
  



  

 

 

 

  



  

 شكر وتقدير
 

 َوَعَمى َعَمي   َأْنَعْمتَ  التِّي ِنْعَمَتكَ  اْشُكرَ  َأنْ  َأْوزِعِني ﴿َربِّي
 الصالحين﴾ ِعباِدكَ  ِفي ِبَرْحَمِتكَ  وَأْدِخْمِني َتْرَضاه َصاِلًحا أْعَملَ  َوأنْ  َواِلِدي  

 91 اآلية النمل، سورة
 

 حمدا العمل، ىذا إلتمام ووفقنا خطانا، دوسدّ  دروبنا، أنار الذي  الحمد
 رحمتو. وعظيم وجيو بجالل يميق

 :إلى الشكر بجزيل نتقدم                      
 أن صدر رحابة بكل قبل الذي الحميم عبد بوشكيوة الدكتور المشرف األستاذ  

 لم الذي والمعين والمشجع السند، نعم بحق فكان العمل ىذا عمى بإشرافو يشرفنا
 .وتوجيياتو بنصائحو عمينا يبخل

 المذكرة ىذه مناقشة تقبميم عمى المناقشة لجنة أعضاء األفاضل األساتذة . 
 بعمميم عمينا يبخموا لم الذين السياسية والعموم الحقوق كمية أساتذة 

 .الدراسة سنوات طيمة ونصائحيم    
 بعيد من أو قريب من العمل ىذا إنجاز في ساىم من كل. 

 
  

 الطالبيه: سمير كحل السنان

 محمد يسعد                                                                                
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 مقدمة

إف قضايا األسرة مف المواضيع االجتماعية التي كثر الحديث فييا إذ تنازعت حوليا 
التيارات والتأثيرات فتضاربت آراء الفقياء حوليا، ويعتبر الزواج إحدى أىـ ىذه القضايا لما 
لو مف مكانة في تكويف األسر والمجتمعات، وىو ذلؾ الرباط الشرعي بيف الذكر واألنثى في 

واإلحصاف والتكافؿ والمودة والرحمة، غايتو تحقيؽ االمتداد لمحياة والفضيمة  كنؼ العفاؼ
 بالتعاوف عمى تربية النشء وحسف الخمؽ وطاعة الخالؽ.

ونظرا لألىمية البالغة التي يحظى بيا الزواج فقد جعمو اإلسالـ أكـر العالقات 
يسمح بالتياوف فيو أو التخّمي االنسانية وأساسيا حّتى وصفو بالميثاؽ الغميظ، فحّث عميو ولـ 

 عف ثقؿ التزامو وذلؾ بوضع أسسو وتبياف مقوماتو.

ولّما كاف الزواج عمى ىذا القدر مف المكانة خّصو المشّرع بسمسمة مف الضمانات 
حصاف الزوجيف  لمحفاظ عميو وتحقيؽ أىدافو بتكويف أسرة أساسيا الموّدة والّرحمة والتعاوف وا 

، فوضع لو مجموعة مف الشروط يجب مراعاتيا عند اإلقداـ عميو والمحافظة عمى األنساب
 والتي تعّد األىمية مف بيف أىّميا.

فاألىمية في عقد الزواج ىي شرط السف القانونية الذي اشترطو المشّرع فيمف يقدـ عمى 
 سنة لألنثى. 18سنة لمذكر  21سنة كاممة لكال الجنسيف، بعدما كانت  19ىذا العقد، وىي 

أجاز القانوف الزواج دوف ىذه السف فمـ يوصد الباب أماـ القاصر الراغب في وقد 
الزواج ولـ يجعؿ مف شرط السف قاعدة جامدة بؿ أورد عمييا استثناء يتمثؿ في إمكانية 
الترخيص لو بموجب إذف يصدره القاضي المختص، وىذا ليس تعسيرا عمى القاصر بؿ 

 تضمف بقاءىا واستمرارىا.وحرصا عمى تكويف أسرة قوية  حماية لو
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 أىمية البحث:

يحتّؿ الترخيص القضائي بزواج القاصر مكانة ىامة ال تقؿ أىمية مف باقي التراخيص 
القضائية، وذلؾ بسبب ارتباطو بموضوع جّد حساس تبنى عميو المجتمعات واألمـ وىو عقد 

ذلؾ سمح لو بالزواج وفؽ الزواج وما لممكانة التي يولييا المشّرع لفئة القصر خاصة، فألجؿ 
 أطر محّددة وممزمة وىذا لعالقتو المباشرة والمؤثرة عمى االستقرار األسري.

 أسباب اختيار الموضوع:

الختيار موضوع البحث دوافع موضوعية وأخرى ذاتية حّتمت عمينا التطرؽ إلى ىذا 
 الموضوع وىي:

 األسباب الموضوعية:

ج بسف معينة ومنحو الترخيص القضائي دوف معرفة الغاية في تقييد المشّرع الزوا -
 تمؾ السف.

 دراسة آثار وانعكاسات الترخيص القضائي بزواج القاصر عمى األسر والمجتمعات. -

إثراء الجانب النظري والتطبيقي فيما يخص إجراءات منح الترخيص القضائي بزواج  -
 القاصر.

القاصر وتوضيح إزالة الغموض الذي يكتنؼ مسألة الترخيص القضائي بزواج  -
 إجراءاتيا وتبسيط بعض المسائؿ المتعمقة بيا.

 األسباب الذاتية:

تتجّمى األسباب الذاتية الختيارنا ىذا الموضوع رغبتنا الممّحة في دراسة مثؿ ىذا النوع 
مف المواضيع القانونية لتناولو مسألة ميّمة متعمقة بالقاصر، إضافة إلى ذلؾ الفضوؿ العممي 
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 معارؼلم ا والنظريات القانونية واإلشكاالت التي يثيرىا ىذا الموضوع بتغذيتولمعرفة الخفاي
 .المجتمع في المثقفة الفئة باعتبارىـ والجامعات العمـ طالب لدى والقانونية العممية

 أىداف البحث:

      يرمي ىذا البحث إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
    تحديد مفيـو الترخيص القضائي بزواج القاصر.   -      
   .القاصر بزواج القضائي مترخيصضبط الطبيعة القانونية ل -      
      وتبياف آثاره. القاصر بزواج القضائي الترخيصشرح إجراءات استصدار  -      
صور مخالفة الترخيص القضائي بزواج القاصر والجزاء المترّتب       الوقوؼ عمى -      

                             عمييا.

 إشكالية البحث:

إذا كاف المشّرع أقّر قاعدة عامة بتحديد السف األدنى لمزواج ثـّ تراجع وخرج عف ىاتو 
ي يمّكنو مف القاعدة، بمنحو القاصر حؽ المجوء إلى القضاء واستصدار ترخيص قضائ

الزواج دوف السف القانونية، فمماذا حّدد المشّرع السف األدنى لمزواج، ثـّ رّخص لمقاصر 
 ؟بذلؾ

 وعميو ومف خالؿ ما سبؽ يمكننا طرح اإلشكالية التالية:

 ؟إلى أي مدى وّفق المشّرع الجزائري في إقراره الترخيص القضائي بالزواج لمقاصر

 التساؤالت الفرعية التالية:وتنبثؽ عمى ىذه اإلشكالية 

وماىي الخصائص التي تميزه عف  ؟ما مفيـو الترخيص القضائي بزواج القاصر -
  التراخيص األخرى؟

 ؟ما ىي الغاية مف إقرار الترخيص القضائي بزواج القاصر -
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 ؟ما ىي الطبيعة القانونية لمترخيص القضائي بزواج القاصر -
 ؟القضائي بزواج القاصرما ىي الضوابط القانونية لمترخيص  -
  القاصر؟ بزواج القضائي الترخيص لمنح القانونية والجوانب ما ىي األحكاـ -
 فيما تتمثؿ آثار الترخيص القضائي لمقاصر بالزواج؟  -
وما ىي الجزاءات  ؟ماىي أساليب مخالفة الترخيص القضائي بزواج القاصر  -

 المترتبة عف ذلؾ؟
 الدراسات السابقة:

البحث تـ االعتماد عمى بعض الكتب العامة التي تطرقت إلى مسائؿ إلنجاز ىذا 
وقضايا األسرة في القانوف الجزائري بصفة عامة، وبعض األطروحات والمذكرات التي ليا 

 عالقة بيذا الموضوع بصفة خاصة ونذكر منيا:
أطروحة الدكتوراه في القانوف الخاص بعنواف: المركز القانوني لمقاصر في الزواج  -1

والطالؽ، لمباحث: عبد الّمو فاسي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبوبكر بمقايد، 
 .2014/2015تممساف، السنة الجامعية 

رّكز الباحث في أطروحتو عمى أىـّ الركائز القانونية المتعمقة بزواج القاصر  حيث
نيائو لياتو العالقة األسرية، أّما بحثنا فقمنا فيو بدراسة األحكاـ المتعّمقة بالترخيص  وا 

 القضائي بزواج ىذا القاصر فقط.

مذكرة ماجستير في القانوف الخاص، تخصص قانوف األسرة بعنواف: الترخيص  -2
الزواج قبؿ سف األىمية في الشريعة اإلسالمية والقانوف الوضعي، لمباحثة: ابتساـ مميط،      ب

، 2011/2012، السنة الجامعية 1955أوت  20كمية الحقوؽ العمـو السياسية، جامعة 
والتي قّدمت فييا دراسة مقارنة لألىمية في عقد الزواج ودواعي الترخيص بيف الفقو اإلسالمي 

الوضعي مف جية، والتشريع الجزائري والقانوف المقارف لكؿ مف المغرب واألردف والقانوف 
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وفرنسا مف جية أخرى، بينما اقتصرت دراستنا عمى الترخيص القضائي بزواج القاصر في 
 القانوف الجزائري.

مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في القانوف الخاص، تخصص القانوف الخاص الشامؿ  -3     
ف القضائي بزواج القصر، لمباحثتيف: مريـ بف مدخف وسعاد بركماؿ، كمية بعنواف: اإلذ

 .2016/2017الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عبدالرحماف ميرة، بجاية، السنة الجامعية 

إذ تناولتا فييا بنوع مف التحميؿ ألىـّ القضايا المتعمقة باإلذف القضائي بزواج القصر 
المتعمقة بو، بينما قمنا في بحثنا بإعطاء تحميؿ أعمؽ بضبط مفيومو وتحميؿ األحكاـ 

لمترخيص القضائي بزواج القاصر خاصة ما تعّمؽ منو بشّقو التطبيقي، مف إجراءات 
االستصدار وأىـّ اآلثار التي يرتّبيا ىذا الترخيص، كما بّينا األساليب والصور الشائعة التي 

 ىاتو المسألة. التي تستعمؿ في التحايؿ عمى القانوف فيما يخّص 
 المناىج المستخدمة في البحث:

إلنجاز ىذا البحث اعتمدنا بصفة عامة عمى منيجيف مف مناىج البحث العممي والذي 
 ال يخمو أي بحث منيما وىما: المنيج الوصفي والتحميمي.

 فالمنيج الوصفي تـّ استخدامو في ابراز مختمؼ المفاىيـ التي تضمنيا موضوع البحث.
المنيج التحميمي فتـّ االعتماد عميو في تحميؿ بعض النصوص القانونية بيدؼ أّما 

الوصوؿ إلى المغزى التشريعي الذي تضمنتو ىاتو النصوص، واستنباط القواعد واألحكاـ 
 والنتائج المترتّبة عمييا.
 صعوبات البحث:

راقيؿ كأي بحث مف البحوث صادفتنا أثناء ىاتو الدراسة مجموعة مف الصعوبات والع
 التي نذكر مف أىّميا:

 المعمومات وتوفير العوف يد بمنح أجيزتيا بمختمؼ القضائية الجيات تعاوف عدـ -
 المعمومات ليذه لما نظرا التحفظ، بواجب يسمى ما تحت لمباحثيف واالحصائيات
 .بالغة أىمية مف التطبيقي الجانب في خاصة واالحصائيات
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 المراجع والبحوث التي تناولت ىذا الموضوع. قّمة -
 خطة البحث:

 ألجؿ دراسة ىذا الموضوع دراسة دقيقة اعتمدنا عمى خطة تـّ تقسيميا كما يمي:
 الفصل األول: اإلطار المفاىيمي لمترخيص القضائي بزواج القاصر.

 .القاصر بزواج القضائي الترخيص مفيـو: األوؿ المبحث
 .القاصر بزواج القضائي لمترخيص القانونية والضوابط الطبيعة: الثاني المبحث

 .القاصر بزواج القضائي بالترخيص المتعمقة األحكام: الثاني الفصل
 .وآثاره القاصر بزواج القضائي الترخيص استصدار: األوؿ المبحث
 .القاصر بزواج القضائي الترخيص استصدار مخالفة: الثاني المبحث



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 اإلطار المفاىيمي لمترخيص القضائي بزواج القاصر
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إف دراستنا لموضوع الترخيص القضائي بزواج القاصر تحتـّ وتفرض عمينا ضبط إطاره 
بغرض توضيح وتبياف الرؤية الصحيحة لما نحف مقبموف عميو، إذ تمّكف القارئ مف  المفاىيمي

 إدراؾ ماىيتو وتكوف لديو فكرة أولّية تجعمو ممّما بجميع جوانبو.

طاره المفاىيمي مف خالؿ دراسة مفيومو وتحديد طبيعتو  وموضوعنا ىذا تتضح معالمو وا 
 وضوابطو القانونية وذلؾ عمى النحو التالي:

 مبحث األوؿ: مفيـو الترخيص القضائي بزواج القاصر.ال

 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لمترخيص القضائي بزواج القاصر وضوابطو.  
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 المبحث األول

 اصرالترخيص القضائي بزواج الق مفيوم

زواجو رّخص المشرع الجزائري لمقاصر الذي لـ يبمغ السف القانونية لمزواج إمكانية عقد 
بعد حصولو عمى ترخيص قضائي يمّكنو مف ذلؾ، إاّل أّنو اكتفى بذكر شروطو فقط لذلؾ 
سنحاوؿ في ىذا المبحث ضبط مفيومو مف خالؿ تعريفو وتبياف مميزاتو وسماتو التي يتصؼ 

 بيا في المطمبيف التالييف:

 القاصر. بزواج القضائي المطمب األوؿ: تعريؼ الترخيص

 القاصر. بزواج القضائي الترخيص زاتالمطمب الثاني: ممي

 المطمب األول

 القاصر بزواج القضائي تعريف الترخيص

 الترخيص إّف ما يمكف مالحظتو في قانوف األسرة الجزائري أّف المشرع لـ يتناوؿ
القاصر بشيء مف التفصيؿ إذ لـ يبّيف المقصود منو وال حتى إعطائو تعريفا  بزواج القضائي

باقي التراخيص القضائية مّما اكتنفو بعض مف الغموض والمبس، لذا  قانونيا يمّيزه عف
 سنحاوؿ في ىذا المطمب اإلحاطة بيذه المسألة بنوع مف الشرح مف خالؿ الفروع اآلتية:

 .القضائي الترخيصالفرع األوؿ: تعريؼ 

 الفرع الثاني: تعريؼ زواج القاصر.
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  األول الفرع

 الترخيص القضائي    تعريف

                                        نتناوؿ في ىذا الفرع تعريؼ الترخيص، ثـّ تعريؼ القضاء.      

        تعريف الترخيص: -أوال
نتطّرؽ في تعريؼ الترخيص إلى التعريؼ المغوي لو، وتعريفو في الفقو اإلسالمي، ثـّ    

 تعريفو في القانوف.  

 تعريف الترخيص لغة: - أ
عاريؼ لغوية لمترخيص مف أىّميا ما ورد في لساف العرب البف منظور لقد وردت عّدة ت

حيث عّرفو كما يمي:                                                                     
َص  >> : والرُّْخصةُ  والرُُّخَصةُ  الرُّْخَصةُ  َعْنُو، وااِلْسـُ  الّنْييِ  َبْعدَ  ِفيوِ  َلوُ  َأِذفَ : اأَلْمرِ  في َلوُ  َرخَّ

َص  وقد التشّديد، خالؼ وىو: اأَلْمر في والرُّْخصةُ  عنو، َخفََّفيا أشياءَ  في لمعبد ا َتْرِخيُص   ُرخٍّ
َص  َتْرِخيصاً  كذا في لو ْصت وتقوؿ. َيْسَتْقصِ  لـ َأي فيو ىو َفَترخَّ  َأي وكذا كذا في فالناً  رخَّ

كما ورد                                                     1.<<عنو  إيَّاه نييِ  بعد َلو َأِذْنتُ 
تعريفو في المعجـ الوسيط كاآلتي:                                                  

َص >> َص  ويسَّره، سيَّمو: األْمر في لو( )َرخَّ َصو كذا، في َلوُ  ويقاؿ: َرخَّ  فيو لو َأِذفَ : فيو وَرخَّ
                                                                               عنو. الّنيي بعد

َص(  بالرُّْخصة                                                  فييا َأَخذَ : األمور في )َتَرخَّ
 األمر مف يغيَّر ما: الشَّرع( و_ )في والتيسير، األمر في الَتسييؿ( الرُُّخَصةُ )و( الرُّْخَصةُ )

                                                                           2.<<وتخفيؼ  ُيسر إلى األصّمي

                                                             
 .40ص ،7مج ،1968جماؿ الديف ابف منظور، لساف العرب، دار صادر، بيروت،  -1
 .336ص ،1ج ،1972 ،3ط عارؼ، مصر،براىيـ أنيس، عطية الصوالحي وأخروف، المعجـ الوسيط ، دار إ -2
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>>وورد تعريفو في معجـ النفائس الوسيط كما يمي: 
َص                   وَسيََّموُ  – َيسََّرهُ : َكَذا في َلو َرخَّ

ْصُت ُفاَلنًا ِفي َكَذا وَكَذا.                  -و      َأِذَف َلُو ِفيِو َبْعَد النَّْيِي َعْنُو، وَتُقوُؿ: َرخَّ
َص ِفي اأَلْمِر، َأَخَذ ِفيِو بالرُّْخَصِة، و َص َلُو ِفيِو.                 -َتَرخَّ     ِفي َكَذا: َرخَّ

ِفي الَشْرِع: َما ُيَغيَُّر اأَلْصؿ ِإَلى ُيْسٍر       -: الرُّْخَصُة ِفي اأَلْمِر: التَّْخِفيُؼ والرُّْخَصةُ 
  1.<<وَتْخِفيٍؼ 

 مف خالؿ ما سبؽ نستنتج بأّف الترخيص لغة يعني اإلذف والتسييؿ والتيسير والتخفيؼ.

 تعريف الترخيص في الفقو اإلسالمي:  -ب

لوؿ الترخيص فكؿٌّ عّرفو عمى شاكمتو، إذ جاءت تعاريفيـ اختمفت آراء الفقياء حوؿ مد
 الّمو رحمة الغزالي اإلماـ عّرفو حيثمختمفة إاّل أّنيا تصّب في معنى واحد أال وىو اإلجازة، 

 2.<<السبب قياـ مع عنو وعجز لعذر فعمو في لممكّمؼ ُوسٍّعَ  ما >>: بأّنو عميو

 تعريف الترخيص قانونا: - ج
الرخصة عبارة عف إجازة  >>ورد تعريفو في معجـ المصطمحات القانونية كما يمي:  حيث

  3.<<تمنحيا السمطات المعنية بغية مباشرة بعض الميف

مف خالؿ ما سبؽ يتضح أف الترخيص ىو سماح قانوني إلتماـ عمؿ يكوف غير قانوني 
 بدونو.

        تعريف القضاء: -ثانيا
  في المغة، ثـّ في الفقو اإلسالمي، والفقو القانوني. نتناوؿ ىنا تعريؼ القضاء 

                                                             
 .444، ص2007، 1أحمد أبو حاقة، معجـ النفائس الوسيط، دار النفائس، بيروت، لبناف، ط -1

.98، ص1حامد الغزالي، المستصفى، دار العمـو الحديثة، بيروت، ج أبو - 2  
 .175، ص1998الجزائر، ابتساـ القزاـ، المصطمحات القانونية في التشريع الجزائري، قصر الكتاب،  -3
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           :لغة القضاء تعريف - أ
       :وَقِضيَّةً  وقضاًء، َقْضيًا،( َقَضى) >>:يمي كما الوسيط المعجـ في القضاء تعريؼ ورد

 حكـ وفصؿ. وُيقاؿ: قضى بيف الخصميف، وقَضى عميو، وقَضى لو، وقَضى بكذا. فيو
   .ليا المحكـ لأُلُمورِ  الَقاِطعُ (: الَقاِضي) قاٍض)ج( ُقَضاٌة.

الّناس بحكـ الّشرع. و_ مف تعيٍُّنو الدولة لمنظر في الخُصومات والدَعاوى  بيف َيْقِضي ًمفْ  و_
صدار اأَلحكاـ التي يراىا طبقًا لمقانوف، وَمقرُّه الرسمي إحدى دور القضاء. )ج( ُقَضاٌة.  وا 

ـُ، و_ اأَلداُء. و)الَقَضاُء(:  عمُؿ القاضي. ورجاُؿ القضاء: الييئة التي يوكؿ إلييا  -الُحْك
 1.<<بحث الخصومات لمفصؿ فييا طبقًا لمقوانيف 

 :في الفقو اإلسالمي القضاء تعريف -ب
مف بيف تعريفات القضاء في الفقو اإلسالمي تمؾ التعريفات الخاصة بالمذاىب األربعة 

 حيث عّرفوه كما يمي:
وعند المالكية يعني  2عّرؼ الحنفية القضاء بأّنو فصؿ الخصومات وقطع المنازعات،

أّما الشافعية فعّرفوه بأّنو فصؿ الخصومة بيف  3اإلخبار عف حكـ شرعي عمى سبيؿ اإللزاـ،
وأّما الحنابمة فكاف تعريفيـ لمقضاء مف خالؿ تبيينو  4خصميف فأكثر بحكـ ا تعالى،

 5لحكومات.واإللزاـ بو وفصؿ ا
مف خالؿ التعريفات السابقة نستنتج بأّف القضاء ىو مجموعة مف القواعد الشرعية 

 في الخصومات. األفراد بيفالتي وضعيا اإلسالـ مف أجؿ الفصؿ والحكـ 
 

                                                             
 .743، 742إبراىيـ أنيس، عطية الصوالحي وآخروف، المرجع السابؽ،  ص  -1
 .356، ص1992ابف عابديف، حاشية رّد المحتار عمى الدر المختار، دار الفكر، بيروت،  -2
 .86، ص1992، 3الحطاب، مواىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ، دار الفكر، بيروت، ط -3
 .376، ص1997، 1مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج، دار المعرفة، بيروت، طالشربيني،  -4
 .571، ص2000، 1البيوتي، شرح منتية اإلرادات، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط -5
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  :القانوني الفقو في القضاء تعريف - ج
             الفقو القانوني وىي:                                                                                                           ىناؾ عّدة اتجاىات لتعريؼ القضاء في

 االتجاه األول:  -1

االتجاه عمى معيار ومبدأ السمطة القضائية في حّد ذاتيا في تعريؼ  اعتمد أصحاب ىذا
السمطة القضائية في  >>القضاء ويتجمى ذلؾ في قوؿ األستاذ سعيد بوالشعير، حيث عّرفو: 

االصطالح: ىي التي تكفؿ احتراـ القواعد القانونية والتنظيمية وأّنيا ُممَزَمة بالحكـ في 
لالختصاصات المعينة ليا ولف تأمر بتنفيذ حكميا، وعمى  الموضوع المطروح أماميا وفقاً 

 1.<<السمطات العامة واألفراد أف يتقّيدوا بيا 

 االتجاه الثاني: -2

ذىب أصحاب ىذا الّرأي إلى االعتماد في تعريفيـ لمدلوؿ القضاء عمى األساس 
 الوظيفي والعممي لمقاضي في حّد ذاتو، إذ يعّرفػو األستاذ عبد الغني بسيوني عبد الّمو بقولػو: 

القضاء ىو محور العدالة وضماف الحريات ومنع ما عساه أف يقع عمييا مف زور أو  >>
 2.<<تطاوؿ

مة القاضي ىي تطبيؽ القوانيف الصادرة مف السمطة التشريعية في الدولة، وىو كما أف كم
  3وحده الذي يستقٍّؿ بالفصؿ في الخصومات وانزاؿ العقوبات عمى الخارجيف عف حكـ القانوف.

