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ادللخص
عرف اجملتمع اجلزائري يف السنوات األخَتة حتوالت جذرية يف كافة اجملاالت خاصة منها اقتصادية
و اجتماعية مست سلتلف األطياف منها النواة األوُف و األساسية للمجتمع و ىي األسرة ،من حيث
بنيتها و أدائها لوظائفها و كذا توزيع األدوار بُت أفرادىا  ،إذ أصبحت ادلرأة تتحمل العديد من ادلسؤوليات
خارج البيت الزوجية من خالل تقلد مناصب عملية وظيفية يدر عليها دخال تساىم يف تنمية و انتعاش
االستقرار ادلاِف لألسرة  ،و ىذا جتسيدا دلبدأ الفصل يف الذمة ادلالية الذي أقرتو الشريعة اإلسالمية و جسده
ادلشرع اجلزائري يف ادلادة  37من قانون األسرة اجلزائري الصادر مبوجب األمر  02-05ادلؤرخ يف 27
فرباير  ، 2005كما أجاز ذلما االتفاق بينهما على تنظيم تسيَت األموال اليت جينياهنا معا ابتداءا من إبرام
عقد الزواج أو يف وثيقة مستقلة عند إبرامو.
و عند غياب االتفاق حول قيمة ىذه األموال ادلشًتكة سواء كانت داخل البيت الزوجية كمتاع البيت أو
خارجو كاالشًتاك يف شراء عقار أو منقول دون حتديد نصيب كل واحد منهما  ،خاصة أمام االعتبارات
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 وضع ادلشرع اجلزائري حال يسًتشد بو القاضي يف ادلادة، اليت يقوم عليها عقد الزواج من الثقة و األمان
 فيما يتعلق ابدلتاع داخل البيت و ليس خارجو ابعتباره مال شائع خيضع لعدالة القاضي عند القسمة73
. وفقا دلا يسمح بو القانون
.  ادلتاع،  ادلكتسبة،  االشًتاك،  الفصل،  الذمة ادلالية: الكلمات ادلفتاحية

Abstract
In recent years, Algerian society has witnessed drastic transformations in all fields,
especially economic and social, which touched the various spectrums, including the basic
and basic nucleus of society, namely the family, in terms of its structure and functioning,
as well as the distribution of roles among its members. The matrimonial home by holding
practical income-generating employment positions contributes to the development and
recovery of the family's financial stability. This is a reflection of the principle of separation
of financial disclosure established by Islamic law and embodied by the Algerian legislator
in Article 37 of the Algerian Family Code promulgated by Ordinance 05-02 of 27
February 2005, and authorized them to agree on the organization of the management of
the money they collect together starting from the conclusion of the marriage contract or
in a separate document when it is concluded
In the absence of agreement on the value of these joint funds, whether inside the marital
home, such as home or abroad, such as participation in the purchase of a property or
movable without specifying the share of each of them, especially in view of the
considerations underlying the marriage contract of trust and safety, the Algerian legislator
developed a solution guided by The judge in article 73 with regard to enjoyment inside
the home and not outside it as a common property is subject to the justice of the judge in
the division as permitted by law.

: ادلدخل

وعد حفظ ادلال من احد الضرورايت اخلمس دلقاصد، اىتمت الشريعة اإلسالمية ابدلال اىتمام كبَت

وشرعت أحكام لتنظيم ادلعامالت ادلالية على مستوى الدول بل حىت على مستوى، الشريعة اإلسالمية
. األفراد
 الزوجة وحقوقها ادلالية وذلك لرفع الظلم الذي، ومن ضمن ما فصل اإلسالم يف تعامالهتم ادلالية
 يف مادتو2005لذا جاء التعديل األخَت لقانون األسرة اجلزائري يف سنة، عانت منو لسنوات طويلة
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37لتنظيم الروابط ادلالية بُت الزوجُت  ،فقررت ادلبدأ األساسي الذي تقوم عليو العالقات ادلالية بُت الزوجُت
وىو مبدأ استقالل الذمة ادلالية لكل زوج واستئثار كل واحد منهما مبمتلكاتو وعوائد عملو ،كما نص
على مشاركة الزوجة زوجها مبمتلكات ادلكتسبة خالل حياهتا الزوجية ،وىذه الفكرة األخَتة ليست
مستمدة من نظام األموال ادلنفصلة أو ادلشًتكة ادلعتمدة يف القوانُت الغربية ،بل صلد أساسها من مبادئ
الشريعة اإلسالمية ،لذلك أىم ما تضمنو التعديل لقانون األسرة اجلزائري إمكانية الزوجة من إيراد وثيقة
مستقلة عن عقد الزواج يتفقان مبقتضاىا على تدبَت األموال اليت يتم اكتساهبا خالل فًتة الزواج .ويف حالة
عدم التوثيق و حصل نزاع بينهما ومت التفريق بينهما قد ينفرد الزوج بكل شيء وخترج الزوجة سوى مبتعتها
ونفقتها أثناء العدة ،لذلك نتساءل :أمام تلك التحوالت االقتصادية واالجتماعية ادلعاصرة ىل نعترب
اإلطار القانوين ادلنظم للنظام ادلايل للزوجني كفيال بضمان أموال الزوجة اليت اكتسبتها خالل احلياة
الزوجية؟ وكيف يتم احلفاظ على األسرة وعلى حتسني مستواىا؟

واإلجابة عن ىذه التساؤالت يقتضي منا تقسيم الدراسة إُف قسمُت :
نعاًف يف القسم األول استقاللية الذمة ادلالية للزوجُت ومدى أتثَت التحوالت االقتصادية واالجتماعية
عليها

والقسم الثاين نبُت الذمة ادلالية ادلشًتكة بُت الزوجُت ومصَتىا عند حل عقد الزواج

أوالا :أتثري التحوالت االقتصادية واالجتماعية على استقاللية الذمة ادلالية للزوجني

ابلرغم من أن العالقات الزوجية قائمة على ادلودة والرزتة وحسن ادلعاشرة ،إضافة إُف احلقوق
والواجبات ادلفروضة على كال الزوجُت،فهي تقوم على اجلانب ادلاِف بينهما فينفرد كل طرف مبمتلكاتو
سواء ادلكتسبة قبل عقد الزواج او بعدىا .وقبل حتديد مظاىر انعكاس مبدأ استقاللية الذمة ادلالية على
العالقة الزوجية نقوم بتحديد ماىية ذلك ادلبدأ.

