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 :الملخص

اعتبر كالهما أن الخطبة هي وعد بالزواج ، قد 05-02والمعدل بموجب األمر رقم  84-11إن قانون األسرة رقم 

 وبالتالي فهي غير ملزمة للطرفين، والعدول عنها جائز من الناحية القانونية.

 وحتى ولو اقترنت الخطبة بالفاتحة فهذا ال يعد عقدا من الناحية القانونية.

رخيص قبل هذا السن لمصلحة أو ضرورة، سنة كاملة، وللقاضي الت 19 بـ األسرة بالنسبة لتحديد السن وقد اشترط قانون

 وإذا كان هناك دخول بمجرد الخطبة والفتاة قاصر؟

فإذا كانت أهلية الرجل والمرأة للزواج في القانون الجزائري تتحقق باكتمال السنة التاسعة عشر من عمر كل واحد 

 منهما، إال أن القانون الجزائري منح للقاضي أن يرخص لهما بالزواج قبل ذلك.

 وقد أسند القانون هذه السلطة إلى رئيس المحكمة دون غيره من القضاة.

 من الزواج عقد إبرام قبل الزوجين بين تقع ما دخوال يعتبر ال: أبرزها النتائج من مجموعة الى الدراسة وتوصلت

 الحكم جاز الطرفين ألحد معنوي أو مادي ضرر الخطوبة عن العدول على يترتب شرعي، غير عمل مجرد بل عالقات،

 اختصاص من موضوعية مسألة الضرر تقدير إنللقانون،  خرقا يعد المبدأين هذين يخالف بما القضاء فإن ثم ومن بالتعويض،

 مصلحة على الحفاظ وهو وهدف لغاية للقاصر بالزواج الترخيص مهمة للقاضي األسرة قانون أعطى الموضوع، قضاة وتقدير

 .األولى بالدرجة القاصر

 أمام مجتهد قاض األسرة شؤون في القاضي من يجعل له ولي ال من ولي القاضي قاعدة بتطبيق الدراسة وتوصي

 أمام قاصرا بالزواج اإلذن أو الزواج ترخيص. له الممنوحة التقديرية السلطة حدود في المجتمع، في المتسارعة التطورات

 .إشكاليات من عنها ينجم وما الخطبة مرحلة

 االجتهاد القضائي. ،الدخول ،تثبيت الزواج ،القاصر ،شؤون األسرة قاضي الكلمات المفتاحية:
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Sentences for kidnapping and marriage of an engaged minor 

 

Abstract: 

Family Law No. 11.84, amended by Order 02.05, both considered the engagement to be a 

promise of marriage and therefore non-binding to the parties, and its renuncation was legally 

permissible. 

Even if the sermon is accompanied by fatiha, this is not a contract in legal terms. 

The Family Code required for the age limit to 19 years, and the judge may license before 

that age for the benefit or necessity, and if there is entry as soon as the engagement and the girl is 

a minor? 

While the eligibility of men and women to marry in Algerian law is achieved by the 

completion of the nineteenth year of each of them, Algerian law has granted the judge 

permission to marry them earlier. 

This power has been given to the President of the Court by law only by other judges. 

The study reached a set of results, the most prominent of which are: It is not considered the 

entry of relations that occurred between the spouses before the conclusion of the marriage 

contract, but rather an illegal act. The two principles are a violation of the law. The assessment 

of harm is an objective matter of the jurisdiction and discretion of the judges in the matter. The 

family law gave the judge the task of licensing marriage for a minor for the purpose and goal of 

preserving the interest of the minor in the first place. 

The study recommends applying the rule of the judge and the guardian of the one who does 

not have a guardian who makes the judge in family affairs a diligent judge in the face of the 

rapid developments in society, within the limits of the discretionary authority granted to him. A 

marriage license or permission to marry a minor before the engagement stage and the problems 

that result from it. 

Keywords: Family Judge, Minor, Marriage Stabilization, Entry, Jurisprudence 
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 مقدمة:

اد سائدا بأن القاضي المدني ليس له دور إيجابي في الدعوى القضائية التي ينظر فيها، فالدعوى القضائية ملك ظل االعتق

 للخصوم، وهي معركة بينهم يقدم فيها كل خصم ما يدعيه صحيحا من أجل الظفر بالنتيجة. 

