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الممخص:
إف النزاع حوؿ متاع البيت مف النزاعات المالية التي تثار فػي الاالػب عقػب الطػقؽ ،حيػث مػف لػقؿ
ّ
أف طرفػػا يػػدعي ملايتػػو
ىػػذا النػزاع يػػدعي اػػؿ مػػف الػػزوجيف ملايػػة مػػا ىػػو موجػػود بالبيػػت مػػف مقتنيػػات ،أو ّ
لبعض األشياء و الطرؼ اآللر ينار ملايتو ليا أو أف ينار أصق وجود تلؾ األشياء أصق.

فقػػد تقػػدـ الطليقػػة عريمػػة تتمػػمف ائمػػة بػػبعض الممتلاػػات لاصػػتيا فيناػػر المطلػػؽ وجػػود مػػا ىػػو مػػدوف
بالعريمة الو أو بعمو ىذا ما تثيره المادة  73مف ػانوف األسػرة مومػوع الد ارسػة و اػذا تطبيقػات مػاء

األحواؿ الشلصية.

الكممات المفتحية :نزاع -متاع البيت -طقؽ -يميف -البينة.
Abstract :
The litigation over the possessions of the luggage house is one of the financial conflict that
often arise after the divorce, wherely through this conflict each of the spouses claim
ownership of what is in the house of possessions ,or one party claims ownership of some
things and the other party denies his ownership of it or denies it originally those things
already exist.
This is what article 73 of the family law is question raises, as well as the application of
personal status law.
Keywords: litigation - house luggage- divorce- oath- the proof

مقدمة:
إف مومػػوع النػزاع حػػوؿ متػػاع البيػػت أفػػرد لػػو المشػػرع نصػػا وحيػػدا فػػي ػػانوف األسػرة ،و ىػػو المػػادة 73
ّ
التػػي جػػاء فيي ػا " :إذا و ػػل الن ػزاع بػػيف الػػزوجيف أو ورثتيمػػا فػػي متػػاع البيػػت ولػػيس ألحػػدىما بينػػة فػػالقوؿ
للزوجة أو ورثتيا مل اليميف في المعتاد للنساء و القوؿ للزوج أو ورثتو مل اليميف في المعتاد للرجاؿ.
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والمشتراات بينيما يقتسمانيا مل اليميف"
أف النزاع حوؿ متاع البيت مف الن ازعػات التػي يللّفيػا طػقؽ الػزوجيف أو وفػاة
يفيـ مف صياغة النص ّ
أحػػدىما ،فيثػػار الن ػزاع حػػوؿ ملايػػة مػػا ىػػو موجػػود بالبيػػت مػػف متػػاع بػػيف المطلقػػيف أو بػػيف الزوجػػي البػػا ي
على يػد الحيػاة و ورثػة الػزوج المتػوفى  ،و مػف المتصػور جػدا أف يثػار ىػذا النػزاع بػيف ورثػة اػق الػزوجيف

أف ذلؾ المتاع مف التراة.
في حالة وفاة الزوجيف اقىما ،على اعتبار ّ
أف المشػػرع أورد نػػص المػػادة  73مػػف ػػانوف األس ػرة فػػي الفصػػؿ الثػػاني
غيػػر أننػػا نقحػػظ فػػي ىػػذا الصػػدد ّ
المتعلؽ بآثار الطقؽ ،مف الباب الثاني انحقؿ الزواج ،األمر الذي يجعؿ النزاع بيف أحد الزوجيف والورثة

أو بيف ورثة الزوجيف اقىما غير مستساغ ،اما أنػو و مػف لػقؿ مسػي بسػيط لمػا ىػو منشػور مػف ػ اررات

أف الورثة اانوا طرفػا فػي مثػؿ ىػذا النػزاع .و عليػو فػ ف ثػار النػزاع بػيف الورثػة
المحامة العليا لـ نعثر على ّ
والزوج المتبقي لف يصنؼ األمر على أنو نزاع حوؿ متاع البيت على الوجو الػذي نظّمػو المشػرع الج ازئػري
بؿ ىو مف النزاعات الميراثية.

أف اق الزوجيف
إف النزاع حوؿ متاع البيت ىو مف مللفات انحقؿ الرابطة الزوجية ،و سببو يعود إلى ّ
ّ
أف طرفػػا يػػدعي ملايػػة المتػػاع و الطػػرؼ اآللػػر ينفػػي
يػػدعياف ملايػػة مػػا ىػػو موجػػود مػػف متػػاع بالبيػػت ،أو ّ
وجود المتاع أصق.

أف
و يطرح ىذا الموموع مشاؿ تحديػد مػا يعتبػر مػف متػاع البيػت و مػا لػيس منػو (المبحػث األوؿ) ،علمػا ّ
انوف األسرة لحؿ النػزاع و ػؼ عنػد معيػار محػدد فػي ىػذه المسػ لة ،و ىػو مػا ياػوف بطبيعػة العػرؼ للنسػاء

فتقسػـ
فيو للزوجة مل يمينيا ،و ما ىو للرجاؿ بطبيعة العرؼ فيو للػزوج مػل يمينػو ،أمػا األمػور المشػتراة ّ
بينيما مل يمينيما (المبحث الثاني) على الوجو الذي سنفصؿ فيو.

المبحث األول :ماىية متاع البيت.

يعرؼ انوف األسرة متاع البيت 1غيػر أنػو أشػار فػي نػص المػادة  73إلػى أنػواع المتػاع ،فينػاؾ مػف
لـ ّ
المتػاع مػا ىػو لػاص بالنسػاء ،و آلػر لػاص بالرجػػاؿ ،و منػو مػا ىػو مشػترؾ بينيمػا  ،و ص ّػنؼ المشػػرع
بذلؾ ثقثػة معػايير أساسػية يسػتند علييػا القامػي للفصػؿ فػي النػزاع محػددا متػاع النسػاء و متػاع الرجػاؿ

والمشترؾ بينيما ،فالمس لة تلمل لتقدير القامي منطلقا مف معطيات العرؼ وعادات الناس.

2
ػنميز
أما إذا أردنا الو وؼ على تعريؼ المتاع ف ّف للفقو باع فيو ( المطلب األوؿ) و انطق ا مما ػدموه س ّ
ب ػػيف مص ػػطلحات ػػد تت ػػدالؿ فيم ػػا بيني ػػا ،و ى ػػي جي ػػاز البي ػػت و أث ػػاث البي ػػت ( المطل ػػب الث ػػاني) وأليػ ػ ار

سػػنتطرؽ إلػػى ومػػل مػػالي بػػيف الػػزوجيف جعػػؿ لػػو المشػػرع تنظيمػػا لاصػػا فػػي تعػػديؿ  2005وىػػو األم ػواؿ

 -1علما أن وضع التعرٌف لٌس من اختصاص المشرع الذي تنحصر مهمته فً التنظٌم دون االنشغال بالمفاهٌم الفقهٌة إالّ
إذا اقتضت الحاج .
 -2انظر تفصٌل ذلك عند قٌس عبد الوهاب الحٌالً ،ملكٌ أثاث بٌت الزوجٌ  ،دار الحامد للنشر والتوزٌع ،عمةان ارردن،
الطبع ارولى ،8002 ،من الصفح  54إلى .45
 تاورٌت صبرٌن  ،النزاعات المالٌ بسبب فك الرابط الزوجٌ  ،مذكرة ماجستٌر فً القانون ،فرع قانون ارسةرة ،جامعةالجزائر ،كلٌ الحقوق ،8005 ،من الصفح  021إلى .808
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المشػػتراة بينيمػػا انمػػوذج لممتلاػػات مشػػتراة بػػيف الػػزوجيف و ألنػػو لمػػعت لتنظػػيـ مسػػبؽ فلػػف تثيػػر ن ػزاع
مستقبق ( المطلب الثالث)

المطمب األول :تعريف متاع البيت

متاع البيت ىو ما ينتفل بو في بيت الزوجية ،مػف فػراش و أدوات منزليػة ، 1فيػو اػؿ مػا يماػف أف يػتـ

االنتفػاع بػو فػػي بيػت الزوجيػػة مػف فػراش وآثػػاث ،و أدوات منزليػة ،و يسػػتوي فػي ذلػؾ أف ياػػوف ممػا يلػػص

الرجاؿ ،أو مما يلص النساء ،أو مما يلص النساء والرجاؿ على حد سواء. 2

عرفػػو األسػػتاذ سػػعد عبػػد العزيػػز ىػػو " :مجموعػػة األشػػياء الموجػػودة
ّ
إف متػػاع البيػػت وعلػػى النحػػو الػػذي ّ
في منزؿ الزوجية والملصصة لقستعماؿ المشترؾ دالػؿ المنػزؿ مػف اػؿ مػف الػزوجيف وبػا ي أفػراد األسػرة
مثؿ األواني واألفرشة واألغطية وجيػاز التلفزيػوف والبػراد والا ارسػي واأل ارئػؾ وغيرىػا مػف األشػياء المسػتعملة

في تجييز اعة الجلوس و غرفة النوـ و غيرىا مف األشياء ذات االستعماؿ المشترؾ".3

غير ميـ أف ياوف ا تناء ىذا المتاع بؿ العيش المشترؾ أو بعده ،فقد تشتري الزوجػة  -لاصػة إذا اانػت

عاملػػة -أشػػياء تمػػيفيا لبيتيػػا أثنػػاء الحيػػاة المشػػتراة بينيمػػا دوف أف ياػػوف ليػػا بينػػة علػػى ذلػػؾ وىػػذا ىػػو
الاالػب فػي ىػذا النػزاع ،فيفصػؿ فيػو لصػالي الػزوج علػى اعتبػار أنػو ىػو المتصػرؼ بالبيػت علػى حػد تعبيػػر

الفقو الشرعي.4

المطمب الثاني :تمييز مصطمح متاع البيت عما يشابيو من مصطمحات
إف مفيوـ متاع البيػت يتػدالؿ حتمػا مػل مفيػومي جيػاز البيػت( الفػرع) و أثػاث البيػت (الفػرع الثػاني)
ّ
فجياز المرأة بعد دلوليا بيت الزوجية يصبي متاعا مشتراا ،و األثاث الذي يعده الزوج بعد دلوؿ الزوجة

إليو يصبي متاعا مشتراا ،فمصدر ىذه األشياء ملتلؼ ،و استعماليا مشترؾ بيف الزوجيف و ال يثير ىذا

الومػػل أي مشػػاؿ إالّ إذا تفااػػت العق ػػة الزوجيػػة ،و ثػػارت الن ازعػػات الماليػػة المترتبػػة عػػف الطػػقؽ منيػػا
مصير ىذا المتاع الذي ااف مشتراا بينيما.

الفرع األول :جياز البيت.

يقترب مفيوـ متاع البيت مف مفيوـ الجياز ،واف ااف ىذا األلير في عرؼ الجزائرييف ىو ما ت تي بو
العػ ػػروس ( الزوجػ ػػة) مػ ػػف بيػ ػػت أىليػ ػػا إلػ ػػى بيػ ػػت زوجيػ ػػا ،ويشػ ػػمؿ مقتنيػ ػػات تلصػ ػػيا شلصػ ػػيا ااأللبسػ ػػة
والمصوغات واإلاسسوارات ،وأدوات التزييف.

