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 شكر وتقدير

  الصالة والسالم على أشرف املرسلنيو بسم اهللا الرمحان الرحيم 

  .، واجعلين صبورا ، واجعلين يف عيين صغريا ويف أعني الناس كبريا اللهم اجعلين شكورا       

  .حنمد اهللا سبحانه وتعاىل الذي وفقنا الجناز هذا العمل املتواضع ، الذي نرجو أن يكون مرضيا عنه 

   إىل من أسدت إلينا معروفا يف إمتام عملنا والشكر موصول

   ، وأخص بالشكر األستاذة املشرفة"الناس  رال يشكر اهللا من ال يشك"نه إف 

  "مليط ابتسام" األستاذة 

  اليت أفادتنا بنصائحها وتوجيها�ا ، فلها كل االحرتام والتقدير  

  .قدموه لنا طيلة مشوارنا الدراسيدون أن ننسى أساتذة كلية احلقوق والعلوم السياسية على كل ما 

  .وال يفوتنا أن نرفع خالص الشكر إىل كل من ساعدنا الجناز هذا العمل من بعيد أو قريب

  .، وصلى اهللا على أشرف املرسلني ر دعوانا أن احلمد للرب العاملنيوأخ

  
  
  
  
  
  
  
  
 



  :قائمة المختصرات

  

  .صفحة: ص

  .جریدة رسمیة: ج ر

  .جزء: ج

  .دون طبعة: طد 

  .دون سنة نشر: ند س 

  .قانون األسرة الجزائري: ق أ ج

  .قانون األحوال الشخصیة السوداني: ق أ ش س

  .قانون األحوال الشخصیة الكویتي: ق أ ش ك

  .قانون األحوال الشخصیة األردني: ق أ ش أ

  .اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجزائري قانون: ق إ م إ ج

  .قانون المدني الجزائري: ق م ج

  .قانون العقوبات الجزائري: ق ع ج

  .علیامحكمة : م ع

  .غرفة األحوال الشخصیة: غ أ ش

 .طبعة: ط



  .مجلة قضائیة: م ج

  .اإلجتهاد القضائي: إ ج

  .عدد خاص: ع خ

  .مجلد: م

  .دون دار نشر: د د ن
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 وأبقى علیه حتى یبلغ الكتاب أجلهیعتبر الزواج الرباط المقدس الذي شرعه اهللا لعباده 

﴿ :لقوله تعالى نخلق من كل شيء زوجی فمن قدرته سبحانه وتعالى أن         

                             

      ﴾)1(
وهذا دلیل على أن اهللا سبحانه وتعالى جعل الزواج وسیلة  

  .والسكون وبناء األسر لالستقرار

﴿:قوله تعالىلحسن المعاشرة و قائمة على التقوى  والعالقة الزوجیة في اإلسالم   

                         

             ﴾.)2(  

ٕاطارا واضحا لهذا المیثاق الغلیظ بین الرجل و فالشریعة اإلسالمیة وضعت نظاما 

، متى روعي، اكتملت حیاة الفرد بما یرضي اهللا ویحقق السعادة لصاحبه في الدنیا والمرأة

  .واآلخرة

حیث یعتبر الزواج عقد رضائي بین الرجل والمرأة، یتم على الوجه الشرعي یترتب 

علیه حقوق وواجبات متبادلة بینهما منها التزام الزوج باإلنفاق على زوجته، ووجوب طاعتها 

  .إلخ...ا البعض بالمعروفمله ومعاشرة بعضه

كنة المشتركة بین الزوجین والنتیجة الطبیعیة لهذا العقد واألثر المباشر له، هو المسا

واألغراض  واحد یسمى بمسكن الزوجیة، حیث یتعاون الزوجان بتجهیزه بالمستلزمات في بیت

  .الالزمة له من أفرشة وأغطیة وأدوات منزلیة

                                                           
  .13سورة الحجرات، اآلیة   )1(
  .21سورة الروم، اآلیة   )2(
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إلبقائه إال  كفیلةالالحرص على استقراره، وتوفیر السبل و  وعلى الرغم من أهمیة الزواج

أنه قد ال یحظى بالنجاح دائما، فقد یطرأ على الزواج أمور تجعله مصدر شقاق تحّول الحیاة 

الزوجیة إلى جحیم، تستحیل معها مواصلة الحیاة الزوجیة، فیكون الطالق هو الحل األنسب 

  .في هذه الحالة

 ﴿:المیة الطالق بآیات من كتاب اهللا تعالى بقولهولقد أجازت الشریعة اإلس

          ﴾)1( فهذا النص من القران یدل على أن ،

الطالق وٕان كان مشروعا، إّال أّنه ال ینبغي اللجوء إلیه إّال عند الضرورة، وذلك لما یترتب 

  .ن هدم األسرعلیه م

اس نجد أّن متاع بیت المادي دائما مظنة النزاع والشقاق بین النّ  ولما كان الجانب

غالبا ما یكون مطروحا  ،الزوجیة وباعتباره من اآلثار المالیة المترتبة عن فك الرابطة الزوجیة

  .أمام المحاكم

لرابطة الزوجیة هم اآلثار المالیة المترتبة عن انحالل احیث یعتبر متاع البیت من أ

  ).نبین الزوجی(أو بالطالق ) نزاع بین الورثة(بالوفاة سواء كانت 

فالموضوع یندرج ضمن خانة مواضیع شؤون األسرة بصفة عامة، وبصفة أدق ضمن 

  .الحقوق المالیة للمرأة المطلقة في التشریع الجزائري

  :تكمن أهمیة الموضوع فیما یلي: أهمیة الموضوع

 إلسالمیةالشریعة ا اه أحكام فقهیة مرجعیتهموضوع تعتری ت الزوجیةبی أن موضوع متاع -

  .جق أ  222بیق طبقا للمادة طالتي هي القانون الواجب الت

من متاع البیت، هذا الحق  ماحقه اءفیاستأنه یبرز حق طرفي العالقة الزوجیة من  -

  .مامهأدمة یخضع لمحض السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع بناءا على األدلة المق

                                                           
  .229سورة البقرة، اآلیة   )1(
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همیة یبرز األهمیة النظریة للموضوع محل الدراسة المتعلق بمتاع بیت الزوجیة، أما األ -

  .متعلقة بتعامل القضاة مع مثل هذه النزاعاتلالتطبیقیة فهي ا

  :أسباب اختیار الموضوع

  ل المواضیع المتعلقة بالنزاعات التي تقوم بین الزوجین بعد انحال ةفي معالجالرغبة الملحة

  .زوجیةلالرابطة ا

، خصوصا أّنه لم تتم دراسته كبحث التي یتمّیز بها  رةواألهمیة الكبیحداثة الموضوع  -

 .مستقل

  .متاع بیت الزوجیة أن الموضوع یزیل اللبس والغموض في تحدید مفهوم -

حث العلمي ن الموضوع لم یأت من أجل تكرار ما عولج، وٕانما جاء في إطار دورة البأ -

تي عولجت فیها البحوث السابقة لمتها األساسیة، ثم إن الظروف اسالتي تعد اإلستمراریة 

  .وقانونیة وٕاقتصادیة ةلف بفعل عوامل إجتماعیتخت

دة واحدة امتاع البیت، الذي اكتفى تنظیمها في م ةلأراغ القانوني الذي مّیز تنظیم مسالف -

  .قانون األسرة في

  .في متاع البیت أصبح من أهم القضایا التي تشهدها محاكمنا الیوم كذلك ألن النزاع -

سیما في ال ،المبني على هضم حقوقها في مجتمعنا خاصة من جانب المرأة الظلم الواقع -

 .حالة الطالق وفي الشق المتعلق بمتاع البیت خصوًصا

  :أهداف الدراسة

ولكن الحافز ، صوص هذا الموضوععلینا بعلمهم بخ إن فقهاء الشریعة اإلسالمیة أناروا -

من أجل تبیان الجزائري خالل قانون األسرة إلعداد هذا البحث هو دراسة هذا الموضوع من 

س مختلف الجوانب تمة الموضوع دراسة نقدیة تحلیلیة حكامه وضوابطه، وذلك بدراسأ

  .الموضوعیة واإلجرائیة والنظریة التطبیقیة

  .علق بمتاع البیت بالدراسة والتحلیلالوقوف على النص القانوني المت -
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  :الدراسات السابقة

 "یاليحقیس عبد الوهاب ال"وجدنا أن  طالع على مختلف المصادر والمراجعبعد اإل

وأفرد له كتاب مستقال بعنوان  ،الوحید الذي كتب على موضوع متاع البیت بشكل خاص

  ."ملكیة أثاث بیت الزوجیة"

خرى تحدثت عنه ضمن كتب األحوال صادر األن مختلف المراجع والمأین في ح 

  .الشخصیة كجزئیة صغیرة تحت عنوان األثار المالیة للطالق

  : صعوبات الدراسة

هو قلة المراجع المتعلقة بموضوع البحث  ،موضوعنا هذامن الصعوبات التي واجهتنا في  -

  .ع بیت الزوجیةق أ ج الخاصة بمتا 73تعلق بالمادة تلك قلة الشروحات القانونیة التي كذ

غیاب قانون اإلجراءات الخاص باألحوال الشخصیة في الجزائر، مما رتب عنه اختالفات  -

  .نتج عنها عدة إشكاالت عملیة

ندرة الدراسات العلمیة حول موضوع متاع البیت كموضوع مستقل رغم أّنه من اآلثار  -

مندرجة كجزئیة ضمن األثار  المهمة للطالق، وحتى وٕان وجد البعض إّال أّنها غالب ما تكون

 .المالیة للطالق

  :البحث منهج

  :على اعتمدنا في دراستنا للبحث

من سرد المفاهیم والوقوف على  ،المنهج الوصفي نظرا لما تقتضیه طبیعة الموضوع -

  .أحكامها

  .المنهج التحلیلي انطالقا من تحلیل نصوص قانون األسرة الجزائري -

الفقه والتشابه بین التشریع الجزائري و  االختالفوجه جل تبیان أأارن من وكذا المنهج المق -

  .یعات المقارنة من جهة أخرىوبعض التشر  ،اإلسالمي من جهة

.  
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  :اإلشكالیة

  :تياآل مما تقدم نطرح اإلشكال

كأثر لفك  ،إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظیمه ألحكام متاع بیت الزوجیة -

  ون األسرة؟الرابطة الزوجیة في قان

  :اآلتیةاإلشكاالت الفرعیة  عومن هذه اإلشكالیة تتفر 

  ما المقصود بمتاع بیت الزوجیة؟ -

  ؟األسرة الجزائري نوناقت الزوجیة في الفقه اإلسالمي و هي طرق إثبات ملكیة متاع بی ما -

  بیت الزوجیة؟ متاعما هي طرق وٕاجراءات رفع الدعوى التي تفصل في النزاع في  -

  :لدراسةتقسیم ا

تباع إألسرة الجزائري یكون بحكام متاع بیت الزوجیة في قانون اأمعالجة موضوع 

، وبدوره لماهیة متاع بیت الزوجیة) الفصل األول(قسمة إلى فصلین حیث خصصنا خطة م

مبحث (تجهیز بیت الزوجیة في و  ، )مبحث أول(قسمناه إلى مفهوم متاع بیت الزوجیة في 

  ).ثان

متاع بیت الزوجیة، الذي قسمناه  لنزاع فيإلى ا) الفصل الثاني(ي في حین تطرقنا ف

) مبحث أول(إلى ملكیة متاع بیت الزوجیة في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري في 

  ).مبحث ثان(وٕاجراءات الفصل في متاع بیت الزوجیة في 

  .خاتمة ومالحقالمذكرة كما تضمنت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل األول 

  ماهية متاع بيت الزوجية
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إن أهم مشكلة تشغل محاكمنا وقضاتنا في الوقت الحاضر هي تلك الخالفات   

، أو شاء القدر بوفاة  أحدهما ویتنازع الحي لتي تنشأ بین الزوجین عند طالقهماوالنزاعات ا

  .منهما وورثة المیت

إن أخطر أثر من آثار الطالق وأكثرها غموضا وتعقیدا وأشدها خصاما بین المطلقین   

هو الّنزاع والخصام حول محتویات البیت التي قد تكون الزوجة قد جلبتها معها یوم زفافها 

في جو من الرحمة واالنسجام، إال أنه قد یتحول هذا االنسجام إلى كراهیة تؤدي ) الجهاز(

وها مرحلة التردد إلى المحاكم والمحامین وكتاب الضبط، وكل واحد منهما إلى الطالق، وتتل

  .ملكه البیتیزعم أن أثاث 

أن نقوم أوال بالتعرف على رتأینا إوقبل التطرق إلى أحكام النزاع في متاع البیت،   

بیت الزوجیة ومن هو الملزم بتجهیز بیت الزوجیة، حیث أن لهذا األخیر أثرا كبیرا في متاع 

ع بیت الزوجیة متامفهوم النزاع في ملكیته ولهذا قد عمدنا في تقسیم هذا الفصل إلى  حل

  ).مبحث ثان(تجهیز بیت الزوجیة ٕالى و ) مبحث أول(
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  مفهوم متاع بیت الزوجیة: المبحث األول

الزوجة أثناء الحیاة الزوجیة غالبا ما تساهم فیها عن طریق شراء بعض األمتعة  إنّ   

  .لبیت الزوجیة، ومما یفرض بعد انحالل الرابطة الزوجیة أن تأخذ نصیبها من المتاع

قسیم المبحث إلى التعریف ولهذا سنقوم بالبحث عن مفهوم هذا المتاع، حیث قمنا بت  

في  الزوجیة بیتف بمتاع ی، والتعر )مطلب أول(سالمي في الفقه اإل الزوجیة بیتبمتاع 

  ).مطلب ثان( قانونال

..  

...  

..  

..  

.  

.  

..  

..  

.  

..  

..  

.  

..  
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  في الفقه اإلسالمي التعریف بمتاع بیت الزوجیة : المطلب األول.

نه قبل التطرق إلى تعریف متاع البیت في الفقه اإلسالمي أن نقوم بإشارة ألقد ارتأینا و 

 ، حیث جاء في لسان العرب بان المتاع هو كل شيء ینتفع بهإلى تعریفه في اللغةطفیفة 

المتاع من أمتعة البیت ما یستمتع به اإلنسان في و  ویتزّود والفناء یأتي علیه في الدنیا،

  )1(.المال واألثاث والمتاع حوائجه،

سوف نقوم من خالل هذا المطلب  اللغة،تعریف متاع البیت في  إلىتطرقنا  أنبعد و 

تعریف متاع بیت البیت عند و ) أول عفر (الكریم، آن تعریف متاع البیت انطالقا من القر  إلى

  ).فرع ثان(فقهاء الفقه اإلسالمي 

  الكریم القرانمن  انطالقاتعریف المتاع : الفرع األول

في مواضع عدیدة في  والتمتیعذكر اهللا سبحانه وتعالى المتاع والتمّتع واالستمتاع   

  .كتابه العزیز ومعانیها وٕان اختلفت راجعة إلى أصل واحد

  ﴿:فقال اهللا تعالى                                    

             ﴾.)2(  

إّنا "یقول تعالى مخبرا عن إدعاء إخوة یوسف بعدما ألقوه في غیابة الجّب أنهم زعموا   

  )3( .أي ثیابنا وأمتعتنا "وتركنا یوسف عند متاعنا"، أي نترامى "ذهبنا نستبق

في تفسیر التحریر والتنویر في تفسیر هذه اآلیة أّن المتاع ما یتمتع به أي ینتفع  وجاء  

  )4(.به والمراد به هنا ثقلهم من الثیاب واآلنیة والزاد

                                                           
ابن منظور جمال الدین محمد بن كرم األنصاري اإلفریقي المصري، لسان العرب، الطبعة الرابعة، دار صادر، لبنان،  )1(

  . 52، ص2005
  .17سورة یوسف، اآلیة  )2(
  .472ن، ص س ، لبنان، د2كثیر، ج قي، تفسیر بناء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشفدأبو ال )3(
   .12- 11ن، ص س ، الدار التونسیة للنشر، تونس، د13محمد طاهر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج )4(
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 ﴿:وقال تعالى أیضا                                   

     ﴾.)1(  

لیس علیكم أّیها الّناس إثم وال : جاء في تفسیر الطبري في تفسیر هذه اآلیة الكریمة  

  )2(.حرج أن تدخلوا بیوتا ال ساكن بها بغیر استئذان

الخانات والبیوت  عني بها: ثم اختلفوا بعد ذلك في أّي البیوت عني فقال بعضهم  

المبنیة بالطرق التي ال یسكنها أحد وٕانما بنیت لمارة الطریق والسابلة لیأووا إلیها ویستریحوا 

  )3(.ویضعوا فیها أمتعتهم

كانوا یضعون بطریق المدینة أمتعة في بیوت لیس فیها : وجاء في تفسیر مجاهد بأّنهم  

  )4(.أحد فأحل لهم أن یدخلوها بغیر إذن

  ﴿:قال تعالى                                   

                               ﴾.)5(  

األصواف للضأن : قال المفّسرون وأهل الّلغة) ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها:(فقوله

أنواع متاع البیت من الفرش واألكسیة : األثاث) أثاثا(واألوبار لإلبل واألشعار للمعز، وقوله 

                                                           
  .29سورة النور، اآلیة  )1(
، دار هجر للطباعة والنشر 17جعفر محمد بن جریر الطبري، تفسیر الطبري جامع البیان عن تأویل القرآن، ج أبو )2(

  . 248، ص2001والتوزیع واإلعالن، مصر، 
  .151، صالمرجع نفسه )3(
آباد، مطابع أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي، تفسیر مجاهد، مجمع البحوث اإلسالمیة في إسالم  )4(

  .440، ص1976الدوحة الحدیثة، قطر، 
  .80سورة النحل، اآلیة )5(
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ما یتمتعون به وأّما األثاث فإنه متاع البیت لم یسمع له بواحد وهو في أّنه ال : أي) متاعا(و

  )1(.احد له مثل المتاعو 

   الفقه اإلسالميعند فقهاء تاع مالتعریف : الفرع الثاني

بالرجوع إلى ما تناوله الفقهاء القدامى فیما یخص متاع البیت الحظنا أّنهم لم یهتموا       

، سوى أنهم اكتفوا باإلشارة إلى النزاع الذي من الممكن أن یقوم )2(بتعریف متاع البیت

وذكروا متاع البیت على سبیل تبیین عناصره، ألّن التعریف في عهدهم لیس مدعاة  ، )3(بشأنه

  )4(لالنضمام وفي ذلك یمكن اإلشارة إلى أحد التفصیالت في متاع البیت الذي یشمل القباب

وهي للمرأة والسیف والخاتم )7( والبسط )6(واألّسرة والفرش والوسائد والمرافق ،)5(والحجال

  )8(.للرجل

وقال مالك ...أرأیت إن تنازعا في متاع البیت الرجل والمرأة جمیعا: "عند المالكیةجاء   

ما كان یعرف أّنه من متاع الرجال فهو للرجال، وما كان یعرف أّنه من متاع الّنساء فهو 

                                                           
فخر الدین الرازي أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن حسین القرشي الطبرستاني األصل، تفسیر الكبیر، دار الكتب   )1(

  .75، ص2005العلمیة، لبنان، 
، الحقوق المالیة للمرأة المطلقة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم الحقوق، تخصص قانون أسرة، جامعة عادل عیساوي )2(

  .237، ص2011العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر، 
، العدد مجّلة األحیاء، "النزاع حول متاع البیت بین النص التشریعي واالجتهاد القضائي"عبد السالم عبد القادر،  )3(

  ."260، ص2002لخامس، كلّیة العلوم االجتماعیة والعلوم اإلسالمیة، باتنة، الجزائر، ا
أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن محمد المالكي، شرح میارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت العقود ( ج قبة: القباب )4(

  ). 305ص ، دار الكتب العلمیة ، لبنان، د س ن،1واألحكام،م
   ).105المرجع السابق،، أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن محمد المالكي( الستور: الحجال )5(
  .)نفس الصفحة المرجع نفسه،( ما یرتفق علیه من متكأ أو مخدة: المرافق )6(
   .)306المرجع نفسه، ص( ج بساط: البسط )7(
 المملكة العربیة السعودیة، داد،والدعوة واإلرش، وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف 4مالمدونة الكبرى،اإلمام مالك بن أنس،  )8(

  .117- 116ن، ص س
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للّنساء وما كان یعرف أّنه یكون للرجال والنساء فهو للّرجل ألّن البیت بیت الرجل وما كان 

  )1(".ساء ولى شراءه الرجل وله بذلك بینةمن متاع الن

إذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البیت الذي هما فیه ساكنان :"وجاء عند الشافعیة  

  )2( ...".فذلك كله سواء...وقد وافترقا أو لم یفترقا أو ماتا أحدهما

وٕاذا تنازع الزوجان في متاع البیت في حال الزوجیة أو بعد :"جاء عند الظاهریة  

وسواء في ذلك السالح والحلّي وما ال یصلح إّال للرجال أو إال للنساء أو الرجال ...الطالق

  )3(...".والنساء إّال على ظهر كل واحد منهما فهو له مع یمینه

  في القانون متاع بیت الزوجیة ب التعریف: المطلب الثاني

خالل هذا ارتأینا أن نقوم من  الزوجیة، بیتفي موضوع متاع  التعریفاتنظرا ألهمیة   

وٕالى التعریف ) فرع أول( قانون األسرة الجزائري متاع بیت الزوجیة فيبالمطلب إلى التعریف 

  .)فرع ثاني(بعض القوانین المقارنة  في متاع بیت الزوجیةب

  متاع بیت الزوجیة في قانون األسرة الجزائري ب تعریفال: األول الفرع

بالرجوع إلى أحكام قانون األسرة الجزائري نجد أن المشرع لم یتطرق إلى تعریف متاع   

في الكتاب األول  73البیت في قانون األسرة، وٕانما اكتفى بذكر أحكام التنازع فیه في المادة 

الزواج في الفصل الثاني منه آلثار  النحاللمنه بعنوان الزواج وانحالله من الباب الثاني 

  .الطالق، وتبریره في ذلك أن التعریفات من اختصاص الفقه ولیس المشرع

یمنعنا من إیراد تعریفات لبعض شّراح قانون األسرة الجزائري، المقتبسة  ولكن هذا لم  

من مجموع األفكار التي تضمنتها بعض قرارات المحكمة العلیا، حیث عّرف عبد العزیز 

مجموع األشیاء الموجودة في منزل الزوجیة، والمخصصة لالستعمال :"سعد متاع البیت بأّنه

                                                           
  .117-116ص ، قابس مرجع ،اإلمام مالك بن أنس )1(
   .95ن، ص س لمعرفة للطباعة والنشر، لبنان، د، دار ا5اإلمام الشافعي، األم، ج )2(
  .312ن، ص س ، لبنان، د10ابن حزم المحلّى، ج )3(
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المشترك داخل المنزل من كل من الزوجین وباقي أفراد األسرة مثل األفرشة واألغطیة وجهاز 

وغیرها من األشیاء المستعملة في تجهیز قاعة األكل وقاعة الجلوس وغرفة النوم ...التلفزیون

    )1(".من األشیاء ذات االستعمال المشتركوغیرها 

مجموعة من لوازم البیت على سبیل ذلك اقتناء الزوجة :"كّما عّرفه بادیس دیابي بأّنه  

  )2(".آالت وأفرشة ومصوغ وبعض المبالغ الضخمة وغیرها

  متاع بیت الزوجیة في بعض القوانین المقارنةبتعریف ال:الفرع الثاني

كما ورد تعریف متاع البیت أیضا لدى بعض شراح قانون األحوال الشخصیة في   

هو ما ینتفع به في :"بعض الدول العربیة، فعّرفه الدكتور عثمان التكروري بأّن متاع البیت

  )3(".بیت الزوجیة ویشمل ذلك الجهاز وغیره من أثاث البیت واألدوات المنزلیة

به ما ینتفع به في بیت الزوجیة، ویشمل الجهاز  المراد:"عّرفه محمد األزهر بقوله  

  )4(".وغیره من أثاث البیت واألدوات المنزلیة وغیرها

قانون السوداني ال لعربیة منهااكما ورد تعریف متاع بیت الزوجیة في بعض القوانین   

األمتعة المنزلیة هي ما "بأّن  ،من قانون األحوال الشخصیة للمسلمین 43فعّرفه في المادة 

    )5(".كانت موجودة في محل سكن الزوجیة من أثاث ولباس وحلي وآنیة، ونحو ذلك من دواب

.  