رية أكبر حتى للقاضي ح 08-02الجديد رقم المدنية واإلدارية  تالجزائري في ظل قانون اإلجراءالقد أعطى المشرع 

في الملف المدني، وخول له صالحيات تمكنه من الوصول بنفسه إلى النتيجة المرجوة، وأضحى غير جابية ييصبح دوره أكثر إ

 مكتفي بما يقدمه له الخصوم من أسانيد وإثباتات.

للوظيفة القضائية، فهي ال  تهأثناء ممارسفقد خص المشرع الجزائري قاضي شؤون األسرة بسلطة تقديرية واسعة 

 ذلك إلى العمل اإلصالحي أيضا. ىتقتصر على الفصل في الخصومات فقط بل وتتعد

حيث تتولى االجتهاد إليجاد الحلول الموضوعية لكل ما يطرح أمامه، باإلضافة إلى عمله اإلصالحي الذي خصه إياه 

 المشرع دون سواه من القضاة.

 األسرة أمام التزام وواجب، فهو يهدف إلى كشف الحقيقة ومرتبط بالقانون.فالقاضي في شؤون 

 تهدف الدراسة إلى بحث هذه النقاط:

في الحاالت العادية، مسألة العدول عن الخطبة ال ترتب أي آثار من الناحية القانونية، لكن ماذا كنا بصدد خطبة  -1

 قاصر ثم بعد ذلك تم الدخول قبل إبرام عقد الزواج.

 المقرر شرعا، أن الزواج الذي ال يتوفر على األركان المقررة شرعا يكون باطال.من  -2

 ال تعتبر العالقة غير الشرعية بين الرجل والمرآة زواجا. -3

 األصل أن الخطبة في غالب األحيان هي مقدمة للزواج وليست زواجا. -4

من  338وتبرز أهمية البحث من خالل أن قضايا إثبات الدخول تعد من قضايا الحالة، حيث ال تطبق بشأنها المادة 

 القانون المدني، بل يتعين على قضاة الموضوع القيام بإجراء تحقيق للوصول إلى الحقيقة.

 وعليه يمكن طرح اإلشكالية التالية:

 الدخول بالفتاة القاصر أثناء مرحلة الخطبة؟ما هي سلطات قاضي شؤون األسرة في حالة  -

 ونقسم المداخلة إلى:

 سلطة القاضي في فسخ الخطبة المرتبطة بالفاتحة. أوال: -

 إشكالية الدخول أثناء مرحلة الخطبة للقاصر )الفتاة(. ثانيا: -

 

 سلطة القاضي في فسخ الخطبة المرتبطة بالفاتحة -أوال

لدى القاضي، ثم إن  تينأساسيات العمل القضائي، فهي تتطلب الكفاءة والمهارة العاليإن مسألة التكييف القانوني تعد من 

 عد مسألة قانونية، فهي تدخل في صميم عمل القاضي، ومنه فقاضي شؤون األسرة غير مقيد بتكييف الخصوم.يالتكييف 

، 08-09القانون رقم ) 08-09من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم  01فقرة  29بالرجوع إلى نص المادة 

نجدها تنص على ما يلي: ''يكيف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني  ،(2008فيفري  25المؤرخ في 

 الصحيح، دون التقيد بتكييف الخصوم''.
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القاضي  ن''يعاي من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، نجدها تنص على يلي:452نص المادة  ىوبالرجوع كذلك إل

، 2009 ،بربارة)ويكيف الوقائع المعتمد عليها في تأسيس األسباب المدعمة لطلب التطليق طبقا ألحكام قانون األسرة ...'' 

 .(357ص

فالقاضي هو صاحب الوالية القضائية وصاحب االختصاص، إذ يفترض به العلم الجيد بالقانون، فهو من جهة ال يتجاهل 

 التكييف الصحيح للوقائع. ، ومن جهة ثانية فهو مطالب بإعطاءوالخروج عن الوقائعطلبات الخصوم 

واإلدارية أصبح المتضمن قانون اإلجراءات المدنية  2008فيفري  25، المؤرخ في 08-09فبصدور القانون رقم 

، 2012، لمطاعي) سلطات واسعة في مجال تكييف الوقائعللقاضي بصفة عامة ولقاضي شؤون األسرة بصفة خاصة 

 (.327ص

 شرط السن -1

لسن إبرام عقد الزواج بدون مراعاة اال يمكن حيث أن األهلية في الزواج هي من المسائل التي تتعلق بالنظام العام، حيث 

 (.100، ص2006حداد، ) ولو ارتضى الطرفان ذلك، قياسا على األهلية بصفة عامةالقانوني، 

 والنظام العام هو كل ما يمس مصلحة الجماعة أو مصلحة أي فرد يتصل مباشرة، بمصلحة الجماعة. 

