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     الستاذا

  و العلوم السياسيةكلية احلقوق "   أ"   ساعدأستاذ م
    تيارت -عبد الرمحان بن خلدون جامعة  

  
 
 
 
 
 
  

  :الملخص
المدني وقانون  وضع المشرع الجزائري عدة قواعد لحمایة الذمة المالیة للقاصر توزعت بین القانون

تمثلت أساسا في قابلیة العقد لإلبطال لمصلحة القاصر وعدم إلزامه برد أكثر مما عاد علیه بالنفع من . األسرة
قامة مسؤولیة متولي الرقابة ونجد المشرع في قانون األسرة یقید من تصرفات القاصر ولو كان . تنفیذ العقد، وإ

  . ع النص على إمكان مساءلته في حالة تقصیرهمرشدا، كما یقید تصرفات النائب الشرعي م
  

Resumé: 
Le législateur Algérien a protégé le patrimoine de mineur par des règles sur le 

code civil et le code de la famille. celles-ci l'annulabilité du contrat à compte de 
mineur et le n'est obligé de restituer que la valeur du profit qu' il a retiré de 
l'exécution du contrat et l'établir la responsabilité de surveillant. Encore Le 
législateur à le code de la famille limites les actes du mineur, même si émancipé, et 
les actes du représentant légal avec la possibilité d'établir sa responsabilité en cas de 
négligence. 
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  :مقدمة

اصة ا القانونية القواعد تحدده الذي املحدد الرشد سن يبلغ لم ص ل و القاصر

ام أح ا تنظم ن ح ية، الغر الدول ن قوان املدنية ن القوان عادة ا تتضم وال لية، ام بأح

سالمية و ية العر الدول صية ال حوال أو سرة ن   . قوان

زائر ا القانونو و ول ن، موضع لية باأل اصة ا ام ح زائري ا املشرع نظم

ي واملتمم28/09/1975املؤرخ58-75مر(املد سرة) املعدل قانون و ي رقم(والثا -84القانون

واملتمم09/06/1984املؤرخ11 ماية)املعدل ا توف و القواعد ذه من سا دف وال ،

شؤونھال القيام ع قدرتھ وعدم فيھ ض املف ز لل نظرا املالية، ذمتھ للقاصر الالزمة قانونية

التا السؤال عن نجيب أن نحاول البحث ذا خالل من و   :بنفسھ،

زائري  ا القانون للقاصر املالية الذمة حماية ر مظا م أ   ؟ما

املوضوع تناولنا السؤال ذا ع حمايةولإلجابة إ فيھ نتطرق ول ن، مبحث خالل من

املدنية واملسؤولية البطالن ة نظر نجد أين ي املد القانون قواعد خالل من للقاصر املالية الذمة

قانون قواعد خالل من للقاصر املالية الذمة ماية ي الثا املبحث خصصنا ن ح ية، التقص

لت املشرع تقييد ا ف نجد وال الشرسرة النائب تصرفات ع والرقابة أموالھ القاصر صرف

تھ   . ومحاس

التالية طة ا خالل من تم ما و   :و

ول  ي:املبحث املد القانون قواعد خالل من للقاصر املالية الذمة   حماية

ول  البطالن: املطلب ة نظر قواعد خالل   من

ي الثا ا: املطلب قواعد خالل يةمن التقص املدنية   ملسؤولية

ي الثا سرة: املبحث قانون قواعد خالل من للقاصر املالية الذمة   حماية

ول  أموالھ: املطلب القاصر تصرفات تقييد خالل   من

ي الثا الشر: املطلب النائب تصرفات ع الرقابة خالل تھ من   ومحاس

اتمة   ا
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ول  يحماية:املبحث املد القانون قواعد خالل من للقاصر املالية   الذمة

