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وال الشخصيةـالتشريع يف مادة األح: Iلقسم ا

خواطر حول قانون العائلة: IIالقسم 

التشريع في مادة األحوال الشخصية: القسم األول

)شأم (ا نالحظ أن ال وجود لـل فإننبالرجوع إلى الفترة السابقة لالستقال:تاريخ التشريع)1

.مثل مجلّة االلتزامات و العقود

مع اإلسالميةفي تطبيق أحكام الشريعة ةبل كان األمر يتمثل بالنسبة للمحاكم الشرعيو المجلة الجزائية 

: ذات أنواعالمالحظة بأن المحاكم كانت

الفرنسيين واألجانب بصورة على الفرنسي المحكمة الفرنسية والتي كانت تطبق القانون: النوع األول

.عامة

).الشريعة الموساوية(–في شؤون اليهود نظرتي توهي المحكمة الاألحبارمحكمة:النوع الثاني

المحاكم الشرعية التي كانت تنقسم إلى محاكم مالكية ومحاكم حنفية وكانت تطبق أحكام :النوع الثالث

المحاكم وتعويضها بمحاكم وطنية واحدة تنظر حيدتوتهدف إلى ة التي الشريعة اإلسالمية وكانت الحرك

.التراب التونسي بقطع النظر عن جنسياتهم ودياناتهمفوق ينفي شؤون جل األشخاص الموجود

التفكير عندئذ في سن مجلة األحوال الشخصية وهذه الفكرة كانت في الواقع قد برزت في الشرق 

ام الشريعةـهذه المجلة التي كانت قد قننت أحك1870انية سنة ـلعثماةوخاصة بعد أن برزت المجل

وبقي رجال القانون متلهفين إلى مجلة تشبه تلك المجلة في مادة األحوال المدنية في المادة اإلسالمية

) 1881قدري باشا سنة( مصرفيرجال القانونأصدر حين مشروع برزت فكرة الالشخصية ولقد 

لكن هذا التأليف مهما بلغ من درجة في " األحكام الشرعية في مادة األحوال الشخصية:" عنوانهمؤلّف 

اإلتقان واإلحكام لم يكن نصا قانونيا وضعيا بل كان مجرد اجتهادا فقهيا ولربما لم تقم البالد المصرية 
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طورات التي ألنها كانت تعتبر أن العائلة المصرية يجب أن تبقى في معزل عن الت)م أ ش(بإصدار

وبالرغم من ذلك فقد انبثقت حركة إصالح تنادي بتغيير األوضاع وبصورة . عرفتها البالد الغربية

عامة تنادي بتحسين وضعية الفراق وذلك بجعل عدد الزوجات أو الطالق تحت رقابة القاضي ونادت 

المذهب هو المذهب ال يتقيد بالمذهب الحنفي علما بأن هذا اعصرياتلك الحركة كذلك بسن تشريع

الذي انتهز فرص تعينيه " محمد عبده"السائد في مصر ومن األعالم الذين قادوا تلك الحركة نشير إلى 

تقرير مفتي الديار المصرية حول إصالح :" مفتيا لمصر و ذلك لبسط أفكاره في مقال شهير عنوانه

".المحاكم الشرعية

والتي تبنت األفكار الجديدة في مختلف لة المنارمجالذي أسس محمد رشيد رضاونشير كذلك إلى 

البلدان اإلسالمية ولم تبقى بمعزل عن هذا التيار الفكري بل انبثقت فيها كذلك حركة تهدف إلى إصالح 

ألف كتاب الطاهر الحداد الذياألوضاع وخاصة تحسين وضعية المرأة ومن بين الرائدين نذكر 

ن النداء الذي تبنته الحركة الوطنية يهدف إلى توحيد المحاكم بها وكا" امرأتنا في الشريعة والمجتمع"

. على أساس إن بالدا استقلت ال يمكن أن تكون فيها إال محكمة وطنية واحدة وموحدة في الوقت نفسه

تبعت تلك الحركة الوطنية  فكرة تقنين مادة األحوال الشخصية صلب مجلة عصرية وقامت عندئذ لجنة 

وقامت هذه اللجنة بعمل جبار الشيخ محمد عزيز جعيطم المذهب المالكي آنذاك وهو برئاسة أحد أعال

تمثل في وضع فصول على غرار ما هو موجود صلب المجالت القانونية وكان هذا العمل قد خصص

لجمع األحكام الراجحة سواء في المذهب المالكي أو المذهب الحنفي و لذا فإن صفحات هذه الالئحة قد 

المذهبام ـيشتمل على أحك2يقابله قسم يــالمذهب المالكيشتمل على أحكام 1: إلى قسمينقسمت 

كانت 800منها ما يزيد عن فصال2464ولقد اشتملت هذه الالئحة عما ال يقل عن . الحنفي

مخصصة لألحوال الشخصية بالمعنى الضيق بينما الباقي كان مخصصا لالستحقاق الذي كان من

الشرعية لكن هذا العمل بقي في شكل مشروع ولم يكتب له أن يصبح قانونا وضعيا اكم أنظار المح

وذلك لمعارضة عنيفة من قبل السلط االستعمارية التي كانت شاعرة بخطر وجود مجلة تونسية 
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لألحوال الشخصية عصرية قادرة على تعويض المجلة المدنية الفرنسية وبقي األمر على ذلك النحو 

إلى أن استقلت البالد وكان أول عمل قامت به الحكومة آنذاك انتداب لجنة لوضع مجلة 1947منذ سنة 

وعندما نشرت 1957جافني 01مع دخولها حيز التنفيذ في 1956أوت 13: األحوال وكان ذلك في

هذه المجلة أصدرت وزارة العدل منشورا جاء فيه أن هذه المجلة اعتمدت أساسا على أحكام الشريعة 

سالمية وبصورة استثنائية على أحكام بعض التشاريع األخرى بالنسبة لبعض األحكام التي لم تكن اإل

.متضاربة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

:مصادر التشريع يف مادة األحوال الشخصية- 3

.قد تأثرت تأثرا كامال بتلك الالئحة)م أ ش(وفي كثير من األحكام نجد أن الشيخ محمد جعيطالئحة )1

ما صدر من قوانين ومجالت في بعض البالد اإلسالمية من بينها القوانين التي صدرت بمصر حول )2

سوريا والمجلة المدنية اإليرانية المتأثرة بالمذهب 1953و م أ ش سنة الزواج واإلرث والحالة المدنية

.مكرر من م أ ش142الجعفري والتي استمد منها الفصل 

الذي كان ينص على أن سن 5في بعض األحكام التنظيمية منها الفصل المجلة المدنية الفرنسية )3

مجلّة ( لكن علينا أن نشير إلى أن المشرع لم يقتصر على وضع . للرجل18للفتاة و15الزواج هو 

المتعلق 1957أوت 01بل أضاف العديد من النصوص نذكر قانون 1956سنة)األحوال الشخصية 

ولقد أضاف 1959- 07-13قانون التبني و المتعلق بالوالية و1958-03-04بالحالة المدنية وقانون

21المتعلق بجريمة عدم إحضار محضون وكذلك قانون 1962ماي 24الباب المتعلق بالوصية قانون 

والذي نقح عدة 1966لسنة 49والذي أضاف للمجلة الكتاب المتعلق بالهبة والقانون عدد 1964أفريل 

الذي اهتم بالجراية العمرية كشكل من أشكال 1981-03-18قة بالحضانة وقانون فصول متعل

الذي حسن وضعية 1993-07-12للزوجة من جراء الطالق ثم قانون التعويض للضرر المادي 
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والذي تم بمقتضاه إقرار إمكانية إثبات البنوة أي البنوة 1998- 10- 28المرأة بصورة عامة ثم قانون 

.الطبيعية

:مميزات التشريع التونسي يف مادة األحوال الشخصية- 4

إن المجلة لم تقتصر على أحكام مذهب دون آخر وخاصة على أحكام المذهب المالكي بوصفه المذهب 

.ومنها الجعفريذلكالسائد في البالد بل استمدت أحكامها من مذاهب متعددة كلما اقتضى الحال

واضحا عصريا متجنبا للعبارات والمصطلحات الفقهية اأسلوبإن أسلوب المجلة جاء في أغلب األحيان

القديمة والتي تكون غامضة ولكن بالرغم من ذلك تسربت بعض هذه المصطلحات مثلما جاء بالفصل 

وتبدو هذه العبارة غامضة وال بد من الرجوع إلى الفقه اإلسالمي لمعرفة بالفراشأن النسب يثبت 62

.الجنسي المستند إلى عالقة شرعيةمعناها وهي تفيد االتصال 

إن هذه المجلة تمثل تقدما ملحوظا بالنسبة لما كان عليه األمر قبل صدورها ألنها جمعت شتات * 

.بين الفقهاءفي الكتب الفقهية مع االختالف في اآلراءبعثرةاألحكام الشرعية والتي كانت م

فصال مخصصة لألحوال 64ال على مل إتجاءت هذه المجلة مقتضبة جدا وذلك ألنها ال تش* 

:ويطرح هذا االقتضاب مشكلينوالنسبالزواج والطالقالشخصية بالمعنى الضيق أي 

هل يكون من األحسنعندما سن المشرع قانونا فما هو :مشكل سياسة تشريعية:شكل األولمال-

اكل التي من الممكن أحكام لكل الصور والمشومحاولة وضع األحسن الدخول في الجزئيات والتفاصيل 

الجزئياتتركادئ العامة وـة للمبـوط العامـأن تحدث أم هل أنه من األحسن االكتفاء بوضع الخط

اختيار قدالمشرع التونسيومن الواضح أن ؟تنظر فيها وتجتهد على ضوء األحكام العامةللمحاكم

كان حريصا على سن مجلة تونسية تلك الطريقة ألنه بإتباعالطريقة الثانية ولربما قد كان ملزما 

لألحوال الشخصية في أقرب وقت ممكن الستعمالها كسالح بمناسبة المفاوضات التي كانت عندئذ 

البالد االستعمارية بأنه بالرغم من استقاللالسلطفكان من الضروري إقناع . جارية بين تونس وفرنسا
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جال األحوال الشخصية قانونا عصريا لكن وخاصة بالرغم من توحيد المحاكم فإن تونس ستطبق في م

.التأويل القضائيهذا االقتضاب في م أ ش يطرح بدوره مشكال ثانيا وهو مشكال 

التأويل القضائي: المشكل الثاني-

.يتمثل في معرفة ما هو الحل في صورة وجود نقص أو غموض في التشريع

الذي ينص على أنه في المشرع السوريمثال . لقد تعرض بعض المشرعين صراحة إلى هذا المشكل

المشرع المغربيأما . وعند االقتضاء إلى الفقه اإلسالميالعرفصورة وجود نقص يقع الرجوع إلى

مثل هذه الصورة يرجع إلى الراجح من أحكام المذهب المالكي والمشرع التونسي فيفقد نص على أنه

.ل؟فما هو الحقد سكت وهذا السكوت يفتح بابا للجدل 

ألول لمجلة أ ش على أساس أنه المصدر ايرى البعض أن الحل في الرجوع إلى الشريعة اإلسالمية

إذا قلنا ال بد من الرجوع إلى الشريعة صعيد تطبيقيعلى:لالنتقاد على صعيدينلكن هذا الحل قابل

المتجه الرجوع الميةاإلسالمشكل ألنه يبقى علينا أن تعلم ما هي الشريعة يحسم فإن ذلك ال اإلسالمية

إليها وخاصة ما هو المذهب المتجه الرجوع إليه هل هو المالكي باعتبار أنه هو السائد في البالد لكن 

.مثال آخر يتمثل في الرجوع إلى مذاهب أخرىطىالمشرع نفسه أع

حكام يبقى اإلشكال قائما ويتمثل في معرفة إن كان من المتجه الرجوع إلى أالناحية النظريةومن 

ريعا الئكيا وضع تشقد م أ شفي باعتباره وإذ أن هناك من يعتبر أن المشرعاإلسالميةالشريعة 

البعض يقترح الرجوع إلىلذا فإنيـاإلسالمه ـالفقمع ة ـحة في قطع الصلعن آرائه الصريوعبر

ا الحل قابل باالنتقاد لكن هذ. بوصفها الشريعة العامةمجلة التزامات و العقود القانون المدني وإلى 

ولقد ألقينا . كذلك على أساس أن المادة التي جاءت فيها م أ ش تختلف عن المادة التي قننتها م إ ع

اإلسالمي في إلى الفقه األحيانمن اتتجه في كثيرنظرة على فقه القضاء التونسي فاتضح أن المحاكم 

م أ ش الذي جاء 38ل مستمد من تطبيق الفصل مثا)م أ ش(حوال الشخصية تطبيقها ألحكام مجلّة األ



10

على صعيد فقه القضاء يتمثل في ولقد انبثق إشكاال. بهاخولدالمأن الزوج ينفق على زوجته فيه

الدخول أن ) تع .مح (محكمة التعقيب اعتبرت 1973وفي تعريف أول سنة . ما هو الدخولمعرفة 

أن االتصال الجنسي غير اعتبرت) التعحم(أن مع المالحظة بيتمثل في اختالء الزوج بزوجته

الدخول ضروري وكذلك من باب أولى افتضاض البكارة ومن الممكن أن نعتبر أن هذا الدخول هو 

المتمثل في دعوة الدخول الحكميهو ثان أعطت محكمة التع للدخول معنى 1977لكن سنة . الفعلي

ئذ تصبح الزوجة محقة في المطالبة بنفقتها وفي الزوجة للدخول ورفض االستجابة لتلك الدعوة وعند

صراحة إلى أن الدخول الحكمي ولئن لم يشر إليه المشرع صراحة صلب )التعحم(حيثياتها أشارت 

من م أ 68تأويل الفصل مستمد من مثال آخركيإال أنّه جاء بأحكام المذهب المالم أ ش38الفصل 

ونشرت " هدين من أهل الثقةاشبشهادةاألب أوأو بإقراريثبت النسب بالفراش " الذي جاء به ش 

قضية في إثبات نسب قامت بها امرأة طالبت إلحاق ابنها بنسب المدعي عليه متمسكة بأنها ارتبطت 

معه بعالقة جنسية نتج عنها ذلك المولود واستندت إلى شهادة بعض الشهود الذين أكدوا تلك العالقة 

مبينة أن الحكم نقضت)قيبالتعكمةمح(لكن . محكمة الموضوعمن قبلبإثبات النسب قضيو

بل يجب أن تكون خنائية شهادة بوجود اتصال جنسي أو عالقة ليس مجردالشهادة المثبتة للنسب 

الولد للفراش " شهادة مثبتة لوجود عالقة شرعية بين والدي الطفل عمال بالقول النبوي الشريف

م ا ش أحكام 68طبقت بصورة مباشرة في تأويل أحكام الفصل )التعمح (واضح أن " وللعاهر الحجر

الشخصية هو تشريع إن التشريع التونسي في مادة األحوال: والميزة الخامسةالشريعة اإلسالمية 

تقدمي وهذا 

األخير بالنسبة للبعض يمثل تطورا لقواعد الفقه اإلسالمي وخاصة تحسينا لوضعية المرأة ومن بين 

ويعني ذلك أن حق الجبر. م أ ش3الزواج ال ينعقد إال برضاء الزوجين الفصل : ذلكالمجسمةاألمثلة 
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ال ينعقد إال إذا بلغ الطرفان سنا معينة كان حىكما أن الزواج أض. الذي كان يتمتع به الولي قد حذف

18ب 14/5/2007المؤرخ في 32عدد بالقانون وحدد في التنقيح األخير20و17، 16و15

.سن الزواجوحدمعا أي أنّهذكوربالنسبة لإلناث وال

في مساهمة المرأةثم . الذي منع تعدد الزوجاتم أ ش 18ونجد كذلك هذا التقدم في أحكام الفصل 

و على الزوجة "إن كان لها مال واجبا1993إلى أن أصبح سنة يااإلنفاق على العائلة كان أمرا اختيار

لكي رقابة المحكمةوكذلك وضع الطالق تحت "مالق على األسرة إن كان اهاي اإلنفاأن تساهم ف

وكذلك وضع الزوجين وتعويض أضرارحضانة ونفقةتتمكن المرأة باألخص من المطالبة بحقوقها من 

تمكين الزوجة ثم . فكل منهما يتمتع بنفس الحقوق للمطالبة بالطالق. على قدم المساواة بالنسبة للطالق

حرصا من المشرع على أن جراية عمريةمن المطالبة بتعويض مضرتها المادية في قالب المطلقة

تحافظ على نفس المستوى من العيش الذي اعتادته في ظل الحياة الزوجية، ومواصلة لهذه المسيرة 

مبدأ لزوجها إلرساء واجب الطاعةعلى المرأة وهو محموالحذف المشرع الواجب الذي كان 

إدارة العائلةكما أن . 1993-07-12القانون الصادر في بمقتضى 1993الزوجين سنة بينالمساواة

لكن هذه الرئاسة ال تمكنه رئيسا للعائلةالزوج حسبما يبدو أصبحت قاسما مشتركا بين الزوجين وبقي

هو والتبنيإجازة على العائلة ومن بين األحكام التي بدت تقدمية اإلنفاقإال من حق واحد وهو حق

التونسية إذ يبدو أن التبني محجر حسب أحكام الشريعة اإلسالمية وال عيب إذا )م أ ش(به حل تنفرد

خاصة وأنه . له من قبل األوساط المحافظة والدينيةكانت المجلة عند سنها قد أثارت معارضة شديدة

أن م أ ش قد تبنت بتي نادتال.الحزبالمنشقّة عن في تلك الفترة كان هناك ما يسمى باألزمة اليوسفية 

ولذا فإن الحكومة . مع الشريعة اإلسالمية كتمكين الزوجة من الطالق بمحض إرادتهامتباينة أحكاما 

دان اإلسالمية بأن ـآنذاك وجدت نفسها مضطرة للقيام بحملة إعالمية إلقناع الرأي العام الداخلي وبالبل



12

عندما 1981ظهرت سنة أخرى ونالحظ أن معارضة . ةاإلسالميال تتنافى مع أحكام الشريعة م أ ش

من أشكال التعويض للضرر الماديبوصفها شكالالجراية العمريةالمشرع صلب أحكام المجلة أقحم

الالحق بالزوجة من جراء الطالق فقيل إن الجراية تتنافى مع أحكام الشريعة ولقد تمسك بذلك خاصة 

وبالرغم من ذلك . بحركة النهضةسمي يالتي كانت ممثلة فيما من كان ينتمي إلى المعارضة السياسية

.دخلت حيز التنفيذ وأصبحت جزء من القانون الوضعي التونسي)م أ ش(فإن

ةـون العائلـول قانـر حـخواط

:تعريف العائلة- 3

العائلةباإلنفاق علىفالزوج مثال مطالب )م أ ش(لقد جاءت هذه العبارة من حين إلى آخر صلب

لكن بالرغم عن وجود هذه العبارة فإن المشرع التونسي لم العائلةكما أن الزوج حسب ما يبدو رئيس

وبالنسبة . ضيقوتعريف واسعللعائلة تعريفينوبصورة نظرية من الممكن أن نجد تعريفا للعائلةيعط 

فأما القرابة ذلك ة والمصاهرةوعة أشخاص تربط بينهم صلة القرابمن مجمإلى األول فالعائلة تتكون 

وإذا أنهم ينتمون إلى أصل واحد وأما المصاهرة فهي العالقة التي تربط بين الشخص وأهل قرينه

ر هذا المفهوم بما كان كّأعطينا هذا المفهوم للعائلة فإنها ستشتمل على كل أفرادها بما ذلك األباعد ويذ

أما « Lignag »انون الفرنسي القديم وفي الق« Gens »موجودا في القانون الروماني تحت عبارة 

".قبيلة ال" بالنسبة للعرب فإن العبارة المستعملة هي 

ويقول البعض األبناء فالعائلة تتكون من الوالدين واألبناء. ضيقثان مفهوم ويقابل هذا المفهوم األول 

عصر الصناعي لكن ربما الر عنه بمفهوم بالذين الزالوا يعيشون مع الوالدين وهذا المفهوم للعائلة قد ع

تعريفها مجموعة األشخاص الذين يوجد بينهم واجب النفقةكان هذا المفهوم ضيقا جدا وربما أمكن 

ةـالعائلة الشرعيلكن علينا مهما كان األمر أن نؤكد أن العائلة المتحدث عنها في القانون التونسي هي 
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فعلى فرض وجود عالقة بين رجل وامرأة . يعيةللعائلة الطبالتي ترتكز على الزواج فال وجود إذن 

ستمر في الزمان وقد ينتج عنها بعض األبناء فإن هذه العالقات معترفا بها في بعض البلدان وتترتبت

القات في القانون التونسي يعتبر خنائيا آثار مدنية وخاصة بالنسبة لألبناء لكن هذا النوع من العهاعن

.صعيد القانون المدني وخاصة فيما يتعلق بإثبات نسب األبناءبحتا ال تنجر عنه نتائج على 

:الطبيعة القانونية للعائلة- 4

RENEولقد انبثق النقاش خاصة بعد مقال هل أن للعائلة شخصية معنوية ؟: تساءل البعض

SAVATIER ن حاول أنوالسؤال األول يتمثل في معرفة إن كان . شخصية معنويةفيه أن للعائلة يبي

اسم في الحق : األفراد الذين تتكون منهم مثالمستقال عنابعض الحقوق تتمتع بها بوصفها كائنلة للعائ

وينتقل في مرحلة ثانية إلى محاولة –مقبرة العائلة–ذكريات العائلة –ممتلكات العائلة –العائلة 

لك يختلف حسب الغايات التي بيان المدة التي تمتد خاللها العائلة واألفراد الذين تتكون منهم فيبين أن ذ

تمتد إلى بلوغ األبناء فإنهافبالنسبة للزوجين تمتد بالزواج وبالنسبة للسلطة األبوية . تريد العائلة تحقيقها

القيام بقضية في : لى الجيل الثاني وقد تمتد إلى ماال نهاية مثلعلكن يمكن للعائلة أن تمتد . سن الرشد

.م فيها ضد أي فرد من أفراد العائلةإثبات النسب فمن الممكن أن يقا

فيجيب فإن هناك ممثل يتغير بحسب وينتقل في مرحلة ثالثة إلى البحث عن الممثل لهذه العائلة 

فما هي قيمة هذه الظروف فمن الممكن أن يعينه القانون أو أن يعين بمقتضى حكم أو بمقتضى اتفاق 

النظرية ؟

ما هي إال SAVATIERعنها يتحدث من بينها أن الحقوق التي لقد وجهت عدة انتقادات لهذه النظرية و

المتداد العائلة في الزمانوكذلك بالنسبة الماليةبالذمة حقوق فرعية وجزئية وال تمثل ما يسمى 

وهي غير . ات والظروفـالمالبسحسبوسـتتقوطورا طـتتمطوالمكان ال يعطي حال واحدا تارة
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قاضي أو الإذ أنهم يختلفون فتارة يعينهم القانون وطورا يمثّلونها اء الذين كذلك بالنسبة لألعضمرضية 

االتفاق وهناك من يعتبر بقطع النظر عن كون المشرع لم يعتمد هذه النظرية فإنه ال يمكن هميعين

اعتمادها بالمرة ولو بصورة نظرية ألن العائلة تتركب من مجموعة أفراد ليس لهم هدف واحد بل من 

ما يتنافى مع مفهوم الشخص وهومتضاربة مصالحهمأن يكونوا مختلفي األهداف أي أن تكون الممكن

ما يفسر أن ذلكشخصية معنوية لها ولربما كانالفالعائلة إذن هي مجرد مجموعة واقعية. المعنوي

.العائلة الشخصية المعنويةحالمشرع الوضعي يشعر بضرورة من

:طبيعة قانون العائلة·

؟ قد يبدو هذا السؤال غريبا ألن القانون العامأو إلى القانون الخاصانون العائلة ينتمي إلى هل أن ق

لكن بالرغم من ذلك فإنه لوحظ أن الدولة . قانون العائلة يهدف أصالة إلى تنظيم العالقات بين الخواص

بالنسبة إلى : ةعطي بعض األمثلنتتدخل في العديد من المناسبات في شؤون العائلة ومن الممكن أن 

النسل قد تكون الدولة راغبة في اإلكثار من النسل أو الحد منه حسب الظروف ولنفرض أنها راغبة 

ض في سن الزواج وستمنع بيع المواد الواقية من الحمل كما أنها ستعاقب على فّفستخاإلكثارفي 

كانت راغبة في الحد من النسل اإلجهاض وستشجع على إكثار النسل بالترفيع في المنح العائلية أما إذا 

تخفّضباإلجهاض وترفع من سن الزواج و سستسمحفإنها ستشجع على بيع المواد الواقية من الحمل و

.من معلوم المنح العائلية

في الزواج ألسباب صحية فال يبرم عقد زواج إال بعد اإلدالء بكشف طبي ونالحظ كذلك تدخل الدولة 

وعلينا أن نالحظ أن الطبيب يرفض تسليم ذلك الكشف . ما لغاية الزواجيثبت أن الطرفان قد تم فحصه

إذا ما علم أن هناك بعض األمراض المعدية والتي من شأنها أن تؤثر تأثيرا وخيما فهو ال يبرم كبقية 
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مع كتب رسميفال بد إذن من . ضابط الحالة المدنيةأو عدل إشهادالعقود بل ال بد من تدخل إما 

أن عقد الزواج يقع التنصيص عليه بدفاتر الحالة المدنية ومكان والدة كل من الزوجين وذلكالمالحظة

ات المتعلقة بالحالة المدنية لكل مواطن بدفتر والدته حتى إذا ما استخرج دشاركي تتجمع كل اإل

ضاء مضمون والدة يكون ذلك المضمون ناصا ال على الوالدة فقط بل وكذلك على الزواج وعند االقت

ي إبرام عقد زواج ثان حال وجود زواج أول الزال قائم فوهذا الحل يمكن خاصة من تال. على الطالق

من إثبات ذلك العقد بطريقة سهلة وهو ما يحول دون تمكّن كما أن إقامة الزواج بصورة رسمية . الذات

.عدم إبرام الزواج رسمياالصعوبات والمشاكل في صورة

فال ينحل الزواج إال لدى المحكمة إذا كان األمر متمثال في انحالل الزواجند والدولة تتدخل كذلك ع

محاولةباجراء كما أن قاضي األسرة مطالبقبتهاولذا فإن المحكمة مطالبة بإجراء مرا. الطالق

ويتجسم . اعلى األقل ولحرص المحكمة على تمكين كل من الطرفين وخاصة المرأة من حقوقهصلحية

ال بد من : مثال. رق بعض القواعد المدنية المتعلقة بالزواجخعند عقوبات جزائيةبوضع تدخل الدولة

فإبرام عقد الزواج . يخالفان هذه القاعدةنإبرام عقد الزواج بصورة رسمية لكن لنفرض أن الزوجا

ال يمكن إبرام عقد زواج)  2(مثال–أشهر سجنا 3بصورة غير رسمية يمثل جريمة يعاقب عليها بـ

إذا كان هناك زواج أول الزال قائم الذات وإذا ما حصل ذلك فإنه يعتبر جريمة يعاقب عنها بالسجن 

أي بعدم كل من الزوجين مطالب باإلخالص لقرينه ) 3(مثال . د240لمدة عام أو خطية قدرها 

سنوات 5المجلة الجزائية ب من236االتصال جنسيا بغير قرينه وإذا ما فعل يعاقب عليها الفصل 

سجنا علما بأن التتبعات هي بيد القرين المتضرر والذي يمكنه كذلك إيقاف المحاكمة وحتى آثار الحكم 

وذلك على أساس أن األمر يتعلق أصالة بمصلحة العائلة وقد يكون من األحسن عدم القيام بتتبعات 

.جزائية لتجنب العار
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الجراية العمريةأو معين النفقةم دفع ثم يتدخل المشرع جزائيا إذا ما عمد شخص لمدة شهر عد

أي لمن ال يرجع طفال لمن يحضر مضموناوهناك كذلك جزاء بالنسبة لمن ال . لمطلقه حكم بها قضائيا

.أسندت إليه الحضانة

هل يعني ذلك فأن المشرع يتدخل في العديد من المناسبات في شؤون العائلة يتبين ومن كل هذه األمثلة 

ال يمكننا أن نجيب إال بالنفي فهو يبقى مهما كان ؟من فروع القانون العامفرع ة هو أن قانون العائل

.صفرعا من فروع القانون الخاص ألنه يهدف أساسا إلى تنظيم العالقات بين الخوا
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:املخطّـط

زواجـال: األولجزء 

بـالنس: الثاين جزء 

املواريث: الثالثجزء 

ةـباهل: الرابع جزء 
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الزواج: 1زء ـج
:هـتعريف- 3

وربما ذلك راجع ألن –فه رتعمأن أغلب المجالت لكما الزواجمجلّة األحوال الشخصيةف رلم تع

ج تعريفا ال اإلى فقه اإلسالمي نجد أن بعض الفقهاء يعطون للزووبالرجوع . الزواج غني عن التعريف

وواضح ما في هذا التعريف . "د يحل بمقتضاه التلذذ بآدميةعق"هو فالزواج. يخلو من بعض الفظاعة

ة على فرض أنها موجودة هي قاسم مشترك بين الطرفين ويحق ذّمن تنقيص وتحقير لمكانة المرأة فالل

سوسةبمحكمة االستئناف للزوجة أن تطالب بها وهو ما قررته بعض المحاكم ومن بين ذلك ما قررته 

قبال شرتهاللضرر على أساس أن زوجها ال  يريد مباطالقطالبت بالتمثلت وقائعها في أن زوجة 

وتمسكت الزوجة بأنها متضررة . رتها دبرا متعلال بأن ذلك يتماشى مع نظرة عصريةشوإنما يريد مبا

وذلك بأن زوجها ال يحقق لها اللذة وأذن بعرض الزوجة على الفحص الطبي فأثبت بأن هناك بعض 

اض البكارة بينما كانت توجد آثار االتصال فتضإإلى األمربال دون أن يصل قيجنسيتصالالثاراآل

وذلك ألن الزوج فحكمت المحكمة بالطالق للضررالجنسي دبرا واعترف الزوج بما نسبته إليه زوجته 

لم يتخذ الواجب المحمول عليه والمتمثل في تحقيق اللذة لزوجته ومهما كان من أمر فإن الزواج ليس 

قيق اللذة والمتعة فهو باإلضافة إلى كونه عالقة جنسية فهو يمثل كذلك عالقة معنوية روحية مجرد تح

الغايات التي يرمي إليها الزواج من بينها أنيؤكد علىللزواجونجد في بعض المجالت تعريفا  

بأنه"الزواجتعريفولربما أمكن . "األمةداإلكثار من سوا"نة المغربيةوالمدان والعفاف وتقول ساإلح

بغة هذا الزواج له صكانلكن علينا أن نتساءل إن. "عقد رسمي بين رجل وامرأة قصد الحياة مشتركة

.دينيةبحتة أم له صبغة مدنية
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:؟حبتة أم كذلك صبغة دينيةمدنيةصبغةهل أن للزواج- 4

حاديث النبوية الشريفة بالنسبة للشريعة اإلسالمية نالحظ أن الكثير من اآليات القرآنية وكذلك األ

تعرضت إلى الزواج ولربما جرى العمل لدى بعض األوساط على أن عقد الزواج يبرم لدى عدلي 

فاتحة الكتاب لكن كل ذلك ال يعني أن للزواج صبغة إشهاد أو يبرم في بعض المساجد تتلى بمناسبته 

زواج أحد الطقوس الدينية فهو يبرم يعتبر البالنسبة للديانة المسيحيةلكن. دينية فهو عقد مدني بحت

أبرمته اإلرادة اإللهية ال يمكن أن ينحل إال فما لدى الكنيسة علما بأنه ال يمكن أن ينحل بالطالق 

فتكت السلطة الملكية شيئا فشيئا من اتطورت األمور في فرنسا ولكن ،بمقتضى تلك اإلرادة أي بالموت

ولذا فإن الزواج اليوم في المدنيةمن خصائص السلطة الكنيسة ما كان راجعا لها وأصبح الزواج 

وبالنسبة لمن ال يرغب في ذلك )le maire( أي لدى شيخ المدينةفرنسا يبرم أساسا بصورة مدنية 

هو نفسه بالنسبة للقانون التونسي وللقانون الفرنسي فالزواج األمريبرم عندئذ لدى الكنيسة ولذا فإن 

.ن هذا الزواج عقد أو مؤسسةلكن هل أ. عقد مدني أساسا

:الزواج عقد أم مؤسسة- 5

لقد انبثق هذا النقاش خاصة لدى بعض رجال القانون الفرنسيين وذلك بمناسبة مسألة الطالق في وقت 

رى أن الطالق ال يمكن بول مبدأ الطالق فهناك من كان  يكان فيه النقاش قائما حول قبول أو عدم ق

وعلى ذلك األساس فإنه ال يمكن . س بعقد فقط بل هو أيضا مؤسسةقبوله وكذلك أن الزواج هو لي

لكن هذه الحجة لم تبد قاطعة . للزوجين سواء بإرادة أحدهما أو بإرادتهما المشتركة وضع حد للزواج

فرض أنه مؤسسة فإن ذلك ال يعني على وهم يعتبرون أن الزواج CARBONNIERللبعض اآلخر مثل 

فإذا ثبت أن تلك المؤسسة فاشلة فإنه يكون من األحسن القضاء عليها ووضع حد اإلبقاء عليها إلى األبد 

مبدأ الطالق فإنه من النقاش حول قبول أو عدم قبول بقطع النظر عن هذالها وذلك بقبول مبدأ الطالق 

بينها هو عقد بالنسبة لكيفية إبرامه فال بد إذا أن تتوفر فيه شروط العقد ومن الممكن القول بأن الزواج 
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التي يحددها القانون وبالنسبة لكيفية آلثارهلكن الزواج يصبح مؤسسة وذلك بالنسبةالرضا خاصة 

.ال ينحل إال لدى المحكمةانحالله إذ أنه 

الخطبة أو المراكنة: الفصل األول

1983- 13ء والتشريع ص القضامجلة . علي الفطناسي: أحكام الخطبة·

.83ص -R.T.D1983القانونية التونسيةالمجلّة : لمنصف بوقرةا: القانونية للخطبةالطبيعة ·

1959لسنة 01رضا بن علي القضاء والتشريع عدد : هل العدول على المراكنة يوجب الغرم·

.43ص 

.27ص1981لسنة 01القضاء والتشريع عدد . الطيب العنابي: ليلةخمن الخطيبة إلى ال·

.1979المنصف بوقرة : ء التونسيإثبات نسب ابن الخطيبين في فقه القضا·

يسبق الزواج عادة بفترة قد تقصر أو تطول  يتعرف خاللها المترشحان للزواج على بعضها البعض 

لكن قد ينقلب إلى ما ال يحمد عقباه . في الطباع انقلبت الخطبة إلى زواجسجاما نوإذا اتضح أن بينهما ا

تصال جنسي من الممكن أن يؤدي إلى حمل فوضع حيث أن االختالط قد ينجر عنه في إطار الخطبة ا

الخاطب في يكون أحد الخطيبين دوإذا تزوج الخطيبان فإن المشكل ينتهي وتتكون عائلة لكن قد يعم

أغلب األحيان إلى النكول والعدول على الخطبة فينبثق عندئذ إشكال يتمثل في معرفة ما إذا كان الحكم 

يطرح كذلك مشكل الهدايا التي يكون أحد الخطيبين قد أهداها وقد،بغرم الضرر المنجر عن النكول

أحد الخطيبين فهل يحق لمن بقي على قيد فيفهل من الممكن استرجاعها وقد يتو. إلى الطرف اآلخر

كما أنه من الممكن أن يتصل الخطيبان جنسيا فينجر عن ذلك والدة . الحياة أن يطالب بتعويض مضرته

الطبيعة مشكل نظري وهو بكل هذه المشاكل لها عالقة متينة . ب ذلك الطفلطفل فهل يمكن إثبات نس

.أي هل أنها عقد ملزم أم أنها ال صبغة إلزامية لها؟القانونية للخطبة
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ةـة للخطبـة القانونيـالطبيع: القسم األول

المرة مطلقا ولم ينص عليها بهموضوع الخطبة فمنهم من تجاهلتعاطيهملقد اختلف المشرعون في 

م أ ش 2و1بالنسبة للمشرع التونسي فقد تعرض للخطبة بالفصلين اومثل ذلك المشرع الفرنسي أم

وعلى ذلك الدرب سار بقية المشرعين في البلدان اإلسالمية فكانت النصوص المخصصة للخطبة عادة 

د بالزواج كل من الوع" م أ ش التونسية بالفصل األولأو على األكثر ثالثة ولقد جاء نصان

أن المشرع التونسي لم يعتبر أن النصويتضح من هذا " ه ضى بقدة به ال يعتبر زواجا وال يوالمواع

ن كان هناك سؤال إالخطبة لها صبغة إلزامية فليس لها إذن صبغة العقد ولربما انبثق سؤال لمعرفة 

إلزامية ألنها تتمثل في فقد يرى البعض أن الخطبة ال يمكن أن تكون لها صبغة. لمعرفة هذا الحال

تنفيذ على الذات وليس من المعقول في شيء بأن يلزم الطرفان بالقوة على إبرام عقد الزواج لكن هذه 

فالزواج هو . اإلقناع ومن الممكن أن يعطي مثال مستمدا من عقد الزواج نفسهامالحجة ليست مقنعة تم

لنفرض أن الزوجة تغادر ف. تنفيذ ذلك العقد بالقوةلممكن يدعي أنه من اعقد ملزم لكن ال يمكن ألحد أن 

محل الزوجية وستستقر خارجه وترفض استئناف الحياة الزوجية دون مبرر فإن ذلك ال يعني أنه يمكن 

لكن على فرض أنها أصبحت ناشزا فإن ذلك يتسبب لها في جزاء . جر بالقوة إلى محل الزوجيةتأن 

قها للضرر مع ما عسى أن يحكم ليلنفقة أو في مرحلة ثانية تطحرمانها من اوهو إما في مرحلة أولى 

ولربما كان السبب الحقيقي العتبار أن . به عليها من غرامة لتعويض الضرر الذي تكون قد تسببت فيه

الخطبة غير ملزمة وإرادة المشرع أن يبقى الطرفان متمتعين إلى آخر لحظة بحريتهما دون شعور 

تاما ولو أن بعض رجال القانون ءاعقد الزواج ولكي يكون الرضا رضان على إبراماا ملزممأنهب

األيام فإذا اقترب لدى الطرفين يزداد عمقا على مريالحظ أن الشعورCARBONNIERكالعميد 

ولقد حاول بعض . إلبرام الزواج فإن الطرفان يصبحان شاعرين بقوة االلتزام الرابط بينهماالموعد 

بيان أن الخطبة عقد ملزم انطالقا من أن هناكJosserandهم الفقيه الفرنسي رجال القانون ومن بين
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وة فإن من ض أنه ال يمكن تنفيذ الخطبة بالقرضا وأن هناك التزامات متبادلة وبين أنه حتى على فر

لكن هذه النظرية لم يعتبر مرتكبا لخطأ تعاقدي يعرضه لدفع غرامة للطرف اآلخريتسبب في النكول

لكن . بقبول فقه القضاء الفرنسي وكذلك رجال القانون التي تعبر أن الخطبة ال صبغة إلزامية لهاتحض 

نية من الممكن أن تنجر على فرض أن الخطبة ليست ملزمة فهل أن ذلك يعني أنه ال وجود آلثار قانو

.عن الخطبة

ةـة للخطبـالقانونياآلثـار: القسم الثاني

ما بإرادة أحد الطرفين أو بالموت ومهما كان األمر فإنه من المتجه من الممكن أن تنحل الخطبة إ

التساؤل إذا كان انحالل الخطبة يتسبب في بعض اآلثار ومن المشاكل التي يمكن أن تنبثق مشكل 

.الناتج عن النكولتعويض الضرر وإرجاع الهدايا

في صورة والدة و.د الحياةتعويض الضرر بالنسبة لمن بقي على قي: وفي صورة وفاة أحد الخطيبين

.طفل للخطيبين فهل من الممكن أن يثبت نسبه نحو الخاطب

:إرجـاع اهلدايـا- 2

قد يهدي أحد الخطيبين لآلخر بعض الهدايا وربما تمثل جريان العمل في أن الخاطب هو الذي يهدي 

- 12نقيح الصادر فيلكن المشرع يعتبر أن الهدايا من الممكن أن تصدر من الخطيبين ولذا وبعد الت

لكل واحد من الخطيبين أن يسترد الهدايا " ينص على ما يلي م أ ش2أصبح الفصل 07-1993

".التي يقدمها إلى اآلخر ما لم يكن العدول من قبله أو وجد شرط خاص 

ير هذا النص بعض المشاكل في التأويل فإذا انقضت الخطبة أصبح الخاطب الذي تقدم بالهدايا ثوي

وكثيرا ما ترجع الهدايا دون مزيد من الخصام . ف المقابل له الحق في المطالبة باسترجاع هداياهللطر

؟لكن من الممكن أن ينبثق إشكال بين الطرفين حول إرجاع الهدايا فمتى ترجع
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ن لم يكن العدول من قبل من أهديت إليه الهدية أي إذا كان هو غير راغب إيقول المشرع ال ترجع 

الزواج ويبدو هذا الحل منطقيا وواضحا لكن يمكن أن تكون األمور معقدة عندما يكون النكول مامإتفي 

فمثال من قبل الرجل الذي يعلن عن عدم رغبته في الزواج فهو في . في الظاهر من قبل أحد الخطيبين

هذه سلوك خطيبته فهل من الممكن في مثل ءوسلكن لنفرض أن الرجل يتمسك ب. الظاهر الناكل

موكوال الجتهاد المحكمة لتقدر إن كان األمرهو من قبل الخاطب ويبقى الصورة اعتبار أن العدول

ولنفرض أن هذا . وكي تحكم إذا كان له أن يطالب باسترجاع هداياه أم ال. العدول من قبل الخاطب

محكمة ر هيثبت من هو الناكل يرجع األمر إلى المحكمة وتكون المحكمة بالنظقد فض و المشكل 

لكن باإلضافة لكن باإلضافة إلى آالف دينار7أن الهدايا بمناسبة الخطبة ال تتجاوز على أساس الناحية 

هي الهدايا التي من الممكن فما. مرجع النظر الحكمي من الممكن أن تنبثق بعض المشاكل األخرى

.؟استرجاعها

عادة يطالب . ك منها ال يمكن استرجاعهمن الواضح أنه ال يمكن استرجاع كل الهدايا فما يستهل

لكن قد ينبثق عندئذ مشكل آخر يتمثل في معرفة قيمة تلك . وربما بعض الثيابغوصباسترجاع الم

أما بالنسبة لتسلم الهدايا فإن خير وسيلة إثبات فهي .الهدايا بعد إثبات أن المدعي عليه قد تسلمها فعال

ولذا فإن اإلثبات يقع بجميع . نفساني السائد بين الطرفينوصل لكن هذا الوصل يتنافى مع الجو ال

الهدايا تسلّم وبعد إثبات . وسائل اإلثبات بالنظر إلى االستحالة المعنوية للتحصيل على كتب شهادة شهود

فيحصل خالف حول الهدايا عليه ال بد من تحديد قيمتها وقد يتمسك المدعي بقيمة فينفي ذلك المدعي

االختبار ال يخلو من الغرابة ألن إلى اختبار بواسطة خبير في المصوغ لكن أمر هذافتتجه المحكمة 

ولذا فإنه محكوم عليه بأن يكتفي بما سيقال له . تقدير قيمتهاالخبير لن تكون بين يديه األدباش المراد

.من قبل الطرفين وخاصة من قبل الشهود
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فالمشرع يعتبر أنه من " إذا وجد شرط خاص:" صال بد من التعليق على عبارة وردت في آخر هذا الن

لكن هذا ال يخل من لغرابة من. الممكن للطرفين أن ينفقا على أن الهدايا لن ترجع مهما كان األمر

الناحية النفسانية ألن أحد الخطيبين يقبل مسبقا فكرة إرجاع هداياه مهما كان األمر وحتى وإن كان 

التعجب من الناحية القانونية يثيرإلضافة إلى ذلك فإن هذا الشرط با. العدول من قبل الطرف اآلخر

فهذا التعاقد . يحصل بمناسبة الخطبة التي ليست بخطبةعاقدهذا التعاقد والصرفة ألن الشرط يعني ت

.ذلك إذا كان إتمام الخطبة نكولكل. أمر غريب إذا تم بمناسبة واقعه قانونية ال صبغة إلزامية لها

فالسؤال الذي من . الخطبة بوفاة أحد الخطيبين فلنفرض أن الخاطب يموتتنفصممكن أن لكن من الم

.الممكن أن ينبثق قانونا هو هل يحق ألهله المطالبة باسترجاع الهدايا؟

1982مارس 11الصادر في 4146قرار عدد في محكمة التعقيبعلى األسئلةلقد طرحت هذه 

لكن هناك "يحق ألهله استرجاع الهداياإنّهليس من قبل الخاطب فبما أن العدول " المحكمة فاعتبرت 

حتفاظ االلذا يمكن . عكس وذلك ألن الخطيبة لم تتسبب في فسخ الخطبةالمن يعتبر أن الحل األمثل هو 

.بالهدايا

:تعويض الضرر الناشئ عن النكول- 3

طبة لها صبغة إلزامية لقيل لو كانت الخ. هل من الممكن المطالبة بتعويض الضرر ناشئ عن النكول

عن النكول سواء نجرنا إثبات الخطبة والنكول والضرر الميلتعاقدي فيكفااللتزامأن العدول من قبل

كل من الطرفين يبقى حرا في . لكن الخطبة ليست لها أي صبغة إلزامية. كان ماديا أو خاصة معنويا

.؟ضررفكيف من الممكن إذن الحديث عن تعويض. إتمام الزواج

يمكن في بعض األحيان أن يحكم بغرم الضرر ذلكلكن بالرغم من  ؤكد المحاكم أن النكول هو حقت

بالنسبة لفقه القضاء التونسي ال . فقه القضاء التونسي أو الفرنسيإما لالناتج عن النكول ويمكن الرجوع

هو قيبالتعمحكمة ادر عن ولربما كان القرار الوحيد الص. نجد أحكاما أو قرارات في هذا الميدان
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ص 1959لسنة : 06عدد مجلة القضاء والتشريع . 1959مارس 03الصادر في 1556قرار عدد 

إن الوعد بالزواج وان كان غير ملزم لكنه من قبيل الحق الذي :" ولقد جاء في هذا القرار ما يلي.30

ر على قاعدة الجنحة المدنية ال ينبغي عدم إساءة استعماله التي تكمن في حق المطالبة بجبر الضر

".المطالبة بغرم ناتج عن عدم الوفاء بااللتزام

التونسية أكدت أن قيبالتعمحكمةمن الواضح أن . ويثير هذا المبدأ عدة تساؤالت ويتطلب معه التعليق

لكنها من جهة. ومن الواضح كذلك أنها أكدت أن النكول هو حقالوعد بالزواج ال صبغة إلزامية له 

أخرى اعتبرت أنه من الممكن تعويض الضرر إذا أسيء استعمال ذلك الحق ولو وقفت عند هذا الحد 

فذلك األساس يصبح إساءة استعمال . تعليلها واضحا ومنسجما بالنسبة لألساس القانوني للتعويضلكان

لم )مح التع (لكن ) عإ م (103لفصل الحق كيفما جاء به ااستعمالفى ف سالتعالحق بعبارة أخرى 

وهذه اإلشارة توحي بأن . الجنحة المدنية كأساس للتعويضلها أن تشير إلى ءتقف عند هذا الحد وترا

كان المر إذا )م إ ع (83الفصل إذا كان األمر متعلقا بجنحة و)م ا ع(82الفصل الفصل المطبق هو 

سين القانونيين المشار إليها صلب بين األساضومهما كان األمر فإذا هناك تناق. جنحةالبشبهمتعلقا

القرار وحتى على فرض أننا نعتبر أن األساس القانوني هو جنحة أو شبه الجنحة المدنية فإنه ال بد من 

.كي يمكن الحكم بتعويض الضررعنصر الخطأإثبات

لقرن منذ أواسط ام ت الفرنسيةنقطة االنطالق هي قرار صادر عن لفقه القضاء الفر نسيبالنسبة * 

XIX حق لكل من الخطيبين كما قررت أنه وقررت فيه أن الخطبة ال صبغة إلزامية لها وأن النكول

خطأ وأصبح األمر ارتكبنكول إذا ثبت أن الناكل المن الممكن المطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن

م يعط له معيارا لكن فقه القضاء لعندئذ متمثال في معرفة ما هو ذلك الخطأ وكيف من الممكن ضبطه

النكول كأن يقع النكول في أجل عاما بل اعتبر أن الخطأ يستنتج من الظروف والمالبسات التي يتم فيها 

كان 1901رنسية سنةالتع الفحكمةالمحدد إلبرام الزواج، ففي قرار صادر عن موعد ل المقصير قب
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كان النكول قد 1938حكم فيها سنة النكول قد صدر قبل موعد إبرام الزواج بيومين وفي قضية أخرى

مطلقةقرينة األجل القصيرلكن المحاكم ال تعتبر . وم المحدد إلبرام عقد الزواجيالصدر في صبيحة 

التي ثال ذلك القضية ممن الممكن أن يعتبر النكول مبررا فبالرغم من قصر ذلك األجل أنّهبل قد تعتبر

وكان موعد الزواج قد ضبط بعد القيام بكل MONTEPELLIERمحكمة االستئناف بـهانظرت في

لكن الخاطب أعلم في آخر الوقت ...إجراءات إبرام عقد الزواج من إعالنات قانونية ونصوص طبية 

ويعتبر فقه القضاء أن النكول إذا كان ناتجا عن . سنة25وكانت الخطيبة عمرها كان مريضاأنه قد 

ومثال ذلك شاب . ر لكن إذا كان ناتجا عن فقدان الحبمجرد نزوة فإنه ينجر عنه تعويض الضر

خطب فتاة واتفق معها على الزواج ثم تعرف على فتاة أخرى فعدل عن مشروع الخطبة األولى وعبر 

دعوى غرم الضررعن فقدان مشاعر الحب فاعتبرت المحكمة أن ذلك يبرر الحكم بعدم سماع لخطيبته

Les blessures d’amour et d’amour propre  »ا يليوجاء في التعليق لحكم تلك المحكمة م

ne subissent pas pour avoir droit à réparation. »

:لـورة حادث مرور قاتـتعويض الضرر يف ص- 3

بحياة خطيبته أن يطالب بتعويض الضرر الناشئ عن ىهل يحق لمن بقي حيا بعد حادث مرور أود

فإن المشكل لم يطرح ولربما كان السبب هو أن الجريان التونسيبالنسبة لفقه القضاء ذلك الضرر؟ 

العملي لدى المحاكم التونسية يتمثل في تعويض الضرر بالنسبة لألقارب فقط وبصورة عملية بالنسبة 

فمن المتوقع أنه لو طالب أحد الخطيبين بتعويض مضرة . إلى الزوجين أو األبوين أو األبناء أو اإلخوة

.النعدام الصفةمرور لكانت المحكمة تحكم برفض دعواه ناشئة عن حادث 

فإن الحل كان في بداية األمر يتمثل في عدم الحكم بالتعويض لكنه تطور شيئا فقه القضاء الفرنسيأما 