 التي يقوم عليها كيان المجتمع سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.أو هو مجموع المصالح األساسية 

الرشد من جهة وأهلية الزواج من جهة ين احتساب سن ب ، كان هناك تعارض كبير84-11ألسرة رقم اقبل تعديل قانون 

 أخرى.

، كاملة (1984يونيو  09، المؤرخ في 11-84القانون رقم ) 11-84فالمرأة كانت تعتبر في نظر قانون األسرة رقم 

، 02-05القانون رقم ) ، من القانون المدني الجزائري40سنة، إال أنها تكون قاصرة بموجب أحكام المادة  18األهلية بتمام سن 

 سنة كاملة للجنسين. 19، التي تحدد سن الرشد بتمام سن (2005فيفري  27المؤرخ في 

سنة كاملة، ويكون قاصرا  19وكذلك األمر بالنسبة للرجل الذي كان يعتبر كامل األهلية في القانون المدني بتمام سن 

 (.28، ص2011مليط، ) سنة 21إلبرام عقد الزواج المحدد بـــ 

لم ينص  المعدلة. 07تم توحيد سن الزواج بين الجنسين، من خالل نص المادة  2005سرة عام قانون األولكن بتعديل 

، والقانون رقم 1930ماي  02المشرع الجزائري عل الجزاء التشريعي الناتج عن مخالفة السن القانوني للزواج، إال في قانون 

 تنص على ما يلي:  63-224من هذا القانون رقم  04، حيث نجد نص المادة 1930جوان  29المؤرخ في  224-63

 أو كالهما السن المشروطة وذلك في حالتين:يجوز الطعن في عقد الزواج المبرم بين زوجين لم يبلغ أحدهما فال  ''

 إذ بلغ الزوجان السن القانونية. الحالة األولى: -

 (.68، ص2017، يش، فيالةبوفن) الزوجة التي لم تبلغ سن الرشد بعدإذا حملت  الحالة الثانية: -

 بالنسبة للزوجين وغيرهما.مطلقة من خالل نص المادة نالحظ أن المشرع قد جعل عقد الزواج صحيحا بصفة 

 وهنا تثار إشكالية أمام القضاء مفادها:

  22قد وضع نصب عينيه مصلحة الفرد والمجتمع، ولكنه لم يقيد ذلك بجزاء، علما أن نص المادة إن المشرع 

 على إمكانية تسجيل العقد أمام القضاء. صنتالجزائري من قانون األسرة 
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 ي في إن مسألة الزواج دون السن القانونية غير متاح على إطالقه للجميع، لخضوعه للسلطة التقديرية للقاض

 إطار قيدي المصلحة والضرورة.

  إذا علم أنها تركها بعد فترة خاصة  لوإشكالية ارتباط الخطبة بالفاتحة وبالتالي نكون أمام زواج عرفي، ماذا

 إلى المحكمة لرفع دعوى إثبات نسب المولود إلى أبيه.حامل فهنا تلجأ الزوجة 

 (.51، ص2010 ،مهداوي) للزوجة أمام إنكار األب ونفيه للنسب اوهذا األمر ليس يسير

 حاالت ارتباط الخطبة بالفاتحة -2

لقد نظم قانون األسرة األحكام المتعلقة بالخطبة في المادة الخامسة منه، بحيث اعتبرها وعدا بالزواج يجوز للطرفين 

 العدول عنها، باعتبارها فترة تمهيدية تسبق مرحلة الزواج.

