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ملخ�ص الدرا�سة
ميكن الو�صول �إىل ملخ�ص الدرا�سة من خالل معرفة ما مت تناوله يف مباحثها:
•املبحث التمهيدي :تناول نبذة خمت�صرة عن نظام حماكم الق�ضاء ال�شرعي يف مملكة البحرين تت�ضمن بيانا برتتيب هذه املحاكم،
وحتديد اخت�صا�صها و�ضوابط هذا االخت�صا�ص و�آلية ف�ض التنازع االخت�صا�صي بني الق�ضاء ال�شرعي والق�ضاء املدين ،و�أهم اجلهات
املعاونة للق�ضاء ال�شرعي ،و�أخريا بيانا ب�أهم القوانني التي يعتمد عليها القا�ضي ال�شرعي يف عمله حاليا.
•املبحث الأول :تناول و�ضع الق�ضاء ال�شرعي قبل �صدور قانون �أحكام الأ�سرة ،وامل�صادر التي كان ي�ستنبط منها القا�ضي ال�شرعي حكمه
على النزاع املطروح عليه يف ظل غياب تقنني حمدد ووا�ضح يلتزم به ،وما ي�ؤدي اليه ذلك يف كثري من الأحيان من اختالف احللول
الق�ضائية للم�شكلة الواحدة ،وما يرتتب على ذلك من عدم اال�ستقرار يف �أو�ضاع الأ�سرة ،ثم بيانا موجز ًا ملا بذل من جهود وطنية على كافة
الأ�صعدة للدفع نحو �إ�صدار قانون �أحكام الأ�سرة و�أهمية هذا القانون.
•املبحث الثاين :تناول �شرحا ب�سيطا لن�صو�ص القانون ،وبيان الأهداف التي �أراد امل�شرع حتقيقها من خالله ،و�إبراز �أهم ما ت�ضمنه من
ن�صو�ص تعد عالمات م�ضيئة جت�سد �إرادة الدولة يف العمل على ا�ستقرار الأ�سرة ،وباجلملة بيان �أهم ما متيز به هذا القانون من خ�صائ�ص
ومميزات.
•املبحث الثالث :مت عر�ض فيه الأحكام الق�ضائية ال�صادرة من حماكم الق�ضاء ال�شرعي ال�سني على خمتلف �أنواعها ودرجاتها تطبيقا
للقانون ،مع �إبراز اجلوانب الإيجابية لهذه الأحكام ،و�إجراء مقارنة بني هذه الأحكام وتلك ال�صادرة قبل �صدور هذا القانون.
•املبحث الرابع :عر�ض فيه �أهم التحديات التي تواجه تفعيل القانون وحتول دون حتقيق �أهدافه ومنها :وجود غمو�ض يف بع�ض ن�صو�ص
القانون وق�صور يف البع�ض الآخر ،وعدم �إملام معظم الق�ضاة ال�شرعيني بالقواعد القانونية الإجرائية التي ال ي�ستغني عنها من ي�شتغل يف
الق�ضاء ،خا�صة يف ظل ق�صور قانون الإجراءات �أمام املحاكم ال�شرعية عن مواجهة كافة امل�شكالت التي تعر�ض للقا�ضي �أثناء نظر الدعوى
ال�شرعية ،ف�ضال عن قلة عددهم ب�صورة ال تتنا�سب مع الكم الهائل من الدعاوى ال�شرعية ،و�أي�ض ًا م�شكالت تنفيذ الأحكام ال�شرعية
ومعرفة �أ�سبابها وغري ذلك من ال�صعوبات العديدة التي �ستتناولها الدرا�سة بالتف�صيل.
•خال�صة الدرا�سة وتو�صياتها :تت�ضمن خال�صة الدرا�سة والتو�صيات التي تو�صلت اليها لن�ضعها �أمام امل�سئولني �سواء ما تعلق بها ب�ضرورة
التدخل الت�شريعي ل�سد النق�ص� ،أو الق�صور وغري ذلك من احللول.
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املقدمة
حر�ص املجل�س الأعلى للمر�أة على �إعداد درا�سة حتليلية متخ�ص�صة للك�شف عن �آثار تطبيق قانون �أحكام الأ�سرة " الق�سم الأول " يف الق�ضاء
ال�شرعي ،بهدف معرفة النتائج املرتتبة على تطبيقه ،والتعرف على مدى مالئمة ما ت�ضمنه من �أحكام يف تنظيم العالقات املختلفة بني �أفراد
الأ�سرة والعمل على تدعيم متا�سكها واحليلولة دون انهيارها وتفككها ،ف�ض ًال عن �إبراز مدى احلاجة امللحة �إىل �إ�صدار "الق�سم الثاين" من
أهم و�أبر ُز امللفات ذات الأولوية يف �إطار
هذا القانون ،وذلك �إميان ًا من املجل�س الأعلى للمر�أة الرا�سخ ب�أن اال�ستقرار الأ�سري هو يف حقيقته �أح ُد � ُ
اخلطة الوطنية لنهو�ض املر�أة البحرينية ،والذي ي�ستهدف توفري �سبل الأمان واال�ستقرار لها يف كافة مناحي حياتها العمرية وكافة �أو�ضاعها
االجتماعية؛ بهدف الو�صول بها �إىل �أ�سرة �آمنة م�ستقرة ،وحتظي بكامل حقوقها.
وت�أتي هذه الدرا�سة �أي�ض ًا تفعيال الخت�صا�صات املجل�س الأعلى للمر�أة ،يف �إطار التوعية ب�أهمية تطبيق قانون �أحكام الأ�سرة بعد �أن �أ�ضحي تقنني
الأحكام ال�شرعية للأحوال ال�شخ�صية يف قانون يجمع بني دفتيه من �أقوال الفقهاء ما هو �أكرث مالئمة مل�صلحة الأ�سرة �ضرورة اجتماعية ال غنى
عنها بعد �أن كان الق�ضاء ال�شرعي ي�ستمد �أحكامه من الكتب الفقهية والفتاوى ال�شرعية.
ويف ذات الوقت ملا �أر�ساه د�ستور مملكة البحرين من مبادئ ت�ؤكد قيمة الأ�سرة بو�صفها �أ�سا�س املجتمع ونواته ،قوا ُمها الدينُ وال ُ
وحب الوطن،
أخالق ُ
ي�سعي القانونُ حثيث ًا �إىل حفظ كيانها ال�شرعي ،ويحر�ص دوم ًا على تقوية �أوا�صرها وتدعيم قيمها ،ويحمي يف ظالل رعايتها والعناية بها ك ًال من
الأمومة والطفولة ،ورعاية الن�شء من اجلن�سني وحمايته من مواطن اال�ستغالل �أو مظاهر الإهمال الأدبي واجل�سماين والروحي(.)1
واجلدير بالذكر �أن فكرة تقنني م�سائل الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني يف مملكة البحرين قد انطلقت يف بداية الثمانينات ،ومت على �إثر ذلك
ت�شكيل العديد من اللجان الأهلية تدعيم ًا لهذه الفكرة من خالل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املنت�شرة يف �أرجاء اململكة مثل جمعيات النه�ضة،
و�أوال ،والرعاية ،والرفاع ،وفتاة الريف� ،إال �أنه مل يكتب لهذه اجلهود النجاح �آنذاك ،غري �أنه تركت �أ�صداءها يف املجتمع البحريني وحفرت
يف نفو�س �أفراده ب�صماتها ،ويف عام 1982م �شكلت جلنة �أطلق عليها « جلنة الأحوال ال�شخ�صية « اقت�صرت مهمتها على ح�صر �أهم الق�ضايا
وامل�شكالت التي تواجه الأ�سرة البحرينية وبخا�صة املر�أة ،وعهد اليها بال�سعي لدي اجلهات املعنية لإيجاد احللول املنا�سبة لهذه امل�شكالت،
وكانت من بني مطالب هذه اللجنة �ضرورة �إ�صدار قانون موحد للأحوال ال�شخ�صية ،والعمل به يف الق�ضاء ال�شرعي بق�سميه ال�سني واجلعفري.
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ومع انطالق امل�شروع الإ�صالحي الذي �أر�سى دعائمه �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين ،وب�إن�شاء املجل�س
الأعلى للمر�أة برئا�سة �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئي�سة املجل�س االعلى للمر�أة،
فقد طرحت من جديد ق�ضية تقنني م�سائل الأحوال ال�شخ�صية على �إثر تفاقم امل�شكالت التي تعاين منها املر�أة يف البحرين بني �أروقة الق�ضاء
ال�شرعي ،وجاءت هذه اجلهود لتدعم املطالبات ال�سابقة ب�أهمية تقنني الأحوال ال�شخ�صية ،و�أ�سفرت عن �إ�صدار الق�سم الأول من قانون "�أحكام
الأ�سرة" مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة  2009والذي عمل به بدء ًا من �أول يوليو عام 2009م مق�صور ًا تطبيقه �أمام الق�ضاء ال�شرعي
ال�سني.
( )1املادة �/5أ .د�ستور مملكة البحرين ( .)2002البحرين :وزارة االعالم ،املطبعة احلكومية.

�أهمية الدرا�سة
تنبع اهمية الدرا�سة يف ما يلي:
.1
.2
.3

.4

�1إميان املجل�س الأعلى للمر�أة لأهمية تطبيق قانون �أحكام اال�سرة ،ومدى احلاجة املجتمعية امللحة اىل �إ�صدار الق�سم الثاين من القانون مبا
ي�ضمن حتقيق �سبل الأمان واال�ستقرار للأ�سرة البحرينية.
َ 2
ت�سليط ال�ضوء على اجلهود التي بذلتها الدول ُة لتج�سيد املبادئ الد�ستورية املتعلقة بالأ�سرة ،وحتويلها اىل واقع عملي ملمو�س ،وذلك بتقنني
م�سائل الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني وو�ضعها يف ن�صو�ص قانونية حمددة ووا�ضحة جتمع بني الأ�صالة واملعا�صرة.
3الوقوف على ما �إذا كان هذا القانون بعد تطبيقه خالل هذه ال�سنوات الثالث قد حقق الأهداف التي �صدر من �أجلها� ،أم �أنه مل يزل به
بع�ض مظاهر الق�صور التي حتتاج �إىل تدخل ت�شريعي �سريع؛ ال�ستكمال �أوجه الق�صور �أو تعديل بع�ض الن�صو�ص والتي تك�شفت خالل
فرتات تطبيقه �أمام الق�ضاء.
�4إظهار الآثار الإيجابية على مركز الأ�سرة البحرينية بعد تطبيق قانون الأ�سرة يف ق�سمه الأول.

م�شكلة و�صعوبات الدرا�سة
واجهت الدرا�سة �صعوبات جمة ،نذكر منها ما يلي:
.1

.2
.3

1ندرة املراجع القانونية املعا�صرة التي تبتعد عن اخلو�ض يف امل�سائل الفقهية والتي ي�شق على ال�شخ�ص العادي فهمها والإحاطة بها ،كما �أن
حداثة العمل بقانون الأ�سرة وعدم وجود مذكرة �إي�ضاحية �أو تف�سريية له زاد من �صعوبة الوقوف على مراد امل�شرع من كثري من الن�صو�ص
التي تبدو غام�ضة.
�2صعوبة احل�صول على الأحكام الق�ضائية التي �صدرت يف ظل هذا القانون ،خ�صو�صا و�أن �أغلب الدعاوى ال�شرعية التي ق�ضي فيها ،مل تكن
قد ح�سمت نهائي ًا بعد ،ويف ن�شرها م�سا�س بخ�صو�صية �أطرافها واملحكمة التي تنظرها.
3حداثة العمل بهذا القانون� ،إذ مل مت�ض عليه �إال ب�ضع �سنوات ،وما ميثله يف البحرين من نقلة نوعية يف جمال معاجلة م�شكالت الأ�سرة
البحرينية ،والعمل على ا�ستقرارها بو�صفه ميث ُل �ضمان ًة قوية حلماية حقوق املر�أة و�صيانتها.
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�أهداف الدرا�سة
تكمن �أهداف الدرا�سة فيما يلي:
.1
.2
.3

1و�ضع الق�ضاء ال�شرعي قبل �صدور قانون �أحكام الأ�سرة.
2موقف الق�ضاء ال�شرعي يف ظل قانون �أحكام الأ�سرة.
3ال�صعوبات والتحديات التي تواجه تطبيق القانون.

منهج الدرا�سة
اعتمدت الدرا�سة على املناهج الآتية:
.1
.2
.3
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1منهج املالحظة يف جمع املعلومات من �أجل التعرف على االجتاهات الفعلية لتطبيق قانون �أحكام الأ�سرة ،ومتابعة �سريها واجتاهاتها
بق�صد التف�سري وحتديد العالقة بني املتغريات.
2منهج التحليل اال�ستقرائي  :من خالل حتليل و�شرح بع�ض �أحكام القانون.
3منهج املقارنة :من خالل مقارنة و�ضع الق�ضاء ال�شرعي قبل وبعد �إ�صدار القانون.

املبحث التمهيدي

تنظيم الق�ضاء ال�شرعي يف البحرين

�سيتناول املبحث نبذة خمت�صرة عن نظام حماكم الق�ضاء ال�شرعي يف البحرين تت�ضمن بياناً برتتيب هذه املحاكم ،وحتديد
اخت�صا�صها و�ضوابط هذا االخت�صا�ص و�آلية ف�ض التنازع االخت�صا�صي بني الق�ضاء ال�شرعي والق�ضاء املدين ،و�أهم اجلهات
املعاونة للق�ضاء ال�شرعي ،و�أخريا بيانا ب�أهم القوانني التي يعتمد عليها القا�ضي ال�شرعي يف عمله حاليا.

املطلب الأول :نبذة تاريخية عن الق�ضاء ال�شرعي يف البحرين
لقد عرفت البحرين الق�ضاء ال�شرعي منذ عام 1875م ،فقد عني ال�شيخُ عي�سى بن علي �آل خليفة حاكم البحرين عام 1875م قا�ضيني للف�صل
يف الق�ضايا ال�شرعية هما :ال�شيخ قا�سم املهزع بو�صفه قا�ضي ًا للطائفة ال�سنية ،وال�شيخ خلف الع�صفور بو�صفه قا�ضيا للطائفة ال�شيعية ،وبعد
و�ضع البحرين حتت االنتداب الربيطاين عقب احلرب العاملية الأوىل مت �إن�شاء حماكم ثالثة وهي املحكمة الكربى ،واملحكمة املختلطة ،واملحكمة
ال�صغرى ،و�أ�صبحت املحكمة الكربى واملحكمة املختلطة تابعتني ملحكمة دار االعتماد الربيطانية ،وكان ير�أ�س املحكمة الأوىل ق�ضاة بريطانيون،
وكان ير�أ�س املحكمة املختلطة ال�شيخ حمد� ،أما املحكمة ال�صغرى فكانت حمكمة �شرعية تخت�ص بالنظر يف منازعات الأحوال ال�شخ�صية ف�ضال
عن الإ�شراف على الأوقاف و�أموال القا�صرين ،ويف عام 1962م �أن�شئت حمكم ٌة �شرعي ٌة �أخرى �أطلق عليها ا�سم املحكم ُة الكربى.
ويف عام  1971وعقب نيل البحرين ا�ستقاللها �صدر مر�سو ٌم �أمريي برقم  13ل�سنة  1971بتنظيم الق�ضاء ،وجاء يف الف�صل الثاين �أن الق�ضاء
يف البحرين يتكون من ق�سمني هما :الق�ضاء املدين والق�ضاء ال�شرعي وي�ضم الأخري نوعني من الق�ضاء :الق�ضاء ال�سني ،والق�ضاء اجلعفري،
وتتكون املحاكم املدنية من حمكمة �صغرى وحمكمة كربى وحمكمة ا�ستئناف � -أما املحاكم ال�شرعية فتتكون من حمكمتني :حمكمة كربى
وحمكمة ا�ستئناف.
ويف � 2002/10/20صدر املر�سوم بقانون رقم  42ل�سنة 2002

ال�شرعي.
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ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية ،حيث �أعاد من جديد تنظيم الق�ضاء املدين والق�ضاء

املطلب الثاين :حماكم الق�ضاء ال�شرعي وفقاً لقانون ال�سلطة الق�ضائية
طبق ًا للمادة  13من قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم  42ل�سنة  ،2002تت�ألف املحاكم ال�شرعية من:
1 .1حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية.
2 .2املحكمة الكربى ال�شرعية .
3 .3املحكمة ال�صغرى ال�شرعية.
وت�ؤلف كل حمكمة منها من دائرتني:
•الدائرة ال�شرعية ال�سنية.
•الدائرة ال�شرعية اجلعفرية.
وتخت�ص حماكم الق�ضاء ال�شرعي بالف�صل يف جميع املنازعات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني ،فيما عدا املنازعات املتعلقة ب�أ�صول
الرتكة وت�صفيتها والتي تخت�ص بنظرها املحكمة املدنية املخت�صة نوعي ًا.
واملالحظ قلة عدد الق�ضاة ال�شرعيني مبملكة البحرين بالنظر �إىل حجم العمل املعرو�ض على الق�ضاء ال�شرعي ،حيث يبلغ عدد الق�ضاة يف
املحاكم ال�شرعية ال�سنية �ستة ع�شر قا�ضي ًا ،وعدد ق�ضاة املحاكم ال�شرعية اجلعفرية خم�سة ع�شر قا�ضي ًا حتى �سبتمرب من العام  ،2012ومن َثم
تبدو احلاج ُة ملح ًة �إيل �ضرورة زيادة عدد ه�ؤالء الق�ضاة؛ ل�ضمان �سرعة الف�صل يف الأعداد الكبرية من الدعاوى ال�شرعية حفاظ ًا على �سالمة
الروابط الأ�سرية من التفكك واالنهيار نتيجة البطء ال�شديد يف ح�سم اخلالفات التي تن�شب بني �أفرادها.

املطلب الثالث :املق�صود مب�سائل الأحوال ال�شخ�صية
مل يحدد قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم  42ل�سنة  2002مفهوم الأحوال ال�شخ�صية ،واكتفى مبجرد عر�ض بع�ض امل�سائل التي تندرج �ضمن
الأحوال ال�شخ�صية ،وهي املرياث والهبة والو�صية والوقف ونفقة الزوجة ونفقة ال�صغري بجميع �أنواعها ،والنفقات بني الأقارب وطلبات زيادتها
�أو �إنقا�صها �أو �إ�سقاطها وحق احل�ضانة واحلفظ واالنتقال بال�صغري �إىل بلد �آخر ،و�إثبات الوراثة والإي�صاء ،واملحررات املتعلقة بالأحوال
ال�شخ�صية ،واخللع والطالق والتطليق ،ومن ثم ال منا�ص من االجتهاد لتحديد مفهوم الأحوال ال�شخ�صية.
وقد �أر�ست حمكمة التمييز مبد�أ ق�ضائيا هام ًا م�ؤداه �أنه « و�إن كان قانون ال�سلطة الق�ضائية ومن قبله قانون تنظيم الق�ضاء مل يبينا املق�صود
باملنازعات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني والتي اخت�ص الق�ضاء ال�شرعي بالف�صل فيها و�إن �أورد بع�ضها� ،إال �أن املق�صود بهذه امل�سائل
غري ما ن�ص عليها امل�شرع هو ما كان متعلقا ب�شخ�ص الإن�سان ومركزه العائلى ،ويكون له اعتبار ديني ي�ستوجب احلكم فيه طبقا لأحكام ال�شريعة
الإ�سالمية (.)2
()2

جمموعة الأحكام ال�صادرة ملحكمة التمييز .)2005( .البحرين  :وزارة العدل وال�ش�ؤون اال�سالمية.
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املطلب الرابع� :ضوابط اخت�صا�ص حماكم الق�ضاء ال�شرعي ال�سني
نظر ًا ملا يثور من م�شكالت عملية ب�ش�أن حتديد اخت�صا�ص الق�ضاء ال�شرعي ال�سني �أو اجلعفري بنظر النزاع ال�شرعي الذي يعر�ض على �أي
منهما ،فقد ح�سم قانون ال�سلطة الق�ضائية هذا الأمر يف املادة  14منه والتي جاء ن�صها على النحو الآتي« :يكون اخت�صا�ص حماكم الق�ضاء
.ال�شرعي على �أ�سا�س مذهب املدعي وقت رفع الدعوى
وا�ستثنا ًء من �أحكام الفقرة ال�سابقة يكون االخت�صا�ص يف الق�ضايا املرتتبة على عقود الزواج على �أ�سا�س املذهب الذي مت �إبرام عقد الزواج
على مقت�ضى �أحكامه ،ويتحدد ذلك ح�سب الدائرة ال�شرعية �أو م�أذونها الذي وثق عقد الزواج.
ويكون االخت�صا�ص على �أ�سا�س مذهب الزوج وقت �إبرام عقد الزواج وذلك �إذا مل يوجد عقد زواج موثق� ،أو �إذا مت توثيق العقد خارج مملكة
البحرين ومل ي�صدق عليه �أي من الدائرتني ،ويكون االخت�صا�ص بنظر امل�سائل املتعلقة باملرياث والهبة والو�صية والوقف على �أ�سا�س مذهب
املورث �أو الواهب �أو املو�صي �أو الواقف»(.)3

�أو ًال :الدعاوي التي تخت�ص املحكمة ال�شرعية ال�صغرى بنظرها:

تخت�ص املحكمة ال�صغرى ال�شرعية باحلكم يف الدعاوي الآتية:
1 .1نفقة الزوجة ونفقة ال�صغري  -بجميع �أنواعها  -والنفقات بني الأقارب وطلبات زيادتها �أو �إنقا�صها �أو �إ�سقاطها.
2 .2حق احل�ضانة واحلفظ واالنتقال بال�صغري �إىل بلد �آخر.
�3 .3إثبات الوراثة والإي�صاء والو�صية والهبة و�ضبط �إعالمات الوراثة (الفري�ضة ال�شرعية).
�4 .4ضبط احلجج ال�شرعية والإ�شهادات ب�أنواعها وتوثيق املحررات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية وكذا حجج الوقف وما يدخل عليها من
تعديالت ،وذلك مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون التوثيق(.)4

ثانياً :الدعاوي التي تخت�ص املحكمة ال�شرعية الكربى بنظرها:

تخت�ص املحكمة الكربى ال�شرعية باحلكم ابتدائيا يف جميع الدعاوي املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية التي ال تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة ال�صغرى
ال�شرعية .وتخت�ص كذلك باحلكم النهائي فيما ي�ست�أنف �إليها من �أحكام �صادرة من املحكمة ال�صغرى ال�شرعية(.)5

( )3مر�سوم بقانون رقم  42ب�ش�أن �إ�صدار قانون ال�سلطة الق�ضائية 20( .اكتوبر .)2002 ,تاريخ اال�سرتداد  ،2011/12/1من هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين:
http://www.legalaffairs.gov.bh/viewhtm.aspx?ID=L4202
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( )4املادة  ,17قانون ال�سلطة الق�ضائية 20( .اكتوبر .)2002 ,تاريخ اال�سرتداد  ،2011/12/1من هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين:
http://www.legalaffairs.gov.bh/viewhtm.aspx?ID=L4202

( )5املادة  ,18قانون ال�سلطة الق�ضائية 20( .اكتوبر .)2002 ,تاريخ اال�سرتداد  ،2011/11/4من هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين:
http://www.legalaffairs.gov.bh/viewhtm.aspx?ID=L4202

ثالثاً :اخت�صا�ص حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية:

تخت�ص حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية بالف�صل فيما ي�ست�أنف �إليها يف �أحكام �صادرة من املحكمة الكربى ال�شرعية ب�صفة ابتدائية� .أما
الأحكام ال�صادرة من الدائرة ال�شرعية ال�سنية فت�ست�أنف �أمام الدائرة ال�شرعية ال�سنية باملحكمة املخت�صة ،وت�ست�أنف الأحكام ال�صادرة من
الدائرة ال�شرعية اجلعفرية باملحكمة املخت�صة ،وذلك ب�صرف النظر عن مذهب امل�ست�أنف �أو امل�ست�أنف عليه(.)6
ويبلغ عدد ق�ضاة املحاكم ال�شرعية ال�سنية �ستة ع�شر قا�ضي ًا ،وعدد ق�ضاة املحاكم ال�شرعية اجلعفرية خم�سة ع�شر قا�ضي ًا حتى �سبتمرب ،2012
واملالحظ عدم تنا�سب هذا العدد مع حجم الدعاوي والطلبات املطروحة على هذا الفرع من الق�ضاء.
فقد بلغ عدد الدعاوي والطلبات التي عر�ضت على املحكمة ال�صغرى ال�شرعية ال�سنية يف العام الق�ضائي ( 2416 )2010/2011دعوى وطلب،
والتي عر�ضت على املحكمة ال�صغرى اجلعفرية  3387دعوى وطلب يف ذات العام .وخالل ذات الفرتة ،بلغ عدد الدعاوي التي طرحت على
املحكمة الكربى ال�شرعية ال�سنية  1738دعوى ،كما بلغ عدد الدعاوي التي طرحت على املحكمة الكربى ال�شرعية اجلعفرية  1913دعوى.
ولذلك ف�إن احلاجة تبدو ملح ًة لزيادة عدد الق�ضاة ال�شرعيني بنوعيه ال�سني واجلعفري ملواجهة هذا الكم الهائل من الدعاوي حتى ميكن ح�سم
املنازعات الق�ضائية على وجه ال�سرعة ،لأن بطء �إجراءات التقا�ضي وت�أخر الف�صل يف الدعاوي يعد يف ذاته نوع ًا ب�شع ًا من �أنواع الظلم� ،سيما
يف دعاوي الأحوال ال�شخ�صية التي مت�س كيان الأ�سرة وا�ستقرارها وهو ما ي�ستلزم ح�سمها على وجه ال�سرعة؛ تفادي ًا للمخاطر التي قد حتيق
بالأ�سرة التي هي نواة املجتمع كله و�أ�سا�سه.

رابعاً :طبيعة اخت�صا�ص الق�ضاء ال�شرعي:

�إن اخت�صا�ص الق�ضاء ال�شرعي بنظر امل�سائل التي حددها القانون على �سبيل احل�صر ،وهي املنازعات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني ،فيما
عدا ما ن�ص عليه القانون ،لهو اخت�صا�ص والئي �أو وظيفي ،مبعنى �أنه اخت�صا�ص متعلق بالنظام العام ،فال يجوز االتفاق على خمالفته ،فال ي�صح
مثال رفع دعوى طالق �أمام الق�ضاء املدين� ،إذ يتعني على املحكمة املدنية يف هذه احلالة �أن تق�ضي بعدم اخت�صا�صها بنظر هذه الدعوى وعليها �أن
حتيل الدعوى �إىل املحكمة ال�شرعية املخت�صة ،وال يحول دون وجوب هذه الإحالة اتفاق طريف الدعوى على نظرها �أمام الق�ضاء املدين.
كما ال ي�صح �أي�ضا رفع دعوى من زوجة على زوجها تطالبه برد قر�ض ح�صل عليه منها �أمام الق�ضاء ال�شرعي؛ لأن القر�ض حمل الدعوى ال
يعد من م�سائل الأحوال ال�شخ�صية التي يخت�ص بها هذا الق�ضاء ،بل هو من م�سائل الأحوال املالية التي يخت�ص بنظرها الق�ضاء املدين ،ففي
هذا الفر�ض يتعني على املحكمة ال�شرعية �أن متتنع عن نظر الدعوى وتق�ضي بعدم اخت�صا�صها بنظرها وحتيلها من َثم بحالتها �إىل املحكمة
املدنية املخت�صة.
( )6املادة  ,20قانون ال�سلطة الق�ضائية 20( .اكتوبر .)2002 ,تاريخ اال�سرتداد  ،2011/11/4من هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين:
http://www.legalaffairs.gov.bh/viewhtm.aspx?ID=L4202
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ف�إذا خالفت � ُأي حمكم ٍة هذا الأمر وا�ستمرت يف نظر الدعوى وحكمت فيها يكون حكمها باطال ،مث ًال �إذا �أ�صدرت املحكم ُة املدني ُة حكم ًا يف
دعوى تطليق رفعت �أمامها� ،أو �أ�صدرت املحكمة ال�شرعية حكما يف دعوى القر�ض كان احلكمان منعدمني ،ال حجية لهما وال يعتد بهما وك�أنهما
مل يكونا ،ل�صدور كل منهما من حمكمة غري خمت�صة والئي ًا �أو وظيفي ًا ،لأن من �أهم �شروط حجية احلكم الق�ضائي هو �صدوره من حمكمة
خمت�صة والئيا بنظره.
كما يالحظ �أن توزيع االخت�صا�ص بني حماكم الق�ضاء ال�شرعي بنظر الدعاوي ال�شرعية ،هو اخت�صا�ص متعلق بالنظام العام �أي�ض ًا� ،أي ال
يجوز للخ�صوم االتفاق على خمالفته ويتعني على املحكمة ال�شرعية قبل نظر الدعوى ال�شرعية �أن تتحقق مما �إذا كانت خمت�ص ًة بنظرها �أم �أن
االخت�صا�ص بنظرها ينعقد ملحكمة �شرعية �أخرى.
فلو رفعت دعوى نفقة زوجية �أمام املحكمة الكربى ال�شرعية ،تعني عليها �أن حتكم بعدم اخت�صا�صها نوعيا بنظرها وعليها �أن حتيلها بحالتها �إىل
املحكمة ال�صغرى ال�شرعية املخت�صة بنظرها .و�إذا رفعت دعوى تطليق �أمام املحكمة ال�صغرى ال�شرعية ،يجب عليها �أن تق�ضي بعدم اخت�صا�صها
و �أن حتيلها بحالتها �إىل املحكمة الكربى ال�شرعية املخت�صة قانونا بنظرها .و�إذا رفعت دعوى �شرعية �أمام املحكمة ال�شرعية اجلعفرية وتبني
لها �أنها غري خمت�صة بنظرها ،و�أن املحكمة ال�شرعية ال�سنية هي املخت�صة قانون ًا بنظرها ،تعني عليها �أن حتكم بعدم اخت�صا�صها والئي ًا بنظر
الدعوى و�أن حتيلها بحالتها �إىل املحكمة الأخرية.
وذات احلكم ي�سري فيما لو رفعت دعوى �شرعية �أمام املحكمة ال�شرعية ال�سنية ،وتبني لها �أنها غري خمت�صة بنظرها ،ففي هذه احلالة ،عليها
�أن تق�ضي بعدم اخت�صا�صها بنظرها و�إحالتها �إىل املحكمة ال�شرعية اجلعفرية املخت�صة قانونا بنظرها.
وال مينع �أي ًا من هاتني املحكمتني من الق�ضاء بعدم االخت�صا�ص ،موافقة طريف الدعوى على اخت�صا�ص املحكمة املرفوع �أمامها الدعوى بنظرها،
فال قيمة لهذه املوافقة ،لأن االخت�صا�ص بنظر الدعوى  -كما ذكر  -من النظام العام� ،أي �أنه يتعلق بتحقيق م�صلحة عامة تتمثل يف حتديد
الدولة جهات الق�ضاء فيها ،وتوزيع اخت�صا�ص املحاكم بنظر الدعاوي ،حتى يعرف كل �شخ�ص املحكمة املخت�صة بنظر دعواه.

خام�ساً� :آلية ف�ض التنازع االخت�صا�صي بني الق�ضاء املدين والق�ضاء ال�شرعي:

قد يحدث �أن يفر�ض الواقع م�شكل ًة تتمث ُل يف حدوث تنازع اخت�صا�ص ق�ضائي بني حماكم الق�ضاء املدين وحماكم الق�ضاء ال�شرعي على الرغم
من �أن القانون قد حدد اخت�صا�ص كال منهما ب�شكل وا�ضح .فقد ترفع زوجة دعوى على زوجها �أمام الق�ضاء ال�شرعي تطلب فيها �إلزامه برد دين
يف ذمته ،فريفع زوجها عليها دعوى مقابلة �أمام الق�ضاء املدين يطلب فيها براءة ذمته مما تدعي �أنها تداينه به .ويف هذا الفر�ض تتم�سك كل
حمكمة ب�أنها هي املخت�صة دون غريها بنظر الدعوى املرفوعة �أمامها ،فكيف ميكن حل هذه امل�شكلة؟ ويف ذات الفر�ض قد تتخلى كل حمكمة عن
نظر الدعوى املرفوعة �أمامها ،فتق�ضي بعدم اخت�صا�صها بنظرها ،ويثار حينئذ ذاتُ ال�س�ؤال وهو ما و�سيلة حل هذه امل�شكلة؟
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كما تثور م�شكلة �أخرى يف ذات الفر�ض ،وهي �أن ت�ستمر كل حمكمة يف نظر الدعوى وت�صدر فيها حكما يناق�ض احلكم الذي ت�صدره املحكمة
الأخرى ،فنكون �أمام حكمني متناق�ضني� :أحدهما �صادر من حماكم الق�ضاء ال�شرعي ،والآخر من حماكم الق�ضاء املدين ،فما هو احلل القانوين
لهذه امل�شكلة وما احلكم الذي يعتد به يف هذين احلكمني؟

وقد �أجابت على هذه الت�سا�ؤالت املادة ال�ساد�سة من قانون حمكمة التمييز البحرينية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم  8ل�سنة  1989بقولها
«تخت�ص حمكمة التمييز دون غريها بتعيني املحكمة املخت�صة �إذا رفعت دعوى عن مو�ضوع واحد �أمام جهة الق�ضاء املدين و�أمام جهة الق�ضاء
ال�شرعي �أو �أمام دائرتني من دوائر الق�ضاء ال�شرعي ،ومل تتخل �إحداهما عن نظرها� ،أو تخلت كلتاهما عنها ،كما تخت�ص كذلك بالف�صل يف
النزاع الذي يقوم ب�ش�أن تنفيذ حكمني متناق�ضني �صدر �أحدهما من جهة الق�ضاء املدين و�صدر الآخر من جهة الق�ضاء ال�شرعي �أو �صدرا من
دائرتني خمتلفتني من دوائر الق�ضاء ال�شرعي».
ويرفع الطلب ب�صحيفة تودع ق�سم كتاب املحكمة و تبلغ �إىل اخل�صوم وفقا للقواعد املتعلقة بالتبليغ ولهم تقدمي مذكرة بالرد عليه خالل الثمانية
الأيام التالية لتبليغهم ،وبعد �إبداء املكتب الفني للمحكمة ر�أيه يف الطلب يعر�ضه على رئي�س املحكمة لتحديد جل�سة لنظره �أمامها يبلغ بها
اخل�صوم قبل انعقادها بثالثة �أيام على الأقل ،ويرتتب على رفع الطلب وقف ال�سري يف الدعوى املقدم ب�ش�أنها .و�إذا قدم بعد احلكم يف الدعوى
فلمحكمة التمييز وقف �أحد احلكمني املتناق�ضني �أو كليهما.
�إذ ًا اجلهة الق�ضائية التي �أناط بها القانون حتديد املحكمة املخت�صة بنظر الدعوى عند قيام التنازع الإيجابي �أو ال�سلبي الذي ين�ش�أ فيما بني
حماكم الق�ضاء املدين وحماكم الق�ضاء ال�شرعي� ،أو بني دائرة �شرعية �سنية و�أخرى جعفرية هي حمكمة التمييز وحدها دون غريها ،كما
تخت�ص كذلك بحل �إ�شكالية وجود حكمني متناق�ضني �صادرين من هاتني اجلهتني ال�سابقتني� ،أو بني دائرة �شرعية �سنية و�أخرى جعفرية وتتوىل
يف هذه احلالة حتديد �أي من احلكمني يكون واجب النفاذ.
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املطلب اخلام�س� :أهم اجلهات املعاونة للق�ضاء ال�شرعي
توجد عدة جهات ت�ساعد الق�ضاء ال�شرعي يف �أداء ر�سالته للحفاظ على الأ�سرة وحتقيق �إ�صالح ذات البني بني الزوجني تتمثل فيما يلى:

�أو ًال :مكتب التوفيق الأ�سري

يعد مكتب التوفيق الأ�سري بوزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية من �أهم اجلهات املعاونة للق�ضاء ال�شرعي يف �أداء ر�سالته والقيام بالإ�صالح بني
الزوجني ،ب�إحداث التنمية الأ�سرية عن طريق تقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية جلميع امل�شكالت الأ�سرية والزوجية.
ونظر ًا لأهمية هذا املكتب وما يقوم به من �أعمال تهدف �إىل حتقيق اال�ستقرار الأ�سري واحليلولة دون وقوع �أي تفكك �أو انهيار يف الروابط
وال�صالت بني �أفرادها ،فقد ر�أينا �أن نعر�ض له يف النقاط الآتية:
�1 .1أهداف املكتب:
مكتب التوفيق الأ�سري هو �إدارة من الإدارات التابعة لوزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف ،يت�ألف من رئي�س وعدد من الباحثني ال�شرعيني
االجتماعيني الأ ْك َفاء وي�شرف عليهم مدير �إدارة املحاكم بالوزارة ،وقد مت �إن�شا�ؤه بعد �أن دعت ال�ضرورة �إىل قيامه ليتوىل الإ�صالح بني الزوجني؛
تفادي ًا لوقوع الطالق بني الزوجني وما ي�ؤدي اليه من م�ضار اجتماعية �سيئة بكل �أفراد الأ�سرة.
وهو يعد معاون ًا رئي�سي ًا للق�ضاء ال�شرعي يف البحرين يف �أداء دوره املنوط به يف الف�صل يف الدعاوي ال�شرعية التي تعر�ض عليه� ،إذ ي�ستعان
به كثري ًا ،للقيام بال�صلح بني الزوجني جتنب ًا للفرقة بينهما ،كما يقوم املكتب �أي�ض ًا مبهمة التحكيم بني الزوجني بناء على تكليف من املحكمة
ال�شرعية.
ومن �أهم الأهداف التي ي�سعي املكتب اىل حتقيقها :العمل على اال�ستقرار الأ�سري ب�شتي الو�سائل ،وتقدمي كافة �صور اال�ست�شارات الأ�سرية ،ورفع
م�ستوى الثقافة االجتماعية والأ�سرية ،وغر�س الأ�س�س واملفاهيم ال�صحيحة التي ت�سهم يف بناء �أ�سر م�ستقرة� ،إىل غري ذلك من الأهداف التي
ت�سهم يف املحافظة على كيان الأ�سرة البحرينية ،انطالق ًا من ر�ؤية تتمثل يف احلفاظ على ا�ستقرار الأ�سرة وحمايتها من كافة الت�صدعات التي
تزعزع كيانها وت�شتت �أع�ضاءها.
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�2 .2آلية عمل املكتب:
ي�ستقبل املكتب احلالة �إما قبل اللجوء �إىل الق�ضاء ،و�إما بعد رفع الأمر �إىل الق�ضاء ويف هذه احلالة الأخرية يتم عر�ض امل�شكلة على املكتب من
قبل املحكمة ال�شرعية؛ ليتوىل التوفيق بني الزوجني ،ف�إذا جنح يف ذلك يتم االتفاق على ال�صلح ،و�إذا عجز عن الإ�صالح ف�إنه ي�سعي �إىل �إبرام
اتفاق على ت�سوية احلقوق بطريقة ودية ،ويعر�ض الأمر على املحكمة؛ للت�صديق عليه� .أما �إذا عجز �أي�ضا عن ذلك فيعر�ض الأمر على املحكمة
للف�صل يف النزاع ح�سبما تراه.

� .3إح�صائية تك�شف عن حجم دور املكتب يف التوفيق الأ�سري:
ا�ستقبل املكتب خالل عام  93 ،2009حالة تفاوتت وتوزعت على النحو الآتي (� %49إ�صالح زوجي %34 ،طالق باتفاق %15 ،حتكيم%2 ،
�إ�صالح �أ�سري) .وقد �أ�سفرت جهود املكتب عن النتائج الآتية %28 :مت ال�صلح بني الطرفني %34 ،من احلاالت �أعيدت �إىل املحكمة لتعذر
ت�سوية النزاع ودي ًا %38 ،مت الطالق بناء على اتفاق الطرفني.
كما ا�ستقبل املكتب خالل عام  53 ،2010حالة ،توزعت على النحو الآتي� %50 ،إ�صالح زوجي %26 ،طالق باتفاق %21 ،حتكيم ،و قد متكن
املكتب من حتقيق النتائج الآتية %38 :مت ال�صلح فيها بني الطرفني %29 ،عجز املكتب عن التوفيق فيها و�أعيد النزاع �إىل املحكمة %33 ،مت
الطالق باتفاق الطرفني ودي ًا.
وجدير باملالحظة �أن احلاالت التي ُعر�ضت على املكتب كانت حتال اليه من قبل املحاكم ال�شرعية� ،أي بعد عر�ض النزاع على هذه املحاكم ،ومل
جند حاالت عر�ضت على املكتب مبا�شرة قبل �أن يجري عر�ضها على املحاكم ال�شرعية.
وبلغت عدد احلاالت التي حولت على املكتب من املحاكم ال�شرعية التابعة للدائرة ال�سنية ( )67يف عام  ،2011وبلغت عدد احلاالت التي
عر�ضت على املكتب يف الن�صف الأول من العام احلايل ( )66حالة .كما يالحظ �أي�ضا �أن بع�ض املحاكم ال�شرعية كانت تعمد �إىل �إحالة النزاع
�إىل املكتب دون البع�ض الآخر ،ويجب عر�ض كافة النزاعات الزوجية على هذا املكتب ابتدا ًء قبل عر�ضها على الق�ضاء واعتبار هذا العر�ض
�إجرا ًء �أولي ًا ذا طابع وجوبي ال تقبل الدعوى �إال بعد ولوجه ،تغليب ًا للإ�صالح واحلل الودي بني الزوجني ،بديال عن ا�ستمرارهما يف اخل�صومة
بني �أروقة الق�ضاء ال�شرعي.
وال يت�صور حتقق ذلك �إال بتدخل ت�شريعي ين�ص على ذلك �صراح ًة مع تخويل املكتب �سلطات وا�سعة متكنه من ح�سن �أداء ر�سالته يف هذا
ال�ش�أن.
والأخذ بهذا الر�أي ينطوي على فوائد جمة منها� :أنه يجنب اخل�صوم م�شقة التقا�ضي وطول وبطء �إجراءاته ،كما �أنه ي�ساعد على و�أد اخلالف
يف مهده قبل تفاقمه بني طرفيه .ولي�س هذا احلل املقرتح مني بدع ًا من القول فهاهو امل�شرع نف�سه حلر�صه ال�شديد على ا�ستقرار العالقة بني
العامل و�صاحب العمل ،ورغبته امللحة يف حل �أي م�شكلة قد تثور بينهما ،فقد �أوجب عر�ض �أي نزاع متعلق بالعمل ين�ش�أ بينهما على وزارة العمل
وذلك بعيد ًا عن �ساحات الق�ضاء ،و�ألزم الوزارة املذكورة بالقيام بت�سوية هذا النزاع بطريقة ودية.
ف�أوىل به �أن يتخذ نف�س الأ�سلوب فيما يتعلق بالنزاع الذي ين�شب بني الزوج وزوجته ،فيعر�ض هذا النزاع على مكتب التوفيق الأ�سري ليتوىل حله
بطريقة ودية ،ف�إن عجز املكتب عن ذلك �أحاله �إىل املحكمة املخت�صة بتقرير يلخ�ص فيه �أ�سباب النزاع ور�أيه فيه.
وال جرم �أن الأخذ بهذا الأ�سلوب من �ش�أنه �أن يخفف العبء على حماكم الق�ضاء ال�شرعي ،كما �أنه يجنب الزوجني م�شقة �إجراءات التقا�ضي
و�أعباء نفقاته ،كما �أنه ي�ساعد على و�أد امل�شكالت الزوجية يف مهدها ،خا�ص ًة و�أن الواقع املعاي�ش يف البحرين �أثبت �أن ولوج �ساحات املحاكم
وطرق �أبوابها يزيد من تفاقم امل�شكالت وحدتها ،وكلما �أمكن حل �أي م�شكلة بعيد ًا من �أروقة الق�ضاء كان هذا �أدعى �إىل ح�سمها و �إزالة �آثارها
�سريع ًا بني �أطرافها.
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ثانياً :موظفو ق�سم ت�سجيل الدعاوي ومعاونيهم

يعاون القا�ضي ال�شرعي فئ ٌة كبري ٌة من العاملني ب�إدارة املحاكم بوزارة العدل ،وت�ساهم هذه الفئة يف �إعداد وتهيئة الدعوى ال�شرعية وتقدميها �إىل
املحكمة ،وتلعب هذه الفئة دور ًا كبري ًا يف �إدارة الدعوى ال�شرعية ،وكلما حت�سن �أدا�ؤهم لأعمالهم انعك�س ذلك ب�صورة �إيجابية على �أداء القا�ضي
والعك�س �صحيح ،وي�أتي يف مقدمة ه�ؤالء املوظفني:
1 .1الباحثون القانونيون بق�سم ال�شكاوي :وهم �أولئك الذين يت�سلمون الئحة الدعوى من املدعي ويحددون املحكمة املخت�صة بنظرها.
ونظر ًا ملا قد يعر�ض يف العمل من غمو�ض �أو لب�س يف بع�ض لوائح الدعاوي مما قد يوقع البع�ض من ه�ؤالء الباحثني القانونني يف خط�أ عند توزيعهم
الق�ضايا على املحاكم املخت�صة بنظرها ،فيوزع �أحدهم مث ًال ق�ضي ًة على حمكمة غري خمت�صة قانون ًا بنظرها ،وقد تكون اجلل�سة املحددة لنظر
الق�ضية بعيدة وعند نظر املحكمة لها تكت�شف �أنها غري خمت�صة بنظرها ،فتحيلها اىل املحكمة املخت�صة ،وقد يكون املدعي غائبا يف تلك اجلل�سة
فت�ضطر املحكمة اىل �إعالنه باملحكمة اجلديدة ،وبالطبع ف�إن من �ش�أن هذا اخلط�أ �أن ي�ؤدي �إىل �إطالة �أمد النزاع دون جدوى.
ويقع على عاتق ه�ؤالء الباحثني القانونني �أي�ضا مهمة التحقق من ا�ستيفاء الئحة الدعوى كامل البيانات وال�شروط املقررة لها قانون ًا ،وعليهم
ب�صفة خا�صة التثبت من �أ�سماء اخل�صوم وطلبات املدعي ،وكلما �صحت ثقافتهم القانونية وزادت كلما كان ذلك �أدعى اىل �ضبط هذه اللوائح
وعر�ضها على املحكمة م�ستوفية البيانات ،بدال من �إ�ضاعة وقت املحكمة على �إثر اكت�شاف نق�صانها عندما تكلف املدعي بتكملة ما نق�ص من
هذه البيانات.
2 .2القائمون ب�إعالن لوائح الدعاوي وكافه الطلبات الق�ضائية:
كما يعد القائمون ب�إعالن لوائح الدعاوي وكافة الطلبات الق�ضائية من �أهم الفئات التي تعاون القا�ضي ال�شرعي على �أداء عمله الق�ضائي على
الوجه الأكمل ،واملعلوم �أن هيئة الربيد هي التي تتوىل تنفيذ الإعالنات الق�ضائية بالإتفاق مع وزارة العدل ،ويقع عليها مهمة �إعالم اخل�صوم
مبا يرفع عليهم من دعاوي ،وكلما توافرت لدى القائمني بتنفيذ هذه الإعالنات اخلربة الق�ضائية ب�ش�أن كيفية �إمتام الإعالن �صحيحا كان ذلك
عام ًال فاع ًال يف ح�سن �سري العدالة ،ومتكني اخل�صوم من �إبداء دفاعهم فيما يرفع عليهم من دعاوي ،وقد ثبت من الدرا�سة ندرة اخلربة لدى
كثري منهم فيما يتعلق بطرق �إعالن الدعوى ،وتوجد �شكاوي كثرية مقدمة من �أ�صحاب ال�ش�أن يت�ضررون فيها من عدم ات�صال علمهم مبا يرفع
عليهم من دعاوي ب�سبب عدم �إعالنهم بالدعوى ب�صورة �صحيحة طبق ًا لأحكام القانون.
بل وثبت بعد الفح�ص من جهات االخت�صا�ص املعنية بنظر هذه ال�شكاوي �صحة الكثري منها ،و َمت �إرجاع �أ�سبابها يف الأعم الأغلب اىل وجود خلل
ظاهر يف �أداء القائمني على الإعالنات الق�ضائية ،وعدم مراعاتهم لل�ضوابط التي يفر�ضها القانون ل�صحتها ،و�أن وقوع مثل هذا اخللل من �ش�أنه
�أن ي�ؤثر �سلب ًا على �أداء القا�ضي ال�شرعي وقد يعر�ض حكمه للطعن عليه بالبطالن يف كثري من الأحايني.
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�3 .3أمناء �سر املحاكم:
ني ل�سر املحكمة ،مهمتُه �أن يتوىل كتابة حما�ضر اجلل�سات و�إثبات ما
وي�أتي دور �أمناء �سر املحاكم وهم كتبة اجلل�سات ،فلكل دائرة ق�ضائية �أم ٌ

يتلقاه من اخل�صوم بها ،و�إثبات طلباتهم ودفوعهم التي يبدونها باجلل�سة ،والقرارات التي ت�صدرها املحكمة ومتابعة تنفيذها ،كما يتوىل ت�سليم
الأحكام اىل املحكوم لهم بعد و�ضع ال�صيغة التنفيذية عليها متى حتققت �شروط ذلك.
ويعد دو ُر ه�ؤالء يف �إدارة الدعوى ال�شرعية ،وح�سن �سري العدالة فيها كبري ًا وعظيم ًا ،وذلك بو�صفهم اليدَ اليمني التي يعتم ُد عليها القا�ضي يف
عمله ،وتبدو احلاج ُة ملح ًة اىل �صقل خربة هذه الفئة من الناحية القانونية وخا�صة ما يتعلق بالإجراءات.
فقد ثبت من ا�ستقراء الواقع �أن بطالن كثري من الأحكام ال�شرعية كان ب�سبب خط�أ و�إهمال كتبة اجلل�سات يف املحاكم ال�شرعية ،وهو مما
ي�ستلزم ح�سن ت�أهيلهم وتدريبهم على كيفية �أداء عملهم ب�صورة �صحيحة تفادي ًا لهذه العواقب الوخيمة.
4 .4اخلرباء واملرتجمون:
كما يعاون القا�ضي ال�شرعي �أي�ضا اخلرباء واملرتجمون ،فهناك دعاوي قد يرى القا�ضي فيها �أنه بحاجة �إىل خبري لال�ستعانة به يف امل�سائل
الفنية والعلمية التي ي�صعب عليه الإملام بها ،وعلى وجه اخل�صو�ص عند حتليل الب�صمة الوراثية وملعرفة العلل املربرة للتطليق ،وقد يحدث �أن
ي�ستعني القا�ضي يف �أحوال خا�صة مبرتجم �إذا كان �أحد �أطراف املدعي �أجنبي ًا وال يجيد اللغة العربية� ،أو كان �أحد ال�شهود الذين ي�ستعني بهم
�أحد �أطراف الدعوى �أجنبي ًا ،ففي هذه احلالة وغريها يقوم مبعاونة القا�ضي يف �أداء عمله �أحد املرتجمني الأجانب ،وكما تتم اال�ستعانة بخرباء
لرتجمة لغة الإ�شارة لذوي الإعاقة ال�سمعية.
نخل�ص مما �سبق �أن حماكم الق�ضاء ال�شرعي يف مملكة البحرين تنق�سم اىل ق�سمني :حماكم �شرعية �سنية وحماكم �شرعية جعفرية ،و�أن
وظيفة هذا الق�ضاء هو الف�صل يف جميع املنازعات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني ،و�أن امل�شرع البحريني حدد اخت�صا�ص كل جهة
وجعل ذلك على �سبيل الإلزام ،فال يجوز لأي حمكمة �شرعية �أن تنظر دعوى ال تدخل يف اخت�صا�صها ،وعند وجود تنازع يف االخت�صا�ص بني
جهة من الق�ضاء ال�شرعي و�أخرى يف الق�ضاء املدين ،ف�إن حمكمة التمييز ،وحدها دون غريها ،هي �صاحبة االخت�صا�ص الأ�صيل بتحديد
املحكمة املخت�صة.
كما ظهر لنا �أن القا�ضي ال�شرعي لي�س هو وحده الذي ينفرد ب�إدارة الدعوى ال�شرعية برمتها ،بل يعاونه يف �إدارتها �آخرون ،و�أن من �أهم و�أبرز
اجلهات املعاونة له تتمثل يف مكتب التوفيق الأ�سري بوزارة العدل .وقد ر�أينا مدى احلاجة اىل تفعيل دور هذا املكتب وجعل اللجوء اليه من
قبل اخل�صوم قبل عر�ض نزاعهم على الق�ضاء �أمر ًا �ضروري ًا ،بل وينبغي التدخل الت�شريعي جلعله ذا طابع وجوبي ك�إجراء �أويل يبا�شر ابتدا ًء
قبل نظر املحكمة ال�شرعية للنزاع ،و�أن ح�سن �أداء هذا املكتب لدوره من �ش�أنه �أن يخفف العبء عن املحاكم ال�شرعية ويقلل ن�سبة الق�ضايا
املعرو�ضة عليها.
كما ثبت من الدرا�سة �أن الباحثني القانونيني مبكتب ال�شكاوي بوزاره العدل والعاملني بهيئة الربيد ،و�أمناء �سر املحاكم ،واخلرباء واملرتجمني
هم من الفئات التي يتعامل معهم القا�ضي ال�شرعي يف �أداء ر�سالته ،و�أنهم بحاجة ما�سة �إىل ح�سن االعتناء بهم ورفع م�ستوى �أدائهم و�صقل
خرباتهم القانونية والإدارية كي يتمكنوا من القيام مبهام وظيفتهم على �أكمل وجه ،ملا يف ذلك من �آثار حممودة على عمل القا�ضي ذاته.
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املطلب ال�ساد�س :امل�صادر القانونية للق�ضاء ال�شرعي يف مملكة البحرين
يق�صد بامل�صادر القانونية للق�ضاء ال�شرعي حتديد القانون الذي ي�ستمد منه القا�ضي ال�شرعي حكمه الق�ضائي حلل النزاع املعرو�ض عليه،
والأمر يختلف بالن�سبة للق�ضاء ال�شرعي ال�سني عن الق�ضاء ال�شرعي اجلعفري.

�أو ًال :امل�صادر القانونية للقــ�ضــاء ال�شرعي ال�سني:

من املعلوم �أن املذهب ال�سائد يف مملكة البحرين لأهل ال�سنة هو املذهب املالكي ،وقبل �صدور قانون �أحكام الأ�سرة " الق�سم الأول " كان �أغلب
الق�ضاة ال�شرعيني ي�ستقون م�صادر �أحكامهم من الفقه املالكي.
وبعد �صدور قانون �أحكام الأ�سرة والذي ا�ستقي �أحكامه من كافة مذاهب �أهل ال�سنة املعتمدة� ،أ�ضحى الق�ضاة ال�شرعيني يف الدائرة ال�سنية
ملتزمني با�ستنباط �أحكامهم من هذا القانون ،فال يجوز االمتناع عن تطبيق ن�ص قانوين ورد يف هذا القانون بزعم �أنه م�أخوذ من مذهب ال
ينتمي اليه القا�ضي.
فالقانون متى �صدر و�أ�صبح نافذ ًا �أ�ضحى ملزم ًا لكافة املخاطبني به ،مبا فيهم القا�ضي الذي يقوم على تطبيقه ،والتزام القا�ضي بتطبيق القانون
يعد واجبا عليه وال رخ�صة له يف ذلك بعد �أن �أق�سم اليمني القانونية قبل مبا�شرة وظيفته ،على �أن يحكم بني النا�س بالعدل ،و�أن يحرتم قوانني
اململكة ونظمها ،و�أن من مقت�ضيات هذا االحرتام هو االعرتاف من جانبه بالقانون وقيامه بتطبيقه ،و�إخالل القا�ضي بهذا الواجب يعر�ضه
للم�ساءلة الت�أديبية.

ثانياً :امل�صادر القانونية للقــ�ضــاء ال�شرعي اجلـعـفـري:

يعتمد الق�ضاة ال�شرعيني يف الدائرة اجلعفرية يف �أحكامهم الق�ضائية على مذهب الإمام �أبي جعفر ال�صادق حتى الآن .وينظم �إجراءات
التقا�ضي �أمام الق�ضاء ال�شرعي ال�سني واجلعفري على حد �سواء املر�سوم بقانون رقم  26ل�سنة  ،1986وي�شتمل على  68مادة وقد عالج يف
خم�سة ف�صول امل�سائل الآتية� :إجراءات رفع الدعوى ،والتبليغ والإح�ضار ،وح�ضور اخل�صوم �أو غيابهم ،ونظام اجلل�سات ،والطعن يف الأحكام.
وقد مت تعديله مبوجب القانون رقم  40ل�سنة  2005الذي ا�ستحدث نظام قا�ضي الأمور امل�ستعجلة ال�شرعية للنظر يف م�سائل حمددة وهي
النفقات الوقتية ،وزيارة الأبناء ،و�إعداد م�سكن الزوجية ،و�إعادة احد الزوجني �إىل م�سكن الزوجية يف حالة طرده.
وقد �أثبت الواقع عجز هذا املر�سوم عن مواجهة امل�شكالت الإجرائية التي تواجه القا�ضي ال�شرعي وت�ؤدي يف كثري من الأحايني �إىل ت�أخر الف�صل
قا�ض �إىل �آخر.
يف الدعوى ال�شرعية ،ف�ضال عن اختالف احللول الق�ضائية لتلك امل�شكالت من ٍ
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وتبدو احلاج ُة ملح ًة �إىل �ضرورة تعديله وذلك ب�إ�ضافة مادة جديدة تق�ضي ب�إلزام القا�ضي ال�شرعي ب�إعمال �أحكام قانون املرافعات املدنية
والتجارية رقم  12ل�سنة  1971وكافة تعديالته على كل ما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف هذا املر�سوم ،و�إىل �أن يرد هذا التعديل ال يوجد ثمة مانع

قانوين من اال�ستعانة بقواعد هذا القانون ،حيث متثل قواعد قانون املرافعات املدنية والتجارية القواعد ذات الوالية العامة �أو ال�شريعة العامة يف
امل�سائل الإجرائية لي�س فقط يف �إطار القانون اخلا�ص بل ويف �إطار القانون العام ،مبعنى �أنه عند وجود �أي نق�ص �أو ق�صور يف القواعد الإجرائية
املتعلقة باحلقوق املو�ضوعية يف �أي فرع من فروع القانون بق�سميه العام واخلا�ص يتعني الرجوع �إىل القواعد العامة يف امل�سائل الإجرائية ،وهي
الواردة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية.
�أما م�سائل الإثبات �أمام الق�ضاء ال�شرعي ،فال يوجد قانون خا�ص ينظم طرق الإثبات �أمام هذا الق�ضاء ،ويعتمد الق�ضاة ال�شرعيني يف هذا
اخل�صو�ص على املر�سوم بقانون رقم  14ل�سنة  1996املعمول به �أمام الق�ضاء املدين وهو �أمر حممود� ،إذ ال يوجد مربر لإ�صدار قانون �إثبات
خا�ص بالق�ضاء ال�شرعي� ،إذ �أن قانون الإثبات املطبق على الق�ضاء املدين يت�سع لتطبيقه �أي�ض ًا على حماكم الق�ضاء ال�شرعي.
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املبحث الأول

و�ضع الق�ضاء ال�شرعي قبل �صدور قانون �أحكام الأ�سرة

يتناول هذا املبحث مطلبني املطلب الأول خ�ص�ص لبيان و�ضع الق�ضاء ال�شرعي يف البحرين قبل �صدور قانون �أحكام الأ�سرة
يف ق�سمه الأول ،واملطلب الثاين :لبيان اجلهود الوطنية التي ُبذلت من �أجل خروج هذا القانون �إىل حيز الوجود.

املطلب الأول :اجتاه الق�ضاء ال�شرعي قبل �صدور قانون �أحكام الأ�سرة
�إن � َ
أول ما يلفتُ النظر عند الإطالع على الأحكام ال�صادرة من الدوائر ال�سنية يج ُد �أنها تتج ُه يف غالبيتها �إىل مذهب الإمام مالك ،قي حني �أن
النزر الي�سري منها كان يخرج عن امل�شهور يف هذا املذهب ،وتبني ق�ضاءها يف بع�ض الق�ضايا ا�ستناد ًا �إىل ر�أي �آخر يخالف هذا امل�شهور وي�شذ
عنه .و�سنوجز ما متت مالحظتة يف النقاط الآتية:
.1

�1أن بع�ض الزوجات اللواتي رفعن دعاوي تطليق ب�سبب ال�ضرر ا�ستناد ًا �إىل امل�شهور يف املذهب املالكي ،و�أثبنت ح�صول ال�ضرر املدعي به
لهن ،تعر�ضت طلباتهن للرف�ض ،فا�ضطررن �إىل تعديل طلباتهن �إىل املخالعة ،بالرغم من �أن قواعد املذهب املالكي تق�ضي ب�أنه متى ثبت
ال ُ
�شرعي وكانت امل�صلح ُة يف الفرقة ،كما �أنه ال يحل للزوج �أن ي�أخذ على التخلي عن
إم�ساك �إ�ضرار ًا بالزوجة مل يعد لبقاء العقد وج ٌه
ٌ
الظلم والتعدي عو�ض ًا.
ويحمد لقانون �أحكام الأ�سرة �أنه �سد هذا الباب بالن�ص �صراح ًة يف املادة /101ج على �أنه ( �إذا عجز القا�ضي عن الإ�صالح ،وثبت ال�ضر ُر،
حكم بالتطليق).

جائز
 .2بع�ض الأحكام تذهب �إىل �أن ال�ضرر يف املذهب املالكي لي�س له حدٌ ،ولي�ست فيه قل ٌة �أو كرث ٌة ،فال�ضر ُر كله �أيا كان حج ُمه وقد ُره غ َري ٍ
أحكام �أخرى � -أخذ ًا ببع�ض �أعيان املذهب املالكي كالفكهاين وابن زرب � -إىل �أن ال�ضر َر املرب َر لطلب التطليق هو
�شرع ًا ،يف حني ذهبت � ُ
دوام الع�شرة بني الزوجني ،ويعد مبقت�ضى العرف معامل ًة �شاذ ًة �ضار ًة .وجاء قانون �أحكام الأ�سرة وح�سم هذا
ال�ضر ُر الذي يتعذ ُر معه ُ
دوام الع�شرة بني الزوجني.
االختالف ،فق َيدَ ال�ضر َر املعت َرب ب�أنه ال�ضر ُر الذي يتعذ ُر معه ُ
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 .3قلة الأحكام التي طبقت �أحكام ال�شقاق بني الزوجني ب�صور ٍة متكامل ٍة ودقيق ٍة ،فمنها من � َ
التحكيم كلي ًة رغم ا�ستحكام اخلالف
أهمل
َ
وتكرار ال�شكوى ،وعجز الزوجة عن �إثبات ال�ضرر الذي تدعيه ،وعجز القا�ضي عن الإ�صالح ،ويف املقابل جل�أت بع�ض الأحكام �إىل التحكيم
مبا�شرة ،رغم �أن قواعد املذهب وا�ضحة و�صريحة يف �أن القا�ضي ال يلج�أ �إىل تعيني احلكمني �إال �إذا ادعت الزوجة ال�ضرر ،وتكررت
�شكواها ،وعجزت عن �إثبات دعواها ،و�أن ر�أي احلكمني حتى لو اتفقا �شهادة للقا�ضي.
وقد �أ�صلح قانون �أحكام الأ�سرة هذا اخللل ،يف املواد من � 102إىل  ،107ف�أوجب على القا�ضي � -إذا مل يثبت ال�ضرر ،وا�ستمر ال�شقاق بني
الزوجني ،وتعذر الإ�صالح  -تعيني حكمني من �أهل الزوجني ملحاولة الإ�صالح بينهما.

