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  2222/2222 الس نة اجلامعية:                                                        جامعة حسيبة بن بوعيل ابلشلف                  

 لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية

 املس توى: الثانية ماسرت ختصص الأحوال الشخصية

 

 –الاجهتاد القضايئ يف الأحوال الشخصية مقياس يف  –لمتحان السدايس الأول الإجابة المنوذجية 

الطالق  –الطالق قبل ادلخوليتناول موضوع  292272ملف رمق:  – 51/55/2220مناقشة قرار صادر عن احملمكة العليا بتارخي: 

 .التعسفي

 الغري، علهيا.املبدأأ: حيق للزوجة، يف حاةل الطالق قبل ادلخول هبا، احلصول عىل تعويض، من جراء تفويت فرصة الزواج من 

 : حتديد أأطراف الزناع - 5

 (.م.ص( ضد املدعى علهيا )ق.ساملدعي )عىل مس توى احملمكة: 

  (.م.ص( ضد املس تأأنف عليه )ق.ساملس تأأنفة )عىل مس توى اجمللس: 

 (.م.ص( ضد املطعون ضده )ق.سالطاعنة )عىل مس توى احملمكة العليا: 

 :لوقائعا - 2

 (.م.ص) مع أأبرم عقد زواج( ق.سحيث أأن ) -

 .انتظرت مدة طويةل بعد عقد الزواج، ومل يمت ادلخول هبا، ومل حتقق هدفها من الزواج ابلطاعن( م.صحيث أأن ) -

 .طلب فسخ عقد الزواج وقبل ادلخول بـ )م.ص(( ق.سحيث أأن ) -

 . ترضرت من تفويت فرصة الزواج علهيا( م.صحيث أأن ) -

 : الإجراءات القانونية - 2

ىل ق.ساملدعي )قيام  - ، àفسخ عقد الزواج بينه وبني املدعى علهيا )م.ص(مكة أأمام قسش ونون الأ ةة من أأجل احمل( برفع دعوى اإ

 .واملطالبة ابسرتجاع نصف الصداق املدفوع

 .يقيض برفض ادلعوىمكة احملصدور حمك عن  -

البليدة، طالبا أأحقيته يف نصف الصداق املدفوع، ( أأمام غرفة ونون الأ ةة مبجلس قضاء ق.س) اس تئناف احلمك من قبل املس تأأنف -

ىل أأحاكم املادة   .من قانون الأ ةة 50استنادا اإ

املس تأأنف، والقضاء من جديد  احلمك لغاءيقيض ابإ  22/21/2222غرفة ونون الأ ةة منرخ يف:  البليدةصدور قرار عن جملس قضاء  -

لزام املس تأأنف بدفع مبلغ ابلطالق بني الطرف  .دج كتعويض للمس تأأنف علهيا 522222ني قبل البناء عىل مسنولية الزوج واإ

أأمام احملمكة العليا  22/21/2222 :بتارخي البليدة( ضد القرار الصادر عن جملس قضاء ق.س) مت رفع طعن ابلنقض من طرف الطاعن -

 .55/52/2222غرفة ونون الأ ةة واملواريث بتارخي: 

قبول الطعن ابلنقض والك وموضوعا ب يقيض  51/55/2220صدور قرار عن احملمكة العليا غرفة ونون الأ ةة واملواريث بتارخي:  -

بطال وبنقض  حاةل القضية والأطراف عىل نفس اجمللس  22/21/2222بتارخي:  البليدةالقرار املطعون فيه الصادر عن جملس قضاء واإ وابإ

 مشالك من هيئة أأخرى.

 :دعاءات ومزاا  الأطرافالا - 2

ىل أأحاكم املادة ( س.ق) املس تأأنفحيث أأن  - ق.أأ، وهو  50قدم طلبا أأمام قايض ادلرجة الثانية ابسرتجاع نصف الصداق استنادا اإ

  الطلب اذلي رفضه قضاة املوضوع.

من قانون  50س امي خمالفة أأحاكم املادة  أأاثر وهجا واحدا للطعن، وهو خمالفة القانون واخلطأأ يف تطبيقه، ول( س.ق) الطاعنحيث أأن  -

 الأ ةة.

