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توطئة:

تتراوح قيمة العملة بين االرتفاع واالستقرار والتراجع ،وهو ما يؤثر في

الوتيرة االجتماعية على اختالف جوانبها ،وال تنأى الرابطة الزوجية عن ذلك،
قياماً وانحالالً؛ ونشهد اليوم – على غرار باقي الدول -تراجعاً في قيمة العملة

يلزم معه الوقوف على مدى تأثر العالقة الزوجية في شقها المالي بذلك

االنهيار.
ابتداء،
إن قيام العالقة الزوجية يرتب التزامات مالية تقع على عاتق الزوج،
ً

فيبرم عقد الزواج بمهر حال أو مؤجل ،وهي مسألة شديدة الصلة بقيمة
العملة ،في إطار زواج دائم.
وفي احتمال آخر ،قد تنفك الرابطة الزوجية بأحد صور االنحالل ما يرتب

التزامات مالية ،في معظمها ،ينظمها قانون صدر في ظروف مالية مختلفة
عن الظروف الحالية.

كل ذلك وغيره ألح على ضرورة التعرض للحقوق المالية المترتبة على

العالقة الزوجية وانحاللها ،من الناحية القانونية والعملية ،في ظل تراجع قيمة
العملة.
هدف اليوم الدراسي:

أُبرم هذا اليوم الدراسي قصد الوقوف ،بالمعالجة ،على أهم الجوانب

المتصلة بالحقوق المالية ألطراف العالقة الزوجية ،وذلك في ظل اختالف
قيمة العملة من الناحية الزمنية ،وآثار تراجعها على الرابطة الزوجية
أو انحاللها.

إشكالية اليوم الدراسي:
-

ما مدى تأثر الرابطة الزوجية ،أو انحاللها ،في جوانبها المالية بانهيار

قيمة العملة في ظل التشريع الجزائري واألنظمة المقارنة؟ وما هو موقف
الشريعة اإلسالمية من ذلك ،وما هو دور القاضي في ذلك كله؟
محاور اليوم الدراسي:
المحور األول :أثر انهيار العملة على الحقوق المالية للزوجة الناتجة عن عقد
الزواج وجزاء اإلخالل بها.
المحور الثاني :أثر انهيار العملة على الحقوق المالية للزوجة واألوالد بعد فك
الرابطة الزواجية وجزاء اإلخالل بها.
المحور الثالث :إجراءات التقاضي في مسائل الحقوق المالية للزوجة ،ودور
القاضي في ذلك.