اص ن ب املالية العالقات تنظم ال القواعد مجموعة ي املد القانون يتضمن

ال بنوعيھ، املا ق ا تناولھ خالل من امات(املجتمع، ل و قوق(والعي) العقود ا

ية ش)العي من ال القواعد النظر ن وح القانون، قواعد للقاصر املالية الذمة تح أن ا أ

ية التقص املدنية املسؤولية وقواعد البطالن ة نظر أساسا تتمثل ا نجد ي   .املد

ول  البطالن: املطلب ة نظر قواعد خالل   من

وشروطھ العقد ان ألر املتعاقدين ام اح عدم ع تب امل زاء ا و درجة. البطالن اوح وت

شروط أما ب الس أو املحل ة شروط أو ان ر أحد عدام ا ب س مطلق بطالن ن ب البطالن

لية أ تمام و ا ال ة شرطي وأحد لإلبطال العقد قابلية إ يؤدي ا فغيا ا ال ة

و  و ا م ي ن ح ھ لصا لإلبطال قابلة لية ناقص تصرفات عت حيث ا، نقص وعدم املتعاقد

لية نقص    1.حالة

عدم خالل من للقاصر املالية الذمة يح القانون نجد لإلبطال، العقد قابلية إ وإضافة

إبطالھ تم الذي العقد جراء منفعة من عليھ عاد مما أك برد   .مطالبتھ

ول  لإلبطال: الفرع العقد   قابلية

منتج يحا شأ الذي العقد و لإلبطال القابل شوئھالعقد ظة تضمن أنھ إال آلثاره، ا

سقط وإال محددة زمنية مدة خالل العقد بإبطال يتمسك أن تھ ملص العيب ذا قرر ملن سمح عيبا

العقد إبطال طلب   2.حقھ

املواد لإلبطال العقد قابلية ام أح زائري ا املشرع تناول القانون101و100-99وقد من

املا أقر حيث ي، أطراف99دةاملد إحدى لصا قررت إن لإلبطال العقد قابلية أن مفاده حكما

مر ذا التمسك خر للطرف س فل ما، ب لس حق. العقد يملك من وحده القاصر فإن وعليھ

لإلبطال، العقد بقابلية التمسك القاصر مع يتعاقد من ستطيع ال ن ح لية لنقص العقد إبطال

الفرو  إحدى سو ال بالبطالن س ما أو لإلبطال والقابلية املطلق البطالن ن ب ة ر و ا   3.ق

دعوى برفع وذلك ق ا ذا تمسكھ علن أن عليھ العقد، إبطال حقھ القاصر يمارس ي ول

العقلية، بقواه متمتعا الرشد سن بلوغھ خ تار من سنوات خمس خالل العقد إبطال إ ترمي قضائية

أن طة عشرشر مدة العقد إبرام ع مرت قد ون ت   4.سنوات) 10(ال

يرفع ل الرشد؟ سن بلوغھ قبل العقد يبطل أن القاصر أراد لو ماذا نا، املطروح والسؤال

ذا نصا يتضمن ال ي املد القانون املقدم؟ أو الو أو الو املتمثل ي القانو نائبھ باسمھ الدعوى
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ين سرة وقانون صوص قابالا س ول النفاذ موقوف املم القاصر من م امل العقد اعتبار ع ص

الرشد سن القاصر بلوغ قبل رده أو العقد بإجازة يقوم أن املقدم أو الو أو الو وع لإلبطال،

ي   .القانو

ي الثا أبطلھ: الفرع الذي العقد من بھ انتفع مما أك رد   عدم

أثر م أ أن قانونا املقرر قبلمن ا عل انا ال الة ا إ املتعاقدين رجوع و العقد إلبطال

خر، للطرف عليھ عاد ما املتعاقدين من ل يرد أن ذلك ع تب و حماية5التعاقد، وإمعانا

الة ا إ الرجوع قاعدة ع ناء است ترد مة م قاعدة زائري ا املشرع أورد املتعاقد القاصر

ال عن ذاالسابقة فإن املتعاقد، لية أ نقص ب س عقد يبطل ن ح أنھ تق القاعدة ذه تعاقد،