 -1بوخاتم أسٌ  ،الحقوق المالٌ للمطلق بٌن الشرٌع االسالمٌ و قانون ارسرة الجزائري ،مذكرة ماجستٌر ،كلٌ الحقوق،
جامع تلمسان ،8002 ،ص .24
 -2عبد السالم عبد القادر ،النزاع حول متاع البٌت بٌن النص التشرٌعً و االجتهاد القضائً،مجل اإلحٌاء ،العدد الخامس،
0585هـ8008 ،م ،ص .860
 -3سعد عبد العزٌز ،قانون ارسرة فً ثوبه الجدٌد ،شةر أحكةام الةزوا و الطةالق بعةد التعةدٌل ،سلسةل تبسةٌط القةوانٌن،
دار هوم  ،الجزائر ،طبع  ،8005 ،5ص  052و .051
 -4لحسن بن شٌخ آث ملوٌا ،المنتقى فً قضاء ارحوال الشخصٌ  ،الجزء ارول ،دار هوم  ،الجزائر ،8004 ،ص .422
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فالجياز يقصد بو ما يتجيػز بػو الشػلص لمناسػبة ،1وفػي مثػؿ ىػذه الحالػة ىػو مػا تػ تي بػو المػرأة مػف بيػت
أىليا إلى بيت زوجيا يوـ زفافيا أو ب ياـ قئؿ مف الزفاؼ اما ىي عليو العادة  .و د تاوف المػرأة اشػترت

ىذا الجياز مف ماليا اللاص ،أو مف المير الذي دمو ليا الزوج  ،أو اشتراه ليا أىليا ،أو ىو مف مجمؿ
اليػدايا التػػي تلقتيػػا يػػوـ عرسػػيا ،و ػػد ياػػوف مػػف الجيػاز مػػا ييػػده الػػزوج لزوجتػػو فتػرة اللطوبػػة .امػػا يعػػرؼ
الجياز ب نو ما يعد بو مسػاف الزوجيػة مػف أثػاث و فػراش و أدوات منزليػة عنػد زفػاؼ الزوجػة إليػو ،2يعػدىا

الزوج استعدادا الستقباؿ زوجتو.

و علي ػػو يش ػػمؿ الجي ػػاز مقتني ػػات لقس ػػتعماؿ المش ػػترؾ ب ػػيف ال ػػزوجيف االمفروش ػػات و األغطي ػػة و األجيػ ػزة

المنزلية و الايرومنزلية ،حسب الومل المادي للزوجيف  ،و حسب العرؼ و عادات المنطقة و األسر.

و د أصاب التشريل األردني فػي تعريفػو للجيػاز فػي المػادة  /57ب  " :يشػمؿ الجيػاز مػا تحمػره الزوجػة
إلى بيت الزوجية سواء مف ماليا أو مما وىب أو أىدي ليا ،أو مما اشتراه الػزوج مػف ماليػا بتفػويض منيػا

مي ار ااف أو غيره ". 3

إف جياز البيت بيذا المعنى ىو ما يعد بو مساف الزوجية مف أثاث و فراش و أدوات منزلية عنػد الزفػاؼ،
ّ
و ىو اؿ ما تحتاجو الزوجة عنػد زواجيػا لتجيّػز بػو نفسػيا أو تجيّػز بػو بيػت الزوجيػة ،و ػد جػر العػرؼ
على أف تقوـ الزوجة و أىليا بالمشاراة في اعداد منزؿ الزوجية

4

الفرع الثاني :أثاث البيت.

أثاث البيت ىو ما يوجد بالبيت مف لزائف و أ ارئػؾ و أس ّػرة و مفروشػات و جميػل األدوات التػي يفتػرض
أف يعدىا الزوج في بيت الزوجية استقباال لزوجتو ،5مييئا ليا إ امة مريحة فيو ،و األصؿ في ىذه األشػياء
ّ
أف اسػػتعماليا ياػػوف مشػػتراا بػػيف أف ػراد األس ػرة جم ػػيعيـ ،فيػػي مػػف المػػروريات التػػي تسػػتقيـ بيػػا الحي ػػاة

المشتراة للزوجيف ومف معيما اوالدي الزوج و األوالد أو اإللوة.

امػػا يتمػػمف البيػػت أدوات وأشػػياء لاصػػة بػػالزوج امقبسػػو ،وأدوات عملػػو ،وأشػػياء ألػػر يسػػتعمليا فػػي

حياتو اليومية د تاوف أدوات ريامة أو صيد أو غيرىما.

أف األثػاث مػف التصػاص الػزوج اقاعػدة عامػة باسػتثناء إذا ػدمت الزوجػة بينػة
و د أادت المحامة العليا ّ
علػػى ملايتيػػا لػػو " :أثػػاث البيػػت الملصػػص لقسػػتعماؿ الثنػػائي بػػيف الػػزوجيف مثػػؿ الفػراش والاطػػاء وغرفػػة

النػػوـ ومػػا شػػابو ذلػػؾ مػػف أ ارئػػؾ و ز اربػػي وأوانػػي الطػػبخ ىػػو مبػػدئيا يعتبػػر ملػػؾ للػػزوج مػػا لػػـ تثبػػت الزوجػػة
أف ذلؾ ملؾ ليا اشترتو أو ىو مف جملة صدا يا ف ّف لـ ياف ىذا فالزوج أحؽ بو مل يمينو".6
بالبينة ّ

 -1قٌس عبد الوهاب الحٌالً ،المرجع السابق ،ص 45
 -2مروان قدومً ،مجل جامع النجا لألبحاث ( العلوم االنسانٌ ) ،المجلد  ،8004 ،)0( 01ص .055
 -3قانون ارحوال الشخصٌ ارردنً رقم  04سبتمبر .8001
 -4ربٌح إلغات ،الحقوق الزوجٌ على ضةوء االجتهةاد القضةائً الجزائةري ،دكتةوراا فةً الحقةوق ،كلٌة الحقةوق ،جامعة
الجزائر ،8000 ،0ص .855
 -5قٌس عبد الوهاب الحٌالً  ،المرجع.45 ،
 -6المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،قرار رقم  ،48808بتارٌخ  ،0121 /00 /06المجل القضائٌ  ،0110عةدد
 ،5ص .44
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إف متػػاع البيػػت تطبيقػػا لػػنص المػػادة  73يتمػػمف ىػػذه العناصػػر اليػػا ،منيػػا مػػا ىػػو ملصػػص للزوجػػة
ّ
ومنيػػا مػػا ىػػو ملصػػص للػػزوج و منيػػا مػػا ىػػو مشػػترؾ بينيمػػا ،فيػػو شػػامؿ لاػػؿ العناصػػر المػػذاورة أعػػقه.

أف نص المادة يللط بيف المتاع و الجياز و األثاث واف انت أر أف لفػظ متػاع
والوامي في ىذا السياؽ ّ
أعػػـ وأشػػمؿ مػػف لفظتػػيف السػػابقتيف ( الجيػػاز و األثػػاث) ،فالجيػػاز علػػى مػػا تقػػدـ يلػػص الزوجػػة واألثػػاث
يلص الزوج مبدئيا ،و نظ ار للتدالؿ الحاصؿ آثر المشرع أف يترؾ السلطة التقديريػة للقامػي حتػى يفصػؿ

أف سػلطة القامػػي التقديريػة ليسػػت
فػي المسػ لة بنػػاء علػى معطيػات العػػرؼ و العػادة و علػى ناعتػػو .علمػا ّ
تعسفا و ليست احتااـ لليو  ،بؿ ىي عمؿ فني محصور في تطبيػؽ القػانوف و تفسػيره ،و مػف لػقؿ ذلػؾ

يامؿ ،يصنؼ و يعدؿ القانوف ب سقاطو على الحاالت اللاصة و الو ائل المعينة ،مسػتعينا ب ىػؿ
فالقامي ّ
اللبرة أحيانا.
إذا عجز القامي عف الفصؿ في النزاع حوؿ متاع البيت اعماال لسلطتو التقديرية و انطق ا مف معايير

المػادة  73لجػ إلػى القاعػدة الفقييػػة الشػييرة و القاعػدة العامػة " البينػة علػػى مػف ادعػى و اليمػيف علػى مػػف

أنار " :حيث أنو بالفعؿ فقد جاء في القرار المنتقد ب ّف القامي األوؿ ػد أجػاب فػي الحاػـ ب رجػاع األثػاث
و المقبس باعتبارىا مف متاع البيت المنصوص عليو بالمادة  73مف انوف األسػرة بلػقؼ المصػوغ ف نػو
ال يػػدلؿ مػػمف المتػػاع المنصػػوص عليػػو بالمػػادة المػػذاورة إنمػػا يلمػػل لقاعػػدة البينػػة علػػى مػػف ادعػػى و

أف المصػػوغ يعتبػػر مػػف متػػاع البيػػت و المعتػػاد للنسػػاء و تنطبػػؽ عليػػو المػػادة
اليمػػيف علػػى مػػف أناػػر ،مػػل ّ
.1"73
أف األثػاث مػف مفروشػات و أغطيػة و أدوات طػبخ و
و بذلؾ ي لذ القماء حيث اعتبػر فػي عديػد القػ اررات ّ
غرفػػة النػػوـ ،و اػػذلؾ األلبسػػة و المصػػوغات و غيرىػػا مػػف متػػاع البيػػت " :و حيػػث أنػػو فعػػق و بعػػد الرجػػوع

أف مػػاة المجلػػس لػػـ يطبق ػوا القػػانوف تطبيقػػا سػػليما عنػػدما لػػـ يسػػتجيبوا لطلػػب
إلػػى الق ػرار المنتقػػد يتبػػيف ّ
الطاعنػػة فيمػػا يلػػص المصػػوغ ماتفػػيف ب ػرفض الطلبػػات لعػػدـ الت سػػيس زيػػادة علػػى تسػػليميـ بالقائمػػة التػػي
دمتيا فااف علييـ اعماؿ القواعد العامة لإلثبات الوسيلة الوحيدة لمثؿ ىذه المنازعات".2

المطمب الثالث :األموال المشتركة بين الزوجين.

أف لاق الزوجيف ذمػة ماليػة مسػتقلة عػف الذمػة الماليػة للػزوج اآللػر ،و لالييمػا الحريػة الااملػة
األصؿ ّ
أف مساىمتيا في إنماء
في التصرؼ في أموالو ،وعليو ف ّف الزوجة تظؿ مستقلة ب مواليا رغـ زواجيا ،غير ّ
ثػػروة األس ػرة يػػؤدي حتمػػا إلػػى الػػتقط ماليػػا بمػػاؿ زوجيػػا ،فقػػد تسػػاىـ فػػي ا تنػػاء سػػيارة أو ش ػراء مسػػاف

أو انجاز مشروع دوف أف يوثؽ ىذا االشتراؾ رسميا ،فتجد الزوجة نفسيا لاوية الوفاض إذا انفات الرابطة

ألف ىػذه العق ػة ائمػػة علػى انفصػاؿ ذمتييمػػا واسػتققليا ،وحريػة تصػػرؼ
الػزوجيف بطػقؽ أو وفػاة الػػزوجّ .
اؿ مف الزوجيف فيما يملؾ.
 -1المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،قرار رقم  ،846628بتارٌخ  ،8000/08/80المجل القضائٌ  ،8000عةدد
 ،8ص .505
 -2المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،قرار رقم  ،842250بتارٌخ  ،8000/04/85المجل القضائٌ  ،8005عدد
 ،0ص .565
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أف ػػانوف األسػ ػرة ف ػػي تعديل ػػو للم ػػادة  2/37س ػػنة  2005س ػػمي لل ػػزوجيف أف ينش ػػئا رباط ػػا مالي ػػا
غي ػػر ّ
باتفا يما في عقد الزواج ذاتو بموجب شرط أو في عقد مستقؿ " :غير أنو يجوز للزوجيف أف يتفقا في عقد

الػػزواج أو فػػي عقػػد الحػػؽ حػػوؿ األم ػواؿ المشػػتراة بينيمػػا ،التػػي ياتسػػبانيا لػػقؿ الحيػػاة الزوجيػػة و تحديػػد
النسب التي تؤوؿ إلى اؿ منيما " ،و في ذلؾ استثناء على المبدأ الوارد في الفقرة األولى مف نفس النص:

" لاؿ واحد مف الزوجيف ذمة مالية مستقلة عف ذمة اآللر".

إف وجػ ػػود ىػ ػػذا االشػ ػػتراؾ فرمػ ػػتو الظػ ػػروؼ االجتماعيػ ػػة و اال تصػ ػػادية و حتػ ػػى الثقافيػ ػػة و السياسػ ػػية
ّ
وبمقتماه يشترؾ الزوجػاف فػي أمواليمػا الماتسػبة ،فتنشػ بػ رادة الػزوجيف ذمػة ماليػة موحػدة تتعلػؽ بػاألمواؿ

الماتسب مف طرؼ اؿ منيما لقؿ الحياة الزوجية.

