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40.40.41                                العدول عن الخطبة  
 

 العدول حق ومجرد العدول ال يرتب أثر وإذا لم يرتب أثر ال يعوض عن الضرر.

 

 أثار العدول : 

 

 كان العدول من الخاطب أو المخطوبة، وألن السبب زال.الشافعية يقولون الهدايا ترد ألنها قدمت من أجل الزواج، سواء أ -7

 .الحنابلة يقولون ال ترد ألنه ليس من مكارم األخالق -4

 المالكية يقولون الهدايا إذا الشخص عدل خسرها، وإذا قدمت له الهدية وعدل يرجعها على أساس الخطأ. -3

 ا هلكت أو استهلكت ال ترد.الحنفية الهدية تأخذ حكم الهبة، وهذه األخيرة ترد إال إذ -2

ق أ( وإذا  5موقف المشرع الجزائري : الهدية في قاانون الجزائاري، ال يساترد الخاطاب مايء مماا أهاداه إذا كاان العادول مناه  م 

 .والحنفيكان العدول من المخطوبة، فعليها رد ما لم يستهلك أو قيمته، فأخذ بالمذهب المالكي 

 

 عقد الزواج :

 ق أ( ومن رخصة لمن يتزوج بأجنبية، ورخصة لمن يعمل في األسالك األمنية. 1ية  م البد من مهادة طب

سنة ويجوز للقاضي الترخيص قبل ذلك لضرورة أو مصالحة وماهادة لفائادة المجتمال  الشاهرة( ألن الازواج مان  71سن الزواج 

 النظم العام، والشهادة مرط من مروط الصحة، باإلضافة إلى اإلعالن في الشريعة.

 

 جمهور الفقهاء يقول البد من الولي كركن من أركان الزواج : الولي :

ق أ، تسااتحق الزوجااة اااداقاً كااامالً بالاادخول أو وفاااة الاازوج وبنصاافه عنااد الطااالق قباال الاادخول، فااي  71تاانص المااادة  الصااداق :

 الحقيقة بوفاة أحد الزوجية، إال ما هو المسمى المتفق عليه.

ه في العقد والمهر مثل إذا لم يذكر فاي العقاد أو إذا ذكار  يار مشاروع أو كانات فياه جهالاة فاحشاة مثال المهر المسمى المتفق علي

 قطعة  ير محددة، أو كان المهر حيوان ولم يحدد.

 

 40.40.41انحالل الرابطة الزوجية                                
 

 ق أ(. 3الزوج أو بالتراضي أو بإرادة الزوجة  م  تنحل الرابطة الزوجية بالطالق أو الوفاة، والطالق بإرادة

 

 الطالق بإرادة الزوج :

البد من زواج كي يكون الطالق، يجوز للقاضي أن يحكم في نفس اليوم بتثبيت الزواج والطالق إذا كاان هنااك زواج عرفاي، وهناا 

 الزوج يرفل دعوى تثبيت الزواج والطالق ثم يحكم القاضي بالطالق.

 ج على ذكر األسباب التي تؤدي إلى الطالق إذا أراد التبرير فيبرر أما إذا لم يذكر األسباب فيعتبر طالق تعسفي.ال يجبر الزو

ق أ( أحكااام الطااالق ال يجااوز  51ال يثبات الطااالق إال بعااد ااادور حكاام وعادة محاااوالم للصاال ، وحكاام القاضااي كاماف ال منشااأ  م 

 القضائية للطالق تعتبر طالقاً بائن. استئنافها إال في الجوانب المادية، واألحكام

 بادعيجمهور الفقهاء يقولون طالق السكران  ير جائز، عكس طالق المكره، والطالق ال يكاون أثنااء الحايو، وإال كاان طالقاا ً  

 وال يكون ثالث طلقام مثالية  يكون بدعي(.

