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  ملخص: 

  ة،�اإلسالم عة�الشر  من المستمد األسرة قانون في �عض أح�ام الحضانة الجزائري المشرع نظم         
�
 المصالح مراع�ا

 أح�ام وتعد ،األبناء  إلى تمتد والتي الطالق حالة في خاصة تنجم التي ثاراآل  وكذا ة�األسر  العالقة أطراف ل�ل المختلفة

 .إحدى هذە اآلثارالحضانة 

 قد ة�رعا فترة إلى حتاجون�و  ا،�جزئ انهدمت قد األطفال أولئكت تلم شمل �ان التي األسرة مؤسسة أن ذلك         

ونظم خاصة  أح�ام مجموعة وجدت ثم ومن اتهم،�مسؤول تحمل على ن�قادر  ص�حون�و  عودهم، شتد� حتى تطول

 نییواالجتماع نییواإلعالم نییالقانون ق�ل من دااح نقاشا لقى� الذي الجانب بهذا لالهتمام ، وهذاالحضانب�نظ�م 

 .والطفل �المرأة المهتمة ات�والجمع

ح�ث تهدف هذە الدراسة ل�سل�ط الضوء على أهم وأبرز إش�االت فك الرا�طة الزوج�ة حال ممارسة الحضانة؛          

 تعجز ها�ــؤو ی من تجد وال ة�الزوج مسكن ستغادر التي المطلقة األم أن إذ الحضانة، مسكن ممارسة مش�لة أال وهي

 ة�القانون الس�ل عن ال�حث ثوری ثمة ومن وقانونا، شرعا بها أولى هي التي صغارها حضانة مهمة تولي عن �التالي

 .الحضانة مسكن ریلتوف

  األسرة، الحضانة، الرا�طة الزوج�ة. ال�لمات المفتاح�ة: 

Abstract: The Algerian legislator has regulated some of the custody provisions in the family 

law derived from the Islamic Sharia, taking into account the different interests of all parties 
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to the family relationship, as well as the effects that result, especially in the event of 

divorce, which extend to children, and custody provisions are one of these effects. 

         This is because the family institution that used to reunite these children has been 

partially destroyed, and they need a period of care that may be prolonged until their return 

strengthens, and they are able to assume their responsibilities, and then a set of provisions 

and systems for organizing foster care have been found. Legal, media and social workers 

and associations concerned with women and children. 

         As this study aims to shed light on the most important and prominent problems of 

breaking the marital bond when practicing custody. It is the problem of the custody home, 

as the divorced mother who will leave the matrimonial home and does not find those who 

house her will be unable to take over the task of custody of her young children, which is the 

first legally and legally, and hence the search for legal ways to provide the custody home. 

Key words: family, nursery, marital bond.  

  مقدمة: 

 األسرة قانون في أح�امهما الجزائري المشرع نظم لذلك واعت�ارا الطالق، شرع �ما الزواج اإلسالم إلى أمر وح�ب      

  ة،�اإلسالم عة�الشر  من المستمد
�
 تنجم التي االنع�اسات وكذا ة�األسر  العالقة أطراف ل�ل المختلفة المصالح مراع�ا

 .الحضانة أحداها أح�ام والتي تعد األبناء إلى تمتد والتي الطالق حالة عن خاصة

 تطول قد ة�رعا فترة إلى حتاجون�و  ا،�جزئ انهدمت قد األطفال أولئكت تلم شمل �ان التي األسرة مؤسسة أن ذلك

 خاصة ب�نظ�م أح�ام منظومة وجدت ثم ومن اتهم،�مسؤول تحمل على ن�قادر  ص�حون�و  عودهم، شتد� حتى

 ات�والجمع نییواالجتماع نییواإلعالم نییالقانون ق�ل من دااح نقاشا لقى� الذي الجانب بهذا لالهتمام الحضانة

 .والطفل �المرأة المهتمة

 من تجد وال ة�الزوج مسكن ستغادر التي المطلقة األم أن إذ الحضانة، مش�لة قلب في السكن مش�لة وتقع         

، شرعا بها أولى هي التي صغارها حضانة مهمة تولي عن �التالي تعجز ها�ــؤو ی
�
 الس�ل عن ال�حث ثوری ثمة ومن وقانونا

مفهوم مسكن ممارسة الحضانة؟ وما حدود  ما الحضانة، مما �دفعنا لط�ح اإلش�ال�ة األت�ة:  مسكن ریلتوف ة�القانون

  السلطة التقدي��ة حال اسناد ممارسة مسكن الحضانة؟

األول  م�حثولإلجا�ة على هذە اإلش�ال�ة تقتضي الدراسة تقس�م هذە الورقة ال�حث�ة إلى مطلبين على النحو األتي؛ فال

�كون �مثا�ة إطار مفاه�مي يتم من خالله التع��ف �مسكن ممارسة الحضانة فصورە وأنواعه وخصائصه وطب�عته 

  الثاني للسلطة التقدي��ة للقاضي حال اسنادە لمسكن ممارسة الحضانة.  �حثالقانون�ة، على أن يتم التطرق في الم
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 وأنواعه، �المسكن المقصود �حثالم هذا في ولس�تنا األول: مفهوم مسكن ممارسة الحضانة :  �حثالم

في  القانون�ة طب�عته مواصفاته و إلى نتطرق ثم األول مطلبفي ال مستقال و مناس�ا �أن �كون الشرع�ة والمواصفات

  .الثاني مطلبال

إال أن هناك واحد،  ون�ع واحد معنى له المسكن أن األولى الوهلة ي��ادر في: تع��ف السكن و أنواعه : األول مطلبال

.  إختالفات �ما
�
  س�ب�نه، �ما س�تم الحد�ث عن أنواعه ثان�ا

 �لمة هو المسكن إن “DOMUS” تعيين في تف�د المنزل، أو الدار بها �قصد: أنواعه و المسكن األول: تع��ف ف�عال 

 مفهومين، لها مسكن �لمة و الجغراف�ة الناح�ة من الشخص م�ان بتحد�د �سمح و الثا�ت، اإلقامة م�ان الت�ن�ة

  .اصطالحي اآلخر و لغوي أحدهما

: المفهوم اللغوي: 
ً
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: المعنى أو المدلول اإلصطالحي للمسكن:  
�
  ثان�ا

 �ل مسكونا من قانون العق��ات على أنه : "  �عد منزال 355عرفه المشرع في المادة  التع��ف القانوني للسكن:  -أ

...".  �ان متى متنقل لو و شكك أو خ�مة أو غرفة أو دار أو مبنى
�
 للسكن و�ن لم �كن مسكونا

�
  معدا

وردت له تع��فات عدة ، فقد يراد �ه الم�ان الثا�ت والمخصص للسكن على الدوام،    الفقهي للسكن: التع��ف  -ب

ح�ث عرفه األستاذ بن رق�ة بن يوسف أنه " ذلك المحل الذي �ستعمل في النهار والل�ل للسكن واإلستراحة أو 

ف�جب أن �كون المحل المخصص للسكن  اإلستحمام أو العمل، وهو المأوى �صفة عامة مثل الف�ال، الشقة �العمارة،

دائمة، و لذا نجد القضاء قد رفض حق ال�قاء في مسكن ص�في، و ذلك ألنه �ان �ستعمل للمتعة في المواسم  �صفة

 .5دون السكن المستمر"

: : �مكن تقس�م المسكن إلى قسمين حسب الوظ�فة أو الحالة التي �كون عليها المستخدمين له الثاني: أنواعه ف�عال

  مفهوم السكن حال ق�ام الح�اة الزوج�ة أو الرا�طة الزوج�ة، مفهوم المسكن عقب الطالق. 