د ُي ْسيـ اؿ مف الزوجيف بنصيب مػف مالػو لشػراء مسػاف أو شػراء سػيارة أو فػتي حسػاب مشػترؾ أو أي
مشروع ا تصادي أو حتى االنفاؽ على األوالد ،دوف أف يتـ تقييد ىذا االشتراؾ في وثيقة تحدد نصيب اػؿ
أف االنفصػػاؿ
منيمػا ،وىػػذا الػذي أسػ ّ
ػميو االشػتراؾ المػػالي الفعلػػي و ىػو وا ػػل أغلػب األسػػر الجزائريػة ،ذلػػؾ ّ
التػػاـ ألم ػواؿ الػػزوجيف و اسػػتققؿ ذمتييمػػا ال ينفػػي امػػا تقػػوؿ الػػداتورة دنػػوني ىجي ػرة " :وجػػود نػػوع مػػف
التدالؿ المنسجـ بيف أمواؿ الزوجيف ،ألنو مف الصعب التعبير عف الحيػاة الزوجيػة المشػتراة القائمػة علػى

المودة دوف أف يساىـ اؿ مف الزوجيف بموارده المالية ".1

أف الش ػريعة االسػػقمية التػػي تعػػد مصػػد ار ماديػػا و رسػػميا لقػػانوف األس ػرة ال تمنػػل الزوجػػاف مػػف
علمػػا ّ
أف أحػؽ الشػروط رعايػة و وفػاء ىػي تلػؾ
اشتراط ما يشاءاف مف شروط تنظيما و دعما لعق تيما ،بؿ تر ّ

الشػػروط التػػي يتمػػمنيا عقػػد الػػزواج ،حيػػث ػػاؿ الرسػػوؿ الا ػريـ
شستحللتم به شرفأنج".2

إن أحققا شروققأن أن ا ق ش بهققم ققم
ّ " :

إف النظاـ المالي المشترؾ ىو تلػؾ القواعػد القانونيػة أو االتفا يػة المنظمػة بشػاؿ مفصػؿ للعق ػة الماليػة
ّ
بيف الػزوجيف مػف حيػث نشػ ة و تاػويف ذمػة ماليػة جديػدة و توزيعيػا و ا تسػاميا و تصػنيفيا و بيػاف الػديوف

العلقة بيا.

أف نظػػاـ االشػػتراؾ المػػالي نظػػاـ ػػائـ بذاتػػو ،و يفتػػرض أف ياػػوف لاػػق الػػزوجيف مػػاؿ أو
يتبػػيف مػػف ذلػػؾ ّ
سيصبي لو مػاؿ مسػتقبق ،و تظيػر أىميتػو مػف لػقؿ بيػاف العق ػة الماليػة بػيف الػزوجيف ،و تظيػر أىميتػو

أاثر عند انحقؿ الزواج أو وفاة أحد الزوجيف و مزاحمة ورثة الزوج االمتوفى للزوج المتبقي.

إف االشػتراؾ المػالي فػػي ػانوف األسػرة لػػيس مفرومػا بػؿ ىػػو مسػ لة مترواػة اللتيػػار الػزوجيف ،امػا أنػػو ال
ّ
يعرؼ تنظيما على النحو الذي جاء بو القانوف الفرنسي الذي يعرؼ أربعة أنواع مف االشتراؾ المػالي بػيف

 -1هجٌةةرة دنةةونً ،النظةةام المةةالً للةةزوجٌن فةةً التشةةرٌع الجزائةةري ،المجل ة الجزائرٌ ة للعلةةوم القانونب ة  ،االقتصةةادٌ و
السٌاسٌ  ،العدد  ،0سن  ،0115ص .041
 -2أبةةو عبةةد م اسةةماعٌل بةةن ابةةراهٌم البخةةاري ،كتةةاب النكةةا  ،بةةاب الشةةروط فةةً النكةةا  ،دار الفةةا للنشةةر و التوزٌةةع،
،8000حدٌث رقم .4040
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أف النزاع القائـ
الزوجيف نمميا في المواد مف  1400إلى  1581مف القانوف المدني  ،أو التونسي  .اما ّ
على ىذه األمواؿ في القانوف الجزائري متروؾ إلرادة الطػرفيف حسػب مػا ىػو محػدد فػي اتفا يمػا المفػرغ فػي

عقد رسمي.

إف عقد االشتراؾ المالي مرتبط بعقد الزواج  ،فالحياة الزوجية المشتراة ىي السبب في وجوده أما زوالو
ّ
فياوف باالتفاؽ اما نش  ،األمر الذي يميزه عف حالة النزاع حوؿ متاع البيت ،أو بانحقؿ الرابطػة الزوجيػة
للوفاة أو الطقؽ ،األمر الذي يجعلو يشبو مس لة النزاع حوؿ متاع البيت.

إف االشػػتراؾ المػػالي ىػػو تنظػػيـ النفصػػاؿ مػػالي محتمػػؿ حتػػى ال يقػػل الزوجػػاف فػػي لػػقؼ حػػوؿ عائػػدات
ّ
ماليػة بينيمػػا فػي حػػيف النػزاع حػػوؿ متػاع البيػػت يثػار بعػػد تفاػؾ الرابطػػة الزوجيػة ،و ىػػو مػف أحػػد الن ازعػػات
المالية المثارة بعد ىذه المرحلة لعدـ وجود تنظيـ و ال اتفاؽ مسبؽ.

المبحث الثاني :صور النزاع حول متاع البيت.

إف أصؿ النزاع حوؿ متػاع البيػت ىػو إدعػاء اػؿ مػف الػزوجيف أو أحػدىما ،أو ورثػة أحػدىما أو ورثتيمػا
ّ
أف الطػػرؼ اآللػػر يناػػر
أف مػػا بالبيػػت مػػف متػػاع أو جػػزء منػػو ملاػػا لػػو أو ملػػؾ مػػورثيـ ،فػػي حػػيف ّ
اقىمػػا ّ

أف الطػػرؼ اآللػػر ػػد ألػػذ م ػا
وجػػود ىػػذا المتػػاع أصػػق أو يناػػر ملايػػة الطػػرؼ اآللػػر لػػو ،أو أف يػػدعي ّ
أف يمػة المتػاع
يلصو عنػد ماػادرة البيػت الزوجػي ،أو أف القائمػة المقػدـ مػف طػرؼ المػدعي مبػال فييػا و ّ

المتنازع فيو ليست حقيقية زيادة أو نقصانا.

ويحتد النزاع عند انعداـ البينة علػى وجػود المتػاع أصػق أو علػى ملايتػو للػزوج المػدعي ،وعليػو فػ ّف صػور
ىذا النزاع تتمثؿ في وجػود المتػاع المتنػازع عليػو أصػق (المطلػب األوؿ) ،ثػـ ملايػة المتػاع ألحػد الطػرفيف

(المطلب الثاني) وألي ار تحديد يمة المتاع محؿ النزاع إذا انعدـ عينا (المطلب الثالث).
المطمب األول :وجود المتاع " :البينة عمى من ادعى و اليمين عمى من أنكر"

د يطالب أحد الطرفيف بمتاع معيف يدعي وجوده ببيت الزوجية ،و في الاالب المرأة ىي مف تقدـ على
مللفة متاعيػا وراءىػا إمػا برمػاىا أو ياصػبيا علػى ذلػؾ الػزوج أو
ىذه اللطوة ألنيا ىي مف ياادر البيت ّ
أف بعػػض األزواج ىػػـ مػػف ينتقلػػوف إلػػى بيػػت
أىلػػو ،ولػػيس غريػػب أف يقػ ّػدـ الػػزوج الطلػػب ألف الوا ػػل يبػػيف ّ
الزوجػػة ،فيػػزؼ إلييػػا بػػدال مػػف أف تػػزؼ إليػػو ،فػ ذا حػػدث لػػقؼ بينيمػػا أعقبػػو طػػقؽ اػػاف ىػػو مػػف ياػػادر

البيت مللفا متاعو.

اما يماف للزوجة و ىي تاادر المنزؿ أف ت لذ بعض أغػراض الػزوج انتقامػا منػو لاصػة إذا اانػت أشػياء

ذات يمػػة بالنسػػبة لػػو اوثائقػػو اللاص ػة أو وثػػائؽ تتعلػػؽ بوظيفتػػو أو أدوات عملػػو...الخ  ،فيطالبيػػا مػػاء
ب رجاعيا.

 -1قٌدوم بوزٌان إٌمان ،نظام ارموال المشترك بٌن الزوجٌن فً قانون ارسرة ،دراس مقارن بٌن قانون ارسرة و القانون
الفرنسً و التشرٌعات العربٌ  ،ماجستٌر عقود و مسؤولٌ  ،كلٌ الحقوق جامع الجزائر ،8005 ،0ص  20و ماٌلٌها.
 -2قانون رقم  15لسةن  0112مةؤر فةً  1نةوفمبر  ،0112المتعلةق بنظةام االشةتراك فةً ارمةالك بةٌن الةزوجٌن ،الرائةد
الرسمً للجمهورٌ التونسٌ الصادر بتارٌخ  82نوفمبر .0112
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عمليػػا يقػػدـ المػػدعي ائمػػة يعػػدد و يصػػؼ المتػػاع المطلػػوب ،فيعػػرض القامػػي ىػػذه القائمػػة علػػى المػػدعى
أف يسػػلـ بمػا ىػػو موجػود و بػػامتقؾ المػدعى ليػػا ،فيتو ػؼ النػزاع عنػد ىػػذا الحػد .امػػا
عليػو ،وعندئػػذ يمانػو ّ
أف المطلقة تنفي استقميا
يمانو أف ينار وجود ما بالقائمة أو يدعي ألذ مطلقتو لاؿ ما ّ
عددت ،في حيف ّ
لمتاعيا ،و تتمسؾ بوجود ما بالقائمة بالبيت الزوجي.

إف ومل مثؿ ىذا يقتمي إعماؿ القاعدة العامة في االثبات " البينة على مف ادعى و اليميف على مف
ّ
أف المػػادة محػػؿ الد ارسػػة تثيػػر مشػػاؿ ملايػػة المتػػاع المتنػػازع عليػػو دوف وجػػود المتػػاع مػػف
أناػػر" مػػل العلػػـ ّ
عدمو ،و ىذا فعق ما يثيره القامي تطبيقا للقاعدة العامة في االثبات " حيػث أنػو و فػي حالػة إناػار وجػود

األمتعة المطالب بيا عند أحد الػزوجيف سػتطبؽ القاعػدة العامػة البينػة علػى مػف ادعػى و اليمػيف علػى مػف
أنار و ليس المادة  73مف انوف األسرة التي تطبؽ عندما يػدور النػزاع حػوؿ ملايػة األمتعػة المطالػب بيػا

و بذلؾ فقماة االستئناؼ د أصابوا لما حاموا ب ّف امي الدرجة األولى بتوجيو اليميف للمدعية د لالؼ
أف المػػدعى عليػػو أناػػر وجػػود
القاعػػدة العامػػة ،البينػػة علػػى مػػف ادعػػى و اليمػػيف عل ػى مػػف أناػػر ،باعتبػػار ّ
االمتعة المطالب بيا و لاف ااف على ماة الموموع تطبيؽ ىذه القاعدة العامة و توجيو اليمػيف للمػدعى

عليو عوما عف رفض الدعو في الحاؿ ". 1

أف زوجتػو ألػذت أمورىػا،
و يؤاد القامي مو فو ىذا في رار آلر " :ف ف لـ ياف اذلؾ ب ف ادعى الزوج ّ
و ىذه تنفي ذلؾ اما ىو أمر الزوجيف في القمية ف نو ال سبيؿ للحاػـ فيػو مػف اللجػوء إلػى تطبيػؽ اعػدة
أف زوجيػػو ألػػذت مصػػوغيا
البينػػة علػػى مػػف ادعػػى و اليمػػيف علػػى مػػف أناػػر ،الػػزوج المطعػػوف مػده يػػدعي ّ
وأثاثيا ومقبسيا و صار بذلؾ مالفا ب ثبات دعواه ف ف عجز فالزوجة تحلؼ".
أف مػػاة المومػػوع بمجلػػس مػػاء البػػويرة ػػد لر ػوا المبػػادئ
و فػي ػرار آلػػر يؤاػػد القامػػي  ":و حيػػث ّ
العامة لوسائؿ االثبات ألنو ااف مف المفروض توجيو يميف اناار للمطعػوف مػده فػي حالػة تصػميمو علػى

أف الطاعنة لـ تتػرؾ أيػة متػاع ليػا بمنػزؿ الزوجيػة و عجػز ىػذه األليػرة عػف التػدليؿ علػى مػا تدعيػو األمػر
ّ
2
الذي يجعؿ القرار المطعوف فيو منعدـ األساس القانوني" .