	.4ال يوجد �أثر للمخالعة اجلربية على الزوج املتعنت يف �إجابة الزوجة �إىل اخللع بالرتا�ضي.
وقد جاء القانون و�أخذ بنظام املخالعة اجلربية وح�صره يف حالتي الرف�ض تعنت ًا ،وطلب املر�أة الفرقة قبل الدخول ( م / 97ب ،و .)108
 .5مل جند يف الأحكام التي � َأطلعنا عليها ،ما ي�شري ب�أن قول اجلمهور �أنه لي�س للعو�ض حد �أدنى وال �أق�صى (ولو �أجاز امل�سمى �صداقا) ،بل يف
�سياق بع�ض الأحكام �أنه �إذا فو�ض املختلعان �إىل القا�ضي تقدير اخللع ،ف�إنه خالع على ن�صف امل�سمى.
وجاء قانون �أحكام الأ�سرة وو�ضع حد ًا �أق�صى ،مبا ال يجوز ما بذل �صداقا ،لي�ضع حد ًا لطمع بع�ض الأزواج يف حل عقد الزواج.
أغلب الق�ضاء ال�شرعي على جواز التنازل عن ح�ضانة الأوالد حتى و�إن كانوا �صغار ًا ،وكذا التنازل عن نفقتهم ،و�أجر ح�ضانتهم،
 .6جرى � ُ
مقابل املخالعة ،وهو ما �أ�ضر بالزوجات �ضرر ًا بليغ ًا .ومما يحمد للقانون �أنه ن�ص على �سقوط البدل يف اخللع بعد الع�ضل ،وعلى �أنه ال
يجوز �أن يكون بدل اخللع التخلي عن ح�ضانة الأوالد �أو التنازل عن �أي حق من حقوقهم (م .)98
 .7كان العمل يف الق�ضاء ال�شرعي يجري على �أن يقع باخللع طال ٌق بائنٌ بينون ٌة �صغرى� ،أما قانون �أحكام الأ�سرة فقد اعترب اخللع الذي يقع
بحكم القا�ضي ،ف�سخ ًا ال طالق ًا ،ويف ذلك تي�سري ًا للمختلعني � -إن �أرادا  -ا�ستئناف حياة جديدة ،دون انتقا�ص من عدد الطلقات� ،إن كانت
هذه املخالع ُة م�سبوق ًة بطلقتني.
 .8ثبت من الدرا�سة اىل �أن الأحكام ال�صادرة ب�أداء النفقات ،كانت تن�ص على �سريانها ب�أثر رجعي �إىل تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق ،ورغم
وجاهة هذا االجتاه �إال �أنه كان يثري �صعوبات جمة يف العمل ،وي�ضر �أحيانا بالأب املدين.
ً
فجاء القانون ون�ص �صراحة يف املادة /68ج على �أن (تقبل نفقة الأوالد عن فرتة ال تتجاوز �أثني ع�شر �شهرا �سابقة على تاريخ املطالبة
الق�ضائية بها).
 .9كانت بع�ض الأحكام ترف�ض طلبات م�صروفات التعليم اخلا�ص ت�أ�سي�س ًا على �أن التعليم اخلا�ص يعد ترف ًا ،طاملا يوجد التعليم املجاين،
وكانت تغفل الإ�شارة �إىل و�ضع الأوالد قبل الطالق ،وقد واجه قانون �أحكام الأ�سرة هذا الفر�ض الال �إن�ساين ،فن�ص �صراحة يف املادة 63
منه على �أن يراعي القا�ضي عند تقديره نفقة الأوالد بعد الطالق �أو عند الفرقة �أال تت�ضمن م�سا�س ًا بو�ضعهم االجتماعي والتعليمي الذي
كانوا عليه من قبل.
 .10كانت بع�ض الأحكام تقرر نفقة م�ؤقتة للحا�ضنة ولأوالدها حتى ي�صدر حكم مو�ضوعي بالنفقة ،يف حني كانت بع�ض الأحكام الأخرى ترف�ض
الق�ضاء بهذه النفقة مكتفية مبا �ستق�ضى به من نفقة مو�ضوعية.
وقد قنن امل�شرع �صراحة االجتاه الأول يف املادة  49من القانون� ،إذ �سمح للقا�ضي �أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة م�ؤقتة لها
ولأوالدها ،ويكون قراره يف هذه احلالة م�شموال بالنفاذ املعجل بقوة القانون.
 .11يوجد اختالف يف الأحكام ال�صادرة بالنفقة للزوجة من حيث م�شتمالتها ،فبع�ض الأحكام كانت تعترب من م�شتمالت النفقة توفري �أدوات
الزينة والطيب للزوجة ،لأن الزوج يف حاجة لتجملها وتطيبها فوجب عليه �أن يوفر لها هذه الأدوات ح�سب العرف ،يف حني كانت هناك
�أحكام ترف�ض اعتبار ذلك من م�شتمالت النفقة.
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بل ان هناك قلة من الأحكام كانت ترف�ض �إلزام الزوج عالج زوجته املري�ضة ،فال توجب عليه ثمن الأدوية وال �أجرة الطبيب ،وال �أي �شيء
من �أنواع التطبيب ،لأن كل ذلك  -على منطقها  -يق�صد به �إ�صالح ج�سمها ،ومبا �أن الطب نتائجه ظنية ،وال يلزم به ال�شخ�ص يف خا�صة
نف�سه ،فكيف نوجبه عليه لغريه ؟
ويف هذا التربير خط�أ ومنافاة للإن�سانية ف�ضال عن ت�صادمه مع الواقع� ،إذ �أن نتائج الطب احلديث �أ�ضحى يقينا �أو قريبا من اليقني ،ومن
ثم فقد �أ�صبح التدواي يف الع�صر الذي نعي�ش فيه� ،ضروريا ك�ضرورة الغذاء والك�ساء.
وقد ن�ص قانون �أحكام الأ�سرة يف املادة  44منه على �أن النفقة ت�شمل الطعام والك�سوة وامل�سكن ،وغريها مما يقت�ضيه العرف.
	.12ال يوجد فيما اطلعنا عليه من �أحكام تطبيقات ق�ضائية لنفقة املتعة ،وقد �أح�سن القانون وقرر هذه النفقة لكل مطلقة ال دخل لها يف الطالق.
 .13ويف منازعات احل�ضانة ،هناك يوجد اختالف يف الأحكام فيما يتعلق ب�أثر زواج احلا�ضنة على ح�ضانتها ،فبع�ض الأحكام كانت تذهب �إىل
�إ�سقاط احل�ضانة عن احلا�ضنة �إذا تزوجت ،والبع�ض الآخر كانت ترف�ض �إ�سقاط احل�ضانة �أخذ ًا بقول ابن تيمية و�إبن القيم من �أنه �إذا
ر�ضي الزوج اجلديد باملح�ضون ربيب ًا ،ا�ستمرت ح�ضانة الأم رغم زواجها.
 .14مل يكن الق�ضاء ال�شرعي ي�شرتط �سن ًا معينة للزواج ،ف�إذا كان الرجل بالغا عاقال و�أهال للزواج وحتمل امل�س�ؤلية ،وكانت املر�أة بالغة عاقلة
غري حمرمة على من يريد الزواج بها ،وكان وليها موافق ًا على زواجها ،فال مانع من تزويجها.
وهذا االجتاه كان خمالف ًا ملا ن�صت عليه بع�ض قوانني الأحوال ال�شخ�صية ،فالقانون املغربي ي�شرتط ل�صحة زواج الفتى بلوغه � 18سنة،
والفتاة � 15سنة ،والقانون الكويتي حدد ال�سن للفتى بـ � 17سنة والفتاة � 15سنة ،ويف القانون اللبناين � 18سنة للفتى ،و� 17سنة للفتاة.
�أن �إقرار الزواج دون حتديد �سن معينة ينطوي على خماطر جمة� ،إذ �أن �أعباء املعي�شة وزيادة تكلفتها ،ف�ضال عن �أن م�س�ؤلية بناء �أ�سرة
متما�سكة يقت�ضي �أن يكون طرفاها �أهال لها ،وقد �أثبت الواقع� ،أن �صغر �سن الزوجني وعدم �شعورهما بامل�س�ؤلية مع عدم قدرتهما على حتمل
الأعباء املالية الناجمة عن الزواج ،يعد �أحد �أهم �أ�سباب تفكك الأ�سرة.
وقد �أوجب قانون �أحكام الأ�سرة يف املادة  18منه موافقة املحكمة ال�شرعية على تزويج ال�صغرية التي يقل �سنها عن �ست ع�شرة �سنة �إذا
ر�أت املحكمة مالءمة هذا الزواج.
ولي�س يف حتديد �سن الزواج �أي تعار�ض مع قواعد ال�شريعة ،باعتبار �أن ذلك من �صالحيات ويل الأمر يف تقييد املباح مراعاة ل�صالح الأمة.
 .15فيما يتعلق بالكفاءة ومدى اعتبارها �شرط ًا من �شروط لزوم الزواج ،ف�إن بع�ض الأحكام كانت تذهب �إىل �أن الكفاءة املعتربة ،هي الكفاءة
يف الدين واخللق ،يف حني كانت تذهب �أحكام �أخرى �أنه ي�شرتط يف الكفاءة اخللو من العيوب اجل�سيمة امل�ستحكمة التي حتول دون دوام
الع�شرة �إال ب�ضرر.
وذهبت قلة من الأحكام �إىل �أن امل�سلم كف�ؤ للم�سلم ،و�أن الن�سب �أو العرف �أو الدم� ،أو تدين الو�ضع االجتماعي ال يحول كل ذلك دون �صحة
الزواج .وقد جاء القانون ون�ص �صراحة يف املادة  /35ب على �أن العربة يف الكفاءة بال�صالح يف الدين وكل ما قام العرف على اعتباره.
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 .16وفيما يتعلق بالوالية يف عقد الزواج ،جند �أن �أحكام الق�ضاء ال�شرعي يف جمملها كانت تق�ضي بوجوب ح�ضور الويل جمل�س العقد ملبا�شرة
عقد زواج ابنته �أو موليته ،و�أن كل عقد يجريه امل�أذون ال�شرعي بدون ح�ضور الويل وال�شاهدين فهو باطل ،و�أن من حق الويل طلب ف�سخ

عقد زواج ابنته التي تزوجت دون علمه وادعت حال العقد �أنه تُويف.
ومع ذلك فقد �صدر حكم يف �إحدى الدعاوي ق�ضي بحق الفتاة البالغة العاقلة الر�شيدة �أن تزوج نف�سها بنف�سها ،وال والية لأحد عليها حتى
�أبوها وجدها.
 .17ويف دعاوي الطالق لوحظ ب�أن بع�ض الأحكام تذهب �إىل �أن الطالق املقرتن بالعدد لفظا ال يقع �إال طلقة واحدة ،ويف حني ذهبت �أحكام
�أخرى� ،إىل �أن الطالق يقع يف هذه ال�صورة ،كما ق�صد الزوج فلو قال لها �أنت طالق ،طالق ،طالق ،فتكون عدد مرات الطالق ،ثالث طلقات
ولي�س طلقة واحدة.
ويف �إحدى الدعاوي حكمت املحكمة ب�أن طالق الزوج الذي يعاين من مر�ض نف�سي هو(االكتئاب) ال يقع ،وي�أخذ حكم طالق املجنون يف
عدم �إيقاع طالقه� ،أو املعتوه الذي يكون خمتلطا يف كالمه وغري م�سئول عن �أفعاله .و�شرط وقوع الطالق �أن يقع من الزوج امل�سلم البالغ
العاقل القا�صد �إيقاع الطالق.
ويف دعوى �أخرى حكم ب�صحة طالق الزوج طلقة واحدة رجعية ،لعدم ثبوت �إدعائه �أنه �أوقع الطالق يف حالة الغ�ضب �إذا كان عاملا وقا�صداً
مبا يقول ومل يحل غ�ضبه دون متييزه بني الأ�شياء.
وحكم �أي�ضا ب�صحة وقوع طالق ال�سكران طلقة واحدة رجعية ،عقوبة وزجر ًا له عن ارتكاب املع�صية ،و�أن �سكره ال مينع من �إيقاع الطالق
عليه.
ً
ً
ويف دعوى مماثلة ،حكم فيها بعدم وقوع طالق الزوج ال�سكران وبحب�سه �أ�سبوعا جزاء وتعزيرا له على ارتكاب مع�صية ال�سكر ،وحكم كذلك
يف �إحدى الدعاوي ب�أن الطالق ال يقع �إال بلفظ� :أنت طالق �أو زوجتي فالنة طالق ،وال يقع الطالق بالكناية� ،أو الإ�شارة �أو الكتابة �إال مع
العجز عن النطق.
وهكذا ال جند ح ًال واحد ًا مل�شكلة هي من �أهم امل�شكالت التي تهدد حياة الأ�سرة وتزعزع ا�ستقرارها ،وهي م�شكلة الطالق ،وقد ح�سم
القانون هذه امل�س�ألة يف املواد من � 84إىل  88على نحو ما �سنعر�ضه الحق ًا يف حينه.
 .18وفيما يتعلق بعدد الطلقات ،تبني عدم ا�ستقرار الأحكام يف اجتاه واحد ،ففي �إحدى الدعاوي ،حكم بوقوع الطالق على املر�أة �سواء �أوقع
الزوج الطالق يف طهر مل يجامع فيه امر�أته� ،أو كان يف فرتة احلي�ض� ،أو يف طهر جامع فيه الرجل امر�أته.
ويف دعوى �أخرى ،حكم فيها القا�ضي بعدم وقوع الطالق ،وذلك لأن الزوج �أوقع الطالق وامر�أته كانت يف فرتة احلي�ض ،فهذا النوع من
الطالق غري معترب وهو بدعة مردودة ،فال يقع به �شيء .وقد ن�ص قانون �أحكام الأ�سرة يف املادة  87على �أن الطالق ال يقع على الزوجة �إال
�إذا كانت يف زواج �صحيح غري معتدة.
 .19وفيما يتعلق بنوع الطالق وما �إذا كان يعد طالق ًا رجعيا �أم طالق بائنا ،فهناك �أي�ضا ت�ضارب يف الأحكام يف هذا اخل�صو�ص ،ففي �إحدى
ُ
الطالق طلق ًة واحد ًة رجعي ًة.
الدعاوي حكم فيها ب�أن �إيقاع الطالق الثالث مرة واحدة يقع به
بينما حكم يف دعوى �أخرى ب�أن الطالق الثالث بلفظ واحد يف جمل�س واحد يقع بائنا بينونة كربى ال رجعة فيه �إال بعد �أن تنكح املطلق ُة زوجاً
غريه ثم يطلقها ،وتنتهي عدتها منه ،فعندئذ يحل له �أن يراجعها مبهر وعقد جديدين.
ويف دعوى �أخرى ،حكم فيها ب�أن الطالق لل�ضرر يقع بائن ًا بينونة �صغرى ،ال حتل املر�أة لزوجها �إال مبهر وعقد جديدين .وحكم يف دعوى
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ُنق�ص عدد الطلقات .وجاء القانون و ن�ص يف املادة �/97أ منه على �أن اخللع يعترب ف�سخا ،ويوقعه القا�ضي
�أخرى ب�أن اخللع يق ُع طلق ًة بائن ًة ت ُ
بلفظ اخللع ال بلفظ الطالق.
 .20كان الق�ضاء ال�شرعيي جيز للمر�أة طلب التفريق لعدم الإنفاق ،ومل يحدد الق�ضاء نوع الإع�سار الذي يربر التفريق ،بل �أطلق ذلك ،ففي
حكم يف �إحدى الدعاوي قرر يف مدوناته �أن �إم�ساك الزوجة مع عدم الإنفاق عليها يعترب م�ضارة بها ويجوز لها طلب التطليق لل�ضرر الواقع
عليها نتيجة عدم الإنفاق ،ويف حكم �آخر قرر ب�أن الطالق ب�سبب عدم الإنفاق يقع به طلقة واحدة رجعية.
وقد ن�صت املادة  109من قانون �أحكام الأ�سرة على �أنه:
�أ� .إذا امتنع الزوج احلا�ضر عن الإنفاق على زوجته ،ولي�س له مال ظاهر ،ومل يثبت �إع�ساره ،فلزوجته طلب التطليق ،ويطلق القا�ضي عليه
بال �إمهال ،وللزوج �أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى.
ب� .إذا �أثبت الزوج �إع�ساره� ،أو كان غائبا يف مكان معلوم �أو حمبو�س ًا ،ولي�س له ما ٌل ظاه ٌر� ،أمهله القا�ضي مد ًة ال ُ
تقل عن �شهر ،وال جتاوز
ثالثة �أ�شهر ،م�ضافا اليها املواعيد املقررة للم�سافة ،لي�ؤدي النفقة املذكورة ،ف�إن مل ينفق طلقها عليه.
ج� .إذا كان الزوج غائبا يف مكان جمهول� .أو مفقود َا ،ولي�س له مال ظاهر ،طلق عليه القا�ضي بال �إمهال ،وذلك مع مراعاة املواد ()111
و ( )112و ( )113من هذا القانون.
�	.21أن الق�ضاء ال�شرعي يف الفرتة ال�سابقة على القانون و�إن كان يجيز للزوجة �أن تطلب من القا�ضي تطليقها طلقة بائنة �إذا غاب زوجها
عنها �أكرث من �سنة� ،إال �أنه كان ي�ضيق من هذا احلق با�شرتاطه �أن يوقع هذا الغياب �ضرر ًا بالزوجة ،وقد �ضبط قانون �أحكام الأ�سرة هذه
امل�س�ألة بن�ص وا�ضح و�صريح يف املادة  110منه فجاءت على النحو الآتي " للزوجة طلب التطليق ب�سبب غياب زوجها املعروف موطنه �أو
حمل �إقامته دون عذر مدة �سنة ،ولو كان له مال ميكن ا�ستيفاء النفقة منه وال يحكم لها بذلك �إال بعد �إنذار الزوج �إما بالإقامة مع زوجته
و�إما بنقلها اليه و�إما طالقها ،على �أن ميهل لأجل ال يقل عن �أربعة �أ�شهر وال يتجاوز �سنة ".

30

 .22وبخ�صو�ص �أحكام العدة وما يرتتب عليها من �آثار �شرعية ،فقد جرى الق�ضاء ال�شرعي ال�سني على �أنه:
1 .1ال عدة على من طلقت طالقا بائنا قبل الدخول.
2 .2عدة احلامل تنتهي بو�ضع احلمل.
3 .3عدة ذوات الإقراء ثالثة �أطهار تنتهي بدخول احلي�ضة الثالثة.
4 .4عدة الآي�سة ثالثة �أ�شهر قمرية.
5 .5املعتدة من طالق رجعي ت�ستحق املرياث من مطلقها ما دامت يف العدة.
6 .6وجوب النفقة للمعتدة.
ويخالف الق�ضاء اجلعفري مذاهب ال�سنة فيما يلى:
1 .1ال�صغرية التي مل تبلغ �سن احلي�ض والآي�سة التي بلغت � 50سنة ال عدة لها.
�2 .2أن عدة املتمتع بها حي�ضتان فقط� ،أو  45يوم ًا ملن ال حتي�ض وهي يف �سن احلي�ض ،وبو�ضع احلمل �إن كانت حام ًال.
3 .3ال نفقة للمخالعة �أو املطلقة طالقا بائن ًا.

وقد نظم قانون �أحكام �أحكام الأ�سرة العدة ،ك�أثر من �آثار الفرقة بني الزوجني ،يف املواد  121حتى  126ومل نلحظ وجود خالف فيما ورد
بن�صو�ص القانون عما كان يجري عليه العمل يف املحاكم من قبل ،اللهم �إال ما �أوردته املادة  124من الن�ص على �أنه " يف جميع الأحوال ال
تزيد العدة على �سنة واحدة ".
 .23و�أما يف املنازعات املتعلقة ب�إثبات ونفي الن�سب ،فاملالحظ �أن ق�ضاء املحاكم ال�شرعية يف الفرتة ال�سابقة على قانون �أحكام الأ�سرة ،يجمع
على وجوب االحتياط يف الن�سب ،ويت�شدد �إىل حد كبري يف نفيه ،ففي دعوى �شرعية �سنية حكم فيها ب�أن �أقل مدة للحمل هي �ستة �أ�شهر ،فلو
ولدته الأم لأقل من هذه املدة من تاريخ عقد الزواج ،فال يثبت ن�سبه من �أبيه ( املدعي ) الذي �أنكر ن�سبه ،ويثبت من �أمه بالوالدة.
ويف دعوى �أخرى ،حكم فيها ب�أن �أقل مدة للحمل هي �ستة �أ�شهر و�أق�صى مدة للحمل هي ت�سعة �أ�شهر ،لأنه هو الغالب يف الن�ساء وي�ؤيده الطب
احلديث ،وهو ر�أي املالكية ،وما زاد عن ذلك يرجع فيه �إىل الطب.
ويف دعوى �شرعية جعفرية ،حكمت املحكمة بعدم ثبوت ن�سب البنت �إىل �أبيها لوالدتها لأقل من �ستة �أ�شهر من تاريخ عقد الزواج ،وب�أن هذا
احلمل مت بطريق غري �شرعي وهو " الزنا " ب�إقرار الزوجني .ويف دعوى �شرعية جعفرية �أحرى ،حكم فيها ب�أن الولد املولود من زواج املتعة
ولد �شرعي يثبت ن�سبه �إىل �أبيه ،وله جميع حقوق الأوالد.
ويف دعوى �شرعية �سنية� ،أقامتها املدعية وهي مطلقة طلبت فيها �إثبات ن�سب املولود الذي �ستلده� ،إىل مطلقها ا�ستناد ًا �إىل �أنها كانت زوج ًا
له ب�صحيح العقد ال�شرعي ،وبعد طالقها اكت�شفت ب�أنها حامل يف ال�شهر الرابع ب�شهادة مدير املركز ال�صحي ،و�أن حملها كان �سابق ًا على
تاريخ الطالق بحواىل ثالثة �أ�شهر ون�صف ،ومل تكت�شف هذا احلمل �إال بعد وقوع الطالق ب�أ�سبوعني ،وبعد �أن حققت املحكمة الدعوى و�أبلغت
املدعي عليه بها ،و�أقر للمدعية مبا جاء بها ،حكمت لها بطلباتها.
ويف دعوى �شرعية �سنية �أخرى ،رفعها زوجان طلبا فيها من املحكمة �إثبات تبني �أحد الأطفال اليتامي اللقطاء من دار رعاية الأيتام التابعة
لوزارة التنمية االجتماعية لكونهما ال ينجبان ويرغبا يف تبني هذا الطفل لي�ؤن�س وحدتهما.
وبعد �أن حققت املحكمة الدعوى وت�أكد لها ح�سن �سري و�سلوك الزوجني ،وحاجتهما املا�سة لرتبية هذا الطفل اليتيم والعطف عليه ،وبعد
موافقة وزارة ال�صحة على هذا التبني ،وافقت املحكمة على كفالة اليتيم ،و�أفهمت الزوجني ب�أنه ال يجوز �أن ينت�سب الولد لهما �شرعا ،وال
ي�شاركهما يف املرياث ،لكونه �أجنبي ًا عنهما ،و�إن �شاء �أو�صيا له ب�شيء من تركتهما م�ستقبال ،و�أن املق�صود بهذا التبني هو الرتبية والرعاية
فقط ،واعتباره مبثابة االبن لهما ،ال االنت�ساب ال�شرعي ،واختارت املحكمة ا�سما لهذا الطفل وا�سما لأبيه وجده ،و�أمرت وزارة ال�صحة
ب�إ�صدار �شهادة ميالد له بهذا اال�سم املختار ،كما �أمرت وزارة الداخلية ب�إ�صدار جواز �سفر م�ستقل له.
وخال�صة القول �أنه با�ستعرا�ض �أحكام الق�ضاء ال�شرعي ال�سني واجلعفري ال�صادرة يف منازعات الن�سب قبل العمل بقانون الأ�سرة ،مل نلحظ ثمة
خالف فيما بينها وبني الأحكام التي قررها هذا القانون يف املواد .82 - 70
هذه نظرة �سريعة على و�ضع الق�ضاء ال�شرعي قبل العمل بقانون الأ�سرة ،وقد تبني منها وجود خالف يف االجتاه الق�ضائي نحو كثري من امل�سائل
ال�شرعية �سيما يف م�سائل التطليق واحل�ضانة والنفقات وغري ذلك مما عر�ضنا له و�صدور �أحكام متناق�ضة يف الدعاوي املت�شابهة ،ومرجع هذا
اخلالف ،كما هو معلوم ،اختالف امل�صادر الفقهية التي كان يعتمد عليها الق�ضاة ،فكما قلنا �أن الق�ضاء ال�شرعي ال�سني و�إن كان مييل يف جممله
�إىل املذهب املالكي� ،إال �أن الأمر لي�س كذلك على �إطالقه ،فقد نحي بع�ض الق�ضاة �إىل الأخذ ببع�ض الآراء التي تخالف امل�شهور يف هذا املذهب،
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وهو ما �أدى �إىل وجود هذا االختالف ولي�س هذا الذي الحظناه فح�سب ،فقد الحظنا �أي�ضا غياب �شبه تام لقواعد الإجراءات التي تنظم العمل
يف الق�ضاء ب�صفة عامة وعلى وجه اخل�صو�ص الق�ضاء ال�شرعي ،فعلى �سبيل املثال ،وجدنا �أن �صحف الدعاوي ال�شرعية حترر ب�أ�سلوب ال يك�شف
عن حقيقة الطلبات يف الدعوى ،والأ�سا�س الذي تقام عليه ،لأن �أ�صحاب ال�ش�أن هم الذين كانوا يقومون بتحرير هذه ال�صحف ب�أنف�سهم ،دون
اال�ستعانة بذوي االخت�صا�ص من رجال القانون ،رمبا ب�سبب اخلوف من الأعباء املالية ،التي يتكبدونها يف هذه احلالة ،كما تبني لنا �أي�ضا �أن
حترير الأحكام الق�ضائية كان يتم بطريقة ي�صعب على املطلع على احلكم فهم النزاع الذي كان معرو�ضا على املحكمة ،وحقيقة الطلبات التي
طرحت عليها ،ووجه دفاع اخل�صوم فيها ،والأ�سباب التي �ساقتها املحكمة تربير ًا لق�ضائها ،كما الحظنا �أي�ضا �إغفال املحاكم الكثري من الطلبات
وعدم البت فيها ،وخمالفة كثري منها لقواعد االخت�صا�ص التي تنظم عمل الق�ضاء ،وكذلك خمالفتها لقواعد الطعن يف الأحكام ،وجماوزة
�سلطات املحكمة عند نظر النزاع.
و�إذا كان االختالف احلا�صل يف �أحكام الق�ضاء ال�شرعي فيما يتعلق باحلقوق ال�شرعية التي يف�صل فيها ،يرجع �إىل اختالف امل�صادر الفقهية
التي كان يعتمد عليها كل قا�ض ،مبا يف�ضي �إىل تعدد احللول الق�ضائية للم�شكالت املت�شابهة وهو ما ينطوي على م�شكلة تهدد ا�ستقرار الأ�سرة،
ف�إن العيوب الإجرائية التي تلحق بالدعوى ال�شرعية واحلكم ال�صادر فيها ،ال يقل خطورة عن هذه امل�شكلة ،لأن �ضمانات التقا�ضي واحرتام حقوق
الأ�شخا�ص ،وحتقيق دفاع اخل�صوم ودفوعهم وطلباتهم والرد عليها ،يعد من �أهم مظاهر العدالة داخل الدولة ،و�إهدار �أحد هذه ال�ضمانات،
ينطوي على �إخالل ج�سيم بحقوق الأفراد ،وي�ؤدي �إىل اهتزاز الثقة ،بل فقدها كلية يف اجلهاز الق�ضائي باعتباره االلية الد�ستورية وال�شرعية
املنوط بها �إقامة العدل بني النا�س.
ومن �أجل ذلك بات من ال�ضروري وامللح �إ�صدار قانون ينظم العالقات الأ�سرية داخل املجتمع البحريني باعتباره حاجة اجتماعية ملحة.
وقد كان ال�ستطالع الر�أي الذي �أجراه املجل�س الأعلى للمر�أة �ضمن درا�سة �أعدت �سنة  )7( 2005لبيان مدى حاجة املجتمع البحريني لهذا
القانون� ،أثره البالغ يف حتقيق الهدف املن�شود ،فقد �أ�سفر هذا اال�ستطالع عن وجود �ضرورة ملحة من قبل الر�أي العام لإ�صدار قانون �أحكام
الأ�سرة ،و�أن مطالبة النا�س ب�إ�صدار هذا القانون جاءت على �إثر حالة عدم التنظيم احلا�صل يف بع�ض الأحكام ال�صادرة عن املحاكم ال�شرعية،
من ذلك وجود تعدد يف الأحكام واختالفها يف الوقائع وامل�شكالت املت�شابهة ،وطول �إجراءات التقا�ضي ،وواكب ذلك كله ثبوت تزايد ن�سب
امل�شكالت الأ�سرية ،وزيادة عدد حاالت الطالق.
وانتهى هذا اال�ستطالع �إىل املطالبة ب�أن يكون القانون م�ستمد ًا من ال�شريعة الإ�سالمية ومنفذ ًا لأهدافها النبيلة ،يتوىل �إعداده نخبة من رجال
الدين والقانون ،و�أن يكون قانونا موحد ًا بني املذهبني ال�سني واجلعفري مع الأخذ يف االعتبار خ�صو�صيات كل مذهب يف جوانب االختالف.
كما نادى من �شملهم اال�ستطالع ب�ضرورة �إ�صالح املحاكم ال�شرعية بتحديد �ضوابط وموا�صفات تعيني الق�ضاة ال�شرعيني ،وبث الوعي لدي �أفراد
املجتمع ب�أهمية تقنني �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وعدم ت�صادمها مع حاجاتهم وم�صاحلهم.
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()7

مركز البحرين للدرا�سات والبحوث .)2006( .ا�ستطالع للر�أي حول تقنني �أحكام الأ�سرة يف مملكة البحرين .البحرين :املجل�س الأعلى للمر�أة.

املطلب الثاين :اجلهود الوطنية لإ�صدار قانون �أحكام الأ�سرة
وعقب االنتهاء من هذا اال�ستطالع بد�أت احلملة الوطنية لإ�صدار قانون �أحكام الأ�سرة باعتباره �ضرورة جمتمعية ملحة.
ويف هذا املقام ف�إنه من باب رد الف�ضل �إىل �أهله ،نورد بع�ضا من �أقوال جاللة امللك املفدى والتي كان لها الأثر الطيب يف التهيئة لهذه احلملة
وفتح الطريق امل�ؤدي �إىل جناحها.
ففي اخلطاب ال�سامي جلاللته يف افتتاح دور االنعقاد الثالث للمجل�س الوطني بتاريخ � 9أكتوبر  ،2004ذكر جاللته ما يلى:
« جتاوز ًا لأ�شكال التمييز الذي يواجه املر�أة ف�إن �إعادة تنظيم �شئون الأ�سرة بقانون مرن ومتوافق عليه يراعي مبادئ ال�شريعة بني الزوج والزوجة
()8
�سيبقى هدف ًا حيوي ًا ملجتمعنا».
كما ورد يف كلمة جاللته ال�سامية مبنا�سبة يوم املر�أة العاملي بتاريخ  8مار�س  2005ما يلي:
" �إن القانون �سيحقق للمر�أة البحرينية العدل وامل�ساواة يف ظل ال�شريعة ال�سمحة ،ويجنبها التعر�ض للإجحاف والعنف ،و�سيقرب بني
()9
الن�صو�ص القانونية والتطبيق الفعلى يف خمتلف املجاالت ".
وال ميكن �أن ننكر اجلهد الكبري واملخل�ص ل�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئي�سة املجل�س
الأعلى للمر�أة ،ذلك اجلهد الذي �أتى �أكله ،و�أثمر ينعه ،ب�صدور القانون ،ومما قالته �سموها يف لقاء الإعالميني مبنا�سبة يوم املر�أة العربية
بتاريخ  1فرباير .2005
«�إن العمل اال�سرتاتيجي املنظم هو عمل يتطلب نف�س ًا طوي ًال وبنا ًء مرتاكم ًا للو�صول �إىل النتائج ولكن يف الوقت نف�سه ال نريد االبتعاد عن ق�ضايا
فاملجل�س مع �إ�صدار قانون يراعي خ�صو�صية
املر�أة امللحة التي ت�أخرت كثري ًا مثل �صدور قانون الأحكام الأ�سرية ،ودور ُنا هنا وا�ض ٌح وحم�سو ٌم،
ُ
()10
املر�أة البحرينية ،وكان لنا بهذا ال�صدد العديد من التو�صيات التي �ستكون مكمل ًة لإ�صدار مثل هذا القانون».
كما �شددت على حتمية �أن يراعي القانون مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية و�أن يكمل من َثم املنظومة القانونية الالزمة لوجود ق�ضاء عادل ومنظم
للق�ضايا النا�شئة عن اخلالفات الأ�سرية؛ من �أجل تر�سيخ وتثبيت دولة القانون التي تقوم عليها فل�سفة امل�شروع الوطني الإ�صالحي.
و�أكدت �سموها على �أن القانون �سيحتكم اليه الرجل واملر�أة على حد �سواء و�أن فائدته �ستعم على الأ�سرة ب�شكل �شامل ،كونه �سينظم العالقة بني
�أفرادها.

()8
()9
()10

اخلطب ال�سامية  .)2004 /10 /9( .تاريخ اال�سرتداد  ،2011 /12 /1من وزارة �ش�ؤون جمل�سي ال�شورى والنواب http://www.msrc.gov.bh/default :

اطالق ا�سرتاتيجة النهو�ض باملر�أة البحرينية .)2005( .تاريخ اال�سرتداد  ،2011 ,12 11من ملتقى املر�أة العربيةhttp://awfonline.net/page/br/2005/new13.htm :

احلملة الوطنية لإ�صدار قانون �أحكام الأ�سرة ( .)2009( .)2006 - 2005البحرين  :املجل�س الأعلى للمر�أة.
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ويف ختام ت�صريحها ،قالت �سموها مبنا�سبة انطالق احلملة ب�أنها تتطلع �إىل �أن تبادر اجلهات املعنية ب�صوغ القانون ،على حتريك هذا امللف
و�إطالع املجتمع على نتائج ذلك.
كما دعت �سموها الكتل املهتمة ب�إ�صدار قانون للأحكام الأ�سرية يف ال�سلطة الت�شريعية على تفعيل اخلطوات الالزمة لإ�صدار هذا القانون
بالتن�سيق مع جميع الأطراف املعنية؛ ل�ضمان �صدوره ب�شكل متوافق عليه.
و�أكدت �سموها على ترحيب املجل�س الأعلى للمر�أة مب�شاركة اجلميع يف تنفيذ احلملة الوطنية لإ�صدار قانون الأحكام الأ�سرية ،والعمل ب�شكل
()11
موحد لتحقيق هذا املطلب املجتمعي املهم للأ�سرة البحرينية الذي ال يحتمل �أي ت�أجيل.

�أو ًال :املرحلة الأوىل للحملة الوطنية لإ�صدار قانون �أحكام الأ�سرة ( �سبتمرب � -أكتوبر )2005

قاد املجل�س الأعلى للمر�أة حتت �شعار "�أ�سرة �آمنة  -وطن �آمن" ،حملته الوطنية لإ�صدار قانون الأحكام الأ�سرية التي خ�ص�صت يف مرحلتها
الأوىل ،خالل الفرتة امل�شار اليها ،العديد من الفعاليات املنا�سبة لطبيعة �شهر رم�ضان املبارك �آنذاك الذي د�شنت فيه ،حيث ت�ضمنت لقاءات
وحوارات يف جمال�س رم�ضانية ن�سائية و�أخرى رجالية عرب �أجهزة الإعالم املرئية وال�سمعية واملقروءة ،وقد حر�صت هذه الفعالي ُة على �إ�شراك
�أ�صحاب االخت�صا�ص من علماء الدين والقانون حول �أهمية تقنني �أحكام الأ�سرة ،وعر�ض عدد من احلاالت االجتماعية وامل�شاكل الواقعية
الناجمة عن عدم وجود هذا القانون ،وقد تزامن ذلك كله مع ن�شر �إعالنات بالطرق الرئي�سية والفرعية ومل�صقات وزعت يف ال�صحف اليومية.
وكان الهدف الأ�سا�سي من هذه احلملة هو توعية النا�س بحاجتهم �إىل قانون ينظم العالقات الأ�سرية نابع من ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة
و�أحكامها ليحقق العدل املن�شود جلميع �أفراد الأ�سرة ب�شكل خا�ص واملجتمع ب�شكل عام ،وي�ضمن عدم الت�ضارب يف الأحكام للق�ضايا املت�شابهة،
وتهيئة وطمئنة الر�أي العام لإ�صدار مثل هذا القانون.
وتباينت ردود الفعل حول احلملة ،فقد انتقد البع�ض ال�سعي �إىل تقنني �أحكام ال�شريعة ملا ذهب اليه من �أن املر�أة ال تتمتع بامل�ساواة مع الرجل،
وهو قول مردود عليه ب�أن امل�ساواة بني الرجل واملر�أة هي امل�ساواة يف التكاف�ؤ ال التماثل ،وبالن�سبة للمر�أة ،تعني امل�ساواة يف �إعمال احلقوق التي
حرمت منها نتيجة التمييز الثقايف �أو ال�سلوكي �أو ب�سبب العادات واملوروثات االجتماعية� ،أو نتيجة التمييز يف املواقف �أو التمتع باحلقوق �أو
التمييز الت�شريعي(� )12أما قانون �أحكام الأ�سرة فهو يقنن امل�ساواة يف احلقوق والواجبات طبقا للأحكام ال�شرعية ويق�ضي على التمييز وامل�شاكل
التي عانت ومازالت تعاين منها املر�أة �أمام املحاكم ال�شرعية.
وكان من �أبرز نتائج فعاليات هذه املرحلة هو �ضرورة وجود قانون يحمي املر�أة والرجل وال يه�ضم حق �أي منهما على ح�ساب الآخر ،ويتواكب ذلك
مع �إ�صالح الق�ضاء ال�شرعي بزيادة خربة الق�ضاة ومعاونيهم بدورات وور�ش عمل تت�صل ب�أحكام الأ�سرة.
()11
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ويف هذا ال�سياق نرى �أن القانون املطالب به� ،أ�صبح �ضرور ًة ملح ًة يف ظل تزايد امل�شكالت التي تعج بها املحاكم ال�شرعية ،كما �أ�ضحى �ضرور ًة
لتوحيد الأحكام املت�شابهة و�إزالة التناق�ض فيما بينها ،وحتى يحقق القانونُ هدفه ينبغي اال�ستفادة من قوانني الأحوال ال�شخ�صية للدول
الأخرى ،و�أن يتوافق مع املجتمع البحريني ،و�أنه يجب فتح باب الطعن بطريق التمييز يف �أحكام الق�ضاء ال�شرعي ،والإ�سراع يف تفعيل مكتب
التوفيق الأ�سري لدرا�سة حاالت النزاع بني الأزواج.
كما نرى من ال�ضرورة العمل على زيادة عدد املحاكم ال�شرعية و�إ�ضفاء �صفة اال�ستعجال على الق�ضايا ال�شرعية ،وتخ�صي�ص مبانٍ خا�صة
بالق�ضاء ال�شرعي ب�شكل م�ستقل ومنف�صل عن املحاكم املدنية ،و�إن�شاء مكاتب لتقدمي اال�ست�شارات القانونية واالجتماعية تكون تابعة للمحاكم
ال�شرعية ،وتدري�س مواد خا�صة باحلقوق والواجبات الزوجية يف املناهج الدرا�سية.

ثانياً :املرحلة الثانية للحملة الوطنية لإ�صدار قانون �أحكام الأ�سرة (مار�س  -مايو )2006

توا�صلت فعاليات املرحلة الثانية للحملة الوطنية لإ�صدار قانون �أحكام الأ�سرة (�أ�سرة �آمنة = وطن �آمن) التي بد�أت يف الأول من �شهر �أبريل
 2006م ،وذلك ا�ستكما ًال للمرحلة الأوىل التي بد�أها املجل�س الأعلى للمر�أة يف �سبتمرب من عام  2005م ،والتي كان الهدف منها حينذاك لفت
نظر الر�أي العام �إىل �أهمية �إ�صدار قانون للأحكام الأ�سرية.

وقد �أتت فعاليات املرحلة الثانية لت�ؤكد على �أهمية اال�ستقرار الأ�سري من خالل املنظومة الثالثية لذلك اال�ستقرار وهي:
 تقنني الأحكام الأ�سرية. �إعادة تنظيم الق�ضاء ال�شرعي. التوعية الثقافية الأ�سرية.وي�أتي تقنني الأحكام الأ�سرية كدعامة �أوىل من دعائم اال�ستقرار الأ�سري من خالل تدوين الأحكام الأ�سرية وفقا لل�شريعة الإ�سالمية ،وتنظيم
العالقة الأ�سرية من زواج وطالق و�آثارهما ،وبيان حقوق وواجبات �أفراد الأ�سرة الواحدة.
�أما الدعامة الثانية فقد تناولت �أهمية كل من:
•�إعادة تنظيم الق�ضاء ال�شرعي من خالل تدريب وت�أهيل الق�ضاة ال�شرعيني واجلهاز الإداري يف الق�ضاء ال�شرعي.
•زيادة عدد املحاكم ال�شرعية.
•تفعيل التعديالت اخلا�صة بقانون الإجراءات �أمام املحاكم ال�شرعية.
•تخ�صي�ص حماكم لتنفيذ الأحكام ال�شرعية.
•تفعيل قانون �صندوق النفقة.
و�أخري ًا ت�أتي الدعامة الثالثة التي تركز عليها هذه املرحلة من احلملة الوطنية لإ�صدار قانون الأحكام الأ�سرية؛ لتوعية �أفراد املجتمع البحريني
مبا يت�ضمنه القانون من بنود ومواد خا�صة بالإجراءات �أمام املحاكم ال�شرعية فيما يتعلق بتقنني الأحوال ال�شخ�صية واخلطبة والزواج واحل�ضانة
والطالق واخللع� ،إ�ضافة �إىل حقوق وواجبات الزوجني ،والتوعية الثقافية وال�شرعية للطرفني ،و�صيانة حقوق الطفل ال�شرعية يف الأ�سرة ،و�إعادة
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تنظيم وثيقة الزواج ،وذلك من خالل تنظيم حما�ضرات دينية و�أخرى توعوية قانونية وور�ش عمل تثقيفية بالتعاون مع حمافظات اململكة اخلم�س،
واجلمعيات الن�سائية ،واملراكز االجتماعية؛ وذلك بغر�ض زيادة الوعي لأكرب �شريحة ممكنة يف املجتمع ب�ضرورة �إ�صدار قانون الأحكام الأ�سرية.
كما مت بث جمموعة من الو�سائل الإعالمية التوعوية اخلا�صة باحلملة عرب الإذاعة والتلفزيون� ،إ�ضافة �إىل جمموعة من املعلومات التوعوية
الأخرى مثل التوعية الأ�سرية عرب ال�صحف املحلية ،واملوقع االلكرتوين اخلا�ص باملجل�س الأعلى للمر�أة ،هذا �إىل جانب ما يقدم من معلومات
()13
موجزة حول قوانني الأحوال ال�شخ�صية يف الدول اخلليجية والعربية والإ�سالمية.
وقد ت�ضمنت فعاليات هذه املرحلة تنظيم عدد من املحا�ضرات ،تركزت حول معرفة الأحكام الأ�سرية يف ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أثر العرف يف فهم
الن�صو�ص وخا�صة يف ق�ضايا املر�أة ،كما نظمت عدد من ور�ش العمل التدريبية حول تطبيق دليل �إجراءات التقا�ضي �أمام املحاكم ال�شرعية.

ثالثاً :جهود االحتاد الن�سائي البحريني:

قام االحتاد الن�سائي البحريني بعد ا�شهاره ر�سمي ًا يف عام  ،2006بحملة لإ�صدار قانون الأحوال ال�شخ�صية ت�ضمنت تنفيذ العديد من الربامج
املختلفة متثلت يف عقد العديد من الور�ش التدريبية واملحا�ضرات للتوعية مبفاهيم قانون الأحوال ال�شخ�صية و�صندوق النفقة ،و�إعداد ا�ستبيان
م�سحي لق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية يف املحاكم بالتعاون مع وزارة العدل.
هذه هي خال�صة اجلهود الوطنية التي بذلت على ال�صعيد الر�سمي والأهلى لإ�صدار قانون �أحكام الأ�سرة.
وختام ًا لهذا العر�ض ،جند �أنف�سنا �أمام �س�ؤال يطرح نف�سه وهو ،هل توجد �ضرورة اجتماعية حتتم وجود قانون للأ�سرة ؟ ومبعنى �أكرث
و�ضوحاً ،ما �أهمية وجود قانون ينظم الأحكام الأ�سرية ؟
 �إن تقنني �أحوال الأ�سرة مبوجب قانون هو تنفيذ ملبادئ الد�ستور ،كما �أنه ي�أتي يف �إطار التزام مملكة البحرين باملواثيق والعهود الإقليميةوالدولية يف هذا ال�ش�أن يف �إطار ال�شريعة الإ�سالمية.
أ�سا�س املجتمع قوا ُمها الدينُ وال ُ
وحب
أخالق ُ
 ميث ُل هذا القانونُ �ضمان ًة وحماية لأفراد الأ�سرة الواحدة رج ًال كان �أو امر�أ ًة �أو �أبنا ًء ،فالأ�سر ُة � ُالوطن .م � /5أ من الد�ستور.
والقانون �سي�ساع ُد على ت�سهيل املعامالت والإجراءات يف املحاكم ال�شرعية على الق�ضاة واملتقا�ضني مبا يتالءم مع �أحكام ال�شريعة ،ف�ضال
عن �أنه �سوف يقلل من معاناة الأ�سرة من النواحي االجتماعية يف عدة جوانب منها الزواج ،الطالق ،الوالية يف عقد الزواج ،نفقة الأطفال،
تنظيم احل�ضانة وغريها.
 القانون �سوف ي�ساعد على تفادي �صدور �أحكام متناق�ضة وخمتلفة يف امل�س�ألة الواحدة ،و�صدور �أحكام دون حتقيق دفاع ودفوع اخل�صوم كماينبغي.
()13
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وبف�ضل من اهلل تعاىل ثم بف�ضل هذه اجلهود وتلك احلملة الوطنية املخل�صة �صدر الق�سم الأول من قانون �أحكام الأ�سرة والذي يقت�صر
تطبيقه على املنازعات التي تدخل يف والية الدوائر الق�ضائية ال�شرعية ال�سنية .وكان الأمل  -وال يزال  -معقود ًا على �صدور قانون موحد
ي�سري على �أبناء املذهبني ال�سني واجلعفري على �أن يراعي خ�صو�صيات كل مذهب عند وجود بع�ض مظاهر االختالف بني املذهبني.
ولعل يف ا�ستمرار هذه اجلهود ما يعني يف امل�ستقبل القريب على حتقيق هذا الأمل� ،أو على الأقل� ،إ�صدار الق�سم الثاين من القانون.

اخلال�صة

وهكذا يبني لنا من العر�ض املتقدم وال�سريع �أن غياب قانون ينظم �أحكام الأ�سرة وي�ضع حلو ًال وا�ضحة جلية للمنازعات الزوجية ي�ستمد �أ�صوله
من ال�شريعة الإ�سالمية� ،أدي اىل وقوع اختالف بني يف �أحكام الق�ضاء ال�شرعي يف معاجلتها مل�شاكل تبدو مت�شابه ًة ،ب�سبب اختالف امل�صدر
الفقهي الذي ي�ستقي القا�ضي ال�شرعي منه حكمه الذي يطبقه على واقع النزاع املطروح عليه.
ووجود قانون مكتوب ومدون يف ن�صو�ص وا�ضحة يغني القا�ضي عن البحث يف كتب الفقه عن حل للق�ضية التي ينظرها ،و�أن حاجة املجتمع لهذا
القانون تعد م�س�ألة �ضرورية والزمة ،و�أنه متى خل�صت النيات وجتردت من �أي هوي ف�إنه يف النهاية ال ي�صح �إال ال�صحيح ،وال�صحيح يف نظرنا
هو تنظيم �أهم جانب من اجلوانب الإن�سانية يف احلياة ،و�أعني م�سائل الأحكام الأ�سرية يف قانون يجمع بني دفتيه حلو ًال واحد ًة ووا�ضح ًة لها ،ال
قا�ض اىل �آخر بح�سب املرجع الفقهي الذي ا�ستند �إليه يف حكمه.
تختلف من ٍ

37

املبحث الثاين

�شرح �أهم الأحكام يف قانون �أحكام الأ�سرة

�أحكام الأ�سرة رقم  19ل�سنة  2009يف  27مايو  2009ون�شر يف اجلريدة الر�سمية بالعدد  - 2898يوم اخلمي�س  4يونيو 2009

�صدر قانونُ
و�أ�صبح نافذ ًا اعتبار من الأول من يولية �سنة  .2009وا�شتمل على بابني من  145مادة  -بخالف مواد �إ�صداره ال�سبع .تناول الباب الأول �شرح
�أحكام الزواج واحتوى على خم�سة ف�صول عاجلت امل�سائل الآتية بالرتتيب :اخلطبة� ،إن�شاء الزواج� ،أركان عقد الزواج� ،أنواع الزواج� ،آثار
الزواج� ،أما الباب الثاين فقد احتوى على �ستة ف�صول وهي �أ�سباب الفرقة بني الزوجني ،الطالق ،املخالعة ،التطليق ،الف�سخ� ،آثار الفرقة بني
الزوجني.
ون�صت املادة الثانية من مواد الإ�صدار على �أنه "ال يتم تعديل هذا القانون �إال بعد �أخذ ر�أي جلنة من ذوي االخت�صا�ص ال�شرعي من الق�ضاة
والفقهاء ،على �أن يكون ن�صفهم من الق�ضاة ال�شرعيني ي�صدر بت�شكيلها �أمر ملكي".
ولعل وا�ضعي هذا القانون �أرادوا بهذا الن�ص و�ضع �ضمانة حتول دون التدخل الت�شريعي بتعديل ن�صو�صه بعيد ًا عن ذوي اخلربة واالخت�صا�ص،
�سواء من الناحية النظرية التي تتمثل يف علماء الدين� ،أم من الناحية التطبيقية املمثلة يف الق�ضاة ال�شرعيني ،وهي �ضمانة ال ب�أ�س بها ،و�إن كان
الأ�صل يف �إعداد �أي ت�شريع �أو تعديله �أن يكون لذوي االخت�صا�ص الدور الأعظم فيه دون حاجة �إىل الن�ص على ذلك.
ون�صت املادة الثالثة من مواد الإ�صدار على �أنه « فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف هذا القانون يحكم القا�ضي بامل�شهور يف املذهب املالكي ،ف�إن مل
يوجد �أخذ القا�ضي بغريه من املذاهب الأربعة لأ�سباب يبينها يف حكمه ،و�إذا تعذر ذلك طبق القا�ضي القواعد الفقهية العامة يف ال�شريعة
الإ�سالمية.
ويت�ضح من هذا الن�ص �أن امل�صادر التي ي�ستقي القا�ضي ال�شرعي منها حكمه يف املنازعات ال�شرعية التي تعر�ض عليه تتحدد يف امل�صادر الآتية
بالرتتيب:
1 .1الن�ص الوارد يف القانون يجب على القا�ضي تطبيقه.
�2 .2إذا مل يجد القا�ضي ن�ص ًا يف القانون في�ستقي حكمه من امل�شهور يف املذهب املالكي.
�3 .3إذا مل يجد القا�ضي م�صدر ًا يف املذهب املالكي ،ي�ستقي احلكم من املذاهب الأربعة ،ويف هذه احلالة على القا�ضي �أن يبني يف حكمه
الأ�سباب التي دعته �إىل الأخذ باملذهب الذي اختاره.
4 .4ف�إذا تعذر على القا�ضي ا�ستقاء حكمه من امل�شهور يف املذهب املالكي� ،أو تطبيق �أحد املذاهب الأربعة املذكورة ،طبق القواعد الفقهية العامة
يف ال�شريعة الإ�سالمية.
5 .5ومن ثم ال يجوز �أن ميتنع القا�ضي عن �إ�صدار حكم يف النزاع املطروح عليه بدعوى عدم وجود ن�ص يف القانون �أو عدم وجود قاعدة فقهية
حتكم النزاع ،ويف ذلك دعوى �صريحة من امل�شرع لفتح باب االجتهاد �أمام القا�ضي و�صو ًال �إىل ح�سم النزاع.
وحددت املادتان الرابعة واخلام�سة من مواد �إ�صدار القانون ،نطاق تطبيقه وهي �سريانه على كافة املنازعات التي تدخل يف والية الدوائر
الق�ضائية ال�شرعية ال�سنية وذلك على جميع الدعاوي التي مل ي�صدر فيها حكم مو�ضوعي نهائي قبل تاريخ العمل به يف .2009/7/1
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املطلب الأول� :أهم �سمات قانون �أحكام الأ�سرة يف ق�سمه الأول
يت�سم هذا القانونُ بعدد من ال�سمات �أو اخل�صائ�ص هي على التف�صيل الآتي:
ُ
1 .1لقد روعي عند و�ضع هذا القانون ح�سن اختيار �أع�ضاء اللجنة التي �أعدت م�شروع القانون فقد �ضمت نخبة من اخلرباء الأ ْك َفاء التي جمعت
بني االخت�صا�ص ال�شرعي والقانوين ،ف�ض ًال عن اخلربة الكبرية يف فن ال�صياغة ،فانعك�س ذلك ب�صورة �إيجابية على ن�صو�ص القانون وما
تنا�سب ظروف وثقافة املجتمع البحريني.
أحكام
ُ
�أتي به من � ٍ
2 .2ح�سن �صياغة ن�صو�صه فقد جاءت دقيق ًة يف مبناها وا�ضح ًة على معناها متجنبة بذلك الوقوع يف براثن اللب�س والغمو�ض الذي يكتنف بع�ض
�صياغات الن�صو�ص القانونية� ،إذ ي�سهل على ال�شخ�ص العادي تفهم ن�صو�صه و�أحكامه ومن ثم معرفة حقوقه والتزاماته.
3 .3مل يتقيد القانون مبذهب معني بل جمع بني املذاهب الأربعة واختار وا�ضعوه احلكم ال�شرعي الذي يتفق مع الع�صر ويتنا�سب مع طبيعة
املجتمع بغ�ض النظر عن املذهب الذي قرره.
4 .4احتواء القانون على تنظيم دقيق جلميع امل�سائل املتعلقة بالأ�سرة ،فيتيح للقا�ضي العثور على احلل القانوين لأي نزاع بني ن�صو�صه ،هذا
مع �إحالته القا�ضي عند غياب الن�ص القانوين  -وهذا فر�ض نادر � -إىل ا�ستنباط احلكم ال�شرعي لها من امل�شهور يف املذهب املالكي.
�5 .5أعطى القانون للقا�ضي ال�شرعي دور ًا �إيجابي ًا يف �إدارة الدعوى ال�شرعية حفاظ ًا على كيان الأ�سرة وا�ستقرارها ومنع تفككها ،فعلى �سبيل
املثال �أوجب عليه التدخل ب�إجراء ال�صلح بني الزوجني والتوفيق بينهما قبل احلكم بالتطليق ،ويعترب هذا الإجراء ذو �أهمية ولو مت تفعيله
بحق فبذل القا�ضي جهد ًا �صادق ًا للتوفيق بني الزوجني النتهت كثري من الدعاوي �صلح ًا ،ومنح القا�ضي ال�شرعي �سلطة الوالية على املر�أة
التي ال ويل لها فيقوم هو مث ًال بتزويجها ،كما �أجاز له  -يف بع�ض الأحوال  -اختيار من يراه �صاحل ًا من الأقارب �أو من غريهم ليكون
حا�ضن ًا دون �أن يتقيد مبا �أورده القانون يف �ش�أن تعيني احلا�ضن.
6 .6اعتمد القانون �أحدث الو�سائل العلمية املعتربة يف �إثبات الن�سب ،ف�أوجب �إجراء حتليل الب�صمة الوراثية ( )D.N.Aللزوجني قبل �إجراء
املالعنة ،وال تتم املالعنة بنفي الن�سب �إذا جاءت النتيجة ب�إثباته.
ويف حال اختالط املواليد يف امل�ست�شفيات ،ويف حال احلوادث �أو الكوارث �أوجب القانون ا�ستعمال الب�صمة الوراثية لإزالة هذا اللب�س.
7 .7اعتد القانون مبا اعتاد عليه النا�س يف تعامالتهم  -وهو ما درج على ت�سميته بالعرف  -وجعله يف مرتبة �أعلى من القانون ،فخاطب القا�ضي
�أن ُي ْع َم َل قواعد العرف يف بع�ض امل�سائل حتى لو اختلفت تلك القواعد مع ن�صو�ص القانون ،فعلى �سبيل املثال� :أجاز له �أال يحكم على من
عدل عن اخلطبة بدون مربر ،برد الهدايا �إذا كان العرف اجلاري يق�ضي بذلك ،كما ن�ص على �أن النفقة ت�شمل الطعام والك�سوة وال�سكن،
وغريها مما يقت�ضيه العرف .وجعل العرف من الأمور التي يجب على القا�ضي االعتداد بها عند تقدير النفقة .كما جعل مناط الكفاءة يف
الزواج ف�ضال عن �صالح الزوج وا�ستقامته ،ما قام العرف على اعتباره.
كما اعتد القانون يف تقدير نفقة الزوجة مبا جري عليه عرف البيئة التي تنتمي لها الزوجة وغري ذلك كثري.
8 .8رفع القانون من �ش�أن املر�أة فمنع تنازل الأم عن ح�ضانة �أوالدها ،كما اعتد ب�شهادة املر�أة يف �إثبات الزواج والطالق وال�ضرر واحل�ضانة
وغري ذلك مما تطلع عليه الن�ساء غالب ًا.
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املطلب الثاين :العالمات امل�ضيئة يف ن�صو�ص قانون �أحكام الأ�سرة
و �أثرها على الق�ضاء ال�شرعي
جت�سيد ًا للجهود التي بذلت يف �سبيل �إ�صدار القانون ،وحتقيق ًا للأهداف من �إ�صداره ،فقد جاءت ن�صو�ص القانون مت�سقة مع تلك اجلهود
والأهداف ،وت�ضمنت من الأحكام ما يدعو �إىل ا�ستقرار العالقات الزوجية وحتديد وبيان حقوق الزوجني منذ بدء اخلطبة وحتى انق�ضاء العالقة
الزوجية لأي �سبب ،بالوفاة �أو الطالق ويف هذا ال�سياق ،ف�إنه من الإن�صاف �إلقاء ال�ضوء على بع�ض من هذه الأحكام ،يف النقاط الآتية:

�أو ًال :العدول عن اخلطبة

�أقر القانون لكل من اخلاطبني العدول عن اخلطبة( ،)14ومل يجعل من زواج املخطوبة ب�شخ�ص �آخر غري اخلاطب ،مانعا من �صحة هذا الزواج،
لزم من عدل عن اخلطبة برد الهدايا التي ح�صل عليها �إال �إذا كان العدول دون مقت�ضى� ،أي دون مربر ،ف�إن كان العدول ب�سبب م�شروع،
وال ُي ُ
ُ
العرف على عدم رد الهدايا يف هذه احلالة ،وانتهت اخلطبة بالوفاة� ،أو ب�أي �سبب ال يد لأحد
�أو كانت الهدايا مما ت�ستهلك بطبيعتها� ،أو جرى
الطرفني فيه ،ففي هذه الأحوال ال ترد الهدايا.

ثانياً :الأزواج عند �شروطهم

�أكد القانون على �أن الغر�ض من الزواج هو تكوين �أ�سرة �سليمة �صاحلة متما�سكة ،يكون الأوالد فيه  -وهذا هو ثمرته  -حتت ن�سب معرتف به،
وو�صف القانون عقد الزواج ب�أنه عقد �شرعي لكي يخرج من دائرة الزواج �أي اتفاقات �أخرى تكون خارجة على ال�شرع.
وحث القانون الأزواج على الوفاء ب�شروطهم التي يتم االتفاق عليها مادام ال�شرط م�شروع ًا ال ينايف الغاية من الزواج ،و كان من�صو�ص ًا عليه يف
عقد الزواج �أو �أثبت بالبينة� ،أو �أقر به الزوجان .وهذا احلكم م�أخوذ من مذهب احلنابلة.
جاء القانون بن�ص �صريح ب�ش�أن موانع الزواج وبيان املحرمات على ال�شخ�ص حترمي ًا م�ؤبد ًا فق�ضي ب�أنه «يحرم من الر�ضاع ما يحرم من
الن�سب» ،وا�شرتط يف الر�ضاع املحرم ثالثة �شروط:
�1 .1أن يكون الر�ضاع يف العامني الأولني.
�2 .2أن يبلغ الر�ضاع خم�س ر�ضعات متفرقات م�شبعات.
�3 .3أن تتوفر يف الر�ضعة ال�شروط ال�شرعية.
يف �سياق التحرمي حرم القانون على الرجل مطلقته منه ثالث مرات ،فال ي�صح له الزواج منها �إال �إذا تزوجت رجال غريه زواج ًا �شرعيا ودخل
بها دخوال حقيقيا ثم فارقها بطالق �أو وفاة وانتهت عدتها منه .وح�سم القانون بذلك م�شكلة حتايل بع�ض الأزواج هروب ًا من هذا احلكم بقيامهم
بعقد زواج املطلقة منه ثالث على رجل �آخر زواج ًا �صوري ًا ثم يطلقها لتحل لزوجها الأول.
42
()14

املراد هنا :اخلطبة ال�شرعية التي هي الوعد بالزواج فقط ،والتي تقع قبل عقد القران.

ثالثاً :الوالية يف الزواج

حفاظا على بناء �أ�سرة �سليمة فقد ا�شرتط القانون ل�صحة عقد الزواج �أن يكون بويل ،وحدد القانون الأولياء الذين لهم احلق يف تزويج املر�أة
ورتبهم ترتيبا ملزم ًا فبد�أ بالأب ثم اجلد لأب ثم االبن و�إن نزل ثم حدد بعد هذه الفئة الأخوة ،فبد�أ بالأخ ال�شقيق ،ي�أتي بعده الأخ لأب ،ثم انتقل
�إىل �أبناء الإخوة ،فبد�أ بابن الأخ ال�شقيق ثم ابن الأخ لأب ،ويلى هذه الطوائف ،طائفة الأعمام فبد�أ بالعم ال�شقيق ،يليه العم لأب ،و�أخري ًا ابن
العم ال�شقيق ،وابن العم لأب.
وقيد القانون من �سلطات الويل ب�أال يظلم من له الوالية عليها و�إال انتقلت الوالية �إىل القا�ضي ،كما منعه من الزواج من موليته �إال ب�إذن من
القا�ضي وب�شرط ر�ضاها ،وعلى القا�ضي �أن يت�أكد من حتقيق هذا الر�ضا بنف�سه ،كما حظر على الويل االمتناع عن تزويجها ملن تقدم اليها دون
مربر �شرعي و�إال توىل القا�ضي تزويجها ،وحر�صا على م�صلحة املر�أة فقد حظر القانون على القا�ضي الزواج من املر�أة التي له الوالية عليها،
كما ال يجوز له �أن يزوجها لأحد من �أ�صوله �أو فروعه.