: مفهوم المسكن حال ق�ام الح�اة الزوج�ة:  
ً
 ماد�ة عناصر التقاء نقطة " أنه على دنوني هجيرة الدكتورة عرفتهأو�

المسكن  �ستج�ب أن �جب اإل�ساني"، و و االجتماعي القانوني، النظام من أخرى اعت�ارات إلى �اإلضافة معن��ة

                                                           
  1 .75محمد عزمي ال�كري، موسوعة الفقه القضائي في األحوال الشخص�ة، ص  

   2 ..18سورة النمل ، اال�ة  

  3  15سورة س�ا، اال�ة  

  4 .68سورة النحل، اال�ة  

. نقال عن : ع�سيو أسماء، حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوج�ة و�ش�االته 79بوقرة أم الخير، مسكن الزوج�ة، مذكرة لن�ل شهادة الماجستير، ص  5 

   .19، ص 2004- 2001المثارة أمام القضاء، مذكرة نها�ة التك��ن، المعهد الوطني للقضاء، مدي��ة التر�ص، الدفعة الثان�ة عشر، 
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 فإن " رأيها حسب و "�شرف العائلة �أوي حتى الالزمة للشروط HEBRAUD : " الفق�ه رأي حسب قائلة أضافت

  �فترض تحد�دە
�
  تقديرا

�
ا و ماد�ا   :ثالثة عناصر على المسكن �قوم و ".منه يتكون الذي لألثاث �ال�س�ة معن���

 : عنصر �شري يتمثل 
ً
 في الزوجين و األوالد. أو�

: عنصر معنوي يتمثل في الروا�ط و العالقات التي تجمع الزوجان
�
 ثان�ا

 و أوالدهما �قصد تحقيق المودة و الرحمة بين الزوجين. 

: عنصر مادي و يتمثل في األثاث و اللوازم الضرور�ة للمع�شة، �حسب
�
العرف و العادة، و�قدر سد حاج�ات األسرة  ثالثا

  .6العامة

 مصطلحات ف�ما �خص مصطلح المسكن الزوجي.  وقد ميز الفقه القانوني في مجمله بين عدة

المسكن منزال مستقال، و قد �كون  وهو المحل الحق�قي إلقامة الزوجين و األوالد، فقد �كون هذا المسكن الفعلي: -01

 ألن الم
�
 شرع�ا

�
سكن الشرعي �جب أن �كون شقة، و قد �كون حجرة في شقة، و الحجرة في الشقة ل�ست مسكنا

 .
ً
  مستق�

يراد �المسكن الشرعي حسب تع��ف الفقهاء، المسكن المكتمل المرافق بين جيران مسلمين،  المسكن الشرعي: -02

  لإلس�تار عن العيون.  خالي من سكنى الغير، و �كون مستقال �مرافقه، تنفرد الزوجة �السكن ف�ه

 الزوج�ة، مسكن عن الحد�ث عند الشرعي المسكن و الفعلي المسكن ينب التمييز فكرة عارض الفقهاء إال أن �عض 

 الزوجة رضى على يتوقف إنما األمر ألن ذلك شرعي، مسكن زوجها فهو مع ف�ه تق�م م�انا الزوجة ترضاە مسكن ف�ل

 فقير أو متوسط �ان ولو للزوج المادي الوضع قبولها �عكس �الضرورة الزواج قبولها و زوجها، لها الذي �عدە �المسكن

  .الحال

  .7أي الزوجين واألوالد لتحقيق واجب الح�اة المشتركة –وهو الم�ان  المخصص لسكن العائلة المسكن العائلي: -03

 ل�نه ال�شر�ــــع الجزائري في موجود غير مصطلح وهو الطاعة ب�ت أو �مسكن �سمى ما من �ض�ف وهناك       

 اإلنذار ط��ق عن ف�ه �طاعته زوجته الزوج �دعو الذي المسكن �ه �قصد و مصر في االستعمال شائع مصطلح

  .�8الطاعة

: مفهوم المسكن �عد إنتهاء أو إنقضاء الح�اة الزوج�ة: 
�
�عد فك الرا�طة الزوج�ة �الطالق �فقد المسكن الزوجي   ثان�ا

  وصفه �مسكن �أوي الزوجين وأوالدهما ليتمحور في الغالب إلى : 

 ما هو و الطالق، وقت معتادة إقامة أوالدهما و زوجته و الزوج ف�ه �ق�م �ان الذي مسكنال وهو مسكن المطلق:  -01

    .الزوج�ة �مسكن الطالق ق�ل �سمي �ان

                                                           
  6 .11أم الخير، مسكن الزوج�ة، مذكرة لن�ل شهادة الماجستير، ص  بوقرة 

  7 .20أسماء ع�سيوا، المرجع السابق، ص  

  8 .12بوقرة  أم الخير، المرجع نفسه، ص   
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فل�س للزوجة إن  �قصد �مسكن العدة منزل الزوج�ة الذي �انت تع�ش ف�ه الزوجة ق�ل الفرقة مسكن العدة: -ب

حق  ألنهطلقت، أن تخ�ج منه حتى تنقضي عدتها من زوجها و لو أذن لها �الخروج أو السفر وال �ملك الزوج إ�طاله، 

 "  لقوله عز وجلَّ
�
، وهو المعبر عنه المشرع الجزائري �مصطلح السكن  9" بيوتهن ال تخرجوهن منالله تعالى مصداقا

  ب�عت�ارە السكن الذي �ان �أوي الزوجين واألوالد حال ق�ام العالقة الزوج�ة.  11ألسرةمن قانون ا10 61العائلي في المادة 

 و ت���ة و رعا�ة من الحضانة، بواجب للق�ام المخصص المسكن ذلك مسكن الحضانة: وهو محل الدراسة هو-ج

 ما �كون مسكن  الجزائري للقانون ط�قا الحضانة مسكن و .و خلقا صحة الولد حفظ
�
 الذي أي المسكن الزوج�ة، غال�ا

 لم و لزوجته تعسفا، الرجل طالق وقع إذا ما حالة في ذلك و الطالق، ق�ل أوالدە و مع زوجته ف�ه لإلقامة الزوج أعدە

 أل�ثر المطلق الزوج مل��ة وسع ث�ت و �الحضانة، المشمولين األوالد فتعدد إيواءها، �ق�ل ولي الحاضنة للمطلقة �كن

 في عليها المنصوص الشروط توافر عدم حالة في ق�ل التعد�ل ، أما  من ق أ ج 52 المادة حسب واحد مسكن من

 ب�عدادە.  المطلق الزوج �لزم الذي ال�د�ل المسكن هو الحضانة مسكن فإن ، هذە المادة

حسب عنوانه   مطلب�قسم هذا ال وطب�عته القانون�ة:  ب�ت الحضانة خصائصو الثاني : موصفات مطلب ال

   .المسكن، فطب�عته القانون�ة لمواصفات

 بهم المشرع :  ب�ت ممارسة الحضانة خصائصو األول:  مواصفات  ف�عال
�
أ�د فقهاء الشر�عة اإلسالم�ة وتاس�ا

الجزائري على وجوب توفير مسكن للزوجة وهو إلتزام �قع على الزوج أثناء ق�ام الزوج�ة مراع�ا في ذلك وسعه و�متد 

 الجزائري المشرع ل�ن لألم، الحضانة نقضاء تلك العالقة الزوج�ة إذا �ان لديهم أبناء وأسندتهذا اإللتزام إلى ما �عد ا

 في نص المادة  لمسكن الشرع�ة المواصفات �ذكر لم
�
، إال  72الحضانة، فقد جاء لفظ مالئما

�
 من قانون األسرة عاما

  :هي توفرها ي��غي التي المواصفات

 
ً
  مواصفاته:  -أو�

: أن �كون  01
�
نحو  لواج�اتها أدائها من الحاضنة لتتمكن سواء، الحاضنة و �كون مناس�ا للمحضون أن مناس�ا