.  

                                                           
بعد التعدیل، دار هومة للطباعة لطالق في ثوبه الجدید، شرح أحكام الزواج واعبد العزیز سعد، قانون األسرة الجزائري  )1(

  .148، ص2010والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .95، ص2008بادیس دیابي، آثار فك الرابطة الزوجیة، دار الهدى، الجزائر،  )2(
  .197، ص2004توزیع، األردن، عثمان التكروري، شرح قانون األحوال الشخصیة، مكتبة دار الثقافة للنشر وال )3(
محّمد بجاق، أحكام التنازع بین الزوجین، دراسة مقارنة بین الفقه : محمد األزهر، شرح مدونة األسرة المغربیة نقال عن )4(

وقوانین األحوال الشخصیة المغاربیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الشریعة والقانون، تخصص أحوال شخصیة، قسم 

  .261، ص2009لقانون، جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة، قسنطینة، الجزائر، الشریعة وا
   .1991للمسلمین،  السوداني قانون األحوال الشخصیة )5(
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من خالل ما تقدم من تعریفات نالحظ أّن التعریف الذي أتى به كل من شراح قانون   

ت الزوجیة األسرة الجزائري وقانون األحوال الشخصیة السوداني، هو تعریف عام لمتاع بی

حیث اتفقوا على أّن متاع بیت الزوجیة هو مجموع األشیاء الموجودة في محل السكنى 

  .ویشمل األثاث واألفرشة وغیرها من األدوات المنزلیة

 فأّما التعریف الذي أتى به كل من عثمان التكروري ومحمد األزهر هو األقرب لتعری  

ت الزوجیة هو كل ما یوجد في بیت الزوجیة متاع بیت الزوجیة، حیث اتفقا على أّن متاع بی

  .تحت ید الزوجین وینتفعان به ویشمل الجهاز وغیره من أثاث البیت واألدوات المنزلیة

وبّمن أّن تعریفهم لمتاع بیت الزوجیة شمل الجهاز، أرتأینا معرفة ما هو الجهاز وما   

  .هو االختالف بینه وبین المتاع

ما یحتاجان إلیه وكذلك : جّهز جهاز العروس والمّیت وجهازهما" :الجهاز لغةحیث یقصد ب

  )1(".جهاز المسافر وقد جهزه فتجهز وجهّزت العروس تجهیًزا ومنه تجهیز العروس

به اووردت كلمات الجهاز في القرآن الكریم في مواضع مختلفة ومنها قوله تعالى في كت

 ﴿:العزیز                                          

   ﴾.)2(  

 ﴿:وقال تعالى                                    

   ﴾.)3(  

أي  "َفلََّما َجهَّزهم ِبِجَهازِِهم"و "وَلمَّا َجهَّزهم ِبِجهازِِهمْ :"ومعنى قوله في هاتین اآلیتین الكریمتین

 .ىاألخر  عوالقوت والبضائ مجّهزهم بما یحتاجون إلیه من الطعا

                                                           
  . 240، ص2001المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، الطبعة الثانیة، دار المشرق، لبنان،  )1(
  .59سورة یوسف، اآلیة  )2(
  .70یوسف، اآلیة  سورة )3(
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مال سافر ألجله من األحافر، وأوله ما والجهاز بفتح الجیم وكسرها، ما یحتاج إلیه المس.

  )1(.إعطاء الجهاز: والتجهیز

كّما عّرف الجهاز بعض الفقهاء المعاصرین ومن بینهم محّمد مصطفى شلبي   

ما یعّد به بیت الزوجیة من أثاث وأدوات منزلیة عند زفاف الزوجة إلى زوجها، فالجهاز :"بأّنه

ز واألرائك وغیرها من األدوات التي یشمل الفرش والبسط واألدوات المنزلیة كالثالجة والتلفا

  )2(".یحتاجها الزوجان للمعیشة المشتركة بینهما

أّما بالرجوع إلى القانون، نجد أّن معظم التشریعات العربیة ومنها القانون الجزائري لم   

  .الجهاز في نصوصها القانونیة فتورد تعری

یتجهز به الشخص لمناسبة ما :"ّن الجهاز یقصد بهمن التعریفات السابقة فإ یهوعل  

معینة كجهاز المّیت ما یحتاج إلیه من مستلزمات للدفن، جهاز المسافر أي ما یحتاج إلیه 

في الطریق، أّما جهاز العروس أي ما تحتاج إلیه في وجهتها من مالبس وحلي ومصوغات 

  )3(".وأدوات زینة بمناسبة زفافها

هاز بیت الزوجیة، فجهاز بیت وهذا یعني أّن هناك فرق بین جهاز العروس وج  

الزوجیة هو األثاث واألدوات التي تعد بمناسبة الزواج واستقبال الحیاة الزوجیة، ومن بینه 

   )4(.الجهاز الذي تأتي به العروس، فجهاز العروس جزء من جهاز وبیت الزوجیة

أّن ومن هنا یتبّین لنا أّن مفهوم متاع البیت أعّم وأشمل من مفهوم الجهاز، ذلك   

الزوجان قد یقومان بإضافة أدوات وأثاث أخرى بعد الزواج، التي ال تدخل ضمن مفهوم 

جهاز الزوجة أو جهاز بیت الزوجیة وٕاّنما یدخل ضمن مفهوم متاع بیت الزوجیة، ذلك أّن 

                                                           
  .12-11ص سابق،مرجع محمد الطاهر بن عاشور،  )1(
ملكیة أثاث بیت الزوجیة، دار حامد للنشر والتوزیع، األردن، لي، حیابي، نقال عن قیس عبد الوهاب المحمد مصطفى شل )2(

  .52ص، 2008
  .53الي، مرجع سابق، صحیقیس عبد الوهاب ال )3(
   .، نفس الصفحةالمرجع نفسه )4(
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جهاز بیت الزوجیة یشمل أدوات وأثاث وفرش بمناسبة الزواج، أّما مفهوم متاع بیت الزوجیة 

الزوجان من أثاث وأدوات بعد الزواج، ومنه نخلص  یت الزوجیة وما یضیفانهفیشمل جهاز ب

  .بأّن الجهاز هو جزء من متاع بیت الزوجیة

خالل ما تّم التطرق إلیه سابقا نخلص إلى أّن متاع بیت الزوجیة هو مجموع  ومن  

 .األثاث واألدوات المنزلیة ویشمل الجهاز وما یضیفانه الزوجان من أدوات وأثاث بعد الزواج

.  

.  

.  

.  

  

.  
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  تجهیز بیت الزوجیة: المبحث الثاني

هي المعیشة المشتركة ما بین إن النتیجة الطبیعیة واألثر المباشر لعقد الزواج   

ذلك أن یسكن الزوج إلى زوجته وتسكن الزوجة إلى زوجها ویطمئن كل  تتبعویس ،الزوجین

وتكون بینهما مودة ورحمة ویتحقق ذلك بإشتراك الزوجین في  ،واحد منهما إلى اآلخر

ته الشریعة وقیام كل واحد منهما بواجباته إتجاه اآلخر طبقا لما بین ،المساكنة في بیت واحد

بین الزوجین تستلزم توفیر  ومن الطبیعي أن المعیشة المشتركة ما ،اإلسالمیة السمحاء

وسائل العیش الالزمة من أثاث وأدوات منزلیة، وقد اختلف الفقهاء المسلمون فیمن یقع على 

وبما  ،وسنجد أن للعرف أثرا كبیرا في تجهیز بیت الزوجیة ،عاتقه إعداد وتأثیث بیت الزوجیة

موقفه بشكل مفصل فإننا قسمنا عن بحث الأن بحثنا منصب بشكل أساسي على القانون و 

مطلب (تجهیز بیت الزوجیة في الفقه اإلسالمي إلى حیث نتطرق ،هذا المبحث إلى مطلبین

  ). مطلب ثان( األسرة الجزائري قانونتجهیز بیت الزوجیة في العرف و  لفي حین نتناو  ،)أول
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  ز بیت الزوجیة في الفقه اإلسالميتجهی: المطلب األول

من یقع على عاتقه من الزوجین إعداد بیت الزوجیة  الفقهاء المسلمون في اختلف  

جهیز بیت الزوجیة الرأي األول یذهب إلى أن ت ،ولقد انقسموا في ذلك إلى رأیین ،وتجهیزه

اآلخر یذهب إلى أن تجهیز بیت والرأي  ،)الفرع األول(وقد ضمّناه في  واجب على الزوج

  ). الفرع الثاني(الزوجیة واجب على الزوجة فقد ضمّناه في 

  تجهیز بیت الزوجیة واجب على الّزوج: الفرع األول

الزوجیة وتجهیزه ذهب الحنفیة والشافعیة والجعفریة والظّاهریة، إلى أن إعداد بیت   

واستدلوا على ذلك أن الزوج ملزم بالنفقة بكّل أنواعها من مطعم وملبس  واجب على الّزوج،

وأن المهر المدفوع لیس في مقابل الجهاز، وٕانما هو عطاء ونحلة كما سماه اهللا في )1(ومسكن

وال یجوز إلزام  ،)2(كتابه، أو هو في مقابل حل التمتع بها، فهو حق على الزوج لزوجته

هو حق جهاز أو بجهاز معّین، ألن المهر قل أو كثر لیس في نظیر جهاز بل الالزوجة ب

 ﴿:لقوله تعالى )3(خالص الزوجة بعد تسمیته مهما كان عظیما              

                 ﴾.)4(  

وحیث أن أصحاب هذا الرأي إستدلوا على أن الزوج ملزم بإعداد وتأثیث بیت الزوجیة   

  .، فقد ثبت هذا اإللزام بالكتاب والسّنة واإلجماععلیه لكونها من النفقة الواجبة

 ﴿:قوله تعالى :في الكتاب -1                            ﴾.)5(   

                                                           
  . 60قیس عبد الوهاب الحیالي، مرجع سابق، ص   )1(
  .312، ص 1984األحوال الشخصیة، دار الفكر، سوریا، : 7وهبة الزحیلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج   )2(
، 1991، دار محمود للطباعة والنشر، مصر، 1ه والقضاء في األحوال الشخصیة، ممحمد عزمي البكري، موسوعة الفق )3(

  . 370ص 
  .4سورة النساء، اآلیة  )4(
  .233سورة البقرة، اآلیة  )5(
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 ﴿:ضاوقال تعالى أی            ...  ﴾.)1( اآلیة  فأوجبت

الكریمة على األزواج إسكان المطلقات من حیث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم، فإذا أوجب 

  .إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولى بالوجوب

: ما روي عن الرسول صلى اهللا علیه وسلم في حجة الوداع، حیث قال :في السنة -2

واستحللتم فروجهّن بكلمة اهللا ولكم علیهّن تقوا اهللا في النساء فإنكم أخذتموهّن بكلمة اهللا فا«

أال یوطئن فرشكم أحدكم تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غیر مبرح ولهّن علیكم 

  )2(.»رزقهن وكسوتهّن بالمعروف

فقد أجمعت األمة في كل العصور على وجوب نفقة الزوجة على زوجها : في اإلجماع -3

  .ولم یخالف ذلك أحد

من أن  لزوج فهو یمنعها من اإلكتساب فالبدالمرأة محبوسة لحق ا فألن :في القیاس -4

 )3(.ینفق علیها، ألن من كان محبوسا بحق مقصود لغیره كانت نفقته علیه

تجهز لزوجها بیت الزوجیة من مهرها أو سائر حزم على عدم إجبار المرأة بأّن  وأكد ابن

 ﴿:، بقوله تعالى)4(أموالها مستّدال                          

      ﴾.)5(  

فرض اهللا عّز وجّل على الرجال أن یعطوا النساء صدقاتهّن نحلة ولم یبح للّرجال قد ف

  )6(.شیئا إّال بطیب أنفس النساء

                                                           
  .6سورة الطالق، اآلیة  )1(
  .61الي، مرجع سابق، ص حیقیس عبد الوهاب ال )2(
  .62، ص المرجع نفسه )3(
ي بلحالمالیة للّزوجین في الفقه اإلسالمي والقانون الموضعي، منشورات ال الذمةعمر صالح الحافظ مهدي العزاوي،  )4(

  .125، ص 2010الحقوقیة، لبنان، 
  .04سورة النساء، اآلیة  )5(
  .126عمر صالح الحافظ مهدي العزاوي، مرجع سابق، ص  )6(
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إلى أّن المهر حق خالص للزوجة تفعل به ما تشاء، فلو زّفت وذهب أصحاب هذا الرأي 

فلیس له أن یطالبها  إلى زوجها دون جهاز أو بجهاز قلیل ال یتناسب مع المهر الذي دفعه

لم یكن مقابل تأثیث البیت، وٕاذا قامت بتأثیث بیت الزوجیة ألن المهر الذي دفعه  بالجهاز

  )1(.فیكون ذلك من باب المساهمة

م الزوج بدفع مبلغ من المال مقابل إعداد الجهاز فإذا دفع المبلغ منفصال عن وقد یقو 

وصّرح بذلك أو جرى العرف به فالواجب على الزوجة تنفیذ ما اتفق علیه وهنا یكون  ،المهر

، فإذا ُزفت إلیه )2(الجهاز ملك للزوج، إذ أن المبلغ المدفوع ما هو إال هبة في مقابل عوض

الشرط فللزوج أن یسترد المال الذي دفعه، أما إذا زفت إلیه بغیر جهاز بغیر جهاز یخالف 

فال یكون الرجوع علیه بشيء ألن سكوته دّل  ،وسكت الزوج على ذلك ولم یطالب بالجهاز

  )3( .على أنه دفع متبّرعا من غیر عوض

رأیان ففي هذه المسألة  ،أّما إذا دفع المبلغ متّصال بالمهر ولم یعینه في تجهیز البیت

فهناك رأي یرى بأنه ال یجب الجهاز على الزوجة وذلك ألن الزیادة لحقت األصل، ورأي 

وال یزید  بالتجهیز فیجب مهر المثل لها فقطفإّن لم تقم  ،آخر یرى أن الجهاز یوجب علیها

  )4( .على المسّمى

أحدهما إعداد بیت الزوجیة وتجهیزه، والثاني دفع المهر  ،إذن مطالب بشیئینفالزوج 

للزوجة، وعلیه فعلى الزوج وحده أن یقوم بفرش البیت وٕاحضار ما یلزمه من المتاع ولیس له 

  )5(.أن یجبرها على فرش أمتعتها التي أشترتها، وٕانما له أن ینتفع بها

                                                           
  .62الي، مرجع سابق، ص قیس عبد الوهاب الحی )1(
  .127محمد صالح الحافظ مهدي العزاوي، مرجع سابق، ص   )2(
  .396محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  )3(
- 213، ص2008والتوزیع،األردن، للنشرجمیل فخري محمد جانم، أثار عقد الزواج في الفقه والقانون، دار الحامد  )4(

214.  
قانون خاص، ربیحة إلغات، الحقوق الزوجیة على ضوء اإلجتهاد القضائي الجزائري، أطروحة دكتوراه، قسم الحقوق،  )5(

  .245، ص2011، الجزائر، 1جامعة الجزائر
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لص مما سبق أن الجمهور الحنفیة والشافعیة والجعفریة والظاهریة ذهبوا إلى أّن خون

النفقة واجبة علیه، وأّن المرأة ال تجبر على  باعتبارإعداد بیت الزوجیة واجب على الزوج 

فهو حق خالص لها تتصرف فیه كما تشاء، وأنها إذا  ،عمل الجهاز من مهرها الذي قبضته

  .التجهیز منهبالزوج ال یمكنه إجبار الزوجة برعة، ألن فهي مت منه أعدت شیئا

  ةهیز بیت الزوجیة واجب على الزوجتج: الفرع الثاني

فإذا  قبضه من المهرذهب المالكیة إلى القول بأن الجهاز واجب على الزوجة بمقدار ما ت

شرط  ، إال إذا كان العرف یوجب علیها جهازا، أو كان قد)1(لم تقبض شیئا فال تلزم بشيء

، على أّن المرأة هي التي )3(، وذلك ألّن العرف جرى في كل العصور واألمصار)2(ذلك علیها

ن تكون العادة قد أالحقوق متقابلة، إّال  ألنوال سبیل إللزامها بأكثر مما قبضته  تعّد البیت،

جرت بین أمثالها بالجهاز من قبل أن تقبض المهر، اشترط ذلك فالشرط طبیعة 

  )4(.المتعاقدین

ویرى المالكیة أیضا أّن الزوجة البالغة الرشیدة متى قبضت المال من صداقها قبل دخول 

، فإذا تأخر )5(لزم أن تتجّهز به بما یلیق بمثلها لمثله وعلى مقتضى العرف السائدف ،الزوج بها

علیها أن تتجهز بشيء مما تقبضه من  قبض شيء من المهر حتى دخل زوجها بها لم یكن

  .إّال إذا كان ذلك مشروط أو جرى به العرفبعد 

وال  )6( ویمكن القول بأّن الجهاز إذا اشترته الزوجة بمالها أو صداقها فهو ملك خالص لها

  )7(.یحق للزوج أن یجبر زوجته على إستعماله أو اإلنتفاع به

                                                           
  .311وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص   )1(
  .212جمیل فخري محمد جانم، مرجع سابق،   )2(
  .)915، ص2001، لبنان، 5مجاني طالب، دار المجاني شرحل، ط(بنى المدن واألماكن : تمصیرا مّصر: األمصار  )3(
  .289مصر، د س ن، ص محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وأثاره، دار الفكر العربي للطبع والنشر،   )4(
  .126محمد صالح حافظ المهدي العزاوي، مرجع سابق، ص   )5(
  .146، ص 1983، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 03السّید سابق، فقه السّنة، المجلد الثاني، الجزء   )6(
  .215جمیل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص  )7(
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علیه  ویرى المالكیة أّن للّزوج اإلنتفاع بمتاع البیت الذي تجهزت به الزوجة ودخلت به

ألّن ذلك یفوت علیه حقه في اإلنتفاع به  ،حتى أّن له أن یمنعها من بیع ذلك المتاع أو هبته

أما إذا قامت الزوجة بتجهیز بیت الزوجیة  ،)1(هذا كّله إذا كان المتاع من صداقها المقبوض

بالجهاز إال برضاها، فإذا قام الزوج بهالك أو  من مالها سقط حقه، فال یملك حق اإلنتفاع

  )2(.إتالف شیئا من الجهاز لها أن تطالبه به أو یبدله من المثل أو القیمة

  )3(.یجوز للزوج أن ینتفع بجهاز زوجته اإلنتفاع الذي جرى به العرف: ولقد قال مالك

  :واستدل أصحاب هذا الرأي بعّدة أدّلة

تنكح المرأة ألربع، لحسبها ومالها وجمالها :" قول صلى اهللا علیه وسّلم: السنة النبویة :أوال

  )4(."یداكتربت ودینها فاظفر بذات الدین 

تأثیث بیت الزوجیة في حدود و فالحدیث فیه إشارة على أّن المرأة الغنیة ملزمة بإعداد   

  )5(.ما تقبضه من المهر المعّجل

ور واألمصار على أّن الزوجة جرى في جمیع العصاستدلوا بأن العرف  ولقد :العرف :ثانیا

  )6(.حتاج إلیه وأن الزوج یدفع المهر لهذا الغرضتعّد بیت الزوجیة وتجهزه بما یهي التي 

 ونلخص في األخیر إلى أّن جمهور المالكیة ذهبوا إلى أّن المهر یدفع للزوجة مقابل  

، وبأّن الزوجة ال یجوز لها أن تنفق شیئا من إعداد بیت الزوجیة حسبما یجري به العرف

                                                           
  . 216العزاوي، مرجع سابق، ص محمد صالح حافظ المهدي  )1(
  .215جمیل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص  )2(
  .146السّید سابق، مرجع سابق، ص  )3(
، 1956اث العربي، لبنان، ، دار إحیاء التر 1400مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب ذات الدین، حدیث رقم صحیح  )4(

  .86ص
  .66 قیس عبد الوهاب الحیالي، مرجع سابق، ص  )5(
  .172، ص 1961، مطبعة وار للتألیف، مصر، 2أبو العینین بدران، الزواج والطالق في اإلسالم، ط  نبدرا )6(
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مهرها على نفسها أو تقضي به دینا، وأّن الزوج یحق له اإلنتفاع بالجهاز الذي تجلبه 

  .الزوجة، وأّن الزوج یتحمل تبعات هالكه إذا تلف

  :آلراء الفقهاء الذین انقسموا إلى اتجاهین استعراضنابعد   

لزموا الزوج تجهیز بیت أجمهور الحنفیة والشافعیة والجعفریة والظاهریة الذین  :اإلتجاه األول

  .لزموا الزوجة بتجهیز بیت الزوجیةأجمهور المالكیة الذین : الثاني اإلتجاهوالزوجیة 

هو  نجد أّن ما ذهب إلیه أصحاب اإلتجاه األول الذي یلزم الزوج بإعداد بیت الزوجیة   

ألّن إعداد بیت الزوجیة واجب علیه بإعتباره الملزم بالنفقة بكل أنواعها ومنها السكنى  األصح

وتجهیزه من أدوات وفرش وأثاث، كما أّن الزوجة غیر ملزمة بأن تتجّهز من صداقها، كما 

أّنه لن یكون هو الممول لبیت الزوجیة، بل هو حق خالص للمرأة ال یستفید منه الرجل، كما 

 الزیادة في الصداق من أجل األثاثوج مطالبتها بالتجهیز منه، حتى ولو كانت ال یحق للز 

  ﴿:لقوله تعالى                   ...  ﴾)1( فهذه اآلیة ،

الزوجة بیت الزوجیة من هیز ال یمنع من تجهذا تدل على درجة اإلنفاق والقوامة، ولكن 

كما ال مانع من تبرع الزوج لزوجته تجهیز بیت الزوجیة وتملیكها إیاه، والعلماء وٕان  مهرها

  .اختلوا في هذه المسألة فأّنهم بنوا جملة اختالفهم على أعراف بلدانهم

  تجهیز بیت الزوجیة في العرف وقانون األسرة الجزائري: المطلب الثاني

الواقع حول مسؤولیة تجهیز بیت الزوجیة في المجتمع وحول حكم  نظرا لإلختالف  

حیث قسمناه ، سنتطرق إلیه من خالل هذا المطلبالذي  ،تجهیز بیت الزوجیة في القانون

األسرة  قانونفي  وتجهیز بیت الزوجیة) فرع أول(إلى تجهیز بیت الزوجیة في العرف 

  ).فرع ثاني( الجزائري

.  

                                                           
  .34سورة النساء، اآلیة   )1(
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  تجهیز بیت الزوجیة في العرف: األول الفرع.

