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 شكر
 

" فالحمد هلل الذي فتح لنا أبواب العمـ ومنحنا َلِئن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَُّكمْ قاؿ تعالى في سورة إبراىيـ "
 عقبًل استطعنا بفضمو انجاز ىذا العمؿ المتواضع.

 
َمن َلم َيشُكر النَّاس َلم َيشُكر اهلَل َوَمْن َأْسَدى ِإلْيُكْم اهلل عميو وسمـ "قاؿ رسوؿ اهلل صمى 

" َمْعُروًفا َفَكاِفْئوه ِفإن َلم َتسَتِطيُعوا َفادُعَوا َلو  
تطبيًقا ليذا الحديث نتقدـ بشكرنا الجزيؿ لمؤطرتنا الدكتورة "بوسطمة شيرزاد" عمى تفضميا بقبوؿ 

نذ أف كاف مشروًعا إلى أف أصبح بحثًا وخرج في صورتو النيائية اإلشراؼ عمى ىذا العمؿ م
لى كؿ األساتذة األفاضؿ الذيف  وعمى النصائح واإلرشادات القيمة التي رافقتنا بيا طوؿ عممنا، وا 
درسونا طيمة مسارنا الجامعي وكؿ موظفي جامعة محمد خيضر شتمة وكؿ مف كاف ساندنا 

 وكاف عوًنا لنا.
 

وصوؿ لمجنة المناقشة التي تحممت عناء القراءة والتصويب والتقييـ.كما أف الشكر م  
 

 راجينا مف المولى عز وجؿ أف يجعميا في ميزاف حسناتيـ جميًعا.

 
 
 

 

  



 إهداء
المرحمة  مف مختمفة بمحطات مرورا التعميمية حياتي رحمة انطبلؽ مف سنوات وبعد أخيرا

 يتوجيا ىذا حياتي مف الميمة المرحمة ىذه الجامعية، المرحمة إلى والثانوية واإلكمالة االبتدائية
 اهلل بحمد بالنجاحات المميء دراستي مشوار فيو أرى الذي اليـو انتظرتو، طالما الذي اليـو

 أتقاسمو بؿ وحدي لي خالصا ليس النجاح فيذا لذا والدّيا وأىمي، مف وبدعـ عميا، ومّنو تعالى
 إلى : مذكرتي لذا أىدي فيو، اسـ لو كاف مف كؿ مع وأشاركو

حفظيما  والديا الكريمينإلى مف ربط اهلل طاعتو بطاعتيما  ومصدر القوة منبع الحنانإلى  -
 اهلل و رعاىما وأطاؿ في عمرىما في طاعتو

 إخوتي
 .شقيقاتي قمبي: مف القريبات إلى -
  شقيقايإلى مف أسند رأسي إلى كتفييما:  -
 .بنات و أوالد كل من أخي  وأختي حفظيم اهلل ورعاىموجماليا:  الحياة رياحيف إلى -
 فطناسي صالحةوأخص بالذكر : صديقتي  اهلل مف ىدية خير كف المواتي صديقاتي إلى -

 والتي كانت صاحبة الدعـ لي في كؿ خطوة أخطوىا.
 

 
 
 كيحول صميحة

 
 
 



 إهداء
 

سنوات مف الكفاح انتيت اآلف، فالحمد هلل الذي وفقنا وسيؿ لنا طريقنا وىدانا لمخير أينما  خمس
 حؿ.

اآلف فقط يمكنني أف أعود ألمي بكؿ فخر وأىدييا بعض مف صفحات كفاحي... إليِؾ يا نبع 
لى كؿ أمالؾ بأف نك وف الحناف، إليِؾ يا مف عممتني أف الحياة أنشودة نألؼ ألحانيا كما نشاء وا 

 األفضؿ، إليِؾ يا مف عممتني أف سبلح األمة دينيا، فكرىا، ثقافتيا...

 إليؾ يا أبي إلى كؿ قطرة تعب ورجفة يديف في سبيؿ إسعادنا.

 إلى شقيقاتي: إكراـ وشروؽ وابنتييا حفظيـ اهلل.

 إلى أخوي: إسحاؽ وعبد الرزاؽ وفقيـ اهلل.

 إلى روح أخي: ميند غفر اهلل لو.

مر: أحبلـ، سامية، صميحة.إلى صديقات الع  

 إلى كؿ عائمتي وكؿ مف ساندني ولو بكممة طيبة.

 إلى فمسطيف وكؿ شيداء األقصى وحي الشيخ جراح...

 إلى كؿ طمبة العمـ.

 أىدي ىذا العمؿ المتواضع.
 

 

  كحمول أنفال    
 



 خطة المذكرة

 مقدمة
جراءات توقيعو.  الفصل اَلول: الحجر القضائي أسبابو وا 

 .مفيوم الحجر القضائياَلول:  المبحث
 المطمب األوؿ: تعريؼ الحجر القضائي.

 عف الحجر القانوني. الحجر القضائي المطمب الثاني: تمييز
 المبحث الثاني: أسباب الحجر القضائي.

 .األسباب المعدمة لؤلىميةالمطمب األوؿ: 
 .األسباب المنقصة لؤلىمية المطمب الثاني:

 المبحث الثالث: إجراءات توقيع الحجر القضائي. 
 المطمب األوؿ: صاحب الحؽ في رفع دعوى الحجر.

 المطمب الثاني: دعوى الحجر. 
 الفصل الثاني: اآلثار القانونية لمحجر القضائي.

 المبحث األوؿ: تعييف النائب الشرعي عمى المحجور عميو.
 المطمب األوؿ: النائب الشرعي.

 : مياـ النائب الشرعي.المطمب الثاني
 نياية الحجر القضائي.و المبحث الثاني: حكم تصرفات المحجور عمييم 
 .المطمب األوؿ: حكـ تصرفات المحجور عمييـ

 نياية الحجر القضائي.و  المطمب الثاني: 
 .الخاتمة

 قائمة المراجع.
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الحمد هلل رب العالميف الواحد الفرد الصمد المنفرد بصفات الجبلؿ والكماؿ، الحكيـ العميـ 
الذي عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ والصبلة عمى المبعوث رحمة لمعالميف، أشرؼ الخمؽ أجمعيف 

 مف سار عمى دربو واستف بسنتو إلى يوـ الديف.محمد بف عبد اهلل، وعمى آلو و 
 أما بعد:

يعد اإلنساف كائًنا اجتماعًيا بطبعو، ال يستطيع  العيش بمفرده بؿ البد لو مف العيش في 
جماعة، مما يتطمب دخولو مع غيره مف الناس في معامبلت وقيامو بمجموعة سموكيات، ولكي 

مؤىؿ إلبراميا، أي أف يكوف الشخص كامؿ تحقؽ أثرىا القانوني يجب أف تصدر مف شخص 
األىمية، ويقصد بيذه األخيرة صبلحية الشخص الكتساب الحقوؽ وتحمؿ االلتزامات ومباشرة 

 التصرفات التي يرتب عمييا القانوف أثًرا.
والمشرع الجزائري اشترط لتماـ األىمية أف يكوف الشخص متمتًعا بقواه العقمية وبالًغا مف 

سنة كاممة، ولـ يقتصر عمى ذلؾ فحسب بؿ أضاؼ شرًطا آخًرا وىو "أال  العمر تسعة عشر
مف القانوف المدني، ألنو قد يبمغ اإلنساف سف الرشد  40يكوف محجوًرا عميو" حسب المادة 

القانوني ويعترض أىميتو إحدى عوارض األىمية كالجنوف والعتو والسفو والغفمة، فيصبح بعد 
تاج إلى غيره كي تصح تصرفاتو وال يكوف ذلؾ إال بتوقيع إصابتو بإحدى ىذه العوارض يح

 الحجر عميو.
 أسباب الدراسة:

يمكف اختصار األسباب التي دفعتنا لمبحث في ىذا الموضوع في أسباب ذاتية وأخرى 
 موضوعية.

في رغبتنا في التعمؽ في موضوع الحجر القضائي كونو أحد  اَلسباب الذاتيةتتمثؿ 
وىو مجاؿ تخصصنا، رغبتنا في دراسة مقصد مف مقاصد الشريعة مواضيع قانوف األسرة 

 اإلسبلمية وىو حفظ الماؿ.
فتتمثؿ في تعمؽ الموضوع بأىمية األفراد مف جية ومف جية  اَلسباب الموضوعيةأما 

أخرى فإف موضوع الحجر يطرح إشكاالت عممية أماـ المحاكـ بسبب عدـ وضوح النصوص 
 ضيع الحجر في التشريع الجزائري.القانونية التي تتناوليا موا
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 أىمية  الدراسة:
 يمكف استخبلص أىمية ىذه الدراسة في أىمية عممية وأخرى عممية.

تكمف األىمية العممية في كوف موضوع الحجر القضائي إجراء يحد مف أىمية الشخص 
أموالو، فيمنع صاحبو مف استعماؿ حؽ أساسي وىاـ في حياتو اليومية وىو حؽ التصرؼ في 

فيذه الدراسة تمكف مف معرفة حقيقة وجوىر الحجر القضائي في التشريع الجزائري، وكيؼ يؤثر 
 عمى أىمية األشخاص ولبياف أيضا األسباب الرامية إليو.

أما األىمية العممية فتتمثؿ في كوف موضوع الحجر القضائي يتعمؽ بالمعامبلت المالية 
ائري، متمثمة في القصر والمحجور عمييـ فيو موضوع لفئة متواجدة بقوة في المجتمع الجز 

 عممي يبلمس حياة األفراد.
 تتمثؿ أىداؼ الدراسة فيما يمي:أىداف الدراسة: 

تسميط الضوء عمى مواطف القوة والضعؼ في نظاـ الحماية المقرر مف المشرع الجزائري  .1
 لفئة المحجور عمييـ.

 أغفميا الكثير.بياف أحكاـ الحجر في التشريع الجزائري التي  .2
 توضيح االجراءات القضائية المتبعة ليذه المسائؿ السابقة. .3
 محاولة تقديـ إضافة عممية وقانونية في مجاؿ األسرة. .4

 اإلشكالية:
مف خبلؿ ىذه الدراسة سنتطرؽ إلى األحكاـ المتعمقة بالحجر القضائي في التشريع 

 الجزائري وذلؾ باإلجابة عمى اإلشكاؿ التالي:
 كيف يتم توقيع الحجر القضائي عمى ناقصي وعديمي اَلىمية؟ 

 وكؿ ذلؾ في ظؿ التشريع الجزائري.
 الدراسات السابقة:

ال ندعي السبؽ في مجاؿ البحوث التي شممت الحجر القضائي كموضوع ليا، فمف 
خصائص البحث العممي االستمرارية والتراكمية، ومف بيف المواضيع التي تطرقت لمحجر 

 ئي مايمي:القضا
  دراسة الطالب عاىد أحمد أبو العطا الموسومة بػ"الحجر عمى الصغير والمجنوف والسفيو

وتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعية في قطاع غزة، مذكرة ماجستير في القضاء الشرعي، كمية 
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، الذي قسـ دراستو إؿ ثبلثة فصوؿ جاء الفصؿ 2008الشريعة والقانوف، الجامعة اإلسبلمية، 
األوؿ بعنواف الحجر عمى الصغير والثاني بمسمى الحجر عمى المجنوف أما الثالث فكاف بعنواف 

 الحجر عمى السفيو.
  دراسة الطالبيف حجاب الطاىر وشودار منصؼ الموسومة بػ"أحكاـ الحجر في الشريعة

، االسبلمية وقانوف األسرة الجزائري"، مذكرة ليسانس عمـو إسبلمية، تخصص شريعة وقانوف
، 2018_2019كمية العمـو االنسانية واالجتماعية، جامعة محمد بوضياؼ، مسيمة، الجزائر، 

المذاف قسما الدراسة إلى فصميف األوؿ يحمؿ عنواف ماىية الحجر والثاني جاء حامبًل لعنواف 
 األحكاـ المتعمقة بالمحجور عميو. 

 ـ الحجر في قانوف األسرة دراسة الطالبتيف وفاء زيتوني وأماؿ كبيش الموسومة بػ"أحكا
ماي  8الجزائري"، مذكرة ماستر، تحصص قانوف األسرة، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة 

، المتيف قسمتا دراستيما إلى فصميف جاء األوؿ بعنواف 2017_2016، قالمة، الجزائر، 1945
 لحجر القضائي.ماىية الحجر القضائي والثاني بعنواف اآلثار القانونية المترتبة عف ا

ومنو نجد أف كؿ مف ىذه المواضيع المدروسة والمتعمقة بالحجر حاليا حاؿ موضوع 
دراستنا أنيا تختمؼ عما تطرقنا إليو كوف الدراسات السابقة كؿ مف المواضيع السابقة تطرقت 
إلى الحجر بصفة عامة ، منيا مف درسو في القانوف فقط ومنيا مف درسيا في قانوف األسرة 

شريعة اإلسبلمية لكف موضوع بحثنا كاف متمحوًرا حوؿ الحجر القضائي في التشريع وال
 الجزائري بصفة خاصة.
 صعوبات الدراسة:

مف أىـ الصعوبات التي واجيتنا في ىذه الدراسة قمة المراجع المتخصصة في الموضوع 
 ة. إضافة إلى االختبلؼ الموجود بيف نصوص القانوف وتطبيقيا مف الناحية العممي

 منيج الدراسة:
 اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى منيجيف اثنيف:

المنيج الوصفي ويظير ذلؾ مف خبلؿ وصؼ وشرح بعض المصطمحات والمفاىيـ التي  
يتضمنيا الموضوع، إضافة إلى المنيج التحميمي مف خبلؿ تحميؿ النصوص القانونية التي 

 تتضمنيا الدراسة.
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 تقسيم الدراسة:
 ولئلجابة عف اإلشكالية محؿ الدراسة جعمنا المذكرة في فصميف:

جراءات توقيعو أيف تحدثنا عف   حيث تطرقنا في الفصؿ األوؿ الحجر القضائي أسبابو وا 
الحجر القضائي وتمييزه عف الحجر القانوني في المبحث األوؿ، وأسباب الحجر القضائي في 

جراءات توقيع الحجر الق  ضائي في المبحث الثالث.المبحث الثاني، وا 
أما الفصؿ الثاني فخصصناه لآلثار القانونية لمحجر القضائي، فجاء المبحث األوؿ منو  

بعنواف تعييف النائب الشرعي لممحجور عميو، والثاني بعنواف حكـ تصرفات المحجور عمييـ 
 ونياية الحجر القضائي. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 الفصل اَلول:
 الحجر القضائي أسبابو

جراءات توقعو وا 
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؛ قانوف األسرةال في القانوف المدني وال في ئي المشرع الجزائري لـ يعرؼ الحجر القضاف إ
ذوي  مف والمعتوىيف المجانيف مف الضعيفة الفئةعمى و  الناس أمواؿ عمى الحفاظ قصدلكف 

 عقوليـ خفة بسبب الضياعو  تبلؼاإل مف أمواليـليـ  ، سف ليـ قوانيف تحفظالذىنية اإلعاقات
 وكذا المالية تعامبلتيـ في األشخاص مف الشريحة يذهل حمايةو  عمييـ بالحجر انعداميا أو

 مف ـيأموال صوف، ومف أجؿ تكريس ىذه الحماية والحفاظ عمييـ و معيـ المتعاقد حماية الغير
لذلؾ يتعيف تعريؼ  ،وجب تطبيؽ الحجر القضائي عمييـ والمجتمع الفردفي مواجية  الضياع
مييزه عف الحجر القانوني، وقد اشترط المشرع توفر أسباب معينة مف أجؿ وت القضائي الحجر
مف أجؿ ذلؾ وىو ما سنحاوؿ توضيحو  ونص عمى اإلجراءات الواجب اتخاذىاالحجر توقيع 

 :كالتالي  في ىذا الفصؿ الذي نقسمو إلى ثبلثة مباحث
 المبحث )الجزائري في التشريع الحجر أسباب(، األوؿ المبحث)الحجر القضائي مفيوـ 

 (.المبحث الثالث)إجراءات توقيع الحجر ، (الثاني
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 الحجر القضائي  مفيوم  المبحث اَلول:

المشرع إلى أحكاـ الحجر في قانوف األسرة الجزائري دوف أف يحدد مفيومو، وىذا  تطرؽ
ما يدفعنا لمبحث عف معنى الحجر القضائي و المقصود بو، وتمييزه عف الحجر القانوني 

 لتفادي الخمط بينيما لتشابو بعض األحكاـ القانونية فييما، مف خبلؿ المطالب التالية: 

 اَلول: تعريف الحجر القضائي  المطمب

وكذلؾ  )الفرع االوؿ(ؼ الحجر القضائي وجب بياف معنى الحجريلموصوؿ إلى تعر 
 )الفرع الثاني(مشروعيتو 

 الفرع اَلول: معنى الحجر 

 معنى الحجر اصطبلحاو ، (أوال)لفيـ معنى الحجر يجب التطرؽ إلى معنى الحجر لغة 
 .(ثالثا)ة الجزائري ، معنى الحجر في قانوف األسر (ثانيا)

 أوال: معنى الحجر لغة

وىو المنع  ،1بمعنى منعو في التصرؼ في مالوساكف حجر َيحُجُر َحجرًا: الحجر 
ُْجوًراوسمي الحراـ حجرًا، قاؿ تعالى: "  .2مطمقا ؛ أي حراما محرما،  3"َوَيُقولُوَن ِحْجًرا َّمح

 لقولو تعالى: ارتكاب القبائح؛إذ اف العقؿ يمنع صاحبو مف  خر وىو العقؿ؛آولو معنى 
ِي ِحْجرٍ "  4". َهْل ِِف َذلَِك قََسٌم ِِلّ

 

 
                                                           

 .226، ص 2009، دار الحديث، القاىرة، مصر، الصحاح )تاج المغة و صحاح المغة(أبو نصر إسماعيؿ الجوىري،  .1
(، المساعدة القضائية –الغيبة   -الحجر  -الوصاية   -الوالية عمى المال) االحكام الموضوعية: الوالية كماؿ حمدي،  .2

 .176، ص2003منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، مصر، 
 .22. سورة الفرقاف، اآلية  3
 .05 اآلية ،سورة الفجر. 4
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  ثانيا: معنى الحجر اصطالحا

يقصد بالحجر منع اإلنساف عف التصرؼ في مالو، و لمحجر تعارؼ فقيية تتقارب لدى 
 الفقياء و التي نذكرىا كالتالي:

لحجر عمى أنو المنع مف لزـو العقود و التصرفات القولية، فإف باشر  الحنفيةعرؼ 
المحجور عقدا أو تصرفا قوليا كالبيع أو اليبة ال يكوف تصرفو نافذا أي ال يرتب حكما، أما 

توجب منع موصوفيا مف نفوذ  -أي يحكـ بيا الشرع–فقد عرفوه أنو صفة حكمية  المالكية
و تبرعو بما زاد عمى قوتو، أو تبرع بما زاد عمى ثمث مالو تصرفو فيما إذا زاد عمى قوتو أ

يروا أف الحجر ىو المنع مف التصرفات المالية سواء أكاف المنع   الشافعية والحنابمةونجد 
مف الشرع كمنع الصغير والمجنوف والسفيو أو مف الحاكـ كمنع المشتري مف التصرؼ في 

  1.مالو حتى يؤدي الثمف الحاؿ عميو

المنع مف التصرؼ القولي؛ كالبيع  : أنو  2و األستاذ العربي بختي في كتابويعرفكما 
أو جنوف أو تبذير و  والمنع مف التصرؼ فيما بيف يد لصغر ،والزواج والطبلؽ وغيره

 يختص بيو القضاء.