 �سار و يتالءم من منقوالت ، والتناسب المع�شة متطل�ات ��ل تزو�دە يتم أن في��غي وجه، أ�مل على محضونيها

  .12االجتماعي ووضعها �الحاضنة اإلضرار �قصد �كون ال للمسكن، اخت�ارە أن يتعين �ان إن األب،

02-  :
ً
 شرعا و�عتبر المحضونين والحاضنة، مع آخرون ف�ه �شارك ال الذي و�راد �ه المسكن أن �كون مستق�

 خاللها من يراعى الحضانة، مسكن استقالل�ة مشتركة، وضرورة األخرى مرافقه �انت ولو �ذاته قائم مسكن

 إذا خاصة صالحين، جيران بين و آمن م�ان في إس�انه عل�ه ي��غي مما خلقا، و صحة �حفظه المحضون مصلحة

 أنثى.  المحضون �ان

 
�
و�لحظ أن المشرع المصري من بين ال�شر�عات الع���ة المقارنة التي تطرقت للمسكن المستقل والمناسب ط�قا

  المعدل ل�عض أح�ام األحوال الشخص�ة.  100�1985الملحق �قانون رقم:   �1�2 3مكرر  18لنص المادة 
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: خصائصه : 
�
  يتميز سكن الحضانة �الخصائص التال�ة. ثان�ا

ومعنى ذلك أن المطلقة الحاضنة ملزمة �استعمال و استغالل المسكن �غرض الحضانة فقط دون  حق �سبي : -01

إت�انها ألي تصرف من شأنه أن �مس �حق الزوج المطلق في المسكن، ف�منع عليها استعماله ألي غرض آخر حتى و لو  

 �ان مش
�
 لو و ف�ه، معها فال �جوز لها أن �سمح لوالديها أو ألقار�ــها �السكن معها ف�ه، أو �أن تتزوج و �ق�م زوجها روعا

 على للحصول �استعماله السكنى أغراض غير في لها استعماله �جوز ال �ما الصغير، من محرم رحم ذي الزوج �ان

  . 13حرفة أخرى أو مهنة لممارسة إلخ أو ...محامي، مهندس، �مكتب ومن أمثلة ذلك إستعماله ر�ــح،

االنتفاع �السكن  إن شغل الحاضنة لمسكن الحضانة مقرون �مدة الحضانة، ح�ث �كون لها حقحق مؤقت: -02

فإن مدة الحضانة تنقضي ب�ل�غ الذكر ، من قانون األسرة 65للق�ام �شؤون الحضانة طوال تلك الفترة، و ط�قا للمادة 

  .سنة 16الزواج، مع جواز تمد�دها �ال�س�ة للذكر إلى سن  عشر سنوات و األنثى سن

أن �ستمر الحاضنة في شغل مسكن الحضانة؟ مما �ط�ح إش�االت  تمد�د الحضانةوقد تقتضي مصلحة المحضون 

 منها، هل لها أن �شغل هذا المسكن فترة الحضانة الوج���ة دون فترتها الجواز�ة ؟ 

 االجتهاد أن غير القانون�ة، الحضانة �مدة صراحة �ق�دە لم للحاضنة السكن لحق تق��رە في الجزائري المشرع ل�ن  

  .14الحضانة مدة �انتهاء ي�تهي �ل نهائ�ة ص�غة له ل�س للحاضنة الممن�ح السكن حق أن على استقر القضائي

 و المع�ش�ة، النفقات �اقي عن مستقل كحق للمحضون قانونا مقررا الحضانة مسكن دام ما أنه اس�نتاجه �مكن ما و

 الوج���ة الحضانة مدة انتهاء حين إلى �ستمر المسكن في شغل الحق فإن ، مع المحضون �الت�ع�ة �سكن الحاضنة أن

  .15المحضون مصلحة ذلك في يراعى القاضي ألن سواء، حد على والجواز�ة

  الحق ، إضافة إلى خصائصه. س�تم الحد�ث عن الطب�عة القانون�ة لهذا الثاني: طب�عته القانون�ة:  ف�عال

: طب�عة حق  مسكن الحضانة: 
ً
 ع�د الدكتور إال أن الفق�ه عيني، حق السكن حق إلى أن  الفقهاء ذهب �عضأو�

 را�طة هو اإللتزام أو الحق الشخصي أن �قول: "  الشخصي للحق تع��فه فعند السنهوري يرى خالف ذلك، الرزاق

 عن اإلمتناع أو �عمل الق�ام أو شيء ب�عطاء المدين الدائن �طالب �مقتضاە مدين، و دائن شخصين، بين ما

  16عمل". 

 �ح�م لها مقرر للحاضنة السكن المسند حق ألن شخصي، حق هو السكن حق أن نجد التع��ف هذا من وانطالقا

 لشخص القانون �عطيها سلطة هو العيني الحق أن �مفهوم العقار �قع على عي��ا ًحقا ول�س الحضانة لممارسة قضائي

  .�17الذات عين على

                                                           
  13 .47 46ع�سيو أسماء،  المرجع السابق، ص ص 

  14 .775محمد عزمي ال�كري، المرجع السابق، ص  

  15 .124بوقرة أم الخير، المرجع السابق، ص  

  .13اإلسالمي، ص  الفقه في الحق مصادر د السنهوري، أحم  الرزاق ع�د 3

  17 .15السنهوري، المرجع نفسه، ص  
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 ال الحق هذا أن و شخصي حق الحضانة هو لممارسة اإلس�ان حق أن إحدى قراراتها في العل�ا المح�مة وهو ما رجحته

 طرق استعمال الحق هذا من المستف�د المل��ة، وعلى مع ت�تقل الحقوق التي من األحوال من حال �أي اعت�ارە �مكن

  عل�ه.  للحصول القانون�ة التنف�ذ

  دون غيرها.  -الحاضنة –فالشخص ف�ه محل إعت�ار 

ا مسكنا لد�ه المطلق الزوج أن فرضنا وعل�ه؛ فلو
�
 للحاضنة تقرر ح�م قضائي �موجب و الطالق و�عد له، مملو�

 و ؟ ذلك له �جوز فهل آخر لشخص المسكن ذلك ب�يع مطلقها قام �عدها الحضانة لممارسة المسكن هذا إسنادها

 المسكن مل��ة عقد لدينا جهة من أنه خاصة و البيع، عقد إل�طال مطلقها على دعوى ترفع أن للحاضنة �مكن هل

  للحاضنة ؟ الحضانة مسكن ب�سناد �قضي قضائي ح�م أخرى جهة من و للمطلق،

 حرمان هي ذلك فين�ته  تكون للمسكن ب��عه ذلك المسكن، هذا بيع للمطلق �جوز ال أنه يرى إال أن هناك من

 أصدرت التي الحالة �ش�ه حالة وهي قضائي ح�م �موجب إليها المسند �المسكن اإلنتفاع من الحاضنة المطلقة

لوالد�ه  المسكن هذا به�ة الزوج فق�ام الحضانة، لممارسة سكنا منحت قد أن مطلقة ف�ه �ذكر قرارا العل�ا المح�مة

 من  52المادة �ذلك مخالفا 18حقها من الحاضنة حرمان قصد واحت�اال ته��ا �عتبر �الطالق الح�م �عد صدور

  .األسرة.ق

عن  �حثس�تم التركيز في هذا المالثاني : السلطة التقدي��ة للقاضي في إسناد مسكن ممارسة الحضانة :  م�حثال

طب�عة السكن الذي �مكن ممارسة الحضانة ف�ه من جهة ، على أن يتم الحد�ث على �دل اإل�جار في حال تعذرە أو 

الثاني للقواعد العامة للدعوى وما أحدثه المشرع  الحضانة التي �عد المسكن أحد  مطلبإنعدامه. على أن �خصص ال

  مرتكزاتها.  