 .01فقرة  06غير محددة، بموجب المادة  أن تقترن الخطبة بالفاتحة أو تسبقها بمدةكما نص أيضا على أنه يمكن 

فالخطبة من الناحية القانونية وعد بالزواج وال تكتسي طابعا إلزاميا، يجوز العدول عنها باستعمال الحق المقرر لهما في 

 من قانون األسرة. 5المادة 

 ، حيث أن الخطبة: 05-02األمر من قانون األسرة، بموجب 6و 5وقد أدخل المشرع الجزائري تعديال للمادتين 

 ورتب لها نفس القيمة القانونية في حالة اقتران الفاتحة بالخطبة. 05وعد بالزواج طبقا للمادة  الحالة األولى: -

اقتران الفاتحة بالخطبة زواجا متى توافر ، يجعل المعدلة 06وهي االستثناء: أدرج في نص المادة  الحالة الثانية: -

قد  06أن المادة أي:  سرة الجزائري.مكرر من قانون األ 09ركن الرضا، والشروط المنصوص عليها في المادة 

بالخطبة عقد زواج متى كان ذلك في مجلس العقد وتوافرت فيه ركن الرضا، وشروط  اعتبرت اقتران الفاتحة

 المتعلقة باألهلية، الصداق، الولي، الشاهدان، وانعدام الموانع الشرعية للزواج09المحددة في المادة الزواج 

 (.16، ص2018، خراشي)

ارتباط الخطبة بمجلس العقد وفاتحة وتوفر شروط الزواج، وقبل توثيقه ربما يحدث خالف بين  الحالة الثالثة: -

بمطلقة، وربما يتزوج بغيرها، فهي تعتبر متزوجة ، ال هي بمتزوجة وال هي الزوجين أو عائلتيهما فيتركها كالمعلقة

 ،سطحي) شرعا، فال تستطيع االرتباط بغيره، وال تستطيع في آن واحد أن تلجأ إلى القضاء لرفع هذا الضرر

 (.124ص

 

 إشكالية الدخول أثناء مرحلة الخطبة للقاصر )الفتاة(: -ثانيا

عود لقاضي شؤون األسرة، وهو في دعوى طلب التعويض عن الخطبة ي إذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن االختصاص

بموضوع الزواج ألن الخطبة هي مقدمة لعقد الزواج، وهذا وفقا للقواعد األصلية التي تقرر بأن كل دعوى القاضي المختص 

 ترفع في محكمة موطن المدعى عليه. 

والتي تنص صراحة على منه  01فقرة  426في المادة  08-09وهو ما أخذ به قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم 

، 2010، بلحاج) المدعى عليه طند مووع العدول عن الخطبة هي مكان تواجأن المحكمة المختصة إقليميا بالنظر في موض

 (.112ص
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لم تكمل  ولكن في قضية الحال سيتحول األمر من القاصي المدني إلى القاضي الجزائي، ألننا بصدد اعتداء على قاصر

 عاد قاصر واالعتداء عليها. جريمة إب منونية وبالتالي نكون أماالسن القا

 أركان جريمة الخطف واإلبعاد:  -1

 فعل الخطف أو اإلبعاد: -أ

ويعني ذلك خطف الطفل وأخذه من الحيز المكاني الذي أراده المكلف برعايته أن يقيم فيه ونقله إلى محل آخر بقصد 

طبيعة المكان الذي يخطف منه القاصر وبالتالي فهو كل مكان رضي به المكلف برعاية القاصر بأن  يحدد المشرعإخفاءه، لم 

يتواجد فيه هذا األخير، ولذلك فكما قد يكون منزل أبويه قد يكون أيضا منزل أحد األقارب أو األصدقاء أو حتى مراكز التسلية 

 والترفيه والمخيمات.

ترك القاصر محل إقامته بإرادته وتتبع الخاطف، أما إذا تعمد الهروب من محل إقامته دون قيام الجريمة  ىوال أثر عل

تدخل من الخاطف أو تأثير منه فال يقوم اإلبعاد، كما ال تقوم الجريمة إذا لم يتوفر فعل اإلبعاد، فقد قضي بعدم توفره في حق 

  معها.في مكتبه ومارس عالقة جنسية  ةالطبيب الذي استقبل فتاة قاصر

مكرر من قانون العقوبات  341سنكون هنا أمام جريمة التحرش الجنسي وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 

 (.1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66األمر رقم ) الجزائري

المؤرخ  04-15إن هذا الفعل لم يكن مجرما في القانون الجزائري إلى غاية تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

 المعدل والمتمم. 2004نوفمبر  10في 

دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من  3ويعاقب بالحبس من سنة إلى حيث لم يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي، 

عن طريق إصدار األوامر للغير أو بالتهديد أو باإلكراه أو بممارسة دج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته  300.000

 ضغوط عليه قصد إجباره على االستجابة لرغباته الجنسية.