 لزوجةفي أغلب البالد العربیة واإلسالمیة منها الجزائر، على أن تقوم ا )1(جرى العرف

، وهو أسلوب من أسالیب إدخال السرور على الزوجة هلها، بإعداد بیت الزوجیة وتأثیثهوأ

ز الرسول صلى اهللا جهّ : "سائي عن علي رضي اهللا عنه قالبمناسبة زفافها، وقد روى الن

علیه وسلم فاطمة في خمیل، وقربة، ووسادة حشوها إدّخر وهذا مجّرد عرف جرى علیه 

 )2( ."الناس

وٕاّن جّهز األب إبنته بمعرفته الخاّصة فإّما یكون تجهیزه إیاها من صداقها وٕاّما یكون  

  )3(.من ماله الخاص

كما هي العادة الجاریة فال كالم في أّنها تملكه  فإن اشترى األب بالمهر جهازا إلبنته  

وٕاذا اشتراه من ماله وكانت عاقلة بالغة ملكته بالقبض وٕاذا كانت صغیرة  )4(بمجّرد الشراء

  )5(.ملكته بمجرد الشراء بإسمها

ال ولیس له ولورثته أخد شيء منه ویعتبر األب متبرعا بالجهاز إلبنته في هذه األحو   

علیها ولو كان الجهاز ملكا لورثتها بحالته التي یكون  بنتله، وٕاذا توفیت ال عد إمتالك إبنتهب

  )6(.ونزلت قیمته قدم وبلي

                                                           
لدیهم  هو مجموعة ممن القواعد غیر المكتوبة التي اتبعها األفراد في سلوكهم أجیاال متعاقبة حتى نشأ اإلعتقاد: العرف )1(

ها سیتعرض لجزاء الجماعةتأّن هذه القواعد أصبحت ملزمة وأّن مخالف  (http : //www.Mohamah. net, dimanche 

12/05/2019, h 11:02). 
  .145السید السابق، مرجع سابق، ص   )2(
في  الماجستیرومتاع البیت كأثر من أثار الّطالق في قانون األسرة، مذكرة لنیل شهادة  ةحفصیة دونة، أحكام النفق )3(

  .41، ص 2015العلوم القانونیة واإلداریة، قسم الحقوق، تخصص أحوال شخصیة، جامعة الوادي، الجزائر، 
منشورات  ، 1الشرعیة، ج كم معزز باجتهادات المحا حكام الشرعیة في األحوال الشخصیةمحمد زید األبیاني، شرح األ )4(

  .186، ص 2006الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
  .214جمیل فخري محمد جانم، المرجع السابق، ص  )5(
محّمد حسین منصور، قانون األحوال الشخصیة لغیر المسلمین في مصر ولبنان، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،  )6(

  .213، ص 1995لبنان، 
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وهو في حالة الصّحة  من ماله الخاص الجهاز یتبین لنا مّما سبق أّن األب إذا اشترى  

متوقف بالقبض إذا كانت كبیرة ملكا نافذا غیر و  ،كانت صغیرة إذابمجرد الشراء  ملكته البنت

ثلث فإّن تصرفه ینّفذ في حدود  الموت ، أّما إذا كان التجهیز أثناء مرض)1(على إجازة أحد

یتوقف على إجازة الورثة ألّن التبرع حال مرض الموت یأخذ حكم وما زاد عن ذلك  هتترك

حیاته إن كان  ، وٕاذا بقي شيء من ثمن الجهاز دیّنا، فإّن األب یطالب به في حال)2(الوصّیة

ذا كان مریضا مرض الموت عند الشراء إخذ من التركة بعد الوفاة ویؤ  ،صحیحا وقت الشراء

  )3(.وأجازه الورثة ولیس ألحد أن یرجع على البنت بشيء منه

إذا اشترى األب من ماله في حالة صحته : من األحكام الشرعیة 114نصت المادة   

القاصر ملكته بمجرد الشراء سواء قبضته بنفسها وهي ممیزة في حال صحته أو  جهازا إلبنته

ولو مات قبل دفع  ،شيء منه في حیاته ولیس له وال لورثته أخذ في مرضه أو لم تقبضه

  )4( ."ةثمنه یرجع البائع على تركته وال سبیل للورثة على القاصر 

إلبنته أما إذا لم یصرح بذلك وأراد ة ح األب وقت شراء الجهاز بأّنه هبهذا إذا صر   

ت أّنه سلمها إیاه استرداده بعد ذلك مدعیا أّنه سلمه إیاها على سبیل العاریة، وادعت البن

ن أقام أحدهما البّینة حكم له ألّنه نّور دعواه إة، یعتبر كل منهما مدعیا، فعلى سبیل الهب

  )5(.بالحجة

قد جرى العرف في الكثیر من المجتمع الجزائري أن  انطالقا مما سبق نخلص إلى أنه  

تساهم األسرة األب أو األم أو األقارب بتجهیز المرأة بكل ما تحتاج إلیه من لوازم وبعض 

                                                           
  .214جانم، مرجع سابق، ص  جمیل فخري محمد )1(
  .372محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  )2(
  .215جمیل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص  )3(
، العلوم مجلة جامعة النجاح لألبحاث ،"جهاز المرأة في ضوء الشریعة وقانون األحوال الشخصیة" مروان قدومي، )4(

  .141، ص 2005،  فلسطین ،قسم الفقه والتشریع ، جامعة النجاح الوطنیة،19اإلنسانیة، المجلد 
  .72سابق، ص مرجع قیس عبد الوهاب الحیالي،  )5(
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الحاجیات الضروریة في الحیاة الزوجیة، وتقوم بحمل هذا الجهاز إلى المسكن الزوجیة، الذي 

ما أمهرها به زف إلى زوجها بضعف سوف تقیم فیه مع زوجها، لذلك أصبحت الزوجة ت

  .زوجها

بنته في هذه األحوال، ولیس له ولورثته استرداد شيء منه بعد إلویعتبر األب متبرعا   

  .امتالكها له إال برضاها

ویظهر مما سبق أّنه متى كان الشراء أو التسلیم في حالة صحة األب ملكته البنت   

في حدود  مرض الموت فإن تصرفه ینفذ یضصغیرة، أما إذا كان األب مر  كبیرة كانت أو

مرض الموت یأخذ حكم  على إجازة الورثة، ألن التبرع فيالثلث وما زاد عن الثلث یتوقف 

  .بال عوضتملیك  الوصیة والوصیة

أما إذا طرأ خالف بین األب وابنته حول الجهاز، فیدعي هو اإلعارة وهي تدعي أّنه   

  .البّینة حكم له بههّبة، ففي هذه الحالة من أقام 

  األسرة الجزائري تجهیز بیت الزوجیة في قانون: الفرع الثاني

نص على أحكام تجهیز بیت أّن المشرع لم ینجد بالرجوع إلى قانون األسرة الجزائري، 

الصداق هو ما یدفع نحلة ":التي تنص على أنّ -14 أّنه یستشف من المادة غیر الزوجیة،

- "تتصرف فیه كما تشاءلها للزوجة من نقود أو غیرها من كل ما هو مباح شرعًا وهو ملك 

الزوجة بتجهیز بیت  ونأّن المشرع الجزائري أخد برأي جمهور الفقهاء الذي ال یلزم) 1(

  )2(.من صداقها مخالفا بذلك الفقه المالكي لزوجیةا

                                                           
، یتضمن 1984جوان  09، مؤرخ في 11- 84ن رقم، یعدل ویتمم قانو 2005فیفري  27، مؤرخ في 02- 05األمر رقم  )1(

  .، معدل ومتمم2005فبرایر  27، مؤرخة في 1قانون األسرة، ج ر عدد 
رشید مسعودي، النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة  )2(

  .86، ص 2006قاید، تلمسان، الجزائر، لاأبو بكر ب



متاع بیت الزوجیةالفصل األول                                           ماهیة   

 

27 
 

یوجب الصداق للزوجة مقابل إعدادها بیت الزوجیة فلیس وعلیه نجد أّن المشرع لم 

علیها أي التزام وال على ولیها من هذا القبیل، والزوج هو الذي علیه إعداد البیت وتجهیزه 

 باألثاث وغیرها من األدوات المنزلیة الالزمة حتى یكون صالحا لسكنهما، لكون توفیر السكن

  .ة الواجبة للزوج على زوجتهقه ویعتبر من مشتمالت النفقیقع على عات

تبعا لذلك لیس باستطاعة الزوج أن یلزم الزوجة بأن تحضر له معها متاع بیته وأن 

  )1(.األشیاء التي تحضرها تبقى لها مطلقا

وبما أّن المشرع الجزائري أخد برأي الفقهاء الذین ال یلزمون الزوجة بتجهیز بیت 

 14بالتجهیز من صداقها في المادة ة غیر ملزمة له بأن یبین بأن الزوج لزوجیة، كان البدا

وأّن الزوج ال یمكنه الرجوع علیها بتجهیز بیت الزوجیة من هذا الصداق، وأّنها إذا أعدت 

  .شیئا فهو ملك لها

أن یساهم األب وأهل الزوجة في  الجزائري وبما أن العرف أیضا قد جرى في المجتمع

لزوجة تجهیزها بالحاجیات الضروریة في الحیاة الزوجیة، وعلى ذلك أصبحت ا ها وإعداد

زائري أن یبین للمشرع الج كان البد تزف إلى بیت الزوجیة بأكثر مما أمهرها إیاه زوجها، لذا

  .إلبنته من ماله الخاصأحكام تجهیز األب 

ج  من ق أ 14ي أن یقوم بتعدیل المادة للمشرع الجزائر  وعلیه مما سبق كان البد

الصداق هو ما یدفع نحلة للزوجة من نقود أو ":فقرتین تكون على الشكل التالي وٕاضافة

لبها بأثاث وال حق للزوج أن یطا-2. غیرها من كل ما هو مباح شرعا تتصرف فیه كما تشاء

جهز أحد األبوین ابنته من ماله سلمها الجهاز وملكته على  وٕاذا-3 .أو غیره مقابل الصداق

  )2(."سبیل الهّبة

                                                           
الطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ، دار هومة2نتقى في قضاء األحوال الشخصیة، طملویا، الم ثیخ آلحسن بن ش )1(

  .569، ص 2004
  .92، ص 90، ص 86رشید مسعودي، مرجع سابق، ص  )2(
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أما بالنسبة لحالة تجهیز األب إلبنته وهو في مرض الموت فأّنه یتقید بالثلث وما زاد 

حكم الوصیة  یأخذعن الثلث لیتوقف على إجازة الورثة، وذلك ألن التبرع في مرض الموت 

الهبة في :"على أن حیث نصت المادة، جمن ق أ  204ما یستشف من نص المادة  وهذا

، وبذلك نقول أنه إذا قام األب )1("وصیةواألمراض والحاالت المخیفة تعتبر مرض الموت 

  .الوصیةبتجهیز ابنته وهو في مرض الموت، فإنّ هذا التصرف یأخذ في حكم 

أما بالنسبة لحالة رجوع األب عن هبة الجهاز إلبنته فقد تعرض لها قانون األسرة 

لألبوین حق الرجوع في الهّبة لولدهما :" التي نصت على أن 211الجزائري في نص المادة 

  :اآلتیةالت امهما كان سّنه إال في الح

 )2(."إذا كانت الهّبة من أجل زواج الموهوب له -1

ا أعاله أّن األب ال یمكنه الرجوع عن هّبة الجهاز التي قدمه ویستشف من نص المادة  

لحالة ا لة التي قدمها كانت من أجل زواج إبنته، وهذا تطبیقإلبنته، إلعتبار أن الهب

ج التي ال یمكن فیها لألبوین ق أ  211ت المنصوص علیها في المادة حاالالاألولى من 

  .همادالرجوع عن هبة ول

من أموال الزوجة الخاصة، تتصرف فیه كیف شاءت، سواء  وباعتبار أن الجهاز  

كانت اشترته من صداقها أو قام األب بشرائه لها من أمواله الخاصة، كان على المشرع أن 

، وأن الزوج ال اله یتعرض إلى تنظیم حق اإلنتفاع للزوج على جهاز زوجته باعتباره ملكا

ماكن إلى آخر دون إذنها، وال حق له أنقله من  أویجوز له التصرف فیه بالبیع واإلعارة 

 اإلنتفاع به دون رضاها، ولعدم وجود نص نطبق األحكام العامة للقانون المدني فیما یخص

یجب على المنتفع أن یبدل من :"ج على أنه ق م  849، حیث نصت المادة )3(اإلنتفاع حق

                                                           
  .سرة، یتضمن قانون األ05/02األمر رقم  )1(
  .المرجع نفسه )2(
  .50، مرجع سابق، ص ةحفصیة دون )3(
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يء وهو المسؤول عن هالك الشالعنایة في المحافظة على الشيء ما یبدله الشخص العادي، 

  )1(."عن رده إلى مالكه في انتهاء حق اإلنتفاع ولو بسبب ال ینسب إلیه إن تأخر

ته، كان یجب زوجوما دام المشرع لم یضع أحكاما خاصة تنظم حق انتفاع الزوج بجهاز 

مكرر، والتي  14المادة  إضافة مادة جدیدة في قانون األسرة تنظم ذلك ویكون ذلك بإضافة

الجهاز ملك للمرأة وحدها فال حق للزوج في شيء منه، ویجب على الزوج :"تنص على

فاق أو المنتفع أن یبدل العنایة في المحافظة علیه، ما یبدله الشخص العادي، إذا لم یكن ات

 حال قیام العالقة إذنهاب شيء منه، أو تصرف فیه بدون عرف یقضي بغیر ذلك، ولو غص

  )2(."الزوجیة أو بعدها لها مطالبته به أو بقیمته إن هلك أو استهلك منه

حیث یعتبر الجهاز من الناحیة القانونیة أمانة في ید الزوج، بانتقال هذا الشيء الذي   

اشترته الزوجة إلى السكن الزوجي، فیكون الزوج بذلك مسؤوال عنه، مسؤولیة مدنیة وأخرى 

 .جزائیة

 :المدنیة للزوج على جهاز زوجته المسؤولیة -1 .

حیث یلزم الزوج برد الجهاز، أو بدفع ثمنه إذا تصرف الزوج في الجهاز بدون إذن 

  )3(.رده أو تعویض الزوجة على ذلكو أتلفه أو بدده بسوء نیة، یلزم بالزوجة أ

 :المسؤولیة الجزائیة للزوج على جهاز زوجته -2

 376ة المنصوص علیها في المادة یمصورة عن الجر إّن تبدید المنقوالت الزوجیة یشكل 

  :، حیث نصت المادة على أنه)4(ج والمتمثلة في جنحة خیانة األمانةق ع 

                                                           
سبتمبر  30، المؤرخة في 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/58رقم  األمر )1(

  .، معّدل ومتمم1975
  .94- 93رشید مسعودي، مرجع سابق، ص  )2(
  .50حفصیة دونة، مرجع سابق، ص  )3(
  .99رشید مسعودي، مرجع سابق، ص  )4(
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كّل من اختلس أو بدد بسوء نیة أوراق تجاریة أو نقود أو بضائع أو أوراق مالیة أو "

لم تكن سلمته إلیه إال  إبراءمخالصات أو أیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو 

على سبیل اإلجازة أو الودیعة والوكالة أو الرهن أو عاریة اإلستعمال أو ألداء عمل بأجر أو 

 إضرارامعّین وذلك ستعمالها أو إلستخدامها في عمل شرط ردها أو تقدیمها أو إل بغیر أجر،

انة یعاقب بالحبس من ة خیانة األمعلیها أو حائزها یعد مرتكبا لجریم بمالكها أو وضع الید

  )1(."دج 20.000إلى  500ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من 

على أحكام تجهیز بیت الزوجیة، أو نقول  وبالرغم من أّن المشرع الجزائري لم ینص  

أنه لم یتناول أحكام الجهاز بصفة عامة، إال أّنه بالرجوع إلى بعض التشریعات العربیة نرى 

  .ٕالى أحكام تجهیز بیت الزوجیة في قوانینهاو منها ما نصت على أحكام الجهاز 

لك للمرأة الصداق م:"مدونة األسرة، المغربیة على أنّ من  29حیث نصت المادة   

للزوج أن ُیطالبها بأثاث أو غیره مقابل الصداق الذي  حقتتصرف فیه كیف شاءت وال 

 )2(."أصدقها إیاه

یتضح من مدونة األسرة المغربیة، أّنها صرحت جملة وتفصیال بأّن الزوجة غیر  

 وأّن ما أتت به ال حق للزوج فیه ملزمة بتجهیز بیت الزوجیة مما قبضته من الصداق،

یر األعراف والعادات السائدة داخل المجتمع هذه العادات یوالمدونة بموقفها هذا تحاول تغ

  )3(.التي تؤدي في غالب األحیان للمغاالة في المهور

                                                           
جوان  11، المؤرخة في 49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جوان  08، المؤرخ في 66/156األمر رقم  )1(

  .، معّدل ومتمم1966
 70.03رقم  ، بتنفیذ القانون)2004فبرایر  3( 1424من ذي الحجة  12، صادر في 1.04.22رقم  فیر شریظه )2(

  .بمثابة مدونة األسرة
، الحقوق المالیة للمرأة والطفل بعد الطالق، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، نیبلة بوشرفة )3(

كلیة العلوم القانونیة واإلقتصادیة، شعبة القانون الخاص، وحدة األسرة والطفولة، جامعة سیدي محمد بن عبد اهللا، فاس، 

  .42، ص 2006المغرب، 
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لى أن الزوج إ 44/1الشخصیة السوداني من خالل المادة قانون األحوال كما تطرق   

هو ملزمة بتجهیزه، وأّنها إن أعدت شیئا فهو الملزم بإعداد بیت الزوجیة، وأن الزوجة غیر 

الزوج ملزم بإعداد جهاز منزل الزوجیة فإن أعدت :"ملك لها، حیث نصت المادة على أن

 نمن قانو  72/1، وهذا ما نصت علیه أیضا المادة )1("الزوجة شیئا منه فیكون ملكا لها

ء من جهاز منزل ال تلتزم الزوجة بشي: "حیث نصت على أن ،األحوال الشخصیة الكویتي

 )2(."الزوجیة، فإذا أحضرت شیئا منه كان ملكا لها

المهر مال :"حوال الشخصیة الفلسطیني على أنّ من قانون األ 61صت المادة ون 

، نرى بأّن المشرع الفلسطیني أوجب المهر للمرأة )3("الزوجة ال تجبر على عمل الجهاز منه

هدیة أو عطاء من الرجل، وأّن المهر بعد وجوبه یعتبر حقا خالصا للزوجة لها التصرف 

فیه، ومادام األمر كذلك فلیس من واجب الزوجة أن تقوم بتجهیز بیت الزوجیة وٕانما على 

النفقة علیه ومنها المسكن وما یلزمه  الزوج وحده أن یقوم بإعداد ما یلزم من متاع البیت، ألنّ 

  )4(.من متاع

الشخصیة األردني، حیث نصت من قانون األحوال  57ت علیه المادة وهذا ما أت  

  )5(."هالزوجة فال تجبر على عمل الجهاز منالمهر مال :"على

ت بما ذهب إلیه جمهور الفقهاء التشریعات السابقة الذكر، قد أخذ نرى مما سبق بأنّ   

الذین ال یلزمون الزوجة بتجهیز بیت الزوجیة من صداقها، وأّن الزوج وحده هو المسؤول 

  .على ذلك

                                                           
  .للمسلمین السوداني ةقانون األحوال الشخصی  )1(
  .2011قانون األحوال الشخصیة، فبرایر  ،08مجموعة التشریعات الكویتیة، ج  )2(
  .1976قانون األحوال الشخصیة الفلسطیني،  )3(
  .135مرجع سابق، ص  ،مروان قدومي )4(
  .األردني ، قانون األحوال الشخصیة2010یخ بتار صادر ، 36قانون رقم  )5(
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ه وقد كما تطرق قانون األحوال الشخصیة السوداني، إلى أحكام تجهیز األب إلبنت  

تمتلك :"على أنه 45یث جاء في نص المادة منه، ح 46و 45نص علیها في المادتین 

البالغة الجهاز الذي یجهزها به األب حال صحته بالقبض، فإن جهزها حال مرضه فال 

تمتلك القاصر الجهاز الذي :"هعلى أن 46ادة وجاء في نص الم" تمتلكه إال بإجازة الورثة

   ."یجهزها به األب بمجرد شرائه لها ولو لم تقبضه

كر، قد مّیز بین البنت البالغة السابقة الذنرى أن المشرع السوداني من خالل المادتین    

القاصرة في وقت امتالكها للجهاز الذي جهزها به األب حیث تمتلك البالغة الجهاز و 

بالقبض، أما القاصرة فتمتلكه بمجرد الشراء، أما إذا جهز األب ابنته في حالة مرض الموت 

  .ملكته إال بإجازة الورثة

الذي  كویتي واألردني برأي اإلمام مالكالسوداني والكما أخد قانون األحوال الشخصیة   

  .متعمدا وجب علیه أن یضمنه هأجاز للزوج اإلنتفاع بالجهاز المملوك للزوجة وأنه إن أتلف

بالجهاز المملوك  یجوز للزوج اإلنتفاع:"س على أّنهق أ ش  44حیث جاء في المادة   

ق أ  72/2، وجاء في المادة )1("للزوجة، مادامت الزوجیة قائمة، فإذا أتلفه متعمدا فیضمنه

للزوج أن ینتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ما دامت الزوجیة قائمة وال :" ك على أّنهش 

  )2(."یكون مسؤوال عنه إال في حالة التعدي

للزوج أن ینتفع بما تحضره الزوجة :" على أنهأ ق أ ش  57/3كما جاء في المادة   

 )3(."من جهاز بإذنها مادامت الزوجیة قائمة ویضمن التعدي

.  

                                                           
  .للمسلمین السوداني األحوال الشخصیة نقانو  )1(
  .األحوال الشخصیة نقانو  ،مجموعة التشریعات الكویتیة )2(
  .األردني األحوال الشخصیة نقانو ، 36قانون رقم  )3(
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لص في األخیر، أّن المشرع الجزائري قد سكت ولم یتعرض في نصوصه القانونیة خن   

أن الشيء لزم بتجهیز بیت الزوجیة، باعتبار على أحكام الجهاز بصفة عامة، وال على الم

المسلم به من الناحیة القانونیة أن تجهیز بیت الزوجیة من واجبات الزوج باعتبار أن النفقة 

، وما دام أن مفردات متاع البیت وجهاز الزوجة تخضع لعرف وعادات الّناس )1(ملزمة علیه

، كانت ال المفردات التي تكلم عنها الفقهاءهذا األخیر یتغیر بتغیر الزمان والمكان، فهذه 

وز األغطیة والفرش واألواني نراها الیوم قد تعددت بتعدد حاجات الزوجین المراد تتجا

ما یقضي العرف  اولهذا فكثیر  ،له إرهاقافكان إلزام الزوج بها بشكل مطلق  ،إشباعها

في المجتمع الجزائري بإلزام الزوجة بتجهیز بیت الزوجیة مما یحتاجه من أثاث  )2(الجاري

ومتاع وأدوات منزلیة، لهذا یعتبر الجهاز نظاما قائما على هامش الصداق الشرعي، لذا 

 )3(یجب على المشرع أن یضع أحكاما خاصة به، ال تقل أهمیة عن الصداق، ومتاع البیت

القانوني، في حین نرى أن أغلب المشرعین العرب  اغهذا الفر وبهذا یكون المشرع قد تدارك 

جمیعا بأّن الزوجة غیر  اقد تطرقوا ألحكام الجهاز في نصوصها القانونیة، الذین أجمعو 

ملزمة بتجهیز بیت الزوجیة، وأن الصداق ملكا لها تتصرف فیه كما شاءت وأنها ال تجبر 

هو ملك لها، متبنیین بذلك رأي جمهور الحنفیة على عمل الجهاز منه، وأّنها إذا أعدت شیئا ف

 .فعیة، الجعفریة، الظاهریة، الذین ألزموا الزوج وحده مسؤولیة تجهیز بیت الزوجیةاالش

 

 

 

 

                                                           
  .100رشید مسعودي، ص  )1(
  .133العزاوي، مرجع سابق، ص  هديعمر صالح الحافظ م )2(
  .100رشید مسعودي، مرجع سابق، ص  )3(
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و عبر الجهاز،أ بما أن الزوجة أثناء الحیاة الزوجیة غالبا ما تساهم في تكوین البیت

، مما یفرض أثناء انحالل الرابطة الزوجیة أن تطالب بنصیبها من هذا شراء بعض اللوازم

في حین یعاند الزوج تسلیمها ، بیت الزوجیة تاركة أغراضها فیهر المتاع ألنها غالبا ما تغاد

، دون أن یكون بید أحدهما أي دلیل ل واحد منهما ملكیته لهذا المتاعث یدعي ك، حیإیاه

، أو ملك المتنازع علیه ملك خالص للزوج ءيیقنع الجهة القضائیة المختصة بأن هذا الش

  .خالص للزوجة

) مبحث أول( لذلك سوف نخصص هذا الفصل لدراسة ملكیة متاع بیت الزوجیة في

  ) .مبحث ثان ( متاع بیت الزوجیة في ودراسة إجراءات الفصل في

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



النزاع في متاع بیت الزوجیة                                       الفصل الثاني  

 

36 
 

  األسرة الجزائري قانونیة متاع بیت الزوجیة في الفقه و ملك: المبحث األول

إن الخالف حول متاع البیت ومسكن الزوجیة كان وال یزال الشغل الشاغل لفقهاء   

د یكسبها خاصة مع التطّور الحاصل بسبب عمل المرأة الذي ق، ورجال القانون والقضاء

م كل من لخالف حول متاع البیت یكون بأن یزعأموال كثیرة وقد تشترك في المتاع، وا

ال یكون بید الزوجین أن أثاث بیت الزوجیة ملكه وحق له كله أو بعضه، وفي الغالب 

وعلیه  الشيء المتنازع علیه ملك خاص له أحدهما دلیال أو بّینة قاطعة تقنع القاضي بأّن هذا

وأهل  من خالل هذا المبحث إلقاء الضوء على هذه المسألة مبینین آراء الفقهاءسنحاول 

اإلسالمي الزوجیة في الفقه بیت القانون وأحكامهم فیها، وذلك من خالل دراسة ملكیة متاع 

  ).مطلب ثاني( األسرة الجزائريقانون لجة ملكیة متاع بیت الزوجیة في ومعا) مطلب أول(

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  
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  ملكیة متاع بیت الزوجیة في الفقه اإلسالمي: األول المطلب.

