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 المقدمة

تعتبر األسرة خلية فاعلة في تحقيق تطور البالد فيي ميييم االياال التةييية ليظلت بعييي  عةارية نبييرة اي  

 اليشرع التونسي 

 اعتبارها األساس الظي ترتكز عليي   قيية األنعيية اامتياعيية فميي تيريا بالير الزاارية فيي البةيا  فاألسرة 

اامتياعي
1
لظلت برص اليشرع التونسي على ااهتيام  ما ا تةعييما فرتي  عي  عقيل اليزااج اامبيال ا  

ظلت رتيي  بقيو   ييي  اليزامي  ا تةقسييح وليى بقييو  أدبيية  ا  د ييية ا بقيو  االييية اريا اميير الزامية نيي

اليشييرع بقييو  االييية اةالييرة عيي  طااا الرا طيية الزامييية ا اليتيرليية فييي تعييور  األ ييرار اليادريية ا 

 اليعةورة في صورة الطال  ا ربقى بق الةفقة ا   هح الحقو  اليالية في األسرة ارتباطما  يعاش  فرادها 

اردة  ي  الكتاب الرا يم الدياص ا قل اهتح اليشرع  الةفقة نوام  احيوا على الزاج تالاه الزامة ا الو

 . الةفقة  وم  عام 

م ا ش اليظي رومي  عليى اليزاج  ف رةفيق عليى طامتي  الييلخوا  ميا ا  83ا ا   هح هظه الفبوا الفبيا 

 . ثةا  افارقت  وراها الة علتما

ظفالةفقة لغة تعةي اإلخراج ا الظهاب ا تاليم على نفقال ا نفا  ا رقاا نفق الزاد رةفق نفقا اي نف
2
  

ا اصييطالبا فمييي تعةييي الييياا الييظي ربظليي  اإلنسيياف فييي اييا رحتاميي  هييو اا بيييره ايي  الطعييام ا الشييراب ا 

اليسك  ا نحوها
3
  

الةفقة  يا    قوام اعتاد ااا اآلداي داف سر "ا قل عرفما ا   عرفة  قول  
4
 . 

تشيا الةفقية الطعيام "م اش  05ا قل عرف اليشرع التونسي الةفقة ا  خالا اشيواتما بيث ما   الفبا 

 "ا الكسوة ا اليسك  ا التعليح ا اا رعتبر ا  الضراررال في العرف ا العادة 

                                                             
  681ص  5002حماية االسرة و الطفولة في القانون التونسي  ق ت اكتوبر : نهلة الجلولي  1
  723معجم لسان العرب المجلد العاشر ص   2
 حقوق االسرة في الفقه االسالمي منشورات النهضة العربية : الدكتور يوسف قاسم  3
 756شرح حدود ابن عرفه البي عبد هللا االنصاري ص   4
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ا ا   هح خبائص الةفقة  نما تقلر داف وسراف وذ  نميا تقيلم لكفارية القرري  اليعسير ا تقيلر لسيل بامياتي  

ا  اال  وا الزامةالضراررة اف القبل اةما اليعاش ا اإلثرا  فاألصا  ف تكوف نفقة نا أدص 
5
 . 

فاستحقا  الزامة للةفقة ركوف  يوم  عقل طااج
6
ا قل تح تعررف الزااج فقميا ا امتياعيا ا قانونييا نعيرا  

 .اهتيام علرل العلوم ا اليعارف    

 ا اار ة عقل ل  عليما الشي  ا  الشي  ا ولي  قيرر   ة اار ة اا  اار" طاج"فالزااج لغة هو ابلر لفعا 

ا رعيرف اليزاج فيي القيااوس العر يي  البعيا ا  تياه لبمياااير ة ا  ييراة " تيزاج"خالطي  ا "  طاام "   ا 

تعرف الزامة  الزاج ا الير ة ا  ها الرما
7
 . 

اي  نابيية ا العقيل الييةعح   اا اصطالبا فلفعة الزااج تعةي الو عية القانونية التيي ركيوف عليميا الزامياف

 لمظه الو عية القانونية 

ا قل عرف فقما  اإلسالم الزااج  أن  عقل أرعي  ي  ذنر ا  نرى رحا    التيتم لغيير احيرم ا هيو لليلاام 

عادة ا ريك  نكا العقود  اختيار الطرفي  اا  اختيار صاب  الحق في الفسخ 
8
 

ررم العر يةا قل املنا تعررف للزااج صل  ميلة ا  التشا
9
عقيل "فقل عرف  قانوف األسرة الالزائيري  أني  

رتح  ي  اار ة ا رما على الوم  الشرعي اي   هلافي  تكيور   سيرة  ساسيما الييودة ا الربيية ا التعيااف ا 

وبباف الزامي  ا اليحافعة على األنساب 
10
 

األبيواا الشدبيية  ا  الانة 110ا  قانوف األبواا الشدبية السوري ا الفبا  05ا قل ارد  الفبا 

 "نفقة نا ونساف ا  اال  وا الزامة فةفقتما على طامما"على  ف 

هظا ااتالاه التشررعي رعكس تأثرا اا ي   أبكيام الشيررعة اإلسيالاية وذ ا خيالف  يي  الفقميا  فيي اف نفقية 

الزاميية اامبيية أييرعا علييى طاممييا
11
ع  ا الوالييلال رر يي"فقييل مييا  فييي نتيياب   العزرييز قوليي  تعييالى  

 ااده  بولي  ناالي  لي   راد  ف رتح الر اعة ا على اليولود ل  رطقم  ا نسوتم   اليعراف
12
  

                                                             
 9ص  6997/6991النفقة  رسالة تخرج من المعهد االعلى للقضاء  : زينب لغلوغ  5
 68ص  6997/6991الزوجة  مرحلة ثالثة بكلية الحقوق و العلوم االقتصادية بتونس  نفقة: زينات عبيد  6
  71ص  71ص  6930المفردات في غريب القران كتاب االلف مكتبة االنجلو مصرية : الراغب الحسين بن محمد  7
ص  6980/1ت  م ق– 73ص  6980/2مركز المراة المتزوجة في القانون المقارن محمد رؤوف المراكشي م ق ت   8

56 
 6998/6999محل الزوجية رسالة لنيل شهادة ختم الدروس بالمعهد االعلى للقضاء : لطفي السويبقي  9

  6981جوان  9من قانون االسرة الجزائري المؤرخ في  1المادة   10
  7المرجع السابق ص : زينات عبيد  11
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 ف "ا قل ارد في السةة الةبورة نظلت في اموب نفقة الزاج على طامت  ا هو اا رااه ا و دااد ا الةسيائي 

نسيائةا فقياا  طعييوه  اييا  اعاارة القشيري قاا  تيي رسيوا   صيلى   عليي  ا سيلح فقليي ايا تقيوا فيي

تأنلوف ا انسوه  ايا تكسوف 
13
 

ا قل اختلفي اليظاه  الفقمية في  ياف اموب الةفقة الزاميية فاليالكيية تعتييل ااسيتيتاع نأسياس اسيتحقا  

الزامية للةفقية  يةييا تعتبيير الشيافعية  ف السيب  هيو عقييل اليزااج ا هيو ايا اخييظ  ي  اليشيرع التونسيي صييل  

علييى  ف سييب  الةفقيية الزامييية  اييا الحةفييية فتعتبيير  ف نفقيية الزاميية تدضييم ليييا رقا ييا  م ا ش 83الفبييا 

ابتباسما ألما طامما ا افتقاده
14
 

ا قل ناف التفكير في تلار  قانوف األبواا الشدبيية  تيونس اةيظ  ايل طوريا لتوبييل اامتميادال الفقميية ا 

لشيخ احيل العزرز معيط ا قل اعتييلل اللالةية على رل العالاة ا 1453لك  لح رتح الشراع في ذلت وا سةة 

 .ر ر  نيرمم  ساسي اةظ وصلار االلة األبواا الشدبية 

ا قل ار افموم الةفقة  تطور تارردي هام ارد في االلة األبواا الشدبيية ا هيو انعكياس لتطيور اليفياهيح 

  .ا األسس التي تقوم عليما العالقة الزامية

 13ا الييرر  فيي  1431لسيةة  3تةقيي  اليظي تيح  يومي  القيانوف عيلد ا قل تيرلي هيظه اإلصيالبال فيي ال

ا قييل نيياف هييظا التطييور  1448مورلييية  11اليييرر  فييي  1448لسييةة  35ثييح القييانوف عييلد  1431فيفييري 

تيلرراليا نحيو وقييرار الشيرانة  ييي  اليزامي  فيي اإلنفييا  عليى األسييرة فيألغى هيظا القييانوف اامي  الطاعيية ا 

 مييظه التةقيحييال  صييبحي الزاميية الزايية  ةةميييا لكيي   قيييي رئاسيية العائليية للزامييعو يي   يبييل  التعييااف  ي

 . اليساهية في اإلنفا  على األسرة 

م ا ش ملرل  يضيون  القلرح نالبظ اف اليشرع التونسي قل اخظ فيي اعتبياره  18ا  يقارنة احتوى الفبا 

في وسةادها رئاسة العائلية لليزاج ا قيل ميلد علرل اليسائا ا الدلفيال فقل سارر الةعررال الفقمية اإلسالاية 

ا  بيث تغيير اضيوف رئاسة العائلة ا معلما اوظفة ا ليبلحة الزاج فحسي   يا لفائيلة العائلية نكيا ا 

 .هظا اا ربرر تكليف الزاج  اإلنفا  على األسرة نلما ا  طامة ا  ااد 

هو التقلييص اي  الةعيرة األبادرية للوامبيال الزاميية ا احاالية  1448مورلية  11وف  هح اا ما     تةقي  

اليشرع ورسا  فكرة التعااف  ي  الزامي  ا ام نا هظا فاليشرع ليح رييس  ااختييارال األساسيية اليتعلقية 

