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 فللطفل،األوىل بالرعاية واحلماية  األسرية فكانوايشكل األطفال احللقة األضعف يف الرابطة 

 على الدولة اتمع و هيئات تعمل أن ينبغي أساسية إنسانية حقوق ضعيف، بشري كمخلوق

 .1الطفل ا متتع وضمان صيانتها

تكون  أن هو القوانني، واضعي مجيع طرف من عليه اإلمجاع مت الذي و له، يثبت حق فأهم

كذا  و أعضائها، مع يتفاعل و الطفل فيها ينشأ اليت األوىل االجتماعية الوحدة باعتبارها ،2أسرة له

 مستقبل يف ملكاته و توجهاته يشكل مت من و للطفل، النفسي و احلسن التكوين يف املباشر املؤثر

  3.سلبا أو إجيابا حياته

 معنويا عليه احملافظة و رعايته واجب والديه عاتق على قع و احلق، هذا للطفل ثبت فإذا

تنص  إذ الطفل، حياة يف وجودها من البد اليت األسرة متاسك على احملافظة عليهم جيب كما وماديا،

 و أبنائهم تربية بواجب القيام على اآلباء القانون جيازي ": اجلزائري الدستور من 56 املادة

 ".مرعايته

                                                             
أنظر، نسرين إيناس بن عصمان، مصلحة الطفل يف قانون األرة اجلزائري، مذكرة ماجستري يف قانون األسرة املقارن، جامعة أيب بكر بلقايد   1

، 2007، مقتبس عن فاطمة شحاتة أمحد زيدان،مركز الطفل يف القانون الدويل العام، دجار اجلديدة للنشر، 1.، ص2009-2008،تلمسان ،
  .10.ص

  .1.رين إيناس بن عصمان، املرجع السابق،صنس  2

ية حقوق أنظر، حممد السعيد الدقاق، احلماية القانونية لألطفال يف إطار إتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، املؤمتر القومي حول مشروع اتفاق  3
  .9.،ص1988الطفل، اإلسكندرية، 
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الزوجية  الرابطة دعامة هم الذين التفاهم، و الرمحة و املودة و األنس و التماسك أن غري

 الغاية فتنتفي التنافر، إىل تؤدي و األسرة ببناء احلياة مشاكل تعصف فقد اهلني باألمر ليست

  .الزواج املوجودة من

 واجلمع للمفرد الصغري الولد وهو ؛ طفلة مؤنث ،أطفال مجعه ل بأنالطف تعريف وردوقد 

 يتكلم ال الذي ومعناه ،  "infans"الالتيين بالتعبري الفرنسية اللغة يف ومصدره ،1واملؤنث واملذكر 

 سن يف إنسان والطفل ، 2البلوغ حىت الولد أيضا وهو  رخصا ناعما دام ما املولود وهو، بعد

 إىل الوالدة من اإلنسان حياة فترة أوىل  أو نعومته طور من الطفل حالة األخرية وهذه ،الطفولة

  3.املراهقة

و يتحقق البلوغ الذي  ،اإلسالمي بأنه الصغري الذي مل يبلغ احللميعرف الطفل يف الفقه و 

إذا تبدأ به مرحلة اإلدراك التام ، باملظاهر الطبيعية املتعلقة بالرجولة و األنوثة فيتحدد البلوغ بالسن 

و ذهب اإلمام مالك إىل حتديد هذه السن بثماين  ،وفقا لرأي اجلمهورتأخرت األمارات الطبيعية 

  .عشرة سنة

                                                             
  .523.، ص1992بريوت، لبنان،  ،دار العلم للماليني،7أنظر، جربان مسعود، الرائد، معجم ، ط   1

  .611.أنظر،القاموس اجلديد للطالب، ص  2

، اخلاص، جامعة أبو بكر بلقايد القانون يف دكتوراه ، رسالة-دراسة مقارنة -أنظر، زكية محيدو ،مصلحة احملضون يف القوانني املغاربية لألسرة  3
  .38-37، ص 2005-2004تلمسان،
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ولقد تناولت الوثائق التارخيية اليت خلفها التنقيب عن أثار احلضارات القدمية، الطفل 

 1.كموضوع سليب وكملكية أسرية تفرض عليه احترام أهله وطاعتهم بصورة مطلقة

فمن احلضارة املصرية القدمية تبني أن االهتمام بالطفل كان يضمن حقوق األب واألم 

  .2واملعلم

املعاملة الوحشية جتاه الطفل، إذ عرف يف مدينة إسربطة رمي  تبنينانية ومن احلضارة اليو

األطفال من اجلبال املرتفعة أو وضعهم عند الوالدة يف املياه الباردة المتحان صالبتهم وقوة 

أفالطون مببدأ  نادي ،وأجسادهم ألن احلياة ال تليق إال لألقوياء القادرين فيما بعد على محاية الدولة

األطفال والنساء واعترب أن اإلجناب ال يتم إال باتصال رجال أصحاء بنساء صحيحات، مث  شيوعية

ورأى  ،إخضاع األطفال إىل تربية حمددة وصارمة حتت إشراف الدولة، لتحقيق أهدافها وطموحاا

                                                             
  .08، ص2003أنظر، غسان خليل، حقوق الطفل، التطور التارخيي منذ بدايات القرن العشرين، مطبعة مشايل أند مشايل، بريوت، لبنان،  1

Guy RAYMOND , Droit de l’enfance et de l’adolescence, Ed. Litec ,Paris, 1995 , p.03. 

Ammar GUESMI, La protection pénale de l’enfant avant sa naissance, Ed. L’hermès ,Lyon, 2003, 
p.43 et s. 

،كلية  1،جامعة اجلزائر ) عقود ومسؤولية (فرع قانون خاص ،ماجستري  مذكرة أنظر، مداين هجرية نشيدة ، حقوق الطفل بني الشريعة والقانون ، 2
 .4-2 .ص، 2012-2011احلقوق بن عكنون ،
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أرسطو يف اإلجهاض ضرورة لتكييف النسل مع حاجة الدولة من السكان، واعترب تربية الطفل مهمة 

  .1رأة فقط ألا أقل ذكاء وإدراكا من الرجلامل

أما القانون الروماين، فسادت فيه نظرية متلك الطفل ألبويه وأهله، إذ كان يستأثر األب  

يف روما بسلطة غريبة عرفت حبق احلياة واملوت عقب الوالدة مباشرة، إىل جانب بيع األطفال 

  .2عبيدا

العصور األوىل والوسطى، ال يذكر فيها أدىن قيمة وبقيت أوضاع الطفولة كئيبة ومزرية يف 

وانتظر التاريخ الغريب ظهور مجلة من املفكرين والفالسفة إلجياد احللول وتسوية  ،للطفل وحلقوقه

وضعية الطفل يف جمتمعام، فدعا الفيلسوف اإلجنليزي جون لوك إىل احترام حرية الطفل مع 

ء العاملني يف ظروف قاسية، واشتهر الفيلسوف الفرنسي ضرورة تعليمه، ودافع عن األطفال الفقرا

جان جاك روسو يف القرن الثامن عشر بأفكاره النرية ومنها ضرورة تربية سليمة، بعيدة عن العادات 

والتقاليد السائدة، مع احترام سن الطفل ومنوه التدرجيي، مؤكدا على عدم جواز املقارنة بني الطفل 

 .3صوصيات خمتلفة تبعا لطبيعة املرحلة اليت يعيشهاوالبالغ، ألن لكل منهما خ

                                                             
،كلية  1،جامعة اجلزائر ) عقود ومسؤولية (ماجستري فرع قانون خاص  مذكرة مداين ، حقوق الطفل بني الشريعة والقانون ، نشيدة هجريةأنظر،  1

 .2.، ص 2011/2012احلقوق بن عكنون ،

 .10 - 9. غسان خليل، املرجع السابق، ص 2

  .12. غسان خليل، مرجع سابق، ص  3
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وأما عن وضعية الطفل يف األديان السماوية، فكان اإلسالم سباقا إىل إقرار حقوق الطفل 

املال والبنون زينة احلياة " يقول اهللا عز وجل  1ا االحتفاظ، إذ اعترب اإلسالم ثروة البد ومحايتها

   2".الدنيا

والَّذين  " :ة عيون عباد الرمحان، كما جاء يف قوله سبحانه وتعاىلولقد تطلعت إىل الذري

بل وتطلع إليها  ، 3" يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِماماً

زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لي من لَّدنك ذُريةً طَيبةً إِنك هنالك دعا  " :األنبياء، قال اهللا عز وجل

وهلذه املكانة العظيمة اليت حضي ا اإلنسان صغريا، أشار القرآن الكرمي إىل . 4"سميع الدعاء

ه قوله وجوب اعتناء اآلباء بأبنائهم ورعاية مصاحلهم، حىت يقدر الولد صنيع والديه ويصدق في

  . 5" صغريا ارحمهما كَما ربّيانِي رّبِّ ـُلقو ... ": سبحانه وتعاىل

وكذلك لو رجعنا إىل السرية النبوية واحلديث النبوي الشريف لوجدنا التكرمي الكبري 

واالهتمام البالغ بأطفال املسلمني وأطفال غري املسلمني، ولرمبا من أكثر األحاديث النبوية اليت بقيت 

صغرينا ليس منا من مل يرحم '':  - صلى اهللا عليه وسلم -عالقة يف وجدان املؤمن، قول رسول اهللا 
                                                             

  .، غري منشورة2009-2008أنظر، امساعيل بن رزق اهللا، حقوق الطفل وفق التشريع اجلزائري، حماضرة ألقيت مبجلس قضاء تبسة،   1

  .45سورة الكهف، اآلية   2

 .74سورة الفرقان، اآلية  3

 .38سورة آل عمران، اآلية  4

 .24سورة اإلسراء، اآلية  5
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وقال . ''أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا'': وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف حق اليتيم. 1''ويوقر كبرينا

  2.''بإصبعيه السبابة والوسطى

لقد جاء التشريع اإلسالمي بنظام متكامل ومعاجلة شاملة لإلنسان جتلت فيها احلقوق 

األسرة العربية اليت كانت عماد اتمع يف العصر وحتددت ا الواجبات واملسؤوليات، حافظ على 

اجلاهلي، بأن هذب عاداا وتقاليدها، فأبطل التبين وساوى بني البشارة باملولود الذكر واملولود 

اهتم حبقوق  .األنثى، وقيد من سلطة الرجل ملا منح املرأة حقوقا حرمت منها قبل جميء اإلسالم

ه جنينا، بل قبل محل أمه به عندما أرشد الزوجني إىل حسن الطفل وضمنها قبل الوالدة برعايت

ومل يترك تربية الصغري ورعايته دون ضبط  .اختيار بعضهما ومراعاة أركان وشروط الزواج الشرعي

إذ أحكم قواعد النسب والرضاعة واحلضانة وكل ما يتعلق بالوالية على النفس واملال، حىت متيز 

يشمل '' املسلم''كل ذلك ألن لفظ ، الوالدين مث اتمع مث الدولةحقوق الولد على  وجوبيهبفكرة 

الذكر واألنثى على حد سواء، وهو شأن مجيع اخلطابات الشرعية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية 

  .3الشريفة

                                                             
بيت األفكار الدولية، ، باب ما جاء يف رمحة الصبيان، 1919الترمذي، جامع الترمذي، حديث رقم أنظر، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة  1

 .2004لبنان، 

 .2008، دار ابن حزم، القاهرة،  ، باب فضل من يعول يتيما6005أنظر، حممد بن إمساعيل البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم  2

 .5.هجرية نشيدة مدين، مرجع سابق، ص 3
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إن االجتاه احلديث سواء يف نطاق التشريع اجلزائري أو على املستوى الدويل ، حيرص على  

تدعيم محاية األطفال بتوسيع دائرا و زيادة فعاليتها ، فالطفل ضعيف ذهنيا و بدنيا ، بصورة ال 

ن متكنه من الدفاع أو احلفاظ على حقوقه مما جيعله أكثر عرضة من غريه ليكون ضحية للعديد م

  .و قلة خربته ، إىل جانب ضعف قدراته البدنيةه نعدام أو ضعف إدراكال نظرا االنتهاكات

ظهرت املبادرات الدولية لوضع  لتاسع عشر وبداية القرن العشرين،ومع اية القرن ا

تشريعات خاصة باألطفال، انتهت بوثيقة قانونية دولية هي األقوى منذ إنشاء منظمة األمم املتحدة 

 20اليت أقرا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  1ونقصد االتفاقية الدولية حلقوق الطفل 1945سنة 

  1989.2نوفمرب 

مادة جمموعة كبرية من احلقوق املدنية  54وقد تضمنت االتفاقية املتكونة من ديباجة و

  .والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية الواجب ضماا للطفل دون متييز

مل تعرف كحق  ،يف محاية احلقوق املالية و املعنوية للطفل، قدميا، ما عن دور القضاءأ

منفصل عن احلقوق األخرى بل مل يظهر اختصاص قضائي يهتم بشؤون الطفل خصيصا قبل سنة 

1790.  

                                                             
مجادى  24املؤرخ يف  461-92مبوجب املرسوم الرئاسي  رقم   1992ديسمرب  19قت اجلزائر على اإلتفاقية اخلاصة حبقوق الطفل يف صاد  1

  .1992ديسمرب  23، الصادرة بتاريخ 91ر،ع.، ج1992ديسمرب  19املوافق ل  1413الثانية عام 

 .، وما بعدها12.رجع سابق، صمغسان خليل،  2
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صدر يف قانون العقوبات الفرنسي أول نص قانوين ينظم قضاء 1790أي فحىت هذه السنة 

  .عن البالغنياألحداث ويفصلهم 

 تصل إىل بلورة نظام قضائي متخصص يف ، فإا ملوسكسونيةلجناألنظمة األأما عن   

يعاملون معاملة  األحداثان فك ،معاجلة قضايا األحداث إال عرب املرور مبحطات تارخيية بارزة

 اليتو القضائية و من حيث العقوبات القاسية اليت كانت تطبق عليهم اإلجراءاتالبالغني من حيث 

  .اإلعدام حدود إىلتصل 

ا الوضع املؤسف ظهرت حركات إصالحية تضم علماء القانون ومصلحني ذونظرا هل

تبين نظام خاص لألحداث  إىلوالدعوة  األوضاع،ه ذضرورة الثورة على ه إىلاجتماعيني نادت 

تقرر  األمريكية،حمكمة أحداث يف والية شيكاغو  أولبإنشاء  1899وهدا ما جتسد بصدور قانون 

  .معاملة متميزة لألحداث املنحرفني

ومت تبنيه يف تشريعاا  باألحداثاخلاص  ذا النظاما ولقد تأثرت كل من إجنلترا وكند

  .19081من  ءابتدا

و على غرار تشريعات دول العامل ، فإنه حتت تأثري خمتلف  أما بالنسبة للمشرع اجلزائري

أوصى منذ السنوات األوىل لالستقالل مبحاكمة األحداث  ةاالستعماريالفترة   التشريعــات يف
                                                             

-06-06الروماين،–معاد بن حدو، قضاء األحداث يف النظام األجنلوسكسوين واجلرماين  أحنني ،صالح الدين فليل،حممد فليل،علي نظر،أ  1
2007 bb.com/-http://penal.fr   
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اجلاحنني والنظر يف قضايا األحداث الذين يف خطر معنوي أمام حمــاكم األحداث  ، و ذلك 

املتـضمن قانـون اإلجـراءات  1966يونيو  08املؤرخ يف  66/155طبقـا لألمـر 

حماكم األحداث إىل بروز قواعد خاصة باألحداث يف ، وقد أدى ظهور  1اجلزائيـة املعـدل املتمم

املشرع فقد وسع ،واملاليةالطفل املعنوية حقوق ويف سياق إرساء قواعد حلماية  .التشريع اجلزائري 

و القوانني اجلزائية و قوانني  القضائي من خالل القانون املدين من دائرة االختصاصاجلزائري أيضا 

و حتديد الطفل قوق نا  والذي سنحاول من خالله حصر حوضوع حبثواليت هي م باألسرةاملتعلقة 

  . آليات محايتها

وتكمن أمهية موضوع دور القضاء يف محاية حقوق الطفل املعنوية واملالية يف أنه يتعلق 

اتمع وهي فئة األطفال واليت أصبح العمل على تكريس حقوقها حديث  حبشرحية من أهم شرائ

  .الساعة ومقياسا لتقدم الدول

تبني مدى عالقة كما تظهر أمهية البحث من خالل اإلحصائيات املتعلقة ذه الفئة واليت 

جاء يف اإلحصائيات املقدمة من طرف املكتب الوطين لإلحصاء أن عدد  جهاز القضاء ا، إذ

باملائة  25.6و نسبة والدة حية  1.014.000 ب درق 2014لوالدات يف اجلزائر خالل سنة ا

حالة  396.000كما أنه سجل سنوات خالل نفس السنة، 05نسبة وفيات األطفال أقل من 

                                                             
  .   ن .س.د .ط ،.علي مانع ، جنوح األحداث و التغيري االجتماعي يف اجلزائر املعاصرة ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، دأنظر،   1
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 54وقدرت بـ  2013خالل سنة  1 57.461زواج يف نفس السنة وقدرت نسبة الطالق ب

 .3 و النفقة تعرض على القضاء ها عدة قضايا تتعلق باحلضانةواليت تترتب علي 20142حالة عام 

حكم قضائي مدين صادر يف  22189أن من بني  2013كما أنه تشري األرقام لسنة 

 .4حكم 2498 قضايا النفقة مل تنفذ منها إال

 لألربعة أشهر بالنسبة 2013 سنة خالل الوطين التراب عرب املسجلة كما قدرت األرقام

 طفل، 1123 ب العمدي واجلرح الضرب ضحايا ينهمب من ضحية طفل  2073باألوىل فقط 

 ب اجلنسية االعتداءات ضحايا األطفال بفئة متبوعة اإلمجايل، العدد من % 54.17 نسبة متثل

 الرابع املوقع يف حدث، 208 ب الثالث املوقع يف تأيت املعاملة سوء ضحايا األطفال ضحية، 626

 العمدي واجلرح الضرب ضحايا األطفال طفل، 109 ب التحويل أو االختطاف ضحايا جند

 بنسبة أي ضحايا، 06 ب العمدي القتل ضحايا األطفال وأخريا ضحية 01 ب للوفاة املفضي

                                                             
 www.andi.dz/index.php.، 2014املكتب الوطين لإلحصاء ، دميغرافيا اجلزائر  -1 

 aiaress.com/ennasrwww.djaz، 24/07/2015أطفال الطالق ، جريدة النصر اليومية ، -2 

  .املكتب الوطين لإلحصاء ، دميغرافيا اجلزائر، املرجع السابق - 3

  http://www.aps.dz/ar/algerie،2014ديسمرب  10وكالة األنباء اجلزائرية ،   4 
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، وهي أرقام تظهر حجم ونوع القضايا املطروحة على القضاء 1اإلمجايل العدد من % 0.29

  .اجلزائري واليت يكون موضوعها  الطفل

حالة جنوح  5906حالة اختطاف و 256حوايل  2014تسجيل خالل سنة كما مت 

  .3طفل على الطريق العمومي 735باملائة من جمموع  90فيما مت العثور على . 2لألحداث

تنطلق   وباإلضافة إىل هذه األمهية اليت تظهر من خالل اإلحصائيات املتعلقة بقضايا الطفل

تتمثل خاصة يف عدم إهتمام رجال القانون ذا املوضوع أمهية هذه الدراسة من إعتبارات أخرى 

بالرغم من أمهيته خاصة يف نطاق العمل القضائي ، فأغلب الدراسات السابقة إن مل تكن جلها 

  .متحورت حول احلماية القانونية للطفل ومل تتناول احلماية القضائية

كثرية أمام القاضي فإن مسألة حقوق الطفل تطرح إشكاالت قانونية  ،ومن جهة أخرى 

أمام وجود ثغرات قانونية تتعلق مبجال محاية هذا املخلوق الضعيف،وبذلك تعترض القاضي 

صعوبات مجة نتيجة غموض النصوص القانونية املتعلقة بدوره يف محاية الطفل وتشتتها وما يقابل 

لقضاء يف محاية هذه املعضلة من شح يف الدراسات اجلزائرية املتخصصة اليت تعاجل موضوع دور ا

 .الطفل
                                                             

، منشورة على املوقع 2013العنف ،جوان، دور مصاحل الشرطة باألطفال ضحايا خرية  مسعودانأنظر،    1
http://www.algeriepolice.dz/  

   http://www.djzaiess.com/ elbilad، 2015-03-17وكالة األنباء اجلزائرية ،  2 

   http://www.djzaiess.com/ elfajr، 2015-03-30وكالة األنباء اجلزائرية ،  3 
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  :فاإلشكال الذي ميكن طرحه يف هذا املوضوع هو ،وأمام كل ما سبق

  ما هو دور القضاء يف محاية حقوق الطفل املعنوية واملالية على ضوء التشريع اجلزائري؟

مع بعض  ى  منهجية البحث العلمي التحليليوقد اعتمدنا يف  دراستنا هلذا املوضوع عل

ريعات األخرى بصفة وجيزة يف املسائل القانونية اليت مل ينظمها املشرع اجلزائري ، التش من األمثلة

وكذا باالعتماد على اجلانب التطبيقي عن طريق االستدالل بالقرارات القضائية والتعليق على بعضها 

  .   مع إبداء وجهة نظرنا املتواضعة

  :ة على اخلطة التالية كما أننا اعتمدنا يف اإلجابة على إشكالية البحث املطروح

  .دور القضاء يف محاية احلقوق املعنوية للطفل: الفصل األول

  .دور القضاء يف محاية احلقوق املالية للطفل:الفصل الثاين
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تعد الطفولة نبت احلياة و الغد املشرق الذي تبىن عليه اآلمال، و تعقد عليه األحالم، وهي 

  .يصلح اتمع كلهالبذرة األساسية اليت بصالحها 

العناية بنفسه و احلصول على حقوقه بسبب  ىو ملا كان الطفل كائنا ضعيفا غري قادر عل

تكوينه اخلاص كان البد من رعايته و العناية به حىت يصل إىل السن اليت متكنه من االستغناء عن غريه 

مثل التشريعات الوضعية قد واالعتماد على نفسه يف كل أموره، لذا جند أن التشريع اجلزائري مثله 

أحاط الطفل بالعناية الالزمة اليت تضمن له احلصول على حقوقه كاملة لينمو النمو الصحيح وينشأ 

  .النشأة الصحيحة بوصفه عنصرا فعاال يف بناء اتمع الذي يعيش فيه

واألكيد أن تكريس حقوق الطفل املعنوية بنصوص قانونية غري كايف لوحده لضمان متتع 

لطفل ا، بل إن جهاز القضاء هو من جيسد هذه احلقوق وحيميها يف الواقع، إال أن معرفة دور ا

القاضي يف محاية حقوق الطفل املعنوية يكون من خالل حتديد نطاق تدخله حلماية هذه احلقوق من 

وكذا من خالل اآلليات املمنوحة له حلماية هذه احلقوق من جهة أخرى ) املبحث األول(جهة 

  ).املبحث الثاين(

  

  



دور القضاء في حمایة الحقوق المعنویة للطفل........................................الفصل األول    

 

16 

 

  املبحث األول

  نطاق  تدخل القضاء حلماية احلقوق املعنوية للطفل

إن القاضي باعتباره حامي احلقوق له دور فعال يف محاية حقوق الطفل املعنوية، إال أن دوره 

  .يتحدد بالنصوص القانونية اليت تعطي له صالحية التدخل وحتدد له كيفية هذا التدخل

القاضي يف محاية حقوق الطفل املعنوية يكون يف إطار نطاق معني يتحدد وبذلك فإن دور 

باحلقوق املعنوية اليت كرسها القانون للطفل ويعمل القاضي على محايتها، وهذه احلقوق منها ما هو 

  ).املطلب الثاين(ومنها ما هو متعلق برعاية الطفل ) املطلب األول(لصيق بشخصية الطفل 

  املطلب األول

  اللصيقة بشخصية الطفل احلقوق

احلقوق اللصيقة بالشخصية هي حقوق غري مالية تثبت للشخص مبجرد وجوده باعتباره  

 إنسانا، لذا تسمى باحلقوق املالزمة للشخصية ، وكذا احلقوق األساسية ، أو احلقوق العامة وحقوق

ييز فهي تالزمه حلني تثبت للمواطن كما تثبت لألجنيب دون مت ، 1الشخصية وأيضا احلقوق الطبيعية

                                                             
لإلنسان  يطلق البعض على احلقوق اللصيقة بالشخصية تسمية احلقوق الطبيعية تأثرا مبا نادى به فالسفة القانون الطبيعي من أنه توجد حقوق طبيعية 1

. ، وهي حتفظ لإلنسان مقومات وجوده يف اإلسم والسالمة اجلسدية وحرية التعبري، وحرية التنقل وغريهااناتولد مع والدته وتثبت له رد كونه إنس
  .113-112.،ص1987أنظر، مصطفى حممد اجلمال، عبد احلميد اجلمال، القانون واملعامالت،املكتبة القانونية، مصر، 
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وفاته، وهي مرتبطة بعناصر الشخصية ارتباطا وثيقا قد قررت للحفاظ على الكيان املادي واملعنوي 

  .1للشخصية

ومصطلح احلقوق اللصيقة بشخص الطفل ينصرف إىل تلك احلقوق اليت ال ميكن حلياة 

للطفل عنها واليت إذا ما حاولنا الطفل أن تستقيم بدوا، أو بعبارة أخرى تلك احلقوق اليت ال غىن 

  .2طرفصلها عن شخص الطفل تعرضت حياته للخ

وتتعدد احلقوق اللصيقة بشخصية الطفل إال أننا سنقتصر يف دراستنا على أهم احلقوق 

الواردة يف التشريع اجلزائري واليت يتدخل القضاء حلمايتها وهي احلق يف احلياة و السالمة اجلسدية و 

      ).الفرع الثاين(احلق يف اهلوية واجلنسية ، )ع األولالفر(املعنوية 

  لفرع األولا

  و املعنوية احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية

ل في فلطا"  2015يوليو  15املؤرخ يف  02- 15من القانون  02لقد عرفت املادة 

ن تكوأو عرضة  أومنه في خطر أو أه ـربيتتأو خالقه أ أوصحته ن كوتي لذالطفل ا على أنه"رطخ

                                                             
  .189. ص ،1984،القاهرة ،القانون، دار النهضة العربية مبادئمجيل الشرقاوي، أنظر،  1
، منشورات 1أنظر، محيد سلطان علي اخلالدي، احلقوق اللصيقة بشخصية الطفل دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية وقوانني األحوال الشخصية، ط 2

  .35.ص. 2013احلليب احلقوقية، 
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ة ـبيئفي ن كويأو  ررـالضأو مل احملتـلخطر لأن يعرضاه سلوكه من شأنهما أو  املعيشيةفه وظر

  .لطفل للخطرض التي تعرت االاحلا وأوردت .لتربوية للخطرأو النفسية أو البدنية اسالمته ض تعر

املعنوية وسنفصل فيمايلي احلاالت اليت تعرض حياة الطفل و سالمته اجلسدية و سالمته 

  .وكيف يتدخل القاضي حلمايتهاللخطر 

  احلماية القانونية حلق الطفل يف احلياة والسالمة اجلسدية واملعنوية: أوال

إن من احلقوق األساسية للطفل واليت جيب أن يتمتع ا هي احلق يف احلياة و واحلق يف أن 

اليت تضمن للطفل احلياة يف ظروف يتمتع بسالمة جسده و السالمة املعنوية، باعتبارها من احلقوق 

  .سنتناول فيما كل حق يف اآليتو حسنة وتنشئة سليمة

  احلق يف احلياة  -أ

 والقوانني السماوية الشرائع أقرته فقد املقدسة و األصيلة احلقوق من احلياة يف احلق يعد

فهو أساس وأصل كل احلقوق األخرى هذه األولوية اليت مل تتردد كل الدساتري  ،1الوضعية

كانت مرجعيتها يف االعتراف ا، هذا احلق الذي نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل   والتشريعات أيا

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  6ورد هذا احلق أيضا يف املادة  كمايف مادا السادسة 

                                                             
  .59.،ص2010/2011رة ماجستري يف احلقوق، جامعة ورقلة، بلقاسم سويقات، احلماية اجلزائية للطفل يف القانون اجلزائري، مذكأنظر،   1
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الدولة تضمن عدم "على أن 1من الدستور اجلزائري  34ومن هذا املنطلق نصت املادة  ية، والسياس

،وحدد القانون املدين اجلزائري   "انتهاك حرمة اإلنسان وحيضر أي عنف بدين أو أي مساس بالكرامة

 .احيبداية شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا على أن اجلنني يتمتع حبقوقه املدنية بشرط أن يولد 

إذا كان يف وضعية تنبأ بذلك ويف وسط و ظروف غري إن حياة الطفل تكون عرضة للخطر 

  :نبني مايلياليت تعرض حياة الطفل للخطر آمنني، ومن هذه احلاالت 

 :لإلمهال أو التشردلطفل اتعريض  -1 

 من لضرب طفل أي يعرض ال :"أنه على الطفل حقوق اتفاقية من 37 املادة نصت لقد

 الدول اعتراف وجوب على االتفاقية نفس من 23 املادة نصت ما، ك" الالإنسانية املعاملة ضروب

 جند هنا من ،كرامته له تكفل ظروف يف وكرمية كاملة حبياة جسديا أو عقليا الطفل املعوق بتمتع

 الثاين الفصل من الثاين القسم يف جنائية حبماية ودعمها احلقوق هذه كرس العقوبات اجلزائري قانون

 "للخطر وتعريضهم العاجزين األطفال ترك يف " عنوان حتت الثالث من الكتاب الثاين الباب من

 .منه 320 إىل 314 من املواد يف وذلك

-04جرمية خطف األطفال مقابل الفدية مبوجب القانون  ي و هة كما أنه استحدث جرمي

 1مكرر  293فقد نصت املادة ، 2014فرباير  04املتضمن تعديل  قانون العقوبات املؤرخ يف  01

                                                             
   .املتضمن التعديل الدستوري 2008نوفمرب  15املؤرخ يف  19-08املعدل مبوجب القانون رقم 1996دستور   1
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 (18)يعاقب بالسجن املؤبد كل من خيطف أو يـحاول خطف قصر مل يكمل مثاين عشرة 1على أنه 

قوبـة عوتطبق على الفاعل ال ،ج أو غريها من الوسائلسنة عن طريق العنف أو التهديد أو االستدرا

إذا تعرض القاصر املخطوف إىل  من هذا القانون 263املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة 

تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الـدافع إىل اخلطف هو تسديد فدية أو إذا ترتبت علـيه وفاة 

الـتخفيف املنصوص عليها يف هذا القانون مع مراعاة أحكام ال يستفيد اجلاين من ظروف  الضحية

  ."أدناه 294دة  اامل

م عدحاالت االضطراب وغيرها من ومسلحة ت عاالطفل ضحية نزاحالة  -2

  .االستقرار

املتعلق حبماية الطفل من ضمن احلاالت  02- 15من القانون  02لقد أوردت نص املادة 

حاالت االضطراب غيرها من ومسلحة ت عااضحية نزالطفل اليت تعرض حياة الطفل للخطر، حالة 

  . م االستقرارعدو

 12 يفاملؤرخ  جنیف التفاقيات اإلضايفصادقت اجلزائر على الربتوكول ويف هذا الشأن 

الربوتوكول مبوجب املرسوم  املسلحة ةيالدول املنازعات ايضحا يةحبما واملتعلق  1949 سنة غشت

  .1989 سنة يما 16يف  املؤرخ 89-68رقم  الرئاسي

                                                             
  .2014 فرباير 16املؤرخة يف  07اجلريدة الرمسية ، العدد  - 1
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سلحة  ني الرتاعات امليجل محاية املدنأو يدخل األطفال يف هذه ضمن بنود اتفاقية جنيف من 

اإلجراءات الة مع حالة الطفل الالجئ لتطابق وسنعاجل هذه احل ،حاالت االضطرابيرها من ـغو

    .خبصوصها

  الطفل الالجئ -3

وقد انضمت اجلزائر إىل اتفاقية  ،وعدميي اجلنسية لالتفاقيات الدولية  1خيضع نظام الالجئني

، وإىل 1963فيفري  07، مبوجب قرار مؤرخ  1951جويلية  28جنيف حول الالجئني بتاريخ 

  .1954سبتمرب  28اتفاقية نيويورك حول نظام عدميي اجلنسية بتاريخ 

أديس أبابا ضمن نطاق منظمة  وقد مت توقيع آخر اتفاقية كبرية حول هذا املوضوع يف

  .1973جويلية  25وصادقت عليه اجلزائر بتاريخ  1969الوحدة اإلفريقية ، بتاريخ سبتمرب 

ال ينطبق  19632جويلية  25املؤرخ يف  274- 63رقم وعلى الرغم من أن املرسوم 

حسب عنوانه سوى على االتفاقية املتعلقة بالالجئني ، فإنه يطبق حتما على كافة االتفاقيات األخرى 

   . طاملا أن النص خيص الالجئني وعدميي اجلنسية معا

                                                             

  http://www.djelfa.info، 29/04/2011،  قامة األجانبإشروط دخول، خروج وأنظر،   1
  .764. ،ص 52،عدد  1963جويلية  30اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ   2
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لدى وزارة اخلارجية " مكتب محاية الالجئني وعدميي اجلنسية"وقد أحدث هذا املرسوم 

   :األول وم املكتبيقإذ   "جلنة الطعون"فضال عن 

ارات املعنية ، تنفيذ نح محاية الالجئني وعدميي اجلنسية ، ويؤمن بالتنسيق مع الوزمي-

   .وخاصة اتفاقييت جنيف ونيويورك، االتفاقيات

يعترف بصفة الالجئ لألشخاص ، سواء كانوا ينتمون ملفوضية املم املتحدة السامية -

  .تعريف املادة األوىل من اتفاقية جنيفلالجئني ، أو هؤالء الذين يتوفر فيهم 

ومينح أخريا ، بعد إجراء التحقيق ، الوثائق الضرورية للقيام بأعمال احلياة املدنية ، ويؤمن -

  .الالجئنيتطبيق األحكام الداخلية اليت تستهدف محاية 

  . ةمن قبل هذا املكتب بصفة العمال القانونية الرمسي األوراق والوثائق املمنوحة وتتمتع

  : فإا تتألف منجلنة الطعون  أما عن

وقد أضاف . ممثليهموزارة العدل واخلارجية والعمل والشؤون االجتماعية ، أو من  -

   .،وزير الداخلية وممثله إىل أعضاء اللجنة 1963جويلية  25تصحيح املرسوم املؤرخ يف 

   .ممثل مفوضية األمم املتحدة الالجئني -

   :وتكلف هذه اللجنة
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الذين رفض  –الالجئني وعدميي اجلنسية  -بالنظر يف الطعون املقدمة من قبل األشخاص -

   .املكتب االعتراف هلم بصفة الالجئ

   .حبث الطلبات املقدمة إليها من قبل الالجئني تطبيقا التفاقية جنيف-

وخالل أسبوع يف  األوىل،وتتم ممارسة الطعن خالل مهلة شهر من تاريخ التبليغ يف احلالة 

   لة الثانيةااحل

حيث تودع لديه ذه الصفة الطعون اليت ميكن أن توجه  اللجنة،يقوم املكتب مبهام أمانة سر 

كما أن القرارات تبلغ إىل املدعني مبوجب رسالة مسجلة مع إشعار  ،بالوصولضمن مسجل وإشعار 

   بالوصول

:  لالجئاطفل ـلا"الطفل   حبمايةاملتعلق  12-15من القانون  02قد عرفت املادة  و

شكل  ء أو أيلجوـلالية طالبا حق ولدود احلدزا  امجتابلده  منب لهرالى ـغم عي أرلذافل ـلطا

  .ليةولداحلماية اخر من آ

  لكن املالحظ أن النصوص التشريعية و التنظيمية منحت للسلطة التنفيذية سلطة منح صفة 

  .لألجانبالالجئ ضحية نزاعات مسلحة أو صفة 
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املتعلق حبماية الطفل أن املشرع قد أورد يف الباب الثاين  12-15األمر املالحظ  يف القانون 

من هذا القانون كيفية إجراءات محاية الطفل يف خطر ويف الباب الثالث وضع قواعد وإجراءات متابعة 

  .اعات املسلحةاألحداث اجلاحنني إال أنه سكت عن محاية الطفل الالجئ  و الطفل ضحية الرت

فال يوجد أي نص يعقد اختصاص القضاء لتكييف حالة الطفل ضحية الرتاعات املسلحة 

وال يوجد أي ،م االستقرار معنويا و كذا حالة الطفل الالجئ  عدحاالت االضطراب ويرها من ـغو

تشريع أو تنظيم مينح له سلطة اختاذ اإلجراءات القانونية حلمايته ، ما عدا ما نص عليه القانون يف 

املتعلق بشروط دخول األجانب  الذي  1 2011يونيو  25املؤرخ   11-08من القانون  32املادة 

  .لتوقيف قرار ترحيله خيول للطفل اليتيم األجنيب احلق يف مباشرة دعوى استعجاليه أمام القضاء

  احلق يف السالمة اجلسدية  -ب

حاالت املساس بالسالمة  املتعلق حبماية الطفل 12- 15من القانون  02ت املادة فصن

  :  يف أشكال  اجلسدية للطفل

  .الطفلمعاملة  سوء -

   .تعرض الطفل للتعذيب -

                                                             
  .4 .،ص36، عدد 2008يوليو  02جلريدة الرمسية مؤرخة يف ا  1
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   .تعرض الطفل لالحتجاز -

  .منع الطعام عن الطفل -

قد جرم املشرع اجلزائري مجيع األفعال اليت يأتيها شخص على طفل و اليت من شأا أن و

متس بسالمة جسده ، و بالوظائف الطبيعية ألعضائه ، و سالمة جسم الطفل هي مصلحة حيميها 

القانون بتجرميه أفعال اإليذاء العمد ـ الضرب و اجلرح ـ منع الطعام أو العناية عن الطفل، فاملشرع 

من صور و  جسمه1ني فرض محايته على هذه املصلحة فهذا يعين أنه كفل للطفل حقه يف سالمة ح

   .األفعال اليت جرمها القانون

   جرمية اإليذاء العمد الواقعة على الطفل - 1

كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا ال يتجاوز  :" على أنه 2ع.من ق  269املادة  فنصت

سنه السادسة عشر أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إىل احلد الذي يعرض صحته للضرر ، أو 

ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا اإليذاء اخلفيف يعاقب 

   ". دج 100.000إىل  20.000باحلبس من سنة إىل مخس سنوات و بغرامة من 

  :هي اجلرميةهذه أركان ص يتبني أن لنطبقا هلذا او 

                                                             
  .111 .ن،ص.س.، دعمان،دار الثقافة  ،1ج ،اجلرائم الواقعة على األشخاص  –القسم اخلاص  –شرح فانون العقوبات  ،حممد سعيد منور أنظر،   1
  .2006املعدلة سنة   2
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و هو الطفل الذي ال يتجاوز سنه السادسة عشر من عمره، و مبا أن اجلزائر  :املفترضالركن 

سنة فإنه يفترض معه أن متتد  18حقوق الطفل اليت حددت سن الطفل ب  اتفاقيةصادقت على 

  .احلماية إىل هذا السن

 .الواقعة على الطفل أربعة صور تأخذ جرمية اإليذاء العمد: ادي الركن امل

هو متزيق أو قطع يف اجلسم أو أنسجته أيا كانت جسامته، و ال عربة بالوسيلة  :اجلرح/1

  .املستخدمة يف إحداث اجلرح فقد يكون سالح أبيض كالعصي أو سالح ناري

  .1متزيقها هو كل ضغط على أنسجة اجلسم ال يؤدي إىل: الضرب   /2

سنة ، يترتب معه تعريض صحة  16و الذي ال يتجاوز سنه : منع الطعام عن الطفل  /3

الطفل للخطر ، فتجرمي مثل هذا الفعل يتماشى وطبيعة اجلرمية وخاصة لطفل يقل سنه عن السن الذي 

لو ضمنيا  احلرمان الواردة يف املادة تشري أضف إىل ذلك أن عبارة املنع و  .يسمح بتوفري الطعام بنفسه

وهذا ما وافقه  ،قانون واجب تلبية حاجيات الطفلبأن اجلاين هو من األشخاص الذي يفرض عليهم ال

وحيث أنه  :"إذ جاء يف حيثيات القرار بشأن تعريض قاصر للخطر   الصادر عن احملكمة العلياالقرار 

الضحية كانت نتيجة مالزمتها  وفاة أنرفة االام  قد انتهت يف قرارها غبالرجوع إىل القرار  جند أن 

بني أن ياجلثة أن تقرير تشريح  عدم التغذية والفراش ملدة طويلة و مدها على ظهرها وعدم العالج 

  .الوفاة  كانت نتيجة انعدام العالج و التغذية  اليت أوجبها الشرع  والقانون على األب
                                                             

 الدولة، إسحاق إبراهيم منصور ،شرح قانون العقوبات اجلزائري ـ جنائي خاص ـ يف جرائم ضد األشخاص و األخالق واألموال و أمنأنظر،   1
  .69 .ص،1988،  ، اجلزائرديوان املطبوعات اجلامعية ،2ط
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املتوفية ) ز.ف(وخبصوص " الصفحة الرابعة  "ام بينت يف قرارها وحيث أن غرفة اال 

سها يف البيت وحاولت بكانت تعاين منذ شهرين من املرض عندما أوقفها أبوها عن الدراسة وح

وقام حببسها يف الغرفة و أصبحت ضعيفة أصيبت بشلل .... االنتحار برمي نفسها من النافذة 

  .ةن فارقت احليااش مدة شهرين إىل أوالزمت الفر

يف كالمها عدم مساعدة  نوحيث أن هذه التصرحيات تفيد بأن املصرحة عرضة للمتابعة أل

  .1"هي ربة البيت وأاخاصة  عن وقائع جيرمها القانون رعدم اإلخباو يف خطر شخص

املشرع اجلزائري بإضافته  و اجلدير باملالحظة أن :العنف العمدية األخرى  أعمال/ 4

  .قد وسع من دائرة األفعال اليت من شأا إيذاء الطفل "أي عمل من أعمال العنف و التعدي"لعبارة

مثال ذلك تسليط تيار كهربائي متقطع ال يترك أثرا على جسم الطفل أو نزع شعر الطفل و

   ...بالقوة أو اإلغالق عليه يف خزانة

  : اإليذاء العقوبة ا ملقررة جلرائم -2

 20.000فيما عدا اإليذاء اخلفيف يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات و بغرامة من 

دج كل جاين يقوم باالعتداء على الطفل سواء بالضرب أو اجلرح أو أي عمل من  100.000إىل 

  : 1أعمال العنف ، غري أنه تشدد العقوبة يف احلاالت التالية

                                                             
  .309.ص ، 01عدد ، 2008، جملة احملكمة العليا،497035رقم ، ملف 2009/ 23/01، غرفة اجلنح واملخالفات،  احملكمة العليا  1
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إ ذا كان اجلاين أحد األصول أو من له سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته فترفع /1

دج إذا مل تنشأ  100.000إىل  20.000سنوات و الغرامة إىل  10 إىل 5العقوبة إىل احلبس من 

  .يوما 15عن أعمال العنف مرض وعجز كلي ملدة ال تتجاوز 

و إ ذا  10 إىل 3ن العقوبة احلبس من يوم فتكو 15إذا جتاوزت مدة العجز عن  أما/ 2 

كان اجلاين من األصول أو من له سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته ، فتتغري وصف اجلرمية 

سنة  20 إىل10سنوات و تضاعف العقوبة إىل  10 إىل 5لتصبح جناية معاقب عليها بالسجن من 

  . اجلرمية بظرف اإلسرار أو الترصد اقترنتإذا 

فاجلزاء  16أما إذا ترتب عن أعمال العنف عاهة مستدمية و كان الطفل ال يتجاوز سن   /3

أما إذا كان اجلاين أحد األصول أو من له سلطة على الطفل يعاقب  .سنة 20إىل 10هو السجن من 

   .أما إذا أقترن بظرف االعتياد و كان اجلاين أحد األبوين يعاقب باإلعدام،اجلاين بالسجن املؤبد 

   ةاحلق يف السالمة املعنوي - ج

املتضمن محاية الطفل  على أنه يتمتع كل طفل دون   12-15من القانون  03نصت املادة 

جميع ـبل كاـشاأليرها من ـغأو لعجز أي أو الرأو اة ـللغأو انس ن أو اجلللومتييز يرجع إىل ا

ذات الصلة ة ـليولدا اتتفاقيالايرها من ـغولطفل ق ااقية حقوفـتاليها ـلتي تنص عق اقواحلـ

                                                                                                                                                                                                    
  .ع.من ق 272املادة   1
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في دق عليها، وتلك املنصوص عليها يف التشريع الوطين السيما احلق يف احلياة و يف االسم وااملص

لترفيه واة ـلثقافاولتعليم واتربية ـلا و املساواة الصحيةة ـلرعاياي ـفو سرةألافي وة ـسيـناجلـ

  .احترام حياته اخلاصةفي و

صور نذكر منها  يف عدةعنوية للطفل تعريض السالمة امل أشكالاجلزائري  جرم املشرعلقد   

  :على سبيل املثال 

   :جنحة اإلمهال املعنوي لألوالد -1

 باحلبس يعاقب ":على أنه 330/3قد نص املشرع يف قانون العقوبات اجلزائري يف املادة ف

 : دج 100.000 إىل دج 25.000 من وبغرامة (1 ) سنة إىل (2 ) شهرين من

 خلقهم أو أمنهم يعرض أو منهم أآثر أو واحد أو أوالده صحة يعرض الذي الوالدين أحد

 أو السلوك، سوء أو السكر على لالعتياد هلم سيئا مثال يكون أو معاملتهم يسيء بأن جسيم خلطر

 بإسقاط قضي قد اآلن سواء وذلك عليهم، الضروري باإلشراف يقوم ال أو رعايتهم، يهمل بأن

 .بإسقاطها يقض مل أو عليهم األبوية سلطته

 الزوج شكوى على بناء إال املتابعة إجراءات تتخذ ال املادة هذه من 2 و1 احلالتني ويف

 .املتروك

  ."اجلزائية للمتابعة حدا الضحية صفح ويضع
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  جرمية التمييز  -2

  1ع.قمن  1 مكرر 295املادةنص  املشرع اجلزائري يفالتمييز فقد جرمها  أشكالأما عن 

 أو العرق  اجلنس أساس ىعل  يقوم  تفضيل أو تقييد أو أو استثناء  تفرقة  كل متييزا  ليشك :"بنصه 

 عرقلة أو تعطيل  يستتبع أو ويستهدف  اإلعاقة  اإلثين أو أو القوم األصل أو النسب أو اللون  أو

 يف امليدان املساواة قدم على ممارستها أو ا أو التمتع األساسية واحلريات اإلنسان حبقوق  االعتراف

 . العامة احلياة ميادين من آخر ميدان  أي يف أو والثقايف  واالجتماعي واالقتصادي  السياسي

  من وبغرامة تسنوا (3) ثالث أشهر إىل (6) ستة من سباحلب التمييز على يعاقب

 .دج 150.000 إىل   دج 50.000

  أي ضد  التمييز أو  الكراهية ىعل علنا بالتحريض  يقوم من كل العقوبات بنفس يعاقب

 أو يشجع أو  يروج  أو  ينظم أو أو اإلثين العرقي انتمائهم  بسبب األشخاص من أو جمموعة شخص

  ". ذلك  أجل من بأعمال دعائية  يقوم

  احلق يف احلياة والسالمة املعنوية واجلسدية للطفلكيفية تدخل القاضي حلماية : ثانيا

دور وقائي يف محاية حق الطفل يف احلياة و سالمته املعنوية واجلسدية ، كما أنه له للقاضي 

  .دور بعدي

                                                             
  .املعدل واملتمم لقانون العقوبات 01-14املعدلة مبوجب القانون رقم   1
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مىت ينعقد اختصاص أما عن الدور الوقائي للقاضي حلماية هذه احلقوق فالسؤال املطروح 

 إىلقاضي األحداث  هل حيتاج ،و قاضي  األحداث حلماية حياة الطفل و سالمته اجلسدية و املعنوية

وجود أحكام قضائية ائية باإلدانة حىت يتحرك حلماية األطفال يف خطر معنوي أو يتخذ إجراءات 

  ر؟إخطاره بوجود طفل يف خط احلماية مبجرد

  األحداث  قاضي خيتص" من قانون محاية الطفل على أنه 32املادة  نصتويف هذا الشأن 

  قاضي  وكذلك  ممثله الشرعي أو إقامة حمل  أو  مسكنه أو للخطر الطفل  املعرض  إقامة  حملل

  العريضة اليت  يف  بالنظر  هؤالء  وجود  عدم  حال  يف  به الطفل وجد  الذي  للمكان  األحداث

 الشعيب  لسلمجا رئيس  أو الوايل  أو وكيل اجلمهورية  أو  الشرعي  ثلهمم أو  الطفل  من  إليه  ترفع

 املهتمة  العمومية اهليئات أو الوسط املفتوح  أو اجلمعيات  مصاحل  أو  الطفل  إقامة  البلدي مكان 

 . الطفولة

 .تلقائيا يتدخل أن األحداث لقاضي جيوز كما-

  ".شفاهة  الطفل  من  ملقدم ا  اإلخطار  تلقي  كنمي-

 من 02املادة حلماية األطفال يف خطر املنصوص عليهم يف  األحداث أي يتدخل قاضي

 حتقيقا وفقويفتح  ،إخطاره بوجود طفل يف خطر  الطفل مبجرداملتعلق حبماية  12-15القانون 

  .من قانون محاية الطفل  35و  34و  33املواد   عليهااليت تنص  األحكام
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نصت إذ  فيها،حالة الطفل و ال رقابة عليه  الكاملة لتكييفو للقاضي السلطة التقديرية  

األحداث حلماية األطفال يف  يصدرها قاضيجعلت األوامر اليت  ون واليتالقانمن نفس  43املادة 

   .كما أا قابلة للمراجعة من طرفه فقط طعن،قابلة ألي  خطر غري

رد علمه بوجود طفل يف وضعية تعرض حياته للخطر وبذلك فإن تدخل القاضي التلقائي 

بغرض اختاذ اإلجراء املناسب من شأنه أن يقي انتهاك حقوق هذا الطفل  أو سالمته اجلسدية واملعنوية

  . يف حياته وسالمته املعنوية واجلسدية

أما عن الدور البعدي للقاضي ، فقد حيدث وأن يتعرض الطفل للقتل أو جلرائم متس سالمته 

دلة اليت تفيد ارتكابه اجلسدية أو املعنوية، وهنا دور القضاء يتمثل يف متابعة اجلاين و البحث عن األ

للجرم حىت ال يفلت من العقاب، وهو الدور املنوط بالنيابة،  مث حماكمته وتوقيع العقوبة على الفاعل 

تتناسب مع الفعل املرتكب على الطفل واليت جيب أن تكون كافية لردع كل من تسول له نفسه اليت 

    .ارتكاب اجلرائم ضد الطفل
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  الفرع الثاين

  وية واجلنسيةاحلق يف اهل

إن تكريس حق الطفل يف احلياة يرتبط ويستلزم االعتراف له بالعديد من احلقوق األخرى 

واملشرع اجلزائري كغريه من التشريعات عمل على ضمان هذه احلقوق للطفل  .اللصيقة بشخصيته

  ). ثانيا(، و احلق يف اجلنسية )أوال(من خالل تكريسها يف النصوص القانونية كاحلق يف اهلوية 

  احلق يف اهلوية : أوال

يتمتع الطفل باحلق يف اهلوية ويشمل هذا احلق على ثالث عناصر ومها احلق يف االسم 

  .واللقب واحلق يف النسب

  : احلق يف االسم  اللقب -أ

اللقب لفظ يطلق على األسرة اليت ينتمي إليها الطفل،ويشترك أفراد األسرة الواحدة يف  

،فهو 1محله، ويكتسب اللقب بالنسب،وبالتايل حيمل االبن لقب أبيه،ويطلق عليه االسم باملعىن الواسع

خاصة من ذوي القرىب املنحدرين من أصل واحد أو فرع واحد، يدل على انتساب الفرد إىل جمموعة 

  .وخمصص كوسيلة للتفريق والتمييز بني جمموعة و أخرى من البشر

                                                             
  .22.،ص2010،منشورات احلليب احلقوقية،1أنظر، غالية رياض النبشة، حقوق الطفل بني القوانني الداخلية واالتفاقيات الدولية، ط 1 
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ونص املشرع اجلزائري على وجوبه يف نص املادة  .1ومن خصائص اللقب أنه حممي قانونا 

    ".جيب أن يكون لكل شخص لقب"من القانون املدين بقوله  28

ع اجلزائري، مسألة التسمي باعتبارها من مشموالت احلق يف اهلوية، وذلك نظم املشر  

شريع اجلزائري إىل إذ ترجع جذور اهلوية يف الت .ايا وموضوعمن خالل عديد النصوص املتفرقة زمني

-08-09املؤرخ  يف  08-84املعدل بالقانون  1970فرباير سنة  19املؤرخ يف  20-70األمر 

يبني يف عقد امليالد يوم والساعة " 63يف املادة  ، والذي  كان ينص2ةاملدني املتعلق باحلالة 2014

واملكان وجنس الطفل و األمساء اليت أعطيت له و أمساء و ألقاب وأعمار و مهنة و مسكن األب واألم  

  ".و كذا املصرح إن وجد

، حتقيقا وتربز هذه النصوص القانونية، دور التسمي يف تكريس هوية وإنسانية اإلنسان  

  .لوك االجتماعيداخل اتمع بعيدا عن كل إقصاء وميش للس النفساينللتوازن 

املتضمن   1976فرباير  20املؤرخ يف  07-76ت املادة األوىل من األمر د نصوق  

على أن كل  3وجوب اختيار اسم ولقب عائلي من قبل األشخاص الذين ال حيملون لقب عائلي

ائلي، وينبغي على كل مواطن جزائري معين باألمر أن يقدم عريضة إىل جزائري له احلق يف لقب ع
                                                             

له،ودائم ال يقبل التنازل عنه،وال السقوط بالتقادم، ويف أنه قابل ميكن حصر خصائص اللقب العائلي يف كونه حقا ميكن توارثه، وأنه مشاع استعما1
  .وما يليها 205.عبد العزيز سعد، املرجع السابق،ص ؛للتبديل،وحممي بقوة القانون من كل اعتداء

  .28.ص ن،.س.دالتظيمية املتعلقة باحلالة املدنية ، دار اهلدى ،عني مليلة،  ،جمموعة النصوص التشريعية و بريك أنظر، الطاهر 2
  .101. الطاهر بريك ، املرجع السابق ،ص 3 
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وكيل اجلمهورية ليمنح له لقب، وخبصوص األوالد املولودين باجلزائر من أبوين جمهولني فطبقا لنص 

املتعلق باحلالة املدنية لألوالد املولودين يف اجلزائر من أبوين جمهولني  05-68من األمر  03املادة 

يقدم الطلب مرفقا بوثائق احلالة املدنية من طرف املمثل الشرعي إىل وكيل فمسائهم وألقام  لتغيري أ

  .اجلمهورية لدى حمكمة دائرة مكان والدم

و تنشر نسخة موجزة من الطلب يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

حتكم احملكمة يف طلب تبديل االسم واللقب حكما و  .وتعلق يف احملكمة طيلة مدة خسة عشرة يوما

  .ائيا

نالحظ أن االهتمام مل  يقتصر فقط على محاية احلق يف اهلوية يف املطلق بل تركز االهتمام 

ة اإلنسان يف هذه الفترة العمرية وما تتميز به من عدم فئة األطفال وذلك اعتبارا خلصوصيعلى 

  .فسيةاكتمال وحاجة للرعاية البدنية والن

وعالوة على ذلك فقد أقر االجتهاد القضائي اجلزائري حبق الشخص يف حتديد ميالده  

عن غرفة  2010- 03- 11الصادر يف القرار  حتديدا دقيقا وذلك بذكر اليوم والشهر والسنة يف

   1.األحوال الشخصية

                                                             
  ،01العدد  ،2010 جملة احملكمة العليا،، 588029ملف رقم ، 2010-03-11ش،.أ.غاحملكمة العليا، 1 
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م أولياء هؤالء املشرع اجلزائري وجد حال هلذه الفئة على اعتبار أنه غالبا ما يقو كما جند أن

األطفال إن مل يتخلوا عنهم بالطرق القانونية أي يف مؤسسات استشفائية أو أمام مكاتب اإلسعاف 

فإم يتخلوا عنهم على قارعة الطريق ولذلك فإم يتنصلون ألبسط حقوقهم كمنحهم  ،العمومي

ابط احلالة املدنية لذلك وجد املشرع اجلزائري حال و هو أن يقوم ض .احلق يف الرعاية أو االسم

له و اآلخر لقبا، و هذا ما جنده يف الفقرة  امساباختيار هلم جمموعة من األمساء يكون أحد هذه األمساء 

من قانون احلالة املدنية فنصت على أنه يعطى ضابط احلالة املدنية نفسه األمساء  64الرابعة من املادة 

بوين جمهولني و الذين مل ينسب هلم املصرح أية أمساء إىل األطفال اللقطاء و األطفال املولودين من أ

  .يعني الطفل مبجموعة من األمساء يتخذ أخرها كلقب عائلي

توضح اإلجراءات املتبعة، فقد صدر بتاريخ  ونظرا إىل كون هذه املادة جاءت ال

احلماية منشور وزاري مشترك بني وزارة الداخلية و اجلماعات احمللية و وزارة 1 1987جانفي17

االجتماعية و وزارة العدل والذي شرح فيه كيفية منح ضابط احلالة املدنية األمساء و األلقاب هلذه 

الفئة من األطفال فأوضح أن الغرض من هذه املادة يكمن يف إمكانية إدماج هؤالء األطفال يف السلك 

بط احلالة املدنية يف حالة اليت متنح ضا 64لذلك حدد هذا املنشور شروط تطبيق املادة  .االجتماعي

إمكانية منح األمساء لألطفال الذين عثر عليهم  62عدم وجود املصرح املنصوص عليه يف املادة 

  :ولألطفال املولودين من أبوين جمهولني ،كما أن هذا املنشور ميز بني حالتني

                                                             
  .177.اهر بريك ، املرجع السابق ، ص الط - 1
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األمساء هنا يقوم ضابط احلالة املدنية مبنح الطفل سلسلة من : حالة كون املولود ذكر  -

  .اخلاصة بالذكور و يتخذ آخر هذه األمساء كلقب عائلي بالنسبة هلم

مينح ضابط احلالة املدنية سلسلة من األمساء اخلاصة باإلناث : حالة كون املولود أنثى  -

حبيث يتخذ آخر اسم كلقب عائلي بالنسبة هلم على أن يكون هذا األخري من األمساء املخصصة 

  .للذكور

فإن استعمال اسم األنثى كلقب عائلي يدل على ظروف والدا و على وضعيتها و  ،و عليه

ذلك سواء بالنسبة لألطفال أنفسهم أو بالنسبة للمجتمع و هكذا ال حتقق الغاية املنشودة من منح 

 .1هؤالء األطفال االسم و اللقب

  : يف النسبالطفل  حق  -ب 

كل طفل يتمتع دون  حبماية الطفل على أناملتعلق  12-15من القانون  03نصت املادة 

جميع ـبل شكاأا من ـغيرهأو عجز ـلأي أو الرأو اة ـللغأو انس ن أو اجلـللومتييز يرجع إىل ا

ذات الصلة ة ـيـلودـلاتفاقيات االاغيرها من ولطفل ق اوـتفاقية حقالتي تنص عليها ق اقواحلـ

