

 .10، ص 0553مارس  54صادرة في  18الرسمية، العدد 
 .16أنظر عقد زواج محرر من طرف الموثق، ملحق رقم  (2)
 ، مجلة المحكمة العليا، 16/53/0557الصادر بتاريخ  623662 قرار المحكمة العليا، غرفة االحوال الشخصية رقم (3)

 .006ص  ،0554 ،العدد األول
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نتطرق إلى كل من تعريف رئيس   :توثيق عقد الزواج أمام رئيس المركز القنصلي: ثالثا
 .المركز القنصلي في مجال إبرام عقد الزواج وتسجيل عقد الزواج من طرفه

رئيس المركز القنصلي  :تعريف رئيس المركز القنصلي في مجال إبرام عقد الزواج -1
يمارس صالحيات ضابط الحالة المدنية يمكن أن ينوب عن رؤساء البعثات ضابط عمومي 

الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية أو ينوب عن رؤساء المراكز القنصلية من يقوم 
مقامهم في ممارسة مهام ضابط الحالة المدنية بموجب مقرر من وزير الشؤون الخارجية 

 (1).و لألعوان القنصليين من موظفي السلك القنصليسند هذه المهام إلى نواب القناصل أتو 
نشير بهذا الصدد أن المرسوم   :رئيس المركز القنصلي في إبرام عقد الزواج صالحيات -2

لرئيس المركز  أوكل، (2)منه 04بالمادة  المتعلق بالوظيفة القنصلية 850-50 رقم الرئاسي
عقود الحالة المدنية الخاصة ب التصريحاتبصفته ضابط للحالة المدنية استالم القنصلي 

يؤهل ضابط الحالة المدنية :"منه على أنه 29، ونص بالمادة (3)بالرعايا الجزائريين وتحريرها
 . ــــــ عقد الزواج بين الرعايا الجزائريين: القانون الجزائري بما يلي أحكامفي حدود 

ــــــ تسجيل عقود الزواج والميالد والوفاة المتعلقة بالرعايا الجزائريين الذين استقبلوا في دولة 
 .المعهودة، في سجالت الحالة المدنية القنصلية األصولحسب  اإلقامة

 ". ــــــ تسليم دفتر عائلي للزوجين بعد عقد الزواج أو تسجيله
اطنين جزائريين فيختص بتحريرها وتسجيلها رؤساء فعقود الزواج التي تتم في الخارج بين مو  

البعثات الدبلوماسية المشرفون على دوائر قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية عمال بالمادة 

                                                           
 .114، 117، 83 ص،.المرجع السابق، ص عبد الحفيظ بن عبيدة، (1)
نوفمبر سنة  03الموافق  1806رمضان عام  01المؤرخ في  850-50المرســـوم الرئاسي رقم  04تنص المادة  (2)

يستلم :"أنه على 12، ص 0550ديسمبر  51في  ة، الصادر 72تعلق بالوظيفة القنصلية، الجريدة الرسمية، العدد ي، 0550
رئيس المركز القنصلي بصفته ضابطا للحالة المدنية، التصريحات ويعد عقود الحالة المدنية الخاصة بالرعايا الجزائريين 

 "ويحررها  يمكن أن يرخص وزير الشؤون الخارجية لكل عون دبلوماسي وقنصلي ممارسة مهام ضابط الحالة المدنية
، 0550ثبات في القانون المدني الجزائري، الطبعة األولى، دار هومة، الجزائر، أحمد سيدي، الكتابة الرسمية كدليل إ (3)

 .01ص 
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من القانون  15وما يليها من قانون الحالة المدنية حيث تنص المادة  20والمادة  51
نون الدولة التي ينتمون إليها يسري على الحالة المدنية لألشخاص وأهليتهم قا":المدني

 ."بجنسيتهم

كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين  إن  :"من قانون الحالة المدنية 23كما نصت المادة 
صادر في بلد أجنبي يعتبر صحيحا إذا حرره األعوان الدبلوماسيون أو القناصل طبقا 

 ."للقوانين الجزائرية

 المطلب الثاني
 الزواجاالشتراط في عقد 

إبراز سلطة ضابط ثم  (الفرع األول) في عقد الزواج مفهوم االشتراطتحديد فيه نحاول     
فما هي حدود هذا  (الفرع الثاني) الحالة المدنية والموثق في مراقبة مثل هذه الشروط

لى أي مدى يمكن تضمين عقد الزواج مثل هذه الشروط  االشتراط  .؟وا 

 الفرع األول
 في عقد الزواجمفهوم االشتراط 

االسرة  قانونتعريفه في  و اصطالحاتعريف الشرط لغة و إلى  نتعرض من خالله    
 .الجزائري

 رطــــــــــــتعريف الش: أوال
 "إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه" :رط في اللغة بأنهـــيعرف الش :ةــــــــــرط لغـــــــــالش -1
 العالمة طار تشواإلوقد شارطه وشرط له في ضيعته،  كالشرط،الشريطة  جمعه شروط و و

، ومنه أطلق الشرط في اللغة على ما يشترطه المتعاقد في عقوده (1)التي يجعلها الناس بينهم

                                                           
 .665، 602ص .لسان العرب، المجلد السابع، دار بيروت، بيروت، لبنان، ص ابن منظور، (1)
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والتزاماته اتجاه نفسه أو غيره، فهو كالعالمة التي تميز العقد عن أمثاله باشتراط أحكام 
     .(1)إضافية يتفق عليها الطرفان

د عن أصل التصرف أو التزامات ئهو التزام أحد طرفي العقد بأمر زا :اصطالحا رطــــالش -2
 .(2)بإرادتهإضافية منجزة عن أصل مقتضى العقد، يلتزم بها العاقد في ضمن عقده 

وعرف أيضا بأنه توثيق للعقد ومرتبط به في غالب أحواله وهو مؤثر في تعديل أثر العقد 
فالشرط ما يلزم من عدمه العدم وال  ،(3)إذ يلزم من الرضا به وجود العقد بزيادة هذا القيد،

 .(4)يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته
تعريف القانوني للشرط انطالقا من قانون للنتعرض  :الشرط في اإلصالح القانوني -3

  .القانون المدني الجزائريثم نحاول دراسته من خالل  الجزائري األسرة
أنه  إال   الجزائري الشرط المشرعلم يعرف  :الشرط في قانون األسرة الجزائريتعريف  -أ

سرة قانون األالشرط المقترن بعقد الزواج، أو الذي يتضمنه هذا األخير في  ةتناول مسأل
ثباتهالزواج عقد م ــــقس األول في: موضعينري في ـــــالجزائ من األمر  12وهذا بالمادة  وا 
للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في  ":بنصها المعدل والمتمم لقانون األسرة 50-50

عقد رسمي الحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، وال سيما شرط عدم تعدد الزوجات 
أين أعطى لكل من الزوجين  ،"وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون

لنفسه كل ما يراه مناسبا بشرط ال يتنافى الشرط مع أحكام قانون األسرة، أما  االشتراطحق 

                                                           
، دار "مقارنةدراسة "، االشتراط في وثيقة الزواج في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصيةأبو زيد رشدي شحاتة (1)

 . 07،04ص.ص، 0551الفكر العربي، مصر، 
، مذكرة لنيل شهادة االشتراط في عقد الزواج، دراسة مقانة بين القانون الجزائري والقانون المغربيبوراق فتيحة،  (2)

 0513-0510 الماجستير في القانون الخاص المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،
  .10ص 

 اإلسالمية،رسالة دكتوراه في الدراسات الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرهمحمد بن عبد العزيز بن سعد اليمني، (3)
  .60هـ ، ص  1803 -1800تخصص فقه وأصوله ،كلية التربية، قسم الثقافة االسالمية، جامعة الملك سعود، 

في األصول، دار  ،في اختصار المحصول فصولالقرافي، شرح تنقيح البن إدريس أبو العباس أحمد  شهاب الدين (4)
 .053، ص 0558 لبنان،الفكر، بيروت،
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المعدل والمتمم لقانون  50-50من األمر  60 ةالباطل بالمادو الثاني في فصل النكاح الفاسد 
 تان بموجبهما، والل  (2)المتضمن قانون الألسرة 11-48من القانون  60المادة و ، (1)االسرة
 ."اشتمال العقد على الشرط المنافي لمقتضاه حكمنظم 

عالج المشرع الجزائري موضوع الشرط من  :الشرط في القانون المدني الجزائريتعريف  -ب
معلقا إذا  االلتزاميكون : "على أنمنه  056المادة بخالل نصوص القانون المدني، إذ نص 

 ."كان وجوده أو زواله ترتب على أمر مستقبل وممكن وقوعه
وعليه فوجود االلتزام إذا كان مترتبا على الشرط، فهذا الشرط واقف، إال إذا كان زوال    

 .(3)االلتزام هو المتوقف على الشرط، فهذا الشرط فاسخ
نتطرق إلى أنواع الشروط في عقد الزواج لدى فقهاء  :نواع الشروط في عقد الزواجأ: ثانيا

 .الشريعة االسالمية وفي قانون األسرة الجزائري
عقد الزواج في الشريعة االسالمية  :اإلسالميأنواع الشروط في عقد الزواج في الفقه  -1

قد ال يقوم على االرادة وحدها، فهي مقيدة بالشرع تحليال وتحريما كما أنها مقيدة بنوع الع
والشروط التي هي من ضمنه وطبيعته، عموما وانطالقا من أراء االئمة األربعة يمكن أن 

 :نقسم االشتراط في عقد الزواج إلى ما يلي
 وهي الشروط التي، (4)الشروط من مقتضى العقد  :د وطبيعتهــروط من مقتضى العقـــــش –أ 
يجوز اشتراطها ألنها لو لم تشترط لكان لزاما على الطرف اآلخر تنفيذها، ألنها تدخل في  

 .(5)فحوى موضوع العقد
                                                           

(1)
 "يبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضى العقد:" 60تنص المادة   

 "إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطال والعقد صحيحا :" 60تنص المادة  (2)
األوصاف، الحوالة )عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية االلتزام بوجه عام  (3)

 .00 ص، 0511، الجزء الثالث،الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، (االنقضاء
هو األحكام المقررة مسبقا من الشارع لكل عقد،و التي تم النص عليها صراحة ، وعليه يعتبر العاقد : مقتضى العقد (4)

 .مكلف بها  دون حاجة إلى اشتراطها من قبل الطرف اآلخر
األولى، دار الثقافة،عمان، حكام وأثار الزوجية، شرح مقارن لقانون األحوال الشخصية، الطبعة أمحمد سمارة،  (5)

 .163ص ، 0510،ردناأل
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ومما تأمر به الشريعة االسالمية أو كان الشرط من  ،فإذا كان الشرط ال يتنافى مع العقد    
شتراطها وعدمه مقتضيات العقد، كلها شروط يجب الوفاء بها وال تأثير لها على العقد فا

 .(1)سواء
وهي التي تحقق مصلحة ألحد الطرفين، فالجمهور  :شروط ليست من مقتضيات العقد -ب

لزام المشترط عليه الوفاء بها دون أن إعلى عدم اشتراطها سواًء كان بعدم جوازها أم بعدم 
 .(2)ل ذلك بالعقدي خ  
غير جائزة وتبطل العقد أيضا فيكون الشرط باطال والعقد  :شروط تمس موضوع العقد - جـ

، وظاهر األدلة والحجة ما قاله الجمهور الذين احتجوا ببطالن الشروط غير المنبثقة (3)باطال
 م  ه  وط  ر  ى ش  ل  ع   ون  م  ل  س  الم   »عن مقتضيات العقد واستدلوا بقول الرسول عليه الصالة والسالم 

«الً ال  ح   م  ر  ح   و  ا أ  امً ر  ل  ح  ح  ا أ  طً ر  ش   إال  
 ن  أ   وط  ر  الش   ق  ح  إن  أ   » :صلى اهلل عليه وسلم، وقوله (4)

«ج  و ر  الف   ه  ب   م  ت  ل  ل  ح  ت  ا اس  ا، م  ه  وا ب  وف  ت  
(5). 