                                                                                                                                                                                              
 577سورة البقرة االية   12
  533ص  6988 8االحوال الشخصية في الشريعة االسالمية دار النهضة العربية ط  : محمود محمد الطنطاوي 13
  593محاضرات في عقد الزواج و اثاره دار النشر العربية ص : محمد ابو زهرة  14
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ة  قيييي نلائةيية رئيسييية  واميي  اإلنفييا   ييي  الييزامي  ا اليضيييةة ب م ا ش اةييظ تيياررخ صييلارها فالزاميي

  الةفقة تالاه طامما 

فالةفقة تكوف ابلئيا اامبة على الزاج فمو اطال   اإلنفا  على طامت   كا ر يائية نعيرا للرا طية القورية 

 التي تاليعميا 

ع  ورتا  الةفقة لزامت  ا هظا اا رالعا الزامة تطالبي   يظلت عبير  ا لك  قل ريتةم الزاج في  ع  األبياف

 توممما للقضا  

ا قل اعتةى اليشرع التونسي عيوايا  يلعوى الةفقية ا  بيفة خاصية نفقية الزامية فليح رقتبير عليى اامي  

اإلنفا  ا  بيث األصا فحس   ا  باط دعوى الةفقة  اليلة ا  الضيانال قلرها فيي عيلة فبيوا اردل 

 ل اليالالل القانونية على برار م م م ل  م ا ع في علر

م ح ع ا تكزف  ظلت الزامة  اعتبارها  144فالةفقة تعتبر ا  اللروف الييتاطة بس  اا ما   أبكام الفبا 

وذا تعيلد "م ا ش اليظي ريةص  08دائةة  الةفقة لما بق األالورة في ااستدالص ا  الرموع ألبكيام الفبيا 

رسييتطم اليةفييق القيييام  اإلنفييا  عليييمح مييعييا قييلاي الزاميية علييى األااد ا األااد  اليسييتحقوف للةفقيية ا لييح

 ".البغار على األصوا 

و ييافة لييظلت فييالزاج الييظي رييرف  ورتييا  الةفقيية لزامتيي  ركييوف ارتكبييا لالررييية اااتةيياع عيي   دا  الةفقيية 

 .اكرر م ا ش  08اليةبوص عليما صل  الفبا 

   اإلنفا  على طامت التالي ولى  ي الى ركوف الزاج الزاا  ا في هظا اإلطار رطرح التساؤا

لك  هظا الحق ليس اطلقا ا رةقضيي ( الالز  األاا)ريك  القوا  اف قيام بق الزامة في الةفقة  ارا ابلئيا  

 (.  الالز  الراني)في  ع  البور 
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 :استحقاق الزوجة للنفقة :الجزء األول  

  ف وافي نطيا  اشييوال الةفقية  األ ةا العائلة  اف رةفق على طامت  ا  رلزم اليشرع الزاج  بفت  رئيس

الفقيرة )تالياه اليزاج اليديا  التزاااتي    ثياراليرتي  (  األاليىالفقرة )هظا الوام  رتطل  ميلة ا  الشراط 

 ( الرانية

 :شروط استحقاق الزوجة للنفقة  :األولىالفقرة 

عقيل طااج  و يراماام  الةفقة اليحيوا على الزاج رسيتوم  تيوفر   فم ا ش  83رتض  ا  خالا الفبا 

 (.ب)مان  اقتران   اللخوا  ولى( ا)صحي  

  :عقد زواج صحيح إبرام ( أ)

 وراهاافارقت    ثةا رال  على الزاج اف رةفق على طامت  اليلخوا  ما ا "م ا ش على ان   83نص الفبا 

 "الة علتما

 األااالفبا   أبكامخطيبة ا ذلت عيال  االرد الير ةناني  وذا اإلنفا ا  ظلت ا االاا للحلرث ع  اام  

الشدبية الظي اقتضى  اف نا اي  الوعيل  يالزااج ا اليواعيلة  ي  ا رعتبير طااميا ا ا  األبوااا  االلة 

رقضى   
15
. 

فالدطبيية هييي فتييرة تيميلريية للييزااج رقبييل اةمييا التعييارف  ييي  اليترأييحي  للييزااج ا اسييتعيا فييي أييانما 

اليشرع التونسي ابطلحال اترادفة ا اليتيرلة في اليرانةة ا الوعيل ا اليواعيلة  يالزااج ا الدطبية داف 

  فاليغر يية عليى  األسيرةرتولى تعررفما على خالف  ع  القواني  العر ية البيررحة فاليا  فيي الانية   ف

"على الزااج اار ةالدطبة هي تواعل رما ا "
16
 

 و يرار ي   اإلخيالاقيل رترتي  عي    د ييهيو التيزام  ونييافالدطبة ا تولل بقا في الةفقة اف الوعل  الزااج 

امتياعية ا االية لظلت املل احكيية التعقيي  فيي نعررية عيلم ميواط التعسيف فيي اسيتعياا الحقيو  التيي 

ي الةيياميي  عيي  الةكييوا فييي  البيير الضييرر اليييادي ا اليعةييواليطالبيية  واكانييية إلقييرارتبةاهييا التشييررم سييةلا 

ان  رةبغي علم التعسيف فيي اسيتعياا  واالةكوا عةل الوعل  الزااج ا  اليبابال   ف"الدطبة ا ذلت  قولما 

"هظا الحق 
17
 

                                                             
 68ص    6997نفقة الزوجة مذكرة ملرحلة ثالثة كلية الحقوق و العلوم االقتصادية بتونس لسنة : زينات عبيد  15
 5001فيفري  2من مدونة االسرة المغربية بتاريخ  2المادة   16
 70ص  6929لسنة  5ق ت عدد  7/7/6929في  6221تعقيبي مدني عدد   17
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ا  ألني عقل طااج  راري للحلرث ع  اام  احيوا عليى عياتق اليزاج تالياه طامتي   و راما علي  فاف 

ادادنية   صيبحيامبة بتى ا اف توطلل العالقية  يي  الطيرفي  ا  وام  الةفقة ا هي بير ا اإلقرارريك  

18
. 

م ا ش ا نالل تعررفا للزااج على خالف التشررم الالزائري ولىا  الرموع 
19
انتفي  تعلاد أراط   ونياا  

 األبييوااالشييكليال التييي بييلدها القييانوف صييل  االليية  ولييىفعقييل الييزااج البييحي  ردضييم   ثييارها ترتييي  

 .الحالة اليلنية قانوف   االشدبية 

اليتعلق  الحالية اليلنيية  1403  ال 5اليرر  في  1403لسةة  8ا  القانوف علد  81ا قل اقتضى الفبا 

عقييل طااج   ييا ط الحاليية اليلنييية ا ربييرم  اييام عييللي نيياا  اييامعقييل الييزااج  ييالبالد التونسييية  و ييراماأييترط 

ليظلت ا  يل اي  التةبيييص  و يافةالقةبيليي  التونسييي    االل لوااسييي   األعيواف  ايامالتونسييي   الديارج 

الحلرث ع  عقل طااج صحي  ا هو اا نص علي  الفبيا  إلاكانيةعلى  ع  الشكليال التي رال  توفرها 

 .ا  نفس القانوف  81

رقيف بيائال داف  ىالشدبيية سيةا دنييا لليزااج بتي األبيواالياللية  وصيلارها لقل اقر اليشرع التونسي اةظ 

 1495فيفيري  15الييرر  فيي  1495لسيةة  1ثح رفيم فيميا  يومي  اليرسيوم عيلد  األطفاازارج ظاهرة ت

ارسسية  ألهيييةاعتبيارا عشيرر  سية   وليىسيةة  13سةة ا للفتيياف اي   13 ولىسةة  10 الةسبة للفتيال ا  

رتعليق  التي تةتج عة  ا اليسيرالية التيي تلقيى عليى عياتق اليزامي  خاصية فيي ايا اآلثارالزااج ا خطورة 

 . األ ةا  تحيا اسرالية 

صلر القانوف علد   ف ولىتحلرل الس  اللنيا للزااج  وطا هظا الفبا تييز  ي  الالةسي    بكاملك   قيي 

الفبا الدااس في اتالاه توبيل الس    خرىالظي نق  ارة  1553ااي  15اليرر  في  1553لسةة  81

 .نال الزامي    ياللنيا للزااج ا ذلت  تحلرلها  ريانية عشر عااا للشاب ا الفتاة اليقبلي  على الزااج 

طل  الةفقة  ا ا ا عل ا  ذلت  للير ةاميا توطلل ا تدوا  الير ةا  التالي فاف اليعاأرة  ي  الرما ا 

ا  ي  بق لكي رقوم اام  الةفقة تالاه الزاج ا هو  برر  العبارة  رشترط صرابة اللخوا 83فالفبا 

تالبره على ذلت فاف   فتطل  اة  البةا  ا   فالزامة نظلت في صورة اياطلة الزاج في اللخوا  ما 

                                                             
 17المخادنة في القانون التونسي و القانون الفرنسي ص  : منيرة العياري 18
 6981جوان  9من قانون االسرة الجزائري المؤرخ في  1المادة   19
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الطال  ا اليطالبة  غرم اا لحقما ا   رر مرا   ورقاعتطالب   فسخ العقل ا   فرحق لما    ىااتةم ا 

ذلت
20
  

اليظه  الحةفي هو الوبيل الظي رقر اموب الةفقية عليى الزامية اي    فنرى  اإلسالايالفق   ولى ا رموعا

فقييرة ا هيو ا   منانيي طامتي  بةيية   اررضيا سيوا  اتاررخ العقل البيحي  بتيى ا ليو نياف اليزاج فقييرا 

اللخوا ا  علا  ا اليطالبة  البةا  ا  علاما ولىرةعر 
21
 . 