 

 التطليق :

 بيل المثال في فقرتها األخيرة وهو كل ضرر معتبر مرعاً.ق أ( وهي لم تحصر أسباب التطليق بل على س 53أساسه الضرر  م 

أماهر فاإذا ردهاا فاال إماكال أماا إذا تجااوز المادة فهاي تعتبار مطلقاة حساب بعاو  2اإليالء هو القسم على الهجر في المضاجل لاـ 

 .الفقهاء والبعو األخر يقول يجوز طالق الغيبة لمدة سنة بدون عذر وال نفقة، وهذا يبي  لها التطليق

 وهو طلب الزوجة الطالق من القاضي بسبب الضرر الذي ألحقه بها زوجها.

 

 الخلل :

أساسه كراهية الزوجة للزوج، ويكون بدون موافقة الزوج، ويجوز تجزئة الحضانة لمصلحة المحضاون أي مال مراعااة مصالحة 

 جميل أنواع فك الرابطة الزوجية.ق أ( وهو الطالق بائن بينونة اغرى وهو التطليق الصل  يكون فيه  52المحضون  م 
12-40-1440  

 والمقابل في الخلل ال يتجاوز الصداق المثل عند النطق بالحكم، في حالة عدم االتفاق على المبلغ.

 ق أ(. 51في حالة نشوز أحد الطرفين  م 
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 هل يجوز للمجلس أن يفصل في دعوى الطالق ؟

محكماة كاأن يوجاد مشااكل ورأى المجلاس القضاائي ذلاك يفصال فيهاا  فاي جميال ما يسمى بالتحديد يعني المواجهة إذا لم تفصل ال

 ق إ م قديم( أو  يره. 711أنواع الدعاوى( كأن تحكم المحكمة بعدم االختصاص  م 

 

 آثار الطالق :

هر أو بوضال هاي فتارة التاي تترياه فيهاا الزوجاة بعاد انفصاالها عان زوجهاا باالطالق أو الوفااة، والعادة باالقروء أو باألما العدة :

 الحمل، والعدة بالقروء تكون للمطلقة.

 حيضام. 3المالكية : الفترة بين الحيو والحيو / األحناف : 

 أمهر. 3بالنسبة للصغيرة واليائسة من الحيو العدة هي  -

 أيام. 71أمهر و 2العدة بالنسبة للمتوفى زوجها هي  -

، 774خاطئة ألن العبرة بوفاة المفقود وذلك بحكام مان القاضاي والماادة  ق أ : "وكذلك زوجة المفقود" مادة 51مالحظة : المادة 

 وهنا تعتد بعدة المتوفى عنها زوجها.

 عدة الحامل بوضل حملها  جمهور الفقهاء(. -

 عدم اختالط األنساب وبراءة الرحم، والحزن على مفارقة الحياة الزوجية والعدة تعتبر عبادة الحكمة من العدة :

 :أحكام العدة 

 بقاء الزوجة في بيت زوجها. -

 في فترة العدة محاولة الصل  بين الزوجين. -

 الحداد.  اإلحداد(. -

 المعتدة ال يجوز خطبتها ال تعريضا وال تصريحا، إال المتوفى عنها زوجها يجوز خطبتها تعريضا.

 

 40.40.40الحضانة                                    
 

 تعريف الحضانة :

 : الحضانة هي رعاية الولد، وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته، وحفظه احة وخلقا. 14ة الماد

 من له حق الحضانة :

: األم أولى بحضانة ولدها، ثم األب، ثم الجادة ألم، ثام الجادة ألب، ثام الخالاة ثام العماة، ثام األقرباون درجاة مال مراعااة  12المادة 

 في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة. مصلحة المحضون

 سن الحضانة :

( سنوام، واألنثى ببلو ها سن الزواج، وللقاضي أن يمادد الحضاانة بالنسابة 71: تنقضي مدة الحضانة الذكر ببلو ه   15المادة 

 ( سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية.71للذكر إلى  

 يمكن تجزئة الحضانة، تقسيم األوالد بين األب واألم.س/ هل يمكن تجزئة الحضانة ؟ ج/  -

 س/ ماذا يراعي القاضي بإسناد الحضانة ؟ ج/ يراعي مصلحة المحضون. -

 س/ الحضانة حق أم واجب ؟ ج/ هي حق وواجب في نفس الوقت. -

 ين بزواج مختلط.اتفاقية بين الجزائر وفرنسا حول حضانة األطفال المولود 7111

 