 .طالبة رفض الطعن 52/21/2221ردت املطعون ضدها يف حيث  -

 ؟.حيق للزوجة يف الطالق قبل البناء هبا احلصول عىل تعويض نتيجة تفويت فرصة الزواج علهياهل املشلك القانوين:  – 1
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ن مبلغ التعويض احملكوم به عاحلل القانوين:  – 0 ىل الطاعن ، هو تعويض للمطعون ضدها جربا للرضر اذلي أأصاهبا من جراء تفويت اإ

فرصة الزواج علهيا، ابعتبار أأن الطالق وقع قبل ادلخول بعد مدة طويةل من الزمن، واملطعون ضدها تنتظر، فيعترب اجهتاد قضاة 

 عن التعويض يف الطالق التعسفي. املوضوع حصيحا؛ لأن ما مت القضاء به من تعويض يامتىش والقانون بغض النظر

بطال القرار الصادر عن جملس قضاء البليدة منطوق القرار:  – 9 قررت احملمكة العليا قبول الطعن ابلنقض والك وموضوعا وبنقض واإ

حاةل القضية والأطراف عىل نفس اجمللس مشالك من هيئة أأخرى للفصل فهي22/21/2222بتارخي:  ا من ، جزئيا فامي خيص الصداق واإ

 جديد طبقا للقانون. ومحلت املطعون ضدها املصاريف القضائية.

 مقدمة:

جراءات الزواج وادلخول هبا بعد لقد   متام اإ ل أأنه متاطل يف عدم اإ برام عقد زواج مع املطعون ضدها )م.ص(، اإ قام الطاعن )ق.س( ابإ

يف الزواج ابلطاعن، قام الزوج برفع دعوى يطلب فهيا  مدة طويةل من الزمن. وبعد مدة الانتظار من املطعون ضدها ومل حتقق هدفها

بفسخ العقد وبأأحقيته يف نصف الصداق املدفوع. غري أأنه صدر حمك عن احملمكة يقيض برفض ادلعوى ، ومت الطعن ابلس تئناف من 

لغاء احلمك 22/21/2222طرف املس تأأنف )ق.س( أأمام جملس قضاء البليدة، حيث صدر القرار بتارخي:   املس تأأنف، والقضاء يقيض ابإ

لزامه بدفع  دج كتعويض للمس تأأنف علهيا. لكن ُطعن  522222من جديد ابلطالق بني الطرفني قبل ادلخول، عىل مسنولية الزوج واإ

عىل أأن قضاة ادلرجة الثانية خالفوا القانون  55/52/2222يف القرار ابلنقض من طرف الطاعن )ق.س( بعريضة طعن ابلنقض بتارخي: 

ل أأن قضاة املوضوع أأساؤوا تطبيقها ومل  50يف تطبيق نص املادة  وأأخطئوا من قانون الأ ةة، واليت تقيض ابسرتجاع نصف الصداق، اإ

ثر ذكل صدر ىل أأي س ند قانوين. وعىل اإ قرار عن احملمكة العليا  ميكنوه من اسرتجاع نصف الصداق، عىل أأساس أأن الطاعن ل يستند اإ

بطال القرار املطعون  يقيض بقبول الطعن  51/55/2220: بتارخيواملواريث  الأ ةةغرفة ونون – ابلنقض والك وموضوعا وبنقض واإ

ليه قضاة الاس تئناف بأأن مبلغ التعويض احملكوم به عىل الطاعن، هو تعويض للمطعون  فيه جزئيا فامي خيص الصداق، وتأأييد ما انهتىى اإ

حيق للزوجة يف الطالق قبل هل  ج علهيا. وعليه ميكن طرح الإواكل الآيت:ضدها جربا للرضر اذلي أأصاهبا من جراء ضياع فرصة الزوا

 ؟.البناء هبا احلصول عىل تعويض نتيجة تفويت فرصة الزواج علهيا

 رأأي قضاة املوضوع يف القضية: بحث الأولامل 

 املطلب الأول: موقف قضاة املوضوع عىل مس توى احملمكة

ب جراءات الزواج وادلخول هبا بعد مدة طويةل، وبعد مدة رام عقد الزواج بني )ق.س( بعد أأن مت اإ متام اإ و)م.ص(، لكنه متاطل يف عدم اإ

الانتظار من املطعون ضدها ومل حتقق هدفها من الزواج ابلطاعن،قام املدعي )ق.س( برفع دعوى قضائية أأمام احملمكة يطلب فهيا بفسخ 

حمك عن احملمكة يقيض برفض ادلعوى. واملالحظ هنا أأن قضاة احملمكة  عقد الزواج وأأحقيته يف نصف الصداق املدفوع. غري أأنه صدر

اكنوا عىل صواب برفضهش لدلعوى، عىل أأساس أأن الفسخ يرد عىل عقد اختل فيه رشط من رشوط حصة الزواج، أأو سابه عيب من 