 عالقة الزااج  وثبال

اميود عقيل طااج صيحي  ايم قييام   يتكوف عالقية طااج   فرال   للير ةالعالقة اليومبة للةفقة  الةسبة  وف

 .الزاميةالعالقة 

  هيحا لدطورة  ع  التبرفال القانونية ا اةما الزااج اعتبير اليشيرع التونسيي الحالية الرسييية لليزااج 

 .الشراط الشكلية للزااج 

 واالر يائية ا ا رعتييل الشيكلية فيي التبيرفال القانونيية  ليبيل تدضيم فيي  العقيود  اإلسالايلك  التشررم 

ا بييير اإلثبييالاسييترةا  ا  غاريية تيسييير 
22
علييى  تأنيييلهأييكلية ربييح   ييأيا ايي  ذلييت الييزااج الييظي لييح رقيييله  

 .و راا  فرض بضور أاهلر  عةل  وأماره

صييابة عقيل اليزااج فيي بالية رسييية ابراية ا قل بريي السيلطة الحانيية فيي تيونس قبيا ااسيتقالا عليى 

البادر ع  اطرير  1454نوفيبر  19اليرر  في  8404/1على برار اليةشور علد  وأماد واسطة عللي 

العييلاا فييي الييزااج ا الطييال  لكيي  تلييت   إأييمادالعييلا ا اليوميي  للقضيياة رييظنرهح فيمييا  ومييوب العيييا 

 .ااج  يوم  نص نص قانوني الزم كتا ة في عقود الزبل فرض ال ولىاليحااال لح تبا 

ا ييم اليشييرع بييلا نمائيييا لعيياهرة اييا نيياف رطلييق علييي  الييزااج العرفييي  تلخليي   يقتضييى   عييل ااسييتقالا 

اي  قيانوف الحالية اليلنيية لياليرم اليزااج  89لييةق  الفبيا  1495فيفيري  15اليرر  فيي  1اليرسوم علد 

علييى خييالف البييين القانونييية ا رضييم ليي  عقا ييا مزائيييا ا ررنييل  طالنيي  ا رشييلد العقو يية  يضيياعفتما عةييل 

  يم ج  08الفبيا   بكيامواصلة الزاماف اليعاأيرة ربيح التبيرر   يبطالف طااممييا ا رقبيي تطبييق ا

 .ظراف التدفيف ع  هظه الالررية 

                                                             
 9ص 1عدد  6987وجوب النفقة الزوجة بالدخول   م ق ت لسنة  : محمد شمام  20
 65ص  1عدد  6987وجوب النفقة الزوجة بالدخول   م ق ت لسنة  : محمد شمام  21
 58سورة البقرة االية   22
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تةعيييح عقييل الييزااج ا تحلرييل أييكليات  فاأييترط اليشييرع اليبييري الكتيي   ولييىا قييل سييعي ابليي  التشيياررم 

 .الزااج  إلثبالالكت  "الالزائري  ةاألسرا  قانوف  11اليادة   امبينيا   الزااجالرسيي لعقل 

  ا ليس أرط صحة لعقل الزااج وثباللك  نا مييم هظه التشررعال اعتبرل أرط الكت  االرد أرط 

ابيلة للزااج اعتبارا لحاليتما ااثباتية الكاالية  وثبالاليشرع التونسي فقل اعتيل الحالة الرسيية اسيلة   اا

 الزااج  حالة رسيية رعرف استرةا ال اةما  وثباللك  اموب 

  قرتي الزااج اليبرم خارج تراب الوط  ردضم لشكليال قانوف اليكاف الظي ا رم    عقل الزااج ا ذلت اا 

 ا  االلة القانوف اللالي الداص  59ا  قانوف الحالة اليلنية ا نظلت الفبا  81الفبا   بكام

قةاصييا  لييلانمح  الشييراط   اييامعقييود طااممييح  و ييرامس ريكييةمح ايي  نفييس الالةسييية القيياطةي   تييون األمانيي 

انيةمحتقتضيما قو الشكلية التي
23
 . 

 . الييم الوسائا ا ردضم تقلررها ليطلق امتماد القا ي  وثبات الفاسل ريك    اا نظلت الزااج الباطا 

لارك هييظا الشدبييية ا لتيي األبييوااقبييا صييلار االليية    راييي دبييوص الزرالييال التييي  وأييكاا  ثيييرا قييل 

ميانفي  1الزااج اليبرم قبا  وثبالا   1403مورلية  5تلخا اليشرع اذ اك  القانوف اليرر  في  اإلأكاا

 األخييرلليقير   ا واسطة أيمادة فيي ثبيول الزاميية تسيلح اي   يا ط الحالية اليلنيية ليكياف اليوادة  1403

مييواف  85ايي  طييرف ابييلهيا ا ذلييت فييي امييا ا رتالييااط   اللييزامي   عييل تبييرر  ايي  طييرف الييزامي  

1491 . 

اليظر  ليح رسيواا لك  ا نعرا ليحلادرة هظه الفترة فقل اسيتالاب القضيا  لليلعااى التيي ترفيم اي  اليتدلفيي  

 .اليظنور  األما  نفسمحا عياتمح ا فوتوا ع  

الحاليية الرسيييية اسيييلة  الشدبييية انتفييى  العييا األبييوااا خالصية القييوا ا عةييلاا اصييلر اليشييرع االليية 

لقانوف الحالة اليلنية معا اةما أرط صحة للزااج  تةبيب  صيل    إصلارهببررة للزااج ثح ا  وثبال

 .على  طالف الزااج اليبرم على خالف البين القانونية  89الفبا 

ة العالقيية الزامييية  حاليي وثبييالركييوف  يقتضييى عقييل صييحي  ا   فالزاميية للةفقيية راليي   فاسييتحقا ا علييي  

 .قائيةتكوف عالقة الزااج   فرسيية ثح رال  

 

                                                             
 م . ح .من ق  78الفصل   23
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 :البناء بالزوجة  ( ب)

  فالييلخوا ايي  الشييراط الالوهرريية اسييتحقا  الزاميية للةفقيية  يييل   فم اش رتضيي  ا  83 يرامعيية الفبييا 

تعررف لللخوا تكفا فقي   وعطا تحاأي اليشرع التونسي   اامابتكاك الةص  الواقم ا التطبيق القضائي ا 

التييييز  وليىعليى اسيالة اسيتحقا  الزامية للةفقية ا انتميى  تيأثيراي   لألارالقضا   الدبوص  اليمية ليا 

 . ي  اللخوا الفعلي ا اللخوا الحكيي 

فيحبا اللخوا الفعلي ا  امتياع الزامي  فيي اكياف رااةياف فيي  اطيالع الغيير عليى خبوصيياتميا داف 

 بيورة   اتحقق ااتباا الالةسي في  ا رتح ذلت تزااةا ام عقيل طااج صيحي    االةاس  للى وأمارهلزام 

ا لين  ليح رعيرف اليشيرع "  أني ا قيل ميا  فيي قيرار تعقيبيي فترة طاةية  أليداف تحلرل  و راا ابقة على 

 يحييا فقييل اسييتقر فقيي  القضييا  علييى تعررييف الييلخوا  يياف تكييوف الزاميية قييل التحقييي .....الييلخوا   االبةييا  

 لعادةالزامية بسبيا رقتضي  العرف اا  وامباتماالزامية ليسانةة الزاج ا القيام 
24
. 

اليلخوا ا هييو اييا   رنييافنياف ايي   وذااسييالة ببييوا ااتبياا الالةسييي ا اييا   هيياهييظا التعررييف   فبيير 

يتعقيبيتةاال  قيرار ال
25
السيتائر  وسيلااالعبيرة  اليلخوا تتيريا فيي الدليوة  يي  اليزامي  ا   فلييا اعتبير ا   

 .بيره   اداف اأتراط ببوا ااتباا الالةسي 

قييل تةييتج عيي  توافييق ثةييائي  ييي    نمييا ييي  الةيياس  يعةييى  وأييمارهافيياف هييظه الدلييوة ا تتوقييف علييى  ا علييي  

 .راليعمياالزامي  بيةيا رقرراف اللخوا في بياة اشترنة ا تحي سقف اابل 

ا  وقيرار اليييم الوسيائا القانونيية الييكةية اي   لإلثبالقا لة  فاللخوا الفعلي ااقعة اادرة األبوااا في نا 

اا رسي  لما  ي  القيانوف اي   وطارأمادة الشمود ا تعل ا  اليسائا الدا عة للسلطة التقلرررة لليحكية في 

استقرا  الوقائم لبليو  الحيق ا ا رقا ية عليميا فيي ذليت اي  احكيية التعقيي  طالييا ركيوف بكيميا  واكانيال

 . 26حالسليشرط التعليا استوف ل

الزامية للةفقية ا رسيري اي  تياررخ  اسيتحقا  يكياف اف   األهيييةااقعية اليلخوا الفعليي  وثبالا علي  فاف 

اللخوا رخا  تار ونياالعقل ا  و رام
27
 . 

تليت  فتعيااليلخوا  زامتي   وتيياماللخوا الحكييي رحبيا فيي بالية رفي  اليزاج داف ابيرر أيرعي   اا

 الزامة اعلقة ا هي  اليتزامة فعليا ا ا هي  اليةتفعة  يا ركفل  لما القانوف ا  نفقة افرا ة على فررةما 

                                                             
 م .غ  5007ديسمبر  51مؤرخ في  53126تعقيبي مدني عدد   24
 . 5002جويلية  03مؤرخ في  6528تعقيبي مدني عدد   25

 5001مارس  5مؤرخ في   8921تعقيبي  مدني عدد    26

 . 650ث 698886ن م ت ق م عدد  6988ديسمبر67مؤرخ  في  56150تعقيبي  مدني عدد    27
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تالي  الةفقية "الشدبيية اليبيري لميظه الحالية نالتيالي  األبوااا خالفا للتشررم التونسي فقل تطر  قانوف 

"ا لو بكيا  ولي سليي نفسما  وذاللزامة ا  تاررخ العقل البحي  
28
 

الحقيقيي اي  خيالا تكيررس فكيرة اليلخوا الحكييي ا اليظي  اإلأيكاابسيح هيظا  اليظيلك  انتمى فق  القضا  

اللخوا الحكيي روم    فعليما  ا  اإلنفا ا رشترط اللخوا الفعلي استحقا  الزامة "رعل   و وح ان  

 األخييرا  واسطة علا تةفيظ ا ااتةم هظا طلبي الزامة ا  طامما اللخوا  م وذاا ذلت  اإلنفا على الزاج 

