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  مقدمة

  
ت             ة ، واألسرة الفاضلة هي نواة ا فرد الصاحل هو أساس األسرة الفاضل مع اخلري ، وهلذا فإن ال

به قبل ذلك عندما أمر الرجل أن  اعتىنظفاره قبل أي تشريع وضعي ، بل بالفرد منذ نعومة أ اعتىناإلسالم 

تار الزوجة الصاحلة واملنبت احلسن    .خي

ائم على أسس شرعية خصها الشارع وامليعد البيت الركيزة األساسية للرتبية  ه ومن            نبت السليم الق

الرمحة و املودة مصداقا لقوله تعا و من آياته :" ىل احلكيم مبجموعة من الضوابط و القيم املبنية على أساس 

و جعل بينكم مودة و رحمة إن في  ن أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  لك آليات لقوم ذأن خلق لكم م

  .1..."يتفكرون 

يف أجواء األسرة أو خارجها ، فهو           وىل يكون حمل تأثر تام مبا حييط به  والطفل يف مراحل حياته األ

تمع يكتب عليها  حيث أن ما حيدث للطفل يف هذه الفرتة يرسم املالمح  ، ما يشاءيولد صفحة بيضاء وا

ليت يصبح من الصعب إزاحة بعضها يف املستقبل سواء كانت سوية أو غري  األساسية لشخصيته املقبلة ا

  .سوية 

كل  "إىل أمهية تنشئة  الطفل تنشئة صاحلة فقال  –صلى اهللا عليه وسلم  –وقد نبه رسول اهللا         

       ،2" مّجسانهأو يانه أو ينصّرانه ولد على الفطرة ، فأبواه يهودّ مولود ي

لذا فإن الطفولة تذكرنا بضخامة           وألن املولود يعد رجل املستقبل الذي حيمل الرسالة يف الغد، 

ة و إرشاد وتعبئة روحية وخلقية ، العبء وفداحة املسؤولية  أن نقوم به من توجيه ونصح وتربي ، وما ينبغي 

                                                             
  . 28سورة الروم آية  1
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  مقدمة

د  ويوصلها  ىل ما يبوئها سنام ا حىت نقود هذه اجلموع الزاحفة من هذا اجليل الصاعد ، من براعم األمة إ

  .بر السالم وفهم أمانة وضعها اهللا يف أعناق اآلباء 

طمأنينة  بني الزوجني وهي اخلاصية لذا فمن            ف الزواج حتقيق األنس والراحة وال اليت الكربى أهدا

األوالد و رعايتهم و زرع فيهم بوادر احملبة و التسامح ،تأخذ القسط تلتصق ب امليثاق الغليظ و بالتايل فرتبية 

تمام الواسع لدى خاصة الوالدين  أو حىت بعدها ،فحفاظ  يف فرتة قيام العالقة الزوجية األكرب و اإله

لفعال يف تنمية سلوك أبنائهم و حسن تكييفهم و توافقهم النفسي و  الوالدين على متاسك األسرة له األثر ا

              .العقلي 

قصفه بعض املشاكل و العوائق اليت  ماسك قد ينحل و ينهارالغليظ و الت االرتباطهذا غري أن           و ت

و الغرق وسط جمتمع صعب  االنقسامو تؤدي بقارب احلياة األسرية إىل ،حتول دون مواصلة العشرة الزوجية 

اإلجتماعية و اإلحنالل اخللقي لفئاته ،فتنتفي بذلك الغاية و اهلدف الذي شرعه اهللا من  اآلفاتتسوده 

  . أجل بناء أسرة 

،يف بيت تالشت دعائمه و ركائزه ،           وحىت ال يهضم حق إال أن و نظرا الستحالة و صعوبة العيش 

طرف على حساب طرف آخر أباح اإلسالم الطالق مع أنه اعتربه أبغض احلالل إىل اهللا وذلك لضرورة 

ليشمل أفراد  وعالجا للتخلص من شقاء حمتم قد ميتد ستثنائية ملحة واليت جتعله دواءقاهرة و إىل ظروف ا

وفيق يذهب كل منهما حلياة جديدة       .األسرة مجيعها  ، فإذا مل جتد مجيع وسائل اإلصالح للت

ناجتني عن هذا الزواج واملشاكل هم وأبرز النتائج املرتتبة عن الطالق مسألة حضانة األطفال الأومن         

زداد أمهية احلضانة ومن هنا ت ،وكيف حنافظ عليهم ، ليت تطرحها حول مصري األطفال ومن يكفلهم ا

  .ويعظم قدرها
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 مقدمة 

  

م حىت البلوغ               ل رعايتهم منذ والد ام شرعية حتفظ لألوالد حقوقهم وتكف حيث ، فهناك أحك

وص تشريعية تثبت نسبهم و تدبر رضاعتهم وحضانتهم واإلنفاق عليهم  اختذها العلماء أساسا لوضع نص

م املالية حىت يبلغوإدار  ن وراء هذه األحكام محاية الصغار  ،أشدهم  واة شؤو وقد أراد الشرع اإلسالمي م

  . من الضياع 

مبصري الولد ومحايته ، وتطور األمر          الوضعية بعديد من األحكام تتعلق  وقد تعهدت جل التشريعات 

الغرض ، فقد حثت اتفاقية حقوق الطفل يف املادة الثالثة منها مجيع  رام اتفاقيات دولية من أجل هذا  إىل إب

تشريعية والقضائية على أن يعطى  ول ملصاحل الطفل الفضلى يف األ االعتبارالدول واملؤسسات واهليئات ال

احلضانة هي من أهم األولويات اليت  طفال ، وحنن ندرك متام اإلدراك أن  مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باأل

  .جيب أخذها حممل اجلد 

بعات النزاع احلاصل بني والديهما          والذي ال ذنب هلم فيه لكن لو ، إذن ال حيق أن حنمل األطفال ت

ز يف إسناد احلضانة يهي معايري التمي  الزوجني فمن سيكفل األطفال بعد الطالق ؟ و مامت االنفصال بني

  . ؟لطرف دون آخر

مما دفعنا إىل اخلوض  لكن و رغم ما يعانيه مبدأ مصلحة احملضون من تأثري يف استقرار التشريع ،           

ليت على أساسها بنيت جل الشرائع  الوضعية بغية حتقيق الصالح العام يف غمار املصلحة العليا ، و ا

بشرية و للطفل احملضون بصفة خاصة    .لل

جتهت نوعا ما إىل البحث و اخلوض يف           العلمية و الدراسات العليا قد ا إال أننا جند بعض البحوث 

زكية و اليت ناقشت من خالهلا مصلحة ها رسالة الدكتوراه تشوار محيدو    معامل تلك املصلحة ، من بين
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              مقدمة 

  احملضون يف القوانني املغاربية ، و هل استقرت تلك التشريعات حول معيار واحد لتجسيد تلك احلماية 

ان إيناس ، و اليت تطرقت لدورها  لقانونية للطفل احملضون ؟ ، و أيضا رسالة املاجستري لألستاذة بن عصم ا

حة الطفل يف قانون األسرة حماولة م ن خالل ذلك  إىل حتديد طبيعة تلك املصلحة ، إىل مسألة مصل

لقانون و حىت االتفاقيات الدولية    .وضبط معاملها سواء من خالل أحكام الشريعة و ا

طفل بعناية و الصحة من طرف التشريع و الفقه و القضاء ملا يكتنفه            هذا . فلقد حضي ال

املشرع متشوقا دائما لسن  قوانني املخلوق البشري من أمهية بالغة يف احلياة األسرية  تمع لذا جيعل   و ا

رساء قيم و قواعد قانونية رزينة  -دف إىل إعطاء محاية قصوى لذلك الطفل حماوال من خالل ذلك إ

مدة معظمها من الشريعة اإلسالمية  يف  بسط رقابته  على تلك املصلحة   -مست تاركا األمر للقضاء 

ع املعاش و الظروف املالئمة للطفل  اعتبارها قاعدة مرنة تكن للقاضي املتحكم فيها وفق ملقتضيات الواق ب

  . أساس املصلحة 

التشريعات العربية و . ساسية اليت حرصتإن مبدأ مصلحة الطفل أو احملضون من املبادئ األ           

 الدولية إلعماهلا كأساس إلسناد احلضانة ،خاصة و أن الشريعة اإلسالمية قد خصت الطفل صاحب حىت

و مشقة يف التعامالت و حرصها على  جل أحكامها حىت ال جيد الناس حرجا  املصلحة بعناية شديدة يف 

لك املصلحة خبالف ما فعله التشريع دفعهم لتحقيق الصالح العام ، من خالل ضبط  و حتديد معايري ت

اجلزائري الذي مل يدرج للمصلحة أي مفهوم و ال ضابط و إمنا تركها على عاتق القضاة يف جتسيدها لذا 

التطرق إىل فحوى مصلحة احملضون بني ارتأينا تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني ،  و ذلك من خالل 

  .  نون األسرةمقتضيات الفقه اإلسالمي و القا
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 مقدمة

               
ون ، حناول من خالهلا إلقاء الضوء          إن موضوع رسالتنا هو مصلحة احملضون بني  الشرع و القان

ى ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية و  طفل بعد تفكك الرابطة األسرية عل على معامل تلك املصلحة العليا لل

كيفية  جتسيد التشريع اجلزائري لت لك املصلحة ؟و ما هي القانون ، مما جيعلنا نثري بعض النقاط تتعلق ب

القانونية اليت أحاطها حلمايتها؟    .الضمانات 

لك الضوابط أم أن مصلحة احملضون ا         . قتضت ذلك؟هل التشريع اجلزائري عمد إىل عدم النص على ت

البحث اليت عرقلت نوعا ما موضوع         إال إننا و يف إطار البحث قد واجهتنا بعض املعوقات أثناء 

لقة مبوضوع الدراسة ،فضال عن ضيق رسالتنا  ونية ، و عدم كفاية املراجع املتع و هي قلة الدراسات القان

ون ذو طبيعة شائكة حيتاج إىل فرتة  حث ، خاصة و أن موضوع مصلحة احملض الوقت الالزم إلعداد الب

من أجل الوصول إىل نتائج منطقية    .لالسرتسال و التمعن 

يلي واملقارن  عند حتليلنا لنصوص و لإلجابة على تلك اإلش        ات ارتأينا استخدام املنهج التحل كالي

ري مع مقارنتها بأحكام الفقه اإلسالمي متبعني يف ذلك اخلطة التالية    :قانون األسرة اجلزائ

حة احملضون كأساس إلسناد احلضانة ، : الفصل األول    :و قسمناه إىل مبحثني على النحو اآليتمصل  

                   : املبحث الثاين، و قاعدة مصلحة احملضون بني مقتضيات الفقه  و القانون  : املبحث األول 
  .احملضون  ة سلطة القاضي يف تقدير مصلح

صلحة احملضون على ضوء العمل القضا: أما الفصل الثاني  :و قسمناه هو اآلخر ضمن مبحثني  ئيم  

وى القضائية املقررة حلماية احملضون:  األولاملبحث  إشكالية مصلحة احملضون أمام : املبحث الثاين ، الدعا
القضاء 
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حة المحضون كأساس إلسناد الحضانةمص                       الفصل األول   ل

 
ا الشريعة اإلسالمية             قوق اليت أقر للطفل احملضون احلق يف الرعاية والرتبية ،وال شك من أهم احل

ا ،والقيام مبا ينمي جسمه وعقله  ان والديه ،ملا يناله من رعايتهم أن أمسى صور الرتبية تربية الطفل بني أحض

تها على احلاضن عند إنفصال الراب طة الزوجية اليت تعد من أبرز حىت ينمو بشخصية متكاملة ،كما أوجب

  .الزواج املتولدة عن إحنالل األثار 

لذا كانت الشريعة اإلسالمية السباقة إىل وضع أحكام شرعية حلماية األطفال احملضونني نتيجة           

الخيرج عن أحكام الشريعة اإلسالمية التفكك األسري  أهم الضحايا  خاصة و،وحتديد ضوابطها يف إطار 

م واليت تتسم بالعجز  م يف أول مرحلة من حيا من جرائها مفتقدين بذلك ملن يرعاهم ويسري شؤو

ذه الشؤون لوحدهم    .والضعف على القيام 

الطفل احملضون يف األسرة أوىل املشرع ونظرا حلساسية موضوع            احلضانة وشدة إرتباطه حبياة 

وذلك عن طريق تنظيم املسائل  واليت مل يأت بتفريد لنص يتضمن لدلوهلا ، مبصلحتهاجلزائري إهتماما بالغا 

نة ،وكفلها بنصوص قانونية حلماية   .املتعلقة حبقوقه ومنها احلضا

ضانة وفقا لشروط ومعطيات نضمها  ونضرا ألمهية املصلحة كأساس يعتمد عليه القاضي عند إسناده للح

الف اجلنس والفئة ،وضمنها ضمن ظو الشارع احلكيم وفق ملعايري خاصة خت ابط إجرائية تلف بإخت

دى تطبيقها من طرف احلاضن حتقيقا وموضوعية تاركا القضا لطته التقديرية عليها ومراقبة م ء يف بسط س

  .ملصلحة الطفل 

انة والذي تطرقنا فيه إىل قاعدة  صل مصلحة احملضون كأساس إلسناد احلض ذا إرتأينا أن نتناول يف هذا الف ل

ت الفقه والقانون كمبحث أول ،مث  سلطة القاضي يف تقدير املصلحة  مصلحة احملضون بني مقتضيا

  .كمبحث ثاين 
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة    الفصل األول                         مصلح

      
قاعدة مصلحة المحضون بين مقتضيات الفقه  و : المبحث األول         

.القانون   

و لتوفري له محاية سواء ، انطالقا من فكرة مؤداها  أن مصلحة الطفل أساس إلنشاء حضانة             

ء جمتمعات راقية يسودها الرقي و  ، داخل البيت األسري أو خارجه ار أن الطفل األرضية الصلبة لبنا باعتب

 اصة و أن احلديثخ، صلحة كان البد علينا التطرق إىل مفهوم هذا الطفل احملضون صاحب امل،االزدهار 

عن طريق حتديد  هذا املفهوم لتتضح  الصورة يف حتديد املصلحة من باب  هذا الطفل  عن  ال يتم إال 

  .أوىل

تمعات سيما و إ         حة العليا لألفراد داخل ا و ، ن الفقه اإلسالمي قد أوىل اهتماما بالغا باملصل

و تسهيال ملهمة القاضي يف الفصل يف ، وذلك مراعاة ملصاحل الناس  ،ذلك من خالل حتديد معايريها 

لنزاع مبا هو أصلح وأعم  للخصوم    اإلسالمية و مقاصدها الشرعية يف دون اخلروج عن فحوى الشريعة ، ا

البصر عن حتديد املصلحة و حدودها ل ظ ني ، وفق مطلب، لذا حاولنا تناول هذه املضامني قانون غض 

وم هذا الطفل الذي حضي بعناية   صلحةالشرعي ملف التكيياألول  احملضون وذلك كن خالل حتديد مفه

ء عن  طريق حتديد مضمون سن الطفولة طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية  كربى من طرف الفقه والقضا

ب احلق يف احلضانة ،بإعتباره ركيزة حكام الشرع يف حتديد سن الطفل صاح  وهل سايرت القوانني الوضعية أ

تمع  شروط إستحقاق  سواءا من خالل مطلب ثاين يف ضوابط املصلحة و دورها يف قانون األسرة  و،  ا

  .احلضانة 
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                       الفصل األول      مصلح

  
  . التكيف الشرعي لمصلحة المحضون:  المطلب األول .

أساسيا يتفرع منه العديد  دياة و غدا حقه يف هذه احلياة يعأي الطفل يدعم احليعد احملضون             

ليتوىل زمام أموره و التعرف على  من احلقوق و حتيطه باألمان لغاية تأميله جسديا و عقليا و نفسيا  

واجباته حنو جمتمعه  و اجتاه اآلخرين و تشكل هذه احلقوق  أمهية بالغة يف حياة الطفل إذ أن محايتها و 

ق مصلحة و هذا مصداقا لقول رسو  ا حتق ختريوا لنطفكم فانكحوا :"ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم مراعا

  .1"األكفاء منكم  

المي و كعادته كان سباقا يف وضع املعامل األساسية ملصلحة الطفل احملضون           ،منذ  إن الفقه اإلس

تربيته و تنشأته النشأة الصحيحة جية أو ،سواء أثناء قيام العالقة الزو 2نعومة أظافره و حرصت على أمهية 

ا و حالة سقوطها شرعا  انة و مد ا من خالل حتديد شروط استحقاق احلض حىت يستنجد حىت بعد احنالهل

ا إىل ما هو أصلح للخصوم    .ا القاضي و يهتدي 

ورة احلديث عن هذا املخلوق البشري          لتذكري فمصلحة احملضون تقتضي بالضر ، و حتقيقا  و ل

فرع أول مث الطفل احملضون كفرع ثاين ملصلحته كان لزاما علينا   . التطرق بوجه أعم إىل باحلضانة ك

  

  
                                                             

  ) . 2687( ،رقم ]  02/716[ أخرجه احلاكم يف املستدرك ، 1
 

يف الفقه اإلسالمي ،دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية  األطفالسلوك عبد املطلب عبد الرزاق محدان ،احلضانة و أثرها يف تنمية  2
  . 03،ص2008،
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حة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                                  الفصل األول    مصل

  
  . مفهوم الحضانة: الفرع األول 

الشارع احلكيم مبجموعة من تعترب احلضانة من أهم املسائل الفقهية و القانونية اليت خصها              

األسس الشرعية و األحكام ملا هلا من أمهية يف حتقيق الصالح للمجتمع بصفة عامة و الطفل احملضون 

ا الشرعي املتوخى منها ، لذا سوف  ن يتوالها حتقيق أهدافها و مضمو بصفة خاصة ، إال أنه ينبغي على م

ف احلضانة لدى الفقهاء مع اإلشار  ألهداف املرجوة منها حتقيقا ملصلحة نتطرق إىل تعري ة إىل حكمها و ا

  .الطفل بالدرجة األوىل 

  :أشهر معناه لغة  –بفتح اهلاء  و كسرها و الفتح :  تعريف الحضانة  :أوال         
  . 1حضنت الصغري أما خوذة من احلضن بكسر املاء و هو اجلنب ألن احلاضنة تضم الطفل إىل جنبها 

  
اها الفقهاء فقد عرفأما من الناحية الفقهية              تربية و حفظ من ال يستقل بأمور نفسه عما  بأ

يه لعدم متييزه كطفل و كبري جمنون  ،و ذلك برعاية شؤونه و تدبري طعامه و ملبسه و نومه ،و تنظيفه و 2يؤذ

و غسل ثيابه يف سن معينة و حنوها    .3ستقل بنفسه حىت يغسله 

ئري فقد نص على احلضانة يف املادة              و اليت ، من قانون األسرة اجلزائري  62أما التشريع اجلزا

د و تعليمه و القيام برتبيته على دين أبيه و السهر على محايته و "يلي  جاءت مبا احلضانة هي رعاية الول

  .حفظه صحة و خلقا

                                                             
 .  1134ص،اجلزء األول ،م  2005/ه 1426دار الغد اجلديد، الطبعة األوىل ذاهب األربعة ،الفقه على امل ن اجلزيري،عبد الرمح 1
  
 .726،ص 1975-1405وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي و أدلته ، اجلزء السابع ،األحوال الشخصية ، دار الفكر ،الطبعة الثانية ،سنة  2

 
 . 520،ص 2010املصري مربوك ،الطالق و أثاره يف قانون األسرة اجلزائري ،دراسة فقهية مقارنة ،دار اهلومة ،اجلزائر ،طبعة  3
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ضون كأساس إلسناد مصلحة المحضون              الفصل األول    مصلحة المح

            
من قانون األسرة ، فإن احلضانة تقتضي حفظ احملضون و  62و من خالل استقراء نص املادة            

محايته من كل أذى ، و السهر على  يته ، و إمساكه عما يؤذيه و تربيته لينمو ،و ذلك بدون إمهاله و  رعا

ذلك تعليمه حماسن و مكارم األخالق تربيته الرتبي   .ة احلسنة مبا يف 

و ملا كان الطفل عاجزا عن النظر يف تلك املصاحل جعل اهللا تعاىل ذلك إىل من ياي أمر و حيرص          

دف بالدرجة  ابط و معايري شرعية  على تربيته و محايته ،و فوض أمر احلضانة إىل من يستحقها وفقا لضو

  .ة مصلحة احملضون األوىل إىل محاي

بأنه من املقرر فقها  "قد استقرت يف اجتهادها   و بالرجوع إىل العمل القضائي فإن احملكمة العليا          

عليمه و القيام برتبيته على دين أبيه و السهر على محايته و حفظه  و قانونا ،أن احلضانة هي رعاية الولد و ت

  .1"خيالف ذلك يعد خرقا للقانون صحة و خلقا ،و من مث فإن القضاء مبا 

ضاء حرصوا على حتقيق مصلح احملضون           إن كل من الفقه و التشريع و الق و تبعا ملا سلف ذكره ف

  بالدرجة األوىل، و أخذوا يف تعريفهم بأسباب و أهداف احلضانة ،و مدى الزاميتها على من يستحقها و 

ن أبيه و صيانته و سالمته من كل اليت ينبغي للحاضن اتباعها مبا يف ذلك ال قدرة على تربية الولد على دي

لقاضي معاينة توافر تلك الشروط  لواجب الديين و القانوين ،و على ا مرض أو إعاقة حيوالن دون قيامه با

 .2عند النطق حبكم احلضانة

  

                                                             
 .69، ص  1991ة نس 04 ع .ق.م، 22/05/1989قرار بتاريخ ش ، .أ.غ.ع.م1

 
نون األسرة ،دار هومة ،اجلزائر ، 2  .202،ص 2014حلسني بن شيخ آث ملويا ،املرشد يف قا
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة               األول          الفصل    مصلح

  
فلسفة التشريع اجلزائري يف تعريف احلضانة ، و خبالف ما تعودنا عليه           حيث و ما ميكن قوله عن 

منا انفرد به ، و مل خيرج إمجاال عن  يف قانون األشرة فإنه مل يفتح احملال لالجتهاد القضائي يف التعريف و إ

  .الصغرية لدى الفقهاء  التعريف الفقهي للحضانة سوى استعماله لفظ الولد عكس الصغري و

الصغري و الصغرية اللذين مل يبلغا           ري لفظ الولد و اخلروج عن دائرة  و يبدو أن اختيار املقنن اجلزائ

أن قانون األسرة قرر يف نص املادة  قضي ندة حضانة الذكر ببلوغه سن "  65بعد ،خاصة و   10تن

ببلوغها سن الزواج ، و للقاضي مت سنة إذا كانت  16ديد احلضانة بالنسبة للذكر إىل سنوات و األنثى 

  ".احلاضنة أما مل تتزوج مرة ثانية مع مراعاة مصلحة احملضون 

صغري و الصغرية أهال للحضانة إىل حني البلوغ ،االحتالم بالنسبة للذكر           إن الفقهاء قد اعتربوا ال

ة املصلحة العليا للمحضون و اليت  سنة مع 16سنوات ، مع إجازة متديدها إىل  10ببلوغه سن  مراعا

للسلطة التقديرية لقاضي املوضوع    . 1ختضع 

األسرة اجلزائري على  ، الرغم من           و يرى األستاذ عبد العزيز السعد يف هذا السياق أن قانون 

ف من حيث مشوله على حاجيات احملضو  ا يعترب أحسن تعري احلضانة و أسبا ن احتوائه على أهداف 

قاضي عند احلكم بالطالق أن يراعي  لصحية ، و الدينية ، و الرتبوية ، و اخللقية ،و بالتايل جيب على ال ا

  2هذه القيم كلها

                                                             
 . 124،ص 2012ابطة الزوجية يف قانون األسرة ،دار اهلدى ،عني مليلية ،بديس ديايب ، صور و صور فك الر 1

 
  .139،ص 2007د ،قانون األسرة يف ثوبه اجلديد ،أحكام الزواج والطالق ،بعد التعديل ،دار هومة ،اجلزائر ،طبعة عبد العزيز سع2
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  الحضانة  إلسنادون كأساس مصلحة المحض                        األول  الفصل

      
  .حكم الحضانة :ثانيا     

احلضانة هي حق للصغري أو الولد خالل  جند أن ق أ ج  62تقرار نص املادة حيث من خالل اس       

ى، و واجب يف نفس الوقت بالنسبة  من رعاية نفسه و محايته من كل أذ فرتة نقص الرعاية و عدم متكنه 

ة على أن رعاية الولد و احلرص على تعليمه و تربيته على دين أبيه ، فهي حق  لصاحب احلق يف احلضان

، الحتياجه ملن يرعاه و حيفظه و يقوم على شؤونه و يتوىل تربيته  1للصغري و األم يف نفس الوقتمشرتك 

قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم              .. 2"أنت أحق به ما مل تتزوجي :" ،فاألم هلا احلق يف احتضانه ل

  : حكام جنملها على النحو التايل و إن كانت احلضانة هي حق للصغري فيرتتب على ذلك مجلة من األ     

 إذا تغيبت احلاضنة أما كانت أو غري أم أجربت عليها حىت ال يفوت على الصغري حقه .  

 ك حضانتها لولدها و تركه ألبيه صح  اخللع و بطل الشرط و يبطل حق فإذا خال ت األم زوجها على أن ترت

  . 3ال متلك إبطال حق الصغري الصغري يف احلضانة و إن ملكت حق الصغري يف  احلضانة فهي

  عنده كان صلحا باطال  يرتتب عليه إذا صاحلت زوجها غلى إسقاط حقها يف احلضانة مقابل دين عليها 

ا أخذت بطريقة  ا يف احلضانة أي أ ذلك ، إذا صارحتها يف مقابل أجر إسقاط حق الصغري و يف املقابل 

لدين و أجرة احلضانة مع ذلك الصل   . ح ألن األجرة حق خالصا هلا املقاصة بني ا

          
                                                             

  217م ، ص 1999-ه 1420، سنة  21السيد سابق ،فقه السنة ، دار الفتح لإلعالم العريب ،طبعة  1
 .حديث صحيح رواه البخاري  2

 
هضة العربية انون ،دار النالقاهب السنية و املذهب اجلعفري ،و باإلسالم ، دراسة مقارنة بني فقه املذحممد مصطفى شليب ، أحكام األسرة يف 3

  ، 735،ص  1977-ه  1397القاهرة ، طبعة 
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              الحضانة  إلسنادمصلحة المحضون كأساس                      األول   الفصل 

ا حق للحضانة ما يلي  فرع عن كو   : و يت

        شرعي ألن نزعه منها يعترب تفويتا ري من األم احلاضنة إال بوجود مانع  ال ميكن لألب نزع الصغ

  لفرضها يف احلضانة

 نها عند وجود حاضنة أخرى تقبلها ربال جت أسقطت  األ ، احلاضنة على القيام باحلضانة إذا امتنعت ع

  . 1 حقها دون أن تفوت على الصغري حقه

  
  :أهداف الحضانة  /لثا ثا

ريفهم للحضانة على ذكر مبادئها  من بعدهالشريعة اإلسالمية و  إن         القانون الوضعي قد حرصوا يف تع

  : و اليت متثل أساسا فيما يلي، و أهدافها 

  :تعليم الولد )1

لقد حرص  اإلسالم على التفكري و طلب العلم و ذلك من خالل آية نزلت من القرآن الكرمي على        

سلم  يف غار حراء كان قوله تعاىل  الشريعة ف ، 2 "اقرأ باسم ربك الذي خلق" : النيب صلى اهللا عليه و 

حرصت كل احلرص على تعليم الولد و تربيته  لتويل زمام األمور و هو  ى حق للكبار علاإلسالمية قد 

  .ملصلحتهم  بتغاءاالصغار القصر احملضونني و ذلك 

و كان اإلعالن .على حق الطفل يف التمدرس و التعليم بالنص أكدته الشرائع الوضعية  و هذا ما      

  يه حق الطفل يف التعليم حتقيقا ملصلحته ، و قد نصت عل تقريرإلسالم أوىل اهتمامه أيضا بالعاملي حلقوق ا

                                                             
  . 735حممد مصطفى شليب ، املرجع السابق ، ص  1
 ).1(سورة العلق اآلية  2
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الحضانة إلسنادمصلحة المحضون كأساس                  األول       الفصل   
  

و يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة و ، يتمتع الطفل حبقه يف التعليم  : "يف املبدأ السابع من اإلعالن 

  .1"اخل .........متكنه على أساس تكافؤ الفرص و تنمية قواه و تفكريه الشخصي 

ج اشرتطت على احلاضنة أن .أ.من ق 62و هذا ما حرص عليه قانون األسرة يف نص املادة            

ليم الولد و تربيته على دين أبيه ، فبمفهوم املخالفة لنص املادة  ج فإن القانون مل .أ.من ق 62تقوم بتع

ة فهو شرط أساسي بالنسبة للزوج  سدته احملكمة العليا يف و هذا ما ج، يشرتط اإلسالم يف األم احلاضن

ا  من املقرر شرعا و قانونا أن األم أوىل حبضانة ولده و لو كانت كافرة ، إال إذا خيف على دينه ، " قرارا

ن القضاء مبا خيالف ذلك يعد خرقا  و األنثى حىت سن الزواج و من مث فإ و أن حضانة الذكر للبلوغ 

  .2" للقانون و األحكام الشرعية

العناية مبصلحة الطفل من باب أوىل عند فك عقدة النكاح بني الزوجني إ             ن القضاء كان شديد 

" ،يف احلرص على تعليم احملضون مبادئ الدين اإلسالمي ، و هذا ما مت بلورته من طرف احملكمة العليا 

ة جيب أن تراعى فيه مصلحة احملضون  و القيام برتبيته مىت كان من املقرر شرعا و قانونا أن إسناد احلضان

سكن يف بلد أجنيب بعيدا عن رقابة  على دين أبيه ،و من فالقضاء باسناد حضانة الصغار إىل األم اليت ت

ء خمالفا ألحكام الشرع و القانون    .3األب ،كما هو حاصل يف قضية احلال يعد قضا

  
                                                             

مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والتشريعات الوضعية، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية، خالد عبد العظيم أمحد أبو غاية حقوق احملضون، دراسة 1
  .وما يليها  15،ص2013طبعة 

 
 . 47ص 2016طبعة  عبيدي الشافعي ،القواعد املوضوعية و اإلجرائية ، لقانون األسرة مذيال مببادئ الفقه القضائي ،دار اهلدى ، 2

 
  . 327صالعريب بلحاج ،املرجع السابق ،3
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                                          األول الفصل    مصلح
 

  :السهر على حمايته  )1

ي فقد يكون عرضة أل ، تتضمن مصلحة احملضون محاية الطفل من كل اجلوانب املادية و املعنوية           

األسرة اجلزائري على لذا حرص قانون ، أنواعه  عنف جسدي كالضرب و التعذيب و االستغالل بشىت

  . احلضانة ملا هلا من تأثري على مصلحته إدماجه داخل تعريف 

 ، وعليه أن يؤديه يف حدود ما يسمح ودية طلب أيضا تأديبه بطرق ية الطفل تتكما أن محا       

لشرع و القانون من دون إفراط ،  أو إفالت ملا يف ذلك سوء استعمال  السلطة األبوية يف تأديب به ا

. 1حلة و تنشئته النشأة الصاالطفل   

 :ته خلقيا و صحيا حماي )2

و إعداده اإلعداد الذي ، تعد احلماية اخللقية ذات ارتباط وثيق مبدى تعليمه و حسن تأديبه           

  . و محايته من خماطر الشارع و رفقاء السوء ، يسمح له بأن يكون فردا صاحلا و سويا 

، فإن القضاء من هالك مصلحة الطفل و خاصة اجلانب اخللقي و تدعيما  لذلك و خوفا         

قا للقواعد الشرعية و القانونيةاجلزائري و  األمهية القصوى ملبادئ احلاضن ومدى حتمله  ، أعطى  تطبي

و   ،2 ضمانا ملصلحة الطفل و تربية سوية، اخللقية ينبغي أن تتوفر فيه ، السيما املسؤولية و الشروط اليت 

  .3 من خالل العديد من قرارات احملكمة العليا هذا ثابت

                                                             
 . 125باديس ديايب ، املرجع السابق ،ص1

 
  .123باديس ديايب ،املرجع السابق ص 2
  
إن اسقاط " مما جاء فيه " ،  75، ص  1989، سنة  1.ع.ق.، م) 31997(، ملف رقم  09/01/1984ش ، بتاريخ .أ.ع.م 3

ح مجاح ابنتها ال تقدر أيضا على  احلضانة عن األم لفساد أخالقها و سوء تصرفها يسقط حق أمها يف احلضانة ،  ألن األم اليت التقدر على كب
  " .كبح مجاح احملضون ، و عليه فال تستحق احلضانة و ال أمها ، كذلك من ماحية الشرع لفقدا الثقة و األمان فيمها معا 
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                         الفصل األول    مصلح
  

  .مفهوم المحضون :الفرع الثاني 

بشرية منذ األزل يف خمتلف الشرائع           ه الواسع حيزا كبريا ،يف احلياة ال لقد اكتسى الطفل مبفهوم

ملفكرين والفقهاء إىل االهتمام به السماوية  ،للحفاظ عليه وصيانة حقوقه من الضياع ،مما دفع العديد من ا

املؤلفات بغية ترسيخ مفهوم واحد  ، يف شىت الدراسات للطفل من خالل حصر حقوقه  وعرب العديد من 

  .1ومحايتها من الضياع

بالغة والستحواذه على مكانة كربى          استعصى على الفقهاء اإلملام بتعريف ، إال أنه ونضرا ألمهيته ال
خنص بالدراسة يف هذا الفرع مفهوم  طفولة ،مما جعل له عدة تعريفات ، وحد للطفل خاصة يف فرتة انتهاء ال م

لطفل لدى فقهاء الشرع والقانون  باعتباره عنصر فعال يف تركيبة ا، ا تمع سوف نتطرق إىل مفهومه و 
  . لدى علماء االجتماع  

  . مفهوم الطفل في الشريعة اإلسالمية/ أوال  

،وأن مفهوم هذا الطفل ميكن مل يرد يف كتب فقهاء املذاهب اإلسالمية تفريد للمحضون بتعريف       

ذاهب الفقه يف تعريفهم للحضانة ،ا وبالتايل فاحملضون هو الطفل العاجز عن القيام  ستخالصه  من م

درك ملا يضره أو ينفعه أو ينفعه    .2مبصاحله ،وال يستقل بأمره غري م

اصة وأن الشريعة ري وارد يف بدأ مرحلة الطفولة ، خقه اإلسالمي غغري أن اإلشكال يف الف         

ا على مرحلة بدأ ة يف ك،واخلامت3ميع أحكام وشرائع البشراإلسالمية وامللمة جب تبه قد حثت يف إحدى آيا

اء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفال  ونقرأ"الطفولة لقوله تعاىل    .4"في األرحام ما نش

                                                             
الدكتوراه ،جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان ، سنة تشوار محيدو زكية ،مصلحة احملضون يف القانني املغاربية  دراسة مقارنة ،رسالة لنيل شهادة  1

  .42، ص  2004-2005
  .15خالد عبد العظيم أمحد أبو غاية ،املرجع السابق ،ص 2
  . 27ص  2007طبعة  امعة اجلديدة ،دار اجل/منتصر سعيد محودة ،محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام و اإلسالمي 3
 . 50سورة احلج ، اآلية 4

 



17 
 

ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                        الفصل األول      مصلح
     

ا من طرف           ة الطفولة قد قضي بشأ مية وال جمال للخوض يف معاملها  وال الشريعة فمرحل اإلسال

الشريعة الغراء هو رفع احلرج عن  الفقهاء خاصة وأن من ضمن مقاصد  لبس يف فرتة بدايتها من طرف 

  .الناس 

قهاء مرحلة الطفولة  إىل مرحلتني              :قد قسم الف

كون الطفل فيها غري مدرك أو عار  : المرحلة األولى - ملا يدور حوله و ما ،  ف ما قبل التمييز و ي

 .يضره و ما ينفعه هلذا مسي بغري املميز و غري العاقل 

فيها الطفل مبعرفة ما يدور حوله  :المرحل الثانية  - و يستطيع إىل حد ،  و هي مرحلة التمييز و يبدأ 

 .1و تنتهي هذه املرحلة بالبلوغ ، ما التمييز بني النافع و الضار 

صغرية سنة بالنسبة للصغري و ال 15اية البلوغ عند مجهور العلماء تنتهي يف سن إال أن مرحلة          

ل ،و استدلوا احبحتالم و اإلاإلالم و اإلحبال ،و أما األنثى فهي باحليض و فالنسبة للذكر فهي االحت

ديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ، عن :" بذلك على ح

و سلم يوم أحد و أنل ابن أربعة "سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ر  عرضت على النبي صلى اهللا عليه 

يه يوم الخندق و أنا ابن خمسة ععشرة فلم يجزني ،و عرضت   2"شرة فأجازني عل

اية البلوغ بالنسبة للطفل           و بالتايل فجمهور العلماء قد استدلوا حبديث النيب ملعرفة مرحلة 

قهاء لتلك املرحلة مرتبطة إىل حد بعيد مبصلحة الطفل احملضون الذي ال  احملضون خاصة و أن إجازة الف

دبري شؤونه و االستقالل بأمره و حىت يتم التمكن من معرفة من يتوىل أ   يف فرتة فك مره يقوى على ت

  
                                                             

اإلسالمي و قانون األسرة اجلزائري ،1  ، 132ص . 2011طبعة  العريب خبيت ،أحكام األسرة بني الفقه 
 

  . 7،باب غزوة اخلندق ،ج 453ص /حديث صحيح رواه البخاري يف صحيحه  2
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                         الفصل األول    مصلح

   
درجة قرابتهم للمحضون ، فتحديد  ب احلضانة حسب شروط استحقاقهم و  العصمة الزوجية ،من أصحا

ة البلوغ مرتبط إىل حد ما بتحديد قوق اآليت حرصت الشرائع السماوية  مرحل على محايتها جمموعة من احل

ضم حفاظا ملصلحته    .منذ األزل و حىت ال متتهك و ال 

فهوم الطفل في الشرائع الوضعية  :ثانيا    :م

ويل الدور الذي يلعبه الطفل يف حتديد مصري اإلنسانية لذا مت االهتمام  لقد أدرك                تمع الد ا

عديد من الدول إىل إبرام العديد به يف مجيع امليادين االجتماعية و السياسية و  االقتصادية ، مما دفع ال

قيات و انعقاد الكثري من املؤمترات ها يف القوانني الوضعية و ذلك من  ، االتفا و الصادقة عليها ليتم جتسيد

مع الدويل محايته  ليت ينبغي على ا ،وفقا معايري و أسس معينة على 1أجل حتديد صفة للطفل و الفرتة ا

ن الدويل و لدى التشريع اجلزائري الصعيد  يتم دراسة مفهوم الطفل يف القانو   .الدويل و الوطين لذا س

  :في القانون الدولي  .1

و االتفاقيات الدولية و الطفولة فقد وردا يف العديد من اإلعالنات إن مصطلحي الطفل                  

قة بالقانون الدويل اإلنساين ، إذ تو االتفاقيات امل ،حلقوق اإلنسان وم الطفل و ال سن ديد مفهمل يتم حتعل

 1909مث  إعالن حقوق الطفل لعام  1924جنيف حلقوق الطفل لعام من إعالن  الطفولة ، إال بدءا

  .2 1966العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية و االجتماعية و الثقافية لعام ،إىل غاية 

                         

                                                             
   2. 42تشوار محيدو زكية ،املرجع السابق ،ص 1

  .  20منتصر سعید حمودة ،المرجع السابق ،ص 2
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة             الفصل األول               مصلح
           

تمع الدويل مل يتم  االهتمام بتحديد ففي هذه الفرت             و ال طبيعته بل اهتمت ، مفهوم الطفلة فا

أنواع العنف و التمييز العنصري االتفاقيات  بوضع سب ، مما أدى إىل صعوبة  1ل حلماية الطفل من مجيع 

ها ،فيما خيص  بدء فرتة الطفولة   إجياد مفهوم للطفل خاصة يف ضل قوانني داخلية متناقضة فيما بين

  .ايتها

سية لرتبية األجيال إن  االهتمام مبحيط الطفل مثل العائلة و األمومة و املدرسة من األمور األسا         

الصاعدة ،لكن اتضح أن هذا غري كاف يف جمتمع يعج باألمراض و اآلفات االجتماعية ، حيث أصبح 

نت احلاجة املاسة إلبرام اتفاقيات  ن قبل األفراد احمليطني به و منه كا الطفل يف جمتمعنا املعاصر مهدد م

  .2خاصة بضمان محاية حقوق الطفل

املتحدة حلقوق الطفل الصادرة عام جاءت او هذا إىل أن          اليت عرفت الطفل  1989تفاقية األمم 

الرشد قبل ذلك مبوجب  سن الثامن عشر ما مل يبلغ سنأن الطفل كل إنسان مل يتجاوز :" يف املادة األوىل

  . 3القانون املطبق عليه

الدول بضمان محاية و و اليت تعهدت مبقتضاها  1990سبتمرب  02و دخلت حيز التنفيذ يف        

ق التابعة للدولة و املسؤولة عن  تنفيذها من طرف املؤسسات و املراف رعاية الزمة للطفل و السعي على 

   .4 محاية الطفولة

  
                                                             

