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 .الرخصة الإدارية  كرشط مس بق للزواج اخملتلطعنوان املداخةل: 

عداد  . السبيت بوكرب:  اإ

 مقدمة :

جالية مشاكل عدة نظرا لتزايد حاالته بسبب زيادة عدد اليثير زواج الجزائريين باألجانب في المدة االخيرة 
األجنبية بالجزائر واختالطهم مع المجتمع الجزائري ، واستقرار بعضه بها نتيجة االوضاع االمنية السائدة 
ببلدانهم ، أو للتجارة ، االمر الذي خلق نزاعات عدة امام المحاكم الجزائرية تتعلق أساسا بتسجيل هذا 

 إثباته أو بانحالله أو بآثاره سواء من حيث إثبات النسب او الحضانة أو الجوانب المادية .الزواج أو 

ثبات الزواج العرفي المختلط بين  ولعل أكثر القضايا المعروضة امام أقسام شؤون األسرة تتعلق بقيد وا 
 . الجزائريين واألجانب بسبب إخضاع المشرع الجزائري لهذا الزواج لشروط تنظيمية خاصة

من قانون األسرة ونص صراحة على ان ركن  09لقد حدد المشرع الجزائري أركان عقد الزواج بالمادة 
مكرر نص على ان باقي المقتضيات هي شروط زواج  09عقد الزواج هو الرضا ، وبمقتضى المادة 

 .  لورتب على انعدام ركن الرضا البطالن ، بينما رتب على انعدام بقية الشروط القابلية لإلبطا



 

 

 أمامالزواج يبرم  أنبالنص على  18المادة  بأحكامكما حدد القانون الجزائري طرق إبرام عقد الزواج 
مكرر المحددتان لألركان  09و 09المادتين  أحكامالموثق أو ضابط الحالة المدنية ، مع مراعاة 

ة عدم ة وفي حالوالشروط ، ونص المشرع على ان عقد الزواج يثبت بمستخرج من سجل الحالة لمدني
 ( 01)من قانون األسرة.  22تسجيله يثبت بحكم قضائي طبقا ألحكام المادة 

من قانون األسرة التي اشترطت مراعاة األحكام  31الزواج المختلط بنص المادة  أحكامكما نظم المشرع 
 يق.ي يطرح عدة إشكاالت عند التطبالذ األمر لجزائريين من األجانب ،التنظيمية عند زواج ا

لة قانون األسرة وقانون الحا أحكامفي  وأوجبت معينة لمشرع الجزائري هذا الزواج بشكلياأحاط ا لقد
المدنية وجوب خضوعه إلجراءات شكلية محددة رتب على مخالفتها رفض  تسجيل هذا العقد أمام 

وما هي الطبيعة  ؟ اإلجراءات الشكلية ية أو الموثق المختص ، فما هي هذهضابط الحالة المدن
وما هو الجزاء القانوني عن تخلف الرخصة اإلدارية  ؟القانونية للرخصة اإلدارية المسبقة

 ؟المسبقة في قيد وتثبيت الزواج العرفي المختلط 

 المبحث األول : الشروط الشكلية لزواج الجزائريين من األجانب :

. المتضمن قانون األسرة على 11. 84المعدل والمتمم للقانون  02. 05من األمر  31نصت المادة 
 .تنظيمية  ألحكامانه يخضع زواج الجزائريين والجزائريات من األجانب من الجنسين 

حمل جنسية ي آخروالمقصود هنا الزواج المبرم بالجزائر بين شخص يحمل الجنسية الجزائرية وشخص 
مسيحية أو زواج جزائرية مسلمة من فرنسي مسلم  بألمانيةومثال ذلك زواج جزائري مسلك  نبيةأجدولة 

. 

مسلمة من السيد والي الوالية بناء على تعليمة وزارة  إداريةوالمقصود باألحكام التنظيمية هنا رخصة 
واج الجزائرية ، وشهادة إثبات اإلسالم في حالة ز  1980. 02. 11الصادرة بتاريخ  02الداخلية رقم 

 ( 02) بأجنبي أو شهادة اعتناق اإلسالم .



 

 

وسنتناول في المطلب االول الرخصة اإلدارية المسبقة كشرط إلبرام عقد الزواج المختلط ، بينما تناول 
 في المطلب الثاني الطبيعة القانونية للتعليمة اإلدارية المتضمنة للرخصة اإلدارية المسبقة .

