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ب

داءإهـ

في هذا المقامیسعنيبعد توفیق من اهللا تعالى على إتمام هذا العمل المتواضع ال 

إال أن أهیب تواضعا و احتراما وتقدیرا

ووافقتني ورعتني أحسن تربیةللوالدین الكریمین خاصة إلى التي أرضعتني حنانا، وربتني 

بدعواتها و صلواتها أمي الغالیة  حفظها اهللا

وٕالى من كافح في الدنیا من أجل سعادتي

وفرحي سبل العلم و النجاح إلى رمز التضحیة إلى الذي أحسن تربیتي على األخالق الفاضلة 

إلى من علمني معني الحیاة إلى أبي العزیز

عبد الرزاق، یاسین، مهدي، وٕالى زمالئي الطلبة والطالبات رفاق "خواتيإ و " كهینة"وٕالى إختي

.الدراسة

 رقان نوارة                                                               



ت

داءإه

:ز وجلاھدي ھذا العمل المتواضع إلى أغلى واعز ھدیة أھداھا المولى ع

إلى التي أشرق وجھھا لسعادتي وتألم فؤادھا لحزني-

إلى التي طالما وافقتني بدعواتھا وصلواتھا

أمي الحــــنــون

إلى الذي صنع مني فتاة طالبة-

إلى الذي یشقى ویتعب ألرقى واسعد

أبي الــغــالــي

إلى من وقف بجانبي في ھذه المذكرة-

إلى النور الذي أضاء حیاتي

ـــي العزیـــززوج

وأنارت لي الطریق أختي الغالیة فریزةساندتني إلى التي 

إلى ذي القلب الرقیق والنفس البريء أختي الصغیرة نیھاد

إلى زوج أختي الغالي عمر وأبناءھم الیان، ویلینا

إلى اخواتى نبیل،مسعود، قایة

إلى ابنة خالتي شھیرة وأبناءھا

"لیلى«والصدیقة تبالذكر األخمن بعید وأخص إلى كل من ساعدني من قریب أو 

التي طالما زودتني بمعلوماتھا القیمة إلعداد ھذه المذكرة

إلى كل الصدقات واألصدقاء

عمر جیدةولد أ



ث

نتقدم بجزیل الشكر إلى اهللا سبحانه وتعالى الذي أعطانا الصحة 

.هذا البحثوالصبر إلتمامالقوة و 

الجامعیة من وقفة نعود ةونحن نخطو خطواتنا األخیرة في الحیا

أعوام قضیناھا في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذین إلى

.لنا الكثیر،باذلین بذلك جھودا كبیرة في بناء األجیالاقدمو

ین حملوا إلیھم بأسمى كلمات الشكر والتقدیر والمحبة للذنتقدم 

أقدس رسالة في الحیاة ومھدو لنا طریق العلم والمعرفة

.إلى جمیع أساتذتنا األفاضل

الذي طالما ساعدنا "زایدي حمید"ونخص بالشكر األستاذ المشرف 

تمام ھذا البحث وقدم لنا ید المساعدة وزودنا بالمعلومات إعلى 

.الالزمة

.اء لجنة المناقشةوال یسعنا في ھذا المقام إال أن نشكر كذلك أعض

:الطالبتین

 رقان نوارة

 ولد أعمر جیدة
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مقدمة

لذلك  اإلنسان،هم الغرائز التي میز اهللا تعالى بها أیعد حب التملك واالستئثار من 

الدساتیر العالمیة ما یعرف بحق الملكیة الذي یكتسي مكانة هامةجل التشریعات و  أقرت

.مقدسة و 

خصه بعدة نصوص الذيالجزائري التشریع  أنات نجد التشریعومن بین هذه 

و قواعد تحدد نطاقه و كیفیة حمایتها إضافة إلى طرق اكتسابه التي تحقق بها الخالفة في 

هذه األخیرة التي عرفتها اإلنسانیة منذ ،الوصیةالمال و ذلك  سواء عن طریق المیراث  أو

اإلجحاف في حقهم  اقترنت آنذاك بظلم الورثة و  ن إذنظام قدیم عرف عند الروما القدم فهي

ن حیث المقدار وصفة فكان لرب العائلة حق التصرف بطریق الوصیة تصرفا غیر مقید م

، مع أنه انتهى م أوالده وأقرباءه من حق المیراثفیوصى لشخص أجنبي و یحر الموصى له ،

كته بشرط أال یصدر منهم األمر فیما بعد عندهم إلى إقرار حق االحتفاظ لألوالد بربع تر 

.سلوك شدید اإلساءة اتجاهه

قیمةى أعطونجد انه اإلنسان عظم الرباني الذيبمنهجهمجيء اإلسالم و عند 

فجعلها ال ،1الرحموصلةالعدلمنأسس على مبنیةشروطا و قواعد للوصیةوضعأساسیة

.تتعدى الثلث و ذلك حفاظا على حقوق الورثة

تنظیم هذا النوع من التصرفات ومن بینهم  إلىتشریعات العربیة غلب الأكذلك ذهبت 

1لم یغفل في تنظیم الوصیة فعالجها ضمن قانون األسرة الجزائريالذي المشرع  الجزائري

1
ي، رسالة الستكمال الحصول على درجة الماجستیر في الفقھ و التشریع ، كلیة ،أحكام الوصیة في الفقھ اإلسالممحمد علي محمود یحیى

.5،ص2010الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس ، فلسطین، سنة 
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ابع الفصل األول الخاص بالوصیة من الكتاب الر في201إلى  184وذلك في المواد من 

نص المشرع علیها في القانون المدني زیادة على ذلك،الذي جاء تحت عنوان التبرعات

.2الجزائري

 أن غیرالمبتغى عن بعیدا و ناقصاالجزائرياألسرةقانون في الوصیةتنظیمجاء 

الشریعةأحكام إلى للجوءالقاضيأماممصراعیه على البابفتحتمنه222المادة

ملیةالع الناحیةمنالوصیةتثیرو  الشأن، هذا في النصفیهیرد لم ماكل في اإلسالمیة

.وتنفیذهاإثباتها و تحریرها و إبرامهابشأنصعوبات و إشكاالت

لذا جاءت الوصیة مزیج من األحكام الشرعیة و األحكام القانونیة، واعتبرها المشرع 

ال بعد إتنفذ  ال  أنهاما بعد الموت بحكم  إلىتملیكا مضافا من ق ا ج  184المادة في 

ذلك بعد توفر و  عقارا، أوكان نوع المال الموصى به سواء كان منقوال وفاة الموصي مهما

.شروطها إلى إضافةالوصیة نعقادالذي اعتبره المشرع الركن الوحید ركن الصیغة ال

بالغة في حیاة المجتمعات ووجدت أهمیةالمشرع قد میز العقار الذي یكتسي  أنغیر 

مجموعةملكیته فوضعوخصوصا طرق انتقالمیزات بعدة3غریزة حب امتالكه منذ األزل

 إالشهره تسجیله فعملیة إلى بتوثیق العقدبًدأإتباعهاالقانونیة التي البد من اإلجراءاتمن

تطبیق القواعد  إلى أدىنصوص خاصة بالوصیة على العقار مما آیةأنه رغم ذلك لم یضع 

.العامة علیه

1
مرباأل،المعدل و المتمم ،األسرة،المتضمن قانون 1984یونیو سنة 9الموافق ل 1404رمضان عام 9المؤرخ في 84/11رقم قانون 

.1984جوان 12المؤرخ في  24رسمیة عدد  جریدة،2005فبرایر 27المؤرخ في 05-02
2

مایو  13 في المؤرخ 05-07المعدل و المتمم بالقانون رقم یتضمن القانون المدني، 1975مبر سبت 26المؤرخ في 58-75األمر رقم 
.1975بر سبتم 30،المؤرخ في 78، الجریدة الرسمیة عدد 2007

3
، الوسائل القانونیة إلثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري،أطروحة لنیل شھادة الدكتورة في العلوم، كلیة ایمیة عماد الدینرح

.5،ص2014الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري تیزي وزو،سنة
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لوصیة تعد من بین اهم الوسائل التي وسبب اختیارنا لهذا الموضوع یكمن في أن ا

تبعث روح التضامن و التكافل بین أفراد المجتمع من خالل التصدق على الفقراء و المساكین 

م هذا التصرف و باألخص  األحكام  ألحكام العامة التي تنظإال أن اغلبهم یجهلون  ابرز ا

.الوصیة  التي ترد على العقار 

التي یمكن أن یثیرها هذا الموضوع تكمن في البحث عنیةفإن اإلشكال اإلطارو في هذا 

؟الوصیة على العقار و مدى فعالیة القواعد العامة في تنظیمهاأحكام

ولإلجابة على هذه اإلشكالیة ارتأینا تقسیم بحثنا إلى فصلین بحیث تطرقنا في الفصل األول 

تعریفها و  إلى باإلشارةة الوصیة العامة للوصیة الذي من خالله یتم تحدید ماهیحكاماألإلى 

.و شروطهاأركانها إلىخصائصها و تمییزها عن باقي التصرفات المشابهة لها ،و التطرق 

الذي من األحكام الخاصة للوصیة على العقارفي الفصل الثاني فنتناول بالدراسةأما

ت لنقل ملكیته و خالله نبین كیفیة نفاذ الوصیة على العقار من خالل تبیان أهم اإلجراءا

التعرض للتصرفات الملحقة بالوصیة و اآلثار المترتبة عن الوصیة سواء قبل وفاة الموصي 

أو بعد وفاته و قد تطرأ على الوصیة ما یبطلها سواء من طرف الموصي أو الموصى له أو 

.الموصى به
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:لوأل ا لصفلا

ةیصو لل ير ظنلا اإلطار

سواء كان الملك ،عن طریق التبرعإلى ما بعد الموت  امضاف اتعتبر الوصیة تملیك

عینا أو منفعة، كما تعد من أهم التصرفات القانونیة األكثر انتشارا في الحیاة العملیة 

باعتبارها من أهم التبرعات باألموال بعد الموت و ذلك بدون مقابل، لذا نجد أن الشریعة 

، باعتبار أن 1ا و أحكاماإلسالمیة بمبادئها وأحكامها الشاملة قد عالجتها ووضعت لها شروط

تجهیز المیت، قضاء :إلنسان بعد موته یخلف وراءه تركة تتعلق بها ثالث حقوق وهيا

.ذ  الوصیة في حدود الثلثیالدیون ثم تنف

األخرى في تنظیم هذا النوع  ةغرار التشریعات العربیلم یغفل المشرع الجزائري على

 إلى 184وذلك في المواد من ،2زائريمن التصرفات و عالجه ضمن قانون األسرة الج

.عنوان التبرعاتالذي جاء تحت الخاص بالوصیة من الكتاب الرابع الفصل األول في201

جاءت الوصیة مزیج ، لذا3قانون المدني الجزائريالزیادة على ذلك نص المشرع علیها في 

رة الوصیة كان البد من من األحكام الشرعیة و األحكام القانونیة، وحتى یمكننا اإللمام بفك

الل التطرق إلى مفهومها من خالل تحدید و ذلك من خ)المبحث األول(البحث في ماهیتها

 األركان ابهها من التصرفات، و من ثم بیان وتمییزها عما یشتعریفها و بیان أهم خصائصها

).المبحث الثاني(انعقادا صحیحاالوصیةالنعقادجب توفرها و الشروط التي ی

1
العقاریة عن طریق الوفاة، مذكرة لنھایة الدراسة للحصول على شھادة اللیسانس، تخصص ، أمینة العزاوي، أسباب انتقال الملكیةخدیجة بحموم

.1، ص 2011-2010قانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، سنة 
2

باألمرلمعدل و المتمم ،،ااألسرة،المتضمن قانون 1984یونیو سنة 9الموافق ل 1404رمضان عام 9المؤرخ في 84/11رقمقانون 
.1984جوان 12المؤرخ في  24رسمیة عدد  جریدة،2005فبرایر 27المؤرخ في 05-02

3
مایو  13 فيالمؤرخ 05-07المعدل و المتمم بالقانون رقم یتضمن القانون المدني، 1975مبر سبت 26المؤرخ في 58-75األمر رقم 

.1975سبتمبر  30مؤرخ  في ال78عددجریدة الرسمیة 2007
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:المبحث األول

الـــوصیـةاهیةمــ

تعد الوصیة من التصرفات القانونیة، التي تنشأ آثارها بعد موت الموصي و ذلك 

1.}من بعد وصیة توصون بها أو دین {: ىلصالح الموصى له لقوله سبحانه و تعال

ان أهم من خالل تعریفها و بیمفهومهاالوصیة البد من التطرق إلى وضوعإللمام بمو ل    

.)المطلب الثاني(لهاالتصرفات المشابهة عنتمییزها كذلك و  )المطلب األول(خصائصها

:المطلب األول

یــةــالــوصمـفــهـــوم

تعد الوصیة من أحد أنواع التصرفات التبرعیة بدون عوض التي شرعها اهللا لإلنسان و 

وتحدید أهم )الفرع األول(واحيلإلحاطة بمفهوم الوصیة یجدر علینا تعریفها من مختلف الن

).الفرع الثاني(خصائصها التي تمیزها عن بافي العقود المشابهة لها

الفرع األول

تعریف الوصیة

ثانیا(شرعیة تعریف  و ،)أوال(التعاریف المقدمة للوصیة منها تعریف لغویةعددت ت

)ثالثا(قانونیة و أخرى )

الـــناحـیة اللـغـویـةتــعــریــف الــوصـیـة مـن :أوال

.12،اآلیة  سورة النساء
1
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ارض واصیة أي :الوصیة مأخوذة من الفعل وصى، ومعناها اتصل ووصل، و منه

1.وصلته به:صیته و ات، قد وصت األرض إذا اتصل نباتها، ووصیت الشيء أنبمتصلة ال

ووصینا {:وقد استعمل القران الكریم الفعل وصى بمعنى الطلب كما في قوله تعالى

.2}حسنا اإلنسان بوالدیه 

ى الشيء الموصى به، و هي على فعل الموصي وعللفظ الوصیة طلق كذلك ی

وصى توصیة ووصیة، ألنه وصل به ما كان :مصدرا للفعل وصى، فیقالاألولبالمعنى

الشيء فیقصد بهااسم مفعول ، أيالثاني أما بالمعنىبعد موته بما كان في حال حیاته ،

.الموصى به

ـف الــوصـیـة مـن الـــناحـیة الــشــرعــیـةتــعــریـ:ثانیا 

:عرف الفقهاء الوصیة بتعاریف متعددة

:تعریف الوصیة عند فقهاء الحنفیة :1

.تملیك مضاف إلى ما بعد الموت على سبیل التبرع- أ

سم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته و به ینفصل عن البیع، إ- ب

.حتمل اإلیجاب بعد الموتواإلجارة والهبة الن شیئا من ذلك ال ی

:تعریفها عند فقهاء المالكیة:2

1
،أحكام الوصیة في الفقھ اإلسالمي ،رسالة استكمال للحصول على درجة الماجستیر في الفقھ و التشریع ، كلیة محمد علي محمود یحیى

.20، ص2010الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس ، فلسطین، سنة 
8، اآلیة لعنكبوتسورة ا

2
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.هي عقد یوجب حقا في ثلث عاقدة، یلزم بموته أو نیابة عنه بعده - أ            

هي هبة الشخص ماله لشخص أخر أو ألشخاص بعد موته، سواء صرح -ب          

.بلفظ الوصیة أو لم یصرح به

ت على سبیل التبرع عینا كان أو تملیك مضاف إلى ما بعد المو - ج

1.منفعة

.تعریف الوصیة عند فقهاء الشافعیة و الحنابلة:3

.هي تبرع بحق مضاف ولو تقدیرا لما بعد الموت-ا

.هي التبرع بالمال بعد الموت -ب

.هي التبرع بمال یقف نفوذه على خروجه من الثلث-ج

2.هي عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت-د

:ریف الراجحأما التع

هو ما ذهب إلیه فقهاء المالكیة، وهي تملیك مضاف إلى ما بعد الموت على سبیل ف

3.التبرع عینا كان أو منفعة

:الوصیة من الناحیة القانونیةتــعــریــف:الثا 

عرف المشرع الجزائري الوصیة على أنها من أهم التصرفات المالیة القانونیة المضافة 

، حیث نص على الوصیة في القانون المدني في القسم الثاني من الفصل إلى ما بعد الموت

.20، مرجع سابق، صمحمد علي محمود یحیى
1

2
، الوصیة الواجبة في الشریعة اإلسالمیة وقانون األسرة الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم اإلسالمیة شفیقة حابت

.10-9-8، ص2010-2009الشریعة والقانون، كلیة العلوم اإلسالمیة، جامعة الجزائر، سنة:تخصص
.21، مرجع سابق، صمحمد علي محمود یحیى

3
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1اعتبر الوصیة سبب من أسباب كسب الملكیةو األول المتعلق بطرق اكتساب الملكیة، 

و  یكسب حق االنتفاع بالتعاقد"ج بنصها .م.من ق844ذلك من خالل نص المادةو 

"بالشفعة بالتقادم أو بمقتضى القانون

یكتسب من خالله أنیقصد بها عمل قانوني یمكن "بمقتضى القانون"الحظ أن كلمة نو 

.2النتفاع ابتدءا بطریق الوصیةاحق 

نص المادة السابقة الذكر لم تتعرض لتعریف الوصیة وٕانما اعتبرها المشرع سببا من غیر أن 

من القانون 775مادة أحالنا إلى قانون األسرة الجزائري بنص ال، كما بین أسباب حق االنتفاع

.4، و لم یشیر إلى تعریف الوصیة3المدني

تملیك مضاف :"أن الوصیة هي من قانون األسرة الجزائري184حیث جاء في نص المادة 

من نفس القانون التي تقضي 190وكذا نص المادة ،"إلى ما بعد الموت بطریقة التبرع

."أو منفعةخل في ملكه قبل موته عینا للموصي أن یوصي باألموال التي یملكها والتي تد"

الوارد في النص أن الوصیة قد تكون باألعیان سواء كانت منقوال "تملیك"والمقصود بكلمة 

.5رضأأو عقارا أو بالمنافع كزراعة 

أن اثر التصرف الذي تم في حیاة الموصي ال »مضاف إلى ما بعد الموت«والمراد بعبارة 

هو أن الوصیة تتم بدون عوض باعتبارها مال "التبرع"والمقصود بكلمة یترتب إال بعد موته،

.، فال یأخذ الموصي مقابال لوصیتهأوجبه الموصي في ماله تطوعا بعد موته

.13، مرجع  سابق ، ص شفیقة حابت
1

2
،العقود التبرعیة المكسبة لحق االنتفاع في القانون الجزائري ،مذكرة للحصول على شھادة الماستر ، تخصص قریفي غالیة، قاضي سراب

.29ص2013-2012قوق ،المدیة ، سنة الجامعیة  قانون عقاري ،جامعة  یحي فارس، كلیة الح
".یسري على الوصیة قانون األحوال الشخصیة و النصوص القانونیة المتعلقة بھا :"ق م ج 775المادة 

3

.30، مرجع سابق، صقریفي غالیة، قاضي سراب
4

5
،دار ھومة للطباعة و النشر ،الطبعة الثانیة)الوقف-الوصیة-بةالھ(، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعیة في القانون الجزائريشیخ نسیمة

.120،ص2014و التوزیع،الجزائر، سنة
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:الثانيالفرع 

یةــوصـص الــائـصــخ

نستخلص مجموعة من  أنإلیها یمكن من خالل مختلف التعاریف التي تطرقنا 

:أنهافي یمكن حصرها و التي صیة عن التصرفات القانونیة الخصائص التي تمیز الو 

، وهي مؤجلة النفاذ )ثانیا(، و أنها تنشا باإلرادة المنفردة من جانب واحد)أوال(تصرف تبرعي

).رابعا(، و باإلضافة إلى أنها ناقلة للملكیة)اثالث(

:الــوصـیــة تصــرف تــبرعــي : أوال 

معیارین، معیار شخصي و آخر یستند علىوذلك األعمال التبرعیة الوصیة من ف

معیار الشخصي یتمثل في وجود نیة التبرع من جانب الموصي أي الموضوعي، حیث أن 

لموصي حصول منفعة عاجلة أو أجلة، أما المعیار الموضوعي فال یتحقق إال بتحقق وفاة ا

نص خالل من  ظهر ذلكیو 1،دخل في ذمة الموصي لهیویخرج من تركته قیمة ما و 

تملیك مضاف إلى ما ":أن الوصیةالتي تنص على من قانون األسرة الجزائري 184المادة 

"بعد الموت بطریقة التبرع 

:واحـدالوصـیة تـصـرف ملزم من جـانـب :ثانیا

یحتاج في إنشاء ن إرادة منفردة، إذ أن الموصي الع اناشئ االوصیة تصرفتعتبر 

األحكام الخاصة  اتتصرفالهذا النوع من تسري على ، لذا الوصیة إلى قبول الموصي له

وعلى هذا  .األحاديبالعقد عدا ما تعلق منها بوجود إرادتین والذي تأباه طبیعة التصرف

1
، الرجوع في التصرفات التبرعیة مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ،تخصص قانون األسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عین السبع فایزة

.86، ص  2015-2014سنة  أبوبكر بلقاید، تلمسان،،
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الرجوع إلى القواعد العامة عند إنشاء الوصیة و ذلك مهما كان شكلها وصیة األساس، یجب 

.أو الشيء الموصى به عقارا أو منقوالوصیة لعین أو وصیة لمنفعة و مهما كان محلها 

:الـوصـیـة تـصـرف مـؤجـل الـنـفـاذ :ثالثا 

الذي  ،قوف النفاذ، إلى اجل وفاة الموصيمن مقتضیات الوصیة أنها تصرف مو ف

الذي یلزم ورثته من بعده بنقل ملكیته إلى الموصى له الذي و  ،بهیبقى مالكا للشيء الموصى

1.إال بتحقیق واقعة الوفاةال یكسب هذا الحق العیني

:الـوصـیـة تـصـرف نـاقـل للـملـكـیـة:رابعا

الموصي به بعد وفاة المال أول آثار الوصیة هو أنها ناقلة للملكیة، بحیث تنقل ملكیة 

الموصي الذي یسعى إلى تنفیذ الوصیة، و باعتبارها تملیك مضاف إلى ما بعد الموت تجدر 

حق التمتع"ج التي عرفت حق الملكیة على انه .م.ق674ة بنا اإلشارة إلى نص الماد

"و التصرف في األشیاء بشرط أن ال تستعمل استعماال تحرمه القوانین و األنظمة

ستقراء هذه المادة یمكن استنتاج أن حق الملكیة یتكون من ثالث عناصر، وهي باو 

و كذلك حق حق الملكیة للمال محل االستعمال و االستغالل حق التمتع الذي یضم كل من 

.التصرف باإلضافة إلى انه لیس حق مطلق بل هو مقید بالقوانین و األنظمة

87سابق، صعین السبع فایزة،  مرجع
1
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:الثانيالمطلب 

یز الوصیة عن التصرفات المشابهة لهایتم

الفرع (یز الوصیة عن المصطلحات المشابهة لها كالهبة یسنحاول في هذا المطلب تم

أوجه الشبه وفنتطرق إلى)الفرع الثالث(یراث و الم)الفرع الثاني(الوقف  و )األول 

.منهمابین كلأوجه االختالف

:الـفـرع األول

ز الــوصـیـة عـــن الــهـبـةیتــمـیـ

.لتمییز الوصیة عن الهبة البد من اإلشارة إلى أوجه التشابه و أوجه االختالف بینهما

:تشابه بینهما الأوجه : أوال

الهبة هي ":ن أنون األسرة الجزائري التي تقضي بمن قا202من خالل نص المادة 

"التي تنص علىمن القانون نفسه184و كذا نص المادة "تملیك بال عوض الوصیة :

نجدهما یشتركان في المفهوم و ینطلقان "تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع 

إلى »الوصيأو  الواهب«من مبدأ واحد و أن كالهما هو تملیك أي منح ملكیة شخص 

.»الموصى له أو الموهوب له«شخص آخر

:أوجه االختالف بینهما:ثانیا

.الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع، بینما الهبة تملیك بال عوض-1