رابعاً :توثيق عقد الزواج

وحماية للأ�سرة من التفكك واالنهيار ،ولأن عقد الزواج هو �أ�سا�س الأ�سرة ،مبا ي�ستلزم �إ�سباغ احلماية له ،وخوفا من �أن يتفق الطرفان على
الزواج دون توثيقه ،ثم ي�أتي �أحدهما بعد ذلك وينكره ويعجز الآخر عن �إثباته� ،أو تدعي املر�أة زواجها بالرجل كذب ًا بق�صد الإ�ساءة اليه ،فقد
ا�ستلزم قانون �أحكام الأ�سرة توثيق الزواج ر�سميا� ،أي �إجراء مرا�سم الزواج لدى �أهل االخت�صا�ص ال�شرعيني وفقا لل�ضوابط التي حتددها
الدولة ،ف�إذا مل يتم توثيق الزواج على هذا النحو ف�إن ذلك ال ي�ؤثر على �صحته ،فيجوز �إثباته ب�شهادة ال�شهود.
و�أوجب القانون على الزوج �أن يقر يف وثيقة الزواج بحالته االجتماعية ،ف�إن كان متزوج ًا ،فعليه �أن يبني يف الإقرار ا�سم الزوجة �أو الزوجات التي
يف ع�صمته وحمل �إقامتهن ،و�إذا كانت زوجته ال�سابقة قد ا�شرتطت عليه عدم زواجه ب�أخرى� ،أوجب �أن يخطرها بزواجه اجلديد بكتاب م�سجل
بعلم الو�صول خالل �ستني يوم ًا من تاريخ حترير الوثيقة .و�أجاز القانون لأي من الزوجني الذي وقع عليه التدلي�س فيما يذكر بوثيقة عقد الزواج،
�أن يطلب ف�سخ العقد ب�سبب هذا التدلي�س خالل �شهرين من وقت علمه بذلك.
كان يجب على امل�شرع �أن ي�ضع عقوبة جنائية على الزوج عند خمالفته لهذا االلتزام وكذلك على املوثق �إذا كان على علم باحلقيقة� ،إذ من �ش�أن
ذلك منع الزوج من �إخفاء هذه البيانات املهمة ,وحث املوثق على حتري احلقيقة.

خام�ساً :حكم زواج ال�صغرية و املجنون و املعتوه و ال�سفيه و كبار ال�سن

1 .1زواج ال�صغرية
ومن �أهم العالمات امل�ضيئة يف قانون �أحكام الأ�سرة التي تدل على حداثته ومعاي�شته مل�شكالت املجتمع� ،أنه نظم زواج البنت التي تقل �سنها عن
�ستة ع�شر �سنة ،بجعله ال يتم دون موافقة املحكمة ال�شرعية و�أوجب على هذه املحكمة �أن تتحقق من مدى مالئمة الزواج.
فالقانون مل مينع زواج ال�صغرية التي هي دون هذه ال�سن ،كما �أنه يف نف�س الوقت مل يطلقه دون قيود ،بل �أوجب تدخل املحكمة ال�شرعية يف هذا
الزواج ،ف�إن ر�أت امل�صلحة يف هذا الزواج وافقت عليه ،و�إال رف�ضته.
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2 .2حكم زواج املجنون و املعتوه
ويف هذا ال�سياق حظر القانون زواج املجنون �أو املعتوه (رج ًال كان �أو امر�أة) �إال مبعرفة وليه وبعد �صدور �إذن من القا�ضي ال�شرعي بذلك،
و�أوجب على القا�ضي قبل الإذن بهذا الزواج �أن يت�أكد من قبول الطرف الآخر للزواج من املجنون �أو املعتوه ،و�أن تتحقق م�صلحة الطرفني من
هذا الزواج ،و�أال يكون من �ش�أن هذا الزواج حتقق �ضرر مادي �أو معنوي للطرف الآخر.
3 .3حكم زواج ال�سفيه
كذلك ا�ستلزم القانون لزواج املحجور عليه ل�سفه� ،إذن القا�ضي ال�شرعي للقيم ،و�أوجب على القا�ضي قبل �إ�صداره الإذن الت�أكد من �أن املهر
املدفوع منا�سب حلالة املحجور عليه املادية ،ومنح القا�ضي �سلطة تزويج املحجور عليه بنف�سه �إذا تبني له تع�سف القيم مع املحجور عليه.
4 .4حكم زواج كبار ال�سن
وحتقيقا للم�صلحة العامة ،وتخفيفا من امل�شكالت التي تنجم عن زواج كبار ال�سن من غري مواطنات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
فقد ا�شرتط القانون لتوثيق عقد زواج من جتاوز ال�ستني من عمره ،احل�صول على �إذن من املحكمة ال�شرعية املخت�صة باملوافقة على هذا الزواج،
و�أوجب عليها قبل الإذن �أن تت�أكد من حتقق امل�صلحة من هذا الزواج ،وبالن�سبة للمر�أة البحرينية دون �سن الع�شرين والتي ترغب يف الزواج من
�أجنبي  -من غري مواطني جمل�س التعاون � -أوجب عليها احل�صول على �إذن املحكمة ال�شرعية باملوافقة على هذا الزواج.

�ساد�ساً� :صداق املر�أة

اهتم القانون ب�صداق الزوجة وجهاز منزل الزوجية ،و�صداق املر�أة  -كما عرفه القانون  -هو ما يبذله الرجل من مال �أو منفعة بق�صد
الزواج  -وقد درج العامة على ت�سميته باملهر  -والأف�ضل ذكره يف عقد الزواج ،ف�إن غفل الطرفان عن ذكره ،ف�إن �صداق املر�أة يكون �صداق
املثل ك�أختها �أو عمتها ،و�أكد القانون على �أن ال�صداق حق خال�ص للزوجة ت�ستحقه بالعقد عليها �أو الدخول بها دخو ًال حقيقي ًا ،وال يجوز لأحد
�أن ينازعها فيه �أو يفر�ض عليها طريقة معينة للت�صرف فيه ،والأ�صل يف ال�صداق هو التعجيل �أي دفعه وقت العقد ،ولكن ال مينع القانون
االتفاق على ت�أجيله كله �أو بع�ضه.
ون�ص القانون على �أن امل�ؤجل من �صداق الزوجة ي�ستحق يف �أحوال ثالثة:
1 .1حلول الأجل املتفق عليه بني الزوجني.
2 .2الوفاة ،ف�إذا مات �أحد الزوجني قبل الدخول �أو بعده ،ت�ستحقه الزوجة كام ًال مادام �أنه قد �سمي قبل الدخول.
3 .3البينونة بنوعيها ال�صغرى والكربى.
كما بني القانون حكم املال الذي ي�سلمه اخلاطب �إىل خمطوبته قبل العقد على �أنه �صداق ،ف�إذا عدل �أحد الطرفني عن �إبرام عقد الزواج ،ففي
هذه احلالة يتعني على املر�أة �أن ترد ما ت�سلمته �إن كان قائما ،و�إال فمثله �أو قيمته يوم القب�ض.
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ف�إذا تنازع الزوجان يف قب�ض ال�صداق ،ف�إن كان التنازع قبل الدخول ومل يكن هناك دليل على قب�ضه فالقول قول الزوجة ب�شرط �أن حتلف اليمني
على ما تدعيه� ،أما �إن كان التنازع بعد الدخول ،ومل يكن هناك دليل على قب�ضه ،فالقول قول الزوج على �أن يحلف اليمني على ما يدعيه.

�أما من حيث جهاز منزل الزوجية فالأ�صل �أن الزوجة ال تلزم ب�أي �شيء من جهاز منزل الزوجية ،لأن جتهيز البيت م�سئولية الزوج ،ف�إذا
�أح�ضرت الزوجة �شيئا من جهاز منزل الزوجية ،كان ملكا خال�صا لها مع حق الزوج يف ا�ستعماله واالنتفاع به.

�سابعاً :الكفاءة يف الزواج

ت�أكيد ًا ملا هو مقرر يف ال�شريعة من �أن الزواج يف الإ�سالم هو ميثاق اهلل الغليظ ،و�أنه يقوم على ال�سكن والود والرحمة بني الزوجني ل�ضمان
دوامه وا�ستقراره ومن ثم يتعني ت�ساوي طرفيه ،وعلى الأخ�ص ت�ساوي الزوج مع زوجته� ،أي �أن يكون كف�ؤ ًا للمر�أة التي تزوجها ،من �أجل ذلك
فقد �أكد القانون على �أن كفاءة الزوج لزوجته ٌ
�شرط من �شروط �صحة الزواج ،وجعل اال�ستقامة وال�صالح هي معيار الكفاءة �أوال ف�ضال عما
ُ
العرف اجلاري بني النا�س من �أمور اجتماعية �أخرى ،ومنح القانون املر�أة احلق املطلق يف تقدير مدى كفاءة الرجل الذي يتقدم
جري عليه
للزواج منها.

ثامناً :حقوق الزوجني يف قانون �أحكام الأ�سرة

لقد بينَ القانون احلقوق والواجبات التي ترتتب على عقد الزواج ،فبد�أ باحلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني وهي :حل ا�ستمتاع كل منهما
بالآخر ،وح�سن املعا�شرة واملحافظة على الأ�سرة ،واحرتام كل منهما للآخر ولأبويه و�أهله الأقربني ،والعناية بالأوالد وتربيتهم مبا يكفل تن�شئتهم
تن�شئة �صاحلة ،و�إح�صان كل منهما الآخر.
�أما حقوق الزوجة على زوجها فتتمثل يف الإنفاق عليها باملعروف ،وعدم امل�سا�س ب�أموالها اخلا�صة ،وعدم الإ�ضرار بها مادي ًا �أو معنوي ًا ،و�أن يعدل
يف املبيت والإنفاق عند التعدد ،و�أن ي�سمح لها ب�صلة �أرحامها ،و�أال يحرمها من ن�سل ي�أتيها منه.
وبخ�صو�ص حقوق الزوج على زوجته ،فقد حددها القانون يف العناية به وطاعته باملعروف ،ورعاية �أوالده منه ،و�أن حتفظه يف نف�سها وماله وبيته،
و�أال حترمه من الولد منها ما مل يكن لديها مانع.

تا�سعاً :النفقة بوجه عام

النفقة ا�سم لل�شيء الذي ينفقه ال�شخ�ص على �أوالده وزوجته و�أقاربه ،وت�شمل الطعام والك�سوة وال�سكنى .وقد �أح�سن وا�ضعوا القانون يف �أنهم
مل يعرفوا النفقة واكتفوا بذكر م�شتمالتها وهي الطعام والك�سوة وال�سكنى ،و�أ�ضافوا اليها ما توا�ضع عليه العرف وحددته العادة وجري به
اال�ستعمال .وترك القانون للقا�ضي ال�شرعي �سلطة تقدير النفقة واكتفى بو�ضع املعايري التي يجب عليه اتباعها يف التقدير وهي مراعاة حال
الطرفني ع�سر ًا وي�سر ًا ـ ومراعاة الزمان واملكان الذي تفر�ض فيه النفقة ،والأعراف اجلارية بني النا�س .وحدد القانون للزوجة مدة ق�صوى ال
يجوز �أن تطالب بنفقة �أزيد منها وهي ثالث �سنوات �سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
و�أجاز لها طلب زيادة النفقة ب�شرط م�ضي �سنة على تاريخ فر�ضها  -و يف ذات الوقت �أجاز للزوج طلب �إنقا�ص النفقة املفرو�ضة عليها ب�شرط
م�ضي �سنة على تاريخ فر�ضها عليه .ويف هذا ال�ش�أن فقد ن�ص القانون يف املادة /47ب على �أن حت�سب زيادة النفقة �أو نق�صانها من تاريخ
املطالبة الق�ضائية.
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عا�شراً :نفقة الزوجية

�أوجب القانون على الزوج نفقة لزوجته متى �سلمت نف�سها �إليه فعال �أو حكما �أي و�ضعت نف�سها رهن دعوته ،و جتب هذه النفقة للزوجة حتى لو
كانت مو�سرة.
1 .1تقدير نفقة م�ؤقتة للزوجة و �أوالدها:
�أجاز القانون للقا�ضي �أن يقرر للزوجة نفقة م�ؤقتة لها و لأوالدها� ،إذا طلبت ذلك ،ويتحقق هذا الفر�ض �إذا كان هناك نزاع زوجي معرو�ض على
الق�ضاء ،و�سي�ؤدي ت�أخري الف�صل فيه �إىل �إحلاق ال�ضرر بالزوجة ،ففي هذه احلالة يحق لها �أن تطلب من القا�ضي ب�صفة م�ستعجلة �أن يحكم لها
بنفقة زوجية حلني الف�صل يف مو�ضوع النزاع ،و�إذا ر�أى القا�ضي �أحقية الزوجة يف هذا الطلب الوقتي و�أجابها �إليه ،ف�إن حكمه الوقتي بالنفقة
ينفذ بقوة القانون حتى لو مت الطعن عليه .كما �أجاز له القانون  -حماية للأ�سرة و الأوالد � -أن ي�أمر الزوج ب�إعادة زوجته �إىل بيت الزوجية الذي
�أخرجها منه ،ويكون حكمه �أي�ضا نافذ ًا نفاذ ًا معجال بقوة القانون.
2 .2املقا�صة يف دين النفقة:
وحماية للزوجة من العوز واحلاجة ،و نظر ًا حلالة ما �إذا كان الزوج دائنا لها ب�شيء ومن حقه تبعا لذلك – طبقا للقواعد العامة – �أن يطلب
�إجراء املقا�صة بني دين النفقة الذي يف ذمته لزوجته ،وبني الدين الذي يف ذمتها له ،فقد قيد القانون هذا احلق مبوافقة الزوجة ور�ضاها لأن
حاجتها �إىل النفقة تعلو على �أي اعتبار �آخر.
3 .3عدم �سقوط دين النفقة:
و�إذا تقررت نفقة الزوجة بحكم من القا�ضي �أو ب�إقرار من الزوج ف�إنها ال ت�سقط بالعجز �أو الإع�سار وال ب�أي �سبب �آخر ،ويكون لها امتياز على
�سائر ديون الزوج ،مبعنى �أنه �إذا كانت هناك ديون �أخرى على الزوج ،ف�إن دين النفقة يكون مقدم ًا  -عند التنفيذ على �أموال الزوج  -على �سائر
هذه الديون.
4 .4نفقة الزوجة بعد الفرقة:
�أوجب القانون نفقة �شاملة من طعام وك�سوة وم�سكن وغري ذلك مما يجري به العرف للمر�أة املعتدة من طالق رجعي ،واملعتدة من زواج مت
ف�سخه ،وكذلك للمعتدة من دخول يف زواج غري �صحيح� .أما املعتدة من طالق بائن ب�سبب يرجع اليها فلي�س لها �إال ال�سكن فقط طوال مدة
عدتها.
كما �أوجب القانون للمطلقة احلامل على مطلقها نفقة ك�سوة وم�سكنا خالل عدتها والتي تنتهي بالوالدة ,وي�ستوي يف هذه احلالة �أن يكون الطالق
بائنا بينونة �صغرى �أو كربى �أو كان طالقا رجعيا.
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ومن العالمات امل�ضيئة يف القانون �أنه �أوجب للمطلقة نفقة متعة على مطلقها �إذا كان الطالق ب�سبب من جهته ،وقدرها بنفقة �سنة ،و�أن هذه
املتعة تعد تر�ضية جلرب خاطر املطلقة التي ال دخل لها يف الطالق.

5 .5ن�شوز الزوجة:
ن�شوز الزوجة هو خروجها عن طاعة زوجها ويتحقق ذلك بامتناعها عن االنتقال �إىل بيت الزوجية� ،أو خروجها منه بغري م�سوغ �شرعي .و هذا
الن�شوز ت�سقط به نفقة الزوجة.
وقد ا�شرتط القانون يف الزوجة حتى تعد نا�شز ًا �شرطني:
�أ .ال�شرط الأول� :أن ي�ست�صدر الزوج حكما نهائيا من الق�ضاء ال�شرعي يق�ضي ب�إلزام الزوجة بالعودة �إىل منزل الزوجية.
ب .ال�شرط الثاين� :أن يبادر الزوج بتنفيذ احلكم فتمتنع الزوجة عن تنفيذه.
6 .6احلاالت التي يجوز فيها للزوجة االمتناع عن االنتقال �إىل بيت الزوجية:
حدد القانون احلاالت التي يجوز للزوجة فيها االمتناع عن االنتقال �إىل بيت الزوجية وهي:
�1 .1إذا كان الزوج غري �أمني على نف�سها �أو عر�ضها �أو مالها.
�2 .2إذا مل يدفع لها معجل مهرها.
�3 .3إذا امتنع عن الإنفاق عليها.
�4 .4إذا عجزت الزوجة عن تنفيذ احلكم ال�صادر بنفقة لها لعدم وجود مال ظاهر له.
ف�إذا حتققت �إحدي هذه احلاالت ،وامتنعت الزوجة عن االنتقال �إىل بيت الزوجية ،ف�إن امتناعها يكون له ما يربره �شرع ًا ،وال ي�سقط حقها يف
النفقة.
 .7عدم جواز تنفيذ حكم املتابعة جرباً:
من �أهم العالمات نا�صعة البيا�ض يف قانون �أحكام الأ�سرة� ،أنه حظر تنفيذ احلكم الذي يح�صل عليه الزوج ب�إلزام زوجته بالعودة �إىل منزل
الزوجية ،جرب ًا عنها �أي بالقوة اجلربية ،وذلك حفاظا على �أوا�صر العالقة الأ�سرية ،ومنعا من تعري�ض الزوجة لق�سوة �إجراءات تنفيذ
الأحكام قهر ًا.
ومل ي�ش�أ القانون ترك الأمر دون جزاء ،بل �أجاز للزوجني �أو �أحدهما يف هذه احلالة طلب التفريق ،و�إذا كان الطلب من الزوج ،يكون له احلق يف
ا�سرتداد ما �أعطاه لزوجته من �صداق.
 .8خروج املر�أة �إىل العمل و �أثره على النفقة:
ً
ع ّد قانون الأ�سرة خروج املر�أة �إىل العمل على نحو مناف مل�صلحة الأ�سرة ،وطلب زوجها عدم خروجها ،ن�شوزا ي�سقط حقها يف النفقة� ،أما
خروجها للعمل امل�شروع ،وكان زوجها يعلم وقت زواجه منها �أنها تعمل� ،أو كانت قد ا�شرتطت يف عقد الزواج �صراحة بحقها يف �أن تعمل� ،أو مل
ت�شرتط ولكن زوجها �أذن لها بالعمل بعد ذلك ف�إن ذلك ال يعد ن�شوز ًا وال ي�سقط حقها يف النفقة.
ويف املقابل حظر القانون على الزوج �إجبار زوجته على العمل� ،أو �إلزامها ب�أن ت�شاركه يف الإنفاق على البيت� .إال �أنه ال يوجد ما مينع الزوجة من
امل�شاركة يف الإنفاق طواعية وب�إرادتها املنفردة.
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� .9أ�سباب انق�ضاء االلتزام بالنفقة:
ينق�ضي االلتزام بنفقة الزوجة ب�أداء النفقة للزوجة �أو �إبراء الزوجة لزوجها منها� ،أو بوفاته �أو وفاة زوجته بالن�سبة للنفقات احلالية لأن كال
الزوجني وارث للآخر� ،أما �إذا كان هناك �سبق ترا�ض عليها� ،أو رفعت دعوى للمطالبة بها قبل الوفاة فتعترب دينا على الزوج ُي�ستويف من الرتكة
�إذا ما حكم بها للزوجة.
 .10م�سكن الزوجية يف قانون �أحكام الأ�سرة :
ً
نظم قانون �أحكام الأ�سرة م�سكن الزوجية تنظيما راعي فيه �أحوال وظروف املجتمع البحريني وما اعتاد عليه النا�س يف هذا الزمن من
ا�صطحاب الزوجني �أو �أحدهما لوالديهما و�أبنائهما من زواج �سابق و�أهم الأحكام التي ن�ص عليها القانون يف هذا ال�ش�أن:
�أ� .أنه �ألزم الزوج �أن يعد لزوجته م�سكنا منا�سب ًا حلالته املادية واالجتماعية و�أن يجهزه ليكون �صاحلا للمعي�شة فيه بتوفري كافة املرافق
به و�أن ت�أمن فيه الزوجة على نف�سها ومالها.
ً
ب� .ألزم الزوجة �أن تقيم مع زوجها يف هذا امل�سكن� ،إال �إذا كانت قد ا�شرتطت يف العقد �سكنا �آخر� ،أو ق�صد الزوج من �إقامتها فيه
الإ�ضرار بها� ،أو ر�أي القا�ضي ال�شرعي عدم حتقق م�صلحتها يف االنتقال اليه.
ت .منح القانون للزوج �أن ي�ؤوي يف بيت الزوجية مع زوجته � -أبويه و�أوالده من زواج �آخر �إذا كانوا يف �إعالته وكنفه � -شريطة �أال يلحق
زوجته �ضرر من ذلك.
ث� .أجاز للزوجة �أن ت�ؤوي معها يف بيت الزوجية �أوالدها من غري الزوج� ،إذا كانت حا�ضنة لهم� ،أو كانوا يت�ضررون من فراقها �شريطة
موافقة الزوج على ذلك.
ج .حظر القانون على الزوج �أن ُي�سكن مع زوجته �ضرة لها يف م�سكن واحد �إال �إذا ر�ضيت الزوجة بذلك ،ف�إن ر�ضيت الزوجة بذلك ،وحلقها
�ضرر من امل�ساكنة ،يجوز لها �أن تعدل عن هذا الر�ضا.
ح .كما �أجاز القانون للزوجة احلق يف طلب الإقامة يف م�سكن م�ستقل عن �أهل زوجها ،حتى لو كانت ر�ضيت بذلك من قبل ،متى حلقها
�ضرر من عدم االنفراد مب�سكن م�ستقل.

�أحد ع�شر :نفقة القرابة

تناول القانون �أحكام النفقة ب�سبب القرابة يف املواد من  61اىل  69منه و�أهم ما جاء من �أحكام يف هذه املواد ما يلى:
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1 .1نفقة الفروع
جتب نفقة الفرع على �أ�صله يف الأحوال الآتية:
�أ .نفقة الولد ال�صغري الذي ال مال له على �أبيه حتى ي�صل الولد اىل احلد الذي يتك�سب فيه �أمثاله.
ب .نفقة البنت ال�صغرية على �أبيها حتى تتزوج.
ت .نفقة الولد الكبري العاجز عن الك�سب على �أبيه.
ث .نفقة الأنثي املطلقة على �أبيها.
ج .نفقة الولد على �أمه املو�سرة� ،إذا فقد الأب �أو كان ال مال له �أو عجز عن الإنفاق.

2 .2نفقة الأ�صول
جتب نفقة الأ�صل على فرعه يف الأحوال الآتية:
�أ� .أن يكون الأ�صل فقري ًا ال مال له ينفق منه.
ب� .أن يكون الفرع مو�سر ًا.
ت� .إذا كان مال الوالدين ال يفي باحتياجاتهما كاملة ففي هذه احلالة يلزم الأوالد املو�سرون مبا يكملها(املادة  64من القانون).
3 .3قواعد تقدير نفقة الأوالد بعد الطالق
منح القانون القا�ضي ال�شرعي �سلطة تقدير نفقة الأوالد بعد طالق الأم ،والقا�ضي يراعي مدي �سعة املنفق وحال املنفق عليه ف�ضال عن زمان
ومكان التقدير وما جرت به عادات النا�س و�أعرافهم ،غري �أن القانون قيد �سلطة القا�ضي يف هذا ال�ش�أن بعدم امل�سا�س بو�ضع الأوالد االجتماعي
�أو التعليمي الذي كانوا عليه قبل الطالق.
4 .4ترتيب النفقات عند تعددها
�إذا تعددت النفقات على ال�شخ�ص ،ف�إن نفقة الزوجة تكون هي الأوىل ،يليها نفقة الأوالد ،ثم نفقة الوالدين ،و�أخري ًا نفقة الأقارب.

�إثنا ع�شر :طرق �إثبات الن�سب يف قانون �أحكام الأ�سرة

تو�سع قانون الأ�سرة يف حتديد الطرق التي يثبت ب�إحداها ن�سب الولد �إىل �أبيه ،وحددت املادة  74من القانون هذه الطرق وهي:
1 .1عقد الزوجية ال�صحيح �أو الدخول ب�شبهة.
2 .2الإقرار.
3 .3البينة ال�شرعية.
�أن ق�صد امل�شرع من هذا االجتاه هو املحافظة على حقوق �أع�ضاء الأ�سرة ،فبالن�سبة حلق الولد �أن يجد �أب ًا يرعاه وينفق عليه ،وحق الأم يف �أال
تتهم بوالدة ولد ال �أب له ،و حق الأب يف �أن ينت�سب اليه الولد.
وقد حظر القانون التبني ،فن�ص يف املادة  72على �أنه « ال يجوز �إثبات البنوة بالتبني وال ترتتب عليه �آثار �شرعية » .وقد قنن امل�شرع بهذا الن�ص
ما هو م�ستقر عليه يف الفقه الإ�سالمي من �أن التبني حرام.
ويالحظ �أن التبني يختلف عن الإقرار بالن�سب ،فاملقر يعرتف ببنوة ولد خملوق من مائه� ،أما التبني فهو ادعاء ن�سب ال وجود له يف احلقيقة
والواقع.
ومن ثم ف�إن املتبني ال يعد ابنا مطلق ًا ،وال يتمتع بحقوق الأبناء على الآباء �أو العك�س ،كما ال توجد حرمة م�صاهرة بني املتبني واملتبنى.
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اعتماد الو�سائل العلمية احلديثة لثبوت ن�سب الولد:
حر�ص قانون �أحكام الأ�سرة على حماية حقوق الطفل من �أن ي�ضيع ن�سبه �إىل �أبيه في�صبح بال �أب يرعاه ،ويف نف�س الوقت مل يهمل القانون حق
الأب يف �أال ين�سب �إليه ولد بغري حق ،فرغم �أنه و�سع يف طرق �إثبات الن�سب ،فقد �أجاز للرجل يف الأحوال التي يثبت فيها ن�سب الولد بالفرا�ش يف
زواج �صحيح �أو منحل� ،أو الدخول ب�شبهة� ،أن ينفي عنه ن�سب الولد باملالعنة خالل �سبعة �أيام تبد�أ من وقت الوالدة �إن كان حا�ضر ًا�،أو من وقت
علمه بها �إن كان غائبا ،ب�شرط �أال يكون قد �أقر بن�سب الولد �إليه �صراحة �أو �ضمن ًا.
و�أوجب القانون يف هذه احلالة عر�ض الزوجني لتحليل الب�صمة الوراثية قبل �إجراء املالعنة ،ف�إذا جاءت نتيجة التحليل ب�أن الولد من �أبيه ،فال
تتم املالعنة.
وتعد الب�صمة الوراثية من �أحدث االكت�شافات العلمية التي تدل على حتديد هوية ال�شخ�ص عن طريق حتليل جزء من �أجزاء اجل�سد ،ونتيجة
التحليل تكاد تكون قطعية ،والأخذ بالب�صمة الوراثية ي�ستند �إىل ال�شريعة الغراء وال يت�صادم معها ،ذلك �أن الفقه الإ�سالمي يري �أن ال وجه للعان
�إذا وجدت البينة ،ف�إذا دلت الب�صمة الوراثية على �أن الولد من الزوج فما جدوي اللعان �إذا ؟
والأخذ بالب�صمة الوراثية فيه حماية للطفل� ،إذ من �ش�أنه �إحجام الأب عن نفي ن�سب ولده كيد ًا لزوجته �أو �إ�ضرار ًا بولده.
ومنعا من اختالط الأن�ساب ب�سبب اختالط املواليد يف امل�ست�شفيات �أو احلوادث �أو الكوارث� ،أوجب القانون ا�ستعمال حتليل الب�صمة الوراثية ف�إذا
تنازع اثنان يف الولد وادعى كل منهما �أنه ولده ،ف�إن نتيجة التحليل هي التي حتدد من هو �أب الولد.
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املطلب الثالث� :أحكام الفرقة يف قانون �أحكام الأ�سرة
معنى الفرقة انحالل الرابطة الزوجية ،و قد حدد القانون لهذا االنحالل �صور ًا ثالثة ،ف�إما �أن تقع الفرقة ب�إرادة الزوج وحده و ي�سمي طالق ًا،
و قد تقع بطلب من الزوجة وموافقة من الزوج مقابل تعوي�ضه عما بذله لها وي�سمي خلع ًا �أو خمالعة ،و�أخري ًا قد تقع بحكم من الق�ضاء ال�شرعي
وي�سمي تطليقا �أو ف�سخا �أو تفريقا.

�أو ًال :الطالق

1 .1كيفية وقوع الطالق
يقع الطالق باللفظ ال�صريح عرف ًا� ،أي �أن العرف هو احلكم يف حتديد �صراحة اللفظ ،ف�إذا قال لزوجته �أنت على حرام ،وكان العرف يعد هذه
العبارة طالق ًا �صريحا ،وقع الطالق بها .كما يقع الطالق بالكتابة �أو بالإ�شارة الدالة عليه �إذا عجز �أحد طريف العقد عن التعبري باللفظ� ،أو
كان يجهل الكتابة.
2 .2الأ�شخا�ص الذين يحق لهم �إيقاع الطالق
�أوردت املادة  85من القانون ه�ؤالء الأ�شخا�ص بقولها:
�أ .يقع الطالق من الزوج �أو من وكيله بوكالة خا�صة بنوع الطالق وزمنه ،ولو كانت الوكالة للزوجة ،وللزوج حق ف�سخ الوكالة.
ب .يقع الطالق من الزوجة طلقة واحدة بائنة �إن ملكها الزوج طالق نف�سها ب�شرط يف عقد الزواج.
ج .يقع الطالق من الزوجة طلقة واحدة رجعية �إذا فو�ضها الزوج �أثناء الزواج ،وله حق الرجوع ما مل توقعه الزوجة.
3 .3ال�شروط التي يتعني توافرها يف املطلق� ،سواء كان الزوج �أو الزوجة
ي�شرتط يف املطلق ،العقل فال ي�صح طالق ال�صبي ،و �أن يكون حر ًا غري مكره ،فال يقع طالق املكره ،و�أن يكون مميز ًا ،فال يقع طالق املجنون �أو
املعتوه� ،أو فاقد التمييز ب�سبب �سكر �أو غ�ضب �أو نحو ذلك.
�4 .4صور من الطالق ال يعتد بها
تي�سري ًا على النا�س ومراعاة لظروف املجتمع فقد �أخرج القانون �صور ًا �شائعة يعتربها العامة طالقا وهو ما ميثل م�شكلة يف حياتهم الأ�سرية،
وقد اعتمد القانون يف هذا على ر�أي ابن تيمية وهذه ال�صور هي:
�أ .ال يقع الطالق على الزوجة �إال �إذا كانت يف زواج �صحيح وغري معتدة .فالقانون ال يعترب الطالق الرجعي منهيا لعقد الزواج �إال بانق�ضاء
العدة .و�إذا كان الزواج باطال �أو فا�سد ًا فال ينتهي �إال بالف�سخ ال بالطالق.
ب .ال يقع الطالق املعلق على ح�صول �أمر يف امل�ستقبل ،ف�إذا قال الزوج لزوجته� ،إن فعلت كذا ،ف�أنت طالق ،ال يقع هذا الطالق� ،إال �إذا
كان الزوج يق�صد الطالق فعال.
ت .ال يقع الطالق املعلق على فعل �شيء للحث عليه� ،أو على ترك �شيء للمنع منه� ،إال �إذا ق�صد الزوج الطالق فعال.
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ث .الطالق باحلنث بيمني الطالق� ،أو ميني احلرام ،ال يقع �إال �إذا كان الزوج حر ًا وخمتار ًا وكان يق�صد الطالق فعال.
ج .ال يقع الطالق املقرتن بالعدد لفظا� ،أو كتابة� ،أو بالإ�شارة �إال طلقة واحدة وقد �أخذ القانون هذا احلكم من ابن ا�سحق وحممد وي�أخذ
به �أي�ضا ال�شيعة الإمامية والزيدية وابن تيمية.
 �أنواع الطالق:الطالق نوعان :رجعي و بائن.
1 .1الطالق الرجعي ال ينهي عقد الزواج �إال بانق�ضاء العدة.
2 .2الطالق البائن ينهي عقد الزواج حني وقوعه و هو نوعان:
 الطالق البائن بينونة �صغرى ال حتل املطلقة بعده ملطلقها �إال بعقد و �صداق جديدين. الطالق البائن بينونة كربى ال حتل املطلقة بعده ملطلقها �إال �إذا تزوجت بعد انق�ضاء عدتها من زوج �آخر يدخل بها دخوال حقيقيا يفزواج �صحيح ،ثم يطلقها �أو ميوت مع انق�ضاء عدتها منه ،وال حتل لزوجها ال�سابق �إال بعقد و�صداق جديدين.
فالطالق الرجعي هو الذي ي�ستطيع املطلق �إعادة مطلقته اليه بدون حاجة �إىل عقد جديد ،ر�ضيت �أم �أبت مادامت يف عدتها.
والأ�صل يف الطالق �أن يكون رجعيا فيما عدا:
5 .5التطليق لل�ضرر.
1 .1الطالق قبل الدخول.
6 .6التطليق لغياب الزوج.
2 .2اخللع على بدل.
7 .7التطليق لفقد الزوج.
3 .3الطالق املكمل للثالث.
8 .8التطليق حلب�س الزوج.
4 .4التطليق للعلل.
3 .3ال ي�شرتط لوقوع الطالق �صحيحا �أن يكون يف جمل�س الق�ضاء �أي �أمام القا�ضي
ال ي�شرتط لوقوع الطالق �أن يكون �أمام القا�ضي  -و �إن كان هذا هو الغالب  -في�صح الطالق الذي يوقعه الزوج على زوجته خارج املحكمة و ميكن
�إثباته �إما ب�إقرار الزوج و �إما ب�شهادة ال�شهود.
4 .4واجب القا�ضي قبل الطالق
يجب على القا�ضي ال�شرعي قبل �أن يثبت الطالق الذي يوقعه الزوج على زوجته �أمامه� ،أن يتدخل حماو ًال �إ�صالح ذات البني بينهما ف�إن مل يقم
بذلك و�أثبت هذا الطالق ف�إن احلكم ال�صادر منه يكون قد خالف القانون و�أخط�أ يف تطبيقه .ومل يبني القانون طريقة هذا الإ�صالح وو�سائله
وترك الأمر للقا�ضي وحده الذي عليه �أن يثبت يف حم�ضر اجلل�سة ما قام به من �أعمال يف هذا ال�ش�أن .وبالطبع ف�إن تدخل القا�ضي ال يكون �إال
بالن�سبة للطالق الذي يقع �أمامه� ،أما الطالق الذي وقع خارج املحكمة فال ميلك القا�ضي ،طبقا للقانون� ،أي �سلطة حياله.
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5 .5واجب القا�ضي بعد وقوع الطالق
من العالمات امل�ضيئة التي قررها قانون �أحكام الأ�سرة حماية للزوجة و الأوالد من ال�ضياع والتفكك بعد الطالق� ،أنه �ألزم القا�ضي� ،إذا طلب
الطرفان �أو �أحدهما منه� ،أن ي�ضمن حكم الطالق ما يلى:

.1
.2

1نفقة للمطلقة خالل العدة ،ونفقة للأوالد مراعي ًا يف تقديرها �أال تت�ضمن م�سا�س ًا بو�ضعهم االجتماعي �أو التعليمي الذي كانوا عليه.
�2أن يحدد من له حق احل�ضانة ،ومن له زيارة املح�ضون مع بيان عدد مرات الزيارة ووقتها ومكانها.

و يراعي �أن احلكم الذي ي�صدره القا�ضي يف هذه احلالة يكون نافذ ًا نفاذ ًا معج ًال بقوة القانون� ،أي �أنه ينفذ فور �صدوره وال يوقف نفاذه الطعنُ
عليه من جانب �أحد.
 .8احل�ضانة يف قانون �أحكام الأ�سرة
ً
احل�ضانة هي القيام برتبية ال�صغري ورعاية �شئونه وتدبري طعامه وملب�سه وتعليمه حتى �سن معينة ،ممن له حق تربيته وحفظه �شرعا .وحماية
للأبناء املح�ضونني وحلا�ضنتهم فقد �أوجب القانون على املطلق �أن يهي�أ ملطلقته و�أوالدها امل�شمولني بح�ضانتها م�سكنا �شرعيا منا�سب ًا لها ،ف�إن مل
يهيئ هذا ال�سكن ،فقد حظر القانون �إخراج الأوالد وحا�ضنتهم من امل�سكن الذي كانوا فيه قبل الطالق و�ألزم املطلق بدفع �أجرته مدة بقائهم فيه.
ف�إذا كان هذا امل�سكن ي�صلح للق�سمة فقد �أجاز القانون ق�سمته بني الطرفني ،تخت�ص املطلقة و�أبنا�ؤها بجزء م�ستقل منه.
 .9حق الزوج يف مراجعة زوجته من احلقوق التي ال يجوز التنازل عنها
من امل�سلم به �أن الرجعة حق للزوج املطلق رجعيا خالل مدة العدة بدون عو�ض وال يتوقف ا�ستعماله على ر�ضا الزوجة ،وقد �أكد قانون الأ�سرة
على هذه احلقيقة عندما حظر تنازل الزوج عن هذا احلق ،فال يجوز االتفاق بني الزوج وزوجته على حرمان الزوج منه ،و�إال كان االتفاق باطال
ال يعتد به ،فيجوز للزوج �أن يراجع مطلقته طالقا رجعيا طوال فرتة العدة حتى لو كان قد تنازل عن هذا احلق.

ثانياً :الـمـخـالـعـة

اخللع �أحد �أ�سباب الفرقة بني الزوجني ،وقد وردت �أحكامه يف املواد من � 97إىل  99من قانون �أحكام الأ�سرة ،وا�ستقى القانون هذه الأحكام
من �أكرث من مذهب ،ويجمع هذه الأحكام واقعية الع�صر الذي نعي�ش فيه ،والتي�سري على الزوج والزوجة �إعماال للقاعدة ال�شرعية « ال �ضرر و
ال �ضرار « .واخللع �شرع ًا  -عند املالكية  -هو طالق بعو�ض ،وعند احلنابلة هو فراق الزوج امر�أته بعو�ض ي�أخذه الزوج من زوجته �أو غريها.
وقد ن�صت املادة  97من القانون على �أن:
" �أ .للزوجني �أن يرتا�ضيا على �إنهاء عقد الزواج باخللع.
ب .ا�ستثناء من �أحكام الفقرة (�أ) من هذه املادة� ،إذا كان الرف�ض تعنتا وخيف �أال يقيما حدود اهلل ،حكم القا�ضي باملخالعة مقابل بدل
منا�سب ال يزيد على املهر.
ج .يكون اخللع بعو�ض تبذله الزوجة على �أن يكون يف حدود ما �أعطاه الزوج من مهر.
د .يعترب اخللع ف�سخا ،ويوقعه القا�ضي بلفظ اخللع ال بلفظ الطالق ".
ون�صت املادة  98منه على �أنه:
" �أ .ال يجوز �أن يكون بدل اخللع التخلى عن ح�ضانة الأوالد ،وال عن �أي حق من حقوقهم ،ف�إن وقع �صح اخللع وبطل ال�شرط ،وكان
حلا�ضنتهم �ضمهم ويلزم �أبوهم بنفقتهم.
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ب .ي�شرتط ال�ستحقاق الزوج ما خولع عليه �أن يكون خلع الزوجة اختيار ًا منها ،دون �إكراه �أو �ضرر.
ج .يف حال بطالن ال�شرط املخالع عليه يقدر القا�ضي عو�ض ًا منا�سب ًا ،مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من املادة ( )97من هذا القانون".
واملادة  99على �أنه:
" �أ� .إذا ذكر البدل يف املخالعة لزم ما ي�سمي فقط.
ي�سم يف املخالعة بد ٌل ق َّدر القا�ضي عو�ض ًا طبق ًا حلكم الفقرة (ج) من املادة ( )98من هذا القانون"
ب� .إذا مل َّ
وامل�ستفاد من هذه الن�صو�ص �أنه يجوز للزوجني �أن يتفقا على �إنهاء عقد الزواج خلعا بالرتا�ضي فيما بينهما ،ف�إذا مل يتفقا وتعنت �أحدهما
�إ�ضرار ًا بالآخر وظلما له ،توىل القا�ضي بنف�سه املخالعة مقابل تعوي�ض الزوج مبقابل ال يزيد على املهر الذي بذله لزوجته ،واحلكم الذي ي�صدره
القا�ضي يكون بف�سخ عقد الزواج.
وحماية للأوالد من �أن يكونوا �ضحية هذا اخللع فقد ا�ستبعد القانون �أن يكون اخللع مقابل التخلى عن ح�ضانتهم �أو �أي حق من حقوقهم ،ف�إن
اتفق الزوجان على تخلي الزوجة عن ح�ضانتها للأوالد �أو التنازل عن �أي حق من حقوقهم يكون هذا ال�شرط باطال ال يعتد به .ويبقى االتفاق
على اخللع ذاته �صحيح ًا ويف هذه احلالة يقدر القا�ضي تعوي�ضا منا�سبا للزوج يكون يف حدود ما �أعطاه لزوجته من مهر.
جواز �إجراء املخالعة قبل دخول الزوجة
ُيثا ُر ت�سا�ؤ ٌل عما �إذا كان يجوز للزوجة �أن ت�ست�صدر حكما من القا�ضي ال�شرعي بخلع زوجها قبل دخوله بها� ،أم �أن اخللع ال يكون �إال بعد الدخول؟
�أجابت على هذا الت�سا�ؤل املادة  108من قانون �أحكام الأ�سرة والتي ن�صت على �أنه " �إذا طلبت الزوجة الطالق قبل الدخول �أو اخللوة ،و�أودعت
ما قب�ضته من �صداق ،وما �أنفقه الزوج يف �سبيل الزواج ،وامتنع الزوج عن �إيقاع الطالق ،وعجز القا�ضي عن الإ�صالح ،حكم باملخالعة ".
وي�ستفاد من هذا الن�ص �أنه يجوز للزوجة �أن تخالع زوجها قبل دخوله بها ب�شروط هي:
�1 .1أن تطلب الزوجة من القا�ضي التطليق لل�ضرر.
�2 .2أن تودع خزينة املحكمة ما قب�ضته من �صداق وما �أنفقه الزوج من �أموال يف �سبيل الزواج.
�3 .3أن ميتنع الزوج عن �إيقاع الطالق.
�4 .4أن يتدخل القا�ضي لإجراء ال�صلح بني الزوجني ويعجز عن ذلك.
�5 .5إذا حتققت هذه ال�شروط يحكم القا�ضي باملخالعة.

ثـالثـاً :الـتـطـلـيـق
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التطليق ال يكون �إال بحكم من الق�ضاء ،وهو �أحد �أ�سباب الفرقة بني الزوجني وقد عر�ض قانون �أحكام الأ�سرة حلاالت و�أ�سباب التطليق وهي على
التوايل :التطليق للعلل ،والتطليق لل�ضرر وال�شقاق ،والتطليق لعدم الإنفاق ،والتطليق للغياب والفقدان ،والتطليق للحب�س والإدمان.

1 .1التطليق للعلل
ن�صت املادة  100من القانون على �أن:
« �أ .لكل من الزوجني طلب التطليق لعلة يف الآخر يتعذر معها ا�ستمرار احلياة الزوجية وال يرجي منها برء� ،أو يرجي بعد م�ضي �أكرث من �سنة،
�سواء كانت العلة عقلية �أو ع�ضوية �أ�صيب بها �أحدهما قبل العقد دون علم الآخر �أو بعده.
ب� .إذا كانت العلة يرجي منها برء قبل م�ضي �سنة ،تعطي املحكمة للمعتل �أجل �سنة قبل التطليق.
ج� .إذا تزوجته عاملة بالعيب �أو حدث العيب بعد العقد ور�ضيت به فلها طلب املخالعة ،وذلك مع مراعاة �أحكام املواد ( )97و ( )98و
( )99من هذا القانون.
د .ي�ستعان ب�أهل اخلربة من الأطباء يف معرفة العلة وتقديرها ».
والعلل املعتربة يف باب الفرقة بني الزوجني هي �أو�صاف تلحق ب�أحد الزوجني تنفر منها الفطرة ويت�أبي على النف�س العي�ش مع امل�صاب بها.
وقد �أجاز القانون لكل من الزوجني طلب التطليق لعلة يف الزوج الآخر ،ويتعني لإجابة طلبه توافر ال�شروط الآتية:
 �أن تف�ضي العلة �إىل تعذر دوام احلياة الزوجية. �أن تكون العلة على نحو ال يرجى معه �شفا�ؤها � -أو يرجى ال�شفاء و لكن بعد م�ضي مدة ال تزيد على ال�سنة  -وي�ستوي يف العلة �أن تكون عقلية�أو ع�ضوية حلقت ب�أحد طريف العالقة قبل �أو بعد العقد.
وبالن�سبة للزوجة ف�إذا كانت تعلم بالعيب يف زوجها عند زواجها فال يجوز لها طلب التفريق ل�سقوط حقها فيه بر�ضائها به� ،إال �أنه يجوز لها �أن
تطلب املخالعة الر�ضائية مع تعوي�ض الزوج.
2 .2التعوي�ض لل�ضرر وال�شقاق
تناولت املواد من � 101إىل  108من قانون �أحكام الأ�سرة ،قواعد و�أحكام طلب الزوجة تطليقها لل�ضرر ،فقد ن�صت املادة من  101من القانون
على �أن:
« �أ .للزوجة طلب التطليق لل�ضرر الذي يتعذر معه دوام الع�شرة بني الزوجني.
ب .على القا�ضي بذل اجلهد لإ�صالح ذات البني.
ج� .إذا عجز القا�ضي عن الإ�صالح ،وثبت ال�ضرر ،حكم بالتطليق.
واملادة  102على �أنه " �إذا مل يثبت ال�ضرر ،وا�ستمر ال�شقاق بني الزوجني ،وتعذر الإ�صالح ،وجب على القا�ضي تعيني حكمني من �أهل الزوجني
�إن �أمكن ،و�إال فممن يتو�سم فيهما القدرة على الإ�صالح� ،أو ذوي االخت�صا�ص ،وذلك من دون الإخالل بحكم املادة ( )91من هذا القانون ".
واملادة  103على �أن:
�أ" .على احلكمني تق�صي �أ�سباب ال�شقاق ،وبذل اجلهد للإ�صالح بني الزوجني".
ب" .يقدم احلكمان للقا�ضي تقرير ًا عن م�ساعيهما واقرتاحاتهما مت�ضمنا مدي �إ�ساءة كل من الزوجني �أو �أحدهما للآخر خالل مدة ال
تتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخ تعيينهما".
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ج" .يجوز للقا�ضي متديد املدة امل�شار اليها يف الفقرة ال�سابقة بناء على طلب من احلكمني جمتمعني �أو حتقيقا مل�صلحة راجحة".
ويالحظ �أن القانون و�صف ال�ضرر الواقع من الزوج على زوجته ب�أنه الذي يتعذر معه دوام الع�شرة بينهما ،وهذا املعني الذي �أخذ به القانون
يت�سع لي�شمل كل ما ي�ؤذي الزوجة قوال وفعال وهو يختلف باختالف البيئة والثقافة والو�سط ،والقا�ضي هو الذي يقدر ما �إذا كان ال�ضرر املدعي
به من جانب الزوجة مما يتعذر معه دوام الع�شرة �أم ال...
وبديهي �أن الزوجة هي املكلفة قانونا ب�إثبات وقوع هذا ال�ضرر و�أنه ي�ؤدي �إىل تعذر دوام الع�شرة معها وللزوج احلق يف نفي ما تثبته الزوجة.
وقد �أوجب القانون على القا�ضي �أن يتدخل بال�صلح بني الزوجني ،ف�إن ثبت له ال�ضرر حكم بالتطليق� ،أما �إذا مل يثبت له ال�ضرر عينَ َ حكمني من
�أهل الزوجني ،ف�إن مل يجد عينَ َ حكمني ممن يري فيهما القدرة على الإ�صالح� ،أو من املخت�صني.
وقد جري العم ُل على تكليف املحكمة ال�شرعية لأع�ضاء مكتب التوفيق الأ�سري بالوزارة كمحكمني ،وقد �أثبتوا جناح ًا كبري ًا يف هذا ال�ش�أن.
وعلى احلكمني تق�صي �أ�سباب ال�شقاق الواقع بني الزوجني ،وبذل كل ما يلزم لل�صلح بينهما ثم �إعداد تقرير بر�أيهما ويعر�ضانه على املحكمة،
ف�إن اختلفا يف ر�أيهما جاز للمحكمة �أن تع َني حكم ًا ثالث ًا مرجح ًا.
يجب �أن تعيدَ ه الزوج ُة �إىل الزوج من �صداق وخالفه �إذا
وقد �أوجب القانون على القا�ضي � -إذا حكم بالتطليق لل�ضرر � -أن يحد َد يف حكمه ما ُ
كانت الإ�ساء ُة كلها �أو �أكرثها من الزوجة ،و�إذا كانت الإ�ساءة كلها �أو �أكرثها من الزوج بقي ال�صداق من حق الزوجة ،وهو يعتم ُد يف ذلك على
التقرير املقدم من احلكمني .وقد �أخذ القانونُ مبا هو مقرر يف مذهب املالكية من �أن التطليق لل�ضرر بجميع �أنواعه يقع بائن ًا.
3 .3التطليق لعدم الإنفاق
ن�صت املادة  109من القانون على �أنه
طلب التطليق ،ويطلقُ القا�ضي
" �أ� .إذا امتنع الزوج احلا�ضر عن الإنفاق على زوجته ،ولي�س له ما ٌل ظاه ٌر ،و مل ْ
يثبت �إع�سا ُره ،فلزوجته ُ
عليه بال �إمهال ،وللزوج �أن يتوقي التطليقَ بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى".
الزوج �إع�سا َره� ،أو كان غائب ًا يف مكان معلوم �أو حمبو�س ًا ،و لي�س له ما ٌل ظاه ٌر �أمهله القا�ضي مدة ال ُ
تقل عن �شهر ،وال جتاوز
ب� .إذا �أثبت ُ
ثالث َة �أ�شهر ،م�ضافا اليها املواعيد املقررة للم�سافة ،لي�ؤدي النفق َة املذكور َة ،ف�إن مل ينفقْ طل َقها عليه ".
جمهول� ،أو مفقود ًا ،ولي�س له ما ٌل ظاه ٌر ،طلق عليه القا�ضي بال �إمهال ،وذلك مع مراعاة �أحكام املواد
الزوج غائب ًا يف مكانٍ
ٍ
ج� .إذا كان ُ
( )111و ( )112و ( )113من هذا القانون ".
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يثبت �إع�سا ُره،
زوجها عن الإنفاق عليها ،متى مل يكن له ما ٌل ظاه ٌر ،و مل ْ
�أخذ القانونُ بر�أي جمهور الفقهاء ف�أجاز للزوجة طلب التطليق �إذا امتن َع ُ
ويف هذه احلالة يطلقها القا�ضي فور ًا ،وللزوج يف هذه احلالة �أن يتوقي التطليقَ �إذا بادر و�سدد نفقة الزوجة عن املدة امل�ستحقة من تاريخ رفع
الدعوى وحتى تاريخ هذا ال�سداد.

4 .4التطليق للغياب والفقدان
ن�صت املادة  110من قانون �أحكام الأ�سرة على �أن " للزوجة طلب التطليق ب�سبب غياب زوجها املعروف موطنه �أو حمل �إقامته دون عذر مدة
�سنة ،ولو كان له مال ميكن ا�ستيفاء النفقة منه ،وال يحكم لها بذلك �إال بعد �إنذار الزوج �إما بالإقامة مع زوجته و�إما نقلها اليه و�إما طالقها،
على �أن ميهل لأجل ال يقل عن �أربعة �أ�شهر وال يتجاوز �سنة ".
واملادة  111منه على �أن " لزوجة املفقود �أو الغائب الذي ال يعرف موطنه وال حمل �إقامته ،طلب التطليق ،وال يحكم لها بذلك �إال بعد م�ضي �أربع
�سنوات من تاريخ الفقد �أو الغياب" .كما جرى ن�ص املادة  112من هذا القانون على �أن:
" �أ .يحكم مبوت املفقود الذي يغلب عليه الهالك بعد م�ضي �أربع �سنوات من تاريخ فقده.
ب� .إذا �صدر حكم مبوت املفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت �صريورة احلكم نهائي ًا ".
و�أخري ًا قررت املادة  113منه على �أنه " �إذا جاء املفقود� ،أو تبني �أنه حي فزوجته له ما مل يدخل بها الزوج الثاين� ،إن كان الثاين غري عامل
بحياة الأول ".
ويالحظ من ن�صو�ص املواد ال�سابقة �أن الغياب املربر لطلب تطليق الزوجة هو غياب الزوج املعلوم مكانه ،دون مربر �شرعي ملدة �سنة وال يلزم
ت�ضرر الزوجة من هذا الغياب.
ولكن يجب على املحكمة �أن تنذر الزوج كتابة �إما بالعودة والإقامة مع زوجته �أو نقلها اليه لتقيم معه ،و�إما طالقها ،وحتدد له �أج ًال ال يقل عن �أربعة
�أ�شهر وال يتعدي �سنة ،ف�إن مل ميتثل حكمت بالتطليق .وال مينع من التطليق يف هذه احلالة �أن يكون للزوج الغائب ماال ميكن للزوجة الإنفاق منه.
�أ -حكم زوجة املفقود �أو الغائب جمهول املوطن �أو حمل الإقامة
أحي هو �أم ميت ،وقد �أجاز قانون �أحكام الأ�سرة لزوجة املفقود وزوجة الغائب غري معلوم املوطن �أو حمل الإقامة
املفقود هو الغائب الذي ال يعلم � َّ
�أن تطلب التطليق� ،شريطة �أن مي�ضي على فقد الزوج �أو غيابه �أربع �سنوات من تاريخ الفقد �أو الغياب.
ب  -احلكم مبوت املفقود
�إذا م�ضت �أربع �سنوات على فقده ،وعجزت الزوجة عن معرفة حياته �أو موته ،وكان يف حالة يغلب فيها الظن مبوته ،ف�إنه يجوز لذوي ال�ش�أن
�أن يطلبوا �إىل املحكمة الكربى ال�شرعية احلكم مبوته ،ف�إذا حكمت املحكمة مبوته تعتد زوجته �أربعة �أ�شهر وع�شرة �أيام تبد�أ من وقت �صريورة
احلكم نهائي ًا.
ت � -شروط تطليق زوجة الغائب يف مكان جمهول �أو املفقود:
�1 .1أن تطلب من القا�ضي التطليق لعدم الإنفاق.
�2 .2أن تثبت غياب زوجها يف مكان غري معروف �أو فقده.
�3 .3أن تدلل على وجود مال ظاهر لزوجها تنفق منه.
ويالحظ �أن التطليق ب�سبب عدم الإنفاق ،هو طالق رجعي و لي�س طالق ًا بائناً.
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ث  -حكم لو ظهر �أن املفقود مازال حياً
�إذا ظهر �أن املفقود ال يزال حي ًا فزوجته له �إذا مل تكن قد تزوجت حتى لو انق�ضت عدتها.
الزوج الثاين مل يدخل بها ،ففي هذا الفر�ض تعو ُد زوج ُة املفقود لزوجها
�أما �إذا تزوجت بعد انق�ضاء عدتها ،فالأم ُر فيه فر�ضان :الأول� :إذا كان ُ
الأول ،والآخر� :إذا كان الزوج اجلديد قد دخل بها ف�إن كان عاملا بحياة املفقود تعود زوجة الأخري �إىل زوجها ويرد على الزوج اجلديد ق�صده،
ف�إن مل يكن عاملا بحياة املفقود ف�إنه يكون �أحق بها من زوجها الأول.
ج  -التطليق للحب�س و الإدمان
�إذا حب�س الزوج ،تنفيذ ًا حلكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث �سنوات ف�أكرث ،جاز لزوجته �أن تطلب التطليق عليه بائن ًا بعد م�ضي �سنة
من حب�سه ،ولو كان له مال ت�ستطيع الإنفاق منه.
 �إذا اكت�شفت الزوجة �إدمان زوجها للمخدرات �أو امل�سكرات ،جاز لها طلب التطليق ،وحتكم املحكمة بالتطليق بعد عر�ض الزوج على �أحدالأطباء املخت�صني وت�أكيدهم على �صحة �إدعاء الزوجة.
وهذا احلكم م�أخوذ من مذهب املالكية لأن حب�س الزوج �أو �إدمانه ينطوي على �ضرر بالغ بالأ�سرة.
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املطلب الرابع :احلــ�ضــانــة
�أو ًال :معنى احل�ضانة

نظم قانون �أحكام الأ�سرة ح�ضانة ال�صغري يف املواد من � 127إىل  143منه ،فبعد �أن ع َّرف احل�ضانة ب�أنها حفظ الولد ،وتربيته ،ورعايته مبا
ال يتعار�ض مع حق الوىل يف الوالية على النف�س ،قرر ب�أن ح�ضانة الن�ساء تنتهي ببلوغ الغالم خم�س ع�شرة �سنة وبالن�سبة للأنثي حتى تتزوج
ويدخل بها الزوج.
ويف احلقيقة ف�إن ح�ضانة ال�صغري ال تقت�صر على مالزمته وعدم مفارقته ،بل تتعدي ذلك بكثري� ،إذ هي تربيته ورعايته والقيام بكل �شئونه
احلياتية �إىل �أن يتمكن من االعتماد على نف�سه.

ثانياً :حق املح�ضون يف اختيار الويل

�إذا بلغ الغالم خم�س ع�شرة �سنة� ،أو بلغت الأنثي �سبع ع�شرة �سنة ومل تتزوج ومل يدخل بها الزوج ،فلكل منهما اخليار يف االن�ضمام �إىل من ي�شاء
من �أبويه �أو ممن له احلق يف ح�ضانته ،ف�إن اختار � ًّأي منهما احلا�ضنة ا�ستمر معها دون �أجر ح�ضانة .ومل يتطرق القانون مل�س�ألة توفري امل�سكن
من قبل الأب لأم �أبنائه �إذا اختاروها حا�ضنة لهم.
كما يثار ت�سا�ؤ ٌل يف حال عدم تواجد الأبوين وتنازع على ح�ضانة ال�صغري �أ�صحاب احلق يف احل�ضانة ،ملن يكون له الأولوية يف احل�ضانة؟ ونحن
نري �إزاء عدم حتديد امل�شرع ملن هو �أحق يف احل�ضانة يف هذه احلالة� ،أن يجتهد القا�ضي و�أن يتحقق ملن تكون له احل�ضانة وفقا مل�صلحة
املح�ضون ونفعه.

ثالثاً� :شروط احلا�ضن

وحر�ص ًا على م�صلحة املح�ضون ا�شرتط القانون يف احلا�ضن �أن يكون م�سلم ًا ،عاق ًال ،بالغ ًا ،قادر ًا على تربية املح�ضون وحفظه ورعايته وتدبري
م�صاحله ،و�أن يكون معاف ًا بدني ًا و�سليم ًا من الأمرا�ض املعدية اخلطرية ،وبالإ�ضافة �إىل هذه ال�شروط� ،إذا كان احلا�ضن امر�أة ،تعينَ �أال تكون
متزوجة ب�أجنبي عن املح�ضون� ،إال �إذا قدرت املحكمة خالف ذلك مل�صلحة املح�ضون� ،أما �إذا كان احلا�ضن رجال واملح�ضون �أنثي� ،أن يكون عنده
من ي�صلح للح�ضانة من الن�ساء ،و�أن يكون ذا رحم حمرم للمح�ضون.

رابعاً :احل�ضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية قائمة

ن�ص القانون على �أن احل�ضانة من واجبات الأبوين معا مادامت الزوجية قائمة بينهما ،ف�إن افرتقا فهي للأم ،ثم لأم الأم و�إن علت ،ثم لأم الأب،
ثم للأب ،كما تكون احل�ضانة لأخت املح�ضون ثم خالته ،ثم جدته لأبيه ،ثم بنت �أخيه ،ثم بنت �أخته ،ما مل يقرر القا�ضي خالف ذلك مل�صلحة
املح�ضون ،ويقدم يف اجلميع ال�شقيق ،ثم لأم ،ثم لأب.
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فمادامت الزوجية قائمة ،فالأب والأم هما �أ�صلح من يقوم بحفظ �صغريهما وحفظه وتدبري �شئونه .ف�إن افرتقا وحدث نزاع ب�ش�أن احل�ضانة
فالأم �أوىل ب�صغريها ويقدم جانب الأم على الرتتيب املتقدم ،ما مل تقت�ض م�صلحة املح�ضون غري ذلك وعندئذ يعني القا�ضي من يراه �أ�صلح
حل�ضانته.

خام�ساً :حكم �إذا مل يوجد الأبوان و مل يقبل احل�ضانة من هو م�ستحق لها

�إذا مل يوجد الأبوان ،ومل يقبل احل�ضانة من هو م�ستحق لها ،اختار القا�ضي من يراه �صاحل ًا من �أقارب املح�ضون ،ثم من غريهم� ،أو �إحدي
امل�ؤ�س�سات امل�ؤهلة لهذا الغر�ض .وللقا�ضي اال�ستعانة بذوي االخت�صا�ص واخلربة يف ال�شئون النف�سية واالجتماعية عند احلكم بتقرير احل�ضانة
مراعاة للم�صلحة الراجحة للأوالد مبا ال يتعار�ض مع الأحكام املن�صو�ص عليها يف املواد ال�سابقة.

�ساد�ساً� :أوراق املح�ضون الثبوتية

من العالمات امل�ضيئة ،يف نظرنا ،التي قررها القانون رعاي ًة لل�صغري ومتكين ًا للحا�ضنة من القيام ب�شئونه على �أكمل وجه ،ما قرره من �أن احلكم
باحل�ضانة ي�ستتبع احلكم للحا�ضن بكافة �أوراق املح�ضون الثبوتية ،ويكون هذا احلكم م�شموال بالنفاذ املعجل.
واملق�صود ب�أوراق املح�ضون الثبوتية كافة املحررات ال�شخ�صية املتعلقة به كبطاقة حتقيق �شخ�صيته وجواز �سفره و�شهاداته الدرا�سية و�أوراق
عالجه و�صور الفحو�صات الطبية وغري ذلك مما ال ي�ستغني عنه �أي �شخ�ص يف حله وترحاله .وقد �أنهى القانون متاعب جمة كانت ت�صادف
احلا�ضنة الأم خ�صو�صا عندما ميتنع الأب عن ت�سليمها هذه الأوراق ،ويكون هذا احلكم نافذ ًا نفاذ ًا معجال �أي �أن الطعن عليه من جانب ذوي
ال�ش�أن ال يوقف تنفيذه.
ومع ذلك فقد �أثبت الواقع �أن امل�شكلة احلقيقية التي ت�صادف احلا�ضنة تتمثل يف م�شقة ا�ست�صدارها تلك الأوراق عند عدم وجودها �أ�ص ًال،
واحلل الأمثل لهذه امل�شكلة يكمن يف �إ�ضافة فقرة جديدة للمادة  135من القانون تخول القا�ضي �سلطة خماطبة اجلهات الإدارية املخت�صة
با�ستخراج هذه الأوراق.

�سابعاً :ترك الأم بيت الزوجية ال ي�سقط ح�ضانتها

ن�ص قانون �أحكام الأ�سرة على �أنه �إذا تركت الأم بيت الزوجية خلالف �أو غريه فتكون احل�ضانة لها ما مل يقدر القا�ضي خالف ذلك لأ�سباب
�سائغة .و�إذا كان املح�ضون �صغري ًا ال ي�ستغني عن �أمه فتلزم بح�ضانته.

ثامناً :التزامات الأب جتاه املح�ضون

مل يرتك القانون �أمر املح�ضون عند حا�ضنته دون �أبيه ،ف�أوجب عليه و كذا على غريه من �أولياء املح�ضون النظر يف �شئونه وت�أديبه وتوجيهه
وتعليمه �إال �أنه ال يبيت �إال عند حا�ضنته ما مل ير القا�ضي غري ذلك.
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تا�سعاً :قواعد ال�سفر باملح�ضون �إىل خارج البالد

رعاية مل�صلحة املح�ضون فقد و�ضع القانون قيود ًا على حا�ضنته ووليه �سواء كان �أب ًا �أو غريه� ،إذ ن�ص يف املادة  138على �أنه:
" �أ .لي�س للحا�ضنة �أن ت�سافر باملح�ضون �إىل دولة �أخرى للإقامة �إال ب�إذن وليه �أو و�صيه.
ب .لي�س للوىل �أبا كان �أو غريه �أن ي�سافر باملح�ضون �سفر �إقامة يف مدة ح�ضانته �إال ب�إذن حا�ضنته".
ويالحظ �أن الإذن بال�سفر من الويل �أو الو�صي �أو احلا�ضنة ال يكون �إال �إذا كان ال�سفر بق�صد الإقامة ،ف�إن كان لغري ذلك ك�سياحة �أو عالج �أو
زيارة فال يلزم الإذن.