الأ ةة، وابلتايل فال يرتب الفسخ  من قانون 22، 22، 22، أأو او متل عىل رشط يتناىف ومقتضيات العقد، طبقا للمواد عيوب الإرادة

متام مراس مي الزواج، أأن يطلب الطالق قبل ادلخول ما دام أأن العصمة بيده  آاثر، واكن عىل املدعي عند الرتاجع عن اإ قبل ادلخول أأية أ

ل الاس تجابة لطلبه، وحتمل مسنوليته يف ذكل. يقاع الطالق، وما عىل القضاة اإ  يف اإ

 ملوضوع عىل مس توى اجمللساملطلب الثاين: موقف قضاة ا

قام املس تأأنف )ق.س( ابس تئناف احلمك الصادر عن احملمكة أأمام جملس قضاء البليدة والقايض برفض ادلعوى، حيث دفع أأمام اجمللس 

ل من قانون الأ ةة اليت تنص: تس تحق الزوجة الصداق اكمال ابدلخول أأو بوفاة الزوج وتس تحق نصفه قبل ادلخول.  50بأأحاكم املادة  اإ

لغاء احلمك املس تأأنف، والقضاء من جديد ابلطالق بني الطرفني قبل  22/21/2222قضاة ادلرجة الثانية أأصدروا قرارا بتارخي: أأن  يقيض ابإ

لزامه بدفع للمس تأأنف علهيا مبلغ  دج كتعويض. واملالحظ هنا أأن قضاة اجمللس اكنوا عىل  522222ادلخول وعىل مسنولية الزوج، واإ

رادته املنفردة صواب ملّا قضوا ابلطال من قانون الأ ةة، غري أأهنش أأخطئوا يف  24طبقا للامدة ق بني الطرفني، وهاا حق للزوج بناء عىل اإ

من قانون الأ ةة، واليت متكنه من اسرتجاع نصف الصداق؛ حيث بنو قرارمه أأو أأسسوه عىل أأن العارض ل يستند  50تطبيق املادة 

ىل أأي س ند قانوين فامي خيص طلبه الر  ىل متكينه من نصف مبلغ الصداق، يف حني أأن نص املادة اإ من قانون الأ ةة واحض  50ايم اإ

عىل الطاعن، هل س نده الرشعي والقانوين، وهو التعويض عن تفويت فرصة الزواج،  ورصحي. أأما فامي خيص مبلغ التعويض احملكوم به

ىل نص وتوقع حدوث الرضر احملقق والأكيد، ل س امي الرضر املعنوي، بغض ا لنظر عن اعتباره تعويضا عن الطالق التعسفي، استنادا اإ
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ذا تبني للقايض تعسف الزوج يف الطالق حمك للمطلقة ابلتعويض عن الرضر الالحق هبا، واكن ذكل جربا  12املادة  من قانون الأ ةة؛ اإ

        للرضر اذلي حلقها جراء انتظار املدة الطويةل بعد العقد دون ادلخول هبا.

 بحث الثاين: رأأي قضاة احملمكة العلياامل 

 املطلب الأول: رأأي قضاة احملمكة العليا يف الادعاءات

ىل نقض القرار املطعون فيه عىل وجه واحد ووحيد ا ذلي أأقمي عليه الطعن، واذلي ينعي حيث أأن الطاعن استند يف طعنه الرايم اإ

فة للقانون أأو خطأأ يف تطبيقه؛ حيث أأن قضاة ادلرجة الثانية أأخطئوا يف الطاعن منه عىل القرار املنتقد املطعون فيه، أأن هناك خمال

من قانون الأ ةة، واليت متكن الطاعن من نصف الصداق، عندما مل يفصل قضاة املوضوع يف نصف الصداق  50تطبيق أأحاكم املادة 

رجاعه للطاعن؛ حيث امجع الفقهاء عىل وجوب نصف الصداق امل  سمى للمرأأة املطلقة قبل ادلخول، وهو ما اذلي اكن ينبغي احلمك  ابإ

 .من قانون الأ ةة.  50قررته احملمكة العليا يف قضية احلال، بنقضها للقرار املطعون فيه جزيئا فامي خيص الصداق، وفقا حلاكم ملادة 

 املطلب الثاين: موقف قضاة القانون

فهو مقبول وأأن قضاة املوضوع برفضهش للحمك  ،املنصوص علهيا قانوانترى احملمكة العليا أأن الطعن ابلنقض جاء وفق الرشوط الشلكية 

ىل  مل يس تجيبوا لطلب الطاعن ،املس تأأنف متكينه من نصف الصداق، ابعتبارمه مل يفصلوا يف نصف الصداق اذلي اكن ينبغي الرايم اإ