-1ماىية مبدأ استقاللية الذمة ادلالية للزوجني:تظهر معاَف مبدأ استقاللية الذمة ادلالية للزوجُت
بتعريفو مث حتديد مشروعيتو.
أ-تعريفو :ان عبارة الذمة ادلالية ىي رتع دلصطلحُت الذمة وادلال  .فالذمة معناىا العهد،الن نقصو
يوجب الذم والذمام ابلكسر ما يدم الرجل على إضاعتو من عقد (ابن منظور ،بدون سنة ،صفحة
، )1517كقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص :يسعى بذمتهم ادانىم وقولو أيضا :من صلى الصبح يف مجاعة فهو يف
ذمة هللا .وبو مسي أىل الذمة.واصطالحا فقد اشكل حتديد مفهومها على كثَت من الفقهاء خصوصا
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ادلتقدمُت منهم؛اللتباسها مع أىلية الوجوب 1فعرفت أبهنا :العبارة الكاشفة عن الذمة أهنا معٌت شرعي
مقدر يف ادلكلف قابل لاللتزام واللزوم، .وىناك من جعلها وصفا فعرفها أبهنا وصف يصَت الشخص بو
أىال لإلجياب لو وعليو (رتانة ،2016 ،صفحة  ،)18وىناك من جعلها ذاات فعرفها أبهنا نفس ذلا عقد
وان اإلنسان يولد ولو ذمة صاحلة للوجوب لو وعليو .كما عرفت :زلل اعتباري يف الشخص تشغلو
احلقوق اليت تتحقق عليو (مصطفى ،1999 ،صفحة .)201ومن الفقهاء ادلعاصرين كالسنهوري فقال :
الذمة يف الفقو اإلسالمي وصف شرعي يفًتض الشارع وجوده يف اإلنسان ويصَت بو آىال لاللتزام
واإللزام أي صاحلا الن يكون لو حقوق وعليو واجبات مالية.فحسبو نطاق الذمة واسعا ال يشتمل فقط
ما يصدر عن اإلنسان من حقوق وواجبات .
فان اختلفت التعاريف يف كون الذمة معٌت مقدرا أو امرأ اعتباراي أو وصفا شرعيا ،فان رتيعها متفقة يف
كوهنا زلل لاللتزام واإللزام ،فالذمة يصَت اإلنسان أىال للحقوق والواجبات.
أما مصطلح ادلال فيطلق عليو لغة من ادلول واصلو مال ديول موال ومؤوال أي أكثر مالو وجيمع على
أموال  ،وىو ما ديلكو اإلنسان من رتيع األشياء ،واجلمع أموال .وادلال يف األصل ما ديلك من الذىب
والفضة ،مث أطلق على كل ما يقتٍت من األعيان وأكثر ما يطلق ادلال عند العرب على اإلبل ألهنا كانت
أكثر أمواذلم (منظور ،لسان العرب اجمللد الثالث الذال السُت ،بدون سنة ) .وادلال قانوان ىو احلق دو
القيمة ادلالية ،فكل ما لو قيمة مالية يعترب يف النظر القانوين ماال عينا كان او منفعة او حقا من احلقوق

العينية او الشخصية كحق االمتياز وحق استعمال عناوين احملالت التجارية وحقوق االبتكار.
وعند رتع ادلصطلحُت :الذمة وادلالية  ،فالذمة ادلالية اعتربت إحدى اخلصائص اليت أضافها الفقو
مؤخرا إُف الشخصية القانونية للشخص الطبيعي (عجة ،2009 ،صفحة  ، )174وقد اجتهد الكثَت من
الكتاب يف تعريفها ،فعرفت أبهنا :رلموع حقوق الشخص والتزاماتو احلاضرة وادلستقبلية ،يتكون من
جانب اجيايب يتمثل يف احلقوق وجانب سليب يتمثل يف االلتزامات (زىدي ،1962 ،صفحة .)16
يالحظ على ىذا التعريف انو زلايب متجاىال طبيعتها القانونية ومدى ارتباطها ابلشخص الطبيعي .كما
عرفت أبهنا :وعاء افًتاضي زود بو القانون كل شخص ليتلقى حقوقو والتزاماتو ،وىو األخر زلل نقد
جلعلو الذمة ادلالية كائن قانوين افًتاضي وليس حقيقي ،فهو يتناقض مع الواقع الن ذلا من العناصر ما
جيعلها كائن واقعي أكثر منها كائن مفًتض .أما بعض فقهاء القانون فهناك من عرفها :مبا للشخص من
حقوق مالية وما عليو من التزامات منظور إليها ابعتبارىا رلموعة قانونية ما لو من حقوق وما عليو من
ديون تقدر ابلنقود .ولوحظ عليو اترة يربط فكرة الذمة ابلشخص واترة أخرى يربطها ابإلنسانية.
(منصور 2014 ،الطبعة  ،2صفحة )17
1
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وأمام مواصلة الفقهاء يف اجتهاداهتم لتعريفها (عبد الرزاق ،بدون سنة ،صفحة ،)20صلد مبدأ
استقاللية الذمة ادلالية للزوجني عرف أبنو :استقالل كل من الزوجُت بتصرفاتو ادلالية وضمان اثر تلك

التصرفات يف حدود ذمتو ادلالية دون سراين ذلك الضمان إُف ذمة الزوج األخر كما يسمى بنظام انفصال
الذمة ادلالية  ،ويستطيع كل زوج ان حيتفظ أبموالو اخلاصة إذا أراد ذلك والتصرف فيها دون اشًتاك زوجو
،فيظل كل واحد منهما أجنبيا عن األخر من الناحية ادلالية (ابن منظور ،بدون سنة ،صفحة .)1885
،وجعلتو الشريعة اإلسالمية ادلبدأ من حقوق ادلرأة ،وىي ان ال تكون ىناك سلطة ألحد على أموال الزوجة
،حيث أفىت رللس رلتمع الفقو اإلسالمي الدوِف دلنظمة ادلؤدتر اإلسالمي ابن :للزوجة األىلية الكاملة
والذمة ادلالية ادلستقلة التامة وذلا احلق ادلطلق يف إطار أحكام الشرع ،شلا تكسبو من عملها وذلا ثروهتا
اخلاصة  ،وذلا حق التمليك وحق التصرف دلا دتلك وال سلطان للزوج على ماذلا وال حتتاج إلذن الزوج يف
التملك او التصرف فيما ذلا.
إذن يستقل كل من الزوجُت مبا ديلك من مال قبل الزواج وإثناء احلياة الزوجية ،كما يستقل كل من
الزوجُت ابالنتفاع مبلكو واستئثاره واستغاللو ،وال حيق للزوج ان يتوُف إدارة أموال زوجتو إال إذا أانبتو يف
ذلك ،حيث قوامة الزوج على زوجتو ال تقتضي تدخلو يف إدارة أمواذلا .وطبقا للقواعد العامة فلها أن
تبيع وتشًتي وهتب وتوصي وتقرض وتقًتض وتصرفاهتا انفذة إبرادهتا وال تتوقف شيء من ذلك على
رضا األب أو األخ أو الزوج (مصطفى ،1999 ،صفحة  )193وليس ألحدىم أي اثر على استقالل
أىليتها يف التملك والتعاقد (الشافعي 1413 ،ه1993/م ،صفحة .)248
فنظام فصل األموال يتم اختياره من طرف الزوجُت الذين أرادا االحتفاظ أبمواذلما اخلاصة ،خالل
احلياة الزوجية والتصرف فيها على انفراد دون اشًتاك الزوج األحر ،ويبق مسئوال عن ديونو سواء قبل
الزواج أو بعده( .خليفة ،2010 ،صفحة )57
ب-مشروعيتو :مبدأ استقاللية الذمة ادلالية للزوجُت ،أصوذلا شرعية مستلهمة من الكتاب والسنة ومن
اإلرتاع،وكذا من القانون الوضعي.
 من القران الكرًن :اآلايت القرآنية الدالة عليو صلد ما يلي:يف قولو تعاُف :وال تتمنوا ما فضل هللا بوبعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب واسألوا هللا من فضلو ان
هللا كان بكل شيء عليما (القران ،سورة النساء االية )32وقولو أيضا:للرجال نصيب مما ترك الوالدان
واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون مما قل منو أو كثر نصيبا مفروضا (القران ،سورة
النساء االية)7وقولو أيضا :ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن ذلن ولد فان كان ذلن ولد فلكم
الربع مما تركنا من بعد وصية يوصي هبا أو دين (القران ،سورة النساء االية )12فقد أوحى هللا عز وجل
5
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يف القران الكرًن على ادلساواة بُت الرجل وادلرأة يف رتيع احلقوق ،وذلا مطلق احلق و كامل األىلية يف
ختمل االلتزامات واكتساب ادلال واإلرث والوصية.