عا�شراً :حق الأجنبية يف الإقامة مدة ح�ضانة املح�ضون البحريني

قرر القانونُ مبد�أً جوهري ًا يعد من �أبرز العالمات امل�ضيئة التي حت�سب له� ،إذ منح احلا�ضنة الأجنبية احلق يف الإقامة يف البالد مدة ح�ضانته
�شريطة �أن يكون املح�ضون يحمل اجلن�سية البحرينية ،و�أال يكون قد �صدر يف حق احلا�ضنة حكم ًا ق�ضائي ًا بت�سفريها خارج البالد .وي�ستفيد من
هذا احلكم م�ستحق احل�ضانة �سواء كانت �أم املح�ضون �أم غريها.
ورغم تقرير هذا احلق فقد �أ�سفر الواقع عن وجود عقبات حتول ،دون جت�سيده وتفعيله ،ذلك �أن املحاكم ال�شرعية درجت على �إلزام املطلق
باتخاذ الإجراءات لدى الإدارة العامة للجن�سية واجلوازات والإقامة ال�ست�صدار ت�أ�شرية دخول للحا�ضنة �إىل اململكة على كفالته� ،إال �أن الإدارة
املذكورة كثري ًا ما متتنع عن �إ�صدار هذه الت�أ�شرية ا�ستناد ًا �إىل عدم وجود �صلة بني املطلق واحلا�ضنة ت�ؤهله لأن يكون كفي ًال لها.
ويف احلقيقة ف�إن القول بعدم وجود �صلة بني املطلق واحلا�ضنة ،قول ال ي�ستند �إىل واقع ،فيكفي ا�شرتاكهما يف الأوالد ووجود م�صلحة م�شرتكة
لهما يف حفظهما ورعايتهما تربر تلك الكفالة و تدعو من َثم �إىل حتقيق مراد امل�شرع من تقرير هذا احلق.

�أحد ع�شر :حاالت �سقوط حق احل�ضانة

احل�ضانة لي�ست حقا دائم ًا بل هي حق منوط بتوافر �شروط حمددة� ،إذا زال �أحد هذه ال�شروط� ،سقطت احل�ضانة ،ف�إذا زال �سبب �سقوطها،
تعود احل�ضانة مرة �أخرى ملن �سقطت عنه.
واحلاالت التي ت�سقط فيها احل�ضانة هي:
1 .1زوال �أحد �شروط احل�ضانة وهي الإ�سالم ،العقل ،البلوغ ،الأمانة ،القدرة على تربية ال�صغري� ،سالمة احلا�ضن من الأمرا�ض املعدية،
2 .2زواج احلا�ضنة ب�أجنبي عن املح�ضون.
3 .3عدم وجود من ي�صلح عند الرجل من الن�ساء للح�ضانة.
�4 .4إذا ا�ستوطن احلا�ضن بلد ًا ي�صعب معه على الويل املح�ضون القيام بواجباته ،وذلك دون الإخالل باملادة  138من القانون.
وقد �أخذ البع�ض على ن�ص املادة /140ب من القانون �أنه جاء مطلقا ودون �أن يواجه احلالة التي يكون فيها املح�ضون ر�ضيع ًا وحمل �إقامة �أمه
خارج مملكة البحرين ،ويف هذا الفر�ض تثور م�شكلة بالن�سبة للويل �إذ ال ميكنه �أخذ املح�ضون لكونه ر�ضيع ًا ،كما �أنه من ناحية �أخرى ال ي�سمح

61

لأمه بال�سفر �إىل مكان بعيد عن موطنه خمافة �أن تهرب به �أو على الأقل ي�صعب عليه الو�صول �إىل هذا املكان.
وف�ضال عن ذلك ف�إن ت�سا�ؤال يثار �إذا ا�ستوطن الويل بلد ًا و�أقام به ومن َثم ف�إن احلا�ضنة تتبع بلد الويل ،وت�سقط احل�ضانة عن الأم متى رغبت
يف العودة �إىل بلدها �أو �أقامت فيها.
5 .5كما ت�سقط احل�ضانة �أي�ضا �إذا �سكت م�ستحق احل�ضانة عن املطالبة بها مدة �سنة من غري عذر� ،أو �إذا �سكنت احلا�ضنة اجلديدة مع من
�سقطت ح�ضانتها ل�سبب غري العجز البدين ،ما مل يقبل م�ستحق احل�ضانة ذلك �صراحة �أو �ضمنا.

�إثنا ع�شر :حق املح�ضون يف زيارته و ا�ستزارته

ن�صت املادة  142من قانون �أحكام الأ�سرة على �أنه:
" �أ� .إذا كان املح�ضون يف ح�ضانة �أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته وا�ستزارته وا�صطحابه ح�سبما يقرر القا�ضي.
ب� .إذا كان �أحد �أبوي املح�ضون متوفي ًا �أو غائبا يحق لأقارب املح�ضون املحارم زيارته �أو ا�ستزارته وا�صطحابه ح�سبما يقرر القا�ضي.
ج� .إذا كان املح�ضون لدى غري �أبويه يعني القا�ضي م�ستحق الزيارة من �أقاربه املحارم".

ويت�ضح من هذا الن�ص �أن القانون �أقر حق الأبوين يف زيارة املح�ضون وا�ستزارته متى كان الأخري يف ح�ضانة �أحدهما ،كما �أجاز هذا احلق
لأقارب املح�ضون من املحارم �إذا كان �أحد �أبويه غائب ًا �أو متوفي ًا.
ويالحظ �أن القانون منح القا�ضي ال�شرعي دور ًا كبري ًا يف تنظيم الزيارة واال�ستزارة بح�سب ما يراه حمققا مل�صلحة املح�ضون و �أبويه ف�ضال عن
�أقاربه املحارم.

ثالث ع�شرة :تنظيم زيارة املح�ضون ق�ضا ًء " ال يجوز تنفيذ حكم الزيارة قهراً "

ن�صت املادة  143من القانون على �أنه:
" �أ� .إذا تعذر تنظيم الزيارة اتفاق ًا نظمها القا�ضي ،على �أن يتم يف مكان ال ي�ضر بال�صغري �أو ال�صغرية نف�سي ًا.
ب .ال ينفذ حكم الزيارة قهر ًا ،ف�إذا امتنع من بيده ال�صغري عن تنفيذ احلكم بدون عذر �أنذره القا�ضي ،ف�إن تكرر منه ذلك مرة �أخرى
جاز لقا�ضي التنفيذ بناء على طلب م�ستحق الزيارة �إحالة امللف �إىل حمكمة املو�ضوع لتقرر ب�صفة م�ستعجلة نقل احل�ضانة م�ؤقتا �إىل
من يليه من �أ�صحاب احلق فيها مدة تقررها املحكمة ويكون هذا احلكم م�شمو ًال بالنفاذ املعجل.
ج� .إذا امتنع احلا�ضن عن تنفيذ احلكم بالزيارة بدون عذر و بعد �إنذاره من القا�ضي ،يكون للمحكوم له بدال من طلب احل�ضانة �أن يطلب
من قا�ضي التنفيذ حب�س احلا�ضن".
ويت�ضح من هذا الن�ص �أنه �إذا تعذر تنظيم الزيارة اتفاق ًا ،توىل قا�ضي حمكمة التنفيذ هذا الأمر ،وعليه �أن يختار مكانا منا�سبا لل�صغري من
الناحية النف�سية ،ومما يحمد للم�شرع �أنه ن�ص على عدم جواز تنفيذ احلكم بزيارة ال�صغري قهر ًا حتى ال ي�ضر ذلك بنف�سية ال�صغري.
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وتدرج القانون يف �أخذ التدابري الالزمة ملواجهة حالة االمتناع عن تنفيذ حكم الزيارة فبد�أ ب�إنذاره ،ف�إن مل ميتثل وطلب �صاحب احلق يف
الزيارة ،جاز للقا�ضي ال�شرعي نقل احل�ضانة �إىل من يليه فور ًا ،ف�إن مل ميتثل جاز لقا�ضي التنفيذ �أن ي�أمر بحب�سه.

ويف احلقيقة ف�إن عقوبة احلب�س ال تتنا�سب مع مثل هذا الظروف وقد ت�أتي بنتائج عك�سية ت�ضر بال�صغري ،عندما يعلم �أن �أحد �أبويه ،حب�س الآخر
ب�سببه ،وكان الأوىل ا�ستبدال هذه العقوبة املقيدة للحرية بعقوبة الغرامة التهديدية التي قد يكون لها �أبلغ الأثر من عقوبة احلب�س ويف نف�س
الوقت ال ي�شعر بها ال�صغري.

رابع ع�شرة :عدم جواز تنفيذ احلكم ب�ضم ح�ضانة ال�صغري بالقوة اجلربية

�إذا كان قانون �أحكام الأ�سرة قد ن�ص �صراحة على عدم جواز تنفيذ حكم ر�ؤية ال�صغري قهر ًا ،فقد خال من ن�ص يعالج حالة امتناع من بيده
ال�صغري عن ت�سليمه حلا�ضنته تنفيذ ًا للحكم ب�ضمه له ،وقد جرى العمل على �إجباره بت�سليمه مل�ستحق احل�ضانة بوا�سطة ال�شرطة.
�أن هذا الإجراء ينطوي على خطورة كبرية على الطفل وعلى نف�سيته وكان �أوىل بامل�شرع �أن يتدخل لتنظيم هذه امل�س�ألة �صراحة بدال من تركها
دون ن�ص.
واحلل الأمثل لهذه امل�شكلة ،هو تدخل امل�شرع بالن�ص على مواجهة هذه احلالة كما فعل بالن�سبة لتنفيذ احلكم بالزيارة ،مع الأخذ يف االعتبار
ا�ستبعاد عقوبة احلب�س ،على نحو ما ذكرنا �سلف ًا.

حكم �شهادة الن�ساء

من العالمات امل�ضيئة يف قانون �أحكام الأ�سرة �أنه �أعلى من �ش�أن املر�أة ،وتخري من �أقوال الفقهاء الر�أي القائل بجواز قبول �شهادة الن�ساء ،فن�ص
يف املادة  144على �أنه:
" �أ .تقبل �شهادة الن�ساء يف معر�ض الإثبات يف الزواج والطالق وال�ضرر واحل�ضانة وغري ذلك مما تطلع عليه الن�ساء غالب ًا".
ب" .تقبل �شهادة القريب و من له �صلة بامل�شهود له متى كان �أهال لل�شهادة".
ورغم ما يح�سب للقانون يف هذا ال�صدد �إال �أن البع�ض نعى عليه �أنه مل يحدد درجة القريب الذي تقبل �شهادته ،وكان �أوىل به حتديدها ،ولعل
مما ي�شفع له �أن تقدير �أقوال ال�شهود �أيا كانوا ومهما كانت درجة قرابتهم للم�شهود له – مرجعه يف النهاية اطمئنان القا�ضي لأقوال ال�شاهد و
لي�س لدرجة قرابته بامل�شهود له.
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املبحث الثالث

موقف الق�ضاء ال�شرعي يف ظل قانون �أحكام الأ�سرة
()15
(املبادئ الق�ضائية)

()15

�أخذت هذه املبادئ من الأحكام الق�ضائية ال�صادرة يف الدعاوي ال�شرعية من �سائر املحاكم ال�شرعية ,وقد اطلعنا على جميع هذه الأحكام ومن ثم ف�إن املبد�أ الذي ي�شار �إليه يكون يف عدد كبري
من الدعاوي ,كما ننبه �إىل �أننا مل ن�ش�أ ذكر �أرقام هذه الدعاوي حفاظا على خ�صو�صية �أطرافها واحرتام ًا لهم  ,وملن يريد الرجوع �إىل ملفات الدعاوي فهي موجودة ب�أق�سام ت�سجيل الدعاوي
باملحاكم ال�شرعية� ,إال �أنه يتعني �سلوك الطرق القانونية املقررة يف هذا اخل�صو�ص.

�سيتناول املبحث عر�ض الأحكام الق�ضائية ال�صادرة من حماكم الق�ضاء ال�شرعي ال�سني على خمتلف �أنواعها ودرجاتها تطبيقا
للقانون ،مع �إبراز اجلوانب الإيجابية لهذه الأحكام ،و�إجراء مقارنة بني هذه الأحكام وتلك ال�صادرة قبل �صدور هذا القانون.

املطلب الأول :اجتاه حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية يف ظل قانون �أحكام الأ�سرة
1 .1للزوجة احلق يف اللجوء �إىل حمكمة اال�ستئناف �إذا رف�ضت حمكمة �أول درجة طلباتها كلها �أو بع�ضها

من املبادئ امل�ستقرة يف الق�ضاء البحريني ب�صفة عامة �أن التقا�ضي من درجتني و�أن من حق اخل�صم �إذا رف�ضت حمكمة �أول درجة طلباته كلها
�أو بع�ضها �أن يطعن على احلكم عار�ض ًا نزاعه من جديد على املحكمة الأعلى ،ومبدي ًا �أمامها كل ما لديه من دفاع مو�ضوعي �سواء �سبق له و�أن
مت�سك به �أمام حمكمة البداية �أم مل يتم�سك به ،طاملا مل ي�سقط حقه فيه طبقا للقانون ،وتتوىل حمكمة اال�ستئناف مراقبة احلكم امل�ست�أنف
للت�أكد من �أنه قد طبق فيه �صحيح القانون �أم ال ،ولها �صالحية �أن تق�ضي ب�إلغائه كله �أو بع�ضه ،كما لها �أن تق�ضي بتعديله� ،أما �إذا وجدت �أنه
�صحيح ف�إنها ت�ؤيده� ،إال �أنه ال يجوز لها �أن ت�سوء مركز الطاعن وتق�ضي عليه ب�أزيد مما ق�ضي به احلكم امل�ست�أنف.
ومل ي�شذ الق�ضا ُء ال�شرعي عن هذه القاعدة وجري على الت�أكيد على هذا احلق باعتباره �أ�ص ًال ثابت ًا من �أ�صول التقا�ضي ُ
وميثل �ضمان ًة حقيقي ًة
للأ�شخا�ص ،ف�إذا رف�ضت حمكم ُة �أول درجة طلب الزوجة تطليقها من الزوج ،كان لها الطعن على احلكم �أمام حمكمة اال�ستئناف ،ويف ر�أينا
ف�إن هذه ال�ضمانة ال تكتمل فعال �إال بفتح الطريق �أمام اخل�صوم للجوء �إىل حمكمة التمييز ب�إجازة الطعن يف الأحكام النهائية ال�صادرة من
الق�ضاء ال�شرعي� ،إذ من غري املقبول ال�سماح بعر�ض �أي نزاع مهما كانت قيمته على هذه املحكمة وحرمان �أ�صحاب ال�ش�أن يف منازعات الأحوال
ال�شخ�صية للم�سلمني من هذا احلق ،خ�صو�ص ًا �أن من حق الأ�شخا�ص غري امل�سلمني عر�ض منازعاتهم املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية على هذه
املحكمة ،وك�أن منازعات الأحوال ال�شخ�صية لغري امل�سلمني �أكرث �أهمية لأقرانهم من امل�سلمني.

2 .2حق اخل�صم �أمام حمكمة اال�ستئناف يف �إثبات ما عجز عن �إثباته �أمام حمكمة �أول درجة

66

من �أهم املبادئ التي �أر�ساها الق�ضاء ال�شرعي �أن من حق اخل�صم يف الدعوى ال�شرعية� ،سواء كان الزوج �أو الزوجة� ،أن يثبت ما عجز عن �إثباته
يف املرحلة الأوىل للتقا�ضي �أمام حمكمة اال�ستئناف ،ف�إذا عجزت الزوجة عن �إثبات واقعة ال�ضرر املدعي بها من جانبها �أمام حمكمة �أول درجة
�سواء لعدم تقدمي �أدلة على هذا ال�ضرر �أو عدم اقتناع تلك املحكمة مبا قدمته من �أدلة للحكم لها به ،ف�إن من حقها ا�ستئناف احلكم االبتدائي
الذي رف�ض دعواها و�أن تقدم �أمام حمكمة اال�ستئناف من جديد كل ما لديها من �أدلة لإقناع هذه املحكمة ب�أحقيتها يف طلبها التطليق لل�ضرر.
الزوج �أمام حمكمة �أول درجة عن نفي ما �إدعت به زوجته عليه من �إ�ضراره بها وح�صولها بذلك على حكم من تلك
ومن جهة �أخرى� ،إذا عجز ُ
املحكمة بتطليقها� ،أن ي�ست�أنف احلكم ويثبت عدم �صحة ادعائها ،ومن حقه �إثبات ذلك بكافة الطرق ،ف�إذا اقتنعت حمكمة اال�ستئناف بوجهة
نظره ،ف�إن م�ؤدى ذلك الق�ضاء ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف وبرف�ض دعوى الزوجة.

3 .3حق حمكمة اال�ستئناف يف �أن ترى ر�أيا يخالف ر�أي حمكمة �أول درجة

ا�ستقر الق�ضاء ال�شرعي يف البحرين على �أن من حق حمكمة اال�ستئناف �أن تخالف ما انتهت اليه حمكمة �أول درجة من ر�أي يف النزاع و�أن تذهب
�إىل غري ما ذهبت اليه ،بحيث �إذا تبني لها مثال �أن وقائع ال�ضرر التي �ساقتها الزوجة �أمام حمكمة �أول درجة تربير ًا لطلب التطليق ،والتي �أخذت
بها هذه املحكمة فحكمت بتطليقها ت�أ�سي�س ًا عليها ،هي وقائع غري ثابتة �أو غري كافية ولي�ست مقنعة ،ف�إن لها حقها يف الق�ضاء ب�إلغاء هذا احلكم
امل�ست�أنف وبرف�ض دعوى التطليق ،وبالعك�س �إذا اقتنعت ب�صحة الوقائع التي مت�سكت بها الزوجة �أمام حمكمة �أول درجة تربير ًا لطلب التطليق،
والتي مل تقتًنع بها حمكمة �أول درجة ،ف�إن من حق حمكمة اال�ستئناف �إلغاء احلكم امل�ست�أنف والق�ضاء جمدد ًا ب�إجابة الزوجة �إىل طلبها وتطليقها
من زوجها طلق ًة بائنة لل�ضرر.
وقد �أثبتت الدرا�سة احلالية �أن حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية خالفت كثري ًا ما ذهبت اليه املحكمة الكربى ال�شرعية يف �أحكامها وعلى وجه
اخل�صو�ص قي ق�ضايا التطليق لل�ضرر ،فقد �ألغت �أحكام ًا ق�ضت بالتطليق لل�ضرر بعد �أن تبني لها عدم ثبوت هذا ال�ضرر ،و�ألغت �أحكام ًا �أخرى
رف�ضت طلب الزوجة لعدم ثبوت ال�ضرر املدعي به بعد �أن تبني لها ثبوته وكفايته لإجابة الزوجة �إىل طلبها.

�4 .4إقرار الأب �أمام حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية بن�سب ابنه �إليه يعد مان ٌع من ادعاء الغري بعدم �صحة الن�سب

�أر�ست حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية مبد�أً �أ�سا�سي ًا فيما يتعلق بثبوت ن�سب الولد �إىل �أبيه �إذا كان الأب هو الذي �أق َر بثبوت ن�سبه �إليه م�ؤداه،
�أنه متى ثبت ن�سب الولد ب�إقرار الأب فال يجوز لأي �شخ�ص �آخر �أن ينازع بعد ذلك يف هذا الن�سب مدعيا عدم �صحته ،و�أيدت املحكمة احلكم
البي من الأوراق �أن ت�شكيك
ال�صادر من املحكمة الكربى ال�شرعية الذي رف�ض الدعوى بنفي ن�سب ولد �إىل �أبيه وقالت تربير ًا لهذا الق�ضاء �إن نِ
املدَ عي يف �صحة الفري�ضة ال�شرعية ال ي�ستند �إىل دليل لأنها �صادرة يف حياة املورث مما يعني �إقراره بن�سب الولد �إليه ورف�ضت طلب املدعي نفي
ما ورد بها عن طريق �شهادة ال�شهود.

5 .5عدم ثبوت ال�ضرر املربر للتطليق ،ال مينع حمكمة اال�ستئناف من �إيقاع اخللع بني الزوجني �إذا تعذر ال�صلح بينهما ،ولها
�سلطة تقدير مقابل اخللع �إذا اختلف احلكمان يف تقديره

تخل�ص الواقعة التي �أقرت فيها حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية هذا املبد�أ يف �أن زوجة �أقامت دعواها �أمام املحكمة الكربى ال�شرعية تطلب
فيها احلكم بتطليقها طلق ًة بائن ًة لل�ضرر املتمثل يف هجر زوجها لها ،حكمت املحكم ُة بتطليقها طلق ًة بائن ًة لل�ضرر ،ا�ست�أنف الزوج هذا احلكم،
ومت�سك �أمام حمكمة اال�ستئناف بعدم �صحة �إدعاء الزوجة بهجره لها ،حققت حمكمة اال�ستئناف الدعوى من جديد وتبني لها عدم ثبوت ال�ضرر
املدعي به من قبل الزوجة ،ومن َثم عدم �صحة احلكم الذي ق�ضي بتطليقها و�إزاء �إ�صرار الزوجة على الفراق عر�ضت املخالعة على زوجها
يف مقابل رد ال�صداق املحدد يف وثيقة الزواج له ،وبعد �أن عينت املحكمة حكمني� ،أحدهما من �أهلها والآخر من �أهل الزوج وف�ش ًال يف التوفيق
والإ�صالح بينهما كما مل يتفقا على مقدار املقابل امل�ستحق للزوج وقدَ م كل حكم منهما تقرير ًا �إىل املحكمة ،فطرحتهما املحكمة جانب ًا ،وتولت
هي تقدير هذا املقابل وانتهت �إىل �إلغاء احلكم امل�ست�أنف و�إبداله باخللع و�ألزمت الزوجة ب�أن تدفع للزوج مبلغ  4500دينار عو�ض ًا عن اخللع،
م�ؤ�س�س ًة ق�ضاءها ال�سابق على ما قرره قانونُ الأ�سرة يف هذا اخل�صو�ص.
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6 .6العربة يف الكفاءة بال�صالح يف الدين وكل ما قام العرف على اعتباره وامتناع الوىل دون م�سوغ عن تزويج من يف واليته ممن
هو كف�ؤ لها يع ُد ع�ض ً
ال يربر �إ�سقاط واليته عليها وتثبتُ للقا�ضي ال�شرعي والي ُة تزويجها

املهم من حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية يف �أن املدعية �أقامت دعواها �ضد �أبيها �أمام املحكمة
وتخل�ص الواقع ُة التي تقرر فيها هذا املبد�أ ُ
ُ
ال�شرعية ،طالبت فيها �إ�سقاط واليته والأمر بتزويجها ممن تقدم للزواج منها و تري �أنه كف�ؤ لها،ال�سيما وقد بلغت من العمر � 30سنة وبد�أت
فر�ص زواجها تقل ،مت�سك الأب ب�أن �سبب امتناعه عن تزويج ابنته هو �أن والد ال�شخ�ص الذي تقدم للزواج بها ميتهن يف بلده الأ�صلى مهنة
احلالقة ،وهي مهنة و�ضيعة يف هذا البلد.
حكمت املحكمة �أول درجة برف�ض دعوى املدعية �أخذ ًا منها بوجهة نظر الأب .ا�ست�أنفت املدعية احلكم �أمام حمكمة اال�ستئناف العليا ،وقدمت
بني يدي املحكمة ما يفيد �أن ال�شخ�ص الذي يرغب يف الزواج منها ح�صل على اجلن�سية البحرينية ،ويعمل يف قوة دفاع البحرين وي�شتهر
بح�سن اخللق واال�ستقامة .حكمت املحكمة ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف وب�إ�سقاط والية الأب يف تزويج ابنته و�أنابت �أحد ق�ضاة املحكمة يف تزويجها
بال�شخ�ص املذكور على ما يتفقان عليه من مقدار ال�صداق واملنزل الذي �سيعده للزوجة ،وبنت ق�ضاءها على ن�ص املادة /35ب من قانون �أحكام
الأ�سرة التي قررت ب�أن العربة يف كفاءة الزوج هي ب�صالح الدين وكل ما قام العرف على اعتباره ،وعم ًال بقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم
ري".
" �إذا جاءكم من تر�ضون دينه وخلقه فزوجوه �إال تفعلوا تكن فتن ٌة يف الأر�ض وف�سا ٌد كب ٌ
ويف املقابل فقد رف�ضت املحكمة الكربى ال�شرعية الدعوى التي �أقامتها بنت على �أبيها تطلب فيها �إ�سقاط واليته عنها وتزويجها ممن تقدم
خلطبتها و�ساندت طلبها ب�أن امتناع والدها عن �إمتام الزواج لي�س له ما يربره لأن ال�شخ�ص الذي تقدم للزواج منها كف�ؤ لها .وبعد �أن حققت
املحكمة الدعوى وثبت لديها �أن ال�شخ�ص املذكور �سيئ اخللق ويحت�سي اخلمور ،رف�ضت الدعوى وا�ستندت يف ق�ضائها �إىل �أن كفاءة الزوج
لزوجته من �شروط لزوم الزواج ،و�أنه �إذا �أدعي الرجل الكفاءة ،ثم تبني �أنه غري كفء ،كان لكل من الزوجة ووليها حق الف�سخ.
و ُي ُ
الحظ من احلالتني ال�سابقتني �أن الق�ضاء ال�شرعي يتمت ُع ب�سلطة تقديرية وا�سعة يف تقدير مدي كفاءة الزوج لزوجته ،و�أنه يلقي بعبء �إثبات
عدم الكفاءة على عاتق من يدعيه ت�أ�سي�س ًا على �أن الأ�صل يف الإن�سان ال�صالح املثبت للكفاءة.

7 .7ال يجوز �إبداء طلبات جديدة �أمام املحكمة اال�ستئنافية ال�شرعية .علة ذلك :حتى ال يفوت على اخل�صوم درجة من درجتي
التقا�ضي

من �أهم املبادئ التي �أ�صدرها الق�ضاء ال�شرعي ،يف ظل العمل ب�أحكام قانون �أحكام الأ�سرة ،ما ق�ضت به املحكمة الكربى ال�شرعية بهيئتها
اال�ستئنافية من عدم قبول طلب الزوجة امل�ست�أنفة �أحقيتها يف ح�ضانة �أوالدها والذي عر�ضته لأول مرة �أمامها ،دون �أن ي�سبق عر�ضه على
املحكمة ال�صغرى ،يف دعوى النفقة التي كانت تنظرها و�أ�صدرت حكم ًا فيها ،طعن عليه �أمامها.
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وقالت املحكمة تربير ًا لهذا الق�ضاء� ،أن مبد�أ التقا�ضي على درجتني يعد �أ�ص ًال من �أ�صول التقا�ضي الذي يحكم عمل املحاكم ال�شرعية ،و�أنه ال
يجوز لأي خ�صم �أن يبدي طلب ًا لأول مرة �أمام املحكمة اال�ستئنافية ،والتي عليها �أن حتكم ،من تلقاء نف�سها ،بعدم قبول هذا الطلب ،وا�ستطردت
قائلة �إن طلب الزوجة ب�أحقيتها يف ح�ضانة �أوالدها يختلف عن طلبها الذي طرحته على املحكمة ال�صغرى مما ال يجوز لها �إبدا�ؤه لأول مرة �أمام
املحكمة اال�ستئنافية.

�8 .8إغفال الزوجة �إثبات تاريخ �صدور احلكم امل�ست�أنف بالئحة اال�ستئناف ال ي�ؤدي �إىل بطالنها متى كانت بيانات الالئحة
الأخرى ال ترتك جما ًال لل�شك يف حتديد احلكم امل�ست�أنف

حماية للزوجة من �ضياع حقها يف عر�ض نزاعها على حمكمة اال�ستئناف ،ومراعاة لظروفها اخلا�صة ،ول�ضعف الثقافة القانونية لديها ،وعدم
قدرتها يف بع�ض الأحيان على اال�ستعانة مبحام متخ�ص�ص ،وا�ضطرارها ملبا�شرة الإجراءات الق�ضائية بنف�سها ،وما قد ي�ؤدي ذلك من وقوعها
يف بع�ض الأخطاء القانونية والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل بطالن هذه الإجراءات ،فقد �أر�ست حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية ،مبد�أً ق�ضائي ًا
هام ًا ،يتلخ�ص يف �أنه متى كانت الئحة اال�ستئناف املقدمة من الزوجة من الو�ضوح ،بحيث تك�شف عن احلكم امل�ست�أنف والعيوب التي تن�سبها
الزوجة �إليه ،ف�إن خلو الالئحة من بيان تاريخ �صدور احلكم ،ال يرتتب عليه بطالنها ،وردَت املحكمة بذلك على ما مت�سك به الزوج ،امل�ست�أنف
�ضده ،ببطالن الالئحة خللوها من بيان تاريخ احلكم امل�ست�أنف.

9 .9بطالن احلكم ال�شرعي امل�ست�أنف لبطالن الإعالن بالئحة الدعوى يوجب على حمكمة اال�ستئناف الف�صل يف مو�ضوعها

�أخذت حمكمة اال�ستئناف ال�شرعية  -يف ظل العمل ب�أحكام قانون �أحكام الأ�سرة  -باملبد�أ الذي �أقرته حمكمة التمييز البحرينية يف العديد
من �أحكامها ،من �أن بطالن الإعالن بالئحة الدعوى لعدم �إعالنها �إعالن ًا قانوني ًا �صحيح ًا للمدعي عليه وبطالن احلكم االبتدائي ال�صادر يف
الدعوى تبع ًا لذلك ،هو ق�ضاء ت�ستنفذ به حمكمة �أول درجة واليتها يف نظر الدعوى ،ومن َثم ف�إذا ق�ضت حمكمة اال�ستئناف ببطالن هذا احلكم
لهذا ال�سبب ،فعليها الت�صدي لنظر مو�ضوع اال�ستئناف واحلكم يف مو�ضوعه و�أن تن�شئ لنف�سها �أ�سباب ًا م�ستقلة.
ويحمد ملحكمة اال�ستئناف ال�شرعية الأخذ بهذا املبد�أ وتطبيقه يف �إحدي الدعاوي التي نظرتها وانتهت فيها �إىل �أن �إعالن الئحة الدعوى غري
�صحيح ،و�أن احلكم الذي �صدر بناء على ذلك يعترب باط ًال ،فحكمت ببطالنه ثم عر�ضت ملو�ضوع اال�ستئناف وف�صلت فيه ،ومل تعد الدعوى مرة
�أخرى �إىل حمكمة �أول درجة.

1010ملحكمة اال�ستئناف ال�شرعية� ،إذا �أيدت احلكم امل�ست�أنف �أن حتيل �إىل الوقائع والأ�سباب التي �أقيم عليها متى كانت تكفي حلمله
ومل تخرج �أ�سباب اال�ستئناف عما كان معرو�ضاً على حمكمة �أول درجة

درج الق�ضاء ال�شرعي ،يف مرحلته اال�ستئنافية� ،سواء كان يف مرحلة اال�ستئناف العليا� ،أو مرحلة الكربى اال�ستئنافية ،على �أنه �إذا كان احلكم
امل�ست�أنف قد التزم يف ق�ضائه بن�صو�ص قانون الأ�سرة ،والتزم مبا يوجبه قانون الإجراءات ال�شرعية ،ور�أت املحكمة اال�ستئنافية ت�أييده ،ومل ي�أت
امل�ست�أنف املحكوم عليه بدفاع جديد �أمامها ي�ست�أهل الرد عليه ب�أكرث مما �أورده احلكم امل�ست�أنف ،ف�إن للمحكمة اال�ستئنافية يف هذه احلالة �أن
حتيل يف حكمها �إىل الوقائع والأ�سباب التي �أوردها هذا احلكم ،وت�أخذ من هذه الأ�سباب �أ�سباب ًا لها دون �أن تكون ملزمة ب�إيراد �أ�سباب جديدة.
�إال �أنها �إذا غايرت اجتاه احلكم امل�ست�أنف ف�إنها تكون ملزمة ب�إبداء الأ�سباب التي دعت �إىل هذا التغيري.

1111تقدمي الزوج م�ستندات م�ؤثرة يف دعوى التطليق ،يوجب على املحكمة ال�شرعية التحدث عنها والرد عليها

�أقرت حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية �سابقة ق�ضائية هامة ت�ضفي حماية ق�ضائية للخ�صوم املتقا�ضني �أمام الق�ضاء ال�شرعي ،وتربهن على
مدي التح�ضر الذي و�صل �إليه هذا الق�ضاء ،فقد رفعت زوجة على زوجها دعوى تطليق لل�ضرر ا�ستناد ًا �إىل تعديه عليها بال�ضرب وال�شتم ،وبعد
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�أن �سمعت �شاهدين للزوجة ،ح�ضر الزوج وطلب رف�ض الدعوى ت�أ�سي�س ًا على �أن النيابة العامة حفظت �شكوى الزوجة لعدم �صحتها وقدم �إىل
املحكمة ما يفيد ذلك ،التفتت املحكمة عن هذا الدفاع ،و�أجابت الزوجة �إىل طلبها ،ا�ست�أنف الزوج هذا احلكم ومت�سك بدفاعه ال�سابق �أمام
حمكمة اال�ستئناف.
حكمت املحكمة ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف وبرف�ض الدعوى ،ت�أ�سي�س ًا على عدم اطمئنانها لأقوال �شهود الزوجة وعابت على احلكم امل�ست�أنف التفاته
عن بحث امل�ستندات التي تقدم بها الزوج تدلي ًال على �صحته.

1212الق�ضاء ال�شرعي يف املنازعات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني جهة ق�ضائية م�ستقلة عن الق�ضاء املدين .م�ؤدى ذلك:
عدم جواز ت�سلط جهة منهما على ق�ضاء الأخرى� .أثره :لي�س للمحكمة ال�شرعية �أن تق�ضي ببطالن حكم �صادر من حمكمة
مدنية ،لها فح�سب التحقق من �صدوره يف حدود واليتها ،و�أال تعتد بحجيته يف الدعوى املطروحة �أمامها� ،إذا جتاوز حدود
هذه الوالية

يعد هذا املبد�أ من املبادئ الهامة التي �أر�ستها حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية ،ففي دعوى �أقامتها زوجة على زوجها تطلب فيها بطالن احلكم
ال�صادر من �إحدي املحاكم املدنية والذي ق�ضي ب�صحة ونفاذ عقد الهبة ال�صادر من زوجها لزوجتها الأخرى ،ت�أ�سي�س ًا على �أن هذا احلكم �صدر
من حمكمة غري خمت�صة قانون ًا� .أجابتها املحكمة الكربى ال�شرعية �إىل طلبها.
ا�ست�أنف املدعي عليه هذا احلكم طالب ًا �إلغا�ؤه ت�أ�سي�س ًا على �أنه ال يجوز لأي حمكمة �أن تق�ضي ببطالن حكم �صادر من حمكمة �أخرى� .أر�ست
حمكمة اال�ستئناف هذا املبد�أ وقالت ب�أنه ال يجوز لأي حمكمة �أن تت�سلط على ق�ضاء حمكمة �أخرى �إال وفق ًا لطرق الطعن املقررة قانون ًا ،و�أنه
يف خ�صو�ص النزاع املطروح ،ف�إن من حق املحكمة ال�شرعية �أال تعتد باحلكم املطلوب بطالنه دون �أن تتجاوز ذلك �إىل الق�ضاء ببطالنه كلية،
احرتام ًا ملبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء املدين عن الق�ضاء ال�شرعي.
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املطلب الثاين� :أهم املبادئ الق�ضائية يف دعاوي الطالق واخللع
�1 .1إدانة الزوج جنائياً ب�ضرب زوجته يعد حج ًة قاطع ًة على التعدي املربر للتطليق لل�ضرر

احرتاما حلجية الأحكام اجلنائية التي تف�ص ُل يف �أ�سا�س الفعل املكون للأ�سا�س امل�شرتك بني الدعوتني اجلنائية وال�شرعية ،فقد �أق َر الق�ضا ُء
ال�شرعي يف العديد من �أحكامه قاعد ًة �أ�سا�سية م�ؤداها� ،أنه �إذا �أُدين الزوج من املحكمة اجلنائية عن واقعة التعدي بال�ضرب �أو القذف ونحوه
و�أ�صبح هذا احلكم نهائي ًا وبات ًا ،ثم رفعت الزوجة دعوى تطليق لل�ضرر املتمثل يف ال�ضرب �أو القذف ف�إن احلكم اجلنائي الذي �أدان الزوج يعد
ملزم ًا للق�ضاء ال�شرعي يف �إثبات واقعة التعدي وال يجوز له �أن يناق�ض هذا احلكم ،وال تكون الزوجة ملزمة ب�إثبات ال�ضرر الذي تدعيه.
وتذهب جميع �أحكام هذا الق�ضاء �إىل �أن �ضرب الزوجة ولو مرة واحدة� ،أو التعدي عليها بالقذف �أو ال�شتم� ،أو اتهامها بال�سرقة �أو بالكفر� ،أو
بال�شعوذة� ،أو ب�سوء ال�سلوك وباخليانة� ،أو بحرقها� ،أو بهجرها� ،أو بعدم الإنفاق عليها� ،أو �إدمان الزوج املخدرات وامل�سكرات ،وكل ذلك يعد
�ضرر ًا بالزوجة يرب ُر لها طلب التطليق.

�2 .2أمر الزوج زوجته ب�أن تقف على قدم واحدة و ترفع الأخرى مدة طويلة يعد �ضرراً ح�سيا و معنويا ،يربر لها طلب التطليق.
وقيام الزوج ب�إغالق باب م�سكن الزوجية على زوجته يعد �ضرراً يربر لها طلب التطليق

رفعت زوجة على زوجها دعوى �أمام املحكمة الكربى ال�شرعية تطلب فيها احلكم بتطليقها منه طلق ًة بائنة لل�ضرر ،لأنه ي�أمرها بالوقوف على
قدم واحدة ورفع القدم الأخرى وتلت�صق باحلائط ثم يقوم ب�ضربها على �أجزاء متفرقة من ج�سدها ويتم ذلك مع �سيل من ال�شتائم واللطم على
وجهها ،وبعد �أن حققت املحكمة الدعوى وثبت لها �صحة الوقائع التي ذكرتها الزوجة ،حكمت بتطليقها طلقة بائنة لل�ضرر.
ا�ست�أنف الزوج احلكم �أمام حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية فحكمت بت�أييده ..ويف واقعة قريبة من هذه الواقعة رفعت زوجة دعواها �أمام
املحكمة الكربى ال�شرعية طلبت فيها احلكم بتطليقها من زوجها طلقة بائنة لل�ضرر لأنه يغلقُ عليها باب امل�سكن من اخلارج وهو مما يلحقُ
بها �ضرر ًا ال تطيقه ،وبعد �أن حققت املحكمة الدعوى وثبت لها �صحة �إدعاء الزوجة ،برر الزوج فعلته ب�أنه يخاف على الأ�شياء املوجودة داخل
امل�سكن ،مل تقتنع املحكمة بهذا الدفاع واعتربت ت�صرف الزوج غري مقبول وينطوي على �ضرر بالزوجة يربر لها طلب التطليق ،فحكمت بتطليقها
طلقة بائنة لل�ضرر.

3 .3امل�سلمون عند �شروطهم واتفاق الزوجني على تنظيم حياتهما وتنازل كل منهما عن بع�ض حقوقه للآخر كي ت�سري احلياة
الزوجية  -اتفاق جائز �شرعاً يوجب على املحكمة الت�صديق عليه و�أمرهما ب�إعمال مقت�ضاه .تخلف الزوج عن تنفيذه يعد
�سبباً مربراً للزوجة يف طلب التطليق

من �أهم املبادئ التي �أر�ساها الق�ضاء ال�شرعي �أن اتفاق الزوجة مع زوجها على تنظيم �أمورهما الزوجية التي طرحاها على الق�ضاء ال�شرعي،
هو اتفا ٌق �صحي ٌح حتى ولو َمت �أمام حمكمة اال�ستئناف ،مادام �أنه مل يت�ضمن خمالفة لل�شريعة الإ�سالمية ،ويف هذه احلالة ف�إن املحكمة ت�صدق
على هذا االتفاق ومتنحه القوة التنفيذية وت�أمر طرفيه ب�إعمال مقت�ضاه ،وت�ستند املحكمة يف ذلك على قول اهلل �سبحانه و تعاىل " وال�صلح خري
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" وعلى قول ر�سوله الأمني �صلى اهلل عليه و�سلم " امل�سلمون عند �شروطهم " مبعنى �أنه يجب على طريف االتفاق تنفيذه طبقا لل�شروط الواردة
به ،وهو ما يعرب عنه يف القانون ب�أن العقد �شريعة املتعاقدين� ،أي قانون املتعاقدين .ويف واقعة �أخرى مت�صلة بهذا املبد�أ قررت املحكم ُة الكربى
ال�شرعي ُة ب�أن �إخالل الزوج ب�أحد ال�شروط التي وردت يف اتفاق ال�صلح مع زوجته ،يعد مربر ًا للزوجة لطلب التطليق لل�ضرر ،وقد �أيدتها حمكمة
اال�ستئناف العليا ال�شرعية ورف�ضت ا�ستئناف الزوج بعد �أن حلفت الزوجة �أمامها ب�أن زوجها مل ينفذ ما َمت االتفاق عليه.

4 .4الطالق يف َغ َ�ضبٍ ُم ْغلِقٍ ال يق ُع وال يعت ُد به

َ
يح�سب طلق ًة ،ففي دعاوي ترف ُع
الطالق الذي يق ُع يف َغ َ�ض ٍب ُم ْغ ِل ٍق ال يق ُع وال
جري الق�ضا ُء ال�شرعي بعد �سريان قانون �أحكام الأ�سرة على �أن
ُ
يطلب فيها من املحكمة عدم االعتداد بالطلقة التي �أوقعها على زوجته لوقوعها يف َغ َ�ض ٍب ُم ْغ ِل ٍق ،وبعد �أن ت�ستف�سر منه
غالب ًا من الزوج ُ
املحكمة عن ظروف الواقعة التي وقعت فيها الطلقة ،حتكم بعدم احت�ساب هذه الطلقة �ضمن مرات الطالق الأخرى التي يكون قد �أوقعها
على زوجته.
وجدير باملالحظة �أن املحكمة يف بع�ض الدعاوي كانت تق�ضي يف الأحوال املتقدمة ب�إلغاء وثيقة الطالق التي حتررت عن واقعة الطالق ال�سابقة
الزوج �أنها كانت قد وقعت منه يف َغ َ�ض ٍب ُم ْغ ِل ٍق .ولذا ف�إنه يجب �أخذ مزاعم الأزواج يف هذه الأحوال مبنتهي احلذر حتى ال يق ُع التحايل
التي زعم ُ
على �أحكام ال�شريعة فيما حددته من عدد مرات الطالق ،بحيث يراعي �أنه �إذا كان �صحيح ًا �أن الطالق كان حال غ�ضب الزوج غ�ضب ًا مغلق ًا،
ُ
ن�ص يف املادة  86منه على �أنه ال يق ُع
فهل كان الأمر كذلك عندما ُو ِثقَ هذا
الطالق و�صدرت وثيق ٌة به؟ وقد �سبق �أن �أ�شرنا �إىل �أن قانونَ الأ�سرة َ
ُ
بغ�ضب �أو غريه.
ب�سكر �أو
ٍ
طالق املجنون ،واملعتوه ،واملكره ،ومن كان فاقدَ التمييز ٍ

5 .5الطالق الرجعي ي�ؤول �إىل طلقة بائنة بينونة �صغرى �إذا انق�ضت عدة الزوجة ومل يرجعها زوجها �إليه

توجد دعاوي �شرعية عديدة �أمام املحكمة الكربى ال�شرعية تطلب الزوجة يف كل واحد ٍة منها تثبيت طالق زوجها لها طلق ًة رجعي ًة �آلت �إىل طلق ٍة
بائن ٍة بينون ٍة �صغرى بانق�ضاء عدتها لعدم �إرجاع الزوج لها خالل العدة ،و�أن املحكمة مل متانع يف �إجابة طلب الزوجة �إىل طلبها بعد �س�ؤالها عن
زوجها عليها.
تاريخ الطلقة الرجعية التي �أوقعها ُ
متنح املحكم ُة املدعي َة فر�ص َة للت�أمل ودرا�سة
�إن تدخل املحكمة بال�صلح بني الزوجني ال يعدو �أن يكون �إجرا ًء مفتقر ًا �إىل طابع اجلدية والإقناع وال ُ
خطورة ما تقد ُم عليه� ،إذ الأم ُر ج ُد خط ٍري ،وال ميكن �أن ينتهي النزا ُع بني الزوجني �صلح ًا �إال �إذا بذلتْ املحكم ُة ال�شرعي ُة جهد ًا ملمو�س ًا �صادق ًا
كامل وجدي .فلو
خمل�ص ًا لت�سوية اخلالف بينهما ،ولعل كرث َة الق�ضايا املعرو�ضة عليها هي
ال�سبب يف عدم قيام املحكمة بدورها يف ال�صلح على نحو ٍ
ُ
ا�ستعانت املحكمة مبكتب التوفيق الأ�سري يف مثل هذه الدعاوي لتغريت �صور ُة الأ�سرة البحرينية تغري ًا كبري ًا وقلتْ ن�سب ُة الطالق فيها �إىل حد كبري.

6 .6بعد الطالق البائن بينونة كربى ال حت ُل الزوج ُة ملطلقها �إال �إذا تزوجت ب�أخر زواجاً �شرعياً �صحيحاً ثم يطلقها الأخري �أو
ُي َتو َفى عنها
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�صدرت تطبيقا لقانون �أحكام الأ�سرة ،الحظنا كرثة الدعاوي التي ترفع من الأزواج على زوجاتهن طالب ًا
با�ستقراء �أحكام الق�ضاء ال�شرعي التي
ْ
فيها الواح ُد منهم من املحكمة الكربى ال�شرعية تثبيتَ طالقه لزوجته طلق ًة ثالث ًة بائن ًة بينون ًة كربى ،وبعد حتقق املحكمة من تعدد مرات الطالق

الزوج على زوجته ،مر ًة تلو املرة ،ف�إنها جتي ُبه �إىل طلبه وتق�ضي له به وتن�ص يف منطوق حكمها ب�أن مطلقتَه ال ُ
حتل له من بعد حتى
التي �أوقعها ُ
ودخول حقيقي ثم ُي َتوفيَ عنها �أو يطل ُقها.
�صحيح
تنكح زوج ًا غ َريه بعقدٍ
ٍ
َ
ٍ
ويالحظ يف هذه الدعاوي عدم تدخل املحكمة بال�صلح بني الزوجني �إذ ال جدوي منه بعد �أن ُح َّرمت عليه بطالقها للمرة الثالثة ،كما يالحظ
�أي�ضا عدم ت�ضمن مدونات احلكم بيان ًا بعدد مرات الطالق ال�سابقة وظروف كل منها وذلك حتى تتحقق املحكمة من �صحة كل طلقة على حده،
ومدى توافر �شروطها املقررة �شرع ًا العتبارها كذلك ،ولذا ف�إنه من الأوفق ومل�صلحة الأ�سرة بيان هذه الطلقات ك ٌل على حده و�إثبات �صحة كل
منها؛ نظر ًا خلطورة الأمر املطروح على املحكمة.

7 .7الطالق املقرتن بالعدد لفظاً� ،أو كتابة� ،أو بالإ�شارة ال يقع �إال طلقة واحدة

� َ
أخذ امل�شر ُع البحريني يف املادة /88ج من قانون �أحكام الأ�سرة بر�أي حممد وابن �إ�سحاق وابن القيم و�آخرين يف �أن الطالق املقرتن بالعدد لفظ ًا
�أو كتابة �أو �إ�شارة ال يقع �إال طلقة واحدة ويتطابق هذه احلكم مع كل من القانون الكويتي ( م )109والعماين (م/86ب) والإماراتي (م)3/103
والقطري (م )4/108والقانون امل�صري وقوانني �أخرى ،و�إعما ًال لهذا الن�ص جرى ق�ضا ُء املحكمة الكربى ال�شرعية الدائرة الثانية يف جميع
َ
الزوج لزوجته �أنت طال ٌق طال ٌق طال ٌق ف�إن
الدعاوي التي عر�ضت عليها على اعتبار �أن
الطالق املقرتن بالعدد لفظ ًا يق ُع طلق ًة واحد ًة ،ف�إذا قال ُ
َ
حتكم املحكم ُة بثبوت طالق الزوجة طلق ًة واحد ًة.
الطالق يف هذه احلالة ال يق ُع �إال مر ًة واحد ًة .ففي هذا الفر�ض ُ
َ
الطالق
وت�ؤيد حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية هذا االجتاه .وجتد ُر الإ�شار ُة �إىل �أن الدائر َة الأوىل باملحكمة الكربى ال�شرعية تتجه �إىل �أن
الزوج فيتعد ُد بتعدد �ألفاظه.
املقرتنَ بالعدد لفظ ًا يق ُع بح�سب ما ق�صده ُ

8 .8عجز الزوجة عن �إثبات ال�ضرر مع ا�ستمرار ال�شقاق وعجز املحكمة عن الإ�صالح �أثره تعيني حكمني .واختالف احلكمني يف
ر�أيهما م�ؤداه :احلكم بالتطليق لل�ضرر

تخل�ص الواقعة التي تقرر فيها هذا املبد�أ �أن زوجة �أقامت دعواها �أمام املحكمة الكربى ال�شرعية بالئحة طلبت فيها احلكم بتطليقها من زوجها
طلقة بائنة لل�ضرر املتمثل يف الهجر وعدم الإنفاق .مل ت�ستطع املدعية �إثبات ال�ضرر الذي تدعيه.عر�ضت املحكمة ال�صلح على الزوجني فا�ستمر
كل منهما على موقفه .فعينت حكمني .قدم كل منهما تقريره خل�ص �أحدهما �إىل التطليق ،وفو�ض الآخر الر�أي للمحكمة ،و�إزاء اختالف احلكمني
حكمت املحكمة بتطليق الزوجة طلقة بائنة لل�ضرر بدون مقابل.
وتوجد كرثة من الدعاوي املماثلة التي تقرر فيها هذا املبد�أ� ،إال �أنه من املالحظ يف هذه الدعاوي عدم ا�ستخدام املحكمة للرخ�صة التي خولها
لها قانون الأ�سرة عند عجز احلكمني عن الإ�صالح ،وهي تعيني حكمني غريهما من ذوي االخت�صا�ص لعلهما يوفقان يف الإ�صالح �أو على الأقل
يقفان على الأ�سباب احلقيقية لل�شقاق.

9 .9حب�س الزوج نهائياً مدة ثالث �سنوات ف�أكرث .للزوجة طلب التطليق لل�ضرر بعد م�ضي �سنة من حب�سه حتى لو كان له مال
تنفق منه
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وتخل�ص الواقعة التي �صدر فيها احلكم �أن الزوجة �أٌقامت دعواها �أمام املحكمة ال�شرعية طلبت فيها احلكم بتطليقها من زوجها طلقة بائنة
لل�ضرر ب�سبب �إدانته جنائيا و�صدر حكم بحب�سه �ست �سنوات .حققت املحكمة الدعوى و ثبت لها �صحة ما ذكرته الزوجة يف دعواها و م�ضي
�سنة على بدء تنفيذ العقوبة املق�ضي بها على زوجها ،وقالت املحكمة �إن حب�س الزوج هذه املدة ينطوي على �ضرر بزوجته يجب �إزالته ،و�ساندت
ق�ضاءها بالتطليق مبا �أورده قانون �أحكام الأ�سرة يف املادة  114منه والتي �أجازت للزوجة �أن تطلب التطليق على زوجها طلقة بائنة بعد م�ضي
نهائي وبد�أ يف تنفيذ العقوبة بالفعل.
�سنة من حب�سه مدة ثالث �سنوات ف�أكرث مادام �أن احلكم باحلب�س ّ

�1010شهادة املر�أة يف معر�ض �إثبات ال�ضرر املربر لطلب التطليق  -جائزة قانوناً

مما يحمد لقانون �أحكام الأ�سرة ما �أورده يف ن�ص املادة �/144أ من جواز قبول �شهادة الن�ساء يف معر�ض الإثبات يف الزواج والطالق وال�ضرر
واحل�ضانة وغري ذلك مما تطلع عليه الن�ساء غالب ًا .وقد ح�سم بهذا احلكم خالف ًا كبري ًا يف الق�ضاء ال�شرعي ب�شان قبول �شهادة الن�ساء ،و�إعماال
لهذا الن�ص فقد د�أبت املحكمة الكربى ال�شرعية ت�ؤيدها يف ذلك حمكمة اال�ستئناف العليا ،فيما عر�ض عليها من دعاوي اقت�ضت قيامها
بتحقيقها� ،سماع �شهادة الن�ساء ففي دعوى �أقامتها زوجة على زوجها طلبت فيها من املحكمة احلكم بتطليقها طلقة بائنة لل�ضرر املتمثل يف
هجره لها مدة تزيد على �سنة دون نفقة �أو منفق .ا�ستمعت املحكمة �إىل �شهادة �شاهدي املدعية واللذين �أيداها .وبعد �أن اطم�أنت �إىل �شهادتهما،
حكمت بتطليق املدعية من املدعي عليه طلقة بائنة لل�ضرر .وا�ستندت املحكمة يف ق�ضائها �إىل ن�ص املادة /144ب �سالفة البيان.
ومع ذلك ف�إن الدائرة الأوىل باملحكمة الكربى ال�شرعية ال ت�أخذ ب�شهادة الن�ساء وال تعتد بها .كما ال ت�أخذ ب�شهادة الأ�صول والفروع واحلوا�شي
و�أن ذلك يعد خمالفة �صريحة للقانون.

1111طالق ال�سكران ال يقع .تطليق الزوج لزوجته ثالث مرات متفرقة� .إحداها وهو يف حالة �سكر .ثبوت تطليقها مرتني فقط،
ال حتت�سب الطلقة الثالثة .ت�صالح الزوجني وتعهد كل منهما بالوفاء بحقوق الآخر اتفاق �صحيح وملزم� .إخالل الزوج مبا
التزم به .م�ؤداه� :ضرر يربر للزوجة طلب التطليق

وتخل�ص الواقعة التي �صدر فيها هذا املبد�أ بوجود نزاع ًا زوجي ًا عر�ض على املحكمة الكربى ال�شرعية ،عر�ضه الزوج قائال �إنه �سبق و�أن طلق
زوجته ثالث مرات متفرقة ،الطلقة الأوىل كان يف حالة �سكر ،ولأن �سبب ال�شقاق هو اعتياده على �شرب امل�سكرات ،ولرغبته يف اال�ستمرار يف
احلياة الزوجية وح�سن معا�شرة زوجته فقد اتفقا على �أن يرتك �شرب امل�سكرات و�أن يح�سن ع�شرتها ،وطلب من املحكمة الت�صديق على هذا
االتفاق وثبوت طالقه لزوجته طلقة ثانية رجعية.
حققت املحكمة الدعوى وثبت لها �أن الطلقة الأوىل التي �أوقعها الزوج املدعي كانت وهو يف حالة �سكر ،ثم راجعت االتفاق املربم بينهما فوجدته
مطابقا للقانون ،و�أثبتت يف حكمها �صحته وثبوت طالق املدعي عليها طلقة ثانية رجعية فح�سب بعد �أن ا�ستبعدت الطلقة الأوىل التي كان الزوج
فيها يف حالة �سكر طبقا لن�ص املادة /86ب من قانون �أحكام الأ�سرة والتي تق�ضي ب�أنه ال يقع طالق املجنون ،واملعتوه ،واملكره ،ومن كان فاقد
التمييز ب�سكر �أو بغ�ضب �أو غريه.
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ومع ذلك فقد �صدرت بع�ض الأحكام تغاير هذا االجتاه وتعتد بطالق ال�سكران ،وتعتربه وقع �صحيحا ومن ثم حتت�سبه �ضمن مرات الطالق.

1212للزوج �إرجاع زوجته �إىل ع�صمته وهي يف عدتها من الطالق الرجعي

�أر�ست املحكمة الكربى ال�شرعية يف كافة الدعاوي التي عر�ضت عليها مبد�أً مهم ًا مفاده �أن من حق الزوج �أن يرجع مطلقته طالق ًا رجعيا مادامت
يف العدة ،ف�إذا ح�ضر الزوجان �أمام املحكمة وت�صادقا على �إرجاع الزوج لزوجته �إىل ع�صمته وهي يف العدة ،ف�إنها تق�ضي بثبوت هذه الرجعة
وت�أمر بتحرير وثيقة رجعة لهما .وهذا املبد�أ ال يعدو �أن يكون تطبيقا ل�صريح ن�ص املادة  95من قانون �أحكام الأ�سرة والتي ق�ضت ب�أن للزوج �أن
يرجع مطلقته طالقا رجعيا مادامت يف العدة ،وال ي�سقط هذا احلق بالتنازل عنه.
ووا�ضح من هذا الن�ص �أنه مع ت�أكيده على حق الزوج يف �إرجاع زوجته وهي معتدة من طالق رجعي مادامت يف عدتها وذلك بال عقد وال مهر
جديدين ،فقد حظر ب�شكل وا�ضح التنازل عن هذا احلق من جانب الزوج ،ف�إن حدث ذلك يكون التنازل باطال ويظل حق الزوج يف �إرجاع زوجته
قائما ال ي�سقط بهذا التنازل.

1313للزوجني �أن يتفقا على �إنهاء عقد الزواج باخللع مقابل عو�ض تبذله الزوجة ال يتجاوز يف قيمته ما ح�صلت عليه من مهر

ت�شهد �ساحة املحكمة الكربى ال�شرعية ال�سنية دعاوي ترفعها الزوجات على �أزواجهن يطلنب فيها من املحكمة احلكم بتطليقهن طلقة بائنة لل�ضرر.
ويف �أثناء نظر الدعوى تطلب الزوجة �إبدال طلبها التطليق لل�ضرر ب�إثبات خمالعتها لزوجها مقابل عو�ض اتفقا عليه ،يتمثل عادة يف تنازل الزوجة
عن �صداقها� ،أو تنازلها عن نفقة �شهر واحد من نفقة العدة� ،أو عن ثالثة �أ�شهر بح�سب الأحوال ،واملالحظ يف الدعاوي التي اطلعنا عليها �أن
املحكمة تتدخل لإجراء ال�صلح بني الزوجني ومل يثبت لنا يف �أي دعوى من هذه الدعاوي ـ توفيق املحكمة يف �أي حماولة من حماوالت ال�صلح التي
قامت بها ،و�إزاء ذلك تق�ضي املحكمة يف منطوق حكمها ب�إثبات خمالعة الزوجة لزوجها املدعي عليه نظري تنازلها املتفق عليه فيما بينهما.
وت�ستند املحكمة يف هذا الق�ضاء الذي ا�ستقرت �أحكامها عليه ،على املادة  97من قانون �أحكام الأ�سرة التي تن�ص على �أن:
« �أ .للزوجني �أن يرتا�ضيا على �إنهاء عقد الزواج.
ب،.......
ج .يكون اخللع بعو�ض تبذله الزوجة على �أن يكون يف حدود ما �أعطاه الزوج من مهر.
د .يعترب اخللع ف�سخا ،يوقعه القا�ضي بلفظ اخللع ال بلفظ الطالق ».
وتذهب كرثة من الأحكام �إىل �أن اخللع يعد ف�سخا ال تطليقا يف حني تذهب قلة منها �إىل عك�س ذلك وتعتربه طلقة وحت�سبه �ضمن عدد الطلقات.
وي�شكل هذا االختالف خطر ًا وله �أثره على كيان الأ�سرة وا�ستقرارها ،ويعد خط�أ االجتاه الأخري الذي يعترب اخللع طالقا لأن ن�ص القانون وا�ضح
يف اعتباره ف�سخا و لي�س طالق ًا.
والأ�صل يف اخللع �أن يكون بالرتا�ضي بني الزوجني ،وقد يتم االتفاق عليه يف جمل�س الق�ضاء ،وقد يتم هذا االتفاق خارج جمل�س الق�ضاء ،وي�صح
االتفاق عليه �شفاهة .وعندئذ يتم �إثباته مبح�ضر اجلل�سة .ف�إذا مل يتفق الزوجان على اخللع حكم القا�ضي به جرب ًا عن الزوج ب�شرط �أن تطلب
الزوجة اخللع �صراحة ،و�أن يرف�ض الزوج طلبها تع�سف ًا منه ،و�أن تتوافر اخل�شية من عدم مراعاة الزوجني حدود اهلل ،و�أخري ًا �أن يعجز القا�ضي
عن الإ�صالح بينهما ،ف�إن توافرت هذه ال�شروط حكم القا�ضي باملخالعة مقابل عو�ض منا�سب ال يزيد عن مهر الزوجة.
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1414ا�شرتاط الويل ل�صحة عقد الزواج ،مق�صور على عقود الزواج التي يكون طرفاها من مواطني مملكة البحرين

يف دعوى �شرعية �أقامها �أحد الأ�شخا�ص �أمام املحكمة ال�شرعية ،طلب فيها بطالن عقد زواج املدعي عليهما لأنهما �أبرما العقد دون ح�ضور ويل
للزوجة باملخالفة لن�ص املادة  26من قانون �أحكام الأ�سرة.
حققت املحكمة الدعوى وتبني لها �أن الزوجني املدعي عليهما لي�سا من مواطني مملكة البحرين ،و�أن عقد زواجهما مت �إبرامه خارج البالد،
فق�ضت برف�ض الدعوى ،وقالت يف �أ�سباب حكمها �أن مناط �إعمال ن�ص املادة  26من قانون �أحكام الأ�سرة من وجوب مبا�شرة الويل لعقد الزواج،
ك�شرط ل�صحته� ،أن يربم العقد يف البحرين ،و�أن يكون طرفاه بحرينيني.

1515للزوجة طلب التطليق ب�سبب �إدمان الزوج امل�سكرات �أو املخدرات ،بعد عر�ضه على الطبيب املخت�ص

توجد �أكرث من دعوى يف املحكمة الكربى ال�شرعية ،تطلب فيها الزوجة من املحكمة احلكم بتطليقها من زوجها ب�سبب �إدمانه املخدرات �أو
امل�سكرات وت�ستند الزوجة يف طلبها �إىل �سبق �ضبط الزوج يف حالة �سكر �أو مما ثبت من حتليل �إدراره بوجود �أثار ملخدرات ،وتقوم املحكمة
بتحقيق الدعوى باال�ستعانة بر�أي الأطباء فيما �إذا كان الزوج من مدمني امل�سكرات� ،أو املخدرات ف�إذا �أبدى ر�أيه ب�صحة �إدعاء الزوجة ،طلقت
على الزوج املدمن ،وت�ستند املحكمة يف ذلك �إىل ن�ص املادة  115من قانون الأ�سرة.
واجلدير بالذكر �أن الطالق ب�سبب �إدمان الزوج ،هو طالق لل�ضرر ومن ثم يقع طالق ًا بائن ًا.

1616ال يجوز للمطلق االحتفاظ بجواز �سفر ابنته �أو �أن ميتنع عن ت�سليم مطلقته �أغرا�ضها اخلا�صة ،كما يجب على الأخرية
متكينه من زيارة ابنته بي�سر و�سهولة

وتخل�ص واقع ُة الدعوى التي تقرر فيها هذا املبد�أُ يف �أن املدعية �أقامت دعواها �أمام املحكمة الكربى ال�شرعية بطلب احلكم بتثبيت طالقها
ُ
من املدعي عليه و�إلزامه ب�أن يدفع لها نفقة املتعة ت�أ�سي�سا على �أن الطالق من جهته ،وب�أن ي�سلمها جواز �سفر ابنتها وكذا مالب�س املدعية وكافة
�أغرا�ضها اخلا�صة بها.
حققت املحكمة الدعوى وثبت لها �صحة �إيقاع الطالق من الزوج ،وبعد �أن عجزت عن �إجراء ال�صلح بني الطرفني حكمت بثبوت طالق املدعية من
املدعي عليه طلق ًة رجعي ًة ،و�ألزمته بت�سليم جواز �سفر البنت و�أغرا�ض املدعية ال�شخ�صية ،كما �ألزمته ب�أن يدفع لها نفقة متعة قدرتها بنفقة �سنة ،كما
�ألزمت املدعية متكني املدعي عليه من زيارة ابنته يف املواعيد التي حددتها باحلكم ،وا�ستقت املحكمة ق�ضاءها من ن�صو�ص قانون �أحكام الأ�سرة.