التعقيب التي أصبحت تقبل تعويض الضرر حكمةلدى مفقه القضاء الدائرة الجنائيةفشيئا وخاصة 

تعيش معه دون وجود عقد زواج ولذا الك ومثل ذلك المرأة التي كانت بالنسبة لشخص ليس بقريب لله
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حكم المحاكم بتعويض الضرر بالنسبة ألحد الخطيبين في صورة وفاة اآلخر من جراء تفمن المتوقع أن 

.حادث مرور

:نـب ابن اخلطيبيـنس-4

أن الطفل قد ولد قبل ن قد تزوجا فبالرغم منيإذا كان الخطيبما هو حكم الطفل المولود لخطيبين؟

نسب الخاطب الذي أصبح زوجا إما على أساس أنه كان مرتبطا قبل الزواج بسيلحق فإنّهإتمام الزواج

ومن الممكن أال . الرسمي بزواج غير رسمي مع والدة الطفل أو على أساس أنه اعترف بذلك الطفل

د وال يتزوج الخطيبان وبالرغم يثار أي إشكال ولو في صورة عدم تزوج الطرفين أي أن الطفل يول

. م أ ش68بأحكام الفصل بالنسب عمال اإلقرار لهوذلك بفضل يلحق الطفل بنسب الخاطبمن ذلك 

لكن المشكل الحقيقي الذي من الممكن أن ينبثق عن عدم "يثبت النسب بإقرار األب " الناص خاصة 

هل من : والسؤال المطروح هواطب وجود الزواج بين الخطيبين وعدم إقرار النسب من طرف الخ

متباينة على صعيد فقه القضاء وخاصة على الممكن للطفل أن يثبت نسبه إزاء الخاطب ؟ نجد أجوبة 

.26431القرار عدد ومن بين القرارات الصادرة نشير إلىمحكمة التعقيبصعيد فقه قضاء 

تب عن الخطبة زواجا وال يقضي إن الفصل األول من م أ ش لم ير"ئه والذي جاء بمبد02/06/1992

بأحكام الزواج فيما بين الخطيبين فكل من الوعد بالزواج والمواعدة به ال يعتبر زواجا وال يقضي به 

الحكم من االتصال الذي يعتبر بالنسبة لهما اتصاال غير للخطيبين تجاوز حدود فال يحل وال يحق

-43354قرار ونجد في االتجاه نفسه نسبياتب عنهاتريمشروع وال يشكل إال عالقة خنائية ال 

أن تكون إال عالقة ال يثبت النسب بمجرد وعد بالزواج إذا أن العالقة ال تعدو عندئذ" 18/10/1996

".لنسب لخنائية أي غير مثبتة 

نسبه ال يمكن أن يثبت بفيبدو إذن أن الطفل المولود لخطيبين إذا كان الخاطب غير مستعد لالعتراف 

.صعيد التشريعوحل على فقه القضاءنسب لكن ربما أمكن وجود أحد الحلين حل على صعيد ذلك ال



28

وهذه األنسابمتشوق إلثبات هيمنت في وقت ما نزعة مفادها أن المشرع :بالنسبة لفقه القضاء* 

نسب ابن الخطيبين المتعلّقة بالنزعة تجسمت على صعيد فقه القضاء وخاصة بمناسبة بعض القضايا 

صادر عن 1986-04-02/ 5350قرار عدد : بين القرارات التي من الممكن اإلشارة إليهاومن

الوعد بالزواج إذا كان موجودا يعني تبادل الرضاء بين الطرفين لكن " جاء فيه أن قيبالتعحكمةم

أوت 01من قانون 36بصورة غير رسمية لذا فإن هذا الزواج زواجا باطال على معنى الفصل 

في وواضح أن المحكمة تقوم . مكرر من القانون نفسه36لمثبت للنسب عمال بأحكام الفصل ا1957

حال أن الفارق بين زواج باطلوتصل إلى وعد بالزواجمن فهي تنطلق . الواقع بعملية ذهنية بهلوانية

ن واضح وثابت وفي ذلك بطبيعة الحال خرق ألحكام الفصل األول من م أ ش وكذلك الفصلياالثنين

ة بأنها ترتكب خرقا للقانون المحاكم شاعرولربما كانت1957- 08- 01مكرر من قانون 36-36

وربما كان ذلك الخرق من قبيل 

ن الطفل من إثبات نسبه بما يحقق له لقب عائلي لرجل ال ألنه لو كان مجهول كّالخرق المحمود ألنه يم

.وهو ما يمكن أن يتسبب له في مشاكل نفسيةالنسب لكان يعرف بفالن ابن فالنة دون أي إشارة لألب 

.في إرث والدهفضال عن الحق الذي يكتسبه للمطالبة بالنفقة والمساهمة عند االقتضاء 

أكتوبر 28المؤرخ في 75عدد قانون1998أكتوبر 28سن المشرع في على صعيد التشريع*

هذا القانون في الظاهر يهدفالنسبيتعلّق بإسناد لقب عائلي لألطفال المهملين أو مجهولي 1998

لكن في الواقع تعاطى المشرع . إلى تمكين األطفال اللذين ليس لهم لقب عائلي من أن يكون لهم لقب

النسب متعمدا عدم استعمال كلمة بنوةإثبات الصلب ذلك القانون بنفس المناسبة موضوعا آخر سماه 

التي ال تستند إلى الطبيعيةبنوةالهي في الواقع 1998التي تحدثوا عنها في قانون أكتوبرلبنوةوا

بالشهادة أو أو بإقرار األبعقد زواج فيدخل فيها إذن ابن الخطيبين الذي من الممكن إثبات بنوته إما 

النفقةواللقب العائليفإنه يكسب الحق في ته بنومع المالحظة بأنه إذا ما أثبتبالتحليل الجيني

2003جويلية 7المؤرخ في 51وذلك بالقانون عدد2003سنة في تنقيحه للقانونوأضاف المشرع 



29

الذي تثبت بنوته الحق في النفقة و الرعاية و يخول للطفل "مكرر في فقرته الرابعة 3في الفصل 

"من والية و حضانة إلى أن يبلغ سن الرشد و أو بعده في الحاالت المنصوص عليها في القانون

فلربما كانت خطوة نحو ال حق له في اإلرثالمشرع ومن سكوته يحق لنا أن نستنتج أنه سكتيو

.إقرار وضعية قانونية لالبن الطبيعي قبل غيره

د الزواجـرام عقـإب: الفصل الثاني

.جوهرية وشكلية: لكي يبرم عقد الزواج ال بد من توفر نوعين من الشروط

ةـالشروط الجوهري: قسم أول

بيولوجية ونفسية واجتماعية: قسم بدورها إلىتن

تتمثل في اختالف الجنس وبلوغ سن قانونية واإلدالء بكشف طبي :الشروط البيولوجية- 2

.إلبرام عقد الزواجسابق

ج إلى تأكيد ويستنتج من العبارات المستعملة هو شرط واقعي بديهي ال يحتا:التباين في الجنس- أ

الرجل والمرأةان لجنسين مختلفين ذكرا وأنثى فالمشرع يتحدث عن صلب التشريع أن الزوجين ينتمي

ربما في بعض البلدان التي ينادي فيها أنّههذا الشرط ال يثير إشكاال خاصا إالالزوج والزوجة

أحد الطرفين جنسه فيصبح منتميا وربما ينبثق إشكاال إذا ما غير. نسالبعض بالزواج من نفس الج

تتعلق فقه القضاء الفرنسيمي إليه قرينيه ولقد انبثقت بعض المشاكل لدى إلى الجنس الذي ينت

التناسلية لم بالجنس فقام شخص يطالب بإبطال عقد زواجه متمسكا بأن زوجته غير مكتملة األجهزة

اعتبرت أنه ال وجه إلبطال الزواج ما دامت الزوجة لها الفرنسيةقيبالتعمحكمةيكن لها رحم لكن 

.ةمظاهر أنوث

: 1964ال يمكن إبرام عقد زواج إال إذا بلغ الطرقات سنا معينة وهي منذ :بلوغ سن معينة-ب
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من مجلّة األحوال الشخصية5للفصل إال أنّه و بتنقيحه سنة بالنسبة للفتى و20وسنة بالنسبة للفتاة 17

الزواج لتصبحوحد المشرع سن2007ماي 14المؤرخ في 2007لسنة 32عدد و ذلك بالقانون 

ثمانية عشر سنة كاملة ال يمكنه إبرام و زيادة على ذلك فكل من يبلغ منهما "لكال الطرفين سنة18

ا للنسل والمشكل هو هل يمكن إبرام يضع حدا لتزويج األطفال وربما حدأنهذا من شأنه"عقد زواج

يجيب المشرع عن هذا اإلشكال ... ونيةعقد الزواج حال أن أحد الزوجين أو كليهما لم يبلغ السن القان

إبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم :"م أ ش5صلب الفصل 

ويثير هذا النص بعض " .وال يعطي اإلذن المذكور إال ألسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين

. كمة االبتدائية المختصة بالنظر ترابياالمشاكل التطبيقية من يصدر ذلك اإلذن؟ مبدئيا رئيس المح

الشكل هو إذن على عريضة أي يقدم مطلب في نظيرين لرئيس المح ويكون مرفوقا ببعض الوثائق من 

بينها مضمون والدة للزوج المراد التحصيل في شأنه وكشف طبي يثبت قدرته على الزواج وعند 

يفرض عليه أال يسلم اإلذن إال ألسباب ر الحاكم ولكن المشرعظمن الولي وينوترخيصاالقتضاء 

للقاضي لكن أن مبدئيا باب االجتهاد مفتوحاوالمشرع يترك. خطيرة وأن المصلحة واضحة للطرفين

.نتصور أن الفتاة قاصرة عمليا

وتقدم لخطبتها من يريد الزواج فنعتبر كل هذه المعطيات أسبابا خطيرة وقد يعبر القاضي أن هناك 

هل هو من طبيعة . حول طبيعة هذا اإلذنذن بإبرام الزواج وينبثق سؤال قانوني مصلحة واضحة لإل

هو في اإلذن أن هذا قيبالتعكمةوقد اعتبرت مح. المنازعاتأو من قبيل قضاء الوالئيالقضاء 

ذن وخاصة انطالقه عمل والئي لكن من الممكن أن ينقلب إلى عمل قضائي إذا وقع الطعن في ذلك اإل

.  ة العموميةمن النياب

بكشف طبي سابق للزوج لتفادي إبرام عقد اإلدالءيشترط المشرع :الكشف الطبي السابق للزواج

زواج حال أن أحد الزوجين أو ربما كل منهما مصاب بمرض معد بما في ذلك من انعكاسات وخيمة 
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للقانون بالنسبة ف. على الزوجين وعلى األبناء لكن يختلف نظام ذلك الكشف الطبي من بلد إلى آخر

من المجلة المدنية الفرنسية 63قانونا أقحم صلب الفصل 1996نجد أن المشرع قد اتخذ سنة الفرنسي

بكشف طبي سابق للزواج وال يرجع تاريخه اإلدالءعلى كل من الزوجين :" وجاء في هذا القانون أن

مر قد تم فحصه لغاية الزواج فال لكن هذا الكشف يشير فقط إلى أن المعني باأل. إلى أكثر من شهرين

كما أن الطبيب ال يمكنه أن . مثال على أن الشخص غير مصاب بمرض يحول دون إبرام الزواجينص

يمتنع عن تسليم ذلك الكشف إذا اتضح له وجود مرض معد وال ي مكنه أن يطلع الطرف اآلخر على 

كما لجريمة إفشاء سر المهنةتبر مرتكبا فإنه من الناحية الجزائية يعوجود ذلك المرض وإذا ما فعل 

المتضرر من جراء حرمانه من إبرام عقد يض الضرر الذي يتسبب فيه للقرينأنه يعرض نفسه لتعو

.الزواج

وعلينا أن نتساءل عن الفائدة من هذا الكشف والتي تتمثل في أن كال من الطرفين يوضع أمام 

.يه ضميره في أن يتزوج أو أال يتزوجمسؤولياته فيبقى له الخيار حسب ما يمليه عل

يختلف األمر ذلك ألن الطبيب المطالب بإجراء عدة فحوص ال يسلم الكشف :بالنسبة للقانون التونسي

وإذا اتضح له أنه مرض فعليه أال . لديه أن المعني باألمر غير مصاب بمرض معدتبينالطبي إال إذا 

لكن هذا النظام هو نظري . فرض أن الشقاء ممكنايسلمه الكشف وأن يرجى ذلك إلى أن يشفى على

بحت ألن الكشف الطبي مع األسف في كثير من األحيان يسلم مجاملة من قبل بعض األطباء الذين ال 

يقومون بإجراء الفحوص التي يطالب بإجرائها المشرع هذا باإلضافة إلى كون المشرع في بداية األمر 

المواطنين وذلك لتواجدهم بمناطق ال يوجد فيها أطباء وعلينا أن من اإلدالء بالكشف الطبي بعض عفا

طبي وهو عندما يكون أحد للزواج من اإلدالء بكشفالمترشحنافية يعفى فيه ثنشير إلى صورة است

ولسائل أن يسأل عن الفائدة من إبرام عقد زواج حال أن احد الزوجين . الزوجين بحالة احتضار
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إكساب الطفل المنتظر وضعية االبن الشرعي إذا انه سيولد من زواج يحتضر والفائدة تتمثل في

mariageالوفاةالزواج بعد أنه يقبل مبدأ !ويذهب القانون الفرنسي في الواضح إلى أبعد من ذلك

posthumeة قد وضعته أو حامال به وضعية االبنـأي يبرم لغاية إكساب الطفل الذي تكون الخطيب

ود خطبة ومشروع زواج قد تبلور وتجسم بضبط موعد الزواج والقيام الشرعي على شرط وج

.بإجراءاته

:النفسانيةالشروط- 3

ويعني ذلك أن "أن الزواج ال ينعقد إال برضا الزوجين"جلّة األحوال الشخصيةم3جاء بالفصل

دو هذا الرضا شرط وجوبي مهما كان جنس الزوج ذكرا أو أنثى ومهما كان سنه راشدا أو قاصرا ويب

الشرط بديهيا لكنه في الواقع يمثل تطورا ملحوظا بالنسبة للفقه اإلسالمي الذي يقر بما سمي حق الجبر 

زواج وهذا الرضا المنصوص عليه على إبرام عقد تهرلذي يتمتع به الولي إللزام منظوأي الحق ا

جديا يجب أن يكون وموجودافيجب أن يكون : م ا ش يجب أن تتوفر فيه الشروط اآلتية3بالفصل 

.غير معيبوأن يكون 

:يجب أن يكون الرضا موجودا) أ( 

ذلك أن كال من الطرفين يجب أن يكون قد قصد إبرام عقد زواج ويجب أن يكون متمتعا بمدارك 

.عقلية

للمعتوه فإنه من الواضح أنه ال فأما بالنسبة . األصماألخرسومشكل المعتوهوهو ما يطرح مشكال )1

.باطاليمكنه أن يبرم عقد الزواج ألنه عديم اإلدراك واإلرادة فعلى فرض أنه يتزوج فإن العقد يعتبر 

لكن من الممكن أن ينبثق إشكال بالنسبة لنوع من المعتوهين الذين يكونون مصابين بجنون متقطع أي 

العقلية وفي بعض األحيان األخرى ترجع إليهم تلك أنهم في بعض األحيان يكونون فاقدين لمداركهم

فهناك من يعتبر أن الزواج المبرم في فترة يتمتع خاللها الزوج بمداركه . وهنا نجد حلين. المدارك

لكن هناك من يعتبر أن زواج مثل ذلك الشخص ال يمكن أن يعتبر صحيحا  .العقلية يبقى زواجا صحيحا



33

تلك الحياة . قت الذي يبرم فيه الزواج فقط بل بالحياة الزوجية كاملةوذلك ألن العبرة ليست فقط بالو

ولذا فإنهم يعتبرون. مستحيال من جراء الجنون المتقطع الذي يكون الزوج مصاب بهالتي تصبح أمرا

هذا وعلينا أن نشير إلى أن م أ ش السورية تنص على أنه من . أن مثل ذلك الزواج هو زواج باطل)2

.وه أن نتزوج إذا قرر مجمع من األطباء أن الزواج يساهم في شفائهالممكن للمعت

أما بالنسبة لألخرس األصم فإن األمر في الواقع يتمثل في معرفة إن كان من الممكن االهتداء إلى )3

إرادته فإذا وجد من يترجم عنه ويبلغ ما يرغب فيه أي موافقته على الزواج فإن الزواج يعتبر بطبيعة 

.األمر صحيحا

:يجب أن يكون الرضا جديا)ب(

ويجب كذلك rire   mariage pourمعنى ذلك أنه ال يمكن أن يكون الزواج قد أبرم لمجرد المزح 

بر الطرفان عن رضاهما لكنهما الأن في الظاهر يعأيmariage simuléيكون الزواج صوريا أال

وهذا المشكل قد أشير خاصة على . منهايريدان تحقيق غايات الزواج أو يهدفان إلى تحقيق البعض

ومن بين الصور القضائية التي نظرت فيها المحاكم الفرنسية صورة شاب فقه القضاء الفرنسيصعيد 

تعرف إلى فتاة واتصل بها جنسيا فحملت منه فاتفقا على إبرام عقد الزواج كي يولد الطفل المنتظر 

ة ذلك الطفل وتم إبرام عقد الزواج في ظروف شرعيا على شرط القيام بقضية الطالق بعد والد

حال أن األبواب مغلقة ولدى ضابط الحالة المدنية غير مختص بالنظر 9.20استثنائية على الساعة 

وبالرغم عن كل ذلك فلقد اعتبرت المحكمة أن هذا الزواج صحيحا معلقة حكمها بأن تبادل . ترابيا

.ع بصورة رسميةقالرضا بين الطرفين قد و

من بين الصور القضائية كذلك صورة فتاة أبرمت عقد زواج مع شيخ عجوز شحاذ مريض طريح و

الفراش ببعض المستشفيات وكانت الغاية من ذلك الزواج هي التحصيل على مبلغ مالكي أوصي به 

.إليها عند زواجها
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دت هذه صي من خدمة العسكرية ولقد تعدقوكذلك مثل الشاب أبرم عقد زواج مع عجوز وذلك للت

بمناسبة عقود زواج أبرمت كي يكسب أحد الزوجين2وخاصة 1الميةالصور بفرنسا بعد الحرب الع

يتعلق بكيفية إثبات أن الزواج 1المشكل : جنسية اآلخر ويثير بطالن هذا النوع من الزواج مشكلين

.يتعلق باألساس القانوني إلبطال الزواج الصوري2صوري والمشكل 

إثبات أن الزواج صوري: مشكل األولال

يثبت الزواج الصوري من خالل الظروف والمالبسات التي يتم فيها كأن يبرم مع وجود اتفاق بين 

بينهما أو كأن يبرم بين شخصين يثبت أنهما لم يكونا يرغبان في تحقيق مساكنهالطرفين على أال تتم 

وفي . صي من الخدمة العسكريةقلغ مالي أو التأهداف الزواج كأن يكون الهدف هو التحصيل على مب

ةوبالنسب. كل هذه الصور يكون األمر متروكا الجتهاد القاضي لمعرفة إن كان الرضا جديا أم صوريا

ولذلك مثال لبعض عقود الزواج التي أصبحت تبرم في بلدان الهجرة بين المهاجرين وبعض النسوة 

اإلدارية فيتمثل بحث السلط في محاولة التحقق إذا وثائق يتمكن المهاجرين من التحصيل على بعض ال

تعاشرا معاشرة زواج بعد إبرام عقد الزواج فنبعث بمرشدة اجتماعية للمحل الذي كان الطرفان قد 

استنتج من ذا لم توجد بذلك المحل أدباش تابعة للرجل فإتسكن به المرأة للبحث عما إذا كانت توجد

ن الزواج كان زواجا صوريا وحكم عندئذ بإبطاله لكن ينبثق عندئذ المشكل ى أذلك مع توفر قرائن أخر

.الثاني

األساس القانوني إلبطال الزواج: المشكل الثاني

فكل من . م أ ش3من المحكمة المدنية الفرنسية أو الفصل 146ربما يتجه التفكير إلى أحكام الفصل 

فالرضا إذن موجود وهو معبر عنه بصورة رسمية إما . النصين يستوجب الرضا إلتمام عقد الزواج

فكيف إذن من الممكن التصريح أن ذلك الرضا لم يكن . لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى عدلي إشهاد

.جديا؟
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ذي اآلثار المحدودة بمقتضى نظرية العقدولذا فلقد ذهب بعض شراح القانون إلى استنباط نظرية وهي 

أي أن un mariage aux effets conventionnellement limitéبر عنهعاتفاق وهو ما ي

ار أجنبيةـالطرفان يتزوجان ويتفقان على أن عقد الزواج لن ينتج إال بعض اآلثار وإذا كانت تلك اآلث

وإذا كانت تمثل بعض آثارها الجوهرية . عن اآلثار التي ينتجها الزواج أصالة فإن العقد يعتبر باطال

تبر صحيحا واالتفاق الزمني إلى تحديد اآلثار يعتبر باطال ويصبح العقد بمثابة العقد الذي فإن العقد يع

الزوجان ويبقى على ذلك األساس الزواج قائما وغير قابل لإلبطال ولو طرح المشكل في يقع فيه 

عشر فأما الفصل الحادي . م أ ش21-11نالقانون التونسي ألمكن الجواب انطالقا من أحكام الفصال

أي عند إبرام عقد الزواج من الممكن لكل من الطرفين أن يشترط خيار الشرطفهو يتعلق بما يسمى 

)الشرط(على اآلخر شرطا أو عدة شروط من الممكن أن يكون متعلقا بذات القرين أو أن يكون متعلقا 

يكون الشرطفيجب أن . 21الفصل لكن المشرع وضع حدا لهذا النوع من الشروط صلب . بالممتلكات

لكن من الممكن اعتبار أن جوهر تعريفا لجوهر العقدولم يعط المشرع غير متناف مع جوهر العقد

فإذا أبرم عقد زواج من شرط الواجبات والحقوق بين الزوجينمن 23جاء به الفصل العقد يتمثل بما 

.شرط فقطيتنافى مع جوهر العقد فإن عقد الزواج بتمامه وكماله يعتبر باطال ال ال

:يجب أن يكون الرضا غير معيب-ج

زواج هو عقد لكنّه ليس كبقية العقود و لذا فإنّه مبدئيا خاضع للنظرية العامة لعيوب ال

الرضا لكن بما أنّه ينشأ عائلة فإن تلك النظرية ال تنطبق على عقد الزواج بصورة كاملة 

فهذه .ينغالوفي الغش وفي الغلط وفي اإلكراهفي فعيوب الرضا التي تنطبق عادة على العقد تتمثل 

النظرية ال تنطبق تماما فال وجود لغبن بما أن العقد ال يتعلق بمال بل يتعلق بشخص أما بالنسبة للغش 

Un mariage il trompeالقائلLogselفهناك قولة أصبحت شهيرة ألحد رجال القانون الفرنسيين 

qui peutمن قبل المترشح للزواج بمناورات بالنسبة لعقد الزواج أن يقام بعبارة أخرى من الممكن

وهذا أمر يكاد يكون جليا عاديا فكل من المترشحين للزواج يحاول أن يبرز نفسه في أحسن المظاهر 
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وكثيرا ما يتضح أن القرين عن عقد . إليه صفات هي ليست موجودة فيهوان ينسب لنفسه أوان تنسب 

ولقد . من عيوب الرضا في مادة الزواجعيباولذا فإن الغش ال يعتبر . طبالزواج يختلف عن الخا

.للغلطبالنسبةاإلشكال بالنسبة لبقية العيوب أي الغلط واإلكراه وخاصةانبثق 

:الغلــط

من المجلة المدنية مستعمال عبارة 18الفصل من 2الفقرةصلب المشرع الفرنسيلقد تعرض إليه 

وأثارت هذه العبارة جدال على . الغلط في المكاسبما ممن شأنه أن يقصي وهو الغلط في الشخص

.صعيد فقه القضاء الفرنسي ورجال القانون الفرنسيين

:بالنسبة إلى القانون الفرنسي: أوال

:مبدئيا لمفاهيم ثالثةالغلط في الشخص هي عبارة قابلة 

الغلط يحوم حول الحالة المدنية ثانمفهوم وفي الغلط في الذات المادية للشخص المفهوم األول

هو يظن أن اسمها فاطمة فإذا هو يتضح أن اسمها الحقيقي عائشة امرأةمثال تزوج شخص : للشخص

تزوجها وهو يظن أنها مسلمة فيتضح أنها : صفات الشخصهو الغلط حول بعض والمفهوم ثالث

.مسيحية

عرفة ما هو المفهوم المتجه اعتماده كي يبطل عقد ولقد انبثقت بعض المشاكل لدى المحاكم الفرنسية لم

المجتمعة  الدوائر ولقد نظرت Berthonالزواج على أساس الغلط في الشخص ونشرت قضية شهيرة 

وكانت وقائع القضية 1862-04- 24في هذه القضية وأصدرت قرارا فيالفرنسيةقيبالتعحكمةلم

شاقة أشغاالاعام15كان قد حكم عليه جزائيا بـ وجزواجا قد ابرم لكنه اتضح أن الزتتمثل في أن 

اعتبرت أن الغلط في الدوائر المجتمعةفطالبت الزوجة على ذلك األساس بإبطال عقد زواجها لكن 

في ذات الشخص المادية أو المدنية أما الغلط حول صفات يكون إال الغلطأنالشخص ال يمكن 

ل هذا الحل الذي وضعته الدوائر آال وعلينا أن نتساءل عن مالشخص فإنه ال يمكن أن يكون سببا لإلبط
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مجتمعة فلقد سار فقه القضاء الفرنسي على ذلك النحو مدة طويلة ومن الممكن أن نعطي بعض ال

صورة نظرت فيها : التعقيبحكمةاألمثلة على ذلك تطبيقا للحل الذي جاءت به الدوائر المجتمعة لم

تمسك فيها الزوج بأنه اكتشف أن زوجته هي في الواقع بنت 1866سنة واالستئناف ببوردحكمةم

.شرعيةأنهاطبيعية على أنه كان يظن 

أن اكتشفأنه ال وجه إلبطال عقد زواج على أساس أن الزوج1903وقررت محكمة التعقيب سنة 

ج حال بعدم إبطال زوا1938سنة بباريسالمحكمة االبتدائية زوجته ليس لها رحم و قضت كذلك 

، وفي قضية أخرى )من عالقة خنائية(اح فأنه اتضح أن الزوجة هي في الواقع أم لطفل حملت به س

الحكم بإبطال عقد زواج حال أن الغلط المتمسك به كان يحوم حول سن 1949سنة حكمةرفضت الم

ن لكن عدة انتقادات وجهت إلى هذا الحل وخاصة م. سنوات10الزوجة التي نقضت من عمرها 

ومن بين االنتقادات الموجهة لهذا الحل أنه في نفس في مقال لهGérard Cormuطرف العميد 

هو حل واسع وذلك ألنه يؤدي بصورة آلية إلى الحكم ببطالن الزواج ال . الوقت حل واسع وضيق

أو كأن يظن أن لقبه Paulحال أن اسمهJacquesنه أحد الزوجين معتقدا بأن اسمهلسبب إال أل

فهذا النوع من األغالط ال أهمية له ويجب أال HADDADهو حال أن لقبه الحقيقيDupondلعائلي ا

.يؤدي إلى بطالن الزواج

ألنه يؤدي إلى الرفض بالحكم ببطالن حل ضيقأن حل الدوائر المجتمعة هو هو االنتقاد الثانيووجه 

يكون أحد الزوجين مصابا بعجز ومثل ذلك أنسبب جوهريالزواج حال أن السبب المتمسك به هو 

.جنسي

عن الحل الذي وضعته الدوائر عدتبوات تغير فقه الفرنسي شيئا فشيئا وعلى ضوء هذه االنتقادا

فأما بالنسبة للغلط في الحالة المدنية فإنه أضحى ال يؤدي بصورة آلية إلى بطالن الزواج . المجتمعة

:ي تعليل هذا القرار ما يليوجاء ف1973-06-07: قرار م االستئناف بباريس

Dalloz 19731974
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 (Attendu que l’erreur sur l’identité civil du conjoint ne peut entraine la

nullité du mariage que si l’état civil à été déterminé du consentement

donné(.

مدنية ال يؤدي حتما إلى بطالن الزواج إال إذا إذن من هذا القرار أن مجرد الغلط حول الحالة الفيستنتج

.السبب الذي أفضى إلى الموافقة على الزواجكان هو 

أصبح من الممكن أن يؤدي إلى البطالن ولربما كانت وأما بالنسبة للغلط حول صفات الشخص فلقد 

االبتدائيةمةحكالمنقطة االنطالق لهذا التحول على صعيد فقه القضاء الفرنسي هو الحكم الصادر عن 

ولقد كانت الوقائع شبيهة بالوقائع التي نظرت فيها الدوائر. 1994-07-26في BRSSUIREبـ

أي أن الغلط المرتكب كان حول الماضي القضائي أو العدلي للقرينBERTHONالمجتمعة في قضية

هو خارج مع زوجتهفلقد اكتشفت الزوجة بعد إبرام عقد الزواج بأن زوجها قد ارتكب جريمة وأوقف و

1971-04- 08في حكم لها بتاريخ االبتدائية بباريسحكمةالمولقد اتبعت نفس الحل . من الكنيسة

من قبل إذا ثبت أن القرين كان يجهل أن قرينه كان قد تزوج وأصبحت المحاكم تحكم بإبطال الزواج

.1951االبتدائية بباريس سنة حكمةالمأو . 1924سنة االبتدائية ببوردوحكمةالموهذا ما قضت به 

الزواج أنه فاقد لتلك بعدشف توكذلك إذا كان الغلط قد ارتكب حول المدارك العقلية للقرين كأن يك

.1956سنة LEMANSما قضت به المحاكم االبتدائية ب المدارك وهو

حكمةالزوجة المالقرين على القيام بوظيفته الجنسية فبالنسبة لعجزقدرة وكذلك بالنسبة للغلط حول 

GRENOBLEأو بالنسبة لعجز الزوج ومثل ذلك المح االبتدائية بـ. 1962سنة LILLEاالبتدائية بـ 

أحكام 1975ول فقه القضاء فنقح سنة وقد تأثر المشرع الفرنسي باالنتقادات الفقهية وبتح. 1958سنة 

لكن هذا في . بطالن الزواجلببفأقحم الغلط حول الصفات األساسية كسفقرة ثانية180الفصل

وربما كان عندئذ من الصفات األساسيةالواقع ال يضع حدا للنقاش ألنه يبقى من المتجه معرفة ما هي 

لكننا إذا اعتمدنا هذا المعيار فإننا نكون . المتجه التساؤل عما كان القرين يفعل لو كان عالما بالحقيقة
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يكفيه أن يؤكد ويصبح المدعي هو صاحب القول الفصل إذذاتيامعيارا نفسانيا اعتمدنا في الواقع قد 

ط هي في الواقع ـبما كانت الصفة التي وقع حولها الغلا بالحقيقة ولرـانه ما كان ليتزوج لو كان عالم

غير أساسية لكن سيصبح المعيار عندئذ ال المعيار الذاتي المتمثل في تصديق المدعي في ما يتمسك به 

بين هذينلمزجتقده القاضي من أن الصفة هي أساسية أم ال ولربما كان من المتجه اهو ما يعبل 

يتمثل في التساؤل عن الصفات التي من الممكن أنالمعيار النفساني ومعيار اجتماعيأي المعيارين

أساسية في الوسط الذي يعيش فيه المدعي إذا من الممكن مثال أن يكون بالنسبة لبعض األوساطتعتبر

الغلط قد وقع في صفة أساسية فبالنسبة مثال للوسط المسيحي ضمن الصفات األساسية إمكانية إقامة 

لدى الكنيسة فإذا اتضح أن القرين كان قد تزوج مرة أولى وطلق فإن ذلك من شأنه أن يحول الزواج 

.حول صفة أساسيةدون إبرام عقد زواج ثان لدى الكنيسة ولذا فبالنسبة للمسيحيين يعتبر الغلط مرتكبا

علينا أن نالحظ أن فقه القضاء يكاد يكون مفقودا في مادة البطالن بصفة : بالنسبة للقانون التونسيأما 

عامة وفي البطالن لغلط في الشخص بصورة خاصة ولربما كان السبب في ذلك هو أن الطالق ممكن 

وهو ش.أ.من م31الفصل ) إنشاء ( اإلرادة المنفردةأو بمقتضى للضررأو)التراضي(باالتفاقإما 

تقديم قضية في األسهلإذ أنه من البطالن يقدم قضية في شح لوضع حد للعالقة الزوجية ال يجعل المتر

وبالرغم عن قلة الصور القضائية المتعلقة ببطالن الزواج لغلط في الشخص فمن الممكن أن لطالقا

سية موقفا حول هذا الموضوع ولو أنه لم يكن هو التعقيب التونحكمةنشير إلى قضية اتخذت فيها م

القضية كانت في طالق قام الزوج يطالب الحكم بطالق زوجته متمسكا بأنها . المطروح عليها مباشرة

مصابة بمرض في األعصاب وقد حاول عالجها لكن دون جدوى فأصبحت الزوجة غير قادرة على 

بقولها بأنه ال التعقيبحكمةمكم بالطالق للضرر وأجابت ولذا فإنه يطلب الح. القيام بواجباتها الزوجية

مجال للحكم بالطالق وذلك ألن مرض الزوجة هو مصيبة حلت بها دون أن يكون لها في ذلك أي ذنب 

ولذا فإنه يستنتج من هذا أن الزوج مخير بين حلين إما أن يصبر على ما أنزله المولى عز وجل 

.م أ ش31من الفصل 3لفقرة اقها على أساس بزوجته وبه أو أن يلتجئ إلى تطلي
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الطالق تعليل قرارها القاضي بضرورة الرفض مطلب لولم تكن بمحكمة التعقيب مطالبة بأكثر من هذا 

وكان من :" لفصل المشكل القانوني المطروح عليها قالتغير ضروريةلكنها في حيثية . للضرر

هو سابق لعقد لو أقام الدليل على أن مرض زوجته الزواجالممكن للزوج أن يقوم بقضية في إبطال

."يتزوج لو كان عالما بهلوأنه كان يجهله وأنه ما كان الزواج 

رارقالتونسية تقبل مبدئيا نظرية البطالن للغلط في الشخصقيبالتعكمةومن هذا التعليل يتضح أن مح

.1981ديسمبر 15في .5929عدد قيبيتع

:راهـاإلك

ى أن اإلكراه هو عيب من عيوب الرضا بصورة عامة فإن المشرع الفرنسي قد تعرض باإلضافة إل

إليه بوصفه أحد عيوب الرضا في مادة الزواج بصورة خاصة، وصور اإلكراه هي في الواقع قليلة 

ه القضاء التونسي فأما بالنسبة للمحاكم الفرنسية فإن فقبالنسبة لقفه القضاء الفرنسي ومنعدمة بالنسبة ل

إما في األوساط العسكرية أو في و قد حصلعلى أحد الزوجينإكراهكتسليط ور بطالن الزواج ص

الصور، قضية نظرت فيها هذهميسالتي يمكن إعطاؤها لتجاألمثلةومن بين . أوساط جزيرة كورسيكا

لشاب تمثلت وثائقها في أن شابا اتصل جنسيا بفتاة وكان ذلك ا1954سنة االستئناف بباريسكمةمح

وتم إمرتهبصدد القيام بالخدمة العسكرية فأبرم عقد زواجه مع الفتاة تحت تهديد العقيد الذي يعمل تحت 

وضعت فيها الفتاة مولودها وأما بالنسبة لجزيرة كورسيكا فيبدو أن بعض عقودالزواج بالمصحة التي 

نظرت في هذه بأن عيب وال. تحت تهديد السالح من قبل أعضاء عائلة الفتاة المعتدى على شرفها

اإلكراه أنويقدر اإلكراه بالنظر إلى سن المتضرر وجنسه كما BASTIAب االستئنافكمةالقضايا مح

ط الحالة ـمن الممكن أن يكون معنويا إذ يستبعد أن يكون ماديا إذا تم الزواج بصورة رسمية لدى ضاب
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على الزوج المتضرر وال مجرد الضغط ويشترط فقه القضاء أن يكون هناك عنف قد سلط. ةالمدني

. لدن بعض األقاربالمعنوي من 

فلقد سبق أن قلنا إن فقه القضاء مفقود ولربما أمكن التفكير في صورة قد للقانون التونسيبالنسبةأما 

مكرر من 227هذه الصورة هي صورة الفصل يتمسك فيها بوجود إكراه على إبرام عقد زواج و

ويؤكد المشرع صلب . بقاصرة برضاهايتصل جنسيامنسجناسنوات5الذي يعاقب المجلة الجنائية

هذا النص أن التزوج بالمعتدي عليها يوقف التتبعات فعلى فرض أن زواجا يبرم من قبل شخص 

للتقصي من التتبعات الجزائية فقد تبادر إلى ذهنه القيام بقضية في إبطال عقد الزواج بعلة أن إكراها قد 

ليه إلبرام ذلك العقد وبأن رضاه كان معيبا لكنه سلط ع

فض طلب إبطال الزواج بقبول المحاكم التي ستقضي بريحضمن المتوقع أن مثل هذا الموقف لن 

عقد زواج لن يمكنه كراه المزعوم وعلينا أن نذكر أن هذا الشخص الذي يكون قد أبرم على أساس اإل

.دخول وإال فإنه يعرض نفسه لتتبعات جزائية تستأنف ضدهتطليق زوجته إنشاء خالل العامين بعد ال

رضا القاصر

.هل أن رضا القرين يكفي إلبرام عقد الزواج أم هل أنه من الضروري أن تعبر العائلة عن رضاها ؟

لكن السؤال . ما من شك أن الزواج يهم كذلك العائلة وتكون عادة مساهمة في إقامة حفل الزواج

.باإلضافة إلى رضا القرين يجب أن يصدر رضا عن بعض أفراد العائلة ؟القانوني هو هل أنه

: وهنا نجد عدة حلول

الذي ال يشترط موافقة العائلة بالمرة على أساس الكنسيالقانون هو الحل الذي جاء به :الحل األول

ا يبرم عقد أنه من المتجه ستهيل إبرام عقد الزواج لكي يصبح الزوجان يعيشان في كنف الشرعية ولذ

.غير موافقين على إبرام ذلك العقدالزواج ولو كان األهل
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يشترط ترخيص الوالدين ولو كان الزوج والذيالقانون الفرنسي القديمبه هو الذي جاء :الحل الثاني

راشدا وذلك لحماية العائلة مما عسى أن يبرمه القرين من عقد ال يتماشى مع مصلحة العائلة أو مع 

وبالنسبة للقانون الفرنسي ) الزواج غير المتكافئ( أيla Mésalliance.االجتماعيمركزها 

وهذا الحل الذي جاء به . الوضعي فإن الحل يتمثل في اشتراط موافقة الولي إذا كان الطفل قاصرا

المشرع التونسي منذ صدور مجلة األحوال الشخصية مع إدخال بعض التنقيحات بالنسبة لهذا 

زواج القاصر يتوقف على موافقة الولي واألمينص على ما يلي أ شم6لفصل أصبح االموضوع و

ع األمر للقاضي موافقة ويتمسك القاصر برغبته في الزواج لزم رفوإن امتنع الولي أو األم عن هذه ال

.واإلذن بالزواج ال يقبل الطعن بأي وجه ويثير هذا النص بعض المشاكل في التأويل

8الفصل لقد تعرض المشرع إلى تعريف الولي صلب ؟ليالومعرفة من هو لتعليقا نصتطلب هذا الي

دا والقاصر الولي هو العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقال ذكرا رشي" ن مجلّة األحوال الشخصيةم

".وجوبا أبوه أو من ينيبه والحاكم ولي من ولي له ذكرا كان أو أنثى وليه

أن الموافقة على قد عرف تطورا في التحرير فبعد أن كان ينص م أ ش 6صل لفوعلينا أن نالحظ أن ا

األم 1993-07-12بمناسبة قانون أقحم على زواج القاصر يجب أن تصدر عن الولي والولي فقط 

فالقاصر إذن مطالب بالتحصيل في نفس الوقت على . على أساس أنها توافق كذلك على زواج القاصر

وافقة األم وربما كان هذا كسب بالنسبة للمرأة التونسية أنها تصبح مؤهلة موافقة الولي وكذلك م

ابنها القاصر لكنه من الواضح أن ذلك من الممكن أن يدخل على العائلة تصدعا إذا للموافقة على زواج

كان الولي مثال موافقا واألم غير موافقة وخاصة إذا كان العكس ومهما كان األمر فإن هناك إشكاال من 

القاصر متشبث فلنفرض أن . نبثق من جراء عدم موافقة أحدهما أو عدم موافقتها معايالممكن أن 

زواج فإنه من الممكن رفع األمر للقاضي الذي يأذن بإبرام عقد الزواج ومن هذا برغبته في إتمام ال
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م أو االثنين يمكن للقاصر أن يتزوج دون موافقة الولي واألالستثنائية انستنتج أنه في بعض الصور 

ي بالزواج فإنه ال إمكانية للطعن بأي وجه أي ـالقاضنمعا ولوضع حد للنزاع يرى المشرع أنه إذا أذ

أو تعقيب لكن الباب يبقى مفتوحا للقاصر في ال بالمراجعة من قبل القاضي وال بواسطة استئناف

لكن لنفرض أن .في ذلك الزواج في أن يطعن في قرار الرفضالترخيص صورة رفض القاضي 

والسؤال هو كيف يعبر عن تلك الموافقة ؟ أحسن حل هو . الولي واألم قد وافقا على مشروع الزواج

لكي يعبر مباشرة لدى ضابط الحالة أن يكون الولي وأن تكون األم حاضرين عند إبرام عقد الزواج 

ليس ضروريا ومن الممكن لكن الحضور شخصيا للولي أو لألم. المدنية أو عدلي إشهاد عن موافقتهما

نقاش يحسن أن يكون ذلك لبكتب يتضمن ترخيص الولي أو األم ورفعا لكل التباس ولكاإلدالءعندئذ 

.الكتب رسميا وناصا على اسم ولقب القرين المنتظر والمرخص في إبرام عقد الزواج معه

:روط االجتماعيةـالش- 4

وباإلضافة إلى الموانع الشرعيةن خلوا من كي يكون الزواج صحيحا يجب أن يكون كل من الزوجي

.للزوجةيسمى مهراذلك يشترط المشرع التونسي أن 

القرابةفالمؤبدة ومؤقتةؤبدةمموانع الزواج قسمان : م أ ش14بالفصل جاء:موانع الزواج-ب

.أو بعدةبزواجوالمؤقتة تعلق حق الغير. التطليق ثالثأو الرضاع أو اهرة المصأو 

: المؤبدةالموانع 

أولفصول ووله صالمحرمات بالقرابة أصول الرجل وف: ما يلي15بالفصل وجاء :مانع القرابة-

".فصل من كل أصل وإن عاد أصوله و أول 

التي تبدو غامضة ولربما كان من األحسن أن العبارات الفقهيةاستعمال هذه ونالحظ أن المشرع خير

وباإلضافة إلى ذلك . تاألمهات والخاالت والعاما: قرآن الكريميستعمل العبارات الواردة صلب ال

أحكام هذا النص فإذا أبرم زواج خرقا د إلمكانية التحصيل على رخصة لخزقنالحظ أنه ال وجو

.يعتبر باطال بطالنا دون أي استثناءألحكام هذا الفصل فإنه



44

و فصولهن ات بمجرد العقد ول الزوجأص: المحرمات بالمصاهرة"16الفصل :مانع المصاهرة-

.علوا وزوجات األوالد وإن سفلوا بمجرد العقدوأنزوجات اآلباء بشرط الدخول باألم،

.أو الترخيص في إبرام زواج محجر طبق أحكام هذا النصاإلستثناءإمكانية اونالحظ أن هناك 

ويقدر الطفل تحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والمصاهرة: م أ ش17:مانع الرضاع- 

إال إذا دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها فال يمنع الرضاع من النكاح .الرضيع خاصة

"حصل في الحولين األولين

.1961-01-17، 319تعقيبي عدد يثير هذا النص بعض المشاكل في التأويل ونشير إلى قرار

مانع الرضاع بين الزوجين فجاء في المبدأ قامت النيابة العمومية بدعوى في إبطال زواج بعلة وجود 

القانون للنيابة العمومية القيام بالدعاوى المتعلقة بحقوق األسر ة ألنها راجحة للنظام يخول :" ما يلي

شهادة بمن الممكن إثبات الرضاع ...طلب فسخ النكاح ألن الزوجة أخت الزوج من الرضاعالعام مثل

."العقد المطلوب فسخه ألجل الرضاعالنساء إذا أفشينا ذلك قبل إبرام

والثانية مسألة ية ئإجرااألولى مسألة مسألتينفي هذا القرار تعاطت محكمة التعقيبوواضح أن 

مطروح يتمثل في معرفة إن كان من الممكن ية كان السؤال القانوني الئ، بالنسبة للمسألة اإلجراجوهرية

كمةعلى أساس وجود مانع الرضاع وكان من الممكن لمحللنيابة العمومية القيام بدعوى إبطال زواج 

ابة العمومية لها صفة للمطالبة بإبطال الزواج ومن يام صحيح وأن النيأن تعتبر أن ذلك الققيبالتع

الذي بالنظام العامذلك الموقف على أساس أن هذه الدعوى تتعلق قيبالتعكمةالممكن أن تعلل مح

ف بذلك بل توسعت معتبرة أن النيابة العمومية لها مومية لكنها لم تكتمه النيابة العسهر على احترات

من مثل هذا الموقف ألن دعاوى األسرة نتعجبالحق أن تقوم بدعاوى األسرة وهنا من الممكن أن 

ال يعقل أن يعترف فيه للنيابة العمومية بصفة القيام بها مثل ذلك قضية في الطالق ال متعددة ومنها ما

ليس من المعقول في شيء أن ل االعتراف للنيابة العمومية أن تقوم بمثل تلك القضية كما أنه يمكن بحا
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قيبالتعكمةيعترف للنيابة العمومية بحق القيام بدعوى في نفي النسب ولذا فإن المبدأ الذي وضعته مح

.وق دعاوى األسرةبالنسبة لما يجب أن يعترف به للنيابة العمومية من دور في حقمتسع جدامبدأ هو 

يقع  اإلثباتأن قيبالتعكمةأما المسألة الثانية فلقد كانت تتعلق بكيفية إثبات مانع الرضاع واعتبرت مح

أن يكون المحكمة بواسطة النسوة على أساس أنهن مطلعات على مثل ذلك الحديث لكن تشترط 

.وفا متفشيا قبل إبرام عقد الزواجالرضاع قد أصبح معر

:ليق ثالثامانع التط-

التطليق ثالثا هو في " يحجر على الرجل أن يتزوج مطلقته ثالثا:" م أ ش19بالفصل لقد جاء 

مانع للزواج لكنه مانع مؤقت أي أنه بعد التطليق ثالثا من الممكن أن يحصل ذلك اإلسالميةالشريعة 

رجل آخر ومن المفروض التطليق في مناسبة واحدة وفي عبارة واحدة بعد حصول ذلك تتزوج المرأة ب

دخول لكن قد يندم الزوج في تطليق زوجته حصولمبدئيا أن يكون زواجا حقيقيا بما في ذلك من

ثالثا ويحز

في حيلة وهي أن تبرم المرأة زواجا مع شخص في نفسه أن تضاجع زوجته رجال آخر فيعمد حينئذ 

زوجها األول وفي بعض األحيان يعمد يرجعها لبتطليقها وعندئذ يتعهدم ثيضاجعهاالآخر على أن

وربما كان المشرع التونسي راغبا في . إلى تزويجها إلى طفل للتحقق من أن االتصال الجنسي لم يتم

يل على الشريعة اإلسالمية فحجر التزوج بالمطلقة ثالثا علما بأن الطالقتحوضع حد لمثل هذا ال

قضائي في الطالق أي أننا حكمصدورالق بل هو بإيقاع الطلفظا المتحدث عنه ليس مجرد التصريح 

وهناك من . أمام المحكمة وفي كل مرة يصدر حكم بالطالقمراتنفترض أن الزوجين مثال مرا ثالثة

يحجر على الرجل يعتبر أن المشرع التونسي في الواقع لم يغير شيئا بالنسبة للشريعة اإلسالمية بقوله 

من ولربما كان هذاو طلّقها فإنّها تصبح مطلّقة غيرهغيرهزوجتثالثا إال إذا تأن يتزوج مطلقته

مهما كان األمر فإن هذا النقاش ة اإلسالمية لكنـفي التحريم لإلبقاء على حل جاءت به الشريعالتفنّن
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يكاد يكون عديم األهمية التطبيقية وذلك ألنه يصعب تصور إبرام عقد زواج بين شخصين للمرة 

.ر أحكام قضائية ثالثة بالطالقالرابعة بعد صدو

: الموانع المؤقتة-ت

وباإلضافة . بعدةأوبزواجالغيروهما تعلق حقمانعين إلى ما م أ ش14أحكام الفصل تنقسم حسب 

ار إليهما المشرع صراحة فإن هناك مانعا ثالثا كان موضوع جدل ونقاش شمانعين اللذين أإلى هذين ال

.ين في الدين أي بزواج التونسية المسلمة بغير المسلمحاد بين القانون يتعلق بالتبا

تعلق حق الغير بزواج:1المانع *

وهذا المانع ال يثير في الواقع إشكاال ولم " يحجر التزوج بزوجة الغير:" م أ ش20بالفصل لقد جاء 

الصورة المرأة ال يمكن أن يكون لها في نفس الوقت زوجان ولعل اإلشكال هو فيأنينازع أحد في

نجد أن مثل الرجل بأكثر من واحدة و بالرجوع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية المعاكسة أي في تزوج

وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالثا ممكن على أساس الترخيص القرآني هذا الزواج 

األحوال األمر فإن مبدأ الترخيص موجود وهذا ما اعتمدته كل مجالت لكن مهما كان )ورباعا

الشخصية الصادرة في البالد اإلسالمية مع المالحظة بأن التفكير من لدن المصلحين اتجه نحو الحد من 

ولذا فقد وقع التفكير. ما فيها من عواقب وخيمة بالنسبة للعائلةالظاهرة أي ظاهرة تعدد الزوجات لهذه

عليه أن يتحصل على ترخيص للتزوج بثانية ترشحمالفي وضع التعدد تحت رقابة القاضي أي أن 

قضائي قد يعطي له إذا أثبت مثال أن الزوجة األولى مريضة أو أنها عاقر وقد يشترط أن تكون 

التزوج تكتسب حق تطليق زوجها الراغب في الزوجة األولى موافقة على إبرام الزواج الثاني وإال 

.بامرأة ثانية

ل هذه الحلول لكنه يبدو أن رئيس الحكومة آنذاك هو وعند تحرير م أ ش التونسية اتجه التفكير إلى ك

فمن "تعدد الزوجات ممنوع " والتي جاء فيها 18الفصل الفقرة األولى من بخط يدهرحرالذي 

د زواج ثان حال وجود عقد زواج أول الزال قائم الذات ـال إمكانية بالمرة إلبرام عقالواضح إذن أنه 
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كان يحتاج إلى تنقيح لذلك إنه عندما قرر المشرع أن تعدد 18لكن سرعان ما اتضح أن الفصل 