  :  ي حسب صور مسكن الحضانة وأنواعهاألول: السلطة التقدي��ة للقاض مطلبال

خاصة ق�ل التعد�ل كعدم وجود من �أو�ــها،  وتعدد المحضونين، وان ، وذلكشروط إذا �ان المشرع �شترط في المرأة 

 ، والتي تخلى عن �عض منها في التعد�ل رقم: 
�
، فإن هناك صور لحال المسكن 02-05ال �كون مسكن  الزوج�ة وح�دا

 أو في حال �دل اإل�جار. ل�ه الحضانة وهو ما س�تم تناوله ، وذلك �الوقوف ما إذا المسكن مالذي �جب أن تمارس ف
�
  �ا

  األول: ب�عت�ار مل��ة أو إ�جار مسكن الحضانة:  ف�عال

: إذا �ان المسكن مل
ً
 ألحد الزوحين فإذالفإذا �ان المسكن م ألحد المطلقين:  �ا أو�

�
 للزوجة ل�ام الزوجي المسكن �ان �ا

 .طالقها �عد أوالدها إيواء ضمنت قد �ذلك تكون و لنفسها �ه احتفظت تامة، مل��ة

ا �ان إذا اإلسناد عمل�ة من اس�ثناءە استوجب تامة، مل��ة للزوج مملو�ا الزوجي المسكن �ان إذا أما     
�

 ط�قا وح�د

صاح�ه،  مل��ة ألنه ف�ه التصرف �ان ألي �جوز السكن ال من الن�ع هذا ألن ق م ج،  467ق أ ج، والمادة  52 للمادة

  وهذا �له ق�ل التعد�ل. 

: أما إذا �انت المل��ة للغير: 
�
 الزوج�ة، فإذا �ان لإلقامة خصص الذي المسكن ففي هذە الحالة �فرق بين ما إذا �ان ثان�ا

 ل�م
�
  اإلعارة.  أو ال�سامح س��ل على الزوج ف�ه الزوجين و�ق�م أحد ألهل ا

                                                           
  المح�مة العل�ا،  1 ملف رقم: 179558، 17�3�1998، مؤرخ في :  عدد خاص،  2001القضائ�ة المجلة . 
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 اإلسناد، عمل�ة من �س�ثنى أخته، أو أمه أو الزوج �أب الزوج، ألهل الزوجي تعود المسكن مل��ة �انت إذا -01

 وال األسرة، نصوص قانون مع ال ي�سجم ال الحضانة لممارسة ف�ه التصرف أمر السكن، من الن�ع هذا ألن

 و رجل من امرأة تطلق أن �عقل ال �ح�ث العادات والتقال�د، و األخالق مع ال و المدني، القانون نصوص مع

  أهله، أوالدها عند حضانة تمارس ت�قى

  .19ألهل الزوجة مملو�ا �ان إذا الزوج�ة مسكن على ينطبق الوضع نفس و  -02

اإلسناد  عمل�ة القاضي على تط�ح مستأجرا، الزوجي المسكن �ان : إذاالثاني: المسكن الزوجي المستأجر ف�عال

من �ه من الزوجين ب�عت�ار أن مسكن  ي�تفع من تعيين عل�ه استوجب الحضانة و الطالق قض�ة في فصل فإذا الصع�ة،

  الزوجين أحد توابع الطالق. 

 أح�ام �انت متى : " �لي ما 20والذي جاء ف�ه  31�12�1984وهو ما سل�ته المح�مة العل�ا في إحدى قراراتها  في:    

سكن  موض�ع في الفصل و الطالق دعوى في �فصل الذي القاضي اختصاص على النص في صر�حة م ق 467 المادة

 أو �السكن االنتفاع حق بتق��ر جد�د من �ح�م أن قاض ألي ل�س فإنه لذلك ن��جة و االنتفاع، �حق تق��ر و الحضانة

 �ان السكن حق بتق��ر الح�م أن و خاصة �الطالق، قضى الذي القاضي ف�ه فصل الذي الح�م مراجعة أو �اس��داله

 
�
 قوة لم�دأ خرقا و إليها المشار المادة ألح�ام انتها�ا �عد ذلك �خالف �ما القضاء فإن ثم ومن الطالق، من آثار أثرا

   ".الوقت نفس في للسلطة تجاوزا و �ه المقضي الشيء

الدولة لموظفيها أو تعطيها الشر�ات للعاملين فيها أثناء  كتلك المسا�ن التي تعطيها  شغل المسكن �س�ب الشغل:  01

  الضا�ط، المعلمين، .... الخ .  القضاة، فترة عملهم مثال

�شغلونها �موجب سند تابع لعقد العمل ثم انتهى  ففي هذە الصورة فال حق في ال�قاء �األمكنة لألشخاص الذين �انوا

 المدني استعملت ع�ارة سند تابع لعقد العمل، فما هو الح�م إذا �ان الشخص القانونمن  517�8ذلك العقد. و المادة 

  ؟ ا موظف

 والمتعلق 1989 ف�فري 7 المؤرخ في 89�10من المرسوم رقم:  8المادة   تنص ،شغل المسكن �س�ب التوظ�ف:  -02

 مدة أن �ما وقت أي في سحبها �مكن مؤقتة، هي السكنات هذە عن التنازل عمل�ة الوظ�ف�ة: " على أن �السكنات

  �الوظ�فة...".  مرت�طة ألنها مؤقتة، بها اإلنتفاع

 المسكن على ينطبق ال ثاٍن  المطلق مسكن للزوج �ان متى الزوجي المسكن في الحاضنة المطلقة فب�قاءوعل�ه؛ 

 والل�م ل�س كونه العمل، �س�ب المشغول
�
ا، حتى ا  و فحسب ف�ه السكن حق له موظفا بوصفه للمطلق تقرر و مؤجر�

 للموظف منح أي لم�ان العمل امتداد الحق�قة في وهو الموظف، يؤد�ه الذي �العمل مرهون الحالة هذە في السكن

ي��غي، و�التالي فقدە للسكن متى تم �سر�حه ، أو  �ما عمله أداء من ليتمكن العمل من مق��ة عن ل�كون شخص�ا

  .21فصله، توقفه عن العمل �الت�ع�ة

 األصل هو و للحاضنة المسكن إسناد تعذر حالة فيالثالث: سلطته في معايير تحد�د أجرة �دل اإل�جار:  ف�عال

الواردة ،  وذلك أن  الشروط احترام مراع�ا الحضانة مسكن أجرة للحاضنة �أدائه المطلق الزوج القاضي إلزام على يتعين

األسرة  �عد  قانون من 72 للمادة ط�قا عينا التزامه تنف�ذ أي الحضانة مسكن بتوفير المحضون أب ألزم قد المشرع

                                                           
  19 .37ع�سيو أسماء، المرجع السابق، ص  

  20 .111، ص 4، عدد1989، م ق، 31�12�1984مؤرخ في :  34849المح�مة العل�ا ، ملف رقم:  

  21 .40 39أسماء ع�سيو ، المرجع السابق، ص ص  
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 ل�ن ق�ل التعد�ل من القانون نفسه 52، المطا�قة لنص المادة  ذلك فعل�ه دفع �دل اإل�جارتعذر عل�ه  فإن التعد�ل،

  طرحه ما هي المعايير التي �س�ند إليها القاضي حال تقديرە ألجرة المسكن ؟ ي��غي الذي السؤال

: المعايير المعتمدة في تحد�د �دل اإل�جار: 
ً
  وهي ثالثة معايير في الغالب :  أو�

 وذلك لتميزە �الطابع ال�مي  المع�ار المادي: -01
�
لما قد يترتب عنه  -الحساب –�عتبر  هذا المع�ار أ�ثر المعايير إن�شارا