  .20منتصر سعيد محودة ،املرجع السابق ،ص  1
  . 274ص بدون سنة ، ، 2حممد بوسلطان ،مبادئ القانون الدويل العام ،دار الغرب للنشر و التوزيع ،ج2
راعية حقوق و واجبات والديه أو  ماية و الرعاية الالزمتني للرفاهيةتتعهد الدول األطراف بأن تتضن للطفل احل"  03/01تنص املادة 3 ، م

 .أوصيائه أو غريهم من األفراد املسؤولني عنه قانونا و تتخذ حتقيقا هلذا الغرض مجيع التدابري التشريعية و اإلدارية املالئمة 
 

 .لتدخل حيز التطبيق داخل القانون اجلزائري  19/12/1992بتاريخ  1989زائر على اتفاقية حقوق الطفل لسنة صادقت اجل4
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  انة ضمصلحة المحضون كأساس إلسناد الح                       الفصل األول 
       

اية الطفولة بسن          دول اليت حددت  إال  1سنة كسن للرشد 19إال أن اإلشكال ورد رواجا داخل ال

ا الوطين ،إال أننا و بطبيعة  ترا تلك الدول ملضمون االتفاقية داخل   أن ذلك خيص مدى فعالية و تطبيق 

ا داخل أراضيها ، و عدم  التدخل يف الشؤون الداخلية هلا و احلال قد نصطدم مببدأ احرتام الدول لسياد
تمع الدويل  ر على إرسائه داخل ا   .هو مبدأ قد عمدت اجلزائ

  :الطفل حسب االتفاقيات اإلقليمية لحقوق اإلنسان  -

ل و بلورة حقوق داخل دساتريها و           إلقليمية اليت حرصت على محاية الطف من أهم االتفاقيات ا

باجته يضمن د ، و الذي كرس 1983فل العريب لسنة و ميثاق حقوق الطنصوصها القانونية اتفاقية أ

تمعات و هذا ما أكدته نص املادة  يهدف هذا امليثاق "  01احلرص على محاية حقوق الطفل داخل ا

مية و رعاية و محاية شاملة ،و كاإىل حتقيق ت من يوم والدته إىل غاية بلوغه سن ن  15ملة لكل طفل عريب 

  ". سنة

فالنا مسؤولية عامة تقوم عليها " من نفس امليثاق  03كما جاء يف نص املادة         التنشئة السوية ألط

ماعي ، و تتجه إىل تنمية الطفل ،تنمية فيها الشعب من منطلق التكافل االجتالدولة و األمة و يساهم 

  ".مته تثرى ذلته و كيانه حبب أقرانه و أسرته ،و حبب وطنه و االعتزاز برتاب أ

النهوض باألسرة و تقوميها على هدى          قد حث صراحة الدول العربية على   باإلضافة إىل أن امليثاق 

 ، كما أكدت االتفاقية على حق 2الدين و األخالق ، و املواطنة و محايتها من عوامل الضعف و االحنالل

                                                             
  . 20منتصر سعيد محودة ،املرجع السابق ،ص 1

 
لس العريب للطفولة و التنمية ،ميثاق حقوق الطفل العريب الصادر سنة  2   . 1983ا
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                       الفصل األول    مصلح
  

سرية القائمة على االستمرار األسري ، و إحالل الطفل باملركز الالئق  الطفل يف الرعاية ، و التنشئة األ

  .1 داخل أسرته

  :في التشريع  الجزائري  - 03

ة اجلزائري ، فإنه مل يعرف الطفل         إن الناظر و املتمعن يف فحوى نصوص احلضانة يف قانون األسر

، و هذا ما يدفعنا بالرجوع إىل " على القاضي مراعاة مصلحة احملضون " احملضون و إمنا اكتفى فقط بذكر 

سن الطفولة داخل القوانني األخرى    .حتديد 

ية الرجل و املرأة يف الزواج بسن "على أن 2نون األسرة من قا 07تنص املادة          19تكتمل أهل

ال توقع على القاصر الذي مل يكتمل الثالثة عشرة إال " من قانون العقوبات  49،بينما تنص املادة 3"سنة

املخالفات ال يكون حمال إال للتوبيخ  اية أو الرتبية و مع ذلك يف مواد    ."تدابري احلم

ماية و الرتبية أو لعقوبات خمففة  18إىل  13الذي مل يبلغ سنه و خيضع القاصر    "سنة إما لتدابري احل

ددت سن املسؤولية اجلزائية بتمام  442أما بالرجوع لنص املادة         ن قانون اإلجراءات اجلزائية فقد ح م

   .4"سنة  18يكون بلوغ سن الرشد اجلزائي سن " سنة و نصت على  18

                                                             
  . 1983الطفل العربي ، الصادر سنة من المیثاق حقوق  02/ 03المادة  1

 
املتضمن قانون األسرة  27/02/2005املؤرخ يف  05/02األمر المعدل و المتمم بموجب  84/11یوسف دالندة ، قانون رقم   2

 . 10، دار هومه ، الطبعة الثانية ،ص  اجلزائري
 

، دار بلقيس للنشر اجلزائر ، بدون ط ، املتضمن لقانون العقوبات  2011غشت  02املؤرخ يف  11/19القانون رقم مولود ديدان ، 3
 . 23ص

 
  .قانون اإلجراءات اجلزائية لاملتضمن  07/1966/ 08املؤررخ يف  155/ 66األمر رقم 4
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                         الفصل األول    مصلح
  

قر على سن رشد معني ، و اختلف يف            ذكره فإن التشريع اجلزائري مل يست و من خالل ما سلف 

و الرشد القانوين ، فما ميكن قوله أن املسألة اجلزائية تكون بتمام  لة متام الطفولة و بداية البلوغ  تقدير مرح

سنة ، و هذا ما استقر عليه  19سنة أما االلتزامات الشخص الطبيعي املدنية فنكون بتمام  18سن 

  .العمل القضائي 

  :في علم االجتماع  :ثالثا 

مفهوم الطفل لدى علماء االجتماع           بينهم ،حيث يرى البعض أن مرحلة إن  أصبح حمل خالف 

ة إىل أخرى ، و من دولة إىل أخرى الطفولة تبدأ منذ حلظة امليالد و حىت  الرشد ، و هي ختتلف من ثقاف

ا لسن حمددة تنتهي فيها مرحلة  و ،و قد تنتهي بالبلوغ أو الزواج أو عن طريق حتديد الدولة يف قان

  .1الطفولة

تهي عند سن البلوغ و من هنا ميكن         مرحلة الطفولة تبدأ بامليالد و تن  بينما يرى البعض اآلخر أن 

تمعات و تباين  القول أن علماء االجتماع اعتمدوا يف دراستهم للطفل على معايري خمتلفة، بسبب تعدد ا

ايتها  يد مرحلة بدء الطفولة و  ىل اختالف يف التعريفات فيما خيص حتد   .2طبيعتها و تركيبتها مما أدى إ

اية سن الرضاع و تسمى بالطفول :المرحلة األولى  -  .ة املبكرة من امليالد حىت 

لرابعة و اخلامسة إىل سن العاشرة  :المرحلة الثانية  -   ).الطفولة املتأخرة ( من سن ا

ليها مرحلة املراهقة و ما يليها  :المرحلة لثالثة   - العاشرة إىل اخلامسة عشر و يطلق ع   .من 

  

                                                             
  . 18منتصر سعید حمودة ، المرجع السابق ، ص  1
  . 37رجع السابق ،ص تشوار محيدو زكية ، امل2
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                          الفصل األول   مصلح
  

لمصلحة و دورها في قانون األسرة : المطلب الثاني    .ضوابط ا

ت بقواعد ونضم حمكمة يستند إليها البشر لقضاء دته جاءإن نصوص الشارع احلكيم وكعا         

تمعات سواء القرآن الكرمي أو  بالرجوع إىل  حوائجهم ولوضع حلول لكل مشكلة تتمخض عن تطور ا

ا وفقا ملعايري ال) ص(سنة النيب  لحة األفراد وحدد   .1ميكن اخلروج عنها  إال وحثت على مص

طفل ري ، جند أن املشرع اجلزائري خص الئستقراء نصوص قانون األسرة اجلزااحيث و من خالل         

ملصلحة  مصطلح  ذا استعمل ، لاحلفاظ على مصلحته هتماما أكرب بااحملضون بعناية خاصة وأواله 

مفهوما مبلورا يتم اللجوء إليه ،احملضون يف أكثر من مادة قانونية  دون أن يضبط تلك املصلحة أو يضع هلا 

فعيل مصلحة الطفل عند حل النزاع،عند احلاجة    وال حىت معايري وضوابط ميكن أن يستند إليها القاضي لت

ابطها ضمن أحكام الفقه اإلسالمي   املصلحة يد طبيعة تلك رتأينا  التطرق لتحداا ذل، و كفرع أول ، وضو

  .أثر تلك املصلحة يف قانون األسرة اجلزائري 

  .ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية : الفرع األول 

ا يف تصرفات األفراد أو يف التشريع ،وال تتجلى النزعة الفطرية لدى            حتتل املصلحة مركزا مهم

مجيع تصرفاته وأعماله إىل حتصيل ما اإلنسان يف يرى فيه منفعة له ،بغض النظر  شيء جتليها يف نزوعه يف 

ريعة من شارع وال أمر من آمر وال  عن أن تكون تلك املنفعة شخصية خاصة أو عامة ولذا مل تصدر ش

  حكم من حاكم إال ملصلحة 

                                                             
لتوزيع جميد محيد العنبكي ، أثر املصلحة يف التشريعات ، الكتاب األول يف التشريع اإلسالمي ، دار العلمية الدولية و دار الثقافة للنشر و ا1

  . 2002،سنة  01،ط  09،عمان ، ص 
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  سناد الحضانة ون كأساس إلحضممصلحة ال                        األول الفصل 
  

و رشد إليه تلك هي الفطرة وما ي أمران السبيل إليها هو ما شرعه أو  رأى قصد إليها و قتضيه العقل به أ

  .1وما يشهد به الواقع

خملوق حاجة ولكل حاجة غاية ولكل .... بن املقفع يف هذا الشأن اويقول            أما بعد ،فإن لكل 

دارها وهيأ إىل الغايات سبلها ،وسبب احلاجات ببالغها فغاية الناس  غاية سبيال وأعطى لألمور أق

م صالح املعاش واملعاد    .2وحاجا

عيه اهللا رعيته ميوت يوم ميوت و هو ما من عبد يسرت " صلى اهللا عليه و سلم ويف حديث النيب          

اش لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة    .3"غ

ء نصوص التشريع اإلسالمي من أحكام إال وجاءت ملصلحة الناس ،فما من           إن من خالل إستقرا

عث نتائجه وأثاره بعقل سليم من  رية ،إال ووجدت فيه مصلحة واضحة  اآلفاتأمر أمر به الشارع وتنب الفك

ى عنه إال وفيه مضرة بارزة وهادية وما من أ ، فقبل اخلوض يف معامل املصلحة و أثرها العميق يف مر 

تلك املصلحة و حتديد ضوابطها ضمن  الشرائع الوضعية و الدينية كان لزاما علينا التعرف على مفهوم 

  .مقتضيات الشرع 

  :تعريف المصلحة :أوال

ا اإلطالق جمازي من ذالذي فيه صالح مبعىن النفع ،و ه تطلق و يراد منها الفعل: التعريف اللغوي .1

  باب إطالق السبب على املسبب، كما تطلق على األعمال اليت هلا مصاحل مثل طلب العلم و اجلد فيه 

                                                             
  . 09ص ،املرجع السابق ،جميد محيد العنبكي    1

 
  . 25،ص  1987البوطي ،ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ،الدار املتحدة للطباعة و النشر ،سوريا ،سنة حممد سعيد رمضان 2

 
  . 325حديث صحيح رواه مسلم يف باب استحقاق الوايل الغاشي لرعيته النار ،ص3
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة       الفصل  األول                      مصلح
  

لحة يف كونه سبب للمنفعة املعنوية ا ذا املعىن ضد املفسدة ،إذاليت حتصل للمتعلم و املصلحة  فإنه مص

الواحدة ،و استصلح نقيض إستفسد ،الصلح ضد الفساد    . 1و املصلحة 

املنفعة اليت قصدها الشارع احلكيم لعباده من حفظ دينهم و  : االصطالحيالتعريف  .2

واهلم طبق ترتيب معني فيما بينها    .2نفوسهم و عقوهلم و نسلهم و أم

ا  املصلحة  الغزايل رمحه اهللا  عرف اإلمام كما قد    . 3" هي جلب املنفعة و دفع املضرة " بأ

التشريع اإلسالمي يف معظم أحكامها           إال و حثت على ، ال جندها من خالل استقراء نصوص 

جه و آثاره بعقل سليم من اآلفات  الشارع احلكيم  إال و انبعثت نتائ مصلحة الناس ،فما من أمر به 

ى عنه و إال و فيه مضرة بار  مر  مصلحة واضحة و هادية ،و ما من أ   .زةالفكرية ، إال و وجدت فيه 

إن وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل : " ا الصدد ذيف هقول اإلمام الشاطيب            

  :وجوه منها  واآلجل معا ، كما قد راعت الشريعة اإلسالمية املصلحة من عدة

فاء باملبادئ العامة كقوله تعاىل ا تعرض للتفريع يف كثري من األمور عدم ال  - ع وأحل اهللا البي"كت

  4"وحرم الربا 

راحة أو إشارة مثل قول اهللا تعاىل  -  إمنا يريد"إن كثري من النصوص قرن احلكم  فيها حبكمته ص

                                                             
 1426ملعاصرة،مكتبة الرشد الرياض ،طبعة عبد القادر بن حرز اهللا ،املدخل إىل مقاصد الشريعة من األصول النصية إىل اإلشكاليات ا 1
  . 105،ص 2005/

 
  . 27حممد سعيد رمضان البوطي ،املرجع السابق ،ص2

 
 . 32بن عصمان إيناس ،املرجع السابق ،ص 3

 
 . 275سورة البقرة ، اآلية 4
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                الفصل األول             مصلح
 

ء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر   - الصالة اهللا وعن الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضا

  .1فهل أنتم منتهون

ك األحكام وأهدافها  هي إرشاد إىل رعاية املصاحل وهذه مبادئ راسية  وهذا ما          يبني أن غاية تل

  .2يف الشريعة اإلسالمية 

اس أساس التشريع ،يقول اهللا تعاىل   - نصوص جعلت رفع احلرج واليسر بالن ما يريد اهللا ليجعل "هناك 

  .3"عليكم من حرج 

، والرمحة 4"وما أرسلناك إال رمحة للعاملني " :صلى اهللا عليه و سلم  تعاىل يف تعليل رسالة الرسول قال  -

  .عباد ودرء املفاسد عنهم تتضمن رعاية مصاحل ال

راعاة الشريعة اإلسالمية للمصلحة  :ثانيا    .م

و على عكس الشرائع الوضعية وضعت معايري و ضوابط تساعد القاضي و         إن الشريعة اإلسالمية 

ا لدلك مايلي  يتالءمتسهل له املهمة للفصل يف النزاع مبا و    :و مصلحة الطفل احملضون و من أدلة مراعا

  :من القرآن الكريم  .1

ي القربى ،و ينهى عن الفحشاء و ذإيتاء  إن اهللا يأمركم بالعدل و اإلحسان و:" قول اهللا تعاىل       

  . 5"كرون ذ المنكر و البغي يعضكم لعلكم تت

                                                             
  . 91سورة املائدة ، اآلية  1
  . 12د العنبكي ،املرجع السابق ،صجميد محي2
  . 06اآلية سورة املائدة ، 3

  . 107سورة األنبیاء ، اآلیة  4
  . 90سورة النحل ، اآلية  5
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                     الفصل األول         مصلح
    

  فمن خالل اآلية الكرمية جند أن اهللا عز و جل إمنا يأمر بالعدل و اإلحسان حتقيقا ملصاحل الناس         

لبغي مرضاة هللا جل جالله ألن يف و ا ، ملنافع كربى تنجر من خالل النهي عن الفحشاء و املنكر ابتغاءو 

م ذ رة جتلب للناس يف دنياهم و آخر   .لك منفعة كربى أوىل من مفسدة و مض

مال  ن اهللا يأمرنا باحلفاظ علىإ، ف1"و ال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن :" و قوله تعاىل       

ة من نفقة و عالج و كسوة و غريها  إال للضرورة امللحة كمصاريف احلضان   .اليتيم و عدم اإلسراف فيه 

 :أدلة من القواعد المجمع عليها  .2

در          اة الشريعة اإلسالمية ألعراف املاس بشرط أن جتلب هلم املنافع و ال  و من بينها مراع

قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق :" مصاحلهم أو جتلب املفاسد ل

،فهناك بعض  3لك العادة حمكمة ذ،و ك" ا كاملشروط شرطا املعروف عرف:" ،و قول الفقهاء أيضا 2"

ا ال جتلب أي مفسدة للعب إلمجاع لكو اد و ال متنعهم من حتقيق القواعد العرفية اليت صادق عليها العلماء با

دف إىل محاية مصاحل  ،صالحهم  ما سلف ذكره أن الشريعة اإلسالمية جاءت بأحكام  ومن خالل 

ستوجبه الشرع وألن اهللا تعاىل شرع أ، الناس  حكاما ملقاصد عظيمة جلبت للناس وحفظ حقوقهم مبا ي

، لصالحهم هذا بصفة جمملة عن مصاحل العامة للناس  بتغاءاودرأت عنهم املفاسد واملضرة ، ربى منافع ك

  بعناية كربى مند نعومة أظافرهما فيما خيص الطفل احملضون بوجه خاص فنجد أن الدين احلنيف قد خصه أ

الل حتديد كامل حقوقه مند اعتباره جنينا يف بطن أمه من حفظ لنسبه ذ و و حتديد من يتوىل ، لك من خ

م حسب مصلحته باإلضافة إىل احلث، و   رعاية شؤونه كأصحاب احلق يف حضانته   ترتيب درجا

                                                             
  . 152سورة األنعام ، اآلية  1
  .حديث صحيح رواه بن ماجة 2

 2009-2008بن عصمان إيناس ، مصلحة احملضون يف قانون األسرة اجلزائري ،رسالة ماجستري ، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان ،  سنة  3
  .33،ص
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة              الفصل األول              مصلح
  

ية الكاملة للطفل يف تلك املرحلة على حتقيق الر    .عاية الشاملة و احلماية اخللق

  . المصلحة في الشرعة اإلسالميةتقرير ضوابط  :ثالثا 

ا ، كالكتاب و السنة و           ا ليست دليال مستقال من األدلة الشرعية بشأ إن املصلحة حبد ذا

وحدها ، و إمنا هي معىن كلي يستخلص من  اإلمجاع و القياس حىت يصح بناء األحكام اجلزئية عليها

لمصلحة معىن أوسع ال يصح إال بصحة 1أدلتها الشرعية  كام املأخوذة منجمموع جزئيات األح ،و ملا كان ل

ا كاآليتجزئياته  ا لضوابط معينة يتم تبيا   :، كان البد من تقييد هذه املصلحة وفق

ندراج المصلحة ضمن مقاصد الشرع  .1 حفظ : أمور مقاصد الشارع احلكيم ضمن و تنحصر:ا

ه األصول ذه ضمنه حفظيكل ما ، فحفظ املال ، حفظ النسل ، ظ العقل فح، حفظ النفس ، الدين 

ما عن وسيلة احلفظ فتندرج يف ثالث  2اخلمسة فهو مصلحة   :مراحل حسب أمهيتها و هي ) 03(،أ

صد ،و مثاهلا أنه شرع حلفظ النسل :الضروريات   . أ ما كان البد منها يف حفظ هده املقا و من ، و هي 

 حيث الوجود إباحة الطعام للبقاء على قيد احلياة ،و شرع حلفظها من حيث املنع عقوبة القصاص للقاتل 

نفقة ،و شرع حلفظها من حيث املنع ، كما أنه شرع حلفظ النسل  حرمة و من حيث الوجود الزواج و ال

  .الزنا

  
                                                             

 .  98حممد سعيد رمضان البوطي ، املرجع السابق ، ص 1
 

  . 33بن عصمان إيناس ، املرجع السابق ، ص 2
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                    الفصل األول         مصلح
  

ا املقاصد اخلمس و لكن مع الضيق ،فشرعت لتحصني : الحاجيات. ب ما قد تتحقق من دو و هي 

وا يف حرج قد يفوت عليهم املطلوب  ىل رفع الضيق عن أنفسه لكي ال يقع ا أو حلاجة الناس إ ،فشرع أركا

 .الطالق مثال حلفظ النسل ،و شرع شرط توافر الشهود لوجوب احلد يف الزنا لنفس القصد 

ا نتفقة مع مبدأ األخد مبا : التحسينات. ج مراعا كان تركها ال يؤدي إىل ضيق و لكن  و هي ما 

يق ،و متماشية مع مكارم األخالق و حماسن العادات ،و مثاهلا أنه شر  لنسل ع حلفظ ايليق و جتنب ما ال يل

  .1آداب املعاشرة بني الزوجني 

ا دليل مستقل ، بل جمموع  :عدم معارضتها للكتاب و السنة  .2 إن املصلحة ليست حبد ذا

، فيستحيل عقال أن  2يت تقوم على حفظ الكليات اخلمسجزئيات من األدلة التفصيلية من القرآن ال

  3"مدلوهلا أو أنزل اهللا إليك  ختالف ملصلحة

رع ألصل يف غلة حكمه ،و الفرع هو  :معارضة المصلحة للقياس عدم  .3 أن القياس و املساواة ف

ما األصل فلقد ورد حكمه يف نص من ذاألمر ال ي مل يرد نص على حكمه يف الكتاب و ال يف السنة ، أ

 أصال عنها الكتاب أو السنة ، أي حكمه ثابت ،أما احلكم فهو الوصف املناسب لألصل عقال و املعرب 

  . 4ا و إنه ال عربة للمصلحة تعارضت مع قياس صحيح ذه

 
                                                             

 . 115و  78محمد سعید رمضان البوطي ،المرجع السابق ،ص 1
 

 . 33بن عصمان إیناس ، نفس المرجع ، ص 2
 

  . 49سورة المائدة ، اآلیة  3
 

د رمضان البوطي ، املرجع السابق 4  . 216،ص حممد سعي
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                          األولالفصل    مصلح
 

 :م تفويت المصلحة لمصلحة أهم منها و مساوية لها عد .4

رتتيب األوىل يف املقاصد ،و هو ما مت           رض بني املصاحل ،فالبد من مراعاة ال حبيث و يف حالة التعا

و بناءا على ما تقدم ننتهي إىل القول أن  ،مراعاة حفظ النسل على حفظ املالاإلمجاع عليه ،و مثاله 

لشريعة اإلسالمية  تنقسم إىل قسمني    :املصاحل يف ا

سنة كالعبادات،العقود و املعامالتمصاحل نص على حكم: أحدهما    .ها الكتاب او ال

اس كتلك املصاحل اليت تتطور بتطور  باإلمجاعمصاحل عرفت  :و ثانيهما اىل  ةفاض، إ واألحقابالزمن و القي

 انفا إليها للرتتيب املشار لك وفقذو مقدمة عليها،و  األخرىاملصاحل  أساسصلحة الدين هي ملك كون ذ

يوية فرعا عن جوهر الدين،حبيث ال  ايف جمموعه سوءي ال يعين ذ،و ال شيء واحد هو اعتبار املصاحل الدن

 أصل هة الرتتيب،فالدين هو القاضي بشرعو هدا ملراعا، تتم التضحية بالدين يف سبيل النفس مثال 

الك اال ذحدودها،ووضع قيودها،و ليس معني  املصلحة،و ضبط تية من ورائه،الحقة آمتفرعة عنه، أ

و ما  األحكامو  ي يرتتب عليه ضرورة سري املصلحة يف ظل الدين املكون من النصوصذو اله الإ،ها ثار آب

  .1عليه اإلمجاعمت 

  .ون األسرة في تجسيد المصلحة ندور قا :الفرع الثاني 

تسعى كل التشريعات احلديثة إىل ضمان حقوق الطفل  والتكفل به ألجل دلك قامت بوضع           

ه ،وأهم  منفذ وضعته التشريعات  بعض املنافذ اليت من خالهلا يستطيع القاضي محاية الطفل ورعاية مصاحل

  .هو قاعدة مراعاة مصلحة احملضون 

                                                             
  . 248حممد سعيد رمضان البوطي ، نفس املرجع ،ص  1
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                        األول  الفصل    مصلح

          
ا أصبحت هي اوقد لقيت هده القاعدة           األسرة ،إىل درجة ، أ هتماما واسعا من  طرف قوانني 

قاضي الفصل يف أي موضوع خيص احملضو  لوحيدة اليت على ضوئها يستطيع ال لك حسب ذو ، ن القاعدة ا

وفري كل اإلمكانيات والتسهيالت إىل ظسلطته التقديرية ويف  سعى دائما إىل البحث والسعي إىل ت ل نظام ي

بيعي على املستوى اجلسدي والذهين و، احملضون  واملعاجلة كأسرة  االجتماعي حىت يتمكن من النمو الط

 جتاهالتزامات ازوجية وما ينجر عنه من حنالل الرابطة الا واحدة خاصة بعد مرحلة التفكك األسري و

ستحقاقهم إىل اوحبسب درجة  ،عايته واحلفاظ عليه ين  يتولون ر ذلك حسب األشخاص الذو ، احملضون 

  .حلضانة نتهاء فرتة ااحني 

ستحقاق احملضون من خالل شروط ا عدة علىلك معرفة تأثري تلك القاذف حتاول من خالل ا سو ذل      

ا    . احلضانة ومسقطا

  .الحضانةحقاق تسامن حيث شروط  : أوال

تستند يف قوامها على حفظ  يتال و أقرها اإلسالم للطفل ، إن حق احلضانة من أهم احلقوق اىل     

ه ويضره وتربيته جيدة لكي يقوى 1مييز وال يستقل بأمره   ي الذلالصغري أو املعتوه ا ،وتعهده بوقايته مما يؤدي

ة هو الصغري ة والصغرية وحماولة نمناط احلضاالع عليها ،خاصة و أن على النهوض بتبعات احلياة واإلط

فيها غري مدرك أو واع ، يف فرتة يكون الطفل 2وعد تعريضهم  للهالك والضياع  احلفاظ عليهم من اإلمهال

  .ملا يضره 

                                                             
  .42بن عصمان إيناس ،املرجع السابق ،ص 1
لد الثاين ،طبعة ـ) 2   . 338،ص 1985السيد سابق فقه الستة ـا
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                      األول    الفصل    مصلح
           

بالدرجة األوىل  حمافظا على مصلحة          قد أناط هدا األمر بوالدي الصغري  الولد و والشارع احلكيم 

ولد عن غربها من النساء والرجال فهي وخاصة األم  1اهلالك   اءا له منإجن   .أشفق و أحن إىل ال

 ذأم أنثى ،إ كرا كانذ ن الشرع أو بأمر من القاضي ذغري بإصإن احلاضن هو من يتوىل شؤون ال         

  .يف األولوية وتباين يف الرتتيب  االختالفهم للحضانة مع يتساوى الرجال والنساء يف أهلي

اك شروطا خاصة بالرجال والنساء  ذر شروطها ،إفاحلضانة تثبت ملن كان أهال بتواف      يرى الفقهاء أن هن

ا النساء ،والبعض اآل        .2خر ال بد من توافرها يف الرجال وأخرى ختص 

 .الشروط الخاصة بالرجال والنساء .أ                       

  "يشرتط يف احلاضن أن يكون أهال للقيام بذلك "أج .من ق 62املادة  لقد جاء يف نص           

ة بالتفصيل إال أن العبارة الواردة يف نص املادة تكفي يف سبيل ذلك ورغم أنه مل يذك   ر شروط احلضان

ما حباجة  ،بالغا ،فاألهلية للقيام بذلك تقتضي أن يكون احلاضن عاقال  نة للمجنون و املعتوه أل فال حضا

نهما القيام مبصاحله ،فضال عن غريه  ما ، فال حيسن الواحد م   .3إىل من يرعى شؤو

يكون ُمطْبًقا أو متقطعا فكالمها        شؤون غريه ، و يستوي يف اجلنون أن  و بالتايل ال يكون له تويل 

نون متقطع قليل أو كثري ، و لو كان من القلة حبيث ال يأيت إال ليوم    مانع من احلضانة ، و ال فرق بني ج

  

                                                             
د الرزاق محدان ،املرجع السابق ،ص 1   .140عب
 . 128باديس ديايب ، املرجع السابق ، ص2

 
  . 726،املرجع السابق ،صوهبة الزحيلي 3
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  حضانة مصلحة المحضون كأساس إلسناد ال       الفصل األول                  
  

ا يف أي  ضرر عليه ، فقد يرد جنو واحد يف السنة ، ذلك ألن ترك احملضون لدى مثل هذه احلاضنة فيه 

  .1وقت و إن كان نادرا أو قصريا 

فيكون احلاضن بذلك  مدركا حبجم املسؤولية امللقاة على عاتقه فيما يتعلق حبضانة الصغري         

يت تعرقل وحتول دون لقيامه بكافة  ألخطار ،وتفادي كافة العقبات  ال والصغرية ،ومحايته من كافة ا

إللتزامات ،وهذا ما أكدته املادة  سنة  19ام سن تكتمل أهلية الرجل واملرأة بتم".من قانون األسرة  07ا

سار عليه الفقهاء فال حضانة فقد شرط كأما بالنسبة للبلوغ   ، " لقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك ،ول

ري شؤونه فكيف يكون له تدبري شؤو ، للصغري ولو كان مميزا              .2غريه  نألنه عاجز عن تدب

ستطاعته صيانة الصغري يف خلقه با و، أن يكون قادرا على تربية احملضونفهو أما الشرط الثاين         

املريض :بأن وهذا  ما أكدته احملكمة العليا  .3جز لكرب سنه أو مرض أو شغل اإذ ال حضانة لع، وصحته 

واملقعد واحلاضنة هنا فاقدة للبصر ومن مثة فال  ال حضانة له ،وكذا األصم و األخرس الضعيف بقوة

هلا لعجزها عن القيام بشؤون أبنا ون فيه حضانة األوالد إليها ،وهي حضانة  ئها ،وبإسناد قضاة القرار املطع

عني معها نقض قرارهم فيها وحدها  يف تلك احلالة قد جانبوا الصواب الفوا القواعد الشرعية خمالفة يت وخ

   .4دون سواها 

تربية احملضون ،وال يعد سببا مسقطا       عمل املرأة فإنه ال يشكل خطر على  للحضانة  أما فيما خيص 

  من مسقطات فإن عمل املرأة ال يعترب من املستقر عليه قضاءا: "احملكمة العليا أنه وهذا ما أكدته
                                                             

  128،ص نفس املرجع باديس ديايب ،  1
 

  . 242ص ألحوال الشخصية فقها وقضاء ،دار الفكر العريب ،اإلسكندرية ،،عبد العزيز عامر ا2
 

  . 720وهبة الوحيلي ،املرجع السابق ،ص) 3
  . 78ص 1989سنة  04ق ع.م 33921ملف رقم  09/07/1984أش ، بتاريخ . غ. م ع.ق 4
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                      الفصل األول       مصلح
  

  1"احلضانة

حضانة لغري أمني على تربية الولد ويشرتط يف احلاضن كذ          ،وتقومي لك األمانة على األخالق ،فال 

  .2مرأة من سكري أو مستهرت بالزنا ،أو اللهو احلرام أخالقه كالفاسق رجال أو ا

مى ،ليس فقط بالنسبة للمحضون ،بل ى السلوك املشني  للحاضن خماطر عظكما يرتتب عل         

 حنالله اخللقي وو ا هذا السلوك أوال حينما ينجم عنبالنسبة ألسرته وللمجتمع بأكمله ،فبالنسبة للطفل 

اد أخالق احلاضن على تربية احملضون ا ضطرابه النفسي ،وجرائم األحداث خري دليل على تأثري فس

تصرف إىل كثري من اجلرائم املاسة بتهذا اإذ من احملتمل أن يؤدي ، ،وبالنسبة للمجتمع  صاحل الدولة وأمن ل

  .3نتشار الفساد ا األفراد ،و

                        الشروط الخاصة بالنساء   .ب

صلحة احملضون وحتقيقا حلماية أقرها           نة جمموعة من الشروط حفاظا على م يشرتط يف املرأة احلاض

:وهي ، الفقه والقضاء   

بقريب غري حمرم  منه ، وهو شرط متفق عليه  و،أعن الصغري بأجنيب  ن ال تكون متزوجةأ        

  رواه عبد اهللا بن عمر أن  صصلى اهللا عليه و سلم مبالك يف ذن طرف مجهور العلماء و استدلوا بم

 

                                                             
لس بقضائهم بإلغاء احلكم املستأنف ."غري منشور  245156ملف رقم  18/07/2000أ ،بتاريخ .ش.غ.ع.م.ق 1 حيث أن قضاة ا

 فيه ،والقضاء من جديد بإسقاط حضانة الولدين عن الطاعنة باعتبارها عاملة أخطاء و يف تطبيقهم للقانون وعرضوا قرارهم للطعن للقصور يف
  ".األساس القانوين مما يستوجب نقض القرارالتسبيب ،وانعدام 

  . 727وهبة الزحيلي ،املرجع السابق ،ص 2
وار محيدو زكية ،املرجع السابق ،ص 3   . 410تش
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة  ل                        الفصل األو  مصلح  
 

 

يا رسول اهللا إن ابين هذا كان بطين له وعاء، وحجري له حواء ،وثدي له سقاء ،وزعم أبوه"قالت   امرأة  

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم "أنه ينتزعه مين  م مل تنكحي:" ،ف ا كانت ذما ا، أ1" أنت أحق 

له احلق ا متزوجة مبن يسقط حقها يف احلضانة الفال ، كعمه و ابن أخيه حمرم للمحضون  متزوجة بقريب

2احلضانة يف 
   .     

ق احلاضنة بالتزوج بغري قريب حمرم " أ.ق66كدته نص املادةأا ما ذهو           مل يضر مبصلحة  مايسقط ح

رار الصادر معسكر يف الق قضاء جملس  أكده قداحملضون  على مصلحة التأكيدوهذا  "احملضون 

عن حمكمة معسكر يد احلكم الصادر أيبتقضى يف منطوقه  يذو ال 2015ماي27بتاريخ

بعد اطالع "جاء يف حيثياته  يذسيس و الأالت عدم دعوى املدعي الزوج لبرفض  9/3/2015بتاريخ

زوجت واليت ت م احلاضنة تبني  األ التحقيق املدين ، إجراءق املدرجة بامللف و بعد احملكمة على الوثائ

تقتضي  بقاؤها مع  سنوات فان مصلحتها3و البالغ عمرها تقريب ت احملضونة البنبقريب غري حمرم اال ان 

ا الزالت حباجة إىل حنان وعطف أمها مما   رفض طلب املدعي معه  يستوجبأمها وذلك لصغر سنها وأ

" 3.لعدم التأسيس   

   

                                                             
  .حديث صحيح ،أخرجه أمحد وأبو داوود ،وصححه احلاكم  1
  . 729وهبة الزحيلي ،املرجع السابق ،ص 2
من املقرر يف أحكام الشريعة اإلسالمية " 75ص 69س  02ق العدد .م 05/05/1986:قرار بتاريخ  ، 40418أ ملف .ش.غ.ع.أ. م 3

ا إستغنت عن الصغري ،مما  أنه يشرتط يف املرأة احلاضنة ولو كانت أما ،أن تكون خالية من الزواج ،أما إذا كانت متزوجة فال حضانة هلا أل
  ".يستوجب معه نقض القرار 
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لمحضون كأساس إلسناد الحضانة                      الفصل األول    مصلحة ا  
   

كأمه ،وأخته ،وجدته فال حضانة لبنات العم : أن تكون ذات رحم محرم من الصغير         

الة بالنسبة للصيب لعدم احملرمية     .1أو لبنات اخلال أو اخل

مع اغلب الفقهاء ان سكن احلاضنة يرى  :الصغير في بيت ليحضنه إقامةعدم        

ان كانت متزوجة بنتها  سكنت معللجدة إذا  فال حضانةوالضياع ى ذالصغري يعرضه لألمن يبغضه 

 نهلك ألذو منه  70 نص املادة يف أورده قانون األسرة ا ما ذو ه2عنها  أخرسكن ذا انفردت بال اإ

.3قريب حمرم  ضون املقيمة مع غري قريباحملمع أم  على الطفل ان سكنت احلاضنة خيشى   

احلكم املنتقد عندما ألغى  فالقرارحيث بالفعل "بأنه  هاما اكدته احملكمة العليا يف قرار  ذاو ه        

 املطعون الفيال اليت متتلكها  لى اعتبار ان الطابق السفلي منللطاعنة عاملمنوح  خبصوص السكن املستأنف

رب  1996-09بتاريخمبوجب اهلبة  لوالديه  فقد منحهضده  و احتيال ،مع أن هذه اهلبة هي جمرد 

ابدليل  للطاعنة يقصد  ليهإاملشار  القاضي بتخصيص الطابق السفلي فاملستأنصدر احلكم وقعت بعد  أ

السكن القرار جزئيا فيما خيص  ي يتعني معه نقضذلمر امؤسس،األفالوجه و عليه الولد  ممارسة حضانة

."4بدون إحالة و   

:الشروط الخاصة بالرجال . ج  

شرتط يف الرجال باإلضافة إىل العقل            وذلك ألن :حتاد الدين ا والقدرة على تربية الصغري والبلوغي

ارث فال توارث ملسلم مع غري مسلم ، ق الرجال يف احلضانة مبين على التو خاصة إذا كان الولد غري مسلم ح  

                                                             
  . 729،املرجع السابق ،ص وهبة الزحيلي 1
  . 244حلسني بن شيخ آث ملويا ،املرجع السابق ،ص 2
  . 79ص  2014سنة  1حلسني بن شيخ آث ملويا ،قانون األسرة نصا وشرحا ،دار اهلدى اجلزائر ،طبعة  3
  . 211ص 2001سنة  2ق العدد .، م17/03/1990،قرار بتاريخ  1795558ملف رقم  ،ش.أ.غ.ع.م 4
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                         الفصل األول  مصلح  
 

ه احلق يف احلضانة ،وحضانته إىل ذوي رمحه احملارم من أهل دينه ،وإذا  وكان ذو الرحم احملرم مسلما فليس  ل

احلضانة  توارث بينهما ألنه بين حق نته إليه ،ألنه السلما وذو رمحه غري مسلم فليست حضاكان الولد م

1.مبين على التوارث   

.ترتيب أصحاب الحضانة  : ثانيا  

واضن بعضهم على بعض ،حبسب احملضون            فجعلوا اإلناث أليق ، من املعلوم أن الفقهاء قدموا احل

ا ،وأشد مالزمة لألطفال  ى إىل الرتبية والرعاية ،وأصرب على القيام  ن أشفق وأهد احلضانة من الرجال أل ب

رب ،مث الرجال العصبات احملارم ،وا  ختلفوا أحيانا يف ترتيب قدموا يف اجلنس الواحد من كان أشفق وأق

قي احلضانة إما إناثا أو ذكورا   الدرجات ،حبسب مالحظة املصلحة ،على النحو التايل ،علما أن مستح

فريقان ،وذلك يف سن معينة ،فإذا  .2در على تربية الطفل من النساءتلك السن كان الرجل أق انتهتوإما ال  

 

  :األربعة درجات أصحاب الحق في الحضانة وفقا للمذاهب .أ

فرقة بطالق أو وفاة ،وذلك بإمجاع  ابنهاأحق حبضانة يرى مجهور العلماء أن األم           بعد ال

حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فيها والفقهاء لتوافر الرمحة والشفقة  إستدلو يف ذلك على 

م أ"   ".مل تنكحيأنت أحق 

 

                                                             
  410.حممد أبو وهرة ،املرجع السابق ،ص  1
  723وهبة الزحيلي ،املرجع السابق ،ص 2
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                         األول الفصل   مصلح
 

     :عند الحنفية   .1

انت كتابية أو جموسية ألن الشفقة        قالوا إذا وقعت الفرقة بني الزوجني فإن األم أحق بالولد ،سواءا ك

األم أشفق عليه وأقدر على احلضانة فإن مل تكن له األم ،فأم األم أوىل  1ال ختتلف باختالف الدين وألن   ، 

وإن بعدت ،ألن هذه الوالية تستفاد من قبل األمهات ،فإن مل تكن فأم األب ،مث األخوات  2من أم األب ، 

ا أشفق ،مث األخت من  وين ،ويف رواية أخرى اخلالة أوىل من األخت ألب أل ن بنات األب ،مث العمات ،وأل

مات ترجيحا لقرابة األم ،مث العمات وإن األم ،مث ألب ،ألن احلق هلن من قبل األم ،مث اخلاالت ،أوىل من الع

وكل من تزوج من هؤالء يسقط حقهن     .3ينزلن ،

  :عند المالكية .2

ليه من هؤالء فأحقهن األم ،مث أم األم ،وإن علت ،مث اخلالة  مث أم األب  أم  ،وقدمتفيقدم فيها األقرب في

يل لألم، وهذه الوالية مستفاد منها ا تد ا أوىل من فكلمن قبل األم  األم أل ثم غريه ،مث اجلدات من يديل 

" األخوات الشقيقات ،مث الاليت لألم ،وقيل إن اخلالة أوىل من األخت ألب  لقوله عليه الصالة والسالم 

ا األقرب وليست األب واخلالة  ة ،أل اخلالة مبنزلة األم والراجح عندهم هو تقدمي األخت ألب على اخلال