1717حق املطلقة يف ا�ستالم كافة �أغرا�ضها ال�شخ�صية والأثاث اململوك لها .تعذر ت�سليم هذه الأ�شياء عينا يوجب احلكم لها
بتعوي�ضها مبا يعادل قيمتها

76

وتخل�ص الواقعة التي تقرر فيها هذا املبد�أ �أن املدعية �أقامت دعواها �أمام املحكمة الكربى ال�شرعية طلبت فيها احلكم ب�إلزام املدعي عليه
بت�سليمها �أغرا�ضها ال�شخ�صية ومالب�سها و�أثاثها وغري ذلك .قائلة �إنه مت تطليقها من املدعي عليه �إال �أنه امتنع دون حق عن ت�سليمها الأ�شياء
املذكورة رغم �أحقيتها فيها.

حكمت املحكمة ب�إلزام املدعي بت�سليم املدعية جميع الأغرا�ض ال�شخ�صية والأثاث واملتاع الوارد يف القائمة املرفقة عدا البند الثالث ع�شر.
وهذا احلكم رغم �أنه �أجاب املدعية �إىل طلباتها فيها عدا طلب واحد� ،إال �أنه حمل نظر ؛ ذلك �أن املقرر يف �أ�صول التقا�ضي �أنه يجب �أن يكون
احلكم الق�ضائي منبئ ًا بذاته عما ق�ضي به وال ي�صح �أن ي�ستكمل بياناته ب�أي �أوراق �أخرى ،كما يجب �أن يكون وا�ضحا يف منطوقه حتى ميكن
تنفيذه بي�سر و�سهولة ،وقبل ذلك يجب �أن تكون طلبات املدعي وا�ضحة جلية ال لب�س فيها وال غمو�ض .والبني من هذا احلكم �أنه جاء جمه ًال يف
منطوقه فال يعرف ما الأ�شياء التي �ألزم املدعي عليه بت�سليمها للمدعية حتديد ًا ،وما الطلب الذي رف�ض �إلزامه به ؟
ومثل هذه الأحكام تثري �صعوبة كبرية �إذا ما جل�أ املحكوم له �إىل قا�ضي التنفيذ ليبا�شر �إجراءات التنفيذ جرب ًا ،ولذلك ف�إنه يتعني مراعاة هذه
امللحوظات ال�سابقة ،وال يت�أتي ذلك �إال ب�صقل القا�ضي ال�شرعي باجلوانب القانونية الإجرائية التي ت�ؤدي عدم الإحاطة بها �إىل االنتقا�ص من
احلماية القانونية لأ�صحاب احلقوق وذوي ال�ش�أن.
ويف واقعة �أخرى مماثلة طلبت فيها الزوجة ت�سليمها كافة �أغرا�ضها ال�شخ�صية غري �أنه ثبت ا�ستحالة ردها عينا ب�سبب عدم وجودها ،فحكمت
املحكمة ب�إلزام املدعي عليه بتعوي�ض املدعية بقيمة هذه الأ�شياء وحددت املحكمة يف حكمها املبلغ الذي تولت هي تقديره وهذا احلكم تطبيق
للقواعد العامة التي تق�ضي ب�أنه �إذا �صار تنفيذ االلتزام الأ�صلى عيني ًا م�ستحي ًال ف�إنه ال منا�ص من تنفيذه بطريق التعوي�ض ،وااللتزام الأ�صلى
هنا هو رد �أغرا�ض الزوجة ال�شخ�صية وقد ا�ستحال تنفيذه عين ًا ،فال يوجد ما مينع من تنفيذه عن طريق التعوي�ض .وهو اجتاه حممود ال نرى
مانعا من ت�أييده واحلث عليه.
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املطلب الثالث� :أهم املبادئ الق�ضائية يف دعاوي ال�صداق
1 .1م�ؤخر ال�صداق يحل ب�أقرب الأجلني .الوفاء �أو الطالق .الزوج هو املكلف ب�إثبات وفائه به� .إثبات م�ؤخر ال�صداق يف عقد
الزواج كاف بذاته للداللة على ان�شغال ذمة الزوج

ا�ستقر ق�ضا ُء املحاكم ال�شرعية على �أن الأ�صل يف املهر الوفاء به مبجرد العقد �إال �أنه ال مانع من ت�أجيل �سداده كله �أو بع�ضه ،ف�إذا َمت ت�أجي ُله ف�إنه
ي�ضحي م�ستحق ًا بحلول �أجله املتفق عليه ف�إن مل ُيحد ْد �أج ٌل لدفعه ف�إنه ي�ستحقُ بالوفاة �أو بالطالق.
طلبت الزوج ُة احلكم ب�إلزام املدعي عليه ب�أن يدفع لها م�ؤخر �صداقها
ر�ضت على الق�ضاء ال�شرعي ْ
وتطبيق ًا لذلك ف�إنه يف �إحدي الدعاوي التي ُع ْ
الثابت بعقد الزواج ومقداره خم�سون �ألف دينار بحريني والذي ا�ستحق بطالقها منه ،مت�سك املدعي عليه بعدم �أحقية املدعية فيما تطالب به
ت�أ�سي�س ًا على �أنها �أبر�أته منه �سداد ًا لدين له يف ذمتها ُ
رف�ضت حمكم ُة الدرجة الأوىل هذا الدفاع و�ألزمته ب�أن يدفع
يتمثل يف منزل �أقامه با�سمها.
ْ
أيدت حمكم ُة اال�ستئناف العليا ال�شرعية هذا احلكم ا�ستناد ًا �إىل املادة  30من قانون الأ�سرة .وبررت ق�ضاءها ب�أن
للمدعية املبلغ املذكور .وقد � ْ
دليل على وفائه بهذا امل�ؤخر ،ومن ثم ت�ضحي ذمته م�شغول ًة به مما يتعني معه �إلزامه ب�أدائه �إىل مطلقته.
يقدم �أي ٍ
املدعي عليه مل ْ

�2 .2إقرار الزوجة با�ستالمها باقي �صداقها وكافة �أغرا�ضها .مفاده �إبراء الزوج منه باعتبار �أن الإقرار حجة على املقر .مفاده
�إبراء الزوج منه باعتبار �أن الإقرار حجة على املقر

وتخل�ص الواقعة التي �صدر فيها هذا احلكم �أن زوجة �أقامت على زوجها الدعوى �أمام املحكمة الكربى ال�شرعية بطلب احلكم بثبوت طالقها
منه و�إلزامه ب�أن يدفع لها باقي �صداقها و�أن ي�سلمها حليها و�أغرا�ضها اخلا�صة.
ت�سلمت كاف َة م�صاغها و�أغرا�ضها لدي
َم ُث َل الطرفان �أمام املحكمة ،و�أق َر الزوج بتطليق زوجته طلق ًة �أوىل ،و�أق َر ْت الزوج ُة �أمام املحكمة ب�أنها
ْ
حكمت املحكم ُة بثبوت طالق املدعي عليه للمدعية طلق ًة غري م�سبوقة وبراءة ذمته من باقي ال�صداق وكافة احلقوق الواردة
املدعي عليه.
ْ
ب�صحيفة الدعوى.
َ
ومادامت
ال�صداق حق ًا خال�ص ًا للزوجة وب�أنه ي�ستحقُ بالطالق،
جعلت
ْ
ودعمت املحكم ُة ق�ضا َءها املتقدم بن�صو�ص قانون �أحكام الأ�سرة والتي ْ
ْ
ُ
َ
ُطالب به فقد بر� ْأت ذمة املدعي عليه مما تُطال ُبه به .ويالحظ على هذا احلكم �أن املحكمة مل تتدخل لإجراء
قد �أق َر ْت با�ستالمه هو وباقي ما ت ُ
يرتتب على �إغفاله بطالنُ احلكم.
ال�صلح بني الزوجني مع �أن تدخلها بال�صلح يعد �إجرا ًء وجوبيا عليهاُ ،

3 .3طالق الزوجة قبل الدخول بها و ح ُقها يف مطالبة الزوج بن�صفه امل�سمي يف العقد �أو بن�صف مهر املثل �إذا مل تكن قد قب�ضته،
والتزامها برد ن�صف املهر �إذا كان قد �سبق لها قب�ضه
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�إعما ًال لن�ص املادة /94ب من قانون �أحكام الأ�سرة والتي تق�ضي ب�أن ت�ستحقَ املطلق ُة قبل الدخول ن�صف ال�صداق �إذا كان م�سمي و�إال فن�صف
ُ
مهر مثيالتها ،وعم ًال مبا تق�ضي به قواعد ال�شريعة الإ�سالمية من �أن الزوج َة ال ت�ستحقُ �إال َ
الطالق قبل الدخول بها ،فقد
ن�صف املهر �إذا وق َع
أحكام املحكمة الكربى ال�شرعية امل�ؤَيدة من حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية على �إلزام الزوجة برد ن�صف املهر الذي قب�ضته وقت
ْ
جرت � ُ

َ
الطالق وق َع قبل الدخول بها ،بغ�ض النظر عما �إذا كان ب�سبب من قبل الزوج �أو زوجته.
العقد ،مادام �أن
وتوجد �أكرث من دعوى رفعها الزوج على زوجته طلب فيها من املحكمة �إلزامها برد ن�صف ال�صداق الذي ت�سلمته منه ،وبعد حتقق املحكمة من
قب�ض الزوجة كامل �صداقها ،ف�إنها تـ�أمر ب�إلزامها برد ن�صفه �إىل زوجها الذي مل يدخل بها قبل �أن يطلقها.
ُ
ف�شرط �إلزام الزوجة يف هذه احلالة برد ن�صف املهر �أن تكون قد قب�ضته فعال ،ف�إن مل تكن قد قب�ضته كله �أو بع�ضه ،ف�إن طال َقها قبل الدخول
�إذ ًا
الزوج من ن�صف املهر املتفق عليه �أو ن�صف مهر املثل ويحقُ للزوجة مطالبته بدفع ن�صفه.
يعفي َ

�4 .4إذا تنازع الزوجان يف قب�ض ال�صداق بعد الدخول ومل تكن هناك بينة فالقول للزوج يف ح�صول القب�ض مع ميينه:

وتخل�ص الواقعة التي تقرر فيها هذا املبد�أ يف �أن املدعية �أقامت دعواها �أمام املحكمة الكربى ال�شرعية طلبت يف ختامها �إثبات طالق املدعي
عليه لها طلقة �أوىل رجعية ،و�إلزامه بدفع باقي ال�صداق على �سند حا�صله �أنها زوجته ب�صحيح العقد ال�شرعي ودخل بها وقد �أوقع طالقه عليها
مرتني و�أرجعها �إىل ع�صمته دون �إثبات الرجعة ومل تت�سلم باقي �صداقها.
مثل املدعي عليه بوكيل عنه وقرر �أن الطلقتني ال�سابقتني كانتا يف غ�ضب مغلق و�أنه �سدد باقي �صداق املدعية يف �صورة �سيارة ا�شرتاها من ماله
اخلا�ص ف�ضال عن ت�سليمها مبالغ تفوق قيمته �أربع مرات� .أح�ضرت املحكمة املدعي عليه ووجهت اليه ميين ًا ب�أنه �سدد للمدعية حقها يف باقي
�صداقها بال�صورة ال�سابقة فحلفها �أمامها وبعد �أداء اليمني حكمت بثبوت طالق املدعية من املدعي عليه طلقة �أوىل رجعية وبرباءة ذمته من
متبقي ال�صداق.
وقد جاء هذا احلكم تطبيقا للمادة  33من قانون �أحكام الأ�سرة والتي ق�ضت ب�أنه �إذا تنازع الزوجان يف قب�ض ال�صداق قبل الدخول ومل يكن
هناك بينة فالقول للزوجة يف نفي قب�ضه مع ميينها ،و�إن كان التنازع بعد الدخول ومل تكن هناك بينة فالقول للزوج يف ح�صول القب�ض مع ميينه.
وامل�ستفاد من هذا الن�ص �أنه يف حالة التنازع بني الزوجني ب�ش�أن قب�ض �صداق الزوجة ومل يكن لدي �أي منهما دليل قانوين على �صحة �إدعائه،
ف�إن كان النزاع قبل الدخول فيكفي للزوجة �أن تنفي قب�ضها لل�صداق كله �أو بع�ضه ،ويف هذه احلالة يجب �أن حتلف ميينا ب�أنها مل تقب�ضه� ،أما
�إذا حدث النزاع بعد الدخول فيكفي للزوج �أن يقول �إنه دفعه �إىل زوجته وعليه كذلك �أن يحلف ميينا ب�أنه وفاه لها .ف�إذا حلف بعد قوله ب�أنه
�سدده برئت ذمته منه.
وقد خرج امل�شرع بهذا الن�ص عن نهجه الذي �سلكه يف �إثبات ونفي الت�صرفات القانونية الأخرى وق�صد به التي�سري على الزوجني عند ح�صول
نزاع بينهما ،يف قب�ض ال�صداق ،فيكفي للزوجة �إنكار قب�ضها له وحلفها اليمني� ،إن كان النزاع قبل الدخول ،كما يكفي للزوج القول بدفعه وحلفه
اليمني �إن كان النزاع بعد الدخول.

5 .5تركة الزوج هي املدينة مب�ؤخر ال�صداق .ال يجوز للزوجة مطالبة الورثة به من مالهم اخلا�ص

جري الق�ضا ُء ال�شرعي على �أنه عمال بالقاعدة ال�شرعية من �أنه ال تركة �إال بعد �سداد الديون ،ف�إنه ال يجوز للزوجة مطالبة ورثة زوجها مب�ؤخر
�صداقها من مالهم اخلا�ص ،على �أ�سا�س �أن م�ؤخر ال�صداق دين يف ذمة زوجها ،و�أن تركته هي امل�سئولة عن الوفاء به ،فال توزع على ورثته �إال
بعد �سداده ،ف�إن هي جل�أت مطالبة الورثة به من مالهم اخلا�ص ،ف�إن دعواها تكون غري مقبولة ويتعني احلكم برف�ضها.
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املطلب الرابع� :أهم املبادئ الق�ضائية يف دعاوي احل�ضانة
تنازل الزوجة عن ح�ضانة �أوالدها مقابل املخالعة ٌ
�شرط ٌ
ُ 1 .1
باطل ال يعتد به

يف واحدة من �أهم امل�سائل ال�شرعية التي ُعر�ضت على الق�ضاء ال�شرعي� ،أر�سي هذا الق�ضاء قاعد ًة ق�ضائي ًة يف �صالح الزوجة ،وهي �أن تنازل
الزوجة عن ح�ضانة �أوالدها مقابل خمالعته لها يعد �شرط ًا باط ًال ال يعت ُد به ،وا�ستقي هذه القاعدة من ن�ص املادة �/98أ من قانون الأ�سرة و
ُ
التي ق�ضت ب�أنه ال يجوز �أن يكون ُ
ال�شرط ،وكان
بدل اخللع التخلى عن ح�ضانة الأوالد ،وال عن �أي حق من حقوقهم ،ف�إن وقع �صح اخلل ُع وبطل
ويلزم �أبوهم بنفقتهم .ومفا ُد ما تقدم �أن البطالن ال يلحقُ �إال ب�شرط التنازل عن احل�ضانة وال ميت ُد �إىل املخالعة ذاتها التي
حلا�ضنتهم �ضمهم ُ
ُ
تظل �صحيح ًة مادام �أنها كانت باختيار الزوجة ودون ممار�سة �أي �إكراه عليها يف �إيقاعها.
ورغم هذا االجتاه املحمود من الق�ضاء ال�شرعي �إال �أننا الحظنا �أنه يف بع�ض املنازعات ُق�ضي بعدم االعتداد باملخالعة ذاتها َملا ر�ؤي �أنها تقاب ُل
تنازل الزوجة عن احل�ضانة رغم �أن القانون ق�صر البطالن على التنازل فح�سب دون املخالعة ذاتها.

2 .2حق الأم يف ح�ضانة �أوالدها مادامت مقيم ًة يف مملكة البحرين

احلكم يف �أن املدعي �أقام الدعوى على املدعي عليها �أمام املحكمة ال�صغرى ال�شرعية طلب فيها �إلزامها
وتخل�ص الواقع ُة التي �صد َر فيها هذا
ُ
ُ
ب�أن ت�سلمه ولديه ال�صغريين احلا�ضنة لهما حتى يتبعاه يف �سفره وحمل �إقامته يف لبنان بناء على �أن املقرر عند املالكية �أن املح�ضونَ يتب ُع والدَ ه
يف �سفر النقلة.
حكمت املحكم ُة ب�إلزام املدعي عليها ب�أن ت�سلم ولديها �إىل �أبيهما .ا�ست�أنفت املذكورة احلكم �أمام املحكمة الكربى ال�شرعية ب�صفتها اال�ستئنافية
ْ
وطلبت �إحلاق ولديها معها يف البحرين باعتبارها مواطنة بحرينية وتقيم يف البحرين وهي �أوىل برعايتهما وحفظهما .حكمت املحكمة ب�إلغاء
احلكم والق�ضاء جمدد ًا ب�ضم ح�ضانة الولدين �إىل �أمهما احلا�ضنة على �أن يكون مقرها يف مملكة البحرين ،وبررت ق�ضاءها ب�أن الثابت �أن
الأم طلقت ب�سبب عدم �إنفاق زوجها عليها وهو ما ينبيء �أنه غ ُري �أهل للمحافظة على ولديه ورعايتهما ،كما �أنها مواطنة بحرينية ومت زواجها
يف البحرين.

3 .3حق احلا�ضنة الأجنبية يف الإقامة بالبالد مدة ح�ضانتها متى كان املح�ضون بحرينيا و مل ي�صدر حكم ق�ضائي بت�سفريها
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من �أهم املبادئ التي �أر�ساها الق�ضا ُء البحريني تطبيق ًا لقانون �أحكام الأ�سرة �أنه �أق َر للمر�أة الأجنبية احلا�ضنة لأوالد بحرينيني حق الإقامة
بالبحرين طاملا مل ي�صدر �ضدها حك ٌم ق�ضائي ب�إبعادها خارج البالد.
اتخذت �إجراءات ت�سفري امر�أة �أجنبية �إىل بلدها الأ�صلى
وتخل�ص الواقع ُة التي تق َر َر فيها هذا املبد�أُ �أن اجله َة الإداري َة املخت�صة ب�شئون الإقامة
ْ
ُ
ُ
ُ
ً
بعد �أن طلقت من زوجها البحريني وانتهي تبعا لذلك م�سوغ �إقامتها بالبالد ،ولكونها حا�ضنة لأوالدها منه مبوجب حكم من املحكمة ال�صغرى
ال�شرعية ويف �سفرها دون �أوالدها �أبل ُغ ال�ضرر لهم مع ا�ستحالة �سفرهم معها ،فلج�أت �إىل حمكمة الأمور امل�ستعجلة بدعوى طلبت فيها احلكم
مبنع ت�سفريها و�إلزام اجلهة الإدارية املذكورة مبنحها ت�أ�شرية �إقامة بالبالد بو�صفها حا�ضن ًة� .أجابت املحكمة املدعية �إىل طلبها كام ًال.

احلكم .وحني ُع ِر َ�ض النزا ُع على حمكمة التمييز �أقرت احلكم ا�ستناد ًا �إىل املادة  139من قانون �أحكام الأ�سرة التي
أيدت املحكم ُة الكربى هذا
و� ْ
َ
�أعطت مل�ستحق احل�ضانة احلق يف الإقامة يف البالد مدة ح�ضانته �إذا كان املح�ضون يحمل اجلن�سية البحرينية.

4 .4الن�ص يف قانون �أحكام الأ�سرة على ا�ستمرار ح�ضانة الن�ساء بالن�سبة للأنثي حتى تتزوج ،من الن�صو�ص الآمرة املتعلقة
بالنظام العام؛ على كل حمكمة �إعماله دون طلب من اخل�صوم

من �أهم العالمات امل�ضيئة يف تاريخ الق�ضاء البحريني ب�صفة عامة ،هذا احلكم الذي �أ�صدرته حمكمة التمييز البحرينية راعت فيه م�صلحة
ال�صغري و م�صلحة �أ�سرته ،وردت به انتهاك ًا حلقوق حماها قانون �أحكام الأ�سرة ر�أي �أنها يف حاجة ما�سة لهذه احلماية.
ونظر ًا لأهمية هذا احلكم فقد ر�أينا من املنا�سب عر�ضه يف هذا ال�سياق برغم �أن املبد�أ الذي قرره مل ي�صدر من الق�ضاء ال�شرعي و�إمنا من
حمكمة التمييز ،و�سندنا يف ذلك �أن الق�ضاء يكمل بع�ضه بع�ضا ،و�أن الهدف الذي ي�سعي اليه الق�ضاء يف �أي بلد هو �إر�ساء العدالة وحماية احلقوق
واحلريات .كما �أن املحكمة �ساندت ما تو�صلت �إليه �إىل قانون �أحكام الأ�سرة.
وتخل�ص الواقعة التي تقرر فيها هذا املبد�أ يف �أن املدعي �أقام على مطلقته الدعوى �أمام املحكمة الكربى املدنية طالب ًا منها و�ضع ال�صيغة
التنفيذية على احلكم ال�صادر من �إحدى حماكم �أحدى الدول العربية الذي ق�ضي ب�إنهاء ح�ضانتها لبنتها لتجاوز عمرهما خم�سة ع�شر �سنة
وبت�سليمها له .رف�ضت املحكمة الدعوى.
ا�ست�أنف املدعي احلكم �أمام حمكمة اال�ستئناف العليا والتي حكمت ب�إلغائه والق�ضاء جمدد ًا بطلباته ،فطعنت " الأم " على هذا احلكم �أمام
حمكمة التمييز ،نق�ضت املحكمة احلكم وحكمت بت�أييد احلكم امل�ست�أنف وبرف�ض الدعوى.
وجاء ب�أ�سباب احلكم �أنه ملا كان من املقرر �أن من بني �شروط تنفيذ الأحكام التي ت�صدر من املحاكم ال�سورية طبقا التفاقية التعاون الق�ضائي
بني مملكة البحرين وتلك الدولة �أال يتعار�ض احلكم املطلوب تنفيذه يف البحرين مع النظام العام ،وملا كان قانون �أحكام الأ�سرة قد ن�ص على
ا�ستمرار ح�ضانة الأم للأنثى حتى زواجها والدخول بها واعترب ذلك من الأمور املتعلقة بالنظام العام ف�إنه ال يجوز تنفيذ احلكم ال�صادر من
تلك الدولة يف البحرين لتعار�ضه مع قانون �أحكام الأ�سرة ،و�أقرت املحكمة ما ذهب اليه احلكم االبتدائي عندما ق�ضى برف�ض طلب املدعي.
وتف�صح �أوراق هذه الدعوى عن �أن املدعي فيها ح�صل على اجلن�سية البحرينية كما ح�صلت عليها زوجته قبل طالقها وكذا �أوالدها منه،
وحلدوث م�شكالت بني الطرفني ب�سبب �سكن احلا�ضنة و�إقامتها و�أوالدها املح�ضونني فيه ،ولعجز الأب عن احل�صول على حكم ق�ضائي من
حماكم البحرين ينهي به احل�ضانة وبالتاىل هذه الإقامة فقد �سعي �إىل بلده الأ�صيل ،وا�ست�صدر حكما من حماكمها ق�ضي ب�إنهاء احل�ضانة
وبت�سليم ال�صغار �إليه وذلك توطئة ال�ستالم ال�سكن املقيمني فيه� ،إال �أن الق�ضاء البحريني وعلى ر�أ�سه حمكمة التمييز رد عليه ق�صده وحال بينه
وبني ما �سعي �إىل حتقيقه بغري حق.

�5 .5سكن احل�ضانة من الواجبات ال�شرعية التي يلزم الوالد بتوفريها للحا�ضنة

كما درج الق�ضاء ال�شرعي� ،إعماال لقانون الأ�سرة على �أن امل�سكن من النفقة ،و�أن الواجب يف نفقة ال�سكني هو النفقة العينية �أي توفري ال�سكن،
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و�أن قانون �أحكام الأ�سرة جعل التمكني من ال�سكني وارد ًا �أو ًال على م�سكن الزوجية ال�سابق� ،إىل �أن يهيئ والد املح�ضون م�سكن ًا م�ستقال منا�سب ًا
جمهز ًا لإقامة املح�ضون واحلا�ضنة طوال مدة الإقامة .واملق�صود مب�سكن الزوجية ال�سابق هو امل�سكن الذي كانت ت�ستعمله الأم و�أوالدها �أثناء
قيام الزوجية وقبل الطالق ،ف�إن كانت ت�ستقل بجزء منه ،فيكون مق�صود به هو ذلك اجلزء.
وما جتدر الإ�شارة اليه �أن املادة  1/93من قانون �أحكام الأ�سرة ن�صت على �أن « ت�ستقل احلا�ضنة التي ال م�سكن لها مع املح�ضون (واحد ًا �أو
�أكرث) مب�سكن الزوجية ال�سابق حتى يهيئ والد املح�ضون م�سكن ًا م�ستقال منا�سب ًا جمهز ًا لإقامة احلا�ضنة مع املح�ضون طوال مدة احل�ضانة� ،إال
�إذا كان امل�سكن قابال للق�سمة فيلزم الزوج بق�سمته ،وذلك مع مراعاة املادتني ( )67و ( )69من هذا القانون.

6 .6الأم �أحق بح�ضانة �أوالدها مادامت مل تتزوج ب�آخر

يكاد يجمع الق�ضاء ال�شرعي على �أن الأم ت�أتي يف املرتبة الأوىل للم�ستحقني للح�ضانة ،طاملا توافرت فيها ال�شروط املقررة قانونا وهي الإ�سالم،
والعقل ،والبلوغ ،والقدرة على تربية املح�ضون وحفظه ورعايته وتدبري م�صاحله ،ومل تكن م�صابة ب�أي من الأمرا�ض املعدية اخلطرية ،ومل تتزوج
ب�أجنبي عن املح�ضون �إال �إذا قدرت املحكمة خالف ذلك مل�صلحة املح�ضون.

7 .7عدم تهيئة الزوج �سكن للحا�ضنة .م�ؤداه �إلزامه يدفع بدل �سكن �شام ً
ال العوائد

كما جرت �أحكام الق�ضاء ال�شرعي على �أنه من املقرر طبقا لن�ص املادة  57من قانون �أحكام الأ�سرة� ،أن على الزوج �أن يهيئ لزوجته م�سكنا
مالئم ًا جمهز ًا يتنا�سب وحالته املادية ،وال يكون كذلك �إال �إذا كان م�ستوفيا لأدواته الالزمة ال�ستعمال احلياة ،ف�ضال عن ا�ستيفائه جلميع املرافق
ال�شرعية.
ويف حالة �إخالله بهذا االلتزام عينيا ،فال منا�ص من �إلزامه بالوفاء به بدليا ،وذلك ب�إلزامه بدفع �أجرة هذا امل�سكن ،وت�شري الأحكام التي
طالعناها �إىل ميل املحاكم نحو م�صلحة املطلقة يف هذا اخل�صو�ص ،وت�ستند يف ذلك �إىل ن�ص املادة � 57سالف البيان.

8 .8تنازل احلا�ضنة عن ح�ضانة ابنتها مقابل �إ�سكان الأب لها يف احد �أجزاء بيته ،تنازل باطل ال يعتد به ،حتى ولو كان �سابقا
على العمل بقانون �أحكام الأ�سرة

يعد هذا املبد�أ الق�ضائي من �أهم املبادئ الذي �أر�ساه الق�ضاء ال�شرعي يف ظل العمل بقانون �أحكام الأ�سرة ،ففي دعوى رفعتها املدعية على
املدعي عليه قالت فيها �إنها كانت زوجة له ب�صحيح العقد ال�شرعي ،وبتاريخ  1995/9/2طلقها واتفقا �أمام املحكمة ال�شرعية على تنازلها عن
ح�ضانة ابنتها منه مقابل �أن ي�سكنها يف ق�سم خا�ص بالبيت الذي ميلكه �إال �أنها فوجئت به يطردها من البيت دون �سند ،طلبت من املحكمة �إلزام
املدعي عليه بق�سمة البيت اململوك له والذي كانت تقيم فيه ،وتخ�صي�ص موقف ال�سيارة واملدخل الرئي�سي واملجل�س واحلمام وثلث ال�صالة واملمر
امل�ؤدي للمطبخ اخللفي للبيت ليكون �سكنا خا�ص ًا لها.
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وبعد �أن حققت املحكمة الدعوى ،وثبت لها �صحة �إدعاء املدعية �أجابتها �إىل طلبها ،و�ساقت �أ�سباب ًا لق�ضائها مفادها �أن تنازل املدعية عن
ح�ضانتها عن ابنتها يعد تنازال باطال بعد �أن حظر قانون �أحكام الأ�سرة ذلك ،و�أن �سبق هذا التنازل على العمل بالقانون ال يح�صنه من هذا

�سك ُنوهُ نَّ
البطالن ،وا�ستطردت قائلة �إن �سكن احلا�ضنة من الواجبات ال�شرعية التي يلزم الوالد بتوفريها للحا�ضنة عمال بقول اهلل تعاىل ( َا ِ
جد ُكم َو ال ت َُ�ضا ُّروهُ نَّ لتُ�ضي ُقوا عليهنَّ ) «�سورة الطالق  »6 :و �أن املادة �/93أ من قانون �أحكام الأ�سرة تن�ص على �أن «
ِمن َحيثُ َ�سكنتُم ِمن ُو ِ
ت�ستقل احلا�ضنة التي ال م�سكن لها مع املح�ضون (واحد ًا �أو �أكرث ) مب�سكن الزوجية ال�سابق حتى يهيئ والد املح�ضون م�سكنا م�ستقال منا�سب ًا
جمهز ًا لإقامة احلا�ضنة مع املح�ضون طوال مدة احل�ضانة� ،إال �إذا كان امل�سكن قابال للق�سمة فيلزم الزوج بق�سمته ».

9 .9حق الغالم الذي بلغ خم�س ع�شرة �سنة ،والأنثى التي بلغت �سبع ع�شرة �سنة ومل تتزوج ومل يدخل بها الزوج ،اخليار يف
االن�ضمام �إىل من ي�شاء من �أبويه

وتخل�ص الواقعة التي تقرر فيها هذا املبد�أ يف �أن املدعي �أقام دعواه بالئحة �أودعها ق�سم ت�سجيل الدعاوي باملحكمة ال�شرعية املخت�صة قال
�شرحا لها �أن املدعي عليها مطلقته وقد رزقا على فرا�ش الزوجية بولد بلغ � 15سنة ،وبنت بلغ عمرها � 14سنة ،وقد تزوجت الأم وال يزال الولد
والبنت يف ح�ضانتها وقد �ساءت �أحوال البنت وانحرفت ب�سبب �إهمال �أمها يف تربيتها و رعايتها بعد �أن تزوجت من �آخر ،وطلب من املحكمة
�ضم الولد والبنت له و �إ�سقاط ح�ضانة الأم لهما .حققت املحكمة الدعوى ،و�أح�ضرت الولد والبنت ،وخريتهما فيمن يكون حا�ضنا لهما ،فاختارا
�أمهما فحكمت برف�ض الدعوى.
وجاء ب�أ�سباب احلكم ب�أنه طبقا للمادة  127من قانون �أحكام الأ�سرة ف�إن احل�ضانة هي حفظ الولد ،وتربيته ،ورعايته مبا ال يتعار�ض مع حق
الويل يف الوالية على النف�س ،و�أنه طبقا للمادة  129من هذا القانون� ،إذا بلغ الغالم خم�س ع�شرة �سنة� ،أو بلغت الأنثي �سبع ع�شرة �سنة ومل
تتزوج ومل يدخل بها الزوج ،فلكل منهما اخليار يف االن�ضمام �إىل من ي�شاء من �أبويه �أو ممن له احلق يف ح�ضانته ،ف�إن اختار �أي منهما احلا�ضنة
ا�ستمر معها دون �أجر ح�ضانة".....
وي�ؤخذ على هذا احلكم �أنه خيرَ البنت يف االن�ضمام �إىل من ت�شاء من والديها رغم �أنها ال تزال يف ح�ضانتها لعدم بلوغها ال�سن املحددة ،كما �أن
الثابت �أن احلا�ضنة تزوجت ب�أجنبي عن املح�ضون ،وقد �ضبطت البنت يف و�ضع خمل مع رجل وهو ما كان ير�شح �إىل �إ�سقاط ح�ضانة الأم بقوة
�سيما وقد �أجاز قانون �أحكام الأ�سرة يف املادة  134منه للقا�ضي اال�ستعانة بذوي االخت�صا�ص واخلربة يف ال�شئون النف�سية واالجتماعية عند
احلكم بتقرير احل�ضانة مراعاة للم�صلحة الراجحة للأوالد مبا ال يتعار�ض مع �أحكام احل�ضانة املقررة قانون ًا.

 1010ثبوت �صالحية البيت الذي تعي�ش فيه احلا�ضنة مع البنت .كاف لرف�ض طلب الأب �إ�سقاط احل�ضانة

فقد رفع الأب دعواه طلب فيها من املحكمة ال�شرعية املخت�صة �إ�سقاط ح�ضانة زوجته عن ابنته التي تبلغ من العمر � 12سنة قائال �إن ابنته ت�سكن
مع �أمها يف منزل جدها لأمها ،وهو غري منا�سب لل�سكن والرتبية ال�سليمة لكرثة املقيمني فيه ووجود �شباب بينهم يف �سن املراهقة ،و�ضيق املكان
الذي تنام فيه البنت ،وا�ضطرارها للبيت يف حجرة مع �إخوانها الذكور وهو ما ي�سبب �ضرر ًا بليغا بها .حققت املحكمة الدعوى وثبت لها انتظام
البنت يف التعليم بل وتفوقها فيه ،وح�صولها على تقديرات مرتفعة .وخل�صت �إىل عدم �صحة �إدعاء الأب ،وانتفاء مربر �إ�سقاط احل�ضانة عن
الأم وق�ضت برف�ض الدعوى م�ستلهمة ق�ضاءها من �أحكام قانون �أحكام الأ�سرة.
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� 1111إقامة احلا�ضنة مع والدها ال يعفي الأب من توفري ال�سكن لها مع املح�ضون

ومما ا�ستقر عليه الق�ضاء ال�شرعي ب�ش�أن احل�ضانة �أي�ضا� ،إن �إقامة احلا�ضنة مع والدها يف بيته �أثناء قيام العالقة الزوجية وا�ستمرارها يف ذلك
بعد الطالق ،هي وابنتها ،ال يعفي ذلك الأب من توفري �سكن خا�ص بها وم�ؤثث لتح�ضن فيه ابنتها.
وي�ستند الق�ضاء يف ذلك �إىل ن�ص املادة  93من قانون �أحكام الأ�سرة.

 1212عمل املر�أة احلا�ضنة لي�س مربراً يف ذاته لإ�سقاط احل�ضانة عنها

توجد دعاوي يرفعها املدعون يطالبون فيها ب�إ�سقاط احل�ضانة عن مطلقاتهن ،وي�ستندون يف ذلك �إىل �أن احلا�ضنة تعمل ب�شكل دائم ،و�أن عملها
ي�ؤثر �سلبا على قيامها بواجبات احل�ضانة نحو املح�ضون ب�سبب االن�شغال بالعمل.
وتكاد جتمع �أحكام الق�ضاء يف هذه احلالة على رف�ض هذه الطلبات ت�أ�سي�سا على �أن عمل املر�أة يف حد ذاته يعد �أمر ًا م�شروع ًا وممار�سة حلق
ن�ص عليه الد�ستور فال يجوز �أن يكون �سببا لإ�سقاط احل�ضانة ،و�أنه طاملا تقوم الأم احلا�ضنة بواجبات احل�ضانة وال تهمل يف رعاية املح�ضون،
وت�ستطيع التوفيق بني م�سئولية العمل وبني واجبها كحا�ضنة ،ف�إن الزعم بغري ذلك ال يكون له �سند من الواقع �أو القانون.
وي�ستلهم الق�ضاء ال�شرعي هذا الق�ضاء من روح ن�صو�ص قانون �أحكام الأ�سرة.

1313ق�ضاء احلكم بت�سليم �أوراق املح�ضون الثبوتية للحا�ضنة دون طلب ال يعد ق�ضا ًء مبا مل يطلبه اخل�صوم .علة ذلك� :أنه �أمر
واجب على القا�ضي

كما ذكرنا من قبل ،فلقد �أح�سن امل�شرع �صنعا� ،إذ ن�ص يف املادة  135من القانون على �أن احلكم باحل�ضانة ي�ستتبع احلكم للحا�ضن بكافة �أوراق
املح�ضون الثبوتية ويكون هذا احلكم م�شمو ًال بالنفاذ املعجل.
ورغم �أهمية وجود هذا الن�ص وكونه يفر�ض التزام ًا على القا�ضي ال�شرعي بتطبيقه ،بغ�ض النظر عما �إذا كان من طلب احل�ضانة ،قد قرن
طلبه بت�سليمه �أوراق حم�ضونه �أم ال ،فمجرد احلكم باحل�ضانة يتعني ت�سليم هذه الأوراق� ،أي �أن امل�شرع خرج بهذا الن�ص عن الأ�صول املقررة يف
التقا�ضي وهي �أنه ال يجوز للقا�ضي �أن يحكم ب�شيء مل يطلبه اخل�صوم و�إال كان حكمه باط ًال.
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قلة من الأحكام ال�شرعية ال�صادرة يف مو�ضوع احل�ضانة هي التي تعمل هذا الن�ص ،من تلقاء نف�سها ودون طلب من اخل�صوم ،بل �إن
احلا�ضنة نف�سها ال تطلب من املحكمة �أن تق�ضي لها بهذا الطلب ،وال �أرى مربر ًا لذلك �سوى جهل احلا�ضنة بهذا الن�ص� .أي�ضا فيما طالعناه
من �أحكام ممن طبقت هذا الن�ص عدم حتديدها ماهية هذه الأوراق اخلا�صة باملح�ضون� ،أو اجلهات املكلفة بت�سليمها للحا�ضنة ،مبا يجعل
ق�ضا�ؤها م�شوبا بالتجهيل و الغمو�ض .من �أجل ذلك ف�إنه يتعني على القا�ضي �أن يقرن احلكم باحل�ضانة بق�ضاء م�سبب ووا�ضح يلزم مبقت�ضاه
ال�شخ�ص �أو اجلهة املنوط بها حتديد ًا ت�سليم �أوراق املح�ضون ،و�أن يبني يف منطوق حكمه ماهية هذه الأوراق حتى ميكن تنفيذ مثل هذه
الأحكام بي�سر و�سهولة� ،سيما وقد جعل القانون تنفيذها معج ًال� ،أي �أن احلكم بها يتم تنفيذه فور �صدوره ،و�أن الطعن عليه ال يوقف هذا
التنفيذ.

�1414أم الأم هي امل�ستحقة للح�ضانة عند �سقوطها عن احلا�ضنة بزواجها مادامت كانت قادرة على القيام بها

كما متت املالحظة يف دعاوي �إ�سقاط احل�ضانة التي يرفعها الآباء ويطلبون فيها �إ�سقاط احل�ضانة عن الأم ب�سبب زواجها� ،أن �أغلب الأحكام
متيل �إىل تعيني �أم الأم حا�ضنة� ،إذا ما انتهت �إىل �إ�سقاط احل�ضانة عن الأم ،متى كانت �أم الأم �صاحلة وقادرة على القيام بها ،ولي�س لديها
مانع �شرعي �أو قانوين يحول دون تعيينها.
وت�ستند هذه الأحكام يف ذلك �إىل ن�ص املادة  132من قانون �أحكام الأ�سرة والذي يق�ضي ب�أن « احل�ضانة من واجبات الأبوين معا مادامت
الزوجية قائمة بينهما ،ف�إن افرتقا فهي للأم ،ثم لأم الأم و �إن علت ،ثم لأم الأب ،ثم للأب ،كما تكون احل�ضانة لأخت املح�ضون ،ثم خالته ،ثم
جدته لأبيه ،ثم بنت �أخيه ،ثم بنت �أخته ،ما مل يقرر القا�ضي خالف ذلك مل�صلحة املح�ضون ،ويقدم يف اجلميع ال�شقيق ،ثم لأم ثم لأب.

1515احلكم نهائيا بحب�س احلا�ضنة بعد م�سوغا �شرعياً وقانونياً لإ�سقاط احل�ضانة عنها .وم�ؤدي �إ�سقاط احل�ضانة� :إ�سقاط
النفقة باعتبارها من توابعها

كما جتري �أحكام الق�ضاء ال�شرعي على �أن احلكم نهائيا بحب�س الأم احلا�ضنة يربر �إ�سقاط ح�ضانتها ،وي�ستند الق�ضاء يف ذلك �إىل ن�صو�ص
املواد � 127إىل  132من قانون الأ�سرة ،ويرتب الق�ضاء على ذلك �إ�سقاط النفقة ال�شهرية املقررة للأوالد بعد �أن ي�أمر ب�ضمهم �إىل �أبيهم قوال
منه �أن �إ�سقاط احل�ضانة ي�ؤدي �إىل �إ�سقاط النفقة باعتبار الأخرية من توابعها.

�1616أم الأم �أحق باحل�ضانة من �أم الأب مادامت كانت �صاحلة وم�ستوفاه ل�شروطها القانونية  -حق القا�ضي ال�شرعي يف تعيني
من يراه �صاحلاً للح�ضانة

ثبت من الدرا�سة وجود حاالت عديدة تتنازع فيها �أم الأم مع �أم الأب ح�ضانة الأوالد وتدعي كل منهما �أحقيتها فيها ،بعد �إ�سقاطها بالطبع عن
الأم لزواجها �أو ل�سبب �آخر ،وتتجه كثري من الأحكام �إىل �ضم الأوالد �إىل جدتهم لأمهم طاملا ثبت لديها قدرتها اجل�سدية على القيام ب�أعباء
احل�ضانة و لوازمها ـ وتوافرت فيها �شرائطها املقررة قانون ًا.

وت�ستند هذه الأحكام �إىل ما تقرره املادة  132من قانون �أحكام الأ�سرة من �أن �أم الأم و�إن علت مقدمة يف ترتيب م�ستحقي احل�ضانة عن �أم الأب.
مع مالحظة �أن هذا الرتتيب غري ملزم للقا�ضي ال�شرعي� ،إذ �أن من حقه �أال يلتزم به �إذا وجد يف ذلك م�صلحة للمح�ضون ،وي�ؤيد ذلك ما �أورده
الن�ص املذكور يف عجزه من عبارة " ما مل يقرر القا�ضي خالف ذلك مل�صلحة املح�ضون ".
وت�أكيد ًا لذلك طالعنا �أحكام ًا �أخرى ذهبت �إىل �أحقية �أم الأب يف ح�ضانة الأوالد ،بعد زواج �أمهم ،ملا ر�أت �أن م�صلحتهم تتحقق يف �ضمهم
جلدتهم لأبيهم ،باعتبارها �أحفظ عليهم و�أحر�ص على توجيههم و�صيانتهم و�أ�شفق عليهم وهي �أوثق ات�صاال بهم و�أكرث معرفة مبا يلزمهم من
جدتهم لأمهم .توجد قلة من الأحكام ق�ضت ب�ضم البنت �إىل عمتها املدعية التي طلبت يف دعواها احلكم ب�أحقيتها يف ح�ضانتها لوجود عذر لدى
�أمها وهو كونها مري�ضة نف�سيا .وال ترتدد املحاكم يف �إجابة املدعيات �إىل طلبهن متى وجدت �أن م�صلحة املح�ضون تتحقق يف ذلك ،وت�ستند يف
هذا الق�ضاء كما قلنا من قبل� ،إىل الرخ�صة التي خولها قانون الأ�سرة للقا�ضي ال�شرعي يف اختيار من يرى �أ�صلح للمح�ضون.
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1717من حق الأب زيارة املح�ضون وا�صطحابه للعالج كلما دعت احلاجة

كما جتمع �أحكام الق�ضاء ال�شرعي على �أن من حق الأب زيارة ابنه وا�ستزارته وا�صطحابه للعالج �إن كان مري�ضا ،و ي�ستند يف ذلك على ن�ص
املادة �/142أ من قانون الأ�سرة التي تق�ضي ب�أنه " �إذا كان املح�ضون يف ح�ضانة �أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته وا�ستزارته وا�صطحابه ح�سبما
يقرره القانون ".
كما ي�ستند يف ذلك �أي�ضا �إىل قول اهلل تعاىل " واتقوا اهلل الذي ت�ساءلون به والأرحام " وقوله تعاىل " فهل ع�سيتم �إن توليتم �أن تف�سدوا يف الأر�ض
وتقطعوا �أرحامكم ".
وحتدد الأحكام مواعيد الزيارة وجعلها منا�سبة لظروف و �أحوال ال�صغري ،كما تتدخل املحاكم  -بناء على طلب ذوي ال�ش�أن  -بتعديل هذه
املواعيد كلما دعت احلاجة �إىل ذلك.

1818منع الأب احلا�ضن البنه� ،أمه من زيارته  -ظلم .يجوز للق�ضاء ال�شرعي �إجباره على متكني الأم من زيارة ابنها

توجد بع�ض الدعاوي التي رفعتها الأم تطلب فيها �إلزام الأب متكينها من ر�ؤية ابنها وزيارته ،وال ترتدد املحاكم ال�شرعية من �إجابة املدعية �إىل
طلبها والق�ضاء لها ت�أ�سي�سا على �أن من حق الأم زيارة �صغريها و�أن منعها من ر�ؤيته يعد تقطيعا ل�صلة الأرحام و�إ�ضرار ًا بالأم وهو �أمر منهي عنه
�شرع ًا وقانون ًا.
وال تكتفي املحاكم بذلك بل تقرن ق�ضاءها بحق الأم يف �أن يبيت ال�صغري معها يوم الزيارة لرعايته.

1919حق الويل يف منع �سفر ابنته �إىل اخلارج بدون اذنه

�أقر الق�ضاء ال�شرعي مبد�أً ق�ضائيا هام ًا م�ؤداه �أن من حق الأب مراقبة احلا�ضنة لدى �سفرها خارج البالد �صحبة ابنته « حم�ضونتها « و له
احلق يف ا�ست�صدار حكم ق�ضائي يق�ضي مبنع �سفر البنت �إذا توافرت لديه اخل�شية من تعر�ضها ملكروه ب�سبب مر�ض �أو نحوه ،وي�ستند يف ذلك
�إىل ن�ص املادة �/138أ من قانون �أحكام الأ�سرة التي تق�ضي ب�أنه « لي�س للحا�ضنة �أن ت�سافر باملح�ضون �إىل دولة �أخرى للإقامة �إال ب�إذن وليه
�أو و�صيه ».
وهذا الن�ص منقول حرفيا من ن�ص املادة  195من القانون الكويتي ،ويت�ضح منه �أن ال يحق للحا�ضنة �أن ت�سافر باملح�ضون �سفر نقله وانقطاع
ما مل ي�أذن الويل� ،أو الو�صي� ،سواء كانت م�سافرة �إىل بلدها الأ�صلي �أم �إىل غري بلدها ،و�سواء كان البلد امل�سافر اليه بلد �أب املح�ضون �أم ال.
وي�ستوي يف احلكم ما �إذا كان املح�ضون ذكر ًا �أم �أنثى.
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ومما ينبغي الإ�شارة اليه �أن ما ن�ص عليه القانون يف املادة �/138أ منه و�سار عليه الق�ضاء ال�شرعي ،يخالف الو�ضع ال�سابق قبل �صدوره،
فقد طالعنا عدد ًا من الأحكام التي �أجازت للحا�ضنة �أن ت�صطحب االبن معها يف �سفرها �إىل اخلارج دون حاجة �إىل �إذن الويل لها بال�سفر،
وكانت ت�ستند يف ق�ضائها املذكور تارة �إىل الد�ستور الذي ين�ص على حرية التنقل ،وتارة �أخرى �إىل حتقق م�صلحة ال�صغري يف ال�سفر �صحبة
�أمه.

�إال �أنه بعد �صدور القانون وا�شرتاطه ح�صول �إذن الويل للحا�ضنة با�صطحاب املح�ضون معها لل�سفر ،مل نلحظ �أثر ًا لهذا االجتاه ،و�أ�ضحى
الق�ضاء ال�شرعي م�ستقر ًا على �ضرورة احل�صول على الإذن.

�2020شروع الزوج يف بيع م�سكن الزوجية توطئة لطرد زوجته و�أوالدها منه يعد �إ�ضراراً يجب �إيقافه

ويف واحدة من دعاوى كثرية ترفعها احلا�ضنات ،قالت املدعية �أنها زوجة للمدعي عليه ب�صحيح العقد ال�شرعي ورزقت منه على فرا�ش الزوجية
بخم�سة �أوالد ال يزالون يف ح�ضانتها ،وقد غادر البالد و�أقام ب�إحدى الدول العربية وقد خ�ص�ص لها ن�صف البيت اململوك له مبدينة حمد ،و�أجر
الن�صف الثاين .و�إذ علمت م�ؤخر ًا ب�أنه ي�شرع يف بيع البيت ب�أكمله فارغ ًا ومت االتفاق على �شمول البيع اجلزء الذي تقيم فيه مبا يعني طردها من
الق�سم الذي تقطن فيه دون وجه حق.
وطلبت من املحكمة متكينها من اال�ستمرار يف �سكنى البيت وحفظ حقها يف الإقامة لها ولأبنائها فيه.
حققت املحكمة الدعوى ،ومل يح�ضر املدعي عليه رغم تبليغه قانونا ،وثبت للمحكمة �صحة ما جاء بالدعوى فحكمت ب�إلزام املدعي عليه ب�أن
ي�سكن املدعية والأوالد بالق�سم املخ�ص�ص لها يف بيته وعدم تعر�ضه لها و�ساندت ق�ضاءها بالأحكام املقررة يف قانون الأ�سرة.
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املطلب اخلام�س� :أهم املبادئ الق�ضائية يف دعاوي النفقات
1 .1حق املطلقة يف نفقة متعة مادام �أن الطالق كان ب�سبب من قبل الزوج

�سبب الطالق من جهة الزوج فللمطلقة احلق يف تعوي�ض يقد ُر بنفقة �سنة ،وقد
جرى الق�ضا ُء ال�شرعي يف كثري من �أحكامه على �أنه �إذا كان ُ
لوحظ �أن حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية ت�ؤيد الأحكام التي ت�صدرها املحكمة الكربى ال�شرعية ،وتقرر مبقت�ضاها هذا احلق للمطلقة طاملا
�أن الزوج هو الذي يوق ُع الطالق ب�إرادته وحدها ومل يكن للزوجة دخ ٌل فيه.
ومع ذلك لوحظ وجود بع�ض الأحكام ترف�ض الق�ضاء للمطلقة بنفقة متعة �أيا كان �سبب الطالق ،ويعترب هذا الق�ضاء خط�أ وخمالف ل�صحيح
القانون.

2 .2خروج الزوجة من منزل الزوجية دون م�سوغ �شرعي ي�سقط حقها يف النفقة

يكاد الق�ضاء ال�شرعي يف البحرين مبختلف درجاته يجمع على �أن ثبوت خروج الزوجة من م�سكن الزوجية وعدم لزومها �إياه بغري �إذن الزوج �أو
ي�صلح بذاته �سبب ًا كافي ًا ل�سقوط حقها يف النفقة.
دون عذر مقبول لذلك
ُ
م�سقط حلقها يف النفقة،
ومن �أمثلة احلاالت التي تُع ُد يف نظر الق�ضاء ال�شرعي خروج ًا للمر�أة من م�سكن الزوجية دون م�سوغ �شرعي على نحو
ٍ
رف�ض الزوجة عودتها من بلدها �إىل منزل الزوجية دون مربر ،وامتناعها عن تنفيذ احلكم الذي �ألزمها بالعودة ،وكذلك عدم تقدميها للمحكمة
�أ�سباب ًا مقنع ًة خلروجها منه .واعترب الق�ضا ُء ال�شرعي خروج الزوجة لزيارة والديها �أو متري�ضهما �سبب ًا �شرعي ًا ال ُ
ي�سقط حقها يف النفقة.

3 .3للمعتدة من طالق رجعي احلق يف النفقة مدة عدتها

ُ
وت�شمل الطعام والك�سوة وامل�سكن وغري ذلك مما يقت�ضيه
جرى ق�ضا ُء املحاكم ال�شرعية على �أحقية املعتدة من طالق رجعي يف النفقة مدة عدتها
ُ
العرف ،وتُ�ستحقُ هذه النفق ُة �سواء ف�سخ عقد زواجها �أو بعد دخول يف زواج غري �صحيح .ومدة �سريان هذه النفقة ثالثة �أ�شهر ،ومن ناحية �أخرى
جتري الأحكام على تقرير حق املطلقة يف متعة طالق � -إذا طلبتها  -وتقدر املحكمة هذه املتعة بنفقة �سنة .وهذا املبلغ يع ُد تعوي�ض ًا للزوجة لوقوع
الطالق من جهة الزوج وت�ستن ُد املحكم ُة يف ق�ضائها املتقدم على ن�ص املادة  52من قانون �أحكام الأ�سرة والذي �سبق الإ�شارة �إليه.
دخل لها فيه ،يع ُد تقدير ًا حقيقي ًا للمر�أة التي تُفاج�أُ
ويف احلقيقة ف�إن �أخذ امل�شرع مببد�أ تعوي�ض الزوجة وجرب خاطرها ب�سبب تطليقها الذي ال َ
ذنب جنته ،ع�ساه �أن يكون مانع ًا له من �إيقاعه الطالق �أ�ص ًال.
بتطليقها ،كما �أنه يع ُد زجر ًا للزوج الذي ُيق ِْد ُم على طالق زوجته دون ٍ
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4 .4عدم �سماع الدعوى بزيادة النفقة �أو ب�إنقا�صها قبل م�ضي �سنة على فر�ض النفقة �إال يف ظروف ا�ستثنائية .تقدير وجود
هذه الظروف من �سلطة القا�ضي ال�شرعي

جرى الق�ضاء ال�شرعي على عدم قبول دعوى املحكوم له �أو عليه ،بطلب زيادة �أو نق�صان النفقة املحكوم بها ،قبل م�ضي �سنة على فر�ض النفقة

املطلوب زيادتها� ،أو �إنق�صاها بح�سب الأحوال ،مادامت ال توجد ظروف ا�ستثنائية ،يقدرها القا�ضي باجتهاده ،ووفق �سلطته التقديرية ،ت�ستوجب
زيادة النفقة �أو نق�صانها.
وي�ساند الق�ضاء هذا االجتاه مبا تقرره املادة �/74أ من قانون �أحكام الأ�سرة من �أنه (ال ت�سمع دعوى زيادة النفقة �أو النق�ص منها قبل م�ضي
�سنة على فر�ض النفقة� ،إال يف ظروف ا�ستثنائية).

5 .5ت�شمل النفقة الطعام والك�سوة وامل�سكن ،وغريها مما يقت�ضيه العرف ،وتقدر باالجتهاد الق�ضائي ،وت�ؤ�س�س بالنظر ل�سعة
املنفق وحال املنفق عليهم ،مع مراعاة الزمان واملكان والأعراف

كما ا�ستقر الق�ضا ُء ال�شرعي يف جميع �أحكامه على �أن النفقة ُ
ت�شمل الطعام والك�سوة وامل�سكن ،كحد �أدين و�ضروري ل�سد احلاجة ،ويتو�سع الق�ضاء
يف م�شتمالت النفقة ا�ستناد ًا للرخ�صة املخولة له قانونا ،فيدخل فيها م�صاريف التداوي ،والنظافة ،والزينة.
وي�ستند الق�ضاء يف ذلك �إىل ن�ص املادتني  45 ،44من قانون الأ�سرة.

6 .6ال يجوز عند تقدير نفقة الأوالد بعد الطالق ،عدم امل�سا�س بو�ضعهم االجتماعي �أو التعليمي الذي كانوا عليه قبل الفرقة

حتر�ص حماكم الق�ضاء ال�شرعي يف الكثري من �أحكامها على الت�أكيد على حق الأوالد يف �أال ي�ؤثر طالق �أمهم �أو فرقتهم عن �أبيهم ،على الو�ضع
االجتماعي �أو التعليمي الذي كانوا عليه قبل ذلك ،ف�إذا كانت النفقة تقدر بالنظر ل�سعة املنفق وحال املنفق عليهم ،ف�إن ذلك مقيد  -بالن�سبة
لنفقة الأوالد  -بعدم امل�سا�س بحالتهم االجتماعية �أو التعليمية التي كانوا عليها قبل الطالق.
وهذا الق�ضاء فيه م�صلحة ال�صغري ومراعاة حلاله ،وي�ستند �إىل ن�ص املادة  63من قانون الأ�سرة.

7 .7نفقة البنات واجبة على �أبيهم� .إقرار الأب بوثيقة الطالق بالنفقة .م�ؤداه :وجوب الوفاء مبا التزم به .و من حق الأم طلب
الزيادة

يتواجد يف الدعاوي ال�شرعية التي اطلعنا عليها وجود مطالبات من املطلقات ب�إلزام املطلق بدفع النفقة التي التزم بها يف وثيقة الطالق مع
زيادتها ملواجهة �أعباء وتكاليف املعي�شة .وال ترتدد املحاكم ال�شرعية يف �إجابة املدعيات �إىل طلبهن م�ستندة يف ذلك �إىل ما هو مقرر بقانون
الأ�سرة من �أن نفقة الولد ال�صغري الذي ال مال له على �أبيه ،حتى تتزوج الفتاة وحتى ي�صل الفتي �إىل احلد الذي يكت�سب فيه �أمثاله.
وت�أخذ املحاكم من �إقرار الأب الوارد بوثيقة الطالق بتعهده بدفع نفقة يقدرها بنف�سه ،قرينة قاطعة على ان�شغال ذمته مبا تعهد بالوفاء به ،ثم
تق�ضي ب�إلزامه بها ،و�إذا ثبت �أحقية الأم يف زيادة النفقة مبا ورد يف �إقرار الأب ،ف�إنها تق�ضي لها �أي�ضا بها.

8 .8كرثة التزامات ال�شخ�ص النا�شئة عن ديونه ال تربر له طلب �إنقا�ص النفقة

يالحظ ب�أن عددا من الدعاوي يرفعها املحكوم عليهم بنفقة زوجية ،ونفقة �أوالد يطلبون فيها احلكم ب�إنقا�ص النفقة املحكوم بها عليهم ب�سبب
عدم مقدرتهم على دفعها لكرثة الديون امل�ستحقة عليهم الناجمة عن اقرتا�ضهم من البنوك وغري ذلك.
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ويالحظ�إجماع الق�ضاء ال�شرعي على رف�ض هذه الدعاوي ا�ستناد ًا �إىل ما هو مقرر بن�صو�ص قانون �أحكام الأ�سرة من �أن النفقة تقدر باالجتهاد
الق�ضائي وت�ؤ�س�س بالنظر ل�سعة املنفق وحال املنفق عليهم ،مع مراعاة الزمان واملكان والأعراف و�أنها ال ت�سقط بالعجز والإع�سار ولها امتياز
على �سائر الديون.

9 .9طلب الزوج �إجراء مقا�صة بني ما عليه من دين كنفقة زوجته و بني دين له عليها مقيد ب�أن تكون الزوجة مو�سرة وقادرة على
�أداء الدين من مالها اخلا�ص

�إذا كانت القواعد العامة يف القانون جتيز للمدين حق املقا�صة بني ما هو م�ستحق عليه لدائنه ،وما هو م�ستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف
�سبب الدينني ،ف�إنه خروجا على هذه القواعد ،وحماية للزوجة من �أي �أذي قد يلحق بها ،فقد �أقر الق�ضاء ال�شرعي مبد�أً ق�ضائي ًا هام ًا م�ؤداه
�أنه �إذا طلب الزوج �إجراء املقا�صة بني نفقة زوجته املدين بها وبني دين له عليها ،فال يجاب �إىل طلبه �إال �إذا �أثبت للقا�ضي �أنها مو�سرة ،ولديها
القدرة على �سداد دينها من مالها اخلا�ص دون �أن تكون حمتاجه �إىل النفقة.
وذلك بعك�س احلال �إذا طلبت الزوجة �إجراء املقا�صة بني دين نفقتها و بني ما عليها من دين له ،ففي هذه احلالة جتاب �إىل طلبها فور ًا دون
حاجة �إىل موافقة الزوج.
وي�ستند الق�ضاء يف ذلك �إىل ن�ص املادة  50من قانون �أحكام الأ�سرة والتي تق�ضي ب�أنه:
« �أ� .إذا طلبت الزوجة مقا�صة دين نفقتها مبا عليها لزوجها �أجيبت �إىل طلبها ،و لو بدون ر�ضاه.
ب� .إذا طلب الزوج املقا�صة بني نفقة زوجته ودين له عليها ال يجاب �إىل طلبه �إال �إذا كانت مو�سرة قادرة على �أداء الدين من مالها ».

 1010الأزمة املالية العاملية ال �أثر لها على النفقة املحكوم بها .ال يجوز للمحكوم عليه املطالبة ب�إنقا�ص النفقة ب�سبب هذه
الأزمة

كما جري ق�ضاء املحاكم ال�شرعية على �أن تذرع املحكوم عليه بنفقة مبا حدث من �أزمة مالية� ،أثرت على اقت�صاديات بع�ض الدول ،وطلبه
�إنقا�ص املبالغ التي قدرها الق�ضاء ال�شرعي كنفقة للزوجة �أو الأوالد ب�سببها ،تذرع غري مقبول وي�ستند يف ذلك �إىل ن�صو�ص قانون �أحكام الأ�سرة
ف�ضال عن �آيات القر�آن الكرمي و �أحاديث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم.

 1111ثبوت عمل الولد و زواج البنت مربر م�شروع لإ�سقاط النفقة

لوحظ عدد ًا من الدعاوي يرفعها الآباء املحكوم عليهم بنفقة للأوالد يطالبون فيها �إ�سقاط النفقة املقررة لهم مبوجب �أحكام ق�ضائية ا�ستناد ًا
�إىل �أن الولد التحق بعمل يكت�سب منه و�أن البنت تزوجت و�أ�صبح هناك زوج م�سئول عنها.
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وبعد �أن حتقق املحكمة الدعوى ويثبت لها �صحة �إدعاء الأب ،تق�ضي ب�إ�سقاط نفقة من يكت�سب من الأوالد ،ومن تزوج من البنات ،وت�ؤيد
ق�ضاءها بن�ص املادة �/61أ من قانون الأ�سرة التي تق�ضي ب�أن "نفقة الولد ال�صغري الذي ال مال له على �أبيه ،حتى تتزوج الفتاة وحتى ي�صل
الفتى �إىل احلد الذي يكت�سب فيه �أمثاله".

 1212طلب الأم بنفقة للم�صاريف الدرا�سية .طلب جائز وم�شروع ال يحول دون تقدميه �سبق ح�صولها على نفقة للولد

كما يجري الق�ضاء ال�شرعي يف �أحكامه على �أنه ال يوجد ما مينع من �أن ترفع الزوجة دعوى جديدة تطلب فيها �صرف نفقة البنها جتابه بها
م�صاريف الدرا�سة ،ودون �أن يكون من حق الأب �أن يدفع هذا الطلب ب�سبق الف�صل فيه يف دعوى �سابقة ،طاملا �أنه مل يكن �ضمن الطلبات التي
عر�ضت فيها.
ولذا ف�إن اجتاه الق�ضاء ال�شرعي يف هذا اخل�صو�ص اجتاه حممود و يعرب عن تطور كبري يف فهم القا�ضي ال�شرعي مل�س�ألة من �أعقد امل�سائل يف
القانون ب�صفة عامة ،و هي م�س�ألة جواز �أو عدم جواز نظر الدعوى ل�سابقة الف�صل فيها ،ف�إذا ثبت للمحكمة ال�شرعية عدم ت�ضمني املدعية
لأحد الطلبات فيها فال يوجد ما مينعها قانونا من �أن تلج�أ �إىل الق�ضاء وتعر�ض عليه ما فاتها من طلبات ،وعلى الق�ضاء يف هذه احلالة �أن
يق�ضي لها به متى ثبت �أحقيتها فيه.