أو لما يؤثرە أو �حدثه في المعايير األخرى، �قصد �ه الحالة الماد�ة لألب، إذ �جب أن ت�ناسب أجرة المسكن و درجة 

 لقوله ت�ارك النظر إلى المقدار الفعلي  �سارە دون
ً
لألجرة الشه��ة و �ذلك ��لف األب في حدود طاقته فقط، إمتثا�

  .22وتعالى: "  لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عل�ه رزقه فلينفق مما أت�ه الله"

و ال �جوز أن �كون تقدير أجرة مسكن الحضانة ف�ه إثراء للحاضنة والمحضون على حساب الوالد، حتى ال �كون س��ا 

فالقاضي عل�ه أن يراعي مختلف وعل�ه . 23تعالى : " ال تضار والدة بولدها و ال مولود بولدە " رار �أب�ه، لقولهفي اإلض 

  .الولي دون إ�راە أو اضرارالذي يتحمله  عين األجرالظروف لما �ُ 

 المسكن مثال المسكن، �ه المتواجد الم�ان �حسب الق�مة متوسطة أو مرتفعة األجرة تكون قد المع�ار الم�اني: -02

نائي، ولو أن  �ق��ة المتواجد المسكن أجرة �كثير تفوق �العاصمة ووهران وقسنطينة أجرته   المدينة بوسط المتواجد

 على مستوى الوطن
�
 �اهضا

�
  .اإل�جارات عرفت إرتفاعا

 بها الح�م جواز مع الدعوى رفع يوم من األجرة �ستحق تقدير النفقة في العامة للقاعدة ط�قا المع�ار الزماني: -03

 بنص المادة  تتجاوز ال لمدة
ً
من قانون األسرة،  79سنة ق�ل رفعها، وكذا مراجعتها �عد مضي سنة من الح�م بها عم�

 للمستجدات التي قد تطرأ  أو �شمل مختلف الظروف اإلقتصاد�ة للح�اة. 
�
  وذلك نظرا

   

                                                           
  22 .7سورة الطالق ، اال�ة  

  23 سورة ال�قرة، األ�ة 233 .
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  الثاني السلطات القضائ�ة في إسناد المسكن للحاضنة:  مطلبال

 قسم إلى د�و�التحد ة،�القضائ والمجالس المحا�م الختصاص األسرة شؤون في ة�تخضع النزاعات القضائ          

 ة�واإلدار  ة�اإلجراءات المدن قانون في هایعل المنصوص لإلجراءات وفقا ة،�الشخص األحوال وغرفة األسرة، شؤون

  ون األسرة في الجانب اإلجرائي؟. قان ضا�الخاصة التي جاء بها أ عض النصوص� مع عامة، كقاعدة

 والتي تأخذ الش�ل ح�ث س�تم التطرق
�
 الدعاوى رفع ق�ط�  عن العادي لدعاوى الحضانة المتعلقة �السكن عموما

 الخاصة واإلجراءات �الطرق رفعی الذي المستعجل النزاع ش�ل تأخذ �ما المختصة، الجهة أمام ة�اد�إعت �صورة

  على العرائض.  االستعجالي، فاألوامر  �القضاء

تخضع  شروط رفع دعوى الحضانة والذي �عد مسكن ممارستها أحد توا�عها هي  األول: إجراءات رفع الدعوى:  ف�عال

أنه: "  على ة�واإلدار  ة�المدن اإلجراءات قانون من 13 المادة نفسها الشروط العامة المقررة لرفع الدعوى، ح�ث  تنص

 ا�تلقائ القاضي ریثی .القانون قرها� محتملة أو قائمة مصلحة وله صفة له تكن لم ما التقاضي شخص ألي جوز� ال

  ."ه�عل المدعى أو المدعي في الصفة انعدام

  أوال: شروط رفع الدعوى: 

 كون� �أن عنه نائ�ا أو الحق صاحب كون� �أن �الحق، المطال�ة صفة للمدعي كون� أن �الصفة ونعني الصفة:  01

  .24القانوني ممثله عامة �صفة أو ا�وص أو عنه ال�وك

 هذە وفي المحضون، أم هي تكون أن �معنى الصفة، الحاضنة في توفری أن جب�ف أ  ق 72 المادة نص إلى و�الرج�ع

 .الزواج عقد من �سخة وكذلك لها الحضانة ب�سناد قضائي ح�م هناك كون� أن جب� الحالة

 قبول عدم إلى ذلك ؤديی الصفة انعدام حالة وفي نفسه، تلقاء من القاضي رهایثی العام النظام من الصفة وتعتبر

 له أن �معنى مصلحة، له تكون أن المح�مة إلى تقدمی الذي الدعوى رفع ا المدعي في ضا�أ شترط� �ما ش�ال، الدعوى

 القضاء، إلى �االلتجاء قها�تحق يراد التي المشروعة ة�العمل الفائدة هي أو الدعوى، رفع رء ا و من قها�تحق رد ا ی فائدة

 إلى اللجوء وقت ة�القضائ المطال�ة صاحب حققها� التي المنفعة هي فالمصلحة آخر ریو�تعب قائمة تكون أن ��غي�و 

  .25مصلحة  دون من دعوى فال كها،�تح�  من والهدف الدعوى رء ا و الدافع �ش�ل المنفعة هذە القضاء،

إلى القضاء، هذە المنفعة �ش�ل  اللجوء وقت ة�القضائ المطال�ة صاحب حققها�هي المنفعة التي  المصلحة:  02

 الدعوى، ن�ع �حسب تختلف المصلحة مصلحة، �ما أن دون من دعوى فال كها،�الدافع وراء الدعوى والهدف من تح� 

  أو السكن �أجرة المطال�ة أو �ه االنتفاع د�تمد أو السكن ریبتوف المطال�ة دعوى �انت سواء
�
 دعوى اس��داله، وأخيرا

  .جار�اإل  �دل دفع أو �السكن االنتفاع إنهاء إلى الرام�ة األب

: ق�د الدعوى وت�ل�غها لألطراف: 
�
  ثان�ا

 ر�بتح�  الطالب قوم�ف المح�مة، إلى المدعي �ه تقدمیترفع الدعوى بواسطة طلب مكتوب ق�د الدعوى :    01

 طل�اته د�وتحد ته�قض وقائع عرض قصد خاصة ة�ق�توث و�الة �موجب له�وك ق�بنفسه أو عن ط�  ة�افتتاح ضة�ع� 

  المختصة األسرة شؤون قسم أمام وتودع للمح�مة،
�
  .إقل�م�ا

                                                           
خل�فـــي ســـارة، حـــق الحاضـــنة فـــي الســـكن، مـــذكرة لن�ـــل شـــهادة الماســـتر فـــي الحقـــوق، تخصـــص: أحـــوال شخصـــ�ة، قســـم الحقـــوق، �ل�ـــة الحقـــوق والعلـــوم  1

  .45، ص �2015 �2014سكرة، السنة الجامع�ة:  -الس�اس�ة، جامعة محمد خ�ضر

   .38، ص 2009غدادي، الجزائر، ع�د الرحمان ب��ارة، شرح قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار�ة، دار � 2 
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 الالزمة انات�الب على تحتوي أن جب� �ما ، الحاضنة أهل تواجد م�ان أو الحضانة ممارسة �م�ان تقع التي وهي

 المح�مة أمام الدعوى ترفع" �التالي:  جاءت التي ة�واإلدار  ة�المدن اإلجراءات قانون من 14 المادة في هایعل المنصوص