 من السنة النبوية :األحاديث النبوية اليت تثبت استقاللية الذمة ادلالية صلد ما يلي:كانت أم ادلؤمنُت السيدة زينب بنت جحش –اهنع هللا يضر -تدعى أم ادلساكُت مساىا بذلك رسول هللا صلى
هللا عليو وسلم ألهنا كانت تغزل الصوف وتدبغ وتبيعو يف السوق وتصدق ابلثمن على ادلساكُت .فكل
ىذه تصرفات مالية من قبل أم ادلساكُت من بيع وصدقة وما إُف ذلك( .ابن احلجاج ،بدون سنة،
صفحة )575
وحديث ابن عباس قال :فصلى مث خطب أي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،مث أتى النساء ومعو بالل فوعظهن وذكرىن
وأمرىن ابلصدقة فرايتهن يهوين أبيديهن يقذفنو يف ثوب بالل (البخاري ،بدون سنة  ،صفحة
)215فهذا دليل أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قبل صدقة النساء يوم العيد وَف يسال منهن عما إذا كن متزوجات أم ال
وىل أذن ذلن إابؤىن أو أزواجهن أم ال .أي دليل على جواز صدقة امرأة من ماذلا من غَت توقف على
إذن شخص أخر.
من اإلرتاع لقد اتفق الفقهاء على أىلية ادلرأة الراشدة للتملك والتعاقد كالرجل .واختلفوا يف مسالةاذلبة كالتربع أبمالكها بعد الزواج ،فذىب اجلمهور من الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة إُف
إطالق حريتها كالرجل فتتربع مبا تشاء ودلن تشاء قبل الزواج وبعده إعماال لعموم النصوص السابقة ،يف
حُت ادلالكية رأى تقيد تربع ادلرأة دلتزوجة أبمواذلا ابلثلث وما زاد على الثلث توقف على إذن الزوج كما
قال الوزاين  :وليس ذلا أن هتب من ماذلا وال أن تتحمل اال إبذن زوجها فيما زاد الثلث( .دمحم ،بدون سنة
النشر  ،الصفحات  .)302-300مستندين بقول هللا تعاُف :الرجال قوامون على النساء مبا فضل
هللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواذلم( .القران ،سورة النساء االية  )34وبقول الرسول صلى هللا
عليو وسلم:ال جيوز المرأة ىبة من ماذلا إذا ملك زوجها عصمتها ،وعن أيب امامة الباىلي –هنع هللا يضر -قال

:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:من اقتطع حق امرأة مسلم بيمينو فقد اوجب هللا لو النار ،وحرم عليو اجلنة
،فقال لو جل وان كان يسَتا اي رسول هللا قال  :وان كان قضيبا من إدراك (حيي ،بدون سنة ،صفحة
)629
من خالل تلك اإلحكام فرأي ادلالكية فيو إجحاف يف حق ادلرأة البالغة الرشيدة خاصة إذا كانت
حتسن التصرف يف أمواذلا ،فال قيد على تصرفاهتا ادلالية وذلا التصرف دون التوقف على إجازة احد .وعليو
رأي رتهور الفقهاء مقبول إُف حد االخد بعُت االعتبار مسالة حسن تصرف ادلرأة يف ماذلا.
موقف القانون اجلزائري من مبدأ استقاللية الذمة ادلالية للزوجني :6
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نص ادلشرع اجلزائري يف قانون األسرة الصادر ابلقانون رقم ( 211-84القانون ،رقم  11-84ادلرخ
يف  9رمضان  1404ادلوافق  9يونيو  1984ادلتضمن قانون االسرة اجلزائري  12 ،جوان )1984
ادلعدل ابألمر ( 02-05االمر ،رقم  02-05ادلؤرخ يف يف  18زلرم  1426ادلوافق  27فيفري 2005
ادلتضمن تعديل قانون االسرة  )2005 ،على ىذا ادلبدأ يف نص ادلادة  37قائال:لكل واحد من
الزوجني ذمة مالية مستقلة عن ذمة األخر .غري انو جيوز للزوجني أن يتفقا يف عقد الزواج أو يف عقد
رمسي الحق حول األموال ادلشًتكة بينهما اليت يكتسباهنا خالل احلياة الزوجية وحتديد النسب اليت
تؤول إىل كل واحد منهما.
فادلادة اخدت يف فقرهتا األوُف بقاعدة عامة وىو مبدأ استقاللية الذمة ادلالية للزوجُت ،وابالستثناء يف
فقرهتا الثانية وىو جواز االتفاق على مبدأ االشًتاك يف األموال ادلكتسبة بينهما خالل احلياة الزوجية .
و من مظاىر تطبيق مبدأ االستقاللية على العالقة الزوجية صلملها فيما يلي:
احتفاظ كل واحد من الزوجُت أبموالو اخلاصة والتصرف فيها دون إذن الزوج األخر:وليس من حق الزوج التدخل عند التصرف يف أمواذلا ما دامت الزوجة مالكة لألموال ،فهي حرة
التصرف يف ماذلا كما ذىبت إليو أحكام األسرة الذي حدد أىلية الزواج بتمام  19سنة ،وحتتفظ بكامل
أىليها بعد الزواج ( وذلك ما جاء بو التعديل قانون األسرة يف ادلادة  ) 7وفقا دلا ذىبت عليو ادلادة 674
من القانون ادلدين اجلزائري (االمر ،رقم  05-07ادلؤرخ يف 13ماي 2007ادلتضمن القانون ادلدين
اجلزائري  13 ،ماي ،3)2007فهي حتتفظ بكامل أىليتها ادلالية بعد الزواج وال حتتاج اُف مساعدة
خاصة حىت تقوم بكل تصرفاهتا وليس للزوج احلق يف منعها
 فيظل كل واحد من الزوجُت ملتزم وحده بسداد ديونو دون ان ينقل ىذا االلتزام إُف الزوجاآلخر:.يًتتب عن مبدأ االستقاللية حتملها جلميع االلتزامات من العقود اليت تربمها مع الغَت :فتلتزم بدفع
الثمن يف عقود البيع والتعويض عن الضرر الذي أحلقو ابلغَت مىت تقررت مسؤوليتها وال رلال للتضامن
بُت الزوجُت يف التعويض ادلقرر للغَت بسبب خطا الزوجة وأي تصرف يقوم بو احد الزوجُت جتاه األخر
يعترب كأنو تصرف أجنيب (رشيد ،2006 ،صفحة . )120
تبق الزوجة زلتفظة جبميع أمواذلا الناتج عن العمل ،فال سلطة للزوج على شؤون وتصرفات زوجتوادلالية ،فراتب الزوجة ىو حق ذلا ال ايخده منها احد إال برضاىا وىذا اثبت بفتوى ارتع عليها علماء
رللس رلمع الفقو اإلسالمي الدوِف ادلنبثق عن منظمة ادلؤدتر اإلسالمي ابن  :الزوجة األىلية الكاملة
 -2وذلك حسب نص ادلادة  38ادللغاة يف فقرهتا الثلنية على انو:للزوجة احلق يف حرية التصرف يف ماذلا .أخدا بذلك برأي اجلمهور
واستبعد رأي ادلالكية
 -3حيث نصت ادلادة  674من االمر  05-07على انو:ادللكية ىي حق التمتع والتصرف يف األشياء ،بشرط ان ال يستعمل استعماال
حترمو القوانُت واألنظمة.
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والذمة ادلالية ادلستقلة التامة وذلا احلق ادلطلق يف إطار أحكام الشرع مما تكسبو من عملها وذلا
ثروهتا اخلاصة وذلا حق التملك وىو ابلتصرف مبا متلك وال سلطان للزوج على ماذلا وال حتتاج
ألذن الزوج يف التملك والتصرف يف ماذلا( .رتانة ،2016 ،صفحة )6

-الزم على الزوج أبداء النفقة الزوجية فهي مفروضة عليو شرعا وقانوان ،وحىت عند جروحها للعمل فال