الوصیة لیست عقدا إنما هي تصرف انفرادي یعتمد على إرادة الموصي المنفردة و حدها -2

.الهبة عقد یلزم إلنشائه توافق إرادة كل من الواهب و الموهوب لهأما 
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ملكیة الشيء الموصى به ال تنقل إال بعد وفاة الموصي، أما الهبة ینقل الشيء الموهوب -3

.1له حال حیاة الواهب

األصل في الهبة امتناع الرجوع فیها إال في األحوال التي یجوز فیها الرجوع وذلك طبقا -4

.، أما الوصیة یصح فیها للموصى أن یرجع عن وصیته متى شاء2ج.أ.من ق211للمادة

یجوز الرجوع في الوصیة صراحة أو ضمنا:"ج التي تنص.ا.من ق192وفق المادة 

فالرجوع الصریح یكون بوسائل إثباتها و الضمني یكون بكل تصرف یستخلص منه الرجوع 

".فیها

ج التي نتص .ا.من ق185ث وهذا وفق المادة أن تنفذ في حدود الثلیجب الوصیة  -5ـ

"تكون الوصیة في حدود ثلث التركة، وما زاد على لثلث تتوقف على إجازة الورثة:"على

بینما الهبة سواء في القانون أو الشرع لیست مقیدة بقدر معین ،فیجوز أن ترد على مال 

3.الواهب كله إال إذا كانت في مرض الموت

:الـفــرع الـثانـي

تـمـیـیـز الـوصـیـة عـن الـوقـف

تتشابه الوصیة مع الوقف في أوجه مختلفة إال أنها تختلف عنه كذلك في أوجه 

.مختلفة

1
، دراسة عن الھبة في قانون األسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشریعة اإلسالمیة و القانون المقارن فھرسة مكتبة الملك فھد محمد بن احمد تقیة

.32-31ص، 2008سنة الوطنیة أثناء النشر، ریاض، 
2

إذا كانت الھبة من اجل -1:لألبوین حق الرجوع في الھبة لولدھما مھما كانت سنھ إال في الحاالت التالیة:"ج على.ا.من ق211تنص المادة 
اذا تصرف الموھوب لھ في الشيء الموھوب ببیع، أو تبرع أو ضاع منھ أو -3إذا كانت الھبة لضمان قرض او قضاء دین، -2زواج الموھوب لھ،

"ادخل علیھ ما غیر طبیعتھ
.32، مرجع سابق، صاحمد تقیةمحمد بن 

3
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:أوجه التشابه بینهما :أوال

الوصیة والوقف كالهما من العقود التبرعیة التي تكون بدون مقابل، والمصدر 

من 217و بالرجوع لنص المادة ،األصلي لكل من الوصیة والوقف هو الشریعة اإلسالمیة

".من هذا القانون1911یثبت الوقف بما تثبت الوصیة طبقا للمادة :"ج التي تنص.ا.ق

:أوجه االختالف بینهما:ثانیا

.الوصیة تبرع بالمال بعد الموت و الوقف هو تحبیس األصل و تسبیل المنفعة-1

.مل به حال العزم علیهالوصیة ال یعمل بها إال بعد الموت، أما الوقف فیع-2

فال یجوز للواقف الرجوع الوقف أما الوصیة یجوز للموصي الرجوع فیها بعد إنشائها،-3

.بعد إنشائه هفی

2.الوصیة ال تجوز للورثة أما الوقف فیجوز علیهم-4

بینما ,ن الكریم و ال في األحادیثرآنجد أن الوقف لم ترد بشأنه أحكاما خاصة في الق-5

نفترض في الوقف القواعد العامة ون و السنة آأحكامها الشرعیة قد وردت في القر الوصیة ف

.أن یكون منجزا عكس الوصیة فهي مستقبلیة أي مضاف إلى ما بعد وفاة الموصى

أما من حیث المقدار فالواقف له الحق في أن یقف ما شاء من أمالكه في حین ال یجوز -6

.3ج .ا.من ق185حدود ثلثها وفقا للمادةللموصي أن یوصى بكل أمالكه إال في

1
وفي حالة وجود مانع قاھر تثبت الوصیة بحكم-2بتصریح الموصي أمام الموثق وتحریر عقد بذلك،-1تثبت الوصیة،:"ج.ا.من ق191تنص 

".و یؤشر بھ على ھامش أصل الملكیة
.8، ص2013ریاض، سنة سلیمان بن حاسر عبد الكریم لجاسر، لمحات مھمة في الوصیة،الطبعة الثانیة، ال

2

3
عمان سنة ,دار النشر و التوزیع,الطبعة األول ,الجزء األول )الوقف(عقود التبرع الواردة على الملكیة العقاریة,خیر الدین موسى فنطازي

.105ص 2011
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بالنسبة للرجوع عن التصرف الوصیة قد أجاز المشرع الجزائري للموصي الرجوع في -7

من ق ا ج سابقة الذكر، أما بالنسبة للوقف 195وصیته صراحة أو ضمنیا طبقا للمادة

لم یعد ملكا له و فاألصل ال یجوز إذ ال یجوز الرجوع عنه، و ال یحق له إن یغیر فیه ألنه

1.إنما هللا تعالي

:الـفـرع الـثالـث

تـمـیـیـز الـوصـیـة عـن الـمـیـراث

وتختلف الوصیة عن الهبة و الوقف تتشابه كذلك مع المیراث في أوجه كما تتشابه 

.عدة و تختلف أیضا عنه في أجه عدیدة أخرى

:أوجه التشابه بینهما:أوال

ي أن سبب الملكیة واحد و هو انتقال األموال عن طریق تتشابه الوصیة مع المیراث ف-1

فالوارث یخلف المورث فیما تركه له من المیراث، و الموصي یخلف الموصى له ،2الخالفة

.فیما تركه له من وصیة

ثبوت الملك كل منهما بعد وفاة الموصي و المورث، فالوصیة ینتقل فیها الملك من --2

ى له، و المیراث ینتقل فیه الملك من المورث بعد وفاته إلى الموصي بعد وفاته إلى الموص

3.الوارث و یكون انتقال الملك من غیر عوض

1
كلیة ,ل درجة الماجستیر في القانون العقاريمذكرة مقدمة لنی,النظام القانوني ألمالك الوقفیة في التشریع الجزائري,صوریة زردوم بن عمار

34ص  2017- 2009باتنة سنة,جامعة الحاج لخضر ,الحقوق
2

،الطبعة الثالثة ،جزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة "المیراث و الوصیة"بلحاج العربي ،الوجیز في شرح قانون األسرة الجزائري 
.235، ص2007،الجزائر سنة 
.17-16رجع سابق ،صم.شفقة حابت،

3
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إن القتل العمدي العدواني هو مانع شرعي و قانوني من موانع المیراث، فمن قتل مورثه -3

حرم من ، و كذا ی1ج.أ.من ق135عمدا عدوانا یحرم من المیراث وهذا طبقا لنص المادة 

ال یستحق :"ج.أ.من ق188طبقا للمادة من أوصى لهمن قتل عمدا عدوانالوصیةا

".الموصي عمداالوصیة من قتل

:أوجه االختالف بینهما:ثانیا

إن الملكیة تنتقل بالمیراث إلى الوارث بشكل إجباري و بإرادة الشارع الن نظام المواریث -1

صیة فتنقل الملكیة بشكل اختیاري و بإرادة ج، أما الو .أ.من ق183من النظام العام المادة

2.الموصي و تصرفه التام في حدود ثلث ماله

الخالفة في المیراث إلزامیة أي أنها تكون بقوة القانون بمجرد وفاة المورث، بینما الخالفة -2

في الوصیة اختیاریة تكون بمقتضى تصرف قانوني صادر من جانب الموصى، إن الموصى 

في مال الموصي مطلقا قبل الوفاة، أما حق الورثة فیثبت في مال المورث له لیس له حق 

.من مرض الموت

الموصى له إذا رد الوصیة بطلت، أما الوارث ال یستطیع رد المیراث ألنه یدخل في ملكه -3

.لوارث التنازل عن حقه في المیراثغیر انه یمكن لجبرا

إال بعد اخذ الموصى له نصیبه في حدود الوصیة تخرج قبل المیراث فال توزع التركة-4

الثلث، أما المیراث فیخرج من باقي التركة بعد أن یجهز المتوفي و تسدد دیونه و تنفذ 

.وصایاه

1
)2قاتل المورث عمدا سواء كان القاتل فاعال أصلیا أو شریكا، )1:یمنع من المیراث األشخاص اآلتیة أوصافھم"ج.أ.من ق135تنص المادة 

".نیةالعالم بالقتل او تدبیره إذا لم یخبر السلطات المع)3شاھد الزور الذي أدت شھادتھ إلى الحكم باإلعدام و تنفیذه، 
235، مرجع سابق صبلحاج العربي

2
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ختالف الدین ال یمنع من الوصیة، فالملكیة جائزة بین الموصي و الموصى له عكس إ-5

1.ن المورث إلى الوارثالمیراث، حیث ال تنتقل الملكیة في حالة اختالف الدیانة م

:الـــمبــحــث الــثـانــي

ةــیـوصــالإنشاء 

و ما یعتبر من شروطها ،حیث اختلف الفقهاء في بیان ما یعد ركنا في الوصیة

انقسموا إال أنهمي الوصیة و ال تنعقد إال بها، إلى أن الصیغة وحدها ركنا ف2ذهب البعض

أنها تتمثل  في اإلیجاب من الممثل لركن الصیغة أو جاب وحده حول ما إذا كان اإلی

.الموصي والقبول من الموصى له

و الموصي ة ان و هي الصیغإلى أن للوصیة أربعة أركر في حین ذهب البعض اآلخ

والمالكیة ء على رأسهم الحنفیة، والحنابلةوالموصى له والموصي به، وقد اتفق معظم الفقها

.الوحید النعقاد الوصیةعلى أن الصیغة هو الركن 

رادة المنفردة و یتوقف الوصیة تصرف صادر باإل راعتب فقد أما المشرع الجزائري

لموصي والقبول من المعبر عنه باإلیجاب الصادر من االصیغة توفر ركن على انعقادها 

.)المطلب الثاني(و أحكامهاشروط صحتها إلى باإلضافة)األولالمطلب (الموصى له

19-18، مرجع سابق، صشفیقة حابت
1

.یمثل ھذا الرأي فقھاء الحنفیة
2
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:الــمـطــلب األول

الصیغة كركن الوصیة

تعرف الصیغة بالمظهر الخارجي الذي یعبر عما في النفس من رغبة في إنشاء 

.التصرفات، وهي التي تناط بها األحكام دون اإلرادة الباطنیة التي هي العزم والنیةو العقود 

نیة تعبیرا صادقا من وسائل یصلح أن ومن المعلوم أیضا أن كل ما یعبر عن اإلرادة الباط

1.یكون صیغة سواء كان كالما أو كتابة أو إشارة

:یجب أن نشیر إلى أن الفقهاء اختلفوا في ركن الصیغة لذلك نجد ثالث أراء

أن ركن الصیغة عندهم هو اإلیجاب فقط، فإذا مات الموصي :یرى األحناف-

لموصى له دون حاجة إلى مصرا على وصیته انتقلت ملكیة الموصى به إلى ا

.القبول

ال یمكن أن یدخل في ملك أن الموصى له، له حق الرد ألنه :یرى الشافعیة-

.شيء جبرا عنه إال المیراث، یعتبر القبول شرط لزوم لصحة الوصیةاإلنسان 

الوصیة عندهم هي عقد ال یتم إال بإیجاب الموصي وقبول :یرى المالكیة-

2.لصحة الوصیةالموصى له الن القبول شرط

یتمثل ركن الصیغة في الوصیة في اإلیجاب الصادر من الموصي فقط دون و 

إلى أن صیغة الوصیة ال تتحقق إال  ماشتراط قبول من الموصى له و ذهب جانب أخر منه

.باإلیجاب و القبول معا

1
.223، ص 2007، فقھ األحوال الشخصیة في المیراث والوصیة، الطبعة األولى، دار الشروق للنشر والتوزیع، األردن، سنةھاني الطعیمات

.32-31جع سابق، صمر،قریفي غالیة، قاضي سراب
2
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ب الجزائري فقد اخذ برأي جمهور فقهاء الشریعة اإلسالمیة واعتبر اإلیجاالمشرعأما 

ما هو إال عن الموصى له بعد وفاة الموصي فوحده محققا للوصیة أما القبول الذي یصدر

.ج.أ.ق184و نص على ذلك صراحة في المادة 1لزوم الوصیة،لشرط 

ونستخلص من كل ما سبق أن القبول شرط لثبوت الملك في الوصیة و انه مرتبط 

.ن رضا الموصيباإلیجاب، وال یمكن أن یصدر قبول من الموصى له دو 

)الفرع األول (و في هذه الحالة سنتناول بالتفصیل ركن الصیغة من حیث اإلیجاب 

.)الفرع الثاني (من حیث القبول و 

:الــفــرع األول

اإلیــــجــــاب

ن الوصیة من التصرفات التبرعیة المضرة بالموصي ضررا محضا أكما بیننا سابقا 

نفردة منه، فاستلزم المشرع الجزائري النعقادها توافر ركن اإلیجاب وهو فهي تنشا باإلرادة الم

.الرضا الصادر من الموصي فإذا انتفى كانت الوصیة باطلة و عدیمة اآلثار

و یعرف اإلیجاب في العقود بوجه عام بأنه التعبیر البات النهائي الذي یقصد به 

.صاحبه اثر قانوني طالما صادفه  قبول 

في االلتزام  ةانه تطبق القواعد العامة المقرر إلى تجدر اإلشارة في هذا الصدد كما

باإلرادة المنفردة بوجه عام على ركن اإلیجاب في الوصیة لعدم معالجته بنص خاص في 

.191،مرجع سابق، صشیخ نسیمة 
1
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قانون األسرة الجزائري فیجب إذن أن یصدر اإلیجاب من الموصي بنیة التبرع واضحة ال 

.1ال الملك إلى الموصى له بعد وفاتهیفید انتق أنلبس فیها و 

تنطوي على قصد التي ویتحقق اإلیجاب في الوصیة بالفظ أو بالكتابة أو باإلشارة 

.2التملیك بعد الموت

:انعقاد اإلیجاب باللفظ: أوال

سواء كان بلفظ صریح كقول ،یتحقق اإلیجاب في الوصیة باللفظ الدال على معناها

أو بعین من األعیان ،أو كان بلفظ غیر صریح أي ضمنیا  أوصیت لفالن بمنزل:الموصي 

.3هذا هبة لفالن بعد موتي:و لكن یفهم منه الوصیة بقرینة، كقوله

:انعقاد اإلیجاب بالكتابة:ثانیا

أما إذا كان 4اتفق الفقهاء على انعقاد الوصیة بالكتابة عند العجز عن النطق،

لكتابة النعقاد الوصیة، إنما تصح إذا تأیدت بما قادرا على النطق فانه ال تكفي االشخص 

.ها علیهمأالشهود و یقر ن یكتبها كتابة مفهومة أمامأكیدل على الوصیة لفظا، 

و هذا ما جاء في نص المادة  الكيخذ بالمذهب المأالجزائري فقد القانون المدنيأما

و بالكتابة أ ،إلرادة یكون باللفظالتعبیر عن ا:"ج.م.في الفقرتین األولى و الثانیة من ق60

كما یكون باتخاذ موقف ال یدع أي شك في داللته على ، أو باإلشارة المتداولة عرفا

.مقصود صاحبه

193مرجع سابق ،ص.شیخ نسیمة
1

2
،سنة ، الجزائرد طدار النشر المؤسسة الوطنیة للكتاب، الوصیة في القانون المدني الجزائري و الشریعة اإلسالمیة ،الجزائر،زھدور محمد، 

.65،ص1991
224، مرجع سابق صھاني الطعیمات

3

.50مرجع سابق، ص،محمد علي محمود یحي
4



20

إذ لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على ،و یجوز أن یكون التعبیر عن اإلرادة ضمنیا

".أن یكون صریحا

باإلشارة المفهومة اآللة على قصد الموصي إذا ما كان كما یجوز أن ینعقد اإلیجاب 

1.هذا األخیر عاجز عن النطق و غیر قادر على الكتابة

العاهات أصم أبكم أو أعمى أبكم، فانه یخضع إلى فإذا كان الموصي من أصحاب 

، والتي تفید انه إذا استحال على ذي العاهتین التعبیر عن 2ج.م.ق من80حكم المادة

، وال 3عین له المحكمة وصیا قضائیا یعاونه في التصرفات التي تقتضیها مصلحتهإرادته ت

یجوز للمساعد القضائي الذي عینته المحكمة أن یتصرف في وصیة الموصي في حالة 

.غیاب هذا األخیر

إذا كان الموصي مبتور الیدین جاز للموثق تحریر العقد المثبت للوصیة بشرط أن أما

یمضي علیه  أناألحق بالموصي  و یعتبر العقد صحیحا بعد قاهریوضع فیه المانع ال

4.لهذا ال یشترط في اإلیجاب ألفاظا مخصوصة بل بكل ما یدل علیه، الموثق و الشهود فقط

ج.أ.قمن 199و هذا ما نصت علیه المادة رن بشرط و یمكن لإلیجاب أن یقت

ي له بعد انجاز الشرط و إذا كان إذا علقت الوصیة على شرط استحقها الموص"بنصها 

".الشرط غیر صحیحا صحت الوصیة و بطل الشرط 

.65، مرجع سابق ، صمدزھدور مح
1

4
اذا كان الشخص أصم أبكم ،أو اعمي أصم ،أو أعمى أبكم ،و تعذر علیھ بسبب تلك العاھة التعبیر عن ارادتھ ،جاز :"ج.م.من ق80المادة 

".للمحكمة ان تعین لھ مساعدا قضائیا یعاونھ في التصرفات التي تقتضیھا مصلحتھ ...
.194، مرجع سابق ، صشیخ نسیمة

3

.16، مرجع سابق، صفرحات صحراوي
4
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:ع الثــانـير الــفــ

الـــقبـــــــول

،وكما أن 1یعرف القبول بأنه التعبیر عن الموافقة على اإلیجاب، وبه یتم إبرام العقد

جاب، أما القبول الوصیة تصرف من جانب واحد، فإنه ال یتصور أن یحتاج انعقادها لغیر إی

فإن استلزامه یكون لمجرد لزوم الوصیة، فهو لیس ركن فیها بحیث تنعقد  الوصیة عند 

.2صدورها من الموصى ولكن یتوقف نفاذها على موته وعلى قبول الموصى له للوصیة

و یتحقق القبول حسب القانون الجزائري بكل ما یدل علیه صراحة كأن یقول الموصى له  

أو رضیت بها، أو ضمنیا كان یتصرف الموصى له في الشيء الموصى به قبلت الوصیة 

ج.أ.من ق197تصرفا یدل على الرضا و قبول الوصیة و هذا ما نصت علیه المادة 

".الموصي  ةأو ضمنیا بعد وفاقبول الوصیة صراحةیكون"بنصها 

اقص ال یشترط أن یصدر القبول من شخص كامل األهلیة بل یجوز لمن كان نكما

األهلیة أن یقبل الوصیة بنفسه إذ انه یقوم بتصرف نافعا له نفعا محضا یعود علیه 

، أما إذا كان الموصى له عدیم األهلیة بان كان صبیا غیر ممیز أو محجور 3بالمصلحة

علیه لعته أو جنون وجب أن یصدر القبول ممن له الوالیة على ماله ولیا كان أو وصیا

.4أو قیما

27، مرجع سابق، ص شفیقة حابت
1

67، مرجع سابق ، صزھدور محمد
2

280مرجع السابق ص،بلحاج العربي 
3

197،مرجع سابق ،صشیخ نسیمة 
4
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إذا صدر  هما صدور القبول من الموصى له ال یقع إال بعد وفاة الموصي ،حیث أنأ

قبوله أثناء حیاة الموصي فال عبرة لذلك الن أثار الوصیة ال تظهر إال بعد الوفاة، والن 

.الوصیة تصرف غیر الزم فیجوز للموصي الرجوع فیها متى شاء

الموصى له بعد وفاة الموصي في حالة ما إذا مات إلى انه تجدر اإلشارة  كذلك 

ن هذا الحق ینتقل إلى الورثة و نستخلص ذلك من نص إلقبول للوصیة فو قبل أن یصدر ا

  "الرد أو فلورثته الحق في القبولإذا مات الموصي له قبل القبول"ج.أ.ق من198المادة 

یة تعتبر باطلة أما إذا مات  الموصى له قبل القبول أو الرد وقبل موت الموصي فان الوص

   .ج.أ.من ق201حسب المادة 

:المطلب الثاني

شروط صحة الوصیة

وذكر لكل ركن أحكام خاصة له تهاتوفر شروط صحعلى یتوقف إنشاء الوصیة 

الفرع (الموصى به  و)الفرع الثاني(الموصى له  و  )الفرع األول(الموصيالمتمثلة في

).الفرع الرابع(ا كما نرى في شأن التزاحم الوصای،)الثالث
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:الفرع األول

الــمــوصــي

ویمكن أیضا أن 1یعتبر الموصي صاحب الوصیة و هو من أنشأها بإرادته المنفردة،

یكون الموصي الشخص الذي یوصي بأمواله أو جزء منها إلى شخص آخر سواء كان من 

2.ورثته أو من غیر قربته

شروط التي نصت علیها المادة الر البد من توفولكي تكون وصیة الموصي صحیحة 

تسع عشرة بالغا من العمر،یشترط في الموصي أن یكون سلیم العقل:"ج.أ.من ق186

."سنة على األقل)19(

:الموصيالشروط الواجب توفرها في: أوال

یعتبر الموصي الشخص الذي یوصي بأمواله عینا أو منفعة كانت كله أو جزء منها إلى 

للموصي "ج بنصها .أ.من ق190خص آخر بإرادته المنفردة و هذا ما نصت علیه المادة ش

"أن یوصي بأموال التي یملكها و التي تدخل في ملكه قبل موته عینا أو منفعة

و تصنف الوصیة من بین التصرفات الضارة بالمركز المالي للشخص أي ذمته المالیة، 

ن تكون له أ، فمن المنطقي 3عوض لفائدة الغیرحیث یقوم بإخراج نصیب من المال بال

:ما یلي فیت فال تصح وصیته و سنتطرق إلیها إذا تخلفو األحكاممجموعة من الشروط 

1
.199، مرجع نفسھ، صشیخ نسیمة

2
.6مرجع سابق، ص،بوحموم خدیجة

32سابق ،ص،مرجع قاضي سراب-قریفي غالیة
3
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:ـ سـالمـة العــقـل الموصي1

یشترط في الموصي أن ":نهأعلى  ج.أ.ق من186نص المشرع الجزائري في المادة 

فال تصح إذن .صحة الوصیة أن یكون الموصي عاقالیشترط لوعلیه، "...یكون سلیم العقل

الوصیة المبرمة من طرف شخص ال عقل له كالمجنون و المعتوه ألنهما لیسا من أهل 

ضررا محضا، إال انه إذا كان یفیق في بعض الوقت الضارةالتبرع   لكونها من التصرفات

لممیز النعدام إرادته و و كذا ال تصح وصیة الصغیر الغیر ا1.فوصیته صحیحة حال إفاقته

  .لعدم إدراكه

و تترتب على ذلك متى ابرم المجنون أو المعتوه أو الصبي وصیة كانت باطلة 

2.بطالنا مطلق، و قیام هذا الشرط یكون بوقت إنشاء الوصیة ال بوقت وفاة الموصي

:ـ بـلوغ المـوصـي سـن الرشـد

سنة كاملة في 19د القانوني ب تسعة عشر إن المشرع الجزائري قد حدد سن الرش

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، :"ج.م.من ق40المادة

، "سنة كاملة)19(وسن الرشد تسعة عشر.یكون كامل األهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

بي غیر الممیز البلوغ یعني مناط التكلیف في األحكام الشرعیة و من ثم ال تصح وصیة الص

ألنها تبرع مالي ال یتم إال بوجود اإلرادة و التمیز و هذا ما أكد علیه المشرع الجزائري في 