ألف
مف لقؿ الق اررات الواردة أعقه وجب أف يقّدـ المدعي بينة على وجود المتػاع ،وعلػى عػدـ اسػتقمو ،و ّ
ثبت باافة الطرؽ اشيادة الشيود مف الجيراف و األ ارب ،اما يماف للقامي أف يعػيف
الوا عة مادية ف نيا تُ ُ
أف المػادة
محم ار مائية لينتقؿ إلى بيت الزوجية لمعاينة ما بو مف متاع " حيث أنو مف المعروؼ انونا ّ

 -1المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصةٌ  ،قةرار رقةم  ،806256بتةارٌخ  ،0111/05/06اجتهةاد قضةائً  ،8000عةدد
خاص ،ص .854
 -2المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصةٌ  ،قةرار رقةم  ،008625بتةارٌخ  ،0114/00/50نشةرة القضةاة  ،0116عةدد
 ،51ص .852
 انظر اذلؾ المحامة العليا ،غرفة األحواؿ الشلصية  ،القرار ر ـ  ،0821448بتػاريخ  ،2014/10/16غيػر منشػور" :أف الطاعف فعق في است نفو ينازع فػي
حيث يتبيف بالفعؿ بالرجوع إلى القرار المنتقد فيما يلص الشؽ المتعلؽ باألثاث يتبيف ّ
القائمة المقدمة مف بؿ المطعوف مدىا مبر ار و أنيا غير حقيقية ،و ماة المجلس لػـ يػردوا عليػو بمػا يػتقءـ و ادعػاء اػؿ
طرؼ دوف تمييز بيف ما ا ر بو و ما أناره الطاعف و مف ثـ تطبيؽ القواعد العامة في االثبات." .
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 73مف انوف األسرة تنص على اليميف فيما ىو موجود فعق مف المتاع سواء مصوغا أو أثاث أي المتاع
المتواجػػد وفيػػو نػزاع حػػوؿ ملايتػػو ،و أمػػا و أف يقػػدـ أحػػد اللصػػميف ائمػػة يػػدعي مػػف لقليػػا تواجػػد المتػػاع
دوف مشػػاىدتو ومعاينت ػػو في ػػذا يحت ػػاج إل ػػى تطبي ػػؽ القواعػػد العام ػػة لإلثب ػػات المبني ػػة عل ػػى القاع ػػدة القانوني ػػة
الشرعية البينة على مف ادعى واليميف على مف أنار".1

وعليو فعلى مف يدعي وجود المتاع بالبيت أف يقيـ دليلو على ذلؾ ب ف يقدـ بينة و لما اانت الوا عة مادية

أف العق ػة بػيف الػزوجيف تشػوبيا
أماف إثباتيا باافة الطرؽ المتاحة انونا ،و لو بشيادة الشيود ،لاصة و ّ
اعتبػارات غيػػر ماديػػة تحػػوؿ دوف الحصػػوؿ علػػى البينػػة ،و ػدّ أشػػار نػػص المػػادة  336مػػف القػػانوف المػػدني
على مثؿ ىذه الومعية فسػمي باإلثبػات بشػيادة الشػيود إذا اػاف مانعػا معنويػا يحػوؿ دوف الحصػوؿ علػى

الدليؿ الاتابي " :يجوز اإلثبات بالشيود أيما فيما ااف يجب إثباتو بالاتابة:

 -إذا وجد مانل مادي أو أدبي يحوؿ دوف الحصوؿ على دليؿ اتابي".

أف اليميف في ىذه الحالة ليست يميف إثبات و إنما ىي يميف إناار يوجييا القامي
اما يجب أف نشير ّ
أف
للزوج الذي ينفي وجود المتاع المتنازع فيو بالبيت الزوجي  ... " :فػ ف لػـ ياػف اػذلؾ بػ ف ادعػى الػزوج ّ
الزوجة ألذت أمورىا ،و ىذه تنفي ذلؾ اما ىو أمر الزوجيف في مية الحاؿ ف نو ال سبيؿ للحاـ فيو مف
اللجوء إلى تطبيؽ اعدة اليبنة على المدعي و اليميف على مف أنار".2

وفػػي ػرار آلػػر يؤاػػد مػػاة المحامػػة العليػػا صػػفة ىػػذه اليمػػيف حيػػث اعتبروىػػا يمػػيف نفػػي واناػػار يوجييػػا
امػػي المومػػوع للػػزوج الػػذي يناػػر وجػػود المتػػاع  " :حيػػث أنػػو بالفعػػؿ فقػػد جػػاء ف ػي الق ػرار المنتقػػد ب ػ ف

أف المطعػوف مػده ىػو الػذي ػدـ الػدليؿ بشػ نو
الطاعنة لـ تقدـ الدليؿ على المقياس الذىبي دوف أف يذار ّ
و في حالة إنااره عليو أف يؤدي يميف النفي تطبيقا لقاعدة البينة على المدعي و اليميف علػى مػف أناػر".3
إف اليمػػيف علػػى مػػا ىػػو معمػػوؿ بػػو مػػاء ىػػي يمػػيف إناػػار يوجييػػا القامػػي للمػػدعى عليػػو " حيػػث بالفعػػؿ
ّ
أف ىنػػاؾ لػػقؼ فػػي بعػػض
وبػػاإلطقع علػػى القػرار المطعػػوف فيػػو المؤيػػد للحاػػـ المسػػت نؼ يتبػػيف أنػػو رغػػـ ّ
األثاث الذي يػدعي بػو الطػاعف و محػؿ إناػار مػف طػرؼ المػدعى علييػا فػي الطعػف إالّ أنػو وجيػت اليمػيف

للمدعي لقفا للقواعد العامة لإلثبات فمق عف أنو لـ يتـ ذار األثاث في منطوؽ القرار" . 4

فػػي حالػػة عجػػز المػػدعي علػػى تقػػديـ البينػػة " :لمػػا عجػػزت المدعيػػة ( الطاعنػػة حاليػػا) عػػف تقػػديـ البينػػة عػػف
با ي األثاث ااف مف المفروض على ماة المومػوع توجيػو االناػار للمطلػؽ طبقػا ل حاػاـ العامػة بقواعػد

 -1المحامػػة العليػػا ،غرفػػة األح ػواؿ الشلصػػية ،ػرار ر ػػـ  ،257741بتػػاريخ  ، 2001/05/23المجلػػة القمػػائية 2003

عدد  ،1ص .363
 -2المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،قرار رقم  ،40024بتارٌخ  ،0122/02/02المجل القضائٌ  ،0110عةدد 5
ص .65
 - 3المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،قرار رقةم  ،021854بتةارٌخ  ،0112/05/80اجتهةاد قضةائً  ،8000عةدد
خاص ،ص .858
 -4المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،قرار رقم  ،550140بتارٌخ  ،8004/04/02نشرة القضاة  ،8000عةدد 66
ص .502
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االثبات و لما مى ماة الموموع بلػقؼ ذلػؾ جعلػوا ػرارىـ عرمػة للػنقض جزئيػا فيمػا يلػص األثػاث

محؿ النزاع".1

و يميف االناار ىذه تلمل ألحااـ القانوف المدني المنصوص علييا في المواد مف  343إلػى  ،350فػ ذا

حلػػؼ مػػف وجيػػت إليػػو حاػػـ لصػػالحو ،و إذا ناػػؿ أو غػػاب عػػف جلسػػة اليمػػيف حامػػت المحامػػة لصػػالي

المػػدعي " :2حيػػث ّأنػػو بالفعػػؿ فػ ّف المطعػػوف مػػدىا ػػد وجػػو ليػػا القامػػي االوؿ ت ديػػة اليمػػيف الموجيػػة ...
وذلؾ يعتبر ناػوال منيػا ،حيػث أف المػادة  347مػف القػانوف المػدني تعتبػر النااػؿ لاسػ ار لػدعواه و ىػو مبػدأ
عاـ يشمؿ اليميف الحاسمة و اليميف المتممة" .3

إذا ثبت للقامي عدـ وجود المتػاع بالبيػت و لػـ يػتـ اسػتقمو مػف طػرؼ المدعيػة مػل صػحة مػا تدعيػو

فمػػف المتصػػور أف يتصػػرؼ الػػزوج فػػي المتػػاع بمجػػرد لػػروج الزوجػػة مػػف البيػػت حتػػى إذا انتقػػؿ المحمػػر

القمػػائي للمعاينػػة لػػـ يجػػد شػػيئا ممػػا تدعيػػو ،فػ ذا تمانػػت الزوجػػة مػػف تقػػديـ بينػػة علػػى مػػا تراػػت مػػف متػػاع

حينيا وجب على القامي أف يحاػـ علػى المػدعي بمقابػؿ ذلػؾ المتػاع نقػدا و المسػ لة ىنػا محػؿ تقػدير مػف
القامي مستعينا فيو ب ىؿ اللبرة ألنيا مف المسائؿ الفنية  " :تقييـ مبال المتاع مس لة فنية ترجل إلى أىؿ

اللبرة مف الصناع و التجار و ليس إلى القماة" المحامة العليا "  ،4اما سنبيف أدناه.

علػػى مػػا تقػػدـ تطبػػؽ اعػػدة البينػػة علػػى مػػف ادعػػى و اليمػػيف علػػى مػػف أناػػر فػػي حالػػة اناػػار أحػػد الػػزوجيف

وجػػود المتػػاع ،و فػػي الاالػػب الطػػرؼ المناػػر ىػػو الػػزوج ،و يبقػػى علػػى الزوجػػة حينيػػا أف تقػػدـ البينػػة علػػى
وج ػػود المت ػػاع الم ػػذاور ف ػػي عريم ػػتيا ،و ذل ػػؾ بتق ػػديـ الفػ ػواتير أو ش ػػيادة الش ػػيود فػ ػ ّف القام ػػي سيفص ػػؿ
لصالحيا ،واذلؾ االمر إذا أ ر المدعى عليو بوجود المتاع ،أما إذا عجػزت عػف تقػديـ البينػة فػ ّف القامػي
سيطبؽ القاعدة العامة ويوجو اليميف للمدعى عليو وفي ىذه الحالة تاوف طبيعة اليميف حاسمة.
المطمب الثاني :إثبات ممكية المتاع " اليمين لكل منيما "

أف مػػا ىػػو مػػذاور بالقائمػػة موجػػود فعػػق بالبيػػت يبقػػى بعػػد ذلػػؾ إثبػػات ملايػػة أحػػد
إذا ثبػػت للقامػػي ّ
أف المػادة  73مػف ػانوف األسػرة ال تمػني أي طػرؼ بتوجيػو اليمػيف إليػو بػؿ الت اػد مػف
الزوجيف لو "حيث ّ

أف
وجػػود مػػا يدعيػػو أوال ثػػـ تػ تي مرحلػػة اليمػػيف بعػػد ذلػػؾ عنػػد عجػػز أحػػد الطػرفيف عػف إثبػػات مػػا يدعيػػو ،و ّ
االاتفػػاء ب ػ داء اليمػػيف بػػؿ معرفػػة وجػػود أو عػػدـ وجػػود المػػدعى بػػو يعتبػػر بمثابػػة انعػػداـ التسػػبيب و لر ػػا

5
أف يوجػػو اليمػػيف لللصػػـ
وامػحا لقواعػػد االثبػػات"  ،فالقامػي وجػػب عليػػو أف يت اػػد مػف وجػػود المتػػاع بػؿ ّ
على ملايتو للمتاع.