 اإلدارية المسبقة. المطلب األول : الرخصة

يخضع الزواج المراد إبرامه بين األجانب المقيمين في الجزائر والجزائريين من الجنسين إلى رخصة 
 لي المختص .درها الوامسبقة يص إدارية

من قانون األسرة في التعليمة الوزارية  31المنصوص عليها بالمادة  التنظيمية اإلجراءاتوتجسدت هذه 
التي اشترطت وجوب الحصول على   1980. فيفري . 11وزارة الداخلية بتاريخ الصادرة عن  02رقم 

دنية ضابط الحالة الم أمام،  أجنبييسلمها والي الوالية إلبرام عقد زواج طرفين أحدهما  إداريةرخصة 
الموظفين المؤهلين لذلك بعدم تسجيل زواج األجانب إال بعد التأكد من وجود  ألزمتالجزائري ، والتي 

لرخصة اإلدارية المسبقة المسلمة من طرف الوالي المختص ، وال يمكن بأي حال تقييد عقد الزواج ا
 من دون الحصول على الرخصة اإلدارية المسبقة .

، والفقرة  ) ج(   أجنبيينالتعلمية مقسمة إلى ثالث فقرات : الفقرتين )أ( و)ب( تتعلقان بزواج طرفين  و
لمقبل على ا لألجنبيونصت على انه ال يمكن للوالي منح الترخيص  أجنبيتتعلق بزواج جزائري من 

لى حول سلوك األجنبي ، ونصت ع المسئولةالزواج من جزائري إال بعد تحقيق وموافقة األجهزة األمنية 
 ( 03) .غير مسلم  بأجنبيانه يمنع زواج الجزائرية 

بالحالة المدنية التي نصت على انه يجب  المتعلق 20/ 70من األمر  04/ 73وقد اكدت ذلك المادة 
ان يبين في عقد الزواج المحرر من قبل ضابط الحالة المدنية أو الموثق بصراحة بان عقد الزواج تم 

 يبين فيه المعلومات أنضمن الشروط المنصوص عليها في القانون ، كما يجب فصال عن ذلك 
لمادة ومنها الترخيص بالزواج المنصوص عليه المنصوص عليها في القانون والمعلومات المذكورة با

 . االقتضاءفي القانون عند 

ن ان يقدم طلبا في شكل استمارة تسلم له م بأجنبي االرتباطوعلى الطرف الجزائري الذي يرغب في 
 المصلحة المختصة بالوالية تخص الزواج المختلط .



 

 

 ويشترط الستصدار هذه الرخصة شروط هي :

نية لألجنبي فوق التراب الوطني )حائز على بطاقة المقيم األجنبي أو متحصل على اإلقامة القانو . 01
تأشيرة الدخول قيد الصالحية بالنسبة لرعايا الدول الخاضعين للتأشيرة أو جواز سفر قيد الصالحية 

 بالنسبة لغير الخاضعين للتأشيرة ( .

ته دة القدرة على الزواج صادرة عن ممثلي.  وان يتمتع هذا األجنبي بالقدرة على الزواج بموجب  شها02
 الدبلوماسية بالنسبة للدول التي تصدر هذه الوثيقة أو شهادة رسمية مماثلة تفي بالغرض .

. احترام التنظيم والتشريع المعمول بهما في هذا المجال السيما قانون األسرة الذي يمنع زواج 03
 الجزائرية بغير المسلم .

أو احدهما بالتحايل على القانون واإلجراءات التي تنظم الزواج المختلط لتحقيق . أال يقوم الطرفان 04
 أغراض اخرى غير الغرض الرئيس من الزواج .

 . ضرورة المحافظة على التماسك االجتماعي واألمن القومي والنظام العام .05

ري في طرف الجزائويودع ملف طلب الرخصة على مستوى المصالح الوالئية المختصة بوالية إقامة ال
حال كان الطرف األجنبي غير مقيم أو لوالية إقامة الطرف األجنبي في حال إقامته ويتكون من وثائق 

 إدارية خاصة بكل طرف على حدا .