 النفقة
 

 : تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها، أو دعوتها إليه ببينة. 12المادة 

: تجب نفقة الولد على األب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرمد واإلناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما  15المادة 

 ية أو مزاوال للدراسة وتسقط باالستغناء عنها بالكسب.إذا كان الولد عاجزاً آلفة عقلية أو بدن

 : في حالة عجز األب تجب نفقة األوالد على األم إذا كانت قادرة على ذلك. 11المادة 

 : تجب نفقة األاول على الفروع والفروع على األاول حسب القدرة واالحتياج ودرجة القرابة في اإلرث. 11المادة 

 : الغذاء والكسوة والعالج، والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريام في العرف والعادة.: تشمل النفقة 11المادة 

: يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش وال يراجال تقاديره قبال مضاي سانة مان  11تقدير النفقة : المادة 

 الحكم.

لادعوى، وللقاضاي أن يحكام بإساتحقاقها بنااء علاى بيناة لمادة ال تتجااوز : تستحق النفقة مان تاارير رفال ا 11بدء النفقة : المادة 

 سنة قبل رفل الدعوى.

 في المذهب المالكي تبدأ النفقة من تارير اإلمساك عن النفقة والقانون المغربي تبنى هذا الرأي.

 هي من حقوق االمتياز. -س/ ما هي طبيعة حق النفقة ؟ ج  -
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40.40.44 
 أهلية الحاضن :

الحضانة لمن له القدرة المادية واألخالقية، وفي حالة وفاة األب ترجل الحضانة لألم والعكس ااحي  إذ ال يوجاد نازاع حاول  تسند

 الحضانة ألنها ترجل إلى الشخص الباقي على قيد الحياة، والحضانة تكون في الطالق وليس في الوفاة، لوجود نزاع.

 الزوج، إذا لم يكن للزوجة الحاضنة مسكن.في مسكن الحضانة القاضي يراعي ظروف وقدرة 

 والنفقة هي من الحقوق الممتازة ومن النظام العام وال تسقط بالتقادم عند المالكية.

 

 : على المحضون النفقة

تجب على األب حتى الزواج، وتسقط في حالة الطالق البائن أو النشوز الزوجاة، وفاي حالاة نشاوز أحاد الازوجين يعاوض للطارف 

والنشوز يعني عدم القيام بالواجبام، في الشقاق بين الزوجين ولم يعرف مصدر الضرر يعين القاضي حكماين مان أهال  المتضرر،

 الزوجين لإلاالح بينهما، لكن هذه المادة لم تطبق.

 

 أحكام المفقود :

من لاه مصالحة الورثاة أو النياباة هو الغائب الذي ال يعرف أنه حي أو ميت لمدة سنة وال يعتبر مفقود إال بحكم، ويطلب هذا الحكم 

سنوام من الفقد يمكن الحكم بموم الفقيد وتعتد زوجتاه  2العامة، ويجوز للزوجة في حالة فقدان الزوج طلب التطليق، بعد مرور 

 ق.أ( وتقسم أمواله على الورثة. 773أيام   71أمهراً و 2

"يجاوز الحكام بماوم المفقاود فاي الحاروب والحااالم االساتثنائية ق أ :  773الزالزل والفيضانام حاالم استثنائية : تنص الماادة 

بمضي أربل سنوام بعد التحري، وفي الحاالم التي فيها السالمة يفوض األمر إلى القاضاي فاي تقادير المادة المناسابة بعاد مضاي 

 أربل سنوام.

زوج المفقاود مان تاارير اادور الحكام  ق أ : "تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربل أمهر وعشارة أياام، وكاذا 51تنص المادة 

 بفقده" وهذا  ير احي ، والتعبير الصحي  األا  من تارير الحكم بوفاته وليس بفقده.