 ثالثا: معنى الحجر قانونا

كامو في المواد حألـ يعرؼ المشرع الجزائري الحجر تاركا ذلؾ لمفقو، حيث اكتفى بذكر 
مكرر مف  9والمادة  9مف قانوف األسرة الجزائري والمادة  108إلى المادة  101مف المادة 

 الجزائري.  3قانوف العقوبات

 
                                                           

 .413_412، ص ص 1985، دار الفكر، دمشؽ، 2، طبعة 5، جزء الفقو اإلسالمي وأدلتوالزحيمي،  .1
، ص 2013، ديواف المطبوعات الجامعية، أحكام اَلسرة في الفقو اإلسالمي و قانون اَلسرة الجزائريالعربي بختي،  .2

203. 
يونيو  11صادرة في  49، جريدة رسمية عدد متضمن قانون العقوبات، 1966يونيو   8مؤرخ في  66/156االمر  . 3

ديسمبر  24صادرة في  84جريدة رسمية عدد  ،2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/23قانوف رقـ ، معدؿ ومتمـ بال1966
 .12، ص 2006
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 مشروعية الحجر  الحكمة من الفرع الثاني:

ذا مف مالو بحفظ المحجور مصمحة في تكمف الحجر مف إف الحكمة  الحجر كاف الضياع، وا 
 حؽ بو تعمؽ الذي المحجور ماؿ بحفظ ىذا الغير مصمحة تحقيؽ فيو فالحكمةغيره  لحؽ
 اهلل ألمر التعظيـ خمقو، وكذا عمى اهلل شفقة محاسف مف أنو الحجر حكمة بياف ، وفيرالغي

فجعؿ بعضيـ أولي الرأي والنيى وجعؿ بعضيـ مبتمى ببعض أسباب الرد، فيما يرجع  تعالى؛
الذي ىو عديـ العقؿ والمعتوه الذي ىو ناقص العقؿ، فأثبت إلى معامبلت الديف كالجنوف 

ف الظاىر مف تصرفيما ضررا يمزميما، الحجر عمييما عف التصرفات نظرا مف الشرع ليما، أل
ذ ليس ليما عقؿ كامؿ وال تمييز متوفر لردعيما، وكذلؾ حجر الصبي ففي أوؿ أحوالو  وا 

 1.ف ضررىما يتوقؼ في حؽ الصبيكالمجنوف وفي آخره كالمعتوه فما ىو المتوقع م
 المطمب الثاني: تمييز الحجر القضائي عن الحجر القانوني

حجر قضائي ويعني ذلؾ أف توقيع الحجر  ىولحجر لمجنوف و العتو و السفو و الغفمة ا إف 
لسبب مف ىذه األسباب يكوف بمقتضى حكـ كما أف رفعو أيضا يكوف بموجب حكـ وىذا الحجر 

المعتوىيف، وناقصي االىمية وىـ و الحقيقي الذي ييدؼ إلى حماية عديمي األىمية وىـ المجانيف 
 سائؿ الوالية عمى الماؿ.السفياء وذوي الغفمة وىذا الحجر في الواقع يكوف مف صميـ م
و إدارتو ليس بسبب قياـ عارض أعمى أننا نجد أف الشخص قد يمنع مف التصرؼ في مالو 

نما العتبار خاص ارتآه المشرع، ويقاـ عمى مثؿ ىذا الشخص مف  مف عوارض االىمية لديو وا 
دارتيا، مثاؿ ذلؾ حاؿ المحكوـ عميو بعقوبة جناية إذ  حرمو المشرع يقوـ عمى رعاية أموالو وا 

 2مف التصرؼ في أموالو أو إدارة أشغالو الخاصة بأموالو وأمبلكو.
 -1مف  قانوف العقوبات أف " العقوبات التكميمية ىي:  09 وفي ىذا الصدد تنص  المادة

مكرر مف نفس القانوف أنو "في حالة الحكـ بعقوبة جنائية،  9وتنص المادة ، الحجر القانوني" 
بالحجر القانوني الذي يتمثؿ في حرماف المحكـو عميو مف ممارسة حقوقو  تأمر المحكمة وجوبا

 المالية أثناء تنفيذ العقوبة األصمية
 3تتـ إدارة أموالو طبقا لئلجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي".

                                                           
 .167 ص، ف ت د، ط د، مصر، المعارؼ منشأة، للماا عمىالوالية ، كماؿ محمد. 1
 .227، صمرجع سابق، (الموضوعية اَلحكامالوالية عمى المال) كماؿ حمدي،  .2

 .9_8، ص صمرجع سابق. قانوف العقوبات، 3
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ف قانوف أمكرر مف قانوف العقوبات المذكورة أعبله  9يتبيف مف الفقرة الثانية مف المادة 
ات يحيؿ اإلجراءات المتخذة في تعييف النائب الشرعي وىو المقدـ إلى قانوف األسرة؛ العقوب

إلى المادة  101ويرجع في ذلؾ إلى أحكاـ الحجر في قانوف األسرة في مواده بداية مف المادة 
، و وفقا ليا فإنو إذا كاف لممحكـو عميو بعقوبة جناية سالبة لحؽ التصرؼ في االمواؿ 108

و أمف قانوف األسرة طمب تعييف مقدـ عميو مف أحد األقارب  102طبقا لنص المادة فإنو يمكف 
 1مف لو مصمحة أو النيابة العامة، ذلؾ مف أجؿ إدارة أموالو و التصرؼ فييا بسبب العقوبة.

فمثمو مثؿ المحجور عميو فإنو يكوف ة ونجد الشيء نفس بالنسبة لممحكـو عميو بعقوبة جنائي
ممنوع مف إبراـ التصرفات المالية فقط، ولو أف يمارس حقوقو الشخصية األخرى كالزواج و 
الطبلؽ وغيرىا.... بحيث يمكف لممحكوـ عميو االحتفاظ بحقو كامبل في استعماليا بغير قيد 

 2وتنتيي بانتياء مدة العقوبة.
العميا أنو مف المقرر قانونا اف المحكـو عميو بالحجر فنجد القرار الصادر مف المحكمة 

القانوني يحـر عميو أثناء تنفيذ العقوبة مف مباشرة حقوقو المالية، ومف ثـ فإف القضاء بما 
أف الطاعف محكـو  -في قضية الحاؿ-يخالؼ ذلؾ يعد مخالفا  لمقانوف. ولما كاف مف الثابت 

رفضيـ لدعواه الرامية إلى إبطاؿ البيع الذي انجزه عميو بعقوبة جناية، فإف قضاة الموضوع ب
اثناء تنفيذه لعقوبة الجنائية يكونوا قد أخطأوا في تطبيؽ القانوف، ومتى كاف ذلؾ وجب نقض 

   3القرار المطعوف فيو.
مف خبلؿ التمييز بيف الحجر القضائي و الحجر القانوني، يتبيف أنو رغـ وجود التشابو بيف 

العقوبات يحيؿ اإلجراءات المتبعة في إدارة أمواؿ المحكـو عميو إلى أحكاـ  االثنيف كوف قانوف
الحجر في قانوف األسرة ؛ و منو يمكف االستخبلص أف الحجر القانوني و الحجر القضائي 
يختمفاف مف حيث اليدؼ الذي يقصده المشرع الجزائري؛ فإف كاف األوؿ عبارة عف عقوبة 

                                                           
، الصادرة بتاريخ 24عدد  سميةر ريدة ، ج سرةأ انونالمتضمن ق،  1984جواف09، المؤرخ في11-84قانوف . 1

 27، المؤرخة في 15عدد  يدة رسمية، جر 2005فيفري 27، المؤرخ في 02-05مر رقـ ، المعدؿ والمتمـ باأل1984جواف12
 .2005فيفري

 .241، مرجع سابؽ، ص الوالية عمى المال. كماؿ حمدي، 2
، نقبل عف 14، ص 1، عدد1993، مجمة قضائية، 43476، ممؼ رقـ29/06/1986قرار المحكمة العميا، غرفة المدنية، .3

 -1666و معمقا عميو بمبادئ المحكمة العميا خالل أربعين سنة  05/02قانون االسرة )مع تعديالت اَلمربمحاج لعربي، 
  .624، ص 2007، ديواف المطبوعات الجامعية، 3طبعة  (،2006
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جنائية، فإف الثاني عبارة عف إجراء مقرر لمصمحة المحجور عميو تكميمية لممحكـو عميو بعقوبة 
 و ييدؼ إلى حماية أموالو مف الضياع، وحماية الغير الذي لو مصمحة مف ذلؾ.
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 .المبحث الثاني: أسباب الحجر القضائي

يكوف الحجر القضائي عمى األشخاص الذيف أصابيـ عارض مف عوارض األىمية حيث قسـ 
المشرع الجزائري في القانوف المدني عوارض األىمية إلى عوارض تعدـ األىمية ىي الجنوف 

أما قانوف األسرة فمـ يذكر الغفمة كسبب مف  ،وعوارض تنقص األىمية ىي الغفمة والسفو ،والعتو
الجنوف  أسباب الحجر القضائي. وفي ىذا المبحث سنتطرؽ ألسباب الحجر المعدمة لؤلىمية "

" في المطمب  السفو والغفمة " في المطمب األوؿ وأسباب الحجر المنقصة لؤلىمية " والعتو
 الثاني.

 المطمب اَلول: اَلسباب المعدمة لألىمية

والفرؽ بينيما  )الفرع الثاني( والعتو )الفرع األوؿ( الجنوفكؿ مف مفيـو وفيو نتناوؿ 
 .)الفرع الثالث(

 الفرع اَلول: الجنون

 .(ثانيا) أقساـ الجنوف ( ثـأوال) تعريؼ الجنوف الفرعوسنتناوؿ في ىذا 

 أوال: تعريف الجنون

 1مف َجفَّ ُيجف وُجفَّ أي زواؿ العقؿ. :لغةيقصد بالمجنوف 

 ،فعرفو أبو زىرة بأنو "مرض يصيب العقؿ مف إدراؾ األمور عمى وجييا اصطالحاأما 
وىو "اختبلؿ العقؿ بحيث يمنع جرياف األفعاؿ واألقواؿ  2.ويصحبو اضطراب وىياج غالبا"

   3.عمى نيج العقؿ إال نادرا"

مما سبؽ يمكف تعريؼ الجنوف عمى أنو آفة تصيب العقؿ فتفقده القدرة عمى اإلدراؾ 
 والتمييز.

                                                           
 .283، ص 1992، دار العمـ،  بيروت، لبناف، 7، طمعجم الرائد. جبراف مسعود، 1
 .445، ص 1975، دار الفكر العربي، مصر، اَلحوال الشخصية . محمد أبو زىرة،2

 .152، ص 2009، برتي لمنشر، الجزائر، مدخل لمعموم القانونية )نظرية الحق(. عجة الجيبللي،  3
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 ثانيا: أقسام الجنون  

 ينقسـ الجنوف إلى:
 فاقد العقؿ. الشخص يولدجنوف أصمي: وىو أف 

 .: وىو أف يبمغ الشخص عاقبل ثـ يطرأ عميو الجنوف بعد البموغجنوف طارئ
وصاحبو عديـ األىمية  بصفة دائمة كميةً يفقد فيو المجنوف عقمو أف جنوف مطبؽ: وىو 

 .تصرفاتو غير معتقدة كالصبي غير المميز
صاحبو عقؿ يذىب بحيث  تتخممو فترات إفاقة الذي الجنوف وىو: متقطع""جنوف غير مطبؽ 
 1 يعود إليو في األخرى.و في بعض األوقات 

 إال أف المشرع لـ يميز بيف أنواع الجنوف فتبقى مجرد تقسيمات فقيية ال أكثر. 
 الفرع الثاني: العتو

 .(ثانيا) ، الفرؽ بيف المجنوف والمعتوه(أوال) لفيـ معنى العتو يجب التطرؽ إلى تعريؼ العتو

 أوال: تعريف العتو

 2: مف َعِتَو، ُعِتو أي ضعؼ في العقؿ مكتسب غير وراثي، األحمؽ.لغةبالعتو  ويقصد

فعرفو أبو زىرة بأنو "مرض يمنع العقؿ مف إدراؾ األمور إدراكا صحيحا،  اصطالحا أما
وعرفو ابف عابديف في رد المحتار بأنو مف كاف قميؿ  3ويتميز عمى الجنوف بأنو يصحبو ىدوء".

وىو آفة  5. يشتـ كما يفعؿ المجنوفالإال أنو ال يضرب و  4سد التدبير،الفيـ مختمط الكبلـ فا
تصيب العقؿ فتوجب خمؿ فيو وتنتقصو، وتجعؿ المصاب بو ضعيؼ الممكات العقمية أو متخمفا 

                                                           
، دار اليدى، اَلىمية وعوارضيا والوالية العامة والخاصة وأثرىما في التشريع اإلسالمياليمباوي، . د. جمعة سمحاف 1

 .32_31الجزائر، ص ص 
 .539_538، ص ص مرجع سابق. جبراف مسعود، 2

 .445، ص مرجع سابق. محمد أبو زىرة، 3
 .187، ص  2009،، دار شتات لمنشر، مصرشرح قانون اَلسرة الجزائري. أحمد نصر الجندي، 4
5
، تحقيؽ عادؿ أحمد عبد الموجود وعمي محمد عوض، رد المحتار عمى الدار المختار شرح تنوير اَلبصار. ابف عابديف،  
 .200، ص 2003، طبعة خاصة، دار عالـ الكتب لمنشر والتوزيع، الرياض، 9ج
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ى حد ما، دوف أف يرقى الى التدبير السميـ لؤلمور إلعقميا بحيث يستطيع اإلدراؾ والتمييز 
 1والحكـ عمييا حكـ صحيح.

ميو يمكف تعريؼ العتو عمى أنو حالة مرضية تصيب عقؿ الشخص فتفقده القدرة عمى وع
 التمييز إال أنو ال يفقد العقؿ تماما كالمجنوف.

 : الفرق بين المجنون والمعتوهالفرع الثالث

أىمية  لو كوفتيصحبو أحيانا تمييز ف معتوهيكمف الفرؽ بيف المجنوف والمعتوه، في أف ال
كالصبي غير المميز  الصبي المميز، وأحيانا أخرى ال يصحبو تمييز فتكوف أىميتو معدومة

 2والمجنوف.

: "ال كالتالي 2005قبؿ تعديؿ مف القانوف المدني في صياغتيا القديمة  42المادة جاءت 
أي ف" يكوف أىبل لمباشرة حقوقو المدنية مف كاف فاقد التمييز لصغر في السف أو عتو أو جنو 

 قبؿ التعديؿ 43المادة جاءت لمعتوه والمجنوف منعدـ التمييز، و وا الصغيراعتبرت كؿ مف 
 تاعتبر بحيث : "كؿ مف بمغ سف الرشد وكاف سفييا أو معتوىا يكوف ناقص األىمية" ابقولي

منعدـ يعتبره فتارة  ، مما يعني أف المشرع أعطى لنا حكميف مختمفيف لممعتوهالمعتوه مميزا
 3(.43)المادة  ىميةناقص األ يعتبره ( وتارة 42)المادة  يةىماأل

المجنوف والمعتوه منعدـ كؿ مف واعتبر  2005إال أف المشرع تدارؾ الوضع في تعديؿ 
مف القانوف المدني بقوليا "ال يكوف أىبل لمباشرة حقوقو المدنية مف كاف  42األىمية وفقا لممادة 

أو جنوف" واعتبر السفيو وذي الغفمة ناقص األىمية وفقا فاقد التمييز لصغر في السف أو عتو 
بقوليا: "كؿ مف بمغ سف التمييز ولـ يبمغ سف الرشد وكؿ مف بمغ سف الرشد وكاف  43لممادة 

 4سفييا أو ذا غفمة، يكوف ناقص األىمية وفقا لما يقرره القانوف".
                                                           

 .167، ص مرجع سابق. العربي بختي، 1
 .32، ص سابقمرجع .  د. جمعة سمحاف اليمباوي، 2
 .239، ص 2009, جسور لمنشر والتوزيع، الجزائر، المدخل إلى العموم القانونية. د. عمار بوضياؼ، 3
الصادرة  78عدد يدة رسمية، جر دنيم انوفالمتضمف ق، 26/09/1975، المؤرخ في 58-75مف األمر رقـ  42_43. المواد 4

سنة  44عدد  يدة رسمية، جر 2005يونيو 20، المؤرخ في 10-05، المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ30/10/1975في
2005        . 
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  اَلسباب المنقصة لألىميةالمطمب الثاني: 

بينيما  فرؽال)الفرع الثاني( ثـ والغفمة )الفرع األوؿ( في ىذا المطمب مفيـو السفو  ناوؿوسنت
 .)الفرع الثالث(

 الفرع اَلول: السفو

سفاه وسفياء، وذو السفو، وسمي سفييا لخفة عقمو  معو: بكسر الفاء، جلغةيقصد بالسفيو 
 1."مُ كُ الَ وَ مْ أَ  اءَ يَ فَ وا الس  تُ ؤْ تُ  الَ وَ "وسوء تصرفو، ومنو قولو تعالى 

تبلفو عمى خبلؼ  االصطالح الفقييأما في  غمب استعماؿ لفظ السَّفو عمى تبذير الماؿ وا 
وعرفو أبو  2"تبذير الماؿ عمى غير مقتضى مف العقؿ أو الشرع" مقتضى العقؿ والحكمة وىو

 3"زىرة بأنو "ىو الذي ال يحسف القياـ عمى شؤوف مالو وتدبيره، وينفؽ في غير موضع اإلنفاؽ
نما يصيب تدبير فبل يقدر عواقب تصرفاتو الشخص  فالسفو ال يصيب العقؿ كالجنوف والعتو، وا 

ويبذر مالو كمبلزمة الشخص دور القمار أو الرىاف بما يؤدي إلى نقص كبير في الوعاء المالي 
لحاؽ الضرر بحقوؽ الورثة فيتـ الحجر عميو وفقا لممادة   4مف قانوف األسرة الجزائري. 101وا 

ومنو يمكف تعريؼ السفو عمى أنو حالة تصيب الشخص فتدفع بو إلنفاؽ مالو دوف ضابط 
 مف العقؿ أو الشرع.

 الفرع الثاني: الغفمة

: غفؿ عف الشيء ُغُفواًل، وَغفَمة: سيا مف ِقمَّة التحّفظ والتيّقظ، والُمَغفَُّؿ مف ال فطنة لغةالغفمة 
 5لو.

                                                           
 .1988، دار النفائس، بيروت، لبناف،2، ط معجم لغة الفقياء. د. محمد رواس قمعو جي ود. حامد صادؽ قنيبي، 1
 .176، ص 2009، دار الخمدونية، الجزائر،1، طرح قانون اَلسرة الجزائرياَلوسط في ش. طاىري حسيف،  2
 .447، ص مرجع سابق. محمد أبو زىرة،  3
،  جسور لمنشر والتوزيع، الجزائر، 1، طالنظرية العامة لمحق وتطبيقاتيا في القانون الجزائري، . د. عمار بوضياؼ4

 .64،ص 2010
 .657، ص 2004، مصر، 4، ط المعجم الوسيط. مجمع المغة العربية، 5



 الفصلاألولالحجرالقضائيأسبابهوإجراءاتتىقيعه
 

16 
 

الفقيي ىي "عدـ االىتداء إلى التصرفات الرابحة بسبب البساطة  االصطالحوالغفمة في 
وسبلمة القمب" وىو "مف كاف طيب القمب حد السذاجة بحيث تجره طيبتو وسبلمة قمبو إلى 

عرؼ أبو زىرة ذو الغفمة عمى أنو "ىو الذي كما  1سيولة خدعو وغبنو في معامبلتو مع غيره"
في المعاوضات, لسيولة خدعو, وقد يعبر عنو  ال ييتدي إلى التصرفات الرابحة فيغبف

 2بالضعيؼ".

 ومنو يمكف تعريؼ الغفمة بأنيا سيولة وقوع الشخص في غبف بسبب سبلمة نيتو وطيبة قمبو.