بنت األخت الشقيقة ،مث بنت األخت ألم ،مث بنت األخت ألب ،مث اخلاالت ا بنت اجلد ،مث يلي هؤالء  

                                                             
ريقها خري به من شهد و عسل عندك يا عمر قاله حني وقعت الفرقة بينه و بني امرأته و " عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه بقوله  1

  و بالتايل فاتفق األحناف على أحقية األم يف حضانة ولدهاالسحابة حاضرون كما قيل أن النفقة على األب و ال جترب عليها ، 
 

وقيل عند ... ص.م  200-ه1420الطبعة األوىل ،سنة  05حممود بن أمحد ،بن موسى  ،شرح اهلداية ،دار الكتب العلمية ،اجلزء  2
استحقاق احلضانة بالنظر إىل قرابة األم ، ويف تقدمي إن مل تكن له أم فأم األم ،مث أم األب  أوىل من  األخوات  ألن "األحناف يف رواية أخرى 

دمي أم األم واألم على غريها يف احلضانة ،وهلذا جيوز مرياثها من السدس ،وأحل الشفقة  باعتبار الوالدة وذلك للجدات دون األخوات ،وعن تق
ا من األمهات وهلذا حيرو مرياثهن السدس    .اخلالة على اجلدة ألب أل

  . 210أمحد ،نفس املرجع ، ص حممود ابن  3
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة    الفصل األول                        مصلح
  

صبات من الذكور على ترتيب اإلرث    .1لشقيقات ،فاألم ،فألب ،مث العمات األم ،مث ألب  ،مث للع

  :عند الشافعية   .3

األم أوىل حبضانة ولدها ،مل يكن للمحضون زوج ذكرا كان أم أنثى ،مث أمهات األم ،ملن            

شاركتها أم األم ،أم األم ،مث أم أب األب ،مث أم أيب جد ،وتقدم األخت  يدلني بإناث ،مث أم األب مل

،وأخت من األبوين على أخت أحدمها  ة على بنت أخ ،واألخت على العمة  على اخلالة ،واخلال

ة والعمة ألب عليهما ألم ،وسقوط  ، واألصح بتقدمي أخت من األب على األخت من األم ،واخلال

رث  دون أنثى غري حمرم كبنت خالة     .2كل جدة ال ت

ترتيب احلواضن فإن مجهور العلماء            وتبعا ملا سلف وعند تفحص أراء الفقهاء  فيما خيص 

وأوىل به من أي شخص ،واستدلوا يف قد اتفق فيما خيص تقدمي األم يف حضانة  ولدها فهي أحق 

حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  م امل تنكحي "ذلك إىل  ،مث اجلدة ألم "أنت أحق 

ة ،وعند احلنفية والشافعية أم األب ،أم األم يف املعىن السابق ،مث أم  ملشاركتها األم يف اإلرث والوالد

.عىن وأخر املالكية أم األب بعد اخلالة وعمة األب أيب األب ،مث أم أيب اجلد لنفس امل  

وقدم احلنابلة األب،مث أمهاته بعد اجلدة ألم ،مث اجلد ،مث أمهاته ،مث األخت عند احلنفية والشافعية          

لها ،مث األخت ألب ،وعكس الشافعية  ملالكية أخت ألم أوىل ألن احلق من قب واحلنابلة أخت الشقيقة أما ا

خت ألم إلشرتاكها مع احملضون يف النسبفقدموا  ،ولقوة إرثها ،مث بنات  3يف األصح األخت ألب على األ

. األخت الشقيقة ،مث ألم  

                                                             
  . 624م ،م  1989-ه  1394،  1، محمد ابن عبد البرنمني الفرطبي ، الكافي في فقھ المدینة الملكي ، ط 1
  . 592،ص 3ج ،1ابن اخلطيب الشربين ،مغىن احملتاج ،إىل معرفة معاين ألفاظ املناهج ، دار املعرفة بريوت ، ط 2
  
  . 728وهبة الزحيلي ،املرجع السابق ـص 3
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة    الفصل األول                         مصلح

  
  :عند الحنابلة   .4

مع مجهور العلماء يف ترجيح األم يف              حضانة إبنها ،فإن مل تكن من أهل احلضانة فقد إتفقا 

ن أمهات وال يشاركنهن إال األمهات األب ،وهن أضعف منهن ب فاألقرب ،أل ا األقر ا أمها  فأحقهم 

ا وإن علون ،مث اجلد ،مث أمهاته ،وعن أمهات األب أوىل من  ن ،مث أمها مرياثا ،مث األب ألنه أحد الولدي

ن يدلني بعصب وعن اخلالة واألخت ألم أحق من األب أمهات األم أل ة ،فعلى هذا يكون األب بعد األم ،

ا أدلت " اخلالة مبنزلة األم "لقوله عليه الصالة والسالم  ألبوين أحق منه ومنهما أل ،فعلى هذا األخت من ا

وين ،مث باألم وزادت بقرابة األم واملشهور عندهم ،فإذا إنقرض  األباء  واألمهات انتقلت إىل األخت ألب

من األم ،مث األخ ألبوين ،فإن إنقرض اإلخوة واألخوات فاحلضانة للخاالت  األخت من األب ،مث األخت 

ن يدلني بعصبة كتقدمي األخت  .أل  

ن إستوين يف عدم املرياث ،فمن كان يديل باألم كان أوىل من  ألوىل أوىل أل من األب على األخت من األم ،وا

  ،كاجلدات ،وأن اخلالة ،مث العمات ،وتقدم اليت من األبوين ،مث من األم ،مث من األب ،مثممن يديل من األب 

.1األعمام ،مث بنوهم   

رة من درجات استحقاق المحضونين .ب                  :موقف قانون األس

 األب،مثاألم أوىل حبضانة ولدها ،مث "من قانون األسرة اجلزائري على أن  64لقد نصت املادة           

بون درجة مع مراعاة مصلحة احملضون    .2اجلدة ألم ،مث اخلالة ،مث العمة ،مث األقر

                                                             
ص ،3ج  ،م 1994-ه 1414سنة  1العلمية ،بريوت لبنان  ،طبن قدامة املقدسي ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،دار الكتب ا 1

244 .  
  . 149باديس ديليس ، املرجع السابق ، ص 2
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                   الفصل األول        مصلح  
 

د املستحدثة مبوجب تعديل القانون           واليت من خالهلا غري من ،  05/02وتعترب هذه املادة من املوا

ى أحقية األم وأسبقيتها يف حضانة  ترتيب درجات احملضونني ،وجعل األب يف املرتبة الثانية مع احلفاظ عل

.حداث التوازن بيم جهة األم واألب ولدها  ،حماوال من خالل ذلك إ  

ريعة اإلسالمية فيما خيص أحقية ترتيب احلاضنني بعد األم مل يتفق عليه         و بالرجوع إىل أحكام الش

من  64وبالتايل ال ميكن القول أن املشرع خالف قواعد الشريعة فيما خيص  تعديل املادة   ،اإلمجاع ب

بة للمحضون واحلاضن يف نفس الوقت ، أج .ق وبالتايل ، باإلضافة إىل أن حق احلضانة حق مشرتك بالنس

عل ترجيح مصلحته فوق كل اعتبار  1.فهو من النظام العام مما جي  

تمع اجلزائري .أ.من ق 64ع ذلك ميكن القول أن تعديل املادةوم             اء ملعاجلة الواقع ا ج ج

اإلضافة إىل سعي اجلزائر إىل تطبيق  السيما فيما يتعلق بأحقية ممارسة احلضانة بسبب الطالق أو الوفاة ،ب

الزوجني يف تساوي   مبادئ إتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،واليت أوجبت على إلزامية

2.األعباء واملسؤوليات   

على القاضي مراعاة ملصلحة " جندها قررت بأنه ج.أ.من ق 2/ 64إال أنه بالرجوع إىل نص املادة      

بيل احلصر فيمكن للقاضي ومراعاة  تيب الوارد يف نص املادة مل يأتوبالتايل فالرت ،  "احملضون  على س

نة اإلبن للخالة ،أو اجلدة بالرغميقضي ملصلحة احملضون ،أن   إذا وجد سبب من وجود األب أو األم حبضا

.من أسباب السقوط   

                                                             
ديرية لقاضي شؤون األسرة ،دراسة  1 مقارنة بني أحكام الشريعة والقوانني الوضعبة ،رسالة دكتوراه ،جامعة أيب بكر أمحد شامي السلطة التق

  . 447ص 2014-2013بلقايد تلمسان ،سنة 
ية تساوي الزوجني يف احلقوق واملسؤوليات ،املتعلقة بأطفاهلما ،وأكدت "من إتفاقية اجلزائر للقضاء على أشكال التمييز  06تنص املادة  2 إلزام

  ."ن مصلحة الطفل اإلعتبار األول على وجوب أن تكو 
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حة المحضون كأساس إلسناد الحضانة ول                    الفصل األ      مصل
 

يراعى  من املقرر قانونا وشرعا بأن احلضانة"ا اوهذا ذهبت إليه قضاء احملكمة العليا يف أحد قرار           

احملضون وهذه يقررها قضاة املوضوع  1".يف إسنادها ،توفر مصلحة   

للمحكمة العليا  الصادر بتاريخ             من املستقر عليه قضاءا أن " 18/06/1991:ويف قرار آخر 

حلضانة أسندت لألب مراعاة ملصلحته احلضانة  حملضون ،وملا كان يف قضية احلال أن ا متنح حسب مصلحة ا

د ذلك فإن قضاة املوضوع إعماال لسعا ،و تقرير املرشدة اإلجتماعية اليت تؤك لتقديرية قد لطتهم اتمادا على 

.2طبقوا صحيح القانون   

ا ملا سلف ذكره ميكن القول أن مصل             ا أن تغري من عتبار حة احملضون فوق كل اوتبع ومن شأ

بتقارير اخلرباء واملرشدين  االستعانةوميكن للقاضي وطبقا ملقتضيات القضية ،مع احلاضنني،ترتيب 

3.أن حيكم مبا هو أصلح للمحضون  االجتماعيني  

:من حيث مسقطات الحق في الحضانة  :ثالثا   

اختلت شروط احلضانة كانت مصلحة احملضون يف خطر فيمكن أن يلجأ صاحب ذإ             ا 

الفقه و التشريع فقد نصت املادة ، املصلحة إىل إسقاط احلضانة  من  66وفقا لشروط أمجع عليها 

بالتنازل ما مل يضر مبصلحة احملضون "بأنه ج .أ.ق احلاضنة بالتزوج بغري قريب حمرم و    ."يسقط حق 

  

                                                             
  . 447أمحد شامي ، املرجع السابق ،ص  1
  . 39ص 1997سنة  01ق عدد.،م 39203،ملف رقم   18/06/1991ش ،قرار بتاريخ .أ.غ.ع.م 2
نة ،وليس الرتتيب الوارد يف املادة"، 10/02/2011:ش،قرار بتاريخ .أ.غ.ع.م 3 من قانون  64 تراعى مصلحة احملضون عند إسناد احلضا

  . 285ص  2012،سنة  01ق،عدد .،م 613469،ملف رقم "األسرة ،خيضع تقدير مصلحة احملضون للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع 
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 حة المحضون كأساس إلسناد الحضانةمصل         لفصل األول               ا
  

  .التزوج بغير قريب محرم .أ                       

ة األربعة قالوا أن احلضانة تسقط ذإن إرادة الفقهاء يف ه           ا الشرط مل تكن واحدة فاألئم

قا سواء كان احملضون ذكرا أو أنثى ا تكون قد أمسكته عند أجنيب عنها ،ورمبا ال   1بالتزوج مطل أل

لك إىل حديث ذ،و استدلوا يف 2ى ذلنضرات القسوة والبغض واأل يعطف عليه فيتعرض الطفل

ا كان بطين له وعاء ،و ذقالت يا رسول اهللا إن ابين ه أن إمرة:" رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

.3أنت أحق به ما مل تنكحي): ص(ول اهللا حجري له حواء و ثديي ينزعه مين ،فقال رس  

 فإن تزوجت احلاضنة بقريب حمرم من الصغري مثل عنه فإن احلضانة ال تسقط عنها فإن حضانتها ال        

أو   4خ جتعله دو شفقة ورمحة عليه ،تسقط ألن العم صاحب احلق يف احلضانة ،وقرابته للطفل كإبن األ

ألم متسكه عند زوجها جده ألمه فإن  ا ذدلك ال يسقط حقها يف احلضانة ،وهكأن تسند احلضانة للجدة 

جه التشريع اجلزائري يف نص املادة  احملكمة  العليا يف من قانون األسرة  وأقرته  66ما سار عليه الفقهاء و

 71رجوع إىل القرار موضوع الطعن واملادة على أنه يالحظ بال"و من ذلك ما قررته بأنه ا ار االعديد من قر 

قضاة املوضوع قد فسرت تفسريا سيئا ،لكون احملكوم هلا حبضانة البنتني ف د سقطت قاملفسرة من طرف 

لشرائع أن الزواج يكون بالرضا و ا مل تكن  عنها بزواجها بأجنيب عنها ـو املعروف  يف مجيع ا اإلختيار وأ

اضح وصريح وال حيتاج إىل تأويل ألنه 71يف احلضانة ،و أن  نص املادة  يل فقد سقط حقهاابالت جمربة و   و

                                                             
 . 728وهبة الزحيلي ،املرجع السابق ،ص1

 
 . 142عبد العزيز السعد ،املرجع السابق ،ص 2

 
 .احلاكم صححه حديث صحيح رواه مسلم ،أخرجه أمحد وأبو داوود و 3

 
  . 410محد أبو زهرة ،املرجع السابق ،ص4
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                        األول  الفصل   مصلح
           

ا زال سبب سقوطه غري اإلختياري ذه أن حق احلاضنة يعود إال إجتهاد مع النص ،فقد نصت املادة أعال

فهم ال يتماشى والقانون فإن القرار املنتقد أسس على  ذاأسقطت حقها بزواجها بأجنيب لألم ،أما وأن ا

لك ذ احلضانة و الزواج يسقط حق األم يف " أنب وجاء يف قرار هلا أخر ، 1" ي يستوجب نقضهذاألمر ال

  .2"بغري قريب حنرم 

خيص صحة زواج األم احلاضنة من جهة  اذإال ه         ري  بعض اإلشكاالت والتساؤالت فيما  قد يث

ك وبقوة ثبوته لذ لك يقتضي صحةذأخرى ،فبالنسبة لزواج األم فإن  ومصلحة الطفل احملضون من جهة

يرد على الوجه الثاين بأنه غري و "ا السياق فقد أكدت احملكمة العليا و قرار آخر ذأمام القضاء ويف ه جيه و

ملنتقد إىل أن مصلحة احملضون تقتضي  م أشاروا يف قرارهم ا القانون ،أل ،ألن قضاة املوضوع مل خيرقوا ا 

د أمه ، زيادة على أن الزواج البقاؤه ع م بصفة مؤكدة ،ألن الزواج يف ذن ي تدعيه الطاعنة مل يثبت لد

أشارت إليه الفقرة األخرية من نص ا مذو ه، د عقد زواج حرر طبقا للقانون الواقع ال يثبت إال بوجو  ا 

  .3ا الوجه هو اآلخر ذني معه رد هي يتعذمن قانون األسرة األمر ال 66ادة امل

  :تنازل الحاضنة عن حق الحضانة .ب

قد أورد املشرع اجلزائري يف املادة     احلضانة تسقط بالتنازل من قبل احل.أ.من ق 66ل اضنة واشرتط ج ،أن 

لضرر أن ال يكون هناك حاضن يقبل  4التنازل ضارا مبصلحة احملضون ا ذلك أن ال يكون هذيف  ،ومن ا

لك ما قضت به ذاحلاجة إىل رعاية األم ومثال أمس  صاحل احملضون ،أو يكون احملضون يفتويل رعاية م

من املقرر قانونا أنه تسقط احلضانة بالتزوج بغري قريب " 30/07/1989احملكمة العليا يف قرارها بتاريخ 

  لك يعد خرقا للقانون،وملا كانذضون ،ومن مث فإن القضاء خبالف احململ يضر مبصلحة  حمرم وبالتنازل ما
                                                             

  . 60، ص  1992،  04ع.ق.، م 05/02/1990: بتاریخ  58/812أ ، ملف رقم .ش.غ..ع.م 1
  .منشور .، غ 18/05/2005، بتاريخ  331058أ ، ملف رقم .ش.غ.ع.م 2
  . 94،ص 1997،لسنة  51ق عدد .، ن 19/04/1994بتاريخ ،) 102886(أ ملف رقم .ش.أ.غ.ع.م 3
    . 49،ص 2011يوسف دالندة إستشارات قانونية يف قضايا شؤون األسرة ، دار اهلومة للطبع ،اجلزائر  4
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حة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                        األولالفصل                               مصل
  

لس ملا قضوا بتأكيد احلكم القضائي بإسقاط حضانة البنت عن  من الثابت يف قضية احلال أن قضاة ا

ا مريضة وهي حباجة إىل رعاية األم  نازهلا عنها وإسنادها إىل أبيها رغم أن الشهادات الطبية تثبت بأ أمها لت

تطبيق األحكام الشرعية اخلاصة باحل    .1ضانة مما يستوجب نقض القرار أكثر فبقضائهم قد خرقوا 

  .الشروط سقوط حق الحاضنة عند اختالل أحد .ج 

ناث عند اختالل أحد كورا أو إذ مبمارسة حضانتها اجتاه األوالد  قد يسقط حق احلاضنة           

لشروط املنصوص عليها يف نص املادة  رعاية الولد جيدا و القيام على .من ق 62ا أج و املتمثلة يف عدم 

القيام على تربيته على دين أبيه وامها فقها وقانونا  حبفظ الولد ، خاصة و أن مناط احلضانة 2تعليمه و  و ق

صحة و خلقا عن كل ما يؤديه و مينعه من أن ينشأ نشأة صحيحة  و هدا ما أكدته نص املادة السابقة 

عليمه و القيام برتبيته على دين أبيه و السهر على محايته و حفظه  على أن احلضانة هي رعاية الولد و ت

نون و تقصريا مبصلحة الطفل احملضون ،فكل شرط خيالف مضمون املا 3صحة و خلقا   .دة يعد خرقا للقا

ضانة مراعاة تلك الشروط و احلرص           ها من طرف ذعلى تنفيفينبغي على القاضي عند اسناده للح

اسقة أو مرتدة  أو إصابتها مبرض  احلاضن و كل اخالل بتلك الشروط جيعله يفقد حقه فيها فال حاضنة لف

يع احلاالت جيب مراعاة مصلحة احملضونمزمن أو معدي خيشى عل   ،و  4ى الطفل منه إال و أنه و يف مج

  
                                                             

 . 54، ص  01، العدد  1992ق، .، م 54353، ملف رقم  03/07/1989ش قرار بتاريخ .أ.جملس األعلى ، غا 1
 

 . 49يوسف دالندة ، املرجع السابق ، ص2
 

 .46،ص 2016عي ،القواعد املوضوعية و اإلجرائية لقانون األسرة مرفقا مببادئ الفقه القضائي ،دار اهلدى ،طبعة عبيدي الشاف3
 

  . 77،ص 2014حلسني بن شيخ آث ملوية ،قانون األسرة نصا و شرحا ،دار اهلدى اجلزائر ،طبعة 4
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                      الفصل األول       مصلح
  
قها و سوء تصرفها يسقط حق أمها  "احملكمة العليا ا ما أكدته ذه أن اسقاط حضانة احلاضنة لفساد أخال

نتها ال تقدر على كبح مجاح احملضون  و مراقبته و ، يف احلضانة ألن األم اليت ال تقدر على كبح مجاح اب

ية الشرع لفقدان الثقة و األمانةذك، ه فال تستحق احلضانة و ال أمها علي و أنه مادامت األم   لك من ناح

ها فيتعني نقض القرار املطعون فيه   .1 فاسدة يف أخالق

لقاضي السلطة التقديرية يف االخالل مبقتضيات أحكام احلضانة فو بالتايل كلما توافرت أسباب ا       
  .2هون مبصلحة احملضون ر لك مذج غري أن .أ.من ق 67ة اسقاط احلضانة عن احلاضن طبقا لنص املاد

  .دون المطالبة بها سقوط الحضانة بمضي سنة .د

ج و مل .أ.من ق 64كرهم يف نص املادة ذ ي له احلق طلب احلضانة ممن ورد ذإدا كان الشخص ال           

ر شرعي و ال مربر قانوين ذعلى دلك ملدة تزيد عن سنة بدون عميارس حقه يف طلب  احلضانة يف وقتها و مضى 

مصلحة احملضون خاصة وهدا ما أكدتهفمسألة املطالبة باحلضانة ، 3سقط حقه يف احلضانة  نتيجة منطقية لتحقيق 

ا مل تطالب "احملكمة العليا يف قرارها  حيث أن القضاء باسقاط حضانة األوالد عن أمهم الطاعنة على أساس أ

م حبضانة أوالدها األربعة مع احلكم .أ.من ق 68ا طبقا للمادة  ج ال يستقيم مع حصول الطاعنة على أحكا

  .4عني معه نقض القرار املطعون فيهي يتذدهم بتوفري السكن مما األمر الالعلى و 

                                                             
  . 75،ص 1989سنة  1.عج ،. م ،،  09/01/1984 ، بتاريخ  )31997(أ ملف رقم .ش.أ.غ.ع.م 1
  
ا ما طبقته أيضا احملكمة العليا ذو ه"،  101،ص 1991،لسنة  04ق عدد .،م، 22/05/1989 خ يبتار  ، 53578ش ملف رقم .أ.غ.ع.م 2

عن حضانة البنات الثالثة فإن جملس قضاء سطيف "  22/05/1989يف اسقاط احلضانة نتيجة اإلفراط يف حفظ الولد و صيانته و دلك بتاريخ 
د للخطر طبقا لنص املادة قضى مبوجبه باحلبس بثالثة أشهر نافدة بتهمة جنحة تعريض خلق و صحة األوال 01/06/1986الغرفة اجلزائية بتاريخ (

و أما يف الدين فال حضانة لفاسق   474صفحة  2.ع ،حيث جاء يف قول خليل ج.من ق 3فقرة  330 من شروط احلاضن األمانة و لو كان أبا أ
بزنا و هلو حمرم كما أن نص املادة     عون فيهلك و مادامت األم فاسد يف أخالقها يتعني نقد القرار املطذاقتضت  62كشرب و مشتهرا 

 
لسعد ،إحراءات ممارسة دعاوى شؤون3  . 186،ص 2014دائية ،دار هومة ،طبعة تاألسرة أمام أقسام احملاكم اإلب عبد العزيز ا

 
  . 186،ص 2001، ،عدد خ ،سنة  18/05/1999خ يبتار ،  222655ش ملف رقم .أ.غ.ع.م 4
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                         األولالفصل    مصلح
 

اجلدة ألم حبضانة أوالدها ملدة تزيد " و يف قرار آخر هلا          عن سنة قد أكدت على أن عدم مطالبة 

  . 1" يسقط حقها يف احلضانة

قلة سري التطبيقات القضائية ج قد أثارت بعض اإلشكاالت و عر .أ.من ق 68غري أن نص املادة          

  لك السقوط املنصوص عليه يف املادة ضمنيا أم بقوة القانون ؟ذا كان ذما إ

زائري يف هده الفقرة قد خص سقوط و يرى البعض           ضي احلضانة مبيف هدا السياق أن التشريع اجل

العزيز السعد  فريى أن حق احلاضن ذ أما األستا، 2سنة سقوط ينصب على احلق و ليس على الدعوى عبد 

ا السقوط مبوجب حكم تصدره ذن و ال يطلب من القضاء أن يقر يف هده احلالة يسقط بقوة القانو 

  .3احملكمة املختصة 

بار فلسفة التشريع اجلزائري عدم           حلضانة ملدة تزيد عن سنة قد يرجع إال أنه ميكن اعت املطالبة با

لك التنازل على ذة و أنه من باب أوىل ميكن تعليق ألسباب و ظروف خارجة عن إرادة احلاضن خاص

اه الطفل أسباب معينة خاصة و أنه يف بعض احلاالت قد ال يطلب صاحب احلق يف احلضانة حبضانته اجت

دة سنة إال وفقا للشروط التالية فعلقوا سقوط احلضانة  ذلكلعد علمه ب   :مل

 ا كان ال يعلم حبقه يف احلضانة و سكت عنه فال يسقط حقه بدلك ذأن يعلم حبقه يف احلضانة ،فإ  

  أن يعلم أن سكوته يسقط حقه يف احلضانة ،فإن كان جيهل دلك فال يبطل حقه فيها. 

  
                                                             

  . 62،ص 1990لسنة  01ق عدد .،م 32829، ملف رقم  09/07/1984ش بتاريخ .أ.غ.ع.م1
 

  . 501تشوار محيدو زكية ، املرجع السابق ، ص  2
  
  .186عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص  3
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  ون كأساس إلسناد الحضانة مصلحة المحض         األول                الفصل 
 
  أن متضي سنة من تاريخ علمه باستحقاقها ، فلو مضي على علمه أكثر من سنة و هو ساكت

 1.مضي العام ال يسقط حقه فيها مث طلبها قبل 

  .ة نسفر الحاض.ه

ستوطن يف بلد أجنيب ، خارج الوطن ذا أراد الشخص الذإ          ي صدر حكم احلضانة لصاحله أن ي

ا ما ذلك و هذلحة احملضون تتطلب القاضي أن مص رأىا ذه يف احلضانة يسقط إال إفإن حق، اجلزائري 

  .2ج .أ.من ق 69ص املادة نهب إليه التشريع اجلزائري يف ذ

اسقاط احلضانة مبجرد سفر األم احلاضو ذهب إليه مجهور العلماء خبالف ما ا ذو ه        ة نالدين قضوا ب

ددوا يف دلك مدة السفر بستة برود بعيد و هو ع إىل مكان قلة وانقطنان سفر احلاضنة سفر فإن ك ، 3 وح

بلدة ليس فيها أب احملضون أو وليهذكيلومرت، فب  12يقدر ب     .4لك ليس للحاضنة أن تسافر به يف 

ا كان سفر أحدمها حلاجة مث يعود ،و ذابن القيم يف هدا الصدد إعن نقال السيد سابق  و يقول       

ا كان ذرا به و تضييعا ملصلحته ،و أما إاآلخر مقيم فهو أحق ألن السفر بالولد إدا كان رضيعا يعد إضرا

أحق ، و إن كان هو و طريقه آمنني مة و البلد طريقه خموفان فاملقيم   و يف أحدمها منتقال إىل بلد آخر لإلقا

تربية الولد و رعايته و تعليمه  :هدا الصدد رأيان         .فاحلضانة تنتقل لألب ليتمكن من 

                                                             
  763،ص  2ج  ، 2014،وزارة األوقاف و الشؤون الدينية ،قطر الدمريي ، الشرح الصغري  تاج الدين بن عمر 1

 
 . 142املرجع السابق ،ص  عبد العزيز السعد ، قانون األسرة يف ثوبه اجلديد ،2

 
 . 226السيد سابق ، املرجع السابق ،ص 3

 
  . 560، ص  2007عبد القادر بن حرز اهللا ، اخلالصة يف أحكام الزواج و الطالق ، دار اخللدونية للنشر ،طبعة أوىل ، سنة  4
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  مصلحة  المحضون كأساس إلسناد الحضانة                         األولالفصل 
           
ي كان فيه ذالبلد النتقلت إىل و إن كانت األم فأن ا، ا كان املنتقل هو األب فإن األم أحق به ذأما إ  

  .1ن انتقلت إىل غريه فاألب أحق به أصل النكاح فهي أحق به و إ

السفر باحملضون مسألة ختضع للسلطة .من ق 69لكن بالرجوع إىل نص املادة            أ ج فمسألة 

راقبة أحوال احملضون و الناجتة عن ، التقديرية للقاضي  إىل بلد أجنيب  االنتقالو هي مرتبطة مبدى صعوبة م

حملضون كما قد تكون مصلحة احملضون يف انتقاله إىل بلد  فقد حيرم األب مثال من ممارسة الوالية على ا

العامل أصبح مبثابة قرية صغرية مع ، لك و أنه ال يؤثر على حضانة الطفل ذأجنيب تكمن يف  و خاصة أن 

من املقرر قانونا إدا رغب " اجتهادها لعليا يف ختضع لرقابة احملكمة افهي مسألة ال  2االتصالتوفر وسائل 

اإلقامة يف بلد أجنيب ، أن يرجع األمر للقاضي إلثبات احلضانة له أو  –الشخص املوكل له حق احلضانة 

   3."إسقاطها مع مراعاة مصلحة احملضون 

  .سلطة القاضي في تقدير المصلحة : المبحث الثاني

ة من شانه ان يرتب اسناد حضانة إ            اىل احد الزوجني،و غريمها ملن  األوالدن احنالل الرابطة الزوجي

ا األ اآلمكون تا قانونا و شرعا و لعلها  أحق هو  أثر لك ذعن ينتج نسب من غريها،و مبدئيا لكو

تتطلبه احلضانة من و يتجلى دلك فيما  سليما، أانة و مراعاة مصلحة احملضون لينشتطلبها ممارسة احلض

ربية احملضون و يف سبيل تمضنية بدل جمهودات مادية و معنوية اىل كون احلاضنة ت إضافةنفقة على احملضون 

  . السهر على محايته

                                                             
 . 226السيد سابق ، املرجع السابق ، ص 1

 
 . 79نصا و شرحا ، املرجع السابق ،ص  حلسني بن شيخ آث ملويا ، قانون األسرة2

 
  . 52عبيدي الشافعي ، املرجع السابق ،ص  3
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                         األول الفصل   مصلح
         

ة مصلحة احملضون فوق كل اعتبار و           غري أن هذه مهما كانت العواقب ،لقد جعل القانون قاعد

ح للمحضون ،كما أن هده صلهو أالصالحية للوصول إىل ما  ي له كاملذاملصلحة قد أعطيت للقاضي ال

  .إىل أخرى نسبة تقديرها من قضيةختتلف السلطة 

لجوء إىل عدة وسائل ميكن من خالهلا و حىت يستطيع القاضي تكوين قناعته ا         لتامة له يف ذلك ال

ا و هذا ما  سوف نتناوله يف هذا  تقدير مصلحة احملضون بصفة دقيقة حىت يصدر حكمه على أساسه

لحة احملضون ، و تناولنا يف املطلب : املطلب األول : املبحث ضمن مطلبني  الضوابط اإلجرائية لتقدير مص

  .ئية لتقدير املصلحة الضوابط اإلجرا: الثاين 

  .لتقدير مصلحة المحضون جرائية الضوابط اإل:المطلب األول

ألمسى و فوق كل اعتبار ، و مهما            رأينا أّن املشرع جعل قاعدة مراعاة مصلحة احملضون هي ا

ذي له كامل الصالحيات للوصول إىل  ما كانت العواقب ، غري أّن مراعاة هذه املصلحة أعطيت للقاضي ال

من قضية إىل أخرى ، حيث أّن لكل  هو أصلح للمحضون  ، كما أّن هذه السلطة ختتلف نسبة تقديرها 

ا ممّا قد تؤثر على قناعة القاضي يف تقدير املصلحة ، و هدا ما أكدته احملكمة  1قضية ظروفها احمليطة 

لقانون قد خول للقاضي بعض الوسا ا ،إال أن ا ا يف العديد من قرارا ئل و الضوابط القضائية للوصل العلي

لطة التقديرية لقاضي شؤون األسرة ح للمحضون، واليت بدورها ختضع للس   .إىل ما هو أصل

  

                                                             
ضانة لألن حسب حيث أن احل" 50،ص 1993لسنة  1عدد ، 178086ملف رقم  13/03/1989ش قرار صدر تاريخ .أ.ع.ع.م1

لشريعة اإلسالمية كما جاء يف قول ا.أ.من ق 64نص املادة  كر للبلوغ و حضانة ذ ،أن حضانة ال 486،ص 2لشيخ خليل جج و حسب ا
ا  لس مل ي،األنثى حىت يدخل  كر أي سبب يدعم به قراره بالنسبة لنزع احلضانة عن األم و إدا كان الولدان يافعان إال أن ذ حيث أن ا

لس أخطأ عندما أسند حضانة البنت    ."لألب و يتعني إبقاء حضانتها ألمها ) ص(ا
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                         األول الفصل    مصلح
  

  .التحقيق و المعاينة : الفرع األول 

د إليها أثناء النزاع من بينها لقد خول القانون للقاضي بعض احل        إىل أطراف  االستماعقوق اليت يستن

على الوثائق املقدم  االعتمادالنزاع سواء األب أو األم و حتديد أيهما أصلح حلماية احملضون ، مبا يف دلك 

رفني و املوازنة بينهما يف اإلثبات  ه أيضا بعض الوسائل و اإلجراءات ،   هلما من كلتا الط القضائية كما ل

يف النزاع ملا هو أصلح و أهدى للط   . 1فل صاحب املصلحة اليت يتم اللجوء إليها للفصل 

ا رأى أن مالبسات القضية تستدعي و لقاضي شؤون األسرة أن يلجأ إىل طلب إجراء حتقيق مدين إد     

  . 2ن اإلجراءات املدنية و اإلدارية من قانو  27و  26لك طبقا لنص املادة ذ

ه القيام بأي إجراء من إجراءات          و من هنا يتضح أن القانون خول للقاضي أن يأمر من تلقاء نفس

تحقيق املنصوص عليها يف املواد من  ا هنا إجراءات ال اضي و املقصود  ن م 193إىل  57التق

راء اخلربات و غريها مما متت اإلشارة  ، د كسماع الشهود.إ.م.ج.إ.ق ت ا كانذإإليه دون القول ما و إج

ا قد يلجأ إ ،ه اإلجراءات ذه ليها قاضي شؤون األسرة قد وردت على سبيل احلصر أو املثال ،إال أ

  . 3ن أجل التطبيق الصحيح للقانون يما غمض و مل يتضح من أجل التمكن مللتحقيق ف

  
                                                             

 .جيوز للقاضي أن يأمر تلقائيا باختاد أي إجراء من إجراءات التحقيق احملولة قانونا ."د.إ.م.ج.أ.من ق 27تنص املادة 1
 

ز يف شرح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ، ،كليك للنشر ،طبعة   2   .65ص، 1ج ،2011بوضياف عادل ، الوجي
كرت ذ ج و إن .أ.من ق 64أن نص املادة  حيث" مما جاء فيه م .م.غ.،ق  743حتت رقم  11/10/2006م قرار بتاريخ .ش .أ.غ.ع .م.ق3

ا مل جتعله حصرا يقتضي إتباعه يف كل  ا باملقام األول ، و يف حاحلاالت بل جعلت دلك مرهونا مبصلترتيبا حلاضنني إال أ ة احملضون اليت وجب مراعا
م املرتكزة على الوثائق املقدمة قائلني بأن احمل أبرزوا دلك يف حيثيا ضونة مند مجيع احلاالت و هو ما أسس عليه قضاة جملس قضاء باتنة قضاءهم و 

ا من جهة األم ، و دلك حتطالق أمها و هي  لس قد طبقوا صحيح القانونى إستقرارها و من مثة فإن قضقيقا ملصلحتها و حفاظا علعند جد   ".اة ا
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة          الفصل األول                   مصلح
  

احلق يف إجراء حتقيق مدين و مساع الط         باعتبار القانون قد خول للقاضي  فل احملضون و غري أنه و 

و اليت أسست قرارها قرارها  ب حكمه أـو قراره و هدا ما أكدته احملكمة العليا يفبه يف تسب االعتداد

القاضي للدفوع املثارة من طرف اخل صوم و دون التأكد املعرض للنقض و اإلحالة على أساس عدم مناقشة 

ائق املدرجة بامللف مبا يف دلك عدم  نفسية للطفل احملضون عن طريق الوث من الوضعية املادية و احلالة ال

ائية يف تقريرها وبالتايل فالقرار املطعون فيه بعد مناقشة الدفوع  رة إىل ما وصلت إليه املرشدة القض اإلشا

لتسبيب و خمالفة القانون مما جيعل املثارة و عدم مراعاة مصلحة احملضون يف دلك  يعترب منشوبا بالقصور يف ا

  .1 مؤسسني نقض القرار املطعون فيهالوجهني

انون األسرة اجلزائري ال يوجد أي نص يعرب صراحة عن دلك خاصة و أنه         حيث و بالرجوع إىل ق

دفع القاضي إىل الرجوع إىل أحكام  ن أحكام موضوعية ال إجرائية مما ي إجرائية للفصل يف قضية يتضم

ا اللجوء إىل إجراءات التحقيق و املعاينة ،إال أن اإلشكال ال يقوم هنا فيما خيص أحقية  ستلزمت يف طيا ا

وز للقاضي االعتداد برغبة الطفل  إجراء التحقيق املدين قياسا على أحكام احلضانة و إمنا املسألة تثار هل جي

اعتبارها سببا موجبا إلسناد احلضا   .نة ؟و 

ا استقرت        ا جند أ عديد من قرارا ا و الفصل يف ال حيث أن احملكمة العليا و من خالل اجتهادا

ي أن  تراعى يف دلك مصلحة احملضون    .2على أنه ال يعتد برغبة الطفل عند إسناد احلضانة بل ينبغ

قاضي عند تقدير مصلحة احملضون اإلس تماع إىل أفراد عائلته ، مبا يف و من القواعد اإلجرائية املخولة لل
رب اخلصوم أو زوجه أو أصهاره ،أو إخوته،و أبناء عمومته،و أخواتهذلك    أن يطلب حضور أقا

  

                                                             
  238،ص 2006،  59ق،عدد.، ،ن 2005يوليو  13بتاريخ  332324م ملف رقم .م.ش.أ.غ.ع.م.ق1

 
  .77ص 2014،  1،عدد ق .،م  14/02/2013تاریخ ، ب 78882ش ملف رقم .أ.ع.ع.م 2
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                        األول  الفصل   مصلح
  

ا ، ا كله من أجل مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات ذوه و هذا  ،1القاضي ترجيح رأيهو اليت يستطيع 

رية اليت خولت للقاضي حق السماع 4542ما أكدته نص املادة  ن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدا م

القاصر إذا دعت الضرورة إىل ذلك    .أطراف النزاع سواء الوالدين أو 

جاء فيه  18/03/1980:ا السياق ، و يف قرار صادر عن جملس قضاء مستغامن بتاريخ ذو يف ه         

عن األم رغم زناها أخدين يف االعتب" ة املوضوع التلفظ بإسقاط احلضانة  ار عفو الزوج ،و رغبة رفض قضا

م يفضلون البقاء عند أمهم ذاألطفال ال لس القضائي بأ رحوا يف مواجهة أمام ا ،و قد أيدهم يف 3ين ص

س األعلى يف قراره الصادر بتاريخ ذ ل يظهر من حتريك قضاة املوضوع و من " 14/12/1981:لك ا

م ،أن احلضانة تبقى حق للزوجة را و مراعاة حلال الزوج و رغبة األطفال أنفسهم الدين فضلوا البقاء  تقدي

م مع أمهم حينا املو  لس و حبسبه فإ قرارهم على الفقه اإلسالمي و على ااجهة أمام ا عتمدوا يف تأسيس 

  .4ا يستوجب رفض طلب الطعن مصلحة األوالد أنفسهم مم

                                                             
 .166بن عصمان إيناس ،املرجع السابق ،ص1

  
مساع األب و األم و مساع كل شخص آخر : د جيوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من أحد الوالدين أو ممثل النيابة .إ.م.ج.إ.من ق 454تنص املادة  2

  . يرى فيه فائدة لسماعه ، مساع القاصر ما مل يكن سنه أو حالته ال تتيح ذلك ، األمر بإجراء حتقيق إجتماعي أو فحص طيب أو نفساين أو طيب
حيث بالفعل و بعد اإلطالع جمددا على القرار املطعون فيه ". ، غري منشور  26225، يف امللف رقم  14/12/1982،قرار بتاريخ  خ.ق.غ.أ.م3

اة املوضوع اكتفوا يف أسباب قراره للرتتيب ضانة عن األم و اسنادها من جديد إىل األب مراعاة م املنتقض الذي مبوجبه أسقطوا احليتضح منه أن قض
م قد قصروا يف قضائهم مما يتعني مقض القرار .أ.ق 64الوارد يف املادة  ، "ج دون البحث يف من هو األجدر و أين تكمن مصلحة البنتان ،ّ فإ

 300، ص 2009لسنة  1ق، عدد .، ،م 13/05/2009بتاريخ  ،497457أ ملف رقم .ش.غ.ع.م
 

حكما يقضي برفض الدعوى بعد القيام بإجراء حتقيق املدين املأمور به من طرف احملكمة  09/03/2015:حمكمة معسكر بتاريخ  أ ،.ش.غ.ق.م4
حملضونة بعد زواجها بقريب غري حمرم  ،و بعد مساع األم احلاضنة و الزوج عن واقعة 23/02/2015:بتاريخ  أسس القاضي حكمه  حيث. بقاء البنت ا

ا و لصغر سنها مراعاة دلك ملصلحة احملضون ،و أن طلب الزوج الرامي  بعد واقعة حتقيق بأن البنت احملضونة الزالت صغرية و حباجة إىل عطف والد
 .إىل إسقاط احلضانة غري مؤسس قانونا 
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 إلسناد الحضانة  سمصلحة المحضون كأسا                      األول  الفصل 
  

دها على حرص القاضي عند تقديره        احملكمة العليا قد استقرت يف اجتها و مما سلف ذكره جمد أن 

رعا و قانونا مراعاة مدى أمانة  ملصلحة احملضون ، و اسناد احلضانة إىل أحد مستحقيها طبقا ملا هو مقرر ش