 
                                                             

، 2، ج2003، 5سعيد بوالشعير، القانوف الدستوري والنظـ السياسية المقارنة، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ط -1
 .134ص

عبد الغني سبيوني عبدا، مبدأ المساواة أماـ القضاء وكفالة حؽ التقاضي، منشأة المعارؼ، االسكندرية، مصر،  -2
 .35، ص1983

، 2003دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، ، محمد عبد الحميد أبو زيد، توازف السمطات ورقابتيا، دراسة مقارنة -3
 .334ص
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 االتجاه الثالث: -3

دمج أصحاب ىذا االتجاه في تعريفيـ لمقضاء بيف معيار السمطة ومعيار الوظيفة فعّرفوه 
 .....السمطة القضائية ىي السمطة المختصة بتفسير القانوف وتطبيقو عمى >>بأّنو:

المنازعات التي ُتعرض عمييا....وكاف القضاء بعممو أيضا ينّفذ القانوف....أّما القاضي فال 
 1.<<ُيضيؼ إلى القانوف شيئًا ولكّنو يطّبقو 

 اختالفاً  ىناؾ أفّ  نستنتج يجعمنا الذكر السالفة لمقضاء القانوف فقياء تعريفات فيفالتمّعف 
 .المعتمد المعيار بحسب وذلؾ مفيومو حوؿ بينيـ فيما

ما يمكف أف نستنتجو مف خالؿ ما سبؽ حوؿ تعريؼ القضاء ىو أّنو يعتبر السبيؿ 
الوحيد الذي يمجأ إليو األفراد لمحصوؿ عمى حقوقيـ وحرياتيـ، إذ تكمف الحكمة منو في رفع 

موميف وردع الظالـ ونصرة المظمـو والفصؿ بيف المتخاصميف، والقاضي ما ىو الظمـ عف المظ
إاّل شخص تعّينو الدولة لمنظر في الخصومات والدعاوى واصدار األحكاـ التي يراىا مطابقة 

 لمقانوف، فمو والية القضاء ويحكـ وفقًا لمقانوف.

لقضائي بأّنو عبارة عف مف خالؿ تعريفنا لمترخيص والقضاء يمكننا أف نعّرؼ الترخيص ا
 إذف يصدر عف طريؽ السمطة القضائية المختصة بذلؾ.

 الثاني الفرع

 زواج القاصر تعريف

 نتناوؿ في ىذا الفرع تعريؼ الزواج، ثـّ تعريؼ القاصر.

 
                                                             

لية القضاء كأىـ ضماف لمحؽ في التقاضي، مجمة االجتياد القضائي، العدد التاسع، جامعة محمد سميمة مصراتي، استقال -1
 .92خيضر، بسكرة، ص
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 :تعريف الزواج -أوال

 نعّرؼ الزواج لغة، ثـّ في الفقو اإلسالمي، ثـّ ما أورده المشّرع القانوني.

 :لغة  الزواج تعريف - أ

 جاء تعريؼ الزواج في المعجـ الوسيط كالتالي: 

 يا.جُ ، وبيا: جعمو يتزوّ امرأةً  فالناً  -: قرف بعضيا ببعض. وواجاً ، وزَ ويجاً زْ تَ  شياءَ ( األَ جَ وَّ )زَ  >>

 زوجة. اوبيا: اتخذىَ  ةً امرأَ  (جَ وَّ زَ تَ )

 الزوج بالزوجة ، أو الذكر باألنثى. (: اقترافُ اجُ وَ ) الزَّ 

خالؼ الفرد، يقاؿ: زوج  الزوجةُ  -ة، والمرَأ بعؿُ  -و خر مف جنسو.آ(: كؿ واحد معو جُ وْ )الزَّ 
 . خر فيما زوجافآلحدىما باأوفرد، وكؿ شيئيف اقترف 

 ء.يْ ؿ شَ مف كُ  النوعُ  - و

 الرجؿ. امرَأةُ (: ةُ جَ وْ ) الزَّ 

 1.<< ة بينيما قائمةً يَّ جِ وْ ومازالت الزّ ة، يَّ جِ وْ الزَّ  ة(: بمعنى الزواج، يقاؿ بينيما حؽُّ يَّ جِ وْ )الزَّ 

ْوُج: خالؼ الَفْرِد.  >>كما جاء تعريفو في لساف العرب البف منظور كما يمي: زوج: الزَّ
 يقاؿ: زْوٌج َأو َفْرٌد، كما يقاؿ: َخسًا َأو َزكًا، َأو َشْفٌع َأو ِوْتٌر.

ْوُج الَفْرُد الذي لو َقِريٌف. والزوج االثناف.ويقاؿ  : ىما َزْوَجاف لالثنيف وىما َزْوٌج، كما يقاؿ: الزَّ

 

                                                             
 .405،406السابؽ، ص خروف، المرجعآبراىيـ أنس، عطية الصوالحي و إ -1
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ْوِج  ْوَجِة؛ واأَلصؿ في الزَّ يقاؿ لمرجؿ و المرَأة: الزوجاف. ويقاؿ لممرَأة: إنيا لكثيرة اأَلزواج والزَّ
ْنُؼ والنَّْوُع مف كؿ شيء. وكؿ شيئيف مقترنيف، شكميف كانا َأو نقيضيف، فيما زوجاف؛  الصَّ

وكؿُّ واحد منيما زوج. وقد َتَزَوَج امرأة وَزوََّجُو إّياىا وبيا، وَتَزاَوَج القوـُ واْزَدَوُجوا: َتَزوََّج بعضيـ 
  1.<<بعضاً 

 الفقو اإلسالمي:                                                                                   تعريف الزواج في -ب

                                                              . إطاره في ُفسٍّرَ  الذي والمجاؿ الفقيية المذاىب اختالؼ حسب الزواج مفيـو اختمؼ

عقد يفيد حّؿ العشرة الزوجية بيف الّرجؿ >>عند الفقياء فقد اعتبره محمد أبو زىرة بأّنو: أّما
والمرأة بما يحّقؽ ما يتقاضاه الّطبع اإلنساني، وتعاونيما مدى الحياة ويحّد ما لكمييما مف 

 2.<<حقوؽ وما عميو مف واجبات

آلخر وامتالؾ المتعة عمى وعّرفو أيضا أّنو عقد يفيد حّؿ استمتاع كّؿ مف العاقديف با
 3الوجو المشروع.

كما عّرؼ وىبة الزحيمي الزواج بأّنو عقد يتضّمف إباحة االستمتاع بالمرأة إذا كانت  
 4أجنبية عف الّرجؿ غير محّرمة عميو بنسب أو رضاع أو مصاىرة.

بأّنو عقد  الزحيمي وىبة إاّل أّف التعريؼ الجامع لمزواج ىو ذلؾ التعريؼ الذي قّدمو
بالنسبة لمّرجؿ يفيد الممؾ الخاص بو، فال يحّؿ ألحد غيره، أّما بالنسبة لممرأة فيو حّؿ 

  5االستمتاع ال الممؾ إذ يجوز أف تتعّدد الزوجات فيصبح الممؾ حّقا مشتركا بينيّف.

                                                             

. 293،292،291ص ،2مج ،المرجع السابؽجماؿ الديف ابف منظور،  - 1  
 .44، ص1971 ،2ط عقد الزواج وآثاره،  دار الفكر العربي، محمد أبو زىرة، محاضرات في -2
 .17، ص1957 ،3طمحمد أبو زىرة، األحواؿ الشخصية، دار الفكر العربي،  -3
 .54، ص2008 ،4ط دار الفكر، دمشؽ،وىبة الزحيمي، األسرة المسممة في العالـ المعاصر،  -4
 .29ص ،7ج ،1985 ،2ط، الفقو اإلسالمي وأدلتو، األحواؿ الشخصية، دار الفكر، دمشؽ، وىبة الزحيمي -5
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 : قانوناتعريف الزواج  -ج
المعدؿ لقانوف األسرة  05/02ورد تعريؼ الزواج في المادة الرابعة مف األمر رقـ 

عمى الوجو الشرعي،  امرأةالزواج ىو عقد رضائي يتـ  بيف رجؿ و  >>الجزائري كما يمي : 
مف أىدافو تكويف أسرة أساسيا المودة والرحمة والتعاوف واحصاف الزوجيف والمحافظة عمى 

 1.<<األنساب

عكس ما ورد  يالحظ عمى تعريؼ المشّرع الجزائري لمزواج أّنو جعمو عقدا رضائياوما 
حيث ُيبنى أساسا عمى تقّبػػؿ إرادة الّرجػؿ والمرأة عف طريػػؽ اقتػراف  84/11في القانوف 

 2.اإليجاب بالقبوؿ

وكذلؾ رّكز عمى الجوانب الميّمة في عقد الزواج وىو كونو بيف رجؿ وامرأة فأخرج منو 
واج المثمييف، ويكوف ىذا العقد عمى الوجو الّشرعي ليرفض بذلؾ كّؿ عالقة جنسية خارج ز 

 3إطار عقد الزواج الّشرعي.

وما يالحظ أيضا أف المشّرع الجزائري عّرؼ الزواج تعريفا شامال مف حيث ماىيتو 
ذلؾ  وغايتو، فمـ يجعمو مجّرد عقد يحصؿ كّؿ طرؼ عمى متعة آنية بؿ سما بو إلى أبعد مف
 4فأعطاه صبغتو القدسّية وجعمو ترابط معنوي عمى وجو الدواـ لبناء األسرة وتحّمؿ أعبائيا.

والخالصة أف المشّرع الجزائري أعطى تعريفا جامعا مانعا لمزواج فأحاط بكّؿ جوانبو إذ  
عمى جعؿ غايتو تكويف أسرة مبنّية عمى الموّدة والّرحمة والتعاوف واحصاف الّزوجيف والمحافظة 

                                                             
 1984جواف  09مؤرخ في  84/11يعدؿ ويتمـ قانوف  2005فيفري  27مؤرخ في  05/02مر األ مف 04المادة  -1

 . 2005فيفري  27الصادرة  بتاريخ  15، ج.ر عدد يتضمف قانوف األسرة
وانحاللو في قانوف األسرة الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه عمـو في القانوف الخاص، كمية  ، الزواجلعمى سعادي -2

 .22، ص2014/2015، 1الحقوؽ، جامعة الجزائر 
 .23، المرجع السابؽ، صلعمى سعادي -3
 العميا، المحكمة اجتيادات بأحدث مدّعـ التعديالت آخر وفؽ الجديد األسرة قانوف ضوء في الزواج أحكاـ بمحاج، العربي -4

 .76ص ،2012 األردف، والتوزيع، لمنشر الثقافة دار
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األنساب، وحّدد ىدفو األصمي والتبعي، فاألصمي يتجّمى في تكويف أسرة والمحافظة عمى 
 1األنساب، والتبعي يتمثؿ في احصاف الزوجيف.

 :القاصر تعريف -ثانيا

 نتطّرؽ ىنا إلى تعريؼ القاصر في المغة، وفي الفقو اإلسالمي، ثـّ في القانوف.

 تعريف القاصر لغة: - أ
، جمع رَ القاصر اسـ فاعؿ مف قصَ  >>:الطالب كما يميورد تعريؼ القاصر في معجـ 

، والقاصر في لغة الفقياء العاجز والجمع المؤنث قاصراتٌ  ر، ومؤنثو قاصرةٌ صَّ قاصروف وقُ 
 2.<<عف القياـ بالتصرفات الشرعية، ولـ يبمغ بعد سف الرشد

ُقُصوًرا:  –)َقَصَر( عف األمر  >>: كاآلتي ورد تعريؼ القاصر في المعجـ الوسيط كما
 عف فالفٌ ( قصَّرَ ) عجز وكؼَّ عنو، يقاؿ: قصر نفسو عمى كذا: حبسيا عميو وألزميا إّياه.

 فيو. تياوف: اأًلمر في -عميو. و يقدر ال وىو تركو: اأَلمر

عّده قصيًرا.  وَعَجز. )اسَتْقَصَرُه(: عنو كؼَّ : اأَلمرِ  عف( َتَقاَصرَ ) الشيَء: صيَّره قصيًرا. -و
ًرا. -و  عّده مقصٍّ

 3.<<الرُّشد ِسفَّ  يبمغْ  لـ مف: الورثة مف( الَقاِصرُ )

 

 

 
                                                             

 .23، المرجع السابؽ، صلعمى سعادي - 1
 .469، ص2004 ،7طيوسؼ شكري فرحات، معجـ الطالب، دار الكتب العممية، لبناف،  -2
 .738خروف، المرجع السابؽ، صآبراىيـ أنس، عطية الصوالحي و إ -3
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 تعريف القاصر في الفقو اإلسالمي:  - ب
لـ يعط الفقياء تعريفا خاّصا بالقاصر إاّل ما ورد في بعض األحكاـ، حيث استعممت 

ُأطمؽ عمى مف يصيبو عّدة مصطمحات منيا صغير السف والحدث، والصبي والمميز، كما 
 1عارض مف عوارض األىمية والتي ىي الجنوف والعتو والسفو.

فالصبي: ىو مف لـ يبمغ عموما والبموغ يظير بعالمات يشترؾ فييا الذكر واألنثى 
ويختمؼ منيا في البعض اآلخر، والمميز: ىو مف يفيـ الخطاب ويّرد الجواب وال ُيضبط بسف 

 2ير السف الذي لـ يستكمؿ األمر بعد.معينة، والحدث: ويطمؽ عمى صغ

أّما المجنوف: فيو مف ُسمب عقمو وىو خمؿ في العقؿ يعدـ االدراؾ والتمييز ويصحبو 
كما عّرفو بمحاج العربي بأّف المجنوف ىو المصاب بالخمؿ العقمي ويعتبر عديـ  3االضطراب.

 4التمييز فاقد حرية االختيار.

 6والسفو: ىو كثرة االضطراب وخّفة الّنفس. 5لو.أّما العتو: ىو نقصاف العقؿ واختال

وعميو فإّف القاصر ىو كّؿ إنساف لـ يستكمؿ أىميتو إّما لصغر سنو أو إلصابتو بعارض 
 مف عوارض األىمية.

 

 

                                                             
عبد الّمو فاسي، المركز القانوني لمقاصر في الزواج والطالؽ، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف الخاص، كمية  -1

 .17، ص2014/2015الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 
 .17، صالمرجع نفسو -2
 .90، ص1985الوطنية لمكتاب، الجزائر، محمد حسنيف، الوجيز في نظرية الحؽ بوجو عاـ، المؤسسة  -3
 .123ص ،1ج ،2010العربي بمحاج، الوجيز في شرح قانوف األسرة الجزائري، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -4
 .27عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ، ص -5
 .29المرجع نفسو، ص -6
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 تعريف القاصر قانونا:  - ج
لـ يعّرؼ القانوف القاصر تعريفا واضحا إاّل ما ورد في بعض النصوص القانونية فمثال 

كؿ شخص بمغ سف الرشد متمتعا  >>كما يمي:  40نوف المدني الجزائري في المادة عّرفو القا
 بقواه العقمية، ولـ يحجر عميو، يكوف كامؿ األىمية لمباشرة حقوقو المدنية.

  1.<<( سنة كاممة19وسف الرشد تسعة عشر)

ولـ سنة  19وبمفيـو المخالفة ليذه المادة يتضح لنا أّف القاصر ىو كؿ شخص لـ يبمغ 
يصب أىميتو عارضا مف عوارضيا ولـ يحجر عميو، ألّف عوارض األىمية في نظر القانوف 
يعتبر صاحبيا قاصرا حيث منعتيـ مف مباشرة حقوقيـ المدنية وساوت بينيـ، وزواج ىؤالء 

 2يقتضي بطبيعة الحاؿ إذنا قضائيا.

لمزواج بسبب عدـ بموغو أّما القاصر في قانوف األسرة الجزائري فيو مف لـ تكتمؿ أىميتو 
سنة، أو مف  19مف قانوف األسرة الجزائري والتي حّددتيا بػ  07السف  القانونية حسب المادة 

مف ىذا  86و 81يكوف فاقدىا لعارض مف عوارضيا ولـ ُيحجر عميو طبقا لنص المادتيف 
 القانوف.

ارة عف إذف مف خالؿ كؿ ما سبؽ نستنتج أّف الترخيص القضائي بزواج القاصر ىو عب
أو إجازة يمنحيا القضاء لمقاصر ذكرا كاف أو أنثى الذي لـ يبمغ سف الزواج القانونية مف أجؿ 

عطاء الصفة القانونية لعقد زواجو.  تأىيمو لمزواج وا 

 

 

                                                             
 78يتضمف القانوف المدني المعدؿ والمتمـ، ٍج.ر عدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58مف أمر رقـ  40 المادة -1

 .1978سبتمبر  30الصادرة بتاريخ 
 .123العربي بمحاج، الوجيز في شرح قانوف األسرة الجزائري، المرجع السابؽ، ص -2
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 الثاني المطمب

 اصرالق بزواج القضائي الترخيص مميزات

القضائي بزواج القاصر، إّف المشّرع الجزائري لـ يتطّرؽ صراحة إلى مميزات الترخيص 
وبما أّف ىذا الترخيص عمؿ والئي يصدر في شكؿ أمر عمى عريضة كما سنبّينو الحقا، فإّنو 
يأخذ السمات والمميزات التي ينفرد بيا عف باقي األعماؿ القضائية األخرى، وىو ما سنحاوؿ 

 توضيحو مف خالؿ ما يمي الفروع اآلتية:

 لمترخيص القضائي بزواج القاصر. المنشئ الحمائي الفرع األوؿ: الطابع

 .القاصر بزواج القضائي لمترخيص الشكمي اإلجرائيالفرع الثاني: الطابع 

 .القاصر بزواج القضائي لمترخيص الفرع الثالث: الطابع المؤقت االنفرادي

 الفرع األول

 القاصر بزواج القضائي لمترخيص المنشئ الحمائي الطابع

األصؿ في القضاء حماية الحقوؽ ألصحابيا مف خالؿ حماية النظاـ القانوني في  إفّ 
حد ذاتو، والقاضي ال يتدخؿ إاّل إذا حدث عارض فيقـو بإزالتو بناء عمى السمطة والصالحيات 

 التي يقّرىا القانوف لو.

دة فالمشرع قد قّرر حماية القصر في عقد الزواج ولـ يخرج عف القاعدة العامة الموجو 
في قوانيف األسرة لما توليو مف أىمية ليذه الفئة التي ىي بحاجة إلى حماية أكثر، وعمى 
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القاضي قبؿ ترخيصو بالزواج أف يتأكد مف رضا القاصر ومف عدـ وجود إكراه أو أي ضغط 
 1عميو، كؿ ىذا حماية لألطفاؿ مف انزالؽ أىمييـ نحو المنفعة الفردية البحتة في زواجيـ.

وظيفة القضاء في المجتمع تيدؼ فقط إلى إزالة ىاتو العوارض التي تعترض وعميو فإف 
 2التطبيؽ التمقائي لمقاعدة القانونية ويترتب عمى ذلؾ إعطاء ىذه القاعدة كامؿ فاعميتيا.

فالحؽ المطموب حمايتو بموجب الحصوؿ عمى ىذا الترخيص ىو حؽ إنساني اجتماعي 
  3ابي حمائي أكثر منو قضائي.أكثر منو قانوني ولمقاضي فيو دور رق

والتي تنص عمى:  واإلدارية المدنية اإلجراءات قانوف مف 424وبالرجوع إلى نص المادة 
 4.<<يتكفؿ قاضي شؤوف األسرة عمى الخصوص بالسير عمى حماية مصالح القصر >>

 في فقرتييا األولى والثانية مف الدستور الجزائري التي تنص عمى: 72وكذلؾ المادة 

 ُتحظى األسرة بحماية الدولة والمجتمع. >>

 5.<<تحمي األسرة والمجتمع والدولة حقوؽ الطفؿ

 

                                                             
 شيادة لنيؿ مقدمة مذكرة الوضعي، والقانوف اإلسالمية الشريعة في األىمية سف قيؿ  بالزواج الترخيص مميط، ابتساـ -1

 الحقوؽ، قسـ السياسية، والعموـ الحقوؽ كمية األسرة، شؤوف قانوف تخصص الخاص، القانوف شعبة القانوف، في الماجيستير
 .67ص، 2011/2012 سكيكدة، ،1955 أوت 20 جامعة

 ،2011القانوني، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  األوامر عمى عرائض ونظاميا عمر، اسماعيؿ نبيؿ -2
 .34ص

، اإلذف القضائي بزواج القصر، مدكرة لنيؿ شيادة الماستر في القانوف الخاص تخصص  بركماؿ سعاد بف مدخف ، مريـ -3
القانوف الخاص الشامؿ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، قسـ القانوف الخاص، جامعة عبدالرحماف ميرة ، بجاية، 

 .16، ص2016/2017
  .الجزائري مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 424المادة  -4
 .2016مارس  07الصادرة بتاريخ  14، ج.ر عدد 2016مارس  06مؤرخ في  2016مف التعديؿ الدستور  72المادة  -5
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مف خالؿ ىذه النصوص القانونية يتجمى لنا الدور الرئيسي لمدولة وبالخصوص القضاء 
وىو حماية المصالح والتي مف بينيا مصمحة القاصر في الزواج، والمشرع ىنا استند إلى 

المنوط بجياز القضاء ككؿ باستصداره مثؿ ىذه التراخيص وحماية الحقوؽ المبدأ العاـ 
 المترتبة عمييا بيدؼ حماية المجتمع بصفة عامة.

وىذا مف خالؿ السياسة التشريعية التي يعتنقيا المشرع، وتفصيؿ ذلؾ ىو أّف المشّرع 
وف إلى القضاء بيدؼ ُيقّدر في حاالت معينة حماية مصالح األفراد، سواء األفراد الذيف يتقّدم

استصدار األمر باإلجراء المطموب، أو األفراد اآلخريف الذيف يمّسيـ ىذا األمر وليست لذييـ 
 1أية فكرة عنو.

وعمى العمـو فإّف ىذه الميزة يستمّدىا ىذا الترخيص كونو يتعّمؽ بإحدى أىـّ أعماؿ 
 ا مف أعماؿ القضاء.القضاء والتي ىي مسائؿ األحواؿ الشخصية وما تنفرد بو عف غيرى

أّما الجانب االنشائي فنستخمصو مف نص المادة السابعة مف قانوف األسرة الجزائري 
سنة. ولمقاضي أف يرخص  19تكتمؿ أىمية الرجؿ والمرأة في الزواج بتماـ  >>والتي تنص عمى

 لمزواج قبؿ ذلؾ لمصمحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفيف عمى الزواج.

 2.<<القاصر أىمية التقاضي فيما يتعمؽ بآثار عقد الزواج مف حقوؽ والتزاماتيكتسب الزوج 

سنة كاممة،  19إذ أنيا تنشئ حالة اجتماعية جديدة فأقّرت أّف أىمية الزواج بتماـ 
وبمفيـو المخالفة فإّنو ال يوجد زواج تحت ىاتو السف القانونية وال يتصّور وجود زوجيف أقؿ 

ظرا لبعض الحاالت وحسب الظروؼ يمكف الترخيص بالزواج أقؿ مف سنة، إاّل أنو ون 19مف 
  ىذه السف.

 

                                                             
 .47نبيؿ اسماعيؿ عمر، المرجع السابؽ، ص -1
 .الجزائريمف قانوف األسرة  07المادة  -2
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 بدوره يتميز الوالئي والقضاء الحاالت، ىذه مثؿ انشاء إمكانية لمقاضي منح فالمشرع

المنشئ فينشئ مراكز قانونية جديدة، وىذا االنشاء ال يمكف أف يتـ عف طريؽ إرادة 
مف ذلؾ، وفي نفس الوقت قّرر القانوف أّف ىذه المراكز األفراد الخاصة حيث حرميـ القانوف 

 1ال يمكف أف تُنشأ أو تتغّير إاّل بتدخؿ الدولة ممثمة في القضاء.

فالقاضي يمكف لو أف يزيؿ العقبات ويقّر مراكز قانونية جديدة فمـ يسمح لألفراد بتسوية  
وضعيتيـ عف طريؽ االرادة الذاتية بؿ وجب المجوء إلى القضاء، فال يستطيع القاصر أف 
ُيزوٍّج نفسو فزواجو غير قانوني رغـ وجوده. فالقاضي بمنحو ىذا الترخيص ُيضفي عميو 

ة ويجعمو معترفا بو، كذلؾ ُينشئ ىذا الترخيص أىمية التقاضي لمزوج القاصر الصبغة القانوني
 فيما يتعمؽ بآثار عقد الزواج مف حقوؽ والتزامات.

 الفرع الثاني

 القاصر بزواج القضائي لمترخيص الشكمي اإلجرائي الطابع

يّتسـ الترخيص القضائي بزواج القاصر إلى جانب الميزة السالفة الذكر بكونو إجراء 
شكمي ضروري، إذ يجب عمى القاصر المقبؿ عمى الزواج استصدار الترخيص إلتماـ عقد 
زواجو، فضابط الحالة المدنية غير مؤّىؿ لعقد قراف القاصر إاّل بعد القياـ بإجراء استصدار 

راء جوىري في زواج القاصر، فيناؾ أوامر تعّد عمال والئيا محضا أو ىذا الترخيص وىو إج
عمال إجرائيا محضا مف حيث مضمونيا صادرة عمى القاضي بناء عمى سمطتو الوالئية، ومف 
حيث كونو يندرج ضمف األشكاؿ اإلجرائية الواجب اتباعيا في األحواؿ التي ال يوجد فييا نزاع 

2ُيراد حسمو.
  

