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ABSTRACT 

 

This research aims to study the judicial situation in Albania and its impact on Muslim 

families there since theydo not find appropriate lawsto govern family matterssuch as 

marriage, divorce, other forms of dissolving the marriage, those matters related to 

marriage and divorce, as well as the rulings related to inheritance, estates and wills. 

This causes great difficulty for Albanian familiesas they feel trapped between their 

religious, cultural roots and between the laws that govern the country and 

organizetheir affairs, laws which are derived from cultures and values that are not 

compatible with the rulings of the Shari’ah. This prompted the researchers to research 

and study this subject, highlighting the judicial situation in Albania and the impact 

that is having on the Albanian Muslim family. 
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 لص  امل

 

األسـرة األلبانّي   حيث مل جتد، يهدف هذا البحث إىل دراس  الواقع القضائي يف ألبانيا وأثره عةلى األسرة املسةلم  فيها
قانوانً مناِسباً ينّظم األحوال الّشخصّي  هلا من حيث الّزواج والّطالق وفـَُرق الّنكاح املختةلف ، وآاثر كلٍّّ من الّزواج 

ّي  وأوقعها نوالّطالق ابإلضاف  إىل األحكام املتعةّلق  ابملواريث والَّتركات والوصااي، ممرا سبرب حرجاً ابلغاً لألسـرة األلبا
يف ازدواجّي ٍّ ال تدري منها فكاكًا بني جذورها احلضارير  والدينير ، وبني القوانني احلاكم  فيها واملنظِّم  لشؤوهنا 

ة من ثقافاتٍّ وقيمٍّ ال تتوافق مع  ابلبحث  مما حدا ابلباحثني إىل تناول هذا املوضوع ،أحكام الشرع املطهرواملستَمدر
 ني أثر ذلك الواقع عةلى األسرة األلباني  املسةلم . نَ يف ألبانيا، ومبيِّ  لواقع القضائيمربَزين اوالدراس ، 
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 املقدمة
وع األسـرة يف موضبعد: فإن و احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عةلى رسول هللا، وعةلى آله وصحبه ومن وااله، 

منذ زمنٍّ طويلٍّ يرجع  اجملتمع األلباينألبانيا وما يكتنفها من أحوالٍّ ومشكالتٍّ يُعترب من القضااي املةلّح  اليت يعاين منها 
 ،حيث مت ستبدال الشـريع  اإلسالمي  بتشـريعات وضعير م، 2122إىل انفصال ألبانيا عن اخلالف  العثمانّي  يف عام 

ب األلباين املسةلم قانون مدين مستند إىل مبادئ القوانني والتشـريعات األوروبي ، وخاص  التشـريع وفُرض عةلى الشع
كاملواضـيع املتعةلِّق  ،يف احملاكم الشـرعي  يف ألبانيا  جذرير  ير اإليطايل والفرنسـي.كما قام هذا القانون بتغيريات تشـريع

ا ممابملعامالت املالي  واإلجراءات املدني ، وعةلى وجه اخلصوص يف جمال األحوال الشخصير  من زواج وطالق ومرياث، 
 .اإلشكالّيات عةلى األسـرة األلبانّي  املسةلم وّلد مجةل  من التحدايت و

 ملباحث اآلتي :ايف ألبانيا، وأثره عةلى األسرة املسةلم  فيها، وذلك عرب وسيعمد الباحثان إىل احلديث عن الواقع القضائي 

 املبحث التمهيدي، وفيه مطةلبان:

 املطةلب األول: مفهوم القضاء ومشروعيته.

 املطةلب الثاين: نبذة تعريفي  خمتصرة عن مجهوري  ألبانيا.

 ، وفيه مطةلبان:النظام الَقضائي يف ألبانياواقع املبحث األول: 

 .املطةلب األول: معةلومات عن بني  الدول  األلباني 
 .املطةلب الثاين: أنواع احملاكم يف ألبانيا واختصاصاهتا

 أثر الواقع القضائي والقانوين عةلى األسرة األلباني  املسةلم . املبحث الثاين:

 املبحث التمهيدي

 ،املسةلم  رة األلباني وإبراز أثر ذلك الواقع عةلى األس ،البد وقبل الولوج يف احلديث عن الواقع القضائي يف اجملتمع األلباين
في  خمتصرة عن ويقدمان نبذة تعري ،ويعرضان لطرف من أدل  مشروعيته ،من متهيد يبني فيه الباحثان مفهوم القضاء

 :طالب اآلتي مجهوري  ألبانيا من خالل امل
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 املطلب األول: مفهوم القضاء ومشروعيته

 القضاء:الفرع األول: مفهوم 

ُم والفصل واألمر، يقال: َقَضى يـَقحِضي َقَضاًء َأيح َحَكَم  القضاء يف اللغة: -أ ُكح يدور حول معانٍّ أمهها: احلح
لُُه تـََعاىَل: ﴿(1)وفصل وأمر هُ  ، َوِمنحُه قـَوح  ﴿: وقوله تعاىل ،(3)أي أمر( 2) ﴾ َوَقَضى رَبَُّك َأَّلا تـَْعُبُدوا ِإَّلا ِإايا

وقد أييت مبعىن اخلةلحق والصنع؛ ومنه قوله تعاىل:  ،(5)حكم ما أنت حتكميعين اُ  ،(4) ﴾ قَاض  فَاْقِض َما َأنَت 
 .(7)، أي : خةلقهن(6)﴾فـََقَضاُهنا َسْبَع ََسََوات  ﴿ 

 ،باً لإلطال خيتار الباحثان واحداً منها جتن ،القضاء بعدة تعريفاتالفقهاء ف عرر  القضاء يف اَّلصطالح:  -ب
هللا  ف القضاء أبنه:"فصل اخلصوم  بني خصمنيح فأكثر حبكمحيث عرِّ  ،ومبا يتفق مع طبيع  التمهيد

  .(8)تعاىل"

 :الفرع الثاين: مشروعية القضاء

 األصل يف مشروعي  القضاء الكتاب والسن  واإلمجاع، وفيما أييت أبرز األدلِّ  عةلى مشـروعّيته:

                                                           
حاح، الرّازي (1) -هــــــــــــــ3410، 2، املكتبة العصـــرية،  ب،وت،  122، ص3، جمادة القضــــاء، زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر، خمتار الصـــّ

، دار الصــادر 311، ص31م، ت/يوسـ  الشــيم حممدب ابن مر،ور، أبو الفضــ  لال الدين حممد بن مكرم، لســان  العرب، فب القا ، ج3111
 بعربية فلقاهرة، دار الدعوة، جممع اللغة ال741، ص1، جمادة قضىمب مصطفى، إبراهيم وآخرون، املعجم الوسيط، 1001

 [23]اإلسراء:  (2)
 ،م2002 -ه2227 ،2ط ،بريوت/لبنان ،مؤسس  الرسال ، 00ص، 23ج ،اجلامع ألحكام القرآن ،أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر ،القرطيب (3)

 ،دار الكتــب العةلميـــ ، 01ص، 0ج ،القرآن الع،يمتفســـــــــــ،  ،أبو الفــداء إعــاعيــل بن عمر ،ابن كث،حتقيق الـــدكتور عبــد هللا بن عبــد احملســـــــــــــــن الَّتكي. 
 حتقيق حممد حسني مشس الدين. ،2ط ،بريوت/لبنان

 [ 72]طه: (4)
 .02ص، 23ج ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب (5)
 [ 22]فصةلت: (6)
 ،الرايض/السعودي  ،دار الطيب ، 222ص، 7ج ،معامل الترزي  ،أيب حممد احلسني بن مسعود ،البغوي. 02ص، 23ج ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب (7)

 حتقيق حممد عبد هللا النمر. ،ه2222ط
، 3، دار املعرفة، ب،وت،  217ص، 2ج ،كتاب القضـــــــاء  ،مغي احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املرهاج ، مشس الدين حممد بن اخلطيب،الشـــــربيي (8)

 مب3112، 3  ،دمشق/سورية ،دار الفكر، 33ص ،اتريم القضاء يف اإلسالم ،حممد ،الزحيليم، ت/حممد خلي  عيتاينب 3117-هـ3438
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ْْلََوى فـَُيِضلاَك َعْن ِإَّنا َجَعْلَراَك َخِليَفًة يف اأْلَْرِض فَاْحُكْم بـَنْيَ الرااِس ِفْْلَقِّ َوَّل تـَتاِبِع ااَي َداُوُد  ﴿ قوله تعاىل: - 3
من اآلي  أن  وجه الدالل  (9) ﴾ َسِبيِ  اَّللِا ِإنا الاِذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِ  اَّللِا َْلُْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَا َنُسوا يـَْوَم اْلَِْسابِ 

 .(10)، وهو نّص صريح يف مشروعي  القضاءابحلق كم بني الناسحي أننبّيه داود عةليه السالم أمر  -تعاىل- هللا

رَـُهم ِبَا َأنَزَل اَّللُّ  وقوله تعاىل: ﴿ -2 ولو مل  بشرعه، ناس، فقد أمر هللا تعاىل نبيه ابحلكم بني ال(11) ﴾ َوَأِن اْحُكم بـَيـْ
 .(12)صةلرى هللا عةليه وسةلرم يكن القضاء مشروعاً ملا أمر به النيب

أما الذي يف اجلرة فرج  ف الُقَضاُة َثالثٌَة: قَاِضَياِن يف الرااِر َوقَاض  يف اجلَراِة:: ))صةلرى هللا عةليه وسةلرم وقول النيب -1
 ((عر  اْلق وقضى به، وأما الذان يف الرار: رج  عر  اْلق وجار يف اْلكم، ورج  قضى يف الراس على جه 

(13) . 

، فقد (14)((وإذا أخطأ فله أجر واحد ،إذا اجتهد اْلاكم فأصاب فله أجران: ))صةلى هللا عةليه وسةلم وقول النيب -2
لقضاء بتقريره أجراً لةلقاضي الذي حيكم بني الناس ابحلق، ولو كان القضاء غري مشروع ملا  دّل احلديثان عةلى مشروعي  ا

 .(15)ُكةِلَف به

 

                                                           
 [22]ص:  (9)
 ،م2112-ه2220 ،2ط ،بريوت/لبنان ،مؤســـســـ  الرســـال ، 320ص، 2ج ،جامع البيان عن أتوي  آي القرآن ،أبو جعفر حممد بن جرير ،الطربي (10)

 حتقيق الدكتور بشار عواد معروف.
 [21]املائدة:  (11)
 .22ص، 8ج ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب .222ص، 3ج ،جامع البيان عن أتوي  آي القرآن ،الطربي (12)

)13( أبو داود، سةليمان بن األشعث السجستاين األزدي، سرن أيب داود، كتاب األقضي ، رقم 3073، قال أبو داود: وهذا أصح شيء فيه. انظر: سنن   

حتقيق حممد عبد العزيز اخلالدي. ،م2112-ه2222 ،2ط ،بريوت/لبنان ،دار الكتب العةلمي ، 002ص، 2ج،3073م رق ،كتاب األقضي  ،أيب داود  
)14( الَّتمذي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى، جامع الرتمذي، كتاب األحكام، رقم 2322، قال الَّتمذي: َحِديٌث َحَسٌن َغرِيبٌ . انظر: جامع      

حتقيق الدكتور بشار عواد معروف.  ،م2118ط  ،بريوت/لبنان ،دار الغرب اإلسالمي، 8ص، 3ج ،2322رقم  ،كتاب األحكام ،الرتمذي  
حتقيق  ،دار الفكر ،225ص، 2، كتاب األحكام، ج002ص، 2ج ،حتفة األحوذي شرح سرن الرتمذي ،أيب العةلى حممد بن عبد الرمحن ،املباركفوري (15)

  عبد الوهاب عبد الةلطيف.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=4592&lang=&bk_no=4&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=4592&lang=&bk_no=4&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=4592&lang=&bk_no=4&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3102&idto=3158&lang=&bk_no=4&ID=1354
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3102&idto=3158&lang=&bk_no=4&ID=1354
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=4592&lang=&bk_no=4&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3102&idto=3158&lang=&bk_no=4&ID=1354
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3102&idto=3158&lang=&bk_no=4&ID=1354
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=4592&lang=&bk_no=4&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=4592&lang=&bk_no=4&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3102&idto=3158&lang=&bk_no=4&ID=1354
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3102&idto=3158&lang=&bk_no=4&ID=1354
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=4592&lang=&bk_no=4&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=4592&lang=&bk_no=4&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3102&idto=3158&lang=&bk_no=4&ID=1354
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3102&idto=3158&lang=&bk_no=4&ID=1354
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 .(16)أمجعت األّم  عةلى أّن القضاء مشـروع فقداإلمجاع:  -0

 املطلب الثاين: نبذة تعريفية خمتصرة عن لهورية ألبانيا

 يف دولٌ  أوروبيرٌ  تقع يف اجلزء اجلنويبِّ الشـرقي من شبه جزيرة البةلقان Republic of Albania(17)مجهورير  ألبانيا 
ط ّي مقدونيا الشمال الشـرقاجلبل األسود وكوسوفو، ومن الغريّب من الشمال وحيدُّها ، حوض البحر األبيض املتوسِّ

 .(18)اليواننومن اجلنوب واجلنوب الشـرقّي ، وصـربيا

 .(19)عةلى البحرين األدرايتيكي واأليوينمن الغرب واجلنوب الغريبِّ  أّما منطقتها الساحةلّي  فُتِطلُّ 

اليت تقع يف وسط البالد، وهي أكرب املدن وَتضمُّ اليوم ما يقارب  Tirane(20)وعاصم  ألبانيا هي مدين  "ترياان" 
 .(21)املةليون ساكن

 

 

                                                           
حتقيق الدكتور أبو  ،م2111-ه2220 ،2ط ،عجمان ،مكتب  الفرقان ،82ص، كتاب آداب القضاة، اإللاع أبو بكر حممد بن إبراهيم، ،ابن املرذر( 16)

 ،2ط ،بريوت/لبنان ،دار ابن حزم ،82ص ،، كتاب األقضي مراتب اإللاع، أبو حممد عةلي بن أمحد بن سعيد ،ابن حزم محاد صغري أمحد بن حممدحنيف.
 حتقيق حسن أمحد إسرب. ،م2118-ه2221

ـــــــــــــر أ د ،حران"ب لهوريّة ألبانيا اَّلشــــرتاكّية الشــــعبّية"اَّلســــم الســــابق أللبانيا هو( 17)  ،دار إشــــبيليا، 144ص، حاضــــر العامل اإلســــالميّ  ،اتج الســـــ
ــــــــ3411 ،3  ،الرايض/السعودية ـــــــــــريُّ،  مجيل عبد هللا حممدب م1003- هـ ــــــــرة، املصـ كةلي  ،  220ص ، 2ج ، حاضر العامل اإلسالميِّ وقضاايه املعاصـ

 . وانظـر: 2ط، املدين  املنورة/السعودي ،  ابجلامع  اإلسالمي الدعوة وأصول الدين 
Aleks Luarasi, Akte Juridike per Historin e Shtetit dhe te Drejtes ne Shqiperi, Botimet OMBRA 

GVG, Botimi I dyte Tirane, Albania 2014, page 487. 
ــــر: ( 18) ـــرةانظـ ــــري ، جمموع  من املؤلفني، 322ص، 2، جاملوسوعة العربياة املَيسـ ــــ 2232، 2ط  صيدا/بريوت،، املكتب  العصـ ، حمّمد يونسم. 2020 –هـ

 . 222ص، حاضر العامل اإلسالميّ . حران، م2113-هـ2222، مك  املكرم ، 223، العدد 23ص ، اإلسالم واملسلمون يف ألبانيا، السّيد
 . 220ص، 2ج، حاضر العامل اإلسالمّي وقضاايه املعاصـرةاملصـري، ( 19)
ـــــــــــــــــر:  (20) Tirane, Albania-Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, Botime Juridike Alb Juris ,2014 ,انظـ

page 12. 
ــــــــــرة. املصــــــــــــــريُّ، 222ص، حاضر العامل اإلسالميّ ، حران ــــــــــرة.  220ص، 2ج، حاضر العامل اإلسالميِّ وقضاايه املعاصـ ، 2، جاملوسوعة العربياة املَيسـ
 .32ص

، جامع  اإلمام حممد بن سـعود 00، دراسـ  ميداني ، صعالقة الواقع اَّلجتماعّي فلوعي الديّي لدى مسـلمي ألبانيااهلمزاين، شـائم بن اليف بن غا،، ( 21)
 م.2118اإلسالمي ، كةلي  العةلوم االجتماعي ، قسم عةلم االجتماع، الرايض/السعودي ، عام 
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وفق  نسم ٍّ  2,876,591 تعداد سكران ألبانيايبةلغ بينما  ،(22)ُمربّعاً  كيةلومَّتاً  ,28 728وتبةلغ مساح  ألبانيا 
وإن  -أّما توزيع السّكان الدييّن و ،(24)إىل درج ٍّ عالي ٍّ  إثنياً وتُعدُّ ألبانيا دولً  متجانسً    ،(23)2027إحصاءات عام 