 -1المحكم العلٌا ،غرف ارحةوال الشخصةٌ  ،قةرار رقةم  ،554242بتةارٌخ  ،8004/00/08نشةرة القضةاة ،8002 ،عةدد
 ،65ص .554
 -2بلحا العربً  ،أحكام الزوجٌ و آثارها فً قانون ارسرة الجزائري ،دار هوم  ،الطبع الثانٌ  ،8004 ،ص 461
 " -3المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،قرار رقم  ،20240بتارٌخ  ،0118/05/05اجتهةاد قضةائً ،8000 ،عةدد
خاص ،ص .850
 -4المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،قرار رقم  ،888640المجل القضائٌ  ،0118عدد  ،8ص .50
 -5المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،قرار رقةم  ،26012بتةارٌخ  ،0118/00/ 82اجتهةاد قضةائً ،8000 ،عةدد
خاص ،ص .855
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أف الفقػػو الشػػرعي انقسػػـ حػػوؿ تحديػػد ملايػػة متػػاع البيػػت فػػي حالػػة حػػدوث
تجػػدر االشػػارة فػػي ىػػذا البػػاب ّ
نزاع و ثبوت وجوده إلى فريقيف:
أف يقسػػـ المتػػاع مناصػػفة علػػى اعتبارىمػػا سػػااناف فيػػو ،و ػػد افتر ػػا أو لػػـ يفتر ػػا أو ماتػػا
حيػػث يػػر األوؿ ّ
أو مات أحدىما فالتلؼ ورثتيما أو ورثة أحدىما بعد موتو فذلؾ الو سواء ،و إذا اانا سػاانيف البيػت فػي
أيدييما معا ،فالظاىر أنو في أيدىما ،اما تاوف الدار في أيدىما أو بيد الرجؿ فيحلػؼ اػؿ منيمػا لصػاحبو

على دعواه ،ف ف حلؼ جمعا فالمتاع بينيما نصفاف.1

مقتمى ىذا الرأي أنو إذا تنازع الزوجاف أو ورثتيما حوؿ ملاية أحدىما لمتاع البيت و دـ بينة علػى ذلػؾ

ف ّف النزاع يفصؿ فيو لصالي صاحب البينػة بنػاء علػى اعػدة البينػة علػى مػف ادعػى ،فػ ذا لػـ يقػدـ أحػدىما
بينة و حلؼ اقىما سـ المتاع بينيما مناصفة ،و إف ااف فػي األمػر تفصػيؿ عنػد أىػؿ الفقػو علػى الوجػو

التالي:

لـ يميز الفقو المالاي بيف ما إذا اػاف النػزاع حػوؿ متػاع البيػت حػاؿ يػاـ الزوجيػة أو بعػدىا ،و ال بػؿ

أف إثبػات ملايػة متػاع
الدلوؿ أو بعده ،و ال بيف ما إذا ااف المساف الزوجي ملؾ للػزوج أو للزوجػة ،غيػر ّ
البيت يقتمي البينة ،فالزوج الذي يقيـ البينة يحاـ لو بالمتاع ،ف ف دـ اؿ منيما بينة يقدر القامي أعدلو
و يحاػـ لصػػاحبيا ،أمػػا إذا تسػػاوت البينتػػيف و تااف تػػا سػقطتا اقىمػػا ،و ألػػذ القامػػي بالظػػاىر أي مػػا ىػػو

متعػػارؼ عليػػو للرجػػؿ اػػاف للػػزوج و مػػا ىػػو متعػػارؼ عليػػو للنسػػاء اػػاف للزوجػػة مػػل يمػػيف الػػزوج أو الزوجػػة

حسب الحالة.2

و الفقو الحنفي ىو اآللر لـ يلرج عػف القاعػدة حيػث اعتبػر أف حػؿ النػزاع حػوؿ متػاع البيػت يلمػل إلػى
اعدة ما ىو صالي للرجؿ عادة فيو للزوج مل يمينو و ما ىو صالي للنساء فيو للزوجػة مػل يمينيػا ،غيػر

أف القوؿ للزوج في اػؿ مػا
أنيـ التلفوا في المتاع الذي يشترؾ الزوجاف فيو ،حيث اؿ أبو حنيفة و محمد ّ
ألف يده متصرفة و يدىا حافظػة ،و اليػد المتصػرفة مالاػة و الظػاىر يشػيد لػو بػذلؾ
يصلي ليما مف متاعّ ،

في حيف اؿ زفر أنو في حالة اشتراايما في الصقحية ف ّف الماؿ ياوف مناصفة بينيما ما لـ ترجي دعو
أحدىما ببينة أو بظاىر آلر يشيد لو.

ألف العػرؼ ػد جػر علػى
أف القوؿ ليػا فيمػا جػر العػرؼ علػى مػا تػدلؿ بػوّ ،
أف أبا يوسؼ ير ّ
في حيف ّ
أف المػرأة ال تػػدلؿ ببيػػت زوجيػػا إالّ بجيػػاز يليػػؽ بيػػا فاػػاف الظػػاىر شػػاىدا ليػػا ،و مػػا زاد علػػى ذلػػؾ فػػالقوؿ
ّ

 -1المصري مبروك ،دراس تحلٌلٌ لباب انحالل الزوا فً قانون ارسرة الجزائري فً ضوء الشرٌع االسالمٌ  ،رسال
ماجستٌر ،جامع القاهرة ،كلٌ الحقوق  ،قسم الشرٌع االسالمٌ  ،0110 ،ص .555
 فٌزٌلً ملٌك  ،حقوق المطلق بٌن الفقه االسالمً و قانون ارسرة الجزائري ،ماجستٌر أصول الفقه ،جامع الجزائر – 0بن ٌوسف بن خدة ،8005 -ص .15
 -2محمد حجازي ،نظام االثبات فةً الفقةه االسةالمً و القةانون المصةري و الجزائةري ،بحةث مقةدم لنٌةل درجة الةدكتوراا،
جامع االسكندرٌ  ،8002ص .651
 بن عائش لخضر ،اثبات الحقوق المالٌ للزوجٌن ،دراس مقارن نقدٌة تحلٌلٌة  ،مةذكرة ماجسةتٌر ،كلٌة الحقةوق ،جامعةأبو بكر بلقاٌد ،تلمسان ،8008-8000 ،ص 61
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ألف يػده علييػا ،أمػػا إذا اػاف النػزاع عنػػد أبػي حنيفػة بػػيف الزوجػة و ورثػة الػػزوج فػالقوؿ ليػا باعتبارىػػا
للرجػؿ ّ
تحوز محؿ النزاع.1
أف نص المادة  73مف انوف األسرة د ألذت بمعيار الصقحية لحؿ النزاع بنػاء علػى اآلراء
الوامي ّ
الفقييػة إذ انعػدمت البينػة و أمػاّ تطبيػؽ ذلػػؾ فػي مػائنا ف نػو إذا ثػار نػزاع بػيف الػزوجيف حػوؿ ملايػة متػػاع

البيػػت بملتلػػؼ عناص ػره ،و ػػدـ أحػػدىما بينػػة بملايتػػو و عجػػز اآللػػر علػػى تقػػديـ مػػا يثبػػت ملايتػػو للمتػػاع
المتنػػازع عليػػو ،و ا تنػػل القامػػي فصػػؿ لصػػالي صػػاحب البينػػة باػػض النظػػر عمػػا ىػػو ملصػػص للنسػػاء
أو الرجاؿ ،أو ما ىو مشترؾ بينيما ،فالبينة تاني عف تطبيؽ القاعدة الواردة في المادة .73

أف ىذه اآللة مف لصوصيات النساء في الاالب ،لانػو ثبػت
ف ذا ادعت الزوجة ملاية آلة اللياطة و رغـ ّ
أف مػػف يمػػارس ىػػذه الحرفػػة ىػػو الػػزوج و ليسػػت الزوجػػة ،أو أنيػػا تػػدعي ملايػػة مصػػوغات معينػػة
للقامػػي ّ
ريباتػػو بمناسػػبة زفافيػػا أو نجاحيػػا ،أو أنػػو يمػػتيف

أف الػػزوج اشػػتراه ىديػػة إلحػػد
وانعػػدمت البينػػة ثػػـ تبػػيف ّ
مينة الصياغة فصؿ في النزاع لصالحو ،فالمس لة موموعية لسلطة القامي التقديرية باع فييا.

ف ذا لـ يقدـ أي مف الزوجيف بينة على ملاية المتاع ف ّف القامي يفصػؿ فػي النػزاع بنػاء علػى اليمػيف التػي
أف الق ػرار المنتقػػد فعػػق أسػػاء
يػػدلى بيػػا الزوجػػاف تطبيقػػا للمػػادة  73اسػػتنادا إلػػى معيػػار الصػػقحية " :حيػػث ّ
تطبيؽ القانوف و لاصة المادة  73مف انوف األسرة فيما يلص النزاع اللاص باألمتعة بيف طرفي مية
الحػاؿ لاػػوف اػػؿ مػػف الطاعنػػة و المطعػػوف مػػده يدعيػػو لنفسػػو و يػػزعـ ب نػػو لػػو أو سػػاىـ فػػي شػراءه و اػػاف

المفػػروض إزاء ىػػذا اللػػقؼ و انعػػداـ أي حجػػة ألي منيمػػا توجيػػو اليمػػيف للمطلقػػة فػػي المعتػػاد للنسػػاء ،أمػػا
المعتاد للرجاؿ فتوجو اليميف بش نو للزوج المطعوف مده و المشتراات بينيما يقتسمانيا مػل يمينيمػا وذلػؾ

إعماال ب حااـ المادة  73بفقرتييا مف انوف األسرة ".2

و ػد فصػؿ المشػرع بػيف اليمػيف التػي يؤدييػا الػزوج و اليمػيف التػي تؤدييػا الزوجػة فيمػا ىػو ملصػص لاػؿ

منيـ (الفرع األوؿ) ،و بيف اليميف التي يؤديانيا فيما ىو مشترؾ بينيما (الفرع الثاني) ،وتفصيق للموموع
سنبيف صياة ىذه اليميف و مااف أداءىا مل تحديد طبيعتيا (الفرع الثالث).
الفرع األول :اليمين لمطرفين بحسب ما ىو مخصص لكل منيما

إذا تللفت البينة لد طرفي النزاع فصؿ القامي بموجب العرؼ حسػب مػا جػاءت بػو المػادة  73فقػرة

وبمقتماىا يقمي بالمتاع للزوج إذا ااف مف األمور التي ىي للرجاؿ في عرؼ الناس أو يقمي بو للمرأة
إذا اانت مػف األمػور التػي ىػي للنسػاء فػي عػرفيـ " :مػف المعػروؼ فقيػا حػوؿ الػتقؼ الػزوجيف فػي متػاع

أف مػػا يلػػص النسػػاء للنسػػاء و مػػا يلػػص الرجػػاؿ للرجػػاؿ و لمػػا اػػاف مومػػوع النػزاع لػػاص بالنسػػاء
البيػػت ّ
اانت اليميف على الزوجة وىذا لرؽ لقاعدة االثبات في الشريعة االسقمية يؤدي إلى نقض القػرار" ،3وفػي
 -1لحسن بن شٌخ آث ملوٌا ،المرجع السابق ،ص .420
 - 2المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،قرار رقم  ،822500بتارٌخ  ،8008/05/05مجل المحكم العلٌا،8005 ،
عدد  ،8ص .541
 -3المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،قرار رقم  ،51224قرار بتةارٌخ  ،0126/00/82المجلة القضةائٌ ،0121
العدد  ،0ص .002
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اق الحالتيف يوجو القامي اليميف للطػرؼ الػذي سيفصػؿ لصػالحو  " :متػاع البيػت الموجػود ببيػت الزوجيػة
المشاىد منو إف و ل اللقؼ عليو بيف الزوجيف و ال بينة منيما علػى الشػيء منػو يعمػؿ مػف شػ نو مػا ىػو
منصوص عليو فقيا مػف أنػو يفػرؽ فيػو بػيف مػا ىػو مػف لصػائص الرجػاؿ و مػا ىػو مػف لصػائص النسػاء