الزوجات ممنوع كان التفكير متجها إلى وجود عقد زواج أول رسمي وعقد زواج ثان رسمي كذلك

ولو أن هذه الصورة في الواقع يصعب حصولها ذلك ألن المترشح إلبرام الزواج عليه أن يدلي خاصة  

إلى أكثر من شهرين وبما أن المضمون يشير إلى كل البيانات المضمون والدة ال يرجع تاريخه

. المتعلقة بالحالة المدنية لألشخاص فإنه محمول على أنه ينص على وجود زواج أول الزال لم ينفصم

واتضح أن بعض المتحيلين على القانون عملوا إلى إبرام عقد زواج أول بصورة رسمية أما الزواج

للعقاب عن مثل ذلك 1958ولذا فإن المشرع تدخل صراحة سنة . غير رسميةالثاني فإنه يبرم بصورة 

الزواج واتضح أن صورة أخرى من الممكن أن تحصل وهذه الصورة هي أن يبرم الشخص عقد 

العرفعلى "سمية حال أنه متزوج مرة أولى بصورة غير رسمية وكما كان يقال ورة رزواج بص

ة أولى وج بصورة رسمية حال أنه متزوج مرقاب من يتزبع1964وتدخل المشرع سنة "الجاري 

بصورة غير رسمية ويواصل معاشرة زوجته األولى ولربما كانت هذه العبارة ال تخلو من غموض 

وذلك ألن المعاشرة أنواع فهل يجب أن تكون هذه المعاشرة مستمرة أو هل يكفي أن تكون متقطعة 

األولى ولو كانت زيارة قصيرة دون خلوة كزيارة األبناء وهل أن مجرد الزيارة من حين آلخر للزوجة 

ومهما كان من أمر علينا أن. في المحل الذي تسكن فيه الزوجة األولى هل أن ذلك من قبيل المعاشرة

بعاماعتبر أن التعدد يمثل جريمة يعاقب عنها تف بمنع تعدد الزوجات بلنالحظ أن المشرع لم يك

فقط مع المالحظة بأن المحكمة التي تنظر في عقوبتين بإحدى الأو د240سجن وخطية قدرها 

وربما كان ذلك الختصار الجريمة أي محكمة الناحية هي المختصة بالنظر للتصريح ببطالن الزواج

ويشير كذلك النص إلى أن . المراحل أي أن نفس المحكمة تكون في نفس الوقت مختصة جزائيا ومدنيا

ولقد .هي تعلم أنه متزوج بأخرى تعتبر شريكة وتعاقب بنفس العقابالمرأة التي تتزوج بشخص و

ينطبق على الرجل الذي يتزوج بثانية فقط أو 18انبثق مشكل طريف يتمثل في معرفة إن كان الفصل 

ؤال نظريا بل طرح على محكمة ـولم يبق هذا الس. إن كان ينطبق كذلك على المرأة التي تتزوج بثان
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امرأة أحيلت على الدائرة الجنائية بتونس من أجل عدة أفعال من : ر يتمثل في أنوكان األمقيبالتع

بينها تدليس والتزوج بثان ورأت الدائرة الجنائية أن تحكم بعدم سماع الدعوى بالنسبة لجريمة 

م أ ش جاء ناصا في طالعه على أن تعدد الزوجات 18الفصل " بثان وعللت قضائيا بأنالتزوج

ال وجه لعقاب ا أن النص هو نص جزائي فإنه يؤول تأويال ضيقا وعلى ذلك األساس ربم"ممنوع 

سنة قيبالتعكمةوقضت محلكن النيابة العمومية طعنت في ذلك القرار . المرأة التي تتزوج بثان

من أن تعدد الزوجات ممنوع ليس 18بالفصل معللة قرارها بأن ما جاء بنقض القرار الجنائي1966

عندما 2لفقرة لك الفصل بل هو فقرة مستقلة والعبرة بالعبارات التي استعملها المشرع صلب ابعنوان ذ

18لالفصوعلى ذلك األساس اعتبرت أن الرجل والمرأة تشمل وهذه العبارةكل من تزوج: قال

.يعاقب كذلك المرأة التي تتزوج بثان

:تعلق حق الغير بعدة-

وهذا األجل ال تحترمه بنفسها قبل أن يمكنها إبرام عقد زواج آخرفيه المرأة العدة هي أجل تتربص

بسيط وهو أن العدة الهدف منها هو التحقق من براءة رحم ببلس؟فلماذا ال يعتد الرجل. إال المرأة

أي أنه إذا تزوجت المرأة بعد الطالق من الممكن أن باختالط النسبي ما يسمى جة وذلك لتالفالزو

ي تضعه بعد مدة إما للزوج األول أو للزوج الثاني إذا كان الطفل متمتعا بما يسمى ينسب الطفل الذ

لزوج أمه إذا ولد بعد الطفل ينسبوقرينة الفراش تعني أن بالنسبة لكل من الزوجين الفراشقرينة

.األقل بعد إبرام عقد الزواج وسنة على األكثر بعد انفصام الزواجأشهر على 6مضي 

؟عدةما هو أجل ال

تعتد المطلقة غير الحامل ثالثة أشهر "م أ ش 35الفصل تعرض المشرع إلى ذلك األجل صلب 

كاملة وتعتد المتوفى عنها زوجها مدة أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة أما الحامل فعدتها وضع حملها 

".وأقصى مدة الحمل سنة من تاريخ الطالق أو تاريخ الوفاة 
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لكن مع وجود فارق في الشريعة اإلسالميةلعدة في مبدئها مستمدة من أحكام وعلينا أن نالحظ أن ا

الحيضةوالقرء هو المدة الفاصلة بين ) قرءمعج(التعبير فالفقهاء يتحدثون عن اجل عدة لثالثة قروء 

تتحقق من أنوذلك كي تتحقق المرأة من أنها غير حامل ومن السهل في الواقع للمرأة من والحيضة

لكن قد يؤدي في بعض األحيان األمر بالمرأة إلى الكذب أي أنها تتدعي أنها لم تحض لسبب . ذلك

واضح وذلك كي تتمكن من إيقاف قسمه التركة في صورة وفاة الزوج على أساس أنها حامل وعلى 

بنفقة العدة ولذاأساس أن حملها يشارك في قسمة التركة أو ربما تكون راغبة في التحصيل بما يسمى

ولذا فإن أجل " الشهر"فإن المشرع خير استعمال عبارة أخرى أكثر وضوحا وهذه العبارة هي عبارة 

ويعتبر المشرع في هذا النص أنه على فرض أن الزوجة . ثالثة أشهرالعدة بالنسبة للمرأة المطلقة هو 

أقصى مدة الحمل هي تدعي أنها حامل فإن هذا االدعاء ال يمكن أن يتواصل إلى األبد إذا أنه قرر أن 

لكنه حل اختاره المشرع التونسي . يتجاوز بكثير المدة الطبيعية للحملومن الواضح أن العام .عام

هي ابتعادا عن الحلول التي جاءت بها بعض المذاهب كالمذهب الحنفي الذي يعتبر أن مدة الحمل

ن الواضح أن الفقهاء لم يكونوا الذي يعتبر أنها أربعة أو خمسة سنوات ومالمذهب المالكيعامان أو 

جاهلين لمدة الحمل الحقيقية لكن هذه اآلجال الخيالية قد وضعت ألهداف إنسانية ذلك كي ال تبرر 

واعتماد . أن في تلك الحلول شططاالمرأة بوصفها زانية وكي ال يبرز الطفل بأنه ابن زنا لكن الواضح

نتهاء من العدة علينا أن نالحظ أن أجل العدة أقصى مدة للحمل ولالتبرعلى رأي بعض الفقهاء اع

يبتدئ من تاريخ صيرورة الحكم بالطالق نهائيا بخالف الحل الذي جاء به القانون الفرنسي مثال الذي

للتفريق صلحيالقاضي المن تاريخ القرار الذي يتخذه يوم لكنه يبتدئ 300يعتبر أن أجل  العدة هو 

.في السكنى بين الزوجين

إلى التباين في الدين بوصفه مانعا للزواج ومن باب أولى لم م أ شلم تتعرض :ن في الدينالتباي-

باطل خالفا لبعض مجالت األحوال تنص صراحة على أن تتزوج التونسية المسلمة بغير المسلم

وأعطته نفس الحل ومثل ذلك المجلةالشخصية األخرى التي تعرضت صراحة لهذا المشكل
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المشرعين في بين حاصل حسبما يبدو وقانون األسرة الجزائري باإلجماعالمغربيةونة لسورية والمدا

البلدان اإلسالمية اعتبار أن هذا النوع من الزواج هو زواج باطل لكن المشرع التونسي خير السكوت 

وربما كان ذلك لسبب واضح وهو إرادة المشرع أن تكون المجلة مطبقة على كل المتقاضين بقطع 

. ستعمل قط صلب م أ ش،اإلسالم أو المسلم لم تر عن ديانتهم ولذا فإن عبارة الدين اإلسالمي النظ

اطل المسلمة بغير المسلم هو صحيح أو بومن هنا انبثق إشكال يتعلق لمعرفة إن كان زواج التونسية 

ة بغير زواج المسلم:الهادي كرو عنوانهلألستاذبالذكر مقال وتعددت اآلراء والدراسات ونخص

وكذلك :" 1962-12-10المؤرخة في New Yorkاتفاقية المسلم ومصادقه الدولة التونسية على

1978" زواج المسلمة بغير المسلم:" وعنوانها فيصل غديرةمذكرة لألستاذ 

ومنشور لوزارة فقه القضاءوفي م أ ش5الفصل ولقد حام النقاش انطالقا من محاور تمثلت في 

.New Yorkاالتفاقية الدولية لـوأخيرا العدل

من م أ ش05الفصل : المحور األول

وهنا انقسم شراح "يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية"جاء بهذا الفصل أنه 

الشريعة اإلسالميةالتي جاءت بها الموانعفمنهم من يعتبر أن هذه العبارة تفيد شقين القانون إلى 

.يعتبر باطالفإن زواجها ساس فإن المسلمة ال يمكن أن تتزوج غير مسلم وإذا ما فعلتوعلى هذا األ

أي الموانع كيفما الموانع القانونيةتفيد فقط الموانع الشرعيةعبارة فإنه يرى أن هذه الشق الثانيأما 

موانعأنه ينص علىفإنه يتضح م أ ش14الفصل وبالرجوع إلى أحكام القانون الوضعيجاء بها 

وبقي األمر متأرجحا بين التباين في الديندون أن يذكر مؤبدة ومؤقتةالزواج ويقسمها إلى قسمين 

.الشقين من رجال القانون وهو ما أصبح يعطي أهمية لما عسى أن يتخذه فقه القضاء من موقفهذين
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اءـفقه القض: المحور الثاني

لم يطرح لدى فقه الموانع الشرعيةوخاصة عبارة شم أ 05لفصل علينا أن نالحظ أن مشكل تأويل ا

نسبة إلى امرأة تزوجت بقرار حوريةالقضاء بصورة مباشرة لكن يشار عادة إلى قرار أصبح معروفا 

م أ شأن ذلك الزواج المتحدث عنه كان قد أبرم قبل صدور قيبالتعكمةمحبغير مسلم واعتبرت 

1966.01.31- 3384-قيبيتعرارقالفقه اإلسالميهو يه بق فبكثير وفي تاريخ كان القانون المنط

تمثلت وقائعه في أن امرأة تونسية خالطت شخصا جزائيقيبيقرار تعومن الممكن كذلك اإلشارة إلى .

خالف ضد الطرفين من أجل التزوج على إيطاليا محمول على كونه غير مسلم انطلقت تتبعات جزائية 

بأن الزواج باطل إلبرامه بين تونسية مسلمة وشخص غير مسلم فأجابت فوقع التمسك الصيغ القانونية

ذلك ال يهم فمهما كان هذا الزواج باطل أو غير باطل فإن الجريمة تعتبر بأن" بقولها قيبالتعكمةمح

قائمة و علينا أن نالحظ أن محكمة التعقيب لم تتخذ في هذا القرار موقفا يتعلّق بزواج التونسية المسلمة 

ذلك المشكل على حدة واهتمت فقط بالبحث عن توفر أو عدم ير المسلم بصورة مباشرة بل تركت بغ

فقه القضاء لم خالف الصيغ القانونية ولذا فإنه من الممكن أن نستنتج أن جريمة التزوج علىتوفر 

.وهو ما يؤدي بنا إلى المحور الثالثم أ ش 05لفصل مباشرة وصريحة مشكل تأويل اتعط بصورة

منشور وزارة العدل: المحور الثالث

ر في وقت ما وحصل رد فعل ثيبدو أن عقود الزواج بين تونسيات مسلمات وأجانب غير مسلمين تكا

عدول وعلى ضباط الحالة المدنيةيحجر على 1973سنة منشورالعدل فصدرمن لدن وزارة

كان من ضباط الحالة المدنية وما. إبرام عقد زواج بين تونسية مسلمة وشخص غير مسلماإلشهاد

وعدول اإلشهاد إال تطبيق ذلك المنشور مما جعل بعض المترشحين لمثل ذلك الزواج يفكرون في حل 

كي يعلن عن إسالميةمفتي الديار التونسيةوهو أن يمثل المترشح أمام لسرعان ما تم استنباط حو
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بل بضعة دنانير ويدلي بتلك الشهادة لدى ضابط مقابتالوة الشهادتين شهادة اعتناق الدين اإلسالمي

اعتناق الحالة المدنية أو لدى عدلي اإلشهاد فيبرم الزواج ولو أن الزوج في قرارة نفسه لم يكن ينوي

منشور وزارة العدل من و على اإلسالمي فكان بمثابة التحيل على الشريعة اإلسالمية من جهة الدين

مشكل اعتناق الدين اإلسالمي من الممكن أن ينبثق كذلك بمناسبة وعلينا أن نالحظ أن . جهة أخرى

كأن يترشح شخص لإلسهام في إرث تونسي مسلم حال أن ذلك الشخص هو شخص غير مسلم إلرثا

الزوج التونسيلكنه قد يدعي اإلسالم فكيف من الممكن له أن يثبت اعتناقه للدين اإلسالمي ومثال ذلك 

ال حق لها في اإلرث فتدعي أنها أصبحت مسيحيةزوجته أجنبية هي مبدئياالمسلم الذي يتوفى ويترك 

ل إن إعالن اإلسالم والدخو:" فأجابت بقولهااالستئناف بتونسكمةمحمسلمة وطرح هذا المشكل على 

التي يرتّب عليها المشرع آثارا ا من قبيل الوقائع المادية اإلراديةفي زمرة المسلمين يعتبر قانون

االستئنافكمةمحوتضيف " ويسمح بإثباتها بجميع وسائل اإلثبات ومن ذلك شهادة الشهود قانونية

إن من يصرح أمام عدليين أو أمام أهل العلم واإلصالح بأنه معتنق للدين اإلسالمي وينطق " قائلة 

ثل بالنسبة بالشهادتين ال يمكن أن نعتبر غير مسلم لمجرد كونه لم يعلن أمام فضيلة المفتي واألمر بالم

84840عدد :االستئنافكمةمح–القرار" صبة بكافة أنحاء العالم لمن يسلم لدى المراكز اإلسالمية المنت

.120ص1993لسنة 09دمجلة القضاء والتشريع عد1993-07- 14الؤرخ في 

.New Yorkبـومهما كان من أمر وقد يفكر البعض في التمسك باالتفاقية الدولية المصادق عليها 

1967االتفاقية الدولية بنيويورك : المحور الرابع

هذه االتفاقية جاءت تنص على أن المرأة لها أن تتزوج بمحض إرادتها ودون قيد أو شرط وبقطع 

ت على هذه االتفاقية سنة وبما أن البالد التونسية قد صادقالنظر عن جنسية الزوج أو لونه أو دينه

اضين التمسك بتلك االتفاقية للقول بأن زواج المسلمة بغير المسلم هو فقد يخطر ببال بعض المتق1967
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زواج صحيح لكن يبدو وأن هذا األمر بقي إلى هذا اليوم نظريا لوجود قضية نشرت لدى المحاكم 

.New Yorkووقع فيها التمسك باتفاقية 

:رـالمه-ح

مية التي تفرض تسمية مهر للزوجة تبناها المشرع التونسي متأثرا بالشريعة اإلسالمؤسسة هو المهر

ةلصحة الزواج من تسمية مهر للزوججاءت ناصة على انه ال بدم أ شوعلى ذلك األساس فإن 

الطبيعية القانونية ولقد انبثق نقاش لمعرفة من مجلّة األحوال الشخصية 3الفصل عمال بأحكام 

لبعض اآلخر أن المهر هو من بين بينما يرى اشروط االجتماعيةوأن المهر هو شرط من . للمهر

وذلك ألنه يعبر عن المشاعر التي يشعر بها الزوج نحو زوجته ولقد لوحظ على مر الشروط النفسانية

المهر أصبح مغاال فيه و كان ارتفاع المهر من األسباب التي تحول دون إبرام عقد الزواج العصور أن

و بذلك فقد و أصبح المهر رمزيا ال يتجاوز الدينارلذلك قرر المشرع التونسي مقاومة هذه الظاهرة

من مجلّة 13و 12أهميته العملية ومهما كان األمر فلقد نظّم المشرع أحكام المهر صلب الفصل 

كل ما كان مباحا و مقوما بالمال تصلح " فلقد جاء فيه12أما بالنسبة للفصل األحوال الشخصية

أن يكون المهر منقوال أو عقارا النص أنّه من المكنو يتضح من هذا "تسميته مهرا ، وهو ملكا للمرأة 

انه ليس للزوج أن  يجبر " ينص علىفهو 13أما بالنسبة للفصل  و الشرط الوحيد أن يكون مباحا

المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر ويعتبر المهر بعد البناء دينا في الذمة ال يتسنى للمرأة إال 

و تبدو أحكام هذا النص واضحة و ان هذا "فقط وال يترتب عن تعذر الوفاء به الطالق المطالبة به 

فإذا كان البناء قد تم و كان المهر لم نتيجة التي أراد المشرع تفاديهاالالنص من شأنه أن يؤدي إلى 

أن يؤدي يدفع فإن مطالبة الزوجة بمهرها من الممكن أن يتسبب في شقاق بين الزوجين الذي من شأنه 

.إلى الطالق  
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:ات إبرام عقد الزواجليشك-1

إشهاد أمام ضابط الحالة المدنية أو عدلي؟ إمامن يبرم العقد: من الممكن أن تطرح العديد من األسئلة

وإذا أبرم زواج خارج البالد التونسية فلدى السلط القنصلية التونسية إن وجدت أو لدى ضابط الحالة 

.جنبيةالمدنية للبالد األ

إن كان لدى ضابط الحالة المدنية فمبدئيا بقصر البلدية وإن كان بواسطة ؟أين يبرم عقد الزواج*

ببعض ج بأي مكان أي بمكتب أحد العدلين أو  بمنزل أحد الزوجين أوعدلي إشهاد فيمكن إبرام الزوا

...المساجد

ناك جريان عمل هو في الواقع مخالف ضابط الحالة المدنية أو عدال اإلشهاد علما بأن ه؟من نحضر*

للقانون لكنه متأت من كثرة عقود الزواج في بعض الفترات في السنة فيكتفي بحضور عدل إشهاد 

بجليسه أي عدل اإلشهاد اآلخر حال أن هذا واحد يتلقى تصريحات األطراف وخاصة يمضي ما يسمى 

لنفرض أن كال من العدلين كان حاضرا ال بد لكن . اإلجراء هو مبدئيا غير قانوني والعقد مبدئيا باطل

وعلى األقل شاهدين يشهد كل منهما أن الزواج خلو من الموانع الشرعية ومن الشهودمن حضور 

وعادة يكون كل من الزوجين حاضرا بنفسه لكن. الممكن أن ينبثق سؤال يتعلق بحضور الزوج نفسه

وقد تمثل الوكالة في وكيلعندئذ يبرم بواسطة والزواج . من الممكن كذلك أال يكون أحدهما حاضرا

بعض األحيان حال مالئما إلبرام عقد الزواج إذا كان أحد الزوجين غير قادر على الحضور بنفسه عند 

اجهما بأنفسهما وأن للزوج والزوجة أن يتوليا زو" : م أ ش9بالفصل إبرام عقد الزواج ولقد جاء 

وإذا كان المشرع يعترف للولي بحق التوكيل فإن ذلك من "يضاوللولي حق التوكيل أيوكال من شاء

جاء ناصا على أن وكيل الزواج ال يمكنه أن 10الفصل الـالممكن أن يثير بعض الصعوبات ولذا فإن 

ومهما كان األمر فإن وكيل الزواج ال يشترط في حقه شرط . إذن موكله أو موكلته يوكل غيره بدون 

ح وهو تالقي ما ـالتوكيل أن يكون في حجة رسمية والهدف من ذلك واضخاص إنما يشترط فقط في
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في خصوص صدور التوكيل كما أن ذلك التوكيل يجب أن يتضمن ينبثق من صعوباتعسى أن

.صراحة تعيين الزوجين وإال عد باطال

:؟هل من شرط بالنسبة إلى االختصاص الترابي لضابط الحالة المدنية أو لعدلي اإلشهاد* 

لكن علينا أن نالحظ أن عدلي اإلشهاد عليهما أن يعلما ضابط الحالة المدنية بإبرام الجواب هو بالنفي

العدالن . عقد الزواج وللتوضيح لنفرض أن عقد زواج أبرم في تونس العاصمة لدى عدلي إشهاد

دوره يعلم ضابط يعلمان ضابط الحالة المدنية بتونس العاصمة وضابط الحالة المدنية بتونس العاصمة ب

والهدف من ذلك هو التنصيص بدفاتر الحالة المدنية . الحالة المدنية لمكان الوالدة كل من الزوجين

وربما فيما بعد على حكم الطالق بمكان والدة كل من الزوجين على عقد الزواج في مرحلة أولى

ن بمضمون والدته فإن ذلك والزواج الثاني إلى أن يصل األمر إلى الوفاة فإذا ما أدى أحد الزوجي

مكن من تالفي إبرام ة بحالته المدنية وهذا مثال ما يالمضمون يكون مشتمال على كل البيانات المتعلق

.عقد زواج ثان حال وجود عقد زواج أول

:إثبات عقد الزواج-2

وإن حجة الوحيدة إلثبات الزواجبكتب رسمي وهي ال1957عقد الزواج يثبت إذا كان مبرما بعد سنة 

والذي ال ينتج إالخالف الصيغ القانونيةمبرم على زواجإثبات جد كتب رسمي فإنه ال يمكن لم يو

بصورة غير رسمية 1957لكن لنفرض أن الزواج قد أبرم قبل سنة .إثبات النسببعض اآلثار مثل 

كيف من فهذا الزواج هو زواج صحيح ألن أحكام مجلة األحوال الشخصية ليس لها أثر رجعي لكن 

شيخ مثل في أن المعني باألمر يتوجه إلى ت؟ لقد وضع المشرع حال سهال الممكن إثبات ذلك الزواج

صحبة شاهدين ويقوم لديه بتصريح بالزواج فيسلمه شهادة يذهب على أساسها إلى ضابط الحالة التراب

شرع أجال وانقضى ذلك وضرب الم. م الزواج ويسلم المعني باألمر شهادة في الزواجالمدنية الذي يرس

وانبثق عندئذ مشكل بالنسبة لمن . انقضاء األجل الثاني1962األجل ثم ضرب أجال ثانيا وكان موفى 

ف ال يمكن تصحيحه بما أن األجلقن فالبعض يعتبر أن الموـيفلم يقم بتصحيح وضعه وهنا نجد موق
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ح الوضع على أساس أن الحل الذي حدده المشرع قد انقضى ويرى شق آخر أنه من الممكن تصحي

.من بين الحلول الممكنةالذي وضعه المشرع ما هو إال حل

ي ل ذلك فوفعال تمث. ذلك الحلإتباعوإذا وجد حل آخر ولو كانت فيه صعوبة أكثر فإنه من الممكن 

ل على حكم بثبوت الزوجية ويدلي المعني باألمر بما عسى أن يثبتااللتجاء إلى المحكمة قصد الحصو

.شهادة الشهودإبرام عقد الزواج ومن بين ذلك خاصة 

انحالل عقد الزواج: الفصل الثالث

بالبطالنحل والزوجان على قيد الحياة إما نمن الممكن للزواج أن ينحل بالموت لكن من الممكن أن ي

.بالطالقأو 

النـطـالب:قسم أول

جاء قليال ومهما كان سبب البطالن ولربما البطالنفي مادة فقه القضاء التونسيعلينا أن نالحظ أن 

أو )بالتراضي ( باالتفاقمن الطالق بصورة واسعة سواء مكّنكان ذلك راجعا إلى أن المشرع 

مجلّة األحوال الشخصيةمن 31الفصل ) إنشاء ( أو بمقتضى اإلرادة المنفردة ألحد الزوجينللضرر

وال يفكرون في يلتجئونالإذن إن كان المتقاضونسبب أو مبرر فال عجب بأيلإلدالء دون ضرورة

.ومهما كان األمر فإنه علينا أن نتعرض إلى صورة البطالن. البطالن

:ورة البطالنـص-1

م أ ش 21جاءت هذه الصورة منقسمة إلى نوعين تعرض المشرع إلى النوع األول صلب الفصل 

.1957أوت 01قانون 36بالفصل فلقد جاء النوع الثانيوأما

الزواج : لقد جاء بهذا النص ما يلي: م أ ش21لفصل على معنى أحكام االبطالنهو :النوع األول- أ

أحكام الفقرة األولى من الفصل الفاسد هو الذي اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد بدون مراعاة

.المجلةمن هذه 20و19و18و17و16و15الثالث والفقرة األولى من الفصل الخامس والفصول 
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وهي كلمة فقهية حال أن العبارة التي الزواج الفاسدمن هذا النص أن المشرع يستعمل كلمة تضحوي

ال المشرع التونسيونالحظ من جهة أخرى أن . عبارة الزواج الباطليستعملها القانون الوضعي هي 

مثال الذي الفرنسيللمشرعخالفا البطالن المطلق والبطالن النسبي.البطالنيفرق بين نوعين من 

ال يمكن التمسك بها إال من أنّهأيبطالن نسبي فقطتؤدي إلى أسباب بطالن الزواجيعتبر أن بعض 

.ن إبرام عقد الزواجمقبل المعني باألمر فقط كما أنه من الممكن تصحيح الوضع بعد مدة 

. البطالن المطلقوهو لبطالنافإنه يبدو أن هناك نوعا واحدا منالقانون التونسيوأما بالنسبة إلى 

بطالن لوجود شرط نوعين من البطالن بينيفرقم أ ش 21لفصل ومهما كان من أمر فإن هذا ا

.وبطالن لوجود خرق لبعض القواعد المتعلقة بالشروط الجوهرية للزواجمتناف مع جوهر العقد

قد فعلينا أن نشير إلى أحكام أي البطالن لوجود شرط متناف مع جوهر العللنوع األولفأما بالنسبة 

أي أنه لكل من الزوجين أن يشترط على خيار الشرطوهو متعلق بما يسمى فقها م أ ش11الفصل 

وإذا المكاسبأو القرينمتعلقة بذات قرينه عند إبرام عقد الزواج بعض الشروط من الممكن أن تكون 

له الخيار بين أمرين، إما ين يصبحما أبرم عقد الزواج واتضح أن الشرط غير متوفر فإن القر

السكوت وتبقى عندئذ العالقة الزوجية قائمة أو أنه ال يرضى وعندئذ يحق له أن يطالب بالطالق لعدم 

حدا الحرية الزوجينم أ ش 21لفصل يضع صلب ااحترام االتفاق وعدم توفير الشرط لكن  المشرع 

أو ربما لن يكون لهما يساكنهاأو أنه لن نفق عليهالن يفهي كأن يشترط الزوج مثال على زوجته أنه 

بطالنال إلى يؤدي إلى بطالن العقد تماما المتنافي مع جوهر العقدأبناء ويعتبر المشرع أن الشرط 

لقضايا لدى المحاكم إلبطال شر لدى المحاكم أي أنه ال وجود نالشرط فقط ويبدو أن هذه الصورة لم ت

.تناف مع جوهر العقدالزواج ألنه اقترن بشرط م

فهو الزواج الذي ينعقد خرقا ألحكام21الفصل عمالن بأحكام من الزواج الباطلالنوع الثاني* 

الذي لم 18نجد الفصل ينها المشرع وعلينا أن نالحظ أن من بين تلك الفصول سلسلة من الفصول ب

زواج الثاني المبرم خرقا ألحكام اليكن موجودا في بداية األمر وهو ما فتح النقاش لمعرفة إن كان 
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ضمن قائمة الفصول التي 18صحيحا أم وباطال إذا تمسك البعض بأن عدم وجود الفصل 18الفصل 

ينتج عن خرقها بطالن الزواج دليل على أنه صحيح ولوضع حد لهذا النقاش أقحم المشرع صراحة 

لعشرين ونالحظ من جهة أخرى واصلب سلسلة الفصول المنصوص عليها بالفصل الواحد 18الفصل 

.21الفصل بالنسبة لكل الصور التي أشار إليها صلب الستثناء أو ترخيصأنه ال وجود 

:1957-08-01قانون 36صور البطالن على معنى الفصل -ب

إنه " بالنسبة للزواج بقوله الكتب الرسميين ما هو اشترط المشرع أن يبرم الزواج بصورة رسمية وب

في صورة إبرام زواج بصورة ما هو الحليقيمه ضابط الحالة المدنية أو عدال إشهاد لكن ذيالكتب ال

الزواج المبرم خالفا يعتبر " بقوله -36الفصل يجيب المشرع عن هذا السؤال صلب ؟غير رسمية

فرق لكن علينا أن ن" أشهر3باطال و يعاقب الزوجان زيادة على ذلك بالسجن مدة 31ألحكام الفصل 

وهي أن يعيش رجل مع لمخادنة بين هذا الزواج وبعض الصور الشبيهة به ومن بينها خاصة صورة ا

وقد تتعدد األسباب التي تؤدي إلى المخادنة وخاصة في . وجود عقد زواجامرأة عيشة األزواج دون

لطرفين شعور بأن إلى الحرية كي يصبح لدى اوالطوقالبلدان الغربية ومن بينها عدم إرادة التقيد بعقد 

.التعايش تحت سقف واحد ناتج عن الحب ال عن العقد

عن األسباب التي قد تؤدي إلى المخادنة فإن هناك مشكال قانونيا يتمثل في معرفة المعيار وبقطع النظر 

الذي يمكن من التفريق بين زواج باطل ومخادنة ومن الواضح أن لهذا التفريق أهمية كبرى سواء على

من الناحية الجزائية ال عقاب عن المخادنة وذلك ألنه ال وجود لنص يعاقب . لجزائي المدنياالصعيد 

فمبدأ التأويل الضيق للقانون الجنائي يؤدي بعدم سماع الدعوى في صورة تتبعات عدلية ضد . عنها

أجلمن خالف الصيغ القانونية يمثل جريمة ويعاقب الطرفانالمتخادنين بينما الزواج المبرم على 

وفي صورة صدور العقاب واستئناف المعاشرة أشهر سجنا3بـالتزوج على خالف الصيغ القانونية 

.أشهر6العقاب إلى يرفع 
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هذا وأما على الصعيد المدني فالمتخادنان أجنبيان عن بعضهما البعض وال تنتج المخادنة أي أثر على

ف الصيغ القانونية فإنه ينتج بعض اآلثار ومن إلبرامه على خالللزواج الباطلوأما بالنسبة . الصعيد

المخادنة والزواج الباطلولذا فإنه من الهام جدا في بعض األحيان التفريق بين .النسببينها خاصة 

الطرفين بينهما يتضح أن هناك شبها كبيرا بين صورتين وهذا الشبه متأت من أنمقارنةوبإجراء 

واتصال جنسي وعند االقتضاء حد بما يفرض ذلك من إنفاق يعيشان مع بعضهما البعض تحت سقف وا

ال يمكن أن يصلح كمعيار للتفرقة بين المعاشرة المستمد من المعيار الماديإنجاب أبناء ولذا فإن 

أي المعيار النفسانيالصورتين وذلك ألنه قاسم مشترك بينهما ولذا فإن المعيار المتجه التفكير فيه هو 

؟ لكن هذا يتطلب اإلثبات واإلثبات من الممكن إذن بين الطرفي ن على الزواجهل تم تبادل الرضاء

على الزواج الرضا كانوا حاضرين بالموطن أي بالموطن الذي تم فيه تبادل شهودأن يتم بواسطة 

اإليجابمناسبة ال وجود لشهود بوعلى فرض أنه . وعند االقتضاء إقامة حفل ولو كان حفال متواضعا

العائلي أو يؤكدون أن الطرفين يبرزان في الوسط بشهادة شهودإنه من الممكن اإلدالء فوالقبول

.زوجتهلمرأة بوصفها أو كأن يقدم الرجل ااالجتماعي الذي يعيشان فيه بوصفهما زوج وزوجة 

:ار الزواج الباطلـآث-2

:م أ ش21بالنسبة للزواج الباطل على معنى الفصل - أ

يبطل الزواج الفاسد وجوبا بدون طالق وال يترتب على مجرد " ا يلي مبينا مم أ ش22الفصل جاء 

:العقد أي أثر ويترتب على دخول اآلثار اآلتية فقط

من طرف الحاكماستحقاق المرأة المهر المسمى أو تعيين مهر لها) أ ( 

النسبثبوت) ب( 

وجوب العدة على الزوجة وتبدأ هذه العدة من يوم التفريق) ج ( 

.حرمة المصاهرة) د ( 
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يبطل ومن الممكن التعليق على أحكام هذا النص انطالقا من العبارة التي يستعملها المشرع وهي 

ألنه فعال ال حاجة تحرير رديءومن الواضح أن هذا التحرير هو " وجوبا بدون طالقالزواج الفاسد 

وهي كلمة وجوبالكن المشرع يستعمل البطالن والطالقإلى قضية في الطالق إذ أن هناك فارقا بين 

رفعت وربما كانت كلمة وجوبا تعني أنه إذالدى المحكمة توحي بأنه ليس من الضروري رفع قضية

قضية في البطالن فإنه على المحكمة أن تبطل وجوبا لكن هذا ليس بصحيح كذلك ألنه يبقى للمحكمة 

ونالحظ أن المشرع يرتب عدة آثار عن . بهأن تتحقق من وجود أو عدم وجود سبب البطالن المتمسك 

ولو كان الزواج باطال إثبات النسبأي أنه يمكن من م أ ش21الفصل على معنى بطالن الزواج

فإذا تزوج الطرفان بالرغم القرابةكما موانع الزواجومن بين أسباب بطالن الزواج وجود مانع من 

ت النسب أي من الممكن إثبات نسب االبن القرابيعن وجود ذلك المانع فإن ذلك ال يحول دون إثبا

L’enfant incestueuxوهي نتيجة ال تخلو من فضاعة لكن بالرغم عن ذلك فإن المشرع التونسي

وهي نتيجة أقل متزوجيناالبن المولود لرجل وامرأة غير أي نسب االبن الطبيعيال يقر صراحة 

.فضاعة

فإن هذا الزواج ينتج كذلك 1957-08-01قانون 36الفصل معنى على للزواج الباطلوأما بالنسبة 

ال ينجر عن الزواج المصرح بإبطاله " من ذلك القانون ولقد جاء فيهمكرر36الفصل نها آثارا بي

:بمقتضى أحكام الفصل السابق إال النتائج اآلتية

ثبوت النسب)1(

.الحكمهذه العدة ما تاريخ صدور جوب العدة على الزوجة وتبتدئ )2(

".موانع الزواج الناتجة عن المصاهرة)3(

فإنه يتضح أن الزوجة م أ ش21لفصل على معنى االزواج الفاسدا هذه اآلثار بما ينتجه وإذا ما قارنّ

الزواج استعمل عبارة مكرر36الفصل كما أن المشرع صلب لها حسب ما يبدو في المهرال حق 

رحـار المشار إليها ال بد من أن يصـرة أنه كي يحصل اآلثويستنتج من هذه العباهـالمصرح بإبطال
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ض أن شخصا يريد أن يتمسك بآثار الزواج الباطل فعليه أن يدلي تربطالن الزواج بعبارة أخرى لنف

بحكم قضي بإبطال ذلك الزواج وبصورة عملية من الممكن أن نتصور أن امرأة أبرمت زواجا غير 

فإذا ما أرادت إثبات نسب ذلك الطفل تصبح مطالبة باإلدالء بحكم .رسمي مع رجل وأنجبت منه طفال

قضى ببطالن الزواج وهذا الحكم يصدر عن حاكم الناحية بمناسبة التتبعات الجزائية من أجل جريمة 

التزوج عن خالف الصيغ القانونية فهذه المرأة إذن تعرض نفسها للتتبعات الجزائية وللمحاكمة وللعقاب 

أي بحكم قضي ببطالن الزواج لنتمكن من إثبات النسب لدى المحكمة المختصة بالنظر وذلك كي تدلي

أن الطفل هو نتيجة زواج مبرم على خالف الصيغ القانونية فإنها ال المحكمة االبتدائية وإذا ادعت 

بحكم صرح ببطالن الزواج بل يكفيها أن تثبت أن عالقة زواج غير مبرم بصورة باإلدالءتطالب 

.المزعوم للطفلة قد وجدت بينها وبين الوالدرسمي

القـالط: القسم الثاني
وهذا التعريف صحيح ولكنه " الطالق هو حل عقدة الزواج:" الطالق بقولهم أ ش29الفصل يعرف 

الطالق هو ولذا فلربما كان من المتجه القول أن البطالنأو بالموتينحل ألن الزواج يمكن أن ناقص

عن ولربما كان المتجه التساؤل بصورة نظرية صحيح والزوجان على قيد الحياةحل عقدة زواج

محاور متعددة ومن بينها على صعيد التشريع ومن الممكن أن ينبثق نقاش حولمبدأ الطالققبول 

فما هو موقف الديانات وخاصة الديانات السماوية من الطالق؟. المحور الديني

وهو أن كال منهما تشمئز من الطالق الموساوية والديانات اإلسالميةهناك قاسم مشترك بين الديانة 

عترفال تللديانة المسيحيةما بالنسبة أ" أبغض الحالل عند اهللا الطالق:" أنه قال الرسولوينسب إلى 

ولذا فإنه ال إللهية امطلقا بمبدأ الطالق على أساس أن الزواج هو من الطقوس الدينية تبرمه اإلرادة 

مبدأ الطالقيؤيدكن أن ينحل إال بمقتضى تلك اإلرادة وأما من الناحية االجتماعية فإن هناك من يم

وتشردالت ـيتسبب في تشتت العائالق من شأنه أن ـفيعتبر البعض مثال أن الط.يناهضهوهناك من 
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كن البعض نزالق في نشاط إجرامي لاالاألبناء مع ما ينجر عن ذلك من خطر بالنسبة إليهم وربما 

يعتبر أن الطالق قد يكون حال سيئا لكنه حل ضروري لوضع حد لبعض الحاالت فيكون من األحسن 

.الزوجين إذا أصبحت الحياة الزوجية جحيماأن يفرق بين 

ال يمكن حله بطالق لكن مؤسسةالبحت فهناك من يعتبر أن الزواج هو الصعيد القانونيوأما على 

ى ولو كان مؤسسة يكون من األحسن أن ينحل بطالق إذا اتضح أن تلك هناك من يرى أن الزواج حت

متأثرا في ذلك المشرع التونسي قد أقر مبدأ الطالقالمؤسسة أصبحت فاشلة ومهما كان من أمر فإن 

الت إذ أن الطالق كان أساسا بيد الزوج وأضحى بيد الزوجينلتشريع اإلسالمي لكن مع بعض التعديبا

ما أن الطالق كان من الممكن أن يصدر دون تدخل أي سلطة قضائية أما بعد المجلة ال فرق بينهما ك

صور الطالقإلى مرحلة أولىوعلينا أن نتعرض في المحكمةإال عن فإن الطالق أضحى ال يصدر 

.مرحلة ثانية إلى آثارهوفي مرحلة ثانية إلى إجراءاتهوفي 

:القـور الطـص-1

، طالق باالتفاقوهي تنقسم إلى ثالثة م أ ش31صلب الفصل جاءت هذه الصور منصوصا عليها

.طالق إنشاء، طالق للضرر

:باالتفاقالطالق 

وقد . من النضج ما يجعلهما يتفقان على الطالق دون مزيد من التطاحن والشقاقلزوجانلقد يكون 

ير راغب في أو غقد يكون غير قادر على إثبات مضرته يكون في الواقع أحدهما متضررا لكنه

التمسك بها فيحصل االتفاق بين الزوجين على طلب الطالق وعادة يتفق الزوجان ال حول المبدأ

ونالحظ نفقة الزوجة ونفقة األبناء والحضانة والمسكنبل وكذلك حول فروعه وخاصة الطالق فقط 

. شكاال خاصاأن اإلجراءات في هذه الصورة أسرع من اإلجراءات في بقية الصور فتكاد ال تطرح إ

لكن بالرغم عن ذلك انبثقت بعض الصعوبات في التطبيق مثال قد يكون أحد الزوجين راغبا أكثر من 

اآلخر
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في الحصول على حكم بالطالق فيبرم اتفاقا مع قرينه لدى عدل منفذ مثال ويدلي بذلك االتفاق لكن 

فال بد من أن يعرب عن االتفاق لدى المحاكم اعتبرت أنه ال قيمة ألي اتفاق مبرم خارج المحكمة ولذا 

القاضي الصلحي لكنه من الممكن أن ينبثق مشكل آخر يتمثل في معرفة إن كان من الممكن الرجوع 

علىلدى المحكمة بتركيبتها الثالثي في االتفاق المعرب عنه لدى القاضي الصلحي واستقر فقه القضاء

.اعتبار أن ذلك التراجع غير ممكن

: الطالق للضرر

صورة إلى31الفصل من الفقرة األولىتعرض في سن م أ شعلينا أن نالحظ أن المشرع عندما 

وهذه العبارة الغامضة من شأنها أن تجعل " لألسباب المبنية بهذه المجلة" للطالق قال المشرع بأنها 

ساسا تصلح أوذلك لمعرفة ما هي الفصول التي فصالم أ شالقارئ مضطرا للرجوع إلى فصول 

المتعلق بعدم دفع المهر 13الفصل والمتعلق بخيار الشرط11الفصل لدعوى الطالق ومن بينها 

المتعلق بالواجبات المحمولة على 23المتعلق بعدم اإلنفاق على الزوجة والفصل 38الفصل و

.الزوجين

دعي في قضية أي أن الم" الطالق للضرر"لكن جريان العمل لدى المحاكم اشترط عبارة وهي عبارة 

الطالق يتمسك بأن المدعي عليه ألحق به ضررا يمكنه من طلب الطالق ولقد يتبنى المشرع صراحة 

أحد بناء على طلب يحكم بالطالق :" بقولهم أ ش31الفصل 2الفقرة صلب هذه العبارة وأقحمها 

طليعتها سؤال هام وتثير هذه الفقرة العديد من التساؤالت وفي "من ضررحصل له الزوجين بسبب ما 

على مجرد وجود ضرر أم هل ال بد ان يكون ذلك الضرر هل يحكم بالطالق بناءنظريا وتطبيقا وهو 

.ناشئا عن الخطأ ؟

من الفصل 2الفقرة وأهمية هذا السؤال واضحة فإذا قلنا مثال يكفي الضرر للحكم بالطالق على أساس 

ومن الممكن كذلك التمسك . مثالالزوجة أو الزوجبعقم أنه من الممكن التمسك فإن ذلك يعني 31

.ففي هذه الصور سيحكم بالطالق للضرر ولو أن المدعي عليه لم يرتكب أي خطأبمرض القرين
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ولقد انقسم شراح القانون في هذه المسألة فهناك من يرى أن المشرع لم يشترط صراحة الخطأ واكتفى 

لكن هناك من له رأي آخر فيعتبر . بر كافيا للحكم بالطالقفقط باشتراط الضرر فإذا توفر فإن ذلك يعت

فكان من الضروري . اقترفه المدعي عليهخطأأن يكون الضرر ناشئا عن اشترط ضمنياأن المشرع 

العجز وهما بالنسبة إلى هذه المسألة وذلك على ضوء موضوعين موقف فقه القضاءمعرفة إذن 

فإننا نالحظ أن المحاكم بصورة عامة تعتبر أنه يكفيلجنسيللعجز افأما بالنسبة . الجنسي والمرض

للحكم للضرر ومن بين الصور القضائية التي من الممكن اإلشارة إليها الصورة التي نظرت فيها 

والتي جاء فيها العجز الجنسي يلحق ضررا بالزوجة لمخالفته أحكام الفقرة االستئناف بتونسكمةمح

التي تفرض على الزوج اجتناب إلحاق الضرر بالزوجة ومتى تحقق م ا ش23الفصل األولى من 

م أ 31الفصل اعتبر سببا من أسباب التي يمكن االستناد إليها لطلب الطالق عمال بالفقرة األولى من 

.62ص 1972لسنة 03مجلة القضاء والتشريع عدد 11/02/1971–30284القرار عدد –ش 

عذراء امرأةإن إبقاء :" ما يلي 1990االستئناف بسوسة سنة مةكمحولقد جاء في قرار صادر عن 

الوحيد عن ولالمسؤأكثر من سنة من تاريخ الدخول بها يمثل ضررا الحقا بها تسبب فيه زوجها 

إتمام هذا الواجب المحمول عليه ما دام لم يثبت سببا مشروعا منعه من ذلك إن هذا الواجب محمول 

نطاق واجباته الزوجية العامة واألكيدة والمقصودة مباشرة بما هو على الزوج لكونه يدخل في

م أ ش وتفريعا عن ذلك تكون دعوى الطالق للضرر التي قامت بها الزوجة 23مذكور بأحكام الفصل 

ها دعوى مبررة بسبب بقائها على الحال األنف ذكره رغم مرور أكثر من سنة عن تاريخ الدخول ب

".طبقهادادمما يتجه القضاء مج

نع الزوجة تعويضا للضرر وذلك ملم تاالستئناف بسوسةكمةمحنأونالحظ هنا بالنسبة لهذا القرار 

على أساس أنه لم يقترن خطأ وهذا ال يخلو من التناقض فهي من جهة تحكم بالطالق للضرر ومن 

ي كلما وقع ـجهة أخرى ترفض الحكم بتعويض ذلك الضرر لكن هذا يدل على األقل أن العجز الجنس
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القرار به إال وقضي بالطالق للضرر بقطع النظر عن كونه ناتج أو غير ناتج عن خطأ للزوج التمسك

.تعليق85ص-91المجلة القانون التونسية . 1990جوان 27، 1101عدد 

رض؟ـلكن ما هو الحل بالنسبة للمشكل الثاني الم

كأساس للطالق امة أن المرض ال يحكم به لقد طرح هذا الموضوع على المحاكم واعتبرت بصورة ع

1981-12-15المؤرخ في5929القرار الصادر تحت عدد التعقبيةللضرر ومن بين القرارات 

عند الزوجة األعصابمرض :" جاء في مبدئه250القسم الرابع ص 1981قيبالتعكمةنشرية مح

ضرر من الزوجة مع تغريم للزوج للطلب الطالق حلت بالزوج ال تكون وحدها سببا لمصيبة طبيعية

وحرمانها من حضانة أوالدها منه وبذلك فإن الحكم الصادر على الزوجة من اجل ذلك ال يكون 

ولربما أمكن إذن أن نستنتج من هذا القرار أن "مرتكزا على سند قانوني صحيح فاستحق النقض

.طالق للضرروحده ال يكفي وأنه يجب أن ي كون مقترنا بخطأ كي يحكم بالالضرر

عمن يجب أن يصدر الفعل الضار؟:المشكل الثاني* 

عادة يصدر هذا الفعل عن القرين فالقرين هو الذي يعتدي بالعنف أو بالسب أو بالشتم أو هو الذي 

يزنى لكن في بعض األحيان قد ال يكون القرين هو المعتدي مباشرة وقد يكون الفعل الضار ناجما عن 

ذه الصورة خاصة إذا كان أحد القرينين مساكنا ألهل قرينه وكثيرا ما يكون هذا غيره ولربما توفرت ه

هو األمر بالنسبة للزوجة التي تجد نفسها عرضة لما يسلطه عليها أهل زوجها وربما خاصة حماتها 

من سوء معاملة والسؤال الذي من الممكن أن ينبثق عندئذ هو هل أن الزوج مطالب بأن يسكن زوجته 

فتجد المحكمة نفسها في حرج فأما أنها تعفيه من تقل وقد تكون حالته المادية ال تسمح له بذلك بمحل مس

إسكان زوجته بمحل مستقل وتجد الزوجة نفسها عندئذ عرضة لما يسلطه عليها أهل زوجها من سوء

زوجة معاملة أو أن المحكمة تطالب الزوج بتوفير مسكن مستقل وقد يكون عاجزا عن ذلك فتتمكن ال

.من المطالبة بالطالق للضرر

ضد من يجب أن يصدر الفعل الضار؟:المشكل الثالث
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عليه لكن في بعض الصور كان االعتداء مسلطا ال على الزوجة بل مبدئيا ضد القرين هو الذي يعتدى

ولو أناالستئناف بسوسة بالطالق للضرركمةمحعلى والدها فطالبت بالطالق للضرر وقضت 

لم يكن مسلطا على الزوجة مباشرتها بل على والدها على أساس أن االعتداء بالعنف يمثل العتداءا

.اعتداء على كرامة الزوجة ويتنافى مع حسن المعاملة المفروض على الزوج

رر؟ـما هو الض:المشكل الرابع

م يعطي لإلى الضرر لكنه م أ ش31الفصل - 2الفقرة باإلشارة صلب المشرع التونسيلقد اكتفى 

الذي من الممكن تطبيقه لمعرفة متى يصبح المعياركما أنه لم يبين ما هو مفهوما عاما لهذا الضرر

معيارا عاما وهو يجب أن التشريع الفرنسيمن الممكن الحكم بالطالق للضرر بينما نجد مثال في 

شأنها أن تصير ضرر يكون متكونا من فعل واحد لكنّه خطير أو من عدة أفعال من يكون قد صدر 

:يفرق بين نوعين من األسباب1970الحياة الزوجية أمرا مستحيال و كان القانون الفرنسي لسنة

الزنا أو الحكم من أجل اقتراف جناية : أسباب تؤدي حتما للطالق مثال -

أصبحت و1975ذا التقسيم قد ألغي سنةلكن هأسباب إختيارية فيبقى األمر موكول إلى المحكمة-

حتى بالنسبة للزنا فإن المحكمة لها الحق في أن تجتهد و أن تقرر إن كان اختياريةل األسباب ك

.من المتجه الحكم بالطالق من أجل الزنا

ويبقى األمر موكوال الجتهاد المحكمة كي تقرر التشريع التونسيومثل هذه العبارات ال توجد صلب 

إلى الطالق أم ال ولربما كان نفس الفعل قد يؤدي إلى إن كان الفعل المتمسك به من شأنه أن يؤدي