يًتتب عليو إطالقا سقوطها عنو كما جاء يف فتوى رلمع الفقو اإلسالمي الدوِف:إن خروج الزوجة إىل
العمل ال يسقط نفقتها الواجبة على الزواج ادلقدرة ذلا شرعا وفق الضوابط الشرعية ما مل يتحقق
يف ذلك اخلروج معٌت النشوز ادلسقط للنفقة (رتانة ،2016 ،صفحة  )57فالنفقة واجبة عليو قبل
عملها وعند عملها .وال حيق للزوج أن دينع زوجتو من مساعدة أىلها أو التربع براتبها أو جزء منو ألي
احد أو شراء بعض احتياجاهتا.
واإلسالم ألزمو ابلنفقة عليها قدر ادلستطاع  ،وقد خيالف ذلك ليس ابلتعدي وإمنا من
ادلستحب أن تساعد الزوجة زوجها يف اإلنفاق على شؤون البيت ،أو مسامهة بنسبة من راتبها وخاصة
يف ظل األوضاع ادلعيشية الصعبة اليت دتر هبا اغلب األسر بسبب كثرة االحتياجات وىذا من ابب
الفضل والود ال من ابب الفرض والواجب .فكيف يتم ضبط ذلك يف ظل تلك األوضاع ادلعاصرة؟

اثنيا :الذمة ادلالية ادلشًتكة بني الزوجني وماذلا يف حالة النزاع:

نظرا لتطور مفهوم العالقات ادلالية يف اجملتمع اجلزائري  ،بسبب ظهور ما يسمى ابألسرة احلديثة

اليت تقوم على أساس التعاون بينهما ،أدت إُف االنتهاء التدرجيي دلبدأ انفصال الذمم ادلالية واُف حتمية
اختالط أمواذلما  ،وذلك من خالل ادلساندة والتعاون بُت الزوجُت  ،فجد ادلرأة قد اقتحمت رلال العمل
يف الدول العربية اإلسالمية ،وأصبحت تشارك يف تكوين األسرة وحتمل األعباء ادلالية جنبا إُف جنب
زوجها  .وإذا ما غامر الزوج ابستثمار أموال زوجتو وتسبب يف إفالسها –عادة ما يتوُف االستثمار
مبفرده،-وابلنظر لإلجحاف الذي قد يالحقها عند توزيع تلك الثروة الناجتة ،أو اإلنكار الذي يواجهها
بو عند االنفصال وأمام صعوبة اإلثبات نتيجة حسن نيتها  ،جتد نفسها عرضة للتشرد بعد سنُت من
العمل والكسب ،لذا أصبح من الضروري ضبط مسالة ادلكتسبات ادلشًتكة ،اليت نص عليو ادلشرع
اجلزائري يف ادلادة  37من ق ا ج وتبيان كيفية إثبات ذلك االشًتاك يف حالة النزاع أو الطالق أو الوفاة
.
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-1مشروعية نظام األموال ادلشًتكة بني الزوجني
إن كانت النصوص الشرعية صرحية يف إقرار مبدأ االستقاللية الذمة ادلالية لكل شخص مطلقا ،

كذلك تشهد عموم النصوص واألحكام الشرعية الواردة يف القران والسنة 4على ادلبدأ االشًتاك يف
ادلكتسبات ادلالية
نظام االشًتاك يف األموال الزوجية ،يعد من أىم النظم ادلالية واألكثر شيوعا يف التشريعات الغربية
وخاصة التشريع الفرنسي ، 5الذي يستند ىذا النظام إُف فكرة وجود رلموع ماِف مشًتك بُت الزوجُت
) (RAKOUCHE, 2011, p. 4فهي تلك األموال اليت يكتسباهنا يف ظل العالقة الزوجية
سواء عن طريق شلارسو مهنة أو نشاط معُت أو عن طريق التربع كان يهب شخص ما لكال الزوجُت
قطعة ارض فتكون بذلك مشًتكة بينهما مث بدأت فكرة االشًتاك يف األموال الزوجية ادلكتسبة ،
تتسلل ببطء إُف سلتلف تفنينات األحوال الشخصية العربية (ادللكي ،2010 ،صفحة  )136وتفرض
نفسها نتيجة ظروف اقتصادية وعوامل اجتماعية اليت طرأت على الساحة العامة للبلدان العربية
كظهور العمل بُت اإلانث وارتفاع نسبة التعليم ونشاط اجلمعيات التسوية واحلقوقية ادلطالبة مبحاربة
أشكال التمييز بُت اجلنسُت (اقروفة ،2012 ،صفحة  ، )52وصلد اجلزائر السباقة إُف حسم مسالة
االشًتاك ادلاِف بُت الزوجُت بُت نصوصو ،إذ نص عليها يف ادلاد ة 37ق ا ج يف الفقرة الثانية مبا
يلي:غري انو جيوز للزوجني أن يتفقا يف عقد الزواج أو يف عقد رمسي الحق حول األموال ادلشًتكة
بينهما واليت يكتسباهنا خالل احلياة الزوجية وحتديد النسب اليت تؤول إىل كل واحد منهما .أجاز
لطريف العالقة الزوجية االتفاق حول االشًتاك يف مكتسباهتما خالل احلياة الزوجية ويتم ذلك إثناء إبرام
عقد الزواج سواء يف عقد الزواج نفسو أو يف عقد رمسي مستقل عنو ،كما جيوز االتفاق الحقا بعد حترير
عقد الزواج ويف ظل زوجية قائمة على كيفية تسيَت شلتلكاهتما على األموال ادلشًتكة بينهما اليت
يكتسباهنا خالل احلياة الزوجية .

صلد ادلشرع اجلزائري قرر مشروعية االشًتاط يف عقد الزواج بصفة عامة واالشًتاط حول ادلكتسبات
ادلالية ادلشًتكة بصفة خاصة واليت تندرج ضمن الشروط ادلالية الواردة ضمنيا يف نص ادلادة  19من ق ا

-4وخاصة من القواعد من ابب ادلعامالت منها األصل يف ادلعامالت اإلابحة ،ادلسلمون عند شروطهم ،العقد شريعة ادلتعاقدين
-5الذي يستند إُف فكرة وجود رلموع ماِف مشًتك بُت الزوجُت وىي األصل حسب أحكام القانون ادلدين الفرنسي ،إال إذا صرح الزوجان
ابن زواجهما خيضع لنظام ماِف آخر عن طريق اتفاق خاص يعقد بينهما و يقًتن بعقد الزواج ادلربم أمام ادلوثق او حسب تعديل النظام
ادلاِف ادلتبع خالل احلياة الزوجية،غَت ان الطرفُت اختيار سواء نظام االشًتاك القانوين (حسب نص ادلاة 1400من القانون ادلدين الفرنسي)او
االشًتاك االتفاقي(حسب نص ادلادة  1497من قانون ادلدين الفرنسي).
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ج  .6ولكنو َف يوضح ادلقصود ابألموال ادلشًتكة اليت ديكن أن يتفق عليها الزوجان ،غَت انو اكتفى بقولو
:اليت يكتسباهنا خالل احلياة الزوجية،متأثرا بذلك ابلتشريع الفرنسي احملدد لنظام األموال ادلشًتكة  ،وكان

عليو حتديدىا من اجل التمييز بينها وبُت األموال ادلكتسبة .