أجمع فقهاء الشریعة اإلسالمیة أّنه في حالة إختالف الزوجین في متاع بیت الزوجیة   

قام كالهما أمنهما، وٕان فأدعى كل منهما ملكیة هذا األخیر، أن یكون المتاع لمن أقام البّینة 

بّینة ألحدهما إختلف هناك أما إذا لم تكن البّینة رجحت بّینة من یدعى خالف الّظاهر، 

بیت لذا سنتطرق إلى ملكیة متاع  ، راءإلى عدة أ ةفي ملكیة متاع بیت الزوجی هنا الفقهاء

) فرع الثاني(وملكیة متاع بیت الزوجیة حسب الصالحیة  ،)فرع أول(الزوجیة مناصفة 

  ).فرع ثالث(أو الزوجة للزوج لزوجیة بیت اوملكیة متاع 

  ملكیة متاع بیت الزوجیة مناصفة: األول الفرع

الزوجیة أو بعد إذا اختلف الزوجان في ملكیة أثاث بیت الزوجیة أثناء استمرار الحیاة   

نجد أنه إذا أقام أحدهما  ،الفرقة بینهما، أو اختلف أحدهما مع ورثة اآلخر أو اختلف ورثتهما

أّما إذا لم تكن هناك بّینة ألحدهما أو أقام كل منهما  ،عواه بالحجةدالبّینة حكم له ألنه نور 

إلى تقسیم المتاع مناصفة بینهما على اآلخر سواء كان بّینة معتبرة ذهب البعض من الفقهاء 

األثاث المتنازع فیه مّما یصلح للّرجال أو مّما یصلح للنساء أو مّما یصلح لكلیهما، وهذا ما 

  )1( .الك وزفر بن هدیل من الحنفیةقولي مذهب إلیه الشافعي وفي أحد 

وقد  ،قال الشافعي إذا اختلف الّرجل والمرأة في متاع البیت الذي هما فیه ساكنان  

فذلك  ،افترقا أو لم یفترقا أو ماتا أو مات أحدهما فاختلف ورثتهما أو ورثة أحدهما بعد موته

فالظاهر أنه في أیدیهما كما تكون  ،وكّله سواء والمتاع إذا كانا ساكني البیت في أیدیهما معا

فإن حلفا  ،كل واحد منهما لصاحبه على دعواه ید رجلین فیحلفالدار في أیدیهما أو في 

وما یلیق بالزوجان كالرقیق والثیاب التي یلبسهما الرجال ، )2( جمیعا فالمتاع بینهما نصفان

                                                           
  .89قیس عبد الوهاب الحیالي، مرجع سابق، ص )1( 
  .96- 95اإلمام الشافعي، مرجع سابق، ص )2( 
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یتحالفان ویقسم بینهما أنهما والنساء فذهب المالكیة فیه إلى قوالن ومن أحد القوالن 

  )1(.أنصاف

البّینة على من :"تعالى بحدیث النّبي صلى اهللا علیه وسّلماستدل الشافعي رحمه اهللا   

ولم یقدم أحد الزوجین على اآلخر إّال فأخذ بظاهر الحدیث " دعى والیمین على من أنكرأ

بإعتباره رب األسرة وال تقدم بحجة ظاهرة، فال یقدم الرجل على المرأة بماله من قوامه علیها 

  .بحجة أّن یدها على أثاث البیت أظهرالمرأة على الرجل 

یقع  لكیة األثاث كّلها أو بعضها فعلیهدعى مأوخالصة القول أن كال الزوجین إذا    

  )2( .عبء اإلثبات وعلى المنكر الیمین

والعطار إذا تداعیا آلة العطور والصبغ فإّنه ال یقدم أحدهما على  وقیاسا على الصباغ  

  )3(.وآلة الصبغ للصباغاآلخر إّال بحجة ظاهرة وٕان شهدت العادة بأنه آلة العطر للعطار، 

أرأیت فإنه یقسم بینهما مناصفة بغض النظر عن ما یصلح لهما، فقد جاء في األم   

یلزمك أواحد منهما یدعي العطر والدباغ  دباغ كلوعطارا كانا في حانوت فیه عطر و دباغا 

قلت أني أقسمه بینهما قیل لك فلم ال تقسم المتاع والدباغ؟ فإن العطار العطر أن تعطي 

ثل الدباغ یشبه الرجال بین الرجل والمرأة مالذي یشبه النساء بین الرجل والمرأة والمتاع الذي 

  )4( .والعطار

فالظاهر أّن المتاع في أیدیهما فیحلف  ،ید الزوجین ثابتة على أثاث بیت الزوجیة إنّ   

  )5( .بینهما نصفان هما فالمتاعالكل واحد منهما لصاحبه على دعواه فإن حلف ك

                                                           
األئمة مالك، الجزء الثاني، دار الكتب العلمیة،  شرح إرشاد السالك في فقه إمام: أبو بكر حسن الكشناوي، أسهل المدارك )1(

  .302لبنان، د س ن، ص
  .150، ص2010شهاب الدین ابن عباس أحمد بن إدریس القرافي، الفروق، دار النور، الكویت،  )2(
   . 149المرجع نفسه، ص )3(
  .96اإلمام الشافعي، مرجع سابق، ص )4(
  .95المرجع نفسه، ص )5(
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ألّن الرجل یملك متاع النساء :"واستدل اإلمام الشافعي هذا الرأي بعّدة أدلة منها قوله  

سیما المیراث وغیر ذلك، فما كان هذا ملك متاع الرجال المیراث وغیر ذلك، والمرأة قد ت اسیم

  )1( ."الشيء في أیدیهماكینونة أن یحكم فیه إّال بهذه لالمتاع في أیدیهما، لم یجز ممكنا وكان 

مرأة بیني وبینها ضبة اویضیف اإلمام الشافعي دلیال آخر بمشاهدته فیقول وقد رأیت   

" استفادته من میراث أبیها، بمال عظیم، ودرع، ومصحف فكان لها دون إخوتها سیف

فاستحیا من بیع  وأختهمن ورث أمه ورأیت ": ویضیف رؤیته لحالة أخرى فیقول الشافعي

  )2( ".متاعهما قصار مالكا بمتاع النساء

أّن ما یصلح للّزوج والزوجة هنا یكون مناصفة ألّن ) الحنفیةأحد فقهاء (وقال زفر   

قیام الزوجیة مثبت لیدیهما معا على كل ما في البیت، والید هي دلیل الملكیة ظاهرا، فیكون 

، ویؤكد أن حكم الید )3( أو بظاهر آخر یشهد لهالمتاع لهما ما لم ترجع دعوى أحدهما بّینة 

دعته امرأة أجنبیة، فالقول قوله وٕان كان الخلخال افه خلخال ال یسقط بالصالحیة فإن كان بید

امرأة سیف فدعاه رجل فالقول ال یصلح من لباسه، ألجل أن یده علیه، وكذلك ولو كان بید 

النزاع بین الزوجین في متاع البیت فكذلك  ،)4( قولها وٕان كان ال یصلح لها ألّن یدها علیه

  )5( .المتاع ألحدهماوفیه ما یصلح ألحدهما ففي هذه الحالة ال یسقط اعتبار الید بصالحیة 

  ملكیة متاع بیت الزوجیة حسب الصالحیة: الفرع الثاني.

 اختلفهب جمهور العلماء من الحنفیة، والمالكیة والحنابلة إلى القول بأنه إذا ذ  

بما جرت العادة بإستعماله إیاه فیحكم للمرأة  المنزل فإنه یحكم لكل منهماالزوجان في متاع 

                                                           
  .54-53، ص2009لزیباري، االختالف بین الزوجین في متاع المنزل، دار حجلة، األردن، یاسین رشید عمر ا )1( 
  .54المرجع نفسه، ص )2( 
  .571الشخصیة ، مرجع سابق، ص األحوالحسن بن شیخ آت ملویا، المنتقى في قضاء ل )3( 
  .150شهاب الدین بن عّباس أحمد بن إدریس القرافي، مرجع سابق، ص )4( 
  .91قیس عبد الوهاب الحیالي، مرجع سابق، ص )5( 
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النساء ویحكم للرجل بمتاع الرجال، ولكن اختلفت آراء الفقهاء ضمن المذهب الواحد  بمتاع

     )1( .لذا سنعرض آراءهم على طریق اإلنفراد أو الجمع حسب آرائهم

وقد  ،أرأیت إن تنازعا في متاع البیت الرجل والمرأة جمیعا:"قال اإلمام مالك :عند المالكیة

هو قال مالك ما كان یعرف أّنه من متاع الّرجال فهو طلقها أو لم یطلقها وماتت أو مات 

  )2( ."النساء فهو للنساءللّرجل وما كان یعرف أّنه من متاع 

إذا اختلف الزوجان یعني أّنه : بمیاره وقال العّالمة محّمد بن أحمد بن محّمد المشهور  

فإن یفصل في ذلك فما كان منه یلیق  ،في متاع البیت وأثاثه وٕادعاء كل واحد منهما لنفسه

فیحكم به للرجل مع یمینه، ما لم تقم له بالرجال كالسكین والرمح والقوس والفرس والكتاب 

یلبسه الرجال، فیحكم به المرأة مع ال بالمرأة كالحلي وما بّینة فال یمین علیه وما كان یلیق 

   )3( .یمینها، ما لم تقم لها بّینة فال یمین علیها

رجل وامرأته مات ) رضي اهللا عنهم(عن محمد بن یعقوب عن أبي حنیفة  :عند الحنفیة

فما یكون للرجل فهو للرجل وما للّنساء  ،أحدهما واختلف الورثة والباقي منهم في متاع البیت

  )4( .فهو للمرأة

حیاتهما وأّما أن إن االختالف في متاع البیت إما أن یكون بین الزوجین في حال   

یكون بین ورثتهما بعد وفاتهما، أو أن یكون في حال حیاة أحدهما وموت اآلخر، فإن كان 

أن یكون بعد زواله وٕاما  ،ة الزوجیةحال قیام العالق في حال حیاتهما فّإما أن یكون في

كان في حال قیام النكاح فما كان یصلح للرجال كالعمامة والقلنسوة والسالح فإن  ،بالطالق

                                                           
  .66یاسین رشید الزیباري، مرجع سابق، ص )1( 
  .117اإلمام مالك، مرجع سابق، ص )2( 
  .302أبو بكر حسن الكشناوي، مرجع سابق، ص )3( 
اللكنوي، إدارة أبي عبد اهللا محمد بن الحسن الشیباني، الجامع الصغیر مع شرحه النافع الكبیر، أبي الحسن عبد الحّي  )4( 

  . 239، ص1990القرآن للطباعة والنشر والتوزیع، باكستان، 
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ما یصلح للنساء مثل الخمار والملحفة و  ،ألن الظاهر شاهد له فیه قول الزوج وغیرها فالقول

   )1( .لهافیه قول الزوجة ألّن الظاهر شاهد والمغزل ونحوها فالقول 

ریب من استعمال الرجل وما ققال أبو حنیفة رحمه اهللا تعالى ما یصلح للرجال فهو   

  )2( .یصلح للنساء فهو قریب من استعماله

إذا تنازع الزوجان في متاع البیت وسواء اختلفوا في حال الزوجیة أو بعد  :عند الحنابلة

لم یكن لواحد منهما بّینة فالمنصوص  البینونة وكانت ألحدهما بّینة ثبت له بال خالف، وٕان

هم واألقبیة رجال من العمائم، وقمصانهم، وجبابأّن ما یصلح لل عن أحمد وهو المذهب،

فیه قول الرجل مع یمینه وما یصلح للّنساء كحلیهن الح وأشباه ذلك، القول والطیالسة والس

     )3( .وقمصهن ومقانعهن ومغازلهن فالقول قول المرأة مع یمینها

سألت ابن : ید بن عبد العزیز قالروي عن طریق سعید بن منصور سو  :عند الظاهریة

  )4( .متاع النساء للنساء ومتاع الّرجال للّرجال: الزوجین فقالبرمة عن تداعي ش

  ملكیة متاع بیت الزوجیة للزوج أو الزوجة: الفرع الثالث

في أثاث بینهما اختلف الزوجان حال قیام العالقة الزوجیة أو بعد الفرقة إذا ذكرنا أّنه   

كل منهما بّینة رجحت بّینة لمن یثبت  بمقتضاها، وٕان أقامالمنزل فأیهما أقام البّینة حكم له 

والمدعى علیه، كما  ووجدنا الفقهاء المسلمین قد اختلفوا في تعیین المدعي ،خالف الظاهر

وجود البّینة للزوجین ونرى لزاما علینا أن نذكر بعض اإلسالمیة حال عدم  بّینا أراء المذاهب

الفقهاء الذین كانت لهم اجتهادات مختلفة في مسألة النزاع في ملكیة أثاث البیت بین 

                                                           
، دار الكتب العلمیة، 2، ط2عالء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج )1( 

   .308، ص1986لبنان، 
، دار الكتاب العلمیة، مصر، 5في الفقه الحنفي، ج أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي، المبسوط )2( 

  .215، ص1971
  .313اإلمام ابن حزم، مرجع سابق، ص )3( 
  .101قیس عبد الوهاب الحیالي، مرجع سابق، ص )4( 
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المسألة أكثر وضوحا في الفقه اإلسالمي، فنورد هذه اآلراء الزوجین، حتى تبدوا أحكام هذه 

   )1( :كاآلتي

مثلها ألن المرأة ال تدخل بیت قال أبو یوسف القول قول المرأة إلى جهاز  :األولالرأي 

فیها قولها زوجها إّال بجهاز یلیق بمثلها، فكان الظاهر شاهد لها بذلك القدر ویكون القول 

یشهد للرجل في الباقي، ألن الغالب أن الزوجة ال تزف إال بجهاز یلیق بها، ومن  والظاهر

لها في هذا وسجاجید وأدوات منزلیة فیكون الّظاهر شاهدا تزف بغیر أسرة  غیر المعقول أن

یشهد له فیما زاد، ألّن المقدار، وما زاد عن ذلك یكون القول فیه للزوج مع یمینه ألّن الظاهر 

تتخذ لتجهیز البیت بكل ما یحتاج إلیه سواء مما یصلح لها أو فق عادة أكثر مما الزوجة تن

      )2( .ا معا، فیجب أن یكون القول قولها في مقدار ما یجهز به مثلهامهلما یصلح لزوجها أو 

إذا ماتا فاختلف ورثتهما فالقول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها وقول ورثة الزوج   

  )3( .قام المورث هذا من قول أبي یوسففي الباقي ألّن الوارث یقوم م

إن كان البیت بیت المرأة : وعلى قول الحسن البصري«:ذكر السرخسي بقوله :الرأي الثاني

الزوج فالمتاع كله له بیت بدنه، وٕان كان البیت  باإّال ما على الزوج من ثی كله لهافالمتاع 

 غیره، وألّن المرأة ساكنة البیت ألّن ید صاحب البیت على ما في البیت أقوى وأظهر من ید

فإذا كان البیت لها فالبیت مع ما فیه في یدها، وعند دعوى ) قعیدة: (أال ترى أنها تسمى

  )4( .»مطلق الملك القول قول ذي الید

                                                           
  .194محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص )1( 
  .235، ص2004للنشر، مصر، أحمد فراج حسین، أحكام الزواج في الشریعة اإلسالمیة، دار الجامعة الجدیدة  )2( 
  .309عالء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، مرجع سابق، ص )3( 
  .214أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، مرجع سابق، ص )4( 
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قال الحسن القول قول المرأة في الكل إّال في ثیاب بدن الرجل وقول الحسن أن  :الرأي الثالث

لها شاهدا إّال في فكان الظاهر  ،اخل البیت أظهر منه في ید الرجلعلى ما في دید المرأة 

  )1( .ثیاب بدن الرجل ألّن الظاهر یكذبها في ذلك ویصدق الزوج

وابن لیلى إلى أن أثاث بیت الزوجیة كّله للرجل إّال ما على ذهب ابن شبرمة  :الرأي الرابع

الزوج أیضا فالزوج المرأة من ثیاب بدنها، ألّن المرأة في ید الزوج فما في یدها یكون في ید 

وأن المنزل یضاف إلیه فهو أخص بالتصرف فیما في البیت فكان الظاهر صاحب البیت 

ر یصدقها فیه ویكذب الرجل ویكون هذا بمنزلة شاهدا له إّال في ثیاب بدنها، فإن الظاه

ولیس لألجیر إال  ،األجیر مع المستأجر إذا اختلفا في متاع الحانوت فالقول قول المستأجر

   )2( .ما علیه من ثیاب بدنه فهذا مثله

  األسرة الجزائري قانونمتاع بیت الزوجیة في  ملكیة: المطلب الثاني

المثارة في المحاكم، وذلك یعتبر النزاع حول متاع بیت الزوجیة من أعقد المسائل   

ج هي المادة الوحیدة التي عالجت هذه المسألة ق أ  73ثر من آثار الطالق، والمادة أك

لألطراف وحتى والواقع في المحاكم الجزائریة أثبت أن هذه المسألة تشكل معضلة حقیقیة 

األثاث للزوج أو الزوجة القضائیة الفاصلة فیها، والصعوبة تكمن في كیفیة إثبات  الجهات

دون أن تأخذ باعتبار أن المتاع عادة ما یتواجد ببیت الزوجیة،  التي تعتبر الطرف األضعف

لذلك فإن كامل أثاثها أو مصوغها، فتجد صعوبة في إثبات وجوده أصال أو ملكیتها له، 

هذا اع البیت تستوجب أن نفرق بین ما إذا كان النزاع حول وجود مسألة النزاع حول مت

ما سنعالجه ، وبین ملكیة هذا المتاع )فرع أول(هذا ما سنتناوله في  ،المتاع ببیت الزوجیة

  ).فرع ثان(في 

.  

                                                           
  .309عالء الدین أبي بن مسعود الكاساني الحنفي، مرجع سابق، ص )1( 
  . 214السرخسي، مرجع سابق، صأبي بكر محمد بن احمد بن أبي سهل  )2( 
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  متاع بیت الزوجیةوجود النزاع حول : الفرع األول

صوص النزاع حول متاع البیت، نجد أّنه بمجرد تقدیم قائمة بخ من خالل التطبیقات  

ج ق أ  73مباشرة المادة من أحد الزوجین ونكران الطرف الخصم، فإن القضاة یطبقون 

المتمعن في المادة أّن توجیه الیمین في القواعد وذلك بتوجیه الیمین، إال أنه في الحقیقة یجد 

یجب أوال التأكد من وجود م البّینة للمدعى، لذا العامة لإلثبات بصفة عامة، یشترط انعدا

المتاع من عدمه ثم اإلنتقال إلى الیمین في حال اإلنكار لمن تعود له ملكیة المتاع محل 

   )1( .النزاع

ة لحل الّنزاع حول وجود المتاع، وثانیا ینالبّینة والقر لذلك سوف نتطرق أوال إلى أعمال   

  .نةیالمتاع عند انعدام هذه البّینة والقر حل النزاع حول وجود إلى كیفیة 

  نة لحل النزاع حول وجود المتاعیالقر و عمال البینة إ: أوال

بین الزوجین حول وجود  المكفولة لحل النزاع اإلثباتلم یحدد المشرع الجزائري وسیلة   

سواء في الشریعة اإلسالمیة أو في قانون األسرة الجزائري، وهذا ما یحتم على المتاع، 

القاضي الرجوع إلى أصول وأحكام وقواعد الشریعة اإلسالمیة لحل هذا الّنزاع، وعلى رأس 

، وأصل هذه القاعدة »دعى والیمین على من أنكرأالبینة على من «هذه القواعد نجد قاعدة 

لو یعطي الناس بدعواهم ال دعى رجال أموال قوم «یه وسلمحدیث النبي صلى اهللا عل

وفي هذه الحالة یقدم أحد  )2( »نة على المدعي والیمین على من أنكریودمائهم ولكن الب

باعتبار أن المطلقین قائمة من األثاث، وعادة ما تكون صاحبة الطلب القضائي هي المرأة 

دعى المدعي أتمكینه من أثاثه، فإذا متاعها متواجد ببیت الزوجیة، ویطالب صاحب الدعوى 

                                                           
، 2007العیش فوضیل، قانون األسرة مدعم باجتهادات قضاء المحكمة العلیا، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )1( 

  .70ص
األكادیمیة للدراسات االجتماعیة ، "دور القاضي في حمایة األسرة في النزاعات المالیة بین الزوجین"بن شویخ الرشید،  )2( 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، تخصص أحوال شخصیة، جامعة لونیسي علي العفرون، البلیدة، نسانیةواإل

  .175، ص2018الجزائر، 
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كم لصالح بوجود األثاث محل الدعوى، وأقر المدعى علیه بوجوده ففي هذه الحالة یح

للمدعي دون تطبیق قاعدة اإلثبات، إذ أن الموضوع  المدعي ویلزم المدعى علیه بأداء المتاع

البیت دون أن یكون له بینة  ، أما إذا أدعى أحد الزوجین ملكیته لمتاع)1( دون نزاعأضحى 

إقامة الدلیل على وجود ا البد للزوج اآلخر ج اآلخر وجود المدعى به أصال، فهنالزو  وینكر

المتاع المحدد في العریضة، وهذا یكون بكل الطرق الجائزة قانونا، فإذا قدم أحد الزوجین 

  )2(للقاعدة العامة لإلثباتحكم القاضي له، وذلك استنادا بینة على وجود هذا المتاع یال أو دلی

إن االكتفاء " 27/10/1992الصادر في في قرارها وهذا ما قضت به المحكمة العلیا   

بمثابة انعدام بتوجیه الیمین قبل معرفة وجود أو عدم وجود محل الّنزاع المدعى به یعتبر 

قد أنكر  اعنأّن الط تى تبین في قضیة الحالولقواعد اإلثبات، ومیب وخرق واضح التسب

على دعواه والتمس االستماع إلى شهادة  والمصوغ لدیه، وطلب إقامة البینة وجود المتاع

 نم التأكدضدها، دون بتوجیه الیمین المتممة للمطعون ضدها وبادروا ابن المطعون 

كان  تىوم ،یب وخرقوا قواعد اإلثباتالتسبهم للقصور في وجود المصوغ فإنهم عرضوا قرار 

  )3( ."كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه جزئیا فیما یخص األثاث والمتاع

ستطبق القاعدة أحد الزوجین  منحیث أنه في حالة إنكار وجود األمتعة المطالب بها   

ج ق أ  73المادة  ولیس "البینة على من أدعى والیمین على من أنكر"العامة لإلثبات، 

ج تنص على الیمین فیما هو موجود فعال من ق أ  73ن المعروف قانونا أن المادة حیث م

وفیه نزاع حول ملكیته، وأما أن یقدم أحد المتاع، سواء كان مصوغا أو أثاث موجود 

المتاع دون مشاهدته فهذا یحتاج إلى تطبیق الخصمین قائمة یدعي من خاللها تواجد 

                                                           
  . 97بادیس دیابي، مرجع سابق، ص )1( 
   .181بن شویخ الرشید، مرجع سابق، ص )2( 
، نقال عن بلحاج العربي، 233، إ ق، ع خ، ص27/10/1992، صادر بتاریخ 86097م ع،غ أ ش، ملف رقم  )3( 

   .398، ص2012، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4قانون األسرة، ط
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وفي هذا الصدد جاء قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  ،)1(عامة لإلثباتالقاعدة ال

في حالة إنكار الزوج لوجود األمتعة المدعى بها من «:جاء فیه، والذي 21/11/2001

عد وأن القضاء بخالف ذلك یلإلثبات الزوجة یجب أن تطبق علیه القاعدة العامة طرف 

ة، فاألصل أّن الزوجة المدعیة التي تدعي أنها القاعد، وتبعا لتلك )2(»مخالفا للقانون

إثبات ما تدعیه، وذلك بأحضرت معها متاعا إلى بیت الزوجیة أثناء الدخول هي المكلفة 

    )3( .جمیع وسائل اإلثبات من شهود أو فاتورات تؤكد شرائها للمتاعب

 على وجود المتاع المتنازع علیه من خالل ما سبق یتبین أنه في حالة وجود بینة  

سواء كانت عبارة عن فواتیر أو شهادة شهود أو سندات، أو في حالة وجود قرینة تدل على 

وجود المتاع، فإن هذه البینة والقرینة التي یقدمها أحد الزوجین المدعي، هي التي یتم 

یقا للقاعدة العامة وذلك تطب ،االعتماد علیها واستعمالها من أجل فض النزاع بین الزوجین