سنوات وبغرامة من  5أما إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشر، فإن العقوبة تكون هي الحبس من سنتين إلى 

 (.105، ص2019بن قوية، ) دج 500.000دج إلى  200.000

الجريمة، بحيث ذهب الفقه إلى القول بأن الجريمة تتحقق كلما هي المهلة المشترط توفرها لقيام ولم يحدد المشرع كم 

أحدث اإلبعاد خلل في ممارسة أشكال الرعاية من طرف صاحب السلطة على المخطوف، وصاحب السلطة على القاصر قد 

 يكون والديه أو وصيا أوليا أو حاضنا.

الجرائم المستمرة، بحيث تحسب مدة التقادم فيها من وتبقى الجريمة قائمة كلما استمر فعل اإلبعاد وبالتالي فهي من نوع 

 يوم توقف حالة استمرار اإلبعاد كما تنتهي أيضا ببلوغ المخطوف سن الرشد.

مكن يكما ال تطبق حجية الشيء المقضي فيه أو عدم العقاب مرتين، على نفس الوقائع، إذ أن الطابع المستمر للجريمة 

إذا ما استمر في ارتكابها رغم وجود حكم إدانة سابق فهي جريمة متجددة كلما تجدد من عقاب نفس الجاني بنفس الوقائع 

 االستمرار.

توفر هذان الظرفان ستقوم جناية الخطف  اكما يشترط لقيام هده الجريمة أن يتم اإلبعاد بدون تحايل وال إكراه، بحيث إذ

قاب عليها بالسجن المؤبد، وقد تصل إلى اإلعدام إذا وأصبح الع 14-01المضافة بقانون  1مكرر  293الواردة في المادة 

 أو أدى الخطف إلى وفاته أو كان من أجل طلب الفدية.تعرض القاصر إلى تعذيب أو اعتداء جنسي 
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 قصور الضحية  -ب

 سنة سواء ذكرا أو أثنى. 18يكمل سن أن يكون المخطوف قاصرا لم من قانون العقوبات  326بحيث تشرط المادة 

 الجنائيالقصد  -ج

ولقيامه يجب أن يعتمد الجاني إخفاء المخطوف عن ذويه وال يشترط القانون ارتكاب أي اعتداء على المخطوف بل 

وما بعدها  32يعاقب على مجرد اإلبعاد، فإذا وقع االعتداء سيثير مسألة تعدد الجرائم التي يتم الفصل فيها وفق أحكام المادة 

 .قانون العقوبات

 .18نائي كلما ثبت أن الجاني انخدع بهيئة المجني عليه الذي يظهر أنه تعدى سن ينتفي القصد الج

يستفيد في هذه  وال عبرة أيضا بالباعث حتى وإن كان مشروعا كما لو كان الغرض من الخطف هو الزواج، رغم أنه قد

 المخففة. الحالة من الظروف

 المتابعة -د

 بالنسبة للشكوى 

-02ال يشترط القانون تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية في هذه الجريمة إال في حالة خاصة وردت في المادة 

بحيث ال تحرك الدعوى إال بعد تقديم شكوى من طرف  ، وهي حالة إذا كانت المخطوفة أنثى وتزوجت بخاطفها،326

مع أحكام قانون األسرة الجزائري خاصة في الحكم المتعلق فرغم تناقضها األشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج، 

 .بركن حضور الولي في الزواج إال أن المحكمة العليا أكدت أكثر من مرة على ضرورة األخذ بعين االعتبار هذا الزواج

من قانون العقوبات الجزائري بنصها: ''كل من  326لقد قدم المشرع الجنائي مثاال لحالة الضرورة بالزواج، بنص المادة 

 5سنة، وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس من سنة إلى  18خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل 

 دج. 100.000دج إلى  20.000سنوات وبغرامة من 

ت المتابعة الجزائية ضد األخير إال بناءا على وإذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فال تتخذ إجراءا