رض أن زوجا يعتدي على زوجته بصفعة فإذا كانت هذه تفنارتكب بعض األوساط فلالطالق إذا

فإنه من المتوقع أنه سيحكم بالطالق للضرر أما إذا ما كانت ريفية أمية طيبة أو محاميةالزوجة مثال 

طي بعض األمثلة لتجسيم الصور أمر فإنه ال يمكن إال أن نعكان منومهما . فمن الممكن أال يحكم به

علىالمحمولةولربما كانت هذه الصور مستمدة من خرق الواجبات. ررـالتي يحكم فيها بالطالق للض
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على كل واحد من الزوجين أن " والذي جاء فيه م أ ش23لفصل الزوجين والواردة أساسا صلب ا

يحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية يعامل اآلخر بالمعروف و

ويتعاونان على تيسير شؤون األسرة وحسن تربية األبناء ..." يقتضيه العرف والعادةحسبما

..."وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعامالت المالية

زوجة واألبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على ال" 

... " مشموالت النفقة

."وعلى الزوجة أن تساهم في اإلنفاق على األسرة إن كان لها مال" 

وهذا القانون 1993-07-12قد جاء به قانون 23لفصل وعلينا أن نالحظ أن هذا القانون نقح أحكام ا

م المساواة في خصوص معاملة كل واحد منهما لآلخربوضعه الزوجين على قدل نقح أحكام هذا الفص

واجب الطاعةواجبا كان محموال على الزوجة وهو ير شؤون األسرة كما حذف يوكذلك بالنسبة لتس

دون أن يعطي لها مدلوال أو يبين ما هي صالحيات الزوج رئاسة العائلةويبدو أنه أبقى على مؤسسة 

فإن النص القانوني المتمسك به عادة في قضايا الطالق بوصفه رئيس العائلة ومهما كان من أمر

ونص على الواجبات المضبوطةونالحظ أن هذا النص جاء ببعض م أ ش23الفصل للضرر هو 

الواجب المحمول على الزوج الواجبات المضبوطةمن بين الواجبات األخرى العامة والغامضةبعض 

هذا الواجب دون سبب شرعي فإنه بن أنه إذا أخل الزوج فمن الواضح إذعلى األسرةالمطالب باإلنفاق

من الممكن للزوجة أن تطالب بالطالق للضرر وعادة تقوم بقضية في النفقة لدى حاكم الناحية فيحكم 

النفقة لمدة تلك النفقة وقد ال ينفذ الحكم القاضي بالنفقة فإذا ما تقاعس على دفع تلك بأداءعلى الزوج 

وإذا ما صدر )  جريمة إهمال عيال ( مكرر م أ ش53لجريمة الفصل با فإنه يصبح مرتكشهر

يلزم عليه حكم باإلدانة أمكن عندئذ للزوجة المطالبة بالطالق للضرر ويبدو أنه من الممكن للزوج أن 

ومن الثابت أن مساهمة الزوجةمالزوجته على المساهمة في اإلنفاق على األسرة إن كان لها
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محموال عليها بينما كان األمر موكوال الختيارها حسب تحرير النص القديم لكن فقه أصبحت واجبا 

الزوجة ال تساهم في اإلنفاق هو قليل إن لم يكن مفقودا أنالقضاء الصادر بالطالق للضرر على أساس 

يمكن فإنها واجبات عامة وال2أو بـ الفقرة 1الفقرة بـ منها وسواء ما جاء بقية الواجباتوأما 

فلنفرض بالبناء أو بالدخولإعطاء بعض األمثلة القضائية ومن بين الصور القضائية ما هو متعلق إال 

أن عقد زواج قد أبرم بين الزوجين ولنفرض أن أحدهما طلب من اآلخر إتمام البناء أو الدخول فرفض 

.دون سبب شرعي

إذا " بقولها االستئناف بتونسكمةمحته فمن الممكن عندئذ المطالبة بطالق للضرر مثال ذلك ما قرر

البناء بها فإن ذلك يعد من باب إتمامما اتضح أن تصرفات الزوجة كانت ترمي إلى الحيلولة دون 

استئنافي عدد رارق" اإلخالل بواجباتها الزوجية األمر الذي يخول للزوج طلب الطالق للضرر 

.27ص 04عدد 74ريع لعام القضاء والتشمجلة1972-02-24المؤرخ في  63489

وعلينا أن نالحظ أن هذا الواجب حسب ما جب المساكنةواومن بين الواجبات المحمولة على الزوجين 

من قبل الزوج الذي يتمسك بمغادرة زوجته لمحل الزوجية ورفضها الرجوع ايبدو مطالب به قضاء

أن تتمسك لمغادرة زوجها لمحل إليه دون سبب شرعي ولو أنه في الواقع من الممكن كذلك للزوجة

الزوجية فحتى على فرض أنه يرسل إليها النفقة فإن ذلك ال يمنع من إلحاق الضرر بها ألن الزواج ال 

هما كان من أمر فإن مغادرة الزوجة أصبحت معروفة على صعيد العمل مفقط واالتفاقينحصر في 

يسجل فيه خاصة رفض ه بواسطة عدل منفذيثبت عادة بتنبيوالنشوز نشوز الزوجيةالقضائي بعبارة 

وكذلك إمكانية حرمان الزوجة من نفقتهاالزوجة والرجوع إلى محل الزوجية وينجر عن هذا النشوز 

إذا أثبت إعراض الزوجة عن الرجوع " االستئناف بتونسكمةمحفلقد قالت مثال تطليقها للضرر

ير طلب الطالق للضرر وهو القرار االستئنافي لمحل الزوجية بما يتضرر منه الزوج يخول لهذا األخ

.93ص 06عدد 67لعام ضاء والتشريع قالجلةم02/03/1967المؤرخ في59552عدد 
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عدد قيبيالتعرارالقفي نفس االتجاه ومن بينها قيبيةومن الممكن كذلك أن نشير إلى عدة قرارات تع

ولقد جاء في المبدأ 229ص 87لسنة بقيالتعكمة محشريهن. 22/09/1987المؤرخ في17685

نحو زوجهاطالما أن الزوجة غادرت محل الزوجية بدون مبرر فإنها تعتبر قد أخلت بواجباتها :" 

فإذا ما تراءى ألحد حسن المعاشرةالزوجينعلى الواجبات المحمولةومن بين "وتعد بذلك ناشزا 

رارق–االعتداء يصبح أساسا للطالق للضرر بالعنف فإن ذلكأن يعتدي على اآلخرالزوجين مثال

ص 06عدد 1971م ق ت لسنة .04/02/1971فيالؤرخ62506بتونس عدد االستئناف كمةمح

خّول ي..ضرراخارج محل الزوجية عد ذلك بالعنففيه إذا اعتدى الزوج على زوجته ولقد جاء 94

وفي قضية أخرى كان االعتداء "شم أ31من الفصل 2للزوجة أن تطالب بالطالق طبق الفقرة 

من التتبعات الجزائية صيل شخص جنسيا من فتاة قاصر ة وللتقبالعنف صادرا عن الزوجة فلقد اتص

أبرم معها عقد الزواج ولم تكن له أي نية في تكوين عائلة وتحمل واجبات الزوجية فأهمل زوجته 

رة ضدها بالقول ناعتا إياها بشتى النعوت وأسكنها في محل غير الئق وانطلق في استفزازات مستم

المرات ردت الفعل باعتدائها عليه بالصفع وكان ذلك أمام زمالئه في العمل فرفع األمر منوفي مرة 

الطالق للضررإلى النيابة التي أحالتها من أجل االعتداء بالعنف وحكم بإدانتها وعقابها فقام بقضية في 

بالوقائع التي أشرنا إليها فإن المحكمة قضت بالطالق للضرر الزوجة قد تمسكتأنوبالرغم عن 

إن إدانة الزوجة من أجل صفع زوجها على خده :" فقررت ما يلي قيبالتعكمةمحإلى ووصل األمر

زمالئه بمقر عمله ومؤاخذتها جزائيا من أجل ذلك يتنافى وواجب االحترام أمامبمكان عمومي 

–20476عدد رارالق"م ا ش23ين الذي أوجبهما الفصل والتزام عدم إلحاق األذى بالقر

.192، ص88لسنة قيبالتعكمةمحشريةن20/09/1988

مكنه االتصال جنسيا فإنه يعني أن كال منهما ال يالزوجينهو محمول على كل لواجب الوفاءبالنسبة 

فإنه من الممكن الحكم ا ثبت أن أحدهما قد خرق ذلك الواجب باتصاله جنسيا بالغيرفإذال بقرينه إ

وعلينا أن نشير إلى أن الزنا كان يمثل في القانون الفرنسي سببا يؤدي حتما إلى الحكم بالطالق للضرر
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أصبح غير ملزم بالنسبة للقاضي أي من الممكن للمحكمة ان 1975قانون لكن منذ للضرربالطالق

.ض الحكم بالطالق بالرغم من وجود الزنافتر

ي حتميا إلى الطالق للضرر بل قد فإن الزنا يمثل بدون شك سببا يؤدللقضاء التونسيأما بالنسبة

للضرر دون حاجة إلى ثبوت الزنا بالمعنى الضيق أي االتصال الجنسي بغير تحكم المحاكم بالطالق 

يلي الزوج الذي يتصل بعائلة أجنبية عنه في مابتونساالستئنافكمةمحفلقد اعتبرت مثال القرين

لمختلف األماكن وعديد األوقات مع عدم استصحابه لزوجته في تلك االتصاالتهاوتنزهاتاجتماعاتها 

واالنتقاالت إلى أماكن النزهة والتسلية يعتبر معرضا عن زوجته وغير محسن لمعاشرتها واالجتماعات

تخول لها ويكون بذلك قد خالف واجبا من واجبات الزوجة أن تعتبر ذلك سببا من األسباب التي

مؤرخ في59009عدد قرار استئناف " م أ ش31من الفصل 2طبق الفقرة بالطالق المطالبة

.79ص 1966لعام 09عدد ضاء و التشريع قالجلة م14/07/1966

إثبات الضرر: المشكل الخامس

طالق للضرر ؟لقضية كيف يثبت الفعل الذي من الممكن أن يصلح أساسا 

ولذا بجميع وسائل اإلثباتق بإثبات واقعة قانونية فإن تلك الواقعة من الممكن إثباتها بما أن األمر يتعل

إذا كانت من شأنها أن تمثل جريمة كأن يكون بحكم جزائي باتفمن الممكن مثال إثبات تلك األفعال 

ئي بحكم جزااإلدالءلكن ليس من الضروري اعتداء بالعنف أو بالسب والشتم أو بالقذفاألمر في 

وبالنسبة لنشوز الزوجة مثال نذكر . شهادة الشهودوسيلة كانت ومن بينها التمسك بأي أي من الممكن 

عليها بالرجوع إلى محل الزوجية هبينّعدل منفذالزوجة بواسطة بأن جريان العمل تمثل في استجواب 

كال يتعلق بمعرفة إلى ويتلقى جوابها في خصوص استعدادها الستئناف الحياة الزوجية لكن قد ينبثق إش

وقت من الممكن أن يتواصل الضرر المتمسك به؟أيأي حد أو إلى

إلى أي حد من الممكن أن يتواصل الضرر المتمسك به؟:المشكل السادس
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ة بالطالق قام زوج للمطالب: بسوسةاالبتدائيةكمةالمحقضية انطلقت لدى بمناسبةلقد طرح السؤال

متضررة من األفعال أنهابعلة ورفضها الرجوع إليهمحل الزوجيةر المتمثل في مغادرة للضر

بت وقضي ابتدائيا بالطالق للضرر ثالصادرة عن أهل زوجها المساكنين لها لكن تلك األفعال لم ت

أذن بإبرام جلسة صلحية من جديد فمثلت الزوجة وأعربت تئافاإلسكمةفاستأنفت الزوجة ولدى مح

تاريخ الذي كانت القضية ف الحياة الزوجية متمسكة بنفس الدفع وشهرا قبل العن عدم استعدادها الستئنا

لمرافعة أعربت معينة فيه ل

وأن هبسوسة أن ذلك جاء متأخرا عن ميعاداالستئنافكمةمحعن استعدادها لمعاشرة زوجها فاعتبرت 

بت القرار لكن الزوجة تعق. دون أن يمكن للزوجة محو ذلك الضررقد حصلالضرر بحق الزوج

ذلك القرار بعلة أنه على المحكمة أن تسعى في الحفاظ على أواسر قيبالتعكمةفنقضت محاالستئنافي

المؤرخ 9410التعقيبي عدد ر النقض القرافإن قرارها يستحق وبما أنها لم تفعل. العالقة الزوجية

يق على هذا مع تعل136ص 1الجزء . 1973نشرية محكمة التعقيب لسنة 1973-7- 10في

.الجزء األول-1976التونسية لسنة جلة القرار الم

؟ لنفرض أن أحد الزوجين ألحق باآلخر ضررا هل يمكن التمسك بضرر حصل قبل تصالح الزوجين

لكنه بالرغم عن ذلك الضرر تم التصالح بينهما  واستأنفت الحياة الزوجية ولنفرض أن الزوج أعاد 

فما عليه إن كان راغبا في التحصيل على آخره نفس الضرر أو ضرراالكرة وألحق من جديد بقرين

الطالق والضرر: فيمذكرة. حكم بالطالق للضرر إال أن يتمسك بضرر آخر الحق للتصالح

.بالكناني

م أ ش31من الفصل 3الطالق على أساس الفقرة : اليةالصورة الث

ويبدو أن الزوجةبهطالبتأو إذا أنشأه الزوجا يبين المشرع صلب هذه الفقرة أنه يحكم بالطالق إذ

فالزوج هو الذي ينشأ الطالق . كان األمر يتعلق بالزوج أو بالزوجةما إذا هناك تباينا في التعبير حسب 

أما الزوجة هي التي تطالب به لكن بالرغم عن هذا الفارق الظاهر فإنه في الواقع ال وجود ألي فرق 
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واحد منهما إذا شاء أن يطالب بالطالق بمقتضى إرادته المنفردة دون بيان بين الزوجين أي أنه لكل 

السبب من الممكن أن يكون المدعي في الواقع متضررا لكن قد يكون عاجزا عن إثبات الضرر أو ألنه 

ة فإن دمت القضية على أساس الفقرة الثالثقلكن مهما كان من أمر إذا . غير راغب في التمسك بالضرر

أن يحاول قاض األسرةال تستطيع رفض الحكم بالطالق فعليها فقط أو باألحرى على المحكمة 

ملزمة على اإلصالح بين الزوجين لكن في صورة فشل المحاولة الصلحية فإن المحكمة تصبح 

صدور م يرا هاما بالنسبة لما كان عليه األمر قبل تمثل تغيالفقرة الثالثةونالحظ أن التصريح بالطالق

ينشئه وفي بعض األحيان دون علم لك ألن الطالق كان أساسا بيد الزوج وكأن هو الذيوذأ ش

الزوجة ودون تسجيل لذلك الطالق بدفاتر الحالة المدنية أو حتى لدى عدلين فأصبحت الزوجة إذن على 

األمر ن في بداية لبة بالطالق ولربما كان المشرع يظقدم المساواة هي والزوج بالنسبة إلمكانية المطا

قصد المطالبة بالغرامة المنجرة عن الطالق قد يكون من شأنه أن بدعوى معارضةيسمى بماالقيامأن

اتضح عمليا أن ذلك لم يتحقق ألن يحول دون تكاثر قضايا الطالق على أساس الفقرة الثالثة لكنه 

.قانت تحكم بمبالغ مالية زهيدة لتعويض الضرر الناتج عن الحكم بالطالالمحاكم ك

:إجراءات الطالق-2

وهذا بطبيعة األمر يمثل الطالق ال يقع إال لدى المحكمةعلى أن 30في فصلها ناصة م أ شجاءت 

ذلك أوال على صعيد تنظيم الحالة المدنية م أ شتقدما ملحوظا بالنسبة لما كان عليه األمر قبل صدور 

نية بصدور الحكم بالطالق ويقع التنصيص كتابة المحكمة أصبحت مطالبة بإعالم ضابط الحالة المدألن 

على ذلك الحكم بدفاتر الحالة المدنية بحيث أن المعني باألمر عندما يتحصل فيما بعد على مضمون 

لكن التغيير الجوهري الهام هو ان الطالق . والدة يكون قد وقع التنصيص على أنه تزوج ثم طلق

كن لها أن تطالب بحقوقها المتعلقة خاصة أي أن الزوجة من الممرقابة المحكمةأصبح تحت 

من مجلة األحوال الشخصية الذي أضيفت له 56عمال بأحكام الفصل المسكن،، بالحضانة، النفقة

وتعويض 2008مارس 4المؤرخ في 2008لسنة 20بالقانون عدد 7و6و5و4و3و2الفقرات 
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ق ال يحكم به إال بعد مرور اإلجراءات لكن هذا الطال. الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الطالق

.مرحلة حكميةهي أو المرحلة الثانيةمرحلة صلحيةهي المرحلة األولى: بمرحلتين

.المرحلة الصلحية:المرحلة األولى- أ

م أ ش 32الجلسة الصلحية على معنى أحكام الفصل * 

.23ص –IIالجزء - 1976مجلة القانون التونسية لسنة 

1996لسنة 56صلحي في قضايا الطالق مجلّة القضاء و التشريع عدددور القاضي ال

وتراعي عدل منفذأي بواسطة استدعاء عادي كبقية القضايا المدنيةقضية الطالق ترفع بمقتضى -

نشر مباشرة لدى المحكمة بتركيبها الثالثي تنشر لدى القاضي جميع شروط االستدعاء لكن عوض أن ت

وكيل الرئيس أي وكيل رئيس المحهو 1993-07- 12قانون صبح منذ الصلحي وهذا األخير أ

على أمل أن الحنكة والتجربة التي وكيل رئيساالبتدائية واعتبر المشرع أنه يجب أن يكون له رتبة 

وعلى قاضي األسرة ظوظ لنجاح المحاولة الصلحيةحتوفير أكثر يتمتع بهما ذلك القاضي من شأنها

ي ما عسى أن إلى المدعي عليه وذلك لتالفاالستدعاء قد بلغ شخصياأن قبل كل شيء التحقق من

تواطىء يكون المدعي قد قام به من خزعبالت لعدم تبليغ االستدعاء للمدعي عليه كأن يكون مثال قد 

ويتواصل نشرها األمرمع شخص يسلم االستدعاء وال يسلمه للمدعي عليه وتنشر القضية بطبيعة 

الق والمدعي عليه يكون خالي الذهن من وجود طثم الجلسة الحكمية ويحكم فيها بالبالجلسات الصلحية

والغاية منوات أجل االستئنافـفيا أي بعد بإيقاع الطالق إال بعد أن يصبح نهائوال يعلمتلك القضية 

رع أن هذه المناورة هي منع المدعي عليه من المطالبة بحقوقه بمناسبة نشر قضية الطالق فأراد المش

أن يتحقق من ان االستدعاء قد بلغ القاضي الصلحي أي قاضي األسرةيقاوم هذه الظاهرة وطلب من 

ر الجلسة الصلحية إلى موعد الحق إذا اتضح له أن االستدعاء لم يبلغ شخصيا للمدعي وله أن يؤخّ

شرع نصا إضافيا عليه وله أن يستعين بمن يراه صالحا لتبليغ ذلك االستدعاء للمدعي عليه ووضع الم
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ذلك لعقاب من يعمد إلى التحيل عند تبليغ االستدعاء في قضايا مكرر و32الفصل وهو م أ شصلب 

.بعام سجنالطالق والعقاب هو مبدئيا 

عندئذ من الممكن أن ينبثق بعض المشاكل اإلجراءاتلنفرض أن القاضي الصلحي تحقق من سالمة 

القاضي والكاتب الذي سيحرر األمر؟ بطبيعة لصلحيةمن يحضر بالجلسة اوفي طليعتها معرفة 

؟ هناك سكوت من هل أن المحامي يحضر بالجلسة الصلحية. بالنسبة للمحاميلكن السؤالمحضرال

جلّة ملمتعلق بالجلسة الصلحية وصلب ا32الفصل وخاصة صلب م أ شقبل المشرع صلب 

لنسبة للبالد التونسية هو أال يحضر المحامي وربما لكن جريان العمل با. جاريةتالدنية ومالرافعات مال

لصراع بين الزوجين وعلى كل كان ذلك مخافة أن يصبح حضور المحامي عنصر لمزيد من الشقاق وا

ن المحامي من الممكن له أن يبين قبل انعقاد الجلسة الصلحية ما يتجه التقدم به من بيانات حال فإ

مثال أن المحامين ال يحضرون في الجزء األول من لفرنسابالنسبة ونالحظ. لمناسبة انعقاد تلك الجلسة

المتعلق الجزءالجلسة الصلحية أي 

أي عندما ينتقل القاضي الجزء الثانيبمحاولة اإلصالح بين الزوجين لكن من الممكن لهم الحضور في 

بين الصلحي اإلصالح ويحاول القاضي . الوسائل المتأكدةأو بالقرارات الفوريةما يسمى اتخاذ إلى 

الزوجين ويقول المشرع كذلك بأنه من الممكن له االستعانة بمن يراه قصد الوصول إلى اإلصالح بين 

ين للحاكم إذا تمسك أحد الزوجبأنه من الممكن م أ ش25لفصل الزوجين وهذا يذكر بما جاء صلب ا

ين الزوجين ويرفعا تقريرا ه أن ينتدب حكمين قصد اإلصالح ببأنه متضرر وعجز في إثبات مضرت

ام القرآنية التي توصيـهو في الواقع مستمد من األحك25الفصل وهذا . م مهما كان من أمرـللحاك

الزوج وآخر من أهل الزوجة قصد محاولة اإلصالح لكن هذا الفصل بقي أهلبتسمية حكمين حكم من 

نص بمطالبة القاضي الصلحي باالستعانة بمن حبرا على ورق ولربما كان المشرع قد أراد إحياء هذا ال

يراه قصد الوصول إلى الصلح لكن هذا اإلجراء بقي بدوره حبرا على ورق وذلك بالنظر إلى قصر 

الوقت الذي يتمتع به القاضي للقيام بالمحاولة الصلحية إذ أن الجلسة الصلحية ال تدوم عادة أكثر من 
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بالقرارات اتخاذ ما يسمى فشل فينتقل القاضي عندئذ إلىالساعة وهو ما يحكم عليها سلفا بالربع

هل من الممكن قبل االنتقال إلى المرحلة الثانية أي اتخاذ القرارات الفورية أن ينبثق إشكال الفورية

وحضور حضور المدعيإلى قسمين األمريتعلق بحضور أحد الزوجين وربما كان من المتجه أن نقسم 

.المدعي عليه

و هو الحريص المطالب بالطالقعليه أن يكون حاضرا في الجلسة الصلحية فهو: مدعيبالنسبة لل

يتغيب عن الجلسة الصلحية فإن مآل القضية هو الطرح لكن من على أن تتواصل اإلجراءات فإذا 

وهو ما يتسبب ب عنه غيره فقد يكون متغيبا عن البالد التونسيةيالممكن أال يكون حاضرا بنفسه وأن ين

ج خاصة إن كان عليه التنقل ثالث الذي يشغله في الخاري أتعاب وتكاليف تنقل وربما فقدان العملفله 

ولذا فإنه وقع التفكير في أبناء قصرمرات إن كان هناك 3مرات إذ أن الجلسة الصلحية تنعقد وجوبا 

خاصة في قضايا وذلك للنيابة عن المدعي ويف وكيل يكون عادة المحامي الذي نشر قضية الطالق تكل

الوكالة ممكنة في مادة الطالق لدى بثق هذا المشكل المتمثل في معرفة إن كانت نإنشاء واالطالق 

فاعتبرت تلك المحكمة أن الوكالة ممكنة في .بسوسةتئنافاإلسكمةمحبعض المحاكم وخاصة لدى 

الة من تسهيل كالوا في هذهخاصة أنه باإلضافة إلى موعللت قرارها تعليال مطوال وبينتمادة الطالق

على المدعي كي يصل إلى التحصيل على حكم بالطالق فإن هذه الوكالة يجب أن تعتبر مقبولة قانونا 

طعنت في قرار من الممكن كذلك إبرام عقد الزواج بمقتضى توكيل لكن الزوجةعلى أساس أنه

الجلسة " ار وجاء في المبدأ ذلك القرقيبالتعكمةبسوسة بالتعقيب ونقضت محتئنافاإلسكمةمح

ال بدم أ ش ال يمكن أن يحضرها وكيل نيابة عن أحد الزوجين بل32ها الفصل بالصلحية التي أوج

أن قيبالتعكمةواعتبرت مح. "أن يشهدها الطرفان أنفسهما وخاصة القائم بالدعوى المطالب بالطالق

ين فإذا كان المدعي متغيبا فإن ذلك القاضي الصلحي يخاطب المشاعر واألحاسيس لكل من الزوج

ضاء وقالجلةم. 1971- 02-14المؤرخ في 8278عدد قيبيالتعرارالق" يصبح غير ممكن

واما بالنسبة للمدعي عليه فمن الممكن أال يكون حاضرا .55ص 1972لسنة 02عددقرارشريعتال
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إن عدم حضوره ال يعني أنه لن يحكم وإذا كان االستدعاء قد بلغه بصورة قانونية فبالجلسة الصلحية 

بالطالق وإال ألصبح من الممكن بالنسبة لكل مدعي عليه في قضية طالق أال يحضر بالجلسة الصلحية 

والمشكل الذي من الممكن أن ينبثق هو في الواقع يتعلق بالمدعي عليه . كي يحول دون الحكم بالطالق

فهل من الممكن له أن بالجلسة الصلحية الذي ال يحضر ويتمسك بعذر شرعي حال دون حضوره

ليحضرها؟الجلسة الصلحيةيطالب بإعادة 

إذا رأت فائدة في ذلك أن ترجع القضية ذلك إذ بإمكانهاواعتبرت المحاكم أن ذلك ممكن بل أكثر من 

ملزمة بإرجاع القضية إلى الطور الصلحي إذا كانت كمةإلى الجلسة الصلحية لكن من جهة ليست المح

.جلسة الصلحية قد انعقدت بصورة نظاميةال

.القرارات الفوريةأو الوسائل المتأكدةإلى اتخاذ المرحلة الثانيةينتقل القاضي في 

.والنفقةوحق الزيارةالحضانةوبسكنى الزوجينهذه الوسائل هي المتعلقة 

أمراأصبحتن بما أنهما أصبحا في خالف فإن الحياة الزوجية قد تكولسكنى الزوجينبالنسبة 

تفريق بين الزوجين في السكنى وهذا التفريق مستحيال بينهما وعلى ذلك األساس يكون من األحسن ال

يأذن به القاضي وهو له اثر وأن كل من الزوجين أصبح في حل من واجب المساكنة إال أنه ال يعني 

الحكم غير قرينه ما دام يتصل جنسيا يأنه أصبح في حل من واجب الوفاء واإلخالص أي أن عليه أال

بمغادرة محل يصبح نهائي والتفريق في السكنى يعني عادة اإلذن للزوجة يصبح نهائيبالطالق لم

الزوجية وكثيرا ما ترجع الزوجة إلى محل أهلها لكن من الممكن بصورة استثنائية أن يأذن قاضي 

ئم ال بالنسبة للزوجة فقط بل وكذلك الزوجية ولربما كان ذلك الحل المالاألسرة للزوج بأن يغادر محل

بالنسبة لألبناء الذين يواصلون العيش في نفس المناخ الذي اعتادوه وبما أن الزوجين سيفترقان في 

األبناء ألحدهما وقد يكونان متفقين وعادة تسند الحضانة إسناد حضانةالسكن فإنه يصبح من المحتم 

قيام للالقاضي يقدر من هو أصلح من الطرفين فإنهالألم لكن إذا كان كل واحد منهما راغب في

ولقد انبثق مشكل من الناحية اإلجرائية يتمثل في . بشؤون المحضون وقد يتخذ قرار بالنسبة للحضانة
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ث لكن هذه المرشدة عليها أن تقوم بأبحامرشدة اجتماعيةمعرفة إن كان القاضي له الحق في انتداب 

االطالع عليه والتعليق وتبادل المالحظات والمرافعة لكل ذلك يتطلب وتعد تقريرا ومن حق الطرفين 

المتعلق بالحضانة دون توقف عن القرارأن يتخذ القاضي الصلحي األحسنوقتا ولذا فإنه يكون من 

األبناء واستبد بحث اجتماعي ومن الممكن أن ينبثق مشكل الحضانة في صورة ما اخذ أحد الزوجين 

ذا كان من قضية في الطالق ففي هذه الصورة يتمثل اإلشكال في معرفة ما إبالحضانة دون وجود 

لكي يتمكن من استعجاليهل على حضانة األبناء أن يقوم بعملية وحصالممكن لمن يرغب في ال

ب المحاكم عادة بالنفي أي أنها تعتبر أن الموضوع خارج عن أنظار المحكمة وتجي. ل عليهاوحصال

التأكد وعدم : وهماكنانرال يمكنه النظر إال إذا توفر ستعجالياالن القاضي االستعجالية وكذلك أل

له يكون النظر في موضوع الحضانة كثيرا ماإنوعلى فرض أن هناك تأكدا ف. المساس باألصل

مرشدة اجتماعية وتبادل التقارير والمالحظات ولذا فإن المحاكم سالإرأي أنه يتطلب باألصل مساس 

وقد يتجه التفكير عندئذ إلى رفع األمر إلى . ترفض عادة النظر في موضوع الحضانةاالستعجالية

محكمة األصل أي دائرة األحوال الشخصية لكن من الممكن حتى في هذه الصورة أال يحكم بإسناد 

الحضانة من حقوق األبوين ما دامت الزوجية يقول م ا ش57الحضانة للمدعي وذلك ألن الفصل 

سند محكمة األصل قضية في الطالق فمن الممكن أال تإن لم تكن هناكفولذا ". مامستمرة بينه

الزوجين أو لغيرهما حال قيام الزوجية هل يمكن إسناد الحضانة ألحد" الحضانة إلى أحد الزوجين

.1992لسنة ةالتونسييةمجلة القانون" ودون وجود قضية في الطالق

ة الطالق لدى قاضي األسرة فإنه يسند الحضانة ألحد الزوجين بمناسبة نشر قضيوومهما كان األمر

أي أن من لم تسند إليه الحضانة له على األقل حق بحق الزيارةوفي نفس الوقت ينظر فيما يسمى 

الزيارة وهذا الحق يعطي عادة بالنسبة أليام األحد واألعياد ويمارس إما باالستصحاب أو دونه أي أنه 

ها القاضي ثم يرجع ذلك توجد فيه الحضانة للمدة التي يعينلطفل من المكان الذي من الممكن ان يؤخذ ا

كان الطفل في سن مبكرة فإن الزيارة تمارس دون استصحاب وكذلك بصورة استثنائية الطفل لكن إذا 
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إذا كان يخشى أال يرجع الطفل إلى الحضانة وخاصة في صورة وجود زوج أجنبي قد يختطف الطفل 

نفقة : وهي نوعانمشكل النفقةمن الممكن أن ينظر القاضي أيضا في . ج البالد التونسيةويسافر خار

أن الدخول لم يتم بأن يتمسكبالنسبة للزوجة وهي مبدئيا مستحقة لنفقتها وذلك ألنه من الممكن للزوج

: 1973سنة المرة األولى كانت :الدخولفقة القضاء بمراحل ثالثة لتعريف مر( أو بأن الزوجة ناشز 

زوجها لكنها سرعان ما غادرت ذلك المحل وقامت بقضية في النفقة مبنية أن زوجة زفت إلى محل

زوجها أطردها من محل الزوجية معرضا عنها وتمسك الزوج بأنها هي التي غادرت محل الزوجية

ذراء وبالرغم كما أنها لم تمكنه من نفسها وأثبت االختبار الطبي أنها كانت عبإرادتها معرضة عنه

نشوز الزوجة إذ أنه لم أن الزوج لم يثبت أساسمن ذلك فإن المحكمة قضت لها بالنفقة على 

أن الدخول نت يطالبها بالرجوع إلى محل الزوجية وكانت فرصة لمحكمة التعقيب لتعريف الدخول فبي

بين حصلأن يلكن ليس من الضروريخى عليها الستورن يرالزوج بزوجته وبأهو أن يختلي

.الزوجين اتصال جنسي وافتضاض البكارة

ها لزوج لم يكن راغبا في الدخول فتركفتاة أبرم معها عقد زواج لكن ا1977مرحلة ثانية سنة ثم في 

فقامت بقضية في النفقة على أساس. في محل أهله فبعثت إليه بعدل منفذ تدعوه إلى الدخول فرفض

" م أ ش القائل32الفصل  ك الزوج بأن تمسف" بهاخولالمدأن ينفق على زوجته على الزوج: 

أن الدخول من الممكن أن يكون قيبالتعحكمةالدخول لم يتم لكن المحكمة قضت بالنفقة واعتبرت م

لم يبدي استعدادا فتاة أبرمت عقد زواج لكن زوجها 1988وفي مرحلة ثالثة سنة دخوال فعليا ومن 

بزوجها على جناح الظالم في المحل الذي يسكن فيه صحبة أهله ثم صبرها فالتحقتللدخول بها فنفذ

قبل الدخول أو بعده؟آل األمر بينهما إلى الطالق وكان المشكل يتمثل في معرفة إن كان طالقا 

. أنها كانت تسكن في نفس الغرفة مع أمه وأخواتهويتمسك الزوج بأن االتصال الجنسي لم يتم ضرورة 

فإن االتصال الجنسي يحصل في بعض األحيان واألخواتت بأنه رغم وجود األم أما الزوجة فقد تمسك

أن هذا النقاش حول حصول االتصال الجنسي أو عدمه ليست له أهمية : قيبالتعكمةوقالت مح
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هو التي تفرض إشهار الدخول حسبماالعرف والتقاليدك أن الزوجة لم تحترموالدخول لم يقم وذل

.متعارف في كل جهة

لدى حاكم الناحية النفقةمن الممكن كذلك أن يتمسك الزوج بأن زوجته سبق لها أن قامت بقضية فيو

وجرى العمل على أن قاضي األسرة يحكم مبدئيا بالنفقة إلى أن تنظر محكمة األصل في الدفع الذي 

ب وبالنسبةإذا كان أسند حضانتهم إلى غير األنفقة األبناءتمسك به الزوج وينظر القاضي كذلك في 

لكل هذه القرارات الضرورية هناك قاسم مشترك بينهما فمن الممكن للزوجين أن يتفقا حول كل 

القرارات الضرورية أو حول بعضها لكن في صورة عدم التقدم بطلب فإنه على القاضي أن يتخذ 

ترقب ما الضروريتلقاء نفسه و هذه القرارات تنفّذ على المسودة أي ليس من القرارات ولو من

أو رقنه بل يكفي التحصيل على صورة وإمضاء كاتب المحكمة لكي يصبح بتلخيص القراريسمى 

قابلةضد القرارات الفورية لكنهاال لالستئناف وال للتعقيبعلما أنه ال وجود قابال للتنفيذالقرار 

موعد لم الطرفان بورية يختم المحضر ويعوبعد اتخاذ القرارات الفقاضي األسرةلدنن مللمراجعة

.الجلسة الصلحية المقبلة على شرط أال تنعقد إال مضي شهر على األقل أو بموعد الجلسة الحكمية

االبتدائية في قضايا الطالق بتركيبها كمةلدى المحدائرة األحوال الشخصيةتنظر :المرحلة الحكمية* 

ضرر فقد تصدر المحكمة علىالثالثي ويتواصل نشر القضية وخاصة إذا كان طلب الطالق مؤسسا

ه وقد يتمثل األمر في بما يثبت الضرر المتمسك باإلدالءحكما تحضيريا يتمثل في تمكين المدعي من 

أي أن الشهود يقع تلقي شهاداتهم بواسطة أحد أعضاءث مكتبيــبحبمناسبة بحث يسمى تلقي البينة

انت حاملة إلمضاء معرف لكن الشهادة في مادة كتابة ولو كبشهادة سلمتاإلدالءالمحكمة فال يكفي 

فيها لو كانت في قضية مدنية عادية كأن يكون وجه القدح بالقرابة قدوحالطالق تكون مقبولة ولو أنها م

تقبل شهادة الخدم، ومن الممكن أن يه إذ شغلأو في صورة وجود عالقة فتقبل إذن شهادة األقارب 

من الطرفين للقيام أصلحقصد البحث عمن هو مرشدة اجتماعيةيطول نشر القضية إذا انتدبت محكمة

هلتقدير دخل الزوج والبحث عن مكاسببصورة استثنائية خبير وقد تنتدب المحكمة بحضانة األبناء
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قها الزوجة وبعد المرور بكل هذه اإلجراءات تستحوذلك كي تتمكن من تقدير الغرامة أو النفقة التي 

على األقل مرور شهرينمبدئيا أن الحكم ال يصدر إال بعد ويشترط المشرعللمرافعة تعين القضية

الحكم فمن الممكن أن يكون حكما بالطالق وتنظر المحكمة كذلك في على جلسة المرافعة وإذا ما صدر 

تعلق بالطعن لنسبة للطالق وينبثق عندئذ مشكلوتحكم بالنسبة لتلك الفروع مع حكمها بافروع الدعوى

.؟فما هي طرق الطعن في مادة الطالق. مالحكفي ذلك 

:هي االستئناف ثم التعقيب*

:بالنسبة لالستئناف

:دراسة االستئناف في مادة الطالق

األثر االستئناف يخضع مبدئيا إلى نفس القواعد التي يخضع لها االستئناف في المادة المدنية وله نفس 

أي أن مفعول توقيفيوله محكمة الدرجة الثانيةواقعيا وقانونا إلى مهابتماوالقضية تنتقلنتقالياال

لكن من الممكن على التساؤل إذا كان هذا االستئناف ضروريا وهذا الحكم االبتدائي ال يمكن تنفيذه 

قانون األسرة الجزائريمثال مبدأ االستئنافالسؤال ليس سؤال نظري ألن بعض القوانين ال تقر 

الحكم بالطالق يصبح نهائيا لمجرد صدوره من لدن المحكمة االبتدائية وهو ال يقبل إال الذي يعتبر 

الطعن بالتعقيب وهذا الحل له ناحية إيجابية واضحة وهو الوصول إلى استقرار في الحالة المدنية 

أقر مبدأ لكن المشرع التونسي. لألشخاص في أقرب وقت ممكن والتقليل من النزاعات بين الزوجين

ال أو. جراءات عن االستئناف العادييختلف في بعض اإلالق و هذا اإلستئنافـاإلستئناف في مادة الط

بصورة رسمية من تاريخ اإلعالم بالحكم االبتدائيعادة من فأجل االستئناف يبدأ . بالنسبة لبداية األجل

ق لسبب بسيط وهو إن لم الحكم بالطالصدورمنذ تاريخيبتدئفي مادة الطالق األجل ،العدل المنفذ

فيبقى الزوجان بالطالق يصدر وال يقع اإلعالم بهيكن األمر كذلك من الممكن أن نتصور أن حكما

اإلحالة مثل كمةواعتبرت محىخرة أبسوسة بتركيبتئنافاالسكمةأحيلت القضية على محمعلقين

فإنه يؤدي إلى الحكم لطالقضد مبدأ االدائرة التي نقض قرارها أن االستئناف إذا كان مرفوعا 
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وتعقب . لدى االستئنافوفاة الزوج أثناء نشر قضية الطالقبانقراض دعوى الطالق في صورة 

في المرة الثانية بالنقض لكن في هذه المرة قيبالتعكمة وقضت محالثاني تئنافياالسالورثة القرار 

عدد فما يتضح ذلك من قرارها التع الزالت مصرة على موقفها كيكمةويبدو أن مح. دون إحالة

276ص 1996قيبالتعكمةن مح49277-14-05-1996

التعقيببالنسبة 

وذلك لتالفي ما التعقيب في مادة الطالق يوقف التنفيذخالفا لما عليه األمر بالنسبة للمادة المدنية

رفين وج أحد الطتئنافي قاض بالطالق وتزقرار اسصدورعسى أن يحصل من تضارب في صورة

ي تزوج فإن الشخص الذقيب بالنقضالتعكمةبعد صدور ذلك القرار ووجود تعقيب فإذا ما قضت مح

آل القضية التعقيبية إلبرام عقد مة ثانية سيجد نفسه متزوجا مرتين ولذا فإنه من الضروري ترقب لمر

تدئ ال من تاريخ اإلعالم بالقراروأجل التعقيب يبالطالق زواج آخر إذا كان التعقيب مسلطا على مبدأ

وقتبدأ منذ تاريخ صدور القرار االستئنافي وذلك للوصول في أقرباالستئنافي الصادر بالطالق بل ي

ممكن الستقرار في حالة األشخاص لكي ال تبقى وضعيتهم رهينة اإلعالم بالقرار االستئنافي وأما 

يب فخالفا للقاعدة المعمول بها في المادة المدنية فإن بالنسبة لكتابة المحكمة التي يرفع لديها التعق

التعقيب بل لكتابة محكمة االستئناف التي أصدرت القرار المعقب كمةالتعقيب ال يرفع لكتابة مح

االستئناف كمةوالغرض من ذلك واضح وهو تالقي ما عسى أن يحصل من تضارب بين كتابة مح

ولذا وللتنسيق بين الطعن محكمة التعقيب التي تسجل اإلستئناف المطالبة باإلعالم بحكم الطالق و كتابة

من تاريخ صدور يوما30وأجل التعقيب هو واإلعالم بالحكم يرفع التعقيب لكتابة محكمة االستئناف 

.القرار االستئنافي

.ار الطالقـآث: 3الفقرة 

أي أن كل اآلثار الناتجة عن إذا صدر حكم بالطالق فإن العالقة الزوجية تنفصل بالنسبة للمستقبل

الزواج تبقى قائمة بالنسبة للماضي وأما بالنسبة للمستقبل فإن الزوجين يصبحان أجنبيين عن بعضها 
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البعض فال حق مثال للزوجة للمطالبة بالنفقة وال وجود لتوارث بين الزوجين وعلى فرض أن اتصاال 

ئية وإذا ما نتج عن تلك العالقة طفل فإنه يعتبر ابن ناا فإنه يعتبر من قبيل العالقة الخجنسيا تم بينهم

زنى ال يثبت نسبه نحو المفارق ومن الممكن بعد الطالق لكل من الزوجين أن يبرم عقد زواج إما مع 

وهو ثالثة أشهر أو أجل العدةنفس المفارق أو مع شخص آخر مع التذكير بان الزوجة مطالبة باحترام 

لحالة المدنية لاالستقرار و لتحقيق رحمهاذلك للتحقق من براءةوضع حملها إن كانت حامال و

ويعني ذلك إذا . منذ تاريخ صدور الحكميبتدئفإن أجل االستئناف في أقرب وقت ممكنلألشخاص

وهذا األجل خالفا لألجل المعمول به في المادة . ن الحكم يعتبر نهائياإاالستئناف فمر األجل دون رفع 

.يرفع االستئناف لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنفهو شهر والمدنية 

وهذا تئنافاالسكمةلو كان االستئناف يوضع لدى محنظرياتوهذا الحل يحسم ما عسى أن ينتج من 

التضارب من الممكن أن يحصل ألن كتابة المح االبتدائية مطالبة بإعالم ضابط الحالة المدنية بصدور

فمن تئنافاإلسكمةا ما قامت بذلك اإلعالم حال أن االستئناف قد سجل لدى كتابة محالحكم بالطالق فإذ

ضابط الحالة المدنية الممكن أن يكون النزاع متواصال بالنسبة لمبدأ الطالق حال أنه قد وقع إعالم 

كمةبصدور الحكم بالطالق ولذا وتالفيا لهذا التضارب المحتمل يرفع االستئناف لدى كتابة المح

منذ المدينة فإن أجل االستئناف يبدأوبالنسبة للطالق وخالفا للقاعدة المعمول بها في المادة. االبتدائية

وذلك كي تستقر الحالة المدنية لألشخاص تاريخ اإلعالم بالحكموال منذ صدور الحكم بالطالقتاريخ 

دون أن يعلم به فال يعرف عندئذمن الحكمة أن يبقى ذلك الحكم إذ أنه رهينة اإلعالم بالحكموال تبقى 

. االبتدائيإن كان الزوجان مطلقين أو الزاال متزوجين وأجل االستئناف هو شهر من صدور الحكم

لكن من الممكن بالنسبة لمبدأ الطالق وكذلك لفروعهومن الممكن استئناف الحكم االبتدائي بتمامه أي 

ع وذلك يعني أن مبدأ الطالق يصبح نهائيا منذ أو لبعض الفروفقطللفروعاستئناف الحكم بالنسبة 

اإلدالء بنسخة من ية مشكل اكل التي طرقت من الناحية اإلجرائصدور الحكم االبتدائي ومن بين المش

احية نعلى ذلك الحكم سواء من الرقابتهامن إجراء تئنافاالسكمةكي تتمكن محالحكم المستأنف
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على أقصى تقدير يوم تئنافاالسكمةلمحه النسخة تقدم عادة الواقعية أو من الناحية القانونية وهذ

لكن بالنسبة للطالق المستأنف مطالب بأن يرفع استئنافه في . تئنافاالسكمةلدى محالجلسة األولى

أجل شهر منذ صدور الحكم االبتدائي أي أنه من الممكن أن يرفع االستئناف وأن تعين القضية لدى 

إما ألنه لم يقم تلخيص الحكم المطعون . ة الحكم االبتدائي ال تكون جاهزةلكن نسختئنافاإلسكمةمح

قد تجد نفسها في إشكال فهل أنها سترفض االستئناف بعلة أن تئنافاإلسكمةفيه أو رقنه ولذا فإن مح

بالنسبة لهذا صل انقسام لقضية مترقبة إعداد تلك النسخة وحالنسخة لم تقدم إليها أم هل أنها ستؤجل ا

قسبصفاتئنافاإلسكمةمحرأت فيها لمشكل بين المحاكم وتجسم هذا االنقسام خاصة بمناسبة قضية ا

كمةورأت من جهة أخرى مح. النسخة ينجر عنه الحكم برفض الدعوى شكالأن عدم تقديم

ب للمستأنف ولذا فإنه يكون من ن عدم تقديم النسخة ال يمكن أن ينسمعتبرة أقسبصفاتئنافاالس

كمةقرار محقيبالتعكمةتأخير القضية وترقب إعداد تلك النسخة وعلى هذا األساس نقضت محالمتجه

ت نفس الموقف الذي تبنته تبنبتركيبة أخرى تئنافاإلسكمةلكن محبصفاقس مع اإلحالةتئنافاإلس

رت فقروطرح المشكل على الدوائر المجتمعةمرة أخرىقيبالتعإلى أدىفي المرة األولى وهو ما 

كمةاالستئناف شكال وما على محديم النسخة ال ينجر عنه الحكم برفضتلك الدوائر أن عدم تق

ومن الممكن كذلك . إال تأخير القضية لتمكين المستأنف من تقديم نسخة الحكم المطعون فيهتئنافاإلس

من 3ة وع ضد حكم ابتدائي صادر على أساس الفقرالمرفستئنافباالأن ينبثق مشكل آخر يتعلق 

ة ــاف الذي ترفعه عادة الزوجـال القانون من يعتبر أن مثل هذا االستئنـوهناك من رج31الفصل 

ال هدف من ورائه إال

كيل فالزوجة برفعها االستئناف ضد مبدأ الطالق تحول دون إمكانية الزوج جراءات والتنالتطويل في اإل

االبتدائية كمةلواقع ال تملك حقا أوسع من المحفي اتئنافاإلسكمةومح. إبرام عقد الزواج مع أخرى

إال تئنافم أ ش فال يمكن لمح اإلس31من الفصل 3قرةبالنسبة للطالق المطالب به على أساس الف

بعدم قبول االستئناف شكالاالستجابة لرغبة طالب الطالق على أساس تلك الفقرة ولذا فهناك من نادى 
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وإذا كان االستئناف مرفوعا ضد 31من الفصل 3ى أساس الفقرة إذا كان الحكم بالطالق صادرا عل

سوسة وهو من يهودقضية إسحاق خياطوتجسم المشكل في قضية أصبحت شهيرة وهي . مبدأ الطالق

أنها أساءت عشرته فاضطر إلى طلب الطالق إنشاء توفيت زوجته ثم تزوج من امرأة أخرى لكنه يبدو 

البداية بالطالق إنشاء فاستأنفت الزوجة كمةوقضت مح. ه تونسيبوصفم أ ش31الفصل على أساس 

الحكم االبتدائي برمته أي المبدأ وكذلك الفروع وشاءت األقدار أن المستأنف ضده يتوفى في اليوم الذي 

كمةوكان المشكل القانوني المطروح لدى محتئنافاإلسكمةكانت فيه القضية معينة ألول مرة لدى مح

لزوج ستضع حدا للتداعي بالنسبة لمبدأأي هل أن وفاة امآل الطالقثل في معرفة يتمتئنافاإلس

أم هل أن وفاة الزوج لن يكون لها تأثير على ترثحق لها أنق فتعتبر الزوجة عندئذ أرملة ويالطال

ثة ر الطالق نهائيا منذ صدور الحكم االبتدائي وسيتواصل النزاع بين الزوجة والوروسيعت.مبدأ الطالق

في خصوص فروع الدعوى بنقض الحكم تئنافاإلسكمةوقضت مح. في خصوص فروع الدعوى

وتعقب الورثة القرار االستئنافي . االبتدائي وانقراض الدعوى بالنسبة للطالق معتبرة الزوجة أرملة

لسنة قيبالتعكمةنشرية مح. 07/12/1982–7065ذلك القرار تحت عدد قيبالتعكمةونقضت مح

وانبثق عندئذ جدل بين رجال القانون فمنهم من كان موافقا لرأي . 215ص الجزء الرابع1982

قد عللت قضائها بأن استئناف قيبالتعكمةمن كان غير موافق وكانت محومنهم قيبالتعكمةمح

لديها في رفع ذلك االستئناف ومن بين الدراسات التيةالزوجة مرفوض شكال وذلك النعدام المصلح

الورثة ليسوا خلفاء : اري عنوانهـمقال للسيد محمد الصالح العيبمناسبة صدور ذلك القرار نشرت 

المقال نجد مقال ا على هذا ورد1984مجلة القضاء والتشريع . القـألسالفهم في متابعة قضايا الط

لرد على ثاني عنوانه االعياري لم يكتفي بمقاله األول فنشر مقاللكن السيد دحيدحمحمد الهاشمي

.دحيدحالسيد محمد الهاشميتعليق

وهو النوع األول: وباإلضافة إلى كل هذه اآلثار فإن الطالق من الممكن أن ينتج نوعين من اآلثار

.هو غير ماديوالنوع الثانيمادي 



85

:آثار الطالق على الصعيد المادي- أ

أي بالعارفةوما يسمى والهدايااألبناءونفقة ونفقة الزوجةبغرم الضررتتمثل هذه اآلثار فيما يسمى 

.شوارالما تأتي به الزوجة إلى محل الزوجية ويسمى كذلك 

:ررـض الضـتعوي)1

المدعي عليه في من الممكن المطالبة بتعويض الضرر إما من قبل من يستحق تعويض الضرر؟

ة إصرار المدعي فهو يتمسك في نفس الوقت بعدم موافقته على الطالق وفي صورقضية طالق إنشاء 

.على طلب الطالق إنشاء فإنه يقوم بدعوى معارضة ويطالب بتعويض مضرته

فلقد تأرجحت المحاكم بين حلين فهناك منها من يرى بالنسبة للمدعي في قضية الطالق للضررما وإ