لى تربية و تنشأة الطفل احملضون ، خاصة و أن القانون قد حرص  و استقامة احلاضنة و تأثري أخالقها ع

حلاضنة أو غريها ، فمن حق السلوك  على احلاضن حتقيق مضمون و فحوى احلضانة عند اسنادها لألم ا

املشني و الغري السوي لألم أن يؤثر سلبا على حياة الطفل لذا استوجب من باب أوىل و حتقيقا للمصلحة 

  .ة األم عند اسناده للحضانة العليا للمحضون مراقبة القاضي ملدى أمانة و استقام

  الخبرة:الفرع الثاني 

جيوز للقاضي من تلقاء نفسه "نون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على أنه امن ق) 126(تنص املادة        

،و اخلربة "تلفةخماء من نفس التخصص أو من ختصصات أو بطلب أحد اخلصوم تعيني خبري أو عدة خرب 

ه احلصول على معلومات ضرورية بواسطة أصحاب اإلختصاص للبث يف أمور  هي تدبري حتقيقي يقصد من

،أو 1فنية تكون حمل نزاع بعد أن يبدي اخلبري أو صاحب اإلختصاص رأيه بشأنه ،أو بتثبت وقائع مادية 

قريب ،و تتناول اخلربة الوقائع  حالة واقعية معينة تكون حمل نزاع حاصل أو حمتمل حصوله يف مستقبل

،و منه للقاضي أن يطلب تعيني خبري يت تبقى من إختصاص القاضي وحدهاملادية دون املسائل القانونية ال

خمتص بدراسة حالة احملضون الصحية أو النفسية و مجع املعطيات املادية و اإلجتماعية قبل البث يف حتديد 

ا كان من ذإ"ي قضى ذالو ة العليا ما أكده القرار الصادر عن احملكم اذو ه، األصلح إلسناد احلضانة إليه 

الوفاة فإن على قاضي املوضوع أن  الل الرابطة الزوجية بالطالق أو ب قرر قانونا أن احلضانة تستحق باحن  امل

                                                             
الوجيز يف قانون اإلجراءلت املدنية1 ،الطبعة األوىل ،جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع )دراسة مقارنة(عبده مجيل غصوب،

  .326،ص2010وت،لبنان،،بري 
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  ون كأساس إلسناد الحضانةمحضمصلحة ال                         الفصل األول
  

هذا ما ،و 1"ن ضمنها تعيني مرشدة اجتماعيةاحملضون مبختلف الوسائل و ميبحث أين تكمن مصلحة 

ا على إلزامية استعانة القاضي مبرشدة إجتماعية عند تقديره ملصلحة  أكدته أيضا يف العديد من اجتهادا

  . 2ن احملضو 

بدعوى أن قضاة من الوجه األول املأخود من قصور األسباب "أيضا بأنه  كما قضت احملكمة العليا        

األوالد األربعة إىل أخنهم لألب مع وجود خالتهم اليت هي أوىل من األخت  املوضوع قد أسندوا حضانة 

فعل فقضاة املوضوع عندما أسندوا  ا بسبب املرياث ،حيث أنه بال اليت كانت هلا عداوة مع أمهم قبل وفا

لألب مع وجود اخلالة يعترب خمالفا ل من ) 64(لرتتيب املنصوص عليه يف املادة حضانة األوالد ألختهم 

م مل يستعينوا األسرة  قانون ي ميكن أن يكون أقدر على ذمبرشدة إجتماعية ملعرفة الطرف الإضافة إىل أ

لس تربية األوالد   .3"فيه و إحالة القضية لنفس ا

أسند حضانة الولد للجدة ي ذبأن تأييد احلكم ال" أقرت در عن احملكمة العلياو يف قرار آخر صا        

لدفوع اليت أثارها الطاعن حول احل عاة مصلحة احملضون و دون مناقشة ا الة النفسية للولد و التقرير دون مرا

  . 4"بة االجتماعية يعد قصورا يف التسبي أعدته املساعدذال

                                                             
 .319،ص65،العدد2010ق ،.ن، 16/11/2005بتاريخ ،  337176امللف رقم ،أ.ش.غ.ع.م1

 
و يف قرار آخر للمحكمة العليا  ، 437، ص2، ،ع 2007ع،  .م.،في ، م 17/05/2006، بتاریخ  364850أ،  الملف رقم .ش.غ.ع.م 2

ماعية إىل من يستحقها حسب مصلحة تاحلضانة بعد وفاة األبوين مستعينا مبرشدة اجيسند القاضي "قضت أنه  17/05/2006املؤرخ يف 
                                                                                                                                                                                                                   "احملضون

 . 111،ص 52،العدد  1997 ش،.ن، 24/10/1995بتاريخ ،  123889  امللف رقمأ .ش.غ.ع.م3
 

  .236،ص59 ع، 2006، ش.ن، ، 13/07/2005بتاريخ  ، 332324 امللف رقم ،أ.ش.غ.ع.م4
حسب مصلحة احملضون و إعتمادا على تقرير  احلضانة متنح" 18/02/1997لك قضت احملكمة العليا يف قرارها الصادر يف ذو تطبيقا ل 

تؤكد دلك فإن قضاة املوضوع إعماالتاملرشدة اإلج وا القانون مما يستوجب رفض الطعن ماعية اليت    "لسلطتهم التقديرية فقد طبق
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                الفصل األول            مصلح
  

يا على ضرورة اإلستعان خبرباء إجتماعيني و القيام ببإجراء املعاينة      و بالتايل فقد استقرت احملكمة العل

حتقيقا ملصلحة الطفل و التأكد من مدى صالحية الوسط اإلجتماعي الذي يعيش فيه الطفل ، خاصة و 

    . 1أنه ينعكس سلبا على تنشئته 

  . المعاينة :الفرع الثالث 

رض املطلوب أو أن اخلربة اليت قام ا  ذإ         ا اخلبري مل تتوصل إىل كانت اخلربة ال تكفي و ال تفي بالغ

لنزاع أن يأمر باإلنتقال ملعاينة  وضيح املعلومات الفنية املطلوبة ،تتبيان و  ميكن للقاضي املعروض عليه ا

ائع و جوانب النزاع املعروض عليه   .2 أماكن النزاع لكي يتعرف شخصيا على وق

يطة بدلك و معرفة الظروف احمل،ي متارس فيه احلضانة للمعاينة ذ املكان الفللقاضي اإلنتقال إىل        

عده ،و هده كلها يدخلها القاضي ذي يعيش فيه كذالوسط ال لك و مدى قرب املسكن من املدرسة و ب

حلساب عند تقريره إسناد احلضانة إىل أحد مستحقيها،و دلك طبقا لنص  من قانون )146(املادة يف ا

جيوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من اخلصوم أن يأمر بالقيام "اإلجراءات املدنية و اإلدارية اليت تنص 

ة متثيل الوقائع اليت يراها ضرور  ية مع االنتقال إىل عني بإجراء معاينات أو تقييمات أو تقديرات أو إعاد

  ."لكذمر قتضى األاا ذاملكان إ

عة حىت تتمكن من تكوين فهم واقعيو تعرف    كمة بنفسها حملل النزاع على الطبي ا مشاهدة احمل  املعاينة بأ

 .3لكذد يف أوراق الدعوى ما يكفي لا مل جتذعلى الفصل فيها إ عليها ليساعدهاصحيح للقضية املعروضة 

                                                             
  .301،ص1ع، 2005، ق.م،18/05/2005بتاريخ  ، 330566امللف رقم  ، أ.ش.غ.ع.م 1
الس القضائية ،دار البعث ،قسنطينة،بشري بلعيد  2   .92،ص2000،القواعد اإلجرائية أمام احملاكم و ا

 
  . 91صنفس املرجع ،   3
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                        األول الفصل    مصلح
           

حلضانة عن األم دون تعيني مرشدة إن احلكم بإسقاط ا"بأنه  ا ا ما أكدته احملكمة العليذو ه       

األطفال يعد  ي يقيمون فيه و دون مراعاة مصلحةذو البيت ال، ة ظروف معيشة األطفال جتماعية ملعاينا

  .1"ب قصورا يف التسب

  .موضوعية الضوابط ال:ي نالمطلب الثا

ضانة يف قانون األسرة إىل مسؤولية لنأشار املشرع اجلزائري من خالل ا           صوص القانونية املتعلقة باحل

تبار مصلحة احملضون دون تقدمي تعريف دقيق ملصلحة احملضون ،حيث تقتضي  القاضي يف األخد بعني االع

احللول بالنسبة للطفل احملضون و أف ضلها ،إدا تعددت احللول و مصلحة احملضون إىل اختيار أحسن 

،ألن احلضانة حق وواجب يف آن واحد ذرجيحها على بقية املصاحل مبا يف ت ،و 2لك مصاحل األب أو األم 

احلق ووقاية الطفل من اإلمهال ا ذل فإن من مسؤولية القاضي كفالة هاعتبار ألن احلضانة من حق الطف

ه إدا كان احلاضن غري أهل للقيام ذال  بدلك أو ال تتوافر الظروف الكفيلة بتمكني الطفل مني قد حيصل ل

  .ا احلق على أحسن وجه ذالتمتع 

  . نفقة المحضون و أجرة الحاضنة: الفرع األول 
له و يف األصل الدراهم من األموال : تعرف النفقة لغة  ا كل ما ينفقه اإلنسان على عيا أ   .على 

نسبة لقانون األسرة الضروريات يف  3ه من طعام و كسوة و سكىن هي كفاية من منو : أما شرعا  ،أما بال

  .الظرف و العادة 

                                                             
  ، 58،202ع، 2006ق .ن،  21/05/2003اريخ ، بت30242امللف رقم  ، أ .ش.غ.ع.م1

2  
فرقة و حقوق األوالد يف الفقه اإلسالمي و القانون و القضاء ، دراسة   3 رمضان علي السيد الشربناصي ، أحكام األسرة اخلاصة بالزواج و ال

 . 198،ص  2006،سنة 1طلقوانني األحوال الشخصية يف مصر و لبنان ،منشورات احلليب احلقوقية ، 
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                          األولالفصل    مصلح
  

لكسوة و العالج و السكن و أجرته  78اجلزائري فتنص املادة  و ما ،منه على أن النفقة تشمل الغذاء و ا

  .الضروريات يف العرق والعادة  منيعترب 

  :مشموالت النفقة والملزم بها:أوال 

ان إلقامة حياته من طعام و كسوة          النفقة هي كل ما حيتاج إليه اإلنس و انطالقا من ذات النص فإن 

رع حبسب القدرة و اإلحتياج و هذا  حملضون فحكمها واجبة لألصل على الف و عالج ، أما بالنسبة للطفل ا

ب على األب أن يوفر سكنا ملمارسة " ج ، .أ.من ق 72ما أكدته مص املادة  يف حالة الطالق جي

  .1"احلضانة و إن تعذر ذلك فعليه دفع بدل اإلجيار 

إليه مجهور الفقهاء على إلزامية نص فقد استقى         وجوب نفقة احملضون من مال أبيه و هو ما ذهب 

  2.يف إطار عمود النسبنفقة األب على أبنائه احملضونني 

ألسرة على نفس املنهج يف نص املادة        ج ، و اليت من خالهلا أقر .أ.من ق 75و قد سار قانون ا

ن مع احلفاظ على هذا احلق ح ذكور إىل سن الرشد و اإلناث إىل الدخول  ىت التشريع على أحقية نفقة ال

  3.يف حالة العجز و الدراسة 

ألب قادرا و أن يكون اإلبن حمتاجا و يسقط واجب األب يف الن ة إذا كان معسرا فالبد أن يكون ا فق

سة إىل أن يستغىن عنها عاها أو مزاوال للدران له مال أو لكونه صغري السن أو دللنفقة أو إذا مل يك

 .4بالكسب

                                                             
 . 154باديس ديايب ، املرجع السابق ، ص1

 431العزيز عامر ، املرجع السابق ، ص  عبد 2
نسبة للذكور إىل سن الرشد و اإلناث إىل الدخول ، و على األب ما مل يكن له مال ، فبالجتب نفقة الولد " ج .أ.من ق 75تنص املادة  3

 .عنها بالكسب تستمر يف حالة ما إذا كان الولد عاجزا آلفة عقلية أو بدنية أو مزاوال للدراسة ، و تسقط باإلستغناء 
  154مرجع ، صباديس ديايب ، نقس  4

  
 . 
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                        األول  الفصل    مصلح
   

قد وضعوا مدة لوجوب النفقة على فمن خالل استقراء نإذا          ص املادة جند أن املشرعني اجلزائريني 

وم والدته حيا إىل غاية بلوغه سن ، الوالد  بأجلني خمتلفني  ولد الذكر تسري مدة النفقة من ي فبالنسبة إىل ال

ا 1الرشد القانوين  ىل غاية يوم زواجها و الدخول  حيث ينتقل واجب االنفاق من  ،، و بالنسبة لألنثى إ

اهل والدها إىل زوجها و مل يعد األ   .ب يتحمل عليها االنفاق بعد ذلك ك

جزا آلفة عقلية أو بدنية أو كان ، لكن بصفة استثنائية فإنه إذا بلغ الولد الذكر سن الرشد                                                              و كان عا

لنفقة تبقى مستمرة إىل غاية الشفاء من املرض ، و إىل غاية انتهاء مازال ميار  س الدراسة ، فإن مدة ا

  .2الدراسة

مل يزل متمسكا بأن األوالد الذين حيث أن الطاعن " هذا ما أقرته احملكمة العليا يف قرارها بأنه        

فقتهم ألمهم إال إذا سلموا إليها  أسندت و أن ، حضانتهم ألمهم ، يعيشون عنده ، و ال يطالب بدفع ن

 14/08/1981احلكم املستأنف ضمنيا أقر نفقتهم بعدها و بدايتها باحلالة املذكورة باحلكم املؤرخ يف 

  .3"فإمنا كلفه بشيء ليس واجبا 

    لكن و حيث و عكس ما يدعيه الطاعن ، فإن الولد " عن احملكمة العليا بأنهو يف قرار آخر         

ى استمرار نفقة الولد و لو بعد  أ،.من ق 75امعية ، و أن املادة خالد يزاول دراسته اجل ا تنص عل احملتج 

  .4ة و عليه فهذا الوجه غري مؤسسسن الرشد إذا كان مزاوال للدراس

  

                                                             
  .سنة  19من القانون املدين يكتمل سن الرشد القانوين بتمام بلوغ سن  40تنص املادة  1
  . 106عبد العزيز سعد ، املرجع السابق ،ص  2
  . 69،ص  1990، 4ع.ق.، م 21/11/1988:، بتاريخ  51614، ملف رقم .ش.أ.غ.ع.م 3
  . 95،ص  2001،  5ع .ق.، م 19/04/1994، بتاريخ  103637، ملف رقم  أ.ش.غ.ع.م 4
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                         األول الفصل    مصلح
                   
ا خيص وجوب نفقة األب على حيث و يف هذا السياق سارت احملكمة العليا على نفس املنهج فيم              

  . االبن

أن األوالد مل يكن هلم مال ، و ملا  " جاء يف قرار صادر هلا وهذا ما                حيث يثبت من ملف الدعوى 

ا  ة عدم العمل بأجر اليت يتذرع  ان كذلك فإن األب ملزم بالنفقة عليهم من ماله ، و من مث فإن شهاد ك

هة ، و من جهة أخرى فإن األم احلا ه من النفقة على أوالده هذا من ج ضنة ال متلك الطاعن ال تعفيه في

أ يف تطبيق القانون و شابه قصور  ازل عن النفقة ، و اما كان القرار أقام قضاءه فإنه يكون قد أخط حق التن

  .1يف التسبب 

ى أوالده إال أنه قد تكون األم جمربة على اإلنفاق على أوالدها يف حالة              هذا فيما خيص نفقة األب عل

وظيفة أو مهنة أو إرث غري أنه ما ميكن التنويه إليه هو أم املشرع  عجز األب و كان هلا داخل كايف من 

      .2خيص األوالد اجلزائري نقل واجب االنفاق من األب إىل األم القادرة على ذلك فيما 

ا أكدته احملكمة العليا يف قرارها             فتآ يوضحان و يدفعان منذ بداية " و هذا م حيث الطاعنان ما 

لس أيدوا احلكم  هما املتوىف و ابنيه ، يعيشان معهما إال أن قضاة ا زاع بأن املستأنف عليها زوجة إبن الن

دج اليت  1800إىل  1000برفع نفقة الولدين من  27/09/2004املستأنف الصادر عن احملكمة يوم 

ن دفعها لعدم كفاية راتبه التقا على الطاعن أن يدفعها هلما مع دفع بعجزه  5000عدي الذي ال يتعدى ع

لك ، و أن أم الولدين املطعون ضدها عاملة و هلا مدخول فالنفقة ال  م أغفلوا اإلجابة عن ذ دج ، إال أ

ج و هي أمور .أ.من ق 77و  76مدخول طبقا ملا توجبه املادتني ذا كانت األم بدون تنتقل إىل اجلد إال إ

لس بالرغم من أمهيت غفلها قضاة ا   .ها أ

                                                             
 . 379،ص  2004سنة  2ق ،العد .، ،م 21/01/2004بتاريخ  ،  311458ملف رقم ، أ .ش.غ.ع.م1

 
  . ج يف حالة عجز األب جتب نفقة األوالد على األم إذا كانت قادرة على ذلك .أ.من ق 76تنص املادة 2
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                        األول الفصل    مصلح
  

،مما ينجر عنه نقض القرار قصور يف األسباب و خمالفته للقانون الو ذلك جعلوا قرارهم مشوبا ب       

  .1املطعون فيه

  : تقدير النفقة:ثانيا 

لكن عند االمتناع األب ، األصل أن ينفق األب على ابنه احملضون دون احلاجة إىل حكم قضائي          

حملضون الرتباط هذه النفقة باحلضانة  فهل ،عن أداء النفقة  يقوم ملن كانت له احلضانة حق املطالبة بنفقة ا

غ مالية تنفقها على االبن احملضون مي رس حق احلضانة دون احلاجة إىل مبال من ،2 ؟كن للحاضنة أن متا

يراعي القاضي يف " ج .أ.منذ ق 79و يف هذا الصدد تنص املادة  ة ،أجل تلبية متطلبات حاجاته اليومي

ا  قديره قبل مضي سنة من النطق  زوجني و ظروف املعيشة و ال يراجع ت   ".تقدير النفقة حال ال

عرفة مصدر عيش الزوج و فمراعاة حال الزوجني تستوجب من القاضي التحري عن حاهلما مب        

ضي أن حيدد معايري تقدير نفقة احملضون يف إطار احتياج احلاضن لنفقة معينة ،و بالتايل على القا3الزوجة

و حتقيقا ملصلحته فال ، النشأة السليمة  تنشئتهو القيام على تربيته و ، من أجل رعاية الولد و تعليمه 

مي من عالج و كسوى و مأكل و مشرب    .يكون ذلك إال من خال  توفري سبل العيش اهلني و الكر

بشرط مراعاة حال الزوجني و احلكم لقاضي السلطة التقديرية احملكوم هللالقانون حيث أعطى       ا سلفا 

للمحضون كالتحري مبعرفة حال الزوج و الزوجة أو االطالع على قسيمة األجر أو الكشف  ا إال بعد 

  .4القاضي االسعانة  باخلرباء مبمتلكات و 

  

                                                             
  . 69، ص  1990، 4ق، ع .،م 21/11/1988بتاريخ  5161ملف رقم أ .ش.غ.ع.م1

  . 106عبد العزيز عامر ، املرجع السابق ، ص  2
  . 84 حلسني بن شيخ أث ملويا ،املرجع السابق ،ص 3
  . 84 ،ص نفس املرجع  4
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   الحضانة مصلحة المحضون كأساس إلسناد                        الفصل األول 
            

ا " ا أكدته احملكمة العليا بأنهوهذا م         حيث أن قضاة القرار املطعون فيه رفعوا املبالغ اليت حكم 

موا به على اإلشارة على حال الطرفني ،وطبقتهما اإلجتماعية أو دون  للزوجة ،مقتصرين على تربير ما حك

ما متوسطي احلال ،كما مل يثبتوا مقدار ما  وغنامها ،وفقرمها ،أو كو أن يوضحوا حال وطبقة كل منهما ،

ة املتعة اليت رفعت إىل غري مألوفة  يتقاضاه رفة ما إذا كان ما حكموا به خاص الزوج كأجرة شهرية ،وذلك ملع

  تتماشى مع إمكانيات الزوج أوال ،

ضوع ،فإن نسبة بيان حال الزوجني               حيث ما إذا كان ما يفرض للزوجة هو من إختصاص قضاة املو

ال من غىن وفقر ودخل الزوج ولو ضئ يال يدخل يف صميم القانون الذي هو خاضع للرقابة ،ومن مثة انفص

ىل قاعدة شرعية األمر الذي يعرضه  طى شيئا غري مألوف دون اإلستناد إ فإن القرار فصل دون تسبيب ،وأع

  .1للنقض 

ضون شرط أن يكون من عالقة شرعية  وقد أكد              على وجوب إنفاق األب على إبنه احمل فمن "القضاء 

ولد من فراش صحيح ،ناشئ من عقد ، و قرر شرعا وقانونا امل أن نفقة األوالد جتب على األب ،إذا 

د خرقا لألحكام الشريعة اإلسالمية    .2"صحيح ،ومن مثة فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يع

اكم بقضايا تتعلق رفوف احمل اكتظاظوأخريا ونظرا للمشاكل املتعلقة بدفع النفقة ،وما ينعكس عنها من         

النشأة الصحيحة ،وتوقري محاية  وتنشئتهمالسلبية ،على حسن  تربيتهم  واالنعكاساتخاصة باحملضونني 

ع النفقة الغذائية وأجرة السكن  استدعىقصوى للمحضون ،مما  وجوب إنشاء صندوق عمومي لدف

قى حتصليها بكافة طرق التنفيذ ال انونية ،خاصة وأن من أهداف هذا املخصص إلنشاء السكن واليت يب   ق

  

                                                             
  . 62ص 1989ق عدد سنة .،م 02/04/1984:بتاريخ ، 32779أ ،،ملف .ش.غ.ع.م 1
  . 136،املرجع السابق ،صالعريب بلحاج  2
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المحضون كأساس إلسناد الحضانة                         الفصل األول       مصلحة 
      

ة األطفال هلذا كآلية جديدة لدفع ا نفقة هو أن املتضرر هو بصفة أولي لصندوق هو أن املتضرر من دفع ال

  . النفقة ودفع اإلحتياج عن احملضون

  : الحضانةأجرة  :ثالثا 

ن أجرة احلضانة مثل أجرة الرضاع          دامت زوجة أو معتدة ،ألن هلا نفقة الزوجية ال تستحقها األم ماإ

نت زوجة أو معتدة  ،لقوله تعاىل  ملن أراد أن دات يرضعن أوالدهن حولني كاملني والوال"أو نفقة العدة إذا  كا

ن وعلى املولود له روقهن وكسيتم الرضاعة    1"باملعروف و

تحق األجرة على الرضاع ،أما بعد أن الزوجة ال تومن هنا يتضح          ا تستحق  انقضاءس أجرة العدة فإ

هن ،فإن أرضعن لكم فآتوهن أجور عليهن حتى يضعن  فأنفقوا"لقوله تعاىل 2الرضاع  هن وأتمروا حمل

  .3" له أخرى هترضعسم فبينكم بمعروف وإن تعاسرته

جرة احلضانة من وقت حضانتها ،إىل  استقراءومن خالل         اآلية الكرمية يتبني أن غري األم تستحق أ

  .ايتها 

صا خاصا نمل يضمن للحاضنة رة ،ومن خالل إستقراء نصوصه فنجده جوع إىل قانون األسلكن بالر       

ة ،وبذلك يبقى عملها تربعي خالص  ا للحصان ،وهذا اليثري إشكاال حينما تكون احلاضنة يدل على أجر

ككة بني احلواشي وال يوجد من يرعى  متوفرة ،أما إذا كانت األسرة متف أقرب للمحضون والروابط األسرية 

وأجور الدراسة ،فاألمر حيتاج إىل التنصيص على املسألة رعاية الطفل وحيضنه أو نتيجة تكاليف املعيشة 

  .صحيحة وسليمة  النشأة وتنشئتهللطفل وتعليمه 

                                                             
  . 233سورة البقرة اآلية  1
  . 221السيد السابق ،املرجع السابق ،ص 2

  .2 سورة الطالق ،اآلية 3
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة    الفصل األول                         مصلح
  

  سكن المحضون:الفرع الثاني 
ويه وحيميه حتت سقفه من حر الصيف        إن مناط معيشة اإلنسان أن يكون له سكن يأ

مادية  احتياجاتما يلومه من واحلنان واأللفة ،فالطفل يتلقى  الدفءوبرد الشتاء ،وجيد فيه 

  .ومعنوية ،من مأكل ومشرب وغذاء يعني روحه وحيضنه حتت سقف بيت ميارس فيه احلضانة 

إذا كان له مال ، نفقة احملضون وسكناه من ماله "من قانون األسرة اجلزائري 72لقد نصت املادة           

  ".ه أجرته يلعله سكنا وإن تعذر ف يهيأوإال فعلى والده أن 

جعل سكن احملضون معلقا جند أن املشرع  48/11نص املادة مبوجب القانون  استقراءومن خالل          

لده توفري له سكن ملمارسة احلضانة  على شرط وهو يف حالة عدم وجود للمحضون مال يستعني به نعلى وا

واملكان الذي يتطلب فيه حتقيق مضمون احلضانة متاشيا مع نص املادة ، 1اإلطار الذي ينشأ فيه  هو و

  .من قانون األسرة  72

رع اجلزائري قد أحدث تعديال واليت  05/02لكن مبوجب األمر املعدل لقانون األسرة          فإن املش

ضون  سكنا مالئما ملمارسة احلضانة  إن تعذر عليه و ، ألزمت األب يف حالة الطالق أن يوفر لإلبن احمل

  .فيمكنه دفع بدل اإلجيار

ى ضرورة توفري مسكن ممارسة احلضانة ،قد حرص املشرع اجلزائري و          و يف سبيل دلك جاء يف  ، عل

          يوفر ملمارسة احلضانة سكنا مالئما للحاضنة،و ان أن األبيف حالة الطالق جيب على :"ا،انه.ق 72املادة

  

                                                             
  . 183عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص  1
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                      الفصل األول       مصلح
          

ى ضرورة توفري مسكن ممارسة احلضانة ،قد حرص املشرع اجلزائري و  يف سبيل دلك جاء يف  و ، عل

يوفر ملمارسة احلضانة سكنا مالئما  أن األبيف حالة الطالق جيب على :"نهمن نفس القانون أ 72املادة

 األب تنفيذ،و تبقى احلاضنة يف بيت الزوجية حىت  اإلجيارلك فعليه دفع بدل ذ تعذر أنللحاضنة،و 

  1".للحكم القضائي املتعلق بالسكن

ج مل تشرتط .أ.من ق 72حيث أن املادة "حيث و هذا ما أكدته احملكمة العليا يف اجتهادها          

دد من األوالد احملضونني كي تستحق احل مبلغا ماليا بدله فإن  لتمارس فيه احلضانة أواضنة سكنا وجود ع

لعليا قد استقرت يف اجتهادها على كون احلاضنة تستحق سكنا ملمارسة  احلضانة أو بدل اإلجيار احملكمة ا

على القرار املنتقد كونه منح املطعون ضدها بدل اإلجيار يف حني أن هلا  مقابله ، حيث أن الطاعن يعيب 

اعن يعد مدعيا يف هذا املوضوع ، و بالتايل عليه أن يثبت ما يدعيه  ،  لكنويل يقبل إيواءها  حيث أن الط

ويل املدعى عليها أمام قضاة املوضوع مما يستوجب نقض القرار و رفضه    .2و كان عليه أن جيلب 

م ملمارسة احلضانة و إن تعذر على كما حيث            أكدت على أحقية األم احملضون يف سكن مالئ

ارسة احلضانة مالئم لكافة الشروط  فاألصل يف هذه احلالة هو توفري ،يه دفع بدل اإلجياراألب فعل سكن ملم

ن على القرار املطعون قي حمله ألن " و مهيأ لكافة ظروف العيش اهلني و الكرمي  حيث أن ما يعيبه الطاع

األب توفري سكن مالئم ملمارسة احلضان.أ.من ق 72املادة  ة و إن تعذر عليه ج إذا كانت توجب على 

ا مل حتدد املكان الذي جيب توفري السكن فيه ، و يبقى ذلك املكان مرتبطا مبكان  دفع بدل اإلجيار ، و أ

لذي يقيم فيه و هو بيت الزوجية  ا أن احلاضن وفر السكن يف املكان ا ممارسة احلضانة ،و من مث فال طامل

   مكان ختتاره احلاضنة و خاصة و أن املكان األول حيققإلزامه بتوفري سكن يفقبل الطالق ، فإنه  ال ميكن 

                                                             
 . 145عبد العزيز السعد ، املرجع السابق ، ص1

 
 . 428،ص  427،ص 2005،سنة  2 ،ع ق.، ، م 16/11/2005بتاريخ  ، 348956ملف رقم أ .ش.غ.ع.م2
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حة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                     الفصل األول       مصل
     

طعون فيه مشوبا بالقصور و يتعني  مصلحة احملضون من  و تفقد أحواله مما جيعل القرار امل باب رعاية األب 

يكون اختياريا يف حالة عجز األب يف توفري سكن بشرط توفره على كافة .1"معه نقض القرار   كما قد 

ا أكدته احملكمة العليا يف قرارها مستلزمات العيش اهلني  حيث مىت كان املطعون ضدها "و الكرمي و هذا م

النظر عن األوالد احملضونني ، و ملا ح ا تستحق السكن أو بدل اإلجيار بغض  كم حاضنة لطفل واحد فإ

فإن قضاة املوضوع قد طبقوا صحيحي القانون بطريقة سليمو مما يتعني  رفض هذا للحاضنة ببدل اإلجيار 

  2"الوجه لعدم قانونيته 

نة و اليت كانت زوجة للرجل و هي  منإن         ون،من حقها ان تستقل بسكن متارس  أمحق احلاض احملض

احلاضنة ام يتعداها اىل غريها من  األمهل توفري السكن يقتصر على :و السؤال املطروح هو.فيه احلضانة

  .؟احلواضن

 أشارا،.ق72احلاضنة فقط،ففي املادة األمقصر احلق على  إىلتشري  األسرةن مواد قانون إ            

او القول ببقائها يعين .احلاضنة تبقى يف بيت الزوجية أن إىلاملشرع  كانت موجودة فيه سابقا،و هدا   أ

فغريها يفرتض عدم وجودها يف منزل  إالجة املطلقة،و زو اضنة يف هده احلالة هي نفسها الاحل أنيقتضي 

ن السكن العائلي عنها زوجها م املتوىفال خترج املطلقة و ال "ا،تنص على انه.ق61املادة  إنالزوجية،مث 

على حق  أيضافهدا النص يؤكد ...".يف حالة الفاحشة املبينة إالوفاة زوجها  أومادامت يف عدة طالقها 

على البقاء يف بيت الزوجية حىت و   أن أوىلمل تكن حاضنة ما دامت يف العدة،فمن باب  أنالزوجة املطلقة 

  .تعلق بالسكناحلكم القضائي امل تنفيذغاية  إىله احلالة ذكانت حاضنة،و يف ه  اإذتبقى فيه 

                                                             
  . 254، ص 253،ص 2011،سنة 1ق ، العدد .،م 11/11/2010 بتاريخ ،  581700، ملف رقم أ.ش.غ.ع.م 1
  . 294، ص  2009، سنة 2ق ، العدد .، ،م 14/01/2009، بتاريخ  481857ش،  ملف رقم .أ.غ.ع.م 2
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                      األول    الفصل    مصلح
         

إن املشرع اجلزائري قد أساء صياغة هذه املادة صياغة قانونية خاصة و أنه يستحيل تطبيق الشطر         

ملادة ألن الزوجة إما قد تكون قد  خرجت أو أخرجت من بيت الزوجية فال يعقل وجود نزاع بني الثاين من ا

لزوجة يف حالة عدم توفري مسكن هلا  زوجني متخاصمني و مها حتت سقف واحد ، حيث أن احلاضنة أو ا

رتة العدة تصبح أجنبية عن الرجل    1.بعد ف

مل يشرتط املشرع اجلزائري يف احلاضنة                األب أنلك ذيكون هلا مسكن،و معىن  أن ال  األمو 

ة احلضانة حىت و ان كانت متلك سكنا يلزم بتوفري   .السكن هلا من اجل ممارس

ال يعفى الوالد من توفري :"بأنههبت احملكمة العليا يف هدا االجتاه،حيث جاء يف قرار هلا ذو قد             

  .2لنفقة حىت و لو كان للحاضنة سكناباعتبارها من مشموالت ا اإلجيارالسكن او دفع بدل 

ها يف سكن ممارسة احلضانة،رغم انه  إىل اجلزائري،فلم يشر املشرع األماحلاضنة غري  أما          حق

ال متلك  األمكانت احلاضنة غري   اإذ،لكن املعلوم انه األمو غري  األمو هو يشمل "احلاضنة"استعمل لفظ

ل مطروحا،هل تستحق مسكن ملمارسة   اإذ أمامنزال،فوجب توفري مسكن هلا، كان هلا منزل،فيبقى السؤا

  .؟آجرته آواحلضانة 

حيث بالرجوع إىل أحكام قانون األسرة جند أن التشريع اجلزائري اعترب بدل اإلجيار من مشتمالت          

عترب من احلقوق اخلاصة باحملضون و ال  باعتبارها من ميكن السكوت عمها النفقة و مادام أن هذه األخرية ت

ة احملضون من باب أوىل فعليه احلكم الن ا لسلطته التقديرية يف حتقيق مصلح ظام العام ،فعلى القاضي و تبع

  62حيقق أهداف نص املادة  يستحقها ببدل اإلجيار بصفة احتياطية و سكن مالئم للحضانةعلى من 
                                                             

 . 113،ص  2013سرة اجلزائري ، دار البيضاء اجلزائر ، الطبعة األوىل ، مسرين شريفي ، قانون األ1
 

لة القضائية،288072،ملف رقم31/07/2002م،.ش.ا.،غ ع.م2   .285،ص1،العدد2004،ا
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                         الفصل األول    مصلح
            

ده الفقهاء يف ضرورة توفري السكن منه بصفة أصلية فهو حق ل فرتة احلضانة و احملضون و هذا ما أك صيق ب

 .1للحاضنة

  :حق الزيارة في القانون :الفرع الثالث 
 

على القاضي عندما حيكم بإسناد و ":انون األسرة اجلزائري على أنّه من ق 64تنص املادة          

ما يستشف من هذه املادة أنّه على القاضي أن حيكم حبق الزيارة  "أن حيكم حبق الزيارة  احلضانة

.ملرّات معينة و يف أوقات و أماكن حمّددة عند احلكم بإسناد احلضانة   

  مدلول حق الزيارة:أوال 

ه البالغة و رعاية دائمة ملصلحة            قوق اليت محاها القانون نظرا ألمهيت و حق الزيارة من احل

ذا احلق و يعبث به ، إذ تنص املادة  رّتب عقوبات جزائية ملن ُخيّل  من قانون  328احملضون ، بل 

س من شهر إىل سنة ، و بغرامة من  يعاقب: " العقوبات بأنّه ألب دج ا 5000دج  إىل  500باحلب

خر ال يقوم  بتسليم قاصر قُِضي يف شأن حضانته حبكم مشمول بالنفاذ  أو األم أو أّي شخص آ

ائي إىل من له احلق يف املطالبة  لت إليه حضانته ، املعجل ، أو حبكم  خطفه ممّن وُكِّ و كذلك كل من 

  عن تلك األماكن أو محل الغري على خطفه أو إبعاده  عنه ، أو أبعدأو من األماكن اليت وضعه فيها أو 

 

                                                             
  .736ملرجع السابق،ص وهبة الزحيلي،ا1
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حة المحضون كأساس إلسناد الحضانة           لفصل األول              ا مصل  
  

سنوات إذا كانت قد أُسِقطت السلطة األبوية  3لو وقع ذلك بغري حتايل أو عنف ، و تزداد عقوبة احلبس إىل حىت و 

  1" عن اجلاين 

قرارات للمحكمة العليا إذ جاء يف القرار الصادر عن غرفة األحوال           و تكرّس حق الزيارة يف عّدة 

من قانون األسرة على أّن القاضي حينما يقضي بإسناد  64مىت أوجبت أحكام املادة : " الشخصية أنّه 

جب أن يكون ترتيب هذا احلق ترتيب كم حبق الزّيارة ، فإنّه من الوا ا مرنا وفقا ملا تقتضيه حالة احلضانة أن حي

األقل مرّة يف األسبوع لتعّهدهم مبا حيتاجون إليه و التعاطف  الصغار ،  فمن حق األب ان يرى ابنائه على

األب مرتني كل شهر ، يكون قد خرق  عون فيه القاضي برتتيب حق زيارة  معهم ،و من مثّ فإّن القرار املط

  2القانون ، و مىت كان كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه 

قر عليه فقها أّن حق الشخص ال يُقيَّد به القانون ، فزيارة من املست: " و يف قرار آخر مفاده أنّه           

ل على اآلخر استعماله على  ن يسهِّ هما، و على من كان عنده الولد أ األم أو األب لولدها حق لكل من

اقبة ،فالشرع أو القانون ال يبين  ه ، بدون تضييق أو تقييد  أو مر على التخّوف بل  شياءاألالنحو الذي يرا

هذا املبدأ يُعدُّ خرقا للقانون   على احلقّ  ، و من مثّ فإّن القضاء مبا خيالف  .وحده   

ى بزيارة األم البنتيها شرط أن ال           لس القضائي ملّا قض ة احلال أّن ا و ملا كان ثابتا يف قضي

اختصاصه و قّيد حرية األشخاص  و  تكون الزيارة خارج مقرّ الزوج ، فبقضائه كما فعل جتاوز 
لقانون و الشرع ، و مىت كان كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه خ   .  3الف ا

  
                                                             

  . 385العريب بلحاج ، املرجع السابق ، ص  1
  . 12، ص  1991،  4ع..ق.، م 16/04/1990بتاريخ ،  59784ش ، ملف رقم .أ.غ.ع.م 2
  . 55، ص  1ع .ق.، م 30/04/1990، بتاريخ  79891ش ، ملف رقم .أ.غ.ع.م 3
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة                          الفصل األول   مصلح
  

  :مكان الزيارة :ثانيا 

ية زائره و لو تطلب األمر ساعات          املكان الذي يتمتع به احملضون برعا يكون مكان الزيارة ذلك 

ا  جا للزائر مبسكن املطلقة مثال أل حمدودات و بذلك ال ميكن أن يكون مكان الزيارة ال يسبب إحرا

  .1أصبحت أجنبية

ا أكدته احملكمة العليا يف قرارها       ح حتديد ممارسة حق الزيارة للزوج  من املقرر" و هذا م شرعا أنه ال يص

  .يف بيت الزوجة املطلقة 

ان الزيارة للطاعن بسبب املطعون          حلال أن قضاة املوضوع قد حددوا مك و مىت كان يف قضية ا

م بقضائهم كما فعلون خالفوا ضدها ،  الشرع و القانون ، ألن املطعون ضدها بعد طالقها أصبحت فإ

ال مىت متتعت البنت برعاية والدهان اهلدف من حق اأجنبية عنه ، و أ و لو  ازيارة ال يتحقق يف قضية احل

.2 كان كذلك إستوجب نقض القرار لساعات حمدودة و مىت  

إن املشرع اجلزائري ملا أوجب على القاضي عند احلكم بالطالق و باسناد احلضانة إىل أحد           

يطلب منه أحدمها ، فاملشرع يف هذه الوالدين أو غريهم  فعليه أن حيكم حبق الزيارة من تلقاء نفسه و لو مل 

لقاضي أن حيكم مبا مل يطلبه اخلصوم " احلالة أخرج القاضي عن القاعدة العامة و اليت مفادها  و "ال جيوز ل

لزيارة و األوقات و األماكن احملددة إلجرائية ، إمنا تقرر رعاية ، و اخلروج عن هذه القاعدة ا 3أن حيدد مدة ا

.ملصلحة احملضون    

                                                             
  .160باديس ديايب ، املرجع السابق ، ص 1
  .منشور .، غ 15/12/1998، بتاريخ  214290، ، ملف رقم .ش.غ.ع.م2
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  الحضانة كأساس إلسناد  مصلحة المحضون                   األول  الفصل
 

الزيارة املنوه إليه يف نص املادة        ج مل يكن حصريا على األب أو األم اليت .أ.من ق 64إن حق 

تعداه إىل أي شخص يراه مناسبا يف ذلك تطبيقا لقاعدة مصلحة احملضون  اسندت هلا احلضانة بل ي

عترب تطبيق إن اعطاء حق الزيارة للجد احملضون ي" و هذا ما أكدته احملكمة العليا يف اجتهادها 

  .1صحيح للقانون 

  :مدة الزيارة :ثالثا 

ة رضائية و قد يتفق األطراف على  املستفيد من حق الزيارة ألن املسأل حيدد القانون املدة اليت يستغرقها  مل 

ي قد استقر على منح حق الزيارة  حتديدها خاصة و أن املشرع مل خيص هذه املسألة بنقطة ، إال أن القضائ

اية كل أسبوع و يف العطل و األعياد مناصفة و يف املناسبات    . 2يف 

ة و إمنا ترك القانون ذلك لتقدير القاضي ، خاصة و أن املدة ختتلف           فاملسألة ليست رضائي