رجاعه للطاعن، عىل أأساس أأن الطالق وقع بينه وبني املطعون ضدها قبل ادلخول ، قد أأساؤوا تطبيق القانون، وخاصة املادة احلمك ابإ

ن املرأأة املطلقة قبل ادلخول  50 من قانون الأ ةة، مما يتعني معه نقض القرار جزئيا يف هاا الشأأن. ومعال بأأحاكم الرشيعة الإسالمية فاإ

اق اذلي دفعه دون تعرضها تس تحق نصف الصداق املسمى. ومن هنا يفهش اقتصار احملمكة العليا عىل حق الزوج ابسرتجاع نصف الصد

ليه قضاة الاس تئناف، أأاثروا تلقائيا بأأن مبلغ التعويض احملكوم  به للطلبات الأخرى، وحيث أأن قضاة احملمكة العليا ومه ينيدون ما انهتىى اإ

 وتفويتدينار جزائري، هو تعويض للمطعون ضدها جربا للرضر اذلي أأصاهبا من جراء ضياع  522222عىل الطاعن واملقدر مببلغ 

وعليه نتساءل الزواج علهيا، بعد مدة طويةل من الانتظار، بغض النظر عن اعتبار ذكل من قبيل التعويض عن الطالق التعسفي. فرصة 

ق عن الأساس القانوين أأو الرشعي اذلي اعمتد عليه قضاة احملمكة العليا يف هاا الاجهتاد، عندما أأقروا مبدأأ أأحقية الزوجة يف حاةل الطال

ن اكن أأن فكرة تفويت الفرصة عاجلهتا قبل  ادلخول هبا، احلصول عىل تعويض من جراء تفويت فرصة الزواج من الغري علهيا، واإ

ىل أأن  542، و542، 525الاجهتادات القضائية، والفقهية، مضن أأحاكم الرضر يف املواد املدنية  مكرر من القانون املدين، هاا ابلإضافة اإ

زالته ابلتعويض عنه معال الفقه الإساليم يوجب الضام ن وحيرم  ل ما فيه ررر مادي أأو معنوي، فوجب عىل من تسبب يف الرضر اإ

  " وما يرتتب علهيا من تطبيق لنظرية التعسف يف اس تعامل احلق.ل ررر ول رراربقاعدة "

 اخلامتة:

ن القرار حمل التعليق، بتأأييده ملا حمك به قضاة املوضوع دلى جملس قضاء البليدة ، بتفويت فرصة الزواج عىل املعقود علهيا، اليت أأساء اإ

برام العقد، مّما يتوقع معه حدوث الرضر؛ وهو ررر جدير  لهيا زوهجا بطالقها قبل البناء هبا، بعد ميض زمن طويل من الانتظار عىل اإ اإ

ذ معه يتحقق العدل، حيث أأصاب قضاة احملمكة العليا يف اجهتاد بطال القرار املطعون ابلتعويض اكن قرارا صائبا؛ اإ مه ملّا قضوا بنقض واإ

عىل أأساس أأن قضاة ادلرجة الثانية أأساءوا تطبيق القانون، وهو اجهتاد صائب يساير الفقه الإساليم. غري أأنه ما ميكن  فيه جزئيا

مالحظته من خالل حيثيات القرار، أأن قضاة احملمكة العليا اس تعملوا مصطلح فسخ الزواج وفرتة اخلطوبة يف احليثية الأوىل ومصطلح 

ن اكن الطالق يف احليثية الثانية، و ابلتايل وجب عدم اخللط بني الفسخ والطالق، وبني اخملطوبة واملعقود عهيا املطلقة قبل ادلخول، واإ

آاثره اليت ترتتب عليه. وميكن القول يف الأخري أأن هاا الاجهتاد متام الزواج  للك أأس بابه وأ اكن سلامي ملا قىض ابلتعويض عن تفويت فرصة اإ

ل أأ  نه أأغفل رشوط التعويض عن تفويت الفرصة، بغض النظر عن التعويض النامج عن الطالق التعسفي. ابدلخول عىل املعقود علهيا، اإ

ن طالق املعقود علهيا قبل ادلخول، بعد ميض زمن طويل، وتفويت فرصة الزواج هو أأمر حمقق، يتوقع معه  ذا اكن الزواج احامتليا، فاإ فاإ

ذا اكن الزوج هو   .   املتسبب يف الرضرحدوث الرضر، فيجوز احلمك ابلتعويض اإ
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 2023 جانفي  15 األحد                                                                    -الشلف - جامعة حسيبة بن بوعلي   
    األوىل ماسرت: املستوى                                                                          كلية احلقوق والعلوم السياسية    