في طين السيما احلق يف احلياة و يف االسم واملصدق عليها، و تلك املنصوص عليها يف التشريع الو

لترفيه واة ـلثقافو التعليم والتربية و املساواة  و الصحية اة ـلرعايافي ة وألسرافيونسية الـجـ

                                                             
.17/01/1987الصادر بتاريخ  املنشور الوزاري املشترك بني وزارة احلماية االجتماعية و العدل و الداخلية  1  
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  . احترام حياته اخلاصةفي و

   .و يعين احلق يف األسرة احلق بالنسب و االنتماء 

     :بأبيه هإحلاق  نسبيف  الطفل حق  -1

 أمه من نسبه ثبوت أما .أبيه من يكون أن وإما أمه من يكون أن إما للطفل نسبال ثبوت

 من أو بشبهة وطء من أو فاسد أو صحيح زواج من الوالدة كانت سواء الوالدة، مبجرد فإنه حيصل

  1.بالوالدة ثبوته بعد أمه من النسب نفي وال ميكن زنا،

 :بإجياز ذكرها اآليت األسباب بأحد يتم فإنه أبيه من النسب ثبوت أما

 لفراشا/1

 وال بالولد، محلها ابتداء عند واملرأة الرجل بني حكما أو حقيقة القائمة الزوجية به ويراد

 بشبهة، والوطء الفاسد ، بالعقد الدخول الصحيح بالزواج ويلحق الصحيح، بالعقد يكون إال

 وكذلك نسب، به يثبت وال فراشا، يعد ال الباطل الزواج فعقد هذا وعلى،الفراش ويسمى بشبهة

  .نسب به يثبت ال والزنا زنا، ألنه شبهة وال حل  الوطء بدون

 حاجة دون الفراش صاحب زوجها إىل ينسب تأيت به الذي الولد فإن ،الزوجة محلت فإذا

                                                             
،دار اخللدونية للنشر 1عبد القادر بن حرز اهللا، اخلالصة يف أحكام الزواج والطالق يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري حسب آخر تعديل له،ط 1

   .350.،ص2007والتوزيع،اجلزائر،
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قوله  النسب به يثبت سببا الفراش اعتبار على والدليل ،1إلثباته بينة أي إىل وال بذلك، منه إقرار إىل

 2."احلجر وللعاهر للفراش الولد"اهللا عليه وسلم صلى 

 يف األسرة قانون عليه نص ما األب وهو من بالفراش الولد نسب ثبوت على دليل واحلديث

 :يأيت كما وذلك بالفراش، النسب ثبوت شروط منها تستشف ليتوا 41املادة 

 املشرع عليها نص شروط توافر من البد النسب لثبوت صاحلا الفراش هذا يكون حىت

 أمكن و شرعيا الزواج كان مىت ألبيه الولد ينسب":األسرة قانون من 41 املادة خالل اجلزائري من

 الشروط توافر جيب الصحيح الزواج يف النسب إلثبات وعليه .املشروعة بالطرق مل ينفه و االتصال

 3:اآلتية

 األسرة قانون مكرر من 9 و 9 املادة يف وارد هو ملا مطابقا أي شرعيا الزواج يكون أن -

 .اجلزائري

 يكون وال احلمل، منه يتأتى ممن يكون بأن ممكنا وذلك زوجها من الزوجة محل يكون أن -

 يثبت نسب فال احلمل منه يتصور ال صغريا كان فإذا اإلجناب، على وقدرته بلوغه ثبت إذا إال ذلك

 .منه الولد

 باخللوة يتأكد والذي فعال الزوجني بني التالقي حدوث ومعناه :ممكنا االتصال يكون أن - 
                                                             

يف  العلوم  احبث مقدم لنيل شهادة دكتور،بيقاته على  قانون األسرة اجلزائري  االجتهاد القضائي يف الفقه اإلسالمي و تط ،حمفوظ بن صغري أنظر،  1
  .482 .، ص2009-2008، كلية العلوم االجتماعية و  اإلسالمية  –جامعة  احلاج خلضر باتنة  ، قسم شريعة ختصص فقة وأصوله ،اإلسالمية

  .2342.،ص4، ج6432ردة،باب للعاهر احلجر،رقم احلديث رواه البخاري، يف كتاب احملاربني من أهله والكفر وال  2
  .489 .ص بق،حمفوظ بن صغري  ، املرجع السا  3
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 وكان أو متباعدين متقاربني، بلدين واحد أو بلد يف يكونا بأن الفقهاء مجهور عند وهذا الصحيحة،

 .عادة ممكنا االتصال

نفي  النسب لنفي املشروعة بالطرق ويقصد :املشروعة بالطرق عنه الزوج ينفيه ال أن -

 بنفي القاضي حكم من بد وال الشرعي، اللعان زوجته الزوج العن إذا وذلك ،1باللعان النسب

 .النسب به ينتفي ال وحده اللعان ألن النسب؛

 138 املادة خالل من يفهم أنه إال صراحة املشرع عليه ينص مل وإن باللعان النسب ونفي

 من به أقر القضائي االجتهاد أن إال ".الردة و اللعان اإلرث من مينع": تنص اليت األسرة قانون من

 قانون من 42 طبقا للمادة" :الذي جاء فيه  1992أكتوبر 20 يف الصادر القرار يف جاء ما خالل

 كان مىت ألبيه الولد ينسب أن على فنصت 41 املادة أما أشهر، ستة هي احلمل مدة أقل فإن األسرة

 يتجاوز ال أجل ويف العتيق، باملسجد إال يكون ال اللعان أن حيث باللعان، ينفه ومل شرعيا، الزواج

 .2" نفيه يراد الذي باحلمل العلم يوم من أيام مثانية

 املادة خالل من اجلزائري املشرع ذهب وقد، للحمل مدة أقصى و أقل بني الولد يولد أن -

                                                             
إذا كان اللعان من الناس فهو مبعىن السب والشتم، وإذا كان من اهللا تعاىل فهو مبعىن الطرد : اللعان من الطرق املشروعة لنفي النسب، ومعناه لغة  1

  .واإلبعاد عن اخلري

فهو شهادات مؤكدات باإلميان من الزوجية مقرونة باللعن والغضب من اهللا تعاىل، واألصل أن اللعان يؤدي فقط إىل التفريق بني الزوجني : أما اصطالحا
ألحوال إال أن األمر قد يتعدى ذلك إىل نفي نسب األوالد ألن سببه هو اام الزوج لزوجته باخليانة؛ أنظر، حممود علي السرطاين،قانون ا

  . 316.،ص2010، دار الفكر، عمان،3الشخصية،ط

  .103 .ص، 54العدد ،نشرة القضاة  - 2
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 الوضع مت فلو أشهر، عشرة أقصاها و أشهر ستة هي للحمل مدة أقل أن إىل األسرة قانون من 42

 آخر طريق بأي أو وفاة أو بطالق كان سواء الزوجني بني االنفصال تاريخ من أشهر مرور عشرة بعد

  .نسب بذلك يثبت فال بعقوبة عليه كاحلكم

  إحلاق نسب الطفل بأمه  -2

يلحق الطفل نسب الطفل بأمه فقط باإلقرار الصحيح الصادر و ال حيتاج إىل  الشروط اليت 

 1988ديسمرب19و هذا ما أكده القرار  الصادر بتاريخ  .الطفل بأبيهجيب توفرها يف إحلاق نسب 

من قانون  40أن نص املادة  " : هذ جاء يف حيثياتإعن غرفة األحوال الشخصية   51414حتت رقم 

من قانون األسرة أنه يثبت النسب  44باإلقرار و تنص املادة األسرة يثبت النسب بالزواج الصحيح و 

الس كان صحيحا موافقا لقانون األسرة  إليهفما ذهب ، لذلك أو األبوة أو األمومةار بالبنوة باإلقر

هو ابنها و اعترافها كان صحيحا و ليس ) أ.ي.ب(اعترفت بأن السيد ) ي ف.ب(إذ أن املرحومة  

  .1يتدخل يف ذلك نمن حق أي إنسان أ

  :اللجوء إىل القضاء إلثبات نسبه يف حق الطفل  - 3 

النسب  تيثبمن قانون األسرة ف 40بالطرق الكاشفة للنسب وحسب نص املادة  وتسمى

بالزواج الصحيح أو باإلقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج مت فسخه بعد الدخول طبقا 

  .من قانون األسرة 33،34، 32للمواد 

                                                             
  .52.،ص03، العدد 1991، الة القضائية، 51414، ملف رقم 1988-12-19ش، .أ.احملكمة العليا،غ  1
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البنوة واألبوة يثبت النسب باإلقرار بمن نفس القانون على أنه  44ونصت املادة      

  .العادة وأيف مرض املوت مىت صدقه العقل  لو النسب وهول واألمومة 

  .وجيوز للقاضي اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات النسب 

   .دعوى إحلاق النسب و دعاوى إسقاط النسب و تنقسم دعاوى النسب إىل قسمني 

  :دعوى إحلاق النسب   -أ

تناوهلا املشرع يف القسم اخلامس من الفصل األول املتعلق بقسم إجراءات دعاوى النسب قد 

و جتدر املالحظة ذا الصدد إىل أن  .491و املادة  490شؤون األسرة، وذلك يف مادتني فقط املادة 

قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية مل يبني دور القاضي يف إثبات النسب، و إمنا بني االختصاص احمللي 

، حيث ترفع دعوى االعتراف بالنسب باألبوة أو باألخوة أو باألمومة  490فقط على نص املادة 

   .ممثال بوليه أو وصيه أو مقدما عنهعليه  مدعىأو  و قد يكون الطفل مدعيا لشخص جمهول النسب،

 إثبات زواج والديهيف ق الطفل ح  

جيوز للطفل عن طريق ممثله الشرعي إثبات زواج والديه مبا أن له الصفة و املصلحة يف ذلك 

  .وهو كطريق أول يسبق دعوى إثبات النسب أو يقدمها طلبني يف عريضة واحدة

  مغتصبة إثبات نسب الطفل من أم:  

أن  "عن غرفة شؤون األسرة واملواريث 2011ماي12الصادر بتاريخ  جاء يف القرار
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   1".االغتصاب الثابت حبكم قضائي ،يعد وطأ باإلكراه و يكيف بكونه نكاح شبهة ويثبت به النسب

على نص القرار  أنه نظرا إىل 2فاطمة الزهرة تبوب يف خامتة تعليقها   األستاذةوقد ذكرت  

أو االغتصاب يرفضون نسب مثرة فعلهم إليهم ، فالرأي / أن أغلب األشخاص الذين يرتكبون الزنا و

مسألة إجبار املغتصب على قبول نسب ابن غري شرعي حىت و إن أثبتت الطرق العلمية و منها  أن

فل ، ألن استلحاق الطفل باألب البصمة الوراثية أنه من أصالم  ال يشكل حال يف صاحل الط

له ما ينجر عنه بدون شك زيادة يف األضرار النفسية  إمهالهالبيولوجي غصبا عنه ال مينع من جحوده و 

  .3للطفل فال يستفيد من هذا النسب البيولوجي املتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

                                                             
  .01، العدد 2013احملكمة العليا،، جملة 617374، ملف رقم 12/05/2011ة العليا، غرفة شؤون األسرة واملواريث،ماحملك  1
الصادر عن غرفة شؤون  15/03/2012املؤرخ يف  734072فاطمة الزهرة تبوب ، نسب ابن املغتصبة ، تعليق على احملكمة العليا رقم أنظر،   2

  . 113.، ص  01،العدد  2013األسرة واملواريث ، حملة احملكمة العليا  ،  
حىت ولو ثبتت عليه  ألبيهوعليه ال يورث وال ينسب  الطفل املولود نتيجة لعملية اغتصاب هو ابن زنا أندان يعترب الشخصية يف السو األحوالانون ق 3

يد قاضي احملكمة  امحد حممد عبدا القاضي السوداين   ، مقترحا تقدم به اإلسالمي يف السودان يدرس جممع الفقه ن و القانو اجلرمية واعترف بذلك
، مثلما ينسب االبن إليهالطفل الناتج عن االغتصاب باملغتصب ونسبته  إحلاقعبارة عن حبث قانوين وفقهي يطلب فيه من الس املوقر  بالسودان  العليا
 . ألبيه

طفل االغتصاب بالشخص الذي ارتكب  إحلاقاخلطوة اليت قام ا كان حمفزه هلا استفسارات وردت حول جواز  أنقال  و حاء يف معرض اقتراحه
اقر  إذاانه حبث هذه القضية من النواحي الفقهية والقانونية والواقعية، ووجد هلا سندا يف بعض اآلراء اليت جتيز نسبة ولد الزنا بالزاين  إىل وأشاراجلرمية، 

 .بذلك
التغريب لن تستفيد منه الفتاة  أوالسجن  أوالغرامة  أويا سواء كان باجللد معاقبة املغتصب جنائ إن إىليف مقترحه الذي سيدرسه الس  القاضي واستند 

عالمة  إنة، بل املرأة اليت مت اغتصاا، وستقتصر العقوبة اجلنائية على املغتصب ولن تعاجل اآلثار النفسية واالجتماعية اليت سترزح حتت قيدها الضحي أو
ويف حني يتم ).. ؟أبوهمن ( إجابة إىلبنها الناتج عن عملية االغتصاب وسيظل السؤال الذي حيتاج االستفهام الكربى ستالحق هذه املرأة وكذلك ا

 .حال سبيله خفيفا، تبقى األم مثقلة بالعار، حمطمة بثمرة مرة ال ذنب هلا فيها إىلمعاقبة املغتصب مث يقضي عقوبته ويذهب 
يتم فحص البصمة الوراثية وحال تطابقت مع اجلنني ميكن لالم  أن القاضي  الفاعل اقترح  إىلمن نسبة الطفل الناتج عن عملية االغتصاب  أكثرللتحقق 

 . يلحق العار باألم حىت ال) املغتصب(احملكمة وينسب اجلنني للفاعل  أمامترفع دعوي شرعية  أن
هذه القرائن  إىلاملغتصب حىت ولو تطابقت البصمة الوراثية، ألن احملكمة بكل بساطة لن تنظر  إىلبنسبته ) البن السفاح(حتكم  ولكن احملكمة الشرعية مل
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قانون األسرة اجلزائري عند طاملا أن  إشكالنسب الطفل غري الشرعي حمل  إثباتو يبقى أن 

هو ثابت  اإلسالميةتشريعه ألحكام النسب أغفل نسبه ألنه يف حني أن نسب الولد ألمه يف الشريعة 

  .يف كل األحوال سواء كانت الوالدة نتيجة زواج شرعي أو من عالقة غري شرعية

حق الطفل يف و إىل أن يفصل يف املسألة مبادة قانونية من طرف املشرع يثور اإلشكال يف  

 اإلشكالمتابعه أبيه البيولوجي املغتصب  ومطالبته بالتعويض لكونه هو أيضا متضرر من جرمية،  و 

  .جيرب إحلاق نسب الطفل بأبيه املغتصب الضرر الذي حلق بالطفلالثاين الذي يثور فهل 

أبيه املغتصب ألن الطفل ليس فقط حباجة إىل  إىلو أن الضرر ال يزال قائما ولو نسب الطفل 

  .صنسبه بل حباجة كذلك إىل الرعاية املادية و املعنوية بشخ

                                                                                                                                                                                                    
 باألب) االغتصاب(الشخصية احلايل، وهذا هو بيت القصيد الذي يريد موالنا تعديله حىت يتم النص على إحلاق ابن  األحوالقانون  إىلولكنها ستنظر 

 .املفترض
يف غاية التعقيد الفقهي والقانوين واالجتماعي، فحىت لو مت تعديل القانون مراعاة للمرأة والطفل الناتج عن عملية االغتصاب،   القاضي أثارهااملسألة اليت 

، مثل هل سريث هذا االبن من الوالد املفترض والعكس؟ وهل سترث املرأة أخرى أسئلةفإن جدال آخر سينشأ حول مترتبات هذا التعديل، وستنهض 
بالنفقة على ابن السفاح؟ مع ) الذي قام باغتصاا(تطالب املرأة الوالد املفترض  أنن الرجل الذي اغتصبها والعكس؟ وهل سيترتب على هذا املغتصبة م

هذه  إىلقترح املرأة وذويها يطلبون نفقة ممن قام تك شرف ابنتهم؟ هل سيتطرق امل أنبالعيب كون  أشبهاملطالبة بالنفقة يف هذه احلالة  إن إىل اإلشارة
 انه سيكتفي فقط مبعاجلة موضوع النسب ويغفل اجلوانب املترتبة عليه؟ أماملعاجلات 

، )اللقطاء(فاقدي السند  أو األطفالاملوضوع يبدو مرهقا ومربكا للفقهاء والقانونيني ولبعض منظمات اتمع املدين اليت تنشط يف حقل الدفاع عن املرأة 
 .ن القضية الكلية، وسينظر من الزاوية اخلاصة بهألن كل طرف سيتمسك جبزء م

انه جاء من وحي مسألة فلسفية نظرية،  أظنالدفع مبثل هذا املقترح ال ينشأ يف الغالب من فراغ، وال  أنوعدم إغفاله، هو  إليهما جيب النظر  أنغري 
بصورة ملحوظة،  األطفالتطال  أصبحتالدفع مبقترحه هذا حتوطا من حاالت ستقع، خاصة مع جرائم االغتصاب اليت  أرادرمبا  القاضي صحيح ان 

 .ينتهك العرض ويقضي وطره باحلرام سيستثين الفتاة واملرأة أنارم الذي يريد  أنوال يبدو 
املغتصبة واالبن الذي جاءت به رغما  األملجهات العدلية، ولكن تظل اجلهات العدلية او مل تصل ل أمامتكون هناك حاالت حقيقية  أنولكن اخلوف 

،  18/09/2011،  يف السودان) لفقهاءنقاش ديين بني القضاة وا(ملن ينسب طفل االغتصاب  انظر ، . املفترض األبعنها يف رحلة حبث قانوين عن 
http://sudaneseonline.com/  
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  حق الطفل يف إثبات نسبه بالطرق العلمية 

 استحداث نتج عنها اليت احلديثة العلمية للتطورات االستجابة اجلزائري املشرع من حماولة

 الثانية الفقرة يف إثبات  وسائل ضمن العلمية الطرق أدرج قد هفإن العلمية، املعرفة يف جديدة تقنيات

 جيوز و: "فيها 02-05 األمر مبوجب األسرة قانون تعديل أثناء النسب  جاء واليت 40 املادة من

 1."بالنس إلثبات العلمية للطرق اللجوء للقاضي

 الطرق ذه   النسب إثبات يف للقاضي العنان إطالق ألن إطالقه؛ على يفهم ال ذلك أن إال

 فقهي الختالف مصراعيه على الباب يفتح قد وحجيتها، تطبيقها توضيح آليات  أو دون حصرها

 املادة أن ذلك .العلمية الطرق إىل اللجوء تقدير يف القاضي سلطة مسألة وحتديدا هذه  الطبيعة، حول

 دون النسب إثبات يف العلمية الطرق إىل اللجوء جواز إىل باإلشارة اكتفت قد -السابق ذكرها–

 .لصورها حصر أو املقصود منها حتديد

وجود  دون حيول ال القانوين للنص القضاء إعمال ألن إطالقه؛ على ليس فاألمر هذا وعلى

 :العوائق هذه فمن .عمليا تكريسها عدم إىل تؤدي قد وعوائق عقبات

 تضمن":على أنه 1996 دستور من 34 املادة تنص إذ اخلاصة، احلياة حرمة ميس ما  -

 تشكل املادة بالكرامة  فهذه مساس أو بدين عنف أي وحيظر اإلنسان، حرمة انتهاك عدم الدولة

 احلمض فحص وخصوصا النسب، يف احلديثة العلمية الطرق تطبيق أمام األساسية العقبات أهم إحدى

                                                             
  .495.ص ،املرجع السابق ،حمفوظ بن صغري    1
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 .للفرد اخلاصة احلياة يف تدخال يشكل الذي النووي

على  1996 دستور من 35 املادة تنص إذ اجلسدية، السالمة انتهاك إىل ييؤد ما ومنها -

 "سالمة اإلنسان ميس ما كل وعلى واحلريات احلقوق ضد املرتكبة املخالفات على القانون يعاقب":أنه

كرسته  ما مع يتناىف وهذا نفسه، ضد دليل تقدمي على الشخص إجبار إىل تؤدي أا  كما -

ضد نفسه  دليل تقدمي على الشخص إلجبار اللجوء مبوجبه جيوز ال عاما مبدأ اإلجرائية األنظمة خمتلف

 غري منضبط مطلقا جاء النسب إثبات يف العلمية الطرق إىل اللجوء جواز على النص أن من وانطالقا

 1.الشرعية بالشروط

 من كان إن الولد ومعرفة الدم، حتليل معها ممكنا وأصبح الوراثية البصمة ظهرت أن بعد 

  .صلبه من يكن مل أو الرجل صلب هذا

ال أو  أو طلبها إىل جتاب هل الوراثية، البصمة إىل االحتكام املقذوفة املرأة فإذا طلبت  

 .الطفل الذكر أنكر أباه نسبه اللجوء إىل الطرق العلمية

 مثل لعالج اهللا شرعه الذي هو ألنه باللعان؛ ويكتفي طلبها، جياب ال :قالوا العلماء أكثر

  .نتعداه وال عليه، ويقتصر عنده، فيوقف هذه احلالة،

بتاريخ  غرفة شؤون األسرة واملواريث   الصادريف القرار العليا فقه رأي احملكمة او هذا ما و 

  .2و الذي جاء فيه أنه حيول رفع دعوى اللعان دون التذرع بالطرق العلمية 2009أكتوبر15
                                                             

  .495 .املرجع السابق ص ،حمفوظ بن صغري   1
  . 245.ص ،01العدد ،2010، جملة احملكمة العليا، 605592، ملف رقم 2009- 10-15احملكمة العليا، غرفة شؤون األسرة واملواريث،   2
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والولد  للمرأة يستجاب أن كما ذهب إليه األستاذ بن صغري حمفوظ  نرجحه  الذي ولكن

 براءا، من مستيقنة إذا كانت إال ذلك تفعل ال اأ أساس على الطلب، هذا يف على حد سواء 

 على تعتدي وال حقها، وحتفظ ا  عنها، ا  التهمة تدفع مقطوعا، علمية وسيلة إىل اللجوء وتطلب

 :شرعا األمهية يف غاية ثالثة أمور إثبات البصمة إىل باالحتكام تطلب فهي آخر، إنسان حق

حيرص  أمر وهذا كاذبة، غريبأا  جازمة وهي إليها، املنسوبة التهمة مناألم  براءة :أوهلما

 .فيه ليس مبا بريء يتهم أال الشارع عليه

 إثبات إىل يتشوف والشارع للولد، حق وهذا أبيه، من الولد نسب إثبات :ثانيهما و

 .اخلمس الشرعية الضرورات من األنساب وحفظ أمكن، األنساب ما

 العلمي بالدليل له يثبت أن بعد قلبه، من الشك وإزاحة الزوج، نفس إراحة :والثالث

 والطمأنينة الشك، حمل نفسه يف اليقني حيل وبذلك ،حقا ابنه هو منه بنفيه أمها الذي أن الولد يالقطع

 .مكان الريبة

 هذه حيقق وأمر .والولد والزوج الزوجة :من اإلجراءإذا  الثالثة األطراف يستفيد وإذا

 مع يتفق هم بل الشريعة، ترفضه ال لنص مصادمة وال ألحد، ضرر فيه وليس املصاحل كلها،

 .مقاصدها

 هلا، نستجيب أن فالواجب الوراثية، البصمة إىل االحتكام القاضي من الزوجة طلبت وإذا

 زوجها، ضمري إراحة على  وعمال نسبه، إثبات يف الولد وحق ، ة األمبراء إثبات يف حلقها رعاية
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  1.عنه الشك وإزالة

  :دعوى إسقاط النسب  -ب 

يكون إسقاط النسب يف حالة إذا كان نسب الولد باطال شرعا وقانونا، يف احلالة اليت ينسب 

  .ما يعرف بالتبين وهوالولد ألبوين غري شرعيني وال تربطه ما عالقة القرابة 

  دعوى إبطال التبين  

أي  التبين هو عقد ينشئ بني شخصني عالقات صورية و مدنية حمضة ألبوة و بنوة مفترضة

أنه استلحاق شخص ولدا معروف النسب لغريه أو جمهول النسب كاللّقيط و يصرح أنه يتخذه ولدا 

يف اجلاهلية حيث كانوا جيعلونه كاالبن احلقيقي  له مع كونه ليس ولدا له يف احلقيقة و قد كان سائدا

و ما جعل أدعائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم و اهللا " :و لقد قضى عليه اإلسالم بقوله تعاىل

و قد أمر اهللا تعاىل رسوله .  2..."يقول احلق و هو يهدى السبيل، أدعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا

وج من زينب بنت جحش و هي مطلقة زيد الذي تبناه رسول اهللا صلى عليه الصالة و السالم بأن يتز

فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي ال يكون على " :اهللا عليه وسلم حيث قال اهللا تعاىل

من " :و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  "املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم إن قضوا منها وطرا

عليه لعنة اهللا و املالئكة و الناس أمجعني، ال يقبل اهللا منه يوم القيامة صرفا و ال إدعى إىل غري أبيه ف

 .وبإبطال اإلسالم لعادة التبين، رد عالقة النسب إىل أسباا احلقيقية. رواه البخاري "عدال
                                                             

  .502.ص ،حمفوظ بن صغري  ،املرجع  السابق - 1
  . 5-4سورة األحزاب، اآلية   2
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و لقد اتفقت أغلب القوانني العربية على حترمي التبين إال أن املشرع التونسي قد خرج عن 

يف إجازة التبين و ذلك مبقتضى  اإلمجاع و ذهب إىل ما ذهبت إليه القوانني الغربية مثل فرنساهذا 

يف الفصلني  19املنشور يف اجلريدة الرمسية للجمهورية التونسية عدد  1998لسنة  27القانون رقم 

  .الثامن و الثالث عشر

على  من قانون األسرة اليت تنص 46فإنه مينع التبين من خالل املادة  ،أما القانون اجلزائري

 1995ماي02و هذا ما أكدته احملكمة العليا وفقا للقرار املؤرخ يف  ."مينع التبين شرعا وقانونا" :أنه

من املقرر قانونا أن التبين ممنوع شرعا و قانونا و ينسب الولد ألبيه مىت كان الزواج ":الذي جاء فيه

يف إبطال  -احلاليني–وأمكن االتصال و مل ينفه بالطرق املشروعة، و حيث احنصر طلب الطاعنني 

فإن قضاة املوضوع عندما ناقشوا الدعوى ) ن.ط(التبين الذي أقامه املرحوم 

  .1"فيفإم قد أساءوا التكي) الولد للفراش(   النسب وطبقوا قاعدة  بنفي   تتعلق   كأا   و

 اللعان  ودعوى إبطال التبين  الفرق بني دعوى  

    .والسبب و األطرافاملوضوع  اللعان عن دعوى إبطال التبين من حيثختتلف دعوى  

يباشر الزوج هذه الدعوى غريه وذلك يف الفأطراف دعوى اللعان مها الزوج و الزوجة و 

واالبن ومن  ةأما إبطال التبين فقد تباشر من طرف  الزوج و الزوج ،أجل مثانية أيام من علمه باحلمل 

  .له مصلحة

                                                             
  .99.،ص01، العدد1995،الة القضائية، 103232ملف رقم  1995-05-02ش،.أ.احملكمة العليا، غ  1
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الطفل  التبين كوندعوى اللعان عن دعوى إبطال  فتختلف ،الدعوىومن حيث موضوع  

   .املتبىن ال ينسب إىل أي أحد من طرف العالقة الزوجية بينما ينسب الولد يف دعوى اللعان ألبيه

خيانة زوجته له، و يريد أن ينفي  احتمال للزوجفتتم عندما يغلب  ،أما عن إجراءات اللعان

املولود الذي أتت به بني أدىن و أقصى مـدة احلمل أثناء قيام الزوجية، فليس له إال أن يرفع دعوى 

على اام زوجته بالزنا باملالعنة يف جلسة سرية بأن  رالزوج إذا أص فيأمر القاضي ،اللعان أمام احملكمة

قوله هذا أربع مرات و يف املرة  يكررو   "أشهد باهللا أني ملن الصادقني فيما رميتها به"  :ويقول حيلف

بعد ذلك أن حتلف و  الزوجةمث يأمر ا". أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني" :اخلامسة يقول

أن غضب اهللا " :و يف املرة اخلامسة تقول تكررها أربع مراتو  "أشهد باهللا أنه من الكاذبني "  :تقول

، و إذا مت اللّعان بالكيفية املذكورة آنفا يثبت القاضي ذلك يف حكمه و "عليها إن كان من الصادقني

  1.يفرق بني الزوجني حاال بتطليقه بائنة و ينفي نسب الولد من الزوج

  :احملكمة العليا يف هذا اال اجتهاداتو من        

من املقرر شرعا و قانونا أنه إذا وقع اللعان يسقط "  1991أفريل 23 ؤرخ يفاملالقرار -

أكتوبر  20: بتاريخوكذلك ما قضت به احملكمة العليا . 2..."نسب الولد ويقع التحرمي بني الزوجني

 حددتعان اليت قانونا أن نفي النسب جيب أن يكون عن طريق رفع دعوى الل   من املقرر" :1998

                                                             
  .22 .ص ،1996قسنطينة،، دار البحث، 3، طالزواج و الطالق يف قانون األسرة اجلزائري ،عبد العزيز سعد أنظر،  1

  .54.،ص03، العدد1994،الة القضائية،69798، ملف رقم 1991-04-23ش،.أ.احملكمة العليا، غ  2
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  .1..."شريعة اإلسالمية و االجتهاد بثمانية أيام من يوم العلم باحلمل أو برؤية الزنايف ال مدا

و من املقرر قانونا أنّ أقل مدة ":جاء فيه  28/10/1997: بتاريخ آخر صادرقرار ويف 

احلمل هي ستة أشهر و من املقرر أيضا أن الولد ينسب ألبيه مىت كان الزواج شرعيا و أمكن 

أنه ميكن نفي النسب عن طريق اللّعان  قضاءو من املستقر عليه . ومل ينفه بالطرق املشروعة االتصال

يف أجل حمدد ال يتجاوز مثانية أيام من يوم العلم باحلمل و من الثابت يف قضية احلال أن الولد ولد يف 

  .2"......مدة محل أكثر من ستة أشهر و أن قضاة املوضوع أخطئوا كثري ا عندما

فلم يعترب شهادة امليالد  2001جوان  20الصادر يف القرار أما عن إبطال التبين  فحسب 

يف حالة التبين دليال قاطعا على النسب ، إذ ما هي إال تصريح  ميكن إبطاله جبميع طرق 

و  الدليل الوحيد يف هذه  اللعان فدعوى إبطال التبين حسب هذا القرار  ال حيدها أجل مثل .3اإلثبات

عن غرفة  شؤون  2012نوفمرب 14إال أن القرار الصادر بتاريخ  ،دعوى هو  توجيه ميني اللعانال

األسرة  و املواريث فقد جاء فيه أنه يثبت النسب باإلقرار بالبنوة و يكون حجة على املقر حال حياته 

وال حيتمل اإلقرار النفي ، ال بشهادة الشهود  آخرو بعد وفاته ، حىت ولو ثبت خالف ذلك بطريق 

  .وال باخلربة العلمية  وحتت أي ادعاء  بالتبين أو بغريه

بالبنوة  ارد الذي  اإلقرارأنه من املقرر شرعا و قانونا أن  ":و جاء يف حيثيات نفس القرار 

                                                             
  .82 .ص، 2001 ، ، منشورات كليك، اجلزائرعدد خاص ،جتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية اإل مجال سايس، 1 

   .103.، ص54، العدد1999، نشرة القضاة، 172379، ملف رقم 1997-10-28ش، .أ.احملكمة العليا، غ  2
  .254.،ص01، العدد2004، الة القضائية،259953، ملف رقم 2001-06-20ش، .أ.احملكمة العليا، غ  3
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ر و لو ثبت بطريق ليس فيه حتميل النسب على الغري يثبت به النسب و يكون ذلك  حجة على املق

ال حيتمل  النفي ال بشهادة الشهود  وال باخلرية العلمية  وحتت   اإلقرارآخر خالف ذلك و هو بعد 

ورثته  بعد وفاته ملا ترتب  عن ذلك  من حق الولد   أوأي ادعاء بالتبين أو بغريه  سواء من املقر نفسه 

ت  مع زوجها على تسجيل  املطعون  ضدها  قد أقدم) ف.ز(املرحومة  أنيف النسب  وبالتايل فطاملا 

ابنتهما حسبما تشري إليه  شهادة امليالد املدرجة يف امللف  وردت  أايف سجالت احلالة املدنية  على 

بالبنوة ال بالتبين  ويعد حجة  إقرارخالية  من اإلشارة بالتبين  الذي ادعاءه  الطاعنون  فإن ذلك  يعد 

  .1"وفاما  مما جيعل  الوجه غري  سديد مستوجب  الرفض عليهما حال حياما  وبعد

النسب ولكن هذا القرار يعاب عليه أنه خالف عدة قواعد قانونية وجوهرية يف موضوع  

  :يف النقاط التالية  نذكرها

إبطاله و لو من طرف املقر باألبوة واألمومة  إال أن  ميكن  هذا التبين  ال اعترب هأن -

التبين عمل قانوين باطل بطالن مطلق  ألنه ممنوع قانونا و خمالف للنظام و ال جيوز تصحيحه ولو 

 .باإلقرار أو االتفاق على ذلك

 إلثبات ةاإلقرارات اليت تتضمنها قابل دة امليالد هلا حجية إلثبات نسب الولد و أنشها -

-70من  القانون  49و أا تبطل يف حالة وجود ا تصرحيات كاذبة كما نصت عليه املادة العكس 

                                                             
  . 284.، ص 02، العدد 2013، ، جملة احملكمة العليا0761913،ملف رقم   2012-11-14م، .أ .ش.احملكمة العليا ،غ  1
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الذي ذكر  1 2001جانفي 23هذا ما أكده القرار املؤرخ يف و 1970فرباير  19املؤرخ يف  20

أن العقود تبطل عندما تكون البيانات األساسية فيها مزورة أو يف غري  حملها و لو أن العقد يف حد "

ذاته كان صحيحا شكال ، و جيوز إبطال العقد عندما يكون حمررا بصفة غري قانونية و لو كانت 

 . بياناته صحيحة

ءة املطعون ضدها من و أن القضاء ملا رفض دعوى إبطال النسب للولد املتبىن بناء على برا

   ."جنحة التزوير يعد خطأ يف تطبيق القانون ألن النسب له قواعد مستقلة ال تترتب عن دعوى جزائية

عدم نفيه بالطرق املشروعة االتصال و  إمكانيةة و هي الفراش و ئأسباب منشللنسب  -

وتعترب هاته وقائع مادية تثبت بأسباب كاشفة هي اإلقرار و شهادة الشهود و الطرق العلمية  و يف 

استحالة أن يكون الولد للفراش و من كما أن املقرر يف قواعد اإلثبات و حىت تكون فيه التبين يوجد 

مستحيلة، فكيف تكون شهادة ميالد طفل متبىن  غري 2تكون الواقعةأن الواقعة جائزة اإلثبات  فالبد 

 ؟ وقرينة قاطعة غري قابلة إلثبات العكس  دليل على نسبه إىل متبنيه 

لو ثبت  العكس وقابلة إلثبات  قاطعة غري شهادة امليالد قرينةأن هذا القرار جعل من 

 .تزويرها وهذا خمالف جلميع مبادئ اإلثبات يف القضاء املدين

                                                             
  .453.، ص02،العدد 2002، الة القضائية، 265259، ملف رقم 2001-01- 23ش، .أ.احملكمة العليا،غ  1
منشورات احلليب ،عبد الرزاق أمحد السنهوري ، الوسيط يف القانون املدين ،الد الثاين ، اإلثبات و آثار االلتزام ، الطبعة  الثالثة اجلديدة   أنظر،  2

  .57.، ص 2000، احلقوقية، بريوت لبنان
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  1احلق يف اجلنسية :ثانيا 

اجلنسية رابطة قانونية سياسية ونفعية تفيد انتماء شخص إىل دولة ما، ويتحصل الطفل على 

اجلنسية إما عن طريق الدم أين يأخذ الولد الشرعي جنسية أبيه أو أمه، وهو املعيار الذي أخذت به 

وعة من االعتبارات من بينها معظم الدول العربية واألوروبية كأساس ملنح اجلنسية ،استنادا إىل جمم

احملافظة على اجلنس البشري وطابعه احلضاري، وإما عن طريق رابطة اإلقليم أين متنح اجلنسية لكل 

مولود على إقليم الدولة على اعتبار أن الفرد يتأثر بالبيئة اليت يعيش فيها أكثر مما يتأثر باألصل الذي 

   .ينحدر منه

  . ريةشروط اكتساب اجلنسية اجلزائ-أ

وقد أخذ املشرع اجلزائري باجلنسية األصلية على أساس رابطة الدم كأصل عام و برابطة 

 27املؤرخ يف  01-05 األمرمن  07اإلقليم وفقا لشروط معينة حمددة قانونا تضمنتها أحكام املادة 

  :نصت على أنه يعترب جزائريا واليت املتضمن قانون اجلنسية 2005فرباير 

املولود يف اجلزائر من أبوين جمهولني غري أن الولد املولود يف اجلزائر من أبوين الولد - "

جمهولني يعد كأن مل يكن قط جزائري إذا أثبت خالل قصوره انتسابه ألجنيب أو أجنبية وكان ينتمي 

مل  إىل جنسيتهما وفقا لقانون جنسية أحدمها، ويعترب الولد الذي عثر عليه يف اجلزائر مولود فيها ما

  .يثبت خالف ذلك

                                                             
  .4و 3.،صhttp://www.startimes.com ،2011/01/25قوق الشخصية واألسرية للطفل، احلدور التشريع يف محاية أنظر، ياسر جبور، 1
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الولد املولود يف اجلزائر من أب جمهول وأم مسماة يف شهادة ميالده دون بيانات أخرى -

  . "متكن من إثبات جنسيتها

من نفس األمر فقد منحت اجلنسية لألبناء القصر الذين اكتسب والدهم  17أما املادة 

ميتد أثار التجريد والفقد إليه، وقد سهل  ويف حالة فقدام أو جتريدهم منها فال .اجلنسية اجلزائرية

املشرع طرق إثبات اجلنسية من أجل محاية هذا احلق، وهو ما ذهبت إليه احملكمة العليا أيضا يف 

  .العديد من قراراا اليت قضت بإمكانية إثبات اجلنسية على أساس الشهادة اليت تضمنها عقد اللفيف

   اجلنسية اجلزائرية للطفل إثبات - ب

إن اإلثبات حسب القواعد العامة  يعمل عموما على تأكيـد وجـود حـق أو مركز  

قانوين معني، وال خيرج إثبات اجلنسية عن ذلك ، فإذا كانـت اجلنسية  وفقا ملفهومها الوظيفي صفة 

يف الفرد تفيد انتمائه إىل دولة معينـة ومن يتمتع ا يشغل مركز قانوين معني هو مركز  الوطين 

الدولـة فإن إثبات اجلنسية يعين إقامة الدليل على متتع الشخص بصفـة الوطنـي أو بصفة  فـي

  .األجنيب

وزير العدل أو تثبت اجلنسية اجلزائرية بشهادة جنسية يسلمها  يف احلاالت املعتادة - 1

اجلزائرية، وطبقا لتقليد معمول به تسلم احملكمة شهادة اجلنسية ، 34 لذلك املادةسلطات مؤهلة 

 1: ويكفي التقدم بالوثائق املطلوبة للحصول على اجلنسية وهي تبعا للحاالت

                                                             
  .املتضمن قانون اجلنسية  2005فرباير  27املؤرخ يف  01-05من األمر  32املادة  - 1



دور القضاء في حمایة الحقوق المعنویة للطفل........................................الفصل األول    

 

56 

 

ذ كرين من جهة األب  أصلنييف اجلنسية األصلية ميكن إثباا عن طريق النسب بوجود  -

ال يشترط  32أو األم مولودين يف اجلزائر و متمتعني بالشريعة اإلسالمية ، وحسب عموم نص املادة 

  . من األجداد مثال وإن بعدوا أصلنين األصليني مباشرين فيكفي أن يوجد أن يكو

واقعيا تظهر صعوبات تصادف املواطن يف سبيل احلصول على شهادة جنسية لعدم متكنه   

 . من تقدمي شهادة ميالد األب و شهادة ميالد اجلد لكوما غري مسجلني باحلالة املدنية

بتاريخ  95/32رقم  صدرت تعليمه وزارية حتتشكاليات ومن أجل تفادي هذه اإل 

  : تضمنت ما يلي 1 08/90/1995

إرفاق ملف طالب اجلنسية بشهادة د اجلد حالة عدم توافر شهادة ميالد األب أو شهادة ميال

وفاة األب على أن تتضمن هذه األخرية تاريخ ومكان الوالدة ونفس الوضع بالنسبة لعدم وجود 

 . شهادة ميالد اجلد

يف حالة عدم وجود شهادة ميالد ووفاة اجلد : اللفيف بالنسبة للجد فقط  حالة قبول عقد

للجد شرطه أن يكون  " عقد لفيف"بسبب عدم تسجيله باحلالة املدنية ، يرفق طالب اجلنسية ملفه 

الف الشاهدين مولودين يف الفترة الزمنية اليت ولد فيها اجلد ، وتكون الكلمة للمحكمة إن ظهر ما خي

  . صحة هذا العقد

ومتثل احلالة  : 32/02وفقا لنص املادة  تسليم شهادة اجلنسية عن طريق احليازة الظاهرة -2

                                                             
   .إىل كل االس القضائية 08/09/1995بتاريخ  95/32تعليمه وزارة العدل  حتت رقم  - 1
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الظاهرة جمموعة الوقائع العلنية املشهورة اليت تثبت أن املعين باألمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة 

، وللتحقق من حيازة احلالة الظاهرة  اجلزائرية ومعترف هلم ذه الصفة من جانب السلطات واألفراد

      .يستعان بالتحقيقات املالئمة للتطبيق السليم هلذه احلالة

بالنسبة للولد املولود يف اجلزائر من أب جمهول وأم مسماة يف شهادة ميالده من غري  - 3

  .تثبت جنسيته بتقدمي شهادة ميالده وشهادة مسلمة من اهليئات املتخصصة   بيانات أخرى

يتوجب قانونا على كل من  :"أنه  1996ماي  21قد جاء يف القرار الصادر بتاريخ و 

ين من أصوله ولدا يف يثبت ذلك بانتسابه لذكر أنيدعي حق اكتسابه اجلنسية اجلزائرية األصلية 

 حيازة احلالة الظاهرةبكل الوسائل و عن طريق  إثبااكما جيوز  اإلسالميةيتمتعان بالشريعة و اجلزائر،

  .1"خاصة

  الفرع الثالث

  حقوق الطفل املتعلقة بالرعاية

من احلقوق األخرى اليت تثبت للطفل بعد والدته هو احلق يف الرعاية، فالطفل بعد والدته 

حيتاج إىل من يرعاه ويقوم بأمور حضانته وإرضاعه، كما حيتاج أيضا إىل من حيفظه ويصونه ويربيه 

، وهكذا فإن احلقوق املتعلقة بالرعاية اليت تثبت للطفل بعد والدته ثالث األوىل الوالية على 2ويعلمه
                                                             

  .120. ، ص1، العدد  1996الة القضائية، ،  136077، ملف رقم 21/05/1996ش، .أ.احملكمة العليا،غ  1
  .333.ص. املرجع السابق ، محيد سلطان علي اخلالدي   2
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  .)ثالثا( ، والثالثة الكفالة كنظام بديل لألسرة)ثانيا(  ، والثانية احلضانة)أوال(النفس 

 الوالية على النفس: أوال 

على نفسه حبيث يكون ملن  من أهم الواليات اليت تثبت على الصغري بعد والدته هي الوالية

له حق الوالية على النفس العمل على تربية من حتت واليته وحفظه ورعايته وصيانته حىت تنتهي مدة 

هذه الوالية، ومن هنا كانت مهمة الويل يف هذا النوع من الوالية مهمة صعبة وخطرة إذ أن له دورا 

  .1لوجهة الصحيحةمهما يف حياة الصغري وأثرا كبريا يف تربيته وتوجيهه ا

 مفهوم الوالية على النفس-أ

الوالية على النفس هي القيام بكل ما يتعلق بشخص الطفل، من صيانة وحفظ، ورعاية 

  .وعالج، وذيب وتعليم، وما حيتاج إليه بصفة عامة

الوالية على النفس ليست متعلقة فقط بالوالية يف الزواج وإمنا أيضا والية التربية و يدخل 

العناية بكل ماله عالقة بشخص من مل يبلغ بعد باإلشراف عليه، حفظه ،تعليمه ،توجيه حياته  حتتها

) الوالية(واملالحظ أنه توجد والية إجبارية تقرر للشخص مبوجب القانون  .وإعداده إعدادا صاحلا

وصيا وتوجد أنظمة أخرى مشاة هلا وهي إما اختيارية خيتار الشخص فيها من طرف األب أو اجلد 

  ).القوامة(أو حيددها القاضي ) الوصاية(على القاصر

                                                             
  .138.،ص1987األوالد يف الشريعة اإلسالمية والقانون، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  أنظر، بدران أبو العينني، حقوق 1 
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  : الوالية  تعريف -1

وهي سلطة مبوجب القانون تقرر لشخص معني على شخص آخر غري كامل األهلية وجاء يف قانون 

منه وقررها لألب على أوالده القصر مث ألمهم بعد  87األسرة اجلزائري النص على الوالية يف املادة 

تقتصر والية األم هنا على األمور املستعجلة فقد    حالة غياب األب أو حصول مانع  وفاته ،ويف

ويف حالة  يكون األب وليا على أوالده القصر، وبعد وفاته حتل األم حمله قانونا،"نصت املادة على 

ويف حالة  غياب األب أو حصول مانع له، حتل األم حمله يف القيام باألمور املستعجلة املتعلقة باألوالد ،

   1".الطالق، مينح القاضي الوالية ملن أسندت له حضانة األوالد

وفترة الوالية تنتهي حينما يبلغ القاصر سن الرشد ومل يكن مصابا بأحد عوارض األهلية 

كما أن عجز أو موت الويل أو احلجر عليه أو إسقاط الوالية عنه  .وتنتهي أيضا يف حالة وفاة القاصر

  .القاصر و أمواله ينهي واليته على

 بعد وفاة لألموبل متنح لألب مبوجب القانون  ،األب و األمبني  و ال جيوز  تقسيم الوالية 

 17وهذا ما أكده القرار الصادر بتاريخ  ا إذا اسندت هلا احلضانة،وبعد الطالق قضاء قانونا األب

أوالده القصر وبعد وفاته حتل األم أن يكون األب وليا على ":  بقولهعن الغرفة املدنية   1998ماي 

وملا كان ثابتا يف قضية احلال أن القضاة ملا قبلوا استئناف أم املطعون ضدمها و هي مل تكن   احمله قانون

طرفا يف اخلصومة كما أن املطعون ضده ال زال قاصرا و أن أباه هو ويل عنه حسب القانون  لو 

                                                             
  .1.،صhttp://www.startimes.com ،2009/07/30حلماية القانونية لعدميي وناقصي األهلية، أنظر، ا 1 
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ن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد خرقوا األشكال اجلوهرية ومن مثة فإ ،يتوىف بعد لكي تنوب عنه األم

  .1"يف اإلجراءات والقانون  مما يستوجب نقص القرار

   شروط الوالية على النفس  - 2

من  93مل يشترط املشرع اجلزائري أي شرط يف الويل عكس الوصي الذي أوجبت املادة 

  .التصرفقانون األسرة أن يكون عاقال، بالغا، أمينا، حسن 

 وطاملا مل يرد نص حيدد شروط الويل وجب الرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية اليت حتدد

  : شروط الويل فيما يلي

يشترط فيمن يقوم بأمور الوالية أن يكون بالغا، و خبالفه ال ميكن ان يكون وليا، : البلوغ -

ويعلل الفقهاء اشتراط  .ميكن أن يكون وليافالصغري الذي مل يبلغ بعد تثبت عليه الوالية و بالتايل ال 

و شرعت رعاية  هذا الشرط بأن الوالية يعترب هلا كمال احلال ألا تفيد تنفيد التصرف يف حق الغري

ملصلحة هذا الغري، و ملا كان الصغري يوىل عليه لقصور عقله فمن باب أوىل ال تثبت له الوالية على 

  .غريه

أن يكون الويل كامل األهلية ،إذ ال يتصور أن يعهد القانون ويشتمل هذا الشرط أيضا على 

  .2، إال إذا انتفت احلكمة من إقامة النواب القانونيني لرعاية مصاحل ناقص األهلية ملن هو ناقصها

                                                             
  .77 .ص ،02العدد ، 1997 ،احمللة القضائية، 167835، ملف رقم17/05/1998الغرفة املدنية، احملكمة العليا،  1
  .40.،ص 1980أنظر، مجال مرسي بدر،النيابة يف التصرفات القانونية ،طبيعتها و أحكامها و تنازع القوانني فيها،دار الفكر العريب،   2
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يشترط فيمن يتوىل أمور الوالية على نفس الصغري أو ماله أن يكون عاقال غري : العقل -

 بالغا، و إمنا يشترط باإلضافة إىل ذلك أن يكون عاقال و ذلك ألن جمنون، فال يكفي أن يكون الويل

الوالية تثبت لعجز املوىل عليه عن النظر لنفسه و القيام مبصاحله، و انون ال عقل له وال ميكنه النظر 

  .1لنفسه والقيام بشؤونه فكذا لغريه

املعتوه الشيخ اهلرم الذي و يلحق بانون من حيث احلكم املعتوه، ويلحق كذلك بانون و 

  .تأثر عقله بسبب كرب سنه فال يكون أهال للوالية

يشترط يف الويل أن يكون متحدا يف الدين مع املوىل عليه، فال تثبت الوالية : إحتاد الدين -

الشرط الثالث "لغري املسلم على املسلم، ويف هذا املعىن يقول اإلمام ابن قدامة يف بيانه لشروط الوالية 

  .2"إلسالم وال يثبت لكافر والية على مسلم وهو قول عامة أهل العلما

يشترط يف الويل أن يكون عادال، و املراد بالعدالة هنا حتلي الويل باألمانة : العدالة -

والصدق واخللق احلسن حبيث يكون حمال للثقة و االئتمان على املوىل عليه، وهو يقابل الفاسق الذي 

  .الشروطال تتوفر فيه هذه 

                                                             
  .348.ص،2000 ،الرسالة،بريوتمؤسسة  ،3، ط6يف الشريعة اإلسالمية، ج أنظر،عبد الكرمي زيدان، املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم  1
  .347.محيد سلطان علي اخلالدي، املرجع السابق، صمقتبس عن  2
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يشترط يف الويل أن يكون قادرا على القيام بأمور الوالية، وبعكسه إذا كان : القدرة -

عاجزا عن ذلك ملرض، أو شيخوخة أو حنومها فال يكون أهال للوالية لعجزه عن النظر يف شؤون 

  .املوىل عليه

  : متييز الوالية عن النفس عن نظام الوصاية و القوامة  - ب

تعريف الوالية إال أن الوصي يكون يف غياب الويل مبعىن أن الوصي يوصى  الوصاية هلا نفس

له باملسؤولية على القاصر ،ويعني الوصي من األب أو اجلد للولد القاصر وإذا تعدد األوصياء فللقاضي 

جيوز "  بالنص على أنه من قانون األسرة اجلزائري 92وهذا ما جاء يف املادة  .اختيار األصلح منهم

لألب أو اجلد تعيني وصي للولد القاصر إذا مل تكن له أم تتوىل أموره أو تثبت عدم أهليتها لذلك 

من  861بالطرق القانونية وإذا تعدد األوصياء للقاضي اختيار األصلح منهم مع مراعاة أحكام املادة 

  ."هذا القانون 

ن حيث أنه قدم اجلد ومل يذكر األم ونشري هنا إىل بعض االلتباس الوارد يف قانون األسرة م

أما إن وجدت فهي األوىل كما ذكر ذلك يف نظام الوالية  .وهو ما يرجح حالة عدم وجود األم

ن مل يكن تعينه األم، وإذا مل يعني املتوىف وصيا عينه القاضي عند إفاألرجح أن يعني األب الوصي و

 الوصي املختار و الوصي املعني ، لكن قانون فالفقه القانوين يفرق بني حاليت .وفاة الويل الشرعي

                                                             
  ."املدين القانون من 40 املادة ألحكام وفقا األهلية كامل يعترب عليه حيجر ومل الرشد سن بلغ من:" على أنه من قانون األسرة 86تنص املادة   1
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األسرة اجلزائري فال يفرق بينهما بل يرجح كثريا سلطة القاضي حيث أن القاضي هو من يقرر توافر 

يشترط يف الوصي أن يكون " من قانون األسرة اجلزائري  93شروط الوصي كما جاءت يف املادة 

وإذا ."وللقاضي عزله إذا مل تتوفر فيه الشروط املذكورة مسلما عاقال بالغا قادرا أمينا حسن التصرف 

جتعل تعيني الوصي مربوطا مبوافقة  94رأى عدم توافرها جاز له عزل الوصي إضافة إىل أن املادة 

  1.القاضي لتثبيت الوصاية

فإا نفس وظائف الويل وتنتهي مهامه أيضا بنفس األسباب اليت تنتهي  ،أما بالنسبة لوظائفه 

غري أن الوصاية تنتهي أيضا بانتهاء املهام اليت أقيمت من أجلها أو ختليه عنها أو عزله بناء   ا الوالية

  .على طلب من له مصلحة

ص معني ويشمل كل شخ" مقدم"فإن قانون األسرة يستعمل مصطلح  ،أما بالنسبة للقوامة

من طرف احملكمة إلدارة أموال فاقد األهلية أو ناقصها الذي ال يكون له ويل وال وصي وتعينه 

احملكمة بناءا على طلب أحد األقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة ويستفاد من ذلك أن 

عليهم البالغني القوامة أو التقدمي تكون على القاصر يف حالة عدم وجود الويل والوصي وللمحجور 

من قانون األسرة اجلزائري على مهام 100سن الرشد حىت تاريخ رفع احلجر ،وقد نصت املادة 

  .2"يقوم املقدم مقام الوصي وخيضع لنفس األحكام" وشروط ممارستها وبانقضائها بقوهلا 

بت ويف يف األخري ميكن القول أنه جبانب الوالية على نفس القاصر هناك احلضانة واليت تث
                                                             

  .3.األهلية، املرجع السابق، صحلماية القانونية لعدميي وناقصي ا   1
  .4.حلماية القانونية لعدميي وناقصي األهلية، املرجع السابق، صا  2
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  .للطفل يف حالة طالق والديه وهذا ما سنتناوله حتت العنوان املوايل

  احلضانة : ثانيا

اليومية هي مهمة الوالدين معا يف حال قيام الزوجية،  إن تربية الولد الصغري، والقيام بشؤون

 هامسـألة احلضانة وهذا ما سنتناوله من خالل التطرق إىل مفهوم تثارولكن يف حالة الفرقة بينهما 

  .وشروطها

 2امن أهدافه انطالقا األسرة قانون يف 1احلضانة اجلزائري املشرع عرف:مفهوم احلضانة  -أ

 أبيه دين بتربيته على القيام و تعليمه و الولد رعاية هي احلضانة " القانون هذا من 62 املادة نص يف

  1".بذلك أهال للقيام يكون أن احلاضن يف يشترط و خلقا، و صحة وحفظه محايته على والسهر

                                                             
بكسر احلاء وفتحها يف اللغة، ومعناها ضم الشيء إىل احلضن، واحلضن قيل هو الصدر والعضدان  وما بينهما، واجلمع أحضان ومنه :احلضانة لغة  1

ر، ظواإلحتضان وهو احتمالك الشيء وجعله يف حضنك، كما حتتضن املرأة ولدها فتحمله يف أحد شقيها؛ أنظر، مجال الدين حممد ، إبن مكرم إبن من
  .1521.،ص2005،دار صادر، بريوت،لبنان،4، ط)حضن(لسان العرب، مادة 

هي تربية الطفل، وكل من اليستقل بفعل مايصلحه، ورعايته والقيام جبميع شؤونه من تدبري طعامه وملبسه، نومه، : وتعرف احلضانة اصطالحا
حكام األسرة بني الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري، دار البصائر للنشر واإلهتمام بنظافته ممن له حق تربيته شرعا؛ أنظر، عبد القادر داودي، أ

  .204-203.ن،ص.س.والتوزيع، اجلزائر،د

هي تربية وحفظ من اليستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم متييزه ، كطفل وكبري جمنون، وذلك برعاية شؤونه وتدبري طعامه : وتعرف احلضانة شرعا
  .356.فه، وغسل ثيابه يف سن معينة وحنوها؛ أنظر، عبد القادر بن حرز اهللا، املرجع السابق،صوملبسه ونومه، وتنظي

- 2008إناس بن عصمان، مصلحة الطفل يف قانون األسرة اجلزائري، مذكرة ماجستري قانون األسرة املقارن،تلمسان، أنظر،نسرين  2
  .112.،ص2009
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 من قانون األسرة عرف 62 املادة ففي اجلزائري، املشرع عليه تعود و ألفه ملا فخالفا

  .يتركها لالجتهاد ملو احلضانة

 :يلي فيما تظهر احلضانة أهداف فإن تقدم مما و 

 الولد تعليم  -          

جمانا  2 القانون له يضمنه و طفل لكل حقا يعد الذي التمدرس أو الرمسي التعليم به يقصد و

 واستعداده العقلية قدراته و الذهنية وإمكانياته استطاعته حسب التعليم من قدرا ينال أن إىل إجباريا أو

   3.النفسي و الفطري

  أبيه دين على تربيته  -

 ذلك و املسلمة، بغري املسلم زواج القائل بعدم جواز الفقهاء رأي اجلزائري املشرع ساير

  .من قانون األسرة اجلزائري 30 عنه يف املادة منوه

                                                                                                                                                                                                    
 وذلك ،اوأسبا احلضانة أهداف على احتوائه من الرغم على تعريف أحسن يعترب 62 املادة يف الوارد التعريف أن  سعد العزيز عبد األستاذ يرى و  1

 واخللقية والصحية الدينية الطفل حباجيات يتعلق ما كل عمومياته يف مجع تعريف أنه حيث العربية، القوانني من غريه تشملها مل أفكار على لشموليته
  .293.، ص املرجع السابقعبد العزيز سعد ،  .واملادية  والتربوية

  .51.،ص2008عني مليلة، أنظر، باديس ديايب، آثار فك الرابطة الزوجية، دار اهلدى،   2
؛ 6.،ص)2009-2006(17، احلضانة يف ظل التعديل اجلديد لقانون األسرة، مذكرة خترج من املدرسة العليا للقضاء، الدفعة عدي أنظر، السعيد  3

، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 1حممد عاطف عبد املقصود طه، الزواج والطالق يف اإلسالم وحقوق الزوج والزوجة واألوالد،طأنظر، 
    .102.، ص2001مصر، 
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 أحكام تراعي أن على احلضانة حق هلا مينح فالقاضي كافرة، تكون قد األم احلاضنة أن أي

احلضانة هي رعاية "ج بقوهلا .أ.من ق 62، وهذا تأكيدا ملا هو وارد يف املادة 1الطفل تربية يف الشرع

  2..."الولد  وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه

 احملضون محاية على السهر -

 الطفل يكون ال أن فيجب املادية، و املعنوية اجلوانب كل احملضون الطفل محاية تتضمن

 الشتم، و التخويف و كاإلرهاب معنوي اعتداء أو التعذيب، و كالضرب مادي اعتداء عرضة ألي