باختالف القضايا و األحوال و البينات ضف إىل ذلك سن الطفل احملضون الذي له دور كبري يف حتديد 

ن أوقات الزيارة يف بادئ األمر تك ارة حىت و لو استقر القضاء على أ اية األسبوع وقت الزي ون يف 

ها الطفل حباجة ماسة إىل رعاية و  حق الزيارة يف الفرتة اليت يكون في شخص الذي منح له القانون ممارسة  لل

ت الواقعة بني طريف العالقة األسرية ذلك أن أغلب الصراعات و النزاعا  عطف األم احلاضنة ضف إىل 

الزيارة ، خاصة و أن هذه املسألة درة يف أغلب األحيان قد جندها فقط  تكون يف حتديد مدة    قد تكون نا
                                                             

  
 . 159اديس ديايب ، املرجع السابق ، ص 1

 
يقضي بفك الرابطة الزوجية بني الطرفني مع اسناد  حضانة االبن ألمه و  12/03/2017حيث أصدرت حمكم معسكر حكما بتاريخ 2

قرير حق زيارة احملضون لألب يوم اجلمعة من الساعة التاسعة صباحا إىل الساعة اخلامسة مساءا دون املبيت إىل أن يبلغ ثالث  باملقابل ت
اف العطل املدرسية و طنية ، و بعد بلوغه سن التمدرس تضسنوات و يف اليون الثاين من عيدي الفطر و األضحى و يف األعياد الدينية و الو 

  .الفصلية و السنوية مناصفة 
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ة المحضون كأساس إلسناد الحضانة         الفصل األول                   مصلح
  

يف حالة الطالق بالرتاضي ، أما بقية احلاالت فقد يلجأ صاحب احلق بالزيارة إىل اللجوء إىل القضاء 

  .لتحديد فرتة الزيارة 

حيث و ما ينبغي اإلشارة إليه يف هذا الصدد أن قضاء املوضوع عند إسنادهم للحضانة و الفضل         

م بدلك سكون تطبيقا آليا حبذافريه ، و كأن القضاء قد فصل سلفا يف أحقية صاحب  يف حق الزيارة فإ

بالنسبة للطفل احملضون دون سن الثالثة ، إىل أن يصبح له حق املبيت الزيارة يف  اية األسبوع فقط ، 

قضاة املوضوع قد أخطؤوا يف تقدير  ن السالف الذكر ، و بالتايل فإن  باألخذ و الرد عند اكتمال س

آخر ، ناهيك على عدم استقرار أط و أن املصلحة متفاوتة من طفل إىل  راف مصلحة احملضون ، خاصة 

واحد ، فبقضائهم هذا قد أساؤوا تطبيق القانون ، خاصة و أنه من  العالقة املنفكة ضمن موقع جغرايف 

ملستقر عليه شرعا و قانونا احلفاظ على مصلحة احملضون من باب أوىل ، لذا ينبغي النظر يف صياغة املادة  ا

.و إعادة إدماجها ضمن متطلبات الواقع و العمل القضائي 
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المحضون على ضوء العمل القضائي                      الفصل الثاني                        مصلحة 
  

ا بسبب ذات عديدة يف امليدان القضائي و هإن احلضانة من أهم املسائل اليت تطرح إشكالي          

ن األسرة اجلزائري من جهة، و تعقد مسألة احلضانة من جهة أخرى ،إال الثغرات القانونية املوجودة  يف قانو

ع أو يف أحكام و قرارات القضاء ، ره يف الغالب األعم سواء يف التشري البد من مراعاة أنه أن ما جيدر ذك

  .و محايتها مبمارسة دعاوى مدنية  مصلحة احملضون

ة حقوق الطفل و ضمان إحرتامها و السعي إىل حتقيق مصلحته كما أوىل املقنن عناية كبرية حلماي           

ا خمالفة أحكام احلضانة ، خاصة و أن الكثري من اآلباء و األمهات  من خالل بتجرمي األفعال اليت من شأ

ا كحق  ضانة أوالدهم و أن يتعلق  ال يعريون لألحكام القضائية أي إهتمام ، السيما الصادرة بشأن ح

لقاصر للوالد اآلخر الذي حكم له الزيارة ، فال والد الذي مل تسند له احلضانة ولده ميتنع عن تسليم ا

رمي هاته األفعال يضع حدا للطرفني    .باحلضانة ، أو يسعى خلطفه أو إبعاده و الدافع هنا إنتقامي فتج

لقضاة على تطبيقها تطرح احلضانة           بعالقتها و بالرغم من وضع الضوابط القانونية و حرص ا

ة األزواج خمتلفي اجلنسية حيث تعد  عية تتعلق باحملضون كاحلضانة يف حال بأطرافها عدة مسائل تطبيقية واق

طبيق القانون على أطراف النزاع  سألة الطالق يف الزواج املختلط مسألة تثري عدة إشكاالت على الصعيد ت م

زام الذي يقع على عاتق احلاضن يف فيما خيص مدة احلضانة و أحكام الزيارة و غريها باإلضافة  إىل اإللت

تطرق إىل أهم اإلشكاالت اليت تواجه  دعاوى املقررة حلماية احملضون مع ال ابة احملضون لذا ارتأينا تناول ال رق

  :مصلحة احملضون 

  .يف القانونلمحضون لالقضائية املقررة  لدعاوىا:ول األمبحث ال -

  .إشكاالت مصلحة احملضون أمام القضاء :ثاني المبحث ال -
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المحضون على ضوء العمل القضائي    الفصل الثاني                       مصلحة 
  

  .للمحضون في القانون  المقررة القضائية لدعاوىا: ل المبحث األو 

يف  ن صاحب دعوى احلضانة هو مطالب إما بإثبات احلضانة لنفسه أو إسقاطها عن غريه ،وإ          

سبيل السعي الحرتام األحكام اخلاصة هلده الدعاوى و تطبيقها ضمانا حلماية مصلحة احملضون ميكن ملن 

صدر حكم لصاحله بإسناد احلضانة له ،متديدها أو إسقاطها عن الغري لسبب من األسباب أن يسلك 

حلكم األول بإتباع أحد الدعاوى امل اجلزائي إدا ختلف اخلصم عن تنفيذ ا تعلقة مبخالفة أحكام الطريق 

الدعاوى املدنية حلماية الطفل كمطلب أول و األثر ا املبحث ذيف ه ناولو منه نت. حلضانة حسب احلالة ا

  .اجلزائي املرتتب عليها كمطلب ثاين

  .الدعاوى المدنية :المطلب األول 

كرس املشرع اجلزائري جمموعة من احلقوق للطفل احملضون و من بينها احلق يف احلضانة حيث خصص            

احلضانة هي رعاية " على أن  62حيث تنص املادة ، من قانون األسرة  72إىل املادة  62له املواد من املادة 

ولد و تعليمه و القيام برتبيته على دين أبيه و السهر على محايته  و يشرتط يف ، ه صحة و خلقا و حفظ، ال

ا شرعت من  "احلاضن أن يكون أهال للقيام بذلك  ، فالبد من مراعاة مصلحة احملضون عند إسناد احلضانة أل

يشرتط يف احلاضن أن يكون أهال لذلك  مع اإلشارة 1أجل رعايته و تربيته و صيانته و احلفاظ على مصاحله ، و 

ىل أن هذا يكون من  خالل دور القا إذا كان طالبها تتوفر فيه شروط إ ضي الذي جيب عليه التحقق عما 

املقررة  من طرف القانون حلماية   ا و حيقق األهداف املرجوة منها ، و هلذا البد أن نتطرق إىل  الدعاوى  إستحقاقه

حلاضن الشروط الواجب توفرها ومدى حتقق الرعاية ، و اإلهتمام بالطف   ل احملضون و احملضون وملعرفة  مدى إلتزام ا
                                                             

  . 75حلسني بن شيخ آث ملويا ، املرجع السابق ، ص 1
حيث من املستقر عليه قانونا أن األم أحق باحلضانة ما مل يقع هلا مانع ملا هلا " منشور ،.،غ 540قم ، ر  07/2006/ 14ش قرار بتاريخ .أ.غ.ع.م

املشار إليها من الصرب و الوقت و احلنان و العطف و الراحة ، ما مل أن يتوفر لدى غريها ، و أن قضاة املوضوع ملا راعوا يف إسناد احلضانة العناصر 
م أقاموا قضاءهم على    .أساس قانوين ، األمر الذي يتعني معه رفض الطعن فإ
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المحضون على ضوء العمل القضائي                   الفصل الثاني         مصلحة 
  

األثار املعنوية املتمثلة يف زيارة  أثر ترتيب مستحقي احلضانة على  إسناد احلضانة من نفقة و مسكن و 

القانونية الكائنة كتحديد احملضون اليت قد ال حتسم أحيانا إال اللجوء للقضاء و الفصل يف اإلشكاليات 

سكن و زمان و مكان زيارة احملضون    .النفقة و امل

  .دعوى إسناد وتمديد الحضانة:الفرع األول 

واليت يبقى فيها القاضي يبحث عن من  ه احلالة إما يف حالة الطالق أو الوفاةوتتكرس هذ          

  .  ا اقتضت الضرورة لذلك يستحق الطفل خالل فرتة احلضانة ،كما قد يضطر لتمديدها إذ

  . دعوى إسناد الحضانة: أوال 

ك تعترب مظهرا من مظاهر العناية          ا كذل رها أثر من أثار الطالق فإ إن احلضانة باإلضافة إىل اعتبا

ذا عادة إىل النساء ، و هلذا إذا  ليت توليها الشريعة اإلسالمية للطفل احملضون ، و تسند مهمة القيام  ا

نه ينتج عن ذلك مباشرة حق الزو  جة األم يف طلب احلكم حبضانة ولدها وقعت الفرقة بني الزوجني ، فإ

اسناد احلضانة يف هته احلالة سيكون فصال حيمل صورتني ، إما يف الدعوى 1الصغري  ، و الفصل يف مسألة 

ا ضمن متطلبات  اح و اليت أوجب القانون على القاضي الفصل يف مضمو الرامية إىل فك عقدة النك

ق ، أو بصورة منفصلة متاما و اليت ة الوفاة ، فيكون اإلسناد منفصال دعوى الطال  تباشرها الزوجة يف حال

  . بدعوى مستقلة و ليس تبعيا 

  :في الطالق .أ

قدة النكاح بينه وبني زوجته عند             إلرادة املنفردة للزوج يف طلب فك ع تعترب حالة الطالق با

رفني حىت ولو كان القانون مل حيدد ح   االت الطالق إال أن القضاء قد دأب استحالة العشرة الزوجية بني الط

                                                             
  . 292، ص  1989،  2عبد العزیز سعد ، الزواج و الطالق في قانون األسرة الجزائري ، دار البعث ، الجزائر  ، ط  1
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المحضون على ضوء العمل القضائي                  الفصل الثاني          مصلحة 
  

زوجية من طرف الزوج وذلك متا شيا وحكمه الذي جعله اهللا أبغض حالله  يف معرفة أسباب فك العصمة ال

لزوج قد تعسف يف طلب  الطالق فله إذا تبني للقاضي أن "ج . أ.من ق  52وذلك متاشيا ونص املادة  ا

تحقه من تعويض ،عما حلقها من ضرر مادي ومعنوي كجزاء لطلب الطالق  أن حيكم للمطلقة مبا تس

  .1"التعسفي 

من قانون األسرة ،وحىت يف مجيع احلاالت  48أو يف حالة الطالق بالرتاضي طبقا لنص املادة            

الرابطة الزوجية والتشتت األسري  لزوجة زوجها أمام القضاء طالبة اليت قد تؤدي إىل فك   ، أو إدا رفعت ا

من نفس القانون  54ادة من قانون األسرة أو خلعها حسب امل 53تطليقها حسب إحدى حاالت املادة 

وضوع احلضانة من بني املسائل اجلدية اليت ينظرها القاضي مبناسبة هده    ،ففي مجيع هده األحوال يكون م

مل يعد مثة بقاء لبيت الزوجية و  ذالدعاوى  زوجية ألحد احلاالت املذكورة سابقا  لك أنه مىت فك الرابطة ال

و حتت أي كتف سيعيشون ؟، مراعيا دائما يف حكمة مصلحة كان للزمن الفصل يف أمر الولد أو األوالد 

  .احملضون 

شريعة اإلسالمية بأن احلضانة تسند "وهذا ما أخذت احملكمة العليا يف إجتهادها             حيث قررت ال

روطها متوافرة ،وال تسقط عنها إال بوجود مانع شرعي ، حيث أم هذا  إىل األم من باب أوىل مادامت ش

لألوالد دون مربر ،خاصة وأن األوالد املبدأ ق د إستقر عليه القضاء هو عدم جتزئة احلضانة بالنسبة 

ل القرار املطعون فيه عرضة للنقض   . 2"احملضونني الزالوا قاصرين وغري مميزين األمر الذي جيع

  

                                                             
  . 124عبد العزيز سعد ،املرجع السابق ،ص 1
   . 78ص 1989سنة  01ق ،عدد .،م 325594،ملف رقم  02/04/1984أ قرار بتاريخ .ش.غ.ع.م 2
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المحضون على ضوء العمل القضائي          الفصل الثاني                   مصلحة 
     

ق القواعد الشرعية الفقهية و القانونية حسب ما جاء يف نص املادة             من قانون  64و بتطبي

ه ذإال إدا أوقعت حتت طائلة إحدى ه األسرة ، فإن األم دوما تكون أوىل و أحق بإسناد احلضانة هلا ،

  .ا االمتياز احملددة قانونا و شرعا ذاحلاالت اليت تسقط عنها ه

ا فيما يتعلق مبسألة إسناد احلضانة  و هو نفس          عتمدته احملكمة العليا يف قرارا املذهب الذي ا

ا ، باألخذ مبصلحة احملضون  ولدها و لو كانت كافرة أن األم أوىل حبضانة  "حيث جاء يف إحدى قرارا

دينه ،و أن حضانة الذكر  للبلوغ و حضانة األنثى حىت سن الزواج ،  خيف ا ذحيث إال إ و من مث على 

رقا لألحكام الشرعية و القانونية   .1 " فإن القضاء خبالف هدا املبدأ يعد خ

م بالنظر إىل مصلحة احملضون كما جا         ء يف قرار آخر كما ميكن إسناد احلضانة الولد لغري األ

،و ملا كان ثابت "احلضانة متنح حسب مصلحة احملضون من املستقر عليه قضاء أن "أنه للمحكمة العليا 

ندت إىل األب مراعاة ملصلحة احملضون  ر املرشدة و اعتمادا على تقري، يف قضية احلال أن احلضانة أس

ة فقط طبقوا القانون مما يستوجب ذاالجتماعية اليت تأكد  لك فإن قضاة املوضوع إعماال لسلطتهم التقديري

  .2رفض الطعن

ضون قررت احملكمة العليا أن تسليم األم البنتني لألب مؤقتا بعد و دائما يف إطار مراعاة مصلحة احمل       

ق لعدم وجود مسكن احلضانة مث العودة مبطالبة احلضانة بعد مخس سنوات  فإن القضاة بقضائهم ، الطال

صلحة احملضون طبقوا صحيح القانون    .3يرفض دعوى الطاعن اعتبارا مل

                                                             
 .48،ص 1 ،ع 1993،م ق  13/03/1989:بتاريخ 52221غ أ ش ملف رقم .ع.م1

  
  . 337العريب بلحاج ، املرجع السابق ،ص2

 
     37،ص  1997،سنة  1،م ق ،ع 18/02/1997:ار مؤرخ يف،قر  153640غ أ ش ملف رقم .ع3
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   مصلحة المحضون على ضوء العمل القضائي       الفصل الثاني                
       

اليت تؤدي إىل فك الرابطة الزوجية بني الزوجني ، فإنه وطبقا ملا هو            حيث أنه ويف مجيع احلاالت 

ها شروط اإلستحقاق املنصوص عليها  األم بالدرجة األوىل إذا توافرت في معمول به فإن احلضانة تسند إىل 

القدرة على الرتبية ، واألمانة يف األخالق وغريها من اليت ينبغي للقاضي أن يتأكد من شرعا  وقانونا من 

ك  متاشيا وأهداف احلضانة املقررة  وجودها عند النطق بالطالق ، وإسناد احلضانة يف نفس الوقت وذل

  .من قانون األسرة  62مبوجب نص املادة 

أنه ويف مجيع احلاالت اليت تؤدي إىل ف        ك الرابطة الزوجية بني الزوجني ، فإنه وطبقا ملا هو حيث 

ها شروط اإلستحقاق املنصوص عليها  األم بالدرجة األوىل إذا توافرت في معمول به فإن احلضانة تسند إىل 

رعا  وقانونا من القدرة على الرتبية ، واألمانة يف األخالق وغريها من اليت ينبغي للقاضي أن يتأكد من  ش

ك  متاشيا وأهداف احلضانة املقررة وجودها عند ال نطق بالطالق ، وإسناد احلضانة يف نفس الوقت وذل

اضي وإعماال والقاعدة القانونية  62مبوجب نص املادة  ة ، خاصة وأن املشرع قد ألزم الق من قانون األسر

أن يفصل يف احلضانة مبوجب حكم واحد   .1اليت تقتضي على القاضي عند احلكم بالطالق 

  .ة الفقدان أو الوفاة حال . ب

احلالة األوىل تكون بالتبعية لدعوة الطالق بينما يف مثل هده احلالة ت  كون إن مسألة إسناد احلضانة يف 

نة أو فقدانه ، فيكون من حق أي ذدعوى إسناد احلضانة أصلية و  لك يف حالة وفاة من أسندت له احلضا

ص آخر تتوفر فيه الشروط الشرعية و القانونية أن يقيم دعوى أمام احملكمة يطلب فيها إسناد احلضانة    شخ

  

                                                             
  . 142بن عصمان إيناس ،املرجع السابق ،ص  1
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المحضون على ضوء العمل القضائي                   الفصل الثاني         مصلحة 
  

على فرق إجرائي بينهم يتمثل أن  ي بقاء الوالد احملضون دون رعاية  له ، ألن العلة يف احلالتني واحدة و ه

  1األم حيتاج أوال يف حالة الفقدان إىل إصدار حكم به 

  .تمديد الحضانة : ثانيا 

نة تنتهي ببلوغ الذكر عشرة سنو            ة ه احلالذهات ، و األنثى سن الزواج ،و يف األصل أن احلضا

و ال حق ألي طرف هنا رفع دعوى ، ف أي شخص يعيش معه نيكون للمحضون حق االختيار يف ك

تنقضي مدة احلضانة " من قانون األسرة اجلزائري  65ة للمطالبة باحلضانة ،و هذا ما نصت عليه املاد

باستثناء هذا األصل اءت إال أن هذه املادة ج ،" وات و األنثى ببلوغها سن الزواج الذكر ببلوغه عشرة سن

للذكر إىل ستة عشرة سنة أال إدا  "عندما أضافت  كانت احلاضنة أما مل و للقاضي أن ميدد احلضانة بالنسبة 

  2".تتزوج ثانية

إذا يستخلص من هذا النص أن األم اليت مل تتزوج ثانية هي وحدها اليت تستطيع أن تتقدم أمام            

ة عشرة سنة من عمره ،و هذا إما احملكمة لدعوى تطلب فيها  ضانتها لولدها الذكر إىل غاية ست متديد ح

رد كون احلاضن شخصا آخر غري األم مما يتناىف مع قاعدة مصلحة  ة  مشا من شأنه استبعاد حاالت 

  .احملضون 

ن القول أن مدة حضانة الذكر هي           نوات قابلة للتمديد حبكم القانون 10و بالتايل فيمك ، أما  س

من  07سنة باعتبار أن هذا السن هو سن الزواج طبقا ملقتضيات نص املادة  19حضانة البنت فهي 

  .قانون األسرة 
                                                             

 .      329حلسني بن شيخ أث ملويا ص1
 

  . 178عبد العزيز السغد ، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون األسرة ، املرجع السابق ، 2
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إليه أنه إذا قام أي شخص برفع د            عوى يطلب فيها إسقاط احلضانة عن لكن ما ينبغي اإلشارة 

على القاضي أن حيكم برفض الدعوى  احلاضن ، و من جديد إسنادها إليه بعد انقضاء احلضانة ، فإن 

لدعوى يف مثل هذه احلالة تصبح غري  ا القانونية باعتبار أن ا النقضاء حق الطلب باحلضانة ، و انتهاء مد

 .مؤسسة 

متديد فرتة احلضانة بالنسبة للذكر "لعليا جاء يف قرار احملكمة ا           ن املقرر قانونا أنه ميكن للقاضي  م

و مىت تبني أن  ،"ثانية مع مراعاة مصلحة احملضون  إىل ستة عشرة سنة إذا كانت احلاضنة أمه و مل تتزوج

يست أمه اليت تزوجت بشخص غري حمرم  ر املطعون فيه أن احلاضنة للطفل ل لوبة غري فإن الشروط املط، القرا

  ،1متوفرة 

و هذا ما تأكد يف قرار آخر للمحكمة العليا يف حكم قضى بالطالق و إسناد احلضانة لألم و مت         

حيث جاء يف ، ت رعاية األب ألن سن األبناء احملضونني جتاوز سن العاشرة و هم حت، فيه الطعن بالنقض 

قضاة املوضوع احلق يف متديد احلضانة "ملخصه  ادسة عشرة إذا كانت احلاضنة أما أن ل للذكر إىل سن الس

من قانون األسرة  65مل تتزوج ثانية، مع مراعاة مصلحة احملضونني دون أن يكونوا قد خرقوا املادة 

  .2"اجلزائري

                                                             
 . منشور . ، غ 10/12/1999:،بتاريخ  25566ملف رقم ش ،.أ.غ.ع.م1

 
 . 111،ص  52 ،ع ق.،ن 24/10/1995بتاريخ  123899،ملف رقم ش .أ.غ.ع.م2
رجل و املرأة يف الزواج بتمام سن " من قانون األسرة  07تنص املادة   أن يرخص بالزواج قبل ذلك ملصلحة  19تكتمل أهلية ال سنة و للقاضي 

ىت تأكدت قدرة الطرفني عن الزواج   .أو ضرورة ، م
حيث أن قضاة " ، 113، ص 1997، سنة  50ق العدد .، م 123889، ملف رقم  24/10/1995ش ، قرار بتاريخ .أ.غ.ع.م

األنثى إىل سن الزواج ، إذا كانت  16ج ألن هلم احلق يف متديد احلضانة بالنسبة للذكر إىل سن .أ.من ق 65املوضوع مل خيالفوا املادة  سنة و 
بة األوىل نظرا إىل مصلحة حيث أن املشرع ملا أوىل األم حبضانة ولدها و جعلها يف املرت. احلاضنة أما مل تتزوج ثانية مع مراعاة مصلحة احملضون 

  "احملضون األمر الذي جيعل قضاة املوضوع سديدا 
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المحضون على ضوء العمل القضائي     الفصل الثاني                       مصلحة 
   

من املقرر قانونا أنه تنقضي مدة " رت عليه احملكمة العليا بأنه و يف اجتهاد آخر استق           حيث 

ن ميدد احلضانة بالنسبة للذكر إىل 10حضانة الذكر ببلوغه  و األنثى سن الزواج ، و للقاضي أ  16سنوات 

ضوع بانتهاء حضانته بتجاوزه سن  تتزوج ثانية ، و بقضاء قضاة املو  10سنة إذا كانت احلاضنة أما مل 

ذي يتعني معه اإلستجابة إىل الوجه  سنوات نون ملا مل يراعوا املصلحة األمر ال م أخطئوا يف تطبيق القا فإ

  .1"املثار

حملضون ، فإن القانون اجلزائري قد             ونا و يف إطار احلفاظ على مصلحة ا و تطبيقا ملا هو مقرر قان

حىت يف ظروف االستعجال كشدة الشقاق بني الزوجني أو حالة اإلمهال و ما  أوىل محاية قصوى للطفل 

على القاضي و طبقا إلجراءات القض.من ق 57شابه ذلك ، فألزمت  املادة  ايا املستعجلة أن يأمر بأي أ 

بن نفقته ، و الزيارة و املسكن ، و ذلك مبوجب أمر على ذيل عريضة  تدبري مؤقت فيما خيص حضانة اال

طرف  احلاضن استصدار أمر مشمول بالنفاذ املعجل طبقا ألحكام املادة  إ و يف .م.إ.من ق  188من 

رورة القصوى للطفل أن يأمر بذلك   . 2حالة الض

                                                             
  
  
  

 .منشور .غ 08691، ملف رقم  11/06/2008أ قرار بتاريخ .ش.غ.ع.م1
 

 . 72حلسني بن شيخ آث ملويا ، املرجع السابق ، ص 2
حيث مىت قضى قضاة " 454، ص 2006، سنة  01ق ، العدد .م 347914: ، ملف رقم  04/01/2006أ بتاريخ .ش.غ.ع.م 

لس يف قرارهم حمل الطعن و الصادر بتاريخ  عن جملس قضاء أدرار و الذي قضى بتأييد احلكم املستأنف فيه ، فبقضائهم  20/09/2003ا
طرف الطاعن قد جتاوزت سن الزواج  ، و بالتايل إن هذا يكون قد طبقوا صحيح القانون باعتبار أن الطفل املطالب باسقاط حضانتها من 

  ".حضانتها تسقط بقوة القانون دون اللجوء إىل اسقاطها مما يتعني رفض الطعن 
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  لحة المحضون على ضوء العمل القضائيصم          اني             الفصل الث
  

  .الحضانة  إسقاطدعوى : الفرع الثاني

وط احلضانة كانت مصلحة احملضون يف خطر ، فيمكن أن يلجأ املقيد صاحب            كلما اختلت شر

 احلضانة ، ألن سقوط احلضانة ال يكون أمر تلقائي بل البد فيه من حكم إسقاطالصفة إىل دعوى 

اليت غالبا ما تكون تبعية لدعوى  إسنادخبالف دعوى  ةقضائي ،و تكون دعوى السقوط أصلي احلضانة 

هي أهم  فما ا تعارضت مع مصلحة احملضون ،ذلن يكون هلا مفعول إ احلضانة إسقاطالطالق ، كما أن 

  احلضانة ؟ بإسقاطاحلاالت اليت تؤدي إىل املطالبة 

لقد نص املشرع اجلزائري يف قانون األسرة اجلزائري على احلاالت اليت تسقط فيها حق احلضانة عن          

قريب حمرم ،و بالتنازل ما مل يضر :حيث جاء فيها : صاحبه و هي  يسقط حق احلضانة بالتزويج بغري 

  . مبصلحة احملضون

واج الحاضنة بأجنبي عن المحضون  :أوال    :ز

و هذا ما أمجع عليه الفقهاء على .1يف حالة زواج األم احلاضنة بأجنيب عن احملضون يسقط حقها          

حلض ون إذا تزوجت بأجنيب عن الصغري ، و ميكن ملن له املصلحة أن يقيم  ضرورة إسقاط حقها يف رعاية ا

شؤون األسرة و يف حمكمة مكان ممارسة احلضانة من أجل طلب اإلسقاط على دعوى قضائية أمام قسم 

هل زواج احلاضنة : شكال املطروح هو لكن اإلشرعي مينع األم من مواصلة حقها فيه  أساس وجود مانع

ارا  عن احلضانة أم غري اختياري ؟ بأجنيب ا بعد طالقها غري حمرم يعد تنازال اختي  و هل حيق هلا املطالبة 

  .منه ؟

                                                             
  . 141سعد ، املرجع السابق ، صعبد العزيز  1
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المحضون على ضوء العمل القضائي               الفصل الثاني             مصلحة 
           

حلق يف احلضانة إدا زال سبب سقوطه  71تنص املادة            ن األسرة اجلزائري على أنه يعود ا من قانو

  . االختياريغري 

سبب  أزالا ذنونا أنه يعود احلق يف احلضانة إاملقرر قاأنه من " قرار احملكمة العليا ما فاده  جاء يف         

ة للقانون،وملا كان من الثابت يف ذمبا خالف ه ومن مث فإن القضاء االختياريسقوطها غري  ا املبدأ بعد خمالف

ا و إختياريا، فإن القضاء ئيعد زواجها بأجنيب بعد تصرفا رضاقضية احلال أن األم أسقطت حضانتها ب

  .1"زوال سبب سقوطها اإلختياري بعد خمالفة للقانونباحلضانة بعد 

من قانون 22ما أن اإلدعاء بزواج األم احلاضنة ال ميكن إثباته إال بعقد زواج حمرر طبقا للمادة        

رار آخر للمحكمة العليا جاء فيه، 2األسرة اجلزائري ومن كان مقرر يف أحكام الشريعة اإلسالمية أنه :و يف ق

الزواج أما إدا كانت متزوجة فال برى األحأما ف أة احلاضنة ولو كانتيشرط يف املر  غريها أن تكون خالية من 

حلكم الشرعي عند القضاء يف مسائل احملضون فإنه من املتعني تطبيق هعن النشغاهلا حضانة هلا  ا ا

حملكمة العليا و اعتربت أن زوال سب،    3احلضانة ال أنه وقع تطور يف موقف و اجتاه ا ب سقوط احلضانة إ

لك من املطالبة باستعادة احلضانة ، حيث جاء يف أحد ذأجنيب غري حمرم ال مينعها بعد طالق األم من 

ا  ا زال بسبب سقوطها غري اإلختياري ،و مىت تبني ذنونا أنه يعود احلق يف احلضانة إمن املقرر قا   :قرارا

لقت منه و رفعت دعوى تطلب فيها  أن املطعونة دها قد تزوجت بغري قريب حمرم ،مث ط حقها  استعادةض

لس بقضائهم حبقها فيها حسب نص املادة  يف احلضانة ، فإن من قانون األسرة اجلزائري قد  71قضاة ا

  .4طبقوا صحيح القانون 

                                                             
   92،ص 51ش، ع.ن. 19/04/1996، بتاريخ  102886ش ، ملف رقم .أ.غ.ع.م1

  .75،ص 2،جزء 1989ق .م  1989،/ 05/05، بتاريخ  40483ش، ملف رقم .أ.غ.ع..م 2
  .178،ص  2001خ .، ع  21/07/2001، بتاريخ  201336أ ،ملف رقم .ش.غ.ع.م 3
  شورمن.،غ 02/12/1984:بتاريخ  32594ملف رقم   أ ،.ش..غ.ع.م4
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المحضون على ضوء العمل القضائي       الفصل الثاني                     مصلحة 
  

حق في الحضانة بمرور سنة بدون ع:ثانيا   :ر ذسقوط ال
ا من ذدة زمنية معينة يسقط احلق فيها إجتدر اإلشارة أن دعوى احلضانة مقيدة مب            ا مل يطالب 

 ميكن أن تتجاوز املدة احملددةمبعىن أنه قد نكون أمام حاالت  ر ،ذحلق فيها مدة تزيد عن سنة بدون عله ا

منطقا  ر مقبول عقال وذفيها إدا أثبتت املعىن بتوافر ع لك ال يسقط احلقذقانونا للمطالبة باحلضانة و مع 

  :و منها على سبيل املثال 

يف احلضانة ،و يرجع تقدير توافر ه   - ي ذر الذا العذأن يكون جاهال بأنه من األشخاص الدين هلم احلق 

مبصلحة  االعتبارمن قانون األسرة إىل القاضي املختص مع أخده دائما بعني  68ملادة نصت عليه ا

 .احملضون 

ا طيلة هده املدة يسقط ذإ    - ا كان صاحب احلضانة جاهال حبقه و ال يعلم بأن سكوته على املطالبة 

 .حقه فيها

أو شرعي يسقط احلق يف احلضانة مبرو ذو يف غياب أي ع          ر هده املدة و قد أكدت ر قانوين 

ا  هدا املبدأ يف العديد من قرارا  الجتهاداعليه  استقرز من املقرر شرعا و على ما ( احملكمة العليا على 

ن القرار مبا اا احلق خالل سنة ، و من مث فذا مل ميارس هذالقضائي أن احلضانة تسقط عن مستحقيها إ

     . 1رقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية خيالف هدا املبدأ يعد خ

ها قبل مضي سنة يعد خرق للقانون ،من املقرر  كما اعتربت احملكمة العليا أن اسناد احلضانة لغري مستحقي

و من مث فإن  ر سقط حقه فيها،ذله احلق فيها تزيد عن سنة بدون عا مل يطلبها من ذقانونا أن احلضانة إ

  ن السنة مل متض بعد على عد خمالفة قانونية ،و ملا كان ثابتا يف قضية احلال أا املبدأ يذالقضاء مبا خيالف ه

                                                             
  .منشور . ، غ 09/07/1984:بتاريخ  ، 32829رقم ش ،.أ.غ.ع.م 1
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المحضون على ضوء العمل القضائي الفصل  الثاني                       مصلحة 
  

ا فإن قضاة املوضوع حيرمان األم من  املطالب ن قبل األم و هي الزالت متمسكة  حق احلضانة باحلضانة م

جتاه احملكمة العليا أيضا يف اإال أن هناك تغيري يف ، 1خالفوا القانون كونوا قد ي لألبو اسنادها للجدة 

ا للماد م طبقا عتربت أن إسقاط احلضانة عن األاعندما ، كر ذ من قانون األسرة السابقة ال 68ة قرارا

ة إجتماعية ملعرفة مصلحة األوالد واإله املادة و عدم ذألحكام ه عدم اإلشارة إىل  ستعانة القضاة مبرشد

م بقضائهم كما  م و ـأعمارهم فإ   .2فعلوا أخطئوا يف تطبيق القانون جنسه

  :سقوط الحق في الحضانة عن الجدة أو الخالة :ثالثا 

ا مع األم احملضونذلك إذو يكون        لك أن احملكمة ذاملتزوجة بغري قريب حمرم و علة  ا سكنت مبحضو

نيب عن احملضون متوفرة ،مىت سكنت و جعلت املشرع يسقط عن األم  حقها يف احلضانة إدا تزوجت بأج

ظة نص قانون األسرة يف هده احلالة ذزوجة مع هي مت لك األجنيب مع اجلدة أو اخلالة احلاضنة ، مع املالح

  .مل يبني قصده من حصر سبب سقوط احلضانة مع أم احملضون يف اخلالة أو اجلدة ألم دون غريمها 

 :ختالل شروطها اوط الحضانة عند سق.:رابعا 

ن فحوى احلضانة و مؤدها هو يف رعاية الولد و محايته خلقيا و صحيا  و صيانته من كل ضرر أو خطر ،إ

السالفة الذكر و هو رعاية  62خاصة ، و أن اهلدف من احلضانة كما هو مبني يف نص املادة حمدق به 

  .الولد 

                                                             
  .53،ص 03،1993،عق .م 05/02/1990تاريخ  ،58220،ملف ش، .أ.غ.ع.م 1
  . 185،ص 18/05/1999،2001:مؤرخ يف ، خ .غش ،.أ.،غ.ع.م2
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  مصلحة المحضون على ضوء العمل القضائي                      الفصل الثاني

  
ادام أن احملضون يف كنف احلاضن فهو 1على الوجه املطلوب فهذه الشروط مقررة على سبيل الدوام  و م

عليه مادام يتمتع حبق احلضانة ،   ن عدم توفر شروط احلضانة يف اجلدة جمرب على احلفاظ  ) أم األم (كما أ

ع ابنتها املتزوجة مع أجنيب و أن تسقط عنها ،حيث يشرت  ن تكون غري متزوجة و أن ال تسكن م ط فيها أ

  . 2تكون قادرة على القيام باحملضون 

ى محاية مصلحة احملضون عندما أقرت         و قد اجتهت احملكمة العليا إجتاها أبعد يف إطار احلرص عل

ن األم لفساد أخالقها و سوء تصرفا سة ا فإنه يسقط أيضا حق أمها يف ممار ،بأن سقوط حق احلضانة ع

  . 3احلضانة لفقد الثقة فيها معا 

انة لألم احملكوم عليها من كما اعتربت أن جرمية الزنا من أهم مسقطات احلضانة ،و أن اسناد احلض      

ا خيل و اتصافها مبمن قانون األسرة اجلزائري  62ه اجلررمية يعد خمالفة للقانون و أحكام املادة ذأجل ه

  4.باملقصود باحلصانة كالفسق و ما شابه ذلك 

ا قانون األسرة اجلزائري يف املادة ذو ه     لى أن عمل املرأة ال يشكل سبب من  67ا ما أكده أيض ع

تمع و محاية حق املرأة يف احلضانة ذاحلق عنها يف ممارسة احلضانة و  أسباب سقوط لك متاشيا مع تطور ا

  .و حقها يف العمل 

                                                             
لعربية ، دار اخللدونية ، ، سنة بن ش1 يد ، شرح قانون األسرة اجلزائري ، دراسة مقارنة ببعض التشريعات ا ص  ،1ط  ، 2008يخ الرش

260. 
 

 .منشور .،غ 07/11/1988:بتاريخ50270ملف رقم أ ،.ش.غ.ع.م 2
 

 . 75، ص  1989، 1ق ، ع.، م 15/04/1984:بتاريخ 33921ملف رقم ش .أ.غ.ع.م3
 

  .207،ص 2010سنة  17عبد القادر داودي ، أحكام األسرة بني الفقه اإلسالمي و قانون األسرة اجلزائري ، دار البصائر ، الطبعة  4
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المحضون على ضوء العمل القضائي                 الفصل الثاني          مصلحة 
  

 :سقوط الحضانة عند اإلقامة في بلد أجنبي . :خامسا 

جوازية للقاضي ،و األمر يرجع إىل سلطته التقديرية يف إثبات احلضانة           له أو إسقاطها  املسألة هنا 

من قناعته و مصلحة  انطالقاتقدير أسباب سقوط احلضانة أمر موكول للقاضي  نعنه ،و من هنا فإ

، فاملسألة هنا مرتبطة مبدى صعوبة مراقبة أحوال احملضون الناجتة عن 1ون و الظروف املتعلقة بالقضية احملض

قد حيرم األب من ممارسة حق الزيارة   .2االنتقال إىل بلد أجنيب ، إذ 

ألم احلاضنة شريطة إقامتها يف بلد و تأكيدا على اجتهادات ا حملكمة العليا يف أحقية إسقاط احلضانة عن ا

م حددوا املسافة بستة برود  فق عليها من طرف الفقهاء ، خاصة و أ أجنيب إعماال للقواعد الشرعية املت

ومرتات مما يستوجب القول أنه مبجرد اإلقامة ببلد أجنيب تسقط احلضانة     3تلقائياأي ما يعادل بعض الكيل

ة العليا نفس االجتاه يف قرار آخر        حيث أنه سبق للمجلس األعلى أن أصدر عدة " كما كرست احملكم

فيها مبدأ و هو يف حالة وجود أحد األبوين يف دولة أجنبية و ختاصما  قرارات يف مسألة احلضانة و اختذ 

هما باجلزائر يكون هو أحق باحلضان   .4ةعلى األوالد فإن من يوجد من

ره القانون و القواعد الشرعية ب،فإن قام به احلاضن كما أ إىل أن يبلغ فال يسقط حقه يف احلضانة لك ، ذم

  . احملضون السن القانونية
                                                             

  151بن عصمان إيناس ، املرجع السابق ، ص )   1
  ..، 234ق ، ص بن شيخ آث ملويا ، املرجع الساب 2
حيث و هذا ما أكدته احملكمة "و مما جاء فيه  ، 175،ص 44 ع،ق .ن،  1986،/22/09:بتاريخ،43594ملف رقم  أ .ش.غ.ع.م 3

حيث أن الوالد يسكن ،حيث يستفاد من الرجوع إىل القرار املطعون فيه أن حضانة ولدي هذا األخري أسندت ألمهما " العليا يف اجتهادها 
اخلروب والية قسنطينة و أن الطاعنة مقيمة بفرنسا ، فمن املستقر عليه فقها و قضاءا أن املسافة بني احلاضنة و صاحب احلق يف الزيارة مبدينة 

طبيق ال تكون أكثر من ستة برود و املسافة احلالية بني الطاعنني تزيد عن آالف الكيلومرتات مما جيعل قرار قضاة املوضوع مشوبا باخلطأ يف ت
  . ".لقانون مما يستوجب نقضه و إحالتها

  . 76، 75، ص  1990، 4ق ، ع .، م 02/01/1989، بتاریخ  52207أ ، ماف رقم .ش.غ.أ.م 4
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ود أن نشري إىل إجراءات رفع دعوى إسناد أو متديد أو إسقاط احلضانة           فالبد أن تتوفر يف ، و ن

ملدنية ،و يعد من قانون اإلجراءات ا 13ية كمبدأ عام طبقا لنص املادة املدعى الصفة و املصلحة و األهل

نون األسرة اجلزائري ،أما املصلحة  64كور يف املادة ذ صاحب صفة كل شخص م الوحيدة اليت جيب من قا

رسة احلضانة ،و للقاضي أثناء سري  ون و يكون اإلختصاص حملكمة مكان مما أن ترعى هي مصلحة احملض

الدعوى أن يقوم بكل التحقيقات اليت تساعده يف تكوين قناعته باإلضافة إىل األسباب اليت يستند عليها 

لب إسقاط احلضانة على الغري من أجل املدعى يف دعوى اإلسقاط مع اإلشارة أنه ال جيوز ألحد أن يط

1طلب احلكم اسنادها إىل الغري 
 .  