الحصول على الرخصة اإلدارية ، واحتمال رفض  إجراءاتوجدير التنويه هنا على انه ونظرا لطول 
تابع لها ال والقنصلياتتصة ، لجأ طالبي الزواج إلى السفارات الطلب من طرف الجهات اإلدارية المخ

دمون أجنبية طبقا للقانون ، يقوالتي تعتبر عقودا  ، أمامهاالطرف األجنبي من اجل إبرام عقود الزواج 
المحاكم الجزائرية المختصة من اجل إمهار هذه العقود بالصيغة التنفيذية طبقا  أمامطلبات  بعد ذلك
المدنية واإلدارية ، وبعد حصولهم على الصيغة  اإلجراءاتمن قانون  607و  606المادتين  ألحكام
يلجئون على مصالح الحالة المدنية من اجل تسجيل زواجهم في سجالت الحالة المدنية ، غير  التنفيذية

عاوى إثبات د أنهاأن المحاكم الجزائرية صارت تكيف دعاوى امهار هذه العقود بالصيغة التنفيذية على 



 

 

ذا من توافر شروط ه للتأكدزواج عرفي ، وصارت المحكمة نتيجة لذلك تسعى من خالل التحقيق 
لمدنية ، كون بسجالت الحالة ا واألمر بتسجيله للقانون الجزائري ومن ثمة تثبيتهالزواج المختلط طبقا 

زائري وغير ة بمفهوم القانون الجبالجزائر ال تعد سندات اجنبي األجنبيةهذا العقود الصادرة عن السفارات 
قابلة نتيجة لذلك لمهرها بالصيغة التنفيذية ، فضال عن كونها أبرمت مخالفة ألحكام القانون الجزائري 

المتضمن قانون األسرة إبرام عقود الزواج أمام الموثق  02. 05من األمر  18الذي يلزم بموجب المادة 
 أو ضابط الحالة المدنية .

اإلشارة هنا إلى انه في حال طلب رخصة الزواج المقدمة من طرف جزائرية )أنثى ( للزواج من وتجدر 
 اجنبي البد من تقديم شهادة تثبت إسالمه أو اعتناقه لإلسالم .

بناء على قاعدة ال ينعقد زواج المسلمة ، اجمع فقهاء اإلسالم على عدم زواج المسلمة بغير المسلم و 
مشركا أو كتابيا فال ينشا النكاح إال إذا خال من أسباب التحريم ودليل  أكان على غير المسلم ، سواء

فإن  إيمانهنبالمؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهلل اعلم  حاءكمذلك قوله تعالى : ) يا أيها الذين آمنوا إذا 
ن سورة م 10 اآليةعلمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إلى الكفار ال هن حل لهم وال هم يحلون لهن ...( 

 الممتحنة .

( ، فال يحل لها ان تتزوج الكتابي ، 04ة لكافر أصال )الدين متفق عليها فال تحل المسلم والكفاءة في
كما ال يحل لها أن تتزوج غيره ، فالشرط في صحة نكاح المسلمة أن يكون الزوج مسلما ودليل ذلك 

 عجبتكمأمة مؤمنة خير من مشركة ولو قوله تعالى قوله تعالي :) وال تنكحوا المشركات حتى يؤمن وأل
ار أولئك يدعون على الن أعجبكموال تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 

 . 221ية ( سورة البقرة اآل يتذكرونواهلل يدعو على الجنة والمغفرة بإدنه ويبين آيته للناس لعلهم 

، وفي  به من معروف يأمرهاوجته وان عليها طاعته فيما والحكمة من التحريم ان للرجل القوامة على ز 
هذا معنى الوالية والسلطان عليها وما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة ، وزواج 
المسلمة من غير المسلم باطل غير منعقد أصال ، ويجب التفريق بينهما حتى ال تقع تحت نفوذه 



 

 

 اة الزوجيةفي الحي االستقرارومن عدم  دينه إرضاء له، إتباعهاوسلطته وتأثيره عليها ، وخشية من 
(05 ). 

باعتناق  ادشهإالقوانين التنظيمية في حال الزواج المختلط الزوجين الحصول مسبقا على  ألزمتوقد 
صدرها مديرية تالمسلم  األجنبياإلسالم بالنسبة للزوج الرجل غير المسلم أو شهادة إثبات اإلسالم للزوج 

مؤرخ ال 156. 2000من المرسوم التنفيذي رقم  02جب المادة النشاط المسجدي والخطب المنبرية بمو 
دارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية التي تنص على انه من المتضمن اال 2000. 06. 28في 

 ر شهادات إثبات اإلسالم وكذا اعتناق اإلسالم .اصالحياتها إصد

المؤرخ في  580ية واألوقاف رقم ونظمت هذه الشهادة بموجب القرار الصادر عن وزير الشؤون الدين
 الذي يحدد شروط وكيفيات إصدار شهادة إثبات اإلسالم وشهادة اعتناق اإلسالم . 2014. 09. 16