 وتنشئته تأديبه أيضا تتطلب محايته أن وعقليا، كما نفسيا اضطرابه ذلك عن ينجم قد الذي بالشكل

  3.الشرع به يسمح ما حدود يف السوية النشأة

  اخللقية الناحية من الطفل محاية -

من  ومحايته سويا صاحلا فردا يكون ألن إعداده و تأديبه حسن و تعليمه مبدى ترتبط فهي

  4.الشارع خماطر

  
                                                             

  .113.سابق ،صالنسرين إناس بن عصمان ،املرجع   1
  .125.، ص2012ار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، أنظر، باديس ديايب، صور وآثار الرابطة الزوجية يف قانون األسرة، د  2

  .114.نسرين إناس بن عصمان ،املرجع السابق ،ص  3
   .101.؛ حممد عاطف طه، املرجع السابق، ص7.، املرجع السابق،صعدي السعيد  4
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 صحيا احملضون محاية  -

يف  الدورية التطعيمات كتلقي للطفل األوىل األشهر منذ الرعاية واجب احلاضن على فيكون

  .1ذلك إىل احلاجة استدعت كلما الطبيب على عرضه و وقتها،

 أهدافها، على معتمدا للحضانة اجلزائري املشرع به جاء الذي التعريف خالل من فإنه

احلضانة  قضايا يف احلكم أجل من إليها اللجوء للقاضي ميكن اليت املعايري بعض وضع قد نالحظ أنه

 .للمحضون أصلح هو مبا أمامه املرفوعة

 ويشترط" أنه أعاله املذكورة قانون األسرة اجلزائري 62 املادة من الثانية الفقرة نصت كما

 ".بذلك للقيام أهال أن يكون احلاضن يف

القدرة  هي هنا باألهلية املشرع يقصده فما له، أهال كان ملن تثبت احلضانة فإن عليه و

 ميكن أن ال اليت الشاقة املهمة ذه للقيام الكفاءة و بشؤونه، القيام و الصغري تربية على واالستطاعة

 من خالل 2األسرة قانون تبناها و الفقهاء عليها أمجع اليت الشروط بتوافر إال وجه، أكمل على تؤدى

                                                             
 ،2001 ، بن عكنون،جامعة اجلزائرقضاء األحوال الشخصية والفقه اإلسالمي، أنظر، حسيين عزيزة ، احلضانة يف قانون األسرة ، مذكرة ماجستري،  1
  .126-125.؛ باديس ديايب، صور وآثار الرابطة الزوجية يف قانون األسرة، املرجع السابق، ص28.ص
  
  .114.صنسرين إناس بن عصمان ،املرجع السابق ،  2
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 الشريعة إىل أحكام فيه يرجع القانون هذا يف عليه النص يرد مل ما كل ":أنه على 222 املادة يف نصه

  ".اإلسالمية

  ـ شروط احلضانة ب

من قانون األسرة اجلزائري  222فإن املادة  ،و لتحديد هذه الشروط الغري واردة يف القانون

  ."كل ما مل يرد النص عليه يف هذا القانون يرجع فيه إىل أحكام الشريعة اإلسالمية: " تنص على أنه 

و على هذا األساس سنتطرق إىل شروط ممارسة احلضانة على ضوء الفقه مع اإلشارة إىل 

قرارات احملكمة العليا باعتبارها اهليئة العليا املنوط ببعض  االستشهادموقف املشرع اجلزائري منها مع 

  .القضائي إلبراز مدى تكريس القضاء هلذه الشروط االجتهادا توحيد 

  الشروط العامة يف الرجال و النساء -1

  :وتتمثل هذه الشروط يف األهلية، األمانة ، القدرة على التربية واإلسالم وسنفصله فيما يلي

تثبت للرجال كما تثبت للنساء و إن تقدمت حضانة النساء على :  للحضانة األهلية  -

حضانة الرجال ألن املرأة حبكم الفطرة و التكوين هي األقدر على رعاية الصغري و األكثر صربا على 

شرط و من بني الشروط العامة ملمارسة احلضانة للرجال و النساء جند  .توفري احتياجاته املتنوعة

و بالتايل ال يكون له تويل شؤون غريه ، و يستوي يف  ،يستطيع انون القيام بشؤون نفسه فال .العقل
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اجلنون أن يكون مطْبقًا أو متقطعا فكالمها مانع من احلضانة ، و ال فرق بني جنون متقطع قليل أو 

ون لدى مثل كثري ، و لو كان من القلة حبيث ال يأيت إال ليوم واحد يف السنة ، ذلك ألن ترك احملض

و لو مثال مرة  1.هذه احلاضنة فيه ضرر عليه ، فقد يرد جنوا يف أي وقت و إن كان نادرا أو قصريا

يف كل سنة ، ألن املقصود باحلضانة هو مصلحة احملضون وتوفري احلماية الالزمة له ، و عليه ينبغي 

  .به عن أدىن ضرر حمتمل يصيبه و ذلك رعاية ملصلحته االبتعاد

عتوه يأخذ حكم انون و الصغري ألنه حمتاج لرعاية الغري و بالتايل فال يرعى هو غريه، و امل

وألن واليتهما لغريمها كالصغري فال والية هلما على حمضون ، إذ احلضانة من الوالية ، كما أنه ال 

الوقت يتصور أن يكون الشخص قاصرا يف حق نفسه ال ميكنه القيام بشؤونه اخلاصة و تكون له يف 

نفسه والية على غريه ألنه يف حاجة إىل إشراف الغري و األخذ بيده يف شؤون نفسه فال يصوغ له أن 

يتوىل هو هذا اإلشراف على الغري باعتبار احلضانة والية على النفس ، و غري العاقل ال والية له على 

  .2نفسه ، فمن باب أوىل ال تثبت له والية على غريه

فإنه يرى أن احلضانة والية على النفس ، فال  ،جلزائري يف هذه املسألةأما موقف املشرع ا 

و هو ما ورد يف نص  3تكون لغري العاقل الذي ال يقوى على شؤونه إذ هو نفسه حباجة إىل من يرعاه

                                                             
  .235.، ص  1976، دار الفكر العريب ،2طة اإلسالمية فقها و قضاء ،عبد العزيز عامر ، األحوال الشخصية يف الشريعأنظر،   1
  .8.عدي السعيد، املرجع السابق،ص 2
  .296.عبد العزيز سعد، الزواج والطالق يف قانون األسرة اجلزائري، املرجع السابق، ص  3
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تعترب تصرفات انون و املعتوه و السفيه غري نافذة إذا : " من قانون األسرة اليت تنص ، أنه  85املادة 

  ".درت يف حالة اجلنون أو العته أو السفه ص

كما أنه ال فرق يف اجلنون سواء كان مستمرا أو متقطعا ، ألن احلضانة هي رعاية احملضون 

   1.وحفظ مصلحته

من قانون األسرة جعل ترشيد القاصر من اجل  07وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع يف املادة 

 19عليه فإنه حيق للزوجة اليت مت ترشيدها ومل تبلغ سن الزواج ترشيدا له كذلك يف آثار الزواج و

  . سنة  أن تنسد هلا حضانة أبناءها

يا يف احلاضن ولقد تشدد القضاء اجلزائري يف اعتبار األمانة شرطا جوهر: األمانة   -

ذلك يف العديد من أحكامه وقراراته ،إذ يرى أن احلاضنة اليت ال تقيم وزنا لألخالق وال  وتكرس

تراعي حرمة للشرف ال تكون أهال للحضانة ألا غري أمينة على نفس الطفل وأدبه وخلقه ،إذ ينشأ 

  .على طريقتها ومتخلقا بأخالقها

الطفل غري مأمون على أخالقه  فأسقط القضاء احلضانة عن األم ألنّ احمليط الذي يعيش فيه

أنّ عدم إبصار األم مانع هلا من حضانة األوالد األربعة لعجزها : " حيث جاء يف قرار احملكمة العليا 

عن القيام بشؤوم و مراقبتهم و السهر على تربيتهم و محايتهم من الوقوع يف زالت مشينة كتلك 

                                                             
  .383.ص  ،1999اجلامعية، اجلزائر، ديوان املطبوعات أنظر، العريب بلحاج ، الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري ،  1
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أبيهم خاصة و أنّ من احملضوضني بنتني إن تركت  اليت قام ا أخ املطلقة الذي هتك عرض أختهم من

  .1"حضانتهما ألمهما فال يؤمن عليهما

و يتشدد القضاء يف موقفه هذا و أسقط حضانة اجلدة لألم ألن األم كانت أخالقها فاسدة، 

فكما أُسقطت احلضانة عن األم لفساد أخالقها و سوء تصرفها يسقط حق أمها يف احلضانة، إذ 

ليت ال تقدر على تربية ابنتها ال تستطيع تربية احملضون وكبح مجاحه، وعليه فال األم كذلك األم ا

  .2تستحق احلضانة وال أمها لفقدان الثقة و األمانة فيهما

بأنّ احلاضنة ارتكبت فعال فاحشا، جيب إثباته بالطرق املعروفة شرعا وهي أربعة  والقول 

إال أن االجتهاد القضائي قد ربط احلضانة .املنسوب إليهاشهود عدول من الرجال، أو اعترافها بالفعل 

عن غرفة  2005جويلية 15بعنصر أساسي وهو مصلحة احملضون فقد جاء يف القرار الصادر بتاريخ 

شؤون األسرة واملواريث أنه ميكن إسناد احلضانة لألم ، املدانة جبرمية الزنا ، مىت حتققت مصلحة 

  3.احملضون 

                                                             
  .04، العدد  1989الة القضائية، ،  33921رقم ، ملف 09/07/1984أ ش،.، غاحملكمة العليا  1
  .73.، ص01، العدد 1989،الة القضائية،  31997 ، ملف رقم 1984-01-09ش، .أ.، غاحملكمة العليا   2
  .262.،ص 02، العدد  2011 ، جملة احملكمة العليا،564787ملف رقم  ، 15/07/2005م،. أ.ش. غ احملكمة العليا ،  3
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صحيا، خلقيا يقصد بالقدرة االستطاعة على صيانة الصغري : القدرة على التربية-

فاملرأة احملترفة أو العاملة إذا كان .ذ ال حضانة لعاجز لكرب السن أو مرض أو شغل ، إ1واجتماعيا

ال أما إذا كان عملها  .ال تكون لديها أهلية احلضانة ،عملها مينعها من تربية الصغري والعناية بأمره

  .2حيول دون رعاية الصغري وتدبري شؤونه حينئذ ال يسقط حقها يف احلضانة

كما أن القضاء اجلزائري اعترب القدرة شرط أساسي يف ممارسة  احلضانة  ويظهر ذلك جليا 

يف العديد من قرارات احملكمة العليا إذ جاء يف أحدها أنّ القدرة على التربية شرط ضروري ألداء 

فال حضانة لكفيفة أو مريضة مرضا معديا أو مرض يعجز عن القيام بشؤون التربية واجبات احلضانة 

  .3"وعلى القاضي اللجوء إىل اخلربة للوصول إىل احلكم النزيه و تقدير مدى عجز احلاضنة

أن الشارع اشترط يف احلاضن عدة شروط من بينها الكفاية و : " و جاء يف قرار آخر 

ذكر أو أنثى لكرب السن أو مرض ال يقدر معه على القيام بشؤون احملضون الصحة فال حضانة لعاجز 

  .4"وألنه هو نفسه يف حاجة إىل من يأخذ بيده 

                                                             
  .290.،ص2009، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،1أنظر، عبد احلميد اجلياش،األحكام الشرعية للزواج والطالق وآثارمها، ط  1

  .04، عدد  1989 الة القضائية، ، 33921 ،ملف رقم 1984-07-09، غرفة شؤون األسرة،  احملكمة العليا  2
  .  1991 /30/12املؤرخ يف   26403قرار احملكمة العليا رقم   3
  .76.ص  04،عدد  1989، الة القضائية،  33921رقم  ، ملف09/07/1984ش، .أ.، غاحملكمة العليا  4
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من قانون األسرة اجلزائري على أن يرىب الطفل على  62فقد أكدت املادة :  1اإلسالم -

  .دين أبيه ، وال فرق  بني املسلمة وغري املسلمة  يف مسألة احلضانة

اإلمام  وقف القضاء اجلزائري أنه متسك مبالل  تفحص أحكام وقرارات من خاضح والو

أن ،كما 2والغري املسلمة يف استحقاق احلضانة عنه حيث  ساوى بني األم املسلمة مالك رضي  اهللا

  3.مسيحية ألا حاولت تربية ابنها وفق مبادئ دينهاأسقطت احلضانة عن أم  احملكمة العليا

  اخلاصة بالنساءالشروط  -2

  :هناك مجلة من الشروط اخلاصة بالنساء ميكن سردها فيما يلي 

  4:أالّ تكون متزوجة بأجنيب عن الصغري أو بقريب غري حمرم منه/ 1

                                                             
ولَن يجعلَ ٱللَّه  :"اختلف الفقهاء بشأن اإلسالم كشرط من شروط ممارسة احلضانة، فال إسناد للحضانة عندهم لغري املسلمة، واستندوا لقوله تعاىل  1

ملمارسة احلضانة وتربيرهم يف ذلك كون  أما املالكية واألحناف فال يرون أن اإلسالم شرط، 141سورة النساء، اآلية " للْكَافرِين علَى ٱلْمؤمنِني سبِيالً
     .134.احلاضنة ال تتعدى إرضاع الطفل وخدمته، وبذلك جيوز للمسلمة ولغريها، ومناطها الشفقة؛ باديس ديايب، املرجع السابق، ص

  .11029ملف رقم  ،29/05/1974 أ،.ش.غاحملكمة  العليا ،  2
  .108. ،ص02 ، العدد1981،، نشرة القضاء  19287ملف رقم ،1979-04-16 ،أ .ش.العليا، غ احملكمة  3
تزوجت  ألن الطفل يف هذه احلالة لن جيد اجلو اهلادئ الرحيم العطوف، وألنه مىت كرب وأحس مبا حوله شعر باجلفاء والذلة من زوج أمه، وهلذا لو  4

م األم بعم صغارها ال يسقط حقها يف احلضانة ألن العم قريب من األب يف ب الطفل واحلرص عليه؛ أنظر، رمضان علي السيد الشرنباصي، أحكا
  .178.، ص2001األسرة يف الشريعة اإلسالمية، الدار اجلامعية للطباعة والنشر،القاهرة، مصر،
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حيث أسقط احلضانة عن 1املالحظ أن موقف املشرع اجلزائري أخذ مبوقف اجلمهور 

التقديرية الواسعة يف مراعاة مصلحة  احلاضنة لزواجها بغري ذي رحم للمحضون، و للقاضي السلطة

  .احملضون

فإن سقوط احلضانة بزواج احلاضنة بغري قريب حمرم  ،و عليه وخدمة ملصلحة احملضون دائما

  : تقع عليه عدة استثناءات منها

فبدل من وضع احملضون يف دار من ديار احلضانة : عدم وجود من حيضن الطفل غري األم  -

ه رغم زواجها ، و كذلك األمر إذا كان من يليها يف احلضانة غري مأمون فإن حاضنته تكون أوىل ب

  .على الطفل أو عاجزا على حضانته

ويبدأ حساب املدة : أالّ ينازع األم يف احملضون بعد زواجها أحد ممن هلم احلق يف احلضانة -

 .اجلزائري من قانون األسرة 68من يوم الزواج إىل انقضاء السنة كاملة و ذلك وفقا للمادة 

 .أن يترك األب أو من يقوم مقامه احملضون ألمه عن تراض  -

و جتدر اإلشارة هنا إىل أن أغلبية الفقهاء يرون أن العقد وحده ليس سببا يف إسقاط 

  .1احلضانة، إذ البد من الدخول ا حىت يتحقق الشرط

                                                             
  .58.،ص  04، عدد 1992الة القضائية،،  58812رقم ،ملف  05/02/1990أ، .ش.غ احملكمة العليا ،  1
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ت عنها قبل أن يعلم و نشري أيضا أن احلاضنة إذا تزوجت و دخل ا زوجها مث طُلقت أو ما

  .2نذه احلالة تستمر يف حضانة احملضومن تنتقل إليه احلضانة فإنه يف ه

أي تكون احلاضنة رمحا حمرما على احملضون كأم : أن تكون ذات رحم حمرم من الصغري  /2

احملضون و أخته و جدته ، فال حق لبنات العم و العمة و بنات اخلال و اخلالة حبضانة الذكور النعدام 

انة اإلناث احملرمية ، وهلن احلق يف حضانة اإلناث و ال حق لبين اخلال و اخلالة و العم و العمة يف حض

  .3و لكن هلم احلق يف حضانة الذكور

يرى أغلب الفقهاء أن سكن احلاضنة مع : عدم إقامة احلاضنة بالصغري يف بيت يبغضه  /3

، فال حضانة للجدة إذا سكنت مع بنتها إذا تزوجت،  4من يبغضه الصغري يعرضه لألذى و الضياع

  . إالّ إذا انفردت بسكن آخر عنها

تسقط : " ن األسرة اجلزائري ن من قانو 70املشرع اجلزائري يف املادة وهذا ما أورده 

  ". حضانة اجلدة أو اخلالة إذا سكنت مبحضوا مع أم احملضون املتزوجة بغري قريب حمرم

                                                                                                                                                                                                    
  .14.أنظر، عدي السعيد، املرجع السابق،ص  1
 ،، وزارة الشؤون الدينية ، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية 2كي ، سراج السالك لشرح أسهل املسالك جعثمان حسنني بري اجلعلي املال أنظر، 2

  .120.، ص1992
؛ رمضان علي السيد الشرنباصي، املرجع السابق، 408.، ص1957، دار الفكر العريب، 3، ط حممد أبو زهرة ، األحوال الشخصية أنظر،  3
  .178.ص
  .139.، ص2001أنظر، عصام أنور سليم، حقوق الطفل، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، مصر،  4
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وجاءت هذه املادة تكريسا ملصلحة احملضون ليترىب تربية سوية بعيدة عن كل املشاكل اليت 

  .يف املستقبل حتيط بالطفل و تؤثر عليه سلبا

إن امتناع األم عن تربية الولد : أالّ تكون قد امتنعت عن حضانته جمانا و األب معسرا  /4

  1.جمانا عند إعسار األب مسقط حلقها يف احلضانة ، فعدم االمتناع يعترب شرطا من شروط احلضانة

ال يستطيع دفع أجرة احلضانة و قبلت قريبة أخرى تربيته جمانا سقط  ،فإذا كان األب معسرا

  .حق األوىل يف احلضانة

  الشروط اخلاصة بالرجال: -3  

يشترط يف الرجل احلاضن باإلضافة إىل شرط العقل واألمانة واالستقامة شروط     -

  :خاصة بالرجال فقط و هي

قد حدد احلنابلة و احلنفية أن يكون احلاضن حمرما للمحضون إذا كانت أنثى، و ل -

سنها بسبع سنني تفاديا أو حذرا من اخللوة ا النتهاء احملرمية ، و إن مل تبلغ الطفلة حد الفتنة و 

، ألنه يف حالة بلوغها هذه املرحلة من الشهوة فال يكون البن العم  باالتفاقالشهوة أعطيت له 

                                                             
  .274. صعبد العزيز عامر،املرجع السابق،  1



دور القضاء في حمایة الحقوق المعنویة للطفل........................................الفصل األول    

 

77 

 

مل يكن لبنت العم غري ابن العم، و إبقائها عنده بأمر حضانة ابنة عمه املشتهاة، وأجازها احلنفية إذا 

  .1من القاضي إذا كان مأمونا عليها وال خيشى عليها الفتنة منه

احتاد الدين بني احلاضن و احملضون ألن حق الرجال يف احلضانة مبين على املرياث و ال  -

توارث بني املسلم و غري املسلم، و ذلك إذا كان الولد غري مسلم و كان ذو الرحم احملرم مسلما، 

و ذو فليس له حق احلضانة بل حضانته إىل ذوي رمحه احملارم من أهل دينه ، و إذا كان الولد مسلما 

رمحه غري مسلم،  فليست حضانته إليه ألنه ال توارث بينهما، إذ قد بين حق احلضانة يف الرجال على 

  .2املرياث

  الكفالة: ثالثا 

  .املترتبة عليها اآلثار وسنتناول حتت هذا العنوان مفهوم الكفالة وشروطها وإجراءاا و

  :مفهوم الكفالة  -أ

  و يف وجود هذا 3" مينع التبين شرعا و قانونا " أنه من قانون األسرة 46نص املادة  يف  جاء

                                                             
  . 830.، ص 1992 ،، دار الفكر، مطبعة خاصة، اجلزائر7جأنظر، وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته،   1
  .408. ق ، صأبو زهرة ، املرجع الساب حممد  2
  .على اعتبار أن دين الدولة اجلزائرية اإلسالم فان املشرع اجلزائري شأنه شأن الدول اإلسالمية باستثناء تونس و العراق منع التبين 3
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املانع كان ضروري إجياد نظام بديل عن التبين، و ذلك حلماية شرحية معينة يف اتمع و اليت تعد 

  .ضحية تصرفات ال مسؤولة نتج عنها أطفال جمهولو النسب

، 1مية و هو ما يسمى بنظام الكفالةه الشريعة اإلسالو عليه كان الزما إجياد نظام تسمح ب 

من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 20و هذا ما جاء يف املادة  ،وحىت االتفاقيات الدولية أقرت ذا النظام

  .يف الفقرة الثالثة و اليت اعتربته نظام بديل عن التبين بالنسبة للمجتمعات اإلسالمية 1989

-02من قانون  125إىل  116نظم أحكام الكفالة يف املواد من  أما املشرع اجلزائري فقد 

 09- 08من قانون  497إىل  492واملتعلق بقانون األسرة كما نظم إجراءاا يف املواد من  05

  .واملتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 

  : تعريف الكفالة -1

من نفقة و تربية و رعاية كقيام األب  هي التزام على وجه التربع بالقيام بولد قاصر 2الكفالة

و عليه ميكن القول أن كفالة األفراد لألطفال يف اجلزائر تتميز مبجموعة  .1بابنه و تتم بعقد شرعي

  2:خصائص هي

                                                             
  . 168.،ص2004، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2أنظر، الغوثي بن ملحة، قانون األسرة على ضوء الفقه والقضاء، ط  1

، أي 37، اآلية ) سورة آل عمران" (وكَفَّلَها زكَرِيا :"مبعىن الضم، وكفله مبعىن ضمه، وتكفل بالشيء ألزم نفسه به، ومنه قوله تعاىل:  فالة لغةالك 2 
إبن مكرم إبن منظور، ضمنها إياه حىت تكفل حبضانتها، وعلى قراءة كفلها بالفتح فاملعىن ضمن زكريا عليه السالم القيام بأمرها؛ مجال الدين حممد 

   .186.املرجع السابق، ص
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الكفالة عقد فيه ثالثة أطراف هم الكفيل املكفول و اهليئة اليت تربم العقد مع الكفيل فهي  -

اجلهات القضائية أو املوثق وفقا ملا هو منصوص عليه يف قانون األسرة طبقا ال تقوم إال إذا أبرمت أمام 

  .من قانون األسرة 117للمادة 

  .هي التزام تربعي بدون مقابل -

الكفالة ال تعين انتساب املكفول إىل العائلة الكافلة بل يبقى أجنيب و عليه ال ميكن أن  -

  .ه للطفل املكفول يرث املكفول كافله حىت لو منح هذا األخري لقب

  .الكفالة ليست أبدية و ميكن أن تنقضي بأحد األسباب اليت سنتطرق هلا فيما بعد -

الكفالة عقد ال خيضع لكامل حرية الطرفني منه إرادة األطراف فيه حمدودة و ختضع  -

لة أو ألحكام القانون و الشيء الوحيد الذي خيضع فيه إلرادة األطراف هو إما الرغبة يف طلب الكفا

  .التخلي عنها

  شروط الكفالة -2

، باإلضافة لقانون 125اىل 116القاعدة العامة املنظمة للكفالة جندها يف قانون األسرة املواد 

، إال أنه ألغي مبوجب قانون، باإلضافة إىل املرسوم التنفيذي 252الصحة و الذي خصص هلا املادة 
                                                                                                                                                                                                    

.من قانون األسرة اجلزائري 116املادة   1  
  .34.، ص2010-2007، 18أنظر،بلقرقيد زهرة، احلماية القانونية لألطفال غري الشرعيني، مذكرة لنيل شهادة املدرسة العليا للقضاء، الدفعة  2
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وجب على اجلهة املاحنة للكفالة أن تتحقق من تلك املتعلق بتغيري لقب املكفول و عليه  92/24رقم 

  1.الشروط قبل إبرام عقد الكفالة

  :شروط الكافل /1

اعترب شرط اإلسالم يف الكافل ضروري حىت تسند إليه : أن يكون الكافل مسلما  -

وعليه  .2، وأساس ذلك أنه ال جيوز كفالة الكافر لولد مسلم ومنحدر من أبوين مسلمني الكفالة

يستنتج أن القانون اجلزائري ال يهتم جبنسية الكافل كاهتمامه بدينه ، لكن كيف ميكن ملانح الكفالة 

  أن يتحقق من دين الكافل؟

هنا ميكن القول أن السلطة التقديرية تعود ملانح الكفالة و ذلك بعد التحقق باستخدام مجيع 

ن الوسائل اليت ميكن االستعانة ا للتحقيق يف الوسائل سواء بسماع الشهود أو القرائن أو غريها م

  .هذه النقطة

   10- 05من قانون 1مكرر 13لكن هذا الشرط ال يطبق على إطالقه و ذلك لكون املادة 

                                                             
  .50.بلقرديد زهرة، املرجع السابق،ص  1
ولَن يجعلَ ٱللَّه ": ،وقوله تعاىل) 144سورة النساء، اآلية ("ياأَيها الَّذين آمنوا لَا تتخذُوا الْكَافرِين أَولياَء من دون الْمؤمنِني" :وذلك لقوله تعاىل  2

نظر، عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون األسرة أمام أقسام احملاكم أ) . 141سورة النساء، اآلية " ( للْكَافرِين علَى ٱلْمؤمنِني سبِيالً
  .160.،ص2013اإلبتدائية،، دار هومة ،اجلزائر،
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أجازت لألطراف األجانب التقدم أمام القاضي اجلزائري  1املتضمن تعديل القانون املدين 

وجب القاضي فقط مراعاة القانون الواجب التطبيق بطلب كفالة بغض النظر عن دينهم فهذه املادة ت

  .على أطراف العقد

قصد املشرع بالقدرة اإلمكانيات املادية للكافل فمن غري املعقول أن  :شرط القدرة  -

يطلب شخص معوز كفالة شخص و هو غري قادر على إطعامه و منحه ملبس  أو مسكن الئق، 

لكفالة تقدمي كشف الرواتب للتحقيق من توفر هذا لذلك فان القضاة غالبا ما يطلبون من طالب ا

الشرط أو حىت شهادة عمل أو سجل جتاري أو أي وثيقة تثبت قدرة الشخص على إعالة املكفول 

  .2وإال رفض طلب هذا األخري

من قانون األسرة عن هذا الشرط بعبارة عاقل  116نصت املادة :شرط األهلية   -

يتمتع باألهلية القانونية الكاملة أي جيب أن يكون بالغ لسن ويقصد بأن يكون الكافل عاقل، أن 

الرشد و غري حمجوز عليه بسبب جنون أو عته أو نتيجة لعقوبة جزائية و هذا الشرط من السهل 

  .3التحقق منه

                                                             
  .17 .ص ، 2005يونيو  26مؤرخة يف  44اجلريدة الرمسية عدد  - 1
  .36. بلقرقيد زهرة، املرجع السابق، ص  2

.169.،صاملرجع السابقالغوثي بن ملحة ، ، أنظر    3  
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بالرجوع إىل أحكام الكفالة ال جند هناك نص قانوين يلزم الكافل أن  :شرط الزواج  -

ن القضاة يف احملاكم يطالبون بإرفاق امللف شهادة زواج خصوصا إذا يكون متزوجا لكن عمليا فإ

  1.كان طالب الكفالة ذكر ،و هذا حسب القضاة مراعاة ملصلحة الطفل حىت يترىب يف جو عائلي

  :شروط املكفول /2

القانون اجلزائري مل ينص على شروط خاصة متعلقة باملكفول و منه ميكن ألي طفل سواء 

لنسب أن يكون مكفوال، لكن الشرط الوحيد الذي ميكن أن يستشف من املادة معلوم أو جمهول ا

 19من قانون األسرة أن يكون غري بالغ لسن الرشد و الذي هو حمدد يف القانون املدين ب  116

  2.سنة

  إجراءات الكفالة وآثارها   -ب 

  .فيما يليختضع الكفالة إلجراءات جيب مراعاا كما ترتب آثارا قانونية نربزها 

  إجراءات الكفالة -1

: فإن اجلهة املختصة بتحرير عقد الكفالة هي، من قانون األسرة 117ب نص املادة حس

أما يف اخلارج فإنه ختتص  .املوثق والقاضي بداخل التراب احلني تكون داخل التراب الوطين 

                                                             
  .36.بلقرقيد زهرة، املرجع السابق، ص  1
   ".سنة  19إن القاصر هو الذي مل يبلغ سن الرشد وهو " من القانون املدين  40املادة   2
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الوثائق أمام اجلهة  وعليه وجب على طالب الكفالة أن يتقدم مبجموعة من القنصليات اجلزائرية،

  .تتعلق باحلالة املدنية للكافل واملكفول وكذا الوثائق اليت تثبت قدرة الكافل املادية 1املعينة

 25/02/2008مؤرخ يف  09-08قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية رقم قد نظم هذا و

  .إجراءات طلب كفالة و إجراءات إلغائها 497إىل  492يف املواد من 

أنه يقدم طلب الكفالة بعريضة من طالب الكفالة أمام قاضي على منه  492فنصت املادة 

شؤون األسرة حملكمة مقر موطن طالب الكفالة و من مث يتأكد قاضي شؤون األسرة من توفر 

الشروط الشرعية املطلوبة يف الكافل وفقا ملواد قانون األسرة و ألجل ذلك جيوز للقاضي أن يأمر 

قيق أو أي تدبري يراه مفيدا للتأكد من قدرة الكافل على رعاية املكفول و اإلنفاق عليه بإجراء حت

  .وتربيته

فان النظر يف  ،و ألجل تبسيط اإلجراءات املتعلقة بطلب الكفالة اليت تتسم بطابع إنساين

طلب الطلب يتم بعد أخذ رأي النيابة و اليت تعد طرف يف مجيع قضايا شؤون األسرة و يفصل يف ال

  .2مبوجب أمر والئي

                                                             
   .171.ص الغوثي بن ملحة ، املرجع السابق   1

  .38. بلقرقيد زهرة، املرجع السابق، ص  2
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أما يف حالة طلب التخلي عن الكفالة فان املشرع أخضعها لقواعد اإلجراءات العادية يف رفع 

  1.دعوى و تصدر مبوجب حكم و هذا من باب ترجيح مصلحة املكفول

  .أثار الكفالة  -2

على اول كل واحدة نالكفالة ترتب آثارا بالنسبة لكل من الكافل والطفل املكفول وسنت

  :حدى فيما يلي

 أثارها بالنسبة للكافل:  

، كما يتمتع بالوالية 2يتكفل الكافل جبميع متطلبات املكفول و ميثل بالنسبة له األب الراعي

القانونية عليه و يضمن له التربية و الرعاية و النفقة،و منه الكافل ملتزم على وجه التربع دون 

  .4كما ختول للكافل مجيع املنح العائلية واملدرسية 3التقصري

إال أنه وخبصوص هذه املسألة قد طرح إشكال على بعض العائالت اليت تكفلت بطفل مث 

طرأت على العائلة بعض الظروف اليت أدت إىل انفصال الزوجني، فأصبح كل من الطرفني يطالب 

                                                             
  .38. بلقرديد زهرة، املرجع السابق ص  1
رمحان أنظر، صربينة بليل ونعيمة شعالل، عقد الكفالة يف قانون األسرة اجلزائري، مذكرة ماستر يف احلقوق، شعبة القانون اخلاص، جامعة عبد ال  2

  .8.،ص2013-2012مرية، جباية، 

.من قانون األسرة اجلزائري 116ـ املادة  3  
  .من قانون األسرة اجلزائري 121املادة   4
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فنجد بعض الرتاعات أين تطالب فيها الزوجة باحلضانة  .حبقوقه على الطفل املكفول من قبل األخر

والنفقة ويطالب فيها الزوج حبق الزيارة إال أن القضاء وقف عاجزا أمام هذه الطلبات لعدم وجود 

نصوص قانونية يستند عليها القاضي لتأسيس حكمه و عليه هذه الطلبات تقابل غالبا بالرفض لعدم 

  .1حلل اإلشكال التأسيس، يف انتظار تدخل املشرع

كما أن الكافل حيمي املكفول من كل اعتداء و بكافة الطرق القانونية ،لذلك فهو يرفع 

الدعاوى بامسه، و يطلب بالتعويض لفائدته، كما يعد مسؤوال قانونيا عليه أمام اجلهات املختصة على 

  .2فل يف هذه النقطةأفعال املكفول، و اليت تلحق ضرر بالغري، رغم أن املشرع مل حيدد مركز الكا

كما يعد الكافل مسئول على أموال القاصر و عليه جيب أن يتصرف تصرف الرجل احلريص 

ولذلك وضع القانون بعض القيود حلماية أموال القاصر كأخذ إذن يف بعض التصرفات من القاضي 

  .املختص وهذا سنتناوله يف املبحث الثاين من الفصل الثاين

                                                             
و اليت طالبت حبق احلضانة و نفقة غذائية و سكن ملمارسة احلضانة للطفل املكفول فصدر حكم بتاريخ ) ب،ن(القضايا قضية السيدة  و من بني هذه  1

عن حمكمة الشراقة يقضي برفض الطلب املتمثل يف إسناد احلضانة مع توفري مسكن ملمارستها لعدم التأسيس  07/2299حتت رقم  15/05/2007
معلال  03/12/2007حلقوق هي خمصصة لألطفال الشرعيني ، و بعد استئناف هذا احلكم صدر قرار بتأييد احلكم املستأنف بتاريخ معلال بكون هذه ا

و هكذا أصبح األطفال غري الشرعيني يف اجلزائر زيادة عن مآسيهم مأساة .بأن القواعد املنظمة للكفالة ليست نفسها القواعد املنظمة يف قانون األسرة 
خ لقانون من جهة والقضاء من جهة ألبسط حقوقهم املكفولة يف الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية، وذلك رغم أن احملكمة العليا بتاريهضم ا

يقضي بوجوب قيام الكافل باإلنفاق على الطفل املكفول و تربيته ورعايته قيام ) ح ـ ف ضد م ـ ح(قد أصدرت قرار يف قضية  13/12/2006
و الصادر عن جملس قضاء   01/10/2003وعليه ألغت القرار املطعون ضده يف . بنه، باعتباره وليا قانونيا، ما مل يثبت قانونا ختليه عن الكفالةاألب با

ا يثبت قانونا من قانون األسرة واليت تنص على إلزام الكافل باإلنفاق على الطفل املكفول إال إذا قدم م 116سيدي بلعباس حبجة خمالفة القرار للمادة 
  .443. ،ص 02،العدد  2007جملة احملكمة العليا لسنة أنظر، . ختليه عن الكفالة

  .39. أنظر،بلقرقيد زهرة، املرجع السابق، ص  2
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 أثارها بالنسبة للمكفول:  

  .انتقال املكفول إىل مكان إقامة الكافل -

عقد الكفالة ال جييز التوريث بني الكافل و املكفول لذلك فانه جيوز فقط اهلبة أو الوصية  -

  .2شأنه شأن أي شخص آخر 1لفائدة املكفول يف حدود الثلث

 ال تسري أحكام احلضانة و النفقة  على الطفل املكفول الذي يعيش مع مطلقة الزوج -

     3.عن غرفة شؤون األسرة و املواريث 10/03/2011 الكافل حسب القرار الصادر بتاريخ

  : مسألة إاء الكفالة - ج 

تنتهي الكفالة ببلوغ املكفول سن الرشد أو بالتنازل عنها أول بطلبها من أحد األبويني  

 أماعترب  إذا احملكمة العلياعن  2010نوفمرب 11 الشرعيني  و هذا ما أكده القرار الصادر بتاريخ

  .البنت جمهولة األب  املكفولة من الغري أوىل حبضانة ابنتها

                                                             
  . 171.الغوثي بن ملحة، املرجع السابق، ص 1
ام الوصية و املأخوذة من الشريعة اإلسالمية و اليت ال أراد  املشرع بذلك أن حيمي املكفول دون أن يسبب ذلك ضرر بالورثة و هذا ما جنده يف أحك 2

أما فيما يتعلق باهلبة فال توجد قيود و هذا تطبيقا ملبدأ حرية الشخص يف التصرف يف أمواله، ففي حالة . إال إذا اقره باقي الورثة 1/3جتيز أن تزيد عن 
قبل ورثته أما إذا كانت أثناء مرض املوت فإنه يطبق عليها أحكام الوصية و عليه ال اهلبة فان الواهب سينفع ا غريه يف حياته و أول متضرر سيكون هو 

  .1/3جيوز أن تزيد عن
  .290.،ص01، عدد2012ق، .، م613481، ملف رقم 2011-03- 10ش، .أ.احملكمة العليا،غ  3
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خ  يبتارالصادر عن ذات احملكمة القرار  بحس1يف مسألة إاء كفالته  و خيري الولد املميز

كفالته و إرجاعه لوالديه  إاءفترجع  سلطة  ،أما فيما خيص املكفول غري املميز . 1998مارس17

  .20062أكتوبر 11إىل القاضي مع مراعاة مصلحة املكفول حسب القرار الصادر بتاريخ 

و تباشر دعوى إلغاء الكفالة عن طريق الدعوى القضائية أمام قاضي شؤون األسرة طبقا   

  .واإلدارية م.إ .من قا 496" لنص املادة 

املعنوية للطفل اليت حتدد نطاق تدخل القضاء حلمايتها جيب وأخريا وبعد دراسة أهم احلقوق 

  .معرفة آليات هذا التدخل حلماية هذه احلقوق واليت سنتناوهلا يف املبحث املوايل

  املبحث الثاين

  آليات تدخل القضاء حلماية احلقوق املعنوية للطفل

على النحو الذي إن تكريس املشرع للحقوق املعنوية للطفل بأنواعها يف نصوص قانونية 

  .سبق تبيانه ال يكفي لضمان هذه احلماية إال إذا لعب القضاء دوره يف جتسيدها

                                                             
  .89 .،ص 2العدد ، 1998 ،الة القضائية ، 184712، ملف رقم  17/03/1998ش، .أ.احملكمة العليا، غ  1
  .473 .،ص01عدد ، 2007 ، الة القضائية،367977رقم ، ملف  11/10/2006، غرفة شؤون األسرة املواريث، احملكمة العليا  2



دور القضاء في حمایة الحقوق المعنویة للطفل........................................الفصل األول    

 

88 

 

واحلماية القضائية هنا تتجزأ مابني قضاة احلكم بشقيه اجلزائي واملدين وقضاة النيابة باعتبارها 

حامية النظام العام لذلك سنتناول آليات تدخل القضاء اجلزائي حلماية احلقوق املعنوية للطفل يف 

  . مطلب أول، وآليات تدخل القضاء املدين حلمايتها يف مطلب ثان

 املطلب األول

  ات تدخل القضاء اجلزائي حلماية احلقوق املعنوية للطفلآلي

وكذا دور النيابة  قضاة اجلزائيوسنتناول يف هذا املطلب دور قضاء األحداث وكذا دور 

العامة يف محاية حقوق الطفل املعنوية ، وسنربز من خالهلا اآلليات اليت منحها املشرع للقاضي واليت 

  . اية حقوق الطفل املعنويةمن خالهلا يتجسد دوره يف جمال مح

  الفرع األول

  دور قضاء األحداث يف محاية الطفل يف خطر معنوي

حتديد مفهوم الطفل يف خطر  قبل التطرق إىل دور قاضي األحداث يف محاية الطفل البد من

املتعلق حبماية  2015يوليو  15املؤرخ يف  12- 15القانون  حسب املفهوم الذي أتى به معنوي

  .سيتم تبيانه فيما يليكما  الطفل
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 مفهوم الطفل يف خطر معنوي: أوال

املتعلق حبماية  2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15من القانون  02لقد نصت املادة 

 .سنة كاملة) 18(كل شخص مل يبلغ الثامنة عشر : الطفل:"يالطفل على ما يل

 . معىن طفلنفس  " ثحد"يفيد مصطلح          

أو ته ـتربيأو القه ـخأ أوحته ـصن كوـتي لذاطفل ـلا :"رل في خطفلطا"وعرفت 

للخطر أن يعرضاه سلوكه من شأنهما املعيشية أو فه وظرن تكوأو ة ـرضـعأو  ه في خطر ـمنأ

  .لتربوية للخطرأو النفسية أو البدنية اسالمته ض يئة تعرـفي   بن يكوأو ضر أو الـمل احملتـ

  :املعنوي يف احلاالت التالية معرض للخطر يعد الطفل عليه فإن و

  :و تكون يف حالتني : حالة ما إذا كانت صحة الطفل معرضة للخطر -1

و ذلك إذا كان يعاين من سوء التغذية سواء  :الصحة اجلسدية للطفل معرضة للخطر  - 

   1.أو اإلمهال العمد من طرف اآلباء بسبب الفقر

  أدىن شروط احلياة ، أو كان الطفل مصاب  و حالة الطفل الذي يعيش يف سكن ال تتوفر فيه 

                                                             
  .من قانون العقوبات اجلزائري 330/3كما هو منصوص عليه يف جرمية اإلمهال املعنوي لألوالد طبقا للمادة   1
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، أو كان الطفل مدمن على املخدرات أو 1مبرض عقلي أو معدي ومل تتخذ إجراءات املساعدة الطبية 

  .أو التدخني  الكحول

قد يعاين الطفل من تأخر عقلي ال يستطيع مع : الصحة النفسية للطفل معرضة للخطر  -

عن اآلباء و بالتايل يلجأ اآلباء إىل العقاب البدين مما  يصبح معرض نقص إدراكه متييز األوامر الصادرة 

  .نفسيا للخطر

     :حياة الطفل معرضة للخطر  -2

  .و ذلك إذا وجد يف مكان غري آهل ال يعتادونه الناس أو وجد يف الطريق العام دون محاية

    :أخالق الطفل معرضة للخطر  -3

األم مثال سيئا للطفل سواء باالعتياد على  السكر  ما إ ذا كان األب أو  و يكون يف حالة 

  .على مرأى األوالد أو كانت األم تتعاطى الدعارة ، و كان الطفل كذلك

  

  

                                                             
1  jacques Léauté - criminologie et science pénitentiaire -presses universitaires de France, Themis 
droit, 1972,p. 729-730. 
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  : تربية الطفل معرضة للخطر -4

إذا كانت تربية الطفل غري سوية ، كأن يعامل الطفل من صنف الذكر على أنه أنثى،أو أن 

 76/66بإجبارية مزاولة الدراسة لسن معينة وذلك تطبيقا للمرسوم الوالدين خالفوا القواعد اخلاصة 

  .و املتعلق بالطابع اإلجباري للتعليم األساسي 1976أفريل16واملؤرخ يف 

منه أن عدم مراعاة إجبارية التعليم من اآلباء أو األوصياء، يكون خمالفة  08إذ نصت املادة 

  .يترتب عنها تقدمي إنذار لألولياء

املذكورة أعاله قد وسعت من حاالت الطفل يف خطر  02ن تص املادة املادة واملالحظ أ

  :وتتمثل يف لطفل للخطرض اتعر ىمعنوي وذلك بسردها حلاالت أخر

  .عائليسند دون بقائه ولديه الطفل لوان افقد-

  .لإلمهال أو التشردلطفل اتعريض -

  .التعليمبحقه في املساس  -

  .للتسولتعريضه أو بالطفل ل لتسوا -

لتي من ااته ـلتحكم في تصرفالطفل عن اة ـبرعايم قوـمن يأو ألبوين اعجز  -

  .أو التربويةلنفسية أو البدنية اؤثر على سالمته ـتأن أنها ـش

  .التقصري البني و املتواصل يف التربية و الرعاية -
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أو لبدنية سالمته  اعلى سوء املعاملة للطفل، ال سيما بتعريضه للتعذيب و االعتداء  -

ازن لتأثير على توامن شأنه القسوة على ي مل ينطوـعن أي تياأو إعنه م لطعاامنع ه أو زحتجاا

  .أو النفسيلعاطفي الطفل ا

 .إذا كان الطفل ضحية جرمية من ممثله الشرعي -

 .إذا كان الطفل ضحية جرمية من أي شخص أخر إذا اقتضت مصلحة الطفل محايته -

خالل استغالله السيما يف املواد االستغالل اجلنسي للطفل مبختلف أشكاله من  -

 .اإلباحية و يف البغاء و إشراكه يف عروض جنسية

االستغالل االقتصادي للطفل السيما بتشغيله أو تكليفه بعمل حيرمه من متابعة دراسته أو -

 .أو املعنوية/يكون ضارا بصحته أو بسالمته البدنية و

م عدحاالت االضطراب ويرها من ـغولحة ـمست عاازـية نـطفل ضحـلع اقوو - 

  .االستقرار

   1.جئالاللطفل ا - 

  .اجلانحلطفل ا-
                                                             

ية طالبا حق ـلولدود احلدزا اجتاـمبلده  منب لهراغم على ي أرلذافل ـلطا" : لالجئاطفل ـلا" من قانون محاية الطفل 02وقد عرفت املادة   1
   .ليةولدا احلمايةخر من آشكل  ء أو أيوـللجا
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  حلماية الطفل يف خطر معنوياإلجراءات املتخذة : ثانيا

إن التدابري اليت يتخذها قاضي األحداث بشأن احلدث يف خطر معنوي تتخذ طابع وقائي 

تربوي أكثر منه جزائي ردعي و متر مبرحلة التحقيق حول الظروف اليت من شأا أن ختلق أحد 

  .تدبري وقائي مالئم اختاذاحلاالت اخلطرية املنوه عنها ، و مرحلة 

على أن  املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15يف  املؤرخ 12-15 جاء يف القانون رقم 

سوء  أو العنف  أو  اإلمهال أو الضرر  أشكال  من كافة  احلماية  يف الطفل  قح 1  تكفل الدولة

  كل  ذلك  أجل  من  وتتخذ ، أو اجلنسية  املعنوية  أو  البدنية  اإلساءة  أو  االستغالل أو املعاملة

  وتنشئته  حياته على  ورعايته واحلفاظ  لنموه  الالزمة  الشروط  وتوفري  لوقايتهاملناسبة   التدابري

  الطوارئ والكوارث  حاالت  يف  حقوقه  ومحاية  وصاحلة  صحية  يف بيئة  وآمنة  سليمة  تنشئة

 . املسلحة  والرتاعات  واحلروب

 البدين  بتوازنه  الوسائل  مبختلف توجه للطفل  اليت  املعلومة  تضر  أال  على  الدولة  تسهر

  .والفكري

و قد جسدت هذه احلماية يف فصلني من هذا القانون الفصل األول يتعلق باحلماية 

  :االجتماعية والفصل الثاين يتعلق باحلماية القضائية 

                                                             
  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 القانون رقم من  07املادة   - 1
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  .احلماية االجتماعية  -أ

  احلماية االجتماعية على املستوى الوطين:  

املتعلق  2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم  11جاء يف نص املادة 

على أنه حتدث لدى الوزير األول هيئة وطنية حلماية و ترقية الطفولة يرأسها املفوض   حبماية الطفل

الوطين حلماية الطفولة، تكلف بالسهر على محاية و ترقية حقوق الطفل، تتمتع بالشخصية املعنوية 

  .الستقالل املايلاو

  وتضع الدولة، حتت تصرف اهليئة الوطنية حلماية و ترقية الطفولة، كل الوسائل البشرية 

  .واملادية الالزمة للقيام مبهامها 

يعني املفوض الوطين حلماية الطفولة مبوجب مرسوم رئاسي من بني الشخصيات الوطنية  كما

  1.ذات اخلربة و املعرفة باالهتمام بالطفولة

  2:توىل املفوض الوطين حلماية الطفولة مهمة ترقية حقوق الطفل، السيما من خاللي

وضع برامج وطنية حملية حلماية و ترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع خمتلف اإلدارات  -

 .واملؤسسات واهليئات العمومية و األشخاص املكلفني برعاية الطفولة و تقييمها الدوري
                                                             

  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم  12املادة  - 1
  . من نفس القانون 13املادة  - 2
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 .انيا يف جمال محاية الطفل و التنسيق بني خمتلف املتدخلنيمتابعة األعمال املباشرة ميد -

 .القيام بكل عمل للتوعية و اإلعالم و االتصال -

تشجع البحث و التعليم يف جمال حقوق الطفل، دف فهم األسباب االقتصادية  -

اسبة أو الثقافية إلمهال األطفال و إساءة معاملتهم و استغالهلم ،وتطوير سياسات من/واالجتماعية و

 .حلمايتهم

 .إبداء الرأي يف التشريع الوطين الساري املفعول املتعلق حبقوق الطفل قصد حتسينه -

وضع نظام معلومايت وطين حول وضعية الطفل يف اجلزائر ،بالتنسيق مع اإلدارات  -

  .واهليئات املعنية

يقوم املفوض الوطين حلماية الطفولة بزيارة املصاحل املكلفة حبماية الطفولة و تقدمي أي اقتراح  

كفيل بتحسني سريها أو تنظيميها، خيطر املفوض الوطين حلماية الطفولة من كل طفل أو ممثله الشرعي 

ماية أو كل شخص طبيعي أو معنوي حول املساس حبقوق الطفل، كما  حيول املفوض الوطين حل

أعاله، إىل مصلحة الوسط املفتوح املختصة إقليميا  15الطفولة اإلخطارات املنصوص عليها يف املادة 

  .للتحقيق فيها و اختاذ اإلجراءات املناسبة طبقا للكيفيات املنصوص عليها يف هذا القانون

تام، الذي أما اإلخطارات اليت  تتضمن وصفا جزائيا  فيحوهلا إىل الوزير العدل، حافظ األخ
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  1.خيطر النائب العام املختص قصد حتريك الدعوى العمومية عند االقتضاء

على اإلدارات و املؤسسات العمومية و كل األشخاص املكلفني برعاية  القانون كما أوجب

الطفولة تقدمي كل التسهيالت للمفوض الوطين و أن تضع حتت تصرفه املعلومات اليت يطلبها مع 

  .إفشائها للغريوجوب تقيده بعدم 

  .و ال يطبق املنع املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من هذه املادة على السلطة القضائية

و قد جاء القانون اجلديد مببدأ جديد حري على أن نذكره و نؤكد على مدى أمهية هذا 

ق الطفل املبدأ والذي كثريا ما اندس حتت غطاءه كثريا من اخلرباء و األطباء  وقد أضر كثريا حبقو

املعنوية وهو التربير  بالسر املهين األمر الذي حال يف كثري من األحيان دون معرفة حاالت الطفل 

من القانون بعبارة صرحية على أنه ال  18الذي ميكن أن يكون يف خطر معنوي و جاء يف نص املادة 

  .ميكن االعتداد بالسر املهين يف مواجهة املفوض الوطين حلماية الطفولة

يساهم املفوض الوطين حلماية الطفولة يف إعداد التقارير املتعلقة حبقوق الطفل اليت  اكم

تقدمها الدولة إىل اهليئات الدولية و اجلهوية املختصة ، وحلماية الطفولة تقريرا سنويا عن حالة حقوق 

عميمه خالل الطفل و مدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، و يرفعه إىل رئيس اجلمهورية و يتم نشره و ت

                                                             
  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم  16و  15املادة  - 1
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  1.أشهر املوالية هلذا التبليغ) 3(الثالثة 

  احلماية االجتماعية  على املستوى احمللي  

تتوىل احلماية االجتماعية لألطفال على املستوى احمللي مصاحل الوسط املفتوح بالتنسيق مع 

مصاحل الوسط خمتلف اهليئات  و املؤسسات العمومية و األشخاص املكلفني برعاية الطفولة ، وتنشأ 

املفتوح بواقع مصلحة واحدة يف كل والية، غري أنه ال ميكن يف الواليات ذات الكثافة السكانية 

  .الكبرية إنشاء عدة مصاحل

ربني ـكما جيب أن تتشكل مصاحل الوسط املفتوح من موظفني خمتصني، ال سيما م 

  2.و حقوقينيومساعدين اجتماعيني و أخصائيني نفسانيني و أخصائيني اجتماعيني 

تقوم مصاحل الوسط املفتوح مبتابعة وضعية األطفال يف خطر و مساعدة أسرهم و ختطر هذه  

أو ممثله الشرعي أو الشرطة القضائية أو الوايل أو رئيس الس الشعيب /املصاحل من قبل الطفل و

ملساعدين البلدي، أو كل مجعية أو هيئة عمومية أو خاصة تنشط يف جمال محاية الطفل، أو ا

االجتماعيني أو املربني أو املعلمني أو األطباء أو كل شخص طبيعي أو معنوي أخر، بكل ما من شأنه 

أن يشكل خطرا على الطفل أو على صحته أو سالمته البدنية أو املعنوية كما ميكنها أن تتدخل 

                                                             
  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من  القانون رقم   20و  19املادة  - 1
  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم  21املادة  - 2
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  1.تلقائيا

غري أنه ميكنها يف هذه و ال ميكنها أن ترفض التكفل بطفل يقيم خارج اختصاصها اإلقليمي، 

  .أو حتويله إليها/احلالة طلب مساعدة مصلحة مكان إقامة أو سكن الطفل و

  .كما جيب على هذه املصاحل عدم الكشف عن هوية القائم باإلخطار إال برضاه 

تتأكد مصاحل الوسط املفتوح من الوجود الفعلي حلالة اخلطر، من خالل القيام باألحباث 

قال إىل مكان تواجد الطفل و االستماع إليه و إىل ممثله الشرعي، حول الوقائع حمل االجتماعية واالنت

  .اإلخطار، من أجل حتديد وضعيته و اختاذ التدابري املناسبة له

و عند الضرورة تنتقل مصاحل الوسط املفتوح إىل مكان تواجد الطفل فورا ،  كما ميكن 

  2.تدخل النيابة أو قاضي األحداث مصاحل الوسط املفتوح أن تطلب، عند االقتضاء،

إذا تأكدت مصاحل الوسط املفتوح من عدم وجود حالة اخلطر، تعلم الطفل و ممثله الشرعي 

  .بذلك

و إذا تأكدن من وجود حالة خطر، تتصل باملمثل الشرعي للطفل من أجل الوصول إىل 

  .من شأنه إبعاد اخلطر عنهأتفاق خبصوص التدبري األكثر مالئمة الحتياجات الطفل ووضعيته الذي 

                                                             
  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12- 15 من القانون رقم  22املادة - 1
  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم  23املادة  - 2
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سنة ) 13(و نوه القانون على أنه جيب إشراك الطفل الذي يبلغ من العمر ثالث عشرة  

على األقل يف التدبري الذي سيتخذ بشأنه ، و جيب على مصاحل الوسط املفتوح إعالم الطفل الذي 

رفض االتفاق ،  و يدون سنة على األقل و ممثله الشرعي حبقهما يف ) 13(يبلغ من العمر ثالث عشر 

  1.االتفاق يف حمضر و يوقع عليه مجيع األطراف بعد تالوته عليهم

و جيب على مصاحل الوسط املفتوح إبقاء الطفل يف أسرته مع اقتراح أحد التدابري االتفاقية 

  :اآلتية

 إلزام األسرة باختاذ التدابري الضرورية املتفق عليها إلبعاد اخلطر عن الطفل يف اآلجال -

 .اليت حتددها مصاحل الوسط املفتوح

تقدمي املساعدة الضرورية لألسرة و ذلك بالتنسيق مع اهليئات املكلفة باحلماية  -

 .االجتماعية

إخطار الوايل أو رئيس الس الشعيب البلدي املختصني أو أي هيئة اجتماعية، من أجل  -

 .التكفل االجتماعي بالطفل

اتصال الطفل مع أي شخص ميكن أن يهدد صحته و اختاذ االحتياطات الضرورية ملنع  -

  2.سالمته البدنية أو املعنوية

                                                             
  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم  24املادة  - 1
  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم  25املادة  - 2
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ميكن ملصاحل الوسط املفتوح، تلقائيا أو بناء على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي،  كما 

جيب على مصاحل الوسط املفتوح أن ترفع األمر إىل قاضي  مراجعة التدبري املتفق عليه جزئيا أو كليا ،و

  :املختص يف احلاالت اآلتيةاألحداث 

 .أيام من تاريخ إخطارها) 10(عدم التوصل إىل أي اتفاق يف أجل أقصاه عشرة  -

 .تراجع الطفل أو ممثله الشرعي -

 .فشل التدبري املتفق عليه بالرغم من مراجعته -

جيب أن ترفع مصاحل الوسط املفتوح األمر فورا إىل قاضي األحداث   و عالوة على ذلك 

حاالت اخلطر احلال أو يف احلاالت اليت يستحيل معها إبقاء الطفل يف أسرته، السيما إذا  املختص، يف

  1.كان ضحية جرمية ارتكبها ممثله الشرعي

جيب عليها أيضا إعالم قاضي األحداث دوريا، باألطفال املتكفل م و بالتدابري املتخذة 

اإلخطارات اليت وجهها إليها، و أن توافيه كل بشأم،  كما جيب عليها أن تعلم املفوض الوطين مبآل 

 . 2أشهر بتقرير مفصل عن كل األطفال الذين تكفلت م) 3(ثالثة 

  احلماية عن طريق تدخل قاضي األحداث  -ب

خيتص قاضي األحداث حملل إقامة الطفل املعرض للخطر أو مسكنه أو حمل إقامة أو مسكن 

ممثله الشرعي، و كذلك قاضي األحداث للمكان الذي وجد به الطفل يف حال عدم وجود هؤالء 
                                                             

  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم   28 -27-26املواد  - 1
  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم  29املادة  - 2
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بالنظر يف العريضة اليت ترفع إليه من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل اجلمهورية  أو الوايل أو رئيس 

لس الشعيب البلدي ملكان إقامة الطفل أو مصاحل الوسط املفتوح أو مجعيات أو هيئات العمومية ا

املهتمة بشؤون الطفولة ، كما جيوز لقاضي األحداث أن يتدخل تلقائيا  و ميكن تلقي اإلخطار املقدم 

  1.من الطفل شفاهة

العريضة املقدمة إليه أو ممثله الشرعي ب/يقوم قاضي األحداث بإعالم الطفل و  بعد ذلك

بله ،وجيوز للطفل االستعانة فورا، ويقوم بسماع أقواهلما و تلقي أرائهما بالنسبة لوضعية الطفل ومستق

  .2ممبحا

قاضي األحداث بدراسة شخصية الطفل، السيما بواسطة البحث االجتماعي  يقوم 

ع ذلك إذا توفرت لديه عناصر والفحوص الطبية و العقلية و النفسانية و مراقبة السلوك، و ميكنه م

كافية للتقدير أن يصرف النظر عن مجيع هذه التدابري أو أن يأمر ببعض منها ، كما يتلقى قاضي 

الطفل وكذا تصرحيات كل شخص يرى فائدة من  األحداث كل املعلومات والتقارير املتعلقة بوضعية 

 .4و له أن يستعني يف ذلك مبصاحل الوسط املفتوح 3مساعه

                                                             
  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم  32املادة   1
  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم  33املادة   2
، حماضرات ألقيت على الطلبة القضاة باملدرسة  مباركة صخريوذلك من أجل الوصول إىل احلل األنسب والذي خيدم مصلحة احلدث؛ أنظر،    3