  .البینة على من أدعى الیمین على من أنكر

  حل النزاع حول وجود المتاع عند انعدام الدلیل: ثانیا

عند وجود الدلیل أو البینة على وجود المتاع المتنازع علیه بین  مما الشك فیه  

 لإلثبات شكال، فإن القاضي یقضي له بذلك بناء على القاعدة العامةإیر أي ثالزوجین ال ی

  .والدلیل البینةلكن اإلشكال هو عند غیاب ، "البینة على من أدعى والیمین على من أنكر"

وبالرجوع إلى نصوص قانون األسرة الجزائري، نجد أن المشرع لم یتعرض إلى مسألة   

فإنه یتوجب على القاضي  ،ج أ ق 222ق المادة ونطب جود المتاع عند انعدام الدلیلإثبات و 

البینة على من أدعى والیمین "اإلسالمیة، التي من بینها قاعدة الرجوع إلى أحكام الشریعة 

لفض النزاع حول وجود  ةالوسیلة التي یملكها القاضي في هذه الحال وٕان ،"على من أنكر

                                                           
  .365- 364، ص2003، صادرة في 1، م ق، ع23/05/2001، الصادر بتاریخ 257741م ع، غ أ ش، ملف رقم  )1( 
  .290، ص2001، صادرة في 1، م ق، ع21/11/2000، الصادر بتاریخ 251682ع، غ أ ش، ملف رقمم   )2( 
  .590لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء األحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص  )3( 
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الحالة هي الیمین والیمین التي یوجب توجیهها في هذه  ، )1( المتاع المتنازع علیه هي الیمین

ّنزاع فیطلب أحد الزوجین ، التي تحسم ال)2( المعبر عنها في الفقه القانوني بالیمین الحاسمة

من القاضي توجیه الیمین إلى الطرف اآلخر المدعى علیه، فإن حلف هذا األخیر المدعي 

بإرجاع هذا كل حكم علیه القاضي وأمره المتنازع علیه ربح الدعوى، وٕان نبعدم وجود المتاع 

   )3( .المتاع إلى المدعي

من المقرر «:وفي هذا الصدد قضت المحكمة العلیا في إحدى قراراتها، حیث جاء فیه  

الزوجین، تطبق القاعدة العامة قانونا أنه في حالة إنكار وجود المتاع المطالب به عند 

تبین في قضیة الحال أن  تى، وم)على من أنكرالبینة على من أدعى والیمین (لإلثبات 

ما قضوا برفض لفإن قضاة الموضوع  ،المطالب بهاالمدعى علیه أنكر وجود األمتعة 

الیمین للمدعى علیه خالفوا  ق القاعدة العامة لإلثبات بتوجیهدون تطبیالدعوى في الحال 

القرار  نقضومتى كان كذلك استوجب  يالقانونإلنعدام األساس القانون وعرضوا قرارهم 

   )4( .»المطعون فیه

اإللتزام وعلى من المقرر قانونا أنه على الدائن إثبات «:كما جاء في إحدى قراراتها  

التخلص منه، ومن ثم فإّن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في  المدین إثبات

 علىأن القضاة بتوجیههم الیمین ما كان الثابت في قضیة الحال لتطبیق القانون، و 

القانون لكون النزاع  في تطبیق اج یكونوا قد أخطأو ق أ  73الزوجة استنادا إلى المادة 

   )5( .»ولیس حول ملكیة هذا األخیریدور حول إثبات وجود المصوغ 

                                                           
  .176بن شویخ الرشید، مرجع سابق، ص  )1( 
  .263القادر عبد السالم، مرجع سابق، ص عبد )2( 
  .176شویخ الرشید، مرجع سابق، صبن   )3( 
، نقال 245، ص2001، إ ق، ع خ، صادرة في 16/03/1999، صادر بتاریخ 216836م ع،غ أ ش، ملف رقم  )4( 

  .181عن بن شویخ الرشید، مرجع سابق، ص
، نقال عن 20، ص1992، صادرة في 1، م ق، ع19/11/1990، الصادر بتاریخ 63149م ع، غ أ ش، ملف رقم  )5( 

  .211مي جمال، مرجع سابق، صنجی
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یخضع للقاعدة العامة  جود المتاع بین الزوجین المدعییناعتبار أن النزاع حول و بف  

الیمین المقصود بها هنا هي الیمین ف »على من أنكرالبینة على من أدعى والیمین «لإلثبات 

  .ج أ ق 73الحاسمة، ولیست الیمین المشار إلیها في المادة 

الیمین التي یوجهها أحد طرفي الدعوى إلى الطرف ": ویمكن تعریف الیمین الحاسمة بأنها

إصدار ا الّنزاع، وینهیه ویسمح للقاضي بالمقابل الذي یقع علیه عبء اإلثبات لیحسم به

   )1( ."حكم قطعي في الموضوع

من الخصمین أن  یجوز لكل": ج التي تنص على م ق 343وقد تضمنتها المادة   

    )2( ...."یوجه الیمین الحاسمة إلى الخصم اآلخر

یوجهها أي من الخصمین یكون علیه عبء إثبات التي ونستنتج أّن الیمین الحاسمة   

علیه عبء إثبات الدعوى، والمدعى علیه هو الذي یثبت الدفع،  مدعيلواقعة قانونیة، فا

لى خصمه فیما یوجب علیه هو أن یثبته، إویستطیع أي منهما أن یوجه الیمین الحاسمة 

  .فیستبدل عبء اإلثبات اإلحتكام إلى ضمیر الخصم

الحق في المطالبة باإلثبات، وتوجیه وتوجه الیمین الحاسمة إلى الخصم الذي له   

 مین إلیه تقلب موقفه، فبعد أن كان غیر مكلف بشيء وما علیه إال أن ینتظر من خصمهالی

را من القضیة منتص وخرج الخصم فإن لم یقدم دلیل خسر الدعوى ،تقدیم الدلیل على دعواه

   )3(.عملدون أن یقوم ب

    

                                                           
، 2008عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون اإلجراءات المدنیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،   )1( 

  .09ص
  .، یتضمن القانون المدني75/58قانون رقم   )2( 
، 2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3عبد القادر السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ط )3( 

  .529، ص515ص
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 344طبقا لنص المادة  ة في أي حالة كانت علیها الدعوى،توجیه الیمین الحاسم یتم

   )1(  .ج م ق

، حیث جاء 09/07/1996وهذا ما أقرته المحكمة العلیا في قرارها الصادر في   

 بالقرارالمؤید  أن الحكم المستأنفد اإلطالع على ملف القضیة یتبین حیث أنه بع:"فیه

ال توجه أصال من  المطلقة، مع أن هذه الیمینالمطعون فیه وجه الیمین الحاسمة للزوجة 

ومن الحاسمة طرف القضاة بل من قبل األطراف الذي یعینهم حسم النزاع بهذه الیمین 

 بل طالب لزوجتهالحكم المستأنف یتبین أن الزوج لم یطالب بتوجیه الیمین الحاسمة خالل 

أن یوجه إلیه الیمین على عدم ترك المطلقة لدیه األمتعة التي تطالب بها معترفا بقائمة 

قدمها هو وأبدى استعداده لرد ما ورد فیها إلى مطلقته على أن یؤدي الیمین حول عدم 

ترك غیرها من األمتعة من طرف الزوجة لدیه، فاعتبر قضاة الموضوع الیمین التي 

من القانون المدني، التي  343مة یعد خرقا ألحكام المادة وجهوها للزوجة یمینا حاس

من قانون  73حكام المادة كما أن اعتبارهم الیمین الموجه لها تطبیق أل یمینلتنظم هذه ا

   )2( ."مما یدعو إلى نقض القرار المطعون فیهخطأ في تطبیق هذه المادة،  عداألسرة ی

لهذا الیمین الحاسمة إلى الخصم وفقا لألحكام التي قدمناها، ال یسع  وٕاذا وجهت  

  :ر ثالثةو م إال أمالخص

فإن أداها الزوج المدعى علیه الذي وجهت إلیه الیمین الحاسمة وفقا : أن یحلف الیمین -1

  .دعواه خسرم ق إ  434و 433التي أقرتها المحكمة في المادتین للصیغة 

، فعلى اآلخرإلى  مین الحاسمة من أحد الزوجین المدعيإذا وجهت الی :أن یرد الیمین -2

ها من ردت اإلیه فإن أدوجهها هذا األخیر إّما أن یقبلها ویؤدیها، وٕاما أن یردها على من 

  .إلیه خسر رادها دعواه

                                                           
  .، یتضمن القانون المدني75/58قانون رقم   )1( 
  . 72، ص1998، صادرة في 2، م ق، ع09/07/1996، صادر بتاریخ 134417م ع، غ أ ش، ملف رقم  )2( 
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جه أحد الخصوم الیمین الحاسمة إلى خصمه كان على هذا إذا و  :الیمینینكل أن  -3

أما إذا نكل عن أدائها ورفض أن یقبلها ویؤدیها أو أن یردها على من وجهها إلیه، األخیر 

وهو  ، )1( حتما سیخسر دعواه هوجهها إلیه، فإنّ  تأدیتها وفقا للقانون، أو رفض ردها على من

كل نأن كل من وجهت إلیه الیمین ف«ج، التي جاء فیها ق م  347ما نصت علیه المادة 

العلیا في قراراها ، وهذا ما أقرت به المحكمة  )2( »خصمه خسر دعواهعنها دون ردها على 

بها من  المدعىاألمتعة  ضده لوجودحیث أن إنكار المطعون " 21/11/2000الصادر في 

البینة على من أدعى والیمین "طبقا لقاعدة  ،الطاعنة یوجب علیه تأدیة یمین النفيطرف 

   )3( ...".على من أنكر

الذي یقوم بین الزوجین حول متاع البیت أو بین أحدهما وورثة اآلخر، أو فإن النزاع   

الكلي بوجود  بین ورثتهما معا، وال یكون ألي منهما دلیل على صحة ما یدعیه مع اإلنكار

ق أ  73بشأنه الیمین المنصوص علیها في المادة دعى به من الطرف اآلخر، ال تثار الم

العامة في اإلثبات، فتكون الیمین یمینا حاسمة ولیست یمینا م فیه إلى القواعد تكج، وٕاّنما یح

متممة، فإن قام بأدائها من وجهة إلیه الیمین خسر دعواه وٕان ردها كان على من ردت علیه 

ا ولم یردها للخصم الذي كل عن أدائهدعواه، وٕان نخسر هو اآلخر أن یؤدیها وٕاال  الیمین

    )4(  .هوجهها إلیه خسر دعوا

ما إذا أدعت المطلقة في حالة غیر أنه یقع إشكال حول كیفیة تطبیق قاعدة اإلثبات   

ببیت الزوجیة وال ینكر المدعى علیه المتاع لكنه یدعي أنها تسلمته وأخذته وجود متاعها 

على من أدعى والیمین البنیة "نطبق نفس القاعدة العامة في اإلثبات إلیها، ففي هذه الحالة 

                                                           
  .11عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون اإلجراءات المدنیة، مرجع سابق، ص  )1( 
  .،  یتضمن القانون المدني75/58قانون رقم   )2( 
وما  290، ص2001، صادر في 1، م ق، ع21/11/2000، الصادر بتاریخ 251682م ع، غ أ ش، ملف رقم   )3( 

  . بعدها
  .270سابق، ص عبد القادر عبد السالم، مرجع  )4( 
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المدعیة ألثاثها، فتصبح ، ویصبح المدعى علیه مدعیا بشيء جدید وهو تسلم "كرعلى من أن

من المطلق إثبات إدعائه بأن المدعیة المدعیة مدعى علیها في هذا الجانب، ثم یطلب 

بالدلیل توجه أخذت متاعها، فإذا أثبت ذلك كان الحكم لصالحه، وٕاذا عجز عن اإلتیان 

   )1(  .لمطلقة ثم ینطق الحكم لصالحهالالمحكمة الیمین النفي 

من بین هذه راراتها، في العدید من قوهذا ما استقرت علیه المحكمة العلیا   

ما كان الثابت في قضیة الحال أن النزاع قائم بین الطرفین حول األمتعة وأن ول:"القرارات

، فإن قضاة للزوجة على عدم ترك أمتعتها في البیت الزوجي الزوج طالب بتوجیه الیمین

الموضوع لما قضوا بتوجیه الیمین الحاسمة للزوجة المطلقة التي ال توجه من قبل القضاة 

ق أ  73عة المنصوص علیها في المادة بل بطلب من األطراف بدل الیمین الخاصة باألمت

في تطبیقه ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار  القانون وأخطأواج فإنهم خرقوا 

      )2( ."المطعون فیه

 "البیّنة على من أدعى والیمین على من أنكر"متى كان مقررا شرعا أّن ":وجاء أیضا  

مكلفا بإثبات یصیر أثاثها ومالبسها و  ومن ثم فإن إدعاء الزوج أن زوجته أخذت مصوغها

أ یخالف هذا المبدبما ثم فإّن القضاء دعواه، فإن عجز فالقول للزوجة مع یمینها، ومن 

الحال أن الخالف حول متاع ما كان الثابت في قضیة یعد مخالفا للقواعد الشرعیة، ول

البیت لم یكن حول وجوده بمنزل الزوجیة، بل كان حول إدعاء الزوج أن زوجته أخذته 

وتلقوها مدع الموضوع حینما عكسوا األمر ووجهوا الیمین للزوج وهو  قضاةمعها، فإن 

   )3( ."یكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعیةمنه مباشرة 

                                                           
  .100-99بادیس دیابي، مرجع سابق، ص  )1( 
  .72، مرجع سابق، ص134417م ع، غ أ ش، ملف رقم   )2( 
، نقال عن 4، ص1990، صادرة في 4، م ق، عدد17/08/1988، الصادر بتاریخ 50075م ع،غ أ ش، ملف رقم   )3( 

  .209نجیمي جمال، مرجع سابق، ص
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فإذا تخلف الدلیل لدى الزوجة إلثبات إدعائها بوجود متاع بیت الزوجیة علیها أن   

فإذا أنكر وجود المتاع ببیت الزوجیة  تحتكم إلى ضمیر زوجها وتوجه إلیه الیمین الحاسمة،

هنا إلى القواعد العامة لإلثبات، أي إثبات أّن  أو أدعى أنها أخذته معها فیرجع القاضي

یشهد فیه أّن الزوجة  الكتابة وذلك عن طریق محضر قضائيالزوجة أخذت المتاع، إما ب

أخذت متاعها، أو بشهادة الشهود وفي حالة عدم وجود أي دلیل فیمكن له توجیه الیمین 

وٕان نكلت أو ردت علیه الیمین وحلفها كسب فإن حلفت سقطت دعواه  ،الحاسمة لزوجته

     )1( .دعواه

  حالة النزاع حول ملكیة متاع بیت الزوجیة: الفرع الثاني

إذا وقع النزاع بین الزوجین أثناء قیام الزوجیة، أو بعد الطالق حول أمتعة البیت   

، فإن المحكمة ...)كاألثاث واألفرشة واألغطیة واألدوات المنزلیة والتجهیزات وغیرها(الزوجي 

یجب الرجوع في الفصل بینهما للقواعد العامة استقر اجتهادها على أنه في هذه الحالة العلیا 

   )2( .تلإلثبا

ولعالج هذه الخالفات تبنى المشرع الجزائري في ذلك قاعدة معتمدا في ذلك قول من   

شهد له الظاهر بیمینه، فما یكون صالحا إلستعمال الرجل فهو للرجل وما یكون صالحا 

قانون  73، ونصت المادة  )3( إلستعمال المرأة كالحلي والزینة فالقول فیه للزوجة مع یمینها

األسرة على أنه إذا وقع النزاع بین الزوجین أو ورثتهما في متاع البیت ولیس ألحدهما بینة 

                                                           
مروان، غربي عدالن، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون األسرة في الزواج وانحالله، مذكرة  شمروك محمد، مصمودي  )1( 

  .40، ص2008تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،  
، 2015بلحاج العربي، بحوث قانونیة في قانون األسرة الجزائري الجدید، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )2( 

  .177ص
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 2لوعیل محمد لمین، المركز القانوني للمرأة في قانون األسرة الجزائري، ط )3( 

  .162-161، ص2006الجزائر، 
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أو ورثته  فقط، والقول للزوج لنساءو ورثتهما مع الیمین في األشیاء المعتادة لفالقول للزوجة أ

  .مع الیمین بالنسبة لألشیاء المعتادة للرجال فقط

   )1( .شیاء المشتركة في اإلستعمال فإنها تقسم بینهما مع یمین كل واحد منهماوبالنسبة لأل

إذ تطبق على ال یتعلق هذا النص بشأن الخالف في مدى وجود المتاع من عدمه   

، وٕانما "والیمین على من أنكر البینة على من أدعى"في اإلثبات وهي  عدة العامةذلك القا

  :المتاع حیث توجد حالتانیتعلق النص بالخالف حول ملكیة 

لصالحه سواء كان المتاع  ن اإلثبات على ملكه للمتاع، فیقضيأن یقیم أحد الزوجی :األولى

  .فقط أو للنساء فقط أو لهما معاممن یصلح للرجال 

أن ینعدم الدلیل على ملكیة المتاع فالقول للزوجة أو ورثتها في األشیاء المعتادة  :الثانیة

مع الیمین، وتقسم للنساء مع الیمین، والقول للزوج أو ورثته في األشیاء المعتادة للرجال 

    )2( .ینهما مع یمین كل واحد منهمااألشیاء المشتركة في اإلستعمال ب

  ملكیة المتاعفي حالة وجود دلیل على : أوال

األمتعة ال یثیر أي إشكال، فلو مثال قّدم أحد إّن وجود الدلیل أو البّینة على تملك   

أو حیازته الزوجین المدّعي دلیال على أّنه مالك المتاع كشهادة الشهود على ملكیته للمتاع 

یحكم بطبیعة الحال لصالح سند أو فاتورة تثبت ملكیة المتاع له، فإّن القاضي في هذه الحال 

لجوء القاضي لتوجیه الیمین وذلك لتوفر من قدم الدلیل أو البّینة على ملكیته للمتاع دون 

فیمكن للزوج أن یقیم الدلیل على تملكه لما هو معتاد للّنساء، فقد یمتلك  ، )3( دلیل اإلثبات

  .كهاقدم ما یثبت أّنه مالویلباسا نسائیا أو مصوغا أو مواد التجمیل 

                                                           
  .، یتضمن قانون األسرة05/02قانون   )1( 
، 2013ملویا، قانون األسرة دراسة تفسیریة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  لحسن بن الشیخ آث  )2( 

  .81-80ص
  .176بن شویخ الرشید، مرجع سابق، ص  )3( 
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قیم الدلیل على ما یملكه الرجال أو المعتاد أّن الرجل من یشتریه ویمكن للزوجة أن ت  

   )1 (.كغرفة النوم، التلفاز، الثالجة، آلة الغسیل وغیرها من المتاع الذي یبادر به الزوج في بیته

فقد یشتري الرجل للمرأة طاقما ذهبیا بقیمة نقدیة مرتفعة، فعلى الّرغم من أّن الحلي   

من لوازم المرأة وما تختص به عن الرجل، فما دام أّنه قّدم دلیال على ملكه، فله الحق في 

   )2( .استرداده

فإّن القاضي یحكم لصالح الزوج في حال قّدم دلیال على ملكه لمتاع عائد للزوجة   

الرجال، وهذا ما كان من لوازم  ذلك یحكم لصالح الزوجة في حال قدمت دلیال على متاعوك

من المعروف :"على أّنه 05/05/1986قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

النساء للّنساء، ومن ثم فالیمین فقها حول اختالف الزوجین في متاع البیت أن ما یخص 

على من یسانده العرف، والزوجة أثبتت بفاتورة أنها في هذه الحالة قررها الشارع وجعلها 

اشترت جهاز تلفزیون، وأن الزوج اعترف بأن الخزانة ذات ثالث أبواب هي للزوجة، وكانت 

   )3( ."وجهالیمین علیها لكون موضوع النزاع خاص بالنساء مما یستوجب رد هذا ال

الدلیل بالفواتیر لكن إمكانیة إقامة ویعتد بسماع الشهود كإثبات لتملك المتاع، رغم   

الشهود، لكن المحكمة العلیا أكدت في قرارها باعتماد خیرة تعوضها شهادة غیاب هذه األ

اإلسالمیة تسمح بسماع الشهود إّن الشریعة ":ما یليشهادة الشهود، حیث جاء في القرار 

   )4( ."اقتضى الحال في كل مواضیع النزاعات وذلك مهما بلغ التصّرف القانوني من قیمتهإن 

                                                           
  .103مرجع سابق، صبادیس دیابي،   )1( 
، رسالة )والقوانین الوضعیة دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة(شامي أحمد، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون األسرة   )2( 

لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص قانون خاص، جامعة أبي بكر بالقاید، 

  .355، ص2013تلمسان، الجزائر،  
، نقال عن بن شویخ رشید، مرجع )غیر منشور(05/05/1986، الصادر بتاریخ 41437م ع،غ أ ش، ملف رقم  )3( 

  .177سابق، ص
، نقال عن بادیس دیابي، مرجع 46، نشرة القضاة، ع12/12/1983، الصادر بتاریخ 31851م ع،غ أ ش، ملف رقم   )4( 

  .103سابق، ص
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وقد أخذ المشرع الجزائري في هذه الحالة بما أجمع علیه فقهاء الشریعة اإلسالمیة في   

حكم له فإنه ی ،نةیمتاع بیت الزوجیة وكان ألحدهما ب ملكیة حالة النزاع بین الزوجین حول

  .بمقتضاها

  عدم وجود دلیل على ملكیة المتاع في حالة: ثانیا

لشيء المتنازع علیه، فإّن الفقرة الثانیة أي من الزوجین دلیال على ملكیته لإذا لم یقدم   

من قانون األسرة حّددت ثالثة حاالت تمكن القاضي من االعتماد علیها في  73من المادة 

   )1 (.فّض النزاع

  :المعتاد للنساء -1

ع بینهما فیما هنا أن الطرفین متفقین على أّن المتاع موجودا كامال وال نزایتصور   

دعت الزوجة ملكیة المتاع دون تقدیم أیة بیّنة، وكان من المعتاد للّنساء یخص ذلك، فإذا ما ا

الحلي وأدوات الخیاطة وأدوات التجمیل  ،ومثاله ،)2( مقابل الحكم لها بهوجهت لها الیمین 

ألدوات التي یشهد العرف أّنها للّنساء، فإذا كانت الزوجة ائیة وغیرها من االنسواأللبسة 

وملحقاتها من قماش وغیرها هي للزوجة مع تحلیفها الیمین خیاطة مثال فإّن آالت الخیاطة 

    )3( .المتممة

ي الیمین التي یوجهها القاضي ألحد الخصوم الذي قدم هویقصد بالیمین المتمّمة   

   )4( .غیر كافیة وغیر مقنعة بغرض إتمام قناعتهللمحكمة أدلة 

للزوجة فعلیة تقدیم وعلیه إذا أدعى الزوج أمام القضاء ملكیة متاع یعود حسب العرف   

، فإذ فشل الزوج في تقدیم "البّینة على من أدعى والیمین على من أنكر"الدلیل طبقا لقاعدة 
                                                           

   .76حفصیة دونة، مرجع سابق، ص  )1( 
  .104بادیس دیابي، مرجع سابق، ص  )2( 
  .176بن شویخ الرشید، مرجع سابق، ص  )3( 
، 2012تقیة، قانون األسرة مدعما بأحدث االجتهادات القضائیة والتشریعیة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، عبد الفتاح   )4( 

  .251ص
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للزوجة لملكیتها لهذا المتاع فإذا دلیل على ملكیته لهذا المتاع، یتدخل القضاء لتوجیه الیمین 

حلفت الزوجة فیحكم القاضي بإثبات ملكیة المتاع لها وٕاذا نكلت یحكم لصالح الزوج، ومن 

هنا یظهر جلیا دور القاضي في حل النزاع حول ملكیة المتاع بین الزوجین، وبالتالي فإن 

یدخل ضمن المعتاد للنساء، فیكتفي بتوجیه ي إذا تبّین له أن المتاع المتنازع علیه القاض