 (.100، ص2007سعد، )ه شكوى من األشخاص الذين لهم أهلية إبطال الزواج وال يجوز الحكم عليه إال بعد القضاء بإبطال

الخاطف من المخطوفة القاصرة، ال يجوز الحكم على الخاطف إن جريمة خطف القصر مقيدة بشكوى، وفي حالة زواج 

 بعد إبطال عقد الزواج.إال 

القرار رقم ) وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها فيما يخص محاكمة المتهم وإدانته من أجل جنحة إبعاد قاصر

 (.2013، 02، مجلة المحكمة العليا، العدد 2006أفريل  26، صادر بتاريخ 1-3137

 المتابعة الجزائية.وهكذا يكون زواج القاصر المخطوفة بخاطفها حاجزا أمام 

 غير أنه يجوز رفع هذا الحاجز بتوافر شرطين متالزمين هما:

 إبطال الزواج. -

 (188-189، ص2019بوسقيعة، ) الشكوى المسبقة لألشخاص الذين لهم صفة إبطال الزواج -

يونيو  8، المؤرخ في 155-66األمر رقم ) قانون اإلجراءات الجزائيةمن  1مكرر  8بالنسبة للتقادم تطبق أحكام المادة 

التي تنص على أنه ال يبدأ سريات التقادم في الجنايات والجنح المرتكبة ضد الحدث إال ابتداء من بلوغه سن الرشد  (1966

 سنة(. 19المدني )
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 العقوبة -ه

 ألف 20سنوات وغرامة من  5جريمة خطف أو إبعاد القاصر يعتبرها المشرع جنحة معاقب عليها بالحبس من سنة إلى 

 (186، ص2018طباش، ) ألف دج 100إلى 
 

 موقف القانون الجزائري -2

 يبطل الزواج في القانون الجزائري لسببين:

 إبطال الزواج النعدام األهلية -

 27من قانون األسرة المعدلة بموجب األمر المؤرخ في  7سنة )المادة 19كتمل أهلية زواج المرأة في الجزائر بتمام ت

 ص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة.يرخ   ، وللقاضي أن(2005فيفري 

، على أن أهلية الزواج 05-02األسرة الجزائري المعدلة باألمر رقم  من قانون 07لقد نصت الفقرة األولى من المادة 

سنة من العمر، ونصت الفقرة الثانية على أنه يجوز للقاضي أن يرخص لهما  19لكل من الفتى والفتاة ال تكتمل إال بعد بلوغ سن 

على طلب ولي   يمكنه منح هذه الرخصة إال بناء  أو ألحدهما بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، وإن رئيس المحكمة ال

الفتاة الصغيرة مخطوفة ويريد القاصر أو ممثله القانوني، وعليه أيضا أن يتحقق من وجود مصلحة أو ضرورة مثل أن تكون 

 (.24، ص2018سعد، ) أهلها تزويجها من خاطفها

 إبطال الزواج لتخلف ركن من أركانه -

مكرر من قانون األسرة على شروط الزواج وهي عالوة على رضا الزوجين: أهلية الزواج وحضور  9نصت المادة 

 شاهدين والصداق، وولي الزوجة وانعدام الموانع الشرعية للزواج.

، في فقرتها الثانية أن ولي 2005فيفري  27من القانون المذكور، المعدلة بموجب األمر المؤرخ في  11وتضيف المادة 

 والقاضي ولي من ال ولي له.هو الذي يتولى زواجه، ووليه هو أبوه فأحد األقربين،  القاصر

المتعلق بالحالة المدنية عقد الزواج الذي يتم  1970فيفري  19المؤرخ في  70-20من األمر رقم  77وجرمت المادة 

دون حضور الولي حيث نصت على معاقبة ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذي يحرر عقد الزواج دون رخصة األشخاص 

 ، وهي مخالفة.قانون العقوبات441المؤهلين لحضور عقد الزوجين بالعقوبات المقررة في المادة 

 ي يتم بدون ولي؟ ما حكم زواج القاصر الذف

، على أنه: ''إذا تم الزواج بدون... ولي 2005فيفري  27من قانون األسرة، المعدلة بموجب األمر المؤرخ في  33نصت المادة 

 (194، ص2019بوسقيعة، ) في حالة وجوبه... يفسخ قبل الدخول... ويثبت بعد الدخول بصداق المثل...''