أعطى المشرع الجزائري  :في عقد الزواج شتراطاالموقف قانون األسرة الجزائري من  -اثالث
للزوجين حق اشتراط ما بدا لهما من شروط أثناء انعقاد الزواج أو في عقد رسمي الحق 

من قانون األسرة الجزائري  12المادة  مادامت ضمن إطاره وغير خارجة عن نطاقه بموجب
للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق كل الشروط التي : "على أنه

ريانها ضرورية، وال سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط ي
 ".مع أحكام هذا القانون

                                                           
حدث االجتهادات القضائية أسرة مدعما بقانون األ حوال الشخصية،عبد الفتاح تقية، النصوص التشريعية في قضايا األ (1)

 .116ص  ،0511، الجزائر،الحديثولى، دار الكتاب والتشريعية ،دراسة مقارنة، الطبعة األ
 .163رجع السابق، ص ملامحمد سمارة،   (2)
 .163ص المرجع نفسه،   (3)
،دار الحديث، القاهرة، ص الجزء الرابع أجر السمسرة،، باب االجارةصحيح البخاري بشرح ابن حجر العسقالني، كتاب   (4)

014. 
دار  ،زء الخامسجالصحيح البخاري بشرح ابن حجر العسقالني، كتاب الشروط، باب الشروط عند عقدة النكاح،  (5)

 .638الحديث، القاهرة، ص 
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للزوجين أن يضمنا عقد زواجهما جملة من أعطى المشرع الجزائري  12فبموجب المادة     
ما لم  عيةبرة من الناحية الشر توهذه الشروط هي مع ،الشروط بما يحقق مصالحهما المشتركة

ويالحظ أن القانون قد أشار إلى نوعين من الشروط على سبيل  ،تناقض مع طبيعة الزواجت
شرط عدم الزواج عليها وشرط عدم منعها من ممارسة  ماوه ما،المثال بالنظر إلى أهميته

 .(1)العمل أو عدم إجبارها بعد الزواج على التوقف عن العمل
الزوجة على زوجها أن ال يتزوج  اشتراطومن المعلوم أن  :عليهازواج العدم  اشتراط -1

من قانون األسرة المعدلة هو شرط ال  12الوارد في المادة ( أي شرط تعدد الزوجات)عليها 
 06 المادة)وج كان للمرأة طلب التطليق يقتضي العقد وال ينافيه فإن خالف الرجل الشرط وتز 

حقوقها  هماكل منواستنفاد ( سرةاأل انونق 60 ادةمال)أو فسخ الزواج ( قانون األسرة 
 .(2)الشرعية

المقصود بعمل المرأة في هذا المقام هو أنه يجوز للمرأة أثناء عقد زواجها  :عمل المرأة -2
رط على زوجها أال يمنعها من العمل متى أرادت البحث عن وظيفة، وكذلك أن ال تأن تش

وتعد هذه من الشروط المستحدثة في  ،زواجهايوقفها عن العمل إذا كانت تعمل أصال قبل 
 .(3)النص على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر

وعليه يجوز للزوجة في القانون أن تشترط على زوجها أن ال يتزوج عليها أو تشترط     
ويجوز لها أيضا أن  ،من قانون األسرة المعدلة 12العمل خارج البيت الزوجي طبقا للمادة 

ليق عند مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج تأسيسا على نص المادة تطلب التط
يجوز للزوجة أن تطلب :"بنصها 50-50من قانون األسرة المعدلة باألمر  2فقرة  06

 ".مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج:... التطليق لألسباب اآلتية
                                                           

رشيد بن شويخ، شرح قانون األسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة لبعض التشريعات ، الطبعة األولى، دار الخلدونية ال (1)
 .107-103ص .، ص0554للنشر والتوزيع، الجزائر، 

الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية،  شرح قانون األسرة الجزائري، الجزء األول، بلحاج العربي، الوجيز في (2)
 .100، ص 0510

 .104بن شويخ، مرجع سابق، ص  الرشيد (3)
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يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو : "فيهامن قانون األسرة فقد جاء  60 أما المادة    
، فنجد أن المشرع من خالل هذه المادة حكم على العقد "شرط يتنافى ومقتضيات العقد

المشتمل على شرط يتنافى ومقتضى العقد بالبطالن وكان األولى بطالن الشرط وبقاء العقد 
ذا اقترن عقد الزواج إ :"على أنهمن قانون األسرة  60المادة على صحته في حين جاءت 

 ."العقد صحيحاو  بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطال
 60والمادة  50-50المعدلتين بموجب األمر  60، 12: أما إذا حاولنا الجمع بين هذه المواد

نجد العقد المشتمل على  60المعدلة والمادة  60نجد أنفسنا أمام إشكال، فمن خالل المادة 
المعدلة، وتارة يكون صحيحا  60يكون تارة باطل وفق المادة شرط ينافي مقتضى العقد 
، ولكي يكون التوافق بين هذه المواد الثالث يتوجب استغناء 60والشرط باطال حسب المادة 

يبطل :) فتصبح 60الواردة في المادة ( أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد)المشرع على جمله 
البطالن يتعلق بعقد الزواج المشتمل على مانع وبذلك يصبح ( الزواج إذا اشتمل على مانع

     (1).فقط
ما لم تخالف هذه الشروط القانون والشريعة  شتراطااللزوجين لوخالصة القول أنه يجوز     

اإلسالمية أي ما لم تكن هذه الشروط باطلة وماسة بالنظام العام، فإن لم تكن كذلك فهي 
  (2).انون المدنيقمن ال 153المادة طبقا لمقتضيات  مقبولة ألن العقد شريعة المتعاقدين

 الفرع الثاني
 سلطة ضابط الحالة المدنية والموثق في مراقبة الشروط

التساؤل بخصوص سلطة ضابط الحالة المدنية والموثق بشأن التحقق من صحة أو  يثار    
عدم صحة الشروط التي قد يشترطها القانون أو يشترطها الزوجان أحدهما في عقد الزواج 

  فما هو دورهما بشأن ذلك؟

                                                           

.180سابق، ص  مرجع، سعادي لعلى   (1)  
 .100ص  ،بلحاج العربي، مرجع سابق  (2)
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إلى شروط وقع النص عليها في القانون بوصفها تنقسم الشروط المتعلقة بعقد الزواج 
إجراءات تنظيمية وهي من النظام العام ال يجوز للمتعاقدين أن يشترطا أي شرط يتناقض 
معها ولضابط الحالة المدنية والموثق كاملة السلطة فيما يخص هذه الشروط وهناك شروط 

ا بمقتضى أية شروط على غيره واالتفاقلحماية مصلحة أحد الزوجين يمكن مخالفتها 
ا بشأن ذلك أية ميشترطانها متى كانت في مخالفة للنصوص اآلمرة وقانون األسرة لم يمنح له

ا حق مراقبة تحقيق أو عدم تحقيق هذه الشروط وأخيرا الشروط التي ترك مسلطة تخوله
ة هذه سلطة مراقب فلهماحرية اشتراطها باحترام ما ورد النص عليه في قانون األسرة  للزوجين

 .(1)الشروط وتحرير عقد الزواج أو رفضه ومقارنتها بها يتنافى أو ال يتنافى مع قانون األسرة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .172-173 ص.عبد العزيز سعد، الزواج والطالق في قانون األسرة الجزائري، الطبعة الثالثة، ص (1)
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 المبحث الثاني
 رفيـــزواج العــائي للــات القضــــاالثب

قبل التطرق إلى تعريف الزواج العرفي أو الزواج المغفل كما تطلق عليه بعض الدراسات     
عقد الزواج هو  ية نشير إلى أن  في قانون الحالة المدن زائريعليه المشرع الج اصطلحوما 

من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة يتم بين المرأة والرجل على الوجه الشرعي عقد رضائي 
حصان الزوجين والمحافظة على األنساب ، فالغرض من الزواج بالدرجة األولى والرحمة، وا 

تم على أساس التراضي بين طرفيه وي ،(1)والمحافظة على األنساب هو إحصان الزوجين
فال يحتاج األمر بجانب توافر التراضي  ،وانعقادهي كتفى بتوافق إرادة العاقدين لقيامه بحيث 

أم  إلى شكل خاص يفرغ فيه هذا التراضي، فال ي فرق بين ما اذا كان الزواج عقد مكتوب،
غير مكتوب موثق أم غير موثق رسمي أو عرفي فال فرق بين الزواج العرفي و الزواج 
الرسمي إال من حيث الشكلية، ولقد أوجب المشرع الجزائري ضرورة قيد الزواج في سجالت 

بعض  أن   الحالة المدنية، غير أنه رغم صراحة النصوص القانونية لتسجيل عقد الزواج، إال  
 .ون ذلك ويعقدون زواجهم دون تسجيله وهو ما يعرف بالزواج العرفياألشخاص ي غفل

ثم ( المطلب األول)ثباته إسنحاول ضمن هذا المبحث معالجة مفهوم الزواج العرفي ووسائل 
 (. المطلب الثاني)ثبات القضائي للزواج العرفياإل

 المطلب األول 
 التعريف بالزواج العرفي ووسائل اثباته

، ثم نتطرق إلى إثبات الزواج العرفي (الفرع األول)تعريف الزواج العرفي نتناول فيه     
 (. الفرع الثاني)

                                                           
عقد الزواج المغفل و وضعية األطفال مجهولي النسب في قانون الحالة المدنية و قانون األسرة، دفاتر "ابتسام صولي،  ( (1

 .000ص  ،0510السياسة و القانون، العدد الثالث عشر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، جوان 
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 الفرع األول
 رفيـــــــزواج العـــف الــتعري 

ال يصرح بالعقد لضباط عندما :" على أنهمن قانون الحالة المدنية  62تنص المادة     
ألسباب أو عندما ال توجد سجالت أو فقدت الحالة المدنية في اآلجال المقررة أو تعذر قبوله 

والزواج والوفاة بدون  أخرى غير الكارثة أو العمل الحربي يصار مباشرة إلى قيد عقود الوالدة
نفقة عن طريق صدور حكم بسيط من رئيس الدائرة القضائية التي سجلت فيها العقود أو 

عقد الزواج المغفل هو الذي ال خالل هذه المادة نجد أن  ، فمن..."تسجيلها فيها  كان يمكن
 .يصرح به لضابط الحالة المدنية

ينقصه التوثيق  األركان، لكن مستوفيا للشروط وللشريعة اإلسالمية وفقا تم  الزواج يكون فقد 
الزواج العرفي هو و ، (1)أمام ضابط الحالة المدنية أو الموثق وهذا ما يسمى بالزواج العرفي

ركان العقد من ايجاب وقبول الطرفين عند أعقد زواج ولذا فهو يستوجب أن تكون له جميع 
الزواج العرفي زواج تام األركان والشروط الجوهرية وهو مبرم  ساس فإن  وعلى هذا األ ،برامهإ

وقد أطلق عليه اسم الزواج العرفي لما جرت عليه العادة من  اإلسالميةطبقا ألحكام الشريعة 
االستغناء عن تسجيل عقود الزواج لدى ضابط الحالة المدنية أو الموثق أو عن طريق حكم 

 .(2)عند انعدام التسجيل
و يعرف أيضا على أنه زواج استوفى شروطه دون أن يوثق رسميا وأطلق عليه العامة     

في نظر الشريعة اإلسالمية زواج صحيح ويترتب عليه جميع االثار الزواج العرفي، فهو 
 .(3)و غير مكتوب أصالأالشرعية، يستوي أن يكون الزواج العرفي مكتوب 

                                                           
 .006ابتسام صولي، مرجع سابق، ص  (1)
  004، 007ص .، صالمرجع السابقعيسى حداد،  (2)
القضاء، دون طبعة، دار الكتب القانونية  كمال صالح البنا، الزواج العرفي ومنازعات البنوة في الشريعة والقانون و (3)

 .3، ص 0550مصر 
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برم وفقا ألحكام الشريعة أ وكما يعرف الزواج العرفي أو المغفل بأنه عقد بين رجل وامرأة
لى بيت الزوجية ولم يسجل في سجالت الحالة المدنية إفيه الدخول بالزوجة  م  سالمية وتاإل

 .(1)خالل المهلة المحددة قانونا لذلك
انعقاد وتوثيق عقد الزواج أو تحريره في محرر مكتوب ليس ركنا من أركانه وال شرطا     

نما هو وسيلة رسمية وضعها المشرع إلثبات عقد الزواج لصحته وال لنفاذه وال لل   في زومه، وا 
نكاره أمام القضاء النزاع  .(2)وا 
كالهما يعتبر عقدا شرعيا،  بين الزواج العرفي والزواج الرسمي في أن   ويكمن الفرق    

زواج الرسمي يفرغ في وثيقة رسمية، بخالف الزواج العرفي الذي يعقد لوالفرق بينهما أن ا
وبناًء على ذلك فإن الوثيقة الرسمية يثبت بها  مشافهة أو يكتب مضمونه في ورقة عرفية،

    .(3)الزواج قطعا

 الفرع الثاني 
 عرفيــــزواج الــــات الـــــــاثب

من قانون األسرة فإن عقد الزواج يتم إثباته بمستحرج من  00بالرجوع إلى نص المادة     
المتطلبة شرعا وقانونا، هذا بالنسبة سجالت الحالة المدنية، وذلك بعد توفر الشروط واألركان 

إثباته  ووسائل لم يتطرقا إلى طرقسرة وقانون الحالة المدنية قانون األللزواج الرسمي وأن 
أحكام الشريعة اإلسالمية طبقا للمادة القواعد العامة لإلثبات وكذا إلى  لذلك ال بد من الرجوع

بالرجوع إلى الشريعة االسالمية فإن وسائل اثبات الزواج العرفي في من قانون األسرة  000
                                                           