ع  ذلت
29
 

اللعوة البيادرة عي  الزامية لزامميا ا اليتضييةة اطالبتي   اليلخوا  ميا ا رشيترط   فا الاللرر  الظنر ا 

قل تكوف  واسطة علا اةفظ ا قل تكوف ع  طررق  ع  الةفر طبيق ايا تقتضيي   وذفيما صبغتة ادبوصة 

تقييح اليلليا القياطم عليى البيبغة الاللرية للطلي    خرىاسيلة   أي  ا ع  الالمال الررفية خاصة   عراف

ا نيا هيظه قبل ااعتيراف للزامية  حبيوا اليلخوا الحكييي ا اي  ثيية  يياف اماهية طلبميا فيي الةفقية 

ا رتحكح فيما السلطة التقلرررة لحانح اليو وع داف رقا ية عليميا اي  احكيية  اإلثبالاليسائا تتوقف على 

 .عليا التعقي  أرط الت

  : أثار استحقاق الزوجة للنفقة : الفقرة الثانية

 ( .ب)و أخرى على المستوى الجزائي ( ا)لقيام حق النفقة أثار متعددة منها ماهو مدني 

 :األثر المدني  ( أ)

المرتبطننة علننى المسننتوى المنندني بمننال النفقننة المسننتحق للزوجننة حقهننا  نني مبا ننرة جملننة منن   اآلثننارمنن  

 بغاية استخالص دي  النفقة و م  بينها  ضد زوجها  و الدعاوى اإلجراءات

 أور ن  يند المندي  عنن  التينرم  ني جمين  المءاسننب سنواء ءاننت منقولننة  إلننىالعقلنة التحفيينة و الرامينة 

عقنارات باسنتثناء العقنارات المسنجلة و التنني يجنرن  ني  نانها اعتننرال تحفيني و المءاسنب التني يحجننر 

 .30القانو  عقلتها 

 إالعقلنة تنفييينة  إلنىتنوول العقلنة التحفيينة  أ  إلنىالزوج المدي  بالنفقة المعقولة  ي حوزه  أموالو تبقى 

 .31وقعت تسمية موتم  عدلي  أوبخالم يلك  اإلي يدر  إيا

                                                             

 6982لسنة  600المادة االولى قانون االحوال الشخصية المصري رقم   28

 . 6933جويلية 62مؤرخ في   6559تعقيبي  مدني عدد    29
 من م م م ت  756الفصل   30
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و باستثناء الحاالت التي يءو   يها بيد الدائ  سند تنفيين لنم يحنرز بعند يحنرز بعند قنوة اتينال القضناء ال 

رئني  المحءمنة االبتدائينة الراجن  لندائرتهما مقنر  أومن  حناءم الناحينة  بنذي  إالية عقلة تحفي إجراءيمء  

المنيءور ممءن  لضنما  ءنل دين   اإلي المدي  بالنفقة  ي حدود مرج  النينر الحءمني لءنل واحند منهمنا و 

معلقنا علنى  نرط  أواستخاليه مهندد بنالخطر و لنو ءنا  منوجال  أ و  األيلم  حيث  أساساله  أ يبدو 

32. 

علنى عريضنة  ني ضنرب  إي  استيندار إمءانينةالنفقنة ال مجنال للحنديث عن   أحءامبيد انه  ي مادة تنفيي 

لحيولها علنى الحءنم  األولىالعقلة التحفيية مني اللحية  بذجراءعقلة تحفيية ال  الحق للزوجة  ي القيام 

 ..به بواسطة عدل تنفيي  اإلعالمو توليها  باإللزامالقاضي 

ءمنا يحننق للزوجننة مبا نرة عقلننة توقيفيننة  علنى اجننر الننزوج المندي  بالنفقننة يخننتص بهنا قاضنني الناحيننة  إي 

تخض  ديو  النفقة لحءم خاص و يمء  أ  تطال حتى القسط غير القابل للعقلة  يوخني مقندار النفقنة برمتنه 

يمءن  عقلتنه زينادة علنى يلنك  عند حلوله م  قسط األجر غير القابل للعقلة و القسط القابل للعقلة م  األجر

 . 33عند االقتضاء لضما  المتأخر م  النفقة و المياريم 

ءما يجنوز للزوجنة ضنرب عقلنة تنفييينة علنى مءاسنب المندي  بالنفقنة بغاينة بيعهنا و اسنتخالص الندي  من  

 متحيل ثمنهنا و هنيه العقلنة باعتبارهنا طريقنة من  طنرق التنفيني يجريهنا عندل تنفيني علنى مءاسنب المندي 

 .المنقولة و على عقاراته ءلما ءا  بي  يديه سند تنفيين

ءما تجيز الدعوى البليانية للزوجة بويفها دائنة بالنفقنة أ  تطعن   ني حنق نفسنها  ني العقنود التني ابرمهنا 

زوجهننا تأسيسننا علننى انننه ابرمهننا تغريننرا و تدليسننا بغننرل اإلضننرار بحقوقهننا منن  خننالل إعنندام ضننمانات 

 .لعناير االيجابية ليمته الماليةالو اء المتمثلة  ي ا

أما دعوى الحلول  تفتح للزوجة حقها  ي مطالبة غرماء زوجها المدي  بالنفقة با  ينودوا لهنا بندال عننه منا 

هم مدينو  له به و  ي هيه الحالة و لئ  ءانت الزوجة  ي حءم النائب لءنهنا تتينرم لمنفعتهنا الخاينة و 

 . 34جه اليالحة  ي مواجهة زوجها المدي  م  الممء  االحتجاج عليها بءل األو

و يتو ر للزوجة المطلقة و المحءوم لها بالنفقة بامتياز قانوني إيا لم تنتمء  من  اسنتخالص دين  النفقنة من  

و هيه اآللية جعلنت علنى عناتق الدولنة  35خالل االنتفاع بخدمات يندوق ضما  النفقة و جراية الطالق 

                                                                                                                                                                                              
 من م م م ت  751الفصل   31
 من م م م ت  755الفصل   32
 من م م م ت 722الفصل   33
 م ا ع  701الفصل   34
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و أبنائها عند تلدد المفارق  ني تسنديدها اي ينتينب هنيا الينندوق ءءفينل  ضما  تسديد نفقة المرأة المطلقة

 .قانوني  ي أداء معي  النفقة أو الجراية و يحتفي بحق الرجوع على المدي  بالنفقة 

و المالحني أ  الم ننرع من  خننالل هنيه اآلليننة لننم يعتمند معيننار اتحناد جنسننية ءنال الننزوجي  اي ا  المفارقننة 

بي و المفارقة األجنبية م  زوج تونسي يتمتعا  بخدمات اليندوق على حد السنواء التونسية م  زوج أجن

 .ب رط أ  تءو  المنتفعة مقيمة بالبالد التونسية 

سقفا لمقدار النفقة او الجراية التني ال يمءن  تجناوزه لنيلك  36ءما لم يحدد الت ري  المتعلق بهيا اليندوق 

 .و نفسه الين ييرم لم  حءم لفائدته سواء  ا  المقدار المالي المحءوم به قضائيا ه

و يبدو وانه و لغاية استخالص منا تسنتحقه الزوجنة من  نفقنة تلجنا  ني الغالنب إلنى سنلوك طرينق التقاضني 

 .الجزائي لما ينطون عليه م  يسر و نجاعة 

 : األثر الجزائي ( ب)

نجاعة لها و ا د وطأة علنى النزوج لعل اآلثار الجزائية التي تن ا ع  استحقاق الزوجة للنفقة أءثر يسر و 

مءننرر منن  مجلننة األحننوال ال خيننية ويلننك بننذقراره لمبنندأ المواخننية  27منن  خننالل مننا نننص عليننه الفيننل 

الجزائيننة لءنن  و مراعنناة للننروابط العائليننة و لقداسننة األسننرة ءرسننت مبنندأ اليننلح  نني النندعوى الجزائيننة 

 .المترتبة ع  هيه الجريمة 

ءنل من  "مءنرر من  مجلنة األحنوال ال خينية  27مال النفقنة ينلب الفينل  اقر الم رع جريمة عدم د  

 قضى عمدا  هرا دو  د   ما حءم عليه بأدائه يعاقب بالسنج  مندة تتنراوي بني  ........ حءم عليه بالنفقة 

 "ثالثة أ هر و عام و بخطية م  مائة دينار إلى ألم دينار 

الجزائية للنفقة عند عدم سدادها لحماية مستحقيها من  يبي  هيا الفيل حرص الم رع على تو ير الحماية 

وضعية الخياية و الحرما  لما للنفقة م  مسا  بالنيام العام االجتماعي ليبغتها المعا نية المتأءندة و 

 .هو ما يعتبر م  مالمح النيام العام العائلي الجزائي 

ل علنى حءنم مندني ءامنل ال نروط و قابنل و لقيام األرءا  القانونية لهنيه الجريمنة ال بند للزوجنة أ  تتحين

 .للتنفيي ءما ال بد أ  تعلم به المحءوم عليه بواسطة عدل تنفيي 

                                                                                                                                                                                              
صندوق ضمان النفقة و جراية الطالق منشورات مركز الدراسات القانونية و القضائية    : محمد الحبيب الشريف 35

 . 6998تونس 
 . 6997جويلية  2المؤرخ في  6997لسنة  12القانون عدد   36



18 
 

و المالحني أ  الم نرع التونسني لنم يخيننص نينا إجرائينا خاينا بهننيه الجريمنة  تخضن  بالتنالي جريمننة 

لننندعوى و عننندم د ننن  منننال النفقنننة للنينننوص العامنننة المنيمنننة للتتبننن  الجزائننني خاينننة مننن  حينننث إثنننارة ا

 .37ممارستها

و ييدر حءم النفقة لفائدة الزوجة ع  حاءم الناحينة بينفة أينلية  ني هنيا المجنال تطبيقنا ألحءنام الفينل 

منن  م م م ت ءمننا يمءنن  أ  يحءننم للزوجننة بالنفقننة ءوسننيلة وقتيننة منن  قبننل قاضنني األسننرة  نني قضننايا  79