 :  التنازل عن الحضانة: سادسا 

نة إدا تنازل عنه صاحبه مع املالح          كور أن ال ذ ظة أن النص إشرتط يف التنازل امليسقط حق احلضا

لرضيع لفائدة األب ، فهنا ال ميكن أن تتنازل األم مثال عن طفلها ، خاصة و يكون مضرا مبصلحة احملضون  ا

  .للمحكمة أن تستجيب هلا 

و بصفة عامة كل تنازل من شأنه أن يهدد مصلحة احملضون ال يعتد به و هدا ما أكدته احملكمة        

عليا حبيث قررت أن تتنازل األم عن احلضانة دون وجود حاضن آخر يقبل احلضانة و له القدرة عليها يعد  ال

كام احلضانة أنه من املقرر شرعا و قانونا أن التنازل يقتضي وجود حاضن آخر يقبل تنازهلا و له خمالفة ألح

مل يوجد فإن تنازهلا ال يكون مقبو    . 2ال و تعامل معاملة تقيض قصدها القدرة على احلضانة ،فإن 

                                                             
 . 370عبد العزيز سعد ، املرجع السابق ،ص1

 
  . 17،ص 2001خ،.ع 19/12/1988:بتاريخ ، 51894،ملف رقم  ش.أ.غ.ع.م 2
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  مصلحة المحضون على ضوء العمل القضائي                        الفصل الثاني
  

ىل قبول التناول بشرط عدم إضرار            و يف قرار آخر كرست احملكمة العليا نقس االجتاه الرامي إ

حكم بعد طلبها يقتضي وجود حاضن " احلاضن مبصلحة احملضون  ازل األم عن حضانته أوالدها مبوجب  تن

م ، فاألب ليس حاضنا مباشرا لألو  الد و إمنا له حق الزيارة يف آخر يقبل إيواء األوالد املتنازل عن حضانته

  .حالة وجودها 

ون ضدها هي صاحبة الدرجة األوىل يف احلضانة و مت اسناد حضانة األوالد           و ملا كانت األم املطع

ود من يقبل األوالد عنده و إلزام  بوله تنازل املطعون ضدها دون  وج لس و بق هلا مبوجب حكم ، فإن ا

القرار منعدم األساس القانوين و خمالفا ألحكام احلضانة مما يرتتب عنه األب بأخذهم األمر الذي  جيعل 

  .1"مقضه 

زل األم فقط دون النظر إىل مصلحة ذإ             ن ال ميكن للقاضي أن يعتمد يف حكمه على تنا

احلضانة يف حالة عدم وجود من حيضن  تنع الطفل أو موجود و لكنه مياحملضون ،بل ميكنه أن جيربها على 

جلزائري قيد سلطة القاضي مببدأ مراعاة مصلحته عند الفصل يف مسألة لك ذعن  ، خاصة و أن املشرع ا

بحث عن الشخص املؤهل حلمايته باإلضافة إىل البحث عن أسباب التنازل    .احلضانة و ال

  .الحماية الجزائية للمحضون :المطلب الثاني 

ا أحاطها ذصغري احملضون و العناية به هلالرتبية املثالية للطفل الإن الغاية األساسية للحضانة هي            

عن طريق جمموعة من األحكام القانونية اليت نضم كل املسائل القانوني ة املتعلقة املشرع القانوين بإطار قانوين 

  ا احلق ذ
                                                             

  . 76،ص  2001خ سنة .، ع 21/04/1998،بتاريخ  189234:ملف رقم ،أ .ش.غ.ع.م1
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عن طريق السلطة  ه املصلحةذللقضاء مسؤولية محايته و تكريس هلك مصلحة احملضون و أوكل ذيا يف مراع

ا بل حرصا منه على حتقيق مصلحة ذو مل يكتفي ، فويض قانون األسرة ا مبقتضى تيتمتع التقديرية اليت 

لألحكام املستحقة للحضانة الكفيل و ضمانا لإلحرتام ، صاحله على ملاحلفاظ احملضون و حلماية حقوقه و 

األحكام الصادرة عن الفقهاء ،وضع ضمان إحرتام األحكام ل قانونيةوسائل اجلزائري  املقنن و تطبيق 

مبا يلزمه القانون من واجبات من  عاقبة كل من يبتعد عليها أو حيل  لقضائية و حتقيق مصلحة احملضون و م ا

ا اإلضرا اليت بعض األفعال خالل جترمي  جرمية عدم تسليم الطفل ، ضمن الفروع التالية باحملضون ر من شأ

كفرع قضائي  حضانته مبوجب حكم شأن  و إىل عدم تسليم قاصر قضيكفرع أول ، ملن له احلق فيه قانونا  

مية عدم تسديد النفقة كفرع رابع حاضنته   من و إىل جرمية إختطاف احملضونثاين    .كفرع ثالث وجر

  :تسليم الطفل لمن له الحق فيه قانونا  جريمة عدم: الفرع األول 

إىل أحد مستحقيها ،  يتوىل القاضي شؤون األسرة عند النظر يف قضايا الطالق بعد إسناد احلضانة         

 ق عليها ضمن احلكم أو األمربيحملضون يف أوقات حمددة يتم التطمن زيارة او متكني الطرف اآلخر 

ك هو احلفاظ على الروابط األسرية و ضمان التوازن النفسي و املعنوي لذاإلستعجاايل ،و غاية املشرع من 

يقية مبا يناسب مع مصلحة احملضون ، ألن بللقاضي حرية حتديد املسائل التط للطفل ،و قد ترك املشرع

عن تسليم امتنع عن كل من  ئيةجزافرض عقوبات والديه و محايته عن طريق  مصلحته تقتضي متابعة

  . 1ضون ملن له احلق فيه قانونا احمل

  
                                                             

  .174ص، بدون ط ، 2016،اجلزائرهومه  ،داراألسرةم الواقعة على نظام ،اجلرائسعد  عبد العزيز 1
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وضوعا كل من مل يسلم طفال م  9من قانون العقوبات و اليت تنص  327ا ما تضمه املادة ذو ه         

و  باحلبس من سنة إىل مخسة سنوات ،قب ين هلم احلق يف املطالبة به يعاذحتت رعايته إىل األشخاص ال

الطرفني من ممارسة حق الزيارة يف الزمان و املكان اليت نع أحد حملكوم له حبق احلضانة مبا قام الطرف اذمنه إ

  .1جرمية يعاقب عليها القانون إىل وقوع كون قد قصر بشكل يؤدي حددها احلكم التام ،فإنه ي

  .ركان جريمة عدم تسليم طفل أ:أوال 

املادي تستوجب الركن ق ع ج و اليت  327املادةطبقا لنص هده اجلرمية املعاقب عليها  تقتضي          
  .و املعنوي للجرمية 

ان يكون الطفل قد وكل الى الغير  . أ   :يجب 

القانونية النصوص ىل إو بالرجوع ،  2و حضانةأو مدرسة داخلية أو مرضعة أىل مربية إ يوكل كأن            

حبق بإسناد احلضانة أن حيكم حيكم  ى القاضي عندماو عل "ق ا ج  64نون نص يف املادة القا نأجند 

در الثاين لكون الرابطة الزوجية  يعيش نأال بد  ، ن احملضون عند طالق والديه الزيارة أل مع احد و يغا

كون يف زيارة ي آلخرلفان احلق ، احدمها  إىلسندت احلضانة ولكن  أ3انفكت أو احنلت  ، بينهما القائمة

املنظمة  الزيارةميعاد تنفيذ حق   إىل باإلضافة  له احلضانة رعاية الولد، أسندتمن ى ابنه احملضون،فعل

احلاضن و يف هذا الشأن احملضون حتت رعاية نظرا لوضع ضون ملن قرر له حق زيارته قضاء و تسليم احمل

  اال مبا قيده قضاء ،ان حق الشخص ال يقيد و من املقرر عليه فقها" بأنه ة العليا احملكمأكدت 

                                                             
  .176ص، 4، ط  1، ج  2006،هومه  ،داراألشخاص ، جلرائم ضد ،ااخلاص  القانون اجلزائي ،أحسن بوسفيعة 1
  .  90باديس ديايب، املرجع السابق ص 2

   571ص 1992،  1م ق ع ، 30/04/1990، بتاريخ 79891ملف رقم  غ أ ش ،.ع. م 3
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نهما و فعلى من كان عنده الولد ب لولدمها حق لكل و األ ماألالقانون فزيارة   اآلخرعلى يسهل  نأم

على التخوف بل على احلق يبىن  و القانون الأ ، و مراقبةتضييق أي يراه بدون ذاله على النحو الاستعم

ن يشمل أاحلاضنة  األمو عليه على ،  1يعد خرقا للقانون املبدأف هدا وحده و من مث فان القضاء مبا خال

البنه إذا أسندت  ب ن زيارة األأو العكس باعتبار أحلضانة له ا إذا أسندت .احملضون له احلق يف زيارة ابنه

زيارة الوالد البنه احملضون عند "مما جاء فيه  هلا آخراحملكمة العليا يف قرار  أكدتها ما ذاحلضانة لغريه و ه

من ممارسة  اآلخرن ميكن الطرف أي  له احلضانة ذعلى الطرف البسن قانونية غريه حق له و غري مرتبط 

  ." حق الزيارة

 األشخاصمعيار مطالبة  إىل نادإسه و اناجلنحة ه ذاملادة مل حتدد سن الطفل يف ه إنو نالحظ           

كر بلوغه ذ و اليت تنص ال تقضي مدة حضانة الق ا ج  65املادة إىلو بالرجوع ، لك ذين هلم احلق يف ذال

ا سن الزواج،و للقاضي ان ميدد احل األنثىسنوات و 10 ا كانت ذسنة ا16كر اىل ذ ضانة بالنسبة للبلوغه

  ".اضنة اما مل تتزوج ثانية احل

كان الولد قد بلغ سن العاشرة و ذ،و منه امصلحة احملضون انتهائها  يراعي عند على أن           نه تبني أا 

ذيل على أن يصدر أمرا فانه جيوز للقاضي  ، تتزوج ثانيةما مل أا كانت ذاحاضنته مازال حيتاج اىل رعاية 

احلاضن نفسه و  اءا على طلبلك بنذا كان ذسنة ا16 إىلسنوات 10احلضانة من  هذبتمديد هعريضة 

  .2يف مصلحة احملضون

  

                                                             
  455ص 1ع  2006م م ع سنة  36962،ملف رقم 06/01/2006غ ا ش قرار بتاريخ .م ،ع  1
عزيز سعد،قانون االسرة اجلزائري يف 2   .141اجلديد،املرجع السابق،ص...عبد ال
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  :يجب ان يطالب به من له الحق في المطالبة به  . ب

 كانإذا   عما،بصرف النظر )، الوصي مألو اأب ألا(ي يتمتع حبق احلضانةذالشخص ال أي           
 احلاضنعلى حق يف الزيارة له  لب منمىت ط هأنلك ذعلى ،ويرتتب 1غري مباشرة قد وكل إىل املتهم  الطفل

القانوين و تطبيقا للحكم القضائيإستنادا لك ذىل اإلمتثال إ    .لنص 

  :عدم تسليم الطفل  . ج

متناع عن تسليم املتمثل يف االو ،  2على عمل سليباملبين  يتوافر العنصر املاديذه اجلرمية تقوم ه           

ه ذو ه أقاربه ،و  هله أو أ نأوي الشذ إىلن رعاية يم الطفل املوضوع أللك عدم تسلذللطفل و يقصد و 

بعمل سليب و هو االمتناع عن تسليماجلرمية ختتلف عن اخلطف أل ان جيب عليه ان ي كذالطفل ال ا تتم 

  .3ق ع 327املادة  نص من ذا مستنتج لك و هذلاحملدد يسلم يف الوقت 

القانون على عدم  ،وال يعاقب4ه او امتنع عن تعيني مكان تواجدهسواء امتنع من او كل له عن رد         

مل كل من   أنه  من املقرر قانونا"بقوهلا ا قضت احملكمة العليا الشان ذكان عمدا و يف ه  ذاالتسليم اال ا

حلبس من سنتني ين هلم احلق يف املطالبة به يعاقب باذال صاألشخا إىلت رعايته موضوعا حتيسلم طفال 

عن رفض  يعلن صراحة على رفضه تسليم يف قضية احلال ان الطاعن مل-وملا ثبت - اىل مخس سنوات

رفضا بنتني مها اللتان البل أن الوالدة من حقها يف الزيارة،ملنع  اتمناور  أية إىلو مل يلجا تسليم البنتني 

ما،كما  إىلهاب ذال   ".احملضر القضائيتصريح  لكذبيشهد والد

                                                             
  .175حلسن بوسقيعة املرجع السابق،ص 1
  .205،املرجع السابق،ص.تشوار محيدو زكية  2
  .69ص 2003الرابعة ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر .،الطبعة)القسم اخلاص(صبحي قانون العقوبات اجلزائية،.حممد 3
  175أحسن بوسقيعة، نفس املرجع  ، ص 4
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توفر الركن لعدم  تسليم الطفل يعد خرقا للقانونجبنحة   دانة املتهمإلك فان ذو حىت كان ل           

املتمثل يف املادي  توافر الركن ،ال بد مناجلرمية  انه لقيام هاتهيتبني  اذو 1النقض  املادي مما يستوجب

مبوجب  حق الزيارة ثابتمن  إىليكون االمتناع عن تسليم احملضون  أناالمتناع عن تسليم الطفل و جيب 

معرض تأسيسه  ا ما جاء يفذو ه،  2متع نفساعرتاف املت أوبواسطة شهادة الشهود  و ثابتحمضر ،أ

باملادة املنصوص  و،  مين هلم احلق يف املطالبة ذال األشخاص إىل األطفالعدم تسليم جنحة   إنحيث 

ملادي املمثل يف االمتناع عن تسليم الركن  توافراخلصوص على وجه ج تشرتط لقيامها ق ع من  327 ا

 إىلا جلأ ذأو إ، فض تسليم الطفل عن ر  ةاحلاضن صراح ا أعلنذإال إ كورذ وال يتوفر العنصر امل، الطفل

 هإقامت بإخفاء الطفل أو إبعاده عن مكان  لكذو ، بالطفل بزيارته  متنع من له حق يف إكفالهات اور نم

ضن أو تعتمد الغياب يوم الزيارةاحل كما تقوم اجلرمية أيضا عند االمتناع عن التصريح مبكان الذي يتواجد   ا

   3.فيه الطفل 

  :القصد الجنائي   . د

باجلرمية إال إدا تعمد الشخص  قومتال مث إجرامية لدى  اجلاين و من نية ه اجلرمية لتوافر ذتنقضي ه         

أو امتنع عن اإلفصاح  سليمه إىل من له احلق يف املطالبة بهتان الطفل موضوعا حتت رعايته رفض ي كذال

احملكمة العليا يف قرارها مما جاء في يتواجد فيه الطفل ذعن مكان ال بإدانة املتهمة "يه ، وهكذا قضت 

وص واملعاقب عليه مبوجب نص املادة    ج بناءا على .ع.من ق 327بتهمة عدم تسليم طفل الفعل املنص

                                                             
  .377ص 2001سنة  02ق العدد .،م239135،ملف  27/03/2001:ج ،قرار بتاريخ.غ.ع.م 1
  . 153 1997سنة  01ق،العدد .م 130691ملف  14/07/1996ج قرار بتاريخ .غ.ع.م 2
  .175أحسن بوسقيعة ،املرجع السابق ص3
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ا  نسوب هلا حيث جاء يف نغرض أسبا جبنحة عدم  إن إعتماد القضاة على إدانة املتهمة "إعرتافها باجلرم امل

ى إعرتاف املتهمة واحملضر احملرر من طرف احملضر القضائي مما يعد تطبيقا  تسليم الطفل ألبيه ،كان بناءا عل

  .1"سليم ا للقانون 

  :إجراءات المتابعة و الجزاء  :ثانيا 

محايته ملن له احلق يف إستالم احملضون قانونا اعترب القانون اجلزائري أن عدم تسليم الطفل ممن هو          

رمية يعاقب مرتكبوها حىت توافرت أ ا موضوعا حتت رعايته جب إثبات املضرور  و يقع على الطرف ، ركا

إلمتناع عن تسليم احملضون مبوجب حمضر   .بالتنفيذ القائم التنفيذ الذي يسلمه عن  امتناع ا

ا محاية املضرور أقر قانون اإلجراءات اجلزائية ضون ا احملذو محايته هل         لك من ذو ،  قواعد من شأ

ظة اليت يبدأ فيها امتناع الدعوىذو يقصد ب، خالل حتريك الدعوى العمومية  كنشاط   لك بيان اللح

ن اليت كانت عليها إىل حالة حركة نتقال الدإ يفرتضإجرائي و هو ما  و بالتايل إن  ، عوى من حالة سكو

جراء من الضبطية القضائية ميكن ا   . 2حلديث عن حتريك الدعوى العمومية كان إ

ة القضاء اجلنائي توقيع العقوبة تعرف او              لبة احلاجة بواسطة النيابة العام ا مطا لدعوى العمومية بأ

دم تسليم الطفل هو حتريك الدعوى  3اجلرمية على مرتكب أول إجراء يتخذه املضرور  جراء ع ، وعليه ف

لعمومية بناءا على شكوى أمام الضبطية القضائية طبقا لنص املادة  من قانون اإلجراءات اجلزائية   17/1ا

ورية يقوم وكيل اجلمه"من نفس القانون واليت تنص  36كما ميكن تقدميها للنيابة بناءا على نص املادة 

ا  ويقرر ما بتلقي الشكاوى واحملاضر والبالغات   ونص عليها قانن كم قد تأخذ منحىن آخر"بشأ

                                                             
  . 377ص 2001 ، 02ع .ق.،م 27/03/2001بتاريخ  ، 239135ج ملف رقم .غ.ع.م 1
  27،ص، بدون ط   2008فضيل العيش ،شرح قانون اإلجراءات اجلزائية ،دار البدر ،اجلزائر ، 2
  . 2012، 2ط  دار هومة ،اجلزائر ،، )التحري والتحقيق (أوهابية ،شرح قانون اإلجراءات اجلزائية ،عبد اهللا  3
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إجراءات اإلستدعاء املباشر املنصوصإيداع اجلزائية من  اإلجراءات  الشكوى لدى احملكمة القضائية أو 

ج باحلبس من .ع.ق 327املادة  فقد قررت  أما اجلزاء، ج .ح.أ.ق.حكم ر 337عليها مبوجب املادة 

سنة إىل مخس سنوات كل من مل يسلم طفال موضوعا حتت رعايته إىل األشخاص الدين هلم احلق يف 

   .املطالبة به

  . جريمة اختطاف المحضون من حاضنته:  ني الفرع الثا

لطفل اعتداءا  خطريا على حريته ،              ذلك  بنزعه ممن هلم حق سواء كان  يعد املساس حبرية ا

انتقاما بسبب حقد بينهما أو تعسف يف استعمال حق رعايته ،مهما كان الدفع الرتكاب اجلرمية  ،سواء 

 328اء نصت املادة من احلقوق ، و محاية ملصلحة احملضون و مصلحة احلاضن و تعدميا ألحكام القض

نته أو من أماكن اليت وضعه فيها "من قانون العقوبات على أنه  كل من خطف ممن وكلت إليه حضا

أو إبعاده حىت و لو وقع ذلك دون  احلاضنة وأبعده عنه أو عن تلك األماكن أو محل الغري على خطفه 

ة تعترب ذات عالقة جبرمية عدم تسليم ،1"حتايل أو عنف  قاصر قضي يف شأن حضانته حبكم  و هذه اجلرمي

ألركان املكونة هلذه اجلرمية ومعرفة  قضائي مبا هلما من اشرتاك يف املوضوع و اهلدف هلذا ينبغي التطرق إىل ا

  .إجراءات املتابعة و اجلزاء 

  :أركان الجريمة:أوال

و املعنوي ليكتمل جسم اجلرمية و مت    :ابعة الشخص جزائيالقيام هذه اجلرمية البد من توافر ركن املادي 

    
                                                             

  . 177أحسن بوسقیغة ، المرجع السابق ، ص  1
  

  



97 
 

المحصون على ضوء العمل القضائي                        الفصل الثاني   مصلحة 
 

 :الركن المادي   ) أ
ركن أساسي يشمل على عدة صور أو             ي جلرمية اختطاف احملضون من حاضنته  إن الركن املاد

ية لتكوين العنصر املادي للجرمية  كاختطاف احملضون ممن أسندت إليه مهمة ،  عدة حاالت و كل حالة كاف

ا مثل املدرسة و دار احلضانة أو  احلضانة و  اكن اليت يكون احلاضن قد وضعه فيه صورة اختطافه من األم

يتم اخلطف النتزاع ، كما . 1 وإبعاده عن املكان املوجود فيه   كتكليف الغري حبمل احملضون و اختطافه 

  .      عمدا  2 آخر و احتجازه فيه و إخفائهالطفل من بيئته و نقله إىل مكان 

لطفل و على ذلك فان الركن املادي  من هلم احلق يف           يتوافر عن طريق نشاط  2احملافظة يف هذا ا

إرادي يأتيه الفاعل و الذي يتمثل يف خطف الطفل و نقله إىل مكان آخر بعيدا عن بيته و قطع صلته 

ن كل من استفاد من حق الزيارة أو من حضانة مؤقتة فينتهز فرصة وجود و يتحقق هذا األمر بشأ3بأهله 

  .4قاصر معه احتجازه 

انتزع اجلاين الطفل املخطوف من منزل أهله أو من مدرسته أو من احملل           كما يتحقق اخلطف إذا 

م أو من صديق أو من قريب يزوره  ذي يتدرب فيه أو من الطريق العا يتم اخلطف يف  إذ ال يشرتط أن، ال

مكان معني طاملا أدى اخلطف إىل انتزاع املخطوف من بيئته و قطع صلته بأهله ، ألن اخلطف يتحقق 

   .بنقل املخطوف من موقعه كما يتحقق مبتعه من العودة إليه

  و لو كان حىت، و جرمية اخلطف ميكن أن تقع من أي شخص ليس له حق حضانة الطفل أو حفظه     

ون حق رعاية الطفل و حضانته و الأحد الوالدين  ين عليه ممن هلم مبقتضى القان   يتم توافر  إذا قام خبطف ا
                                                             

  .178الواقعة على نظام األسرة ،املرجع السابق ،صعبد العزيز سعد اجلرائم 1
 

  .177أحسن بوسقيعة ،املرجع السابق ،ص 2
  . 178عبد العزيز سعد ،اجلرائم الواقعة على نظام األسرة ،ص 3
  . 151ص 2005،ديوان املطبوعات اجلامعية ،قسنطينة ، 2اجلزائري ،ط مكي دردوس ،القانون اجلزائي اخلاص يف التشريع  4
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ءا مباشرة أو بواسطة الغري و إذا كان   هذا الركن إال بتحقق النتيجة و هي إمتام اختطاف احملضون فعال  سوا

اإلختطاف قد وقع بواسطة شخص أو عدة أشخاص لصاحل شخص معني هو األب مثال أو األم أو اجلدة 

فإن الشخص الذي  وقع اإلختطاف لفائدته يعترب هو الفاعل األصلي و أن الشخص الذي وقع محله على 

كا يف اجلرمية لسبب أنه قد جعل من ، اخلطف أو اإلبعاد  نفسه أداة و و نفذ ما طلب منه يكون شري

1وسيلة لتنفيذ اجلرمية لصاحل شخص آخر جمانا أو مقابل أجر 
 .  

ب وجود حكم قضائي قد يكون حكما ) 328(إن تطبيق املادة             من قانون العقوبات يتطل

الشأن بالنسبة لألوامر القضائية  و لكن جيب أن يكون نافذا كما هو  ائيا  و هذا ما قضت ،  مؤقت أو 

لولدين ألمهما غري مشمول بالنفاذ به  احملكمة العليا بعدم قيام اجلرمية لكون احلكم القاضي إلسناد حضانة ا

ائي كونه حمل استئناف  املعجل و ، وهو عنصر مطلوب توفره يف هذه اجلرمية أيضا و ذلك نظرا  2غري 

و حق املطالبة نته ضايزعم بأن هذا الطفل له حق حألن الشخص املخطوف منه الطفل ال يستطيع أن 

  .باسرتداده ممن خطفه منه إذا مل يستند يف طلبه إىل أساس قانوين يدعمه حكم قضائي قابل للتنفيذ حاال 

  : الركن المعنوي) ب

لوب توفره يف كل عمل إجرامي ، و              إن عنصر القصد أو النية اإلجرامية من األركان العامة املط

ال صراحة كعنصر من عناصر تكوين هذه اجلرمية و إمنا ميكن استخالصه من أن القانون ال يذكره  ضمنا و 

  ، و بالتايل فجرائم اخلطف جبميع صورها من اجلرائم العمدية اليت يلزم 3ف احمليطة بالوقائع اإلجراميةالظرو 

                                                             
  . 177العزيز سعد ،نفس املرجع ،صعبد  1
  
  .177أحسن بوسقيعة ،املرجع السابق ،ص 2
  .178عبد العزيز سعد ،املرجع السابق ،ص 3
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ذا القصد يف جرمية خطف األطفال فيع           ا توافر القصد اجلنائي و يتحقق ه مد اجلاين على تبقيامه

دي ذويه الذين هلم احلق يف رعايته  ين عليه بأهله و ذلك بتعمد انتزاع املخطوف من أي   .قطع صلة ا

صره و هي توجه إرادة الفاعل إىل           حتقيق النتيجة مع العلم بطبيعة هذه فإذا توافر القصد اجلرمي بعنا

اجلرمية و أن القانون يعاقب عليها فعندئذ تكتمل اجلرمية لعلم اخلاطف خبطورة تصرفه اإلجرامي و انصراف 

ى جمرد فعل اختطاف احملضون مباشرة ، إرادته إىل حتقيق نتيجة إجرامية  و هلذا فإن القانون قد يعاقب عل

اكن اليت وضعه فيها أو أبعده عنها أو عن تلك األماكن أو محل الغري ممن وكلت إليه حضانته أو من األ م

على خطفه أو إبعاده كما على القاضي أن يربز يف حيثيات حكمه كل هذه العناصر جمتمعة حىت ال يكون 

  1.شوب بعيب عدم كفاية التسبب حكمه م

  :إجراءات المتابعة و الجزاء  :ثانيا 

ا و هذا ما اشرتطه املشرع اجلزائري يف إن الغاية من            اشرتاط الشكوى و فتح باب املتابعة بشأ

جرمية خطف احملضون ممن وكلت إليه حضانته أو من األماكن اليت وضعه فيها أو أبعده عنها أو محل الغري 

من ) 328(على خطفه أو إبعاده حىت و لو وقع ذلك بغري حتايل و دون عنف كما نصت عليه املادة 

بناءا على شكوى الضحية و يضع صفح الضحية حدا للمتابعة اجلزائية    .قانون العقوبات إال 

ق يف حتريك الدعوى العمومية و يتم             ليه فاملشرع محاية للضحية منحه احل بذلك متابعة  و ع

رية و تسليط العقوبة عليه كما منحه احلق يف إيقاف املتابعة و ذلك  اجلاين متابعة    بالصفح و التنازلجزائ

  
                                                             

  157بن عصمان إيناس ،املرجع السابق ،ص 1
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قضي تبعا لذلك الدعوى العمومية  رتط لذلك أن يقع الصفح قبل صدور 1 عن الشكوى فتن و لكن يش

ة مصلحة احملضون من حيث االستقرار  اهلدف من مسألة الصفح هو و مراعا احلكم البات يف الدعوى ،و 

ن طرفا يف النزاع القائم بني شخصني خاصة إذا كان أحد الوالدين ممن  و الوضع النفسي و لكي ال يكو

من قانون ) 328(املادة  ، أما اجلزاء فقد قررتخر خبطفه أسندت له احلضانة حبكم قضائي و قام اآل

 20.000العقوبات على جرمية خطف احملضون من حاضنته باحلبس من شهر إىل سنة و بغرامة مالية من 

اجلنح و تصل عقوبة احلبس إىل ثالثة  100.000إىل  إىل العقوبات التكميلية املقررة ب دج باإلضافة 

هذه العقوبة كافية للحد من تلك كانت قد أسقطت ا  سنوات إذا ة األبوية عن اجلاين ، إال أنه نرى  لسلط

ون ، إال أنه ما جيب اإلشارة إليه  دد اإلستقرار النفسي و املعنوي و اإلجنماعي للطفل احملض األفعال اليت 

اصة إذا كان اخلاطف أحد املقربون  ة كوضع حد للمتابعة اجلزائية ، خ من هو توسيع دائرة صفح الضحي

على الغرامة إن كانت تربط اجلاين  احملضون ، فكان األجدر للوقوف عند تعديل نص املادة و التنصيص 

  .بشخص الضحية عالقة قرابة 

  .جريمة عدم تسديد النفقة  :الثالث الفرع 

ا            النفقة و هي من أهم احلقوق، أل من أعظم احلقوق اليت جيب أن تكفل للمحضون،احلق يف 

ملادية الالزمة و املالئمة للمحضون تصان  ادي و حرصا على توفري  الرعاية ا ا حياته و توفر له األمن امل

و جرمية اإلمتناع عن تسديد النفقةخا املشرع بتجرمي من شأنه عدم اإلأحاطه ا،   من اجلرائم اليت الل 

التخلي عن االلتزامات اليت تفرضها   لك  بتهرب امللزم بدفعها مندالعالقة الزوجية أو القرابة، و  تتعلق ب

                                                             
  . 178أحسن بوسقيعة ،املرجع السابق ،ص 1
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بالواجب و االستهتار حبقوق الغري و حتمل أعباء املسؤولية املالية  بدافع حب املال أو التملص من القيام 

ده اآلثار تدخل املشرع اجلزائري و ذام عليه فإن اإلمتناع عن القي واجب يرتب آثار سلبية للحد من ه ا ال

  .من قانون العقوبات  331مته وهدا حسب املادة ذى من ال يدفع النفقة املقدرة يف رتب جزاء عل

جريمة اإلمتناع عن تسديد النفقة : أوال   .شروط و أركان قيام 

يعاقب باحلبس من ستة "من قانون العقوبات  331 املادة ه اجلرمية منصوص عليها يفذه             

دج كل من امتنع عمدا و ملدة  3000.000إىل  50.000أشهر إىل ثالث سنوات و بغرامة من 

اء كامل قيمة النفقة املقررة علي ملقررة قضاء إلعالة أسرته و عن أد تجاوز الشهرين عن تقدمي املبالغ ا ه إىل ت

  ".لك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع النفقة إليهم ذو زوجه أو أصوله أو فروعه 

و يفرتض أن عدم الدفع عمدي ما مل يثبت العكس و ال يعترب اإلدعاء الناتج عن االعتياد             

دون اإلخالل ،  األحوالعلى سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبوال من املدين يف أي حالة من 

خيتص أيضا باحلكم يف اجلنح املذكورة  329  40و  37بتطبيق أحكام املادة  من قانون اإلجراءات اجلزائية 

وطن أو حمل إقامة الشخص املقرر له قبض النفقة أو املنتفع باملعونة  و يضع صفح ، يف هده املادة احملكمة م

غ املستحقة حدا للمتابعة اجلزائية   .1الضحية بعد دفع املبال

اصر املطلوبة قانونا لقيام جرمية  331من خالل قراءة نص املادة  ون العقوبات ميكن أن نستخرج العن من قان

ا ،النفقة أو اإلعانة املقررة قضاء اإلمتناع عم دفع و تسديد    ،           تتطلب وجود حكم أو قرار قضائي  يتبني أ

                                                             
  . 43، ص  6، ط  2011ت يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، دار هومه ، اجلزائر ، احممد حزيط ، مذكر  1
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  مصلحة المحضون على ضوء العمل القضائي                    الفصل الثاني    
  

ت الشهرين كاملني و أن االمتناع   لتنفيذ ، و أن مضمون احلكم إلزام بالنفقة و أن مدة اإلمتناع جتاوز قابل ل

ل أن نفصل دلك بالتطرق إىل الشرط األولية مث إىل األركان التأسيسية 1كان عمدا أو أكيد    .،سنحاو

  :الشروط األولية: أوال 

لق بعدم تنفيذ دين مايل من قانون العقوبات تتع 331للمادة  جرمية اإلمتناع عن دفع نفقة طبقا           

املدين ال بد من توافر شرطني وجود  ي ئاغذطابع  ذي قررته العدالة و عليه لتسليط عقوبة جزائية على 

  . 2دائن باملال أي النفقة الغذائية يستمد حقه من حكم قضائي 

   :قيام دين غدائي   . أ

ا ميتاز الدين الغذائي باخلصائص اآل   :يت بيا

قة الغذائية و من مث يكون املشرع  331تتحدث عنه املادة : دين مالي  .1 من قانون العقوبات من النف

يل يف النفقة الغذائية دون سواها  ،علما أن النفقة كما هي منصوص عليها 3اجلزائري قد حصر الدين املا

و العالج أو أجرته و ما يعترب من  78يف املادة  من قانون األسرة تشمل الغداء و الكسوة و السكن 

غذائية حيث جاء يف قرار للمحكمة  ضروريات يف العرف و العادة ، كما أن قضاء يطلق عليها النفقة ال

ملتعة و النفقة الغذائية للزوجة إن حت( بقوهلا  21/05/1991:العليا بتاريخ  ديد نفقات العدة و ا

ملوضوع اليت خوهلا هلم القانون و ال  املطلقة و أوالدها احملضونني و حق احلاضنة ختضع لسلطة قضاة ا

 ،كما أن بدل اإلجيار يعترب ضمن الدين املايل و يف هدا الشأن 4رقابة للمحكمة العليا عليهم يف دلك 

                                                             
  . 180أحسن بوسقيعة ،املرجع السابق ،ص  1
  . 179،ص 2005عبد العزيز سعد ،اجلرائم اعتداء على األموال العامة و اخلاصة،دار هومة،اجلزائر، 2
  . 159أحسن بوسقيعة ،املرجع السابق ،ص 3
  .149،ص 47ع ،1995،ق .، ن21/05/1991:خ،بتاري72602امللف رقمأ ، .ش.غ.ع.م 4
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المحضون على ضوء العمل القضائي              الفصل الثاني          مصلحة 
  

اره من مشموالت النفقة احملكوم له ( قضت احملكمة العليا أنه  يرتتب عن عدم تسديد بدل اإلجيار باعتب

حلضانة قيام جرمية عدم دفع النفقة املنصوص و املعاقب عليها باملادة  من قانون  331ملمارسة ا

  .العقوبات

ام جرمية عدم دفع النفقة املنصوص             نفقة احملكوم له ملمارسة احلضانة قي باعتباره من مشموالت ال

.من قانون العقوبات  331و املعاقب عليها باملادة 
ال تعترب من مشموالت النفقة و هدا   اما املنح العائلية 

تتدرج املنح العائلية ضمن مشموالت"هلا قو ب ا ما اكدته احملكمة العلي النفقة و ال يشكل عدم تسديدها  ال 

االمتناع العمدي عن تسديد النفقة   .1"جرمية 

  :المستفيد من الدين.د

ألوىل املستفيد من الدين الزوجة و                  إحكام إىلو الفروع ودلك بالرجوع  األصولففي احلالة ا

النفقة الشرعية  الزوج حنو زوجتهجيب على "على انه  سرةاألمن قانون )37(حيث تنص املادة  األسرةقانون 

ة على الزوج،و هي حق من حقوقها "ا ثبت نشوزهاذحسب وسعته إال ا و عليه فنفقة الزوجة هي واجب

ة كانت الزوجة ذات مال أو فقرية  مبقتضى عقد الزواج الصحيح و جتب ،كما تنص املادة 2يف كل حال

ا إليه ببيته مع مراعاة جيب نفقة الزوجة على زوجها "من قانون االسرة على)74( و بدعو ا أ بالدخول 

  "ا القانون ذمن ه) 80(- )79(-)78(حكام املواد إ

لزوج من تاريخ العقد الصحيح بشرط وجود االحتباس و هو التسليم و              فالنفقة واجبة على ا

ىل حق مقصود ومستحق بالعقد الصحي ب للنفقة شريطة أن يكون وسيلة إ ح ،و ان تكون االحتباس الواج

  الزوجة صاحلة لتحقيق
                                                             

  .585،ص 2ع 2007ق .م، 26/06/2006:، بتاريخ380958امللف رقم  .ج.غ.ع.م 1
  ..589،ص1،ع  2006،ق .،م، 01/06/2005:بتاريخ302917يف امللف .ج.غ.ع.م 2
  



104 
 

المحضون على ضوء العمل القضائي                    الفصل الثاني        مصلحة 
   

اس الزوجة بدون مربر شرعي و سبب  ا و أال يفوت حق الزوج يف احتب با غراض الزوجية و كدا القيام بواج أ

  .1ليس من جهته

من قانون ) 75(لك يف نص املادة ذئري إىل نفقة األصول و الفروع و كما تطرق املشرع اجلزا           

للذكور إىل سن الرشد و اإلناث إىل  األسرة جتب نفقة الولد على األب ما مل يكن له مال فبالنسبة 

بدنية أو مزاوال للدراسة و تسقط  الدخول و سيتم يف حالة ما إدا كان الولد عاجزا آلفة عقلية أو 

جتب نفقة األصول على الفروع و "من قانون األسرة بقوله) 77(و نص يف املادة"ا بالكسب باالستغناء عنه

االحتياج و درجة القرابة يف اإلرث     ."الفروع على األصول حسب القدرة و 

 لنفقة الزوجة و األوالدو يف احلالة الثانية أي عند فك الرابطة الزوجية يكون املستفيد من ا                      

فنفقة الزوجة واجبة على ) 1(من قانون األسرة ) 61(- )75(-)74(لك عمال بأحكام املواد ذالقصر و 

ا  ذزوجها من من قانون األسرة و تستمر إىل ثالثة أشهر بعد الطالق حسب نص املادة ) 74(الدخول 

ستمر للحامل إىل تاريخ وضع محلها ) 58( من قانون األسرة أما نفقة األوالد ) 60(من قانون األسرة و ت

ولد واجبة على والده كمبدأ عام  ا الولد ذأن هلو ال تسقط عنه إال إدا ثبت ميكن أن نستخلص أن نفقة ال

  .لك بقطع النظر عن كون الوالد موسرا أو معسرا ذال ميكن أن ينفق عنه على نفسه و م

القانون مادام هدا الولد عاجزا              د واجبة على والده حبكم الشرع و  و عليه فإذا كانت نفقة الول

سقط عن كاهل األب إدا تبني أن لو  الكسب و فقريا فإن هدا الواجب سي لده غىن و له مال يستطيع عن 

فاق على ابنه و لو كان صغريا أو  أن يسرف منه على نفسه و ينتج عن دلك أن األب مل يعد ملزما باإلن

  مريضا ،و ميكن أن

                                                             
  .160أحسن بوسقيعة،املرجع السابق،ص 1
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الولد غنيا أو موسرا إذ كان له             مورد رزق مرصود حلسابه اخلاص و تربعات و غيها يكون هدا 

ال حيق لألم احلاضنة التنازل عن نفقة "،هدا ما أكدته احملكمة العليا بقوهلا)2(مثل اهلدايا و اهلبات و الوصية 

والد مادامت النفقة حقا للمحضون  أنه  لكذنعي بوجهيه األول و الثاين سديد و حيث أن هدا ال، األ

و ملا كان دلك فإن األب ملزم بالنفقة عليهم حسب حاله ، يتبني من ملف الدعوى أن األوالد مل هلم مال 

النفقة على أوالده هدا من جهة و ذأن شهادة عدم العمل بأجر اليت ي و من مث ا الطاعن ال تعفيه من  رع 

ال متلك حق التنازل عن نفقة األوالد   . 1 "من جهة أخرى فإن األم احلاضنة  

من قانون العقوبات ) 331(نستخلص مما سبق أن النفقة الغذائية املنصوص عليها يف املادة           

فإذا كانت هده النفقة ال تستند على أي واجب عائلي فإن نص املادة  مؤسسة على واجب عائلي و عليه 

ا فرد من األشخاص املذك) 331( ورين  آنفا مثال اإلنفاق ال ينطبق عليها و إن كان الشخص املستفيد 

د أثناء تأدية فريضة احلج ،مثاله كذلك اإلنفاق على الولد ذي مال  من قانون  75/1.مادة (على الوال

  .2)من قانون األسرة 75/2املادة(، أو اإلنفاق على البنت املتزوجة أو االبن الراشد )األسرة

  :وجود حكم قضائي   . ب

د و وجود حكم قضائي يأمر املدين بأداء نفقة غذائية للمستفيتقتضي جنحة عدم تسديد نفقة          
  .ا ذيشرتط أن يكون هدا احلكم ناف

  :ضرورة صدور حكم قضائي  .1
ة املقررة قضاء هو أن يكون منطوق صر قيام جنحة إمتناع عن دفع نفق            إن ثاين عنصر من عنا

  3أو إىل أحد األصول أو الفروع وجةالز  احلكم املمتنع عن تنفيذه اشتمل على نفقة واجب دفعها إىل

                                                             
  .، غري منشور 03/07/2002:،بتاريخ)264458(امللف رقميف  ،.ش.أ.غ.ع.م 1
  133مكي دردوس،املرجع السابق،ص 2
  .180عبد العزيز السعد،اجلرائم اإلعتداء على األموال العامة و اخلاصة،املرجع السابق،ص  3
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ابتدائية أو قرارا صادر عن جملس و  ع فقد يكون حكما صادرا عن حمكمة  احلكم املطلوب له مفهوم واس

شخصية قبل البث يف دعوى الطالق و قسم األحوال )2(استئناف أو األمر الصادر عن رئيس احملكمة  ال

من قانون األسرة أين جيوز القاضي الفصل على وجه ) مكرر 57(عليه املادة   دلك حسب ما نصت