الوثائق، المحكمة حكام القانون ومتطلبات المجتمع،المجلة القضائية ،قسم أعلي بداوي،عقود الزواج العرفية بين قصور  (1)
 .107، ص  0550العليا، العدد الثاني، لسنة 

رمضان علي السيد الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام األسرة الخاصة بالزواج وحقوق األوالد في  (2)
منشورات الحلبي  لبنان، دون طبعة، القضاء، دراسة لقوانين األحوال الشخصية في مصر و الفقه االسالمي والقانون و

 .140، ص 0554لبنان،  الحقوقية، بيروت،
، 0555األردن، أسامة عمر سليمان األشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق، الطبعة األولى، دار النفائس،  (3)

 .160ص 
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إجراءات االثبات  لى أن  إالشريعة اإلسالمية هي االقرار والبينة، والنكول عن اليمين ونشير 
جراءات المدنية واإلدارية، أما قواعد االثبات المتصلة بذات الدليل فتخضع تخضع لقانون اإل

سالمية، وباعتبار الزواج العرفي واقعة مادية فإنه يثبت بجميع الطرق إلى أحكام الشريعة اإل
 .أهمها شهادة الشهود

 رارـــــــــــــــــــقإلا: أوال
ر ق  رادة الم  إقرار عموما تصرف قانوني انفرادي تتجه بمقتضاه اإل :رارـــــــــــــاإلقتعريف  -1
ر وحده ق  رادة الم  إلى النزول عن حقه في التمسك بقيام خصمه بإثبات إدعائه ويكفي لذلك إ

 .(1)قرار لصالحهوال يستلزم انعقاده قبول الخصم الذي صدر اإل
اعتراف الخصم أمام القضاء :" همن القانون المدني الجزائري بأن   681فته المادة وقد عر      

 ".عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعةعى بها بواقعة قانونية مد  

 :ينقسم اإلقرار إلى إقرار قضائي وغير قضائي: رارــــــــــام اإلقـــــــقسأ -0
الخصم أو من ينوب عنه إذا كان  اعترافهو اإلقرار القضائي : ائيـرار القضــــــقاإل -أ

عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة  مأذون له باإلقرار بواقعة إد عى بها
 .بهذه الواقعة

فيشترط في اإلقرار القضائي أن يصدر من خصم في الدعوى وأن ينصب على واقعة قانونية 
يكذبه ظاهر الحال كأن تقر  مدعى بها وأن يكون أمام القضاء، كما يشترط في االقرار أال  

قرار د اشهاد طالق رسمي يكذبها، وأخيرا أن تتوفر في اإلالزوجة بقيام الزوجية مع وجو 
 .(2)الشروط العامة للتصرف القانوني

                                                           
الدراسات البحثية في قانون االثبات في الفقه والقضاء المصري والفرنسي،دون طبعة،  حمان،أحمد شوقي محمد عبد الر   (1)

 .122، ص 0557دار الكتب والوثائق القومية، مصر، 
نة معززة بآخر التعديالت التشريعية والمبادئ القانونية، الطبعة ر عباس العبودي، شرح أحكام قانون البينات، دراسة مقا (2)

 .123-126 ص.، ص 0553 األردن، عمان، دار الثقافة األولى
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هو ذلك اإلقرار الذي تم  خارج مجلس القضاء، كان يقر : ائيـــــــر القضـــــرار غيـــــــقاإل -ب
سواء كان ذلك كتابه أم شفاهة وسلطة التقدير  فالن أن فالنة زوجته خارج مجلس القضاء،

مالبساتها، ويظهر مثل هذا  قرار موكلة للقاضي يقدرها وفقا لظروف الدعوى ولمثل هذا اإل
زواج بناًء القرار بقرار في الزواج العرفي عند تحرير الموثق لما يسمى بعقد اإلالنوع من اإل

 .(1)منهما، وليس باإلرادة المنفردة ألحدهماعلى طلب الزوجين معا و باإلرادة الحرة لكل 

كامال وملزما  دلياله يعد اإلقرار إذا توافرت شروط صحته فإن   :ــــــــــــراراإلقة ــــــيحج   -3
ه حجة قاطعة، أي قرار بأن  قر بها ولذلك يوصف اإلللمقر ويحسم النزاع بشأن الواقعة الم  

فاصلة للنزاع وكذلك يعد ملزم للقاضي والخصوم واإلقرار حجة قاصرة على المقر لذلك فإن 
، وعلى (2)شخاص الذين تسري في حقهم آثار التصرف القانونيلى األإأثاره تنصرف فقط 

قرار حجة اإل:"  من القانون المدني على أن   680ذلك نص المشرع الجزائري في نص المادة 
 "قاطعة على المقر

ة قاصرة على المقر وحده ويتعدى قرار حج  وفي الفقه اإلسالمي فيعتبر جمهور الفقهاء اإل    
لى ورثته بصفتهم خلفا عاما له، وال يتعداه إلى غيره، ويعتبره وسيلة كافية في حد  ذاتها إ

 .للبي نة هاالتجاقرار يكون إلثبات واقعة الزواج العرفي فإذا رفض أحد الطرفين اإل

القضاء الجزائري ال يعتد باإلقرار كوسيلة كافية في حد  ذاتها إلثبات واقعة الزواج  أن   إال     
ة أو ما يسمى بشهادة الشهود باعتباره الدليل األنجع من حيث العرفي، حيث يتم اللجوء للبين  

 .(3)القوة الثبوتية

 

                                                           
، مجلة الدراسات "ثبات الزواج العرفي المتنازع فيه، دراسة مدعمة باالجتهاد القضائي الجزائريإ"عبد اهلل حاج أحمد،  (1)

 .168، 166ص.، ص0510، ديسمبر (1)العدد ( 1)القضائية، المجلد  الفقهية و
 .127ص  عباس العبودي، مرجع سابق، (2)
 .168عبد اهلل حاج أحمد، مرجع سابق، ص  (3)
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 هادةــــــــــــــالش: ثانيا
يطلق عليها أيضا البينة، ولكن للبينة معنى عام وهو الدليل  :هودـــهادة الشــــتعريف ش -1

عى د  إن البينة على من أنة، فيما روي  ببة أو شهادة أو قرائن، وهذا هو معنى البي  اأيٍّ كان كت
 .واليمين على من أنكر

و شهادة الشهود كوسيلة لإلثبات القضائي هي إخبار أمام القضاء بصدور واقعة أنة والبي      
الشاهد يخبر بوقائع تنشئ التزاما على  ن  أي أمن غير الشاهد تثبت حقا لشخص آخر، 

ه يخبر بوقائع تنشئ حًقا للغير الغير كما أنه يخبر بوقائع تنشئ التزاما على الغير كما أن  
 . (1)أيضا

 :توجد ثالث أنواع للشهادة تختلف قيمتها وقوتها من حيث اإلثبات: هادةــــالشواع ــأن -2
فيقرر الشاهد الغالب أن تكون الشهادة مباشرة  :(ةـادة الرؤيهــش)رة ـــهادة المباشــــالش -أ

 .(2)أمام مجلس القضاء ما وقع أمام سمعه وبصره مباشرة
ذا كانت الشهادة المباشرة هي الصورة الغالبة للشهادة، فإن الشاهد يدلي في مجلس      وا 

القضاء بما عاينه بصورة شخصية ومباشرة أثناء انشاء واقعة الزواج العرفي بما في ذلك 
معرفته بطرفي العقد من زوج وزوجة ومكان وزمان وظروف ابرام عقد الزواج من رضا 

 .(3)وتسمية الصداق الزوجين، ووجود الولي
وفيما يخص جواز االثبات بشهادة االقارب للزواج العرفي وتسجيله فقد جاء في نص     

ي شخص كشاهد أأنه ال يجوز سماع  ":اإلدارية و من قانون االجراءات المدنية 106المادة 
في شخاص المذكورين ن األأ، غير ...إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم

                                                           
 التجارية، دون طبعة،منشأة المعارف جالل حوزى و عصام أنور سليم، النظرية العامة لإلثبات في المواد المدنية و (1)

 .034، ص 0550شركاه، اإلسكندرية مصر،
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،لبنان  التجارية، دون طبعة، محمد حسن قاسم، أصول االثبات في المواد المدنية و  (2)

 .0554، ص 0556
 .160ص  مرجع سابق، ،عبد اهلل حاج أحمد (3)
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 هذه المادة باستثناء الفروع يجوز سماعهم في قضايا الخاصة بحاالت األشخاص و
 . "الطالق

وقد استقر قضاء المحكمة العليا على أنه يجوز سماع شهادة االقارب في قضية اثبات     
من :" 144757، تحت رقم 17/56/1224الزواج العرفي فجاء في قرارها الصادر بتاريخ 

ه يجوز سماع شهادة االقارب في الزواج والطالق ولما تبين في قضية الحال المستقر عليه أن  
أن المستأنفة أتت بشهود أكدوا واقعة الزواج مبينين في شهادتهم أركان الزواج من ولي 

  (1).وشهود، فإن قضاة الموضوع بقضائهم بإثبات الزواج العرفي طبقوا صحيح القانون

وفي هذه الحالة ال يشهد الشخص بما   :(الشهادة عن الشهادة)ة ـهادة السماعيـالش -ب
نما يشهد بما سمع رواية عن الغير  .رآه أو سمعه مباشرة وا 

ويقدر القاضي قيمتها كما يقدر  والشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة األصلية ،    
الشهادة األصلية وان كان الغالب ان تكون الشهادة السماعية دون الشهادة األصلية من حيث 

 . (2)اقتناع القاضي بها
واستقر قضاء المحكمة العليا بأن الزواج العرفي ال يثبت إال بشهادة عيان التي يشهد     

و بشهادة السماع التي أ، نأو حضروا زفاف الطرفيأصحابها بها أنهم حضروا قراءة الفاتحة 
يشهد أصحابها أنهم سمعوا من الشهود وغيرهم أن الطرفين كانا متزوجين ولما كان الطاعن 
لم يأتي من أي من شهادة العيان، أو شهادة السماع إلثبات زواجه فإن القضاء برفض 

 (3).دعوى اثبات الزواج العرفي يعد تطبيقا صحيحا للقانون

                                                           
 جمال سايس، االجتهاد الجزائري في مادة األحوال الشخصية، قرارات المحكمة العليا، الجزء الثاني، الطبعة األولى (1)

 .1510، ص 0516منشورات كليك، الجزائر، 
 .054قاسم، مرجع سابق، ص محمد حسن  (2)
، المجلة القضائية العدد  07/56/1242: الصادر بتاريخ 06070:غرفة األحوال الشخصية رقم -قرار المحكمة العليا  (3)

 .40، ص 1225، لعام 56
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هي الشهادة بما يتسامعه الناس دون أن ي روى صاحبها عن و : امعــادة بالتســــالشه -ـج
ات، بل يشهد بما يتسامعه الناس عن هذه الواقعة وما شاع شخص معين وال عن الواقعة بالذ  

غير مقبولة إال كاستثناء  بين الجماهير في شأنها، فهي غير قابلة للتحري، والشهادة بالتسامع
 . (1)تقرر بناء على قاعدة قانونية

ويمكن األخذ بها في المسائل التي أجاز فيها الفقه االسالمي االثبات عن طريق الشهادة     
يسري  :"، فقد جاء في المادة األولى من القانون المدني(2)بالتسامع، كالنكاح والنسب والموت

ذا لم يوجد  لقانون على جميع المسائل التي يتناولها نصوصه في رفضها أو في فحواها، وا 
 ". سالميةنص تشريعي حكم القاضي بمقتضى أحكام الشريعة اإل

تجوز :" فيمكن قضاًء إثبات الزواج بالشهرة والتسامع، حيث جاء في قرار المحكمة العليا    
سامع المتواتر حتى ولو لم يحضر الشاهدين مجلس الشهادة على الزواج عن طريق الت

 .(3)"العقد
وتعتبر البينة أقوى الحجج ألنها حجة متعدية، والثابت بها ثابت على الكافة وليس على     

قرار الذي هو حجة المدعي وحده بل يثبت عليه وعلى من يتعدى الحكم إليه، بخالف اإل
 .(4)رقاصرة على المقر وحده وال تتعداه إلى الغي

اليمين هي الحلف الذي يصدر من أحد الخصمين على صحة ما  :النكول عن اليمين -ثالثا
 .(5)يد عيه، أو عدم صحة ما يدعيه اآلخر، وهي عمل ديني تؤدى وفقا لألوضاع المقررة فيه

                                                           
 .034، 037ص .عصام أنور سليم، المرجع السابق، ص (1)
 .0552محمد حسن قاسم، المرجع السابق،ص  (2)
، مجلة المحكمة 10/57/0510: الصادر بتاريخ 326301غرفة شؤون االسرة والمواريث رقم  -قرار المحكمة العليا (3)

 .032، ص 0510العليا، العدد الثاني، 
القاهرة،  ، الطبعة األولى، مجموعة النيل العربية،"وصور أخرى للزواج غير الرسمي"فارس محمد عمران، الزواج العرفي  (4)