وادرجت وزارة الداخلية وجوبا إرفاق ملف طلب الزواج  ــ فضال عن الرخصة اإلدارية المسبقة ـــ بهذه 
اج ، واإلشهاد الصادر عن وزارة الشؤون الدينية الشهادة بالنسبة للزوج األجنبي ضمن ملف طلب الزو 

 ( .06ق الزوج األجنبي  للدين اإلسالمي )كاف لوحده إلثبات اعتنا

وعلى الموثق أو ضابط الحالة المدنية المؤهلين قانونا عند تسجيلهم لعقود الزواج الخاصة بالزواج 
م  ق اإلسالم أو شهادة إثبات اإلسال، ان يطلب من االجنبي شهادة اعتنا وأجنبيالمختلط بين جزائرية 

هذا العقد ، كون الطلب مخالف  توثيق،  وفي حال غياب هذا الشهادة ضمن الملف يتعين رفض 
 للنظام العام .

 : 1980. 02. 11لتعليمة وزارة الداخلية رقم الصادرة بتاريخ الطبيعة القانونية المطلب الثاني  : 

اإلدارية الصادرة عن اإلدارة ، الهدف منها التنظيم الداخلي لهذه االدارة ، تعتبر التعليمة من األعمال 
نشر بواسطة العلما الجمهور  إذ يظهر النشاط اإلداري بصورة عامة بشكل مراسيم وقررات يحاط بها

أو التبليغ ، وقد يتحقق ذلك أيضا في شكل تعليمات يوجهها الوزراء للعاملين باإلدارة من اجل تبيان 
دارة الدخل في اطار األعمال الداخلية لق تطبيق أو تفسير القوانين والقرارات التنظيمية ، فهي تطري



 

 

يتعلق محتواها بالتنظيم الداخلي للمرفق وتسييره وال تمس وال تخاطب المواطنين بصفة مباشرة ، وهي 
 ( .07ليس لها قيمة القرار اإلداري القابل للتنفيذ وال تفرض على المواطن )

لوم انه في إطار اإلجتهاد القضائي الفرنسي المتعلق بالتعليمات نجد ان مجلس الدولة تساءل منذ ومع
 لهذا العمل الذي يحدد فيه الرئيس لمرؤوسيه الطريقة التي من خاللهاوقت طويل حول الطبيعة القانونية 

ي رة تتعدى فتدرس الوضعيات الفردية ، ومن خالل ما عرض عليه من تعليمات وجد ان هذه األخي
ه ، اإلدارية لرقابت األعمالجعله يتراجع عن إخضاع هذا النوع من بعض الحاالت حد التفسير ، مما 

واعتقد ان المشكل نفسه مطروح بالنسبة لمجلس الدولة الجزائري كون التعليمات أخدت حيزا بتجاوز 
 .بتفسير أو تنظيم العمل اإلداري اإلطار القانوني لها 

يمة مجرد عمل داخلي إال ان القانون فرض عدة التزامات على اإلدارة فيما يتعلق بنشر ورغم ان التعل
عالم المواطن بها وحقه في  األعمالهذه   131. 88ذلك المرسوم رقم  أكدبها وقد  االحتجاجوا 

 ( 08. ) 1988. جويلية 06المؤرخ في 

لى الوالة والمدير العام لألمن الوطني إالصادرة عن وزارة الداخلية  02وطالما ان التعليمة الوزارية رقم 
التي تنظم إصدار رخصة الزواج المختلط هي التنظيم الوحيد الذي يخص هذا الجانب ، تطبيقا للمادة 

ن لجنسين م األجانبت من من قانون األسرة التي تنص على انه يخضع زواج الجزائريين والجزائريا 31
فإن مضمونها يخرج عن اإلطار التفسيري أو التنظيمي للعمل اإلداري ، إذ أنها ألحكام تنظيمية ، 

 صارت مصدرا لقاعدة قانونية تدخل ضمن اإلطار التشريعي الخاص باألحوال الشخصية  .

 :الرخصة اإلدارية  لى تخلف: اآلثار القانونية المترتبة ع المبحث الثاني

ا بالنسبة لتسجيل إليه قا تترتب عليه أثار قانونية نتطرقإن مخالفة األحكام التنظيمية المشار إليها ساب
 العقد من حيث هو والحالة الثانية من حيث إثبات الزواج الواقع بين الطرفين في حال عدم تسجيله .