 عدد ساوي� ال�سخ من �عدد ه�محام أو له�وك أو المدعي ق�ل من الض�ط �أمانة تودع ومؤرخة موقعة مكت��ة ضة��ع� 

  ."األطراف

 خ�ــــبتار  الدعاوى ل�ل�سج المخصص السجل في ضة�الع�  ل�ب�سج �المح�مة الض�ط نیأم قوم�ت�ل�غها لألطراف:  02

 ة�الثان ال�سخة غیب��ل نیالزوج من المدعي قوم� ثم لها، المماثلة الدعاوى من رهایغ عن زهایم� رقما هایعط�و  داعها�إ

 المح�مة اختصاص �دائرة مكت�ه الموجود القضائي المحضر بواسطة وذلك ه�عل المدعى الزوج إلى ضة�الع�  من

  حرر� أن ریاألخ هذا على جب� ث�ح الدعوى، أمامها والمرفوعة المختصة
�
 إلى �الحضور ه�عل المدعى ف�بت�ل محضرا

 اإلجراءات قانون من 22 و 13 نیالمادت في هایعل المنصوص واألش�ال لألوضاع وفقا �له وذلك ة،�المعن الجلسة

  . 26ة�واإلدار  ة�المدن

 �سخة غه�وعدم ت�ل ن،یالمع خ�ــــالتار  في المحددة الجلسة إلى �الحضور ه�المدعى عل ف�وتجدر اإلشارة أن عدم ت�ل

  .27ترفع، وأن الخصومة لم تنعقد لم �أن الدعوى جعل� هایعل الرد من نهیولتمك دفاعه إلعداد ضة�الع�  من

�عد الحد�ث عن الدعوى المتعلقة  �مسكن الحضانة في القواعد العامة، �جدر بنا الوقوف عما أحدثه المشرع         

   اإلستعجال�ةالدعوى �خصوص هذە الدعوى أو �األحرى، 
ً
  ألوامر العرائض. وصو�

 :ة�الدعوى االستعجال الثاني:  ف�عال

المدعي من ورائها إلى الحصول على إجراء مؤقت، وحالة  رميی مؤقتة دعوى هي: "  ة�يراد �الدعوى االستعجال

 خطر، وق�ع إلى ألدى ة�العاداءات اإلجر  إت�اع تم لو ألنه الدعوى لرفع ة�االستعجال تحول دون المرور �اإلجراءات العاد

 ض�ط كتا�ة قلم أمام وموقعة مس��ة ضة�ع�  م�بتقد السكن في �الحق الخاصة المؤقتة ریوتخضع هذە األخيرة للتداب

  الزوج.  ومقر موطن اختصاصها �دائرة توجد التي المح�مة

�مسائل النفقة  المتعلقة ة�االستعجال ریوالتداب اإلجراءات على 2005 ل�تعد ق�ل األسرة قانون نصیهذا؛ ولم         

 .02-05:رقم األسرة لقانون ریاألخ ل�وحضانة األوالد والسكن، إال أنه �التعد

 فصل ت�تظر �انت الزوجة  �ح�ث اإلجراء، هذا مثل �شهد لم - المدن�ة اإلجراءات -م�القد و�الرج�ع للقانون        

 من لتطلب ة�المدن قانون اإلجراءات من 183 المادة �موجب مستعجلة دعوى ترفع أن الطالق دعوى في المح�مة

 ل�ل خصص� وأن مؤقتة، �صفة هایإل األطفال حضانة ب�سناد أمر� أن المستعجلة األمور قاضي �صفته المح�مة س�رئ

  الطالق.  ح�م في المح�مة تفصل ثما�ر  مؤقتة، نفقة منهم واحد

 السرعة على وجه المح�مة س�رئ بها أمر� األسرة قانون من مكرر 57 المادة لنص وفقا اإلجراءات أص�حت وهذە       

   .ة�استعجال دعوى إلى حاجة دون ضة�ع�  على أمر �موجب

 المطلقة للمرأة المأوى ضمان أجل من األسرة قانون من مكرر 57 المادة ق�ط�  عن الجزائري المشرع وعل�ه فقد تدخل

 و�التالي الشارع،  في أوالدها مع نفسها فتجد ة�الزوج مقر من تطرد ما غال�ا والتي حاضنة تصبح أن المحتمل من التي

                                                           
  26 ع�د الع��ز سعد، قانون األسرة الجزائري  في ث��ه الجد�د، دار هومة، الجزائر، 2007، ص 117.

  27 سارة خل�في، المرجع السابق، ص 48.
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 موض�ع في الفصل تمی ثما�ر  االستعجالي القضاء إلى اللجوء من ال�د �ان لذلك ها،�ــأو �ل ه�إل تلجأ مسكن إلى تحتاج

  .28النزاع

: سلطة القاضي في منح مسكن الحضانة ت�عا ألنواع  الدعاوى: 
ً
 ة،�المدن الدعاوى من  الحضانة دعاوى تعتبرأو�

 دعوى في الفصل مع هایف الفصل قع�و  الطالق، لدعوى ت�عا ة�ت�ع دعوى قد تكون  أو �ذاتها، مستقلة فقد تكون

 أو الحضانة ب�سناد أو �الطالق إما ة،�ت�ع دعوى فتكون الحضانة �سكن المتعلقة الدعاوى أما واحد، �ح�م الطالق

 �قاعدة " الخصومة ملك لألطراف" إسقاطه، أو دها�بتمد
ً
وخاصة ونحن �صدد الحد�ث عن ح�م قضائي  .وذلك عم�

  و�الت�ع�ة مسكن ممارسها.   29الذي �موج�ه �سند الحضانة للمطلقة بتوفر شروطها

 ة،�ت�ع دعوى في فصال الطالق حالة في الحضانة مسألة في الفصل :  �عددعوى توفير السكن أثناء سير الدعوى 01

 ه�عل نصت ما وهذا الدعوى، في �النظر المختص هو األسرة شؤونالم�لف �قسم  قاضيالو�نعقد اإلختصاص فيها 

 ح�م� السكن في الحق أن على القضائي االجتهاد استقر وقد ،30ة�واإلدار  ة�المدن اإلجراءات قانون من  423�1 ةالماد

ف�حق للمطلقة الحاضنة المطال�ة بتوفير سكن لممارسة ، وعل�ه؛ 31والحضانة �الطالق ه�ف ح�م� الذي الوقت في ه�ف

  الحضانة أثناء سير دعوى الطالق. 

 الذكر حضانة مدة فإنه: "تنقضي أ .ق من 65 المادة �الرج�ع لنص  : الحضانة �مسكن اإلنتفاع د�تمد دعوى 02

 �انت إذا سنة عشر ستة إلى للذكر �ال�س�ة الحضانة مدد� أن وللقاضي الزواج سن واألنثى سنوات عشر ب�لوغه

  ".نیالمحضون مصلحة �انتهائها الح�م عيرای أن على ة�ثان تتزوج ولم أما الحاضنة

قد تقتضي الضرورة والمصلحة تمد�د ممارسة الحضانة و�الت�ع�ة ال�قاء في السكن لممارستها، ح�ث �خضع هذا       

 مادامت �أجرته المطال�ة أو الحضانة مسكن شغل في �ستمر أن لها إذن نة،یمع �مدة ت�تهي وأنها لشروط الحق

 برفع ة�ثان تتزوج لم التي الحاضنة تقوم و�التالي مستمر، فالوجوب �ذلك تنادي المحضون ومصلحة قائمة الحاجة

المحضون  الطفل وجدی التي المح�مة أمام الحضانة �مسكن االنتفاع د�وتمد الحضانة د�بتمد للمطال�ة دعوى

  من ق إج م و�د.  �426�4صر�ــــح المادة  ممارسة الحضانةب�عت�ارها محل 

الصادرة في دعاوى الحضانة �صفة عامة  ا ��االطالع على قرارات  المح�مة العل دعوى المطال�ة �أجر المسكن: -03

  �التالي:  استخالص مجموعة من القواعد التي رسمتها هذە المح�مة لدعوى المطال�ة �أجر المسكن مكن�

 قضوا المجلس قضاة أن نی�بی (...) ث�ح الجزائر، في �ممارستها د�مق الحضانة ممارسة سكن جار�إ ب�دل الح�م-أ

 زئري، ا الج ناری�الد جار�اإل  �دل �دفع ملزما كون� التعذر حالة وفي الحضانة لممارسة المسكن ریبتوف الطاعن ب�لزام

 78 و 72 نیالمادت لنص وفقا جار�اإل  �دل دفع أو الحضانة لممارسة المالئم السكن ریبتوف ملزما �ان األب وأن والحال

                                                           
  28 مرجع نفسه، ص ص 49 50.