         قانون/ص قانون خا: التخصص                                                                            قسم القانون اخلاص       
 

اإلجابة النموذجية المتحان مقياس قانون األسرة المقارن 
 

یعد موضوع الشروط ادلقرتنة بعقد الزواج من أىم ادلواضیع الفقهیة والقانونیة ادلتجددة يف بعض اجلزئیات : السؤال األول
 ؛ يف عقود الزواجاالشرتاط ادلعاصر،خاصة وأننا نلمس تزایدا ملحوظا يف مسألة االجتماعيسباشیا مع ما یقتضیو الواقع 

باعتبار أن كل زوج أصبح یرغب يف أن یؤسس حیاتو وفق ظروفو اخلاصة يف ظل اتساع احلریة الفردیة من جهة،وكذا 
 يف عقد الزواج باالشرتاط إذ أضحى التفكًن يف محایة ادلرأة نفسها ؛ فیها الرجل معاملة زوجتویسيءبازدیاد احلاالت اليت 

  .یقي حیاهتا الزوجیة مستقبال من النزاعات أمر البد منوودبا یكفل حقها 
 تكلم على ضوء ما درست عن الموقف الفقهي والقانوني لمسألة االشتراط في عقد الزواج؟ -
 ( نقاط10) :(االشتراط في عقد الزواج): الجواب

اختلفت اآلراء الفقهیة وادلذاىب يف نظرهتم للشروط وذلك بٌن مضّیق وموّسع، وديكن تقسیم الشروط : في الفقو اإلسالمي- 1
 .حسب موقف الفقهاء إىل شروط متفق على صحتها، وشروط متفق على بطالهنا، وشروط سلتلف فیها

 ىي الشروط اليت ال تنايف مقتضى العقد كاشرتاط ادلرأة العشرة بادلعروف : فالشروط الصحیحة وادلتفق على صحتها-
واإلنفاق والكسوة والسكىن؛ وأاّل یقّصر الزوج يف شيء من حقها يف القسمة، أو كاشرتاطها صداقا قیمتو كذا، أما بالنسبة للزوج، 

 .كاشرتاطو أال زبرج إالَّ بإذنو وال سبنعو نفسها وأال تتصرف يف ملكو إالَّ برضاه
أما الشروط ادلتفق على بطالهنا وىي الشروط اليت ورد هني الشارع عنها بنصوص صرحية كأن تشرتط الزوجة الثانیة - 

 ال يحل المرأة أن تسأل طالق أختها ":القول رسول اهلل صلى اهلل علیو وسلم  بوإضرارطالق الزوجة األوىل دلا فیو من 
 "لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها 

أو كأن یزوج شخص ابنتو أو أختو لشخص آخر على أن یزوجو ىو ابنتو أو أختو أو أي امرأة يف والیتو وجيعال صداق 
، ىذا باإلضافة اىل شرط الّتأقیت يف زواج ادلتعة، دلا ثبت من أن رسول اهلل بنكاح الشغارىذه بصداق تلك، وىو ما یسمى 

وكذلك شرط احمللل والذي یتم فیو . صلى اهلل علیو وسلم هنى عن ادلتعة إالأنو مت االختالف يف الوقت الذي وقع فیو التحرمي
 . دلطلقهاإحالذلاالزواج بادلطلقة ثالثا شرط 

 أما الشروط ادلختلف يف صحتها فهي تلك اليت یشرتطها أحد الزوجٌن على اآلخر وال تكون موافقة دلقتضى عقد -
الزواج، وال منافیة دلقتضاه ومل یرد دلیل خاص لألخذ هبا من عدمو، ویكون فیها منفعة للمشرتط كأن تشرتط الزوجة على زوجها 

أال یتزوج علیها أو أال ینقلها من دارىا أو بلدىا، أو أال یسافر هبا إىل بلد آخر، أو أن تشرتط علیو خروجها إىل العمل بعد 
 .الزواج، وكأن یشرتط الزوج على زوجتو أن تكون بكرا أو مجیلة أو متعلمة وضلوه

أحق ما " :  أن ىذه الشروط صحیحة الزمة جيب الوفاء هبا، واستدلوا بقولو صلى اهلل علیو وسلمإىلوقد ذىب احلنابلة 
 ألن ما ال دلیل لو من الشروط یكون ىذا احلدیث دلیلو دبقتضى عموم ؛"أوفیتم من الشروط أن توفوا بو ما استحللتم بو الفروج