 الفرع الثالث: كيفية االستدالل عمى وجود حالة الغفمة أو السفو لدى الشخص

 ولسفو ىا ما يميزإال أف يشترؾ السفو والغفمة في ضعؼ الممكات الضابطة في النفس، 
نفاقو خبلؼ مقتضى العقؿ والشرع كاإلدماف عمى المقامرة وقد يستخمص  ومال الشخص تبذير وا 

مف إتباع اليوى ومكابرة العقؿ ولو كاف التصرؼ مشروعا كاإلسراؼ في التبرعات، أما الغفمة 
التقدير كقبوؿ سوء حسف اإلرادة و  فترد عالتي صورة مف صور ضعؼ الممكات النفسية  دتعف

 3الضياع. مالوأيسر عمى وجو ييدد انخداع الشخص فاحش الغبف في تصرفاتو عادة، أو ب

مف القانوف المدني السفيو وذا الغفمة ناقصي أىمية وكفؿ ليـ حماية حتى  43اعتبرت المادة 
 وحماية لحقوؽ الغير. ـنفسيأب واال يضر 

فقد األىمية بجنوف أو عتو أو نقصيا لسفو أو غفمة يستوجب تطبيؽ أحكاـ الوالية إف        
إلى  81الرجوع لممواد مف  وبالتاليمف القانوف المدني  44أو الوصاية أو القوامة طبقا لممادة 

 4مف قانوف األسرة. 100
 

 
                                                           

، دار ىومو، تصرفات ناقص اَلىمية المالية في القانون المدني الجزائري والفقو اإلسالمي. محمد سعيد جعفور، 1
 .54_53، ص ص  2002الجزائر،

 .450, ص مرجع سابق. محمد أبو زىرة، 2
 .55، ص مرجع سابق. محمد سعيد جعفور، 3
 .65، ص مرجع سابقعمار بوضياؼ، 4
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 الحجر القضائي توقيع المبحث الثالث: إجراءات 

وأنو يتـ وفقا لحكـ مف القاضي وجب مف التصرؼ المنع  ىولحجر القضائي ا تبيف لنا أف
بياف االجراءات التي يتـ بييا الوصوؿ إلى الحكـ بالحجر ذلؾ مف خبلؿ المرور عمى صاحب 

 الحؽ في رفع دعوى الحجر في المطمب األوؿ وكذلؾ دور القاضي في دعوى الحجر.

 المطمب اَلول: صاحب الحق في رفع دعوى الحجر

و التي تنص عمى أنو: "يكوف  مف قانوف األسرة الجزائري 102نص المادة  انطبلقا مف
فإف رفع  الحجر بناء عمى طمب أحد األقارب أو ممف لو مصمحة، أو مف النيابة العامة"؛ 

كما  ،1دعوى الحجر قد يطمب مف قبؿ أحد األقارب أو مف لو مصمحة أو مف النيابة العامة
 سيوضح في الفروع التالية.

 اَلول: اَلقارب الفرع

مف قانوف األسرة المذكورة أعبله أنو لؤلقارب الحؽ في رفع دعوى الحجر 102نصت المادة 
عمى مف أصابو عارض مف عوارض األىمية و التي تـ التطرؽ ليا سابقا والتي تمثمت في: 

وردت  الجنوف والعتو والسفو والغفمة؛ ونجد أف المشرع الجزائري لـ يحدد معنى القرابة بدقة إذ
لكف نجدىا تقسـ فقيا إلى أنواع ثبلثة، كما نجد ذلؾ في القانوف المدني  ؛العبارة بصورة عامة

عمى التوالي والتي نصت عمى أف القرابة تقسـ إلى أقارب  32/33/34/35في مواده: الجزائري 
ب عف بطريؽ رابطة الدـ، أقارب بطريؽ المصاىرة، أقارب افتراضييف؛ فالقريب النسبي ىو القري

طريؽ رابطة الدـ والصمة االجتماعية معا، أما الصير فيو القريب عف طريؽ المصاىرة ويسمى 
فيي القرابة الحكمية،  االفتراضيةعند العامة بالنسيب وتكوف مف كبل الزوجيف، وأما القرابة 

 2الشريعة دوف أف يكوف الزواج أو الرابطة األسرية و ال رابطة الدـ. افترضتيا

 

                                                           
، د ت ، ص ص 1، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط قانون اَلسرة عمى ضوء الفقو والقضاء . الغوثي بف ممحة،1

216_217. 
 .43، ص1993د ط،  ، دار الكتاب الحديث،القرابة و الميراث في المجتمع. محمد عبد الرحيـ، 2



 الفصلاألولالحجرالقضائيأسبابهوإجراءاتتىقيعه
 

18 
 

 مصمحةال صاحبالثاني:  الفرع

بالمصمحة المنفعة التي يحققيا صاحب الحؽ في المطالبة القضائية وقت المجوء إلى  يقصد
 .االقضاء، فتكوف ىذه المنفعة الدافع واليدؼ مف تحريؾ الدعوى، فبل دعوى دوف مصمحة مني

انوني حسب ويشترط أف تكوف المصمحة قائمة و محتممة حينما تستند إلى حماية حؽ أو مركز ق
" ال يجوز ألي شخص التقاضي ما لـ تكف  دنية و إداريةم جراءاتإ انوف مف ق 13نص المادة 

 1لو صفة ولو مصمحة قائمة و محتممة يقرىا القانوف".

أصحاب الحؽ في رفع دعوى الحجر  أف 06/02مف األمر  102نص المادة  ورد فيكما 
والذيف نجد مف بينيـ مف ليـ مصمحة مف الدعوى، فجعؿ المصمحة ىي مناط دعوى الحجر 

 ويشترط لوجود الحؽ في ذلؾ.

 العامةالفرع الثالث: النيابة 

لمنيابة العامة حؽ رفع الدعوى العمومية كطرؼ أصيؿ فقط، لكف االستثناء عمى ذلؾ أنو 
مف ؽ أسرة جزائري فإف المشرع خوؿ لمنيابة  104_102انونية في المادة بموجب النصوص الق

العامة حؽ رفع بعض الدعاوى أماـ القضاء المدني ومف بينيا األحواؿ الشخصية عمى أف 
 لمنيابة العامة حؽ رفع دعوى الحجر حيث جعميا طرًفا أصيبلً  فييا بصفتيا المدعى.

( أف النيابة 27/02/2005المؤرخ في   05/02رر مف ) األمر كم 3أشارت المادة فقد 
، لكف العامة تعد طرفا أصميا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيؽ ىذا القانوف أي قانوف األسرة

قبؿ ذلؾ كاف تدخميا محصورا في بعض القضايا و الحاالت التي ينص القانوف مف  وجوب 
ف الجديد  فقد اقتصر تدخميا عمى تدخميا وذلؾ في ظؿ القانوف القديـ، أما  في ظؿ القانو 

 2حاالت األشخاص حيث انتقمت مف النيابة العامة كطرؼ احتياطي إلى طرؼ أصمي.

 

                                                           
المدنية، )النظام القضائي ، نظرية الدعوى، االختصاص شرح قانون أصول المحاكمات . صبلح الديف محمد شوشاري، 1

 .96_95، ص ص 2010، عماف، 1، دار الثقافة، طالقضائي، إجراءات التقاضي، اَلحكام القضائية و طرق الطعن فييا(
 .253_252. طاىري حسيف، مرجع سابؽ، ص ص  2
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فإف النيابة العامة تقوـ برفع الدعوى باعتبارىا ممثؿ رسمي لمنظاـ العاـ، فأعطاىا  ومنو
القانوف الصفة لرفع الدعاوى، كما منحيا السمطة التقديرية والتي بمقتضاىا تحمي حؽ المحجور 

  1عميو وحؽ الغير كما تحمي مصمحة النظاـ العاـ.

ا في ىذه الحالة رغـ إعطائو لمنيابة العامة والمبلحظ إغفاؿ المشرع لمدور النيابة و صبلحيتي
الصفة والحؽ في رفع الدعوى الخاصة بالحجر، كما لـ يبيف اإلجراءات الواجب إتباعيا في رفع 

 2دعوى الحجر.

ومنو فإف لمنيابة العامة دور أساسي فيي طرفا أصيبل في الدعوى ومف ثـ ال يجوز أف يحكـ 
 ليا و ال أف يحكـ عمييا.

 اني: دعوى الحجرالمطمب الث

بالنسبة  إف الدعوى بالنسبة لممدعى تعني حؽ عرض ادعاء قانوني عمى القضاء، وتعني
إصدار حكـ  ترتب عمى المحكمةيمناقشة مدى تأسيس ادعاءات المدعى، و  لممدعى عميو حؽ

 .بقبولو أو رفضو االدعاءفي موضوع 
ىو تأكيد شخص لحقو أو مركزه القانوني في مواجية شخص آخر بناء عمى  واالدعاء      

وسوؼ نتطرؽ في الفروع التالية إلى الشروط المتعمقة برفع الدعوى  واقعة قانونية معينة،
 3.يكالتال

 الفرع اَلول: شروط قبول الدعوى 

ىناؾ شروط معينة يجب توافرىا حتى تسمع الدعوى، ومف ثـ إذا لـ تتوافر ىذه الشروط 
تحكـ المحكمة بعدـ قبوؿ الدعوى بغير الحاجة إلى البحث في موضوعيا، وقد نصت المادة 

عمى أنو: "ال يجوز ألي شخص، التقاضي ما لـ  قانوف  اإلجراءات المدنية  واإلداريةمف  13
 مصمحة قائمة أو محتممة يقرىا القانوف".تكف لو صفة، و لو 

                                                           
1
، ديواف المطبوعات الجامعية، د القضائي الخاص الجزائريدور النيابة في الخصومة القضائية في القانون . بمحاج العربي،  

 .142ط، د ت ف، ص 
 . 297_295، ص ص مرجع سابق. كماؿ حمدي،  2

  3. صبلح الديف محمد شوشاري، مرجع سابق ص 89.
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  1كما يثير تمقائيا انعداـ اإلذف اذا ما اشترطو القانوف".

وقد تراجع المشرع عف شرط األىمية لقبوؿ الدعوى، فمـ تعد شرطا لقبوليا بؿ شرطا لصحة 
 الخصومة رتب عمى تخمفيا البطبلف.

نجد ىذه الشروط تتمثؿ في شروط موضوعية وأخرى شكمية وىو ما سيطرح مف خبلؿ  ومنو
 العناصر التالية.

 أوال: الشروط الموضوعية لرفع الدعوى

 المدنية ءاترااإلج قانوف مف 13 المادة في الدعوى قبوؿ شروط الجزائري المشرع نظـ
 المدعى وفي المدعي في توافرىا الواجب الصفة في الحصر سبيؿ عمى حددىا حيث واإلدارية
 يشترطو عندما اإلذف في خيراوأ القانوف، يقرىا التي المحتممة أو القائمة المصمحة وفي عميو،
 القانوف

 الصفة .1

 :تعريف الصفة . أ

مػػػػػػػػػػػدعي صػػػػػػػػػػػفة فػػػػػػػػػػػي رفػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػدعوى، و لممػػػػػػػػػػػدعي عميػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػفة فػػػػػػػػػػػي لمأي أف يكػػػػػػػػػػػوف 
عمػػػػػػػػػػػػى ذي ا عميػػػػػػػػػػػو، بمعنػػػػػػػػػػػى انػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػب أف ترفػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػدعوى مػػػػػػػػػػػف ذي صػػػػػػػػػػػفة و يػػػػػػػػػػػرفع

صػػػػػػػػػػفة، والػػػػػػػػػػدفع بالنظػػػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػػػاـ، إذ ىػػػػػػػػػػو مقػػػػػػػػػػرر لمصػػػػػػػػػػمحة مػػػػػػػػػػف وضػػػػػػػػػػع لحمايتػػػػػػػػػػو؛ فػػػػػػػػػػبل 
 2 يجوز لممحكمة أف تقضي فيو مف تمقاء نفسيا.

الػػػػػػػػػػػػذي لػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػؽ إقامػػػػػػػػػػػػة  لشػػػػػػػػػػػػخصا تحديػػػػػػػػػػػػد معناىػػػػػػػػػػػػاة فصػػػػػػػػػػػػال إففػػػػػػػػػػػػ ومنػػػػػػػػػػػػو         
 رفعيا بحيث إذا رفعت مف غيره عدت غير مقبولة.الدعوى أو 

                                                           
 21عدد  جريدة رسمية، قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، يتضمف 2008فبراير  25مؤرخ في  09/08القانوف رقـ .  1

 .2008أفريؿ  23مؤرخة في 
2
  .

، د ت ، ص ص 1، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط قانون اَلسرة عمى ضوء الفقو والقضاء . الغوثي بف ممحة،2
216_217. 

 .43، ص1993د ط،  ، دار الكتاب الحديث،القرابة و الميراث في المجتمع. محمد عبد الرحيـ، 2
شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، )النظام القضائي ، نظرية الدعوى، االختصاص شوشاري، . صبلح الديف محمد 2

 .287، ص 2010، عماف، 1، دار الثقافة، طالقضائي، إجراءات التقاضي، اَلحكام القضائية و طرق الطعن فييا(
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 يجوز وال قضائية دعوى رفع في الحؽ لو معيف تصرؼ ضحية نفسو يعتبر شخص فكؿ
 إبطاؿ عوى، ودالطبلؽ دعوى ،النسب إثبات دعوى :ذلؾ أمثمة ومف بدلو، يرفعيا أف لغيره
 الدفاع أجؿ مف ألشخاص الصفة منح قد التشريعات، مختمؼ وعبر المشرع، أف غير ؛العقد
 المصمحة ولكف الدعوىرافع  الشخص في تنظر الصفة فإف الحالة ىذه وفي الغير، حقوؽ عف

 : ومنيا الغير، شخص في فييا ينظر
 المرتكبة التصرفات مف الشركة مصالح عف لمدفاع الشركاء طرؼ مف المرفوعة الدعوى -
 .المسيريف طرؼ مف

 .العماؿ مصالح عف لمدفاع النقابات طرؼ مف المرفوعة الدعوى -
 طرؼ مف ترفع أنيا في الدعوى ىذه وتتمثؿ الدائنيف ممثؿ طرؼ مف المرفوعة الدعوى -
ية؛ قضائ تسوية حالة في يكوف الذي المديف دائني كافة تمثيؿ أجؿ مف المحكمة تعينو شخص

 .الدائنيف ولمصمحة باسـ القضائية الدعاوى رفع في الصفة الممثؿ ليذا تكوفف
 المشتركة الممكية في الجمعية تنتخبو الذي العقار متصرؼ طرؼ مف المرفوعة الدعوى -
 مف المتصرؼ ينتخب أف عمى تنص التي المدني القانوف مف 3 مكرر 756 المادة )ر لمعقا
 القضاء أماـ الجمعية ىذه يمثؿ والذي )االقتضاء عند تفصمو أف ليا يجوز التي الجمعية طرؼ
 في تنص التي القانوف نفس مف 764 المادة)الجبري التحصيؿ إجراءات إلى المجوء أجؿ مف

  "(القضاء لدى ويمثميا لمجمعية وكيبل المتصرؼ ىذا يعد " أف عمى الثانية فقرتيا
 في المصمحة العامة عف الدفاع أجؿ مف العامة النيابة طرؼ مف المرفوعة الدعوى -
 المادة) المدنية الحالة عقود تصحيح دعاوى ،القانوف لمصمحة الطعف :و مثميا المدنية القضايا

 أو المغفمة المدنية الحالة عقود تعويض إلى الرامية الدعاوى(، 1الحالة المدنية قانوف مف 50
 المدنية الحالة عقود إبطاؿ إلى ميةالرا الدعاوى .(،المدنية الحالة قانوف مف 40 لمادة)ا المتمفة

 موت أو بفقداف الحكـ إلى الرامية الدعاوى.(، المدنية الحالة قانوف مف48 المادة)  الخاطئة

                                                           

 بموجب والمتمـ ، المعدؿ21عدد رسمية ، جريدة  المدنية بالحالة المتعمق 19/02/1970في المؤرخ -  20 / 70األمر .1 
 .2014أوت  20الصادرة بتاريخ ، 49عدد  رسمية جريدة 09/08/2014المؤرخ في  ،14/08القانوف 
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 قانوف مف 102 المادة)  الحجر إلى الرامية الدعاوى.(، قانوف األسرة 114 المادة) المفقود
  1.(األسرة

 آثار انعدام الصفة . ب
 قبوؿ بعدـ القاضي حكـ عميو، المدعى في أو المدعي في منعدمة الصفة كانت إذا         

 بو يدفع أف يشترط ال فإنو الدعوى، قبوؿ بعدـ القاضي يحكـ ولكي؛ الصفة النعداـ الدعوى
 تمقاء مف الصفة انعداـ يثير أف ذلؾ، مف تأكد إذا لمقاضي، أيضا يجوز بؿ عميو المدعى
  2.نفسو

، و  ومنو فقد جاء في قرار المحكمة العميا، أنو يعتبر الوجو المثار مف طرؼ الخصـو
قاعدة جوىرية المأخوذة مف خرؽ قاعدة اطبلع النيابة العامة عمى ممفات الخاصة بالقصر ىي 

لحماية ورعاية مصالح عديمي االىمية و االحداث، صادرا ممف ليس لو الصفة في التمسؾ بو 
 3وبالتالي يعد مرفوضا؛ وذلؾ أف الوسيمة المقررة قانونا ال يستفيد منيا إال مف تقررت لمصمحتو.

