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ٔرسة العديد  ذ سندات شؤون ا يعرتض معلية تنف
رشيعي  من إالشاكالت الناجتة عن الفراغ ال

ٔرسي،  ذ ا ذ إالجرايئ يف جمال التنف ونه تنف
د  خمصوص اة خصوصية القوا ه مرا جيب ف

ٔحاكم الرشع  ٔرسة املتعلقة ب املوضوعية لقانون ا
د ٕاجرائيةوالنظام العام شاء قوا  ، مع رضورة ٕا

د العامة، ٔرسية  مستق عن ت الواردة يف القوا
راعي تتالءم  ٔرسيةو ات ا مع طبيعة الزنا

د احللول اخصوصيهتا،  ٕالجرائية املتّبعة حىت يّمت توح
ذ لتنف ل اجلهات القضائية والقامئني  ٔن  من ق ش

ٔرسة ذ سندات شؤون ا ال ال وتّمت  ،تنف ٓ عملية يف 
ضيات العدامعقو شلك موافق   ، وال يمت ملق

سّد الثغرات إالجرائية املشهودة شاء  ،ذ ٕاالّ  ّمث ٕا
ٔرسي مستقل  ٔرسي مستقل وقضاء  قانون ٕاجرايئ 

ىل  ذ يعمل  د إالجراءات املتبعة يف تنف توح
ل إالشاكالت اليت  ٔرسة و سندات شؤون ا

  . تعرتضها

ذ  –الشغور إالجرايئ  ٔرسة –تنف سندات ا

Abstract:  
In The process of executing the bonds of 
familyaffairs faces manyproblemsresultingfrom the 
legislativeprocedural gap in the field of family law 
implementation. It is a specific implementation in 
which the specificity of the substantive rules of 
family law related to the provisions of Sharia and 
public order must be taken into account, with the 
need to establish family procedural rules independent 
of those contained in the general rules. It is 
compatible with the nature of family disputes and 
takes into account their privacy, so that the 
procedural solutions adopted by the judicial 
authorities and the implementing agents regarding 
the implementation of family affairs bonds are 
unified. Additionally, the process should be carried 
out in reasonable time in a manner consistent with 
the requirements of justice. This is only done by 
filling the witnessed procedural gaps, then 
establishing an independent family procedural law, 
and an independent family judiciary working to 
unify the procedures followed in the implementation 
of family affairs bonds to solve the problems 
encountered. 
Keywords: 
Proceduralvacancy –execution - Family bonds.  
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 ّ ليه ت ٔحاكم القضائية، بل  صدار ا ٕ ي دور القضاء  هت ٔحاكم وتذليل ال ي ذ ا ع تنف
كفي تقرر احلقوق حبمك قضايئ ما مل  ذ، ٕاذ ال  ت اليت تعرتض معلية التنف متكن صاحب احلق الصعو

ث تعرتض معلية  ذ من إالشاكالت ما يمهنا،ح ه، التنف وحتول دون الوصول ٔ ؤخر ٕاسناد احلق لصاح
اّصة ٕاذا تعلّ  مة،  ذية مر  ذ السندات التنف ا تعترب مر تنف سندات شؤون ٕاليه،  ٔمر  ق ا

ٔرسة، ال ، ٕامّ  رتباطهاا ّة ومستع ة مل ٔو حبا لزوج  ٔو اا  ة  صاحهبا رضر بليغ ٔوالد، ويلحق الزو
ٔخّ  ٕاذا ذهات   .ر تنف

نعقاد الزواج واحنال ٕاّن  ٔحاكم القضائية املتعلقة  ذ ا ذ ال يطرح تنف ٕاشاكالت ف خيّص تنف
سجيل فكّ  ٔو  سجيل عقد الزواج  اصة  الشّق املتعلق ب الت احلا املدنية،  س ة  الرابطة الزوج

ذ هذا الشّق  ٔرسة 49و 22لنيابة العامة مبوجب نص املادة  بعد ٕاسناد املرشع تنف ي 1من قانون ا ، فه
ذ الشّق  ّٔن تنف ري  ة،  ٔو حمك فك الرابطة الزوج  سعى يف ذ مبجرد صدور حمك ٕاثبات الزواج 

ري من  ي تثري الك ٔو توابع الطالق، فه ىل عقد الزواج  املتعلق بتحصيل احلقوق املالية املرتتبة 
ستغالل إالشاكالت إالجرائي ة  شىت الطرق املتا ذ  ليه يف عرق التنف اصة مع سعي املنفذ  ة، 

  .الفراغ إالجرايئ القانوين

ٔرسة يف قانون إالجراءات املدنية  اص لقسم شؤون ا لرمغ من ختصيص املرشع فصل  و
ذ سن 499ٕاىل  423وإالدارية، تضمن املواد من  ف ديد املسائل املتعلقة ب ٔن  ه، ٕاالّ  دات شؤون م

دة  ىل  ابة  ال شاغرا حيتاج لٕال رك ا ديد، مما  لبيان والت هيا املرشع  ٔرسة، مل يتطرق ٕا ا
تقد، يتطلب  ٔمر م دة، وهو  ٔ الوا ٔن املس ش عددة  لول م د  ال الع ح ا ٔنه، وف ش ساؤالت 

لول املعمتدة من القضاء والقامئني  ل دا  ه، توح لبّت ف ل املرشع  لثغرات اليت تد ذ، وسّدا  لتنف
ٔو عرقلته ذ  ٔمد التنف ل ٕاطا  ٔ   . ستغلها البعض من 

ٔحاكم فعّ إالشاكالت غياب النصوص القانونية إالجرائية اليت تُ العديد من ومرّد  ذ ا ل تنف
راعي خصوصيهتا،  ٔرسية و ذالقضائية ا ال الستغالل هذه الثغرات وعرق ٕاجراءات التنف ح ا  مما ف

ٔمدها   .وٕاطا 

ساؤالت ميكن و  دة  ٔرسة  ذ سندات شؤون ا يطرح موضوع الشغور إالجرايئ يف تنف
  :يف إالشاكلية التاليةصياغهتا 
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ذية  ذ السندات التنف ال إالجرايئ اليت تعرتض تنف االت الشغور القانوين يف ا ٔمه  ما يه 
ٔرسة ا لسّد الثغرات الناجتة عهنا؟ ؟يف شؤون ا   وما يه احللول القانونية اليت ميكن اقرتا

ىل هذه إالشاكلية  ابة  ٔحاكم شؤون :اخلطة التالية يّمت اتباعولٕال ذ  الشغور القانوين يف تنف
ة  ام الرابطة الزوج ٔثناء ق ٔرسة  ٔول(ا ٔحاكم فّك الرابطة ، )املبحث ا ذ  الشغور القانوين يف تنف

ةالزو   ).املبحث الثاين( ج

ة  ام الرابطة الزوج ٔثناء ق ٔرسة  ٔقسام شؤون ا ٔحاكم القضائية الصادرة عن  ذ ا يعرتض تنف
ال إالجرايئ املتعلق  جتة عن الشغور القانوين يف ا ٔحاكم، تؤدي يف ّدة ٕاشاكالت  ذ هذه ا ف ب

ذ ٕاىل ما بعد الفصل يف  زي التنف ري وضعه  ٔ ذ احلمك القضايئ، وت ان ٕاىل عرق تنف ٔح كثري من ا
ان املرشع لٕالجراءات  دم ت جتة عن  ديدة،  ٔو الفصل يف دعوى موضوع  دعوى إالشاكل، 