لب الحماينة المنينوص علينه ينلب م  قبل قاضي األسرة  ي إطار مط ا  اوم  75الطالق طبق الفيل 

 .القانو  المتعلق بالقضاء على العنم ضد المرأة 

و بيدور الحءم ال بد م  إعنالم المعنني بناألمر بنالحءم الينادر ب نا  النفقنة بنالطرق القانونينة من  خنالل 

 توجيه محضر إعالم بواسطة عدل تنفيني و إضنا ة لنيلك و لقينام الجريمنة يجنب أ  يتنو ر النرء  القيندن

المتمثل  ي تعمد المحءوم عليه عدم تسديد معي  النفقة بعد انقضناء  نهر من  تناريال إعالمنه بنالحءم و هنو 

 27يوخي من  منطنوق الفينل "ما دأب على تءريسه  قه قضاء محءمة التعقيب حيث جاء بذحدى قراراتها 

تواجنندها يبقننى مءننرر منن  م ا   أ  جريمننة إهمننال العيننال هنني منن  ينننم الجننرائم القينندية و لننيلك  ننا  

 ........"رهي  ثبوت حالة العمد و اإليرار على عدم اإلنفاق تنءيال بمستحق النفقة 

و تنطلق اإلجراءات بتقديم مستحق النفقة ب ءاية مر قنة بموينداتها  يقن  أثرهنا التحرينر أوال علنى يناحبها 

ضنة و مقرهنا ثنم اسنم يلب محضر يضم  به اسم مسناعد وءينل الجمهورينة القنائم بنالتحرير و اسنم العار

الم تءى به و عنوانه و حر ته و سند التنفيي القاضي باسنتحقاق النفقنة و تناريال اإلعنالم بنه ثنم تقنوم النيابنة 

العمومية باستدعاء المينو   يه و التحرير علينه بخينوص التهمنة الموجهنة إلينه بعند اسنتدعائه بالطريقنة 

   يه إ  قام بخنالص الندي  و تقنديم منا يثبنت يلنك أمنا اإلدارية و يستفسر مساعد وءيل الجمهورية المينو

إيا لم يقم بالخالص  قد جرى العمل على ا  مساعد وءيل الجمهورية يضرب له أجال قينيرا لنالدالء بمنا 

يفيد الخالص لء  و عند إعرابه على عدم استعداده للخالص  ا  النيابة العمومية توجه له تهمة عندم د ن  

يقا ننه مبا ننرة و يحننال علننى المحءمننة و  نني يننورة تعننير تقننديم المينننو   يننه لوءالننة مننال النفقننة و تننأي  بذ

 27الجمهورية  ا  النيابة تحيله بحالنة  نرار علنى السنيد حناءم الناحينة لمقاضناته من  اجنل جريمنة الفينل 

 .38مءرر م  مجلة األحوال ال خيية 

                                                             
-5000جريمة عدم دفع النفقة و جراية الطالق رسالة تخرج من المعهد االعلى للقضاء سنة   : مصطفى الشهباني  37

 <95ص  5006
-5000جريمة عدم دفع النفقة و جراية الطالق رسالة تخرج من المعهد االعلى للقضاء سنة   : مصطفى الشهباني 38

 600ص  5006
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حفي التهمة  ني حقنه لءن  و إ  ءاننت النيابنة و تتخي النيابة العمومية قرارها سواء بذحالة المينو   يه أو ب

العمومية ياحبة االختياص األيلي  ي إثارة الندعوى العمومينة  ذنهنا ال تنفنرد بهنيا االختيناص النين 

 .ي ارءها  يه المتضرر القائم على مسووليته الخاية 

 لء  و لقداسة األسرة ءرست مجلة األحوال ال خيية مبدأ اليلح  ي جريمة عدم د   النفقة 

 اليلح  ي جريمة عدم د   النفقة 

محا ية على الروابط العائلية داخل األسرة و تفاديا لتيدعها م  خالل امتداد ال نقاق بني  أ رادهنا بسنبب 

مءنرر سنالم النيءر بمقتضنى القنانو  عندد  27ينل تم تنقيح الف 39يدور أحءام جزائية ضد  احد أ رادها

بذضا ة  قرة ثانية جديدة لهيا الفينل تتضنم  أ  أداء النفقنة يوقنم التتبعنات أو المحاءمنة  6997لسنة  31

 .أو تنفيي العقاب 

مءننرر و الننين منن   ننانه أ  يلغنني التتبنن  و  27 نناألداء عنيننر أساسنني  نني اضننمحالل جريمننة الفيننل 

 .قاب  توقم المساءلة الجزائية بمجرد حيول األداء المحاءمة و تنفيي الع

و األءيد أ  مثل هيه القواني  التني ت ني  مضنامي  التينالح و التسنامح بني  أ نراد األسنرة الواحندة توسن  

 .لمجتم  يسوده االنسجام و العفو بي  جمي  أ راده 

  بسنداد منا علينه من  الندي  لء  لم يحدد الم رع يلب الفينل المنيءور طريقنة األداء  تنرك األمنر للمندي

عينا أن بند   المبلنا المطلنوب ءنامال ال  الند   الجزئني ال يبنرا يمتنه و يبقنى هنيا األداء نناجزا سنواء  ني 

 .مرحلة التتب  أو إثناء المحاءمة أو  ي طور تنفيي العقوبة

التنينيص  و يتم التنييص على يلك بمحضنر الجلسنة إيا تنم أمنام قاضني الناحينة و ينتم حفني الندعوى و 

 .على يلك يلب محضر البحث إيا ءا  الخالص أمام السيد مساعد وءيل الجمهورية

و خالية القول  ا  األداء يلغي الجريمة سواء ءانت  ي مرحلنة التتبن  أو المحاءمنة أو حتنى بعند يندور 

 .الحءم و تنفيي العقاب

قط أو ينقضي و هنو منا يمينز هنيا لء  و إ  ءانت النفقة واجب محمول على الزوج  ا  هيا الواجب قد يس

 . بالمحدودية   الواجب المحمول على الزوج و حق الزوجة

 

                                                             
 . 5002الحصانة العائلية في القانون التونسي الشركة التونسية للنشر تونس  : محمد اللجمي  39
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 :حق الزوجة في النفقة  انقضاء  : الجزء الثاني

لن  ربلا ا  ف الزااج ارسسة تةشا  غارة البقا  ا اليلاام وا  ف ذليت ا رةفيي عةميا نونميا عالقية ونسيانية قيل 

ربييب  اسييتيرارها اسييتحيال ايييا معييا الحييق فييي بلمييا اسيياررا للحامييال التييي فر ييتما طبيعيية العالقييال 

 .اإلنسانية 

 .(الفقرة الرانية) ا انتفا  اومب  ( الفقرة األالى )ا  التالي فمو بق قا ا للسقوط 

 :سقوط واجب النفقة على الزوج   : الفقرة األولى

فضيال عي  عيلم ( ا)الزاج ا  خالا وعساره اليظي رعفيي  اي  هيظا الوامي  رتالسل سقوط اام  الةفقة على 

 ( .ب)افا  الزامة  التزاااتما 

 :إعسار الزوج ( ا ) 

ا   هح الوامبال اليحيولة عليى اليزاج ناليل اامي  اإلنفيا  لكي  هيظا الوامي  ا رقيوم وا فيي بياا اقيلرة 

 .اليةفق ا ابتياج اليةفق علي  

م ا ش ا اإلعسار هو عكس اليسار ا هيي  84بالة وعسار الزاج صل  الفبا ا لقل تعرض اليشرع ولى 

 .البعو ال التي ا  الييك   ف تالعا الزاج بير قادر على اإلنفا  على طامت 

ا ردتلف األار  الةسبة لشرط ابتيياج اليةفيق عليي  وذ تسيتحق الزامية فيي نيا الحياال ا هيو ايا  نيله فقي  

 إرسيا  ابيل  عيلم وعفيا  اليزاج اي  اإلنفيا  عليى طامتي  وا وذا  خليي  القضا  ليا قضيي احكيية التعقيي 

 وامباتمييا الزامييية  ا نيياف الييزاج اعسييرا بتييى ا وف نانييي الزاميية تتقا ييى ارتبييا أييمررا ا بيرهييا ايي  

 .استحقي الةفقة ا الظر  ا تقوم نفقتمح وا  ابتياممح لما 

قة عةل ثبول عسره لك  الفبا الييظنور رتي   عي  ا علي  ا  الييك  قانونا وعفا  الزاج ا  اام  الةف

 .اآلثار التي تدتلف افقا لعلح الزامة  حالة عسر طامما ا  علا  عةل و رام عقل الزااج

فالزامة التي ا تعلح  حالة وعسار طامما عةل و رام عقل الزااج ريك  لما طل  الطال  للضيرر ا اليتيريا 

عسيى  ف ريوفي  وامي  اإلنفيا  عليى طامتي  ا فيي صيورة عاليزه في علم اإلنفا  فييمل  القا ي أمرر  

 .ع  ذلت للقا ي تطليق  ا  طامت  
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 اا الزامة العالية  عسر طامما عةل و رام عقل الزااج رسقط بقما فيي الةفقية ا فيي طلي  الطيال   يومي  

قيادر عليى  هظا السب  ا هو عبارة عليى وليزام الزامية  تحييا تبعيال اوافقتميا عليى اليزااج  يي  هيو بيير

 .الوفا   وام  اإلنفا  اليحيوا علي  قانونا

لييظلت فالزاميية التييي تطليي  الطييال   سييب  عسيير طاممييا تفقييل بقمييا فييي بييرم الضييرر ا مراريية  ةا نةتياليي

الطال  ألنما لح تك  تتيتم  يةافم اادرة  ثةا  طاامما ايا دفعما لطل  تطليقما ا  طامما ا هو اا رتي  لميا 

 .فسما لكس  رطقما فرصة التعورا على ن

ا صادف ا  ف تطرقيي احكيية التعقيي  لميظا اليو يوع لةكميا اأيترطي  ف ا رةسي  لليزاج خطيا صييره 