اإلستعجال مبوجب أمر على عريضة يف مجيع التدابري املؤقتة و ال سيما ما تعلق منها من نفقة و احلضانة و 

و املسكن ألنه غالبا ما تطول إجرا ر فرتة غري قصرية و يف معظم األحيان الزيارة  ءات دعوى الطالق و تستم

النزاع ، و أثناء إجراءات دعوى  ى مغادرته و تلجأ إىل أهلها بعد  در الزوجة بيت الزوجية أو جترب عل تغا

و من هنا كان هلا احلق يف أن تلجأ إىل قاضي ، طالق حتتاج إىل مال تنفقه على نفسها و على أوالدها 

قضاء هلا و ألوالدها مببلغ من املال األمور امل ر أمر على ذيل العريضة يتضمن ال ستعجلة بقصد استصدا

حكم قضائي يف موضوع دعوى و غريمها من مستلزمات احلياة ريثما يصدر ، تشمل الغداء و الكسوة 

  . 1الطالق 

مل املسؤولية اجلزائية كل من املقرر قانونا أن يتح"بقوهلاة العليا حملكماد صدر عن و يف هدا الصد         

إلعالة أسرته و يبقى  مي املبالغ املالية املقررة قضاءالشهرين عن تقد) 02(تفوق من امتنع عمدا و ملدة 

ت صدور أمر قضائي استعجايل يلزم ، االفرتاض عن عدم الدفع عمدي ما مل يثبت العكس  و مىت ثب

لس قد خرقوا  النفقة فإن قضاة ا الرباءة لصاحله بدعوى أنه ال يوجد املتهم بدفع  القانون عندما قضوا ب

ائي يف النزاع مما يتعني نقض وإبطال قرارهم املنتقد   " 2حكم أو قرار 

  
                                                             

  57مب شيخ أث ملويا ،املرجع السابق ص  1
لة القضائية،)124384(،يف امللف رقم 16/04/1995،قرار بتاريخ ج غ.ع.م 2   . 192ص 02العدد ،1995،ا
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ية املقررة قضاءا إلعالة أسرته و الشهرين عن تقدمي ا) 02(تفوق و اخلطأ يف تطبيقها                 ملبالغ املال

ت صدور أمر قضائي استعجايل يلزم  يبقى االفرتاض عن عدم الدفع عمدي ما مل يثبت العكس و مىت ثب

الرباءة لصاحله بدعوى أنه ال يوجد ، املتهم بدفع النفقة  لس قد خرقوا القانون عندما قضوا ب فإن قضاة ا

ائي يف النز  يتعني نقض وإبطال قرارهم املنتقد حكم أو قرار    .1"اع مما 

كما قد يكون أساس متابعة املتهم جبنحة عدم تسديد النفقة هو حكم صادر عن احملكمة          

من قانون األسرة )57(لك حسب نص املادة ذأنف يف املدة احملددة قانونا، و اإلبتدائية و أست

و التطليق و اخللع غري قابلة لالستئناف فيما عدا  تكون األحكام الصادرة يف دعاوى الطالق"بنصها

من "بقوهلا ا ما كرسته احملكمة العلياذ، و ه"جوانبها املادة تكون األحكام املتعلقة باحلضانة قابلة لالستئناف

قابلة لالستئناف ، ما عدا جوانبها املادية و من مث فإن القضاء مبا  رر قانونا أن األحكام بالطالق غري  املق

  . 2"خمالفا للقانونلف هدا املبدأ يعد خيا

  :ذحكم ناف .2

أو إعانة مقررة قضائية يتطلب أن يتوفر فيها شرط هام و هو وجود  ام جرمية اإلمتناع عن تسديد نفقة  إن قي

تنفيذ و معىن كونه قابال للتنفيذ  هو أن يكون هدا احلكم املمتنع عن تنفيذه قد بلغ 3 حكم قضائي قابل لل

ائيا دون أن يقبل أية طريقة من للمحكوم عليه  قوة الشيء املقتضى فيه ،و أصبح  تبليغا صحيحا و حاز 

  طرق الطعن فيها

                                                             
  .45،ص 5ع،1975، ق .، ن29/10/1974:،بتاريخ)غري موجود(يف امللف رقمخ ،.ق.غ.ع .أ.م 1
  . 57،ص 1ع،1994،ج .م، ،20/03/1991:بتاريخ، )72858(يف امللف رقم أ ،.ش.غ.ع..م 2
  .161أحسن بوسقيعة املرجع السابق ،ص 3
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المحضون على ضوء العمل القضائي       لفصل الثاني                  ا   مصلحة 
       

أمرا بالنفاد أو التنفيذ املعجل     باملعارضة أو اإلستئناف مث إمهاره بالصيغة التنفيذية أو أن يكون قد تضمن 

  .من قانون اإلجراءات املدنية ) 40(طبقا لنص املادة 

  :األركان المكونة للجنحة :ثانيا 

  .تتم اجلرمية ه اجلنحة من ركن مادي و ركن معنوي ،و بتوافر هده األركان ذتتكون ه         

  :يقوم الركن املادي للجرمية على عنصرين و مها :  الركن المادي.1

  :عدم دفع المبلغ المالي كامال .أ

دفع مبلغ النفقة احملكوم به كامال           يه فإذا ختلف منه جزء يف ذمته فال 1 يلزم املشرع املدين ب و عل
من امتنع عن أداء كامل "من قانون العقوبات )331(يعفى من العقوبة دلك ما نستخلصه من نص املادة 

وك سليب يتحقق يف امتناعه عن دفع "قيمة الدفع املقررة  إن سلوك اجلاين يف هده اجلرمية هو سل و عليه ف
تجاوز الشهرين و قد اعتربت احملكمة العليا يف قرارها الصادر عن غرف ة مبلغ النفقة احملكوم به عليه ملدة ت

ادي املتمثل يف اإلمتناع عن تسديد "  اجلنح و املخالفات دم تسديد النفقة تربز يف ركنها امل إن جرمية ع
ا ملدة تزيد عن شهرين و ركنها امل   .2"ادي املتمثل يف اإلمتناع عمدا النفقة امللزم 

ال أن قضاة املوضوع طبقوا مقتضى " و يف قرار آخر للمحكمة العليا             ملا كان ثابت يف قضية احل
فقه بعد انقضاء املدة القانونية ) 331(املادة  سليما ملا الحظوا أن املتهم دفع ال من قانون العقوبات تطبيقا 

لى الوفاء بإلزامه نتيجة ظروفه  املادة املذكورة و اعرتافه مبماطلته و عدم تسديده الفتقاره القدرة ع احملددة يف 
   3"نمىت كان كذلك إستوجب رفض الطع اإلجتماعية الصعبة و

                                                             
  . 161،املرجع السابق ،صأحسن بوسقيعة  1
  .295،ص67،العدد2012،نشرة القضاة،)4127364(،يف امللف رقم04/06/2008:ج قرار بتاريخ.غ.ع.م 2
  .،غري منشور 59472ملف رقم  23/01/1990ج قرار بتاريخ .غ.ع.م 3
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  مصلحة المحضون على ضوء العمل القضائي     لفصل الثاني                  ا
  

  :شهرين ) 02(مهلة  انقضاء . ب

 أكثر مرور هو قضاءا النفقة املقررة أو اإلعانة قيمة تسديد عن اإلمتناع جرمية لقيام يشرتط            

، وحترير احملضر القضائي حمضر عدم 1تاريخ اإلمتناع عن التنفيذ   من إبتداءا كاملني شهرين )02(من

عنها وهو الزوج بدفعها للحاضنة  القضائية املختصة وإلزام املسؤول    اإلمتثال لبنود احلكم الصادر عن اجلهة 

  : نويعالركن الم .2

 ويف النفاذ الواجب القضائي احلكم بصدور علمه مع النفقة دفع عدم إىل اجلاين إرادة اجتاه            

 أداء عن عمدا اإلمتناع يف يتمثل جنائيا قصدا تقتضي عمدية جرمية هي اجلنحة احملدد فهذه األجل

صحيحا  تبليغا بالنفقة القضائي احلكم تبليغ به قضى مبا االلتزام عدم شرط الشهرين مدة تفوق النفقة

   .اإلجراءات قانون يف عليها املنصوص األحكام وفق وذلك

  :إجراءات المتابعة والجزاء  .3

لنفقة املنصوص عليها مبوجب املادة            من  33/1يعود اإلخنصاص بالنظر يف جنحة عدم تسديد ا

بإستحقاق النفقة ،وهو اخلروج عن  وبات إىل حمكمة موطن الشخص املقرر  القواعد العامة يف قانون العق

ا اجلرمية ،أو ائية فيما خيص النظر يف اجلنح املاإلجراءات اجلز  مة اليت يقع يف دائر عاقب عليها وهي احملك

ملشرع اجلزائري هذا النوع من اجلر  ائم مقر إقامة املتهم ،أو احملكمة اليت ألقي القبض فيها عليه وقد خص ا

إجراءات التقاضي عن طريق شكوى مع اإلستدعاء املباشر  ضون ولسرعةوألن املستفيد منها الطفل احمل

لحضور ألقري جلسة وفقا لنص املادة وتكليف الزوج كرر من قانون اإلجراءات اجلزائية  337ل   .م

  

                                                             
  . 166،بدون ط ، ص  2004الجزائر ، م ، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري ، القسم الخاص ، دار ھومھ ، . بم وارث  1
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المحضون على ضوء العمل القضائي      صل الثاني                   الف   مصلحة 
  

سنوات  03أشهر إىل  06عقوبة اجلاين يف جرمية عدم تسديد النفقة هي احلبس من أما جزاء         

 .ة تكميليةدج باإلضافة إىل احلكم عليه بعقوب 50000دج إىل  50.000وبغرامة من 

  .عدم تسليم قاصر قضي بشأن حضانته : الفرع الرابع 

ك الرابطة الزوجية ويتعلق األمر            تقع على عاتق أفراد األسرة بعد ف هناك بعض االلتزامات اليت 

ا على مصلحة احملضون من خالل اإللتزامات حفاظماية احرتام هذه حبضانة األوالد ،وقد تدخل املشرع حل

قاصر قضي بشأن حضانته مبوجب حكم  جترمي األفعال املخالفة ألحكام احلضانة ،ومنها جرمية عدم تسليم 

ئي واملنصوص عليها مبوجب نص املادة يعاقب باحلبس من شهر إىل سنة "من قانون العقوبات) 328( قضا

يقوم بتسليم قاصر  األب أو األم ،أو أي شخص آخر ال دج 100.000إىل  20.000وبغرامة من 

ائي ،إىل من له احلق يف املطالبة به    . 1" قضي بشأن حضانته حبكم مشمول بالنفاذ املعجل أو حبكم 

ضانته بتوافر شروط أولية مكونة / أوال  تقوم جريمة عدم تسليم طفل ،أو قاص قضي في شأن ح
  .للركن المادي والمعنوي 

  :الشروط األولية لقيام الجريمة :أوال 

  :القاصر ) أ

يام اجلرمية أن يتعلق األمر بقاصر            علق باحلضانة فاملرجع يكون قانون 2يشرتط لق ومادام األمر يت

الرجوع إىل قانون األسرة اجلزائري  3األسرة لتحديد مفهوم القاصر ،وإستنادا إىل إنقضاء مدة احلضانة    ، وب

                                                             
علق بقانون العقوبات، واملؤرخ يف  06/03األمر 1   .2011.،دار اهلومة ، 2011غشت 20املت

 
 .سنة  19القاصر هو من مل يبلغ سن "من القانون املدين  40املادة 2

 
  . 176أحسن بوسقيعة ،املرجع السابق ،ص 3
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المحضون على ضوء العمل القضائي                      الفصل الثاني     مصلحة 
  

سنوات واألنثى ببلوغها  10تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه "منه ، 65فإنه أورد مدة احلضانة  يف املادة 

يف احلكم سنة إذا كانت احلاضنة أما مل تتزوج ثانية على أيراعي  16سن الزواج وللقاضي أن ميددها إىل 

سنة ،وبالتايل  16سنوات قابلة للتمديد إىل  10فمدة حضانة الذكر  ،وعليه"بإنتهائها مصلحة احملضون

تشريع هو الذكر الذي مل يبلغ سن    . سنة واألنثى سن الزواج  19فالقاصر يف ال

  : صدور حكم قضائي) ب

عن تسليم قاصر قضي يف شأن أما ثاين عنصر يتطلبه القانون وجوده إمكانية قيام جرمية إمتناع            

قسم شؤون األسرة يتضمن إسناد حق  حضانته وهو ضرورة وجود حكم قضائي سابق صادر عن حمكمة 

لب بتسليم الطفل إليه ،وأن يكون هذا احلكم إما حائز لقوة الشيء  احلضانة أو حق الزيارة إىل من يطا

النفاذ املعجل وإما قابال للتنفيذ قانون أو بقوة مضمون احلكم ،كما  املقضي فيه ، أو مشموال ب فورا بقوة ال

قضاء ومت تبليغه رمسيا إىل القضاء  ،وهكذا قضت احملكمة العليا  1جيب أن يكون هذا احلكم صادر عن ال

ا غري مشمول بالنفاذ املعجل ،وغري  بعدم قيام اجلرمية لكون احلكم القاضي بإسناد حضانة الولدين ألمهم

  . 2 "ائي كونه حمل إستئناف 

  
                                                             

  
  
  . 149على نضام األسرة ، املرجع السابق ،ص عبد العزيز سعد ، اجلرائم الواقعة 1

 
 . 177أحسن بوسقيعة ،املرجع السابق ،ص  2
 .  149مكي دردوس ، املرجع السابق ، ص 2
املصادق عليها باملرسوم  21/06/1988االتفاقية املوقعة بني اجلزائر و فرنسا بشأن أطفال الزواج املختلط يف حالة اإلنفصال ، املؤرخة يف 2
  .1988لسنة   28/30اجلريدة الرمسية ، العدد  26/06/1988املؤرخ يف  )88/144(
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المحضون على ضوء العمل القضائي                  الفصل الثاني          مصلحة 
  

  :الحضانة ) ج

ممن هلا احلق يف تربيته شرعا، و هي              هي تربية الولد يف املدة اليت ال يستغىن فيها عن النساء 

ألحد الزوجني إثر دعوى الطالق فقد  القانون لألم كما هو احلال غالبا الرعاية اليت يعطيها القاضي  مينحها 

ا يربره دلك يف ملف الطالق ، لكن م ي ن املعمول به قضاءا أن للزواج الذو قد مينحها لألب إد ما توفر م

نة حق الزيارة ، و هدا احلق يتمث نه يوم عطلة أسبوعية أل "ل عادة يف أخد الطفل يوم اجلمعة حيرم من احلضا

و من مث .احا إىل الساعة السادسة مساءاياد الوطنية و الدينية من الساعة التاسعة صبو يف األع "يف اجلزائر 

العقوبات يف حالة عدم احرتام احلكم املتعلق حبق احلضانة و الزيارة و  من قانون 328يطبق حكم املادة 

ا أو يعتدي عليها ن ديك هو ضمان الرعاية للطفل و معاقبة من خيل  تسليمه،   باالمتناع عن اهلدف م

ج املختلط الواقع بني اجلزائريني و  زائر و فرنسا ،بشأن أطفال الزوا كما أن االتفاقية املوقعة بني اجل

يف املادة السادسة الفقرة الثانية كل حكم قضائي تصدره " اليت تنص على أن  الفرنسيني، يتبني منها 

و ينص على حضانة طفل مينح يف الوق و " ت نفسه الوالد اآلخر حق الزيارة اجلهات القضائية للمتقاعدين 

ي يكفل و متابعة شؤون تربيته بالشكل الذ هو إشباع عاطفة األبوةاهلدف من الزيارة بالنسبة لألب 

  .احملافظة عليه 

  .لقيام هذه اجلرمية البد من توافر الركن املادي واملعنوي :أركان الجريمة . 02

  :الركن المادي . 1

لذي بواسطته تنكشف اجلرمية ويكتمل جسمها ،وال توجد جرمية بدون ركن              هو الفعل أو اإلمتناع ا

و وإن كان يعترب موقفا سلبيا من  والذي يتمثل يف اإلمتناع عن تسليم طفل إىل من له احلق يف احلضانة ،وه مادي 

نصر هلذه اجلرمية ولواله ملا أمكن قي ا ،وينبغي أن حيصل اإلمتناع بشكل املمتنع إال أنه مع ذلك يكون أهم ع   امه
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المحضون على ضوء العمل القضائي                 الفصل الثاني          مصلحة 
  

لم املتهم بوجود حكم مينح الطالب  هار حق املطالبة باحملضون وبعد اإلستظمتعمد ،واضح ومقصود ،وع

م وإال فال ميكن إعتباره ممتنعا عن تسليم الطفل إىل حاضنته  بل شهاد مبحضر اإلمتناع وبشهادة الشهود تق

  . 1وبتايل ال ميكن متابعته وال تسليط العقاب عليه 

ونا أن يعاقب باحلبس وبغرامة كل "  احملكمة العليا بأنه ويف هذا الشأن قضت             بأنه من املقرر قان

ائي ،وكما تبني أنشخص   ميتنع عن تسليم قاصر ملن له احلق يف املطالبة به مبوجب حكم قضائي 

اة له ألجل ذلك فإن قضاة املوضوع  رة أبنائها وإستغراق املهلة املعط لطاعن احلايل يرفض متكني األم من زيا ا

ا ،ومل خيالفوا أي ن جلرمية املتابع  نعوا مبا فيه الكفاية على قيام ا ص قانوين مما يستوجب رفض قد إقت

  .2الطعن

دي هلذه اجلرمية هو إمتناع احملكوم عليه عن تسليم القاصر ملن له احلق          ومن هنا يتضح أن الركن املا

بات حالة اإلمتناع وهذا ما أكدته ا  يف املطالبة به ،وجيب إث تقتضي اجلنحة "احملكمة العليا يف أحد قرارا

به قرار اإلدانة وهو إمتناع احملكوم عليه عن تسليم قاصر ويتم إثبا بالضرورة توفر ركن أساسي ذلك  تيثبت 

ائي بعد إتباع إجراءات التنفيذ    . 3"بواسطة احملضر القض

  
  
  
  

                                                             
  . 175عبد العزيز سعد ،اجلرائم الواقعة على نضام األسرة ،املرجع السابق ،ص1

 
  181ص ، 1995 02،م ق ع س  ، 14/02/1989بتاريخ  54930ملف رقم  ،ج .غ.ع.م 2
  . 798،املرجع السابق ،ص 1995 ، 02،م ق ع س  ، 14/02/1989بتاريخ   54930ملف رقم  ، ج .غ.ع.م3
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المحضون على ضوء العمل القضائي                       الفصل الثاني    مصلحة 
      

زيارة دون منع من احلاضن فإنه ال              أما إذا رفض احملضون تنفيذ احلكم القاضي باحلضانة أو ال

العليا يف قرارها الصادر بتاريخ  سليم قاصر وهذا ما أكدته احملكمة   26/04/2006حمل جلرمية عدم ت

نة األب جبرمية عدم تسليم قاصر من "بقوهلا  دون مناقشة حمضر إشكال يف يعد عدم القصور يف التسبب إدا

لذهاب مع األم احملكوم هلا باحلضانة    . 1التنفيذ املعاين رفض األطفال ا

  :الركن المعنوي ) ب

حلكم القضائي ونية معارضة تنفيذ             تقتضي هذه اجلرمية توافر قصد جنائي يتمثل يف علم اجلاين با

أيتوجه إرادة اجلاين عن قصد إىل إت 2هذا احلكم  وبالتايل .يان هذا الفعل مع العلم أن القانون يعاقب عليه ،

ي مينعه من حضانة الطفل وإصراره  تمثل يف علم اجلاين بصدور حكم قضائ فالقصد اجلنائي هلذه اجلرمية ي

  . 3 رغم ذلك على عدم اإلمتثال إليه

تناع الفعلي عن تنفيذ حق ومن هنا ميكن القول أنه إذا توافرت كل هذه العناصر املتمثلة يف اإلم         

احلضانة أو حق الزيارة ،ويف توفر وجود حكم قضائي يثبت حق احلضانة أو الزيارة ،ويف وجود الطفل حتت 

من ق ع ج مع  328سلطة املشكو منه أو املدعى عليه ،فإنه ميكن للقاضي تطبيق أحكام نص املادة 

وإال فإن حكمه يكون مشوب بالقصور   . 4يف التسبب وميكن إلغاؤه  إبراز عناصر اجلرمية 

  

                                                             
العليا ،غرفة اجلنح ،قرار بتاريخ 1 مجال :،نقال عن 163،ص2،ج2007،جملة احملكمة العليا،) 323122(،امللف رقم 26/04/2006:احملكمة 

  .1559سايس ،املرجع السابق ،اجلزء الرابع،ص
  .178أحسن بوسقيعة،املرجع السابق،ص 2
  .151دردوس، املرجع السابق،صمكي  3
العزيز السعد ،اجلرائم الواقعة على نظام األسرة ،املرجع السابق ،ص 4   176عبد 
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المحضون على ضوء العمل القضائي                   الفصل الثاني         مصلحة 
     

  :إجراءات المتابعة والجزاء / ثانيا 

مكرر  329لقانون العقوبات أن املادة  06/23جاء يف التعديل املقرر مبوجب القانون            

تعلقة جبرمية عدم تسليم قاصر قضي  328وذلك لتطبيق نص املادة إشرتطت ملباشرة الدعوى العمومية  امل

باشرة الدعوى العمومية الرامية "يف شأن حضانته مبوجل حكم ،شكوى الضحية حيث جاء فيها  ال ميكن م

ومن " عة اجلزائية على شكوى الضحية ويضع صفح الضحية حدا للمتابا  إال بناء 328إىل تطبيق املادة 

لقول على طالب احلضانة أو الضحية أن يفصح عن نيته يف متابعة اجلاين جزائيا بسبب عدم  مها ميكن ا

ة اجلزائية وهذا ما أكدته املادة  ليم قاصر بناءا على شكوى وبتايل فإن صفح الضحية يضع حدا للمتابع تس

طالبة باحملضون يف اإلستفادة من إجراءات مكرر من ق ع ج ،كما مكن املشرع ملن له احلق يف امل 329

القضائية ووضع حد لتصرفات املتهم  337، وهذا ما أكدته املادة  1 اإلستدعاء املباشر لسرعة املتابعة 

كرر من قانون اإلجراءات اجلزائية  هم مباشرة باحلضور أمام احملكمة يف "م ميكن للمدعي املدين أن يكلف املت

وبالتايل على الضحية .........." سرة ،عدم تسليم طفل ،ـعدم تسديد النفقة ترك األ:احلاالت التالية 

شر باحلضور ألقرب جلسة ممكنة أمام ترخيص من النيابة  احلصول على إذن أو العامة للقيام بالتكليف املبا

الرعاية من طرف الشخص املخول له  حمكمة اجلنح ،وبالتاي فإن املشرع راع مصلحة احملضون يف تلقي 

ة كما راع مصلحة الضحية من اإلستفادة من أحكام اإلستدعاء املباشر    .)1(قانونا حق احلضان

يعاقب باحلبس من شهر إىل سنة "من قانون العقوبات  328فقد نصت عليه املادة أما اجلزاء            

خر ال يقوم بتسليم قاصر قضي دج األب أو األم ،أو أي شخص آ 50000إىل  500وبغرامة مالية من 

ائيف    .إىل من له احلق يف املطالبة  يحضانته حبكم مشمول بالنفاذ املعجل أو حكم 

                                                             
  . 2011، 06زيط ، مذكرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، دار اهلومة ، اجلزائر ، الطبعة حم حممد1
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المحضون على ضوء العمل القضائي                 الفصل الثاني           مصلحة 
  

  . إشكالية مصلحة المحضون أمام القضاء:المبحث الثاني

جتماعية خطرية نتيجة ملا يرتتب عليه من أثار وخيمة على أطراف يشكل إحنالل الزواج ظاهرة إ            

ا أدى إىل ظهور مم, الزوجية املنحلة أجنبيا العالقة الزوجية املنحلة وباألخص إدا كان أحد طريف العالقة

احلفاظ على مصلحة  وأن القاضي مفيد بقاعدة, ة سري التطبيقات القضائية خاصة مشاكل عملية عرقل

مبا يف ذلك وضع الطفل يف بيئة تتمع باإلستقرار , إىل فصل مبا هو أصلح للمحضون  احملضون والسعي

  .املادي والنفسي

تتوقف فقط عند البحث عم مستحق احلضانة  القاضي واحلاضن يف نفس الوقت ال فمسؤولية            

ا أن تسبب ضررا للغري لذوغنما تتعدى إذا قام احملضو  اا إرتن من شأ تناول بعض اإلشكاالت  ئى أ

قانون الواجب التطبيق كمطلب أول, العملية ملصلحة احملضون شكالية الزواج املختلط ومعرفة ال  ,من بينها إ

  .وإشكالية مسؤولية احلضن عن أفعال احملضون يف املطلب الثاين

  .إشكالية الزواج المختلط : المطلب األول

لقانون الذي حكم أحواهلا الشخصيةإنه من مصلحة األسرة أن يتوح           وإذا كان من السري , د ا

،خاصة إذا كان الزاج خمتلطا 1ري يف بعض األحيان توحيد جنسيتهافإنه من العس, توحيد موطن األسرة

ي إىل حماولة وضع حلول لبعض املشاكل اليت قد تعرتي ب التشريعات مبا التشريع اجلزائر ك سعت أغللذل

حايا لذالك حرصت بعض الدول على اصة بعد اإلنفصال ألنه يكون الطفالزواج املختلط خ   ل هم الض

                                                             
  . 127ص 2000طبعة  تنازل القوانني ، : 1زرويت الطيب ، القانون الدويل اخلاص اجلزائر ، اجلزء  1
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  لى ضوء العمل القضائي مصلحة المحضون ع           الفصل الثاني             
  

عد انفصال أبويهم فتم إبرام إتف حسن محاية ألطفال الزواج املختلط ب قيات ثنائية بني الدول االتحقيق أ

  .ملعاجلة اإلشكاليات ومن ابرز االتفاقيات اليت أبرمتها اجلزائر

رنسا و اجلزائر واملوقعة يف مدينة                   1988يونيو  21جلزائر بتاريخ اإتفاقية الزاج املختلط بني ف

ادق عليها مبوجب املرسوم الرئاسي و   غري أن قد يكون هناك زواج بني جزائريني وأجانب ال 88/144مص

ىل قواعد العامة يف القانون املدين تكون بني دولتهم وبني اجلزائر معق دة ففي هذه احلالة يتم الرجوع إ

الك نتناول موضوع الزواج املختلط     .يف الفرعني اآليت ذكرهم اجلزائري لذ

ي حالة وجود إتفاقية مع الجزائر: الفرع األول   ف

بة الغالبة من املهاجرين اجلزائري            وهذا يرجع إىل أسباب تارخيية وما نيتعترب النس  يتوجهون إل فرنسا 

القات زواج بني اجلزائريني والفرنسي أن هذه الزوجات املتخلصة مل تثري  نينتج عن ذلك وقوع ع كلها  إال 

لزواج املختلط أبرمتا إتفاقية يف وحىت حتافظ كل من الدولت م تتعلق بأطفال 1988يونيو/21ني على ابناء ا

 ني يف حالة اإلنفصال وذلك من أجل حتقيق أحسن محاية هلم وكذلك العمليالفرنس و  نياألزواج اجلزائري

الء األطفال الدرجة األوىل وسعيا لتطبيق هذه اعاة مصلحة هؤ مع مر لديني على حرية تنقلهم بني الب

مات احملددة يف اني مكلفتني بالوفاء باإللتز لعدل لكال البلديني سلطتني مركزيتاإلتفاقية تعني وزارتا ا

  . 1اإلتفاقية

ا من اإل 60يف املادة  ورد مات مااومن بني اإللتز           يتعهد الطرفان  "األوىلتفاقية أين تنص يف فقر

ال لألزواج الذين هم يف حالة اإلنفص قدان بضمان ممارسة حق الزيارة فع ال داخل البلدين و فيما بني املتعا

  " .حدودمها
                                                             

  1اإلتفاقية اجلزائرية الفرنسية ، املرجع السابق ، املادة 1
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  مصلحة المحضون على ضوء العمل القضائي     الفصل الثاني                   
          

دور حكم قضائي ينص على إسناد احلضانة أن مينح يف كما ألزمت االتفاقية القضاة عند ص            

تشريع اجلزائري من خالل نص املادة  لوقت نفسه إىل الولد اآلخر حق الزيارة وهو األمر الذي ذهب إليه ال ا

اكم اجلزائرية أو حماكم الفرنسية  ،1من قانون األسرة 64 حكام القضائية عند صدورها من احمل غري هذه األ

احلضانة إىل األم  قد نتصادف معها هي اسنادمشاكل يف التنفيذ ومن مشاكل اليت  قد تؤدي إىل حدوث

ا رف قاضي فرنسي وهذا على أساس أن يتم ممارسة احلضانة يف فرنسا لكن  -حبضانة الطفل أوىل ال من ط

رح نفسه هو ك هل ميكن للم ممارسة احلضانة على النحو احملدد يف املادة  ن من قانو  62السؤال الذي ط

ري وهذا برتبية الولد على دين أب   .يه ؟ خاصة إذا كانت األم كتابية ؟ األسرة اجلزائ

ل ،وهذا ما قد يؤدي إىل تنازع يف فإنه عند تصفح بنود اإلت         فاقية ال جندها تنص على ح

قة على تنفيذ حكم أجنيب ،لتعارضه مع النظام العام اجلزائري ،وعند حكم  اإلختصاص أو اىل عدم املصاد

حلق يف الزيارة للولد اآلخر ،ورغم معاجلة اإلتفاقية الثنائية ملشكلة  القاضي باحلضانة ألحد الوالدين مينح ا

حد الولدين حق الزيارة  فال يرد  2الزيارة لعالقة فإنه قد حيدث عند ممارسة أ إال أنه بقيت بعض املسائل ا

د احلاضن ورغم ما نوهت عليه اإلتفالطفل احملضو  ا تبقى قاصرة  11ا اقية يف مادن الوال من حلول إال أ

الذي يقع يف دائرة إختصاصه مكان  بعرض املسالة على وكيل اجلمهورية  ألنه حىت وإن قام الوالد احلاضن 

ي األوامر من دول أخرى وتنفيذها  ري بدون تأخري باستعمال القوة تلق ممارسة احلضانة أين يقوم هذا األخ

النتيجة ضياع مصلحة الطفل احملضونوهو األمر الذي يؤدي إ يذ اإلنابات القضائية  الدولة وب            .ىل عدم  تنف

                                                             
 ."و على القاضي عندما حيكم باسناد احلضانة أن حيكم حبق الزيارة :" ...ج .أ.من ق 64تنص املادة  1
  
  .منها  7اجلزائرية الفرنسية ، املرجع السابق ، املادة اإلتفاقية 2
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  مصلحة المحضون على العمل القضائي                الفصل الثاني               
         

احلضانة بعد مرور فرتة زمنية إذا              تفاقية مل تعاجل فكرة مراجعة حكم  يدفع إل  ظهر ماكما أن اإل

ا  أشارت يف املادة  إذ كانت هناك ظروف استثنائية تعرض صحة  "اقية من اإلتف 05مراجعة حىت و لو أ

لي القاضي أن يكيف طرق ممارسة هذ احلق وفقا  ملصلحة هذا  االطفل اجلسمية أو املعنوية خلطر مباشر فع

  :إىل الذهن السؤال التايلومن مثة يتبادر "  الطفل

هل ميكن لألب أن يطلب مراجعة حكم احلضانة الصادر من قاضي فرنسي أسند احلضانة إىل           

أحكام قانون األسرة ى امل وهذا أمام نفس القاضي حىت يكون له احلق يف تربية أبنائه على ينه مستند عل

ولية ومن بينها ناشدت به املواثيق الد ضافة إىل مامنه ودون أن ننسى  باال 62املادة  اجلزائري خاصة

  . 1اإلعالن العاملي  احلقوق اإلنسان

تساؤل فهنا يطرح السؤال من جديد         هل حيكم لصاحله ومن : فإن كانت اإلجابة بنعم على ال

وبطبيعة احلال فإشكالية عدم إمكانية املراجعة تطرح نفسها دون حل هلا وعيه ميكن القول أن هذه 

  .2 م الكايف باإلتفاقيةاإلشكاالت ترجع إىل عدم اإلهتما

ضانة ختضع لقانون األسرة اجلزائري         قة بطريف الزواج املختلط يف جمال احل لذلك ظلت النزعات املتعل

ح إن مت عرض القضية يف فرنسا وهو  ات القضائية اجلزائية والعكس صحي يف حالة عرض النزاع علة جه

شارت إليه احملكمة العليا يف قرار    . 3ا ااألمر الذي أ

                                                             
 ..."برتبيته على دين أبيه ...احلضانة هي : " ج .أ.من ق 62املادة 1

 
ألول يف اختيار نوع تربية أوالدهم :" 10/12/1948من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف  26/3املادة 2  ".لآلباء احلق ا

 
 . 72، ص 1994ق ،سنة .، م 23/06/1993، قرار بتاريخ  916771رقم  أ ،ملف.ش.غ.ع.م3
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المحضون على ضوء العمل القضائي                   الفصل الثاني         مصلحة 
       

رفيني يؤدي بالضرورة إىل التطبيق   لة عدم تطبيق املعاهدة من كال الط وعليه  من كل ما سبق يتبني أنه حا

كام القانون الدويل اخلاص وهذا ما أنه مت الرجوع غل حالة عدم وجود  أح يتم التطرق  إتفاقية وذلك مايعين 

  .إليه يف الفرع الثاين

لة عدم وجود إتفاقية مع الجزائر: الفرع الثاني    .حا

ط وقوع تنازع بني القوانني حول أي             القانونني يطبق الوطين أو  قد حيدث يف حالة الزواج املختل

؟ واحلل تنازع القوانني من حيث امل من القانون املدين  20إىل 10ائري املواد كان خص املشرع اجلز األجنيب 

يف و  واجب التطبيق على احوال الشخصية إىل القانون ال 16إىل  10اجلزائري وقد تطرق يف املواد من 

ملشروع املقصود باألحوال الشخصية ال النظام القانوين اجلزائري مل  قانون  يف القانون املدين وال يف يعرف ا

لديباجية الوارد يف املشروع التمه ناألسرة ولكن يفهم من مضمو  قرتح من طرف دي امليقانون األسرة ا

لس الشعيب الوطين يف  م أنه يدخل ضمنها املسائل املتعلقة باحلالة 19/09/1981احلكومة واملقدم إىل ا

ة وناقيها والعالقات بني أفراد األ الية اليت املشارطات امل لزواج وسرة كاواألهلية العامة ومحاية عدميي األهلي

النفس والنفقة بني األصول والفرو  نبوة وإثبات النسب والوالية على  ع  وبني  تصبحه وإحناله وآثاره و ال

  . 1و الوصية والكفالة األقارب والوقف واملرياث

الزواج وعند  حوال الشخصية وهذا من خالل آثار إحناللوتعترب احلضانة مما يدخل يف نطاق اال          

حنالل الزواج القانون الوطين الذي : اليت تنص 12/2سناد خاصة املادة الرجوع إىل قواعد ا انه يسري على إ

نتمي غليه الزوج وقت رفع الدعوى   إذا كان هناك طالق بني الزوجيني من جنسية  أي أنه يف حالة ما) ي

                                                             
  . 126الطيب زرويت ، املرجع السابق ، ص 1
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المحضون على ضوء العمل القضائي     الفصل الثاني                       مصلحة 
 

اقية مع الدولة اجلزائرية ففي هذه احلالة تطبق قواعد اإلسناد مبعىن  وأن الزوج اآلخر مل تربم دولته إتف خمتلفة 

قت رفع الدعوى وبالتايل إذا كان  أنه حكم بإسناد حضانة لقانون الذي ينتمي إليه الزوج و الطفل يطبق ا

  .1من القانون املدين اجلزائري  13نصت عليه املادة  طبق القانون اجلزائري وهذا ماالزوج جزئيا فإنه ي

زوج وقت رفع الدعوى هو الذي حيكم املسائل املتعلقة باحلضانة من هو            حيث أن قانون ال

ا   . احلاضن حتديد الزيارة ومد

اء اجلزائري يف مسألة احلضانة على             يف حالة وجود أحد األبوين يف دولة : كما استقر القض أنه 

م و لو كانت األم غري مسلمة ،و  ا أحق  غري مسلمة و ختاصما على األوالد يف اجلزائر ، فإن من يوجد 

القرارات الصادرة من اجلهات القضائية األجنبية اليت تصطدم و ختالف  نه من املقرر قانوناأن األحكام و  أ

  2وز تفيدها النظام العام اجلزائري ال جي

ا الثانية جندها قد أخضعت إحنالل  12و إذا رجعنا إىل نص املادة             من القانون املدين يف فقر

ر تعقد عند الرجوع إىل نص املادة  دا وقت رفع الدعوى ،يف حني أن األم لزواج إىل قانون جنسية الزوج و ه ا

ملدين ، أين جعل القانون اجلزائري  13 إحنالل الزواج مىت كان أحد الزوجني من القانون ا وحده يطبق على 

م القاضي اجلزائري ، لكن او عرض  حبالة وحيدة و هو عرض النزاع أما ا عند إبرامه ، مبعىن أنه  ربطها  جزائي

لقانون اجلزائري ، خاصة إدا كانت هده القاعدة موجودة يف التشريع  أمام جهة قضائية أجنبية فإنه ال يطبق ا

  .األجنيب 

                                                             
ليوش قربوع ، املرجع السابق ، ص 1  . 332كمال ع

 
  . 232، ص  نفس املرجع 2
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المحضون على ضوء العمل القضائي                 الفصل الثاني          مصلحة 

                  
القانون اجلزائري مستحيل التطبيق من طرف قاضي أجنيب ، خاصة إدا             و هذا ما جيعل تطبيق 

ربية الولد على دين أبيه ، كما  ة مما يؤدي بطبيعة احلال إىل عدم ت كانت األم أجنبية و أسندت هلا احلضان

لى دلك القانون اجلزائري ، مع العلم أن املبدأ السائد يف القضاء ا جلزائري هو أنه ال جيوز أن تسند نص ع

  .و معرفته وقت إنعقاد الزواج 1حضانة أبناء الوالد املسلم إىل األم غري املسلمة املقيمة يف بلد أجنيب 

زوج وقت رفع الدعوى هو الذي حيكم املسائل املتعلقة باحلضانة من هو             حيث أن قانون ال

ا   .  احلاضن حتديد الزيارة ومد

ا تثري بعض الصعوبات يف تطبيقها خاصة و أن  12رغم وضوح املادة              من القانون املدين إال أ

مادام القانون الوطين للزوج ليس  ع عند إختياره لقانون الزوج وقت رفع الدعوى هو إختيار تعسفي ،  املشر

ري إختيار قانون على حساب حمايد و ما دمنا أمامنا أمام زوجني من جنسيتني خمتلفتني ، فمن الصعب تفس

  .قانون آخر 

كما إن اختيار القانون الوطين للزوج ، يعترب إىل حد ما متعارضا مع مبدأ املساواة بني اجلنسني و            

  .املعرتف به يف الدستور اجلزائري  هو املبدأ

زوجة أثناء إحنالل الرابطة الزوجي           ة إىل قانون الزوج وقت رفع و بالتايل ميكن القول أن إخضاع ال
قانون ال ختضع له الزوجة و مل يكن  من الرابطة الزوجية تنحل وفقا ل الدعوى قد يضر مبصاحلها و جيعل 

  .بوسعها التبصر به 

                                                             
  .116، ص 4، ع 1991ق ، .، م 19/02/1990، بتاريخ  59013أ قرار رقم .ش.غ.ع.م1
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المحضون على ضوء العمل القضائي      الفصل الثاني                     مصلحة 
  

  .الضارة المسؤولية عن أفعال المحضون :المطلب الثاني 

لعامة يف املسؤولية تقتضي بأن الشخص يسأل عن أفعاله الشخصية دون              األصل أن القواعد ا

،وأن مثل هده املسؤولية تؤسس على خطأ واجب اإلثبات أي أن املضرور  طـأ خعليه أن يثبت أفعال غريه 

ة ورعاية ملصلحة احملضون رأى املشرعولكن ال ، 1الفاعل ون أن هناك حاالت يستوجب فيها عتبارات عديد

املسؤولية مفرتضة فال يكلف املضرور  عل غريه ،ويف مثل هده احلاالت تكون  حتقق مسؤولية الشخص عن ف

ال على صدور اخلطأ،وأما الغري إما  لغري ألن جمرد وقوع الضرر يعترب دلي بإثبات خطأ املسؤول عن فعل ا

ابة الشخص املسؤول عنه إتفاقا أو إلشكال الذي يطرح مىت يسأل احلاضن .حكما  يكون حتت رق إال أن ا

  ؟ضون املوضوع حتت رعايته ورقابتهعن أفعال احمل

حتكم مسؤولية متويل الرقابة طبقا  ئعن هدا السؤال لبد من التطرق إىل املباد ولإلجابة          العامة اليت 

  .ألحكام القانون املدين 

  : شروط تحقق مسؤولية الحاضن :الفرع األول

ؤولية متويل الرقابة يف نص املادة              من القانون املدين حيث  134لقد تناول املشرع اجلزائري مس

مية يكون ملزما بتعويض الضرر الو اجلاكل من جيب عليه قانونا " جاء فيها ي حيدثه دلك الشخص ذس