 .88، ص 0551مصر، 
 .041محمد حسن قاسم، المرجع السابق،   (5)
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والنكول عن آداء اليمين هو رفض من وجهت إليه اليمين حلفها فإذا نكل عنها خسر    
كل من وجهت إليه اليمين :" من القانون المدني 687وهو مانصت عليه المادة  ،(1)دعواه

 ".فنكل عنها دون ردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه
سالمية ال يعتد به عموما باستثناء بعض الفقهاء منهم فالنكول عن اليمين في الشريعة اإل    
ن النكول عن اليمين وسيلة كافية بحد  ذاتها بإثبات واقعة الزواج بين، الل ذين يتخذو اح  الص  

عند فشل اثبات الزواج، بكل من وسيلتي االقرار :" ، حيث يقول االمام أبو زهرة أنه(2)العرفي
ن نكلت عن اليمين قضي   والبينة توجه اليمين الى المرأة فإن حلفت رفضت دعوى الزوج وا 

احبين المفتى به في الفقه الحنفي عليها بالزواج، الن النكول    (3)"إقرار على مذهب الص 

الزواج العرفي يثبت بعد وفاة أحد :" ستقر قضاء المحكمة العليا على أنوقد ا هذا    
ال نكاح بعد "األزواج بشهادة الشهود ويمين وهذا طبقا لقول خليل في باب أحكام الشهادة

 للزوجة، حول إعادة زواجها العرفي من الهالك ومن ثم  فالقضاء بتوجيه اليمين" الموت
 . (4)إضافة إلى سماع شهادة الشهود ي عد من قبيل التطبيق السليم للقانون

هذا وقد جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا أنه مادامت المحكمة قامت بإجراء تحقيق 
القاضي غير ملزم :"وتأكدت من توافر اركان الزواج المنصوص عليها في قانون األسرة فإن

في مجال إثبات الزواج العرفي بعد وفاة الزوج، بالرجوع  التى تطبيق الشريعة االسالمية 
 . (5)"للزوجة مادام النص القانوني موجوداوتوجيه اليمين 

                                                           
 .164، المرجع السابق، ص عبد اهلل حاج أحمد  (1)
  .164 ، صالمرجع نفسه  (2)
 .071محمد أبو ز هرة، األحوال الشخصية، المرجع السابق، ص   (3)
، المجلة القضائية 00/52/1224الصادر بتاريخ  0558008رقم  -قرار المحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية  (4)

 .176، ص 0555، لسنة 50العدد 
-، مجلة المحكمة العليا11/56/0552، صادر بتاريخ 872620قرار المحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية رقم  (5)

 . 047، ص 0552العدد الثاني، 
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 طلب الثاني مال
 إجراءات تسجيل الزواج العرفي

تسجل المحاكم الجزائرية عديد الدعاوى والطلبات القضائية الرامية إلى إثبات الزواج     
على الرغم من وجود عديد النصوص القانونية التي تعالج عقود الزواج وضرورة  العرفي،

من قانون الحالة  62تسجيلها في سجالت الحالة المدنية، وبالرجوع إلى أحكام المادة 
جراءات الواجب في اإل االختالفمن قانون األسرة الجزائريين فيتضح  00المدنية، والمادة 

إتباعها في تسجيل عقد الزواج العرفي، ففي قانون الحالة المدنية فالتسجيل يتم بناء على 
سرة فمسألة إثبات الزواج العرفي أمر صادر عن رئيس المحكمة، في حين أنه في قانون األ

تتم بموجب حكم صادر من قاضي شؤون األسرة وكال األمرين يقتضي توضيح بشأن ما إذا 
 .قانون األسرة أميطبق قانون الحالة المدنية  كان
، ثم تسجيل (الفرع األول)وعليه سنبرز مسألة تسجيل الزواج العرفي غير المتنازع فيه     

 (.الفرع الثاني)الزواج العرفي المتنازع فيه

 الفرع األول
 تسجيل الزواج العرفي غير المتنازع فيه 

الف سواء بين الزوجين أو ممن له مصلحة في إذا لم يكن الزواج موضوع نزاع أو خ    
ذلك، فالتسجيل يتم بإتباع جملة من اإلجراءات تبدأ بتقديم طلب يتضمن إثبات الزواج 
العرفي وتنتهي بصدور أمر يقتضي بالتثبيت مع األمر بالتسجيل، لكن تختلف هذه 

ه وهذا ما االجراءات باختالف مكان ابرام العقد فيما إذا كان داخل الوطن أو خارج
 . سنوضحه
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 تسجيل الزواج العرفي غير المتنازع فيه المبرم داخل الوطن: أوال
إذا كان الطلب متعلقا بتسجيل الزواج العرفي غير المتنازع فيه  :القضائي ختصاصاال -1

المبرم في الجزائر فاإلجراء الذي حدده المشرع لتسجيله يتمثل في صدور أمر والئي عن 
رئيس المحكمة إذ يكفي إلصداره تقديم طلب من الزوج أو الزوجة أو ممن له مصلحة الى 

المحكمة للفصل فيه بأمر على عريضة وينعقد وكيل الجمهورية، ثم يحال الطلب على رئيس 
االختصاص االقليمي بشأنه إلى المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو 

 االختصاص، وهو (1)إلى دائرة اختصاص المحكمة التي كان من المفروض تسجيله بها
باستثناء ما ذكر في  ":من قانون الحالة المدنية بنصها على أنه 62المحدد بمقتضى المادة 

أو  المقرر اآلجالالمقطع الرابع عندما ال يصرح بالعقد لضابط الحالة المدنية في  72المادة 
أخرى غير أساب الكارثة أو العمل  ألسبابتعذر قبوله أو عندما ال توجد سجالت أو فقدت 

طريق صدور  يصار مباشرة إلى قيد عقود الوالدة والزواج والوفاة بدون نفقة عن الحربي،
حكم بسيط من رئيس محكمة الدائرة القضائية التي سجلت فيها العقود أو التي كان يمكن 
تسجيلها فيها بناء على مجرد طلب من وكيل الدولة لهذه المحكمة بموجب عريضة مختصرة 

 ."وباالستناد الى كل الوثائق أو االثباتات المادية
خول بالزوجة ولم دال سالمية وتم  الزواج وفقا للشريعة اإل ذا تم  إ :ةــراءات المتبعـــــاإلج -2

تقديم الزوج أو الزوجين معًا أو ممن له عن طريق  هاثبات فإن   ،موضوع نزاعالزواج يكن 
مصلحة طلبا مكتوبا أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي أبرم في دائرة اختصاصها 

الوثائق الضرورية كشهادات ميالد الطرفين  الزواج العرفي، ويطلب اثباته وترفق بالطلب
دوا، بعدها يحيل وكيل الجمهورية الملف إلى رئيس المحكمة مذيال بالتماساته ج  واألبناء إن و  

ويقوم هذا أخير بدراسة الملف وله في ذلك استدعاء الشاهدين وسماعهما بعد آداء اليمين 
الزوجين والصداق والولي وبعدها يأمر  القانونية مع التأكد من توفر عناصر الزواج من رضا

                                                           
 .162حسين بلحيرش، مرجع سابق،ص  (1)
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، (1)بثبوت الزواج وتسجيله في دفاتر الحالة المدنية قصد التسجيل في سجالت عقود الزواج
وبعد ذلك يقوم وكيل الجمهورية بإرسال نسخة من هذا األمر أو الحكم إلى ضابط الحالة 

صرحت به ما ، وهذا (2)لمدنيةالمدنية لبلدية إبرام العقد ويأمره بتسجيله في سجالت الحالة ا
يجب تسجيل حكم تثبيت :"... في فقرتها الثانية من قانون األسرة والتي جاء فيها 00المادة 

 .(3)"الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة
 تسجيل الزواج العرفي غير المتنازع فيه المبرم خاج الوطن -ثانيا

جانفي  15المؤرخ  56-17من القانون رقم  22ة نصت الماد :االختصاص القضائي -1
ا ه إم  إذا لم يسجل العقد بسبب عدم التصريح به، فإن  " المتعلق بالحالة المدنية على 0517

يسجل إذا كان القانون المحلي يقبل التصريحات المتأخرة، أو يتم استصدار حكم من رئيس 
ت القنصلية، بناء على طلب أي محكمة عبر التراب الوطني يقضي بتسجيله في السجال

 .(4)"المعني مباشرة أو عبر المركز الدبلوماسي أو القنصلي
فعقود الزواج التي تتم خارج الوطن بين جزائريين أو بين جزائريين وأجانب والتي لم يتم     

تسجيلها بسبب عدم التصريح بها أو إغفالها فإن االختصاص القضائي بالنظر في طلبات 
لزواج، يؤول لرئيس محكمة أي جهة قضائية عبر التراب الوطني للفصل فيه إثبات عقود ا
 .بموجب أمر

                                                           
لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء االحوال الشخصية، الجزء األول، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،  (1)

 . 70، ص 0553
 ، 0516دار هومة، الجزائر، دعاوى شؤون األسرة أمام أقسام المحاكم االبتدائية،  عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة (2)

 .657ص 
 2المؤرخ في  11-48، يعدل ويتمم القانون رقم 0550فبراير  07المؤرخ في  50-50من األمر  50فقرة  00المادة  (3)

 .المتضمن قانون األسرة 1248فيفري 
، يعدل ويتمم 0517يناير سنة  15الموافق  1864ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  56-17من القانون رقم  22المادة  (4)

 والمتعلق بالحالة المدنية، 1275سنة فبراير  12الموافق  1642ة عام ذي الحج 16المؤرخ في  05-75األمر رقم 
 .11، ص 0517يناير سنة  11الصادرة بتاريخ  50الجريدة الرسمية العدد 
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تتبع نفس االجراءات في تسجيل الزواج العرفي غير المتنازع فيه  :اإلجراءات المتبعة -2
المبرم داخل الوطن بتقديم طلب مكتوب إلى وكيل الجمهورية ألي محكمة عبر كامل التراب 

شهودهما، بعدها يحيل وكيل الجمهورية  الوطني مع ارفاقه بالوثائق الثبوتية لكال الطرفين و
م بنفس االجراءات المتبعة في الزواج العرفي المبرم الملف إلى رئيس المحكمة الذي يقو 

 .داخل الوطن من استدعاء الشاهدين وسماعهما والتأكد من توفر عناصر الزواج
عن رئيس متى كانت هذه االوامر صادره   :المثبت لعقد الزواج العرفياألمر خصائص  -3

 :وشخصيا فمن خصائصه أن يكون المحكمة بصفته هذه وباعتباره مختصا اختصاص والئيا
   ألنه ال يجب  باالستئنافغير قابل ألي طريق من طرق الطعن ال بالمعارضة وال

 .وصفه بأنه غيابي او حضوري وال بأنه ابتدائي أو نهائي
   صادرة عن رئيس المحكمة نفسه في غرفة المداولة أو مكتبه تبعا لعريضة بسيطة مقدمة

ة، وال يجب النطق بها في جلسة علنية وال في جلسة سرية إليه عن طريق وكيل الجمهوري
 .وهي معفاة من الرسوم والمصاريف القضائية

   األوامر واألحكام األمر الصادر عن رئيس المحكمة بهذه الصفة يتم تنفيذه فورا بواسطة
وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه أن يرسل نسخة من األمر إلى ضابط الحالة المدنية 

ويأمر بتدوين منطوق الحكم بسجل الحالة المدنية طبقا لما ورد النص عليه بالمادة  المختص
 .(1)من قانون الحالة المدنية 81
   األمر الصادر عن رئيس المحكمة بتثبيت وتسجيل عقد الزواج يكون بأثر رجعي وفقا

 .(2)للتاريخ الحقيقي أو التقريبي الذي وقع ابرامه فيه

                                                           
المعدل والمتمم على  المتضمن قانون الحالة المدنية، 0518اوت  2المؤرخ في  54-18من القانون  81تنص المادة  (1)

يرسل وكيل الجمهورية فورا، حكم رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجالت الحالة المدنية للسنة الجارية، وكذا :"أنه
 -،رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المكان الذي سجلت فيه العقود، أو كان ينبغي تسجيلها فيه -:على الجداول إلى

 "قضائية التي تحتفظ بالنسخ الثانية من السجالتكتابة ضبط الجهة ال
 .611و  657رجع سابق، ص معبد العزيز سعد،  (2)
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 اني ـــــرع الثـــــالف
 رفي المتنازع فيهـــــات الزواج العــإثب

ه عقد قرانه مع الزوج اآلخر عرفيا وغالبا ما عي فيها أحد الزوجين أن  وهي الحالة التي يد      
تكون الزوجة هي المدعية ويتنكر الزوج الثاني لرابطة الزوجية أو يحصل نزاع بشأن وجوده 

حياتهما أو بين أحدهما وورثة الزوج اآلخر أو بين أو بشأن صحته سواء بين الزوجين أثناء 
 .(1)ورثتهما بعد وفاتهما

