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íÚ‚ÏÚV� �

�للوصول� �كب	�ة �عناية ��سرة �بأحوال ��س�مية �الشريعة عنيت

ا+حبة�والكرامة�باعتبارها�34ا�إ1ى�أرفع�ا+ستويات�من�الطهر�والتعاون�و 

�للمجتمع ��و1ى �الدولة��،الخلية �تتكون ��سر �هذه �مجموع �من إذ

�الحديث �. 1بمفهومها ��نسان �أن عاجز��فهو . بعهبط�جتماMيK وبما

�بينه� �روابط �إحداث �مج��TعSى �فإنه �ثم �ومن �بغ	�ه، �ومستطيع بمفرده

� �ا+جتمع �أفراد �من �غ	�ه ��ل�ستجابةوب	ن �حاجاته  قتصاديةK+ختلف

  .2وKجتماعية

�تغطي� deال� �ا+عام�ت �من �العديد �fي �الروابط �هذه وتتجسد

أننا�قد�نحتاج�بذلك��بي3hا�ا+عام�ت�ا+الية؛مختلف�أنشطته،�نذكر�من�

إ1ى�مسكن�نقتنيه�أو�نبنيه�أو�نستأجره،�أو��،عSى�سبيل�ا+ثال�،fي�حياتنا

�و  �إنجاز�مشاريعنا، �أجل �من �أو�نشغلها �نستغلها �34ذه�أرض �نقوم قد

  .ا+عام�ت�مباشرة�أو�نكلف�أحدا�من�الغ	��للقيام�34ا

�حما �لكون �بهونظرا �ا+خاطر�ا+حيطة �من �الطفل �أصبحت�ية ،

،�فإن�ة�محط�اهتمام�كب	��من�طرف�ا+شرعخ�ل�هذه�السنوات��خ	� 

                                                 
قانون��سرة�ا+غربي،�الجزء��ول،�أحكام�الزواج،�دار�النشر�الجسور،�: أستاذنا�إدريس�الفاخوري�- 1

  .1: ،�ص2009وجدة،�
ا+صادر��رادية�وغ	���رادية،�دار�القلم�ا+ختصر�fي�النظرية�العامة�ل�ل��ام،�: عبد�ا+جيد�السم�1ي�- 2

  .3: ،�ص2009الرباط،�
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3hع� �الكشف �ثم �حقوقه �لهاحماية �ا+نظمة �القوان	ن �منطلق �من ،�ا

   3.ية��3م�الرأي�العامة�وطنتعد�قضي�بحيث�أصبحت

� ��وفر���خ	��عضواوباعتبار�هذا �بالقسط �حظي �الكيان �هذا fي

�و �العناية �من �إ1ى �نظرا �بشؤونه�Kهتمام، �القيام �عSى �قدرته ضعف

الخاصة،�لذا�كان��بد�من�إيجاد�من�يتو1ى�رعايته�والسهر�عSى�مصالحه�

َح ﴿: تحقيقا�لقوله�تعا1ى
ْ
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َ
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َّ
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  .4﴾َيْسَتِطيُع�أ

�تعا1ى �رحمته ��شخاص��،ومن �هؤ�ء �مثل �عSى �الو�ية �شرع أنه

صاحبه� fي�أموالهم�ومصالحهم،�حفظا�للمال�منالعاجزين�عن�النظر�

�تعا1ى�وأوليائه، �﴿: قال
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  .5﴾ اَعل

                                                 
3 - Roselyne Néroc-Groisier et Jocelyne Castaignéde la protection judiciaire du mineur en 

danger. Aspects de droit interne et de droit Européens édition Harmattan 2000, p :7. 
  .281ية�سورة�البقرة،�¾ �- 4
  .6و5سورة�النساء،�¾يتان��- 5
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� �ضرورة�ويعد �معهم �وا+نافع ��عيان �وتبادل �¾خرين �مع التعامل

�وا+جتمعات�اجتماعية ��فراد �ت�زم �التعامل�6واقتصادية �ولهذا ،

��Áأك� �يعت��Tمن �الذي �البيع �عقد �أبرزها �لعل �متعددة �صور والتبادل

�كل� �عقد �بأنه �قيل �eح� �الحاضر �الوقت �fي �شيوعا �ا+سماة العقود

ا+عاصر��داة��ساسية�+بادلة��موال،��Kقتصادتf��Tي��وقات،�إذ�يع

�للعمليات� �القانوني �و�ساس �وKس�3Äك، ��نتاج �ب	ن �الوصل وصلة

فهو�يتم	��. 7وا+كاني�وبمستوي�3ا�الوط�dÅوالدو1ي�الزمانيالتجارية�ببعدها�

أطرافه�عSى��اتفاقكقاعدة�عامة�بكونه�عقدا�رضائيا�تنفذ�آثاره�بمجرد�

�منطوق�الفصل�الث �وناجزا�وفق �وا+ثمن�فيصبح�تاما �ظه	���488من من

�البيع�8والعقود�Kل��امات �عقد �34ا �يتسم deال� �الرضائية �أن �و�شك ،

�التباد�ت� �محور �Tيعت� �الذي �القانوني �التصرف �هذا �طبيعة فرض3Äا

  .ا+دنية�والتجارية�ا+ؤسسة�عSى�الحركية�السريعة�وا+تجددة�عSى�الدوام

�إ �بالرضائية،�غ	��أنه �يتسم �ا+بدأ �حيث �من �البيع �عقد �كان ذا

�جعل� �حينا �ا+تعاقدة ��فراد �لبعض �الخاصة �للطبيعة �ونظرا فإنه

                                                 
�بوحامد�-6 �العليا�: محمد �الدراسات �دبلوم �لنيل �رسالة �ا+غربي، �إطار�التشريع �القاصر�fي �منقو�ت بيع

�العلوم� �كلية �الخاص، �القانون �شعبة �والهجرة، ��سرة �تشريعات �fي �والبحث �التكوين �وحدة ا+عمقة،

  .1:،�ص2009-2008امعة�محمد��ول�وجدة،�السنة�الجامعية�القانونية�وKقتصادية�وKجتماعية،�ج
�مكتبة��-7 �الخاصة، �القوان	ن �وfي �والعقود �Kل��امات �قانون �fي �دراسة �البيع �عقد �صاfي، �الحق عبد

  .5: ،�ص1998النجاح�الجديدة�الدار�البيضاء،�الطبعة��و1ى،�
�ا+وافق��1331رمضان��9در�بتاريخ�بمثابة�قانون�Kل��امات�والعقود،�الصا�1913غشت��12ظه	���-8 هـ

  . 440: ،�ص1913غشت��12بتاريخ��46،�ا+نشور�بالجريدة�الرسمية�عدد�1913غشت��11
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�هذه� �لصحة �شكلية �وأخرى �موضوعية �شروطا �يفرض ا+شرع

وهو�الحكم�الذي�ينطبق�عSى��.التصرفات�حفاظا�عSى�حقوق�أصحا34ا

  . يبشكل�قانون�عنه�يقوم�34ا�ا+كلفون�بالنيابة�القاصر�ال9�deعقارات

�دام �بسبب�يعت��T 10القاصر�وما �أو�ناقصها ��هلية dعديم� أحد

جعل�. 11أو�ضعف�إدراكه�الذي�يؤثر�عSى�حسن�اختياره�وتصرفه�هصغر 

                                                 
بالفتح�fي�الشريعة�Öي�العرصة،�مبنية�كانت�أو��،�Õن�البناء�ليس�من�العقار�fي�dÓÔء،�وقيل�: العقار�-9

  .قار�اسم�للعرصة�ا+بنيةالع" العمادية"هو�ما�له�أصل�وقرار،�من�دار�وضيعة،�وfي�

  .اسم�للعرصة���غ	�،�ويجوز�إط�ق�اسم�الضيعة�عSى�العقار�وهو��رض: والضيعة

  599. 240: ،�ب	�وت،�ص1�،1992الكليات،�مؤسسة�الرسالة،�ط: أبو�البقاء�الكوfي - 

للنخل�ا+�Ùل�والضيعة،�يقال�ما�له�دار�و��عقار�وخص�بعضهم�بالعقار�النخيل،�يقال�: والعقر�والعقار

�ا+ال �ب	ن �من �الحديث. عقار: خاصة �أو�عقارا: وfي �دارا �باع �والنخل�: قال.... من �الضيعة العقار�بالفتح

  .و�رض�ونحو�ذلك

  .597: ،�الجزء�الرابع،�ص1967لسان�العرب�دار�صادر،�ب	�وت،�: أبو�الفضل�منظور  - 

  .ويقال�هو�ما�له�أصل�ثابت�مثل��رض�والدار�والنخيل�والشجر

  126: ،�ص2�،1988مشق،�سورية،�ط�،�دار�الفكر،�دالقاموس�الفقdÜ،�لغة�واصط�حا: بسعدي�حبي -

هو�الdÓÝء�ا+ادي�الذي�له�موقع�ثابت�غ	��متنقل�بحيث���يمكن�نقله�بدون�: والعقار�عند�فقهاء�القانون 

  .تلف�كا+�Ùل�و�رض

�وه �بالتخصيص، �وعقارات �و�بنية، dÓÞراÕكا� �عقار�بطبيعته �يضعه�والعقار�نوعان، �الذي و�ا+نقول

  .صاحبه�fي�عقار�يملكه�رصدا�لخدمة�العقار

ا+دخل�لدراسة�العلوم�القانونية�الجزء�الثاني،�نظرية�الحق،�دار�النشر�: إدريس�الفاخوري: أستاذنا�-

  .167-166: ،�ص1995الجسور،�الطبعة��و1ى�
  :ي�للد�لة�عSى�معني	نبفتح�القاف،�الذي�يأت) قصر( القاصر�fي�اللغة�اسم�فاعل�من�فعل��- 10

  .قصر�الdÓÝء�عن�الهدف�إذا�لم�يبلغه: وهو�عدم�بلوغ�الdÓÝء�مداه�و3áايته،�فيقال: أحدهما

  .وما�بعدها�95: س،�الجزء�الخامس�عشر،�ص.أبو�الفضل�بن�منظور،�لسان�العرب،�م - 

dÜالفق� �Kصط�ح �: وfي �أن �إ1ى �الزحيSي �وهبة �سو "ذهب ��داء �أهلية �يستكمل �لم �أكان�القاصر�من اء

  ".فاقدا�لها�كغ	��ا+م	��أو�ناقصها�كا+م	�
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لتنظيم�عملية�بيع�هذا�النوع�من��موال��يعمل�أساسا�ا+شرع�ا+غربي

�حف �أصحا34ا �لفائدة �عل�3ا �اظا �قانون �ضمن��Kل��اماتfي والعقود

�fي�إطار�قانون�ا �تم�تنظيم��جراءات�ال�deتخصها لعقود�ا+سماة،�كما

  .12ا+سطرة�ا+دنية

الجوانب�ا+وضوعية��13فقد�قننت�مدونة��سرةع�وة�عSى�ذلك،�

��حوال� �مدونة �شأن �ذلك �fي �شأ3áا �القاصر، �عقارات �ببيع ا+رتبطة

                                                                                                         
 .746: ،�الطبعة�الثالثة�الجزء�السابع،�ص1984الفقه��س�مي�وأدلته،�دار�الفكر�دمشق�: وهبة�الزحSي -

�للقاصر�مدلول	ن� �أعطى �فقد ،dÓÝالخملي� �أحمد ��ستاذ �أن�: أما �مؤكدا ،dãو¾خر�نس� �عام أحدهما

ية�عSى�نفسه�وأخرى�عSى�ماله،�وfي�جميع�الحا�ت�يعت��Tالولد�قاصرا�من�الطفل�منذ�و�دته�يخضع�لو� 

  .يوم�ولد�إ1ى�ان3Äاء�الو�يت	ن�معا،�هذا�هو�ا+فهوم�العام�للقاصر

�تصرفاته��� �بعض �fي �باÕهلية �له �يع��ف �قد �للقاصر، �والعقSي dالجسم� �النمو �+راحل �تبعا ولكن

dÓäالو�يتان�القانونية،�وقد�ينال�قسطا�من�استق�له�الشخ�dÜقبل�أن�تنت.  

وهكذا،�يضيق�مع��Åالقصر�مند�سن�التمي	��ويصبح�مدلوله�نسبيا�يقتصر�عSى�ما�بقي�بيد�الو1ي�من��

dÓäستق�ل�الشخKسلطة�دون�ما�اع��ف�به�القاصر�من�التصرفات�ا+الية،�وما�ناله�من�.  

 - dÓÝالخملي� �مكتب: أحمد �القاصرين �أبنا3åم �عن �لæباء �ا+دنية �ا+سؤولية �ا+عارف �الطبعة�1982ة ،

  .138- 137: �و1ى،�ص
�مختاري �-  11 �العليا�: يوسف �الدراسات �دبلوم �لنيل �رسالة �ا+غربي، �التشريع �القاصر�fي �أموال �بيع أحكام

�والبحث �التكوين �وحدة �القانونية�: ا+عمقة �العلوم �كلية �الخاص، �القانون �شعبة �ا+عمق، �ا+دني القانون

  .1: ،�ص2007- 2006معة�محمد�الخامس،�أكدال،�الرباط،�السنة�الجامعية�وKقتصادية�وKجتماعية�جا
با+صادقة�عSى�) 1974شتن28���T( 1394رمضان��11بتاريخ��1.74.447ظه	��شريف�بمثابة�قانون�رقم�-  12

�30( 1394رمضان��13مكرر،�بتاريخ��3230نص�قانون�ا+سطرة�ا+دنية�ا+نشور�بالجريدة�الرسمية�عدد�

��T2742: ص�،)1974شتن.  
بتنفيذ�القانون�رقم�) 2004ف�Tاير��3( 1424من�ذي�الحجة��12صادر�fي��1.04.22ظه	��شريف�رقم��-  13

70.03�� �عدد �الرسمية �بالجريدة �ا+نشور ��سرة، �مدونة ��5184بمثابة ��14بتاريخ �الحجة    1424ذي

  .     418: ص) 2004ف�Tاير��5(
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�ا+لغاة �الجنائي14الشخصية �القانون �إ1ى �إضافة �+سؤولي�15، ة�ا+قÙن

  .النائب�الشرMي�وإن�كان�بشكل�غ	��مباشر

عSى�أن�رؤية�الفقه��س�مي�لéمر���تقل�أهمية�وقيمة�عما�جاء�

ضمن�نصوص�التشريع��سري�ا+غربي،�بل�إن�هذا��خ	��تأثر�أساسا�

�يعت��Tا+صدر� �الذي �ا+الكي �الفقه �وخاصة �ا+ذكور �الفقه �fي �ورد بما

  .�سا�dÓëللتشريع�ا+غربي

�نج �خص�هكذا �ا+شرع	ن �من �بغ	�ه �أسوة �ا+غربي �ا+شرع د

�النصوص� �من �العديد �fي �وا+واد �الفصول �من �بمجموعة القاصر

�يع��dÅ،القانونية �� �القانونية �النصوص �مختلف �ب	ن �تناثرها �أن علما

�عند��16انفصالها، �كلها �تلتقي �3áÕا �البعض �لبعضها �مكملة �Öي وإنما

نضجه�جسمانيا�وعقليا��غرض�واحد�هو�حماية�القاصر�fي�ماله،�فعدم

يحتم�إخضاعه�لحماية�وعناية�خاصت	ن،�ليس�فقط�fي�ع�قته�بالغ	��

  .بل�أحيانا�fي�مواجهة�نفسه�أيضا

                                                 
ا+تعلق�بتغي	��وتتميم�) 1993شتن10���T( �1414ول��ربيع�22صادر�fي��1.93.347ظه	��شريف�رقم��- 14

جمادى��و1ى��13الصادرة�بتاريخ��2354ا+نشور�بالجريدة�الرسمية�عدد��1.57.343الظه	��الشريف�رقم�

  .414: ،�ص1957دجن6���Tموافق��1377
قة��+صادبا)  1962نون26���T(  1382جمادى�الثانية��28صادر�بتاريخ��1.59.413ظه	��شريف�رقم� - 15

 1383م�محر �12،�بتاريخ�مكرر �2640الجريدة�الرسمية�عدد،��،�منشور�بعSى�مجموعة��القانون�الجنائي

  .1253: ص)  1963يونيو��5( 
  .وإن�كان�هذا��مر�يؤدي�fي�بعض��حيان�إ1ى�التعارض�كما�سيتضح�fي�خضم�هذا�البحث�- 16
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Åç•ç¹]�íéÛâ_V� �

�إ1ى� �بالنظر �القاصر �عقار �بيع �موضوع �دراسة �أهمية ت�Tز

�با+وضوع،� �ا+رتبطة ��سرة �+دونة �الجديدة �القانونية ا+قتضيات

� �fي �أساسا �القاصرين�وا+تمثلة �أبنا3åا �عSى �وليا �بصف3Äا ��م إكتساب

��ب �ص�حيات �الو�ية�،لنفس �ممارسة �التصرف��،fي �سلطة وم3hا

�القضائي� ��ذن �عSى �الحصول �من �معفاة �أصبحت �وبالتا1ي بالبيع،

والخضوع�fي�ذلك�للمسطرة�الخاصة��،لتفويت�أم�ك�أبنا3åا�القاصرين

  .كان�يتمتع�به��ب34ذا�النوع�من�البيوع،�وهو�الحكم�الذي�

�الشرMي� �النائب �لص�حيات �ا+شرع �تحديد �عدم �إ1ى باîضافة

�تثار�أمام� �ما ومسؤولياته�إزاء�بيع�عقار�القاصر�بشكل�دقيق،�إذ�غالبا

�عندما� �سيما �ا+جال، �هذا �fي �الشرMي �النائب �سلطة �حدود القضاء

  .يتعلق��مر�بالو�dÓïأو�ا+قدم

Åç•ç¹]�…^éj}]�êÂ]æ�V� �

  :�dÅإ1ى�الكتابة�fي�هذا�ا+وضوع�هولعل�ما�دفع

�الجديدة��محاولة - �القانونية �للمقتضيات �إجابة �عن البحث

�القضائي� �التطبيق �تع��ض �كانت deال� �والصعوبات �با+شاكل ا+تعلقة

  .Õحكام�بيع�عقار�القاصر

استخ�ص�مدى�الحماية�ال�deيوفرها�ا+شرع�للقاصر�fي�مجال� -

��سر  �مدونة �fي �� �عقاراته، �فروع�بيع �مجال �fي �eح� �بل �فحسب، ة

  .القانون��خرى 
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�مظاهر�الحما�- �استقصاء �التشريعية �ية fي��القاصر�ا+اليةلذمة

حالة�التصرف�بالبيع�fي�الحقوق�ا+الية�ال�deتتضم3hا،�وذلك�من�خ�ل�

  .�حكام�الجديدة�+دونة��سرة

�مدونة��سرة�للقاصر،�ومدى��- إبراز�مدى�الحماية�ال�deتوفرها

والعقود�أو�قانون��Kل��اماتتعارض�القائم�ب	ن�مدونة��سرة�وقانون�ال

  .ا+سطرة�ا+دنية

ovfÖ]�l^eçÃ‘V� �

فهو�السهل�ا+وضوع�لم�يكن�من�السهولة�بمكان،�البحث�fي�هذا�

ا+متنع،�ذلك�أنه�رغم�تعدد�ا+راجع�fي�هذا�ا+جال�إ��أن�أغل3ðا�وصفي،�

إ1ى�جانب�ك�Áة��،رتبطة�با+وضوع��يغوص�fي�تحليل��شكا�ت�ا+همة�ا+

  .¾راء�وتضار34ا

إضافة�إ1ى�هذا�فإن�مدونة��سرة�جاءت�بمقتضيات�عدة�تطرح�

إشكا�ت�fي�هذا�ا+جال�تقل�ف�3ا�ا+راجع،�ومن�ذلك�مث��مساءلة�الو1ي�

مدنيا�وجنائيا،�فض��عن�قلة��حكام�القضائية�وخاصة�تلك�ا+تعلقة�

  .ية�أو�جنائيةبا+سؤولية�سواء�أكانت�مدن

Åç•ç¹]�í‰]…��íérãßÚV� �

� �دراسته �fي �البحث �موضوع �النصوص��انط�قايعتمد عSى

� ��وKج3Äاداتالتشريعية �وذلك �والقضائية، �وا+قارنة�الفقهية بالتحليل

� �وا+ناقشة �النص�أساسا �عند �الوقوف �يتم �أ� �عSى �الرأي، وإبداء
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� �الشخصية ��حوال �مدونة �إ1ى �الرجوع �إنما �فقط، ا+لغاة�الجديد

�Kستعانةالقديم،�دون�نسيان�وقوف�عSى�الفرق�ب	ن�النص�الجديد�و لل

  .بباñي�التخصصات�ا+عرفية��خرى�ا+رتبطة�با+وضوع

�íéÖ^Ó�c�ovfÖ]íŞ}æV� �

� �الشارع �حكمة �كانت �التكاليف��استثناء اقتضتإذا القاصر�من

�أهلي �لنقص �إالشرعية �إذ �ورشده، �عقله �اكتمال �ولعدم �له�ته �ليس نه

� �fي�حق �تمي	��ما �عSى �قدرته �لعدم �يشاء �كيفما �أمواله �fي التصرف

كان��بد��ما�يجعله�عرضة�لضعاف�ا+جتمع،�فقدمصلحته�من�غ	�ه،�م

�تلك� �وخاصة �عنه �الشرMي �النائب �تصرفات �من �تحد �ضوابط من

اته�بما�يؤدي�إ1ى�حفظ�ا+تعلقة�بعقاراته�من�خ�ل�تنظيم�وتقييد�تصرف

  .ة�أموالهحقوقه�وصيان

ا+شرع�ا+غربي�توف	��الحماية�ال�زمة�لعقار��استطاعي�حد�فإ1ى�أ

  القاصر�من�خ�ل�أحكام�مدونة��سرة؟

�ت�جابة�  �لن �ا+حورية ��شكالية �هذه �خ�ل�عSى �من �إ� تأتى

�ال ��شكاليات �من �ا+وضوعمجموعة �هذا �خضم �fي �نفسها �تطرح de. 

  :أهمها

� �fي �الشرMي �النائب �أهلية �يخص�ف�وKل��ام �لزاممدى يما

عقارات�القاصر؟�وما�دور�باñي�فروع�القانون��خرى�كالقانون�الجنائي�

  بالجوانب�الحمائية�الخاصة�بعقارات�القاصر؟�Kعتناءمث��fي�
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� �قانون �fي �واردة �مقتضيات �وجود والعقود��Kل��اماتوأمام

وأخرى�واردة�fي�مدونة��سرة�مستمدة�من�الفقه��س�مي�بخصوص�

: ب�الشرMي�fي�التصرف�fي�عقار�القاصر،�فإن�dÅأتساءلص�حيات�النائ

نطاق�وسلطة�القضاء��ال�القاصر؟�وما�هو هل�هناك�فع��حماية�Õمو 

  fي�توف	��هذه�الحماية؟

  :التقسيم�التا1ي�ولöحاطة�بموضوع�هذا�البحث�ارتأيت�اعتماد

  .التنظيم�القانوني�لبيع�عقار�القاصر: الفصل��ول 

فيما�يتعلق��بال��اماته�ل�النائب�الشرMيإخ�جزاء�: الفصل�الثاني

  .ببيع�عقار�القاصر
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Ùæù]�Ø’ËÖ]� �
†‘^ÏÖ]�…^ÏÂ�ÄéfÖ�êÞçÞ^ÏÖ]�Üé¿ßjÖ]� �

�عن� �للعاجزين �القواعد �من �مهما �ح	�ا ��س�مي �الفقه خص

�أنفسهم�أو�أموالهم،�وذلك�بإسنادهالقيام�بشؤو3áم�الخاصة�سواء�fي�

  .34م�للنائب�الشرMي�Kعتناءمهمة�

�Öيوالن �هو�معلوم �كما �النائب��يابة �يسم� �شخص �إرادة حلول

صرف����صيل�fي�إبرام�تصرف�قانوني�تنمحل�إرادة�شخص�آخر�يسم

  .17آثاره�إ1ى�ذمة��صيل�كما�لو�كانت�هذه��رادة�صدرت�منه�شخصيا

وقد��.تكون�شرعية�أو�قانونية�أن�فالنيابة�إما�،وfي�مجال�حديثنا

� �34ذا �أو��Kسمسميت �الشرع �يفرضهاÕن �هو�الذي وذلك��،القانون

�وتحد �الشرMي �للنائب �يس	��يبتعيينه deال� �القواعد �وتنظيم �مهمته د

�تسم�� deال� �العقدية �النيابة �عن �النيابة �هذه �تختلف �و34ذا عل�3ا،

بالوكالة�Õن�ا+وكل�هو�الذي�ينش÷3ا�بإرادته�ويتفق�مع�نائبه�عSى�مداها�

  .ومد�3ا،�وغ	��ذلك�مما�يلزم�لتنظيمها

eضمانات�وح� �ا+غربي �ا+شرع �وضع �للقاصر �حماية �توف	� �يتم �

�وقوية �fي��،خاصة �قائمة �تظل �قانونية، �القاصر�بنيابة �تخصيص أهمها

نضج�القاصر�العقSي�وتكوينه��اكتمالمواجهة�الغ	��الذي�قد�يستغل�عدم�

مسلك�الفقه��س�مي�فيما�الجسماني،�وبذلك�يكون�ا+شرع�ا+غربي�سلك�

ه�بأن�جاء�بمستجدات�حاول�من�خ�لها�خلق�نوع�من�وزاد�عليجاء�به؛�

                                                 
  .83: ،�ص1،�ط�2003يناير،� ،طالربا القانون�ا+دني،دار�القلم،: محمد�الشرقاني�- 17
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� سواء،�الحق�لكل�من��ب�و�م�عSى�حد�التوازن�fي�الو�ية�بمنحه�هذا

�fي� �ا+شرع �كان �وإن �الشخصية، ��حوال �ومدونة ��س�مي �للفقه خ�فا

  .منح�هذا�الحق�لéم�لكن�أخضعها�fي�ذلك�لبعض�القيود�1993تعدي�ت�

�ا ��حكام �أن �بخصوص�وا+�حظ �تختلف �والقانونية لفقهية

�عقار�القاصر،� �بيع �مجال �fي �أو�ا+قدم dÓïأو�الو� �الو1ي �من �كل سلطة

  .باîضافة�إ1ى�اخت�ف��جراءات�ا+نظمة�للبيع

ن�ببيع�عقار�القاصر�ال�عن��شخاص�ا+كلف	ؤ ومن�ثم�يحق�الس

�للقاصر� �توف	��الحماية �fي �القضاء �دور �وما �سلط3Äم؟ �حدود �Öي وما

  عقاراته�بوجه�خاص؟�بيع�ام،�وfيبوجه�ع

�الس �هذا ��شكالية�اؤ لöجابة�عن ل�الذي���يمكن�إ��أن�يخدم

  :الك�Tى�لهذا�البحث،�سأحاول�تقسيم�هذا�الفصل�عSى�الشكل�التا1ي

  �شخاص�ا+كلفون�ببيع�عقار�القاصر: ا+بحث��ول 

  رقابة�القضاء�لبيع�عقار�القاصر: ا+بحث�الثاني

  
Ùæù]�ovf¹]�V]†‘^ÏÖ]�…^ÏÂ�Äéfe�áçË×Ó¹]�”^~�ù� �

�ل �أص� �النيابة �شرعت �فا+شرع�لقد �أزره، �القاصر�وشد حماية

�عامأ �القاصر�بصفة �الحجر�عSى �بغ	��قصد�وجب �أمواله �لئ��تضيع ة

�وكذا ��س�مية �فالشريعة ��منه، �ب	ن�القوان	ن �تحول �لكي الوضعية

حجرت�عليه�عليه�وأخذ�أمواله�بالباطل،��Kحتيالمن�يحاول�القاصر�و 
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ْيِه�: رحمة�به،�قال�تعا1ى
َ
ِذي�َعل

َّ
اَن�ال

َ
ِإْن�ك

َ
َحقُّ ﴿ف

ْ
ْو��َسِف�3ًا ال

َ
��َضِعيًفاأ

َ
ْو��

َ
أ

ْن��َيْسَتِطيُع 
َ
ُيْمِلْل ُهَو��ُيِملَّ أ

ْ
ل

َ
هُ  ف َعْدِل﴾ َوِليُّ

ْ
  18ِبال

أهلية�القاصر�fي�التصرف�fي�أمواله�بالبيع�مث��نتيجة���نعدامونظرا�

� �فإن�اكتمالعدم �التصرفا�إدراكه، �كل �بمباشرة �يقوم �الشرMي ت�النائب

�لحساب �لش�.تهومصلح�هالقانونية ���تكون �الشرعية �محدد�والنيابة خص

  .من�مدونة��سرة�231دد�3م�ا+ادة�بذاته�إنما�تعود�Õشخاص�ح

فالنيابة�الشرعية�عن�شخص��من�مدونة��سرة�231وحسب�ا+ادة�

جهات���خت�فوا+شرع�نظرا��،أو�تقديم�،أو�وصاية�،القاصر�إنما�Öي�و�ية

ا+طلب�(النيابة�الشرعية،�م	��ب	ن�سلطات�كل�من�الو1ي�fي�بيع�عقار�القاصر�

 ).ا+طلب�الثاني(وب	ن�سلطات�الو�dÓïأو�ا+قدم�) �ول 

Ùæù]�g×Ş¹]�V†‘^ÏÖ]�…^ÏÂ�Äée�»�êÖçÖ]�íŞ×‰� �

إذا�كان�للقاصر�مال�فإنه�يحتاج�بالضرورة�إ1ى�و1ي�لكي�يقوم�بحفظه�

  .�ب�أو��م: وهذا�الو1ي�قد�يكون�هو�،لصالحه�واستثمارهيانته�وص

فإذا�تحققت�الو�ية�عSى�ا+ال،�بأن�قامت�كل�عناصرها�وانتفت�

�واستوف �يموانعها �للو1ي �يصبح �شروطها �ص�حية��)�ب(ت آنذاك

  ).الفقرة��و1ى(ال�من�تحت�و�يته�التصرف�fي�أمو 

بأن��م�تصبح�وليا�عSى�من�يقول��غ	��أن�الفقهاء�لم�يوجد�م3hم

تصرفات�التساؤل�حول���و�د�تلقائيا�بمجرد�موت�أب�3م،�مما�يدفع�إ1ى

                                                 
  .281سورة�البقرة،�¾ية��- 18
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�أي� �لéو�د ��زمة �تعت��Tصحيحة �هل �القاصرين، �أو�دها �أموال �fي �م

  .)الفقرة�الثانية(تعت��Tكأ3áا�صادرة�من�الو1ي،�أم��؟�

±æù]�ì†ÏËÖ]�VäŠËÞ�ÄÚ�êÖçÖ]�‚Î^Ãi� �

 éي�عقار�محجورهمن�ا+علوم�أن�لfلكون�أفعاله��ب�حق�التصرف�

�والص�ح �السداد �عSى �تف��dÓü؛محمولة �لéب �ا+خولة �الص�حية وهذه

أو�بعبارة�أخرى�التعاقد�ب	ن�الو1ي��؛إ1ى�شراء�الو1ي�لنفسه�من�محجوره

  .وا+حجور 

�تعاقد� �أن �نتيجة �القانوني، �الفقه �fي �أثار�جد��عريضا �ما وهذا

�ت �إ1ى �يؤدي �نفسه �مع �واحدالشخص �شخص �واحد،�مثيل �آن �fي ،

ببعض�التشريعات�إ1ى�منع�هذا�التعاقد��îرادت	ن�متعارضت	ن،�مما�حدا

  .19صراحة،�وإن�كان�البعض�¾خر�قد�أجازها

سلطة�واسعة،�يتصرف��أن��ب�ذو �اعت�Tتغ	��أن�¾راء�الفقهية�

34ا�fي�أموال�من�تحت�و�يته�من�أو�ده�الصغار�والكبار�ا+حجور�عل�3م،�

والبيع�والشراء�هو�من��ه�من�شفقة�عل�3م�ودراية�بمصالحهما�يتمتع�ب+

ثمن�عند�أخطر�التصرفات�ال�deيمكن�أن�تفوت�34ا�أموال�بالبخس�fي�ال

1ي�مع�نفسه،�عSى�جواز�تعاقد�الو �Kتفاقبالفقهاء�إ1ى��البيع،�مما�دفع

                                                 
�غنام�- 19 �مجلة�: مليكة �منشورات �القضائي، �والعمل �ا+غربي �التشريع �ضوء �القاصر�عSى �أموال إدارة

  .123: ،�ص2010الحقوق�ا+غربية،�سلسلة�الدراسات�و�بحاث،��صدار�الثالث،�يونيو�

ر�العقاري�والتوثيق�علما�وعم�،�منشأة�ا+عارف�باîسكندرية،�الشه: معوض�عبد�التواب: انظر�أيضا�-

  .532و�531: ص ،1986
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�ليتسلم� dÓÞالقا� �نائب �حضور �اش��ط �الذي �الحنفية �من �زفر عدا

�يس �ثم �لé الثمن، �لمه �ا+و1ى �أموال �عSى �وليا �باعتباره �ت�Tأ�ب �لكي عليه

  .20ذمة��ب،�وهو�ما�أخذت�به�بعض�التشريعات�العربية

وإذا�كان�الشافعية�اش��طوا�fي�بيع�عقار�القاصر�من�طرف�وليه�

وفور�ا+صلحة�وظهور�الغبطة،�فإن�ا+الكية�أجازوا�للو1ي�البيع�والشراء�

�ا �عدم �بشرط �الصغ	��وا+جنون �عدم�من �يضمن �لكي �الثمن �fي +حاباة

وله�أن�يش��ي�مال�ابنه�: "21وقوع�الضرر�عSى�مالهما،�قال�بن�سلمون 

�،لنفسه�و��اع��اض�عليه�fي�dÓÔء�ومن�ذلك�عقارا�كان�ا+ال�أو�سواه

  .22"إ��أن�يثبت�سوء�النظر�والغTن�الفاحش

                                                 
الو�ية�عSى�ا+ال�fي�الشريعة��س�مية�وتطبيقا�3ا�fي�ا+ذهب�ا+الكي،�مطابع�: عبد�الس�م�الرفþي�-  20

  .330: ،�ص1996إفريقيا�الشرق،�طبعة�
عSي�بن�سلمون�الكناني�الغرناطي�ا+الكي�ولد�سنة��أبو�محمد�عبد�هللا�بن�عSي�بن�عبد�هللا�بن: هو�- 21

هجرية،�بغرناطة،�له�العقد�ا+نظم�للحكام،�والشاfي�fي�تحرير�ما�وقع�من�الخ�ف�بيت�التبصرة��669

  .هجرية�741والكاfي�fي�فروع�ا+الكية،�والوثائق،�توfي�سنة�

  :انظر�ترجمته��-    

اطة،�تحقيق�الدكتور�عبد�هللا�عنان،�مطبعة�الخان�ي��حاطة�fي�أخبار�غرن: لسان�الدين�بن�الخطيب�-

  .309: ،�ص4،��ج7القاهرة،�ط

�الكتاني�- �ال�ي �باعتناء�: عبد �وا+سلس�ت، �وا+شيمخات �ا+عاجم �ومعجم �و�ثبات �الفهارس فهرس

  .1830: الدكتور�إحسان�عباس،�دار�الغرب��س�مي�ب	�وت،�الجزء�الثاني،�ص

  .168- 167: قبة�العليا�فيمن�يستحق�القضاء�والفتيا،�ا+كتبة�التجارية�ب	�وت،�صأبي�الحسن�النباÖي،�ا+را�- 

شجرة�النور�الزكية�fي�طبقات�ا+الكية،�طبع�باÕوفست،�الطبعة��و1ى�: محمد�بن�محمد�بن�مخلوف�-

  .214: ر�الكتاب�العربي،�ب	�وت،�صهـ،�ا+طبعة�السلفية�ومكتب3Äا�عSى�نفقة�دا�1334
�–دراسة�مقارنة�بالقانون��–مال�القاصر�ومن�fي�حكمه�fي�الفقه��س�مي�: الحوس�dÅجابر�بن�عSي�- 22

  .227: دار�ا+حجة�للنشر�والتوزيع،�دون�ذكر�الطبعة�والسنة،�ص
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�23-  محكمة�النقض�حاليا�- وهذا�ما�ق��Óüبه�ا+جلس��عSى�سابقا

�ذهب ��حيث �أن �للمغاربة�"إ1ى �الشرعية �النيابة �يحكم �الذي القانون

ا+سلم	ن�هو�مدونة��حوال�الشخصية�ال�deتعطي�لéب�الو�ية�العامة�

له�الحق�fي�التصرف�fي�أموالهم�بما�فيه�البيع��؛عSى�أو�ده�القاصرين

dÓÞ24"دون�إذن�سابق�من�القا.  