.السابقة الذكر ج.أ.من ق186المادة 

118، ص2009،األحوال الشخصیة،  الجزء الثالث والرابع، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع ،عمان ،سنة احمد محمد علي داود
1

70،مرجع سابق صزھدور محمد 
2
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:ـ الــرضــا3

یعتبر شرطا آخر لصحة الوصیة إلى جانب توافر شرط العقل و البلوغ، ومن ثم فان 

ا كانت الوصیة من التصرفات المضرة بالموصي ضررا محضا ، لم1انعدام الرضا یبطلها

فإنها ال تصح بدون رضاه و هو شرط أساسي في كل التصرفات بحیث أن غیاب الرضا 

لك ال تصح الوصیة من ناقص األهلیة ومن عدیمها التصرف معدوم منذ البدایة ،و لذیجعل 

وال المحجور علیه و ال یعتریه فال یوصي القاصر وال المجنون، وال المعتوه، وال المكروه،

.2عیب من عیوب الرضا من غلط أو تدلیس أو إكراه برجوعنا للقواعد العامة

أحكام الموصي:ثانیا

:المتمثلة فينتعرض ألحكام الموصي

إن وصیة غیر المسلم إلى المسلم صحیحة والعكس، ذلك أن :وصیة غیر المسلم-1

ة الالزمة النعقادها، والكفر ال ینافي أهلیة التملك، و الوصیة استوفت جمیع الشروط القانونی

التي جاء ج.أ.قمن200وهذا ما نصت علیه المادة ،3هذا باتفاق جمیع الفقهاء المسلمین

".تصح الوصیة مع اختالف الدین"فیها 

الخروج عن اإلسالم سواء إلى دین آخر أو إلى غیر دین أي  يه ردةال: وصیة المرتد-2

حیث یرى الشافعیة الفقهاء في حكم وصیة المرتداإلسالم، لذلك اختلفمن غیر دین

ى اإلسالم فإن لم یعد وصیة المرتد صحیحة لكن نفاذها یتوقف على رجوعه إلوالحنفیة أن 

لذلك یمكن الرجوع الي الرأي الراجح من عرض القانون لوصیة المرتد تولم یبطلت وصیته

.201، مرجع سابق، صشیخ نسیمة
1

89، مرجع سابق صعین السبع فایزة 
2

3
، أحكام الوصیة في القانون األسرة و الشریعة، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، بھالیل ھانيعمار-الطالب القاضي

.23، ص2007-2006سنة
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، فإن المرأة المرتدة وصیتها صحیحة مثل في رأي أبو حنیفة اآلراء الفقهیة في الشریعة و المت

نافذة، أما الرجل المرتد ینظر في أمره أبي حنیفة و تكون وصیته موقوفة إذا رجع إلى 

اإلسالم نفذت وصیته دون الحاجة إلى تجدید وٕاذا قتل بردته أو لحق بدار الحرب بطلت 

.وصیته

یحة  إذا استوفت جمیع شروطها، وأثرها ال إن وصیة المدین تنشأ صح:وصیة المدین-3

ن نص المادةإعد وفاة الموصي و في هذا الصدد فیظهر إال عند التنفیذ أي ب

یؤخذ من ":، الدیون الثابتة في ذمة المتوفي متعلقة بالتركة على الوصیةج.أ.من ق180

:التركة حسب الترتیب األتي

هیز، و الدفن بقدر المشروعمصاریف التج_1

الدیون الثابتة في ذمة المتوفى _2

........"الوصیة_3

على الوصیة، فإن كانت التركة مستغرقة بدین توقف د التنفیذ یقدم الدین، قل أم كثرفعن

1).الموصي(تنفیذها إلى حین سداد دیون المدین 

من بعد {:على الدین  في اآلیة الكریمة و تجدر اإلشارة إلى أن تقدیم الوصیة

إنما هو لتبیان أهمیتها ووجوب تنفیذها حتى ال تهمل من الورثة }وصیة توصون بها أو دین

.2

1
أحوال الشخصیة،كلیة :الوصیة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من مطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص،دربالي حكیم

.12-11، ص2014-2014السیاسیة، جامعة محمد خضیر، بسكرة،سنةالحقوق والعلوم 
2

حموش محمد، حمایة الورثة من الوصیة المستترة في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة المدرسة العلیا -زروق عبد الرؤوف
.10ص،2006-2005للقضاء، الجزائر، سنة
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قد یكون الموصي في بلد أو في مكان یتعذر علیه الحضور أمام :الوكالة في الوصیة-4

وصیة خاصة  بعقار  و ال ن یرید تحریرألقنصلیة لتحریر الوصیة مباشرة، كالموثق أو ا

و ما بعدها 571رجوع لنص المادة الیجد بحوزته سند ملكیة فیرید توكیل غیره للقیام بذلك ب

من القانون نفسه 572ق م ج فإنه ال مانع من الوصیة بوكالة، ولكن طبقا للمادة من 

وما دام الوكالة العمل القانوني محل فإنه یجب أن یتوفر في الوكالة الشكل الواجب توافره 

یشترط في الوصیة أن توضع في قالب رسمي بحضور شاهدین فالوكالة  الخاصة أیضا 

.1تشترط ذلك لتكون صحیحة

یشترط المشرع الجزائري حضور الموصي شخصیا و تحریر عقد بذلك إال أن  كذلك

ا ج التي لم تنص على ذلك صراحة و تطبیق.ا.من ق191ذلك لیس وجوبي برجوعنا للمادة 

غیرهلقاعدة أنه كل تصرف یستطیع الشخص أن یقوم به بنفسه یستطیع أن یوكل فیه

:الفرع الثاني

الموصى له

أو من تعین له الوصیة، و هو الشخص أو الجهة التي و هو ما كانت الوصیة له

قد یكون شخص طبیعي أو شخص و  2تنتقل إلیه ملكیة الموصى به بعد موت الموصي 

)أوال(كي تنعقد الوصیة یشترط أن یتوافر في الموصى له مجموعة من الشروط ول ،معنوي

).ثانیا(باإلضافة إلى األحكام 

.24، مرجع سابق، صعمار بھالیل ھاني 
1

45، مرجع سابق، صد علي محمود  یحيمحم
2
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شروط الموصى له: أوال

:معلوماله  أن یكون الموصي-1

بالتعیین أو الوصف ویكون باإلشارة أو باالسم كفالن بن فالن  هو معرفة الموصى له

 أال ولوصف كفقراء طلبة العلم ،و یقصد بهذا الشرط أو الجهة الفالنیة ،أو تعریفه با

حیث1.مجهوال جهالة مطلقة و فاحشة ال یمكن استدراكها أو إزالتهاالموصي له یكون 

ن الموصى له بذكر إسمه  كفالن ابن فالن أو باإلشارة إلیه كأن ییة بتعیحقق المعلومتت

و یكون بصفته الدالة علیه یقول الموصي أوصیت لهذا الشخص أو لحمل هذه المرأة، أ

الممیزة له عن غیره كأن یقول الموصي أوصیت لمستشفي كذا أو لطلبة كلیة الحقوق أو 

لفقراء في هذه الحالة یكون الموصى له معلوما و معینا ومن ثم تكون الوصیة صحیحة 

 نكو ن الموصى له تكون بوقت وفاة الموصي ال بوقت إبرام الوصیة، یأن العبرة بتعی إال

و للقاضي السلطة التقدیریة 2الوصیة كما ذكرنا سابقا تملیك مضاف إلى ما بعد الموت،

3.المطلقة في تقدیر ما إذا كان الموصى له معلوما أم ال 

:أن یكون الموصى له موجودا-2

من شروط صحة الوصیة أن یكون الموصى له موجودا أثناء إنشاء الوصیة سواء كان -3

وهذا  رثكالجنین في بطن أمه، ومنه تصح للحمل الحقوق اإل اأو تقدیر یةوجود حقیقم

تصح الوصیة للحامل :"ج .أ.من ق187نص علیه المشرع الجزائري في المادة ما 

1
.257مرجع سابق، ص،بلحاج العربي
203،مرجع سابق ، صشیخ نسیمة 

2

257،مرجع  سابق ، صبلحاج العربي 
3
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و نستخلص من خالل هذا النص صحة و نفاذ الوصیة للحامل ،"یولد حیاأن بشرط 

.حیا–الموصى له -یشترط والدة  الجنین 

خا أو تبدو منه ر اعالمة الحیاة و هي أن یستهل صج.أ.قمن 134وقد أعطت المادة 

 أنعلى :" ج.م.من ق25/2صت المادة نبالحیاة كالحركة أو غیرها، كما عالمة ظاهرة

".یولد حیا أنالجنین یتمتع بالحقوق التي یحددها القانون بشرط 

ن أل بقد جعل المشرع لهذه الفرضیة حقد تفترض في الحمل الواحد تعدد الجنین فكما 

.تكون الوصیة مستحقة بالتساوي بینهما و لو اختلف جنسهما

فیجوز االیصاء له قد یكون الموصى له مفقودا و لم یحكم بموته بعد كذلك

إذا كان الوارث مفقودا و لم یحكم "من ق اج بنصها 133نص المادة منستخلص ذلك یو 

.1..."بموته یعتبر حیا 

:واالستحقاقأن یكون الموصى له أهال للتملیك-3

في هذا الشرط ال تصح الوصیة لمن لیس أهال للتملیك و االستحقاق، مثال فمن 

.2أوصى لحیوان بطلت وصیته على أساس أن الموصى له غیر قابل للتملیك

علیه المشرع الجزائري لم یعرض لهذا الشرط سواء باإلثبات أو النفي وهذا ما نص و

ج، كما .م.من ق187عین عند الوصیة حسب المادة اشتراط وجود الموصى له الم فيعلیه 

1
.7صمرجع سابق، حموش محمد، -زروق عبد الرؤوف

.26عمار بھالیل ھاني، مرجع سابق،
2
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تبطل الوصیة بموت الموصى له قبل :"ج.أ.من ق201الوصیة للمیت باطلة وفق المادة أن 

1".الموصي، أو بردها

:أال یكون الموصى له جهة معصیة-4

جهة المعصیة الجهة المحرمة شرعا و قانونا، فالوصیة شرعت على أساس یقصد ب

صلة لإلصالح والخیر بین الناس ولیس من اجل الفساد و المنكر والخروج عن القربة وال

عقول، وعلى هذا ال یصح للمسلم أن یوصى لجهة معصیة حرمتها الشریعة اإلسالمیة مال

.2كالوصیة للعشیقة ولدور اللهو

:أن ال یكون الموصى له وارثا-5

إن اهللا أعطى لكل «:سالمال یكون الموصى له وارث للموصي مصداقا لقوله علیه ال

رسول الق: وروي ابن عباس قولهورواه الترمذي،»ذي حق حقه فال وصیة لوارث

، كان الوصیة كانت قاصرة على غیر »ال وصیة لوارث إال أن یشاء الورثة«)ص(اهللا

الورثة، فان كانت لوارث فإنها ال تنفذ في حق باقي الورثة إال إذا أجازوها و أن أجازها 

.3ج.أ.قمن 189األخر نفذت في حق من أجازها فقط وهذا طبقا لنص المادة البعض 

:أن یكون الموصى له قاتال للموصي-6

والقتل قد یحدث بعد الوصیة بأن یوصي شخص آلخر "ال وصیة لقاتل"كقاعدة عامة 

.ثم یقتل الموصى له الموصى، أو قبلها

.259بلحاج العربي، مرجع سابقن ص 
1

8حموش محمد، مرجع سابق، ص-وق عبد الرؤوفزر
2

.35قاضي سراب، مرحع سابق، ص-قریفي غالیة
3
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للضارب و بعد الوصیة كذلك إذا ضرب شخص آخر ضربة جاریة ثم یوصي المضروب

1.یموت بسبب الجرح السابق

:وعلیھ إختلفوا الفقھاء في نوع القتل المانع من الوصیة

یرى أن القتل ھو القتل عدوانا یعتبر حق أو عذر شرعي سواء كان عمدا أو :فقال الحنفیة

")ص(ولھ خطأ، أما القتل بالتنسیب فال یمنع إرثا وال وصیة مع جواز االجازة من الورثة لق

".لیس للقاتل شيء

القتل المانع من اإلرث و الوصیة ھو القتل یعتبر حق سواء كان عمدا أم خطأ :أما الحنابلة

.مباشرة أم تسببا، أما إذا حصلت الوصیة بعد الجرح المقضي إلى الموت كانت صحیحة

ألن الوصیة أن القاتل یستحق الوصیة سواء كان القتل عمدا أم كان خطأ :ویرى الشافعیة

.تملیك كالھبة و القتل ال یبطل الھبة فال یبطل الوصیة

"ال وصیة لقاتل")ص(یرى أن القتل یمنع اإلستحقاق في الوصیة لقول :أما المذھب المالكي

أي الذي تتأثر بھ الوصیة القتل العمد العدوان سواء كان بالمباشرة أوبالتسبب، أما الخطا فال 

2.یمنع من الوصیة

188جوع إلى القانون الجزائري فقد أخذ برأي المالكي، وذلك وفق ما نصت علیھ المادة بالر

"ال یستحق الوصیة من قتل الموصي عمدا"ج.أ.قمن 

:یمنع من المیراث األشخاص اآلتیة أوصافھم"ج.أ.قمن  135كما نصت المادة 

.یكاقاتل المورث عمدا و عدوانا سواء كان القاتل فاعال أصلیا أو شر-1

.شاھد الزور الذي أدت شھادتھ إلى الحكم باإلعدام و تنفیذه-2

3."العالم بالقتل أو تدبیره إذا لم یخبر السلطات المعنیة-3

:أحكام الموصي له: اثانی

من البدیهي أن تكون الوصیة للجهات التي تكون منفعتها :الوصیة للجهات العامة-1

ات و المستشفیات وغیرها من جهات البر عامة كالوصیة للمساجد والمعاهد و المجمع

.80الشیخ محمد مصطفي شلبي، مرجع سابق، ص 1

.8حموش محمد، مرجع سابق، ص-زروق عبد الرؤوف
2

.209-208شیخ نسیمة، مرجع سابق، ص
3
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والخیر، كذلك تصح الوصیة من غیر تعین لجهة خاصة، كالوصیة هللا تعالي و ألعمال البر 

1.النفع العام

لقد اتفق الفقهاء على صحة الوصیة إذا ذكر الموصى في وصیته السبب أو الغرض 

الي لمسجد منطقة كذاأوصیت بثلث م(الذي من أجله أوصى لتلك الجهة العامة، كقوله 

، لكن اختلفوا الفقهاء على صحة الوصیة إذا لم )لالتفاق على بنائه و القائمین بالعمل فیه

(یذكر الموصي في وصیته على السبب الذي من أجله أوصى لتلك الجهة كان یقول

).أوصیت بثلث مالي لمسجد كذا

تملیك و المساجد لیس  هالوصیة باطلة، ألن الوصیة في ظاهر یرى األحناف أن هذه ا

أن الوصیة للمسجد صحیحة، ألن اعتبرأهال للتملیك، أما المالكیة و الشافعیة و الحنابلة 

2.المسجد و ما یشبهه أهل للتملیك بالوصیة

أما إذا كانت الوصیة لجهة لم توجد بعد، فإنها ال تجوز عند الجمهور لعدم وجود هذه 

لكیة تجوز أن توجد في المستقبل، أما إذا مات الجهة عند وفاة الموصي، لكن عند الما

3.الموصي و لم توجد الجهة تكون الوصیة صحیحة حتى توجد تلك الجهة الموصي لها

یجوز أن یوجد فإذا لم یكن الموصى له موجودا عند إنشاء الوصیة :الوصیة للمعدوم-2

أن یكون معینا باالسم یشترط أیضا و في المستقبل سواء وجد عند وفاة الموصي أو بعد وفاته 

أوصى ألوالد محمد (، أو معینا بالوصف و كان محصورا كقوله)أوصى لمحمد(كقولة مثال

).أو لطلبة الحقوق

.29، مرجع سابق،صعمار بھالیل ھاني
1

.99،ص1984مكتب الفالح ، سنة ،الطبعة األولى، أحكام الوصیة و المیراث و الوقف في الشریعة اإلسالمیة،انزكي الدین شعب
2

.290،مرجع سابق، صبلحاج العربي
3
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یشترط لصحة الوصیة أن یكون الفقهاء فجمهور لذا فالوصیة هنا تكون صحیحة، 

ال وقت الموصى له موجودا وقت وفاة الموصي، أما المالكیة ال یشترط وجود الموصى له 

1.إنشاء الوصیة وال وقت وفاة الموصي

كذلك یرى المذهب المالكي أن الوصیة تجوز للمعدوم حتى للمیت وعلى هذا لو 

أوصى شخص لمن سیولد، ثم مات الموصي قبل أن یولد له ولد فإن الوصیة في هذا الشأن 

ن یتحقق الیأس تكون باطلة عند الجمهور أما عند المالكیة فان الوصیة تكون صحیحة إلى أ

عقیما فحینئذ تبطل  دذلك أن یموت الشخص الموصى ألوالمن وجود الموصى له، و

الوصیة لعدم وجود الموصى له، و یكون الموصى به لورثة الموصي، أما إن لم یترك وریثا 

2.بطلت الوصیة

على خالف علیهاینصشرع الجزائري لم الم أننجد أما بخصوص الوصیة للمعدوم

3.المصري، و علیه نطبق أحكام المذهب المالكيالقانون

إجماع الفقهاء على جواز الوصیة للحمل، الن الجنین یصلح أن یكون :الوصیة للحمل-3

، إال أن صحتها و )ج.ا.من ق187و134من(وارثا، لذا تصح الوصیة له و ذلك طبقا للمواد

:لتالیةنفاذها سواء كانت باألعیان أو المنافع موقوفة على الشروط ا

:وجود الحمل الموصى له وقت إنشاء الوصیة-أ

42یجب أن یولد حیا في اقل مدة الحمل و تكون المدة الحمل المعتبرة وفق المادة

".أشهر)10(أشهر و أقصاها عشرة)6(اقل مدة الحمل ستة"التي تنص ج.أ.قمن 

.84،مرجع سابق، صزكي الدین شعبان 
1

.291مرجع سابق، ص،بلحاج العربي
2

.30، مرجع سابق ،صعمار بھالیل ھاني
3
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قل مدة الحمل و علمت المحكمة العلیا في قرارها الذي ینص من المقرر قانونا أن ا

1.أشهر)10(أشهر و أقصاها عشرة)6(هي ستة

:بأمرینیتحقق وجود الحمل في بطن أمه عند إنشاء الوصیة

.أن یقر الموصي بوجود الحمل في بطن أمه وقت إنشاء الوصیة:األولمراأل

2.إذا لم یقر الموصي بوجود الحمل وقت إنشاء الوصیة تعد هنا باطلة:الثانيمر األ

:یولد الجنین حیا وله حیاة مستقرةأن  - ب

مالك و الشافعي و (بخصوص هذا الشرط نجد أن المشرع الجزائري أخذ برأي األئمة الثالثة

، على خالف رأي أبو حنفیة الذي یشترط والدة المولد حیا، و هذا نصت علیه )احمد

هل صارخا أو ال یرث الحمل إال إذا ولد حیا و یعتبر حیا إذا است:" ج.ا.من ق134المادة

".ظاهرة الحیاةبدت منه عالمة

تصح الوصیة للحمل بشرط أن یولد حیا و إذا :"ج.أ.من ق187كذلك نصت المادة 

".ولد توأم یستحقونها بالتساوي و لو اختلف في الجنس

یري الحنفیة انه یكتفي لثبوت حیاة الجنین خروج أكثره حیا، الن لألكثر حكم الكل أما 

فعیة و الحنابلة یرون انه البد من انفصال الجنین حیا الن أهلیة التملك تثبت المالكیة و الشا

3.بوجود الموصى له كامال

:یجب أن یوجد على الصفة التي أرادها الموصي -ج

.291مرجع سابق، ص،بلحاج العربي
1

.10، مرجع سابق، صبوحموم خدیجة
2

.68مرجع سابق، ص،حابت شفیقة
3
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إذا كانت الوصیة الحمل من شخص معین اشترط لصحة الوصیة الموصى له أن 

من 187و134المواد(علیه یثبت نسب الحمل شرعا من ذلك المعین و هذا ما نصت 

1).ج.ا.ق

تبدأ شخصیة اإلنسان بتمام والدته حیا  :"ج على.م.من ق25كما نصت المادة 

."وتنتهي بموته، على أن الجنین یتمتع بالحقوق التي یحددها القانون بشرط أن یولد حیا

إن ولد احدهما حیا و األخر میتا، كانت الوصیة للحي دون:وفي حالة تعدد الحمل

المیت، و إذا مات احدهما أو كالهما بعد الوالدة حیا كان نصیبه لورثته إذا كانت الوصیة 

باألعیان، أما إذا كانت بالمنفعة عادت إلى ورثة الموصي الن الوصیة بالمنافع تنتهي 

2.بموته

:لجماعةالوصیة لمن-4

باطلة من شروط الموصى له أن یكون معلوما، فإذا كانت الوصیة لمجهول وقعت

عند الجمهور الفقهاء، وعلیه ذهب األحناف لعدم صحة الوصیة لمن ال یحصى إال إذا كانت 

صدقة و تملیكا لوجه اهللا تعالى، كمن یوصي من خالل ألفاظ الوصیة للفقراء و المساكین 

3.و الیتامى هنا ال یشترط محصورا أو مملك معین من الناس

لوصیة لمن ال یحصون و لو لم یكن باللفظ ما ینبئ عن الفقه المالكي انه یجیز اأما

الحاجة و الوصیة لمن ال یحصون إذا كانت باألموال فإنها توزع على المحتاجین لهم ملكیتها 

.292بلحاج العربي،مرجع سابق، ص
1

.98زكي الدین شعبان، مرجع سابق، ص
2

.28عمار بھالیل ھاني ، مرجع سابق، ص
3
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بالقبض، و إذا كانت بالنافع بالعین فإنها تأخذ كم  الوقف و توزع غلتها على من یصدق 

.علیه الوصف من الموصى لهم

تي تقضي بان الوصیة لغیر معین ال تحتاج إلى قبول و ال رد، أما القاعدة العامة ال

إذا كانت لشخص معین فله الحق من الرد إذا كان كامل األهلیة و یرث ورثته هذا الحق إذا 

1.توفي قبل إعالن رایة

:الوصیة المشتركة-5

إذا أوصى لشخص ثم أوصي لثان یكون الموصى :" ج.أ.من ق194طبقا للمادة 

".ركا بینهمابه مشت

إذا كانت الوصیة شخصین معینین دون :"من القانون نفسه195تنص أیضا المادة 

أن یحدد ما یستحقه كل منهما و مات احدهما وقت الوصیة أو بعدها قبل وفاة الموصي 

فالوصیة كلها للحي منها، أما إذا حدد ما یستحقه كل منها فالحي ال یستحق إال ما حدد 

  ".له

، كأن یوصي ترك هي الوصیة التي یشترك فیها أكثر من نوع من الموصى لهمالوصیة المش

او لجماعة محصورة، أو لجماعة غیر محصورة أو لجهة من شخص بثلث ماله لمعني 

جهات البر، و الحكم في هذه الوصایا یجب أن یقسم الموصى به على حسب نص 

، و لكل فرد من أفراد الموصي، فإذا لم یبین نصیب كل نوع على حدا كان لكل معین

لقسمة یعتبر كل واحد من الجماعة المحصورة سهم و لجهة البر كان سهم كذلك، فعند ا

.293بلحاج العربي،مرجع سابق، ص
1
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و المحصورین موصى له على سبیل االنفراد، أما غیر المحصورین و جهة البر ي المعنی

1.فكل منها یعتبر موصى له واحدا

:الفرع الثالث

الموصى به

190، كما نصت المادة 2لتي یظهر حكمها فیهن الموصى به هو محل الوصیة اإ

للموصي أن یوصي باألموال التي یملكها و التي تدخل في ملكه قبل :" ج على.أ.من ق

".موته عینا أو منفعة

وعلیه فالموصى به هو محل الوصیة قد یكون عینا كالعقارات و المنقوالت وقد یكون 

ویعتبر الموصى .3و المرور في األرضمنفعة كالزراعة أو السكن، وقد یكون حق كالدین أ

.به الشيء المستفاد منه غالبا ویجب أن یكون حالال 

:شروط صحة الموصى به: أوال

:شروط وهيیشترط لصحة الوصیة في الموصى به توفیر ثالث

:أن یكون الموصى به ناقال لإلرث و التملیك-1

فیه اإلرث من المورث لتكون الوصیة صحیحة البد أن یكون الموصى به مما یجري 

إلى الوارث  و كذلك یصح أن یكون محال للتعاقد بعقد من العقود الناقلة للملكیة كالبیع 