يثبت الزواج :"من قانون األسرة الجزائري 00نصت المادة  :ختصاص القضائياإل -أوال
فإن كان  ،"م قضائيـــــتسجيله يثبت بحك ــدمبمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة ع

ه ال يثبت حسب الطلب القضائي يرمي إلى إثبات وتسجيل الزواج العرفي المتنازع فيه، فإن  
وفقا لما جرى به العمل القضائي فالحكم ال يصدر  بحكم، و من قانون األسرة إال   00المادة 

فصال في دعوى قضائية تكون قد أقيمت من الزوج أو الزوجة أو ممن له مصلحة في  إال  
قليمي اإل االختصاصذلك، ولو كان صاحب المصلحة هو النيابة العامة فقد منح المشرع 

، بمقتضى (2)لى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليهإللفصل فيها 
تكون المحكمة :"همن قانون المدنية واإلدارية والتي نصت على أن   50الفقرة  803المادة 

 ".موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه المختصة إقليميا، في
تتمثل في رفع دعوى أمام قاضي شؤون   :إجراءات إثبات الزواج العرفي المتنازع فيه -ثانيا

ذا تبين له توافر أركان الزواج وشروطه فإنه  الشهود، األسرة، والذي يقوم بسماع الطرفين و وا 
يصرح بثبوته مع األمر بتسجيله بمصلحة الحالة المدنية وتكون النيابة العامة طرفا في 
القضية ولها تقديم التماساتها المكتوبة والشفهية قبل صدور الحكم كما لها الحق في استئناف 

 : لتفصيل، سنوضح بشيء من ا(3)الحكم أمام المجلس القضائي
                                                           

 .171علي بداوي، مرجع سابق، ص   (1)
 .185حسين بلحيرش، مرجع سابق، ص   (2)
 .70لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء االحوال الشخصية، المرجع السابق، ص  (3)
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ألي أحد مباشرة دعوى أمام القضاء ال يجوز  :شروط قبول دعوى إثبات الزواج العرفي -1
ما لم يكن ذي صفة وصاحب مصلحة وهي بمثابة شروط لقبول الدعوى وهو ما نصت عليه 

، فيما أهلية التقاضي تعد شرطا لمباشرة (1)من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 16المادة 
، لمباشرة (2)من القانون المدني 85ها وهي مرتبطة ببلوغ س ن الرشد المدني وفقا للمادة إجراءات

أو عدم وجودها بطالن اإلجراء  انعدامهامختلف اإلجراءات المرتبطة بالدعوى ويترتب على 
 .(3)من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 30المكون للخصومة القضائية حسب نص المادة 

ى العمل في بعض الجهات القضائية من قبول الدعوى التي ترفعها الزوجة على وقد جر     
النيابة العامة المتمثلة في وكيل الجمهورية، إلثبات عقد الزواج في حالة وفاة الزوج، قبل 
تسجيل هذا العقد في الحالة المدنية، وهذا يعد خرقا للقانون ألنه ال يوجد نص يسمح بذلك 

وى من قبل علحالة ترفع على الورثة، فال يجب الخلط بين رفع الدألن الدعوى في هذه ا
  (4)النيابة العامة وبين دورها الذي تضطلع به في إطار قانون اإلجراءات المدنية

ثبات الزواج إلصدور حكم فاصل في دعوى  :إجراء التحقيق حول واقعة الزواج العرفي -2
العرفي يتعين على القاضي الناظر فيها األمر بإجراء تحقيق وجوبي وتحديد يوم وساعة 

جراء التحقيق بسماع األطراف، والشهود بشأن هذه الواقعة مع تحليفهم اليمين القانونية إ
وسماع شهادتهم التي تفيد أن هم حضروا مجلس العقد وحضروا اإلعالن على الصداق وتكون 

سالمية تهم متعلقة بكل ما يؤكد توفر أركان وشروط عقد الزواج وفقا لقواعد الشريعة اإلشهاد

                                                           
ال :"المتضمن قانون االجراءات المدنية واإلدارية على 0554فيفري  03المؤرخ في  52-54من األمر  16تنص المادة  (1)

 ...".يجوز ألي شخص، التقاضي ما لم تكن له الصفة، وله مصلحة قائمة أو محتمله يقرها القانون
معدل والمتمم، المتضمن القانون المدني ، ال1270سبتمبر  03، المؤرخ في 04-70من األمر رقم  85تنص المادة  (2)

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل األهلية لمباشره حقوقه المدنية ، وسن :"على
 ".سنة كامله( 12)الرشد تسعة عشر 

المتضمن القانون المدني  ، المعدل والمتمم،1270سبتمبر  03، المؤرخ في 04-70من األمر رقم  30تنص المادة  (3)
 .."االهلية  انعداميثير القاضي تلقائيا :"على

قسم الوثائق،  ،المجلة القضائية ،من قانون االجراءات المدنية 181تعليق حول التطبيقات القضائية للمادة  ،عمر زودة (4)
 .67، ص 0551، لسنة األولالمحكمة العليا، العدد 
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وفيما إذا كان مؤجال  ،، وكذا مكان إبرام العقد وعن مقدار الصداق(1)من رضا وصداق وولي
ومن تولى العقد كولي للزوجة  أو معجال وعن حضور الشهود مجلس العقد وحفل الزفاف،

وعن حضور أشخاص آخرين مجلس العقد والتاريخ الذي تم فيه الزواج العرفي وعن ما إذا 
 .   ما كانت الزوجة على ذمته أم ال

ويجب على القاضي االستماع بنفسه لشهادة كل شاهد وال يمكن اسناد مهمة السماع     
من  135إلى  105المواد من ) سماع الشهود لغيره مع وجوب اتباع إجراءات التحقيق في 

ه من المقرر قانونا أن   ":ه، وقد جاء بقرار المحكمة العليا أن  (قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
يتوجب على القاضي االستماع بنفسه شهادة كل شاهد وعلى إنفراد سواء بحضور الخصوم 

اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعالقته أو غيابهم، ويذكر كل شاهد قبل اإلدالء بشهادته 
 .(2)"ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للخصوم ثم يحلف بأن يقول الحق

 هما، فإن  ليأما إذا تعلق األمر بدعوى اثبات زواج عرفي بعد وفاة أحد الزوجين أو ك    
الشريعة  القاضي عند اجرائه للتحقيق في هذه الحالة هو غير ملزم بالرجوع إلى أحكام

أن القاضي وقف أثناء التحقيق  اإلسالمية بتوجيه اليمين للزوج الذي على قيد الحياة مدام
ـــــ  ، والحكم القضائي الذي يصدر في الحالتين(3)على توفر أركان الزواج المنصوص عليها

وقابل  حالة الرفض أو حالة الحكم بصحته ــــــ هو حكم ابتدائي قابل للمعارضة إذا كان غيابيا
ذا صار الحكم نهائيا بعد إجراءات التبليغ يستصدر الطرف  لالستئناف إذا كان حضوريا، وا 

المعني الصيغة التنفيذية ويرسل نسخة منها الى وكيل الجمهورية الذي يقوم بمراسلة ضابط 
الحالة المدنية لبلدية المختصة بتسجيل عقد الزواج يأمره من خاللها بتسجيله بسجالت الحالة 

                                                           
 160ص  عبد العزيز سعد، مرجع سابق، (1)
المجلة القضائية،  00/50/1226، الصادر بتاريخ 25346قرار المحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  (2)

 .04، ص1228لسنة  األولالعدد 
، المحكمة العليا،  11/56/0552، الصادر بتاريخ 872620قرار المحكمة العليا، غرفة االحوال الشخصية، ملف رقم  (3)

 .047، ص 0552األول، لسنة العدد 
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من  50فقرة  00المدنية والتأشير به على هامش عقدي ميالد الزوجين وف مقتضيات المادة 
 .(1)الفقرة الثالثة من قانون الحالة المدنية 04قانون األسرة، والمادة 

هناك إشكاالت تثار بشأن إثبات الزواج عند وفاة الزوجين تتعلق به من حيث  أن   إال      
وكذلك توفر شرط الولي وطريقة اختياره وكذا الشهود ووجودهم توفر ركن الرضا وانعدامه 

 التقديرية فعليا أو مجرد تصريحات فقط، وتبقى مسألة تثبيت الزواج العرفي خاضعة للسلطة
 نصت بقواعد قليتع األمر مادام التحقيق عند المقدمة بالبينة مهقناعت ومدى الموضوع لقضاة

 يقع عندما الزوجية إثبات في البينة أنواع كل تقبل والتي ،اإلسالمية الشريعةليها ع
 . (2)هاإنكار 
 أبرم الذي القانون نص ويطبق يتحرى أن الزواج بتسجيل الحكم قبل القاضي ىلع ويتعين   

 لقاضيل يجوز فال 1235 سنة العرفي الزواج عقد أبرم إذا هأن بمعنى هسريان ظل في العقد
 المدنية الحالة قانون من 39 المادة أو األسرة قانون من 22 للمادة وفقا بتسجيله يحكم أن
ه، ولو انه من خالل الممارسة سريان ظل في العقد أبرم الذي القانون نص يطبق إنما

القضائية فإن القضاة يطبقون النص القانوني ذي االثر الفوري على عقود زواج نشأت قبله 
 .    (3)وهو ما يشكل خطأ في تطبيق القانون

 المادة من الثانية رةـالفق نصت  :دور النيابة في تسجيل الزواج العرفي المتنازع فيه -3
 المدنية الحالة في الزواج تثبيتحكم  يلـتسج يجب ،هأن زائريالج رةـاألس قانون من  22
أحد  يقوم العرفي الزواجبتثبيت  القاضي الحكم صدور، فبعد العامة النيابة من بسعي

، وبعد صيرورة الحكم نهائيا يستصدر الخصوم العامة والنيابةاآلخر  الخصم يغلبتب الخصوم
طلب يلتمس فيه المعني أمر ضــابط الحالة  وريةهالجم وكيل الصيغة التنفيذية، ويسلم إلى
                                                           

يشار تلقائيا في جميع االحوال :"... سرة علىالمعدل والمتمم لقانون األ 50-50من القانون  6فقرة  04 تنص المادة (1)
التي يجب تسجيل عقد أو حكم قضائي على شكل هامش مرجع موجز من قبل ضابط الحالة المدنية سواء على هامش 

ما في ا  "لمكان والتاريخ الذي كان يجب أن يسجل فيهالعقد المسجل قبل وا 
 .464 ص سابق، مرجع الجزائري، قانون األسرة في وآثارها يةالزوج أحكام ،بلحاجالعربي  (2)
 .616 ،610ص .عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص (3)
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 القاضي مـالحك نم نسخةالمدنــــية بتسجيل عقد زواجه بسجالت الحـــالة المدنية مرفق ب
 المعارضة عدم ادةهش إلى إضافة يذيةـالتنف يغةـالص من ونسخة العرفي، الزواج بتثبيت

لما جاء بمنطوق  وفقا للبلدية المدنية الحالة لضابط ةلسابمر  وريةهالجم وكيلواالستئناف يقوم 
 حكم سجيلبت الحكم مضمون تنفيذمراسلة ال ذهه مضمون ويكون ،القاضي بتثبيت الزواج

 .والتأشير به على هامش عقدي ميالد الزوجين ،المدنية الحالة بسجالت الزواج تثبيت
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 :ملخص الفصل

أوجب المشرع الجزائري للتسجيل الرسمي لعقد الزواج ضرورة أن يتم تحريره أمام       
الموظفين المؤهلين قانون لذلك، أين منح الصفة الحصرية بشأن ذلك لكل من ضابط الحالة 

إلى جانب األعوان الدبلوماسيون ورؤساء المراكز القنصلية، من  الموثق، المدنية للبلدية و
أجل اإلضفاء على عقد الزواج الصفة الرسمية، كما أنه يمكن لكال الزوجين أو أحدهما 
االشتراط في عقد الزواج في نفس الشكل الرسمي المقرر له، كل الشروط التي تحقق 

ن األسرة والشريعة اإلسالمية، هذا من مصلحتهما، متى كانت صحيحة وال تخالف أحكام قانو 
 .جهة
يتم إبرام عقد الزواج امام األشخاص المؤهلين قانونا بذلك، لعد  ومن جهة أخرى فقد ال   

نعقاده وصحته يكفي توافر األركان التصريح به فيكون عقدا مغفال أو عرفيا، مادام أنه ال
نون األسرة، وما دام أن توثيق مكرر من قا 2و  2والشروط المقررة بموجب نصوص المواد 

وتحرير عقد الزواج ال يعد شرطا قانونيا لقيامه، اين يمكن للزوجين وكل من له مصلحة 
اللجوء إلى القضاء إلثباته بواسطة الوسائل المقررة قانونا وشرعا، فيفرق بين ما إذا كان 

فيه فيوجه الطلب الزواج العرفي غير متنازع فيه أو متنازع فيه، فمتى كان غير متنازع 
القضائي إلى السيد وكيل الجمهورية للجهة التي أبرم فيها العقد العرفي، والذي بدوره يحيل 