  خالؿ مف صادرة تكوف التي األخرى القضائية األحكاـ عف يتمّيز القضائي فالترخيص
                                                             

 .24نبيؿ اسماعيؿ عمر، المرجع السابؽ، ص -1
 .52ص، السابؽالمرجع  المرجع نفسو، -2
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 أجؿ مف األفراد أماـ الطرؽ تسييؿ إلى اليادفة األعماؿ مف فيو قضائية، خصومة وجود  
 اإلجراءات ىذه باتباع ممـز ذلؾ في مصمحة لو مف أو والولي القانونية، المراكز وحماية إنشاء
ال  القاصر البنو الزواج عقد إبراـ عمى عنو ينوب مف أو الولي أقدـ فمو باطال، عممو عتبرا وا 
 العقد ىذا فيعدّ  ذلؾ أجؿ مف ترخيص عمى حصولو وعدـ القضاء إلى طمبو بتقديـ قيامو دوف
 .القانوف عميو ينص لما مخالفا لكونو ،قانونية آثار أية يرتب وال باطال

 الفرع الثالث

 الطابع المؤقت االنفرادي

             . وانفرادي مؤقت طابع ذا بكونو القاصر بزواج القضائي الترخيص يتميػّز
فبالرجوع إلى أحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية وبالضبط إلى أحكاـ نظاـ األوامر      

األمر عمى  >>الفقرة األولى مف ىذا القانوف التي تنص: 310عمى عرائض، وطبقا لممادة 
   1.<<مؤقت يصدر دوف حضور الخصـ، ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ عريضة أمر

وعميو فالترخيص القضائي بزواج القاصر تدبير مؤقت يمّكف القاصر مف الزواج ويعفيو 
( سنة كاممة حسب نص المادة السابعة مف 19مف السف القانونية المحّددة لذلؾ بتسعة عشرة )

ىذا الترخيص أمر مؤقت فإّف القضاء ىو صاحب السمطة قانوف األسرة الجزائري، وبما أّف 
 لمنح مثؿ ىذه التراخيص والتي تسمح لألفراد بإنشاء مراكز قانونية مؤقتة.

فالقاضي بناء عمى سمطتو الوالئية يمكنو اتخاذ تدابير مؤقتة عكس سمطتو القضائية التي 
صدار قرار جديد ال تصدر إاّل في شكؿ حكـ أو قرار قضائي، فالقرار الوالئي يجو  ز سحبو وا 

 إجراءات إذا ما تغّيرت الظروؼ بشرط بياف أسباب ذلؾ، وىو قرار يأمر باتخاذ تدابير وقتية أو
 2الوالئي. القرار طالب لطمبات المطموب التدبير مالءمة لمدى القاضي تقدير عمى تعتمد

                                                             
يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  2008فبراير  25مؤرخ في  08/09مف قانوف رقـ  01الفقرة  310المادة  -1

 .2008أفريؿ  23الصادرة بتاريخ  21الجزائري، ج.ر عدد 
 .40نبيؿ اسماعيؿ عمر، المرجع السابؽ، ص -2



 انفصم األول                                  اإلطار انمفاهيمي نهترخيص انقضائي نزواج انقصر
 

27 
 

ويسمح ىذا الترخيص القضائي لطالب األمر باتخاذ إجراء وقتي يتجّمى في إنشاء مركز 
قانوني جديد ومؤقت يحّقؽ لصاحبو حماية مؤّقتة اّتجاه الغير واّتجاه القانوف  في حّد ذاتو 

 واألخذ بو مف دائرة الاّلقانوف إلى دائرة القانوف.  

ؿ تمّكنو مف إبراـ عقد زواجو، والذي وعميو يكتسب القاصر أىمية مؤقتة إف صّح القو 
يمّيز الحكـ الوقتي ىو أّنو ينشئ مراكز مؤقتة بطبيعتيا أي مصّيرة بحكـ وظيفتيا لمزواؿ حيث 

   1تستنفذ غايتيا القضائية.

 <<دوف حضور الخصـ >>أّما فيما يخص الجانب االنفرادي والذي يستشؼ مف عبارة 

اإلجراءات المدنية واإلدارية السالفة الذكر تنفي الوجاىية، إذ مف قانوف  310الواردة في المادة 
يمكف لوّلي القاصر أو ممثمو القانوني المجوء إلى القضاء الستصدار الترخيص دوف حصوؿ 

لمبدأ الوجاىية وحاّل ألزمة عدـ الفاعمية القانونية   استثناء اإلجراء ىذا مف نزاع، وىو ما يجعؿ
  2إلرادة الفرد.

فاألوامر عمى العرائض نوع مف األوامر التي يصدرىا القضاة بناء  عمى طمب الخصـ 
  3مف غير مرافعة ودوف تكميؼ الخصـ اآلخر بالحضور وفي غيبتو، وتعتبر سندات تنفيذية.

وبما أّف القانوف أقّر عدـ أىمية القاصر إلنشاء عقد زواجو واشترط ضرورة تدّخؿ 
جؿ تأىيمو لمزواج، وبصدد استعماؿ القاضي لسمطتو الوالئية القاضي ودوف حدوث نزاع مف أ

فإّنو ُيفترض دائما غياب الحكـ وعدـ وجود نزاع، ألّنو لو كاف ىناؾ نزاع قائـ لتـّ المجوء إلى 
 4القضاء بوسيمة الدعوى العادية، ولقاـ القاضي بإعماؿ سمطتو القضائية لحسـ ىذا النزاع.

عمى ىذا الترخيص ال تتطمب خصومة قضائية، إذ يكتفي وعميو فإّف إجراءات الحصوؿ 
تقديـ الطمب مف صاحب الشأف مع تبياف مبّررات ذلؾ، ولمقاضي السمطة التقديرية لقبوؿ أو 

 رفض منح الترخيص.
                                                             

 .133، ص السابؽ المرجع عمر، اسماعيؿ نبيؿ -1
 .44نفسو، ص المرجع -2
الخصومة، التنفيذ، التحكيـ، دار اليدى، عيف مميمة،  -نبيؿ صقر، الوسيط في شرح قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية -3

 .309الجزائر، ص
 .34نبيؿ اسماعيؿ عمر، المرجع السابؽ، ص -4
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 المبحث الثاني

 الطبيعة والضوابط القانونية لمترخيص القضائي بزواج القاصر

بعدما قمنا بتحديد مفيـو الترخيص القضائي بزواج القاصر واتضحت لنا الرؤية حولو، 
المشّرع بطبيعة خاصة وضوابط  بقي لزاما عمينا تبياف طبيعتو وضوابطو القانونية حيث أفرده

استثنائية، وذلؾ لما لو مف مكانة تُبنى عمييا عالقات حّساسة تتعّمؽ بمسألة مف مسائؿ 
األحواؿ الشخصية وما ليذه األخيرة مف تأثير في بناء المجتمعات واألمـ، وىذا ما سنحاوؿ 

 توضيحو في المطمبيف التالييف:

 رخيص القضائي بزواج القاصر.المطمب األوؿ: الطبيعة القانونية لمت

 .القاصر بزواج القضائي لمترخيص القانونية المطمب الثاني: الضوابط
 المطمب األول                                      

 القاصر بزواج القضائي لمترخيص القانونية الطبيعة

باقي يّتصؼ الترخيص القضائي بزواج القاصر بطبيعة قانونية خاصة تمّيزه عف 
األعماؿ واألوامر القضائية األخرى، فكّيفو المشّرع ضمف األعماؿ القضائية ذات الطبيعة 
الوالئية إضافة إلى كونو يصدر بموجب أمر عمى عريضة، وىذا ما سنتطرؽ إليو في ىذا 

 المطمب مف خالؿ الفروع اآلتية:

 الفرع األوؿ: الترخيص القضائي بزواج القاصر عمؿ والئي.

 أمر عمى عريضة. القاصر بزواج القضائي الترخيص اني:الفرع الث
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 الفرع األول

 الترخيص القضائي بزواج القاصر عمل والئي

ال يعتبر كؿ ما يصدر عف القاضي مف نشاط عمال قضائيا محضا، فتوجد إلى جانبو 
أعماؿ أخرى ما يصدؽ عمييا وصؼ العمؿ القضائي بالمعنى الضّيؽ وىي األعماؿ الوالئية، 
ّنما ينظر  والتي ال يشترط فييا أف تنطوي عمى نزاع يسعى القاضي إلى الفصؿ فيو وا 

بموجب سمطتو الوالئية، ويعتبر موضوع التمييز بيف العمؿ  القاضي المختص قانونا بصدارىا
الوالئي والعمؿ القضائي محؿ جدؿ فقيي، إذ يعتبر معتنقو المذىب الشكمي أّف كؿ عمال 

 1صادرا بناًء عمى عريضة دوف تكميؼ الخصـ بالحضور ىو عمؿ والئي.

فيناؾ مف يرى أّف كؿ عمال ينشئ حقوقا مستقبمية يعّد مف قبيؿ األعماؿ القضائية، أّما 
، وكّؿ عمؿ يصدر مف القاضي دوف نزاع بيف الطرفيف 2لو قّرر حقوقا سابقة كاف عمال والئيا

فيو والئي وما تدخّػؿ القاضي إاّل إلزالػة العائػؽ القانوني الذي وضعو المشّرع أمػاـ إرادة 
 3ػراد.األف

فالمشّرع قّيد إرادة األفراد في حالة القياـ ببعض التصرفات أو اتخاذ بعض اإلجراءات 
وذلؾ عف طريػؽ إلزاميػـ بالمجػوء إلى القضاء رغـ عدـ وجػود أية خصومػة قضائيػة مف أجػؿ 
استصدار أمر والئي، والسبب في ذلؾ تقدير المشّرع في حاالت خاصة حماية مصالح 

  4األشخاص.

ما أّنو يوجد أسموبيف ألداء الحماية القضائية المطموبة لمحقوؽ والمراكز القانونية ىما ك
أسموب العمؿ القضائي وىو النشاط األصيؿ واألساسي لممحاكـ، وأسموب العمؿ الوالئي الذي 

                                                             
 .91عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ، ص -1
 .199الجزائر، صا، وأحكاـ القضاء، دار أنسيكموبيدي آراء الفقياء عمر زودة، اإلجراءات المدنية عمى ضوء -2
 .91المرجع السابؽ، ص عبد الّمو فاسي،  -3
 .47نبيؿ اسماعيؿ عمر، المرجع السابؽ، ص -4
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يرتكز أساسا عمى فكرة االختصار وعدـ التقّيد بأشكاؿ معينة في ذاتيا، فالقاضي في إطار 
والئية يتدخؿ إلزالة العقبة القانونية التي وضعيا المشّرع والتي شّمت إرادة األفراد وظيفتو ال

 1وجعمتيا غير قادرة عمى انتاج األثر القانوني.

وفي الواقع العممي ُيعقد ىذا االختصاص لرئيس المحكمة ضمف ما يعرؼ بالسمطة    
بأف يوكؿ األمر لقاضي شؤوف  أو األوامر الوالئية  وأّف المنطؽ والمصمحة الفعمية يقضياف

 2األسرة لدرايتو وخبرتو في ىذا المجاؿ.

 منو 424وعمال بأحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  وبالضبط إلى نص المادة 
، وال تكوف ىذه الحماية األسرة شؤوف قاضي إلى نجد أف ميّمة حماية مصالح القاصر موكمة

ممنوحة لمقاضي في اتخاذ التدابير والرقابة التي يفرضيا كّؿ إاّل مف خالؿ السمطة التقديرية ال
ما ُيعرض عميو مف مسائؿ وطمبات قضائية تتعّمؽ بالقصر ويصدر بشأنيا أوامر والئية، 

 3وعميو فإّف مسألة الترخيص القضائي بزواج القصر تدخؿ ضمف األعماؿ الوالئية.

والئية طالما أف سمطة القاضي فالترخيص القضائي بزواج القاصر يّعد مف األعماؿ ال
فيو واسعة في تقدير المصمحة والضرورة والقدرة ، كما ينشئ حقا مستقبميا ومركزا قانونيا 

 4جديدا.

 

                                                             
 .63ابتساـ مميط، المرجع السابؽ، ص -1
كمية  وانحالؿ الزواج، مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير في القانوف الخاص المعمؽ، عبد الحكيـ بوجاني، إشكاالت إنعقاد -2

 . 51،50، ص2013/2014الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبوبكر بمقايد، تممسافً، 
 .25نبيؿ اسماعيؿ عمر، المرجع السابؽ، ص -3
 .91عبد الّمو فاسي،  المرجع السابؽ، ص -4
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والمالحظ عمى مستوى المحاكـ في بداية األمر أّف ىذا الترخيص يوكؿ إلى رئيس 
شؤوف األسرة ىو المحكمة ضمف ما يعرؼ بالسمطة الوالئية وأصبح في مرحمة الحقة قاضي 

 1المختص حفاظا عمى المصمحة الفضمى لمقاصر.

وبما أّف المشّرع لـ يكتؼ بمنح قاضي شؤوف األسرة أّىـ وظيفة وىي الوظيفة القضائية 
التي تعّد مف اختصاصاتو األصمية، بؿ وّسع مجاؿ اختصاصو ليشمؿ اصدار أوامر ممزمة 

  2تحفظية ومؤقتة.تدخؿ ضمف سمطتو الوالئية، إذ تعتبر وسيمة 

يقرر  >>مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي تنص  480وبالرجوع إلى المادة 
 3.<<قاضي شؤوف األسرة ترشيد القاصر بأمر والئي حسب الشروط المنصوص عمييا قانونا

فمف خالؿ نص ىذه المادة نجد أّف رخصة الترشيد إلبراـ عقد الزواج مف األعماؿ 
 4تي تدخؿ ضمف الوالية عمى النفس.الوالئية ال

 الثاني الفرع

 أمر عمى عريضة القاصر بزواج القضائي الترخيص

بعدما بّينا أّف الترخيص القضائي بزواج القاصر يدخؿ ضمف األعماؿ الوالئية لمقضاء 
 وجب عمينا أف نوّضح الكيفية والصورة التي يتخذىا ىذا الترخيص.

 

                                                             
، دور القضاء في حماية الحقوؽ المعنوية والمالية لمطفؿ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير في القانوف سميمة صباطة -1

 .123، ص2015/2016 تممساف،الخاص المعمؽ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبوبكر بمقايد، 
اإلدارية الجزائري، مذكرة لنيؿ شيادة فاطيمة شريفي، صالحيات قاضي شؤوف األسرة في ظؿ قانوف اإلجراءات المدنية و  -2

 .41، ص2016/2017كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة سعيدة،  الماستر،
 .الجزائري مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 480المادة  -3
 .64ابتساـ مميط، المرجع السابؽ، ص -4
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عمى العرائض أّىـ صّور الوظيفة الوالئية وشكميا كما ىو معمـو تعتبر األوامر 
 1النموذجي حتى اعتبرىا البعض مف  أّىـ األوامر الوالئية.

والسمطة الوالئية عبارة عف نوع مف األوامر يصدرىا القضاة بناء عمى طمب الخصـ مف 
 2غير مرافعة ودوف تكميؼ الطرؼ اآلخر بالحضور وفي غيبتو، إذ تعتبر سندات تنفيذية.

واألمر عمى عريضة ىو مجّرد إذف مف القضاء ُيمنح لطالبو مف أجؿ القياـ بعمؿ أو 
إجراء قانوني معّيف دوف سماع أقواؿ الخصـ وبغير عممو، أي دوف اتباع اإلجراءات العادية 
لرفع الدعوى، وتتمّيز ىذه األوامر بأّنيا تيدؼ إلى المحافظة عمى الحقوؽ والكشؼ عنيا 

 3ا إضافة إلى أّنيا ذات طبيعة وقتية.دوف أف تمّس بأصمي

ىو تيسير السبيؿ أماـ األفراد لمحصوؿ  العرائض عمى األوامر كما أّف اليدؼ مف نظاـ
 4عمى أوامر قضائية وقتية لحماية مراكزىـ القانونية.

ىي الشكؿ الذي مف خاللو  العرائض عمى األوامر وأجمع جميور الفقياء والشّراح أفّ 
وىو عمؿ والئي يصدره القاضي بناًء عمى طمب الخصـ  5و بسمطتو الوالئية،يتمّتع القاضي في

ودوف مرافعة و بصيغ مختمفة حسب الحالة، فأحيانا يكوف بصيغة األمر وأحيانا أخرى 
 6بصيغة اإلذف وفي أخرى بصيغة الترخيص.

 

                                                             
 .10نبيؿ اسماعيؿ عمر، المرجع السابؽ، ص -1
 . 65حسنيف، المرجع السابؽ، ص محمد  -2
 .58، المرجع السابؽ، صيفاطيمة شريف -3
 .65محمد حسنيف، المرجع السابؽ، ص -4
 .47نبيؿ اسماعيؿ عمر، المرجع السابؽ، ص  -5
شكاالتيا في ظؿ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، محاضرة في إطار امد -6 ني بوعروج، األوامر عمى العرائض وا 

 .1، ص2011/2012المستمر لمقضاة، وزارة العدؿ، مجمس قضاء قسنطينة، السنة القضائية التكويف 
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، حيث ال تقتصر السمطة الوالئية لقاضي شؤوف األسرة في اصدار األوامر االستعجالية
ّنما تتعّدى ذلؾ لتشمؿ نوعا آخرا مف األوامر يتمّثؿ في األوامر عمى العرائض والتي ال  وا 
يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ حصرىا، وبالتالي ترؾ المشّرع صالحية تحديد إمكانية اتباع ىذا 

 1السبيؿ مف عدمو لمقاضي.

بطمب مّمف  ومف بيف ىذه األوامر أيضا ما ُيرجع فييا الختصاص قاضي شؤوف األسرة
مف قانوف اإلجراءات  480يعنيو أمر القاصر كالترخيص لمقاصر بالزواج طبقا لممادتيف 

 2المدنية واإلدارية والسابعة مف قانوف األسرة الجزائري.

وعميو فإّف منح الترخيص لولي القاصر يكوف بموجب أمر عمى عريضة، وىذا طبقا 
يمنح الترخيص  >>واإلدارية التي تنص:مف قانوف اإلجراءات المدنية  479لنص المادة 

المسبؽ المنصوص عميو قانونا، والمتعمؽ ببعض تصرفات الولي، مف قبؿ قاضي شؤوف 
 3.<<األسرة بموجب أمر عمى عريضة

ترؾ المشّرع لمقاضي السمطة التقديرية بعد تأكده مف توفر الوثائؽ ويتبّيف مف قدرة  كما
الطرفيف عمى تحّمؿ أعباء عقد الزواج يصدر بناًء عمى ذلؾ أمر عمى عريضة يقضي 

  4بترشيد القاصر لمزواج.

ة فالقاضي بناء عمى الطمب والوثائؽ والمستندات المرفقة بيا يصدر أمره إّما باالستجاب 
ّما برفض الطمب، وفي الحالتيف يجب أف يسّبب القاضي  لمطمب واألمر بالتدبير المطموب وا 

 المدنية اإلجراءات قانوف مف 311أمره تسبيبا قانونيا كافيا كما تستوجبو أحكاـ المادة 
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يجب أف يكوف األمر عمى عريضة مسّببا، ويكوف قابال  >>التي تنص عمى أّنو  واإلدارية
 1.<<عمى النسخة األصمية لمتنفيذ بناء

ّنما يقتصر دوره عمى اصدار األمر أو  وفي جميع األحواؿ ال يقّرر القاضي حقًّا وا 
 2رفضو.

وعمى العمـو فإّف قاضي شؤوف األسرة يتمّتع بصالحيات اصدار األوامر عمى 
العرائض ضمف األعماؿ الوالئية المخّولة لو، ومف بيف ىذه األعماؿ نجد اإلعفاء مف شرط 
سف الزواج طبقا لما يقضي بو قانوف األسرة الجزائري حسب نص المادة السابعة الفقرة الثانية 

 3منو.

 المطمب الثاني

 الضوابط القانونية لمترخيص القضائي بزواج القاصر

وضع المشرع جممة مف الضوابط يقتضي مراعاتيا قبؿ منح القاضي الترخيص لمقاصر 
جاءت عمى سبيؿ الحصر في المادة نفسيا مف قانوف الراغب في الزواج، وىذه الضوابط 

األسرة الجزائري، والتي ىي المصمحة والضرورة وقدرة الطرفيف عمى الزواج، إاّل أّنو تـ منح 
 القاضي واسع الصالحية في تحميؿ ىذه الضوابط بقبوليا أو رفضيا.

تحميؿ حتى وفي ىذا المطمب سوؼ نحاوؿ اإلحاطة بيذه الضوابط بنوع مف التفسير وال
 تتضح لنا الرؤية مف الغرض التشريعي منيا فيما يمي:

 الفرع األوؿ: المصمحة كضابط لمترخيص القضائي بزواج القاصر.

 .القاصر بزواج القضائي لمترخيص كضابط الفرع الثاني: الضرورة
                                                             

 .ة الجزائريانوف اإلجراءات المدنية واإلداريمف ق 311المادة  -1
 .9مداني بوعروج، المرجع السابؽ، ص -2
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 .القاصر بزواج القضائي لمترخيص كضابط االفرع الثالث: القدرة عمى الزواج

 الفرع األول

 القاصر بزواج القضائي لمترخيص كضابط المصمحة

تعتبر المصمحة أوؿ شرط وضعو المشّرع أماـ القاضي لمنح الترخيص لمقاصر 
بالزواج، ويجب التأّكد مف توفره بالتحّري وترؾ لو السمطة التقديرية في تقّصي ذلؾ، إاّل أّنو 

 حاوؿ تبيانو فيما يأتي:لـ يقـ بضبط ىذه المصمحة وأبقى عمى مدلوليا العاـ وىو ما سن

 تعريف المصمحة: -أوال

أجمع واّتفؽ أغمب الفقياء والشّراح عمى أّف المصمحة ىي المنفعة ذاتيا، فعّرفيا األستاذ 
المصمحة لغة كالمنفعة وزنًا، وىي تتناوؿ كؿ ما فيو نفع الّناس؛  >>فاسي عبد الّمو بأّنيا: 

 1.<<سواء كاف ذلؾ بجمبيا، كتحصيؿ الفوائد، أو بدفعيا؛ كاستبعاد المضار

والمصمحة تطمؽ عمى المنفعة أو عمى الفعؿ الذي فيو صالح أو نفع، وىي عبارة عف 
زالتو.  2جمب منفعة أو دفع ضرر وا 

تعود عمى المّدعي مف الحكـ لو بطمبو، وعمى العمـو ىي والمصمحة فائدة عممية 
 3المنفعة المرجّوة مف القضاء وىي في ذات الوقت الباعث عمى تقديـ ىذا الطمب.

مف خالؿ ما تقّدـ يتضح لنا أّف المصمحة ىي كّؿ ما فيو نفع لمّناس سواء بجمبو أو 
زالتو، وىي ما يترّجاه القاضي مف وراء حكمو.  بدفع الضرر وا 
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 معيار تحديد المصمحة: -ثانيا

المصمحة ركيزة أساسية ُأرسيت عمييا أحكاـ الترخيص لمقاصر بالزواج، والمشّرع لـ 
يفّصؿ المعيار الذي يعتمده القاضي في ذلؾ، إاّل أّنو يمكف القوؿ أف ىذا المعيار يعتبر 

ضايا المطروحة نسبي يتغّير بتغّير الزماف والمكاف واألشخاص، وعمى القاضي أف يدرس الق
عميو حالة بحالة ويكوف حذرا في تقدير المصمحة التي ىي مناط الترخيص وال يمنحو إاّل 
بتوفرىا، كما ال يصح لو بالمقابؿ أف يتعّسؼ في استعماؿ سمطتو ماداـ اإلذف ال يمّس 

 1بمصالح المجتمع ومصالح األفراد أنفسيـ.

تحديد المصمحة لمسمطة التقديرية لمقاضي، ألّنو ما يعتبر  ترؾ وعميو نجد أّف المشّرع
مصمحة عند قاضي يمكف ال يعتبر كذلؾ عند آخر، كما أّنيا تتغير وتتفاوت مف حيث 

 2األزماف والظروؼ.

والمصمحة يجب أف تكوف أكيدة وأف تكوف ىي الدافع األساسي لطمب الترخيص 
 3بؿ منح اإلذف.بالزواج وىو ما يجب عمى القاضي التأكد منو ق

ومصالح الصغار ومف في حكميـ مصمحة اجتماعية يجب أف ُتراعى فييا الحيطة 
 4وظروؼ الزمف، وىي مرىونة بتقدير ذوي الشأف مف األولياء والقضاة.

وبما أّف المشّرع لـ يبّيف ىذه المصمحة فيي ُتستخمص بعد السماع إلى أبوي القاصر، 
عي في الموضوع، أو مف لقاء بيف القاضي والقاصر أو رأي الطبيب أو إجراء بحث اجتما

                                                             
الجياللي تشوار، سف الزواج بيف اإلذف والجزاء في قانوف األسرة الجزائري، المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية واالقتصادية  -1

 .79ص ،37ج،1999، 4والسياسية، جامعة الجزائر، رقـ
 .71ابتساـ مميط، المرجع السابؽ، ص -2
ة مقارنة بيف الشريعة اإلسالمية والقوانيف الوضعية، رسالة دراس -أحمد شامي، السمطة التقديرية لقاضي شؤوف األسرة -3

كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف،  مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف الخاص،
 .49، ص2013/2014
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الراغب في الزواج، وتعتبر مف المصمحة القوة الجنسية الجامحة، أو حمؿ الفتاة عف طريؽ 
 1الشبية أو اغتصابيا وطمب زواجيا مّمف تسّبب في ذلؾ.