العقد تنفيذ ب س منفعة من عليھ عاد ما برد إال يلزم ال   6.خ

آالت أو سيارة ى اش لو كما العقد، مقابل أتلف إذا القاصر فإن القاعدة ذه موجب و

ق من أنقصت قة بطر ا باستعمال وقام اضية ئار ش ذلك من يرد ال فإنھ امل ل ش ا أفسد أو ا يم

مقابل أو معينة ملدة سيارة كراء عادل ما قيمة ذلك ومثال ا، م بھ استفاد ما تقابل قيمة سوى

تلك من تلف ما أما لھ، أ ما مقابل دفع مثال ل يؤ مما اه اش ما ان وإن عطل، أو فسد ما إصالح

ف لھ أ دون الغذائية النصاملواد ح صر و و مقابلھ يدفع   . ال

يتطرق ولم املتعاقدة، طراف لدى النية وسوء حسن ن ب نا زائري ا املشرع يفرق ولم

من املتضرر ص ال مص عن ساؤل ال يطرح وقد ليتھ، أ لنقص القاصر إخفاء احتمال ملسألة

د ما ض عو بأي القاصر ع الرجوع ستطيع ال دام ما العقد؟ ممارسةإبطال و العقد إبطال ام

خصوصا الرقابة متو مسؤولية ك تحر انية إم مدى عن ساؤل ال يطرح نا فيھ، عسف وال ق

القاصر مع عاقد الذي ص ال صا ون سي ثبات   .وأن

تقل ون البطالن، ة بنظر املتعلق الشق للقاصر املالية الذمة حماية ر مظ ان ذا

املو  املدنيةاملطلب املسؤولية بقواعد املتعلق الشق ماية ا ذه ر مظا ى ل   .ا

ي الثا ية: املطلب التقص املدنية املسؤولية قواعد خالل   من

ن، نقطت خالل من ية التقص املدنية املسؤولية مجال للقاصر املخصصة ماية ا ر تظ

والث أفعالھ، عن التمي عديم مسؤولية عدم الرقابةو متو مسؤولية إقامة انية

املم القاصر مسؤولية جانب إ احتياطية ومسؤولية املم غ القاصر حالة أصلية . كمسؤولية

مسؤوليتھ وال عيھ تا أفعال عن القاصر مسؤولية ملدى نتطرق ولن ن املسؤوليت ن ات ع نا ونقتصر

ية ا وغ ية ا شياء   .عن
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أفعالھ: ول الفرع  عن املم غ القاصر مسؤولية   عدم

املواد ية التقص للمسؤولية العامة ام ح وال133إ124وردت ي املد القانون من

ال العمل عن باملسؤولية املتعلقة ام ح   .تضمنت

للمادة امل125وطبقا املسؤولية لقيام بد ال فإنھ زائري ا ي املد القانون توفرمن من دنية

عنصر عد ي التقص طأ ل ل املش ي الثا العنصر دراك عت حيث طأ، ا مرتكب لدى التمي

مرتكب عن املسؤولية نفي أسباب وأول املدنية للمسؤولية دفع م أ التمي عدم بذلك عت و التعدي،

طأ   7.ا

من يقع ما عن مسؤوال التمي عديم القاصر عت ال أنوعليھ املتضرر وع أعمال، من ھ

ع رقابة كمتو صلية خ ذا مسؤولية إلقامة الة ا حسب الو أو الشر وليھ يخاصم

للمادة طبقا ي1فقرة134القاصر، املد القانون املالية. من للذمة ة وقو رة ظا حماية ل ش ما و و