فادلال ادلكتسب بني الزوجني  :7فهي تلك األموال اليت يكتسباهنا يف ظل العالقة الزوجية سواء عن

طريق شلارسة مهنة أو نشاط معُت أو عن طريق التربع

8

ومن تلك ادلكتسبات ،قد تكتسب إما

بطريق الزواج:فتمتلك الزوجة أمواال عن طريق اذلدااي وديكن للزوج ابدلقابل أن يتحصل على ىدااي من

طرف زوجتو ،أو الصداق فهو حق ذلا وتستحقو كامال ابلوفاة الزوج أو ابلدخول او نصفو يف حالة

الطالق قبل الدخول ،ملك ذلا تتصرف فيو كما تشاء ،والنفقة إذ ىي واجب على الزوج أن ينفق عليها
ولو كانت ميسورة.فظال عن األموال ادلقدمة للزوجُت مبناسبة الزواج ،كمسامهة األسرة ادلرأة سواء من
األب أو األم أو احد األقارب بكل ما حتتاج إليو احلياة الزوجية من متاع اتخده معها إُف السكن العائلي
فتبق ملكا ذلا تتصرف فيو كما تشاء دون إذن زوجها...،.اٍف ،وإما مكتسبا ت بطريق غري
الزواج،كاألموال الناجتة عن طريق الدخل وتشمل الراتب احملصل عليو من شلارسة نشاط معُت أو

تعويضات ادلنح،او األتعاب من عمل غَت مأجور ،و االرابح احملصل عليها من شلارسة التجارة ...اٍف فلها
ان حتتفظ بدخلها من عملها تطبيقا دلبدأ استقاللية الذمة ادلالية وال سلطان للزوج على راتبها الشهري
.وكذا عن طريق ادلَتاث الن أسبابو إما القرابة أو الزوجية ابعتبارىا متعلقة ابلشخص ،أو عن طريق
التربعات إما ىبة أو وصية او وقف .
أما مصطلح ادلال ادلشًتك بني الزوجني ىو ادلال الذي حتصل بعد فًتة الزواج ،حبيث ساىم كل من
الزوجُت وشارك يف حتصيلو وتنميتو سواء كانت ادلسامهة مباشرة أو غَت مباشرة ويتم توزيع ىذا ادلال
نسب ادلسامهة أو ادلشاركة يف حتصيل ادلال بُت الزوجُت ،وابلتاِف يكون االشًتاك يف األموال الظاىرة أو
غَت الظاىرة ،الثابتة أو ادلنقولة ،مادام ليس ىناك تعُت لألموال سواء أثناء االتفاق أو أثناء إبرام العقد

الزواج.
كما صلد ادلشرع اجلزائري َف حيدد كيفية استئثار األموال ادلشًتكة و ال كيفية توزيعها وترك القانون
احلرية للزوجُت أن حيددوا يف االتفاق ما يشاء من النسب اليت تؤول إليهما،وبرجوعنا إُف أحكام قانون

 -6حيث ورد نص ادلادة  19من ق ا ج على ما يلي:للزوجُت أن يشًتطا يف عقد الزواج أو يف عقد رمسي الحق كل الشروط اليت يرايهنا
ضرورية وال سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل ادلرأة ما َف تتناىف ىذه الشروط مع أحكام ىذا القانون
 -7فالكسب لغة ىو الربح ادلاِف آو النفع ادلادي الذي جيتٍت من عمل أو جتارة أو صناعة  ،وادلكتسبات ىي األموال اليت مت احلصول

عليها أي حقوق مكتسبة
 -8أما اليت اكتسباىا قبل إبرام عقد الزواج فال يوجد حوذلا إشكال فهي ملكية منفردة لكل واحد إال إذا اتفق على غَت ذلك
10

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
األسرة ،نستخلص حالتُت لتنظيم االتفاق حول ادلكتسبات ادلشًتكة ،إما يف زلرر عقد الزواج أو يف زلرر
الحق غَت عقد الزواج .وذلك حسب نص ادلادة  18من ق ا ج

9

احلالة:1حالة االتفاق حول ادلكتسبات ادلشًتكة يف احملرر لعقد الزواج ادلربم إما أمام ادلوثق أو
ادلوظف ادلؤىل قانوان(أي ضابط اخلالة ادلدنية).فإذا اختار الطرفان ادلتناكحان ضابط احلالة ادلدنية
ببلدية إقامتهما أو إقامة احدمها لتسجيل عقد زواجهما فان اتفاقهما ادلتعلق ابألموال ادلشًتكة بينهما
،يبق رلرد اتفاق شفوي يعلن يف رللس العقد أمام الضابط والشاىدين والوِف ،وال ديكن تدوين ىذه
الشروط  ،من بينها ذلك االتفاق يف االستمارات ادلعدة لعقود الزواج( .اقروفة ،2012 ،صفحة  )56أما
إذا ابرم عقد الزواج أمام ادلوثق فالوضع سلتلف وأفضل ،إذ إبمكان ادلوثق حترير كل الشروط اليت يتقدم هبا
الزوج والزوجة كاالستقالل ابلسكن الزوجي،واقتسام اإلرابح اليت تديرىا مشاريعهما ادلستقبلية أو مسامهة
الزوجة جبزء من أمواذلا يف حتمل األعباء الزوجية ...اٍف جتسيدا دلا نصت ادلادة  19من ق ا ج .وهبذا
10
تكون ىذه الشروط ادلدونة يف الوثيقة الرمسية حجة يف حالة ختلف احد الزوجُت عما التزم بو
احلالة  :2حالة االتفاق حول ادلكتسبات ادلالية يف حمرر غري عقد الزواج،فيكون يف زلرر رمسي الحق

لعقد الزواج ويف أي وقت يشاءان  .فلم يقيدىا بوقت معُت ،بل جعلها سارية مىت دعت احلاجة إليو يف
أية مرحلة من مراحل احلياة الزوجية وما على الطرفُت إال التوجو إُف تدوين اتفاقهما .ويعاب على
ادلشرع انو َف يفصح عن طبيعة العقد وشروطو ،فقد يتضمن حىت كيفية تسيَت وإدارة األموال ادلشًتكة وكذا
نسبة االستحقاق من اإلرابح ابلتساوي أو التفاوت حسب رأس مال كل من الزوجُت.
فقد فتح ادلشرع اجلزائري رلاال واسعا أمام احد الطرفُت ،ضلو نظام قانوين يقًتحانو لتسوية الوضع
ادلاِف ادلشًتك الذي ينشا بينهما يف ظل الرابطة الزوجية ،وديكن إبرام ىذا العقد حىت بُت األزواج الذين
وثقوا عقود زواجهم قبل تعديل ،2005فادلادة  37من ق ا ج سارية يف حقهم وال ختتص أحكامها
بعقود الزواج ادلربمة فقط بعد . 2005أما يف حالة عدم االتفاق وحترير عقد ا بشأنو واثر نزاع بينهما
فما مصَت تلك ادلكتسبات ادلشًتكة ؟

-9حيث نصت ادلادة  18من ق ا ج عل ما يلي:يتم عقد الزواج أمام ادلوثق أو أمام موظف مؤىل قانوان مع مراعاة ما ورد يف ادلادتُت 9
و 9مكرر من ىذا القانون.
-10ابإلضافة عند ختلف احد الزوجُت اللتزامو ،فأعطى القانون لكل زوج احلق يف ادلطالبة بفك الرابطة الزوجية على أساس سلالفة الشروط
ادلتفقة عليها يف عقد الزواج او يف عقد الحق كما نصت عليو ادلادة  9/ 53من ق ا ج اليت نصت:جيوز للزوجة ان تطلب التطليق
لألسباب التالية-:سلالفة الشروط ادلتفق عليها يف عقد الزواج.
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 -2إثبات األموال الزوجية ادلشًتكة ادلتنازع عليها:
يف ظل احلياة الزوجية ونتيجة اشًتاك الزوجُت يف حتمل التكاليف واألعباء العائلية  ،صلد الزوجة
قد تساىم مبا دتلكو دلساندة زوجها من اجل تنمية ىذه ادلمتلكات :كمساعدتو يف التجارة ،أو مسامهة
زوجها يف بناء بيت الزوجية أبكثر من نصف تكاليفو رغم أن عقد ادللكية ابسم الزوج ،أو قد تساىم
ىي أو احد األقارب كاألب أو األم يف جتهيز السكن العائلي كاخلزاانت ،الفرن ،الثالجة....اٍف ،كما قد
تكون منقوالت غَت سلصصة للسكن العائلي كسندات و أوراق جتارية أو حصة أسهم يف الشركة غَتىا
فمهما كانت ىذه ادلمتلكات عقارية كانت أو منقولة ختتلط مع شلتلكات الزوج ،ومبا أن احلياة الزوجية
قد ال ختلو من اخلالفات الزوجية ،اليت ينتج عنها فك الرابطة الزوجية  ،وتطالب الزوجة عندئذ اما
ابسًتجاع األاثث الذي قد سامهت مع زوجها يف شرائو وقد يقابلها الزوج ابإلنكار وجوده أصال أو
ملكيتو ،او يف ملكية شراء بيت الزوجية .وابعتبارمها من متاع البيت سواء داخل بيت الزوجية او خارجو
اللذان يعد من أىم أسس العالقة الزوجية  ،لذلك سنحاول تبيان مصَتمها عند النزاع سواء على ملكيتها
أو عند حتديد قيمتها أمام اهنيار العملة الوطنية .
ا-حتديد ملكية ادلتاع ادلشًتك عند الطالق أو الوفاة :قد يكون ادلتاع مشًتكا داخل بيت الزوجية او
خارجو
-ابلنسبة للمتاع ادلشًتك داخل بيت الزوجية:

لقد تطرق ادلشرع اجلزائري يف نصوص قانون األسرة اجلزائري ،حلل مشكلة النزاع حول ملكية ادلتاع

ادلشًتك بُت الزوجُت وخصص لتنظيم أحكامو ادلادة  73من ق ا ج بنصها :إذا وقع النزاع بني
الزوجني أو ورثتهما يف متاع البيت وليس ألحدمها بينة فالقول للزوجة أو ورثتهما مع اليمني يف
ادلعتاد من النساء والقول للزوج أو ورثتو مع اليمني يف ادلعتاد من الرجال وادلشًتكات بينهما
يقتسماهنا مع اليمني
يظهر أن ادلشرع اجلزائري عاًف فقط مسالة النزاع حول ملكية ادلتاع عند انعدام الدليل ،كما صلده تبٌت
قاعدة حلل النزاع بُت الزوجُت حول ملكية ادلتاع مفاد ىذه القاعدة:اعتماد قول من شهد لو الظاىر مع
اليمني (لوعيل ،2004 ،الصفحات .)262-261إال أن ىذه القاعدة ال يلجا إليها القاضي يف حال
تقدًن احد الزوجُت ادلدعي بينة أو دليل على ملكية ادلتاع:.كشهادة الشهود أو حيازتو سند أو فاتورة
تثبت ملكية ادلتاع لو.فالقاضي حيكم لصاٌف من قدم الدليل أو البينة على ملكيتو دون جلوء لتوجيو اليمُت
،وذلك لتوفر دليل اإلثبات،وسواء كان ادلتاع شلا يعرف للرجال أو النساء أو مها معا مثال يشًتي الزوج
لزوجتو سلسلة من الذىب وعلى الرغم من أن احللي من لوازم ادلرأة ،فإذا قدم الدليل على دتلكو ،القاضي
حيكم لصاٌف الزوج ،ونفس األمر للزوجة إذا قدمت دليل على دتلك شيء خيتص بو الرجال ،فالقاضي
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حبكم لصاحلها ما دامت قدمت الدليل ،وىذا ما قضت بو احملكمة العليا يف قرارىا الصادر بتاريخ -5-5
 1986ملف رقم 41437على انو:من ادلعروف فقها حول اختالف الزوجني يف متاع البيت إن ما
خيص النساء للنساء ومن مث اليمني يف ىذه احلالة قررىا الشارع وجعلها على من يساند العرف
والزوجة أثبتت بفاتورة أهنا اشًتت جهاز التلفزيون وان الزوج اعًتف ابن اخلزانة ذات ثالثة أبواب
ىي للزوجة وكانت اليمني عليها لكون موضوع النزاع خاص ابلنساء مما يستوجب رده( .بلحاج،

 ،2007صفحة )402

وعند انعدم الدليل فقد أوجدت ادلادة  73من ق ا ج ثالثة حلول:
احلكم للزوجة أو ورثتها يف ادلعتاد للنساء مع اليمُت :فمثال ادلصوغ وأدوات التجميل واأللبسة النسائيةوغَتىا من األمور اليت يشهد ذلا العرف أهنا للنساء ىي للزوجة ،كما انو ىناك أمور موضوعية ختضع
لتقدير القاضي ،إذا كانت للزوجة آلة اخلياطة وملحقاهتا من قماش فهي للزوجة مع ختليفها اليمُت (عبد
العزيز ،1986 ،صفحة .)313فإذا ادعى الزوج أمام القضاء ملكية ادلتاع يعود حسب العرف للزوجة
،عليو تقدًن الدليل ،وان فشل يتدخل القضاء لتوجيو اليمُت للزوجة مبلكيتها ذلذا ادلتاع ،إن حلفت
الزوجة فيحكم القاضي إبثبات ملكية ادلتاع ذلا ،وإذا نكلت حيكم لصاٌف الزوج.
 احلكم للزوج أو ورثتو يف ادلعتاد للرجال مع اليمُت :وذلك يف حالة عدم تقدًن الزوجة ادلدعية دليلعلى ملكيتها ذلذا ادلتاع يوجو القاضي للزوج أداء اليمُت إذا كان ادلتاع ادلتنازع عليو يدخل ضمن ادلعتاد
للرجال ،وقد قضت احملكمة العليا يف قرارىا الصادر بتاريخ 1996-7-9على انو  :من ادلقرر قانوان انو
يف حالة النزاع على األمتعة بني الزوجني ،توجو اليمني اخلاصة ابألمتعة ومن مث فان القضاء مبا
خيالف ىذا ادلبدأ يعد خرقا للقانون ،ودلا كان اثبتا يف قضية احلال أن النزاع قائم بني الطرفني حول
األمتعة وان الزوج طالب بتوجيو اليمني للزوجة على عدم ترك أمتعتها يف البيت الزوجي ،فان قضاة
ادلوضوع دلا قضوا بتوجيو اليمني احلامسة للزوجة ادلطلقة اليت ال توجو من قبل القضاة بل يطلب من
اإلطراف بدل اليمني اخلاصة ابألمتعة ادلنصوص عليها يف نص ادلادة  33من ق ا ج فإهنم خرقوا
القانون واخطئوا يف تطبيقو ومىت كان ذلك استوجب نقض القرار ادلطعون فيو ( ،1998صفحة
)72
 احلكم يف ادلشًتكات بينهما ابلقسمة مع اليمُت :كما جتسد ىذا احلل يف قرار احملكمة العليا الصادربتاريخ  2002-3-10حيث قضت يتقاسم الزوجان يف حال النزاع يف األاثث ادلشًتك بينهما مع
توجيو اليمُت ( ،2004صفحة ،)359و ادعى كال الزوجُت ملكية األاثث ادلوجود يف البيت من أاثث
وأدوات منزلية كآلة الغسيل والتلفاز والثالجة وغَتىا ،فالقاضي يتدخل بقسمة ىذه األشياء ادلشًتكة
بينهما ابعتبارىا مال مشًتك مع توجيو اليمُت لكليهما .
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وأمام صعوابت تطبيق ادلادة  73وخاصة صعوبة إثبات احلق يف تلك األموال وعدم مصداقية
الزوجُت يف طرح مسالة ادلكتسبات ادلشًتكة وادلبالغة أحياان يف الكمية ادلطالب هبا أو تقديرىا نقدا
،وصعوبة التمييز يف الوقت احلاضر بُت ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء ،بدا التفكَت يف توسيع رلال
ادلادة  73فيما خيص اإلثبات عن طريق إدراج رتيع وسائل اإلثبات مبا يف ذلك الفواتَت واحملررات
العرفية ...اٍف ،إضافة إُف ما أقرتو األسرة احلديثة ،وطبيعة العالقة وادلانع األديب ال يسمح للزوجة ابن
تطالب من زوجها دليال مكتواب تثبت هبا مسامهتها وىي احلالة اليت ال يسمح فيها القانون
ابستعمال البينة إلثبات ما كان جيب إثباتو ابلكتابة .وعليو كان على ادلشرع أن يضيف يف الفقرة  73انو
ديكن اإلثبات بكل وسائل اإلثبات ويقوم حكم القاضي زلل سند ادللكية.