وكذلؾ إذا تبّيف أّف الولي والقاصر تجمعيما مصمحة واحدة مف وراء ىذا الزواج ولـ 
ف مخالفة لمنظاـ العاـ واآلداب، فالقاضي يستجيب لمطمب، أّما لو تعارضت مصمحة تك

القاصر مع مصمحة الولي، فالقاضي يتدخؿ إلعماؿ سمطتو التقديرية وترجيح مصمحة 
القاصر بالدرجة األولى باعتباره معنيا بيذا الزواج وطرفا حيادّيا ال يترّجى مصمحتو 

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  424المادة  وذلؾ عمال بأحكاـ نص 2الشخصية.
 السالفة الذكر والتي تُمِزـ قاضي شؤوف األسرة بالسير عمى حماية مصالح القّصر.

مّما سبؽ أّف المصمحة ىي الباعث والدافع الذي يجعؿ طالب الترخيص  نستنتج
القضائي يقـو بطمبو مف أجؿ منح القاصر ىذا الترخيص لمزواج، وتقديرىا يعود إلى القاضي 

 المختص الذي يقـو بإعماؿ سمطتو التقديرية ويقّرر ما إذا كانت ىناؾ مصمحة أـ ال. 

 الفرع الثاني

 القاصر بزواج القضائي لمترخيص كضابط الضرورة

تعّد الضرورة ثاني ضابط اشترطو المشّرع لمنح الترخيص القضائي بزواج القاصر، 
فيي كذلؾ تخضع لنفس األسس والمعايير التي تقـو عمييا المصمحة مف حيث السمطة 

 التقديرية لمقاضي.

 تعريف الضرورة: -أوال

 3واجب.الضرورة ىي ما يستوجب إباحة المحظور وترؾ ال
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وىي تعني كذلؾ االضطرار إلى فعؿ شيء مف المكروه والمحّرـ لدفع الضرر الذي 
يتنافى مع مقاصد الشريعة كحفظ الديف والنفس والعرض والعقؿ والماؿ، وىذا الضرر إّما 

 1حاصال أو متوقّعا بيقيف.

الشديد وىي كما أّنيا تعني الحاجة والشّدة التي ال َمدفع ليا والمشّقة البالغة والحرج 
تفسير القاعدة " الضرورات تبيح المحظورات"، والتي تعني أّف الممنوع يصبح مباًحا وجائًزا 

 2عند الضرورة.

 سف قبؿ بالزواج الترخيص القاضي يمنح لكي الضرورة حالة قياـ المشّرع اشترط لقد و
 ىذه مثؿ في المختصيف أولى مف ألنو ذلؾ تقدير في الكاممة السمطة لو أفّ  بمعنى األىمية،
 3.القضايا

 حالة عف تكّممت أّنيا الجزائري األسرة قانوف مف السابعة المادة نص عمى والمالحظ
 يحّدد لـ المشّرع أفّ  إالّ  القاصر، بزواج الترخيص القاضي يمنح بموجبيا والتي الضرورة

 4.واسعة تقديرية سمطة مف لو لما لمقاضي وتركو الضرورة حالة مفيـو

سبؽ نستنتج أّف الضرورة ىي كّؿ ما يؤّدي إلى إباحة لممحظور وترؾ لمواجب دوف  مّما
 القدرة عمى دفعيا.
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 :ضرورةال تحديد معيار -ثانيا

إّف ما يمكف قولو حوؿ تقدير المصمحة ينطبؽ عمى حالة الضرورة التي ىي مناط 
يمّيز ىذا الترخيص إاّل إذا الترخيص، ويعتبر معيارا نسبيا متغّير الزماف والمكاف والقاضي ال 

 1كانت ىاتو الضرورة ثابتة.

ولكي تقـو الضرورة يرى األستاذ فاسي عبد الّمو أّنو يجب أف تتوفر مجموعة مف 
 الشروط وىي:

 _ أف تكوف الضرورة قائمة ال منتظرة.

 _ أف ال يجد المضطر وسيمة أخرى تغنيو عما سيقدـ عميو.

 ال يخالؼ المضطر مبادئ اإلسالـ مثؿ تزويج المسممة بكافر. _ أف

 _ أف يتوفر عذر يبيح الزواج

 2_ أف يقّدر الضرورة ذوو االختصاص.

وتعتبر حالة الضرورة الواردة في زواج القاصر المخطوفة المنصوص عمييا في المادة 
ة المخطوفة أو المبعدة مف إذا تزوجت القاصر  >>الفقرة الثانية مف قانوف العقوبات بأّنو:  326

خاطفيا فال تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد األخير إاّل بناء عمى شكوى األشخاص 
 3.<<الذيف ليـ صفة في طمب ابطاؿ الزواج وال يجوز الحكـ عميو إاّل بعد القضاء بإبطالو

وىنا تضاربت آراء دارسي وشارحي القانوف حوؿ المغزى التشريعي مف وراء ىذا 
اإلعفاء مف العقاب ووجود حالة الضرورة مف انعداميا، بؿ وىناؾ مف ذىب إلى أبعد مف 
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ذلؾ واعتبر ىذا الزواج باطال النعداـ ركف الرضا طبقا لنص المادة التاسعة مف قانوف 
 األسرة.

فخطؼ القاصر في نظر المشرع غالبا ما ُيضفي إلى ىتؾ العرض األمر الذي 
يا، غير أف المشّرع أقّر بعدـ معاقبة الجاني إذا تزّوج  يستوجب متابعة الخاطؼ جزائ

بمخطوفة وىذا استجابة لمضرورة التي تدعو القاصرة إلى الزواج وتتجّمى في طمس العار 
 1الاّلحؽ بيا وبأسرتيا.

وىذا الزواج يعتبر ثغرة قانونية تتعارض مع شريعتنا االسالمية، حيث يفّضؿ أف ال يتـّ 
ضرار ألف مصمحة المجتمع أولى، وعمى ىذا األساس كاف األفضؿ حتى لو ترتبت عميو أ

 . 2اتخاذ تدابير وقائية لمنع انتشار األفعاؿ المخالفة لمقانوف
 الفرع الثالث

 القاصر بزواج القضائي لمترخيص كضابط القدرة عمى الزواج
 

الجزائري المعدؿ والمتمـ لقانوف األسرة  05/02أضاؼ المشّرع الجزائري بموجب األمر
ضابطا جديدا يجب عمى القاضي تبّينو لمنح الترخيص لمقاصر بالزواج، ويتجّمى في القدرة 
عمى الزواج وتحّمؿ أعبائو ومسؤولياتو وىو ما سنحاوؿ دراستو وتقّصي مدى مالءمتو في 

 الواقع.
وتعتبر القدرة أساسا لكافة التصرفات ألّنو ال يمكف إلزاـ أي شخص القياـ بعمؿ مع 

 3تفاء قدرتو عميو.ان
وترجمت الشريعة اإلسالمية قدرة القاصر عمى الزواج بالبموغ، فيتأكد القاضي مف قدرة 
القاصر، سواء تعّمؽ األمر بالقدرة الفيزيولوجية أو الجسمية أو حتى االقتصادية، وبما أّف 
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قادرا عمى الزواج تنتج عنو حقوؽ والتزامات فعمى القاضي التحّري ىؿ فعال ىذا القاصر 
 1تحّمؿ أعباء ما ينتجو ىذا العقد كالقدرة عمى النفقة والسكف.

وكذلؾ مصمحة األطراؼ أنفسيـ والمجتمع تقتضي بعدـ تخويؿ القاصر حؽ الزواج، إذ 
عند بموغو سف معينة يتأكد مف خالليا القدرة الجسمية عمى تحّمؿ التبعات التي يفرضيا عقد 

 2تمييز يستطيع معو إدراؾ عواقب ما ىو مقبؿ عميو.الزواج، وتمتعو بقدر كاؼ مف ال
وإلثبات بموغ وصالحية القاصر يأمر القاضي بعرض المعني باألمر عمى طبيب 
مختص ليتأكد مف بموغو وضرره مف تأخره في الزواج، فشيادة الطبيب ىي وسيمة يعتمد 

 3عمييا القاضي لمنح اإلذف بالزواج.
ب إلثبات القدرة عمى الزواج وكذا نتائج الفحص كما يجوز لمقاضي طمب شيادة الطبي

، وىذا كّمو مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ واحد أال وىو المصمحة الفضمى لمقاصر 4الطبي قبؿ الزواج
 5المقبؿ عمى الزواج.

وقاضي شؤوف األسرة لديو الدراية والخبرة الكاممة في مجالو، إذ يستعيف في ذلؾ بآراء 
درة المأذوف لو عمى تحّمؿ األعباء الجسمانية والنفسية المختصيف مف األطباء لمتأكد مف ق

 6لمزواج وكذا قدرتو عمى التصّرؼ في األمور.
فالعاجز مثال يتعارض زواجو وتحقيؽ المصالح، فيعّطؿ صاحبو عف اإليفاء بالتزاماتو 
اتجاه الطرؼ اآلخر في العقد، ومف أجؿ ذلؾ اشترط المشّرع األسري عنصر القدرة في منح 

 أيضا ومنيا يص لزواج القاصر، ألّف تخّمفيا غالبا ما يؤّدي إلى تفّكؾ الرابطة الزوجية،الترخ

                                                             
 .77ابتساـ مميط، المرجع السابؽ، ص -1
 .53عبد الحكيـ بوجاني،  المرجع السابؽ، ص -2
 .50أحمد شامي، المرجع السابؽ، ص -3
 .02أنظر الممحؽ رقـ  -4
 .125صباطة، المرجع السابؽ، صسميمة  -5
أية عدالة قانونية أـ قضائية؟، مجمة العمـو -جياللي تشوار، الثغرات التشريعية األسرية في بعض مسائؿ الزواجال -6

 .106، ص2010، 10القانونية واإلدارية والسياسية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف، عدد 
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توفر القدرة الجسدية لممرأة ألشغاؿ البيت، وتمكيف الّرجؿ مف حّقو في االستمتاع والوطء، 
 1والخمو مف العيوب واألمراض حتى تتحّقؽ الغاية مف الزواج وىي اإلحصاف والتناسؿ.

نشير إلى أّف المشرع الجزائري أحسف ما فعؿ في التعديؿ األخير لقانوف وىنا يجب أف 
في المادة السابعة منو، إذ أضافت شرطا جوىريا كاف حمقة  05/02األسرة بموجب األمر 

والمتمثؿ في قدرة الطرفيف عمى الزواج وذلؾ بتعميؽ الترخيص  84/11مفقودة في قانوف 
مف القدرة عمى الزواج، وبيذا الشرط أصبح مف  بزواج القاصر عمى شيادة طبية لمتأكد

الواجب عمى القاضي المجوء إلى أىؿ الخبرة لمعرفة ما إذا كاف القاصر المقبؿ عمى الزواج 
أىال لذلؾ أـ ال، وأف ال يكتفي بالترخيص وفقا لسمطتو التقديرية متى توفرت المصمحة و 

  2الضرورة.
 
 
 

 

                                                             
 .103،104و فاسي،  المرجع السابؽ، صعبد المّ  -1
محمد شمروؾ، مراد مصمودي، عدالف غربي، السمطة التقديرية لقاضي شؤوف األسرة في الزواج وانحاللو، مذكرة تخرج  -2

 .2005/2008، 16لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاء، الدفعة
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إّف مسألة الترخيص القضائي لمقاصر بالزواج تكتسي أىمية بالغة في ظؿ انتشار 
ظاىرة زواج القصر في المجتمع، لذا كاف لزاما عمينا توضيح أحكاـ ىذا الترخيص وتبياف 
إجراءاتو القانونية، وأىـ ما يترتب عمى صدوره مف آثار، إضافة إلى األساليب المنتيجة 

 ما ينجـ عنيا مف جزاءات.                                        لمخالفة قاعدة الترخيص و 

وعميو سنحاوؿ في ىذا الفصؿ التطرؽ إلى الجانب التطبيقي لموضوع الترخيص 
القضائي بزواج القاصر، بتحميؿ ما ورد في شأنو مف نصوص قانونية واستظيار أىـ 

لمنظمة ليذه المسألة، وفؽ القانونية ا نصوصالثغرات التشريعية وىذا بسبب غياب ال
 المبحثيف التالييف:

 المبحث األوؿ: استصدار الترخيص القضائي بزواج القاصر وآثاره.

 انمبحث انثاني: مخانفة استصذار انترخيص انقضائي بزواج انقاصر.
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 األول المبحث

 وآثاره القاصر بزواج القضائي الترخيص استصدار

خالؿ قانوف األسرة الجزائري القّصر بمنحيـ الترخيص حمى المشّرع األسري مف 
 المصمحة بسبب استثنائي بشكؿ القضاء إلى المجوء طريؽ عف دوف السف القانونية بالزواج

الضرورة مع القدرة عمى الزواج، وذلؾ وفؽ إجراءات وقواعد قانونية محّددة  حالة أو
الستصدار الترخيص، وما يترّتب عميو مف مراكز قانونية جديدة عمى طرفي العقد، حث 

 يكسبيـ حقوقا ويمزميـ بالتزامات يتقّيدوف بيا، وىذا ما سنتناولو في المطمبيف التالييف:

خيص القضائي بزواج القاصر.                               المطمب األوؿ: استصدار التر 
      .القاصر بزواج القضائي الترخيص استصدار المطمب الثاني: آثار

 األول المطمب

 القاصر بزواج القضائي الترخيص استصدار

يعتبر الترخيص القضائي بزواج القاصر مف األعماؿ التي يقـو بيا القضاء تحت 
لمقاضي، وعميو فإف إجراءات استصداره تختمؼ عف باقي التراخيص األخرى، السمطة الوالئية 

والمالحظ أف المشّرع لـ ينص صراحة إذ لـ يعط ىذا الترخيص حقو مف تشريع، وفي ظؿ 
الغياب الشبو التاـ لياتو القواعد وجب عمينا استخالصيا مف القواعد الموجودة في قانوف 

و سنحاوؿ في ىذا المطمب تحديد اإلجراءات المتعمقة بيذا اإلجراءات المدنية واإلدارية، ومن
الترخيص مف ضبط لمسألة االختصاص القضائي بشقييا النوعي والمحمي، ثـ تبياف 

 إجراءات استصدار ىذا الترخيص، وطرؽ الطعف فيو، وىذا مف خالؿ الفروع اآلتية:

  الفرع األوؿ: االختصاص القضائي لمترخيص القضائي بزواج القاصر.

 الفرع الثاني: إجراءات استصدار الترخيص القضائي بزواج القاصر.
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 انفرع انثانث: انطعن في انترخيص انقضائي بزواج انقاصر. 

 الفرع األول

 القاصر بزواج القضائي لمترخيص القضائي االختصاص

س فيو االختصاص القضائي بصفة عامة ىو ذلؾ النطاؽ الذي يحّدده المشّرع وتمار 
 القضائية سمطتيا، حيث يعتبر ىذا النطاؽ حّدا مانعا لمجيات القضائية األخرى.الجية 

فاالختصاص ىو األىمية لمفصؿ في النزاع المعروض واليدؼ منو ىو توزيع العمؿ 
القضائي بيف الجيات القضائية والقضاة أنفسيـ، كما يعني كذلؾ صالحية وسمطة الجية 

طروح أماميا، وىو اصدار ما لجية قضائية أو القضائية لمنظر والفصؿ في النزاع الم
 1محكمة مف سمطة أو صالحية الفصؿ في المنازعات.

 واالختصاص نوعاف، اختصاص نوعي واختصاص إقميمي.

 االختصاص النوعي: -أوال

الجية القضائية لدعوى معينة بنوعيا أو بطبيعتيا  يقصد بو تحديد اختصاص
 2وصالحية ىذه الجية لمنظر والفصؿ في النزاع باالعتماد عمى معيار نوع وطبيعة النزاع.

إلى  أيضا يستند كما عمى معيار أطراؼ النزاع مثؿ القضايا اإلدارية، يستند وقد
مف قانوف اإلجراءات المدنية  32الجيات القضائية نفسيا مف حيث درجتيا، فاعتبرت المادة 

المحكمة ىي الجية القضائية ذات االختصاص  >>واإلدارية في فقرتيا األولى المحاكـ بأّنيا:
تفصؿ المحكمة في جميع  >>وكذلؾ الفقرة الثالثة منيا:  3.<<العاـ وتتشكؿ مف أقساـ

                                                             
، 2004دراسة مقارنة، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف.  -نبيؿ اسماعيؿ عمر، أحمد خميؿ، قانوف المرافعات المدنية -1

 .91ص
 .92، ص2012/2013محمد بشير، محاضرات في مادة اإلجراءات المدنية واإلدارية، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر،  -2
 .الجزائري مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 01الفقرة  32المادة  -3
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وقضايا شؤوف األسرة والتي القضايا، السيما المدنية والتجارية والبحرية واالجتماعية والعقارية 
 1.<<تختص بيا إقميميا

مف نفس القانوف التي تنص  36واالختصاص النوعي مف النظاـ العاـ طبقا لممادة 
عدـ االختصاص النوعي مف النظاـ العاـ، تقضي بو الجية القضائية تمقائيا في  >>عمى: 

 2.<<أية مرحمة كانت عمييا الدعوى

ىذه ىو كيفية تحديد القاضي المختص لمنح الترخيص وما ييمنا في موضوع دراستنا 
القضائي بزواج القاصر، فيذا الترخيص يكوف بناًء عمى طمب إعفاء مسبؽ ُيقّدـ إلى 
القاضي المختص، والذي جعمو المشّرع رقيبا عمى تزويج األشخاص الذيف لـ يبمغوا السف 

ينا عمى مصالحيـ، ومقّدرا عادال القانونية وجعؿ منو ولّيا غير مباشر ليـ إف صّح القوؿ وأم
 3لظروفيـ الخاصة ولما تواجييـ مف ضرورات ومصالح تخّصيـ.

والمالحظ أّف المادة السابعة مف قانوف األسرة الجزائري السالفة الذكر لـ تحّدد صراحة 
القاضي المختص لمنح الترخيص، إذ كاف ىذا االختصاص عمى مستوى المحاكـ في بداية 

يس المحكمة ضمف ما يعرؼ بالسمطة الوالئية، غير أّنو في مرحمة الحقة األمر يوكؿ لرئ
 أصبح قاضي شؤوف األسرة ىو الغالب حفاظا عمى المصمحة الفضمى لمقاصر.

وتبدو أىمية ىذه المسألة واضحة، حيث أّنيا ليست فقط كما يعتقد البعض بكونيا 
ؿ  تثير مشكمة اجتماعية وحّميا ال متصمة اتصاال وثيقا بالسمطات المخّولة لرئيس المحكمة، ب

يتـّ  إاّل إذا كاف المختص بفّضيا عالما وعارفا بكؿ المعطيات المتصمة بيا مستعمال في 

                                                             
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري. 03الفقرة  32المادة  -1
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري. 36المادة  -2
 .10محمد شمروؾ، مراد مصمودي، عدالف غربي، المرجع السابؽ، ص -3
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ذلؾ خبرتو الميدانية، ويكوف ممّما بكؿ المعايير المحّددة لمصمحة الشخص القاصر المقبؿ 
 1عمى الزواج.

باعتباره المكّمؼ بزواج الفتى والفتاة فالمشّرع منح سمطة تقديرية واسعة لرئيس المحكمة 
سنة بقرار مسّبب فيو المصمحة واألسباب المبّررة  19دوف السف المسموح بو قانونا وىو 

 2لذلؾ.

وقد سادت ولفترة طويمة وفي دراسات عديدة فكرة أّف رئيس المحكمة ىو الذي يختص 
ة الوالئية وىو ما يؤكده بمنح التراخيص، ودليؿ ذلؾ أّف ىذا األخير وحده مف يممؾ السمط

 3الواقع العممي آنذاؾ.

فكانت األذوف والتراخيص القضائية بما فييا الترخيص القضائي بزواج القاصر مف 
 4صالحيات رئيس المحكمة.

ذا امتنع الولي عف موافقتو بتزويج القاصر وأصّر ىذا األخير عمى الزواج وتمّسؾ  وا 
قاضي )رئيس المحكمة( الذي يقّرر إّما إعطاء كؿ طرؼ بموقفو فاألمر، ىنا يعود إلى ال

 5الترخيص بالزواج أو عدمو.

 

                                                             
قتصادية والسياسية، الجزائر،  الجياللي  تشوار، حماية الطفؿ عبر اإلذف بالزواج، المجمة الجزائرية لمعموـ القانونية واال -1

 .22ص ،41ج ،2000
 .49أحمد شامي، المرجع السابؽ، ص -2
 .51مريـ بف مدخف، سعاد بركماؿ، المرجع السابؽ، ص -3
، 2003/2006إجازة المدرسة العميا لمقضاء، الدفعة الرابعة،  عبد الرحماف شرفي، رئيس المحكمة، مذكرة التخرج لنيؿ -4

 . 52ص
 .50أحمد شامي، المرجع السابؽ، ص -5
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كما أّف االعتراؼ لمقاضي بمنح اإلذف في الشطر الثاني مف المادة السابعة مف قانوف 
األسرة الجزائري ال يثير في حّد ذاتو أي اشكاؿ يذكر طالما أّنو نصت عمى مبدئو النصوص 

 1ور ىنا ىو عدـ تحديدىا القاضي المختص بذلؾ.القانونية، واالشكاؿ الذي يث

وما يؤخذ عمى ىذه المادة أيضا أّنيا عّبرت عف حؽ القاضي في منح اإلذف عند عدـ 
اكتماؿ المقبؿ عمى الزواج السف المحّددة دوف تحديد صراحة القاضي المختص بسمطة 

 2المحكمة.الترخيص، أُيرَجع االختصاص ىنا إلى قاضي شؤوف األسرة أـ إلى رئيس 

والواقع العممي يوكؿ ىذا االختصاص لرئيس المحكمة ضمف ما يعرؼ بالسمطة أو 
األوامر الوالئية، وأّف المنطؽ والمصمحة الفعمية يقضياف بأف يوكؿ األمر لقاضي شؤوف 

 3األسرة لدرايتو وخبرتو في ىذا المجاؿ مستعينا في ذلؾ بآراء المختصيف مف األطباء.

الترخيص وترشيد القاصر لمزواج يدخؿ ضمف األعماؿ الوالئية لقاضي وعميو فإّف 
 شؤوف األسرة، حيث يتكّفؿ ىذا األخير بمنح التراخيص التي نص عمييا المشّرع في قانوف

بما فييا تخويمو ميّمة ترشيد القاصر المقبؿ عمى الزواج وذلؾ  واإلدارية المدنية اإلجراءات
نوف، ووفقا لمشروط المنصوص عمييا في المادة السابعة مف ىذا القا 480حسب نص المادة 

 4مف قانوف األسرة الجزائري.

في فقرتيا األولى ذلؾ  واإلدارية المدنية اإلجراءات قانوف مف 423كما وّضحت المادة 
ينظر قسـ شؤوف األسرة، عمى الخصوص في الدعاوى  >>مف خالؿ نصيا عمى ما يمي: 

 اآلتية:

                                                             
 .106الجياللي تشوار، الثغرات التشريعية األسرية في مسائؿ الزواج، المرجع السابؽ، ص -1
 .50عبد الحكيـ بوجاني، المرجع السابؽ، ص -2
 .106الجياللي تشوار، الثغرات التشريعية األسرية في مسائؿ الزواج، المرجع السابؽ، ص -3
 .63شريفي، المرجع السابؽ، ص فاطيمة -4
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الدعاوى المتعمقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بيت الزوجية وانحالؿ الرابطة  -
 1.<<الزوجية وتوابعيا حسب الحاالت والشروط المذكورة في قانوف األسرة

فقاضي شؤوف األسرة ىو المؤّىؿ قانونا لمنح الترخيص بزواج القاصر، إاّل أّف المستقر 
بعضيا أخذ بيذه المادة وأسند االختصاص لقاضي عميو عمميا في المحاكـ الوطنية أّف 

شؤوف األسرة، وبعضيا استأثر فييا رئيس المحكمة ليذا االختصاص اعتبارا منو أّف زواج 
 2القاصر أمر خطير وذو أىمية يستوجب قسطا معتبرا مف الحيطة والحذر.

عماال بنص المادة  ي تنص مف القانوف العضوي المتعمؽ بالتنظيـ القضائي والت 16وا 
يحّدد رئيس المحكمة بموجب أمر وبعد استطالع وكيؿ الجميورية توزيع قضاة  >>عمى:

الحكـ في بداية كؿ سنة قضائية عمى األقساـ أو الفروع عند االقتضاء، ويجوز لو أف يرأس 
 3.<<أي قسـ

لذلؾ فالمحاكـ الوطنية لـ توّحد تنظيميا في مسألة منح الترخيص لمقاصر بالزواج نظرا 
عدد النصوص القانونية مف جية، ومف جية أخرى توسيع صالحيات رئيس المحكمة في لت

شأف توزيع المياـ، وال يعتبر ذلؾ خرقا لمقانوف ما داـ حموؿ رئيس المحكمة محؿ أي قاض 
 4تابع لو أمر جائزا قانونا.

 

 

 

                                                             
 قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري. مف 423المادة  -1
 .88عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ، ص -2
سنة الصادرة  15المتعمؽ بالتنظيـ القضائي، ج.ر عدد  2005يوليو  17مؤرخ في  05/11مف قانوف رقـ  16المادة  -3

2005. 
 .89المرجع السابؽ، صعبد الّمو فاسي،  -4
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 :المحّمي االختصاص -ثانيا

يسمى بتحديد االختصاص إّف تحديد الجية القضائية المختصة يندرج ضمف ما 
االقميمي أو المحّمي لقسـ مف أقساـ المحكمة والذي يعّد جزء مف االختصاص االقميمي العاـ 

 1لممحكمة االبتدائية والذي يشكؿ ىذا القسـ فرعا مف فروعيا.