مطلقا في ظل القانون الجزائري سنة( باطال بطالنا  13نستنتج، مما سبق أن زواج عديمة األهلية وفاقدة التمييز )أقل من 

 قانون األسرة( وال يزول البطالن باإلجازة. 82من قانون مدني والمادة  102)المادة 

سنة، فحكمه مرهون بالدخول: يفسخ قبل  19دون بلوغ سن الزواج سنة  13ن التمييز سأما زواج القاصر التي بلغت 

 الدخول ويثبت بعده.

، وبالتالي نكون أمام الزواج (43، ص2018، بلحاج) من المقرر شرعا أن عدم توافر أهلية الزواج ينتج عنه بطالنه

 الفاسد، وهو النكاح الذي يتخلف أحد أركانه، فإذا كان قبل الدخول يفسخ، إذا كان بعد الدخول يصحح.

 والزواج الفاسد قبل الدخول يعتبر باطال ال أثر له، أما بعد الدخول فيترتب عليه بعض اآلثار منها:
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 من ق.أ.ج(. 33تستحق الزوجة بالزواج الفاسد، صداق المثل )المادة  -

 من ق.أ.ج( 40، 34ثبوت النسب إذا حملت الزوجة )المادتان  -

الزواج. غير أنها ال تستحق نفقة الزوجة وال الميراث، حتى  تستحق الزوجة عدة الطالق، إذا كانت تجهل سبب فساد -

 من ق.أ.ج( 130، 126، 74ولو تم الدخول، ألنهما من آثار الزواج الصحيح )المواد 

 : من ق.أ.ج( 40اعتبار العقد الفاسد شبهة بعد الدخول بالزوجة، فال يطبق حد الزنا علة الزوجين )المادة  -

 من ق.أ.ج(. 34وجوب االستبراء لمعرفة براءة رحم المرأة )المادة  -

ولقد حكمت المحكمة العليا أنه ( 337، ص2012 بلحاج،) ويتم تقدير سن الزواج وقت إبرام العقد وليس وقت الدخول

 (.159، ص2012 بلحاج،العربي ) من المقرر شرعا أن عدم توافر أهلية الزواج ينتج عنه البطالن

من قانون األسرة الجزائري  07وهنا نكون أمام األهلية الكاملة، أي أن يكون الزوجان بالغين راشدين، إذ حددت المادة 

 منه. 40سنة كاملة وهو سن الرشد القانوني في القانون المدني في نص المادة  19سن الزواج و 

إال ال تصلح في ظل التشريع الجزائري من قانون العقوبات  326وبناء على ما سبق: يتبن لنا أن الفقرة الثانية من المادة 

 في صورة ما إذا تم الدخول ووافق الولي على الزواج بتثبيته.

 التقادم -3

 سريان التقادم إال من اليوم الذي ينتهي فيه ذلك الخطف أو اإلبعاد.تستمر الجريمة مدة الخطف أو اإلبعاد، وال يبدأ 

يبدأ حساب التقادم من تاريخ بلوغ المخطوف أو وفي كل األحوال، وما دام األمر يتعلق بالخطف أو اإلبعاد بدون عنف، 

 .سنة كاملة المبعد سن الثامنة عشرة

 الجزاء -

دج  20.000سنوات وبغرامة من  5سنة بالحبس من سنة إلى 18قاصر لم يكمل على خطف أو إبعاد  326تعاقب المادة 

 دج، عالوة على العقوبات التكميلية االختيارية المقررة للجنح.100.000إلى 

 

 خاتمة:

مكرر ضمن األمر  3في إطار تعديل قانون األسرة، أنشأ المشرعون الجزائريون مادة قانونية جديدة تحت رقم المادة 

إلزامية إلى المعدل والمتمم لقانون األسرة والتي جاء فيها: ''أن النيابة العامة تعد طرفا أصليا في جميع القضايا  05-02رقم 

 تطبيق هذا القانون''.

 وعليه نستخلص النتائج التالية:

 من عالقات، بل مجرد عمل غير شرعي. ين الزوجين قبل إبرام عقد الزواجال يعتبر دخوال ما تقع ب -1

على العدول عن الخطوبة ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض، ومن ثم فإن  إذا ترتب -2

 القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون.