ابلنسبة للمتاع ادلشًتك خارج بيت الزوجية:إن األموال ادلشًتكة داخل بيت الزوجية وضع ادلشرع اجلزائري حال يسًتشد بو القاضي يف ادلادة
 73من ق ا ج،ولكن قد يتشاركا الزوجان يف ملكية أموال دون حتديد نصيب كل منهما يف ىذه
األموال خارج بيت الزوجية كشرائها مثال مصنعا أو زلل جتاري ...اٍف ،فعند حدوث خالف بُت الزوجُت
قد يصل إُف فك الرابطة الزوجية ،ومن أىم ما قد يًتتب عليها مطالبة كال الزوجُت حبقوقهما ادلالية يف
األموال ادلكتسبة بينهما خارج بيت الزوجية أمام القضاء بعد تعذر اتفاقهما على كيفية تقسيم ىذه
األموال ،وال ديكن تطبيق نص ادلادة  73ألهنا خاصة إبثبات حق ادللكية على الشيء ادلوجود وليس
إلثبات وجود الشيء ذاتو  .لذلك سنبُت طبيعة ىذه األموال ادلكتسبة مث كيفية حتديد نصيب كل واحد
من الزوجُت
حتديد الطبيعة القانونية لألموال ادلكتسبة خارج بيت الزوجية :األموال سواء اكتسبت عنطريق أسباب كسب ادللكية ادلعروفة يف القانون ادلدين والقانون التجاري (فضيل ،2001 ،صفحة
)130واألسباب اخلاصة يف قانون األسرة اجلزائري كان يدفع الزوج لزوجتو جزء من داره يف صداقها
وغَتىا،و إذا امتلك الزوجان عقارا او منقوال وكانت حصة كل واحد منهما غَت واضحة  ،فاستنادا
للقواعد العامة يف القانون ادلدين فان طبيعة ىذه األشياء ادلملوكة بينهما تعترب مال شائع بينهما ،وذلك
حسب نص ادلادة  713من القانون ادلدين اجلزائري (االمر ،رقم  58-75ادلؤرخ يف  26سبتمرب 1975
30 ،سبتمرب  )1975بنصها :على ما يلي:إذا امتلك اثنان أو أكثر شيئا وكانت حصة كل منهم
غري مفرزة فهم شركاء على الشيوع وتعترب احلصص متساوية إذا مل بقدم دليل على غري ذلك
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وان ابرز صورة جتسد ادللكية الشائعة بُت الزوجُت خارج بيت الزوجية ىي صورة السكن العائلي
ادلشًتك ،ال سيما إذا كانت غَت حاضنة فتتم القسمة بُت الزوجُت للمسكن العائلي ادلشًتك طبقا

إلحكام ادللكية الشائعة وخاصة أحكام الشفعة ابعتباره عقارا (رشيد)2006 ،والقضاء ادلختص يف
النزاع ىو القضاء ادلدين.11

 حتديد اإلجراءات ادلتبعة لتحديد نصيب كل من الزوجني من األموال ادلكتسبة خارجبيت الزوجية  :إذا اختلف الزوجان يف اقتسام ادلال ادلشًتك بينهما وادلملوك ملكية شائعة  ،ومن يريد
إزالة ىذا الشيوع :رفع دعوى سواء كان الزوج أو الزوجة أمام القضاء من اجل قسمة ادلال وذلك طبقا
لنص ادلادة  1/724من ق م ج واليت نصت على ما يلي ..:وتعني احملكمة إذا رأت وجها لذلك
خبريا أو أكثر لتقومي ادلال الشائع وقسمتو حصصا إن كان ادلال يقبل القسمة عينا دون أن
يلحقو نقص كبري يف قيمتو.

إذا كان ادلال ادلراد قسمتو عقارا فيقوم بتعيُت خبَت خاص  ،وجيب غليو أن يقيم ادلال الشائع
،بتحديد نصاب كل شريك ويقوم بقسمة ادلال على أساس اصغر نصيب للشركاء ( وذلك حسب نص
ادلادة  1/725من ق م ج )،وبناء على تقرير اخلبَت يقسم القاضي ادلال الشائع بُت الزوجُت وعند
تقسيمو جيب ان يبُت حصة كل شريك عينا وقيمتها مثال :كان الزوجان ديتلكان عقارا وجب على
القاضي حتديد معاَف احلصة اليت ألت إُف كل من الزوجُت وقيمتها حىت يتم تسجيل ىذه احلصة وشهرىا
وابلتاِف إمكانية تنفيذ احلكم القاضي ابلقسمة.وىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قرارىا الصادر بتاريخ-27
 2000-9أبنو :حيث ابلرجوع إىل احلكم ادلعاد والقرار ادلؤيد لو جند ابلفعل أن احملكمة صادقت
على تقرير اخلبري  ،وثبتت مشروع القسمة ادلقًتح من طرفو لكنها مل حتدد أنصبة اإلطراف ابعتبار أن
موضوع النزاع ىو إهناء حالة الشيوع وحتديد نصيب كل وارث وان مصادقة قضاة اجمللس على حكم
ال ديكن تنفيذه بدون تربير أو القول ابن اخلربة أعطت كل وارث نصيبو بدون أن يبينوا ذلك
النصيب ومل حيددوه يعترب قصورا يف التسبيب مما يؤدي إىل نقص وإبطال القرار ادلطعون فيو
( ،2000صفحة )117
 -11فقد يتبادر يف الذىن ان القاضي ادلختص بقسمة األموال ادلكتسبة بُت الزوجُت خارج بيت الزوجية ىو قاضي األحوال الشخصية
على اساس ان النزاع قائم بُت الزوجُت ،ولكن قانون األسرة اجلزائري َف حيدد اجلهة القضائية ادلختصة ،كما انو َف يتعرض إُف قسمة ىذه
األموال وما تعرض لو يف ادلادة  2/37وادلادة  73من ق ا ج ال ينطبق ىنا ،الن النزاع بُت الزوجُت حول األموال ادلكتسبة بينهما خارج
بيت الزوجية ىو نزاع قائم بُت أجنبُت وليس زوجُت وحىت ادلادة  2/37تكلمت عن إمكانية اتفاق الزوجُت على تنظيم شؤؤهنما ادلالية يف
عقد الزواج او يف عقد رمسي الحق وحتديد الشيء الذي يؤول إُف كل منهما وَف يتطرق إُف حتديد حصة ونصيب كل الزوجُت عند وقوع
خالف بينهما.
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كما خول ادلشرع اجلزائري للقاضي طريقتُت لقسمة ادلال ادلشاع عينا مىت كانت شلكنة ؛الطريق األول:
يكمن يف االقًتاع ،وذلك حسب نص ادلادة  727من ق م ج ،ويثبت ذلك االقًتاع مبوجب زلضر لدى
احملكمة مث يصدر حكما إبعطاء كل من الزوجُت نصيبو ادلقرر .أما الطريق الثاين:فيكمن يف القسمة

بطريق ادلعدل ادلنصوص عليو يف ادلادة  2/725من ق م ج والذي واعتربت احملكمة العليا يف قرارىا