واالختصاص االقميمي يحّدد اإلطار والحدود االقميمية التي تمارس فييا الجية 
 مرتبط أساسا بقواعد التقسيـ القضائي. القضائية اختصاصيا، وىو

ّما إلى موضوع النزاع في  ويحّدد ىذا االختصاص إّما بالنظر إلى نوع وطبيعة النزاع وا 
  رفع يـو األطراؼ حالة إلى بالنظر يتحدد المحمي االختصاص فإفّ  عامة وكقاعدة حد ذاتو،

  2بعد رفع الدعوى القضائية.الدعوى وال يقبؿ الدفع بعدـ االختصاص في حالة تغيير الموطف 

إف المبدأ العاـ لالختصاص االقميمي لمجية القضائية يتحّدد بموطف المدعى عميو، وقد 
يؤوؿ االختصاص االقميمي  >>مف قانوف االجراءات المدنية واالدارية  37نصت عميو المادة 

ف لـ يكف لو موطف  لمجية القضائية التي يقع في دائرة اختصاصيا موطف المدعى عميو، وا 
معروؼ، فيعود االختصاص لمجية القضائية التي يقع آخر موطف لو، وفي حالة اختيار 

ـ التي  يقع فييا الموطف المختار، مال  القضائية لمجية االقميميموطف، يؤوؿ االختصاص 
 3.<<ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ

                                                             
، 2014عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤوف األسرة أماـ أقساـ المحاكـ اإلبتدائية، دار ىومة، الجزائر،  -1

 .40ص
أمقراف طيبي، محاضرات في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة البويرة،  -2

 .51،50،16ص
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري. 37المادة  -3
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إاّل أّنو في الترخيص القضائي بزواج القاصر المشّرع خرج عف القاعدة العامة في 
 واالدارية المدنية االجراءات قانوف مف 426االختصاص وىو ما نّصت عميو صراحة المادة 

 تكوف المحكمة مختصة إقميميا: >>في فقرتيا السابعة :

 1.<<بالزواج بمكاف طالب الترخيصفي موضوع الترخيص  -
فمف خالؿ ىذه المادة نالحظ أف الجية القضائية المختصة لمنظر في الطمب المقّدـ 
مف أجؿ الترخيص لمقاصر الراغب في الزواج ىي المحكمة الموجود في دائرة اختصاصيا 

 مكاف إقامة طالب الترخيص.
 أو القاصر وليفإّف  2الفقرة الثانية مف قانوف األسرة الجزائري 11وطبقا ألحكاـ المادة  
 في الراغب لمقاصر الترخيص أجؿ مفىو مف يقـو  بتقديـ الطمب   وصيو أو القانوني ممثمو
 أو نفسو المعنيإلى قاضي شؤوف األسرة لممحكمة التي يسكف بدائرة اختصاصيا  الزواج
 .وليو

الثاني الفرع  

 إجراءات استصدار الترخيص القضائي بزواج القاصر

بعد ما قمنا بتبياف الجية القضائية المختصة والقاضي المختص بمنح الترخيص 
القضائي بزواج القاصر بقي عمينا أف نوضح الجانب االجرائي في ذلؾ والذي يعّد مسألة 

وىو ما سنحاوؿ تقصيو  معقدة إلى درجة ما، بسبب عدـ وضوح النصوص القانونية بشأنو
 في اآلتي:

 

                                                             
 قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري.مف  07الفقرة  426المادة  -1
مف ىذا القانوف،  7دوف االخالؿ بأحكاـ المادة >>مف قانوف األسرة الجزائري عمى ما يمي: 02الفقرة  11تنص المادة  -2

 .<<يتولى زواج القصر أولياؤىـ وىـ األب، فأحد األقارب األوليف والقاضي ولي مف ال ولي لو
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 طمب الترخيص القضائي بزواج القاصر: -أوال

يقـو أي طمب قضائي عمى مجموعة مف الشروط يجب توفرىا قبؿ المجوء إلى القضاء 
الفقرة األولى مف قانوف االجراءات المدنية واالدارية والتي تنص  13وذلؾ مف خالؿ المادة 

ضي ما لـ تكف لو صفة، ولو مصمحة قائمة أو محتممة ال يجوز ألي شخص التقا >>عمى:
 1.<<يقرىا القانوف

فمّيز المشرع في القانوف الجديد بيف الشروط الشكمية والموضوعية لقبوؿ الدعوى بحيث 
أبقى عمى الشرطيف الشكمييف وىما الصفة والمصمحة، بينما أحاؿ األىمية بوصفيا شرطا 

 2وف.مف نفس القان 64موضوعيا إلى المادة 

 الصفة:  - أ
ىي العالقة التي تربط أطراؼ الدعوى بموضوعيا فال تقبؿ الدعوى إاّل إذا كاف المدعي 
يدعي حقا أو مركزا قانونا لنفسو وقد تتوفر المصمحة في عّدة أشخاص، إاّل أف الصفة ىي 

 3لصاحب الحؽ وحده.
وىي الحؽ في المطالبة أماـ القضاء وتقـو عمى المصمحة المباشرة والشخصية في  

، وال يمكف تقديـ الطمب أماـ القضاء ما لـ يكف يتوفر في الشخص الصفة في 4التقاضي
التقاضي والتي تجد أساسيا في السند القانوني الذي يمنحو القدرة أو الصالحية في المجوء 

 5إلى القضاء.

                                                             
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري. 13المادة  --1
(،  2008فيفري  23مؤرخ في  08/09ف رقـ عبد الرحماف بربارة، شرح قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية )قانو  -2

 .33، ص2009، 2منشورات البغدادي، الرويبة، الجزائر، ط
 الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري، مقاؿ منشور عمى موقع -3

0/pdf.htmlhttps://www.mizandz.com/2017/1  28/05/2019. 
 .34عبد الرحماف بربارة، المرجع السابؽ، ص -4
، 2009ترجمة لممحاكمة العادلة، موفـ لمنشر، الجزائر،  -عبد السالـ ديب، قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد -5

 .62ص

https://www.mizandz.com/2017/10/pdf.html
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ص القضائي بزواج القاصر ُيقدـ الطمب مف ولي القاصر أو مف ينوب وفي الترخي
أو ممثمو القانوني مثؿ وصيو إلى قاضي شؤوف األسرة التي يسكف بدائرة اختصاصيا  1عنو.

 2المعني نفسو أو وليو.
 المصمحة:  - ب

وىي المنفعة التي يحّققيا صاحب المطالبة القضائية وقت المجوء إلى القضاء فال 
ولممصمحة معنييف، األوؿ يقصد  3صمحة سواء كانت قائمة أو محتممة الوقوع.دعوى دوف م

بو الفائدة العممية التي تعود عمى رافع الدعوى مف الحكـ بطمبو، والثاني ىو الحاجة إلى 
 4الحماية القضائية ويجب أف تكوف المصمحة قانونية وشرعية.

مشروعة يقّرىا ويحمييا  وعميو فإّف طمب الترخيص بزواج القاصر يقـو عمى مصمحة
القانوف طالما أّف زواجو ال يخالؼ االحكاـ العامة لمزواج ومطابؽ لمنظاـ العاـ، إاّل أّنيا تبقى 

 5مصمحة محتممة الوقوع يقّدرىا القاضي الحقا عند النظر في الطمب.
ويجوز كذلؾ أف يتقدـ بالطمب كؿ شخص لو مصمحة غير أّنو في ىذه الحالة وعند  
الولي عف تقديـ طمب الترخيص يقدمو شخص آخر، يدرس القاضي لماذا لـ يقّدـ امتناع 

 6الولي وينظر في طمبو بدقة ويرخص لمقاصر بالزواج متى توفرت الضرورة والمصمحة.
 

 

 

                                                             
 .53مريـ بف مدخف، سعاد بركماؿ، المرجع السابؽ، ص -1
 .67السابؽ، ص ابتساـ مميط، المرجع -2
 .38عبد الرحماف بربارة، المرجع السابؽ، ص -3
وقع  م عمى منشور مقاؿ الجزائري، واإلدارية المدنية اإلجراءات قانوف شرح في الوجيز -4

https://www.mizandz.com/2017/10/pdf.html 28/05/2019. 
 .57مريـ بف مدخف، سعاد بركماؿ، المرجع السابؽ، ص -5
 .70ابتساـ مميط، المرجع السابؽ، ص -6

https://www.mizandz.com/2017/10/pdf.html
https://www.mizandz.com/2017/10/pdf.html
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 األىمية:  - ج
، حيث اعتبرىا 1مف قانوف االجراءات المدنية واالدارية 64وىي كما وردت في المادة 

بطالف االجراءات القضائية، وتثار تمقائيا مف طرؼ القاصي طبقا المشّرع حالة مف حاالت 
 2.<<يثير القاضي تمقائيا انعداـ األىمية،..... >>مف نفس القانوف والتي تنص عمى 65لممادة 

بيا ىي أىمية التقاضي والتي تنحصر في أىمية األداء لدى الشخص  والمقصود
 3المدني الجزائري. مف القانوف 40الطبيعي كما ىو مبيف في المادة 

ف لـ يكف تنتقؿ الوالية إلى األقربيف درجة وفي حالة  فيتوّلى زواج القاصر أبوه وا 
  4انعداميـ يؤوؿ األمر إلى القاضي الذي يعد ولّيا لمف ال ولي لو.

كما أّف االلتجاء إلى القضاء لمحصوؿ عمى الترخيص بتزويج القاصر يكوف بناء عمى 
لقواعد اإلجرائية العامة أّف الشخص القاصر ال يتمتع بأىمية طمب قضائي، واألصؿ في ا

 5التقاضي لذلؾ يتعيف تقديـ طمبو بواسطة نائبو الشرعي.
 6شكل طمب الترخيص القضائي بزواج القاصر: -ثانيا

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية شكؿ الطمب  311حّدد المشرع في المادة 
طرؼ الشخص الذي يعنيو اإلجراء المطموب شارحا الستصدار األمر عمى عريضة مف 

مبادئو األساسية، حيث تقّدـ العريضة مف نسختيف متطابقتيف تتضمف تعميؿ الطمب بذكر 
 7وقائعو وأسانيده مشفوعة بالوثائؽ والمستندات المدعمة والمحتج بيا.

                                                             
حاالت بطالف العقود غير القضائية  >>مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري عمى ما يمي:  64تنص المادة  -1

 واإلجراءات مف حيث موضوعيا محددة عمى سبيؿ الحصر  فيما يأتي:
- ،  انعداـ األىمية لمخصـو
 .<<انعداـ األىمية أو التفويض لممثؿ الشخص الطبيعي أو المعنوي -
 قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري. مف 65المادة  -2
 .39عبد الرحماف بربارة، المرجع السابؽ، ص -3
 .67ابتساـ مميط، المرجع السابؽ، ص -4
 .52المرجع السابؽ، صمريـ بف مدخف، سعاد بركماؿ،  -5
 .01أنظر الممحؽ رقـ  -6
 .08مداني بوعروج، المرجع السابؽ، ص -7
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مكتوبة والبد أف تخضع ىاتو العريضة إلى األحكاـ العامة لمعرائض، إذ يجب أف تكوف 
، كما يجب أف 1واإلدارية المدنية اإلجراءات قانوفمف  14وموقعة ومؤرخة طبقا لنص المادة 

مف نفس القانوف والتي  15تتضمف تحت طائمة عدـ القبوؿ شكال البيانات الواردة في المادة 
يجب أف تتضمف عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائمة عدـ قبوليا شكال،  >>تنص عمى: 

 البيانات اآلتية:
 الجية القضائية التي ترفع أماميا الدعوى،  -1
 اسـ ولقب المدعي وموطنو،  -2
، فآخر موطف لو،  -3  اسـ ولقب وموطف المدعي عميو، فإف لـ يكف لو موطف معمـو
ومقره االجتماعي وصفة ممثمو اإلشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي،   -4

 القانوني أو االتفاقي،
 عرضا موجزا لموقائع والطمبات والوسائؿ التي تؤسس عمييا الدعوى،  -5
 2.<<اإلشارة، عند االقتضاء، إلى المستندات والوثائؽ المؤيدة لمدعوى  -6

ورّتب المشرع عمى عدـ احتراـ البيانات الواجب توفرىا في العريضة عدـ القبوؿ ألّف 
لغاية مف ذكر تمؾ البيانات ىي حماية النظاـ العاـ فيما يتعمؽ باالختصاص، ودفع الجيالة ا

 3بأطراؼ الخصومة وضماف حسف سير المرفؽ العاـ.
والمشّرع لـ يحّدد اإلجراءات الواجب اتباعيا والوثائؽ الالزمة لتقديـ طمب منح 

ـ ولي القاصر الذي يريد الترخيص بالزواج، ولكف جرت التطبيقات العممية عمى أف يقدّ 

                                                             
ترفع الدعوى أماـ المحكمة بعريضة  >>مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري عمى ما يمي:  14تنص المادة  -1

مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط مف قبؿ المدعي أو وكيمو أو محاميو، بعدد مف النسخ يساوي عدد 
 .<<األطراؼ

 .قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري مف 15المادة  -2

 .50عبد الرحماف بربارة، المرجع السابؽ، ص -3
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الزواج طمبو إلى قاضي شؤوف األسرة ويذكر فيو المبّررات واألسباب التي دفعتو إلى تقديـ 
 1ىذا الطمب.

وفي بعض الجيات القضائية يطمب ارفاؽ الطمب بشيادة طبية تثبت قدرة الطرفيف 
 2عمى تحّمؿ األعباء النفسانية والجسمانية لمزواج.

 عف ذلؾ فإف اجتياد بعض القضاة بمغ إلى تحديد الوثائؽ التالية: فضال
 شيادة ميالد أصمية لمقاصر. -
 شيادة ميالد أصمية ألب القاصر أو ولّيو. -
 شيادة ميالد أصمية لمطرؼ اآلخر المعني بالزواج. -
 وثيقة تثبت اإلقامة باإلقميـ الخاضع الختصاص المحكمة. -
يثبت فييا قدرة الزوج القاصر الجسدية والنفسية شيادة طبية محّررة مف طبيب عاـ  -

 عمى ممارسة الحياة الزوجية بكافة مستمزماتيا.
شيادة تثبت عدـ الحمؿ لمبنت القاصرة إلثبات براءة الرحـ يحّررىا طبيب مختص  -

 في األمراض التناسمية.
قا شيادة الخّمو مف األمراض الباطنية والتحاليؿ البيولوجية واألمراض المعدية طب -

 3مكرر الفقرة األولى مف قانوف األسرة الجزائري. 07لنص المادة 
وثيقة إثبات ىوية الولي ورابطتو مع المولى عميو لمتحّقؽ مف العالقة القانونية ومف  -

 ترتيب األولياء.
 

                                                             
 .66شريفي، المرجع السابؽ، ص فاطيمة -1
 .125سميمة صباطة، المرجع السابؽ، ص -2
يجب عمى طالبي الزواج أف يقدما وثيقة طبية، ال  >>مكرر مف قانوف األسرة الجزائري عمى ما يمي:  07تنص المادة  -3

 .<<مع الزواج( أشير تثبت خموىما مف أي مرض أو أي عامؿ قد يشكؿ خطرا يتعارض 3يزيد تاريخيا عف ثالثة )
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أّما في حالة وجود زواج قاصرة  بزوج متزوج فإّنو تضاؼ وثيقة تثبت ىوية الزوجة 
ثبات عمميا ب الفقرة الثالثة مف قانوف األسرة  08الزواج الثاني وذلؾ طبقا لممادة السابقة وا 

 2، ويؤوؿ االختصاص ىنا إلى رئيس المحكمة وجوبا.1الجزائري
 صدور الترخيص القضائي بزواج القاصر: -ثالثا

بناء عمى عريضة الطمب ومحتواىا والمستندات والوثائؽ المرفقة بيا يصدر القاضي 
ّما برفض الطمب، وفي  المعني أمره إّما باالستجابة لمطمب واألمر بالتدبير المطموب وا 

 311الحالتيف يجب عمى القاضي أف يسّبب أمره تسبيبا قانونيا كافيا كما تستوجبو المادة 
 3.واإلدارية المدنية اإلجراءات قانوف مف الفقرة الثانية

وعمى القاضي قبؿ ترخيصو بالزواج أف يتأّكد مف رضا القاصر ومف عدـ وجود إكراه  
، ولو اصدار أوامر وأحكاـ وقرارات تأمر بإجراء مف إجراءات التحقيؽ 4أو أي ضغط عميو

يا، كما ال يقبؿ األولّية وىي غي قابمة ألي طريؽ مف طرؽ الطعف وغير قابمة لممعارضة في
 5استئنافيا أو الطعف فييا بالنقض.

كما أّنو ال يوجد ما يمنع مف أف يصدر القاضي أمره عمى ورقة مستقّمة ويعمد فييا إلى 
، ويصدر قراره بكؿ 6صياغة أمره صياغة قانونية سميمة ومناسبة لإلجراء المطموب

والتي تنص  04/11 مف القانوف العضوي رقـ 08وذلؾ طبقا لنص المادة  7موضوعية

                                                             
مف قانوف األسرة الجزائري عمى ما يمي:  >>يمكف رئيس المحكمة أف يرخص بالزواج  03الفقرة  08 تنص المادة -1

 الجديد، إذا تأكد مف موافقتيما.....<<.
 .90عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ، ص - 2
 .09مداني بوعروج، المرجع السابؽ، ص -3
 .68السابؽ، صابتساـ مميط، المرجع  -4
 .110عبد الرحماف بربارة، المرجع السابؽ، ص -5
 .10مداني بوعروج، المرجع السابؽ، ص -6

.03أنظر الممحؽ رقـ   -7  
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يجب عمى القاضي أف يصدر حكمو طبقا لمبادئ الشرعية وال يخضع في ذلؾ إاّل  >>عمى:
 1.<<لمقانوف

ويعتبر جياز النيابة العامة إحدى الجيات التي أسندت ليا مسؤولية تفعيؿ مقتضيات 
قانوف األسرة، وألجؿ تحقيؽ ذلؾ منحيا المشّرع اختصاصات وصالحيات واسعة تضطمع 
بدورىا المتمثؿ في حسف تطبيؽ نصوص ىذا القانوف، فتتخذ مركز الخصـ في قضايا األسرة 

 2فميا أف تبدي طمباتيا وحججيا وليا جميع الحقوؽ في ذلؾ.
وليا الصالحية في اتخاذ التدابير الالزمة لصالح القّصر، وىذا ما جاء في إحدى 

امة عمى الممفات الخاصة بالقصر قاعدة يعتبر اضطالع النيابة الع >>قرارات المحكمة العميا:
 3.<<جوىرية

مكرر مف قانوف األسرة  03والمؤكد أّف عبارة جميع القضايا الواردة في المادة 
مادة مف نفس القانوف، سواء كانت ذات طابع غير  224تعـّ كؿ ما احتوتو  4الجزائري

 5وى.نزاعي أو تمؾ التي ليا الجانب النزاعي، وليا الحؽ في رفع الدعا
ويدخؿ الترخيص القضائي بزواج القاصر ضمف ىذه القضايا، إاّل أّف تدخؿ النيابة 
العامة فيو ليس باألمر الضروري، كما أّنو يتناقض مع فكرة السرعة المطموبة  في اصدار 

 6الترخيص بالزواج.
 

                                                             
لسنة  57يتضمف القانوف األساسي لمقضاء، ج.ر عدد 06/09/2004مؤرخ في  04/11مف القانوف رقـ  08المادة  -1

2004. 
 .92صعبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ،  -2
 .37، ص1989سنة  ،1، العددالمجمة القضائية ،19/01/1983قرار بتاريخ  26598قرار المحكمة العميا: ممؼ رقـ  -3

 .37ص
تعد النيابة العامة طرفا أصميا في جميع القضايا  >>مكرر مف قانوف األسرة الجزائري عمى ما يمي:   03تنص المادة  -4

 .<<الرامية إلى تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف
 .93عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ، ص -5
 .59مريـ بف مدخف، سعاد بركماؿ، المرجع السابؽ، ص -6
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 الفرع الثالث

 الطعن في الترخيص القضائي بزواج القاصر
مف قانوف  311عمى عريضة طبقا لنص المادة  اشترط المشّرع تسبيب األمر

يجب أف يكوف األمر عمى  >>االجراءات المدنية واالدارية الفقرة الثانية والتي تنص عمى
وذلؾ بيدؼ االطالع عمى أسباب االستجابة أو الرفض كما يعني كذلؾ  1.<<عريضة مسّببا

 2أّف ىناؾ جية أعمى تختص بمراقبة ىذا األمر.
الترخيص ال تحظى بالقبوؿ أحيانا ألسباب يراىا القاضي مقبولة، فيو وبما أف طمبات 

 يصدر أمره بالرفض ولطالب الترخيص حؽ االستئناؼ.
وفي حالة عدـ  >>الفقرة الثانية مف نفس القانوف 312ووفقا لما نصت عميو المادة 

 3.<<ئياالستجابة لمطمب يكوف األمر بالرفض قابال لالستئناؼ أماـ رئيس المجمس القضا
وعميو فإّف االستئناؼ في رفض األمر ال يكوف أماـ رئيس غرفة قسـ شؤوف األسرة 

نما يكوف ذلؾ أماـ رئيس المجمس القضائي ليفصؿ فيو.  4بالمجمس القضائي وا 
يوما  15وال يكوف ىذا الطعف)االستئناؼ( خاضعا  لمتمثيؿ الوجوبي بالمحامي ويرفع خالؿ 

 5لمجمس القضائي أف يفصؿ فيو في أقرب اآلجاؿ.مف تاريخ األمر، وعمى رئيس ا
وحّؽ االستئناؼ ُيخّوؿ لمطالب وحده ويكوف رفض األمر قابال لالستئناؼ مالـ ينص 
القانوف عمى خالؼ ذلؾ بموجب عريضة بنسختيف مطابقتيف تتضمف تعميؿ االستئناؼ وذكر 

 6تج بيا.الوقائع واألسانيد المرفقة بأمر الرفض والوثائؽ والمستندات المح

                                                             
 قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري. مف 02الفقرة  311المادة  -1
 .10مداني بوعروج، المرجع السابؽ، ص -2
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري. 02الفقرة  312المادة  -3
 .92عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ، ص -4
 .235عبد الرحماف بربارة، المرجع السابؽ، ص -5
 .11مداني بوعروج، المرجع السابؽ، ص -6
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وفي جميع الحاالت وحسب ما يتضح فإّف ىذه العريضة يجب أف تتوفر عمى أىـ 
مف قانوف االجراءات المدنية واالدارية التي تنص  540الشروط والبيانات الواردة في المادة 

 عمى: 
 يجب أف تتضمف عريضة االستئناؼ، تحت طائمة عدـ قبوليا شكال، البيانات اآلتية: >>

 القضائية التي أصدرت الحكـ المستأنؼ، الجية -1
 اسـ ولقب وموطف المستأنؼ،  -2
ف لـ يكف لو موطف معروؼ فآخر موطف لو، -3  اسـ ولقب وموطف المستأنؼ عميو وا 
 عرض موجز لموقائع والطمبات واألوجو التي أسس عمييا االستئناؼ، -4
اإلشارة إلى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره االجتماعي وصفة ممثمو   -5

 القانوني أو االتفاقي،
 1.<<ختـ وتوقيع المحامي وعنوانو الميني، مالـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ -6

مف نفس  541ويجب إرفاؽ العريضة بنسخة مف األمر المستأنؼ وذلؾ طبقا لممادة  
يجب إرفاؽ عريضة االستئناؼ، تحت طائمة عدـ قبوليا شكال،  >>القانوف والتي تنص عمى: 

  2.<<بنسخة مطابقة ألصؿ الحكـ المستأنؼ
كما أقّر المشّرع حالة أخرى وىي حالة الرجوع في األمر إذا ما ُقبؿ الطمب، فإّنو يمكف 

ي حالة ف >>الفقرة األولى مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  312ذلؾ وفقا لنص المادة 
االستجابة إلى الطمب، يمكف الرجوع إلى القاضي الذي أصدر األمر لمتراجع عنو أو 

 3.<<تعديمو

                                                             
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري. 540المادة  -1
 اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري.مف قانوف  541المادة  -2
 قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري. مف 01الفقرة 312المادة  -3
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وعميو في حالة القبوؿ يمكف لمقاضي الذي أصدر األمر أف يتراجع عنو، ويكوف ىذا 
الرجوع مقّيدا بطبيعة وخصوصية عقد الزواج وذلؾ في حدود ما يتماشى وأحكاـ ىذا العقد 

 مبّررات لذلؾ وىذا في حالتيف: إذا امتمؾ

 إذا لـ يبـر القاصر عقد الزواج بعد. -
 إذا أبـر عقد الزواج ولـ يتـ الدخوؿ. -

أّما إذا أبـر العقد وتـّ الدخوؿ فال يعقؿ رجوع القاضي عف ىذا الترخيص ونكوف أماـ 
 1حالة فسخ أو ابطاؿ لعقد الزواج وىو ما يتنافى ومقاصد الزواج وديمومتو.