 المصمحة .2
 تعريف المصمحة: . أ
 الشخص أف فاألصؿ القضاء، إلى التجائو مف المدعي يجنييا التي المنفعة ىي المصمحة إف
 مف منفعة يبتغي أيضا وىو القضاء، إلى االلتجاء في مصمحة لو تحققت قوح عمى اعتدي إذا
  .4االلتجاء ىذا

 الغاية أخرى ناحية مف وىي ؛الدعوى رفع عمى الباعث ىي إذف فالمصمحة        
 الدعوى لقبوؿ شرطا ليست مصمحة بغير دعوى ال بحيث ؛الدعوى مناط وىي. منو المقصودة

 .حكـ في طعف أو دفع أو طمب أي لقبوؿ أيضا شرطا ىي بؿ فقط
 
 

                                                           
 ، مجمة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد السادس، جامعة البميدةشروط قبول الدعوىمقفولجي  عبد العزيز، .  1
 .114، ص2
 .117_116، ص ص المرجع نفسو ،عبد العزيز مقفولجي . 2
، نقبل عف 37، ص1، عدد1989، مجمة قضائية، 26598قرار المحكمة العميا، غرفة األحواؿ الشخصية، ممؼ رقـ  . 3

 .463_462، ص ص مرجع سابقبمحاج لعربي، 
 271، ص مرجع سابقحمد عابديف، أ. محمد  4
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 شروط المصمحة . أ
 :المصمحة في ويشترط
 :محتممة أو قائمة تكون أن .1

 الدعوى، رفع وقت الموجودة بالمصمحة القاضي يأخذ أف القائمة بالمصمحة يقصد        
 .مقبولة غير تكوف األخيرة ىذه فإف الدعوى رفع يوـ المصمحة ىذه انتفت إذا أما

 يحتمؿ ولكف قائمة غير تكوف التي المصمحة تمؾ فيي  المحتممة المصمحةأما         
 .مستقببل قياميا

 بناء أشغاؿ وقؼ إلى ميةراال االستعجالية الدعوى صاحب بيا يتمسؾ التي المصمحة ومثميا
 ميةاالر  الحيازية الدعوى صاحب بيا يتمسؾ التي المصمحة تمؾ أو بو، مضرة أنيا بعد يثبت لـ

 ىذا توقيع إلثبات مدينو ضد الدائف بيا يتمسؾ التي المصمحة أو الجديدة األعماؿ وقؼ إلى
 1(.المدني القانوف مف 327 المادة) العرفية الديف وثيقة عمى األخير

 : قانونية تكون أن .2
 ولكف لممصمحة، القانوني الطابع واإلدارية المدنية اإلجراءات قانوف مف 13 المادة تشترط لـ
 القضاء أماـ بيا والتمسؾ إثارتيا يجوز مشروعة الغير المصالح أف ذلؾ مف يفيـ أف يمكف ال

 ليا يوفر بأف أو بالنفقة فييا تطالبو خميميا ضد قضائية دعوى الخميمة ترفع أف يعقؿ ال ألنو
 2.شرعي الغير ولدىما لحضانة مسكنا

 : المصلحة انعدام آثار . ج

 نصت التي الصفة عكس؛ الدعوى قبوؿ بعدـ القاضي حكـ منعدمة المصمحة كانت إذا
 تنص لـ لممصمحة، وبالنسبة فإنو نفسو، تمقاء مف انعداميا القاضي يثير أف عمى 13 المادة
 3.نفسو تمقاء مف القاضي طرؼ مف انعداميا إثارة جواز عمى المادة ىذه

 تمقاء مف المصمحة انعداـ يثير أف لو يجوز ال القاضي أف السكوت ىذا يعني فيؿ     
 نفسو؟

                                                           
 .272، ص مرجع سابق،  محمد احمد عابديف.  1
، دار المطبوعات الجامعية التعميق عمى قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية و اإلدارية. عبد الحميد المنشاوي،  2

 .31، ص 2014اإلسكندرية، مصر، 
 .120، صمرجع سابق. مقفولجي عبد العزيز،  3
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 التي واإلدارية المدنية ءاتااإلجر  قانوف مف 69 المادة في نجده السؤاؿ ىذا عمى اإلجابة إف
 العاـ النظاـ مف كاف إذا القبوؿ بعدـ الدفع تمقائيا، يثير أف القاضي عمى يجب "أنو عمى تنص
 النص ليذا فطبقا" الطعف طرؽ غياب عند أو الطعف طرؽ آجاؿ احتراـ عدـ عند السيما
 لعبارة 13 المادة في المشرع استعماؿ بدليؿ العاـ النظاـ مف المصمحة كانت ولما ؛القانوني
 نفسو. مف تمقاء القاضي يثيره انعداميا فإف الوجوب،
 اإلذن: .3
 يشترطو، القانوف كاف إذا الدعوى قبوؿ شروط مف كشرط اإلذف أيضا 13 المادة تشترط

 الحصوؿ وجوب عمى الحاالت بعض في القانوف نص التي الرخصة تمؾ اإلذف مف ويفيـ
 1. دعواه قبوؿ بعدـ حكـ اإلذف ذلؾ عمى الحصوؿ دوف بدعواه المدعي تقدـ لو بحيث عمييا

 : اإلذف أو الرخصة ىذه ومثؿ
 بالنسبة بالزواج والمتعمقة األسرة قانوف مف 7 المادة في عمييا المنصوص الرخصة -

 لمقاصر.
تمؾ  عمى تحصؿ قد يكوف أف دوف الزواج، آثار تخص قضائية دعوى يرفع الذي فالقاصر

 النعداـ شكبل مقبولة غير دعواه تكوف األسرة قانوف مف 7 المادة في عمييا المنصوص الرخصة
 2.نفسو تمقاء مف إثارتيا القاضي عمى يجب بحيث اإلذف
 .التجاري القانوف مف 5 المادة في عميو المنصوص اإلذف -

ال  الحالة ىذه ففي التجارة، ممارسة يريد والذي سنة 18 العمر مف البالغ بالقاصر والمتعمؽ
 وأف حصؿ فإذا .العائمة مجمس أو وليو إذف عمى حصولو بعد إال التجارة ممارسة لو يجوز
 تمؾ منازعات مف منازعة بشأف قضائية دعوى ورفع تجارة عمره مف 18 البالغ القاصر مارس
 التجاري، القانوف مف 5 المادة في عميو المنصوص اإلذف عمى تحصؿ قد يكوف أف دوف التجارة
 3.نفسو تمقاء مف إثارتيا القاضي عمى ويجب دعواه قبوؿ بعدـ حكـ

 

                                                           
. قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية، الكتاب األوؿ: األحكاـ المشركة لجميع الجيات القضائية، الباب االوؿ: في الدعوى،  1

 .5، ص 13، المادة في شروط قبول الدعوىالفصؿ األوؿ: 
 113_112، ص ص مرجع سابقمقفولجي عبد العزيز، .  2
 .113_112 ، ص صمرجع سابق. مقفولجي عبد العزيز،  3
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 اَلىمية .4
مف  64لـ تعد االىمية شرطا لقبوؿ الدعوى بؿ اصبحت شرطا لصحتيا حيت ذكرت المادة 

قانوف  اإلجراءات المدنية  واإلدارية عمى حاالت بطبلف العقود غير القضائية و اإلجراءات مف 
 حيث موضوعيا محددة عمى سبيؿ الحصر في ما يمي:

 انعداـ األىمية لمخصوـ. .1
 انعداـ األىمية أو التفويض لممثؿ الشخص الطبيعي أو المعنوي. .2

القانوف المدني بتماـ بموغ الشخص السف التاسعة  مف 40وأىمية التقاضي محددة طبقا المادة 
 سنة(. 19عشر )

ويرى جانب مف الفقو أف شرط األىمية ليس شرط لقبوؿ بؿ شرطا لصحة إجراءات 
مف قانوف  اإلجراءات المدنية  واإلدارية  64الخصومة، وىو ما ذىب إليو المشرع في المادة 
اإلجراءات مف حيث موضوعيا محددة عمى  عمى أنو " حاالت بطبلف العقود غير القضائية و

 سبيؿ الحصر في ما يأتي:
 انعداـ األىمية لمخصوـ. .1
 انعداـ األىمية أو التفويض لممثؿ الشخص الطبيعي أو المعنوي. .2

 .1و يثير القاضي تمقائيا انعداـ األىمية لتعمقيا بالنظاـ العاـ "
 ثانيا: الشروط الشكمية لرفع الدعوى

ة التي تتـ بيا دعوى الحجر في العريضة االفتتاحية لمدعوى، و تتمثؿ الشروط الشكمي
 التكميؼ بالحضور.

 عريضة افتتاح دعوى: .1
يقصد بالعريضة كمصطمح قانوني الطمب المكتوب الموجو لمقاضي، و الذي يعرض مف 
خبللو العارض ادعاءاتو وطمباتو و دفوعو مف أجؿ طمب الحصوؿ عمى حكـ في الدعوى، 

أو حماية مركز قانوني، أو جبر ضرر ما عف طريؽ التعويض، فيو بياف  سواء بتقرير حؽ،

                                                           
داريةمحاظرات في . طيبي أمقراف،  1 ، موجية إلى طمبة السنة الثالثة قسـ قانوف خاص، كمية  قانون  إجراءات مدنية  وا 

 .64الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة البويرة، د ت ف، ص 
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رغبة المدعي في الحصوؿ عمى حماية قانونية و يعتبر إيداع العريضة أوؿ خطوة قانونية تفتح 
 1بيا الدعوى.

دارية تنص عمى انو " ترفع الدعوى أماـ  14ونجد المادة  مف قانوف  إجراءات مدنية  وا 
توبة، موقعة و مؤرخة تودع بأمانة الضبط مف قبؿ "المدعي" أو "محاميو"، المحكمة بعريضة مك

 2بعدد مف النسخ يساوي عدد األطراؼ".
ومنو يتبيف مف نص المادة أف المشرع بيف الشروط الواجب توافرىا في عريضة افتتاح 

مو الدعوى، فقد نصت عمى أنو العريضة تكوف مكتوبة عمى ورؽ و موقعة مف المتقاضي أو وكي
 ومؤرخة، فتقدـ إلى امانة الضبط مف اجؿ تسجيميا و إيداع الرسـ بحيث تحدد ليا جمسة فورا.

 البيانات التي يجب أن تتوفر في عريضة الدعوى: .2
مف قانوف  اإلجراءات المدنية  واإلدارية البيانات التي تتضمنيا  15لقد تضمنت المادة 

ي إلى عدـ قبوؿ العريضة شكبل، والتي عريضة الدعوى، والتي ىي  اجبارية واغفاليا يؤد
 تمثمت في:

 .الجية القضائية التي ترفع أماميا الدعوى 
 ،اسـ ولقب المدعي و موطنو 
 ،فآخر موطف لو ،  اسـ ولقب و موطف المدعى عميو، فإف لـ يكف لو موطف معمـو
  اإلشارة إلى تسمية و طبيعة الشخص المعنوي، ومقره االجتماعي ، وصفة ممثمو
 ي أو االتفاقي،القانون
 ،عرضا موجزا لموقائع والطمبات و الوسائؿ التي تؤسس عمييا الدعوى 
 .3اإلشارة، عند االقتضاء، إلى المستندات و الوثائؽ المؤيدة لمدعوى 

 
 

 

                                                           

 .52، ص 2009سنة   آميف، منشورات ، واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون شرح العيش، فضيؿ. 1 
، الكتاب األوؿ: األحكاـ المشتركة لجميع الجيات القضائية، الباب األوؿ: في الدعوى، قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية . 2

 .5الفصؿ الثاني: في عريضة افتتاح الدعوى، ص 
داريةمف  15المادة  . 3  .قانون  إجراءات مدنية  وا 
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 التكميف بالحضور: .3
مف قانوف  اإلجراءات المدنية   16لقد تضمنت الفقرتيف الثالثة و الرابعة مف نص المادة 

أف توقيت الحضور أو ميعاد التكمؼ بالحضور ىو الحد األدنى الذي يجب أف  واإلدارية عمى
يمضي بيف تاريخ تسجيؿ افتتاح الدعوى وتاريخ الجمسة، وىو أجؿ يمنح لممدعى عميو امكانية 
اعداد دفاعو قبؿ حضوره إلى المحكمة، ونجد أف المشرع حدد أجؿ عشريف يوما بيف تاريخ 

يخ أوؿ جمسة محددة لمنظر في القضية، وفي حالة ما كاف تسميـ التكميؼ بالحضور وتار 
 المدعى عميو مقيـ بالخارج فيمدد األجؿ إلى ثبلثة أشير.

وقد اشترط المشرع الجزائري بيانات مخصصة وجب توفيرىا في التكميؼ بالحضور، وقد 
 نات في:قانوف  اإلجراءات المدنية  واإلدارية وقد تمثمت ىذه البيا 18بينيا في نص المادة 

  اسـ ولقب المحضر القضائي وعنوانو الميني وختمو وتوقيعو وتاريخ التبميغ
 الرسمي وساعتو.

 .اسـ ولقب المدعي وموطنو، اسـ ولقب الشخص المكمؼ بالحضور و موطنو 
 .تسمية ولقب الشخص المعنوي و مقره و مقره االجتماعي، وصفة ممثمو القانوني 
 .تاريخ أوؿ جمسة وساعة انعقادىا 

 الفرع الثاني: دور القاضي في دعوى الحجر

لقد سبؽ  التطرؽ إلى أف الحجر ال يكوف إال بحكـ قضائي، ومنو فالقاضي المختص بذلؾ 
 ىو قاضي شؤوف األسرة الذي لو دورا أساسيا في سير الحجر واإلجراءات التي يمر بيا.

 أوال: تمكين المطموب الحجر عميو من الدفاع

الجزائري في قانوف األسرة المطموب الحجر عميو عناية خاصة كونو ضعيفا لقد كفؿ المشرع 
قانوف األسرة  105في نظر القانوف، فيحتاج لمدفاع عف مصمحتو وىذا تطبيقا لنص المادة 

والتي تنص عمى: " يجب أف يمكف الشخص الذي يراد التحجير عميو مف الدفاع عف حقوقو 
؛ ذلؾ يعني أف القانوف يقرر 1إذا رأت في ذلؾ مصمحة " ولممحكمة أف تعيف لو مساعدا قضائيا

قاعدة فيمنح لممطموب الحجر عميو فرصة الدفاع عف حقوقو مع أنو لـ يتطرؽ إلى الطريقة التي 
 يتـ بيا ذلؾ.

                                                           
 .سابقمرجع ، 05/02مف قانوف رقـ  105. المادة  1
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جراء التحقيق  ثانيا: الخبرة القضائية وا 

قاضي إف اليدؼ مف دعوى الحجر ىو الطعف في أىمية الشخص المراد الحجر عميو؛ فال
حيف إصداره الحكـ بالحجر عميو أف يتحقؽ مف وجود أسباب الحجر و المتمثمة في عوارض 

مف قانوف األسرة عمى أنو " يجب أف  103األىمية عف طريؽ إجراء الخبرة وقد نصت المادة 
، و بالنظر 1يكوف الحجر بحكـ و لمقاضي اف يستعيف بأىؿ الخبرة في إثبات أسباب الحجر"

دارية ، والتي تنص عمى أنو " بمجرد إيداع  487ة إلى نص الماد مف قانوف إجراءات مدنية وا 
 .2تقرير الخبرة عف االقتضاء، ينظر و يفصؿ في القضية بغرفة المشورة"

ومنو فمقاضي شؤوف األسرة كؿ السمطة التقديرية في دعوى الحجر عمى حسب السبب الذي 
ساس موانع األىمية كالجنوف و العتو، فالغالب تقـو عميو الدعوى فإذا قامت دعوى الحجر عمى أ

مف  486يكوف االستعانة بطبيب مختص الذي يعيف بأمر والئي حسب الفقرة الثانية مف المادة 
دارية ، فبل يكفي بشيادة الشيود، كما يجب إتباع ما تـ النص عميو في  قانوف إجراءات مدنية وا 

دارية، حوؿ الخبرة و إجراءاتيا، فقد مف قانوف إجراءات مدني 145حتى  125المواد مف  ة وا 
جاء في احدى قرارات المحكمة العميا و التي قررت  قبوؿ نقض الطعف شكبل، و في الموضوع: 

، وبإعادة 13/03/2004نقض القرار المطعوف فيو الصادر عف مجمس قضاء باتنة في 
دعوى و الطرفيف إلى نفس القضية والطرفيف إلى الحالة التي كانا عمييا قبؿ صدوره وبإحالة ال
 3المجمس مشكبل مف ىيئة أخرى لمفصؿ فييا مف جديد طبقا لمقانوف.

 

 

 

 

                                                           
  .مرجع سابق، 05/02مف قانوف رقـ  103المادة .  1
دارية ،  487لمادة ا . 2  .مرجع سابقمف قانوف إجراءات مدنية وا 
، ، نقبل عف، 12/07/2006، بتاريخ 365226. قرار المحكمة العميا، غرفة األحواؿ الشخصة و المواريث، ممؼ رقـ  3

 .532_530طاىري حسيف، مرجع سابؽ، ص ص 
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 الفرع الثالث:  نشر الحكم

قانوف أسرة جزائري أنو "الحكـ بالحجر قابؿ لكؿ طرؽ الطعف ويجب  106لقد نصت المادة 
الطعف مثمو مثؿ  نشره لئلعبلـ"؛ مف خبلؿ ىذا النص يفيـ أف الحكـ بالحجر قابؿ لكؿ طرؽ

أي حكـ أخر، كما نفيـ منو أنو وجب نشر الحكـ القضائي لتمكيف الغير العمـ بو ولمنع 
دارية  االدعاءات بالجيؿ بالحجر مستقببل؛ فنجد المشرع الجزائري في قانوف إجراءات مدنية وا 

طوؽ يستوجب التأشير في ىامش عقد الميبلد الخاص بالمعني بالسجبلت الحالة المدنية بمن
 1الحكـ و األمر الصادر بخصوص المحجور عميو.

 

 
 

 

  

                                                           
 .مرجع سابقمف قانوف األسرة،  106. المادة  1



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الثاني  

اَلثار القانونية لمحجر 
 القضائي
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بعد أف تناولنا في الفصؿ األوؿ بياف مفيـو الحجر القضائي وأسبابو وكيفية توقيعو 
عمى الشخص المراد التحجير عميو، وبما أف الحجر القضائي وصؼ ُينتج أثره عمى المحجور 
عميو فإنو ال يكفي العمـ بمفيومو واإلجراءات الخاصة بو فقط بؿ يجب التطرؽ لآلثار القانونية 

وىذا ما سنتواله  في ىذا الفصؿ ومف أىـ اآلثار القانونية لمحجر القضائي أف  التي يرتبيا
الشخص المحجور عميو يصبح غير قادرا عمى إدارة أموالو والتصرؼ فييا بنفسو ويحتاج إلى 
غيره في ذلؾ؛ وىذا الغير يدعى النائب الشرعي وىو الشخص الذي أناط بو المشرع القياـ 

مف حيث تولي شؤوف القصر والمحجور عمييـ وقد يكوف ولًيا أو وصًيا بميمة النيابة الشرعية 
مف القانوف المدني، باإلضافة إلى ذكر  44مف قانوف األسرة والمادة  81أو مقدًما وفقا لممادة 

حكـ التصرفات القانونية التي يجرييا المحجور عميو قبؿ وبعد الحجر، كما أف وجود الحجر أو 
 أسباب الحجر فإذا زاؿ سبب الحجر وجب رفعو عمى المحجور عميو. عدمو متعمؽ بوجود أحد 

 ولذلؾ قسمنا ىذا الفصؿ إلى مبحثيف كالتالي:
تعييف النائب الشرعي لممحجور عميو )المبحث األوؿ(، حكـ تصرفات المحجور عمييـ 

 ونياية الحجر القضائي )المبحث الثاني(.
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 اَلول: تعيين النائب الشرعي لممحجور عميو المبحث
إذا تقرر الحجر عمى الشخص الذي اعتراه عارض مف عوارض األىمية ونطؽ بو 
القاضي؛ فعمى ىذا األخير قانوًنا أف يعيف شخًصا إلدارة أمواؿ المحجور عميو في نفس الحكـ 

لشخص توافر مف قانوف األسرة كما يجب أف يراعي القاضي في ىذا ا 104حسب المادة 
الشروط التي يقرىا القانوف، كما أف ىذا الشخص ال يممؾ مطمؽ التصرؼ في ماؿ المحجور 
عميو بؿ يجب أخذ إذف القاضي في بعض التصرفات المحددة قانوًنا وسنوضح ما سبؽ في 

 مطمبيف األوؿ يحمؿ عنواف النائب الشرعي والثاني بعنواف مياـ النائب الشرعي.
 ائب الشرعيالمطمب اَلول: الن

سنتطرؽ في ىذا المطمب لتعريؼ النيابة الشرعية )الفرع األوؿ( ثـ نذكر أنواعيا الثبلثة 
 مع تعريؼ كؿ نوع عمى حدا وذكر شروطو ثـ انتياء ميامو )الفرع الثاني(.

 الفرع اَلول: تعريف النيابة الشرعية
الشرعية لغًة، ثانيا معنى لفيـ معنى النيابة الشرعية يجب التطرؽ إلى: أواًل معنى النيابة 

 النيابة الشرعية اصطبلحا.
 أواًل: معنى النيابة الشرعية لغًة 

 النيابة الشرعية مصطمح مركب مف كممتيف، وسنقـو بتفكيكو لمعرفة معناه. 
: ىي مصدر لمفعؿ الماضي ناب، ومنو ناب فبلف عمى فبلف نوبا، النيابة لغة .1

  1غيره. وناب يناوب بمعنى يقوـ عمى الشيء مقاـ
: الشرعية أو الشرع، بمعنى البياف واإلظيار وشرع اهلل شيئا بمعنى لغة الشرع  .2

 2جعمو مذىبا، كاألحكاـ التي شرعيا اهلل.
مما سبؽ يمكف القوؿ بأف النيابة الشرعية ىي قياـ شخص بالتصرؼ مقاـ غيره وىي 

 حكـ مف اهلل عز وجؿ.
 