   )1( .نعدام الدلیل من طرف الزوج المدعيالیمین للزوجة المدعى علیها في حال ا

  :فقد أكد قرار المحكمة العلیا هذا المبدأ إذا جاء فیهوترسیخا لذلك 

من المقرر شرعا أّن النزاع المتعلق بمطالبة الزوجة لورثة زوجها المتوفى األشیاء "  

بین الزوجین وهما ة في حیاته، نزاع یتعلق بمتاع البیت والخالف یببیت الزوجالتي كانت 

أو وفاتهما معا، فإّن على قید الحیاة ال یختلف حوله بین ورثة كل منهما عند وفاة أحدهما 

 للزوجة علیه تأخذهري علیه قاعدة ما یصلح عادة للّنساء دون وجود بّینة هذا النزاع یس

معا مع یمینها، ونفس الشيء یقال فیما هو خاص بالرجال، فإن كان مّما یصلح لهما 

فیحلف كل منهما ویقتسمانه، وال یختلف األمر إّال في كیفیة الحلف، فالزوجان یحلفان 

ومن ثّم فإّن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد  على البت والورثة یحلفون على العلم،

    )2 (."خرق للقواعد الشرعیة وتشویها لوقائع النزاع

فالقول  یعتبر من متاع النساء، حیث ینشأ نزاع بشأنه أّما فیما یخص المصوغ فهو  

الذي  21/02/2001الصادر بتاریخ القرار لزوجة مع یمینها وقد نّص على هذا، قول ا

وأّن القضاء بتطبیق یعتبر المصوغ من متاع البیت ومن المعتاد للّنساء :"ینص على

                                                           
  .177بن شویخ الرشید، مرجع سابق، ص  )1( 
، نقال عن بادیس دیابي، 1990، 2، م ق، ع05/11/1984، الصادر بتاریخ 32131م ع، غ أ ش، ملف رقم   )2( 

  .104مرجع سابق، ص
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القاعدة العاّمة لإلثبات على المصوغ موضوع النزاع رغم عدم إنكار المطعون ضده له یعّد 

   )1( ."خطأ في تطبیق القانون

  :المعتاد للرجال -2

 الصیدومعنى هذا أّن ما یصلح للرجال من أدوات النجارة وما یتعلق بمهنته وأدوات   

وكان من المعتاد ، فإذا أدعى الزوج ملكیته للمتاع ) 2( أّنه له وكل ما یشهد العرف حكم

   )3( .للرجال ولم یقدم بشأنه أي دلیل تماما مثل الزوجة توجه له الیمین للحكم له به

وتجدر اإلشارة إلى أّن هناك من یعتبر أّن أثاث البیت المخصص لإلستعمال الثنائي   

  .بین الزوجین یعتبر ملكا للزوج ما لم تثبت الزوجة بالبّینة أّن ذلك ملكا لها

  :قضاة المحكمة العلیا في قرار جاء فیه ما یليهذا ما تبناه 

الثنائي بین  لالستعمالالبیت المخصص وشرعا أّن أثاث  امن المستقر علیه قضاء"  

من الزوجین یعتبر ملكا للزوج ما لم تثبت الزوجة بالبّینة أّن ذلك ملك لها اشترته أو هو 

القضاء بما یخالف ج أحق به مع یمینه، ومن ثم فإّن صداقها، فإن لم یكن هذا فالزو  جملة

أّن الزوج  -في قضیة الحال–ت هذا المبدأ یعد مخالفا للقواعد الشرعیة، ولما كان من الثاب

دعاها لنفسه، فإن امنها أشیاء لئن اعترف ببقاء أمتعة زوجته عنده فإّنه استثنى 

دون  حكم لها بهو اء الزوج داخال في أمتعة زوجته لقضائي الذي اعتبر استثنالمجلس  ا

أن یطالبها بإقامة البّینة على أشیاء هي للرجل یأخذها بعد حلفه یكون بقضائه كما فعل 

   )4 (."خالف القواعد الشرعیة

                                                           
  .55، ص1991، 3، م ق، ع16/01/1989، الصادر بتاریخ 25512م ع، غ أ ش، ملف رقم   )1( 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في )دراسة مقارنة نقدیة تحلیلیة(بن عائشة لخضر، إثبات الحقوق المالیة للزوجین   )2( 

  .73، ص2011القانون، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بالقاید، تلمسان، الجزائر، 
  .105بادیس دیابي، مرجع سابق، ص  )3( 
، نقال عن عبیدي الشافعي، قانون 242، ص2001، إ ق، ع خ، 21/04/1998م ع، غ أ ش، ملف صادر في  )4(

  .46، ص2008األسرة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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  :تقسیم المشتركات بین الزوجین3-4

لم یتمكن القاضي من التفریق بین ما یصلح للّنساء وما یصلح للرجال وكان  اإذ  

فإّن  ،عادة كما یصلح للمرأة هاأي أنه قد یصلح للرجل ویستعمل ،الشيء مشتركا بین الزوجین

  .المحكمة تقضي بقسمته بینهما مناصفة مع تحلیفهما الیمین أو قسمة ثمنه

  :وتطبیقا لذلك صدرت عّدة قرارات للمحكمة العلیا منها

من المقرر قانونا أّن المشتركات بین :"الذي جاء فیه 21/04/1998قرار صادر في   

الزوجین في األمتعة یقتسمانها مع الیمین ومتى تبّین في قضیة الحال أن القرار المنتقد 

لّما أّید الحكم القاضي على الطاعنة بأداء الیمین بشأن األمتعة بإستثناء جهاز التلفاز 

ألمتعة المشتركة قد ها تعتبر من اوالمقیاس الذهبي والرادیو، ألنها لم تقدم أي دلیل رغم أنّ 

  )1(."قانون األسرة 73/2مادة خالف أحكام 

لة النزاع حایتقاسم الزوجان في ":لذي جاء فیها 13/03/2002وقرار آخر في  

  )2(."األثاث المشترك بینهما مع توجیه الیمین

  :رأیانقیمة األشیاء المتنازع علیها بین الزوجین فهنالك  أّما فیما یخص تحدید  

یخول سلطته إلى أي  أنیرى أّن للقاضي سلطة في تحدید ذلك، وال یجوز  :الرأي األول

 11/04/1988شخص آخر، وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرار لها صادر في 

سلطة المن المقرر قانونا أنه إذا اختلف الزوجان حول قیمة األمتعة فللقاضي :"جاء فیه

یجوز له تحویل سلطته إلى شخص آخر ومن ثم فإّن القضاء بما في تحدید ذلك وال 

أن المجلس  -في قضیة الحال- یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون، ولما كان ثابتا 

ى عن عمل د قیمة مبلغ األمتعة یكون قد تخلالقضائي لما ترك األمر بید المنفذ لتحدی

                                                           
 .274، نقال عن بادیس دیابي، مرجع سابق، ص21/04/1998، الصادر بتاریخ 189245م ع، غ أ ش، ملف رقم  )1(
  .359، ص2004، 2، م ق، ع13/03/2002، الصادر بتاریخ 277411م ع، غ أ ش، قرار رقم  )2(
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لقرار ان كذلك استوجب نقض ایخصه وحده وبقضائه كما فعل خالف القانون ومتى ك

    )1(."األمتعة صالمطعون فیه جزئیا فیما یخ

یرى أن هذه المسألة تعود ألهل الخبرة والفنیین، وهو ما أخذت به المحكمة  :الرأي الثاني

تقییم مبالغ المتاع مسألة فنیة :"والذي جاء فیه 18/05/1999العلیا في قرارها الصادر في 

ترجع إلى أهل الخبرة من الصناع والتجار ولیس إلى القضاة، إن القرار المنتقد مشوب 

بإنعدام األساس القانوني، لما أید الحكم المستأنف القاضي بدفع مبالغ مالیة مقابل متاع 

ن صناع وتجار خاصة المطعون ضّدها، ألن تقریر المتاع مسألة فنیة یتوالها أهل الخبرة م

عندما تكون المبالغ المطلوبة مرتفعة ولیس القضاة، مما یستوجب نقض القرار المطعون 

   )2( ."فیه

ویالحظ بأن قانون األسرة الجزائري، خالف المذهب المالكي بخصوص تقسیم   

  )3( .المشتركات بین الزوجین الذي كان یعتبرها من نصیب الزوج مع یمینه

أثاث البیت ملك للزوج، وعلى الزوجة إثبات العكس، وأّن الزوج هو  من المعلوم أنّ   

األحق من الزوجة في مسألة المتاع المشترك مع یمینه، وأّن النزاع حول المصوغ یحسم 

بالفاتورة، مع إمكانیة تعزیزها بوسیلة أخرى من وسائل اإلثبات، وللقاضي السلطة التقدیریة 

   )4(  .متعةحول النزاعات المتعلقة بقیمة األ

أّن المشرع الجزائري قد سكت عن مكان وكیفیة أداء ج أ  من ق 73یتبین من المادة   

الیمین، وهذا ما جعل القضاة یسلكون طرقا مختلفة، واتجهوا اتجاهات متباینة، فمن ذلك مثال 

وصف أحیانا بأّنه حكم تمهیدي ییصدر حكما قبل الفصل في الموضوع نجد من القضاة من 

                                                           
  .40، ص1992، 2، م ق، ع11/04/1988،  الصادر بتاریخ 49302م ع،غ أ ش، قرار رقم   )1( 
، نقال عن الغوثي 248، ص2001، م ق، ع خ، 18/05/1999، الصادر بتاریخ 222651م ع،غ أ ش، ملف رقم  )2( 

  .179، ص2004بن ملحة، قانون األسرة على ضوء الفقه والقضاء، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .179العربي، بحوث قانونیة في قانون األسرة الجزائري الجدید، مرجع سابق، ص بلحاج  )3( 
مجلة اإلجتهاد للدراسات القانونیة ، )"المتعة والمتاع(أثار انهیار العملة على اآلثار المالیة للطالق "منصوري مبروك،   )4( 

  .52، ص2019، المركز الجامعي لتمنراست ، الجزائر،  2، عدد8، مجلدواالقتصادیة
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أو الزوجة بحلف هذه الیمین  أحیانا بأّنه حكم تحضیري یقررون بموجبه إلزام الزوجویوصف 

یوم الجمعة بعد صالة العصر بمسجد فالن، وتحت إشراف المحضر القضائي أو  مساء

أمین ضبط المحكمة وكثیرا ما یصدر مثل هذا الحكم خالیا من اإلشارة إلى حضور الخصم 

الیا أحیانا حتى من اإلشارة إلى أداء الیمین بحضور نفس اآلخر وخالیا من صیغة الیمین وخ

    )1( .القاضي الذي قضى بالیمین

من :"جاء فیه 09/07/1996وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة العلیا قرار بتاریخ   

ه إذا وجهت الیمین إلى خصم في نزاع أوردت علیه فإّن الخصم یقوم أنالمقرر قانونا 

أّن القاضي األول قد حّدد  -من قضیة الحال –ومتى تبّین  بحلف الیمین بنفس الجلسة،

ها تتراجع معلى مستوى د الكبیر، وهو ما جعل المطعون ضدمكان تأدیة الیمین بالمسج

  ."اإلستئناف عن طلب المتاع محل اإلنكار من طرف الطاعن

ه وهو الطاعن في هذه القضیة مع أن الیمین في حالة اإلنكار توجه للمدعى علی  

د الحكم للقاعدة العامة في اإلثبات، فإن القرار المنتقد لما أی ى یمین النفي طبقاسموت

یتعلق بالمتاع من طرف المطعون المستأنف بخصوص أداء الیمین بالمسجد الكبیر فیما 

ها عن ون مناقشة، سبب تراجع المطعون ضدها، رغم إنكار الطاعن أغلبیة المتاع ودضد

   )2( .الیمین صیستوجب نقض القرار جزئیا فیما یخ، مما طلب المتاع، خالف القانون

حیت یستفاد من :"جاء فیه 02/10/1985وقرار آخر أصدرته المحكمة العلیا بتاریخ   

أجازت لألطراف تأدیة الیمین بمسجد ذراع المیزان، خارج  وقائع القضیة أن جهة اإلستئناف

المحكمة وتمت تأدیتها بهذا الشكل فعال، وحرر الموثق محضرا بذلك، وهذا خالفا 

                                                           
   . 152عبد العزیز سعد، قانون األسرة الجزائري في ثوبه الجدید، مرجع سابق، ص  )1( 
، نقال عن بلحاج العربي، 239، إ ق، ع خ، ص10/06/1997، الصادر بتاریخ 163381م ع، أ ش غ، ملف رقم   )2( 

  .400قانون األسرة، مرجع سابق، ص
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من قانون اإلجراءات المدنیة  434- 433-432لإلجراءات المنصوص علیها في المواد 

   )1( ."قراره للنقض وبخرقه لإلجراءات المذكورة یكون قد أساء تطبیق القانون وعرض

وقد جاء  08/12/2011ها الصادر عن غرفة األحوال الشخصیة بتاریخ وأیضا قرار   

القاضي، أداء الیمین في  یؤدي الخصم الیمین في الجلسة أو في مكان یحدده:"فیه

من قانون  193المادة  لكن حیث أن :القرار اء في حیثیاتمطابق للقانون، وج المسجد

الیمین من قبل الخصم الذي وجهت له  ىلمدنیة واإلداریة تنص على أن تؤداإلجراءات ا

ا الذي یحدده القاضي، وبالتالي فإن القرار المطعون فیه لمشخصیا بالجلسة أو في المكان 

ه بالمسجد الكبیر بسیدي بلعباس لم مین القانونیة من قبل المطعون ضدنص على أداء الی

   )2( ."جراءات كما جاء في الوجهقاعدة جوهریة في اإل خالف أيّ ی

هذا وقد أصدرت المحكمة العلیا قرار فیما یخص تأدیة الیمین بحضور الخصم أو   

م أّنها توجب  إ من ق 433المادة  ىإذا كان مؤد":جاء فیه 07/12/1987محامیه بتاریخ 

حلف الیمین بحضور الخصم اآلخر أو بعد تبلیغه لحضور الجلسة، فإن حضور محامیه 

أثناء تأدیة الیمین یغني عن حضور الخصم، ومن ثم فإّن النعي على القرار المطعون فیه 

 أن -في قضیة الحال –عّین رفضه، ولما كان من الثابت بمخالفة القانون غیر وجیه یت

بحضور محامي الزوج  أ ج ق 73ول األمتعة طبقا للمادة المطعون ضدها أدت الیمین ح

مطلقة الیمین حكموا على الطاعن بإرجاع األمتعة التي أدت ال الطاعن، فإّن قضاة المجلس

   )3( ."لقانون ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعنابشأنها طبقوا صحیح 

                                                           
، نقال عن عبد 66، ص1989، 1، م ق، ع 02/10/1985، الصادر بتاریخ 33851رقم  م ع، غ أ ش، ملف  )1( 

  .153-152العزیز سعد، قانون األسرة الجزائري في ثوبه الجدید، مرجع سابق، ص
  .248، ص2012، 2، م ق، ع 08/12/2011، الصادر بتاریخ 66627م ع، غ أ ش، ملف رقم   )2( 
  .41، ص1993، 1، م ق، ع 17/12/1987الصادر بتاریخ ، 47284م ع، غ أ ش، ملف رقم   )3( 
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هذا ویجب التأكد أّنه في حالة ما إذا وجهت ألحد الطرفین أداء یمین النفي بمناسبة   

، إذ أّن المشرع الجزائري لم ینص ) 1 (النزاع حول المتاع وثم ینكل عنها، فإّنه یخسر دعواه

ى هذه الحالة في المادة ، لكّنه نص عل) 2 (ج أ من ق 73عن النكول عن الیمین في المادة 

على دون ردها الیمین فنكل عنها  الیه وجهتكل من :"ج حیث جاء فیهامن ق م  347

أیضا  ، وهذا ما أكدته)3( "خصمه وكل من ردت علیه الیمین فنكل عنها، خسر دعواه

من المقرر :"یلي جاء فیه ما 14/04/1992المحكمة العلیا في قرار لها صادر بتاریخ 

أن المطعون  -في قضیة الحال –قانونا أن الناكل عن الیمین خاسر دعواه، ومتى تبّین 

ن قانون األسرة م 73ضّدها قد وجه لها القاضي األول تأدیة الیمین طبقا ألحكام المادة 

ه فإّن وعلیومصوغها في بیت الزوجیة غیر أّنها امتنعت عن تأدیتها  اعلى تركها أثاثه

ت لها سابقا ونكلت عنها عون ضدها بتأدیة الیمین التي وجهالقرار المنتقد لما سمح للمط

نقض القرار جزئیا فیما یخص األثاث أخطأ في تطبیق القانون ومتى كان كذلك استوجب 

   )4( ."والمصوغ

مدعى علیه فیما یخص سكوت ال 14/02/2013بتاریخ  العلیاوأصدرت المحكمة   

ثبت من القرار حیث أنه لم ی:"مدعیة الذي جاء فیهید صدق العن الرد أمام القضاء یف

المذكور، ومن ثم فإن المطعون فیه أّن الطاعن یكون قد أدلى بأي تصریح بشأن األثاث 

بملكیتها له، وبالتالي فإن القضاء من قبل قضاة  اذاته یؤكد صحة إدعائه سكوته في حد

                                                           
، ملتقى الذمة المالیة بین الزوجین في التشریع الجزائري "اإلثبات في دعوى األموال المشتركة بین الزوجین"ابتسام ملیط،  )1( 

  .4، ص2015المقارن، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل ، الجزائر، 
، ملتقى الذمة المالیة بین الزوجین في التشریع "المكتسبات الزوجیة بین التأصیل الفقهي والتقنین األسري"یدة، إقروفة زب  )2( 

  .10، ص 2015كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل،  الجزائر،  الجزائري والمقارن، 
  .،  یتضمن القانون المدني75/58قانون رقم   )3( 
، نقال عن دالندة 230، ص2001، م ق، ع خ، 14/04/1992، الصادر بتاریخ 81850م ع، غ أ ش، ملف رقم   )4( 

  .106، ص2009، دار هومة، الجزائر، 3یوسف، قانون األسرة، ط
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ا وهذ ، )1( "لها على أن تقسم بأنه ملك لها یعّد تسبیبا مقنعا لقرارهمالمجلس بتوجیه الیمین 

   )2( .الموقف مطابق للقاعدة القائلة بأن السكوت في معرض الحاجة بیان

حول النزاع حول متاع  وعلیه نجد أن المشرع لم یختلف مع أحكام الشریعة اإلسالمیة  

لمشتركات بین الزوجین خالف المشرع معظم المذاهب لیت إال في بعض المسائل، بالنسبة الب

الفقهیة وفي مقدمتها المذهب المالكي الذي یقدم قول الزوج مع یمینه ولم یقل بالقسمة وكذلك 

 .یختلف المشرع مع أبي حنیفة ومحمد اللذین ذهبا مذهب اإلمام مالك

ي مقدار ما لم یعتمد المشرع قول أبي یوسف الذي یعطي القول للزوجة ف وكذلك  

  .معنا وما تبقى فهو للزوج مع یمینه یجهز به مثلها كما مر

 نمن الحنفیة، كما أزفر أما القسمة التي أخذ بها المشرع الجزائري فلم یقل بها إال   

متاع البیت یكون بین الزوجین مناصفة الشافعي فیما ذهب إلیه في أّن  يالمشرع لم یجار 

كالهما  بین ما یصلح للرجال وما یصلح للنساء ألندون اإللتفاف إلى طبیعة المتاع والتمییز 

   )3( .الید على ما في البیت إال إذا وجدت بیّنة على خالفه عواض

د وبالرجوع إلى بعض القوانین المقارنة نجد أن المشرع التونسي والمشرع المغربي ق  

  .نصا على االختالف حول متاع البیت في نصوصهما

زوجان في إذا اختلف ال":من مجلة األحوال الشخصیة التونسیة على 26فجاء في الفصل 

وللزوجة بیمینها في ، رجالهما، فالقول للزوج بیمینه في المعتاد لللمتاع البیت وال بینة 

  .وٕان كان من البضائع التجاریة فهو لمن یتعاطى التجارة منهما بیمینهالمعتاد للنساء، 

   )4( ".أّما في المعتاد للرجال والنساء معا فیحلف فیه كل منهما ویقتسمانه

                                                           
  .304، ص2014، 1، م ق، ع14/02/2013، الصادر بتاریخ 728882، ملف أ شغ ،م ع   )1( 
  .207نجیمي جمال، مرجع سابق، ص  )2( 
التي محمد، المنازعات المالیة بین الزوجین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم  )3( 

  .43-42، ص2002السیاسیة، جامعة أبي بكر بالقاید، تلمسان، الجزائر، 
  ). التونسیة(،أ المتعلق بإصدار مجلة األحوال الشخصیة 1956أوت  13َأمر   )4( 
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فیها المتاع عند أحد الزوجین، وال یكون الحالة التي یوجد  موتبعا لذلك فنحن أما  

وجود البیّنة فإّن المتاع یكون من نصیب صاحب ا في حالة ألحدهما بیّنة على ملكیته له، أم

ذي قدم دلیل إثبات على ملكیته للمتاع محل الخالف، حتى ولو كان ذلك المتاع إن لالبّینة، ا

كان مقدم الدلیل رجال، لیس من المعتاد للرجال كأن یكون مصوغا ذهبیا أو فستانا نسویا 

    )1(  .ا للمتاعوالعكس صحیح عندما تقدم الزوجة الدلیل على ملكیته

أما فیما یخص مدونة األحوال الشخصیة المغربیة فهي نفس األحكام المذكورة في   

إذا اختلف :"من المدونة أّنه 39التونسیة، فقد جاء في الفصل الشخصیة مجلة األحوال 

في المعتاد للرجال وللزوجة  نهالزوجان في متاع البیت وال بّینة لهما، فالقول للزوج بیمی

وٕان كان من البضائع التجاریة فهو لمن یتعاطى التجارة منهما بیمینها في المعتاد للنساء 

   )2( ".، أّما في المعتاد للرجال والّنساء معا فیحلف كل منهما ویقتسمانهیمینهب

  

ج على حالة وجود أ ق 73الجزائري لم ینص في المادة  نخلص فیما سبق أن المشرع  

عدم وجود على حالة  بالنص بل اكتفى، متاع البیت الزوجیةالبینة في النزاع حول ملكیة 

وفي هذه الحالة یكون الحكم بملكیة الشيء المتنازع علیه بین الزوجین بموجب أداء  ،البینة

أما فیما  الیمین، سواء كان الشيء المتنازع علیه من المعتاد للنساء أو من المعتاد للرجال،

 .ا مناصفة مع الیمینحكم لهما القاضي بقسمتهیبینهما  یخص المشتركات

. 

. 

. 

.. 

. 