ٔحاكم  ذ ا ٔرسة، وشمل ذ تنف ذ سندات شؤون ا ف لرجوع ٕاىل مسكن اخلاصة ب املتعلقة 
ة  لنفقة )ٔوال(الزوج ٔحاكم القضائية املتعلقة  ذ ا  ).نيا(، وتنف

ٔىب  ٔو رضاه، وت ا  ٔهلها دون ٕاذن زو ة ٕاىل مسكن  ا مسكن الزوج ٔح ة  تغادر الزو
ٔو ٕالزام  لرجوع،  ة  لزام الزو ٕ ل استصدار حمك  ٔ ٔمام القضاء، من  ان  ختصم الزو الرجوع ٕاليه، ف
ٔحاكم القضائية  ل هذه ا ذ م ٔ ومعاشا، ويعرتض تنف ة ٕاىل مسكن مستقل  اع الزو ر ٕ الزوج 

ٔحاكم  طوق هذه ا ٕالضافة ٕاىل الفراغ )ٔوال(ديد إالشاكالت، نظرا لٕالغفاالت اليت تعرتي م  ،
ٔ ومعاشا  رشيعي املتعلق بعدم حتديد مواصفات املسكن املستقل    ). نيا(ال

ة بعد صدور احلمك  ٔو الزو ٔو سعى الزوج  ه، اع زوج لسعي يف ٕار لزوج  القضايئ امللزم 
ث يبارش احملرض  ذي، ح ذ السند التنف ة ٕاىل تنف لرجوع ٕاىل مسكن الزوج ة  لزو احلمك امللزم 
ذ السند، وميه مخسة عرش يوما  ف ٓخر ب لكّف الزوج ا دهام، ف ٔ ىل طلب  ذ بناء  القضايئ التنف

ذ، طبقا لنص املادة  ٔمرا 2إ .م.إ .ق من 612لتنف ٔو  ل  لنفاد املع كن السند مشموال  ، ما مل 
اليا، طبقا لنص املادة    .إ .م.إ .قمن  614استع
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ي  ة ا ت الزوج دم حتديد احلمك القضايئ مقر ب ا  ٔح ات مرّدها  ذ عق وتعرتض معلية التنف
ة هو مسكن ّٔن مسكن الزوج ث قد يّدعي الزوج  لرجوع ٕاليه، ح ة  ، ويطالب  تُلزم الزو ٔه

ٔهل الزوج،  ة املعتاد مستقل عن مسكن  ّٔن مسكن الزوج ة  لرجوع ٕاليه، وتّدعي الزو ة  الزو
ذ، من  ة، ويضطر ٕاىل حترر ٕاشاكل يف التنف ت الزوج ة يف حتديد مقر ب ذ عق لتنف ه القامئ  وا ف

ه، وهو ما يطيل ٕاجراءات التنف لفصل ف ٔمام القضاء  ٔطراف  ل رجوع ا ا نقرتح ٔ دوى،  ذ دون 
ة ٕاضافة نص قانوين يُ  ي تُلَْزُم الزو ة ا ت الزوج طوق احلمك القضايئ مقر ب ديد يف م لزم القايض بت

د الطرفني ٔ ب حتايل  س ذ    . لرجوع ٕاليه، حىت نتفادى ٕاطا ٕاجراءات التنف

ٔرسة امل  ذ سندات شؤون ا ىل ٕاجراءات تنف لزام ومن بني إالغفاالت اليت تؤر  ٕ تعلقة 
ر  دم ذ ة،  لرجوع ٕاىل مسكن الزوج ة  ث عبارة الزو سعي من الزوج، ح كون الرجوع  ٔن 

ٔنّ  ري  لرجوع،  ة  ل ٕالزام الزو ٔ ذي ٕاىل احملرض القضايئ من  في الزوج بتقدمي السند التنف  ك
لع ة، وفقا  ٔهلها ٕاىل مسكن الزوج ذها من مسكن  ٔ شرتط قدوم الزوج  ة  رف والعادة، الزو

لهيا الرجوع ٕاليه  ّٔن  ٔو رضاه، ورى  ة دون ٕاذنه  ادرت مسكن الزوج ّٔهنا  ورفض الزوج ذ 
طوق السند، بني موقف  الف تفسري م سب اخ ذ  تعطل ٕاجراءات التنف ه، ف بنفسها دون سعي م

ذ ٕاىل حترر ٕاشاكل يطيل به ٕاجراءات ا لتنف ة، ويضطر القامئ  ا نويص الزوج وموقف الزو ذ،  لتنف
سعي من الزوج تفاد  ٔن يّمت ذ  لرجوع  طوق احلمك القضايئ القايض  لنص يف م لزام القضاة  ٕ

ذ وعرقلهتاالٕ    .طا ٕاجراءات التنف

فرد له لزام الزوج بتوفري مسكن م ٕ ة  لزو ٔ ومعاشا عن البا ما يُقىض  ا، ومستقل 
ل هذه السندات، لعدم حتديد  ذ م ٔن تنف ش ات  ه احملرض القضايئ عق ٔهل الزوج، ويوا مسكن 
ث  ل القضاء، ح ل املرشع، وال من ق ٔ ومعاشا، ال من ق مواصفات املسكن املنفرد واملستقل 

ارة، ويقيوفّ  ٔو إال ٔو إالجيار  مت  ل ا ىل س ا  ي ر الزوج مسك لمحرض القضايئ السند ا ّدم 
ي  ىل املسكن ا ا  ٔح ة تعرتض  ّٔن الزو ري  لرجوع ٕاليه،  ة  ل ٕالزام الزو ٔ ، من  ت ذ يث
ٔو مالصقا  ة،  ٔهل الزو كون املسكن بعيدا عن  ٔن  ه،  وفّره الزوج، لعدم توفر بعض املواصفات ف

ه بعض املستلزمات  دم توافر ف ٔو  ٔهل الزوج،  ش، ورى الزوج ملسكن  لع ٔهنا رضورية  رى  اليت 
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ة الرجوع ٕاليه  ال، فرتفض الزو ث م ٔ وائه بعض ا دم اح ٔو  سعة املسكن وضيقه،  ٔهنا كاملية، 
ٔمام ٕاشاكل يف  ذ  لتنف اتقه، مما جيعل احملرض القضايئ القامئ  ىل  ذ الزوج إاللزام امللقى  لعدم تنف

ي وف ٔهل الزوج، ومدى توافر تقرر مدى مالمئة املسكن ا ره الزوج، واستقالليته عن مسكن 
ٔنه خيرج عن  ٔمر نعتقد ب ٔ ومعاشا، وهو  املواصفات والرشوط الالزمة يف املسكن املنفرد املستقل 
ي هو طرف حمايد، مما يدفع احملرض ٕاىل حترر حمرض ٕاشاكل، يضّمنه ما  ات احملرض القضايئ ا صالح

ه خبصوص امل  ش، ويطرح ّمت معاي لع ث ومستلزمات  ٔ ي وفّره الزوج، وما حيتويه من  سكن ا
لفصل يف مدى مالمئة هذا  ديد  ة، وحييل الطرفني ٕاىل القضاء من  حتفظات لك من الزوج والزو

ذ ويعرقلها ٔمر يطيل ٕاجراءات التنف ه، وهو    .املسكن وتوافر الرشوط الالزمة ف

فردا مستقال ا نويص برضورة وضع املرشع معايري  ومواصفات حمددة يك يعترب املسكن م
ٔو  ٔي حتايل من هذا الطرف  ذ، وحىت نتجنب  لتنف ٔطراف والقامئ  هيا ا ٔ ومعاشا، حىت حيتمك ٕا