الطييال  لعسيير الييزاج ا رييية  الزاميية الحييق فييي "اعسييرا  ا عييامزا عيي  اإلنفييا  وذ مييا   حيريييال القييرار 

 .40ا عامزا ع  اإلنفا  التعور  في بياب اا رفيل ارتكاب الزاج اا ا  أان   ف ربيره اعسرا  

لك  ا في نا الحاال رلقى على عاتق اليحكية اام  البحث ا التيحيص في عسر الزاج ا  علا  بتى 

ا ربييب  سييبيال للتفبييي ايي  ااميي  احيييوا علييي   يقتضييى القييانوف ا الييلر  ا األخييال  ا قييل مييا   قييرار 

م ا ش ا عليى  84ص عليميا  الفبيا ليحكية التعقي  تيةق  فيي  بكييا اعتبيرة ا  ف بالية العسير اليةبيو

فرض ثبوتما ا تعفي اليزاج اي  اامي  اإلنفيا  فضيال عليى  ف تقررير ااختبيار الطبيي ليح راليزم  حبيوا 

ا  ف لليسيتأنف  يله عييا فضيال عليى ......  رر اادي ريةيم اليسيتأنف  يله اي  اإلنفيا  عليى طامتي  

 .41 االن  الفالبية 

قيي  ا اف الييرض ا صيعو ة العيراف ااقتبيادرة داف وهيياا  ا ا في نفس السيا  اعتبيرل احكيية التع

تقبير ا  طرف الزاج رعتبير ابيررا ااقعييا لعاليز اليزاج عي  التكسي  ا نةتيالية ليظلت رعفيى اي  اامي  

 .42الةفقة اليحيوا علي  

   : بالتزاماتهاإخالل الزوجة (ب)  

 . الوامبال اليحيولة على نال الزامي م ا ش وطارا احلدا لعالقة الزامي  فييا رتعلق  18رعل الفبا 

عي  اامي  الطاعية اليظي نياف احييوا  1448م ا ش في صيغت  الاللرلة  عل تةقيي   18ا لقل تدلى الفبا 

على الزامة ا  سس لعالقة طامية على قيح  خرى ابةاها التعااف ا التآطر  يي  اليزامي  نييا ا يم عليى 

 .43دبي ا االي ا ااهو بسي ا بير بسي نا اابل اةميا اامبال اتةوعة اةما اا هو أ
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ا تتيرا الوامبال اليحيولة على نال اليزامي  فيي اامي  بسي  اليعاأيرة ااامي  اإلخيالص ا اابتيرام 

اليتبادا  يةميا ا اام  التعااف في تسيير أراف األسرة ا بس  تر ية األ ةيا  عليى اعاالية نيا اابيل اي  

 .44عشرت  ا رتالة  ولحا  الضرر    الزامي   ف رعااا اآلخر  اليعراف ا رحس  

م ا ش ولى العرف ا العادة في القييام  الوامبيال الزاميية ا التيي تةقسيح فيي خطوطميا  18نيا  باا الفبا 

العررضة ولى اامبال مةسية ااامبال ونسانية تقتضيما قواعل اليلر  ا األخيال  ا ابيادأل األاانية ا الوفيا  

 .45نالاب ا في طليعتما اإلبباف ا التعفف ا اإل

ا  ةيا ا عليى ايا سيبق فياف وخيالا الزامية  أبيل هاتي  الوامبيال رترتي  عةي  براانميا اي  الةفقية  اعتبارهييا 

 خليي  يياالتزام اليحييوا علييى عاتقميا للوفييا   ي  ا لييظلت ا رحيق لمييا اطالبية الطييرف اآلخير ا هييو الييزاج 

  ليييا  نييلل علييى  ف نفقيية الزاميية  الوفييا   التزاايي  تالاهمييا ا هييو اييا سييار علييي  فقيي  قضييا  احكييية التعقييي

الييلخوا  ميا احيوليية عليى اليزاج اميييا نانيي بالتميا اليالييية ا  ف تليت الةفقية ا تسييقط عي  الييزاج وا وذا 

 خلي الزامة  وامبات  الزامية 
46
. 

نيا ما  في نفس السيا  ا في وبلى بيريال احكية التعقيي   اعتبيار ا  ف وخيالا الزامية  وامباتميا نحيو 

رحراما ا  بقما في اطالبية طامميا  اإلنفيا  عليميا تطبيقيا للقاعيلة األصيولية القائلية  ياف لييس اح طامما 

داف رقوم  طل  مبر اعاقله على الوفا  اا لح رربي ان  افى ا  ممت   يا علي  ليعاقله
47
. 

اليةبيوص ا ريك  القوا وذا  اف اام  الزاج في اإلنفا  على طامت  رسيقط  يومي  وخاللميا  الوامبيال 

اي  م ا ش وذ اي  البيلرمي وا تقيوم الزامية  يطالبية اليزاج  اإلنفيا  عليميا ا هيي ادلية  18عليما  الفبا 

 . وام  اإلخالص  ا اعتلائما  العةف علي  ا أتي  ا عل ابترااما ل 

ا اليظنور ليس السب  الوبيل في براانم 18لك  وخالا الزامة  الوامبال اليحيولة عليما  يوم  الفبا 

 .ا  بقما في الةفقة  ا ريرا الةشوط سببا آخر في سقوط بقما في اليطالبة  الةفقة
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لح رستعيا اليشرع التونسي الةشوط اطلقا  ا ا اعتباره سببا ا   سباب سقوط الةفقية  يا هيو ابيطل  فقي  

ا اةيم اليوط  القضا  ا اخظ ا  الفق  اإلسالاي ا رعرف الةشوط لغة اا ناف ناتنا ارتفعا عي  اكاني  ا أيرع

ا الدراج  غير وذف الزاج ا اااتةاع ا  اللخوا لغير عظر
48
. 

ا الةشوط اشتق ا  الةشوط ا هو اا ارتفم ا نمل ا  األرض ا رقياا نشيزل "نيا عرف  ا   اةعور  كون  

الير ة  زامما ا على طامما  ي ارتفعي ا تعالي علي  
49
. 

الزامة اي   ييي اليزاج  غيير بيق  ا اةعميا ورياه اي    اا الةشوط في اصطالح الفقما  اليسليي  هو خراج

اللخوا ولى  يتما ا هو تعررف اعتيل ا  اليظاه  السةية األر عة 
50
. 

ا خالفا ليا هو علي  التشررم التونسي فقل بسح اليشرع اليغر ي هظه اليسالة صرابة ااعتبير الةشيوط اي  

ا الشدبييية ا ذلييت تياأيييا اييم اليييظهبي  ايي  الانيية األبييوا 83اسييقطال الةفقيية ا هييو اييا مييا   يي  الفبييا 

اليالكي ا الحةفي 
51
. 

ا في استوى الييارسة القضائية ا  اام نص رحسح اسالة استحقا  الزامة للةفقة ا  علا  تبارةي اواقيف 

احكييية التعقييي  بتييى اسييتقرل علييى اتاليياهي  رقفيياف علييى طرفييي نقييي  اتاليياه الوصييا  ييي  اليسييانةة ا 

 .اتالاه الفبا  ي  اليسانةة ا استحقا  الزامة للةفقةاستحقا  الزامة للةفقة ا 

 : المساكنة شرط للنفقة*

رعتبر اللخوا باصال  ي  الزامي  وذا اختلى طاج  زامت  ا  رخى عليميا السيتور "ما   قرار تعقيبي  اف 

"ا  عل ذلت تستحق الزامة الةفقة ولى  ف رربي الزاج نشوطها 
52
 

على بانح الةابية اليظي ررميم لي   يالةعر  بيفة اطلقية البيي فيي "ي  ا في قرار آخر  امبي احكية التعق

اادة الةفقال التربي ا  الى توفر أراط استحقا  الزامة للةفقة اتى دفم الطرف اآلخير  إخاللميا  وامي  

"اليسانةة اليفراض عليما ارتباط بقما في الةفقة  ربول علم وخاللما  وام  اليسانةة
53
 . 

م ا ش رتض  ا  ف اليشرع لح رالعا الحق للزامة في الةفقة نأثر اباأير  83الفبا  ا  الرموع ولى  بكام

اا التزااييا طاميي تبادليييا رفيرض علييى  لعقيل الييزااج  يا  رميياه وليى تحقييق ااقعية الييلخوا ا لييا نيياف اليل 
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الزامة دخولما فعليا في اعاأرة طامما ا االطاة احا الزامية ا رفرض على الزاج ااندراط في بيياة 

 .طامية اشترنة 

ا نةتيالة لظلت رةشا الحق للزامة في الةفقة ا الظي ريرا في ذال الوقي التزااا قائيا على عاتق الزاج فقيل 

  حى ا  الومي  الةعر ولى الزامة  اعتبارها الرةة  اليسيانةة اي  ممية ا دائةية  الةفقية اي  ممية  خيرى 

اليبيرأل اختيارريا ليعاقيلها اي  االتيزام اليحييوا  فإذا  خلي الزامة  التزااما في اليسيانةة عيلل فيي بكيح

( اإل را  ااختياري)ا قل ركوف "م ا ع  101علي  ا هو االتزام  الةفقة تطبيقا ألبكام  الفقرة الرانية الفبا 

ا هييو اييا ريكيي  تسييييت  " السيكول  ةييا ا علييى نييا اييا ريلا داليية صييررحة علييى  ف اييراد الييلائ  تيرك بقيي  

حق نأبيل صيورتي اإل يرا  ااختيياري  يالةعر وليى  ف الفقيرة األاليى اي  نفيس الفبيا  اإلسقاط الضيةي لل

 .ما ل ادببة لإلسقاط البرر  

فالةشوط وذف هو وخالا الزامة  وام  اليسانةة اليحيوا عليما  وصف  ا  ا يرط الوامبيال الزاميية التيي 

 . م ا ش ا الظي رلحق  ما صفة الةشوط ايا رحراما ا  بقما في الةفقة  18نص عليما الفبا 

 : الفصل بين المساكنة و النفقة*

تبر على او وع الةفقة الوامبة عليى اليزاج طبقيا نعر بانح الةابية رق"ما   قرار احكية التعقي  ا  ف 

م ا ش ا  التالي فمو بيير اديتص للةعير فيي او يوع الةشيوط اليظي رتطلي    حاثيا ا تحرريال  83للفبا 

"تطوا ا تتةافى ام الببغة اليعاأية ا اليتانلة للةفقة فمو ا  اختباص بانح الطال  داف بيره
54
. 