 إن تقدير الضرر مسألة موضوعية من اختصاص وتقدير قضاة الموضوع. -3

وهدف وهو الحفاظ على مصلحة القاصر أعطى قانون األسرة للقاضي مهمة الترخيص بالزواج للقاصر لغاية  -4

 بالدرجة األولى.
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 :توصيات الدراسة

جعل النيابة العامة صالحية التدخل في عدد من القضايا وأعطاها دورا في  2005عندما عدل قانون األسرة سنة  -1

 إجراءات رفع الدعوى.

 .08-09ية واإلدارية رقم ال تزال بعض قضايا شؤون األسرة تخضع للقواعد العامة لقانون اإلجراءات المدن -2

تطبيقا لقاعدة القاضي ولي من ال ولي له يجعل من القاضي في شؤون األسرة قاض مجتهد أمام التطورات  -3

 ، في حدود السلطة التقديرية الممنوحة له.المتسارعة في المجتمع

 إشكاليات.يظل ترخيص الزواج أو اإلذن بالزواج قاصرا أمام مرحلة الخطبة وما ينجم عنها من  -4

 

 قائمة المصادر والمراجع:

 النصوص القانونية: .1

 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.1966يونيو  8، المؤرخ في 66-156األمر رقم  .1

 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم.1966يونيو  8، المؤرخ في 66-155األمر رقم  .2

 المعدل والمتمم. 1984يونيو  09، المؤرخ في 84-11القانون رقم  .3

 .2005فيفري  27، المؤرخ في 05-02القانون رقم  .4

 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. ،2008فيفري  25، المؤرخ في 08-09القانون رقم  .5

عليا، الجزائر، العدد ، غرفة الجنح والمخالفات، مجلة المحكمة ال2006أفريل  26، صادر بتاريخ 1-3137القرار رقم  .6

02 ،2013. 

 الكتب القانونية: .2

 ، الجزائر.لقانون الجزائي الخاص، دار هومةالوجيز في ا(، 2019)أحسن بوسقيعة،  .1

 .مدنية واإلدارية، منشورات بغداديشرح قانون اإلجراءات ال(، 2009)بربارة عبد الرحمان،  .2

 .األسرة الجزائري، دار هومةقانون الزواج والطالق في (، 2007)عبد العزيز سعد،  .3

 .وبه الجديد، دار هومة، الجزائرقانون األسرة الجزائري في ث(، 2018)عبد العزيز سعد،  .4

  .، دار الثقافة، األردن1أحكام الزواج في ضوء أحكام قانون األسرة الجديدة، ط(، 2012) بلحاج،العربي  .5

 .الزواج والطالق، دار هومة(، 2018) بلحاج،العربي  .6

 .وان المطبوعات الجامعية، الجزائرالوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري، دي(، 2010)العربي بلحاج،  .7

 .اص من قانون العقوبات، دار بلقيسشرح القسم الخ(، 2018)عز الدين طباش،  .8

 

 المقاالت: .3

موقف المشرع الجزائري من التحرش الجنسي ضد المرأة، مجلة علوم اإلنسان والمجتمع، (، 2019)سامية بن قوية،  .1

 .01العدد 

 سعاد سطحي، قراءة في تعديالت قانون األسرة الجزائري، الخطبة والزواج نموذجا، مجلة المعيار، العدد الثاني عشر. .2
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 .عنابة، الجزائر–مختار  امعة باجيعقد الزواج، دراسة مقارنة، منشورات ج(، 2006)عيسى حداد،  .3

سلطة قاضي شؤون األسرة في التكييف القانوني للوقائع، المجلة الجزائرية، للعلوم (، 2012)لمطاعي نور الدين،  .4

 ، سبتمبر.03القانونية، االقتصادية والسياسية، عدد 

 المذكرات والرسائل: .4

وضعي، مذكرة ماستر، اإلسالمي والقانون ال الترخيص بالزواج قبل سن األهلية في الشريعة(، 2011)ابتسام مليط،  .1

 .جامعة سكيكدة

 .الزواج، مذكرة ماستر، جامعة جيجلاألهلية في عقد (، 2017)بوفنيش خديجة، فيالة هاجر،  .2
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