الســـالف الـــذكر، أمـــا الشـــروط  05�02مـــن األمـــر رقـــم:  70إلـــى غا�ـــة المـــادة  66تنقســـم شـــروط الحضـــانة: شـــروط العامـــة المنصـــوص عليهـــا �دا�ـــة مـــن المـــادة  2
لغ�ــت �م �84�11موجــب األمــر رقــم:  52�3الخاصــة التــي �انــت تــنص عليهــا المــادة 

�
وجــب األمــر ق�ــل التعــد�ل وهــي: زواج المطلقــة،  أو ثبــوت إنحرافهــا والتــي أ

   .05�02رقم: 

 الخصـوص علـى األسـرة شـؤون قسـم نظـری"يتضـمن ق إج م و�د. والتـي جـاء فيهـا:  2008فبرايـر 25الموافـق  1429صـفر18مـؤرخ فـي:  08�09القانون رقـم:  3
 المـذكورة والشـروط الحـاالت  حسـب وتوا�عهـا ة�ـالزوج الرا�طـة وانحـالل ة�ـالزوج ت�ـب إلـى والرجـ�ع والزواج �الخط�ة المتعلقة الدعاوى :ة�التال الدعاوى في
  األسرة".  قانون في

. مشار إل�ه : خل�في سارة، حق الحاضنة في السكن، مـذكرة لن�ـل شـهادة 83، ص 1981، م ق، 2�12�1980مؤرخ في  24148المح�مة العل�ا، قرار رقم:  4

� �2014سـكرة، السـنة الجامع�ـة:  -وم الس�اسـ�ة، جامعـة محمـد خ�ضـرالماستر في الحقـوق، تخصـص: أحـوال شخصـ�ة، قسـم الحقـوق، �ل�ـة الحقـوق والعلـ
   .40، ص 2015
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 الحضانة تمارس �انت الحاضنة ومتى الخارج، في ال الجزئر في الحضانة تمارس �أن د�مق ذلك فإن األسرة قانون من

  .32جار�اإل  ب�دل وال السكن ریبتوف ال ملزما كون� ال األب فإن �فر�سا

  .33الح�م الناطق ب�سناد الحضانة�سري مدة �دل اإل�جار من تار�ــــخ -ب

من قانون  72المادة  أن ث�وح" جار�اإل  ب�دل مطالبتها دون حول� الحضانة للممارسة لألم مالئم سكن ریتوف -ج

 ذلك تعذر نالحضانة سكنا مالئما للحاضنة وإ  لممارسة وفری أن األب على جب�األسرة تنص �أنه في حالة الطالق 

 سكن خص� ما�على قضاة المجلس التطرق إلى عرض الطاعن ف جب� لذلك أنه ث�وح. جار�اإل  �دل دفع ه�فعل

ذلك  تعذر حالة وفي الحضانة لممارسة سكن ریاإللزام األول الواقع على الطاعن المطلق هو توف ألن الحضانة، ممارسة

  .34ار"��الخ س�ول منهما بواحد إال ح�م� وال جار�اإل  �دل إلى اإللزام �تقلی ه�عل

 للمطال�ة األب ضد دعوى برفع تقوم أن الحاضنة عی�ستطآخر:  �مسكن الحضانة مسكن اس��دال دعوى -04

 ش�للع ة�الضرور  المستلزمات على توفری ال الحالي السكن �ان خاصة إذا �مسكن آخر،  الحضانة مسكن �اس��دال

  من ق أ ج.  72ونص المادة  توافقی ما وهذا

 جاء والذي قراراتها إحدى في العل�ا المح�مة إل�ه ذه�ت ما وهو  ن،یوعل�ه؛ �مكن المطال�ة لمصلحة المحضون      

ولدوا  ث�ح عة�القلب�لد�ة  مون�ق� نیالمحضون أن دة�ال�لوال�ة متى ث�ت لقضاة الموض�ع �مجلس قضاء  ث�"ح :ف�ه

 هي السا�قة ات�العوامل والمعط شأنه المساس �استقرارهم ألنوترعرعوا بها يزاولون دراستهم وأن زعزعتهم منها من 

األر�عاء ت�عا لما �لد�ة ومن ثم صرفوا النظر عن مسكن  االعت�ار نی�ع أخذوها التي نیالمحضون مصلحة تحقق التي

 نار جزائريیمن قانون األسرة �م�لغ قدرە ستة آالف د 78و  72وفق ما توج�ه المادتان  جار�سبق ذكرە وأخذوا ب�دل اإل 

 ما كون� ثم ومن رهایى بها و�تقدأدر  هم نیوالذ المنطقة في بها المعمول) جارات�مستوى األسعار (اإل  مع �ناسبیل

  .35الطعن" رفض لذلك وت�عا رفضهما نیتعی أساس على قائم ریغ نیالوجه نیبهذ األب �دع�ه

: سلطة
�
  المحضون لمنح مسكن ممارسة  الحضانة:  مصلحة تقدير في القاضي ثان�ا

 التي حلولال �عض بوضع قامت ذلك ألجل ، �ه الطفل والتكفل حقوق ضمان إلى الحديثة ال�شر�عات �ل �سعى         

 مصلحة مراعاة هي قاعدة ال�شر�عات وضعته حل وأهم ، مصالحه ورعا�ة الطفل حما�ة القاضي �ستطيع خاللها من

 الوح�دة القاعدة هي أص�حت  درجة إلى قانونينال طرف من ر كبي إهتمام القاعدة هذە لق�ت وقد ، المحضون الطفل

 هذە معنى تحد�د نحاول وعل�ه . التقدي��ة سلطته حسب الحضانة موض�ع في القاضي �فصل ضوئها على التي

 .المصلحة هذە بتقدير القاضي �قوم حد أي إلى و القاعدة هذە في الجزائري المشرع اعتمدە وما القاعدة
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  :المحضون ومميزاتها مصلحة مراعاة قاعدة معنى-01

، وهو ما 36قد�مة قاعدة فهي اإلسالم�ة س�اقة للعمل واألخذ بها  : تعد الشر�عةالمحضون مصلحة مراعاة قاعدة -أ

 في ذلك  �ل فوق و هي األسمى المحضون مصلحة مراعاة قاعدة جعل سل�ه المشرع
�
 أن غير العواقب، اعت�ار، مراع�ا

ما ف�ه مصلحة للطفل من خالل  إلى للوصول الصالح�ات �امل له الذي للقاضي أعط�ت هذە المصلحة مراعاة

  المسكن الذي تمارس ف�ه الحضانة. 