أمر والئي بتسجيل الزواج في  الستصدارالطلب مقدما التماساته الى السيد رئيس المحكمة 
المدنية، متى من قانون الحالة  62سجالت الحالة المدنية بأثر رجعي وفق ما تقرره المادة 

 .توافرت في عقد الزواج أركانه وشروطه المتطلبة قانونا
أما فيما يخص الزواج العرفي المتنازع فيه فيرفع الطلب القضائي الرامي إلثباته على     

عقد الزواج  اختصاصهاشكل عريضة أمام قسم شؤون األسرة لدى المحكمة المنعقد في دائرة 
من  االنتهاءوبعد  واإلدارية طبقا للقواعد المقررة في قانون اإلجراءات المدنية و العرفي،
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من توافر أركان وشروط عقد الزواج المقررة بموجب أحكام قانون القاضي  دوتأكالتحقيق 
 .بتثبيته وتسجيله  بأثر رجعي من تاريخ انعقاده ابتدائييصدر حكم   األسرة



 

 

 

ةــــــــاتمــــــــــــــالخـ  
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 :   الخاتمة

التي تثير نقاشا و  المسائلعقد الزواج من أهم في  اإلجرائية بناو جلا وأ ماكحألا عتبرت     
ذات طبيعة إدارية أو قضائية  المتطلبة إلبرام عقد الزواججراءات سواء كانت هذه اإل ،قانونيا

فراغ عقد الزواج في قالبه الرسمي لالحتجاج به أمام إمن أجل  ،الزواجعلى سابقة أو الحقة 
جرائية المنصوص عليها الجوانب اإلالجهات االدارية أو القضائية، وقد حاولنا إبراز مختلف 

التطبيقات مختلف و  ةيندملا ةلاحلا نو ناق وأ ةر سألا نو ناق يف ءاو سفي القانون الجزائري 
 :فخلصنا إلى النتائج التاليةبشأنها القضائية 

  صب عقد الزواج في القالب الرسمي المنصوص عليه قانونا ضرورة يجب قانونا من أجل
مراعاة اإلجراءات السابقة على العقد سواء كانت تراخيص تنظيمية إدارية أو تراخيص 

 .قضائية
  من قانون األسرة تجعل  7األحكام التنظيمية للشهادة الطبية المنصوص عليها بالمادة

المشرع ما يزال يعترف بالزواج العرفي الذي ة وأن منها شهادة صورية والشكلية و فقط، خاص
 .يتم دون استظهار الشهادة الطبية

  وجود إجراءات تنظيمية بمقتضى نصوص مختلفة تصدر عن جهات تتمثل في تراخيص
إدارية وجيهات أخرى لها سلطة التعيين في مناصب معينة تؤكد على الزامية الحصول على 

دارة المختصة تتمثل في التراخيص التنظيمية الخاصة الرخصة أو االذن المسبق من اال
بزواج اسالك االمن الوطني والعسكريين والدرك الوطني وتلك الخاصة بزواج االجانب متى 

 .كان العقد الذي سيبرم داخل الوطن أحد طرفيه جزائري الجنسية لتعلقها باألمن الوطني
  اج لزواج القصر دون السن القانونية  فرض المشرع الجزائري رقابة قضائية إلبرام عقد الزو

تتمثل في وجوب الحصول على ترخيص قضائي إلبرام زواجهم فيما لم يحدد المشرع السن 
رع قد أغفل شاألدنى لمنح هذا الترخيص وترك ذلك للسلطة التقديرية للقاضي هذا وأن الم

 .اج المحجور عليهمإلى األحكام االجرائية المتعلقة بزو  اإلشارةعند نصه على زواج القصر 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الخاتمة والتوصيات  

 

92 
 

  المشرع الجزائري في تعديله لقانون األسرة لم يمنع تعدد الزوجات لكن شدَّد على نظام
حصره، مع اإلذن  التعدد إلى حدِّ التقييد بقيود المبرر الشرعي دون تحديد لماهيته و

بالترخيص الذي يخضع لموافقة الزوجة أو الزوجات و للسلطة التقديرية للقاضي بأمر غير 
 .     قابل للطعن

  َّد المشرع الجزائري األشخاص المؤهلون قانونا بتوثيق وتحرير عقد الزواج فمنح حد
ه ضابط صالحيات ذلك الى ضابط الحالة المدنية على مستوى البلدية، و الموثق بصفت

عمومي، له سلطة تحرير مختلف العقود الرسمية بما فيها عقد الزواج، إضافة إلى العون 
 .الدبلماسي ورئيس المركز القنصلي على مستوى وزارة الخارجية

 المشرع للزوجين أن يشترطا كل الشروط التي يريانها ضرورية في عقد زواجهما  رّخص
 .الف أحكام قانون األسرة والشريعة اإلسالميةوترك لهما حرية االشتراط بشرط أالَّ ُتخ

  يعد عقدا صحيحا، كلما وقع وفقا ألحكام ( قضائية، إدارية)عقد الزواج المبرم دون رخصة
ن لم يتم  الشريعة االسالمية وطبقا للقانون، وال يمكن وصفه بأنه عقدا فاسدا أو باطال حتى وا 

ب عدم تحريره أمام األشخاص المؤهلين تسجيله في سجالت الحالة المدنية وقت إبرامه بسب
بذلك، فإن هذا ال يمنع من اللجوء إلى القضاء وتسجيل هذا العقد وفقا لقواعد وأحكام المادة 

 .  من قانون الحالة المدنية 22من قانون األسرة، والمادة  22
  خضوع عقد الزواج العرفي ألحكام الشريعة اإلسالمية، فمتى استوفى أركانه وشروطه
مكرر من قانون األسرة اعتبر زواجا صحيحا  9و  9شرعية المقررة في نصوص المواد ال

منتجا لكافة آثاره القانونية غير أنه لم يتم تسجيله، حيث يعد هذا التسجيل شرطا قانونيا 
إلثبات عقد الزواج، ويترتب على ذلك أن إغفال تسجيله ال يؤثر في قيامه ويتم اثباته أمام 

 .القضاء
  جراءات الدليل، فتخضع االجراءات ضرورة التفرقة في إثبات الزواج العرفي بين الدليل وا 

الشكلية له لقانون االجراءات المدنية واإلدارية، أما قواعد االثبات المتصله بذات الدليل، 
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كتبيان الشروط الالزمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فيخضع بشأن ذلك إلى أحكام 
 .ة وهذا ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العلياالشريعة اإلسالمي

  الطلب القضائي الذي يهدف إلثبات وتسجيل عقد الزواج العرفي الغير المتنازع فيه
من رئيس المحكمة وفقا لنص المادة ( أمر على عريضة) فتسجيله يتم بصدور أمر والئي

وكيل الجمهورية مرفقا من قانون الحالة المدنية، بعد تقديم الطلب ممن له مصلحة إلى  29
 .بشهادة ميالد الزوجين وشاهدين يشهدان على واقعة الزواج

 ،فتسجيله يتم  الطلب القضائي الذي يهدف إلثبات وتسجيل عقد الزواج المتنازع فيه
من قانون  22بصدور حكم قضائي عن قاضي شؤون األسرة، وفق ما تنص عليه المادة 

األسرة، أين يفصل هذا الحكم في الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الزوج أو الزوجة أو 
 .ممن له مصلحة أو من النيابة العامة

  جب حكم قضائي، صادر عن من خالل العمل القضائي فعقد الزواج العرفي يتم إثباته بمو
قسم شؤون االسرة دون تفريق بين ما إذا كان الزواج العرفي متنازع فيه أو متنازع فيه على 

 .  خالف ما تقضي به النصوص القانونية

 :التوصيات

  بخصوص مسألة الفحص الطبي قبل الزواج، على المشرع إعادة النظر في النصوص
عليها من نقائص من الناحية التطبيقية بإشراك أهل  التشريعية المنظمة له ومعالجة ما طرأ

عادة النظر في  العلم من األطباء المختصين في مجال األمراض المعدية و الخطيرة، وا 
نموذج الشهادة الطبية بتحديدها لمختلف األمراض بشكل دقيق وحصر الجهات المكلفة 

 .بإصدارها بأن تكون تابعة للقطاع الصحي العمومي
  ني يحدد فيه السن األدنى للزواج الذي بموجبه يعتمد القاضي في منح سن نص قانو

 . الترخيص للقاصر بالزواج
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  إحداث وثيقة ــــــ نموذج ــــــ ملحقة بعقد الزواج تضمن فيها كافة الشروط التي يشترطها
 .  الزوجين

  الترخيص من قانون األسرة في فقرتها الثالثة المتعلقة بتقييد منح  8تعديل نص المادة
بموافقة الزوجة، وجعله خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي متى وجد المبرر الشرعي دون 

 . االعتداد بموافقة الزوجة، مع ضرورة التحديد الحصري للمبررات الشرعية
  د الجهة التي تتولى تحرير عقد الزواج بحصرها في الموثق باعتباره إدراج نص قانوني يوحِّ

 .علما وقانونيا مقارنة بضابط الحالة المدنية للبلديةضابطا عموميا مؤهال 
 العتوه إحداث نص قانوني ينص صراحة على األحكام اإلجرائية لزواج المجنون و . 
  نظرا الرتباط الجزائريين بالشعائر الدينية في ابرام عقد زواجهم فإنه يتعين إحداث نص

الشرعية والعلمية إبرام عقود الزواج، ثم قانوني يجعل من أئمة المساجد باعتبار مؤهالتهم 
تسجيلها في سجالت منظمة مؤشر عليها من طرف السلطات القضائية ثم ترسل إلى ضابط 

 .الحالة المدنية على مستوى البلديات لتسجل في سجالت الحالة المدنية
  تحديد مهلة للتصريح بعقد الزواج العرفي، إضافة إلى فرض عقوبات على األشخاص

 .ال يقومون بتوثيق عقود زواجهم ولو بغرامة مالية الذين
  برام عقود الزواج نهائيا ألي شخص ما لم يكن إيجب على األئمة أن يمتنعوا عن

يستظهرون له بعقد الزواج الرسمي، وتوعية األولياء بضرورة عدم تزويج بناتهم بعقود الزواج 
 . العرفية
  ذين يحكمان ساسيين اللَّ دنية هما النصين األن قانون االسرة وقانون الحالة المأباعتبار

 قواعد تنظيم حالة األشخاص ومنها الزواج، ومع ذلك فإنه رغم التعديالت الواردة، فإنَّ 
ا ممَّ اصة في بعض مواده ال تزال غير واضحة وتحتاج إلى مزيد من التنظيم خاإلجراءات ال

 .قانون خاص بإجراءات بشؤون األسرة  حداثإل التدخليستوجب على المشرع 
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 إنهاء حالة التناقض الموجودة في بعض موادقصد  يستوجب المشرع الجزائري التدخل 
في قانون إدراج نصوص جديدة من قانون األسرة  23، 22، 99: سيما المواد قانون األسرة

لتخطي اإلشكاالت القانونية و ض المواد بعوذلك إلعادة صياغة األسرة للتنظيم أكثر 
المطروحة أمام القضاء وكذا تسهيل مهمة القاضي الذي يضطر في حالة وجود الفراغ 

 .قانون األسرة 222تطبيقا لنص المادة  اإلسالميةالقانوني الرجوع إلى أحكام الشريعة 
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 ادرـــــــــــــالمص: 
 .القرآن الكريم برواية ورش .1
 مــــــــــــــــعاجالم:  
 .بن منظور،لسان العرب، المجلد السابع، دار بيروت، بيروت، لبنانإ .1
الطبعة السادسة، مؤسسة الرسالة،  محمد بن يعقوب الفيروزآدي، القاموس المحيط، .2

 .1991دمشق، سوريا، 
اح، دون طبعة، دار الفكر، مطبعة بيروت، لصحمحمد بن أبي بكر الرازي، مختار ا. 3

1993. 
يوسف شكري فرحات، معجم الطالب،الطبعة السابعة، دار الكتاب العلمية، لبنان، سنة  .4

2004. 
 عــــــــــالمراج: 

 :بـــــــــــالكت-أ
إبن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد الحنفي، شرح فتح القدير على الهداية شرح  .1

 . بداية المبتدئ، الجزء الثالث، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، الدراسات البحثية في قانون االثبات في الفقه والقضاء  .2

 2009طبعة، دار الكتب والوثائق القومية، مصر،  المصري والفرنسي،دون
 .2002أحمد محمود خليل،عقد الزواج العرفي، منشأة المعارف، االسكندرية، مصر،  .3
أسامة عمر األشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج و الطالق، الطبعة األولى، دار  .4

 .2000، النفائس، األردن
تحيين الشيح مأمون خليل " سنن ابن ماجة"بالسندياإلمام أبي الحسن الحيفي المعروف  .5

 .1992 ،الشيخا،المجلد الثاني، الطبعة األولى، دار المعرفة، بيروت ، لبنان
السيد سابق، فقه السنة، المجلد الثاني، دون طبعة، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،  .2

 .2001سنة 
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األسرة في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري، ديوان  بختي العربي، أحكام .9
 .2013المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، الجزء األول، (الزواجأحكام ) سرة الجزائريبلحاج العربي ، الوجيز في شرح قانون األ .1
 2010الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

أحكام الزوجية وآثارها في قانون األسرة الجزائري، دار هومة، الجزائر،سنة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .9
2013. 