نظر��غ	��أنه�إذا�ثبت�بعد�إجراء�التصرف�أن��ب�تصرف�بسوء

�يت �ذاته، �محابيا �نفسه �لفائدة �يتصرف �ذلك�كأن �بعد �القضاء دخل

نقضه،�لكن�fي�إطار�الرقابة�القضائية�البعدية،�وهو�لفسخ�التصرف�ب

�إل �ذهبت �بقولهايما �بالرباط �Kستئناف �محكمة �القاصر�: "ه �أموال بيع

  .25"من�طرف�نائبه�بمقت��Óüعقد�عرfي�يكون�معيبا

�مت �ا+الكي �الفقه �أكده �وهو�ما �رشد �ابن �قول �fي تصرف� "جليا

�ب�يحمل�عSى�غ	��السداد�ح��eيثبت�خ�فه،�ومحل�هذا�الخ�ف�أنه�

�عSى� �فهو�محمول �لغ	�ه �لو�باعه �أما �نفسه، �من �ولده �متاع �الو1ي باع

                                                 
بتاريخ��1.57.223ا+تعلق��بمحكمة�النقض�ا+غ	��بموجبه�الظه	��الشريف�رقم��58.11القانون�رقم��- 23

2�� ��ول ��عSى) 1957سبتم27�T( 1377ربيع �ا+جلس �رقم�بشأن �شريف �ظه	� �بتنفيذه �الصادر ،

مكرر��5989،�الجريدة�الرسمية�عدد�)2011أكتوبر�25( 1432ذي�القعدة��من�27صادر�fي��1.11.170

  5228ص�) 2011أكتوبر�26( 1432ذو�القعدة��28بتاريخ�
�5433/88الشرMي�عدد�،�fي�ا+لف�1991-5-14بتاريخ��546قرار�صادر�عن�ا+جلس��عSى�تحت�عدد��- 24

وما�بعدها،�أورده��90: ،�ص1983�،5991عن�مجموعة�قرارات�ا+جلس��عSى�أ�ح�ش،�الجزء�الثاني،�

  .220: ،�ص1مدونة��سرة�والعمل�القضائي�ا+غربي،�منشورات�دراسات�قضائية،�ع: محمد�بلفق	�
�ا�- 25 �والعقود �Kل��امات �قانون �عSى �التعليق �العزيز�توفيق، �للموسوعات+غربعبد �الدار�العربية ،�ي،

  .31: ص�،1،�ج�1993
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عSى�ما�باعه�الو1ي��Kع��اضالقاصر��ول�بنالسداد�ح��eيثبت�خ�فه،�

dãجنÕى�خ�ف�إن�باعه�S26"لنفسه،�بعد�رشده،�ع.  

وا+تمعن�fي�نصوص�مدونة��سرة�يتوصل�إ1ى�أن�ما�ذهب�إليه�

فقهاء�ا+الكية،�هو�ما�تبنته�ا+دونة�وسارت�عليه،�ويظهر�ذلك�من�خ�ل�

�التصرف �من ��ب �منع �بغ	�ه�عدم �و� �القاصر�بالبيع �مال وعدم��fي

�27تنصيصها�هذا�يع�dÅببساطة�شديدة�وجوب�الرجوع�إ1ى�الفقه�ا+الكي

كل�ما�: "ن�مدونة��سرة،�ال�deتنص�عSى�أنم�400ا+ادة�تطبيقا�Õحكام�

لم�يرد�به�نص�fي�هذه�ا+دونة،�يرجع�فيه�إ1ى�ا+ذهب�ا+الكي�وKج3Äاد�

�يراMىا �وا+عاشرة��لذي �وا+ساواة �العدل �fي ��س�م �قيم �تحقيق فيه

  ".با+عروف

� �قدما �ا+غربي �القضاء �سار�أيضا �ا+نوال �هذا �نص�وعSى عندما

Õنه�محمول��،الذي�fي�حجره�للغ	��ماض�ع�الوالد�مال�ولدهعSى�أن�بي

  .28عSى�النظر،�وليس�لöبن�بعد�الرشد�Kع��اض�عليه

                                                 
حاشية�الدسوñي�عSى�الشرح�الكب	�،�مطبعة�إحياء�الكتب�العربية،�الجزء�: محمد�عرفة�الدسوñي�- 26

  .299: الثالث،�ص

أحكام��سرة�fي�الشريعة��س�مية�وفق�مدونة��حوال�الشخصية،�: محمد�بن�معجوز�: انظر�أيضا-     

  .230إ1ى��227: مطبعة�النجاح�الجديدة،�ص�الجزء�الثاني،
  .119/120: ،�ص2005مدونة��سرة�والتوثيق�العد1ي،�دراسات�وتعليق،�الطبعة��ول،�: العلم�dالحراق�-  27
جمادى�الثانية��2الصادر�بتاريخ��49الحكم�عدد�: قرار�صادر�عن�مجلس�Kستئناف�الشرMي��عSى��- 28

  .239: ،�ص2012،�دجن48��Tور�بمجلة�ا+عيار،�عدد�منش�1382هـ�fي�القضية�رقم��1349
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�الباحث	ن �أحد �كان ��29وإن �الو1ي �أن �عقار�يرى �بيع �له �يسمح

�من�محجوره �شرائه �أو �بمصالح��هلنفسه، �ا+ساس �خشية لنفسه

مدونة��سرة�من��269وذلك�من�خ�ل�استقرائه�لنص�ا+ادة��،ا+حجور 

إذا�أراد�النائب�الشرMي�القيام�بتصرفات�تتعارض�:"ال�deتنص�عSى�أنه�

�مصالح� �مع �أو�فروعه �أصوله �أو�أحد �زوجه، �أو�مصالح �مصالحه فيه

�ممث�� �وتع	ن �به، �تأذن �أن �يمك3hا deال� �ا+حكمة ��مر�إ1ى �رفع ا+حجور،

  ".للمحجور�fي�إبرام�التصرف�وا+حافظة�عSى�مصالحه

اعتقاد،�فإن�ا+شرع�ا+غربي�لم�يقرن��من�تكون�لديوحسب�ما�

�عSى �بالحصول �القاصر�لنفسه �لعقار�ابنه ��ب �القا��dÓÞبيع �من إذن

�240ه�الباحثة،�بدليل�أن�ا+شرع�من�خ�ل�ا+ادة�حسب�ما�أشارت�إلي

� ��ذن �وجوب �يش��ط �ال�لكون لم �fي �الوارد �من�Kستثناء ��و1ى فقرة

� �ا+ذكورة � -ا+ادة �يخضع �إدارته�� �fي �القبلية �القضاء �لرقابة الو1ي

�إ��إذا� �له �بالنسبة �الشرعية �النيابة �ملف �و��يفتح �ا+حجور، Õحوال

إنما�. -)ألف�درهم�200(ئ�deألف�درهم�تعدت�قيمة�أموال�ا+حجور�ما

�أقر  �إ1ى ��ذن�يعود �وليس �الشرعية �النيابة �ملف �وهو�فتح �مذكور ب

م�ا+خالفة،�إذا�كان�للمحجور�مال�سواء�لنفسه�أو�لغ	�ه،�بمفهو �،بالبيع

� �قيمته �تتعدى �النيابة���200 �ملف �فتح �إ1ى �يحتاج �ف� �درهم ألف

  .الشرعية�وبالتا1ي�عدم�اش��اط��ذن،�هذا�من�جهة

                                                 
  .125: إدارة�أموال�القاصر�عSى�ضوء�التشريع�ا+غربي�والعمل�القضائي،�م�س،�ص: مليكة�غنام�- 29
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�� �ا+ادة �من ��و1ى �الفقرة �إ1ى �بالرجوع �ثانية �جهة من��271من

�الو1ي� �دون �وا+قدم dÓïالو� �fي �باîذن �التصرف �قيدت �نجدها ا+دونة

حصول���يقدم�الو�dÓïأو�ا+قدم�بالتصرفات�¾تية،�إ��بعد�ال: "ولهابق

dÓÞى��ذن�من�القاSا+كلف�بشؤون�القاصرين�ع."...  

�ال �عن �حدي�3ا �حصرت �ا+ادة �هذه �أن �فإن�وبما �وا+قدم، dÓïو

وإنما�يلزم�بتقديم�تقرير�سنوي��،لرقابة�القضاء�القبليةالو1ي���يخضع�

  .243منصوص�عليه�fي�ا+ادة�

من�ق�ل��11،�ما�ذهب�إليه�الفصل�Kستد�ليشوش�عSى�هذا�� و�

�أو� �بالبيع �التصرف �من �وغ	�هما dÓïوالو� ��ب �منع �عSى �ينص �الذي ع

�أو� �أو�القسمة �أو�الشركة �سنوات �ث�ث �عSى �تزيد �+دة �أو�الكراء ا+عاوضة

إبرام�الرهن�وغ	�ها�من�التصرفات�ال�deيحددها�القانون�صراحة،�إ��بعد�

� �ا+ختصالحصول dÓÞالقا� �من �إذن �الفصل�.عSى �هذا ����Õن �جهة، من

وخاصة�ا+سلم	ن�الذين�يخضعون�fي�أحوالهم��،عSى�جميع�ا+غاربةيطبق�

من�جهة�الشخصية�إ1ى�أحكام�ومقتضيات�مدونة��سرة،�ولكون�ق�ل�ع�

��Tمصدرا�مكم��هو���يعت��Tمصدرا�مكم��للمدونة،�وإنما�الذي�يعتأخرى�

  .  30لذي�يتع	ن�الرجوع�إليه�عند�عدم�وجود�نص�fي�ا+دونةا�الفقه�ا+الكي

�إليه� �ذهب �ما �خ�ف �ذهبت �العربية �التشريعات �بعض غ	��أن

فعSى�سبيل�ا+ثال���الحصر،�ا+شرع�الجزائري�وحسب�شرع�ا+غربي؛�ا+

                                                 
30 -dÓÝ67إ1ى��55: ،�ص1988طبعة��و1ى،�وجهة�نظر،�مطبعة�النجاح�الجديدة،�ال: أحمد�الخملي.  
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� ��سرة�88ا+ادة �قانون �القا31�dÓÞمن �من ��ب �استئذان �أوجب ،

�حد deال� �التصرفات �من �العديد �وعSى�بخصوص �ا+ادة، �نفس د�3ا

�وا+صلحة �الضرورة �حالة ��ذن �منح �fي �يراMي �أن dÓÞوإذا�32القا� ،

�متصرفا� dÓÞالقا� �القاصر�يع	ن �مصلحة �مع �الو1ي �مصلحة تعارضت

  .33خاصا�تلقائيا،�أو�بناء�عSى�طلب�من�له�مصلحة

وعSى�منوال�القانون�الجزائري،�سارت�مجلة��حوال�الشخصية�

قود�ال�deنصت�fي�الفصل�جلة�Kل��امات�والعالتونسية�باîحالة�عSى�م

�ب�ا+دير�لكسب�ابنه�أو�السفيه�والو1ي�وكل�مدير�لكسب�: "عSى�أن�15

يتصرفوا�فيما�هو�موكول�لنظرهم�بمثل�بيع��أنبوجه�قانوني�ليس�لهم�

ومعارضة�وكراء�+دة�تتجاوز�ث�ثة�أعوام�وإنزال�وتركة�ومقاسمة�ورهن�

f� �به �هو�مصرح �مما �الحاكم�وغ	��ذلك �من �خاص �إ��بإذن �القانون ي

                                                 
31  -�� �ا+ادة �الج�88تنص ��سرة �قانون �من �بقانون �ا+عدل �يSي�05.02زائري �ما �أن�: "عSى �الو1ي عSى

�العام �القانون �+قتضيات �طبقا �مسؤو� �ويكون �الحريص، �الرجل �القاصر�تصرف �أموال �fي . يتصرف

  :وعليه�أن�يستأذن�القاf�dÓÞي�التصرفات�التالية

  بيع�العقار،�وقسمته،�ورهنه،�وإجراء�ا+صالحة،�-1

  لخاصة،بيع�ا+نقو�ت�ذات��همية�ا�-2

  .استثمار�أموال�القاصر�باîقراض،�أو�Kق��اض�أو�ا+ساهمة�fي�شركة�-3

  ."إيجار�عقار�القاصر�+دة�تزيد�عSى�ث�ث�سنوات�أو�تمتد�Õك��Áمن�سنة�بعد�بلوغه�سن�الرشد�-4
  :عSى�القا�dÓÞأن�يراMي�fي��ذن: "الجزائري . س.من�ق�89وfي�ذلك�تقول�ا+ادة��- 32

  ".لحة،�وأن�يتم�بيع�العقار�با+زاد�العلdÅحالة�الضرورة�وا+ص
قانون��سرة�fي�دول�ا+غرب�العربي،�ا+طبعة�والوراقة�الوطنية،�الطبعة��و1ى،��: محمد�الشافþي�-  33

  .140: مراكش،�ص�2009
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ا+ختص�و��يعطي��ذن�ا+ذكور�إ��عند�الضرورة�وا+صلحة�الواضحة�

  .34"ا+ذكورة�آنفا

وتجدر��شارة�إ1ى�أن�ا+شرع�ا+غربي�fي�نظري�لم�يوفر�أية�حماية�للقاصر�

حينما�اش��ط�الزيادة�fي�الثلث�لöبطال�إذا�وقع�الغTن�ولو�لم�يصاحبه�تدليس،�

�ف�الفقه��س�مي�الذي�اعت�Tه�مبط��للعقد�ولو�نقص�عSى�الثلث،�إذا�بخ

،�عقاره�بصفة�خاصةو  ،عامة�مر�بالتصرف�fي�أموال�القاصر�بصفةتعلق�� 

  35.واطمئنانا�لس�مة�الو�ية�زيادة�fي�توف	��الحماية�للقاصر 

يتضح�أن�تعاقد�النائب�مع�نفسه�يمكن�تصوره�بالنسبة��وعليه

  ...ليا�كان�أو�وصيا�أ�مقدماللنائب�الشرMي�و 

íéÞ^nÖ]�ì†ÏËÖ]�VÄéfÖ^e�Í†’jÖ]�»�Ýù]�íéuø‘� �

��� �أنه �إ1ى �القاصرين، �أو�دها �عSى ��م �و�ية �fي �الفقهاء ذهب

�ولية� �يعت���Tم �من �الفقهاء �fي �نجد �لم �حيث �ا+ال، �باب �fي �لéم و�ية

�غ	�� �من �أب�3م، �موت �بمجرد �أو�دها ��احتياجعSى �أو�تقدإ1ى يم،�وصاية

�ذلك �fي ��مستندين �الو�ية�إ1ى �fي �الشرعية �النصوص �fي �الخطاب كون

للرجال�دون�النساء،�وان�الرجال�أدرى�وأقدر�عSى�تحمل�أعباء��اموجه

  .36وتكاليف�الو�ية��خت�طهم�بالناس،�وتمرسهم�الدائم�باÕعمال�ا+الية

                                                 
  .13: القاصر�fي�القانون،�مطبعة�بوس�مة�للطباعة�والنشر،�تونس،�ص: نز�3ة�لكحل�عياط�- 34
  .379: م�س،�ص: ضاح�انظر�عبد�الس�م�الرفþي+زيد�من��ي�- 35

�غنام�- 36 �العليا�: مليكة �الدراسات �دبلوم �لنيل �رسالة ��سرة، �مدونة �خ�ل �القاصر�من �أموال إدارة

�العلوم� �كلية �وا+قارن، �ا+غربي ��سرة �قانون �والبحث، �التكوين �وحدة �الخاص، �القانون �fي ا+عمقة
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�ولدها� �أموال �عSى �الو�ية �من ��م �منع �fي �الفقهاء ومنطلق

�القضاء،�اعتبارهم وه�القاصر، �من �جزءا �مشروط��الو�ية والقضاء

ة��هلية،�وذلك�صن�ا+رأة�تع���3ا�حا�ت�تجعلها�ناقفيه�الذكورة،�إذ�إ

�نقل�ع3hم�فقدلغ	�ة�ورقة�العاطفة،�ل�نشغال�34ا�كالحيض�والنفاس�وا

�القضاء �من �مستفادة �الجزئية �الو�ية �أموال��،أن �إدارة �fي والو�ية

�ا �من �حسب�القاصر�جزء ��صل �يتبع �الفرع �وبالتا1ي �العامة، لو�ية

dÜ37منطق�ال��جيح�الفق.  

� �التصرف �fي ��م �ص�حية �من �وسعوا �ا+الكية �فقهاء �أن �–إ�

� ��–بالبيع �ليس ��خرى، �الفقهية �ا+ذاهب �حيث��انط�قابخ�ف من

ن�،�أو�كاصاية���ب،�أو�كون�القا�dÓÞنص3ðاالحجر،�وإنما�استنادا�من�و 

�بت �عرف �عند�هناك �استحسانا �به �ا+عمول �بالعرف �يؤخذ �فإنه ول�3ا،

  .38علماء�ا+الكية

                                                                                                         
� �وKجتماعية، �وKقتصادية �الجامعية،�القانونية �السنة �طنجة، �السعدي، �ا+لك �عبد جامعة

  .90: ،�ص2006/2007
37 -�dÓÞي�: بوشعيب�بلقاþن�الفقه��س�مي�والقانون�الوض	دراسة�مقارنة��–إدارة�أموال�القاصر�ب–�

�جامعة� �وKجتماعية، �وKقتصادية �القانونية �العلوم �كلية �ا+دني، �القانون �fي �والبحث �التكوين وحدة

  .38: ،�ص2003-2002ض،�مراكش،�السنة�الجامعية،�القا�dÓÞعيا
�وقا�-  38 �دبلوم�: أناس �لنيل �رسالة �عقار�القاصر، �بيع �عن �ومسؤوليته �الشرMي �النائب ص�حيات

الدراسات�العليا�ا+عمقة�fي�القانون�الخاص،�وحدة�التكوين�والبحث،�تشريعات��سرة�والهجرة،�كلية�

�وKجتما �وKقتصادية �القانونية �الجامعية�العلوم �السنة �وجدة، ��ول، �محمد �جامعة عية،

  .16: ،�ص2007/2008
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�م�عSى�أموال�عSى�أن�ا+�حظ�أن�الرأي�يتجه�إ1ى�اعتبار�و�ية�

  ; التالية�ل�عتباراتوذلك�نظرا��،صحيحة�أو�دها�القاصرين

  .جواز�وصاية��م�عSى�أموال�أو�دها،�بإيحاء�من��ب�-1

�بالو�ية�-2 ��م �عSى��قيام �مقدم �شرMي �مقصد �النفس عSى

�والعقل �ا+ال، �عSى �يؤمن��.ا+حافظة �كان �إذا �الشخص �أن �عSى ينص

الشرع�fي�ف. أو��يؤمن�عSى�ا+هم�وهو�ا+ال؟�؛عSى��هم�أ��وهو�النفس

dÅا+عام�ت�معقول�ا+ع.  

به،�من�جهل�تام��وKتجار تغ	��ظروف�ا+رأة�fي�تعاملها�با+ال��-3

�نحو  �عSى �علم �به�إ1ى �تحافظ �أن �يمكن �أو�دها��ما، �أموال عSى

تعليل�علماء�الشريعة�منحصر�fي�هذا�الوجه�فهو��القاصرين،�فإذا�كان

  .39...إ1ى�زوال،�حسب��زمنة،�و�مكنة�و�حوال

�ا+شرع� �أدخله �الذي �التعديل �فقبل �ا+غربي، �القانون �ظل وfي

� �الفصل �عSى �ا+لغا�148ا+غربي �الشخصية ��حوال �مدونة �لسنة�من ة

�النيابة�195840 �من �محرومة ��ب �وفاة �عند �نفسها �تجد ��م �كانت ،

�أثناء� �وصية ��ب �يعي3hا �لم �ما �وذلك �القاصرين �أبنا3åا �عن الشرعية

حياته،�أو�لم�يعي3hا�القا�dÓÞمقدمة،�بحيث�كان�الفصل�ا+ذكور�يحصر�

dÓÞي�القاfي��ب�ثم�fى�أموال�القاصرين�Sالو�ية�ع.  

                                                 
  .253: عبد�الس�م�الرفþي،�م�س،�ص�- 39
  .1958ف�Tاير��7،�منشور�بالجريدة�الرسمية�بتاريخ�1958يناير��25ظه	���- 40
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+غربي�هذا�التوجه�معت�Tا�أن�القانون�ا+غربي�الفقه�ا�انتقدوقد�

��ب� �و�ية ��س�مي �القانون �به �خص �الذي �اللي�Tا1ي �للنظام بانتمائه

الشرعية،�يكون�قد�كرس�بالفعل�عدم�ا+ساواة�ب	ن��بوين�fي�النيابة�

�dÓن�الجزائري�والتون�	ي�القانونfالشرعية،�وذلك�بخ�ف�ما�عليه��مر�

�ا �أهليته�منذ�عدة�اللذين�أعطيا�هذا لحق�لéم�بعد�وفاة��ب�أو�فقد

  .41عقود

�ا+جتمع� �fي �ا+رأة �تحتلها �أصبحت deال� �ا+كانة �عSى واعتمادا

�îزالة� �وكذلك �تعيشها deال� �الوضعية �لتحس	ن �ا+شرع �تدخل ا+غربي

�أبنا3åا� �أموال �عSى �الو�ية �بخصوص �يلحقها �كان �الذي ال3Äميش

�Óüوبمقت� ��ب، �وفاة �بعد أسندت��1993شتن10���Tظه	���القاصرين

من�مدونة��حوال��148/2الو�ية�Õول�مرة�إ1ى��م�حيث�نص�الفصل�

الشخصية�عSى�أن��م�صاحبة�الو�ية�الشرعية�عند�وفاة��ب�أو�فقد�

  .42أهليته

��حوال� �مدونة �عSى �أدخل �الذي �التعديل �ورغم �أنه غ	�

�الشخص �Óüبمقت� �ا+لغاة �ا+ذكور ية �أصالظه	� �والذي ،� �م�بحت

وليا�عSى�أبنا3åا�بقوة�القانون�دونما�حاجة�إ1ى�استصدار�حكم��بمقتضاه

  .بذلك�من�القضاء

                                                 
  .127: إدارة�أموال�القاصر�عSى�ضوء�التشريع�ا+غربي�والعمل�القضائي،�م�س،�ص: مليكة�غنام�- 41
  .142: قانون��سرة�fي�دول�ا+غرب�العربي،�مرجع�سابق،�ص: محمد�الشافþي�- 42
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�حالت	ن �تنحصر�fي �ظلت ��م �و�ية �فإن �ذلك �موت�: ومع حالة

�ا+جال� �لم�تكن�تتمتع�fي�هذا �أ3áا �ب،�أو�حالة�فقدانه�لéهلية،�كما

شأ3áا�ا+ساس�بسلطات�واسعة�بل�قيد�ا+شرع�كل�التصرفات�ال�deمن�

القاصر��اب3hابالحقوق�ا+الية�للقاصر،�فلم�يكن�بإمكا3áا�تفويت�أم�ك�

  .43إ��بعد�حصولها�عSى�إذن�من�القا�dÓÞا+كلف�بشؤون�القاصرين

�التوثيق� dÓÞقا� �محكمة �إليه �ذهبت �الذي �هو �التوجه وهذا

�بقولها �بالرباط، �القاصرين �السيدة: "وشؤون �الو1ي�.... بأن بصف3Äا

�عSى �أسهم��الشرMي �fي �نصي3ðم �بتفويت �ا+رحوم �زوجها �من أو�دها

�العالية� �با+دية �الواقعت	ن ��رضيت	ن �القطعت	ن �fي �ا+شاعة والدهم

�عدد �العقاري �الرسم �عدد) 8506: (موضوع �الذي�26/157: وا+طلب ،

إ1ى�الشركة�ا+غربية�) 12.645/26(أصبح�يحمل�رسما�عقاريا�تحت�عدد�

�مق �الواقع �العقاري �بالرباط،�لöنعاش �السعادة �بإقامة �KجتماMي رها

�تقتضيه� �ما �وفق �وذلك �ف�3ا، �مساهما �والدهم �يعت��Tا+رحوم حيث

  44"ا+صلحة�والس�م

fي�التشريع��-ا+غربي��شرعأن�ا+�،�هو مجمل�القول�fي�هذا�ا+قام

�ا�- ا+ل�ى �أو�دها �أموال �عSى �لéم �الو�ية �أحاط� ،لقاصرينأعطى لكن

                                                 
مركز�القاصر�fي�مدونة��سرة�من�خ�ل�كتابي��هلية�والنيابة�الشرعية،�رسالة�لنيل�دبلوم�: آسية�بنعSى�-  43

بي�وا+قارن،�كلية�الدراسات�العليا�ا+عمقة�fي�القانون�الخاص،�وحدة�التكوين�والبحث،�fي�قانون��سرة�ا+غر 

  .112- 111:العلوم�القانونية�وKقتصادية�وKجتماعية،�جامعة�عبد�ا+لك�السعدي،�طنجة،�ص
44  -�� �رقم �حكم �بالرباط، �القاصرين �وشؤون �التوثيق dÓÞقا� �92: محكمة �عدد، �ملف � ،)311/2001 (

  ).غ	��منشور ( 2003أبريل��28والصادر�بتاريخ�
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ولم�يرق�إ1ى��م3hا�أ3áا�استثناء���يتعدى�محله�ود؛هذه�الو�ية�بعدة�قي

  .درجة�و�ية��ب�عSى�أموال�أو�ده�القاصرين

�الشخصية� ��حوال �مدونة �fي �العمل �عليه �كان �ما �عكس وعSى

وهامة،�حاولت�من�خ�لها�ا+لغاة،�جاءت�مدونة��سرة�بمقتضيات�جديدة�

ساواة�ب	ن�الزوج	ن،�إ1ى�مبدأ�ا+ استناداللقاصر،�وذلك�أك��Áحماية��ضمان

�أنه� �ذلك ��بناء، �عSى �الو�ية ��م �ف�3ا �تمارس deال� �الحا�ت ع��Tتوسيع

تمت�إضافة�حالة�غياب��ب،�بل��؛باîضافة�إ1ى�موت��ب�أو�فقده�Õهليته

  ".أو�بغ	��ذلك"أبعد�من�ذلك�تم�استعمال�لفظ�عام،أ��وهو�

� �ا+ادة �تنص �أنه�238إذ �عSى ��سرة �مدونة �لو�ية�يش: "من ��ط

  :�م�عSى�أو�دها

  أن�تكون�راشدة،�-1

لéهلية،�أو��انعدم�وجود��ب�بسبب�وفاة�أو�غياب�أو�فقد�-2

  ...".بغ	��ذلك

�فإن� �بالغياب، �ا+قصود �جSي �بشكل �يوضح �لم �النص �كان وإذا

أغلب�الفقه�يرى�بأنه�الحالة�ال�deيكون�فيه��ب�غائبا�fي�مكان�مجهول�

  .45أو�غ	��محدد

�ف �الحالت	ن�وحسنا �إ1ى �الغياب �لحالة �بإضافته �ا+شرع عل

من�م�ح�ش�م،�وهو�ما�أكده�القضاء�من��148الواردت	ن�fي�نص�ا+ادة�

                                                 
45 -�dÓÞ113: م�س،�ص: بوشعيب�بلقا.  
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�ا+حكم �حكم �بقولهخ�ل �بفاس �Kبتدائية �إ: "ة �+دونة�وحيث �طبقا نه

  .حالة�غياب��ب�وغيبته�م�تصبح�ولية�عSى�أبنا3åا�fي��سرة،�فإن�

يد�التطليق�وكذا�بما�يفيد�غيبة��ب،�وحيث�إن��م�أدلت�بما�يف

�مر�الذي�يستلزم�تعي	ن��م�ولية�عSى�ابن3Äا�وذلك�للقيام�بمصالحها�fي�

�وج�3ا� �الطلب �معه �يبقى �الذي �الdÓÝء �للطفل �الفضSى إطار�ا+صلحة

  .46"ومؤسسا�ويتع	ن�Kستجابة�له

�بأنه �القول �آخر�إ1ى �حكم �fي �ا+حكمة �نفس �ذهبت وحيث�: "كما

�إ �بعد �غ	��موجود�أنه ��ب �أن �تب	ن �ا+لف �وثائق �عSى �ا+حكمة ط�ع

�القيام� �أجل �من �عل�3ا �بالو�ية �أحق �Öي �لها �الحاضنة ��م �فإن وبالتا1ي

Sع� �تنص �كما �الضياع، �من �وحفظها �وا+دنية �ا+الية ذلك��ىبشؤو3áا

  .من�مدونة��سرة�231ا+ادة�

�القاصرة� �حقوق �عSى �وحفاظا �ذكر �ما �عSى �بناء �إنه وحيث

�طلب�وا �يبقى �الضياع �من �وا+الية �ا+دنية ��مور �fي �معها +تعامل	ن

قص	�ة��توغيبة��ب�ولو�كان�47"ا+دعية�مؤسسا�ويتع	ن�Kستجابة�له

                                                 
46 -�� �رقم �حكم ��سرة، �قضاء �قسم � �بفاس، �Kبتدائية �ا+حكمة �صادر�عن �عدد��63حكم ملف

  ).غ	��منشور ( 31/1/2011بتاريخ.2086/1620/2010
،�fي�ا+لف�عدد�8735حكم�صادر�عن�ا+حكمة�Kبتدائية�بفاس،�قسم�قضاء��سرة،�حكم�رقم��-  47

  ).غ	��منشور (،�12/12/2012بتاريخ��161/1609/12

غياب��ب�fي�مكان�مجهول،�و�ية��م�محله�: "كما�صدر�عن�ا+حكمة�Kبتدائية�بالبيضاء،�قولها�-    

�بتاريخ� �آنفا، �بالدار�البيضاء �Kبتدائية �ا+حكمة �أمر�صادر�عن �القاصر، �ولدها �عSى �مؤقتة بصفة

  .وما�يل�3ا�190: ،�ص90،�منشور�بمجلة�ا+حاكم�ا+غربية�عدد�307،�تحت�عدد�7/2/2001
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Sي�مصالحه�ا+ستعجلة��ىتخول��م�ص�حية�ممارسة�الو�ية�عfولدها�

ال�deيتعذر�انتظار�حضور��ب�+مارس3Äا�مثل�استخراج�أو�توقيع�وثائق�

  .48،�أو�إجراء�عملية�جراحيةإدارية

�يجد� �أن �الغياب �لحالة �بإضافته �ا+غربي �ا+شرع �استطاع وهكذا

��ب �غياب �عند �لéم �الشرعية �الو�ية �خ�له �من ،�ممكنة�ح��يجعل

3áي��ب�وكانت�أم�أو�ده�رشيدة�فإfا�تصبح�وليا�لهم�تقوم�بما�وإذا�تو

�أبو  �بقولهكان �القضاء �أكده �ما �وهو �به، �يقوم �باîذن�ال: "هم حكم

�... للسيدة �عSى �الشرعية �النائبة �بصف3Äا �زوجها �من ا+رحوم�ابن3Äا

� �العقار�ا+سم� �fي �نصي3ðا �حدده�).... ديوران(بتفويت �عما ���يقل بثمن

  .49"درهم�كغبطه�لكل�قاصرة�10.000مع�إضافة�مبلغ��،الخب	�

كما�أن�لéم�حق�الو�ية�حال�فقد��ب�Õهليته،�بأن�صار�مجنونا�

وحيث�: "بمكناس�Kبتدائية3ا،�وfي�هذا�الصدد،�قضت�ا+حكمة�أو�سف�

ض�عقSي�وأنه�أكد�الخب	��ا+ع	ن�fي�تقريره�أن�زوج�ا+دعية�يعاني�من�مر 

  .القيام�بأموره�ويجب�التحج	��عليه���يمكن�له

                                                 
�شهبون �- 48 �الكريم �مطبعة: عبد �الثاني، �الجزء ��سرة، �مدونة �شرح �fي ��الشاfي �الجديدة ،�|النجاح

  ،70،71�،72: ،�ص�2006

�والقضائية،��-      �القانونية �نشر�ا+علومة �جمعية �منشورات ��سرة، �+دونة �العمSي �الدليل انظر�أيضا

  .143: ،�ص2004سلسلة�الشروح�والد�ئل،�العدد��ول،�
�ح�-49 �رقم �حكم ��سرة، �قضاء �قسم �بالرباط، �Kبتدائية �ا+حكمة �صادر�عن �عدد�151كم �ملف ،

  ).غ	��منشور ( 28/6/2006،�الصادر�بتاريخ�06/87/32

بفاس،�قسم�قضاء��سرة،�ملف�النيابة�الشرعية� انظر�أيضا�الحكم�الصادر�عن�ا+حكمة�Kبتدائية�-    

  ).��منشور غ	( 2013-2-21،�الصادر�بتاريخ�5/2013عدد�
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�ثبوت� �وقت �من �ا+حكمة �تحجر�عليه �العقل �فاقد �أن وحيث

عا�لذلك�يبقى�مؤسسا�حالته�بعد�خ�Tة�طبية�عليه�وحيث�أن�الطلب�تب

  .50"ويتع	ن�Kستجابة�له

� �ا+ادة �نص ��م،��238غ	��أن �رشد �باش��اطه ��سرة �مدونة من

  :يطرح�عدة�تساؤ�ت�من�قبيل

�وكان��-1 �غ	��رشيدة، ��م �وكانت �أهليته �أو�فقد ��ب �مات إذا

�مهمة� dÜتنت� �فهل �رشيدة، ��م �أصبحت �ثم �مقدم، �أو dÓïو� لéو�د

تلقائيا،�وتصبح��م�Öي�الو1ي،�أو�يسقط�حقها�fي��الو�dÓïوا+قدم�بذلك

   .51؟��الو�ية،�3áÕا�لم�تكن�رشيدة�عند�وفاة��ب�أو�فقد�أهليته

أنه�مادام�أن��يصاء�يل�ي�حالة�وجوده�و�م��،الرأي�فيما�أعتقد

�وكان� �رشدها �بعد �حقها �أ��يسقط �وأحرى �أو1ى �باب �من �فإنه رشيدة،

dÓï3ا�و �للقاصر�وáÕ�،من��231بنص�ا+ادة��1ي�قانوني�بعد��بأو�مقدم

  .مدونة��سرة

،�fي�فقر�3ا�238باîضافة�إ1ى�ذلك�وتأكيدا�+ا�سبق�نجد�أن�ا+ادة�

�هذه� �إسقاط �دون ��م �وجود �مع ��ب dÓïو� �مهام �حددت �خ	�ة

                                                 
50 -�� �رقم �حكم ��سرة، �قضاء �قسم �بمكناس، �Kبتدائية �ا+حكمة �صادر�عن �عدد�86حكم �ملف ،

  ).غ	��منشور ( 8/1/2013،�الصادر�بتاريخ�1317/5/12

  -�� �رقم �تحت �ا+حكمة، �نفس �الصادر�من �الحكم �3799انظر�أيضا، �عدد �ملف ،1549/5/2012�،  

  ).غ	��منشور (
51-� �� �أحكام �معجوز، �بن �الجزء�محمد �الشخصية، ��حوال �مدونة �وفق ��س�مية �الشريعة �fي سرة

   .233: الثاني،�مطبعة�النجاح�الجديدة،�دون�ذكر�الطبعة،�ص
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�تقل �مع �الو�ية �من ��م �تمك	ن �Åبمع� �fي��خ	�ة، dÓïالو� �دور يص

�Áا+راقبة�ليس�أك.  

�القول، �القاصر،��حاصل �ولدها �عSى �شرعيا �نائبا �أصبحت �م

��ب �شأن �ذلك �fي �فو�ي3Äا��،شأ3áا ��ب، �و�ية �ص�حيات �نفس �لها إذ

 .تشمل�الو�ية�عSى�النفس�والو�ية�عSى�ا+ال

êÞ^nÖ]�g×Ş¹]�V†‘^ÏÖ]�…^ÏÂ�Äée�»�Ý‚Ï¹]æ�ê‘çÖ]�íŞ×‰� �

� �أبنائه �أمور �ليتو1ى �حياته �أثناء �الو1ي �يعينه �هو�من dÓïبعد�الو

  .مماته�والنظر�fي�مصالحهم�وتدب	��شؤو3áم

�ب	ن� �من �ا+حكمة �قبل �من �ا+ع	ن �الشخص �فهو �ا+قدم أما

�نفس� �34م �وتناط �غ	�هم، �من �أو �¾خرين، ��قارب �من �أو العصبة

ا+سؤوليات�ا+لقاة�عل�عاتق�الو�dÓïمن�الناحية�القانونية،�غ	��أنه���

Óïي�حالة�عدم�وجود�وfن�ا+قدم�إ��	ى��بناء�القاصرينيقع�تعيSع�d.  