 
 

                                                           
 .914(، مؤسسة الرساطة، ص الكميات )معجم في المصطمحات والفروق المغوية. أبو البقاء أيوب،  1
 .330، ص 2009، دار الحديث، القاىرة، مصر، معجم غريب الفقو واَلصول. محمد ابراىيـ الحفناوي، 2
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 ثانيًا:  معنى النيابة الشرعية اصطالحا
يمي: "قياـ شخص مخصوص مقاـ آخر تعمقت بو  يعتبر أدؽ تعريؼ لمنيابة الشرعية ما

أسباب مخصوصة ليباشر عنو تصرفات مخصوصة" أي أف القياـ يكوف ثابت بالشرع، وليس 
لمشخص المناب اختيار مف ينوبو، ويكوف لمتولي النيابة صفات معينة ليكوف أىبل لميمتو، كما 

يحتاج إلذف لمباشرة بعض التصرفات، وىي نظاـ ينصب عمى أف تصرفو غير مطمؽ فيو 
  1الماؿ تمييزا ليا عف الوالية عف النفس وىو ما أخذ بو المشرع الجزائري.

 الفرع الثاني: أنواع النيابة الشرعية
 44حصر المشرع األشخاص المكمفيف بالنيابة عف القصر والمحجور عمييـ في المادة 

ولي والوصي والقيـ بحسب األحواؿ، كما أف المشرع الجزائري في في: ال 2مف القانوف المدني
نصوص قانوف األسرة وقانوف اإلجراءات  المدنية واإلدارية يطمؽ اسـ المقدـ عمى الحاجر، 
ولكنو يمكف أف يكوف ولًيا أو وصًيا تستمر واليتو أو تعود تحت مسمى التقديـ، وبذلؾ فإف 

بتو القاصر سف الرشد يكوف أولى بالنيابة الشرعية حاؿ النائب الشرعي الذي يبمغ أثناء نيا
 3الحجر عمى مف كاف في واليتو.

 أواًل: الولي
إنشاء أو ىي القدرة عمى  4تنفيذ القوؿ عمى الغير شاء أو أبى.تعريف الوالية:  .1

 5.العقود والتصرفات نافذة مف غير توقؼ عمى إجازة أحد

                                                           
، 31، مجمة العمـو اإلنسانية، المجمد الشرعية بين قانون اَلسـرة الجزائري والـفقو اإلسالميالنيابة . عبد الجميؿ بوبندير، 1

 .133، ص 2020، جامعة االخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ديسمبر 3العدد 
، ضمف مف ؽ ـ "يخضع فاقد األىمية، وناقصوىا، بحسب األحواؿ، ألحكاـ الوالية أو الوصاية أو القوامة 44. المادة  2

 الشروط ووفقا لمقواعد المقررة في القانوف" 
، النيابة الشرعية بين الفقو اإلسالمي والقانون الجزائر )دراسة مقارنة ببعض القوانين العربية(. محمد توفيؽ قديري،  3

خيضر، بسكرة،  أطروحة دكتوراه عمـو في الحقوؽ ، تخصص العقود والمسؤولية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد
 . 142الجزائر، ص 

شرح قانون اَلحوال الشخصية لوائح  -)فقو اَلحوال الشخصية المقارن اَلحوال الشخصيةد. أحمد محمد عمي داود، .  4
جراءات سير المحاكم الشرعية والمرافعات والدفوع فييا حتى فصميا  -دعاوى اَلحوال الشخصية في مواضيعيا المتنوعة وا 

، ص 2009، دار الثقافة، عماف، األردف، 1، الجزء الثالث والرابع، طوالقوانين( -رات القضائية االستئنافيةبالحكم والقرا
297. 

 .174. أحمد نصر الجندي، مرجع سابؽ، ص  5
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تجدر اإلشارة إلى أف قانوف األسرة لـ يتطرؽ لشروط الولي لذا شروط الولي:   .2
منو والتي اشترط فقيائيا في الولي أف  222نرجع ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية طبقا لممادة 

  يكوف:
وذلؾ بالبموغ والعقؿ والحرية، فبل والية لصغير أو مجنوف أو كامل اَلىمية:   - أ

 ليس أىبًل لمنظر في مصالح نفسو وال غيرهمعتوه أو مغفؿ أو سفيو عمى غيره لكونو 
فمف لـ تثبت عدالتو وأمانتو فبل والية لو، عاداًل أميًنا ممتزما بأحكام الشرع:   - ب

 وكذلؾ إف كاف غير كؼء إلدارة أمواؿ المولى عميو
 1فبل والية لغير المسمـ عمى المسمـ.مسمًما متحًدا في الدين:   - ت

 جور عميو:صاحب الحق في الوالية عمى مال المح  .3
مف قانوف األسرة إلى شخص الولي بقوليا: "يكوف األب  87تطرؽ المشرع في المادة  

ولًيا عمى أوالده القصر وبعد وفاتو تحؿ األـ محمو في القياـ باألمور المستعجمة المتعمقة 
 باألوالد، وفي حالة الطبلؽ، ويمنح القاضي الوالية لمف أسندت لو حضانة األوالد" 

أف الوالية تثبت لؤلب، وعند وفاتو تحؿ األـ محمو قانونا )أي تستمد سمطتيا مف  أي
القانوف مباشرة دوف حاجة الستصدار حكـ قضائي لمتعييف أو التثبيت(، كما تنقؿ الوالية لؤلـ 

 حاؿ حياة األب عند توفر الحاالت التالية: 
 غياب األب أو حصوؿ مانع لو: قد يكوف ىذا المانع مادًيا كاإلعاقة  حالة

الجسدية، أو قانونًيا كفقداف األىمية، ففي ىذه الحالة تحؿ األـ محؿ األب لمقياـ باألمور 
 2المستعجمة المتعمقة باألوالد.

  حالة الطبلؽ: يمنح القاضي الوالية لمف أسندت إليو الحضانة، بحيث جسدتيا
لعميا في عدة قرارات ليا، جاء في أحدىا أنو: "... إف قضاة االستئناؼ عندما قضوا المحكمة ا

                                                           
 .290، الجزائر، ص 2006، دار اليدى، قانون اَلسرة نًصا وفقًيا وتطبيًقا. نبيؿ صقر،  1
، مجمة المنار لمبحوث والدراسات القانونية حماية أموال القاصر في القانون الجزائري. د. شيخ نسيمة ود. شيخ سناء،  2

 . 80، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر، ص 2017والسياسية، العدد األوؿ جواف 
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 87بإسناد حضانة الطفؿ ألمو الطاعنة دوف منحيا الوالية عميو يكونوا قد خالفوا أحكاـ المادة 
 1مف قانوف األسرة في فقرتيا األخيرة. األمر الذي يستوجب نقض القرار المطعوف فيو"

 2ي أو الحجر عميو أو إسقاط الوالية عنو.حالة عجز الول 
 انتياء الوالية:  .4

تنتيي الوالية بعجز الولي، أو موتو، أو الحجر عميو، أو بإسقاط الوالية عنو، طبقا 
 مف قانوف أسرة جزائري، كما تنتيي برفع الحجر عمى الشخص المحجور عميو. 91لممادة 

 
الوالية المتمثمة في المجمس  أغفؿ قانوف األسرة مؤسسة ىامة في نظاـمالحظة: 

العائمي، المتكوف مف أربع أعضاء معينيف مف القاضي الموجود بالدائرة التي تمارس فييا 
الوالية، يتـ اختيارىـ مف بيف أقارب القاصر أو األصيار، والبد أف يكونوا سالميف مف كؿ ما 

ت، ومجانية باستثناء يتنافى والوظيفة؛ كما أنيا إجبارية ال يجوز رفضيا إال بمبرر ثاب
 المصاريؼ الضرورية 

 3.يرأس القاضي جمسات المجمس العائمي وتدوف مداوالتو في محضر
 ثانًيا: الوصي 

لتولي  ىو الشخص الذي يعينو األب أو الجد_أثناء حياتيما_تعريف الوصي:   .1
كانعداـ شؤوف القاصر الذي فقد أمو أو ثبتو عدـ قدرتو بالطرؽ القانونية عمى تولي شؤونو، 

أىميتيما أو اليجرة بعيدا عف القاصر أو زواجيا بقريب غير محـر أو الحكـ عمييا بالحبس 
" ألنو معيف مف طرؼ األب أو الجد لئلشراؼ عمى أمواؿ أوالده الوصي المختارويسمى " 4مثبل

 5مف قانوف األسرة. 92أو أحفاده، وفقا لممادة 

                                                           
، ين التشريعين الجزائري والمغربي(صالحية النائب الشرعي لمتصرف بمال القاصر )دراسة مقارنة ب. صارة بف شويخ،  1

السنة الثانية عشر،  2020، جويمية 3، عدد 12المجمة العربية لؤلبحاث والدراسات في العمـو اإلنسانية واالجتماعية، مجمد 
 .216، ص 2جامعة البميدة

 .81، ص مرجع سابق. د. شيخ نسيمة ود. شيخ سناء،  2
 .205_204 ، ص صمرجع سابق. الغوثي بف ممحة،  3
 . 153، ص مرجع سابق. محمد توفيؽ قديري،  4
 . 82، مرجع سابق. د. شيخ نسيمة ود. شيخ سناء،  5
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األسرة لشروط الوصي فيجب أف مف قانوف  93تطرقت المادة شروط الوصي:   .2
 يكوف:

 فبل والية عمى مسمـ لغير مسمـمسمًما:    - أ
 أي كامؿ األىميةعاقاًل بالًغا:   - ب
 عمى إدارة شؤوف مف شرعت الوصاية عميوقادًرا:   - ت
لـ يبيف المشرع المقصود مف عبارة األمانة لكف الراجح أف أميًنا حسن التصرف:   - ث

 1جرائـ السرقة أو االختبلس وخيانة األمانة والنصب... ال يكوف ممف حكـ عمييـ في جريمة مف
والعبرة بتوافر ىذه الشروط بعد وفاة األب ألنو وقت نفاذ الوصاية كونيا شروط نفاذ ال إنشاء،   

 2فإذا لـ تتوفر ىذه الشروط بعد الوفاة كاف لمقاضي عزلو وتعييف غيره.
: بخصوص مسألة تعدد األوصياء واحتماؿ إثارة مسألة انفراد تعدد اَلوصياء  .3

مف قانوف األسرة  حينما  92أحدىـ بالتصرؼ، فإف المشرع الجزائري حسـ المسألة في المادة 
 نص عمى أنو في حالة تعدد األوصياء يختار القاضي األصمح بينيـ. 

 انتياء الوصايا:  .4
و موتو، بانتياء المياـ التي أقيـ مف أجميا )كأف تنتيي الوصاية بزواؿ أىمية الوصي أ       

يقـو القاضي بتعييف الوصي  المختار عمى القاصر وذلؾ لسفر األب أو حبس حريتو في ظؿ 
، بقبوؿ عذره في التخمي عف ميمتو، بعزلو بناء عمى طمب مف لو 3غياب األـ أو عدـ أىميتيا(

مف قانوف  96لقاصر طبقا لممادة مصمحة؛ إذا ثبت مف تصرفات الوصي ما ييدد مصمحة ا
 4األسرة.

 
 
 
 

                                                           
 .157، ص مرجع سابق. محمد توفيؽ قديري،  1
 . 307، ص مرجع سابق. أحمد محمد عمي داود، 2
جراءات حمايتو في التشريع الجزائري مقارنا. بشير محمد،  3 ، أطروحة دكتوراه، تخصص القانوف الوالية عمى القاصر وا 

 .307_306، ص ص 2018_2017، وىراف، الجزائر، 2االجرائي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة وىراف 
 .180_179، ص ص مرجع سابق. أحمد نصر الجندي،  4
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 ثالثًا: المقدم
مف قانوف األسرة بقولو "المقدـ ىو  99عرفو المشرع في المادة تعريف المقدم:   .1

مف تعينو المحكمة في حالة عدـ وجود ولي أو وصي، عمى مف كاف فاقد األىمية أو ناقصيا، 
  1أو مف النيابة العامة".بناء عمى طمب أحد أقاربو،  أو ممف لو مصمحة، 

ويقابؿ ىذا المصطمح في الفقو  2"،"وصي القاضيوعميو "فالمقدـ" مف يعينو القاضي لذلؾ سمي 
 3".القيماإلسبلمي "
 شروط المقدم وانتياء ميامو:  .2

 مف قانوف األسرة.  100يقـو المقدـ مقاـ الوصي ويخضع لنفس أحكامو وفقا لممادة 
 الثاني: ميام النائب الشرعي المطمب

وىنا سنتحدث عف سمطة النائب الشرعي عمى أمواؿ المحجور عميو مف حيث حفظيا  
وتنميتيا بإدارتيا والتصرؼ فييا، ثـ سمطتو في مواجية التصرفات التي عقدىا المحجور عميو 

 وذلؾ بإجازتيا أو ردىا مف خبلؿ الفرعيف التالييف.
 الشرعي عمى أموال المحجور عمييمالفرع اَلول: سمطة النائب 

النائب الشرعي وفؽ قانوف األسرة الجزائري فيما يتعمؽ بالوالية عمى ماؿ المحجور 
عمييـ إما ولي )أب أو أـ( إما وصي إما مقدـ، ساوى المشرع بيف النواب الشرعييف مف حيث 

لولي وفقا لممواد السمطات والصبلحيات الممنوحة ليـ حينما جعؿ الوصي والمقدـ تماما مثؿ ا
مف قانوف األسرة، وجعؿ تصرفات الولي في الماؿ تصرؼ الرجؿ الحريص ال  100و 95

منو، وتصرفات  88العادي، ويكوف مسؤواًل عف ذلؾ وفقا لمقتضيات القانوف العاـ حسب المادة 
ما تكوف مقيدة بالحصوؿ عمى إذف  النائب الشرعي إما تكوف مطمقة دوف إذف مف القاضي، وا 

ما تكوف تصرفات ممنوعة. وسنفصؿ فييا كالتالي:قض  ائي، وا 
 أواًل: التصرفات المطمقة

وىي التصرفات التي يستطيع النائب الشرعي القياـ بيا دوف ترخيص مف القاضي، وال  
يوجد نص يحددىا، وتعرؼ فقيا بأنيا تمؾ الطائفة مف التصرفات التي ال تمحؽ ضرًرا بأصؿ 

                                                           
 مف قانوف األسرة.  99. المادة  1
 .82، ص مرجع سابق. د. شيخ نسيمة ود. شيخ سناء،  2
 .135. عبد الجميؿ بوبندير، مرجع سابؽ، ص  3
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ييـ والمفقود، ويكوف ظاىرىا السداد والصبلح، وتعد األصؿ، وقد أمواؿ القاصر والمحجور عم
 تكوف مف قبيؿ:

 التصرفات الرامية إلى حفظ وصيانة اَلموال:  .1
تتمثؿ في كؿ ما ىو ضروري لحماية الذمة المالية لممحجور عميو، بحيث ال يراجع 

رىوف لفائدة المحجور النائب الشرعي  إف قاـ بيا بؿ قد تكوف مف التصرفات الواجبة مثؿ: قيد ال
عميو أو تطيير العقارات المرىونة، الطعف في األحكاـ والقرارات القضائية، القياـ باإلصبلحات 

 .البلزمة لممباني القديمة والسيارات المعطمة
 التصرفات التي تدخل ضمن أعمال اإلدارة:  .2

ومنافعو دوف تعد مف التصرفات الدائرة بيف النفع والضرر، وتقـو عمى استغبلؿ الشيء 
مساس بأصؿ ممكيتو، والمطالبة بالحقوؽ والتقاضي بشأنيا، وقد تتضمف بعض التصرفات التي 
تنقؿ ممكية الشيء لكف في حدود مصمحة المحجور عميو كبيع المنقوالت العادية )سمع ثمار 

نفيذ بضائع( وتسديد الديوف والمطالبة بيا، تمثيؿ المحجور عميو أماـ القضاء وفي إجراءات الت
 .سنوات 3الجبري، إيجار العقارات لمدة ال تفوؽ 

 التصرفات النافعة نفعا محًضا:  .3
وىي التصرفات التي تغني الذمة المالية لممحجور عميو دوف أف تنقص منيا أو تتضمف 

دارة غمة الوقؼ.  1التزاما مقاببًل، كقبوؿ اليدية والوصية وا 
 ثانًيا: التصرفات المقيدة

التصرفات التي يقـو بيا النائب الشرعي بعد الحصوؿ عمى إذف قضائي المحددة  وىي
 مف قانوف األسرة:  88في المادة 
جراء المصالحة  .1  بيع العقار، وقسمتو، ورىنو، وا 
 بيع المنقوالت ذات األىمية الخاصة .2
 استثمار ماؿ المحجور عميو باإلقراض، أو االقتراض أو المساىمة في شركة .3
 المحجور عميو لمدة تزيد عف ثبلث سنوات. إيجار عقار .4
 
 

                                                           
 .237_236. محمد توفيؽ قديري، مرجع سابؽ، ص ص  1
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 ثالثًا: التصرفات الممنوعة
وأبرز صورىا تعاقد النائب الشرعي مع نفسو باسـ مف ينوب عنو، ونص عمييا القانوف 
المدني في األحكاـ العامة لنظرية االلتزاـ وأحكاـ بعقد البيع "بيع النائب لنفسو"، حيث منع 

قانوًنا أو اتفاًقا أو بأمر القضاء أف يشتري باسمو مباشرة أو باسـ المشرع مف ينوب غيره 
مستعار ما كمؼ ببيعو بمقتضى النيابة ما لـ يأذف لو القضاء أو نص قانوني آخر، لعؿ ىذا 

مف قانوف األسرة "وجوب تصرؼ النائب  88المنع داخؿ ضمنا في المبدأ العاـ الوارد في المادة 
"، إضافة إلى تدخؿ القاضي في حالة تعارض مصالح النائب الشرعي تصرؼ الرجؿ الحريص

مف نفس القانوف ويكوف ذلؾ بصفة تمقائية إذا استنتج  90الشرعي والمحجور عميو طبقا لممادة 
ذلؾ مف طمب النائب الشرعي أو بناء عمى طمب مف لو مصمحة، أي أف لمنائب الشرعي 

 1مصمحة المحجور عميو. التصرؼ في إطار معيار الرجؿ الحريص ما لـ يعارض
 سمطة النائب الشرعي في مواجية تصرفات المحجور عمييم الفرع الثاني:

حددنا في الفرع األوؿ التصرفات الخاضعة لسمطة النائب الشرعي، وسنحدد في ىذا 
الفرع سمطة النائب الشرعي في مواجية التصرفات التي أبرميا المحجور عمييـ مف حيث ردىا 

 أو إجازتيا.
 : التصرفات الخاضعة لسمطة انائب الشرعي باإلبطال أو اإلجازةأواًل 

مف قانوف األسرة  81مف القانوف المدني والمادة  42يعد المجنوف والمعتوه طبقا لممادة 
فاقدا األىمية وتصرفاتيـ باطمة بطبلًنا مطمًقا ومنو ال سمطة لمنائب الشرعي عمى ىذه التصرفات 

 مف الناحية القانونية. كونيا باطمة ال ترتب أثًرا 
مف القانوف المدني  43أما بالنسبة لمسفيو وذو الغفمة فيـ ناقصوا أىمية وفقا لممادة 

مف قانوف األسرة عمى أنو "مف بمغ سف التمييز ولـ يبمغ سف الرشد طبقا  83ونصت المادة 
إذا كانت ضارة  مف القانوف المدني تكوف تصرفاتو نافذة إذا كانت نافعة لو، وباطمة 43لممادة 

بو وتتوقؼ عمى إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بيف النفع والضرر، وفي حالة 
أي أف تصرفات السفيو وذو الغفمة قد تكوف نافعة نفًعا محًضا وىنا  2النزاع يرفع األمر لمقضاء"

                                                           
، ص 2008، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2، طقانون االسرة عمى ضوء الفقو والقضاء. بف ممحة الغوثي،  1

207. 
 مف قانوف األسرة. 83. المادة  2
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بيـ ضررا تكوف صحيحة نافذة دوف حاجة إلجازة النائب الشرعي أو إذنو، أو تكوف ضارة 
ما تكوف دائرة بيف  محًضا فتكوف باطمة بطبلًنا مطمًقا وال ينفعيا إجازة أو إذف النائب الشرعي، وا 
النفع والضرر فتصبح موقوفة النفاذ عمى إجازة النائب الشرعي، أي أف مجاؿ تدخؿ النائب 

والضرر ال الشرعي يكوف في تصرفات ناقصي األىمية "السفيو وذا الغفمة" الدائرة بيف النفع 
 غير.