به  أو الهبة حال حیاة الموصي ألن الوصیة تعتبر تملیك و ما ال یقبل التملیك ال تنش

.30عمار بھالیل ھاني ،مرجع سابق، ص
1

1982الشیخ محمد مصطفي شلبي، أحكام الوصایا و األوقاف، الطبعة الرابعة، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، بیروت، سنة2

  .127ص  

.10، مرجع سابق، صبوحموم خدیجة
3
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د الموصي حال ال تصلح أن تكون محال لتعاقف ثقل باإلر تاألشیاء التي ال تنأما،1الوصیة

          كالعقارات ( تصح الوصیة باألعیان المالیةناو ه. حیاته، فإن الوصیة تكون باطلة

.)و المنقوالت

زراعة ك ، كذلك تصح الوصیة بالمنافع)كحقوق االرتفاق التابعة للعقار(وبالحقوق المالیة 

.2األرض

:أن یكون الموصى به موجودا عند الوصیة-2

أن یكون الموصى به موجودا في ملك ج.أ.من ق190ادة نص المحیث اوجب

إذا كان محل الوصیة شیئا معینا فالموصى وقت إبرام الوصیة إذا كان عینا معینة بالذات، 

بالذات كمن یوصي لشخص بسیارته فیجب أن تكون في ملكه عند إنشاء الوصیة ، إذ ال 

أما إذا كان الشيء الموصى به .تصح الوصیة بملك الغیر حتى لو تملك الموصي السیارة

فیشترط وجوده عند الوفاة غیر معین بذاته كمن أوصى بجزء شائع من المال بعضه أو كله،

3.ال وقت إنشاء الوصیة

:أن یكون الموصى به ماال مقوما و قابال للتملیك-3

في هذا الشرط خاص بالموصى به إذا كان ماال و لیس منفعة و ال حقا عینا ، و 

المال المقوم أن یكون ماال فال تصح الوصیة للمیت ، و المال الذي یصح أن یكون یقصد ب

.213مرجع سابق ، ص،شیخ نسیمة
1

.111، مرجع سابق ، صزكي الدین شعبان
2

.215مرجع  سابق، صشیخ نسیمة، 
3
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موضوعا للوصیة یجب أن یكون مما یباح االنتفاع به  وكل ما هو محرم آو معصیة 

.1و المخدرات تعتبر أموال غیر مقومة في الشرع اإلسالميكالخمر

ا یجوز تملكه بعقد من العقودونعني بمقابل التملیك أن یكون الموصى به مم

وكذلك ال ). من ق أج184(ألن الوصیة تملیك وفق المادة)اإلیجار-البیع-كعقد الهبة(

تصح الوصیة في الوظائف العامة و المهنیة أو األموال العامة ألنها ال تورث و ال تكون 

.محال لتعاقد الموصى حال حیاته

جب التحقیق و البحث عن صاحبه حتى تقع علیه كما أن الوصیة المتعلقة بعقار ی

.2الوصیة

:هماشرطان به فیشترط توفر أما فیما یخص نفاذ الموصي

بدین مستغرق ال یكون الموصي مدیناأي :أن ال یكون الموصى به مستغرقا بالدین-1

أما  .ج.أ.قمن 180لجمیع أمواله و ذلك أن الدیون مقدمة عن الوصیة حسب المادة 

ا أو هبمن بعد وصیة توصون {:مع قوله تعالي ، ة ألساس تقدیم الدین على الوصیةبالنسب

وعلیه فإن تقدیم القرآن للوصیة علي الدین لم یكن لتقدیمها في المقدمة إنما لتبیان .3}دین

4.أهمیتها و وجوب تنفیذها حتى ال تمهل من الورثة

ق  من185ت علیه المادة و هذا ما نص:أن ال یزید الموصى به عن ثلث التركة-2

"تكون الوصیة في حدود ثلث التركة،وما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة :"ج.أ

1
.10، مرجع سابق صزروق عبد الرؤوف، حموش محمد

.269-268،مرجع سابق، صبلحاج العربي
2

.12اآلیةسورة النساء 
3

.10مرجع سابق،ص.زروق عبد الرؤوف،حموش محمد ،
4
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فإذا كان  ة الورثة مجموعة من الشروط و هي العقل، البلوغ، األهلیةهنا یقصد المشرع بإجاز 

الثلث في وما زاد عن .1الورثة كلهم أو بعضهم مجنونین أو قاصرین كانت إجازتهم باطلة

، و قول علیه الصالة و 2}الثلث و الثلث كثیر{):ص(الوصیة یعتبر باطال لقول النبي 

.3}إن اهللا تصدق علیكم بثلث أموالكم عند مماتكم{:السالم

یجوز للموصى به لغیر الوارث ثلث التركة كانت الوصیة صحیحة لكن ال تنفذ في 

اته، و إذا لم یكن للموصي ورثة تجاوز حق الورثة الذین تعلق حقهم بمال الموصي بعد وف

الموصى به ثلث التركة،صحت الوصیة و تكون غیر صحیحة في الزیادة التي تؤول إلى 

4.الخزینة العامة ألن مال الموصي یعتبر میراثا للمسلمین

أحكام الموصى به:نیاثا

ن مقداره سبق و أن ذكرنا سابقا من ضمن شروط الموصى به أن یكو :الزیادة عن الثلث-

في حدود الثلث ففیما تتمثل حكم الزیادة على المقدر؟

اختلف الفقهاء في أحكام الزیادة عن الثلث في حیث ذهب الحنفیة و الشافعیة و 

الحنابلة و المالكیة انه تشترط لصحة الوصیة بما زاد عن الثلث و كان للموصي وارث، 

5.إجازة الورثة فان أجازوها صحت الوصیة

1
.22، مرجع سابق، ص دربالي حكیم

.رواه البخاري و مسلم
2

.رواه ابن ماجھ و الدار قطني
3

.217المرجع السابق، ص،یمةشیخ نس
4

5
،الوصیة الواجبة دراسة مقارنة ،  كلیة الشریعة و القانون قسم الفقھ المقارن، الجامعة اإلسالمیة عمادة الدراسات العلیا، غزة ریم عادل األزعر

.36، ص2008سنة  
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ریة فیرون عدم صحة الوصیة بما یزید عن الثلث و لو أجاز الورثة أو لم أما الظاه

1.یجیزوها

أما إذا لم یكن للموصي وارث و أوصى ألجنبي أكثر من الثلث فالوصیة بما یزید 

عن الثلث تعتبر الغیة عند المالكیة و الشافعیة و الحنابلة و الظاهریة الن الزیادة حق لبیت 

.ز التنازل عنهالمال المسلمین ال یجو 

أما موقف قانون األسرة الجزائري لم یرد نص في هذا الشأن وعلیه بعودتنا لنص 

.من ق ا ج التي تحیلنا إلى تطبیق أحكام الشریعة اإلسالمیة222المادة 

:الفرع الثالث

تزاحم الوصایا

یجز الورثة أو نقصد بتزاحم الوصایا أن تتعدد وال یتسع ثلث التركة لتنفیذھا كلھا، ولم

2.یجیزوا وال تتسع التركة لتنفیذ كل الوصایا

عدد فال یكون ھناك تزاحم توعلیھ ال یتحقق تزاحم الوصایا إال إذا تعددت ، أما إذا لم ت

وإنما الذي یكون ھو خروج الثلث للوصیة أو عدم خروجھا بناءا على ذلك ال تتزاحم الوصایا 

تنفیذ جمیعھا سواء كان المال الذي خصص لتنفیذھا ھو الثلث أم إال إذا كثرت ولم یف المال ب

3.األكثر منھ بعد إجازة الورثة

كما یتبین لنا أن مشكل تنفیذ الوصایا عند تزاحمھا ال یثار تلقائیا بمجرد تعدد الوصایا، 

بل تكون كلھا في حدود ثلث التركة الموصي أو أن تتجاوزه ویجیز ھذه الزیادة كل من 

:ربعة للتزاحمأتوفر شروط  البد منوعلیھ الورثة

تجاوز الوصایا لثلث تركة الموصي-1

أن ال یجیزھا الورثة-2

.أن تكون الوصایا في مرتبة واحدة، لیس بعضھا أكثر من بعض-3

.133، مرجع سابق، صاحمد محمد علي داود
1

2
.319ص، مرجع سابق، بلحاج العربي

3
قانون :ربحیي جمیلة، أسباب اكتساب الملكیة العقاریة عن طریق الوفاة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، تخصص-صادميخدیجة 

.25،ص2013-2012عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة، 
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1.أن ال یشترط الموصي تقدیم بعضھا على بعض، فان وجد مثل الشرط عمل بھ-4

أصحاب الوصیة الواجبة طبقا للمادة إن الحكم من وجود التزاحم الوصایا ھو أن یقدم 

من توفي ولھ أحفاد وقد مات مورثھم قبلھ أو معھ وجب تنزیلھم:"ج.ا.من ق169

من   172-170(صت أیضا الموادتنكما ، "منزلة أصلھا في التركة بالشرائط التالیة

ھا قد أوصى لھم بحقھم أو لم یوصي، ألنھم یستحقونالمتوقي، سواء كان )القانون نفسھ 

التركة أخذوه وإن كان نصبیھم اقل من 1/3بمقتضي القانون، فإذا كانت تساوي ثلث 

.2الثلث استحقوه، و الباقي من ثلث التركة یكون ألصحاب الوصایا االختیاریة

:وعلیھ تنقسم الوصایا االختیاریة الى ثالثة حاالت وھي

:العبادبحقوق المتعلقةتزاحم الوصایا :أوال

عدة لالعباد في حالة إذا أوصى شخص المتعلقة بحقوقم في الوصایایكون التزاح

أشخاص معینین وزادت الوصایا في مجموعھا عن الثلث و لم تجز الورثة الزائد، أو 

:أجازوا ولم تتسع التركة لتنفیذ الوصایا فتكون لھا حالتان

ذلك كأن یوصى ومثال.3أن تكون كل وصیة من الوصایا ال تتجاوز الثلث:الحالة األولى

لشخص بالسدس وألخر بالخمس وألخر بالربع ففي ھذه الحالة یضرب كل سھم في الثلث 

ھو ما اتفق علیھ أبو أي یأخذ كل واحد من الموصى لھم نسبة وصیتھ من الثلث وھذا 

.ھحنیفة أصاحب

أن تكون الوصایا تزید على الثلث، مثال ذلك كأن یوصى لشخص :الحالة الثانیة

ألخر بالثلث ففي ھذه المسألة اختلف الفقھاء، حیث یرى أبو حنیفة أن الوصیة بالنصف و

ادت الوصیة على ثلث تركة ولم یجزھا الورثة تعتبر دزإالتي تزید على الثلث أي إذا 

.باطلة في حدود ھذه الزیادة

1
بن عكنون، جامعة الجزائر -لقانون، فرع قانون خاص، كلیة الحقوق، تنفیذ الوصیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ابن النوى نوال

.194، ص2013-2012سنة
.320، مرجع سابق، صبلحاج العربي

2

103، ص 1996وھبة الزحیلي،الوصایا و الوقف في الفقھ اإلسالمي،الطبعة الثانیة،دار الفكر،دمشق،سنة
3
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أما جمھور الفقھاء من بینھم اإلمام مالك والشافعي فیرون أن إذا كانت الوصیة ألحد 

شخاص بالنصف وألخر بالثلثین فأنھما یتقسمان الثلث بینھما أخماسا، فلصحاب األ

النصف سھمان، ولصاحب الثلثین ثالثة أسھم، وحجة ھؤالء أن الموصي قصد تفضیل 

1.احد الموصى لھما على األخر

وعلیھ المشرع الجزائري لم یتعرض لھذه المسائل مطلقا ولم یبین موقفھ منھا، لھذا اخذ 

2.ھور الفقھاء في الحالة الثانیة السابقة الذكربرأي جم

:حقوق هللا تعالىالمتعلقة بتزاحم الوصایا :ثانیا

إذا أوصى بوصایا تزید عن الثلث، وكلھا من حقوق هللا تعالى فھي على أربعة حاالت 

أن تكون الوصایا كلھا فرائض كالزكاة والحج-1:وھي

كالكافرات وصدقة الفطرأن تكون الوصایا كلھا واجبات-2

أن تكون الوصایا كلھا مندوبات كالصدقة للفقراء والمساكین-4

.3أن تكون الوصایا خلیطا من األنواع السابقة أو بعضھا-4

 إذا كانت الوصایا متحدة الرتبة، أن تكون الوصایا جمیعا في مرتبة واحدة كأن تكون

كلھا واجبات كالوصیة للصدقة الفطر، أو كلھا نوافل كلھا فرائض كالوصیة للحج أو

كالوصیة بالصدقة على الفقراء، فانھ في ھذه الحالة یبدأ بالتنفیذ بما بدا بھ الموصي، 

الن البدء بھ دلیل على انھ أھم عنده من غیره، وبالتالي یصرف الثلث أوال فیما نص 

.علیھ

1
العقوق والمسؤولیة، معھد :، بحث لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص فرع)والوصیةالمیراث(كسب الملكیة بسبب الوفاة،محمدي سلیمان

.183-182، ص1988الحقوق والعلوم اإلداریة، جامعة الجزائر، سنة 
.183،ص نفسھ، مرجع محمدي سلیمان

2

.26صادمي خدیجة، مرجع سابق، ص
3
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ي وصیتھ كانت جمیع الوصایا أما إذا لم یوجد ترتیب الذي نص علیھ الموصي ف

1.متحدة الرتبة و متساویة في التنفیذ، ویقسم الثلث بینھم بالتساوي

 إذا كانت الوصایا متفاوتة الرتبة أي من مراتب مختلفة كما لو تعلقت بعضھا

بالفرائض وبعضھا اآلخر بالوجبات أو المندوبات، حیث قدم الفرض ثم الواجب ثم 

.نھماالمندوب أي الموصي رتب بی

:هللا و العبادوقبحق تعلقةتزاحم الوصایا الم:الحالة الثالثة

إذا تزاحمت الوصایا بین حق هللا والعباد، كما لو أوصى بالحج والزكاة ولشخص ما 

والكافرات، ففي ھذه الحالة یقسم ثلث التركة على جمیعھا وتجعل كل جھة من حقوق 

، فالحج ربع الثلث، والزكاة كذلك ربع هللا منفردة بسھم وال تجعل كلھا سھما واحدا

.لثلث، وللشخص ربع الثلث، ونفس الشيء للكافرات

كذلك إذا تزاحمت الوصایا بالمرتبات و مات بعض الموصى لھم و انقطعت جھة من 

2.جھات الموصى لھا بالمرتب كان نصیبھا الورثة الموصي

ایا ألنھ ال یوجد إلى حد اآلن وعلیة المشرع الجزائري لم یتطرق إلى الحاالت تزاحم الوص

قانون ینظم بالوصیة باستثناء المواد الموجودة في قانون األسرة وبالتالي إذا طرح مثل ھذا 

3.المشكل فیجب العودة إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة

1
، مذكرة نھایة الدراسة للحصول على شھادة ماستر تخصص قانون )الوصیة والھبة(مقارنةطھراوي نصیرة، التبرعات الناقلة للملكیة دراسة

.75، ص2012-2011عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، سنة
..321-320بلحاج العربي، مرجع سابق، ص

2

.77طھراوي نصیرة، مرحع سابق، ص
3
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الفصل الثاني

األحكام الخاصة بالوصیة على العقار

تنشأ الوصیة صحیحة و قابلة لإلثبات و التنفیذ بمجرد استیفائها لشروط و األركان 

ص علیها في القانون،و بالتالي تنتقل الملكیة من الموصي الى الموصي له بمجرد المنصو 

تحقق الواقعة المادیة المتمثلة في الوفاة ،غیر انه بالنسبة النتقال ملكیة العقار البد من 

إخضاع الوصیة إلى إجراءات خاصة تمیزها عن العقود األخرى، إذ یجب مراعاة الشكل 

ك في األوضاع العادیة إال أنه قد یحدث مانع قاهر یحول دون الرسمي في تحریرها و ذل

ذلك لذا سمح القانون الجزائري للموصي له إثبات الوصیة بحكم قضائي حائز لقوة الشيء 

.المقضي فیه

فضال عن ذلك البد من تسجیل العقد في مكتب التسجیل الواقع في دائرة اختصاصه

لدى المحافظة العقاریة إشهارهالموصي و  أيفي مكتب التسجیل التابع له محل سكن المتو 

.الكائن في دائرة اختصاصها العقار محل الوصیة 

تصرفات ساترة و یتحایل بها  على أحكام القانون و  إلىو قد یلجأ الشخص الموصي 

یصاء خالل مرض موته و یضفي صفة المعاوضة على تصرفاته الذي یقصد د حریة اإلتقی

قد یعمد عند تمتعه بكامل صحته و یتصرف حال حیاته ألحد ورثته أو لغیره و به التبرع ،أو

یستثني بطریقة ما لالنتفاع بالشيء و حیازته و لكن في حقیقة األمر أنه  تصرف مضاف 

، لذا فإن المشرع أقام قرائن قانونیة لحمایة المصالح )المبحث األول(إلى ما بعد الموت 

ى القانون و كذا حمایة الورثة و هذا سواء تعلق األمر العامة بهدف صد التحایل عل
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بالتصرفات المبرمة في مرض الموت أو بالتصرفات  مع االحتفاظ للعین و االنتفاع بها مدى    

.الحیاة 

ات في ذمة كل من و ینتج عن التصرفات عموما آثار قانونیة،تشمل حقوقا و التزام

سبة للوصیة تترتب آثار عدة في حیاة الموصي و و المتصرف له، إذ أنه بالنالمتصرف

أخرى بعد وفاته تشمل عدة التزامات  قد یؤدي عدم االلتزام بها إلى إنتاج بعض الصور من 

صور انقضاء التصرف،أین ینقضي التصرف ألسباب مختلفة، بحیث تنقضي الوصیة 

لقة بالموصي به ألسباب متعلقة بالموصي و أخرى بالموصي له كما قد تنقضي ألسباب متع

).المبحث  الثاني(العقار محل الوصیة 
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:المبحث األول

نفاذ الوصیة الواردة على العقار

تعد الوصیة تصرفا إرادیا ناقال للملكیة من الموصي إلى الموصى له بمجرد  

للوصیة الواردة تتحقق الواقعة المادیة المتمثلة في الوفاة غیر أنه یختلف األمر بالنسبة 

على العقار كون أن الموصى له ال یستطیع التصرف فیها إال بعد شهره للشهادة الرسمیة 

التي تثبت الملكیة العقاریة أو الحقوق العینیة األخرى وهذا ما سنتطرق له أوال 

الوصیة الواردة على العقار و بعدها سنتطرق إلى إجراءاتك) المطلب األول(في

).المطلب الثاني(بالوصیة التصرفات الملحقة

:المطلب األول

الوصیةنقل ملكیة العقار بإجراءات 

األصل أن الوصیة تثبت بموجب عقد تصریحي یحرر من قبل موثق وهذا ما نصت علیها 

أن المشرع الجزائري أشار فقط إلى كیفیة إثبات ستنتج من المادةن1ج.ا.من ق191المادة 

عقد توثیقي وهي وثیقة یحررها ضابط عمومي یدعى الموثق تلك الوصیة و یكون ذلك إما ب

وفق لشكلیات التي نص علیها التقنین المدني وقانون التوثیق، وعلیه تعتبر الوصیة من 

.)الفرع األول(التصرفات القانونیة

1
وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت -2تثبت الوصیة بتصریح الموصي أمام الموثق و تحریر عقد بذلك،-1":ج التي تنص.أ.من ق191المادة 

".الوصیة بحكم، و یؤشر به على هامش أصل الملكیة
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لم یضع المشرع الجزائري نصوصا تمیز الوصیة الواردة على العقار عن الوصیة 

ول إال أنه بالرجوع إلى القواعد العامة فإن التصرفات القانونیة الواردة على المنق على الواردة

العقار البد أن تراعى فیها الشكلیات المطلوبة قانونا و إال كانت باطلة بطالنا مطلقا، و هذا 

ال تنقل الملكیة و الحقوق العینیة األخرى في العقار :" ج.م.من ق793طبقا لنص المادة 

ین المتعاقدین أو في حق الغیر، إال إذا روعیت اإلجراءات التي ینص سواء كان ذلك ب

1".علیها القانون و باألخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار

وحتى تخضع الوصیة إلجراء الشهر العقاري البد من تسجیلها كأول مرحلة من 

، و من ثم )الثاني عالفر (مراحل نقل الملكیة العقاریة بعد ثبوتها عن طریق محرر رسمي، 

إخضاعها إلجراء الشهر الذي البد منه وذلك من اجل استقرار المعامالت بین أفراد 

.)لثالفرع الثا(المجتمع

:لفرع األولا

إثبات الوصیة الواردة على العقار

.الوصیة بالعقد التوثیقي: أوال

ي یتم بإرادته اوجب المشرع التصریح بالوصیة أمام الموثق وذلك من طرف الموصي الذ

المنفردة مهما كان محل الوصیة عقارا أو منقوال و وجب على الموثق  احترام جمیع  

.عند تحرر العقد 2حتفائیةبات الواجب توافرها في العقود اإلاإلجراءات و الترتی

.13، مرجع سابق، صبوحموم خدیجة
1

2
من القانون المدني المعدلة بموجب قانون 3مكرر 324العقود االحتفائیة ھي عقود ھي عقود رسمیة نص علیھا المشرع الجزائري في المادة 

.المتضمن قانون المدني 75/58المعدل و المتمم األمر 20/06/2005المؤرخ 05/10رقم 
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1حیث أن إثبات الوصیة یكون بورقة رسمیة صادرة من الموثق و إفراغها في قالب رسمي

"من ق م ج التي تنص324طبقا للمادة العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضباط :

و عند تحریر العقد یجب اإلشارة بدقة إلى صفة ..."عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة

الموصي و الموصى له و الموصى به، و ذلك لمنع اللبس عن كل ما یمكن أن یؤدي إلى 

ن الضروري حضور شاهدي عدل و شاهدي ، وم2اشتباه الوصیة بما یشابهها من العقود

من )3مكرر324(،و)2مكرر324(،و)1مكرر324(تعریف عند االقتضاء حسب المادة 

قانون المدني الجزائري

تعد الوكالة في الوصیة صحیحة  و جائزة و یتم ذلك  بتعین الموصي  وكیال له 

رات یقدرها أو لموانع للقیام  بالتصرف في حالة ما إذا لم یرغب في الحضور شخصیا العتبا

تمنعه، علما أن كل تصرف یستطیع الشخص القیام به بنفسه یمكنه توكیل غیره بشأنه، إال 

.3فیما یخص الحلف الیمین أو أداء الشهادة 

إال انه اوجب عند تحریر الوصیة بوكالة أي بحضور وكیل الموصي فیجب االنتباه إلى تلك 

موكل الشروط الواجب توافرها في عقد الوصیة كالسن الوكالة بحیث یشترط أن تتوفر في ال

من قانون المدني و تسجل الوصیة بمصلحة الضرائب 59و 40 والبلوغ واألهلیة طبقا للمواد

و الطابع بمتفشیة الضرائب برسم ثابت ما دامت عقد الوصیة كسائر العقود و تسلم نسخة 

4.منها للموصي و الموصى له إذ كان موجودا

1
نشر بن شویخ الرشید، الوصیة والمیراث في قانون اآلسرة الجزائري دراسة مقارنة ببعض التشریعات العربیة، الطبعة األولى، دار الخلدونیة لل

.70، ص2008زیع، الجزائر والتو
.59ص،2004، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، سنة "الوقف-الوصیة-الھبة"، عقود التبرعاتحمدي باشا عمر