 

 ميراث المفقود :

 يترك للمفقود نصيبه من الميراث إذا رجل أخذه وإذا لم يرجل يعاد تقسيمه على الورثة السابقين وليس على ورثته.

 
41-40-1440  

 ق إ م إ : "ينظر قسم مؤون األسرة على الخصوص في الدعاوى اآلتية : 243المادة 

الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى البيت الزوجية وانحالل الرابطة الزوجية وتوابعها حسب الحااالم والشاروط  -7

 المذكورة في قانون األسرة.

 دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة. -4

 دعاوى إثبام الزواج والنسب. -3

 الدعاوى المتعلقة بالكفالة. -2

 الحجر والغياب والفقدان والتقديم"الدعاوى المتعلقة بالوالية وسقوطها و -5

 ق أ : تكون األحكام الصادرة في دعاوى الطالق والتطليق والخلل  ير قابلة لالستئناف فيما عدا جوانبها المادية. 51المادة 

 

 القاار : والأمالتصرف في 

 

 : على الوالي أن يتصرف في أموال القاار تصر الرجل الحريص ويكون مسؤوال طبقا لمقتضيام القانون العام. 11المادة 

 وعليه أن يستأذن القاضي في التصرفام التالية :

 بيل العقار، وقسمته، ورهنه، وإجراء المصالحة. -7

 بيل المنقوالم ذام األهمية الخااة. -4

 ثمار أموال القاار باإلقراض، أو االقتراض، أو المساهمة في مركة.است -3

 إيجار عقار القاار لمدة تزيد عن ثالث سنوام أو تمتد ألكثر من سنة بعد بلو ه سن الرمد. -2

 : القاضي يراعي في اإلذن : حالة الضرورة والمصلحة وأن يتم بيل العقار بالمزاد العلني. 11المادة 

 تعرضت مصال  الولي ومصال  القاار يعين القاضي متصرف خاااًَ  تلقائيا أو بناءاًَ  على من له مصلحة. : إذا 11المادة 

 

 إثبام النسب

 

ق أ : يثبت النساب باالزواج الصاحي ، أو بااإلقرار أو بالبيناة أو بنكااح الشابهة أو بكال زواج تام فساخه بعاد  21نصت عليه المادة 

 الدخول.

 طرق العلمية إلثبام النسب.يجوز للقاضي اللجوء إلى ال

 

 زواج الشبهة : هو احي  زواج احي  مثال، كأن يتم الزواج بين اإلخوة من الرضاع دون علمهم.
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 اإلقرار : اعتراف الزوج أن هذا ابنه، على أن يكون الطفل مجهول النسب.

 

1440-40-10                  ملخص األحوال الشخصية            

 

 هل هو مباح ؟تعدد الزوجام س/ 

 ق أ ، ومروطه موافقة الزوجة السابقة والالحقة، والتحقق القاضي من سنية العدل. 11مباح مرعا وقانونا حسب المادة ج/ 

 ما هي الحاالم التي يجوز لقاضي مؤون األسرة أن يفصل فيها على سبيل االستعجال ؟ س/

 النفقة، الحضانة، الزيارة، السكن. ج/

 تقديرا مخصيا أو موضوعيا ؟هل تقدر النفقة  س/

 ق أ : يراعي القاضي الظروف والمعاش بمعنى تطبيق مخصي وموضوعي ولكن  البا ما يقدر مخصيا. 11المادة  ج/

 بما يحكم القاضي عندما يحكم بالحضانة ؟ س/

 يحكم بالزيارة. ج/

 متى يحكم القاضي بالزواج وبالطالق في نفس الوقت س/

 الزوج يريد الطالق هنا يجوز للقاضي تثبيت الزواج ويحكم بالطالق في نفس الوقت.إذا كان الزواج عرفي و ج/

مالحظة : ليثبت النسب يجب أن ترفل الدعوى ضد الورثة أو أحدهم، وذلك في حالة وفاة األب هنا ترفل دعوى ضد عمه أو عمته 

 حتى يثبت النسب.