  .للقاصر

املادة نص أن إ شارة سنةقب125وتجدر عديلھ القانون2005ل املؤرخ10-05بموجب

وجود20/06/2005 وعدم ضار لفعل التمي عديم اب ارت حالة للقا يج نصا تتضمن انت

صوم ا مركز مراعاة مع القا ا يقدر حدود التمي عديم مسؤولية يقيم أن عنھ    8.مسؤول

ي الثا الر : الفرع متو مسؤولية   قابةإقرار

للمادة اتفاقا1فقرة134طبقا أو قانونا عليھ يجب ل فإن زائري ا ي املد القانون من

ض بتعو ملزما ون ي سمية ا أو العقلية حالتھ أو قصره ب س الرقابة إ حاجة ص رقابة

الضار بفعلھ للغ ص ال ذلك يحدثھ الذي الثانية. الضرر الفقرة نص املشرع أن أنع ع

ال واقعا ان الضرر أن أو الرقابة بواجب قام أنھ بإثبات املسؤولية دفع الرقابة متو باستطاعة

العناية من بغيھ ي بما الرقابة بواجب قام ولو   9.محالة

حالة و أعاله ا ذكرنا ال الة ا أصلية مسؤولية ون ت قد الرقابة متو ومسؤولية

أي لية، فاقد مسؤوليةالقاصر جانب إ احتياطية مسؤولية كذلك ون وت ، املم غ الص

املم املسؤولية10.القاصر أساس ع املم القاصر مطالبة ن ب ة ا املتضرر وسع ون ي حيث

املادة أي ال الفعل باعتباره124عن القاصر عن الشر النائب بحضور ي املد القانون من

وم القاصر الرقابةممثل متو يطالب أن للمتضرر كما املحكمة، أمام ذاتھ الوقت الرقابة تو

املادة أساس ع س ل ولكن املادة124مباشرة أساس ع الرقابة134وإنما متو مسؤولية   . أي
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للمتضرر أفضل الرقابة كتو مسؤولية دعوى ك تحر أن ي املد القانون شراح عض قول و

أ اعتبار الرقابةع متو ع بل املتضرر ع س ل ا ف ثبات وعبء ض املف طأ ا ع قائمة و. ا

ا قضا ة زائر ا العليا املحكمة أيدتھ ما   11.و

خسارة بھ تجن خالل من القاصر حماية و النص ذا ل برز دف ال عد سبق ما ل و

صغ سن ة كب   .مالية

بحم علق ما ان ركزناذا وال ي، املد القانون قواعد خالل من للقاصر املالية الذمة اية

العبء وألقت عمره من مبكر وقت مالية خسارة القاصر ب بتجن املتعلقة النقاط م أ ع ا ف

ن و نھ ب يلولة وا القاصر بحماية قانونا لف م ألنھ عموما الرقابة ومتو والو الو ع باملقابل

بمالھالعب   . ث

الذمة حماية ى س أين ي الثا املبحث إ ن تقل ن ول املبحث عن الكالم ينا أ أن عد و

ووضعت لية ام أح التفصيل من بنوع تضمنت ال سرة قانون قواعد خالل من للقاصر املالية

مس تحت ي الثا الباب ام أح خالل من مالھ وتبديد القاصر دون تحول الشرعيةقواعد   .النيابة

ي الثا سرة: املبحث قانون قواعد خالل من للقاصر املالية الذمة   حماية

الشرعية النيابة ام أح سرة، قانون قواعد خالل من للقاصر املالية الذمة حماية تتج

املواد تقييد101-81الواردة و ول ن، بارز ن ر مظ تضمنت وال سرة قانون تصرفاتمن

مبدأ ع والنص مقدم أو و من مقامھ يقوم ومن الو تصرفات تقييد و ي والثا القاصر،

والتقديم والوصاية الوالية ام م اء ان عند   .املحاسبة

ول  أموالھ: املطلب القاصر تصرفات تقييد خالل   من

املشر  سار وقد سنھ، صغر ب س أموالھ التصرف حرا س ل قانونالقاصر زائري ا ع

تصرفھ تقييد خالل من القاصر أموال ع املنصبة ماية ا صور سالمي الفقھ خطى ع سرة

القاصر تصرفات قسم ن ح أموالھ، تصرفھ حكم و ن، صورت يأخذ التقييد ذا و ا، ف

س ل ضوابط ع نص ن ح والثانية ال، أم ا مم ان ما حسب نظاماملالية وفق إليھ أموالھ ليم