كما يقصد بالتصرفات الدائرة بيف النفع والضرر التصرفات التي ال تحقؽ اغتناء محًضا 
نما تحتمؿ الكسب والخسارة، كالبيع والشراء واإليجار وغيرىا مف عقود  وال افتقاًرا محًضا، وا 

نتيجتو  المعاوضات المالية، والعبرة في تحديد نوع التصرؼ ىو طبيعة العقد دوف النظر إلى
الواقعية، فبيع ناقص األىمية مثبًل يعتبر دائًرا بيف النفع والضرر سواء ربح فيو ربًحا كبيًرا أو 

 1غبف فيو فخسر خسارة كبيرة، كوف طبيعة العقد تحتمؿ ىذا وذاؾ.
كما جعؿ القانوف المدني حكـ جميع تصرفات ناقصي األىمية قابمة لئلبطاؿ لصالحيـ 

ري مف يوـ زواؿ السبب دوف حصرىا في التصرفات الدائرة بيف خبلؿ أجؿ خمس سنوات تس
 2النفع والضرر.

مما يعني أف المشرع الجزائري قد وضع نظاميف قانونييف فيما يخص تصرفات ناقصي 
األىمية وسمطة النائب الشرعي في مواجيتيا، فيي بالنسبة لمقانوف المدني تعتبر جميعيا قابمة 

أف يطمب إبطاليا في األجؿ المحدد قانوًنا أو إجازتيا نيائيا  لئلبطاؿ أي صحيحة نافذة إلى
 3فتزوؿ القابمية لئلبطاؿ.

مف القانوف المدني حصرت الحؽ في اإلجازة في ناقص األىمية  101كما أف المادة 
ولـ تذكر ىؿ لمنائب الشرعي الحؽ في طمب إبطاؿ ىذه التصرفات خبلؿ فترة نقص بعد رشده 

 4أـ ال. أىمية مف تحت واليتو

                                                           
، دوف طبعة، دار المطبوعات الجامعية، ة القانون المدني )النظرية العامة لمحق(شرح مقدم. رمضاف أبو السعود،  1

 .121، ص 2006اإلسكندرية، مصر، 
 مف القانوف المدني. 101. المادة  2
 .252، ص مرجع سابق. محمد توفيؽ قديري،  3
 .253. المرجع نفسو، ص  4
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إلى ثبلثة أقساـ وفقا لممادة  والنظاـ  الثاني فقد قسـ المشرع تصرفات ناقصي األىمية
مف ؽ أ ج ضارة ضرًرا محًضا وىي باطمة ونافعة نفًعا محًضا وىي صحيحة و دائرة بيف  83

النفع والضرر تقؼ عمى إجازة النائب الشرعي مع إمكانية المجوء لمقضاء في حالة النزاع في 
 1تصرفات ناقصي األىمية.

لوف بتطبيؽ أحكاـ قانوف األسرة عمى أساس مما جعؿ شراح القانوف المدني الجزائري يقو 
مف قانوف األسرة  223أف قانوف األسرة الحؽ لمقانوف المدني والبلحؽ يمغي السابؽ، والمادة 

مف القانوف  101تنص عمى إلغاء األحكاـ المخالفة لقانوف األسرة، والحكـ الوارد في المادة 
 2مف قانوف األسرة. 83المدني مخالؼ لممادة 

 : إجازة النائب الشرعي لتصرفات المحجور عمييم أو طمب إبطالياثانًيا

 وىنا سنتطرؽ أواًل لئلجازة ثـ رد التصرؼ. 

 إجازة التصرف من النائب الشرعي:  .1

يمكف تعريؼ اإلجازة بأنيا "تصرؼ قانوني انفرادي يعمف فيو مف لو الحؽ بمباشرتيا  
 3نتجا آلثاره مستنًدا إلى لحظة انعقاده"عف إبقائو لمتصرؼ الذي انعقد موقوفا بحقو وجعمو م

يبقى تصرؼ ناقص األىمية غير نافذ حتى تمحقو إجازة النائب الشرعي، وىي حؽ لكؿ 
مف تولى أمر ناقص األىمية ولًيا كاف أو وصًيا أو مقدًما، كما يجب أف ال يكوف النائب الشرعي 

ورد التصرؼ لـ يكف لو أف سبؽ لو رد التصرؼ، كونو مخير بيف الرد واإلجازة فإذا سبؽ 
 4يجيزه.

                                                           
 .199، مرجع سابؽ، 2ط ،قانون االسرة عمى ضوء الفقو والقضاء. بف ممحة الغوثي، 1
، المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية نظرات في بعض أوجو التناقض بين التقنين المدني وتقنين اَلسرة. محمد سعيد جعفور،  2

 .42، ص 2001، كمية الحقوؽ بف عكنوف، الجزائر، 3واالقتصادية والسياسية، عدد 
، المجمد الثاني، دار 4، ج )دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي( سالميمصادر الحق في الفقو اإل. عبد الرزاؽ السنيوري،  3

 .182_181الفكر، دوف تاريخ نشر، ص 
، مذكرة نظرية العقد الموقوف في الفقو اإلسالمي وتطبيقاتيا في القانون المدني الجزائري )دراسة مقارنة(. عجالي خالد،  4

 124، ص 2005كمية الحقوؽ والعمـو التجارية، جامعة بومرداس، الجزائر، ماجستير في القانوف تخصص العقود والمسؤولية، 
 .103ص
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أما بالنسبة لمصيغة فبما أف اإلجازة تصرؼ فإف لممجيز أف يعبر عنيا بكافة طرؽ 
مف القانوف  المدني أي بالمفظ الصريح أو الضمني أو  60التعبير عف اإلرادة الواردة في المادة 

لمشؾ في اتجاه صاحبو نحو  الكتابة أو اإلشارة المتعارؼ عمييا أو باتخاذ موقؼ ال يدع مجاال
 1إجازة العقد كتصرفو في المنقوؿ الذي اشتراه.

إذا أجاز النائب الشرعي التصرؼ الموقوؼ فإنو ينفذ أيا كاف نوعو ويفيد حكمو ويرتب 
آثاره، فمو كاف بيًعا انتقمت ممكية المبيع إلى المشتري ويصبح لمبائع الحؽ في طمب الثمف مع 

 2ف العيوب الخفية وضماف التعرض واالستحقاؽ.وجوب تسميـ المبيع وضما

 رد التصرف من قبل النائب الشرعي: .2
إف الرد مثؿ اإلجازة حؽ لمنائب الشرعي إف رأى عدـ نفع التصرؼ الموقوؼ أو ضرره 
بالمحجور عميو، فيكوف لو رده ويعتبر كأف لـ يكف وال يترتب عمى إلغائو تعويض الطرؼ 

النية بؿ يسترد ما لـ يتمؼ مف ماؿ في المحجور عميو، كما المتعاقد معو حتى لو كاف حسف 
يصدر الرد مثؿ اإلجازة مف صاحب الحؽ فيو بكافة طرؽ التعبير عف اإلرادة شرط أف ال يكوف 

   3قد سبؽ لو إجازة التصرؼ وأف يكوف المحجور عميو الزاؿ تحت نظاـ النيابة الشرعية.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .231، ص مرجع سابق. محمد توفيؽ قديري،  1
 .232. المرجع نفسو، ص  2
 .255، ص المرجع نفسو.  3
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 الثاني: حكم تصرفات المحجور عمييم ونياية الحجر القضائي المبحث

لقد تـ التطرؽ في الفصؿ األوؿ إلى الحجر و أسبابو و إجراءات توقيعو فاستنتجنا أنو 
يوقع بحكـ القاضي، كما وجدنا في المبحث السابؽ ليذا أنو يعيف مقدـ ليؤالء المحجور عمييـ 

يـ ابراـ التصرفات القانونية إما قبؿ توقيع الحجر أو بعد لرعاية شؤونيـ المالية، غير أنو يمكف ل
صدور الحكـ بو، كما نجد أف الحجر يدور مع عمتو وجوًدا وعدًما، فإف وجد السبب وجد الحجر 

ذا زاؿ رفع عنو، أي يمكف رفع الحجر القضائي إذا زالت أسبابو وذلؾ بناء عمى طمب  1وا 
ألسرة، وىو ما سنفصؿ فيو مف خبلؿ المطمبيف مف قانوف ا 108المحجور عميو حسب المادة 

التالييف حيث جاء المطمب األوؿ بعنواف حكـ تصرفات المحجور عمييـ، أما المطمب الثاني فقد 
 تمحور حوؿ نياية الحجر القضائي، كالتالي:

 المطمب اَلول: حكم تصرفات المحجور عمييم

أنو "تعتبر تصرفات المحجور مف قانوف األسرة  107نص المشرع الجزائري في المادة 
، 2عميو بعد الحكـ باطمة، وقبؿ الحكـ إذا كانت أسباب الحجر ظاىرة و فاشية وقت صدورىا"

مف القانوف  المدني تنص عمى ما يمي "ال يكوف أىبل لمباشرة حقوقو المدنية  42كما نجد المادة 
 مف كاف فاقد التمييز لصغر في السف أو عتو أو جنوف.

 3ميز مف لـ يبمغ ثبلث عشرة سنة".يعتبر غير م

ومنو قد تكوف تصرفات المحجور عمييـ باطمة، وقد تكوف نافذة وذلؾ مرتبط بحالة كؿ 
 مف المجنوف والمعتوه والسفيو وذي الغفمة؛ وىو ما سيوضح في الفروع القادمة.

 
 
 

                                                           
 .15ص ، 1976، دار التأليؼ مصر، اَلحوال الشخصية في الوالية والوصية والوقف. محمد مصطفى شحاتة الحسيني،  1
 .مرجع سابق متضمف قانوف األسرة، 05/02مف قانوف رقـ  107. المادة  2
 مف القانوف المدني. 42. المادة  3
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 حكم تصرفات المجنون و المعتوه الفرع اَلول: 
كالصبي سواء كاف مسموب العقؿ أصبل بحيث ال يفيؽ إف  المجنوف في أحكاـ الحجر 

غالبا، أو كاف مجنوف بالصرع أو كاف مجنوف بالوسواس، فبل فرؽ بيف أف يكوف المجنوف في 
 الحاالت الثبلثة مجنونا جنونا متقطعا أو كاف مجنوف جنونا مطبقا

وال  فيو ممنوع مف التصرؼ في مالو بعوض أو بغير عوض؛ فبل يصح بيعو وال شراؤه
تبرعاتو، وال يعتمد بأيمانو وال طبلقو ألنو فاقد لؤلىمية ومرفوع عميو التكميؼ؛ ويعتد بأفعالو 
الجنائية في األمواؿ فإذا أتمؼ شيئا مف أمواؿ الناس ضمف ما أتمفو في مالو، و إذا أحبؿ 

 1 زوجتو نسب إليو الولد.
األىمية و غير مميزيف  وألحؽ فقد اعتبر قانوف األسرة أف المجنوف و المعتوه عديمي 

حكـ تصرفاتيـ بحكـ الصبي الغير مميز وىي باطمة بطبلنا مطمقا، ولـ يثبت القانوف تاريخ 
سرباف ىذا البطبلف ىؿ يكوف ابتداء مف تاريخ الحكـ بالحجر أو مف تاريخ اإلعبلف بحكـ 

 2لحجر.عبلـ بامف نفس القانوف أوجبت نشر الحكـ لئل 106لمغير، إال أف المادة 
اعتبر المشرع أف التصرفات التي يبرميا كؿ مف المجنوف و المعتوه قبؿ صدور الحكـ 
بالحجر عميو صحيحة كأصؿ عاـ؛ ال تقع باطمة رغـ تخمؼ اإلرادة و انعداـ التميز لدى كؿ 

 والمعتوه، جنوفالم مف كؿ لدى اإلرادة وتختمؼ التمييز انعداـ رغـواحد مف المجنوف و المعتوه، 
 حسف الطرؼ ىذا كاف متى المعتوه أو المجنوف مع تعاقد الذي اآلخر لمطرؼ حماية وذلؾ
 كاف اآلخر الطرؼ لدى معروفة وغير شائعة غير العتو أو الجنوف حالة مادامت بمعنى النية؛

 يمكف ال": فيو جاء والذي تيا،ار قرا أحد في العميا المحكمة أكدتو ما ، وىذا3صحيحا التصرؼ
 بأف الخبرة أثبتت إذا إال المريض عمى الحجر قبؿ  الواقع القانونية التصرفات عمى الحكـ

 4ىرا".ظا و متفشيا كاف المرض

                                                           
 .33، ص مرجع سابق .  جمعة سمحاف اليمباوي،1

 مف قانوف األسرة، مرجع سابؽ. 106. أنظر المادة  2
، منشورات الحمبي الجديد )نظرية االلتزام بوجو عام(الوسيط في شرح القانون المدني . عبد الرزاؽ أحمد السنيوري،  3

 .299، ص 2000الحقوقية، لبناف، 
 ، ممؼ2،في المجمة القضائية عدد 05/06/2002بتاريخ  الشخصية،  الصادر األحواؿ غرفة العميا، المحكمة . قرار 4
 .463، ص مرجع سابق، نقبل عف بمحاج العربي، 296سنة، ص 2003، 230962رقـ
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يفترض في ىذه الحالة أف الطرؼ المتعاقد اآلخر مع المجنوف أو المعتوه لـ يكف عمى و 
أثناء  عمـ أو دراية بالجنوف أو العتو، كما أف حالة الجنوف والعتو لـ تكف ظاىرة و فاشية

التعاقد، وعمى مف يدعي العكس إثباتو ألف العتو و الجنوف أمراف عارضاف فمف يدعي تصرؼ 
 1قد صدر مف الشخص المجنوف أو المعتوه يقع عميو عبء إثبات ذلؾ.

إف تصرفات المحجور عمييـ بعد صدور الحكـ بالحجر القضائي تقع باطمة بطبلنا 
ا أو ضارا ضررا محضا أو كاف دائرا بيف النفع و مطمقا، سواء كاف التصرؼ نافعا نفعا محض

 ذلؾ تأكد وقدالضرر، سواء كاف التصرؼ قد صدر في فترة الجنوف أو فترة مف فترات اإلفاقة، 
 أف قانونا المقرر مف": فيو جاء الذيو  17/03/1998 بتاريخ الصادر العميا المحكمة بقرار

 عمى النعي فإف ثـ ا. ومفمطمق بطبلنا باطمة تعتبر عميو المحجور بيا يقـو التي التصرفات
 -الحاؿ قضية في – تبيف ومتى .محمو في ليس األسباب وقصور بانعداـ فيو المطعوف رراالق
 وال عميو محجور كاف الواىب أف اعتبار عمى الشيرة عقد بإبطاؿ قضوا لما المجمس قضاة أف

 2"سميما تطبيقا القانوف طبقوا فعموا كما بقضائيـ القضاة فإف القانونية، التصرفات إبراـ لو يجوز

 األمر يظؿو  المطبؽ والجنوف المتقطع الجنوف فيبيفرؽ  ال الصدد ىذا في القانوف إف
 يجوز حيثب العاـ النظاـ مف البطبلف وىذاه، المعتو  أو المجنوف عف الحجر يرفع أف إلى كذلؾ

 الدعوى عمييا كانت حالة أي عمى يثار و الخصـو يثره لـ ولو نفسو تمقاء مف إثارتو لمقاضي
 3عميا.ال المحكمة أماـ األولى لممرة ولو

مف القانوف المدني والتي نصت عمى أنو ال  42مف المادة  1و كما جاء في الفقرة 
يكوف أىبل لمباشرة حقوقو المدنية، مف كاف مجنوف أو معتوه بحيث يترتب عف انعداـ أىميتيـ 

 4بطبلف تصرفاتيـ بطبلنا مطمقا.

                                                           
(، دار الجامعية، د ت، المدخل إلى العموم القانونية )النظرية العامة لمقانون و النظرية العامة لحقتوفيؽ حسف فرج، .  1

 .671_670ص 
 .82، ص 1998، 3القضائية، ع بالمجمة منشور ،181889رقـ ممؼ الشخصية، األحواؿ غرفة العميا، المحكمة . قرار 2
، منشأة 1(، ج مصادر االلتزام -الوسيط في شرح القانون المدني )نظرية االلتزام بوجو عامعبد الرزاؽ أحمد السنيوري، .  3

 .230، ص 2003المعارؼ، مصر، 
 .مرجع سابقمف االقانوف المدني،  42. المادة  4
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 أو المجنوف مف تصدر التي التصرفات أف نستنتج  تـ التطرؽ إليو ما خبلؿ مف و
 وقت فاشية و ظاىرة العتو أو الجنوف حالة كانت إذا إال صحيحة، تكوف الحجر قبؿ المعتوه
 صدور بعد منيما تصدر التي التصرفات لكف .منيا بينة عمى معو المتعاقد كاف أو التعاقد
 .وقتيا نيتو حسف يدعي أف معو لممتعاقدس ولي ،امطمقً  ابطبلنً  باطمة تكوف بالحجر الحكـ

 
 الفرع الثاني: حكم تصرفات السفيو وذي الغفمة

السفو والغفمة عارضاف يصيباف األىمية ال يذىباف العقؿ فبل يعدماف التمييز كمية،  إف
إنما ينقصاه فقط، فتكوف وصية السفيو جائزة إف كاف معو مف عقمو ما يعرؼ بو الوصية، غير 

فيكوف مكمؼ بجميع التكاليؼ الشرعية ومؤاخذ عمى أفعالو كميا   1أنو ال يبع وال يشتري.
ياتو، لكف يمنع مف التصرؼ في مالو حفاظا عمييا لو، و خشية  مف الضياع ويعاقب عمى جنا

  2في انفاقو بغير وجو.

 أوال: حكم تصرفات السفيو وذي الغفمة قبل الحجر
ومنو يمكف لمسفيو وذي الغفمة ابراـ تصرفات قانونية قبؿ الحجر عمييما وتكوف 

 ضارة كانت ولو حتى، آنذاؾ ألىميةا كاممي ىمابار العتصحيحة و منتجة آلثارىا القانونية 
 يثبتاف ال والغفمة السفو كوف وأيضااإلرادة،  انعداـ أساس عمى إبطاليا يمكف وال محضا،ررا ض
 ص عمى أنو:تن التي األسرة قانوف مف 86 المادة مف يستنتج ما وىذا؛ 3الحجر حكـ بموجب إال
 القانوف مف 40 المادة ألحكاـ وفقا األىمية كامؿ يعتبر عميو يحجر ولـ الرشد سف بمغ مف"

 رالحج حكـ بموجب إال يثبتاف ال والغفمة السفو أف أي  4"المدني
نما  لكف المشرع لـ يبيف صراحة حكـ تصرفات السفيو وذو الغفمة قبؿ الحجر عمييـ، وا 
اكتفى بالتفريؽ بيف المرحمة التي تسبؽ توقيع الحجر و المرحمة التي تمييا أي مرحمة توقيع 

مف  قانوف األسرة التي تنص عمى: "تعتبر تصرفات المحجور  107الحجر و ذلؾ في المادة 
باطمة، وقبؿ الحكـ إذا كانت أسباب الحجر ظاىرة وفاشية وقت صدورىا"؛ أي عميو بعد الحكـ 

                                                           
 .485، ص مرجع سابق. العربي بختي،  1
 .52_51، ص ص مرجع سابق. محمد سعيد جعفور،  2
 .76. المرجع نفسو، ص  3
 مف القانوف المدني. 86. المادة  4



 الفصلالثانياآلثارالقانىنيةللحجرالقضائي
 

47 
 

أف التصرفات الصادرة عف المحجور عمييـ صحيحة أصبل قبؿ توقيع الحجر إال إذا وجد ما 
 يثبت تحقؽ أسباب الحجر وأنيا كانت ظاىرة وقت صدور التصرؼ. 