اسالة الةشوط خارمة ع  اختباص قا ي "  ليا اعتبرل ااف نيا  نلل احكية التعقي  على نفس التوم

"الةفقال ا اف تحقيق الى قيام الزامة  وامباتما ا  اسائا الواقم الدا عة امتماد احكية اليو وع 
55
 

ا اليالمظ ا  خالا هظه القرارال ا  ف قا ي الةابيية رديالف البيبغة اليعاأيية ا اليتأنيلة للةفقية  ف هيو 

ي اا الى ورفا  الزامة  وام  اليسانةة اف السقوط ا رحبا وا في بالة اميود نيص ذه  ولى البحث ف

رتحلث ع  ذلت ا  ممة ا في  ف طبيعة الزااج تالعا اة  ارسسة ا ليس االرد عقل  الةعر ولى  ف الةفقة 

م ا ش ا لييس  يومي  سيةل تعاقيلي ا  83اام  احيوا على الزاج  يقتضى نيص قيانوني ا هيو الفبيا 

 .ف الةفقة ذال صلة  الةعام العام وذ رترت  ع  تدلف  دائما اسرالية مزائية ولى  

اليظنور قل ارد في سيا   ياف أراط استحقا  الزامة اليعقود عليما عقلا  83فضال ع  ذلت فاف الفبا 

 .صحيحا للةفقة ا هو اا رعةي  الضرارة  ف سب  نشو  الحق في الةفقة هو عقل الزااج
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التةاق   ي  اتالاه الوصا  ي  اليسانةة ا استحقا  الزامة للةفقة ا اتالياه الفبيا  يةمييا ا ا  اام استفحاا 

تبار  الةتائج اليترتبة ع  ااصطفاف ولى مان  هيظا ااتالياه  ا ذليت ا وصيرار فقي  القضيا  عليى ذليت فياف 

ة للزامية عليى تلخال تشررعيا رحسح هظا الاللا   حى  راررا ا بي اتالاه وقرار قاعلة توقيف بق الةفقي

ورفائما  وام  اليسيانةة خبوصيا ا اني  ااتالياه األرمي  اةطقيا اااقعيا ا قانونيا  اإل يافة وليى اني  اوقيف 

الفق  اإلسالاي الظي رعتبر ابل ابادر التشررم في اسائا األبواا الشدبية 
56
. 

 

 :انتفاء موجب االنفاق  :الفقرة الثانية

اا انحيالا ( ا)رتةتفي بق الزامة في الةفقة ا رتحلا اللائ   الةفقة ا  هظا االتزام عةل انحالا عقيل اليزااج 

 ( ب)را طة الزااج 

  :انحالل عقد الزواج  ( أ)

عرف اليشرع التونسي الطال   أن  با لعقل اليزااج ا ليح رسيتعيا ارسسية اليزااج ا الميلف اي  ذليت اف 

 .زامي  لك  ارسسة األسرة تبقى قائية الطال  رفبح العالقة  ي  ال

ا لح رييز اليشرع  ي  الزامي  في بق طل  الطال  عةل تعيظر اواصيلة الحيياة الزاميية فيي نةيف الوئيام 

فيكيي  الييير ة ايي  بييق اليطالبيية  ييالطال  ا  ييظلت قضييى علييى  اكانييية تعسييف  عيي  األطااج  عييلم تيكييي  

يية ا رالعيا اي  هيظه الزامة ا  بررتما عةل استحالة اليعاأرة  يا رحيل  عالقة الزامية ع  اظيفتما الحقيق

 .57الرا طة  داة انتقام ا اعتساف 

ا  االلة األبواا  81نيا ا رومل تيييز  ي  الزامي  في  سباب طل  الطال  بس  اا نص علي  الفبا 

الشدبية ا اليتيرلة في اتفا  الزامي  على طل  الطال  اا  طل  ابل الزامي   سيب  ايا ببيا لي  اي  

 .مة ونشا  الطال   رر  ا في رببة الزاج  ا الزا

ا رشيا الطال   الترا ي الوسيلة األقا اضرة  األسرة بييث رشييا الترا يي ميييم دعيوى الطيال  اي  

 .نفقة األ ةا  ا بضانتمح ا سكةمح ا بير ذلت ا  اليسائا اليترتبة ع  الطال  

 58افقة اآلخر ا وذا تح ااتفا  على الطال   ي  الزامي  فان  ا ريك  ألبلهيا العلاا عة  داف او
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 اا الطال  للضرر فسبب  و رار ابل الزامي   اآلخر وخالا اة   الوامبال الزاميية ا هيو طيال   مياطه 

ا  59ا ريكي   ف ركيوف الضيرر اادريا  ا اعةوريا " ا  يرر ا ا  يرار "الفق  اإلسالاي ا  اةطلق ابل  

و الضيرر اليعتبير  سيب  خطيا القيرر  اتال  فق  القضا  ولى اعتبار الضرر الظي ريك  األخيظ  ي  للطيال  هي

 .استبعلا األسباب الدارمية ع  ورادة القرر  نسب  اومبا للطال  للضرر 

 اا الطال  ونشا  فمو طال  راليز لطالب  علم تبررر طلب  الظي معل  ررب  في ا م بل للعالقة الزامية 

 .قيق طلب  ا ا ريك  ا للقرر  ا ا لليحكية ا  التبلي إلرادت  ا اةع  ا  تح

لكي   ثيارل صييورة الطيال  ونشيا  مييلا ابةياه البييغة اليعتيييلة بيوا تسيااي الييزاج ا الزامية فيي طليي  

الطال  ا التي تيوبي  ياف لليزاج الحيق فيي تطلييق طامتي  اتيى أيا  فيي بيي  لييس للزامية وا  ف تطلي  

مي  فيي خبيوص بقمييا التطليق ا الظي ريك   ف رقبا  ا ررف  لك  التطبيق القضائي ا رييز  يي  اليزا

 .60االلة األبواا الشدبية  81القانوني على اعةى الفقرة الرالرة ا  الفبا 

ا هيي اميا العيلة ا التيي  ا تستحق الير ة اليفارقة  طال   ةفقة احلدة فيي الييلة ريزاا بقميا  انتميا  الييلة

عةيل طااا الةكياح الفاسيل  تعرف فترة التر ص الظي رلزم الير ة  زااا الةكاح البيحي  اليتأنيل  اليلخوا  ا

اليتأنل  اللخوا  ا عةل طااا أبمة الةكاح ا هي الة ا عي أرعا للتأنل ا   يرا ة اليربح اةعيا اخيتالط 

األنساب ا لمظا ا رحا للير ة  ف تتزاج فيما  غير طامما األاا بتى تةقضي علتما
61
 . 

العيلة  الةسيبة لليطلقية بيير الحاايا ايلة ا تدتلف تلت اليلة  اختالف بالة الحيا للى الزامية فتكيوف نفقية 

ثالثة  أمر ا  تاررخ الطال   اا الحااا فيبقى اام  الةفقة احييوا عليى اليزاج وليى تياررخ ا يعما داف 

 ف تتالااط اليلة سةة ا  تاررخ الطال 
62
ا التي تشييا نفقية الحاايا ا نفقية الحييا  ي ابياررف الحييا ا  

 " وذا ن  ااال بيا فأنفقوا عليم  بتى رضع  بيلم  ا "ا ارمم ذلت قول  تعالى . الوادة 

 انحالا الرا طة الزامية  بطالف عقل الزااج  1

م ا ش ا  ف الزااج الفاسل هو الظي اقترف  شرط رتةيافى ايم ميوهر العقيل اا انعقيل  يلاف  11اعتبر الفبا 

ا  13ا  19ا  10ا الفبيوا  0اراعاة  بكام الفقرة األالى ا  الفبا الرالث ا الفقرة األالى اي  الفبيا 

 .ا  نفس الياللة  15ا  14ا  13
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بارتي فساد الزااج ا  طالف الزااج  يفموم اابل ا هو علم صيحة العقيل وذ ررتي  عا قل استعيا اليشرع 

ا  قانوف الحالة اليلنيية عليى  89اليشرع البطالف على اإلخالا  الشراط الشكلية للزااج وذ رةص الفبا 

 عياله  ياطال ا ذليت خالفيا للفقي  اإلسيالاي اليظي رفير   يي   81يبرم خالفا ألبكام الفبا اعتبار الزااج ال

األخير طااج اعلام نزااج اليحارم  اا الزااج الفاسل هيو اليزااج  االزااج الفاسل ا الزااج الباطا وذ رير

ا هيو ايا  63الظي اختا في  أرط ا  أراط البحة ا ردلف  ع  اآلثار نربول الزااج ااموب العيلة  

 .64 قرت   ع  التشررعال 

ا اليالبظ اعتياد اليشرع التونسي ابطل  الزااج الفاسل على الزااج اليبرم ام امود وخيالا  الشيراط 

م اش ا ابييطل  الييزااج الباطييا علييى الييزااج اليبييرم داف ابتييرام الشييراط  11الالوهرريية طبييق الفبييا 

 .الحالة اليلنية ا  قانوف  89ا  81الشكلية اليةبوص عليما  الفبلي  

ا ربطا الزااج الفاسل داف طال  ا ا ررت  العقل اي اثر فيبلا في بكح اليعلام لكي  فيي صيورة اليلخوا 

ربطا الزااج الفاسيل امو يا  يلاف طيال  ا ا " م ا ش  11 ي  الزامي  تةشا  ع  اآلثار وذ رةص الفبا 

 : التالية فقطرترت  على االرد العقل  ي اثر ا رترت  على اللخوا اآلثار 

 استحقا  الير ة اليمر اليسيى  ا تعيي  امر لما ا  طرف الحانح -

 ثبول الةس   -

 اموب العلة على الزامة ا تبتلأل هظه العلة ا  روم التفررق  -

 براة اليباهرة  -

 ا فضال عيا ررتب  الزااج الفاسل ا  آثار ميل سيلبية عليى نفقية الزامية بييث رحراميا اي  بقميا فيي الةفقية

عةل القضا   بطالف الزااج ا هو  طالف اطلق  لليا وقرار اليشرع العقو ة الالزائية ا ركوف  ظلت قيل  نيل 

عالقة البطالف  الةعام العام ا هو اا رية  الةيا ة العيواية الحق في القيام  طل   طالف الزااج ام العقو ية 

 ر عيييوف درةييار  ا  إبيييلى العقيييو تي   الالزائييية اليتيرلييية فييي السيييال  لييييلة عييام ا خطيييية قييلرها اائتييياف ا

 .م ا ش  13اليةبوص عليما  ي  الفبا 

ا قل  نل فق  القضا  التونسي اقتراف الالزا  اليلني  الالزا  الالزائي لفساد الزااج وذ ما   يالقرار التعقيبيي 

ة ا ا تأسيسييا علييى ذلييت فيياف الحكييح الييظي اثبييي اقتييراف مررييية التييزاج علييى خييالف البييين القانونييي".....