 .لفظو ومشول ما یدل علیو وتأكید طلب الوفاء بو
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 اقرتنت بیمٌن ویكون الوفاء هبا من أجل إال إذا أن ىذه الشروط غًن ملزمة وال یتوجب الوفاء هبا إىلأما ادلالكیة فذىبوا 
 .الیمٌن ولیس ألجل الشرط

لو كانت تلك -  بالنسبة للحنفیة-إال أنو  أن ىذه الشروط باطلة والعقد صحیحإىلأما الشافعیة واحلنفیة فذىبوا 
 .الشروط مقابل احلّط من مهر مثلها، فإن وّّف ذلا بالشرط فلها ادلسمى أما لو خرق الشرط فلها ما نقص عن مهر مثلها

 أن  اشرتاط ادلرأة أال خيرجها من بلدىا أو أال یتزوج علیها، إذا كان يف نفس العقد فالعقد إىل أما الظاىریة فذىبوا 
 .مفسوخ، أما إن اشرتطت ذلك بعد العقد فالعقد صحیح والشرط باطل

 :يخص التشريعات العربيةوفيما -2
 صلد أن ادلشرع اجلزائري أخذ دبا ذىب إلیو أصحاب الفریق األول القاضي باعتبار مثل ىذه الشروط ووجوب الوفاء هبا، 

للزوجٌن أن یشرتطا يف عقد الزواج أو يف عقد رمسي الحق كل الشروط اليت  " 05/02 ادلعدلة باألمر 19حیث نصت ادلادة 
 ".یریاهنا ضروریة، السیما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل ادلرأة، ما مل تتناف ىذه الشروط مع أحكام ىذا القانون 

: "  على ما یلي48، إذ نصت ادلادة 49إىل47ويف ادلدونة ادلغربیة صلدىا قد تعرضت للشروط ادلقرتنة بعقد الزواج يف ادلواد 
 أیضا على 40وقد نصت ادلادة ". الشروط اليت ربقق فائدة مشروعة دلشرتطها تكون صحیحة وملزمة دلن التزم هبا من الزوجٌن 

 ".أنو للمرأة احلق يف أن تشرتط يف عقد النكاح أن ال یتزوج علیها زوجها وأنو يف ىذه احلالة دينع التزوج علیها 
یثبت يف : "  من رللة األحوال الشخصیة كما یلي11أما القانون التونسي فقد نص على الشروط ادلقرتنة بعقد الزواج يف الفصل 

الزواج خیار الشرط ویرتتب على عدم وجوده أو على سلالفتو إمكان طلب الفسخ بطالق من غًن أن یرتتب على الفسخ أي غرم 
 منو، أن الزواج یعترب فاسدا إذا تضمن شرطا یتناّف مع جوىر العقد؛ وىو 21ونص أیضا يف الفصل " إذا كان الطالق قبل البناء 

 .ما یعين بأن القانون التونسي جيیز للزوجٌن االشرتاط يف عقد الزواج على أن ال یتناّف ذلك مع جوىر العقد
قانون ) مكرر يف الفقرة الثانیة11ومل ینص القانون ادلصري على الشروط ادلقرتنة بعقد الزواج، وإمنا أشار إىل ذلك عرضا يف ادلادة 

جيوز للزوجة : " ، واليت تقضي بأنو(1985 لسنة 100 ادلعدل وادلتمم بالقانون رقم 1920األحوال الشخصیة ادلصري الصادر 
اليت تزوج علیها زوجها أن تطلب الطالق منو إذا حلقها ضرر مادي أو معنوي یتعذر معو دوام العشرة بٌن أمثاذلما ولو مل تكن قد 

 ".اشرتطت علیو يف العقد أال یتزوج علیها 
كثًنا ما یتقدم عقد الزواج : "  ما نصو1926وجاء يف ادلذكرة اإلیضاحیة دلشروع قانون األحوال الشخصیة الذي أعد سنة 

زلادثات بٌن الزوجٌن أو أولیاء أمورمها تتضمن عهودا ووعودا لوالىا ما أقدما على عقد الزواج، مث التوّف العهود وال تنجز الوعود، 
وال عالج ذلذه احلالة فیما علیو العمل اآلن من مذىب أيب حنیفة، وذلذا . ویرتتب على ذلك الشقاق وسوء العشرة بٌن الزوجٌن

أخذت الوزارة يف ىذا ادلوضوع بأحكام مذىب اإلمام أمحد فیما تشرتط الزوجة على زوجها يف صلب العقد، فنص على سبلیكها 
ومل تكن ىناك حاجة للنص على ذلك فیما یشرتطو الزوج ألن بیده عقدة . حق الفسخ إذا مل یوف الزوج دبا اشرتطت علیو