 : اآلثار القانونية بالنسبة لتسجيل العقد . المطلب األول



 

 

من قانون األسرة فإنه يخضع زواج الجزائريين والجزائريات باألجانب من الجنسين  31المادة  طبقا لنص
 التي تطرقنا إليها اعاله . األحكام، وهي  تنظيميةإلى أحكام 

نه على ضابط الحالة المدنية أو الموثق ان يبين من قانون الحالة المدنية فا 04/ 73وطبقا للمادة 
تم ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون ، كما يجب فضال عن ذلك بصراحة بان عقد الزواج 

 اء.عليه بموجب القانون عن اإلقتضيبين المعلومات المذكورة بالمادة ومنها الترخيص المنصوص  أن

ه تم التأكيد الوطني ، فإن لألمنوطبقا للتعليمة الصادرة عن وزير الداخلية إلى السادة الوالة والمدير العام 
التأكد والحرص على ضرورة حصول طرفي الزواج المختلط على الرخصة اإلدارية المسبقة لزواج  على

ضابط الحالة المدنية صادرة عن والي الوالية المختص  أماممن جزائري التي يجب ان تقدم  األجنبي
 ة .ريعلى انه ال يمكن ان يتم عقد الزواج من دون الحصول على الرخصة اإلدا أكدتإقليميا ، كما 

أيام  10من قانون العقوبات الجزائري نصت على انه يعاقب بالحبس من  01/  441علما ان المادة 
على األقل إلى شهرين على األكثر مع الغرامة الموثق أو ضابط الحالة المدنية الذي يخالف الشروط 

 لتحرير عقد الزواج . الواجبة

من جزائري دون الحصول على الرخصة  نبيأجعقد زواج  رتحري األحوالفال يمكن بأي حال من 
 اإلدارية المسبقة تحت طائلة المتابعة الجزائية للموثق أو ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بذلك .

المطلق ، وال يرتب أي أثر من آثار الزواج الصحيح  البطالنر المسلم مصيره يكما ان زواج المسلمة بغ
عنه أي التزام قانوني أو شرعي ، ويجب القضاء ببطالنه بناء ، سواء قبل الدخول أو بعده وال ينشأ 

 على طلب احد الزوجين أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة ، كون ذلك متعلق بالنظام العام .

 القانونية لتخلف اإلجراءات الشكلية في إثبات الزواج العرفي المختلط. اآلثار:  المطلب الثاني

من قانون األسرة انه يثبت الزواج بمستخرج من سجالت الحالة  22طبقا للمادة انه من المقرر قانونا 
ركن الرضا مستوفيا ل االمدنية ، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي ، فكل زواج وقع صحيح

ثبت الحالة المدنية يمكرر من القانون نفسه ولم يتم تسجيله بسجالت  09و 09شروطه طبقا للمادتين 



 

 

غير ان الممارسة القضائية وقرارات المحكمة العليا خاصة جاءت عكس ذلك بالنسبة  ي ،بحكم قضائ
ي بين طرفي العرف راتها تواترت على ان تثبيت الزواجللزواج العرفي المختلط ، إذ يمكن القول ان قرا

التنظيمية المنصوص عليها يعد مخالفة للقانون ، ومن ذلك  األحكامالعقد احدهما جزائري دون مراعاة 
تثبيت الزواج العرفي  بأنالذي قرر  0942668الملف رقم  2016. 02. 03القرار الصادر بتاريخ 

بين طرفي العقد من جنسيتين مختلفتين دون مراعاة األحكام التنظيمية المنصوص عليها يعد مخالفة 
 الم( 09)للقانون .

بأنه ال يمكن الحكم بتثبيت زواج عرفي مبرم بين  2016. 12. 07بتاريخ  1028971رقم  القرارفي و 
جزائرية وأجنبي دون تقديم الرخصة اإلدارية ، وقد أسست المحكمة العليا قرارها على أساس أن المجلس 

برامه إاعتبر أن الرخصة المسبقة المسلمة لألجنبي قصد الزواج تطلب منه عند تسجيل العقد وليس عند 
من قانون األسرة  31وهو التفسير الذي اعتبرته المحكمة العليا خاطئا ومخالفا للمبدأ المذكور بالمادة 

اء بتثبيت القض أنإلى  األجانب ألحكام تنظيمية ، وانتهتالذي يخضع زواج الجزائري من الجنسين من 
(  المحكمة العليا. مجلة 10) الزواج العرفي وتسجيله دون طلب الرخصة من المعنيين مخالف للقانون

 . 212. 211ص  02. العدد  2016المحكمة العليا . السنة 

علما ان المحكمة والمجلس قاما بتثبت الزواج العرفي باألجنبي على أساس أن الدخول يجعل من الزواج 
ا إلثبات طشرعيا ، لتوفر ركن الرضا وشروط العقد ، وان الرخصة اإلدارية المسبقة ال تعد ركنا وال شر 

 الزواج ولم يرتب غيابها أي أثر قانوني .