 1313حت�سن �أحوال الأب ،يربر للأوالد املطالبة بزيادة نفقتهم ملواجهة م�صاريف الدرا�سة وغري ذلك

لوحظ وجود دعاوي �شرعية،ترفعها الأمهات نيابة عن �أوالدهن يطالنب فيها من املحكمة ال�شرعية ،زيادة النفقة ال�شهرية املحكوم بها للأوالد،
ت�أ�سي�سا على حت�سن الأحوال املالية للأب �سواء بزيادة ن�شاطه التجاري� ،أو تعيينه يف وظيفة �أعلي� ،أو بتلقيه �أمواال موروثة� ،أو ملواجهة نفقات
الدرا�سة وك�سوة العيدين� ،إىل غري ذلك ،وال ترتدد املحكمة يف �إجابة طلباتهن متى تبني لها �صحة ما تدعيه املدعية ،وت�ستند املحكمة يف ق�ضائها
�إىل ن�صو�ص قانون الأ�سرة الوارده يف خ�صو�ص نفقة القرابة.

1414ثبوت �أن الولد مت توظيفه و�أ�صبح �أهال للتك�سب .م�ؤداه� :سقوط نفقته على �أبيه ،من حق الأب يف هذه احلالة طلب نفقة
له �إن مل يكن له مال ينفق منه وكان ولده مو�سراً

�أ�صدرت املحكمة ال�صغرى ال�شرعية مبد�أً مهم ًا� ،أيدتها فيه املحكمة اال�ستئنافية ،يق�ضي ب�أنه �إذا ثبت �أن البنت مت توظيفها ،و�أ�صبحت تتك�سب
فال حمل ل�سريان �إلزام �أبيها بدفع نفقة �شهرية لها ،بل يكون هو من حقه فر�ض نفقة عليها �إن كان يف حاجة �إىل ذلك.
ففي دعوى �أقامها �أب على ابنتيه ،قال فيها �إنه �سبق و�أن ق�ضي لهما بنفقة �شهرية ،يتم ا�ستقطاعها �شهريا من معا�شه التقاعدي ،ورغم �أنهما
تخرجتا و َمت تعيينهما يف وظائف حكومية مرموقة ،و�أ�ضحي دخل كل واحدة منهما يكفيها ويزيد ،يف الوقت الذي بلغ هو فيها من الكرب عتيا،
و�أ�صبح عاجز ًا عن الك�سب ولي�س له مال ينفق منه وطلب الأب يف دعواه �إلزام البنتني برد مبا قب�ضاه من مبالغ دون وجه حق ،و�إلزامهما بدفع
نفقة �شهرية له.
حققت املحكمة الدعوى ،وثبت لها �صحة ادعاء الأب ،فحكمت ب�إ�سقاط النفقة ال�شهرية اخلا�صة بالبنتني وب�أثر رجعي من تاريخ توظيفهما
و�إلزامهما ب�أن يدفعا نفقة �شهرية للمدعي قدرتها املحكمة.
و�أوردت املحكمة تربير ًا لهذا الق�ضاء ب�أن املقرر �شرع ًا �أن نفقة الولد واجبة على الوالد حلني بلوغ ال�سن ال�شرعي والعمل طبقا لن�ص للمادة �/61أ
من قانون الأ�سرة ،و�أنه يجب على الولد املو�سر ،ذكر ًا �أو �أنثى ،كبري ًا �أو �صغري ًا ،نفقة والديه �إذا مل يكن لهما مال ميكن الإنفاق منه و�إذا كان مال
الوالدين ال يفي بالنفقة �ألزم الأوالد املو�سرون مبا يكملها.
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 1515نفقة الزوجة مقدمة على �سائر النفقات الأخرى

يجري الق�ضاء ال�شرعي على �أنه �إذا تعدد امل�ستحقون للنفقة ومل ي�ستطع من وجبت عليه النفقة الإنفاق عليهم جميع ًا قدمت نفقة الزوجة ،ثم
نفقة الأوالد ،ثم نفقة الأبوين ،ثم نفقة الأقارب وي�ستند يف ذلك �إىل ن�ص املادة  67من قانون الأ�سرة.

�1616إنكار الزوجة توقيعها على الورقة العرفية الثابت بها قب�ضها للنفقة امل�ستحقة لها� ،أثره زوال حجيتها م�ؤقتا يف الإثبات،
عبء �إثبات �صحة توقيعها يقع على عاتق زوجها املتم�سك بها

كما �أر�ست املحكمة ال�صغرى ال�شرعية مبد�أ هام ًا ا�ستلهمته من قانون الإثبات املعمول به �أمام الق�ضاء املدين ،وتخل�ص وقائع النزاع الذي عر�ض
على املحكمة يف �أن زوجة �أقامت دعواها طالبة �إلزام الزوج املدعي عليه بدفع نفقة زوجية عن مدة �سابقة على رفع الدعوى ،ح�ضر الزوج وقدم
�إىل املحكمة ورقة قال �أنها �صادرة من الزوجة تقر فيها بقب�ضها النفقة حمل النزاع� ،إال �أن الزوجة �أنكرت توقيعها املن�سوب �إليها على هذه الورقة.
ف�أمرت املحكمة ب�إحالة الدعوى �إىل التحقيق وكلفت الزوج ب�إثبات �صحة توقيع زوجته على الورقة التي يتم�سك بها ،وبعد �أن حققت الدعوى ،خل�صت
�إىل عدم �صحة هذا التوقيع وببطالن الورقة ،ورف�ضت �إدعاء الزوج وامرت بتغرميه مائة دينار ،و�ساندت ق�ضاءها مبا هو مقرر يف قانون الإثبات.
وهذا احلكم وغريه يدل على �أنه ال غنى للقا�ضي ال�شرعي عن �إعمال قانون الإثبات يف املواد املدنية ال�صادر باملر�سوم رقم  14ل�سنة ،1996
كما يدل على �صالحية هذا القانون ملواجهة كافة امل�شكالت التي تعر�ض للقا�ضي ال�شرعي يف العمل فيما يتعلق ب�إثبات ونفي احلقوق ال�شرعية
املدعي بها.

 1717ثبوت �أن الزوج قد وفر لزوجته �سكنا ر�ضيت به .م�ؤداه :ال يجوز لها مطالبته ببدل �سكن

ويف املقابل ف�إن بع�ض الزوجات ،يطالنب �أزواجهن� ،ضمن ما يطالنب به ،دفع بدل �سكن .وبعد حتقيق املحكمة لهذا الطلب يتبني لها� ،سبق توفري
الزوج لزوجته� ،سكنا م�ستقال بها ،ر�ضيت به ،وا�ستويف �أو�صافه ال�شرعية ،مما ال حمل معه لإلزامه بالبدل املطلوب ،فتق�ضي برف�ض الدعوى
لعدم �أحقية الزوجة يف طلبها.
ويعترب هذا الق�ضاء �صحيح و مطابق لأحكام قانون �أحكام الأ�سرة ذلك �أنه متى هي�أ الزوج لزوجته �سكنا �شرعي ًا ور�ضيت به ،وانتفي عنه �أي مربر
للإ�ضرار بها ،فال يجوز �إلزامه مرة �أخرى ببدل �سكن.
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املطلب ال�ساد�س :مبادئ ق�ضائية متنوعة
1 .1كل من يولد يف مملكة البحرين لأم بحرينية و�أب جمهول يعترب بحرينياً .امتناع جهة الإدارة عن ا�ستخراج جواز �سفر
بحريني ا�ستجابة لطلب �أمه احلا�ضنة له يعد خمالفة للقانون .ل�صاحب ال�ش�أن �أن يلج�أ �إىل الق�ضاء ي�ست�صدر منه حكماً
ب�إلزامها ب�إ�صدار هذا اجلواز

وتخل�ص الواقعة التي �صدر فيها هذا احلكم يف �أن �سيدة بحرينية �أقامت دعواها على الإدارة العامة للجوازات والهجرة واجلن�سية قالت �شرحا
لها �إنها بحرينية اجلن�سية و�أم لطفل يدعى ( )....مبوجب احلكم ال�صادر من املحكمة ال�شرعية القا�ضي بثبوت ن�سبه لها و�إعطائه ا�سما رباعي ًا،
كما �أنها احلا�ضنة له و�أنها تقدمت بطلب �إىل اجلهة الإدارية املذكورة ال�ستخراج جواز �سفر بحريني له باال�سم املعطي له من قبل املحكمة
ال�شرعية� ،إال �أنها رف�ضت ف�أقامت دعواها بطلب احلكم ب�إلزامها به وقدمت �إىل املحكمة امل�ستندات امل�ؤيدة لطلبها.
حققت املحكمة الدعوى ورف�ضت ما مت�سكت به جهة الإدارة من انتفاء �صفة املدعية على �أ�سا�س �أنها ال متثل ال�صغري قانون ًا وهو ما ي�شرتطه
قانون اجلوازات ،وقالت املحكمة رد ًا على ذلك� ،أن املق�صود باملمثل القانوين يف هذا ال�ش�أن هو من تكون له الوالية على نف�س القا�صر و�أن
احل�ضانة هي �ضرب من �ضروب الوالية على النف�س و�إن كانت والية �ضعيفة تقت�صر على رعاية املويل عليه و�إيوائه وتربيته ،و�أن طلب ا�ستخراج
جواز �سفر له مما يدخل يف نطاق الوالية.
ثم عر�ضت املحكمة ملو�ضوع الدعوى و خل�صت �إىل �أن الثابت بالأوراق �أن الطفل ولد يف مملكة البحرين من �أب جمهول و�أم بحرينية اجلن�سية
ومن ثم تثبت له اجلن�سية البحرينية فور والدته بقوة القانون و�أن امتناع املدعي عليها عن ا�ستخراج جواز �سفر له ال يوجد له �سند يف القانون،
وحكمت ب�إلزامها ب�إ�صدار هذا اجلواز البن املدعية باال�سم الثابت بال�سجالت.
وا�ستلهمت املحكمة هذا الق�ضاء من املبادئ التي يقوم عليها قانون �أحكام الأ�سرة.

2 .2ال يجوز لغري الأب طلب نفي ن�سب البنت �إىل �أبيها

وتخل�ص الواقعة التي �صدر فيها هذا احلكم يف �أن املدعي �أقام دعواه اخت�صم فيها كل من بنت �أخيه التي جتاوز عمرها �ستا وثالثني عام ًا،
و�إدارة ال�صحة العامة والإدارة العامة للجن�سية واجلوازات والإقامة طلب فيها نفي ن�سب البنت من �أبيها " وهو �شقيق املدعي " و�إلزام باقي
املدعي عليهم ب�إثبات ذلك بال�سجالت الر�سمية ت�أ�سي�سا على �أن �شقيقه مل ينجب �أ�ص ًال وقد تبنى البنت و�أحلقها به ،وبعد وفاته �أ�صبح وجودها
ي�ؤثر على م�صاحله وبقية الورثة.
رف�ضت املحكمة الدعوى وقالت يف �أ�سباب حكمها �أن الن�سب متى ثبت ال ينتفي ،و�أنه ال يجوز لغري الأب الإدعاء بنفي ن�سب البنت �إليه بعد �أن
�أقر ال ُأب بثبوته.
وقد �أيدت حمكمة اال�ستئناف العليا هذا احلكم لذات الأ�سباب.
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3 .3الأ�صل �أنه ال يجوز للزوج �أن ُي�سكِن مع زوجته �ضرة لها يف �سكن واحد

هناك عدد ًا من الدعاوي� ،أقامتها زوجات �ضد �أزواجهن ،تطلب املدعية يف الدعوى �إلزام الزوج بتوفري �سكن م�ستقل لها ولأوالدها منه على �سند
من القول �أنها زوجته وال تزال عالقة الزوجية قائمة ،ومل يوفر لها ولأوالدها �سكنا م�ستقال لها.
ويف �إحدى الدعاوي مت�سك الزوج ب�أنه ال ميانع من ا�ستقالل زوجته ب�إحدي حجرات البيت الذي ميلكه ،ندبت املحكمة جلنة وكلفتها ب�إجراء
معاينة للبيت املذكور ،فتبني لها وجود زوجة �أخرى تقيم فيه ف�ضال عن �إخوة لها ،فاقرتحت اللجنة ق�سمة البيت على �أن يكون الطابق الأول
ب�أكمله للمدعية ،بعد �إلغاء ال�سلم امل�ؤدي له و عمل �سلم �آخر خارجي من جانب البيت و يكون مدخل ق�سمها من الكراج ،بعد عمل فا�صل من
احلو�ش الأمامي و عمل مطبخ للمدعية بالق�سم اخلا�ص بها.
وافقت املحكمة على هذا االقرتاح ،كما وافق عليه الزوج املدعى عليه ،فحكمت ب�إلزامه ب�أن يق�سم البيت حمل النزاع بجعل الطابق الأول
بالكامل للمدعية وابنها� ..إىل �آخر منطوق احلكم.
و�ساندت املحكمة ق�ضاءها مبا �أوردته ن�صو�ص املواد /60،58،57ب من قانون اال�سرة و نظر ًا لأهمية ن�ص املادة  60ف�إننا نورده كامال فقد جاء
على النحو الآتي:
" �أ .ال يحق للزوج �أن ي�سكن مع زوجته �ضرة لها يف م�سكن واحد� ،إال �إذا ر�ضيت بذلك ،ويحق لها العدول متى حلقها �ضرر من ذلك.
ب .للزوجة احلق يف املطالبة باالنفراد مب�سكن للزوجية منعزل عن �أهل الزوج ،حتى ولو ا�شرتط الزوج غري ذلك يف عقد الزواج وقبلته
الزوجة ،متى حلقها �ضرر من ذلك ".

4 .4وجوب التحقق من مالئمة زواج ال�صغرية التي يقل �سنها عن �ست ع�شرة �سنة

من �أهم املبادئ التي �أقرها الق�ضاء ال�شرعي يف ظل العمل بقانون �أحكام الأ�سرة هو تدخل املحكمة الكربى ال�شرعية ملراقبة زواج ال�صغرية التي
يقل �سنها عن �ستة ع�شرة �سنة ،ووجوب التحقق من جانبها مما �إذا كان زواج ال�صغرية فيه م�صلحة لها من عدمه ،وما �إذا كان زوجها كف�ؤ لها
وقادر على حتمل �أعباء احلياة املعي�شية �أم ال ،والت�أكد من قدرته املالية والبدنية على بناء �أ�سرة جديدة.
وي�ستند الق�ضاء يف ذلك �إىل ن�ص املادة  18من قانون �أحكام الأ�سرة و التي �أوجبت احل�صول على موافقة املحكمة الكربى ال�شرعية على زواج
البنت التي يقل �سنها عن �ست ع�شرة �سنة ،و�ألزمت تلك املحكمة  -قبل موافقتها على هذا الزواج � -أن تتحقق من مالئمة هذا الزواج.
وقد �أثبتت الدرا�سة ح�سن �أداء املحكمة ال�شرعية للدور املنوط بها يف هذا اخل�صو�ص وكثري ًا ما تطلب من ذوي ال�ش�أن ما يدل على حتقق امل�صلحة
يف هذا الزواج ،ف�إذا ثبت لها انتفاء هذه امل�صلحة ف�إنها ترف�ض املوافقة عليه ،وت�صدر املحكمة موافقتها �أو عدم موافقتها على الزواج مبوجب
قرار غري م�سبب ،ومل يعالج امل�شرع مدى �أحقية ذوي ال�ش�أن يف الطعن على القرار ال�صادر بالرف�ض وكان �أوىل به الن�ص على جواز الطعن يف
هذا القرار ،فقد ترى حمكمة اال�ستئناف ر�أيا غري الذي ر�أته املحكمة الكربى.
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�إال �أنه يحمد للم�شرع تدخله بتنظيم زواج ال�صغرية باعتباره من باب تقييد املباح ،وذلك بعد �أن �أثبت الواقع �أن كرثة اخلالفات الأ�سرية مرجعها
�صغر �سن الزوجني وعدم قدرتهما على حتمل �أعباء املعي�شة ،ف�ضال عن عدم وعيهم و�إح�سا�سهم مب�سئولية بناء �أ�سرة متما�سكة.

ويف تقديرنا ف�إن هذا القيد ي�سري على الفتى الذي يقل �سنة عن �ستة ع�شر �سنة ،الحتاد العلة بينهما.
ويالحظ �أن �إخالل ذوي ال�ش�أن بهذا القيد ال �ش�أن له ب�صحة الزواج وكل ماله من �أثر هو عدم توثيق عقد الزواج ،فطاملا �أن العقد قد �أ�ستويف
�أركانه ال�شرعية والقانونية ،فهو عقد �صحيح �صالح لرتتيب كافة �آثاره القانونية.

5 .5عدم حتقق امل�صلحة من زواج من جتاوز ال�ستني من عمره بامر�أة �أجنبية من غري مواطنات دول جمل�س التعاون اخلليجي
م�ؤداه :عدم موافقة املحكمة ال�شرعية عليه وبالتاىل عدم توثيقه

كما جرى الق�ضاء ال�شرعي �أي�ضا على الت�أكد من حتقق امل�صلحة من زواج من جتاوز ال�ستني من عمره بامر�أة من غري مواطنات دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،وذلك قبل منح املحكمة الكربى ال�شرعية الإذن للرجل البحريني بهذا الزواج.
ويتمتع الق�ضاء ب�سلطة تقديرية وا�سعة للوقوف على حتقق �أو انتفاء امل�صلحة يف هذه احلالة ،و�أ�سا�س هذا القيد هو ما �سيرتتب على زواج املواطن
من �أجنبية من م�سئوليات كبرية.
وطبق ًا لن�ص املادة  1/25من الئحة امل�أذونني ال�شرعيني ال�صادرة بقرار وزير العدل رقم  45ل�سنة  2007ف�إن القا�ضي ال�شرعي هو الذي يتوىل
حترير عقود الزواج التي يكون �أحد طرفيها بحرينيا و الآخر �أجنبيا ،و�أن يكون طرفاها من امل�سلمني الأجانب املقيمني يف مملكة البحرين.
وي�ستند الق�ضاء ال�شرعي يف هذه الرخ�صة �إىل ن�ص املادة �/21أ من قانون �أحكام الأ�سرة التي تق�ضي ب�أنه « ي�شرتط لتوثيق عقد زواج من جتاوز
ال�ستني من عمره بامر�أة من غري مواطنات دول جمل�س التعاون للدول اخلليج العربية احل�صول على �إذن املحكمة ال�شرعية املخت�صة باملوافقة
على هذا الزواج ،وذلك للت�أكد من حتقق امل�صلحة وكفاية ال�ضمانات.
ويف هذا ال�سياق من املفيد �أن ن�شري �إىل ن�ص الفقرة ب من املادة  21والتي ت�شرتط لتوثيق عقد زواج املواطنة البحرينية التي مل تتجاوز ع�شرين
عاما وترغب يف الزواج من �أجنبي جتاوز اخلم�سني عاما احل�صول على �إذن املحكمة ال�شرعية املخت�صة باملوافقة على هذا الزواج ،وذلك للت�أكد
من حتقق امل�صلحة وكفاية ال�ضمانات».

6 .6انتهاء اخلطبة بالوفاة� .أثره :ال يجوز لأهل اخلاطب مطالبة املخطوبة برد �شيء من الهدايا

�أقرت املحكمة ال�شرعية مبد�أ ق�ضائي ًا يف �إحدي الدعاوي التي �أقامها ورثة �شخ�ص كان قد تقدم بطلب للزواج من فتاة ،مت املوافقة عليه ،وقبل
عقد القران عاجلته املنية يف حادث مروري ،وطلب املدعون الفتاة املخطوبة برد الهدايا التي ح�صلت عليها من خطيبها �أثناء اخلطبة.
حكمت املحكمة برف�ض الدعوى ا�ستناد ًا �إىل املادة /3ج من قانون �أحكام الأ�سرة والتي تن�ص على �أنه �إذا انتهت اخلطبة بالوفاة� ،أو ب�سبب ال يد
لأحد الطرفني فيه� ،أو بعار�ض قهري حال دون الزواج ،فال ي�سرتد �شيء من الهدايا.

7 .7تزويج املعتوه ال يتم �إال مبوافقة القيم عليه و�إذن من القا�ضي ال�شرعي ،متى قبل الطرف الأخر ،وكان فيه م�صلحة له ولزوجته

يجري العمل يف الق�ضاء ال�شرعي على �أن ال�شخ�ص املعتوه ،وهو الذي �أ�صيب ب�آفة يف عقله فتعيبه وتنق�ص من كماله وال يكون �أهال لإبرام عقد
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الزواج ،ال ي�صح له �أن يعقد زواجه بنف�سه ،بل يقوم وليه ب�إبرام هذا الزواج نيابة عنه ،بعد تقدميه طلب ًا �إىل القا�ضي ال�شرعي للح�صول على �إذن
منه ،وعلى القا�ضي قبل �أن ي�أذن بهذا الزواج �أن يتحقق من موافقة الطرف الآخر عليه ،و�أن تكون فيه م�صلحة للطرفني مع ًا.
وقد ن�صت املادة  19من قانون الأ�سرة على �أن « ال يعقد زواج املجنون �أو املعتوه �إال من وليه بعد �صدور �إذن من القا�ضي بذلك بعد مراعاة ما يلي:
�أ .قبول الطرف الآخر الزواج منه بعد اطالعه على حالته.
ب .كون زواجه فيه م�صلحة له.
ت .عدم وجود �ضرر �أو خطر عليه �أو على زوجته �أو على ن�سله ويثبت ذلك ب�شهادة طبية.
وميلك القا�ضي ال�شرعي �سلطة تقديرية يف التحقق من توافر هذه ال�شروط وله اال�ستعانة يف ذلك بر�أي �أهل اخلربة من الأطباء والباحثني
االجتماعيني والنف�سيني.

8 .8حق القا�ضي ال�شرعي يف تزويج املحجور عليه ل�سفه رغم اعرتا�ض القيم عليه

ال�سفه هي �آفة تعرتي الإن�سان فتحمله على تبذير املال و�إنفاقه على خالف مقت�ضي العقل وال�شرع ،فال�سفيه كامل الإدراك مب�صر بعواقب ف�ساده
ولكنه يتعمده ويقدم عليه غري �آبه بنتيجته .وحماية لهذا ال�شخ�ص فقد �أوجب قانون الواليه على املال ،توقيع احلجر عليه وتعيني �شخ�ص �آخر
يكون قيم ًا عليه ،يرعي �شئونه ويحافظ على م�صاحله.
وقد جري الق�ضاء ال�شرعي على �أنه يلزم للإذن بزواج ال�سفيه ،موافقة القيم عليه ،والت�أكد من �أن ما يبذله من �صداق منا�سب حلالته املادية.
ففي بع�ض الأحيان يتقدم املحجور عليه ل�سفه بطلب �إىل القا�ضي ال�شرعي للح�صول على �إذنه بالزواج ،فيطلب القا�ضي من القيم �إبداء موافقته
على هذا الزواج ،ويحدد له ميعادً ،قد يكون �شهر ًا ،ف�إذا انق�ضي امليعاد ومل يبد القيم موافقته على الزواج �أو اعرت�ض عليه ور�أي القا�ضي �أن
اعرتا�ضه غري جدي وال يق�صد منه �إال الإ�ساءة للمحجور عليه ،قام القا�ضي بتزويج ال�سفيه يف هذه احلالة ،رفع ًا لل�ضرر عنه.
وي�ستمد الق�ضاء ال�شرعي هذه ال�سلطة من ن�ص املادة  20من قانون �أحكام الأ�سرة والتي تق�ضي ب�أن " ال ي�أذن القا�ضي بزواج املحجور عليه ل�سفه
�إال مبوافقة القيم عليه ،وبعد الت�أكد من مالئمة ال�صداق حلالته املادية ،ف�إذا امتنع القيم  -طلب القا�ضي موافقته خالل مدة يحددها له ،ف�إذا
مل يعرت�ض �أو كان اعرتا�ضه غري جدير باالعتبار زوجه القا�ضي.
ويالحظ يف هذه ال�صورة وال�صورة ال�سابقة �أن ق�صد امل�شرع هو حماية الأ�سرة البحرينية ب�أن تبنى على �أ�سا�س �صحيح ،قوي ومتني ،فهو مل يطلق
زواج هذه الطائفة دون قيد �أو �شرط ،بل قيد زواجها ب�ضوابط �أناط للق�ضاء ال�شرعي وحده دون غريه �سلطة التحقق منها ،وهو اجتاه حممود
من وا�ضعي القانون.

�9 .9أموال الزوجة اخلا�صة حق خال�ص لها ،اليجوز للزوج التعر�ض لها واال�ستيالء عليها
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�أقر الق�ضاء ال�شرعي �سابقة ق�ضائية هامة جت�سد روح ال�شرع وتربهن عمال على مكانة املر�أة يف الإ�سالم ،وتتلخ�ص هذه ال�سابقة يف �أن للزوجة

ذمة مالية م�ستقلة مبا ي�سمح لها يف الت�صرف يف �أموالها اخلا�صة بحرية ،طبق ًا ملا يقره ال�شرع والعقل والعرف ،و�أن تعدي زوجها على مالها
واال�ستيالء عليه �أمر يحظره قانون �أحكام الأ�سرة.
وي�ستند هذا الق�ضاء �إىل ما تقرره املادة  37من هذا القانون من �أنه ال يجوز للزوج عدم التعر�ض لأموال زوجته اخلا�صة ،و�أن لها حق الت�صرف
فيها باملعروف.

1010ن�سخة احلكم ال�شرعي الأ�صلية .ورقة ر�سمية مبا تت�ضمنه من بيانات ،وحجة على النا�س كافة مبا دون فيها ،ما مل يتبني
تزويرها بالطرق املقررة قانوناً

يف �سابقة فريدة �أر�ست حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية مبد�أً ق�ضائي ًا هام ًا يف نزاع عر�ض عليها� ،أثار فيه اخل�صم نعيا على احلكم امل�ست�أنف
الذي ق�ضي بتطليق املدعية من املدعي عليه طلقة بائنة لل�ضرر ،وكان مما نعي عليه امل�ست�أنف على احلكم ،وجود تزوير يف بع�ض بياناته
الأ�سا�سية .ودون �أن ي�سلك طريق �إثباته طبق ًا للقواعد املقررة يف قانون الإثبات رف�ضت حمكمة الأ�ستئناف هذا الإدعاء بعد �أن ثبت لديها تخلف
امل�ست�أنف عن اتخاذ طريق الطعن بالتزوير ،وقالت تربير ًا لهذا الق�ضاء �أن ن�سخة احلكم الأ�صلية ،ورقة ر�سمية مبا تت�ضمنه من بيانات ،وحجة
على النا�س كافة مبا دون فيها ،ما مل يتبني تزويرها بالطرق املقررة قانون ًا ،و�أن امل�ست�أنف مل ي�سلك �سبيل االدعاء بالتزوير املن�صو�ص عليه يف
املواد  50وما بعدها من قانون الإثبات.

1111منع املحكمة ال�شرعية من �إعادة النظر يف النزاع املق�ضي فيه من حمكمة �شرعية �سابقة� .شرطه� :أن يكون النزاع ال�سابق
هو ذات النزاع احلاىل وبني ذات اخل�صوم.

مثال :رف�ض دعوى التطليق لل�ضرر ،ال مينع الزوجة من طلب التطليق لعدم الإنفاق.
وتخل�ص الواقعة التي �أر�ست فيها املحكمة الكربى ال�شرعية هذا املبد�أ يف �أن زوجة �أقامت دعوى تطلب فيها احلكم بتطليقها من زوجها املدعي
عليه ب�سبب امتناعه عن الإنفاق عليها رغم ي�ساره .ح�ضر الزوج ودفع بعدم جواز نظر الدعوى ل�سابقة الف�صل فيها يف دعوى �أخرى رفعتها
الزوجة تطلب فيها تطليقها منه لل�ضرر ،وق�ضي فيها نهائي ًا برف�ضها مما ال يجوز لها معاودة طلب تطليقها مرة �أخرى.
رف�ضت املحكمة هذا الدفاع وقررت ب�أن �سبق رفع الزوجة دعوى بطلب تطليقها لل�ضرر ،ال مينعها من رفع دعوى جديدة بطلب تطليقها ل�سبب
�آخر ،و�أنه ال حجية للحكم ال�سابق الذي ق�ضي برف�ض دعواها بطلب التطليق لل�ضرر� ،أمام املحكمة ،وخل�صت �إىل �أحقية الزوجة يف رفع الدعوى
اجلديدة ثم ق�ضت لها بطلباتها فيها.

1212اخت�صا�ص حماكم الق�ضاء ال�شرعي بنظر الدعاوي املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني .اخت�صا�ص متعلق بالنظام
العام .يجب على كل حمكمة �شرعية االلتزام به.

مثال :احلكم ال�صادر من حمكمة �صغرى �شرعية �سنية يف نزاع تخت�ص به حمكمة �صغرى �شرعية جعفرية .حكم باطل ل�صدوره من حمكمة غري خمت�صة

يف نزاع عر�ض على املحكمة الكربى ال�شرعية بهيئتها اال�ستئنافية ،طعن ًا على حكم �أ�صدرته املحكمة ال�صغرى ال�شرعية ال�سنية .تبني للمحكمة
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اال�ستئنافية �أن هذا النزاع مما تخت�ص به املحكمة ال�صغرى ال�شرعية اجلعفرية طبق ًا لقانون ال�سلطة الق�ضائية ،فت�صدت لهذه امل�س�ألة من
تلقاء نف�سها ،وحكمت ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف وبعدم اخت�صا�ص الق�ضاء ال�شرعي ال�سني بنظر الدعوى و�إحالتها بحالتها �إىل املحكمة ال�صغرى
ال�شرعية اجلعفرية ،وقالت �إن قواعد توزيع االخت�صا�ص بني حماكم الق�ضاء ال�شرعي ،من القواعد الآمرة املت�صلة بالنظام العام و�أنه يجب على
كل حمكمة قبل �أن تت�صدي لنظر �أي نزاع� ،أن تتحقق مما �إذا كان يدخل يف اخت�صا�صها من عدمه ،وملا كان هذا النزاع يدخل �ضمن املنازعات
التي يخت�ص بها الق�ضاء ال�شرعي اجلعفري ،ف�إن احلكم امل�ست�أنف يكون قد �صدر من حمكمة غري خمت�صة والئي ًا بنظره ويكون باط ًال ،ثم
�أ�صدرت احلكم املتقدم.

1313طلب الزوجة �إلزام زوجها بتعوي�ضها عن الأ�ضرار املادية والأدبية ب�سبب قذفه لها .من اخت�صا�ص الق�ضاء املدين .علة ذلك:
�أنه ال يعد نزاعاً يندرج �ضمن م�سائل الأحوال ال�شخ�صية

ويف هذا ال�سياق ،فقد رفعت زوجة دعوى �أمام املحكمة الكربى ال�شرعية تطلب فيها احلكم ب�إلزام زوجها ب�أن يدفع لها مبلغ ع�شرة �آالف دينار
تعوي�ض ًا عما حلق بها من �أ�ضرار مادية و�أدبية ب�سبب اتهامه لها بخيانته وثبوت كذب هذا االتهام.
حكمت املحكمة بعدم اخت�صا�صها والئي ًا بنظر الدعوى وب�إحالتها �إىل املحكمة الكربى املدنية ،وقالت تربير ًا لهذا الق�ضاء �أن قواعد االخت�صا�ص
الوالئي من النظام العام و�أن الدعوى املاثلة من الدعاوي املدنية التي ت�ستلزم الرجوع �إىل �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ومن ثم ال تعد منازعة
تندرج �ضمن منازعات الأحوال ال�شخ�صية و�أنه طبق ًا للقانون ف�إن املحكمة الكربى املدنية تكون هي املخت�صة قانون ًا بنظرها.

�1414سماع املحكمة ال�شرعية ،ال�شهود بعد انق�ضاء ميعاد التحقيق� .إجراء �صحيح وال ي�ؤدي �إىل بطالن احلكم ال�صادر يف الدعوى

يف �إحدى الدعاوي ال�شرعية التي رفعتها زوجة �إىل املحكمة الكربى ال�شرعية تطلب فيها احلكم بتطليقها من زوجها لل�ضرر� .أحالت املحكمة
الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة ال�ضرر املدعي به ولينفي الزوج ما ع�سى �أن تثبته الزوجة ،وحددت ميعاد ًا تنتهي بانتهائه �إجراءات التحقيق،
ورغم انق�ضاء هذا امليعاد ،ف�إن املحكمة ا�ستمعت �إىل �شهود النفي ،وبعد �صدور احلكم ب�إجابة الزوجة �إىل طلبها ،ا�ست�أنف الزوج ونعى على
احلكم امل�ست�أنف بطالنه ل�سماعه ال�شهود بعد انق�ضاء امليعاد الذي حددته املحكمة.
رف�ضت حمكمة اال�ستئناف هذا الدفع ،و�أقرت حمكمة �أول درجة على ما ذهبت �إليه ،وبررت ق�ضاءها ب�أن خمالفة املحكمة امليعاد الذي حددته
يف حكمها ال يرتتب عليه ثمة جزاء ،لأن هذه امل�س�ألة من امل�سائل التنظيمية التي تخ�ضع لتقدير املحكمة و�أنها متى ر�أت �سماع ال�شهود بعد م�ضي
هذا امليعاد فهذا حق خال�ص لها.

1515عدم �صالحية القا�ضي ال�شرعي لنظر الدعوى ي�ؤدي �إىل بطالن حكمه فيها ولكنه ال ينحدر به �إىل درجة االنعدام
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يف واقعة تدل على �أنه ال غنى للقا�ضي ال�شرعي عن الإحاطة باجلوانب الإجرائية التي تنظم عمل الق�ضاء ب�صفة عامة ،وتخل�ص يف �أن �أحد
قا�ض فرد يف املحكمة ال�صغرى ،ا�ست�أنف املدعي عليه احلكم ال�صادر فيها،
الق�ضاة ال�شرعيني كان قد نظر دعوى �شرعية  -طلب نفقة  -باعتباره ٍ
ويف هذه الأثناء مت ترقية القا�ضي الذي �أ�صدر احلكم و�أ�صبح ع�ضو ًا يف املحكمة اال�ستئنافية ال�شرعية ،ودون ق�صد ،ا�شرتك يف نظر اال�ستئناف

وكان �ضمن الهيئة التي �أ�صدرت احلكم اال�ستئنايف .رفع املدعي دعوى �أمام املحكمة الكربى ال�شرعية بطلب احلكم بانعدام هذا احلكم لعدم
�صالحية القا�ضي الذي ا�شرتك يف �إ�صداره ،ل�سبق �إبدائه ر�أيا يف مو�ضوع النزاع ب�إ�صدار احلكم امل�ست�أنف وهو ما حظره قانون املرافعات.
رف�ضت املحكمة الدعوى على �أ�سا�س �أنه و�إن كان القا�ضي الذي ا�شرتك يف �إ�صدار احلكم املطلوب انعدامه ،غري �صالح لنظره قانون ًا� ،إال �أن هذا
احلكم �أ�ضحي نهائي ًا وحاز قوة الأمر املق�ضي به ،فال يجوز لأي حمكمة �أن تعيد النظر فيه مرة �أخرى احرتام ًا حلجية الأحكام.
ومن هنا ف�إن احلاجة �أ�ضحت ملحة لفتح باب الطعن بالتمييز على �أحكام الق�ضاء ال�شرعي ،على الأقل فيما يتعلق باجلوانب الإجرائية فيها،
فلو �أتيحت الفر�صة ،يف هذه الدعوى ،لذوي ال�ش�أن لعر�ض نزاعهم على حمكمة التمييز ،لتغري الر�أي الذي انتهت �إليه املحكمة الكربى ال�شرعية.

1616للزوج� ،إنهاء �إجراءات االدعاء بالتزوير ،يف �أية حالة كانت عليها الدعوى ،بتنازله عن املحرر املذيل بتوقيع زوجته� ،أثر
ذلك :اعتبار املحرر غري موجود وغري منتج لأي �أثر قانوين

�أقرت بع�ض �أحكام الق�ضاء ال�شرعي مبد�أً ق�ضائي ًا مهم ًا ا�ستقته من قانون الإثبات ف�ض ًال عن قانون الأ�سرة ،وم�ؤدى هذا املبد�أ �أنه �إذا تنازل
اخل�صم عن التم�سك مبحرر مطعون عليه بالتزوير ،ف�إن �أثر ذلك ،اعتبار هذا املحرر غري موجود �أ�ص ًال وال ي�صح للمحكمة �أن تعول عليه ،ومن
باب �أوىل �أن تتوقف عن ا�ستكمال �إجراءات حتقيق مدى �صحته من عدمه .ففي دعوى رفعتها املدعية تطلب فيها من املحكمة �إلزام املدعي عليه
بدفع نفقات عالج ابنه امل�شمول بح�ضانتها ،فقدم الزوج �إىل املحكمة ورقة مذيلة بتوقيع للمدعية تفيد �أنها قب�ضت من املدعي عليه م�صاريف
العالج مو�ضوع الدعوى ،طعنت املدعية على التوقيع املن�سوب �إليها بالتزوير ،و�سلكت �إجراءات االدعاء بالتزوير املقررة قانون ًا ،و�أثناء �إجراءات
حتقيق االدعاء بالتزوير ،تنازل املدعي عليه عن هذه الورقة ،وعند ذلك قررت املحكمة �إنهاء الإجراءات و�أوردت يف �أ�سباب حكمها يف مو�ضوع
الدعوى� ،أنه ال حمل لال�ستمرار يف �إجراءات حتقيق االدعاء بالتزوير بعد �أن تنازل املدعي عليه عن الورقة املدعي بتزويرها و�أن املحكمة تعتربها
غري موجودة �أ�ص ًال ،وتطرحها جانب ًا .ثم �ألزمت املدعي عليه مب�صاريف العالج املطلوبة.

1717من حق الزوجة �أن تقدم من الطلبات العار�ضة على مو�ضوع الدعوى الأ�صلية ما يت�ضمن ت�صحيح الطلب الأ�صلى �أو
تعديل مو�ضوعه ملواجهة ظروف طر�أت بعد رفع الدعوى

جرت املحاكم ال�شرعية مبختلف �أنواعها على حق الزوجة� ،إىل ما قبل قفل باب املرافعة يف الدعوى يف �أن ت�ضيف �إىل طلباتها الأ�صلية بالئحة الدعوى،
�أي طلبات �أخرى جديدة تت�ضمن ت�صحيح ًا للطلبات الأ�صلية �أو تعدي ًال يف مو�ضوعها ما دامت كانت مرتبطة بهذه الطلبات ،فلقد تالحظ لنا يف دعاوي
كثرية� ،سيما �أمام املحكمة ال�صغرى ال�شرعية� ،أنها ترفع ابتداء بطلب نفقة زوجية و�أثناء نظر الدعوى ،ت�ضيف الزوجة طلبات �أخرى ،كنفقة �أوالد
وح�ضانة ،وال ترف�ض املحكمة قبول هذه الطلبات اجلديدة ،طاملا �أنها مرتبطة بالطلب الأ�صلى املرفوع بها الدعوى ،وما دام �أن الزوجة قد �سلكت
الطريق املقرر لتقدمي هذه الطلبات ،وهي �إما بالئحة� ،أو �إبدا�ؤها �شفوي ًا يف اجلل�سة يف ح�ضور املدعي عليه �أو وكيله و�إثباتها يف حم�ضر اجلل�سة.
ورغم خلو قانون الإجراءات املدنية املعمول به �أمام الق�ضاء ال�شرعي من تنظيم هذه امل�س�ألة ،ف�إن املحاكم ال�شرعية ت�ستند يف قبولها لهذه
الطلبات �إىل قانون املرافعات املدنية والذي ينظم هذه امل�سائل ،وهذا �إن دل على �شئ ،ف�إنه يدل على �صالحية العمل بقانون املرافعات املدنية
على جهتي الق�ضاء املدين وال�شرعي على ال�سواء.
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وغني عن البيان �أنه ال يجوز �إبداء �أي طلبات عار�ضة بعد قفل باب املرافعة يف الدعوى� ،إذ تنقطع �صلة اخل�صوم بالدعوى ،كما ال يجوز تقدمي
هذه الطلبات لأول مرة �أمام حمكمة اال�ستئناف ،حتى ال يتم تفويت درجة من درجتي التقا�ضي على اخل�صوم.

1818يجوز للزوجة �أن تدخل يف الدعوى من مكان ي�صح اخت�صامه فيها عند رفعها

تي�سري ًا على الزوجة وتخفيف ًا عن معاناتها ملا تواجهه من م�شقة يف �إجراءات التقا�ضي ،فقد �أجازت املحكمة ال�شرعية لها اخت�صام من مل يكن
خمت�صم ًا يف الدعوى ابتدا ًء ،ويتم االخت�صام بالئحة تودعها الزوجة يف ق�سم ت�سجيل الدعاوي باملحكمة.
ففي نزاع بني املدعية واملدعي عليه ب�ش�أن م�سكن احل�ضانة الذي تقيم فيه� ،أدخلت املدعي مالك البيت الكائن به �شقة النزاع لي�صدر احلكم يف
مواجهته .قبلت املحكمة �إدخال اخل�صم اجلديد يف الدعوى ثم حكمت للمدعية بطلبها .و�أن قبول �إدخال اخل�صم يف هذه الدعوى يحقق م�صلحة
للزوجة عند تنفيذ احلكم ال�صادر لها ،والذي يعترب حجة على مالك البيت يف هذه احلالة.
واجلدير بالذكر �أن قانون الإجراءات �أمام املحاكم ال�شرعية مل ين�ص على تنظيم م�س�ألة اخت�صام الغري يف الدعوى ،ومل يجد الق�ضاة ال�شرعيني
منا�ص ًا من اللجوء �إىل قانون املرافعات املدنية ،و�إعمال �أحكامه يف هذا ال�ش�أن.

1919يجوز للمحكمة ال�شرعية �أن ت�أمر بوقف الدعوى ال�شرعية �إذا ر�أت تعليق احلكم يف مو�ضوعها على الف�صل يف م�س�ألة �أخرى
يتوقف عليها احلكم

ويف تطور كبري ي�شهد بح�سن �أداء الق�ضاء ال�شرعي البحريني ،فقد �أ�صدرت املحكمة الكربى ال�شرعية حكم ًا ق�ضي بوقف دعوى بطالن هبة،
و�أحالت اخل�صوم �إىل املحكمة املدنية للف�صل يف النزاع النا�شئ عن ملكية الأر�ض املوهوبة.
وقالت يف �أ�سباب حكمها �إن الف�صل يف ملكية الأر�ض حمل الهبة لي�س من اخت�صا�صها بل من اخت�صا�ص املحكمة املدنية ،و�أن احلكم يف دعوى
بطالن الهبة يتوقف على حتديد مالك الأر�ض املوهوبة ،وبنا ًء على ذلك� ،أمرت بوقف دعوى بطالن الهبة ،و�أحالت النزاع ب�ش�أن ملكية الأر�ض
حمل الهبة �إىل املحكمة املدنية للف�صل فيه.
ولقد �آثرنا من �إيراد هذا احلكم وكذلك الأحكام ال�سابقة� ،أن ندلل على ق�صور قانون الإجراءات �أمام الق�ضاء ال�شرعي عن مواجهة امل�شكالت
القانونية التي تعر�ض للقا�ضي ،و�أن قانون املرافعات املدنية مبا �أورده من �أحكام ،ي�صلح للعمل به �أمام الق�ضاء ال�شرعي ،و�أخري ًا لنربهن على
ارتفاع م�ستوى �أداء الق�ضاة ال�شرعيني يف �إدارة الدعوى ال�شرعية.

2020يجوز للزوجة يف �أية حالة تكون عليها الدعوى �أن ترتك اخل�صومة ،ويرتتب على الرتك �إلغاء جميع �إجراءات الدعوى
مبا يف ذلك الئحتها ،دون �أن مي�س ذلك احلق املرفوعة به الدعوى
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وهذا احلكم ي�ضاف �إىل الأحكام ال�سابقة التي تدل على التطور الهائل يف �أداء الق�ضاء ال�شرعي ،فقد �أجاز هذا الق�ضاء للزوجة �أن ترتك
اخل�صومة يف الدعوى ،ت�شجيع ًا منه للزوجني على �إنهاء النزاع �صلح ًا بعيد ًا عن �ساحات الق�ضاء ال�شرعي ،ففي حاالت يحدث �أن متثل الزوجة �أو

وكيلها املفو�ض يف ذلك ،وتطلب من املحكمة ال�شرعية �إثبات تركها اخل�صومة يف الدعوى لوجود حماوالت �صلح بينها وبني زوجها .ف�إذا حتققت
املحكمة من �صحة �إجراءات هذا الطلب وا�ستيفاء �شروط قبوله ،حكمت ب�إثبات ترك الزوجة اخل�صومة يف الدعوى.
واجلدير بالذكر �أن هذا احلكم ال يعد ف�ص ًال يف مو�ضوع النزاع وبالتاىل ال مي�س احلق املرفوعة به الدعوى� ،أي �أنه يجوز للزوجة �أن تعيد املطالبة
بحقها الذي تركت اخل�صومة فيه ،بدعوى جديدة تطلب فيها احلكم لها بذات الطلبات ال�سابقة.

�2121إذا �أغفلت املحكمة ال�شرعية احلكم يف بع�ض طلبات الزوجة ،جاز لها �أن ترجع اليها وتطلب منها احلكم فيما �أغفلت
الف�صل فيه

يحدث يف بع�ض الأحيان� ،أن تغفل املحكمة ال�شرعية احلكم يف بع�ض الطلبات املو�ضوعية التي طرحتها الزوجة عليها يف دعواها ،ويقع هذا
الفر�ض عند تعدد الطلبات يف الدعوى مثل �أن تطلب الزوجة نفقة زوجية لها ،ونفقة لأوالدها ،وح�ضانة �أوالدها ،وغري ذلك.
وب�سبب زحمة العمل فقد تن�سى املحكمة �أن تعر�ض لأحد هذه الطلبات ،ويف هذه احلالة يظل هذا الطلب باقي ًا ومعلق ًا �أمامها ،حتى تتقدم لها
بالطلب الذي �أغفلت الف�صل فيه .و�إن اتباع هذا الطريق يحقق م�صلحة بتي�سري طريقها بالعودة �إىل املحكمة التي �سبق و�أن نظرت نزاعها ،كما
�أنه يوفر اجلهد والوقت على اخل�صوم.

2222املحكمة ال�شرعية هي وحدها التي تتوىل ت�صحيح ما يقع يف حكمها من �أخطاء مادية بحتة كتابية �أو ح�سابية

درج العمل يف حماكم الق�ضاء ال�شرعي على �أنه �إذا وقع خط�أ مادي يف احلكم ،ف�إن املحكمة التي �أ�صدرت احلكم هي التي تقوم من تلقاء نف�سها �أو
بناء على طلب �أحد من اخل�صوم بت�صحيح هذا اخلط�أ بقرار ت�صدره على ن�سخة احلكم الأ�صلية ويوقعه رئي�س و�أع�ضاء املحكمة �إن كانت م�شكلة
قا�ض واحد واخلط�أ املق�صود ،هو اخلط�أ املادي البحت الذي ال يتعلق بتطبيق القانون.
قا�ض فرد �إذا كانت املحكمة م�شكلة من ٍ
من ثالثة� ،أو من ٍ
هذه هي �أهم املبادئ الق�ضائية التي �أمكن ا�ستخال�صها من �أحكام الق�ضاء ال�شرعي يف الفرتة التي �أعقبت العمل بقانون الأ�سرة ،ويبني َ
للمط ِلع
عليها من الوهلة الأويل ،كيف �أن الق�ضاء ال�شرعي يف مملكة البحرين قد خطى خطوات كبرية �إىل الأمام ،يف ظل العمل بقانون الأ�سرة ،و�أ�ضحي
يحتل مكان ال�صدارة بني �أقرانه� ،ساعده على ذلك تناول قانون الأ�سرة كافة العالقات الأ�سرية وما يرتتب عليها من �آثار يف ن�صو�ص وا�ضحة
جلية ال لب�س فيها وال غمو�ض ،اللهم �إال بع�ض الن�صو�ص التي �سوف ن�شري اليها الحق ًا.
ويت�ضح �أي�ض ًا من ا�ستعرا�ض هذه املبادئ �أن القا�ضي ال�شرعي ال ميكنه اال�ستغناء عن معرفة �آلية �إجراءات املطالبة باحلقوق ال�شرعية و�إثباتها،
فالقا�ضي ال�شرعي لي�س رجل دين فح�سب ،بل هو قا�ضي يجري عليه ما يجري على �أي قا�ض ،ويعر�ض له يف العمل كل ما يعر�ض على غريه من
الق�ضاة .ولذلك من الظلم �أن يعني رجل دين يف الق�ضاء ال�شرعي قبل �إعداده وت�أهيله من الناحية القانونية واالجرائية التي متكنه من �أداء عمله
اجلديد ،وال يت�أتي ذلك �إال بخ�ضوعه لدورات تدريبية مكثفة.
ويف ر�أينا ف�إنه البد من توحيد الإجراءات �أمام الق�ضاء املدين والق�ضاء ال�شرعي على حد �سواء ،وذلك مبوجب قانون واحد ،يراعي يف بع�ض
ن�صو�صه خ�صو�صيات الدعاوي ال�شرعية ،وال نري مربر ًا �سائغ ًا لتخ�صي�ص قانون لكل ق�ضاء.
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والأمر ذاته ينطبق على م�س�ألة الإثبات ،فقانون الإثبات املعمول به �أمام الق�ضاء املدين ،ي�صلح لتطبيقه للعمل به �أمام الق�ضاء ال�شرعي ،وهو
ما يتم فعال الآن.

2323عقد الزواج من العقود الر�ضائية التي تنعقد بتالقي الإيجاب مع القبول .كتابة العقد لي�ست �شرطا النعقاده ،بل دليل
على وجود العالقة الزوجية .عدم كتابة العقد ال يحول دون �إثبات هذه العالقة ب�شهادة ال�شهود.

من �أهم املبادئ التي �أقرها الق�ضاء ال�شرعي ،ذلك املبد�أ الذي قرر ب�أن عقد الزواج املكتوب كا�شف عن عالقة الزوجية متى ا�ستوفت �أو�صافها
ال�شرعية ،و�أنه يجوز للزوجة �أن تثبت هذه العالقة بالبينة ال�شرعية ،وال مينعها من ذلك عدم كتابة العقد �أو عدم توثيقه.
وي�ستند هذا الق�ضاء �إىل ن�ص املادة  16من قانون �أحكام الأ�سرة و التي تن�ص على �أن « يوثق الزواج ر�سميا ،ويجوز �إثبات الزواج غري املوثق
بالبينة ال�شرعية».
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املبحث الرابع

ال�صعوبات والتحديات التي تواجه تطبيق قانون �أحكام الأ�سرة
(الق�سم الأول)

�أ�سفر الواقع عن ظهور بع�ض ال�صعوبات والتحديات التي ت�ؤثر �سلباً على الأهداف املرجوة من قانون �أحكام الأ�سرة ،ونعر�ض
لها يف املطالب الآتية:

املطلب الأول :ال�صعوبات والتحديات املتعلقة ببع�ض ن�صو�ص القانون
على الرغم من اجلهد الذي بذله وا�ضعوا القانون ،والدقة التي ات�سمت بها ن�صو�صه ،ومواجهته كافة الفرو�ض وامل�شكالت املتعلقة بالأ�سرة� ،إال
�أن البع�ض قد �أثار عدد ًا من املالحظات املتعلقة ببع�ض ن�صو�صه ،ت�ضمنت �أحيان ًا النعي عليه بالق�صور ،و�أحيانا �أخرى بالغمو�ض ،و�سوف نعر�ض
لهذه املالحظات ونتناول الرد عليها:

•الأوىل :عدم تنظيم القانون مل�س�ألة �إلزام الأب توفري �سكن لأم �أوالده �إذا اختاروا االن�ضمام �إليها بعد انتهاء ح�ضانتها

()16

فطبق ًا للمادة  129من القانون �إذا بلغ الغالم خم�س ع�شرة �سنة� ،أو بلغت الأنثى �سبع ع�شرة �سنة ومل تتزوج ومل يدخل بها الزوج ،فلكل منهما
اخليار يف االن�ضمام �إىل من ي�شاء من �أبويه.
وتكمن امل�شكلة يف نظر البع�ض يف �أن القانون مل يلزم الأب بتوفري �سكن للأم يف حال اختيار الأبناء لها .ويف احلقيقة ف�إن نهج امل�شرع يف هذه
امل�س�ألة مل يخرج عن نهج غريه ،فلم يتطرق قانون الأحوال ال�شخ�صية امل�صري �إىل تنظيمها ،وا�ستقر ق�ضاء النق�ض يف م�صر على �أنه متى انتهت
احل�ضانة انتهى �إلزام الأب ب�إ�سكان احلا�ضنة.
ولذا ف�إن حل هذه امل�شكلة يكون �إما بتدخل ت�شريعي لقانون الإ�سكان يت�ضمن منح الأم حق االنتفاع بالوحدة ال�سكنية متى اختار الأوالد االن�ضمام
�إليها مادامت مل تتزوج ب�آخر� ،أو با�شرتاط الزوجة يف عقد زواجها هذا احلق.

•الثانية « :الأوراق الثبوتية للمح�ضون »

وتكمن هذه املالحظة يف �صعوبة ا�ست�صدار احلا�ضنة �أوراق املح�ضون الثبوتية ،فرغم الن�ص يف املادة  135من القانون على �أن احلكم باحل�ضانة
ي�ستتبع احلكم للحا�ضنة بكافة الأوراق الثبوتية للمح�ضون� ،إال �أنه لوحظ �أن بع�ض احلا�ضنات تواجه عقبات كثرية يف احل�صول على هذه الأوراق
عند تنفيذ احلكم القا�ضي باحل�ضانة.
وحل هذه امل�شكلة يف نظرنا يكمن يف �أنه يجب على القا�ضي ال�شرعي الذي حكم باحل�ضانة �أن ي�ضمن منطوق حكمه العبارة الآتية « وعلى كافة
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()16

تلقينا �سبعة ع�شر مالحظة من مركز دعم املر�أة باملجل�س الأعلى للمر�أة �سنعر�ض لها تباع ًا.

اجلهات احلكومية وغري احلكومية �أن ت�سلم احلا�ضنة ما ع�سي �أن يكون لديها من �أوراق ثبوتية خا�صة باملح�ضون متى طلبت منها احلا�ضنة
ذلك ».
وال يتوقف هذا احلكم على طلب من احلا�ضنة يف دعواها لأن �سياق الن�ص يعني �أنه يتم بقوة القانون وال يخرج دور القا�ضي �سوي عن الإف�صاح
عن رغبة امل�شرع يف تقرير هذه احلماية للحا�ضنة.

•الثالثة" :تاريخ احت�ساب زيادة النفقة �أو نق�صانها "

تتمثل هذه امل�شكلة ،يف نظر البع�ض ،يف �أن القانون ن�ص يف املادة /47ب منه على �أن " حت�سب زيادة النفقة �أو نق�صانها من تاريخ املطالبة
الق�ضائية".
فما احلل لو ق�ضي يف اال�ستئناف املرفوع من املحكوم عليه بتخفي�ض النفقة املحكوم بها ،خا�صة نفقة الأوالد وغالب ًا �إذا كانوا قد �صرفوها فع ًال
و�أ�ضحى من الع�سري بل من الظلم مطالبتهم برد ما قب�ضوه بالزيادة.
واحلق ف�إن ما قرره القانون يف هذا اخل�صو�ص ال يعدو �أن يكون ترديد ًا للقواعد العامة والتي تق�ضي ب�أن املطالبة الق�ضائية هي الأ�سا�س يف
حتديد �أحقية املدعي يف طلبه و�أن احلكم االبتدائي ال حجيه له مادام قد طعن عليه باال�ستئناف ومن ثم فال نرى يف هذا الن�ص خروج ًا على
القواعد العامة.
وال يخفى على �أحد �أن القانون قد و�ضع �ضمانة هامة بالن�سبة لنفقة الأوالد بعد الطالق �أو عند الفرقة وهي عدم امل�سا�س بو�ضعهم االجتماعي
�أو التعليمي الذي كانوا عليه (م ،)63كما حظر �إجراء املقا�صة بني نفقة الزوجة وبني �أي دين يكون عليها لزوجها �إال �إذا كانت مو�سرة قادرة
على �أداء الدين من مالها (م.)50

•الرابعة ":نفقة املعتدة من طالق بائن دون �سبب منها "

تتمثل هذه امل�شكلة يف �أن املادة  52من القانون حددت يف بندها الأول املعتدات امل�ستحقات للعدة وهن املطلقة رجعي ًا ،واملف�سوخ عقدها ،واملدخول
بها يف زواج غري �صحيح ،ون�صت يف بندها الثاين على عدم ا�ستحقاق املعتده من طالق بائن �إن كان الطالق ب�سبب يرجع عليها ،ومل تتناول مدي
ا�ستحقاق املعتدة من طالق بائن �إذا مل يكن لها يد يف وقوع الطالق ،وهو ما �أثار الت�سا�ؤل عن مدي �أحقية هذه املعتدة يف نفقة عدة من عدمه...؟؟
لذلك ال توجد �أدنى م�شكلة يف هذا الن�ص لأن قواعد التف�سري تق�ضي ب�أن الن�ص على الأدنى يثبت حلكم الأعلى من باب �أويل ،ف�إذا كان القانون
قد �أوجب نفقة العدة للمعتدة من ف�سخ �أو متاركة بعد دخول يف زواج غري �صحيح ،ف�إنه من باب �أوىل يحق للمعتدة املدخول بها يف زواج �صحيح
لهذه النفقة ،هذا من ناحية ومن ناحية �أخرى ف�إنه ومبفهوم املخالفة لن�ص البند الثاين من املادة املذكورة ،ت�ستحق املعتدة من طالق بائن نفقة
عدة متى كان الطالق ب�سبب ال يرجع �إليها.
ونود الإ�شارة �إىل �أن �أحكام الق�ضاء ال�شرعي جتري على ذلك دون تردد.
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•اخلام�سة ":مدى جواز الإنتقال بالزوجة �إىل م�سكن �آخر "

تتمثل هذه امل�شكلة يف �أن املادة  58من القانون ق�ضت ب�أن ت�سكن الزوجة مع زوجها يف امل�سكن الذي �أعده بيت ًا للزوجية عند الدخول وتنتقل
منه بانتقاله �إىل م�سكن �آخر� ،إال �إذا ا�شرتطت يف العقد خالف ذلك� ،أو ق�صد من االنتقال الإ�ضرار بها� ،أو ر�أت املحكمة �أن امل�صلحة يف عدم
انتقالها.
ويثري البع�ض ت�سا�ؤ ًال وجيه ًا وهو ماذا لو ا�شرتطت الزوجة يف العقد البقاء يف البيت وعدم االنتقال منه ،ثم تغريت الظروف و�ساءت �أحوال الزوج
ووجد نف�سه م�ضطر ًا �إىل بيع البيت توطئة ل�شراء بيت �آخر �أقل قيمة منه ليواجه بفرق الثمن هذه الظروف� ،أال يعد �شرط الزوجة يف هذه احلالة
قيد ًا على حرية الزوج يف الت�صرف بالبيع مبا ي�ؤدي يف النهاية �إىل جعل م�صريه يف يد زوجته ،ويف ذلك �إحلاق ال�ضرر به.
ولذلك ال نرى يف تقرير هذا احلق للزوجة ثمة �ضرر يف امل�ستقبل على الزوج لأن املادة /55ب من القانون اعتربت من قبيل الن�شوز �أن يكون
ت�صرف الزوجة منافي ًا مل�صلحة الأ�سرة ،ولو كان ت�صرفها ا�ستناد ًا على ا�شرتاطها ذلك على الزوج ،وهذا احلكم يعد تطبيق ًا للمبد�أ القانوين
ال�شهري وهو �أنه ال يجوز ل�صاحب احلق التع�سف يف ا�ستعمال حقه ،و�أن ا�ستعمال احلق يكون غري م�شروع �إذا مل يق�صد به �سوي الإ�ضرار بالغري،
�أو كانت امل�صالح �أو امل�صلحة التي يرمي �صاحب احلق �إىل حتقيقها غري م�شروعة� ،أو كانت قليلة الأهمية�...إىل غري ذلك.
وبناء على ما تقدم ف�إن من حق الزوج �أن يثبت للقا�ضي ال�شرعي ،تع�سف زوجته يف مت�سكها ب�شرط عدم الإنتقال �إىل بيت �آخر ،ويف هذه احلالة
تعترب نا�شز ًا رغم وجود ال�شرط ،ومن ثم ال يوجد ثمة خوف من هذا الن�ص ،وتبقي حقيقة يجب الت�أكيد عليها �أن العالقة الزوجية تقوم على
الف�ضل واملعروف.

•ال�ساد�سة ":نفي الن�سب باللعان وغريه "

تكمن هذه امل�شكلة يف �أن املادة  78من القانون ن�صت على �أنه يف الأحوال التي يثبت فيها ن�سب الولد بالفرا�ش يف زواج �صحيح قائم �أو منحل،
�أو الدخول ب�شبهة ،يجوز للرجل �أن ينفي عنه ن�سب الولد باملالعنة خالل �سبعة �أيام من وقت الوالدة �أو العلم بها ب�شرط �أال يكون قد اعرتف
بالن�سب �صراحة �أو �ضمنا.
ف�إذا كانت املادة املذكورة قد حددت املدة التي يحق فيها للرجل نفي الن�سب باللعان ب�سبعة �أيام من تاريخ الوالدة �أو العلم بها ،فما احلكم فيما
لو مل تثبت واقعة الزنا �إال بحكم �أو ب�إقرار الزوجة بعد الوالدة �أو العلم بها بعد فوات مدة ال�سبعة �أيام ،قد تكون �شهر ًا �أو �سنة �أو �أكرث �أو �أقل ،فهل
يحق للرجل �إجراء املالعنة يف هذه الأحوال �أي�ض ًا.
وهل يعد ت�سجيل املولود وا�ستخراج الأوراق الثبوتية له �إقرار ًا من جانب الرجل ي�سقط حقه يف نفي ن�سبه ،ومما يزيد الأمر �صعوبة حالة ما �إذا
ثبت من الفحو�ص الطبية عدم ن�سبة املولود �إىل �أبيه.
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ميكن القول �أن من حما�سن ال�شريعة الإ�سالمية ت�شوقها �إىل ثبوت الن�سب ودوامه ،وتي�سريها �إثباته ب�أدنى الأ�سباب ولو بقبول التهنئة باملولود
حر�ص ًا منها على ا�ستقرار الأن�ساب وحماية �سمعة املجتمع وعفافه ،وترتيب ًا على ذلك ف�إذا ثبت الن�سب بالفرا�ش فال �سبيل لنفيه �إال باملالعنة يف
حينه� ،أما �إن ثبت الن�سب بالإقرار �أو بالبينة ف�إنه ال يحتمل النفي حتى باملالعنة.

وطبقا ملا تقدم فقد ق�ضت حمكمة النق�ض امل�صرية ب�أن " �سكوت ال�شخ�ص عند والدة مطلقته ،وعند علمه �أنها �سجلت مولودها با�سمه يف
ال�سجالت الر�سمية ،يعترب �إقرار ًا بالن�سب ،فال يعول على �إنكاره الن�سب بعد ذلك ،بل �إن جمرد �إنكاره �أن هذا ولده دون اتخاذ �إجراءات النفي
فور علمه ال قيمة له ".
و�أخري ًا ف�إنه لأهمية الب�صمة الوراثية يف اللعان فائدتان وهما:
�أ� .إمكانية تراجع املالعن قبل الفح�ص.
ب� .إمكانية �إثبات الفح�ص عك�س مزاعم املالعن وبذلك تتحقق مقا�صد ال�شريعة يف حفظ الأن�ساب.
وهذا هو ما �أخذ به القانون البحريني.
و�صفوة القول �أنه متى ثبت الن�سب بالفرا�ش ال�صحيح �أو بالإقرار �أو بالبينة ،فال قيمة لإنكاره بعد ذلك حتى ولو ادعت الزوجة �أن الولد من
الزنا.