من الروم ِ  % 22من الشعب األلبايّن مسةلمون، مع  % 80فإّن أكثر من  -اختةلفت املصادر يف حتديده بدقر 
الكاثوليك، و  ب (25)من األرثوذكس من جمموع السكران 2%ِِ

وهم  ،وكلر الفضاء الواقع يف جنوب شبه جزيرة البةلقان كان أرضاً يسكنها اإللرييون (26)من املعروف اترخيّيًا أّن ألبانياو 
 .(28)يرجع اسم ألبانيا القدمي "إلرياي" ، وإليهم(27)والذين هم من أقدم العناصـر وأنقاها يف أوروابأجداد األلبان احلالّيني 

 

 

                                                           
ـــــــــــــــ 2222، 2دمشق/سوراي، ط، دار الفكر، 20ص، لعامل اإلسالميّ أطلس دول اشوقي، ، أبو خةليل( 22) ، 2ج، العامليةاملوسوعة العربية م. 2003 –هـ

 .220ص، 2ج، حاضر العامل اإلسالميِّ وقضاايه املعاصـرةاملصـريُّ، م.  2111 –هـ 2221، 2ط، مؤسس  أعمال املوسوع  لةلنشـر والتوزيع، 212ص
 http://www.instat.gov.al/al/themes/popullsia.aspx  ترياان -املعهد الوطين لإلحصاء انظر: (23)

وثيقٌة ، ألبانيا. 2ص، 2جدائرة املعار  اإلسالمية،  .21ص، اإلسـالم واملسلمون يف ألبانياحممد يونس، ب 20-22ص ، كرت يف ألبانياالعبودي، ( 24)
ــــــــــــرا  ــــــــــــــــر ، أســاســّيٌة تشــّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـ عالقة الواقع اهلمزاين،  ب7ص، يف ألبانيا كرت، العبودي. 2022آذار/مارس  28اتريخ النشـــ

ـــر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـــرا ، ألبانيا.  03، صاَّلجتماعّي فلوعي الديّي لدى مسلمي ألبانيا حزيران/يونيه   2اتريخ النشـ
2003 

م. ســالمه، حممد بن درويب بن حممد، 2111-هـــــــــــــــــ2220، 0، مكتب  وهب ، القاهرة/مصـــــــــــــــــــر، ط221، صحاضــر العامل اإلســالميجريشــ ، عةلي، ( 25)
كرم ، كةلي  الشــــــــــــريع  والدراسات ، منشورات جامع  أم القرى، مك  امل23، صاألقليات اإلسالمية وما يتعلق هبا من أحكام يف العبادات واإلمارة واجلهاد

، يرة لةلدراساتمركز اجلز ، ألبانيا عام  الّسالم يف البلقان، فريد، موهيتبهــــــ، إشــــــراف/ الدكتور أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي. 2220-2221اإلسالمي ، 
 . عةلى الرابط اآليت: 2023مايو  22التاريخ يف 

http: //studies.aljazeera.net/ar/issues 
، لران". توماساجاء يف موجز دائرة املعارف اإلســــــالمي  يف مادة )آران( ما نصــــــه: "االســــــم العريب أللبانيا القد   هو "آران" وتكتب يف كثري من األحيان ( 26)

 م.2118-هـ2228، 2ط، مركز الشارق  لالبداع الفكري، وما بعدها 010ص، 2ج، اإلسالميةموجز دائرة املعار  ، أرنولد وآخرون
ا عةلى مأوروبي  تعّرضــوا ابســتمرار حملاوالت احتواءٍّ وإخضــاعٍّ من ِقَبل اليواننّيني و الّرومان الةلذين ســعيا إىل فرض ثقافتيه-اإللرييون شــعٌب من أصــول هندو( 27)

 تةلك الشعوب. انظـر: 
Nuray Bozbora, Shqiperia dhe nacionalizmi shqiptare ne Perandorine Osmane, Shtepia Botuese 

Dituria, Tirane, Albania 2002, page 19-21 
 .22-20ص، 2ج، املعار  اإلسالمّيةدائرة . 2023سبتمرب/أيةلول 22، اتريخ النشـر مسلمو ألبانيا عودة اْلويّة الّديرّية، نصـرتتشانشار، 

 Historiaبللدولةاإلل،يةالتطور التارخيي الرشأة و . 20ص، 2ج  ،دائرة املعار  اإلسالمّية. 20، صالثقافة األلبانية يف األجبديّة العربّيةموفاكو، ( 28)
e Shtetit dhe se Drejtes ne Shqiperi, Luarasi University Press, Tirane, Albania 2007, page 7-29 

http://www.instat.gov.al/al/themes/popullsia.aspx
http://www.instat.gov.al/al/themes/popullsia.aspx
http://www.instat.gov.al/al/themes/popullsia.aspx
http://www.instat.gov.al/al/themes/popullsia.aspx
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َي   .(30)و"أرنؤوط"، واألرنؤود أ(29)أبكثر من اسمٍّ منها: شكيبتار األلبانوقد عُِّ

الّدول  تكفل حرير  نسبي  الختيار لةلّدين واملعتقد، وكذلك الّتعبري و، (31)وليس مث  ديٌن رعيٌّ يف مجهوريّ  ألبانيا   
، كما يف (33)، أو من خالل العبادة والترعةليم واملمارسات، أو أداء الشعائر الديني (32)مجاعيٍّّ عنهما بنحوٍّ فرديٍّّ أو 

 .(34)من الدُّستور األلباينّ  22و  20املادرة 

 

 

                                                           
 ب530ص، 1، حاضر العامل اإلسالمّي وقضاايه املعاصـرة، جاملصـري (29)

Shqiperia dhe nacionalizmi shqiptare ne Perandorine Osmane, page 19 
 .2ص، 2ج، اإلسالمّيةدائرة  املعار   م. 2172، 3ط، بريوت، دار املعرف ، 222ص، 2ج، دائرة املعار  القرن العشـرين، حممد فريد( 30)
ليس هناك ديٌن رعيٌّ يف ما نصه: " م2128لعام  0واملادة رقم ، م2120لعام  0واملادة رقم م، 2120من دستور ألبانيا لعام  13جاء يف املادة رقم ( 31)

 مجهوريّ  ألبانيا". انظـر: 
Akte Juridike per Historin e Shtetit dhe te Drejtes ne Shqiperi,page 408, 421, 447  

، إالر أن املسةلمات الاليت يينصُّ عةلى حّرِير  التديُّن، والتعبري عنها بنحو فرديٍّّ "ألبانيا" عةلى الرغم من أن دستور مجهوري   (32) رتدين احلجاب يشعرن أو مجاعيٍّ
حلجاب مشكةل   اابنتهاك حقوقهن املدني  بسبب أدائهن الشعائر الديني ، ويف حال توجهن إىل الدوائر احلكومي  املختةلف  لةلعمل، فال عمل هلن، حيث أصبح 

ب ، بل وبعض احلاالت مل يتمكن املتحجبات من متابع كبرية فيما يتعةلق إبجياد العمل يف الوظائف احلكومي ، بَِغضِّ ال التعةليم اجلامعي  نظر عن مؤهِّالت املتحجِّ
تها ابإلضاف  إىل أنه أعةلنت احلكوم  األلباني  خط ومن املعةلوم أن احلجاب من أسس اإلسالم لةلمسةلمات. !؟بسبب ارتداء اْلجاب يف اجلامعات احلكومي ،

دارس االبتدائي  والثانوي  يف "ألبانيا"، عةلى الرغم من أن ثةلثي السكان يف "ألبانيا" ينتسبون إىل الدين اإلسالمي!! وذلك لتطبيق احلظر عةلى احلجاب يف امل
اتريخ النشر  ،ألبانيا: مرع املسلمات احملجبات من العم انظـر:  حسب رأيهم وفًقا لتوصيات االحتاد األورويب، الذي تسعى "ألبانيا" لالنضمام إليه.  

هـ، عةلى الرابط اآليت:  0/7/2232 -م 27/2/2020
http://www.alukah.net/world_muslims/0/22746/#ixzz4O6fmWUQq 

 هـ، عةلى الرابط اآليت:3/3/2221 -م 22/3/2008اتريخ اإلضاف   ،يف مدارس ألبانيا: ممروع ارتداء اْلجاب
http://www.alukah.net/world_muslims/0/2037/#ixzz4O6pr3ove 

  عةلى الرابط اآليت: ،ـه20/2/2232 -م 22/2/2022  اتريخ اإلضاف  ،ألبانيا: علماء الدين يرفضون مشروع قرار مرع اْلجاب
http://www.alukah.net/world_muslims/0/29045/#ixzz4O6tWZLTi 

ـــــــــــــــــروع قانون جديد حول العالق  بني الدين والدول   نع اجلماعات الديني  ابســـتقطاب من هم دون 2000ويف منتصـــف فرباير  (33) ســـن ؛  22م صـــدر مشــــ
ــرة من عمرمها   تنتميان إىل مجاع  "شهود يهوه" ابالنتحار. وهكذا مع هذا القانون ال حيق ألي مجاع  إسالمي  متثل املسةلمنيبسبب قيام فتاتني يف احلادي  عشـ

ســــن ، حيث يَّتك هلؤالء بعد هذه الســــن  اختيار  22وترعى شــــؤوهنم الديني  والثقافي ، أن تقبل أو تضــــم يف أي من نشــــاطاهتا الديني  أو التعةليمي  من هم دون 
، جريدة احلياة، 20/03/2000، يف التاريخ عالقات الدين والدولة يف تراث العامل اإلسالمي وحاضرهاألرنؤوط، حممد، : بون فيه. انظــــــــــــرالدين الذي يرغ

20323. 
  ,page 10,14Kushtetuta e Republikes se Shqiperiseانظـر: ( 34)

 .2002فرباير   2  ، اتريخ النشـرالتقرير األويل، من العهد 40املاّدة الر،ـر يف الّتقارير املقدامة من الّدول األطـرا  ِبوجب ، ألبانيا

http://www.alukah.net/world_muslims/0/22746/#ixzz4O6fmWUQq
http://www.alukah.net/world_muslims/0/2037/#ixzz4O6pr3ove
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، وهي مؤسس  ديني  KMSH اجلماع  املسةلم  األلباني (األلباني  )أو  ومتثل املسةلمني يف ألبانيا املشيخ  اإلسالمي 
  .(36)م2123، يعود اتريخ أتسـيسها إىل عام (35)قانوانً، مستقةل  عن احلكوم  نسبياً معَّتف هبا 

ومت إغالق هذه املؤســـــســـــ  ، (37)وشـــــعائرهم الدينّي  العباداتيف ألبانيا من ممارســـــ   ُمِنع املســـــةلمونم 2127يف عام و 
يوعّي  يف عام  إال أنّه. (38)من قبل النظام الشــــــــــيوعي املةلحد آنذاك  -املشــــــــــيخ  اإلســــــــــالمي -الديني   وبعد اهنيار الشــــــــــّ
عائر والعبادات الدينّي  وافتتاح  (39)م2110 مت إعادة أتســـــــــــــــــــــــيســــها من جديد وعحت احلكوم  األلبانّي  مبمارســــ  الشــــّ
ـــرانّي . (40) املساجد اً َيعتنق الّشعب يف ألبانيا داينتني مها اإلسالم والّنصـ ا أربع طوائف دينّي  ويتفرّع عنهم، وحالّي

 .  (42)ابإلضاف  إىل الربوتستانت، (41)ةلمون، والبكتاش، واألرثوذكس، والكاثوليكاملسهي 

 

 

                                                           
، 3-2ص، 0املادة رقم ، "اَّلتفاقية بني حكومة لهورية ألبانيا واملشيصة اإلسالمية يف ألبانيا لتر،يم العالقات املتبادلةقانون التصديق عةلى: "انظـر: ( 35)

ألبانيا لديها احلق يف التنظيم أمورها والقيام مبهمتها بشـــــــكل مســـــــتقل عن الدول ، مع احَّتام مبدأ عةلماني  الدول  "املشـــــــيخ  اإلســـــــالمي  يف جاء فيه ما نصـــــــه: 
  والدستور والقوانني النافذة فيها"!

Ligji Nr. 10 056, date 22/ 01/ 2009 Per Ratifikimin e Marrveshjes Ndermjet Keshillit te Ministrave 
te Republikes se Shqiperise dhe Komunitetit Muslimane te Shqiperise per Rregullimin e 

Marrdhenjeve te Ndersjellta. 
تعري  عام عن وضع اإلسالم واملسلمني يف ألبانيا . رابط  أئم   ألبانيا، 3ص، 2022 ، ط/ترياان، دلي  أنشطة املشيصة اإلسالمية األلبانيةانظـر: ( 36)

   www.lidhjahoxhallareve.comعةلى الرابط اآليت: قسم الةلغ  العربي ،   ،ومس، الدعوة فيها
ــــــــــــــــــر: ( 37) Historia e Popullit Shqipetare, Botmet Teona, Tirane Albania 2009, vellimi 4, page 287-انظـ

288. 
وثيقٌة  أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير ، ألبانيا.  2003حزيران/يونيه  2اتريخ النشـــــر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الدول األطــــرا ، ألبانيا

 .2022آذار/مارس  28اتريخ النشـر ، الّدول األطـرا 
ـــــــــــــــري إبراهيم، حممد، ( 38) ـــــــــــــــر، ططبع  فقه الروازل لألقليات املسـلمة، يســ ـــــــــــــــ2232، 2وزارة األوقاف والشـؤون اإلسالمي ، دول  قطـ ، 2م، ج2023-هـ

 وما بعدها. 3ص، دلي  أنشطة املشيصة اإلسالمية األلبانية. 228ص
  Historia e Popullit Shqipetare, vellimi 4, page 358– 362.انظـر: ( 39)
 .212، ص2ج، العاملّية املوسوعة العربّية. 220ص، اإلسالم واملسلمون يف ألبانيا، نسحممد يو ( 40)
ـــرا ، ألبانياانظـــــر: ( 41) وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً ،  ألبانيا. 2003حزيران/يونيه  2اتريخ النشـــــر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـ

 .2022آذار/مارس  28اتريخ النشـر ، من تقارير الّدول األطـرا 
 .2023سبتمرب/أيةلول  22 ، التاريخالّناشـر مركز اجلزيرة لةلّدراسات، مسلمو ألبانيا عودة اْلويّة الديرّية، تشانشار، نصـرت( 42)

http://www.lidhjahoxhallareve.com/
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وحيّرِم القانون الّتعةليم الّدييّن داخل . (43)  تعةليٌم عامٌّ وخاصٌّ يف ألبانيا، ويقوم الّتعةليم العامُّ عةلى مبدأ العةلمانّي ومَثر 
 .(44)الدينّي  الّتابع  لكّل داين املدارس احلكومي ، وال ُيسَمح به إاّل داخل املؤّسسات 

ـــــــــــــــــــــي  يف مدارس الّدول ، رغم أّن الّدين وقد متخرض عن ذلك  عدم تدريس الدين اإلســــــــالميِّ ضــــــــمن املقرررات الّدراســـــــــ
 .(45)اإلسالمّي ُ َثِّل من حيث عدد املنتمني إليه الّدين األّول يف ألبانيا

 األول املبحث

 الر،ام الَقضائي يف ألبانياواقع 

حتكم ابلقوانني الوضــعّي ، وال  (46)ينبثق الواقع القضــائّي والقانوين يف ألبانيا من أّن الّدول  األلبانّي  دولٌ  عةلمانّي ٌ 
، وتةلك القوانني الوضـــــــعي  مل تراع اخلصـــــــوصـــــــّي  الّثقافّي  والّدينّي  (47)تعَّتف ابإلســـــــالم ديناً لةلدول  يف دســـــــتورها

 لةلّشعب األلبايّن ابعتباره شعباً مسةلماً من حيث األصل، وأنّه ينبغي أن ُتستمدر القوانني املنظِّم  لألحوال 

 
                                                           

وثيقة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من ، ألبانيا. 2003حزيران/يونيه  2اتريخ النشـر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانياانظـر: ( 43)
 . 2022آذار/مارس  28اتريخ النشـر ، تقارير الّدول األطـرا 

 .2023سبتمرب/أيةلول  22 ، التاريخالّناشـر مركز اجلزيرة لةلّدراسات، مسلمو ألبانيا عودة اْلويّة الديرّية، تشانشار، نصـرت( 44)
-2110م واحلكوم  األلباني  العةلماني  لعام 2120-2122يني  لعام مقارن  بســـــــــيط  لةلغاي ، بني املناهي التعةليمي  يف احلكوم  األلباني  الالد من خالل( 45)