ٔ ومعاشا فرد ومستقل  ه ٕاىل مسكن م اع زوج ر ٕ لزام الزوج  ٕ ذ السندات املتعلقة    .  ذاك يف تنف

ام الرابطة  ٔثناء ق ٔوالدها  ىل  لهيا و لنفقة  ل ٕالزام الزوج  ٔ ة ٕاىل القضاء من  ٔ الزو تل
ة  ادرت مسكن الزوج اصة ٕاذا  لنفقة،  لزتامه املتعلّق  ة، ٕاذا ختلّف الزوج عن الوفاء  الزوج

دة ٕاشاكال لنفقة  ٔحاكم القضائية املتعلقة  ذ ا ٔهلها، ويعرتض تنف ت  ٔت ٕاىل ب جتة عن فراغ وجل ت 
ل هذه السندات، واليت مرّدها  ذ م ٔثناء تنف ة  رشيعي ٕاجرايئ يضع احللول لٕالشاكالت املطرو
ٔخرى مرّدها  ا  ٔح لنفقة، و ذية املتعلقة  ا ٕاىل بعض إالغفاالت اليت تعرتي السندات التنف ٔح

ٓخر الزتاماته حىت يويف ذ الطرف ا ة تنف لزتاماتهاشرتاط لك من الزوج والزو ٓخر    .  الطرف ا

ىل  طوقها اليت تؤر  لنفقة بعض إالغفاالت يف م ٔحاكم القضائية املتعلقة  تعرتي بعض ا
ا عن ذ ٔح ث يَْغُفُل القايض  ٔوالد، ح ة وا لزو ذها، وتعرقل حتصيل املبالغ املستحقة  رخي تنف ر 

ث ال حيق  ديدة، ح ٔمام ٕاشاكالت  ذ  لتنف رخي سقوطها، مما يضع القامئ  ٔو  بداية استحقاق النفقة، 
ٔو هناية استحقاق  رخي بداية  ل حتديد  ٔ ذي، من  ٔويل السند التنف ٔو ت لمحرض القضايئ تفسري 

ٔمام ال ٔطراف ٕاىل الرجوع جمددا  لنفقة، مما يدفع ا ٔوالد  ة وا ل حتديد البيان الزو ٔ قضاء من 
ايل ستع ٔمد الزناع، ويؤخر حتصيل النفقة ذات الطابع    .املغفل، وهو ما يطيل 
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دم النص  لنفقة،  ٔرسة املتعلقة  شوب بعض سندات شؤون ا ومن بني إالغفاالت اليت 
 ٔ ة وا لزو لنفقة يدفع مستحقات النفقة  ن  كون النفقة شهرية، ما جيعل املد ٔن  والد مرة ىل 

اية  ذ ويؤخرها، ٕاىل  ي يعرقل ٕاجراءات التنف ب هذا إالغفال، ا س فع،  دة ويتوقف عن ا وا
ٔوالد،  ة وا د من الزو كون النفقة للك وا ٔن  ر  ا ٕاغفال ذ ٔح تصحيح البيان املغفل، كام قد يمت 

دة هلم ٕاجامال لغ نفقة وا متسك الزوج بدفع م   .ف

لنفقة يف ا نويص برضورة ٕاضافة  ت الرضورية املتعلقة  ر لك البيا نص يُلزم القضاة بذ
ستحق  وهنا شهرية  ٔو  طوق احلمك القضايئ، سواء ما تعلّق بتارخي بداية وهناية استحقاق النفقة،  م

الغ النفقة ٔخر حتصيل م ذ، وال يت ٔوالد، حىت ال تتعّطل ٕاجراءات التنف ة وا د من الزو   . للك وا

ة حىت  ت الزوج ة ٕاىل ب ا رجوع الزو ٔح اتقه مي شرتط الزوج  ىل  تثل لٕاللزام امللقى 
ىل دفع الزوج  ة  ت الزوج ، وتُعلّق رجوعها ٕاىل ب ة عكس ذ املتعلق بدفع النفقة، وشرتط الزو

ن هبا لصاحله لسعي يف ملبالغ النفقة املد ذي، يلزم الزوج  ّٔن السند التنف ني  ٔوالدها، يف  ا ولصاحل 
ه اع زوج سعي من الزوج، ويلزمه بدفع النفقة  ،ٕار ة  لرجوع ٕاىل مسكن الزوج ة  ٔو يلزم الزو

شرتاط  ٓخر، ويف غياب نص يبّني مدى ّحصة هذا  د إاللزامني  ٔ اتقه، دون تعلّق  ىل  املرتتبة 
دمه، نو ىل احملرض القضايئ من  ري قانوين، و ة  ٔو الزو شرتاط من الزوج  عتبار هذا  يص 

لشّق املتعلق به بعد فوات  دهام ومل ميتثل  ٔ ه إاللزام ٕاىل  ّ ذ مىت و ناع عن التنف حترر حمرض ام
ال القانونية ٓ   .       ا

ة ٔوامر املؤق ذ ا ف االت الشغور إالجرايئ ف يتعلق ب اليت حيمك مبوجهبا بنفقة  ومن بني 
ىل نص املادة  اية صدور حمك يف املوضوع، واليت تصدر بناء  ٔوالد ٕاىل  ة وا لزو ة  مكرر  57مؤق

ٔمر  ذ ا ل تنف ٔ ليه من  لمنفذ  ال اليت متنح  ٓ ٔرسة، هو غياب نص رصحي ف خيص ا من قانون ا
الية اليت تنفذ فورا املؤقت، مما دفع بعض احملرضن القضائيني ٕاىل اعتباره  ستع ٔوامر  ل مضن ا يد

ذي، طبقا لنص املادة  لسند التنف ٔوامر .م.إ .من ق 614مبجرد التبليغ الرمسي  ّٔن تصنيف ا ري  ٕا، 
ٔنّ  لرمغ من  لصواب،  ٔنه جمانب  رى  الية  ٔوامر استع ٔهنا  ىل  لنفقة  ة  املرشع س مس  املؤق

ال يف ٕاصدارها مبوجب ٔ  ٔنّ ستع ري  ىل عريضة،  لهيا  إ .م.إ .قمن  614تطبيق نص املادة  مر 
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ورة يف املادة  ال املذ ٓ ذها خيضع ل ٔن تنف ا نعتقد  من  612حيتاج ٕاىل نص رصحي من املرشع، 
ل إ .م.إ .ق ٔ لوفاء من  رخي تبليغ التلكيف  ل مخسة عرش يوما من  ٔ ليه  لتايل مينح املنفذ  ، و

ىل عرائض الصادرة وفقا لنص املادة  ٔوامر  ين ا ست ضافة نص  ٕ ٔننا نويص املرشع  ري  ذ،   57التنف
ال احملددة يف املادة  ٔ .قمكرر من  ٓ ّ إ .م.إ .قمن  612من ا ن ٔ ىل  ذها فورا ه جيوز تنف، والنص 

ىل عريضة ٔمر  لوفاء، حىت يتحقق الغرض من استصدارها مبوجب  لتلكيف    .مبجرد التبليغ الرمسي 

ديد املسائل القانونية اليت ال  ة  ٔحاكم فّك الرابطة الزوج ذ  ه احملرض القضايئ عند تنف يوا
ٔرسة، ونتطرق جيد ل  ذ سندات شؤون ا ب الشغور إالجرايئ يف جمال تنف س رشيعيا حمددا  ال  ها 