قضى بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء فقد   2016. 02. 03النسبة للقرار الصادر بتاريخ فب
القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن  13. 01285تحت فهرس رقم  2013. 04. 01وهران بتاريخ 

القاضي بعدم قبول دعوى  12. 14237 تحت فهرس رقم 2012. 11. 16محكمة وهران بتاريخ 
بين  2011. 09. 20تثبيت زواج عرفي والتصدي من جديد بإثبات الزواج العرفي المنعقد بتاريخ 

بتسجيله بسجالت الحال المدنية والتأشير به على هامش عقدي ميالد الطرفين  األمرسوري وجزائرية مع 
لحاق نسب اإلبن إلى أبيه  مدنية لمدنية لبلدية تلمسان بتسجيله بسجالت الحالة الضابط الحالة ا وأمر، وا 

 وتنزيله في الدفتر العائلي لوالديه .



 

 

ظيمية يخضع إلجراءات إدارية وتن بأجنبيإلى ان زواج جزائرية  اوقد استندت المحكمة العليا في قراره
خاصة ، وان قضاة المجلس بقضائهم بتثبيت زواج الطعون ضدهما رغم ان طرفي العقد من جنسيتين 

 من قانون األسرة . 31القانون السيما المادة  امختلفتين جزائري وسورية يكونون قد خالفو 

ن الحالة المدنية ، وعلى تعليمة وزارة من قانو  73كما استندت المحكمة العليا في قرارها على المادة 
، منتهية إلى انه ال يمكن تثبيت هذا الزواج واألمر  1980. 02. 11المؤرخة في  02الداخلية رقم 

بتسجيله بسجالت الحالة المدنية إال إذا استوفت الدعوى لشرط الترخيص المطلوب طالما ان التسجيل 
ن كان ال يؤثر على صحة العقده ، وان هذا الشرط و بالحالة المدنية مرتبط بشرط مانع وجب تحقق ،  ا 

في تثبيت  القاضي أمامقانون الحالة المدنية تقف عائقا  وأحكامال انه ضروري لتوثيقه ن وتسجيله ، إ
 عقد الزواج العرفي متى كان احد أطرافه أجنبيا .

من العام معتبرة ان الجهة قرار المحكمة العليا استند على دواعي المصلحة العامة وضرورة األ أنكما 
اكبر من القاضي ، وان الزواج العرفي تحايل طرفاه على هذه الجهة وصالحياتها  إمكانياتاإلدارية لها 

، وتثبيت الزواج العرفي من القضاء يؤدي على اإلخالل بعمل هذه الجهة ، وقد يؤدي األمر على 
ن هذا األجنبي غير مقبول على التراب تبين ا متىالمساس بالمصلحة العامة وضروريات االمن ، 

 الوطني .

لزواج ا غير انه وعكس ما ذهبت إليه المحكمة العليا يرى الكثير من فقهاء قانون االحوال الشخصية ان
 أحكاملى يتم تثبيته كباقي عقود الزواج العرفية استنادا إ أجنبيرا كان ام أنثى من العرفي بين جزائري ذك

 من قانون األسرة لألسباب التالية:  22المادة 

من قانون األسرة وكل المواد التي تشترط الرخصة االدارية المسبقة في هذا الزواج  31. ان المادة 01
هي مواد تخص اإلجراءات السابقة لعقد الزواج ، وتشترط لتسجيله وقيد ضمن قانون الحالة المدنية 

تص في حين أن دعاوى تثبيت الزواج العرفي هي مسألة الحقة للزواج ضابط الحالة المدنية المخ أمام
 كون الدخول بين الطرفين قد وقع. ، وعلى المحكمة النظر في مدى توفر ركن وشروط الزواج



 

 

.  ان الحكم القاضي بتثبيت الزواج هو حكم كاشف للزواج وليس منشئا له ، فالزواج وقع صحيحا 02
 من قانون األسرة . 40قع به النسب طبقا للمادة وأنتج آثاره بين طرفيه ، وي