كانت أحسن وأنفع ملسةلمي ألبانيا من احلكوم  األلباني  احلالي ؛ ذلك أن التعةليم   2120-2122، يظهر لنا بشكل واضح أن احلكوم  األلباني  لعام 2022
ألتــه  دين، بينمــا التعةليم الــديين ممنوع يف املــدارس احلكوميــ  احلــاليــ ؛ املعتمــدة لـدى كــلابلةلغــ   وكــان يتم، كــان مســـــــــــــــموحــاً عنــدهم يف املــدارس احلكوميــ   الـديين

م كانت حتت سيطـرة الدول العظمى األوروبي  النصـراني ، أي بعد انفصال ألبانيا عن اخلالف  2122يتعارض مع مبدأ عةلماني  الدول !؟ عةلماً أبن حكوم  عام 
 م. 2122من دستور ألبانيا لعام  271 العثماني . انظـر: املادة

Akte Juridike per Historin e Shtetit dhe te Drejtes ne Shqiperi,page 378 
وهـذا يعين أن العةلمـانيـ  ترى أن العقيـدة الديني  واهلدي الســـــــــــــــماوي وما يتبع ذلك من اتباع ، "العةلمـانيـ  هي: "عزل الـدين عن احليـاة االجتمـاعيـ  لألفراد( 46)

ــــرعه ال جيب االلتزام هبا إال يف حياة األفراد الشخصي  الدين ب أن أما ما عدا ذلك من شؤون العامل يف حياة الناس فإنه جي، وطاع  هللا والوقوف عند حدود شـ
ـــر: املودودي، يعاجل عةلى أساس املادي  البحت  ـــرهم وميوهلم دون مراعاة احلياة". انظـ ، دنية اْلديثةاإلسالم وامل، األعةلىأبو ، ووفق رغبات البشــــر ووجهات  نظـ

ـــــــــريعة األسالمية ،مناع ،القطان د.ت.، ط/ منرب التوحيد واجلهاد، 0ص ـــــــــــــ 2222،  2ط،  القاهرة/مصر ،مكتب  وهب ، 32ص ،معوقات تطبيق الشـ  -هـ
 م.2112

سالم ديناً يف اعَّتاف احلكوم  األلباني  ابإلألن  ؛األلباين هذه هي عةل  غياب التشـــريعات اإلسالمي  عموماً، وغياب احملاكم الشـــرعي  خصوصاً عن اجملتمع( 47)
العلمية  فتاوى اللجرة الدائمة للبحوثجاء يف واألخذ مببدأ عةلماني  القضــــــــــــاء. ، دســــــــــــتورها يتناقض مع فكرة ســــــــــــيادة الدول  وحكمها يف املنظور العةلماين

ــــــــر:  ما نصه: " إذا كانت احلكوم  022، ص2، ج7712، الفتوى رقم واإلفتاء مة فتاوى اللجرة الدائحتكم بغري ما أنزل هللا فاحلكوم  غري إسالمي ". انظـ
 ه، مجع وترتيب/ أمحد بن عبد الرزاق الدويب.2222 2، دار املؤيد لةلنشـر والتوزيع، الرايض/السعودي  طللبحوث العلمية واإلفتاء
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ـــــــــــــريع  اإلسالمّي  ـــــــــــــرة األلبانّي  من الشـ االعتبار، وسيكون  ، وهذا ما مل أتخذه القوانني بعني(48)الّشخصي  لألسـ
 احلديث عن الواقع القضائي يف ألبانيا عرب املطالب اآلتي :

 املطلب األول: معلوماٌت عن برية الّدولة األلبانّية

 :أوًَّل: ن،ام اْلكم

ٌ  ذات نظامٍّ برملاينٍّّ  ٌ ـدولمجهوريّ  ألبانيا  وتعتمد ، (49) ٍّ وعاّم ٍّ انتخاابتٍّ حرّةٍّ ومتساوي فيها إىلويستند احلكم ، عةلمانّي
. ويقوم نظام احلكم فيها عةلى الفصل والّتوازن بني الّسةلطات التشـــــريعّي ، والّتنفيذيّ ، والقضائّي  (50)نظاماً انتخابّياً أكثرايًّ 
 .(51)من الّدستور 7، كما يف املاّدة رقم 

 

                                                           

)48( يراد ابألحوال الشخصي : "األحكام اليت تكون بني اإلنسان وأسـر ته، وما يَّتتب عةلى هذه األحكام من آاثر حقوقي ، والتزامات أدبي ، أو مادي ". وجتدر 

 " اليت تنظم اإلشارة إىل أن مصطةلح األحوال الشخصي ، هو مصطةلح حقوقي حديث، تبةلور داخل النظم القانوني  الغربي  أُطةلق يف مقابةل  "األحوال املدني
د أسـرته. وقد نشأ هذا التفريق داخل النظام القانوين اإليطايل و انتقل منه إىل غريه من القوانني الغربي . ومل يكن عالقات اإلنسان أبفراد اجملتمع خارج حدو 

ل حبث من أحباثها،  فقهاء اإلسالم قد اً يطةلقون اسم األحوال الشخصي  عةلى األحكام الشامةل  لألسـرة ومتعةلقاهتا، وإمنا كانوا يطةلقون اعًا خاصًّا عةلى ك
تاب النكاح مثاًل، وكتاب الطالق، وكتاب اخلةلع، وهكذا، وهي كةلها ترجع إىل ثالث  أقسام رئيس : كك  
 أحكام الزواج وما يَّتتب عةليه من مهر ونفق  ونسب ورضاع وطالق وعدة وحضان  وغريها. -2
 أحكام األهةلي  واحلجر والوصاي  عةلى الصغري وغريه والوقف واهلب  والوصي  وأنواعها. -2
 اإلرث وما يتعةلق به وتسمى يف الفقه أبحكام الفرائض.أحكام  -3
يف خمتةلف  وكان القضاء يف مسائل األحوال الشخصي  جزًءا من القضاء يف كل األحكام الشـرعي ، إذ كان القاضي يف الدول  اإلسالمي  حيكم ابلشـريع    

قضاء مدين وقضاء شـرعي، بل كان القضاء واحداً يستمد أحكامه من  -و احلال اليومكما ه-القضااي األسـري  واملالي  واجلزائي  والتجاري  وغريها، فةلم يكن 
وملا دب اخلةلل يف الدول  العثماني ، واتصل العامل اإلسالمي ابحلضارة الغربي ، نُظِّم القضاء عةلى أساس الفصل بني قضااي األحوال الشـريع  اإلسالمي . 

 -هـ3437، 7، املكتب اإلسالمي،  22-22، ص2، جشـرح قانون األحوال الشصصيةطفى، السباعي، مصانظـر:  الشخصي ، وبني غريها.
، 2، دار السالم، ط22-23، ص2،  جشـرحه حملمد زيد األبياينمع  األحكام الشـرعية يف األحوال الشصصيةقدري ابشا، حممد،  مب3117
ت/ حممد أمحد سـراج وعةلي مجع  حممد.، م2002-هـ2227  

 Kushtetuta e Republikes se Shqiperis, page 8انظـر: ( 49)
 )50( انظـر: ألبانيا، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، اتريخ النشـر 28 آذار/مارس 2022.

وصدر ، 2118أكتوبر  22يف  الستفتاءٍّ شعيبٍّّ  بعد طـرحهن برملاوافق عةليه الو، 8227ابلقانون رقم  بعد سقوط الشيوعّي اجلديد أُقرر الّدستور األلبايّن ( 51)
. انظـر: 2008أبريل  22املؤرخ  1102م، والقانون 2007يناير  23املؤرخ  1270. وُعدِّل مبوجب القانون رقم 2220مبرسوم رئيس اجلمهوريّ  رقم 

و   16مبوجب املاّدتني، ارير األّولّي  املقّدم  من الّدول األطرافالّتق، ألبانيا ترفيذ العهد  الّدويل  اخلاص  باْلقوق  اَّلقتصادّية واَّلجتماعّية والّثقافّية
 .321ص، 2ج، املوسوعة العربّية امليسـرةيناير.  2000اتريخ النشـر  ، 17
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  قانون ليك دوكاجني  ُيسّمىق فيها قانوٌن عريفٌّ أّما املناطق الرّيفّي  الّشمالّي  فُيطبر ، ويُطّبق يف ألبانيا نظاٌم قانوينٌّ مدينٌّ 
Code of  Leke(52)،  ا قانون البريسيطبرق يف جنوب ألبانيبينماCode of Laberi(53). 

ـــــــــــــــــرط  الّدول  )وهي هياٌ  اتبعٌ  لوزارة الّداخةلّي  ــ وُتشــــّكل ميزانّي  ، (وتتوىل إقام  العدل يف ألبانيا احملاكم، والّنياب  العاّم ، وشـــ
ـــــــــــــــرط  الّدول  )جزئياً( تدير ميزانّياهتا  نظام العدال  جزءاً من ميزانّي  الدول ، وبناًء عةلى هذا فإّن احملاكم والّنياب  العاّم  وشـــ

 .(54)عةلى حنوٍّ مستقلٍّّ 

 :اثنياً: أنواع الّسلطات

وفيما أييت نبذٌة ، (55) قضائّي والعةلى الفصل والّتوازن بني السةلطات التشـــــريعّي ، والتنفيذيّ ، يف ألبانيا يقوم نظام احلكم 
 خمتصـرٌة عن هذه الّسةلطات: 

 :الّسلطة الّتشـريعّية -أ  

ـــــــــــــريعّي  يف البةلد ارس الربملان   يَبتُّ الربملان يف القوانني أبغةلبّي  األصوات حبضور  حيث ،(56) األلبايّن مهام الّسةلط  التشـ
مّتع قام رئيس اجلمهوريّ  إبصداره بعد موافق  الربملان عةليه، ويتأكثر من نصف جمموع أعضائه، ويُنشـــــــــــــــر القانون إذا ما 

 .(57)رئيس اجلمهوريّ  ابحلّق يف رّد مشـروع القانون إلعادة الّنظـر فيه ملرّةٍّ واحدةٍّ فقط

                                                           
ـــــــــــــراين يف مشال ألبانيا اعه: " ليك دوكاجني"  ( 52) وثيق  قد   من  ، له أمهي  كبرية يف اتريخ الشعب األلباين؛ ألنهقانون كنسي ابمتيازهو و نسب  إىل رجل نصـ

هو مةلخص لةلقوانني  ا.شـــــــــكودرا ويف كوســـــــــوفو وغريمهيف مدين   يف حمافظ  دوكاجنينوع قانوين. وال يزال  ارس بني األلبانيني الذين يعيشـــــــــون يف مشال ألبانيا 
  كتاب مستقل عةلى شكل مواد، كان يتحاكم إليه األلبان يف مجيع أمورهم. انظـر: واألنظم  واألعراف األلباني  املوروث  خالل عدة قرون يف

Historia e shtetit dhe se Drejtes ne Shqiperi, page 233-234.. 
Shqiperia dhe nacionalizmi shqiptare ne Perandorine Osmane, page 32-33. 

ل النصارى واملسةلمني من قب-ال يزال  ارس بني األلبانيني كان و  ،اجلاهةلي  املخالف  لإلسالم خمالف  صارخ  جمموعٌ  من الّتشـريعاتعبارة عن  قانونهذ الو ( 53)
ةلقوانني والعادات األلباني  فيها مةلخص ل، عبارة عن وثيق  قد  فةلورا وجريوكاسَّت وغريمها. والقانون الذين يعيشون يف جنوب ألبانيا يف مدين   -عةلى حد سواء

 Historia e Shtetit dhe se Drejtesن إليها يف مجيع أمورهم. انظـر: كانوا يتحاكمو ، عرب القرون يف كتاب مستقل عةلى شكل مواداملوروث  
ne Shqiperi, pagge 236. 

 )54( انظـر: ألبانيا، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، اتريخ النشـر 28 آذار/مارس 2022.
 . Kushtetuta e Republikes se Shqiperis, page 9)55( انظـر: 

.2022آذار/مارس  28اتريخ النشـر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانيا  
 28Kushtetuta e Republikes se Shqiperis, page 29-31 من الدستور.,20,)56( انظـر: املاّدة 22

.2003حزيران/يونيه  2اتريخ النشـر ، أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا وثيقٌة ، ألبانيا  
   .Kushtetuta e Republikes se Shqiperis, page 38 من الّدستور.85)57( انظـر: املاّدة 

.2022آذار/مارس  28اتريخ النشـر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانيا  
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 :الّسلطة الّترفيذيّة -ب

ةلط  الّتنفيذيّ  فهي من صــــالحّيات جمةلس الُوزراء  ةلط  و .(58)أما الســــّ نفيذيّ  القوانني وُتصــــِدر األحكام تقَّتح الســــّ الّت
ةلطــــ   ّ  الاّلزمــــ  مبوجـــَـب تةلــــك القوانني املقررة من قبــــل الســـــــــــــــّ الاّلزمــــ  لتطبيق القوانني، وتّتخــــذ التــــّدابري اإلداريــــ

 .(59)الّتشـريعّي 

 تتكّون الّسةلط  الّتنفيذيّ  يف ألبانيا من ثالث  عناصـر هي: و 

 .(60)ويَرِمز إىل ِوحدة الّشعبرئيس الّدول : هو رئيس اجلمهوريّ   -2

ًء عةلى ويُعّينه رئيس اجلمهوريّ  يف بداي  والي  السةلط  التشـريعّي  وبنا، الوزراء جمةلسرئيس احلكوم : هو رئيس  -2
ِ  املقاعد يف الربملان.  اقَّتاح احلزب، أو ائتالف األحزاب اليت تتمّتع أبغةلبّي

نفيذيّ و، (61)احلكوم : تتكّون من جمةلس الوزراء -3 من رئيس  ويتأّلف، جمةلس الوزراء هو أعةلى هيا ٍّ يف الّسةلط  الّت
 . (62)الوزراء وانئبه والوزراء. ويعنّي رئيس اجلمهوريّ  الوزراء ويُعِفيهم من مناصبهم بناًء عةلى اقَّتاح رئيس الوزراء

لوزراء أو الوزير عةلى اقَّتاح رئيس ا وحيّدد جمةلس الوزراء الّتوّجهات لةلسـياس  العاّم  لةلّدول . ويّتخذ القرارات بناءً 
 .(63)املعينّ 

ةلط    32الّصادر يف  8202نون رقم كما يف القا،  املناطق احملةّلّي احملةّلّي  يف املقاطعات، والبةلداّيت، و الّتنفيذيّ  وتتمّثل السـّ
 ق  وُيشـرف عةلى اجلهاز الّتنفيذّي لةلبةلديّ  أو املنطبعنوان: )تنظيم قانون احلكم احملةّلّي ووظائفه(.  2000يوليه 

 

                                                           
 .03، صعالقة الواقع اَّلجتماعّي فلوعي الديّي لدى مسلمي ألبانيااهلمزاين، ( 58)
 .2003حزيران/يونيه  2اتريخ النشـر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانياانظـر: ( 59)
ة انظـر: ( 60)   Shqiperis, page 3Kushtetuta e Republikes se.8 .من الّدستور 86املاّد

 .2022آذار/مارس  28اتريخ النشـر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانيا
 Alb/Modn1-Dwal/Behoth/openshar/www.moqatel.com//httpالّنظام الّسياسّي ، ألبانياانظـر: ( 61)
ة انظـر: ا( 62)  Kushtetuta e Republikes se Shqiperis, page 4.3من الّدستور.   95-96ملاّد

 .2003حزيران/يونيه  2اتريخ النشـر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانيا
 .2022آذار/مارس  28اتريخ النشـر ، وثيقٌة أساسّية تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانياانظـر: ( 63)
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اً عةلى ويرأس اجلهــاز الّتمثيةلي لةلمقــاطعــ  احملــاِفم الــذي ُ ثــّل جمةلس الوزراء أيضــــــــــــــاحملةّليـّـ  العمــدة أو رئيس املنطقــ  احملةّليـّـ ، 
 .(64) صعيد الّسةلط  احملةّلّي 

 :السُّلطة القضائّية -ج 

ةلطات، حيث  ةلطات الّثالث، وتعمل عةلى حنوٍّ مســـــتقلٍّّ ِطبقاً ملبدأ الفصـــــل بني الســـــّ ةلط  القضـــــائّي  هي إحدى الســـــُّ الســـــّ
ــــــــــــــــري القوانني وتطبيقها.  ـ ةلط  القضــائّي  تســوي  املنازعات املّتصــةل  بتفســ ةلط  وينصُّ تتوىّل الســّ  الّدســتور عةلى أّن الســّ

 .(65)الستاناف، واحملاكم االبتدائّي القضائّي  متارسها احملكم  العةليا، وحمكم  ا

كما ينصُّ الدُّسـتور عةلى متتُّع القضـاة ابالسـتقاللّي  وخضوعهم لةلّدستور والقوانني فحسب. واالستقالل الّذايّت لةلّنظام     
 .(66)القضائّي مكفوٌل أيضاً هبيكلٍّ ُمستقلٍّّ يتمّتع بصالحي  تعيني القضاة ونقةلهم، بل وحّّت فصةلهم

 الثاين: أنواع احملاكم يف ألبانيا واختصاصاهتااملطلب 

 :أنواع احملاكمأوًَّل: 

 و كن إمجال هذه احملاكم فيما أييت: ، مثر  حماكم عّدٌة يف ألبانيا

 احملكمة الّدستوريّة: -أ

كفاءاتٍّ وهم حمامون ذوو  تتكورن من تســع  أعضــاء، . (67)هي أعةلى ســةلط  قضــائي  يف البةلد ومقرها يف ترياان العاصــم 
ة تسع، يعّينهم رئيس اجلمهوريّ  بعد موافق  الربملان عاماً  20عالي ٍّ وأصحاب خربةٍّ عمةلّي ٍّ ال تقّل عن  ،  ملدر  سنواتٍّ

                                                           

 )64( انظـر: املواد 208-220 من الّدستور األلباين.
 Kushtetuta e Republikes se Shqiperis, page 48-51. ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانيا. وانظـر: 

.2022آذار/مارس  28اتريخ النشـر ، األطـرا وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول ، ألبانيا. 2003حزيران/يونيه  2اتريخ النشـر   
 Kushtetuta e Republikes se Shqiperis, page 61  من الّدستور األلباين. 135)65( انظـر: املادّ ة 

Permbledhese Legjislacioni per Pushtetin Gjyqesor dhe Sistemin e Drejtesise, Alb Juris Tirane, 
Albania 2010, page 9. 