 ثانيا: حكم تصرفات السفيو وذي الغفمة بعد الحجر
 عميو نصت ما وىذا باطمة، الحكـ بعد عميو المحجور تصرفات أف العامة اعدةالقإف 

 بحكـ النطؽ يوـ مف ليس أثره يرتب البطبلف ىذا أف حيث األسرة، قانوف مف 107 المادة
نما الحجر،  بالحجر الحكـ" ة:األسر  قانوف مف 106 المادة أكدتو ما وىذا بو، اإلعبلف يوـ مف وا 

 لكونو كاشؼ ليس أي؛ 2منشئ حكـ ىو بالحجر الحكـ، كما أف 1"لئلعبلـ نشره ويجب ...
 .كاممة كانت أف بعد الغفمة وذي السفيو لدى األىمية نقص ينشئ

 يبمغ ولـ التمييز سف بمغ مف كؿ " :عمى نصت القانوف المدني مف 43المادة ونجد أف 
 يقرره لما وفقا األىمية ناقص يكوف غفمة، ذا أو سفييا وكاف الرشد سف بمغ مف وكؿ الرشد سف

 غير المميز، الصبي تصرفات حكـ في الغفمة وذو السفيو تصرفات عتبرتا المادة ىذه "القانوف
 الرغـ عمى األسرة تقنيف إلى ذلؾ في وأحالتنا الثبلثة، بأنواعيا التصرفات ىذه حكـ تبيف لـ أنيا
 3.المدني التقنيف ىو الشأف ىذا في المختص أف

 سف يبمغ ولـ التمييز سف بمغ مفة: "األسر  قانوف مف 83 المادة نص في ورد بحيث
 إذا وباطمة لو، نافعة كانت إذا نافذة تصرفاتو تكوف المدني القانوف مف 43 لممادة طبقا الرشد
 والضرر، النفع بيف مترددة كانت إذا فيما الوصي أو الولي إجازة عمى وتتوقؼ بو ضارة كانت
 ."لمقضاء األمر يرفع عاالنز  حالة وفي

 التي التصرفات حكـ بيف فرؽ المشرع أف نجد السالفة  المادة ليذه استقرائنا  خبلؿ مفو 
 النفع بف الدائرةالتصرفات و  محضا،ضررا  الضارةالتصرفات و  محضا، نفع نافعة تكوف

 بعد الغفمة ذا أو السفيو يقـو بو  الذي التصرؼ نوع حسبب ياأحكاماختمفت  فقد  والضرر،
 :يمي فيما تتمثؿ وىي عميو، الحجر توقيع

 
 

                                                           
 .مرجع سابقمف قانوف األسرة،  106المادة . 1
 .218، مرجع سابؽ، ص 1، طقانون اَلسرة عمى ضوء الفقو والقضاء. الغوثي بف ممحة،  2
 .78، ص مرجع سابق. محمد سعيد جعفور،  3



 الفصلالثانياآلثارالقانىنيةللحجرالقضائي
 

48 
 

 التصرفات النافعة نفعا محضا  .1
 يباشرىا، لمف اغتناء تسبب التي التصرفات تمؾ محضا نفعا النافعة التصرفات تعتبر

 عمييا يترتب التي التصرفات ىي آخر بمعنى و، 1اآلخر لمطرؼ يعطى مقابؿ بغير وتكوف
 دوف الغفمة يذ أو السفيو بيا قاـ إذا صحيحة فتقع  مقابؿ، دوف الشخص ممؾ في شيء دخوؿ
 ذلؾ في شأنو إلييا، بالنسبة كاممة أداء أىمية لو تكوف إذ وصيو، أو وليو مف إجازة إلى حاجة
 2.الرشيد البالغ شأف

  التصرفات الضارة ضررا محضا .2
 مف الشيء خروج عمييا يترتب التي بالتصرفات محضا راضر  الضارة التصرفات تعرؼ

 تعتبر و ،ةالغفم ذا أو لمسفيو نفع أي فييا يكوف ال بحيث مقابؿ، غير مف الشخص ممؾ
 ال أنو كما بو، واإلعبلف بالحجر الحكـ بعد شرىابا إذا مطمقا بطبلنا باطمة كمييما تصرفات
 الصبي عميو ىو لما خبلفا التصرفات، ىذه في األىمية عديـ يعتبر ألنو أثر أي عمييا يترتب

 ذا أو السفيو ىذا مف وال الشرعي، النائب مف ال اإلجازة تقبؿ ال التصرفات ىذه أف كما المميز،
  أنواعو بجميع التبرعات تشمؿ التصرفات ىذه و عنو الحجر ورفع العارض زواؿ بعد الغفمة

 مضاؼ تمميؾ عف عبارة الوصية ألف الغفمة، وذو السفيو ووقؼ وصية تصح ال أنو أي
 مف األسرة انوفق مف 184 المادة عميو نصت ما وىذا تبرع شكؿ في فتكوف الموت بعد ما إلى

 الوصية أف كما 3"التبرع بطريؽ الموت بعد ما إلى مضاؼ تمميؾ الوصية" ى:عم نصيا خبلؿ
 حبس فيو وقؼلا ا، أم4الورثة إجازة عمى متوقؼ ذلؾ عف داز  ما ألف الثمث حدود في تكوف
 البر أوجو مف وجو عمى أو ءراالفق عمى بالمنفعة والتصرؼ التأبيد وجو عمى التممؾ عف العيف
 عف الماؿ حبس الوقؼ" :أنو عمى انوف األسرةق مف 213 المادة عرفتوقد الذي و  ،5روالخي
 دؽ".والتص يدبالتأ وجو عمى شخص ألي ؾمالتم

                                                           

 .196، ص 2012مصر،  الحقوقية، الحمبي منشورات ،الحق( نظرية ) القانون إلى المدخل ،سعد إبراىيـ . نبيؿ1 
 .79، ص مرجع سابقجعفور،  سعيد . محمد 2
 .مرجع سابقمف قانوف األسرة ،  184. المادة  3
 مف نفس القانوف. 185. انظر المادة  4
ماي  08، مؤرخة في 21، ج ر ع 1991 أفريؿ 27، المؤرخ في المتعمق باَلوقاف، 91/10مف القانوف رقـ  3. المادة  5

 15، مؤرخة في 83، ج ر ع 2002ديسمبر  14، المؤرخ في   02/10، المعدؿ و المتمـ بموجب القانوف رقـ 1991
 .690، ص 2002ديسمبر 
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 الضرر و النفع بين الدائرة الغفمة ذا و السفيو تصرفات حكم .3
 اغتناء يباشرىا لمف ترتب ال التي التصرفات ىي ر،والضر  النفع بيف الدائرة التصرفات

 كما الكسب بطبيعتيا فتحتمؿ وعطاء أخذ بيف تقابؿ عمى قائمة ألنيا محضا، اراافتق وال محضا
 تبقى ولكنيا الغفمة، ذو أو السفيو أبرميا إذا صحيحة التصرفات ىذه تعتبر و، 1الخسارة تحتمؿ
 نص بو جاء ما وىذا بطمت، أبطميا اف و نفذت أجازىا فإف الشرعي نائبو إجازة عمى موقوفة
 ر.الذك السالفةأ  ؽ مف 83 المادة

 نجد المدني، القانوف مف 101 و 100 والمادةمف قانوف األسرة  83 المواد خبلؿ فمف
ر كما والضر  النفع بيف الدائرة التصرفات يخص فيما مزدوج بحكـ جاء ئريزاالج المشرع أف

 النائب إجازة عمى موقوفة نافذة غير صحيحة األسرة قانوف في اعتبرىا حيث القوؿ آنًفاسبؽ 
 بيف دائرة تصرفات األىمية ناقصيباعتبارىـ   الغفمة ذا أو السفيو مف صدر إذا أي الشرعي،

 يارفض، أما إذا  ارىاآلث ومنتجة صحيحة اعتبرت الشرعي النائب أجازىاثـ  والضرر النفع
 عمى لرفضيا أو اإلجازة لوجود إبطاليا طمب حؽ يسقط ثـ ومف مطمقا، بطبلنا باطمة اعتبرت
 2.القانوف المدني مف 100المادة  بو جاءت ما حسب اإلطبلؽ

 صحيحة تعتبر ردىا أو التصرفات ىذه إجازة عف الشرعي النائب سكوت حالة في أما
 المدني القانوف مف 101 المادة حسب قائما بإبطاليا المطالبة في الحؽ ويبقى ألثارىا ومرتبة
 برفع أي السبب زواؿ يـو مف األىمية نقص حالة في سريانيا يبدأ سنوات 05 مدة خبلؿ
 .الحجر

 المطمب الثاني: نياية الحجر القضائي
مف قانوف األسرة عمى أنو "يمكف رفع الحجر إذا زالت أسبابو بناء  108نصت المادة 

الحجر ال ينقضي إال اذا زالت أسبابو وأمر تقدير زواليا عمى طمب المحجور عميو" أي أف 
متروؾ لمسمطة التقديرية لمقاضي وال يتـ رفعو إال اذا طمبو المحجور عميو؛ وىو ما سيتـ 

 توضيحو مف خبلؿ الفروع اآلتية.
 

                                                           
المصري، مأخوذة مف الموقع:  المدني القانوف مف 2فقرة  116 . المادة 1

http:/shabanavocat.almountada.info/t81.topicK 05:23، عمى الساعة 01/06/2021، بتاريخ. 
 مف القانوف المدني. 101_100مف قانوف األسرة، و المادتيف  83. راجع إف شئت المادة  2
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 الفرع اَلول: زوال أسباب الحجر القضائي
مف  108وفقا لممادة  1الحجر عف المحجور عميو متى زاؿ السبب الذي بني عميو، يرفع
 قانوف األسرة.

ويرفع عف المعتوه  2فيسقط الحجر عمى المجنوف بزواؿ الجنوف عنو ورجوع عقمو إليو، 
  3إذا رشد واكتممت قواه العقمية وزاؿ عنو وصؼ المعتوه وذلؾ باإلفاقة.

يو فإذا ظير رشده وعبلمات حرصو عمى مالو يرفع عنو وبالنسبة لمسفيو المحجور عم
نما يستدؿ عميو مف التصرفات  4الحجر، كوف السفو والغفمة ليس أمًرا محسوسا كالجنوف والعتو وا 

الحاصمة مف السفيو والمغفؿ، وىي أمور تقديرية اجتيادية تختمؼ باختبلؼ وجيات النظر فبلبد 
فعندما يرفع عنيـ الحجر بحكـ قضائي  5لخبلؼ،مف حكـ القاضي لمتثبت مف األمر ورفع ا

 6تعود ليـ حرية التصرؼ في أمواليـ كما يتصرؼ العاقؿ.
 الفرع الثاني: رفع الحجر القضائي

بما أف المشرع لـ ينص عمى االجراءات المتبعة في ىذا المجاؿ نقـو بتطبيؽ القواعد 
 ا فعمنا في اجراءات توقيعو. العامة الواردة في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية كم

مف قانوف األسرة يكوف رفع الحجر بطمب مف المحجور عميو  باعتباره  108وفقا لممادة 
لزواؿ سبب الحجر عنو مف خبلؿ  7صاحب صفة في الدعوى، باإلضافة الى المصمحة واألىمية

 17الى  14مف عريضة افتتاح دعوى المتوفرة عمى جميع البيانات والشروط الواردة في المواد 
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، فتكوف العريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة تودع بأمانة 

 14الضبط مف قبؿ المدعي أو وكيمو أو محاميو. بعدد نسخ يساوي عدد األطراؼ حسب المادة 
وموطف مف نفس القانوف وتشمؿ عمى اسـ الجية القضائية التي ترفع أماميا الدعوى واسـ ولقب 

                                                           
 .15، ص مرجع سابق. محمد مصطفى شحاتة الحسيني ،  1
، ص 2009دولية، السعودية، ، بيت األفكار ال1، ط3ج موسوعة الفقو اإلسالمي. محمد ابراىيـ بف عبد اهلل التويجري،  2

646. 
 .192، ص 9، جشرح زاد المستنقع. محمد بف محمد المختار الشنقيطي،  3
، 1990، دار القمـ، الكويت، أحكام اَلحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية وفق مذىب أبي حنيفة. عبد الوىاب خبلؼ،  4

 .220ص 
 .1985دار الفكر لمطباعة والنشر، دمشؽ، ، 2، طالفقو اإلسالمي وأدلتو. وىبة الزحيمي،  5
 .192. محمد بف محمد المختار الشنقيطي، مرجع سابؽ، ص  6
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 13. المادة  7
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باإلضافة إلى عرض الوقائع التي تبرر رفع الحجر  1المحجور عميو واسـ مف يمثمو وموطنو
بإيجاز واألسانيد التي اعتمد عمييا وكذا المستندات المؤيدة لمدعوى أي الممؼ الطبي الذي يؤكد 
زواؿ سبب الحجر وذلؾ لتمكيف القاضي مف تكويف فكرة واضحة وسميمة عف الدعوى حسب 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 15 المادة
ترفع ىذه الدعوى أماـ المحكمة المختصة اقميمًيا أي أف المحكمة التي أقرت بتوقيع 
الحجر ىي المختصة برفعو، ونوعًيا حيث يختص قسـ شؤوف األسرة بدعاوى الحجر وفقا لممادة 

نو "ينظر قسـ شؤوف األسرة، مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي تنص عمى أ 423
 عمى الخصوص في الدعاوى اآلتية: ...

 2الدعاوى المتعمقة بالوالية وسقوطيا والحجر والغياب والفقداف والتقديـ".  .5

بعد أف يتقدـ المدعي بعريضتو االفتتاحية، يقـو كاتب الضبط بتسجيميا في سجؿ  
، ثـ يقوـ بإعطاء رقـ   لمقضية وتاريخ أوؿ جمسة ليا.خاص مع بياف أسماء وألقاب الخصـو

وتقدـ العريضة االفتتاحية عمى عدة نسخ بقدر عدد المدعى عمييـ ونسخة لقمـ كتاب 
 الضبط لتبقى بممؼ الدعوى.

وبعد إيداع العريضة وتسجيميا حسب ورودىا وتحديد تاريخ أوؿ جمسة ليا بعد أداء 
غرض تبميغيا إلى المدعى عمييـ الرسـ المقرر ليا، يسمـ كاتب الضبط العريضة إلى المدعي ب

 3مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 16حسب المادة 

وعمى القاضي أف يعيف محامي لممحجور عميو إذا لـ يكف لو محامي لمدفاع عنو وفقا 
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، ولو األمر باتخاذ أي اجراء الـز يجيزه  483لممادة 

مف نفس القانوف وذلؾ التخاذ قراره وبناء قناعتو لمنطؽ بحكمو إما برفع  28لممادة القانوف وفقا 
 الحجر أو رفض ذلؾ.

مف ذات القانوف عمى أنو: "يمكف لمقاضي تمقي آراء أعضاء  486كما نصت المادة  
د العائمة قبؿ الفصؿ في الطمب المقدـ إليو، ويمكنو قبؿ اتخاذ القرار أف يأمر بخبرة طبية لتحدي

                                                           
 17، 2010، ديواف المطبوعات الجامعية، المبادئ اَلساسية في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. فريجة حسيف،  1
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 423ادة . الم 2
 . 18، ص مرجع سابق. فريجة حسيف،  3
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أي يمكف لمقاضي  تمقي آراء أعضاء العائمة وكذلؾ  1الحالة الصحية لممعني وذلؾ بأمر والئي"
ذا كانت  تصريحات  الشخص المعني برفع الحجر بحضور محاميو واألشخاص المعنييف، وا 
ىناؾ ضرورة بتمقي ىذه التصريحات بحضور الطبيب المعالج وممثؿ النيابة العامة أيضا، أما 

مف  484ه التصريحات تضر بو وبصحتو فممقاضي االستغناء عنيا وفقا لممادة إذا كانت ىذ
قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ويحرر أميف الضبط تحت إشراؼ القاضي محضًرا يدوف فيو 

 مف القانوف نفسو.  485تصريحات الحاضريف وآرائيـ إذا اقتضى األمر ذلؾ وفقا لممادة 
إلجراءات المدنية واإلدارية عمى أنو "بمجرد إيداع تقرير مف قانوف ا 487نصت المادة 

أي أنو بعد إيداع تقرير  2الخبرة، عند االقتضاء، ينظر ويفصؿ في القضية بغرفة المشورة"
الخبرة إذا اقتضى األمر أو التحقيؽ ينظر القاضي ويفصؿ في القضية بغرفة المشورة لمحفاظ 

مف  481ب أمر عف رفع الحجر وفقا لممادة ويصرح بموج 3عمى الطابع الشخصي لمقضية،
قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، ويتـ التبميغ الرسمي لؤلمر الذي يقضي برفع  الحجر أو 
رفضو بتسخيره مف النيابة العامة، عف طريؽ المحضر القضائي بدوف رسـو ومصاريؼ إلى 

الجانب العممي يوجد باإلضافة إال أنو مف  4الشخص المعني الذي قدـ الطمب "المحجور عميو"
إلى رفع الحجر بموجب حكـ قضائي يستطيع رئيس قسـ شؤوف األسرة أف يقـو برفع التقديـ عف 
المحجور عمي بموجب أمر عندما يطمبو المقّدـ عميو باعتباره زاؿ عنو سبب الحجر أو المقَدـ 

ريحة وقصدت ناقصي مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية جاءت ص 481رغـ أف المادة 
 األىمية فقط. 

مف قانوف األسرة أف الحكـ برفع الحجر قابؿ لكؿ طرؽ  106يستخمص مف المادة 
يـو تسري عمى األطراؼ مف تاريخ  15الطعف، فيمكف االستئناؼ في ىذا األمر في أجؿ 

قانوف مف  488التبميغ الرسمي وعمى النيابة العامة مف تاريخ النطؽ بحكـ رفعو وفقا لممادة 
اإلجراءات المدنية واإلدارية، ويؤشر عمى ىامش عقد ميبلد المعني في سجبلت الحالة المدنية 
بمنطوؽ األمر أو الحكـ الذي يقضي برفع الحجر، ويعد ىذا التأشير بمثابة إشيار وفقا لممادة 

                                                           
 مف  قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 486. المادة  1
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 487. المادة  2
، ط (2000فيفري  23مؤرخ في  06_00رقم  شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية )قانون. د. بربار عبد الرحمف،  3
 . 353، ص 2009، دار بغدادي لمنشر والتوزيع، الجزائر، 2
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 488و 481. المادتيف  4
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جر مف القانوف ذاتو، كما أف المشرع لـ يتكمـ عف نشر الحكـ القضائي الخاص برفع الح 489
الذي يكوف في لوحة إعبلنات المحكمة أو في الجرائد اليومية، إال أنو مف باب المنطؽ أف يتـ 

فكما عمـ الناس بأف ىذا الشخص تـ الحجر عميو وأصبح  1نشر ىذا الحكـ كما تـ في توقيعو،
غير مؤىؿ ألداء التصرفات القانونية يجب أف يعمموا أيضا أف ىذا الشخص تـ رفع الحجر عنو 

صبح أىبل لمتعامؿ مع الغير، إال أنو مف الجانب العممي يتـ االكتفاء بالتأشير عمى ىامش وأ
عقد ميبلد المعني برفع الحجر عنو دوف نشره، فبل يوجد حكـ قضائي يقضي برفع الحجر تـ 

 نشره في جريدة يومية. 
 