 هل يجوز للمحضون الخروج من الجزائر ؟ س/

وفرنسا توجد اتفاقية في الزواج المختلط والمشكل إذا لم توجب االتفاقية بين الجزائر وفرنسا يجوز خروج الطفل  بين الجزائر ج/

 المحضون.

 هل يجوز للزوجة المطالبة بالنفقة لمدة سابقة ؟ س/

 سنة قبل رفل الدعوى فقط. ج/

 ر ؟ق أ  التطليق( واردة على سبيل المثال أو على سبيل الحص 53هل المادة  س/

 هي على سبيل المثال. ج/

 هل يجوز للمتقاضين طلب زيادة في النفقة. س/

 ق أ. 11يجوز له بعد مرور سنة من الحكم  ج/

ى أو توفيت الزوجة هل يرد المهر والهدايا أم ال إذا تم العقد بين الزوجين وكان الزوج قد قدم هدايا ومهر، قبل الدخول ثم توف س/

 ؟

قبل الدخول يحتفظ به الورثة، وإذا مام الزوج تعتد بعدة الوفاة وتحتفظ بها وتستحق المهر كامال في حالة وفاة الزوجة  ج/

 والهدايا.

 إذا قدمت هدايا ألحد الخاطبين ثم عدل هل يرد أو ال ؟ س/

 إذا قدم الهدية ثم عدل، فال ترد، وإذا قدمت له الهدية ثم عدل، يرد ما لم يستهلك أو قيمته. ج/

 فاتحة على الخطبة ؟ما أثر ال س/

 ال أثر لها ألنها للتبرك. ج/

 مالحظة : تعليمة وزارة الشؤون الدينية تقول لإلمام ال يقرأ الفاتحة حتى يكون عقد.

 متى يعتبر الطالق تعسفيا ؟س/ 

 إذا لم يبرر الزوج سبب الطالق، أو كان التبرير لم يقنل القاضي. ج/

 هل ترتيب الحاضنين ملزم للقاضي ؟س/ 

  ير ملزم مل مراعاة مصلحة المحضون. ج/

 ما هو الفرق بين حضانة البنت، ونفقة البنت ؟س/ 

 سنة، والنفقة حتى تتزوج 71الحضانة تنتهي بسب الزواج  ج/

 هل حضور النيابة لقضيا األسرة يكون كطرف منظم أو طرف أالي ؟س/ 

 مكرر ق أ. 3طرف أالي المادة  ج/

 الثانية أن يمن  تعويو ونفقة العدة ؟ هل يجب لمن طلق زوجته للمرةس/ 

 نعم يجب عليه ألنها رجعت له بزواج جديد. ج/

 
04-40-1440  

 

من قانون اإلجراءام المدنياة واإلدارياة علاى "كماا يثيار تلقائياا انعادام اإلذن ماا اماترطه القاانون" فااإلذن  73/14نصت المادة  -

 ، والهدف من اإلذن هو حماية األسرة.يثيره القاضي من تلقاء نفسه ألنه من النظام العام

 ما هي إجراءام بيل العقار القاار ؟ س/

 يكون بالمزاد العلني في ما يتعلق ببيل عقار القاار. ج/
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 ما هو األساس للحكم بالحضانة ؟ س/

 مصلحة المحضون. ج/

 ما هو أساس الخلل؟ س/

 الكراهية ج/

 ما هو أساس التطليق ؟ س/

 الضرر ج/

 م إلى حكم لتثبيت الحضانة ؟هل تحتاج األ س/

 ال تحتاج األم إلى حكم لتثبيت الحضانة. ج/

سنة، وحضاانة  75سنوام يمكن تمديدها إلى  71قارن بين القانون الجزائري و القانون المصري الذي يحدد حضانة الذكر بـ  س/

 لحق في السكن في حالة التمديد.سنة يمكن تمديدها حتى الزواج، مل العلم أن األم يسقط عنها ا 74األنثى تحدد بـ 