2

3
الحقوق عالوة بوتغرار،التصرفات الملحقة بالوصیة في التشریع الجزائري،بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في العقود و المسؤولیة المدنیة،كلیة 

.23،ص2001-2000بن عكنون،جامعة الجزائر،سنة-و العلوم اإلداریة
.51الطالب القاضي، عمار بھالیل ھاني ،مرجع سابق، ص

4
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قد الذي یحرره قناصل الجزائر بالخارج، إذ أعطى لهم المشرع صفة الموثق بالخارج أما الع

الذي  2002نوفمبر26المؤرخ 403-02لمرسوم الرئاسي رقم 93/2وهذا طبقا للمادة

یؤهل رئیس المركز القنصلي على الخصوص :"یحدد صالحیات وزارة الشؤون الخارجیة

لوصایا و غیرها من العقود األحادیة الطرف و التي تحریر ا:...لممارسة األعمال التالیة

1".یقدمها له هؤالء الرعایا و التصدیق على صحتها و استالمها وإلیداعها 

القاضي هنا ال یثبت الوصیة إال إذا قام دلیل على وجودها إما بورقة عرفیة موقعة من 

من قانون 171ادةقبل الموصي قبل وفاته، أو بتصریح الشهود بوجود وصیة طبقا للم

التسجیل فان الورثة و الموصى لهم یلتزمون بتقدیم تصریح مفصل عن التركة التي بقیت بعد 

كما انه یجب تحریر فریضة لدى الموثق یقوم بتحریرها بعد تقدیم كل اإلثباتات .موت الهالك

. ي لهالتي تؤكد صفة الورثة بما فهیم الموصى لهم، لمعرفة أنصبة الورثة و نصیب الموص

2

الوصیة بحكم قضائي: اثانی

هي الحالة االستثنائیة بوجود مانع قاهر دون حصول على تصریح أمام الموثق و عدم  

إفراغ الوصیة في شكل رسمي یمكن استصدار حكم قضائي ویؤشر به على هامش أصل 

،الحكم القضائي هنا هو الحائز لقوة الشيء ج.أ.من ق191/2الملكیة  طبقا للمادة

1
، الذي 79، الجریدة الرسمیة العدد 2002نوفمبر سنة 26الموافق 1423رمضان عام 21المؤرخ في 403-02المرسوم الرئاسي رقم 

لشؤون الخارجیةیحدد صالحیات وزارة ا
.71-70بن شویخ الرشید، مرجع سابق،ص

2
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مقضي فیه و یكون بنشر الموصى له دعوى أمام القضاء طالبا فیها تثبیت الوصیة نتیجة ال

1.ما بین یدیه من وسائل إثبات

ومثال عن المانع القاهر الذي من شانه أن یحول دون تصریح الموصي بوصیته لدى 

من أجل تجه إلي الموثقأاة الموصي إثر حادث سیارة بعدما الموثق فاعتبروها مانعا قاهرا وف

تحریر وصیته، وقدم ملف كامل بما فیه المسندات األولیة والمعلومات الخاصة بهویته و 

هویة الشهود، بحیث یمكن للموصى له رفع دعوى إلثبات الوصیة أمام الجهات القضائیة 

المختصة و االستعانة بمشروع العقد الموجود بمكتب التوثیق و بالشهود إلثبات المانع القاهر 

2.دار حكم قضائي مثبت للوصیةو استص

كذلك مرض الموت یعتبر مانعا قاهرا التي من خاللها یقوم بالتصریح أمام الشهود بالوصیة 

3.الذي یتم إثباتها بحكم قضائي

أما بالنسبة للجهة القضائیة المختصة بتظرفي دعوى إثبات الوصیة فتختلف بحسب موضوع 

الوصیة، فننظر إلى موضوع الوصیة، و إذا كانت إذا تم رفع دعوى مستقلة بإثبات : الدعوى

.حصة مفرزة نظر لنوع الوصیة فإن كانت عقار مثال أو سهما شائعا في عقار

التي تنص 4إ.و.م.إ.من ق512یكون االختصاص النوعي للقسم العقاري طبقا للمادة 

...ینظر القسم العقاري على الخصوص في القضایا اآلتیة:"على في الهبات و-7:

أما االختصاص المحلي للمحكمة التابع لها العقار طبقا ...."الوصایا المتعلقة بالعقارات

1
، الجزء الثالث،طبعة ثانیة،محاضر بمعھد الحقوق ،جامعة   "دراسة مدعمة بالقرارات و األحكام القضائیة"محمد محده،التركات و المواریث

.48،ص1994قسنطینة،سنة
.60حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص

2

.70السابق، صبن شویخ الرشید ، مرجع
3

4
یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة، الجریدة الرسمیة 2008فبرایر 25الموافق 1929صفر عام 18المؤرخ في 09-08قانون 

.21العدد
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ا، أما إذا كان موضوع الوصیة المراد إثباتها سهم شائع في جمیع .و.م.ا.من ق40/1للمادة 

ممتلكات الموصي، فان مركز الموصى له في هذه الحالة مركز الخلف العام مثل باقي 

1.الورثة

االختصاص النوعي لمحكمة شؤون األسرة باعتبارها صاحبة االختصاص في دعاوى ینعقد

التركة التي تشمل قسمتها بما فیها تنفیذ الوصیة، و یكون االختصاص المحلي للمحكمة 

.2إ.م.إ.ق.من40/2و 498التابع لها موطن المتوفى طبقا للمادة 

قسمة تركة، فإن االختصاص النوعي أما إذا تم الدفع بوجود وصیة و إثباتها في إطار دعوى

3.ینعقد ابتدءا لقسم شؤون األسرة باعتبار الجهة المختصة بنظر دعاوى التركات

:الثاني الفرع

تسجیل الوصیة على العقار

بعد ثبوت الوصیة عن طریق محرر رسمي صادر عند الموثق أو حكم قضائي البد 

راء یتم من طرف مفتش التسجیل، الذي یقوم من تسجیل الوصیة الذي یعرف على أنه إج

بتسجیل جمیع التصرفات التي أخضعها القانون للتسجیل أو التي أراد أصحابها إعطائها 

مع خضوع العملیة لدفع رسوم )عقارات أو منقوالت(تاریخا ثابتا بغض النظر عن طبیعتها

4.التسجیل

1
.220بن النوي نوال، مرجع سابق، ص

2
لة المدنیة، بمنطوق األمر القاضي بافتتاح أو تعدیل أو رفع یؤشر على ھامش عقد میالد المعني في سجالت الحا:"إ.م.إ.من ق498المادة 

".التقدیم بأمر من النیابة العامة
.221بن النوي نوال، مرجع سابق، ص

3

.70بن شویخ الرشید ،مرجع السابق، ص
4
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ملكیة العقار ت مصرا علیها انتقلتفإذا قام الموصي بتسجیل الوصیة حال حیاته و ما

إلى الموصى له بمجرد الوفاة، أما إذا رجع عنها  بعد تسجیلها وجب التأشیر بالرجوع على 

.هامش تسجیل الوصیة

كذلك یستطیع الموصى له تسجیل الوصیة بعد وفاة الموصي و تكون وصیتة ثابتة 

رف الموصي، و في حالة وجود بورقة رسمیة أو عرفیة تم التصدیق و التوقیع علیها من ط

نزاع یتعین على الموصى له اللجوء إلى القضاء الستصدار حكم بصحة و نفاذ الوصیة      

.و تسجیلها

أما عن اآلجال الممنوحة للموثقین التي ینبغي خاللها تسجیل ما أنشأه من 

تثناء في محررات لمدة شهر واحد ابتداء من تاریخ المحرر، إال أن الوصیة قد حضیت باس

إن الوصایا المودعة لدى الموثقین أو التي :"بنصها على1من قانون التسجیل64المادة

یستلمونها تسجل خالل األشهر الثالثة من وفاة الموصین بناء على طلب الورثة أو 

:و نفهم من هذه المادة أمرین و هما."الموصى لهم أو منفذي الوصایا

دي الموثق في الحاالت العادیة لكن یتأخر تسجلیها إلى ما إن الوصیة توثق ل:األمر األول

بعد الوفاة الموصي و السبب ذلك أن الوصیة تصرف مضاف إلى ما بعد الموت و ال ینتج 

.أثاره إال بعد وفاة الموصي

أشهر ابتداء من موت الموصي لتسجیل )3(إن القانون منح مدة ثالثة:األمر الثاني

.ثة لهم أو منفذي الوصایاالوصیة، لكن من طلب الور 

1
92ي، جریدة رسمیة، العددیتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسیس السجل العقار1975نوفمبر 12المؤرخ في 75/74ألمر رقم ا
  .1975سنة
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یتولى الموثق حفظ العقود :" على 1من قانون التوثیق10كذلك أشارت المادة

التي یحررها أو یستلمها لإلیداع و یسهر على تنفیذ اإلجراءات المنصوص علیها السیما 

...".تسجیل و إعالن و نشر و شهر العقود في اآلجال المحددة قانونا

أما عن مكان التسجیل فالقاعدة العامة هي أن یكون التسجیل في مكتب 

من 80ال أن المادة إالتسجیل الواقع في دائرة اختصاصه مكتب الموثق الذي حرر العقد، 

یتم في مكتب   الوفاة طریق عن الملكیةانتقالقانون التسجیل تنص على أن تسجیل

هذا أن الوصیة و اإلرث یخصصان بالتسجیل في التسجیل التابع له محل سكن المتوفي، و

.مكتب التسجیل محل سكن المتوفي

فضال عن ذلك خصصت  للوصیة خاصیة أخرى و هي الوصیة المبرمة في خارج 

مكتب التسجیل التابع له :الجزائر و كان محلها عقارا، إذ تسجل على مستوى مكتبین و هما

ألخیر المعروف بالجزائر،و مكتب التسجیل التابع له محل السكن الموصي أو محل سكناه ا

.2موقع العقارات  المتعلقة بالوصیة

و تجدر اإلشارة هنا إلى أن كل األموال الموجودة في الجزائر و التي تنتقل بالمیراث أو 

أو  ن جنسیة الشخص المتوفى أو الورثةالوصیة تخضع لرسوم نقل الملكیة بغض النظر ع

أما األموال الموجودة في الخارج و التي ال تخضع لرسم نقل الملكیة و لو .الموصى لهم

.3كانت ملكا لجزائري مقیم في الجزائر

1
، 14، یتضمن مھنة الوثق، الجریدة الرسمیة العدد2006فبرایر سنة 20الموافق 1427محرم عام 21مؤرخ في 02-06قانون رقم 

.2006مارس 08الصادر في 
http://bu.umc.edu.dz/thesse/droit/anek2350 pdf .p 149-148-147.

2

.72جع سابق، ص ، مربن شویخ الرشید
3



55

:الفرع الثاني

شهر الوصیة على العقار

یعد الشهر العقاري إجراء آخر لكسب الملكیة أو الحقوق العینیة األصلیة بصورة 

د من خالل المحافظة العقاریة حسب ما نصت علیه نهائیة في العقارات على وجه التحدی

المتضمن إعداد مسح األراضي و تأسیس السجل 74-75من األمر رقم 15المادة

كل حق للملكیة و كل حق عیني آخر یتعلق بعقار ال وجود له :"العقاري التي تنص

یر أن نقل بالنسبة للغیر إال من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة، غ

.1"الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیة

16نالحظ أن المشرع الجزائري لم یلزم الموصى له أن یقوم بالشهر كون المادة 

من األمر السالف الذكر، التي تتكلم عن العقود اإلداریة أو االتفاقات وهو ما یخرج عن دائرة 

.2ج .م .من ق54كونها ال تعد عقد بمفهوم المادةالوصیة 

لكن  بالرجوع إلي األحكام العامة للشهر العقاري یمكننا القول انه ال اثر النتقال 

الحق العیني العقاري إال بعد إشهار التصرف القانوني الناقل للملكیة، و علیه فإن ملكیة 

1
، 92یتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسیس السجل العقاري، جریدة رسمیة، العدد1975نوفمبر 12المؤرخ في 75/74ألمر رقم ا
  .1975سنة

2
عدم فعل شيء العقد اتفاق یلتزم بموجبھ شخص او عدة أشخاص نحو أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو :"ج التي تنص.م.من ق54المادة 

  ".ما
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ه إال بعد شهر ذلك التصرف أي الوصیة حتى الموصى به ال یمكن أن تنتقل إلى الموصى ل

1.و إن لم ینص القانون عن ذلك

وتشهر الوصیة في مكتب المحافظة العقاریة بعد وفاة الموصي و قبول الموصى له 

للوصیة إذا كان الموصى به وفقا إلحكام قوانین الشهر العقاري و ذلك حمایة لمصلحة 

حتى یكون الغیر الذي تعامل مع الموصى له الموصى له و تحقیق االستقرار المعامالت 

2.على بینة من مدى ضرورة الشيء الموصى به

فالمبدأ في القانون الجزائري النتقال العقارات ال یتم إال بالشهر لذا لم یبتعد المشرع 

أن المشرع اشترط في :عن هذا المبدأ بالنسبة للوصیة إذا كان محلها عقار و دلیل ذلك

التصرف طبقا للمواد من   وجوب شهر هذا االنتقال تحت طائلة عدم نفاذ هذاانتقال العقار

فوفق هذه المواد فإن ملكیة العقار محل الوصیة ال تنتقل للموصى )من ق م ج165و793( 

له إال إذا تم شهرها ، فالعقار یحكمه مبدأ االنتقال بالشهر مهما كانت التصرفات و الوقائع 

.و الهبةالواردة علیه كالبیع

هذا لتأكید 3المتعلق بالتوجیه العقاري 90/25من القانون 29كذلك جاءت المادة 

تثبت الملكیة الخاصة لألمالك العقاریة و الحقوق العینیة عقد رسمي :"فنصت علىالمبدأ 

و علیه یتوجب علي الموصى له حیازة سند رسمي مشهر ".یخضع لقواعد اإلشهار العقاري

.به حقه في ملكیة العقار الموصى بهیثبت

1
، الوسائل القانونیة إلثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري،أطروحة لنیل شھادة الدكتورة في العلوم،كلیة رحایمیة عماد الدین

.84، ص2014الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري تیزي وزو،سنة
.227-226مرجع سابق،ص،شیخ نسیمة

2

3
المؤرخ في 25/26المعدل  و المتمم باألمر رقم 49المتضمن التوجیھ العقاري، ج ر عدد 18/11/1990المؤرخ في 90/25نون رقم قا  

.1995سبتمبر 27المؤرخ في 55ج ر عدد 25/09/1995
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عندما یتم إشهار شهادة :"76/631من مرسوم 39إضافة إلى ذلك تنص المادة 

و ..."موثقة بعد وفاة تثبت االنتقال المشاع ألمالك باسم مختلف الورثة أو الموصى لهم،

ء لإلشهار في ال یمكن القیام بأي إجرا:"تنصالتي76/63من المرسوم 88المادة 

المحافظة العقاریة في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن لعقد أو للقرار القضائي أو 

2و المادة تتحدث على وجوب شهر الشهادة التوثیقیة."...لشهادة االنتقال عن طریق الوفاة

حتى یتمكن بذلك الوارث من التصرف فیما انتقل له من عقارات و كذلك الموصى له فیما 

.تقل له بالوصیة من عقاراتان

إن :"التي تنص76/63من المرسوم رقم 99أما عن آجال شهر الوصیة فطبقا للمادة 

بالنسبة للشهادات الموثقة، شهران ابتداء من الیوم :آجال إتمام اإلجراء تحدد كما یلي

لمعنیین الذي قدم االلتماس إلي الموثق، و یرجع هذا األجل إلي أربعة أشهر إذا كان احد ا

و في حالة ما إذا كان إجراء اإلشهار في مكتبین أو أكثر فان األجل ...یسكن في الخارج

أن هذه المادة  إال"یوما كامال بالنسبة لكل مكتب)15(المنصوص علیه یمدد بخمسة

من قانون المالیة، حیث یكون شهر الشهادة التوثیقیة في ظرف 31عدلت بموجب المادة 

ن تاریخ إصدارها من طرف الموثق و تمدد هذه المدة في حق من كان أشهر م)3(ثالثة

أشهر و یتحمل الموصى لهم المسؤولیة المدنیة في )5(مقیما في خارج الجزائر إلي خمسة

.1976/أفریل13ر في الصاد30یتعلق بتأسیس السجل العقاري ،جریدة رسمیة عدد 1976مارس 25المؤرخ في 76/63المرسوم 
1

2
الوسیلة و األداة الفنیة لشھر حق اإلرث في مجموعة البطاقات العقاریة عن :"كما عرفھا القاضي حمدي باشا عمر على أنھاالشھادة التوثیقیة

".طریق شھادة تحرر من قبل الموثق التي تقید انتقال الملكیة من المالك إلى الورثة أو الموصي لھم
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حالة تصرفهم في العقارات المنتقلة إلیهم بالوصیة  إذا ما أحدثت هذه التصرفات ضررا للغیر 

.1أشهر)6(الجدید ألكثر من ستةو ذلك ما لم یشهر الموصى لهم حقهم

:المطلب الثاني

التصرفات الملحقة بالوصیة

الوصیة ألحق القانون المدني الجزائري بالوصیة تصرفین قانونیین أعطاهما حكمها

.تصرفات المریض مرض الموت والتصرف لوارث مع االحتفاظ بالحیازة :تمثالن فياللذان ی

:ین اآلتیین و سنتناول هذین األمرین في الفرع

:الفرع األول

تصرفات المریض مرض الموت

لم یأتي المشرع بتنظیم دقیق لمرض الموت، ولم یبین تعریفه و ماهیته بل اكتفى 

المدني وقانون األسرة الجزائريبإیراد أحكام التصرفات الصادرة خالله في مواد القانون

میة إعماال للمادة األولى من قانون لذلك فالمرجع في تعریفه هو أحكام الشریعة اإلسالو 

إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة فیما ال یوجد في حكمه ناالمدني في فقرتها الثانیة التي تحیل

.من قانون األسرة باعتبار مرض الموت من األحوال الشخصیة 222نص و كذا المادة 

:اختلف الفقهاء في تعریفهم لمرض الموت إذ نجد عدة تعریفات منها 

http://bu.umc.edu.dz/thesse/droit/anek2350 pdf ،P153-154.
1
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مرض الموت هو الذي یغلب فیه الموت و یعجز المریض عن رؤیة مصالحه -

خارجا عن داره إن كان من الذكور و عن رؤیة مصالحه داخل داره أن كان من اإلناث، 

1.و یموت على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان صاحب فراش أو لم یكن 

أحدهما أن یكون مرضا من شأنه مرض الموت هو المرض الذي یتحقق فیه أمرین-

2.أن یحدث الموت غالبا و ثانیهما أن یموت الشخص بالفعل موتا متصال به

المرض الذي یغلب فیه "والتعریف السائد لمرض الموت في الفقه اإلسالمي هو أنه 

الهالك و یعجز الشخص عن القیام بمصالحه و یتصل به الموت فعال و لو كان المریض 

.3"آخر قد توفي لسبب

اإلشارة إلیه أن الوصیة في عمومها تخضع ألحكام موزعة بین التقنین ق لنالكن  كما سب

المدني و التقنین األسرة وأوجب علینا دراسة حكم تصرفات المریض مرض الموت طبقا 

كل تصرف قانوني یصدر عن شخص "على أن ج .م.قفي فقرتها األولى  من 776للمادة 

التبرع یعتبر تبرعا مضاف إلى ما بعد الموت و تسري علیه أحكام في مرض الموت بقصد

."الوصیة أیا كانت التسمیة التي تعطي لهذا التصرف 

العبرة في هذه الفقرة أنها جاءت بحكم عام تقضي بأن تصرفات المریض مرض 

و الموت بقصد التبرع تأخذ حكم الوصیة مهما كانت التسمیة لهذا التصرف سواء كان بیعا أ

من هنا فكل تصرف یصدر عن مورث في مرض موته و یقصد منه 4.الخ...هبة أو مبادلة

المجلد –البیع و المقایضة –، الوسیط في شرح القانون المدني للعقود التي ترد على الملكیة عبد الرزاق أحمد السنھوري1
.313، دار أحیاء التراث العربي، لبنان ص 4

7مرجع سابق، ص، محمد أبو زھرة
2

http://www.startimes.com/?t=24171216
3

4
عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق :،أحكام الوصیة في تقنین األسرة الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق تخصصدریبین مریم

.60، ص2013-2012والعلوم السیاسیة،جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، سنة 
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التبرع إلى المتصرف إلیه، تأخذ حكم الوصیة المستترة لهذا ال ینفذ فیما یجاوز ثلث التركة 

إال بإجازة باقي الورثة إلجازة معتبرة تكون بعد الوفاة ،ألن تنفیذ الوصیة یكون وقت الوفاة  و 

ذلك ال یمكن معرفة الورثة بتحدید إذ من المحتمل ان یموت أحدهم قبل الموصي أو قد قبل 

یوجد من یحجب بعضهم بمقتضى حرمانه ،فالصفة التي كانت سببا للحق لن تثبت و لم 

1.تقرر

:وإلعمال هذه القرینة یجب توفر شرطین و هما

  :  تصدور التصرف القانوني من المورث في مرض المو :الشرط األول

و  فیشترط أن یبرم التصرف خالل مرض الموت و الذي سبق و تطرقنا إلى تعریفه

إذ أن حكم "كل تصرف قانوني"بعبارةج.م.من ق776یتضح ذلك من خالل نص المادة 

هذه المادة تشمل كل التصرفات الصادرة في مرض الموت أي كانت التسمیة التي أعطیت 

تبرعات و معاوضات إذ یكون اإلنسان في أضعف حاالته النفسیة و الجسدیة خاضعا له من

لتأثیر اآلخرین فیه و الذین یؤثرون على إرادته و وعیه فكل تصرف صادر في مرض 

الموت و أیا كانت التسمیة التي أعطیت لهذا التصرف الذي جاء مطلقا في الفقرة األولى 

حكام الوصیة و ال تنفذ الهبة و اإلقرار أو غیرها من فإنها تسري علیها أ776للمادة 

التصرفات إال في حدود ثلث التركة  و تتوقف على إجازة الورثة فیما یجاوز ذلك، و علیه 

.فإنه یخرج من مفهوم هذه المادة كل التصرفات التي یبرمها الشخص حال حیاته و صحته 

1
، نظریة العقد الموقوف في الفقھ اإلسالمي وتطبیقاتھا في القانون المدني الجزائري دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوارة في أسعد فاطمة

.262-395، ص 2015العلوم، كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة
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لیهم عبئ اإلثبات و ذلك طبقا و حتى یستفید الورثة من أحكام هذه المادة یقع ع

و التي تضیف أن لهم إثبات ذلك بكل الطرق بما فیها البینة و القرائن باعتبار 776للمادة

.أنهم بصدد إثبات واقعة مادیة 

من ق م 408كما نص المشرع أیضا بخصوص البیع في مرض الموت في المادة 

ن البیع ال یكون ناجزا إال إذا أقره إذا باع المریض في مرض الموت لوارث فا"على ما یلي 

".باقي الورثة

یتماشى مع ما نص علیه المشرع الجزائري في 408/1و نالحظ أن حكم المادة 

.من ق ا ج السالفة الذكر189المادة 

"بخصوص البیع للغیر على أنه408/2كذلك نصت المادة  إذا تم البیع للغیر :

".دق علیه و من أجل ذلك یكون قابال لإلبطالفي نفس الظروف فإنه یعتبر غیر مصا

الحقیقة أن هذا الحكم غریب جاء به مشرعنا و هو غیر مطابق ألحكام الشریعة و 

اإلسالمیة ولما جاء في قانون األسرة، فإذا سلمنا بأن البیع في مرض الموت یأخذ حكم 

ا ما جاوز ذلك الوصیة فمعنى ذلك انه جائز و صحیح بالنسبة للغیر في حدود الثلث ،أم

و ال یمكن القول أن ج .أ.ق من185فیتوقف على إجازة الورثة و هذا ما نصت المادة 

و ذلك بإعادة ج.م.ق من408البیع هنا یكون قابال لإلبطال ،لذا البد من تعدیل المادة 

إذا باع المریض مرض الموت لوارث، فان البیع ال یكون ناجزا إال إذا :"صیاغتها كما یلي 
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أما إذا تم البیع للغیر في نفس الظروف فإنه ینفذ في حدود الثلث و ما .ه باقي الورثةاقر 