عليھ والرقابة شيد   .ال

ول  القاصر: الفرع تصرفات حكم خالل   من

ا مم أو مم غ ون ي أن إما املادة. القاصر موجب و فإنھ املم غ الص من82بخصوص

يمك وال ا ل أثر ال فإن وعليھ مطلقا، بطالنا باطلة ون ت تصرفاتھ جميع فإن سرة منقانون ا إجاز ن
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إثارة ة مص ذي ل ول الرشد، سن بلوغھ عد نفسھ القاصر من وال املقدم أو الو أو الو قبل

ا نفس تلقاء من بھ تق أن وللمحكمة البطالن   12.ذا

يع و والوصية بة ال كقبولھ محضا نفعا لھ نافعة ون ت أن إما فتصرفاتھ ، املم القاصر أما

ش أو را ظا حا ر نافذةيكسبھ ون ت التصرفات ذه فإن الة ا ذه معقول، بثمن غال و ما راء

املقدم أو الو أو الو من إجازة إ حاجة دون القاصر    13.حق

با يقوم كأن املالية ذمتھ تفقر أن ا شأ من وال محضا ضررا لھ الضارة التصرفات عأما لت

ا تنفع وال مطلقا بطالنا باطلة التمي عديم تصرفات مثل ا مثل التصرفات ذه ف فاحش ن غ يع ي أو

رشده عد القاصر وال املقدم أو الو أو الو   14.إجازة

من والضرر النفع ن ب تدور ال التصرفات و التصرفات من ن النوع ذين ن ب يقع ما أما

امات ل و قوق ا ذهحيث محضا، ضررا ضارة وال محضا نفعا نافعة ون ت ال بحيث ا ع تبة امل

للمادة طبقا زائري ا املشرع ا اعت التصرف83التصرفات أن أي النفاذ، موقوفة سرة قانون من

آثاره من أثر ألي منتج غ أنھ إال ان ر تام أو. يح الو قبل من إجازتھ تقع ح كذلك بقى و

ردال يتم أن وإما رشده، عد نفسھ القاصر من أو القاصر ع م والي ة ف خالل املقدم أو و

إلغاؤه(التصرف جازة) أي حق م ل من نفس   15.من

من بھ الضار التصرف أثر منع خالل من للقاصر املالية الذمة حماية ر تظ ام ح ذه و

الت ذا من جزء تنفيذ تم ما حالة و دوث إا الوضع شافھ اك ن ح عاد و درا عت فإنھ صرف

ة معت حماية و التصرف ذا إبرام قبل عليھ ان   .ما

ي الثا القاصر: الفرع ترشيد ومراقبة تقييد خالل   من

والتصرف أموالھ إدارة كيفية ع يتدرب ي الفرصة إعطاؤه و القاصر ترشيد من دف ال

عاقال الرشد سن يبلغ ثما ر ا جاء. ف حيث سرة قانون شيد ال ع زائري ا املشرع نص وقد

ليا84املادة أو جزئيا أموالھ التصرف التمي سن بلغ ملن يأذن أن للقا أن سرة قانون من

ذلك ر ي ما لديھ ت ث إذا ذن الرجوع ولھ ة، مص لھ من طلب ع   16.بناء

املادة يقوممن480وجاء سرة شؤون قا أن ة دار و املدنية جراءات قانون

أن ة مص لھ من ل يتقدم حيث قانونا، ا عل املنصوص الشروط وفق ي وال بأمر القاصر شيد ب

للمادة طبقا عشر الثالثة سن ببلوغ ، املم القاصر أموالھ43يتو التصرف ي، املد القانون من