�ك�  ��سرة �مدونة �أخضعت �مجال��وقد �fي �وا+قدم dÓïالو� من

�قي �عدة �آمر�يتضمن �عقار�القاصر�لتنظيم �الفقه�بيع �تطرق ود،كما

  .+جا�ت�تدخل��وصياء�وا+قدم	ن�،وبإسهاب��س�مي

�تناول  dÓüتقت� �ا+وضوع �هذا �فمعالجة �سلطة��وعليه حدود

ثم�بعدها�حدود�سلطة�) الفقرة��و1ى(fي��الوf�dÓïي�بيع�عقار�القاصر 

  ).الفقرة�الثانية(ا+قدم�fي�بيع�عقار�القاصر�fي�
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±æù]�ì†ÏËÖ]�Vê‘çÖ]�íŞ×‰��æ‚u� �

  :من�مدونة��سرة�عSى�أن�230ادة�تنص�الفقرة�الثانية�من�ا+

  ".الو�dÓïوهو�و��dÓïب�أو�و��dÓïم�- 2"

�و و  �عدم �حالة �fي �إ� �يتم �� �الوصاية �بنظام �نظام�العمل جود

�القصر� �لحماية �ا+رصدة ��نظمة �يعت��Tمن �الوصاية �فنظام الو�ية،

من�نص�الفقرة��انط�قاالذين�لم�يبلغوا�سن�الرشد�القانوني،�وذلك�

� �ا+ادة �من ���237و1ى �أنه �عSى �تنص deوصيا�"ال� �يع	ن �أن �لéب يجوز

  .عSى�ولده�ا+حجور�أو�الحمل،�وله�أن�يرجع�عن�إيصائه

�ا+شرع �أن �تعي�كما �ص�حية �لéم �أو�دها�	خول �عSى dÓïو� ن

ال238��deا+حجورين،�وذلك�تأسيسا�عSى�نص�الفقرة�الرابعة�من�ا+ادة�

يجوز�لéم�تعي	ن�و�dÓïعSى�الولد�ا+حجور�ولها�أن�ترجع�عن�" :جاء�ف�3ا

  ".إيصا3åا

�فالو�ية� �والوصاية، �الو�ية �ب	ن ��س�مية �الشريعة �م	�ت وقد

سائر�التصرفات�متابعة�لتنشئته�وتعليمه�و سلطة�عSى�شخص�القاصر�

�القاصر� �مال �عSى �إدارية �سلطة dÜف� �الوصاية �أما �بشخصه، ا+تعلقة

� �وإدارته �لحفظه �إ1ى �أو�� �ف�3ا �يرجع �وهذه ��ب�واستثماره، �يختاره من

  .52قبل�وفاته�وصيا�عSى�أو�ده

                                                 
�شهبون �- 52 �الكريم �الشرعية�: عبد �النيابة �الثاني، �الجزء �ا+غربية، �الشخصية ��حوال �مدونة شرح

  .53: اط،�صو�هلية�والوصية�وا+	�اث،�مطبعة�ا+عارف�الجديدة،�الرب
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فاîيصاء�إذن�هو�إقامة�الشخص�غ	�ه�لينظر�فيما�أو��Óïبه�بعد�

ك�Õن��نسان�يحتاج�بعد�وفاته�إ1ى�غ	�ه�ل	�Mى�شؤون�تركته�وفاته،�وذل

�وما� �الصغار، �أو�ده �شؤون �وfي �ووصايا، �ديون �من �34ا �يتعلق وما

  .53يحتاجونه�من�رعاية�وإشراف�عSى�تربي3Äم،�وتعليمهم�وتنمية�أموالهم

للو�dÓïتمك	ن�هذا��خ	��من��اختيار�ا+وdÓïغ	��أنه�ليس�بمجرد�

� �بعد �تركته �fي �من�التصرف �الوصاية �هذه �تثبيت �يتوجب �بل موته،

� dÓÞالقا� ��خ	� �تنفيذاطرف �الفقرة �+قتضيات �ا+ادة �من من��237ة

�أنه �عSى �تنص deوال� ��سرة ��ب�" :مدونة �وفاة �بمجرد �الوصية تعرض

  ".عSى�القا�dÓÞللتحقق�م3hا�وتثبي3Äا

نستنتج�مما�سبق�أن��ب�ليس�له�أن�يع	ن�وصيا�إ��fي�حا�ت�

  :معينة�وÖي

إذا�لم�يكن�Õو�ده�القاصرين�أم،�أما�fي�حالة�وجود��م�فإنه��-1

  .�غ	�قى�للو�dÓïدور�مراقبة��م�يب

إذا�كانت�أمهم�غ	��رشيدة�عند�وفاة��ب،�أو�كانت�محجورا��-2

  .عل�3ا�لسفه�أو�جنون 

�هؤ�ء��-3 �عSى ��يصاء �فيمكنه �أم �أو�ده �لبعض �يكن �لم إذا

  .�54و�د�فقط

                                                 
  .69: س،�ص.الشاfي�fي�شرح�مدونة��سرة،�م: عبد�الكريم�شهبون �- 53
  .102: إدارة�أموال�القاصر�من�خ�ل�مدونة��سرة،�م�س،�ص: مليكة�غنام�- 54
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�لéب �يمكن �واحد�وكما �شخصا dÓïيو� �بكل��اأن �القيام يكلفه

�وfي� �واحد، �أك��Áمن �إ1ى dÓïيو� �أن �أيضا �يمكن �القصر، �أو�ده شؤون

�بينت� �قد �ا+حكمة �كانت �إ��إذا ��نفراد �Õحدهم ���يجوز �الحالة هذه

  .55اختصاصات�كل�واحد�م3hم

،�فله�أن�يرجع�عنه�fي�أي��يصاء�غ	���زم�fي�حياة�ا+و�dÓïوعقد

  .56وقت�شاء

�ما�سبق�ذكره�يؤكد�حق�� وإ �كان ب�و�م�fي�تعي	ن�الوdÓï،�ذا

القاصر؟��ابنههل�الو�dÓïكاÕب�fي�نطاق�و�يته�لبيع�عقار�: لفإن�dÅأسائ

  .ا+صدرين؟�باخت�فأم�أن�السلطت	ن�تختلفان�

�النظر� �fي �الو1ي �مقام �يقوم dÓïالو� �أن �إ1ى ��س�مي �الفقه ذهب

�للم �يلزمه �بما �والقيام �القاصر، �شؤون �أن�fي �إ� �ماله، �عSى حافظة

�عقار� �بيع �له �يجوز �ف� �الو1ي، �اختصاصات �من �أقل اختصاصاته

�مبني �بيعه �لكون �الو1ي، �بخ�ف �ذكر�السبب �غ	���االقاصر�إ��بعد عSى

  .57النظر،�ح��eيثبت�خ�فه�بإثبات�سبب�من�أسباب�البيع

وfي�ذلك�يرى�فقهاء�الشافعية�والحنفية،�أن�الو�dÓïكاÕب�fي�نطاق�

�توافرت�شروط�و�يته،�يملك�شرعا�كل�ما�يملكه��ب�من��وصايته، إذا

                                                 
  .535: م�س،�ص: معوض�عبد�التواب�- 55
  .من�مدونة��سرة�238و�237ا+ادت	ن��- 56

�سرة�fي��س�م،�دار�ال3hضة�العربية�للطباعة�والنشر،�أحكام�: محمد�مصطفى�شلdã: انظر�أيضا�-     

  .801: ،�ص1977ب	�وت،�الطبعة�الثانية،�
  .126-125: م�س،�ص: آسية�بنعSي�- 57
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� �الحنابلة �أما �يقيده، �تخصيص �عليه �يرد �لم �ما �أن�التصرفات، ف	�ون

dÓïأشبه�بوكيل�ا+و�dÓïبعد��ب�نائبه،�ولفقهاء��الو�dÓïي�حياته،�فالوf

  .58ا+الكية�رأيان،�رأي�يعت��Tالو�dÓïكاÕب�وآخر�يعت�Tه�أقل�رتبة�منه

��- و�dÓïيقوم�مقام�الو1يوإذا�كان�ال إ���–كما�تمت��شارة�سابقا

�ذكر�السبب �عقار�القاصر�إ��بعد �بيع �له ���يجوز �الو1ي،�59أنه �بخ�ف ،

فالقاعدة�العامة�أن�تصرفات�الو�dÓïبالبيع���يجر�3ا�إ��لوجوه�معلومة،�

  .وذلك�عكس�تصرف�الو1ي�الذي�يحمل�عSى�النظر�ح��eيثبت�خ�فه

� �موجبات �ثبات �حال �عقار�وfي �ببيع �يأذن dÓÞالقا� �فإن البيع،

القاصر�عن�طريق�ا+زايدة�إذا�تجاوز�ألفي�درهم،�لكن�إذا�بيع�من�غ	��

مزايدة�وتب	ن�أن�ذلك�كان�سدادا�فإنه�يمdÓü،�وإذا�تب	ن�أن�ا+حجور�

�للقاصر� �ويرد �يفسخ �البيع �إن �فقيل �عقاره، �من �بيع �فيما �غTن لحقه

بأن�يؤدي�الفرق،��لف�ا+ش��ي سخ،�وإنما�يكعقاره،�وقيل�أن�البيع���يف

وإذا�بيع�عقار�ا+حجور�من�غ	��إثبات�موجبات�البيع،�فإن�البيع�يفسخ�

  .60ولو�أذن�القا34�dÓÞذا�البيع

�أ �الجانب�وقد �fي ��س�مي �الفقه �بموقف �ا+غربي �ا+شرع خذ

�العقار�منه،� �وخاصة �عليه، �Óïا+و� �أموال �fي dÓïالو� �بتصرف ا+تعلق

�الض ��جراءات �بعض �تقت�dÓüاوأضاف �القاصر، �أموال �لس�مة منة

                                                 
  .152: إدارة�أموال�القاصر�عSى�ضوء�التشريع�ا+غربي�والعمل�القضائي،�م�س،�ص: مليكة�غنام�- 58
  .40و�39و�38و�37سيتم�الحديث�عنه���حقا�وذلك�fي�الصفحات��- 59
  .264: محمد�بن�معجوز،�م�س،�ص�- 60
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�dÓïي�أموال�القاصر�-تقييد�كل�تصرفات�الوf-3ا�إلحاق��áمن�شأ�deال

�من� �والثانية ��و1ى �الفقرة �خ�ل �من �فنص ��خ	�، �هذا �بمصالح ضرر

  :من�مدونة��سرة�عSى�أنه�271ا+ادة�

��يقوم�الو�dÓïأو�ا+قدم�بالتصرفات�¾تية،�إ��بعد�الحصول�"

  :ن�من�القا�dÓÞا+كلف�بشؤون�القاصرينعSى��ذ

درهم�أو��10.000بيع�عقار�أو�منقول�للمحجور�تتجاوز�قيمته��-1

  ".ترتيب�حق�عي�dÅعليه

�ليس� �السابقة �التصرفات �fي ��ذن �ا+غربي �ا+شرع واش��اط

بشرط�التعاقد،�وإنما�قصد�به�رعاية�مصلحة�القاصر�وصيانة�أمواله�

  .مما�قد�يعرضها�للضياع

�العم �القا�dÓÞأما �إ1ى �اللجوء �بضرورة �فيأخذ �ا+غربي �القضائي ل

ا+كلف�بشؤون�القاصرين�من�أجل�أن�يفتح�النيابة�القانونية،�وبالتا1ي�

سماح�القا�dÓÞوموافقته�عSى�هذا�التصرف�الذي�يرغب�الو�dÓïالقيام�

  .61به

فإن�ا+شرع�وإن�كان�قد�خول��اعتقادوحسب�ما�تكون�لدي�من�

من�مدونة��سرة�باش��اطه��271ا+ادة��الحماية�للقاصر�من�خ�ل�نص

��Óüفإنه�يكون�قد�أفرغ�هذه�الحماية�من�فحواها�بمقت�،dÓÞإذن�القا

� �ا+والية �أ�272ا+ادة �ا+نقول �كان �إذا �أنه �عSى �تنص deو�العقار���ال

                                                 
61 -�dÓÞ79: م�س،�ص: بوشعيب�بلقا.  
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� �قيمته �شريطة� 5000تتجاوز �إذن، �عSى �يتوقف �� �بيعه �فإن درهم،

  .قبة�القضائيةعدم�استعمال�هذا�البيع�لل3Äرب�من�ا+را

�سار�فيه� �الذي �النهج �نفس �نهج �ا+غربي �ا+شرع �أن �ي�حظ وما

Óïأن�الو��Tيمكن�له�أن�يتعدى�الحدود�ا+شرع�ا+صري،�الذي�يعت���d

eن�وصيا�ف�3اال	ع�d62.  

وتجدر��شارة�إ1ى�أن�الو���dÓïيحق�له�أن�يش��ي�لنفسه�عقار�

Sع� �نفسه �يحابي �أن �عSى �الخوف �من �ذلك �fي �+ا �حساب�محجوره ى

محجوره،�وإذا�أقدم�عSى�ذلك�فإن�هذا�العقد�يفسخ�ولو�تب	ن�أن�فيه�

مصلحة�ا+حجور،�Õن�البيع�تم�من�شخص�واحد�وهو�الو1ي،�حيث�كان�

  .63بائعا�ومش��يا�fي�آن�واحد�

�إ �القول �يمكن �عقار�القاصر�إجما� �fي �بإذن dÓïالو� �تصرف ن

ا�البيع�وبإثبات�ا+وجود�تحت�و�يته�مقيد�ببيان�السبب�الداMي�إ1ى�هذ

�عقار� �بيع �يخص �فيما dÓïالو� �تصرفات �أخرى، �أو�بعبارة �السبب، هذا

�كلما� �القاصر�وتضيق �مصلحة �وافقت �كلما �تتسع �مطلقة �Öي قاصره

  .جانبت�مصلحته

íéÞ^nÖ]�ì†ÏËÖ]�VÝ‚Ï¹]�íŞ×‰��æ‚u� �

ا+قدم�هو�الشخص�ا+ع	ن�من�قبل�ا+حكمة�من�ب	ن�العصبة�أو�

	�هم،�وتناط�34م�نفس�ا+هام�وا+سؤوليات�¾خرين�أو�من�غ�همن�أقارب

                                                 
  .100: ط،�ص.ت.ذ.الط�ق،�مكتبة�الكليات��زهرية،�د�–الوصاية��–الو�ية�: أحمد�الحصري �- 62
  .265: م�س،�ص: محمد�بن�معجوز �- 63
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لو�dÓïمن�الناحية�القانونية،�غ	��أنه���يقع�تعي	ن�ا+لقاة�عSى�عاتق�ا

�ا+بدأ،��ا+قدم �حيث �من ��ب dÓïأو�و� ��م، �وجود �عدم �حالة �fي إ�

إذا�"أنه��من�مدونة��سرة��244لقول�ا+شرع�fي�الفقرة��و1ى�من�ا+ادة�

أن�تختار��نت�ا+حكمة�مقدما�للمحجور،�وعل�3الم�توجد�أم�أو�وdÓï،�عي

�فإن �العصبة، �من �فمن���صلح �وإ� �¾خرين ��قارب �فمن �يوجد لم

  ".غ	�هم

وبالتا1ي�فإذا�توfي��ب�عن�ولده�القاصر�ولم�توجد�أم�أو�توفيت�

�م�ولم�يوجد�و��dÓïب�+مارسة�شؤون�النيابة�الشرعية�عنه،�عينت�

34ذه�النيابة،�ولها�أن�تختار�للتقديم�عليه��ا+حكمة�مقدما�عليه�للقيام

�يصلح� �من �العصبة �من �يوجد �لم �وإذا �العصبة، �من ��صلح الشخص

�لم�يوجد�فيع	ن� �¾خرين،�وإذا �ب	ن��قارب للتقديم،�يع	ن�ا+قدم�من

  .64من�غ	���قارب

�تأكيده �تم �الذي �هو �التوجه �ا+حكمة��وهذا �مستوى عSى

�فإن��وحيث: "بقولها" بفاس�Kبتدائية �القاصر، �الطفل �وا1ي �بوفاة أنه

واجب�الحفاظ�عSى�مصالحه�ا+الية�يقت�dÓüتعي	ن�مقدم�عليه�اعتبارا�

  .65"لقصره

                                                 
  .147: م�س،�ص: دليل�عمSي�+دونة��سرة�- 64

�ا+�-  65 �صادر�عن �حكم �رقم �حكم ��سرة، �قضاء �قسم �بفاس، �Kبتدائية �ا+لف�5070حكمة �fي ،

  ).غ	��منشور ( 13/09/2010الصادر�بتاريخ��2087/1620/2010عدد،

الصادر�بتاريخ��f1871/1619/12ي�ا+لف��4885انظر�أيضا�قرار�آخر�صادر�عن�نفس�ا+حكمة�رقم��-    

  ).غ	��منشور ( 11/07/2012
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� �بمكناس �Kبتدائية �ا+حكمة �ذهبت �آخر �قرار �القول وfي : إ1ى

�لم�يوجد�له�أم�أو�و " �للقاصر�إذا �مقدما �dÓïوحيث�أن�ا+حكمة�تع	ن

من�مدونة��سرة�بعد�توفره��244+ادة�وتختار��صلح�من�ب	ن�العصبة�ا

  .عSى�الشروط�ال�زمة�للتقديم�والواردة�fي�الفصول�بعده

يبقى�fي�غياب�أبوي�القاصر��صلح�للتقديم�... وحيث�إن�ا+سم�

  .66"عليه،�فإن�الطلب�تبعا�لذلك�يبقى�مؤسسا�ويتع	ن�Kستجابة�له

�ويتع	ن�عSى�ا+حكمة�أن�تع	ن�مقدما�للنظر�fي�شؤون�ا+حاج	��fي

  :67الحا�ت�¾تية

�ول�-1 ��ب �مات �إذا �أم �Õو�ده �يكن �يوصرشيدةم �ولم عSى��،

  .أبنائه�القاصرين

2 -��Óïالذي�لم�يعلم�بإيصائه�إ��بعد�وفاة�ا+و�dÓïإذا�لم�يقبل�الو.  

  .إذا�مات�الو�dÓïأو�أعفي�من�مهمته�أو�عزل�أو�فقد�-3

  .إذا�حكم�عSى�شخص�بتحج	��للجنون�أو�السفه�-4

للمحكمة�أن�تع	ن�مقدما�رغم�وجود�الو�dÓïوذلك��غ	��أنه�يمكن

� �ا+ادة �+قتضيات ��234تطبيقا �تنص deال� �أن �تع	ن� "عSى �أن للمحكمة

                                                 
66 -� �ا+حكم� �صادر�عن �حكم �رقم ��سرة، �قضاء �قسم �بمكناس، �Kبتدائية �عدد��12ة �ا+لف fي

  ).غ	��منشور ( 23/10/2012الصادر�بتاريخ��1450/5/12

  -�� �رقم �ا+حكمة �نفس �صادر�من �حكم ��3546/12أيضا �عدد �ا+لف الصادر�بتاريخ��f1384/5/12ي

  ).غ	��منشور ( 20/11/2012
  .241: م�س،�ص: ابن�معجوز �- 67
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مقدما�إ1ى�جانب�الو�dÓïتكلفه�بمساعدته�أو�باîدارة�ا+ستقلة�لبعض�

  ."ا+صالح�ا+الية�للقاصر

� �ا+قدم ���تع	ن �ا+حكمة �أن �يفهم �ا+بدأ �حيث �كان�إ��فمن إذا

�جعل�القاصر� �قد �أبوه �يكن �ولم �رشيدة، �أم �له �تكن �ولم �أباه �فقد قد

  .عليه�وصيا

مقدم�القا�dÓÞكالو�dÓïمن��ولقد�ذهب�الفقه��س�مي،�إ1ى�أن

لكون�ا+قدم�أضعف�رتبة�من�الو��dÓï،إ��fي�مسائل�معينة�قبل��ب

�من� dÓïللو� �يجوز �ما �له �يجوز �� �إذ �ا+ال، �عSى �الو�ية �مجال fي

�اليت �مال �fي �باñي�التصرفات �fي �وهو�مثله �والشراء، �بالبيع �لنفسه يم

�الشرعية� �الحدود �وfي �اليتيم، �أو�+صلحة �سدادا �مادامت التصرفات

  .68لهذا�التصرف،�فحكم�مقدم�القا�dÓÞحكم�الوf�dÓïي�ذلك

  69:وا+سائل�ال�deيختلف�ف�3ا�ا+قدم�عن�و��dÓïب�Öي�كا�تي

1-� �� �و��+ن �عقار�القاصر�لنفسه، �يبيع �أن �للمقدم �تقبل�ليس

dÓÞنه�نائب�عن�القاÕ�،يملك�ذلك�؛شهاد�3م�له���dÓÞفكذلك�والقا�،

  .أما�و��dÓïب�فله�ذلك�بشرط�أن�يكون�فيه�نفع�ظاهر�.نائبه

2-�Sبعد�وفاته�ع� ى�مال�القاصر�الذي�له�للو�dÓïأن�يقيم�وصيا

لك�fي�قرار�وليس�ذلك�للمقدم�إ��إذا�جعل�القا�dÓÞله�ذ�.عليه�وصاية

القا�dÓÞالذي�يستمد�منه�ا+قدم�و�يته،�موجود��أن�تعيينه،�والسبب

                                                 
  .117: إدارة�أموال�القاصر�من�خ�ل�مدونة��سرة،�م�س،�ص: مليكة�غنام�- 68
69 -�dã210-209: م�س،�ص: محمد�مصطفى�شل.  
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�يمكن��،دائما �ف� �غ	��موجود، �اختاره �من �فإن ��ب، dÓïو� بخ�ف

  .الرجوع�إليه

�مصلحة��-3 �كانت �إذا �كفؤا �عد� �كان �وإن �للعزل �قابل ا+قدم

Õنه�وكيل�القا�dÓÞوكل�موكل�يملك�عزل�وكيله،��،القاصر�تقت�dÓüذلك

له�إذا�كان�عد��كفؤا،�Õنه�لم�يعينه�أما�الو�dÓïف��يمكن�للقا�dÓÞعز 

  .ف��يملك�عزله�دون�سبب�م�Tر�لذلك�العزل 

وتجدر��شارة�إ1ى�أن�ا+شرع�ا+غربي�سوى�ب	ن�الو�dÓïوا+قدم��

  .f70ي�نصوص�مدونة��سرة�إذ�نجد�أحكاما�تجمع�بي3hا

،�فكما�يجوز�لéب�أن�يجعل�انط�قا�مما�تمت��شارة�إليه�آنفا

�أبنائه �عSى �وصي	ن ،��Áأو�أك� �شخص	ن �تقدم �أن �للمحكمة �يجوز كذلك

�تتعلق� deال� �ا+همات �بي3hما �وزعت �سواء �ما، �محجور �شؤون للنظر�fي

�أو�جعلبا+حافظ �ا+حجور، �هذا �أموال �عSى �النظر�fي�Ä3ة �fي �يش��كان ما

  .71أمواله،�وذلك�حسبما�تقتضيه�مصلحة�هذا��خ	�

ء�عقار�القاصر�ا+قدم�وإن�كان�يمنع�من�شراف باîضافة�إ1ى�ذلك،

�fي� �ا+شرع �فإن ��س�مي، �الفقه �منظور �fي �عليه �التقديم �يتو1ى الذي

ليس�للو�dÓïأو�" 160مدونة��حوال�الشخصية�ا+لغاة�نص�fي�الفصل�

                                                 
  .276إ1ى��244ا+واد��- 70
للمحكمة�أن�تشرك�شخص	ن�أو�أكf��Áي�التقديم�إذا�" تنص�عSى�أنه�244ثانية�من�ا+ادة�الفقرة�ال�- 71

  ".حية�كل�واحد�م3hمرأت�مصلحة�ا+حجور�fي�ذلك،�وتحدد�fي�هذه�الحالة�ص� 
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�مصلحة� �كانت�فيه �من�أموال�القاصر�لنفسه�إ��ما ا+قدم�أن�يش��ي

  ".للقاصر

�ع �شراء �من �ا+قدم �منع �ا+بدأ �حيث �من �ا+شرع �أن �Åقار�بمع

� �ما �القاصر، �إذا �لعقاره،�تثبعدا �ا+قدم �شراء �القاصر�من �مصلحة ت

�ضرورة� �هناك �وكانت �عقار، �fي �لوليه �القاصر�شريك �أن �لو�تب	ن كما

تقت�dÓüبيع�نصيب�هذا�القاصر�من�ذلك�العقار،�ولم�يتقدم�أي�مزايد�

بأك��Áمما�عرضه�ا+قدم،�أو�لم�يتقدم�أي�مزايد�لشراء�ذلك�النصيب،�

�الث �أن �ا+وثبت �عرضه �الذي �يحقق��قدممن �البيع �هذا �وأن مناسب

  .72مصلحة�القاصر

من�مدونة��حوال�الشخصية�ا+لغاة��162وهذا�ما�أكده�الفصل�

� �dÓÔء�"بقوله �عSى �لنفسه �العقد �fي �أو�ا+قدم dÓïللو� dÓÞالقا� �أذن إذا

�مقام� �يقوم �من �تعي	ن �وجب �له �ا+صلحة �القاصر�+وافقته �أموال من

�ويح �عنه �ليقبل �ا+قدم�القاصر �أو dÓïالو� �مع �مصلحته �عSى افظ

  ".ا+تعاقد�منه

أن�هذا�ما�تم�تأكيده�ولو�بشكل�غ	��مباشر��،والرأي�فيما�أعتقد

ال�deتنص�عSى��f244ي�مدونة��سرة�من�خ�ل�الفقرة��خ	�ة�من�ا+ادة�

  ".يمكن�للمحكمة�أن�تعي	ن�مقدما�مؤقتا�عند�الحاجة"أنه�

�ذلك �من �أبعد �خ�لف ،بل �من ��ا+شرع �أنه��269ا+ادة �عSى نص

�أو�" �مصالحه �فيه �تتعارض �بتصرف �القيام �الشرMي �النائب �أراد إذا

                                                 
  .286: م�س،�ص: محمد�بن�معجوز �- 72
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مصالح�زوجه،�أو�أحد�أصوله�أو�فروعه�مع�مصالح�ا+حجور،�رفع��مر�

�إبرام� �fي �للمحجور �ممث� �وتع	ن �به �تأذن �أن �يمك3hا deال� �ا+حكمة إ1ى

  ".التصرف�وا+حافظة�عSى�مصالحه

ا�أذنت�للمقدم�fي�العقد�لنفسه�عSى�عقار�بمع��Åأن�ا+حكمة�إذ

�عن� �الدفاع �يتو1ى �آخر �شخص �تعي	ن dÓüيقت� �ذلك �فإن القاصر،

مصالح�القاصر�fي�هذا�العقد،�وينوب�عنه�fي�إبرامه�عن�طريق�إصدار�

  .73القبول�الذي�يقابل��يجاب

�ما�سبق�بيانه�وذكره� �ما�تأملنا �ا+بحث��–وإذا �–fي�مجمل�هذا

ارقات�ال�deيلعب�ف�3ا�Kحتياط�+صلحة�القاصر�نستخلص�كث	�ا�من�ا+ف

  .الدور�الحاسم

ن�الوdÓï،�إذ�الو�dÓïسواء�	فطريقة�تعي	ن�ا+قدم�غ	��طريقة�تعي

�dÓÞالقا� �عSى �الوصية �عرض �تعيينه �fي �يكتفي �فإنه �أو�Õم �Õب كان

��حتياطات� �يخضع �ا+قدم �تعي	ن �بينما �أو��م، ��ب �وفاة �بعد لتثبي3Äا

fى�Sة�كما�يتج�	ن�كث	من�مدونة��سرة245-244ي�ا+ادت.  

ثم�من�جهة�أخرى�إذا�ما�قارنا�ب	ن�ما�يجب�أن�يتوافر�عليه�كل��

��ب،� �يتوافر�عليه �أن �يجب �ما �وب	ن �شروط، �من �وا+قدم dÓïالو� من

،�247نجد�أن�ا+شرع�باîضافة�إ1ى�الشروط�ا+نصوص�عل�3ا�fي�ا+ادة�

��ا+�ءة اش��ط �وا+قدم dÓïالو� �من �كل �ا+(fي �الو1ي�)248ادة �fي �بينما ،

                                                 
  .287: م�س،�ص: ابن�معجوز �- 73
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بالتنصيص�عSى�أحقية��ب�بالو�ية�عSى�أو�ده�ما�لم�يجرد�من��اكتفى

  ).236ا+ادة�(و�يته�بحكم�قضائي�

ثم�من�جهة�ثالثة�إذا�ما�قارنا�ب	ن�و�ية��ب�وو�ية��م�نجد�أن�

�تدب	�� �مقام �fي �فإ3áا �الحضانة �fي ��و1ى �الرتبة �تحتل �كانت �وإن �م

  .ومن�باب�أو1ى�التصرف�fي�العقار،�تحتل�الرتبة�الثانية��موال،
  

êÞ^nÖ]�ovf¹]�V†‘^ÏÖ]�…^ÏÂ�ÄéfÖ�ð^–ÏÖ]�íe^Î…� �
�نظم�ا+شرع� �عقار�القاصر، من�خ�ل�الرقابة�الواجبة�أثناء�بيع

� ��سرة �ا+دنيةو مدونة �ا+سطرة �شؤون�قانون dÓÞلقا� �منح �حيث ،

الذي�يمارس�الو�ية��،�Õنه�هو صرين�ص�حيات�مهمة�fي�هذا�البيعالقا

�النيابة� �ملف �بفتح �يقوم �الذي �فهو �القاصرين، �أموال �عSى العامة

اتجاه�القانونية�وما�يSي�ذلك�من�إجراءات�قانونية�أخرى،�كلها�تصب�fي�

  .ضبط�هذا�البيع

�أموال� �إدارة �حسن �عSى �ا+ؤسسات �أحرص �القضاء وباعتبار

� �الرقابة �مهمة �به �أنيطت ��ول (القاصرين، �خ�ل�و ) ا+طلب �من ذلك

�الو  �الشكلية ��جراءات �من �مجموعة �من �حماية�التأكد �إتباعها اجب

 ).ا+طلب�الثاني(من�أي�ت�عب�قد�يع��ضها� +صلحة�القاصر

Ùæù]�g×Ş¹]�Vàè†‘^ÏÖ]�áæö��ê•^Î�íe^Î…� �

اظ�عSى�لم�يقف�ا+شرع�ا+غربي�fي�إطار�محاولته�الرامية�إ1ى�الحف

�عند �القاصر�وتنمي3Äا �ال�أموال �الشرعية،�حد �للنيابة �القانوني تنظيم
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وإنما�أوكل�إ1ى�القضاء�مهمة�السهر�عSى�التطبيق�السليم�لهذه�القواعد�

fي�وضع�القيود�عSى�تصرفات�الو�dÓïأو��،�وتتجSى�هذه��خ	�ةالقانونية

  .ا+قدم�بخصوص�بيع�عقار�القاصر

بيع�عقار�القاصر�إ��يلذلك���يجوز�لكل�من�الو�dÓïأو�ا+قدم�أن�

�حا �fي �الشرعية ��سباب �بأحد �تثبت deال� �الضرورة ��و1ى(لة ) الفقرة

  ).الفقرة�الثانية(القاf�dÓÞي�إجراء�هذا�البيع��استئذانوذلك�بعد�

±æù]�ì†ÏËÖ]�VÄéfÖ]�l^fqçÚ�l^fmc� �

الفقهاء��اتفقبيع�عقار�القاصر�إبداء�السبب،�وقد��يش��ط�لجواز 

� �عقار�القاصر�لغ	��حاجة �الو1ي �جواز�بيع �عدم �غ	��أن�عSى أو�ضرورة،

الفقهاء�اختلفوا�fي�إلزام�الو1ي�بذكر�السبب�ا+وجب�للبيع،�ففريق�م3hم�

��لزام �آخر رأى �وفريق �ا+الكية�، �وم3hم �به، �يقل �ع3hم��.لم �روى فقد

�ف�� �السداد، �عSى �محمول �بيعه �Õن �بذكر�السبب، ��ب �إلزام عدم

  .74ه�من�أجل�مصلحتهاع��اض�لولده�عليه�بعد�رشده�فيما�باع

فإذا�توافرت�fي��ب�شروط�الو�ية�عSى�ا+ال،�وانتفت�موانعها،�

�الشيخ� �قول �بدليل �و�يته، �تحت �من �أموال �fي �ا+طلق �التصرف فله

  .خليل

  ".وله�البيع�ا+طلق�وإن�لم�يذكر�سببه"

                                                 
74 -�dÅى�الحوسS244: م�س،�ص: جابر�ع.  
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�Õحد� �العقار�وغ	�ه �ا+حجور �ولده �عSى �يبيع �أن �له ��ب �أن أي

  .�75سباب�ا+وجبة�للبيع

�أن�الحنف القاصر�دون��ابنهية�يقرون�بجواز�بيع��ب�لعقار�كما

�أما� �ا+الكي، �الفقه �إليه �ذهب �ما �يسايرون �بذلك �وهم ذكر�ا+وجب

،�لكن��مر�عندهم�76القاصر�ابنهالشافعية،�ف	�ون�أن�لéب�بيع�عقار�

  :مشروط�بشرط	ن

  .أن�يكون�البيع�+صلحته�باîنفاق�والكسوة�أو�قلة�غلة�العقار�-1

  .بيع�لغبطة�ظاهرةأن�يكون�ال�-2

من�خ�ل�ما�سبق�يتضح�من�آراء�الفقهاء�أن�تصرفات��ب�fي�

  .عقار�القاصر�محمولة�دائما�عSى�النظر�والسداد�ح��eيثبت�خ�فه

�القاصرين�و  �أو�ده �أموال �عSى �و�يته �يمارس �فاÕب �أخرى بعبارة

�ثبت� �إ��إذا �أو�شرط، �قيد �دون �خاصة �بصفة �وعقارا�3م �عامة بصفة

  .��تحقق�مصلحة�لهم�أن�تصرفاته

�ا+لغاة �الشخصية ��حوال �مدونة �كانت �قانون�77وإذا �وكذلك ،

� �الفصل �خ�ل �من �ا+دنية �الضرورة��20778ا+سطرة �شرط �عSى أكدت

                                                 
الحماية�القضائية�لعقار�القاصر،�القواعد�ا+وضوعية�والشكلية�fي�مساطر�ا+نازعات�: مليكة�غنام�- 75

  .88: ،�ص2�،2011العقارية،�ع�
76 -�dÓÞ175: س،�صم�: بوشعيب�بلقا.  
  .من�مدونة��حوال�الشخصية�ا+لغاة�151الفصل��- 77
  ".يأذن�fي�بيع�مع	ن�للمحجور�بعد�إتيان�ضرورة�بيعه�وأنه�أو1ى�بالبيع�من�غ	�ه: "ينص�عSى�أنه�- 78
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مدونة��ه�لم�تتم��شارة�إ1ى�ذلك�fيوأولوية�البيع�بالنسبة�للعقار،�إ��أن

  .�سرة

وع�يجب�الرجب�ضوابط�لشرح�مع��Åشرط�الضرورة،�وأمام�غيا

� �ا+ادة �ا+الكي��400إ1ى �ا+ذهب �عSى �تحيلنا deال� ��سرة �مدونة من

  .القضائي وKج3Äاد

�بيع� �أسباب �fي �شدد �قد �نجده �ا+الكي �الفقه �إ1ى بالرجوع

� �الدسوñي �حاشية �fي �جاء �إذ �إ��"العقارات، �اليتيم �ملك �بيع �يصح �

�التالية �الثمن: لéسباب �وك�Áة �والكسوة، �ا+صاريف�،النفقة ال��deوك�Áة

�ا+لك �إل�3ا �سوء�،يحتاج �شركاء �ب	ن �مشاعا �جزءا �ا+لك وقلة��،أو�كون

خاصة�أن�وقوع�البيع�عليه��،غلته�وكونه�ب	ن�ج	�ان�سوء�fي�دار�السكن

� �أو�خوف �ما��انتقالصفقة �له �وليس �الخراب �أو�خوف �عنه العمارة

  .79"يصلحه�به�أو�كون�نفقة��ص�ح�كث	�ة�أو�الخوف�من�غاصب

� �العمل �أن �وخاصة�كما �البيع �بدوافع �يتعلق �فيما القضائي

�يأخذون� �القاصرين �شؤون �قضاة �أن �نجد �بالعقارات، �م3hا ا+تعلق

بشرط�الضرورة�وكذلك�ا+صلحة�وهذا�من�خ�ل�أمر�صادر�عن�قسم�

�بالرباط ��سرة �قضاء �أنه �عSى �نص �حينما �للسيدة"، بصف3Äا�..... نأذن

صي3ðا�fي�ببيع�ن......... ا+رحوممن�زوجها�.. ....النائبة�الشرعية�عSى�ولد�3ا

                                                                                                         
�ا+نصوري�- �الس�م �عبد �: انظر�أيضا �ا+غربي، �إطار�التشريع �fي �القاصرين �شؤون ،�1986مسطرة

  .28- 27: ،�ص)بنميد(لنشر�مؤسسة�بنشرة�للطباعة�وا
  .408: ،�م�س،�ص2حاشية�الدسوñي�عSى�الشرح�الكب	�،�ج�- 79
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بثمن���يقل�عما�حدده�الخب	��مع�إضافة�....... القطعة��رضية�الواقعة

  .80"درهم�كغبطة�لكل�قاصرة�2000

�قسم�قضاء��سرة�بالرباط� �من�خ�ل��مر�الصادر�عن وكذلك

لبيع�إ1ى�بيعه�وأنه�أو1ى�با�وحيث�ثبت�أن�الضرورة�تدعو "ء�فيه�الذي�جا

� �غ	�ه، �للسيدمن �وا+حضر�..... نأذن �ا+قال �fي dÅا+ع� �العقار ببيع

  .81"صحبته

�عقار�القاصر� �بيع �يج	��له �الشافþي �فالفقه dÓïللو� �بالنسبة أما

�دعت �والكسوة�إذا �كالنفقة �ذلك �إ1ى �إليه��.الحاجة �ذهب �الرأي ونفس

 �� �بحيث �والحنبSي، �الحنفي �للقا�dÓÞالفقه �ذكر�السبب �إ1ى �يحتاج

  .82رط�وجود�الحاجةبش

�فقد�ثار�خ�ف�fي�بيع�الو�dÓïلعقار�القاصر الفقه�ا+الكي�fي�أما�

�ك �سبب �أغل3ðم،ب� �يراه �الذي �أن �إ� �ذكر��اÕب، �من dÓïللو� ��بد أنه

  .83السبب�عند�بيع�عقار�القاصر�بخ�ف��ب

،�والفرق�ب	ن��ب�والوf�dÓïي�ذلك�أن�الشفقة�متوفرة�عند��ب

�تصرفه فيكفي �fي �يكون �الو�dÓïأ� �أما �تلك��ضرر، �له �تتوفر ف�

                                                 
80 -�� �رقم �ملف ��سرة، �قضاء �قسم �بالرباط، �Kبتدائية �ا+حكمة �عن �صادر    10/583/07حكم

  ).غ	��منشور ( 29/5/07بتاريخ�
،�أورده�أنس�14/3/2006اريخ�،�بت6/2005ملف�رقم��14/3/2006صادر�بتاريخ��04/2006أمر�عدد��- 81

  .24: ،�س،�صوقا،�م
82 -�dÓÞ176: م�س،�ص: بوشعيب�بلقا.  
  .ا+رجع�نفسه�- 83
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� �فكان �الشفقة، �وصيانة �حفظ �هو �و�يته �fي ،�العقارKعتبار��ول

�الظاهر�بحيث �أو�النفع �الخطر�عليه �إ��عند �بيعه �له �مع���84يجوز ،

  .وجوب�إثبات�السبب�ا+تحدث�عنه�سابقا

وبالرجوع�إ1ى�التشريع�ا+غربي�نجد�أن�مدونة��سرة�وإن�لم�تنص�

�الضرورة �شرط �عSى�إ���،عSى �الشرعية �النيابة �مواد �جل �تركز�fي أ3áا

�السلطة� �القاصرين �شؤون dÓÞقا� �وإعطاء �القاصر �مصلحة تحقيق

التقديرية�fي�تحديد�هذه�ا+صلحة،�ولعل�كل��سباب�ال�deتم�تحديدها�

�مصلحة�القاصر ويجب��خذ�34ا�عند�بيع��،fي�الفقه�ا+الكي�تصب�fي

  .عقاراته

�تصرف ات�الو�dÓïأو�ا+قدم�بالبيع�fي�وعليه�فالقاعدة�العامة�fي

�خ�ف� �عSى �حصرها، �تم �Õسباب �إ� �يجر�3ا �� �أنه �القاصر، عقار

  .تصرفات�الو1ي�فإنه���يحتاج�إ1ى�ذكر�هذه��سباب

íéÞ^nÖ]�ì†ÏËÖ]�VÄéfÖ^e�áƒý]�xßÚ�»�ê•^ÏÖ]�íŞ×‰� �

�عليه� �الحصول �يتع	ن �شكليا �تدب	�ا �القضائي ��ذن يعت��Tنظام

�القاصر، �أموال �حماية��لبيع �مفادها �ك�Tى �غاية �تحقيق �إ1ى و�3دف

عن�طريق�تدخل�القا�dÓÞبإشرافه�عن��استغ�لأموال�القاصر�ضد�أي�

                                                 
84 -�dã808: م�س،�ص: محمد�مصطفى�شل.  