لق بالدولة ، وال يتع األجنبيإداري يتعلق بعالقة الشخص  إجراء. ان الرخصة اإلدارية هي مجرد 03
بعالقته مع الطرف الجزائري كزوج ، وحفاظا على حقوق الرعية الجزائري يجب تثبيت الزواج العرفي 

 . يالتراب الوطنوطرده من  األجنبيحال رفض إقامة هذا  الصحيح الواقع بين الطرفين حتى في

ضعا لق و يخ أجنبي.  ان عدم تثبيت الزواج العرفي الواقع صحيحا بين جزائري من الجنسين من 04
بعدم إلحاق نسبهم إلى والدهم األجنبي رغم صحة عقد الزواج ، في حين  غير قانوني بالنسبة لألوالد ،

لحاق نسب اإلبنعليها لمحكمة في كافة األحوال ا من المقرر قانونا انانه   مراعاة مصلحة القصر ، وا 
 له . إحياءلده االجنبي هو اإلى و 

بة بجزائري، في حين لم تفعل ذلك بالنس األجنبي. ان المحكمة العليا اشترطت الرخصة في زواج 05
رتب عليها لزواج ، ولم تلزواج العسكريين وموظفي الشرطة ، ولم تعتبرها ال شرطا وال ركنا في صحة ا

 2006. 06. 14بتاريخ  357345رفض تثبيت الزواج العرفي للعسكريين والشرطة في القضية رقم 
في الزواج الممنوحة من بعض الجهات الوصية لموظفيها  اإلداريةوجاء في حيثيات القرار ان الرخصة 

 09ركان المنصوص عليها في المادة وأسالكها ، ال تعد عنصرا أساسيا في الزواج وال تعد ركنا من األ
( ، وبالتالي الزواج 11بالموظف واإلدارة ال غير ) أمرهامن قانون األسرة بل هي رخصة إدارية يتعلق 

لزواج  داريةاإلالعرفي صحيح ويرتب جميع آثاره الشرعية ، فيما تعاملت على خالف ذلك مع الرخصة 
 ع اشتراط الشهادة الطبية للزوجين قبل العقد المنصوصنفسه م واألمر،  أجنبيجزائري أو جزائرية من 

 مكرر من قانون األسرة ، ورخصة التعدد . 07عليها بالمادة 

نعدام الرخصة ال وأجنبيفي قراراتها برفض تثبيت الزواج العرفي بين جزائري  العلياكما ان المحكمة 
المسبقة خالفت الفقه الذي اعتبرها ليست شرطا وال ركنا في الزواج ، فيعتبر صحيح ويرتب  اإلدارية
برام الطرفين للعقد دون هذه الرخصة ال يعيبه ال بالبطالن وال بالفساد ، متى الشرعية  اآلثارجميع  ، وا 

ه وتسجيله حكم بإثباتكان قد وقع وفقا للشروط واإلجراءات القانونية ، وال يمنع ذلك المحكمة من إصدار 



 

 

( ، وهذا الرأي الفقهي يعتبر 12من قانون األسرة ) 22و 21في سجالت الحالة المدنية وفقا للمادتين 
سليم الن وجوب تقديم بعض الوثائق بما فيها الرخصة اإلدارية قبل إبرام العقد له صبغة تنظيمية فقط 

 وال تأثير له في صحة الزواج .

قي لمرتبة القانون وليس لها صفة اإللزامية والقاضي ليس ملزما بتطبيقها ، وهي . ان التعليمة ال ترت06
وتنظم طريقة العمل ال غير ، وتأصيل المحكمة لقراراتها برفض تثبيت الزواج  إداريةموجهة لجهات 

 العرفي بين جزائري واجنبي على ما ورد في التعليمة غير سليم من الناحية القانونية .

،  األسرةمن قانون  40حسب نص المادة  الزوج األجنبيلى الزوجين بنسب الولد ا .  ان إقرار07
قرارهما  بالزواج الواقع بينهما وانه أبرم شرعا بتوفر ركن الرضا وشروطه من صداق وولي وشاهدين  وا 

لشرعية ل ال مدة الحمانه تم الدخول بينهما وولد نتيجة هذا الزواج أبن خالو وخلوه من الموانع الشرعية ، 
ح التناقض ، مما يوضال الرخصة اإلدارية ، يؤدي حتما على إثبات نسبه إلى والده األجنبي ولم تتخلف ا

لحاق النسب الذي يعد من  زواج الصحيح هذا ال آثاربين رفض تثبيت الزواج العرفي لتخلف الرخصة وا 
. 