  .، غري منشورة2009-17،2006لعليا للقضاء، الدفعة ا

  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم  34املادة   4
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أن يتخذ بشأن الطفل و مبوجب أمر باحلراسة  1 ثأثناء التحقيق جيوز لقاضي األحداو 

  :املؤقتة أحد التدابري اآلتية

 .إبقاء الطفل يف أسرته -

تسليم الطفل لوالده أو والدته الذي ال ميارس حق احلضانة عليه، ما مل تكن قد  -

 .سقطت عنه حبكم

 .تسليم الطفل إىل أحد أقاربه -

 . شخص أو عائلة جديرين بالثقةتسليم الطفل إىل -

أو /كما ميكنه أن يكلف مصاحل الوسط املفتوح مبالحظة الطفل يف وسطه األسري و

ن يأمر من قانون محاية الطفل اجلديد لقاضي األحداث أ 36كما أجازت املادة  ،أو املهين/املدرسي و

مصلحة مكلفة ، أو يف مركز متخصص يف محاية األطفال يف خطر بوضع الطفل بصفة مؤقتة يف

ستشفائية، إذا كان الطفل يف حاجة إىل تكفل صحي أو امركز أو مؤسسة ، أو يف مبساعدة الطفولة

 .نفسي

جيوز و .يسمع قاضي األحداث مبكتبه كل األطراف و كذا كل شخص يرى فائدة من مساعه

 املناقشات أو بعضها إذالقاضي األحداث إعفاء الطفل من املثول أمامه أو األمر بانسحابه أثناء كل 

                                                             
  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم  35املادة   1
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  1:يتخذ قاضي األحداث مبوجب أمر أحد التدابري اآلتية  وبعد ذلك ، اقتضت مصلحته ذلك

 .بقاء الطفل يف أسرته -

تسليم الطفل لوالده أو والدته الذي ال ميارس حق احلضانة ما مل تكن قد سقطت عنه  -

 .حبكم

 .تسليم الطفل إىل أحد أقاربه -

 .عائلة جديرين بالثقةتسليم الطفل إىل شخص أو  -

وجيوز لقاضي األحداث يف مجيع األحوال أن يكلف مصاحل الوسط املفتوح مبتابعة ومالحظة 

  .دوريا له حول تطور وضعية الطفل الطفل

ز متخصص يف محاية األطفال يف مبرك جيوز لقاضي األحداث أن يأمر بوضع الطفل  كما

 .فولةمبصلحة مكلفة مبساعدة الط أو خطر

من نفس القانون مدة التدابري إذ نصت على أنه جيب أن تكون  42حددت املادة وقد  

قابلة للتجديد، ) 2(من هذا القانون املقررة ملدة سنتني  41و40التدابري املنصوص عليها يف املادتني 

  .وال ميكن أن تتجاوز يف كل األحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد اجلزائي

داث عند الضرورة أن ميدد احلماية املنصوص عليها يف هذه املادة غري أنه، ميكن لقاضي األح

سنة، بناء على طلب من سلم إليه الطفل أو من قبل املعين أو من ) 21(إىل غاية إحدى و عشرين 

                                                             
  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم  39املادة  - 1
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  .تلقاء نفسه

و ميكن أن تنتهي هذه احلماية قبل ذلك مبوجب أمر من قاضي األحداث املختص ، بناء على 

ن يصبح هذا األخري قادرا على التكفل بنفسه و يستفيد الشخص الذي تقرر متديد طلب املعين مبجرد أ

  .من هذا القانون 44محايته من اإلعانات املنصوص عليها يف املادة 

من هذا القانون بأية وسيلة إىل الطفل  41و40تبلغ األوامر املنصوص عليها يف املادتني   

ساعة من صدورها، وال تكون هذه األوامر قابلة ألي ) 48(وممثله الشرعي خالل مثان و أربعني 

  1.طريق من طرق الطعن

عند تسليمه للغري أو وضعه يف أحد املراكز أو املصاحل املنصوص وخبصوص نفقة الطفل  

من هذا القانون يتعني على امللزم بالنفقة أن يشارك يف مصاريف التكفل  41و 36عليها يف املادتني 

  .به، ما يثبت فقر حاله

وحيدد قاضي األحداث املبلغ الشهري للمشاركة يف هذه املصاريف مبوجب أمر ائي غري 

قابل ألي طريق من طرق الطعن ، ويدفع هذا املبلغ شهريا،حسب احلالة للخزينة أو للغري الذي يتوىل 

  .رعاية الطفل

ا إما إىل اخلزينة كما تؤدى املنح العائلية اليت تعود للطفل مباشرة من قبل اهليئة اليت تدفعه 

  .2العمومية و إما إىل الغري الذي سلم إليه الطفل
                                                             

  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 القانون رقم  من  43املادة   1
  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم  44املادة    2
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ميكن لقاضي األحداث أن يعدل عن التدبري الذي أمر به أو العدول عنه، بناء على طلب و  

الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل اجلمهورية أو من تلقاء نفسه ، ويبت قاضي األحداث يف طلب 

 .1من تقدميه له) 1(تجاوز شهرا واحدامراجعة التدبري يف أجل ال ي

  الفرع الثاين

  دور قضاة اجلنايات واجلنح

إن قضاة اجلزائي هلم دور فعال أيضا يف محاية الطفل عن طريق القضايا اليت ينظرون فيها 

واليت يكون الطفل جمين عليه أو حتت والية أو وصاية من ارتكب جرمية من اجلرائم اخلطرية، ويتمثل 

يف أمهية توقيع العقوبة بأنواعها وتقديرها التقدير الصحيح الذي من شأنه كفالة محاية  هذا الدور 

  .للطفل يف املستقبل

 :محاية الطفل عن طريق العقوبات األصلية:أوال 

العقوبة هي جزاء وضع للردع عن ارتكاب ما ي عنه وترك ما أمر به القانون، فهي جزاء 

مادي مفروض سلفا جيعل املكلف حيجم عن ارتكاب اجلرمية، فإذا أرتكبها زجر بالعقوبة حىت ال 

                                                             
  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم 45املادة   1
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م يعاود اجلرمية مرة أخرى كما يكون عربة لغريه فالعقوبات موانع قبل الفعل زواجر بعده، أي أن العل

  .بشرعيتها مينع اإلقدام على الفعل وإيقاعها بعده مينع العودة إليه

وللعقوبة غرضان غرض قريب أو الغرض العاجل وهو إيالم ارم ملنعه من العودة إىل 

  .ارتكاب اجلرمية ومنع الغري من اإلقتداء به، وغرض بعيد أو الغرض اآلجل وهو محاية مصاحل اجلماعة

العقوبات األصلية يف مواد اجلنايات هي ن العقوبات على أن من قانو 05نصت املادة 

ما عدا احلاالت  اإلعدام والسجن املؤبد والسجن املؤقت ملدة تتراوح بني مخس سنوات وعشرين سنة

  .1اليت يقر فيها القانون حدودا أخرى قصوى

أما العقوبات األصلية يف مادة اجلنح احلبس مدة تتجاوز شهرين إىل مخس سنوات ما عدا  

  .دج20000الغرامة اليت تتجاوز  واحلاالت اليت يقرر فيها القانون حدودا أخرى 

و أما  العقوبات األصلية يف مادة املخالفات هي احلبس مدة يوم واحد على األقل إىل شهرين 

  .دج20000إىل تصلة على األكثر و الغرام

                                                             
  .املتضمن قانون العقوبات 1866يونيو  8املؤرخ يف  15-66املعدل واملتمم لألمر رقم  2014فرباير  4املؤرخ يف  01-14قانون رقم   1
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 عن خطورة تنبئ أو جسامته من تزيد اليت الظروف بعض اإلجرامي النشاط يصحب قد

 جعل ،وهو ما لردعه قانونا املقررة العادية العقوبات إحلاق معه ال يكفي مبا مرتكبه، نفس يف كامنة

 .اجلناة هؤالء مثل ردع على قدرة أكثر جلعلها العقوبات هذه بتشديد يتدخل املشرع

 وإمنا ،اهل تعريفا يعط مل كما ، املشددة الظروف تنظم عامة نظرية اجلزائري املشرع يضع ومل

يف إحدى  1العليا احملكمة عرفتها قد و األفعال، لبعض جترميه بصدد متفرقة نصوص يف هلا أشار

  ."عقوبتها يشدد و اجلرمية أركان يضاف إىل الذي العنصر مشددا ظرفا يعد"قراراا بقوهلا 

 أصناف، ثالثة إىل الظروف هذه تصنيف ميكن أنه ،جند العقوبات قانون نصوص وباستقراء

  . خمتلطة ظروف و3 شخصية مشددة ظروف ، عينية أو 2موضوعية مشددة ظروف

 رد عن سنهم صغر بسبب عاجزين باعتبارهم القصر، لألطفال خاصة محاية قرر فاملشرع

 : يلي ما النص هذا على يالحظ و ، عليهم الواقع االعتداء

   16 سنه يتجاوز ال الذي القاصر الطفل على املواد هذه يف املقررة احلماية املشرع قصر -أ

                                                             
،الديوان 1ج ، اجلزائية املواد يف القضائي االجتهاد،بغدادي جياليل ، مقتبس عن36064،ملف رقم 18/04/1984احملكمة العليا، الغرفة اجلزائية،   1

    .257.ص،2003الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر، 
 يف املسامهني  من ا يعلم كان من حق يف إال تسري ال و، وصفها من تغري و فيها فتؤثر باجلرمية تلتصق ، املادي بالركن تتعلق املوضوعية الظروف  2

  . اجلرمية
  . فقط العقوبة تغري إمنا و ، الفعل وصف يف ال و اجلرمية طبيعة يف تؤثر ال ظروف الظروف الشخصية هي  3
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 . عليه العنف أعمال ارتكاب تاريخ عند سنة

 الطعام أو العناية منع هي و ، العنف ألعمال صورة النصوص هذه يف املشرع أضاف -ب

  املادة يف الصور املعروفة عن ختتلف صورة وهي للضرر، صحته يعرض الذي احلد إىل الطفل عن

 عن باالمتناع عليه، مواجهة اين يف سلبيا شكال يتخذ فيها اجلاين سلوك اعتبار أن على ع.ق 264

 اجلاين سلوك ع،فان.ق 264 املادة عليها يف املنصوص الصور يف و له، العناية توفري أو الطعام تقدمي

 .اجيابيا شكال يتخذ

 …"بقوهلا ارمة األفعال طائفة من اخلفيف اإليذاء ع.ق 269 املادة استبعدت لقد - ج

 جيعل ما هو و،التربية و التأديب ضروريات تقتضيه ملا نظرا ذلك و ،" …اخلفيف اإليذاء عدا فيما

 يف التقديرية السلطة كامل للقاضي و ، خفيفا كان إذا اإلباحة طائلة حتت التعدي أو العنف فعل

  ..كذلك ليس أو خفيف الفعل أذى كان إذا ما تقدير

 5طبقا لنص املادة سنة  16على القاصر الذي مل يتجاوز  1عدم تسليط عقوبة النفع العام-د

   .2املتضمن تعديل قانون العقوبات  01-09من القانون  1مكرر

  
                                                             

  .ومايليها 1مكرر  05راجع املواد املتعلقة بعقوبة النفع العام املادة   1

  .املعدل لقانون العقوبات 01-14من قانون رقم  51-50-49مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املواد   2
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  التكميليةمحاية الطفل عن طريق العقوبات : ثانيا

واحلرمان  ،احلجر القانوين منهاعلى اثين عشر عقوبة تكميلية   1ع.من ق 09نصت املادة 

 إخل...وحتديد اإلقامة، واملنع من اإلقامة،املصادرة اجلزئية لألموال ،واملدنية والعائلية من احلقوق الوطنية

من نفس القانون  ومحاية للطفل فيجوز للقاضي اجلزائي 1مكرر  09و حسب نص املادة 

احلق يف التدريس والعمل يف إدارة مدرسة أو اخلدمة يف مؤسسة للتعليم  منحرمان احملكوم عليه جبناية 

وكذا كذا احلكم عليه بعدم األهلية ألن يكون وصيا أو قيما،  .بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

  .كلها أو بعضها وكذا بسقوط حقوق الوالية

 محاية الطفل  عن طريق تدابري األمن : ثالثا

 : من قانون العقوبات على تدابري األمن الشخصية اليت تتمثل يف 19نصت املادة 

    .استشفائية لألمراض العقليةاحلجز القضائي يف مؤسسة  - 1

  .الوضع القضائي يف مؤسسة عالجية   - 2

مت إلغاء تدبري األمن املتمثل يف  2006لسنةتعديل قانون العقوبات  املالحظ أنه مبوجب و

   قبل التعديل، 24سقوط حقوق السلطة األبوية كلها أو بعضها اليت كان منصوص عليها باملادة 
                                                             

  .12.، ص84ر.، ج 2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23-06عدلت  بالقانون رقم   1



دور القضاء في حمایة الحقوق المعنویة للطفل........................................الفصل األول    

 

110 

 

على أحد األصول جلناية أو جنحة وقعت منه على شخص  احلكم واليت كانت تسمح للقاضي عند

لسلوك العادي للمحكوم عليه يعرضهم خلطر مادي أو معنوي فانه جيوز أحد أوالده القصر ويقرر أن ا

له أن يقضي بسقوط سلطته األبوية وجيوز أن ينصب هذا السقوط على كل حقوق السلطة األبوية أو 

  .بعضها وأن ال يشمل إال واحدا أو بعضا من أوالده

أوسع لتشمل الوصي  جند أن املشرع أوردها مبفهوم 01مكرر  09لكن بالرجوع إىل املادة 

 احلرمان من ممارسة احلقوقالعقوبة التكميلية املتمثلة يف من ضمن حاالت والقيم والويل ووضعها 

  .العائلية الوطنية واملدنية

 احترام حق الطفل يف اختيار  اإلقامة عند  أحد الوالدين الذين مل تسند له احلضانة:رابعا

دأب القضاء على احملافظة على استقرار  حالة الطفل  نفسيا واجتماعيا  و من أمثلة ذلك  احترام لقد 

و قد يهدم رفض الطفل الذهاب  .حق يف اختيار اإلقامة عند أحد الوالدين الذي مل تسند له احلضانة 

ص واملعاقب عليها مع أحد الوالدين  احملكوم له باحلضانة أو الزيارة  جنحة عدم تسليم الطفل املنصو

الذي  20061أفريل26 ا ما أكده القرار  الصادر بتاريخوهذ .من قانون العقوبات  328باملادة  

اعترب إدانة األب جبرمية عدم تسليم قاصر من دون مناقشة حمضر إشكال يف التنفيذ ، املعاين رفض 

كما نفى القرار الصادر بتاريخ  .األطفال الذهاب مع األم احملكوم هلا باحلضانة  قصورا يف التسبب

                                                             
  .363 .ص،، 02د العد ، 2007 ، الة القضائية،323122رقم  ، ملف 26/04/2006، الغرفة اجلزائية،احملكمة العليا   1
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قيام جرمية عدم تسليم قاصر  يف األم  يف حالة رفض االبنة  الذهاب مع أبيها    1966جويلية  14

  .1يف إطار الزيارة

هذا بالنسبة لدور قضاة اجلنايات واجلنح يف محاية حقوق الطفل، وباإلضافة إىل ما سبق فإن 

ال وسنربز دورها  من خالل الفرع الثالث املوايلالنيابة هي األخرى هلا دور يف هذا ا .  

  الفرع الثالث

  دور النيابة العامة يف محاية الطفل

 نحالطفل اجلا وهلا دور يف محاية  ،يف محاية الطفل اين عليهكبري  هلا دورالنيابة العامة  إن 

  . اعن طريق إجراء الوساطة وكذا يف الدعاوى املدنية وسنتناول كل حالة على حد

  محاية األطفال اين عليهم  : أوال

وهنا سوف نربز  هذه احلماية من خالل قانون اإلجراءات اجلزائية  وكذا من خالل قانون 

  .الذي أحدث إجراءات جديدة تشكل ضمانة حلماية الطفل محاية الطفل

  

 

                                                             
  .153 .ص ،1العدد  ، 1997، ، الة القضائية130691رقم  ،ملف 14/07/1966 احملكمة العليا، الغرفة اجلزائية،  1
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  من خالل قانون اإلجراءات اجلزائية القدمي  - أ

إذا وقعت جناية أو جنحة على "من قانون اإلجراءات اجلزائية  على أنه  493نصت املادة 

شخص قاصر مل يبلغ السادسة عشر سنة من والديه أو وصيه أو حاضنه فإنه ميكن لقاضي األحداث 

يقرر مبجرد أمر أن يودع احلدث اين عليه يف بناءا على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه أن 

اجلرمية إما لدى شخص جدير بالثقة، وإما يف مؤسسة ، وإما أن يعهد به للمصلحة العمومية املكلفة 

سنة وذلك  16وعليه تلعب النيابة دورا مهما يف محاية الطفل اين عليه األقل من ."برعاية الطفولة

احتاذ تدابري مناسبة حلماية هذا القاصر الذي ارتكبت عليه جرمية عن طريق التدخل وتقدمي طلبات ب

  .من طرف الشخص الذي يكون حتت واليته أو وصايته أو حضانته

 جنحة ارتكبتإذا أصدر حكم باإلدانة يف جناية أو  494وجيوز للنيابة طبقا لنص املادة  

تربر ذلك إن ترفع األمر إىل على شخص حدث جاز للنيابة العامة إذا تبني هلا أن مصلحة احلدث 

 .حمكمة األحداث لكي تأمر باختاذ مجيع تدابري محايته

  من خالل قانون محاية الطفل اجلديد  -ب

من قانون محاية الطفل اجلديد على أن الطفل ضحية االعتداءات اجلنسية  46نصت املادة 

يتم التحقيق معه عن طريق  التحري و التحقيق التسجيل السمعي البصري ، و ميكن حضور أخصائي 

نفساين خالل مساعه، وميكن لوكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق  أو ضابط الشرطة القضائية املكلف 
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تحقيق أو املعني يف إطار إنابة قضائية تكليف أي شخص مؤهل إلجراء هذا التسجيل الذي يودع بال

  .يف أحراز خمتومة وتتم كتابة مضمون التسجيل ويرفق مبلف اإلجراءات

يتم إعداد نسخة من هذا التسجيل بغرض تسهيل االطالع عليه خالل سري اإلجراءات 

التحقيق أو قاضي احلكم، مشاهدة أو مساع نسخة من  و ميكن بقرار من قاضي. وتودع يف امللف

التسجيل من قبل األطراف و احملامني أو اخلرباء، حبضور قاضي التحقيق أو أمني ضبط ويف ظروف 

  .تضمن سرية هذا االطالع

ميكن إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك أن يتم التسجيل املنصوص عليه يف هذه املادة و بصفة 

  .وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق حصرية مسعيا بقرار من

ابتداء من تاريخ انقضاء الدعوى ) 1(يتم إتالف التسجيل و نسخته يف أجل سنة واحدة

  .العمومية و بعد حمضر بذلك

و  ميكن لوكيل اجلمهورية املختص بناء على طلب أو موافقة املمثل الشرعي  لطفل مت 

أو صور /أو أوصاف و/إعالمي نشر إشعارات واختطافه أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند 

ختص الطفل قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأا املستعدة يف التحريات و األحباث اجلارية 

  .أو حياته اخلاصة/وذلك مع مراعاة عدم املساس بكرامة الطفل و

جراء دون غري أنه ال ميكن ولكيل اجلمهورية إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك أن يأمر ذا اإل

  .القبول املسبق للممثل الشرعي للطفل
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  .محاية األطفال اجلاحنني عن طريق الوساطة : ثانيا

لى ف إهدية تونلية قانآ نصت املادة األوىل من قانون محاية الطفل اجلديد على أن الوساطة 

جهة  ق بني الطفل اجلانح و ممثله الشرعي من جهة و بني الضحية أو ذوي حقوقها منفاتام ابرإ

أخرى و دف إىل إاء املتابعات و جرب الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد ألثار اجلرمية 

 .واملسامهة يف إعادة إدماج الطفل

ميكن إجراء الوساطة يف كل وقت من   من قانون محاية الطفل 110وحسب نص املادة 

مومية إال أنه ال ميكن إجراء تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو اجلنحة وقبل حتريك الدعوى الع

  .الوساطة يف اجلنايات

إن اللجوء إىل الوساطة يوقف تقادم الدعوى العمومية ابتداء من تاريخ إصدار وكيل 

  .اجلمهورية ملقرر إجراء الوساطة

يقوم وكيل اجلمهورية بإجراء الوساطة بنفسه أو يكلف بذلك أحد مساعديه أو أحد و

الوساطة بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو حماميه أو تلقائيا من قبل  ضباط الشرطة القضائية، وتتم

يستدعي الطفل و ممثله الشرعي , إذا قرر وكيل اجلمهورية اللجوء إىل الوساطة.و كيل اجلمهورية

حيرر اتفاق الوساطة يف حمضر يوقعه الوسيط   مث 1.والضحية أو ذوي حقوقها ويستطيع رأي كل منهم

  .و تسليم نسخة منه إىل كل طرف و بقية األطراف
                                                             

  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم  111املادة  - 1
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وإذا متت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائية، فإنه يتعني عليه أن يرفع حمضر الوساطة 

  1.إىل وكيل اجلمهورية العتماده بالتأشري عليه

يعترب حمضر الوساطة الذي يتضمن تقدمي تعويض للضحية أو ذوي حقوقها سندا تنفيذيا  

  2.التنفيذية طبقا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية و اإلداريةوميهر بالصيغة 

حتت ضمان ممثله الشرعي، بتنفيذ ،وقد مسح القانون بأن يتضمن حمضر الوساطة تعهد الطفل 

  :   التزام واحد أو أكثر من االلتزامات اآلتية يف األجل احملدد يف االتفاق

 .إجراء مراقبة طبية أو اخلضوع لعالج -

 .دراسة أو تكوين متخصصمتابعة ال -

 .عدم االتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل لإلجرام -

  3.يسهر و كيل اجلمهورية على مراقبة تنفيذ الطفل هلذه االلتزامات

و تنتهي املتابعة اجلزائرية بتنفيذ حمضر الوساطة و يف حالة عدم تنفيذ التزامات الوساطة يف  

  .4األجل احملدد يف االتفاق، يبادر وكيل اجلمهورية مبتابعة الطفل

  

                                                             
.املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم  112املادة  - 1  

  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم  113املادة  - 2
  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15 من القانون رقم  114املادة  3
  .املتعلق حبماية الطفل 2015يوليو  15ؤرخ يف امل 12-15 من القانون رقم  115املادة  4



دور القضاء في حمایة الحقوق المعنویة للطفل........................................الفصل األول    

 

116 

 

  مباشرة الدعاوى املدنية محاية األطفال عن طريق  :ثالثا

القضايـا اجلنائيـة اليت تعترب فيها إن الوظيفـة األساسيـة للنيابـة العامة متارسهـا يف 

من قانون  257طرفا أصليا،  وأصبحت تقوم ذا الدور يف القضايا املرتبطة بالطفل  طبقا للمادة 

، حيث ميكنها رفع الدعوى على كل من اعتدى على املركز القانوين 1اإلجراءات املدنية واإلدارية

كما ترفع عليها الدعوى فتقف موقف املدعى أو املدعى عليه حبسب  .الذي دف إىل محايته

األحوال، و هو ما يسمى حبق االدعاء أو الدفاع بوجود نص صريح مينحها هذا احلق ، إذ تقوم برفع 

الدعوى باعتبارها املمثلة الرمسية للنظام العام، إذ تتدخل الحترامه، إذن القانون هو الذي يعطيها صفة 

إذ منحت للنيابة سلطات تقديرية واسعة مبقتضاها تتحكم يف قضايا الطفل و تتدخل  .2رفع الدعوى

تكون النيابة مدعية بوجود مساس بالنظام العام سواء قامت النيابة حبيث مبربر و فكرة النظام العام، 

خصوم من فإا يف احلالتني تأخذ مركز الطرف يف اخلصومة، ويكون هلا ما لل ،بدور االدعاء أو الدفاع

حقوق و يكون عليها ما على اخلصوم من واجبات و أعباء،و بالتايل تكون طرفا كامال ميكنها توجيه 

سري اخلصومة وإبداء الطلبات و الدفوع وتقدمي احلجج وأدلة اإلثبات واحلضور و كل اإلجراءات 

تكون مدعى عليها  حترر بامسها وتتناول الكلمة األوىل عندما تكون مدعية  والكلمة األخرية عندما

                                                             
  . من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 260و  257و  256املواد  1
  .102،101. ص. 1982دور النيابة يف املادة املدنية، نشرة القضاة ،عدد خاص، ،وزارة العدل،  أنظر،كرغلي مقداد، 2
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يف غيبتها و إال كانت إجراءات  وتبلغ بنفسها طلباـا إىل الطرف اخلصم و ال جيـوز القضاء

 .1احملاكمة باطلة و احلكم الصادر يف الدعوى باطال ألن صحة التمثيل هنا من النظام العام

بدور تقوم النيابة العامة  ،فإىل جانب القاضي و اخلصوم كأشخاص يف قضايا الطفل 

حيث تقوم النيابة برفع الدعوى  ،مميز وتقوم النيابة العامة بوظيفتها كطرف أصلي باالدعاء أو الدفاع

ابتدائيا و تأخذ مركز أطراف اخلصومة و هلذا تكون هلا ما للخصوم من حقوق وواجبات، و يف هاته 

ات املدنية واإلدارية  من قانون اإلجراء 260احلالة النيابة طرف أصلي يف اخلصومة مبقتضى املادة 

  2.من قانون األسرة لذا أستوجب أن تبدي طلباا و دفوعها 03واملادة 

ومن الدعاوى اليت ختص القصر اليت يكون للنيابة العامة احلق يف رفع دعوى أصلية واليت نص 

  :القانون عليها

ل ميكنها طلب تصحيح عقود احلالة املدنية و ذلك بناء على عريضة يقدمها وكي- أ

اجلمهورية ومبجرد حكم يصدره رئيس حمكمة مكان حترير أو تسجيل العقد و هذا تطبيقا لنص املادة 

  .سالف الذكر 70/20من األمر 49

                                                             
الة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية   اخلصومة القضائية املدنية يف القانون القضائي اجلزائري،أنظر، العريب بلحاج ، دور النيابة العامة يف 1

  .142. ص ،1993والسياسية،
  .14.، ص2006- 2005، 14الشيخ، دور النيابة يف املسائل املتعلقة باألسرة، مذكرة خترج من املدرسة العليا لقضاء ، الدفعة  إمساعيلأنظر،  2
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للنيابة العامـة تقدمي طلب بتصفية التركة و تعيني مقدم يف حالة عدم وجود ويل أو -ب

ة عن طريق القضاء و ذلك الورثة ويف هذه احلالة وجب أن تكون القسم وصي على قصر من بني

  .من قانون األسرة 182و  181تطبيقا للمادتني 

كما تستطيع النيابة أن تطلب من احملكمة تعيني مقدم على ناقصها يف حالة عدم وجود  -ج

  .من قانون األسرة 99ويل أو وصي عليهم طبقا للمادة 

من نفس القانون على أن التخلي عن الكفالة يتم أمام اجلهة القضائية  125كما تنص املادة  
 .اليت أقرت الكفالة و أن يكون بعلم النيابة العامة

ومن القرارات الصادرة عن احملكمة العليا اليت تبني دور النيابة كطرف أصيل يف الدعاوى 

الذي قضى  1عن غرفة شؤون األسرة  1986أكتوبر 06: القرار الصادر يف :املتعلقة بالقصر مايلي

 :مبا يلي

وحيث أن القضية الصادر فيها القرار املطعون فيه اشتمل على شيئني عن حاالت األشخاص "

وهي الطالق واحلضانة وأمهل القضاة إطالع النيابة عليه منتهكني بذلك مقتضيات املـادة يف 

ون كطرف أصلي يف مسائل األسرة كالطالق و احلضانة السبـب و بالتايل فإن النيابة العامة تك

 ".والتطليق

                                                             
  .  92. ص. 1989، 2عدد،لة القضائيـة ، ا41752 ، ملف رقم06/10/1986 أ،.ش.غ احملكمة العليا،  1
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عن الوجـه األول مأخـوذ من "  19851ماي08در يف اصآخر و جاء يف قرار  

من قانون اإلجراءات املدنية بدعوى أن هذه القضيـة تتناول مصالـح بعض  141خرق املادة 

ـة العامـة غيـر أن هـذا اإلجـراء القاصريـن و كان جيب أن يبلـغ ملف الدعـوى إىل النياب

مل حيترم حبيـث أن النيابة تكون طرفا أصليا يف القضايا اليت يوجد فيها قصر يف املسائل املتعلقة 

  ".بقسمة التركات حبيث أن املشرع أعطى محاية كبرية للقصر

من التطرق وبعد أن تناولنا وأبرزنا دور القضاء اجلزائي يف محاية حقوق الطفل املعنوية البد 

  .إىل آليات محايته أيضا من طرف القضاء املدين وهذا ما سنتناوله يف املطلب الثاين

  املطلب الثاين

  آليات محاية القضاء املدين حلقوق الطفل املعنوية

إن القاضي املدين مبفهومه العام له دور فعال هو اآلخر يف محاية احلقوق املعنوية للطفل وذلك 

من خالل خمتلف القضايا والوقائع املطروحة عليه سواء كقاضي شؤون األسرة أو كقاضي إستعجايل 

رعني واليت ما يكون الطفل فيها عرضة للمساس مبعنوياته واإلنقاص من حقوقه لذلك سنتناول يف ف

  ). الفرع الثاين(وكذا دور القاضي اإلستعجايل ) الفرع األول(دور قاضي شؤون األسرة

  

  
                                                             

  .35. ،ص 1989، 3عدد،الة القضائية ، 39694رقم ، ملف 08/05/1985أ،  .ش.، غاحملكمة العليا   1
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  الفرع األول

  دور  قاضي شؤون األسرة

ملعرفة دور قاضي شؤون األسرة يف محاية حقوق الطفل املعنوية البد من حتديد خمتلف 

يف هذا الشأن مبوجب النصوص القانونية واليت من خالهلا ميارس  لطات واآلليات املنوحة لهالس

  . القاضي دوره

  سلطات قاضي شؤون األسرة  يف رقابة  الوالية على نفس الطفل : أوال 

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  على أن قسم شؤون األسرة ينظر  423نصت املادة 

وى إثبات الزواج والنسب و الدعاوى املتعلقة بالكفالة يف دعاوى النفقة واحلضانة والزيارة ودعا

  .واملتعلقة بالوالية و سقوطها كما يسهر قاضي شؤون األسرة على محاية مصاحل القصر

 دور قاضي شؤون األسرة يف منح اإلذن بزواج القاصر –أ 

الزواج فقد لقد نظم املشرع اجلزائري أحكام األهلية بصفة عامة يف القانون املدين أما أهلية 

تكتمل أهلية الرجل واملرأة يف " :من قانون األسرة واليت جاء نصها كما يلي 07نظمها يف املادة 

وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك ملصلحة أو ضرورة مىت تأكدت  .الزواج بتمام تسعة عشر سنة

  .قدرة الطرفني على الزواج
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 ."ثار عقد الزواج من حقوق والتزاماتيكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآ

فهذا النص وضع شرطا جوهريا متمثال يف التأكد من قدرة الطرفني على الزواج وأعبائه إضافة إىل 

ترشيد القاصر فيما خيص احلقوق وااللتزامات اليت يرتبها عقد الزواج، حيث ال خيضع ألية وصاية يف 

  .1شؤون أحواله الشخصية

ه أن كل القوانني اليت سبقت التعديل األخري لقانون األسرة اجلزائري وما جتدر اإلشارة إلي

سواء ما صدر منها خالل فترة االحتالل أو بعد  27/02/2005املؤرخ يف  05/02مبوجب األمر 

االستقالل كلها حافظت على االستثناء الذي ميكن من إبرام عقد الزواج قبل اكتمال السن القانوين 

      2.سنة 19 ب حلايلاحملدد يف القانون ا

                                                             
التقديرية لقاضي شؤون اآلسرة يف الزواج واحنالله، مذكرة غربـــي ، السلطة  حممد مشـروك ،مصمودي مراد مصمودي ، عـدالنأنظر،  1

  .9.، ص)2006ـ-2005(التخرج لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء ، الدفعة السادسة عشر 
 15قبل إمتام سن إن األهايل من القبائل الذين ال يتمتعون حبقوق املواطنني الفرنسيني ال ميكنهم إبرام عقد الزواج " جاء فيه 1932ماي  02قانون  2 

ائر سنة من عمرهم إال مبوجب إعفاء صادر عن احلاكم العام استنادا إىل أسباب خطرية بعد أخذ رأي جلنة تتألف من مستشار لدى جملس قضاء اجلز
  .23/03/1882ون من القان 17وقاضي الصلح وطبيب وبعد تصريح مسبق باخلطبة أمام املوظف املختص بتلقي التصريح بالزواج وفقا لنص  املادة 

سنة كاملة، وال للمرأة قبل  18ال جيوز للرجل قبل بلوغه : "نصت املادة اخلامسة منه  04/02/1959الصادر بتاريخ  274-59القانون رقم  - 
  "سنة كاملة أن يتزوجا ومع ذلك لرئيس احملكمة الكلية بناءا على دوافع قوية اإلعفاء من شرط السن 15بلوغها 

سنة وال للمرأة اليت مل  18ال جيوز للرجل الذي مل يكمل : " نصت املادة األوىل منه: 29/06/1963الصادر بتاريخ  224-63القانون رقم  -
سنة أن يعقد زواجا وجيوز لرئيس احملكمة االبتدائية الكربى أن يعفيهما من شرط السن إذا رأى لذلك أسبابا خطرية وذلك بعد استطالع  16تكمل 

سنة واملرأة  21تكتمل أهلية الرجل يف الزواج بتمام : "نصت املادة السابعة: 1984يونيو  09املؤرخ يف  11-84ـ القانون رقم ".أي وكيل الدولةر
  . سنة و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك ملصلحة أو ضرورة 18بتمام 
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وأهلية الزواج من املسائل اليت تتعلق بالنظام العام حيث ال ميكن إبرام عقد الزواج بدون 

وفكرة النظام  1مراعاة السن القانوين ولو ارتضى الطرفان على ذلك قياسا على األهلية بصفة عامة

لذلك منع املشرع اجلزائري   .اليدهالعام حتدد من قبل املشرع بناءا على معتقدات اتمع وعاداته وتق

زواج الصغار ومنح للقاضي سلطة متكنه من حتديد سن الزواج يف حالة وجود مصلحة أو ضرورة 

ومل يعامل كل األشخاص بنفس املعاملة نظرا الختالف ظروف وأحوال الناس مراعيا  .تقتضي ذلك

احملدد للزواج هو خروج مقيد بتعليق فخروج املشرع عن القاعدة العامة للسن  2بذلك عادات اتمع،

الزواج دون السن احملددة على طلب إعفاء مسبق يقدم إىل القاضي املختص الذي يتعني عليه دراسة 

الطلب دراسة جدية وفحصه بعناية تامة متكنه من معرفة ما إذا كان يف هذا الزواج مصلحة للزوجني 

ئري القاضي رقيبا على تزويج األشخاص الذين لذلك فقد جعل املشرع اجلزا .أو كانت هناك ضرورة

مل يبلغوا السن القانونية وجعل منه وليا غري مباشر هلم إن صح القول وأمينا على مصاحلهم ومقدرا 

  3.عادال لظروفهم اخلاصة وملا يواجههم من ضرورات ومصاحل ختصهم هم أنفسهم

حتدد صراحة القاضي املختص  مل أعاله ةمن قانون األسرة املذكور 07واملالحظ أن املادة 

واملالحظ على مستوى احملاكم يف بداية األمر أن هذا االختصاص يوكل لرئيس  .مبنح الترخيص

                                                             
  .43. ص، 09، العدد  1996لوم القانونية جامعة عنابة ، اجلزائر ،ديسمرب أنظر،عيسى حداد، األهلية يف قانون األسرة اجلزائري ،جملة الع  1
  .97. ص،1986، دار البحث، 1أنظر،عبد العزيز سعد، الزواج والطالق يف قانون األسرة اجلزائري، ط  2
  10.ص.مشروك حممد ،مصمودي مراد ،غريب عدالن، املرجع السابق 3 
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احملكمة ضمن ما يعرف بالسلطة الوالئية، غري أنه  يف مرحلة الحقة أصبح قاضي شؤون األسرة هو 

  .1الغالب حفاظا على املصلحة الفضلى للقاصر

ا االختصاص واضحة هنا إذ أن املسألة ليست فقط كما يعتقد  البعض وتبدو هكذا أمهية هذ

مسألة متصلة اتصاال وثيقا بالسلطات املخولة لرئيس احملكمة بل أا تثري مشكلة اجتماعية وأن حلها 

ال يتم إال إذا كان املختص بفضها عاملا وعارفا بكل املعطيات املتصلة ا مستعمال يف ذلك خربته 

أي أن يكون ملما بكل املعايري احملددة ملصلحة الشخص القاصر املقبل على الزواج والذي امليدانية، 

                                        .2"يكون حباجة ماسة لذلك اإلذن

النقطة الثانية اليت ميكن مالحظتها على نص املادة السابعة من قانون األسرة املذكور أعاله أن 

ن األدىن يف حالة الترخيص بزواج القاصر، وترك للقاضي سلطة تقديرية واسعة قد املشرع مل حيدد الس

من قانون األسرة حتيل القاضي عند انتفاء النص  222تؤدي إىل حالة زواج الصغار ألن املادة 

وقد اختلف الفقهاء يف مسألة زواج الصغار ممن دون سن  .التشريعي إىل أحكام الشريعة اإلسالمية

وهذا ما جيعل اإلذن بالزواج خيضع لثقافة القاضي من الناحية  .4كل فريق أدلته وحججهول 3البلوغ

                                                             
إن املنطق واملصلحة الفعلية للطفل يقضيان بأن يوكل "اليل يف حماضرته اليت ألقاها مبناسبة ملتقى محاية الطفولة ويف هذا الصدد يقول الدكتور تشوار جي 1

  ".ج والطالقاألمر لقاضي األحوال الشخصية لدرايته وخربته يف هذا اال إذ أنه حيتك يوميا باملسائل املتعلقة حبالة األشخاص، خاصة مسأليت الزوا
  . 22.ص،41، ،اجلزء 2000 ،محاية الطفل عرب اإلذن بالزواج،الة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ار،تشو جياليل 2 
القول  فذهب البعض منهم إىل منع زواج الصغار منعا مطلقا كعبد الرمحن ابن شربمة وعثمان البيت وأبو بكر األصم، بينما ذهب مجهور الفقهاء إىل 3

  .ج الصغار ممن دون سن البلوغبصحة زوا
  .179.ص ،املرجع السابقوهبة الزحيلي،  4 
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الدينية دون قيد وال شرط وهذا عكس ما ذهبت إليه بعض التشريعات اليت حددت السن األدىن ملنح 

  .الترخيص بالزواج

ند بلوغه واألكيد أن مصلحة األطراف واتمع تقتضي بعدم ختويل القاصر حق الزواج إال ع

سن معينة نتأكد من خالهلا على القدرة اجلسمية على حتمل التبعات اليت يفرضها عليه الزواج وكذا 

  .التمتع بقدر كاف من التمييز حىت يتمكن من إدراك نتائج وعواقب ما هو مقبل عليه

من قانون األسرة جند أا تكلمت عن حالة الضرورة  07بالرجوع دائما إىل نص املادة 

يت مبوجبها مينح القاضي اإلذن بالزواج للقاصر، وترك ذلك للقاضي مبا له من سلطة تقديرية واسعة وال

األمر  املختصني بتفسري القانون والبحث على نوايا ومقاصد املشرع يف النصوص  يلألنه من أو

  .1القانونية وما تعطيه يف إزالة اإلام وحل الرتاع

أساسية بالغة األمهية أرسيت عليها أحكام الترخيص بالزواج، فاملصلحة أو الضرورة ركيزة 

كما أن املشرع مل يفصل املعايري اليت تساعد القاضي يف حتديد املصلحة أو الضرورة، وما ميكن قوله 

وعلى القاضي أن يدرس  .أن املصلحة أو الضرورة معيار نسيب يتغري بتغري الزمان واملكان واألشخاص

ليه حالة حبالة، وأن يكون حذرا يف تقدير املصلحة اليت هي مناط الترخيص وأال القضايا املطروحة ع

                                                             
  .11.ص.، املرجع السابقغريبمصمودي ، عدالن  ، مرادمشروك حممد   1
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يعطي هذا الترخيص إال إذا توافرت الشروط الالزمة، كما ال يصح له باملقابل أن يتعسف يف استعمال 

  .1سلطته ما دام اإلذن ال ميس مبصاحل اتمع ومصاحل األطراف أنفسهم

املشرع اجلزائري حسن ما فعل يف التعديل األخري لقانون ويف النهاية جيب أن نشري أن 

املادة السابعة من قانون األسرة إذ  27/02/2005املؤرخ يف  02- 05األسرة مبوجب األمر 

واملتمثل يف قدرة الطرفني على  11-84أضافت شرطا جوهريا كان حلقة مفقودة يف قانون األسرة 

على شهادة طبية وهذا حىت يتأكد القاضي من قدرة الزواج وذلك بتعليق الترخيص بزواج القصر 

وذا الشرط أصبح من الواجب على القاضي اللجوء إىل أهل اخلربة ملعرفة ما  .الطرفني على الزواج

إذا كان القاصر املقبل على الزواج أهال لذلك أم ال، وأن ال يكتفي عند منحه للترخيص بسلطته 

شهادة من طبيب خمتص تثبت القدرة على الزواج وكذا نتائج جيوز للقاضي طلب  ومن مث.2التقديرية

الفحص الطيب قبل الزواج وهذا كله من أجل حتقيق هدف واحد وهو املصلحة الفضلى للقاصر املقبل 

  .على الزواج

  

 

                                                             
، 1999الة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسي ،سنة  تشوار جياليل،سن الزواج بني اإلذن واجلزاء يف قانون األسرة اجلزائري، أنظر، 1 
  .79. ص، 37ج 
  .11.ص.رجع سابقممشروك حممد ،مصمودي مراد ،غريب عدالن،  2 
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  دور قاضي شؤون األسرة يف إاء الوالية   -ب

اليت دف كلها إىل محاية لقد جاء قانون األسرة بالقواعد املوضوعية اليت تنظم الوالية 

جنده خال  1966القاصر يف نفسه و ماله ، لكن بالرجوع إىل نصوص قانون اإلجراءات املدنية لسنة 

من اإلجراءات الكفيلة بوضعها حيز التطبيق وقد تدارك املشرع ذلك يف قانون اإلجراءات املدنية 

  .1واإلدارية اجلديد بتنظيمه لإلجراءات ذات الصلة ا

نص قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على إجراءات إاء الوالية على النفس وسحبها وقد 

كما أعطى للقاضي دورا يف الرقابة على الوالية على مال  .منه 463إىل  453املؤقت باملواد من 

  .القاصر  سنتكلم عليه يف املبحث الثاين من الفصل الثاين الحقا

ة متارس من طرف  األب أو األم يف حالة عدم وجوده لوفاته أو لقد سبق و أن بينا بأن الوالي

 .و يف حالة الطالق فإن الويل هو الشخص الذي أسندت له حضانة القاصر ،غيابه أو حصول مانع

غري أن الوالية على نفس القاصر قد تكون موضوع طلب إاء أو سقوط مؤقت أمام القضاء مبوجب 

من قانون اإلجراءات املدنية  453يلي طبقا للمادة  ا وفقا ملادعوى استعجالية وقد نظمت إجراءا

  :واإلدارية وهي

  

                                                             
  .285.،ص2009اجلزائر،، عبد السالم ذيب ،قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،ترمجة للمحاكمة العادلة ،موفم للنشرأنظر، 1 
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  :إيداع العريضة االفتتاحية للدعوى  -1           

إذ يقدم الطلب الذي يتضمن إاء ممارسة الوالية على نفس القاصر أو سحبها املؤقت من  

قبل أحد الوالدين أو ممثل النيابة العامة أو من قبل كل من يهمه األمر كأحد األقارب مثال وذلك 

من قانون إجراءات  458مبوجب دعوى وفقا للقواعد املقررة لرفع دعوى استعجالية طبقا للمادة 

  .1املدنية واإلدارية

 :األمر الفاصل يف الدعوى  -2

ستعجايل الصادر يف شأن إاء ممارسة الوالية على القاصر أو يتم التبليغ الرمسي لألمر اال

يوما من تاريخ  30سحبها املؤقت من طرف اخلصم الذي يهمه التعجيل إىل باقي اخلصوم خالل 

فال يصبح له أثر قانوين أو كأنه مل يكن ، وذلك طبقا للمادة  ،النطق به حتت طائلة سقوط األمر

  .من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 455

يوما من تاريخ التبليغ  الرمسي ومن  15ميكن استئناف هذا األمر من طرف اخلصوم يف أجل 

من قانون اإلجراءات  456النيابة العامة خالل نفس املدة ابتداء من تاريخ النطق باألمر طبقا للمادة 

  .املدنية و اإلدارية

                                                             
  . 343.صاجلزائر، ،2009، منشورات البغدادي ،01،شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،ط بربارة عبد الرمحن أنظر،   1
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و اعتبارا لسمعة وشرف العائلة ومن أجل احلفاظ على أسرار البيوت ومحاية  للقاصر نفسه 

فإن هذه اإلجراءات تتم أمام جهة االستئناف سواء فيما يتعلق بالتحقيق أو الفصل يف االستئناف يف 

  .من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 457طبقا للمادة 1غرفة املشورة يف آجال معقولة 

  دور قاضي شؤون األسرة يف القضايا املتعلقة برعاية الطفل : ثانيا 

مث سلطته يف منح ورقابة  سلطة قاضي شؤون األسرة يف احلضانةوسنتناول حتت هذا العنوان 

باعتبار أن كل من احلضانة و الكفالة جمال خصب ملمارسة القاضي سلطاته التقديرية من أجل  الكفالة

  .حتقيق مصلحة الطفل

 سلطة قاضي شؤون األسرة يف احلضانة -أ

رأينا أن املشرع جعل قاعدة مراعاة مصلحة احملضون هي األمسى وفوق كل اعتبار  ومهما 

ة أعطيت للقاضي الذي له كامل الصالحيات للوصول كانت العواقب، غري أن مراعاة هذه املصلح

إىل ما هو أصلح للمحضون كما أن هذه السلطة ختتلف نسبة تقديرها من قضية ألخرى، حيث أن 

  2.لكل قضية ظروفها احمليطة ا مما قد تؤثر على قناعة القاضي يف تقدير املصلحة

                                                             
  . 345و344.صبربارة عبد الرمحن،املرجع السابق،  1
هي قاعدة مرنة تتأقلم مع الظروف الزمانية واملكانية، فهي ختتلف من مكان إىل آخر، ومن زمان إىل زمان آخر، ومن " مصلحة احملضون"قاعدة    2

ت طفل إىل آخر كما ختتلف من قاض إىل آخر وذلك حسب قناعته الفكرية ومعتقداته الدينية، وتأكيدا على قاعدة مصلحة الطفل ومتسكا مبا صادق
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غري  احملضون، ملصلحة دقيق تعريف تقدمي عن الفقهاء وعجز املشرع، سكوت و املالحظ 

 أن والشك تقديرها، يف القاضي ا يستعني اليت والضوابط املعايري بعض اقتراح دون ال حيول أن ذلك

ال ا بسبب تعسفه من البعض ختوف ويبعد والعدالة، املوضوعية إىل القاضي حكم يقرب ذلك

  1.احلضانة مسائل يف له املمنوح الواسع

  :يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلداريةالسلطات الواردة   -1

وحىت يستطيع القاضي تكوين قناعه التامة وتقدير مصلحة احملضون بصفة دقيقة خول له 

  :  املشرع سلطات واسعة خصوصا مع صدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية و تتمثل يف

  :التحقيق -

األم وحتديد أيهما أصلح ملراعاة مصلحة للقاضي االستماع إىل أطراف الرتاع سواء األب أو 

من قانون اإلجراءات املدينة واإلدارية وذلك  75احملضون، كما له يف ذلك االعتماد على نص املادة 

   .بإجراء حتقيق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد اخلصوم

  

                                                                                                                                                                                                    
يف العديد من موادها؛ " مصاحل الطفل الفضلى"، وقد استعملت هذه االتفاقية مصطلح 1993أفريل 16اجلزائر على االتفاقية الدولية حلقوق الطفل يف 

  .50.، ص2008-2007أنظر، دليلة سالمي، محاية الطفل يف قانون األسرة، مذكرة ماجستري يف القانون، فرع قانون خاص، جامعة اجلزائر، 

  .104.، صاملرجع السابق ،محيدو  زكية  1
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  :االنتقال للمعاينة   -

من قانون اإلجراءات املدينة  146وهي من إحدى السلطات املمنوحة للقاضي طبق للمادة 

وذلك للمكان  ،واإلدارية فيجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من اخلصوم القيام بإجراء معاينات

ومن هذه  ،الذي متارس فيه احلضانة ومعرفة الظروف احمليطة بذلك الوسط الذي يعيش فيه احملضون

ن املدرسة وبعده فهذه كلها يدخلها ضيق املسكن أو اتساعه وكذا مدى قرب السكن م: الظروف

  .القاضي من احلسبان عند تقدير إسناد احلضانة ألحد مستحقيها

  :االستماع إىل أفراد العائلة  -

للقاضي أن يطلب حضور أقارب اخلصوم أو أصهارهم أو زوج أحد اخلصوم باإلضافة إىل 

ن املعلومات للتحديد األمثل كل هذا من أجل مجع أكرب قدر م إخوة وأخوات وأبناء عمومة اخلصوم

  .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 03فقرة  153وهذا عمال بأحكام املادة  ملصلحة احملضون

والبد أن نشري هنا أنه ميكن مساع األطفال احملضونني لكن على سبيل االستئناس فقط ألم 

ال يستطيعون تقدير ما هو أصلح هلم، إضافة إىل أن شهادم قد يدلون ا بنوع من اخلوف أو حتت 

  .   تأثري الضغط، وهذا بدوره قد يؤثر على االختيار املوفق
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ساعده على اللعب وعدم االكتراث ويف هذا الصدد صدر كما أن الطفل عادة خيتار من ي

نقض القرار الصادر من جملس قضاء قسنطينة والذي  21/10/1982قرار عن احملكمة العليا بتاريخ 

اعتمد على رفض احملضونني االلتحاق بأمهما وعلى رغبتهما يف البقاء عند جدما ألبيهما، فاعتربت 

  .1لقواعد الشريعة والقانون الوضعي احملكمة العليا هذا املوقف خمالف

سلطة أخرى للقاضي يف إطار  425املادة  يفوأضاف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

وذلك بتعيني مساعدة اجتماعية أو طبيب خبري أو اللجوء إىل أية مصلحة خمتصة يف  ،التحقيق

ذلك أن املشرع ترك الباب املوضوع بغرض االستشارة باإلضافة إىل مجلة من السلطات األخرى و

  .واسعا للقاضي يف إطار التحقيق باختاذ أي وسيلة تسهل عليه تقدير مصلحة احملضون

إال أن القاضي غري ملزم باالستعانة مبساعدة اجتماعية لتقدير مصلحة احملضون وهذا ما أكده 

   2.عن غرفة شؤون األسرة و املواريثالصادر  2011أكتوبر13الصادر بتاريخ  القرار

 سلطة إسقاط احلضانة ومتديدها  -

حكم قضائي  ،كما أن متديدها ال حيتاج إىل حكم قضائي  كون مبوجبيسقوط احلضانة  
  .1رفة شؤون األسرةغعن  2011 أتوبر12بل متدد بقوة القانون وهذا ما أكده القرار الصادر بتاريخ 

                                                             
، العدد 1989،الة القضائية لسنة  32594، ملف رقم21/10/1982احملكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، قرار صادر بتاريخ 1

 .77.األول،ص

  .9.السعيد عدي، املرجع السابق ،ص: مقتبس عن  2
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سن الزواج فال حيتاج سنة و البنت ببلوغها  16إذا انقضت احلضانة ببلوغ الولد  أما

 .2إسقاطها إىل حكم قضائي

  :اإلشكـاالت اليت تعترض السلطة التقديرية للقاضي -2

إن قوام احلضانة هو حتقيق املصلحة الفضلى للطفل وعلى الرغم من السلطة الكاملة اليت 

بعض  يتمتع ا قاضي شؤون األسرة يف إصدار األحكام املتعلقة باحلضانة إال أنه يصعب عليه يف

األحيان اختيار احلكم الصائب وهذا ملا يصادفه من مشاكل تعترض سلطته خصوصا يف حالة ما إذا مل 

  . يتمسك أومل يطالب أي أحد ممن هلم حق احلضانة ا

من قانون األسرة املعدل و املتمم على أن القاضي ملزم عندما حيكم  64 لقد نصت املادة

بإسناد احلضانة أن حيكم حبق الزيارة، لكن اإلشكال يثور يف حالة ما إذا مل يثر أي من الطرفني 

  املتخاصمني مسألة إسناد احلضانة، ما مصري األبناء بعد ذلك؟ 

ففي هذه احلالة  2005 تعديله اجلديد يف هذه النقطة مل يتطرق إليها ال قانون األسرة يف 

  : جيد القاضي نفسه أمام حلني

                                                                                                                                                                                                    
  .281.، ص1، العدد 2012، جملة احملكمة العليا، 599850، ملف رقم 2011-10- 12ش، .أ.احملكمة العليا، غ  1
  .449، 01، جملة احملكمة العليا، العدد 147914ش، ملف رقم .أ.احملكمة العليا، غ  2
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إما يتصدى ملسألة احلضانة من تلقاء نفسه، فيسندها ملن توافرت فيه الشروط الشرعية  *

  .والقانونية، رغم عدم املطالبة ا، ويكون بذلك قد حكم مبا مل يطلبه اخلصوم

ملسألة احلضانة تقييدا مببدأ عدم جواز احلكم مبا وإما أن يصدر حكمه من دون أن يتعرض * 

  .مل يطلبه اخلصوم ويكون بالتايل قد أغفل مصلحة احملضون

فليس هناك اجتاه موحد بني القضاة يف حل هذه اإلشكالية، فهناك من يقول بأنه ومىت  

ن األحوال فإنه ال جيوز بأي حال م، سكت الزوجان مبناسبة دعوى الطالق عن إثارة مسألة احلضانة

التطرق هلا، ألنه مىت مل يطالب صاحب احلق حبقه ال جيوز للقاضي أن حيكم به وإال عد خمال ملبدأ عدم 

  .جواز القضاء مبا مل يطلبه اخلصوم

وهناك فريق آخر يرى بأن التقييد املطلق باملبدأ الذي استند عليه الفريق األول من شأنه 

نة وإن كانت حقا فهي أيضا واجب و احملكمة مكلفة بأن املساس مبصلحة احملضون، كما أن احلضا

حتمل صاحب الواجب واجبه وحنن بدورنا نرجح الرأي الثاين ذلك أن املهم ليس الفصل فقط أو 

  .الطلب يف حد ذاته وإمنا مصلحة احملضون هي األهم

ة املعدل لقانون األسرة قد دعم أكثر سلط 02-05وذا الصدد جتدر اإلشارة أن األمر 

القاضي يف محاية مصلحة احملضون عندما جعل النيابة العامة كطرف أصلي يف قضايا األسرة ذلك أا 
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تعترب صمام األمان يف مسألة احلضانة، فبصفتها طرفا أصليا ميكنها يف حالة عدم تطرق األطراف 

  .للحضانة أن تقدم طلبات بذلك لكي يقرر القاضي مصري األبناء بعد الطالق

نون اإلجراءات املدنية واإلدارية دعم أيضا سلطة القاضي يف محاية مصلحة كما أن قا

  .احملضون ألا تعترب أمانة يف عنقه، فمنحه سلطات واسعة يف إجرائه للتحقيقات كما سبق تبيانه

  :فعلى فرض أنه مت رفع دعوى طالق دون طلب احلضانة فهنا منيز بني حالتني

عريضة سهوا، هنا ال مانع للقاضي من قبول طلب إضايف إذا مل يذكر طلب احلضانة يف ال -

باحلضانة من أحد الطرفني، حىت لو كانت القضية يف النظر يعيدها للجدول ويقبل الطلب ويفصل يف 

  .احلضانة

أما إذا مل تذكر احلضانة يف العريضة عمدا وبذلك يرفض الزوجان حضانة األبناء، هنا  -

إجيابيا يف محاية األبناء القصر خصوصا إذا كان يف مرحلة الرضاعة يربز دور القاضي وعليه أن يكون 

فيمكنه حىت إجبار األم حبضانته باعتباره واجبا عليها، كما ميكنه استدعاء أي طرف ممن هلم احلق يف 

  .اخل ...احلضانة للتكفل به كاجلدة، اخلالة 
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مل كما جيب على القاضي منح الوالية على النفس ملن أسندت له احلضانة  وجوبا و لو  

  .20091جانفي14 الصادر بتاريخ يطبلها و هذا ما أكده القرار 

   :مسألة  تقدير مالئمة سكن ملمارسة احلضانة  -

 ، جيب على األب أن يوفريف حالة الطالق على أنهعلى من قانون األسرة  72نصت املادة 

  .ن تعذر عليه ذلك دفع بدل اإلجيارملمارسة احلضانة، سكنا مالئما للحاضنة و إ

أن ذكر شروط السكن ملمارسة احلضانة بصفة عامة أي أن  72املالحظ يف نص املادة 

جتهاد احملكمة العليا مل حيدد معايري سكن ممارسة اكما أن  .يكون السكن مالئما ملمارسة احلضانة

وفري السكن بتحقيق الذي ربط شرط ت  2009 جانفي14القرار الذي صدر بتاريخ احلضانة ما عدا 

مكان سكن  أن يتحدد  2011نوفمرب 11كما اشترط القرار  الصادر بتاريخ  .2مصلحة احملضون

  .3لزوجية أو مكان تواجد أهل احلاضنممارسة احلضانة مبكان بيت ا

                                                             
  .265.، ص01، العدد2009، جملة احملكمة العليا، 476515، ملف رقم 2009-01-14ش، .أ.أنظر، احملكمة العليا، غ 1
  .275.، ص02، العدد 2009، جملة احملكمة العليا، 477191، ملف رقم 2009-01-14ش، .أ.أنظر، احملكمة العليا، غ  2

  .292.، ص01، العدد 2011، جملة احملكمة العليا، 581700، ملف رقم 2010-11-11ش، .أ.أنظر، احملكمة العليا، غ  3
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كم بتوفري سكن مالئم ملمارسة احلضانة و يف كثري  من احلاالت يأمر القاضي يف منطوق احل

ملمارسة احلضانة للمحضر القضائي وهذا خطأ و بالتايل يكون قد فوض سلطته لتقدير مالئمة السكن 

  .يف تطبيق القانون إذ جيب حتديد معايري  السكن  ملمارسة احلضانة من طرف القاضي نفسه 

  سلطة قاضي شؤون األسرة يف منح ورقابة ممارسة الكفالة  -ب

بعد حصول القاضي على التصريح باملوافقة من قبل أبوي الطفل ، وقبل أن يسمح بإسناد 

الطفل حمل الكفالة إىل طالبها،يقوم بإجراء حتقيق على هذا األخري للتأكد من سريته ومن مدى قدرته 

ن كل النواحي، مع التأكد من تقدميه كل الوثائق اليت تثبت على حتمل مسؤولية الطفل املكفول م

، وبعد هذا التحقيق يصدر القاضي أمرا بإسناد الكفالة لطالبها أو برفضها إذا رأى أن هذه 1ذلك

  .الكفالة ال ختدم مصلحة الطفل

سليم أن يصبح ائيا وعملية التبعد  فإنه ال ينفذ إال  ،بعد إصدار األمر أو احلكم  بالكفالة 