 Kushtetuta e Republikes se Shqiperis, page 64 من الّدستور األلباين.  145)66( انظـر: املاّدة 
.2022آذار/مارس  28اتريخ النشـر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانيا  

 Permbledheje Legjislacioni per Sistemin e Drejtesise, Botim i Qendres se Publikimeve)67( انظـر: 
Zyrtare Tirane, Albania 2010, page 193. 

Permbledhese Legjislacioni per Pushtetin Gjyqesor dhe Sistemin e Drejtesise, page 94. 
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أمرا رئيس هذه احملكم  فُينتَخب من ِقَبل الربملان من بني أعضــــــــــــــاء هذه احملكم  ومّدة خدمته ، وال جيوز إعادة تعيينهم
أو  ،د احملكم  الّدســـــتوري  ملمارســــــ  صـــــالحيراهتا إال بناًء عةلى طةلب رئيس اجلمهورير وال تنعق( 68)ثالث ســـــنوات.

عقد أو رئيس هيا  الررقاب  العةليا لةلدول . كما  كن أن تُ ، أو عـددٍّ ال يقلُّ عن ُمس نوراِب الربملان، رئيس الوزراء
ّي ، أو  الســـياســـي ،  أو األحزاب، هياات الّطوائف الّدينّي بناًء عةلى طةلب حمامي الّشعب، أو هياات اإلدارة احملةّل

ن وكذلك كّل قاض جيد عند الّنظــــــــــر يف قضــــــــــي  م، أو الّتنظيمات األخرى اليت تّدعي أّن املسأل  متسُّ مصاحلها
 .(69)القضااي أّن أحد القوانني يتعارض مع الّدستور، أو مع اّتفاقٍّ دويلٍّّ صّدقت عةليه مجهوريّ  ألبانيا

ـــــــــــــــــــياً  27تتكّون من هي أعةلى ســـــةلط  قضـــــائي  بني احملاكم  مة العليا:احملك -ب ـ يُعّينهم رئيس اجلمهوريّ   (70)قاضـــــ
، املدينّ  غري قابةل  لةلتجديد. وتتأّلف احملكم  العةليا من جممع القضـــاء، مبوافق  الربملان لوالي ٍّ مّدهتا تســـع ســـنواتٍّ 

 .(71)وجممع القضاء العسكريّ ، وجممع القضاء اجلنائيّ 

 احملاكم اَّلبتدائّية: -ج

ويتوىل الفصل يف القضااي املنظورة  ،حمكم ً  21تنشأ احملاكم االبتدائّي  يف كّل دائرةٍّ قضائّي ٍّ ويبةلغ عددها الكةّلّي 
ولكن جيوز يف بعض القضـــــــــــــــــااي املختةلفـــ  أن تتوىّل احملـــاكمـــَ  هياـــٌ  من ثالثـــ  ، أمـــام هـــذه احملكمـــ  قـــاضٍّ واحـــدٌ 

 .(72)ُقضاة

                                                           
ة انظـر: ( 68)  .  األلباينمن الّدستور  124-125املاّد

Kushtetuta e Republikes se Shqiperis, page 57. 
Permbledhese Legjislacioni per Pushtetin Gjyqesor dhe Sistemin e Drejtesise, page 95. 

ة انظـر: ا( 69)  Kushtetuta e Republikes se Shqiperis, page 60. األلباينمن الّدستور  134ملاّد
 .2022آذار/مارس  28اتريخ النشـر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانيا

املعنون "تعيني عدد القضـــــاة يف كّل  2220/2001أّما عدد قضـــــاة حماكم األقســـــام القضـــــائّي  وحماكم االســـــتاناف فمحّدد وفقاً ملرســـــوم رئيس اجلمهوريّ  رقم ( 70)
 ياب  الذين يزاولون أنشــــطتهم يف األقســــام القضــــائّي  يف البةلد،قاضــــياً. ويصــــل العدد اإلمجايّل لوكالء النّ  372حمكم  من احملاكم االبتدائّي  وحماكم االســــتاناف" ويبةلغ 

ادر عن رئيس اجلمهوريّ  إىل  3277/2002واحملّدد مبوجب املرسـوم  ضابطاً لةلشــــــــــــــــرط  القضائّي   221وكيالً. وضـمن هياكل الّنياب  العاّم  هناك أيضاً  330الصـّ
ـــــــر:  وىّل تعيينهم الّنائب العاّم. من خّرجيي كةّلّيات احلقوق  ارسون مهاّمهم الوظيفّي  ويت ـــــرا وثيقٌة  أساسّيٌة  تشّك  جزءاً من ت، ألبانياانظـ ، قارير الّدول األطـ

 .2003حزيران/يونيه  2اتريخ الّنشـر ، وثيقٌة  أساسّيٌة  تشّك  جزءاً  من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانيا.  2022آذار/مارس  28اتريخ النشـر 
ة انظـر: ( 71)  Kushtetuta e Republikes se Shqiperis, page 61. األلباينمن الّدستور  136املاّد

Permbledheje Legjislacioni per Sistemin e Drejtesise, page 235. 
 .2022آذار/مارس  28اتريخ النشـر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانيا

 Permbledheje Legjislacioni per Sistemin e Drejtesise, page 209انظـر: ( 72)
Permbledhese Legjislacioni per Pushtetin Gjyqesor dhe Sistemin e Drejtesise, page 10 
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 اَّلستئرافّية:احملاكم  -د

وتنشـأ حماكم االستاناف يف املناطق اليت حيّددها رئيس اجلمهوريّ  بناًء ، (73)تتشـّكل هذه احملاكم من ثالث  قضـاة
بناًء  (74)عةلى اقَّتاح وزير العدل ومبوافق  جمةلس القضـاء األعةلى، ويعنّي رئيس اجلمهوّري  قضـاة حماكم االستاناف

 .(75)عةلى اقَّتاح جمةلس القضاء األعةلى

 احملاكم اجلرائية: -ز

 .(76)احملاكم اجلنائي  االبتدائي ، وحماكم االستاناف، واحملكم  العةليا منوتتألرف هذه احملاكم 

 :اّثنيًا: اختصاصات احملاكم

تتوىّل كلٌّ من احملكم  و، واإلدارّي. (77)متارس احملاكم يف ألبانيا ثالث  أنواعٍّ من االختصــاصــات: املديّن، واجلنائيّ 
محاي  حقوق األفراد وحّرايهتم ومصــــــــــــاحلهم القانونّي  اليت   (78)االبتدائّي ، وحمكم  االســــــــــــتاناف، واحملكم  العةليا

 يكفةلها الّدستور من خالل الّشكاوى اليت يقّدمها األفراد بشأن أّي فعلٍّ أو موقفٍّ يصدر عن اإلدارة العاّم  أو 

                                                           

 .2003حزيران/يونيه 2اتريخ النشـر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانيا
 Sec04./Alb/Modn1-Dwal/Behoth/openshar/www.moqatel.com//httpالّنظام الّسياسيّ انظـر: ( 73)
 .2003حزيران/يونيه 2اتريخ النشـر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانياانظـر: ( 74)

Permbledhese Legjislacioni per Pushtetin Gjyqesor dhe Sistemin e Drejtesise, page 10 
م ذكرها جمةلس القضاء األعةلى والذي يتكّون من رئيس اجلمهورّي ( 75) ، ووزير العدل ،ورئيس احملكم  العةليا، ُيشـرف عةلى عمل هذه احملاكم املتقدِّ

ّي  هذا اجملةلس ملّدة مس ّر عضــو وتســتم، وتســع  قضــاة من مجيع املســتوايت ينتخبهم املؤمتر القضــائّي الوطينّ ، ومن ثالث  أعضــاء ينتخبهم الربملان
ــــــــــــر:  أديبّي  وفقًا لةلقانون. انظـ اهتم الّت   جزءاً من تقارير الّدول وثيقٌة أساسّيٌة تشكّ ، ألبانياسنوات. ويبّت اجملةلس يف نقل القضاة وكذلك يف مسؤولّي

 .2022آذار/مارس  28اتريخ النشـر ، األطـرا 
  ,Botimet Juridike ALBJURIS, Tirane, Albania 2014, page 8.Kodi I Procedures Penaleانظـر: ( 76)
ه  ّثل الّدول  يف احملاكمات. ويعنّي رئيس اجلمهورّي  املّدعي العامّ ( 77) وافق  الربملان كما مب و ارس مهاّم االّدعاء اجلنائّي مكتب املّدعي العاّم كما أّن

اهتم وجيوز أن ، من الّدســـتور 221و  228يف املاّدتني  ّدعون مســـتقةّلون يف ممارســـ  صـــالحّي
ُ
عب. وامل ه بناًء عةلى اقَّتاح جمةلس الشـــّ يعفيه من مهاّم

َُعنحون"تنظ وخيضـــــــعون لةلّدســـــــتور والقوانني.
يم وتتوىّل الّنياب  العاّم   بناًء عةلى الّدســــــتور اإلجراءات اجلنائّي  وتنوب عن الّدول  يف احملاكمات. وينّص القانون امل

ادئ اإلجراءات بياب  العاّم  يف مجهوريّ  ألبانيا" عةلى أن  ارس وكالء الّنياب  مهاّمهم وفقاً لةلّدسـتور والقوانني، وأن يضـطةلعوا ابختصـاصاهتم وفق مقانون عمل النّ 
يف إطار الّنظام القضائّي   سون مهاّمهمالعادل  واملنصف  والثّابت ، مع احلرص عةلى محاي  حقوق اإلنسان ومصاحله وحّراّيته املشـــــــــــروع . وينتظم وكالء الّنياب  و ار 

ـــــــــــرحيهم ابقَّتاحٍّ من الّنائب العاّم. ويعود تعيني هذا النائب وتســــــــــــرحيه إىل رئي . ويتوىّل رئيس اجلمهوريّ  تعيينهم وتسـ اجلمهوريّ  مبوافق  الربملان.  سكجهازٍّ مركزيٍّّ
 عةلى الرّابط اآليت:   ،2003حزيران/يونيه   2اتريخ النشـر ، األطـرا وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول ، ألبانياانظـر: 

HRI / CORE / 1 / Add.124_ar.doc 
 ومن أراد معرف  أزيد عن اختصاصات احملاكم وأنواعها، فعةليه ابلبحث والنظر يف املوقع اآليت: (78)
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ّ  والقـانونيــّ  واملــدنويُعترب انتهــاكــاً ، عن املواطنني جتــاه بعضـــــــــــــــهم يــّ  حلقوقهم وحّراّيهتم ومصــــــــــــــــاحلهم الــّدســـــــــــــــتوريــ
 .(79)والّشخصّي 

 وفيما يةلي نبذٌة عن هذه االختصاصات: 

 اختصاصات احملكمة العليا:  -3

املذكورة يف و  فيما يتعةلق ابألحكام املدني  واجلنائي ، –لةلمحكم  العةليا اختصاٌص ابتدائيٌّ، واختصاُص مراجع ٍّ  
ألســـــرة ومشـــــاكل ا ،كاملســـــائل اجلنائي  العســـــكري  واإلداري   ،قانون االجراءات املدني  وقانون االجراءات اجلنائي 

 . ومتارس اختصـاصها االبتدائير عندما تفصل يف هُتم-، ابسـتثناء األحوال الشـخصـي  من زواج وطالق(80)املالي 
أو قضــــاة  ،أو أعضـــاء الربملان، أو أعضـــاء جمةلس الوزراء، و رئيس الوزراءأ، جنائّي  موّجه ٍّ ضـــدر رئيس اجلمهوريّ 

. أّما اختصاص املراجع  فتمارسه يف احلاالت اليت تنظــــــــر فيها يف (81)أو قضاة احملكم  الّدستوريّ ، احملكم  العةليا
م  عةلى قرارات احملاكم االبتدائّي  وحماكم االستاناف  .(82)الطعون املقدر

 اختصاصات احملكمة اَّلستئرافّية:  -1

ا احملاكم اليت حكمت فيه -مبا فيها قضـــااي األســـرة -حمكم  االســـتاناف هي حمكمٌ  تنظـــــــــــــــــــر يف مجيع القضـــااي 
ال تقتصــــــــــــــــر عةلى و ، االبتدائّي ، واسـتأنف اخلصـوم أحكامها، وتـَُبتُّ حمكم  االستاناف يف القضااي بصورةٍّ عاّم ٍّ 

م  يف ا  لّدعوى.املربِّرات املقدر

 

 

                                                           

http://www.zabgj.gov.al/web/Gjykatat_e_Rretheve_Gjyqesore_179_1.php 
 )79( انظـر: ألبانيا، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، اتريخ النشـر 2 حزيران/يونيه 2003.

   .Permbledhese Legjislacioni per Pushtetin Gjyqesor dhe Sistemin e Drejtesise, page 75-76)80( انظر: 
 Kushtetuta e Republikes se Shqiperis, page 63)81( انظـر: املاّدة 222 من الّدستور األلباين.  