ٔوىل تتعلق بتحصيل توابع الطالق،  ة، ا ٔحاكم فّك الرابطة الزوج ذ  ٔلتني من مسائل تنف ف ييل ملس
ٔحاكم احلضانة ذ  ف   . والثانية ب

لمطلّق،  ة، مهنا ما هو حق  ىل فك الرابطة الزوج تتعدد توابع الطالق املادية اليت ترتتب 
لمطلقة، مكبلغ التعويض عن الطالق التعسفي، ونفقة العدة،  عة، ومهنا ما هو حق  ٔم ٔو ا مكقابل اخللع 

ٔوالد احملضونني، ونفقة بدل إالجيار، ومصاري ف الوالدة والعالج، ونفقة إالهامل، والنفقة الغذائية ل
ٓخر  ا  ا لتحصيل املبالغ املالية املستحقة للك من املطلق واملطلقة، وفر عة، ونُفرد فر ٔم وسلمي ا

رشيعي ٕاجرايئ ديد إالشاكالت املتعلقة بفراغ  ا  عة لطر ٔم سلمي ا   .  ل

لمطلقة، عرض املطلق من بني املسائل إالجرائية اليت تعرتض معل  ية حتصيل املبالغ املستحقة 
ث يُ  ذي، ح ذ اجلزيئ ملضمون السند التنف فع لك ىل احملرض القضايئ التنف ن استعداده  بدي املد

دم  عتباره دينا مدنيا ال تقوم جرمية  لغ التعويض عن الطالق التعسفي،  اء م ست الغ النفقة  م
دم الوفاء ذ اجلربي عن طريق احلجيف حتصي ٕاجرا عُ َ  به، وٕانّام تُ  سديد النفقة عند  ز، يف ءات التنف

ستالم لك املبالغ املنوه عهنا يف  الغ النفقة اليت عرض املطلق دفعها ٕاال  رفض املطلقة استالم م ني 
رشيعي ٕاجرايئ، ٕاذ مل يُبّني املرش  ٔمام فراغ  ُد احملرض القضايئ نفسه  ذي، وَجيِ ع هل جيوز السند التنف

ستالم جزءً  ٔم حيق  ٕالزام املطلقة  ٔن متتنع عن استالم  من حقوقها املاّدية املعروضة من املطلّق؟  لها 
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ذي؟ وهل جيوز  سديد اللكي حلقوقها املالية احملددة يف السند التنف ل جزء من توابع الطالق ٕاال 
سّمل جزء من املبالغ املعروض ناع عن  م سديد لك لمحرض القضايئ  ل املطلق، وٕالزامه ب ة من ق

ٔم ال؟ ذي    املبالغ احملددة يف السند التنف

لمبالغ احملددة يف السند، فٕاّن ذ يطرح ٕاشاكل بيان  سديد اجلزيئ  وٕاذا اكن جيوز ال
لمحرض  ذي، فهل جيوز  لسند التنف ذ اجلزيئ  ختصيص املبالغ املسّددة من طرف املطلق عند التنف

لغ القضايئ جمار  اء م ٔهنا نفقات، واست ىل  اة املطلّق ف يطلبه من ختصيص املبالغ املسّددة من ق 
ذ جزيئ  التعويض عن الطالق التعسفي عن السداد؟ وبذ يمتّ  النفقات، ف خيّص حترر حمرض تنف

لغ التعويض عن الطالق التعسفي ذ جزيئ ف خيص م ناع عن التنف ُشهد احمل ،وحمرض ام رض ٔم 
ن دون ختصيصها مببالغ النفقة سلّمه جزًء من املبالغ املطالب هبا املد ىل  وبذ يمت حترر  ،القضايئ 

ّٔهنا نفقات ىل  ذ جزيئ دون ختصيص املبالغ املسددة  ناع عن التنف   .حمرض ام

رشيعية إالجرائية اليت تُطرح يف الواقع العميل، مبناسبة حتصيل امل ات ال قابل ومن بني الفرا
الغ النفقة، ويف املقابل  سّدد م لغ مقابل اخللع حىت  سديد املطلقة م لع، اشرتاط املطلّق  ل املايل 
شرتاط من  ّٔن هذا  لغ مقابل اخللع، ونعتقد  الغ النفقة حىت تدفع م سديد املطلق م شرتط املطلقة 

، وال حيّق  ٔساس قانوين  ىل احملرض ا لكهيام ال  ث  ، ح كرتاث هلام ذ دم  ذ  لتنف لقضايئ القامئ 
ل الوفاء ٔ ذ ٕاذا انقىض  ناع عن التنف د مهنام، وحترر حمرض ام ٔي وا   .شرتاط 

لمختلعة  الغ النفقة احملكوم هبا  لغ مقابل اخللع وم ٔ ٕاجراء املقاصة بني م ه ٕاىل مس وجيدر التن
ث مل يتطرق املرشع ٕاىل جواز ٕاج ٔوالدها احملضونني، ح ٔنه ال جيوز و دمه، ونعتقد  راء املقاصة من 

ٔنّه حّق هلم، وال  ٔوالد احملضونني،  الغ النفقة املستحقة ل لغ مقابل اخللع وبني م ٕاجراء املقاصة بني م
دم  ، و ٔ ه ٕاىل هذه املس ىل احملرضن القضائيني الت ه، و راء م ٔو إال ه  لمطلقة الترصف ف حيق 

جراء امل ٕ ٔوالد رضيا قاصة بني الطرفني حىت لو حترر ٕاشهادات  ىل حقوق ا ّٔن يف ذ تعّد   ، ذ
  .  احملضونني

رشيعيا واملتعلقة بتحصيل توابع الطالق، حترر  ا  شهد فرا ومن بني املسائل إالجرائية اليت 
ٔمام ال ٔطراف، لتقدميها  ىل طلب ا ٔو املشرتكة، بناء  قضاء احملرض القضايئ حملارض احلساب الفردية 

ٔنه  ث نعتقد  سديد النفقة، ح دم  ابعة املطلق جبرمية  ٔمام القضاء اجلزايئ، وم مبناسبة شكوى املطلقة 
ىل  ل هذا احملرض، وٕانّام هو نتاج اشرتاط القضاة  مة حترر م لمحرض القضايئ  د نّص يولك  ال يو
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ا حترره يف غياب نصو  ث املتقاضني فقط، فضال عن إالشاكالت اليت يطر ص ٕاجرائية توضيحية، ح
رتاض املطلقة  ت الربيدية املقدمة من لك طرف، وا الف احلو يعرتض احملرض القضايئ مشلك اخ
ٔم ال؟  دها يف احلساب  سحب قميهتا من الربيد، فهل يّمت اع ت الربيدية اليت مل  ىل بعض احلو

ٔو ينفي حسب ي يؤكد  دمه قد يطول ٕاىل ما  ّٔن ٕاحضار البيان من مصاحل الربيد ا قمية احلوا من 

صاص  ٔكّد اخ ىل املرشع ٕاذا ما  ا  دده القايض ٕالحضار حمرض احلساب،  ي  رخي اجللسة ا بعد 
لنفقة احلوا الربيدية ٕاىل  ن  كفي ٕارسال املد ٔن يبّني هل  احملرض القضايئ بتحرر حمارض احلساب، 

لنفقة حىت ي  ائنة  لنفقة املبلغ   يف حمرض احلساب،عمتد وصل احلواا ائنة  سحب ا ٔن  ٔم جيب 
ن د الوصل وتربٔ ذمة املد   .  حىت يّمت اع

ال إالجرايئ عند حتصيل توابع  رشيعي يف ا ساؤالت اليت فرضها الفراغ ال هذه بعض ال
ٔهنا تُ  ل املرشع لبيان احلل الواجب االتباع،  ة ٕاىل تد ا لمطلقة، ويه يف  كرثة يف الطالق  طرح 