املكفول دون حضور النيابة أو حترير حمضر ه تتم تلقائيا بني طالب الكفالة و الشخص الذي كان عند

  .بالتسليم

                                                             
ختصص  -قوق املالية وغري امللية للطفل يف ظل أحكام قانون األسرة اجلزائري،مذكرة خترج لنيل شهادة ماستر يف القانون،احلبوشوكة  أنظر، أمينة  1

  .43.،ص2014-2013جامعة أكلي حمند اوحلاج، البويرة،  -قانون األسرة
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ر إليه القضاء اجلزائري هو عدم وجود أو عدم إسناد هذه فتقكما أنه جيب اإلشارة أن ما ي

الذي يقوم مبراقبة مدى تنفيذ الكافل  و ختص باألحداث الذي يتتبع تنفيذ الكفالةاملاملهمة إىل القاضي 

لكون املشرع اعتربها مسألة مدنية ولكون قاضي األحداث عادة خمتص باجلانب  التزامات الكفالة 

بحث يف ذلك بواسطة النيابة العامة أو السلطة البإجراء  كما أنه من املفروض القيام . اجلزائي فقط

  .لكلذاملختصة أو املساعدة االجتماعية املؤهلة 

كما أن االختصاص احمللي لعقد الكفالة يف اجلزائر حمدد إما مبوطن طالب الكفالة أو مكان 

  .تواجد املكفول إذا كان طال الكفالة جزائري مقيم يف اخلارج

قاضي شؤون األسرة ولكن ماذا عن دور القاضي اإلستعجايل، وهذا ما  ور هذا بالنسبة لد

  .سنتناوله يف الفرع الثاين

  لثاينالفرع ا

  ستعجايلدور القاضي  اال

املختص يف الفصل يف الرتاعات اليت ال متس أصل احلق بصفة  بصفتهستعجايل إن القاضي اال

إجراء مؤقت بغرض درء خطر أكرب حلني الفصل يف دعوى املوضوع، فإن املشرع خصه  باختاذمؤقتة 
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ستعجالية واألوامر األوامر االمبوجب آليات تتمثل يف مبجموعة من الصالحيات تصب يف محاية الطفل 

  .على العرائض

  ستعجاليةالتدخل عن طريق األوامر اال: أوال

  .ونتناول فيها إاء الوالية على نفس القاصر وإلغاء التدابري املرتبطة مبمارسة الوالية

  إاء الوالية على نفس الطفل   -أ

أو من أسندت له احلضانة بعد الطالق،  واليت  وهذه الوالية املمارسة من طرف األب أو األم

   .من قانون األسرة 91و 90 للمادتنيقد تكون طلب إاء أو سقوط مؤقت طبقا 

ينظر القاضي و يفصل يف الطلب املقدم إليه بإاء الوالية أو سحبها املؤقت يف غرفة املشورة  

من قانون اإلجراءات 458طبقا للمادة بعد مساع ممثل النيابة العامة وحمامي اخلصوم عند االقتضاء 

يتمتع القاضي بصالحيات واسعة يف مساعه  نفس القانونمن  454وفقا للمادة و. 1املدنية واإلدارية

كما .كل من أب وأم القاصر و أي شخص يرى مساعه ضروريا مامل حيول دون ذلك سنه أو حالته

  .نفساين أو عقليميكنه األمر بإجراء حتقيق اجتماعي أو فحص طيب أو 

                                                             
  .285.عبد السالم ذيب، املرجع السابق، ص 1



دور القضاء في حمایة الحقوق المعنویة للطفل........................................الفصل األول    

 

139 

 

وجيمع القاضي كل املعلومات الالزمة عن عائلة القاصر وأوضاعها بصفة عامة كما يتحرى 

من قانون اإلجراءات 459وهذا ما نصت عليه املادة 1سلوك األبوين ومدى مالمته مع ممارسة الوالية 

تمع وأخالقهم ، ويف إطار وطبيعة تعامالم با 2املدنية واإلدارية ،فيتحرى بذلك على مسعة الوالدين

قيامه بالتحقيق ميكنه أن يأمر بتعيني مساعدة اجتماعية أو طبيب خبري أو اللجوء إىل أية مصلحة 

خمتصة يف املوضوع بغرض االستشارة وعلى أساس ما توصل إليه من نتائج ميكنه أن يأمر بكل تدبري 

ءات املدنية واإلدارية ،وأن يسند مؤقتا من قانون اإلجرا 460مؤقت له عالقة بالوالية طبقا للمادة 

حضانة القاصر إىل أحد األبوين أو أحد األشخاص املبينني يف قانون األسرة  وهم اجلدة ألم واجلدة 

ويفهم من عبارة يتخذ أي تدبري مؤقت يتعلق . منه 64ألب والعمة واخلالة وفقا ملا نصت عليه املادة 

وباعتبار صر حىت يف مؤسسة أو مبصلحة مكلفة برعاية الطفولة ، مبمارسة الوالية أنه ميكن إيداع القا

أن هذا اإلجراء يتسم بالطابع  املؤقت ميكن إذن تعديله إذا  تطلبت مصلحة القاصر ذلك إما تلقائيا 

من القاضي أو بناءا على طلب الويل أو القاصر املميز أو ممثل النيابة العامة أو كل شخص آخر تتوفر 

  .3ماية القاصر وقد يكون هذا األخري أحد أقارب القاصرفيه الصفة  حل

                                                             
  .285.عبد السالم ذيب، املرجع السابق ،ص 1 
  .285.عبد السالم ذيب، املرجع السابق ،ص  2
  .286.عبد السالم ذيب، املرجع السابق ،ص  3
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 460وكما سبق القول يفصل القاضي  يف هذا الطلب مبوجب أمر استعجايل طبقا للمادة 

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية،وجيوز للقاضي إلغاء تدابري اإلاء أو السحب املؤقت للحقوق 

جزئيا بعد تقدمي طلب بذلك من طرف والد القاصر الذي أسقطت املرتبطة مبمارسة الوالية كليا أو 

ويفصل القاضي يف هذا  .1ئرة اختصاصها مقر ممارسة الواليةعنه الوالية إىل احملكمة اليت يوجد يف دا

الطلب بعد أن يتلقى تصرحيات القاصر ووالده وأمه أو احلاضن أو أي شخص آخر ميكن من مساعه 

وما .لفصل يف الطلب كما يتلقى مالحظات حمامو األطراف عند االقتضاءأن يكون القاضي اقتناعه ل

يالحظ أن قاضي شؤون األسرة مبوجب قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية قد خول له صالحيات 

تشبه تلك اليت لقاضي األحداث الذي إذا حكم بإيداع احلدث خارج أسرته فبعد مرور سنة من تنفيذ 

  . أو حاضنه تقدمي طلب بإرجاعه حلضانته إذا أثبت حتسن سلوكهذلك احلكم جاز لوالده 

 إلغاء التدابري املرتبطة مبمارسة  الوالية   - ب

إن اإلجراءات اليت يأمر ا القاضي يف هذا الشأن تعد وقائية وتتسم بالطابع  املؤقت ميكن له 

أن يلغيها فيما بعد كليا أو جزئيا املهم أن يكون ذلك يف مصلحة القاصر ، وجيوز للقاضي  إلغاء 

عد تقدمي طلب تدابري اإلاء أو السحب املؤقت للحقوق املرتبطة مبمارسة  الوالية كليا أو جزئيا ب

                                                             
  .من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 462و  461طبقا للمواد   1
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بذلك من طرف والد القاصر الذي أسقطت عنه الوالية إىل احملكمة اليت يوجد يف دائرة اختصاصها 

  .من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  462و  461مقر ممارسة الوالية طبقا للمواد 

ن أو ويفصل القاضي يف هذا الطلب بعد أن يتلقى تصرحيات القاصر ووالده و أمه أو احلاض

كما يتلقى مالحظات حمامي  .أي شخص آخر يكون مساعه مفيدا للقاضي لتكوين اقتناعه للفصل فيه 

نصت أن القاضي يف هذه احلالة يتلقى تصرحيات   463األطراف عند االقتضاء وذلك طبقا للمادة 

رية أم القاصر و الوالدين و احلاضن وكل شخص يرى ضرورة مساعه يف اجللسة ومل حتدد إذا كانت س

  .ال

لكن منطقيا و اعتبارا لسمعة األسرة وحفاظا لسريتها و لألمور الشخصية املتعلقة باألفراد 

من  462فاألمر واضح أن ال يكون تلقي التصرحيات جبلسة علنية خصوصا و أن املادة  ،وبكل عائلة

 .فة املشورةقانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية نصت بأن النظر و الفصل يف الطلب يكون بغر

 التدخل عن طريق األوامر على العرائض  : ثانيا

على طلب اخلصم من  إن األوامر على العرائض نوع من األوامر اليت يصدرها القضاة بناء 

  .1"غري مرافعة ودون تكليف اخلصم اآلخر باحلضور ويف غيبتـه وتعترب سندات تنفيذية 

                                                             
 ؛309.، صعني مليلة، اجلزائر ،التحكيم ، دار اهلدى -التنفيذ  -و اإلدارية ،  اخلصومة نية، الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات املد أنظر، نبيل صقر 1

حممد سيد التحيوي ، نطاق سلطة القاضي يف ؛ 320. ، ص 2007، اجلزائر ، دار اخللدونية ، 1ج، الدليل القانوين للمتقاضني ،  طاهري حسني
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من  310، وذلك مبوجب نص املادة  وقد عرفها املشرع اجلزائري من خالل خصائصها

أمر مؤقّت يصدر دون حضور اخلصم ما مل : " و اإلدارية و اليت جاء فيها  قانون اإلجراءات املدنية

  .1"ينص القانون على خالف ذلك 

ومن خصائصها أا تدابري وقتية ، وللقاضي الذي يصدرها التراجع عن موقفه وذلك عن 

  .2عنه أو إصدار أمر جديد خمالف لسابقه طريق تعديل األمر الصادر

هو الذي يهدف إىل و ،األمر الوالئي هو ذلك األمر الذي يصدر عن سلطة قضائيةف وعليه

إعادة الفعالية لإلرادة بسبب وجود عقبة قانونية وحىت ميكن لإلرادة أن تنطلق من جديد لترتيب األثر 

 .3القانوين  فال بد أن يزيل القضاة هذه العقبة 

   :و تقسم األوامر الوالئية إىل  ثالثة أصول هي

 نصب عمل القاضي على إثبات ما مت أمامه من يحيث  :أعمال التوثيق والتصديق

تصرف أو إجراء أو يكون عمله تصديقا على تصرف مت خارج جملس القضاء  مث يتم عرضه عليه 

 .ليتفحصه ملعرفة مدى مطابقته للقانون
                                                                                                                                                                                                    

 و عبد الرمحان  ؛14.، ص 1999 ة، مصر،اإلسكندريإصدار األمر القضائي وفقا لقانون املرافعات املدنية والتجارية ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،
 . 233.، صبربارة ،املرجع السابق

 .واملتعلق بقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  25/02/2008املؤرخ يف  08/09أنظر القانون رقم   1
ىل الطّلب ، ميكن الرجوع إىل القاضي الذي أصدر يف حالة االستجابة إ"  أنه من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على 312/1حبيث تنص املادة  2

 ." األمر ، للتراجع عنه أو تعديله 
بن ،   encyclopedia edition comunication -.اإلجراءات املدنية على ضوء آراء الفقهاء و أحكام القضاء  زودة، عمر  أنظر،3  

  .204. صعكنون، اجلزائر، 



دور القضاء في حمایة الحقوق المعنویة للطفل........................................الفصل األول    

 

143 

 

  عائق حيول بني صاحب إزالة مل األعمال الرامية إىل و تش: أعمال اإلذن واألمر

الشأن  فيمنعه من اختاذ إجراء أو إبرام تصرف  فيلجأ إىل القضاء ليصرح له بذلك كاإلذن باإلعفاء 

 .من السن املفروضة  قانونا يف الزواج  أو اإلذن للويل ببيع مال القاصر 

معني، كاألمر باحلجز التحفظي أو وقد يكون عمل القاضي هو إصدار األمر باختاذ تدبري 

  1.األمر بوضع األختام

  دف إىل : أعمال الرقابة  والضبط ا  القاضي ، واليت ويشمل األعمال اليت يقوم

مراقبة بعض التصرفات أو ضبط املسائل  مبا يؤدي التحقق من سالمتها ومطابقتها للقانون مثل مراقبة 

  .مييهاوعدامة، لضمان محاية الضعفاء من ناقصي األهلية واألوصياء واألولياء والق

وباعتبار قضايا احلضانة و النفقة والزيارة متس مبوضوع الدعاوى  إال أن قانون األسرة مسح 

مكرر وهذا تقديرا  57ن حيكم ا مؤقتا مبوجب أوامر على عرائض طبقا لنص املادة أللقاضي 

  . العتبارات حقوق الطفل

أ املذكور أن القاضي له سلطة واسعة يف .مكرر من ق 57واملالحظ من خالل نص املادة 

جمال محاية الطفل عن طريق هذه األوامر اليت تشكل وسيلة فعالة وضمانة أخرى يف يد القاضي 

ميارسها يف محاية الطفل واحلفاظ على حقوقه املرتبطة باحلضانة والنفقة وكذا الزيارة مؤقتا حلني 

  .ل يف الدعوىالفص
                                                             

  .191.زودة عمر، املرجع السابق ،ص 1 
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املشرع اجلزائري منح  للقاضي أن  من خالل الفصل األول من املذكرة ويف األخري نستنتج 

السلطة التقديرية يف كثري من النصوص القانونية اليت تنظم حقوق الطفل املعنوية سواء املرتبطة 

املمنوحة له من أجل بشخصيته أو املتعلقة برعايته، وعلى القاضي أن يعمل دائما ويستغل هذه السلطة 

حتقيق مصلحة الطفل الفضلى وأن يبادر بكل إجراء يراه مناسبا لتكريس هذا املبدأ يف حدود ما 

  .يسمح له القانون

 .هذا وسنربز أيضا دور القضاء يف محاية احلقوق املالية للطفل من خالل الفصل الثاين

 

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
دور القضاء في حماية الحقوق 
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 جمال يف خاصة محايتها، ضرورة على التشريعات أمجعت اليت الفئات أكثر القصر فئة تعترب

 إمكانية وبالتايل، ناقصيها أو األهلية عدميي طائفة ضمن تصنف الفئة هذه كون ،1املالية املعامالت

 2.االستغالل أنواع لشىت املستمر تعرضها

و الطفل يتمتع بذمة مالية مستقلة وله احلق يف إثراء ذمته ، ونظرا لضعفه فإن املشرع وضع 

  .جمموعة من النصوص بغرض محايته من خمتلف أشكال االستغالل اليت متس حقوقه املالية

املالية طروحة أمام القضاء واليت تتعلق حبقوق األطفال املواملالحظ أن الكثري من القضايا 

  .،واليت يظهر دور القاضي من خالهلا يف محاية هذه احلقوق

وكذا ) املبحث األول( بد من حتديد نطاق هذة احلقوق ولتحديد دور القضاء يف محايتها ال

 .)املبحث الثاين (اآلليات املمنوحة للقاضي ليتدخل حلماية هذه احلقوق 

  

  

  
                                                             

 جبامعة احلقوق كلية القانون العقاري، يف ماجستري مذكرة الشائع، املال على الواردة التصرفات يف القصر حلقوق القانونية احلماية عيسى، أمحدأنظر،   1
  .10.ص ، 2011 اجلزائر، البليدة،

 يف ماستر شهادة لنيل خترج ،مذكرة -نقدية حتليلية مقارنة دراسة -وسام قوادري،محاية أموال القاصر على ضوء التقنني املدين وتقنني األسرةأنظر،   2
  .6.، ص2013، ومسؤولية عقود :القانون ختصص
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  املبحث األول

 املالية للطفل نطاق تدخل القضاء حلماية احلقوق

إن حتديد نطاق احلماية القضائية حلقوق الطفل املالية  يكون بتحديد نطاق احلقوق املالية 

، واحلقوق املرتبطة بشخص الطفل اليت تنشأ بسبب  طرق إثراءهاللطفل واليت تتضمن ذمته املالية و

بدراسة أحكام الوالية وكذا ) املطلب األول(نسبه أو عن جمهود أو عمل ناتج عن شخص الطفل  

  ).املطلب الثاين(على مال الطفل 

  املطلب األول

  نطاق احلقوق املالية للطفل 

إن لكل شخص حقوق يتمتع ا ، يقررها القانون و حيميها ، لكن باملقابل عليه التزامات، 

تعترب ميزة وجب القيام ا ، وجند أن فكرة الذمة املالية مجعت بني حقوق و التزامات الشخص ، فهي 

من امليزات األساسية للشخصية مبا أا متثل اجلانب املايل للشخصية ، ومنه وجب حتديد املقصود 

 . صلتها بالشخصية القانونيةو بالذمة املالية للطفل

الذمة املالية هي جمموع حقوق الشخص والتزاماته فهي جمموع قانوين يشمل حقوق 

  .واملستقبلةالشخص والتزاماته احلاضرة 
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والذمة املالية وعاء افتراضي زود به القانون كل شخص ليتلقى حقوقه والتزاماته، ومتثل "

احلقوق اجلانب اإلجيايب من الذمة وتشمل احلقوق املالية فقط، فهي تتضمن احلقوق العينية والشخصية 

  .عل ضارواجلانب املايل من احلقوق الذهنية، وكذلك احلق يف التعويض الناشئ عن كل ف

أما االلتزامات فهي متثل اجلانب السليب للذمة املالية وتشمل كل االلتزامات اليت تثقل كاهل 

الشخص أيا كان مصدرها، وال يدخل ضمن اجلانب السليب للذمة، الواجب العام امللقى عاتق الكافة 

  .1 "باحترام حقوق اآلخرين

  : 2و من خصائص الذمة املالية

   .ة مهما كانت معنوية أو طبيعيةأا مالزمة للشخصي -

، احلقوق العينية ، احلقوق الشخصيةال تدخل فيها إال احلقوق وااللتزامات املالية مثل   -

  .احلقوق الذهنية ، وخترج عن نطاقها حقوق الشخصية وحقوق األسرة

لكل شخص ذمة مالية وللجنني ذمة مالية ، ولو كان مل يتحمل بعد بأي التزام ومل  -

  . يكتسب احلقوق

  .ال ميكن التنازل عن هذا احلق أو التصرف فيه -

                                                             
  .96. ،ص 1999،اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعيةاملدخل للعلوم القانونية ، نظرية احلق ،  ،زواويحممدي فريدة  أنظر، 1 

  .وما بعدها 96.فريدة حممدي زواوي، املرجع السابق، ص  2
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 . ينظر إىل الذمة املالية كمجموعة قانونية واحدة مستقلة عن العناصر املكونة هلا -

 .احلال و االستقبال تشمل احلقوق وااللتزامات املتعلقة بالشخص يف

املالية املتعلقة باألطفال فقد تبىن املشرع اجلزائري نظرية التخصيص  ةو خبصوص الذم

فمسؤولية القاصر ال تتجاوز حدود املال الذي يكسبه  من مهنته أو صناعته بينما يظل قاصرا بالنسبة 

لألموال غري املأذون له بالتصرف فيها  فله ذمتان منفصلتان تكون األوىل خاصة باألموال املأذون له 

  .1رف فيها  والثانية خاصة باألموال اليت ال جيوز له التصرف فيها بالتص

  الفرع األول

  طرق إثراء الذمة املالية للطفل

إن إثراء الذمة املالية للقاصر قد يكون بترشيده للتصرف يف أمواله أو ملمارسة التجارة، وكذا 

  .باكتساب أموال عن طريق اهلبة واملرياث أو بالنفقة عليه

  ترشيد القاصر:أوال

 أهلية إىل تنقسم عليه مستقر هو كما واألهلية لديه، هليةاأل توفر جيب ،القاصر يرشد حىت

 .أداء وأهلية وجوب

                                                             
  . 103. املرجع السابق، صحممدي زواوي ،فريدة  1
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 تثبت وهي للواجبات، واخلضوع احلقوق الكتساب الشخص قابلية هي ،الوجوب فأهلية 

 كان سواء احلق يف طرفا يكون ألن الشخص صالحية أا القول ميكن آخر بتعبري و .الوالدة مبجرد

  .1سلبيا أو إجيابيا طرفا

 آثاره القانون عليه يرتب تعبريا إرادته عن للتعبري الشخص صالحية فهي ،األداء أهلية أما

 كون اليت احلال عن تعرب املعىن ذا وهي الواجبات، أداء و احلقوق ملباشرة صاحلا الشخص فتجعل

 يف يشترك ألن الشخص صالحية هي أا على الفقه ويتفق .2اآلثار تلك لتحمل صاحلا اإلنسان فيها

   .اإلجيار أو البيع كعقد قانوين تصرف

  3: مراحل بعدة األهلية هذه متر و

 السن صغر بسبب التميز فاقد أي ،مميز غري يعترب عمره من عشر الثالثة دون شخص كل*

 لعدم التجارية ملمارسة أهل غري جيعله مما األهلية عدمي فهو املدنية حقوقه ملباشرة أهال يكون وال

 بطالن باطلة وهي مدنية، أعمال مبثابة ميارسها اليت التجارية أعماله وتعترب التاجر، صفة اكتسابه

  .4مطلق

                                                             
  .1990 ، اجلزائر،، ديوان املطبوعات اجلامعية2طنظرية القانون و احلق و تطبيقاا يف القانون اجلزائري،  ،أنظر، إسحاق إبراهيم منصور  1
  .48.صن، .س.مطبعة النهضة ، القاهرة، مصر،د حماضرات يف النظرية العامة للحق،،نظر، مشس الدين الوكيل أ  2

  .من القانون املدين 2/ 42املادة   3
  .129. ص ، ديوان املطبوعات اجلامعية،2ط، نظرية األعمال التجارية،1ج ،أنظر ،أمحد حمرز القانون التجاري  4 
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 ناقص لكنه و مميزا يعترب عشر التاسعة يكمل ومل عمره من عشر الثالثة بلغ شخص كل*

 له بالنسبة فهي مطلق بطالنا باطلة تقع له الضارة التصرفات أن إال م.ق 43 للمادة طبقا األهلية

 بتصرفاته يتعلق وفيما اهلبة، كقبول :صحيحة فتكون حمضا نفعا له النافعة تصرفاته أما األهلية، كعدمي

 تعترب فال احلالة هذه يف التجارية ممارسته وخبصوص .1للبطالن قابلة تعتربف الضرر، و النفع بني الدائرة

 ضرورية التاجر أهلية أن كون عليه، التجاري القانون أحكام تطبيق نستعد جيعلنا مما جتارية، أعماال

  .الصفة هذه الكتساب املطلوب االحتراف إىل إضافة التاجر صفة الكتساب

  :اإلذن للقاصر بالتصرف يف ماله –أ 

 لعدم قدرته ومحايتها، أمواله إدارة يف الشرعية النيابة ألحكام خيضع أنه القاصر يف األصل

 بلوغه عند ائيا، أمواله لتسلم القاصر واستعداد صالحية اختبار وبغرض أنه إالّ بنفسه، ذلك على

 بنفسه، إلدارا أمواله بتسلم له يؤذن مبقتضاه  نظاما بسنه األصل ذلك عن القانون خرج الرشد، سن

يف  النظام هذا يتمثل له، جائزة غري األصل حسب تعد اليت التصرفات إلبرام بعض أهالً ويصبح

 .2الترشيد 

                                                             
  .من قانون األسرة 83املادة   1
  .76. ص ،وسام قوادري، املرجع السابق  2
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 الرشد القانونية سن يبلغ ومل أهلية، ناقص احلقيقة يف 1املرشد القاصر يظل ذلك، رغم أنه إالّ
 تعريضه عدم مبا يضمن النظام، ذا اخلاصة األحكام وضع يف احلذر توخي معه يتوجب مما بعد،2

 حال يف ضياعها عدم أمواله،تضمن حلماية آليات وضع أخرى جهة ومن للخطر، أمواله وتعريض

 أمواله ذهاب من خيشى وأصبح ومنحه اإلذن، إدراكه   وكمال القاصر تصرف حسن من قدر أخطأ

 3.يده يف بقائها حال يف

النظام  هذا بشأن فنجد ،4القاصر  ترشيد مسألة العربية غرار التشريعات على املشرع نظم

من   411 واملادة اجلزائري ، التجاري القانون من 5 واملادة اجلزائري األسرة قانون من 84 املادة

 .واإلدارية املدنية اإلجراءات  قانون

 فال قيمة مميز غري كان فإذا التمييز، سن بلغ الطفل قد يكون أن الترشيد، يتوجب لصحة

يتصور  وال  بعد  التمييز يكون القاصر ترشيد نظام تطبيق فمجال ، 5الصادر لصاحله للترشيد أصال 

 .التمييز عدم مرحلة أن حيدث 

                                                             
ن شيد رخصة يصبح مبوجبها القاصر املميز ذا أهلية كاملة للتصرف بنفسه، وحلسابه يف أمواله أو بعضها حبسب مضمون اإلذن املمنوح له، وتكوالتر  1

أنظر، علي فياليل، ". املأذون له" أو القاصر  "القاصر املرشد"تصرفاته على غرار تصرفات الشخص الراشد صحيحة، فيسمى القاصر يف هذه احلالة 
  .215.، ص2011نظرية احلق، موفم للنشر والتوزيع، اجلزائر،

  . 559.ص، 2011 ،اجلزائر هومة، دار احلق، نظرية يف دروس، 2ج القانونية، العلوم إىل مدخل جعفور، سعيد حممدأنظر،  2
  .76.وسام قوادري ، مرجع سابق، ص  3
  .77.وسام قوادري،املرجع السابق، ص 4

  .50.، ص1965، املكتب التجاري للطباعة والتوزيع، لبنان، 1أنظر،أنور اخلطيب،األهلية املدنية يف الشرع اإلسالمي والقوانني اللبنانية، ط    5
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من قانون األسرة فللقاضي أن يأذن ملن بلغ سن التمييز  التصرف  84فحسب نص املادة 

جزئيا أو كليا يف أمواله بناء على طلب من له مصلحة و له الرجوع يف اإلذن إذا ثبت لديه  ما يربر 

  . ذلك

من القانون  43و قد حدد املشرع اجلزائري سن التمييز بثالثة عشر سنة حسب نص املادة 

دين أما التشريعات  األخرى  فقد اختلفت يف حتديد  سن التمييز فنجد مثال التقنني املصري قد امل

السوري و األردين  2التقنني  من تقنني الوالية على املال و 112املادة  1سنة 16حدده بـ 

 .سنة16سنة  والفرنسي بـ  18سنة  والعراقي التونسي بـ 15ب

يف حني أن التشريعات   جدا، مبكرة سنا للترشيد حدد املشرع أن ذلك خالل من املالحظ

 .سنة وأكثر 15العربية األخرى جعلت سن التمييز 

 املبكرة، هذه السن يف ترشيده مت ما حال يف القاصر أموال على كبرية خطورة يشكل وهذا 

 فكيف الترشيد، حيددها إذن اليت التصرفات يف الراشد  كالبالغ القاصر جيعل أن شأنه من فالترشيد

 باألمس تصرفاته وقد كانت األهلية، كامل رشيدا وضحاها عشية بني التمييز عدمي يصبح أن يعقل

                                                             
  .  من تقنني الوالية  على املال 112املادة  1
من جملة األحوال الشخصية التونسي  159من التقنني املدين  األردين و الفصل   119ي و املادة من التقنني املدين السور 113أنظر نص املادة   2

  .من التقنني املدين الفرنسي 477/1واملادة 
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 ضرار  به ضارة كانت كلها ولو صحيحة تصبح هي فإذا حمضا، نفعا له نافعة كانت ولو باطلة،

 .اإلنسان عند التمييز مرحلة ألمهية وفيه إعدام منطقي غري قول السن ذه القول فإن ، وبالتايل1حمضا

 يزيد فيها سنا حيدد حبيث ذلك، من أكرب سن إىل الترشيد سن رفع املشرع على جيب فكان

 بداية يف كانت عليه عما أهليته يف يزيد مبا عشر، الثالثة سن يف إدراك  عن الشيء بعض إدراك الصيب

 التمييز سن يف من  ترشيده قبوالً وأكثر منطقيا يكون السن تلك يف ترشيده وبالتايل التمييز، مرحلة

  .2سنة 13

مدة  أن يعين سنة 19هو الرشد سن بقاء مع سنة 13 سن حتديد فإن ذلك، إىل إضافة

 اليت التجاري، القانون من 5 املادة نذكر أن طبعا بد ال املقام هذا يف سنوات، لست متتد الترشيد

 جاءت ما عن خيتلف بالتايل وهو عشرة، بثماين التجارية باألعمال للقيام القاصر ترشيد سن حددت

 أن مميزا ، القاصر كون جانب إىل ثان، كشرط الترشيد لصحة قانون األسرة يشترط من 84 به املادة

 هذا حدود وحيدد أمواله، بتسلم خالله من له فيأذن ذلك، القانون خيوله ممن اإلذن بترشيده يصدر

 للوالية، خاضع ويبقى أمواله يتسلم أن املميز الصيب يستطيع ال بالترشيد إذن فبدون له، اإلذن املمنوح

  .سابقًا املوضحة لألحكام خاضعة أمواله يف وتصرفاته

                                                             
  .267. ص 1992ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، اجلزائري ، املدين القانون يف النظر إعادة ضرورة سليمان، علي نظر ،عليأ1 
  .79-78.وسام قوادري،املرجع السابق،ص  2
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 قد يصدر اإلذن أن جند بالترشيد، اجلزائري املتعلقة التشريع يف القانونية قراءة النصوص عند

 لذا باألعمال التجارية، بالقيام إذن و إما التصرف، أعمال مبباشرة إذن إما األعمال، من نوعني ليشمل

  .منهما كل يف تفصيل منا يتطلب الترشيد إذن موضوع يف البحث فإن

 زالتميي سن يبلغ  ملن يأذن أن من قانون األسرة للقاضي 84نص املشرع اجلزائري يف املادة 

  .أمواله يف جزئيا أو كليا التصرف يف

 حبفظ تتعلق والضرر، النفع بني التصرفات الدائرة مفهوم ضمن تدخل اليت اإلدارة أعمال

 أن دون مثالً، كالتأجري ال متس برأمسال القاصر، تصرفات طريق عن وباستغالله إليه يسلم الذي املال

 .1املال هذا يف التصرف األخري هذا ميلك

 البذور وشراء احملصول كبيع املال إدارة تستلزم اليت التصرف إبرام أعمال يستطيع أنه إالّ

  .أجور ودفع العمال كاستخدام الالزمة العقود إبرام  يف ويدخل

 أهلية املرشد القاصر مينح الذي الفرنسي، املدين بالقانون تأثر اجلزائري املشرع أن يبدو

 تفرقة بني دون والتصرفات األعمال مجيع مباشرة حق فله ترشيده، الراشد بعد كالبالغ ويعتربه كاملة،

  2.املدين القانونمن  412 املادة نص خالل من وذلك التصرف، وأعمال اإلدارة أعمال

                                                             
  .82 .ص ،1983 مصر، ، منشأة املعارف اخلاص، القانون يف اإلدارة وأعمال التصرف أعمال رشدي، السعيد حممدأنظر، 1 

2  L’ art 481 loi 64-1230 du 14/12/1964 Stipule que : « Le mineur émancipé est capable, comme un 
majeur de tous les actes de la vie civile». 
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 هذه صرحت اليت من قانون األسرة ، 84 للمادة طبقًا من القاضيبالتصرف اإلذن ويصدر

ال  ذلك أن إالّ أمواله، يف بالتصرف للقاصر اإلذن إصدار يف السلطة صاحب هو القاضي أن املادة

قانون اإلجراءات  411 املادة لنص طبقًا والئي بأمر اإلذن ويصدر مصلحة، له من بطلب إالّ يكون

  .املدنية واإلدارية

  باالجتارللقاصر  اإلذن -ب

 اجلزائري بني فرق املشرع حيث التجارة، مبمارسة للقاصر اإلذنَ اإلذن بالتصرف يشمل ال

 ممارسة حق القاصر مينح الذي اإلذن ، وبني 1التصرف إبرام أعمال حق القاصر مينح الذي اإلذن

  .التجارية األعمال

 أنثى، أو ذكرا  املرشد، للقاصر جيوز ال":على أنه  من القانون التجاري5 املادة تنصإذ 

 كما التجارية، العمليات يف يبدأ أن التجارة مزالة  يريد والذي كاملة سنة عشر العمر مثانية من البالغ

 مسبقًا حصل قد يكن مل إذا :التجارية أعماله عن يربمها اليت للتعهدات بالنسبة راشدا ميكن اعتباره ال

 والده كان إذا فيما احملكمة، من مصدق عليه العائلة جملس من قرار  على أو أمه أو والده إذن على

 أو األب انعدام حالة يف أو مباشرا استحال عليه أو األبوية سلطته عنه سقطت أو غائبا أو متوفيا

  ".التجاري السجل يف التسجيل لطلب دعماً الكتايب اإلذن يقدم أن وجيب .األم

                                                             
   .اجلزائري األسرة من قانون  84املادة   1
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 السجل يف التسجيل طلب ملف مع يقدم كتابيا، باالجتار للقاصر اإلذن يكونوذا  

 اليت األعمال كافة عن التاجر مسؤولية مسؤوالً ويصبح التاجر صفة القاصر يكتسب التجاري،وبالتايل

  .1ا القيام حق اإلذن له مينح

أما التصرفات اليت خترج عن احلدود املرسومة يف اإلذن فيجوز للقاصر املرشد التمسك 

 .2بإبطاهلا وال يكتسب فيها صفة التاجر

 أن له، املمنوح باالجتار اإلذن مبوجب للقاصر من القانون التجاري أن 0 6املادة  تضيف

 بإتباع يكون ذلك فإن العقارات ، هذه بيع مت إذا أنه إالّ عقاراته ، على رهنا أوا التزام يرتب

القاصر  أموال بيع يف يشترط املشرع أن وضحنا وأن سبق وقد القصر، أموال ببيع اإلجراءات اخلاصة

من قانون  89املادة  حسب وهذا العلين، باملزاد  يتم أن فاحش، غنب يف وقوعه لعدم كضمانة

 أن الراشد البالغ، إالّ معاملة فيه له مأذون هو فيما ومعاملته القاصر ترشيد رغم فإنه وبالتايل .األسرة

  .3، وكذا لتحقيق محاية كاملة للقاصر أهلية ناقص الواقع يف يظل باعتباره له، حامياً يبقى القانون

  

  
                                                             

  .50. ،ص 1980مصر، الكتاب، عامل املال، على الوالية أحكام البنا، صاحل كمالأنظر،   1
  .128.، ص2001أنظر، نادية فوضيل، القانون التجاري اجلزائري، األعمال التجارية ، التاجر، احملل التجاري،ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر،   2
س مليانة، ماي أنظر، سامية حساين، ملتقى دويل بعنوان األحكام املتعلقة باألسرة بني الثوابت واملتغريات، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مخي  3

  .31، ص2014
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 :التملك على سبيل اهلبة: ثالثا

 واهلدية اهلبة ألن يتملك؛ أن ميكن كإنسان واهلدية1 اهلبة على احلصول الطفل حق فمن 

 ادوا "اهللا رسول قال :قال هريرة أيب حديث من انطالقاً هلم، أهدوا مبن األطفال ومنهم الناس حتبب

 .2"حتابوا

 ال املميز غري فالطفل وقبضه، قبوله يصح ممن الصيب حال حسب اهلبة قبول مسألة و ختتلف

 املميز الطفل وأما مقامه، يقوم ووليه التصرف، أهل من ليس ألنه لنفسه؛ قبضه وال قبوله، يصح

  .3مصلحة حمض ألنه اهلبة؛ وقبض قبول له فيجوز

                                                             
 حممد سيدنا لسان على جاء فقد اإلخوان، بني التودد سبب اكتساب و اإلحسان باب من األ ، الشريفة السنة و الكتاب يف شرعيتها ثبتت وقد  1

 ."تهادوا تحابوا " :قوله وسلم عليه اهللا صلى
 72اآلية "ووهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب نافلَةً وكُلا جعلْنا صالحني:" تعاىل اهللا قول يف جاء فقد ، الكرمي القرآن يف املواقع من الكثري يف اهلبة لفظ ورد وقد

 .49سورة الشورى آية رقم  "يهب لمن يشاء إِناثًا ويهب لمن يشاء الذُّكُور"تعاىل وقال األنبياء، من سورة
 .9 األيةسورة ص  " أَم عندهم خزائن رحمة ربك الْعزِيزِ الْوهابِ:" قوله يف نفسه ا تعاىل اهللا وصف فقد الكمال، صفات من اهلبة و

وجه صدقة فإنه ال  من وهب هبة لصلة رحم أو على قال اخلطاب بن عمر أن أيب غطفان بن طريف املري عن احلصني بن داود مالك عن عن روى وقد
أنظر، مالك ابن أنس بن مالك، موطأ مالك، باب  .ومن وهب هبة يرى أنه إمنا أراد ا الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا مل يرض منها يرجع فيها

 .553.، ص1477م، حديث رقم  1994/ه1414،دار اإلحياء والعلوم العربية، 1القضاء يف اهلبة،ج
 احملبة وزرع ، له املوهوب قلب يف السرور ،وإدخال النفس عن الشح وإزالة ، الواهب قبل من الكرم استعمال من فيها ملا الصفات أشرف من فاهلبة
  .بينهم

  .5.، ص1954ـ 1953، بريوت ،دار إحياء التراث العريب،1اإلسالمي، ج  الفقه يف احلق مصادر السنهوري،أمحد  الرزاق أنظر،عبد 2
  .193.، ص1984بريوت،  الرسالة، مؤسسة تقييده، يف الدولة سلطان ومدى احلق الدريين، أنظر،فتحي  3
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الصادر  11- 84وقد نظم أحكام اهلبة املشرع اجلزائري يف قانون األسرة مبوجب األمر 

باملواد من  27/02/2005املؤرخ يف  05/02املعدل واملتمم باألمر رقم  09/06/1984بتاريخ 

  .  1وأحال على الشريعة اإلسالمية فيما ال يوجد به نص يف هذا القانونمنه  212إىل غاية املادة  202

  وشروطها مفهوم اهلبة  - أ

 ومها وشروطها حىت ميكن هوقبل التطرق إىل أحكام اهلبة لصاله الطفل البد من حتديد مف

  .حتديد مفهوم حق الطفل يف اهلبة

  اهلبة  مفهوم -1

اهلبة يف اللغة هي التربع والتفضل على الغري ولو بغري مال أي مبا ينتفع به مطلقا سواء كان   

 : "اهلبة لغة هي العطية اخلالية من األعواض واألغراض وذلك لقولهومبفهوم آخر . 2مال أو غري مال

اء الذُّكُورشن يمل بهياثًا واء إِنشي نمل به4.اهلبة يف اللغة تعين أيضا التربع والتفضلكما أن .3" ي   

  .1واهلبة إذا كثرت يسمى صاحبها وهابا وهي من صيغ املبالغة أي كثري اهلبة

                                                             
  .من قانون األسرة 222املادة   1
، الطبعة األوىل، دار 4أنظر،حممد كامل مرسي، شرح القانون املدين اجلديد، العقود املسماة، عقد العمل وعقـد املقاولة والتزام املرافق العامة، ج  2

  .17 .16 .،ص1953النشر للجامعات املصرية،القاهرة، 
    .49اآلية  سورة الشورى،  3
 مجعه أنظر، عثمان. عرفاً هبة يعد مما عوض، بغري واجب، غري احلياة، يف تسليمه على مقدور جود،مو معلوم، مال، متليككما تعرف اهلبة أيضا    4

  .355 .ص،4، عدد 1414الرياض، اإلسالمية، البحوث جملة ،"اإلسالمية الشريعة يف احلق" ضمريية،
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وهي يف اصطالح الفقهاء متليك املال يف احلال جمانا أو متليك املال بال عوض حال حياة 

: ومثال ذلك هبة غري املال ...اخل،ومثال ذلك هبة املال كهبة شخص آلخر سيارة أو مرتل . 2اململك

كقول إنسان آلخر ليهب اهللا لك ولدا مع أن ولد ذلك الشخص حر ليس مبال وقد ورد يف اآلية 

  .3" فَهب لي من لَدنك وليا : "الكرمية قوله تعاىل

وبناءا على ذلك فإن نقل اهلبة عن معناها اللغوي إىل معناها االصطالحي هو نقل االسم 

وما جيدر بنا مالحظته هنا هو أن  .4إىل اخلاص ألن اهلبة باملعىن االصطالحي ال تكون إال يف املال العام

  .كلمة اهلبة تطلق مبعىن املوهوب وتطلق أيضا على املال املوهوب لفظة موهبة

التشريع اجلزائري مل  أنها من خالل تعريف يالحظف بة يف التشريع اجلزائرياهل أما عن تعريف

يذكر يف تعريفه هلا أا عقد، وإمنا يستخلص ذلك من خالل ضم التعريف الذي جاءت به املادة 

من  206،إىل نص املادة "اهلبة متليك بال عوض"من قانون األسرة اجلزائري واملتمثل يف أن  202

ذلك فاملشرع اجلزائري مل يذكر  نفس القانون اليت نصت على إمكانية اعتبار اهلبة عقدا باإلضافة إىل

                                                                                                                                                                                                    
  .19.ص . 2004دار اجلامعة اجلديدة،  ،أنظر،حممد البدوي، موانع الرجوع يف اهلبة، اإلسكندرية  1
  .41.ص  2005مصر، مصطفى عبد اجلواد، أحكام الرجوع القضائي يف اهلبة، دار الكتب اجلديدة،  أنظر،  2
ووهبنا  : "وقوله أيضا جل شأنه ،)36(اآلية  ،سورة ص ." ووهبنا لداوود سلَيمانَ نِعم الْعبد:" وما جاء يف القرآن الكرمي يف هذا الصياغ قوله تعاىل  3

قُوبعيو قحإِس ا : "وأيضا قوله عز وجل). 58(اآلية  ،سورة مرمي ." لَهبِيونَ ناره اها أَخنتمحر نم ا لَهنبهوو ."  
، الديوان الوطين  1ط املقارن،ة بأحكام الشريعة اإلسالمية والقانون بن أمحد تقية، دراسة عن اهلبة يف قانون األسرة اجلزائري مقارنحممد أنظر،   4

  .14.،ص 2003 ، اجلزائر،لألشغال التربوية



دور القضاء في الحقوق المالیة للطفل..................................................الفصل الثاني    

 

161 

 

الذي هو عنصر جوهري يف اهلبة كما أنه مل يتناول عنصر " نية التربع"بصفة صرحية العنصر املتمثل يف 

  .1احلياة كون اهلبة ال تقع إال يف حياة كل من الواهب واملوهوب له

مقومات من قانون األسرة أما يربزان  206و  202كما يستفاد أيضا من نص املادتني 

  :واملتمثلة يف2عقد اهلبة 

أن اهلبة هي عقد يتم بني األحياء، إذ أن اهلبة عبارة عن عقد البد فيه من إجياب وقبول  /1

متطابقني، وهذا ال ميكن أن يقع إال بني األحياء، فهو يشمل التمليك يف احلال والتمليك يف املستقبل 

  3.أي يف حياة كل من الواهب واملوهوب له

مبوجب اهلبة يتصرف الواهب يف ماله بأن ينقل جزءا من ماله أو كله بال مقابل، أنه  /2

وبناءا على هذا يترتب على الواهب افتقار من جانبه واغتناء من جانب املوهوب له بسبب جمانية 

  .التصرف، وانعدام التعويض، وهنا يظهر املقوم الثالث

                                                             
  . 20. حممد بن أمحد تقية ، املرجع السابق،ص  1
  .1.، ص2008-2005، 16عقد اهلبة يف القانون اجلزائري، مذكرة خترج لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء ،الدفعة ،ج فراح بوعروأنظر،   2
خل يف وبالتايل ال جيوز يف التشريع اجلزائري إبرام عقد هبة وإرجاء نقل ملكية العقار إىل مابعد موت الواهب على أساس أن مثل هذا التصرف يد  3

املوت تكون باطلة ألا ال تتم إال مبوت أن اهلبة ملا بعد " الذي جاء فيه  186058حكم الوصية وهو ما أقرته احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ 
  .1999ق،.، م186058،ملف رقم 1998-03-17، أنظر، احملكمة العليا، غ أ ش، "الواهب وتأخذ حكم الوصية
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بأن هذه العقود تفيد متليك  2والوديعة 1العاريةوتتميز اهلبة عن غريها من عقود التربع مثل 

جيوز للواهب "من قانون األسرة على أنه  205منفعة أو حقوق عينية أو شخصية مثلما تنص املادة 

  ".أن يهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عينا أو منفعة أو دينا لدى الغري

ن باقي التصرفات خاصة ويالحظ على هذا التعريف أيضا أنه جاء بأهم ميزة متيز اهلبة ع

وهي امليزة اليت أبرزها تعريف  3الوصية، وهي نقل امللكية حال حياة كل من الواهب واملوهوب له

  . اهلبة يف الفقه احلنبلي

  :شروط اهلبة  -2

الرضا : إن عقد اهلبة شأنه شأن العقود الرضائية يستلزم إلنشائه توافر ثالث أركان وهي 

قد اهلبة عقدا رمسيا يستوجب القانون توفر ركن الشكل وهو الركن الرابع واحملل والسبب وملا كان ع

  .النعقاده، وإلحداث هذا العقد آلثاره يتطلب القانون باإلضافة إىل ذلك شرط احليازة أو القبض

                                                             
لإلستهالك ليستعمله بال العارية عقد يلتزم به املعري أن يسلم املستعري شيئا غري قابل :" من القانون املدين 538عرف املشرع اجلزائري العارية يف املادة   1

  ."عوض ملدة معينة أو يف غرض معني على أن يرده بعد االستعمال
الوديعة عقد يسلم مبقتضاه املودع شيئا منقوال إىل املودع لديه على أن حيافظ عليه ، وعلى أن :" 590الوديعة عرفها القانون املدين اجلزائري يف املادة   2

  ."يرده عينا
اجلزائري مل جيز اهلبة اليت مبوجبها يشترط الواهب بقاء العقار الذي وهبه حتت حيازته إىل ما بعد مماته، واعترب أن مثل هذا التصرف كما أن املشرع   3

من "  1990-03-05املؤرخ يف  59240يعد من قبيل الوصية وال يأخذ حكم اهلبة، وهو نفي اإلجتاه الذي  أيدته احملكمة العليا يف القارار رقم 
يه قرر قانونا أنه يعترب  التصرف وصية وجتري عليها أحكامها، إذا تصرف شخص ألحد ورثته، واستثىن لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء املتصرف فامل

  .57.،ص03، عدد1992، م ق، 59240،ملف رقم 1990-03-05ش، .أ.أنظر، احملكمة العليا، غ... " واإلنتفاع به مدة معينة
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وبالتايل فالشروط املطلوبة يف عقد اهلبة هي شروط االنعقاد وهي ما مسيت باألركان، أما 

  .1عقد موجود لكنه  غري صحيح بصفة ائية وال يصح إال بتوفرهاشروط الصحة تفترض 

فيتطلب النعقاد اهلبة حصول الرضا من كال املتعاقدين الواهب واملوهوب له ، كما جيب أن 

يكون الرضا شامل لكل الشروط الالزمة لتكوين العقد وجيب جبانب ذلك أن يكون رضا أحد طريف 

تنعقد اهلبة " من قانون األسرة بقوهلا  206طبقا للمادة ذلك العقد مطابق لرضا الطرف اآلخر و

، أي أن يصدر إجياب من أحد املتعاقدين وهو الواهب يقابله قبوال مطابقا من 2"باإلجياب والقبول

: وهو املوهوب له وذلك بأي صيغة تفيد متليك املال بال عوض بأن يقول الواهب  3الطرف اآلخر

  .قبلت: وحنو ذلك، ويقول اآلخر وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك

غري أنه ال يكفي النعقاد اهلبة اقتران وتطابق إرادة الواهب واملوهوب له بل البد لصحتها أن 

  .تصدر اإلرادة الواحدة عن أهلية كاملة وغري مشوبة بعيب من عيوب الرضا

الواهب  يشترط يف"من قانون األسرة  203كما يشترط يف الواهب األهلية إذ نصت املادة  

  ".سنة كاملة وغري حمجور عليه 19أن يكون سليم العقل بالغ 
                                                             

  .55. رجع سابق، صم حممد بن أمحد تقية ،  1
ا عند املالكية، وبالتايل فاهلبة يف التشريع اجلزائري ال تنعقد باإلرادة املنفردة للواهب وهو نفس ما أخذت به كل من املذاهب الشافعية واحلنبلية، أم  2

ب، أما احلنفية فاعتربت بأن اهلبة يتحقق وجودها فاهلبة تتم وتلزم بإجياب الواهب، ويستطيع املوهوب له إجبار الواهب على التسليم رد صدور اإلجيا
  .الشرعي مبجرد إجياب الواهب دون حاجة لصدور قبول املوهوب له

، منشورات احللب 3،اهلبة والشركة، ط 5ملزيد من التفاصيل ، أنظر، عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،الد   3
  .وما بعدها 27.، ص2000بنان، احلقوقية بريوت، ل
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    أحكام اهلبة لصاحل الطفل -ب

سنة كاملة غري  19ج أن يكون الواهب سليم العقل بالغ .أ.من ق 203تشترط املادة 

، وذلك ألن إبرام عقد اهلبة من طرف قاصر، يعترب فعال ضارا بالنسبة له ضرارا حمضا،  حمجور عليه

لذلك البد ان يتحقق املوثق من الشخص املقبل على اهلبة فيطلب من األطراف تقدمي شهادات امليالد 

  2.وعليه ال تصح هبة القاصر سواء كان مميزا أو غري مميز 1وبطاقات اهلوية

ألنه  يكفي فيه التمييزلكن أما املوهوب له فيشترط فيه املشرع اجلزائري أهلية التصرف، و

  3.ا له نفعا حمضاافعنيقوم بعمل 

  :والبد التمييز بني حالتني يف اهلبة للطفل ومها

إذا كان املوهوب له غري مميز والواهب أجنبيا يقبل اهلبة عنه وليه أو وصيه أو : 4احلالة األوىل

، وحيوز الشيء املوهوب بالنيابة عنه أيضا وليه أو وصيه أو القيم عليه وهذا حسب املادة القيم عليه

وإذا كان قاصرا، أو حمجورا عليه يتوىل احليازة من :" على أنه  ج اليت تنص.أ.من ق 2فقرة  210

  ."ينوب عنه قانونا

                                                             
  .26.، ص2009، دار هومة، اجلزائر،2الوقف، ط -الوصة -أنظر، محدي باشا عمر، عقود التربعات، اهلبة  1
بو بكر معة أأنظر، صورية غريب، محاية احلقوق املالية للقاصر يف قانون األسرة اجلزائري،مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص املعمق، كلية احلقوق، جا   2

  .101.ص.2015-2014بلقايد،  تلمسان، 
  .110-109. حممد بن أمحد تقية، املرجع السابق،ص  3
  .175.هجرية نشيدة مدين، املرجع السابق، ص  4
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ولكن املشرع يستغين عن ركن احليازة يف عقد اهلبة إذا كان الواهب ويل املوهوب له ، 

به القضاء من نفس القانون، وهذا ما أخذ  208طبقا للمادة  1اإلدارية مكتفيا بالتوثيق واإلجراءات

من املقرر شرعا :" الذي جاء فيه 1982فيفري  22الصادر بتاريخ  الس األعلىاجلزائري يف قرار 

، وأن املذهب املالكي جيعل احليازة يف اهلبة من شروط أن اهلبة تنعقد وتصح مبجرد القبول والقبض

فيه كما ورد يف بداية اتهد، الكمال غري أن األب حيوز البنه الصغري الذي يف والية نظره وللكبري الس

وقد ثبت من الرجوع إىل القرار املنتقد والوثائق أن األب حاز ألوالده الصغار وقتئذ مما جعل اهلبة 

   2..."صحيحة يف حقهم خاصة أنه يظهر أن األب اعتصر ألوالده يف وقت ما

فقد اختلف الفقهاء بشأا، فجمهور العلماء يرى عدم جوازها  ،أما بالنسبة للهبة للجنني

 .3استنادا على عدم توفر شرطني أساسيني فيه وهو عدم وجوده الفعلي وكذا عدم توفر شرط القبول

الثاين وهو رأي اإلمام مالك وبن حزم الظاهري جييز اهلبة للجنني إن ولد حيا وعاش  االجتاهأما 

                                                             
  :وكل ذلك مع التمييز يف اإلجراءات املتبعة يف هبة العقارات وهبة املنقوالت  1

التوثيق حىت تغين عن ركن احليازة، وذلك بإفراغها يف شكل رمسي حيرره املوثق حتت طائلة البطالن  ـ بالنسبة للعقارات تتطلب اهلبة فيها اتباع اجراءات
  .املطلق

تغين اإلجراءات اإلدارية عن احليازة يف هبة املنقول، كأن تنصب اهلبة للطفل على أموال نقدية، فيكفي بشأا فتح حساب خاص : ـ بالنسبة للمنقوالت
  . 11-10.رجع السابق، صعمر محدي باشا، امل. به
  .273.خاص، ص.،ع1982، نشرة القضاة، 26990، ملف رقم 1982-02-22ش، .أ.أنظر، الس األعلى ، غ  2
،املكتب اجلامعي احلديث، مصر، -دراسة مقارنة -ملزيد من التفاصيل، أنظر، علي الشيخ ابراهيم، محاية اجلنني يف الشريعة اإلسالمية والقانون  3

، مصر، أنظر، مفتاح حممد أقزيط، احلماية املدنية واجلنائية للجنني بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الكتب القانونية. 159.، ص2009
  .134.، ص2006
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وإن مات بعد والدته حيا كان لورثته، وإن ولد ميتا بقي املال على مالك  فيكون املال املوهوب له،

  .1الواهب

أ .من ق 209ملشرع اجلزائري فأخذ بالرأي القائل جبواز اهلبة للجنني، فنص يف املادة اأما 

ومن مث فإن املشرع اجلزائري وضع شرط والدة ."تصح اهلبة للحمل بشرط أن يولد حيا: " على أنه

، إال أنه مل يفصل يف مسألة الوالية على اجلنني ا، فإذا مل يولد حيا اعتربت اهلبة كأا مل تكنيحاجلنني 

وإن كان البعض يرى أن أمه هي وليه الشرعي وهي من  2ومن هو املخول بقبول هذه اهلبة عنه

  .3تقبلها

فالقاعدة العامة أن اهلبة عقد ملزم مبجرد القول على  ،وبالنسبة ألحكام الرجوع يف اهلبة
فال جيوز الرجوع فيها بإرادة الواهب املنفردة ، إال أنه يوجد استثناء عن هذه ) باإلجياب(املشهور 

إال يف حاالت أربع  ، فيما عدا4القاعدة ويكون ذلك يف اهلبة الصادرة من األبوين إذا وهبا لولدمها
  .من قانون األسرة 212-211ن تااملاد له طبقا ملا نصت عليهوذلك كالجيوز الرجوع 

  :وعليه مينع رجوع األبوين يف هبتهما للولد يف احلاالت اآلتية

                                                             
: ، منشورة على املوقع04،عدد  2013أنظر، شفيق حادي، حكم اهلبة للجنني، جملة الفقه والقانون، فيفري   1

www.majalah.new.ma4-3-2.،ص.   
أو وصي، ومادام العلم احلديث قادر  واهلبة مادامت من العقود اجلالبة للمنفعة، ومادام اجلنني أهال لإلرث والوصية، ومادام أنه ال مانع من تعيني ويل  2

 هذه املسألة على تأكيد وجود اجلنني بل وحىت جنسه والتعرف إليه، فإنه من األحرى باملشرعني يف الدول اإلسالمية مبا فيهم املشرع اجلزائري الفصل يف
كمة إذا كانت حمملة بالتزامات كما ذهب إليه املشرع بنصوص صرحية والقول جبواز اهلبة للجنني وبأن من يقبلها عنه وليه بشرط أن تأذن ا احمل

  . 6.شفيق حادي، املرجع السابق ،ص. اإلمارايت يف هذا الشأن
  .2005، 08مصطفى العروم، عقد اهلبة، جملة املوثق، الغرفة الوطنية للموثقني، اجلزائر، عدد : مقتبس عن. 4.شفيق حادي، املرجع السابق، ص  3
  .308.، ص01، ، عدد2000ق ، .، م2001-02-21ش،.أ.احملكمة العليا، غ   4
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  .إذا كانت اهلبة من أجل زواج املوهوب له/ 1

  .إذا كانت اهلبة لضمان قرض أو قضاء دين/ 2

اع منه أو أدخل عليه إذا تصرف املوهوب له يف الشيء املوهوب ببيع، أو تربع ،أو ض/ 3
  .عليه ما غري طبيعته

  .إذا كانت اهلبة بقصد املنفعة العامة/ 4

وهناك من الشراح الذين اعتربوا بأن املشرع اجلزائري قد ذكر هذه املوانع على سبيل املثال 
ال احلصر وهذا هو الرأي السديد ، ألن املذهب املالكي يذكر حاالت أخرى قد يصادفها القاضي وال 

   1.ها يف قائمة املوانع القانونية، فريجع فيها حتما إليه أو إىل املذاهب الفقهية األخرىجيد

أو القياس عليه، وهو  ويبقى حق الرجوع يف اهلبة لألوالد أمرا استثنائيا ال جيوز التوسع فيه
  2.خمول للوالدين فقط دون اشتراط سن معينة لألوالد ، ودون حتديد مهلة معينة للرجوع

ب على الرجوع يف اهلبة البطالن على الرغم من أن املشرع اجلزائري مل يذكر طريقة ويترت
  .3الرجوع فيها أتكون بالتراضي أم بالتقاضي بني املتعاقدين أو بالنسبة للغري

واألخري وبعد أن تناولنا طرق إثراء الذمة املالية للطفل يف الفرع األول ننتقل إىل احلقوق 

  . ص الطفل يف فرع ثاناملالية املرتبطة بشخ

  

                                                             
  .261-260.حممد تقية ، املرجع السابق،ص  1
  .261-260.حممد تقية ، املرجع السابق،ص  2
  .297. حممد تقية، املرجع السابق، ص  3
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  الفرع الثاين

  احلقوق املالية املرتبطة بشخص للطفل

و ذكرناها على أا حقوق مرتبطة بشخص الطفل ألا تنشأ بسبب نسب الطفل أو ناجتة 

  .عن جمهود أو عمل الطفل

  احلق يف النفقة   -أوال 

إن احلق يف النفقة من أهم احلقوق اليت تضمن للطفل العيش بكرامة وتسد حاجياته الضرورية 

  .وكيفية تقديرها من طرف القاضي ماهيتها، وسنتناول فيما يلي 

   :وكيفية تقديرها النفقة ماهية -أ

يقصد بالنفقة ما يصرفه الزوج على زوجته وأوالده وأقاربه من طعام وكسوة ودواء   

وكل ما يلزم من ضروريات احلياة وذلك حبسب املتعارف عليه بني الناس وحسب قدرة ومسكن 

  .1الزوج املالية

                                                             
،الزواج و الطالق  1ج –الوصية  -املرياث  -الطالق  -الزواج  -اخلطبة  -مقدمة -لوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري بلحاج العريب ، ا أنظر،  1

  .169. ، ص 2004،  ، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية 
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جيب نفقة الولد على األب ما مل يكن له مال " من قانون األسرة على أنه  74تنص املادة و

عقلية  فالنسبة للذكور سن الرشد وباإلناث بالدخول و تستمر يف حالة ما إذا كان الولد عاجزا آلفة