 .Permbledheje Legjislacioni per Sistemin e Drejtesise, page 210)82( انظـر: 
.2003حزيران/يونيه  2اتريخ النشـر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، بانياأل  
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 اختصاصات احملاكم اَّلبتدائّية:  -1

وائر القضائير  املنوط  هبا منها قضااي األحوال  – املدنير  ، وتتوىلر هذه احملاكم فصل اخلصوماتيشمل اختصاصها الدر
 القضااي اليت ترد إليها.، والنرظـر يف القانون األخرى املنصوص عةليها يفوقطع املنازعات ، -الشخصي 

، ومتــارس احملكمــ  االبتــدائيــر  املعنيــر  ابجلرائم اخلطرية 2002وهنــاك حمكمــٌ  ابتــدائيـّـٌ  لةلجرائم اخلطرية أنشــــــــــــــاــت منــذ عــام 
َعنَون "بقــانون تنظيم عمــل احملــاكم االبتــدائيـّـ  املعنيـّـ  2003يوليــه  22املؤرّخ  1220نشـــــــــــــــاطهــا وفقــاً لةلقــانون رقم 

ُ
، وامل

ابجلرائم اخلطرية". وكـان اهلـدف من إنشــــــــــــــاء هـذه احملكمـ  تعزيز الكفـاءة يف مكـافحـ  اجلرائم املنّظمـ  واخلطرية، وكـذلــك 
 .  (83)-جنكالقتل واالغتصاب واحلكم ابلس - الّنهوض بعمةلّي  إصدار األحكام إزاء هذه اجلرائم اخلطرية

ــــــــــــــي ألبانيا، وتّتخذ من مدين  ترياان مركزاً ملمارس   وتشمل الوالي  القضائّي  لةلمحكم  االبتدائّي  لةلجرائم اخلطرية كّل أراضـ
نشـــاطها. و ضـــع ســـةلســـةل  من األفعال اجلُرمّي  املنصـــوص عةليها يف القانون اجلنائّي لعمل هذه احملكم ، وهو ما يشـــمل 

 .(84)هذه اجلرائم أشخاٌص خيضعون لةلمحكم  العسكريّ  أو األحداثاحلاالت اليت يرتكب فيها 

 اختصاصات احملكمة الّدستوريّة:  -2

ســــــً  مهّمً  يف محاي  حقوق اإلنســــــان. وتكفل هذه احملكم  احَّتام الّدســــــتور، و تّص     تعترب احملكم  الّدســــــتوريّ  مؤســــــّ
ادل ٍّ بتفســــــــــــــــريه الّنهائّي، وتبّت يف طعون األفراد بشـأن انتهاكات احلقوق الّدسـتوريّ  املتعةّلق  بعدم توفري عمةلّي ٍّ قضائّي ٍّ ع

ُبل االنت ، ال  ضـــــع احملكم  الّدســـــتوريّ  إاّل لةلّدســـــتورو ، (85)صــــاف القانونّي  حلماي  هذه احلقوقعند اســــتنفاد كّل ســــُ
دة هلا وفقاً لةلّدستور والقانون.  وتتمّتع ابستقاللٍّ تنظيميٍّ وإداريٍّّ ومايلٍّّ اتمٍّّ يف اضطالعها ابملهاّم احملدر

ــــــــــــــــري الّدســتور والقو  ـ قوانني مع أحكام والبتُّ يف تعارض ال، اننيوتضــطةلع احملكم  الّدســتوريّ  ابملهاّم اآلتي : تفســ
 والفصل عند تعارض القوانني مع أحكام القانون الّدويل، ومع اّتفاقاتٍّ أصبحت ألبانيا طـرفاً ، االّتفاقات الدولي 

                                                           
 Kodi I Procedures Penale, page 37انظـر:  ،ملعرف  أنواع اجلرائم اخلطرية( 83)
  Permbledheje Legjislacioni per Sistemin e Drejtesise, page 209انظـر: ( 84)

Permbledhese Legjislacioni per Pushtetin Gjyqesor dhe Sistemin e Drejtesise, page 62-64 
 .2022آذار/مارس  28اتريخ النشـر ، ير الّدول األطـرا وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقار ، ألبانياانظـر: 

    Permbledhese Legjislacioni per Pushtetin Gjyqesor dhe Sistemin e Drejtesise, page.94انظـر: ( 85)
 .2022آذار/مارس  28اتريخ النشـر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانيا
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تنظــــــــــــــــــــــــــر يف الّطةلبات إبلغاء قوانني و، (86)تكفل احلّق الّدســـــــــــتورّي يف احملاكم  وفق األصـــــــــــول القانونّي و فيها.
ى وذلك عندما يقّدم هذه الّشكاو  ؛وتشـريعاتٍّ أخرى من شأهنا أن تنتهك حقوق اإلنسان واحلّراّيت األساسـي 

، أو أمني (87)أو رئيس هيا  الّرقاب  العةليا لةلّدول ، أو ُمُس أعضــــــــــــــاء الربملان، أو رئيس الوزراء، رئيس اجلمهوريّ 
من القـــــانون  21تٍّ غرِي حكوميـــــّ ٍّ كمـــــا يف املـــــاّدة ، أو منّظمـــــا( 89)، أو ســـــــــــــــةلطـــــات احلكم احملةّليّ ( 88)املظـــــامل

 .(90)اخلاّص ابحملكم  الّدستوريّ  8077/2000

 احملكمة اجلرائية:  اختصاصات -2

ــــر يف اجلرائم اخلطرية اليت ترد إليها و  احملاكم االبتدائّي تتوىلر     كالعقوابت املالي ، أو ، لقانونا املنصوص عةليها يفالنرظـ
 من قاض واحد. احملكم  وتتألرف هذه سنوات،  7أو احلكم ابلسجن ملدة أقصاها ال تزيد عن حماكم  القاصـرين، 

   

 

                                                           
ة انظـر: ( 86)  .  األلباينمن الّدستور  232املاّد

Kushtetuta e Republikes se Shqiperis, page 58-59. 
Permbledhese Legjislacioni per Pushtetin Gjyqesor dhe Sistemin e Drejtesise, page 94. 

ّي  وعةلى استخدام أجهزة اإلدارة ا، مؤّسسات الّدول  تشـرف هيا  الّرقاب  العةليا لةلّدول  عةلى األنشط  االقتصادّي  اليت تضطةلع هبا( 87) ملركزّي  واحملةّل
ات االعتبارّي  اليت متةلك الدول  أكثر من نصف وحداهتا أو أسهمها كما ، أمواَل الّدول  وحفِظها كما تشـرف عةلى األنشط  االقتصادّي  لةلّشخصّي

ه بناًء عةلى اقَّتاح رئيس اجلمهورّي من الّدســـــــتور. ويعنّي الربملان رئي 220إىل  222يف املاّدة من   ،س هيا  الّرقاب  العةليا لةلّدول  ويعفيه من مهاّم
 .2022آذار/مارس  28اتريخ النشـر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانياانظـر:  وحيّدد مّدة واليته بسبع سنوات.

بدستور أمني املظامل هو مكتب حمامي الّشعب ( 88) وليس مبؤّسس  تّتخذ القرارات وال يتمّتع بسةلطاتٍّ تنفيذّي ٍّ. وهو مؤّسس ٌ جديدٌة أنشات عمالً 
. وحيمي أمني املظامل حقوق األفراد وحّراّيهتم ومصــــــاحلهم القانونّي  )األلبان أو األجانب( من 2000وبدأت أنشــــــطتها خالل عام ، 2118عام 

ـــــــــروع  ع أمني املظامل  املخالفات واإلجراءات غري املشـ اليت تّتخذها مؤّسسات اإلدارة العاّم ، أو من امتناعها عن اّ اذ اإلجراءات الاّلزم . ويتمّت
ة   28نشــــر اتريخ ال، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـــرا ، ألبانياانظـــر: من الّدستور.  20ابالستقالل يف أداء مهاّمه  كما يف املاّد

 .2022ارس آذار/م
ادر يف   8202وحــدات احلكم احملةّلي هي البةلــداّيت واملقــاطعــات كمــا يف القــانون رقم ( 89) بعنوان " تنظيم احلكم احملةّلّي ووظــائفــه.  2000يوليــه  32الصـــــــــــــــّ

ذّي خلاصــــــــّ  هبا. ويتمّثل اجلهاز الّتنفيومقاطع  . ولكل بةلديّ  أو مقاطع  هيااٌت لةلحكم احملةّلّي ا 301بةلدي  و  20منطق  و  22ومجهوريّ  ألبانيا تنقســــــــم إىل 
. كما يُنتخب اجملةلس ابلطـريق  ذاهتا وهو  هليا  الّتمثيةلّي  لوحدة احلكم احملةّلّي، الةلبةلديّ  أو املقاطع  يف رئيسه الذي ينتخبه الّشعب انتخاابً مباشـراً ابالقَّتاع السـريِّ

ّي واســتقالله الّذايتّ من الّدســتور عةلى ال مركزّي  احل 23املاّدة وتنّص . ّثل احملافم احلكوم  يف املنطق بينما   ـــــــــــــــــر:  . كم احملةّل  Kushtetuta eانظـ
Republikes se Shqiperis, page 11. 

 .2022آذار/مارس  28اتريخ  النشـر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانيا
 .2022آذار/مارس  28اتريخ النشـر ، أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا وثيقٌة ، ألبانياانظـر: ( 90)



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 2, 2017 

 
 21 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

واستأنف اخلصوم ةلي ، احمليف حني تنظـر حمكم  االستاناف يف مجيع القضااي اليت حكمت فيها احملاكم االبتدائّي   
م  عةلى قرارات احملاكم االبتدائّي  وحماكم االستاناف  .أحكامها أّما احملكم  العةليا اجلنائي  فتنظـر يف الطعون املقدر
 .(91)اجلنائي 

ومما تقدم يظهر أنه ال يوجد يف الدول  األلباني  حماكم شرعي  متخصص  يف النظر يف الدعاوى اليت تقام يف مسائل 
يع األخرى اليت هلا تعةلُّق أبحكام الشريع  اإلسالمي ، كمسائل القانون املدين أو األحوال الشخصي ، فضاًل  عن املواض

اجلزائي وغريها، بل إن احملاكم القائم  ذاهتا ال تطبق األحكام الشرعي  وال تعَّتف هبا أصاًل، بل إن الدستور األلباين ال 
االبتدائي   األحوال الشخصي  تنظر يف احملاكم يعترب الشريع  اإلسالمي  مصدرًا من مصادر التشريع، وعةليه فإن مسائل

وفق قانون مدون  األسرة والقانون املدين األلبانيني، ومها قانوانن ال عالق  هلما ابلشريع   -اآلنف ذكرها –واالستانافي  
 ال من بعيد كما سيظهر يف الدراس ال من قريب و 

 املبحث الثاين

 األسـرة األلبانّية املسلمةأثر الواقع القضائّي والقانوين على 

م، وعةلى خالف ما كانت عةليه اخلالف  العثماني ، عرفت ألبانيا نظاًما 2122بعد تشكيل الدول  األلباني  احلديث  عام 
إحلاداًي قاده الطاغي  أنور خوجا، وتواصل عدم الَّتكيز عةلى إسالمي  اجملتمع يف عهد الد قراطي  احلديث  اليت أعقبت 

وعي ؛ حيث تّتبع الدول  نظاًما عةلمانًيا عةلى خمتةلف املستوايت، ومتارس هتميًشا واضًحا ألي دور لةلدين إهنيار الشي
داخل املؤسسات احلكومي ، كما مل ترّكز عةلى املعطى الديين أي اهلُوي  اإلسالمي  ملعظم مواطنيها يف بناء خياراهتا 

 .(92)السـياسـي  ومشاريعها اجملتمعي 

وإنشاء ، عات اإلسالمي التشـري -ملا أصدر الدستور اجلديد- كمؤسس  تشــريعي ، مل أيخذ بعني االعتبار فالربملان األلباين
ـــــــــــــــــــرعير  اليت كانت من املفَّتض أن حيتكم إليها أبناء اجملتمع يف كل اجملاالت وخصــــــوصــــــاً يف جمال األحوال  احملاكم الشـــــــ

 .أحد أهّم اجملاالت اليت تتأّثر هبا األسـرة األلبانّي  الذي  ثِّل، الشخصير 

                                                           
 )91( انظـر: املواد رقم 22 و23 و22 و222-221 و232-231. من قانون اإلجراءات اجلنائي .  

Kodi I Procedures Penale, page 9-10, 196-198. 
 عةلى الرابط التايل: ، البلقانألبانيا عام  السالم يف ، موهيتب، فريد( 92)

http: //studies.aljazeera.net/issues/2013/05/2013516111636315345.htm 
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ــــــــريع  اإلسالمّي ؛ فإّن  ونظـــــــــراً لغياب األحكام القانونّي  املقنِّن  ملسائل األحوال الّشخصّي  مع ما يتوافق مع الشـ
رة األلبانّي  يف حرجٍّ ع األســــــــاألســــــــرة األلبانّي  تعاين من الفرائ القضائّي، فوق معاانهتا من الفرائ القانويّن ممّا ُيوقِ 

ومشّق ٍّ شديدين؛ عندما ال جيد أفراد األســــــــــرة من زوجني وأوالدٍّ مرجعاً قضائّياً يةلجؤون إليه ويةلوذون به عندما 
ــــــريعّي ٍّ غري قابةل ٍّ لةلحّل، فقد  .(93) تستحكم الّنزاعات بينهم ــــــى تشـ ــــــرة األلبانّي  يف فوضـ وهذا بدوره ُيدِخل األسـ

ٌ  له، بينما يفضــــــّل أحد الزّ  وجني مثاًل الذرهاب إىل احملاكم الوضــــــعّي ؛ ألنّه يرى أّن يف هذا الةّلجوء مصـــــــةلحٌ  آنّي
ـــــــــــــريع : عرب الةّلجوء إىل العةلماء أو األئّم  أو اخلطباء الذين خيتةلفون  يُفّضل الّزوج اآلخر الةّلجوء إىل أحكام الشـ

 ابحلياة الزوجّي  واستقرارها.هم أيضاً يف فتاواهم وأحكامهم؛ ممّا يةلحق أكرب الضـرر 

ــــــيع اليت  ّص سائر أفراد     ــــــرة األلبانّي  إىل املواضـ وإذا جتاوزان موضوع اخلالفات الّزوجّي  كمثالٍّ ملا تعانيه األسـ
ـــــــــــــــــرة: كاحلضـــان  والّنفقات وغريها من األحكام، فإنّنا ســـنجد حرجاً ومشـــّقً  ابِلَغني أيضـــاً يف هذا اإلطار  ـ األســـ

رة األلبانّي ، فكيف يفعل األبناء الفقراء عند امتناع أبيهم القادر عن الّنفق  عةليهم؟ فأين يذهبون؟ يةلحقان األسـ
وإىل من يةلجأون؟ وأين ُيذَهب ابلصـــــــّغري الذي امتنعت أّمه عن حضـــــــانته أو إرضـــــــاعه ِنكايً  أببيه؟ وما شـــــــأن 

ــــــرة ا ِويّتها احلضاريّ ، أللبانّي  اتئهً  وحائرًة بني هُ أحكام الّنسب وثبوته أو نفيه؟ كلُّ ذلك وغريه كثري جيعل األسـ
 وما تفرضه عةليها القوانني املستوَردة وغري املنبثق  عن دينها وحضارهتا.

قطت سوجدير ابلذكر يف هذا اإلطار أّن املدّون  القانونّي  لألســـــــرة يف ألبانيا قد صدمت اجملتمع األلبايّن عندما أ
ةَلط أي واملانع الّدييّن بني الزوجني،  ةلحداتٍّ أو الّزواج من غري املســـةلمات ســـواء ٌ ُكنر مأابحت ما يُعرف ابلّزواج املختـَ

، أو غري املسةلمني ابلنسب  لةلمسةلمات؛ ألن القانون ال يعترب الدين ضمن مرجعياته القانوني   ، وجعل (94)وثنّياتٍّ

 

                                                           
تص  الناس كانوا يتحاكمون إليها يف نزاعاهتم القضـــاي ، ولكنها كانت  ، كما أنالعهد العثماينيف ألبانيا يف  عةلماً أبن احملاكم الشــــــــــــــــــــرعير  كانت موجودة( 93)

ـــــــــــــــــر يف املســــائل املتعةلق  ابألســــــــــــــــــــــرة مثل الزواج والطالق  Historia e وااللتزامات املالي  املَّتتب  عةلى الزواج كنفق  الزوج  واألوالد وحنو ذلك.، فقط ابلنظـ
Shtetit dhe se Drejtes ne Shqiperi, page 371 

كلُّ واحدٍّ حرٌّ "ما نصُّه:  22جاء يف املادة رقم ليس هناك ديٌن رعيٌّ يف مجهوريّ  ألبانيا". كما من دستور مجهوري  ألبانيا ما نصه: " 20جاء يف املادة رقم ( 94)
، من خال يف اختيار أو تغيري الدين أو املعتقدات، وكذلك يف  التعبري عنها عةلى حنوٍّ فرديٍّّ  ، يف األماكن العامر  أو يف القطاع اخلاصِّ ل العبادة والتعةليم أو مجاعيٍّ

 انظـر:  وممارس  الشعائر الدينير ".
Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, page 10, 15. 

Akte Juridike per Historin e Shtetit dhe te Drejtes ne Shqiperi,page 408, 421, 447.  
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 تبار الّزواج شـــــــــــــــــــــــــــــــــرعياً عند تســـــــــجيةله يف األوراقإجراءات الّزواج ذات طابعٍّ مديّنٍّ وليس دينّياً، وأســـــــــقطت املدون  اع
 ،(96)ومل تشَّتط اإلسالم يف الشهود ،(95)الّرعّي 

 

 

 

 

                                                           

من دســــتور مجهورير   03ابطالً أيضــــاً، كما جاء يف نص املادة ويَّتترب عةلى مدنير  الزواج أنر القانون ال يعَّتف أبيِّ زواجٍّ متر خارج اإلطار القانوينِّ ويعتربه  (95)
("ألبانيا: " . فإذا أُبرم الزواج الديين بني االعَّتاف به قانوانً فقطتنظيمه و  . أي أنر الزواج أمٌر مدينٌّ حمٌض، ويتمُّ يتمُّ تنظيم الزواج والطالق مبوجب القانون )املدينِّ

 8جاء يف املادة رقم يث حمل مجيع أركانه وشــروطه شـرعاً، فال يُعَّتف به قانوانً ألنره مل يربم أمام املوظرف املدينِّ املختصِّ الزوج والزوج  حبضور الشهود، واستك
ما نصُّه:  28 املادة . كما جاء يف"احلرة والّرِضا لكال الزوجنيف األحوال املدنير ، ابملوافق  الزواج يتمُّ أمام موظر  عقدما نصُّه: "من قانون مدون  األسـرة األلباين 

 .Kodi i Familjes se Shqiperise, page 11, 16  انظـر:  ."الزواج ينعقد عةلناً أمام املوظرف املدينِّ الذي ُقِدم إليه الطةلب إلعالن الزواج"

Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, page 24. 