جهتادات الفردية  شلك يويم يف معل احملرض القضايئ، وذ حىت نتفادى  الواقع العميل، وتتكرر 
لهم ٕازاء هذه إالشاكالت، واليت تؤدي ٕاىل تطبيقات من احملرضن القضائيني يف احللول املتّ  بعة من ق

د جي  صاص ٕاقلميي وا ٓخر، يف نطاق اخ الف خمتلفة من حمرض قضايئ ٕاىل  معهم، فضال عن اخ
ده صاص إالقلميي وتبا خ الف  خ   .  احللول 

سلمي  د الطرفني ب ٔ ة، ٕالزام  ٔحاكم الصادرة بفّك الرابطة الزوج طوق ا رد يف م البا ما 
لهيا من احملمكة، ويعرتض  ٓخر وفق قامئة مقدمة من ق ومؤرش  عة الطرف ا ذ هذا الشّق ٔم من  تنف

عة من  ٔم سلمي ا ي ينظم ٕاجراءات  رشيعي إالجرايئ ا ب الفراغ ال س ديد إالشاكالت  احلمك 
ٔن نتطرق لبعض هذه إالشاكالت ف ييل ٓخر، وميكن  دهام ٕاىل ا ٔ:  

عة املطالب هبا ٕاىل املطلقة بعد  ٔم سلمي ا ان استعداده ل ٔح يبدي املطلق يف كثري من ا
عة تفاد  ٕالزامه ٔم ه الستالم ا رفض حضور املطلقة ٕاىل مسك ٔنه  ري  من طرف احملرض القضايئ، 

ٔو  ب احملرض القضايئ  سلمي مبك جراء معلية ال ٕ هنا، ويطالب  ٔه وب ت اليت قد حتدث بني  ا لمشا
ٔهنّ  رفضه املطلقة،  ي  ٔمر ا ٔم مبسكن املطلقة، وهو ا ٔن تتفقد  لهيا يف غرفهتا،عهتا كام اكا توّد   نت 

ت اليت تمتّ  ا لمشا به تفاد  سلمي مبك رفض احملرض القضايئ ٕاجراء معلية ال ّٔن  كام  بني الطرفني، كام 
سلمي  ا استعداده ل ٔح ٔخرى قد يُبدي املطلّق  ة  ة، ومن  ، هذا من  س معّدا  به ل مك
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ه الستالم ٔ  شرتط تقّدم املطلقة ملسك عة، لكن  ٔم رفض املطلقة احلضور ٕاىل ا ني  عهتا، يف  م
ٔن إالجراء  ش ٔمره  رية من  عهتا ٕاىل مسكهنا، ويقع احملرض القضايئ يف  ٔم ه، وشرتط نقل  مسك
ات  عة، وواج ٔم سلمي واستالم ا ب غياب نصوص قانونية ٕاجرائية تنظم معلية  س الواجب االتباع، 

  .لك طرف

قد تنظ لّ رشيع  ومن بني املسائل اليت تف ا اخلالف  يا ٕاجرائيا واليت تتطلب ٕاجياد  لها، 
لهيا من احملمكة، وما جيب  ورة يف القامئة املؤرش  عة املسلّمة مع املذ ٔم بني الطرفني حول مطابقة ا
عة اسام ووصفا مع مضمون  ٔم لفصل يف الزناع بني الطرفني حول مطابقة ا ه من ٕاجراءات  اتبا

ٔ ا سلّ  كثري من احلاالت ٕاىل حترر ٕاشاكلحملرض القضايئ يف القامئة، مما يل ذ  من  لطرفنيمه يف التنف
لفصل يف الزنّ  ذ  ل الرجوع ٕاىل القايض الفاصل يف ٕاشاكالت التنف هنامٔ   .اع القامئ ب

عة،  ٔم سلمي ا ذ الشّق املتعلق ب رشيعية إالجرائية اليت تثار مبناسبة تنف ات ال ومن بني الفرا
ل التعويض مدى جوا ٔ لهيا من احملمكة، من  عة املؤرش  ٔم د املقابل املايل احملدد يف قامئة ا ز اع

دود املبلغ  ن يف  ٔموال املد ىل  ن هبا، فهل جيوز احلجز  ري املسلّمة من الطرف املد عة  ٔم املايل ل
عة ٔم سلمي العيين ل ل ن ملزم  ّٔن املد ٔم  ري املسلّمة؟  عة  ٔم ورة دون املقابل املايل  املقابل ل املذ

ن؟       ا ّدده ا ي    ا

عة، فٕانّه ال  ٔم ن ل ا ل ا د املقابل املايل احملدد من ق ىل اع ٔنّه ٕاذا مل ينص احلمك  ونعتقد 
عة  ٔم البا ما يبالغ يف حتديد املقابل املايل ل ن  ا ّٔن ا ن،  ٔموال املد ل جحز  ٔ دها من  جيوز اع

ري املرتوكة ب  عة  ٔم ذ ف خيص ا ناع عن التنف ىل احملرض القضايئ حترر حمرض ام ا  ة،  ت الزوج ب
متكن  ن هبا، حىت  ا عة املسلّمة  ٔم ٔو دعوى التعويضصاحب ا هتديدية    .من رفع دعوى الغرامة ا

عة يف املطال  ٔم هتاون صاحب ا رشيعيا يتعلّق  ا  عة فرا ٔم سلمي ا ٔن  ش بة هبا، مما كام يُثار 
لتايل تعوقه عن  ن، و دة اليت ميلكها املد عة الغرفة الوح ٔم شغل ا ث قد  ن هبا، ح يثقل اكهل املد

ٔرسع وقت،  ٔي طريقة، ويف  لص مهنا ب ادة الزواج، وريد الت عةٕا ٔم ّٔن متاطل صاحب ا يعرقل  ري 
نملثل هذا إالشاكل، حفىت عرض الوف الّ مساعيه، واملرشع مل يضع  سلمي  اء ٕان اختذه املد ال ل س

عة، فال ميكن ٔم ست  ا رخي إاليداع والتبليغ، ويه مّدة ل ه به ٕاال بعد مرور سنة من  راء ذم ٕا
ذها، وبفوات هذا  ٔ لمطالبة هبا و عة  ٔم ال لصاحب ا ٔ ىل املرشع حتديد  ا نقرتح  لقصرية، 

ن هبا، وقد مّر بنا حمك قضا ل تربٔ ذمة املد ٔ اعها ا ذ م ٔ لمطلقة  ال  ٔ ه القايض  ّدد ف يئ 
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رخي صدور احلمك،  ٔقصاه مخسة عرش يوما ابتداء من  ل  ٔ ّدد لها  ث  ، ح ت الزو لب املوجود 
طوق احلمك ما ييل اء يف م ث  ث : "...ح ٔ ذ مجيع املتاع وا ٔ ا ب ٔو لك قامئ مقا لهيا  ٕالزام املّدعى 

لقامئة املقّدمة  ل 05/12/2018من طرف املّدعي بتارخي احملّدد  ٔ ت الزو يف  لب ، واملوجود 
رخي صدور احلمك احلايل بتارخي  15ٔقصاه  رسي من  ٔن  ،3..." 02/01/2019يوم  ٔننا نعتقد  ري 

ل احملدد لها  ٔ ٔن حيّد من فعالية ا ٔنه  لهيا لهذا إاللزام من ش ثال املدعى  دم ام دم حتديد جزاء عن 
ذ م  لقامئة بعد ٔ ورة  عة املذ ٔم سب لو ّرصح القايض برباءة ذمة املدعي من ا ٔ اعها، ٕاذ اكن من ا