  ".أو بدنية أو مزاوال للدارسة و تسقط باالستغناء عنها بالكسب

لى أنه يف حالة عجز األب فتجب نفقة األوالد عمن نفس القانون  76و جاء يف نص املادة 

من نفس القانون أن نفقة األصول جتب على  77كما أوردت املادة .األم إذا كانت قادرة على ذلك

  .وع على األصول حسب القدرة واالحتياج ودرجة القرابة يف اإلرثالفروع كما جتب نفقة الفر

الغذاء : تشمل النفقة: " من قانون األسرة على أنه 78لقد نص املشرع اجلزائري يف املادة و

على عكس و ".والكسوة والعالج، والسكن أو أجرته، وما يعترب من الضروريات يف العرف والعادة

ابل قيامها بشؤون التونسي الذي جعل للحاضنة أجرة خاصة مق ما ذهب إليه املشرع املغريب و

األمر الذي  .املشرع اجلزائري مل خيصص للحاضنة أجرا عن ذلك فإن،1على تربيته احملضون والسهر

من حيث  هخلف لبسا كبريا خبصوص ديون أموال النفقة اليت تتراكم ما بني صدور احلكم و تنفيذ

  ؟طبيعتها القانونية فهل هي حق للحاضنة أم حق لألوالد

                                                             
 فقرة 167 الفصلو التونسيةالة  من 65 الفصل يف نصا عليها اللذين واملغريب التونسي املشرعني خبالف احلضانة، أجرة اجلزائري املشرع يعاجل مل  1

 حبسب ذلك وحنو وثياب وغسل طبخ من احملضون شؤون خدمة على إال أجرة تأخذ احلاضنة ال" أن على األوىل نصت حيث ،املغربية املدونة من ثانية
سابق، الرجع املمحيدو زكية ،؛ رجعي طالق من عدة يف أو الزوجية العالقة قيام حال يف احلضانة أجرة األم تستحق العلى أنه الثانية ونصت  ،العرف

  . 125. ص
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من قانون األسرة فان النفقة احملكوم ا للمحضونني هي أموال  77حسب نص املادة و

و ال متلك احلاضنة إال صفة النائب القانوين عن احملضونني  1خاصة باألوالد و ليس من أجرة للحاضنة

  .القصر الذين ال يتمتعون بأهلية كاملة للتقاضي

مث صدور حكم بإسناد حضانة و اإللزام بالنفقة من النقاط اليت جيب مناقشتها أيضا حالة و 

ن احلاضنة الصفة مباشرة إجراءات التنفيذ تبلغ احملضونة سن الرشد القانوين فهنا تسقط عأثناء 

  .اإلجرائية  و تباشر احملضونة اليت بلغت سن الرشد بنفسها إجراءات التنفيذ

و قد يدفع البعض بأن يف املرحلة اليت تفصل بني صدور احلكم و إجراءات التنفيذ  كانت 

  .احلاضنة هي من تتوىل اإلنفاق على األوالد وهلا استرجاع أمواهلا بعد التنفيذ

يدفعها األب لنفقة أوالده هي أموال خمصصة للغذاء وللكسوة وللعالج و  إن املبالغ اليت

  .والثراءخمصصة لالكتناز  لإليواء وليس

يقضي بالنفقة و أن هذا احلكم مت التكليف بالوفاء به  2010فلو فرضنا أنه صدر حكم سنة 

  ؟  2010فهل يدفع املدين املبالغ من سنة ، 2015يف سنة 

إن عدم املطالبة بالنفقة اليت تقتضي طبيعتها ظرفا استعجاليا يفترض أن احلاضنة هي من 

من القانون املدين فتصبح احلاضنة هنا فضولية  151تكفلت بنفقة األبناء احملضونني، وطبقا لنص املادة 

                                                             
  .127إىل  124.ملزيد من التفاصيل، أنظر، زكية محيدو ، املرجع السابق، ص  1
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ات التنفيذ  ديون النفقة عن طريق إجراءو ترجع احلاضنة حالة حتصيلها ل 1تطبق عليها أحكام الفضالة

  2.بدعوى فضالة ضد احملضونني الستيفاء ما دفعته من أمواهلا لنفقة احملضونني

من القانون املدين أجازت للقاضي خفض مبالغ التعويض إذا تسبب  187كما أن املادة 

  .الدائن بسوء نيته يف إطالة أمد الرتاع

بالنفقة قد خيفض من مبالغ فهنا إذا تقاعست احلاضنة يف تنفيذ السند التنفيذي اآلمر هلا 

تعويضها  يف حالة مباشرة دعوى الفضالة لوجود قرينة نية إطالة أمد الرتاع حىت تتراكم أموال النفقة 

كما أن طبيعة النفقة هي من احلقوق .وتصبح ثروة من جهة و تضعف كاهل املدين من جهة أخرى 

 وهذا يضر مبصلحة 4ر خبمس سنواتوتتقادم مبرو 3الدورية املتجددة الناشئة مبوجب حكم قضائي

  .احملضون

                                                             
الفضالة هي من يتوىل شخص :" بقوله 150من القانون املدين، وعرفها يف املادة  159إىل 150وقد نظم املشرع اجلزائري أحكام الفضالة يف املواد   1

  ."ما بذلكعن قصد القيام بالشأن حلساب شخص آخر، دون أن يكون ملز
  .إال أن املالحظ أنه إذا كانت احلاضنة أما ، غريزة األمومة متنعها من أن تطالب أبناءها احملضونني مبا أنفقتهم عليهم  2
ه هي إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء األثر املترتب على سبب اإلنقطاع وتكون مدت: من القانون املدين  319تنص املادة    3

  .مدة التقادم األول
ادم اجلديد مخسة غري أنه إذا حكم بالدين وحاز احلكم قوة الشيء املقضي به أو إذا كان الدين يتقادم بسنة وانقطع تقادمه بإقرار املدين، كانت مدة التق

  . عشر سنة إال أن يكون الدين احملكوم به متضمنا اللتزامات دورية  متجددة ال تستحق األداء إال بعد صدور احلكم
سنوات كل حق دوري متجدد، ولو أقر به املدين كأجرة ) 5(يتقادم خبمس :" فقرة أوىل من القانون القانون املدين اجلزائري  309ادة تنص امل  4

  ."املباين، والديون املتأخرة، واملرتبات واألجور واملعاشات
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من قانون األسرة احلق للحاضنة االستفادة من  72كما  منح املشرع اجلزائري يف املادة 

سكن يوفره الزوج ملمارسة احلضانة و مل حيدد  الطبيعة القانونية هلذا  احلق ، فهل يدخل ضمن 

  .مشتمالت النفقة أو هو حق خاص مستقل عن النفقة

اعتربت احملكمة العليا سابقا أن بدل اإلجيار  املخصص لتوفر سكن ملمارسة احلضانة حق لقد 

أن النفقات احملكوم ا لفائدة  07/11/1988مستقل عن النفقة و هذا ما أكده القرار املؤرخ يف 

ار األوالد خمصصة من أجل املعيشة و اللباس و العالج شرعا و قانونا و أنه ال جيوز إدخال طلب إجي

  .1ل عن النفقات األخرى بنص قانونالسكن حق مستق

إال أن اجتهاد  احملكمة العليا  تغري يف احلقبة األخرية و أصبح يعترب يف كثري من قراراته أن 

بدل إجيار السكن ملمارسة احلضانة يعترب من مشتمالت النفقة اخلاصة باحملضونني وهذا ما أكده القرار 

رفة شؤون األسرة واملواريث والذي اعترب السكن وبدل اإلجيار من غعن  15/04/2010الصادر يف 

من مشتمالت النفقة كما أن غرفة اجلنح األساس مت اعتبار بدل اإلجيار  و على هذا.2مشتمالت النفقة

                                                             
  .01، عدد1989ق،.، م51596، ملف رقم 1988-11-07ش،.أ.أنظر، احملكمة العليا، غ  1

  .241.، ص01، عدد2010، جملة احملكمة العليا، 554808،ملف رقم 2010-04-15م، .أ.ش.أنظر، احملكمة العليا، غ  2
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املخالفات جعلت عدم تسديد بدل اإلجيار  يدخل ضمن جرمية عدم تسديد النفقة باعتباره نفقه 

  .20061- 04- 26ها الصادر بتاريخ يف قرارإلعالة األسرة 

جاء يف فحواها أنه يف حالة الطالق،  ،من قانون األسرة 72لكن بالرجوع إىل نص املادة 

جيب على األب أن يوفر ملمارسة احلضانة ، سكنا مالئما للحاضنة و إن تعذر عليه ذلك دفع بدل 

  .اإلجيار

االلتزام يف توفري السكن من قانون األسرة أن طريف  72نالحظ من خالل نص املادة 

  .ملمارسة احلضانة مها املدين األب و الدائن احلاضنة

و بالرجوع إىل طبيعة النفقة فهي أموال يدفعها الشخص إلعالة أسرته اليت تشمل األصول  

  .والفروع و األزواج  أي  يكون أحد طريف االلتزام فردا من األسرة

                                                             
" حيث بالرجوع إىل القرار املطعون فيه فإنه يتبني أن قضاة الس قد برؤوا ساحة املتهم من مة عدم تسديد النفقة هذا كون : " ...جاء يف قراراها  1

  ."ع تشمل النفقة الغذائية فقط.من ق 331ملادة النفقة مبفهوم ا
من قانون العقوبات اليت وعند قراءة النص العريب الواجب اعتماده يالحظ وأن املشرع يشري إىل  331حيث إن هذا التسبيب خاطئ وخمالف للمادة 

  .النفقة املقررة إلعالة أسرته
من  78ع وكذا املادة .من ق 331اإلجيار كنفقة فإم مل يراعوا ملا تنص عليه املادتني حيث إنه ويف قضية احلال فإن قضاة الس باستبعادهم بدل 

، جملة 380958، ملف رقم 2006-04-26م ،.ج.؛ أنظر، احملكمة العليا،غ."قانون األسرة السالف ذكرمها، مما يعرض قرارهم للنقض واإلبطال
  .585.، ص02، عدد2007احملكمة العليا،
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 سكن هي عالقة بني األب و احلاضنة واليت قد تكون أما يف عالقة الدائنية يف االلتزام بتوفري

من قانون األسرة  األم أي الزوجة السابقة و اليت ال تربطها أي عالقة أسرية  64حسب نص املادة 

  .باألب بعد فك الرابطة الزوجية ، اجلدة ألم ، اجلدة ألب ،  مث اخلالة ، مث العمة ، مث األقربون درجة

أو التمتع حبق بدل اإلجيار حق أصيل مرتبط احلضانة مارسة و أيضا فاحلق يف سكن مل

 أكدته ما وهذا .باحلاضنة وليس باحملضونني ألن نص املادة خص احلاضنة باحلق وليس احملضونني

 ملمارسة اإلسكان حق" بأن قضت حينما20001 فرباير 15 يف قرارها الصادر يف العليا احملكمة

 مع تنتقل اليت احلقوق من األحوال من حال بأي اعتباره ميكن ال هذا احلق وأن شخصي حق احلضانة

 .2عليه  للحصول القانونية التنفيذ طرق استعمال احلق هذا من) املطلقة الزوجة(املستفيد  وعلى امللكية

أو التمتع حبق بدل اإلجيار  احلضانة فيستنتج من خالل ما ذكرناه أن احلق يف السكن ملمارسة

كم قضائي ، و هذا احلق   خيص احلاضنة و ال حبهو حق شخصي مصدره القانون و ينشئه القاضي 

أحد غريها إال أنه حق من النظام العام ال جيوز التنازل عنه ألنه مرتبط مبصلحة احملضونني و أي 

  .تصرف يف هذا احلق قد يضر مبصلحة احملضونني

                                                             
  .144.زكية محيدو، املرجع السابق،ص: ، غري منشور؛ مقتبس عن184972، ملف رقم 2000-02-15العليا، أنظر، احملكمة   1
شريعات فقد ذهب اجتاه من الفقه إىل أن ختصيص السكن العائلي ملمارسة احلضانة باعتبارها مؤقتة ليس فيه خرق مللكية املطلق، وخاصة أن بعض الت  2

لق املالك لسكن منح ملطلقته احلاضنة اإلجيار على السكن وليس ختصيص فحسب، وهو ما يسمى باإلجيار ارب؛ كفرنسا تسمح للقاضي أن جيرب املط
املرجع ،محيدو زكية   ؛ مقتبس عن Ph.JESTAZ , Bail entre cinjoints divorcés, R.T.D.Civ,1975,p.799أنظر،

  .144. ص ،السابق
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املتعلق حبماية الطفل اجلديد كذلك املدين بالنفقة  عند تسليم  12-15رقم  و أجرب القانون

من هذا القانون  41و 36الطفل للغري أو وضعه يف أحد املراكز أو املصاحل املنصوص عليها يف املادتني 

و حيدد قاضي  .يثبت فقر حاله مل يتعني على اللزوم بالنفقة أن يشارك يف مصاريف التكفل به، ما

داث املبلغ الشهري للمشاركة يف هذه املصاريف مبوجب أمر ائي غري قابل ألي طريق من طرق األح

  .الطعن ، و يدفع هذا املبلغ شهريا،حسب احلالة للخزينة أو للغري الذي يتوىل رعاية الطفل

و تؤدى املنح العائلية اليت تعود للطفل مباشرة من قبل اهليئة اليت تدفعها إما إىل اخلزينة 

  .لعمومية وإما إىل الغري الذي سلم إليه الطفلا

األصل أن ينفق األب على  ابنه احملضون دون ما حاجة إىل حكم  ،تقدير قيمة النفقة أما عن

قضائي ، لكن عند امتناع األب عن اإلنفاق يقوم ملن كانت له حضانة الولد حق املطالبة بنفقة 

احملضون الرتباط هذه النفقة باحلضانة، فال ميكن للحاضنة أن متارس حضانتها للطفل إال بتحقق 

يراعي القاضي : " يف مسألة تقدير النفقة على ما يلي  ج.أ.قمن  79ة اإلنفاق عليه وقد نصت املاد

ويظهر  ."يف تقدير النفقة حال الطرفني وظروف املعاش و ال يراجع تقديره قبل مضي سنة من احلكم 

من هذه املادة أا حتدد معايري تقدير النفقة بني الزوجني ، لكن ال مانع من اعتماد هذه املادة لتحديد 

يف إطار احتياجات هذا األخري من أجل رعاية الولد وتعليمه و القيام بتربيته و تنشئته  1احملضوننفقة 

                                                             
 ،نشرة القضاة ، 1983/ 25/05 ،جملس قضاء سيدي بلعباس . أن يراعى فيها مستوى املعيشة حول أن النفقة احملكوم ا للمحضون جيب   1

  . 387. بلحاج العريب ، املرجع السابق ، ص ؛ 87.ص،  02 ، عدد 1986
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التنشئة السليمة وحتقيق احلماية له صحة و خلقا و يكون ذلك بتلبية حاجياته املعيشية من مأكل 

ائري من قانون األسرة اجلز 79وما يستمد من املادة ....ومشرب وكسوة وعالج ومسكن ودراسة 

  .1أن القاضي ملاّ يقدر النفقة  يأخذ بعني االعتبار وسع الزوج

، وكذلك عليه مراعاة  2كما جيب أن يراعي القاضي ظروف املعيشة واملستوى االجتماعي

املعروف حبسب األزمنة واألمكنة ،و األحوال واألشخاص مع مالحظة حال الزوج يف اليسر 

من قانون األسرة اجلزائري فإنه ال جيوز للحاضنة  املطالبة مبراجعة نفقة  79واإلعسار  وحسب املادة 

ني إعادة النظر يف تقدير النفقة كما جيب على القاضي ح.حمضوا إال بعد مرور سنة من يوم احلكم ا

  .أن يراعي املعايري السابقة

و قد أكدت احملكمة العليا على وجوب إنفاق األب على ابنه احملضون ، شرط أن يكون 

: إذ جاء فيه 1987 فيفري 07 بتاريخو هذا ما جاء يف قرارها الصادر  ،االبن من عالقة شرعية 

والد جتب على األب إذا ولدوا من فراش صحيح ناشئ من عقد من املقرر قانونا و شرعا أن نفقة األ"

  3."صحيح شرعا و من مث فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خرقا ألحكام الشريعة اإلسالمية

                                                             
  .  55.، ص  2العدد  ، 1992 ، الة القضائية، 51715 ، ملف رقم 16/01/1989 ش،.أ.غاحملكمة العليا ،  1
أقول هذا خيتلف باختالف األزمنة واألمكنة و األحوال واألشخاص ، فنفقة ... «: حممد صديق حسن خان هذه املعطيات على النحو التايلو قد بين   2

ل املدن زمن خصب املعروف فيها غري املعروف يف زمن اجلدب، ونفقة أهل البوادي واملعروف فيها ما هو الغالب عندهم و هو غري املعروف من نفقة أه
  ...."وكذلك املعروف من نفقة األغنياء على اختالف طبقام غري معروف من نفقة الفقراء ، 

املرجع السابق ،نقال عن العريب بلحاج ،  03عدد ،  1990 الة القضائية،،  47915ملف رقم ، 1987/ 07/02ش ، .أ.احملكمة العليا ، غ  3
  . 136. ،ص
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  سريان النفقة وآليات حتصيلها -ب

  النفقةسريان وجوب من حيث  -1

جل أمن قانون األسرة فتستحق النفقة من يوم رفع الدعوى أو يف  78حسب نص املادة 

نفقة  سنة قبل رفع الدعوى إذا وجدت البينة، وتسقط النفقة للمطلقة بعد انقضاء عدا و تسقط

  .والبنات بالدخول ناألوالد ببلوغهم سن الرشد 

ووسعه و املدة الزمنية  اليت مرت ا على القاضي مراعاة ظروف  الزوج و مدخوله إال أنه 

عن غرفة األحوال  1989جانفي16القضية وطول املرافعات و هذا ما أكده القرار  الصادر يف 

 1.الشخصية

 .و تثور يف هذا اال  إشكالية حتديد بداية استحقاق بدل إجيار السكن ملمارسة احلضانة 

حوال الشخصية فإن بدل اإلجيار يسري من رفة األغعن  2009جانفي14فحسب القرار الصادر يف 

عن  16/09/2010الصادر يف   2أما القرار .أي من تاريخ صدور احلكم  تاريخ إسناد احلضانة

غرفة  شؤون األسرة واملواريث فقد أكد  أن توفري سكن ملمارسة احلضانة حيول دون املطالبة احلاضنة 

   .ببدل اإلجيار

                                                             
  .55 .ص، 2العدد ، 1992ق، .، م 51715 ملف رقم، 16/01/1989ش،.أ.احملكمة العليا،غ  1
  .249 .ص ،02العدد  ،2008، ق.،م 566381ملف رقم 16/09/2010م، .أ.ش.، غاحملكمة العليا  2
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انون األسرة فإا تلزم األب بتوفري سكن ملمارسة احلضانة من ق 72و بالرجوع إىل املادة  

  .وإن تعذر عليه ذلك دفع للحاضنة مقابل بدل اإلجيار

أما .هو التزام شخصي يستوجب تدخل املدين لتنفيذه: فااللتزام األول  واملتعلق بتوفري سكن

  .االلتزام الثاين هو التزام مايل ال يستوجب تدخل شخص املدين للتنفيذ

اإلشكال الذي يطرح مىت جيب األب توفري سكن هل من تاريخ النطق باحلكم أو من  و 

  .تاريخ  تكليفه بالوفاء

من املنطقي أن األب يلتزم بتوفري سكن من يوم علمه باحلكم القضائي الفاصل يف احلضانة  

فري سكن من وتبعا لذلك  فاألب ملزم بتو. وتوابعها أي بعد التكليف الرمسي بالوفاء لشخص املدين

تاريخ تكليفه بالوفاء فكيف نلزمه بدفع بدل اإلجيار من تاريخ صدور احلكم  ؟ وكذلك ما جزاء 

  متاطلت يف تنفيذ احلكم ؟الدائن املتمثل يف احلاضنة اليت 

نه قد يهتدي األب إىل حيلة  وهي أن يقوم  بتوفري سكن ملدة معينة مث بعد انتهاءها أكما 

لتفادي األثر الرجعي لبدالت اإلجيار، لذا  قد يفرض احلال أن تسري اإللزام  يقوم بدفع بدل اإلجيار

  .بدفع بدل اإلجيار من تاريخ  حترير حمضر عدم توفري سكن ملمارسة احلضانة
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  :آليات حتصيل النفقة   - 2

ضمن املت 01- 05وهنا ال بد التمييز بني مرحلتني املرحلة اليت كانت قبل صدور القانون 

   .واملرحلة اليت تلت صدورهصندوق النفقة 

فهي تتجسد أساسا يف طريقني  01- 15حتصيل النفقة قبل صدور القانون  آليات فأما عن

فقد أتى  01- 15أما بعد صدور القانون  .ومها التنفيذ اجلربي و التنفيذ عن طريق اإلكراه البدين

  :فيما يلي احلاالت الثالثة وسنفصل املشرع اجلزائري بطريق آخر لتحصيل النفقة،

  التنفيذ اجلربي :احلالة األوىل

نص عليها القانون نربزها فيما  توفر شروطالنفقة عن طريق التنفيذ اجلربي  يشترط لتحصيل

 : يلي

 :وجود سند  تنفيذي يتضمن إلزاما بالنفقة  /1    

األحكام القضائية الصادرة ويتمثل يف السندات التنفيذية  واليت تتضمن إلزاما بالنفقة و كذا 

من  323عن قسم شؤون األسرة املتضمن إلزاما بالنفقة املشمولة  بالنفاذ املعجل طبقا ألحكام املادة 

قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  و األوامر و القرارات االستعجالية و األوامر على ذيل عريضة طبقا 

  .من قانون األسرة  57لنص املادة 
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النفقة حتديدا دقيقا مقدار هذا النقطة على أنه جيب على  السندات التنفيذية حتديد  و ننوه يف

نافيا للجهالة بصفة تفصيلية و جمملة كما جيب حتديد نطاق سرياا ووقت ايتها كما تقتضيه نص 

  .من قانون األسرة  80املادة 

 تبليغ السند التنفيذي للمدين بالنفقة  /2 

قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية تبليغ السند التنفيذي للمدين بالنفقة  من 612توجب املادة 

فيجوز التنفيذ اجلربي  ذات القانونمن  614املادة وأن مبقتضى . يوما من اجل الوفاء 15ومينح اجل 

مبجرد التبليغ الرمسي للتكليف بالوفاء مبا تضمنه السند التنفيذي إذا كان السند التنفيذي أمرا 

  .و كان احلكم مشموال بالنفاذ املعجلأجاليا استع

  :احلجز على مرتب املدين / 3

جيوز احلجز على األجور "واإلدارية على أنه من  قانون اإلجراءات املدنية  777نصت املادة 

و املداخيل واملرتبات بقيمة النفقة الغذائية إذا كان الدين احملجوز يتعلق بنفقة غذائية للقصر أو 

و الزوجة أو كل من جتب نفقتهم ويف كل األحوال ال جيوز أن  يتجاوز احلجز نصف الوالدين أ

  ."الراتب أو األجر

على األجور واملرتبات و املداخل  بأمر على   778وتتم إجراءات احلجز حسب نص املادة  

 ذيل عريضة تقدم من طرف الدائن أو الزوجة أو الوصي أو احلضانة، حسب احلالة إىل رئيس حمكمة
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اليت يوجد  ضمن دائرة اختصاصها املوطن واملقر االجتماعي للمحجوز لديه أو مركز دفع األجر أو 

  .املرتب  احملجوز عليه

يتم التبليغ الرمسي ألمر احلجز  إىل احملجوز عليه شخصيا، أو إىل احد أفراد عائلته البالغني 

املختار و يتم التبليغ الرمسي ألمر احلجز املقيمني معه يف موطنه احلقيقي  أو يتم التبليغ يف موطنه 

للمحجوز لديه  شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا أو إىل املمثل القانوين أو االتفاقي أو املفوض القانوين 

  1.إذا كان شخصا معنويا مع تسليمه نسخة من أمر احلجز والتنويه بذلك يف حمضر رمسي

عدم كفاية املنقوالت وذلك لألسباب  نالحظ أن املشرع مل يضع شرطا للحجز على املرتب 

  :التالية

 بالنظر إىل قيمة الدين مقارنة بقيمة املنقول: 

فقد يكون الدين مبلغ ضئيل مقارنة بقيمة املنقول مثال قيمة النفقة الشهرية اليت تقدر 

  . دج  يف غالب األحيان  واليت قد تكون مشمولة بالنفاذ املعجل أو  بأمر  استعجايل 5000ب

  حىت يتسىن له توفري مصدر رزق يغطي به  مبالغ : اإلضرار بالذمة املالية للمدين عدم

  . النفقة

                                                             
  . 10. صغري منشورة، .  2015-04-27،  صندوق النفقة ، حماضرة ألقيت مبجلس قضاء النعامة ،حراشرضا    1
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  :احلجز  على منقوالت وعقارات املدين بالنفقة  /4

جيوز أيضا احلجز على منقوالت املدين و عقاراته الستيفاء هذه ديون النفقة الغذائية ،كما 

األولوية على باقي الديون عند االستيفاء حسب الترتيب يف تبقى الديون املتعلقة بالنفقة الغذائية حق 

  .القانون املدين

  التحصيل عن طريق  اإلكراه البدين  :احلالة الثانية

سنوات ) 3(أشهر إىل ) 6(يعاقب باحلبس من ستة  من قانون العقوبات 331نصت املادة 

) 2(تتجاوز الشهرين  دج  كل  من امتنع عمدا، وملدة 300.000دج إىل  50.000وبغرامة من 

عن تقدمي املبالغ املقررة قضاء إلعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة املقررة عليه إىل زوجه أو 

 .أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم

ح فاملتابعة اجلزائية طريق من طرق إكراه املدين على تسديد النفقة لذا جعل املشرع صف

  .الضحية مع دفع النفقة سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية

و جتدر اإلشارة إىل أنه يف كثري من األحيان عندما يتأسس الدائن بالنفقة طرفا مدنيا أمام 

القاضي اجلزائي حيكم له مببالغ النفقة إضافة التعويض عن الضرر الناتج عن اجلرمية وهذا خطأ يف 

  1.تطبيق القانون
                                                             

  .10 .حراش رضا، املرجع السابق، ص  1
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من قانون اإلجراءات اجلزائية يف التعويضات النامجة  02اضي اجلزائي خمتص حبكم املادة فالق

عن األضرار سببتها جرمية عدم تسديد النفقة و ليس الفصل يف قضايا النفقة احملكوم ا سلفا من 

فيكون  وإذا حكم القاضي اجلزائي مببالغ النفقة يف الدعوى املدنية التبعية .طرف قاضي شؤون األسرة 

 .لصاحب الدين سندين تنفيذيني على نفس الدين وينفذ عليه مرتني

عدم دفع بدل اإلجيار ينتج عنه قيام جرمية عدم  كانكما يطرح اإلشكال حول ما إذا 

  تسديد النفقة؟

أنه يترتب عن عدم تسديد ب  20061أفريل 26الصادر بتاريخ  جاء يف قرار للمحكمة العليا

من مشموالت النفقة احملكوم به ملمارسة احلضانة قيام جرمية عدم دفع النفقة  بدل اإلجيار باعتباره

  .من قانون العقوبات 331املنصوص واملعاقب عليها باملادة 

حيث  ":، إذ جاء يف القرارمن قانون العقوبات  331و مت تأسيس القرار على أن نص املادة 

سنوات ) 3(أشهر إىل ) 6(من ستة يعاقب باحلبس :"  ع تنص على أن.من ق 331أن املادة 

) 2(دج كل من امتنع عمدا، وملدة تتجاوز الشهرين   300.000دج إىل   50.000وبغرامة من 

                                                             
   .585 .ص، 02عدد  ، 2007 ، الة القضائية، 380958، ملف رقم  04/2006/ 26، غرفة اجلنح واملخالفات ،احملكمة العليا  1
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عن تقدمي املبالغ املقررة قضاء إلعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة املقررة عليه إىل زوجه أو 

  1".محكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليه أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور

الغذاء والكسوة والعالج، : تشمل النفقة: " على أنهتنص من قانون األسرة  78املادة وإن   

  .والسكن أو أجرته، وما يعترب من الضروريات يف العرف

نه بالرجوع إىل القرار املطعون فيه يتبني أن قضاة الس قد برءوا ساحة املتهم من أحيث   

من قانون العقوبات تشمل النفقة الغذائية  331النفقة  مبفهوم " مة عدم تسديد النفقة هذا كون 

  ".فقط

ع اليت وعند قراءة النص العريب .من ق 331حيث أن هذا التسبيب خاطئ وخمالف للمادة 

  .الواجب اعتماده يالحظ وأن املشرع يشري إىل النفقة املقررة إلعالة أسرته

ضية احلال فإن قضاة الس باستبعادهم بدل اإلجيار كنفقة فإم مل يراعوا ملا يف ق أنهحيث  

من قانون األسرة الساري ذكره مما يعرض  78قانون العقوبات وكذا املادة  331تنص عليه املادتني 

  . "قرارهم للنقض واإلبطال

                                                             
، و أن يكون احلكم نافذا، أي )القاصر يف حبثنا هذا(و لكن يشترط وجود حكم قضائي مت تبليغه إىل املدين و الذي يأمره بأداء النفقة للمستفيد   1

 .طرق الطعن العادية و أمهر بالصيغة التنفيذية أو أمر القاضي بالتنفيذ املعجل استوىف
  .و جتدر اإلشارة إىل أن النفقة واجبة األداء إىل أن يصدر حكم يقضي بإلغائها ما مل يزل سببها ببلوغ االبن سن الرشد أو زواج البنت
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  :القرار  لألسباب التالية هذا و لكننا ال نوافق إىل ما ذهب إليه 

سع قضاة احملكمة العليا يف تفسري القاعدة القانونية وأن من موجبات قواعد مبدأ تو -

  .الشرعية التفسري الضيق للقاعدة القانونية ويف حالة شك فإن الشك يفسر لصاحل املتهم

من قانون األسرة  72بدل اإلجيار حق للحاضنة مبوجب نص خاص وهو نص املادة  -

ويقضى ذا احلق زيادة على النفقة املنصوص عليها   78ص املادة وليس من مشتمالت النفقة طبقا لن

  . 78يف املادة 

من قانون العقوبات أن النفقات احملكوم ا إلعالة أسرة املدين   331جاء يف املادة  -

من قانون  78املادة وإن  بالنفقة  وكما ذكرنا آنفا أن احلاضنة ليس من األسرة  و لو كان ذلك ل

الغذاء والكسوة والعالج، والسكن أو أجرته، وما يعترب من : تشمل النفقة: " أنهاألسرة على 

الضروريات يف العرف اوجب هلا القانون نفقة خاصة ا بل جعلت هلا بعض التشريعات املقارنة أجرة 

  .عن احلضانة 

من قانون األسرة فإا تلزم األب بتوفري سكن ملمارسة  72بالرجوع إىل نص املادة   -

  .احلضانة وإن تعذر عليه ذلك دفع للحاضنة مقابل بدل اإلجيار

أما هو التزام شخصي يستوجب تدخل املدين لتنفيذه : لتزام األول واملتعلق بتوفري سكنالفا

  .االلتزام الثاين هو التزام مايل ال يستوجب تدخل شخص املدين للتنفيذ
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ا إلعالة األسرة ال االلتزامات جاء خصيصا للنفقات املالية احملكوم  331ونص املادة  

الشخصية اليت تستلزم تدخل شخص املدين لتنفيذ االلتزام و الذي بدوره يوسع دائرة الشك  الذي 

  . جيب أن يفسر لصاحل املتهم

  01-15حتصيل النفقة مبوجب القانون  :احلالة الثالثة

املتضمن  07/01/2015املؤرخ يف  01-15أورد املشرع اجلزائري من خالل  القانون 

صندوق النفقة عالوة على التنفيذ اجلربي و  املتابعة اجلزائية طريقا آخر لتحصيل النفقة وهو تسديد 

املستحقات املالية  للمستفيد عن طريق صندوق النفقة ، فإذا تعذر  التنفيذ الكلي  أو اجلزئي لألمر أو 

 ا أو عجزه عن الدفع أو عدم معرفة مكان إقامته  احلكم القضائي احملدد للنفقة بسبب امتناع املدين

،  و يثبت التعذر يف تنفيذ مبوجب حمضر حيرره احملضر  01-05من القانون  03حسب نص املادة 

  .القضائي

وبالنسبة لتحصيل هذه النفقة علينا التطرق لكيفية حتصيلها من قبل الدائن وكذا لكيفية 

   :حتصيلها من قبل الصندوق فيما يلي

  . 01-15طرق حتصيل النفقة  من قبل الدائن حسب القانون  /1

يقدم طلب االستفادة من املستحقات املالية  إىل القاضي املختص و املتمثل يف قاضي شؤون  

من نفس القانون مرفقا بامللف الذي يتضمن الوثائق احملددة مبوجب  02األسرة حسب نص املادة 



دور القضاء في الحقوق المالیة للطفل..................................................الفصل الثاني    

 

187 

 

قرار مشترك بني وزير العدل  حافظ األختام  و الوزير املكلف باملالية  و الوزير املكلف بالتضامن 

  .1الوطين 

أيام من تاريخ تلقيه الطلب مبوجب أمر والئي ، يبلغ  05يبث القاضي يف الطلب يف أجل  

ساعة من  48ه هذا األمر عن طريق أمانة الضبط إىل كل من املدين والدائن بالنفقة يف اجل أقصا

  .تاريخ صدوره

تتوىل املصاحل املختصة  املتمثلة يف املصاحل الوالئية املكلفة بالنشاط االجتماعي التابعة للوزارة 

يوم من تاريخ تبليغ  25املكلفة بالنشاط االجتماعي صرف مبالغ املستحقات املالية  يف أجل أقصاه 

ال سيما عن طريق حتويل بريدي أو بنكي ، وتستمر املصاحل املختصة يف صرف املبالغ  2األمر  

املستحقة إىل غاية سقوط حق االستفادة منها ، ونفس اإلجراءات تتبع عندما يتوقف املدين بالنفقة 

  .3عن تنفيذ األمر أو احلكم القضائي القاضي بالنفقة 

  حتصيل املستحقات املالية من قبل صندوق النفقة  /2

على أن أمني اخلزينة للوالية يتوىل حتصيل املستحقات  01-15من القانون  09نصت املادة 

املالية لصاحل صندوق النفقة من املدينني بالنفقة، بناء على أمر باإليراد تصدره املصاحل املختصة وفقا 

                                                             
  .01-15من القانون  04املادة   1
  .01-15ن من القانو 02و 06املادة  2
  .01-15من القانون  02فقرة  06املادة  3
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فإن حتصيل املستحقات املالية لصاحل   09ملا نصت عليه املادة  فتبعاوعليه،  .للتشريع املعمول به

الصندوق يتواله أمني اخلزينة للوالية  بناء على أمر  تصدره املصاحل الوالئية  املكلفة بالنشاط 

  .1االجتماعي  التابعة للوزارة املكلفة بالتضامن االجتماعي 

  التملك عن طريق اإلرث : ثانيا 

   استحقاق املرياث- أ

، حبيث تنتقل تركة الشخص املتوىف إىل ورثته  2ترتب واقعة الوفاة أثرا قانونيا هو حق اإلرث

  كل بقدر نصيبه يف التركة، كما تعترب واقعة الوالدة أو رابطة النسب سببا من أسباب املرياث عرب عنه 

موضوعنا هو القاصر املورث والوارث ويف :للمرياث ثالثة أركان وهي ،و 3شرع والقانون بالقرابةال

  1.وكذا ركن املوروث
                                                             

  .01-15من القانون   02املادة  1
، دار 3صار إليه ما بعده بعد موته؛ أنظر، ابن منظور، لسان العرب، ج: يرثه ورثا ووراثة: اإلرث، ورث فالن املال منه وعنه: يعرف املرياث لغة  2

  .416.، ص1988اجليل، بريوت، لبنان، 

بأنه خالفة عن ميت حقيقة أو حكما يف ماله، بسبب الزوجية أو القرابة أو أوالد وبدون مانع شرعي؛ أنظر، حممود بن : املرياث اصطالحاويعرف 
ن،األردن، صول الديابراهيم اخلطيب، حقوق الطفل املالية يف اإلسالم، الة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، كلية أ

، 2013؛ أنظر،العريب خبيت، أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،07.،ص01، عدد2010
  .221.ص

ثة من القرابة هي كل صلة سببها الوالدة أو رابطة النسب اليت تربط الشخص بأصوله وفروعه وحواشيه املتفرعة عن أصله، ويشمل ذلك األنواع الثال  3
الشريعة اإلسالمية،  أصحاب الفروض النسبية، العصبة النسبية، وذوو األرحام؛ أنظر، سعاد ابراهيم صاحل، عالقة اآلباء باألبناء يف: الوراثة بالقرابة وهم

  .254.،ص1880، مؤسسة التعاون للطبع والنشر، القاهرة، مصر، 3ط
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من  127وهو الشخص املتوىف حقيقة أو حكما بوفاته وهذا ما بينته املادة  :املُورِّث  -

يستحق اإلرث مبوت املورث حقيقة أو باعتباره ميتاً حبكم :" قانون األسرة اجلزائري بنصها

قدان أو موت املفقود بناًء على طلب يصدر احلكم بف:" من نفس القانون 114وتنص املادة ."القاضي

  ".أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة

وهو الشخص احلي ذكرا أو أنثى أو محال واملستحق لنصيب معني من هذه  :الوارث -2

يشترط :" من قانون األسرة 128التركة لسبب من أسباب املرياث وهو ما نصت عليه املادة 

الوارث حيا أو محال وقت افتتاح التركة مع ثبوت سبب اإلرث وعدم  الستحقاق اإلرث أن يكون

 ".وجود مانع من اإلرث

ويسمى إرثا وتراثا ومرياثا وتركة وكلها أمساء للشيء الذي يتركه امليت  :املوروث -3

لورثته سواء كانت هذه التركة أمواال منقولة أو عقارات أو غريها، وجند أن املشرع اجلزائري مل 

 2.يعرف التركة

و مل حيدد الشرع اإلسالمي وال التقنني الوضعي سنا معينة باستحقاق املرياث بل جعل أسبابه 

ولذلك فتنتقل امللكية إىل الطفل الوارث حبسب طبيعة املال املورث  .مرتبطة فقط بالزوجية و القرابة

                                                                                                                                                                                                    
  .167.، ص2001أنظر، عبد اجلليل أمحد علي،أحكام األسرة يف الشريعة اإلسالمية فقها وقانونا، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، مصر،   1

  .18، 17. ، ص2005 ،اجلزائري، دار اخللدونية، اجلزائر، أحكام املرياث يف قانون األسرة منشار أنظر، عطا اهللا 2
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أما إذا كان منقوال فينتقل بعد  1فإن كان عقارا انتقل إليه بصفة رجعية بعد شهره باحملافظة العقارية

  .وفاة املورث مباشرة، ويف كال احلالتني جيب تطهري اإلرث من الوصايا والديون

  مسألة مرياث االبن غري الشرعي  -ب

بن غري الشرعي أو ، وعليه فإن اإل2يشترط ثبوت النسب الشرعي كسبب للتوارث الصحيح

  .ثونهولد الزنا ال يرث من أبيه ومن أقاربه، وال ير

اتفق أهل العلم على أن ولد الزنا يرث من جهة أمه، كغريه من أما بالنسبة ملرياثه من أمه فقد 

وألنه منسوب إليها، والنسب سبب لإلرث، وهو كولد املالعنة قال  األوالد؛ ألنـه ولـدها، 

ألمه ، وإخـوته اهللاوإذا مات ولد املالعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها فـي كتاب :"الشافعي

  .3وعلى ذلك أدركت أل العلم ببلدنا:"حقوقهم قال مالك

و قد  فاألم ترث حقها من ولدها أيضا، ويرثه من يدلون باألم، وهذا حمل اتفاق أهل العلم

عند ردها على دفع الورثة الذي استندوا على انعدام صفة الوارث يف الولد  ذلكالعليا أكدت احملكمة 

عن  1988ديسمرب19القرار الصادر بتاريخ  يفحقيته يف مرياث أمه  املولود خارج عالقة شرعية بأ

من قانون األسرة يثبت النسب  40أن نص املادة  " هغرفة األحوال الشخصية إذ جاء يف حيثيات
                                                             

  .املتضمن إعداد مسح األراضي وتأسيس السجل العيين 75-74من األمر  16انظر املادة 1 
  .213.،ص1999، املرياث والوصية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،2أنظر، بلحاج العريب، الوجيز يف شرح قانون األسرة، ج  2

كليـة ،مذكرة  ماجستري يف قسم الفقـه والتشـريع  ، اإلسالمي الفقهأحكام ولد الزنا يف  ،حممد حممود حسني   ومحد عبد ايد أ أنظر، 3
  .86.ص، 2008 ، جامعة النجاح الوطنية يف نابلس، فلسطني ،الدراسات العليا 



دور القضاء في الحقوق المالیة للطفل..................................................الفصل الثاني    

 

191 

 

من قانون األسرة أنه يثبت النسب باإلقرار بالبنوة أو  44بالزواج الصحيح و باإلقرار و تنص املادة 

ليه الس كان صحيحا  موافقا لقانون األسرة إذ أن املرحومة  إلذلك فما ذهب األبوة أو األمومة، 

هو ابنها و اعترافها كان صحيحا و ليس من حق أي ) أ.ي.ب(اعترفت بأن السيد ) ي ف.ب(

  .1 "يتدخل يف ذلك نإنسان أ

  لاحلقوق األدبية والفنية للطف - ثالثا 

العقل البشري كاالختراعات و األعمال األدبية امللكية الفكرية هي كل ماله عالقة بإبداعات 

والفنية و الشعارات و الرموز و الرسوم املستخدمة يف التجارة ، و تصنيف بعض التعريفات كال من 

 .2جديد) دواء(برجميات احلاسوب و التركيبات الكيميائية اخلاصة بعقار 

كافة منتجات عقله و كما تعرف بأا هي سلطة مباشرة يعطيها القانون للشخص على  

تفكريه ومتنحه مكنة االستئثار و االنتفاع مما ترد عليه هذه األفكار من ردود مايل ملدة حمددة قانونا 

 .3دون منازعة أو اعتراض أحد

                                                             
  .52 .ص ،03العدد ،1991 القضائية،، الة 51414، ملف رقم 19/12/1988ش،.أ.احملكمة العليا، غ  1
اآلليات القانونية حلماية امللكية الفكرية مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ، كلية احلقوق والعلوم عباس جهاد ،أنظر،   2

  .04. ، ص 2014-2013، السياسية قسم حقوق ، ختصص قانون خاص

  . 227.محاية حقوق امللكية الفكرية، مؤمتر اجلوانب القانونية واإلقتصادية إلتفاقيات منظمة التجارة العاملية،صحممود حممود الكمايل،آلية أنظر، 3
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ترتبط امللكية الفكرية باخللق، الذي هو اإلبداع، والذي حفظ اله اخلالق، املبدع األول،    

 la qualité de)صفة املبدع واملبتكر( ،لعقل املبدع حق التمتع بهلنا ، حنن البشر فقط، أصحاب ا

créateur  حمصورةٌ باإلنسان دون سائر املخلوقات، يف املوروث العام الشعيب، ليس مثة فكر إال يف

األدب،هذا صحيح إىل حد ما، لكنه غري كاف ذلك إن اإلبداع الفكري ال ينحصر بالشعر والقصة 

ما إليها من أبواب األدب ومدارسه و تشعباا بل يذهب إىل اإلبداعات الفنية غري والرواية واملقالة و

الرسم، النحت، احلفر، املوسيقى، املسرح، التصوير الفوتوغرايف، اهلندسة املعمارية، برامج (الكتابية 

  1.ويتعداها إىل كل إنتاجات العقل البشري ...) احلاسب اآليل

القسم األول منهما يشمل اآلثار األدبية والفنية : قسمني امللكية الفكرية هي جمموعة من

براءات االختراع، الرسوم : بتشعيباا املختلفة، والقسم الثاين يضم االبتكارات الصناعية بأبواا

  ...والنماذج الصناعية، العالمات التجارية ،األمساء التجارية

كية الفكرية من أكثر املوضوعات املثرية اعتربت مسألة حتديد الطبيعة القانونية حلقوق املل

االجتاه الذي ذهب  وهي ،ذلك سنتطرق لثالث اجتاهات ومن منطلق .للجدل والنقاش الفقهي 

و االجتاه الثاين الذي ذهب أصحابه  أصحابه إىل التكييف تلك احلقوق على أا من احلقوق الشخصية

                                                             
، منشورة يف 2009نسيب إليا ، مداخلة على موقع األنترنت،حقوق امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات ،جملس وزراء العدل العرب، بريوت،   1  

  .https://www.google.dzاملوقع 
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فخلصوا إىل أن امللكية الفكرية تتضمن  ،أما أصحاب االجتاه الثالث .إىل اعتبارها من احلقوق العينية

  .لعينية و وجها من احلقوق الشخصيةحقا مزدوجا جيمع وجها من احلقوق ا

من احلقوق  ايرى اصطحاب االجتاه األول أن حقوق امللكية الفكرية تتكيف على أ وعليه

رب عنها صاحبها يف الشكل الذي أراده الشخصية و ذلك على أساس أن املصنف إمنا هي أفكار ع

ن  أن املؤلف وحده املسؤول عن مصنفه وله ووكذلك يعترب .وهي بذلك تكون جزء من شخصيته

يقرر صالحيات النشر و طريقة النشر دون تدخل الغري أو تعرض، وكذلك يرى انصار هذا  وحده أن

ا اعتداء على شخصيته و بذلك فان فكرة االجتاه أن التقليد ال يكون اعتداء على أموال املؤلف و إمن

 1.احترام الشخصية تكفي العتبارها أساسا هلذا احلق

لكن هذا االجتاه بعيد عن الصحة نظرا ملا تتطلبه احلقوق الشخصية من رابطة قانونية بني 

 ،شخصني ألن حمله هو القيام أو االمتناع عن عمل ما و ذلك ال ينطبق على حقوق امللكية الفكرية

فال ميكن تصور أن العالقة ميكن أن تقوم بني شخص و فكرة تظهره يف  صورة منوذج صناعي أو 

 2.رسم أو عالمة جتارية

                                                             
: ؛ مقتبس عن 43.، ص2012، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، 1أنظر، حممد سعد رحاحلة، ايناس اخلالدي، مقدمات يف امللكية الفكرية ، ط  1

  .05عباس جهاد، املرجع السابق، ص

نشأا ومفهومها ونطاقها وأمهيتها وتكييفها : الفكريةصالح زين الدين، املدخل إىل امللكية : ؛ مقتبس عن05أنظر، عباس جهاد، املرجع السابق، ص  2
  .90.،ص2006،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،1وتنظيمها ومحايتها، ط
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يف حني يرى أنصار االجتاه الثاين أن حقوق امللكية الفكرية هي من احلقوق العينية حيث 

ق الفكرية و هي أسسوا موقفهم على أساس توافر مجيع العناصر املكونة حلق امللكية يف احلقو

االستعمال واالستغالل و التصرف فللمبتكر له كامل احلق يف استعمال احلق و أن يقوم باستغالله 

ويرى كذلك أصحاب هذا  .وتقاضي منافع مالية املترتبة على ذلك االستغالل و إمكانية التصرف فيه

و العمل و يشبهون بيع احلق أن حق امللكية و حقوق امللكية الفكرية يقومان على أساس واحد وه

 .1املبتكر ملصنفاته مع  احتفاظه حبقوقه األدبية كبيع الفالح حملصوالته مع احتفاظه بأرضه

لكن هذا االجتاه غفل عن أن احلقوق العينية تعطي لصاحبها سلطة مباشرة على شيء مادي 

الهلا جتاريا إال أن فيها معني بالذات بينما احلقوق العينية تعطي لصاحبها سلطة االستئثار و حىت استغ

حقوق دائمة يف  ا و كذلك فان احلقوق العينية متتاز بأ.جانب معنوي يتمثل يف السمعة و الشهرة 

حقوق امللكية (و عليه فان احلقوق املعنوية  . 2حقوق مؤقتة احني أن احلقوق امللكية الفكرية متتاز بأ

 .ختتلف عن احلقوق الشخصية و احلقوق العينية و من حيث الطبيعة واخلصائص و املصدر) الفكرية 

فاحلق املعنوي خيتلف عن احلق الشخصي يف أن موضوع هذا األخري يتمثل يف القيام بعمل أو 

احلق العيين يف أن حمل احلق املعنوي مال معنوي يف االمتناع عن عمل كما أن احلق املعنوي خيتلف عن 

و كذلك من حيث املصدر فان مصدر احلق املعنوي  .حني ال يرد احلق العيين إال على شيء مادي 
                                                             

  .49.حممد سعد الرحاحلة، ايناس اخلالدي، املرجع السابق، ص  1

  .90.صالح زين الدين، املرجع السابق، ص: ؛ مقتبس عن5.جهاد عباس، املرجع السابق، ص  2
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يتمثل يف جهد الذهين الذي يبذله صاحبه للوصول إليه يف حني أن مصدر احلق الشخصي هي العقد 

فع و القانون ، و مصدر احلق العيين هو املرياث و الوصية واإلرادة املنفردة و الفعل الضار و النا

و عليه ومن منطلق هذا االختالف كانت للحقوق أن تنقسم إىل ثالث أقسام قسم  .اخل...واحليازة 

احلقوق الشخصية و قسم احلقوق العينية و قسم احلقوق الفكرية بعد أن كانت تنقسم إىل قسمني ال 

 .1ثالث هلما

طبيعة امللكية الفكرية هي طبيعة مزدوجة جتمع بني احلق الشخصي واحلق ومنه نستخلص أن 

العيين من جهة و تكمن هذه االزدواجية يف أن احلق املادي أي العيين جيعل لصاحب احلق السلطة 

املباشرة على الشيء الوارد عليه امللكية فيكون له حق التصرف القانوين به و حق شخصي حيث 

بتداعه الفكري بشخصه كما يوفر احلماية القانونية إلبداعه  فيحول دون يعطي لصاحبه حق ربط ا

  .2حد و يكون له احلق يف أن ينسب إليه نتاجه الذهين باعتباره امتدادا لشخصيتهأاعتراض  أومنازعة 

و لدى حبثنا عن حقوق امللكية الفكرية للطفل واألدبية مل جند أي تشريع و ال حبث قانوين 

  .الفكرية، بل اقتصرت دراستها على القواعد العامة للملكية بالطفل ية الفكرية خاصةخيص محاية امللك

و عليه فإن القضاء عند فصله يف الدعاوى  املتعلقة محاية احلقوق امللكية الفكرية  للطفل فإنه 

نه تكاد نه جتدر اإلشارة أأيطبق القواعد العامة اخلاصة حبماية حقوق امللكية الفكرية واألدبية  ، كما 
                                                             

  .6.عباس جهاد، املرجع السابق، ص  1

  .5و  4 .املرجع السابق ،  ص عباس جهاد ،  2
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تنعدم  البحوث العلمية يف جمال محاية احلقوق امللكية الفكرية واألدبية للطفل ومدي تأثريها عليه 

  .معنويا وماليا خصوصا األعمال اليت جتلب الشهرة للطفل

مينع " :على أنه  2015يوليو  15املؤرخ يف  12- 15القانون من  10املادة  و قد جاء يف

اجلزائية استعمال الطفل يف ومضات إشهارية أو أفالم أو صور أو تسجيالت حتت طائلة املتابعات 

مهما كان شكلها إال بترخيص من ممثله الشرعي و خارج فترات التمدرس وذلك طبقا للتشريع و 

  ."التنظيم املعمول ما

نالحظ من خالل نص املادة السالفة الذكر أن املشرع اجلزائري بدأ تدرجييا يهتم بامللكية 

األفعال اليت تستغل قدرات الطفل الفكرية الفكرية واألدبية للطفل و ذلك من خالل ردع كل 

من نفس القانون ردع كل من  139، كما أنه حياول من خالل نص املادة واألدبية واملتاجرة ا

  .يستغل الطفل اقتصاديا

حقوقه طبقا  كما جاء بصفة عامة على وجوب احملافظة على قدرات الطفل املوهوب ومحاية

املتضمن محاية الطفل إال أنه مل حيدد و مل يضع آليات  12- 15من القانون  02فقرة  03لنص املادة 

  .لذلك

وبعد تناولنا لنطاق احلقوق املالية للطفل يتوجب علينا التطرق إىل الوالية على ماله وهذا ما 

  .سنتناوله من خالل املطلب الثاين
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  املطلب  الثاين

  مال الطفلالوالية على 

 وفاته وبعد القصر على أنه يكون األب وليا على  أوالده من قانون األسرة  87تنص املادة

 باألمور القيام يف حمله حتل األم له مانع حصول أو األب غياب حالة ويف قانونا، حمله األم حتل

  .األوالد حضانة له أسندت ملن الوالية القاضي مينح الطالق حالة باألوالد، ويف املتعلقة املستعجلة

  الفرع األول

  أشخاص الوالية على املال

وهم كل من الويل والوصي، املقدم : تعطى الوالية على أموال الطفل ألشخاص معينة

 والكفيل، وذلك حسب وضعية الطفل والشخص الذي يكون حتت واليته، وسنتناول فيما يلي كل

  .شخص من أشخاص الوالية على مال الطفل

  الويل: أوال

 بنص للجد والية األم، فال مث لألب القاصر مال على الوالية اجلزائري جعل املشرع إن

  العربية، القوانني و أغلب اإلسالمي للفقه  خمالفا مسلكاً أخذ قد هذا يف وهو ج،.أ.ق 87املادة
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 1. اإليصاء عن طريق إالّ ا يقولون ال هؤالء بينما األب، بعد لألم الوالية أسند عندما 

 األم حتل األب وفاة حالة يف أنه قانونا املقرر من" بأنه العليا احملكمة قضت الصدد هذا يف

 على بناء أو تلقائيا خاصا متصرفا القاضي يعني القاصر ومصاحل الويل مصاحل حالة تعارض ويف حمله،

 أن الثابت كان وملا .للقانون خمالفا يعد ذلك خيالف مبا القضاء فإن مثة ومن .مصلحة له طلب من

 القصر مصاحل بني التعارض إثبات دون  األب وفاة بعد األم لغري الوالية مبنح قضوا ملا الس قضاة

 ، تامة ، كاملة تكون لألم، املشرع منحها اليت الوالية القانون هذه خالفوا قد فإم الويل، ومصاحل

 ثبوت أو األب وفاة بعد املالية، القاصر شؤون كافة األم خالهلا وتتوىل من القاصر، أموال كل تشمل

 أثناء وذلك بالقاصر املتعلقة املستعجلة األمور على قاصرة وتكون احلكم بالطالق، بعد هلا احلضانة

 األم وتتوالها الفترة هذه يف األب والية توقف حيث2 "له مادي مانع حصول األب، أو غياب فترة

مبصلحة  اإلضرار إىل فيها التأخري يؤدي اليت بالتصرفات كالقيام ، عودته حني إىل ميكن تأجيله ال فيما

  .القاصر

 لوصي كل مث اجلد، مث لألب، الوالية وجعل ذلك بعد رجع اجلزائري املشرع أن جند أننا إلّا

 أهليتها، وهذا عدم ثبت أو أموره، تتوىل م أ عليه للموىل يكون ال أن شريطة وفاته، بعد منهما

 وصي القانونية، بالطرق لذلك  تعيني اجلد أو لألب أنه جيوز " :تنص اليت ج.أ.ق 91 املادة مبوجب

                                                             
  . 260. ص ، 2011اجلزائر ،  ،2 ط منار، مطبعة العربية، والقوانني الفقهية املذاهب ضوء يف الشرعية النيابة شلوان، بلقاسمأنظر،   1
  .57و53.  ص ،02الة الضائية، العدد  ، 021991ملف رقم  ،21/181991/  أ،.ش.احملكمة العليا، غ  2
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 تعدد القانونية، و إذا بالطرق لذلك أهليتها عدم تثبت أو أموره تتوىل أم له تكن مل إذا القاصر للولد

 ."القانون هذا  من86املادة أحكام مراعاة مع منهم األصلح اختيار فللقاضي األوصياء

خلط  يف وقع قد اجلزائري  املشرع أن معا السابقتني قراءة املادتني خالل من نالحظه الذي

يف  األم على اجلد يقدم مث قانون األسرة ، 87 املادة يف األب بعد لألم الوالية جبعله األحكام، بني

 الترتيب  حتديد اجلزائري يف املشرع ودقة وضوح عدم سبب حول التساؤل يطرح مما ،92املادة 

 . القاصر ألولياء القانوين

 بالترتيب لألشخاص تثبت القاصر، مال على الوالية أن ،) 87 املادة( األول النص من يتضح

 مث الوالية، مباشرة مقتضيات دون حيول مانع له حيصل ومل غائب، وغري حيا كان إن األب :اآلتية

 بسبب بنفسه، الوالية مباشرة أمور يستطيع ال ولكن احلياة قيد على كان إذا أو األب، وفاة بعد األم

 .الوالية وبني بينه حيول أن شأنه من له مانع حصول أو غيابه

كان  إن اًلصحيح للجد تثبت الوالية هذه أن 91 املادة الثاين النص من يستفاد كما

يكن  مل ما هذا للوالية، أهليتهما عدم ثبوت عند أو أو األم، األب من كل وفاة بعد وذلك موجودا،

اجلد الصحيح  على الترتيب يف املختار الوصي يتقدم حينئذ حيث وصيا، لولده اختار قد األب

 وصي حلفيده تعيني ميكنه النص هذا مبقتضى اجلد أن هو اجلد، إىل الوالية انتقال على والدليل.
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 من أنه العلممع  ،1له؟ وليا يكن مل لو حلفيده وصي تعيني يف احلق للجد يثبت كيف إذ القاصر،

ميلك  ال فيما آخر شخصٍ استخالف لشخص ليس أنه اإلسالمي، الفقه يف عليها املتفق القواعد

 وصي اجلد  األب، وصي األم، األب، :كالتايل 91 و 87 املادتني بتطبيق األولياء ترتيب فيكون

 .اجلد

  الويل  يف توافرها الواجب الشروط -أ

 أهالً للعمل يف يكون أن غريه، أو أبا كان ء سوا املال، على الويل يف يشترط أن البديهي من

 القانون أن العمل ، إالّ ذا للقيام تؤهله شروط فيه تتوافر أن يستلزم وذلك عليه، املوىل مصلحة

 توافرها الواجب الشروط نص على حني يف .القاصر مال على الويل شروط على ينص مل اجلزائري 

 الواجب الشروط لتحديد اإلسالمي أحكام الفقه إىل نعود جيعلنا مما ج،.أ.ق 98 املادة يف الوصي يف

 يرجع القانون هذا يف عليه النص يرد مل ما املادة كل بنص عمالً القاصر، مال على الويل يف توافرها

 .من قانون األسرة  222الشريعة حسب نص  أحكام إىل فيه

 اإلسالمية وجوب على تنص اليت املدين التقنني من األوىل املادة من الثانية الفقرة جانب إىل

  .تشريعي نص وجود عدم حالة يف اإلسالمية الشريعة مبادئ مبقتضى القاضي حيكم أن

  

                                                             
  . 602. ص املرجع السابق،احلق، نظرية يف دروس جعفور، سعيد حممد  1
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  .سلطات الويل على املال -ب

 فيها على يتصرف أن الويل على ويقع القاصر، أموال كل عامة كقاعدة الويل والية تشمل

 بأنه أن قانون األسرة 88 املادة من األوىل الفقرة نصت هذا ويف احلريص، الرجل تصرف الويل

  .القانون ملقتضيات طبقًا مسؤوال ويكون احلريص، الرجل تصرف القاصر أموال يف يتصرف

أو  اهلبة طريق عن التربع بطريق القاصر إىل يؤول قد ما األموال هذه من يستثىن أنه إالّ