مّما سبؽ أّف األمر بالترخيص القضائي بزواج القاصر يمكف الطعف فيو  نستنتج
 باالستئناؼ أماـ رئيس المجمس القضائي في حالة رفضو.

 2إاّل أّنو ىناؾ مف يرى بأّف ىذا األمر ال يقبؿ أي طريقة مف طرؽ الطعف.

 المطمب الثاني

 آثار الترخيص القضائي بزواج القاصر

أعطى المشرع الجزائري لمقاصر حؽ الزواج متى استدعت الضرورة والمصمحة ذلؾ، 
وىذا بعد تقديـ طمبو لمقضاء واستصدار ترخيص يؤىمو لذلؾ، وتترتب عف ىذا الزواج آثار 
في حؽ كال الزوجيف عمى اآلخر وىذه اآلثار ىي النتائج القانونية المترتبة عمى ىذا 

القاصر والتي تتمثؿ في اكتساب القاصر ألىمية التقاضي  الترخيص، وىي تكوف ممزمة عمى
في كؿ ما يتعّمؽ بيذا الزواج، كما يكتسب ويتقّيد بالحقوؽ وااللتزامات الزوجية الناتجة عف 

 :اآلتيةىذه العالقة الشرعية، وىو ما سيتـ التطرؽ إليو مف خالؿ الفروع 

                                                             
 .60مريـ بف مدخف، سعاد بركماؿ، المرجع السابؽ، ص -1
 لمنشر والتوزيع، عبد العزيز سعد، قانوف األسرة الجزائري في ثوبو الجديد، أحكاـ الزواج والطالؽ بعد التعديؿ دار ىومة -2
 .27، ص2010، 4ط
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 الفرع األوؿ: اكتساب القاصر ألىمية التقاضي.

 وتقّيده بااللتزامات الزوجية. محقوؽل الثاني: اكتساب القاصر الفرع

 األول الفرع

 التقاضي ألىمية القاصر اكتساب

إف أىمية التقاضي ىي حؽ لمفرد في حماية حقو بالمجوء إلى القضاء ورفع الدعوى، 
مف القانوف المدني الجزائري، وقد قضت  40وىي ال تثبت إاّل لمراشد بحسب نص المادة 

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ببطالف إجراءات التقاضي متى انعدمت  64المادة 
 1األىمية واعتبرتيا شرطا لصحة الخصومة ال مف شروط المّدعي.

الفقرة األخيرة مف قانوف األسرة الجزائري عمى أّنو يكتسب الزوج  07ولقد نّصت المادة 
 عقد الزواج مف حقوؽ والتزامات.   القاصر أىمية التقاضي فيما يتعمؽ بآثار

فالمالحظ أّف المشّرع نّص عمى اكتساب القاصر أىمية التقاضي في المسائؿ المتعمقة 
 2005.2بآثار عقد الزواج وىو ما لـ يكف موجودا قبؿ 

وعند استقرائنا لمضموف نّص الفقرة السابقة نستنتج أّف المشّرع أكسب القاصر األىمية 
يقة متعمقة بآثار عقد الزواج مساويا في ذلؾ بيف الزوج والزوجة وبيف المدنية في حدود ض

 3القاصر والراشد دوف ما يمحؽ الزواج كالطالؽ.

 

                                                             
 .29، ص2002 الجزائر، ،حسيف طاىري، الوسيط في شرح قانوف اإلجراءات المدنية، دار ريحانة لمنشر -1
 .98ابتساـ مميط، المرجع السابؽ، ص -2
 .125ص ،عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ -3
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كما يبّيف ظاىر النص أّف القاصر مف ُرشٍّد لمزواج وأبـر العقد أصبح أىال لمباشرة 
بحقوقيا وليا إجراءات التقاضي دوف حاجة إلى وّليو، إذ يجوز لمزوجة القاصرة المطالبة 

 1صفة المّدعي.

ولكف المعموؿ بو في المحاكـ أثبت أّف القاضي يرفض الدعوى شكال متى رفعت مف 
 2طرؼ القاصر مباشرة افتراضا منو أّنو غير قادر عمى مواجية خصمو.

وكذلؾ نجد أف أىمية التقاضي التي يتمّتع بيا الزوج القاصر مقتصرة عمى آثار عقد 
عدى ذلؾ، فبالنسبة لمطالؽ فاألمر مختمؼ حيث ال يتمّتع الزوج القاصر الزواج فقط إذ ال تت

مف قانوف اإلجراءات المدنية  437، وىذا بنص المادة 3بأىمية التقاضي لرفع دعوى الطالؽ
عندما يكوف الزوج ناقص األىمية، يقدـ الطمب باسمو مف قبؿ  >>واإلدارية والتي تنص عمى: 
 4.<<وليو أو مقدمو، حسب الحالة

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية فإّنو ال يتحّقؽ حؽ رفع  13وحسب نص المادة 
 الدعوى إاّل بتوفر شرطيف أساسييف وىما الصفة والمصمحة القائمة أو المحتممة.

فالصفة ىي العالقة التي تربط أطراؼ الدعوى بموضوعيا فال تقبؿ الدعوى إاّل إذا كاف 
مركزا قانونيا لنفسو وىي نوعاف: صفة عادية موضوعية تعني المدعي يدعي حقا أو 

الوضعية القانونية التي تفيد ارتباط رافع الدعوى بالحؽ المعتدى عميو أو المركز القانوني 
 5محؿ المنازعة وىي أيضا صالحية الشخص لالدعاء بالحؽ المعتدى عميو.

                                                             
 .204ص ،2013 الجزائر، لمنشر، ىومة دار الجزائري، األسرة قانوف في وآثارىا الزوجية أحكاـ بمحاج، العربي -1
 .126عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ. ص -2
 .117ابتساـ مميط، المرجع السابؽ، ص -3
 .الجزائري مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 37المادة  -4
 .10، ص2، ج2006الجزائر، سميماف بارش، شرح قانوف اإلجراءات المدنية الجزائري، دار اليدى،  -5
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ات القضائية بنفسو متى والصفة اإلجرائية التي ىي صالحية الشخص لمباشرة اإلجراء
 1كاف راشدا أو بواسطة غيره في حاؿ االستحالة المادية والقانونية.

أّما المصمحة فيي المنفعة التي يحققيا صاحب المطالبة القضائية وىي الدافع لرفع 
 2، وىي السبب الذي مف أجمو يرفع المتقاضي دعواه.<<ال دعوى بدوف مصمحة  >>الدعوى 

القاصر زوجا كاف أو زوجة يتمّتع بأىمية التقاضي وتوافر صفة وعمى العمـو فإّف 
ومصمحة في كؿ ما يتعّمؽ بالحياة الزوجية وما يترّتب عنيا مف حقوؽ والتزامات ما داـ أّنو 

 اكتسب ىذا المركز بطريقة قانونية.

 الفرع الثاني

 الزوجية االلتزاماتب هوتقّيد محقوقل القاصر اكتساب

الجزائري عمى الترخيص القضائي بزواج القاصر حقوقا وواجبات عمى رّتب المشّرع 
الزوجيف، منيا ما ىو مشترؾ بينيما ومنيا ما ىو لمزوجة عمى زوجيا ومنيا ما ىو لمزوج 

 عمى زوجتو، كما أّنو ىناؾ ما ىو متعّمؽ بطبيعة عقد الزواج وىو ما سنتناولو في اآلتي:

 الحقوق والواجبات الزوجية: -أوال

أوؿ حؽ يفيده عقد الزواج ىو حّؿ المساكنة بيف الزوجيف وربط الموّدة بينيما  إفّ 
َوالِذيَن ُىْم ِلُفُروِجِيْم َحاِفُظوَن ِإال  َعَمى َأْزَواِجِيُم َأْو َما َمَمَكَت َاْيَماُنُيْم  ﴿مصداقا لقولو تعالى: 

  3.﴾َفِإن ُيْم َغْيُر َمُموِمينَ 

 

                                                             
 .128عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ. ص -1
 .129ص المرجع نفسو، -2
 .06و 05سورة المؤمنوف، اآلية  -3
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يأتي تباعا لذلؾ حرمة المصاىرة والتوارث بيف الزوجيف ألّنو إذا كانت القرابة تثبت  ثـّ 
 1الميراث، فالزوجية أيضا تثبتو.

ومف حقوؽ الزوجة عمى زوجيا العدؿ بيف الزوجات، فمف كانت لو امرأتاف أو أكثر 
ذلؾ في ويكوف العدؿ في المأكؿ والممبس والمسكف ومف أخّؿ ب 2وجب عميو العدؿ بينيّف،

 3شيء يدخؿ في مقدرتو كاف آثما.

حساف معاشرتيا وعدـ اإلضرار  وكذلؾ مف حقوؽ المرأة عمى زوجيا حسف معاممتيا وا 
 4بيا بتمكينيا مف حؽ زيارة أىميا واستضافتيـ في بيت الزوجية بالمعروؼ وصمة رحميا.

مف تجاوز كما ال يجوز لمزوج أف يؤدي زوجتو فعال أو قوال وخدش شعورىا وكرامتيا و 
 5ذلؾ فميا أف ترفع أمرىا إلى القاضي ليقـو بزجره، وقد يصؿ األمر إلى التفريؽ بينيما.

ومف حقوؽ الزوج عمى زوجتو حؽ الطاعة، إذ يجب عمى الزوجة أف تطيع زوجيا 
 6وحفظو في نفسيا ومالو عند حضوره أو غيبتو.

األوالد والقياـ عمى شؤوف كما يجب عمييا القرار في البيت وتحقيؽ السكينة والعناية ب
البيت ورعايتو، وىو أمر تعارفت عميو المجتمعات في مختمؼ العصور واألماكف بتولي 

 7النساء ميّمة الطبخ والغسؿ وما شابو مف أشغاؿ البيت.

 

                                                             
 .163محمد أبو زىرة، األحواؿ الشخصية، المرجع السابؽ، ص -1
 .157، المرجع السابؽ، صلعمى سعادي -2
 .102ابتساـ مميط، المرجع السابؽ، ص -3
 .180، ص2010القادر بف داود، أحكاـ األسرة، دار البصائر، الجزائر، عبد  -4
 .104ابتساـ مميط، المرجع السابؽ، ص -5
 .158، المرجع السابؽ، صلعمى سعادي -6
 .182عبد القادر بف داود، المرجع السابؽ، ص -7
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ولمزوج حؽ القوامة والرّياسة في بيت الزوجية، وقوامة الرجؿ شورية غير استبدادية 
 1ة والتعاوف وتبادؿ الرأي واالحتراـ.قائمة عمى المحّبة والمودّ 

 36وقد نّص قانوف األسرة في تعديمو الجديد عمى الحقوؽ الزوجية مف خالؿ المادة 
 يجب عمى الزوجيف: >>منو حيث جاء فيو ما يمي:

 المحافظة عمى الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة، -1
 والرحمة،المعاشرة بالمعروؼ، وتبادؿ االحتراـ والمودة  -2
 التعاوف عمى مصمحة األسرة ورعاية األوالد وحسف تربيتيـ، -3
 التشاور في تسيير شؤوف األسرة وتباعد الوالدات، -4
 حسف معاممة كؿ منيما ألبوي اآلخر وأقاربو واحتراميـ وزيارتيـ، -5

 المحافظة عمى روابط القرابة والتعامؿ مع الوالديف واألقربيف بالحسنى والمعروؼ، -6
 2.<<زيارة كؿ منيما ألبويو وأقاربو واستضافتيـ بالمعروؼ -7  

أعاله  36وما تجدر اإلشارة إليو ىنا ىو أّف ىاتو الحقوؽ المنصوص عمييا في المادة 
 ال تختمؼ آثارىا بغض النظر عف كوف الزوج أو الزوجة راشديف أـ قاصريف.

 :بو وااللتزام الصداق في التصّرف -ثانيا

 لمزوجة يدفع ما ىو الصداؽ فإفّ  ،3الجزائري األسرة قانوف مف 14 المادة نص حسب
 والتصّرؼ تشاء، كما فيو تتصّرؼ ليا ممؾ وىو شرعا مباح ىو ما كؿ مف غيرىا أو نقود مف
 تقّبؿ مثؿ معا والعقد االلتزاـ تشمؿ نتيجة عنو تترتب فعال أو قوال الشخص مف يصدر ما ىو

 4.بالتبّرعات والقياـ اليبات

                                                             
 .105ابتساـ مميط، المرجع السابؽ، ص -1
 مف قانوف األسرة الجزائري. 36المادة  -2
 مف قانوف األسرة الجزائري. 14المادة  -3
 .131عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ. ص -4
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 مف مكرر 09 المادة لنص طبقا الزواج صحة شروط مف شرط الصداؽ وباعتبار
 تقديره يخص فيما أّما الدخوؿ، بعد أو العقد حاؿ بدفعو ممـز فالزوج ،1الجزائري األسرة قانوف
 2.مقّيد غير فيو

 يكوف أف يجب والتأجيؿ ،ؤجالم أو معّجال كاف سواء العقد في الصداؽ تحديد ويجب
 مفسد الصداؽ اسقاط عمى والدخوؿ اسقاطو مظّنة ألّنو األمد بعيد يكوف ال وأف معموما
 3.لمعقد

 بدفع ممـز فإّنو قضائي بترخيص يتزوج أف القاصر لمّذكر أجاز المشّرع أفّ  وطالما
 لو وليس رعايتو تحت كاف إذا أبيو ماؿ مف أو ماؿ، لو كاف إف مالو مف لزوجتو الصداؽ

 النفع بيف المترّددة المالية التصّرفات تحت ويندرج المعاوضة أعماؿ مف الصداؽ ودفع ،ماؿ

 لو يمكف إذ الولي بإجازة إالّ  األحواؿ ىذه مثؿ في تنّفد ال القاصر فتصرفات وعميو والضرر،
 طرؼ مف المحّدد الصداؽ عمى يزيد أف القاصر لمزوج يجوز وال المثؿ صداؽ إلى إنقاصو

 مف الصنؼ ىذا مثؿ في لمتصّرؼ أىال غير الزوج ىذا أفّ  داـ ما العقد مجمس في وليو
 4.التصّرفات

 كانت لو أّما صحيحيف، والقبض التسميـ كاف الراشدة لمزوجة الصداؽ تسميـ حالة وفي
 قبضو يممؾ فإّنو المير وُقِبَض  الزواج في وكيؿ وجود حالة وفي لوّلييا تسميمو فوجب قاصرة
 5.الزواج في ال القبض في وكيال بصفتو

                                                             
 قانوف األسرة الجزائري. مكرر مف 09المادة  -1
 .134عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ. ص -2
القضائية  عبد الفتاح تقية، النصوص التشريعية في األحواؿ الشخصية، قانوف األسرة مدعما بأحدث االجتيادات -3

 .135، ص2012والتشريعية، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحديث، القاىرة، 
 .135عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ. ص -4
 .136عبد الفتاح تقية، المرجع السابؽ، ص -5
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 ألفّ  االعتراض لوّلييا جاز المثؿ صداؽ مف أقؿّ  صداؽ القاصرة لمزوجة حّدد ولو
 14 المادة أف رغـ صداقيا تيب أف لمزوجة وليس مفقر، مالي تصّرؼ الصداؽ مف الحط
 قانوف مف 83 المادة أفّ  ذلؾ تشاء، كما فيو بالتصّرؼ ليا أقّرت الجزائري األسرة قانوف مف

 منحو بالزواج لمقاصر رخّص  لّما األسري المشّرع ألفّ  القاصر تصرفات تقّيد الجزائري األسرة
 1.الزوجية الحياة أثناء يجنيو ما في التصّرؼ حؽ يمنحو ولـ التقاضي حؽ

 بالنفقة: االلتزام -ثالثا

تعتبر النفقة أوؿ التزاـ يقع عمى عاتؽ الزوج وىي تكميؼ مالي والتزاـ بالقياـ بعمؿ عمى 
كؿ مف كاف محبوسا  >>سبيؿ المعاوضة، فيي تصّرؼ مقابؿ لعمؿ االحتباس عمال بقاعدة 

 2.<<بحؽ مقصود لغيره كانت عميو نفقتو

الجزائري والتي  مف قانوف األسرة 74وموجبات النفقة ىي الزوجية عمال بنص المادة 
تجب نفقة الزوجة عمى زوجيا بالدخوؿ بيا أو دعوتيا إليو ببينة مع مراعاة أحكاـ  >>تنص:
 3.<<مف ىذا القانوف 80و 79و 78المواد 

والستحقاؽ النفقة يجب توفر شروط منيا صالحية الزوجة لتحقيؽ أغراض الزواج 
 4إلى الرشد أو الزواج برخصة. وواجباتو بكونيا تطيؽ الوطء وتمارس خدمات البيت إضافة

، 5كما يشترط الدخوؿ بالزوجة دخوال حقيقيا سواء تمت المخالطة الجنسية أـ لـ تتـ
مف قانوف  34و 33، 32والمرأة المعقود عمييا بعقد فاسد أو باطؿ بحسب نصوص المواد 

، 6الزوج األسرة الجزائري، حيث ال حؽ عمييا في االحتباس لفساد العقد وتعتبر أجنبية عمى
                                                             

 .136،137عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ. ص -1
 .535، ص2005مموية، المنتقى في قضاء األحواؿ الشخصية، دار ىومة لمنشر، الجزائر،  لحسيف بف الشيخ آث -2
 مف قانوف األسرة الجزائري. 74المادة  -3
 .172عبد القادر بف داود، المرجع السابؽ، ص -4
 .581، المرجع السابؽ، ص الجزائري األسرة قانوف في وآثارىا الزوجية أحكاـ بمحاج، العربي -5
 .142الّمو فاسي، المرجع السابؽ. صعبد  -6
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وىذا لفقد شرط صحة العقد ولعدـ وجود االحتباس، إذ ال يجوز لرجؿ أف يحتبس امرأة بعقد 
، وكذلؾ المريضة فبؿ الدخوؿ بيا والتي يمنعيا مرضيا 1فاسد أو يمكث معيا ألّنيا أجنبية

مف الدخوؿ، والناشز التي تترؾ بيت الزوجية دوف سبب شرعي، وتستثنى الحامؿ ألّف النفقة 
، أي إذا كانت المرأة حامؿ لـ تسقط نفقتيا بالنشوز أو الطالؽ بسبب 2ييا موجية لمجنيفعم

 3كوف النفقة مف أجؿ الحمؿ.

ولمزوج القاصر حؽ اإلنفاؽ مف مالو عمى زوجتو راشدة كانت أـ قاصرة دوف الرجوع 
اّل إذا ثبت إلى الوّلي طالما أّنو يقـو بالتزاـ ناتج عف زواج قانوني مقابؿ حؽ االحتباس، إ

سفيو باستغالؿ الزوجة لو مع توافر الطيش البّيف واليوى الجامح، ولو أخّؿ الزوج القاصر 
بااللتزاـ بالنفقة رفعت الزوجة دعوى ضّده ألّف المشّرع األسري منح لمزوج القاصر أىمية 

 4التقاضي مّدعيا كاف أو مّدعى عميو.

عيؼ مف كافة التصّرفات، فمتى كاف بما أّف المشّرع دائما يراعى مصمحة الطرؼ الض
الزوج معسرا مع يسر الزوجة فاإلنفاؽ ال يعتبر مفقرا بقدر ما يعتبر عمال أسريا تضامنيا، 

 5ويمكف لمزوجة القاصرة اإلنفاؽ عمى الزوج واألبناء دوف التقّيد بإجازة الغير.

 االستقالل والتمّتع بالذّمة المالية: -رابعا

المشّرع الجزائري في قانوف األسرة بمبدأ استقاللية الذّمة المالية لممرأة عف  اعترؼ
طريؽ تجسيده لفكرة حريتيا في التصّرؼ في أمواليا، إذ أقّر لمزوجة ىذا الحؽ دوف قيد أو 

 6شرط.

                                                             
 .172عبد القادر بف داود، المرجع السابؽ، ص -1
 .143عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ. ص -2
 .173عبد القادر بف داود، المرجع السابؽ، ص -3
 .150عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ. ص -4
 .155المرجع نفسو، ص -5
 .166، ص2004القانوني لممرأة في قانوف األسرة الجزائري، دار ىومة، الجزائر، محمد لميف لوعيؿ، المركز  -6
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، حيث نّصت 2005ولـ يعرؼ قانوف األسرة ىذا النظاـ إاّل عند التعديؿ األخير لسنة 
 لكؿ واحد مف الزوجيف ذمة مالية مستقمة عف ذمة اآلخر. >>منو: 37المادة 

غير أنو يجوز لمزوجيف أف يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحؽ، حوؿ 
األمواؿ المشتركة بينيما، التي يكتسبانيا خالؿ الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤوؿ إلى 

 1.<<كؿ واحد منيا

التي تربط كؿ زوج بأموالو وأمواؿ الزوج اآلخر  والذّمة المالية ىي تمؾ العالقة
وعالقتيما باألمواؿ المشتركة بينيما، وكذلؾ عالقة كؿ زوج بالديوف المترتبة بذّمتو والديوف 

 2المترتبة بذّمة الزوج اآلخر وعالقتيما معا بالديوف المشتركة المستحقة عمييما.

دا في عقد الزواج أو في االتفاؽ والقانوف الجزائري  ترؾ الحرية لمزوجيف في أف يحدّ 
، ويتـ تحرير ىذا االتفاؽ في وثيقة رسمية عمى يد الموثؽ 3مصير النسب التي تؤوؿ إلييما
 4بصفتو ضابطا عموميا محّمفا.

وعميو فقد ساوى المشّرع بيف الراشد والقاصر مف خالؿ ظاىر النص السالؼ الذكر، 
انوف األسرة الجزائري والتي تقّيد تصّرفات مف ق 83و 37مّما يثير تناقضا بيف المادتيف 

القاصر، إاّل أّنو منح حؽ التمّتع بالذّمة المالية المستقّمة بيف الزوجيف ليبّيف بأّنو ليس لمزوج 
 5خصوصا حؽ التسّمط عمى أمواؿ زوجتو دوف رضاىا.

 

                                                             
 مف قانوف األسرة الجزائري. 37المادة  -1
 .155عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ، ص -2
 .171سممى لعمى، المرجع السابؽ، ص  -3
ر القانوني، دار اليالؿ لمخدمات اإلعالمية، عبد القادر بف داود، الوجيز في شرح قانوف األسرة الجديد، موسوعة الفك-4

 .108، ص2004الجزائر، 
 .157عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ، ص -5
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 ثبوت النسب: -خامسا

زوجيف سواء كانا يعتبر النسب أثر مف آثار عقد الزواج بغض النظر عف أىمية ال
مف قانوف األسرة الجزائري بالزواج  40قاصريف أـ راشديف، ويثبت النسب حسب نص المادة 

الصحيح أو باإلقرار أو بالبيّنة أو بنكاح الشبية، أو بكؿ زواج  تـّ فسخو بعد الدخوؿ             
 1مف قانوف األسرة الجزائري. 33،32طبقا لممواد 

إلى جميع الوسائؿ والطرؽ العممية إلثبات ىذا النسب، و ويمكف لمقاضي أف يمجأ 
إذا كاف الزواج  2مف قانوف األسرة الجزائري 41ُينسب الولد إلى أبيو حسب نص المادة 

شرعيا وأمكف االتصاؿ ولـ ينفو بالطرؽ المشروعة كالّمعاف، ويكوف ذلؾ خالؿ مّدة الحمؿ 
 3مف قانوف األسرة الجزائري. 42المادة القانونية مف ستة أشير إلى عشرة أشير بحسب نص 

وثبوت النسب مف األـ ىو واقعة الوالدة بغض النظر عف شرعية الزواج، أّما ثبوتو  
مف األب فيجب تحقؽ شروط وىي: وجوب الفراش، الزواج الصحيح، الزواج الفاسد، الوطء 

 4بشبية، التمقيح االصطناعي، والفرقة مف زواج صحيح.

تـّ بجميع الوسائؿ والطرؽ المباحة شرعا وقانونا، ويمكف أف يتـّ والكشؼ عف النسب ي
 ذلؾ باإلقرار أو بالبينة أو بالمجوء إلى الطرؽ العممية المتاحة.

 

 

 

                                                             
 مف قانوف األسرة الجزائري. 40المادة  -1
 مف قانوف األسرة الجزائري. 41المادة  -2
 مف قانوف األسرة الجزائري. 42المادة  -3
 .193لعمى سعادي، المرجع السابؽ، ص -4
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 المبحث الثاني

 مخالفة استصدار الترخيص القضائي بزواج القاصر

تجنبا لمسألة استصدار الترخيص القضائي بزواج القاصر وتيّربا مف الشروط القانونية 
 07المتعّمقة بيا، يمجأ البعض إلى أساليب احتيالية في تزويج الصغار، حيث ألزمت المادة 

مف قانوف األسرة الجزائري القاصر المقبؿ عمى الزواج باستصدار ترخيص قضائي يمكّنو مف 
ء حماية القاصر فإّف المشّرع رّتب عمى اإلخالؿ بقواعده جزاءات تختمؼ ذلؾ، وسعيا ورا

حسب طبيعة المخالفة وىي تدور بيف البطالف والعقوبة الجزائية وىذا ما سنتناولو في 
 المطمبيف التالييف:

    المطمب األوؿ: صور زواج القاصر دوف ترخيص قضائي.
  بزواج القاصر. المطمب الثاني: جزاء تخّمؼ الترخيص القضائي  

 المطمب األول

 صور زواج القاصر دون ترخيص قضائي

مف قانوف األسرة الجزائري، إذ يمكف  07أبقى المشّرع جانب التحايؿ عمى نص المادة 
لمقاصر إبراـ عقد زواجو دوف استصدار الرخصة القضائية بذلؾ، وىذا بسبب الثغرات 

ري، حيث سمح المشّرع واعترؼ ببعض صور القانونية الموجودة في التشريع األسري الجزائ
الزواج استغّمت بطريقة ممتوية ألجؿ تمكيف القاصر مف الزواج ثـ المجوء إلى القضاء 
إلعطاء الصبغة الرسمية ليذا الزواج، وتتجّمى ىذه الصور في الزواج العرفي والزواج بإخفاء 

 السف القانونية.