Arta Mandro Balili, E Drejta Familjare, Shtepia botuse EMAL, botimi i pare, Tirane, Nentore 2009, 
page  37-38, 43, 81, 90, 128. 

أن "يف اليوم احملدرد لةلزواج، وبعد ونصُّها:  30فقد اشـَّتط قانون مدون  األسـرة األلبايّن حضور شاهَدين اثنني إلمتام عقد النكاح، كما جاء يف املادة رقم  ( 96)
انونير  اليت حتتوي عةلى عةلى الزوجني املوادر الق عةلى أســــــاس الواثئق اليت قدِّمت أمامه، وحبضــــــور الشــــــاهَدين، يقرأ ءً وير  الزوجني، وبناتأكرد الكاتب املدينُّ من هَ ي

، الزوجني وال و ُيصـائ عقد الزواج فوراً ُموقرعاً من ِقَبلزواجهما ابسـم القانون.  وواجبات الزوجني، وحيصـل عةلى موافقتهما، ويعةلن حقوق ل املدينِّ شهود واملسجِّ
. وموقف القانون األلباينِّ يف ســــجلِّ الزواج"ويوضــــع  هذا اإلطار ينســــجم مع  يف . لكنر القانون املذكور مل يشــــَّتط اإلســــالم يف الشــــهود خالفاً لةلفقه اإلســــالميِّ

ع عةليه ويو  ـــــــــــرعه ويشجِّ ـــــــــــرف  يف عةلمانيرتها، حيث ال  نع القانون مثل هذا النوع من الزواج بل يشـ ر احلماي  لكلِّ من رغبت يف فِّ َتوجرهات الدول  العةلمانير  املتطـ
لتعايب بني ارها عةلى رفض هذه الزجي ، متذّرِعً  ابالعتبارات اإلنســــــــــانير ، ومبدأ االزواج من خمالِفها ابلدين، ومتنع ذويها وأهةلها من التأثري عةليها، أو حماول  إجب

 ، ومنها حري  اختيار الزوج أو ير املواطنني عةلى اختالف أصـــــوهلم الدينير  واملذهبير  والطائفير ، كما يُرَبط هذا األمر يف كثريٍّ من األحيان مبســـــأل  احلرير  الشـــــخصــــــ
 انظـر:  لُّ الناس سواسيٌ  أمام القانون".من دستور ألبانيا ما نصُّه: "ك 28كما جاء يف املادة   مونه من مساواةٍّ بني الرجل واملرأةالزوج ، أو مع ما يزع

 Kodi i Familjes se Shqiprise, page 17. 

Kushtetuta e Republikes se Shqiperis, page 14. 
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التزاوج بني املتبينِّ وحرم ، (98)منع القـــانون الزواج بني األقـــاربو  ،(97)ومل تعَّتف مبوانع الّزواج إال وفقـــًا لةلقـــانون املـــدينّ 
منع تعّدد الّزوجات ولو مع احلاج  أو قننت ، و(99) االبن املتبىنر كاالبن من النســـبعترب واواملتبىنر وبني ذرِّيرتهما أيضـــاً، 

ً  لألسـرة ، (101)، وابملقابل شـرعت إابح  التعايب وبعبارة أخرى اخلةليالت(100)الضــرورة الشـرعي  ممّا مّثل صدمً  ثقافّي
 األلبانّي  بعد ِحَقبٍّ من هيمن  الّنظام الّشيوعّي عةلى اجملتمع األلبايّن. 

انون ق"احنالل الرابط  الزوجي " عندما قيد  ومل يتوقف األمر عند هذا، بل ازداد ســــــــــوءاً يف مســــــــــائل الطالق الذي عراه
ةلى زوجته، أنره ليس لةلزوج وإبرادته املنفردة أن يُوِقع الطالق عي غري املسةلم، و الطالق بيد القاضـمدّون  األسـرة األلباين 

ا يتم ذلك ابلَّتاضـي أو حبكم احملكم   وبعد بعد أن يتقدرم الزوجان أو أحدمها بطةلب التفريق أو الفسخ، الوضعي  وإمنر

                                                           
 انظـــــــر: ...". من هذا القانون يعترب ابطالً  22و  23و  22و  20و  1بني األشخاص املشار إليهم يف املواد الزواج ما نصُّه: " 20جاء يف املادة رقم  (97)

Kodi i Familjes se Shqiperise, page 12. 

ه: "من مدورن  األســــــــــــــــــــرة األلبانير  20جاء يف املادة رقم  (98) ال  كن الزواج بني األصـــناف اآلتي : األخ واألخت، وابن  عمٍّّ وعمها وخاهلا، وابن األخ   ما نصـــُّ
 Kodi i Familjes se انظــــر:  أوالد اإلخوة واألخوات". واحملكم  ألسبابٍّ هامر ٍّ  كن أن تسمح ابلزواج بني أوالد اإلخوة واألخوات.وعمرته وخالته، و 

Shqiperise, page 12. 

E Drejta Familjare, page  116 -119 
، واملتبينِّ  ما نصُّه: "ُ نع الزواج بني املتبينِّ واملتبىنر وذّرِيرتهما 22جاء يف املادة   (99) ، وكذلك بنيوزوج  املت واملتبىنر وزوج  املتبينِّ املتبنِّيني أنفسهم واملتبىنر  بىنر

."  انظر:  وأطفال املتبينِّ
Kodi i Familjes se Shqiperise, page 12 

E Drejta Familjare, page  124 

ه: "ال  كن لةلشــــخص املتزّوِج عقد زواجٍّ اثنٍّ قبل أن ينهي الزواج األول". 1يف املادة  جاء (100) اليت فيها:  22املادة رقم  وأكرد القانون هذا املانع يف ما نصـــــُّ
 انظر:  . بني الزوجني يعترب ابطاًل""الزواج الذي متر انعقاده خالل زواجٍّ سابقٍّ 

Kodi i Familjes se Shqiperise, page 11, 19 

E Drejta Familjare, page  91 
الرجل واملرأة من مدون  األسـرة حيث جاء فيهما: "التعايب هو اتفاق بني  222و223هذا التعايب من خالل املادتني وقد قنرن قانون األسـرة األلبانير   (101)

ر ي من خالله حيدِّدان اآلاثذالةلذين يعيشان حياًة مشَّتكً  كالزوجني من حيث االستمرارير  والد وم ، و كن لةلمتعايشني أن يوقِّعا اتفاقاً أمام كاتب العدل، وال
 انظـر:  .املَّتتِّب  عةلى العيب معاً فيما يتعةلرق ابألطفال واملمتةلكات اخلاصر  هبما أثناء تعايشهما"

Kodi i Familjes se Shqiprise, page 58 
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، كما أن هذا (102)أن تقتنع احملكم  أبنر األســــــــــباب املذكورة يف دعوى التفريق تربِّر احلكم بفســــــــــخ الزواج بني الزوجني 
القانون مل يتقيرد بعدد الطةلقات واألصول املعروف  يف ذلك شــــــرعاً، بل مل يتعررض أبداً لفرق النكاح األخرى وآاثرها، كما 

 !!.(103)و من الناحي  االصطالحي  يف مواده القانوني أنه مل يشـر حّت لةلفم الطالق ول

ـــــــــــــــــــرق القانون البتر  و    ســــــبب إابء أحد أو التفريق ب، إهناء الرابط  الزوجي  بســــــب ردرة الزوجني معاً أو أحدمها إىلمل يتطـ
 واج أصاًل.موانع الز ، ألنر القانون ال يرى اختالف الدين مانعاً من الزوجني الدخول يف اإلسالم بعد دخول اآلخر فيه

ـــــرٌف قانوينٌّ حمٌض ال يقع إال يف احملكم     ـــــرة هو تصـ ـــــي هو الذي يو ، الطالق يف قانون مدورن  األسـ قع الطالق فالقاضـ
 .(105)إال بعد أمدٍّ طويلق إجراءاتٍّ معقدًة  ال تصل إىل الطالمن خالل  (104)-إهناء الرابط  الزوجي -

 

                                                           
ا يكون لةلزوجنب فقط". ونص القانون ما نصه:" 220جاء يف املادة رقم  (102) تنظـر احملكم  عةلى:" 126يف املادة رقم احلق يف تقدمي الدعوى لفسخ الزواج إمنر

م من الزوجني أو أحدمها، حيث تسـتمع لكلِّ واحدٍّ منهما عةلى حدة، و تستمع إليهما معاً" يف املادة رقم القانون أن الطالق بيد احملكم   وأكرد .الطةلب املقدر
وبعد أن  .التفريق بني الزوجني إذا اقتنعت أبنر إرادة كلِّ طــــــــــــــــــرفٍّ منهما حررة، وأهنما قد أقدما عةلى إهناء هذا الزواج برضــــا وحّرِير ٍّ كامةلني احملكم تقّرِر :"127

م  القرار النهائيُّ بفســـــخ ومبجررد أن يصـــــدر من احملك:"143جاء يف املادة رقم كما   ،يصـــــدر القرار بفســـــخ الزواج يتم تســـــةليم القرار إىل مكتب األحوال املدني 
" مكتب األحوال يتمُّ إرسال نسخ ٍّ منه إىلالزواج   Kodi i Familjes se Shqiperise, pageانظر: .املدنير  ليتمر توثيقه وتسجيةله يف السجلِّ املدينِّ

46, 50, 51.   

E Drejta Familjare, page  301 

ــــــــــــــراح  أو ضمناً، فةليس هنالك طالٌق رجعيٌّ أو ابئٌن  مدورن  مل يرد يف قانون(103) األســـــــــــــــرة وال يف أيِّ مادرةٍّ منه ما يدلُّ عةلى اعتبار أقسام الطالق وألفاظه صـ
فإنه مل يتطـــــــــــــــــرق  إىل حال املرأة، األســـــــــــــــــــرةمدورن  قانون وال ملا يتعةلرق هبا من أحكام، وال تعرُّض يف  ،مبينونً  صــغرى أو كربى، فال ذكر وال إشــارة هلذه األقســا

كالطالق يف احليض أو النفاس، أو أثناء احلمل، أو يف طهرٍّ جامعها فيه،  ـــــــي الذي يوقع الملوضوع الطالق الِبدعي ِّ طالق والتفريق ومل يشَّتط القانون يف القاضـ
!! أن يكون مســــــــــــــةلماً، ويوجد ذلك يف احملاكم من الناحي  التطبيقي  إذ قد يوقع التفريق م لطالق عن مما يؤكِّد بُعد هذا القانون يف موضــــــــــــــوع ان ليس مبســــــــــــــةلمٍّ

 حّت لو كان ذلك يف املصطةلحات واأللفاظ فقط.، األحكام الشـرعي 
هنا حتكم عةلى  ؛ ألحوذلك حبجر  محاي  األسـرة واملساواة بني الرجل واملرأة يف الطالق. ومعناه أنر الزوج ال  ةلك أن يطةلِّق زوجته، وهذه دعوى غري صحي( 104)

ــــــــرف، وتسةلب الثف  منهم يف أمر من أمورهم اخلاصر  هبم، ومعناه أهنم يريدون احلجر عةلى ا رجال. انظـــــــــر: أبو لمجيع الرجال ابلسفه، وعدم التقدير وسوء التصـ
  .د.ط/ د. ت .بريوت/لبنان، ، دار النهض  العربي 308، ص2، جالفقه املقارن لألحوال الشصصيةالعينني، بدران، 

طالق  وهو صــــــــــريح )كطةلقتك  أو أنت ،فالطالق له ألفاظ معين  يراد هبا حل عقدة الزواج ،ال حيتاج الطالق يف الشــــــــــرع إىل إجراءات من أجل إيقاعه (105)
 يوقع الطالق بدون إحتياج إىل شيء آخر. -وهو الزوج –إخل( وكناي  )أنت حرام أو أنت بريا  إخل(. فمن  ةلك إيقاع الطالق 

ســيد ســني، حوأما النقض فال يوقف تنفيذ حكم الطالق.  ،فتجري عةليه إجراءات األحكام العام  من معارضــ  واســتاناف ،الطالق الذي يوقعه القاضــيوأما 
، عبد هللا عةلي،  اإلمام مالك بن أنس رضي مذهب و مقارن  بني فقه القانون الفرنسي  املقارَّنت التشريعياة بني القوانني الوضعياة املدنياة والتشريع اإلسالميِّ

 م.2002-هـ2222، 2، دار السالم، القاهرة/مصر، ط202، 202، ص  2جهللا عنه، 
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ــــــــــــــــيَم املرياث حســب  ـ ابإلضــاف  إىل أّن قوانني املرياث يف ألبانيا هي قواننٌي وضــعّيٌ ، ومل أَتخذ بعني االعتبار تقســ
ـــــــــــــــــريع  اإلسـالمّي ،  أنصــب   يف الفروقال من جه  أصــحاب الفروض، وال من جه  العصـبات، كما مل يراِع القانون الشـ

، أو  دون تفريقٍّ بنيالورث ؛ إذ وررث اجلميع ابلتســـــــــــاوي  ذكرٍّ وأنثى، أو بني أبناء وزوج ٍّ، أو اإلخوة األشـــــــــــقاء، أو ألبٍّ
، إىل غري ذلك يُعارض الشـــــــــــــــريع  يف كثريٍّ من أحكام الذي  (107)وإمنا يتم توزيع اإلرث وفقاً لةلقانون املدينّ ، (106)ألمٍّّ

 .(110)وسائر أحكامه، (109)حتديد الورث  وسهامهم؛ كأسباب اإلرث وموانعه و(108)الَّترِكات

يُفّرِق القــانون يف األبنــاء بني من كــان تولُــّدهم انشــــــــــــــاــاً عن الزواج املــديّن، أو عن التعــايب، أو حّتر إن كــان تولُــّدهم  وال
 .(111)خارج إطار الزواج والتعايب؛ كأبناء الزان والسفاح، إضافً  إىل األبناء املتبنرني، فكةلُّهم يرثون ابلتساوي فيما بينهم

ــــر عوال ذكر لةلوصير  ابملفهو  ا الوصير  يف القانون تقتصـ ــــرعيِّ يف أيٍّّ من القوانني اليت عاجلت مسائل اإلرث، وإمنر ةلى م الشـ
 .(112)الوصير  لةلورث ، وكيفير  تقسـيم الَّتك  بينهم، ومن يريد املورِّث توريثه، ومن ال يريد

ً  ، كما أغفل القانون موانَع شــــــــــرعيّ نسواء من طالق رجعي أو طالق ابئ ،ومل يشر القانون إىل أحكام اإلرث يف العدة 
تُعترَب مانعً  النتقال الَّتك  من املورِّث إىل الوارث؛ كاختالف الدين، أو الردرة، أو غريها من املوانع الشــــــــــرعير  اليت أغفةلها 

 القانون.

  

                                                           
 ,Shtepia  Komentari I Kodit Civil te Republikes se Shqiperise,Olti Skrame. 323املـــــاّدة رقم  :انظر ( 106)

Botuese Onufri 2011, Vellimi i pare, page 320. 
 Kodi Civil I republikes se Shqiperise, Botimi I Qendrese se Publikimeve. 328املصــدر الســابق، املاّدة رقم  (107)

Zyrtare, Tetor 2012, page 116. 
 .372-320حاالت انتقال اإلرث إىل الورث  عن طـريق القانون يف املواد رقم  القانون املدينّ لقد عاجل  (108)

 Kodi Civil I republikes se Shqiperise, page 119-122. 
 Kodi Civil I Republikes se Shqiperise, page 117-.118. 301-207/303املصدر السابق، املواد رقم  (109)
ــــــــــــــــرة يف ب يظهر جةلياً أن نوازل اجملتمع األلباين يف جانب األحوال الشــخصــي  تشــكل قاعاً مشــَّتكاً مع مشــكالت األقةليات املســةلم  املتعةلق ( 110) قضــااي األســـ

كةلي  ،  رسال  دكتوراه يف القضاء الشـرعي، 83-82ص، التر،يم القضائي لألقليات املسلمة، فؤاد، حيث ينشأ عنها حتدايت مشَّتك . انظـر: استييت، الغرب
 .223-222، ص 2، جفقه الروازل لألقليات املسلمةيسـري إبراهيم،  .م2002ط/ ، الدراسات العةليا اجلامع  األردني 

 .شـرح القانون املديّن األلباينّ وانظـر:   .220ص 322املصدر السابق، املاّدة رقم  (111)
 Komentari I Kodit Civil te Republikes se Shqiperise, Vellimi i pare, page 462.  