، حىت حيَْ  ل احملدد من ق ٔ عهتاهَ لَ مِ فوات ا ٔم ىل استالم    .ا ذ 

ة مبناسبة نظره يف القايض  تعرضي  ٔوالد ٕاىل دعوى فّك الرابطة الزوج ٔ حضانة ا مس
ٔحاكم املواد من  ث يّمت ٕاسناد احلضانة وفقا  اة  72ٕاىل  62القّرص، ح ٔرسة، مع مرا من قانون ا

رشيعي ٕاجرايئ،  جتة عن فراغ  ّدة ٕاشاكالت  ذ هذا الشّق من احلمك  ة احملضون، ويعرتض تنف مصل
سلمي احملضون   ٔ ٔ تو و ، )ٔوال(وشمل هذه إالشاكالت مس اضنة ملامرسة مس ل فري مسكن مالمئ 

  ).نيا(احلضانة 

رتاض الطرف  ن ا د الوا ٔ سناد احلضانة  ٕ ذ الشّق املتعلق  ه احملرض القضايئ عند تنف يوا
ىل  ة  ذي ال ينص رصا طوق السند التنف ّٔن م عتبار  سلميه،  ىل  ي يقمي معه الو احملضون  ا

ٔمد ال  ل ٕاطا  ٔ ذ من  ىل ٕاسناد احلضانة فقط، ويقمي يف ذ دعوى وقف التنف سلمي، وٕانّام ينص 
طوق  ل هذه إالشاكالت الومهية، النّص يف م ا نقرتح لتفادي م الزناع، ورحبا ملزيد من الوقت، 

ة ب  ٓخر رصا ستحقها، مع ٕالزام الطرف ا ي  لطرف ا ىل ٕاسناد احلضانة  سلمي احلمك القضايئ 
ٔسندت  احلضانة ٔوالد احملضونني ملن    .ا

ناع الو   ا ام ٔيضا،  رشيعي ٕاجرايئ واحض  ل  قر ٕاىل  ومن بني إالشاكالت اليت تف
ث ال ميكن  سند  احلضانة، ح ي مل  حلاضن، وتفضي البقاء مع الطرف ا اق  لت احملضون عن 

ٔن يتعر  ي ميكن  لخطر ا لقوة نظرا  ض  عند استعامل القوة، وحتول حماوالت احملرض القضايئ لبه 
ىل  لفشل ٕالرصار الو احملضون  لب الو احملضون وسلميه حلاضنه  ل  ٔ املتعددة لالنتقال من 
ند  احلضانة، ومل يبّني املرشع ما هو إالجراء الواجب االتباع يف هذه  ُس ي مل  البقاء مع الطرف ا
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ستط  ، ٕاذ ال  ٔنّ احلا ذ،  ناع عن التنف ناع اكن من الو  يع احملرض القضايئ حترر حمرض ام م
قل  ّٔن الو احملضون مل ي ذ  ي يقمي معه، كام ال ميكن حترر حمرض تنف س من الطرف ا احملضون، ول

د يطالبه بتحر ٕاىل  ٔسندت  احلضانة، ويقع احملرض القضايئ يف جتاذب بني الطرفني، لك وا ر من 
ان إالجراء الواجب  ، وت لبّت يف هذه احلا ّٔن املرشع مطالب  ا نعتقد  ي يناسبه،  احملرض ا
ٔخرى، ٕاذ يف  ة ٕاىل  ٔ حمل اجهتاد خيتلف من  االتباع من طرف احملرض القضايئ، حىت ال تبقى املس

ا يق ًال مؤق هتج بعض احملرضن  رشيع يبّني احلل لهذا إالشاكل، ا يض بتحرر حمرض غياب نص 
ذ،  ٔو حمرض ٕاشاكل يف التنف نتقال ٕاىل احلاضن،  نع فهيا الو احملضون عن  لواقعة اليت ام معاينة 

اسبا رونه م ي    .       وسلمي احملرض ل الطرفني الختاذ إالجراء ا

لطر  رة  ل ممارسة حق الز ٔ سلمي الو احملضون من  ف ومن بني إالشاكالت اليت تعرتض 
ىل صاحب  ا حتايل احلاضنة  رشيعي ٕاجرايئ،  ل  قر ٕاىل  سند  احلضانة، واليت تف ي مل  ا
ذار  ٔ ُِّمُه الو احملضون، وح حيرض مبفرده تتعذر ب َُسل قل رفقة احملرض القضايئ  رة، حفي ي حق الز

ح الباب بتا ملقابلته، وهو ا رفض ف ا  ٔح سلميه، و ٔب، ٕاذ ال واهية لعدم  ي يُثقل اكهل ا ٔمر ا
ل ممارسة حق  ٔ ٔسبوع من  ٔتعاب احملرض القضايئ لك  ٔمر املعاينة، و ه حتمل مصاريف استصدار  ميك
دمه عن  سلمي الو من  لمحرض القضايئ مبعاينة واقعة  ايل السامح  اوز هذا الت رة، ونقرتح لت الز

ٔو التقدم رفقة الطالب ه  شهده  بعد، دون ٕاظهار صف ي  ايل ا ٕاىل مسكن احلاضنة، حىت يقّل الت
لو رة من ممارسة حقه يف االتصال  احملضون، كام ندعو ٕاىل السامح  معلية متكني صاحب حق الز

ٔسبوعية والوطنية دون  م العطل ا ٔ رة  سلمي الطفل ملامرسة حق الز جراء معاينة  ٕ لمحرض القضايئ 
ة الستصدار ٕاذن من القايض ٔوقات القانونية احملددة يف املادة ا ارج ا لعمل  ٕا، .م.إ .من ق 416، 

رة ىل صاحب حق الز فا    .وذ ختف

لزتام  كام يعرتض ممارسة حّق       رة وسلمي الو احملضون ٕاشاكال يف الواقع، يتعلق  الز
رة، ٕاذ يعتقد صاحب حق الز اضن بعد ممارسة حق الز ل اع الو احملضون  ىل احلاضنة ٕار ّٔن  رة 

ّٔن عبء  رى احلاضنة  رة، و هتاء فرتة الز اع الو احملضون بعد ا ل اسرت ٔ ه من  التقّدم ٕاىل مسك
رة، ٕاذ يف غياب نّصٍ  اتق صاحب حق الز ىل  اع الو احملضون يقع  رشيعي يوحض ّحصة هذا  ٕار

طوق احلمك  ة يف م ىل القايض النص رصا ٔنه لتجنب هذه إالشاكالت،  ٔو ذاك، نعتقد  الرٔي 
رة، حىت يلزتم  لز ذ والرّد يف الوقت احملدد  ٔ كون ذ  ٔن  ىل  رة،  ي مينح حق الز القضايئ ا
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ذ احملضون ورّده، وال نقع يف ٕاشاكل من  ٔ رة ب هتاء وقت من  حق الز اضنة عند ا ل رجع الطفل 
رة   . الز

رة  ة ممارسة حق ز يف جراءات واحضة،  ٕ ومن بني إالشاكالت اليت مل يفصل فهيا املرشع 
ٔم  رفض ا ذ الو احملضون الرضيع ٔن يّمت الو احملضون الرضيع، ٕاذ يف كثري من احلاالت  بعيدا عن ٔ