                                                           
  .275لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء األحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص   )1 (
  . ، بمثابة مدونة األسرة المغربیة22041ظهیر شریف، رقم  )2( 
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 إجراءات الفصل في متاع بیت الزوجیة: المبحث الثاني

تعتبر األحكام القضائیة النهائیة من أهم السندات التنفیذیة وأقواها ألّنها فصلت في 

الخصومة بعد القیام بإجراءاتها الّالزمة بدًءا برفع الدعوى إلى غایة صدور الحكم الحائز لقوة 

الشيء المقضي فیه، وبعدها تأتي مرحلة التنفیذ التي یقوم بها المحضر القضائي، فهي من 

القانونیة ففي الغالب تنفذ بشكل عادي، لكن في بعض األحیان یقع إشكال في تنفیذ مهامه 

حكام في شتى المسائل والقضایا من بینها قضایا شؤون األسرة والتي تتضمن دعوى متاع األ

دعوى الفصل في متاع  الخصومة القضائیة في حیث سنختص بدراسة إجراءات سیر ،البیت

  ).مطلب ثان(تنفیذ حكم تسلیم المتاع  اتإشكالیمعالجة و ) مطلب أول(البیت

  الفصل في متاع بیت الزوجیةالخصومة القضائیة في دعوى إجراءات سیر : المطلب األول

تباع قواعد إلكي تكون دعوى متاع بیت الزوجیة صحیحة ومستوفیة لشروطها یجب 

وشروط ) فرع أول( وٕاجراءات أساسیة لرفع الدعوى، حیث سنتطرق إلى قواعد اإلختصاص

  ).فرع ثان(الدعوى 

  في دعوى الفصل في متاع بیت الزوجیة قواعد اإلختصاص: األول الفرع

یمكن القول أّن اإلختصاص النوعي واإلختصاص اإلقلیمي لقسم شؤون األسرة 

بالمحكمة هو في الحقیقة یشكل جزءا من اإلختصاص العام للمحكمة، نظرا إلى أن 

ینعقد للجهة القضائیة التي هي المحكمة، وال ینعقد لقسم من أقسامها كشؤون  اإلختصاص

القسم التجاري أو القسم العقاري وهذا ما یتوجب علینا أن نتحدث بإختصار عن  أواألسرة 

  :شؤون األسرة على النحو التاليلقسم كل من اإلختصاص النوعي واإلختصاص اإلقلیمي 

ینظر قسم « :على النصبق إ م إ  423القانون في المادة  حدده :اإلختصاص النوعي -أوال

  :شؤون األسرة على الخصوص في الدعاوي اآلتیة
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الدعاوي المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بیت الزوجیة وانحالل الرابطة الزوجیة  -1

  .وتوابعها حسب الحاالت والشروط المذكورة في قانون األسرة

  .ة وحق الزیارةدعاوي النفقة والحضان -2

  .الزواج والنسب إثباتدعاوي  -3

  .الدعاوي المتعلقة بالكفالة -4

  )1( .»ة وسقوطها والحجر والغیاب والفقدان والتقدیمیالدعاوي المتعلقة بالوال -5

بیل المثال وبالتالي یرجع إلى نفس القسم في المسائل سولكن ما ذكر جاء على   

  )2( .طبقا لقانون األسرة األخرى التي تعتبر من شؤون األسرة

 ىبمعنى أن قسم شؤون األسرة بالمحكمة یختص بالفصل في هذه األنواع من الدعاو   

دون سواه من األقسام األخرى، وٕاذا حصل أن سجلت أي دعوى لقسم أخر أمام قسم شؤون 

أن یفصل فیها، وال  هاألسرة خطأ وهي ال تدخل ضمن دائرة اختصاصه النوعي فإنه ال یمكن

ها عن طریق أمانة الضبط إلى یلصه النوعي، بل یتعین علیه أن یحأن یحكم بعدم اختصا

تنظیمي وٕان یخطر رئیس المحكمة بذلك طبقا لما ورد  أمروذلك بموجب  ،القسم المختص

   )3( .الفقرة األخیرة 32النص علیه في المادة 

المحكمة  أننجد  426/3رجوع إلى ق إ م إ تنص المادة بال :اإلختصاص اإلقلیمي -ثانیا

المختصة إقلیمیا في دعوى الرجوع إلى محل الزوجیة والطالق هي المحكمة التي یوجد بها 

ه إذا وقع نزاع بین الزوجین ووصل إلى حّد نأمسكن الزوجیة أو مقر الزوجین ویفهم من هذا 

                                                           
، المؤرخة 21، یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، ج ر عدد2008فبرایر  25، مؤرخ في 08/09قانون رقم  )1( 

  . معدل ومتمم ،2008أفریل  23في 
 .21، ص 2011، مطبعة الفسیلة، الجزائر، 2الّطیب زروتي، تحریر العرائض واألوراق شبه القضائیة، ط  )2(
 ،2013إجراءات ممارسة دعاوى شؤون األسرة أما أقسام المحاكم االبتدائیة، دار هومة، الجزائر،  عبد العزیز سعد، )3(

  .39-38ص
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جب أن یتوجه إلى المحكمة التي یقع في فإن الطرف الذي فك الرابطة الزوجیة ی ،یرثى له

ن وجود مسكن الزوجیة، ذلك أن مصطلح الطالق في المادة سالفة ادائرة إختصاصها مك

دة المنفردة للزوج والتطلیق والخلع للزوجة، فإذا كان راالذكر جاء عاًما لیشمل الطالق باإل

یمكن أن تطالب  مسكن الزوجیة فهنا التي یوجد بهاطلب الطالق یعرض أمام المحكمة 

  .بحقوقها ألن توابع العصمة مرتبطة بالطالق ومنها المطالبة بمتاع البیت

وما یقال بخصوص هذا اإلختصاص أّن فیه إجحاف بحق الزوجة خاصة إذا كانت 

تقیم خارج الوالیة التي بها مسكن الزوجیة، فإذا كان مسكن الزوجیة في شرق البالد، والزوجة 

غرب البالد والعكس، فهذا األمر بحد ذاته من األمور التي تجعل الكثیر من الزوجات  من

مصاریف الباهظة التي التتنازل عن حقوقهن خوفا من مشقة السفر واإلرهاق، إضافة إلى 

  )1(.یتطلبها التقاضي، هذا األمر یستوجب تدخل المشرع من أجل تدارك هذا القصور

  الفصل في متاع بیت الزوجیةشروط دعوى : ثانيالفرع ال

ة المختصة بالفصل في هذا جهإلى جانب معرفة طرفي الّنزاع حول متاع البیت ال

ا، سواء كان هذا مللمطالبة بحقه إتباعهاا كذلك معرفة اإلجراءات الواجب مالنزاع، علیه

صل بدعوى الطالق، أو كان في دعوى جدیدة ترفعها المطلقة بعد صدور الحكم متالطلب 

  .نهائي بالطالقال

بقائمة األثاث في دعوى الطالق، یشترط في هذا الصدد بالمطالبة فإذا قامت المطلقة 

  :وتتمثل في الطالق دعوى أن تتوفر الشروط الالزمة قانونا لقبول

وهي الفائدة العملیة التي تعود على رافع الدعوى وكما یقال حیث ال  :شرط المصلحة -1

مركز  أوتكون لرافع الدعوى مصلحة قانونیة تستند إلى حق  نأمصلحة ال دعوى، ویجب 

                                                           
آسیا، الحقوق المالیة للمطلقة بین الشریعة اإلسالمیة و قانون األسرة الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،   بوخاتم  )1(

  .96- 95، ص 2007بكر بالقاید، تلمسان،  الجزائر ، أبوكلیة الحقوق،  قانون خاص،  جامعة 
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ون سواء حصل نزاع فعال بشأنها أو كان محتمال مستقبال ویجب أن تك ،قانوني لحمایتها

ث تصبح هذه األخیرة إّما عالجیة أو وقائیة یحب ،لدعوىا المصلحة قائمة ومؤكدة عند رفع

المصلحة من وقت رفع الدعوى لغایة الفصل لحمایة المصلحة ویفترض استمرار توافر شرط 

  )1(.فیها نهائیا

أنه لكي یمكن قبول دعوى المدعي یجب أن تكون له صفة قائمة وقت  :شرط الصفة -2

رفع الدعوى، ویعتبر ذا صفة للتقاضي أمام المحكمة صاحب الحق نفسه عندما یكون كامل 

األهلیة، أو وكیله بوكالة رسمیة وقانونیة مع المالحظة أن شرط الصفة ال یقتصر تطبیقه 

تكون  هاالمدعي وفي المّدعى علیه، حین على المدعي فقط بل هو شرط یجب توفره في

صفة المدعي أو صفة ة على ذي صفة، ویترتب على فقدان الدعوى مرفوعة من ذي صف

المّدعى علیه أن یحكم القاضي بعدم قبول الدعوى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب 

  )2(.أو بشطبهاوال یجوز له أن یحكم برفض الدعوى  ،یر ممن یكونون أطرافا في الّدعوىالغ

حوال وخالصة القول بأنه ال یمكن قبول أي دعوى من الدعاوى المتعلقة باأل  

الدعوى، أو مصلحة في رفع  متمتعا بالصفة لممارسة الشخصیة، إذا لم یكن المدعي

 .الدعوى

وبعد ذلك تبدأ الخصومة القضائیة أمام المحاكم بصفة عامة، بناء على عریضة مكتوبة 

أو وكیله أو محامیه، ویتقدم بها إلى كتابة  يللدعوى یكتبها المدع االفتتاحیة تسمى العریضة

الحضور شخصیا أمام كتابة الضبط بالمحكمة ویدلي  يالضبط بالمحكمة، كما یمكن للمدع

ة، وهذا بة الطلبات في شكل عریضة افتتاحیاتبتصریحه وطلباته، حیث یقوم كاتب الضبط بك

مام المحكمة بعریضة أترفع الدعوى «: تنص على أّنهالتي  ج إ م إق  14ما بینته المادة 

و محامیه، بعدد أو وكیله أ يمانة الضبط من قبل المدعأمكتوبة، موقعة و مؤرخة، تودع ب

                                                           
  .7الّطیب زروتي، مرجع سابق، ص   )1(
  .52ارسة دعاوى شؤون األسرة أمام أقسام المحاكم اإلبتدائیة، مرجع سابق، ص عبد العزیز سعد، إجراءات مم )2(
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لذلك فإن الكتابة شرط من الشروط األساسیة في رفع  ،)1(»طرافمن النسخ یساوي عدد األ

علیه  ىقدم بها المدعي أو یدفع بها المدعوالطلبات التي یت الدعوى المدنیة وجمیع الدفوع

یجب أن تكون مكتوبة، وبطبیعة الحال ال یمكن تصور دعوى مدنیة بدون عریضة 

  .أهم البیانات الواجب توافرها في العریضة جق إ م إ  15كما بینت المادة  ،)2(مكتوبة

حیث أن طرق وٕاجراءات تبلیغ عریضة  ،للمدعى علیه تأتي مرحلة تبلیغ العریضة هاوبعد

بالنسبة إلى مثیالتها من یتطلبه القانون  عمادعوى إلى المدعى علیه ال تختلف افتتاح ال

حیث ، المتعلقة بالدعاوى األخرى العقاریة واالجتماعیة تبلیغ لعریضة افتتاح دعوىال إجراءات

وما  406في نص المادة  تخضع أساسا إلى األوضاع واألشكال واإلجراءات الوارد ذكرها

ما یتعلق باألثر القانوني لتبلیغ عریضة افتتاح الدعوى إلى  أما ،الجدید جإ  م إ بعدها من ق

المدعى علیه فیتمثل في انعقاد الخصومة وفي توفر أو عدم توفر سلطة القاضي بالفصل 

في الدعوى محل العریضة، ذلك أن عدم تبلیغ هذه العریضة إلى المدعى علیه تبلیغا رسمیا 

إعداد دفاعه ویؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة  وفقا للقانون ینتج عنه حرمان هذا األخیر من

وعدم جواز الفصل فیها بحكم  ،كما یؤدي بالتالي إلى عدم جواز مناقشة موضوع الدعوى

 )3(.غیابي

ق أ  49دعوى الطالق تجب علینا الوقوف عند نص المادة ا بالنسبة إلجراءات سیر أم

ال یثبت الطالق إال بحكم " على أنهحیث نصت المادة  ،ج التي تنص على إجراء الصلح

ثالثة أشهر إبتداء من تاریخ  ةة محاوالت صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدبعد عد

                                                           
  .، یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة09-08قانون رقم   )1(
  .5، ص 2000بشیر بلعید، القواعد اإلجرائیة أمام المحاكم والمجالس القضائیة، دار البعث، الجزائر،   )2(
  .20-19عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون األسرة أمام أقسام المحاكم اإلبتدائیة، مرجع سابق، ص  )3(
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ّین مساعي ونتائج محاوالت الصلح رفع الدعوى ویتعّین على القاضي تحریر محضر یب

  )1(."وقعه مع كاتب الضبط والطرفینی

حاوال ت صلح، وٕاذا كان أنها نصت على أن تكون هناك عدة م 49في المادة  والجدید

  )2(.ي یثبت بأنها ال تزید عن محاولتینلعملالواقع ا

على  تنص أنهایتبین لنا  ،ق أ ج 49ومن خالل اإلطالع على الفقرة األخیرة من المادة 

نتائج محاولة  محضر یثبت فیه ریرم بعد إتمام إجراءات الصلح بتحلقاضي أن یقو لأنه یجب 

توصل إلیها ثم یقوم بتوقیعه مع أمین الضبط والزوجین الحاضرین ویودع یالصلح التي 

  )3(.ایبأمانة الضبط ویصبح بعد ذلك سندا تنفیذ

الزوجان على الطالق، یفصل القاضي في دعوى الطالق  رصّ أوبانتهاء هذه اإلجراءات و 

فیما عدا  بالطالق وتوابعها، ومنها متاع بیت الزوجیة، ویكون بصدور حكم ابتدائي نهائي

وبالتالي فإن الحكم الصادر بالفصل  ،ج أ ق 57یة وهذا ما نصت علیه المادة جوانبه الماد

المالیة  اآلثار، باعتباره من ستئنافیكون قابال للطعن فیه باإلفي متاع بیت الزوجیة 

لدعوى ة األثاث إما في العریضة اإلفتتاحیة ئمللطالق، هذا إذا قامت المطلقة بالمطالبة بقا

  (4).أو أثناء مرافعتها ألن القاضي ال یحكم إال بما یطلب منهالطالق 

 لهالنهائي  أما إذا لم تطالب المطلقة بمتاعها في دعوى الطالق، وصدر الحكم اإلبتدائي

، تخضع لنفس إجراءات لة للمطالبة بحقها في متاع البیتمستق ىیمكن للمطلقة أن ترفع دعو 

  .الصلح إجراءباستثناء دعوى الطالق 

                                                           
  .، یتضمن قانون األسرة02-05قانون رقم  )1(
  .104بوخاتم آسیا، مرجع سابق، ص  )2(
  .90تدائیة، مرجع سابق، ص عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون األسرة أمام أقسام المحاكم اإلب )3(
  . 2و  1انظر الملحق رقم )  4( 



النزاع في متاع بیت الزوجیة                                       الفصل الثاني  

 

71 
 

طالق ومنها متاع بیت الزوجیة ال یترتب أثرها إال من تاریخ علمها لالمالیة ل اآلثارألن 

فإنه یبدأ من هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالیة، وفي هذا  بهفإذا علمت  ،بالطالق

 تتقادم دعوى المطالبة بالمتاع" 11/11/2010الصدد جاء قرار المحكمة العلیا بتاریخ 

  )1(."سنة من تاریخ الحكم بالطالق 15بمرور 

تاریخ صدور سنة من  15روروبالتالي فإن دعوى المطالبة بمتاع بیت الزوجیة تتقادم بم

  .الحكم بالطالق

  بیت الزوجیةنفیذ حكم تسلیم متاع إشكاالت ت: المطلب الثاني

بعد فشل مساعي الصلح بین الزوجین، وصدور حكم ابتدائي نهائي بفك الرابطة 

الزوجیة، وكما هو معلوم أن مسألة النزاع في متاع البیت قد تكون ضمن دعوى الطالق 

كون أمام تنفیذ حكم تسلیم هذا المتاع نما سبق بیان ذلك، لمنفصلة عنها كوممكن أن تكون 

كنتیجة لذلك، هذا التنفیذ قد یكون بصفة رضائیة، أو قد یعیق تنفیذ هذا الحكم إشكاالت 

فرع (تنفیذ تسلیم المصوغ  وٕاشكاالت) فرع أول(نخص منها، إشكاالت تنفیذ تسلیم األثاث 

  ).ثان

  :ألثاثإشكاالت تنفیذ تسلیم ا: الفرع األول

الق بتسلیم أثاث بیت عندما یقوم المحضر القضائي بتنفیذ الحكم الصادر عن الط

 613و 612إجراءات نص علیها المشرع الجزائري في المادتین  إتباعله من  دالزوجیة، الب

حیث یقوم بتكلیف  -)3(ومحضر تنفیذ )2(محضر تكلیف-، من إعداد المحاضرج إ م إ ق

یوم یذهب المحضر  15المطلقة بقائمة األثاث ضمن محضر التكلیف، وعند انتهاء مدة 

                                                           
  .255، ص 2011، الصادرة في 1، م ق، ع11/11/2010، صادر بتاریخ 582154م ع، غ أ ش، ملف رقم  )1(
  .  3انظر الملحق رقم )  2( 

  . 4انظر الملحق رقم  )3(
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القضائي بحضور المطلقة من أجل التعرف على األثاث، فإن كان األثاث موجود وهو 

المذكور في الحكم أو القائمة المؤشر علیها من طرف المحكمة، وقام المطلق بتمكین 

تسلیم و األثاث، في هذه الحالة یقوم المحضر القضائي بتحریر محضر  المطلقة من هذا

  .ویغلق الملف الحكم الممهور بالصیغة التنفیذیة، من أجل إثبات تنفیذ )1(األثاث جرد 

عن التنفیذ، أو وجود  هو إما حالة وجود المتاع واإلمتناع ،ولكن اإلشكال الذي یثور هنا

بعضه فقط، أو وجوده لكنه غیر مطابقة للحكم أو لوصف المعینة، أو عدم وجوده مطلقا 

  :عدم وجود نص ینظم ذلك یقوم المحضر القضائي وأمام

یوم من تبلیغ المطلق عن طریق  15وهذا بعد مرور ،من وجود األثاث دالتأكفي حالة  -1

یقوم المحضر القضائي محضر تكلیف، وامتنع المطلق عن التنفیذ وتسلیم هذا األثاث، 

جلب األثاث عن طریق القوة ببعد ذلك  ویشرع )2(نفیذبتحریر محضر االمتناع عن الت

التي  جإ  م إ ق 604/2العمومیة، الذي یقوم بتسخیرها وكیل الجمهوریة، وهذا طبقا للمادة 

للسندات التنفیذیة، یجب على قضاة النیابة العامة تسخیر  جبريوألجل التنفیذ ال«تنص على 

  )3(.»أیام من تاریخ إیداع طلب التسخیر) 10(استعمال القوة العمومیة، في أجل أقصاه عشرة 

في حالة إذا كان األثاث موجود ولكنه لیس كامل، ففي هذه الحالة یقوم المحضر  -2

ین، محضر تنفیذ لألثاث الموجود، ومحضر عدم تنفیذ لألثاث الغیر بتحریر محضر  القضائي

في هذه الحالة قد و ویقدمه للمدعیة من أجل مباشرة اإلجراءات القانونیة الالزمة،  موجود،

 )5(.، أو للمطالبة بتمكینها منه)4(برفع دعوى إما للمطالبة بالتعویض المالي مطلقةتقوم ال

                                                           
         .    5انظر الملحق رقم )  1(

  .6رقم  انظر الملحق )  2( 

مقابلة شخصیة مع األستاذ عمورة نبیل، محضر قضائي بالطاهیر، اختصاص .  تنفیذ حكم تسلیم متاع البیت إشكاالت )5(

  .15:21، على الساعة 2019/ 27/06مجلس قضاء جیجل، في 
   . 7انظر الملحق رقم )    4( 

  . مقابلة شخصیة مع األستاذ عمورة نبیل، مرجع سابق .  تنفیذ حكم تسلیم متاع البیت إشكاالت )5(
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ال یحتج وال ":08/05/2002مة العلیا الصادر في جاء قرار المحكوفي هذا الصدد 

حیث جاء في صلب هذا القرار أن  ،"یحكم بسبق الفصل في دعوى تسلیم باقي األمتعة

قضاة الموضوع رفضوا على أساس سبق الفصل دعوى الطاعنة الرامیة إلى إلزام المطعون 

أن الدعوى  ضقیمته، وأوضح قرار النقضده بتسلیم باقي األثاث، الذي رفض تسلیمه أو 

الجدیدة التي رفعتها الطاعنة والتي تهدف إلى الحكم على الطاعن بدفع قیمة األمتعة التي 

رفض تسلیمها، تختلف عن الدعوى السابقة التي كانت تهدف إلى الحكم علیه بتسلیم األمتعة 

بق، وال تطبق أحكام لساوبالتالي فإن موضوع النزاع الحالي یختلف عن موضوع الّنزاع ا

  )1(.ج م ق 338المادة 

مطابقته ألثاثها، تعتبر هذه  مفي حالة وجود األثاث لكن المطلقة ترفض استالمه لعد -3

الحالة نقص في عملیة النطق بالحكم سواء من القاضي أو المتقاضي، ألنه لم یقدم الوصف 

الكامل لألثاث لكي یجعل الحكم واضح وسهل التنفیذ، فیحرر المحضر القضائي محضر 

  )2(.لقانونیةقدم للزوجة من أجل مباشرة اإلجراءات ایاإلمتناع عن اإلستالم لعدم المطابقة، و 

في هذه الحالة فث الموجودة لكونه قدیم أو متلف، رفض المطلقة إستالمها لألثاحالة  في -4

ألنه قدیم األثاث إستالم لمطلقة تحریر محضر اإلمتناع عن قد تقوم مسألتین، قد تطلب ا

لتزامه وقام بتسلیم األثاث ایر محضر تنفیذ باعتباره قد وفى بومتلف، وقد یطلب المطلق تحر 

  .قائمةالالمدرج في 

                                                           
  .369، ص 2004، صادرة في 2، م ق، ع08/05/2002، صادر بتاریخ 288525م ع، غ أ ش، ملف رقم  )1(
مقابلة شخصیة مع األستاذ یونسي عبد الحفیظ، محضر قضاء بالطاهیر، . اشكاالت تنفیذ حكم تسلیم متاع البیت) 2(

  .13:15، على الساعة 2019/ 26/06اء جیجل، في اختصاص مجلس قض
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ومن الناحیة المنطقیة نجد أن كال الطلبین مؤسسین، على اعتبار أن المطلقة ال یمكنها 

ثاث طیلة المطلق أیضا لیس مسؤول عن األفاستالم أثاث قدیم أو متلف، ومن جهة أخرى 

 )1(.أخذ سنة أو أكثرتفترة التقاضي التي قد 

النص في هذه الحالة، یتم تحریر محضر من طرف المحضر القضائي وأمام غیاب 

ویصف الحالة وصفا دقیقا ویسلمه للمعنیین لمباشرة  ،یدون فیه تصریحات الطرفین

  )2(.اإلجراءات القانونیة

في حالة عدم وجود األثاث مطلقا في مسكن الزوجیة، یقوم المحضر القضائي بتحریر  -5

 للمطالبة للمعنیة من أجل رفع دعوى قضائیة هویسلم ،)3(محضر عدم وجود األثاث

  )4(.بالتعویض

 صوغإشكاالت تنفیذ تسلیم الم: الفرع الثاني

ن المطلقة ألما قد یتضمن الحكم الصادر عن الطالق بتسلیم المصوغ الذهبي، نادرا  

وغالء ثمنه، أو قد تقوم بوضعه عند أمها  هخروجها من بیت الزوجیة لخفة وزن قد تأخذه قبل

مخافة السرقة، وٕان إلزام المطلق بتسلیم المصوغات الذهبیة من الحاالت النادرة التي یحكم 

  .بها القاضي

                                                           
فواز لجلط، إشكاالت تنفیذ األحكام القضائیة في مادة شؤون األسرة، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني  )1(

الجزائر،  بعنوان حمایة األسرة في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة یحي فارس المدیة،

، نقال عن بن طرشة فؤاد، فروج محمد الصغیر، إشكاالت الحكم بالطالق وتنفیذه، مذكرة لنیل شهادة 16، ص 2015

ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص قانون األحوال الشخصیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

  .35، ص 2018الجزائر، 
، نقال عن لكحل سمیحة، إشكاالت تنفیذ األحكام القضائیة في مسائل األحوال 16فواز لجلط، مرجع سابق، ص  )2(

الشخصیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص أحوال شخصیة، جامعة محمد بوضیاف، 

  .30، ص 2017مسیلة، الجزائر، 
   . 8انظر الملحق رقم   )3(

  .مقابلة شخصیة مع األستاذ عمورة نبیل، مرجع سابق  )4(
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فإن حكم القاضي بتسلیم مصوغ المطلقة، وقام المطلق بالتنفیذ وتسلیم المصوغ، فإذا 

یدون ذلك في محضر مع توقیعها  ائيالقض تعرفت علیه وأقرت بأنه مصوغها فإن المحضر

  )1(.وبصمتها على تصریحاتها

 ةرض المحضر القضائي في تنفیذ هذا اإللتزام، بأن المطلقتعولكن اإلشكال الذي قد ی

هذه الحالة في قد تتعرف على مصوغها، ولكنها قد تصرح بأّن هذا المصوغ مزور ومقلد، و 

 )2(المصوغ هل هو حقیقي أم مزورالمحضر القضائي لیست له الصفة في تحدید هذا 

تحتاج إلى أهل الخبرة، فال یمكن للمحضر القضائي اعتبار  فنیةباعتبار أن هذه المسألة 

 المصوغ ذهبي، ثم یتبّین أّنه غیر ذلك، خاصة عندما یكون المصوغ محل التنفیذ باهض

  )3(.ء نفسهلمحضر القضائي اإلستعانة بخبیر من تلقالالثمن، كما أن القانون ال یخول 

وأمام عدم وجود نص ینظم ذلك، فقد یقوم المحضر القضائي بتحریر محضر بالواقعة 

قاضي، فهو التدابیر القانونیة الالزمة، فإذا رفع األمر إلى ال اتخاذویسلمه لألطراف من أجل 