 للقاصر وصيا املتربع يعني احلالة هذه ويف الويل، لسلطة خضوعها عدم املتربع اشترط إذا الوصية،

 يعترب الويل كان ملّا 1به املتربع املال على للوالية خاصا وصيا احملكمة تعني أو وليه، جانب إىل يقوم

 مع وذلك فيها، التصرف إدارا ووالية وله أمواله، رعاية على يقوم فهو القاصر، عن قانونياً نائباً

 :يأيت ما مراعاة

نفعاً  النافعة أو التصرفات حمضا، نفعا للقاصر النافعة بالتصرفات القيام سلطة للويل إن -

 عنه مقابل يدفع ال الذي أي اخلالص بالنفع جيريها من على تعود اليت التصرفات تلك هي حمضاً

 التزام أو املقرونة بشرط غري والوصية اهلبة عنه يقبل كأن2االغتناء  بالتصرفات كذلك وتسمى مادي،

 ما معينة، شروط بالتزامات  أو مقترنة الوصية أو اهلبة هذه كانت فإن احملكمة، إذن إىل حاجة دون

                                                             
  .179. ، ص 1999مصر،  اجلامعية، املطبوعات ديوان املدين، القانون مقدمة شرح السعود، أبو رمضاننظر، أ  1
  . 508. ص ،1991االسكندرية، املعارف، منشأة واملوضوعي، اإلجرائي  املدين البطالن الشواريب، احلميد عبدأنظر،  2
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 هذه من القاصر جينيها اليت  الفائدة مدى من تتحقق اليت احملكمة، بإذن إالّ قبوهلا للويل جاز

  .التصرفات

تعود  اليت التصرفات تلك وهي حمضا، ضررا الضارة التصرفات عنه يباشر أن للويل ليس -

 أن تفقر شأا فمن خيسر، ملا مقابالً فيها يأخذ أن دون اخلالص املادي بالضرر جيريها من على

 على قطعا التصرفات ممنوعة هذه أن ،فاألصل1التربع  بتصرفات أيضاً وتسمى نفع، أي دون صاحبها

 هذا يؤكد اجلزائري القانون يف صرحياً  نصاً جند القاصر و ال  مبال يتربع أن يستطيع ال حبيث الويل،

  .ذلك تستدعي القاصر مصلحة أن غري املنع،

نفس  يف تضر أو تنفع أن شأا من اليت والضرر، النفع بني الدائرة التصرفات إىل بالنسبة -

  ).كالبيع( بعوض التصرف أعمال أو ،) القاصر أموال كإجيار(اإلدارة  أعمال منها ء سوا الوقت

له  وإمناليس للويل  احلق يف  التنازل عن التعويض يف الدعاوى اليت يباشر لصاحل القاصر  -

عن الغرفة  1985جانفي 23احلق يف التنازل عن الدعوى و هذا ما جاء به القرار الصادر بتاريخ 

من قانون اإلجراءات اجلزائية على ان ترك املدعي املدين  247املدنية الذي  أكد انه مىت نصت املادة 

ادعاءه  ال حيول دون  مباشرة الدعوى املدنية  أمام اجلهة القضائية املختصة ، فإن تنازل الويل عن 

ءات خاصة منها مصادقة احملكمة عليه  حقوق القاصرين ال يكون مقبوال  إال إذا اتبعت بشأنه إجرا

                                                             
  .508ص.السابق  املرجع الشواريب ، احلميد عبد   1
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وان عدم ذكر املقابل جيعله  تنازال يف الدعوى ال يف التعويض  ومن مثة فإن القضاء مبا خيالف هذا 

  .1املبدأ يعد خرقا للقانون 

  انقضاء الوالية  - ج

فيها تنتهي مهمة الويل ب  جاء حيث الوالية، انقضاء حاالت على ج.أ.ق 92 املادة نصت

 الوالية انقضاء أسباب فإن املادة هذه نص خالل من.عنه الوالية بإسقاط عليه، باحلجر مبوته، ،بعجزه

 :هي

كما  مبهامه بالقيام له تسمح ال عقلية أو بدنية الصحية حالته صارت لو كما:الويل عجز -

 إالّ أن إلزامية الوالية أن فرغم .طويل إغماٍء أو بشلل أصيب أو السن، يف طاعنا أصبح أو جيب،

 بسبب ظروف الوالية بأعباء القيام عن عاجزا  نفسه رأى إذا منها إعفائه طلب للويل أجاز القانون

 يكون كما من دواعيه، التحقق بعد التنحي طلب رفض أو قبول سلطة للمحكمة ويكون .به أحاطت

 حالة ويف سلطاته، عن مباشرة الويل عجز رأى  مىت احملكمة من ذلك طلب مصلحة له ملن كذلك

 على وصياً احملكمة عينت يوجد مل فإن.املرتبة،  يف الويل يلي من إىل الوالية تؤول الطلب احملكمة قبول

 .2القاصر

                                                             
  . 25 .ص ،04العدد ، 1989الة القضائية   1
،  2009مصر، اجلامعي، الفكر دار والقانون، الشريعة  بني مقارنة دراسة :املالية التصرفات يف الغري عن النيابة قزمال، رجب أنظر ،سيف  2
  .139.ص
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 .موته عند تنتهي الويل والية أن بديهي فأمر :موته -

أو  السفه العته، اجلنون،( األهلية عوارض أحد اعتراه  إذا1 القضائي باحلجر :عليه احلجر -

بعقوبة  حكم أو مستدمية وعاهة غياب من األهلية موانع أحد بسبب القانوين احلجر أو ،)الغفلة

 على احلجر حالة أن نرى ولذا بالوالية، القيام عن عاجز الويل يصبح األحوال هذه كل ويف جنائية،

 .2األوىل عجزه حالة ضمن تدخل الويل

 أن ثبت إذا ما حالة يف الويل من الوالية تسلب أن ميكن حبيث :عنه الوالية إسقاط-

  الواجب الشروط من شرط ختلف ثبت إذا أو خطر، يف فيها بتصرفه أصبحت عليها املوىل األموال

  3.الويل يف توافرها

 19 وهي الرشد سن ا املشمول ببلوغ بداهة الوالية تنقضي األسباب، هذه إىل إضافة 

 بكامل غري متمتع أنه تبني إذا عليه، الوالية باستمرار السن، هذه بلوغه قبل احملكمة، تقض مل ما سنة،

 .القاصر مبوت الوالية تنتهي كما العقلية، قواه

                                                             
تعنرب تصرفات احملجور عليه بعد احلكم باطلة، وقبل احلكم إذا كانت أسباب احلجر ظاهرة وفاشية وقت :" ج على أنه.أ.من ق 107فتنص املادة   1

  ".صدورها

  .607.ص ، مرجع سابق جعفور، سعيد حممد   2
 عقود فرع القانون،  يف املاجستري شهادة لنيل مذكرة اإلسالمي، والفقه اجلزائري  القانون يف القاصر مال على الوالية موسوس، مجيلةنظر أ   3

  .85 .ص ، 2006 اجلزائر ، ببومرداس، التجارية والعلوم احلقوق كلية ومسؤولية،
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 الوالية انقضاء أسباب من آخر سبب إىل يشر مل املشرع فإن، ذلك إىل و إضافة

 احلكم هذا فريتب كان ، سبب ألي القاصر نفس على الوالية بسلب حكم صدور صراحة،وهو

القاصر  نفس على يؤمتن ال من ألن آخر، حكم إىل حاجة دون القانون بقوة ماله على سلب الوالية

 .ال يؤمتن على ماله

  الوصاية : ثانيا 

بعد  مباشرة ج،.أ.ق 98 إىل 92 من املواد يف الوصاية أحكام اجلزائري املشرع نظم قد

  .الوالية ألحكام تنظيمه

 حيمي فكالمها الوالية، بنظام شبيه القاصر، أموال لرعاية القاصر نظام مال على الوصاية

أو  الصحيح، واجلد أو لألم لألب إالّ تكون فال والشفقة القرابة أساسها الوالية القاصر، ولكن أموال

 شخص تعيني أي الوصاية بنظام األخذ األمر واستلزم الوالية، نظام تطبيق يوجدوا  استحال مل إذا

ثروة  صيانة هو الوصاية نظام من والغرض القاصر، مال على الوالية له لتكون معينة فيه شروط تتوافر

 .باملنفعة عليه تعود اليت األوجه يف واستثمارها القاصر

حددها  خطوات بإتباع إالّ تكون ال الوصاية فإن القانون، بقوة تثبت اليت للوالية خالفًا

  .القضاء من بتثبيته قرار يقضي  صدور مث قانوناً، املخول طرف من الوصي اختيار يف تتمثل القانون،
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 :الوصي اختيار - أ

أن  إليه منهما ل ك يوصي الوصي، اختيار سلطة وجده القاصر أب من كل القانون منح

 ثبت عدم أو ذلك تتوىل أم له تكن مل إذا موته، بعد شؤوم يدير أحفاده، أو أوالده على خلفاً يكون

لنا  سبق اليت من قانون األسرة ، 92 املادة نص من يتبني ما ، وهذا 1الوالية بشؤون للقيام أهليتها

وصي،  من أكثر اختيار حق واجلد األب من كل ، 92 املادة خالل من املشرع منح ذكرها ،وقد

 األصلح من اختيار سلطة فيها للقاضي املشرع منح لألوصياء، تزاحمٍ حالة أمام نكون ذلك وعند

 .بينهم

 باملوافقة على احملكمة تقوم أن اجلد، أو األب طرف من الوصي اختيار بعد األمر يتطلب

 :قانون األسرة  94 املادة تؤكده ما وهو القانون، يتطلبها اليت الشروط فيه توافرت إذا تثبيته،

  .رفضها أو لتثبيتها األب وفاة مبجرد القاضي على الوصاية عرض جيب

 طرف من االختيار ذلك تثبيت من بد ال بل اجلد؛ أو األب من مت الذي االختيار يكفي فال

  .االختيار ذلك رفض جيوز هلا اليت احملكمة،

 أن يتم ميكن أم رمسية بوثيقة هل القاضي، أما االختيار ذلك إثبات كيفية يوضح مل واملشرع

 املشرع لو أراد حبيث الطرق، بكافة إثباته جيوز االختيار فإن ومنه الشهود ، بشهادة أو عرفية بوثيقة
                                                             

  .62 .ص ، ، مرجع سابقجعفور سعيد حممد 1
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 النهاية يف خيضع االختيار هذا أن ننسى ال حيث صراحة ، عليها لنص معينة بشكلية االختيار تقييد

 1. القاضي ملراقبة

 فال ينبغي للمحكمة، تثبيته أمر يعود مادام للوصي الويل الختيار معىن ال أنه 2البعض  يرى

 شروط فيه ما توفرت إذا املختار الوصي تثبيت يرفض ال أن القاضي وعلى التثبيت هذا يف التوسع إذن

  .الوصاية

  الوصي سلطات -ب

القاصر،  أموال رعاية يف املتمثل إليه املوكلة أو املهمة القانوين مركزه حبكم الوصي يتمتع

 يف الويل سلطة نفس من قانون األسرة لوصي 95 املادة تنص،إذ  املهمة هذه أداء من متكنه بسلطات

 .القانون هذا من إىل 88املواد  ألحكام وفقا التصرف

 نفس سلطات هي الوصي سلطات تعترب اجلزائري للقانون بالنسبة فإنه النص، هذا خالل من

 سلطات أن ذكرنا، سبق كما نظمت، اليت 91 و 19 و 11 املواد إىل 95 املادة أحالت الويل حيث

 .الويل

 :كاآليت تتحدد القاصر أموال أو إدارة التصرف يف الوصي سلطات فإن وبذلك

                                                             
  .9.ص ،2003  اجلزائر ، عكنون، بنب احلقوق كلية ماجستري، شهادة لنيل مقدمة مذكرة األهلية، عدميي الرشداء مقفوجلي، العزيز أنظر،عبد 1
  .1 .ص ، 1999 سوريا، اجلديدة، املطبعة ،5ط الشخصية، األحوال السباعي، أنظر،مصطفى 2
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 مجيع التصرفات جيري أن للوصي أن القاعدة حمضا، نفعا للقاصر النافعة للتصرفات بالنسبة -

 حىت وقبضها، اهلبة يف قبول القاصر عن ينوب أن ذلك ومثال احملكمة، من إذن دون حمضا نفعا النافعة

 بالتزام ، حمملة أو بشرط مقترنة كانت غري طاملا القاصر عن الوصايا يقبل ون أ الواهب، هو كان ولو

 .1حمضا نفعا نافعا العارية عقدا عقد اعترب إذا القاصر ملصلحة يستعري أن أو

 فال مطلق، بشكل إجراءها  للوصي جيوز فال ضرار حمضا، الضارة للتصرفات بالنسبة -

  .2فائدة بدون الصغري إقراض مال له جيوز و ال القاصر، مال هبة ميلك

 الوصاية انتهاء أسباب -ج

هذه  ردس وميكن أسباب، بعدة ج.أ.ق 96 للمادة طبقاً القاصر على الوصاية تنتهي

 تتعلق بالوصي، أخرى أو أسباب بالقاصر، تتعلق أسباب إىل الوصي مهمة ا تنتهي اليت األسباب

 .أجلها من الوصي عني اليت املهام انتهاء بسبب انتهائها إىل باإلضافة

 :حالتني يف القاصر بسبب الوصي مهمة تنتهيف :بالقاصر يتعلق بسبب الوصاية انتهاء -أ

يعود  ال مبوته حيث ا، املشمول مبوت تنتهي الوصاية أن بديهي فأمر القاصر، موت-1

 .لوجودها مربر هناك

                                                             
  .211.ص ،املرجع السابق عيسى، أمحد 1
  .198.ص ،املرجع السابق السعود، أبو رمضان 2
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 بلوغ فبمجرد :عليه باحلجر القضاء من حكم يصدر مل ما الرشد سن القاصر بلوغ-2

الستمرار  يستلزم حيث رشيد، غري السن هذا بلغ ولو حىت عليه الوصاية تنتهي الرشد القاصر سن

 انتهت الوصاية إذا لكن السن، هذا بلوغ قبل ذلك احملكمة من يطلب أن احلالة هذه يف عليه الوصاية

  . علي احلجر إجراءات  اختاذ من مينع ال ذلك فإن رشيد، غري القاصر وكان فعالً الرشد سن ببلوغ

 :بالوصي يتعلق بسبب الوصاية انتهاء -ب

 :هي حاالت عدة يف الوصي إىل يعود لسبب الوصاية تنتهي

إىل  تنتقل ال شخصية، الوصاية إن إذ الوصي، مبوت الوصاية فتنتهي :الوصي موت  -1

  1.أو احلكمي احلقيقي املوت ذلك يف ويستوي آخر، بوصي الوصي يعوض أنه األمر وغاية ورثته،

 ، وبقاٍء ابتداٍء شرط األهلية إن إذ أهليته، الوصي بفقد تنتهي :الوصي أهلية زوال  -2 

  2 .الوصاية انتهت كان سبب ألي فمىت ختلفت

احملكمة  من االستقالة هذه وقبول الوصي باستقالة الوصاية تنتهي حيث :الوصي استقالة -3 

 3.مهمته عن التخلي يف مقبول عذر له كان إذا

                                                             
  .617. ص مرجع سابق ، جعفور، سعيد حممد   1
  .207.ص سابق، رجعم السعود، أبو رمضان  2
  .84. ص ، 1991 مصر، ، القانونية للموسوعات الفين املكتب القاصر، مال على الوالية الفقي، عيسى أنظر،عمرو   3
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 سبب به قام إذا مصلحة، له من طلب على بناًء احملكمة قبل من وذلك :الوصي عزل -4

 إدارة أساء بأن القاصر، مصلحة يهدد ما رفاته تصرفاته من ثبت إذا أو للوصاية، صاحل غري جيعله

 .فيها أمهل أو القاصر أموال

أو  األعمال انتهت فإذا :الوصاية قامت أجلها من اليت املهام انتهاء بسبب الوصاية انتهاء -5

 إىل الويل القاصر أموال رعاية تعود كأن وذلك حتقيقها، أجل من الوصي ين ع أو اُختري اليت املهام

  .سابقًا رأيناها  اليت األسباب ألحد أوقفت، أو سلبت قد واليته كانت الذي

 الوصاية انتهاء آثار -د

 اليت األموال يسلم أن مهمته انتهت الذي الوصي أنه علىعلى قانون األسرة  99 املادة تنص

 يف مدة ورثته إىل أو رشد الذي القاصر إىل أو خيلفه من إىل باملستندات حساباً عنها ويقدم عهدته يف

 .مهمته انتهاء تاريخ من شهرين تتجاوز ال

 املعين إىل  القضاء بواسطة القاصر أموال تسليم ورثته فعلى ،فقده أو الوصي وفاة حالة ويف

 املشرع، وضعها احتياطات مبثابة تعترب آثار، يرتب الوصاية انتهاء فإن املادة هذه نص خالل باألمر من

 :وهي ،1أو القاصر الوصي بني العالقة تصفية سرعة تضمن

                                                             
  .618.ص رجع سابق،م جعفور، سعيد حممد 1
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 عنها يقدم أن عهدته،و يف املوجودة األموال مهمته، انتهت الذي الوصي، تسليم وجوب -

 ورثته إىل الرشد،أو سن بلغ مىت شخصيا القاصر إىل أو مهمته، يف حمله حيل من إىل باملستندات حساباً

  .الوصاية انتهاء تاريخ من شهرين تتجاوز ال مدة خالل وذلك تويف، قد كان إن

 .القضاء إىل املذكور احلساب عن صورة يقدم بأن الوصي التزام  -

 القاصر أموال بتسليم عنه، ينوب من أو ورثته يلتزم فقده، أو الوصي موت حالة يف  -

  .للقاصر بتسليمها هو يتكفل الذي القضاء، إىل تقدميها طريق عن إليه،وذلك

هذا بالنسبة للوصي كأحد أشخاص الوالية على املال ، ولكن النيابة الشرعية على الطفل قد 

  .متارس مبوجب طرق أخرى وهذا ما سنتناوله يف الفرع الثاين

  الفرع الثاين

  الشرعية طرق أخرى  ملمارسة  النيابة 

 هذا املال لرعاية الشرعية النيابة متارس قد القاصر، مال على أو الوصاية الوالية إىل إضافة 

 القاصر كان إذا طرف الكفيل من أو ، بالتقدمي يسمى ما وهو احملكمة تعيينه شخصٍ طرف من

 أو الوصاية، الوالية من لكل خصصناه ما من التفصيل الصورتني هلذين خنصص مل إن مكفوالً وحنن

القاصر،  مال على الشرعية للنيابة صور أو كطرق التقدمي أو الكفالة، أمهية بعدم إقرار منا ليس فإنه
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 أننا يعين مما الوالية أو الوصاية؛ أحكام نفس هي حتكمهما اليت األحكام أن إىل يعود ذلك سبب امنا

  .منها تفاديا للتكرار كل لدارسة من التفصيل الكثري حنتاج لن

 التقدمي: أوال

 أو ويل وجود عدم حالة يف احملكمة تعينه من هو قانون األسرة أن  املقدم 99 املادة نصت

 أو من مصلحة له ممن أو أقاربه، أحد طلب على بناًء ناقصها أو األهلية فاقد كان من على وصي

  .العامة النيابة

من قانون  99املادة  تسميه كما القوامة، أو التقدمي أن القول نستطيع النص هذا خالل من

 عدم حال يف ،)القاصر بينهم من و(  ناقصوها أو األهلية فاقدو له خيضع نظام هو ،1األسرة 

 .املالية مصاحلهم محاية دف الوصاية؛ أو للوالية  خضوعهم

 محاية منه القصد نظام بأا العربية أو القوانني اإلسالمي الفقه يف تعرف القوامة أن حني يف

 األهلية من عوارض عارض أهليتهم على  يطرأ الذين ،)القصر غري( البالغني لألشخاص املالية املصاحل

 .2أو العته له اجلنون املعدمة أو ،)أو الغفلة السفه( للتمييز املنقصة

                                                             
 قانون بني التنسيق يقتضي مراعاة  الصياغة حسن أن ،)األسرة قانون حول( :بعنوان له مقال يف سليمان علي علي الدكتور كتب اخلصوص هذا يف- 1

 اإلسالمية الشريعة فقهاء عند استعماالً أكثر القوامةمصطلح  فإن أخرى جهة ومن جهة، من هذا املصطلحات استعمال يف املدين والقانون األسرة
  .619.ص  ، سابقمرجع جعفور، سعيد حممد أنظر، .التقدمي مصطلح من العربية والقوانني

  .619. ص ،مرجع سابقجعفور  سعيد حممد . 81 ص السابق، املرجع شلوان، بلقاسم . 16 .ص السابق، املرجع الفقي، عيسى عمرو   2
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 النيابة الشرعية أنظمة أحد التقدمي جبعل املفهوم هذا عن خرج املشرع أن جند ذلك على بناًء

 يتيم كأن يكون – أمواله رعاية يتول وصي أو ويل وجود عدم حالة يف القاصر، هلا خيضع اليت

 عليه احلجر (ومت  الرشد، سن بلغ من خيص نظاما فقط وليس ،- مثال وصي له يعني ومل األبوين

  1.غفلة  ذا أو جمنوناً، معتوهاً، سفيهاً، لكونه

-وذكرنا سبق كما - اجلزائري  املشرع أن عرفنا إذا منطقيا ذلك يبدو العملية، الناحية من

 وصي من تعيني إمكانية على ينص مل العربية؛ القوانني بعض به أخذت وما اإلسالمي للفقه خالفاً

 نظام يف أخذ املشرع حيث اجلد، أو األب طرف من خمتار وصي وجود عدم حالة يف القاضي طرف

 املعني، الوصي أو وصي القاضي بفكرة يأخذ ومل فقط، الويل طرف من املختار بالوصي الوصاية

 شخص تعيني سوى للقاضي فال يبقى الويل، هذا اختاره وصي ال ويل وجود عدم حال يف وبالتايل

  .قانون األسرة   99 املادة لنص أمواله، تطبيقاً ويدير شؤونه يتوىل القاصر، على ،املقدم يسمى

 نفسها هي التقدمي أحكام من قانون األسرة فإن  211 وعمال باملادة ،التقدمي أحكام عن أما

 .الوصي األحكام وخيضع لنفس الوصي مقام املقدم يقوم  حبيث الوصاية؛ أحكام

                                                             
  .232  .ص ، 2011 اجلزائر ، والتوزيع، للنشر موفم احلق، نظرية فياليل، علي أنظر،  1
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تبني  اليت 98 املادة إىل لتحديدها نعود املقدم، يف توافرها الواجب الشروط فإن وبالتايل

هذه  توفرت فمىت األمانة؛ التصرف، وحسن القدرة األهلية، كمال اإلسالم، :وهي الوصي شروط

 .القاصر شؤون يرعى مقدما القاضي يعينه كي أهالً كان الشخص، يف الشروط

على  والقدرة األهلية شرطي على 469 املادة يف و اإلدارية املدنية اإلجراءات قانون أكد

 على القاضي جيب آخر إجراءً  املادة نفس خالل من أضاف كما املقدم، يف القاصر مصاحل محاية

 تعذر حالة ويف القاصر، أقارب بني من  املقدم اختيار على يعمل أن وهو املقدم، تعيني عند مراعاته 

   .خيتاره آخر شخصا يعني ذلك

قيما  ليكون أقاربه غري من آخر شخص اختيار حينها فيمكنه ذلك تعذر من التأكد وعند 

  .القاصر أموال على   القاضي يعني

 .مصاحلهمحاية  على وقادرا القاصر بشؤون للقيام أهلًا املقدم يكون أن احلالتني، يف جيبو

 هي أحالت و اليت  من  قانون األسرة ،  95 املادة إىل فنرجع املقدم، لسلطات بالنسبة أما

 سلطات بنطاق اخلاصة ،من ذات القانون 91و90، 88املواد  إىل الوصي سلطات يف حتديد بدورها

 يستأذن أن وعليه احلريص، الرجل تصرف القاصر أموال يف يتصرف أن املقدم فعلى مثّ ومن الويل،

 اإلذن يف يراعي  أن القاضي وعلى ذكرها، لنا وسبق ، 88 املادة حددا اليت يف التصرفات القاضي

املزاد  يف ذلك يتم أن العقار، بيع حالة ويف القاصر، ومصلحة الضرورة، حالة للمقدم الذي مينحه
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 بناًء أو خاصا تلقائيا، متصرفًا القاضي يعني القاصر، ومصاحل املقدم مصاحل تعارضت إذا أما العلين،

 .مصلحة له من طلب على

قانون 96 املادة ذكرا اليت احلاالت بإحدى ينتهي فإنه التقدمي، بانقضاء يتعلق فيماوأخريا 

 ذلك تفصيل لنا سبق وقد القانون، نفس من 99 املادة ا جاءت آثار االنقضاء هلذا وتكون األسرة،

  .الوصاية انقضاء عن احلديث عند

 .الكفالة: ثانيا

املكفول  الولد لصاحل اهلبة أو أو الوصية اإلرث من املكتسبة املكفول الولد أموال الكافل يدير

 نفس الوالية على ذلك ويشمل القاصر، على الشرعية الوالية للكافل تنتقل الكفالة مبقتضى فإنه وعليه

 .أيضا ماله على أو الوالية املكفول،

 الوالية أحكام إىل الرجوع فيتعني القاصر، مال على القانونية الوالية له ختول الكافل أن مبا

 إدارته ألموال عند احترامها ها الكافل على قواعد، وضع قد املشرع جند أين القاصر، مال على

 القواعد هذه .القاصر مال على الوالية موضوع يف البحث يف ذكرنا أن سبق و كما وهي، القاصر،

 القاصر مال لواليته على ممارسته أثناء الكافل، وبالتايل للويل، القانون يعطيها اليت بالسلطات تتعلق

 يف القاضي يستأذن و أن أموال القاصر، يف احلريص الرجل تصرف يتصرف أن يشترط إذ1املكفول،

                                                             
  .174.  ص ، املرجع السابق ملحة، بن الغوثي  1
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 الكافل مصاحل تعارضت إذا ما حالة ويف .سبيل احلصر على ج.أ.ق 88 املادة بنص احملددة التصرفات

 .املصلحة له من طلب على بناًء أو تلقائيا خاصا القاضي متصرفا يعني القاصر املكفول ومصاحل

 أموال محاية جانب من هشاشتها هو بالكافل املتعلقة القانونية النصوص يف نالحظه ما

 عني عن ما نوعا بعيدة تكون الكافل هذا طرف من املكفول أموال إدارة باعتبار املكفول، القاصر

 على وصيا الكافل اعتبار األفضل من أنه إىل ، ذهبت فريدة حممدي الدكتورة فإن لذلك القضاء،

 التزامات  على إضافية التزامات عليه الوصي أن كما .للمكفول أكرب محاية يوفر ذلك ألن املكفول؛

 إذا ورثته أو رشد الذي إىل القاصر أو خيلفه، من إىل باملستندات حساب بتقدمي ملزما يكون إذ الويل،

 املكفول ألموال حمدود استعمال للكافل حق ويكون ج،.أ.ق 99 املادة عليه نصت ما وذلك تويف،

 املكفول، القاصر أموال إدارة يف الكافلمبراقبة  يقوم مشرف تعيني ميكن كما.ذلك إىل احتاج إن

 جانب إىل له، ويكون بذلك، املتعلقة وكافة املستندات األموال، إدارة على اإلطالع حق له ويكون

 .ذلك اقتضت الضرورة إن احملكمة إخطار حق هذا، كل

 اجلانب يف للمكفول أكرب محاية توفري وجوب يف الرأي  هذا نشاطر كنا إن وحنن

احملكمة  وتعيني األخري، هذا حيتاجه مبا املكفول القاصر ألموال الكافل استعمال حق املايل،بتحديد

 االطالع على من متكنه صالحيات له وتكون القاصر، ألموال إدارته يف مبراقبة الكافل يقوم ملشرف



دور القضاء في الحقوق المالیة للطفل..................................................الفصل الثاني    

 

217 

 

 إمكانية خيص فيما ذلك، من العكس على أننا إالّ .املستندات وتدقيق األموال هذه وتسيري إدارة كيفية

 :اعتبارات لعدة وذلك ويل، بدل وصيا الكافل طريق اعتبار عن املطلوبة احلماية توفري

 صفة فإن وبالنتيجة جوانب، عدة يف خمتلفتان أو الوصاية الكفالة من كلًا أن معرفة جيب  -

 مبوجب يمنح فالكافل .وصيا الكافل اعتبار إمكانية مينع ما وهذا الوصي، صفة عن خمتلفة الكافل

 تبعتها النفس النيابة على منه سلبت ومىت معا، وماله نفسه يف عليه، شرعية نيابة للقاصر، كفالته

 الوصاية بينما القاصر، له على الوالية ثبوت عند الويل مع فيه يشترك الذي األمر هو املال، على النيابة

 جتعل الكفالة إن مث ، العكس النفس أو دون املال تشمل قد كما ،)و املال النفس( معا تشملهما قد

 قيام وتربية ورعاية نفقة من قاصر بولد ما القيام وهو املكفول، للقاصر بالنسبة األب مرتبة يف الكافل

 .بابنه األب

 الذي الشاسع الفرق يعر ومل للويل، به أقر ما السلطات من للوصي جعل قد املشرع -

 يف يتوفر ما ال القاصر ولده على أو الرمحة الشفقة من فيه تتوفر فالويل أمهية، أي بينهما يكمن

  .الوصي

  99املادة  وفق القضاء إىل باملستندات للحساب صورة بتقدمي الوصي التزام  خيص فيما -

بالفرق  ليست أا إالّ أو الوصاية، الوالية بني فرقًا تشكل كانت و إن أا فنرى من قانون األسرة ،

 ال و املستنداتأ احلساب هذا تقدمي أن ذلك وليا، اعتباره على وصيا الكافل اعتبار نفضل جيعلنا الذي
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 وصايته انقضاء الوصي بعد على يقع التزام  فهو الوصي، تصرفات على مستمرة رقابة للقضاء جيعل

 عن الوصي مسؤولية القاضي مدى تقدير تسهيل أمهيته تتعدى ال فقط، االنقضاء هذا آثار من كأثر

 وان ج،.أ.ت 11 املادة مبوجب الويل أيضا عند تقوم قد املسؤولية للوصاية،وهذه ممارسته أثناء أعماله

 .مهمته عند انتهاء احلساب هذا مثل بتقدمي الويل يلزم مل املشرع كان

 الويلأو  الوصي بني يفرق مل املشرع ،الشرعية النيابة ممارسة أثناء بااللتزامات  يتعلق فيما  -

 أن الدول العربية، عليه سارت ما وكذا اإلسالمي، الفقه يف األصل أن ذلك أيضا، اخلصوص ذا

 أعماله، رقابة من ميكن القضاء القاصر، مال على القانونية للنيابة ممارسته أثناء التزام  عليه يقع الوصي

 الويل أن حني القانون،يف حيددهادورية  مدة يف للقضاءحسابا  الوصي تقدمي يف يتمثل االلتزام  وهذا

  .يف السلطات ذكرناه الذي السبب لنفس االلتزام  هذا ملثل خيضع ال

وبعد عرض احلقوق املالية للطفل اليت حتدد نطاق تدخل القضاء البد من حتديد آليات هذا 

  . التدخل من أجل محاية هذه احلقوق
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  املبحث الثاين

  املالية للطفلآليات تدخل القضاء حلماية احلقوق 

آليات قانونية وضعها املشرع  رللقضاء دور كبري يف احلفاظ على حقوق الطفل املالية، يف إطا

يف يده ليضمن من خالهلا احلماية للطفل من شىت اإلستغالالت اليت تطول حقوقه املالية، فنجد أن 

حامية  باعتبارهاالنيابة العامة هذه املسؤولية يتقامسها كل من القضاء املدين و القضاء اجلزائي مبا فيه 

مطلبني ، حبيث سنتعرض يف املطلب األول إىل آليات القضاء املدين ا ما سنتناوله من خالل القصر وهذ

  .، ويف املطلب الثاين نتعرض إىل آليات القضاء اجلزائي حلمايتهااحلقوق املالية للطفليف محاية 

  املطلب األول

  حلقوق املالية للطفلآليات القضاء املدين يف محاية ا

للقضاء يف هذا اال سلطات واسعة تتمحور حول رقابة النائب الشرعي للقاصر  لقد منحت

اليت ميارسها القاضي عليه من خالل التصرفات اليت تستوجب اإلذن منه وكذا من ) الفرع األول(

  ). الفرع الثاين(وهذا ما سنتناوله يف  الفصل يف املنازعات املتعلقة  مبال الطفلخالل تفعيل دوره يف 
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  الفرع األول

  الرقابة على  النائب  الشرعي للقاصر

ولتبيان حقيقة رقابة القاضي على النائب الشرعي للقاصر جيب التطرق إىل التصرفات اليت 

من  آليات رقابة النائب الشرعي من طرف القاضي تستوجب اإلذن من القاضي من جهة ، وحتديد

  .جهة ثانية

  التصرفات اليت تستوجب اإلذن من القاضي : أوال  

 ذلك إطار ويف وحفظها، رعايتها غرضه القاصر أموال له ختضع اليت الشرعية النيابة نظام إن

 إالّ وجه، على أكمل مهمته أداء من متكنه بعيد حد إىل واسعة سلطات الشرعي النائب القانون منح

 عن النائب خروج عدم وضمان احلماية تفعيل ا يراد قانونية قيود عليها ترد السلطات هذه أن

 حق عامة والية من له القاضي مبا إعطاء يف القيود هذه وتكمن أجله، من القانون عينه الذي اهلدف

  .تصرفام ورقابة اخلاصة الوالية أصحاب على اإلشراف

ويل القاصر خيضع لرقابة القاضي تتمثل أساسا يف وجوب حصوله على إذن قضائي قبل  إن

على الويل أن يتصرف يف :"من قانون األسرة على أنه 88مباشرته تصرفات معينة حبيث تنص املادة 
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أموال القاصر تصرف الرجل احلريص، ويكون مسؤوال طبقا ملقتضيات القانون العام، وعليه أن 

  :ي يف التصرفات التاليةيستأذن القاض

   بيع  العقار  وقسمته و رهنه و إجراء املصاحلة   .  

   بيع املنقوالت ذات األمهية اخلاصة.  

  استثمار أموال القاصر باإلقراض أو االقتراض أو املسامهة يف شركة.  

    إجيار عقار القاصر ملدة تزيد عن ثالث سنوات أو متتد ألكثر من سنة بعد بلوغه سن

  ."الرشد

لذا فقد استوجب املشرع اجلزائري على الويل احلصول على إذن القاضي يف كل تصرف     

  .ورد على سبيل احلصر ذه املادة ، وعليه وجب التطرق لكل حالة على حدا

  و رهنـه  بيـع العقـار و قسمتـه -أ

األصل أن األب إذا ثبتت له الوالية على أموال ابنه القاصر كان له أن يستثمر  هذه األموال 

وعليه  فال جيوز  للويل الشرعي التصرف يف العقار اململوك  .1بالتصرفات اليت يراها مؤدية إىل ذلك

لتصرف ودواعيه ،إال للقاصر إال بإذن من قاضي شؤون األسرة الذي  ينظر  يف الطلب ويقدر سبب ا

                                                             
  . 28:أمحد نصر اجلندي،املرجع السابق،ص  1
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أن املشرع مل يترك احلبل على الغارب بل رسم لقاضي شؤون األسرة طريقة التقدير ،أال وهي مراعاة 

  .حالة الضرورة و املصلحة يف اإلذن

  :   بيـع العقـار - 1

يعترب البيع من اخطر التصرفات اليت يقوم ا الويل، لذا أورد  املشرع هذا القيد،خاصة فيما 

  .1بعقار القاصر ألن حقوق القصر و القواعد اليت تنظمه من النظام العام يتعلق 

من قانون األسرة نالحظ أن املشرع اجلزائري مل يضع حد أدىن  88و بالرجوع إىل املادة 

  .جنيه 300لقيمة العقار،على عكس املشرع املصري حبيث حدد قيمة العقار و اليت تزيد عن 

سالفة الذكر إىل البيع و القسمة والرهن تطرق يف الفقرة شرع وما جتدر اإلشارة إليه أن امل

لكنه مل يذكر املقايضة املبادلة  و اليت هي كذلك تعترب  من أعمال التصرف  ألا تربم بقصد استغالل 

رأس املال ،فهل يتم  اللجوء إىل طلب اإلذن القضائي قياسا على عقد البيع أو يرفض قياسا على أنه 

  .من ق أ ج اليت جاءت على سبيل احلصر 88/2ملادة مل يذكر يف ا

أنه جيب إخضاع مقايضة عقار مبال أو  2يرى بعض الشراح ،وللجواب على هذا التساؤل

 415عقار آخر لإلذن القضائي،نظرا الحتاد العلة و السبب و احلكمة من اشتراطه البيع كون املادة 

                                                             
  . 1489، 1484 .،ص 1997االسكندرية، ،  منشأة املعارف،، 7ط ، 3جحوال الشخصية ،موسوعة األ ،معوض  عبد التوابأنظر،  1 
  .13.،ص 3، العدد 1998،عالوة بوتغرار ،التصرف يف أموال القاصر،جملة املوثق، أنظر،    2
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ايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة تسري على املق: "من القانون املدين تنص على أنه

من قانون األسرة اليت تقضي بالرجوع ألحكام الشريعة  222باإلضافة لنص املادة . "املقايضة

  .اإلسالمية

يعرفون البيع بأنه مبادلة مال مبال حبيث ال  اإلسالمية فإمالشريعة  بالرجوع لفقهاءو 

، الن البيع عندهم أما إن يكون بيع العني بالنقد  فهو البيع املطلق يفرقون بني البيع املطلق  و املقايضة

  .أو البيع العني بالعني و هو املقايضة

  :قسمـة العقار - 2

ملا كان البقاء يف الشيوع أمر شاق،وغري مرغوب فيه،وجدت القسمة لوضع حد له، 

عدد مصادر الشيوع بتعدد والشيوع حالة قانونية تنشأ عند تعدد أصحاب احلق العيين الواحد  ،وتت

أسباب كسب امللكية، إال أن أهم مصدر هو املرياث،الذي ينشأ احلق فيه بوفاة املورث  وتركه ورثة 

قسمة مهيأة  وقسمة ائية تكون  يف :شرعيني  ،وال ينتهي الشيوع عادة إال بالقسمة وهي نوعان 

  .أصلها اتفاقية أو قضائية

اجتهادها إىل نفس االجتاه بإقرارها قيد قسمة عقار القاصر من وقد ذهبت احملكمة العليا يف 

فقد أوجب  قسمة التركة اليت  1992ديسمرب  22أما القرار الصادر . 1طرف الويل باإلذن القضائي

                                                             
  . 63.ص،02، العدد 1990،الة القضائية، 51282رقم  ملف ، 19/12/1988م، .احملكمة العليا، غ 1 



دور القضاء في الحقوق المالیة للطفل..................................................الفصل الثاني    

 

224 

 

يكون ضمن ورثتها قاصر أن تكون عن طريق القضاء  مع وجوب اطالع النيابة العامة ملف 

   .1القضية

  : املصاحلــة  -ب

إن الصلح أو املصاحلة من التصرفات اخلطرية ،باعتبارها عقد ينهي به الطرفان  نزاعا قائما أو 

من  459يتوقيان نزاعا حمتمال،ذلك  بان يتنازل كل منهما على وجه  التبادل عن حقه طبقا للمادة 

ما بالرتول عن ومن هذا التعريف  يظهر أن الصلح عقد ملزم لطرفيه، إذ يلزم كل منه .القانون املدين 

فهو من عقود املعوضات  مينع عن الويل  أن  .جزء من ادعائه يف نظري نزول اآلخر عن جزء مقابل 

ويشترط يف الصلح أن يكون ما يرتل عنه احد الطرفني مكافئا ملا  ،يباشر منفردا دون إذن من احملكمة

  .ما ينطوي عليه العقديرتل عنه الطرف اآلخر و لقاضي شؤون اآلسرة كامل السلطة يف تقدير 

  :بيع املنقوالت ذات األمهية اخلاصة - ج

املقصود باملنقوالت هي األموال اليت ميكن نقلها من مكان إىل اآلخر دون تلف  ومن ضمنها 

القيم املنقولة كأسهم البورصات، وكذا احلقوق املعنوية كحق امللكية الصناعية و التجارية و األدبية  

  .1.ريو الشاحنات، احلافالت، اآلالت ذات القيمة الكب 2التجاريةوالفنية  و احملالت 

                                                             
  .117 .ص 1،العدد  ، 1995 ،الة القضائية،48551 ، ملف رقم22/12/1992م،.احملكمة العليا، غ  1
  .مع اإلشارة أن القانون الفرنسي ال يسمح للويل أن يبيع احملل التجاري اخلاص بالقاصر  2
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من قانون األسرة على الويل أن يستأذن القاضي  88 يف املادةوقد اشترط املشرع اجلزائري 

  .يف حالة بيع املنقوالت ذات األمهية اخلاصة 

  :استثمار أموال القاصر باإلقراض و االقتراض أو املسامهة فـي شركة   -د

  .ع القانون هذه التصرفات لإلذن القضائي ملا هلا من خطورة على أموال القاصرأخض

  :استثمار أموال القاصر باإلقراض و االقتراض -1

األصل أن تصرفات الويل يف مال الصغري منوطة باملصلحة، وهو مأمور بالقيام على رعايتها  

و إدارا، و إقراض مال القاصر أو اقتراضه فيه تعطيل هلذا املال لبقائه بدون استثمار ، والويل ممنوع 

أن  هذين من إبرام هذه التصرفات حبكم النص إال إذا أذنت له احملكمة و ذلك بعد التأكد من 

  .2التصرفني ال يضران مبال القاصر أو يعرضه للضياع

  :استثمار أموال القاصر باملسامهـة يف شركة -2

بالنسبة للمسامهة يف شركة مهما كان نوعها، وهناك استثناء على هذا  يسري هذا القيد

ه األخرية املبدأ،وهو أن ال تكون تلك املسامهة منصبة على شركة أشخاص كشركة التضامن  ألن هذ

تكسب كافة الشركاء صفة التاجر،وأن القاصر ال ميكنه اكتساب صفة التاجر النعدام األهلية 
                                                                                                                                                                                                    

  . 360.نشرة القضاة،املرجع السابق،ص  1
  . 35 .املرجع السابق،ص ، أمحد ناصر اجلندي  2
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لديه،كما أن هذا النوع من الشركات جيعل الشركاء مسؤوليني مسؤولية تامة و شخصية على ديون 

  . 1الشركة اجتاه الغري،وبالتايل قد تلحق أضرارا بأموال القاصر

مهة  يف الشركة ال يكون إال باخلضوع  لقانوا األساسي أي كان مع مالحظة أن املسا

شكلها، وكما نعلم أن للشركة مدة زمنية حسب نوع الشركة فهل يعقل أن يبلغ القاصر سن الرشد 

  .فيجد نفسه أمام التزامات رمبا تقيده ملدة سنوات بعد بلوغه سن الرشد

نفسه هل يسري على التنازل على حصص القاصر يف الشركة ما  يطرحو السؤال الذي 

  يسري على املسامهة فيها؟

وللجواب على هذا التساؤل نقول انه مل يرد أي نص قانوين يتناول ذات املسالة رغم أمهيتها 

إال أن احملكمة العليا  أجابت على هذا الطرح حبضر التصرف يف الشركة بالتنازل عن حصص القاصر 

  .2إذن من احملكمةإال  ب

  

  

                                                             
  . 77.مقفوجلي عبد العزيز ،املرجع السابق،ص  1
  .177.،ص 01العدد ،  1995،، الة القضائية  80160قرار حتت رقم ،  05/01/1992م، .احملكمة العليا، غ  2
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إجيار عقار القاصر ملدة  تزيد عن ثالث سنوات أو متتد ألكثر من سنة  منذ بلوغه    -و

  :سن الرشد

إن املنع من تأجري عقار القاصر ملدة تزيد عن ثالث سنوات أو متتد ألكثر من سنة منذ بلوغه 

ببلوغه سن الرشد،وهذا يقتضي   سن الرشد إال بإذن من احملكمة ،سببه أن الوالية على القاصر تنتهي

  .أن يسلم الويل للقاصر عقاره عند بلوغه سن الرشد خاليا من أي حق عليه للغري

و التأجري يعترب عمل من أعمال اإلدارة أجازه املشرع للويل بدون إذن من احملكمة إذا كان 

يف التأجري من قيد على  ال يتجاوز ثالث سنوات و ملدة متتد ألكثر من سنة منذ بلوغه سن الرشد، ملا 

  .حق القاصر يف إدارة عقاره بعد بلوغه السن القانونية

انه ال جيوز ملن ال ميلك  إال حق اإلدارة أن  املدين علىمن القانون  468كما تنص املادة 

  .1 وهذا ما جاء يف قرار احملكمة العليا يعقد إجيارا تزيد مدته عن ثالث سنوات

اإلجيار   اأم حق اإلدارة بقوة القانون ، وله وكالة قانونية عامةواحلقيقة أن الويل صاحب 

من القانون املدين وبالتايل البد من  574سنوات البد له من وكالة خاصة طبقا للمادة  3ملدة تفوق 

  .استئذان القاضي

                                                             
  .115.،ص 03، العدد 1993الة القضائية،  ، 73353:رقم ملف ،1991-04-10م، .احملكمة العليا،غ  1
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وما جتدر اإلشارة إليه أن املشرع اجلزائري اقتصر فقط  على اشتراط احلصول  على اإلذن 

يف إجيار العقارات و مل ينص على إجيار احملالت التجارية،بالرغم من أن هذه األخرية قد تكون قيمتها 

  .    أكرب من العقارات يف بعض األحيان

دى قراراا  بأن القانون أوجب على ويف هذا الصدد ، فقد قضت احملكمة العليا يف إح

الوكيل أن يوايف املوكل باملعلومات الضرورية  يف إطار تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حسابا عنها و مل 

ومىت كان من املتفق عليه فقها و قضاء يف أحكام الشريعة . جيز له استعمال مال املوكل لصاحل نفسه

ا القاصر إال بعد الرجوع إىل العدالة،وأن محاية حقوق اإلسالمية أن األم ال تتصرف يف حق ابنه

القاصر من النظام العام جيوز التمسك ا يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى،فانه من املتعني تطبيق 

هذا احلكم عند تصرف الويل يف حق القاصر،والقضاء خبالف هذا املبدأ،استوجب نقض القرار الذي 

يل املسندة إليه الوكالة من األم يف ابنها القاصر و املتعلقة حبقه يف إجيار رتب آثار قانونية لصاحل الوك

  .1شقة تركها له والده

  .آليات رقابة النائب الشرعي من طرف القاضي: ثانيا

 من 424 املادة نص إىل للقاصر، توفريها على القاضي يعمل اليت واحلماية الرقابة تستند

 بالسهر يتكفل قاضي شؤون األسرة على اخلصوص"بأن  تقضي اليت واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون

                                                             
  . 115:،ص03، العدد1993،الة القضائية ،  41470 رقم، ملف 1986- 06-30م ، .احملكمة العليا ،غ  1
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 للقاضي ميكن " :نفس القانون اليت تنص على أنه من 465 املادة ، وكذا"القاصر مصاحل محاية على

 مه شخص أي من طلب أو العامة النيابة ممثل طلب على بناًء أو نفسه تلقاء من الوالية مراقبة

  ."الوالية حتت وضع من مصلحة

 اجلزاءاتوهي  النائب، أعمال على املشرع وضعها اليت القضائية الرقابة آليات إىل وسنتطرق

  :سلطته جتاوز ما إذا توقيعها حق القانون له أعطى اليت

  نيابته حلدود ااوزة النائب تصرفات يف حالة -أ

 القاصر، حق يف النائب ا يقوم قد اليت التجاوزات من القاصر محاية املشرع يضمن حىت

 السلطات نطاق خارج الويل يربمها اليت التصرفات متس قد عليها جزاءات تقرير حق للقاضي أعطى

 ، بالتصرف إذن استصدار يف واملتمثل عليه، الواجب القانوين دون احترام اإلجراء أو له، املمنوحة

 مبا االلتزام وعدم نيابته حلدود بتجاوزه أنه ذلك النائب الشرعي، شخص أخرى جهة من متس وقد

  :1للخطر عرضة محايتها، فيه يفترض اليت القاصر، أموال من جيعل عاتقه؛ على القانون يقرره

 من مثالً النائب تربع لو كما القانون، له رمسها اليت احلدود خارج تصرفًا النائب يباشر قد

 احلصول فيها عليه يتعني اليت األعمال من عمالً باشر لو كما أو الشرعية، بالنيابة املشمول الصغري مال

                                                             
  .46.وسام ، قوادري ، مرجع سابق، ص  1



دور القضاء في الحقوق المالیة للطفل..................................................الفصل الثاني    

 

230 

 

 هذه ملثل القاضي يعطيه الذي احلكم هو فما اإلذن، ذلك على حيصل أن دون احملكمة من إذن على

 التصرفات؟

 حلدود املخالفة التصرفات هذه مثل على توقع اليت اجلزاءات مسألة إىل املشرع يتعرض مل

 جزاء يقرر حىت وبال شك، القاضي، فإن وبالتايل القاصر، أموال إدارة يف للنائب املمنوحة السلطات

 والقيم والوصي الويل نيابة باعتبار العامة، القواعد إىل يعود النيابة؛ حلدود ااوزة التصرفات هذه

 حتكم خاصة نصوص غياب يف األخرية هلذه العامة القواعد عليها تطبق قانونية، نيابة والكفيل،

  .1نيابتهم

 مال على نيابة األشخاص لبعض جيعل القانون كان إذا فإنه األخرية، هذه إىل بالرجوع

 بتصرفات القيام على النيابة له تثبت من قدرة أن ذلك فمعىن النيابة، هذه حدود ويعني القاصر،

 حدود يف داخلة التصرفات هذه تكون حيث إالّ تتأتى ال ا، املشمول وذمة مال يف أثرها تنتج قانونية

من  94  عليها املادة نصت اليت العامة القاعدة تؤكده ما وهو .2القانون يرمسها كما الشرعية النيابة

 من هذا العقد عن ينشأ ما فإن .األصيل باسم عقدا نيابته حدود يف النائب أبرم إذا" بقوهلا ج.م.ق

 الوالية حدود ، التصرفات هذه من جياوز ما أن ذلك ومعىن "األصيل إىل والتزامات يضاف حقوق

 آثاره أن كما حقه، يف نافذًا يكون ال أي القاصر، ذمة أو مال يف آثاره ينتج ال القانون، يرمسها كما

                                                             
  .46.وسام قوادري، مرجع سابق، ص 1

  .614 .ص ، 1971 مصر، املعارف، منشأة القانون، إىل املدخل كرية، حسنأنظر،   2
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 أبرم من ذمة يف وليس القاصر ذمة يف اآلثار هذه تسري أن قصدا طرفيه ألن الويل؛ ذمة إىل متتد لن

  .1عنه نيابة التصرف

فقد رتب بطالن التصرفات اليت تتم دون احلصول على  ،اجلزائري أما عن موقف القضاء

 حيث احملكمة، استئذان فيه يتم مل الذي العقد ببطالن أقرت العليا احملكمة أن ذلك اإلذن من احملكمة

 من 11 تطبيق املادة يف أصابوا املوضوع قضاة أن حيث:"1991أفريل 10يف قرارها املؤرخ يف  جاء

 بأمالك متعلق إجيار عقد فكل وبالتايل القاصر، وأموال حقوق حيمي أن أراد املشرع ألن األسرة تقنني

 عقد وهو للقانون خمالفاً عقداً أصبح وإال الشأن، ذا املختص القاضي عليه يوافق أن البد القاصر

 .2"للقانون املخالف اإلجيار عقد إبرام يف املتسبب فيتحملها أضرارا البطالن هذا على ترتب ولو باطل

ويتبني من خالل هذا القرار أنه يقرر البطالن فيما يستوجب احلصول على إذن احملكمة وأن 

 .)العقد يف أو الطرف الثاين القاصر( للطرفني حتصل قد اليت األضرار هذا النائب هو من يتحمل كل

النائب  يربمه تصرف ألي يقرره الذي اجلزاء تقدير سلطة للقاضي تبقى إليها، أشرنا اليت املوقف ورغم

  .3دون احترام حدود نيابته ذلك أن القانون مل ينص يف هذا الشأن عن حكم معني

  

                                                             
  .108 .ص ،مرجع سابق الفقي، عيسى عمرو  1
  .115. ص ،03العدد ، 1998 ، القضائية الة، 72353، ملف رقم 1991-04-10م، .احملكمة العليا ،غ  2
  .48.وسام قوادري، مرجع سابق، ص  3
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  يف حالة اإلخالل بااللتزامات اليت تقع على النائب الشرعي - ب

 فيما الكفيل، أو الوصي أو الويل عاتق قد يقع على التزام أي حيدد مل اجلزائري  املشرع إن

 ج؛.أ.من ق  97 املادة ا جاءت واليت مهامه انتهاء عند على الوصي، تقع اليت االلتزامات تلك عدا

 عنه صورة وتقدمي القاصر، إىل أو خيلفه من إىل باملستندات حساب وتقدمي األموال، تسليم يف املتمثلة

  .الوصي أعمال على الالزمة القضاء رقابة توفر االلتزامات ال هذه جليا يبدو وكما .القضاء إىل

 السابق الشرعيني النواب عكس على املقدم، ألزم قد املشرع أن جند أخرى، جهة من

 ،471املادة  من الثانية الفقرة يف و اإلدارية املدنية اإلجراءات قانون خالل من مماثل بالتزام ذكرهم،

 نص يف جاء وقد القاصر، أموال إدارة عن للقاضي دوريا عرضا تقدميه وجوب يف االلتزام هذا يتمثل

 القاصر إدارة أموال عن عرضا القاضي، حيدده ملا وطبقًا دوريا يقدم أن املقدم على جيب:" الفقرة هذه

  ."اإلدارة ذه عالقة له طارئ أو إشكال أي وعن

وبعد التطرق إىل الرقابة على النائب الشرعي للقاصر من طرف القاضي سوف نتناول دور 

  .ة مبال الطفل يف فرع ثانالقاضي يف الفصل يف املنازعات املتعلق
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  الفرع الثاين

  دور القاضي يف الفصل يف املنازعات املتعلقة  مبال الطفل

منازعات وكذا  دور القاضي يف الرقابة على الوالية على مال الطفلوسنتناول يف هذا الشأن 

  .الوالية على أموال القاصر

  دور القاضي يف الرقابة على الوالية على مال الطفل:أوال

قد منح  قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية دورا إجيابيا للقاضي يف الدعوى بأن منح له 

سلطات موسعة يف مراقبة الوالية على املال إذ ميكنه إجراء هذه املراقبة تلقائيا أو بطلب ممثل النيابة أو 

استنادا 1بطلب أي شخص مه مصلحة من وضع حتت الوالية وذلك مبوجب دعوى استعجالية 

  .من القانون سابق الذكر  465للمادة 

يؤول االختصاص اإلقليمي للنظر فيها إىل احملكمة  اليت يوجد يف دائرة اختصاصها مكان 

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ،وفيما  464ممارسة الوالية على أموال القاصر طبقا للمادة 

  : منيز  بشأا بني حالتني  خيص هذه الرقابة اليت منحها املشرع للقاضي

                                                             
  .347و346.بربارة عبد الرمحن،املرجع السابق،ص  1
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حالة رقابة القاضي على أموال القاصر التلقائية أو بناءا على طلب النيابة العامة فيجوز له  -

  .مساع كل شخص يرى بأنه هناك فائدة يف مساعه 

يف حالة إذا كانت رقابة  القاضي بناءا على طلب من يهمه األمر يتحمل هذا األخري  -

  .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 466وذلك طبقا للمادة  عبء التكليف باحلضور

ميكن للقاضي إختاذ التدابري املؤقتة حلماية مصاحل القاصر  ،وقبل الفصل يف موضوع الطلب

  .من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  467بواسطة أمر غري قابل للطعن وهذا طبقا للمادة 

من القانون سالف الذكر أخضع مراقبة إدارة أموال القاصر  468كما أن املشرع باملادة 

  .1عند وفاة الوالدين للقاضي ليكون على علم بوضعيته املالية وذلك قبل أن يعني له مقدم أو وصي

  :تعيني الوصي  -أ

  .لقد سبق و أن تطرقنا  لتعريف الوصي 

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  473و  472فقد حدد املشرع من خالل املواد 

اإلجراءات التطبيقية اخلاصة حبالة الوصاية املقررة يف قانون األسرة ، حبيث يتم إخطار القاضي من قبل 

قاصر الوصي أو ممثل النيابة العامة أو القاصر الذي بلغ سن التمييز أو كل شخص مه مصلحة ال

                                                             
  .348.،صمرجع سابق  بربارة عبد الرمحن،  1
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من قانون اإلجراءات  472وذلك استنادا  للمادة  ،1ألجل تثبيت الوصاية أو رفضها بعد وفاة األب

و بذلك إما أن يثبت القاضي الوصاية بواسطة أمر  والئي إذا توافرت فيه الشروط  .املدنية و اإلدارية 

 ،، قادرا أمني  وحسن التصرفمن قانون األسرة بأن يكون عاقال ، بالغا  93القانونية الواردة باملادة 

من  قانون  471أو يرفضه ويف هذه احلالة يعني القاضي مقدما حسب اإلجراءات الواردة باملادة 

طبقا للمادة  3اإلجراءات املدنية و اإلدارية ، أو يتخذ مجيع اإلجراءات التحفظية  يف انتظار تعيني مقدم

  .من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  472

يفصل يف مجيع املنازعات اخلاصة بتعيني الوصي بواسطة أمر استعجايل قابال جلميع طرق و

  .من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  472الطعن طبقا للمادة 

 : ـ تعيني املقدم  ب

من قانون  471لقد سبق لنا تعريف املقدم ، فيعينه القاضي مبوجب أمر والئي طبقا للمادة 

املدنية و اإلدارية  بناء على طلب يكون يف شكل عريضة  يقدم من أحد األقارب أو ممن اإلجراءات 

  .من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  470له مصلحة أو على طلبات تقدمها النيابة طبقا للمادة 

                                                             
  .349.،صمرجع سابقبربارة عبد الرمحن، 1 
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أن القاضي يعني مقدما طبقا لقانون األسرة  469وقد ذكر القانون سابق الذكر يف املادة 

بني أقارب  القاصر ويف حالة تعذر ذلك يعني شخصا آخر خيتاره وجيب أن يكون املقدم قادرا من 

  .على أداء مهامه بالقيام بشؤون القاصر و محاية مصاحله 

فالقاضي يفصل يف طلب تعيني املقدم بواسطة أمر والئي ويتأكد قبل  471وطبقا للمادة 

الذي يعترب كذلك حبكم القانون  وال يتعد برضاه ، ذلك من قبوله التعيني ويف هذا هو عكس الويل 

كما أنه على املقدم أن يقدم دوريا حسب ما حدده القاضي عرض عن إدارة أموال القاصر أو عن أي 

  .1إشكال أو طارئ يتعلق مبهمته

  :منازعات الوالية على أموال القاصر : ثانيا 

صاصات قاضي شؤون األسرة باعتباره لقد نص قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  على اخت

  :قاضي موضوع بالفصل فيما يلي 

وذلك  2ـ املنازعات املتعلقة بأموال القاصر مبا فيها اليت تتعلق حبسابات الوالية  وإدارا

كما أنه خيتص بالفصل فيها  .من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية   475و  474 تنيطبقا للماد

                                                             
  .287.عبد السالم ذيب،املرجع السابق،ص  1

  .349.رجع سابق،صمبربارة عبد الرمحن، 2
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من قانون  475واألحكام  الصادرة يف هذا الشأن قابلة للطعن طبق للمادة. بصفته قاضي موضوع 

  .اإلجراءات املدنية اإلدارية 

كما خيتص كذلك باملنازعات اليت يرفعها القاصر بعد بلوغه سن الرشد أو ترشيده و املتعلقة 

  .ية و اإلدارية من قانون اإلجراءات املدن  477و  476 تنيحبسابات الوالية و إدارا طبقا للماد

يف املنازعات املتعلقة بتصرفات القاصر بعد بلوغه سن الرشد و يف حالة االستعجال   -

يفصل يف املنازعات املتعلقة بالوالية على أموال القاصر وفقا لإلجراءات اإلستعجالية طبقا للمادة 

  .من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 474

 478إىل  476و  474لرمحن أنه ال مربر الستحداث املواد بربارة عبد ا 1ويرى الدكتور

  :املتعلقة مبنازعات الوالية على أموال  القاصر ذلك أن 

ـ مضمون املواد جاء يف سياق متصل مع أحكام الوالية اليت تدخل ضمن اختصاص قاضي 

  .شؤون األسرة 

اية مراكز حقوق ـ كما أن القضايا ذات الصلة بالوالية هلا طابع مؤقت ألن هدفها مح

  .أشخاص ال يتمتعون بكامل األهلية
                                                             

  .350.،صمرجع سابق بربارة عبد الرمحن،  1
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  يناملطلب الثا

  آليات تدخل القضاء اجلزائي حلماية احلقوق املالية للطفل

إن القضاء اجلزائي مبا فيه هو اآلخر يقوم بدوره يف جمال محاية حقوق الطفل مبا فيها احلقوق 

 صور احلماية اجلزائية ملال القاصر عضاملالية كلما كان مساسا ذه احلقوق ومن هنا سنتناول ب

  .)الفرع الثاين( موال القاصرألآليات محاية القاضي اجلزائي ) الفرع األول(

  الفرع األول

  بعض صور احلماية اجلزائية ملال القاصر

املشرع مل يكتف فقط بإقراره ملظاهر محاية أموال القصر مدنيا فقط كما رأينا فيما سبق  إن

سواء من خالل أحكام القانون املدين أو قانون األسرة ، إال أنه أقر مظهرا آخر من مظاهر احلماية 

   .يأخذ طابعا جزائيا وذلك مبعاقبته كل ما ميس باحلقوق املالية للقاصر

انون العقوبات اجلزائري، وجدنا جرميتني رئيسيتني هلما عالقة بذلك بتفحصنا ألحكام ق

استغالل حاجة قاصر، وعدم تسديد النفقة باعتبار هذه األخرية من احلقوق املالية املستحقة : ومها

 .للقاصر
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   1:استغالل حاجة قاصر: أوال 

يكمل كل من استغل حاجة لقاصر مل  على أنهالعقوبات من قانون  380نصت املادة 

أو هـوى أو عدم خربة فيه ليختلس منه التزامات أو إبراء منها أو أية  دالتاسعة عشرة أو ميال

تصرفات أخرى تشغل ذمته املالية وذلك إضرارا به يعاقب باحلبس من ثالثـة أشهـر إىل ثـالث 

دج ،وتكون العقوبة احلبس من سنة إىل مخس  100.000دج إىل  20.000سنوات وبغرامة من 

دج إذا كان اين عليه موضوعا حتت رعاية  100.000دج إىل  20.000وات والغرامـة مـنسن

حيكم أيضا على  اجلاين أو رقابته أو سلطته ويف مجيع احلاالت املنصوص عليها يف هذه املادة جيوز أن 

وذلك ملدة سنة وباملنع من اإلقامة  14اجلاين باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق الواردة يف املادة 

   2.رعلى األقل ومخس سنوات على األكث

  أركان جرمية اسغالل حاجة قاصر -أ

  :ومن نص املادة املذكورة أعاله فإن أركان جرمية إسغالل حاجة قاصر تتمثل يف
                                                             

. ، ص2002 اجلزائر، ،دار هومة، 1ضد األشخاص و اجلرائم ضد األموال، جاجلرائم  أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلنائي اخلاص،أنظر،   1
  .384إىل  381

 ى من أؤمتن عليهواملالحظ أن املشرع وضع هذه املادة ضمن القسم املتعلق خبيانة األمانة باعتبار اجلاين قد خان الثقة اليت وضعت فيه ومل يكن أمينا عل 2 
. 