وما ىو يستعمؿ مف الييما ولاػؿ مػف األحػواؿ الثقثػة حاػـ لػاص بيػا ،فػالمرأة تحلػؼ علػى مػا يصػلي ليػا
وت لػذه وللرجػؿ اػػذلؾ ،ومػا يصػػلي ليمػا معػػا يحلػؼ اػؿ منيمػػا ويقسػـ بينيمػػا وىػذا إذا اػػاف المتػاع موجػػود
بالبيت الزوجي غير ملتلؼ على وجوده بو".1

وفي رار آلر تؤاد المحامة العليا تطبيؽ معيار الصقحية مل اليميف " :و حيػث أنػو بػالرجوع إلػى المػادة
أف نصػيا صػريي ال يحتمػؿ اللػبس ،و ىػو مػا ينباػي تطبيقػو فػي مػية الحػاؿ فاػاف
 73مف ػانوف األسػرة ّ
على ماة الموموع أف يوجيوا اليميف إلى الزوجة فيما يلص مصوغيا على أنيا تراتو في بيت الزوجية
عند لروجيا منو طبقا لمتطلبات المادة .2"73

أف المشرع في المادة  73د ألذ بما اتفؽ عليو جميور الفقيػاء وذلػؾ ب عمالػو لمعيػار صػقحية
نقحظ ّ
أف الق ػػوؿ ب ػ ّف المت ػػاع لػػاص بالنس ػػاء أو ل ػاص بالرج ػػاؿ
المتػػاع ل طػ ػراؼ عنػػد الفص ػػؿ فػػي النػ ػزاع ،امػػا ّ
المعيار فيو ىو العرؼ ،فما ىػو صػالي للنسػاء فيػو للمػرأة مػل يمينيػا ،و مػا يصػلي للرجػاؿ فيػو للرجػؿ مػل
يمينو ،فالفساتيف مثق والمصوغات ،وأدوات النسيج واللياطػة ىػي عػادة للنسػاء ،والبػدالت والبػرنس وبند يػة

الصيد ىي للرجاؿ عػادة ،وتبقػى للقامػي سػلطة فػي تقػدير مػا ىػو للرجػاؿ ومػا ىػو للنسػاء حسػب معطيػات

المجتمل.

الفرع الثاني :قسمة المشتركات مع يمين كل منيما.

إف المساف الزوجي عند ياـ الزوجية يتممف حتما أشاء لاصة بالزوجة وأشياء لاصػة بػالزوج وألػر
ّ
يشترااف فييا ،فاألشياء المشتراة بينيما ىي األشياء التي يستعمقنيا بموجب حياتيما مل بعض ،اػ دوات

المطبخ ،وغرفة النػوـ ،وغرفػة االسػتقباؿ والتلفػاز ،والثقجػة وغيرىػا اثيػر ،ىػذه األشػياء التػي تاػوف موجػودة
بالبيػت بػؿ دلػوؿ الزوجػػة إليػػو ،أو تحمػرىا معيػػا يػوـ زفافيػػا ،أو يشػػترييا الزوجػاف فتػرة يػاـ زوجيمػػا مػػف
ماؿ الزوج أو ماؿ الزوجة أو يشترااف فييا فيساىـ اؿ منيما بجزء مف الماؿ.

أف ىػذه
ألف البينة غائبة ف ّف القامي و حسب نص المادة  73فقرة  2يوجو اليميف لاق الطػرفيف ،و أر ّ
و ّ
ألف اليمػيف
اليميف مف ش نيا أف تحسـ النزاع بيف الطرفيف فيي اػاليميف الحاسػمة مػف حيػث حجيتيػا ،ذلػؾ ّ
الحاسمة يتو ؼ علييا حسـ النزاع ،3والقامػي فيمػا يتعلػؽ بمتػاع البيػت المشػترؾ لػيس لػو بدايػة دليػؿ علػى

أف المتػػاع ػػد ياػػوف ملػػؾ لطػػرؼ و لػػيس للطػػرؼ اآللػػر ،فالمتػػاع أصػػق مشػػترؾ ،و لػػيس ألحػػد بينػػة علػػى
ّ
 -1المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصةٌ  ،قةرار رقةم  ،40024بتةارٌخ  ،0122/02/02المجلة القضةائٌ  ،0110عةدد
،5ص .65
 -2المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،قرار رقم  ،20544بتارٌخ  ،0118/05/02نشرة القضاة  ،0112عدد ،40
ص .24
 " -3هً الٌمٌن التً ٌوجهها أحد الخصمٌن إلى اآلخر لٌحسم بهةا النةزاع الةذي بٌنهمةا و ٌضةع حةدا لةه،و ال ٌمكةن توجٌههةا
من غٌرهما حتى و لو كان موجهها هو القاضً نفسه" ،عبد السالم عبد القادر ،المرجع السابق ،ص .864
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ملايتو ،غير أنيا تلتلؼ عنيػا فػي اػوف القػانوف المػدني ىػو مػف نظػـ ىػذه اليمػيف و اعتبػر توجيييػا ياػوف

1
أف اللصػـ
مف طرؼ أحد اللصوـ و لػيس مػف طػرؼ القامػي  ،وللقامػي أف يػرفض الطلػب إذا تبػيف لػو ّ
أف اليمػيف المتعلقػة بالمتػاع المشػترؾ يبػادر بيػا القامػي للفصػػؿ
متعسػفا فػي توجيػو ليػذه اليمػيف ،فػي حػيف ّ

في النزاع القائـ بناء على نص المادة .73

و اليمػيف فػػي ىػػذه الحالػػة توجػػو للطػرفيف مػػف طػرؼ القامػػي ،ألنيمػػا متسػػاوياف فػػي سػػبب االسػػتحقاؽ ،فػ ف

حلػػؼ أحػػدىما و ناػػؿ اآللػػر أو غػػاب عػػف جلسػػة اليمػػيف حاػػـ القامػػي للطػػرؼ الػػذي أد اليمػػيف بالمتػػاع
المشترؾ الو ،أما إذا حلؼ اقىما مى با تساـ المتاع بينيما.

أف رار المحامة العليػا ر ػـ  ،52272بتػاريخ  1989 /01/16و الػذي جػاء فػي إحػد
غير أني الحظت ّ
حيثياتو " :أثاث البيت الملصص لقستعماؿ الثنائي بيف الزوجيف مثؿ الفرش و الاطاء و غرفة النوـ ومػا

أف
شػػابو ذاؾ مػػف أ ارئػػؾ و ز اربػػي و أوانػػي الطػػبخ ىػػو مبػػدئيا يعتبػػر ملاػػا للػػزوج مػػا لػػـ تثبػت الزوجػػة بالبينػػة ّ
ذلؾ ملؾ ليا اشترتو أو ىػو مػف جملػة صػدا يا فػ ف لػـ ياػف ىػذا فػالزوج أحػؽ بػو مػل يمينػو" ،2اعتبػر أثػاث
البيت الملصص لقستعماؿ الثنائي مبدئيا يعتبر ملؾ للزوج ما لـ تثبت الزوجة بالبينة أنػو ملػؾ ليػا ،وفػي

ذلؾ لروج على اعدة المتاع المشترؾ التي أ رىا انوف األسر ،حيث أنو أعمؿ معيار الصقحية فيما ىو
ملصص ليما معا ( مشترؾ).

الفرع الثالث :إجراءات اليمين

أف بعػػض ػ اررات
إف نػػص المػػادة  73لػػـ يبػػيف صػػياة اليمػػيف الواجػػب أداءىػػا و ال ماػػاف أدائيػػا غيػػر ّ
ّ
أف أدائيػا فيػو أنجػل
المحامة العليا تؤاد أداءىا في الجلسة أماـ القامػي ،أو أي ماػاف آلػر يػر القامػي ّ

وىو غالبا المسجد ،و يحمر جلسػة اليمػيف المتلاصػميف أو ورثتيمػا ،و يتلقاىػا ااتػب المػبط فػي جلسػة
المحامػػة ،أمػػا إذا اانػػت لػػارج الجلسػػة فقػػد يتلقاىػػا القامػػي نفسػػو أو المحمػػر القمػػائي أو حتػػى ااتػػب

أف األصػػؿ فػػي اليمػػيف تػػؤد أمػاـ الييئػػة القمػػائية و مػػاداـ مػػاة االسػػتئناؼ درجػػة
المػبط " :لاػػف وحيػػث ّ
ثانيػػة يلػػوؿ ليػػـ تحويػػؿ ماػػاف أداء اليمػػيف أو إلاائيػػا حسػػب مػػا ي ػراه القمػػاة مػػمانا لبلػػوغ نتيجػػة األحاػػاـ
القمائية" .3

و ػػد اانػػت اليمػػيف تػػؤد بالمسػػجد فػػي و ػػت محػػدد و فػػي الاالػػب ياػػوف يػػوـ الجمعػػة بعػػد صػػقة العصػػر

أف يحلؼ المدعي اذبا احتراما للماػاف " :اليمػيف
أف الوازع الديني ياوف ويا و أنو ال يتصور ّ
على اعتبار ّ
المعتمد علييا في الحاـ يجب بياف صاتيا ومااف أدائيا وتحديد األشػياء المػؤداة علييػا ،فػاليميف يجػب أف
تاػػوف بالمسػػجد والقػرار المطعػػوف فيػػو ا تصػػر علػػى القػػوؿ بػ ّف الزوجػػة أدت اليمػػيف دوف تبػػيف ماػػاف أداءىػػا

 -1انظر المادة  555مدنً
 -2المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ ،قرار رقم  ، 48828بتارٌخ  0128/00/06المجل القضائٌ  ،0110عدد ،5
ص .44
 -3المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،قرار رقم  ،854064بتارٌخ  ،8000/04/85المجل القضائٌ  ،8008عةدد
 ،0ص .812
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والايفيػػة التػػي أديػػت بيػػا وىػػذا يجعػػؿ االعتمػػاد علييػػا فػػي الحاػػـ علػػى الػػزوج بػػرد مػػا ىػػو مطالػػب بػػو غيػػر

شرعي.1 ".

أف القامي ىو الذي يحدد اليوـ والسػاعة
اما ذارت المادة  191مف انوف االجراءات المدنية و االدارية ّ
والماػػاف الػػذي تػػؤد فيػػو اليمػػيف 2نصػػت المػػادة  191مػػف ػػانوف االج ػراءات المدنيػػة واالداريػػة " :يح ػػدد

القامي اليوـ والساعة والمااف الذي تؤد فيو اليميف.

يحػػدد القامػػي الصػػياة التػػي تػػؤد بيػػا اليمػػيف ،و ينبػػو اللصػػوـ إلػػى مػػا يترتػػب مػػف عقوبػػات جزائيػػة علػػى

اليميف الااذبة ".

وطبقػػا لػػنفس الػػنص فالقامػػي يحػػدد الصػػياة التػػي تػػؤد بيػػا اليمػػيف علػػى أف تشػػمؿ سػػـ بػػا وذاػػر لمػػا

شملتو القائمة مف متاع على أنو ملؾ لمف يؤدي اليميف ،فيي اتلاذ ا تعالى شاىدا على صػحة مػا يقػوؿ

الحالؼ.