•ال�سابعة� ":صاحب احلق يف رفع دعوى ال�ضم "

ن�صت املادة  129من القانون على �أنه " �إذا بلغ الغالم خم�س ع�شرة �سنة� ،أو بلغت الأنثي �سبع ع�شرة �سنة ومل تتزوج ومل يدخل بها الزوج،
فلكل منهما اخليار يف االن�ضمام �إىل من ي�شاء من �أبويه" ومل حتدد املادة �صاحب احلق يف رفع دعوى ال�ضم عند وجود نزاع على ح�ضانتهم
يف حال عدم تواجد الأبوين ،ويري البع�ض �أنه كان يجب حتديد املراتب يف الأولوية ملن له احلق يف احل�ضانة من بعد الأبوين يف هذه احلالة.
وذلك؛ هو �إعمال �أحكام املادة  132من القانون بالرتتيب الوارد بها ،ف�إن مل يقبل احل�ضانة م�ستحق لها ،اختار القا�ضي من يراه �صاحل ًا من
�أقارب املح�ضون ،ثم من غريهم� ،أو �إحدي امل�ؤ�س�سات امل�ؤهلة لهذا الغر�ض .مع مالحظة �أنه ببلوغ الغالم ال�سن املحددة يف املادة  129تنتهي
بقوة القانون ح�ضانة الن�ساء ون�صبح �أمام م�شكلة معاي�شة �أو م�ساكنة ول�سنا ب�صدد ح�ضانة.

•الثامنة�" :سقوط احل�ضانة عن الأم املقيمة خارج البحرين "

�أن ما ن�صت عليه املادة  140من القانون من �أن حق احلا�ضن يف احل�ضانة ي�سقط �إذا ا�ستوطن بلد ًا ي�صعب معه على ويل املح�ضون القيام
بواجباته ،دون �أن تو�ضح احلالة التي يكون فيها املح�ضون ر�ضيع ًا ويقع مكان �إقامة الأم خارج مملكة البحرين ،ويت�ساءل ماهو الو�ضع القانوين
للويل يف هذه احلالة فهو من ناحية ال ميكنه �أخذ املح�ضون لكونه ر�ضيع.
ومن ناحية �أخرى ال ي�سمح للأم بال�سفر �إىل مكان بعيد عن موطنه خ�شية هربها به �أو �صعوبة الو�صول اليه ،ثم لو افرت�ضنا ،هكذا يقول� ،أن الويل
قد ا�ستوطن بلد ًا �آخر و�أقام به ف�إن احل�ضانة تتبع بذلك بلد الويل ،وت�سقط ح�ضانة الأم متى رغبت يف العودة �إىل بلدها �أو �أقامت فيها ،ويطالب
ال�سائل ب�إعادة النظر يف هذا الت�ص حماية للأطفال ومراعاة مل�صلحتهم وعدم الإ�ضرار بالأم احلا�ضنة.
وقد �أ�سفر التطبيق العملى لهذا الن�ص عن وجود م�شكالت عدة تواجه املر�أة البحرينية املتزوجة من �أجنبي� ,إذا �أرادت العودة �إىل البحرين
واال�ستقرار فيها �صحبة �أوالدها امل�شمولني بح�ضانتها ,بل و�أوجد حرج ًا �شديد ًا للق�ضاة ال�شرعيني ،فذهبت بع�ض الأحكام  -التزام ًا منها بحرفية
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الن�ص � -إىل رف�ض طلب الزوجة �ضم ح�ضانة �أوالدها لها وبقائهم مع الأب يف بلده ,يف حني ذهبت �أحكام �أخرى �إىل عك�س ذلك و�أجابت طلب
الزوجة �ضم ح�ضانة الأوالد لها باعتبار �أن يف ذلك م�صلحة لل�صغري.
ولذلك يجب �إعادة النظر يف هذا الن�ص على نحو يحقق م�صلحة �أوالد املر�أة البحرينية املتزوجة ب�أجنبي وذلك مبنح القا�ضي ال�شرعي �سلطة
تقديرية يف تقرير ا�ستمرار ح�ضانتها لأوالدها متى ر�أي يف ذلك م�صلحة لل�صغري ,و�إذا كان القانون قد �أجاز  -يف املادة  139منه  -مل�ستحق
احل�ضانة الأجنبي احلق يف الإقامة يف البالد مدة ح�ضانته �إذا كان املح�ضون يحمل اجلن�سية البحرينية ,حر�صا منه على م�صلحة املح�ضون,
ف�أوىل به حتقيقا لهذه امل�صلحة �أن ين�ص �صراحة على حق احلا�ضنة البحرينية يف ح�ضانة �أوالدها ،و�أال يحول عودتها �إىل البحرين وا�ستقرارها
فيها من ا�ستمرار هذه احل�ضانة.

•التا�سعة�":شهادة القريب "

هذه امل�شكلة يف نظر البع�ض ،تتمثل يف �أن املادة /144ب من القانون حني ن�صت على قبول �شهادة القريب ومن له �صلة بامل�شهود له متى كان �أهال
لل�شهادة ،مل حتدد درجة القرابة املطلوبة لل�شهادة هل هو الأب �أم العم �أم ابن العم �أو الأخ ومن ثم جاءت مبهمة غري حمددة.
ولذلك ف�إن من القواعد املقررة �أن املطلق يظل على �إطالقه حتى يقوم دليل على تقييده ،وقد حر�ص امل�شرع يف هذا الن�ص على �أن ي�أتي بالقريب
عاما مطلق ًا فيعتد ب�شهادة الأقارب عامة �شريطة �أن يكون ال�شاهد �أه ًال لل�شهادة ،وباعتبار �أن تقدير �أقوال ال�شهود والأخذ بها مرجعه يف النهاية
اطمئنان القا�ضي وارتياحه �إىل �أقوال ال�شاهد بغ�ض النظر عن قرابته للم�شهود له.
ويف احلقيقة �أنه ال �إبهام �أو غمو�ض يف هذا الن�ص بل ات�سم بالعموميه والإطالق وق�صد به حفظ م�صلحة املر�أة ،والتي�سري عليها يف �إثبات دعواها.

•العا�شرة ":و�ضع �إ�شارة القيد على م�سكن الزوجية "

يقول البع�ض �أنه كان من الأجدر تخويل القا�ضي ال�شرعي �سلطة و�ضع �إ�شارة القيد على م�سكن الزوجية لأنه الأكرث دراية وعلم بحال الزوجني
وظروفهما العائلية ،و�إن اخت�صا�ص الق�ضاء املدين باتخاذ هذا الإجراء ال يحقق الغر�ض املق�صود منه.
ولذا ف�إن و�ضع �إ�شارة احلجز على قيد العقار بال�سجالت العقارية ال تعد م�س�ألة من م�سائل الأحوال ال�شخ�صية التي ينعقد االخت�صا�ص بنظرها
للق�ضاء ال�شرعي ،ومن ثم ف�إن تخويل القا�ضي ال�شرعي اتخاذ هذا الإجراء يتعار�ض مع قواعد توزيع االخت�صا�ص الوالئي بني حماكم الق�ضاء
ال�شرعي وحماكم الق�ضاء املدين ،وبناء على ذلك ف�إن ت�صرف امل�شرع يف هذا ال�صدد يتوافق مع �صحيح القانون.

•احلادية ع�شر ":و�ضع املادة  93بني مواد القانون "
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يعرت�ض البع�ض على و�ضع املادة /93ب من القانون والتي قررت للحا�ضنة التي لها م�سكن �أو التي اختارت الأجرة بد ًال عن �سكناها مع املح�ضون
�أجرة تقدر باالتفاق �أو االجتهاد الق�ضائي ،ويرى �أن مكانها املنا�سب هو يف باب احل�ضانة �أو النفقة ،ولي�س كما ورد يف باب الطالق.
�إال �إن الواقع عك�س ذلك باعتبار �أن م�شكلة �إ�سكان احلا�ضنة مع حم�ضونيها ال تثور عم ًال �إال عقب الطالق ومن ثم ف�إن و�ضعها يف هذا الباب �أمر
طبيعي باعتبار �أن احل�ضانة �أثر من �آثاره.

•الثانية ع�شر ":خلو القانون من ن�ص ينظم الع�صمة عندما تكون بيد املر�أة "

نعى البع�ض على القانون خلوه من ن�ص ينظم الع�صمة عندما تكون بيد املر�أة ويبني الآثار املرتتبة على الطالق يف هذه احلالة ،ويرى �أن عدم
معاجلة هذه امل�س�ألة ت�شريعي ًا من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل ظهور م�شكالت كثرية �أمام املحاكم ال�شرعية مثل حتديد حقوق والتزامات الزوجني،
وي�ضرب مثال على ذلك بنفقة العدة ويت�ساءل �أي الزوجني ي�ستحق نفقة العدة يف هذه احلالة؟.
ويف احلقيقة ف�إن القانون قد ن�ص يف املادة /85ب على �أن الطالق يقع من الزوجة طلقة واحدة بائنة �إن مكنها الزوج طالق نف�سها ب�شرط يف
عقد الزواج ،ون�ص يف الفقرة ج على �أن الطالق يقع من الزوجة طلقة واحدة رجعية �إذا فو�ضها الزوج �أثناء الزواج وله حق الرجوع ما مل توقعه
الزوجة .فهذه املادة بفقرتيها ب ،ج ن�صت على التمليك حال �إبرام العقد ك�شرط من �شروطه ،كما ن�صت على التفوي�ض بعد �إبرام العقد و�أثناء
احلياة الزوجية.
ولذا ف�إن معاجلة القانون مل�س�ألة الع�صمة عندما تكون بيد املر�أة على النحو املتقدم تعد كافيه �إذ �أن ا�شرتاط الزوجة يف عقد الزواج تطليقها،
�أو تفوي�ض الزوج بها �أثناء الزواج بذلك يكون هو املع ٌول عليه يف بيان حقوق والتزامات الآخر ،ومل جند يف �أروقة حماكم الق�ضاء ال�شرعي ثمة
م�شكلة يف هذا الأمر.

•الثالثة ع�شر ":عدم تنظيم القانون �أحكام الهبة والو�صية "

ن�سب البع�ض �إىل القانون ق�صوره حني �أغفل تنظيم �أحكام الهبة والو�صية خمالف ًا بذلك نهج بع�ض قوانني الأحوال ال�شخ�صية يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي والتي نظمت هذه الأحكام.
ونحن ن�ؤيد هذا الر�أي ،ومع ذلك ف�إننا نحمد لوالة الأمر ما بذلوه من جهد �أ�سفر عن تقنني �أحكام الأ�سرة والتي نظمت العالقة بني الرجل
واملر�أة وما يرتتب عليها من �آثار� ،آملني �أن ي�ستمر هذا اجلهد لتقنني باقي م�سائل الأحوال ال�شخ�صية ،ومما يقلل من �أثر هذا النق�ص الت�شريعي
�أن املادة الثالثة من مواد �إ�صدار قانون الأ�سرة " ن�صت على �أنه فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف هذا القانون يحكم القا�ضي بامل�شهور يف املذهب
املالكي ،ف�إن مل يوجد �أخذ القا�ضي بغريه من املذاهب الأربعة لأ�سباب يبينها يف حكمه ،و�إذا تعذر ذلك طبق القا�ضي القواعد الفقهية العامة
يف ال�شريعة الإ�سالمية ".

•الرابعة ع�شر ":التخلى عن ح�ضانة الأوالد نظري اخللع "

�أورد البع�ض مالحظة على الفقرة �أ من املادة  98من القانون والتي جاء ن�صها على النحو التاىل " ال يجوز �أن يكون بدل اخللع التخلي عن
ح�ضانة الأوالد ،وال عن �أي حق من حقوقهم ،ف�إن وقع �صح اخللع وبطل ال�شرط�....إلخ.
ويف احلقيقة �أنه كان من املنا�سب و�ضع مادة مماثلة يف باب الطالق ،كما يري �أن املادة املذكورة خلت من بيان �أحكام العدول عن اخللع،
وي�ضيف هذا البع�ض نقد ًا ملا ت�ضمنته الفقرة ب من هذه املادة والتي ا�شرتطت ال�ستحقاق الزوج ما خولع عليه �أن يكون خلع الزوجة اختيار ًا
منها ،دون �إكراه �أو �ضرر ،ويرى ب�أن الفقرة املذكورة �أغفلت بيان الأثر املرتتب على ثبوت الإكراه ،ويت�ساءل تبعا لذلك عما �إذا كان اخللع يقع
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باط ًال وتبطل �آثاره� ،أم تلزم الزوجة بالعودة �إىل زوجها على الرغم من ثبوت �إ�ضراره بها ب�إلزامها باخللع �أم يوقع القا�ضي الطالق لل�ضرر
عو�ض ًا عن اخللع؟
وفيما يتعلق باملالحظة الأوىل ف�إن احلنفية هم من يفرقوا بني اخللع والطالق على مال ،ومل ي�أخذ قانون �أحكام الأ�سرة بهذا الر�أي ومن ثم ال
حمل لو�ضع مادة مماثلة يف باب الطالق ،لأن الطالق يف القانون ال يكون على عو�ض ،واخللع فقط هو الذي تبذل فيه املر�أة العو�ض.
�أما فيما يتعلق بتخلى الأم عن ح�ضانة الأوالد �أو نفقتهم ف�إنه �إذا وقع اخللع مقابل التخلى عن ح�ضانة الأوالد �أو نفقتهم �أو �أي حق من حقوقهم،
�صح اخللع وبطل ال�شرط وي�سقط تبع ًا لذلك ،ويف هذه احلالة يقدر القا�ضي تعوي�ضا منا�سب ًا تلتزم به املختلعة بحيث ال يزيد على ما �أعطي لها
كمهر ،وذات احلكم يتقرر متى كانت املخالعة وليدة �إكراه فيبطل املخالع عليه ويقرر القا�ضي التعوي�ض ما يجاوز املهر.

•اخلام�سة ع�شر " :ع�ضل الويل "

�أورد البع�ض �إعرتا�ضا �شديد ًا على ن�ص املادة /12ج من القانون والتي ق�ضت ب�أنه " �إذا غاب الويل الأقرب غيبة منقطعة� ،أو جهل مكانه� ،أو مل
يتمكن من االت�صال به ،او ع�ضل انتقلت الوالية �إىل القا�ضي" .ومبني االعرتا�ض �أن القانون مل يحدد ماهو الع�ضل �أو كيفية التحقق من وجوده،
كما جهل تقدير وجود الع�ضل من عدمه و�إثباته خا�ضعا لتقدير القا�ضي واجتهاده ال�شخ�صي.
والع�ضل هو منع الويل العاقلة البالغة من الزواج بكفء �إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما يف �صاحبه.
وال منا�ص من تخويل القا�ضي �سلطة تف�سري ن�صو�ص القانون وتقدير وجود الع�ضل من عدمه باعتبار �أن هذه الأمور تختلف من حالة �إىل �أخرى
تبعا الختالف الظروف والأحوال .ف�إن ثبت له �أن �سبب امتناع الويل دون م�سوغ �شرعي انتقلت الوالية له ،و�إن كان ب�سبب �شرعي فال يكون ع�ض ًال.
ويتحقق القا�ضي من انتفاء امل�سوغ ال�شرعي �أو وجوده ب�أي طريقه من طرق الإثبات ك�إحالة الدعوى �إىل التحقيق ،وهذه �أي�سر و�سيلة لإثبات �أو
نفي الع�ضل ،وبديهي �أن على املر�أة �إثبات ع�ضل وليها �إذ �أن الأ�صل يف الإن�سان العدل والرباءة وعلى من يدعي عك�س ذلك فعليه �إثبات ما يدعيه.

•ال�ساد�سة ع�شر " :تنفيذ حكم احل�ضانة بالقوة اجلربية "

�إذا كان القانون قد ن�ص �صراحة يف املادة /143ب على �أن ال ينفذ حكم الزيارة قهر ًا ،غري �أنه �سكت عن �أن يحظر تنفيذ احلكم بت�سليم ال�صغري
حلا�ضنته قهر ًا ،وكان �أوىل به �أن ين�ص على ذلك �أ�سوة بتنفيذ حكم الزيارة ،فقد لوحظ يف بع�ض الأحيان تعنت البع�ض ممن بيده ال�صغري على
ت�سليمه وديا حلا�ضنته ،فيلج�أ �صاحب ال�ش�أن �إىل ال�شرطة جلربه على الت�سليم مما ي�ضر بنف�سية ال�صغري �ضرر ًا بليغ ًا.
ولذلك فنحن ندعو امل�شرع التدخل ب�إ�ضافة ن�ص �إىل قانون الأ�سرة يق�ضي بعدم جواز تنفيذ حكم ال�ضم عن طريق ال�شرطة و�إيجاد �آلية منا�سبة
تتوىل تنفيذه عند امتناع من بيده ال�صغري عن ت�سليمه ودي ًا.

•ال�سابعة ع�شر " :وجوب الن�ص على �أن الطالق البدعي ال يقع "
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ذلك �أن القانون قد �سكت عن �أن ين�ص �صراحة على عدم وقوع الطالق البدعي ،كالطالق �أثناء احلي�ض ونحوه ،وكان �أوىل به �أن ي�سد باب
الذرائع واخلالف .مبواجهة هذه الظاهره بن�ص وا�ضح و�صريح يق�ضي بعدم االعتداد بهذا الطالق.

•الثامنة ع�شر " :وجوب الن�ص �صراحة ب�أن الطالق الثالث يقع طلقة واحدة "

ذلك �أنه و�إن كان يحمد للقانون �أخذه ب�أي�سر الآراء يف باب الطالق ،رفعا للحرج وامل�شقه عن الزوجني ورغبة منه يف ا�ستمرار احلياة الأ�سرية،
�إال �أن العمل قد ك�شف عن وجود م�شكالت فيما يتعلق بالطالق املقرتن بالعدد لفظا ،مما تدعو احلاجة �إىل ن�ص �صريح يق�ضي ب�أن الطالق
الثالث يقع طلقة واحدة.
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املطلب الثاين :مقرتحات �إعادة �صياغة بع�ض ن�صو�ص مواد القانون
•�أو ًال�" :إعادة �صياغة الفقرة د من املادة اخلام�سة من القانون"

�أورد القانون يف املادة /5د �أن " للزوجني عند الإخالل مبوجب ال�شرط طلب الوفاء به حتت طائلة ف�سخ العقد �أو التطليق".
واحلقيقة �أن هذا الن�ص يف حاجة اىل �إعادة �صياغة تكتفي بالف�سخ كجزاء يوقعه القا�ضي عن عدم الوفاء بال�شرط ،وبالتاىل ف�إن كلمة التطليق
تعد تزيد ًا ال مربر له ،فكان الأحري �أن يكون الن�ص على الوجه الآتي:
د  " -للزوجني عند الإخالل بال�شرط من الآخر ،طلب ف�سخ العقد".

•ثانياً� " :إعادة النظر يف الفقرة �أ من املادة  26من القانون "

تن�ص املادة  26من القانون على �أنه ي�شرتط ل�صحة عقد الزواج:

�أ  .الويل:
ويثبت الزواج بغري مبا�شرة الوىل بالدخول فيه متى وقع العقد �صحيحا باعتبار قانون حمل �إبرامه ،و�إذا كانت الزوجة بحرينية في�شرتط ر�ضا
الويل عند �إثبات عقد الزواج.
وجه االعرتا�ض على هذا الن�ص يتعلق بالفقرة الأخرية منه وما قد تثريه من �ضرر بالغ باملر�أة البحرينية �إذا عقدت خارج مملكة البحرين
دون �أن يبا�شر الويل عقد نكاحها ،ودخل بها زوجها ثم ح�ضرت اىل البحرين وطلبت توثيق العقد ،فطبقا لهذا الن�ص ي�شرتط لتوثيقه موافقة
الويل ،فلو رف�ض الويل هذا الزواج ومل يوافق عليه ،ف�إن احلكم هو ف�سخ العقد ،ويف ذلك �ضرر فادح باملر�أة التي دخل بها زوجها ور�ضيت به
ورفع ًا لهذا احلرج ف�إننا نري خ�ضوع هذا الزواج لقانون الدولة التي �أبرم فيها ،وبالتاىل ف�إنه يجب �إعادة النظر يف هذا احلكم بحيث يكون لكل
من الطرفني والويل الف�سخ قبل الدخول� ،أما بعد الدخول فالعقد الزم للزوجني ،ولكنه ال يلزم الويل �إال ب�إعالن ر�ضاه عند الت�صديق عليه من
املحكمة البحرينية ،وبالتاىل البد من العمل على تفادي ف�سخ عقد الزوجة البحرينية املدخول بها خارج مملكة البحرين رعاية لها.

•ثالثاً� " :إعادة النظر يف املادة /30ب من القانون "

تن�ص املادة /30ب من قانون �أحكام الأ�سرة على �أن �صداق املر�أة يجب بالعقد ال�صحيح ،ويت�أكد كله بالدخول �أو الوفاة ،وي�ستحق امل�ؤجل منه
بحلول الأجل �أو بالوفاة �أو البينونة.
ويالحظ �أن القانون ح�صر �أحقية املر�أة يف املهر بعد الت�أكد من الدخول احلقيقي بها ،ومل يتناول م�س�ألة اخللوة ال�صحيحة ،ومل يرتب عليها
وجوب ال�صداق لها ،وكان �أوىل به �أن يعترب اخللوة ال�صحيحة من م�شتمالت الدخول احلقيقي ،خا�صة يف هذا الزمن.
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كل ما ت�ضمنته الدرا�سة من �آراء ومقرتحات وتو�صيات تعك�س ر�أي معد الدرا�سة ولي�س بال�ضرورة ر�أي املجل�س الأعلى للمر�أة

ومن املعلوم �أن اجلمهور يعد اخللوة ال�صحيحة يف حكم الدخول احلقيقي ،وقد �أخذ قانون �أحكام الأ�سرة هذا احلكم من مذهب الإمام ال�شافعي
الذي خالف اجلمهور ر�أي اجلمهور .يف حني �أخذت قوانني الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني يف كل من م�صر والكويت وعمان والإمارات وقطر بر�أي
اجلمهور واعتربت اخللوة ال�صحيحة كالدخول احلقيقي.
وكان من �ش�أن الأخذ بر�أي اجلمهور يف هذه امل�س�ألة توفري حماية حقيقية للمر�أة حتى ال ت�ستغل من جانب الرجل ،وذلك لكرثة خلو العرو�سني
بعد العقد وقبل الزفاف على �سبيل الزيارة والتنزه ،مما جرت به عادات النا�س يف هذه الأيام.

•رابعاً� " :إعادة �صياغة ن�ص املادة  46من القانون "

تن�ص املادة  46من قانون �أحكام الأ�سرة على �أن ال ت�سمع دعوى الزوجة باملطالبة بنفقة لها تزيد على مدة ثالث �سنوات �سابقة على رفع الدعوى.
ورغم �أهمية هذا الن�ص �إال �أنه لو جاءت �صياغته ب�إ�ضافة عبارة «عند الإنكار» بعد كلمة ال ت�سمع وقبل كلمة دعوى ،لكان �أف�ضل بالن�سبة للزوجة
لأن لو فر�ض �أن الزوجه طلبت نفقة ملدة تزيد على الثالث �سنوات و�أقر الزوج بها� ،أخذ ب�إقراره وحكم عليه بالنفقة التي �أمر بها.

•خام�ساً� " :إعادة النظر يف ن�ص املادة �/53أ من القانون "

تن�ص املادة �/53أ من قانون �أحكام الأ�سرة على �أنه� -إذا امتنعت الزوجة عن االنتقال اىل بيت الزوجية� ،أو خرجت من بيت الزوجية من غري
م�سوغ �أو منع من الزوج� ،سقط حقها يف النفقة بعد ثبوت ذلك ق�ضا ًء.
ويالحظ على هذا الن�ص �أنه حدد احلاالت التي تعد الزوجة فيها نا�شز ًا وذلك على �سبيل احل�صر ،رغبة من امل�شرع يف تقييد �أ�سباب الن�شوز
وكان �أحرى به �أن ي�ضيف اىل هذه احلاالت ،حالة ما �إذا منعت الزوجة الزوج من الدخول اىل منزل الزوجية الذي اتفقا على م�ساكنتها فيه،
ذلك �أن منع الزوج من جانب الزوجة يعد يف حكم االمتناع عن االنتقال �إىل بيت الزوجية من غري م�سوغ.

•�ساد�ساً� ":إعادة �صياغة املادة /68ج من القانون "

تن�ص املادة /68ج من القانون على �أن تقبل نفقة الأوالد عن فرتة ال تتجاوز اثني ع�شر �شهر ًا �سابقة على تاريخ املطالبة الق�ضائية بها.
و�أكاد �أجزم ب�أن خط�أً ماديا �شاب �صياغة هذه املادة عند �صدور القانون يتمثل يف �سقوط كلمة دعوى من ال�صياغة ،لذا ف�إنه من الأوفق �إعادة
�صياغة هذه املادة على النحو الآتي:
خ " -تقبل دعوى نفقة الأوالد عن فرتة ال تتجاوز اثني ع�شر �شهر ًا �سابقة على تاريخ املطالبة الق�ضائية بها".

•�سابعاً" :وجود تعار�ض بني املادة  92من القانون واملادة  17من قانون ال�سلطة الق�ضائية"

تن�ص املادة  92من القانون على �أن ي�صدر القا�ضي املخت�ص بعد وقوع الطالق �أو بطلب من الطرفني حكم ًا بتحديد نفقة املر�أة �أثناء عدتها ونفقة
الأوالد ح�سب حالة الزوج املالية ي�سر ًا وع�سر ًا ،ومن له حق احل�ضانة وزيارة املح�ضون عدد ًا وزمان ًا ومكان ًا� ..........إىل �آخره.

113

ويالحظ �أن القا�ضي املخت�ص ب�إيقاع الطالق هو املحكمة الكربى ال�شرعية طبق ًا لن�ص املادة  18من قانون ال�سلطة الق�ضائية يف حني �أن املحكمة
املخت�صة بنظر دعاوي النفقات واحل�ضانة والزيارة هي املحكمة ال�صغرى طبق ًا لن�ص املادة  17من القانون املذكور ،وبالتاىل يوجد تعار�ض بني
ن�ص املادة � 92سالف البيان ون�ص املادة  17من قانون ال�سلطة الق�ضائية مما كان يتعني على وا�ضعي القانون �إ�ضافة العبارة الآتية قبل ن�ص
املادة  92وهي:
" ا�ستثنا ًء من املادة  17من املر�سوم بقانون رقم  42ل�سنة  2002ب�إ�صدار قانون ال�سلطة الق�ضائية."........

•ثامناً� ":إعادة النظر يف املادة /109ج من القانون "

وردت املادة  109يف مو�ضوع التطليق لل�ضرر ،وجاء ن�صها على النحو الآتي:
�1 .1إذا امتنع الزوج احلا�ضر عن الإنفاق على زوجته ،ولي�س له مال ظاهر ،ومل يثبت �إع�ساره ،فلزوجته طلب التطليق ،ويطلق القا�ضي عليه بال
�إمهال ،وللزوج �أن يتوفى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى.
�2 .2إذا �أثبت الزوج �إع�ساره� ،أو كان غائبا يف مكان معلوم �أو حمبو�س ًا ،ولي�س له مال ظاهر� ،أمهله القا�ضي مدة ال تقل عن �شهر ،وال جتاوز ثالثة
�أ�شهر ،م�ضاف ًا �إليها املواعيد املقررة للم�سافة ،لي�ؤدي النفقة املذكورة ،ف�إن مل ينفق طلقها عليه.
�3 .3إذا كان الزوج غائب ًا يف مكان جمهول� ،أو مفقود ًا ،ولي�س له مال ظاهر ،طلق عليه القا�ضي بال �إمهال ،وذلك مع مراعاة �أحكام املواد ()111
و( )112و ( )113من �أحكام القانون.
واملالحظ �أن املواد الثالث الأخرية تتعلق ب�أحكام زوجة املفقود الذي ال يعرف مكانه ،مع �أن البابني خمتلفان ،فمبني النفقة على عو�ض االحتبا�س،
يف حني �أن مبني الغيبة �أو الفقد على حق الزوجة يف ا�ستدامة الوطء ،وهو م�صدر احلكم يف التطليق للغيبة والفقد.
وال�س�ؤال هو :ما وجه الربط بني مادة التطليق لعدم الإنفاق على الغائب الذي ال يعرف له حمل ،مع �أن املادة ( )111ال جتيز احلكم على املفقود
قبل م�ضي �أربع �سنوات من تاريخ الفقد ،فال يعقل �أن تنتظر طالبة النفقة �أربع �سنوات حتى ت�ستطيع طلب التطليق لعدم الإنفاق.
كذلك يوجد �إ�شكال �آخر مبا ورد بالفقرة (�أ) من املادة املذكورة فيما يتعلق بحق الزوج يف �أن يتوقى التطليق بدفع النفقة الواجبة من تاريخ رفع
الدعوى.
فقد ي�صعب على الزوج تدبري مبلغ النفقة� ،إذا كان كبري ًا �أو �أثبت �أنه مع�سر ،و�أمهله القا�ضي مدة قد ت�صل �إىل ثالثة �أ�شهر ،ي�ضاف �إليها الفرتة
ما بني رفع الدعوى وقرار الإمهال.
وقد �أح�سن امل�شرع يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،فن�ص يف املادة  126من قانون الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني على حق الزوج توقي الطالق
بتقدمي ما يثبت ي�ساره وقدرته على النفقة.
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كما يجري الق�ضاء امل�صري على �أنه يكفي لتوقي الطالق �أن يقدم الزوج كفيل مو�سر له مال ظاهر .وياحبذا لو كان امل�شرع البحريني قد نهج هذا
املنهج يف ظل الظروف املالية القا�سية التي مير بها �أغلب �أفراد املجتمع ،ومع ارتفاع �سن الزواج ،وكرثة املطلقات ،وانت�شار العنو�سة.

•تا�سعاً� " :إعادة �صياغة املادة  115من القانون "

تن�ص املادة  115من قانون �أحكام الأ�سرة على �أن للزوجة طلب التطليق ب�سبب �إدمان الزوج امل�سكرات �أو املخدرات ،بعد عر�ضه على الطبيب
املخت�ص.
ويف احلقيقة �أن عبارة "الطبيب املخت�ص" ي�شوبها الغمو�ض وعدم التحديد ملا يفتح الباب للمنازعة ب�ش�أن املق�صود بها ،وكان الأوىل ا�ستبدال هذه
العبارة بعبارة �أخرى ولتكن "اللجان الطبية التابعة لوزارة ال�صحة" درء ًا لل�شبهات التي قد تثار حول تقرير الأطباء الأخرين غري احلكوميني.

•عا�شراً� ":إعادة النظر يف املادة  130من القانون "

تن�ص املادة  130من قانون �أحكام الأ�سرة على �أنه ي�شرتط على احلا�ضن:
د .الأمانة.
�أ .الإ�سالم.
هـ .القدرة على تربية املح�ضون وحفظه ورعايته وتدبري م�صاحله.
ب .العقل.
و .ال�سالمة من الأمرا�ض املعدية اخلطرية.
ج .البلوغ.
وي�ستفاد من هذا الن�ص �أن غري امل�سلمة (كالكتابية) متنع من ح�ضانة ولدها امل�سلم حفاظ ًا للولد ،وهذا هو مذهب ال�شافعية واحلنابلة الذي
ا�ستقي منه القانون هذا ال�شرط.
�إال �أن ،حماية للمح�ضون� ،إعادة النظر يف هذا ال�شرط والأخذ بر�أي احلنفية من تخ�صي�ص الأم غري امل�سلمة دون غريها من احلا�ضنات �إىل
�أن يعقل املح�ضون التمييز بني الأديان� ،أو يخ�شي عليه من �أن ت�ؤثر عليه احلا�ضنة وتعوده على �أخالق غري امل�سلم وقد �أخذت بهذا الر�أي كل
من الكويت ،وعمان ،وقطر ،وم�صر وقد �أح�سن القانون الإماراتي حني ن�ص يف املادة  145من قانون الأحوال ال�شخ�صية على �أن اختالف
الدين م�سقط للح�ضانة �إال �إذا قدر القا�ضي خالف ذلك مل�صلحة املح�ضون على �أال تزيد مدة ح�ضانتها له على �إمتامه خم�س �سنوات ذكر ًا
كان �أو �أنثى.

•حادي ع�شر :وجود تعار�ض بني املادة  90واملادة  97من القانون

فقد ن�صت املادة  90من القانون على �أن " كل طالق يقع رجعيا �إال الطالق املكمل للثالث ,والطالق قبل الدخول ,واخللع على بدل ,والتفريق
لل�ضرر ،وما ورد الن�ص يف هذا القانون على بينونته " ومفاد ذلك �أن اخللع على بدل يعد طلقة بائنة ,يف حني ن�صت املادة /97د منه على �أن "
اخللع يعترب ف�سخا ,ويوقعه القا�ضي بلفظ اخللع ال بلفظ الطالق " وم�ؤدى هذا الن�ص �أن اخللع اليعد طالق ًا فال يحت�سب �ضمن مرات الطالق.
ويت�ضح من ذلك مدى التعار�ض بني املادتني  ,فهل يعد الف�سخ طالقا بائن ًا طبقا لن�ص املادة  90ويحت�سب �ضمن مرات الطالق؟ �أم يعد ف�سخا
طبقا لن�ص املادة  97فال يعد يحت�سب طلقة؟
وقد ثبت من الدرا�سة �أنه يوجد اجتاهني يف الق�ضاء ال�شرعي يف هذه امل�س�ألة ،فيذهب اجتاه �أول �إىل اعتباره اخللع ف�سخا ال طالق ًا ومن ثم ال

115

يحت�سب �ضمن مرات الطالق ،يف حني يذهب اجتاه �آخر �إىل اعتباره طالق ًا ويحت�سبه �ضمن مرات الطالق ،وهذا االختالف ي�شكل خطورة على
ا�ستقرار الأ�سرة.
وخال�صة القول �أنه توجد ن�صو�ص يف قانون �أحكام الأ�سرة يف حاجة �إىل �إعادة نظر وهي املواد /5د/12 ,ج�/26 ,أ/30 ,ب/31 ,ب,46 ,
/47ب�/53 ,52 ,أ/68 ,58 ,ج�/98 ,97 ,96 ,95 ,92 ,90 ,78 ,أ  ,140 ,135 ,130 ,115 ,109 ,كما �أن الواقع العملى �أفرز عن وجود
م�شكالت مل ي�أت هذا القانون بحل لها على نحو ما عر�ضناه ,وعلى الرغم من ذلك �إال �أنه ال يقلل من اجلهد الذي بذله وا�ضعوا القانون وال تنفي
ما ت�ضمنه من مزايا و�ضمانات للأ�سرة ,و�أن عالج ما ورد به من عيوب �سوف يزيد من قوته وفعاليته� ,سيما �إذا �أخذنا يف االعتبار �أن هذا القانون
يعد �أول جتربة ت�شريعية ل�ضبط �أحوال الأ�سرة ومن الطبيعي �أن التجربة الأوىل ت�ستلزم دائم ًا �إعادة بحثها و�إمعان النظر فيها.
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املطلب الثالث :ق�صور قانون الإجراءات �أمام املحاكم ال�شرعية
�إن الإجراءات �أمام املحاكم ال�شرعية ينظمها املر�سوم بقانون رقم  26ل�سنة  1986والذي �صدر بتاريخ  ،1986/12/22وقد اقت�ضت ظروف
احلال يف هذا الوقت �صدوره يف خم�سة ف�صول ت�ضم  68مادة ،تناول الف�صل الأول منه بيان �إجراءات رفع الدعوى ،و�أهم ما ورد مبواد هذا
الف�صل تو�ضيح كيفية رفع الدعوى فهي ترفع بناء على طلب املدعي �إىل املحكمة ال�شرعية املخت�صة بالئحة تقدم �إىل ق�سم ت�سجيل الدعاوي.
ويجب �أن ت�شتمل الالئحة على ا�سم كل من املدعي واملدعي عليه واملحكمة املرفوع �أمامها الدعوى ف�ضال عن مو�ضوع الدعوى ووقائعها وطلبات
املدعي والأ�سباب التي ي�ستند �إليها ،وعلى املدعي عند تقدمي الالئحة �أن ي�ؤدي الر�سم املقرر كامال ،كما يجب عليه �أن يقدم �إىل ق�سم ت�سجيل
الدعاوي �صور ًا من الالئحة بقدر عدد املدعي عليهم و�أن يرفق بالئحة الدعوى امل�ستندات امل�ؤيدة لدعواه و�صور ًا منها بقدر عدد املدعي
عليهم ،وعلى كاتب املحكمة بعد �سداد الر�سوم ت�سجيل الالئحة يف دفرت املحكمة اخلا�ص بها ،ويحدد جل�سة لنظر الدعوى �أمام املحكمة ويبلغ
بها املدعي واملدعي عليه.
�أما الف�صل الثاين فقد نظم م�س�ألة التبيلغ والإح�ضار ،فبني ب�أن التبيلغ يتم بوا�سطة موظف يف املحكمة التي تنظر الدعوى ،و�أن الأ�صل هو
ت�سليم الإح�ضارية �إىل ال�شخ�ص نف�سه بت�سليمه �إحدي ن�سختيها مع توقيعه مبا يفيد ذلك ،و�إذا مل يتم العثور على ال�شخ�ص املكلف باحل�ضور
بعد البحث عنه ترتك ن�سخة الإح�ضارية لدي �أحد �أفراد عائلته املقيمني معه يف معي�شة واحدة ،ف�إذا مل يتم العثور على املراد �إعالنه �أو �أحد
�أفراد عائلته املقيمني معه يتم ل�صق الإح�ضارية على جهة ظاهرة من البيت الذي ي�سكنه عادة هذا ال�شخ�ص ،و�إذا ثبت للمحكمة �أنه ال �سبيل
لإجراء التبيلغ على النحو املتقدم جاز لها �أن ت�أمر بالتبليغ بل�صق ن�سخة من الإح�ضارية يف �آخر حمل كان يقيم فيه املدعي عليه �أو كان ميار�س
فيه عمله.
و�إذا كان املراد �إعالنه خارج البحرين يف موطن غري معلوم جاز للمحكمة �أن ت�أمر بتبيلغه بالن�شر يف اجلريدة الر�سمية �أو ب�إحدي ال�صحف
اليومية.
�أما �إذا ثبت للمحكمة �أن املراد �إعالنه خارج البحرين وله موطن معلوم باخلارج ،عليها �أن ت�أمر بتبليغه �إما بالطرق الدبلوما�سية �أو بالربيد
امل�سجل بعلم الو�صول.
ويف الف�صل الثالث والذي ورد بعنوان "ح�ضور اخل�صوم �أو غيابهم " ف�أهم ما ورد به الن�ص هو على �أن اخل�صوم يح�ضرون �أمام املحكمة �إما
ب�أنف�سهم �أو بوكالئهم من املحامني �أو من ينيبوه عنهم من �أزواجهم و�أ�صهارهم وذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة ،و�أنه مبجرد �صدور التوكيل
من �أحد اخل�صوم يكون حمل وكيله هو املعول عليه يف تبليغ الأوراق الق�ضائية الالزمة ل�سري الدعوى يف درجة التقا�ضي املوكل هو فيها.
وحددت مواد القانون يف هذا الف�صل �سلطات الوكيل وواجباته جتاه موكله ،وجزاء تخلف املدعي عن احل�ضور �إىل غري ذلك من �أحكام.
�أما الف�صل الرابع فقد خ�ص�ص لبيان نظام اجلل�سة ،ومما �أورده من �أحكام �أن �ضبط اجلل�سة و�إدارتها منوطان برئي�س املحكمة وله �أن يخرج
من قاعة اجلل�سة من يخل بالنظام ،و�أن املرافعة تكون علنية وباللغة العربية ،و�أنه يجب �أن يح�ضر مع القا�ضي يف اجلل�سات كاتب يحرر املح�ضر
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ويوقع القا�ضي عليه ،و�أن املداولة يف الأحكام �سرية وت�صدر ب�أغلبية الآراء ،و�أوجبت املادة  51من القانون �أن ي�شتمل احلكم على �أ�سبابه التي
بني عليها و�إي�ضاح طلبات اخل�صوم ودفاعهم.
وبني الف�صل اخلام�س والأخري طرق الطعن يف الأحكام والتي حتددت يف ثالث طرق وهي االعرتا�ض على احلكم الغيابي ،واال�ستئناف ،وطلب
�إعادة النظر.
وقد مت تعديل هذا املر�سوم مبوجب القانون رقم  40ل�سنة  2005والذي �أدخل نظام قا�ضي الأمور امل�ستعجلة �ضمن منظومة الق�ضاء ال�شرعي
وعهد �إليه بنظر طلبات النفقة و�أجرة احل�ضانة والر�ضاع وامل�سكن ،ف�ض ًال عن حق احل�ضانة وت�سليم ال�صغري وذلك يف الأحوال امل�ستعجلة ،كما
ق�صر طرق الطعن يف الأحكام وحددها يف طريقني فقط هما اال�ستئناف وطلب �إعادة النظر.
ويت�ضح من ا�ستقراء ن�صو�ص هذا املر�سوم �أنه مل يت�ضمن معاجلة كافة امل�سائل الإجرائية التي تعر�ض للدعوى �أمام الق�ضاء ال�شرعي ،فلم يبني
كيفية وطريقة �س�ؤال ال�شهود ،وال مدى �أحقية طريف الدعوى يف تقدمي الطلبات العار�ضة ،وال كيفية تقدميها ،كما مل يعالج حاالت تعدد اخل�صوم
يف الدعوى ومدي جواز �إدخالهم �أو تدخلهم فيها ،كما مل ينظم عوار�ض الدعوى ال�شرعية �أثناء �سريها من وقف ،وترك ،وانقطاع اخل�صومة،
و�سقوطها وانق�ضا�ؤها مبرور الزمن ،كما خال من بيان مدي �أحقية القا�ضي يف اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية التي يطلبها اخل�صوم
وغري ذلك من �أحكام تغدو من الأهمية مبكان ،ومما زاد من �صعوبة الأمر خلو املر�سوم من ن�ص يوجب على القا�ضي ال�شرعي الرجوع �إىل
قانون املرافعات املدنية رقم  12ل�سنة  1971وتعديالته والذي ينظم الإجراءات �أمام الق�ضاء املدين ،عند خلوه من ن�ص يعالج هذه املو�ضوعات
وغريها ،وهو ما �أوقع الق�ضاء ال�شرعيني يف حرج �شديد و�أ�ضحوا عاجزين عن مواجهة امل�شكالت التي تعر�ض لهم لدي نظر الدعوى.
وبالرغم من �صدور قانون �أحكام الأ�سرة و�شموله على قواعد �إجرائية تتعلق ب�إدارة الدعوى ال�شرعية و�إثبات احلقوق املدعي بها فيها ،فقد ظل
احلال بالن�سبة لهذا املر�سوم كما هو عليه ،ومل يحرك �أحد �ساكنا �إزاءه ب�إعادة النظر ب�ش�أنه� ،إما بتعديله ب�إ�ضافة مادة جديدة له يلتزم مبوجبها
القا�ضي ال�شرعي بالرجوع �إىل قانون املرافعات املدنية �سالف الإ�شارة اليه فيما مل يرد ب�شانه ن�ص فيه ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه ،باعتبار �أن
هذا القانون يعد ال�شريعة العامة التي تنظم كافة امل�سائل الإجرائية للدعوى �أمام الق�ضاء ،بغ�ض النظر عما �إذا كان ق�ضا ًء مدنيا �أم �شرعي ًا� ،أو
ب�إلغائه كلية واال�ستعا�ضة عنه بقانون املرافعات ،وهو ما منيل اليه ونرى �أن من الأف�ضل توحيد الإجراءات �أمام الق�ضاء ال�شرعي واملدين ،فال
خالف يذكر يف تلك الإجراءات �سيما بعد تقنني الأحوال ال�شخ�صية ب�صدور قانون �أحكام الأ�سرة وقرب اكتمال هذه املرحلة ب�صدور الق�سم
الثاين منه.
�أن معاجلة هذا الأمر ت�شريعيا �سوف يعد نقلة نوعية كبرية يف طريقة و�أ�سلوب عمل الق�ضاء ال�شرعي و�سي�ؤدي �إىل تي�سري و�سرعة الف�صل يف
الدعوى ال�شرعية و�سيج�سد جهود الدولة فيما بذلته ب�إ�صدار قانون �أحكام الأ�سرة بتفعيله �إجرائي ًا وهو ما ي�صب يف النهاية بالإيجاب يف م�صلحة
الأ�سرة ويحقق الإ�ستقرار لها.
118

ويثار الت�سا�ؤل �أمام الق�ضاة ال�شرعيني عما �إذا كان يجوز �إعمال �أحكام قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�صادرة باملر�سوم بقانون رقم
 14ل�سنة  1996على منازعات الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني� ،سيما و�أن قانون الأ�سرة مل يتعر�ض لهذه امل�س�ألة.

ومما يزيد الأمر �صعوبة �إن �إجراءات الدعوى ال�شرعية و�إثبات ونفي احلقوق ال�شرعية املدعي بها ،ت�صادف عقبات قانونية تقت�ضي من القا�ضي
ال�شرعي مواجهتها وح�سمها مثل الإدعاء بتزوير املحررات و�إنكارها وجحدها ،وطلب �إلزام اخل�صم بتقدمي املحررات املوجودة حتت يده،
وا�ستجواب اخل�صوم ،وحجية الأمر املق�ضي به ،وطلبات توجيه اليمني احلا�سمة ،وندب �أهل اخلربة ،وغري ذلك من امل�سائل التي تعر�ض يف
العمل.
�إن قانون الإثبات املعمول به �أمام الق�ضاء املدين� ،صالح بحالته للعمل به �أمام الق�ضاء ال�شرعي ،وال توجد فيه ن�صو�ص ًا ت�صطدم مبا هو مقرر
يف ال�شريعة الإ�سالمية ،ولذلك يقرتح على ال�سادة الق�ضاة ال�شرعيني االعتماد على هذا القانون� ،إال يف بع�ض احلاالت التي �أورد قانون �أحكام
الأ�سرة حاللها ففي هذه احلاالت تكون ن�صو�ص هذا القانون هي الواجبة التطبيق.
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املطلب الرابع :م�شكالت �إجرائية خا�صة ب�صندوق النفقة
بتاريخ � 2005/8/17صدر القانون رقم  34ل�سنة  2005ب�إن�شاء �صندوق النفقة ،ا�ستجابة من الدولة للدعوه التي انطلقت من خالل م�ؤمتر
املر�أة والقانون الذي عقد مبملكة البحرين عام  2001مل�ساعدة �شريحة من املجتمع ممن يحملون �أحكام �شرعية بالنفقة �أو يف �سبيلهم احل�صول
عليها ،دون �أن ي�ستطيعوا تنفيذها �أو حتمل عبء الت�أخر يف احل�صول عليها ،يقوم ال�صندوق بدفعها �إليهم نيابة عن املحكوم عليه ،ويرجع عليه
بعد ذلك لتح�صيلها.
وحدد قانون �إن�شاء ال�صندوق ال�شرائح املنتفعة منه وهي:
البحرينيون الذين �صدرت ل�صاحلهم �أحكام بالنفقة وتعذر تنفيذها ،والبحرينيون الذين رفعوا دعاوي بطلب تقرير نفقة لهم ومل يف�صل فيها
و�أوالد الزوجات البحرينيات الأجانب ب�شرط �إقامتهم ب�شكل دائم يف مملكة البحرين.
�أما عن �إجراءات احل�صول على النفقة من ال�صندوق فهي تختلف ب�إختالف ما �إذا كان املنتفع قد ح�صل على حكم بالنفقة �أم مل يح�صل بعد
على حكم بها.
فبالن�سبة لل�شريحة الأوىل فقد �أو�ضحت املادة الثالثة من الالئحة الداخلية لل�صندوق هذه الإجراءات فن�صت على الآتي:
" يقدم طلب �صرف النفقة من املنتفع املحكوم له لنفقة �أو من ينوب عنه� ،إىل ال�صندوق على الأمنوذج الذي يعد لهذا الغر�ض ،على �أن
يكون م�شفوع ًا مبا يلي:
1 .1ن�سخة م�صدق عليها من حكم النفقة وما يفيد �إعالنه �إىل املحكوم عليه.
2 .2بيانات هوية املحكوم عليه وحمل �إقامته ومقر عمله ،و�أية بيانات �أخرى تعني على التعرف على ممتلكاته الثابتة �أو املنقولة يف الداخل �أو اخلارج.
�3 .3شهادة من قا�ضي التنفيذ تفيد عدم �إمكانية تنفيذ حكم النفقة.
4 .4توقيع ا�ستمارة تفوي�ضية من املنتفع لل�صندوق مببا�شرة الإجراءات القانونية الالزمة ال�ستيفاء املحكوم به من النفقة وامل�صروفات التي
تكبدها ال�صندوق يف �سبيل �صرف وا�ستيفاء هذه النفقة.
�5 .5أية م�ستندات �أخرى يطلبها ال�صندوق.
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�أما فيما يتعلق بفئة املنتفعني الأخرى والتي رفعت دعوى النفقة ومل حت�صل على حكم بها بعد ،فقد �أو�ضحت املادة الرابعة هذه الإجراءات
بقولها" :يقدم طلب �صرف النفقة امل�ؤقتة من املنتفع الذي �أقام دعوى ب�ش�أن تقرير نفقة له ،ومل يف�صل فيها �إىل ال�صندوق على الأمنوذج الذي
يعده لهذا الغر�ض على �أن يرفق به ما يلي:
1 .1ما يفيد �إقامته الدعوى ون�سخة م�صدق عليها من الئحتها ،وما يفيد عدم �صدور حكم فيها.
2 .2ما يثبت عدم قدرته على الإنفاق ،وي�ضع ال�صندوق ال�ضوابط الالزمة لذلك.
3 .3طلب كتابي موقع من املنتفع مبوافقته على خ�صم ما ي�صرف له كنفقة م�ؤقتة ،من مبلغ النفقة الذي قد يحكم له به� ،أو رده لل�صندوق �إذا
ما ق�ضي برف�ض الدعوى.

وي�صدر املجل�س قرار ًا م�سببا بقبول �أو برف�ض الطلب ،وذلك من واقع ظروف كل حالة على حدة.
ونظر ًا ملا واجهه البع�ض ممن ح�صلوا على حكم بالنفقة من م�شكالت ،فقد تدخل امل�شرع وا�ستبدل ن�ص املادة الرابعة من قانون �إن�شاء ال�صندوق
مبادة جديدة وذلك مبوجب القانون رقم  33ل�سنة  2009جاءت على النحو التايل:
"يجوز للمنتفعني ال�صادرة لهم �أحكام بتقرير نفقة �أن يتقدموا لل�صندوق بطلب احل�صول على املبالغ املحكوم بها على �أن ي�شفع بالطلب
احلكم ال�صادر بالنفقة وما يفيد الإعالن به طبقا لأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية ،و�شهادة بعدم تنفيذه من قبل املدين  -ويتوىل
ال�صندوق �صرف مبالغ النفقة مل�ستحقيها يف �أجل ال يتجاوز اخلم�سة ع�شر يوما من تاريخ الطلب م�ستوفيا ال�شروط القانونية ،وي�ستمر �صرف
النفقة �شهريا ما مل يتم تعديل احلكم �أو �إلغا�ؤه  -ويلتزم املنتفعون بتحديث بياناتهم لدي ال�صندوق �سنوي ًا ".
ورغم ما ت�ضمنه قانون ال�صندوق من ن�صو�ص تعد عالمات م�ضيئة ت�شهد للدولة حر�صها على م�صالح الأ�سرة و�صيانها ،ف�إن الواقع قد ك�شف
عن �صعوبات تواجه املنتفعني به ،حتول دون حتقيق �أهدافه.
وبع�ض هذه ال�صعوبات يرجع �إىل املنتفعني بال�صندوق ،وبع�ضها يرجع �إىل تعقد �إجراءات �صرف النفقة ب�سبب عدم الدراية الكافية بتلك
الإجراءات ،ومنها ما يتعلق ب�صعوبة تبليغ املحكوم عليهم املتواجدون خارج البالد ،و�سنعر�ض لهذه ال�صعوبات على التف�صيل الآتي:

1 .1ال�صعوبات التي ترجع �إىل بع�ض املنتفعني بال�صندوق

ثبت من الدرا�سة خمالفة البع�ض لتعليمات ال�صندوق التي تق�ضي بوجوب �إخباره ،عن �أي تغيري يطر�أ على حالة املنتفع حتى يكون ال�صندوق
على بينة من الأمر� ،إذا دعت احلاجة مثال �إىل وقف �صرف النفقة ،فعلى �سبيل املثال ،اكت�شف ال�صندوق ،طالق بع�ض املنتفعات من �أزواجهن
دون �أن تبادر الزوجة املنتفعة ب�إخباره بواقعة الطالق ،وبالتاىل ا�ستمرارهن يف �صرف نفقة زوجية دون وجه حق ملدد طويلة ،واكت�شف ال�صندوق
كذلك وفاة �أحد املحكوم لهم بالنفقة ،وزواج وعمل بع�ض امل�شمولني بها ،وتنازل املحكوم لها بالنفقة عن مبلغ النفقة ،وت�صالح البع�ض ،وكل ذلك
دون �إحاطة ال�صندوق علما بهذه الظروف اجلديدة والتي لو علم بها لأوقف �صرف النفقة.
ويرجع البع�ض ظهور هذه ال�سلوكيات اخلاطئة �إىل غياب التن�سيق الالزم بني الدوائر التي ترتبط عمليا بال�صندوق مثل �إدارة املحاكم ال�شرعية
وغريها من �إدارات الوزارة ،ويقرتح عالجا لهذه امل�شكلة �أن يتم التن�سيق الكامل بني جهاز ال�صندوق و�إدارة املحاكم ال�شرعية  -و�إدارة التنفيذ
على امل�ستوي الإداري والآىل ،وذلك ب�إخطار ال�صندوق بجميع القرارات املتخذة يف ملفات الدعاوي املنظورة �أمام املحاكم ال�شرعية وحماكم
التنفيذ التي يقوم �صندوق النفقة فيها ب�صرف النفقة للمحكوم لهم.
وكذلك بتطوير نظام الربط الآىل املعمول به حاليا بني جهاز ال�صندوق ،وكل من �إدارة املحاكم ال�شرعية و�إدارة التنفيذ لي�سمح لل�صندوق ت�صفح
م�ستندات ملف الدعوى املنظورة �أمام املحاكم ملعرفة �آخر القرارات املتخذة.
ف�ضال عن �ضرورة عقد عدة ور�ش عمل ملوظفي �إدارة املحاكم ال�شرعية و�إدارة التنفيذ يقوم بتنظيمها معهد الدرا�سات الق�ضائية والقانونية
بوزارة العدل للتعريف بقانون �صندوق النفقة والئحته التنفيذية وغريه من القوانني ذات ال�صلة.
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2 .2ال�صعوبات التي ترجع �إىل �إدارة تنفيذ الأحكام ال�شرعية

لوحظ �أي�ضا �أن من �أهم العقبات التي تعرت�ض �سري العمل وت�ؤخر �إجراءات �صرف النفقة ،عدم دراية موظف التنفيذ ملا توجبه الالئحة التنفيذية
لقانون ال�صندوق من �ضرورة �إ�ستيفاء طلب �صرف النفقة لكافة امل�ستندات ،وطبقا لهذه الالئحة ف�إنه يجب �أن ي�شفع الطلب بامل�ستندات الآتية:
1 .1ن�سخة م�صدق عليها من حكم النفقة وما يفيد �إعالنه اىل املحكوم عليه.
2 .2بيانات هوية املحكوم عليه وحمل �إقامته ومقر عمله ،و�أية بيانات �أخرى تعني على التعرف على ممتلكاته الثابتة �أو املنقولة يف الداخل واخلارج.
�3 .3شهادة من قا�ضي التنفيذ تفيد عدم �إمكانية تنفيذ حكم النفقة.
4 .4توقيع ا�ستمارة تفوي�ضية من املنتفع لل�صندوق مببا�شرة الإجراءات القانونية الالزمة ال�ستيفاء املحكوم به من النفقة وامل�صروفات التي
تكبدها ال�صندوق يف �سبيل �صرف وا�ستيفاء هذه النفقة.
�5 .5أية م�ستندات �أخرى يطلبها ال�صندوق.
وقد لوحظ �أن موظف التنفيذ بحاجه ما�سة �إىل رفع م�ستواه الإداري والوظيفي الذي ي�ؤهله للإحاطه بكل ما يلزم من م�ستندات حتى ال ترهق
املنتفعة بكرثة الطلبات ،بحيث ال يتم فتح ملف االنتفاع �إال بعد �صريورته كامال و�صاحلا لل�صرف الفوري.
وحلل هذه امل�شكلة ينبغي �سريعا ،تعيني موظف ب�إدارة التنفيذ يكون ممثال ل�صندوق النفقة ،تكون مهمته توفري اخلدمة و�إعداد كافة امل�ستندات
والإجراءات املطلوبة لل�صندوق من واقع ملف التنفيذ ،ويكون حلقة الو�صل بني جهاز ال�صندوق و�إدارة التنفيذ.
مع عقد جل�سة عمل لل�سادة الق�ضاة ال�شرعيني وق�ضاة تنفيذ الأحكام ال�شرعية وموظفي �إدارة التنفيذ بها للتعرف بقانون �صندوق النفقة وال
ئحته التنفيذية.
�إن تعيني موظف ميثل ال�صندوق يف �إدارة التنفيذ �سوف ي�ؤدي �إىل تقدمي خدمة �أف�ضل للمنتفعات منه ،وتوحيد طرق ت�أدية اخلدمات ،واحل�صول
على املعلومات ال�صحيحة والدقيقة من ملف التنفيذ ،كما �سيفعل املالحقة القانونية من قبل ال�صندوق من خالل ر�صد الطلبات غري القانونية
من خالل �إطالعه مبا�شرة على املعلومات ال�صحيحة من ملف التنفيذ وتزويدها ال�صندوق �أوال ب�أول ،وباجلملة �سيكون عامال فاعال لتنظيم
العمل من الناحية الإدارية.

 .3ال�صعوبات املتعلقة ب�إجراءات تبليغ املحكوم عليه خارج البالد وغري معلوم �إقامتهم

�أثبتت الدرا�سة احلالية قيام �صندوق النفقة ب�صرف نفقات لعدد كبري من املنتفعات لأزواج يقمن خارج البالد وال يعلم حمل �إقامة الزوج على
وجه التحديد ،ويتعذر على ال�صندوق تبليغهم بالإجراءات �سواء قبل �صرف النفقة �أو عند قيامه بتح�صيلها منهم.
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كما يقوم ال�صندوق بدفع نفقة عن كثري من املحكوم عليهم بعقوبة ال�سجن ملدة طويلة وبالن�سبة لغري املقيمني يف البحرين فمن املعلوم �أن تبليغ
املراد تبليغه خارج من موطن غري معلوم لي�س له ممثل بالبحرين� ،أن يتم بطريقة الن�شر يف اجلريدة الر�سمية �أو �إحدي ال�صحف التي تعينها
املحكمة لذلك ،ف�إن كان له ممثل بالبحرين جاز تبليغه عن طريق الأخري.

ويجد ال�صندوق �صعوبة بالغة يف �إجراء التبليغ على النحو املقدم وحل هذه امل�شكلة يكون عن طريق طلب �أكرث دقة من املدين املحكوم عليه
(بطاقة هوية �أو جواز �سفر ،عنوان �آخر �إقامة له ،ح�ساباته بالبنوك) وطلب حتريات ال�شرطة عن �أمالكه وم�صادر دخله ،و�أي�ضا توقيع مذكرة
تفاهم بني وزارة اخلارجية و�صندوق النفقة ب�ش�أن حت�صيل مبالغ النفقة من ه�ؤالء.
هذه هي �أهم ال�صعوبات التي تواجه عمل ال�صندوق و�سوف يتيح احلوار الفر�صة لعر�ض كثري من جوانب امل�شكلة واقرتاح احللول املنا�سبة.
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املطلب اخلام�س :م�شكلة تنفيذ الأحكام ال�صادرة من املحاكم ال�شرعية
�إن م�شكلة تنفيذ �أحكام الق�ضاء ال�شرعي يف مملكة البحرين ،تعد جزء ًا من م�شكلة كربي تتعلق بتنفيذ الأحكام الق�ضائية وكافة املحررات التي
يعطيها القانون قوة ال�سندات التنفيذية ب�صفة عامة.
�إذ يثبت الواقع �أن خ�صومة التنفيذ ت�ستغرق يف كثري من الأحيان وقتا �أطول من اخل�صومة الق�ضائية التي �صدر فيها احلكم ،وهو ما يدعو �إىل
الأ�سى ،ورغم ما بذلته الدولة من جهود لتذليل العقبات التي حتول دون تنفيذ الأحكام بي�سر و�سهولة� ،إال �أن كل احللول ت�صطدم بواقع مرير ،ال
ي�شعر به �سوي من دفعته الظروف �إىل ولوج �أبواب الق�ضاء طالب ًا الق�ضاء بحق له.
وطبق ًا للمادة  244من قانون املرافعات ف�إن حماكم التنفيذ تخت�ص بتنفيذ الأحكام والقرارات ال�صادرة من املحاكم على اختالف �أنواعها
ودرجاتها ،ويجري التنفيذ حتت �إ�شراف ورقابة قا�ضي حمكمة التنفيذ ،يعاونه يف ذلك موظفي �إدارة تنفيذ الأحكام ،ورجال ال�ضبط الق�ضائي
وغريهم.
ونظر ًا لأهمية الأحكام ال�شرعية وما ينطوي الت�أخري يف تنفيذها على �إحلاق �ضرر فادح باملحكوم لهم ،فقد خ�ص�ص املجل�س الأعلى للق�ضاء
الدائرة الأوىل من حماكم التنفيذ  -وهي ت�شكل من قا�ضية  -وعهد �إليها مهمة تنفيذ الأحكام ال�شرعية وكافة ال�سندات التنفيذية املتعلقة
مبنازعات الأ�سرة.
وطبق ًا لن�ص املادة  256من قانون املرافعات ،ف�إن لقا�ضي حمكمة التنفيذ �إ�صدار القرارت والأوامر اخلا�صة بالأمور الآتية:
1 .1و�ضع احلجز على �أموال املحكوم عليه ورفع احلجز عنها.
2 .2بيع الأموال املحجوزة.
3 .3حب�س املحكوم عليه ملدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر.
4 .4دفع املبالغ املح�صلة من املحكوم عليه للمحكوم له� ،أو ت�سليم ال�شيء املق�ضي بت�سليمه �إليه.
5 .5اتخاذ الإجراءات التحفظية �أوالوقتية.
6 .6التفوي�ض با�ستعمال القوة اجلربية عند االقت�ضاء واال�ستعانة برجال ال�شرطة �إن لزم الأمر.