بحوث قانونية في قانون األسرة الجزائري الجديد، دون طبعة، ديوان ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .10
 .2014المطبوعات الجامعية، 

ي المعدل، دراسة مقارنة لبعض التشريعات  بن شويخ الرشيد، شرح قانون األسرة الجزائر  .11
 2001الطبعة األولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

حوال الشخصية، الجزء األول الطبعة بن شيخ آث ملويا لحسين، المنتقى في قضاء األ .12
 .2002الثانية، دار هومة، الجزائر، 

 .2012المرشد في قانون األسرة، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .13
جراءاتها في التشريع الجزائري، الطبعة الثالثة،  .14 بن عبيدة عبد الحفيظ، الحالة المدنية وا 

  .2011دار هومة، الجزائر،
الباب األول )لجزائري، بوقندورة سليمان، أحكام الزوجية وآثارها في قانون األسرة ا .15

 .2015، الطبعة األولى، دار هومة، (الزواج والطالق
تقية عبد الفتاح ، النصوص التشريعية في قضايا األحوال الشخصية، قانون األسرة  .12

مدعما بأحدث االجتهادات القضائية والتشريعية ،دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار الكتاب 
 .2011الحديث، الجزائر،

أحمد بن علي بن حجر العسقالني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، باب  الحافظ .19
 .2004النكاح، الجزء التاسع، دار الحديث، القاهرة، 

حداد عيسى، عقد الزواج دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي مختار،عنابة،  .11
  .2002الجزائر، 

اج، دراسة حسن صالح الصغير عبد اهلل، مدى مشروعية الفحص الطبي قبل الزو  .19
 .2009 ة،مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندري
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رشدي شحاتة أبو زيد، االشتراط في وثيقة الزواج في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال  .20
  .2001دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر،  ،الشخصية

ة رمضان علي السيد الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام األسر  .21
القضاء، دراسة لقوانين  والقانون و اإلسالميالخاصة بالزواج وحقوق األوالد في الفقه 

 األحوال الشخصية في مصر ولبنان، دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،
 .2001لبنان، 

االجتهاد الجزائري في مادة األحوال الشخصية، قرارات المحكمة العليا،  سايس جمال، .22
 .2013الجزء الثاني، الطبعة األولى، منشورات كليك، الجزائر، 

سعد عبد العزيز، الزواج والطالق في قانون األسرة الجزائري، الطبعة الثالثة، دار  .23
 .1992هومة، الجزائر، 

 إجراءات ممارسة دعاوى شؤون األسرة أمام أقسام المحاكم االبتدائية، دار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .24
 ، 2013هومة، الجزائر، 

 .2011قانون األسرة في ثوبه الجديد، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .25
أحكام وأثار الزوجية، شرح مقارن لقانون األحوال الشخصية، الطبعة  سمارة محمد،  .22

 .2012األولى، دار الثقافة،عمان، االردن، 
سيدي أحمد، الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري، الطبعة  .29

  .2005األولى، دار هومة، الجزائر، 
شرح تنقيح الفصول في اختصار شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ادريس القرافي،  .21

 .2004المحصول، في األصول، دار الفكر، بيروت،لبنان، 
، باب أجر السمسرة، الجزء اإلجارةصحيح البخاري بشرح ابن حجر العسقالني، كتاب  .29

 .الرابع، دار الحديث، القاهرة
صحيح البخاري بشرح ابن حجر العسقالني، كتاب الشروط، باب الشروط عند عقدة  .30

 .، الجزء الخامس ،دار الحديث، القاهرةالنكاح
نة معززة بآخر التعديالت ار نات، دراسة مقعباس العبودي، شرح أحكام قانون البي   .31

 . 2002 األردندار الثقافة، عمان،  األولىالتشريعية والمبادئ القانونية، الطبعة 
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الفقهية المتعلقة  واألحكامعبد الفتاح أحمد أبو كيلة، الفحص الطبي قبل الزواج  .32
 .2001به،دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، 

، وما يتعلق به يري، الفقه على المذاهب األربعة،كتاب أحكام البيععبد الرحمن الُجز   .33
 .2004المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الجزء الثاني، 

، الفقه على المذاهب األربعة، كتاب النكاح، الجزء الرابع، المكتبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .34
 .2004العصرية، صيدا، بيروت، 

عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية االلتزام  .35
، الجزء الثالث الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي (نقضاءاألوصاف، الحوالة اإل)بوجه عام 

 .2011الحقوقية، بيروت، لبنان، 
عبد اهلل يوسف، نظام الحالة المدنية في الجزائر، وثائق الحالة المدنية والحاالت التي  .32

 .2011تطرأ عليها، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار هومة ،الجزائر، 
التجارية، دون  العامة لإلثبات في المواد المدنية وعصام أنور سليم، النظرية  .39

 .2005طبعة،منشأة المعارف جالل حوزى وشركاه، اإلسكندرية مصر، 
، الطبعة "وصور أخرى للزواج غير الرسمي"فارس محمد عمران، الزواج العرفي .31

 .2001األولى، مجموعة النيل العربية،القاهرة، مصر، 
القضاء،  ومنازعات البنوة في الشريعة والقانون وكمال صالح البنا، الزواج العرفي  .39

 .2005 ،دون طبعة، دار الكتب القانونية، مصر
لوعيل محمد لمين، األحكام اإلجرائية والموضوعية لشؤون األسرة وفق التعديالت  .40

 .2012الجديدة واالجتهاد القضائي، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 
محمد أبو زهرة، األحوال الشخصية، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، مصر،  .41

1959. 
محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك،  .42

 .ه 1122الجزء الرابع، دون طبعة،المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، سنة 
التجارية، دون طبعة،  نية وثبات في المواد المدمحمد حسن قاسم، أصول اإل .43

 .2003لبنان،  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،
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نجيمي جمال، قانون األسرة الجزائري، دليل القاضي والمحامي مادة بمادة على ضوء  .44
 .2019القضائي، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،  واالجتهادأحكام الشريعة اإلسالمية 

قضاء المحكمة العليا في مادة شؤون األسرة، دار هومة، الجزائر،  يعقوبي عبد الرزاق، .45
2011. 

  :الرسائل والمذكرات الجامعية -ب

 لــــــــــــــــــالرسائ: 

رسالة دكتوراه علوم في القانون  ،المسؤولية المدنية للقاصر،دراسة مقارنةأحمد بوكرزازة،  .1
 .2014-2013، 1كلية الحقوق، جامعة قسنطينة  الخاص،

رسالة لنيل شهادة  ،"دراسة مقارنة"الطبي للمقبلين على الزواج، عبد القادر عالق،الفحص  .2
، ية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسانسكلية الحقوق والعلوم السيا ،دكتوراه في القانون الخاص

2012-2013. 
، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه المركز القانوني للقاصر في الزواج والطالقعبد اهلل فاسي،  .3

في القانون الخاص،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .2015 -2014 الجزائر،

، أطروحة دكتوراه دراسة مقارنة لزواج وانحالله في قانون األسرة الجزائرياسعادي،  لعلى .4
 .2014-2015، 1 جامعة الجزائر كلية الحقوق، علوم في القانون الخاص،

االجتهاد القضائي في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته في قانون األسرة محفوظ بن صغير،  .5
، رسالة دكتوراه العلوم، في العلوم اإلسالمية، تخصص فقه وأصوله، كلية العلوم الجزائري

 .2009-2001 ،اإلسالمية،قسم الشريعة،جامعة الحاج لخضر باتنة
، رسالة ،الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرهالعزيز بن سعد اليمنيمحمد بن عبد  .2

 اإلسالميةتخصص فقه وأصوله ،كلية التربية، قسم الثقافة  اإلسالميةدكتوراه في الدراسات 
 . هـ 1422 -1425جامعة الملك سعود، 
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  رــــــــــالماجستي مذكرات: 

دراسة مقارنة بين الشريعة وقانون األسرة  ضوابط تعدد الزوجات،خالد عون اهلل،  .1
سالمية، قسم القانون، كلية العلوم اإل ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الشريعة والجزائري

  2011-2019بن يوسف بن خدة،  1الشريعة والقانون، جامعة الجزائر 
، الزوجيةشرط إذن الزوجة األولى في التعدد وأثره على الرابطة عبد القادر بولفعة،  .2

مذكرة لنيل درجة الماجستير في العلوم اإلسالمية،تخصص شريعة وقانون،كلية العلوم 
 2014-2015بن يوسف بن خدة، 1اإلسالمية قسم الشريعة والقانون، جامعة الجزائر 

 :المقـــــــــــاالت والبحــــــوث -جـ 
، مجلة كلية الدراسات "الفحص الطبي قبل الزواج رؤية شرعية"أمينة محمد يوسف الجابر، .1

 .2002، لسنة  24جامعة قطر، العدد  اإلسالمية
االجتهاد القضائي في مجال إثبات الزواج وتسجيل ازواج العرفي المتنازع "حسين بلحيرش، .2

 ، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة،"فيه
المغفل و وضعية األطفال مجهولي النسب في قانون الحالة عقد الزواج "صولي ابتسام،  .3

المدنية و قانون األسرة، دفاتر السياسة و القانون، العدد الثالث عشر، جامعة محمد خيضر، 
 .2015بسكرة، الجزائر، جوان 

، سنة 02ة الوطنية للموثقين، نشرة الموثق، العدد فعالقة القضاء بالتوثيق، دراسة للغر  .4
1999.  

علي بداوي،عقود الزواج العرفية بين قصور احكام القانون ومتطلبات المجتمع،المجلة  .5
  .2002القضائية ،قسم الوثائق، المحكمة العليا، العدد الثاني، لسنة 

من قانون االجراءات  141تعليق حول التطبيقات القضائية للمادة  عمر زودة، .2
  .2001العليا، العدد األول، لسنة  المدنية،المجلة القضائية ،قسم الوثائق، المحكمة
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مكرر من قانون  9دراسة تطبيقية ألحكام نص المادة "فاطمة الزهراء قلواز، أحمد رباحي،  .9
، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد الثاني، العدد األول، جامعة  حسيبة بن "األسرة 

  .2012ماي  01بوعلي، الشلف،الجزائر 
، مجلة "دراسة فقهية مقاصدية، الطبي قبل الزواج وااللتزام بهالفحص "فلة زدومي،  .1

الجزائر، ،جامعة باتنة  اإلسالميةلعلوم االعدد األول، كلية  السادس عشر،اإلحياء ، المجلد 
 2012جانفي  01

شكاالتها قراءة في نص القانون واجتهادات "كريمة محروق،  .9 قيود تعدد الزوجات وا 
، مجلد 41، العدد 1، مجلة العلوم اإلنسانية  جامعة االخوة منتوري قسنطينة "المحكمة العليا

 .2019، ديسمبر "ب"
الفحص الطبي قبل الزواج وعلم الوراثة الطبي "صالح حمليل،  و لخضر جرادة .10

، مجلة القانون والمجتمع، المجلد السادس، العدد الثاني، جامعة أدرار ، ديسمبر "المعاصر
2011. 

شكاالت  إلبرام الفحص الطبي كشرط"، بومدين محمد،محفوظ ملوك .11 عقد الزواج وا 
جوان  30 :بتاريخ ،39، مجلة الحقيقة، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، العدد "تطبيقه
2002. 