ليا أو صاحبجزئيا ص وال إقليميا، املختص سرة شؤون لقا الالزمة باألدلة مدعم بطلب

القاصر أقارب أحد أو ما، طالق حالة أبيھ عند الوالية انت إذا القاصر أم ون ي أن يمكن ة املص

ش تو ع القاصر وقدرة الشر النائب ط تفر ا بلغ إن العامة النيابة أو أمھ عن الوالية ع   17.ؤونھل
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من د ا ون ي قد شؤونھ، تدب ع ده عو و القاصر اختبار إ إضافة شيد ال من دف وال

القاصر أموال التحكم عن يده وغل الشر النائب ع. سلطة أكد سرة قانون فإن ذا ورغم

بات ذلك أن رأى م شيد بال أموالھ بالتصرف للقاصر ذن الرجوع للقا بأدلةأن را م

ة. ثابتة مص لھ من بطلب مر أول شيد ال بھ تم ما وفق مر يتم أن يقت ما و   . و

مع الدائمة القا رقابة تحت وجعلھ شيد ال نظام تقييد إ باملشرع دفع الذي ب والس

ي ما ا كث حيث ترشيده طلب ممن عليھ التحايل من القاصر حماية و فيھ الرجوع ونقابلية ي أن قع

ع رص ا مس تحت أموالھ إ بذلك والتوصل عليھ سلط ال راغبا القاصر ترشيد طالب

ھ   .مصا

ي الثا تھ: املطلب ومحاس الشر النائب تصرفات ع الرقابة خالل   من

ا ف والتصرف القاصر أموال إدارة صالحية سرة قانون ام أح بموجب الشر للنائب

ا من وبمجموعة ول ن امل مت ن اعتبار أو ن أساس ع قائمة الشرعية النيابة أن ورغم لتصرفات،

حينما خصوصا التنمية جانب ع مقدم فظ ا جانب أن إال تنميتھ، و ي والثا القاصر مال حفظ

املادة استقراء من لنا ر يظ ما و و ن، و وا أساس ع ية مب التنمية ذه ون ت يل88ال منوما ا

تھ ومحاس ة ج من الشر النائب ا يقوم ال للتصرفات القا مراقبة خالل من سرة قانون

أخرى  ة ج من امھ م اء ان   .عند

ول  الشر: الفرع النائب لتصرفات القا   مراقبة

رقابة ألي تخضع ال مطلقة تصرفات ون ت قد القاصر أموال الشر النائب تصرفات

مورقضائية من أو محضا نفعا نافعة ون أوت ي قضا إذن إ تحتاج ال ال التصرفات تلك و

أجرة تحصيل أو إبراء قبول أو القاصر ع لدين كفيل مع التعاقد أو امتياز تجديد مثل ة الضرور

الغالل وحصد الثمار قطف أو املؤجرة القاصر ات   .ممتل

م الشر النائب تصرفات ون ت قد ضرروكذلك ا ف ان ما إذا مطلقا بطالنا اطلة و منوعة

ن املدين إبراء أو القاصر مال ب و مثل للقاصر   .محض

ا أخضع ة خ ذه والضرر، النفع ن ب تدور التصرفات من طائفة ر تظ ذلك عدا وفيما

املادة ا عل ونص ، القا إذن لضرورة زائري ا و88املشرع سرة قانون   :من

ة،ب- املصا وإجراء نھ ور وقسمتھ العقار   يع

اصة،- ا مية ذات املنقوالت   بيع

شركة،- مة املسا أو اض ق أو باإلقراض القاصر أموال ثمار   اس
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الرشد- سن بلوغھ عد سنة من ألك تمتد أو سنوات ثالث ع د تز ملدة القاصر عقار   .إيجار