مله الضار ،ويرتتب هدا اإللتزام و   ".الضار غري مميز كان من وقع منه العمل  لو للغري بع

ن جمموعة من الواجبات وهي رعاية  62وحسب نص املادة            من ق أ ج يقع على عاتق احلاض

حة وخلقا ،وباإلضافة إىل اإللتزام  وتعليمه والقيام برتبيته على دين أبيه والسهر على محايته وحفظه ص   الولد 

                                                             
  . 202، ص 4، ط  2، ج 2008/ 2007صربي السعدي ، الواضح يف شرح القانون املدين اجلزائري ، دار اهلدى ، اجلزائر ،  1
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  لى ضوء العمل القضائي مصلحة المحضون ع                   الفصل الثاني    
  

عال إبنه احملضون ،وحتمل املسؤولية  ة ،على احلاضن اإللتزام برقابة أف يف حالة قيام احملضون بفعل ضار بالرعاي

  . لك بتوافر شروط معينةذو 

  :الملتزم بواجب الرقابة  : أوال

رتضة عن األفعال الغري مشروعة اليت               يرتكبها أوالده القصر املشمولني تقوم مسؤولية األب املف

ماية أوالده القصر وإرشادهم واليت تلزم األب حب 01من قانون األسرة  87بالرعاية وهدا حسب نص املادة 

والسلوك احلسن واحليلولة بينهم و  إىل ،ويف هذا الشأن 1ى بالغريذبني إحلاق الضرر أو األالطريق السليم 

لس األعلى بتاريخ  مسؤولية األب تقدم على أساس خطأ مفرتض ،فيه أنه "بأن  02/03/1982قضى ا

واجب الرعاية والتوجيه ،فارتكب  رينة إال إذا أثبت األب أنه قام ب ل مراقبة ولده ،وال تسقط هذه الق أمه

عرض من قبل ولد قاصر مميز يثبت بصفة قطعية إمهال األب تربية إبنه    .2هتك 

عن أوالده القصر إىل حني بلوغه سن            سنة ،باإلضافة  19الرشد وهووبالتايل يبقى االب مسؤوال 
ائلة وإمهاهلا وهذا حسب نص املادة إىل  سؤوليته اجلزائية يف حالة هجر الع من قانون العقوبات  300م

  .اجلزائري 

هذا الصدد ويف حالة عيش الطفل احمل          ضون حتت سقف الوالدين ويف  غري أن اإلشكال ال يقوم يف 
تبعة  جية بأي شكل من األشكال فمن يتحمكنف أسرة واحدة وإمنا يثار يف حالة الطالق فك الرابطة الزو 

  .ضون بالغري ؟حملالضرر الذي يلحقه الطفل ا
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المحضون على ضوء العمل القضائي                     الفصل الثاني      مصلحة 
          

يكون األب وبعد وفاة األم "تنص  135إىل أحكام قانون املدين جند أن املادة جند أن حيث بالرجوع   

،كما أن املعلمني واملؤدبني وأرباب  والدمها القاصرون الساكنون معهما  مسؤولني عن الضرر الذي يسببه أ

ون يف الوقت الذي يكونون حتت رقاب ضرر الذي يسببه تالميذهم واملتمرن   1....."ته احلرف مسؤولني عن ال

ه القصر وبعد وفاته حتل األم حمله يكون األب وليا ع"قانون األسرة  من 87وتنص املادة            لى أوالد

إال أن املشرع يف هذا الصدد إشرتط املساكنة لقيام املسؤولية أي أن يكون اإلبن احملضون حتت ، قانونا 

 .2كنهما ممارسة حق الرقابة عليه رقابة األب أو األم وأن يسكن الولد مع والديه حىت مي

سؤولية ألم يف حياته  رغم إنتقال            ومن هنا يتضح أن األب وحده هو الرقيب مادام حيا وال م

ملنصوص عليه وفقا ألحكام القانون  األم أو إىل أي شخص وفقا للرتتيب ا   . 84/11احلضانة إىل 

ن املشرع اجلزائري قد أحدث تعديال          لقانون األسرة ومت إلغاء املادة  05/02مبوجب األمر إال أ

ويف "من قانون األسرة واليت جاء فيها  87مقيد بنص املادة  يمن القانون املدين وأصبح القاض  135

والية ملن أسندت له احلضانة األوالد  فاملشرع وضع حدا ملشكلة مسؤولية ، حالة الطالق مينح القاضي ال

القانونية  ملن أسندت له احلضانة احلاضن عن أفعال احملضو  ن خاصة يف حالة الطالق وذلك مبنح الوالية 

ونا ،وهذا ما أكدته أيضا املادة  و، حسب مصلحة احملضون   من ق أ ج، 92وفقا لألشخاص املذكورة قان

موره أو أثبت عدم أهليتها لذلك الألب أو اجلد تعيني وصي للولد  جيوز"   لقاصر إذا مل تكن له أم تتوىل أ

                                                             
 3ج  ، 1999ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،  الواقعة القانونية رية العامة لإللتزام يف القانون املدين اجلزائري ،ظالعريب بلحاج ،الن 1

   292،ص
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لمحضون  على ضوء العمل القضائي                      الفصل الثاني     مصلحة ا
  

قع على من يكون الطفل يف حضانته ،ومنه ففي حالة الطالق فإن امل 04بالطرق القانونية   هو و 1سؤولية ت

من  87و 62من القانون املدين واملادة  134احملضون على أساس نص املادة  ما جيعل األم متولية لرقابة

لس األعلى بأن احملكوم له باحلضانة س نون األسرة ويف هذا الصدد قرر ا واء األب أو األم أو غريمها قا

عن   مسؤول مسؤولية مدنية مسؤوال عن تربية الولد احملضون ومحا يته ورعايته من كل إحنالل خلقي و يكون

  .2ضون بالغري خالل فرتة احلضانة كل ضرر يلحقه احمل

الصدد أصدرت حمكمة معسكر بتاريخ             بإلزام املسؤول املدين للمتهم  27/09/2016:ويف هذا 

  .3مليون ؤسنتيم كتعويض له 30املدان بأدائه للطرف املدين مبلغ 

الرعاية ومن أسندت له فيبقى هو وهذا هو املنطلق السليم فيما خيص مناط             املسؤولية فهو 
ن كل ضرر يلحقه من كان يف حضانته   . املسؤول ع

 :الخاضع للرقابة  :ثانيا 

وهو الشخص الذي يوضع حتت الرقابة إما أن يكون لصغر السن وإما أن يكون بالغا لسن الرشد           
  .ولكن حباجة إىل هذه الرقابة 

ا ذكر حالة الرقابة بسبب القصر  قانونمل حيدد ال:القاصر  اجلزائري سن القاصر الذي خيضع للرقابة ،وأمن
غ سن الرشد كما حددته نص املادة  إن حكم املادة يطول كل شخص مل يبل من القانون  40وبالتايل ف

 .4سنة كاملة  19املدين وهو 

                                                             
 .. 129حسن علي دنون ،املرجع السابق، ص1

 
  . 67ص  1 ،ع1972، ق.ن،ملف غ موجود ، 13/11/1970بتاريخ  خ ،.ق.غ.أ.م 2
م السرقة حكم يقضي بإدانة املتهم جبر  27/09/2016:وفيما خيص محاية الطفل من اإلحنالل اخللقي أصدرت حمكمة معسكر بتاريخ  3

 سنة حبس نافذة 01 ـوعقابا له احلكم عليه ب
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  القضائي مصلحة المحضون على ضوء العمل      الفصل الثاني                   
         

نة بالنسبة للذكر تنقضي ببلوغه               نون األسرة اجلزائري فإن مدة احلضا لكن بالرجوع إىل أحكام قا

ا نص املادة  16سنوات وهي قابلة للتمديد إىل سن  10سن  ة احملضون ولشروط حدد سنة مراعاة ملصلح

ذا كان اليزال يف سن احلضانة خاصة من نفس القانون ،وعليه يكون لألم احلاضنة الرقاب 65 ة على ولدها إ

من قانون األسرة ألزمت من يتوىل حضانة الطفل بالقيام ببعض اإللتزامات والواجبات اليت  62وأن املادة 

صحيا بعدم تعريضه لإلمهال وإال متت  على دين أبيه والسهر على محايته  تقع على احلاضن من تربية الولد 

ايته من كل جبنحة تعريض األوالد القصر لإلمهال املعنوي ومح 2/ 330لنص املادة  متابعته جزائيا وفقا

ل جرم يرتكبه القاصر ضد أي شخص  يأشكال اإلحنالل اخللق   .فيبقى احلاضن مسؤول مدنيا عن ك

حاق الخاضع للرقابة ضررا للغير  :ثالثا    :إل

خمالف للقانون بوجه عام ،و يسبب و الفعل الضار هو كل  :صدور فعل ضار ممن هو حتت الرقابة  فعل 

ضررا للغري أي أنه كل إخالل بواجب قانوين و يعرف كذلك باخلطأ املوضوعي و هو ميثل الركن املادي 

عادي،بصرف النظر عن توافر عنصر  واجب او احنراف عن مسلك الشخص ال للخطأ ،و هو االخالل ب

رعاية ال تقوم على أساس ان مسؤولية متوايل الرقابة او الراعى املشرع  االدراك و التمييز او عدم توافره،فقد

وم على أساس خطأ متويل الرعاية  ذاخلطأ ال رتكبه املشمول بالرعاية و إمنا يق  و لقيام مسؤولية . 1ي ي

ن يصدر من الشخص اخلاضع للرقابة  امسؤولية ذفعل غري مشروع يصيب الغري فإ) احملضون(احلاضن جيب أ

رقابة أو سوء الرتبية و التأديب اخلاضع للرقابة قا متويل الرقابة على أساس اإلمهال لل   .2مت جبانبها مسؤولية 
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المحضون على ضوء العمل القضائي       الفصل الثاني                    مصلحة 
     

انون املدين بأنه ال يشرتط يف اخلاضع  134و قد نص املشرع اجلزائري يف املادة              للرقابة من الق

رقابته مميزا أو غري مميز و مادام  الرقابة تنعقد سواء كان اخلاضع ل ون مميزا ذلك أن مسؤولية املكلف ب أن يك

ول دون مسؤولية املكلف بالرقابة  يز عند الشخص اخلاضع للرقابة ال حي ، فإن العمل الضار .أن انعدام التمي

طأ  دون عنصر اإلدراك أي العنصر الذي يصدر من غري املميز حينئذ يكتفي فيه بعنصر الت عدي  يف اخل

وي إمنا تصبح مسؤولية املكلف بالرقابة يف هذه احلالة مسؤولية اصلية ،اما  1املادي دون العنصر املعن

رقابة عن اعمال املميز هي مسؤولي املوضوع حتت  صة تبعية تقوم مبقام مسؤولية الشخمسؤولية متويل ال

  .        الرقابة

لية متويل الرقابة ال تقوم اال اذا وقع العمل غري املشروع من اخلاضع             و ينبغي مالحظة ان مسؤو

او من فعل نفسه،فال تقوم  أجنيببالضرر من فعل  أصيبكان هذا االخري هو املضرور سواء   فإذاللرقابة،

  .2 مسؤولية متويل الرقابة

ضون الضارة تقع على عاتق من جتب عليه احلضانة و احمل أفعالو يفهم مما سبق ان املسؤولية على          

  . ما يقع خارج حدود املدة إىلال ميكن ان متتد 

  .طرق دفع مسؤولية متولي الرقابة : الفرع الثاني 

شروط قيام مسؤولية متويل الرقابة أمكن له مبقتضى ما جاء يف املادة           الفقرة /134(مىت حتققت 
تخلص من املسؤولية إدا أثبت أنه "دين و اليت تنص من القانون امل) الثانية و يستطيع املكلف بالرقابة أن ي

بواجب الرقابة أو أثبت أن الضر    . ا الواجب مبا ينبغي من العنايةذر كان البد من حدوثه و لو قام قام 
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المحضون على ضوء العمل القضائي            الفصل الثاني               مصلحة 
       

فسه املسؤولية إما بنفي اخلطأ من جانبه و إما بنفي عالقة السببية  و   عليه فإن ملتويل الرقابة أن يدفع عن ن

أ املفرتض و الضرر الذي حلق املضرور ية مفرتضة لكن تقبل إثبات العكس 1بني هدا اخلط ، فهي مسؤول

  .مبجرد نفي اخلطأ أو العالقة السببية 

  . نفي الخطأ المفترض : أوال

ا الواجب ذية هو خطأه املفرتض يف القيام إن أساس املسؤولية امللقاة على عاتق متويل الرعا             

ى عاتقه ،وأن إفرتاض اخلطأ هدا افرتاض بسيط قابل للدليل العكس ،و  الذي يلقيه القانون أو اإلتفاق عل

تخلص من املسؤولية مىت أقام الدلي ه قام بواجب الرقابة كما ينبغي معىن هدا أن املكلف بالرقابة ي ل على أن

لصغري احملضون أو الشخص املوضوع حتت  اإلحتياطات املعقولة مينع ارتكاب ا ،و مىت أثبت أنه اختد كل 

، و مما يتعارض مع احتاد  رقابته لسبب آخر غري الصغري احملضون ،الفعل الضار الذي وقع بالفعل

طات املتعلقة بغياب األبوين و تر  ا له يف ممارسة ألعاب خطرة أو أن  اك ولدمها وحيداإلحتيا ، أو أن يسمح

أو سيارة من قبل إتقان القيادة              .يرتكاه يقود دراجة 

و مبا أن القيام بواجب الرقابة يشمل إحسان الرتبية و خباصة إدا كان متويل الرقابة أبا أو أما و            

ختاد اإلحتياطات املعقولة فال يزال ينبين على دلك أنه ال يكفي أن يثبت  األب القيام بواجب الرقابة با

ما يف جنبه ، و ال يلزم املضرور أن يثبت أن األب أساء الرتبية ، بل  رتاض أنه قد أساء تربية ولده قائ االف

الرقابة عليه أن يثبت أنه مل يرت ربية ولده و مجلة القول أن متويل  كب األب هو الذي يثبت أنه مل يسيء ت

،و هو  تقصريا يف الرقابة يف خصوص اخلطأ الذي صدر ممن هو يف رقابته و أنه بوجه عام ملن يسيء تربيته

لس اذذات الرأي الذي    إن ارتكاب هته عرض من قبل ولد مميز يثبت  "حيث جاء فيه  ألعلىهب إليه ا

                                                             
  .172حسن علي دنون ، املرجع السابق ،ص1
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المحضون على ضوء العمل القضائي                   الفصل الثاني         مصلحة 
  

و عليه فاملسؤولية تقع على عاتق من له حق احلضانة يف حالة الطالق ، . 1...."إمهال األب يف تربية إبنه

  .2مع أن سوء الرتبية قد يكون من جانب من حرم من حق احلضانة 

اليت بدهلا احلاضن بناءا على األدلة اليت و هكذا فإنه يبقى القاضي سلطة تقدير الرقابة و العناية          

بدل العناية الواجبة يف الرقابة  ها إلثبات قيامه بواجب الرقابة على النحو املطلوب ،أي إثبات أنه   3يلجأ إلي

ة يف الظروف اليت وقع فيها الفعل . ة عن طريق إثبات استحالة الرقاب كما قد يقوم احلاضن بدفع املسؤولي

ق الزيارة ،ففي هته احلالة يكون الضار ،كأن يكون مت ضون له خالل املدة احملددة ملمارسة ح واجدا لدى احمل

إدا  "واجب الرقابة ملقى على عاتق احملضون له و على هدا األساس دهب جملس قضاء معسكر إىل أنه 

طة هدا األخري و رعايته و رقابته  له حبق الزيارة ،فإنه يكون حتت سل   .4"املباشرة كان احملضون عند احملكوم 

غريمها يكون مسؤوال مسؤولية مدنية          احلضانة سواء كان األب أو األم أو  و من هدا فاحملكوم له ب

ا أن احملكوم له حبق الزيارة يكون  غري مدة احلضانة أي مدة وجوده، كم عن كل ضرر يلحق هدا احملضون بال

ر وقع من احملضون خالل فرتة الزيار  ا أن احملكوم له حبق الزيارة .ة احملددة قضاءامسؤوال عن كل فعل ضا

ون خالل فرتة الزيارة احملددة قضاءا مسؤوال عن كل فعل ضار وقع من احملض   .يكون 

  

                                                             
  . 1985،نشرة القضاة ،العدد الثالث،)30064(،رقم امللف02/03/1982:خ ، بتاريخ.ق.غ.أ.م1

 
،الطبعة الثانية،ديوان )ملسؤولية عن فعل الغري،املسؤولية عن فعل األشياء،التعويضا(علي  سليمان،دراسات يف املسؤولية املدنية يف القانون املدين اجلزائري2

 . 27املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،ص

 
 . 271خليل أمحد حسن قدادة،املرجع السابق،ص3

 
  307العريب بلحاج،النظرية العام لاللتزامات، املرجع السابق، ص4
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المحضون على ضوء العمل القضائي           الفصل الثاني                 مصلحة 
  

التي تربط الضرر بالخطأ المفترض : ثانيا   . نفي العالقة السببية 
ا تلك  لسببية املفرتضة و تعرف بأ وز للمكلف بالرقابة إن تعذر عليه نفي اخلطأ أن يقوم بنفي عالقة ا جي

املفرتض يف جانب متويل الرقابة ،إذ  صغري احملضون غري املشروع و بني اخلطأ  الرابطة اليت تصل ما بني فعل ال

ل غري مشروع و إمنا وقع نتيجة إمها ل الراعي و تقصريه يف رقابة من وضع حتت يفرتض القانون أن هدا الفع

الدليل على أن الضرر كان واقعا 1رعايته  ،أما نفي العالقة السببية و هي بدورها مفرتضة فيكون بإقامة 

و دلك أن يثبت متويل الرقابة،أو  حتما و لو قام مبا جيب عليه من الرقابة مبا ينبغي من عناية و حرص، 

الفعل الضار الذي إقرتفه الصغري  2ملفرتض و الضرر احلادثالصلة بني خطئه ا انقطاعيثبت  ،أي يثبت أن 

سببه سببا أجنبيا أو قوة قاهرة    .)3(كان 

  . المسؤولية آثار:الفرع الثالث 

ويل رقابة احلاضن فيستطيع املضرور ذإ           لرقابة قامت تبعا هلا مسؤولية مت ا ترتبت مسؤولية املشمول با

امنان أمامه ومن مث فإن مسؤولية  أوان يرجع على احدهم  ما متض على األخر او عليهم معا، إال إ

  .3.جانب مسؤولية اخلاضع هلا إىلاملكلف برقابة احلاضن تقوم 

حيق له  يالضرور إدا مل يستطع احلاضن نفي اخلطأ املفرتض او نفي العالقة السببية و محاية الطرف         

املشمول بالرقابة مميزا أو غري مميز وجيب يف هده، املطالبة بالتعويض   .احلالة التفرقة بني أن يكون 

                                                             
  .190حسن علي دنون، املرجع السابق، ص  1

 
 .199جع السابق ،صر حممد الصربي السعدي ، امل 2

  
 326حسن علي دنون حممد ،املرجع السابق ،ص3
  .307بلحاج ، المرجع السابق، ص  عربي4
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المحضون على ضوء العمل القضائي       الفصل الثاني                     مصلحة 

  
  .أن يكون المشمول بالرقابة مميزا:  أوال

ن املدين باعتباره مسؤوال عن فعله )125(املادة أساسن مسألة املميز مباشرة على إ             من القانو

إمهال  أو امتناعهال يسأل املتسبب يف الضرر الذي حيدثه بفعله أو " الشخصي الضار حيث تنص على أنه

) 05/10(املعدلة مبوجب القانون) 42(وسن التمييز حسب املادة " ا كان مميزاذإ منه أو عدم حيطته إال

من القانون املدين، فال شك أن املضرور سريجع على ملئ ) 134(ستناد إىل املادة سنة أو اال)13(هي 

ر على متويل الرقابة واملميز معا  الذمة، أي على متويل الرقابة يف الغالب، لكن ال مانع أيضا أن يرجع املضرو

  . ل الضارمن القانون املدين اليت تقضي باملسؤولية املدنية عن الفع)128(إعتمادا على نص املادة

يكون المشمول بالرقابة غير مميز:ثانيا    :أن 

قوم بصفة أصلية، ولدا فال يتصور ذإ             مميز فإن مسؤولية متويل الرقابة ت ا كان اخلاضع للرقابة غري 

جوع املضرور على غري املميز مبا وقع   .1عليه من ضرر  ر

الذي تقوم عليه مسؤولية متويل احلضانة هو اخلطأ غري أن هدا اخلطأ  األساسومن هنا فإن           

قصري من احلاضن يف مراقبة احملضون خالل مدة احلضانة بدليل حصول الفعل  مفرتض يف جانبه، يتمثل يف ت

  .الضار الذي يسبب ضررا بالغري 

                                                             
  .199محمد صبري السعدي ،المرجع السابق ،ص1
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  الخاتمة 
           

جلزائري ،واليت يعمل القضاء على تنظرا لألمهية اليت حيظ           ا احملضون يف قانون األسرة ا كريسها ى 

للطفل ،والعمل على حتقيق مصلحته روفه ،حرص املشرع على توفري محاية يف الواقع مبا اليتعارض وظ

إىل حتقيق ماهو أفضل للطفل احملضون ودلك من خالل تكريس قاعدة فحواها احلفاظ  ساعيا يف دلك

ل على حدى ،فما كان يصلح للطفل صلحة احملضون واليت تعترب قاعدة على م ذاتية ختص كل طف

بالوالدة ال يصلح للطفل الغري مميز  ا الشريعة  حديث العهد  ا لضوابط ومعايري حدد ودلك وفق

  .اإلسالمية

يف مصلحة احملضون مبا هو أصلح وأعم           ئري قد خول للقاضي مسألة الفصل  إال أن املشرع اجلزا

الزمة له وذلك اليتحقق إال من خالل    :للطفل حماوال من خالل دلك حتقيق احلماية الكافية وال

درة على الرتبية وتنشأته النشأة  -   .السليمة وضع احملضون عند من حيقق له الرعاية والعناية ،والق

  .وضع احملضون عند احلاضن الذي يثبت الدليل على إستحقاقه للحضانة  -

راعاة ملصلحته ووفقا لشروط معينة -   .متديد حضانة الطفل احملضون عند االقتضاء م

زام احلاضن مبضمون وأهداف احلضانة  -   .وضع آليات لرقابة مدى الت

ني عن الزواج املختلط من خالل وضع وضع حلول كفيلة للمشاكل  املتعلقة حبضانة  - األبناء الناجت

  .نصوص قانونية مدرج ضمن تشريع األسرة 

ة خبرباء نفسانيني وإجنماعيني ووضع  - إلزامية القاضي فبل الفصل يف مسائل اخلاصة باألطفال االستعان

  .تقرير عن كل حالة 

.  
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ام الفقه والقانون ،أن الشريعة إذ يتضح من خالل دراستنا ملوضوع مصلحة احملضو               ن بني أحك

اللجوء إليها للفصل مبا هو أصلح  د ضمن معايري وضوابط ميكن للقاضي  اإلسالمية قيدت مصلحة األفرا

لفرد يف الدنيا واآلخرة ،وكل فعل  أن املصلحة هي كل ما جيلب منفعة ل وأعم للطفل احملضون ،فاعتربت 

 مفسدة لذا سعت على درئها حتقيقا للصاحل العام للفرد بصفة خيالف مضمون الشرع من قرأن وسنة يعترب

عامة والطفل احملضون خاصة ،وذلك من خالل حتديد أهداف احلضانة شروط مستحقها عند تفكك 

ا يف فرتة هو حباجة إىل من يتوىل شؤونه وإسقاطها إذا أضرت  فل من دو األسرة وخوفا من هالك الط

  .مبصلحته 

نصوص احلضانة جند أن املشرع اجلزائري مل حيدد ال سن الطفولة وال مدلول لكن ع              ند دراستنا ل

د ضوابطها وإمنا ترك األمر لسلطة  ها ضمن كل مادة قانونية دون حتدي املصلحة الذي إقتصر على تضمين

لقضائية على حماولة إرساء مصلحة  الطفل  القضاء يف بسط رقابته على حتقيقها ،كما عمدت اإلجتاهات ا

لطفل من كل خطر أو هالك قد يهدد  ا تفعيال حلماية ا أحكامها وقرارا كقاعدة جوهرية ضمن جل 

  .مصلحته 

حة واليت عمدت جل الشرائع السماوية والوضعية على ضبطها وحتديدها              إال أن هذه املصل

ا إعتربت ذو  ا مصلحة متفاوتة نسبتها من طفل إىل آخر ،كما أ طبيعة مرنو ومطاطية ميكن إتضح أ

لظروف ومالبسات كل قضية على حدى    .للقاضي التحكم فيها وفقا 

ا تكريس مبدأ مصلحة احملضون              ن شأ إال أننا يف األخري ميكن إبداء بعض املالحضات اليت م

يها كلما قضت احلاجة إىل ذلك وهي  ن منضومة تشريعية يتم اللجوء إل   :ضم

من قانون األسرة بتحديد وحصر الشروط الواجب توافرها يف  62مون املادة إعادة صياغة مض .1

 .احلاضن حتقيقا ألهداف احلضانة 
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نضم حق الزيارة واملسائل املتعلقة به ،من حيث مكان ومدة الزيارة  .2   .وضع نص قانوين ي

أحد  وضع حلول كفيلة بالنسبة للمسائل املتعلقة باألطفال الناجتني عن عالقة أجنبية يكون .3

الل وضع نصوص قانونية ضمن قانون    أطرافها جزائريا وذلك من خ

ا  .4 ا واليت ميكن للقاضي اإلستنجاد  قاعدة مصلحة احملضون وحتديد معايريه وضع نعريف ل

  .للفصل يف مسائل متعلقة باألطفال 

السبل ميكن حتقيق وتفعيل الضمانات اخلاصة حبماية الطفل صاحب املصلحة           .فمن خالل تلك 
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المراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــعقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة 

 .القرآن الكريم  .1

بخاري ،البصائر للنشر والتوزيع  .الحديث  .2  .أيب عبد اهللا حممد ابن إمساعيل البخاري ،صحيح ال

I.  العربية المصادر ومعاجم اللغة: 

 . 2003،دار صادر ، 4ابن منضور ،لسان العرب ،ج

II.  المراجع العامة: 

 :المراجع الفقهية : أوال 
أيب عمر يوسف ، بن عبد اهللا ، بن حممد  بن عبد الربمناين القرطيب ، الكايف يف فقه املدينة ، طبعة  .1

 .م  1987- ه 1394، سنة  1

-ه 1420، سنة  21العريب ، اجلزء الثاين ، طبعة  السيد سابق ، فقه السنة ، دار الفتح لإلعالم .2

1999.  

  ، بدون ط ، دار املعرفة بريون3بن اخلطيب الشربين ، مغىن احملتاج إىل معرفة ألفاظ املناهج، اجلزء ا .3

، الفقه اإلسالمي و أدلته ، اجلزء  .4   .م  1975، سنة  2، دار الفكر ، طبعة  7وهبة الزحيلي 

القاهرة ،الطبعة الثالثة ، أوت  ،شخصية ، دار الفكر العريب للنشرالحممد أبو زهرة ، األحوال  .5

1958 .  

ى بن احلسن ، املعروف ببدر الدين  .6  5اجلزء ااحلنفي ، البناية شرح اهلداية ، حممود بن أمحد بن موس

  م  2000-ه 1420،  1، دار الكتب العلمية لبنان ، طبعة 
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لكايف يف فقه أمحد بن حنبل ، اجلزء موفق الدين ، عبد اهللا ، ابن قداىن املقديس .7 ، دار  3ي ، ا

 .م  1414à  -1994،  1الكتب العليمة بريوت ، طبعة 

املدخل إىل مقاصد الشريعة من األصول النصية إىل اإلشكاليات املعاصرة  .8 عبد القادر بن حرو اهللا ، 

 . 2005، مكتبة الرشد الرياض ، طبعة 

 
د الرمحن اجلزيري ، الفقه على املذ .9 ديد ، مصر، اجلزء األول ، الطبعة عب اهب األربعة ، دار الغد اجل

 . 2005األوىل ، سنة 

 :المراجع القانونية العامة  :ثانيا 

الوجيز يف القانون اجلزائري اخلاص  .1 اجلرائم ضد األشخاص و اجلرائم ضد ( أحسن بوسقيعة ، 

  .، الطبعة السادسة  1، دار هومه ، اجلزء )األموال 

ن األسرة اجلزائري ، ديوان املطبو العريب خبيت  .2 ام األسرة يف الفقه اإلسالمي و قانو ات اجلامعية ع، أحك

  .  2012، طبعة 

ول ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،  .3 العريب بلحاج ، الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري ، اجلزء األ

  . 1999بن عكنون اجلزائر ،سنة 

ري ، الواقعة القانونية ، اجلزء  تزاملالل ةظرية العامنالعريب بلحاج ، ال .4 ، ديوان  2يف القانون املدين اجلزائ

  .1999املطبوعات اجلزائية ، سنة 

جراءات املدنية و اإلدارية ،اجلزء  .5 ف عادل ، الوجيز يف شرح قانون اإل ، منشورات كليك  1بوضيا

  . 2011للنشر ، طبعة 

ر و آثار فك الرابطة الزوجية يف  .6 قانون األسرة ، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر باديس ديايب ، صو

  . 2012، طبعة 
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لقا عليه بقرارات احملكمة العليا ( بلحاج العريب ، قانون األسرة  .7 وفقا ألحدث التعديالت و مع

ديوان املطبوعات اجلامعية ، طبعة  2010 – 1966املشهورة خالل أربع و أربعني سنة   ،4 .  

  ، تنازع القوانني يف اجلزائر ، سنة  1اص ، اجلزء زرويت الطيب ، قانون دويل خ .8

 
، املسؤولية عن فعل الغري ، طبعة  .9 نون املبسوط يف شرح القانون املدين  ،  4، اجلزء  1حسن على د

  . 2006دار وائل عمان األردن ، سنة 

ندة ، استشارات قانونية يف قضايا شؤون األسرة ، دار هومه ، طبعة  .10   . 2011يوسف دال

ة و النشر و التوزيع ، املؤرخ يف حلسني ب .11 انون األسرة نصا و شرحا ، للطباع ن شيخ آث ملويا ق

   2005فرباير  27

دار اهلدى ، عني مليلية اجلزائر ،  .12 يا ، قانون األسرة نصا و شرحا ،  حلسني بن شيخ آث ملو

   2014طبعة 

قانون األسرة ، دلر هومه ، طبعة  .13   . 2014حلسني بن شيخ آث ملويا ، املرشد يف 

منتصر سعيد محودة ، محاية الطفل يف القانون الدويل العام و اإلسالمي ، دار اجلامعة اجلديدة ،  .14

  .2007طبعة 

بادئ القانون الدويل العام ، دار الغرب للنشر و التوزيع ، اجلزء  .15   ، 2حممد بوسلطان ، م

ي ، الواضح يف شرح القانون املدين  .16 لتزامات مصادر النظرية العامة لإل( حممد صربي السعد

  . 2007،دار هومه ، طبعة ) اإللتزام 

ت اجلزائية ، القسن اخلاص ، طبعة  .17 ، ديوان املطبوعات  4حممد صبحي جنم ، قانون العقوبا

  . 2003اجلامعية اجلزائر ، 

ديوان املطبوعات اجلامعية ، طبعة  .18 جزائي خاص يف التشريع اجلزائري ،   2مكي دردوس ، قانون 

  . 2005، قسنطينة 
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ري ، دار هومه للطباعة النشر و  .19 يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائ حممد حزيط ، مذكرات 

  2011، 6التوزيع اجلزائر ، طبعة 

األسرة ، دراسة مقارنة بني فقه امل .20 ذاهب السنية و املذهب حممد مصطفى شليب ، أحكام 

نهضة العربية ، القاهرة ، طبعة    .م  1977-  ه 1397اجلغفري و القانون ، دار ال

ر بلقيس للنشر اجلزائر ، الطبعة  لنسرين شريفي و كما .21 ورة ، قانون األسرة اجلزائري ، دا بوفر

  . 2013األوىل أكتوبر 

شخصية يف الشريعة اإلسالمية فقها و .22   قضاءا ، دار الفكر العريب ،  عامر عبد العزيز ، األحوال ال

  . 2014، 2،دار هومه ، طبعة  عبد العزيز سعد ، اجلرائم الواقعة على نظام األسرة .23

ألسرة يف  ثوبه اجلديد ، أحكام الزواج و الطالق بعد التعديل ، دار  .24 عبد العزيز السعد ، قانون ا

  . 2007هومه ، طبعة 

ءات ممارسة دعاوى شؤون األسرة أمام أقسام احملاكم اإلبتدائية ، دار  .25 عبد العزيز السعد ، إجرا

  . 2014،  2هومه ، طبعة 

لتعويض ، الطبعة األوىل ، اجلزائر علي فيال .26    2002يل ،اإللتزامات ، العمل املستحق ل

ائري ، املسؤولية عن فعل الغيلر  .27 علي سليمان ، دراسات يف املسؤولية املدنية يف القانون املدين اجلز

ؤولية عن فعل األشياء ، التعويض  وان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر  2طبعة ) ، املس   .، دب

 1قادر بن حرز اهللا ، اخلالصة يف أحكام الزواج و الطالق ، دار اخللدونية للنشر ، طبعة عبد ال .28

  . 2007، سنة 

، دار هومة اجلزائر ، ) التحري و التطبيق( عبد اهللا أوهابية ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية  .29

  . 2012، سنة  3طبعة 

قانون دويل خاص ، تنازع القوانني  .30 ،  2، دار هومة ، طبعة  1، اجلزء عليوش قربوع كمال ، 

2007 . 
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املوضوعية و اإلجرامية لقانون األسرة مذيال ميبادئ الفقه القضائي ،  .31 عبيدي الشافعي ، القواعد 

  . 2016دار اهلدى ، طبعة 

ة ، دار البدر ، اجلزائر ، طبعة  .32 يش ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائي   . 2008فضيل الع

جلزائري ، مصادر اإللتزام ، طبعة خليل أمحد أحسن قدادة ، الو  .33 ،  4جيز يف شرح قانون املدين ا

ديوان املطبوعات اجلزائرية ، سنة    . 2010اجلزء األول ، 

ني الشريعة اإلسالمية و التشريعات  .34 ة ، حقوق الطفل ،دراسة مقارنة ب خالد عبد العظيم أبو غاي

فكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، طبعة    . 2013الوضعية ، دار ال

III.  المراجع المتخصصة: 

أثر املصلحة يف التشريعات ،الكتاب األول ،  التشريع اإلسالمي ، دار  يدجم .1 محيد العنبكي ، 

 . 2001، سنة  1العلمية الدولية ،طبعة 
ق محدان ، احلضانة و أثارها يف تنمية الطفل يف الفقه اإلسالمي ، دار  .2 عبد املطلب عبد الرزا

  .2008سننة اجلامعة اجلديدة اإلسكتدرية ، 

IV.  الرسائل العلمية :  

صلحة احملضون يف القوانني املغاربية  .1 لدكتورا ، جامعة أيب بكر بلقايد / تشوار محيدو زكية ، م رسالة ا

  . 2005 2004، تلمسان ، سنة 

لدكتورا ، جامعة أيب بكر بلقايد  .2 رية لقاضي شؤون األسرة ، رسالة ا شامي أمحد ، السلطة التقدي

  . 2013/2014تلمسان ، سنة 

لحة احملضون يف قانون األسرة اجلزائري ، رسالة لنيل شهادة املاجسرت ،  .3 بن عصمان إيناس ، مص

  .2008جاعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان ، سنة 
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V.  اإلجتهادات القضائية : 

ل سايس ، اإلجنهاد اجلزائري يف ماد .1 ، منشورات كليك ، ) ج3.ج2.ج( ة األحوال الشًخصية ، مجا

  . 2013األوىل ، سنة الطيعة 

ت كليك ، ، منشورا) ج3.ج2.ج( ، زائري يف مادة اجلنح و املخالفات مجال سايس ، اإلجنهاد اجل .2

  .2014الطيعة األوىل ، سنة 

يل صقر  ، غرفة األحوال الشخصية  .3 عة و النشر و النوزيع ، املنطقة ( نب الطالق و توابع العصمة ، للطبا

  .اجلزائر  عني مليلة ، 193ب  - الصناعية ص

VI. ضائيةالمجالت الق : 

  لة القضائية لسنة  . 1982ا

  لة القضائية لسنة   .عدد أول  1989ا

  لة القضائية لسنة  .عدد ثالث . عدد ثاين . عدد أول  1990ا

  لة القضائية لسنة  .عدد رابع . عدد ثاين . عدد أول  1991ا

  لة القضائية لسنة  .عدد أول  1992ا

  لة  .عدد ثاين  1993القضائية لسنة ا

  لة القضائية لسنة  .عدد ثاين . عدد أول  1994ا

  لة اجلزائرية لسنة  .عدد ثالث  1994ا

  لة اجلزائرية لسنة  .عدد رابع  1996ا

  

  

  



142 
 

  :نشرة القضاة 

  . 4العدد  1988نشرة القضاة لسنة  ، .1

  . 67، العدد  2012نشرة القضاة لسنة  .2

VII.  و اإلتفاقيات الدولية النصوص للقانونية: 

 : النصوص القانونية  .1

األسرة املعدل و املتمم مبوجب األمر  .1 و املتمم ،  1984يونيو 9املؤرخ يف  84/11قانون 

لصادرة باجلريدة الرمسية ، العدد  2005املؤرخ يف فيفري  05/02مبوجب األمر رقم  ،  15، ا

  . 27/02/2005بتاريخ 

، و املتمم لألمر  2005املؤرخ يف ماي  05/10مبوجب األمر  ملعدل و املتممالقانون املدين ا .2

، املتضمن القانون املدين ، اجلريدة الرمسية ، العدد  26/09/1975، املؤرخ يف  75/58

  . 2005يونيو  26، لسنة  44

،  66/156، املعدل و املتمم لألمر  20/12/2006املؤرخ يف  23 – 06القانون  .3

قوبات ، اجلريدة الرمسية ، العدد   .  24/12/2006، الصادر يف  84املتضمن قانون الع

ملتضمن قانون اإلجراءات املدنية و  25/02/2008املؤرخ يف  08/09القانون رقم  .4 ، ا

دارية ، اجلريدة الرمسية ، العدد   . 23/04/2008، يف  21اإل

، املؤرخ يف  66/155، املتمم لألمر  23/02/2011املؤرخ يف  11/02األمر رقم  .5

زائية ، اجلريدة الرمسية ، العدد  08/07/1966 ، يف  12، املتضمن قانون اإلجراءات اجل

23/02/2011 . 
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 :اإلتفاقيات الدولية  .2

ائر و فرنسا بشأن أطفال الزواج  تلط يف حالة اإلنفصال ، املؤرخة يف االتفاقية املوقعة بني اجلز املخ

، اجلريدة  26/06/1988املؤرخ يف ) 88/144(املصادق عليها باملرسوم  21/06/1988

  . 1988، لسنة  30- 28الرمسية ، العدد 
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  :الملخص        

ة خاصة وأواله اهتماما واسعا باحلفاظ على مصلحته والتنصيص عليها            شرع اجلزائري الطفل احملضون ،بعناي لقد خص امل

دف بالدرجة األوىل إىل محاية حقوق الطفل من الضياع ،وفقا لضوابط ومعايري مستمدة معظمها  ضمن نصوص وقواعد قانونية 

وفقا ألسس إجرائية وموضوعية ميكن للقاضي  ضاة يف بسط رقابتهم على تلك املصلحة ،تاركا األمر للق من الشريعة اإلسالمية ،

  .اللجوء إليها للفصل مبا هو أصلح وأعم للطفل احملضون 

إن احلضانة تعترب من أهم املسائل الفقهية والقانونية اليت تعكس اهتمام التشريع مبصلحة الطفل ،ودلك من خالل حتديد           

ق فيها ضمن شروط معينة يبغي توافرها يف شخص احلاضن حتقيقا لفحوى احلضانة ومقصودها مع االحتفاظ بسحب أصحاب احل

 .حق أولوية احلاضن يف ممارستها عند االقتضاء ودلك مراعاة ملصلحة احملضون 

زيارة ،مكان ممارسة ، الدعاوى امل ، الطفل ،احلضانة ،املصلحة ،النفقة:الكلمات المفتاحية   .دنية حق ال

Résume : 

                  On a previlegié le législateur algerien de l’enfant adopté ,surtout apres 

mettre l’importance en reservant ses droits et le citer dans les textes juridiques et les 

regles visent pricipalement a protégerles les droits de l’enfants par des normes et des 

mesures  dérivés de la jurisprudance dont la plupart sont islamiquess,en laissant aux 

juges détandre leur surveillance de la compagne conformement aux motifs 

procéduraux et de fond permettent au juge de recourire à elle pour décider ce qui est 

mieux pour l’enfant adopté. 

                  La pépiniere l’une des questions juridique les plus importantes qui reflétent 

l’intéréts de la législation des intéréts de léenfant et en identifiant les moyens de le 

protéger dans certaines conditions doivent étre das la personne qui garde pour obtenir 

le but de la pepiniere et ce qu’elle compris, tout en concervant le retrait du droit et la 

priorité de  liberté dans l’éxercice ,et cela en prenant en compte des intéréts de 

l’enfant. . 

Les mots clés  :l’enfant – intérét – la pépiniere- garderie – un lieux de pratique – aux dépens 
du droit de visite – les poursuites civiles 