^–ÏÖ]æ�íéÞçÞ^ÏÖ]�íè^Û£]†‘^ÏÖ]�…^ÏÂ�ÄéfÖ�íéñ� �

� �
 

 51

�طائلة��،قرب �له �ليس �ما �القاصر�fي �أموال �تمس deال� �التصرفات عSى

  .85فيه

وبالتا1ي�فهو�إجراء�يتو�ى�تحقيق�حماية�سابقة�Õموال�القاصر،�

f� �التصرف �حرية �تقييد �يتم �بواسطته �يخدم�حيث �عقار�القاصر�بما ي

�fي� �آثاره �ونفاذ �التصرف �إبرام �قبل �وذلك �للصغ	�، �الواضح النفع

�ذمة� �fي �الضرر �تحقيق �دون �القيد �هذا �يحول �حيث ��طراف مواجهة

  .القاصر

� �إ1ى �أموال��ونظرا �حماية �fي �الكب	� �ودوره �القيد �هذا أهمية

يد�العد اعتمدتهالقاصرين�بصفة�عامة�وعقارا�3م�بصفة�خاصة�فقد�

�الحديثة، �التشريعات �ا+لزم	ن��من ��شخاص �تحديد �fي �اختلفت وإن

  .به،�وتحديد�التصرفات�الخاضعة�له

�باÕهلية� �ا+تعلق ��سرة �مدونة �من �الرابع �الكتاب �حمل وقد

�أموال� �بيع �موضوع �بخصوص �نوعية �تعدي�ت �الشرعية والنيابة

� ��ذن �نظام �مستوى �تب�Åالقاصر�عSى �فقد �ج�القضائي، ديدة�أحكاما

�أيضا� �وعدل �الشخصية، ��حوال �مدونة �fي �معمو��به �كان �+ا ومغايرة

  .بعض�ا+قتضيات�ا+نصوص�عل�3ا�fي�قانون�ا+سطرة�ا+دنية

مدونة��سرة�و�ية��ب�أو��م�عSى�أموال�القاصر��اعت�Tتفقد�

� �حالة �إ��fي �فقدها ���يتم �بحيث �القانون، �بقوة �و�ية �انعدامبمثابة

                                                 
�250و�240و�231حول�تطبيق�مقتضيات�ا+واد��2005ف�Tاير��f2ي��2س�52منشور�وزير�العدل�رقم��-  85

  .210: م�س،�ص: محمد�بفق	�: من�مدونة��سرة،�منشور�بكتاب
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�ا+ �أو�نقصا3áا؛�هلية �خ�ل��دنية �من �ا+غربي �ا+شرع �ترك �فقد لذلك

�أممدونة��سرة�ح �للو1ي�سواء�أكان�أبا �واسعا أما،�fي�إدارة�أموال��	�ا

�أي� �عSى �بالحصول �يقيده �ولم �واسعة، �بحرية �ف�3ا القاصر�والتصرف

،�وذلك�86إذن�قضائي�قبل�القيام�34ا�من�طرف�قا�dÓÞشؤون�القاصرين

� �ا+ادة �من ��سرة�240انط�قا �مدونة ��من �أنه �عSى �تنص deال" :��

  ....".يخضع�الو1ي�لرقابة�القضاء�القبلية�fي�إدارته�Õموال�ا+حجور 

�يخضع� �� �أو�أما، �أبا �كان �الو1ي �أن �ا+ادة �هذه �خ�ل �من يتضح

�ابنهلرقابة�القضاء�القبلية�بصفة�مطلقة،�بحيث�يمكنه�التصرف�fي�عقار�

تع	ن�أن�تكون�تصرفاته�fي�مصلحة�ولده�دون�الخضوع�Õي�إذن،�إ��أنه�ي

  .القاصر،�وإ��وجب�تدخل�القضاء�لحماية�مصالح�هذا��خ	�

ومن�أجل�التأكيد،�فا+شرع�عندما�نص�عSى��،بل�أبعد�من�ذلك

� �ا+ادة �fي �القضائي �لöذن �يخضعون �الذين �مدونة���271شخاص من

��يقوم�"1ي��سرة�وبالضبط�fي�الفقرة��و1ى�م3hا،�لم�يورد�ضم3hم�الو 

�من� الو�dÓïأو�ا+قدم�بالتصرفات�¾تية،�إ��بعد�الحصول�عSى��ذن

  ".القا�dÓÞا+كلف�بشؤون�القاصرين

                                                 
86  -�dÅي�مدونة��سرة،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�ا+عمقة،�شعبة�القانون�: فؤاد�اليمfذون��

�وKقتصادية� �القانونية �العلوم �كلية �والهجرة، ��سرة �تشريعات �fي �والبحث �التكوين �وحدة الخاص،

  .56: ،�ص2010-2009وKجتماعية،�جامعة�محمد��ول،�وجدة�السنة�الجامعية�

الحماية�القانونية�Õموال�القاصر،�بحث�3áاية�التخرج�من�ا+عهد�الوط�dÅ: العوني�مصSي: انظر�أيضا�-

  .36-35: ،�ص1993-1992،�السنة�20للدراسات�القضائية�بالرباط،�الفوج�
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�العمل �طرف �من �تأكيده �تم �ما �ذهب��وهو �حيث القضائي،

��عSى �قا�dÓÞ 87ا+جلس �îذن �الو1ي �تصرفات �أن �إ1ى �قراراته، �أحد fي

� �عSى �الحصول �بضرورة �غ	��مشروطة �القاصرين �القا�dÓÞشؤون إذن

  .88ا+ختص

�جانب �هناك �بع	ن��اغ	��أن �يأخذ �لم �ا+غربي �القضائي �العمل من

كونه�يش��ط�لصحة�بيع�عقار�القاصر�لإعفاء�الو1ي�من��ذن،��Kعتبار 

� �وليه �طرف �أو��م(من �القضائي) �ب ��ذن �عSى �حيث�89الحصول ،

�fي �الشرMي �للو1ي ��ذن �بإعطاء �بفاس، �Kبتدائية �ا+حكمة بيع��ذهبت

  .90القاصرين�وإمضاء�البيع�نيابة�ع3hما�ابنيهنصيب�

�إطار� �fي �التصرف �عSى �قادرة �تكن �لم �شرعية �كولية ��م إ��أن

��ذن� �عSى �الحصول �بعد �إ� �ا+لغاة، �الشخصية ��حوال مدونة

القضائي،�وهو�ما�تم�تجاوزه�من�طرف�مدونة��سرة،�إذ�أصبحت��م�

                                                 
  .محكمة�النقض�حاليا�- 87
�الشافþي�- 88 �: محمد �الوطنية �والوراقة �ا+طبعة �القضائي، �Kج3Äاد �fي ��سرة �الطبعة�مدونة مراكش،

  .201: ،�ص�2011و1ى،�سنة�الطبع،�
من�ق�ل�ع�ومدونة��سرة،�بحيث�يش��ط�الفصل��11مع�العلم�أن�هناك�تعارضا�حاص��ب	ن�الفصل��-  89

�بالبيع��11 ��ب �يعت��Tتصرف �لكي �ا+ختص dÓÞالقا� �من �خاص �إذن �عSى �الحصول �ضرورة �ع �ل �ق من

عمل�القضائي،�غ	��أن�هناك�توجها�آخر�وعSى�رأسهم�صحيحا،�وقد�لقي�هذا�التوجه�صدى�لدى�بعض�ال

�ستاذ�أحمد�الخملي�dÓÝو�ستاذ�الحس	ن�بلحساني،�يرى�بأن�ال��جيح�ب	ن�نص�ق�ل�ع�ومدونة��سرة�إذا�

  .ثبت�Kخت�ف،�يقت��Óüاعتماد�نص�مدونة��سرة،�Õنه�هو�النص�الخاص،�ومن�تم�فهو�يقيد�العام
�Kبت�- 90 �ا+حكمة �صادر�عن �حكم �عدد �ملف ��سرة، �قضاء �قسم �بفاس، �الصادر�28/2012دائية ،

  ).غ	��منشور ( 14/2/2013بتاريخ�
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�من �إذن �أي �عSى �بالحصول ��غ	��مقيدة �أموال �fي �التصرف �اب3hاأجل

  .91القاصر

�للمستجدات�� �وا+الية �البنكية �ا+ؤسسات �تفهم �عدم لكن

��مهات� �إرهاق �إ1ى �يؤدي �الشرعية �بالنيابة �يتعلق �فيما الجديدة،

�بقوة� �الشرعية �بالو�ية �يتمتعن �أ3áن �رغم ،dÓÞالقا� �بإذن بمطالب3Äن

  .92القانون 

لكة�لم�تكن�تعطي�لهذا�كما�أن�ا+حافظات�العقارية�ع��Tربوع�ا+م

صدار�مذكرة�يحث�،�مما�حدا�با+حافظ�العام�إ1ى�إا+ستجد�أي�أهمية

ذن�القضائي�حينما�يعرض�� �استلزامف�3ا�السادة�ا+حافظ	ن�عSى�عدم�

�–وا+قصود�هنا��م��–تقييد�تصرف�صادر�عن�الو1ي�عل�3م�من�أجل�

من�مدونة��269نيابة�عن�ولده�القاصر،�شريطة�مراعاة،�أحكام�ا+ادة�

  .�93سرة�ا+تعلقة�بحا�ت�تعارض�ا+صالح

�شارة�أن��ذن�القضائي�ا+فتقد�fي�مدونة��سرة،��هذا�وتجب

�كان�يلعب�دورا�كب	�ا�ليس�فقط�fي�مواجهة��ولياء�الذين��3دفون�إ1ى

بيع�عقارات�القاصرين�الذين�تحقيق�مصالحهم�الشخصية�عن�طريق�

غ	��مثابة�إجراء�وقائي�ضد�التصرفات�بهم�تحت�و�ي3Äم،�ولكنه�أيضا�

                                                 
91 -�dÅ56: م�س،�ص: فؤاد�اليم.  

��ول،��-  92 �العدد �والقضائية، �القانونية �ا+علومات �نشر �جمعية �منشورات ��سرة، �قضاء   مجلة

  .75: ،�ص2005يوليوز�
�موضوع - 93 �fي �العام، �ا+حافظ �التص: مذكرة ��م �تنجزها deال� �القاصر،�" الو1ي"رفات �ولدها �أموال   fي

  .2004يونيو��16،�الصادرة�بتاريخ�1314رقم�
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�زماننا�ا+ �fي �أك�Áهن �وما �البيوت �ربات �لéولياء �وا+تسرعة جدية

�هذا�94الحاضر �ب��ك �أجدى �بال��خيص �القضاء �تدخل �أن �ريب �و� ،

  .التصرف�شأنا�فرديا�للو1ي�الصالح�والطالح�عSى�السواء

� �فقد �وا+قدم dÓïالو� �عSى��استوجبأما �الحصول �ف�3ما ا+شرع

�إذ �عليه، dÅعي� �حق �وترتيب �عقار�القاصر، �بيع �بصدد �قضائي ��" ن

يقوم�الو�dÓïأو�ا+قدم�بالتصرفات�¾تية،�إ��بعد�الحصول�عSى��ذن�

  :من�القا�dÓÞا+كلف�بشؤون�القاصرين

درهم�أو��10.000بيع�عقار�أو�منقول�للمحجور�تتجاوز�قيمته��-1

  .سرةمن�مدونة�� �271ا+ادة�...." ترتيب�حق�عي�dÅعليه،

�deال� ��عمال �Õغلب ��زمة dÓÞالقا� �موافقة �أن �معه �يتب	ن مما

�ا+حجور  �أموال �fي �أو�ا+قدم dÓïالو� �34ا �تاما�95يقوم ���يكون �وبالتا1ي ،

�إ��بعد� �القاصر، �لعقارات �وا+قدم dÓïالو� �طرف �من �ا+�Tم �البيع عقد

�fي� �القاصرين، �بشؤون �ا+كلف dÓÞالقا� �يمنحه �إذن �عSى الحصول

  .96رائي�و�ئي�مب�dÅعSى�طلب�الحاجصورة�أمر�قض

                                                 
  .36: م�س،�ص: يوسف�مختاري �- 94
  .92: الحماية�القضائية�لبيع�عقار�القاصر،�م�س،�ص: مليكة�غنام�- 95

�درويش�- 96 �الرحمان �: عبد ��سرة �مدونة �fي �القضائي، �الصادر�ع�–�ذن �ا+كلف��ذن dÓÞالقا� ن

مدونة��سرة�ب	ن�النص�وا+مارسة،�أعمال�الندوة�الوطنية�ال�deنظم3Äا��–بشؤون�القاصرين�نموذجا�

�وهيئة� �بمراكش �الحقوق �بكلية �والعقارية �ا+دنية �القانونية �ومركز�الدراسات �الخاص �القانون شعبة

مد�مومن،�ا+طبعة�والوراقة�،�تنسيق�محمد�بونبات�ومح2006يناير��28و�27ا+حام	ن�بمراكش،�يومي�

  .193،�ص�2006الوطنية�مراكش،�الطبعة��و1ى�
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� �الذي �التوجه ��اعتمدتهوهو حيث��،بس��Kبتدائيةا+حكمة

عSى�أ��يقل�.... ببيع�حصة�محجورها.... ذهبت�إ1ى�إعطاء��ذن�للمقدمة

�عشر�مليون� �أحد �مبلغ �عن �با+حجور �الخاصة �الحصة �تلك �بيع ثمن

� �تكليف �مع �درهم، �وتسعمائة �ألفا �وست	ن �وسبعمائة ا+قدمة�درهم

  .97بمراجعة�ا+حكمة�بعد�عملية�البيع

ومن�خ�ل�مقارنة�هذا��ذن�مع�ذاك�الذي�كان�منصوصا�عليه�

يتضح�أن�ا+شرع��،من�مدونة��حوال�الشخصية�ا+لغاة�f15898ي�ا+ادة�

�أو�ب �وا+قدم، dÓïالو� �مراقبة �fي �أك��Áتشددا �أك��Áكان �كان �أصح �Åمع

  .الهأمو حماية�للقاصر�fي�

�هذه �وا+قدم��وتتجSى dÓïالو� �إخضاع �خ�ل �من الحماية

�مدونة� �عكس �عSى �قيمته، �تحديد �دون dÓÞالقا� �إذن �عSى للحصول

�و  dÓïالو� �أعفت deال� �القضائي�سرة ��ذن �عSى �الحصول �من �ا+قدم

  . درهم�بمفهوم�ا+خالفة�10.000إذا�ما�كانت�قيمة�العقار�أقل�من�

                                                 
الصادر�بتاريخ��03/2005،�ملف�عدد�14ا+حكمة�Kبتدائية�بس�،�قسم�قضاء��سرة،�إذن�رقم��- 97

  )غ	��منشور ( 2005يوليوز��20

  :أنظر�أيضا

،�08/174،�ملف�عدد�13ار�رقم�حكم�صادر�عن�ا+حكمة�Kبتدائية�بالرباط،�قسم�قضاء��سرة،�قر �- 

  ).غ	��منشور ( 27/1/2009الصادر�بتاريخ�

-�� �عدد �ملف �وا+حاج	�، �التوثيق �قسم �بوجده، �Kبتدائية �بتاريخ��681ا+حكمة �الصادر شق،

  ).غ	��منشور ( 30/9/1988
98 - "dÓÞأو�ا+قدم�أن�يباشر�التصرفات�¾تية�إ��بإذن�من�القا�dÓïيجوز�للو��:  

  ...".قار�القاصر�أو�ا+هم�من�أمواله�بالبيع�والشراءالتصرف�fي�ع�-1
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من��271ادة�تبعا�لذلك،�فما�عدا��حوال�ا+نصوص�عل�3ا�fي�ا+

ا+دونة،�فللو�dÓïأو�ا+قدم�التصرف�ف�3ا�دون�التوقف�عSى��ذن�من�

��يحتاج�: "من�ا+دونة�تنص�عSى�أنه�272القا�dÓÞبذلك،�كما�أن�ا+ادة�

،�)درهم�5000(إ1ى�إذن�بيع�منقو�ت�تتجاوز�قيم3Äا�خمسة�آ�ف�درهم�

�كان �العقار�أو�ا+ن�تإذا �وكذلك �للتلف، �تمعرضة �� �الذي تجاوز�قول

� �درهم �آ�ف �خمسة �أ)درهم�5000(قيمته �بشرط ،� �هذا�ن ��يستعمل

  ".البيع�وسيلة�لل3Äرب�من�ا+راقبة�القضائية

مانات�يتضح�مما�سبق�أن�مدونة��سرة�تراجعت�عن�بعض�الض

� �حاضرة �كانت deوال� �تعديل��ساسية �وتم �القانون، �هذا �قبل بقوة

نات�الحمائية�ال�deكان�البعض�¾خر�م3hا،�مما�يشكل�تراجعا�عن�الضما

  .يتمتع�34ا�القاصر

�ا+نصوص� �لöجراءات �عقار�القاصر�خاضع �بيع �فإن �أي وعSى

من�قانون�ا+سطرة�ا+دنية،�وهذا��211إ1ى��207عل�3ا�fي�الفصول�من�

 .ما�سنتعرض�له�fي�ا+طلب�ا+وا1ي

êÞ^nÖ]�g×Ş¹]�Vêñ^–ÏÖ]�ÄéfÖ]�l]ð]†qc� �

� �القول �الوÓïبسبق �من �لكل ���يجوز �عقار�أنه �بيع �أو�ا+قدم d

�الشرعية� ��سباب �بأحد �تثبت deال� �الضرورة �حالة �fي �إ� القاصر

  .99القاf�dÓÞي�إجراء�هذا�البيع�استئذانا+ذكورة�وبعد�

                                                 
99 - les mineurs. Protection des personnes vulnérables publkier le 19/03/2013. 

www.paris.idf.fr/protectiondespersonnes-vulnerables/lesmineurs  2013/09/04لوج�تاريخ�الو     
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�بعض� �هناك �فإن �رضائيا، �يكون �أن �البيع �fي ��صل �كان وإذا

�هو�الحال� �كما �ومساطر�خاصة، �بإجراءات �ا+شرع �خصها البيوعات

القاصر�الذي�ألزم�الو�dÓïأو�ا+قدم�خ�لها�الخضوع�بالنسبة�لبيع�عقار�

�درهم� �العقار�ألفي �قيمة �تجاوزت �حال �fي dÅالعل� �با+زاد �البيع +سطرة

  ).الفقرة��و1ى(

�القاصر� �باسم �بيعه �العقار�ا+راد �أن �شخص �يدMي �قد غ	��أنه

يعود�له،�ومن�ثم�يفتح�مسطرة�التعرض�ال�deتخضع�بدورها�îجراءات�

  ).الثانيةالفقرة�(محددة�

±æù]�ì†ÏËÖ]�VÄéfÖ]�ì†ŞŠÚ� �

�كلها،� �القاصر �أموال �fي �التصرف �ا+غربي �ا+شرع �أحاط لقد

�مسطرة�صو صوخ �لتمامه �فاش��ط �متعددة، �بضمانات �م3hا �العقارية ا

ح��eولو�كان�ذلك�من��استغ�لمحددة،�وحرص�عSى�أ��يتخلله�غTن�أو�

قار�القاصر�إ��نه���يجوز�بيع�ع،�بحيث�إ100قبل�الو1ي�أو�الو�dÓïذاته

�من��سباب�ا+وجبة�لبيع�ذلك�العقار،�وأذن� �هناك�سببا �ثبت�أن إذا

  .101القا�dÓÞببيعه

                                                 
�بلحساني�-  100 �الحس	ن �دار�النشر�: أستاذنا �الخاصة، �والتشريعات �العامة �للقواعد �وفقا �والكراء البيع

  .25: ،�ص2002/2003الجسور،�طبعة�
1ى�بالبيع�يأذن�القاf�dÓÞي�بيع�عقار�القاصر�بعد�إثبات�ضرورة�بيعه�وأنه�أو : "م.م.من�ق�207ا+ادة��- 101

  ".من�غ	�ه
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�توف	�� �قصد �وذلك �عقار�القاصر، �بيع �fي �تشدد �ا+غربي فا+شرع

تكون��حيث�ربط�البيع�بوجود�الضرورة�الdeالحماية�ال�زمة�+صالحه،�

�شرعية �بحجة �بش�.ثابتة �إ� �تكون �� �الضرورة �أو�وحجة �عدلية، هادة

�مصلحة�يلفيف �أن �خب	��تثبت �أو�شهادة �البيع، �سبب �عن �مستفسرة ة

  .102القاصر�fي�بيع�العقار�ظاهرة

�أن� �عليه �وجب �للقاصر، �عقار�محدد �الحاجر�بيع �ارتأى فإذا

�مرفق� �مقال �شكل �ا+حاج	��fي dÓÞقا� �إ1ى �الشأن �هذا �fي �بطلب يتقدم

ر�ا+رغوب�بيعه،�ويتو1ى�بكل�الحجج�والوثائق�والبيانات�ا+تعلقة�بالعقا

��خ	��يقرر� �هذا �أساس � �وعSى �محضر، �fي �ذلك �تدوين �الضبط كاتب

�الحجج� �أن �له �تب	ن �إذا �رفضه �وإما �الطلب، �عSى �ا+وافقة �إما dÓÞالقا

� �الحالة �هذه �الحاجر�fي �ويملك �غ	��كافية، �34ا القرار��استئنافا+د1ى

  .103خ�ل�عشرة�أيام�من�يوم�تبليغه

يتع	ن�عSى�" عSى�ما�يSي��م.م.من�ق�208وfي�هذا�ينص�الفصل�

الحاجر�الذي�يرغب�fي�الحصول�عSى��ذن�أن�يرفع�إ1ى�القا�dÓÞا+كلف�

�ال�زمة �بالوثائق �مرفقا �مقا� �القاصرين �جميع�. بشؤون �فيه ويثبت

البيانات�وبصفة�خاصة�موقع�وحدود�العقار�وأوصافه�وما�له�أو�عليه�

لته�إزاء�التحفيظ�العقاري�إن�من�حقوق�وعقد�الكراء�ا+��تبة�عليه�وحا

                                                 
،�2005القانون�القضائي�الخاص،�دار�النشر�الجسور،�وجدة،�طبعة�: أستاذنا�عبد�العزيز�حضري �-  102

  .234-233: ص
  .29: م�س،�ص: أستاذنا�الحس	ن�بلحساني�- 103
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�هذه�. كان �فيه �محضر�تضمن �إقامة �ا+قال �هذا �تقديم �عن وي��تب

�يصدره� ��مر�الذي �بأسفله �ويقيد �34ا �ا+د1ى �ا+ستندات �وكذا البيانات

  .القا�dÓÞباîذن�أو�عدمه

�العادية�� �للطرق �للحاجر�وفقا �تلقائيا �الرفض �حالة ��مر�fي يبلغ

  ".عشرة�أيام�ويمكن�له�أن�يستأنفه�خ�ل

� �صدر��ذن �إذا �الحال، �من�بوبطبيعة �إما �عقار�القاصر، بيع

،�Kستئنافطرف�القا�dÓÞا+كلف�بشؤون�القاصرين،�وإما�من�محكمة�

Sع� �يعمل �ا+قدم �أو dÓïالو� �وفقفإن �العقار �ذلك �بيع �جراءات��ى

  :التالية

�كان��يطلب�من�القا�dÓÞتعي	ن�خب	��لتحديد الثمن��سا�dÓëإذا

  .يا�ولم�يكن�قد�حدد�من�قبل�عند�زمام�ال��كة�مث�ذلك�ضرور 

��-أ �با+راضاة �يباع �درهم �ألفي �عن �يقل �الثمن �كان طبعا��–فإن

�dÓÞى�ثمن�بعد�عرضه�للبيع�–بعد�إذن�القاSن�دفع�أع+.  

�ألف�-ب �يتعدى �الثمن �أن �تب	ن �إذا �من��يأما �يتمكن �أو�لم درهم

�ا �با+زاد �بيعه �إ1ى �يلجأ �ذاك �ح	ن �با+راضاة، �يجري�بيعه �حيث ،dÅلعل

  :104بالكيفية�التالية

�صرينتصدر�كتابة�الضبط�التابعة�للقا�dÓÞا+كلف�بشؤون�القا

�وحدوده� �موقعه �العقار، �لتعي	ن �ال�زمة �البيانات �يتضمن إشهارا

                                                 
  .295: م�س،�ص: ابن�معجوز �- 104

  .31-30-29: م�س،�ص: عبد�الس�م�ا+نصوري: انظر�أيضا�-
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�مطلب� �أو�رقم �كان، �إن �العقاري �رسمه �ورقم �ومشتم�ته ومساحته

ال��deتدائيةKبتحفيظه،�كما�يتضمن�مكان�البيع�الذي�هو�إما�ا+حكمة�

�وإما� �ا+حجور، �34ذا �الخاص �النيابة �ملف �فتح �الذي dÓÞالقا� يتبعها

�القاصرين،� �بشؤون �ا+كلف dÓÞالقا� �يتبعها deال� �Kبتدائية ا+حكمة

�فيه� �ستقع �الذي �والتاريخ �دائر�3ا، �fي �بيعه �ا+راد �العقار �يقع deوال

  .105ا+زايدة

�قا �عل�3ا �ا+نصوص ��ماكن �بكافة ��ع�ن �هذا نونا،�ويعلق

��شهار�شهرين �يستمر�هذا �أن �افتتاح��،شريطة �ومكان �تاريخ �بيان مع

ا+زاد�العلdÅ،�وإذا�كان�للعقار�قيمة�كب	�ة�أمكن�للقا�dÓÞا+كلف�أن�يأمر�

�Kنتشار� �واسعة �يومية �وطنية �صحيفة �fي �بنشره �الحال �Óüاقت� إن

  .106وبالجريدة�الرسمية

�الذي �ا+قدم �أو dÓïالو� �بالبيع �ا+كلف �يعلم �البيع��كما طلب

�له� �ويؤكد �ا+زايدة �ومكان �بيوم �ويخ�Tه �الذكر، �السالفة باîجراءات

 من�ق�م�م�209وfي�ذلك�يقول�الفصل��.107ضرورة�الحضور�لهذه�ا+زايدة

                                                 
  .296: س،�صم�: ابن�معجوز �- 105

�الحياني�-  106 �با: محمد �العقاري �التحفيظ �وقانون �البيع �عقد �ط، �الكتاب، �وراقة �مطبعة ،�1+غرب،

  .179: ،�ص1994
دراسة�fي�قانون�Kل��امات�والعقود�وfي�القوان	ن�الخاصة،�مطبعة��–عقد�البيع�: عبد�الحق�صاfي�- 107

  .243: ،�ص1998النجاح�الجديدة،�الطبعة��و1ى،�

الخ�Tة�القضائية�fي�عمل�قضاء��سرة،�رسالة�لنيل�دبلوم�ا+اس���ا+تخصص�fي�: ظر�أيضا�بنشاfيان�-     

�جامعة�محمد�الخامس� ا+هن�القضائية�والقانونية،�كلية�العلوم�القانونية�وKقتصادية�وKجتماعية،

  .وما�بعدها�142: ،�ص2008/2009السوي�dÓ،�الرباط،�السنة�الجامعية�
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اء�ألفي�درهم�إذا�كانت�قيمة�العقار���تتعدى�بتقدير�خب	��عند�Kقتض"

  .تم�البيع�با+راضاة

� �وقع �درهم �ألفي �القيمة �هذه �تجاوزت �العل�dÅإذا �با+زاد البيع

�القاصرين� �بشؤون �ا+كلف dÓÞالقا� �ضبط �كتابة �من �عون بواسطة

الذي�فتحت�النيابة�بدائرته�أو�الذي�يوجد�العقار�بدائرة�نفوذه�بطلب�

  :من�القاdÓÞ،�وذلك�وفقا�لöجراءات�والشروط�التالية

�الذي� dÓëسا�� �الثمن �بيعه �للعقار�ا+راد �Kقتضاء �عند يحدد

  .نه�القا�dÓÞا+كلف�بشؤون�القاصرينيقدره�خب	��يعي

�dÓÞشهار�القانوني�الذي�يحدد�القاîيقوم�عون�كاتب�الضبط�با

  .شروطه�باعتبار�قيمة�العقار�عSى�أن�يستمر�هذا��شهار�مدة�شهرين

� �ومكان �تاريخ dÅالعل� �ا+زاد �إع�ن �fي �بباب��افتتاحهيب	ن ويعلق

�لö �،العقار �ا+خصصة �وباللوحة �ا+جاورة �با+حكمة�وباÕسواق ع�نات

وبمكاتب�السلطة��دارية�ا+حلية��،ال�deيوجد�العقار�بدائر�3ا�Kبتدائية

الحال�fي�صحيفة�يومية�كث	�ة�الرواج،�وfي�الجريدة��اقت�Óüوينشر�إن�

  .الرسمية

يبلغ�عون�كتاب�الضبط�للحاجر�إجراءات��شهار�ال�deتم�القيام�

 îي�اليوم�ا+حدد�fجراء�السمسرة34ا�يخطر�بضرورة�الحضور�."  