إف اليميف التي يؤدىا الزوج الذي يدعي ملاية المتاع حسب ما ىو ملصص لو ىي يميف متممة": 3
ّ
فاعتب ػػار م ػػاة الموم ػػوع اليم ػػيف الت ػػي وجيوى ػػا لل ػػزوجيف يمين ػػا حاس ػػمة يع ػػد لر ػػا ألحا ػػاـ الم ػػادة 343
مف القانوف المدني ،التي تنظـ ىذه اليميف ،اما أف اعتبارىـ اليميف الموجية ليا تطبيقا ألحاػاـ المػادة 73

4
أف التصػاص أحػدىما بػذلؾ المتػاع يشػاؿ بدايػة
مف انوف األسرة يعد لط في تطبيؽ ىذه المادة "  ،ذلؾ ّ
دليؿ بالنسبة للقامي يتمـ ناعتو باليميف ،على لقؼ ما مى بو ماة الموموع مف أنيا يميف حاسمة

أف اليمػػيف الحاسػػمة تفصػػؿ فػػي النػزاع فيػػي ليسػػت بدايػػة دليػػؿ و إنمػػا ىػػي الػػدليؿ " :حيػػث أنػػو بالفعػػؿ
علمػػا ّ
فػرغـ إناػػار الطػاعف لاالبيػػة األمتعػػة المػدعى بيػػا و مػل ذلػػؾ فقػػد مػى الحاػػـ المسػت نؼ للمطعػػوف مػػدىا
بت دية اليميف في حالة االناار توجو للمدعى عليو و ىو الطاعف و تسمى يميف النفي طبقا للقاعدة العامػة

اليميف على مف أنار ،وىي يميف حاسمة ألنيا تحسـ النزاع و توجو مف طرؼ القماة مثؿ اليميف المتممة

التي يؤدييا المدعى عليو المنصوص علييا في المادة  73مف انوف األسرة".5

إف مػػاة المحامػػة العليػػا بيػػذا الق ػرار ميػػزوا بػػيف اليمينػػيف ،فػػاعتبروا يمػػيف االناػػار يمينػػا حاسػػمة فاصػػلة
ّ
فػػي الن ػزاع ،واعتبػػروا اليمػػيف المنصػػوص علييػػا فػػي المػػادة  73مػػف ػػانوف األس ػرة يمينػػا متممػػة ،و إف اػػاف
بعػػض الفقػػو يقػػوؿ بالطبيعػػة اللاصػػة ليػػذه اليمػػيف فػػق ىػػي حاسػػمة وال ىػػي متممػػة بػػؿ ىػػي يمػػيف انونيػػة
 -1المجلس ارعلى ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،قرار رقم  ،50248بتةارٌخ  ،0126/00/06المجلة القضةائٌ  ،0121عةدد
 ،8ص .10
 -2المحكم العلٌا ،غرف ارحةوال الشخصةٌ  ،ملةف رقةم  ،0055605قةرار بتةارٌخ ،8002/00/05مجلة المحكمة العلٌةا،
العدد ارول ،8002 ،ص .024
 " -3هً اجراء ٌتخذا القاضً رغب منه فً استقصاء الحقٌقة  ،ثةم ٌكةون لةه بعةد اتخةاذ هةذا االجةراء السةلط المطلقة فةً
تقدٌر النتٌج "  ،سلٌمان مرقس أصةول االثبةات و إجراءاتةه فةً المةواد المدنٌة مقارنةا بتقنٌنةات سةائر البلةدان العربٌة ،عالم
الكتب للطباع و النشر و التوزٌع ،الجزء ارول،0120 ،ص .621
 -4المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،قرار رقم  ،055502بتارٌخ  ،0116/02/01المجل القضائٌ  ،0112عةدد
 ،8ص .28
 -5المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،قرار رقم  ،06550بتةارٌخ  ،0112/06/00اجتهةاد قضةائً ،8000 ،عةدد
خاص ،ص .851
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أف ىذا الاقـ ال يستقيـ فق يماف اعطاء ىذه اليميف وصفا لػـ يعطييػا إيػاه المشػرع
مف نوع لاص  ،غير ّ
أف الوصؼ اللػاص يجػب أف ياػوف وامػحا ومبينػا
وال حتى ما ىو متعارؼ عليو لد الفقو القانوني ،اما ّ

حيػػػث يحػػػدد مػ ػػا ىػ ػػو الوصػػػؼ اللػ ػػاص ليػػػذه اليمػ ػػيف فيسػػػمى تسػ ػػمية د يق ػػة بعيػ ػػدا ع ػػف اليمػػػيف الحاسػ ػػمة
أو المتممة ،أما أف نقوؿ أنيا ذات طابل لاص دوف تبيانو فيو وؿ مردود.

و يما ػػف التمس ػػؾ ب ػػاليميف ف ػػي أي مرحل ػػة م ػػف م ارح ػػؿ النػ ػزاع ،في ػػي ليس ػػت طلب ػػا جدي ػػدا ،و إنم ػػا ى ػػي دف ػػل

أف القرار المنتقػد ػد الػتلط عليػو األمػر بػيف الطلبػات الجديػدة و الػدفوع ،فالػدفل
مف الدفوع القانونية ":حيث ّ
باوف المطعوف مدىا لـ تؤدي اليمػيف بشػ ف اآلثػاث ال يعتبػر طلبػا جديػدا بػؿ ىػو دفػل يثػار فػي أي درجػة

تقامي".2

اما يماف أف يظير النزاع حوؿ متاع البيػت فػي شػاؿ دعػو جديػدة بعػد أف اسػتنفذت الػدعو القديمػة اػؿ

درجػػات التقامػػي ،و ذلػػؾ بػ ف يتحػػوؿ الطلػػب مػػف طلػػب بتسػػليـ المتػػاع إلػػى طلػػب بتسػػليـ يمػػة المتػػاع فػػي
أف
حالػػة عػػدـ تسػػليمو أو ثبػػوت إتقفػػو  " :حيػػث يسػػتللص مػػف الحاػػـ المسػػت نؼ و الق ػرار المطع ػوف فيػػو ّ
الطاعن ػػة رفع ػػت دع ػػو جدي ػػدة تطال ػػب فيي ػػا ب ػػالحاـ عل ػػى المطع ػػوف م ػػده ،و بتمايني ػػا م ػػف ب ػػا ي أمعتي ػػا
أو بقيمتيػػا نقػػدا علػػى أسػػاس أف المطعػػوف مػػده رفػػض تسػػليـ مػػا بقػػي مػػف ىػػذه األمتعػػة و الطاعنػػة ػػدمت
محم ار مائيا يثبت رفض المطعوف مده و بالتالي فالدعو الجديدة التي رفعتيا الطاعنة و التي تيػدؼ

إلى الحاـ على الطاعف بدفل يمة األمتعة التي رفض تسليميا المطعوف مده تلتلؼ عف الدعو السابقة
التػػي اانػػت تيػػدؼ فقػػط إلػػى الحاػػـ علػػى المػػدعي عليػػو بتسػػليـ األمتعػػة و عليػػو فػػالقرار المطعػػوف فيػػو الػػذي

رفض الدعو لسبؽ الفصؿ فييا د لالؼ أحااـ المادة  338مف القانوف المدني".3

و ألي ار نقوؿ و ت ييدا ل ستاذ سعد ف ّف حؿ النزاع عف طريؽ اليميف ليس حػق لمػعؼ الػوازع الػديني لػد
4
عامة الناس ،فقد يحلؼ الزوج أو الزوجة يمينا ااذبا دوف مباالت ب نيا يمينا غموسا
المطمب الثالث :تقدير قيمة المتاع حالة عدم وجوده و ثبوت ممكية المدعي لو

إف الاػػقـ عػػف تحديػػد يمػػة المتػػاع يثػػار فػػي حالػػة رفػػض المػػدعى عليػػو تسػػليمو أو فػػي حالػػة عػػدـ وجػػود
ّ
أف الاػقـ عػف تحديػد يمػة المتػاع يعػد عمػق
المتاع بسبب اتقفو مثق مػل ثبػوت ملايتػو للمػدعي لػو ،غيػر ّ

فنيا يتجاوز سلطة القامي التقديرية مما يجعلو يستعيف ب ىؿ االلتصاص مف تجار و حرفييف ،االصػاغة
أو النجاريف " :حيث أنو فعق فالقرار المنتقد أيػد الحاػـ المسػت نؼ القامػي علػى الطػاعف بػدفل مبػال ماليػة

 -1عبد العزٌز سعد ،الزوا و الطالق فً قانون ارسرة الجزائري،دار البعث ،الجزائر ،0126 ،ص .505
 لخضر بن عائش  ،المرجع السابق ،ص 28 -2المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،القرار رقم ،001414 ،بتارٌخ  ،0115/02/01اجتهاد قضائً  ،8000عدد
خاص ،ص .856
 -3المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،القرار رقم  ،822484بتارٌخ  ،8008/04/02مجل المحكم العلٌا ،8005
عدد  ،8ص .561
 -4عبد العزٌز سعد ،المرجع السابق ،ص .820
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مقابػػؿ أمتعػػة المطعػػوف مػػدىا ،مػػل أف تقػػدير مبل ػ األمتعػػة ىػػي مس ػ لة فنيػػة يرجػػل فييػػا إلػػى اللب ػرة مػػف
الصناع و التجار ،لصوصا عندما تاوف المبال المطلوبة مرتفعة و عليو الوجو مؤسس" .1

أف اللب ػرة ىػػي انتػػداب مػػف المحامػػة لشلصػػا مػػف ذوي االلتصػػاص العلمػػي أو الفنػػي أو التقن ػي
و علمػػا ّ
لقسترشاد و االستئناس ب رائو لحؿ مس لة يحتاج حليا إلى دراية علمية أو تقنية تلرج عػف إطػار التاػويف

العاـ للقامي.2

أف
أف يلتػػزـ بممػػمونيا ،ذلػػؾ ّ
إف القامػػي ينيػػر مػػدارايا بػػاللبرة و ال يمانػػو فػػي أي حػػاؿ مػػف األح ػواؿ ّ
ّ
التقدير مف التصاصو ىو " :لاف فيما يلص تحديد يمة األمتعة ف نو لـ ياف للمجلس أف يترؾ األمر بيد
أف يمػػني سػلطتو فيػػو للمنفػػذ و مػػف تػػـ ف نػػو
ألف ذلػػؾ مػف عملػػو ىػػو و ال يماػػف ّ
المنفػذ لتحديػػد مبلػ األمتعػػة ّ
لالؼ القانوف في ىذا الجانب ،لذا ينقض ارره جزئيا في ىذا التاليؼ".3

أف دعو النزاع حوؿ متاع البيت رغـ أنيا مف آثار الطقؽ إالّ انيا ليست دائما مقزمة
و ألي ار نقوؿ ّ
أف ىػػذا الحػػؽ لػػيس أبػػديا ش ػ نو ش ػ ف اػػؿ الحقػػوؽ
لػػدعو الطػػقؽ ،فقػػد تثػػار بعػػد مػػدة مػػف الحاػػـ بػػو ،امػػا ّ
فعامؿ الزمف يؤثر في استحقا و و المطالبػة بػو ،حيػث ألمػعيا مػاة المحامػة العليػا لػنص المػادة 308

أف المطالبة بالمتاع حؽ ينقمي بممػي  15سػنة مػف يػوـ اسػتحقا و " :يتقػادـ
مف القانوف المدني باعتبار ّ
الحؽ في المطالبة بمتاع البيت مدة  15سنة طبقا للمػادة  308مػدني" ،4و بطبيعػة الحػاؿ فػ ّف مػدة التقػادـ
تنقطل و مف أسباب انقطاعيا المطالبة القمائية " :و حيث أنو فيما يلص حؽ المطالبة بالمتػاع مػف بػؿ
المطعوف مدىا فقد أجاب ماة المجلس على ذلؾ بما فيو الافاية لما استندوا على نص المادة  371مف

أف التق ػػادـ ينقط ػػل بالمطالب ػػة القم ػػائية و ل ػػو رفع ػػت إل ػػى محام ػػة غي ػػر
الق ػػانوف الم ػػدني الت ػػي ت ػػنص عل ػػى ّ
ملتصة".5
خـاتـمــة:

إف المظير الاالب للنزاعات المالية بيف الزوجيف بعد النفقة و االمػواؿ المشػتراة ىػو النػزاع حػوؿ ملايػة
ّ
متػػاع البيػػت ،حيػػث تثػػار مشػػااؿ عػػدة بػػيف المطلقػػيف حػػوؿ مقتنيػػات البيػػت التػػي ػػد ياػػوف اشػػتراىا الزوجػػاف

أثناء حياتيما الزوجية ،أو التي أحمرتيا الزوجة معيا عند زفافيا ،أو التي ا تناىا الزوج استقباال لزوجتػو.