وكذلك الشأن �ال�س�ة للقاضي ح�ث إسنادە للحضانة وجب عل�ه مراعاة مصلحة المحضون حاله حال المشرع ، 

  هناك أنه إال �ض�طها، المحضون مصلحة مراعاة لقاعدة تع��ف وضع عدم ورغم

 : إبرازها �مكن ابه تنفرد خصائص و مميزات -ب

 األساس هذا وعلى على حدى ��ل طفل تتعلق �معنى شخص�ة، و ذات�ة هي المحضون مصلحة مراعاة قاعدة أن -

 �صلح ال �الوالدة العهد حد�ث لطفل �صلح �ان فما مصلحته، �حدد و حدى على طفل �ل إلى القاضي ينظر

 . العمر من السا�عة أو السادسة ال�الغ الطفل إلى �الضرورة

 معين وقت في للمحضون �صلح �ان فما للتغيير، قا�لة هي �ل ، ثابتة قاعدة ل�ست المحضون مصلحة مراعاة قاعدة -

 على الحضانة إسقاط �مكن خاللها من حاالت  المشرع وضع األساس هذا على و ، آخر زمان في له �صلح ال قد

  .37مصلحته مراعاة أجل من الحاضن

مصلحة  تقدير و التامة قناعته تك��ن القاضي �ستطيع حتىسلطة القاضي في منح سكن ممارسة الحضانة: -02

  ذلك:  من و ح�مه �صدر و �قدر خاللها من وسائل عدة  إلى اللجوء ذلك في له دق�قة �صفة المحضون

 �اإلضافة الخصوم أحد زوج أو أصهارە أو الخصوم أقارب حضور �طلب أن للقاضي : العائلة أفراد إلى اإلستماع -03

 في رأ�ه ترجيح �ستطيع ابه التي المعلومات من قدر أ�بر ؛ من أجل جمع الخصوم عمومة وأبناء أخوات و إخوة إلى

 متهشهاد قد تدلى أنه إلى �اإلضافة لهم، أصلح هو ما تقدير �ستط�عون األبناء ألنهم ال شهادة سماع يتم ال أنه حين

 من نقض صدر هذا األصوب، وفي اإلخت�ار على يؤثر قد �دورە ، وهذا الضغط تأثير تحت أو الخوف من بن�ع

 على ، والذي اعتمد21�10�1982قسنطينة بتار�ــــخ:  قضاء مجلس قرار عن في حال�ا العل�ا المح�مة األعلى لمجلسا

 الموقف هذا األعلى لسلمجفإعتبر ا ألبيهما، جدهما عند ال�قاء في رغبتهما وعلى �أمهما اإللتحاق المحضونين رفض

  .38الوضعي" القانون قواعد و اإلسالم�ة الشر�عة لقواعد مخالف

 من :  وهو ما سل�ته المح�مة العل�ا في إحدى قراراتها والذي جاء ف�ه : "اإلستعانة �المرشدة اإلجتماع�ة-04

ا عل�ه المستقر  أسندت أن الحضانة الحال قض�ة في ثابتا �ان ولما المحضون، مصلحة حسب تمنح الحضانةأن  قضاء�
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ة األب إلى
�
 إعماال الموض�ع قضاة فإن ذلك، تؤكد التي اإلجتماع�ة تق��ر المرشدة على إعتمادا المحضون لمصلحة مراعا

  .39لسلطتهم التقدي��ة قد ط�قوا القانون"

  والمعاينة:  التحقيق-05

 ، المحضون مصلحة لمراعاة أصلح أيهما وتحد�د األم،  أو األب سواء التراع أطراف إلى اإلستماع للقاضي التحقيق:  -أ

 تك��ن �ستطيع اإلث�ات حتى في ب�نهما الموازنة و الطرفين �ال من له المقدمة الوثائق على اإلعتماد ذلك في له �ما

  للمسكن األصلح للمحضون قناعته

 الذي الوسط �ذلك المح�طة الظروف معرفة و الحضانة ف�ه تمارس الذي الم�ان إلى وهذا : للمعاينة اإلنتقال-ب

 مدى كذلك ، ف�ه الذي �ع�ش الحي حالة كذلك ا�ساعه، أو المسكن ضيق : الظروف هذە ومن المحضون، ف�ه �ع�ش

 أحد إلى الحضانة إسناد تق��رە عند الحس�ان في القاضي �دخلها �لها فهذە ، �عدە و المدرسة من السكن قرب

مستّحقيها، فالقاضي الجزائري  حال إسنادە لمسكن ممارسة الحضانة متمسك �قاعدة مراعاة مصلحة المحضون دون 

  الخروج عن أح�ام الشر�عة اإلسالم�ة. 
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 الخاتمة: 

 عیالمواض عن ة�أهم قل� ال وهو �الحضانة، المتصلة ا�القضا ضمن �الغة ة�أهم  الحضانة مسكن موض�ع ك�سي�    

 حق م�وتنظ نیالحاضن ب�ترت سات الخاصة �الحضانة على عمومها، �مسألة الدرا من د�العد تناولتها التي األخرى

  معا آن في ة�والعمل ة�النظ�  تهیوأهم المحضون، ومصلحة ة�والرؤ  ارة�ال� 
�
 تناولتها والتي طرحها،� التي للمش�الت نظرا

  :لي� �ما نتائجها إجمال مكن�و  ل،��التحل هذە الورقة

 للح�م األب ذ�تنف ة�غا إلى ة�الزوج ت�ب في الحاضنة ت�قى أن على نصت والتي المعدلة 72 �خصوص المادة -

  ما الزوجة وأن الطالق حد إلى صل� وزوجها الزوجة نیب نزاع ام�ق تصور مكن� ال أنه ث�ح �السكن، المتعلق القضائي

 ح�م في كون� �اد� وهذا الحضانة، �مسكن المتعلق الح�م أو الطالق ح�م صدور ة�غا إلى ة�الزوج مسكن في زالت

 لم إحداهما أو نیالزوج �ال ألن ؛ة�الزوج ت�ب من أخرجت أو خرجت قد تكون أن إما الزوجة ألن وذلك ل،�المستح

  النزاع .  فترة أثناء اآلخر الزوج مع أواإلقامة الجلوس طق�

من قانون األسرة ،  72إلى المادة  62يتعلق �الحضانة لمصلحة المحضون �دا�ة من  إمتداد سلطة القاضي في �ل ما  -

  �ما في ذلك مسكن ممارستها لمن أسندت إل�ه الحضانة. �ل على القاضي منح الوال�ة لمن أسندت له الحضانة ؟

مي المتواضع على قرار ولم أقف أو لم أطلع على حد عل -للمطلقة الحاضنة -السكن –�ما أن القاضي أعطى هذا الحق -

  .-وهي المطلقة  –اسندت له الحضانة للمحضونين االخ��ين متى أسقط هذا الحق على صاح�ه األص�ل 

العمل على إ�جاد حلول تعمل على التقل�ل من أفة الطالق لما يرت�ه من أثار وخ�مة على الفرد والمجتمع، لمساسه  -

  قتصاد�ة... �مختلف جوانب الح�اة الدي��ة اإلجتماع�ة اإل

تفع�ل دور أل�ات اإلصالح األسري  وخاصة الح�مين للتقل�ل من األرقام الفل��ة الرهي�ة والمرع�ة للطالق، �ح�ث  -

  الف خلع.  14الف حالة طالق منها  55تجاوزت التقار�ر ما ي��د عن 

 نیالذ اآل�اء لفائدة عد�لهومدى إم�ان�ة ت إ�شاؤە تم الذي 15�01تفع�ل دور صندوق النفقة �موجب القانون رقم:  -

 في حال عدمجار �اإل  �دل دفع عن عجزون�
ً
 على األب قدرة ، على أساس أن من مشتمالت النفقة المسكن وخاصة

وال�طالة، مما �ستدعي إ�جاد أل�ات تعمل على  السكن أزمة �س�ب واقع أمر ، وهوجار �اإل  �دل دفع أو السكن ریتوف

  .حدتهاحل هذە المعضلة والتخف�ف من 