اها ٔب ، وتطالبمقر سك ستغناء مبامرسة حق  ا ه  ّٔن الرضيع ال ميك ٔمامه،  ٔو  رة يف مسكهنا  الز
ذ  ٔ ىل  رة فقط، ال  ىل حق الز طوق احلمك القضايئ ينص  ّٔن م هيا، و ة دامئة ٕا ا عهنا، وهو يف 
رة الو  ذ الشّق املتعلق مبامرسة حق ز ه، ويف غياب نص واحض يبني ٕاجراءات تنف الرضيع رفقة وا

ات، اليت احملضون الرضيع ديد العق ه  ذ توا ا، تبقى معلية التنف ، ومعاجلة إالشاكالت اليت يطر
ٔمد الزناع بني الطرفني، ويورث  لفصل فهيا، وهو ما يطيل  تتطلب يف لك مّرة الرجوع ٕاىل القضاء 

ي ميّزي ممارسة حق الز مكن يف جتاوز الشغور القانوين إالجرايئ ا هنام، واحلل  رة، داوة دامئة ب
ظمي ٕاجراءاهتا وبيان حقوق لك طرف فهيا والزتاماته   .  ب

ل ممارسة احلضانة،  ٔ اضنة من  ل ٔب بتوفري سكن مالمئ  ادة ٕالزام ا ٔحاكم الطالق  تتضمن 
ٔو ليه املرشع يف الفقرة ا ٔمر نّص  ليه ذ يدفع بدل إالجيار، وهو  من  72ىل من املادة وٕان تعّذر 

ا التعذر دفع بدل إالجيار، يعترب .ق اضنة، ويف  ل ىل توفري سكن مالمئ  صار النص  ٔ، لكن اق
ٔحاكم القضائية، واليت تتطلب  ذ هذا الشّق من ا ٔمرا قارصا عن جماهبة إالشاكالت اليت تعرتض تنف

ذ املتعلقة بتو  ق يف ٕاجراءات التنف ٔو دفع بدل إالجيار، وسلّط مزيدا من التفصيل والتدق فري املسكن 
ذ الشق املتعلق بتوفري مسكن مالمئ  ىل بعض إالشاكالت اليت تثار مبناسبة تنف الضوء ف ييل 

ٔو دفع بدل إالجيار   : ملامرسة احلضانة 

اضنة  ل من بني ما يُطرح من ٕاشاكالت غياب معيار حمدد يبني مواصفات السكن املالمئ 
س ملامرسة احلضانة ٔنه ل رى احلاضنة  ٔنّه مالمئ ملامرسة احلضانة، و ه  رى ف ٔب سكن  ، فقد يوفّر ا

ن اكنت تقمي  ٔ ة  ت الزوج ٔو بعيدا عن مقر ب ٔهل احلاضنة،  كون املسكن بعيدا عن  ٔن   ، كذ
ّٔن احملرض  ش، ومبا  لع ث الرضوري  ٔ ىل بعض ا ون املسكن ال يتوفر  ٔو  املطلقة واحملضونني، 

ا الق ري املالمئ،  ٔن حيّل هذا إالشاكل، ويف ميّزي السكن املالمئ من  ف   ضايئ طرف حمايد، فك
اضنة  ل لمواصفات الواجب توافرها يف السكن املالمئ  ة ٕاىل حتديد املرشع  ا ذ يف  لتنف فٕاّن القامئ 
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ا فٕانّه يف ظل غياب نصوص هيا عند الزناع،  رشيعية حتدد مواصفات  ملامرسة احلضانة، حىت حيتمك ٕا
د الطرفني  ٔ ة  از ٔ عند م البا ما يل اضنة ملامرسة احلضانة، فٕاّن احملرض القضايئ  ل املسكن املالمئ 
ل  ٔ لطرفني من  لمسكن، وسلّمه  ٔو معاينة  دمه ٕاىل حترر حمرض ٕاشاكل  يف مالمئة املسكن من 

هنام ل الفصل ب ٔ لجوء جمددا ٕاىل القضاء من    .      ا

دم  ذ الشق املتعلق بتوفري مسكن ملامرسة احلضانة، هو  ه تنف ومن إالشاكالت اليت توا
ٔ ٕاىل دفع بدل إالجيار، فعبارة  ٔوىل من " ٕان تعذر ذ"حتديد املرشع مىت يل الواردة يف نص الفقرة ا

ليه توفري ا 72املادة  ٔب قد تعّذر  قة، مفىت يعترب ا ري دق ٔ عبارة فضفاضة و حق  من ق  ملسكن، ف
ت  ٔو دفع بدل إالجيار؟ ويف يث ٔب خمّري بني توفري املسكن  نتقال ٕاىل دفع بدل إالجيار؟ وهل ا
ٔب توفري مسكن  ماكن ا ٕ كون  ٔنه يف بعض احلاالت  ليه توفري سكن مالمئ؟   ٔنه تعّذر  ٔب  ا

ار مسكن مال ىل اس ٔو لقدرته  ني،  الكه مسك ٔنه يفّضل دفع بدل ملامرسة احلضانة، الم ري  مئ، 
اضنة، ورفض احلاضنة دفع بدل  ل ار مسكن  ري من اس ك ٔقّل  ّٔن مثن بدل إالجيار  إالجيار، 
ّٔن بدل إالجيار ال ميكّهنا من توفري مسكن ملامرسة  ىل توفري املسكن، و ٔب  إالجيار لعلمها بقدرة ا

 ّ ا نعتقد بوجوب تد ديد ماحلضانة،  ليه توفري املسكن حىت ل املرشع لت ٔب قد تعّذر  ىت يعترب ا
ديد  زاع  ٔم ال؟ وذ حىت نتجنب  ٔمرن  يار بني ا خ قل ٕاىل دفع بدل إالجيار، وهل حيق   ي

ٔو دفع بدل إالجيار ه توفري املسكن   .  بني الطرفني موضو

االت الشغور القانوين إالجرايئ الل ما ّمت عرضه من  ٔحاكم من  ذ ا  اليت تعرتض تنف
ل  ّ ليّا رضورة تد ٔحاكم الزواج والطالق، يظهر  ٔرسة، س ما تعلّق ب القضائية الصادرة يف شؤون ا
، وفق مراد املرشع  ال معقو ٓ ذ، وتّمت يف  ظم معلية التنف ظمي هذه احلاالت، حىت ت املرشع ب

ٔطرا ، وبعيدا عن حتايالت بعض ا ضيات العدا يئف ومق ن حياولون عرق ٕاجراءات  س النيّة، ا
ذية املتعلقة  الل تصيّد بعض الثغرات اليت تعرتي السندات التنف ٔمد الزناع، من  ذ وٕاطا  التنف

راسة التوصيات التالية الل هذه ا ا نقرتح من  ٔرسة،    :شؤون ا

ة ٕاىل مسكن  اع الزو ر ٕ ذ إاللزام املتعلق  ف ل جتنب إالشاكالت املرتبطة ب ٔ من 
ي  ة ا ت الزوج طوق احلمك القضايئ مقر ب ديد يف م ىل ٕالزام القايض بت ة، نقرتح النص  الزوج
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سع ٔن يّمت ذ  لرجوع  طوق احلمك القايض  ر القايض يف م ٔن يذ لرجوع ٕاليه، و ة  ي من تُلَْزُم الزو
 . الزوج

لرجوع، وذ ٕاذا جتّدد  ذي املتعلق  ذ بنفس السند التنف ادة التنف ة الفرصة ٕال ٕ نويص 
ذ  ٔن التنف ة بعد فرتة قلي من رجوعها، واعتبار  ة مسكن الزوج ادرت الزو ني، و الزناع بني الزو