أنه يكفي في  مثل هذه الصورة الحكم بالطالق إذ ان ذلك الحكم من شأنه أن يضع حدا للضرر لكن 

ولذا . لنوع الثاني ال يكتفي بذلك بل يعتبر أنه باإلضافة إلى الحكم بالطالق ال بد من تعويض الضررا

حتى بالنسبة لصورة الطالق للضرر الحكم بتعويض الضرر ولو أن بعض فقد جرى العمل القضائي

ان نشرت لدى محكمة اإلستئناف بسوسة كالمحاكم الزالت ال تعتمد هذا الحل ومثل ذلك قضية

وتمسك موضوعها أن زوجة قامت بقضية متمسكة بأنّها رغم مرور سنة عن الدخول بقيت عذراء 

وأنها محقة في المطالبة متضررة الزوج بأنه غير عاجز جنسيا لكن المحكمة اعتبرت أن الزوجة 

يثبت أن ت الحكم بتعويض الضرر على أساس أنه لم ق للضرر لكنها بالرغم عن ذلك رفضبالطال

ومهما كان من أمر فإن مشكال قانونيا من الممكن أن ينبثق على صعيد .كان له سلوك مخطئالزوج

ما هو األساس القانوني للحكم بتعويض الضرر؟المبادئ وهو يتمثل في معرفة 

الجنحة أي م إ ع 83و82الفصل ولقد ذهبت بعض المحاكم إلى اعتبار أن األساس القانوني هو 

هذا األساس ال يمكن أن يعتبر وجيها ذلك ألن هذين الفصلين يفترضان أن لكن . المدنية أو شبهها

إذا 83فمن الممكن مثال تعويض الضرر على أساس الفصل . عن بعضهما البعضنالطرفين أجنبيا

مرتبطان بعقد ولذا فإنه يكون لكن األمر بالنسبة للطالق مختلف فالزوجان . كان ناتجا عن حادث مرور
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ومهما كان من أمر فإن األساس القانوني لتعويض الضرر . يث عن مسؤولية تعاقديةمن المتجه الحد

الذي يشير صراحة إلى تعويض الضرر الناتج عن م أ ش31لفصل من الممكن أن يكون فقط ا

.الطالق

ما هو الضرر المحكوم بتعويضه؟* 

:الضرر األول)1

إن وجدت أو بمقتضى سبة التتبعات الجزائيةمن الممكن المطالبة بتعويضه إما بمناأساس الطالقوهو 

مثال لنفرض أن أحد الزوجين اعتدى على اآلخر بالعنف وتسبب له في عجز . قضية مدنية مستقلة

يمكن للمتضرر عندئذ أن يقوم بالحق الشخصي لدى المحكمة الجزائية فيحكم بإدانة . بدني مستمر

ض الضرر الالحق للزوج اآلخر وقد يقتصر الزوج المرتكب للجريمة وفي نفس الوقت يحكم بتعوي

أي أنه ال يكون ساعيا في التحصيل على مبلغ مالي بالمليم الرمزيالمتضرر على المطالبة بما يسمى 

. ويعتبر أن المليم الرمزي يكفي لتعويض مضرتهبإدانة قرينهبل يرمي إلى صدور حكم جزائي قاض 

وم بالحق الشخصي ويطالب بالمليم الرمزي فقط ويعتبر يقالزنا فالزوج المتضررمثال ذلك قضية في 

أن ذلك كاف لتعويض مضرته المعنوية ومن الممكن كذلك المطالبة بتعويض ذلك الضرر بمقتضى 

دعوى مدنية مستقلة عن الدعوى الجزائية أما الضرر المطالب بتعويضه بمناسبة قضية في الطالق 

ويتمثل في النيل من المشاعر واللوعة ضرر معنويعين فإنه يكون ناتجا عن الطالق وينقسم إلى فر

جراءة من ـة خاصة يتمثل فيما تكون قد فقدته من نفقـبالنسبة للزوجرر الماديـوالض... والحسرة

23الطالق ألنه ما دامت الحياة الزوجية قائمة كان يحق لها أن تطالب بنفقتها عمال بأحكام الفصلين 

.م أ ش38و

مطالبة بتعويض الضرر بمقتضى قضية مستقلة؟هل يمكن ال*
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يفرض على الزوج المتضرر أن يطالب بتعويض مضرته بمناسبة ايء قانونالجواب  هو بنعم إذ ال ش

قضية الطالق لكن المطالبة بعد صدور الحكم بتعويض الضرر قد تبدو غريبة وقد تكون الغرامات 

.ي الطالقالمحكوم بها عندئذ أقل مما يحكم به عند النظر ف

كيف يقدر الضرر؟* 

انقسمت المحاكم بالنسبة لهذا المشكل فمنها من يرى أنه من المتجه تطبيق القواعد المعمول بها في 

بقطع النظر عن الحالة المادية لتعويض الضرر أي خاصة أن الضرر يعوضالمادة المدنية بالنسبة 

الضرر الالحق له بقطع ن يعوضشخص تضرر من حادث مرور فيجب أ. تسبب فيه مثال ذلكملل

.النظر عن كون السائق من ذوي اليسر أو العسر

لكن شقا آخر من المحاكم يعتبر أن األمر بالنسبة للطالق يختلف وذلك خاصة بالنسبة للزوجة فالضرر 

المادي الالحق لها من جراء الطالق يتمثل أساسا في فقدانها لنفقتها والنفقة تقدر على ضوء دخل 

لتقدير الضرر المادي الالحق ج ومكاسبه ولذا فإنه من المتجه معرفة ما هو ذلك الدخل والمكاسب الزو

.للزوجة

وجرى عمل المحاكم على أن تأخذ بعين االعتبار عدة عناصر عند تقدير الضرر ومن بينها باإلضافة 

يكون للزوجة من لتقدير ما عسى أنعدد األبناءوكذلك الحالة المادية للطرفين مدة الزواجإلى 

فإن التعويض يكون دائما في شكل للتعويض المعنويأما بالنسبة .حظوظ في التزوج مرة أخرى

إذا كان األمر متعلقا بالزوج فهو للضرر الماديوأما بالنسبة .رأسمال أي مبلغ جملي يدفع مرة واحدة

وهذه الجراية .جراية عمريةرأسمال ووأما بالنسبة للزوجة فلها الخيار بين قالب رأسمالدائما في 

كحل18/02/1981بمقتضى قانون 31لفصل ص صلب اـمت صلب م أ ش وباألخالعمرية فقد أقح

وقع التفكير في وقت ما في اعتبار أن كل ما فلقد. لنظام ما يسمى باالشتراك في المكاسببديل 

لهما أنصافا وذلك لحماية يكتسبه الزوجان من عقارات ومنقوالت بعد إبرام عقد الزواج يصبح ملكا
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حتى إذا ما باسمهغبية فتسلم زوجها حصيلة عملها فتشتري بعض العقارات ويرسمها إما ألنهاالزوجة 

.انفصمت العالقة الزوجية بموت أو خاصة بطالق تجد نفسها محرومة مما تكون قد ساهمت في شرائه

خارج فإنها مهما كان من أمر بعملها داخل واعتبر كذلك أن المرأة ولو لم تكن لها مرتب وتعمل في ال

قد أسهمت و لو بصورة غير مباشرة في شراء تلك المنزل وبقيامها بشؤون زوجها وأبنائها تكون

الكتلة األولى كانت مع المشروع : ل ثالثةـكتاللجنة التي كونت سرعان ما انقسمت إلى المكاسب لكن 

. ينتكانت تتأرجح بين الكتلوالكتلة الثالثةضة بصفة عنيفة كانت معارالثانيةوالكتلة. إنصافا للمرأة

.كما أنه يبدو أن الرأي العام لم يكن موافقا على إقحام هذا النظام للمكاسب المشتركة

تضح أن السلطة السياسية قد عدلت عن إقحام ذلك النظام وأصبحت اللجنة تبحث عن حل بديل او

إقرار نظام اإلشتراك في األمالك بين الزوجين في القانون وقع فيما بعد( .لحماية الزوجة المطلقة

.)1998نوفمبر 9المؤرخ في 1998لسنة 94التونسي بالقانون عدد

واستنبط ما يسمى بالجراية العمرية التي أصبحت شكال من أشكال التعويض للضرر المادي الالحق 

ألنها تهدف إلى صبغة تعويضيةفهي لها جةأو طبيعة قانونية مزدووهذه الجراية لها صبغة . بالزوجة

إما بوصفها مدعية في قضية متضررةتعويض ضرر ال يمكن للزوجة أن تطالب بها إال إذا كانت 

معاشيهصبغة ولها من جهة أخرى . الطالق للضرر أو بوصفها مدعي عليها في قضية طالق إنشاء

تادته الزوجة في ظل الحياة الزوجية فتقدر وتهدف أساسا إلى تحقيق نفس المستوى من العيش الذي اع

كما أن هذه الجراية مثل النفقة قابلة . الحالة المادية للطرفين تؤخذ بعين االعتبارأنمثل النفقة تماما أي

للمراجعة إما ارتفاعا أو انخفاضا وحتى حذفا وذلك على ضوء ما يطرأ من متغيرات وخاصة إذا 

نفس النظام القانوني للنفقةعن الجراية كما أن الجراية لها تزوجت المفارقة أو أصبحت في غنى

من يبقى عمدا لمدة شهر دون خالص " ينص على أن مكرر53عيال فالفصل بالنسبة لجريمة إهمال 

.معين نفقة أو جراية عمرية يعتبر مرتكبا لجريمة ويعاقب بثالثة أشهر سجنا
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لعمرية والمتمثل فيما إذا كانت المرأة التي تعمل تستحق ومن الممكن أن ينبثق مشكل يتعلق بالجراية ا

.الجراية العمرية

فالمشرع بوضعه الجراية العمرية أراد أال تفقد الزوجة ما ما هي إرادة المشرع؟والجواب ربما يتمثل 

اعتادته من مستوى للعيش في ظل الحياة الزوجية وما من شك أن الطالق عادة يفقدها ذلك المستوى 

ولذا فإنه على القاضي حتى إذا كانت الزوجة تعمل أن يحاول . انت تعمل أو أصبحت تعملولو ك

.تحقيق المستوى الذي اعتادته في ظل الحياة الزوجية

ما هو مآل الجراية العمرية عند وفاة الزوج؟* 

ثة أو مع الورمقتضى اتفاقبي أنها تدفع في قالب رأسمال إما ورد في النص أن هذه الجراية تصفي أ

.حكم قضائيبمقتضى 

:دةـة العـنفق)2

".الزوج أن ينفق على زوجته المدخول بها وعلى مفارقته أثناء العدةعلى" م أ ش38بالفصل جاء 

ولربما كان سبب إلزام الزوج باالتفاق على زوجته أثناء العدة هو أنها تبقى محرومة من إمكانية 

كي تتحقق من براءة رحمها لكن بالرغم عن ذلك تهائدالتزوج بغير مفارقها فهي إذن على ذمته ولف

انبثق إشكال لمعرفة إذا كانت المفارقة تستحق نفقة العدة مهما كانت صورة الطالق؟

لنفقتها وإن كانت هي هناك من يعتبر أن المشرع لم يفرق بين الصور ولذا فإن المفارقة تبقى مستحقة

.م أ ش31الفصل –3الفقرة المطالبة بالطالق على أساس 

ولكن هناك من له رأي مخالف وهو أن الزوجة إذا كانت أثناء الحياة الزوجية ال تستحق نفقة فإنها 

العدة مما كانت عليه أثناء كذلك ال تستحقها أثناء العدة إذ ال موجب كي تكون حالتها أحسن أثناء 

فإذا قيل أنها مستحقة لنفقة العدة فلنفرض مثال أن زوجة ثبت أنها زانية وطلقت من أجل ذلك. الزواج
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لكن مهما كان . فلربما أصبح ذلك طريقة البتزاز أموال الزوج لتتمكن الزوجة من تقديم هدايا لخليلها

عديم األهمية التطبيقية ما دامت مدة النفقة ال تدوم إال مدة العدة أي يكونمن أمر فإن هذا النقاش يكاد

.ضع الزوجة حملهامبدئيا ثالثة أشهر أو إلى أن ت

:نفقة األبناء)3

ما دامت العالقة الزوجية قائمة فالوالد ينفق على العائلة زوجة وأبناء بحكم التعايش تحت سقف واحد 

فإذا أسندت لألب فإنه إلى أحد الزوجين أو إلى غيرهما الحضانةلكن بانفصام الرابطة الزوجية تسند 

ا أسندت إلى شخص آخر ولألم خاصة فإنه يصبح من عليهم بحكم العيش معهم وإذفاقاإلنسيواصل 

وإلزام الوالد بأن  ينفق على أبنائه بدفع مبلغ مالي للحاضنة موضوع النفقةالضروري النظر في 

فأصبح اليوم هذا النص يشير إلى أن النفقة م أ ش46ولقد أدخل تنقيح على أحكام الفصل . شهريا

تمر إذا كان مواصال لتعليمه ولكنها ال تستمر لألبد مع وضع وتسالطفل سن الرشدتستمر إلى أن يبلغ 

بالنسبة للبنت فهذه النفقة تستمر إلى أن تصبح قادرة على التكسب أو أن تتزوج . سنة25حد وهو 

.بزوج دخل بها

إشارة إلى المعوقين بقوله بأن النفقة تستمر في حقهم إلى األبد إن كانوا 1963وأضاف المشرع سنة 

نفقة قابلة للمراجعة إما تغير سواء بالنسبة رين على التكسب وهذه النفقة هي بطبيعة األمر ككل غير قاد

.للنافق أو المنفق عليه

على أبنائها وأن تعفي األب باإلنفاقأن تلتزم هل يمكن االتفاق حول النفقة؟ وخاصة هل يمكن لألم 

من ذلك الواجب؟

التفاق ال يعارض به األبناء أي أنهم يبقون على حقهم في اإلجابة تكون بنعم مع المالحظة أن هذا ا

مطالبة األب باإلنفاق عليهم وما عليه إال أن يطالب األم بأن تحل محله وهذا يؤدي من الناحية 

اإلجرائية إلى حالة ال تخلو من الغرابة ألن القائم بقضية النفقة ما دام األبناء قصر ستكون األم بطبيعة 

.فيما بعد عندما سيطالبها األب بالحلول محلهفاقإلنبااألمر وستجابه 
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:داياـاهل)4

الزوجان قد تهادياها؟هل أن الطالق ينتج أثرا بالنسبة للهدايا التي يكون 

إذا كان الدخول قد تم فإن الهدايا ال ترجع مهما كانت صورة الطالق ولربما كان هذا من شأنه أن 

الدخول لم يتم فإن الهدايا ترجع إذا كان أما إذا كان .اجباحتراف الزويتسبب فيما يمكن أن يسمى 

الطالق بسبب من أهديت إليه الهدايا إذا كان هو المطالب بالطالق إنشاء أو إذا كان المدعي عليه في 

.قضية طالق للضرر

:تـمتاع البي)5

كان من يمكن للزوجين ادعاء أن بعض متاع البيت هو على ملكه، يعتبر المشرع أنه إذا إذا كان

المعتاد للرجال فإن الزوج يقسم أنه على ملكه ويسند إليه وإذا كان من المعتاد للنساء فإن الزوجة تقسم 

وواضح . وإذا كان من المعتاد بالنسبة للرجال والنساء فيقسم كل واحد منها ويتقاسمانه. بأنه على ملكها

لممكن أن ينبثق إشكال يتعلق ومن ا. أن المشرع أوكل األمر إلى ضمير كل واحد من الزوجين

.بعارضة الزوجة

:ة الزوجةعارف)6

فقد تغادر الزوجة محل الزوجية إما تلقائيا أو مطرودة . إلى محل الزوجية من أدباشبهما تأتيوهو

يتلفها فاستنبط وتترك بمحل الزوجية عارفتها وقد تخشى على تلك العارفة أن يفرط فيها الزوج أو أن

ائي حال يتمثل في التحصيل من لدن رئيس المحكمة على عريضة ينتدب بمقتضاها القضجريان العمل

عدال منفذا يتولى التوجه إلى محل الزوجية وضبط ما يسمى بفصول العارفة وتمكين الزوجة من رفع 

ما يوافق عليه الزوج وإذا كان غير موافق فإنها تبقى مؤمنة لديه إلى أن يتم النزاع في األصل بين 

زوجته أتت بالعارفة فتصبح أنوقد ينكر الزوج .ةالعارفتها بالنسبة لملكيةمن وتقول المحكمة كلالزوجي

، وخالفا للقاعدة العامة التي تقول أن شهادة شهادة الشهودويمكن لها ذلك بواسطة باإلثباتمطالبة 
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س أن األقارب عادة األقارب مقدوح فيها فإن تلك الشهادة فيما يتعلق بالزوجين تصبح مقبولة على أسا

ة فقد جرى وفي صورة عدم وجود فصول العارف.هم الذين يكونون مطلعين على ما يتعلق بالزوجين

العمل على أن المحكمة تنتدب خبيرا يتولى تقدير قيمة تلك الفصول على ضوء ما يصرح به لديه سواء 

لعارفة أو قيمتها كيفما من طرف الزوجة أو الشهود ثم تقضي المحكمة على الزوج بأن يسلم إما ا

.قدرها الخبير

:آثار الطالق عبر المادية-ب

:ةـاحلضان- 1

."بتربيتهحفظ الولد في مبيته والقيام" م أ ش 54الفصل هي حسب أحكام 

لم يحدد المشرع هذه السن ؟ومن بين األسئلة التي تثيرها الحضانة هي إلى أي سن تكون الحضانة

وهناك من اعتبر أنها)عاما20(سن الرشدك من يعتقد أنها تستمر إلى ولذا فقد اختلفت اآلراء فهنا

الذي كان يعتبر قديم م إ ع93الفصل سنة والحجة مستمدة من أحكام 18الطفل سن تستمر إلى بلوغ 

.سنة من عمره18أن المسؤولية عن الطفل تستمر إلى أن يبلغ 

من 16الحضانة تستمر إلى أن يبلغ الطفل ن أرشيد الصباغوهناك من رجال القانون من يرى مثل 

كان القديم م أ ش16الفصل وعلى أساس أن وذلك على أساس أنه من الممكن حينئذ أن يعمل عمره

ويصبح قادرا على التكسب ال يحق له أن يطالب بالنفقة عاما16يبلغ ينص على أن الطفل الذكر الذي 

ومهما )7، ص 1966-08والتشريع عدد القضاء جلّةم" ةالطفل ووالية التربي"مقال رشيد الصباغ(

:ن الحضانة تثير نوعين من المشاكلإكان األمر ف

:إسناد الحضانة-أ

إذا كانت الحياة الزوجية مستمرة بين الزوجين فإن الحضانة تعتبر من حقوقها فالمشرع يضع الزوجين 

محل أحدهمكأن يغادرةــبد بالحضانيستألحدهما أن تراءىلكن ما هو الحل لو . على قدم المساواة
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فهل من الممكن لآلخر أن ينازعه في تلك الحضانة وأن يطالب بإسنادها األبناءويأخذ معه الزوجية

فهل يمكن له أن يطالب بتلك الحضانة لدى القاضي وعلى فرض أن باب التقاضي يفتح أمامه إليه؟

إن القضاء االستعجالي . النظر في ذلك الطلبفلقد اعتبر أن ذلك القاضي ال يمكنه؟ ستعجالياال

إذ أن على القاضي أن يبحث عمن هو أصلح وعدم المساس باألصلالتأكدهما أمرين يستوجب توفر 

أي تأخير القضية مرشدة اجتماعيةزوجين للقيام بشؤون المحضون وهذا البحث يتطلب انتداب من ال

الطرفين لمناقشته ثم تمكينهما من تبادل التقارير ثم عرض ذلك علىالبحث االجتماعيوترقب نتيجة 

وكل ذلك يتنافى مع الشرط الواجب توفره بالنسبة للقضاء االستعجالي أي عدم المساس . ثم المرافعة

جب إذا كان فقه القضاء يرفض االستجابة إلى طلب إسناد حضانة في قالب قضية فال عباألصل ولذا

.207ص 74لسنة قيبالتعكمةنشرية مح01/01/1974- 56عدد قيبيتعرارق. استعجاليه

في القيام بقضية لدى محكمة األصل؟وهل من الممكن التفكير 

ومن الواضح أن الحجة المستمدة من مساس الموضوع باألصل لن يمكن التمسك بها، لكن هناك حجة 

.ما دامت الحياة الزوجية مستمرةالحضانة من مشموالت الزوجينأخرى وهي أن 

على أمل أنه عند بقضية في الطالقولذا فمن الممكن أن نستنتج أن الراغب في الحضانة عليه أن يقوم 

يسندها إليه، عندئذ إذا النظر إلى موضوع الحضانة وقاضي األسرةإبرام الجلسة الصلحية سيتولى 

.بطالقبموت أوكانت العالقة الزوجية قائمة، لكن من الممكن لهذه العالقة أن تنفصم إما 

67لفصل تعرض المشرع لهذه الصورة صلب ا؟ما هو الحل في صورة انفصام الزواج بموت

بقوله بأن الحضانة في صورة انفصام الزواج بالموت تعهد إلى من بقي من األبوين ويبدو )م أ ش( 

ل في التأويل هذه القاعدة واضحة غير مثيرة ألي صعوبة أو إشكال لكن بالرغم عن ذلك انبثق مشك

أو من الحضانة تسند بصورة آلية وحتمية إلى من بقي حيا من األبوينيتمثل في معرفة إذا كانت 

فهل فلتفرض مثال أن األم هي التي تتوفى ؟منازعته في تلك الحضانة من قبل شخص آخرالممكن 

المحاكم ومنها من؟ طرح هذا السؤال علىةـازع األب في الحضانـمن األم أن تنللجدة من الممكن 
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محكمة لكن . محكمة االستئناف بتونسموقف هوينطبق بصورة آلية وم أ ش67الفصل اعتبر أن 

.12/05/1975مؤرخ في 10473عدد رأت غير ذلك وجاء في قرار لها صادر تحت التعقيب

لزوجية إذا انفصمت العالقة ا:" الذي جاء فيه87ص 2الجزء . 1975لسنة قيبالتعكمةنشرية مح

بموت أحد الزوجين فقد وضع القانون قرينة صالحية الحضانة على عاتق من بقي حيا من األبوين 

تحت مراقبة القاضي الذي له أن يدحض تلك القرينة بسائر وسائل اإلثبات متى تبين له أن مصلحة 

كمةمحوواضح أن "المحضون تقتضي إسناد حضانته إلى الغير الذي تتحقق عنده تلك المصلحة

صلح للقيام األلمعرفة من هو إسناد الحضانةجتهد القاضي عند تبقي الباب مفتوحا كي يقيبالتع

.بشؤون المحضون عند وفاة أحد والديه

؟ما هو الحل عند انفصام الرابطة الزوجية بطالق* 

تسند كان المشرع متأثرا في ذلك بالمذهب المالكي الذي ينص على قائمة تفاضلية لألشخاص الذين 

: قرينتينوهذه القائمة كانت ترتكز على .األمإليهم الحضانة وفي طليعة القائمة 

هي أن القريبات من جهة األم أحق- 2- ، هي أن النساء أحق من الرجال بالحضانة-1-

".بالحضانة من القريبات من جهة األب

مصلحة هو حضانة المهيمن على إسناد الالمعياروأضحى 1966حذفت سنة لكن هذه القائمة 

إلى هذه المصلحة فكان من الممكن لألب أن يطالب 1966ولو أن المشرع كان يشير قبل المحضون

لكن النص يقول إن لم يرى الحاكم أعوام9األنثى وأعوام7الطفل الذكر بإسناد الحضانة إليه إذا بلغ 

لعام والمهيمن على الحضانة أصبح المعيار ا1966خالف ذلك بناء على مصلحة المحضون، لكن منذ 

قرار تعقيبي ولقد أكد ذلك فقه القضاء في قرارات تعد وال تحضى ومثالها .هو مصلحة المحضون

:" المبدأ13ص 1زء ، ج79لسنة قيبالتعحكمةمشريةن. 02/01/1979مؤرخ في 2717عدد 

".المحضون ال مصلحة الحاضنمصلحةالحضانةالمعتبر في إسناد 
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259ص 3الجزء ، 81لسنة قيبتعحكمةمشريةن19/11/1981-6522عدد بيقيتعرارق

.الحضانة تعتمد فيها مصلحة المحضون":المبدأ

1983لسنة 04عدد شريعوالتضاءالقجلةم05/07/1983، 8625عدد قيبيتعرارق

."حضانة المحضون تراعي فيها وجوبا مصلحته:" المبدأ

فقه قضاء على أن الحضانة تخضع في إسنادها لمصلحة على مستوى ول تشريعيا اإلجماع حاص

ما هي هذه المصلحة وكيف من الممكن تفسيرها وهل من الممكن لألبوين االتفاق المحضون لكن 

حول هذه الحضانة وهل أن ذلك االتفاق من الممكن التراجع فيه؟

ما هي مصلحة المحضون؟* 

ا وبالرجوع إلى فقه القضاء نجده يشير إلى نوعين من العناصر بالنسبة للمشرع لم يعرفها ولم يبينه

.التي تتركب معها مصلحة المحضرين

والمتكونة من المناخ الذي سيعيش فيه المحضون لكن هذا النوع من العناصر المادية:النوع األول

).المشاعر(العناصر المعنوية واألدبية من البحث عن العناصر ال يكفي إذ ال بد كذلك

لكن على فرض إمكانية تعريف هذه المصلحة فكيف من الممكن للمحكمة أن تتعرف إليها ولربما كان 

لكن هذا الحل غير عملي وال يعقل أن ينتقل . األحسن هو أن يبحث القاضي بنفسه عن تلك المصلحة

الطرفين القاضي إلى المنازل فأقصى ما يمكن أن يفعله هو أن يقوم ببحث مكتبي يتلقى فيه تصريحات

أما في خصوص . وربما تصريحات غيرهما وخاصة الطفل المعني باألمر إذا كان قادرا على التمييز

ماعلما بانانتداب مرشدة اجتماعيةالبحث على عين المكان فإن جريان العمل القضائي تتمثل في 

رفين بصورة مسبقة ليس من أعمال االختبار وخاصة أنه ال يستوجب استدعاء الطتقوم به هذه المرشدة 

ال تعد العدة إليهامها بأن الطفل يعيش في ظروف مالئمة وبطبيعة األمر كيالمباغتةبل يفترض 

الحنكة، التجربة، التكوين، يستوجب هذا العمل الدقيق أن يتوفر لهذه المرشدة العديد من الخصال مثل 

ة فإن المحكمة غير مقيدة برأيوعلى فرض أنها قدمت تقريرها إلى المحكمعدم التأثر بالمغريات،
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وإذا تراءى للمرشدة أن . المرشدة ومن الممكن لها إذن أن تعتمد تقريرها على شرط أن تعلل رأيها

تنص أن أحد الطرفين مريض حال أن هناك كشفا طبيا يثبت زوال المرض وشفاء المعنى باألمر فإن 

.الكشف الطبي يسبق على تقرير المرشدة االجتماعية

االتفاق حول الحضانة؟يمكنهل * 

الزوجين من " الذي جاء فيه أن م أ ش32من أحكام الفصل استنتاج ذلك االتفاق مبدئيا ممكن ويمكن

"الممكن لهما أن يطالبا من القاضي بمناسبة الجلسة الصلحية أال يتخذ قرارات الفورية كال أو بعضا

لك القرارات بصورة عامة وحول الحضانة بصورة دل على أنه من الممكن لهما أن يتفقا حول تفهذا ي

مصلحة خاصة وهذا االتفاق يكون نافذ المفعول مبدئيا لكن من الممكن أن نتصور أنه يكون متنافيا مع 

وبالفعل نشرت قضية تنازلت فيها األم عن حضانة أبنائها الخمسة وكان الذي سيقوم المحضون

م يعمل بالخارج وثبت من جهة أخرى أن العم لم يكن لديه بحضانتهم عمهم إذ كان من الثابت أن والده

أن الحضانة يجب أن تسند إلى األم وذلك كمةمن يحضن من النساء وعلى ذلك األساس اعتبرت المح

فكل . ن االتفاق بين الطرفين ال يمكن أن يعتبر نهائياإومهما كان األمر فلمصلحة المحضونبالنظر 

بين الطرفين هي وقتية وقابلة للمراجعة كانت قضائية أو باإلتفاقانة سواء القرارات حول الحض

ومن الممكن أن يكتفي في إسناد الحضانة بالبحث عن مصلحة . بسبب ما تفرضه مصلحة المحضون

إن المشرع تراءى له أن يتدخل المحضون وإسناد الحضانة على ضوئها، لكن بالرغم عن ذلك ف

هذه الشروط؟شروط للحضانة فما هي صراحة لوضع  

بحسب بأحدهماخاص ومنها ما هو مشترك بين الطرفينفمنها ما هو نوعينتنقسم هذه الشروط إلى 

.أنثىمستحق الحضانة ذكرا أو ما إذا كان 

يشترط في مستحق الحضانة أن :" م أ ش58بالفصل جاءت هذه الشروط :الشروط المشتركة* 

ولقد استوجب " لمحضون سالما من األمراض المعديةن امكلفا، أمينا، قادرا على القيام بشؤويكون

ل المطروح يتمثل في ـكان المشك"ف ـمكل" ص الشرح والتأويل فبالنسبة لكلمة بعض عبارات هذا الن
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ما قيبالتعكمةمحواعتبرت مستحق الحضانة بلغ سن الرشدإن كان من الضروري أن يكون معرفة

هي القدرة الحاضن على القيام بشؤون المحضون وتحليله بها إن المنظور أصالة في الحضانة :"يلي

اشترط التكليف يشترطه القانون وإنما فلميجب من الصفات الصحية واألخالقية أما الرشد القانوني

قيبتعالحكمةمشريةن06/11/1962–1507عدد قيبيتعرارق"غ الطبيعي وهو التمييز والبلو

.1975فحةص1962لسنة 

للمرض الذي يكون مستحق الحضانة مصابا به فيجب أن يكون مستمرا إلى تاريخ النظر لنسبة وأما با

.19/02/1962، عدد 1479عدد قيبيتعرارفي الحضانة ق

فبالنسبة .بحاضنةأو بحاضنيختلف األمر بحسب ما إذا كان الموضوع يتعلق :الشروط الخاصة* 

.لديه من يحضن من النساءوان يكون نثىبالنسبة لألمحرمايشترط فيه أن يكون للذكر

وذلك كي ال يغتنم مانع من موانع الزواجأي يجب أن يكون بينه وبين المحضونة فبالنسبة للحرمة

.الحاضن فرصة الحضانة لالتصال بالمحضونة

فإنه يدل على حرص المشرع أن يكون لدى المحضون من أما بالنسبة لوجود من تحضن من النساء

كمةولقد أبدى فقه القضاء حرصه على التحقق من توفر ذلك الشرط، حيث تقول مح. نهيقوم بشؤو

إذا أثبت أن للوالد امرأتين من أقربائه كفيلتان بحضانة البنت القاصرة ولم تناقش األم في :" قيبالتع

لل ذلك فإن الحكم بالحضانة للوالد دون األم يكون مبنيا على هذا األساس من الواقع ال يشوبه خ

، وهذا القرار ال يخلو من الغرابة إذا 9/12/1974مؤرخ في1564قيبي عددتعرارق" يوجب نقضه 

تكتفي بوجود من يحضن من النساء لدى األب وهو شرط ضروري ولكنه غير قيبالتعكمةأن مح

.كافي

نة د حضاانإس" لك الشرط في قرار آخر جاء فيه حرصها على توفر ذقيبالتعكمةمحولقد أكدت 

ي والحال أن هذا البحث لم يثبت إذا كان لهذا األب من ـادا على البحث االجتماعــاألبناء لألب اعتم
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م أ ش مخل بإجراء قانوني أساسي 58النساء من يستطيع مباشرة القيام بهذه الحضانة طبق الفصل 

".يهم النظام العام ويوجب النقض

ويجب أن تكون من خالية من زوج دخل بهاالحاضنة إذا كانت أنثى يجب أن تكون:بالنسبة لألنثى

وهذا الخلو من زوجوهذان الشرطان يتطلبان التعريف بالنسبة للشرط األول وهو دين والد المحضون

يغتنم حرص المشرع على أال يكون للحاضنة زوج قد هو حماية المحضونة والهدف منهالشرط

بل يجب أن يكونأبرم ال يكفي أن يكون الزواج قد فرصة غياب الحاضنة لالتصال بالمحضونة لكن 

ال يستلزم وجوبا وقوع البناء النكاحمجرد عقد أن" تعتبر قيبالتعكمةمحفإن الدخول قد تم ولذا

، 2300عدد قيبيتعرارنفسه ققائع جديدة ال يقتضيها مجرد العقدبالفعل وإثبات البناء يقوم على و

م أ ش هو الدخول الفعلي ال الدخول 51بالفصل دخول المشار إليه ومن الواضح أن ال31/03/1964

إذا أن ما يخشاه المشرع هو وجود المحضونة تحت سقف واحد مع زوج الحاضنة ال الدخول الحكمي 

:االستثناءاتلكن هذه القاعدة لها بعض 

vهما إبرام زواج بينإذا كان زوج الحاضنة محرما بالنسبة للمحضونة أي إذا كان بينهما مانع يحول دون

.ضنة هو جد أو خال أو عم المحضونةن يكون زوج الحاويبدو هذا االستثناء واضحا كأ

لكن بالرغم عن هذا . زوج محرما للمحضونة وال خوف من أن يتصل بهاالالصورة يكون في هذه 

الذي محرم فقد تراءى لبعض المحاكم أن تعتبر أن الرجل " الوضوح فقد طرح مشكل تفسير كلمة 

اعتبرت أن المحرم على معنى قيبالتعكمةيتزوج أم المحضونة يصبح محرما بالنسبة لها لكن مح

" بالحاضنة كعم المحضونة مثاللذي كانت حرمته موجودة قبل التزوجالرجل ا" هو م أ ش58الفصل 

.01/03/1977، 308عدد قيبيتعرارق

vيخلو من الغرابة فكأن المشرع يعتبر أنه كان الزوج إذا كان الزوج وليا للمحضونة وهذا االستثناء ال

.وليا للمحضونة فإن خطر االتصال بها سيضمحل
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vللمحضونة ومن الواضح أن المشرع يعتبر أن المحضونة إذا كانت رضيعا فإنها إذا كانت مرضعة

تكون في حاجة إلى حاضنتها التي هي في نفس الوقت مرضعتها واعتبر أن مجرد تزوج الحاضنة

.يجب أال يمثل سببا إلسقاط الحضانة

v ةإذا كانت الحاضنةفي نفس الوقت على المحضون ولربما اعتبر المشرع أن المحضونة في أما وولي

على أمل أن الحضانة والواليةمثل هذه الصورة ليس لها إال أن تبقى مع والدتها إن جمعت بين صفتي 

.ةذلك قد يحول دون اتصال زوج الحاضنة بالمحضون

عبارة الدين اإلسالمي أو اإلسالم لم يستعمل المشرعانتماء الحاضنة إلى دين األب:الشرط الثاني* 

لكنه ال يوجد أي شك في ان المشرع كان يفكر في والد مسلم وحاضنة غير مسلمة وأراد أال تسند 

:االستثناءاتالحضانة مبدئيا إال المرأة مسلمة لكنه وضع بعض 

vفمن . ولم يكن بصدد إيالف دين غير دين أبيهالخامسة من عمرهلطفل لم يبلغ سن فمثال إذا كان ا

الممكن أن نستنتج من هذا النص أن التباين في الدين ليس بالضرورة سببا يحول دون إسناد الحضانة 

وقيد المشرع من ذلك اإلسناد في بلوغ الطفل سنا معينة، هذا بالنسبة ألي حاضنة لكن هناك استثناء 

ت هي الحاضنة لكن هذا ال تنطبق عليها إذا كانأ ش59الفصل فيعتبر المشرع أن أحكام لنسبة لألمبا

من الممكن أن يثير إشكاال في التطبيق فلنفرض أن األم فعال هي غير مسلمة فتسند إليها الحضانة لكن 

ربما كان الحل ؟ الطفل على دين غير دين أبيهما هو الحل إذا ثبت فيما بعد أنها بصدد تنشئة 

والمطالبة بإسقاط مصلحة المحضونبالرجوع إلى المبدأ العام المهيمن على موضوع الحضانة أي 

.الحضانة بناء على مصلحة المحضون

:إسقاط الحضانة-ب

؟متى تسقط الحضانة

من الممكن المطالبة بإسقاط الحضانة إذا بلغ:" يعتبر أنهم أ ش67صلب الفصل لقد كان المشرع 

فيستجاب لطلب األب لنقلة المحضون إليه ما لم ير سنوات9سنوات وإذا بلغت األنثى 7الطفل الذكر 
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رأس الحاضنةفوق السيف المعلقالحاكم أنه من األصلح بقاؤه عند الحاضنة فكان هذا النص بمثابة 

تهاد وعدم متروك للقاضي لالجمنه أي مجال مع التلطيفأحكام المذهب المالكيوهو مستمد من 

سنة 67نقح الفصل االستجابة لطلب األم إذ قرر أن مصلحة المحضون تتنافى مع ذلك الطلب  ثم 

وحذفت اإلشارة إلى طلب نقلة المحضون إذا بلغ سنا معينة وأضحى المعيار العام المهيمن على 1966

انة سواء كان قد ومن الممكن إذن الرجوع في قرار اتخذ بإسناد الحضمصلحة المحضونالحضانة هو 

وقتية أحكام الحضانة أحكام :" تقولقيبالتعكمةوهذه محاتخذ بمقتضى اتفاق أو بمقتضى حكم قضائي

.09/08/1978مؤرخ في 2651قيبي عدد تعرارق" فيها وتهم النظام العام ويمكن الرجوع 

أن مال النفقة الذي يتجه إسقاط حضانة األم ألبنائها إذا تبين :" بتونسئنافاإلسكمةمحوقالت 

حتى تظهر بالمظهر الالئق بالحفالت وقد أبقت بهذا " قبضته لفائدتهم إنما تصرفه خاصة نفسها

فمن 11/10/1970، 62229عدد تئنافيإسرارق" ة وإهمال رف أبنائها في حالة خصاصالتص

يكتفي ع أنذلك وكان من الممكن للمشرمصلحة المحضونالواضح إذن أن الحضانة تسقط كلما دعت 

ضافة إليها تعرض إلى بعض الصور الخاصة التي تسقط فيها الحضانة وهي بوضع هذه القاعدة لكن إ

نقلة الحاضنة مع ثم بغير محرم بالنسبة للمحضونةتزوج الحاضنة ثم . التنازل عنها ممن عهدت إليه

.المحضون وسفرها سفر نقلة إلى مكان بعيد

:ةالتنازل ممن عهدت إليه الحضان* 

وقد كان هذا النص يشير إلى أن الحضانة تنتقل إلى من يلي م أ ش64بالفصل جاءت هذه الصور 

الحضانة وقد حذفت وأصبح في الرتبة وذلك يمثل إشارة إلى القائمة التي كانت موجودة لمستحقي 

ستحق يب أن مللقاضي حق االجتهاد في امتياز ما يراه صالحا للقيام بالحضانة وقد يبدو من الغر

إن الحضانة عادة ما تكون محل نزاع بين الطرفين ويرغب كل واحد منهما في الحضانة يتنازل عنها 

أن تسند إليه الحضانة فمن الممكن أن تكون الحاضنة راغبة في التزوج دون أن يكون للمترشح للتزوج 
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الذي األب ة تشفيا في ـن معها وقد تكون الحاضنـون أو المحضونيـبها رغبة في وجود المحض

يريد أن 

ومهما كان من أمر إذا كان مستحق الحضانة لحضانة كي تتركها للزوجة الثانية يتزوج تنازلت عن ا

جبر عليها، لكن إذا لم يوجد غيره من فإنه يكون مبدئيا غير منطقي أن يغير راغب في ممارستها

إذا امتنعت الحاضنة " ش م أ 55الفصل الممكن إلزامه على ممارستها وهذا ما جاء صراحة صلب 

".من الحضانة ال تجبر عليها إال إذا لم يوجد غيرها

:تزوج الحاضنة بغير محرم بالنسبة للمحضونة* 

ة خالية من زوج دخل بها أن تكون الحاضنالمحضون أنثىإذا كان إسناد الحضانةمن بين شروط 

كانت غير متزوجة عندما استندت فة اتصال ذلك الزوج بالمحضونة ولنفرض أن الحاضنة وذلك مخا

مبدئيا الحضانة تراءى لها التزوج فيما بعد فإن ذلك الزواج من شأنه أن يسقطلكن إذا . إليها الحضانة

لمستحق الحضانة عاملكن المشرع أعطى أجال قدره . إذا كان الزوج غير محرم بالنسبة للمحضونة

مل القضائي في إسقاط آلي للحضانة إذا قام من وتمثل جريان العبقضية في إسقاط الحضانةكي يقوم 

يستحقها بقضية خالل العام الموالي من عمله بالدخول ومن يسكت مدة عام من تاريخ العلم بالدخول 

فحةص1زءج77عقيبتالحكمةمشريةن01/03/1977مؤرخ في قيبيتعرارقسقط حقه فيها 

يفقد حقه في الحضانة وهذا ما قررته وعلى فرض أن مستحق الحضانة سكت مدة عام فإنه.152

سكوت مستحق الحضانة عن المطالبة بنقل المحضون إليه لتزوج الحاضنة :" بقولهاقيبالتعكمةمح

زوج الثاني يسقط حقه في بها من طرف اللمحضونة مدة عام بعد علمه بالدخوللبغير محرم 

قه القضاء متمثال في إسقاط فكان ف.619صفحة 67.66نشرية محكمة التعقيب سنة . الحضانة

على المحضونة و في الحكم بصورة آلية لمجرد تزوج الحاضنة بغير محرم الحضانة بصورة آلية

كذلك بعدم سماح دعوى اإلسقاط إذا وقع القيام بتلك الدعوى بعد مضي أكثر من عام من تاريخ العلم 

قاء أن تتمثل مصلحة المحضون في البن شطط من الممكالحالتينتاومن الواضح أن في كل. بالدخول
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ن يكون الزوج الثاني قد أبدى استعداده للقيام بشؤون نة بالرغم من التزوج بغير محرم كأمع الحاض

المحضونة على أحسن وجه خاصة إذا كانت المحضونة في سن مبكرة تتنافى مع التفكير في االتصال 

حاضنة عدم إمكانية الخيار بين حلين أحالهما مر فإما بها كما أنه من جهة أخرى يصبح بالنسبة لألم ال

أن تتزوج فتحرم عندها من أنها تريد أن تحافظ على الحضانة وعليها عندئذ أال تتزوج أو أنها تريد 

كما أن الحل الثاني المؤدي إلى الحكم بعدم سماع الدعوى في صورة القيام بعد مضي عامالحضانة 

استعداده لممكن كذلك أال يؤدي إلى حل مرضي فقد يبدي الزوج الثانيمن تاريخ العلم بالدخول من ا

.للقيام بشؤون المحضونة ثم يتضح أنه أصبح يسيء السلوك معها مما يتنافى مع مصلحتها

في صورة تزوج حق االجتهادوذلك بأن ترك للحاكم م أ ش58الفصل ولقد تدخل المشرع لتنقيح 

مستحق مر على ما كان عليه بالنسبة لسكوتضونة لكنه ترك األالحاضنة بغير محرم بالنسبة للمح

.يحتم عدم سماع دعوى اإلسقاطهذا األجل الحضانة مدة تفوق العام أي أن القيام مبدئيا بعد 

م أ ش61الفصل :ر النقلة إلى مكان بعيدصورة سف*

الولي القيام بواجباته سفر نقلة لمسافة يعسر معها على إذا سافرت الحاضنة" جاء في هذا الفصل 

لألب :" م أ ش60الفصل وهذا النص يجب أن يقرأ على ضوء "سقطت حضانتها نحو منظوره

ت النظر في شأن المحضون وتأديبه وإرساله إلى أماكن التعليم لكنه ال يبيلألموغيره من األولياء و

.القاضي خالفه لمصلحة المحضونإال عند حاضنه كل ذلك ما لم ير

كانت نزعة المشرع تتمثل في بين الوالية والحضانةالذي كان من الممكن أن ينبثق لصراعاوفي 

الذي يحجر على الحاضنة م أ ش61الفصل ومن بين مظاهر تجسيم هذه النزعة تغليب الوالية

فالسفر . فإنها تبدو واضحة" سفر نقلة" إلى مكان بعيد فأما عبارة سفر نقلةاالنتقال بالمحضون في 

ما هي المسافة التي لكن المشكل يتعلق بمعرفة )عالج- عطلة-زيارة األهل(لم يكن لمدة معينة 

؟يصبح معها من الصعب على الولي القيام بمشموالت الوالية
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يحول دون قيام الولي أنأجنبي فإن ذلك من شأنه من الواضح أنه إذا انتقلت الحاضنة إلى بلد 

بالنسبة النتقال الحاضنة داخل البالد فمن الممكن أن تنبثق عنه بعض لكن حتى بمشموالت الوالية

ال وجود لمعيار عام فاألمر موكول مبدئيا الجتهاد قضاةالمشاكل المتعلقة بتقدير تلك المسافة ويبدو أنه 

ن بتونس كم بالطالق بين زوجين كانا يقطناومن بين الصور القضائية صورة صدر فيها حالموضوع

صيلة صفاقس فانتقلت األم صحبة المحضون للسكن مع فأسندت الحضانة إلى األم وهي أعاصمة ال

لكن محكمة الموضوعم أ ش61الفصل أهلها فقام األب بقضية في إسقاط الحضانة متمسكا بأحكام 

قيبالتعكمةورأت محاعتبرت أنه بالنظر إلى حالته المادية فإنه من الممكن أن يمارس شؤون الوالية 

فإنه كان من المتجه في مثل هذه الصورة الحكم بإسقاط األمر كان من أنظار قضاة األصل و أن ول

".الحضانة

في قضية أخرى صدر فيها حكم بالطالق وإسناد الحضانة لالم التي كانت تساكن زوجها في قابس ثم 

لة من شأنها أن أن تلك النققيبالتعكمةمحانتقلت للسكنى إلى محل أهلها بمنزل بورقيبة اعتبرت 

المتواصل بين الوالية والحضانة الصراعوعلينا أن نالحظ أنه في هذا . ينجر عنها إسقاط الحضانة

وهو ما يجرنا إلى الحضانة مكتسبة شيئا فشيئا لمشموالت قد تجعلها تتغلب على الواليةأصبحت 

.حقوق الحاضنة

ةـحقوق الحاضن

ومنع الولي من إخراج الطفل من بلد قة المحضونوالمطالبة بنفالسكنواألجرة عن الحضانة

.بكل تلك المشموالت في بعض الصورببعض مشموالت الوالية، كذلك التمتع إقامتها

األجرة عن الحضانة: الحق األول

هذا الحق ال يخلو من الغرابة أي الحاضنة عادة تكون راغبة في القيام بشؤون المحضون بدافع الحب 

تفكر في المطالبة بأجر ولذا فإن المشرع جاء ناصا صلب الحضون فهي عادةوالعطف نحو ذلك الم
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ال تأخذ الحاضنة أجرة إال على خدمة شؤون المحضون من طبخ وغسل :" على انهم أ ش65الفصل 

".نحو ذلك بحسب العرفوثياب

ألجرة المشار احاضنة عادة ال تفكر في المطالبة بوال عجب أن بقي هذا النص دون تطبيق إذ أن ال

.إليها بهذا النص لكن قد يثار إشكال بالنسبة للحق المتعلق بالسكن

الحق في السكن: الحق الثاني

ويثير "على األب إسكان الحاضنة مع المحضون إن لم يكن لها مسكن:" م أ ش أنه56جاء بالفصل 

؟مع المحضونكيف يسكن األب الحاضنة: هذا النص عدة مشاكل

اقع الخيار له إن كان له مسكن على ملكه من الممكن له أن يسكن به الحاضنة وربما كان يبقى في الو

لكن من الممكن كذلك لألب أن . في الواقع أحسن حل هو بقاء الحاضنة مع المحضون بمحل الزوجية

من الواضح أن األب إذا كان غير راغب في أحد هذين الحلين ألزم . يكتري محال تسكن به الحاضنة

إسكان الحاضنة فيقوم ببعض المناورات إذا كان من واجب التقصير في فإنه قد يفكذلك قضاءعلى

المحل على ملكه فقد يتظاهر ببيعه لبعض أقربائه ويكون البيع صوريا، وإذا كان المحل متسوغا فإنه 

بدفع ما إلزامهلذا فإن جريان العمل لدى المحاكم تمثل خاصة في أو ينهيه ينقطع عن دفع الكراء 

تكفي لتوفير المحل لكن هذا الواجب المحمول على الة سكن للحاضنة وهي منحة عادة مايسمى بمنح

ومن الممكن أن ينبثق إشكال إذا كانت . إذا ثبت أن الحاضنة ال سكن لهاإالاألب ال يصبح نافذا

بة ألهلها خاصة إذا لها وألبنائها وكذلك بالنسالحاضنة تسكن مع أهلها وهو حل غير مرضي بالنسبة

كان عدد األبناء وافرا لكن رغم كل ذلك فإن فقه القضاء يعتبر أنه ال حق لها في المطالبة بمنحة سكن 

.إذا كانت تسكن مع أهلها

وذلك 7و 6و5و 4و3و2الفقرات 56للفصل و تفاديا لكل هذه المشاكل أضاف المشرع 

فأصبح الفصل على النحو التالي 2008مارس 4في المؤرخ 2008لسنة 20بمقتضى القانون عدد 
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يكن للحاضنة مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله إن كان له مال و إال من مال أبيه و إذا لم"

.مسكن فعلى األب إسكانها مع المحضون 

ويترتّب للحاضنة عند إلزام األب بإسكانها مع المحضون حق البقاء في المسكن الذي على ملك-

.األب و يزول هذا الحق بزوال موجبه

بإسكان الحاضنة مع المحضون في المسكن الذي تسوغه يستمر األب وفي صورة إلزام األب -

.الكراء إلى زوال الموجب على أداء معينات

وعند إلزام األب بأداء منحة سكن لفائدة الحاضنة و محضونها يتم تقديرها بحسب وسع األب و -

.حال الوقت و األسعار حاجيات المحضون و 

وال يحول حق البقاء الممنوح للحاضنة و محضونها بالمسكن الذي على ملك األب دون إمكانية -

.هذا الحق بسند التفويت أو الرهنالتفويت فيه بعوض أو بدونه أو رهنه شريطة التنصيص على 

األحوال و تنظر و يمكن مراجعة الحكم المتعلّق بسكنى الحاضنة إن طرأ تغيير في الظرف و -

و عليها عند البتّ في ذلك االستعجاليفي مطالب المراجعة وفقا إلجراءات القضاء المحكمة 

مصلحة المحضون مراعاةتقدير أسباب المراجعة مع 

و تبقى القرارات الفورية الصادرة عن قاضي األسرة بخصوص سكنى الحاضنة و محضونها-

رة لهاطبقا لإلجراءات المقرمراجعة قابلة لل

4المؤرخ في 2008لسنة 20القانون عدد بمقتضى مكرر56الفصل أضاف المشرع كما

.2008مارس 

إلى عام و بخطية من مائة دينار إلى ألف دينار كل من يتعمد أشهر 3يعاقب بالسجن مدة " -