 في القانون الجزائري ال يسقط الحق في السكن. ج/

 ما رأيك في الحضانة التي تسند إلى امرأة كفيفة ؟ س/

 ال تسقط استنادا أن الزوج تزوجها وهي على هذه الحالة. ج/

 بما يحكم القاضي لما يحكم بالحضانة ؟ س/

 يحكم بالزيارة ج/

 حضانة ؟هل يجوز تجزئة ال س/

 نعم لكن مل مراعاة مصلحة المحضون ج/

 هل تقدر النفقة تقدير مخصي أو موضوعي ؟ س/

 يراعي القاضي التقدير الشخصي و الموضوعي. ج/

 هل يجوز للقاضي مراجعة النفقة ؟ س/

 نعم بعد مدة سنة. ج/

 ما معنى الزواج بالفاتحة. س/

 ة، ويمكن تثبيت الزواج بأثر رجعي.هو زواج مكتمل األركان لكن  ير مسجل في البلدي ج/

 ما هو دور الشهادة الطبية ؟ س/

 إلعالم الطرفين في حالة وجود مرض. ج/

 هل الزوج ملزم بتبرير الطالق ؟ س/

 ال، لكن بدون تبرير يعتبر الطالق تعسفي. ج/

 هل يشترط في الشهود الزواج حضور العقد ؟ س/

 مروط الصحة، بل يشترط اإلعالن. حضور الشهود ليس ركن في العقد بل هو من ج/

 ما هو الفرق بين الكفالة والتبني ؟ س/

الكفالة يكون للطفل إما مجهول النسب أو معلوم النسب، الكفيل هو ماخص متبارع أماا المتنباي يعتبار كأناه ابناه، تانص الماادة  ج/

 : يمنل التبني مرعاً وقانونا. 21

 هل يجوز الرجوع في الهبة ؟ س/

"تنعقاد الهباة باإليجااب  411ناء الحياة تجب فيها الحيازة تنعقد باإليجااب والقباول وتاتم بالحياازة، تانص الماادة هي تصرف أث ج/

 والقبول، وتتم الحيازة، ومراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارام واإلجراءام الخااة في المنقوالم".

 االستثناءام على الحيازة :

 (.474 - 414ال تشترط الحيازة  الهبة بين الزوجين عند العقد  -7

 إذا كان الواهب ولي الموهوب له ال تشترط الحيازة. -4

 إذا كان الموهوب مشاع ال يحتاج إلى الحيازة. -3

 الهبة : هي عقد يتم باإليجاب والقبول. -

 الرجوع في الهبة :

 معظم القوانين تجيز الرجوع في الهبة في حالة :

 ز له الرجوع في الهبة، ولم يكن لديه أطفال.االبن المفقود ثم ظهر يجو -7

 إذا أاب  لديه األوالد يمكن الرجوع في الهبة. -4

 في حالة جحود الموهوب له. -3

 إذا كان  نيا ثم افتقر يستطيل الرجوع في الهبة. -2

 

 : الهبة بقصد المنفعة العامة ال رجوع فيها. 474تنص المادة 

 تثناء(.لألبوين حق الرجوع في الهبة  االس

 

 استثناء االستثناء :

 إذا كانت الهبة من أجل الموهوب له، ال يجوز الرجوع فيها. -7
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 إذا كانت الهبة من أجل سداد دين أو قرض. -4

 إذا تصرف فيها الموهوب له إدخال عليها ما  ير من طبيعتها. -3

 

 الرجوع في الهبة يتم أمام الموثق :

 

 وز الرجوع في الوالدين وفي ثالث حاالم.هل يجوز الرجوع في الهبة ؟ نعم يج

 

 الجد والجدة ال يجوز لهما الرجوع في الهبة.

 أن تكون في حدود الثله. -7

 ال واية لوارث إال أجازها بتصرف اإلرادة المنفردة للورثة. -4

 

 ما هو الفرق بين الواية والهبة ؟ س/

ا بين األحياء في عقد يمكن أن تكون لكل المال والهبة تجوز الواية مضاف إلى ما بعد الموم، أما الهبة تكون تصرف م ج/

 للورثة.

 في القانون تجوز الهبة، أما مرعا ال تجوز ذلك ولكن في حالة التبرير يمكن ذلك.
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