�حلول  ��وعند �عون �يعلن �للبيع �ا+حدد عن��الضبط�كتابةا+وعد

الراغب	ن�إ1ى�التقدم�بعروضهم،�ويتم��ع�ن��يدعو افتتاح�ا+زايدة،�كما�

�بأعSى� �شخص �يتقدم �وعندما �العروض، �هذه �من �فاÕعSى ��عSى عن
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�عSى� �رسو�ا+زاد، �عن �العون �يعلن �أحد، �ينافسه �يعد �لم �بحيث عرض

�يؤ  �أن �أجل �داخل �الثمن �ويسلم��3دى �محضر، �بذلك �ويحرر أيام،

  .108العقار�لفائدة�من�رسا�عليه�ا+زاد�بعد�أن�يؤدي�الثمن

�يؤد �لم �إذا ��جل��غ	��أنه �داخل �الثمن �ا+زاد �عليه �رسا من

أيام�من�تاريخ��نذار��8ا+حدد،�يتم�إنذاره�لكي�يدفع�الثمن�داخل�أجل�

  .ه�fي�اس��جاع�العربون وإ��بيع�العقار�عليه،�مع�سقوط�حق

�الثمن� �بيان �يتضمن ��شهار�الذي �مع �البيع �أعيد �يؤد �لم وإذا

  .الذي�رست�به�ا+زايدة��و1ى�وتاريخ�السمسرة

ال��م�ا+ش��ي��ول��،عSى�أنه�إذا�رست�ا+زايدة�الثانية�بثمن�أقل

  .109بضمان�الفرق�ب	ن�الثمن	ن

�الفقه �أحد �حسب ��حيان �بعض �fي �أنه �يتم110إ� �� البيع��،

با+زاد�نتيجة�عدم�حضور�الراغب	ن�fي�الشراء�با+زاد�العلdÅ،�مما�ي��تب�

بالبيع��كلف،�الذي�يأذن�للو�dÓïأو�ا+قدمعليه�إرجاع�ا+لف�للقا�dÓÞا+

�مناسب �ثمن �وجود �حالة �fي �القا�dÓÞ،با+راضاة �موافقة مع��،بعد

وهو�ما�تم�تأكيده�من�طرف�العمل�القضائي�من�. إضافة�نسبة�الغبطة

�عقار� �بتفويت �أذنت �حيث �بالرباط، �Kبتدائية �ا+حكمة �حكم خ�ل

                                                 
  .244: م�س،�ص: صاfيعبد�الحق�ال�- 108
  .م.م.من�ق�210ا+ادة��- 109
   .246: م�س،�ص: عبد�الحق�صاfي�-110
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� �مبلغ �إضافة �الخب	��مع �حدده �عما �يقل �� �بثمن �10.000القاصرين

  .111درهم�كغبطة�لكل�قاصرة

والرأي�فيما�أعتقد�أن�هذا�التوجه�هو��نسب�و�سلم�لحماية�

�مصالح�القاصر،�ح����eتطول�مسطرة�البيع،�وبالتا1ي�ذهاب�ا+صلحة

  .حالة�Kستعجال

وتجدر��شارة�إ1ى�أن�زيادة�السدس�داخل�أجل�عشرة�أيام�من�

�للعقارات� �الج�Tي �البيع �بإجراءات �خاصة �Öي �إنما �السمسرة تاريخ

  .112و��يمكن�تمديدها�إ1ى�بيع�عقارات�القاصرين�،ا+حجوزة

�لعقار�القاصر�تعت��Tحجة� �ا+تضمنة �البيع �وثيقة �أن �العلم مع

�تضمن �ما �عSى �مواجهة�قاطعة �fي �تعت��Tحجة �بحيث �بيانات، �من ته

  .113الكل،�و��تقبل�أي�طعن�إ��بالزور

�Kعتبار�مدى�خذ�بع	ن��وال�القاصر�يقتdÓüوعموما�فإن�بيع�أم

ورود�حالة�الضرورة�ال�deتعد�مناط�منح��ذن�بالبيع،�وبالتا1ي�فا+شرع�

عة�ا+غربي�منح�للقا�dÓÞا+كلف�بشؤون�القاصرين�سلطة�تقديرية�واس

                                                 
111 -�� �قرار�رقم ��سرة، �قضاء �قسم �بالرباط، �Kبتدائية �ا+حكمة �صادر�عن �151:حكم �عدد �ملف ،: 

  ).غ	��منشور . (4/7/2006،�الصادر�بتاريخ�06/87/32
،�ا+جلة�القانونية�للمحكمة�2007ف�Tاير��27ريخ�حكم�صادر�عن�ا+حكمة�Kبتدائية�بمكناس،��بتا�- 112

� �العدد �بمكناس �صK2-3/2003بتدائية �Kج3Äاد�303: ، �fي ��سرة �مدونة �الشافþي، �محمد �أورده ،

  .209: القضائي،�م�س،�ص
  "��يطعن�fي�وثيقة�البيع�إ��بالزور"م�.م.من�ق�211ا+ادة��- 113

  ".قة�البيع�إ��بالزور��يطعن�fي�وثي"م�.م.من�ق�204ا+ادة��-     
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لرفض�أو�منح��ذن�ببيع�أموال�القاصر�من�أجل�حماية�ا+صالح�ا+الية�

  .للقاصر�بالدرجة��و1ى

Ö]ËÏíéÞ^nÖ]�ì†�Vš†ÃjÖ]�ì†ŞŠÚ�xjÊ� �

يعرف�منهج�ا+شرع�ا+غربي�fي�تنظيم�مسطرة�بيع�أموال�القاصر�

بالوفاء�دائما�للتمي	��ب	ن�ا+نقول�والعقار،�عSى�أساس�إعطاء�ضمانات�

�خ	�،�إ��أن�ا+�حظ�هذه�ا+رة�أن�التمي	��يتجSى�من�خ�ل�أك��Áلهذا�

  .عدم�تنظيم�التعرض�أص��fي�بيع�عقار�القاصر

من�ا+علوم�أن�التعرض�عSى�بيع�العقار�با+زاد�العل�dÅمنظم�fي�ف

�قانون  �آخر�من ��موضع �أ��وهو�الفص�ن �ا+دنية، �483و�482ا+سطرة

�ق �ا+تعلقا.م.من �م، �بدعوى �العقار� Kستحقاقن �عSى �تنصب deال

�معه� �يطرح �مما ،dÅالعل� �با+زاد �للبيع �وا+عروض �تنفيذيا ا+حجوز

�التا1ي �: التساؤل �يمكن �لتنظيم��Kعتمادهل �الفصل	ن �هذين عSى

�عقار�القا �بيع �fي �خاصاالتعرض �أ3áما �أم ،dÅالعل� �با+زاد�صر�با+زاد ن

  عSى�العقار�ا+حجوز؟�انصبالذي�

�مبا �و�نحسب �العدالة �إدئ �القول �يمكن �للمتعرض�صاف ن

� �أجل �من �تعرضه �تقديم �fي �الحق �يدMي��استيفاءكامل �فقد حقه،

�هذا� �ملكية �fي �القاصر�ليس �باسم �بيعه �العقار�ا+راد �أن �ما شخص

  .�114خ	��وإنما�هو�مملوك�له

                                                 
  .216: إدارة�أموال�القاصر�عSى�ضوء�التشريع�ا+غربي�والعمل�القضائي،�م�س،�ص: مليكة�غنام�- 114
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�الفقه �أحد �القاصر����115وحسب �أموال �بيع �مسطرة �دامت ما

�482بالفصل	ن��ستعانةK تنظم�التعرض�عSى�بيع�العقار،�ف��بأس�من�

م،�حيث�يجب�عSى�الشخص�ا+تعرض�أن�يقدم�بمجرد�.م.من�ق�483و

ؤون�إط�عه�عSى�الرغبة�fي�بيع�ذلك�العقار�طلبا�إ1ى�القا�dÓÞا+كلف�بش

�البيع، �مسطرة �بإيقاف �ما��ويرفقه�القاصرين �îثبات �الكافية بالحجج

�أمر�بإ�.يدعيه �كافية �الحجج �تلك �أن dÓÞللقا� �تب	ن �تفإن لك�يقاف

� �يجب �حيث �دعوى��وقتئذا+سطرة، �يرفع �أن �الطلب �مقدم عSى

ال�deيقع�العقار�ا+تنازع��Kبتدائيةذلك�العقار�أمام�ا+حكمة��استحقاق

�بيع� �مسطرة �أعيدت �الدعوى �تلك �بإلغاء �3áائي �صدر�حكم �وإذا حوله،

  .116ذلك�العقار�باسم�القاصر

� �الفصل �يقول �هذا �م�482وfي �م �ق �الغ	��أ: "من �ادMى ن�إذا

�دعوى� �الحجز�رفع �îبطال �أمكنه �يملكها �عقارات �عSى الحجز�انصب

  .Kستحقاق

�وي��تب�عل�3ا� يمكن�رفع�الدعوى�إ1ى�ح	ن�إرساء�ا+زايدة�ال3hائية

وقف�مسطرة�التنفيذ�بالنسبة�إ1ى��موال�ا+دMى�ف�3ما�با�ستحقاق�إذا�

  ". كانت�مصحوبة�بوثائق�يظهر�أ3áا�مبنية�عSى�أساس�صحيح

�جاء ��كما �الفصل �القانون �f483ي �نفس ��من �عSى�" أنه يجب

�ا+حكمة� �أمام �دعواه �يقدم �أن ��جراءات �لوقف �Kستحقاق طالب

                                                 
  .300: م�س،�ص: ابن�معجوز �- 115
  .245: س،�ص.م: عبد�الحق�صاfي�- 116
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�والدائن� �عليه �ا+حجوز �ويستدMي �تأخ	��وثائقه، �دون �ويودع ا+ختصة

�وإذا�اعت�Tت�ا+حكمة� الحاجز�إ1ى�أقرب�جلسة�ممكنة�îبداء�اع��اضها

�الحجز�ا �إجراءات �لوقف �موجب �� �مشمو��أنه �حكمها �كان لعقاري

  ".بالتنفيذ�ا+عجل�رغم�كل�تعرض�أو�استئناف

�ا+كلف� dÓÞالقا� �الغ	��أمام �إدعاء �حالة �fي �أنه �ي�حظ وهكذا

�مملوكا� �القاصر�ليس �باسم �بيعه �العقار�ا+راد �أن �القاصرين بشؤون

يطلب�إيقاف�إجراءات�البيع،�وfي��اصر،�وإنما�هو�مملوك�له،لذلك�الق

  :117يمكن�أن�يخرج��مر�عن�حالت	ن���هذه�الحالة

�وfي��-1 �ا+قبولة، �بالحجج �دعمه �دونما ��دعاء �34ذا �يكتفي أن

  .هذه�الحالة�يعت��Tهذا��دعاء�كأن�لم�يكن،�وتتابع�إجراءات�البيع

�البيع��-2 �مسطرة �وقف �يتم �ا+قبولة، �بالحجج �طلبه �دعم إن

  .با�ستحقاقبالنسبة�لéموال�ا+دMى�ف�3ا�

�ا+جلسغ �ذلك�	��أن �عكس �رأى �تتلخص��.�عSى �قضية ففي

عSى�ا+�Ùل��انصبوقائعها�fي�أن�ا+دع	ن�طلبوا�إلغاء�ا+زاد�العل�dÅالذي�

�بالوسائل� dÅالعل� �با+زاد �البيع �إشهار�إع�ن �عدم �بعلة �يسكنونه الذي

� �الفصل �fي �عل�3ا �ا+سكن�474ا+نصوص �باب �عSى �التعليق �وم3hا ،

�لöع�  �ا+خصصة �باللوحة �والتعليق �ا+حكمة �fي فقررت��Kبتدائيةنات

أما�ا+جلس��عSى�فق��Óüبنقض��.Kستئناف�إلغاء�ا+زاد�العلdÅمحكمة�

� �قائ��Kستئنافقرار�محكمة �رد �وفقا�: "حيث �يتم �أن �يجب �البيع إن

                                                 
  .299: س،�ص.ابن�معجوز،�م�- 117
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�فالقرار� �ولذلك �القاصرين، �عقار �ببيع �ا+تعلقة �الفصول +قتضيات

� �عندما ��اعتمدا+طعون �الفصل �قانون� 474مقتضيات �من �يليه وما

� �الفصل �بدل �ا+دنية �يليه�207ا+سطرة �به�... وما dÓüق� �+ا �يجعل لم

  .118"أساسا�مما�عرضه�للنقض�و�بطال

مما�يتب	ن�معه�أن�ا+جلس��عSى�أقر�قاعدة�مفادها�أن�الفصول�

� ��207من �عقار�القاصر �ا+تعلقة�211إ1ى �العلdÅ،��ببيع �ا+زاد �طريق عن

�487إ1ى��469ن�التوفيق�بي3hا�وب	ن�الفصول�من�مستقلة�بذا�3ا،�و��يمك

  .119م�ا+نظمة�لبيع�العقار�ا+حجوز�با+زاد�العلdÅ.م.من�ق

�بتطبيق� �والقول ��عSى �ا+جلس �باج3Äاد �العمل �عدم �حال وfي

من��انط�قا،�483و�482مسطرة�التعرض�ا+نصوص�عل�3ا�fي�الفصل	ن�

�و�  �العدالة �يؤكدمبادئ �العمSي �الواقع �فإن �أو� نصاف dÓïالو� �بيع أن

�عراقيل �تع��ضه �ما �كث	�ا �القاصرين �+ال �لسبب	ن��،ا+قدم �راجع وذلك

  :120حسب�أحد�الفقه�اثن	ن

يشرفون�عSى��نقلة�القضاة�ا+كلف	ن�بشؤون�القاصرين�الذي�-1

�ملفات�النيابات�القانونية�ا+فتوحة�fي�ا+حاكم�التابع	ن� عدد�كب	��من

                                                 
،�منشور�بمجلة�2004أبريل��7تاريخ�عن�الغرفة�ا+دنية�با+جلس��عSى،�صادر�ب�1059قرار�رقم��- 118

� �العدد �بالجديدة، �ا+حام	ن �هيئة �تصدرها �ماي�6ا+لف، �صf2005ي �مختاري،�266: ، �يوسف �أورده ،

  .63: س،�ص.م
  .63: س،�ص.يوسف�مختاري،�م�- 119
  .246: س،�ص.عبد�الحق�صاfي،�م�- 120
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�تت �عل�3م �معه �يستحيل ��مر�الذي �عSى�لها، �و�شراف �جميعها بعها

  .تسي	�ها�عSى�أحسن�وجه

�،عدم�حضور�ا+زايدين�الراغب	ن�fي�الشراء�fي�بعض��حيان�-2

  .خصوصا�عندما�يتعلق��مر�ببيع�عقار�عائد�للمحجور�عليه

مجمل�القول،�فا+شرع�ا+غربي�عمل�عSى�حماية�مصلحة�القاصر�

� �كل �إخضاع �خ�ل �من �وذلك �عقاراته، �أحد �بيع �ال�deالتصرفاحالة ت

ا�fي�ذلك�مسطرة�بيع�عقار�القاصر�+راقبة�يقوم�34ا�النائب�الشرMي�بم

  .السلطة�القضائية
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�الحديث �التصرفات��سبق �مختلف �Öي �الشرعية �النيابة أن

يابة�عن�شخص�آخر��نعدام�أهليته�القانونية�ال�deيجر�3ا�شخص�بالن

وهذا�الشخص�قد��.بسبب�صغر�fي�السن�أو�جنون�أو�سفهأو�نقصا3áا�

من��213يكون�وليا�وقد�يكون�وصيا�أو�مقدما�حسب�مقتضيات�ا+ادة�

�سلطة� �أن �كما �الشرعية، �النيابة �أشخاص �تحدد deال� ��سرة مدونة

لقاصرين�تختلف�الو1ي�fي�القيام�بالتصرفات�القانونية�لصالح�أبنائه�ا

  .عن�سلطة�الو�dÓïأو�ا+قدم

�الق �أموال �حماية ��3م deال� �الضمانات �أبرز �من خلق��اصر ولعل

نظام�قانوني�منسجم،�يمكن�من�خ�له�إثارة�مسؤولية�النائب�الشرMي�

  .عن�كل�ما�من�شأنه��ضرار�بمصالح�القاصر�ا+الية

�النظام �هذا �تطبيق �يتم �eهذا��،وح� �fي �ا+غربي �ا+شرع أوجب

�عSى� ��ولياء �محاسبة �القاصرين �بشؤون �ا+كلف dÓÞالقا� �عSى الباب

�هؤ�ء� �أخل �eم� �ا+سؤولية �طائلة �القاصر�تحت �أموال �fي تصرفا�3م

  .�ولياء�و�وصياء�بواجبا�3م�ا+فروضة�عل�3م�بحكم�القانون 

�ولياء�أمناء،�فالوالد�أم	ن��اعتبار كما�أن�الفقهاء�لم�يختلفوا�fي�

لو�dÓïأم	ن�fي�مال�من�تحت�وصايته،�وا+قدم�أم	ن�fي�fي�مال�ولده،�وا
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�قرار� �بموجب �عل�3م �ا+و1ى �من �ماله �fي �النظر �إليه �أسند �من مال

  .التعي	ن،�غ	��أنه���يجب�مساءلة��م	ن�إ��fي�حدود�معينة

�النائب� �عSى �ا+فروضة �الرقابة �هو�الساهر�عSى وباعتبار�القضاء

��جراءا �جميع �يتخذ �أن �يمكنه �عSى�الشرMي، �للحفاظ �ال�زمة ت

� �بعزله �سواء �الشرMي، �النائب �حق �fي �القاصرين ترتيب��أو مصلحة

�مدى� �عن �أتساءل �هنا �من �أو�إهماله، �تفريطه �حالة �عليه مسؤولية

�الجنائي��اعتناء �كالقانون ��خرى �القانون �فروع �وباñي ��سرة مدونة

  مث�،�بالجوانب�الحمائية�الخاصة�بأموال�القاصر؟

� �هذا �وأن �عناية�سيما �حدود �بتبيان �هو��ك��Áكفالة التساؤل

  .ا+شرع�بأموال�القاصر�وفق�الشاكلة�ال�deتجعلها�fي�مأمن�من�الضياع

�الكلية� ��شكالية �ضمن �يندرج �الذي �التساؤل �هذا �عن لöجابة

�ومثيل3Äا� �ا+دنية �للمسؤولية �التطرق �سأحاول �عامة، �بصفة للبحث

  :مقسما�إياه�إ1ى�مبحث	نالجنائية�للنائب�الشرMي�fي�هذا�الفصل��

  ا�سؤولية�ا�دنية�للنائب�الشر�ي: ا�بحث��ول 

  ا�سؤولية�الجنائية�للنائب�الشر�ي: ا�بحث�الثاني
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Ùæù]�ovf¹]�VêÂ†�Ö]�gñ^ß×Ö�íéÞ‚¹]�íéÖæöŠ¹]� �

�لذا� �القاصر، �أموال �إدارة �عن �ا+سؤول �الشرMي يعت��Tالنائب

ر�3ا،�إ��أنه�قد�يتقاعس�أو��3مل��عندما�يتسلمها�فهو�يقوم�برعاي3Äا�وإدا

� �تنفيذ �من��Kل��اماتfي �يرتكب �قد �كما �القانون، �عليه �فرضها deال

�يضر� �ما �34ا�فعال �إليه �عهد deالقاصر�ال� �ردع��.بأموال �لزاما �كان و+ا

�Õموال� �حسنة �إدارة �عSى �وحثه ��عمال �هذه �بمثل �القيام �عن الو1ي

�حكم �بأن �يكتف �لم �القانون �فإن �غ	���القاصر، �التصرفات �تلك عSى

�مسؤولية� �قيام �ذلك �عSى �رتب �بان �تجاوزها �بل �بالبط�ن، القانونية

شك�تختلف�باخت�ف�،�هذه�ا+سؤولية�بدون�أدنى�)ا+طلب��ول (الو1ي�

��ولياء؛ �أو�ا�أنواع �الشرMي �للو1ي �بالنسبة �سواء �ليست dÜأو�لف� �Óïو

  ).ا+طلب�الثاني(ا+قدم�

Ùæù]�g×Ş¹]�Vù]�íéÖæöŠÚíéÞ‚¹]�ð^éÖæ� �

�مصالح� �بحماية �والقانون �الشرع �fي �مقيدة �الو1ي �تصرفات إن

القاصر،�إذ�يجب�عSى�الو1ي�رعاية�شؤونه�fي�حدود�الص�حيات�ا+خولة�

له�مراعيا�fي�ذلك�مصالحه،�وقد�تناول�الفقه��س�مي�مسؤولية�الو1ي�

عن�أموال�محجوره�بشكل�مستفيض،�بخ�ف�القانون�الوضþي�الذي�

�ظل��ليس�له �محل�الدراسة،���fي �واضحة�بخصوص�ا+سؤولية نظرة

  .ا+دونة�ا+لغاة،�و��fي�مدونة��سرة
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�لتقرير� �ا+سؤولية �مصدر �fي �البحث �ا+وضوع �يستلزم لذلك

� �القانوني ��و1ى(�ساس �نطاق�)الفقرة �تحديد �ذلك �بعد �ليتم ،

  ).الفقرة�الثانية(ا+سؤولية�

±æù]�ì†ÏËÖ]�VíéÖæöŠ¹]�…‚’Ú� �

د�خاض�الفقه��س�مي�بشكل�مستفيض�fي�مسؤولية�الو1ي�لق

��يسأل�عن�سوء�إدارته�Õموال�محجوره،�حيث�قرر�الفقهاء�أن�الو1ي�

�ا+و1ى �أموال �fي �تصرفه ��عن �إذا �إرادته�عليه �عن �بأمر�خارج �منه ضاع

أما�إذا�كان�هذا�الضياع�ناشئا�عن�تفريط�وإهمال�منه،��.و�يد�له�فيه

ة�fي�ماله،�سواء�مة�عSى�وقوعه�تحت�طائلة�ا+ساءلفقد�أجمع�فقهاء�� 

  .fي�صورة�إهمال�جاء�fي�صورة�تعد،�أو 

�وهذه� �مساءلة، �من �ف�بد �محجوره �مال �fي �أم	ن �الو1ي �أن وبما

  . ا+ساءلة�تستمد�وجودها�من�القرآن�الكريم�والسنة�النبوية�الشريفة

َفهَ ﴿: من�القرآن�الكريم�قوله�تعا1ىف �السُّ
ْ
�ُتْؤُتوا

َ
�deَِو�

َّ
ُم�ال

ُ
ك

َ
ْمَوال

َ
اء�أ

ْم�ِقَياًما
ُ

ك
َ
ُه�ل

َّ
  .121﴾َجَعَل�الل

وَن�﴿: وقوله�أيضا
ُ
ل

ُ
ك

ْ
َما�َيأ ًما�ِإنَّ

ْ
ل
ُ
َيَتاَمى�ظ

ْ
ْمَواَل�ال

َ
وَن�أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ِذيَن�َيأ

َّ
�ال ِإنَّ

اًرا
َ
و3ِáِْم�ن

ُ
  fِ﴾122ي�ُبط

ِه�َحِسيًبا﴿: وقوله�سبحانه
َّ
َفى�ِبالل

َ
  .123﴾َوك

                                                 
  .5سورة�النساء،�¾ية��- 121
  .10سورة�النساء،�¾ية��- 122
  .6اء�¾ية�سورة�النس�- 123
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هللا�تعا1ى�أمر��ولياء��فمن�خ�ل�هذه�¾يات�العطرات،�نجد�أن

بعدم�تسليم�اليتامى�أموالهم،�واعت�Tها�جزءا�من�أموال��ولياء،�3áÕم�

� �كما �بمحاسب3Äم، �سبحانه �وتكفل �ف�3ا، �التصرف أكل��اعت�T يملكون

أموال�اليتامى�ظلما،�وأمر�بعدم�قر34ا�إ��بما�هو�أحسن�من�التصرفات،�

  .124ن�fي�أموالهممما�يفيد�مساءلة�القائم	ن�عSى�شؤون�القاصري

السبع��اجتنبوا: ( لعطرة�قوله�صSى�هللا�عليه�وسلمومن�السنة�ا

�اليتيم �مال �وأكل �الربا، �أكل �الس�م��125الحديث�)ا+وبقات �عليه وقوله

� �+ا ��تيبة �سليم�استعمله�بن dÅب� �صدقات �هذه�: عSى �قال �رجع فلما

ما�لكم�وهذه�أهديت�1ي،�فغضب�رسول�هللا�صSى�هللا�عليه�وسلم�وقال�

،�أف��يقعد�fي�بيت�أبيه�126بال�أحدكم�يقول�هذه�لكم�وهذه�أهديت�1ي

� �وينظر�أف��أهدي �وأمه �وقوله �مسؤو ) "ص(له �وكلكم �راع �عن�كلكم ل

  .127..."رعيته

                                                 
  .487: س،�ص.عبد�الس�م�الرافþي،�م�- 124

�القدم	�ي : انظر�أيضا-      �وحدة�: خولة � �ا+اس��، �دبلوم �لنيل �رسالة �البنكية، �وا+مارسة ��سرة قضاء

التكوين�والبحث،�ا+هن�القانونية�والقضائية،�كلية�العلوم�القانونية�وKقتصادية�وKجتماعية،�جامعة�

  .62: ،�ص2011-2010ي��dÓالرباط،�السنة�الجامعية�محمد�الخامس�السو 
  .40: ،�ص2أورده�ابن�حجر�fي�كتاب�الكبائر،�ج�) البخاري�ومسلم(أخرجه�الشيخان��- 125
استعمل�ابن��تيبة�عSى�صدقات�ب�dÅسليم،�) (ص(عن�هشام�بن�عروة�عن�أبيه�أن�رسول�هللا��- 126

،�أخرجه�البخاري�fي�)هذه�لكم�وهذه�أهديت�1ي: حاسبه،�فقال�بن��تيبة) ص(فلما�جاء�إ1ي�رسول�هللا�

  .162: ،�ص4صحيحة،�ج
  .44: ،�ص2أخرجه�البخاري�fي�صحيحه،�ج��- 127
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�فإ3áا ��سرة �مدونة �مستوى �عSى �نصوص��أما �أية �تتضمن لم

�ب � �تنص �القاصر،�خاصة �أموال �fي �التصرف �أساء �إذا �الو1ي مسؤولية

ا+شرع�بالنسبة�للو�dÓïوا+قدم�الذي�نص�صراحة�عSى�عكس�ما�فعله�

  .128مسؤولي3Äما

أن��-  129ا�ذهب�إليه�احد�الباحث	ن+ تأكيدا�–والرأي�فيما�أعتقد�

�fي� �التصرف �إساءته �عند �الو1ي �+سؤولية ��سرة �مدونة �تطرق عدم

�تعديل� �خ�ل �من �تداركه �يجب �تشريعيا �القاصر�يعت��Tقصورا أموال

� �fي ��سرة �مدونة �مصلحة�نصوص �ورعاية �يتفق �بما �الجانب هذا

  .القاصر

� ��–غ	��أنه �الباحث �نفس �النقص��–حسب �هذا �تجاوز يمكن

� �خ�ل �من ��،القضائي�Kج3Äادوذلك �ا+ادة �+قتضيات من��400تطبيقا

�الذي� �ا+الكي �الفقه �إ1ى �الرجوع �للقضاء �يمكن �حيث ��سرة، مدونة

�ا �لقواعد �وفقا �وذلك �بالضمان �الو1ي �إلزام �عSى +سؤولية�ينص

  .التقص	�ية�ال���deيمكن�تأسيسها�إ��عSى�الخطأ

من�خ�ل��ولتوف	��حماية�أك��Tللقاصر�fي�أمواله�،إضافة�إ1ى�ذلك

،�130ال��ك	��عSى�مصلحته�ال�deيجب�أن�تسود�أي�قرار�أو�عمل�يتعلق�به

                                                 
ال�deسيأتي�الحديث�ع3hما��حقا،��260و�257،�وباÕخص�ا+ادتان�265إ1ى��244انط�قا�من�ا+ادة��- 128

  .ا+طلب�الثاني�من�هذا�ا+بحث
  .84: س،�ص.عبد�الصمد�عبو،�م�- 129

130 - Rajaa Naji El Mekkaoui : la moudouwanah (code Marocain de la famille). La référentiel 

et le conventionnel en harmonie, Edition et impressions Bouregreg, 3ème édition 2009, p : 34. 
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يمكن�تقرير�ا+سؤولية�وفق�القواعد�العامة�ا+نصوص�عل�3ا�fي�قانون�

�الفصو والعقو �Kل��امات �تلك �وخاصة �با+سؤولية�د، �ا+تعلقة ل

فهذه��خ	�ة�Öي�ال�deتعطي�أك��Áإمكانية�+ساءلة�الو1ي�عن��.التقص	�ية

� �أموال �الفقرة��ابنهضياع �إ1ى �فبالرجوع �و�يته، �تحت القاصر�الذي

كل�شخص�" من�ق�ل�ع�نجدها�تنص�عSى�ما�يSي�78صل��و1ى�من�الف

�أو�ا+ادي �ا+عنوي �الضرر �عن �فقط��مسؤول �بفعله �� �أحدثه، الذي

� �هو�السبب��بخطئهولكن �الخطأ �هذا �أن �يثبت �عندما �وذلك أيضا،

  ". ا+باشر�fي�ذلك�الضرر 

بالتا1ي�لتقرير�مسؤولية�الو1ي�عما�يلحق�أموال�القاصر�من�ضياع�

هذا�النص�القانوني،�لكون�ا+شرع��اعتماديكفي��،نتيجة�بيع�عقاره�مث�

فهذه�العبارة�تفيد�العموم،�مما�" شخص�كل": هذا�الفصل�بكلمة��ابتدأ

  . مكن�معه�إدراج�الو1ي�تحت�غطا3åاي

وكما�سبق�القول�فمدونة��سرة�لم�تنص�صراحة�عSى�مسؤولية�

الو1ي�خ�فا�للو�dÓïوا+قدم�إ��أنه�يمكن�إدراج�هذه�ا+سؤولية�ضمن�

�اتخاذمن�ا+دونة،�ال�deخولت�للمحكمة��243الفقرة��خ	�ة�من�ا+ادة�

 �� �ا+حجور�كل �أموال �عSى �للمحافظة �م�ئمة �تراها deال� جراءات

�حيث� �من ��جراءات �هذه �تحديد �دون �وا+عنوية، �ا+ادية ومصالحه

  . النطاق

�الباب� �fي �عل�3ا �التنصيص �وقع �ما �Öي ��جراءات �هذه ولعل

،�حيث�أعطى�ا+شرع�270ا+تعلق�بالرقابة�القضائية�وخاصة�fي�ا+ادة�
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�تحف �حجز �إجراء �غرامة�للقضاء �فرض �أو �قضائية �حراسة �أو ظي

�fي� ��جراءات �34ذه �القاصر�وحصر�ا+واجهة �أموال �لضمان �3ديدية

  .270131الو�dÓïوا+قدم�دون�الو1ي�الذي�لم�تشر�إليه�ا+ادة�

�مدو  �القاصر�fي �مصلحة �رMى �ا+شرع �أن �فإن�وبما ��سرة، نة

�له �ينب�ي �كسلط�استغ�ل القضاء �اتخاذ �fي �الواسعة �التقديرية ل�ته

� �القاصر، �مصلحة dيحم� �إجراء �أموال�بما �الحجز�عSى �إجراء �ذلك fي

� �بالتعويض، �إلزامه �مع �حقه،الو1ي �fي ��خرى ��جراءات وذلك��واتخاذ

  .لوط�dÅمسايرا�للتشريعات�ا+قارنةح��eيكون�تشريعنا�ا

�مسؤو�� �مث��يعت���Tب �ا+صري ���يحاسبه��،فالتشريع غ	��أنه

�خطئ �بخ� �هإ��عن �اللذيالجسيم، dÓïوالو� �الجد �عSى�ف �يحاسبان ن

  .الخطأ�ح��eوإن�لم�يكن�جسيما

لسنة��19من�قانون�الو�ية�عSى�ا+ال�رقم��24حيث�ورد�fي�ا+ادة�

��يسأل��ب�إ��عSى�خطئه�الجسيم�أما�الجد�" : ال�deجاء�ف�3ا�1952

dÓïالو� �مسؤولية ���"فيسأل �الذي ��س�مي �الفقه �عكس �عSى �وذلك ،

                                                 
لة�لنيل�دبلوم�الدراسات�ا+ؤسسات�القضائية�ا+رصدة�لحماية��سرة�fي�ا+دونة،�رسا: جميلة�ا+هوطي�-  131

العليا�ا+عمقة،�وحدة�التكوين�والبحث،�قانون��سرة�ا+غربي�وا+قارن،�كلية�العلوم�القانونية�وKقتصادية�

  .119- 118: ،�ص2005/2006وKجتماعية،�جامعة�عبد�ا+لك�السعدي،�طنجة،�السنة�الجامعية�

نية�للطفل،�الجزء��ول،�ا+طبعة�والوراقة�الوطنية�عبد�العا1ي�الدليمd،�الحماية�القانو : انظر�أيضا�-    

  .99: ،�ص2007مراكش،�الطبعة��و1ى،�
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ب	ن��ولياء�لتقدير�وجود�الخطأ�من�عدمه،�بل��132فرقةيعرف�هذه�الت

  ).رب��سرة�الصالح(يعتمد�معيار�

� �الذي �ا+عيار �نفس �يخص��اعتمدوهو �فيما dÓالتون�� ا+شرع

�خاصة �بصفة �والو�ية �عامة �الوارد��133،النيابة �با+بدأ �عم� وذلك

�با�ل��اماتيجب�الوفاء�: "من�م�ا�ع،�الذي�يقت�dÓüأنه�243بالفصل�

�ت �عSى�مع �ترتب �ما �كل �يلزم �بل �فقط �به �صرح �ما �و��يلزم ��مانة مام

  ".Kل��ام�من�حيث�القانون�أو�العرف�أو��نصاف�حسب�طبيعته

�القول  �يمكن �سبق �مما �إانط�قا �من�، �يكفي �ما �لديه �القضاء ن

�القانون  ��،نصوص ��سرة �أو�مدونة �ع �ل �ق �fي �س�243(سواء �أو�)م ،

 .Kج3Äادسؤولية�الو1ي�وذلك�عن�طريق�قبلهما�الفقه�ا+الكي�لتقرير�م

íéÞ^nÖ]�ì†ÏËÖ]�V‚è‚��íéÖæöŠ¹]�Ñ^ŞÞ� �

عSى�أساس��،كالبيع�مث��،تقوم�تصرفات�الو1ي�fي�أموال�محجوره

جلب�ا+صلحة�ودرء�ا+فسدة،�لذلك�فهو�أم	ن�يلزمه�البيع�fي�حدود�ما�

�هذه� �لحماية �أساسا �أقامه �الشرع �Õن �عليه، �ا+و1ى �ومنفعة �ص�ح فيه

  .موال� 

��Tي�مال�محجوره�تعتfلذلك�فإن�ما�يقوم�به�الو1ي�من�تصرفات�

�الو1ي،�أي�ما� �مادامت�fي�نطاق�الحدود�ا+رسومة�لهذا صحيحة�نافذة

�كأ3áا� �تعت��Tحينئذ �حيث �نفعا، �له �وتحقق �ا+حجور �صالح �fي دامت

                                                 
  .228: سامي�العيادي،�الو�ية�عSى�ا+ال،�دار�محمد�عSي�للنشر�تونس،�دون�ذكر�الطبعة�والسنة�ص��-  132
  .229: نفس�ا+رجع،�ص�- 133
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صادرة�عن�ا+حجور�بصفته�شخصا�رشيدا�فيما�يتعلق�بما�ي��تب�عSى�

  .134ن�حقوق�وال��اماتهذه�التصرفات�م

وبما�أن�الو1ي�أم	ن�يتصرف�fي�أموال�ا+و1ى�عليه�34دف�حفظها،�

�بأمر�خارج�عن�إرادته،�فقد�نص�الفقهاء�عSى� �م3hا ��يسأل�عما�ضاع

� ���ضمان�"أن dÓÞالقا� �ومقدم �ووصيه، ،dÓïوالو� �كاÕب �ا+حجور و1ي

  .135"عل�3م�فيما�يدعون�من�تلف�مال�محجورهم�من�غ	��تفريط

�ا �مصلحة�إ��أن �يناfي �بما �عليه �ا+و1ى �أموال �fي �تصرف �إذا لو1ي

�شرعا،� �له �ا+حدد �بالواجب �أخل �أي �أو�إهمال �قصد ��خ	��عن هذا

dÓÞللقا� �ثبت �إن �جزاءان �ذلك �عن �عليه ترتب �توقيعهما هذان�و �.ثم

�والضمان �العزل �هما �أموال��.الجزاءان ��خ	��هو�ضمان �34ذا ويقصد

�ح �ماله �fي �الو1ي �قبل �من �عليه�ا+حجور �ما �إ��بأداء �ذمته ���تت�Tأ يث

  .136وجه�الضمانأبمقت��Óüا+سؤولية�التقص	�ية�الÖ�deي�وجه�من�

�كان� �كلما �عليه �ا+و1ى �مال �من �ضاع �ما �يضمن �فالو1ي هكذا

�بمصلحة�القاصر،�كأن�يتصرف�بال ن�fي�أموال�ا+و1ى�غTتصرفه�مضرا

�مع �التصرف �هذا �عن �يسأل �حيث �الثمن �من �بأقل �يبيع �بأن �عليه،

�فوات� �وب	ن �جهة، �من ��ولياء �من �غ	�ه �وغTن ��ب، �غTن �ب	ن التفريق

ا+بيع،�وعدم�فواته�من�جهة�أخرى،�فقد�سئل�قا�dÓÞالجماعة�محمد�

                                                 
  .265: س،�ص.محمد�بن�معجوز،�م�- 134
  .488: س،�ص.معبد�الس�م�الرفþي،��- 135
  .488: س،�ص.عبد�الس�م�الرافþي،�م�- 136
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��: بن�عSي�الف�1ي�عن�حكم�التصرف�بالغTن�fي�أموال�ا+و1ى�عليه�فقال

� إن�كان��أموال�ا+و1ى�عليه�بالغTن�الفاحشيجوز�للو1ي�أن�يتصرف�fي

  .137الغTن�اليس	��إن�كان�الو1ي�غ	���بوب�،أبا

�ذكر  �ما �عSى ��سرة�،سابقا�تأسيسا �مدونة �إ1ى يتب	ن��،فبالرجوع

�خاصة� �محجوره �أموال �fي �التصرف �عن �الو1ي �مسؤولية �تنظم �لم أ3áا

�قرره� �ما �عSى �التعرف �يتعذر�معه �مما �التصرفات، �من �أو�غ	�ه بالبيع

ه�الرجوع�إ1ى�القواعد�ا+شرع�fي�هذا�ا+جال،�الdÓÝء�الذي�يستدMي�مع

منه��56،��سيما�الفصل�138والعقود�Kل��اماتالعامة�الواردة�fي�قانون�

�أن �عSى �ينص �الطرف�: "الذي �كان �إذا ��بطال �يخول �الذي الغTن

ا+غبون�قاصرا�أو�ناقص��هلية،�ولو�تعاقد�بمعونة�وصيه�أو�مساعده�

تدليس��ثمةن�القضائي�وفقا�لéوضاع�ال�deيحددها�القانون،�ولو�لم�يك

�الثمن� �ب	ن �الثلث �عSى �يزيد �فرق �كل �ويعت��Tغبنا �¾خر، �طرف من

  ".ا+ذكور�fي�العقد�والقيمة�الحقيقية�للdÓÝء

� �هذا �يعزز �هو وما �نص��Kستنتاج �عندما �القضاء �إليه �ذهب ما

ا+حكمة�ال�deقضت�بإلغاء�الحكم�ا+ستأنف�القا�dÓÞبإبطال�"عSى�أن�

�القاصر�لو  �ملك �عقار�fي �بيع �أن�عقد �عSى �تأسيسا �الثمن �fي �غTن جود

ل�القاصرين�الذين�هم�تحت�االو1ي�البائع�له�الحق�fي�التصرف�fي�أمو 

من��148لفصل�ة�إ1ى�إذن�خاص�من�قا�dÓÞا+حاج	��او�يته�دون�الحاج

                                                 
  .452-451: س،�ص.بوشعيب�بلقاdÓÞ،�م�- 137
  .57: س،�ص.أنس�وقا،�م�- 138
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�الدعوى� �من �الثاني �للشق �مناقش3Äا �دون �الشخصية ��حوال مدونة