به أو رهنهكنى ألزم األب بإسكان الحاضنة ومحضونهاالتفويت بعوض أو بدونه في محل س

دون التنصيص بسند التفويت أو الرهن على حق البقاء المقرر للحاضنة و محضونها قاصدا 

.حرمانها من هذا الحق 
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و يعاقب األب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة المتقدمة إذا تسبب في إخراج الحاضنة من المحل -

اضي مع المكتري أو فسخ عقد الكراء بالترالمحكوم بإسكانها و محضونها به و ذلك إما بتعمده 

عدم أداء معينات الكراء الحالة عليه وفي صورة الحكم عليه بمنحة سكن ،قضائه شهرا دون دفع ما 

حكم عليه بأدائه 

و جريمة عدم دفع و ال يجوز في الحالتين األخيرتين الجمع بين تتبع األب من أجل هذه الجريمة -

. ت أو المحاكمة أو التنفيذ أو العقابمال النفقة،و يترتب عن التسوية إيقاف التتبعا

**********************

:حقوق الوالد غير الحاضن

؟فما هي حقوق من لم تسند إليه الحضانةرض أن الحضانة أسندت ألحد الزوجين أو لغيرهما تلنف

ة فبمناسبة الجلسة وهذا الحق يمنح إليه منذ صدور القرارات الفوريحق الزيارةيتمتع بما يسمى 

من بين هذه القرارات قرار يتعلق بحق بالقرارات الفوريةالصلحية يتخذ قاضي األسرة ما يسمى 

ستصحاب إذا من له حق االويبقى مدة معباالستصحابأن يسند حق الزيارة إما الزيارة ومن الممكن

ة إذا كان االستثنائيوركان الطفل صغير السن لكن قد ال يمنح كذلك حق االستصحاب في بعض الص

ونالحظ . اب به إلى بلد أجنبي خاصة إذا كان المتمتع يحق الزيارة أجنبييخشى اختطاف الطفل والذه

يبقى الطفل متصال بكل من والديه وال يحرم من حق ق الزيارة يمنح في جميع الصور كيأن ح

كأن بمصلحة المحضونن أن تضر من الممكالزيارة إال بصورة استثنائية إذا كانت ممارسة ذلك الحق 

.االعتداء بالعنف واالعتداء الجنسيمنيخشى عليه

النـسـب

العدل3، القانون الوضعي-2الدين،- 1:النقاش حول محاور ثالثةقوم يومن الممكن أن 

.واإلنصاف
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أي من ر إثبات نسب طفل غير مولود من فراش حجمن الثابت أنه ال وجود ألي آية قرآنية ت:الدين

على االتصال الجنسي خارج الزواج سواء كان الشخصولو أن القرآن يعاقب غيرعالقة شرعية

بالمرة وهو الزنا بالمعنى أو أن يكون غير متزوج متزوجا مع الغير وهو الزنا بالمعنى الضيق 

إلى حكم الطفل الواسع ولكن بالرغم من عقاب الزاني والزانية بالرجم أو بالجلد فإن القرآن لم يتعرض 

سكون أن إثبات نسب الطفل المولود من عالقة غير شرعية ولذا فإنه من الممكن أن نستنتج من هذا ال

الزواج ممكن حسب القرآن لكن من يدعي أن الفقه اإلسالمي يحجر إثبات نسب االبن المولود خارج

وتعني هذه القولة أن "الحجرالولد للفراش وللعاهر" يف الطبيعي ال يتمسك بالقرآن بل بقول نبوي شر

ذلك الطفل يلحق بنسب الزوج وللعاهر بالزواج أي إذا وضعت امرأة متزوجة طفال فإنالولد يلحق 

م وفي ظاهره يحجر هذا لحق نسبه للطفل وله الحجر أي الرجالحجر والعاهر هو الزاني فالزاني ال ي

ن بالنسبة لمن يتعمق في تحليل هذا القول لك. القول إثبات نسب الطفل المولود من عالقة غير شرعية

.وخاصة في الظروف التي صدر فيها من الممكن الوصول إلى نتيجة أخرى

؟فمـا هـي هذه الظـروف

نسبه وأحدهما كان متمسكا باختصم شخصان لدى الرسول حول نسب طفل كل منهما يريد أن يلحقه 

وبالرغم عن الشبه الذي الحظه الرسول بين الطفل بالزواج واآلخر كان متمسكا بالعالقة البيولوجية 

يكون هذا ال ف"الولد للفراش وللعاهر الحجر:  " ر حكمه قائالوالمتمسك بالعالقة غير الشرعية أصد

لتنازع بين لمولود من عالقة غير شرعية بل حلالطفل ان  قاعدة عامة تحجر إثبات نسبالقول إذ

هذا المقام لمن يتمسك بالزواج أي أن الزوج غلبة في فتكون الشخصين كل منها يدعي أنه والد الطفل

.يغلب على الخليل

االبن الطبيعي؟هل أن المشرع يحجر إثبات نسب : القانون الوضعي

هذا المشكل وربما كان تعرض إليه بصورة غير هو في الواقع لم يتعرض صراحة صلب م أ ش إلى

رث منه أمه ـه وقرابتها وتـا من أمـرث ولد الزني" م أ ش152ل ـلفصمباشرة وهامشية صلب ا
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الزنا من أبيه وقرابته وال يرث منه أبوه وقرابته لكن إذا ما أي بمفهوم العكس ال يرث ولد"وقرابتها

يثبت النسب :" فإننا نجد أن المشرع يقولم أ ش68وصلنا التحليل وبالرجوع إلى أحكام الفصل

بعبارة أخرى يضع المشرع في هذا "من أهل الثقة فأكثرشاهدين بالفراش أو باإلقرار أو بشهادة

إال إحدى تلك الصور أي أنه ليس العالقة الشرعيةأي الفراشوما صورا ثالثة إلثبات النسبالنص 

االبن المولود إذ من الممكن أن يثبت نسب نسب العالقة الشرعية إلثبات   المن الضروري أن تثبت

نحوه نسب ذلك الطفل دون أي أن الشخص يقر بالنسب للطفل فيثبتقرار باإلخارج الفراش وذلك 

بالنسب وهذه الوسيلة لم يستنبطها المشرع التونسي حاجة إلثبات عالقة زواج بين والدة الطفل والمقر

والتي أصبحت في ستلحاق االمن عدم وهي في الواقع موروثة من الفقه اإلسالمي الذي يستعمل عبارة 

اإلقرار ال يثبت فهو يعتبر أن 68الفصل ولكن فقه القضاء ضيق في تأويل . قرار األبإ68الفصل 

خاصة أن ذلك النوع من محكمة التعقيبوتعتبر النسب إذا برز أن الطفل مولود من عالقة خنائية

وعلى هذا األساس فإذا ما اتصل شخص بفتاة الحميدة مخالف للنظام العام ولألخالقاإلقرار هو 

أن ذلك الحمل هو منه فإن بعض المحاكم مناسبة التتبعات الجزائية اعترف وحملت منه وبقاصرة

وكان من بعالقة خنائيةوخاصة محكمة التعقيب تعتبر أن مثل هذا اإلقرار ال يثبت النسب ألنه إقرار 

عن الممكن لفقه القضاء أال يتوخى هذا المسار وأن يعتمد اإلقرار الصادر عن األب بقطع النظر 

.العالقة الموجودة بين والدي الطفل بما أن المشرع ال يشترط الزواج كوسيلة وحيدة إلثبات السبب

اج وحرمان هل من العدل واإلنصاف إثبات نسب األبناء المولودين من الزو:العدل واإلنصاف-

.زواج من نسبهم؟األبناء غير المولودين من 

ا من شأنه أن يدعو إلى إقرار الحلواإلنصاف مال يوجد على صعيد المنطق وعلى صعيد العدل

كان ذنب ماربلهم أي ذنب في مجيئهم إلى الحياة وإن كان هناك ذنب فاألول فاألبناء الطبيعيون ليس 

من مسؤولياته نحو الطفل بعلة أنه زاني فإن هذا تقصين الوالد من الالمتسبب في والدتهم وإذا مكّ

األب على حساب مصلحة الطفل البريء ولربما شعر المشرع بما الحل من شأنه أن يكون في صالح 
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ولم 28/10/1998قانون عيين فسنيفي هذا الحل من ظلم وحيف فحاول أن يجد حال لألبناء الطب

وواضح ةوإثبات البنولم يذكر هذه العبارة بل استعمل االبن الطبيعيبصورة صريحة إلى يتعرض فيه

وة وخاصة بإقحام شرعية وفتح الباب إلثبات تلك البنّلم يولد من عالقة ة الطفل الذيأنه يقصد بنو

ولكنه في الواقع لم يحل اإلشكال إذ من التحليل الجينيوسيلة جديدة بالنسبة للتشريع التونسي وهي 

.ة أال يمكن من إجراء التحليل الجيني عليهونبرجل المدعي عليه في قضية إثبات الممكن لل

ومهما كان من أمر فإن .وةقد ال تتمكن من الحكم بثبوت البنّمة نفسها عندئذ في مأزق إذجد المحكوقد ت

الحق في اللقبإال من بعض حقوقه من بينها خاصة بنوته ن الطفل الذي ثبتت هذا القانون ال يمكّ

ة وسكت المشرع عن مسألة عن الوالية والحضانةالمنجروالحق في النفقة والحقوقلألبالعائلي

يضيف لو كذلك 1998لسنة 75لينقح قانون عدد 2003سنة وتدخل المشرع بالنسبة لوالدهاإلرث

القانون بمقتضىو ذلك مكرر4و الفصل ثالثا 3مكرر و الفصل 3الفصل إليه بعض الفصول مثل 

ينص 1998إذ أصبح الفصل األول من قانون 2003جويلية  7المؤرخ في 2003لسنة 51عدد 

و لقبها العائلي أو اسماالقاصر ومجهول النسب أن تسند إليه البنهاعلى األم الحاضنة " يلي لى ماع

كما عليها في أجل ال يتجاوز ستّة .أن تطلب ذلك طبق أحكام القانون المتعلق بتنظيم الحالة المدنية 

اسمه أن يسند إليه المختصة أو نائباالبتدائيةأشهر من تاريخ الوضع أن تطلب من رئيس المحكمة 

يمكن العودة إلى نص القانون .."( .أب و إسم جد و لقبا عائليا يكون في هذه الحالة وجوبا لقب األم 

)هذه المحاضرات الموجود الملحق المصاحب ل2003وكذلك تنقيح 1998لسنة 75عدد 

.مشكل إثباته ومشكل نفيه: ويطرح النسب مشكلين أساسيين

:إثبات النسب- أ

األب أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة يثبت النسب بالفراش أو بإقرار" :م أ ش68الفصل ء في جا

.وهي وسائل مستقلة ومتباينة3وواضح من خالل هذا النص أن المشرع وضع وسائل "فأكثر
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.إثبات النسب بالفراش: 1المبحث 

وهي عبارة فقهية قديمة وكان لها الفراشبل استعمل كلمةالزواجيستعمل كلمة نالحظ أن المشرع لم

ت لكبشبهة واالتصال بما مالوطءوالفاسدوالزواج الصحيحمدلول في الفقه اإلسالمي وهي تعني 

شبهة فإنه أضحى من قبيل الخيال فال يمكن منطقا لشخص بالوطءفأما . وهي الجارية) األمة ( أيمانكم 

.رينه فإذا به اتضح أنه شخص آخرأنه قأنه اتصل جنسيا بشخص آخر وهو يظنأن يزعم

.أما االتصال بما ملكت اليمين فإن ذلك كان ممكنا عندما كان الرق موجودا أما الرق اليوم فقد زال

مع العلم أن المشرع التونسي قد كرس صحيحا أو باطالسواء كان مفهوم الفراش الزواجفبقي من 

البطالن لعدم توفر سواء كان بالزواج الباطلوكذلك إمكانية إثبات النسب بالزواج الصحيحصراحة 

أو لعدم توفر ركن شكلي ويثير إثبات النسب بالفراش عدة مشاكل منها ما هو متعلق ركن جوهري

.بإجراءات دعوى إثبات النسبوأخيرا بالزواج الباطلومنها ما هو متعلق بقرينة الفراش

la présomption de paternitéقرينة الفراش: القسم األول

وفي قرائنالمن الواضع أنه ال يمكن إثبات النسب بصورة مباشرة ولذا فإن المشرع قد التجأ إلى 

والتي تفيد أن الطفل الذي يولد من امرأة متزوجة محمول على أنه من صلب قرينة الفراشطليعتها 

ور يكون فيها الطفل من الصحقةبية السالكن ذلك ال يهم األب األغل. كذلكالزوج وقد ال يكون األمر 

هي واجب أي . واجب وحقمولودا من صلب الزوج وهذه القرينة هي في الوقت نفسه بالنسبة للزوج 

هذه القرينة فهو المطالب باالتفاق على األبناء الذين تلدهم زوجته وهو المسؤول عنهم تبعةأنه يتحمل 

أي أنه يمكن له أن يتمسك حقسبة إليهوعن تربيتهم وعن أفعالهم لكن القرينة هي في الوقت نفسه بالن

إذن أن الطفل الذي وضعته زوجته هو من صلبه فيحق له أنضد كل من تحدثه نفسه بقرينة الفراش

.يبقى الطفل ملحقا بنسبه رغم منازعة الوالد البيولوجي لذلك الزوج حول نسب الطفل

ومنها هاحمل ومنها ما يتعلق بأقصانى مدة البأدوتطرح قرينة الفراش بعض المشاكل منها ما يتعلق 

.بمشكل الدخول في الزواج الصحيحما يتعلق 
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دة الحملـى مـأدن: األولىالفقرة 

عن عقد الزواج أشهر6مضي أن الطفل الذي يولد بعد م أ ش71بأحكام الفصل يعتبر المشرع عمال 

أشهر وقد ال يبقى الطفل في 6ومن الثابت أن المدة العادية للحمل هي أطول منيلحق بنسب الزوج

فلماذا وضع المشرع مثل ذلك الحل؟. بطن أمه ويولد حيا لكنها صورة استثنائية جدا

قد اتفقا على يسمى بابن الخطيبينوهو ما يمكن أن الطفل شرعياواضح أن الهدف هو أن يولد 

ة الساحقة من كون في األغلبيالزواج لكنهما لم يترقبا إبرام عقد الزواج للقيام بنشاطهما الجنسي وي

لكن إذا كانت غاية المشرع هو أن يولد . زوجته قبل إبرام عقد الزواجحملبالصور الزوج عالما 

وجد ؟ و قدفلماذا هذا الشرط المتعلق بأدنى مدة الحمل وتحديد المدة بستة أشهرالطفل شرعيا 

جمع الفقهاء المسلمون على أن أدنى مدة المجلة تبرير هذه المدة في الفقه اإلسالمي إذ قد أامحررو

30هي أن مدة الحمل و الرضاع من آيتين كريمتين إحداهما تنص علىانطالقا . أشهر6الحمل هي 

شهرا 30من 24فنخصم بذلكشهرا ،24شهرا و األخرى تشير إلى مدة الرضاع وهي حوالن أي 

. أشهر6فيبقى 

دة الحملـى مـأقص: الفقرة الثانية

ى مدة الحمل فقد اختلف الفقهاء المسلمون في تحديد مدة الحمل ذا كان اإلجماع حاصال بالنسبة ألدنإ

ن أقصى مدة سبب االختالف عدم وجود أحكام قرآنية صريحة تبيبالنسبة لحدها األقصى ولربما كان 

فقد )لمذهب الحنفيا(للحنفيةفبالنسبة . ال تخلو من شططد ذهب الفقهاء إلى حلول متباينة وق. الحمل

فلقد اعتبروا أن تلك المالكيةاء أمثال ـاعتبروا أن مدة الحمل هي عامان وأما بالنسبة لغيرهم من الفقه

لكن الفقهاء لم يكونوا برااالستغوقد تثير هذه الحلول سنوات5أو 4المدة من الممكن أن تكون

اني فهي تحول دون ضعوها كانت لها هدف إنسالحلول التي وف. لألقصى الحمجاهلين بالمدة الطبيعية 

بوصفها زانية وهو ما يتسبب في وهو ما يحرمه من نسبه وبروز المرأةابن الزنامظهر بروز الطفل ب

قة أو التي لكن هذه الحلول سرعان ما اتضح أنها تؤدي إلى نتائج سلبية فالمرأة المطلّ.الحد عليهاامةإق
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التركة إلى أن فيةة العدة أو كي يوقف تصأنها حامل للتمتع بنفقعي باطاليتوفى عنها زوجها قد تد

. تضع حملها وقد تكون في بداية األمر غير حامل ثم تسعى في أن تحمل كي يسهم مولودها في اإلرث

ولذا فإن بعض المصلحين الذين نادوا بإعادة النظر في الحلول الفقهية اعتبروا أنه من الضروري 

وعلى هذا األساس وقع التفكير في اعتماد حل . ن المعطيات العلمية لمدة الحملاعتماد حل يقترب م

لكن المشرعين في البالد اإلسالمية لم يعتمدوا ذلك الحل ) أشهر9(جاء به بعض فقهاء المذهب الحنفي 

الذي يعتبر أن أقصى مدة الحمل ابن عبد الحكمالفقهاء وهو واعتمدوا حال وسط هو الذي جاء به أحد 

ي عام ومن الواضح أنها مدة أطول من المدة العادية لكنها من شأنها أن تشمل كل الحاالت االستثنائية ه

.المدة العاديةالمدةالتي قد تطول فيها مدة الحمل أكثر من

ول في الزواج الصحيحـالدخ: الفقرة الثالثة

انطلق من أحكام التضاربهذاإلثبات النسب والدخولمتضاربة بالنسبة الشتراط م أ شجاءت أحكام 

ال ينتج أي أثر إن لم يكن هناك دخول لكن إذا تم الزواج الفاسدالذي يعتبر أن م أ ش22الفصل 

ال يثبت النسب بعبارة أخرى النسبالدخول فمن الممكن أن ينتج بعض اآلثار ومن بينها خاصة 

يثير أي إشكال لكن المشرع نسي ما وهذا الحل يبدو واضحا والبالزواج الفاسد إال إذا تم الدخول

عن أشهر6بمضي قرر أن النسب يثبت 71الفصل وعندما وصل إلى أحكام 22الفصل قرره صلب 

وإذا قارنا 22الفصل ما يدخل ذبذبة في فهم وهو . تاريخ العقد سواء كان الزواج صحيحا أو فاسدا

فمن . هي مبدئيا ثالثةوالحلول. مرضيافإنه علينا أن نجد حال71بأحكام الفصل 22الفصل أحكام 

وفي هذا احترام صحيحا أو فاسداسواء كان الزواج بمجرد العقدعتبر أن النسب يثبت الممكن أن ن

.22الفصل ولكنه يتنافى مع صريح 71الفصل ألحكام 

مع يتضاربلكنه22للفصل وفي هذا احترام إال بالدخولومن الممكن ان نقول أن النسب ال يثبت 

.71الفصل أحكام 
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للفصل وفي ذلك احترام بالدخول بالنسبة للزواج الفاسدإاليثبتالالنسبومن الممكن أن نقول أن 

.71للزواج الصحيح وفي ذلك احترام للفصل وبمجرد العقد بالنسبة 22

؟ومهما كان من أمر يبقى هناك مشكل يتمثل في معرفة ما هو الدخول

المناسبات وربما كانت الفرصة األولى في تعريف الدخول بعضفيه القضاءفقوالدخول تعرض إليه 

تمثلت الوقائع في أن زوجته زفت إلى زوجها لكنها 1973سنة قيبالتعكمةمحقضية نظرت في 

هاغادرت محل الزوجية وقامت بقضية في النفقة متمسكة بأن زوجها أعرض عنها وأطردسرعان ما 

غادرت محل الزوجية من وبأنهالزوج بأنها هي التي كانت معرضة عنه من محل الزوجية وتمسك ا

الضروري كي أنه ليس منكمةذراء فقررت المحودون إذنه وثبت أن الزوجة كانت عتلقاء نفسها 

وهو ما (تفتض بكارة الزوجةوأن الزوجينيحصل اتصال جنسي بين يكون الدخول قد تم حتى

).مذكرة 1995سارة قمارة –زوجة العذراء ال- الزوجة العذراءيطرح مشكل 

.جنسياهماعلى الزوجة بمكان من الممكن للزوجين أن يتصال فيه ببعضإرخاء الستائرفيكفي 

أن الدخول من الممكن أن يكون بين الزوجين لكن من قيبالتعكمةمحاعتبرت وفي مناسبة ثانية 

وجة زوجها إلى الدخول وأن يرفض الزوج تدعو الزأي أن الدخول حكيماالممكن كذلك أن يكون 

نها تصبح مستحقة وعلى ذلك األساس فإإلى تلك الدعوة دون أن يكون له عذر شرعياالستجابة

).1977(للنفقة

تمثلت الوقائع في أن عقد زواج قد أبرم وبقيت الزوجة في محل أهلها 1988وفي مرحلة ثالثة سنة 

ن فيه زوجها صحبة أفراد عائلته وآل األمرطظالم بالمحل الذي يقثم تراءى لها أن تلتحق على جناح ال

عى الزوج أن أو لم يتم وادتممعرفة إذا كان الدخول قدوكان السؤال المطروح بينهما إلى الطالق 

. االتصال الجنسي بينهما لم يحصل ضرورة أن الزوجة كانت تسكن في غرفة واحدة مع أمه وأخواته

ه وأخواته كانت االتصال الجنسي قد تم إذ بالرغم من مساكنتها لزوجها مع أمالزوجة بأنوتمسكت 

ال يهم إن كان االتصال قيبالتعكمةآلخر فرصة لالتصال الجنسي واعتبرت محهناك من حين
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ذلك وبما أن إقامة حفل حسب عرف البلديشترط همعتبرة أن الدخول لم يتم ألنّأم الالجنسي قد تم 

.إقامته فإن الدخول يعتبر غير حاصلالحفل لم تقع

بالنسبة لموضوع قيب في كل هذه القضايا قد ال يغير شييءالتعكمةومن الواضح أن ما ذهبت إليه مح

النسب فالدخول الحكمي ال يمكن أن ينجر عنه ثبوت النسب ما دام ثابتا أن الزوجة لم تلتحق بمحل 

عقد الزواج وأما بالنسبة للقرار األخير فإنه من الصعب عد إبرامتتصل جنسيا بزوجها بالزوجية أو لم 

ي بين الزوجين بعد إبرام دام قد ثبت أنه من الممكن التالقاعتبار أنه لم يحصل اتصال مثبت للنسب ما

.العقد

ة ال يمكن أن ومهما كان من أمر وعلى صعيد فقه القضاء فإنه من المتجه ببعض الحلول التي تبدو ثابت

.إال إذا كان بعد إبرام العقد فاالتصال الجنسي قبل إبرام العقد ال يعتبر دخوالناك دخوال يعتبر أن ه

والحل الثاني هو أن مجرد العقد ال يمكن أن ينهض قرينة على حصول الدخول أي أنه ال بد من إثبات 

يتمثل ن الدخول وال يتمثل األمر في إثبات االتصال الجنسي ألن ذلك يقع عادة في كنف السرية لك

بأنه كان من الممكن أن يتصل الزوجان جنسيا شأنها أن تبعث على االعتقاداألمر في إثبات واقعة من 

.ببعضهما البعض

لـي الزواج الباطـات النسب فـإثب: القسم الثاني

إلى هذا النص نجد كان الزواج صحيحا أو باطال وباإلضافةأن النسب يثبت سواء71لقد جاء بالفصل 

وال يثير هذا النص . كان الدخول قد تميثبت بالنسبة للزواج الفاسد إذايشير إلى أن النسب22الفصل

أي الزواج 21هو المشار إليه بالفصل 22إشكاال خاصا إذ أن الزواج الفاسد المتحدث عنه في الفصل 

المتعلقة رقا لبعض فصول المجلةا بشرط يتنافى مع جوهر العقد أو خالذي يكون قد أبرم مقترن

.باألركان الجوهرية

فهو الزواج الذي يختل ركنه الشكلي أي الزواج المبرم على خالف الزواج الباطلأما النوع الثاني من 

.1957-08- 01من قانون 36الفصل الصيغ القانونية وهو الزواج الذي نص على بطالنه 



115

.لذلك المفهومالتطبيق القضائينية وفي مرحلة ثامفهوم ذلك الزواجوعلينا أن نبين في مرحلة أولى 

مفهوم ذلك الزواج: الفقرة األولى

يعتبر باطال وهذا الزواج فالزواجبتحرير كتب رسميإذا أبرم الزوجان عقد الزواج لكن دون القيام 

يختلف عن كل الصور الشبيهة له فاألمر ليس فيه خطبة واتصال جنسي بين الطرفين بعد الخطبة كما 

كذلك عن المخادنة أي الحياة المشتركة بين ذكر وأنثى ولو بصورة مستمرة وقارة مع يختلف األمر

من36الفصل التعايش تحت سقف واحد وإنفاق وإنجاب أبناء فالزواج المتحدث عن إبطاله صلب 

الزواج وخاصة ما يسمى شرعا كل شروطفيهمعنى الكلمة تتوفريأتمهو زواج 1957قانون 

ما هو على الزواج وهذا ما كان معموال به قبل صدور م أ ش والرضيأي تبادل جاب والقبولباإلي

وتمكين الطرفين من وسيلة إثبات رسمية تنظيم الحالة المدنيةأراد المشرع القضاء عليه وذلك إلحكام 

فماذا كان من شأنها أن تضع حدا لكل المشاكل والصعوبات لكن إن كان هذا هو مفهوم الزواج الباطل 

.قف فقه القضاء؟مو

التطبيق القضائي لمفهوم الزواج الباطل على معنى الفصل : الفقرة الثانية
:1957من قانون 36

وفي بعض . يتضح من دراسة فقه القضاء أنه يطبق هذا المفهوم في بعض األحيان تطبيقا ضيقا

.األحيان األخرى تطبيقا واسعا إن لم يصل به األمر إلى خرق القانون

:ق الضيق للقانونالتطبي- أ

تجسم هذا التطبيق في بعض القرارات التعقيبية من بينها قرار صادر في قضية تمثلت وقائعها 

بقضية في إثبات نسبهم مدعين أن والدهم كان قد عاشر في قائم أبناءقاموا: وإجراءاتها فيما يلي

ي إلثبات نسبهم وبينت أن كلأن ذلك ال يكفقيبالتعكمةحياته والدتهم معاشرة األزواج واعتبرت مح
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بين والدهم المزعوم ووالدهم لكن العناصر التي أثبتوها معاشرةهو وجودأولئك األبناء هما أثبت

جاب والقبولاإليزواج إذ كان عليهم أن يثبتوا والمتمثلة في اإلنفاق وإنجاب األبناء ال تكفي إلثبات ال

فل مهما كان متواضعا يحضره بعض األهل أي تبادل الرضى على الزواج وإبرامه وإقامة ح

ليل لكان تعليال منطقيا وكافيا واألصدقاء بمناسبة إبرام الزواج المزعوم ولو اكتفت المحكمة بهذا التع

تراءى لها أن تزيد قائلة بأن والدة األبناء هي راقصة تشرب الخمر وتخالط العديد من الرجال لكنّها

ومن الواضح أن . والد األبناء الشرعيين الذي كان يعمل كطبيبوهو ما يقصي فكرة تزوجها من لدن 

الناحية القانونيةومن محكمة التعقيبهذه االعتبارات الواقعية هي التي أثرت على الحل الذي وضعته 

الصرفة ال يهم أن تكون الوالدة راقصة أو حتى امرأة تتعاطى البغاء ألن العبرة هي بوجود الزواج أو 

إذ نسب األبناءعلى ذا كان الزواج موجودا فإن سلوك األم ال يمكن أن يكون له تأثير فإ. عدم وجوده

.أنه حتى على فرض ثبوت أنها زانية فإن الزنا ال يكفي وحده لنفي نسب األبناء عن الزوج

:1957من قانون 36التأويل الواسع ألحكام الفصل -ب

بقت فيها المحاكم ذلك المفهوم للزواج الباطل ر القضائية التي طمن الممكن أن نشير إلى بعض الصو

.تطبيقا واسعا

 *كمةمحشريةن7900عدد 1972- 11-19في قيبالتعكمةمحال إلى قرار صادر عن ونشير أو

كان موضوع هذا القرار أن محكمة االستئناف بصفاقس قضت بإثبات نسب طفل : 54فحةصقيبالتع

وكان الوالد قد تمسك بأن . رسميةي الطفل محررا بصورة بالرغم عن عدم وجود عقد زواج بين والد

وأما األم فلقد تمسكت بأن المدعي عليه كان قد وعدها بالزواج. ه مع األم كانت خنائية بحتةعالقت

تئنافاإلسكمةفمكنته من نفسها بناء على ذلك الوعد وطعن المدعي عليه بالتعقيب في قرار مح

قضت قيبالتعكمةلخنائية ال يمكن أن ينتج عنها ثبوت النسب لكن محبصفاقس على أساس أن العالقة ا

الذي يقوم الرضىعلى أساس أن االتصال الجنسي الذي بين الطرفين حصل بعد تبادل برفض مطلبه 
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المثبت للنسب عمال 1957-08-01من قانون 36الفصل مقام الزواج الباطل على معنى أحكام 

.القانونمكرر من نفس 36بأحكام الفصل 

ة التي كان الطرفان مرتبطين بها فهلوجود شك حول نوع العالققيبيويتضح من خالل القرار التع

قيبيولقد أبقاها القرار التع. بالزواجللرضىكانت مجرد تواعد على الزواج أم هل كانت حقيقة تبادال

في قيبالتعكمةأن محغامضة محتميا لما لقضاة األصل من سلطان في تقدير الوقائع ومن الواضح 

يشير مكرر36الفصل تأويال واسعا خاصة وأن 1957-08-01ق -36الفصل لت هذا القرار قد أو

سبق لها النظر في ذلك الزواج كمةوهو ما يفترض مبدئيا أن المحهإلى الزواج المصرح ببطالن

.وصرحت ببطالنه

ضاء و قالجلة م15249بسوسة عدد االبتدائية كمةالمححكم صادر عن وهي :ثانيةالصورة ال* 

كان الوالد في هذه القضية راغبا في إثبات نسب ابنه فقام : التعليقمع 975فحةص. 71ريعالتش

لكن تلك . إقرارهطالبا إثبات ذلك النسب بناء على االبتدائية بسوسةكمةالمحبقضية أولى لدى 

في هذه المرة سند الدعوى ثانية وغيروقام بقضية . برفض الدعوىالمحكمة تراءى لها أن تحكم 

كمةواعتبرت المح1957-08-01انونقمن .36الفصل عمال بأحكام الزواج الباطلها على سفأس

أنه كان هناك وعد بالزواج بين والدي الطفل لكن تلك المحكمة كانت تارة تستعمل كلمة االبتدائية

اضح أنه لم يكن من الممكن لهما أن يكونا في ومن الوالزوجينوتارة أخرى تستعمل كلمة الخطيبين

سوسة كمةنفس الوقت خطيبين وزوجين ولربما كانا في بداية األمر خطيبين ثم أصبحا زوجين لكن مح

تبادل للرضى على واعتبرت أن هناك متى انتقل الطرفان من حالة الخطبة إلى حالة الزواجلم تبين 

بين الخطبة والزواج الباطلكمةق المحتفرولم بـبت للنسل المثـام الزواج الباطـالزواج يقوم مق

نفسها أن اقترفت ذلكقيبالتعكمةسبق لمحولم تكن هي األولى التي قامت بذلك بل وخلطت بينهما

ثبت أن الطفل والمدعي عليه ينتميان إلى نفس الفصيلة الدموية فإنه ال يثبت كذلك بالضرورة فرغم أنّه

الطفل إذ من الممكن أن يكون غيره من الرجال الذين ينتمون إلى نفس والدهو أن المدعي عليه 
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كانت حسبما يبدو راغبة في أن يثبت نسب الطفل وعلى ذلك قيبالتعكمةمحلكن .الفصيلة الدموية

بسوسةتئنافاإلسكمةمحل على يلم تحلكن بصورة غريبة بالنقض واإلحالةاألساس فلقد قضت 

أن بتونستئنافاإلسكمةلمحوكان من الممكن بتونستئنافحكمة اإلسمبل على ىخرأبتركيب 

لكنها تركت ذلك بالنسبة للحكم الجزائي والتحليل الدمويتضع النقاش في اإلطار الذي انطلق فيه أي 

اإلطار جانبا ووجدت من بين أوراق الملف أن المدعي عليه حسب زعم المدعية كان قد وعدها 

العتبار أن الطرفين تبادال الرضى بالزواج واعتبرت أن ذلك الوعد بالزواجلك بالزواج فانطلقت من ذ

ومن الواضح أن هذا قضت بثبوت نسب الطفلوعلى ذلك األساس الزواج الباطلالرضى يقوم مقام 

الجزائية فالمدعي عليه قد اعتبر جزائيا مواقعا كمةضت به المحمع ما قفيه تضارب صارخالحل 

وواضح أنه ال يمكن له أن يكون بالنسبة لنفس المرأة مرتكبا في نفس زوجابح مدنيالقاصرة لكنه أص

الحل جاء خارقا ألحكام الفصل الوقت لجريمة مواقعتها حال أنه زوج لها ومن الواضح كذلك أن هذا 

ارقا ألحكامطبة ال تعتبر زواجا كما أنه جاء خالمتعلق بالخطبة وهو نص يعتبر أن الخاألول م أ ش

الوعد بالزواج ال يمكن بحال أن يقوم مقام الزواج حال أن الزواج الباطلالذي يشير إلى 36الفصل 

عما فيه من خرق للقانون يستجيب إلى دوافع إنسانية وهي الحرص على لكن هذا الحل بالرغم الباطل

ضعية قانونية صلب م أ ش إلى تنظيم وأال يحرم طفل بريء من إثبات نسبه إذ أن المشرع لم يلتفت 

استجاب إلى النداء الطبيعيين ففعل ذلك بصورةلألبناء المولودين خارج الفراش وقد يكون المشرع قد 

.1998-10-28محتشمة وعرضية ومنقوصة وذلك عند سن قانون 

وهو ما النسبفالمجلة تشير إلى . ولقد استعمل صلب هذا القانون عبارة لم يستعملها صلب المجلة

ومن الواضحةونبالاستعمل كلمة أخرى وهي كلمة 1998لكنه سنةة الشرعيةونببالر يمكن أن يفس

على استعمال هذه العبارة صراحة ولم يتجاسرة غير الشرعية أي الطبيعيةونبالأنه يعني بهذه الكلمة 

غير المتحدث عنها هي الناتجة من عالقةةوالبنى من شأنها أن تبين بوضوح أن أو أي عبارة أخر

ال من شأنها أن تخدش حياء مجتمع عربي إسالميشرعية وباإلضافة إلى هذا عدم استعمال عبارات 
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كما أنه لم ينظم وضعية أولئك األبناء بصورة مباشرة بل . يقر مبدئيا ثبوت نسب األبناء الطبيعيين

قائال ) لطبيعية ا( ة تعرض إلى بعض جوانب تلك الوضعية وخاصة إلى الوسائل التي تثبت بها البنو

وهذه الوسائل تستدعي بعض التعليق فالوسيلتان إقرار األب أو شهادة شاهدين أو التحليل الجينيبأنها 

وهما من شأنها إثبات النسب فالسؤال الذي م أ ش68صلب الفصل األوليان هما وسيلتان مشار إليهما 

علما بإثبات نسبهمن الممكن له أن يطالبته حال أنه هو لماذا يطالب الطفل بإثبات بنوينبثق عندئذ 

؟ة وتمكنت خاصة من اإلرثومن حقوق أوسع واشمل من عالقة البنعالقة النسب تمكنه بأن 

أو الشهادة فيها ال يثبت فيها ربما كان المشرع يفكر في بعض الصور التي بالرغم عن توفر اإلقرار

الطفل نتيجة لها ر مبرزا للعالقة الخنائية التي كان إذا كان اإلقراالنسب وهذا ما قرره فقه القضاء

،1998-10-28بأحكام قانون واإلقرار أو الشهادة قد ال يثبتان النسب لكنهما يثبتان على األقل وعمال 

ع على مواكبة التطورات ة وأما الوسيلة الثنائية وهي التحليل الجينيالبنون حرص المشرفهي تبي

ة األبناء الطبيعيين لكنه حتى الطبية وحرصه من جهة أخرى على إثبات بنوواالستكشافاتالعلمية 

أن البالد التونسية مجهزة بالمخابر التي من الممكن لها أن تقوم بالتحليل الجيني بصورة على فرض

الممكن أن ينبثق قضائيا وهو أن المدعي عليه يرفض أن يجرى عليه مشكال منمرضية فإن هناك 

:ني وهنا نجد حلينالتحليل الجي

1(ة بناء على أن المدعي حل يبدو أن بعض المحاكم ذهبت إليه وهو الحكم بعدم سماع إثبات البنو

عليه رفض إجراء التحليل الجيني 

هناك من يعتبر أن : أو حل آخر ينادي به بعض رجال القانون يتفرع في الواقع إلى نوعين)2

أنه ال يلزم بالقوة على يرىانيثو شقلى المخبرإالمدعي عليه يجب أن يلزم بالقوة وأن يجر

والد بأنهأن يجري عليه التحليل الجيني بل استنتج من رفضه إجراء التحليل الجيني إقرار ضمني 

ةالطفل والحكم على ذلك األساس بثبوت البنو.
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راءات دعوى إثبات النسبـإج: القسم الثالث

إلى إجراءات دعوى إثبات جاريةتالدنية ومالرافعاتماللةجوال ماألحوال الشخصيةجلةلم تتعرض م

النسب ومن بين المشاكل التي قد تنبثق مشكل يتعلق باالختصاص أي ما هي المحكمة المختصة بالنظر 

هي المختصة بالنظر في قضايا تدائيةاالبكمةلكن الحل واضح وسهل وهو أن المح. في قضايا النسب

فأما النوع األول فهو يتعلق بصفة التداعي . نبثق نوعان آخران من المشاكلالنسب لكن من الممكن أن ي

.وأما النوع الثاني فهو يتعلق بسقوط دعوى إثبات النسب لمرور الزمن

صفة التداعي: 1الفقرة 

.نسبالإثبات في قضية تهدف إلى المدعي عليهومن هو المدعيعلينا أن نعلم من هو 

:المدعي- أ

.لطفل لكن علينا أن نفرق بين صورتين حسبما إذا كان الطفل قاصرا أو راشداهو ابطبيعة األمر 

على فرض أن األمر بقي دون حل بالنسبة للطفل إلى أن بلغ سن الرشد فمن الممكن له أن يكون هو 

المدعي في قضية إثبات نسب لكن في األغلبية الساحقة من الصور يقع القيام بقضية إثبات النسب حال 

مبدئيا هو الولي الشرعي . وعلينا إذن أن نعلم من هو الذي سيقوم بتلك القضية. الزال قاصراأن الطفل

ته أو ربما قد للطفل ومبدئيا هو والد الطفل لكننا نفترض أن ذلك الوالد هو غير راغب في ثبوت أبو

ه والحل الذي توفي وهو ما يطرح مشكل تمثيل الطفل لدى المحاكم بمناسبة قيامه بقضية في إثبات نسب

ومن الواضح أن هناك مصلحة بالنسبة لألم. يتبادر إلى الذهن بصورة تلقائية هو أن الطفل تمثله أمه

في إثبات نسب ابنها فهي تمكنه من حمل لقب عائلي ألب باإلضافة إلى حقه في النفقة وحقه في اإلرث 

تمثل فعال جريان العمل لدى وهي أعلم الناس بظروف والدة ذلك الطفل وبمن هو والده الحقيقي و

ومنتئنافاإلساكمر لكنه تراءى لبعض محـالمحاكم في أن تقوم األم بقضية إثبات نسب ابنها القاص

رارق. اعتبار أن األم ال صفة لها للقيام بقضية إثبات النسببصفاقسوبسوسةتئنافاإلسكمةمحبينها 

قامت امرأة بقضية في إثبات .480ص -71ريعشتالضاء وقجلةم28.01.1971- 2601عدد 
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قضي عليها بحكم جزائينسب ابنها نحو شخص ادعت أنه والد ذلك الطفل وتدعيما لدعواها أدلت 

وعلى المدعي عليه باإلدانة من أجل التزوج على خالف الصيغ القانونية وفي نفس الوقت على إبطال 

واستأنف هذا األخير الحكم و المدعيبثبوت نسب الطفل نحتدائيةاإلبكمةالمحذلك الزواج وقضت 

نقضت الحكم دون أن تنظر في أصل النزاع بسوسةتئنافاإلسكمةمحلكن . االبتدائي متمسكا بحقه

بعلة أن األم لم تكن لها صفة القيام في حق ابنها وعللت وقضت من جديد برفض الدعوىاالبتدائي

ة والدته وبأن ممثله القانوني عادة هو والده قرارها بأن الطفل له شخصية قانونية مستقلة عن شخصي

اربة مع مصلحة هذا األخير فإنه يصبح من المتجه تعيين ممثل قانوني له في ته متضلكن بما أن مصلح

الذي ينص خاصة على أن الدعوى م م م ت19أحكام الفصل شخص مقدم وقتي للنزاع والحظت بأن 

أن تطبقها ولو من تلقاء نفسها كمةوعلى المحام العامالنظهي أحكام تهم له صفةال تقبل إال ممن 

وبينت 646ص . 71م ق ت 25/02/1971، 2790عدد ثانيا تحت اقراركمةوأصدرت نفس المح

يوجد من ارتباط في المصلحة بين الطفل المقام في حقه بقضية في إثبات امفي هذا القرار أنه رغم 

نفس الوقت عن مصلحة ابنها وعن شرفها فإن تلك األم لها النسب ووالدة ذلك الطفل التي تدافع في

تمثيل هذا األخير بواسطة مقدم مما يستوجب . مستقلة عن الشخصية القانونية البنهاشخصية قانونية 

20/04/1972، 575دد في قرار لها عبصفاقستئنافاإلسكمةمحوقتي وسارت على هذا الدرب 

:ويثير هذا الحل القضائي بعض الملحوظات.75المجلة التونسية للقانون لسنة 

والتي من قيبيةفهي ال تتمتع إذن بقوة القرارات التعمحاكم استئنافصدرت هذه القرارات عن * 

لكن بالرغم عن ذلك فإن بعض )1989-88–التعقيب ( د تأويل القاعدة القانونية شأنها أن توح

عندما نظرت في قضايا قيبالتعكمةمحتبرون أن يعالرئيس رشيد الصباغرجال القانون ومن بينهم 

النسب 

التي تكون فيها األم هي المدعية نيابة عن الطفل كان من الممكن لها بل ربما كان عليها أن تثير مشكل 

ليست لها تلك الصفة ذلك األمعدم جود صفة لدى األم لتمثيل أبنائها القصر لو كانت تعتبر حقيقة أن 
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كمةالتي تشترط توفر الصفة لدى المدعي تهم النظام العام وبما أن محم م م ت19الفصل ألن أحكام 

تسهر على حسن تطبيق النظام العام واحترامه فإنه كان عليها أن تتمسك من تلقاء نفسها قيبالتع

لكن بما أنها لم تفعل فإن ذلك يعني أنها تعترف بأن األم لها صفة لتمثيل أبنائها ببطالن اإلجراءات

قامة الدليل والحجة على أن عند هذا الحد في إالسيد رشيد الصباغوال يقف . لقصر في قضايا النسبا

إثبات نسب ابنها من أبيه صفة األم في رفع الدعوى :" لصباغمقال رشيد ا( ها صفة القيام األم ل

).51ص 1الجزء 1979لسنة RTD" فاق عليهنباالإلزامهودعوى 

ي تكمنها القاصر تريد أن تحترم رأي محغبة في القيام بدعوى إثبات نسب ابوعلى فرض أن األم الرا

بسوسة وصفاقس فإنه عليها أن تتحصل على تسمية مقدم وقتي للنزاع سواء في شخصها أو تئنافاإلس

لكن ذلك من شأنه أن يكلفها أتعابا ونفقات . في شخص من تراه صالحا للدفاع عن مصالح الطفل

هذا ويفرض . عند قيامها بالقضية األصلية أي قضية إثبات نسبتتحمله من كلفةتقاضي باإلضافة ما

إذ لم تكن لها صفة للقيام بقضايا إثبات النسب نيابة عن ابنها القاصر فإنها تكون كذلك األمأن منطقال

عديمة الصفة للقيام في حق ذلك الطفل بأي قضية مهما كان نوعها وخاصة بقضية النفقة لكن جريان

بتدائية حاكم إمأو اكم ناحيةالعمل لدى المحاكم يفيد عكس ذلك تماما إذ أن المحاكم سواء كانت مح

.بنائه القصربإلزام األب بدفع النفقة ألاألم تحكم كل يوم بناء على قيام صادر عن 

الهيكل هو القيام في إثبات النسب وهذا بالحق  في وبعد األم من الممكن التفكير في هيكل قد يعترف له

بمناسبة قضية في إبطال الزواج أن اعترفت للنيابة قيبالتعلمحكمة ولقد سبق العموميةالنيابة 

العمومية بدور تقوم به في قضايا األسرة بصورة عامة وذلك على أساس أن ذلك النوع من القضايا يهم 

يا النسب بالذات بصفة للقيام بها اعترفت للنيابة العمومية بالنسبة لقضاقيبالتعكمةالنظام العام لكن مح

قيبالتعكمةفمح503، ص 69عريالتشضاء وقجلةم29/10/1969، 5575عدد وذلك في قرارها 

نسب التعترف صراحة صلب هذا القرار بأن النيابة العمومية من الممكن لها أن تقوم بقضية إلثبات

نسب اللقيام في دعوى نفي لها بصفة اافاالعترلكنه من الواضح كذلك إذا أمكن للنيابة العمومية 
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ضايا من شأنه أن يحرم الطفل من نسبه لتسبب ذلك في تخريب العائالت وذلك ألن هذا النوع من الق

.برز األم بوصفها زانيةوأن ت

:هـي عليـالمدع-ب

رض أنه مبدئيا هو الوالد المزعوم إذا كان على قيد الحياة وكثيرا ما يكون قد بلغ سن الرشد لكن على ف

لم يبلغ تلك السن فإن القيام يقع ضد من يمثله قانونا أي ضد وليه ووليه مبدئيا هو أبوه إذا كان على قيد 

لكن من الممكن كذلك أن نتصور أن الوالد المزعوم للطفل . الحياة أو أمه إذا كان ذلك األب قد توفي

لكن ليس من الضروري . هضد ورثتذه الصورة فإن القيام يقعد إثبات نسبه قد توفي وفي هاالذي ير

رفة ومن الممكن هنا أن ينبثق سؤال يتمثل في مع. أن يقع ضد كافة الورثة بل يكفي القيام ضد أحدهم

كان من الممكن القيام بها دون تحديد في اأم إذرض بمرور الزمن؟دعوى إثبات النسب تنقإن كانت 

؟الزمان

ور الزمن دعوى إثبات النسب بمرانقراض: 2الفقرة 

. أو غيرها من المجالتخصيةشالحوالاألجلةلم يتعرض المشرع إلى هذا المشكل صراحة صلب م

إذا موكوال الجتهاد القضاء وهناك عامالن متضاربان يهيمنان على هذه المسألة فأما األمرفبقي 

و إلى انقراض فهو استقرار الحالة المدنية لألشخاص في أقرب وقت ممكن وهو ما يدعالعنصر األول

بمرور أجل قصير مثلما هو الشأن بالنسبة لبعض القوانين الغربية التي تشير إلى دعوى إثبات النسب

.تاريخ والدة الطفل أو منذ تاريخ بلوغه سن الرشد على أقصى حدمثال منذ عامانمدة قدرها 

إمكانية إثبات نسبه لكن العنصر الثاني المهيمن على هذا النقاش هو أن الشخص يجب أال يحرم من

بعلة أن مدة زمنية قد مضت وإثبات النسب ليس من الدعاوى العادية التي تهدف إلى تعمير الذمة بل 

.وعلى هذا األساس نجد أن فقه القضاء في الواقع بمناسبة قضايا نفي النسب. هو يتعلق بحالة الشخص
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دعوى نفي النسب تتعلق بالحقوق : اآلتيقد أقر الحل فلكن الحل هو نفسه حتى بالنسبة إلثبات النسب 

، 4027عقيبي عددترارقالشخصية المعنية فال ينالها التقادم مثل الحق مهما بلغت مدته

.190ص 2الجزء . 84قيبالتعكمةمحشريةن20/11/1984

ريعالتشضاء وقجلةم13/06/1989، 23480عدد قرارها فينفس الحلقيبالتعكمةوقررت مح

في هذين قيبالتعكمةمحالواضح أن الحل الذي اتخذته ومن .نامع تعليق97ص 1993ة لسن04عدد 

القرارين من شأنه أن يبقي دعوى نفي النسب كسيف معلق على رأس الطفل وكذلك إذا كان األمر 

نتقل إلى الرفيق قى مهددة للوالد المزعوم إلى أن يمتعلقا بدعوى إثبات النسب فإن دعوى اإلثبات ستب

.على وفضال على أنه من الممكن أن تبقى مهددة حتى الورثةاأل

ات النسب باإلقرارـإثب: المبحث الثاني

ومن الثابت أن هذه الصورة بإقرار األبأن النسب يثبت خصيةشالحوالاألجلةم68بالفصل لقد جاء 

عبارة تعمل سيهي موروثة عن الفقه اإلسالمي الذي 68الفصل التي أقحمها المشرع التونسي صلب 

وليس كذلك من الضروري إثبات الفراش إذا كان اإلقرار الفراشواإلقرار مبدئيا يقوم مقاماالستلحاق

إلى متوفرا لكن اإلقرار من الممكن أن يتعلق بعدة أنواع من األبناء وهو ما سيجرنا إلى التعرض

.شروط اإلقرارقبل أن نتعرض إلى طبيعة االبن المقر له بالنسب

طبيعة الطفل المقر له بالنسب: م األولالقس

.الطفل ابنا شرعيا أو ابنا طبيعيا أو ابنا بالتبنيمن الممكن أن يكون ذلك 

االبن الشرعي: الفقرة األولى

شرعية أي عالقة زواج ولقائل أن قد تبدو هذه الصورة غريبة فالطفل المقر له بالنسب هو ثمرة عالقة

هناك صعوبةأننتصور أنرار حال أن الزواج موجود لكن من الممكن ـققول لماذا االلتجاء إلى اإلي
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بت أن يثفي إثبات ذلك الزواج أو أن ذلك الزواج لم يبرم بصورة رسمية وإذا كان اإلقرار من شأنه 

الصيغ تبعات جزائية من أجل التزوج على خالفالنسب فقد يعفي المقر من خطر التعرض إلى ت

.القانونية

طبيعيالطفل هو إبن : لثانيةالفقرة ا

قد ال يكون الوالدان مرتبطين بعالقة شرعية ولربما كانت هذه هي الصورة التي يلتجئ فيها عادة 

أن والد الطفل يكون متزوجا لكن قرار إلثبات نسب الطفل فإما أن الزواج غير موجود تماما أولإل

م من ذلك فإن والده يريد أال يبقيه محروما من فالطفل في الواقع هو ابن زنا وبالرغ. غير والدة الطفلب