                                                             
 13ص      أدلتهو  اإلسالميالفقه  : وهيبة الزحيلي  63
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اقتبير عليى العقياب مزائيييا داف التبيرر   إ طياا الييزااج قيل خير  نبوصيا قانونييية تميح الةعيام العييام ا 

 .65تعر   للةق  

لكيي  ررييير  طييالف الييزااج اسييالة ااختبيياص الحكيييي  ييلعوى الييبطالف ا اليحكييية اا تلائييية ابييلئيا هييي 

عر فيي مرريية تعيلد الزاميال ا هييي اليدتبية  يظلت لكي  اليشيرع  ليزم اليحكيية الالزائيية اليدتبية  يالة

 البي  حكح اابل في مررية التعلد ا فساد الزااج ا هو نفيس اليوقيف  الةسيبة لالرريية  66احكية الةابية 

اي  قييانوف  89اليزااج عليى خيالف البييين القانونيية فيي ايا رتعلييق  يدالفية الشيراط الشيكلية طبييق الفبيا 

 .الحالة اليلنية 

كيية الةابيية القا يي  يبطالف اليزااج هيو بكيح ايتيح للحكيح الالزائيي فعةيل لك  تال  اإلأارة ا  ف بكح اح

 .سمو قا ي الةابية ع  التبرر   فساد الزااج فاف ااختباص للقضا   بطالن  رعود لليحكية اا تلائية

 : انحالل رابطة الزواج ( ب)

العيلة ا ايلتما  ر عية ا  الةسيبة لليتيوفى عةميا طامميا فميي اطالبية  قضيا  فتيرة رةحا الزااج  وفاة الزاج 

 أييمر ا عشييرة  رييام ا نشييير ولييى  ف األراليية سييوا  تييوفي عةمييا طاممييا قبييا الييلخوا  ا  عييله فمييي الزايية 

 التر ص طيلة تلت اليلة خالفا لليطلقة التي ا علة عليما وذا اقم الطيال  قبيا اليلخوا ا ذليت لقولي  تعيالى 

"م   ر عيية  أييمر ا عشييرا ا الييظر  رتوفييوف اييةكح ا رييظراف  طاامييا رتر بيي   أنفسيي"
67
وذ مييا ل عبييارة  

 طااما  بيغة العيوم ا اإلطال   يا رالعلما تةبرف ولى الزامة عيواا سوا  اليلخوا  ما  ا التي لح رتح 

 .البةا   عل 

لك  في اا ردص نفقتما فاف األرالة ليس لما الحق في الةفقة سوا  ناني بااال  م ا ا السب  فيي ذليت هيو 

عة  صفة اليالت ع  الترنة  يالرد افات  ا نا اا ريلك  سيةتقا وليى الورثية ا ا رحيق لميا  وف الييي تزاا

 . ف تأخظ نفقتما في الترنة ألنما ستحبا على نبيبما في اإلرث 

اياي  14لك  التشررم التونسي نيا هو األار  الةسبة للوادة لح رعيرف الوفياة ليظا انتفيى األاير الييرر  فيي 

للشمادال الطبية اليربتة للوفاة  الطبيعية ا توبييل البيانيال التيي رالي   ف تتضييةما ا  ضبط  نيوذج  1444

اليتيرلة خاصة في تحلرل تاررخ ببوا الوفاة ا لو  شكا تقرربي
68
 . 

                                                             
 682قسم جزائي ص  6919نشرية  5/03/6919بتاريخ  1315تعقيب جزائي   65
  608قسم جزائي ص  6912نشرية  58/01/6912بتاريخ  7169تعقيب جزائي عدد   66
 . 571 اآليةسورة البقرة   67
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ا ريك   ف تكوف الوفاة بكيية ا الوفاة الحكيية تتي   للقا ي  ف ربلر بكيا في تيوري اليفقود ا هو نا 

 : ريك  الكشف عة  بيا افقا لبورتي ا  انقطم خبره ا ا 

  عل اضي الة ا تتالااط العااي  ا  تاررخ فقلاف الشدص في الحرب  ا في الحاال ااسترةائية  -

 عييل اضييي اييلة رحييلدها القا ييي ايي  تيياررخ فقييلاف الشييدص فييي بييير الحيياال اليييظنورة  ييالفقرة  -

 .م ا ش 31األالى ا  الفبا 

صةفاف ا  اآلثار تتعلق األالى  انحالا اليزااج ا الرانيية هيي افتتياح  ا رترت  ع  تيوري الشدص اليفقود

الترنة وذ رستحق اإلرث  يول اليورث ا لو بكيا  شرط تحقق بياة الوارث اي   عيله افيق ايا نيص عليي  

م ا ش ا تبعييا لييظلت تأخييظ األراليية  وفيياة طاممييا صييفة الييوارث ا تبعييا لييظلت ريكيي  للورثيية  عييل  30الفبييا 

وري اورثمح اليفقود  عل استكياا اسائا البحيث عةي  اي  القضيا  للكشيف عةي  بييا  ا ايتيا صلار بكح تي

على برار وعالنال البحف ا نشر صوره القيام  إمرا ال قسية ترنت   عل ببر ادلف  ا تحلرل ارثتي  

ومي  ا اليةاب الشرعي لكا اابل اةمح في الترنية ا ريكي  قسيية تليت الترنية  يي  الورثية فيي ايا  ييةمح  ي

 .قسية ر ائية اا قضائية 

لك  ا  الييك  القضا   بطالف بكح التيوري وذا ظمر اي  بكيح  يوتي  ا رفيم األاير للقضيا  إل طياا بكيح 

التيوري ا استرماع اكاسب  بس  الحالة التي تومل عليما 
69
. 

وذا   رايي لك  االلة األبواا الشدببة لح تتعرض ولى اسالة عقل طااج اليفقيود  عيل ظميوره بييا خاصية 

 .طامة  عقل طااج ملرل 

م ا ش  13ا ا  اليرم  علم اعتبار الزااج اليبرم  ي  قرر  ا  ظمر بيا ا الغير ادالفا ألبكيام الفبيا 

ا ذلت اف ذلت القرر  رعل  رايال  يومي  صيلار بكيح اي  اليحكيية رقضيي  ييول قررةي  ا قيل ا يرم عقيل 

 .لوامبة أرعا ا قانونا الزااج صحيحا  علاا تر بي  ةفسما الة العلة ا

ا ركوف ا  اليستحس   ف رتلخا اليشرع ليعالالة هظه الو عية بتى ا تبقيى هيظه اليسيائا داف تقةيي  لييا 

 .لما ا  تأثيرال اعتبرة على الحالة الشدبية لألفراد
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 الخاتمة

 

الةيية فيي التعاايا  وف العالقة الزامية ا   قوى اليراا ط البشيررة ا التيي قوااميا الييودة ا الربيية ا بسي 

 . ةاؤها التعااف ا نعااما اليساااة

ا الواقم  ف االلة األبواا الشدبية  قرل اليساااة  ي  الزامي  في اليسائا األساسيية نحيق الزامية فيي 

 .اليوافقة على الزااج ا بقما في طل  الطال 

رعةيي الحيق فيي ايراطرة القيرر  ا لعا الحق في الةفقة ا   هح الحقو  التي تةتج ع  الزااج ألن   األسياس 

  .في اانل اابتيامال  رارة ان  الةتيالة اليباأرة لوام  التعااف اليحيوا على الزامي 

ا قل خص اليشرع نفقة الزامة  علة  يانال ا   هيما وقبا  اليطالبة  مظا الحق ا  دائرة الحقو  التيي 

ى طامتي  اليتعلقية  إلزااي   يأدا  نفقتميا عي  تسقط  يرار الزا  ا تبعا لظلت للزاج  ف رتيست  سقوط دعو

 افة ولى ذلت فان  وذا تعلد اليستحقوف للةفقة ا لح رستطم اليةفق اليلة اليا ية اميا طالي تلت اليلة ا  اإل

 .اإلنفا  عليمح مييعا تقلم الزامة على  اقي اليستحقي  

اإلنسياني تفادريا لتبيلع العالقية  نيا برص اليشيرع عليى اليحافعية عليى اليراا ط األسيررة  إ يفا  البعيل

الزاميية ا ااتييلاد الشيقا  ايي  خييالا ورقياف التتبعييال  ا اليحانيية  ا تةفيييظ العقيياب فيي صييورة  دا  الييزاج 

 .للةفقة ا في ذلت ونقاذ لألسرة ا تالةيبما اداطر اانحالا 

يحيولة عليما فضيال لك  ربقى اام  الةفقة اليحيوا على الزاج اشراط  علم وخالا الزامة  الوامبال ال

 .ع  قيام را طة الزامية
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