1".زادا عن الثلث یتوقف على إجازة الورثة 

:أن یكون التصرف بقصد التبرع :الشرط الثاني

فال یكفي أن یصدر التصرف في مرض الموت بل ال بد أن یكون القصد منه التبرع 

.ف معاوضة فال یأخذ حكم الوصیةحیث إذا كان التصر 

و نادرا ما یتصرف المورث في مرض موته معاوضة ال تبرعا و أكثر ما یقع ذلك في 

عقد البیع مع تسجیل ثمن بخس فإن ثبت أن ذلك الثمن تبرعي سرت علیه أحكام الوصیة ال 

408و هذا ما نستخلصه في نص المادة -المشتري–أحكام البیع في حق المتصرف إلیه 

السابقة الذكر ،إال أنه إذا كنا بصدد عقد هبة فإنه یسهل إثبات قصد التبرع بعودتنا لنص 

.التي عرفت الهبة تملیك بال عوض أي بقصد التبرع202المادة 

:الفرع الثاني

تصرفات المورث ألحد ورثته مع االحتفاظ بالحیازة

إضافة إلى التصرفات التي یبرمها المورث في مرض الموت و التي تأخذ حكم 

كامل صحته العقلیة            الوصیة فإنه قد تصدر عن المورث بعض التصرفات و هو في

ذلك بالتصرف إلى الوارث یل بعض الورثة على البعض األخر و الجسدیة رغبة في تفضو 

ما بعد الموت ویعمد من خالل هذا التصرف تصرفا یستر في حقیقته تبرعا مضاف إلى

، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع )المیراث والوصیة(ملكیة بسبب الوفاةمحمدي سلیمان، كسب ال1

.209ص،1988العقوق و المسؤولیة، معهد الحقوق والعلوم اإلداریة بن عكنون، جامعة الجزائر، سنة
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إخفاء وصیته في صورة تصرف منجز و غالبا ما یتخذ من عقد البیع وسیلة لهذا التحایل 

یلزم به المشتري في فیجعل الوصیة في مظهر عقد البیع و یذكر في العقد ثمنا صوریا ال

1.حقیقة األمر

مزایا العملیة للملكیة له فیحتفظ كما قد یتخذ التصرف  شكل هبة و یحرص أن تبقى ال

.بحق االنتفاع بالعین طوال حیاته

یعتبر "من القانون المدني الجزائري على ما یلي777و قد جاء في نص المادة 

التصرف وصیة و تجري علیه أحكامها إذا تصرف شخص ألحد ورثته و استثنى لنفسه 

مدة حیاته ما لم یكن دلیل یخالف بطریقة ما حیازة الشيء المتصرف فیه و االنتفاع به 

و من خالل نص هذه المادة أن المشرع قد أقام قرینة قانونیة مفادها إذا تصرف "ذلك 

الشخص ألحد ورثته و أحتفظ لنفسه بحیازة العین و بحق االنتفاع بها اعتبر التصرف 

2.مضاف إلى ما بعد الموت و تسري علیه أحكام الوصیة

:شترط توفر ثالثة شروط التي تتمثل فيو إلعمال بهذه القرینة ی

:أن یتصرف الشخص ألحد ورثته:الشرط األول

إذ یتم التصرف من المورث إلى أحد ورثته وعلیه یجب أن یأخذ حكم الوصیة في 

تحدید صفة الوارث من وقت وفاة المتصرف ال بوقت انعقاد التصرف ،و قد نص المشرع في 

ة على وجوب أن یكون التصرف لوارث وقت وفاة السالفة الذكر صراح777نص المادة 

المورث ألن التصرف یكون الغالب ألحد الورثة بحكم أن الوصیة غیر جائزة له فقد یحدث 

1
.43، مرجع سابق، صحموش محمد-زروق عبد الرؤوف

214، مرجع سابق، صمحمدي سلیمان
2
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البنته أو زوجته بكل ماله،ألنه  رةتالمستأن  ال یكون للمورث ابن یرثه فیلجأ إلى هذه الوصیة 

.ال یزید وصیة وال تنفذ إال بعد إجازة باقي الورثة

أما إذا تم التصرف لغیر وارث فإنه ال یجوز إعمال هذه القرینة القانونیة باعتبار 

1.التصرف وصیة

صرف ولو لم یكن وارثا وقت التصرففیعتبر وارثا من أصبح كذلك وقت وفاة المت

و على عكس ذلك ال یعتبر وارث من لم یعد كذلك وقت الوفاة و لو كان وارثا وقت 

.التصرف

ض أن هناك ظروفا قد تدفع المورث إلى االیصاء لغیر وارث في حدود و یرى البع

الثلث أو أكثر من الثلث للتحایل على أحكام الوصیة لوجود عالقة قویة تربطه بهذا األجنبي 

و یوصي له بماله أو جزء منه فیلجأ إلى إصباغ صفة البیع أو الهبة أو غیرها مع االحتفاظ 

2هي قرینة غیر قاطعة یمكن إثبات عكسها بكل الطرقبالحیازة و االنتفاع بالمال و

أن یحتفظ المتصرف بالحیازة العین المتصرف فیها مدى الحیاة :الشرط الثاني

إضافة إلى الشرط األول یجب على المتصرف أن یستثني لنفسه حیازة العین 

صرف المتصرف فیها مدى حیاته  و یكفي لتحقیق هذا الشرط وضع الید على الشيء المت

فیه من قبل المورث المتصرف باعتبار أن الحیازة واقعة مادیة یمكن إثباتها بكافة الطرق بما 

3.فیها البینة و القرائن  و تعتبر سبب من أسباب كسب الملكیة

.43، مرجع سابقحموش محمد-وق عبد الرؤوفزر
1

215ص.، مرجع سابق،محمدي سلیمان
2

.144مرجع سابق، ص،زھدور محمد
3
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و تعرف الحیازة على أنها وضع مادي بموجبه یسیطر الشخص على الشيء أو حق 

المالك أو صاحب الحق العیني سواء كان من الحقوق سیطرة فعلیة بقصد الظهور بمظهر 

على انه تتحقق هذه السیطرة الفعلیة بمباشرة .هذا الشخص هو صاحب حق أو لم یكن كذلك 

تعتبر –بهذا المعنى –أعمال تتفق و مضمون الحق و عادة ما یباشرها بنفسه، و الحیازة 

من ق م ج 777دة سببا من أسباب كسب الملكیة، تختلف عن الحیازة المذكورة في الما

كونها تعتبر قرینة بموجبها یأخذ التصرف حكم الوصیة، ومن ثم حتى لو تصرف المالك في 

1.الشيء إال أنه  یظل مملوك له و ذلك إعماال بأحكام الوصیة 

أن یحتفظ المتصرف بحقه في االنتفاع بالعین مدى حیاته :الشرط الثالث

ج و الذي یجب فیه أن یحتفظ .م.ق من777یعد الشرط األخیر لتطبیق المادة 

حق عیني في "ومعني االنتفاع .المتصرف باالنتفاع بالشيء المتصرف فیه مدى الحیاة

االنتفاع بشيء مملوك للغیر فتكون له سلطة االستعمال واالستغالل بشرط االحتفاظ بذات 

2"وت المنتفع الشيء لرده التي صاحبه عند نهایة حق االنتفاع الذي یجب أن ینتهي حتما بم

السالفة الذكر 777فمن خالل هذا التعریف نستخلص أن االنتفاع المذكور في المادة 

یختلف و الذي یشترط فیه أن یكون لحساب المتصرف نفسه ال لغیره و أن یستند إلى مركز 

.قانوني إذ ال یكفي مجرد االنتفاع الفعلي فقط

ونیة بسیطة  على أن التصرف وصیة و و علیه متى اجتمعت هذه الشروط قامت قرینة قان

بان یثبت مثال أن التصرف في -سواء الوارث أو الدائن–على من یهمه األمر أن یثبت ذلك 

188مرجع سابق، ص،شیخ نسیمة
1

.45مرجع سابق، ص،حموش محمد-زروق عبد الرؤوف
2
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حقیقته بیع و ذلك بإقامة الدلیل على واقعة دفع الثمنا ویثبت أن الحیازة المتصرف للعین 

1.تستند إلى سبب أخر كعقد إیجار او عاریة أو غیرها 

في مدى اعتبار التصرف وصیة مستترة من عدمها یعود تقدیرها لقاضي الموضوع و الفصل 

.و قناعته تبعا لما یقدم له من أدلة و دفوع 

:المبحث الثاني 

أثار الوصیة على العقار و مبطالتها

بمجرد تحقق الواقعة المادیة أثاراتنتج الوصیة باعتبارها تصرفا ملزما لجانب واحد 

وفاة الموصي المتمثلة في ال

وقت شاء وال  أيضمنیا في  وأ صراحةغیر انه یجوز للموصي الرجوع عن وصیته 

.أثار أيرتب على ذلك تی

الموصي على وصیته و لو في بعد ذلك فانه تترتب عن وصیته أصر إذا أما

من الثابت شرعا وقانونا أن الوصیة إذا وقعت مستوفیة ، )المطلب األول(اآلثارمجموعة من 

شروطها و أركانها تكون صحیحة لكن رغم ذلك قد تبطل ألسباب ویترتب على هذا عدم لكل

.)المطلب الثاني(نفاذها 

1
189-188شیخ نسیمة، مرجع سابق، ص
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:المطلب األول

أثار الوصیة على العقار

تعد الوصیة تصرف غیر الزم للموصي إذ یجوز له الرجوع عن وصیته متى شاء كون أنها 

ة الموصي ویكون الرجوع عن الوصیة إما ال یتعلق بها أي حق للموصى لها إال بعد وفا

ولكن قد تتحقق الواقعة المادیة ویصر الموصي عن ، )الفرع األول(صراحة أو ضمنیا 

).الفرع الثاني(وصیته فمن هنا تنشأ مجموعة من األثار

:الفرع األول

أثار الوصیة في حیاة الموصي

قد غیر الزم ویجوز للموصي الموصي أثر منعدم فهو عیعتبر أثر الوصیة في حیاة

1.أن یرجع في وصیته أو یعدل فیها

فالوصیة بطبیعتها تصرف أحادي الطرف، غیر نافذ في حیاة الموصي و ال یلزم بها 

ع عن وصیته كلها أو جزء منها   إال بقبول الموصى له مما یعني أنه یجوز للموصي أن یرج

ع عنها ال حق للموصى له، وعلیه فإن الرجو في أي وقت یشاء، مادام لم یتعلق بها أي و 

.یترتب عنه أي ضرر ألحد

.23مرجع سابق، ص،صادمي خدیجة
1
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وطالما أن الوصیة ال تشكل التزاما على الموصي حال حیاته اتجاه الموصى له، فإنه 

یجوز للموصي أن یرجع عن وصیته كونها تبرع لم یتم بعد، وتنفیذها یكون بمجرد موت 

1.لمعاوضات یجوز الرجوع عنهالموصي مصرا علیها و اإلیجاب المفرد في ا

یجوز الرجوع :"ج على ما یلي.ا.من ق192وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

في الوصیة صراحة أو ضمنیا فالرجوع الصریح یكون بوسائل إثباتها والضمني یكون بكل

".تصرف یستخلص منه الرجوع فیها

قد یكون ضمنیا، وقد أكدت ومن خالل هذا النص نستخلص أن الرجوع قد یكون صراحة و 

من المقرر قانونا انه یجوز «:المحكمة العلیا على هذا المبدأ في قرارها الذي جاء فیه 

الرجوع في الوصیة صراحة أو ضمنیا، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ 

و المجلس قضوا بصحة الوصیة الثابت في قضیة الحال أن قضاة.في تطبیق القانون

ثبوتها و استخراج الثلث منها للمستأنف بالرغم من كون الموصي قد تراجع عن وصیته 

بموجب الوكالة الرسمیة التي وكل من خاللها ابن عمه ببیع جمیع ممتلكاته العقاریة، 

یكون بقضائهم كما فعلوا أخطئوا في تطبیق القانون ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار 

2.»المطعون فیه 

الرجوع الصریح:أوال   

تصرف غیر الزم في حیاة الموصي، فیجوز للموصى أن یرجع عن تعد الوصیة

حق لموصى له إال بعد وفاة وصیته متى شاء، ووقت ما شاء كون أن الوصیة ال یتعلق بها 

101،مرجع سابق ،صفایزة عین سبع 
1

2
،نقال عن فرحات صحراوي 24/01/1990،قرار صادر بتاریخ 72754،ملف رقم85،العدد الرابع ،ص 1990المجلة القضائیة لسنة 

.47ص...
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ویكون الرجوع عن الوصیة إما صراحة وٕاما ضمنیا فالرجوع الصریح یكون بكل لفظ الموصي

رجعت عن وصیتي، أو بطلتها، أو ما (العدول عن الوصیة، كأن یقول الموصيیدل على 

1).أوصیت لفالن هو لورثتي

كما قد یتم بخطاب رسمي یوجه إلى الموصى له یخبره فیه أنه رجع عن وصیته، أما 

ندمت على (الرجوع غیر الصریح داللة على إرادة الموصي في الوصیة كأن یقول الموصي

2. رجوع في هذه الحالة النعدام التالؤم بین لفظي الندم والرجوعفال)وصیتي لفالن

یمكن للموصي اللجوء إلى الموثق الذي حرر له الوصیة و یلتمس أضف إلى ذلك

منه تحریر عقد الرجوع عن الوصیة وهذا بإرادته المنفردة و دون تسبیب طلبه، ویتم ذلك 

ء الستصدار حكم یثبت رجوعه عن كما یمكن له اللجوء إلى القضا، بمحضر شاهدي عدل

3.وصیته العتبار أن الحكم القضائي یعد من وسائل إثبات الوصیة

الرجوع الضمني:ثانیا

هو تصرف قانوني یقوم به الموصي بعد إبرام الوصیة ویستخلص منه الرجوع فیها 

الخ أو كل ...كأن یقوم بالتصرف في العین الموصى بها بالبیع أو الهبة أو الوقف أو المبادلة

ي عین الموصىتصرف آخر یمس موضوع الوصیة بما في ذلك أن یوكل غیره ألجل بیع ال

.، و بالتالي هذا التصرف یعد قرینة على الرجوع في الوصیة 4بها

.89، مرجع سابق، صشفیقة حابت 
1

.229مرجع سابق،ص ،شیخ نسیمة
2

.56، مرجع سابق،ص دریبین مریم
3

48، مرجع سابق، صفرحات صحراوي
4
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وطبقا للقواعد العامة یشترط أن یصدر الرجوع من الشخص أو وكیله بوكالة خاصة 

العقلیة وغیر محجور علیه حین الرجوع عن كما یجب أن یكون الشخص متمتعا بكامل قواه

1.الوصیة

، "رهن الموصى به ال یعد رجوعا للوصیة:"193إال أنه قد استثنى المشرع في المادة 

إذ أن الرهن تأمینا عینیا للدین المترتب في ذمة المدین الراهن ، و یمكن أن یؤدي هذا الرهن 

ي المزاد العلني فهنا یكون مصیر إلى الحجز على العقار الموصي به و من ثم بیعه ف

.الوصیة كما لو انه هلك العقار الموصي به

لكن یختلف األمر إذا أوصى الموصي بعقار معین للشخص ثم أوصاه لشخص آخر 

فهنا ال نكون أمام رجوع ضمني بل یكون العقار الموصى به مشترك بین شخصین و هذا ما 

.من ق ا ج194أكدت علیه المادة 

ص المشرع الجزائري على نوعین من التصرفات التي ال تعتبر رجوعا عن وقد ن

رهن الشيء الموصى به، تصرف الموصي في الموصى به لشخصین، كما :الوصیة و هي

أشار كذلك إلى ما یعتبر رجوعا في الوصیة سواء كان هذا التصرف جحودا، أو تغییر اسم 

.الموصي به أو زیادة في العین الموصي بها

.32مرجع سابق، ص،بن شویخ رشید
1
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:الفرع الثاني

أثار الوصیة بعد وفاة الموصي

إذا مات الموصي وهو مصر على الوصیة فإنها تكون الزمة ویتوقف األمر بعد ذلك 

على قبول الموصى له وٕاذا قبلها أصبح الشيء الموصى به مملوكا للموصى له و هذا ما 

قبله  إذا إالالموصى به أنه ال  یمكن للموصى له  االستمتاع بالمال إال، )أوال (سنتعرض له

لتزم خلف الموصي بتسلیم المال إو )ثانیا(أو نفذ الشرط الذي توقفت الوصیة على تنفیذه

.التزامهم بضمان التعرض و االستحقاق و ضمان العیوب الخفیة إلى إضافةالموصى به له 

بنقل ملكیة العقار محل الوصیةانتقال :أوال

إلى الموصى له بمجرد وفاة الموصي ال من وقت تنقل ملكیة الشيء الموصى به 

هذا ما یعني أن لحظة انتقال المال الموصى به هي نفسها لحظة وفاة الموصي إال الوصیة،

 ألن لموصى له ا ملكیةثبتأنه لیس ألحد أن یدخل في ملك غیره قهرا ما ال یرید هو الذي ی

.1و الموصى له الصادر من الموصيه یتضمن اإلیجاب والقبولاعقد ركنال

لم یبین مسألة نقل الملكیة كالتزام، غیر أنه إشترط تملك الموصي المشرع الجزائري و     

.للعقار محل الوصیة وهذا ما یؤدي بالضرورة إلى انتقال للمكلیة بمجرد التصرف باالیصاء

1
.24مرجع سابق، ص،صادمي خدیجة



72

ل أن وألجله فإن على الموصي أن یبرم الوصیة بالشكل المطلوب لها قانونا حتى یمكن بالقو 

الموصي قد سعى لمباشرة إجراء نقل الملكیة منه إلى الموصى له، وما على الخلف إال إتمام 

1.اإلجراء الملتزم علیهم من ذمة الموصي

االلتزام بقبول الوصیة أو تنفیذ الشرط:ثانیا

االلتزام بقبول الوصیة-1

المطلق بالمال إن القبول طبیعة الحق في ظاهر الحكم نظرا المتعلقة باالستمتاع 

الموصى به، إال أن األحكام التي تنظم القبول في الوصیة یحوله من حق إلي التزام مطلق 

.نظرا إلى حكم سبل القبول و توقیت قبوله و أثاره الناتجة عنه

حتى تنفذ الوصیة البد على الموصى له أو من قام مقامه أن یقبلها و قبول الوصیة 

ه في الوصیة الخالیة من االشتراطات، إذ لیس للموصى له إال یعد التزام یقع على الموصى ل

2.أن یستمتع بالمال الموصى به له بعد دخول الوصیة حیز نفذها

یعتبر القبول في الوصیة هو إفصاح الموصى له عن رغبته في انتقال الملكیة 

ى و یسم هفعل یدل على رضا أوالموصى به إلیه فكل ما یصدر من الموصى له من قبول 

نعقاد الوصیة بالكتابة و إلضمنیا، و المشرع الجزائري أجاز قد یكون صریحا أوقبول، و

كما ال یكون قبول الوصیة إال بعد وفاة الموصي الن ال اثر لقبول الوصیة إذا تم ،اإلشارة

.ج.أ.من ق197فاة الموصي طبقا لمادة قبل و 

.149جمال عیاشي، مرجع سابق، ص
1

.155جمال عیاشي، مرجع سابق، ص
2
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الموصي و هذا ما جاء في خول أیضا لخلف الموصى له متى توفي قبولٕالتزام الو 

، إال أن المشرع لم یتطرق على األجل القانوني الذي یبقي ج.أ.من ق198نص المادة 

خالله خلف الموصي ینظرون صدور القبول إذ أنه من غیر الممكن انتظار قبول أو رفض 

1.الموصى له طول األمد

االلتزام بتنفیذ الشرط-2

فان المالك الموصي فیها قد یقرنها بشرط من تعتبر الوصیة من التصرفات التبرعیة 

الشروط التي من خاللها یفقدها طابع التبرع الخالص، و یجعلها من العقود الملزمة لجانبین 

و عقد تبادلي في حدود الشرط المشترط، فال یكون حینها أمام الموصى له إذا أراد أن 

.ترط علیه من قبل الموصيیستمتع من المال الموصى به إلیه إال أن ینفذ الشرط المش

و االشتراطات في الوصیة كما هو معلوم مقترنة و مقیدة، المقترنة فهي التي تمثل 

الباعث من الوصیة و هي التي تؤثر في صحتها و بطالنها، أما المقیدة فهي التي ینظر في 

مدى صحتها هي فقط فان كانت كذلك أنجزت بعد أن ألزمت و إال بطلت و بقیت الوصیة 

2.حیحةص

ج على إلزامیة الشرط .ا.من ق199ولقد تعرض القانون الجزائري في المادة 

المشترط لدى الموصي إلى الدرجة التي ربط فیها استمتاع الموصى له بالوصیة بالوفاء 

.بالشرط

.22-21صادمي خدیجة، مرجع سابق، 
1

.156جمال عیاشي، مرجع سابق، ص
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و من نفس المادة یتبین لنا بالتدقیق طبیعة الشرط و هو مناص اإللزام و االلتزام به، 

بان الشرط إذا لم صحیحا سقطت قوته اإللزامیة و سقط كل التزام به و بطل فقد بین القانون

1.الشرط

الشرط غیر الصحیح بحسب نص المادة ال یكون ملزما، و هو كل شرط ال تراعي 

فیه مصلحة الموصي آو الموصى له او مصلحة للغیر غیر مضرة و ال تراعى فیه أحكام 

تبار الشرط صحیحا تحقیقه لمصلحة و عدم تنافیه مع الشریعة و مبادئها، فالعبرة إذن في اع

.الشرع و النظام العام و اآلداب

أما الشرط الصحیح في الفقه فهو ما وافق ذلك كله و كان مشروعا، وهو ما یكون 

حدثت بعد الموت، أو  أنموافقا أیضا لمقتضي العقد كاشتراط أن تكون الزوائد للموصى له 

.ثر أو جرى به عرفمؤكدا لمقتضاه أو ورد به ا

و من ثمة فان الشرط المقید إن كان صحیحا مشروعا غیر مخالف للنظام العام و 

جالب لمصلحة فان االلتزام به یبقى ذو محل و أي إخالل به یحول دون استمتاع الموصى 

له بالمال الموصى إلیه، و إن كان غیر مشروع و مخالفا للنظام العام و ال یدر مصلحة 

2.ر صحیح و سقط كل التزام به و أبطل و استمرت الوصیة صحیحة نافذةألحد عد غی

1
ى شرط استحقھا الموصى لھ بعد انجاز الشرط و إذا كان الشرط غیر صحیح صحت الوصیة و إذا علقت الوصیة عل:"ج.ا.من ق199المادة 

".بطل الشرط
.157جمال عیاشي، مرجع سابق، ص

2
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االلتزام بتسلیم محل الوصیة-ثالثا

یتم التسلیم بوضع محل الوصیة تحت تصرف الموصى له مع تمكینه من االستمتاع 

بالعین بدون عائق ولم ینظم قانون األسرة الجزائري ذلك، ومن ثم وجب الرجوع إلى القواعد 

.امة الواردة في القانون المدنيالع

فإذا وردت الوصیة على عقار فإنه ال یتم التسلیم لفائدة الموصى له، إال إذا تّم إخالء 

المحل لیس من طرف الموصي وٕانما من الخلف العام، وذلك بإخراج األثاث من المنزل مثال 

ح وعقد الملكیة، فإذا وتمكین الموصى له من االستمتاع واالنتفاع من العین وتقدیم المفاتی

.فعلوا فان التسلیم قد تم

فإذا هلك المحل الموصى به فإن الموصى له هو من یتحمل المسؤولیة وحده إذا تم 

إعالمه من طرف الخلف بحقه والتزموا بتسلیم المحل بدون عائق، غیر أنه إذا لم یتم تسلیم 