،مجلة  "تعدد الزوجات على ضوء تعديل قانون األسرة األخير "محمد الصالح عومر، .12
، جوان  02منغست، الجزائر، العدد امركز الجامعي لتاالقتصادية، ال الدراسات القانونية و

2012  
لسنة  11-14الفحص الطبي قبل الزواج، مستجدات قانون األسرة "موسى مرمون،  .13

مجلة  ،"، المعدل والمتمم له2005فبراير  29المؤرخ في  02-05وجب األمر مب 1914
 .2014الجزائر، جوان ، 1، جامعة قسنطينة 41، العدد "ب"العلوم االنسانية، مجلد 

 :القانونيةوص ـــــــــالنص -د

 النصوص التشريعيه: 
 1922يونيو سنة  1الموافق  1312صفر عام  11المؤرخ في  152-22ألمر رقم ا .1

 04الموافق  1435عام  ربيع الثاني 04مؤرخ في ال 01-14القانون رقم المعدل والمتمم ب
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 يونيو 11بتاريخ  49الجريدة الرسمية، العدد  ،المتضمن قانون العقوبات ،2014سنة  فبراير
 .  1922سنة 

، 1990 برايرف 19لموافق ا 1319ذي الحجة عام  13المؤرخ في  20-90ألمر ا .2
ربيع  11مؤرخ في  03-19القانون رقم المعدل والمتمم بالقانون الحالة المدنية، ب يتعلق

 29، مؤرخة  21الرسمية، العدد ، الجريدة 2019يناير سنة  10الموافق  1431الثاني عام 
  .1990فيفري 

، 1914يونيو  09الموافق  ،1404رمضان عام  09المؤرخ في  11-14القانون رقم . 3
محرم عام  11، المؤرخ في 02-05رقم  المعدل والمتمم باألمر، المتضمن قانون األسرة

بتاريخ  ،2005سنة  15العدد  ،الجريدة الرسمية، 2005فبراير سنة  29، المــوافق 1422
  .2005فيفري  29
يونيو سنة  20، الموافق 1422جمادى األولى عام  13المؤرخ في 10-05 رقم قانونال. 4

 22الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  51-95، يعدل و يتمم األمر رقم 2005
 .21، ص 44رسمية عدد المتضمن القانون المدني، جريدة  ،1995سبتمبر سنة 

، يتضمن 2002فيفري  21الموافق  1429محرم عام  29مؤرخ في  02-02 رقم األمر. 5
 01بتاريخ  ،12عدد الرسمية الجريدة ال ،لعسكرييناالقانون األساسي العام للمستخدمين 

 .2002 مارس
، يتضمن 2002فيفري  20الموافق  1429محرم  21المؤرخ في  02-02رقم  القانون. 2

 .2002مارس  01صادر في  14تنظيم مهمة الموثق، الجريدة الرسمية، العدد 

سنة  ديسمبر 24الموافق  1429عام  ذي القعدة 29مؤرخ في ال 23-02القانون رقم . 9
 1الموافق  1312صفر عام  11المؤرخ في  152-22يعدل ويتمم األمر رقم  ،2002

 24بتاريخ  14والمتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد  1922يونيو سنة 
 .2002سنة  ديسمبر
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المعدل  2014اوت سنة  9الموافق  1435شوال عام  13 المؤرخ في 01-14القانون . 1
فيفري سنة  19الموافق  1319ذي الحجة عام  13المؤرخ في  20-90والمتمم لألمر رقم 

 ، 2014اوت  20، بتاريخ 49، الجريدة الرسمية العدد الحالة المدنيةب المتعلق 1990
سنة  ،يناير 10الموافق  1431ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  03-19القانون رقم . 9

 19الموافق  1319ذي الحجة عام  13المؤرخ في  20-90، يعدل ويتمم األمر رقم 2019
 11الصادرة بتاريخ  02والمتعلق بالحالة المدنية،الجريدة الرسمية العدد  1990سنة فبراير 

 .2019يناير سنة 
 2011سنة يوليو  02 ، الموافق1439شوال عام  11 مؤرخ في ،11-11القانون رقم . 10

 .2011 يوليو 29بتاريخ  ،42يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية العدد 
رقم القانون ب، المعدل والمتمم 1995سبتمبر  22، المؤرخ في 91-95األمر رقم . 11
، الجريدة الرسمية، العدد  ، المتضمن القانون المدني2005جويلية  20المؤرخ  في  05/10
 .1995 سبتمبر 30، بتاريخ 91
 20 -90يعدل ويتمم األمر رقم  2014أوت  9المؤرخ في  02-14رقم  القانون. 12

الصادرة  49،العدد  ريدة الرسميةجالالمتعلق بالحالة المدنية،  1990 فيفري 19المؤرخ في 
 .2014أوت  20في 

 التنظيمية مــــــــالمراسي:  
نوفمبر  22الموافق  1423رمضان عام  21المؤرخ في  405-02الرئاسي رقم  المرسـوم .1

 01في  ة، الصادر 99الجريدة الرسمية، العدد  ، يتعلق بالوظيفة القنصلية،2002سنة 
 .2002ديسمبر 

أفريل  29الموافق  1430جمادى األولى  2المؤرخ في  143-09المرسوم الرئاسي رقم  .2
 03المؤرخ في ، 22تنظيمه، جريدة رسمية عدد  يتضمن مهام الدرك الوطني و ،2009
 .2009ماي 
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 1913أوت  13الموافق  1403ذي القعدة عام  04مؤرخ في  411-13المرسوم رقم  .3
يحدد األحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي األمن الوطني، جريدة رسمية العدد 

 .1913أوت  12، بتاريخ 34
 21الموافق  1421ربيع األول عام  23المؤرخ في  142-2000المرسوم التنفيذي رقم  .4

األوقاف، الجريدة الرسمية  يتضمن اإلدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية و 2000يونيو 
 .2000يوليو  2، المؤرخ في 31رقم 

 11الموافق  1429ربيع الثاني عام  13المؤرخ في  154-02المرسوم التنفيذي رقم  .5
 11-14مكرر من القانون رقم  9، يحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 2002مايو 

، المتضمن قانون األسرة، 1914يونيو  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في 
  2002ماي  14، بتاريخ 31الجريدة الرسمية العدد 

 22، الموافق 1432محرم عام  12مؤرخ في  322-10المرسوم التنفيذي رقم  .2
، يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة 2010ديسمبر

 ، 2010سبتمبر  22، بتاريخ 91باألمن الوطني، الجريدة الرسمية العدد 
ديسمبر  22، الموافق 1432م عام محر  12مؤرخ في  323-10المرسوم التنفيذي رقم  .9

ديسمبر  22، مؤرخ في 91، العدد 2010ديسمبر  22، الجريدة الرسمية، بتاريخ 2010
 .20، ص 2010

 رـــــــــيرارات والمناشــــــــــالق: 

يحدد  ،2014سبتمبر  12الموافق  1435 ذو القعدة 21مؤرخ في ال ،510القرار رقم  -1
، النشرة الرسمية لوزارة اإلسالم وشهادة إثبات اإلسالم اعتناقإصدار شهادة  كيفيات شروط و

  .2015األوقاف، العدد الثالثون، السداسي األول، سنة  الشؤون الدينية و
، 23/12/1914، الصادر عن وزير العدل بتاريخ 102-14المنشور الوزاري رقم  -2

 .قانون األسرة قبل تعديلها 01كتفسير للمادة 
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، 22/01/1915، الصادر عن وزير العــدل بتاريخ 15-14المنشــور الــوزاري رقــم  -3
 .من قانون األسرة 1المتعلق بتفسير المادة  102-14يكمل المنـشور الـوزاري رقم 

 :لياــــرارات المحكمة العـــــــــــق -هـ

: بتاريخالصادر  53292:غرفة األحوال الشخصية رقم-قرار المحكمة العليا .1
 .1990، لعام 03، المجلة القضائية العدد  29/03/1919

الصادر بتاريخ  2004254رقم  -قرار المحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية .2
 .2000، لسنة 02، المجلة القضائية، العدد 22/09/1991

، الصادر بتاريخ 90213قرار المحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  .3
 .1994لسنة  األولالمجلة القضائية، العدد  25/05/1993

 الصادر بتاريخ 255911 غرفة األحوال الشخصية رقم -قرار المحكمة العليا .4
  .2002 لسنة الثاني،العدد  ،، المجلة القضائية21/02/2001

، الصادر بتاريخ 359345: قرار المحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، رقم .5
 .2009لسنة  ، العدد األول،مجلة المحكمة العليا، 14/02/2002

 الصادر بتاريخ 352999 غرفة األحوال الشخصية رقم -قرار المحكمة العليا .6
  .2002 لسنة ،02العدد  مجلة المحكمة العليا، 12/09/2002

 الصادر بتاريخ 391941 غرفة األحوال الشخصية رقم -قرار المحكمة العليا .9
  .2011 لسنة األول،العدد  ،القضائية، المجلة 14/11/2009

الصادر بتاريخ  392339قرار المحكمة العليا، غرفة االحوال الشخصية رقم  .1
 .2001 لسنة ، مجلة المحكمة العليا،العدد األول، 13/02/2009

، الصادر بتاريخ 499392قرار المحكمة العليا، غرفة االحوال الشخصية، ملف رقم  .9
 .2009ليا، العدد األول، لسنة ، المحكمة الع 11/03/2009
، صادر بتاريخ 499392قرار المحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية رقم  .10
 . 2009 لسنة العدد الثاني،-، مجلة المحكمة العليا11/03/2009
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 الصادر بتاريخ 410240 غرفة األحوال الشخصية رقم -قرار المحكمة العليا .11
  .2009 لسنة ،01العدد  مجلة المحكمة العليا، 11/02/2009
، صادر بتاريخ 499392قرار المحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية رقم  .12
 . 2009 لسنة العدد الثاني،-، مجلة المحكمة العليا11/03/2009
: الصادر بتاريخ 293221غرفة شؤون االسرة والمواريث رقم  -قرار المحكمة العليا .13
 . 2012 لسنة العدد الثاني، ، مجلة المحكمة العليا،12/09/2012
، بتاريخ 1021991قرار المحكمة العليا، غرفة شؤون األسرة والمواريث، ملف رقم  .14
 .2012، لسنة األولمجلة المحكمة العليا، العدد ، 09/12/2012
، بتاريخ 1005100قرار المحكمة العليا، غرفة شؤون األسرة والمواريث، ملف رقم  .15
 .2012، لسنة األولالعليا، العدد ، مجلة المحكمة  13/09/2012
، بتاريخ 0942221قرار المحكمة العليا،غرفة شؤون األسرة والمواريث، ملف رقم  .12
 .2012لسنة  01مجلة المحكمة العليا، العدد ، 03/02/2012
 

 :رونيةـــــــــواقع االلكتــــــــــالم - و

 14: عليه بتاريخ اطلع ،com.maanywww.alقاموس المعاني، على الموقع االلكتروني  -1
 .2019ماي 

السنية، على الموقع االلكتروني  الدرر الموسوعة الفقهية، المكتبة الشاملة، -2
.wsmela.shawww  ،2019ماي  14: طلع عليه بتاريخا . 
اطلع   www.interieur.gov.dz: وثائق الحالة المدنية، الموقع اإللكتروني لوزارة الداخلية - 3

  2019أفريل 24: عليه في
منشور على الموقع  اإلجراءات الجديدة لزواج األجانب بالجزائريين، نجيب بيطام، -4

 .2019أفريل  30عليه بتاريخ اطلع  ، mwww.ennaharonline.co  :االلكتروني
مولود صيَّاد، زواج الجزائريين باألجانب في ظل العولمة وعصر اإلنترنيت الموقع  -5

 .2019أفريل  30عليه بتاريخ  اطلع  mwww.elhiwardz.co: االلكتروني

http://www.almaany.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.interieur.gov.dz/
http://www.ennaharonline.com/
http://www.ennaharonline.com/
http://www.elhiwardz.com/
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 :الملخص

نظرا لخصوصية وأهمية الزواج وما يترتب عليه من حقوق وآثار شرعية وقانونية هامة      
فقد أخضعه المشرع إلى إجراءات خاصة من طبيعة إدارية  ،فيما بين طرفيه أو بالنسبة للغير

أو قضائية مقررة في كل من قانون األسرة الجزائري وقانون الحالة المدنية، إلى جانب 
نصوص تنظيمية خاصة بغية إفراغه في القالب الشكلي المنصوص عليه قانونا وتسجيله في 

ج الصفة الرسمية، لكن بالرغم من هذه أين يأخذ شكل الزوا ،سجالت الحالة المدنية للبلدية
اإلجراءات المفروضة قانونا فقد يبرم عقد الزواج عرفيا دون إتباع لها وفقا ألحكام الشريعة 

يتخلف الشكل الرسمي بحيث  ،اإلسالمية، أو ما يصطلح عليه قانونا بعقود الزواج المغفلة
إثباته أمام اللجوء إلى ه مصلحة أو من لا يحتم على الزوجين مم   ،المطلوب قانونا إلثباته

 .  القضاء وتسجيله رسميا في سجالت  الحالة المدنية للبلدية

 :المفتاحيةالكلمات 
الزواج ـــــــ العقد الرسمي ـــــــ إجراءات الزواج ــــــ إجراءات إدارية ــــــ إجراءات قضائية ــــــ الزواج 

 .العرفي
Summary: 

        In view of the specificity and importance of marriage and the consequent 

significant legal and legal rights and effects between its parties and others, the 

legislator subjected it to special administrative or judicial procedures established 

in both the Algerian Family Code and the Civil Status Act, as well as special 

regulatory provisions to The formal form is legally prescribed and registered in 

the civil status records of the municipality where the form of marriage takes the 

form of official status  However, despite these legally imposed procedures, the 

marriage contract may be concluded customarily without being followed in 

accordance with the provisions of the Islamic Sharia, The formal form required 

by law to prove it is absent, which requires the couple or the person having an 

interest in the asylum to prove it before the courts and register it officially in the 

records of the civil status of the municipality. 

key words: 

Marriage - formal contract - marriage procedures - administrative procedures - 

judicial proceedings - customary marriage. 