ذي ل حمدد بنفس السند التنف ٔ الل   .مسمتر 

ٔ ومعاشا، حىت  نويص بوضع نص قانوين حيدد معايري ومواصفات املسكن املنفرد املستقل 
ٔطراف ٔي حتايل من ا ذ، ونتجنب  لتنف ٔطراف والقامئ  هيا ا  . حيتمك ٕا

ىل رضورة  يد  ٔ لنفقة، جيب الت ٔرسة املتضمنة إاللزام  ٔحاكم شؤون ا ذ  ف ف يتعلق ب
رخي بداية وهناي كون حتديد  ٔن  ر  لنفقة، وجتنّب إالغفاالت املتعلقة بذ ٔوالد  ة وا ة استحقاق الزو

ٔوالد ة وا د من الزو كون النفقة للك وا ٔن   .النفقة شهرية، و

ه ٕاليه  ذ الزوج إاللزام املو ة تنف ّٔن اشرتاط الزو ٔحاكم الرجوع، نؤكد  ذ  ف ف يتعلق ب
دها مبسك لنفقة، عن فرتة توا ري املتعلق  لرجوع، هو اشرتاط  لشّق املتعلق  ٔهلها حىت متتثل  ن 

دهام  ٔ ه إاللزام ٕاىل  ّ ذ مىت و ناع عن التنف ّٔن احملرض القضايئ حيرر حمرض ام ٔساس، و قانوين وبال 
ٓخر مل ينفذ إاللزام  ٔن الطرف ا ال القانونية، وال جحة  ب ٓ لشّق املتعلق به بعد فوات ا ومل ميتثل 

ه ٕالي  .هاملو

ىل عرائض الصادرة وفقا لنص املادة  ٔوامر  ذ ا ف الف املتعلق ب ل مكرر من  57جتنبا 
لامدة  ضافة فقرة  ٕ لوفاء، نويص  لكيفه  ن عند  لمد ال اليت متنح  ٓ ٔرسة، خبصوص ا  614قانون ا

ٔوامر مبجرد التبليغ الر  ذ اجلربي لهذه ا ٔنه جيوز ٕاجراء التنف لوفاء من ق ٕا م ٕا، واعتبار  لتلكيف  مسي 
ذي  .مبا تضمنه السند التنف

يق النفقات، نويص  ذ اجلزيئ لٕاللزام املتعلق بدفع التعويض عن الطالق و ف خيص التنف
لغ التعويض، ومدى جواز  الغ النفقة دون م سديد م برضورة بّت املرشع يف اخلالف املتعلّق جبواز 

ذ اجلزيئ من  جواز ختصيص املبالغ املسددة من طرف املطلق عند ، ومدى دمهرفض هذا التنف
لغ التعويض عن الطالق التعسفي عن  اء م ٔهنا نفقات، واست ىل  ذي  لسند التنف ذ اجلزيئ  التنف

 .السداد
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الغ النفقة  لغ مقابل اخللع وم دم جواز ٕاجراء املقاصة بني م ىل  ة  نويص برضورة النص رصا
ل ٔنّ تلعة لمرٔة ا احملكوم هبا  ٔوالدها احملضونني،  لمحضونني، وال حيق  صاحل  هذه املبالغ يه حق 

راء مهنا ٔو إال  .لمطلقة الترصف فهيا 

صاص احملرض القضايئ بتحرر حمارض احلساب، وبيان  ىل اخ لنص  ل املرشع  نويص بتد
ن النفقة راء من د ئق ٕاثبات لٕال و ده  ة ٕاجراء احلساب، وما جيوز اع  . يف

ذ املتعلقة حت  ل بيان ٕاجراءات التنف ٔ ل املرشع من  عة ٕاىل تد ٔم سلمي واستالم ا تاج معلية 
ورة يف القامئة  عة املسلّمة مع املذ ٔم ة مطابقة ا ات لك طرف فهيا، وماكن ٕاجراءها، ويف هبا، وواج

 ٔ د املقابل املايل احملدد يف قامئة ا لهيا من احملمكة، ومدى جواز اع لهيا من املؤرش  عة املؤرش  م
ل  ٔ ٕالضافة ٕاىل حتديد  ن هبا،  ري املسلّمة من الطرف املد عة  ٔم ل التعويض املايل ل ٔ احملمكة، من 

ن هبا ل تربٔ ذمة املد ٔ ذها، وبفوات هذا ا ٔ لمطالبة هبا و عة  ٔم  .لصاحب ا

سناد احلضانة نويص برضورة النّص يف ٕ ذ الشّق املتعلق  ف طوق احلمك ف يتعلق ب  م
ٔوالد  سلمي ا ة ب ٓخر رصا ستحقها، مع ٕالزام الطرف ا ي  لطرف ا ىل ٕاسناد احلضانة  القضايئ 
ناع الو احملضون  ديد مىت يعترب ام ل املرشع لت ٔسندت  احلضانة، مع رضورة تد احملضونني ملن 

ليه، ومىت يعترب امللكف  ا من املنفذ  نا حلاضن، ام اق  لت لحمك امللزم  عن  فذا  ذ م لتنف
ٔوالد احملضونني سلمي ا  . ب

ل  ايل املشاهد من ق اوز الت رة، نقرتح لت ذ الشق املتعلق مبامرسة حق الز سبة لتنف ل
دمه عن  سلمي الو من  لمحرض القضايئ مبعاينة واقعة  رة، السامح  ىل صاحب حق الز احلاضنة 

ٔو الت ه  وٕاعفاء احملرض القضايئ من  قدم رفقة الطالب ٕاىل مسكن احلاضنة،بعد، دون ٕاظهار صف
ٔوقات القانونية احمل ارج ا لعمل  ىل ٕاذن من القايض    .إ .ٕام.من ق 416ددة يف املادة احلصول 

ذ والرّد   ٔ رة  كون ممارسة حق الز ٔن  ة  طوق احلمك رصا كام نويص برضورة النص يف م
اوز رة، كام  يف الوقت احملدد، حىت نت هتاء وقت الز اضنة عند ا ل رجع الو احملضون  ٕاشاكل من 

رة الو احملضون الرضيع، وحقوق والزتامات لك طرف  ظمي ٕاجراءات ممارسة حق ز ٔيضا ب نويص 
 .فهيا
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ٔن حيدد املرشع املواصفات  اضنة ملامرسة احلضانة،  ل نويص ف خيص توفري السكن املالمئ 
ٔو دفع مقابل الواجب توافرها  ٔب خمري يف توفري املسكن  كون مالمئا، وحتديد هل ا يف السكن حىت 

نتقال ٕاىل دفع بدل  ٔب توفري املسكن حىت حيق   ىل ا بدل إالجيار؟ ومىت يعترب قد تعذر 
 إالجيار؟

ال إالجرايئ  رشيعي يف ا ت عن الفراغ ال ش ساؤالت اليت  هذه مج من إالشاكالت وال
الف احللول املتّبعة عند ت  ّٔدت ٕاىل اخ لزواج والطالق، واليت  ٔرسة املتعلقة  ٔحاكم شؤون ا ذ  نف

ستدعي  ذ، مما  لتنف ات نظر القامئني  الف و خ الف اجلهات القضائية، و خ ٔن الفصل فهيا،  ش
س  ٔحناء الوطن، وسّدا للك الثغرات اليت  ٔهنا يف مجيع  ش د الرؤى  ل املرشع لتوح ٔطراف تد تغلها ا

ري ذ ٔ ٔو ت ذ احلمك القضايئ    .لحيلو دون تنف
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