ت تصرفه، فإنه ال یتحمل الشيء الموصى به للموصى له، ولم یعلم بأن الشيء صار تح

تبعة هالك الشيء الموصى به و إنما له أن یرجع على الخلف بعدم توفیر عنایة الرجل 

.العادي للمال الموصى به إلیه

و تجدر اإلشارة إلى أنه لیس للموصى إلیه أن یرجع على الموصي بأي شكل من 

على الموصي، و معلوم األشكال على الموصي إذا هلك المال بین یدیه لعدم لزوم الوصیة

أن لزوم العقد هو الذي سیتتبعه التزام نقل الملكیة و تسلیم المال، و طالما أن العقد غیر 

الزم في حق الموصي فلیس علیه أن یعوض الموصى إلیه إذا هلك بین یدیه المال و لو لم 

وصیة بشرط یبذل عنایة الرجل العادي في المحافظة علیه، ویستثنى من ذلك حالة اقتران ال
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استحقاق یلتزم به الموصى إلیه، ففي هذه الحال فقط له الحق في الرجوع على الموصي أو 

1.خلفه بالمقدار الذي یوفي به قیمة الشرط الموفى من قبله

االلتزام بضمانات الوصیة:رابعا

كقاعدة عامة یجب أن یلتزم المالك بنقل ملكیة الشيء للطرف األخر وعدم التعرض 

).2(ویضمن في حالة وجود عیوب خفیة التي تؤثر في محل العین) 1(قاقواالستح

ضمان عدم التعرض واالستحقاق-1

لم یتعرض قانون األسرة الجزائري لمسألة عدم التعرض و االستحقاق بخصوص 

.371-186الوصیة، وعلیه وجب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني، طبقا لمواد

التعرض و االستحقاق أن كال منهما من أصل ضمانات التي یتبین لنا ضمان عدم

محل  عقارما أنفقه المتصرف له من عوض للیلتزم بها المتصرف للمتصرف له نتیجة 

التصرف، و هو ما یؤدي إلى القول باستقصاء هذه الضمانات جملة و تفصیال من عقد 

2.الوصیة كونه تصرف تبرعي

سم االلتزامات الناشئة عنه إلى التزامات مالزمة یصاء یقیتبین منه أن التصرف باإل

لنشوء التصرف تلزم الموصي نفسه كحال إثبات التصرف في شكلیة معتبرة قانونا، و 

التزامات الحقة لنشأة التصرف كما هو حال ضمان عدم التعرض و هو الذي ال یتحمله إال 

.خلف الموصي

.151-150جمال عیاشي، مرجع سابق، ص
1

.152جمال عیاشي، مرجع نفسھ، ص
2
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لعامة یتضح بأن لیس على المتصرف إال أن بالعودة إلى أحكام الضمان في القواعد ا

یضمن عدم التعرض القانوني سواء كان ذلك منه أو من غیره،  كما علیه أن یضمن عدم 

تعرضه المادي و االلتزام بالضمان ینتقل لخلف المتصرف مطلقا فلیس ألي منهم أن 

.یتعرض في المال الذي تصرف به سلفهم

یتحمله خلف الموصي عنه بعد وفاته، و ال یكون االلتزام بالضمان إنما هنا فإنمن 

تحملهم لمثل هذه االلتزامات إال من قبیل انتقال الملكیة للموصى إلیه، و ان انتقال الملكیة 

الذي یعني مناط تحمل المسؤولیة بضمان  عدم التعرض ال یخول الموصى إلیه الدفع به في 

ته الن رجوعه عن و صیته ألي سبب األحوال التي یرجع فیها الموصي عن وصیته قبل وفا

1.كان ال یعتبر من قبیل التعرض المضمون بعدم القیام به

و في حدود الشرط العوضي المنفذ أیضا یتحمل الخلف ما استحق الغیر من مال 

لك ما یتم بتعویضه عما فاته من مال موصى به ذموصى به من قبل سلفهم للموصى إلیه، و 

و یعتبر كل تعدیل ألحكام الضمان مسموح ب هاال إن یغش خلف ، 2إلیه یغطي قیمته 

الموصي في دفعهم لغیرهم مثال للتعرض للموصى إلیه مادیا، و في هذه األحوال یطبق 

المبدأ العام المفضي إلي أن الغش یفسد كل شيء و تقوم معه المسؤولیة و یسقط كل تعدیل 

  .األحكام الضمان السیما المنقص منها و المسقط له

.179-178بلحاج العربي،مرجع سابق، ص
1

.215محمد أبو زھرة، مرجع سابق، ص
2
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ضمان العیوب الخفیة-2

لم یتعرض القانون الجزائري ألحكام الوصیة في قانون األسرة للضمانات التي یلتزم 

بها لمصلحة الموصى له إال انه نظم أحكام ضمان العیوب الخفیة في القانون المدني ضمن 

ما یعرف إطار تنظیمه للقواعد العامة، و لقد تعرض بعض الفقه الشرعي لمثل هذا الضمان ب

1.عندهم بالعهدة

إن ضمان العیوب الخفیة ال یمكن أن یتحمله الموصي كما ال یمكن أن یلتزم به 

لوفاته قبل دخول الوصیة حیز نفاذها، مما یؤدي إلى أن ضمان العیب الخفي في الوصیة ال 

.یتحمله إال خلف الموصي من تركته جملة

لسبب الذي یكون موجود في محل العیب الخفي هو معلوم من القواعد العامة أي ا

التعاقد قبل إبرامه دون أن یتمكن المتصرف له من علمها و تؤثر في المحل تأثیرا بالغا، و 

كل هذه الشروط ممكنة التحقق في محل الوصیة، و إذا كانت الوصیة قائمة من حیث 

.نفاذها على شرط صح الدفع بهذا الضمان

ل الموصى له و ال یكون الرجوع على خلف و علیه فان العیب المؤثر بالعین یخو 

الموصي الذي التزام به الموصى إلیه وال یكون الرجوع كما سلف إال على تركة الموصي 

.بصفتها الذمة المالیة المخلفة للموصي ال على ذمة أي من خلفه

إال أن العیب الخفي الذي یكون بمحل الوصیة قد یحدث أن ینشر عدوى مثال بین 

م كان یملكها الموصى له ففي هذه الحالة یخول الموصى إلیه الرجوع على مجموعة أغنا

.154جمال عیاشي، مرجع سابق، ص 
1
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خلف من ذمته المالیة التي خلفها بعده للتعویض عن األضرار التي لحقت ماله نتیجة السبب 

.الذي نتج عن العیب الخفي الذي كان موجودا في المال الموصي به

سمح باإلنقاص منه، فانه و كما یسمح باالتفاق على الزیادة في الضمان كذلك ی

یصح من المتعاقدین إسقاط الضمان و هذا في األحوال التي یقترن فیها نفاذ الوصیة بشرط 

1.ینفذه الموصى إلیه الن الو صال ال وجود للضمان فیها

:المـطـلب الثاني 

مــبــطـالت الـوصــیــة على العقار

فیة لكل شروطها تكون صحیحة من الثابت شرعا و قانونا أن الوصیة إذا وقعت مستو 

أو ألسباب )الفرع األول(لكن و رغم ذلك قد تبطل ألسباب قد ترجع إلى الموصي نفسه

)الفرع الثالث (أو إلى الموصى به  محل الوصیة )الفرع الثاني (ترجع إلى الموصى له 

عقار و یترتب على هذا عدم نفاذ الوصیة و ال یكسب الموصى له و ال خلفه ملكیة ال

.الموصي به، و یرجع هذا األخیر إلى التركة و إلى ورثة الموصي

:الــفـرع األول

بطـالن الـوصیـة مـن جــهـة الـمـوصـي

:تبطل الوصیة من جهة الموصي لعدة أسباب نذكرها كما یلي

1
-154،نقال عن  جمال عیاشي،مرجع سابق،ص1982خمیس خضر،عقد البیع في القانون المدني،الطبعة الثانیة،دار الفكر العربي،مصر،سنة

155.
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:جـنـون الـمـوصـي جـنـوًنـا مـطـبـقـا:أوال

نحو كالعته كون الوصیة عقد غیر تبطل الوصیة عند الحنفیة بالجنون المطبق و ال

الزم كالوكالة فیكون لبقائه حكم ابتدائه، بینما ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه تبطل الوصیة 

1.بالجنون سواء كان مطبقا أو ال

یشترط في الموصي :"ج.أ.ق 186انون الجزائري بنص المادة بعودتنا إلى أحكام الق

، وكما تطرقنا إلیه "سنة على األقل)19(عشرةأن یكون سلیم العقل، بالغا من العمر تسع

، أن شرط تحقق األهلیة واجب وضروري عند انعقاد الوصیة )شروط صحة الوصیة(سابقا 

.وال یؤثر زوالها بعدئذ في صحة العقد أو األطراف

من قانون األسرة یحق للموصي الرجوع في وصیته 192كما نصت أیضا  المادة 

مطبقا متصال بالموت فقط طرأ علیه احتمال رجوعه عن وصیته متى شاء فإذا جن جنوًنا 

، أما إذا زال العارض قبل 2ففي هذه الحالة تبطل الوصیة، وهذا مراعاة لحقه في الرجوع 

وفاته ورجعت إلیه الوصیة فلم یبطلها بالرجوع تعتبر الوصیة قائمة غیر متأثرة  بفقدان 

3.األهلیة و زال أثره

هلیة الموصي بالحجر علیه للسفه أو الغفلة فإن المشرع الجزائري غیر انه إذا زالت أ

قد أخضعهما إلى حكم واحد و هو أنهما ال یعتبران عدمي األهلیة كالمجنون و المعتوه بل 

كما نصت المادة 1.من ق م43و هذا ما أكد علیه المادة 4اعتبرا ناقصي األهلیة فقط ،

.30صادمي خدیجة، مرجع سابق ،ص 
1

.54دریبین مریم، مرجع سابق، ص 
2

.15خدیجة بحموم، مرجع سابق، ص
3

.55-54دریبین مریم، مرجع سابق، ص
4
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والمعتوه والسفیه غیر نافذة إذا صدرت في حالة تعتبر تصرفات المجنون :" ج.أ.من ق85

".الجنون أو العته أو السفه

ردة الــمـوصـي بـعـد الـوصــیـة :ثـانـیـا

إذا إرتد الموصي عن اإلسالم ووصى على ردته فإن وصیته باطلة عند الحنفیة، ألن 

2.الردة توجب زوال ملته من المال

م بعد الوصیة و مات و هو على ردته أو كما هو معروف إذا ارتد الرجل عن اإلسال

و هذا لحمایة حقوق أطراف 3قتل أو لحق بدار الحرب و حكم بلحاقه فإن وصیته تبطل،

.األسرة

لم یتعرض المشرع الجزائري لردة الموصي كسبب لبطالن الوصیة و هذا یعود ربما 

4.حة وصیة المرتدلقلة وقوعها في الوقت الحاضر أو عمال بمذهب الحنابلة القائلین بص

، أي أن المشرع "تصح الوصیة مع اختالف الدین:"من ق ا ج تنص200غیر أن المادة 

.أجاز الوصیة بین مختلفي الدیانة

1
كل من بلغ سن التمیز و لم یبلغ سن الرشد و كل من بلغ سن الرشد و كان سفیھا او ذو غفلة ،یكون :"من القانون المدني 43تنص المادة 

".وفقا لما یقرره القانون .ناقص األھلیة 
2

قانون األسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة :ادة الماستر في القانون تخصصبوتاتة الیاس، إنقضاء الوصیة، مذكرة تخرج لنیل شھ
.17، ص 2015-2014أكلي أولحاج، البویرة، سنة 

317بلحاج العربي ،الوجیز في شرح القانون األسرة الجزائري ،الجزء الثاني ، ص 
3

.47فرحات صحراوي، مرجع سابق،ص
4
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تعلیق الوصیة على شرط لم یحصل:ثالثا

یتحقق الشرط بعد وفاة الموصي، فإذا تحقق الشرط كانت الوصیة صحیحة و إذا لم یتحقق 

إذا علقت الوصیة على شرط :"ج.ا.من ق199طبقا لمادة 1لوصیة باطلة،الشرط كانت ا

".استحقها الموصى له بعد انجاز الشرط

قد تعلق الوصیة بشرط و تقید به و ال تنفذ تلك الوصیة إال إذا تحقیق ذلك الشرط المقترن 

:بها و حسب المذهب الحنفي یجب أن یقید ذلك الشرط بشرطین أساسیین

ن الشرط متمثال على مصلحة سواء مصلحة الموصي كأن یوصي لفالن بعقار أن یكو :أوال

أو مصلحة الموصي له كأن یوصي لفالن بأرضه أو داره .على أن یدفع ضرائب المستحق

على أن تكون نفقة إصالحها أو ترمیمها في تركة الموصي، أو أن تكون نفقات التسجیل في 

.السجل العقاري من تركة الموصي

،  كأن یوصي لفالن بدار لیسكن فیها 2أن ال یكون منافیا للمقاصد الشریعة اإلسالمیة:ثانیا

.شریطة أن ال یتزوج

:الفرع الثاني

بطالن الوصیة من جهة الموصى له

:تبطل الوصیة من جهة الموصى  لألسباب التالیة 

.88حابت شفیقة، مرجع سابق،ص 
1

.24وھیبة الزحیلي، مرجع سابق ص
2
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:موت الموصى له قبل وفاة الموصي: أوال

صي، فإذا مات الموصى له قبل وفاة الموصي بطلت ال تلزم الوصیة إال بوفاة المو 

الوصیة  سواء علم الموصي بموته أو لم یعلم و سواء كانت الوصیة باألعیان أو المنافع 

كون أن وفاة الموصى له یعدم أهلیة التملك  كما ال تنتقل الوصیة إلى ورثته بل تبطل، 

و لقد نصت ،1صیة بالمنفعةكذلك اذا مات بعد الموصي و قبل ابتداء االنتفاع في الو 

...".تبطل الوصیة بموت الموصى له قبل الموصي:"ج على انه.أ.من ق201المادة 

:رد الموصى له للوصیة:ثانیا

الرد المعتبر هنا هو رد الموصى له للوصیة كلها أو بعضها قبل قبوله و بعد موت 

لها عند الحنفیة بشرط قبول الورثة أو وردها بعد قبولها یبط2الموصي وهذا باتفاق الفقهاء،

التي نصت 201و قد اخذ قانون األسرة الجزائري بهذا الحكم في المادة .احدهم لهذا الرد

".تبطل الوصیة بموت الموصى له قبل الموصي أو بردها:"على انه

أما إذا تعدد الموصى لهم في الوصیة الواحدة فقبلها بعضهم و ردها البعض األخر

وٕاذا توفي الموصي له .نفذت الوصیة في حق من قبلها و بطلت في حق من رفضها و ردها

إذا مات الموصى " ج .أ.ق 198قبل رد الوصیة انتقل حقه في الرد إلى الورثة طبقا للمادة 

".له قبل القبول فلورثته الحق في القبول أو الرد 

دریبین مریم، مرجع سابق، 
1

.48فرحات صحراوي ،مرجع سابق ،ص
2
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:قتل الموصى له الموصي عمدا أو عدوانا:ثالثا

یعد القتل من مبطالت الوصیة ، فمن قتل أو تسبب في قتل الموصي فاعال أصلیا 

 أ.من ق135برجوعنا إلى المادة 1أو شریكا یحرم من الوصیة قیاسا على أحكام المیراث

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب «:و هذا تطبیقا للقاعدة الفقهیة التي تقول2،ج

مذهب الحنفي و الحنبلي  إلى أن الوصیة للقاتل تبطل نظرا ، كما ذهب أصحاب ال»بحرمانه

أما أصحاب المذهب الشافعي اعتبروا أن »ال وصیة للقاتل«:لقول صلى اهللا علیه وسلم

القتل ال یمنع من استحقاق الوصیة، أما المذهب المالكي فقال إن كان القتل بعد الوصیة 

وحدثت الوصیة قبل الموت فال یؤثر القتل فیمنعها وٕان كانت الوصیة بعد الجرح و لم یقتل 

في هذه الحالة بل تنفذ الوصیة، وقد نص المشرع  كذلك الجزائري على هذا الحكم في نص 

"188المادة  3".ال یستحق الوصیة من قتل الموصي عمدا :

:تعذر وجود الجهة الموصى لها :رابعا

4.أو أنها ستوجد في المستقبلأي إذا كانت هذه الوصیة موجهة أصال لجهة غیر موجودة

.فإن الوصیة تكون باطلة بطالن مطلق

:تبطل الوصیة لوارث:خامسا

.»ال وصیة لوارث«:هنا تكون بإجازة الورثة و هذا طبقا للحدیث الشریف

.47دربلي حكیم، مرجع سابق ،ص
1

2
"ق ا ج 135تنص المادة  او قاتل المورث عمدا و عدوانا ،سواء كان القاتل فاعال اصلیا -:یمنع من المیراث األشخاص اآلتین أوصافھم :

".العالم بالقتل او تدبیره اذا لم یخبر السلطات المعنیة-.شاھد الزور الذي أدت شھادتھ إلى الحكم باإلعدام و تنفیذه -.شریكا 
.38بوتاتة إلیاس، مرجع سابق، ص

3

.318بلحاج العربي، مرجع سابق،ص
4
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ال وصیة لوارث إال إذا :" ج.أ.من ق189المادة في لقد نص علیها المشرع الجزائري 

1".فاة الموصيأجازها الورثة بعد و 

:الفرع الثالث

بطالن الوصیة من جهة الموصى به

:تبطل الوصیة من طرف الموصى به ألسباب التالیة و هي

:هالك العقار الموصى به :أوال  

كما سبق و تطرقنا إلیه  أن من بین شروط صحة الوصیة أن یكون الموصى به 

تبطل الوصیة إذا هلك العقار الموصى به قبل قبول موجودا ومعلوما وٕاذا تخلف هذا الشرط

الموصى له للوصیة فإنها تبطل و ال یمكن تنفیذها لعدم وجوده كأن یوصى له بالدار 

و بعدها هلكت تلك الدار أو األرض لوجودها بقرب نهر فهنا الفالنیةالفالنیة أو قطعة أرض 

وال فرق أن یكون الهالك قبل تبطل الوصیة لعدم وجود و تخلف شرط من شروط الوصیة، 

.الوفاة  أو بعدها قبل تمام الوصیة الن العبرة بمحل الوصیة 

و إذا كان الهالك جزئیا فتبطل الوصیة بقدر الجزء الهالك و تصح في الجزء 

و قانون األسرة الجزائري لم یأتي بحكم خاص بهذه المسألة و لكن نعمل بهذا الحكم 2الباقي

من ق م ج التي 369و یمكن في هذا الشأن تطبیق نص المادة .قواعد العامة بعودتنا لل

إذا هلك المبیع :"حیث جاء فیها 3تحدثنا عن هالك المبیع فنسقطها على هالك الموصى به

.58-57دریبین مریم،مرجع سابق،ص
1

.224محمدي سلیمان، مرجع سابق ،ص
2

http://bu.umc.edu.dz/theses/droit/ANEK2350.pdf
3
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و كذلك إذا هلك الموصى به سقطت ..."قبل تسلیمه بسبب الید للبائع فیه سقط البیع 

.الوصیة و بطلت

:الموصى به لغیر الموصياستحقاق :ثانیا

تبطل الوصیة إذا استحق الغیر الموصى له كله، سواء كان ذلك قبل موت الموصي أو بعده 

1.ألن الموصي قد أوصي بما لیس مملوكا له

حیث أن البطالن یكون في حالة استحقاق الغیر للموصى به الذي یدل على أن الموصي 

اق بطالن الوصیة سواء استحق الغیر یصرف في ملك الغیر لذا یترتب هذا االستحق

2.الموصى به قبل وفاة الموصى أو بعده

نالحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على هذه الحالة، إال انه عمال بالقواعد العامة فال یجوز 

التصرف في ملك الغیر، و علیه فالوصیة بملك الغیر تعتبر باطلة، غیر أن قانون األسرة 

ة اإلسالمیة، إال أن هناك فراغ كبیر في بعض المسائل المتعلقة وان أخذ بأحكام الشریع

بالوصیة وخاصة مع وجود اجتهاد قضائي، إال انه في حالة عدم وجود النص فإن القانون 

من قانون 222یحیلنا بالضرورة إلى مبادئ الشریعة اإلسالمیة وهذا ما تضمنته المادة 

3.األسرة

1
محمد كمال الدین إمام، الوصیة والوقف في اإلسالم مقاصد وقواعد، الطبعة األولى، حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر، اإلسكندریة، ص 

481.
2

.225-224محمدي سلیمان، مرجع سابق، ص
.94حابت شفیقة، مرجع سابق، ص

3
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خاتمة 

بعد ما حاولنا على مدى أهمیة الوصیةخالل التأكیدنختم دراستنا لهذا الموضوع من

من تعریف لها وتحدید تسلیط الضوء على مجموعة من المبادئ العامة المتعلقة بالوصیة

اتضح لنا أن الشریعة رصد ألهم اإلشكالیات كذاالنها و وكیفیة إثباتها وبطأركانها وشروطها

وحررتها من كثیر من القیود المفروضة اإلسالمیة فتحت أبواب الوصایا في وجه العموم

قربة إلى اهللا وطلبا لألجر والثواب، وآخر فرصة الستدراك اإلنسان ما على غیرها، باعتبارها

فاته من واجبات وما فرط فیه من حقوق اهللا وحقوق العباد لذا شرعتها الشریعة  اإلسالمیة  

بالغة ولما تراه فیها من مصالح دینیة وسعت من مجاالتها نظرا لما تولیه لها من أهمیةو 

خاصة على الصعید االجتماعي واالقتصادي ا یمكن ان تحققه من منافع عامة و ومودنیویة

.وغیرها من وجوه البر وأبواب الخیر

كذلك  أولت أغلب التشریعات أهمیة بالغة للوصیة باعتبارها تصرفا مضافا إلى ما 

بالمقابل قیدت من و  ،حقق الواقعة المادیة المتمثلة في الوفاةبعد الموت ال ینتج أثاره إال بت

ثل في عدم جواز یحاول التصرف في أمواله بتصرف مضاف إلى ما بعد الموت بقیود تتم

الورثة لما یخالف عدم جواز تجاوز الموصى به ثلث التركة فیما عدا إجازةاإلیصاء لوارث، و 

اء به الشارع الحكیم من توزیـع عادل للتركة ذلك لضمان عدم المساس بما جهذه الحدود، و 

.إذا منـحت الحریة للمورث في التصرف فیها بما یلحق الضرر ببعض الورثـة أو كلهم
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موضوع الوصیة قد وفق المشرع الجزائري على غرار معظم المشرعین العرب فيو 

سد الفراغ الذي التي كان لها الدور الكبیر فياإلسالمیةحینما أحال إلى أحكام الشریعة 

.التوسیع من السلطة التقدیریة للقاضيلمبدأ العدالة و إعماالتركه القانون و كل ذلك 

العنایة التي حظیت بها الوصیة في مختلف المذاهب و  األهمیةرغم هذه غیر أنه و 

زالت في حاجة إلى دراسة الفقهیة والقوانین الوضعیة،ورغم ما كتب عنها وحولها فإنها ال

دراسة أحكامها في حاجة إلى التنقیح صة أن الكتب المتعلقة بدراستها و مستمرة خاجدیدة و 

.والتدارك لتتناسب مع متطلبات العصر الحالي

اإلسالمیةكذلك وٕان كان المشرع الجزائري قد استنبط أحكام الوصیة من الشریعة 

، كما تنطوي على أحاطها بنصوص محكمة إال أنها ال تخلو من الغموض في جوانب عدیدةو 

.تسم بالقصور الذي یمكن اجتنابهنقائص في جوانب أخرى من أحكامها التي ت

وكدا تفتقر إلى شيء من التنظیم من حیث التبویب والفهرسة والمزید من التبسیط 

والفهم لحل ما فیها من إشكال وشرح مافیها من غموض یحول بعض األحیان بینها وبین 

نة لألسرة أما بالنسبة للنصوص المنظمة للوصیة في مدو .دة منهاالقارئ ویمنع من االستفا