 

                                                           
 مف قانوف األسرة. 106. المادة  1
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إف الحجر القضائي  ىو منع الشخص الذي أصابتو إحدى عوارض األىمية مف 
التصرؼ في أموالو بصفة مؤقتة وال يكوف ذلؾ إال بحكـ قضائي، كما ال يتـ توقيعو إال بتوافر 

عوارض األىمية ) الجنوف و العتو كعوارض معدمة لؤلىمية، و الغفمة أسبابو و التي تمثمت في 
و السفع كعوارض منقصة لؤلىمية(، لكف نجد قانوف األسرة الجزائري عند ذكره ألسباب الحجر 

 القضائي اكتفى بذكر الجنوف والعتو والسفو ولـ ينص عمى الغفمة كسبب مف أسباب الحجر.

تتمثؿ في تعييف مف ينوب عمى الشخص المحجور  كما يترتب عمى الحكـ بالحجر آثار
عميو في تصرفاتو المالية لمصمحتو، وكذا حكـ تصرفاتو و ذلؾ كمو و فقا لما جاء بو التشريع 

 الجزائري.

 مما تـ التقدـ بو نستخمص مجموعة مف النتائج و التي نمخصيا فيما يمي: 

سنة( و لـ يحجر  19قانونية ) اعتبر المشرع الشخص كامبل األىمية متى بمغ سف الرشد ال -
 مف قانوف األسرة. 86عميو بحسب المادة 

وفؽ المشرع في وضع أحكاـ تضبط الحجر بيف كؿ مف قانوف األسرة و بعض القوانيف  -
األخرى؛ فقد اعتبر في القانوف المدني أف كؿ مف المجنوف و المعتوه عديمي األىمية حسيب 

مف نفس القانوف، وفي مقابؿ  43بحسب المادة  منو، و السفيو ناقص األىمية 42المادة 
ذلؾ نص عمى األشخاص المصابيف بجنوف أو عتو أو سفو إذا ما بمغو و ىو واضح عمييـ 

 مف قانوف األسرة. 101ذلؾ أو طرأت عمييـ بعد الرشد يحجر عمييـ وفقا لممادة 
نفس عوارض مف قانوف األسرة، و جعميا  101لقد ذكر المشرع أسباب الحجر في المادة  -

األىمية المنصوص عمييا في القانوف المدني، حيث اعتبر المجنوف و المعتوه كالصبي 
مف القانوف المدني، أما السفيو و ذا الغفمة فيما في حكـ الصبي  42الغير مميز في المادة 

مف قانوف األسرة  101مف القانوف المدني؛ إال أنو في المادة  43المميز و ىذا في المادة 
 يجعؿ الغفمة مف أسباب الحجر، و اكتفى بذكر الجنوف و العتو و السفو.لـ 

 9و  9نص المشرع الجزائري عمى الحجر القانوني في قانوف العقوبات مف خبلؿ المادتيف  -
مكرر، بحيث اعتبر الشخص المحكـو عميو بعقوبة جنائية يحجر عميو؛ وقد نص عمى 

ـ طبقا لئلجراءات المقررة في حالة الحجر طريقة إدارة أموالو و التي نص عمى أنيا تت
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مكرر مف قانوف العقوبات، و بالتالي تطبيؽ المواد مف  9القضائي و ذلؾ وفقا لنص المادة 
 مف قانوف األسرة. 108إلى المادة  101المادة 

اعتبر المشرع الجزائري أف الحجر ال يكوف إال بموجب حكـ مف القاضي و ىو ما جاءت بو  -
قانوف األسرة؛ فبينت إجراءات توقيعو في قانوف اإلجراءات المدنية و  مف 103المادة 
 اإلدارية.

اعتبر المشرع أف تصرفات المجنوف و المعتوه والسفيو غير نافذة إذا صدرت منو وكاف في  -
 مف قانوف األسرة. 85حالة جنوف أو عتو أو سفو بحسب نص المادة 

بعد الحجر وقبمو متى كانت أسباب  اعتبر المشرع أف تصرفات المحجور عمييـ باطمة -
مف قانوف األسرة، فساوى بيف حكـ التصرفات 107الحجر ظاىرة وفاشية حسب المادة 

الصادرة مف المحجور والمعتوه والسفيو والغافؿ في ىذه المادة عمى خبلؼ ما جاء بو في 
 مف القانوف المدني. 43و 42المادتيف   

ي بالحجر عمى المحجور عمييـ قاببل لكؿ طرؽ اعتبر المشرع الحكـ الصادر مف القاض -
 مف قانوف األسرة. 106الطعف حسب المادة 

اف الشخص إذا زالت عنو أسباب الحجر يمكف لو أف يتقدـ بطمب إلى المحكمة لرفعو عنو  -
بنفس طريقة توقيعو ذلؾ ضد كؿ مف النيابة العامة والنائب الشرعي، لكف المشرع لـ يبيف 

ف اتباعيا في ىذا الشأف مما يستدعي الرجوع الى القواعد العامة، كما اإلجراءات التي يمك
 لـ يبيف المحكمة المختصة بدعوى رفع الحجر عف المحجور عمييـ.
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I. :المصادر 
 القرآن الكريم. (1
 النصوص القانونية: (2

  القوانين: . أ
  جريدة رسمية  المتضمن قانون أسرة،  1984جواف09، المؤرخ في11-84قانوف ،

، 02-05، المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ 1984جواف12، الصادرة  بتاريخ 24عدد 
 .2005فيفري 27، المؤرخة في 15، جريدة رسمية عدد 2005فيفري 27المؤرخ في 

  قانون اإلجراءات المدنية ، يتضمف 2008فبراير  25مؤرخ في  09/08القانوف رقـ
 .2008أفريؿ  23ؤرخة في م 21جريدة رسمية عدد ، واإلدارية

 اَلوامر: . ب
 رسمية ، جريدة  المدنية بالحالة المتعمق 19/02/1970في المؤرخ -  20 / 70األمر 

 جريدة 09/08/2014المؤرخ في  ،14/08القانوف  بموجب والمتمـ ، المعدؿ21عدد
 .2014أوت  20الصادرة بتاريخ ، 49عدد  رسمية

  جريدة رسمية متضمن قانون العقوبات، 1966يونيو   8مؤرخ في  66/156االمر ،
المؤرخ في  06/23، معدؿ ومتمـ بالقانوف رقـ 1966يونيو  11صادرة في  49عدد 
 .2006ديسمبر  24صادرة في  84، جريدة رسمية عدد 2006ديسمبر  20

  جريػدة رسػمية المتضػمف قػانوف مػدني، 26/09/1975، المػؤرخ فػي 58-75األمر رقػـ ،
، 10-05، المعػػػػدؿ والمػػػػتمـ بموجػػػػب القػػػػانوف رقػػػػـ30/10/1975الصػػػػادرة فػػػػي 78عػػػػدد

 .         2005سنة  44، جريدة رسمية عدد 2005يونيو 20المؤرخ في 
 القرارات: . ج

 بتاريخ 365226ة والمواريث، ممؼ رقـ يقرار المحكمة العميا، غرفة األحواؿ الشخص ،
12/07/2006. 

  مجمة قضائية، 26598العميا، غرفة األحواؿ الشخصية، ممؼ رقـ قرار المحكمة ،
 .1، عدد1989
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 ،مجمة قضائية، 43476، ممؼ رقـ29/06/1986قرار المحكمة العميا، غرفة المدنية ،
 .1، عدد1993

 المعاجم: (3
 (، مؤسسة الرساطة.الكميات )معجم في المصطمحات والفروق المغويةأبو البقاء أيوب،   .1
، دار الحديث، الصحاح )تاج المغة و صحاح المغة(نصر إسماعيؿ الجوىري،  أبو  .2

 .2009القاىرة، مصر، 
 .1992، دار العمـ،  بيروت، لبناف، 7، طمعجم الرائدجبراف مسعود،   .3
 .2004، مصر، 4، ط المعجم الوسيطمجمع المغة العربية،   .4
الحديث، القاىرة، مصر، ، دار معجم غريب الفقو واَلصولمحمد ابراىيـ الحفناوي،   .5

2009. 

، دار النفائس، 2، ط معجم لغة الفقياءمحمد رواس قمعو جي ود. حامد صادؽ قنيبي،  .6
 .1988بيروت، لبناف،

II. :المراجع 
 الكتب: (1
 الكتب الفقيية: - أ

، تحقيؽ عادؿ أحمد رد المحتار عمى الدار المختار شرح تنوير اَلبصارابف عابديف،  .1
، طبعة خاصة، دار عالـ الكتب لمنشر والتوزيع، 9جعبد الموجود وعمي محمد عوض، 

 .2003الرياض، 
أحكام اَلحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية وفق مذىب أبي عبد الوىاب خبلؼ،  .2

 .19، دار القمـ، الكويت، حنيفة
 .1975 ،مصر ،دار الفكر العربي ،اَلحوال الشخصية ،محمد أبو زىرة .3
 .9، جشرح زاد المستنقعمحمد بف محمد المختار الشنقيطي،   .4
، دار اَلحوال الشخصية في الوالية والوصية والوقفمحمد مصطفى شحاتة الحسيني،  .5

 .1976التأليؼ مصر، 
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، دار الفكر لمطباعة والنشر، دمشؽ، 2، ط5، ج الفقو اإلسالمي وأدلتووىبة الزحيمي،  .6
1985. 

 الكتب القانونية: - ب
، دار الثقافة، عماف، 1، ط4و 3ء ، الجز اَلحوال الشخصيةأحمد محمد عمي داود،  .1

 .2009األردف، 
، د ط، دار الكتب القانونية لمنشر، شرح قانون اَلسرة الجزائريأحمد نصر الجندي،  .2

 .2009مصر، 
، ديواف أحكام اَلسرة في الفقو اإلسالمي و قانون اَلسرة الجزائريالعربي بختي،  .3

 .2013المطبوعات الجامعية، 
، ديواف المطبوعات اَلسرة عمى ضوء الفقو والقضاءقانون الغوثي بف ممحة،  .4

 .2005، 1ط ، 1ج الجامعية، الجزائر، 
، ديواف المطبوعات 2، طقانون االسرة عمى ضوء الفقو والقضاء، ممحةالغوثي بف  .5

 .2008الجامعية، الجزائر، 
 06_00شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية )قانون رقم بربار عبد الرحمف،  .6

 .2009، دار بغدادي لمنشر والتوزيع، الجزائر، 2، ط (2000فيفري  23في مؤرخ 
دور النيابة في الخصومة القضائية في القانون القضائي الخاص بمحاج العربي،  .7

 .، ديواف المطبوعات الجامعية، د ط، د تالجزائري
المحكمة ومعمقا عميو بمبادئ  05/02قانون االسرة )مع تعديالت اَلمربمحاج لعربي،  .8

، ديواف المطبوعات الجامعية، 3(، طبعة 2006 -1666العميا خالل أربعين سنة 
2007. 

النظرية العامة لمقانون والنظرية ) المدخل إلى العموم القانونيةتوفيؽ حسف فرج،  .9
 .دار الجامعية، د ت (،العامة لحق

وأثرىما في اَلىمية وعوارضيا والوالية العامة والخاصة جمعة سمحاف اليمباوي،  .10
 .، دار اليدى، الجزائرالتشريع اإلسالمي
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، النظرية العامة لمحؽ، د.ط، دار شرح مقدمة القانون المدنيرمضاف أبو السعود،   .11
 .2006المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 

شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، )النظام صبلح الديف محمد شوشاري،   .12
، االختصاص القضائي، إجراءات التقاضي، اَلحكام القضائية و القضائي ، نظرية الدعوى

 .2010، عماف، 1، دار الثقافة، ططرق الطعن فييا(
، دار الخمدونية ،1ط ،اَلوسط في شرح قانون اَلسرة الجزائريطاىري حسف،  .13

 .2009،الجزائر
التجارية و التعميق عمى قانون المرافعات في المواد المدنية و عبد الحميد المنشاوي،  .14

 .2014، دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية، مصر، اإلدارية
الجديد )نظرية االلتزام  الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاؽ أحمد السنيوري،  .15

  .2000، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف، بوجو عام(
االلتزام بوجو  )نظرية الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاؽ أحمد السنيوري،  .16

 .2003منشأة المعارؼ، مصر، ، 1، ج (مصادر االلتزام -عام
)دراسة مقارنة بالفقو  مصادر الحق في الفقو اإلسالميعبد الرزاؽ السنيوري،   .17

 ، المجمد الثاني، دار الفكر،د.ت.ف.4، ج اإلسالمي(
 .2009الجزائر، عجة الجيبللي، مدخؿ لمعمـو القانونية )نظرية الحؽ(، برتي لمنشر،  .18
, جسور لمنشر والتوزيع، الجزائر، المدخل إلى العموم القانونيةعمار بوضياؼ،   .19

2009. 
،  1، طالنظرية العامة لمحق وتطبيقاتيا في القانون الجزائري، عمار بوضياؼ،   .20

 .2010جسور لمنشر والتوزيع، الجزائر، 
ديواف  المدنية واإلدارية،المبادئ اَلساسية في قانون اإلجراءات فريجة حسيف،  .21

 .2010المطبوعات الجامعية، 
  -الحجر -الوصاية  -الوالية عمى المال) االحكام الموضوعية: الوالية كماؿ حمدي،  .22

 .2003منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، مصر، (، المساعدة القضائية –الغيبة
، منشأة و االستثنائية  الدعوى المدنية في مرحمتييا اإلبتدائيةمحمد احمد عابديف،   .23

 .1994ط،  د، المعارؼ اإلسكندرية
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تصرفات ناقص اَلىمية المالية في القانون المدني الجزائري حمد سعيد جعفور، م  .24
 .2002، دار ىومو، الجزائر،والفقو اإلسالمي

 .1993، دار الكتاب الحديث، د ط، القرابة و الميراث في المجتمعمحمد عبد الرحيـ،   .25
   .ت ط، د ، منشأة المعارؼ، مصر، دالوالية عمى المال، محمد كماؿ  .26
 الحقوقية، الحمبي منشورات ،(الحق نظرية) القانون إلى المدخل ،سعد إبراىيـ نبيؿ .27

 .2012مصر، 
 ، الجزائر.2006دار اليدى،  ،قانون اَلسرة نًصا وفقًيا وتطبيًقا، نبيؿ صقر  .28
 الرسائل الجامعية: (2
 أطروحات الدكتوراه: - أ

جراءات حمايتو في التشريع الجزائري مقارنابشير محمد،  .1 ، الوالية عمى القاصر وا 
أطروحة دكتوراه، تخصص القانوف االجرائي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة 

 .2018_2017، وىراف، الجزائر، 2وىراف 
دراسة النيابة الشرعية بين الفقو اإلسالمي والقانون الجزائر )محمد توفيؽ قديري،  .2

، أطروحة دكتوراه عمـو في الحقوؽ، تخصص العقود مقارنة ببعض القوانين العربية(
 والمسؤولية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.

 رسائل الماجستير: - ب
الحجر عمى الصغير و المجنون و السفيو وتطبيقاتيا في بو العطا، أحمد أعاىد  .1

الجامعة  مذكرة ماجستير في القضاء الشرعي،، الشرعية في قطاع غزةالمحاكم 
 .2008اإلسبلمية غزة، كمية الحقوؽ والقانوف، 

نظرية العقد الموقوف في الفقو اإلسالمي وتطبيقاتيا في القانون المدني عجالي خالد،  .2
كمية  ، مذكرة ماجستير في القانوف تخصص العقود والمسؤولية،الجزائري )دراسة مقارنة(

 .2005الحقوؽ والعمـو التجارية، جامعة بومرداس، الجزائر، 
 المجالت: (3

، مجمة المنار لمبحوث حماية أموال القاصر في القانون الجزائريشيخ نسيمة،   .1
، كمية الحقوؽ والعمـو 2017والدراسات القانونية والسياسية، العدد األوؿ جواف 

 .السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر
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، بيت 1، ط3ج موسوعة الفقو اإلسالميمحمد ابراىيـ بف عبد اهلل التويجري،  .2
 .2009األفكار الدولية، السعودية، 

نظرات في بعض أوجو التناقض بين التقنين المدني وتقنين محمد سعيد جعفور،   .3
، كمية 3، المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية واالقتصادية والسياسية، عدد اَلسرة
 .2001ؽ بف عكنوف، الجزائر، الحقو 

 المحاضرات: (4
، موجية إلى طمبة السنة اإلجراءات المدنية واإلدارية انوفات في قضر طيبي أمقراف، محا .1

 دوف تاريخالثالثة قسـ قانوف خاص، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة البويرة، 
 شر.ن
 المواقع اإللكترونية: (5

 http:/shabanavocat.almountada.info/t81.topicK 
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 :الممخص 
العقمية كامؿ األىمية سنة كاممة ومتمتًعا بقواه  19اعتبر المشرع كؿ شخص بمغ سف الرشد 

لمباشرة حقوقو  فتقع جميع تصرفاتو صحيحة، إال أنو إذا بمغ الشخص ىذا السف وكاف مجنوًنا أو 
معتوًىا أو سفيًيا أو طرأت عميو إحدى ىذه الحاالت بعد بموغو يحجر عميو، ونقصد بالحجر منع 

مؤقتة بموجب حكـ الشخص الذي أصابو عارض مف عوارض األىمية مف التصرؼ في مالو بصفة 
ويكوف الحجر بناء عمى طمب مف أحد األقارب أو مف  لو مصمحة أو مف النيابة العامة، ، قضائي

كما أف لقاضي شؤوف األسرة دور ىاـ في سير الدعوى بحيث يمكف الشخص المراد الحجر عميو مف 
جراءالدفاع عف حقوقو وتعييف الخبرة القضائية   ر الحكـ.التحقيؽ وبعد الفصؿ يتـ نش وا 

ويترتب عف الحجر تعييف مقدـ لممحجور عميو الذي قد يكوف ولًيا أو وصًيا أو مقدًما معيف 
مف القضاء، كما أف الحجر يؤثر عمى أىمية المحجور عميو فتكوف تصرفات المجنوف والمعتوه باطمة 

فيو وذا الغفمة بعد الحجر وقبؿ الحكـ بو إذا كانت أسباب الحجر ظاىرة وفاشية وقت صدورىا أما الس
فيأخذ حكـ تصرفات الصبي المميز، كما يمكف رفع الحجر القضائي إذا زالت أسبابو بنفس اجراءات 

 توقيعو.
Abstract:  

The Legislature Considers Every Person Who Has Reached The Age Of Majority 

To Be 19 Years, He Has Full Mental Capacity To Exercise His Rights,So All His Actions 

Are Valid But If A Person Reaches That Age And He Was Crazy Or A Foolish Or A 

Scurrilous And One Of These Cases Occurred After He's Gone, He’s Quarantined, And 

By Judicial Interdiction We Mean To Prevent The Person The One Who Suffers From 

One Of The Symptoms Of Eligibility From Disposing Of His Money Temporarily By 

Virtue Of A Court Ruling, The Interdiction Shall Be At The Request Of A Relative Or 

Who Has An Interest Or From Public Prosecution, The Family Affairs Judge Has An 

Important Role In The Course Of The Case, As It Enables The Person To Be Interdicted 

To Defend His Rights, Appointed Judicial Expertice, Conduct An Investingation, And 

After A Decision The Judgment Is Published. 

As A Result Of Interdiction, The Appointment Of A Person Who Is Interdicted, 

Who Maybe A Guardian, Or A Custodian, Or A Certain Person In Advance Of The 

Judiciary, As One Effects The Eligibility Of The Interdicted, So The Actions Of The 

Crazy And The Foolish And Scurrilous Are Null After The Interdiction And Before The 

Ruling On Him If The Causes Are Apparent And Fascist At The Time Of Sentencing. 

However The Foolish And The Negligent They Provised Like A Mature Child, And The 

Judicial Interdiction May Be Lifted If Reasons Do Not Exist By The Same Sentencing 

Procedure Judicial Interdiction.  