الطفل من شأنه أن يتطلب من الوالد شجاعة ألن إقراره بالنسب لذلكنسبه ومن الواضح أن ذلك

يعرضه لتتبعات جزائية من قبل زوجته إذا كانت راغبة في تتبعه من أجل الزنا ولذا فإما أنه يسعى في 

ه يسعى في التحصيل على موافقتها وعلى كل حال على عدم اإلقرار بالنسب دون علم زوجته أو أن

ض نفسه للتتبعات الجزائية ويعترف للطفل تتبعه جزائيا من قبلها أو أنه بالرغم عن معارضتها يعر

بقفصة الذي تقدم لتلك دائيةاالبتكمةوهذه الصورة ليست بخيالية فهي صورة المدعي لدى المح. بنسبه

من عالقة خنائية مع والدة ذلك الطفل وكانت زوجة المدعي قد أنجبه سب طفل مطالبا بإثبات نكمةالمح

للمحكمة وصدر ضدهما حكم باإلدانة أدلي به المدعيقامت بالتتبعات الجزائية ضد زوجها وشريكته 

.بقفصة بثبوت النسب بناء على إقرار األبتدائيةاالبكمةولقد قضت المح

تبنيالطفل هو ابن بال: الفقرة الثالثة

علم أن الطفل ليس من صلبه لكنه أن الشخص الذي يصدر عنه اإلقرار يفي هذه الصورة نفترض 

عوض أن يتبع إجراءات التبني خاصة أن بعض البلدان ال تعترف بالتبني فإنه يعمد إلى اإلقرار بإلحاق 

04/03/1958قانون لكن بالنسبة للقانون التونسي فإن المشرع قد نظم بمقتضى . ذلك الطفل بنسبه

يثبت النسب ال بد أحكام التبني وهو ما يفقد اإلقرار في مثل هذه الصورة أهميته لكن هذا اإلقرار كي 

.أن تتوفر شروط 
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شروط اإلقرار: القسم الثاني

فمنها ما تعرض إليه المشرع ومنها ما جاء بها فقه القضاءإلى نوعينهذه الشروط تنقسم 

ريعيةالشروط التش: الفقرة األولى

وضعهما المشرع صراحة كي شرطينم أ ش70–68الفصلين من الممكن أن نستنتج من أحكام 

.آثارهاإلقرارينتج 

:الشروط المتعلق بالمقر- أ

لنا هذا النص تأويال حرفيا فإن ذلك وإذا أو" أن النسب يثبت بإقرار األبم أ ش68بالفصل لقد جاء 

أي ماألذلك الحق وخاصة ار بالنسب دون أن يتمتع شخص آخربقريعني أن األب وحده له الحق في اإل

كي يثبت النسب نحو األب إال إذا كان الطفل متمتعا إذا كان اإلقرار صادرا عن األم فإن ذلك ال يكفي 

لكن باإلضافة إلى اإلقرار .أي أنه ولد عندما كانت والدته متزوجة بالوالد المزعومبقرينة الفراش

فلقد أشار المشرع إلى نوعين آخرين من اإلقرار فأما 68الفصل المشرع صلب عرض إليهالذي ت

ة لرجلالطفل باألبووهو اإلقرار الذي يصدر عن م أ ش70الفصل فهو الذي جاء صلب النوع األول

ذلك أي أن نسب فيه تحميل على الغيربإلقرارمن اإلقرار فهو االنوع الثانيوأما  مرأةباألمومة إلأو 

لشخص باألخوة ع على عاتق الغير بعض الواجبات فلنفرض أن شخصا يقر أن يضلنسب من شأنه ا

ن الطفل قاصرا إذ أن ذلك األب األب إذا كاأي على هذا اإلقرار فيه تحميل على الغيرآخر فإن 

أن ذلك الطفل سيزاحمهم في إذمطالبا باالتفاق على الطفل وفيه كذلك تحميل على اإلخوةحصبسي

لميراث ونالحظ أن هذا النوع  من اإلقرار كان معموال به في الفقه اإلسالمي لكنه أضحى  مجهوال ا

.تطبيقدون73منذ صدور م أ ش وبقي الفصل 

:عدم ثبوت ما خالف اإلقرار-ب

ال عمل على اإلقرار إذا ثبت قطعيا ما " أنهمن مجلّة األحوال الشخصية 70الفصل لقد جاء صلب 

فارق في السن بين د أعطى المشرع مثالين يجسم بهما هذا الشرط فيجب أن يكون هناك ولق" يخالفه
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يجعله من الممكن أن يكون والد ذلك الطفل وأما المثال الثاني فهو أن يكون المقر بالنسب والطفل

.مجهول النسب

الفارق في السن: أوال

فارق في السن بين المقر بالنسب إذا وجد من البديهي أن اإلقرار ال يمكن أن يكون نافذا المفعول إال 

لكن المشرع لم يبين ما والطفل يجعل ذلك الطفل من الممكن أن يكون من صلب من أقر له بالنسب

هو الفارق الذي يجب أن يكون بين سن المقر وسن الطفل ولربما كان من المتجه االقتداء بالحل الذي 

في السن بين ن الفارق عندما نص على أ04/03/1958قانون -10الفصل جاء به المشرع في 

لكن باإلضافة إلى الفارق في السن من . على األقلسنة15يجب أن يكون المتبنيالمتبني  والطفل 

ة تكون هناك إستحالالأالبديهي كذلك أن يكون من الممكن للمقر أن ينجب الطفل بعبارة أخرى يجب 

.ل أو من الممكن كذلك أن تتمثل في عقم المقر بالنسبعدم التالقي بين المقر بالنسب ووالدة الطف

يجب أن يكون الطفل مجهول النسب:ثانيا

أراد أن يحمي الزواج فإذا ولد الطفل من امرأة في ذلك بالفقه اإلسالمي من الواضح أن المشرع مقتديا

أن يتقدم شخص ولذا فإنه ال يمكنمتزوجة فإنه يصبح معروف النسب إذ والده القانوني هو زوج أمه 

هو شريك أن األم زانية وأن المقر بالنسبزأن يبرزاعما أن الطفل هو من صلبه ألن ذلك من شأنه 

لكن ربما". الولد للفراش وللعاهر الحجر:"النبوية الشريفةتنطبق القولة وهنا. لها في ذلك النشاط

الحقيقة القانونيةعلى البيولوجيةالحقيقة أمكن التساؤل بصورة نظرية إن لم يكن من األحسن تغليب 

أي إلحاق الطفل بوالده البيولوجي عوض أن يبقى ملحقا بزوج أمه وقد يكون الزوج عالما بأن الطفل 

ليس من صلبه بالرغم عن ذلك ال يقوم بقضية بنفي النسب ذلك الطفل عنه كي ال يمكنه من االلتحاق 

قد توخى تنكيال بوالدته ولربما كان على هذا األساس وقد ينتقم من ذلك الطفل . بنسب والده الحقيقي

في نفس األمالفرنسي حال يتمثل في تمكين الطفل من قطع نسبه إزاء زوج أمه إذا كانت هذه المشرع
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الطالق وإذا كان الوالد الحقيقي مستعدا للتزوج فتكون قضية نفي النسب وقضية فيقضيةالوقت قائمة ب

.شمل بين أفراد العائلة البيولوجية للطفل فتصبح عائلة شرعيةالتهدفان إلى جمع الطالق

ةـروط القضائيـالش: الفقرة الثانية

أال يبرز اإلقرار أن الطفل مولود من لقد اشترطت المحاكم شرطا لم يضعه المشرع صراحة وهو 

.قرارن فقه القضاء الشكل الذي من الممكن أن يتخذه اإلبيوباإلضافة إلى ذلك عالقة خنائية

:عدم إنجاب الطفل من عالقة خنائية- أ

يتضح أن المشرع لم يشترط صراحة أن يكون الطفل ناتجا م أ ش68الفصل بالرجوع  إلى أحكام 

مبدئيا أن يكون الطفل من عالقة شرعية ولم يشترط المشرع الزواج إلثبات النسب ولذا فمن الممكن 

برسم صداق بين إدالءالحالة المدنية دون ضرورة من عالقة غير شرعية ومن الممكن ترسيمه بدفاتر

. تعتبر انه ال عمل بذلك اإلقرارقيبالتعكمةمحوخاصة لكن بالرغم عن ذلك فإن المحاكم . والديه

، 2183عدد قيبيالتعرارالقولربما كانت نقطة االنطالق لهذا التيار المهيمن على فقه القضاء هو 

أن هذا النوع من قيبالتعكمةمحواعتبرت : خطيبينابن النسب منصف بوقرةتعليق31/12/1963

لتزامات   اإلجلةم439بأحكام الفقرة الثالثة مخالف للنظام العام ولألخالق الحميدة عمالهو اإلقرار

العالقات الجنسية خارج الزواج منافية للنظام العام واألخالق إذن تعتبر أن قيبالتعكمةفمح.والعقود

الرشد فإن القانون ال يعاقب عنها وهو ما إذا كانت هذه العالقات بين ذكر وأنثى بلغا سن لكن .الحميدة

محقة في اعتبار أن تلك العالقات مخالفة للنظام العام قيبالتعكمةمحيبعث على تساؤل إن كانت 

وا أنه عمال باإلقرار لم يعتبراألصل الذين أثبتوا النسبحكامومن المالحظ أن . ألخالق الحميدةوا

ونالحظ مثال أن بعض مع النظام العام واألخالق الحميدة ولربما كانت المسألة مسألة أجيال ىنافيت

بقفصة اعتبروا أنه من الممكن الحكم بثبوت النسب حال أن دائيةاالبتوهي المح 1994القضاة سنة 

كم الجزائي القاضي بإدانتهما بان الطفل هو نتيجة زنا بينه وبين والدة الطفل وأدلى بالحالوالد متمسك 

.قيبالتعكمةمحنشريةأو97- 96- 95األحداث القانونية . وبعقابهما جزائيا تعليق على هذا الحكم
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:شكل اإلقرار-ب

أن النسب يثبت باإلقرار لم يبين ما هو الشكل الذي يجب م أ ش68الفصل المشرع صلب عندما بين

تعتبر أن اإلقرار المثبت للمحاكم أن تتبع حال مضيقا كأن قرار وكان من الممكن يتخذه ذلك اإلأن 

أي صادرا لدى المحكمة لكنها اعتمدت حال آخر واعتبرت أن إقرارا قضائياللنسب يجب أن يكون 

رته في عدة قرارات من بينها قرار وهو ما قرأو غير قضائييكون قضائياقرار من الممكن أن اإل

قرار صادر في 27ص 1964لسنة قيبالتعةكممحشريةن25/06/1964صادر في 

.503ص 69لسنة ريعوالتشضاءالقمجلة18/07/1968

قد صدرت ومستقر ومن المالحظ أن القرارات المشار إليها أن المبدأ ثابت ويتضح من هذه القرارات 

-1963سنة ( ة المتراوحة بين وهي العشريلألبناء الطبيعيينة الذهبيةريبالعشخالل ما سمي 

بل يكفي أن قرار صلب حجة رسميةن اإليضمباإلضافة إلى ذلك لم تشترط المحاكم أن . )1973

عند تصريحه بوالدة الطفل وذهبت المحاكم إلى أبعد من ذلك أي أنها لم األبعن يصدر اإلقرار

ن باإلقرار الضمني واإلقرار الضمني هو الذي يستنتج متفت حتىإكإقرارا صريحا بل تشترط 

تصرفات الوالد المزعوم نحو الطفل كأن يكون قد تلقى التهاني بمناسبة والدته أو قد قام بخالص 

باإلنفاقمعاليم االستشفاء عند الوالدة أو قام باختيار االسم أو بترسيم الطفل بمعاهد التعاليم أو قام 

.الطفلعليه وبكل التصرفات التي قد أبرزته في المجتمع الذي يعيش فيه بأنه والد

آثار اإلقرار: القسم الثالث

.القرابةأو يثبت النسبتختلف هذه اآلثار حسب إن كان اإلقرار يثبت 

آثار اإلقرار المثبت للنسب: الفقرة األولى

م أ ش واإلقرار68الفصل لقد تعرض المشرع إلى هذا النوع من اإلقرار صلب نصين متباينين وهما 

.عندئذ صادرا عن الطفلاإلقرار ويكون م أ ش70لفصل وايكون عندئذ صادرا عن األب
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فإذا كان اإلقرار صادرا عن األب فإن المشرع ال يشترط موافقة الطفل وهو ما يمكن أن يتسبب في 

وإذا كان اإلقرار صادرا عن الطفل مشاكل إذا كان الطفل راشدا وغير مصادق على ذلك اإلقرار

هذا اإلقرار يجب أن يصادق عليه األب أو أن تصادق عليه األم وإذا باألبوة لرجل أو باألمومة المرأة ف

وهي صورة الفصل (أو عن الطفل )68صورة الفصل (ثبت النسب سواء كان إقرار صادرا عن األب 

بنا شرعيا متمتعا بجميع حقوق االبن الشرعي ومنها خاصة الحق فإن ذلك يعني أن الطفل يعتبر إ)70

ويصبح الطفل متحمال لجميع الواجبات والحق في النفقة وكذلك الحق في اإلرث في حمل اللقب العائلي 

.إذا أضحى معسراعلى األبالمحمولة على كاهل األبناء الشرعيين ومن بينها خاصة واجب اإلنفاق

رار المثبت للقرابةـآثار اإلق: الفقرة الثانية

و ه تحميل على الغير كاألخ والعم والجدلو أقر إنسان بنسب في"ما يليم أ ش73بالفصل لقد جاء 

ونستنتج من هذا النص أن عالقة القرابة ال تثبت " ...فإن هذا اإلقرار ال يثبت به النسبإبن واالبن

من شأنه أن يجعل الغير متحمال ببعض بمجرد اإلقرار إذ أن في ذلك اإلقرار تحميال على الغير أي أنه 

هذا أخي فإن ذلك يعني أن األب سيصبح متحمال بواجب آخر الواجبات فإذا قال شخص لشخص

. اإلنفاق على ذلك الطفل إن كان قاصرا كما أن ذلك الطفل سيزاحم إخوته في اإلرث بعد وفاة الوالد

وال المقر له بالنسبالصورة التي يصادق فيها يستثني ثبت لكن المشرعتولذا فإن القرابة مبدئيا ال 

وللتوضيح شخص يقول لشخص . إرثللمقر وارث غير المقر به وإال فال يكفي ذلك بل يجب أال يكون

عالقة األخوة بل يجب أوال أن يصادق من أقر له بالنسب فيقولأنت أخي فال يكفي ذلك إلثبات آخر

اص آخرون من الممكن نعم أنا أخاك وباإلضافة إلى ذلك يجب أال يكون هناك لمن أقر بالنسب أشخ

.ان له مثال إخوة آخرون فال إرث أي أن المعترف له باألخوة ال يرثفإذا كأن يرثوا منه

ومن الثابت "والمعتبر في ثبوت الوارث وعدمه يوم موت المقر ال يوم اإلقرار " المشرع قائالويزيد 

سواء بالنسبة لالبن أو يسمى باالستلحاقوث عن افقه اإلسالمي الذي يقر بما رالنص موأن هذا 
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كن االستلحاق المثبت لعالقة القرابة بقي غير معمول به منذ صدور م أ ش ولذا فمن لبعض األقارب ل

.حذفه من المجلةم أ ش ب73الفصل الممكن االستغناء عن أحكام 

ب بالشهادةـإثبات النس: المبحث الثالث

والشهادة تطرح بعضشهادة شاهدين من أهل الثقة فأكثربالنسب يثبت بأن م أ ش68بالفصل جاء 

وربما كان بفحواهاومنها ما هو متعلق الجوهريةأو بشروطها الشكليةفمنها ما هو متعلق المشاكل 

.جدواهاالمتجه أن نتساءل عن 

روط الشهادةـش: القسم األول

فعلينا أن نحدد مفهوم هذه العبارة ثم الشاهد يجب أن يكون من أهل الثقة أنم أ ش68بالفصل جاء 

.جنس الشاهدينعلينا أن نتساءل عن كيفية تلقي تلك الشهادة وفي مرحلة ثالثة علينا أن نتساءل عن 

ادة امرأتين عند فقدان شاهد ذكر؟هل يجب أن يكونا ذكرين أم هل أنه ال بد من توفر شه

دان من أهل الثقةـيكون الشاهأنيجب : الفقرة األولى

أو خصيةشالحوالاألجلةمسواء صلب يها مدلوالباستعمال هذه العبارة دون أن يعطاكتفى المشرع

ومن الواضح أن من يدعي أن الشاهد الذي ليس من أهل )جاريةتدنية و المالرافعاتمالجلةم(صلب 

كانت أحسن وسيلة أن يدلى بحكم جزائي صادر ضد الشاهد من مطالب بإثبات ما يدعيه ولربما الثقة 

ليس من أهل الثقة كأن يكون قد شهد زورا أو خيانة تبعث على االعتقاد بأنه أجل بعض األفعال التي 

.ل أو سرقة واألمر موكول الجتهاد المحكمة كي تقدر إن كان الشاهد من أهل الثقةيأو متحمؤمن 

شكليات الشهادة: الفقرة الثانية 

جب فالشهادة ي)م م تجلةم( تعرض م أ ش لشكليات الشهادة ولذا فإنه من المتجه تطبيق أحكام تلم 

فالشهادة التي م م تجلةممن 92الفصل أحد أعضاء المحكمة عمال بأحكام إذن أن يقع تلقيها بواسطة 

ن صلب كتب يتدوف بإمضائه لدى البلدية والشهادة التي يقع تدوينها من قبل مضي عليه الشاهد ويعر



132

م أحد أعضاء فهي ال تقبل وال بد أن يحضر الشاهد شخصيا أماعدلي إشهادأو حتى عدل منفذ

المحكمة الذي يتولى سماعه وتحرير محضر في ذلك لكن بالرغم عن وضوح هذه القاعدة فإنه من 

الممكن أن تنبثق بعض الصعوبات تتعلق مثال بالشهادة المدونة صلب محضر جزائي فهل أن تلك 

ه في فأجابت عنبتونستئنافاإلسكمةمحالشهادة تقبل في قضية إثبات نسب وطرح السؤال على 

واعتبرت أنه من 276ص 74شريعوالتضاءالقمجلة1972-01-23–63341قرارها عدد 

لم يقع لكن محكمة التعقيب نقضت ذلك القرار ال على أساس أن الشهادة الممكن قبول تلك الشهادة 

عدد قيبيتعرارتلقيها بواسطة أحد أعضاء المحكمة بل ألن الشهادة لم تثبت إال عالقة خنائية ق

نأوباإلضافة إلى هذا علينا.142ص 1973لسنة قيبالتعكمةمحشريةن03-1973- 06، 9210

المعمول بها في المادة المدنية فمن الممكن مثال التصريح في نذكر بأن الشهادة تخضع إلى القواعد

ما هو وذلك لوجود مثال عالقة قرابة أو عالقة شغل بخالف م م م ت96بأحكام الفصل الشهادة عمال 

.عليه األمر في المادة الجزائية التي تقبل فيها الشهادة المثبتة لفعل إجرامي بقطع النظر عن القدح

س الشاهدينـجن: الفقرة الثالثة

لكن إذا اعتبرنا أنها مستمدة من أحكام . ذلك؟ لم تبين م أ ش إلى أي جنس يجب أن ينتمي الشاهدان

فهل أن هذا هو الحل شهادة للذكر تساوي شهادة أنثيينتعتبر أن القاعدة الفقهيةالفقه اإلسالمي فإن 

.م أ ش؟68ألحكام الفصل الذي يجب اعتماده تأويال 

وباإلضافة إلى ذلك فحتى القانون الوضعي ينادي بالمساواة بين الذكر واألنثىعلينا أوال أن نالحظ أن 

المادة تتعلق بالنسب ويعتبر مي فإن الفقه اإلسالهوعلى فرض أن المصدر الذي يجب الرجوع إليه

الفقه اإلسالمي بأن شهادة النساء ضرورية ألنهن محموالت على االطالع على مسائل األمومة 

بشهادة امرأة واحدة بينما يشترط المذهب المالكي والوضع فيذهب المذهب الحنفي حتى إلى االكتفاء

68قد حسم فالشاهدان المشار إليهما بالفصل شهادة امرأتين ولذا من الممكن اعتبار أن هذا المشكل

.يكونا ذكرين أو ذكرا وأنثى أو أنثيينيمكن أن 
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.وى الشهادةـفح: القسم الثاني

ماذا يجب أن شهد الشهود؟بف

والشاهد مبدئيا يشهد بما رأى وبما . هذه المسألة التي بقيت غامضةم أ شلم يبين المشرع صلب 

مشرعين من حسم هناك من اللنسب بماذا يمكن أنت يشهد الشاهد؟الكن في مادة . سمع مباشرة

على فراش الزوجية فالشهادة تنقلب إذا الشاهد يجب أن يشهد بأن الطفل قد ولدالموضوع بالقول بأن

89الفصل الذي جاء في وهي عندئذ ليست بوسيلة مستقلة وإذا اعتمدنا هذا الحلات للفراشوسيلة إثب

يثبت النسب بالفراش أو شهادة يجب أن يقرأ كما يلي م أ ش68الفصل فإن يةالمدونة المغربمن 

وهذا التأويل هو غير مرضي إذا أن الصورة الثالثة تصبح شاهدين من أهل الثقة فأكثر تثبت الفراش

بالنسبة للصورة األولى ويبقى السؤال مطروحا لمعرفة إن كان المشرع قد أراد أن مجرد تكرار وإعادة 

فهل يكفي أن يثبت الشاهدان؟ فماذا على الشاهدين إثباتهالشهادة وسيلة مستقلة عن الفراشتكون

؟ وإذا اعتمدنا هذا الحل فإننا نكون قد فتحنا وجود عالقة جنسية بين والدة الطفل ووالده المزعوم

الدين إلثبات الباب على مصراعيه إلثبات نسب االبن الطبيعي إذ يكفي إثبات العالقة الجنسية بين الو

؟ وبالتأمل في الصور وعلينا أن نتساءل إن كان فقه القضاء التونسي قد اعتمد هذا الحلنسب الطفل 

.القضائية نجد أنها قليلة

ضاء و التشريعالقمجلة269207/01/1964قيبي عدد التعارهي صورة القر:الصورة األولى* 

ف إلى إثبات المعاشرة بين الزوجين وتمثلت وكانت الشهادة في هذه القضية تهد465ص 64لسنة 

حال أن والده كان قائما بالخدمة 1912نزاعا شب حول نسب طفل ولد سنة وقائع القضية في أن 

والدي الطفل إذ ولم يكن النزاع قائما حول نوع العالقة بين 1943إلى سنة 1910سنة العسكرية من 

وكان موضوع الشهادة رسم صداقة زواج وذلك لوجود أنه كان من الثابت أن تلك العالقة كانت عالق

عن أن متعلقا بإمكانية التالقي بين الزوجين ولقد اعتبر قضاة األصل أن ذلك التالقي كان ممكنا رغما 
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واحتمت برخصة خالل المدة القانونية للحمل اصا على أن الزوج لم يتمتع دفتر الخدمة العسكرية كان ن

.األصل من سلطان في تقدير الوقائعبما لقضاة قيبالتعكمةمح

ويتضح من هذه القضية أن هذه الصورة ليست لها في الواقع أهمية كبرى بالنسبة لمعرفة إن كانت 

ويزداد اإلشكال . ألن الزواج كان ثابتا في تلك القضيةوسيلة مستقلة إلثبات النسب أم ال وذلك الشهادة 

.بالرغم عن ذلك إثبات النسب بالشهادة ؟حدة عندما يكون الزواج غير موجود فهل يمكن

؟هل يمكن إثبات النسب بالشهادة حال عدم وجود زواج:الصورة الثانية* 

بإثبات نسب طفلين على أساس 11/12/1967بتونس في تئنافاإلسكمةمحفي هذه الصورة قضت 

عارف ألن الوالد المزعوم أن الشهادة أثبتت أن بين الوالدين كانت توجد عالقة متينة تتجاوز مجرد الت

فق عليها وهي كلها أمور من شأنها أن ينجر وينكان يدفع معين الكراء ويزور الوالدة ويقضي الليالي 

.الوالد المزعومناع بأن األبناء مولودون من صلب تعنها الحمل واإلق

صادر في 6112عدد التي قضت فيه بقرارها قيبالتعكمةمحولقد طرح المشكل على 

ولو باطال بعلة أن البينة لم تثبت وجود زواج الحكموكان من الممكن لها أن تنقض. 21/08/1968

وأن إثبات المعاشرة غير كاف إلثبات النسب لكنها لم تفعل وخيرت عالج المشكل من زاوية أخرى 

ار ونقضت على أساس أن البينة أثبتت سلسلة من الوقائع ال عالقة لها بالنسب بينما اعتبرها القر

يعتمد علىم أ ش68الفصل قائلة بان قيبالتعكمةمحالمطعون فيه قرائن مثبتة للنسب وزادت 

وتبدو هذه الملحوظة األخيرة . إلثبات النسبالقرائن من بين الوسائل التي نص عليها سبيل الحصر 

م أ68الفصل ولقد تعرض المشرع فعال على سبيل الحصر للوسائل المثبتة للنسب صلب . صحيحة

نا إذا تعمقنا بعض الشيء في التحليل فإن هذه الملحوظة كنّائن من بين تلك الوسائل لروال توجد الق. ش

األولىوهي الوسيلة فإذا أخذنا الفراشفهل يمكن إثبات النسب بغير القرائن؟تصبح غير صحيحة 

:فرع إلى فرعينفي حد ذاته ليس إال قرينة تتولربما كانت أحسن الوسائل إلثبات النسب فهو

.هو أن الزوج محمول على االتصال الجنسي بزوجته) 1
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.هو أن الزوجة محمولة على أنها ال تتصل جنسيا إال بزوجها) 2

يبقى من المتجه التساؤل عما يجب أن يشهد به لكن على فرض أن النسب ال يثبت إال بالقرائن فإنه

األمرلكن هذا إثبات النسب بصورة مباشرةهو الشهود إلثبات النسب ولربما كان الحل المثالي 

والدي رت مباشرة الحل المتعلق بالشهادة وألن العالقة بين قد قرقيبالتعكمةمستحيل ولربما كانت مح

اعتبرتإذلكن في قرار آخرالطفل لم تكن عالقة شرعية وهو ما سبق لها أن قررته في نفس القضية 

ستوجب توفر اإليجاب والقبول وإقامة حفل عائلي وقد صدر هذا أن البينة لم تثبت زواجا عرفيا ي

القرار نقطة انطالق لسلسلة هامة وكان هذا )غير منشور(7116، عدد 20/06/1972في القرار 

، ولقد كان 06/03/1973القرار الصادر في ومن بينها نخص بالذكر من القرارات في مادة النسب

وهي قيبالتعكمةالوضوح في القضية نظرت فيها محموضوع فحوى الشهادة مطروحا بكامل 

.الصورة الثالثة

06/03/1973صورة القرار الصادر في :الصورة الثالثة* 

مكرر227الفصل تمثلت الوقائع في ان شخصا واقع فتاة قاصر فتمت محاكمته جزائيا على أساس 

بقضية في األخيرباسم الجاني فقام هذا مته بدفاتر الحالة المدنيةالمجني عليها طفال رسووضعت الفتاة 

أن تئنافساإلكمةفرأت محبتونساالبتدائيةكمةالمحله بذلك وقضت عنهنفي نسب ذلك الطفل

القة عأثبتت البعلة أن البينة التي سماع دعوى نفي النسب تحكم مجددا بعدمتنقض ذلك الحكم وأن 

جلةم13/06/1972، 63341عدد تئنافر اإلسالقراالجنسية بين الطرفين كافية إلثبات النسب 

عن ذلكوللجوابمستقيماوعلينا أن نتساءل إن كان هذا الحل 276ص 1974شريعتالقضاء وال

فهل من الممكن . عالقة بيولوجية من جهة وقانونية من جهة أخرىر بأن النسب هو علينا أن نذكّ

صر البيولوجي فإن الشهادة ال يمكنها مبدئيا إثبات هذين العنصرين، فأما بالنسبة للعنتثبتللشهادة أن 

فلربما أمكن للشهادة إثبات العالقة الجنسية ولو أنها ل والوالد المزعومـالعالقة البيولوجية بين الطف

العالقة الجنسية قد أنثبتها الشهادة من تالتي ية لكن قد يستنتج من الظروفم في كنف السرمبدئيا تت
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لبينة تثبت االتصال الجنسي فهل أن ذلك يفيد بالضرورة أن الطفل هو من صلب تمت وعلى فرض أن ا

الشخص فعال فمن الممكن أن يكون الطفل من صلب ذلك. الشخص الذي اتصل جنسيا بوالدة الطفل

ذلك بصورة قطعية أي أن لكن لقائل أن يقول بأن الزواج ال يفيد . كما يمكن أن يكون من صلب غيره

بقرينة لكن الطفل يتمتع بما يسمى .يمكن أن يكون من صلب غيرهب الزوج إذالطفل هو من صل

وإذا كان . إذ أن والدته محمولة على أنها ال تتصل جنسيا إال بزوجها أي بالوالد القانونيالفراش

لقرينة مما يجعل إثبات العالقة البيولوجية بين الطفل ووالده المزعوملالفراش غير موجود فإنه ال يوجد 

وأكثر فاالتصال الجنسي ال يكفي إلثبات تلك العالقة. بصورة مباشرة أمرا صعبا إن لم يكن مستحيال

لكن لنفرض أنه من الممكن إثبات تلك العالقة البيولوجية فهل . ه هو أن يجعلها محتملةلما يمكن أن يفع

.ك العالقة القانونيةفال بد من إثبات كذل. ذلك كي تنقلب تلك العالقة البيولوجية إلى نسبيكفي

العالقة البيولوجية بين الطفل )أي الشهادة ( ةنهل يكفي أن تثبت البي: بالنسبة للعالقة القانونية

؟قانونية وفيما تتمثل هذه العالقةالعالقة الووالده المزعوم أم هل يجب زيادة على ذلك إثبات 

ال بد وعندئذ وجود زواج بين والدي الطفلالنسب هو العالقة التي تستند إلىمن الممكن اعتبار أن 

لكن هذا التصور ليس بتصور الفقه اإلسالمي . األم في تلك العالقة بوصفها زوجة لألبمن إبراز

فلو كان المشرع يعتبر أنه من . لعالقة النسب وليس كذلك بتصور التشريع التونسي الوضعي

كان يشترط صراحة توفر الزواج إلثبات النسبوري إبراز عالقة شرعية بين والدي الطفل لالضر

وبما أنه وضع صورا ثالثة متباينة فإن ذلك يعني مبدئيا أن الزواج ما هو إال صورة من تلك الصور 

أن تثبت البينة وجود زواج ويكفي أن تثبت البينة أن الطفل يتمتع  ولذا فإنه ليس من الضروري

م نقض القرار وهو ما تم فعال حتّذلك فكان إذا من الملم تثبتلكن البينةبوضعية االبن بالنسبة لألب 

ص 73لسنة قيـبالتعكمـةمحشريةن.06/03/1973-9210عدد قيبيمقتضى القرار التعب

142باعتمادها على م أ ش68أحكام الفصل خرقتتئنافاإلسكمةمحأنقيبالتعكمةمحنت ولقد بي
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قد قيبالتعكمةمحفتكون . تستند إلى زواجال عالقة جنسيةنة لم تثبت إال بيلت تأويال ضيقا أحكامأو

: م أ ش التي أصبحت تقرأ كما يلي68الفقرة األخيرة من الفصل

وهذا التأويل "بين والدي الطفليثبت النسب بشهادة شاهدين من أهل الثقة فأكثر تثبت وجود زواج " 

نة الزواج لكان ينص البيرع يريد فعال أن تثبت ضيق هو في الواقع غير ضروري إذ لو كان المشال

الفراش المشار إليه بالفقرة علىأو لكان يقتصرالمشرع المغربيعلى ذلك صراحة مثلما فعل ذلك 

ذهبت إلى أبعد بذلك بلقيبالتعكمةمحمن النص دون رجوع إليه في الفقرة الثالثة ولم تكتف األولى

م 68النسب ال يثبت قانونا عمال بأحكام الفصل أكثر شموال وهو أن مبدأأن تؤكد منه فلقد تراءى لها

، ونرى أن هذا المبدأ غير ضروري وهو عالقة جنسية تستند إلى الفراشأ ش إال إذا كان ناتجا عن 

.مخطئ كما أنه غير مرغوب فيه

فحوى يتمثل في معرفة قيبالتعكمةلقد كان المشكل المطروح على مح:هو مبدأ غير ضروري* 

ألحكام تئنافاإلسكمةمحالشهادة المثبتة للنسب ولقد كان عليها أن تتخذ موقف من التأويل الذي أعطته 

يكفي أن يثبت الشهود وجود عالقة كان أن تقول إنقيبالتعكمةوكان على محم أ ش68الفصل 

د زواج وهو ما شترط وجوجنسية بين والدي الطفل وكان من الممكن لها أن تعتبر ذلك غير كاف وت

فتكون قد توسعت م أ ش68بتأويل كامل الفصل تجاوزت هذا الحد واتخذت موقفا يتعلق فعلته لكنّها

بعض الفرص إلبداء قيبالتعكمةوقد تغتنم محغير ضروريةالمشكل المطروح عليها بصورة في 

األصل أوسبة لمحاكم رأيها حول مشكل ليس مطروحا عليها وبذلك تنير سبيل رجال القانون سواء بالن

ذلك المشكل ولربما في خصوص قيبالتعكمةنة من رأي محبيبالنسبة للمحامين الذين يكونون على 

كمةأما بالنسبة لما قررته محصحيحا شرط أن يكون المبدأ الطريفة فيها فائدة لكن على كانت هذه

.في هذا القرار فلقد كان مبدأ مخطئاقيبالتع

يثبت :" لالقتناع بذلك فهذا النص يقولم أ ش68الفصل ويكفي الرجوع إلى :هو مبدأ مخطئ* 

وعلى ضوء المبدأ الذي "قرار األب أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة فأكثرالنسب بالفراش أو بإ
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قرار األب المثبت للفراش أو أو بإيثبت النسب بالفراش(ما يليكأضحى يقرأ قيبالتعكمةمحوضعته 

ومن الواضح أن هذا التأويل ليس تأويال ضيقا فقط )ين من أهل الثقة فأكثر مثبتة للفراششهادة شاهد

النسب وهو يتالقى مع إذا أن المشرع وضع ثالثة صور ال صورة واحدة إلثبات امخطئبل هو تأويال

ئيا أو دت بأن النسب يثبت باإلقرار سواء كان اإلقرار قضانفسها التي أكّقيبالتعكمةمحفقه القضاء 

جلة، م18/07/1968، 6143عدد قيبيتعرارق، تشترط بالمرة إثبات الزواجغير قضائي ولم 

ولقد ثبت النسب في تلك القضية رغما عن أن الزوجة الوحيدة . 271ص 1969، شريعتضاء والقال

نذ مأن قررتقيبالتعكمةلمحولقد سبق . وثابت أنها كانت عاقراللوالد المزعوم لم تلد بالمرة 

ن القرار إولذا فإلثبات النسبأنه ال لزوم إلثبات الفراش2000عدد في قرارها 05/12/1963

68الفصل تأويلكامل في تحول ال يمثل مجرد تطور في فقه القضاء بل هو 06/03/73الصادر في 

آخرين صدرا في نفس السنةعلى نفس ذلك الموقف في قرارينقيبالتعكمةمحت أصرولقد م ا ش

أن 177فحةص. 1973عام قيبالتعكمةمحشرية، ن20/02/1973رت في فلقد قر: 1973أي 

إال إذا كان مؤسسا على عالقة زواج ولقد تثبت م أ ش68الفصل النسب ال يثبت قانونا عمال بأحكام 

144فحةص73عام قيبالتعكمةمحشريةن11/12/1973نفس الموقف في قرار آخر صادر في 

لكنه كان مع األسف ثباتا على ثباتا على المبدأقد أظهرت 1973إذا سنة قيبالتعمةكمحفتكون 

بينما تعتبرصور متباينة اإلثبات النسبثالثة م أ ش68الفصل ذلك ألن المشرع وضع صلب أالخط

تلك المحكمة أنها صورة واحدة وزيادة على كون ذلك المبدأ يمثل خطأ قانونيا هو مبدأ غير مرغوب 

.يهف

ذلك المبدأ قيبالتعكمةمحا واجتماعيا أن تقرر يهل أنه من المتجه إنسان:هو مبدأ غير مرغوب فيه* 

الذي من شأنه أن يحرم األبناء الطبيعيين من إمكانية إثبات نسبهم بما أنها تشترط الفراش إلثبات النسب 

ولقد حاولت بعض المحاكم. بوهي إقرار األوسيلة إلثبات نسب االبن الطبيعي طرححال أن المشرع 
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واعتبر فقه 01/08/1957من قانون 36الفصل إيجاد حل تمثل خاصة في تأويل واسع ألحكام 

لكن الموقف الذي اتخذته المثبت للنسبالزواج الباطليقوم مقام وعد بالزواجالقضاء أن مجرد 

يبقى األبناءمن شأنه أن والذي تشترط بمقتضاه الفراش إلثبات النسب 1973سنة قيبالتعكمةمح

واإلرث وكل مشموالت النسب ومن الطبيعيين محرومين من نسبهم أي أن اللقب العائلي والنفقة 

.الواضح أنهم لم يرتكبوا أي ذنب من المتجه مؤاخذتهم من أجله

وإذا كان فحوى الشهادة هو إثبات وجود الفراش فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى التساؤل إن كان من 

؟لمتجه إبقاء الشهادة كوسيلة إلثبات النسبا

هل من المتجه إبقاء الشهادة كوسيلة إلثبات النسب؟: القسم الثالث

إذ من الممكن أن تؤدي مجاملة أو زورا فإنها تؤدي إلى مأزق خطرباإلضافة إلى ما للشهادة من 

نسب بإثبات الزواج الموجود يصعب الخروج منه ألن األمر ال يخلو من حلين فإما أن الشهادة تثبت ال

التزيد ليست وسيلة مستقلة عن الفراش ويصبح إذن من باب بين والدي الطفل وفي هذه الصورة فإنها 

ال تثبت الزواج وال تثبت إال عالقة خنائية وفي وأما أن الشهادة . 68الفصل شارة إلى الشهادة صلباإل

التي تعتبر أن االتصال الجنسي الذي ال قيبالتعكمةقضاء محفقه كير بذهذه الصورة ال مناص من الت

إلى الشهادة 68الفصل شارة صلب يستند إلى زواج ال يثبت النسب وفي هذه الصورة تصبح كذلك اإل

فلربما كان إذا من األحسن حذف اإلشارة إلى هذه الوسيلة ما دامت عديمة الجدوى أمر غير مجد 

أي اكتشافla procession d’étatا يعبر عنه بالفرنسية ولربما أمكن تعريفها بوسيلة أخرى وهو م

فمن الممكن أن يثبت النسب إذا أثبت أن الوالد المزعوم يتصرف نحو الطفل تصرف . وضعية االبن

اآلباء وأن ذلك الطفل معروف في الوسط الذي يعيش فيه بأنه ابن لذلك الرجل بقطع النظر عن العالقة 

بأن هذه الوسيلة الجديدة ما هي في الواقع إال نوع من ه لكن ربما أمكن القول الموجودة بينه وبين والدت

يختلف عن الشهادة على األقل بالنسبة علينا أن نالحظ أن التمتع بوضعية االبن ادة لكن ـأنواع الشه
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للعنصر الزمني إذ أن تلك الوضعية ال تتكون بين عشية وضحاها وال بد من مرور مدة زمنية طويلة 

.يصبح الطفل معروفا عند الخاص والعام بأنه ابن فالنكي 

ي النسبـنف: الفصل الثاني
الطفل عن والده ومعني ذلك أن الطفل يصبح أجنبيا عن ذلك الشخص ال من الممكن أن ينتفي نسب 

بنفي النسبولربما كان اإلشكال يتعلق . يحمل لقبه العائلي وال حق له في النفقة وال يسهم في اإلرث

.ابت بالزواج ونفي النسب الثابت بغير الزواجالث

نفي النسب الثابت بالزواج: األولالقسم 

النوع الثانيوأما إجرائيفهو األولالنوع من الممكن أن يثير نفي النسب نوعين من المشاكل فأما 

.جوهريفهو 

إجراءات دعوى نفي النسب: المبحث األول

.و بصورة أصليةأوية فرعية أو ثانما بصورة من الممكن أن يطرح مشكل نفي نسب طفل إ

م الناحية موضوعها نفقة الطفل من الممكن أن نتصور أن قضية ترفع أمام حاك:بصورة فرعية* 

إلى مشكل نسب لب مشكل النفقة عندئذ ويتمسك بأن الطفل ليس من صلبه وينقمثل المدعي عليه في

مشكل النسب فيضيف النظر في القضية إلى أن يقن يوقويكون مبدئيا من المتجه على حاكم الناحية أ

المحكمة اإلبتدائية لكن بعض المحاكم ال ترى ذلك و تتجاوز المختصة بالنظر وهيكمةمن قبل المح

- قيبيتعرارقوترقب مآل قضية نفي النسب وتنظر في مشكل النفقة دون إيقاف النظرالعقبة اإلجرائية 

ومن الممكن أن تنشر . 200ص 1984سنة قيبالتعكمةمحشريةن04/12/1984، 10838عدد 

.قضية نفي النسب بصورة أساسية
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وال توجد أي صعوبة حول هذه المسألة كمة المختصة هي المحكمة االبتدائيةالمح:بصورة أصلية* 

القيام ضد من يتجه القيام بدعوى نفي النسب ومن يحق له ولربما وجدت بعض الصعوبات لمعرفة 

.رض مرور الزمن؟أن تلك الدعوى تنقبها؟ وهل 

المدعي عليه في قضية نفي نسب:الفقرة األولى

؟نفي النسبضد من يجب القيام بقضية 

فيكون من المتجه تطبيق المبادئ العامة المعمول . جواب عن هذا السؤالجدال نم أ شبالرجوع إلى 

القيام فاقد األهلية للتداعي وال يمكن إذنفإذا كان الطفل قاصرا فإنه يكون . بها في مادة اإلجراءات

وإذا كان ذلك . ه أي مبدئيا ضد والدهوليضد أيضده مباشرة، فالدعوى توجه ضد من يمثله قانونا

تصبحان األب ومصلحة الطفلمصلحةالقائم بالدعوى ضد الطفل فإن المصلحتين والوالد ه

.النزال القائم بينه وبين والدهولذا فال بد من شخص آخر يمثل الطفل في. متضاربتين

تئناففقة قضاء محكمتي اإلسلكنه سبق أن رأينا أن وأول من يفكر فيهم لتمثيل الطفل هو األم 

يعتبران األم ال صفة لها لتمثيل الطفل في قضايا النسب وهو ما من شانه أن يؤدي بسوسة وصفاقس

ما يتعلق بكيفية أنه أن يثير بعض المشاكل منها إلى انتداب مقدم وقتي للنزاع وتعيين ذلك المقدم من ش

.فيهومنها ما يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفرتعيينية 

:كيفية تعيين المقدم الوقتي- أ

:حلولالتفكير في عدة وبصورة نظرية فإنه من الممكن م أ شال نجد جوابا عن هذا السؤال صلب 

ل الخوض في األصلبواسطة المحكمة المتعهدة بقضية نفي النسب وقب- 1

بواسطة رئيس المحكمة- 2

:بواسطة حاكم التقاديم- 3

المتعلق 18/07/1957قانون هذا الحل هو الحل المالئم ألنه يتماشى أكثر مع أحكام كانولربما

بتسمية المقدمين ومراقبة تصرفهم ويقدم المطلب إلى حاكم التقاديم الذي يتخذ قراره بعد االستماع إلى 
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من هو مطالب بالسعي في انتداب المقدم الوقتي؟وفي طليعتهم والدة الطفل لكن ألمر كل من يهمهم ا

لكنه من الممكن . هو مبدئيا األبحرص الطرفين وأحرص الطرفين في قضية نفي النسبأمبدئيا هو 

في الدفاع يختاره ليتقاعسدم الوقتي الذي قد ـي والمقـبين المدعتواطؤأن ينبثق خطر يتمثل في 

حاكم التقاديم جميع االحتياطات عند تسميتهصالح الطفل ولذا فإنه يكون من الضروري أن يتخذ عن م

فإنه يتلقى ملحوظات النيابة الوقتي كي يضمن الدفاع عن مصالح الطفل وعلى ذلك األساس للمقدم 

الدفاع عن مصالح الذين يتوسم فيهم الحرص علىويستمع إلى والدة الطفل وإلى كل األشخاص 

.لكن هل أن هذا المقدم الوقتي يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط. لطفلا

:شروط المقدم الوقتي-ب

للنزاع فهل يجب أن يكون الشروط المتجه توفرها في المقدم الوقتيصلب م أ شلم يبين المشرع 

في ذكرا مثل الولي في الزواج يبدو أن هذا الحل هو غير ضروري بما انه ال وجود لنص يفرضه فيك

إليه في الدفاع عن األمر من أهل الثقة كي يطمئنراشدا عاقال وبطبيعةإذن أن يكون المقدم الوقتي 

هي المقدمة الوقتية للنزاع أو أن األمكان الحل األمثل يتمثل إما في أن تكون ولربما.مصلحة الطفل

من 317الفصل ة في وهو الحل المعتمد صراحاألمترفع الدعوى ضد مقدم وقتي للنزاع لكن بحضور 

.دنية الفرنسية الم

المدعي في قضية النسب: الفقرة الثانية

إلى هذا المشكل بوضوح ولربما كان من المتجه مبدئيا التفريق بين المشرع التونسيلم يتعرض 

:األولالنوع من القضايا مثلما يوجد ذلك في القانون الفرنسي نوعين 

دعوى في منازعة الطفل في الذي له الحق لرفعدون غيرهوعندئذ يكون الزوج:دعوى نفي النسب

شرعيته، لكن القانون التونسي ال يفرق بين هذين النوعين من القضايا ولربما كان من المتجه لمعرفة 

المتعلقة بذلك النوع من القضايا نجد ة تحليل فصول المجلو بالنسب من هو المدعي في قضية نفي 
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وهو الصورة 69وهي الصورة العادية لنفي النسب والفصل 75فصل لالن أساسيان هما اهناك فص

.االستثنائية لنفي النسب

أن يمكنجاء في ذلك الفصل أن النسبم أ ش75الفصل المدعي في قضية نفي النسب على أساس - أ

إال الزوجال يمكن أن يكون فمن الواضح أن المدعي في قضية نفي النسب الزوجينتفي بطلب من 

من جهة الفقه اإلسالميومن الممكن أن نقارن هذا الحل بما جاء في . يكون على قيد الحياة عندما 

.من جهة أخرىالفرنسينونوالق

مجلة األحوال الشخصيةمن م أ ش75الفصل يرى بعض رجال القانون أن:بالنسبة للفقه اإلسالمي

وهي . اللعانالفقه اإلسالمي وهي بها ن الزوج من نفي النسب يتعلق بالصورة التي جاء ذي يمكّ

له شهود أربعة إلثبات زوج زوجته بالزنا ولم يكن إذا رمى القرآن الكريمالصورة التي جاءت صلب 

لكن الحل القرآني كيفما . حقها قذفا يستوجب إقامة الحد عليهالزنا المزعوم فهو مبدئيا يقترف في 

باهللا أربع مرات على أن زوجته زانية ويلعن نفسه جاء في سورة النور يتمثل في أن الزوج يقسم 

. بالزنا ويقام عليها الحدفي المرة الخامسة إن كان كاذبا فإذا سكتت المرأة فإن ذلك يعتبر اعترافا 

مرات بأنها غير زانية ثم عنها اتهامها بالزنا وذلك بأن تقسم بدورها أربعة تدرألكن من الممكن أن 

.امسة إذا كانت من الكاذبينتلعن نفسها في المرة الخ

طريقة لنفيلكن الفقهاء المسلمين أصبحوا يعتبرونه طريقة إلثبات زنا الزوجةهو مبدئيا واللعان

ولو أن الزنا في حد ذاته ال يأتي لدحض قرينة الفراش وبقطع النظر عن ذلك فإنه من الواضح النسب

قوم به الزوجةوال يمكن أن نتصور مثال أن تيقوم به غير الزوجومن الثابت أن اللعان ال يمكن أن

الولد للفراش وللعاهر " النبوي الشريفومن باب أولى أن يقوم به الخليل إذ ينطبق عليه عندئذ القول 

".الحجر 

أن الزواج ينشأ قرينة الفراش أي أن الطفل الذي المشرع الفرنسييعتبر :بالنسبة للقانون الفرنسي

إمكانية قيام الزوج بقضية في نفي نسب نسب للزوج لكنه من جهة أخرى يقرامرأة متزوجة يتضعه 
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ن أنه ال يمكن أن يكون والدا لذلك الطفل واعتبر رجال القانون بيتمن شأنها أن قائع الطفل إذا أثبت و

لكنه من الممكن ولو بصورة .ده القيام بقضية في نفي النسبيخول مبدئيا للزوج وحأن هذا النص 

فبالنسبة للطفل نفسه قد تكون ة التساؤل إن لم يكن لغير الزوج مصلحة في نفي نسب الطفل نظري

مصلحته في قطع العالقة القانونية بينه وبين زوج أمه إذا كان ال يعتبره والده الحقيقي وذلك كي يتمكن 

ا في أن يلحق من االلتحاق بنسب والده البيولوجي وكذلك الشيء بالنسبة للخليل الذي قد يكون راغب

ثمرة عالقته باألم باإلضافة إلى مصلحة هذه األخيرة في قطع العالقة بين الطفل وزوجها كي بنسبه 

نتمكن عند االقتضاء من التزوج بخليلها وإلحاق الطفل بنسب والده الحقيقي وقد يكون الزوج عالما بأن 

منه أو انفي النسب إما تقاعسفي غير مستعد للقيام بقضية الطفل ليس من صلبه وبالرغم عن ذلك

.للتنكيل بالطفل وخاصة بوالديه انتقاما منهما من أجل اعتدائهما على شرفه

في نفي نسب قوم األم بقضية تفي صورة تقاعس الزوج وهو أن حالولقد استنبط المشرع الفرنسي

التزوج بالوالد الحقيقي واألولابنها من الزوج لكن هذا القيام مرتبط بأمرين وهما بعد انفصام الزواج 

.للطفل واألمر الثاني هو أن يلحق الطفل بنسب والده الحقيقي

فإنه ال يوجد مثل هذا االستثناء فإذا كان الزوج على قيد الحياة فله الحق للقانون التونسيوبالنسبة 

لورثة ن لفهل من الممكدون غيره في القيام بقضية في نفي النسب لكن لنفرض أن الزوج قد توفي 

القيام بقضية نفي النسب ؟

ال يثبت "جاء في هذا الفصل ما يلي م أ ش69الفصل المدعي في قضية نفي النسب على أساس-ب

بينها وبين زوجها وال ولد زوجة أتت به بعد سنة زوجة ثبت عدم التالقيالنسب عند اإلنكار لولد

وال يشير النص بصورة صريحة إلى "الطالقوفاته أو من تاريخأو من عنهاالزوجغيبةمن

وعلينا أن نفرق بين م أ ش69الفصل نفي النسب إذا ما وقع القيام بها على أساس في قضيةالمدعي 