�أو ًال� :إجراءات تنفيذ الأحكام ال�شرعية

ميكن �إيجاز �إجراءات تنفيذ الأحكام ال�شرعية فيما يلى:
ً
يقدم املحكوم له �أو نائبه طلبا مذيال بتوقيعه �إىل حمكمة التنفيذ ال�شرعية مبا�شرة م�شفوعا بال�سند التنفيذي املطلوب تنفيذه ،وقد يكون هذا
ال�سند حكم ق�ضائي� ،أو حمرر موثق� ،أو حم�ضر �صلح م�صدق عليه من املحكمة� ،أو غري ذلك مما يعطيه القانون هذه ال�صفة.
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ويجب �أن يبني طالب التنفيذ بطلبه الأمور الآتية:
1 .1ا�سمه و�صفته وعنوانه.
2 .2ا�سم املحكوم عليه وعنوانه.
3 .3خال�صة ال�سند واملحكمة �أو اجلهة التي �أ�صدرته �أو وثقته.
4 .4بيان ب�أموال املحكوم عليه التي يطلب حجزها �إن �أمكن ذلك.
ويقوم ق�سم التنفيذ ب�إعداد جدول خا�ص تقيد فيه طلبات التنفيذ كما ين�شئ ملف لكل طلب تودع به جميع الأوراق املتعلقة بهذه الطلبات .وعلى
ق�سم التنفيذ يف اليوم التاىل لتقدمي طلب التنفيذ �أن يعلن املحكوم عليه املدين ب�صورة من طلب التنفيذ و�صورة من الأوراق املرفقة به �سالف
الإ�شارة �إليها ،وينبه يف هذا الإعالن على املحكوم عليه بالوفاء مبا هو مطلوب منه خالل �سبعة �أيام من تاريخ �إعالنه ويكون الإعالن ل�شخ�ص
املدين ،ف�إن تعذر ففي موطنه الأ�صلي.
�إذا مل يقم املحكوم عليه بتنفيذ ما هو مطلوب منه ،خالل املدة املذكورة ،كان للمحكوم له بعد انق�ضائها �أن يطلب من ق�سم التنفيذ �إح�ضار
املحكوم عليه �إىل حمكمة التنفيذ لإجراء املعامالت التنفيذية يف مواجهته .وعلى ق�سم التنفيذ حتديد جل�سة خالل ثالثني يوم ًا على الأكرث من
انق�ضاء املواعيد ال�سابقة ويعلن تاريخها لذوي ال�ش�أن .ف�إذا مل يح�ضر املحكوم عليه يف اجلل�سة املحددة� ،أح�ضرته حمكمة التنفيذ جرب ًا عنه
بوا�سطة ال�شرطة.
�إذا ح�ضر املحكوم عيه �سواء من تلقاء نف�سه �أو جرب ًا عنه ،يكلفه قا�ضي املحكمة بالوفاء مبا هو مطلوب منه ،ف�إن �أو يف به و�سدد كافة امل�صاريف،
�أمر القا�ضي ب�إخالء �سبيله .ف�إذا مل يوف مبا هو مطلوب منه وملحقاته ،وثبت �أن له �أموال ظاهرة ،ينفذ ال�سند جرب ًا بطريقة حجز �أموال
املدين.ف�إن مل يكن له �أموال ظاهرة ومل ير�شد املحكوم له الدائن عن �أموال للمدين ،كان للمحكوم له �أن يطلب حب�س املدين ،ف�إن تقدم الأخري
بطلب �إجراء ت�سوية �أو تق�سيط املحكوم به مع كفيل ،ووافق املحكوم له على ذلك يقرر القا�ضي �إخالء �سبيله.
ف�إذا �أخفي املدين �أمواله التي ميكن حجزها �أو هربها ومل يكن قد عر�ض ت�سوية �أو مل يقدم كفي ًال مقبو ًال �أو عر�ض ت�سوية �إال �أنه �أخل ب�شروطها،
كان للدائن �أن يطلب من قا�ضي حمكمة التنفيذ حب�سه ،وللقا�ضي �أن يحب�سه ملدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر ،ف�إذا �أدي ما عليه �أو قدم كفيال مقبوال
�أخلى �سبيله ،وال مينع حب�سه من بيع �أمواله املحجوز عيها وا�ستيفاء حق املحكوم له من ح�صيله البيع.
ويك�شف الواقع عن مدي املعاناة التي يواجهها �أ�صحاب احلقوق ال�شرعية ممن لديهم �أحكام ق�ضائية ب�أداء نفقات وت�سليم ال�صغريوغري ذلك،
ومرد ذلك �صعوبة ا�ستيفاء الإجراءات املتمثلة يف عدم �إمتام �إعالن املحكوم عليه املنفذ �ضده بال�سند التنفيذي يف كثري من الأحيان وتعنت
املحكوم عليهم واالدعاء بعدم وجود �أموال لديهم ميكن احلجز عليها.
ولئن كان امل�شرع �أجاز �شمول الأحكام ال�صادرة بتقرير نفقة وقتية �أونفقة واجبة �أو �أجرة ح�ضانة �أو ر�ضاع �أو م�سكن �أو ت�سليم ال�صغري لأمه
بالنفاذ املعجل يف املادة  246من قانون املرافعات� ،إال �أن ذلك مقيد بطلب من املحكوم له ،كما �أنه �أمر جوازي للمحكمة ،فهي غري ملزمة ب�إجابة
هذا الطلب دون معقب عليها يف ذلك.
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ثانياً :عقبات تنفيذ الأحكام ال�شرعية بطريقة مبا�شرة

كما ثبت من هذه الدرا�سة وجود عقبات كثرية تعرقل تنفيذ الأحكام ال�شرعية بطريقة غري مبا�شرة نعر�ض لها يف النقاط الآتية:
5 .5رف�ض مكتب التوثيق بوزارة العدل توثيق توكيالت ذوي ال�ش�أن با�ستالم �أو ت�سليم ال�صغري ،ملا تذهب اليه من �أن ذلك من اخت�صا�ص
املحكمة ال�شرعية
ولتو�ضيح هذه امل�شكلة ف�إنه طبقا لقانون التوثيق ف�إن كاتب العدل هو املخت�ص وحده دون غريه بتوثيق جميع املحررات الر�سمية عدا ما كان منها
متعلقا بالوقف �أو بالأحوال ال�شخ�صية� ،إذ ينعقد االخت�صا�ص بتوثيق املحررات اخلا�صة بها للمحكمة ال�شرعية.
ونظر ًا ال�ضطرار ذوي ال�ش�أن ممن �صدرت لهم �أو عليهم �أحكام ق�ضائية با�ستالم �أو بت�سليم ال�صغري� ،إنابة غريهم لتنفيذ هذه الأحكام يف املركز
الإجتماعي لتعار�ض �أوقات عمل املركز �أحيانا مع �أوقات عملهم ،ف�إنهم يلج�أون �إىل مكتب التوثيق لعمل توكيالت لهم� ،إال �أن القائمني لدي املكتب
ميتنعون عن �إجراء التوثيق بزعم �أن هذا الإجراء من اخت�صا�ص املحكمة ال�شرعية ولي�س من اخت�صا�صهم.
ويعترب هذا الر�أي خط�أ وغري �صائب لأن توثيق مثل هذه التوكيالت ال عالقة له بالأحوال ال�شخ�صية من قريب �أو بعيد ،ومن ثم ال ينعقد
االخت�صا�ص ب�إجرائه للمحكمة ال�شرعية بل لكاتب العدل املخت�ص.
ومن َثم ف�إن حل هذه امل�شكلة يكمن يف خماطبة مدير مكتب التوثيق من قبل امل�سئولني بوزارة العدل بتوثيق توكيالت ذوي ال�ش�أن بخ�صو�ص ت�سليم
�أو ا�ستالم ال�صغري متى ا�ستوفت �شرائطها القانونية.

6 .6االعتداد بوثائق الطالق والزواج امل�شتملة على التزامات الزوج �أو املطلق واعتبارها �سندات تنفيذية حال كونها غري ذلك

لوحظ قيام بع�ض الباحثني القانونيني بفتح ملفات تنفيذ بناء على �صور لوثائق طالق يقر فيها املطلق بتعهده ب�سداد مبلغ حمدد كنفقة للأوالد،
�أو التزامه بت�سليم الأغرا�ض اخلا�صة ملطلقته ،وتقوم املطلقة بختمها باخلتم اخلا�ص بال�صيغة التنفيذية ثم تتقدم بطلب تنفيذها وك�أنها حكم
ق�ضائي قابل للتنفيذ اجلربي فور ًا.
ونظر ًا خلط�أ هذا الإجراء من جانب القائمني ب�إدارة التنفيذ ،فقد ر�ؤي عقد ور�شة عمل لبحث هذه امل�شكلة والتنبيه بعدم و�ضع �أختام عليها
وعدم اعتبارها �سندات تنفيذية �صاحلة للتنفيذ ،وتوجيه �أ�صحاب ال�ش�أن برفع دعوى بطلباتهم �أمام الق�ضاء.

7 .7ت�سليم وثائق الطالق خمتومة باخلتم اخلا�ص بال�صيغة التنفيذية قبل انق�ضاء العدة
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لوحظ �أي�ضا قيام بع�ض املحاكم ال�شرعية ت�سليم املطلق وثيقة الطالق �أو �صورة ر�سمية منها خمتومة باخلتم املخ�ص�ص بال�صيغة التنفيذية
وذلك قبل انتهاء موعد العدة ،ثم يعمد �صاحب امل�صلحة يف هذه احلالة بتنفيذ هذه الوثيقة لإيقاف النفقة اجلارية �أو ال�ستالمه �أغرا�ض معينة
مبينة بوثيقة الطالق ،فيتم التنفيذ بها ،كما يقوم �أحيانا برفع دعوى �إ�ستناد ًا لها يطلب فيها ا�سقاط النفقة .وحل هذه امل�شكلة يكمن يف التنبيه
على املوظف املخت�ص بعدم �إ�صدار وثائق طالق �إال بعد انتهاء مدة العدة.

8 .8تنفيذ الأحكام ال�شرعية ب�أداء النفقات قبل انق�ضاء مواعيد الطعن فيها

لوحظ كذلك �أن العمل جرى يف حماكم التنفيذ على تنفيذ الأحكام ال�شرعية فور �صدورها ودون انتظار النق�ضاء موعد ا�ستئنافها ،حتى ولو مل
تكن م�شمولة بالنفاذ املعجل .وكثريا ما يقوم املنفذ �ضده با�ستئناف احلكم وقد يحدث �أن تق�ضي حمكمة اال�ستئناف ب�إلغاء احلكم �أو تعديله
ل�صالح امل�ست�أنف ،ويتم ذلك بعد �أن يكون التنفيذ قد مت فع ًال.
ولذ ف�إن حل هذه امل�شكلة يكمن يف قيام �صندوق النفقة بتنفيذ هذا احلكم حلني الف�صل يف اال�ستئناف �أو بجعل الأحكام ال�صادرة ب�أداء النفقات
نافذه نفاذ ًا معج ًال بقوة القانون دون طلب من �صاحب ال�ش�أن �أ�سوة بالأحكام ال�صادرة يف املواد امل�ستعجلة واملواد التجارية وهو ما يقت�ضي تعديل
املادتني  245 ،246من قانون املرافعات.

9 .9تنفيذ الأحكام ال�صادرة مبنح ت�أ�شرية دخول و�إقامة للحا�ضنة الأجنبية

ملا كانت املادة  139من قانون �أحكام الأ�سرة قد منحت للحا�ضنة الأجنبية احلق يف الإقامة يف البالد مدة ح�ضانتها متى توافرت ال�شروط
املقررة ،فقد د�أبت املحاكم ال�شرعية على تنفيذ ما ت�ضمنه هذا الن�ص ب�إلزام املطلق اتخاذ الإجراءات الالزمة ،وا�ست�صدار ت�أ�شرية دخول
ملطلقته �إىل البالد �إال �أنه لوحظ امتناع الإدارة العامة للجن�سية واجلوازات والإقامة عن �إ�صدار هذه الت�أ�شرية �أو منح احلا�ضنة �إقامة على
كفالة مطلقها ،على �سند من �أنه ال ميت للحا�ضنة ب�صلة تخوله �أن يكفلها لدى �إقامتها يف البحرين بعد �أن انق�ضت رابطة الزوجية بينهما
بالطالق.
ويف احلقيقة ف�إن منح ت�أ�شرية دخول الأجنبي �إىل البالد تعد من الأمور التي ت�ستقل جهة الإدارة بها ،ومع ذلك ف�إننا نرى لتفعيل هذا الن�ص
وجت�سيده واقعا ملمو�س ًا مل�صلحة ال�صغري �أن تتوىل وزارة التنمية االجتماعية كفالة احلا�ضنة الأجنبية يف مثل هذه الأحوال كي ت�ستطيع القيام
بواجباتها كحا�ضنة.
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املطلب ال�ساد�س :م�شكالت تتعلق ب�إدارة الدعوى ال�شرعية واحلكم فيها
�أو ًال :عدم �إعداد القا�ضي ال�شرعي وت�أهيله قبل ا�شتغاله بالق�ضاء

ملا كان الق�ضاء ال�شرعي يعد �أحد جناحي الق�ضاء البحريني ،والذي يت�شكل من الق�ضاء املدين والق�ضاء ال�شرعي ،فقد بات من ال�ضروري �إعداد
القا�ضي ال�شرعي وت�أهيله على نحو ميكنه من �أداء ر�سالته بكفاءة واقتدار.
و�إذا كان من امل�سلم به �أن الق�ضاة ال�شرعيني يف مملكة البحرين من امل�شهود لهم بالكفاءة يف العلوم ال�شرعية ،و�أن �أغلبهم يحمل �أعلى الدرجات
العلمية يف العلوم ال�شرعية� ،إال �أن الإحاطة باجلوانب ال�شرعية لديهم ال تغني عن �ضرورة العلم بكافة اجلوانب القانونية والإجرائية الأخرى.
فالقا�ضي عندما يجل�س على من�صة الق�ضاء� ،سواء كان ق�ضا ًء مدنيا �أم ق�ضا ًء �شرعيا ،يجب �أن يكون على علم تام بكافة امل�سائل الإجرائية
املت�صلة بالدعوى التي ينظرها ،ابتداء من التحقق مما �إذا كانت الدعوى قد رفعت �صحيحة وا�شتملت على كافة البيانات التي تطلبها القانون،
و�أنها رفعت �أمام حمكمة خمت�صة قانونا بنظرها و�أنه لي�س ممنوع ًا قانونا من نظرها �أو �إ�صدار احلكم فيها ،و�أن املدعي عليه قد ات�صل علمه
بها وبالطلبات الواردة فيها ،ب�إعالنه �إعالنا قانونيا �صحيحا ،ومعرفته بكيفية �إدارة اجلل�سة و�سريها ،وحقوق اخل�صوم وواجباتهم ،وما يعر�ض
للدعوى �أثناء نظرها وال�سري فيها من وقف للخ�صومة وانقطاعها و�سقوطها وانق�ضا�ؤها وتركها وتعديل الطلبات فيها و�إدخال وتدخل اخل�صوم
فيها ،و�إجراءات وطرق �إثبات احلقوق املدعي بها ،وحتقيق دفاع اخل�صوم والرد على طلباتهم.
كما يتعني ف�ضال عما تقدم �أن يكون القا�ضي ملما �إملاما كافيا بقواعد �إ�صدار الأحكام وحترير �أ�سبابها ب�أ�سلوب يك�شف للمطلع على احلكم �أن
القا�ضي الذي �أ�صدره قد �أمل بوقائع الدعوى وطلبات اخل�صوم فيها ،وا�ستمع �إىل دفاعهم ورد عليها رد ًا �سائغ ًا ،وانه قد تداول مع زمالئه �أع�ضاء
الهيئة التي �أ�صدرته مداولة �سرية حقيقية ،حتى تالوته يف جل�سة علنية و�إيداع �أ�سبابه بها� ،إىل غري ذلك من م�سائل �إجرائية واجبة ،قد ي�ؤدي
تخلف �أي �إجراء منها �إىل بطالن احلكم.
ولذلك ف�إنه يجب �إعداد القا�ضي ال�شرعي �إعداد ًا جيد ًا من الناحية الإجرائية ،قبل توليه وظيفة الق�ضاء� ،إذ ال يكفي ح�صول رجل الدين على �أي
درجة علمية يف العلوم ال�شرعية ،مهما علت ،ل�شغل وظيفة الق�ضاء ،وال يتحقق هذا الإعداد �إال �إذا مت التحقق �أو ًال قبل تعيينه من �أن لديه �إملاما
كافي ًا بالقواعد الأ�سا�سية ب�أحكام قانون املرافعات والإثبات وقانون ال�سلطة الق�ضائية وغري ذلك من القوانني املكملة ،التي ال ي�ستغني عنها �أي
م�شتغل بالقانون ب�صفة عامة.
ف�إذا اجتاز هذا الإختبار بنجاح ،يتم �إحلاقه مبعهد الدرا�سات الق�ضائية بوزارة العدل ملدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر يتم تدريبه خاللها تدريب ًا عمليا،
على كيفية �إدارة اجلل�سة ،ونظر الدعوى و�إ�صدار احلكم وت�سبيبه ت�سبيبا �سائغا و�صحيح ًا ،على �أن يكون تعيينه مرهون باجتياز هذا التدريب بنجاح.
�إن �إعداد املر�شح ل�شغل وظيفة الق�ضاء وتدريبه قبل تعيينه �أجدى �ألف مرة من تدريبه بعد �صدور قرار تعيينه.
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ثانياً :الدور ال�سلبي للقا�ضي ال�شرعي يف �إدارة الدعوى ال�شرعية

�إن دور القا�ضي ال�شرعي يف �إدارة الدعوى ،يجب �أن يكون دور ًا �إيجابيا فاع ًال ،فهو املنوط به مراقبة �سري الدعوى ونظرها منذ اجلل�سة الأوىل
وحتى �صدور احلكم فيها ،ولقد لوحظ يف دعاوي التطليق ،عدم ا�ستعانه البع�ض مبكتب التوفيق الأ�سري بوزارة العدل ،رغم الدور العظيم الذي
ي�ؤديه هذا املكتب يف جمال حل املنازعات الأ�سرية ،وال نرى مربر ًا لهذا امل�سلك �سوى �أنه �إجراء جوازي ترتخ�ص فيه املحكمة ،ومن ثم ف�إننا ندعو
�إىل تدخل امل�شرع والن�ص �صراحة على وجوب عر�ض الطرفني على هذا املكتب وتكليفه ب�إعداد تقرير مف�صل مبا انتهي �إليه ،واعتبار تخلف هذا
الإجراء �سببا مبطال للحكم.
كما لوحظ �أي�ضا �أن تدخل بع�ض املحاكم لإجراء ال�صلح بني الزوجني ال يكون بال�صورة التي حتقق النتيجة املرجوة� ،إذ �أ�ضحى �إثبات هذا
الإجراء يف حم�ضر اجلل�سة ،كافيا لدى البع�ض ،بامتامه ،دون بذل اجلهد احلقيقي واملخل�ص ،لإجراء ال�صلح ،وذلك بالتعرف على �أ�سباب
ال�شقاق ودواعيه ،وبذل الن�صح والإر�شاد لطريف النزاع ومنحهما الفر�صة ملراجعة نف�سيهما ،حر�صا على م�صلحة الأوالد ومنع تفكك الأ�سرة.
ويف نظرنا �إن تدخل القا�ضي ال�شرعي بالإ�صالح بني الزوجني ،تدخ ًال حقيقي ًا فاع ًال ،من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل تقليل ن�سبة الطالق �إىل حد كبري
فما ميلكه القا�ضي من خربة يف امل�سائل الدينية كاف لإقناع طريف اخل�صومة بالعدول عن اال�ستمرار فيها والعودة معا �إىل بيت الزوجية ،ونبذ
فكرة الطالق.

ثالثاً :دور القا�ضي ال�شرعي يف تطبيق القانون

يثري البع�ض ت�سا�ؤال عما �إذا كان من حق القا�ضي ال�شرعي االمتناع عن تطبيق ن�ص قانوين ،يخالف مذهبه �أو ر�أيه �أو ر�أي م�شايخه ؟
قا�ض� ،سواء كان قا�ضيا �شرعيا �أم غريه ،ال ميلك �إال �أن يطبق القانون النافذ ،مهما كان ر�أيه ال�شخ�صي يف هذا القانون ،و�أيا
واحلقيقة �أن �أي ٍ
كان وجه الر�أي فيه ،وكل ما ميلكه هو �أنه �إذا تبني له �أثناء نظر الدعوى� ،أن القانون الذي ينطبق على النزاع� ،أو �أحد ن�صو�صه� ،أو بع�ضها،
يخالف الد�ستور� ،أن يوقف نظر الدعوى ،ويحيل اخل�صوم �إىل املحكمة الد�ستورية للف�صل يف مدي د�ستورية هذا القانون ،ويف غري ذلك ال يجوز
له مطلقا� ،أن ميتنع عن تطبيق قانون بزعم �أن �أحكامه التي ا�ستمدها تخالف الأحكام امل�ستقرة لدى املذهب الذي ينتمي �إليه القا�ضي.
فامتناع القا�ضي عن تطبيق القانون يف هذه احلالة ينطوي على �إفتئات على ال�سلطة الت�شريعية التي �أناط بها الد�ستور مهمة �سن القوانني وق�صر
مهمة ال�سلطة الق�ضائية على تطبيقها.
كما �أنه ينطوي على خمالفة لقانون ال�سلطة الق�ضائية فيما �أوجبه عليه قبل مبا�شرة عمله من �أن يحلف اليمني القانونية باحرتام قوانني اململكة
ونظمها ،ومن �ش�أن هذه املخالفة م�ساءلته ت�أديبي ًا.

رابعاً :وجود اختالف يف بع�ض الأحكام الق�ضائية

با�ستقراء �أحكام املحكمة الكربى ال�شرعية تبني وجود اختالف كبري بني الدائرتني ،فعلى �سبيل املثال تذهب الدائرة الأوىل �إىل اعتبار املخالعة
طالق ًا وحتت�سبه طلقة يف حني تذهب الدائرة الثانية �إىل اعتباره ف�سخا لعقد الزواج ولي�س طالقا ،فال يح�سب طلقة.
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ويرتتب على هذا االختالف يف الأحكام ،متايز يف املراكز القانونية الواحدة �إذ قد حترم زوجة على زوجها ،وال حترم �أخرى عليه ،رغم متاثلهما
يف الظروف ،وذلك بح�سب الدائرة التي تتوىل نظر نزاع كل منهما .كما تذهب �إحدي الدائرتني �إىل �أن املطلقة ال ت�ستحق نفقة متعة ،يف حني
تذهب الأخرى �إىل �أنها ت�ستحق.
�إال �أنه مما يخفف من هذه امل�شكلة �أن حمكمة الإ�ستئناف العليا ال�شرعية غالبا ما ت�صحح هذه الأخطاء� ،إذا ما عر�ض النزاع عليها ،طعنا على
احلكم ،وهي ال تعترب اخللع طالقا وال حت�سبه طلقة ،كما �أنها تقر للمطلقة بنفقة متعة ،وذلك �إعما ًال لأحكام القانون.
كما �أن �إحدى الدائرتني تذهب �إىل �أن الطالق املقرتن بالعدد لفظا يتعدد بتعدد الألفاظ ،يف حني تذهب الدائرة الأخرى  -بحق � -إىل �أنه يقع
طلقة واحدة.
كما ت�أخذ دائرة ب�شهادة الن�ساء يف حني ال ت�أخذ الدائرة الأخرى بهذه ال�شهادة كما ال ت�أخذ ب�شهادة الأ�صول والفروع واحلوا�شي.

خام�ساً :قلة عدد الق�ضاة وعدم منا�سبة دور العدالة

من �أهم امل�شكالت التي حتول دون �إ�سباغ احلماية الق�ضائية للأ�شخا�ص ب�صفة عامة ،هي قلة عدد الق�ضاة ،ذلك �أنه مع زيادة عدد ال�سكان
وتفاقم امل�شكالت الزوجية ،فقد كرثت الدعاوي ال�شرعية �أمام حماكم الق�ضاء ال�شرعي ،وفاقت �إىل حد كبري طاقة وجهد الق�ضاة ال�شرعيني،
كما �أن �ضيق �أروقة املحاكم ال�شرعية وتبعرثها يف �أكرث من مكان يزيد من حجم امل�شكلة.
ويف احلقيقة ف�إن م�شكلة قلة عدد الق�ضاة و�ضيق املحاكم ال تقت�صر على حماكم الق�ضاء ال�شرعي وحدها ،بل متتد �أي�ضا ،وبدرجة �أ�شد� ،إىل
الق�ضاء املدين ،ومن ثم فقد بات �ضروريا العمل على زيادة عدد الق�ضاة.

�ساد�ساً :فتح باب الطعن بالتمييز على �أحكام الق�ضاء ال�شرعي

�إن �إجازة الطعن بالتمييز على الأحكام االنتهائية ال�صادرة من حماكم الق�ضاء ال�شرعي� ،أ�ضحى �ضرورة بعد �صدور قانون �أحكام الأ�سرة وال
يوجد مربر مقبول للتفرقة بني الأحكام ال�صادرة من الق�ضاء املدين وتلك ال�صادرة من الق�ضاء ال�شرعي .وفتح باب الطعن بالتمييز و�إن كان
�سيثقل كاهل ق�ضاة حمكمة التمييز� ،إال �أن من �ش�أنه �أن يوجد احللول الق�ضائية وير�سي مبادئ قانونية هامة ت�صب يف م�صلحة الأ�سرة.
�إال �أنه من الإن�صاف التقرير ب�أنه من ح�سن ال�سيا�سة الت�شريعية وامل�صلحة العامة �إرجاء تنفيذ هذا االقرتاح حلني �صدور الق�سم الثاين من قانون
�أحكام الأ�سرة ،لأنه من غري املقبول �أن ي�سمح بفئة بعر�ض نزاعهم على حمكمة التمييز ،وحترم فئة �أخرى من ذلك.

�سابعاً :عدم �إعداد معاوين القا�ضي ال�شرعي وت�أهيلهم ت�أهيال كافيا
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القا�ضي ال�شرعي لي�س وحده الذي يدير الدعوى ال�شرعية� ،إذ يعاونه موظفون �آخرون ،ويتوقف جناح القا�ضي يف عمله على مدى ح�سن �أداءهم
لعملهم واحاطتهم به ،فكلما حت�سن �أداءهم ،زاد ذلك من كفاءة الق�ضاء ،ولذلك يجب االعتناء بهذه الفئة� ،سيما و�أنهم الرتبة الطبيعية التي
يتم اختيار الق�ضاة منها.

وي�أتي يف مقدمة ه�ؤالء الباحثني القانونيني مبكتب ال�شكاوي بوزارة العدل و�أقرانهم باملحاكم ال�شرعية ،وكذلك كتبة اجلل�سات ،وموظفي �إدارة
التنفيذ ،والقائمون بت�سليم االوراق الق�ضائية و�إعالنها لذوي ال�ش�أن.
وقد �أ�سفر الواقع عن حاجة ه�ؤالء �إىل تدريبهم تدريبا كافيا وم�ستمر ًا على اجلوانب الإجرائية يف �إدارة الدعوى ال�شرعية� ،إذ �أن خط�أ ي�سري من
�أحدهم من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل تعطيل الف�صل يف الدعوى دون مربر ،وقد ي�ؤدي اىل �صدور حكم يف غيبة خ�صم دون �أن يتمكن من �إبداء دفاعه،
بل قد ي�ؤدي هذا اخلط�أ �إىل بطالن احلكم الق�ضائي ذاته �أو ا�ستحالة تنفيذه.
ولذلك البد من االهتمام بهذه الفئة بح�سن اختيارهم وت�أهيلهم قبل مبا�شرة �أعمالهم ومواالة تدريبهم �أ�سوة بالق�ضاة.

ثامناً� :ضعف الثقافة القانونية لدى املتقا�ضني

�إن من �أهم التحديات وال�صعوبات التي تواجه قانون �أحكام الأ�سرة� ،ضعف ثقافة املر�أة القانونية ،ولي�س الرجل ب�أف�ضل منها ،فقد �أثبت الواقع
تخلف العلم القانوين لدى كثري من الن�ساء ،كما تبني �أن كرثة منهن ير�ضني بالأمر الواقع وميتنعن عن ا�ستخدام حقهن يف ال�شكوى �ضد الأزواج،
�أو اللجوء �إىل الق�ضاء خوفا على الأوالد من االنحراف وال�ضياع.
ومهمة رفع درجة ثقافة املر�أة القانونية وتب�صريها بحقوقها والتزاماتها هي م�سئولية املجتمع ب�أ�سره ،وال يجوز لأحد التخلى عن القيام بها ،وي�أتي
دور الإعالم واجلهات املعنية ب�شئون املر�أة يف مقدمة امل�سئولني عن ذلك.
وال يوجد ما مينع من فتح مكتب بوزارة العدل يتم تزويده بعدد من ذوي اخلربة القانونية يطلق عليه «مكتب الإر�شاد ال�شرعي» تكون مهمته
�إر�شاد �أ�صحاب احلقوق ال�شرعية ومعاونتهم وتعريفهم بالإجراءات القانونية التي يجب اتباعها.
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اخلامتة

خال�صة الدرا�سة والتو�صيات

�أو ًال  :خال�صة الدرا�سة
لعل من �أهم و�أبرز النتائج امل�ستخل�صة من هذه الدرا�سة ما يلى(: )18
�أو ًال� :أن تقنني �أحكام الأ�سرة قد �شهد جدال كبري ًا يف املجتمع البحريني بني م�ؤيد ومعار�ض ،فمن ر�أى �أن �إ�صدار قانون �أحكام الأ�سرة يعد عم ًال
ح�ضاريا يتواكب وين�سجم مع التحديث العام يف املجتمع ،ويهدف �إىل تطويره وخدمته ،وي�ساهم يف احلد من بع�ض املفا�سد ،ويعد �صورة من
فر�ض ب�سط الدولة �سلطانها على النا�س ،و�أيد البع�ض هذا االجتاه قائال �إن ال�ضرورات ال�شرعية واالجتماعية وال�سيا�سية حتتم �إ�صدار قانون
ينظم �أحكام الأ�سرة ،فال�شريعة الإ�سالمية متجددة وتنظر دائما �إىل �أحوال النا�س وم�صاحلهم ،فمن ال�ضرورات ال�شرعية وجود قانون ينظم
�أو�ضاع الأ�سرة وخالفاتها طبقا لل�شريعة ،كما �أن ا�ستقرار املجتمع مرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق اال�ستقرار يف الأ�سرة ،وهذا اال�ستقرار مرهون
بتحقيق العدالة االجتماعية بني الزوجني والأقارب والأطفال ،كما �أنه �ضرورة �سيا�سية ،لأن الد�ستور كفل حقوق النا�س جميعا رجا ًال ون�سا ًء
و�أطفا ًال ،و�أناط بالدولة �إ�صدار القوانني التي تنظم هذه احلقوق ،ومن ثم ف�إن �إ�صدار هذا القانون يعد واجبا على الدولة ،وعمل من �أعمال
وظيفتها ،ويف نف�س الوقت حق لأفراد املجتمع يجب الوفاء به ،و�أخري ًا ف�إنه يعد بع�ضا من امل�شروع الإ�صالحي وهذا امل�شروع له روافد منه قانون
�أحكام الأ�سرة.
كما ذهب �آخرون م�ؤيدون لهذا االجتاه قائلني �أن �إ�صدار قانون للأ�سرة ي�ستمد �أحكامه من مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية الغراء ،وال تخرج ن�صو�صه
عنها� ،سوف يق�ضي على ظاهرة االختالف يف الأحكام الق�ضائية ال�صادرة من الق�ضاء ال�شرعي والتي باتت ت�شكل يف حد ذاتها خطر ًا يهدد
ا�ستقرار املجتمع ،باعتبار �أن الأ�سرة هي نواته و�أ�سا�س وجوده ،و�أن من �ش�أن توحيد احللول الق�ضائية للم�شكلة الواحدة ما يحقق هذا اال�ستقرار،
و�أنه يجب �أن ت�صاغ الأحكام ال�شرعية وجتمع م�سائل الزواج والطالق والنفقة والر�ضاعة واحل�ضانة والن�سب وغريها يف قالب ع�صري ي�سهل على
املخاطبني بها معرفتها وفهمها ،كما ي�سهل على القا�ضي الرجوع �إليها بي�سر و�سهولة ودون عناء.
بل لقد ذهب بع�ض م�ؤيدي هذا االجتاه ،وبحق� ،إىل �أبعد من ذلك ور�أوا �ضرورة �إ�صدار قانون موحد لأحكام الأ�سرة ،يلبي حاجات حماكم ال�شقني
ال�سني واجلعفري ،مع مراعاة خ�صو�صية كل مذهب ،قائلني ب�أنه ال توجد ثمة عقبة قانونية حتول دون ذلك ،بعد تطور فن �صياغة القوانني.
ويف املقابل كان هناك اجتاها معاك�س ًا يتم�سك برتك الأمر الجتهاد الق�ضاة ويرى �أن تقنني �أحكام الأ�سرة يف قوالب قانونية من �ش�أنه �أن يغلق
باب االجتهاد ،وي�ضعف من ا�ستقالل الق�ضاء ،ف�ضال عن �أنه �سي�ؤدي �إىل ذوبان خ�صو�صية كل مذهب وتال�شيه.
ولقد كان للجهود الوطنية املخل�صة وامل�ستنرية التي قادها املجل�س الأعلى للمر�أة مب�شاركة اجلمعيات الن�سائيةواملعنية ،ي�ؤازرهما ذوي الر�أي
واالخت�صا�ص ،الف�ضل الكبري يف العمل على �صدور قانون �أحكام الأ�سرة (الق�سم الأول ) بالقانون رقم  19ل�سنة  ،2009ون�شر يف اجلريدة
الر�سمية بالعدد  2898بتاريخ  ،2009/6/4و�أ�صبح نافذ ًا �إعتبار ًا من الأول من يوليه �سنة  ،2009ون�ص يف املادتني الرابعة واخلام�سة من مواد
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كل ما ت�ضمنت الدرا�سة من �آراء ومقرتحات وتو�صيات تعك�س ر�أي م�صدر الدرا�سة ولي�س بال�ضرورة ر�أي املجل�س الأعلى للمر�أة

�إ�صداره على �سريانه على كافة املنازعات التي تدخل يف والية الدوائر الق�ضائية ال�شرعية ال�سنية ،وعلى جميع الدعاوي التي مل ي�صدر فيها حكم
مو�ضوعي نهائي قبل نفاذه.
ثانياً� :أن كل عوامل النجاح قد توافرت لهذا القانون ،فقد ت�شكلت جلنة �إعداد من خرية رجال الدين والقانون مع كوكبة من الق�ضاة ال�شرعيني
و�أ�شبعوه درا�سة ومتحي�صا ومقارنة بغريه من قوانني الأحوال ال�شخ�صية يف الدول العربية ،وا�ستنبطوا �أحكامه من املذاهب الإ�سالمية الأربعة
املعتمدة ،ومل يح�صروا �أنف�سهم يف مذهب معني دون غريه ،بل �أخذوا ب�أي�سر احللول و�أب�سطها ،متى كانت تالئم ظروف النا�س وحتقق م�صاحلهم،
بغ�ض النظر عن املذهب الذي ينتمي اليه �صاحب الر�أي الذي اعتمدته اللجنة ،ومما يحمد للقانون عدم خروج ن�صو�صه ،عما نادى به القر�آن
الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة و�شموله على كافة امل�سائل املتعلقة ب�أحكام الأ�سرة ،وو�ضع احللول القانونية لكافة املنازعات التي ميكن �أن تثار
ب�ش�أنها ،واحتياط ًا ملا قد يطر�أ من منازعات مل ي�أت لها بحل فقد حدد للقا�ضي امل�صدر القانوين الذي ي�ستقي منه حكمه� ،إذا مل يجد ن�صا يعالج
�أي م�س�ألة مل يجد لها حال فيه ،ف�أورد يف املادة الثالثة من مواد �إ�صداره ب�أنه " فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف هذا القانون يحكم القا�ضي بامل�شهور
يف املذهب املالكي ،ف�إن مل يوجد �أخذ القا�ضي بغريه من املذاهب الأربعة لأ�سباب يبينها يف حكمه ،و�إذا تعذر ذلك طبق القا�ضي القواعد الفقهية
العامة يف ال�شريعة الإ�سالمية ".
كما ُن�ص يف �صدر مواده على عدم تعديله� ،إال بعد �أخذ ر�أي جلنة من ذوي االخت�صا�ص ال�شرعي من الق�ضاة والفقهاء على �أن يكون ن�صفهم من
الق�ضاة ال�شرعيني ي�صدر بت�شكيلها �أمر ملكي.
ثالثاً� :إن من العالمات امل�ضيئة يف قانون �أحكام الأ�سرة �أنه �أنهى ما كان موجود ًا من اختالفات يف �أحكام الق�ضاء ال�شرعي والتي �صدرت قبل
العمل به ،فعلى �سبيل املثال:
كانت بع�ض الأحكام ترف�ض دعوى الزوجة بطلب التطليق لل�ضرر ،رغم ثبوته فت�ضطر �إىل طالق االفتداء (اخللع) ،فحر�ص القانون على �سد هذا
الباب بالن�ص يف املادة /101ج على �أنه (�إذا عجز القا�ضي عن الإ�صالح ،وثبت ال�ضرر ،حكم بالتطليق) ،كما قيد القانون ال�ضرر املربر لطلب
التطليق ب�أنه الذي يتعذر معه دوام الع�شرة بني الزوجني ،خالف ًا ملا كان عليه الو�ضع من قبل ب�ش�أن حدود هذا ال�ضرر ،فمن الأحكام من ذهب
�إىل �أن �أي �ضرر ولو كان ي�سري ًا يربر الطالق ،يف حني ذهبت �أحكام �أخرى �إىل �أن ال�ضرر املربر لطلب التطليق هو مما تتعذر معه دوام الع�شرة
بني الزوجني� ،أي �أن القانون ح�سم هذا اخلالف و�أقر االجتاه الأخري ،كما �أ�صلح القانون م�سار بع�ض الأحكام فيما كانت جتري عليه من �إهمال
التحكيم بني الزوجني عند ا�ستحكام اخلالف ،فن�ص يف املواد من  « 107 - 102على �أنه �إذا مل يثبت ال�ضرر ،وا�ستمر ال�شقاق بني الزوجني،
وتعذر الإ�صالح ،وجب على القا�ضي تعيني حكمني من �أهل الزوجني �إن �أمكن� ........إىل �آخره « ،ومن �أبرز العالمات التي حت�سب للقانون ما
�أورده يف املادة  98من الن�ص على �أنه ال يجوز �أن يكون بدل اخللع التخلي عن ح�ضانة الأوالد ،وال عن �أي حق من حقوقهم ،خمالف ًا ما كان يجري
عليه العمل يف الق�ضاء من جواز التنازل عن ح�ضانة الأوالد ،ونفقتهم ،و�أجر ح�ضانتهم مقابل اخللع ،وكذلك ما ذهب اليه من �أن اخللع الذي يقع
بحكم القا�ضي يعد ف�سخا ال طالقا ،خالفا ملا كان يجري عليه العمل من �أنه يعد طالقا ،ففتح القانون طريق العودة �إن �أراد املختلعان با�ستئناف
حياة جديدة ،دون انتقا�ص من عدد الطلقات ،ودون حاجة �إىل اللجوء �إىل املحلل  -كما يفعل البع�ض� ،إن كانت املخالعة م�سبوقة بطلقتني  -كما
ح�سم اخلالف الذي كان موجود ًا من قبل ب�ش�أن حكم الطالق املقرتن بالعدد لفظا ،فعلى حني كانت بع�ض الأحكام تعترب هذا الطالق يقع كما
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�صدر من املطلق ،ف�إن قال ثالثا وقع كما قال ،كانت �أحكام �أخرى تذهب �إىل �أنه ال يقع �إال طلقة واحدة ،ف�أخذ القانون بالر�أي الأخري يف املادة
/88ج ،و�أنهى بهذا الن�ص م�شكلة كانت تهدد �أمن وا�ستقرار الأ�سرة  -كما �أغلق القانون باب الكيد حني حدد املدة التي يجوز املطالبة بنفقة
عنها ب�أثر رجعي فجعلها عن فرتة ال تتجاوز �إثني ع�شر �شهر ًا �سابقة على تاريخ املطالبة الق�ضائية بها ،على خالف ما كان يجري عليه العمل يف
املحاكم بجعلها من تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق وهو �أمر كان ي�صعب �إثباته ،ويتخذ �أحيانا بابا للإ�ضرار بالأب املدين.
ومما يحمد للقانون �أي�ضا ما �أورده يف املادة  63منه بالن�ص على �أن يراعي يف تقدير نفقة الأوالد بعد الطالق �أو عند الفرقة �أال تت�ضمن م�سا�س ًا
بو�ضعهم االجتماعي �أو التعليمي الذي كانوا عليه ،فعالج بهذا الن�ص ما كانت تذهب �إليه بع�ض الأحكام من رف�ض طلبات م�صاريف التعليم
اخلا�ص معتربة �أن ذلك من ترف الإنفاق ،فعمد بذلك �إىل رفع زعزعة ا�ستقرار الأوالد ،وحفظ ما اعتادوه من حظوظ احلياة ،و�أال يكون �إفرتاق
�أبويهم م�سيئ ًا لو�ضعهم االجتماعي والتعليمي قبل الفرقة ،كما ا�ستحدث القانون نفقة املتعة لكل مطلقة مل يكن لها يد يف طالقها ،ومل تكن
املحاكم تق�ضي بهذه النفقة من قبل ،وهناك �أمثلة �أخرى عديدة ح�سم فيها القانون م�سائل كانت حمل خالف كبري بني الق�ضاة ال�شرعيني على
النحو الذي ف�صلناه �سابق ًا.
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رابعاً :وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق ,ا�ستحدث القانون نظما قانونية مل تكن موجودة من قبل� ،ساير من خاللها م�ستجدات الع�صر ،وجابه بها فرو�ض ًا
عجز الق�ضاء ال�شرعي عن جمابهتها لتعذر ا�ستنباط حلوال لها من منابع الفقه الذي كان ينهل منها نذكر منها على �سبيل املثال:
�1 .1أنه مع �إيجابه توثيق الزواج ر�سميا ،فقد �أجاز �إثبات الزواج غري املوثق ب�شهادة ال�شهود (م.)16
2 .2و�أوجب على الزوج �أن يقر يف وثيقة زواجه بحالته االجتماعية و�ألزمه �إن كان متزوجا �أن يبني يف الإقرار ا�سم الزوجة �أو الزوجات التي يف
ع�صمته ،و�إن كانت الزوجة ال�سابقة قد ا�شرتطت عليه �أال يتزوج عليها �أوجب عليه �أن يخطرها بزواجه الثاين (م.)17
3 .3ا�شرتط موافقة املحكمة ال�شرعية على زواج ال�صغرية التي يقل �سنها عن �ست ع�شرة �سنة ،و�أوجب على املحكمة �أن تتحقق من مالءمة هذا
الزواج ،كما ا�شرتط موافقة هذه املحكمة لتوثيق عقد زواج من جتاوز ال�ستني من عمره من غري مواطنات دول جمل�س التعاون اخلليجي
(م�/21أ)  -وكذلك موافقتها على توثيق عقد زواج املواطنة البحرينية التي مل تتجاوز ع�شرين عاما وترغب يف الزواج من �أجنبي جتاوز
اخلم�سني عاما (م/21ب) وذلك للت�أكد من حتقق امل�صلحة وكفاية ال�ضمانات.
4 .4اعترب كفاءة الزوج لزوجته �شرط من �شروط لزوم الزواج وجعلها حق خا�ص للمر�أة ووليها ،وحدد معيار الكفاءة بال�صالح يف الدين وكل
ما قام العرف على اعتباره.
�5 .5أوجب نفقة الزوجة على زوجها بالعقد ال�صحيح ولو كانت مو�سرة �إذا �سلمت نف�سها �إليه ولو حكما (م ،)48و�أجاز للقا�ضي �إذا طلبت
الزوجة �أن ُيلزم الزوج بنفقة م�ؤقتة لها ولأوالدها ،و�أن ي�أمر ب�إعادتها �إىل منزل الزوجية يف حال �إخراجها منه ،ويكون قراره يف كلتا
احلالتني م�شمو ًال بالنفاذ املعجل بقوة القانون (م ،)49ون�ص على �أن نفقة الأوالد بعد الطالق ينبغي �أال تت�ضمن م�سا�س ًا بو�ضعهم
االجتماعي �أو التعليمي الذي كانوا عليه.
ُ�سكن
6 .6حظر على الزوج تنفيذ حكم متابعة الزوجة �إىل بيت الزوجية جرب ًا؛ وذلك مراعاة مل�شاعرها وكرامتها (م )54كما حظر عليه �أن ت ِ
معها ُ�ض َّرة لها يف م�سكن واحد� ،إال بر�ضاها ،و�أجاز لها العدول عن هذا الر�ضاء �إذا حلقها �ضرر من ذلك (م.)60
�7 .7أجاز للرجل �أن ينفي عنه ن�سب الولد باملالعنة �إال �أنه قيد ذلك ب�أن تتم املالعنة خالل �سبعة �أيام من وقت الوالدة �أو العلم بها ،وب�أال يكون

قد �أقر بالن�سب �صراحة �أو �ضمنا ،و�أوجب عر�ض الزوجني لتحليل الب�صمة الوراثية قبل �إجراء املالعنة ،وال تتم املالعنة بنفي الن�سب �إذا
جاءت النتيجة ب�إثباته احتياط ًا للأن�ساب.
�8 .8أوجب اال�ستعانة بنتيجة الب�صمة الوراثية لإزالة اللب�س يف حال اختالط املواليد يف امل�ست�شفيات (م.)82
9 .9وحر�صا من القانون على عدم تفكك الأ�سرة بالطالق ،ا�شرتط يف املطلق العقل ،واالختيار ،والتمييز ،فال يقع طالق املجنون ،واملعتوه،
واملكره ومن كان فاقد التمييز ب�سكر �أو بغ�ضب �أو غريه ،كما ال يقع الطالق املقرتن بالعدد لفظا� ،أو كتابة� ،أو بالإ�شارة �إال طلقة واحدة
(املواد من .)88 - 86
1010وحماية للحا�ضنة التي ال م�سكن لها ،قرر القانون ا�ستقاللها مع املح�ضون مب�سكن الزوجية ال�سابق �إىل �أن يهيئ والد املح�ضون م�سكنا
م�ستقال منا�سب ًا جمهز ًا لإقامة احلا�ضنة مع املح�ضون طوال مدة احل�ضانة� ،أما احلا�ضنة التي لها م�سكن �أو التي اختارت الأجرة بدال عن
�سكناها مع املح�ضون فت�ستحق �أجرة تقدر اتفاق ًا �أو ق�ضا ًء (م.)93
�1111أوجب على القا�ضي عند احلكم بتقرير احل�ضانة �أن يق�ضي للحا�ضن بكافة �أوراق املح�ضون الثبوتية بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل (م،)35
كما منح احلا�ضنة الأجنبية احلق يف الإقامة يف البالد مدة ح�ضانته� ،إذا كان املح�ضون بحرينيا ومل ي�صدر حكم ب�إبعاد احلا�ضنة عن البالد
(م.)139
ً
1212حماية لنف�سية ال�صغري املح�ضون ،حظر القانون تنفيذ حكم الزيارة قهرا ،ف�إذا امتنع من بيده ال�صغري عن تنفيذ حكم الزيارة بدون عذر
�أنذره القا�ضي ،ف�إذا تكرر منه ذلك مرة �أخرى ،جاز لقا�ضي التنفيذ بناء على طلب م�ستحق الزيارة �إحالة امللف �إىل حمكمة املو�ضوع لتقرر
ب�صفه م�ستعجلة نقل احل�ضانة م�ؤقتا �إىل من يليه من �أ�صحاب احلق فيها (م.)43
1313اعال ًء ل�ش�أن املر�أة و�إقرار ًا مب�ساواتها بالرجل ن�ص القانون �صراحة على قبول �شهادة الن�ساء يف معر�ض الإثبات يف الزواج والطالق
وال�ضرر واحل�ضانة وغري ذلك مما تطلع عليه الن�ساء غالب ًا (م.)144
خام�ساً� :إنه منذ العمل بالقانون اعتبارا من  ،2009/7/1وحتى �إعداد الدرا�سة يف يوليه � ،2011شهد الق�ضاء ال�شرعي يف مملكة البحرين نقلة
نوعية وتطور ًا كبري ًا يف �أدائه ،فقد توحدت الأحكام ال�شرعية يف جمملها ،وما �شذ من �أحكام منها ،مت ت�صحيحه يف مرحلة اال�ستئناف ،وي�ستطيع
الباحث الآن �أن يقف على �سوابق ق�ضائية �شرعية ،مل ن�سمع عنها من قبل� ،إذ �أنه بعد �أن �أ�ضحت امل�سائل الفقهية مقننة يف ن�صو�ص وا�ضحة
�سهلة ب�سيطة ميكن فهمها ،فقد �أعان ذلك القا�ضي ،بل واملتقا�ضي ،على الوقوف على عني ال�صواب ،وجند الآن يف كثري من الأحكام ال�شرعية
ا�ستنادها �إىل ن�صو�ص قانون �أحكام الأ�سرة ،فيطمئن املطلع على احلكم �إىل �أن املحكمة قد حم�صت دفاعه متحي�ص ًا جيد ًا وانتهت �إىل النتيجة
التي خل�صت �إليها ف�إن قبلها �إنتهى الأمر و�إن مل ير�ض بها كان له �أن يطعن يف احلكم طبقا للقانون ،ومن �أهم ال�سوابق الق�ضائية التي اقرها
الق�ضاء ال�شرعي خالل الفرتة التي �أعقبت تطبيق القانون ما يلى:
�1 .1أن من حق الزوجة �أن تلج�أ �إىل حمكمة اال�ستئناف ال�شرعية� ،إذا رف�ضت حمكمة �أول درجة طلباتها ،كلها �أو بع�ضها ،وي�سري ذلك على
الأحكام ال�صادرة من املحكمة ال�صغرى �أو املحكمة الكربى ال�شرعية.
�2 .2أن من حق اخل�صم �أن يثبت �أمام حمكمة اال�ستئناف ما عجز عن �إثباته �أمام حمكمة �أول درجة.
�3 .3أن من حق حمكمة اال�ستئناف ال�شرعية �أن ت�ؤيد �أو تلغي �أو تعدل احلكم ال�صادر من حمكمة �أول درجة.
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�4 .4أن ت�صالح الزوجني �أمام حمكمة اال�ستئناف جائز وم�شروع ،ويعد مربر ًا قانونيا لإلغاء احلكم الإبتدائي.
�5 .5أنه �إذا �أقر الأب بن�سب الولد له ،ف�إن هذا االقرار يعد حجه قاطعة ال تزول ب�أي دليل �آخر.
�6 .6أن من حق املطلقة احل�صول على نفقة متعة ،مادام �أن الطالق كان ب�سبب من جانب الزوج ولي�س ب�سبب من قبلها.
�7 .7أن احلكم اجلنائي ب�إدانة الزوج بالتعدي بال�ضرب على زوجته يعد دليال قاطعا على ثبوت ال�ضرر املربر �إجابة طلب الزوجة بالتطليق.
�8 .8أن عدم ثبوت ال�ضرر املدعي به من جانب الزوجة ،ال مينع حمكمة اال�ستئناف من �إيقاع اخللع بني الزوجني� ،إذا تعذر �إجراء ال�صلح بينهما.
�9 .9أن امتناع الويل -دون م�سوغ �شرعي -عن تزويج من يف واليته ممن هو كف�ؤ لها ،يعترب ع�ضل ،يربر �إ�سقاط الوالية عنه ،وللقا�ضي ال�شرعي
�أن يتوىل تزويجها بو�صفه وليا لها.
�1010أنه �إذا �ألزم الق�ضاء ال�شرعي املطلق بتوفري م�سكن ملطلقته ،فلم يعد لها احلق يف مزاحمة والدها يف �سكنه اخلا�ص به.
�1111أن م�ؤخر �صداق الزوجة ي�ستحق ب�أقرب الأجلني ،الوفاة �أو الطالق و�أن الزوج هو املكلف قانونا ب�إثبات الوفاء به.
�1212أن خروج الزوجة من بيت الزوجية دون م�سوغ �شرعي ي�سقط عنها حقها يف النفقة ،ف�إذا كان خروجها لزيارة والديها ومتري�ضهما كان
ذلك م�سوغا �شرعي ًا ،ال ي�سقط حقها يف النفقة.
�1313إذا �أمر الزوج زوجته �أن تقف على قدم واحدة وترفع القدم الأخرى مدة طويلة ،ويغلق باب البيت عليها ب�صورة متكررة ف�إن ذلك يعد
�ضرر ًا ماديا ومعنويا يربر لها طلب التطليق.
1414امل�سلمون عند �شروطهم ،اتفاق الزوجني على �إعادة تنظيم حياتهما وتنازل كل منهما عن بع�ض حقوقه للآخر ،اتفاق جائز �شرعا ،وعلى
املحكمة الت�صديق عليه و�أمرهما ب�إعمال مقت�ضاه.
1515تنازل الزوجة عن ح�ضانة �أوالدها مقابل املخالعة ،تنازل باطل ال يعتد به.
1616ال يجوز للمطلق الإحتفاظ بجواز �سفر ابنته� ،أو االمتناع عن ت�سليم مطلقته �أغرا�ضها اخلا�صة.
�1717إقرار الزوجة ا�ستالمها باقي �صداقها وكافة �أغرا�ضها ،م�ؤداه� :إبراء الزوج منه ت�أ�سي�سا على �أن الإقرار حجة قاطعة على املقر.
1818الطالق الواقع يف غ�ضب مغلق ،ال يقع وال يعتد به.
1919الطالق الرجعي ي�ؤول �إىل طلقة بائنة بينونة �صغرى �إذا انق�ضت عدة الزوجة ومل يرجعها زوجها �إليه.
2020الطالق البائن بينونة كربي� ،أثره :ال حتل الزوجة ملطلقها �إال �إذا تزوجت رجل �آخر زواج ًا �شرعيا ثم طلقها �أو تويف عنها.
2121طالق الزوجة قبل الدخول بها� ،أثره� :إذا كانت قد قب�ضت مهرها كامال ،فعليها رد ن�صفه ،و�إن مل تكن قد قب�ضته �أ�صال ،فلها ن�صفه ،و�إن
مل تكن قد قب�ضت �سوى ن�صفه ،فلي�س لها �أو عليها �شيء منه.
2222الطالق املقرتن بالعدد لفظا� ،أو كتابة� ،أو بالإ�شارة ال يقع �إال طلقة واحدة.
�2323أن من حق الأم ح�ضانة �أوالدها ما دامت مقيمة يف مملكة البحرين.
�2424أن من حق احلا�ضنة الأجنبية الإقامة يف البالد مدة احل�ضانة ،متى كان املح�ضون بحرينيا ومل ي�صدر حكما ق�ضائيا بت�سفري احلا�ضنة.
�2525إذا عجزت الزوجة عن �إثبات ال�ضرر ،وا�ستمر ال�شقاق بينها وبني زوجها وعجزت املحكمة عن الإ�صالح ،وجب تعيني حكمني .اختالف
احلكمني فيما بينهما م�ؤداه :احلكم بالتطليق لل�ضرر.
2626حب�س الزوج بحكم نهائي مدة ثالث �سنوات ف�أكرث ،للزوجة طلب التطليق لل�ضرر بعد م�ضي �سنة من حب�سه ،حتى لو كان له مال تنفق منه.

2727ا�ستمرار ح�ضانة الن�ساء للأنثى حتى تتزوج ،من امل�سائل املتعلقة بالنظام العام ،على املحكمة مراعاة ذلك من تلقاء نف�سها دون طلب
من اخل�صوم.
�2828شهادة املر�أة يف معر�ض �إثبات ال�ضرر املربر لطلب التطليق جائزة قانون ًا.
2929طالق ال�سكران ال يقع ،ثبوت �أن �إحدى الطلقات كان الزوج يف حالة �سكر ،ال حتت�سب �ضمن عدد الطلقات.
3030حق املطلقة يف ا�ستالم كافة �أغرا�ضها ال�شخ�صية والأثاث اململوك لها ،ثبوت تعذر ت�سليم هذه الأ�شياء عينا ،م�ؤداه :وجوب احلكم لها
بالتعوي�ض مبا يعادل قيمتها.
�3131إذا تنازع الزوجان بعد الدخول يف قب�ض ال�صداق ،ومل تكن هناك بينة ،فالقول قول الزوج يف ح�صول القب�ض مع ميينه.
3232للزوجني االتفاق على �إنهاء عقد الزواج خمالعة مقابل عو�ض تبذله الزوجة ،ال يتجاوز يف قيمته ما قب�ضته من مهر.
3333توفري الزوج لزوجته �سكنا ،وقبولها الإقامة فيه ي�سقط حقها يف املطالبة ببدل �سكن.
3434متى ثبت الن�سب ال ينتفي عن �صاحبه.
�3535أن عقد الزواج املكتوب كا�شف عن عالقة الزوجية القائمة ،متى ا�ستوفت �أو�صافها ال�شرعية ،قبول الدعوى ب�إثبات الزوجية حتى لو كان
القا�ضي هو الويل.
�3636إعرتا�ض الزوج على �إقامة بنت زوجته من زوج �آخر معها يف م�سكن الزوجية ،ينطوي على �ضرر يربر لها طلب التطليق.
3737خمالعة الزوجة لزوجها تعترب ف�سخا لعقد الزواج ،وال تعترب طالقا وبالتايل ال حتت�سب �ضمن مرات الطالق.
3838رف�ض الويل تزويج ابنته ملن ثبت �أنه �سيئ اخللق ويحت�سي اخلمر ،مربر م�شروع ال ي�سقط الوالية عنه.
3939الطالق املعلق بق�صد املنع والتخويف ،وكذلك الطالق الواقع يف �إكراه ،ال يقع وال يحت�سب.
4040ثبوت �أن الزوج يقيم عالقة مع �أخرى� ،ضرر يربر للزوجة طلب الطالق و�إدمان الزوج للمخدرات ،و�إدانته عن ذلك �ضرر يربر الطالق،
و�سهر الزوج خارج البيت وتدخينه ال�شي�شة �ضرر يربر الطالق ،وعدم توفري الزوج �سكن لزوجته �ضرر يربر لها طلب الطالق.
4141ثبوت �أن الولد يتك�سب من عمله ،كاف بذاته ال�سقاط نفقته على �أبيه.
�4242شرط ا�ستحقاق نفقة الأب على ابنه� ،أن يكون االبن مو�سر ًا ،و�أن يكون الأب فقري ًا.
وهناك عديد من املبادئ الق�ضائية احتوتها الدرا�سة تعد عالمات نا�صعة البيا�ض يف تاريخ الق�ضاء ال�شرعي املعا�صر� ،أفرزها التطبيق احلي
وامل�ستنري لقانون �أحكام الأ�سرة.
�ساد�ساً� :أنه رغم ما حققه قانون �أحكام الأ�سرة من �آثار �إيجابية كبرية على الأ�سرة البحرينية ،فقد �أظهر الواقع العملي وجود بع�ض التحديات
وامل�شكالت التي تواجهه والتي من �ش�أنها الت�أثري �سلبا على الأهداف التي ي�سعى �إىل حتقيقها وتعمل على عدم حتقيق اال�ستقرار داخل الأ�سرة.
�سابعاً� :أنه بات من ال�ضروري الإ�سراع يف �إ�صدار الق�سم الثاين من القانون ،حتى تت�ساوي مراكز الأ�شخا�ص القانونية داخل املجتمع الواحد،
فلقد �أظهرت الدرا�سة مدى حاجة النا�س �إىل قانون ينظم حياتهم الأ�سرية بن�صو�ص وا�ضحة جلية ،تلزم القا�ضي واملتقا�ضي معا.

139

ولقد تبني مدى ما حتقق من تقدم وازدهار يف ق�ضاء املحاكم ال�شرعية بعد تقنني م�سائل الأحكام الأ�سرية و�صدور الق�سم الأول منها ،ويف نظرنا
ف�إن اخلوف الذي يبديه البع�ض من تقنني هذه امل�سائل ال �أ�سا�س له من الواقع وال ي�ستند �إىل دليل �صحيح ،ولي�س له مربر وال يت�صور �أن نعي�ش
يف زمن مت تقنني كافة العالقات فيه ،وترتك �أقد�س و�أخطر ما فيه من م�سائل وهي �أحكام الأ�سرة دون تقنني ،ومن ثم ف�إن جناح التجربة فيما
يتعلق بالق�سم الأول من القانون ،كاف بذاته لإكمال الطريق و�إ�صدار الق�سم الثاين منه.
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ثانياً :التو�صيات
من خالل العر�ض ال�سابق ميكن القول ب�أن الهدف من هذه الدرا�سة هو بيان �أثر تطبيق قانون �أحكام الأ�سرة " الق�سم الأول " على الق�ضاء
ال�شرعي ،ومدى ت�أثريه على حتقيق اال�ستقرار الأ�سري وحماية الأ�سرة البحرينية من التفكك ،ومنع الإجحاف باملر�أة البحرينية ،وقد تو�صلت
الدرا�سة  -على نحو ما عر�ضنا له � -إىل �أن القانون قد قطع �شوطا ال ب�أ�س به على طريق حتقيق هذه الأهداف ،ومن �أجل تاليف �أوجه الق�صور
ومواجهة التحديات واملعوقات التي تواجهه ،ف�إننا نتقدم بالتو�صيات الآتية:
�أو ًال� :ضرورة الإ�سراع يف �إ�صدار الق�سم الثاين من القانون ،للعمل على ا�ستقرار املراكز القانونية لأفراد املجتمع الواحد ،وال يفوتنا الإ�شارة يف
هذا ال�صدد �إىل �أن من الأف�ضل وجود قانون موحد للأحكام الأ�سرية ي�سري على �أبناء الطائفتني مع ًا يراعي فيه خ�صو�صية كل مذهب.
ثانياً :تكليف اللجنة التي �أعدت م�شروع الق�سم الأول من القانون ب�إعداد مذكرة تو�ضيحية للقانون ،تتوىل �شرح ن�صو�صه ،وبيان ما غم�ض منها،
على �أن تت�سم بال�صياغة القانونية البحتة ،وتبتعد عن اخلو�ض يف تف�صيالت �آراء املذاهب املختلفة ،بحيث ي�ستطيع املرء العادي �أن يتفهم ما
فيها.
ثالثاً� :سرعة التدخل حلل م�شكلة ق�صور الإجراءات �أمام الق�ضاء ال�شرعي ب�إعادة النظر يف املر�سوم بقانون رقم  26ل�سنة � ،1986إما ب�إ�ضافة
ن�ص جديد �إىل ن�صو�صه يق�ضي ب�إلزام القا�ضي ال�شرعي بالرجوع �إىل قانون املرافعات املدنية رقم  12ل�سنة  1971وتعديالته ،عند خلو هذا
املر�سوم من ن�ص يعالج امل�س�ألة الإجرائية املعرو�ضة عليه� ،أو ب�إلغاء هذا املر�سوم كلية وتعديل قانون املرافعات بالن�ص على �سريانه على حماكم
الق�ضاء ال�شرعي ،ونحن نرجح هذا احلل.
رابعاً :يقرتح �إعادة النظر يف طريقة تعيني الق�ضاة ال�شرعيني ،وتعديل قانون ال�سلطة الق�ضائية ب�ش�أن قواعد هذا التعيني بالن�ص على جعل
الإحاطة باجلوانب الإجرائية القانونية �شرط من �شروط التعيني .بالرغم من �أن تعيني الق�ضاة ال�شرعيني يف البحرين ال يتم �إال بعد اجتيازهم
دورة قانونية يف هذا اجلانب.
خام�ساً :تعديل قانون حمكمة التمييز بفتح باب الطعن بطريق التمييز يف الأحكام االنتهائية ال�صادرة من حماكم الق�ضاء ال�شرعي �أ�سوة بتلك
ال�صادرة من حماكم الق�ضاء العادي.
�ساد�ساً :تعديل املادة  245من قانون املرافعات بجعل الأحكام ال�صادرة بتقرير نفقة واجبة �أو �أجرة ح�ضانة �أو ر�ضاع �أو م�سكن �أو ت�سليم ال�صغري
لأمه نافذة نفاذ ًا معج ًال بقوة القانون .ويف حال الأخذ بهذا االقرتاح فيتعني �إعادة �صياغة املادة  246من هذا القانون لتتحد يف �صياغتها مع
الن�ص املقرتح.
�سابعاً� :ضرورة زيادة عدد الق�ضاة ال�شرعيني يف الدائرة ال�سنية وتكثيف الدورات التدريبية وور�ش العمل لهم مبعهد الدرا�سات الق�ضائية
والقانونية بوزارة العدل.
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ثامناً :االهتمام مبقار حماكم الق�ضاء ال�شرعي والعناية بها ،و�إن�شاء حماكم خا�صة للق�ضايا الأ�سرية (الق�ضايا ال�شرعية) مراعاة خل�صو�صية
املجتمع البحريني.
تا�سعاً :يجب عر�ض كافة النزاعات الزوجية على مكتب التوفيق الأ�سري ابتدا ًء قبل عر�ضها على الق�ضاء واعتبار هذا العر�ض �إجرا ًء �أولي ًا ذا
طابع وجوبي ال تقبل الدعوى �إال بعد ولوجه ،تغليب ًا للإ�صالح واحلل الودي بني الزوجني بديال عن ا�ستمرارهما يف اخل�صومة بني �أروقة الق�ضاء
ال�شرعي.
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