ابق،  املواد رقم يتوىلر تنفيذها وما هو املمنوع واجلائز منها. املصـــــدر الســـــملعرف  املزيد عن حقيق  ومعىن الوصــــير  ابإلرث، ومن حيقُّ له كتاب  الوصـــــير  ومن  (112)
 .222-223، ص372-372
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ـــــــــــــــــــرع القانون الةّلواط والســـــّحاق فيما يســـــمرى بزواج  ـ ةلرً  عندما شـــــ دار املثةلّيني، من خالل إصـــــوقد ازداد الطني ِب
، متجاهاًل بذلك الفطـــــــرة اإلنسانّي  فضاًل عن األحكام الشــــــرعي  ِلرُيســـــــي مفهوماً غريباً (113)تشــــــريعات خاص 

، ليقول: إّن (114)لألسـرة اليت اّتفقت الشـرائع واملةَِلل عةلى أهّنا تتكّون من خالل اّتصالٍّ مشـروعٍّ بني رجلٍّ وامرأةٍّ 
ــــــرة  كن أن تكو  ــــــي بينهما، وهذا أمٌر أتابه البهائم األسـ ــــــرع االّتصال اجلنسـ ن بني رجةلني وبني امرأتني، وأن ُيشـ

 وترفضه فما ابلك ابإلنسان املسةلم؟

 إّن قانون مدون  األسـرة األلباين مل يتجاوز الفطـرة اإلنسانّي  فحسب، بل جتاوز أيضاً الفطـرة احليوانّي .    

َهي   
ُ
 ِمن عةلى الَّّتاب األلبايّن، واحملكرم يف رقاب األلبان وأعراضـــهم وأمواهلم هو واقٌع مريرٌ إّن الواقع القضـــائّي امل

غريٌب عن هويّ  الّشعب وتطةّلعاته، وُمصادٌم لفطــــــــرته قبل أن يكون ُمصادماً لدينه أيضًا. ولذا فإّن انعكاسات 
رِير عةلى األسـرة األلبانّي  ال  كن حصـرها، ممّ 

َ
 غيرياتٍّ ا يستدعي تغيري هذا الواقع إبحداث تهذا الواقع املؤمل امل

                                                           
من الدســـــــــــــتور، وبناء عةلى اقَّتاح جمموع  من النواب، ومبوافق   283و 28عمال ابملادتني فإنر احلكوم  األلبانير   -ومن أجل الدفاع عن حقوق املثةليني (113)

، احلماي  من مجيع أشكال التمييز" حيث ينظم هذا القانون محاي  مبدأ املساواة بني األفراد واجلماعاتقانون عروه" قانون قد متكرنت من إصدار  الربملان األلباين
ـــــــي  و غري ذلك من احلقوق لةلفرد، أ من مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك ما يتعةلق بنوع اجلنس أو العرق، أو الةلون، أو الةلغ ، أواهلوي  اجلنســــــــي ، أوامليول اجلنسـ

 الشخصي  واالجتماعي  والديني  والثقافي  اليت ينص عةليها الدستور، واالتفاقيات الدولي  اليت صدقت عةليها مجهوري  ألبانيا.

ـــــــــــرة، مما   222و 223عةلى وشك تعديل املادتني فإن احلكوم  األلباني  بعد إصدار هذا القانون ولذا  ـــــــــــريق لةلتزاوج بني املثةليني من مدون  قانون األسـ هد الطـ
ـــــــروع اجلديد، عةلى موافق  وزارة الشؤون االجتماعي ، وهو اآلن يف وزارة العدل، ومن املتوقع أن يقدم  ـــــــيا يف ألبانيا. وقد حظي املشـ ـــــــرة اجلديد قانجنسـ ون األسـ

 ن ابعتباره املؤسس  التشـريعي  لةلبالد. بني الذكور، أو بني اإلانث إىل الربملا املثةليِّني سواءٌ ينص عةلى تقنني زواج  الذي
 ، عةلى الرابط اآليت: 0و 3و 2و 2، املادة رقم 2020/02/02املؤرخ يف 20222رقم، أشكال التمييزاْلماية من ليع قانون انظـر: 

Ligji Per Mbrojtjen Nga Te Gjitha Format E Diskriminimit Ne RSH.   

Kodi i Familjes, qeveria jep “Ok”për bashkëjetesën e çifteve gay. http: //shqiptarja.com/Politike/ 
03/12/2014 

Homoseksualet ne Shqiperi, Qeveria dakord qe te bashkejetojne me ligj 

http//www.gazetadita.al/ 03/12/2014 
"مجعي  شواذ ألبانيا" عن إقامتها حفالً لزواج الشواذ؛ حيث أكد "أجرون هوكسا" أعرب عةلماء ودعاة املسةلمني بـ"ألبانيا" عن استنكارهم البالغ إلعالن  (114)
أن هذا يُعد خطرًا عةلى اجملتمع، مؤكًدا أن عالني  ممارسات الشواذ تعد انتهاًكا حلقوق اإلنسان واحلرايت، وخطرًا عةلى  -املتحدث ابسم اجملةلس اإلسالمي  -

ء املسلمني يستركرون ألبانيا: علما انظـر:ذاته إىل أن الشذوذ خمالف لةلنظام الطبيعي وأخالقيات اجملتمع األلباين.  أخالق وتقاليد األسرة، ومشرياً يف الوقت
عةلى الرابط اآليت:   ،ه0/0/2233 -م 28/3/2022 ،اتريخ اإلضاف  ،إقامة حف  زواج للشواذ

http://www.alukah.net/world_muslims/0/76443/#ixzz4O6zNHG1d 

http://www.alukah.net/world_muslims/0/76443/#ixzz4O6zNHG1d
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واسع ٍّ يف الّدستور، ويف القوانني املنبثق  عنه، خاّصً  فيما يتعةّلق ابلقوانني املنّظم  لألحوال الّشخصي  واألســـــــرة 
 عمومًا. 

ا من هب العمل اجلاد لتكوين مراكز ومؤســـــســـــات حتكيم إســـــالمي  معَّتفوإىل أن يتم ذلك فإن عةلى مســـــةلمي ألبانيا 
ــــــــــــــــرعي  والقوانني األلباني  حلل قضـــااي مســـةلمي ألبانيا يف األحوال الشـــخصـــي  لســـد ، الدول  هلا إملام كامل ابألحكام الشــــ

ـــــــــــــــرعي   كل ما ليتم الةلجوء إىل التحكيم وفقاً لةلشــــــــــــــــــريع  اإلســالمي  يف، الفرائ الكبري واخلطري بســبب غياب احملاكم الشـــ
عةلى أن يتم توثيق اتفـاقيات التحكيم وقررات الفصــــــــــــــل فيها لدى كاتب العدل، أو أي ، يتعـارض مع القوانني األلبـانيـ 

عداد قانون لألحوال الشخصي  كما أن عةلى املسـةلمني القيام إب  جه  رعي  أخرى كي تكون مةلزم  لكل األطـــــــــــــــراف.
اف  إىل املواريث ا، ابإلضـــــــيتضـــــــمن تقنني األحكام الفقهي  املتعةلق  مبســـــــائل الزواج والطالق، وســـــــائر فرق النكاح وآاثره

 كي يتم التحاكم إليها وحتكيمها لدى قيام النزاعات القضائي  يف هذا املضمار. ، والوصااي

ومن احلةلول أيضـــاً أن يعطى لةلمشـــيخ  اإلســـالمي  ولدوائر اإلفتاء اليت متثل املســـةلمني يف كل مدين  احلق يف ممارســـ  دور 
وأن يكون هلم  ،ة أو مفتني خمتصني لفض النزاعات واخلصومات األســــــــــــــري من خالل تعيني قضا، القضاء بني املسةلمني

ألن وجود  ،ســةلط  تنفيذي  حبيث يكون حكمهم مةلزماً لةلمســةلمني، وال مانع أن يكون حتت إشــــــــــــــــــراف الدول  األلباني 
 .(115)القاضـي املختص يةلعب دوراً هاماً يف حل النزاعات القضائي  داخل األسـرة املسةلم  يف ألبانيا

ن اإلســـــــالم أل..."وجيوز تقةلُّد القضـــــــاء من الســـــــةلطان العادل واجلائر أي الظامل ولو كافراً جاء يف حاشــــــي  ابن عابدين: 
ليس بشـرط أي يف السةلطان الذي يُقةلِّد )أي يُعنيِّ ويـَنحِصب(... إىل أن قال: وكلُّ مصـر فيه والٍّ من ِجهتهم ) 

جتوز فيه إقام  اجُلَمِع واألعياد، وأخذ اخَلراج وَتقةِليد الُقضاة،  أي من جه  من حكمه الكفر من احلكام والوالة(
 .(116)"ولكن إذا وىلر الكافر عةليهم قاضـياً ورضـيه املسةلمون صحت توليته بال شبه إىل أن قال:  وتزويي اأَلايمى...

 

                                                           
ـــــــــــــــــــرعي  كانت موجودة يف ألبانيا إابن احلكم العثماين( 115) ســـــةلمني يف حل ن دوراً هاماً بني املؤدايواملفيت والقاضـــــي كاان ي، وهذا ليس بغريب ألن احملاكم الشــــــ

 انظـر: النزاعات القضائي  املتعةلق  مبسائل األحوال الشخصي . 
Akte Juridike Per Historine e Shtetit dhe te Drejtes ne Shqiperi, page 240, 246, 261 

Historia e Shtetit dhe se Drejtes ne Shqiperi, page 206-208 
 -هـــــ 2222، 1 ، دار الفكر، بريوت/لبنان، 321 - 328ص 0، جرد احملتار على الدر املصتارمد أمني بن عمر بن عبد العزيز، ابن عابدين، حم( 116)

 م.2112
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وماً واملشـــيخ  اإلســـالمي  باين عمويف احلقيق  إن اقَّتاح هذه احلةلول وحتقيقها يف ألبانيا ليس مســـتحيالً عةلى الشـــعب األل
فهنالك دول أوروبي  غري إسالمي  مثل دول  السويد اليت اعَّتفت حبقوق املسةلمني رغم كوهنم أقةلي  ، عةلى وجه اخلصوص

 وذلك كما يةلي: ، وعحت هلم بتكوين جلان إسالمي  يتحاكمون إليها يف أحواهلم الشخصي ، (117)فيها

، حيث تعتمد اجلهات القضـــــــائي  يف الســـــــويد األئم  يف إلبرام عقود الزواجإعطاء الرخص لةلمراكز اإلســـــــالمي   (2
 .(118)مسائل الزواج

 ،السـماح بتشـكيل الةلجان القضـائي  بعةلم القانون أهنا تقضـــــــــــــــــي وتفصـيل بني املسـةلمني يف األحوال الشـخصــي  (2
 .(119)يدواألمور املالي  وغريها بدون مانع أو ق، وابلذات يف مسائل الزواج والطالق واملرياث

فتح الباب أمام اخلصـــــــــوم الختيار القانون الذي يطبق عةليهم يف أحواهلم الشـــــــــخصـــــــــي  وفق عقيدهم ونظامهم  (3
 القيمي واالجتماعي.

 ،ويف املقابل جند أن احملامني يتوجهون يف كثري من احلاالت إىل املؤســــــــســــــــات اإلســــــــالمي  يف قضــــــــااي الزواج والطالق   
تتدخل الةلجان وهبذا يقع اخلصام، و ، توزيع املرياث حسـب الوصـي  وقد حُيَرم وارثوخاصـ  يف مسـائل املرياث حيث يتم 

 .(120)الشـرعي  لتثبيت احلقوق، وتوزيع الَّتك  عةلى املستحقني حسب الشـريع 

                                                           
 –غريان  ونعتقد أننا أحسن حااًل وأكثر أماانً واستقراراً وحّرِي  وعماًل من ،يقول رئيس جمةلس أئم  السويد:"حنن كأقةلِّي  مسةلم  نعتزُّ بوجودان يف السويد( 117)

 ://httpعةلى الرابط اآليت:  ،هـ2220اتريخ  ،حنن أحسن اجلاليات املسلمة حاَّلً املقال بعنوان:   بل األفضل بدون منازع". انظر: ،يف أورواب -من املسةلمني
almoslim.net/node/86694 

ويف حال   ،(( جاء فيه ما نصــه: "يوجد يف الســـويد نوعان من الزواج:  أحدمها ديينٌّ واآلخر مدينٌّ اإلســالم واملســلمون يف الســويدبعنوان: ))ويف مقال  (118)
  مبجموع  من األئم  يحيث تعَّتف الدول  الســويد ،جيب االتصــال مبأذون الزواج املررح له إبجراء عقد القريان رعيًّا ،الرغب  يف الزواج حســب الوانني اإلســالمي 

إذا كانت  ،أنه يرفض أن يتزوج الســويدي غري املســةلم من مســةلم  غري متجنِّســ  ،ممن زكرتهم االحتادات اإلســالمي  يف الســويد. بل من حماســن القانون الســويدي
  2002د اتريخ انظر: اإلسالم واملسةلمني يف السوياملسـةلم".  تنصُّ عةلى منع زواج املرأة املسـةلم  من غري ،أي البةلد اإلسـالمي ،قوانني األحوال املدنير  يف بةلدها

 http://www.islamguiden.com/islam/islam_sweden.html عةلى الرابط اآليت: 
ـــــــــــــــــرعي  من الدول  ، 2003اجملةلس اإلســـالمي لألئم  يف الســـويد الذي مت أتســـيســـه منذ العام  وهذه الةلجان املســـاول عن تشـــكيةلها هو( 119) والذي أخذ الشــــ

ويراعى االختصاص أبحد العةلوم الشـرعي  ، إماماً ممن حيمةلون شهادات جامعي  من كةليات شـرعي  معَّتف هبا 22ويتكون من هيا  املؤسسني وعددها نفسها. 
كما يتم االختيار  ،ل إمام معني أو منتدب أو متطوعمثل الفقه وأصـوله وعةلوم احلديث وعةلوم القرآن والدعوة وغريها من التخصـصـات. ويتم فتح العضوي  لك

ا  التأســيســي  و تار اهلي، من خالل دراســ  مةلف كل إمام عةلى حدة حيث يرســل كل إمام ســريته الذاتي  مع مةلحق عن  صــصــه وخرباته العمةلي  ومكان عمةله
ـــــــــــــــرعي  يف املساجد واجلمعيات والصحف ا شخصاً. ومت  20حملةلي . ويبةلغ عدد األئم  األعضاء يف جمةلس األئم  األعضاء ومن و يعةلن عن أتسيس الةلجن  الشـ

،يم القضـائي لألقليات التر، اسـتييت، فؤادومنطق  اميو. ، ومنطق  بوتبوري، ومنطق  ماملو، تشـكيل عدد من الةلجان يف املدن الكربى مثل العاصـم  اسـتكهومل
 .202ص، املسلمة

 بتصـرف. 201-202ص، لألقليات املسلمةالتر،يم القضائي فؤاد، ، استييت ( 120)
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، ه وتعترب آاثرهحّت يعتمد زواج -كما هو الوضـــع يف ألبانيا-فاملســـةلم ال يشـــَّتط أن يعقد زواجه يف احملكم  الســـويدي   
 واملعني من املؤسس  اإلسالمي  بتخويل من القانون السويدي.، يقبل منه أن يربمه له املسةلم املأذون له بذلك بل

وعةلى املشــيخ  اإلســالمي  أن تتعةلم وتســتفيد من هذه التجرب  الناجح  جداً من الةلجان القضــائي  يف مؤســســات الدول  
ـــــــــــــــــي وتفصــــل بني املســــةلمني يف األوتطالب الدول  األلباني  ابلســــماح هلا بتشــــك، الســـويدي  حوال يل جلان قضــــائي  تقضـــــ
، كما هو شـأن اجلالي  اإلسـالمي  يف إيطاليا أيضـاً، حيث  ثةلهم )احتاد املراكز واهلياات اإلسالمي  يف إيطاليا( الشـخصـي 

(U.C.O.I  ومقره يف مدين  بولونيا يف وسـط إيطاليا، وبظهور هذا االحتاد أصبح هو اجله  الرعي )ليت متثل الوجود ا
 .(121)اإلسالمي يف إيطاليا، وأصبح يتوىل تصديق العقود، لدى اجلهات الرعي  اإليطالي 

 : وتتضمن أهم النتائي والتوصيات:اخلامتة 

 فمن أبرزها ما يةلي:الرتائج:  -أ
 الدول  األلبانير  ال تعَّتف ابإلسالم ديناً يف دستورها. -2
 .  يف اجملتمع األلباينعدم وجود حماكم شرعي  وتشريعات إسالمي -2
تطالب الدول  األلباني  ابلسماح هلا بتشكيل جلان قضائي  تقضـي وتفصل بني أن املشيخ  اإلسالمي  مل  -3

 .املسةلمني يف األحوال الشخصي 
بُعد قانون مدّون  األسرة األلبايّن عن الشريع  اإلسالمير ، فهو قانوٌن وضعيٌّ ابمتيازٍّ ال  تُّ إىل الشرع  -2

 بصةل ٍّ.
إن عدم مراعات قيم الشعب األلباين لدى إعداد قانون مدون  األسرة، قد أوقع األسرة األلباني  يف ارتباك  -0

 .وفوضى تشريعي ، كان هلا أسوأ األثر عةلى األسرة األلباني  املسةلم 
 التوصيات: -ب
ةلمانير  أو الد قراطير  عةليهم ابسم العأن تراعي احلكوم  خصوصيرات مسةلمي ألبانيا الدينير  والثقافير ، وال تفرض  -2

 ما ينايف عقائدهم، وقيمهم، ومقوِّمات حياهتم.
 