�وأن �الدعوى، �fي ��هم �الجانب �وهو �بالغTن �الحكم��ا+تعلق إلغاء

��� �الدعوى، �عل�3ا �ا+ؤسسة �الجوانب �جميع �fي �البت dÓüيقت� Kبتدائي

مناقشة�جانب�دون�¾خر�تكون�قد�جردت�قرارها�من��ساس�القانوني�

  .139"وعرضته�للنقض

� �من �لدى �تكون �مما �عند�اعتقادوانط�قا �ولو�قلي� �فبالتمعن ،

� �الفصل ��56مضمون �قانون ��Kل��اماتمن �ا+ؤسس�والحكوالعقود م

�إ �القول �يمكن �غTن،�عليه، �ضحية �كان �eالقاصر�م� �للطرف �يحق نه

ا+طالبة�بإبطال�عقد�أبرمه�شخصيا�ضد�الطرف�¾خر�ا+تعاقد�معه�ولو�

  .حصل�ذلك�بمساعدة�وصيه�أو�من�ينوب�عنه�fي�إدارة�أموره�ا+الية

�إ �قلنا �ا+غبون�وإذا �التصرف �القاصر�إبطال �الطرف �حق �من نه

�أبرمه �eم� �أن��فيه �وأحرى �أو1ى �باب �من �فإنه �وليه، �بمعية شخصيا

يطالب�باîبطال�م��eكان�مغبونا�إذا�تعاقد�نيابة�عنه�وليه�القانوني�أو�

يس	�ا،��ن�الغTن�fي�الثمن�ا+بيع�فاحشا�أمسواء�كا�،غ	�ه�دون�مشاركته

�،غ	��أنه�fي�جميع��حوال�يعت��Tغبنا�fي�مفهوم�القانون�يجب�التقيد�به

عSى�الثلث�ب	ن�الثمن�ا+ذكور�fي�العقد�والقيمة�الحقيقية�كل�فرق�يزيد�

  .للdÓÝء

                                                 
أورده�عبد�العزيز�توفيق،� ،16/10/02،�بتاريخ�f2721/1/2/01ي�ا+لف�ا+دني�عدد� 318قرار�عدد��- 139

،�دار��مان�الرباط،�الطبعة��و1ى،�2005ة�قضاء�ا+جلس��عSى�fي�قانون�Kل��امات�والعقود�إ1ى�غاي

  .25: ،�ص2006
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نجد�أن��،وبالرجوع�إ1ى�محتويات�مدونة��سرة�،إضافة�إ1ى�ذلك

ضرر�من�أي�تصرف،�سواء�ا+شرع�خول�للقاصر�رفع�دعوى�fي�حال�ت

�dÓïأو�ا+قدم�أو�أي�شخص�عهد�أبرم�من�قبل�الو �غ	�ه�أم�كان�البيع

� �اإليه �ذلك �fي �بما �للمحجور ذلك، �القانوني �ا+ادة�. لو1ي �fي �جاء حيث

يحتفظ�ا+حجور�الذي�بلغ�سن�الرشد�أو�رفع�عنه�الحجر�بحقه�" 263

fي�رفع�كل�الدعاوى�ا+تعلقة�بالحسابات�والتصرفات�ا+ضرة�بمصالحه�

  .ضد�الو�dÓïأو�ا+قدم�وكل�شخص�كلف�بذات�ا+وضوع

�أو�ر  �الرشد �سن �بلوغه �بعد �بسنت	ن �الدعاوى �هذه فع�تتقادم

الحجر�عنه،�إ��fي�حالة�ال��وير�أو�التدليس�أو�إخفاء�الوثائق،�فتتقادم�

  ".بسنة�بعد�العلم�بذلك

�القول  �معه �يمكن �إمما ،� �ا+ادة �الذكر�تشكل��263ن السالفة

�دعوى� �برفع �ا+طالبة �للمحجور �بمقتضاه �يحق �الذي �القانوني �ساس

  .عقودمن�قانون�Kل��امات�وال��56بطال�الوارد�fي�الفصل�

�عSى� �ا+دونة �fي �صراحة �ينص �لم �ا+غربي �ا+شرع �كان وإذا

�صريحة� �بنصوص �فرض �ذلك �من �العكس �عSى �فإنه �الو1ي مسؤولية

�من� �القاصرين �حماية �34دف �وذلك �أو�ا+قدم، dÓïالو� �عSى مسؤولية

سوء�تصرف�الو�dÓïأو�ا+قدم�fي�إدارة�أمواله،�وهو�ما�سيتم�التطرق�

  .إليه�fي�ا+طلب�ا+وا1ي
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Ş¹]êÞ^nÖ]�g×�VíéÞ‚¹]�Ý‚Ï¹]æ�ê‘çÖ]�íéÖæöŠÚ� �

�التصرفات� �عنه �نيابة �القاصر�ي�Tم �عن �نائب �أو�ا+قدم dÓïالو

�مصالح� �وصيانة �رعاية �Öي �أو�ا+قدم dÓïالو� �مهمة �أن �وبما ال�زمة،

�الحرص� �تو�ي �عليه �يفرض �ذلك �فإن �و�يته، �تحت القاصر�ا+وجودة

� �ال�زمة �أو�لطواوالرعاية �وصايته �أي��.140تقديمه ف��ة �تب	ن �حال وfي

�فإن �ف�3ا، �من�هخلل �للحد �القضاء �لتدخل �بمختلف��يعت��Tم�Tرا ذلك

،�بل�أبعد�من�ذلك�)الفقرة�الثانية(�عفاء�أو�العزل���جراءات�بما�ف�3ا

الفقرة�(أو�ا+قدم��قد�يؤدي�هذا��خ�ل�إ1ى�قيام�مسؤولية�الوdÓïإذ�

  ).�و1ى

±æù]�ì†ÏËÖ]�VíÖð^ŠÚ�»�ð^–ÏÖ]�íŞ×‰�Ý‚Ï¹]æ�ê‘çÖ]� �

��خ�ل� �عند �ا+قدم �أو dÓïللو� �ا+دنية �ا+سؤولية �إثارة �Tتعت

با�ل��امات�ا+لقاة�عSى�عاتق�كل�م3hما�أثناء�إدارة�شؤون�القاصر�بصفة�

من�أبرز�ا+ستجدات�ال�deجاءت��،سواء�كانت�شخصية�أو�مالية�،عامة

  .34ا�مدونة��سرة

مسؤولية�الو�dÓïوقد�حددت�مدونة��سرة�بشكل�واضح�طبيعة�

ولو�مارس��،أو�ا+قدم،�حيث�تطبق�عل�3ما�أحكام�مسؤولية�الوكيل�بأجر

  .مهمته�با+جان

                                                 
140 - Rôle du tuteur protéger la personne sous tutelle/rémunération et responsabilité du 

tuteur date d’actualité : 21/03/2013. 

www.jureka.fr/famille/ensyclopédie-dudroit/tutelle                              2013/09/04تاريخ�الولوج�  
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من�مدونة��سرة��257ن�ا+ادة�م�انط�قا يستخلص�ذلك�باÕساس

eال� �أنه �إ1ى �ذهبت d"ي�f� �بال��اماته ��خ�ل �عن �أو�ا+قدم dÓïالو� يسأل

�وتطب �ا+حجور، �شؤون �مسؤولإدارة �أحكام �عليه �بأجر ق �الوكيل ولو��ية

  ".مارس�مهمته�با+جان،�ويمكن�مساءلته�جنائيا�عند�Kقتضاء

�إطار� �ضمن �التشريþي dÓüا+قت� �هذا �عSى��انفتاحويندرج ا+دونة

يتو1ى�تنظيم�أحكام�الو�ية،�القانون�ا+دني،�حيث�إن�هذا��خ	��هو�من�

�ث �الرجوعومن �يتع	ن �فإنه �ا+سؤولية�م �إثارة �عند �لزوما �كل��إليه عن

  .141إخ�ل�قد�يرتكبه�الو�dÓïأو�ا+قدم�إزاء�أموال�القاصر

وباعتبار�الو�dÓïأو�ا+قدم�مسؤو��مسؤولية�وكيل�بأجر�تمنح�له�

يقوم�بمهامه�مقابل�أجر��الوكيل�وÕنصفة�وكيل�والقاصر�صفة�موكل،�

فإنه��–خ�فا�+ا�كان�عليه��مر�fي�مدونة��حوال�الشخصية�ا+لغاة��–

من�قانون��903وفق�ما�ورد�fي�الفصل�) الو�dÓïأو�ا+قدم( يتحتم�عليه

ببذل�عناية�الرجل�العادي�اليقظ�ا+تبصر��Kل��امKل��امات�والعقود،�

�يراMيا+نض �أو�الذي �وعمله، �سلوكه �fي �fي��بط �الدقة �من �كب	�ا قدرا

إنجاز�العمل�ا+طلوب�منه،�وإ��تحمل�ا+سؤولية�عما�يحدث�من�ضرر�

                                                 
  .66: س،�ص.أنس�وقا،،�م�- 141

�خ�ف: انظر�أيضا�-        �الوهاب �دار�القلم�: عبد ��س�مية، �الشريعة �fي �الشخصية ��حوال أحكام

  .233: ،�ص1990الكويت،�الطبعة�الثانية،�سنة�

�الشاعر�-       �حنضل �ا+اجست	��fي�: أشرف �درجة �لنيل �رسالة ��س�مية، �الشريعة �fي �الوصاية أحكام

�2006/ هـ�1427القضاء�الشرMي،�كلية�الشريعة�والقانون،�الجامعة��س�مية،�غزة،�السنة�الجامعية�

  .ما�بعدها�114: م،�ص
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�الو  �وعSى �للموكل، �للموكل��تحري ) الوdÓï(كيل �نفعا �Áك�� العمل

  .142)القاصر(

� �الفصل �من ��و1ى �الفقرة �تقول �هذا �القانون��903وfي من

�الذكر� �34ا،�"السالف �كلف deال� �ا+همة �أدائه �fي �يبذل �أن �الوكيل عSى

عناية�الرجل�ا+تبصر�'ي�الضم	�،�وهو�مسؤول�عن�الضرر�الذي�يلحق�

� �نتيجة �العنا�انتفاءا+وكل �مقت�dÓüهذه �اختيارا �ينفذ �لم �إذا �كما ية

الوكالة�أو�التعليمات�ال�deتلقاها،�أو�إذا�لم�يتخذ�ما�يقتضيه�العرف�fي�

  ".  ا+عام�ت

�ال��اما+وكل�من�خ�ل�هذا�الفصل�هو��ال��امي�حظ�أن�طبيعة�

�واضح �الفرق �ولعل �أو�غاية، �نتيجة �بتحقيق �وليس �عناية بينما��،ببذل

�عن �ببذل ��مر�يتعلق �نتيجةكان �أو�تحقيق �يتعلق��،اية �فيما خصوصا

الذي��ال�زمة�والضرورية�يقع�عSى�ا+دMيباîثبات،�فعبء�إثبات�العناية�

�أو� �متبصرا �يكن �لم �النائب �أن �توضيح �عليه �ممارسته�يجب �fي عاديا

�النيابية �مخ���.مهامه �فيعت��Tالنائب �نتيجة ��مر�بتحقيق �تعلق �إذا أما

�لحدوده �ومتجاوزا �ال�deبال��اماته �ا+رجوة �النتيجة �تتحقق �لم �eم� ا

يفرضها�عليه�القانون،�إ��إذا�حصل�ذلك�بسبب�أجن�dãأو�قوة�قاهرة�

                                                 
�القاصر�fي�- 142 �مصلحة �حماية �عدى، �ورشيد �الصدوñي �العمل��محمد �ضوء �عSى ��سرة مدونة

  .81: ،�ص2008/2009القضائي،�بحث�3áاية�التمرين�با+عهد�العا1ي�للقضاء،�السنة�
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الو�dÓïأو�(أو�حادث�فجائي�ففي�هذه�الحا�ت�تنعدم�مسؤولية�الوكيل�

  .143)ا+قدم

يم�ا+قدم�وتأخر�دون�وصاية�الو�dÓïأو�تقد�ان3Äت ما�إذا�وfي�حال

صر�+ن�حل�محله�أو�للقاصر�نفسه،�تسليم�أموال�القا�عذر�مقبول�fي

�التأخ	��fي� �هذا �وتسبب �الحساب، �تقديم �عن �غ	��م�Tر أو�تأخر�بشكل

Sهعاقتى��ضرار�بمال�ا+حجور،�فإن�ا+سؤولية�تقع�ع.  

�تسي	�� �ومراقبة �بمهامهم، �القيام �ضمان �بذلك �ا+شرع �أراد وقد

� �ا+ادة �نصت �لذلك �القاصر، �ا+قدم��260شؤون �أو dÓïالو� بتحمل

�تأخ	��غ	��مسؤ  �كل �ف�3ا �يتسبب deضرار�ال�� �تقديم�ولية �عن م�Tر

  .أموالحسابات�أو�تسليم�

مهمته��ان3Äتفمدونة��سرة�تفرض�عSى�الو�dÓïأو�ا+قدم�الذي�

أن�يسلم��موال�الf�deي�عهدته�ويقدم�ع3hا�حسابا�مرفقا�با+ستندات،�

�ا+ستندات �بجميع �مؤيدا �سنويا، �حسابا �يقدم �أن �عليه �فرضت �كما

لطلب�القا�dÓÞا+كلف��Kستجابةأثناء�إدارة�أموال�القاصر،�بل�عليه�

�أموال� �إدارة �عن �بإيضاحات �لöد�ء �وقت �أي �fي �القاصرين بشؤون

  .144القاصر�أو�تقديم�حساب�حولها

� �حال �عليه��امتناعوfي �القانون �يفرضه �عما �أو�ا+قدم dÓïالو

� �ا+ادة �تقول �ذلك �وfي �جزاءات، �عليه �طبقا" 270توقع للقواعد��يمكن

                                                 
  .86-85: س،�ص.يوسف�مختاري،�م�- 143
  .84- 83س،��ص�.محمد�الصدوñي�ورشيد�عدي،�م�- 144
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�أو�وضعها� �أو�ا+قدم، dÓïالو� �أموال �عSى �حجز�تحفظي �إجراء العامة

تحت�الحراسة�القضائية،�أو�فرض�غرامة��3ديدية�عليه،�إذا�لم�يمتثل�

� �ا+ادة �أو��Õ256حكام �ما��امتنعأع�ه، �أو�إيداع �الحساب �تقديم عن

تبقي�لديه�من�أموال�ا+حجور،�بعد�توجيه�إنذار�إليه�يبقى�دون�مفعول�

  ".داخل��جل�ا+حدد

� �يمكن �أنه �ا+ادة �هذه �خ�ل �من �من��اتخاذيستفاد مجموعة

�dÓÞأو�ا+قدم�الذي�لم�يستجب�لطلبات�القا�dÓïي�حق�الوfجراءات��

بشأن�أموال�القاصر،��استفساراتأو�لم�يجب�عSى�ما�يوجه�إليه�من�

� �إذا �ما��امتنعوكذا �أو�إيداع �وال3hائية، �السنوية �الحسابات �تقديم عن

قى�لديه�من�أموال�القاصر،�بعد�إنذار�يبقى�دون�مفعول،�مما�ي��تب�تب

القانونية�إزاء�أموال��ال��اماتهمعه�ضمان�أداء�الو�dÓïأو�ا+قدم�تنفيذ�

  .145القاصر

�ا+كلف� dÓÞللقا� �يمتثل �لم �إذا �أو�ا+قدم dÓïفالو� �القول مجمل

�أموال� �إدارة �عن �بإيضاحات �لöد�ء �وقت �أي �fي �القاصرين بشؤون

�بال��اماته��ا+حجور  ��خ�ل �عن �يسأل �فإنه �حولها، �حساب أو�تقديم

  .146مارس�مهمته�با+جان�ويطبق�عليه�مسؤولية�الوكيل�بأجر�ولو 

                                                 
  .234: ،�صس.مليكة�غنام،�إدارة�أموال�القاصر�عSى�ضوء�التشريع�ا+غربي�والعمل�القضائي،�م�- 145
146 � �ا+ادة ��256تنص �يSي �ما �بشؤون�: " عSى �ا+كلف dÓÞالقا� �لطلب �Kستجابة �أو�ا+قدم dÓïالو� عSى

  ."القاصرين�fي�أي�وقت�لöد�ء�بإيضاحات�عن�إدارة�أموال�ا+حجور�أو�تقديم�حساب�حولها
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�أو�ا+قدم� dÓïمسؤولية�الو� وبالتا1ي�فمدونة��سرة�قررت�جعل

�مدونة� �خ�ف �عSى �الوكالة �عقد �أساس �عSى �قائمة �عقدية مسؤولية

�ال�deكانت� تجعل�الو�dÓïأو�ا+قدم�مسؤو���حوال�الشخصية�ا+لغاة

  .fي�ماله�عن��ضرار�ال�deتلحق�القاصر�مسؤولية�تقص	�ية

íéÞ^nÖ]�ì†ÏËÖ]�VÝ‚Ï¹]æ�ê‘çÖ]�ÙˆÂ�»�ð^–ÏÖ]�íŞ×‰� �

فيه�شرط�من�شروط��انعدم��يختلف�الفقهاء�fي�أن�الو1ي�إذا�

الو�ية،�أو�طرأ�عليه�مانع�من�موانعها،�أو�تصرف�fي�أموال�ا+و1ى�عليه�

ن�الو�ية�مقيدة�بمصلحة�ا+و1ى�عليه�ا+الية،���،�Õ إل�3ا�يعزل �ي�dÓءبما�

عSى��،فرق�ب	ن��ب�وغ	�ه�fي�العزل�م��eكانت�أموال�ا+و1ى�عليه�مهددة

  .147أن�العزل���يكون�إ��بحكم�القا�dÓÞبعد�أن�يتب	ن�له�ما�يوجبه

ن�Õ  �ب�وعزل�غ	�ه�من��ولياء،عزل�غ	��أن�الفقهاء�م	�وا�ب	ن�

�قا�dÓÞو�  �أمر�من �بمجرد �تزول �أن ���يمكن �ذاتية �صفة �ذات ��ب ية

�القاص ��ولياءشؤون �من �غ	�ه �و�ية �أما �هو�عقد��رين، �لها (ÓÝفا+ن

أن�الو�dÓïأو�ا+قدم�يقوم�مقام��اعتبار الوصاية�أو�قرار�التعي	ن،�عSى�

بمع���Å،القاصر،�لذلك�فإن�عزل��ب�وقائي�ابنه�ب�fي�إدارة�أموال�

ل�غ	�ه�من��ولياء�fي�ح	ن�أن�عز �؛ت��Tسلبا�لو�يته�ووقفا�لهاأن�عزله�يع

  .��148عودة�بعده،�مع��Åأن�عزلهم�يعت��Tقطعا�للو�ية�هو�إعفاء�أبدي

                                                 
  .460س،�ص�.عبد�الس�م�الرفþي،�م�- 147
  .459- 458س،�ص.عبد�الس�م�الرفþي،�م�- 148
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�عد�� �كان �وإن �للعزل �قابل dÓÞالقا� dÓïوهو�و� �ا+قدم �أن عSى

كفؤا،�إذا�كانت�مصلحة�القاصر�تقت�dÓüذلك،�Õنه�وكيل�القا�dÓÞوكل�

أما�الو�dÓïا+ختار�وهو�و��dÓïب،�ف��يجوز�موكل�يملك�عزل�وكيله،�

للقا�dÓÞعزله�إذا�كان�عد��كفؤا،�Õنه�لم�يعينه،�ف��يملك�عزله�دون�

  .149سبب�م�Tر�لذلك�العزل 

�ا+غربي �ا+شرع �إ1ى �أو��،بالرجوع dÓïالو� �عزل �أقر�إمكانية نجده

�القاصرين� �شؤون dÓÞلقا� �يعطي �كان �ا+دنية �ا+سطرة �فقانون ا+قدم،

�أو�ا+قدمإK�1ستماع dÓïالو� �إيضاحات �أو��قبل�ى �تلقائيا �يعزلهما أن

بطلب�من�النيابة�العامة�أو�من�كل�شخص�يعنيه��مر،�وآنذاك�يع	ن�

مقدما�مؤقتا�يتو1ى�إدارة�أموال�القاصر،�وهذا�ما�تؤكده�الفقرة�الثامنة�

إ1ى��Kستماعكما�يمكنه�"من�ق��م�م،�ال�deجاء�ف�3ا��193150من�ا+ادة�

�أن �ا+حكمة���يضاحات �لدى �ا+لك �وكيل �من �أو�بطلب �تلقائيا يعزله

��مر �يعنيه �شخص �أو�كل �"Kبتدائية �وعبارة ��مر"، �يعنيه ��" من

Õن��مر�يتعلق��،تخص�أشخاصا�معني	ن�وإنما�تشمل��قارب�وغ	�هم

  .151بحماية�مصالح�القاصر

                                                 
  .91: س،�ص.،�م2شرح�مدونة��حوال�الشخصية،�ج: عبد�الكريم�شهبون  - 149
�الفصل�بموجب�القانون�رقم��- 150 الصادر��مر�بتنفيذه�بمقت��Óüالظه	���03.72تم�نسخ�أحكام�هذا

� �رقم ��1. 04.23الشريف ��12بتاريخ �الحجة �) 2004ف�Tاير��3( 1424ذي �عدد �الرسمية �5184الجريدة

  .453 :،�ص2004ف�Tاير��5بتاريخ�
  .107: س،�ص.عبد�الصمد�عبو،�م�- 151
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علما�بأن�ا+شرع�fي�إطار�مدونة��حوال�الشخصية�ا+لغاة�سمح�

 :الذي�جاء�فيه�167وذلك�من�خ�ل�الفصل��،الو�dÓïأو�ا+قدم�بعزل 

  :يعزل�الو�dÓïأو�ا+قدم�بحكم�من�القا�dÓÞلéسباب�¾تية"

�153إذا�فقد�شرط�من�الشروط�ا+نصوص�عل�3ا�fي�الفصل��-1

من�هذا��154أو�طرأ�عليه�مانع�من�ا+وانع�ا+نصوص�عل�3ا�fي�الفصل�

  .القانون 

2-�� �أن dÓÞالقا� �لدى �ثبت �أو�fي�إذا �أو�ا+قدم dÓïالو� �أعمال fي

�تخل� �ريبة �حسا34ما �fي �القاصر�أو�ظهرت �مصلحة ��3دد �ما إهمالهما

  ".باÕمانة

� �الفصل �هذا ��–وباستقراء �إ�–ا+ل�ي �القول �ا+شرع�يمكن ن

�إذا��أعطى �أو�ا+قدم dÓïالو� �عزل �fي �الحق �القاصرين �شؤون dÓÞلقا

�الشروط�اختل �أحد �طرأفيه �أو ،�� �ا+وانع �عليهأحد �سوء�أ، �ثبت و

  . تصرفه�fي�أموال�القاصر

بل�يحتاج�إ1ى��،بمع��Åأن�عزل�الو�dÓïأو�ا+قدم،���يكون�تلقائيا

�بعزله dÓÞالقا� �من �حكم �حكم��،صدور �Óüبمقت� �معزو� فيصبح

  .152ا+حكمة

�أوإ�،هذا �شرعية �بوسائل dÓÞالقا� �لدى �ثبت �إدارة�ذا �أهمل نه

fي�بقائه�وصيا��أموال�القاصر،�أو�أساء�تصرفاته�تجاه�مصلحته،�أو�كان

                                                 
  .90: س،�ص.،�م2شرح�مدونة��حوال�الشخصية،�ج: عبد�الكريم�شهبون �- 152
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�خطر  �با�3áيار�اأو�مقدما �القاصر�و�3ددها �مصلحة �يصدر�...عSى �فإنه ،

  .153لتقديماحكما�بعزلهما�وان3Äاء�وصاي3Äما�وانفصالهما�عن�الوصاية�أو�

��سرة �+دونة �بالنسبة ��،أما �خ�ل �فمن 3ا�أ�áنجداستقرا3åا

��احتفظت �ا+ادة �من �الثانية �الفقرة �صياغة �م��193154بنفس �م �ق من

من�ا+دونة،�حيث�نصت�عSى�أن�كل��270،�وذلك�من�خ�ل�ا+ادة�+ل�ىا

زه�عن�القيام�34ا،�يؤدي�إ1ى�إخ�ل�من�الو�dÓïأو�ا+قدم�بمهمته�أو�عج

�كل��سباب�إعفائ �السبب	ن �هذين �تحت �ويندرج �مهامه، �عن �أو�عزله ه

  .�155رادية�وغ	���رادية�ال�deقد�ينجم�ع3hا�إضرار�بأموال�القاصر

�إ1 �عSى�إضافة dÓÞالقا� �يقتصر�تدخل �أ� �الحكمة �فمن �ذلك ى

�نهج� �يتم �وأن �القاصر، �بأموال ��ضرار�الفعSي �ف�3ا �تم deال� �حوال

  .�156سلوب�الوقائي�الذي�يقت�dÓüتدخله�+نع�حدوث�الضرر�من�أصله

� �ا+ادة �مقتضيات �خ�ل �من �ا+شرع �أن نقل��270وا+�حظ

ؤون�القاصرين�إ1ى�fي�عزل�الو�dÓïأو�ا+قدم�من�قا�dÓÞش�Kختصاص

�وذلك ��ا+حكمة �عبارة �للمحكمة"باستعماله �فعزل��".يمكن وعليه

� �من �أصبح �أو�ا+قدم dÓïاختصاصالو��dÓÞالقا� �عSى �وما ا+حكمة،

                                                 
  .91: س،�ص.،�م2شرح�مدونة��حوال�الشخصية،�ج: عبد�الكريم�شهبون �- 153
  .سابق�الذكر�03.72ا+ل�ى�بمقت��Óüالقانون��- 154
fي�حالة�إخ�ل�الو�dÓïأو�ا+قدم�بمهمته،�: "سرة�تقول�من�مدونة�� �270الفقرة�الثانية�من�ا+ادة��-  155

�fي�ا+ادة� أع�ه،�يمكن�للمحكمة��274أو�عجزه�عن�القيام�34ا،�أو�حدوث�أحد�ا+وانع�ا+نصوص�عل�3ا

  ".بعد�Kستماع�إ1ى�إيضاحاته،�إعفاؤه�أو�عزله�تلقائيا�أو�بطلب�من�النيابة�العامة�أو�ممن�يعنيه��مر
  .154: س،�ص.م: جميلة�ا+هوطي�- 156
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ا+كلف�بشؤون�القاصرين�سوى�رفع�الطلب�إ1ى�ا+حكمة�fي�حالة�ظهور�

  .سبب�من��سباب�ال�deتوجب�العزل 

�للماد �وطبقا �العامة �للنيابة �يمكن �حق�كما �الذكر، �السالفة ة

تقديم�طلب�من�أجل�إعفاء�الو�dÓïأو�عزل�ا+قدم�من�مهمته�إذا�عجز�

�246عن�القيام�34ا،�أو�حدث�مانع�من�ا+وانع�ا+نصوص�عل�3ا�fي�ا+ادة�

  .157من�مدونة��سرة�247وا+ادة�

هذا�وسارت�بعض�التشريعات�ا+قارنة�عSى�نفس�توجه�ا+شرع��

�إمكاني �أقرت �حينما �نصت�ا+غربي، �حيث �ا+قدم، �أو dÓïالو� �عزل ة

� �ا+ادة �من �الخامسة �أنه�96الفقرة �عSى �الجزائري ��سرة �قانون : من

يعزله�بناء�عSى�طلب�من�له�مصلحة�إذا�ثبت�من�تصرفات�الو�dÓïما�

�3دد�مصلحة�القاصر،�وبذلك�فا+شرع�الجزائري�أعطى�الحق�للقضاء�

�القاصر �+صالح ��3ديد �هناك �كان �كلما dÓïالو� �عزل �ذات�fي �وعSى ،

  .158ا+نوال�سار�ا+شرع�ا+صري�والعراñي

                                                 
157  -�dÓÞي�: أحمد�النبوfي�قضايا��سرة،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�ا+عمقة�fدور�النيابة�العامة�

�القانونية�وKقتصادية� ��سرة�وا+قارن،�كلية�العلوم �وحدة�التكوين�والبحث�fي�قانون القانون�الخاص،

  .55: ،�ص2006- 2005الجامعية،��وKجتماعية،�جامعة�عبد�ا+لك�السعدي،�طنجة،�السنة

�دعامة�: أنظر�ايضا�-      �ا+دونة �حول dÓëدرا� �يوم ��سرة، �مدونة �fي �العامة �النيابة �دور �هنداز، عزيزة

�والنشر�� �للطباعة �دار�الس�م �مكتبة �الناشر، �للقضاء، �العا1ي �با+عهد �نظم �ا+توازنة، �ا+غربية لéسرة

  .151: ،�ص2006،�السنة�8والتوزيع،�ع�
  .110-109: س،�ص.م: عبد�الصمد�عبو�- 158
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� �ثم ���وإذا �فإنه �ا+قدم، �أو dÓïالو� �حق �fي ��عفاء �أو العزل

�قد� �يكون �أن �يمكن �القاصر�عما �تعويض �عن �ا+سؤولية �من يعف�3ما

لحقه�من�أضرار�بسبب�الخطأ�الجسيم�و�همال�الخط	��من�أحدهما،�

� �الجنائية �ا+تابعة �من ���يعف�3ما �مخالفة�كما �أعمال �من �به �قاما عما

باîضافة��،للقانون،�وهذا�ما�سيكون�موضوع�حديثنا�fي�ا+بحث�ا+وا1ي

  .إ1ى�مسؤولية�الوا1ي�جنائيا

êÞ^nÖ]�ovf¹]�VêÂ†�Ö]�gñ^ß×Ö�íéñ^ß¢]�íéÖæöŠ¹]� �

�إلزام� ��سرة �مدونة �34ا �جاءت deال� �ا+ستجدات �أبرز �من لعل

،�تندرج�fي�إطار�حرص�ل��اماتKالو1ي�القانوني�للقاصر�بمجموعة�من�

ا+شرع�عSى�حسن�محاسبة�ومساءلة�الو1ي�عن�كل�إخ�ل�قد�يقع�من�

  .جانبه�إزاء�القاصر

�جنائيا،� �يسأل �الو1ي �أن �عSى �تنص �لم ��سرة �مدونة �كانت وإذا

���يمكن� �أنه dÅيع��� �هذا �فإن �أو�ا+قدم، dÓïللو� �بالنسبة �فعلت كما

��طار �هذا �ضمن �عهدمساءلته �فمند �مهتم�بعيد�، �الجنائي �والقانون ،

،�أو�القاصرين�159بشؤون�القاصرين�سواء�تعلق��مر�باÕحداث�الجناة

  ).ا+طلب��ول ( الخاضع	ن�للنيابة�الشرعية

�آنفا ��شارة �تمت �مجال��،وكما �fي �ا+غربي ��سري �التشريع فإن

مسؤولية�الو�dÓïأو�ا+قدم�عن�أموال�القاصر�كان�أك��Áوضوحا�با+قارنة�

                                                 
159 - Roselyne Nérac-Goisior et Jocelyne Castaignède. Op.cit, p : 15. 
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�أن��مع �أو�ا+قدم dÓïللو� �يمكن �حيث �ا+جال، �نفس �fي �الو1ي مسؤولية

� �دون �ا+غربي، �الجنائي �القانون �نصوص �وفق �جنائيا �نظام�يسأل إغفال

  ).ا+طلب�الثاني(ي�جاءت�به�مدونة��سرة�ا+حاسبة�والرقابة�الذ

Ùæù]�g×Ş¹]�V^éñ^ßq�êÖçÖ]�íéÖæöŠÚ� �

نظور�القانون�فع��يشكل�جريمة�من�م�ارتكب�صل�أن�كل�من�

�الن �عSى �يحال �أن �يجب �ضدهالجنائي �ا+تابعة �لتحريك �العامة �.يابة

�با�ل��اماترتبط�باîخ�ل�النائب�الشرMي�fي�هذا�الصدد�قد�ت�ومسؤولية

�fي� �الو1ي �34ا �يتمتع deال� �ا+طلقة �للسلطات �ونظرا �القاصر، �تجاه ا+الية

ما��ح،�من�بي3hا؛عدة�تساؤ�ت�تطر إدارته�Õموال�أبنائه�القاصرين،�فإن�

�هذه�ا+سؤولية�هو  �وقوع�الو1ي�تحت�)الفقرة��و1ى(؟�أساس ،�وfي�حال

  ).الفقرة�الثانية(؟�ةما�هو�أثر�ثبوت�هذه�ا+سؤولي�،طائلة�ا+سؤولية

±æù]�ì†ÏËÖ]�VíéÖæöŠ¹]�Œ^‰_�� �

� �كلما �الجنائية �ا+سؤولية �ا+حظورة��اق��فتقوم �لéفعال ا+جرم

�ال �القانون �فصول �Óüأبمقت� �الجنائي �القانون �fي �ا+بدأ �إذ �جنائي، ��ن

  .جريمة�و��عقوبة�إ��بنص،�وهو�ما�يسم��بمبدأ�الشرعية�الجنائية

وقد�أجمع�الفقه��س�مي�عSى�أن�تصرفات�الو1ي�عSى�النفس،�

�،أما�تصرفاته�عSى�ا+ال�.قع�تحت�طائلة�ا+سؤولية�الجنائيةÖي�ال�deت

إذ�أجمع�الفقهاء�عSى�أن�الو1ي��،دنيةفإ3áا�تقع�تحت�طائلة�ا+سؤولية�ا+
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� �عليه �ا+و1ى �أموال �أتلف �تعد�–القاصر��–إذا �فإنهأو�إهمال�عن ،���

  .160ينجو�من�الضمان�fي�كلتا�الحالت	ن

نجده�لم�ينص�عSى��،بالرجوع�إ1ى�ا+شرع�ا+غربي�fي�مدونة��سرة

�الذ �عليه �ا+و1ى �تجاه �بال��اماته �إخ�له �حالة �جنائيا �الو1ي ي�مسؤولية

،�لذلك�يتع	ن�الرجوع�إ1ى�القانون�ا+غربي�لتحديد�مدى�161يكون�قاصرا

�الو1ي �162مسوؤلية �من �كل �أن �فاÕصل �جريمة،�، �يشكل �فع� ارتكب

يتع	ن�تحريك�ا+تابعة�fي�حقه،�ومسؤولية�الو1ي�جنائيا�fي�هذا�الصدد�

  .163بال��اماته�ا+الية�تجاه�القاصر�ة�مرتبط

�ع �للو1ي �الجنائية �ا+سؤولية �حالة�وتقوم �fي �القاصر، �أموال ن

�وإساءة��ارتكابه �السرقة �كجرائم ��موال، �عSى �تقع deال� �الجرائم Õحد

  .164أو�النصب�وغ	��ذلك�Kئتمان

فإنه�يمكن�للمحكمة�أن�تقرر�مسؤولية�الو1ي�الجنائية،��،وعليه

�ت deال� �الجنائي �القانون �لقواعد �السلوكوفقا �من �مجموعة ات�حرم

�يرتك3ðا �قد deال� ��والتصرفات �عليه �ا+و1ى �تجاه ��–الو1ي �–القاصر

�تخل� �والتصرفات �السلوكات �تلك �لكون �مناسبة، �عقوبات وتحددها

                                                 
�3áاية��--160 �بحث �والجنائي، �ا+دني �التشريع	ن �ضوء �القاصر�fي �أموال �حماية ،dÓëالكسكا� يسمينة

  .110: ،�ص2011-2009التدريب�با+عهد�العا1ي�للقضاء،�السنة�
  .169-168: س،�ص.،�مآسية�بنعSي�- 161
  .من�القانون�الجنائي�ا+غربي�482 – 479 – 330ا+واد��- 162
  .87-86: س،�ص.عبد�الصمد�عبو،�م�- 163
  .ق�ج من�574 – 546 – 541 -534ا+واد��- 164
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ا+دونة�لم��تفرضها�الو�ية،�وذلك�رغم�أن�ال��deوKل��اماتبالواجبات�

  .165تنص�عSى�إمكانية�مساءلة�الو1ي�جنائيا

�حالة� �fي �العقاب �من ��ب �أعفى �ا+غربي �الجنائي �ا+شرع إ��أن

�الجرائم�كابهارت �من ��،مجموعة �إساءة �،والنصب�Kئتمانكجريمة

��مانة �ا+سر �،.وخيانة �أبنائوإخفاء �حق �fي ��ب �ارتك3ðا �eم� ه�وق،

� �أخ�قية ��عتبارات �واجتماعيةوفروعهم �نظر�البعض �fي �كان �وإن ،– 

�ك �الشافþي �وتطاول��–اÕستاذ �القاصر�للخطر، �أموال �لتعريض وسيلة

  .166يد�أبيه�عل�3ا

�العائSي�ويمك �والتضامن �الوحدة �فكرة �إ1ى ��عفاء �هذا �إرجاع ن

�اجتماعيةال�deتسود�داخل��سرة�الواحدة،�والÖ�deي�fي�الواقع�حقيقة�

  .��يمكن�للقانون�الجنائي�تجاهلها

�ذلك �إ1ى �من��،إضافة ��بوين �نظر�إ1ى �ا+غربي �الجنائي فا+شرع

�مما �Õبنا3åم، �وإيثارهم �والعطف �الشفقة �وفور ��زاوية �معه fي��–أمكن

� �عSى��–نظر�ا+شرع �ا+فروضة �الرقابة �وسائل �عديد �من �¾باء إعفاء

غ	�هم�عند�إدار�3م�Õموال�القاصر،�إ��أن�Kعتماد�عSى�اف��اض�وفور�

� �أموال �بسرقة ��ب �قيام �ثبوت �مع �والعطف يبدو�أمرا��ابنهالشفقة

  .مستغربا
                                                 

  .111: س،�ص.يسمينة�الكسكاdÓë،�م�- 165
صص�fي�ا+هن�القضائية�الطابع�الزجر�+دونة��سرة،�رسالة�لنيل�دبلوم�ا+اس���ا+تخ: سومة�غزا1ي�- 166

�،dÓالسوي�� �الخامس �محمد �جامعة �وKجتماعية، �وKقتصادية �القانونية �العلوم �كلية والقانونية،

  .29: ،�ص2010/2011الرباط،�السنة�الجامعية،�
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� dÓالتون�� �القانون �نجد �ا+قارن �القانون �مستوى رتب�وعSى

�قيامهم �عند �لéبوين �الجنائية �ا+ضرة��اا+سؤولية ��عمال ببعض

لكن��،)عن�النفقة�Kمتناعكجريمة�إهمال�العيال�أو�(بشخص�القاصر�

  يبدو�أن��مر�يختلف�بالنسبة�للتصرفات�ا+ضرة�بماله،�

�إ �إذ �إذا �سارق	ن ���يعت�Tان ��اختلسا3áما �تابعة ،��167ب3hمأشياء

من�ا+جلة�الجنائية�الذي�نص�عSى��226فصل�وذلك�طبقا�+قتضيات�ال

��يعد�سرقة�كل�اخت�س�يقوم�به��صول�عSى�حساب�أو�دهم�"أنه�

�أو�كانت� �أو�جزئيا �الغ	��كليا �ملك �عSى �ا+ختلسة ��شياء �كانت إ��إذا

  ".محجوزة

��مانة،� �أو�خيانة �التحايل �ب3Äمة ��بوين �مساءلة �يمكن غ	��أنه

  .168ن�ا+جلة�الجنائية�التونسيةم�297وذلك�بمقت��Óüالفصل�

�القاصر  �يعت��Tأموال �أن �الو1ي �عSى �يجب �فإنه ا+وجودة��وعليه،

كما�يجب�عليه�تسخ	��عليه�رعاي3Äا�وصيان3Äا،��تحت�و�يته�أمانة�بيده

الو1ي�سلطته��استعملا�يوفر�مصلحة�القاصر،�فإذا�ما�هذه��موال�+

�عSى �الو�ية �له �تخولها deال� �أو�السلطة �غ	��مصلحة� القصر��بوية fي

  .169+ا�ينص�عليه�القانون �	�،�فإنه�يتحمل�مسؤولية�ذلكهذا��خ

                                                 
  .222: س،�ص.سامي�العيادي،�م�- 167
  ا+رجع�نفسه�- 168
  .171: س،�ص.آسية�بنعSي،�م�- 169
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و�إ1ى�أنه�سواء�تعلق��مر�بمساءلة�الو1ي�مدنيا�أ�،وتجدر��شارة

�القاصرين �شؤون dÓÞقا� �فإن �هذه��جنائيا �إثارة �له �ا+خول هو�الطرف

�ع��Tالتقارير  �بالو1ي �صلته �خ�ل �من �يظهر�له �ما �وفق ال��deا+سؤولية

��3مهم��،يتسلمها �من �وع��Tكل �العامة �ع��Tالنيابة �إليه �يبلغ �قد أو�ما

مصلحة�القاصر،�ويحيل�ا+لف�عSى�النيابة�العامة�ال�deتحرك�ا+تابعة�

�ا+حكمة �إ1ى �وترفعها �الو1ي �ضد �الو1ي��.الجنائية �مسؤولية �ثبوت إ��أن

�تجر  �عل�3ا �ي��تب �القاصرين �أبنائه �حق �fي �جريمة �أجل �من يد�جنائيا

  .الو1ي�من�الو�ية

íéÞ^nÖ]�ì†ÏËÖ]�V�íéÖæöŠ¹]�lçfm�†m_� �

يف��ض�fي�النائب�الشرMي��مانة�fي�قيامه�عSى�مصالح�ا+حجور،�

� �هذا �ع�Kف��اض،ويزداد ��بوين؛قوة ��مر�بو�ية �يتعلق فهما��ندما

أقرب�الناس�إ1ى�القاصر،�وأك�Áهما�حرصا�عSى�مصالحه،�إ��أن��مانة�

� �عند �تغيب �بأموال�قد �أموالهم �خلط �إ1ى �فيعمدون ��ولياء بعض

�أو��3ملو3áا �الخاصة، �مآر34م �fي �ويستغلو3áا �مص	�ها��،أو�دهم، فيكون

  .170الضياع�أو�اله�ك

�جنائيا �الو1ي �مسؤولية �ثبوت �عنه �ينتج �تجريد�171مما �وبالتا1ي ،

�وهو�ما� �قضائي، �حكم �Óüالقصر�بمقت� �أبنائه �عSى �الو�ية �من �ب

                                                 
  .120: س،�ص.جميلة�ا+هوطي،�م�- 170
  .171: س،�ص.أسية�بنعSي،�م�- 171
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�ب�هو�الو1ي�" :من�مدونة��سرة�حيث�جاء�ف�3ا�236 تنص�عليه�ا+ادة

  ....".عSى�أو�ده�بحكم�الشرع،�ما�لم�يجرد�من�و�يته�بحكم�قضائي،

�ا+غربي� �ا+شرع �نجد �الجنائي �القانون �مقتضيات �إ1ى وبالرجوع

� �الفصل �fي ��88ينص �أنه �عSى �تحكم�"منه �أن �ا+حكمة �عSى يتع	ن

��و�د �عSى �الشرعية �الو�ية �أجل��بسقوط �من �تصدر�حكما عندما

أحد��صول�عSى��ارتك3ðاجناية�أو�جنحة�معاقب�عل�3ا�قانونا�بالحبس�

3ا�وصرحت�بمقت��Óüنص�شخص�أحد�أطفاله�القاصرين،�إذا�ثبت�لد�

�أ �بالحكم، �أو�ده�خاص �يعرض �عليه �للمحكوم �العادي �السلوك ن

  "....القاصرين�لخطر�بدني�أو�خلقي

الو1ي�أبا�كان�أو�أما،�يجرد�من��من�الفصل��خ	�،�فإن�انط�قا

  :و�يته�م��eتوفرت�الشروط�التالية

  .الو1ي�جناية�أو�جنحة�معاقب�عل�3ا�بالحبس�ارتكابعند��-

  .عند�صدور�حكم�بإدانة�الو1ي�-

�أن��- �للمحكمة �ثبت deال� �الو�ية �بسقوط �حكم �صدور عند

  .السلوك�العادي�للو1ي�يعرض�أو�ده�القاصرين�لخطر�بدني�أو�خلقي

يرى�أن�الشرط��خ	��غ	��ضروري،�والرأي��172أحد�الباحث	ن 	��أنغ

�الصواب �صادف �قد �الباحث �أن �أعتقد �Õ �،فيما �الحكم�وذلك �مجرد ن

باîدانة�كاف�للتجريد�من�الو�ية�كون�هذا��خ	��يعت��Tدلي��قاطعا�عSى�

  .سلوك�الو1ي�يشكل�خطرا�عSى��طفال�ا+وجودين�fي�عهدته�أن

                                                 
  .60: س،�ص.محمد�الصدوñي،�رشيد�عدي،�م�- 172
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من�القانون��88أحمد�الخملي�dÓÝعSى�الفصل�وقد�علق��ستاذ�

  :الجنائي�فقال

� �الفصل �fي �يستعمل �ا+غربي ��88ا+شرع أحد��ارتك3ðا"عبارة

،�بينما�الو�ية�fي�القانون�ا+غربي�تحصر�fي��ب�ثم��م،�وذلك�"�صول 

dÓ3ا�مقتبسة�من�صياغة�القانون�الفرن�á173راجع�لكو.  

ى�تنظيم��حكام�الخاصة�أن�ا+شرع�ا+غربي�لم�يعمل�ع�Sكما�أكد

�وشروط� �إليه �تنتقل �من �حيث �من �و� �ف��ته �حيث �من �� بالتجريد،

  .174الو1ي�للو�ية�عSى�أبنائه�اس��جاعوكيفية�

�نتج� �جنائية �بعقوبة �الو1ي �إدانة �حالة �fي �أنه �إ1ى وتجدر��شارة

ع3hا�الحجر�بعقوبة�إضافية،�فإن�هذا�الحجر�الذي�ي��تب�عليه�حرمان�

�عليه �العقوبة��ا+حكوم �تنفيذ �مدة �طوال �ا+الية �حقوقه �مباشرة من

�صلية،�ينعدم�معه�م�Tر�تجريده�من�أهلية�إدارة�أموال�القاصر،�Õن�

� �سببه �الحجر�ليس ����انعدامهذا �التجريد �أن �كما التمي	��أو�نقصانه

  .175يتم�إ��بنص�القانون 

�للحسموبا �التدخل �ا+شرع �عSى �القائل�لتا1ي �للرأي بأن� تأييدا

�عSى�أمس �بالو�ية �تمس �جنائية، �إدانة �عن �الناتج �الحجز�القانوني لة

أن�حرمان�الو1ي�من�مباشرة�حقوقه�ا+الية��Kعتبار �بناء،�آخذا�بع	ن�
                                                 

173 -�dÓÝى�قانون��حوال�الشخصية،�الجزء�الثاني،�مطبعة�ا+عارف�الجديدة،�: أحمد�الخمليSالتعليق�ع

  .14،�هامش�339: ،�ص1994
  ا+رجع�نفسه�- 174
  .249: س،�ص.بي�والعمل�القضائي،�ممليكة�غنام،�إدارة�أموال�القاصر�عSى�ضوء�التشريع�ا+غر �- 175
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�تحت� �من �أموال �عSى �التصرفات �مباشرة �من �حرمانه �إ1ى �تلقائيا يؤدي

�بأن �القائلة �للقاعدة �تحقيقا �ماله،: "و�يته، �عSى �له �و�ية �� ف���من

هذا�ع	ن�ا+نطق�ولبه،�فكيف�لشخص�إذ�هو�" ة�له�عSى�مال�غ	�هو�ي

  .؟�فقد�أهليته�fي�ماله�أن�نسمح�له�بالتصرف�fي�مال�من�هو�أحوج�منه

�20وعSى�مستوى�القانون�ا+قارن�نجد�ا+شرع�ا+صري�fي�ا+ادة�

�أنه �عSى �ينص �ا+ال �عSى �للو�ية �ا+نظم �التشريþي �الرسم إذا�: "من

�القاصر  �أموال �سبب��أصبحت �أو�Õي �الو1ي، �تصرف �خطر�بسبب fي

�م3hا �أو�تحد �و�يته �تسلب �أن �فللمحكمة �الذي�". آخر، dÓïالو� بخ�ف

،�بحا�ت�معينة�تستوجب�تجريده�من�49خصه�التشريع�ذاته�fي�ا+ادة�

  .176الوصاية

�تعرض� �بدوره �إذ �الجزائري، �سار�التشريع �ا+نوال �نفس وعSى

�الو  �أن �عSى �نص �حيث �الو�ية �سحب �بإسقاط�+سألة �و�يته dÜتنت� 1ي

  .177الو�ية�عنه�دون�أن�يورد�تفس	�ا�لذلك

�مسألة� dÓالتون�� �ا+شرع �نظم �السابق	ن �غرار�التشريع	ن وعSى

من�مجلة��حوال�الشخصية��155عزل�الو1ي�الشرMي،�إذ�نص�الفصل�

                                                 
  .230: س،�ص.سامي�العيادي،�م�- 176
  :تنت�dÜوظيفة�الو1ي: " من�قانون��سرة�الجزائري�عSى�أنه��91تنص�ا+ادة��- 177

  بعجزه،�-1

  بموته،-2

  عليه، بالحجر�-3

  ."بإسقاط�الو�ية�عليه-4
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لéب�ثم�لéم�ثم�للو�dÓïالو�ية�عSى�القاصر�أصالة�: "التونسية�عSى�أنه

�بإذن �إ� �تبطل �شرعية�و� �Õسباب �الحاكم ��سباب� ".من ومن

��178الشرعية �الفصل �fي �ورد �fي��67ما �الشخصية ��حوال �مجلة من

�منه �الخامسة �إ1ى�: "الفقرة �الو�ية �مشمو�ت �يسند �أن dÓÞللقا� يمكن

�م�الحاضنة�إذا�تعذر�عSى�الو1ي�ممارس3Äا�أو�تعسف�ف�3ا�أو��3اون�fي�

  ".وجه�Kعتياديالقيام�بالواجبات�ا+نجزة�ع3hا�عSى�ال

أن�نصوص�محاسبة��اعتقاديي�فبالرجوع�إ1ى�التشريع�الوط�dÅفو 

الذي��179لذا�أتفق�مع�أحد�الباحث	ن�و1ي���ترñى�إ1ى�ا+ستوى�ا+طلوب؛ال

أخذ�ح	�ا�مهما�من�نصوص�التشريع�أن�محاسبة�الو1ي�يجب�أن�تيرى�

�العائلية، �الروابط �كث	��من �وتفككت �النفوس �تبذلت �أن �بعد �ا+غربي،

� �أوضاعنا �الكث	��من �من�Kجتماعيةوتغ	�ت �ا+زيد �سن �يستلزم �مما ،

�Õن� ��ولياء، �محاسبة �وأسلوب �كيفية �تب	ن deال� �القانونية القواعد

  .��تكفل�حماية�القاصر�بشكل�كامل�النصوص�ا+وجودة�حاليا

لذا�عSى�ا+شرع�ا+غربي�النص�صراحة�عSى�إمكانية�عزل�الو1ي�أو��

�ك �و�يته �من �بال�� تجريده �أخل �لما �عليه �ا+و1ى �تجاه �).القاصر(اماته

يكون�قد�أوجد�متوالية��،وا+شرع�إن�هو�أوجد�نصوصا�34ذا�الخصوص

�ا+جتمع �وتغ	�ات �يتوافق �بما �القاصرين �حقوق �حماية �إ1ى مما��،تؤدي

يتوافق�ونهج�التشريعات�ا+قارنة�ال�deخولت�للمحكمة�سلب�و�ية�الو1ي�

                                                 
  .231: س،�ص.سامي�العيادي،�م�- 178
  .80: س،�ص.عبد�الصمد�عبو،�م�- 179
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�تص �تصرف �إذا �م3hا، �أو�الحد �تضر�بمصلحة �أو�شكلت�رفات القاصر،

�أمواله �عSى �ب�.خطرا �عرف �فوإذا �الجسيم، �التدب	��أو��همال ��سوء

  . تعود�إليه�الو�ية�إ��بقرار�من�ا+حكمة�بعد�التأكد�من�زوال�السبب

êÞ^nÖ]�g×Ş¹]�VÝ‚Ï¹]æ�ê‘ç×Ö�íéñ^ß¢]�íéÖæöŠ¹]� �

� �ا+ادة �مساء�257تنص �يمكن �أنه �عSى ��سرة �مدونة لة�من

  .الو�dÓïأو�ا+قدم�جنائيا�عند�Kقتضاء

dÓïالو� �ملزم�وباعتبار�أن �القاصر�بما�اأو�ا+قدم �بتسي	��أموال ن

�مصلحته �أو��،يحقق �السنوية �تزوير�الحسابات �نفسه �له �تسول فقد

�والحجج� �يمكن�)الفقرة��و1ى(ا+ستندات �أيضا�أن�،�كما يسأل�جنائيا

�قض �fي �أو�متورطا �لéمانة �خائنا �باعتباره �أو�سرقة �نصب الفقرة�(ية

  ).الثانية

±æù]�ì†ÏËÖ]�V†èæˆjÖ]�íµ†œ�Ý‚Ï¹]æ�ê‘çÖ]�íÖð^ŠÚ� �

تعد�جريمة�ال��وير�من�الجرائم�ا+اسة�بالثقة�العامة�وال�deتقوم�

�عمدا �الحقيقة �تغي	� �وغ	���،عSى �كاذبة �بوقائع �الغ	� �خداع بغية

  .صحيحة

�ا �أن �نجد �ا+غربي، �الجنائي �القانون �إ1ى �ا+غربي�وبالرجوع +شرع

  :180حصر�جرائم�ال��وير�فيما�يSي

                                                 
180 -�dÓë120- 119: س،�ص.م: يسمينة�الكسكا.  

           .Omar Mounir , le nouveau droit de la famille au maroc , op. cit. p.154:انظر�أيضا��-        
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ال��وير�fي��وراق�الرسمية�أو�العمومية�ا+نصوص�عل�3ا�وعSى��-

  .ج.من�ق�356إ1ى��351عقوب3Äا�fي�الفصول�من�

�البنوك��- �أو �بالتجارة �ا+تعلقة �أو �العرفية ��وراق �fي ال��وير

Sوع� �عل�3ا ��ىا+نصوص �الفصول �fي ��357عقوب3Äا ��359إ1ى نفس�من

  .القانون 

�والشهادات��- ��دارية �الوثائق �من �خاصة �أنواع �fي ال��وير

� �الفصول �fي �عقوبا�3ا �وعSى �عل�3ا ��360ا+نصوص �نفس��367إ1ى من

  .القانون 

الذي�عمد�إ1ى�تزوير�أوراق�أو��- الو�dÓïأو�ا+قدم��اعتبار ويمكن�

�القضاء �إ1ى �بتقديمه �ا+لزم �الحساب �هذا��،مستندات �تضليل بغية

�بتغي�،�خ	� �غ	��صحيحة،�	وذلك �وقائع �إثارة �خ�ل �من ��الحقيقة

� �القاصر�ا+الية �بمصالح �ضرر �إلحاق �عنه �ي��تب �قد �الذي ��- الdÓÝء

  .181مسؤو��جنائيا�وفق�أحكام�جريمة�ال��وير

�ال��وير �الجنائي �القانون �fي �ا+غربي �ا+شرع �عرف �وقع��،وقد �eم

بسوء�نية�تغي	�ا�من�هو�تغي	��ف�3ا�"بقوله��f361ي�الفصل��،fي��وراق

�fي� �عل�3ا �ا+نصوص �الوسائل �بإحدى �محرر �fي �ضررا �يسبب �أن شأنه

  ".القانون 

� �يتضح �ا+ادة �هذه �خ�ل �ال��وير�ا+مكن�من �عناصر�جريمة أن

  :متابعة�الو�dÓïأو�ا+قدم�بشأ3áا�Öي

                                                 
  .70: س،�ص.أنس�وقا،�م�- 181
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÷æ_�VáçÞ^ÏÖ]�^â†’u��Ö]�Ñ†ŞÖ^e�íÏéÏ£]��éÇi� �

�الحق �بتغي	� �هو �ال��وير �لقيام �كان�فالع�Tة �سواء �فقط، يقة

التغي	��متقنا�لدرجة�أ��يتفطن�له�إ��الخ�Tاء�ا+تخصصون،�أو�كان�مما�

  .من��شخاص�العادي	ن،�لذا�فال��وير�قائم�fي�الحالت	ن�اكتشافهيمكن�

�الفقه �من ��182بل �يرى �ح��eمن �به �ينخدع �� �التغي	��الذي أن

شكل�تزويرا�ي�،السذج�ا+غفلون�من�الناس�الذين���دراية�لهم�باÕموال

  .أو�عSى��قل�محاولة�له

� �الفصل �أكf��Áي �الجنائي�351وبتمعن �القانون �يعت���T،من نجده

أن�ال��وير�قائم�كلما�تغ	�ت�الحقيقة�بسوء�نية�وكان�هذا�التغي	��سببا�

�قد� �يكون �الذي �الشخص �النظر�عن �بغض �بالغ	�، �الضرر �إلحاق fي

  .صدر�منه

^éÞ^m�V�ø‘^u�íÏéÏ£]��éÇi�áçÓè�á_l]…†�]�àÚ�…†¦�» 

�أن� �ينب�ي �إنما �القانون، �fي �تزويرا �تغي	��للحقيقة �يعت��Tكل و�

يكون�هذا�التغي	��للحقيقة�واقعا�fي�محرر�من�ا+حررات،�سواء�كان�fي�

  183 .محرر�رسم�dأوfي�محرر�ثابت�التاريخ

                                                 
182  -�dÓÝانية�القانون�الجنائي�الخاص،�الجزء��ول،�مكتبة�ا+عارف،�الرباط،�الطبعة�الث: أحمد�الخملي

  .263: ،�ص1985
�والقضائية،��-  183 �القانونية �ا+هن �ا+اس���fي �لنيل�دبلوم �رسالة �القاصرين، �تدب	��أموال �قادري، محمد

�السنة� �الرباط، ،dÓالسوي�� �الخامس �محمد �جامعة �وKجتماعية، �وKقتصادية �القانونية �العلوم كلية

  .152: ،�ص2010/2011الجامعية�
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^nÖ^m�V…†•�p]‚uc�íÏéÏv×Ö��éÇjÖ]�]„â�á`��àÚ�áçÓè�á_� �

�بمصلحة�للشخص�مساسا�يفوت�والضرر�هو�كل�مساس�بحق�أو 

يه�fي�مركزه�KجتماMي�أو�fي�عاطفته�عليه�ربحا�أو�يكبده�خسارة�أو�يؤذ

  .184أو�شعوره

  :وكنتيجة�لهذا�التعريف�فالضرر�نوعان

�مادي �fي�: ضرر �يتجSى �الغالب �وهو�fي �وا+متلكات ��موال يلحق

  .جريمة�ال��وير

  .واعتبارهيكون�محله�شرف�الشخص�: ضرر�معنوي 

^Ãe]…V�íéßÖ]�ðç‰�†Êçi� �

�الركن� �لقيامها �يلزم �حيث �العمدية، �الجرائم �من وال��وير�هو

ولقيام�هذا��خ	��يجب�توفر�القصد�الجنائي،�وهو�يتوافر�إذا��.ا+عنوي 

�أو� dرسم� �محرر �fي �تغي	��الحقيقة �إ1ى �أو�ا+قدم dÓïالو� �إرادة اتجهت

هو�عالم�ثابت�التاريخ،�أو�بنكي�وتجاري�بالطرق�ال�deحددها�القانون،�و 

  .185بحقيقة�ما�يقوم�به�من�الناحية�الواقعية�والقانونية

� �ما �حال �وfي �الحسابات�إذا �تزوير �إ1ى �ا+قدم �أو dÓïالو� لجأ

�طبقا��،السنوية �يعاقب �فإنه �القاصر، �إضرار�بمصالح �ذلك �fي وكان

                                                 
ون�الجنائي�ا+غربي�القسم�الخاص،�مطبعة�النجاح�الجديدة�البيضاء،�عبد�الواحد�العلمd،�القان�-  184

  .163: ص
  .154: س،�ص.محمد�قادري،�م�- 185
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للنصوص�القانونية�ا+نظمة�لجريمة�ال��وير،�مادات�الجريمة�مستوفية�

  .186لكافة�شروطها

ث�أن�يقوم�الو�dÓïأو�ا+قدم�بإبرام�عقود�صورية،�وهو�وقد�يحد

�تسي	��شؤون ��بصدد �ا+الية؛ �القاصرين �قد� Kتفاقاتوهذه الصورية

كأن�يذكر�الو�dÓïأو�ا+قدم�fي�عقد�بيع�عقار��تكون�fي�الغالب�نسبية؛

��–القاصر� �با+راضاة �البيع �Õخذ��–fي �الحقيقي �الثمن �من � �أقل ثمنا

ل�يمكن�معاقبة�الو�dÓïأو�ا+قدم�ب3Äمة�ال��وير�فه�.الفرق�بي3hما�لنفسه

  fي�ا+حررات؟

�يعت��Tالصورية�اختلفت �من �ب	ن �عليه��187¾راء �يعاقب تزويرا

�ا+ست��،� �العقد �يتضم3hا deال� �للحقيقة �الصوري �العقد �+غايرة نظرا

وب	ن�من�يذهب�إ1ى�عدم�. fي�هذه�الحالة�اويكون�القصد�الجنائي�متوفر 

                                                 
  .120: س،�ص.يسمينة�الكسكاdÓë،�م�- 186

   .Omar Mounir . le nouveau droit de la familleau. op. cit .p. 154: انظر�أيضا��-

�ا+وضوع�- �هذا �حول �اللمساوي : انظر �السيد �القانونية��فايز �الدفوع �اللمساوي، �فايز وأشرف

�بإصدار� �القومي �ا+ركز �34ا، �ا+رتبطة �والجرائم ��مانة �وخيانة �النصب �حول �القضائية وا+شك�ت

  .وما�بعدها�104: ،�ص2010القانونية،�الطبعة��و1ى،�
  .الصورية�fي�معناها�الواسع�تفيد�إظهار�وضع�وهم�dبمظهر�الوضع�الحقيقي�-187

Öي�توافق�إرادت	ن�عSى�إخفاء�ما�اتفقا�عليه�سرا�تحت�ستار�عقد�ظاهر���ترضيان�: صط�حاوالصورية�ا

فالعقد�الصوري�إذن�هو�عقد�ينظمه�الطرفان�ذرا�للرماد�fي�أع	ن�الغ	�،�ويتفقان�fي�الخفاء�. بحكمه

-contre. (يسم��ورقة�الضد) acte clandestin(عSى�تعطيل�كل�أو�بعض�آثاره،�بمقت��Óüعقد�مست���

lettre (يضمنانه�حقيقة�ما�أراده�ورضيا�به.  

نظرية�Kل��امات�fي�ضوء�قانون�Kل��امات�والعقود�ا+غربي،�الجزء��ول،�مطبعة�: مأمون�الكزبري �-       

  .294: ،�ص1972ة،�الدار�البيضاء،�النجاح�الجديد
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�تزويراالعقاب�عSى�الصورية�ب �للغ	��تعلق��،اعتبارها إ��إذا�مست�حقا

�بمركز� �الغ	��أو �بحق �ا+ساس �إ1ى �حدودها �تجاوزت �فإذا بالتصرف،

  .188،�كانت�هناك�جريمة�ال��ويرKتجاهقانوني�حسب�هذا�

به�ا+جلس��القضائية�لجريمة�ال��وير،�ما�ق��Óüومن�التطبيقات

ان�الطاعن�قد�قام�+ا�ك: "... fي�إحدى�قراراته،�حيث�جاء�فيه��189عSى

�طرف� �من فع��بإحضار�امرأة�لتحل�محل�زوجته،�ووقع�عل�3ا��شهاد

�كافيا� �كان �ذلك �فإن �زوجته، �أ3áا �أساس �عSى �به �صرحت �بما العدل	ن

� �الفصل �ال��وير��354لتطبيق �بجريمة �ا+تعلق �الجنائي �القانون من

�بآخر �شخص �الشخص��،باستبدال �ذلك �أنه �عSى �عليه و�شهاد

  .f"190ي�كناش�العدل	ن�ولو�لم�يحرر�به�رسم�عد1ي�بعد�وتضم	ن�ذلك

�الرشد� �سن �بلغ �الذي �القاصر �أن �إليه ��شارة �تجدر ومما

له�كامل�الحق�fي�رفع�الدعاوى��،من�مدونة��سرة�263بمقت��Óüا+ادة�

�أو� dÓïالو� �ضد �بمصالحه �ا+ضرة �والتصرفات �بالحسابات ا+تعلقة

ن�هذه�الدعاوى�تتقادم�ا+قدم�وكل�شخص�كلف�بذات�ا+وضوع،�غ	��أ

� �الرشد، �سن �بلوغه �بعد �سنت	ن �أو��باستثناءبمرور �ال��وير حالة

  .التدليس�أو�إخفاء�وثائق،�فتتقادم�بسنة�بعد�العلم�بذلك

                                                 
  .186-185: س،�ص.آسية�بنعSي،�م�- 188
  .محكمة�النقض�حاليا�- 189
�عدد�قرار�صاد�-  190 ��عSى، �ا+جلس �439ر�عن �جنائي �ملف ،64861� �بتاريخ ،3�� �منشور�1980أبريل ،

  .73: س،�ص.،�أورده�أنس�وقا،�م524: ،�ص1986- 1966بمجموعة�قرارات�ا+جلس��عSى�
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íéÞ^nÖ]�ì†ÏËÖ]�VíÞ^Úù]�íÞ^é}�íµ†œ�Ý‚Ï¹]æ�ê‘çÖ]�íÖð^ŠÚ� �

�وÖي� �باÕموال، �ا+اسة �الجرائم �من ��مانة �خيانة تعت��Tجريمة

�عSى ��تنطوي �بمن �الفاعل �قبل �من �ال��deائتمنهغدر�وخيانة والثقة

،�مع�جريمة�السرقة�fي�كون�كل�191وتش��ك�هذه�الجريمة. أودعت�فيه

�مع� �يختلفان �إ��أ3áما �الغ	��واخت�سه، �مال �اغتصاب �إ1ى ��3دف م3hما

�يحصل� �السرقة �جريمة �ففي �Kخت�س، �34ا �يقع deال� �الوسيلة �fي ذلك

أما�fي��.حيازة�ا+ال�ا+نقول�من�صاحبه�باغتصاباللجوء�إ1ى��Kخت�س

�بالجحود� �ملكه �إ1ى �يده �تحت �ما �يضيف �ا+ختلس �فإن ��مانة خيانة

  .والتنكر�+ا�أودع�فيه�من�ثقة

�جريمة� �عSى �نص �نجده �ا+غربي �الجنائي �القانون �إ1ى وبالرجوع

� �ا+ادة �fي ��مانة �نية،�" : بقوله�547خيانة �بسوء �أو�بدد �اختلس من

�أو�الحائز با+�إضرارا �اليد �أو�واضع �أو��الك �أو�بضائع �أو�نقودا أمتعة

�أو� �ال��اما (ÓÝأو�تن� �تتضمن �نوع �أي �من �أو�أوراقا �أو�وصو�ت سندات

�أو� ��ستعمالها �إليه �أو�سلمت �يردها �أن �عSى �إليه �سلمت �كانت إبراء

استخدامها�لغرض�مع	ن،�يعد�خائنا�لéمانة�ويعاقب�بالحبس�من�ستة�

  .وغرامة�من�مائت	ن�إ1ى�ألفي�درهمأشهر�إ1ى�ث�ث�سنوات�

وإذا�كان�الضرر�الناتج�عن�الجريمة�قليل�القيمة،�كانت�عقوبة�

�وخمس	ن� �مائت	ن �إ1ى �مائت	ن �من �والغرامة �سنت	ن �شهر�إ1ى �من الحبس

                                                 
  .197: س،�ص.مليكة�غنام،�إدارة�أموال�القاصر�من�خ�ل�مدونة��سرة،�م�- 191
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درهما�مع�عدم��خ�ل�بتطبيق�الظروف�ا+شددة�ا+قررة�fي�الفصل	ن�

  ".550و�548

كن�ا+ادي�لهذه�الجريمة�قد�ن�حظ�أن�الر �،قراء�هذه�ا+ادةوباست

�ا �أفعا��يرتك3ðا �منيستوعب �جليا �ويظهر�ذلك �أو�ا+قدم dÓïخ�ل��لو

  .العناصر�الث�ثة�للركن�ا+ادي�للجريمة

ويقصد�: أو�تبديد��موال�ا+سلمة�عSى�سبيل��مانة�اخت�س -1

�كانت �كيفما �ا+نقو�ت �ع�قة�192باÕموال �ا+غربي �ا+شرع �يش��ط �و� ،

�ب	ن ��محددة �ومن ��موال �هذه �سلم �هذه��استلمهامن �تقوم �eح

أن�يكون�لفرن��dÓوا+صري�اللذين�يفرضان�الجريمة،�خ�فا�للقانون	ن�ا

  .تسليم�هذه��موال�fي�إطار�عقود�كالوديعة�والوكالة

�ا+سلمة�اخت�س -2 ��موال �تبديد �محاولة��فا�خت�س: أو هو

 �� �تملك �أجل �من �إرادته �توجيه ��موال �تسلمها�متسلم deال� موال

�تصورها� �يمكن deال� �الحالة �Öي �وهذه �لها، �مالك �وكأنه �ف�3ا والتصرف

كفعل�جنائي�للو�dÓïأو�ا+قدم�أما�التبديد�فصورته�إت�ف�ا+نقول�أو�

  .إحراقه�Õي�سبب�كان

                                                 
ا+تحصل�عل�3ا�ببيع�عقار�القاصر�بال��اdÓÞ،�سواء�أكان�البيع�وا+نقو�ت�fي�حالتنا�هاته،�Öي�تلك��- 192

نتيجة�عدم�وصول�قيمة�العقار�للمبلغ�الذي�يوجب�البيع�القضائي�أم�تجاوزه�ولكن�لم�يحضر�أي�من�

  .ا+��ايدين�للمزاد�العلdÅ،�وأذن�القا�dÓÞللو�dÓïأو�ا+قدم�بالبيع�با+راضاة�لتوفر�الثمن�ا+ناسب



^–ÏÖ]æ�íéÞçÞ^ÏÖ]�íè^Û£]†‘^ÏÖ]�…^ÏÂ�ÄéfÖ�íéñ� �

� �
 

 112

وسواء�كان�الضرر��.أو�التبديد�Kخت�ستحقق�الضرر�بسبب��-3

�ف�  �أو�معنويا، �ماديا �يكون �أن �إ� �فع��يش��ط �وقع �الضرر��.قد أما

  .ا+حتمل�ف��يشمل�حكم�هذه�الجريمة

إضافة�إ1ى�الركن�ا+ادي�يجب�توفر�العنصر�ا+عنوي�أيضا�لقيام�

�بأن� �أو�ا+بدد �ا+ختلس �بعلم �ناحية، �من �يتحقق �والذي �الجريمة، هذه

�ناقصة �حيازة �أو�يبدده �يختلسه �الذي �للمنقول �ملكيته��،حيازته وأن

حية�أخرى،�باتجاه�إرادة�الجاني�إ1ى�تنفيذ�الواقعة�عائدة�للغ	�،�ومن�نا

  .�193جرامية

فالو�dÓïأو�ا+قدم��،مانة�إذن�Öي�إخ�ل�باÕمانةجريمة�خيانة�� 

�إليه� �سلم �ما �يستخدم �أن �عليه �ونفسه، �ماله �القاصر�fي �عSى ا+ؤتمن

من�أموال�القاصر�بما�يحقق�مصلحة�هذا��خ	�،�عSى�أن�يسلمها�لهذا�

�بل ��خ	��بعد �حالة �شؤونه �يتو1ى �أو�+ن �الرشد، �سن مهمة��ان3Äاءوغه

  .194الو�dÓïأو�ا+قدم�بسبب�آخر�غ	��بلوغ�القاصر�سن�الرشد

�اعت�T عليه��ائتمانهفإذا�ما�أخل�الو�dÓïأو�ا+قدم�بما�تم��،وعليه

�أن� �عSى �الذكر، �السالفة �ا+ادة �+قتضيات �طبقا �يعاقب �لéمانة خائنا

��مان �خيانة �جريمة �أركان �وقصد�تتحقق �ومعنوي �مادي �ركن �من ة

  .195جنائي

                                                 
  .88: س،�ص.يوسف�ا+ختاري،�م�- 193
  .183: س،�ص.آسية�بنعSي،�م�- 194
  ا+رجع�نفسه��- 195
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الو�dÓïأو��–�م	ن��اخت�سويرى��ستاذ�عبد�الواحد�العلم�dأن�

� �أو��–ا+قدم �با+الك �إضرارا �يقع �� �عليه �ا+ؤتمن �للمنقول أو�تبديده

�dÅعليه�ضرر�فعSي�من�تصرف�الحائز�أو�واضع�اليد،�إ��إذا�لحق�ا+ج

أن�ا+شرع�ايته�للعقاب،�خاصة�مل�ف��يرى�كفأما�الضرر�ا+حت�.�م	ن

من�القانون�الجنائي��547ا+غربي�من�خ�ل�الفقرة�الثانية�من�الفصل�

�قليل� �الجريمة �عن �الضرر �يكون �عندما �الجريمة �هذه �عقاب خفف

  .196القيمة

�خيانة��،وإجما� �جريمة �fي �مستق� �يعت��Tعنصرا �الضرر فإن

�إ �جانب �إ1ى �إثباته �يلزم �ا+غربي �القانون �fي ��مانة أو��Kخت�سثبات

  .التبديد

�ذلك �إ1ى ��،إضافة �أساء �إذا �أو�ا+قدم dÓïأموال��استغ�لفالو

� �تنفيذ �معه �نحو�أصبح �أو�بعيدا��Kل��امالقاصر�عSى �مستحي� بالرد

 �Tاعت�� �ا+غربي �ا+شرع �أن �وبما ��مانة، �خيانة �لجريمة �اعت�T مرتكبا

�الوكيل�مسؤولية �مسؤولية �أو�ا+قدم dÓïالو�� �فإن �الصفة�بأجر، هذه

��مانة �خيانة �عقوبة �من �197ترفع �الفصل �ينص �إذ �القانون��549، من

�أنه �عSى �إ1ى�: "الجنائي �سنة �من �الحبس �إ1ى ��مانة �خيانة �عقوبة ترفع

                                                 
  .151: س،�ص.محمد�قادري،�م- 196
  .259: س،�ص.مليكة�غنام،�إدارة�أموال�القاصر�عSى�ضوء�التشريع�ا+غربي�والعمل�القضائي،�م�- 197

،�الشركة�+قارن لية�fي�القانون�التون��dÓواالحصانة�العائ: محمد�اللجم�d: +زبد�من��يضاح�انظر��-     

  . وما�بعدها�379: ،�ص2005ة�للنشر�وتنمية�فنون�الرسم،�التونسي
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خمس�سنوات�والغرامة�من�مائت	ن�إ1ى�خمسة�آ�ف�درهم،�fي�الحا�ت�

  ".إضرارا�بمستخدمه�أو�موكله�3ðا�أج	��أو�موكلإذ�ارتك: ... ¾تية

فالو�dÓïأو�ا+قدم�يعت��Tوكي��وأمينا�fي�نفس�الوقت�عSى��،عليهو 

مال�القاصر�يعاقب�بصفته�وكي��وأمينا�fي�آن�واحد،�فعليه�أن�يحفظ�

ذ�مهامه�كوكيل،�لذا�ينب�ي��مانة�كأم	ن�ويتو�ى�العناية�ال�زمة�fي�تنفي

� ��ضرار�بمصالح��يساءلأن �توافر�نية �مجرد �عن �ا+قدم �أو dÓïالو

��عSى198+اليةالقاصر�ا �ا+جلس �قرره �ما �خ�ف �وذلك ،199���� �أنه من

�قبل� ��مانة �خيانة �جريمة �أجل �من �شخص �إدانة �أو �متابعة ينب�ي

  .200معرفة�ما�ستؤول�إليه�ا+حاسبة

�تقن	ن� �مجال �fي �عملت ��سرة، �مدونة �أن �هذا �كل �من نخلص

�أ dÓïالو� �محاسبة �إنظام �عSى �من�و�ا+قدم �تعد �قانونية �قواعد دراج

  .نون�الشكل�ضمن�موادها�ال�deتدخل�fي�إطار�قانون�ا+وضوعصلب�قا

�أبعادا� �تأخذ �ا+قدم �أو dÓïللو� �الجنائية �فا+سؤولية عموما

الو�dÓïأو� سب�نوعية��فعال�ا+رتكبة�من�قبلمختلفة،�وذلك�عSى�ح

� �متابع3Äما �يمكن �حيث �والنصب��ا+قدم، �كالسرقة �أخرى بجرائم

لقانون�الجنائي،�وذلك�بغية�حماية�وغ	�هما�من��فعال�ال�deوردت�fي�ا

  .مصالح�القاصر�وحفظ��من�العام�ا+جتمþي

                                                 
  .119: س،�ص.عبد�الصمد�عبو،�م�- 198
  .محكمة�النقض�حاليا�- 199
  .119: س،�ص.،�أورده�عبد�الصمد�عبو،�م28/3/85،�الصادر�بتاريخ�2909قرار�ا+جلس��عSى�رقم��-  200



^–ÏÖ]æ�íéÞçÞ^ÏÖ]�íè^Û£]†‘^ÏÖ]�…^ÏÂ�ÄéfÖ�íéñ� �

� �
 

 115

í³^}V� �
� �موضوع �دراسة �عقار�"إن �لبيع �والقضائية �القانونية الحماية

�" القاصر �عSى �الوقوف �م3hا �الهدف �الK�deمتيازاتكان �والضمانات ،

��سرة �مدونة �34ا �وK  ،جاءت �طريق� خت��ت،أو�النواقص �عن وذلك

. جابة�عSى��شكالية�ا+حورية�ال�deتم�طرحها�fي�مقدمة�هذه�الدراسة� 

  .وكذا��جابة�عSى�مختلف�التساؤ�ت�الفرعية��خرى 

وذاك�إ��بإبراز�مختلف�ا+ستجدات�ال�deأو��يمكن�أن�يتأتي�هذا�

�تم� �حيث �الشرعية، �بالنيابة �يتعلق �فيما ��سرة �مدونة �34ا جاءت

  .القضائي�تارة�أخرى �Kج3Äادني�تارة،�وإ1ى�إ1ى�النص�القانو �Kستناد

�البحث �هذا �صفحات �طول �عSى �ذكره �سبق �ما �عSى �،تأسيسا

برز�أ�،لقة�با+وضوع�تع���3ا�سلبياتلوحظ�أن�النصوص�القانونية�ا+تع

  :مع�إعطاء�بعض�Kق��احات�،أهمها

�فيه� -1 �القضائي ��ذن �عSى �الحصول �من �الو1ي �إعفاء أن

��خ	� �هذا �عSى �للقاصر�و �،تخفيف �ال�زمة �الحماية �حساب �عSى ذلك

  .أثناء�التصرف�بالبيع�fي�أمواله

2- � �ا+ادت	ن ��سرة،�272و271تضارب �مدونة �عدم��من �إ1ى أدى

تحديد�القيمة�ال�deتحدد��موال�ال�deيجب�أن�تخضع�fي�بيعها�للقيود�

للتوفيق�ب	ن�ا+ادت	ن�لتحديد��اتشريعي�القانونية،�وال�deيستوجب�تدخ� 

  .حدة�بي3hماقيمة�مو 
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�الب -3 �بطيئةمسطرة �جد �مسطرة dÅالعل� �با+زاد فها�نوتكت�يع

�القاصر� �مصلحة �عSى �يؤثر�سلبا �قد �مما �ومكلفة، �معقدة إجراءات

ما�يستدMي�إعادة�النظر�ف�3ا�بما�يضمن�تجاوز�عيو34ا�مع��وهذا�ا+الية،

 .Õموال�القاصروف	��الضمانات�الحمائية�ال�زمة�ت

�مس -4 �عSى �صراحة �التنصيص �الو1يعدم �غرار��،ؤولية عSى

�ا+قدم، �أو dÓïالو�� �الذي dÓÝال� �يشجع �أموال���ولياءقد �أكل عSى

بالباطل�أو�تبذيرها�فيما���يعود�بالنفع�عل�3م،�مما�يجب��محجور�هم

��ضرار� �عن �الو1ي �مسؤولية �عSى �صراحة �التنصيص �ا+شرع �عSى معه

�ومحددة �واضحة �بمواد �الضارة �تصرفاته �القاصر�بفعل �تلحق deي��الf

��سرة �كالتشريع��وذلك�.مدونة �ا+قارنة، �التشريعات �باñي �غرار عSى

 .ا+صري�مث�

�ا+شرع�لتحديد�مسؤولية��الو�dÓïوا+قدم�بشكل�دقيق�تدخل� -5

�عليه �Öي �ما �عSى �تركها �تعديل��وواضح،عوض �أول �عند � �وذلك ،

 .لنصوص�ا+دونة

6- � �ا+ساواة �مبدأ �تكريس �الو�ية، �fي �و�م ��ب من��ذلكب	ن

الرقابة�هذه��ابة�و��dÓïب�حالة�وجوده�مع��م،�لكون خ�ل�إلغاء�رق

 .قار�أبنا3åا�القاصرينfي�بيع�ع�،�وتقييدا�îراد�3او�ي3Äا�ت��Tقيدا�عSىتع

من��11 وضع��حد�للتناقض�الحاصل��ب	ن�مقتضيات��الفصل -7

�والعقود �Kل��امات �وتلقانون ��سرة، �مدونة �fي �عل�3ا �ا+نصوص ،�ك

،�الdÓÝء�الذي�ضائية�القبلية��عSي�تصرفات�الو1يص�الرقابة�القبخصو 
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�الف �مواقف �ب	ن �الحاصل �للتضارب �حد �لوضع �والقضاء�سيؤدي قه

  .ا+غربي	ن�من�ا+سالة

��خرى� �القانون �فروع �وباñي ��سرة �مدونة �لنصوص �يكون �eوح

�عقار�القاصر؛ دور ال �حماية �fي �متشبع��الفعال �قضاء �وجود �من �بد

�العدل �ا+قتضيات��بقيم �+ختلف �السليم �للتطبيق �وذلك و�نصاف،

 .القانونية�ا+تعلقة�با+وضوع
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  قــــــــــــــا�لح
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Äq]†¹]æ�…�^’¹]�ívñ÷� �
  :ا�صادر* 

  .القرآن�الكريم �

  .2ج: صحيح�البخاري� �

  .4ج�: صحيح�البخاري  �

� * íée†ÃÖ]�íÇ×Ö^e�Äq]†¹]V� �

  :ا�عاجم�-

   .،�ب	�وت1�،1992الكليات،�مؤسسة�الرسالة،�ط: لبقاء�الكوfيأبو�ا �

�ب	�وت،� � �صادر، �دار �العرب، �لسان �منظور، �بن �الفضل أبو

  .،�الجزء�الخامس�عشر1967

�منظور  � �: أبو�الفضل �ب	�وت، �دار�صادر، �العرب، ،�1967لسان

  .الجزء�الرابع

�حبيب � �واصط�حا: سعدي �لغة ،dÜالفق� �دار�الفكر،�القاموس ،

  2�،1988ية،�ط�دمشق،�سور 

�الكتاني � �ال�ي �ا+عاجم�: عبد �ومعجم �و�ثبات �الفهارس فهرس

وا+شيمخات�وا+سلس�ت،�باعتناء�الدكتور�إحسان�عباس،�دار�الغرب�

  .�س�مي�ب	�وت،�الجزء�الثاني

  :ا�راجع�الفقهية�-

  .2كتاب�الكبائر،�ج�: ابن�حجر� �
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�ال � �يستحق �فيمن �العليا �ا+راقبة �النباÖي، �الحسن قضاء�أبي

  .لفتيا،�ا+كتبة�التجارية�ب	�وت،�دون�ذكر�الطبعة�وتاريخهاوا

�الرفþي � �الس�م ��س�مية�: عبد �الشريعة �fي �ا+ال �عSى الو�ية

  .1996وتطبيقا�3ا�fي�ا+ذهب�ا+الكي،�مطابع�إفريقيا�الشرق،�طبعة�

�الخطيبلس � �بن �الدين �أ: ان �fي �تحقيق��حاطة خبار�غرناطة،

  .4،��ج7ن،�مطبعة�الخان�ي�القاهرة،�طالدكتور�عبد�هللا�عنا

�مخلوف � �بن �محمد �بن �طبقات�: محمد �fي �الزكية �النور شجرة

� ��و1ى �الطبعة �باÕوفست، �طبع �السلفية��1334ا+الكية، �ا+طبعة هـ،

  .ومكتب3Äا�عSى�نفقة�دار�الكتاب�العربي،�ب	�وت

�الدسوñي � �عرفة �الكب	�،�: محمد �الشرح �عSى �الدسوñي حاشية

  .لكتب�العربية،�الجزء�الثالث،�دون�ذكر�الطبعة�وتاريخهاياء�امطبعة�إح

،�1984الفقه��س�مي�وأدلته،�دار�الفكر�دمشق�: وهبة�الزحSي �

  .الطبعة�الثالثة�الجزء�السابع

  :ا�راجع�القانونية�-

الط�ق،�مكتبة�الكليات��–الوصاية��–الو�ية�: أحمد�الحصري  �

 .�زهرية،�دون�ذكر�الطبعة�و�التاريخ

� � �الشخصية،�: الخمليdÓÝأحمد ��حوال �قانون �عSى التعليق

 .1994الجزء�الثاني،�مطبعة�ا+عارف�الجديدة،�

� dÓÝالخملي� ��ول،�: أحمد �الجزء �الخاص، �الجنائي القانون

  .1985 .ا+عارف،�الرباط،�الطبعة�الثانيةمكتبة�
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� dÓÝالخملي� �أبنا3åم�: أحمد �عن �لæباء �ا+دنية ا+سؤولية

  .،�الطبعة��و1ى1982ف�القاصرين�مكتبة�ا+عار 

� dÓÝوجهة�نظر،�مطبعة�النجاح�الجديدة،�الطبعة�: أحمد�الخملي

  .�1988و1ى،�

�الفاخوري � �الجزء�: إدريس �القانونية �العلوم �لدراسة ا+دخل

  .1995الثاني،�نظرية�الحق،�دار�النشر�الجسور،�الطبعة��و1ى�

�الفاخوري � �أحك: إدريس ��ول، �الجزء �ا+غربي، ��سرة ام�قانون

  .2009الزواج،�مكتبة�مطبعة�وراقة�طه�حس	ن،�وجدة،�

�بلحساني � �العامة�: الحس	ن �للقواعد �وفقا �والكراء البيع

  .2002/2003والتشريعات�الخاصة،�دار�النشر�الجسور،�طبعة�

سامي�العيادي،�الو�ية�عSى�ا+ال،�دار�محمد�عSي�للنشر�تونس،� �

  .دون�ذكر�الطبعة�والسنة

�صاfي � �الحق �الب: عبد �عقد �Kل��امات��–يع �قانون �fي دراسة

�الطبعة� �الجديدة، �النجاح �مطبعة �الخاصة، �القوان	ن �وfي والعقود

  .�1998و1ى،�

�ا+نصوري � �الس�م �إطار�: عبد �fي �القاصرين �شؤون مسطرة

 ).بنميد(،�مؤسسة�بنشرة�للطباعة�والنشر�1986التشريع�ا+غربي،�

� � �للطفل، �القانونية �الحماية ،dالدليم� �العا1ي ��ول،�عبد الجزء

  .2007ا+طبعة�والوراقة�الوطنية�مراكش،�الطبعة��و1ى،�
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�والعقود� � �Kل��امات �قانون �عSى �التعليق �العزيز�توفيق، عبد

  .1،�ج�1993،�+غربي،�الدار�العربية�للموسوعاتا

�Kل��امات� � �قانون �fي ��عSى �ا+جلس �قضاء �العزيز�توفيق، عبد

  .2006الرباط،�الطبعة��و1ى،��،�دار��مان2005والعقود�إ1ى�غاية�

�حضري  � �العزيز �النشر�: عبد �دار �الخاص، �القضائي القانون

 .2005الجسور،�وجدة،�طبعة�

�شهبون  � �الكريم �الج: عبد ��سرة، �مدونة �شرح �fي زء�الشاfي

  .2006،�الثاني،�مطبعة�النجاح�الجديدة

شرح�مدونة��حوال�الشخصية�ا+غربية،�: عبد�الكريم�شهبون  �

�الث �مطبعة�الجزء �وا+	�اث، �والوصية �و�هلية �الشرعية �النيابة اني،

  .ا+عارف�الجديدة،�الرباط

�السم�1ي � �ا+جيد �ل�ل��ام،�: عبد �العامة �النظرية ا+ختصر�fي

  .2009ا+صادر��رادية�وغ	���رادية،�دار�القلم�الرباط،�

عبد�الواحد�العلمd،�القانون�الجنائي�ا+غربي�القسم�الخاص،� �

  .نجاح�الجديدة�البيضاءمطبعة�ال

�خ�ف � �الوهاب �الشريعة�: عبد �fي �الشخصية ��حوال أحكام

  .�1990س�مية،�دار�القلم�الكويت،�الطبعة�الثانية،�سنة�

�الحراق � dدراسات�: العلم� �العد1ي، �والتوثيق ��سرة مدونة

  .2005وتعليق،�الطبعة��ول،�
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�الدفوع� � �اللمساوي، �فايز �وأشرف �اللمساوي �السيد فايز

�والجرائم�ا ��مانة �وخيانة �النصب �حول �القضائية �وا+شك�ت لقانونية

  .2010ا+رتبطة�34ا،�ا+ركز�القومي�بإصدار�القانونية،�الطبعة��و1ى،�

�الكزبري  � �Kل��امات�: مأمون �قانون �ضوء �fي �Kل��امات نظرية

�الدار� �الجديدة، �النجاح �مطبعة ��ول، �الجزء �ا+غربي، والعقود

  .1972البيضاء،�

+غرب،�عقد�البيع�وقانون�التحفيظ�العقاري�با: محمد�الحياني �

  .1�،1994مطبعة�وراقة�الكتاب،�ط،�

قانون��سرة�fي�دول�ا+غرب�العربي،�ا+طبعة�: محمد�الشافþي �

  .مراكش�2009والوراقة�الوطنية،�الطبعة��و1ى،��

�الشافþي � �ا+طبعة�: محمد �القضائي، �Kج3Äاد �fي ��سرة مدونة

  .2011ة�الوطنية�مراكش،�الطبعة��و1ى،�سنة�الطبع،�والوراق

�الشرقاني � �يناير،�: محمد �الرباط، �دار�القلم، �ا+دني، القانون

  .1،�ط2003

� dوا+قارن الحصانة�العائ: محمد�اللجم�dÓي�القانون�التون�fلية��،

  ،�2005،�لتونسية�للنشر�وتنمية�فنون�الرسمالشركة�ا

�بلفق	� � �: محمد �والعمل ��سرة �ا+غربي،�مدونة القضائي

  .1منشورات�دراسات�قضائية،�ع

� � �معجوز �بن �وفق�: محمد ��س�مية �الشريعة �fي ��سرة أحكام

  .مدونة��حوال�الشخصية،�الجزء�الثاني،�مطبعة�النجاح�الجديدة
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�وفق� � ��س�مية �الشريعة �fي ��سرة �أحكام �معجوز، �بن محمد

�الن �مطبعة �الثاني، �الجزء �الشخصية، ��حوال �الجديدة،�مدونة جاح

   .دون�ذكر�الطبعة

� dãشل� �مصطفى �دار�ال3hضة�: محمد ��س�م، �fي ��سرة أحكام

  .1977العربية�للطباعة�والنشر،�ب	�وت،�الطبعة�الثانية،�

�التواب � �عبد �وعم�،�: معوض �علما �والتوثيق الشهر�العقاري

  .1986منشأة�ا+عارف�باîسكندرية،�

�غنام � �: مليكة �القاصر�عSى �أموال �ا+غربي�إدارة �التشريع ضوء

�سلسلة� �ا+غربية، �الحقوق �مجلة �منشورات �القضائي، والعمل

  2010الدراسات�و�بحاث،��صدار�الثالث،�يونيو�

�عياط � �لكحل �بوس�مة�: نز�3ة �مطبعة �القانون، �fي القاصر

  .للطباعة�والنشر،�تونس

  :�طروحات�و�الرسائل* 

�البن � �� : dوÓÞأحمد �قضايا �fي �العامة �النيابة �رسالة�دور سرة،

�وحدة� �الخاص، �القانون �fي �ا+عمقة �العليا �الدراسات �دبلوم لنيل

�القانونية� �العلوم �كلية �وا+قارن، ��سرة �قانون �fي �والبحث التكوين

طنجة،�السنة�وKقتصادية�وKجتماعية،�جامعة�عبد�ا+لك�السعدي،�

  .    2006-2005الجامعية،�

�بنعSى � �� : آسية �مدونة �كتابي�مركز�القاصر�fي �خ�ل �من سرة

�هلية�والنيابة�الشرعية،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�ا+عمقة�
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�ا+غربي� ��سرة �قانون �fي �والبحث، �التكوين �وحدة �الخاص، �القانون fي

�جامعة� �وKجتماعية، �وKقتصادية �القانونية �العلوم �كلية وا+قارن،

  .عبد�ا+لك�السعدي،�طنجة

��س�مية�أحك:أشرف�حنضل�الشاعر� � ام�الوصاية�fي�الشريعة

�الشريعة� �كلية �الشرMي، �القضاء �fي �ا+اجست	� �درجة �لنيل رسالة

  .2006/ هـ�1427ة،�السنة�الجامعية�والقانون،�الجامعة��س�مية،�غز 

ص�حيات�النائب�الشرMي�ومسؤوليته�عن�بيع�عقار�: أناس�وقا �

� �ا+عمقة �العليا �الدراسات �دبلوم �لنيل �رسالة �القانون�القاصر، fي

�كلية� �والهجرة، ��سرة �تشريعات �والبحث، �التكوين �وحدة الخاص،

��ول،� �محمد �جامعة �وKجتماعية، �وKقتصادية �القانونية العلوم

  .2007/2008وجدة،�السنة�الجامعية�

�لنيل�: بنشاfي � �رسالة ��سرة، �قضاء �عمل �fي �القضائية الخ�Tة

�و  �القضائية �ا+هن �fي �ا+اس���ا+تخصص �العلوم�دبلوم �كلية القانونية،

�الخامس� �محمد �جامعة �وKجتماعية، �وKقتصادية القانونية

  .2008/2009السوي�dÓ،�الرباط،�السنة�الجامعية�

� dÓÞبلقا� ��س�مي�: بوشعيب �الفقه �القاصر�ب	ن �أموال إدارة

� �الوضþي ��–والقانون �مقارنة �fي��–دراسة �والبحث �التكوين وحدة

� �العلوم �كلية �ا+دني، �وKجتماعية،�القانون �وKقتصادية القانونية

  .2003-2002جامعة�القا�dÓÞعياض،�مراكش،�السنة�الجامعية،�
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� dÅالحوس� �عSي �الفقه�: جابر�بن �fي �حكمه �fي �القاصر�ومن مال

 ،فاس كلية�الشريعة، اه�fي�الشريعة،�س�مي،�أطروحة�لنيل�الدكتور 

  .2004/2005السنة�الجامعية�

�ا+هوطي � �ال: جميلة ��سرة�ا+ؤسسات �لحماية �ا+رصدة قضائية

وحدة�التكوين�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�ا+عمقة،�fي�ا+دونة،�

�القانونية� �العلوم �كلية �وا+قارن، �ا+غربي ��سرة �قانون والبحث،

وKقتصادية�وKجتماعية،�جامعة�عبد�ا+لك�السعدي،�طنجة،�السنة�

  .2005/2006الجامعية�

�القدم	�ي  � �قضا: خولة �البنكية، �وا+مارسة ��سرة �لنيل�ء رسالة

� �ا+اس��، �والقضائية،�دبلوم �القانونية �ا+هن �والبحث، �التكوين وحدة

�محمد� �جامعة �وKجتماعية، �وKقتصادية �القانونية �العلوم كلية

  .2011-2010الخامس�السوي��dÓالرباط،�السنة�الجامعية�

�غزا1ي � �ل: سومة �رسالة ��سرة، �الزجر�+دونة �دبلوم�الطابع نيل

ا+اس���ا+تخصص�fي�ا+هن�القضائية�والقانونية،�كلية�العلوم�القانونية�

وKقتصادية�وKجتماعية،�جامعة�محمد�الخامس�السوي�dÓ،�الرباط،�

          2010/2011السنة�الجامعية،�

� �dÓëي�مدونة��سرة،�يوم�دراfعزيزة�هنداز،�دور�النيابة�العامة�

� �لéسرة �دعامة �ا+دونة �العا1ي�حول �با+عهد �نظم �ا+توازنة، ا+غربية

�والتوزيع،�ع� ،�8للقضاء،�الناشر،�مكتبة�دار�الس�م�للطباعة�والنشر�

  .2006السنة�
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�مصSي � �3áاية�: العوني �بحث �القاصر، �Õموال �القانونية الحماية

� �الفوج �بالرباط، �القضائية �للدراسات dÅالوط� �ا+عهد �من ،�20التخرج

  .1993- 1992السنة�

�ال � �دبلوم�: يمdÅفؤاد �لنيل �رسالة ��سرة، �مدونة �fي �ذون

الدراسات�العليا�ا+عمقة،�شعبة�القانون�الخاص،�وحدة�التكوين�والبحث�

�وKقتصادية� �القانونية �العلوم �كلية �والهجرة، ��سرة �تشريعات fي

  .2010- 2009وKجتماعية،�جامعة�محمد��ول،�وجدة�السنة�الجامعية�

�عد � �ورشيد �الصدوñي �fي�محمد �القاصر �مصلحة �حماية ى،

�با+عهد� �التمرين �3áاية �بحث �القضائي، �العمل �ضوء �عSى ��سرة مدونة

  .2008/2009العا1ي�للقضاء،�السنة�

بيع�منقو�ت�القاصر�fي�إطار�التشريع�ا+غربي،�: محمد�بوحامد �

رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�ا+عمقة،�وحدة�التكوين�والبحث�fي�

� ��سرة �العلوم�تشريعات �كلية �الخاص، �القانون �شعبة والهجرة،

�وجدة،� ��ول �محمد �جامعة �وKجتماعية، �وKقتصادية القانونية

  .2009-2008السنة�الجامعية�

�دبلوم� � �لنيل �رسالة �القاصرين، �أموال �تدب	� �قادري، محمد

�القانونية� �العلوم �كلية �والقضائية، �القانونية �ا+هن �fي ا+اس��

عية،�جامعة�محمد�الخامس�السوي�dÓ،�الرباط،�وKقتصادية�وKجتما

  2010/2011السنة�الجامعية�
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�غنام � ��سرة،�: مليكة �مدونة �خ�ل �القاصر�من �أموال إدارة

رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�ا+عمقة�fي�القانون�الخاص،�وحدة�

التكوين�والبحث،�قانون��سرة�ا+غربي�وا+قارن،�كلية�العلوم�القانونية�

تصادية�وKجتماعية،�جامعة�عبد�ا+لك�السعدي،�طنجة،�السنة�وKق

  .2006/2007الجامعية،�

يسمينة�الكسكاdÓë،�حماية�أموال�القاصر�fي�ضوء�التشريع	ن� �

�السنة� �للقضاء، �العا1ي �با+عهد �التدريب �3áاية �بحث �والجنائي، ا+دني

2009-2011.  

ربي،�أحكام�بيع�أموال�القاصر�fي�التشريع�ا+غ: يوسف�مختاري  �

�والبحث �التكوين �وحدة �ا+عمقة �العليا �الدراسات �دبلوم �لنيل : رسالة

القانون�ا+دني�ا+عمق،�شعبة�القانون�الخاص،�كلية�العلوم�القانونية�

�الرباط،� �أكدال، �الخامس، �محمد �جامعة �وKجتماعية وKقتصادية

 .2007-2006السنة�الجامعية�

�ع � �الصمد �عSى: بوعبد �القضائية �الرقابة اختصاصات��حدود

النائب�الشرMي،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�ا+عمقة�fي�القانون�

�كلية� �والهجرة، ��سرة �تشريعات �fي �والبحث �التكوين �وحدة الخاص،

�وKق �القانونية ��ول،�العلوم �محمد �جامعة �وKجتماعية، تصادية

  .2009-2008جدة،�السنة�الجامعية�
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  :الندوات�و�ا�قا:ت* 

�ال � �درويشعبد �: رحمان ��سرة �مدونة �fي �القضائي، �–�ذن

مدونة��–�ذن�الصادر�عن�القا�dÓÞا+كلف�بشؤون�القاصرين�نموذجا�

�سرة�ب	ن�النص�وا+مارسة،�أعمال�الندوة�الوطنية�ال�deنظم3Äا�شعبة�

�بكلية� �والعقارية �ا+دنية �القانونية �ومركز�الدراسات �الخاص القانون

�،2006يناير��28و�27حام	ن�بمراكش،�يومي�الحقوق�بمراكش�وهيئة�ا+

�الوطنية��- تنسيق �والوراقة �ا+طبعة �مومن، �ومحمد �بونبات محمد

  .مراكش،�الطبعة

�غنام � �القواعد�: مليكة �القاصر، �لعقار �القضائية الحماية

  .2�،2011ا+وضوعية�والشكلية�fي�مساطر�ا+نازعات�العقارية،�ع�

  :الظهائر�و�القوان>ن* 

� � ��12ظه	� �والعقود،��1913غشت �Kل��امات �قانون بمثابة

� ��9الصادر�بتاريخ ��1331رمضان �ا+وافق ��11هـ �ا+نشور�1913غشت ،

  .440: ،�ص1913غشت��12بتاريخ��46بالجريدة�الرسمية�عدد�

ف�Tاير��7،�منشور�بالجريدة�الرسمية�بتاريخ�1958يناير��25ظه	�� �

1958.  

� � �رقم �قانون �بمثابة ��1.74.447ظه	��شريف رمضان��11بتاريخ

1394 )28���Tا+دنية�) 1974شتن� �ا+سطرة �قانون �نص �عSى با+صادقة

 1394رمضان��13مكرر،�بتاريخ��3230ا+نشور�بالجريدة�الرسمية�عدد�

)30���T2742: ،�ص)1974شتن.  
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 1424من�ذي�الحجة��12صادر�fي��1.04.22ظه	��شريف�رقم� �

�) 2004ف�Tاير��3( �رقم �القانون �مد�70.03بتنفيذ ��سرة،�بمثابة ونة

�5( 1424ذي�الحجة��14بتاريخ��5184ا+نشور�بالجريدة�الرسمية�عدد�

  .418: ص) 2004ف�Tاير�

� � �رقم ��1.59.413ظه	��شريف �الثانية��28صادر�بتاريخ جمادى

1382  )26���Tى�مجموعة��القانون�الجنائيبا+صاد)  1962نونSقة��ع�،

 1383محرم��12،�بتاريخ�مكرر �2640الجريدة�الرسمية�عدد،��منشور�ب

  .1253: ص)  1963يونيو��5( 

�10( 1414ربيع��ول��22صادر�fي��1.93.347ظه	��شريف�رقم� �

��T1993شتن (� �رقم �الظه	��الشريف �بتغي	��وتتميم �1.57.343ا+تعلق

� �عدد �الرسمية �بالجريدة ��2354ا+نشور �بتاريخ جمادى��13الصادرة

  .414: ،�ص1957دجن6���Tموافق���1377و1ى�

�القا � �رقم �الظه	���03.72نون �Óüبمقت� �بتنفيذه ��مر الصادر

) 2004ف�Tاير��3( 1424ذي�الحجة��12بتاريخ��1. 04.23الشريف�رقم�

  .453: ،�ص2004ف�Tاير��5بتاريخ��5184الجريدة�الرسمية�عدد�

�04الجزائري�ا+ؤرخ�fي��بمثابة�قانون��سرة�09.05قانون�رقم� �

  .2005ماي�

� � �رقم �ا+غ	��بموجبه�ا+تعل�58.11القانون �النقض �بمحكمة � ق

� �رقم �الشريف ��1.57.223الظه	� ��2بتاريخ ��ول  1377ربيع

)27�Tشريف�) 1957سبتم��	ظه� �الصادر�بتنفيذه ��عSى، �ا+جلس بشأن
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،�)2011أكتوبر�25( 1432ذي�القعدة��من�27صادر�fي��1.11.170رقم�

� �عدد �الرسمية ��5989الجريدة �بتاريخ ��28مكرر �القعدة  1432ذو

  .5228ص�) 2011أكتوبر�26(

�موضوع � �fي �العام، �ا+حافظ ��م�: مذكرة �تنجزها deال� التصرفات

  .2004يونيو��16،�الصادرة�بتاريخ�f1314ي�أموال�ولدها�القاصر،�رقم�" الو1ي"

حول�تطبيق��2005ف�Tاير��f2ي��2س�52منشور�وزير�العدل�رقم� �

 .من�مدونة��سرة�250و�240و�231مقتضيات�ا+واد�

  

 :�واقع�Aلك?<ونيةا* 

www.jureka.fr/famille/ensyclopédie-dudroit/tutelle                               

www.paris.idf.fr/protectiondespersonnesvulnerables/lesmineurs  

�FíéŠÞ†ËÖ]�íÇ×Ö^e�Äq]†¹]V 

� Rajaa Naji El Mekkaoui : la moudouwanah (code Marocain 

de la famille). Le référentiel et le conventionnel en harmonie, 

Edition et impressions Bouregreg, 3ème édition 2009. 

� Rôle du tuteur protéger la personne sous tutelle/rémunération 

et responsabilité du tuteur date d’actualité : 21/03/2013. 

� Roselyne Néroc-Groisier et Jocelyne Castaignéde la 

protection judiciaire du mineur en danger. Aspects de droit interne et 

de droit Européens édition Harmattan 2000. 



^–ÏÖ]æ�íéÞçÞ^ÏÖ]�íè^Û£]†‘^ÏÖ]�…^ÏÂ�ÄéfÖ�íéñ� �

� �
 

 134

  

 



^–ÏÖ]æ�íéÞçÞ^ÏÖ]�íè^Û£]†‘^ÏÖ]�…^ÏÂ�ÄéfÖ�íéñ� �

� �
 

 135

  :الفهرس

    ..............................................................................................................................................................  مقدمة

    ......................................  التنظيم�القانوني�لبيع�عقار�القاصر:  الفصل��ول 

    ...................................  �شخاص�ا+كلفون�ببيع�عقار�القاصر: ا+بحث��ول 

    ...............................................  سلطة�الو1ي�fي�بيع�عقار�القاصر: ا+طلب��ول 

    ........................................................................  تعاقد�الو1ي�مع�نفسه: الفقرة��و1ى

    ...........................................  حية��م�fي�التصرف�بالبيعص� : الفقرة�الثانية

    ..................  سلطة�الو�dÓïوا+قدم�fي�بيع�عقار�القاصر: ا+طلب�الثاني

    ..........................................................................  حدود�سلطة�الوdÓï: الفقرة��و1ى

    ........................................................................  حدود�سلطة�ا+قدم: الفقرة�الثانية

    ..................................................رقابة�القضاء�لبيع�عقار�القاصر: ا+بحث�الثاني

    .................................................... رقابة�قا�dÓÞشؤون�القاصرين: ا+طلب��ول 

    ..........................................................................  وجبات�البيعإثبات�م: الفقرة��و1ى

    .................................  سلطة�القاf�dÓÞي�منح��ذن�بالبيع: الفقرة�الثانية

    ...................................................................  إجراءات�البيع�القضائي: ا+طلب�الثاني

    .............................................................................................  مسطرة�البيع: الفقرة��و1ى

    .....................................................................فتح�مسطرة�التعرض: رة�الثانيةقالف
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فيما�يتعلق� جزاء�إخLل�النائب�الشر�ي�بال?Jاماته:  الفصل�الثاني

   ...............................................................................................................................  ببيع�عقار�القاصر

    .................................................  ا+سؤولية�ا+دنية�للنائب�الشرMي: ا+بحث��ول 

    ................................................................... مسؤولية��ولياء�ا+دنية: ا+طلب��ول 

    ....................................................................................  مصدر�ا+سؤولية: الفقرة��و1ى

    ...............................................................  تحديد�نطاق�ا+سؤولية: الفقرة�الثانية

    ............................................  مسؤولية�الو�dÓïوا+قدم�ا+دنية: ا+طلب�الثاني

    ...................  سلطة�القضاء�fي�مساءلة�الو�dÓïوا+قدم: الفقرة��و1ى

    ........................  سلطة�القضاء�fي�عزل�الو�dÓïوا+قدم: الفقرة�الثانية

    ...........................................  ا+سؤولية�الجنائية�للنائب�الشرMي: ا+بحث�الثاني

    ..........................................................................  مسؤولية�الو1ي�جنائيا: ا+طلب��ول 

    ...................................................................................  أساس�ا+سؤولية: الفقرة��و1ى

    ..........................................................................  أثر�ثبوت�ا+سؤولية: الفقرة�الثانية

    ......................................  ا+سؤولية�الجنائية�للو�dÓïوا+قدم: ا+طلب�الثاني

    ........................  الو�dÓïوا+قدم�بجريمة�ال��وير�مساءلة: الفقرة��و1ى

    .................................  تغي	��الحقيقة�بالطرق�ال�deحصرها�القانون : أو�

    ....  أن�يكون�تغي	��الحقيقة�حاص��fي�محرر�من�ا+حررات: ثانيا

    .......  أن�يكون�من�شأن�هذا�التغي	��للحقيقة�إحداث�ضرر : ثالثا
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    ....................................................................................................... توفر�سوء�النية: رابعا

    ......  انة��مانةمساءلة�الو�dÓïوا+قدم�بجريمة�خي: الفقرة�الثانية

    ................................................................................................................................................................خاتمة

    ..........................................................................................................................................................  ا+لحــــــــــــــق

    .....................................................................................................................  �ئحة�ا+صادر�وا+راجع

   ...........................................................................................................................................................  الفهرس

  

  

  

     