اضي له السلطة التقدیریة في إجراء تحقیق عن طریق تعیین خبیر، فالققد یقوم بإصدار أمر ب

وفي هذه الحالة قد ، فإذا تم التأكد من أنه مزور قد یصدر القاضي حكم بعدم وجوده هذا

  )4(.تطالب المطلقة بالتعویض

كما قد یلجأ المحضر القضائي إلى عملیة تسلیم المصوغ إلى المطلقة لكن دون 

، وهذا تفادیا لمشكل عدم »معدن أصفر«وصفه بالمصوغ الذهبي، وٕانما باستعمال مصطلح 

  .ابقته للذهبمط

                                                           
  .35، نقال عن بن طرشة فؤاد، فروج محمد الصغیر، مرجع سابق، ص 16-15فواز لجلط، مرجع سابق، ص  )1(
  .مقابلة شخصیة مع األستاذ عمورة نبیل، مرجع سابق  )2(
  .32- 31، نقال عن لكحل سمیحة، مرجع سابق، ص 16-15لجلط، مرجع سابق، ص  فواز  )3(
  .مقابلة شخصیة مع األستاذ عمورة نبیل، مرجع سابق )4(



النزاع في متاع بیت الزوجیة                                       الفصل الثاني  

 

76 
 

وتفادیا لهذا اإلشكال والعودة مجددا للمحاكم فحل هذه المسألة بسیط، یكفي أن ینطق 

ن خبیر یفصل في یعیت ،المصوغة یتضمن النزاع في مطابقالقاضي في نفس الحكم الذي 

  )1(.ذلك

                                                           
  .36، نقال عن بن طرشة فؤاد، فروج محمد الصغیر، مرجع سابق، ص 17فواز لجلط، مرجع سابق، ص  )1(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةــــــاخلامت
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ار المالیة للطالق من ألثبیت الزوجیة الذي یعتبر من ا كام متاعحبعد دراستنا أل

حوال الشخصیة ض قوانین األعبب ائري والشریعة اإلسالمیة، ومقارنتهخالل قانون األسرة الجز 

  :توصلنا إلى العربیة

تعلق بأحكام اء الفقهاء فیما یوأر  ّن المشرع الجزائري اعتمد على أحكام الشریعة اإلسالمیة،أ -

  .یةمتاع بیت الزوج

من  ن التعریفاتر أبیت الزوجیة، باعتباتعریفا لمتاع  الجزائري لم یتناول مشرعأن ال-

  .ختصاص الفقهاءا

الشخصیة  بین المتاع والجهاز كما فعلت بعض قوانین األحوال قي لم یفر المشرع الجزائر -

  .العربیة

سرة الجزائري وال على الملزم قانون األعدم النص على أحكام تجهیز بیت الزوجیة في -

  .یز بیت الزوجة، خالفا لبعض التشریعات العربیةبتجه

اقین فقهاء الشریعة اإلسالمیة كانوا سبمن أهم الحقوق األكثر تعقیًدا،  متاع البیتیعتبر -

ول لهذه المسألة، فاهتموا بها وتعرضوا ألهم الصور التي تثار منها هذه النزاعات، وبینوا الحل

ن حال نة في معظم الصور، واعتبروا الیمییالب واالمناسبة لكل صورة على حدى، فأوجد

  .، كما حكموا بالعرف أحیانانةیإقامة الب احتیاطیا في حالة العجز عن

أن النزاع في متاع البیت الذي یثار أمام المحاكم القضائیة بین الزوجین فبمجرد تقدیم -

على  ة أو الیمیننج إما البیق أ  73ضاة یطبقون مباشرة المادة لقاألثاث فإّن ا ئمةأحدهما لقا

  .الرغم مما تثیره دعاوي المتاع من قضایا عریضة ومعقدة

المشرع الجزائري لم ینص على حالة الّنزاع حول وجود المتاع، مكتفیا بالنص على حالة -

  .مةا الرجوع إلى القواعد العاحول ملكیة المتاع فقط، مما ألزمن الّنزاع

دة موضوع الّنزاع حول متاع البیت في ماتطرق ل ماالمشرع الجزائري لم یكن موفقا عند-

اإلستفسارات التي یطرحها  كل علىج، التي ال تجیب أ ق  73واحدة وحیدة وهي المادة 
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 فتح الباب أمام اإلجتهاد القضائيوهذا ما  ا،وذلك بإعطائها لبعض الحلول ولیس كله الّنزاع

 .وخلق ممارسة قضائیة غیر موحدة

 بالمحكمة أوأدائها إما  ،ج لم یحدد مكان أداء الیمینق أ  73المشرع الجزائري في المادة -

 .المسجدب أدائها

أن الحقوق ال تصل إلى أصحابها هكذا فعلى المطلقة السعي للحصول علیها ویكون ذلك -

بما هو  إتباعهتباع ما یجب إ بیت، و باللجوء إلى القضاء في المطالبة بحقها في متاع ال

 .منصوص علیه في قانون اإلجراءات المدنیة

دى إلى وجود ص باألحوال الشخصیة في الجزائر، أأن غیاب وعدم تواجد قانون اجرائي خا-

 .عّدة إشكاالت واختالفات على الصعید التطبیقي

الصادرة عن الطالق أن المحضر القضائي غالبا ما یصطدم عند تنفیذ األحكام القضائیة -

 بیتتسلیم متاع ثور عند تنفیذ حكم بإشكاالت تعیق أداء مهامه على الوجه الصحیح، فقد ی

 .واألخرى بالمصوغ الذهبي ،تنفیذ حكم تسلیم األثاثبمنها ما تعلق  إشكاالت الزوجیة

 :ومن خالل ما تقدم نقترح بعض التوصیات

ویبّین بأن الزوجة غیر ملزمة بتجهیز بیت  14على المشرع الجزائري أن یفصل في المادة -

وأنها وٕان جهزت شیئا منه فهو ملك لها، وال یحق للزوج التصرف فیه  ،الزوجیة من صداقها

  .إال بإذنها وأنه إذا هلك شیئا منه ضمنه

لما یثیره  ،توسیع مجال اإلثبات في متاع البیت واجتهاد القضاء في إیجاد حلول أخرى-

  .عقدةالموضوع من قضایا م

 .نظم المنازعات المتعلقة باألسرةجرائي خاص باألحوال الشخصیة یإوضع قانون -

أن أغلب إشكاالت تنفیذ حكم تسلیم المتاع تعود إلى قصور النصوص القانونیة التي -

خلق آلیات جدیدة  تضمنت ثغرات قانونیة، حیث نوصي المشرع الجزائري بتداركها من خالل

   .المحضر القضائي ي یقوم بهال عملیات التنفیذ التسهت
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   القرآن الكریم -

  قائمة المصادر : وال أ

  : القرآن الكریم كتب تفسیر -1

  أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي، تفسیر مجاهد، مجمع البحوث

  .1976اإلسالمیة في إسالم آباد، مطابع الدوحة الحدیثة، قطر، 

 ن س الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر بن كثیر، لبنان، د أبو.  

   ،أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، تفسیر الطبري جامع البیان عن تأویل القرآن

  .2001دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، مصر، 

 س دنشر، تونس،الدار التونسیة لل ،د طاهر، تفسیر التحریر والتنويبن عاشور محم 

  .ن

  ،فخر الدین الرازي أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن حسین القرشي الطبرستاني األصل

  .2005تفسیر الكبیر، دار الكتب العلمیة، لبنان، 

  :كتب الحدیث الشریف -2

، دار إحیاء 1400مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب ذات الدین، حدیث رقم صحیح  -

  .1956 التراث العربي، لبنان،

  : المعاجم والقوامیس -3

  ،ابن منظور جمال الدین محمد بن كرم األنصاري اإلفریقي المصري، لسان العرب

  .2005الطبعة الرابعة، دار صادر، لبنان، 
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  ،2001المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، الطبعة الثانیة، دار المشرق، لبنان. 

 2001، لبنان، 5مجاني طالب، دار المجاني شرحل، ط. 

   قائمة المراجع : ثانیا

 :الكتب-1

  :اإلسالمیة الشریعة كتب  - أ

 شرح إرشاد السالك في فقه إمام األئمة : شناوي، أسهل المدارككأبو بكر حسن ال

   .مالك، دار الكتب العلمیة، لبنان، د س ن

 محاضرات في عقد الزواج وأثاره، دار الفكر العربي للطبع والنشر،  ،أبو زهرة محمد

  .مصر، د س ن

  ،أحمد فراج حسین، أحكام الزواج في الشریعة اإلسالمیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر

  .2004مصر، 

 الحنفي، المبسوط في الفقه الحنفي،  أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي

 .1971دار الكتاب العلمیة، مصر، 

 ،شرح میارة الفاسي تحفة الحكام في  أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن محمد المالكي

  . ، دار الكتب العلمیة، لبنان، د س ن1نكت العقود واألحكام، م

 الجامع الصغیر مع شرحه النافع الكبیر، أبي أبي عبد اهللا محمد بن الحسن الشیباني ،

  .1990الحسن عبد الحّي اللكنوي، إدارة القرآن للطباعة والنشر والتوزیع، باكستان، 

 ،ن س لبنان، د ابن حزم المحلّى.  
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 معزز باجتهادات : ، شرح األحكام الشرعیة في األحوال الشخصیةمحمد زید األبیاني

  .2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1المحاكم الشرعیة، ط

 ن س اإلمام الشافعي، األم، دار المعرفة للطباعة والنشر، لبنان، د.   

 واألوقاف والدعوة ، وزارة الشؤون الدینیة 4اإلمام مالك بن أنس، المدونة الكبرى، م

  .ن س واإلرشاد، المملكة العربیة السعودیة، د

 االختالف بین الزوجین في متاع المنزل، دار حجلة، الزیباري یاسین رشید عمر ،

 .2009األردن، 

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان،  ،ابق، فقه السّنة، المجلد الثانيالسّید س

1983. 

  مطبعة وار للتألیف، 2العینین بدران، الزواج والطالق في اإلسالم، ط  بدران أبو ،

  .1961مصر، 

  ،1984وهبة الزحیلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، سوریا. 

   ،محّمد حسین منصور، قانون األحوال الشخصیة لغیر المسلمین في مصر ولبنان

  .1995دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، لبنان، 

  ،عالء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع

  .1986، دار الكتب العلمیة، لبنان، 2ط

  ،شهاب الدین ابن عباس أحمد بن إدریس القرافي، الفروق، دار النور، الكویت

2010. 

.  
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  : الكتب القانونیة  - ب

 دار 1األحوال الشخصیة، م  ، موسوعة الفقه والقضاء فيالبكري محمد عزمي ،

  .1991محمود للطباعة والنشر، مصر، 

 ملكیة أثاث بیت الزوجیة، دار حامد للنشر والتوزیع، الحیالي قیس عبد الوهاب ،

 .2008األردن، 

 منشورات الحلبي 3، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، طالسنهوري عبد القادر ،

 .2000الحقوقیة، لبنان، 

  الذمة المالیة للّزوجین في الفقه اإلسالمي ي عمر صالح الحافظ مهديالعزاو ،

 .2010والقانون الموضعي، منشورات الجلي الحقوقیة، لبنان، 

  العیش فوضیل، قانون األسرة مدعم باجتهادات قضاء المحكمة العلیا، دیوان

 .2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 عثمان ، شرح قانون األحوال الشخصیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،  التكروري

 .2004األردن، 

  بلحاج العربي ، بحوث قانونیة في قانون األسرة الجزائري الجدید، دیوان المطبوعات

 .2015الجامعیة، الجزائر، 

 2012، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4قانون األسرة، ط ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  

 القواعد اإلجرائیة أمام المحاكم والمجالس القضائیة، دار البعث، الجزائر، بلعید بشیر ،

2000. 
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 دار هومة 2، المنتقى في قضاء األحوال الشخصیة، ط بن الشیخ آث ملویا لحسن ،

 .2004الطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

 قانون األسرة دراسة تفسیریة، دار الهدى للطباعة والنشر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

  .2013والتوزیع، الجزائر، 

 قانون األسرة على ضوء الفقه والقضاء، دیوان المطبوعات  بن ملحة الغوثي ،

 .2004الجامعیة، الجزائر، 

   جمیل فخري محمد جانم، أثار عقد الزواج في الفقه والقانون، دار الحامد للنشر

  .2008والتوزیع،األردن،

 2008یابي بادیس ، آثار فك الرابطة الزوجیة، دار الهدى، الجزائر، د. 

  2009، دار هومة، الجزائر، 3یوسف، قانون األسرة، ط دالندة. 

  مطبعة الفسیلة، 2، تحریر العرائض واألوراق شبه القضائیة، طزروتي الّطیب ،

  .2011الجزائر، 

 دار هومة 2لوعیل محمد لمین، المركز القانوني للمرأة في قانون األسرة الجزائري، ط ،

 .2006للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

 قانون األسرة الجزائري في ثوبه الجدید، شرح أحكام الزواج والطالق زسعد عبد العزی ،

 .2010وبعد التعدیل، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

  للطباعة ، أبحاث تحلیلیة في قانون اإلجراءات المدنیة، دار هومة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2008والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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  إجراءات ممارسة دعاوى شؤون األسرة أما أقسام المحاكم االبتدائیة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

  .2013دار هومة، الجزائر، 

 أبحاث تحلیلیة في قانون اإلجراءات المدنیة الجدیدة، دار هومة،  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2011الجزائر، 

   تقیة عبد الفتاح ، قانون األسرة مدعما بأحدث االجتهادات القضائیة والتشریعیة، دار

 .2012الكتاب الحدیث، الجزائر، 

  : األطروحات والمذكرات -2

  : أطروحات الدكتوراه -أ

 الحقوق الزوجیة على ضوء اإلجتهاد القضائي الجزائري، أطروحة  إلغات ربیحة ،

  .2011، الجزائر، 1دكتوراه، قسم الحقوق، قانون خاص، جامعة الجزائر

  بوشرفة نیبلة ، الحقوق المالیة للمرأة والطفل بعد الطالق، بحث لنیل دبلوم الدراسات

ة واإلقتصادیة، شعبة القانون العلیا المعمقة في القانون الخاص، كلیة العلوم القانونی

الخاص، وحدة األسرة والطفولة، جامعة سیدي محمد بن عبد اهللا، فاس، المغرب، 

2006. 

  النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل مسعودي رشید ،

الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بالقاید، تلمسان، الجزائر، 

2006.  

  دراسة مقارنة بین الشریعة (شامي أحمد، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون األسرة

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم )اإلسالمیة والقوانین الوضعیة
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لقاید، تلمسان، االسیاسیة، قسم الحقوق، تخصص قانون خاص، جامعة أبي بكر ب

  .2013الجزائر، 

  : المذكرات - ب

  : ت الماجستیرمذكرا -

، أحكام التنازع بین الزوجین، دراسة مقارنة بین الفقه وقوانین األحوال بجاق محّمد -

الشخصیة المغاربیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الشریعة والقانون، تخصص أحوال 

شخصیة، قسم الشریعة والقانون، جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة، قسنطینة، 

  .2009زائر، الج

بوخاتم آسیا، الحقوق المالیة للمطلقة بین الشریعة اإلسالمیة وقانون األسرة الجزائري،  -

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، قانون خاص، جامعة أبو بكر بالقاید، تلمسان، 

  .2007الجزائر، 

، مذكرة )دراسة مقارنة نقدیة تحلیلیة(بن عائشة لخضر، إثبات الحقوق المالیة للزوجین  -

 الجزائر لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بالقاید، تلمسان،

2011.  

دونة حفصیة ، أحكام النفقة ومتاع البیت كأثر من أثار الّطالق في قانون األسرة، مذكرة  -

نیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة واإلداریة، قسم الحقوق، تخصص أحوال شخصیة، ل

  .2015جامعة الوادي، الجزائر، 

التي محمد، المنازعات المالیة بین الزوجین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قانون خاص،  -

  .2002 ،جزائرلقاید، تلمسان، الاكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر ب
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، الحقوق المالیة للمرأة المطلقة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم عیساوي عادل -

  .2011الحقوق، تخصص قانون أسرة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر، 

  : مذكرات الماستر -

 فؤاد، فروج محمد الصغیر، إشكاالت الحكم بالطالق وتنفیذه، مذكرة لنیل  بن طرشة

شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص قانون األحوال 

  .2018الشخصیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، الجزائر، 

 یة، مذكرة لكحل سمیحة، إشكاالت تنفیذ األحكام القضائیة في مسائل األحوال الشخص

لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص أحوال شخصیة، 

 .2017جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، الجزائر، 

  : مذكرات المدرسة العلیا للقضاء –ج 

  شمروك محمد، مصمودي مروان، غربي عدالن، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون

 الجزائر، ج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،األسرة في الزواج وانحالله، مذكرة تخر 

2008. 

  : المقاالت -3

  ،دور القاضي في حمایة األسرة في النزاعات المالیة بین الزوجین"بن شویخ الرشید" ،

قسم  ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةاألكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة

العفرون، البلیدة، الجزائر،  يلونیسي علصص أحوال شخصیة، جامعة الحقوق، تخ

2018. 
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  ،المتعة والمتاع(أثار انهیار العملة على اآلثار المالیة للطالق "منصوري مبروك"( ،

المركز الجامعي  ،2، عدد8، مجلدمجلة اإلجتهاد للدراسات القانونیة واالقتصادیة

  .2019 لتمنراست، الجزائر،

  ،النزاع حول متاع البیت بین النص التشریعي واالجتهاد "عبد السالم عبد القادر

، العدد الخامس، كلّیة العلوم االجتماعیة والعلوم اإلسالمیة، مجّلة األحیاء، "القضائي

  .2002باتنة، الجزائر، 

 مجلة ، "جهاز المرأة في ضوء الشریعة وقانون األحوال الشخصیة"، ومي مروانقد

، جامعة النجاح الوطنیة، قسم 19، العلوم اإلنسانیة، المجلد النجاح لألبحاثجامعة 

  .2005الفقه والتشریع، فلسطین، 

  : الملتقیات -4

  ،ملتقى "المكتسبات الزوجیة بین التأصیل الفقهي والتقنین األسري"إقروفة زبیدة ،

الحقوق، جامعة كلیة الذمة المالیة بین الزوجین في التشریع الجزائري والمقارن، 

  .2015 جیجل، الجزائر، محمد الصدیق بن یحي،

  ، ملتقى الذمة "اإلثبات في دعوى األموال المشتركة بین الزوجین"ملیط ابتسام ،

المالیة بین الزوجین في التشریع الجزائري المقارن، كلیة الحقوق، جامعة محمد 

 .2015 جیجل، الجزائر، الصدیق بن یحي،

  :المقابالت-5

 یونسي عبد  األستاذ  مقابلة شخصیة مع. اشكاالت تنفیذ حكم تسلیم متاع البیت

جوان  26 في ،بالطاهیر، اختصاص مجلس قضاء جیجل  الحفیظ، محضر قضائي

  . 13:15 على الساعة ،2019
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 عمورة نبیل، األستاذ مقابلة شخصیة مع  .اشكاالت تنفیذ حكم تسلیم متاع البیت

 ،2019جوان  27، اختصاص مجلس قضاء جیجل، في  بالطاهیرمحضر قضائي 

 . 15:21 على الساعة

  : وص القانونیةالنص-6

  : القوانین الجزائریة/ أ

  یتضمن قانون العقوبات، ج ر 1966جوان  08، المؤرخ في 66/156األمر رقم ،

 .، معّدل ومتمم1966جوان  11خة في ، المؤر 49عدد 

 یتضمن القانون المدني، ج ر 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/58رقم  األمر ،

  .، معّدل ومتمم1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78عدد 

  11-84 ، یعدل ویتمم قانون رقم2005فیفري  27، مؤرخ في 02-05األمر رقم ،

 27، مؤرخة في 1، یتضمن قانون األسرة، ج ر عدد 1984جوان  09مؤرخ في 

  .، معدل ومتمم2005فبرایر 

  یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة 2008فبرایر  25، مؤرخ في 08/09قانون رقم ،

  . ، معدل ومتمم2008أفریل  23، المؤرخة في 21واإلداریة، ج ر عدد

  : القوانین المقارنة/ ب

  التونسیة(، المتعلق بإصدار مجلة األحوال الشخصیة 1956أوت  13َأمر .(  

 1976شخصیة الفلسطیني، قانون األحوال ال. 

  ،1991قانون األحوال الشخصیة السوداني للمسلمین .  
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 فبرایر  3( 1424من ذي الحجة  12، صادر في 1.04.22یر شریف رقم ظه

  .بمثابة مدونة األسرة 70.03، بتنفیذ القانون رقم )2004

 2008قانون األحوال الشخصیة فبرایر،  ،8التشریعات الكویتیة، ج مجموعة.  

  قانون االحوال الشخصیة األردني2010، صادر بتاریخ  36قانون رقم ،.  

 :القضائیة القرارات -7

، 3، م ق، ع16/01/1989، الصادر بتاریخ 25512م ع، غ أ ش، ملف رقم  - 

  .55، ص1991

، 2، م ق، ع11/04/1988بتاریخ الصادر ، 49302ش، قرار رقم  أ،غ ع م -

   .40، ص1992

، 1، م ق، ع 17/12/1987، الصادر بتاریخ 47284رقم  ش، ملف أ ، غع م -

  .41، ص1993

، 2، م ق، ع09/07/1996، صادر بتاریخ 134417م ع، غ أ ش، ملف رقم -

 .72، ص1998صادرة في 

، 1، م ق، ع21/11/2000، الصادر بتاریخ 251682م ع، غ أ ش، ملف رقم -

 .290، ص2001صادرة في 

، 1، م ق، ع23/05/2001، الصادر بتاریخ 257741رقم م ع، غ أ ش، ملف -

  .365-364، ص2003صادرة في 

، 2، م ق، ع13/03/2002بتاریخ  الصادر ،277411، قرار رقم  م ع، غ أ ش -

   . 359، ص2004

، 1ع، ق ، م11/11/2010، صادر بتاریخ 582154غ أ ش، ملف رقم  ،م ع -

  .255، ص 2011الصادرة في 
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، 2، م ق، ع 08/12/2011، الصادر بتاریخ 66627ملف رقم ش،  أ ، غع م -

   .248، ص2012

، 1، م ق، ع14/02/2013، الصادر بتاریخ 728882، ملف ش أغ ،م ع  -

 .304، ص2014

  

  : المواقع اإللكترونیة-8

 http : //www.Mohamah. net, dimanche 12/05/2019, h 11:02. 
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  :ملخص

�الطالق� �بذلك �ي�ون � �الزوجية، �ا��ياة �مواصلة �معھ �الزوج�ن،ف�ستحيل �ب�ن �ا��صام ��شتد قد

�حول� �بال��اع ��علق �ما �وأعقد�ا �أخطر�ا �من �آثار�مالية، �عدة �ت�تج �إيقاعھ �بمجرد �الذي �ال��ا�ي، ا��ل

  .متاع�الب�ت،��ذا�ال��اع�قد�ي�ون�إما�حول�وجود�املتاع�أصال��أو�حول�ملكيتھ

ال��اع����متاع�الب�ت�من�املواضيع�ال���لم�يمس�ا�القانون�بأي��عديل�حيث�عا���ا�املشرع��و�عت�� 

� �املادة �و��� �واحدة �مادة ��� ��ان��73ا��زائري �قانونية �و�فراغات ��غرات �ف��ا �تار�ا ،� ��سرة �قانون من

و�مبادئ�الشر�عة��يجب�عليھ�تدارك�ا،��مر�الذي�استد���الرجوع�إ����ج��ادات�القضائية�و�إ���أح�ام

  .�سالمية

  

Abstract: 

       Litigation can intensify between spouses  making their marital life 

impossible , and so  ،  divorce becomes the final solution، leading to 

financial consequences ، once it occurs. One of these consequences ، 

or even the most dangerous and complicated one، is that relative to 

house furniture. This litigation may be about the existence itself of the 

furniture or its ownership . 

      Litigation about house furniture is considered as one of topics that 

haven’t been amended by any law . Algerian legislator has treated it in 

only article 73 of the family code ، letting legal holes and loopholes 

that must be reviewed. This fact implies make reference to both 

judicial precedents and arrangement and principles of islamic law.  

 

 