ولیس خباف أن استعماذلا ىذا احلق . الزواج، فإذا مل توف لو الزوجة ما اشرتطو علیها أمكنو التخلص منها بقطع عالئق الزوجیة
 ".مرىون حبكم القاضي أىـــ 

ویلحظ أن حق االشرتاط من خالل ىذه ادلذكرة مقصورا على أحد طريف العالقة الزوجیة خبالف ما ذىبت إلیو التشریعات 
 .األخرى من أن ىذا احلق یتمتع بو كل من الزوج والزوجة على حد سواء

 
 :السؤال الثاني
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 لها مهرا، وبعد العقد حصل خالف بينهما انتهى بالفراق قبل يُيسَسمِّم ولم  (ع)على امرأة  (س)عقد رجل 
 .   أصرت أمام القاضي أن تأخذ حقها من المهر (ع)إال أن المرأة . الدخول ومع ذلك لم يتراضيا على مهر معين

بماذا يحكم لها القاضي في ىذه المسألة؟ تكلم على ضوء ما درست عن ىذا الحكم مع بيان األحوال  -
 األخرى التي يجب فيها الحكم نفسو؟

 

 :الجواب
 ( نقاط10) (بالمتعة)تستحق الزوجة يف ىذه احلالة وحيكم ذلا القاضي ما یسمى

 ىي ما یقدمو الزوج لزوجتو بعد فراقو ذلا من ثیاب أو ما یعادذلا من مال أو أي عوض، وذلك تطییبا لنفس :والمتعة
ویكاد أن جيمع الفقهاء على أهنا تكون حبسب حال . الزوجة وتعویضا ذلا عن إحياشها بالفرقة اليت حدثت بینها وبٌن زوجها

 .الزوج یسارا وإعسار بشرط أال تزید على نصف مهر ادلثل ألهنا قائمة مقامو
 ذىب مجهور الفقهاء إىل أن ادلتعة ذبب إذا حصلت الفرقة بسبب من جهة الزوج وكانت قبل الدخول :وجوب المتعة

ال جناح علیكم إن : " واخللوة الصحیحة عند بعض الفقهاء، ومل تكن ىناك تسمیة صحیحة للمهر عند العقد لقولو تعاىل
طلقتم النساء ما مل سبسوىن أو تفرضوا ذلن فریضة، ومتعوىن على ادلوسع قدره وعلى ادلقرت قدره متاعا بادلعروف حقا على 

واألمر یدل على الوجوب، وكذلك بدال عن نصف ادلهر الواجب، " متعوىن " فدل ىذا النص على وجوب ادلتعة " احملسنٌن 
 .وبدل الواجب واجب فتكون ادلتعة واجبة

على احملسنٌن وخصهم هبا، فیدل " حقا " وذىب اإلمام مالك إىل أن ادلتعة يف ىذه احلالة مستحبة ألن اهلل جعلها 
 .ذلك على أهنا على سبیل التفضل واإلحسان ال على سبیل الوجوب

ويف التشریعات العربیة صلد أن ادلشرع اجلزائري مل ینص على ادلتعة يف قانون األسرة اجلزائري، إال أن االجتهاد القضائي مل 
ويف مجیع األحوال اليت جيب  " 39689:   ملف رقم1986 فربایر 24: یغفل عن ىذه ادلسألة فجاء يف احملكمة العلیا

فیها صداق ادلثل إذا مت الطالق قبل الدخول وجب للزوجة ادلتعة عوضا عن نصف الصداق، وادلتعة عبارة عن مبلغ من ادلال 
 ".یشرتط فیو أن ال یتجاوز نصف الصدق ألنو بدلو، ویراعى فیو حال الزوجٌن من حیث الغىن والیسار 

ونصت ادلدونة ادلغربیة على وجوب ادلتعة لكل مطلقة إال إذا طلقت قبل الدخول وقبل تسمیة ادلهر حیث جاء يف 
یلزم كل مطلق بتمتیع مطلقتو إذا كان الطالق من جانبو بقدر یسره وحاذلا إال اليت مسي ذلا الصداق : "  ما نصو60ادلادة

ونص مشروع القانون العريب ادلوحد على وجوب ادلتعة للمطلقة قبل الدخول واليت مل یسم ذلا مهر، ". وطلقت قبل الدخول 
وتستحق ادلطلقة قبل الدخول نصف ادلهر إن كان مسمى وإال : " ب ما نصو/38وادلرأة ادلدخول هبا حیث جاء يف ادلادة 