اإلدراك، لذلك فإن التصرفات القانونية اليت يقوم ا أوالها املشرع محاية خاصة من اجلانب املدين كما رأينا سابقا فالقاصر بطبيعته ضعيف ، وهو ناقص 
الشخص الذي وهذا باختالف سن القاصر وما إذا كان مميزا أو عدمي التمييز، معدوم األهلية أو ناقصها، وكذلك أوالها املشرع حبماية جزائية جتعل من 

 . ذا القاصر واحتياجه يقع حتت طائلة هذه املادة وخيضع فعله للتجرمي والعقابيستغل ضعف ه
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   : الركن املادي للجرمية - 1

 يشترط يف هذه اجلرمية أن تقع على قاصر مل يكمل التاسعة عشر من: سن اين عليه  -

العمر، وبالتايل نالحظ أن املشرع أخذ بسن الرشد املدين متاشيا وأحكام القانون املدين خبصوص 

  تصرفات القاصر الذي مل يبلغ سن الرشد

ق ،ع يف القيام بتصرف يشغل الذمة  380ويتمثل طبقا للمادة : السلوك اإلجرامي   -

ه، إقراض اين عليه للجاين نقودا أو املالية للقاصر ، كتحرير هذا األخري سند دين للجاين أو لغري

فاملشرع مل حيصر . إخل …منقوالت ، حترير اين عليه القاصر لسند خمالصة من دين له يف ذمة اجلاين

التصرفات اليت تشغل الذمة املالية للقاصر، بل وسع منها وجعلها شاملة، وبالتايل يدخل ضمنها البيع، 

  .إخل …اهلبة، اإلجيار

ويقصد به استغالل اجلاين احتياج القاصر أو ميله أو هوى نفسه أو عدم : االستغالل   -

 .خربته، فإذا ثبت أنّ املتهم مل يستغل الضعف أو االحتياج أو انعدام اخلربة لصاحله فتسقط عنه اجلرمية

ق ع   380وهو ما عرب عنه املشـرع يف املــادة : حصول اجلـاين على فائـدة  -

د بذلك حتصل اجلاين على فائدة نتيجة استغالله احتياج القاصر أو ميله أو ، واملقصو)واختلس منه( 

 .هوى نفسه أو عدم خربته
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يشترط لقيام هذه اجلرمية وقوع ضرر للقاصر وقت التعاقد، وهو : وقوع ضرر للقاصر -

لقاصر وجتدر املالحظة أن اجلرمية تبقى قائمة حىت وإن كان بإمكان ا .شغل الذمة املالية هلذا األخري

 .إبطال العقد

و يتمثل يف علم اجلاين عند قصده للفعل :"القصد اجلنائي"الركن املعنوي للجرمية  - 2

بظروفه من أجل حصوله على فائدة غري مشروعة، فيشترط إذن أن يكون عاملا بتعامله مع شخص 

يه، و ال يسقط قاصر مل يبلغ سن الرشد، إال أن املشرع افترض أن يكون املتهم عاملا بسن اين عل

هذا الفرض إال يف حالة إثباته سلوكه كل السبل ملعرفة السن احلقيقي للمجين عليه إال أنه و ألسباب 

  .استثنائية مل يتمكن من ذلك

   : املقررة جلرمية استغالل حاجة قاصر العقوبة – ب 

باحلبس قانون العقوبات  380استغالل حاجة قاصر جنحة عاقب عليها املشرع طبقا للمادة 

وتشدد دج  100.000دج إىل  20.000من ثالثـة أشهـر إىل ثـالث سنوات وبغرامة من 

دج إذا كان  100.000دج إىل  20.000احلبس من سنة إىل مخس سنوات والغرامـة مـن 

صوص عليها يف هذه اين عليه موضوعا حتت رعاية اجلاين أو رقابته أو سلطته ويف مجيع احلاالت املن

 14حيكم أيضا على اجلاين باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق الواردة يف املادة  جيوز أنو. املادة

  .وباملنع من اإلقامة وذلك ملدة سنة على األقل ومخس سنوات على األكثر
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  1عدم تسديد النفقة : ثانيا 

جعل تعترب النفقة من احلقوق املالية للقاصر خاصة، و قد أوالها املشرع بالعنايـــة، و 

يعاقب باحلبس ) معدلة( ع.ق 331امتناع املكلف بدفعها يقع حتت طائلة العقاب، فقد نصت املادة 

دج كل من امتنع   300.000دج إىل   50.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إىل ) 6(من ستة 

امل قيمة عن تقدمي املبالغ املقررة قضاء إلعالة أسرته، وعن أداء ك) 2(عمدا، وملدة تتجاوز الشهرين 

النفقة املقررة عليه إىل زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة 

ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما مل يثبت العكس، وال يعترب اإلعسار الناتج عن االعتياد على  .إليهم

دون اإلخالل  .حوالسوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبوال من املدين يف أية حالة من األ

من قانون اإلجراءات اجلزائية، ختتص أيضا باحلكم يف اجلنح  329و 40و 37بتطبيق أحكام املواد 

 .املذكورة يف هذه املادة، حمكمة موطن أو حمل إقامة الشخص املقرر له قبض النفقة أو املنتفع باملعونة

  .2" اجلزائيةويضع صفح الضحية بعد دفع املبالغ املستحقة حدا للمتابعة 

   : أركان جرمية عدم تسديد النفقة  -أ 

  : و تتمثل يف الركن املادي و الركن املعنوي
                                                             

  .166إىل  155. ص. املرجع السابق. أحسن بوسقيعة  1 
 ، و أن يكون احلكم نافذا، أي)القاصر يف حبثنا هذا(و لكن يشترط وجود حكم قضائي مت تبليغه إىل املدين و الذي يأمره بأداء النفقة للمستفيد 2 

 .استوىف طرق الطعن العادية و أمهر بالصيغة التنفيذية أو أمر القاضي بالتنفيذ املعجل
  .و جتدر اإلشارة إىل أن النفقة واجبة األداء إىل أن يصدر حكم يقضي بإلغائها ما مل يزل سببها ببلوغ االبن سن الرشد أو زواج البنت
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   : تقوم هذه اجلرمية على عنصرين أساسيني : الركن املادي-

يشترط على املكلف بدفع النفقة دفعها كاملة غري  : عدم دفع املبلغ املايل للنفقة كامال -

  .منقوصة، فإذا أخل ذا االلتزام قامــت اجلرمية إذا توفرت باقي أركاا

ع امتناع املكلف بدفع النفقة .ق 331تشترط املادة  : انقضاء مهلـة شهريـن -

اء مهلة التنفيذ يلزمه بذلك ملدة جتاوز شهرين يبدأ سرياا من تاريخ انته 1مبوجب حكم قضائي

يتمثل يف  : الركن املعنوي -ب .يوما بعد إلزام املدين بالدفع  (20)االختياري احملددة بعشرين 

القصد اجلنائي، أي االمتناع العمدي للمدين عن أداء النفقة مدة جتاوز شهرين رغم تبليغه باحلكم 

من املادة  02فترض، إذ تنص الفقرة و سوء النية يف هذه اجلرمية م .الذي يلزمه بذلك و إلزامه بالدفع

و بالتايل فالنيابة غري ملزمة بإثبات  .."..م الدفع عمدي ما مل يثبت العكسو يفترض أن عد: " 331

و ال يوجد أي  .سوء نية املتهم، بل على هذا األخري إثبات عكس هذه القرينة، أي إثبات حسن نيته

إال أنه ال يعتد ذا اإلعسار إذا كان  املادي الكامل،مربر لعدم تسديد النفقة ما عدا حالة اإلعسار 

ناجتا عن سوء السلوك كصرف املدين أمواله يف ألعاب القمار و اليناصيب، أو الكسل أو السكر وهذا 

  .ع.ق 331من املادة  02طبقا ملا نصت عليه الفقرة 

                                                             
عد ويقصد بذلك حكم صادر من احملكمة  أو قرار من الس القضائي أو أمر استعجايل أو حىت حكم أجنيب ممهور بالصيغة التنفيذية وفقا للقوا  1

. ص ،2العدد  ،1995الة القضائية لسنة ،124384ملف  ،16/4/1994 ،قرار للمحكمة العليا . املقررة يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية
192.  
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وهي 1املتعلق حبماية الطفل صورة جديدة لعدم تسديد النفقة  12- 15كما أوجد  القانون 

االشتراك يف النفقة لألشخاص املعهود هلم التكفل بالطفل يف إطار تدابري احلماية والتهذيب  عدم تقدمي 

خطر  االشتراك يف النفقة ملؤسسة اليت تستقبل األحداث اجلاحنني أو األحداث يف أو عدم تقدمي

  .2معنوي

و اإلشكال املطروح فهل تطبق قواعد جرمية عدم تسديد النفقة على اجلرمية املستحدثة 

  .املتعلق حبماية الطفل أم تطبق عليها القواعد العامة يف القانون اجلزائي 12- 15مبوجب القانون 

بس من املتعلق حبماية الطفل يعاقب باحل 12- 15من القانون  138بالرجوع إىل نص املادة 

دج كل من امتنع  100.000دج إىل  50.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إىل ثالثة ) 6(ستة 

  .  من هذا القانون 44عمدا رغم أعذاره عن تقدمي االشتراك يف النفقة املذكورة يف املادة 

يالحظ من خالل هذا النص أن جرمية عدم تسديد نفقة الطفل يف خطر معنوي ختتلف عن 

من قانون العقوبات  وذلك  331تسديد  النفقة املنصوص واملعاقب عليها مبوجب املادة جرمية عدم 

  :من خالل النقاط التالية 

  : من خالل الركن املادي للجرمية  -

                                                             
 50.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إىل ثالثة ) 6(املتعلق حبماية الطفل فإنه  يعاقب باحلبس من ستة   12- 15من القانون   138 املادة - 1

  من هذا القانون 44دج كل من امتنع عمدا رغم أعذاره عن تقدمي االشتراك يف النفقة املذكورة يف املادة  100.000دج إىل 
  .املتعلق حبماية الطفل 12-15 من القانون  44ة املاد - 2
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من قانون العقوبات  عنصرين  331يشترط لقيام جرمية عدم تسديد النفقة طبقا لنص 

 من  138أما يف املادة .ا والثاين انقضاء مهلة شهرين أساسني مها عدم دفع النفقة رغم اعذاره قانونا

  .ة مبجرد حترير حمضر عدم التنفيذقانون محاية الطفل فلم تشرط انقضاء مهلة شهرين  وإمنا تقوم اجلرمي

يف فقرا األخرية أن الصفح بعد دفع املبالغ  331نصت املادة : من خالل املتابعة اجلزائية  -

   .من قانون محاية الطفل 138إال إننا ال جند نفس اإلجراء يف نص املادة .عةاملالية يضع حدا للمتاب

   : املقررة جلرمية عدم تسديد النفقة العقوبـة-ب

يعاقب باحلبس من ستة ) ، فإن عدم تسديد النفقة جنحة معاقب عليها 331طبقا للمادة 

عالوة على ذلك جيوز  دج  300.000دج إىل   50.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إىل ) 6(

سنوات  05من سنة إىل  14احلكم على املتهم كعقوبة تكميلية باحلرمان من احلقوق الواردة يف املادة 

ع فإن احملكمة .ق 331من املادة  03و جتدر املالحظة هنا أنه طبقا للفقرة ). ع.ق 332املادة (

نفقة أو املنتفع باملعونة، وهذا طبعا املختصة هي حمكمة موطن أو حمل إقامة الشخص املقرر له قبض ال

كون النفقة مقررة ألشخاص عاجزين كالقصر مثال، وبالتايل من الشاق عليهم التنقل جلهات قضائية 

  .قد تكون بعيدة عن سكناهم
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  الفرع الثاين

  آليات محاية القاضي اجلزائي أموال القاصر

  عدم مصادرة أموال القاصر: أوال

من قانون العقوبات أن املصادرة هي األيلولة النهائية إىل الدولة ملال أو  15تنص املادة 

  :نه ال يكون قابال للمصادرةأجمموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها عند االقتضاء غري 

حمل السكن الالزم إليواء الزوج واألصول والفروع من الدرجة األوىل للمحكوم عليه إذا  -

شغلونه فعال عند معاينة اجلرمية على شرط أن ال يكون هذا احملل مكتسبا عن طريق غري كانوا ي

  .مشروع

من قانون  378من املادة  8-7- 6-5- 4-3- 2األموال املذكورة يف الفقرات  -

  .اإلجراءات املدنية

املداخيل الضرورية ملعيشة الزوج واألموال احملكوم عليه وكذلك األصول الذين يعيشون  -

  .كفالته حتت
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أنه ال جيوز لقضاة اجلزائي القضاء مبصادرة األموال اليت ترتبط  15يفهم من نص املادة 

ارتباطا وثيقا برعاية الطفل وكذا األموال املتعلقة بذمته املالية خالل الفصل يف القضايا اجلزائية 

  .املطروحة أمامهم

  اإلعفاء من املصاريف القضائية: ثانيا

تعفي القرارات الصادرة من اجلهات القضائية "انون العقوبات على أنهمن ق 492تنص املادة 

املختصة باألحداث من إجراءات الطوابع املالية والتسجيل فيما عدا ما يرجع منها على الفصل عند 

-15نون من القا  148و قد مت تأكيد هذا املبدأ من خالل نص املادة ".االقتضاء يف احلقوق املدنية

القرارات الصادرة عن اجلهات نه تعفى األحكام وأو الذي نص كذلك على املتعلق حبماية الطفل  12

القضائية املختصة باألحداث من إجراءات الطوابع املالية و التسجيل فيما عدا ما يرجع منها إىل 

  .الفصل عند االقتضاء يف حقوق مدنية

الذي    1989ماي  23ن خالل القرار املؤرخ يف و قد ساير اجتهاد احملكمة العليا ذلك م 

من قانون اإلجراءات اجلزائية تعفى القرارات الصادرة  442جاء فيه انه من املقرر قانونا ان نص املادة 

من اجلهات القضائية املختصة باألحداث من إجراءات الطوابع املالية والتسجيل فيما عدا ما يرجع 
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يف حقوق مدنية   ومن مثة فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خرقا منها إىل الفصل عند االقتضاء 

  .1للقانون

  :اختاذ التدابري التحفظية حلماية مال القاصر احملجوز : ثالثا 

 و املدين املدعي و املتهم من لكل جيوز فإنه ج.إ.من ق370  املادة نص إىل بالرجوع

 أن القضاء يد حتت موضوعة أشياء على حقا له بأن يدعي شخصا كل عموما املدين و املسؤول

 مجيع تتخذ أن هلا ذلك على احملكمة وافقت إذا القضية،و أمامها املطروحة أمام احملكمة ردها يطلب

 قرار صدور حلني ذلك و بردها احملكوم األشياء تلك استعادة إمكان لضمان اإلجراءات التحفظية

 .يف املوضوع ائي

 .بدقة املردودة األشياء يعني أن جيب بالرد القاضي احلكم أن اإلشارة جتدر و

ففي حالة ما إذا كانت األموال احملجوزة ختص قاصرا جاز للمحكمة تعيني حارس قضائي  

  .لضمان إمكان استعادة تلك األشياء احملكوم بردها 

  

 

                                                             
  .221.، ص02عدد  ،1991 ،الة القضائية، 54964،ملف رقم 1989-05-23م، .احملكمة العليا، غ  1
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  عدم متابعة القصر يف حالة اإلفالس والتسوية القضائية : رابعا 

ال جيوز هلم ممارسة التجارة فال ميكن شهر إفالسهم  و ال متابعتهم يف بالنسبة للقصر الذي 

  .1جرائم التفليس ألم حمميني بسبب انعدام أو نقص أهليتهم

  :عدم  تنفيذ اإلكراه البدين على الطفل القاصر :خامسا 

 فإنه ال جيوز  توقيع اإلكراه البدين ،من قانون اإلجراءات اجلزائية  600حسب نص املادة 

 .على الطفل الذي  كان عمره أثناء ارتكاب اجلرمية يقل عن مثانية عشر سنة

  الفرع الثالث

  دور النيابة يف محاية أموال القاصر

  .تدخل النيابة من أجل محاية أموال الطفل: أوال

يف حتريك ومباشرة الدعوى العمومية أمام القضاء اجلزائي، العامة خالفا للدور األصيل للنيابة 

ويتم  .حق التدخل يف الدعاوى املدنية دف محاية النظام العامالعامة فقد منح املشرع اجلزائري للنيابة 

 256ليها، وهو ما نصت عليه املادة هذا التدخل إما بصفتها خصم يف الدعوى كمدعية أو مدعى ع

                                                             
1 Hpp://droit –telmcen .over .blog.com 
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من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، أو بصفتها متدخلة يف خصومة قائمة من أجل إبداء الرأي مبا 

  .لقانونمن نفس ا 259فتكون طرفا منضما حسب ما نصت عليه املادة القانون حيقق سالمة تطبيق 

كل قضية مدنية يكون فيها عدمي األهلية على الس القضائي إطالع النيابة العـامة ا 

-19املؤرخ يف 1إلبداء رأيها و توجد عدة قرارات من احملكمة العليا يف هذا الصدد من بينها القرار 

صر، قاعدة جوهرية اصة بالقنيابة العامة على امللفات اخليعترب اطالع ال:" الذي جاء فيه  1983- 01

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، رعاية  260ق إ م  املعدلة باملادة  141املادة  أوجبتهاأو 

  .ة و األحداث ي األهليملصاحل عدمي

و من مث وجب اعتبار الوجـه املثار من طرف اخلصوم و املأخوذ من طرف هذه القاعدة 

به، و بالتايل يعد مرفوضا، ذلك أن الوسيلة املقررة قانونا ال ليست له الصفة يف التمسك  صادرا ممن

  ".يستفيد منها إال من تقررت ملصلحته

مىت أوجب القانون تبليغ " أنه  1984جويلية11كما جاء يف قرار آخر صادر بتاريخ 

القضايا اليت م القصر إىل النيابة العامة كان ذلك اإلجراء يعد جوهريا ال جيوز استبعاده أو اعتباره 

و اجلهة القضائيـة اليت اكتفت بالذكر يف قرارها أنه مت مساع النائب  إمتامهمستوفيا مبجرد اإلشارة إىل 

  2" .ضقت قاعدة جوهريـة يف اإلجراءات مما يستوجب النقالعام يف طلباته تكـون قد خر

                                                             
  .37 .ص 01عدد  ،1989 ،الة القضائية، 26598، ملف رقم 1983-01-19م، .احملكمة العليا، غ  1
      .51.ص ، 01عدد ، 1989 ،الة القضائية ،32377ملف رقم،1984-07-11م، .احملكمة العليا،غ  2
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  :أنه 39694ملف رقم  1985-05-08كما جاء يف قرار آخر مؤرخ يف 

ق إ م بدعوى أن هذه القضية تتناول  141مأخوذ من خرق املـادة : عن الوجه األول"

أن هذا اإلجراء مل مصاحل بعض القاصرين و كان جيب أن يبلغ ملف الدعـوى إىل النيابة العامة غري 

  .1."حيترم

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  على أنه ميكن ملمثل النيابة العامة يف  465تنص املادة 

اطار محاية أموال القاصر أن يطلب من القاضي مراقبة الوالية  ويبدي يف هذا الشأن طلبات باستدعاء 

  . أي شخص يرى مساعه مفيدا

كل مرة تعني فيها مقدما على القاصر إحالة امللف إىل النيابة العامة  كما تلتزم احملكمة يف 

و ميكن للنيابة العامة   .من  قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية   472لتبدي رأيها يف حسب املادة 

أن تطلب من احملكمة تثبيت الوصاية  أو رفضها  وهذا كله رغبة يف محاية أموال القاصر من أي مس 

  .  473ب أو حيازة شخصية طبقا لنص املادة أو تالع

  

  

  
                                                             

  .35.ص ، 03عدد ،1989الة القضائية ، 39694ملف رقم،1985-05-08م، .احملكمة العليا،غ  1
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  تدخل النيابة  العامة من أجل رقابة تصرفات القاصر على أمواله : ثانيا 

من قانون  479قد تتدخل النيابة حلماية أموال القاصر جتاه نفسه، ويستنتج ذلك من املادة 

األسرة ، حبيث ميكنها تقدمي طلب إىل قاضي شؤون األسرة  بقصد إلغاء قرار اإلذن للقاصر التصرف 

  . يف  جزء من أمواله ، وذلك كلما الحظت النيابة العامة أن هناك سوء يف التدبري من قبله

كما أن النيابة العامة ملزمة يف حالة وجود ورثة قاصرين للمتويف أو يف حالة وفاة الوصي أو 

املقدم من علمها بالوفاة بإخبار قاضي شؤون األسرة  بواقعة الوفاة لتعيني مقدما عنهم حسب املادة 

ي وارث قد وطبعا هذا اإلجراء يستهدف منه املشرع محاية األموال املرياثية للقاصر جتاه أ. 470

  .  499يتالعب قبل تدخل قاضي شؤون األسرة الذي يأمر حبصر التركة طبقا لنص املادة 

 ،499كما تتدخل النيابة العامة حلماية أموال القاصرين جتاه الورثة، وذلك من خالل املادة 

حيث أنه مبوجب هذه املادة حيب إعالم قاضي شؤون األسرة حلصر التركة و تعيني حارس قضائي 

  .عليها
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 باهتمام حظيت قد الطفل حقوق أن الدراسة هذه خالل من لنا تبنيفقد  تقدم ما ضوء على

 الطفل، محاية وجوب على التأكيد يف من طرف املشرع اجلزائري على غرار التشريعات األخرى كبري

 .املعنوية واملالية حقوقه واحترام

وخبصوص احلقوق املعنوية للطفل فرأينا أن للقاضي سلطة واسعة يف محاية هذه احلقوق بدءا 

بدوره يف محاية احلق يف احلياة للطفل وهو أهم وأول احلقوق اليت جيب أن حيض ا الطفل والذي 

ل يكون للقاضي دور مهم يف محايته من خالل التدخل بعد إخطاره أو تلقائيا رد علمه بوجود طف

يف حالة خطر  وتكييف حالته واختاذ اإلجراء املناسب واليت ال خيضع فيها إىل أية رقابة، وإىل جانب 

احلق يف احلياة فيحض الطفل حبقوق أخرى كاحلق يف اهلوية واجلنسية واحلق يف النسب وهي كثريا ما 

لضماا للطفل يف   تكون حمل دعاوى تطرح أمام القاضي الذي يقوم بالتحقيق فيها واختاذ أي إجراء

  . إطار ما يسمح به القانون

وبالنسبة للحقوق الطفل املتعلقة برعايته فتوصلنا إىل أن القاضي له سلطة واسعة يف منح 

، وأما بالنسبة لكفالة الطفل فإا أيضا على نفس القاصر اإلذن بزواج القاصر وكذا يف إاء الوالية

منحها أو عدم منحها لطالب الكفالة وذلك بعد التحقيق  تقوم على السلطة التقديرية للقاضي يف

  .جبميع الوسائل للبحث عن مصلحة الطفل املكفول ونفس الشيء يف حالة إاء الكفالة
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وخبصوص احلضانة فتوصلنا أن هذا احلق مبين على املصلحة الفضلى للطفل احملضون واليت 

إال أن املشرع مل حيدد املعايري اليت يبحث فيها  يبحث عنها القاضي وله كامل السلطة التقديرية بشأا

القاضي لتحديد أين تكمن مصلحة الطفل، ومن مث فإن دور القاضي أصبح أكثر صعوبة نظرا ألن كل 

  .قضية ختتلف ظروفها ومعطياا عن األخرى

 12-15وكما أنه ويف إطار محاية احلقوق املعنوية للطفل فلقد مت إصدار القانون رقم  

  :املتعلق حبماية الطفل  والذي عزز محاية الطفل والذي تضمن مايلي 2015يوليو  15خ يف املؤر

مثل ما فعل املشرع املصري و املشرع  ،اجلزائريتوحيد تشريع خاص حبماية الطفل - 1

  .بالطفلعلى أن حيتوي على مجيع القواعـد اإلجرائيـة واملوضـوعية املتعلقة  ،التونسي

  .ل يف خطر معنوي إىل محاية اجتماعية و قضائيةتقسيم محاية  الطف - 2

سنة كمرجع يف مجيع اجلرائم حىت تعم االستفادة من احلماية كل من مل  18سن  جعل - 3

  .يبلغ هذا السن

    . خاصة باحلدث اجلانحالتوقيف للنظر  استحداث إجراء - 4

  .حضور احملامي أثناء إجراءات التوقيف للنظر  - 5

  .األطفال جناياتقضايا باستحداث منصب قاضي التحقيق خمتص   - 6



 خاتمة

 

256 

 

   .امللفات بني البالغني و األحداث سواء يف اجلنايات أو اجلنح فصل - 7

  .استحداث إمكانية وضع احلدث حتت الرقابة القضائية  - 9

لقد  كان  األمل كبري يف قانون محاية الطفل على أن حيدث آليات و أن خيول صالحيات  

واسعة للقاضي من أجل التدخل حلماية الطفل خصوصا أننا جند ترسانة املواد تعطي للقاضي 

صالحيات واسعة بصفة عامة  وال ترسم كيفيات ممارسة هذه الصالحيات و ما حدود سلطته يف 

الوسط العائلي واملدرسي وما حدود سلطته على كافة املؤسسات العمومية و اخلاصة ، حيث نالحظ  

نسيق بني وزارة التضامن ومحاية  املرأة وقضايا األسرة وكذا وزارة التربية الوطنية والسلطة عدم الت

القضائية فمثال مكافحة العنف املدرسي هي من صميم صالحيات قاضي األحداث إال أننا نرى أن 

سة اهليئات العمومية األخرى تتخذ قرارات و إجراءات دون الرجوع  إىل السلطة القضائية ال كمؤس

استشارية و ال  كمؤسسة قضائية ، فإذا كان الس الدستوري هو اهليئة املراقبة  لدستورية القوانني، 

فإن جملس الدولة هو اهليئة املراقبة ملدى شرعية ومشروعية القرارات اإلدارية ومع ذلك فإننا ال جند أي  

عض قرارات املؤسسات رأي استشاري وال قضائي  لس الدولة يف مدى شرعية و مشروعية ب

  .اإلدارية فيما خيص محاية حقوق الطفل
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كما نالحظ أن صالحيات القاضي حلماية الطفل احلدث جاء ضيقا جدا إذ تسمح باحلماية 

الفردية للطفل دون احلماية اجلماعية ، إذ أنه جيب عليه أن يعاجل كل حالة على حدا وهذا ما يزيد  

  .ة قاضي األحداث خصوصا يف الوسط املدرسيمن كثرة امللفات و يعقد من مأموري

نالحظ أن قانون محاية الطفل رغم استحداثه لبعض اآلليات اجلديدة إال أننا نالحظ أنه  

 25مؤرخ يف  30-72أمر رقم تكديس للقوانني قد جتاوزها الزمن صدر معظمها يف السبعينات مثل 

 .حبماية الطفولة و املراهقة قاملتعل 1972فرباير سنة  10املوافق  1391ذي احلجة عام 

فإن القانون مل  ،كما أنه من اجلانب القضائي و خبصوص املتابعات القضائية للحدث اجلانح

يعاجل كثري من العقبات واإلجراءات القانونية اليت كانت تضر مبصلحة احلدث كمتهم بل قد زاد 

  :الطني بلة يف بعض اإلجراءات ونذكر منها

هلذا  استحداث منصب قاضي التحقيق  مكلف جبنايات األطفال مل متنح ب أنهنالحظ  - 1

فلو حدث مثال أن  رأى قاضي التحقيق  ،الوالية العامة للتحقيق يف اجلنح واجلنايات معا  األخري

املكلف جبنايات األطفال أن الوقائع املتابع ا أمامه ال تشكل سوى جنحة أصدر أمرا بعدم 

و يعقد إجراءات التحقيق يف ذلك  مهلة احلبس  ،يعقد اختصاصه  االختصاص  وال يوجد نص

على عكس  ، املؤقت احملددة بشهرين غري قابلة للتجديد و اليت يقع خالهلا تنازع يف االختصاص

أن الوقائع املتابع ا  تشكل جناية يف الواقع   ىقاضي  قسم األحداث الذي خيول له يف حالة ما إذا رأ
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من قانون محاية الطفل و   82على قاضي األحداث مقر الس طبقا لنص املادة  أمر بإحالة احلدث

   .اجلزائية من قانون اإلجراءات 467املادة 

من قانون اإلجراءات اجلزائية  قد حرم  465على غرار نص املادة  79نص املادة إن  - 2

فالبالغ املتابع جبناية ينظر  ،درجات التقاضي خالل مرحلة التحقيق من احلدث املتابع جبناية من درجة 

يف قضيته من طرف قاضي التحقيق بناء على الطلب االفتتاحي املقدم من طرف وكيل اجلمهورية  مث 

من درجات  ةمن طرف غرفة االام بناء على أمر املستندات بينما خيضع احلدث لدرجة واحد

ضي األحداث املكلف جبنايات قاضي التحقيق سابقا أو قا التقاضي أثناء التحقيق سواء من طرف

 .األطفال حاليا

نالحظ عدم وجود أي نص يسمح لقاضي األحداث مقر الس بالفصل يف اجلنح بعد  - 3

جنحة النظر يف  هذه اجلنحة على غرار املتابع ا احلدث على أساس جناية إىل   إعادة تكييفه للوقائع 

  .فصل يف اجلرائم املرتبكة من طرف البالغنيحمكمة اجلنايات اليت خولت هلا الوالية العامة لل

 التقاضي خالل مرحلة التحقيق  اتكما أننا  نالحظ حرمان احلدث من درجة من درج

قد يضر كثريا حبقوق املتهم احلدث خصوصا إذا استفاد املتهمون البالغون أمام غرفة االام من وهذا 

  .ظروف التشديدبأكثر من ظرف  من  تكبةفما مصري احلدث خصوصا يف قضايا السرقة املر التجنيج

  .عدم حتديد و حصر  املسائل العارضة و تدابري احلماية املتخذة بشأن الطفل  - 4
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املتعلق حبماية الطفل  2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15من القانون  96نصت املادة 

 على بناء وقت أي يف التهذيب و احلماية تدابري مراجعة أو تغيري األحداث لقاضي ميكن أنه  على

 اجلهة كانت مهما نفسه، تلقاء أو املفتوح الوسط مصاحل تقرير على بناء أو العامة النيابة طلب

  .ا أمرت اليت القضائية

 الختاذ حمل هناك كان إذا األحداث لقسم األمر يرفع أن األحداث قاضي على يتعني أنه، غري

  .بالثقة  جديرين عائلة أو لشخص أو الشرعي ملمثله سلم الذي الطفل شأن يف الوضع تدابري من تدبري

 املسائل مجيع يف بالفصل إقليميا خمتصا من نفس القانون يكون 98و حسب نص املادة  

  :الطفل شأن يف املتخذة التدابري تغيري وطلبات العارضة

  .أصال الرتاع يف فصل الذي األحداث قسم أو األحداث قاضي -

 الشرعي املمثل موطن اختصاصه بدائرة يقع الذي األحداث قسم أو األحداث قاضي -

 من بتفويض ذلك و القضاء من بأمر فيه الطفل وضع الذي املركز أو العمل صاحب موطن أو للطفل

  .الرتاع يف أصال فصل الذي األحداث قسم أو األحداث قاضي

 أو الطفل وضع مكان اختصاصه بدائرة يقع الذي األحداث قسم أو األحداث قاضي -

  .الرتاع يف أصال فصل الذي األحداث قسم أو األحداث قاضي من بتفويض ذلك و حبسه
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 دائرة يف يقع الذي األحداث لقاضي ميكن السرعة، تقتضي القضية كانت إذا أنه، غري  -

  .املناسبة املؤقتة التدابري باختاذ يأمر أن حبسه أو الطفل وضع مكان اختصاصه

و اإلشكال املطروح هو أن القانون مل حيدد ما هي  املسائل العارضة  و هل  تعترب  اجلرائم  

اليت يرتكبها احلدث الذي يكون رهن تدابري احلماية و التهذيب مسائل عارضة ختضع فيها اإلجراءات 

جديدة من قانون محاية الطفل أم تتخذ جتاهه إجراءات  98و 97و  96للمراجعة طبقا لنص املواد 

  .من قانون محاية الطفل 60ووفقا الختصاص املنصوص عليه يف املادة 

 من القانون املدين  كال بني تتوزع ،للطفل احلقوق املالية ب املتعلقة صوص األحكام أما خب

 أو إعطاء الرشد وسن التمييز سن لتحديد القانون املدين فجاء .التجاري األسرة والقانون وقانون

قانون  نصوص إىل األخري، هذا بأهلية يتعلق ما كل لتفصيل اإلحالة مث القاصر، تصرفاتأحكام  بعض

 فقد القضائية حلقوق الطفل  حتتاج إجراءات، تفعيل احلماية  وألن األسرة  والقانون التجاري ،

 .واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون خالل من لذلك عديدة املشرع نصوص خصص

 يف تتجسد القاصر ألموال املدنية القانونية احلماية أن عرفنا ص،النصو تلك كل بتحليل

 أتينا مث عليها، واحلفاظ إدارا يف الشرعية للنيابة القاصر أموال إخضاع وهو بأوهلما بدأنا مظهرين،

 قد التصرفات هذه كانت سواًء خاصة ألحكام أمواله يف القاصر تصرفات إخضاع وهو الثاين، لبيان

   .بدونه أو مسبق بإذن أبرمها



 خاتمة

 

261 

 

التعديالت على نصوص  دعدي لكننا عاينا من خالل الدراسة اليت أجريناها أنه رغم إجراء

عليها  تضفوالقانون إال أن آليات احلماية القضائية للحقوق املالية تبقى حمدودة على كافة املستويات و

  .صفة العمومية

 أحكام طريق عن ففرض القاصر، محاية يف للقاضي واسعة سلطة للقضاء املشرع أعطى 

 تنظيم أمهل أنه اجلانب هذا يف عليه يعاب أنه إالّ الشرعي، النائب تصرفات على صارمة رقابة خمتلفة

 النائب على التزامات فرض أمهها من واليت الرقابة، هذه فعالية تضمن اليت املهمة اآلليات بعض

 سلطته، حلدود املتجاوز الشرعي النائب تصرفات تلقاه الذي اجلزاء  وتوضيح القضاء، أمام الشرعي

الفا ملا خنفسه ، كما أنه مل يبني حقوق النائب الشرعي و صالحياته  هو عليه يفرض لذياواجلزاء 

وابتلُواْ الْيتامى حتى إِذَا بلَغواْ :" جاءت به الشريعة اإلسالمية فقد جاء يف قول اهللا  عز و جل يف 

ن يكْبرواْ ومن كَانَ النكَاح فَإِنْ آنستم منهم رشدا فَادفَعواْ إِلَيهِم أَموالَهم والَ تأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا أَ

كُلْ بِالْمعروف فَإِذَا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدواْ علَيهِم وكَفَى غَنِيا فَلْيستعفف ومن كَانَ فَقريا فَلْيأْ

 . 1"بِاللَّه حِسيبا 

امللكية األدبية  فإننا نالحظ أن جانب،يف تصرفه القاصر ألموال ة املقرر لحمايةل أما بالنسبة

اعد العامة حلماية امللكية الفكرية العامة دون قد أمهلت متاما  وتركت حتت ظل القووالفنية للطفل 

                                                             
  .06ـ سورة النساء اآلية   1
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اليت نتجت من  معاجلة حقوق الطفل يف هذا اجلانب و دون وضع آليات حلمايته  من آثار الشهرة

محاية آليات فعالة من أجل  و دون  وضع ا على حقوقه املعنوية واملادية سلباليت تؤثر  أعماله الفنية و

  .دقيقة  حلياته اخلاصة
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حممد كامل مرسي، شرح القانون املدين اجلديد، العقود املسماة، عقد العمل وعقـد املقاولة والتزام املرافق  .63

    .1953، دار النشر للجامعات املـصرية،القاهرة، 1ط، 4العامة، ج
 ، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان،1حممد سعد رحاحلة، ايناس اخلالدي، مقدمات يف امللكية الفكرية ، ط .64

2012.  

 الثقافة دار ،1ج ، األشخاص على الواقعة اجلرائم – اخلاص القسم – العقوبات فانون شرح ، منور سعيد حممد .65
  .ن.س.د ،عمان،

 اجلامعية، املطبوعات ، ديوان)اخلاص القسم(اجلزائري  العقوبات قانون شرح ، جنم صبحي حممد .66
  .2005،اجلزائر

  .2010، دار الفكر، عمان،3الشخصية،طقانون األحوال  حممود علي السرطاين، .67

  .1997 ،اإلسكندرية منشأة املعارف،، 7ط ،3جالشخصية ، األحوالمعوض عبد التواب،موسوعة  .68
  . 2005 ،منشار عطا اهللا، أحكام املرياث يف قانون األسرة اجلزائري، دار اخللدونية، اجلزائر .69
  .1999 ريا،سو اجلديدة، املطبعة ،5طالشخصية، األحوال السباعي، مصطفى .70
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  .2005 مصر، مصطفى عبد اجلواد، أحكام الرجوع القضائي يف اهلبة، دار الكتب اجلديدة، .71
  .1987مصطفى حممد اجلمال، عبد احلميد اجلمال، القانون واملعامالت،املكتبة القانونية، مصر،  .72
التجاري،ديوان املطبوعات اجلامعية نادية فوضيل، القانون التجاري اجلزائري، األعمال التجارية ، التاجر، احملل  .73

 .2001، اجلزائر، 

التحكيم ، دار  -التنفيذ  -، الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ،  اخلصومة نبيل صقر .74
  . 2009عني مليلة اجلزائر، ى،اهلد

  . 1985،دار الفكر ،   2، ط الزحيلي ، الفقه اإلسالمي و أدلته وهبة .75
    .1992 ،، دار الفكر، مطبعة خاصة، اجلزائر7جوهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته،  .76

  
  الفرنسية باللغة/ ب

-GARRAUD Rene ,Traite Théorique et Pratique du Droit Pénal 
Français,3°édition, Paris,1924. 

 
  املراجع املتخصصة: ثانيا

  باللغة العربیة/ أ

  
حقوق األوالد يف الشريعة اإلسالمية والقانون، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، بدران أبو العينني،  .1

1987.  
، املرياث والوصية، ديوان املطبوعات اجلامعية، 2بلحاج العريب ، الوجيز يف شرح قانون األسرة، ج .2

  .1999اجلزائر،
 -املرياث  -الطالق  -لزواج ا -اخلطبة  -مقدمة -لوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري بلحاج العريب ، ا .3

  .2004الزواج و الطالق، ديوان املطبوعات اجلامعية  ، ، 1ج ،الوصية 
  . 2011اجلزائر، منار، مطبعة ،2طالعربية، والقوانني الفقهية املذاهب ضوء يف الشرعية النيابة شلوان، بلقاسم .4
و تنازع القوانني فيها،دار الفكر العريب، مجال مرسي بدر،النيابة يف التصرفات القانونية ،طبيعتها و أحكامها  .5

1980. 
محيد سلطان علي اخلالدي، احلقوق اللصيقة بشخصية الطفل دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية وقوانني  .6

  .2013منشورات احلليب احلقوقية، ،1طاألحوال الشخصية، 
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، مؤسسة التعاون للطبع والنشر، القاهرة، 3طسعاد ابراهيم صاحل، عالقة اآلباء باألبناء يف الشريعة اإلسالمية،  .7
  .1880مصر، 

 الفكر دار والقانون، الشريعة  بني مقارنة دراسة :املالية التصرفات يف الغري عن النيابة قزمال، رجب سيف .8
  .2009مصر، اجلامعي،

  .2001عصام أنور سليم، حقوق الطفل، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، مصر، .9

،املكتب اجلامعي احلديث، - دراسة مقارنة -ابراهيم، محاية اجلنني يف الشريعة اإلسالمية والقانونعلي الشيخ  .10
 .2009مصر، 

علي مانع ، جنوح األحداث والتغيري اإلجتماعي يف اجلزائر املعاصرة ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  .11
  .ن.س.ط، د.د

  .1991 مصر، القانونية، للموسوعات الفين املكتب القاصر، مال على الوالية الفقي، عيسى عمرو .12
  .2009، دار هومة، اجلزائر،2الوقف، ط -الوصة -، عقود التربعات، اهلبةعمر محدي باشا  .13
،منشورات احلليب 1غالية رياض النبشة، حقوق الطفل بني القوانني الداخلية واالتفاقيات الدولية، ط .14

  .2010احلقوقية،
تطور التارخيي منذ بدايات القرن العشرين، مطبعة مشايل أند مشايل، بريوت، غسان خليل، حقوق الطفل، ال .15

  .2003لبنان، 
  .1980مصر، الكتاب، عامل املال، على الوالية أحكام البنا، صاحل كمال .16
، مؤسسة 1حممد عاطف عبد املقصود طه، الزواج والطالق يف اإلسالم وحقوق الزوج والزوجة واألوالد،ط .17
  .2001والتوزيع، القاهرة، مصر، املختار للنشر 

  .1987حممد كمال محدي، الوالية على املال، منشأة املعارف، مصر،  .18
مفتاح حممد أقزيط، احلماية املدنية واجلنائية للجنني بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الكتب  .19

 .2006القانونية، مصر، 

  

  :باللغة الفرنسية/ ب
1. Ammar GUESMI, La protection pénale de l’enfant avant sa naissance, 

Ed, L’hermès ,Lyon, 2003. 



 المراجع

 

294 

 

2. Guy RAYMOND. Droit de l’enfance et de l’adolescence, Ed. Litec ,
Paris, 1995. 

 
 للقضاء العلیا المدرسة أطروحات الدكتوراه و مذكرات الماجستیر وإجازات: ثالثا

   :الدكتوراه أطروحات / أ

 يف دكتوراه شهادة لنيل ، رسالة-دراسة مقارنة -،مصلحة احملضون يف القوانني املغاربية لألسرةمحيدو زكية .1

  .2004/2005اخلاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، القانون

حبث مقدم ،االجتهاد القضائي يف الفقه اإلسالمي و تطبيقاته على  قانون األسرة اجلزائري   ،حمفوظ بن صغري .2

كلية العلوم االجتماعية  –جامعة  احلاج خلضر باتنة  ، قسم شريعة ختصص فقة وأصوله ،يف  العلوم اإلسالمية اشهادة دكتور لنيل

  .2009-2008، و  اإلسالمية 

  :رسائل املاجستري ورسائل املاستر/ ب
مذكرة  ماجستري يف قسم  ، اإلسالمي الفقهأحكام ولد الزنا يف  ،حممد حممود حسني  ومحد عبد ايد أ .1

  .2008 ، جامعة النجاح الوطنية يف نابلس، فلسطني ،كليـة الدراسات العليا ،الفقـه والتشـريع 
 يف ماجستري مذكرة الشائع، املال على الواردة التصرفات يف القصر حلقوق القانونية احلماية عيسى، أمحد .2

  .2011 اجلزائر، البليدة، جبامعة احلقوق كلية القانون العقاري،
لية للطفل يف ظل أحكام قانون األسرة اجلزائري،مذكرة خترج لنيل ابوشوكة ،احلقوق املالية وغري املأمينة  .3

 .2013/2014جامعة أكلي حمند اوحلاج، البويرة،  -ختصص قانون األسرة - شهادة ماستر يف القانون
ي، مذكرة ماجستري يف احلقوق، جامعة ورقلة، بلقاسم سويقات، احلماية اجلزائية للطفل يف القانون اجلزائر .4

2010 /2011.  
 املاجستري شهادة لنيل مذكرة اإلسالمي، والفقه اجلزائري  القانون يف القاصر مال على الوالية موسوس، مجيلة .5

  .2006 اجلزائر ، ببومرداس، التجارية والعلوم احلقوق كلية ومسؤولية، عقود فرع القانون،  يف
ختصص قضاء األحوال الشخصية والفقه  احلضانة يف قانون األسرة ، مذكرة ماجستري،حسيين عزيزة ،  .6

  .2001 ، بن عكنون،جامعة اجلزائراإلسالمي،
دليلة سالمي، محاية الطفل يف قانون األسرة، مذكرة ماجستري يف القانون، فرع قانون خاص، جامعة اجلزائر،  .7

2007-2008.  
، 18ألطفال غري الشرعيني، مذكرة لنيل شهادة املدرسة العليا للقضاء، الدفعة احلماية القانونية ل بلقرقيد،زهرة  .8

2007-2010.  
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صربينة بليل ونعيمة شعالل، عقد الكفالة يف قانون األسرة اجلزائري، مذكرة ماستر يف احلقوق، شعبة القانون  .9
  .2013-2012اخلاص، جامعة عبد الرمحان مرية، جباية، 

اآلليات القانونية حلماية امللكية الفكرية مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة عباس جهاد ، .10
  .احلقوق والعلوم السياسية قسم حقوق ، ختصص قانون خاص، كلية 

 عكنون، بن احلقوق كلية ماجستري، شهادة لنيل مقدمة مذكرة األهلية، عدميي الرشداء مقفوجلي، العزيز عبد .11
  .2003 ،راجلزائ

قانون  ،سرين إناس بن عصمان، مصلحة الطفل يف قانون األسرة اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجسترين .12
  .2008/2009األسرة املقارن،   تلمسان،

، إثبات النسب يف القانون اجلزائري، مذكرة ماستر يف القانون،ختصص عقود ومسؤولية، جامعة شريف نصرية .13
  .2012/2013البويرة،أكلي حمند أوحلاج، 

 -دراسة نقدية حتليلية مقارنة -وسام قوادري،محاية أموال القاصر على ضوء التقنني املدين وتقنني األسرة .14
  .2013ومسؤولية، عقود :القانون ختصص يف ماستر شهادة لنيل خترج ،مذكرة

عقود (نون خاص مداين ، حقوق الطفل بني الشريعة والقانون ،رسالة  ماجستري فرع قا نشيدة هجرية .15
  .  2011/2012،كلية احلقوق بن عكنون ، 1،جامعة اجلزائر) ومسؤولية 

  
  :إجازات املدرسة العليا للقضاء/ ج

، 14قضاء ، الدفعة لامساعيل الشيخ، دور النيابة يف املسائل املتعلقة باألسرة، مذكرة خترج من املدرسة العليا ل .1
2005-2006.  

  
التعديل اجلديد لقانون األسرة، مذكرة خترج من املدرسة العليا للقضاء، الدفعة ، احلضانة يف ظل عدي السعيد .2

17)2006-2009.(    
 للقضاء،يا عقد اهلبة يف القانون اجلزائري، مذكرة خترج لنيل إجازة املدرسة العل فراح بوعروج، .3

  .2008-16،2005الدفعة
سرة يف الزواج واحنالله، لقاضي شؤون األغريب ، السلطة التقديرية عدالن مصمودي ،مراد مشروك ،حممد  .4

 .2008ـ  2005، 16مذكرة التخرج لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء ، الدفعة 
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  املقاالت واحملاضرات: رابعا 

  :العربية باللغة/أ

  املقاالت/ 1

الة اجلزائرية للعلوم  ،دور النيابة العامة أمام احملاكم املدنية يف القانون القضائي اجلزائري  العريب بلحاج ، .1
  .1993،  واإلقتصادية والسياسيةالقانونية 

،سن الزواج بني اإلذن واجلزاء يف قانون األسرة اجلزائري،الة اجلزائرية للعلوم القانونية تشوار جياليل .2
  .37 اجلزء ،1999واالقتصادية والسياسية، 

 ،الة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية،  محاية الطفل عرب اإلذن بالزواج، ،تشوار جياليل  .3
  .41 اجلزء ،2000

حسن بن خالد سندي، عناية الشريعة اإلسالمية حبقوق األطفال، جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة  .4
  .44، عدد ه 1429والدراسات اإلسالمية، ذو القعدة 

: ، منشورة على املوقع2013، فيفري 04عدد  قانون،شفيق حادي، حكم اهلبة للجنني، جملة الفقه وال .5
www.majalah.new.ma.  

  .4 عدد ،ه ١٤١٤  الرياض، اإلسالمية، البحوث جملة ،"اإلسالمية الشريعة يف احلق" ضمريية، مجعه عثمان .6
  .3،عدد  1998عالوة بوتغرار ،التصرف يف أموال القاصر،جملة املوثق ،  .7
، 1996،ديسمرب  ،عيسى حداد، األهلية يف قانون األسرة اجلزائري ،جملة العلوم القانونية جامعة عنابة ، اجلزائر .8

  .9عدد 
املؤرخ يف  734072فاطمة الزهرة تبوب ، نسب ابن املغتصبة ، تعليق على احملكمة العليا رقم  .9

  .2013،  01، حملة احملكمة العليا  ، العدد   الصادر عن غرفة شؤون األسرة واملواريث 15/03/2012
   .1982دور النيابة يف املادة املدنية، نشرة القضاة ،عدد خاص، ،وزارة العدل،  كرغلي مقداد، .10
حممود بن ابراهيم اخلطيب، حقوق الطفل املالية يف اإلسالم، الة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، جامعة  .11

  .2010العاملية، كلية أصول الدين،األردن، العلوم اإلسالمية 
، منشورة على املوقع 2013مسعودان خرية ، دور مصاحل الشرطة باألطفال ضحايا العنف ،جوان .12

http://www.algeriepolice.dz/  

  .2005، 08مصطفى العروم، عقد اهلبة، جملة املوثق، الغرفة الوطنية للموثقني، اجلزائر، عدد  .13
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حقوق امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات ،جملس وزراء العدل على موقع األنترنت،نسيب إليا ، مداخلة  .14
  .https://www.google.dz، منشورة يف املوقع 2009 ،العرب، بريوت
  باللغة الفرنسية /ب

PH.JESTAZ , Bail entre cinjoints divorcés, R.T.D.Civ,1975. 
  :احملاضرات/ 2

-2008امساعيل بن رزق اهللا ، حقوق الطفل وفق التشريع اجلزائري ، حماضرة ألقيت مبجلس قضاء تبسة ،  .1
  .، غري منشورة 2009

  .، غري منشورة 27/04/2015، صندوق النفقة ، حماضرة ألقيت مبجلس قضاء النعامة ،حراشرضا  .2
دويل بعنوان األحكام املتعلقة باألسرة بني الثوابت واملتغريات، كلية احلقوق والعلوم  سامية حساين، ملتقى .3

  .2014مليانة، ماي  السياسية، جامعة مخيس 
 17حماضرات ألقيت على الطلبة القضاة باملدرسة العليا للقضاء، الدفعةقاضي األحداث،، صخري مباركة .4

  .، غري منشورة2009،
محاية حقوق امللكية الفكرية، مؤمتر اجلوانب القانونية واإلقتصادية إلتفاقيات منظمة  حممود حممود الكمايل،آلية .5
 . 227.التجارة العاملية،ص
حممد السعيد الدقاق ، احلماية القانونية لألطفال يف إطار اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل ، املؤمتر القومي  .6

 .1988حول مشروع اتفاقية حقوق الطفل ، االسكندرية ، 
  

  :باللغة الفرنسية/ ب
- Jacques LEAUTE - criminologie et science pénitentiaire,Presses 

universitaires de France, Themis droit, 1972. 
-L’enfant maltraité en Algérie L’action sociale et de la solidarité nationale 

enquête 2001. 
  مواقع االنترنيت:خامسا

  .http://www.startimes.com ،2009/11/06احلماية القانونية للطفل يف التشريع اجلزائري،  .1
  .http://www.startimes.com ،2009/07/30حلماية القانونية لعدميي وناقصي األهلية، ا .2
-06الروماين، –األحداث يف النظام األجنلوسكسوين واجلرماين  معاد بن حدو، قضاء علي أحنني ،صالح الدين فليل،حممد فليل، .3

06-2007 ،bb.com/-http://penal.fr   
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،  18/09/2011،  يف السودان) نقاش ديين بني القضاة والفقهاء(ملن ينسب طفل االغتصاب  .4
http://sudaneseonline.com/  

  http://www.aps.dz/ar/algerie،2014ديسمرب  10وكالة األنباء اجلزائرية ،  .5

ـوكالة    http://www.djzaiess.com/ elbilad، 2015-03-17وكالة األنباء اجلزائرية ،  .6
  . http://www.djzaiess.com/ elfajr، 2015-03-30األنباء اجلزائرية ، 

  http://www.djelfa.info، 29/04/2011،  قامة األجانبإشروط دخول، خروج و .7

قوق الشخصية واألسرية للطفل، احلدور التشريع يف محاية ياسر جبور،  .8
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 ملخـص

أن القضاء ھو حامي النظام  باعتبار، وحقوقھ المالیة والمعنویةلقضاء لھ دور مھم جدا في مجال حمایة الطفل ا
لھ  ، والتي تضمنبیئة صحیة مزدھرة للطفل  تأمین فمن المنطقي أن یناط بھواآلداب العامة والسالمة العمومیة ، 

  .الفكریة والمادیة تھحمایة الذمة المالیة للطفل وملكی كما ھو منوط بھنموا جیدا، 

قانونیة في بعض األحیان تكون إنھ من الضروري أن یمنح جھاز القضاء صالحیات ووالیة وفي ھذا الصدد، ف
  .الوالیة الممنوحة لألبوین  كبر من تلكأ ومطلقة ، 

اإلجراءات التي یجب أن یتبعھا القضاة باختالف اختصاصاتھم النوعیة لضمان  كما رسم القانون للسلطة القضائیة 
لالجتھاد واستنباط أحكام تجسد الحمایة الفضلى للطفل  مجاال واسعاترك لھم    أنھإالالحمایة والتھذیب للطفل ، 

 .وحقوقھ المعنویة والمالیة  تحت رقابة رشیدة

  .قضاء –حمایة  –حقوق مالیة  –حقوق معنویة  –طفل :   الكلمات المفتاحیة

Résumé 

Le pouvoir judiciaire a un rôle très important dans la protection de l'enfant et ses 
droits matériels et moraux. 

admettant que le pouvoir judiciaire est le protecteur de l'ordre et les mœurs et la 
sécurité, par voie intégral il est logique qu’il doit assuré à l'enfant un environnement sain 
et prospère qui lui assurent une bonne croissance, aussi il est censé par une censure 
adéquate à protéger le patrimoine de l'enfant et sa propriété intellectuelle et matérielle . 

À ce sujet, il est essentiel que la justice peut être pourvu de prérogatives et 'autorités 
parfois absolue, une autorité plus souverain que de celle donnée aux parents. 
Alors que la loi avait tracé la procédure , dont les magistrates quelque soit leurs 
compétences, doivent suivre pour garantir une bonne protection et discipline pour les 
enfants, elle a  laissé aussi une grande marge pour les magistrats pourrait faire une 
jurisprudence palpable afin de mettre les droits de l'enfant et ses intérêts sous une bonne 
supervision. 
 
Mots clés : enfant – droits moraux – droits matériels  - protection – juridiction. 
 
Sammary  

The judiciary has very important  role in child’s protection  and his material and 
moral right  Assuming that the judiciary is the protector of order and mores and security 
public , by intergral way it makes sense it shall ensure to child an healthy anprosperous 
environement which insure a good growth ; also he is supposed by an adequate 
censorship protect assets of the child an his intelectual and material proprietary  

About that , It Is essential That judiciary May be provided with prérogative and 
authority sometimes absolute , an authority more sovereign that of this given to the 
parents . 

While the law had drawn the way that the masgistrates whatever their purviews , 
that they must follow for guarantee a good protection et and discipline for child , it let a 
large margin  for magistrates for make an palpable jurisprudence in order to put the 
child’s rights and his interests under good supervision. 
Keywords: child - moral rights - property rights - protection – judiciary.  