يل س ع نا ور املذ صروالتعداد للتحايل. ا واسعا الباب فتح شأنھ من ما و   .و

املادة يرا89وأضافت أن ذن منح النظر ن ح القا ع أن سرة قانون من

عل مزاد العقار بيع يتم وأن ة واملص طبقا. الضرورة ضة عر ع أمر بموجب خيص ال ون و

و 479للمادة املدنية جراءات قانون ةمن   18.دار

ون ي ال كة ال تقسم أن يمكن ال أنھ من ات ال قسمة باب ورد ما سبق ما إ ضاف و

ي قضا حكم بموجب إال قصر ا   19.ف

املادة موجب و ذلك من مع90وأك الو مصا عارض حالة فإنھ سرة قانون من

خاصا متصرفا ن ع القا فإن القاصر ص. مصا ن ب عاقدومن املعروفة املصا ن ب التعارض ور

نفسھ مع الشر   .النائب

قانون وفق ا يقصد ال الشرعية الوالية بخصوص وردت ام ح ذه أن إ شارة وتجدر

واملقدم الو ع تنطبق ا أ إال م، و ب زائري ا   20.سرة

باأل  إخطاره بمجرد القا طرف من تتم الرقابة ذه طرفو من أو ة مص لھ ممن مر

سماعھ يرى ص أي استدعاء ذلك يل س ولھ نفسھ، تلقاء من بذلك يقوم أن لھ كما النيابة،

  21.مفيدا

دون املقدم عاتق ع يقع ام ال بوضع ة دار و املدنية جراءات قانون املشرع قام وقد

يحدده ملا وطبقا ا دور يقدم أن يلزمھ ، والو أيالو وعن القاصر أموال إدارة عن عرضا القا

دارة ذه عالقة لھ طارئ أو ال   22.إش

ي الثا امھ: الفرع م اء ان عند الشر النائب   محاسبة

الرجل قيام ا يقوم أن ومطالب القاصر ع واليتھ أعمال عن مسؤول الشر النائب

العام، القانون مقتضيات وفق مسؤوال ون و ص، ر الوا يخص فيما حا صر ذه النص ورد وقد

م و ب أي آخر. الشر تفصيل   23.دون

الو املقدم(أما املال) ومثلھ بتلسيم سرة لقانون طبقا امھ م اء ان عند ملزم فإنھ

أو وفاتھ حال لورثتھ أو ترشيده تم أو رشد الذي للقاصر نيابتھ أعمال عن تفصي حساب تقديم و

املختصللنا سرة شؤون قا أمام ساب ا ذا عن ة كذلك قدم و ديد، ا الشر ئب

للقا. إقليميا ساب وا املال سلمون من م الو ورثة فإن الوفاة ب س ام امل اء ان حالة و

سليمھ يتو من و و   24.املختص
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بدعا س ما ع ة دار و املدنية جراءات قانون نص حسبوقد و املحاسبة، وى

ووا القاصر، أموال حساب لتصفية حسابات بتقديم املحكمة تأمر ال االت ا تخص النص

الشر النائب أو رشد الذي القاصر ن ب التنازع حالة يتعلق مر أن القانون نصوص خالل من

لغ  ذكر النص يرد لم حيث امھ، م ت ان الذي والو ديد املادةا أن من الرغم ع وصياء،

املادة590 ولكن عاما مبدأ تضمنت ة دار و املدنية جراءات قانون ن599من ح القانون نفس من

م غ دون وصياء ذكرت املحاسبة لدعاوى املح ختصاص عن لمت قة. ت طر املواد بقية ت ي و

وطرق صومة ا الفصل وكيفية ساب ا كمتقديم ا    25.الطعن

للقا فإن املقدم، أو الو أو الو سواء الشر النائب من تقص شاف اك حالة و

ع الطا تحمل والئية أوامر بموجب وذلك مناسبة ا يرا ال الية ست جراءات افة اتخاذ املختص

خال. املؤقت لھ بد ال القا أن بھ س وامر ذه ل املؤقت ع اءوالطا إ إما يقرر أن ة قص مدة ل