 ".حكم ذلا القاضي دبا یساوي نصف مهر مثلها 
كما نص قانون األحوال الشخصیة السوري على وجوب ادلتعة للمطلقة قبل الدخول واخللوة الصحیحة مسي ذلا مهرا أم 

 ".إذا وقع الطالق قبل الدخول واخللوة الصحیحة فعندئذ ذبب ادلتعة : "  ما نصو61/2مل یسم حیث جاء يف ادلادة 
 :الحاالت التي تجب فيها المتعة
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 أي أن یكون العقد صحیحا، ولكن بدون تسمیة ادلهر؛ بأن صدرت الصیغة رلردة من ذكره أو نفیو، كأن :نكاح التفويض - 
وىذا النوع من النكاح مسي بنكاح التفویض؛ ألهنا بسكوهتا تكون قد فوضت أمر . دون أن ربدد ادلهر" زوجتك نفسي: "تقول

 .تقدیر ادلهر إىل زوجها، لذلك كان ذلا احلق يف مطالبتو بعد العقد بتقدیر مهر ذلا
 إن حدث طالق قبل وعلى وجوب المتعة وحدىاوقد اتفق الفقهاء على وجوب مهر ادلثل ّف ادلفوضة بالدخول، 

واخلالف فیما إذا مات أحدمها قبل الدخول والفرض؛ فالبعض یوجب مهر ادلثل كاحلنفیة واحلنابلة، والبعض . الدخول والفرض
 .اآلخر ال یوجب شیئا كادلالكیة والشافعیة

فیجب ذلا مهر ادلثل . قبلت: تزوجتك على أال مهر لك، وتقول ادلرأة:  كأن یقول الرجل للمرأة:االتفاق على عدم المهر- 
بالدخول أو بادلوت عند اجلمهور غًن ادلالكیة؛ ألن ىذا االتفاق باطل، واشرتاط نفي ادلهر فاسد، والشرط الفاسد ال یفسد الزواج 

 .عند احلنفیة، ونفي ادلهر ال یفسده أیضا عند الشافعیة واحلنابلة

وال جيب ذلا . إذا اتفق الزوجان على إسقاط ادلهر، فسد العقد، لكن جيب ذلا بالدخول مهر ادلثل: أما ادلالكیة فقالوا
 .شيء بالطالق أو موت أحدمها قبل الدخول

 . ىذا يف حال لو كان الطالق بعد الدخول أما قبل الدخول فإهنا تستحق ادلتعة
بأن یكون ادلسمى غًن مال أصال كادلیتة وحبة القمح وقطرة ادلاء وضلوىا شلا ال : إذا سمي فى العقد تسمية غير صحيحة- 

 كاخلمر واخلنزیر أو يكون المسمى ماال غير متقوم أو مشتمال على غرر. ینتفع بو أصال، أو ینتفع بو على ضلو ال یعتد بو
أو يكون . بالنسبة للمسلم ولو كانت الزوجة كتابیة، أو على شيء معجوز التسلیم، كالطًن يف اذلواء وادلعادن يف باطن األرض

. وىي اليت تفضي إىل النزاع: المسمى مجهوال جهالة فاحشة
ففى ىذه الصور تفسد التسمیة وجيب مهر ادلثل؛ ألنو الواجب األصلى، وال یعدل عنو إال إذا تراضیا على شيء معلوم 

 .وذلك عند اجلمهور. یصح أن یكون مهرا شرعا
أما إذا . إذا مسي ماال یصلح أن یكون مهرا فسد العقد، وال تستحق ادلرأة مهر ادلثل إال بالدخول: أما ادلالكیة فقالوا

 .مات الزوج أو طلقها قبل الدخول فال جيب ذلا شيء
 .ىذا يف حال لو كان الطالق بعد الدخول أما قبل الدخول فإهنا تستحق ادلتعة

ففي ىذه احلالة جيب مهر ادلثل إذا ادعت الزوجة : إذا اختلف الزوج والزوجة في المهر المسمى ولم تثبت التسمية بالبينة-
أما إذا كان االدعاء من طرف الزوجة وادعت أقل من مهر ادلثل فإنو حيكم دبا تدعیو، وكذلك إذا . أكثر منو وادعى الزوج أقل منو

 . كان االدعاء من طرف الزوج وادعى أكثر منو فإنو حيكم دبا یدعیو
 .ىذا يف حال لو كان الطالق بعد الدخول أما قبل الدخول فإهنا تستحق ادلتعة

 
 