.لتطعمها بما جد من نوازل و أحكام تحتاج إلى دراسة جدیدة

نظیم المحكم من خالل كل ما سبق یتضح بأن المشرع ضبط الخالفة في المال بالت

لى ما بالمقابل قید من یحاول التصرف في أمواله بتصرف مضاف إفي نظام المواریث، و 

عدم جواز تجاوز الموصى به ثلث ثل في عدم جواز اإلیصاء لوارث، و بعد الموت بقیود تتم

ذلك لضمان عدم المساس بما جاء به ا یخالف هذه الحدود، و التركة فیما عدا إجازة الورثة لم



89

الشارع الحكیم من توزیـع عادل للتركة إذا منـحت الحریة للمورث في التصرف فیها بما یلحق 

.رر ببعض الورثـة أو كلهم  الض

حایل على هذه القواعد و موازاة مع ذلك فقد تصدى المشرع لكل تصرف یقصد به الت

ذلك بنص المادة تصرف بما یحقق الحمایة للورثة؛ و منح للقاضي سلطة تكییف الالعادلة، و 

من القانون المدني التي وضعت قرینة على نیة اإلیصاء تتمثل في أن  التصرف 777

تطبق علیه أحكامها، إضافة مدى الحیاة یعتبر وصیة و النتفاعاو بالحیازة االحتفاظارث مع لو 

إلى نصوص المواد الخاصة بالتصرفات المبرمة في مرض الموت الواردة في القانون المدني 

التي تحقق الحمایة و ) منه204،215المواد (ن األسرة و قانو )منه776،408،409المواد (

هذا لتعلق حقوقهم بأمواله بمجرد نزول الموت، و فات مورثهم المریض مرض للورثة من تصر 

المرض به، باعتبار أنه یشعر بدنو أجله خالل تلك الفترة فیبرم تصرفات منجزة یقصد بها 

.إضافتها إلى ما بعد الموت 

یا المستتـرة بقي مشوبا إال أنه بالرغم من كل ذلك، فإن التطبیق العملي ألحكـام الوصا

هذا في عدة جوانب منها المفهوم الصحیح طأ في بعض األحیان، و الخالنقص والغمـوض و ب

لمرض الموت؛ فبالرغم من تحدید شروطه في الفقه اإلسالمي إال أن المحكمة العلیا بقیت 

زه، بل یمس المرض بسالمة تمییأن المریض مرض الموت یفقد وعیه و تعتبر في قراراتها 

القانون باعتبار أن تصرفاته ال یشوبها إلسالمیة و لمبادئ الشریعة اهذا ما هو مخالف عقله، و 

.عیب في اإلرادة أو عارض من عوارض األهلیة 
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لعدید من اإلشكالیات في التطبیقإضافة إلى ذلك فإن النصوص في حد ذاتها تثیر ا

من القانون المدني الذي یخلق عدة مشاكل، منها ما یرجع إلى 408منها نص المادة 

تناقض بین النص العربي و الترجمة الفرنسیة له، سواء في تحدید فترة مرض الموت، أو ال

في توافر التراضي من عدمه في البیع لغیر وارث، و منها ما یرجع إلى عدم تالءم نص 

الفقرة الثانیة منها مع المبادئ العـامة للقانون الخاصة بقابلیة التصرفات للبطـالن، مما یجعل 

.لنص مستحیال كما سبق تفصیل ذلك تطبیق هذا ا

فیما یخص الهبة في علیه كان من األجدر أن یسلك المشرع ما سلكه بقانون األسرةو 

.یجعل البیع في مرض الموت یأخذ حكم الوصیة سواء تم لوارث أو لغیره مرض الموت، و 

ة منها من القانون المدني جاءت مشوبة في صیاغة الفقرة الثانی776كما أن المادة 

إذا لم یكن هذا التاریخ ثابتا، على الورثة بتاریخ العقد االحتجاجحینما اعتبرت أنه ال یجوز 

األصح النص على أن هذا التاریخ حجة على انب الصواب كما سبق توضیحه، و هذا ما یجو 

الورثة، و أنه یجوز إقامة الدلیل على عدم صحته، أو ترك هذا الحكم للقواعد العامة دون 

.اد نص خاص بهإیر 

اد السابق ذكرها لتفادي علیه نخلص إلى ضرورة تدخل المشرع لتعدیل نصوص المو و 

تكریس التطبیق الصحیح للقانون تدعیما لحمایة الورثة، إضافة إلى الدور الكبیر الغموض و 

للقاضي في تكریس هذه الحمایة، من خالل استخالص القرائن القضائیة من ظروف 

لتصرفات الماسة بحقوق الورثة مالبسات او 
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:الكــــــــــــتــب:أوال

 الدار ،الرابعةالطبعةاألوقاف، و الوصایاأحكامشلبي،مصطفيمحمدالشیخ.1

.1982سنةبیروت،النشر، و للطباعةالجامعیة

الطبعةالثاني،الجزائري،الجزءاألسرةقانونشرح في الوجیزالعربي،بلحاج.2

.2007الجزائر،سنةالجامعیة،المطبوعات واندیالخامسة،

التشریعاتببعضمقارنةدراسة"الجزائرياألسرةقانون في الوصیةالرشید،شویخبن.3

.2008الجزائر،سنةالتوزیع و للنشرالخلدونیة دار األولى،الطبعة،"العربیة

لطباعةل هومة دار ،"الوقف-الوصیة-الهبة"التبرعات عقود عمر،باشاحمدي.4

.2004سنةالتوزیع، و النشر و

 دار الوقف،العقاریةالملكیة على الواردة التبرع عقود فنطازي،موسىالدینخیر.5

.2011سنةعمان،التوزیع، و للنشر زهران

القانون و الشریعةكلیة،"مقارنةفقهیةدراسة"الواجبةالوصیةاألزعر،عادلریم.6

.2008سنة،غزة العلیا،الدراساتعمادةاإلسالمیة ةجامعالمقارن، الفقه قسم

دار   ،اإلسالمیةالشریعة و الجزائريالمدنيالقانون في الوصیةمحمد، زهدور   .7

.1991سنةالجزائر،للكتاب،الوطنیةالمؤسسةالنشر

اإلسالمیةالشریعة في الوقف و المیراث و الوصیةأحكامشعبان،الدین زكي    .8

.1984سنةالكویت،ح،الفال مكتبة
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الطبعةالوصیة، في مهمةلمحاتالجاسر،الكریمعبدبنجاسربنسلیمان.9

.2013سنةریاض،الوطنیة، فهد الملكمكتبةفهرسةالثانیة

الجزائريالقانون في التبرعیةالتصرفات في الرجوعأحكامنسیمة،شیخ.10

التوزیع و النشر و للطباعةهومة دار الثانیة،الطبعة،"الوقف-الوصیة-الهبة"

.2014سنةالجزائر

العینیةالحقوقمعالملكیةكسبأسبابالسنهوري،محمد الرزاق عبد.11

أحیاء دار التاسعالجزء،(االرتفاقوحقاالنتفاعحق)الملكیة عن المتفرعةاألصلیة

.بدون سنة النشر، لبنانالعربي،التراث

الطبعةوقواعد،مقاصداإلسالم في لوقفوا الوصیةإمام،الدینكمالمحمد.12

.1999سنةاإلسكندریة،للناشر،محفوظةوالنشرالطبعحقوق األولى

 دون القاهرة،المصریة،األنجلومكتبةالوصیة،قانونشرحزهرة،أبومحمد.13

.النشرسنة

األحكام و بالقراراتمدعمةدراسة"المواریث و التركاتمحده،محمد.14

.1994سنةالثانیة،الطبعةالثالث،جزءال ،"القضائیة

مقارنةالجزائرياألسرةقانون في الهبة عن دراسةتقیة،احمدبنمحمد.15

الوطنیة فهد الملكمكتبةطبعة،بدونالمقارن،القانون و اإلسالمیةالشریعةبأحكام

.2008سنة،ریاضالنشر،أثناء
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الدراساتكلیةإلسالمي،ا الفقه في الوصیةأحكامیحیى،محمود علي محمد.16

.2010سنة ، فلسطینالوطنیة،النجاحجامعةالعلیا،

 دار الثانیة،الطبعةاإلسالمي، الفقه في الوقف و الوصایاالزحیلي،وهبة.17

.1996سنةدمشق،الفكر،

الجــامــعـیــــةالمـذكـــرات و الـــرسائــــــل:ثانیا

 :ـــةالجــــــامـــعیالــــرسائـــــــــل-1

القانون في وتطبیقاتهااإلسالمي الفقه في الموقوف العقد نظریةفاطمة،أسعد-1

 والعلوم الحقوقكلیة، العلوم في دكتوارةدرجةلنیلأطروحةالجزائري،المدني

.2015سنةوزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة،

في الخاصةالعقاریةالملكیةثباتإل القانونیةالوسائلالدین،عمادرحایمیة-2

السیاسیة، العلوم و الحقوقكلیةالعلوم، في الدكتوراهشهادةلنیلأطروحةالجزائري،التشریع

.2014سنةوزو،تیزيمعمريمولودجامعة

الحقوق، في دكتوراهأطروحةالمواریث، و التبرع عقود أثارتداخلعیاشي،جمال-3

.2014-2013سنةالجزائر،جامعةالحقوق،كلیةخاص،ال القانون :فرع

:الجـــــامـعیـــــةالمـــذكـــــــــــرات-2

المــــاجــستـــــیرمـــــــذكــــرة:أ

 فرع القانون، في الماجستیرشهادةلنیلمذكرةالوصیة،تنفیذنوال،النويبن.1

.2013-2012نةسالجزائر،جامعةعكنون،بن-الحقوقكلیةخاص،قانون
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األسرةقانون و اإلسالمیةالشریعة في الواجبةالوصیةحابت،شفیقة.2

اإلسالمیة العلوم في الماجستیرشهادةلنیلمقدمةمذكرةالجزائري

جامعةالشریعة،قسماإلسالمیة العلوم كلیةالقانون، و الشریعة:تخصص

.2010-2009سنة،الجزائر

التشریع في الوقفیةألمالكالقانونيالنظامر،أعمابن زردوم صوریة.3

كلیةالعقاري،القانون في الماجستیردرجةلنیلمقدمةمذكرةالجزائري

.2010-2009سنةباتنة،الخضر،الحاججامعةالحقوق،

الجزائري،التشریع في بالوصیةالملحقةالتصرفاتبوتغرار، عالوة     .4

كلیةالمدنیة،المسؤولیة و العقود في الماجستیرشهادةلنیلمقدمبحث

.2001-2000سنةالجزائر،جامعةعكنونبن-اإلداریة العلوم و الحقوق

شهادةلنیلمذكرةالتبرعیة،التصرفات في الرجوعفایزة،السبععین.5

قسمالسیاسیة العلوم و الحقوقكلیةاألسرة،قانون:تخصصالماجستیر،

.2015-2014سنةتلمسان،ید، ابلقبكر وأبجامعةالخاص،القانون

بحث،)والوصیةلمیراث (الوفاة بسببالملكیةكسبسلیمان،محمدي.6

معهدالمسؤولیة، و العقوق فرع الخاص،القانون في الماجستیرشهادةلنیل

1988.سنةالجزائر،جامعةعكنون،بناإلداریة والعلوم الحقوق
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لمـــــاســــــترا مــــــــذكــــرة  :ب

 في الماسترشهادةلنیلتخرجمذكرةالوصیة،إنقصاءإلیاس،بوتاتة.1

قسمالسیاسیة والعلوم الحقوقكلیةاألسرة،قانون:تخصصالقانون،

.2015-2014سنةالبویرة،أولحاج،محند أكلي جامعةالخاص،القانون

 عن العقاریةلكیةالماكتسابأسبابجمیلة،ربحیي-صادميخدیجة.2

قانون:تخصصالماستر،شهادةلنیلالدراسةنهایةمذكرةالوفاة،طریق

-2012ة، سنة بالمدی فارس یحيالدكتورجامعةالحقوق،كلیةعقاري،

2013.

منمكملةمذكرةالجزائري،التشریع في الوصیةحكیم،دربالي.3

الشخصیة،والأح:تخصصالحقوق، في الماسترشهادةنیلمتطلبات

خیضر،محمدجامعةالحقوق،قسمالسیاسیة العلوم و الحقوقكلیة

.2015-2014سنةبسكرة،

تخرجمذكرةالجزائري،األسرةتقنین في الوصیةأحكاممریم،دریبین.4

كلیةومسؤولیة، عقود:تخصصالحقوق، في 02الماسترشهادةلنیل

سنةالبویرة،أولحاج،محند أكلي جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوق

2012-2013.

الوصیة)مقارنةدراسةللملكیةالناقلةالتبرعاتنصیرة، طهراوي      .5

قانونتخصصماسترشهادة على للحصولالدراسةنهایةمذكرة،(والهبة



96

-2011سنةلمدیة،فارس،یحيالدكتورجامعةالحقوق،كلیةعقاري،

2012.

منمكملةمذكرةوالقانون، الفقه بینالوصیةصحراوي،فرحات.6

كلیةشخصیة،أحوال:تخصصالحقوق في الماسترشهادةنیلمتطلبات

-2014سنةبسكرة،خضیر،محمدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوق

2015.

االنتفاعلحقالمكسبةالتبرعیة العقود سراب،قاضي-غالیةقریفي.7

الماسترشهادة على للحصولالدراسة ةنهایمذكرةالجزائري،القانون في

بالمدیة، فارس یحيجامعةالحقوق،كلیةالعقاري،القانون:تخصص

.2013سنة

الـــلـیســــــانــــــسمــــــــــــذكـــــــــــرة: ج

 الوفاة طریق عن العقاریةالملكیةانتقالأسبابالعزاوي،أمینة-بوحمومخدیجة.1

كلیةعقاري،قانون:تخصصاللیسانس،شهادة على للحصولاسةالدر  نهایةمذكرة

.2011-2010سنةبالمدیة، فارس یحيالدكتورجامعةالحقوق،
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:القـــانــونـــیــــةالـــــنــــــصــــــوص:ثالثا

:التــــشـریـــعــیةالــــــــنصـــــــــوص.1

جریدة العقاري التوجیهالمتضمن،1990نوفمبر18 في مؤرخ 25-90 رقم قانون.1

1995سبتمبر 25 في المؤرخ 26-95 رقم باألمرالمتمم و المعدل،49العدد رسمیة،

.1995سبتمبر 27 في المؤرخ،55 العدد الرسمیةالجریدة

فبرایر20الموافق 1427 عام محرم 21في مؤرخ 02-06رقم قانون.2

 08 في الصادر 14 العدد الرسمیة دةالجریالموثق،مهنةتنظیمیتضمن،2006سنة

.2006مارس

فبرایر25الموافق 1429عام صفر 18في المؤرخ 09-08 رقم قانون.3

،21 العدد الرسمیةالجریدةاإلداریة، و المدنیةاإلجراءاتقانونیتضمن،2008سنة

.2008افریل 23 في الصادر

األراضيمسحبإعدادتعلقالم 25/03/1975قي المؤرخ 75/74 رقم األمر.4

.1975سنة92دالعد الرسمیةالجریدة العقاري السجلتأسیس و العام

الجریدةالمدنيقانونیتضمن1975سبتمبر26 في مؤرخ 58-75رقم األمر.5

.2007مایو 13 في المؤرخ 05-07 رقم بالقانونمتمم و معدل،78 العدد الرسمیة
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:التـــــنظـیـمیـةالنــــــصــــــــــوص.2

23الموافق 1396 عام األولربیع 24 في مؤرخ 63-76 رقم مرسوم.1

 13 في صادر،30العدد الرسمیةالجریدةالعقاري،السجلبتأسیسیتعلق1976سنةمارس

.1976ابریل

 فقالموا1423رمضان 21 في المؤرخ 403-02 رقم الرئاسيالمرسوم.2

الشؤون وزارة صالحیاتیحدد الذي ،79 العدد الرسمیةالجریدة،2002نوفمبر26

.الخارجیة

:الـــــــــــمـــــــــدخـــــــــــالت:رابعا

 و األسرةقانون في الوصیةأحكامهاني،بهالیلعمار-القاضي الطالب     .1

-2006سنةللقضاء،علیاال المدرسةإجازةلنیلالتخرجمذكرةاإلسالمیة،الشریعة

2007.

العلیاالمدرسةشهادةلنیلتخرجمحمد،مذكرةحموش-الرءوف عبد زروق    .2

.2006-2005سنةالجزائر،للقضاء،

:االنــــــــتــــــــــرنتمـــــــــــراجـــــــــــــع:خامسا

PDF://bu.umc.edu.dz/thesse/droit/anek2350http

ency.com/ar/-https://www.arab



99

الموضوع                                                                        الصفحة

أ ...................................................................................إهداء

  ب...............................................................................إهداء

  ت..........................................................................شكركلمة

  ج....................................................................صراتقائمة المخت

1.................................................................................مقدمة

4...................................................لوصیةاإلطار النظري ل:الفصل األول

5..........................................................ماهیة الوصیة:ث األولالمبح

6..........................................................مفهوم الوصیة:المطلب األول

5............................................................تعریف الوصیة:الفرع األول

5.................................................تعریف الوصیة من الناحیة اللغویة: الأو 

6..............................................تعریف الوصیة  من الناحیة الشرعیة:ثانیا

7.......................................تعریف الوصیة الوصیة من الناحیة القانونیة:ثالثا

9........................................................خصائص الوصیة:الثاني الفرع

9............................................................الوصیة تصرف تبرعي: أوال

9..................................................الوصیة تصرف من جانب واحد:ثانیا

10..........................................................تصرف مؤجل النفاذ:ثالثا



100

10....................................................الوصیة تصرف ناقل الملكیة:رابعا

11.............................تمییز الوصیة عن التصرفات المشابهة لها:نيالمطلب الثا

11.................................................تمییز الوصیة عن الهبة:الفرع األول

11...............................................................أوجه تشابه بینهما: أوال

11..........................................................أوجه االختالف بینهما:ثانیا

12...............................................تمییز الوصیة عن الوقف:الفرع الثاني

13...............................................................أوجه تشابه بینهما: أوال

13..........................................................أوجه االختالف بینهما:ثانیا

14..............................................تمییز الوصیة عن المیراث:الفرع الثالث

14...............................................................أوجه تشابه بینهما: أوال

14..........................................................أوجه االختالف بینهما:ثانیا

16........................................................إنشاء الوصیة:المبحث الثاني

17.................................................الصیغة كركن الوصیة:المطلب األول

18................................................................اإلیجاب:الفرع األول

21..................................................................القبول:الفرع الثاني

22................................................شروط صحة الوصیة :المطلب الثاني

23...............................................................الموصي:الفرع األول

23.................................................................شروط الموصي: أوال



101

24......................................................سالمة العقل الموصي:.1

24.....................................................بلوغ الموصي سن الرشد:.2

25......................................................................الرضا:.3

25.............................................................أحكام الموصي:ثانیا

25.........................................................وصیة غیر المسلم.1

  25..............................................................دوصیة المرت.2

26..............................................................وصیة المدین.3

27.........................................................الوكالة في الوصیة.4

27.............................................................الموصى له:الفرع الثاني

28..............................................................شروط الموصى له: أوال

28.....................................................أن یكون الموصي معلوما.1

28.................................................أن یكون الموصى له موجودا.2

29..................................أن یكون الموصى له أهال للتملیك واالستحقاق.3

30..........................................أن أال یكون الموصى له جهة معصیة.4

30..................................................أن ال یكون الموصى له وارثا.5

30.........................................أن ال یكون الموصى له قاتال للموصي.6

31...............................................................أحكام الوصیة:ثانیا

32........................................................الوصیة للجهات العامة.1



102

32...............................................................لمعدومالوصیة ل.2

33................................................................الوصیة للحمل.3

33........................................وجود الحمل الموصى له وقت إنشاء الوصیة: أ

34.............................................و له حیاة مستقرةأن یولد الجنین حیا : ب

35....................................یجب أن یوجد على الصفة التي أرادها الموصي: ج

35..............................................………………الوصیة لجماعة.4

36..............................................................الوصیة المشتركة.5

37.............................................................الموصى به:الفرع الثالث

37..............................................................شروط الموصى به: أوال

37......................................................شروط صحة الموصى به:1

37....................................و التملیكأن یكون الموصى به ناقال لإلرث -أ

38....................................موجودا عند الوصیةأن یكون الموصى به -ب

38................................ما وقابال للتملیكأن یكون الموصى به ماال مقو  -ج

38........................................................شروط نفاذ الموصى به:2

39........................................أن ال یكون الموصى به مستغرقا بالدین- أ

39.........................................إن ال یزید الموصى به عن ثلث التركة-ب

40..........................................................أحكام الموصى به:ثانیا

40................................................................الزیادة عن الثلث: أوال



103

41..........................................................تزاحم الوصایا:الرابع  الفرع

42............................................التزاحم الوصایا المتعلقة بحقوق العباد: أوال

43.......................................اهللا تعالىالمتعلقة بحقوقالتزاحم الوصایا :ثانیا

44......................................التزاحم الوصایا المتعلقة بحقوق اهللا و العباد:ثالثا

45....................................وصیة على العقارالخاصة للأحكام :الفصل الثاني

47............................................................نفاذ الوصیة على العقار:لمبحث األولا

  47..........................................لعقارإجراءات الوصیة على ا:المطلب األول

48..........................................................إثبات الوصیة :الفرع األول

48..............................................................بموجب عقد توثیقي :أوال

50...................................................................بحكم قضائي:ثانیا

52.........................................................تسجیل الوصیة:الثاني الفرع

55...........................................................شهر الوصیة:لثالفرع الثا

58...............................قة بالوصیة على العقاررفات الملحالتص:الثانيالمطلب

58..........................................تصرفات المریض مرض الموت:الفرع األول

60..................صدور التصرف القانوني من المورث في مرض الموت:الشرط األول

61.........................................أن یكون التصرف بقصد التبرع:الشرط الثاني

62........................تصرفات المورث ألحد ورثته مع االحتفاظ بالحیازة:الفرع الثاني

63........................................أن یتصرف الشخص ألحد ورثته:الشرط األول



104

64..........متصرف فیها مدى الحیاةأن یحتفظ المتصرف بالحیازة العین ال:الشرط الثاني

65................أن یحتفظ المتصرف بحقه في االنتفاع بالعین مدى حیاته:الشرط الثالث

66..................................آثار الوصیة على العقار و مبطالتها:المبحث الثاني

67..............................................آثار الوصیة على العقار:المطلب األول

68..........................................آثار الوصیة في حیاة الموصي:الفرع األول

68..................................................................الرجوع الصریح: أوال

69................................................................الرجوع الضمني:ثانیا

71..........................................آثار الوصیة بعد وفاة الموصي:نيالفرع الثا

71..........................................انتقال ملكیة الموصى به إلى الموصى:أوال

72............................................االلتزام بقبول الوصیة أو تنفیذ الشرط:ثانیا

72..............................................................االلتزام بقبول الشرط.1

73..............................................................االلتزام بتنفیذ الشرط.2

74....................................................االلتزام بتسلیم محل الوصیة :ثالثا

76......................................................االلتزام بضمانات الوصیة:رابعا

76.............................................ضمان عدم التعرض و االستحقاق.1

78.........................................................ضمان العیوب الخفیة.2

79.........................................مبطالت الوصیة على العقار:نيالمطلب الثا

79........................................بطالن الوصیة من جهة الموصي:الفرع األول



105

80.....................................................جنون الموصي جنونا مطبقا: أوال

81.......................................................ردة الموصي بعد الوصیة:ثانیا

82.............................................تعلیق الوصیة على شرط لم یحصل:ثالثا

82.....................................بطالن الوصیة من جهة الموصى له:الفرع الثاني

83.............................................موت الموصى له قبل وفاة الموصي: أوال

83.........................................................رد الموصى له الوصیة:ثانیا

84....................................................قتل الموصي عمدا او عدوانا:ثالثا

84.................................................تعذر وجود الجهة الموصى لها:رابعا

84..........................................................تبطل الوصیة لوارث:خامسا

85....................................بطالن الوصیة من جهة الموصى به:الفرع الثالث

85........................................................هالك العقار الموصى به: أوال

86.............................................استحقاق الموصى به لغیر الموصي:ثانیا

87...............................................................................خاتمة

91........................................................................قائمة المراجع

99.............................................................................الفهرس