 وسنتناوؿ كؿ ذلؾ مف خالؿ الفروع اآلتية:

 فرع األوؿ: الزواج العرفي لمقاصر.ال
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 الفرع الثاني: إخفاء سف القاصر عند إبراـ عقد الزواج.

 الفرع األول

 الزواج العرفي لمقاصر

مف قانوف األسرة الجزائري قيمتيا القانونية، إذ أّنو  07لـ يعط المشرع الجزائري المادة 
ف الزمف يتـّ التوّجو إلى المحكمة فتح المجاؿ أماـ إبراـ عقود زواج عرفيا، وبعد مضي مّدة م

وتسجيؿ الزواج بموجب حكـ قضائي وذلؾ وفقا لإلجراءات المنصوص عمييا في قانوني 
 1الحالة المدنية واألسرة الجزائرييف.

اعترؼ المشّرع األسري الجزائري بالزواج العرفي ضمنيا مف خالؿ استقراء المادة  وقد
يثبت الزواج بمستخرج مف  >>الفقرة األولى مف قانوف األسرة الجزائري والتي تنص:  22

 2.<<سجؿ الحالة المدنية، وفي حالة عدـ تسجيمو يثبت بحكـ قضائي

ىو زواج غير مسّجؿ، حيث أبـر في  مف خالؿ نص المادة نستنتج أّف الزواج العرفي
غياب الموثؽ أو الموظؼ المؤّىؿ قانونا لذلؾ رغـ توفر ركف الرضا وبقية الشروط، والذي 

 3يعمد إليو بعض األولياء في حّؽ أبنائيـ القّصر وخاصة في العالـ الريفي.

، وتزويج ويمجأ األفراد إلى الزواج العرفي ألسباب متعّددة مف بينيا الرغبة في التعّدد
 القاصر دوف استصدار رخصة بذلؾ.

 

                                                             
 .137ابتساـ مميط، المرجع السابؽ، ص -1
 مف قانوف األسرة الجزائري. 01الفقرة  22المادة  -2
 .111عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ، ص -3
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ومف دواعي المجوء إلى ىذا النوع مف العقود لدى فئات القّصر التيّرب مف الشروط 
القانونية وتفادي المجوء إلى القضاء العتقادىـ بأّف إجراءات الحصوؿ عمى رخصة الزواج 

 1تكوف معّقدة.

واعتبره زواجا صحيحا متى استوفى  وىذا النوع مف الزواج اعترؼ بو المشّرع الجزائري
أركاف وشروط عقد الزواج، بدليؿ أّنو أجاز تسجيمو بحكـ قضائي رغبة منو في حفظ الحقوؽ 

 2وحماية المصالح الزوجية وعدـ تجاحد األوالد.

ويسّجؿ الزواج العرفي بتقديـ طمب مف الزوج المعني إلى وكيؿ الجميورية لدى 
تصاصيا مكاف انعقاد الزواج مرفوؽ بكؿ الوسائؿ التي تثبت المحكمة التي يقع في دائرة اخ

 3إبراـ عقد الزواج وفقا لما ورد النص عميو في أحكاـ قانوف األسرة الجزائري.

ذا كانت الشريعة اإلسالمية تعتمد عمى كؿ مف اإلقرار والبينة والنكوؿ عف اليميف  وا 
شيادة الشيود بالدرجة األولى، أّما  إلثبات الزواج العرفي فإّف القضاء الجزائري يرّكز عمى

 4اليميف فيمجأ إلييا لتدعيـ وتأكيد شيادة الشيود في حالة وفاة أحد الزوجيف.

مف المستقر عميو أّنو يجوز سماع شيادة  >>فورد في اجتيادات المحكمة العميا: 
تت بشيود أّف المستأنفة أ –في قضية الحاؿ  -األقارب في قضايا الزواج والطالؽ ومتى تبّيف

أّكدوا واقعة الزواج مبّينيف في شيادتيـ أركاف الزواج مف ولي وشيود وصداؽ، فإّف قضاة 

                                                             
 .64مريـ بف مدخف، سعاد بركماؿ، المرجع السابؽ، ص -1
 .111عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ، ص -2
 .134ابتساـ مميط، المرجع السابؽ، ص -3
 .133، صالمرجع نفسو -4
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الموضوع بقضائيـ بإثبات الزواج العرفي طّبقوا صحيح القانوف، ومتى كانت كذلؾ استوجب 
 1.<<رفض الطعف

ّكد مف بعد تكويف الممؼ يقـو وكيؿ الجميورية باستدعاء األطراؼ وسماع الشيود والتأ
صّحة الوثائؽ، وبعد التحقيؽ في األمر يسجؿ عريضة لرئيس المحكمة ليقّرر قبوؿ أو رفض 
تسجيؿ ىذا العقد، ففي حالة القبوؿ يأمر بتسجيؿ عقد الزواج بأثر رجعي حسب التاريخ 
المنعقد فيو وعمى ضابط الحالة المدنية تسميـ دفتر عائمي لمزوجيف يثبت الزواج ويشير إليو 

 2ش عقد ميالدىما.في ىام

 الفرع الثاني

 إخفاء سن القاصر عند إبرام عقد الزواج

تتعّمؽ أىمية الزواج بالنظاـ العاـ، إذ ال يمكف إبراـ عقد زواج دوف مراعاة السف 
مف قانوف األسرة الجزائري  07القانونية في ذلؾ والتي حّددىا المشّرع طبقا لنص المادة 

وبناء عمى ذلؾ فإّنو ال يجوز لمموظؼ المختص بعقود ( سنة كاممة، 19بتسعة عشرة )
الزواج أف يقـو بتحرير عقد زواج رسمي بيف زوجيف سنيما أو سف أحدىما أقّؿ مف السف 

 3المحّددة قانونا وقت العقد.

فيعتبر إخفاء السف القانونية لمقاصر أثناء عقد قرانو صورة مف صور التيّرب مف 
  يشترط لزواج القاصر. استصدار الترخيص القضائي الذي

                                                             
، نقال عف عبد القادر بف حرز الّمو، الخالصة في أحكاـ الزواج 17/03/1998، قرار بتاريخ 188707ممؼ رقـ  -1

، 04/05/2005مؤرخ في  05/09والطالؽ في الفقو اإلسالمي وقانوف األسرة الجزائري حسب آخر تعديؿ لو، قانوف رقـ 
 .152، ص2007الجزائر،  ،1دار الخمدونية  لمنشر والتوزيع، ط

 .135،136ابتساـ مميط، المرجع السابؽ، ص -2
 .43المرجع نفسو، ص -3
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وىناؾ حالتاف ليذا التيّرب، فاألولى تتمثؿ في ادعاء القاصر بموغو سف الزواج خاصة 
إذا كانت البنية الجسدية تؤّيد ذلؾ وقاـ بتقديـ عقد ميالد مزّور، أّما الحالة الثانية فتتجّمى في 

 1ير عقد الزواج.نزوؿ الموثؽ أو الموظؼ المؤّىؿ عند رغبة القاصر ويتواطأ معو لتحر 

 الثاني المطمب

 القاصر بزواج القضائي الترخيص تخّمف جزاء

 عمييا التحايؿ عمى المترتب لمجزاء بتقريره القانونية القواعد احتراـ إلزامية المشّرع راعى
 القاعدة ىذه عمى المترتب الجزاء ووضع القانونية القاعدة جية مف وضع حيث ومخالفتيا،

 العاـ، بالنظاـ القواعد ىذه وتعّمؽ إلزامية مدى باختالؼ يختمؼ الجزاء وىذا أخرى، جية مف
 بيا االلتزاـ لعدـ صور ووجدت اخترقت القاصر بزواج القضائي الترخيص قاعدة أفّ  وبما

 الزواج، بطالف في ذلؾ ويتجّمى لذلؾ الجزاء وضع لزاما وجب تبيانو، سبؽ مثمما واحتراميا
 .الجزائية العقوبات إلى األحياف بعض في الحاؿ يصؿ فقد ذلؾ مف وأبعد بؿ

 :ةاآلتي وعالفر  خالؿ مف وشرحو دراستو سنحاوؿ ما وىذا

 .القاصر بزواج القضائي الترخيص لتخّمؼ كجزاء البطالف: األوؿ الفرع

 .القاصر بزواج القضائي الترخيص لتخّمؼ كجزاء العقوبات: الثاني الفرع

 األول الفرع

 القاصر بزواج القضائي الترخيص لتخمف كجزاء البطالن

 غير أو مباشرة بصفة سواء المسألة ىذه يعالج الجزائري األسرة قانوف في نص يوجد ال
 القاصر، بزواج لمترخيص القانونية القيمة المشّرع منح حوؿ اآلراء تضاربت حيث مباشرة،

                                                             
 .114،115عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ، ص -1
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 بإلغاء تقرّ  والتي 1الجزائري األسرة قانوف مف 223 المادة نص ىو االختالفات ىذه ومردّ 
  2.القانوف ليذا المخالفة األحكاـ جميع

 القانوف مف األولى المادة ضمنيا ألغت قد القانوف ىذا مف 07 المادة فكوف وعميو
 األسرة قانوف مف 22 المادة وكذلؾ مختمفة، بأحكاـ الموضوع نفس لتناوليا 63/2243

 الموضوع، لنفس معالجتيا خالؿ مف السابؽ القانوف مف الخامسة المادة ألغت الجزائري
 فإّنيا األسرة قانوف يعالجيا لـ والتي الباقية المواد أحكاـ أّما ليما، ضمني فاإللغاء وبالتالي
  4.لمتطبيؽ قابمة تعتبر

 أعتبر حيث لمموضوع، معالجتو في سعد العزيز عبد األستاذ إليو ذىب ما نفس وىو
 مؤيدات يتضمف ولـ 63/224 القانوف إلغاء عمى صراحة ينص لـ األسرة قانوف ماداـ أّنو

  5.الزواج أىمية سف يخالؼ مف كؿّ  عمى لمتطبيؽ قابال يبقى فإّنو جديدة

 األسرة قانوف مف 223 المادة نص أفّ  اعتباره خالؿ مف حداد عيسى األستاذ وكذلؾ
 لسف والمحّددة منو 07 المادة أفّ  نجد حيث القانوف، ليذا المخالفة األحكاـ جميع تمغي التي

 الباقية النصوص أحكاـ أّما ،1963 قانوف مف والخامسة األولى المادتيف عّدلت قد الزواج
 قانوف أحكاـ تخالؼ لـ مادامت بيا لمعمؿ قابمة أّنيا القانوف شّراح بعض يرى والتي منو
 ما يوجد ال ألّنو 63/224 قانوف مف 04و 03و 02 بالمواد العمؿ يمكف وبالتالي، 84/11

  6.المفعوؿ سارية فيي ويعارضيا، يخالفيا ما أو الحالي القانوف في يقابميا

                                                             
 مف قانوف األسرة الجزائري عمى ما يمي: >> تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القانوف<<. 223تنص المادة  -1
 .127السابؽ، صابتساـ مميط، المرجع  -2
جويمية  02الصادرة بتاريخ  44المتعمؽ بتحديد سف الزواج، ج.ر عدد 1963جواف  29مؤرخ في  63/224قانوف رقـ  -3

1963. 
 .138، صالسابؽ المرجع مميط، ابتساـ -4
 .28سعد عبد العزيز، قانوف األسرة الجزائري في ثوبو الجديد، أحكاـ الزواج والطالؽ بعد التعديؿ، ص -5

 .103، ص2006دراسة مقارنة، منشورات جامعة عنابة، الجزائر،  -عيسى حداد، عقد الزواج -6
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 ىذا أفّ  أو القانونية، السف بموغ قبؿ ابنتو أو ابنو تزويج عمى شخص يقدـ فعندما
 ىو ىنا الزواج فحكـ المطموبة السف تماـ قبؿ بالزواج نفسو تحّدثو قد المراىقة أو المراىؽ
 ىذا في الطعف غيرىما أو الزوجيف مف مصمحة ذي لكؿ يحؽّ  بحيث المطمؽ، البطالف
 القانوف مف الثالثة المادة لنص طبقا وىذا ذلؾ، العامة لمنيابة يحؽّ  كما بالبطالف، الزواج

 باطال يكوف األولى لممادة بالمخالفة ُأبِرـ زواج عقد كؿ أفّ  عمى تنص والتي  23/224رقـ
 مف أو فيو مصمحة لو مّمف أو شخصيا الزوجيف مف فيو الطعف ويجوز دخوؿ، يمحقو لـ إذا

 الدخوؿ، عدـ بشرط العاـ لمنظاـ مخالؼ الحالة ىذه في الزواج أفّ  يعني وىذا العامة، النيابة
 القانوف، نفس مف الرابعة لممادة طبقا وذلؾ بطالف، ىناؾ يكوف فال الدخوؿ حصؿ إذا أّما

 أحدىما أو كالىما يبمغ لـ زوجاف يبرمو الذي الزواج عقد في الطعف يجوز ال بأّنو تقرّ  والتي
 :وذلؾ المشترطة السف

 .القانونية السف الزوجاف بمغ إذا -

 .بعد تبمغ لـ التي الزوجة حممت إذا -

 إذف دوف الزواج حؽ يكسب القانونية السف بموغ أفّ  ىو األوؿ االستثناء مف والحكمة
 الزوجة بموغ عدـ رغـ الزواج عف الناتج الحمؿ حماية فغايتو الثاني االستثناء أّما قضائي،

  1.القانونية السف

 الزواج ألفّ  العقد رضائية عمى المحافظة وكذا الصغار حماية ىو منو الغرض أفّ  وكما
 األىمية توافر مع إالّ  تتحّقؽ ال أمور وىي لممتعاقديف الحرّ  واالختيار التراضي عمى يقـو

 2.العقد إبراـ وقت الكاممة

                                                             
 .116عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ، ص -1
 .198ص المرجع السابؽ،العربي بمحاج، أحكاـ الزوجية وآثارىا في قانوف األسرة الجزائري،  -2
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 القانوف، تطبيؽ عمى التحايؿ باب تركت الجزائري األسرة قانوف مف 07 المادة أّما
 مّدة وبعد الواقع، األمر أماـ غيرىـ يضعوف ثـّ  رخصة دوف زواجيـ عقود يبرموا مف فيناؾ

 وقانوني، شرعي أّنو ماداـ زواجيـ عقود وتسجيؿ قضائي حكـ إلصدار القضاء إلى يمجؤوف
 1.ضّدىـ جزائي إجراء بأي تقـو ال العامة النيابة مادامت فاسدا وال باطال يعتبر وال

الثاني الفرع  

القاصر بزواج القضائي الترخيص لتخمف كجزاء العقوبات  

 لمذكر سنة 18 ب الزواج سف حّدد حيث القاصر، زواج مسألة 63/224 قانوف تناوؿ
 الترخيص، استصدار بعدـ ذلؾ مخالفة حالة في وجزاءات آثار رّتب كما لألنثى، سنة 16و
 مخالفة جزاء إلى إطالقا يتعّرض أف دوف السف مسألة فقط ونّظـ األسرة قانوف بعده جاء ثـ
 2ط.الشر  ىذا

 لـ أّنو إالّ  الزواج لسف تحديده في والمجتمع الفرد مصمحة راعى المشّرع أفّ  ورغـ
 3.فتيالمخا عمى المترتب الجزاء فاؿغإ خالؿ مف الحتراميا الالزمة األرضية يضمف

 يعود السف مخالفة عمى لمجزاء األسرة قانوف في المشّرع تنظيـ عدـ في السبب ولعؿّ 
 تنظيـ مف يمنع لـ حيث الزواج، عقد مفض الشرط ليذا أقّرىا التي القانونية الطبيعة إلى
  شرط واستثنى الجزائري األسرة قانوف مف 355 ،324 المادتيف بمقتضى لو المخالؼ العقد

                                                             
 .61الجديد، أحكاـ الزواج والطالؽ بعد التعديؿ، صسعد عبد العزيز، قانوف األسرة الجزائري في ثوبو  -1
 .127ابتساـ مميط، المرجع السابؽ، ص -2
، 2000عبد الفتاح تقية، محاضرات في قانوف األحواؿ الشخصية، قسـ الكفاءة المينية لممحاماة، تالة لمنشر، الجزائر،  -3

 .19ص
يبطؿ الزواج، إذا اشتمؿ عمى مانع أو شرط يتنافى  >>مف قانوف األسرة الجزائري عمى ما يمي:  32تنص المادة  -4

 .<<ومقتضيات العقد
إذا اقترف عقد الزواج بشرط ينافيو كاف ذلؾ الشرط باطال  >>مف قانوف األسرة الجزائري عمى ما يمي:  35تنص المادة  -5

 .<<والعقد صحيحا
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   1.الزوجيف عمى يفرض تكميفا ليس بأّنو يوحي مّما األىمية

 إلغاء تتضمف لـ والتي الجزائري األسرة قانوف مف 223 المادة لنص وطبقا أّنو وبما
 حيث المفعوؿ، سارية تبقى منو 4و 3و 2 المواد فإفّ  63/224 القانوف لنص صريح
 2 .العقد ومصير األىمية سف مخالفة جزاء المواد ىذه تتضمف

 أو المدنية األحواؿ ضابط مف كؿ يعاقب أّنو عمى منو الثانية المادة نصت فقد وعميو
 مف بالحبس وذلؾ السف، مراعاة لعدـ معيـ أسيـ ومف القانوني وممثميـ والزوجاف المأذوف

 3 .العقوبتيف ىاتيف بإحدى أو فرنؾ 4000 وبغرامة أشير 03 إلى يوما 15

 تحت الثاني فصمو في خصوصا  4المدنية بالحالة المتعمؽ 70/20 األمر تعّرض كما
 شرط مف اإلعفاء بوثيقة الموثؽ أو المدنية الحالة ضابط التزاـ إلى"  الزواج عقود"  عنواف
 اإللزاـ ىذا مخالفة جزاء عمى منو 77 المادة نصت حيث قاصر، زواج عقد أبـر متى السف
 دوف الزواج عقد يحرر الذي المدنية الحالة ضابط أو الشرعي القاضي يعاقب >>: يمي كما

 في عمييا المنصوص بالعقوبات الزوجيف أحد عقد لحضور المؤىميف األشخاص رخصة
 5.>>العقوبات قانوف مف األوؿ المقطع 441 المادة

 الحالة لقانوف المعّدؿ 14/08 رقـ قانوف بموجب ثانية فقرة المادة ىذه إلى وأضيفت 
 أو المدنية الحالة ضابط يتعرض الجزائية، بالمتابعات اإلخالؿ دوف >>:عمى فنصت المدنية

                                                             
 .49عبد الحكيـ بوجاني، المرجع السابؽ، ص -1
 .139السابؽ، صابتساـ مميط، المرجع  -2
 .118عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ، ص -3
، 27/02/1970الصادرة بتاريخ  21يتعمؽ بالحالة المدنية، ج. ر عدد  1970فبراير  19مؤرخ في  70/20أمر رقـ  -4

 المعدؿ والمتمـ.
 المتعمؽ بالحالة المدنية. 70/20مف األمر  77المادة  -5
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 التأديبية العقوبات إلى الفصؿ، ىذا في عمييا المنصوص اإلجراءات يطبؽ لـ الذي الموثؽ
 1. >>بيما المعموؿ والتنظيـ التشريع في عمييا المنصوص

 أجؿ مف الرسمية المحّررات في التزوير أسموب الزوجاف أو األولياء انتيج لو كما
 عقد وأبـر العمومي الضابط أو الموثؽ مع تواطؤ حدث أو القانونية السف يبمغ لـ مف تزويج
 إلى تجاوزه بؿ العقد إبطاؿ عمى يقتصر لـ المشّرع فإفّ  السف، شرط ألحكاـ مخالؼ زواج
 2.الجزائية العقوبة توقيع

 بتعّسؼ سواء القاصر لزواج حماية ضمف بدوره المدنية الحالة قانوف فإفّ  وعميو
 10 مف العقوبة فتشّدد الزواج، عقد قواعد احتراـ عدـ أو القاصر، ولي أو المؤىؿ الموظؼ

 أّما العقوبتيف، ىاتيف بإحدى أو جزائري، دينار 1000 إلى 100 مف غرامة شيريف إلى أياـ
 االقتضاء عند العقوبات قانوف إلى يحيمنا ولـ جزاء أي إلى تماما يتعّرض فمـ 84/11 قانوف
 3قة.الساب القوانيف ذلؾ إلى أشارت كما

 لسف االدنى الحد مخالفة عمى جزاء أي يقّرر لـ المشّرع أفّ  الفقو مف جانب يقوؿ لذلؾ
 4.فسخو أو العقد إبطاؿ ذلؾ عف يترتب وال الزواج

 عمى المترتب الجزاء بشاف صريح نص فيو يجد ال األسرة قانوف عمى مبدئيا والمالحظ
ّنما الزواج سف مخالفة  الزوج عقد قابمية في والمتمثمة العامة القواعد مف يستخمص وا 

 مراعاة المشّرع تدارؾ ولو حتى الجدوى عديـ جزاء إلى يحّولو الزواج عقد وأفّ  لإلبطاؿ،
  السف بمخالفة خاص جزاء عف صراحة فيو يتكّمـ خاص نص بوضع والمجتمع الفرد مصمحة

                                                             
مؤرخ في  70/20، يعدؿ ويتمـ األمر رقـ 2014 غشت 09مؤرخ في  14/08مف القانوف رقـ  02الفقرة  77المادة  -1

 .2014غشت  20الصادرة بتاريخ  49والمتعمؽ بالحالة المدنية، ج.ر عدد  1970فبراير  19
 .118عبد الّمو فاسي، المرجع السابؽ، ص -2
 .120المرجع نفسو، ص -3
 .31، ص2008حة، قانوف األسرة عمى ضوء الفقو والقضاء، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، الغوثي بف مم -4
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عطائيا لمزواج قانونا المحّددة  ما بقاء مع نفعا يجد لـ ذلؾ فإفّ  الالزمة، القانونية القيمة وا 
 الزواج عقد وتسجيؿ اثبات إمكانية مف الجزائري األسرة قانوف مف 22 المادة بو تقضي
  .قضائي بحكـ العرفي
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 الخاتمة
يعتبر زواج القاصر مف االستثناءات التي جاءت في قانوف األسرة الجزائري، إذ يعّد 

القضاء لمقاصر إلتماـ عقد زواجو، وىو استثناء لمقاعدة العامة إجازة قضائية يمنحيا 
المحّددة لسف األىمية في الزواج، كما أّنو عمؿ والئي يصدر في شكؿ أمر عمى عريضة 
متى توفرت شروطو القانونية التي حّددىا المشرع الجزائري في نص المادة السابعة مف قانوف 

وحالة الضرورة وقدرة الطرفيف عمى الزواج، وىذا األسرة، والتي تتمثؿ في وجود المصمحة 
كّمو تحت رقابة السمطة التقديرية لمقاضي، ويرّتب ىذا الترخيص آثارا تتجّمى في اكتساب 

 القاصر أىمية التقاضي فيما يخص آثار عقد الزواج مف حقوؽ والتزامات وما يترّتب عمييا.
إلى عّدة نتائج ىاّمة تتعّمؽ وانطالقا مّما تـّ دراستو في ىذا الموضوع توصمنا 
 بالترخيص القضائي بزواج القاصر يمكف عرضيا في اآلتي:

عند الترخيص  عدـ تحديد الحّد األدنى لمسف التي يمكف لمقاضي النزوؿ إلييا -
 لمقاصر بالزواج.

والقدرة عمى الزواج الواجب توفرىا  عدـ التحديد الدقيؽ لحالة الضرورة والمصمحة -
 لمنح الترخيص القضائي بزواج القاصر.