الصادر بتاريخ  2001-3-14عدم إجراء القسمة بطريق االقًتاع مىت كان شلكنا خطا يف تطبيق
القانون  ،2002( .صفحة  ، )152حيث يلجا القاضي إُف ىذا الطريق استثناءا مىت تعذر قسمة ادلال إُف

حصص عينية متساوية ،فيجوز للقاضي إكمال احلصة الناقصة عينا مببلغ نقدي يدفعو صاحب احلصة
الكربى إُف صاحب احلصة الصغرى وابلتاِف تتعادل احلصتان وأيضا حيرر القاضي زلضرا يبثث ىذه
القسمة وإعطاء كل من الزوجُت نصيبو ادلفرز.
كما يوجد طريق احتياطي ال يلجا إليو القاضي إال عند تعذر إجراء القسمة عينا أو كانت ىذه

القسمة من شاهنا إحداث نقص كبَت يف قيمة ادلال الشائع ،وىو بيع ادلال ابدلزاد حسب ما ىو مبُت يف
للمادة  728من ق م ج اليت تنص :إذا تعذرت القسمة عينا أو كان من شاهنا إحداث نقص كبري يف
قيمة ادلال ادلراد قسمتو ،بيع ىذا ادلال ابدلزاد ابلطريقة ادلبينة يف قانون اإلجراءات ادلدنية ،وتقتصر
ادلزايدة على الشركاء وحدىم إذا طلبوا ىذا ابإلمجاع  .مثال ملكية زوجان مصنعا على الشيوع فيقوم
القاضي إبصدار حكما إبجراء بيع ابدلزاد العلٍت الستحالة قسمتو عينا وفقا لقانون االجراءت ادلدنية
واإلدارية ،فيتم قسمة ادلصنع بطريقة التصفية ببيعو ابدلزاد العلٍت وقسمة ذتن البيع الذي يرسوا عليو ادلزاد
على الشركاء كل حسب نصيب حصتو يف ىذا ادلصنع  .وأيضا أضافت ادلادة  728انو جيوز للشركاء أن
تقتصر ادلزايدة يف بيع ادلال ادلشًتك وحدمها فقط دون غَتىم وذلك إبرتاعهم ،فهنا القاضي ملزم هبذا
االتفاق ،1989( .صفحة )78

ب-حتديد قيمة ادلتاع ادلشًتك أمام اهنيار العملة الوطنية :
إن كانت اغلب القضااي اليت تشمل زلاكم شؤون األسرة ،ىي قضااي النزاع حول متاع البيت ،اليت
تنشا غالبا بُت الزوجُت أو بُت احد األزواج وورثتهما الذي كان سببو حول ادللكية ،وما يزيد أكثر
تعقيدا تدين قيمة الدينار اجلزائري مقارنة مع العملة األجنبية ،الشيء الذي جيعل قيمة ىذه ادلمتلكات
ترتفع ارتفاعا ابلغا مقارنة مع ادلبالغ اليت اشًتيت هبا يف تلك الفًتة وخاصة لالاثت الذي ىلك أو
تعرض للضياع .
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وإمام ذلك يصعب األمر على القاضي الفصل يف مثل ىذه القضااي ،لتقدير قيمة األاثث اليت
ضاعت أو تلفت وخاصة إذ علمنا أن القيمة احلقيقية للمتاع ترتفع بسبب اهنيار الدينار ،وابلتاِف تغيَت
قيمة األاثث مثل :الثالجة ،والفرن ،والتلفاز وغَتىا ،من مبلغ ألخر شلا قد يقع عبئ ذلك على الزوج .
فيجب على قضاة ادلوضوع عند إعماذلم لسلطتهم التقديرية حلل النزاعات حول تقدير قيمة ادلتاع
البيت الضائع أو الذي ىلك  ،أن يضعوا يف احلسبان تدين قيمة الدينار اجلزائري حىت يتمكنوا من
التقدير الصحيح للقيمة احلقيقية لو ،الن تدين العملة يصاحبها غالء ادلعيشة شلا ينعكس على قيمة
ادلتاع البيت .فاالهنيار يؤدي إُف تغيَت القيمة احلقيقية وما على القاضي إال مراعاة قيمتو احلقيقية وان
حيكم بتعويض يتماشى مع سقوط العملة.
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اخلامتة
ابلرغم من االىتمام واحلماية اليت أظهرىا ادلشرع اجلزائري بعد تعديلو ألحكام قانون األسرة
وادلتمثلة ابلنظام ادلاِف للزوجُت وال سيما ادلادة  37من ق ا ج اليت يتضح من ورائها مدى ادلزاوجة اليت
أخدىا ادلشرع اجلزائري  .من جهة نص على قاعدة استقاللية الذمة ادلالية بُت الزوجُت ادلستمدة من
أحكام الشريعة اإلسالمية ،ومن جهة اثنية نص يف الفقرة الثانية على االستثناء وىو جواز االشًتاك يف
األموال ادلكتسبة بسبب الظروف االقتصادية واالجتماعية ادلعاصرة فهي ضرورة البد منها ،شلا يؤدي
إُف مسامهة كل طرف أبموالو اخلاصة إلمناء الثروة العائلية من غَت أن ديسك واثئق أو بينة تثبت ذلك
ومبجرد تعكر احلياة الزوجية الذي يصل إُف حل عقد الزواج ،فلوحظ أن احلماية اليت قررهتا نصوص
قانون األسرة يف رلال ادلنازعات ادلالية بُت الزوجُت قاصرة وغَت فعالة إال بعد تدخل القضاء لتجسيدىا
 ،وىي من أىم النتائج ادلتوصل إليها ابإلضافة إُف ما بلي:
 ادلشرع َف يبُت ادلقصود ابألموال ادلشًتكة اليت ديكن أن يتفق عليها الزوجُت واكتفى بقولو  :اليتيكتسباهنا خالل احلياة الزوجية  .فكان عليو حتديدىا من اجل التمييز بينها وبُت األموال ادلكتسبة .
 َف حيدد ادلشرع يف ادلادة  37من ق ا ج طرق إثبات ادلكتسبات ادلالية يف حالة وجود نزاع خاصيف ادلتاع البيت أو السكن العائلي .فكان عليو وضع أحكام خاصة ذلذه األموال حىت ديكن توفَت زتاية
أكثر لألسرة
إذا امتلك الزوجان ماال سواء عقارا أو منقول دون حتديد حصة كل منهما ،فيعترب ماال شائعا ،ويطبقأحكام ادللكية الشائعة عند القسمة ،والقضاء ادلختص ىو القضاء ادلدين ولو دور ىام يف قسمة األموال
ادلكتسبة بُت الزوجُت خارج بيت الزوجية السيما عند تعذر اتفاق الزوجُت.
أن يراعي قاضي شؤون األسرة عند حكمو لتقدير قيمة ادلتاع الضائع الهنيار العملة الوطنية إُف أدىنمستوايتو.
التوصيات :
ضرورة تكثيف زتالت التوعية و التحسيس أبمهية االتفاق ادلسبق حول ادلكتسبات ادلالية بُتادلقبلُت على الزواج ،لتفادي النزاعات اليت قد تنشا بعد الزواج

 إلزام ادلشرع لضابط احلالة ادلدنية ادلؤىل قانوان أو ادلوثق بضرورة إشعار ادلقبلُت على الزواج علىأمهية االتفاق جول مكتسباهتما ادلالية
جواز أخد ادلشرع اجلزائري بعُت االعتبار مسامهة الزوجة ادلوسرة العاملة يف اإلنفاق عند عجز الزوجيف ظل التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت طرأت على اجملتمع عامة وعلى األسرة خاصة
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ضرورة اىتمام رجال القانون هبذا ادلوضوع دلا لو من دور كبَت يف التوعية من خالل مؤلفاهتمودراساهتم ،وابألخص ادلوثقُت الذين يعول عليهم كثَتا يف توجيو ونصح الزوجُت.
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