مادامػت الحيػاة الزوجيػػة مسػتمرة ومسػػتقرة فػ ّف ىػػذه األمتعػة تعتبػػر مػاال مشػػتراا بينيمػا ،لتتحػػوؿ إلػى سػػبب

 -1المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصةٌ  ،قةرار رقةم  ،888640بتةارٌخ  ،0111/04/02إجتهةاد قضةائً  ،8000عةدد
خاص ،ص .852
 -2حسٌنً عزٌزة ،مصلح الطفل ،رسال دكتوراا علوم ،كلٌ الحقوق ،جامعة الجزائةر  ،0بةن ٌوسةف بةن خةدة،8005 ،
ص .080
 -3المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،قرار رقم  ،51508بتارٌخ  ،0122/05/00المجل القضائٌ  ،0118عدد ،8
ص .50
 -4المحكم العلٌا ،غرف ارحوال الشخصٌ  ،قرار رقم  ،428045بتارٌخ  ،8000/00/00مجلة المحكمة العلٌةا،8000 ،
عدد  ،0ص .844
 -5القرار نفسه.
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نػزاع بمجػػرد أف تػػنفض ىػذه العق ػػة و يتفػػرؽ الزوجػاف بموجػػب حاػػـ الطػقؽ أو مػػاء المػػوت ،و ينحصػػر
ىذا النزاع في نفي المدعى عليو و جود المتاع أصق أو نفي ملاية المدعي لما ىو موجود مف متاع.

أف
ف ذا عرض النػزاع علػى القامػي و جػب أف يفصػؿ فيػو علػى مػوء المػادة  73مػف ػانوف األسػرة ،غيػر ّ
نص المادة ليس اافيا ،فالموموع يتطلب االثراء بداية مف حصر ما ىو مف متاع البيت إلػى الفصػؿ فػي

النزاع مل تبياف وامي للقواعد اإلجرائية.

أف نػػص المػػادة لػػـ يتعػػرض لحالػػة نفػػي وجػػود المتػػاع أصػػق ،بػػؿ تطػػرؽ مباشػرة إلػػى فصػػؿ فػػي
امػػا الحظنػػا ّ
أف المتػػاع موجػػود و ال ن ػزاع حػػوؿ ذلػػؾ ،األمػػر الػػذي يقتمػػي تومػػيحا مػػف المشػػرع
الن ػزاع علػػى فرمػػية ّ

أيما.

قائمة المصادر و المراجع

أوال :قائمة المصادر
-

انوف ر ـ  94لسنة  1998مؤرخ في  9نوفمبر  1998المتعلؽ بنظاـ االشتراؾ فػي األمػقؾ بػيف الػزوجيف ،ال ارئػد

الرسمي للجميورية التونسية الصادرة بتاريخ  27نوفمبر .1998
-

انوف األحواؿ الشلصية األردني ر ـ  ،2686سبتمبر .2010

ثانيا :قائمة المراجع
أ -الاتب:

 -1البلاري (أبو عبػد ا اسػماعيؿ بػف ابػراىيـ)  ،اتػاب الناػاح ،بػاب الشػروط فػي الناػاح ،دار آلفػا للنشػر و التوزيػل،
الجزائر2011 ،
 -2آث ملويا ،المنتقى في مبء األحواؿ الشلصية ،الجزء األوؿ ،دار ىومة /الجزائر.2005 ،
 -3الحيػػالي ( ػػيس عبػػد الوىػػاب) ،ملايػػة أثػػاث بيػػت الزوجيػػة ،دار الحامػػد للنش ػػر و التوزيػػل ،عمػػاف األردف ،الطبعػػة
األولى.2008 ،

 -4بلحاج العربي ،أحااـ الزوجية و آثارىا في انوف األسرة الجزائري ،دار ىومة ،الطبعة الثانية.2015 ،
 -5سعد عبد العزيز ،الزواج و الظقؽ في انوف األسرة الجزائري ،دار البعث ،الجزائر.1986 ،
 -6سعد عبد العزيز ،انوف األسرة في ثوبو الجديد ،شرح أحااـ الزواج و الطقؽ بعدالتعديؿ  ،سلسلة تبسيط القوانيف،
دار ىومة ،الجزائر ،الطبعة الرابعة.2013 ،

 -7مر ص (سليماف) ،أصوؿ االثبات و إجراءاتو في المواد المدنية مقارنا بتقنينات سائر البلداف العربية ،الجزء األوؿ،
عالـ الاتب للطباعة و النشر و التوزيل ،مصر.1981 ،
ب -الرسائل الجامعية:

 -1المصػػري مبػػروؾ ،د ارسػػة تحليليػػة لبػػاب انحػػقؿ الػػزواج فػػي ػػانوف األس ػرة الج ازئػػري فػػي مػػوء الش ػريعة االسػػقمية،
ماجستير  ،الية الحقوؽ  ،سـ الشريعة االسقمية  ،جامعة القاىرة.1990 ،
 -2إلاات ربيحة ،الحقوؽ الزوجية على موء االجتيػاد القمػائي الجزائري،داتػوراه فػي الحقػوؽ ،اليػة الحقػوؽ ،جامعػة
الجزائر .2011 ،1

 -3بػػف عائشػػة للمػػر ،اثبػػات الحقػػوؽ الماليػػة للػػزوجيف ،د ارسػػة مقارنةنقديػػة تحليليػػة ،ماجسػػتير حقػػوؽ ،اليػػة الحقػػوؽ،
جامعة تلمساف.2011 ،
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 -4بولػػاتـ آسػػية ،الحقػػوؽ الماليػػة للمطلقػػة بػػيف الش ػريعة االسػػقمية و ػػانوف األس ػرة الج ازئػػري ،مػػذارة ماجسػػتير ،اليػػة
الحقوؽ جامعة تلمساف.2007 ،
 -5تاوريت صبرينة ،النزاعات المالية بسػبب فػؾ الرابطػة الزوجيػة ،مػذارة ماجسػتير فػي القػانوف ،اليػة الحقػوؽ ،جامعػة
الجزائر .2014 ،1
 -6حجازي (محمد) ،نظػاـ االثبػات فػي الفقػو االسػقمي و القػانوف المصػري و الج ازئػري ،داتػوراه ،جامعػة االسػاندرية،
.2007

ُ -7حسيني عزيزة ،مصلحة الطفؿ ،داتوراه في الحقوؽ ،الية الحقوؽ ،جامعة الجزائر .2014 ،1
 -8فزيلي ملياة ،حقوؽ المطلقة بيف الفقو االسقمي و انوف األسػرة الج ازئػري ،ماجسػتير أصػوؿ الفقػو ،اليػة الشػريعة،
جامعة الجزائر.2003 ،1

 -9يػػدوـ بوزيػػاف إيمػػاف ،نظػػاـ األمػواؿ المشػػتراة بػػيف الػػزوجيف فػػي ػػانوف األس ػرة ،د ارسػػة مقارنػػة بػػيف ػػانوف األس ػرة و
القانوف الفرنسي و التشريعات العربية ،ماجستير عقود و مسؤولية ،الية الحقوؽ ،جامعة الجزائر.2014 ،1
ج -االجتيادات القضائية( قارات المحكمة العميا غرفة األحوال الشخصية)

 -1رار ر ـ  ،39775بتاريخ  ،1986/01/27المجاة القمائية عدد ،1989 ،1ص .108
 -2رار ر ـ  ،41752بتاريخ  ،1986/10/06المجلة القمائية عدد  ،1989 ،2ص .91
 -3رار ر ـ  ،50075بتاريخ  ،1988/07/18المجلة القمائية ،عدد  ،1990 ،4ص .64
 -4رار ر ـ  ،52212بتاريخ  ،1989/01/16المجلة القمائية  ،عدد  ،3،1991ص 55

 -5رار ر ـ  ،52272بتاريخ  ،1982/01/16المجلة القمائية ،عدد  ،1991 ،3ص .55
 -6رار ر ـ  ،49302بتاريخ  ،1988/04/11المجلة القمائية ،عدد  ،1992 ،2ص .40
 -7رار ر ـ  ،112973بتاريخ  ،1995/01/31نشرة القماة ،عدد ،49ص .237
 -8رار ر ـ  ،134417بتاريخ  ،1996/07/09المجلة القمائية ،عدد  ،1998 ،2ص .72

 -9رار ر ـ  ،81850بتاريخ  ،1992/04/14اجتياد مائي ،عدد لاص،2001 ،ص .230
-10

رار ر ـ  ،86097بتاريخ  ،1992/10/27اجتياد مائي ،عدد لاص،2001 ،ص .233

-11

رار ر ـ  ،106221بتاريخ  ،1997/06/10إجتياد مائي ،عدد لاص ،2001 ،ص .239

 -12رار ر ـ  ،109595بتاريخ  ،1994/07/19اجتياد مائي ،عدد لاص ،2001 ،ص .236
 -13رار ر ـ  ،81455بتاريخ  ،1992/03/17نشرة القماة ،عدد  ،1997 ،50ص .75

 -14رار ر ـ  ،189245بتاريخ  ،1998/04/21اجتياد مائي ،عدد لاص ،2001 ،ص .242
 -15رار  ،216836بتاريخ  ،1999/03/16احتياد مائي ،عدد لاص  ،2001ص .245
 -16رار ر ـ  ،222651بتاريخ  ،1999/05/18اجتياد مائي  ،عدد لاص ،2001 ،ص .248
 -17رار ر ـ  ،256672بتاريخ  ،2001/02/21المجلة القمائية ،عدد  ،2001 ،2ص .304
 -18رار ر ـ  ،245065بتاريخ  ،2000/05/23المجلة القمائية ،عدد ،1،2002ص .297

 -19رار ر ـ  ،257741بتاريخ  ،2001/05/23المجلة القمائية ،عدد  ،2003 ،1ص .363
 -20رار ر ـ  ،277411بتاريخ  ،2002/03/13مجلة المحامة العليا ،عدد  ،2004 ،2ص .359
 -21رار ر ـ  ،288525بتاريخ  ،2002/05/08مجلة المحامة العليا ،عدد  ،2004 ،2ص .369
 -22رار ر ـ  ،335858بتاريخ  ،2005/10/12نشرة القماة  ،عدد  ،2008 ،63ص .335
 -23رار ر ـ  ،330950بتاريخ  ،2005/05/18نشرة القماة ،عدد  ،66ص .307
 -24رار ر ـ ،582154بتاريخ  ،2010/11/11مجلة المحامة العليا ،عدد  ،1،2011ص .255
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 -25رار ر ـ  ،0821448بتاريخ  ،2014/01/16غير منشور.
-26

رار ر ـ  ،1044613رار بتاريخ ،2017/01/04مجلة المحامة العليا ،العدد األوؿ ،2017 ،ص .185

د -المقاالت :

 -1دنػػوني ىجي ػرة ،النظػػاـ المػػالي للػػزوجيف فػػي التش ػريل الج ازئػػري ،المجلػػة الجزائريػػة للعلػػوـ القانونيػػة  ،اال تصػػادية و
السياسية ،العدد .1994 ،1
 -2عبد السقـ عبد القادر ،النزاع حوؿ متاع البيت بيف النص التشريعي و االجتياد القمػائي ،مجلػة االحيػاء  ،العػدد
اللامس 1423 ،ىػ.2002،

 -3ػػدومي (مػػرواف) ،جيػػاز الم ػرأة فػػي مػػوء الش ػريعة و ػػانوف األح ػواؿ الشلصػػية ،مجلػػة جامعػػة النجػػاح ل بحػػاث (
العلوـ االنسانية) ،مجلد .2005 ،)1 ( 19
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