عدـ تبياف إجراءات طمب واستصدار ىذا الترخيص في قانوف األسرة مّما يحيمنا إلى  -
 القواعد العامة التي جاءت في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

 الترخيص.عدـ التوضيح والتفصيؿ في اآلثار المترتّبة عمى ىذا  -
عدـ التطّرؽ لمجزاء والعقوبات الناتجة عمى مخالفة ىذا الترخيص مثمما جاء في  -
 .63/224القانوف 
عدـ تطّرؽ المشّرع إلى زواج فاقد األىمية كالمجنوف ومف في حكمو ىؿ تنطبؽ  -

 مف قانوف األسرة الجزائري أـ يعامموف معاممة خاصة. 07عمييـ المادة 
ي مسألة انحالؿ الزواج بالنسبة لمقاصريف مكانتيا، إذ لـ لـ يمنح المشّرع الجزائر  -

 ينص عمى اإلجراءات الواجب اتباعيا في ذلؾ.
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عدـ إحاطة المشّرع بمسألة األمواؿ المشتركة بيف الزوجيف، حيث يوجد تناقض بيف  -
 منو. 83والمادة  الجزائري األسرة قانوف مف 37المادة 

مف االقتراحات التي يجب عمى المشّرع أخذىا  مف خالؿ ما تقّدـ يمكننا تقديـ مجموعة
 بعيف االعتبار والمتمثمة فيما يمي:

 تحديد الحّد األدنى لإلعفاء مف السف القانونية لمزواج. -
وضع نصوص قانونية أكثر تفصيال في موضوع زواج القاصر وتوضيح اإلجراءات  -

 التي تمّكف مف ذلؾ.
 المبس والغموض فيما يخص اآلثار المترتبة عمى منح ىذا الترخيص. عدـ ترؾ -
إعطاء الوّلي حؽ االعتراض عمى زواج ابنو القاصر إذا كاف ىذا الزواج في غير  -

 مصمحتو.
 وضع نصوص قانونية فيما يخص زواج المجنوف والمعتوه والمحجور عميو. -
 يخالؼ االلتزاـ بالسف القانونية لمزواج. النص عمى معاقبة كّؿ مف -

وعمى العمـو يجب عمى المشّرع الجزائري وضع تنظيـ قانوني أكثر شمولية ووضوحا 
 لمثؿ ىذه القضايا لتعّمقيا بمسائؿ ميّمة في تكويف المجتمع. 

 تّم بحمد الّمو تعالى
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 11الممحق رقم 
 

 قضاء: جيجؿ                                                    جيجؿ في:...........مجمس 
 محكمة: جيجؿ

 األستاذ:................
 لدى مجمس قضاء جيجؿمحامي معتمد 

 العنواف:.....................
 رقـ الياتؼ:...............

 طمب ترخيص بالزواج ) إعفاء من سن الزواج (

 من قانون األسرة 10طبقا لنص المادة 

 لفائدة:.............المولود بتاريخ.....................الساكف ب................

 العارض أف يتقدـ إلى سيادتكـ بما يمي: يتشرؼ

 مرفقة (. 01حيث أّف السيد:............ ىو ولي القاصر..........ووالده  الشرعي ) وثيقة  -
حيث أّف القاصر.........المولود بتاريخ..............ب..........مؤّىؿ طبيا وبدنيا وقادر عمى ممارسة  -

 مرفقة (. 02الحياة الزوجية ) وثيقة 
 مرفقة(. 03حيث أّف القاصر.... يرغب في الزواج مف اآلنسة:....المولودة بتاريخ...)وثيقة  -
 (. مرفقة 04 وثيقة) حيث أّف القاصر......... موظؼ ومستقر في حياتو ويرغب في الزواج  -
ولي أمره ويرى مصمحة في زواج ابنو وىو موافؽ عميو ويمتمس مف  حيث أّف أب القاصر......... ىو -

عفائو مف شرط البموغ.  سيادتكـ الترخيص لو وا 
 ليذه األسباب ومن أجميا يمتمس العارض:

 قبوؿ الطمب لتقديمو طبقا لمقانوف.(: في الشكل -
  الترخيص لمسيد:............ بالزواج مف اآلنسة:............: في الموضوع -

 وفي األخير لكـ واسع النظر                   تحت سائر التحفظات عف العارض وكيمو      

 األستاذ.....................                                              
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 12 رقم الممحق

 نمودج

 شيادة طبية ما قبل الزواج

 والمتضمف قانوف األسرة( 1984يونيو سنة  9المؤرخ في  11-84مكرر مف القانوف رقـ  7تطبيقا ألحكاـ المادة  معدة)

 أنا الممضي أسفؿ الدكتور:..........................................................................................

 ...................................................................................االسػػػـ والمقػػػػػػػب:..................

 دكتور في الطب:....................................................................................................

 ..........................................................الممارس في:..............................................

 العنواف:..............................................................................................................

 .................................أشيد أنني فحصت لغرض الزواج:...................................................

 المولود)ة( في:.......................................................................................................

 ...........الساكف)ة( ب:............................................................................................

 بطاقة التعريؼ الوطنية رقـ:...........................الصادرة  في.............................ب...................

 أعددت ىذه الشيادة بعد فحص عيادي شامؿ وبعد االطالع عمى نتائج الفحوص اآلتية:

 (ABO+ rhésusفصيمة الدـ )  -

 أصرح كذلك أنني:

عني)ة( بنتائج الفحوصات الطبية التي خضع)ت( ليا وبكؿ ما مف شأنو أف يقي أو يقمؿ الخطر الذي قد يمحؽ أعممت الم -
 بو أو بزوجو أو بذريتو.

 لفت انتباه طالبة الزواج إلى مخاطر مرض الحميراء الذي يمكف أف تتعرض لو أثناء فترة الحمؿ. -

 أكدت عمى عوامؿ الخطر بالنسبة لبعض األمراض. -

 سممت ىذه الشيادة لممعني)ة( شخصيا الستعماليا واإلدالء بيا في حدود ما يسمح بو القانوف.

  حرر ب.................في....................
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  13الممحق رقم  
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 قائمة المصادر والمراجع

 *القرآن الكريم برواية حفص.
 التشريعات والقوانين: -أوال

 14 عدد ر.ج ،2016 مارس 06في مؤرخ 2016 لسنة الدستوري التعديؿ -1
  .2016 مارس 07 بتاريخ الصادرة

 الزواج، سف بتحديد المتعمؽ 1963 جواف 29 في مؤرخ 63/224القانوف رقـ  -2
 .1963 جويمية 02 بتاريخ الصادرة 44 عدد ر.ج

يتضمف قانوف األسرة المعدؿ  1984جواف  09مؤرخ في  84/11القانوف رقـ  -3
 .1984جواف  12الصادرة بتاريخ  24والمتمـ، ج.ر عدد 

 لمقضاء، األساسي القانوف يتضمف 06/09/2004 في مؤرخ 04/11 رقـ قانوفال -4      
 . 2004 لسنة 57عدد ر.ج

 القضائي، بالتنظيـ المتعمؽ 2005 يوليو 17 في مؤرخ 05/11 رقـ قانوفال -5
 .2005//   بتاريخ الصادرة 15 عدد ر.ج

 المدنية اإلجراءات قانوف يتضمف 2008 فبراير 25 في مؤرخ 08/09 رقـ قانوفال -6
 .2008 أفريؿ 23 بتاريخ الصادرة 21 عدد ر.جٍ  واإلدارية،

 70/20رقـ األمر ويتمـ يعدؿ ، 2014 أوت 09 في مؤرخ 14/08 رقـ قانوفال -7
 20 بتاريخ الصادرة 49 عدد ر.ج المدنية، بالحالة والمتعمؽ 1970 فبراير 19 في مؤرخ
 .2014 أوت

 العقوبات، قانوف يتضمف 1966 جواف 08 في مؤرخ 66/156 رقـ األمر -8  
 .والمتمـ المعدؿ ،1966 جواف 11 بتاريخ الصادرة 49رعدد.ج
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 المعدؿ المدنية بالحالة يتعمؽ 1970 فبراير 19 في مؤرخ 70/20 رقـ األمر -9
 .27/02/1970 بتاريخ الصادرة 21 عدد ر. ج والمتمـ،

 المعدؿ المدني القانوف يتضمف 1975 سبتمبر 26 في مؤرخ 75/58 رقـ األمر -10
 .1978 سبتمبر 30 بتاريخ الصادرة 78 عدد ر.جٍ  والمتمـ،

 مؤرخ 84/11 قانوف ويتمـ يعدؿ 2005 فيفري 27 في مؤرخ 05/02 رقـ األمر -11
 27 بتاريخ  الصادرة 15 عدد ر.ج األسرة، قانوف يتضمف 1984 جواف 09 في

 .2005فيفري

 :القضائية االجتيادات -ثانيا

، المجمة القضائية 19/01/1983المؤرخ في  26598قرار المحكمة العميا رقـ:  -1
 .1989، لسنة 1عدد

 الكتب: -ثالثا

 .  1ج بيروت، الحديثة، العمـو دار المستصفى، الغزالي، حامد أبو  -1
 .1992 بيروت، الفكر، دار المختار، الدر عمى المحتار ردّ  حاشية عابديف، ابف  -2
 .2000 ،1ط بيروت، الرسالة، مؤسسة اإلرادات، ىمنتي شرح البيوتي،  -3
 .1992 ،3ط بيروت، الفكر، دار خميؿ، مختصر لشرح الجميؿ مواىب الحطاب، -4
 المطبوعات ديواف الجزائري، األسرة قانوف شرح في الوجيز بمحاج، العربي -5

 .1ج ،2010 الجزائر، الجامعية،
 التعديالت آخر وفؽ الجديد األسرة قانوف ضوء في الزواج أحكاـ بمحاج، العربي -6
 .2012 األردف، والتوزيع، لمنشر الثقافة دار العميا، المحكمة اجتيادات بأحدث مدّعـ

 لمنشر، ىومة دار الجزائري، األسرة قانوف في وآثارىا الزوجية أحكاـ بمحاج، العربي -7
 .2013 الجزائر،
 ديواف الجزائري، األسرة وقانوف اإلسالمي الفقو في األسرة أحكاـ بختي، العربي -8

 .2011 الجزائر، الجامعية، المطبوعات



 قائمة انمصادر و انمراجع
 

94 
 

 ،1ط بيروت، المعرفة، دار المنياج، ألفاظ معرفة إلى المحتاج مغني الشربيني،  -9
1997.   

 المطبوعات ديواف والقضاء، الفقو ضوء عمى األسرة قانوف ممحة، بف الغوثي -10
 .2008 الجزائر، الجامعية،
 دمشؽ، الفكر، دار الشخصية، األحواؿ وأدلتو، اإلسالمي الفقو الزحيمي، وىبة -11

 .7ج ،1985 ،2ط

 ،4ط دمشؽ، الفكر، دار المعاصر، العالـ في المسممة األسرة الزحيمي، وىبة -12
2008. 

حسيف طاىري، الوسيط في شرح قانوف اإلجراءات المدنية، دار ريحانة لمنشر،  -13
 .2002الجزائر،

 ىومة دار الشخصية، األحواؿ قضاء في المنتقى مموية، آث الشيخ بف لحسيف -14
 .2005 الجزائر، لمنشر،

 .     1957 ،3ط العربي، الفكر دار الشخصية، األحواؿ زىرة، أبو محمد -15

 ،2ط العربي، الفكر دار  وآثاره، الزواج عقد في محاضرات زىرة، أبو محمد -16   
1971. 

 لمكتاب، الوطنية المؤسسة عاـ، بوجو الحؽ نظرية في الوجيز حسنيف، محمد -17    
 .1985 الجزائر،

 ىومة، دار الجزائري، األسرة قانوف في لممرأة القانوني المركز لوعيؿ، لميف محمد -18
 .2004 الجزائر،
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 النيضة دار مقارنة، دراسة ورقابتيا، السمطات توازف زيد، أبو الحميد عبد محمد -19
 .2003 مصر، القاىرة، العربية،

 مقارنة، دراسة -المدنية المرافعات قانوف خميؿ، أحمد عمر، اسماعيؿ نبيؿ -20
 .2004. لبناف الحقوقية، الحمبي منشورات

 الجامعة دار القانوني، ونظاميا عرائض عمى األوامر عمر، اسماعيؿ نبيؿ -21
 .2011 مصر، اإلسكندرية، الجديدة،

 الخصومة، -واإلدارية المدنية اإلجراءات قانوف شرح في الوسيط صقر، نبيؿ -22
 .الجزائر مميمة، عيف اليدى، دار التحكيـ، التنفيذ،

 اليدى، دار الجزائري، المدنية اإلجراءات قانوف شرح بارش، سميماف -23
 .2006 ،2الجزائر،ج

 المطبوعات ديواف المقارنة، السياسية والنظـ الدستوري القانوف بوالشعير، سعيد -24
 .2ج ،2003 ،5ط ،الجزائر، الجامعية

 لممحاكمة ترجمة -الجديد واإلدارية المدنية اإلجراءات قانوف ديب، السالـ عبد -25
 .2009 الجزائر، لمنشر، موفـ العادلة،

 والطالؽ الزواج أحكاـ الجديد، ثوبو في الجزائري األسرة قانوف سعد، العزيز عبد -26
 .2010 ،4ط والتوزيع، لمنشر ىومة دار التعديؿ، بعد

 المحاكـ أقساـ أماـ األسرة شؤوف دعاوى ممارسة إجراءات سعد، العزيز عبد -27
 .2014 الجزائر، ىومة، دار االبتدائية،
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 األسرة قانوف الشخصية، األحواؿ في التشريعية النصوص تقية، الفتاح عبد -28
 القاىرة، الحديث، الكتاب دار مقارنة، دراسة والتشريعية، القضائية االجتيادات بأحدث مدعما
2012. 

 الفكر موسوعة الجديد، األسرة قانوف شرح في الوجيز داود، بف القادر عبد -29
 .2004 الجزائر، اإلعالمية، لمخدمات اليالؿ دار القانوني،

 .2010 الجزائر، البصائر، دار األسرة، أحكاـ داود، بف القادر عبد -30

عبد القادر بف حرز الّمو، الخالصة في أحكاـ الزواج والطالؽ في الفقو  -31
مؤرخ في  05/09اإلسالمي وقانوف األسرة الجزائري حسب آخر تعديؿ لو، قانوف رقـ 

 .152، ص2007، 1، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر، ط04/05/2005

 08/09 رقـ قانوف) واإلدارية لمدنيةا اإلجراءات قانوف شرح بربارة، الرحماف عبد -32
 .2000 ،2ط الجزائر، الرويبة، البغدادي، منشورات ،( 2008 فيفري 23 في مؤرخ

 التقاضي، حؽ وكفالة القضاء أماـ المساواة مبدأ عبدا، سبيوني الغني عبد -33
 .1983 مصر، االسكندرية، المعارؼ، منشأة

 الجزائر، عنابة، جامعة منشورات مقارنة، دراسة -الزواج عقد حداد، عيسى -34
2006.  

 دار القضاء، وأحكاـ الفقياء آراء ضوء عمى المدنية اإلجراءات زودة، عمر -35
 .الجزائر أنسيكموبيديا،
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 الرسائل والمذكرات الجامعية: -رابعا

 رسائل الدكتوراه: - أ
 الشريعة بيف مقارنة دراسة -األسرة شؤوف لقاضي التقديرية السمطة شامي، أحمد -1

 كمية الخاص، القانوف في الدكتوراه شيادة لنيؿ مقدمة رسالة الوضعية، والقوانيف اإلسالمية
 .2013/2014 تممساف، بمقايد، بكر أبي جامعة السياسية، والعمـو الحقوؽ

 أطروحة مقارنة، دراسة الجزائري، األسرة قانوف في وانحاللو الزواج ، يلعمى سعاد -2
 .2014/2015 ،1 الجزائر جامعة الحقوؽ، كمية الخاص، القانوف في عمـو دكتوراه

 شيادة لنيؿ رسالة والطالؽ، الزواج في لمقاصر القانوني المركز فاسي، الّمو عبد -3
 بمقايد، بكر أبي جامعة السياسية، والعمـو الحقوؽ كمية الخاص، القانوف في الدكتوراه
 .2014/2015 تممساف،

 الماجيستير:رسائل   - ب

 والقانوف اإلسالمية الشريعة في األىمية سف قيؿ  بالزواج الترخيص مميط، ابتساـ -1
 تخصص الخاص، القانوف شعبة القانوف، في الماجيستير شيادة لنيؿ مقدمة مذكرة الوضعي،

 ،1955 أوت 20 جامعة الحقوؽ، قسـ السياسية، والعمـو الحقوؽ كمية األسرة، شؤوف قانوف
 .2011/2012 سكيكدة،

 شؤوف لقاضي التقديرية السمطة غربي، عدالف مصمودي، مراد شمروؾ، محمد -2
 ،16الدفعة لمقضاء، العميا المدرسة إجازة لنيؿ تخرج مذكرة وانحاللو، الزواج في األسرة
2005/2008. 
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 مذكرة لمطفؿ، والمالية المعنوية الحقوؽ حماية في القضاء دور صباطة، سميمة -3
 جامعة السياسية، والعمـو الحقوؽ كمية المعمؽ، الخاص القانوف في الماجيستير شيادة لنيؿ

 .2015/2016تممساف،  بمقايد، أبوبكر

 شيادة لنيؿ مذكرة الزواج، وانحالؿ انعقاد إشكاالت بوجاني، الحكيـ عبد -4
 أبوبكر جامعة السياسية، والعمـو الحقوؽ كمية المعمؽ، الخاص القانوف في الماجيستير

 .2013/2014 تممساف، بمقايد،

 العميا المدرسة إجازة لنيؿ التخرج مذكرة المحكمة، رئيس شرفي، الرحماف عبد -5
 .2003/2006 الرابعة، الدفعة لمقضاء،

 مذكرات الماستر:  - ج
 شيادة لنيؿ مدكرة القصر، بزواج القضائي اإلذف ، بركماؿ سعاد ، مدخف بف مريـ -1
 والعمـو الحقوؽ كمية الشامؿ، الخاص القانوف تخصص الخاص القانوف في الماستر

 .2016/2017 بجاية، ، ميرة عبدالرحماف جامعة الخاص، القانوف قسـ السياسية،
 المدنية اإلجراءات قانوف ظؿ في األسرة شؤوف قاضي صالحيات شريفي، فاطيمة -2
 جامعة السياسية، والعمـو الحقوؽ كمية الماستر، شيادة لنيؿ مذكرة الجزائري، واإلدارية
 .2016/2017 سعيدة،

 المقاالت العممية: -خامسا

 المجمة الجزائري، األسرة قانوف في والجزاء اإلذف بيف الزواج سف تشوار، الجياللي -1
 .37ج ،1999 ،4 عدد الجزائر، جامعة والسياسية، واالقتصادية القانونية لمعمـو الجزائرية

 لمعمـو الجزائرية المجمة بالزواج، اإلذف عبر الطفؿ حماية تشوار، الجياللي -2
 .41ج ،2000 الجزائر، والسياسية، واالقتصادية القانونية
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 عدالة أية-الزواج مسائؿ بعض في األسرية التشريعية الثغرات تشوار، الجياللي -3
 والعمـو الحقوؽ كمية والسياسية، واإلدارية القانونية العمـو مجمة قضائية؟، أـ قانونية

 .2010 ،10 عدد تممساف، بمقايد، بكر أبو جامعة السياسية،

 مجمة التقاضي، في لمحؽ ضماف كأىـ القضاء استقاللية مصراتي، سميمة -4
 .بسكرة خيضر، محمد جامعة التاسع، العدد القضائي، االجتياد

 المحاضرات: -سادسا

 الحقوؽ كمية واإلدارية، المدنية اإلجراءات قانوف في محاضرات طيبي، أمقراف -1
 .البويرة جامعة السياسية، والعمـو

شكاالتيا العرائض عمى األوامر بوعروج، مداني -2  اإلجراءات قانوف ظؿ في وا 
 قضاء مجمس العدؿ، وزارة لمقضاة، المستمر التكويف إطار في محاضرة واإلدارية، المدنية

 .2011/2012 القضائية السنة قسنطينة،

 الحقوؽ، كمية واإلدارية، المدنية اإلجراءات مادة في محاضرات بشير، محمد -3
 .2012/2013 الجزائر، جامعة

 :والقواميس المعاجم -سابعا
 مصر، عارؼ، دار ، الوسيط المعجـ وأخروف، الصوالحي عطية أنيس، إبراىيـ -1

 .1ج ،1972 ،3ط
 الجزائر، الكتاب، قصر الجزائري، التشريع في القانونية المصطمحات القزاـ، ابتساـ -2
1998. 
 ،1ط لبناف، بيروت، النفائس، دار الوسيط، النفائس معجـ حاقة، أبو أحمد -3
2007. 
 .2مج بيروت، صادر، دار العرب، لساف منظور، ابف الديف جماؿ -4



 قائمة انمصادر و انمراجع
 

100 
 

 . 7مج ،1968 بيروت، صادر، دار العرب، لساف منظور، ابف الديف جماؿ -5
 .2004 ،7ط لبناف، العممية، الكتب دار الطالب، معجـ فرحات، شكري يوسؼ  -6

 مواقع اإلنترنت: -ثامنا

 عمى منشور مقاؿ الجزائري، واإلدارية المدنية اإلجراءات قانوف شرح في الوجيز  -1
 .https://www.mizandz.com/2017/10/pdf.html موقع
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 فيرس المحتويات

 الصفحة الموضوع
  شكر وتقدير

 02 مقدمة
 09 القاصر بزواج القضائي لمترخيص المفاىيمي اإلطار: األول الفصل
 10 القاصر بزواج القضائي الترخيص مفيـو: األوؿ المبحث
 10 القاصر بزواج القضائي الترخيص تعريؼ: األوؿ المطمب

 11 القضائي الترخيص تعريؼ: األوؿ الفرع
 11 الترخيص تعريؼ -أوال
 11 لغة الترخيص تعريؼ - أ

 12 اإلسالمي الفقو في الترخيص تعريؼ - ب
 12 قانونا الترخيص تعريؼ - ج

 12 القضاء تعريؼ -ثانيا
 13 لغة القضاء تعريؼ - أ

 13 اإلسالمي الفقو في القضاء تعريؼ - ب
 14 القانوني الفقو في القضاء تعريؼ - ج

 15 القاصر زواج تعريؼ: الثاني الفرع
 16 الزواج تعريؼ -أوال
 16 لغة  الزواج تعريؼ - أ

 17 اإلسالمي الفقو في الزواج تعريؼ - ب
 18 قانونا الزواج تعريؼ - ج

 19 القاصر تعريؼ -ثانيا
 19 لغة القاصر تعريؼ - أ

 20 اإلسالمي الفقو في القاصر تعريؼ - ب
 21 قانونا القاصر تعريؼ - ج
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 22 القاصر بزواج القضائي الترخيص مميزات: الثاني المطمب
 22 القاصر بزواج القضائي لمترخيص المنشئ الحمائي الطابع: األوؿ الفرع
 25 القاصر بزواج القضائي لمترخيص الشكمي اإلجرائي الطابع: الثاني الفرع
 26 القاصر بزواج القضائي لمترخيص المؤقت اإلنفرادي الطابع: الثالث الفرع

 28 القاصر بزواج القضائي لمترخيص القانونية والضوابط الطبيعة: الثاني المبحث
 28 القاصر بزواج القضائي لمترخيص القانونية الطبيعة: األوؿ المطمب

 29 والئي عمؿ القاصر بزواج القضائي الترخيص: األوؿ الفرع
 31 عريضة عمى أمر القاصر بزواج القضائي الترخيص: الثاني الفرع

 34 القاصر بزواج القضائي لمترخيص القانونية الضوابط: الثاني المطمب
 35 القاصر بزواج القضائي لمترخيص كضابط المصمحة :األوؿ الفرع
 35 المصمحة تعريؼ -أوال
 36 المصمحة تحديد معيار -ثانيا
 37 القاصر بزواج القضائي لمترخيص كضابط الضرورة: الثاني الفرع
 37 الضرورة تعريؼ -أوال
 39 الضرورة تحديد معيار -ثانيا
 40 القاصر بزواج القضائي لمترخيص كضابط الزواج عمى القدرة: الثالث الفرع

 44 القاصر بزواج القضائي بالترخيص المتعمقة األحكام: الثاني الفصل
 45 وآثاره القاصر بزواج القضائي الترخيص استصدار: األوؿ المبحث
 45 القاصر بزواج القضائي الترخيص استصدار: األوؿ المطمب

 46 القاصر بزواج القضائي لمترخيص القضائي االختصاص: األوؿ الفرع
 46 النوعي االختصاص -أوال
 51 المحّمي االختصاص -ثانيا
 52 القاصر بزواج القضائي الترخيص استصدار جراءاتإ: الثاني الفرع
 53 القاصر بزواج القضائي الترخيص طمب -أوال
 53 الصفة - أ

 54 المصمحة - ب
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 55 األىمية - ج
 55 القاصر بزواج القضائي الترخيص طمب شكؿ -ثانيا
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 :ممخص

 الزواج سف دوف ىو لمف تمنح قضائية إجازة القاصر بزواج القضائي ترخيصلا
 وتحّمؿ القياـ عمى قدرتو مف القاضي وتأّكد والمصمحة الضرورة توفرت متى القانونية
 .الزوجية الحياة مسؤولية

 وليو قبؿ مف طمب ويقّدـ المختص القاضي إلى يمجأ الزواج عمى المقبؿ والقاصر
  حقوؽ مف الزواج عقد بآثار يتعّمؽ فيما التقاضي أىمية يكسبو الذي الترخيص ىذا الستصدار
 .والتزامات

Abstract:  

The judicial license for the minor marriage is a judgment permit for  every one who is 

underage of marriage when the necessity and interest had been met and the judge ensure 

from his capacity to assume the marriage responsibilities. 

The minor who intended to Mary apply a request( is posed by the legal  guardian of 

minor) for the component judge in order to acquire litigation right  considering the marriage 

effects: rights and liabilities. 

 

 

 

 
 