                                                           
 .2022ديسمرب  2اتريخ ، دور املراكز اَّلسالمية يف الدول غ، اَّلسالمية يف توثيق الزواج والطالق، عبد اْلميد، جملايلا( 121)
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عةلى املسةلمني يف ألبانيا أن يسَعوا لتطبيق نظام األحوال الشخصير  فيما بينهم، وأن حيافظوا عةلى هويّتهم  -2

م يف  سرير  معامالهتم، وأخالقهم، وعالقاهتم األاإلسالمير ، وشخصيرتهم الدينير ، وذلك ابلتزام شرع رهبِّ
 واالجتماعير .

اء عةلى لإلصالح األسرّي، والقضمن أهل العةلم واالستقام  والدين؛ جلان التحكيم عند مسةلمي ألبانيا تشكيل  -3
 مرجعهم يف ذلك الشرع احلنيف، وتكون ُمعَّتفَاً هبا من ِقَبل الدول . املشكالت العائةلير  املختةلف ،

ن تسعى قدر وسعها يف نيل االعَّتاف ابألحكام الصادرة عن جلان املشيخ  اإلسالمير  أب دراس توصي ال -2
التحكيم أو أي مؤسسات تتبع املشيخ  أو تنبثق عنها تكون خمولً  ابلقيام إبجراءات التحكيم واإلصالح 

 األسري. 
 املصادر واملراجعفهرس 

حتقيق حممد عبد هللا  ،ه2222ط ،الرايض/السعودي  ،دار الطيب  الترزي ،معامل  ،أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي،
 النمر.

 ،م2118ط  ،بريوت/لبنان ،دار الغرب اإلسالميالرتمذي،  جامع ،حممد بن عيسى بن سورة بن موسى الرتمذي،
 حتقيق الدكتور بشار عواد معروف. 

 م.2118-هـ2228، 2ط، مركز الشارق  لالبداع  الفكري، موجز دائرة املعار  اإلسالمية، أرنولد وآخرون، توماس

 بم2002- هـ2222 ،2ط ،الرايض/السعودي  ،دار إشبيةليا، حاضر العامل اإلسالميّ  ،اتج السـر أمحد، حران
 م. 2111-هـ2220، 0، مكتب  وهب ، القاهرة/مصـر، طحاضر العامل اإلسالمي، عةلي، جريشة

 ،م2118-ه2221 ،2ط ،بريوت/لبنان ،، دار ابن حزم، مراتب اإللاعأبو حممد عةلي بن أمحد بن سعيدابن حزم، 
 حتقيق حسن أمحد إسرب.

مقارن  بني فقه  ،الوضعية املدنية والتشريع اإلسالمياملقارَّنت التشـريعية بني القوانني سيد عبد هللا عةلي،   حسني،
 م.2002-هـ2222، 2القانون الفرنسي ومذهب اإلمام مالك بن أنس رضي هللا عنه، دار السالم، القاهرة/مصر، ط

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=4592&lang=&bk_no=4&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=4592&lang=&bk_no=4&ID=1
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ترمج  حممد ، م2133-هـ2302ط/ ، العدد األول، متران بوذرمجربى، انتشارات جهان، دائرة املعار  اإلسالمّية
 فندى وآخرون.اثبت ال

 م. 2003 –هـ 2222، 2دمشق/سوراي، ط، دار الفكر، أطلس دول العامل اإلسالميّ شوقي، ، أبو خلي 
 ،2ط ،بريوت/لبنان ،دار الكتب العةلمي ، سرن أيب داود ،سةليمان بن األشعث السجستاين األزدي أبو داود،

 حتقيق حممد عبد العزيز اخلالدي. ،م2112-ه2222
 . 2022 ، ط/ترياان، دلي  أنشطة املشيصة اإلسالمية األلبانية

م، 2111-هـ2220، 0، املكتب  العصري ، بريوت، طخمتار الّصحاح، زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر، الراّزي
 ت/يوسف الشيخ حممد. 

 م.2110، 2ط ،دمشق/سوري  ،دار الفكر ،اتريم القضاء يف اإلسالم ،حممد ،الزحيلي
  مب3117 -هـ3437، 7شـرح قانون األحوال الشصصية، املكتب اإلسالمي،  السباعي، مصطفى، 

دراسات العةليا اجلامع  كةلي  ال،  رسال  دكتوراه يف القضاء الشـرعي، لألقليات املسلمةالتر،يم القضائي ، فؤاد، استييت
 .م2002ط/ ، األردني 
  ،األقليات اإلسالمية وما يتعلق هبا من أحكام يف العبادات واإلمارة واجلهاد، حممد بن درويب بن حممد، سالمه

 هـ. 2220-2221لدراسات اإلسالمي ، منشورات جامع  أم القرى، مك  املكرم ، كةلي  الشـريع  وا
، 2 ، بريوت، طدار املعرف مغي احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املرهاج، ،مشس الدين حممد بن اخلطيبالشربيي، 

 م، ت/حممد خةليل عيتاين. 2117-هـ2228
 ،2ط ،بريوت/لبنان ،مؤسس  الرسال  جامع البيان عن أتوي  آي القرآن، ،أبو جعفر حممد بن جرير الطربي،
 حتقيق الدكتور بشار عواد معروف. ،م2112-ه2220

، 1 ، دار الفكر، بريوت/لبنان، رد احملتار على الدر املصتار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز، ابن عابدين
 م.2112 -هـ 2222
-هـ2222،  ط عيةكرت يف ألبانيا رحلٌة وحديٌث عن اإلسالم بعد سقو  الشيو ، حممد بن انصـر العبودي،
 م.2113

 د.ط/ د. ت. .بريوت/لبنان، ، دار النهض  العربي الفقه املقارن لألحوال الشصصية، بدران، أبو العيرني

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=4592&lang=&bk_no=4&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=4592&lang=&bk_no=4&ID=1
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ه، مجع 2222 2، دار املؤيد لةلنشـر والتوزيع، الرايض/السعودي ، طفتاوى اللجرة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 الدويب.وترتيب/ أمحد بن عبد الرزاق 

، 2، دار السالم، طشـرحه حملمد زيد األبياينمع  األحكام الشـرعية يف األحوال الشصصية، حممد،  قدري فشا
 ت/ حممد أمحد سـراج وعةلي مجع  حممد.، م2002-هـ2227
 ،2ط ،نانبريوت/لب ،مؤسس  الرسال  اجلامع ألحكام القرآن، ،أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب،
 حتقيق الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الَّتكي.  ،م2002 -ه2227
 م.2112 -هـ 2222،  2ط،  القاهرة/مصر ،مكتب  وهب  ،معوقات تطبيق الشـريعة األسالمية ،مناع ،القطان

حتقيق حممد  ،2ط ،بريوت/لبنان ،دار الكتب العةلمي  تفس، القرآن الع،يم، ،أبو الفداء إعاعيل بن عمر ابن كث،،
 حسني مشس الدين.

ق عبد الوهاب عبد حتقي ،دار الفكر ،حتفة األحوذي شرح سرن الرتمذي ،أيب العةلى حممد بن عبد الرمحن ،املباركفوري
  الةلطيف.
 م. 2172، 3ط، بريوت، دار املعرف ، دائرة املعار  القرن العشـرين، حممد فريد
  . م2113-هـ2222، مك  املكرم ، 223، العدد ألبانيااإلسالم واملسلمون يف ، السّيد، حمّمد يونس

امع  كةلي  الدعوة وأصول الدين ابجل،  حاضر العامل اإلسالميِّ وقضاايه املعاصـرة، ،  مجيل عبد هللا حممدملصـريُّ ا
 . 2ط، املدين  املنورة/السعودي ،  اإلسالمي 
 بالةلغ  العربي  ابلقاهرة، دار الدعوة، جممع املعجم الوسيط، إبراهيم وآخرون، مصطفى

حتقيق الدكتور  ،م2111-ه2220 ،2ط ،عجمان ،، مكتب  الفرقاناإللاع أبو بكر حممد بن إبراهيم،ابن املرذر، 
  أبو محاد صغري أمحد بن حممدحنيف.

 م.2003، دار الصادر لسان  العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، ابن مر،ور

  د.ت.، ط/ منرب التوحيد واجلهاد، اإلسالم واملدنية اْلديثة، أبو األعةلى، املودودي

 م. 2020 –هـ 2232، 2صيدا/بريوت،ط، املكتب  العصـري جمموع  من املؤلفني، ، املوسوعة العربياة املَيسـرة
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  م.2111 –هـ 2221، 2ط، مؤسس  أعمال املوسوع  لةلنشـر والتوزيع، العامليةاملوسوعة العربية 

 م. 2183، منشورات عامل املعرف ، أغسطس 22صالثقافة األلبانية يف األجبدية العربية، ، حممد، موفاكو
دراس  ميداني ، جامع   ،عالقة الواقع اَّلجتماعّي فلوعي الديّي لدى مسلمي ألبانيا، شائم بن اليف بن غا،، اْلمزاين

 .م2118م عةلم االجتماع، الرايض/السعودي ، عام اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي ، كةلي  العةلوم االجتماعي ، قس
، 2ـر، ط ، دول  قططبع  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميفقه الروازل لألقليات املسلمة، ، حممد، يسـري إبراهيم

 م.2023-هـ2232
 املقاَّلت اإللكرتونية

 عةلى الرابط اآليت:   2002واملسةلمني يف السويد اتريخ  اإلسالم
http://www.islamguiden.com/islam/islam_sweden.html 

، جريدة  20/03/2000، يف التاريخ عالقات الدين والدولة يف تراث العامل اإلسالمي وحاضره، حممد، ألرنؤو ا
 .20323احلياة، 
ألّولّي  املقّدم  من الّدول الّتقارير ا،ترفيذ العهد  الّدويل  اخلاص  باْلقوق  اَّلقتصادّية واَّلجتماعّية والّثقافّية ،ألبانيا

  يناير.  2000اتريخ النشـر  ، 17و   16مبوجب املاّدتني، األطراف
 -م 28/3/2022 ،اتريخ اإلضاف  ،لبانيا: علماء املسلمني يستركرون إقامة حف  زواج للشواذأ

عةلى الرابط اآليت:   ،ه0/0/2233
http://www.alukah.net/world_muslims/0/76443/#ixzz4O6zNHG1d 

 ،هـ20/2/2232 -م 22/2/2022  اتريخ اإلضاف  ،ألبانيا: علماء الدين يرفضون مشروع قرار مرع اْلجاب
  عةلى الرابط اآليت:

http://www.alukah.net/world_muslims/0/29045/#ixzz4O6tWZLTi 
 عةلى الرابط اآليت: ،الّر،ام الّسياسيّ ، ألبانيا

 Alb/Dwal-Modn1/Behoth/openshar/www.moqatel.com//http  
 
 

http://www.alukah.net/world_muslims/0/76443/#ixzz4O6zNHG1d
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  2  ، اتريخ النشـراألويلالتقرير ، من العهد 40الر،ـر يف الّتقارير املقدامة من الّدول األطـرا  ِبوجب املاّدة ، ألبانيا
 .2002فرباير 
هـ، عةلى الرابط اآليت:  0/7/2232 -م 27/2/2020، اتريخ النشر مرع املسلمات احملجبات من العم  ،ألبانيا

http://www.alukah.net/world_muslims/0/22746/#ixzz4O6fmWUQq 
 2003حزيران/يونيه   2اتريخ النشـر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانيا
 .2022آذار/مارس  28اتريخ النشـر ، وثيقٌة أساسّيٌة تشّك  جزءاً من تقارير الّدول األطـرا ، ألبانيا

 22 يف التاريخ ،مركز اجلزيرة لةلدراسات، ترمج  كرمي ماجري، مسلمو ألبانيا عودة اْلويّة الديرّية، نصـرت، تشانشار
 عةلى الرابط اآليت:  .2023سبتمرب

http: //studies.aljazeera.net/ar/files/musliminbalkan 
م الةلغ  العربي ،  عةلى قستعري  عام عن وضع اإلسالم واملسلمني يف ألبانيا ومس، الدعوة فيها، ، رابطة أئمة ألبانيا

 www.lidhjahoxhallareve.comالرابط اآليت: 
 هـ، عةلى الرابط اآليت:3/3/2221 -م 22/3/2008اتريخ اإلضاف   ،يف مدارس ألبانيا: ممروع ارتداء اْلجاب

http://www.alukah.net/world_muslims/0/2037/#ixzz4O6pr3ove 
، 2022ديسمرب  2، دور املراكز االسالمي  يف الدول غري االسالمي  يف توثيق الزواج والطالق، اتريخ عبداحلميد، جملايلا

 ./http://www.mohamah.net/answer/20316عةلى الرابط اآليت:
. عةلى الرابط 2023مايو  22التاريخ ، يف مركز اجلزيرة لةلدراسات، ألبانيا عام  الّسالم يف البلقان، فريد، موهيتب
 http: //studies.aljazeera.net/ar/issuesاآليت: 

 عةلى الرابط اآليت: ، ألبانيا عام  السالم يف البلقان، ، فريدموهيتش
http: //studies.aljazeera.net/issues/2013/05/2013516111636315345.htm 

 هـ، عةلى الرابط اآليت: 2220، اتريخ حنن أحسن اجلاليات املسلمة حاَّلً 
http//: almoslim.net/node/86694 

 المصادر باللغة األلبانية

Kodi I Familjes se Shqiperise, Botimi Qendres se PublikimeveZyrtare, Shtator 2012.  

 

http://www.alukah.net/world_muslims/0/22746/#ixzz4O6fmWUQq
http://www.lidhjahoxhallareve.com/
http://www.alukah.net/world_muslims/0/2037/#ixzz4O6pr3ove
http://www.mohamah.net/answer/20316/


The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 2, 2017 

 
 36 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

Kushtetuta e Republikes se Shqiperise,  BotimeJuridike Alb Juris, 2014. 

E Drejta Familjare, Arta Mandro Balili, Shtepia botuse EMAL, botimi i pare, Tirane, 

Nentore 2009. 

 

Aleks Luarasi, Akte Juridike per Historin e Shtetit dhe te Drejtes ne Shqiperi, 

Botimet OMBRA GVG, Botimi I dyte Tirane, Albania 2014. 

Nuray Bozbora, Shqiperia dhe nacionalizmi shqiptare ne Perandorine Osmane, 

Shtepia Botuese Dituria, Tirane, Albania 2002 

.Historia e Shtetit dhe se Drejtes ne Shqiperi, Luarasi University Press, Tirane, 

Albania 2007. 

Permbledhese Legjislacioni per Pushtetin Gjyqesor dhe Sistemin e Drejtesise, Alb 

Juris Tirane, Albania 2010. 

Permbledheje Legjislacioni per Sistemin e Drejtesise, Botim i Qendres se 

Publikimeve Zyrtare Tirane, Albania 2010. 

Kodi I Procedures Penale, Botimet Juridike ALBJURIS, Tirane, Albania 2014. 

Kodi Civil I republikes se Shqiperise, Botimi I Qendrese se Publikimeve Zyrtare, 

Tetor 2012. 

Komentari i Kodit Civil te Republikes se Shqiperise, Olti Skrame, Shtepia Botuese 

Onufri 2011. 

Historia e Popullit Shqipetare, Botmet Teona, Tirane Albania 2009, vellimi 4. 

Ligji Nr. 10 056, date 22/ 01/ 2009 Per Ratifikimin e Marrveshjes Ndermjet Keshillit 

te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe Komunitetit Muslimane te Shqiperise 

per Rregullimin e Marrdhenjeve te Ndersjellta. 

http://www.zabgj.gov.al/web/Gjykatat_e_Rretheve_Gjyqesore_179_1.php 

Ligji Per Mbrojtjen Nga Te Gjitha Format E Diskriminimit Ne RSH.  

Kodi i Familjes, qeveria jep “Ok”për bashkëjetesën e çifteve gay. http: 

//shqiptarja.com/Politike/ 03/12/2014 

Homoseksualet ne Shqiperi, Qeveria dakord qe te bashkejetojne me ligj 

http//www.gazetadita.al/ 03/12/2014 

http://www.instat.gov.al/al/themes/popullsia.aspx 

 

http://www.instat.gov.al/al/themes/popullsia.aspx