داع لھ عد لم أنھ رأى إذا ي الوال أمره إلغاء أو ه غ ن عي و الشر النائب ام    26.م

اصل ا التقص يجة ن القاصر بأموال ضرر وقوع ثبوت حال املنطقية يجة الن ن أن دون

مل املقدم أو الو أو الو ون ي حيث الشرعية، النيابة اصلأعمال ا الضرر ض بتعو زما

النيابة أعمال ه تقص ب  .س

من للقاصر املالية الذمة حماية وا و كما ا م دف ال والتداب جراءات ذه ل

ستغالل من منأى من وجعلھ الشر نائبھ ا يقوم ال   .التصرفات

  :خاتمة

زائر  ا القانون أن إ املوجز البحث ذا ختام ذمتھنصل القاصر بحماية تكفل ي

الشرعية والنيابة لية باأل اصة ا ام ح من مجموعة خالل من القاصر. املالية إخضاع عت حيث

من ا وصيان القاصر حقوق حفظ ع املشرع حرص ر مظا من ر مظ م أ لزامية النيابة ذه ل

  .الضياع

توزعت صور عدة والصيانة املحافظة ذه أخذت سرة،وقد وقانون ي املد القانون ن ب

وعدم وحده تھ ملص لإلبطال العقد بقابلية التمسك ق ا القاصر منح من عرضناه، ما ان ا م أ

بالنفع عليھ عاد مما أك برد تقييد. مطالبتھ نجد وكذلك ة، كب بصورة املدنية مسؤوليتھ وتخفيف

عند لھ ومراقبتھ تصرفاتھ للقاصر املشرعاملشرع قيد كيف رأينا ا وأخ أموالھ، للتصرف ترشيده

للمحاسبة خاصا نظاما عليھ وفرض القاصر أموال تصرفاتھ الشر   .النائب

أن لة املش تبقى ولكن فعالة، حماية لوفرت ا ل قيقي ا التفعيل ضمنت لو القواعد ذه و

عر ل ش يتم الو قبل من القاصر أموال مايةالتصرف ا تكفل ال الرسمية عن عيدا

ألن ، دي وازع ع يا مب عاليا مدنيا حسا تتطلب القواعد ذه أخرى ة ج ومن ة، ج من ذا الالزمة،
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القضاء إ وء ال وم مف يزال وال القضائية ات ا إخطار يتطلب القضائية الرقابة قواعد تفعيل

م يتطلب ما و و الناس لدى سلبيا وما نمف املواطن أمام التقا إجراءات سيط بت القيام عھ

املواطن من العدالة ب وتقر أك ا   .وتوضيح

وامش   : ال
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 86، ص1،2014الجزائر، ط -ملیلة

محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص األھلیة المالیة في القانون المدني الجزائري و الفقھ اإلسالمي، دار  13
 14، ص 2010و التوزیع، الجزائر، بدون طبعة، ھومة للطباعة و النشر 

 89لحسین بن الشیخ آیث ملویا، المرجع السابق، ص 14

 16محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص 15

سنقوقة سائح، قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجدید بنصھ  وشرح والتعلیق علیھ، وتطبیقھ وما إلیھ،  16
 654،ص 2011الجزائر، بدون طبعة،  -وزیع، عین ملیلةدار الھدى للطباعة والنشر والت

 654نفسھ، ص 17

، 1الجزائر، ط-بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة،كلیك للنشر،المحـمدیة 18
 471، ص1،ج2012

 من قانون األسرة الجزائري 181المادة  19
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 من قانون األسرة الجزائري 100و 95المادتان  20

 462بوضیاف عادل، المرجع السابق، ص  21 

 من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 471المادة  22

 من قانون األسرة 88المادة  23

 99لحسین بن الشیخ آیث ملویا، المرجع السابق، ص 24

 من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 599-590انظر المواد  25

 اإلجراءات المدنیة واإلداریةوما یلیھا من قانون  467انظر المواد  26