.صورتين حسب إن كان الزوج على قيد الحياة أو متوفيا
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الطفل أن تكون صورة عدم التالقي بين الزوجين أو والدة فإذا كان على قيد الحياة وهذه من الممكن

هو الزوج دون غيره بعد سنة من غيبة الزوج أو تاريخ الطالق ففي مثل هذه الصور يكون المدعي 

.ألم وال للطفل وال من باب أولى للخليل أن يقوم بقضية في النفي النسبلوال حق مثال

للقيام ةالورث؟ من الواضح أنه من الممكن التفكير عندئذ فيلكن ما هو الحل إذا كان الزوج قد توفي

أن فمن الممكن. هم المشرع من القيام ببعض اإلجراءات عند وفاة مورثهمبقضية في نفي النسب ويمكنّ

بها الورثة فإنها تعرض على أهل الخبرة للتحقق من ذلك عمال الزوجة أنها حامل فإذا ما كذّتدعي

في غيرهم للقيام بقضية رفة إلى ورثة هل من الممكن التفكيلكن باإلضا. م أ ش149ل لفصبأحكام ا

في نفي النسب؟

لكن على فرض أن لهم مصلحة مادية في القيام بقضية في نفي النسب ولربما أمكن التفكير في الدائنين 

للذود على الذمة المالية لمدينهم وذلك بإقصاء بعض األشخاص عن مزاحمتهم في الميراث فإن قضية 

. ال يمكن للدائن أن ينتصب فيها مدعيا بالنيابة عن المديننفي النسب تعتبر من القضايا الشخصية التي

وبالرغم . للنيابة العمومية أن تقوم بقضية في نفي النسبن كان من الممكن وبقي علينا أن نتساءل إ

لها دور في قضايا األسرة وفي قضايا النسب موميةالعيابةت بأن النأقرقيبالتعكمةأن محمن 

إذ لو موميةالعيابةفي النسب يجب أن تبقى خارجة عن اختصاص النقضايا نبصورة خاصة فإن 

حق القيام بذلك النوع من القضايا لتسببت في حرمان األبناء من نسبهم وفي تخريب باعترف لها 

.العائالت وذلك بإبراز األم بوصفها زانية

:انقراض دعوى نفي النسب بمرور الزمن:ةـرة الثالثـالفق

وإذا . ال نجد نصا يتعرض إلى مشكل انقراض دعوى نفي النسب بمرور الزمنم أ شبالرجوع إلى 

.طرح هذا المشكل بصورة نظرية فمن الممكن أن نجد حلين متناقضين

بمرور الزمن على أساس أنها دعوى تتعلق بحالة تنقرضفهو أن هذه الدعوى ال فأما الحل األول

.األشخاص دون أن يكون الهدف منها تعمير الذمة
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بمرور أجل قصير وذلك للوصول فهو أن هذه الدعوى تنقرض بمرور الزمن ولربماالحل الثانيوأما 

في أقرب وقت ممكن الستقرار في حالة األشخاص كي ال يبقى الطفل مهددا إلى ماال نهاية له بقضية 

كل حقوقه في نفي نسبه ومن الواضح أن نفي النسب تكون له عواقب وخيمة على الطفل إذا أنه يفقد

أن نلقي نظرة ولربما كان من المفيد .بالنسبة لوالده فيحرم من اللقب العائلي والنفقة وحقه في اإلرث

من بمضي ستة أشهرمثال نجد أن هذه الدعوى تسقط الفرنسيانونللقفبالنسبة المقارنانونالقعلى 

ه الزوج بالوالدة عمال بأحكام الذي علم فيتاريخ التاريخ والدة الطفل وعلى أقصى تقدير بداية من 

.الفرنسيةجلةالم316الفصل 

الذي ينص على أن الزوج 1549الفصل فهي تشير إلى أجل أطول صلب األلمانيةجلة المدنيةالمأما 

تبعث من تاريخ علمه بالوقائع التي من شأنها أن لمدة سنتينيمكنه أن ينازع في بنوة الطفل الشرعية 

ويبدو هذا األجل كافيا لتمكين الزوج من اتخاذ قرار في رفع . فل ليس من صلبهعلى االعتقاد أن الط

أنه مهما كان من أمر ال يمكن القيام بقضية في نفي المشرع األلمانيدعوى لنفي نسب الطفل ويبين 

سنوات من تاريخ والدته وذلك للوصول إلى حالة االستقرار وثبات للحالة 10مضي بعد نسب طفل

ويستشف ذلك من الئحة الشيخ جعيط في الفقه اإلسالميونجد نفس الحرص لدى .ذلك الطفلالمدنية ل

ولقد جاء المذهب الحنفيأو في تحريره حسب المذهب المالكيسواء في تحريره حسب 545الفصل 

في ذلك النص أنه ال يمكن للزوج أن ينفي عنه نسب الطفل خالل المدة التي يتقبل فيها التهاني حسب 

.البلدعرف

كمةمحولم يضع حال صريحا لهذا المشكل فطرح األمر على السكوتالمشرع التونسير ولقد خي

–23480عدد قيبيتعراربأن دعوى نفي النسب ال تسقط بمرور الزمن قفأجابت قيبالتع

كمةولقد كانت مح. مع تعليق97فحةص1993، 04عدد شريعتضاء و القالجلةم13/06/1989

كمةمحشريةن20/11/1984، 11027قد قررت نفس هذا الحل في قرار صدر تحت عدد قيبالتع

.92فحةص2، الجزء 1984قيبالتع
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ومن الواضح أن في هذا الحل شطط إذ أنه يسمح بنفي نسب طفل ولد منذ عشرات السنين إن لم يكن 

وخاصة ائل اإلثباتتالشي بالنسبة لوسهذا باإلضافة إلى ما يمكن أن يطرأ من . منذ عدة قرون

على قيد الحياة كما أن القضاء لصالح الدعوى أي بنفي النسب بقائهمفرضبالنسبة لذاكرة الشهود على

إذ أنه يفقده هويته المدنية بعد أن يكون قد تمتع بها لمدة عنى باألمر في كارثةممن شأنه أن يتسبب لل

سبة لوضعيته في المجتمع وعالقاته اإلدارية ة بالنا يمكن أن يتسبب له في مشاكل عويصطويلة وهو م

باإلضافة إلى ما قد يعتريه من أزمة نفسية ولربما كان من األحسن أن يتخذ المشرع حال صريحا لهذا 

سقط بمرور الزمن وأن يضع أجال لذلك كأن يكون تالمشكل وأن يعتبر مثال أن دعوى نفي النسب 

.عامين مثال 

سب الثابت بالزواج أساس نفي الن: المبحث الثاني

:تنقسم هذه الصور إلى ثالثة

:أشهر عن تاريخ الزواج6صورة الطفل المولود قبل مضي * 

ولذا فإن نسبة م أ ش71من الواضح أن هذا الطفل ال يتمتع بقرينة الفراش المنصوص عليها بالفصل

تاريخ إبرام عقد الزواج وتاريخ :مبدئيا ال يمكن أن يعتبر ثابتا نحو الزوج ويكفي المقارنة بين تاريخين

لكن من الممكن أن تنبثق بعض الصعوبات . ذلك الطفل عن نسب الزوجنسبوالدة الطفل وذلك لنفي

أشهر عن 6طبيعية بنوة الطفل المولود قبل مضي وأن يحوم نقاش وهذا النقاش يتعلق أوال بمعرفة 

:ذلك الطفلالزواج وأما الفرع الثاني فهو المتعلق بكيفية نفي نسب

:أشهر بعد الزواج6ة الطفل المولود خالل الـ وطبيعة بن- أ

ض إلى حل القانون ربما كان من المتجه التساؤل عن الحل الذي جاء به الفقه اإلسالمي قبل التعر

:الوضعي

يبدو أن الفقهاء المسلمين متفقون على اعتبار أن نسب ذلك الطفل ال يثبت:بالنسبة للفقه اإلسالمي* 

ينص المذهب المالكيفي تحريره حسب من الئحة الشيخ جعيط 542لفصل نحو الزوج ونجد مثال ا



148

ن النسب ال يثبت نحو أشهر الموالية إلبرام الزواج فإ6إذا وضعت الزوجة خالل الـ : على ما يلي 

لكنه لكننا نجد أن هذا الفصل في تحريره حسب المذهب الحنفي يقر مبدئيا نفس هذا الحل"الزوج 

".النسب يثبت إذا اعترف الزوج بالطفل ولم يصرح أنه ابن زنا:" ا هاما بقولهناءثيدخل عليه است

ر وتسلط من المذهب الحنفي فهو ومن الواضح أن هذين الحلين متبينان فالمذهب المالكي أكثر تحج

هب الحنفي فإنه أشهر عن الزواج بخالف المذ6يعتبر أن النسب ال يثبت إذا ولد الطفل قبل مضي 

.يبقى الباب مفتوحا إلثبات النسب وذلك بفضل إقرار الزوج

قد اعتمد الحل الوارد محمد أبو زهرةوال عجب إن كان بعض رجال القانون المعاصرين مثل الشيخ 

.بالئحة الشيخ جعيط في تحريره حسب المذهب الحنفي

وهو ما جعله يتأثر)مصر(مي إلى بلد لكن هذا الموقف طبيعي من قبل الشيخ أبو زهرة إذ أنه ينت

إن الزوج محمول على أنه تزوج : الحنفيون لهذا الحل تبريرا بالقولالمذهب الحنفي ويعطي الفقهاء ب

بوالدة الطفل بصورة غير رسمية ثم أبرم معها زواجا رسميا فاالتصال إذا بين الوالدين كان اتصاال 

.شرعيا ومصلحة الطفل تقتضي أن يثبت نسبه

:بالنسبة للقانون الوضعي التونسي* 

القضاء الذي تأثر بفقه المشرع الفرنسيكان من الممكن لهذا القانون أن يتبنى الحل الذي وضعه 

من المجلة المدنية 314الفصل فأدى به األمر إلى تنقيح . الفرنسيةقيبالتعكمةالصادر خاصة عن مح

من تاريخ الزواج هو ابن شرعي ويعتبر أشهر6الذي أصبح ينص على أن الطفل المولود في خالل

.شرعيا منذ تاريخ الحمل

أن يتبنى الحل الذي جاء به الفقه اإلسالمي وخاصة الحل الذي جاء للمشرع التونسيوكان من الممكن 

زوجة لتمام إذا ولدت ال" القائل م أ ش71الفصل به المذهب الحنفي لكنه خير الصمت مكتفيا بأحكام 

صحيحا أو فاسدا يثبت نسب المولود من العقد عقد الزواج سواء كان  ر فأكثر من حينستة أشه

".الزوج 
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أشهر ال 6ويتضح من خالل هذا النص أنه يدل في ظاهره على أن نسب الطفل المولود قبل مضي 

هر يثبت نحو الزوج لكن ربما أمكن لهذا الطفل أن يثبت أن مدة الحمل كانت بالفعل أقل من ستة أش

وهذا يبدو استثنائيا جدا أو قد يكون له دفع آخر مستمد من أن العالقة بين والديه كانت عالقة شرعية 

ومهما كان من أمر فإنه من المتجه معرفة كيفية انفصام نسب ذلك . قبل إبرام الزواج بصورة رسمية

.الطفل

:أشهر عن الزواج6انفصام نسب الطفل المولود قبل مضي -ب

هل أنه من الضر وري القيام بقضية في نفي : مشكل بعض التساؤالت ومن بينها خاصةيطرح هذا ال

رة القيام ضده بقضية نسب ذلك الطفل وهل من الممكن بذلك الطفل أن يثير بعض الدفوعات في صو

في نفي نسبه ؟

:هل من الضروري القيام بقضية في نفي نسب ذلك الطفل؟ * 

مبدئيا نحو الزوج فإنه يبدو أنه ال حاجة لذلك الزوج للقيام بقضية إذا كان نسب ذلك الطفل غير ثابت

لكن قد تعمد الزوجة أو غيرها إلى . ذ أن ذلك الطفل يعتبر غير متمتع بقرينة الفراشفي نفي النسب إ

ترسيم ذلك الطفل بدفاتر الحالة المدنية منسوبا إلى الزوج وإذا ما سكت هذا األخير ومرت مدة طويلة 

نسب ذلك الطفل خاصة إذا أقيم الدليل على أنه كان مكن أن يؤول سكوته بمثابة االعتراف بفمن الم

ولذا فمن الممكن أن يصبح من الضروري قطع العالقة بين الزوج . عالما بأن الطفل مرسم باسمه

طة وقد يتجه التفكير إلى القيام بإجراءات بسيحكموالطفل بصورة صريحة وال يمكن ذلك إال بواسطة 

وهي إجراءات إصالح، رسم الحالة المدنية للطفل أي أن الزوج يتقدم إلى القاضي مطالبا تشطيب اسمه 

لكن هذا . أشهر من تاريخ الزواج6والدة الطفل على أساس أنه لم يولد بعد مضي من مضمون 

يصبح إلى نتيجة مرضية وقطعية فاإلذن من الممكن أن يكون محل طعن وعندئذ ياإلجراء غير مؤد
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األمر في معرفة إذا كان من المتجه نفي نسب الطفل أم ال أي ينقلب النزاع إلى نزاع في األصل وهو 

.ما كان الزوج يسعى إلى تالقيه

له حجية ما إتصل به القضاء و إذا  كان الزوج يريد التقصي من تبعية ليستباإلصالحكما أن الحكم 

النسب لكن النسب فإنّه ملزم بالقيام بقضية في نفي

:هل أن للطفل بعض الدفوعات ضد دعوى نفي النسب؟* 

إما باعتراف صادر عن زوج أمه أو بوجود زواج باطل مبرم بين والديه سكممن الممكن للطفل أن يت

.قبل إبرام الزواج الرسمي

يدل على أنه قد يبين الطفل المقام ضده بدعوى نفس النسب أن سلوك الزوج كان :االعتراف-

.من الممكن أن يكون إما قبل الوالدة أو عندها أو بعدهاوهذا السلوكمعترف بنسبه

معرفة إن كان الزوج عند إبرام عقد الزواج عالما بأن الزوجة حامل أم ال ومعرفة وقد يكون من المفيد 

الحالة مه بدفاتر هل اختار له اسما أو هل رسمثال عند والدة الطفللو علم ذلك ماذا كان رد فعله

ن هذه ومن الواضح أوهل قبل التهانيالمدنية أو هل قام باإلنفاق حسب العرف على األم والطفل

فعلى فرض أن الزوج . قاطعةن هناك اعتراف أم ال لكنها ليست بعناصر العناصر من شأنها أن تبين أ

فمن الممكن . صلبهمن كان يعلم أن الزوجة حامل فإن ذلك ال يفيد بالضرورة اعترافه بأن الحمل هو 

من التتبعات الجزائية إذا كانت األم قاصرة وكان غيره كذلك قد تقصيامثال أن يكون قد أبرم الزواج 

فالتزوج بالفتاة بالرغم عن كونها حامل ال يفيد بصورة قطعية اعتراف . اتصل بها جنسيا فحملت منه

.الزوج بالحمل

قام زوج لدى وفعال . ا فمن الممكن أن تعتبر غير كافيةوأما بالنسبة لبقية القرائن التي أشرنا إليه

فتمسكت . نسب طفل وضعته زوجته شهرا بعد الزواجاالبتدائية بصفاقس بقضية في نفي كمةالمح

األم بأن الزوج كان عالما بوجود الحمل قبل الزواج وبأنه هو الذي أدخلها إلى المستشفى وقام 
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للطفل وطلب من مدير المستشفى ترسيم الطفل باسمه وأنفق بخالص معاليم االستشفاء واختار اسما 

.على ذلك الطفل منذ والدته

وكذلك بنفي النسبوقضت بصفاقساالبتدائيةكمةالمحلكن كل تلك العناصر لم تكن كافية من قبل 

طالما اتضح جود اعتراف فإنه ال يمكن األخذ بهاتثبت وبعلة أنه حتى على فرض أن تلك العناصر

بصفاقس هذا الحكم في تئنافاإلسكمةوقررت محلطفل هو مولود من عالقة خنائيةأن ا

بصورة ثابتة ومستقرة 1973سنة قيبالتعكمةوهو ما يذكر بالحل الذي قررته مح15/11/1972

.نتيجة عالقة خنائيةبأن النسب ال يثبت إذا كانت

.ه القضاءولذا فإن هذا الدفع األول من الممكن أال يعتمد من قبل فق

أن والديه قد ارتبطا بعالقة شرعية تمثلت في إبرام من الممكن للطفل أن يدعي :وجود زواج باطل-

لكن ال يكفي التقدم بمثل هذا االدعاء بل ال بد . قبل إبرام ذلك الزواج بصورة رسميةزواج باطل

تثبت شهودبشهادة صة خااإلدالءمن إقامة الدليل على وجود ذلك الزواج المزعوم وهذا ما يتطلب 

.تبادل الرضى بين الطرفين على الزواجخاصة 

في الواقع األمر موكوال الجتهاد المحاكم باعتبار إن كان وجود زواج باطل أم ال قبل ذلكويبقى

227إبرامه بصورة رسمية وقد يبدو هذا الحل صعبا في صورة التتبعات الجزائية على معنى الفصل 

.أشهر6المحاكم إذا كانت راغبة في إثبات نسب الطفل المولود قبل مضي مكرر وقد تعمد إليه 

نسب الطفل المتمتع بقرينة الفراشنفي : القسم الثاني

من تاريخ العقد أو قبل مضي عام من أشهر6يعتبر الطفل متمتعا بقرينة الفراش إذا ولد بعد مضي 

.الزواج بوفاة أو بطالقتاريخ انحالل

:أن نسب هذا الطفل من الممكن أن ينتفي عن الزوج ووضع لذلك صورتينولقد بين المشرع

م أ ش69الفصل صلب الفقرة األولى من صورة أولى

.شأ م75لفصلهي التي جاء بها اصورة ثانية
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:م ا ش69نفي النسب على معنى الفقرة األولى من الفصل - أ

".د زوجة ثبت عدم التالقي بينها وبين زوجها ال يثبت النسب عند اإلنكار لول" جاء بهذا النص ما يلي

م أ ش129وكذلك بالفصل الشيخ جعيطوعلينا أن نالحظ أن هذا الحل قد تم التنصيص عليه بالئحة 

ال يثبت النسب إذا ثبت ماديا عدم التالقي بين الزوجين من جراء السجن أو الوجود " السورية القائل

".ة للحمل في بلد بعيد أثناء المدة القانوني

.المغربيةخصيةالشوالحمن مدونة األ85لفصل نفس الحل صلب االمشرع المغربيولقد اعتمد 

ويبدو في الواقع هذا الحل حال منطقيا فإذا ثبت فعال أن الزوجين لم يلتقيا أثناء المدة القانونية للحمل 

.غيرهفإن النسب يكون غير ثابت نحو الزوج ويكون الطفل في الواقع من صلب 

؟ما هي المدة القانونية للحمللكن علينا أن نعلم أوال 

قبل ذلك 180قبل تاريخ والدة الطفل واليوم 365اليومبذلك هي المدة التي تتراوح بين وتذكيرا

لكن يبقى علينا أن نعرف في عبارة بأقصى مدة الحمل وبأدناهاوذلك تطبيقا للحلين المتعلقين . التاريخ

لكن قد تم التوسع في عدم التالقي في المكانوهذه العبارة لها معنى أول وتفيد عندئذ ".عدم التالقي" 

.وأصبحت تدل على عدم القدرة على اإلنجابمفهوم هذه العبارة 

انتفاء النسب لعدم التالقي في المكان : أوال

.القي مع زوجتهأن يثبت عدم التمن الواضح أن الزوج إذا ما كان قائما بقضية في نفي النسب عليه 

؟ ولربما لم يكن اإلثبات المباشر القطعي ممكنا بإثبات شيء سلبيلكن كيف يمكنه ذلك واألمر يتعلق 

كأن يكون يقع التفكير في بعض الصور ولذا فإن وسائل اإلثبات محكوم عليها بأن تكون نسبية وقد

.متغيبا بالخارجقائما بالخدمة العسكرية أو أوالسجن أو مقيما بمستشفىفي الزوج

من المكن أن فاإليقاف بالسجن. لكن علينا أن نالحظ أن كل هذه الظروف ليست قطعية في حد ذاتها

فإن يتخلله الفرار أو اختالء بالقرين بمساعدة بعض الحراس وأما بالنسبة لإلقامة بالخارج ولو بلد بعيد 
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العصرية التي أصبحت تقرب بين البلدان ي الزوجين بفضل وسائل النقل ذلك ال يحول دون إمكانية تالق

.في زمن قصير

.في المستشفى فإن ذلك ال يحول دون إمكانية االتصال بين الزوجينوأما المكوث

ندية أو التمتع ببعض جوأما بالنسبة للخدمة العسكرية فمن الممكن أن يحصل أثناءها فرار من ال

على في نفي النسبفرنسا قضيةرت في ولقد نش. الضباطالرخص غير القانونية بمساعدة بعض

لى الزوج وأد"كان " أساس أن الزوج كان قائما بالخدمة العسكرية بألمانيا بينما كانت الزوجة بمدينة

تئنافاإلسكمةمحبوثائق رسمية تفيد عدم حصوله على رخصة أثناء المدة القانونية للحمل لكن 

الرخص أثناء المدة القانونية للحمل ليست حجة بباريس اعتبرت أن الكشوف الرسمية المتعلقة ب

ج قد يكون تغيب بصورة غير قطعية ألنه باإلضافة إلى الغلط الذي يمكن أن يتسرب إليها فإن الزو

في الموضوع إن المتجمعة المعطيات هي التي تقدر في كل مرة وعلى ضوء المحاكمولذا فإن نظامية 

.وقف المحاكم التونسية بالنسبة لهذه المسألةفماذا كان مكان هناك عدم تالقي أم ال 

–2690تحت عدد قيبيبقرار تعير فيها هذا المشكل من بينها صورة ختمت نجد بعض الصور التي أث

.465فحةص-64.شريع عددتالضاء وقالجلةم7/1/1964

يمكن أن عى بعض الورثة أن ذلك الطفل الواد1912وكان النزاع قائما حول نسب طفل ولد سنة 

1913إلى 1910ثهم ألن هذا األخير كان قائما بالخدمة العسكرية من يكون قد ولد من صلب مور.

أن تحتمي بما لقضاه األصل من سلطان في تقدير الوقائع في هذه القضيةقيبالتعكمةلمحوتراءى 

فإنه كان من ولقد اعتبر أولئك القضاة أنه بالرغم عن اإلفادات الموجودة صلب الكنش العسكري

.الممكن للزوجين أن يلتقيا

بالنزاع اإليجابي بين رجلين كل منهما يدعي أنه يسمى كان المشكل يتمثل فيما :صورة ثانيةوفي 

وكان . يوما من انفصام الزواج األول21أشهر و7بعد وولد الطفل والد الطفل زوج أول وزوج ثاني

. سنة عن انحالل الزواجس أن الطفل ولد قبل مضي على أسابقرينة الفراشالزوج األول متمسكا 
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حسب زعمها األولألن الزوج عت أن الطفل في الواقع ناتج من صلب زوجها الثانيلكن المرأة اد

لم يتبنوا موقفها إذ اتضح لهم لاألصقضاة لكن. كان أثناء المدة القانونية للحمل متغيبا بالبالد الفرنسية

وبناء . زوجتهمما جعل التالقي ممكنا بينه وبين مثل بالجلسة الصلحيةج من أوراق القضية أن الزو

المطلب الذي تقدمت به والدة الطفل بمقتضى قرارها الصادر في قيبالتعكمةمحرفضتعلى ذلك 

: بسوسةتئنافيةاإلسكمةمحالوفي صورة ثالثة نظرت فيها 183ص –69م ق ت 25/06/1968

ب مدعيا أنه لم يلتقي بزوجته أثناء المدة القانونية للحمل ذاكرا أنه كان قام زوج بقضية في نفي النس

نة أثبتت أنه لكن الزوجة أدلت ببي.تسكن بسوسةبينما كانت زوجته بالحماماتخالل تلك المدة يعمل

رارق. قضي بعدم سماع دعوى نفي النسبوعلى ذلك األساس . كان يتردد عليها من حين آلخر

.318ص - 74م ق ت -17/01/1974، 3411عدد وسةساستئنافي

تمسك شخص بأن الطفل الذي وضعته زوجة أخيه الهالك ليس من صلب ذلك األخ عةرابوفي صورة 

الحكم بالطالق بين الزوجين لم يصدر إال سنة بينما . 1957مع المالحظة بأن هذا الطفل ولد سنة 

المدعي تمسك بأن زوجة أخيه لم تمثل بالجلسة لكن . الطفل متمتعا بقرينة الفراشأي أن هذا 1958

. الصلحية وبأن أخاه صرح بأنه لم ينجب منها أبناء وبأنها كانت قد غادرت محل الزوجية منذ أمد بعيد

والذي أخفيت والدته 1957سنة لكنها عند وفاة أخيه أقامت حجة وفاة ذكرت فيها بان الطفل المولود

أثناء المدة أن تثبت أن الزوجين لم يلتقيانة من الممكن بأن هناك بيهو الوارث وتمسك العم عن الزوج 

بالنقض على قيبالتعكمةمحرفضت تلقي تلك البينة وقضت تئنافاإلسكمةمحلكن . القانونية للحمل

من 69م أ ش لكنه كان من المتجه في الواقع اإلشارة إلى أحكام الفصل 75أساس خرق الفصل 

.ةمجلة األحوال الشخصي

لكن هذا تقبل المبدأ أي إثبات عدم التالقيقيبالتعكمةمحومهما كان من أمر فإنه علينا أن نالحظ أن 

وهناك معنى وهو أوسع وهو عدم التالقي بالنظر إلى . عدم التالقي في المكانحسب المعنى ألول أي 

مكنهما التالقي في كل يوم الموجود بين الزوجين فمن الممكن فعال أن يكونا في بلد ويالبعد النفساني
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ولكن بالنظر إلى ما هو سائد بينهما من شقاق وبغضاء فإذا االتصال بينهما يصبح أمرا مستحيال ولقد 

انتقلت في السكنى إلى مكان غير بعيد مكان طرحت بعض القضايا من هذا القبيل فكانت الزوجة قد

ن نفي نسب الطفل على أساس البعد ال إقامة الزوج واستقرت صحبة خليل وتمكن الزوج بفضل ذلك م

.الجغرافي بل النفساني

انتفاء النسب لعدم القدرة على اإلنجاب: ثانيا

إذا اثبت أن أحد الزوجين لم يكن قادرا خالل المدة القانونية للحمل على اإلنجاب فإنه من المتجه قطع 

أن تعتري الزوجة وهو ما يتجه إليه وعدم القدرة على اإلنجاب من الممكن العالقة بينه وبين الطفل

.التفكير بداهة لكن من الممكن كذلك أن تكون الزوجة غير قادرة على اإلنجاب

عدم قدرة الزوج على اإلنجاب: 1الصورة * 

عجز طبيعي أو بسبب عجز ناشئ عن من الممكن أن يكون الزوج غير قادر على اإلنجاب إما بسبب 

كن أن يكون أساسا لدعوى نفي نسب؟فهل أن العجز الطبيعي يم. حادث

.األول بالمبدأ أو الثاني باإلثباتيتعلق مشكلينيثير هذا السؤال 

أنه غير قادر على شخص تزوج حال أنه يعلم قوم على لبديهي أال تقبل دعوى نفي النسب تويبدو من ا

يعي يمكن اعتماده في المجلة المدنية الفرنسية لم يعتبروا أن العجز الطباإلنجاب ولذا فإن واضعي 

.نفي النسب

العجز فإن حسب المذهب المالكي أو الحنفيفسواء . الحليختلف عن هذا الفقه اإلسالميلكن موقف 

والعبرة ليست بموقف الزوج وترتيب جزاء عن تزوجه حال أنه لقطع النسبالطبيعي يعتبر سببا 

من صلب غيره يقطع نسبه عن نسب مصاب بعجز طبيعي بل العبرة هي أن الطفل إذا ما ثبت أنه

ومن الممكن أن يكون الزوج قد اتفق مع زوجته على أال تخونه أو على األقل أال تنجب أبناء .الزوج

.نفي نسب ذلك الطفل عنهمن غيره فإذا ما خرقت االتفاق فإنه يصبح عندئذ محقا في 
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أن مدنية الفرنسيةالجلة الموقد اعتبر محرروا ومن جهة أخرى هناك مشكل عملي يتعلق باإلثبات

ال يمكن نفي ذلك المشكل صعب وأنه من األحسن عدم الخوض فيه وعلى ذلك األساس اعتبروا أنه 

.النسب بناء على العجز الطبيعي

ون في التفرقة بين مختلف نلكن الفقهاء المسلمين لم يتوقفوا بالنسبة لإلثبات خاصة وأنهم يتفن-

ي وصورة عدم وجود عضو تناسلي أو وجود عضو تناسلي الصور وهي صورة العجز الجنس

من الئحة الشيخ 38و34و29وهو ما جاء بالفصول . رمزي أو عدم القدرة على اإلنجاب

.جعيط

التفريق وإذا كان من الممكن للفقهاء التفريق بين كل تلك الصور فإنه من باب أولى من الممكن -

يولوجي وقد أصبح اليوم من الممكن إثبات عدم القدرةبينهما اليوم على ضوء التقدم العلمي والب

بأن عدم القدرة على اإلنجاب ال يفترض بالضرورة العجز الجنسي أي أن الرجل على اإلنجاب علما 

من الممكن أن يكون قادرا على القيام بوظيفة الجنسية لكن حيواناته المنوية ال تكون بالكثافة 

.لكافيةالمطلوبة والعدد الكافي والقوة ا

يعتبر صورة من صور نفي النسب على أساس الفقرة األولى من يجب أن العجز الطبيعيولذا فإن 

لكن باإلضافة إلى هذا العجز الطبيعي من الممكن أن يكون العجز قد طرأ من جراء م أ ش69الفصل 

لطبيعي الناتج يعترف بأن العجز االمشرع الفرنسيوهذا النوع من العجز أشار إليه .مرض أو حادث

.أن يؤسس دعوى نفي نسبعن حادث خالفا للعجز الطبيعي من الممكن 

عدم قدرة المرأة على اإلنجاب:2الصورة * 

فلنفرض . مستمرةأو بصورة مؤقتةمن الممكن أن تكون المرأة غير قادرة على اإلنجاب إما بصورة 

فما هو األثر لذلك حال أنه من الثابت . أن األمر يتعلق بعدم قدرة المرأة على اإلنجاب بصورة مؤقتة

.أن تلك المرأة قد ولدت الطفل المتنازع في شأن نسبه؟
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ة الوحيدة التي التقى كان الزوج يريد أن يثبت أن المرهذه المسألة من الممكن أن تبرز إذاأهمية 

.خاللها مع زوجته كانت عندئذ خاللها غير قادرة على اإلنجاب

حيض ومن الثابت علما أن المرأة الحائض ال ما يعتري المرأة من فيبطبيعة األمر وهنا يمكن التفكير

لكن حتى على فرض أن هذا صحيح علميا فإنه يبقى بطبيعة األمر مشكل قائم وهو يمكن أن تحمل

.كيفية اإلثبات فاألمر عادة متعلق بخبايا األمور والتي ال يبحث حولها وال يمكن مبدئيا إثباتها

أن الزوج يتمسك فلنفرض الوضعمكن باإلضافة إلى الحيض التفكير في واقعة أخرى وهي ومن الم

قبول بأنه لم يلتقي بزوجته إال خالل المدة التي كانت فيها قد وضعت الطفل السابق، فمن الممكن فعال

لكن واقعة من السهل إثباتها ويكفي في ذلك الرجوع إلى تاريخ الوالدةدعوى نفي النسب ألن هذه ال

باإلضافة إلى مشكل العقم المؤقت للزوجة من الممكن أن يتمسك بعقمها الطبيعي الدائم وهذا مبدئيا يثير 

إذا أثبتوا أنه تزوج بامرأة واحدة وكانت هذه المرأة هم ألن الطفل ال يمكن نسبته إلى مورثاالستغراب 

صلب الزوج ال يمكن أن يكون إال عاقرا وهو ما يبرز بطبيعة األمر أن هذا الطفل على فرض أنه من

ث المدعي عقم الزوجة الوحيدة لمورطرحت فعال قضية وقع التمسك فيها بولقد .بنتيجة عالقة خنائية

رابطة القانونية بين تأثير له على اللكن المحكمة رفضت الحكم بنفي النسب مبينة بأن عقم الزوجة ال 

قيب التعكمةووقع الطالق في هذا القرار لكن مح.ألمات لالتفدون ألن تلك العالقة تثبت الطفل ووالده

وهذا دليل على أن 271ص - 69م ق ت 18/07/1968- 6143عدد قيبيتعرار ققضت بالرفض 

العالقة بين حتاج إلى بروز أن العالقة بين الطفل ووالده ال تالتونسي يتجزأ وبانونالنسب في الق

.الطفل ووالدته

: م أ س75ى معنى الفصل دحض قرينة الفراش عل-ب

طفل متمتع بقرينة لنفي النسب حال أن التعرض في فصلين متباينينعلينا أن نالحظ أن المشرع 

.75والفصل 69وهذان النصان هما الفقرة األولى من الفصلالفراش 
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ص خصمن األحسن لو س المشكل غير منطقية وقد كانولربما اعتبرت هذه الطريقة في التعامل مع نف

المشكل لكن مهما كان من أمر علينا أن ل متتالية لفض نفس مشرع نصا واحدا أو نصوصا على األقال

إذا ما نفي الزوج حمل زوجته أو الولد الالزم له فال ينتفي " م أ ش القائل75الفصل نحلل أحكام 

"اإلثبات الشرعيةعنه إال بحكم الحاكم وتقبل في هذه الصورة جميع وسائل 

ن الزوج وعن الزوج وحده وهو يد أن النفي يصدر عواضح أن هذه العبارة تف:"نفي الزوجإذا " -

ي بطبيعة األمر كل بقية األشخاص الممكن التفكير فيهم سواء كانت األم أو الطفل أو الوالد ما يقص

.العموميةالحقيقي أو النيابة

لوالدة بالقيام بقضية في نفي واضح أن الزوج من الممكن له أن يسارع قبل ا:"حمل زوجته " -

إليه وهو و نسبته نسب حمل زوجته ومن المالحظ أن هذا بطبيعة األمر سيحول دون ترسيم الطفل 

.أقوى دليل على أن الزوج مقتنع منذ البداية ومنذ عمله بالحمل بأن ذلك الحمل ليس على صلبه 

صي من التتبعات الجزائية الزواج للتقعقد ومن الممكن أن نتصور هذا خاصة إذا كان الزواج قد أبرم

.علم أن الفتاة المجني عليها حامل من غيرهيمكرر وهو 227معنى الفصلعلى 

كل ما فكمةيشترط المشرع أن يقوم الزوج بقضية لدى المح:"ال ينتفي عنه إال بحكم الحاكم" -

سب مثال ذلك إقرار من أعمال قانونية خارج المحكمة ال يعتبر كافيا لنفي النعسى أن يطرأ 

كمةصريح من قبل األم بأن الطفل ليس من صلب الزوج ال يكفي ذلك لنفي النسب ما دامت المح

.متعلقا بتفسير عبارةلم تقض بذلك ويبقى األمر 

فأما بالنسبة. قد انقسموا إلى شقينانونوهنا نجد أن رجال الق"جميع الوسائل الشرعية" -

قطعت كل عالقة صريحة مع و قد الئكية خصيةشالحوالاألجلةأن موهو الذي يعتبرألولالشق ل

انونالشرعية تعني القانونية أي المقبولة قانونا حسب القق يعتبر أن كلمة هذا الش. اإلسالميالفقه

الوضعي
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مستمدة من الفقة اإلسالمي، ويتمسك بحجة متمثلة فهيمريعتبر أن المجلة مهما كان األالشق الثاني

بالتفريق ) وجوبا آليا(صورة نفي النسب يحكمينص على أنه في الموالي76القول بأن الفصل في 

هو الذي جاء به الفقه اإلسالمي بمناسبة ما سمي باللعان األبدي بين الزوجين وهذا التفريق األبدي 

كان الوسيلة علما بأن اللعان ؟أصبحت مستحيلةالحياة الزوجيةفإنفإذا ما تم اللعان بين الزوجين 

.ثم انقلب اللعان إلى وسيلة نفي النسب. الزوجة عند عدم توفر الشهود األربعةإلثبات زنا 

فهو يستعمل عبارة . من رجال القانون يعتبر أن هناك انسجاما في موقف المشرعالشقولذا فإن هذا 

هو ما جاء به الفقه أن النفي يؤدي إلى التفريق األبدي و76صلب الفصل ويستنتج الوسائل الشرعية

؟ماذا كان موقف القضاء من هذا المشكلاإلسالمي وبقي علينا أن نعلم 

ولو انه في اللعان وسيلة لنفي النسبعندما طرح هذا المشكل على المحاكم اعتبرت في الجملة أن 

ضروري التي كان من اللكن المسألة . نفي النسب مؤسسة على اللعانالواقع لم يقع القيام بقضية في 

تئنافاإلسكمةمحولقد أجابت اللعان هو الوسيلة الوحيدة لنفي النسب؟اإلجابة عنها هي هل أن 

ضاء قالجلةم17/02/1974-3411عدد ئنافياسترارقرار مبدئي قعن هذا السؤال فيبسوسة 

: محمد الهاشمي دحيدح-التي أصدرت القراركمةنفس مقال لرئيس المح-318ص -74والتشريع

يسلهذه الوسيلة محمد الطيب بسالمعارضين ومن بين . "357نفي النسب عن طريق تحليل الدم ص "

كمةتمثلت وقائع القضية في أن زوجا قام لدى المحنفس المصدر. 363ص -هامش ملتقىعلى 

بسوسة في قضية في نفي النسب ويبدو أنه أسسها على عدم التالقي مع زوجته أثناء االبتدائية

فقضي بعدم سماع . أن تلك الزوجة أدلت شهادة شهود أثبتوا العكسويبدو . ة القانونية للحملالمد

الدعوى نفي النسب فاستأنف الزوج ولدى االستئناف طالب بإجراء تحليل دموي إلقامة الدليل على 

كد بإجراء ذلك التحليل فأتئنافاإلسكمةفقضت مح. الطفل المتنازع في نسبه لم يكن من صلبهأن 

بسوسة بنقض تئنافاإلسكمةوقضت مح. الخبير المنتدب أن ذلك الطفل لم يكن من صلب الزوج

.االبتدائي والقضاء بنفي النسبالحكم
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بمناسبة بعض القضايا موضوع النسبسبقت اإلشارة إليه في التحليل الدمويوعلينا أن نالحظ أن 

قضي بإدانة المدعي عليه من أجل كم جزائيبحفمثال أن قضية تمسكت فيها األم إلثبات نسب ابنها 

إلى نفس نياأثبت أن المدعي عليه والطفل ينتمبوصفها قاصرة وأدلت كذلك بتحليل دمويمواقعتها 

بسوسة رفضت الحكم بثبوت النسب بناء على تلك تئنافاإلسكمةالفصيلة الدموية لكن مح

كانت راغبة في قيبالتعكمةمحويبدو أن نافياالستئووقع الطعن بالتعقيب في ذلك القرار . الوسيلتين

ولم يجيبوا بصورة كافيةمعتبرة قضاة الموضوع لم يعللوا قضائهم نقض إثبات النسب فقضت بال

لها أن تعتبر بناء علىالتي تراءىبتونستئنافاإلسكمةمحالة لدىاإلحوكانت . جوهريتينمسألتين

.ذلك الوعد هو بمثابة الزواج الباطل المثبت للنسبالزواج الذي أشارت إليه األم بأن وعد بال

.المشار إليه في هذه القضية ما كان ليثبت النسبالتحليل الدمويمهما كان من أمر فإن 

األمر لم يكن في إثبات نسب بواسطة التحليل الدموي بل كان في نفيه بواسطة فإن 1974سنة وأما 

وسة أن هذه الوسيلة هي وسيلة شرعية على معنى بستئنافاإلسكمةواعتبرت مح. ذلك التحليل

وسيلة إلىم أ ش ولقد عللت قرارها بصورة مطولة تعرضت فيه للفقه اإلسالمي و75أحكام الفصل 

واستندت . الفرنسيةدنيةالمجلة الم340الفصل كما تعرضت فيه للقانون المقارن وخاصة إلى اللعان

ن في بعض األحيان الذي أضحى يمكّيالعلمالتقدمومن بينها م موقفها أن تدعشأنهاإلى عدة حجج من

من الصور تعتمد االختبارات الطبية نت أن المحاكم في كثير كما بي. من نفي النسب بصورة قطعية

في بعض قضايا لبيان سبب الموت في قضايا حوادث الطرقات أو حوادث الشغل أوعجز البتقدير نسبة 

لنفيالدموي كوسيلةالفقهاء المسلمين لم يكن من الممكن لهم إقرار التحليل أن نت القتل وبعد أن بي

ون مبادئ الفقه وعلى ضوء القانون المقارن الذي يعمل به النسب لعدم وجودها عندما كانوا يضع

.م أ ش75الوسائل الشرعية على معنى الفصل اعتبرت أن هذا التحليل من بين 

جهود جدي للخروج بموضوع نفي النسب من الوسيلة التقليدية الفقهية قد قامت بمكمةوكانت تلك المح

قيبالقرار بالتعيطعن في هذاوكان من المتوقع أن . وهي وسيلة اللعان إلى وسيلة عصرية علمية
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فلقد رأت هذه األخيرة قيبالتعكمةمحوبما أن الموضوع كان يطرح ألول مرة لدى . وفعال تم ذلك

ارة بعض أهل الذكر من األطباء لبيان إن كان هذا التحليل الدموي من شأنه بصورة استثنائية استش

وجاء تقرير الخبير مبينا . أن يمكن من الجزم بأن طفال ال يمكن أن يكون مولودا من صلب رجل ما

رارلذلك مما جعل المحكمة تقتنع بوجاهة هذه الوسيلة وعلى ذلك األساس برفض مطلب التعقيب ق

دالعد1977انونية التونسية لسنةالقجلّةالقسم العربي الم- 27/07/1976- 11005عدد قيبيتع

ولقد وجهت بعض االنتقادات لهذا الحل من بينها أنه من الممكن أن يتسرب .مع تعليق21األول ص 

خطأ عند القيام بالتحليل الدموي كأن ينسب مثال دم هو لشخص ما لغيره أو كأن يرتكب المحلل للدم 

لتحليل وقد يتسبب ذلك بطبيعة األمر في كارثة بالنسبة للطفل المتنازع في نسبه إذ قد يؤدي خطأ في ا

لكن هذا االنتفاء ليس في الواقع قطعيا وذلك ألن المخابر من جراء ذلك الخطأ إلى نفي النسب األمر 

كذلك إن هذه ل ثناء وقيأو الخطأ هي من قبيل االستل دقيقة ومضبوطة وصورة الغلطعادة تقوم بتحالي

إلى نفس انيمفل ينتبت أن الزوج والطألن التحليل يثالوسيلة من الممكن أن تؤدي إلى مأزق إما 

الدموية ولربما كانت الزوجة العارفة بأن التحليل الدموي قد يؤدي إلى نفي النسب تختار خليال الفصيلة 

إن هذا التحليل ل كذلك ليها الزوج وقيدموية التي ينتمي إبعد التحقق من أنه ينتمي إلى نفس الفصيلة ال

الدموي إذا ما أضحى معتمدا كوسيلة لنفي النسب سيسهم في تخريب العائالت وذلك في جعل الزوج 

وهو ما فتتكاثر القضايا في نفي النسبالذي تكون له بعض الشكوك حول سيرة زوجته وسلوكها 

سلوكمتشككا في فإذا كان الزوج: ير قاطعيتسبب طبعا في تصدع العائالت لكن هذا االنتقاد كذلك غ

زوجته فإما أن التحليل يثبت أن الطفل ال يمكن ان يكون من صلبه وتكون عندئذ شكوكه في محلها أو

ل ذلك التحليل نفي نسب الطفل عنه لكن ذلك ال يفيد أن تلك الشكوك لم تكن في أنه ال يستطيع بفض

الطالق للضرر فإنه سيسعى ال محالة إلى تطليق زوجته محلها وإذا كان للزوج ما يؤسس دعوى في 

متمسكا بما لديه من حجج ووسائل إثبات لكن من بين المشاكل التي قد يتسبب فيها االلتجاء إلى التحليل 

وري إجراء التحليل ال على الزوج من الضرأن تجرى عليها ذلك التحليل إذ أنهاألمالدموي رفض 
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فما . أن يجرى عليها ذلك التحليلرض أن هذه األخيرة ترفضتفلنف. ألمفقط بل وكذلك على اوالطفل

.أن تستنتج من ذلك الرفض أن الطفل ليس من صلب الزوج؟كمةهل يمكن للمحفهو الحل؟

طرفاألم هي في الواقع قانوناخاصة وأن سند قانوني للوصول إلى مثل ذلك الحليبدو أنه ال يوجد 

ع قائم بين الزوج والطفل ولذا فإنه ال يمكن مبدئيا أن تستنتج المحكمة من أجنبي عن النزاع ألن النزا

ولربما كان من المتجه أن يتدخل المشرع صراحة إلقرار حل إما بإلزام .موقف األم نفي نسب الطفل

مثلما هو الشأن في ألمانيا أن تمكن المخبر من كمية من دمها أو اعتبارا أن هذا الرفض الصادر األم

ليس من صلب الزوج خاصة إذا تجمعت في الملف معطيات تبعث م يساوي اعترافا بأن الطفل عن األ

.على االعتقاد بأن الزوجة ارتبطت بعالقات مع غير الزوج

نفي نسب الطفل المولود بعد مضي أكثر من عام عن : الفقرة الثالثة

:تاريخ انفصام الزواج

ويكفي مبدئيا التمسك . مولود بعد مضي أقصى مدة العملهذا الطفل ال يتمتع بقرينة الفراش إذا أنه

لكن إن لم يحرك أحد ساكنا ال الزوج إذا كان على قيد الحياة وال الورثة . بذلك النتفاء نسب ذلك الطفل

بعد وفاته فإن ذلك الطفل منتسبا إلى الزوج يكن إذا ما وقع القيام بقضية في نفي نسبه فإنه يكفي 

.تاريخ انحالل الزواج وتاريخ والدة الطفل: نالمقارنة بين تارخي

:إن كان الزوج على قيد الحياة أم الولربما اختلفت المشاكل حسب 

:الزوج على قيد الحياة- أ

اإلشكال يتمثل في يعني أن الزوج قد انفصم إما لغيبة الزوجة أو بطالن الزواج أو خاصة بالطالق و

ريخ الخيبة أو منذ تاريخ التصريح بالبطالن أو منذ التصريح منذ تافهذا األجل يبتدئ بداية أجل العام 

أي إما بصدور وإذا كان األمر متعلقا بالطالق فالتاريخ المعتمد هو الذي يصبح فيه الطالق بالطالق 
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قرار استئنافي ولم يعقب أو بصدور قرار تعقيبي قضي بالرفض حال ** حكم ابتدائي ولم يستأنف أو 

.قضت بالطالقفتئنااإلسكمةأن مح

من 3الفصل بإحدى صور الطالق وهي صورة الطالق على أساس أن ينبثق إشكال لكن من الممكن 

31فصل - 38أن الطالق الذي يصدر ابتدائيا على أساس قيبالتعكمةفلقد اعتبرت مح. 31الفصل 

شيئة طالبي الطالق أن تعارض مال يمكنها تئنافاإلسكمةإس ال يقبل االستئناف في تأثر شكال ألن مح

.تلك الفقرةعلى أساس 

.والمتجه اعتبار أن األجل يبتدئ منذ تاريخ صدور الحكم االبتدائي

ولكن قد تنعقد األمور فيصدر الطالق بين الزوجين وبالرغم عن ذلك يواصل الزوج معاشرة زوجته 

ه من نفسها فتحمل وتضع فتمكنياها بأنه سيراجعها كزوجته رسميةإوقد يتصل بها جنسيا وربما موهما 

فيقوم الزوج بقضية في نفي نسب ذلك الطفل ويكفي مبدئيا . بعد مضي أكثر من عام تاريخ الطالق

من تاريخ الطالق للحكم بنفي النسب لكن من بين الدفوعات التي من عامالإثبات أن الطفل ولد بعد 

قة بين المفارقين ليست عالقة خنائيةالممكن للطفل أن يتمسك بها أو أن يتمسك بها في حقه أن العال

أن الزوجين بعد انحالل الزواج األول أبرمها زواجا ثانيا أساسبحتة بل هي عالقة زواج باطل على 

نفي نسب ذلك الطفل من شأنه وهذا الحل يمكن الطفل من التمتع بنسبه وقد يكون.بصورة غير رسمية

عدال وال إنصافا فلنفرض أن له بعض إال قوة من نفس أن يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة ال منطقا وال 

يحرم من نسبه وحتى على سالزوجين يتمتعون بالشرعية لكنه هو المولود كذلك من نفس الزوجين

وحتى على فرض أنه 28/01/1998ك الطفل فيما بعد يقوم بقضية على أساس قانون فرض أن ذل

تعه إال ببعض الحقوق من بينها الحق في اللقب العائلي فإن ذلك لن يميثبت بنوته بفضل التحليل الجيني 

.والنفقة لكنه لن يمتعه بحق الميراث

:فيوالزوج مت-ب
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الطفل ولد بعد مضي أكثر من أنتاريخ الوفاة وتاريخ الوالدة للتحقق من : مبدئيا يكفي إثبات تاريخين

.قبل الورثةعام عن تاريخ الوفاة كي ينتفي نسبه وواضع أن الدعوى سيقام بها من

من أن الحمل دام أكثر من لكن هل من الممكن للطفل أن يتمسك ببعض الدفوعات فأما الدفع المستمد

يتمسك بأن الطفل هو من صلب الزوج وقد يبدو هذا إلى الواقع وقد عام فهذا هو أقرب إلى الخيال 

ثلة في خزن الحيوانات لكن برزت بعض الوسائل العرضية والمتم. غريبا بما أن الزوج قد توفي

.المنوية في بعض البنوك الذي يسمى بنك

بمناسبة حرب كوريا وذلك بتمكين العسكريين من البعث األمريكيونويبدو أن هذه الطريقة اخترعها 

الزوجة أو الصديقة من التلقيح أي اصطناعي في صورة المنوية وذلك كي تتمكن بكمية من حيواناتهم 

.روفاة المعني باألم

فهل من الممكن إذ أن تتمسك الزوجة بأن الطفل هو نتيجة تلقيح اصطناعي بواسطة الذي تركه زوجها 

محقة وليست هذه الصورة خيالية ولقد طرحت بعض القضايا خاصة في فرنسا لمعرفة إذ كانت األرملة

طناعي بعد وفاته في مطالبة البنك بتسليمها مني زوجها وإن خاصة محقة في القيام بعملية التلقيح اص

متجهة نحو الرفض ولو أن هذا الرفض قد يبدو في بعض األحيان مجحفا إذا كانت ويبدو أن المحاكم 

وتمثلت في موافقته على أن تقوم بصورة ثابتةرغبة الزوج قد تبلورت 

.الزوجة بذلك التلقيح االصطناعي كي يكون له عقب