من قانون  222ل عليها المادة . ان قرارات المحكمة العليا جاءت مخالفة ألحكام الشريعة التي تحي08
مسلمة أو من  يةأجنباألسرة والتي تجيز للجزائرية الزواج باألجنبي المسلم ، وتجيز للجزائري الزواج من 

 الكتاب ، ولم تشترط أية رخصة لهذا الزواج عكس ما ذهبت إليه المحكمة العليا . أهل

الزواج العرفي على أساس أن الزواج قد تم ، ض تسليم الرخصة اإلدارية في حال ف. ان اإلدارة تر 09
وان التعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية تتحدث عن حاالت الزواج باألجانب قبل الدخول ، اما بعد 
الدخول فيصبح الزواج من األجنبي واقعة من اختصاص القضاء وحده ، للتاكد من توفر األركان 

ى ك على رافع دعوى تثبيت الزواج المختلط الحصول علوالشروط الشرعية قبل الزواج ، ويستحيل بذل
 دعوى .الرخصة اإلدارية أثناء سير ال

غير انه يمكن القول ان تأصيل المحكمة العليا لقرارتها برفض دعوى تثبيت الزواج العرفي بين جزائري 
اعاة ر وأجنبي على أساس عدم مراعاته لألحكام التنظيمية المنصوص عليها قانونا ، وعلى أساس م



 

 

الصادرة عن وزارة الداخلية له مبرراته ،  02متطلبات األمن العام ، استنادا على التعليمة الوزارية رقم 
ذلك ان إبرام الطرفين لعقد الزواج عرفيا رغم علمهما بوجوب استيفاء إجراءات قانونية معينة يعد تحايال 

من العام ، وال مجال لمقارنته بزواج منهما على القانون ، ومن شأنه المساس بالمصلحة العامة واأل
 الجزائريين العاملين في سلك األمن أو حالة تعدد الزوجات .

كما أنه يتبين ان المحكمة العليا من خالل قراراتها اعطت للتعليمة الصادرة عن وزير الداخلية إلى 
من  31على نص المادة السادة الوالة والمدير العام لالمن الوطني طابع األحكام التنظيمية ، محيلة 

 قانون األسرة ، رغم انها ال تحمل طابع التشريع وكان األجدر إدراجها ضمن أحكام قانون األسرة .

 :خاتمة 

ن كان المشرع الجزائري قد قيد زواج جزائري ذكرا كان أو أنثى من خالل ما سبق يمكن القول انه وا
والي المختص مراعاة لدواعي األمن مسبقة من ال إداريةبشرط الحصول على رخصة  أجنبيمن 

 ب هذهغيااغلب فقهاء قانون األحوال الشخصية يرون ان والمصلحة العامة والنظام العام ، فإن 
المحكمة في تثبيت الزواج  أمامحاجزا المختصة ال يجب أن يقف  اإلدارةالرخصة أو رفض منحها من 
  لشروط .صحيحا مكتمل االركان وا العرفي الواقع بين الطرفين ،

 وعلى المحكمة التحقيق في مدى توافر ركن الرضا وشروط الزواج دون االلتفات لشرط الرخصة المسبقة 
من قانون االسرة التي تحيل على احكام الشريعة اإلسالمية في  222، مستندين في ذلك على المادة 

دعوى  أثناء سير األمنيللتحقيق  األجنبيالطرف  كل ما لم يرد فيه نص ، وعلى انه يمكن إخضاع
تثبيت الزواج العرفي المختلط ال سيما وان النيابة العامة طرفا أصليا في الدعوى ولها ان تأمر بكافة 

المتضمن شروط دخول  11. 08التدابير التي تراها مناسبة بما فيها متابعة األجنبي بما يتيحه القانون 
قامتهم فيها وتنقلهم فيه  ا دون ان يؤثر ذلك في صحة الزواج العرفي وأثاره .األجانب إلى الجزائر وا 

بينما أرى انه وكما ان هذا الرأي سديد ، فإن ما تواترت عليه المحكمة العليا في قرارتها برفض تثبيت 
الزواج العرفي احد طرفيه أجنبي دون استيفاء شرط الرخصة اإلدارية المسبق سديد أيضا ، ذلك أن 

من  31ون االلتفات إلى شرط الرخصة اإلدارية من شانه أن يفرغ المادة تثبيت هذا الزواج العرفي د



 

 

قانون األسرة من محتواها ، وأن يجعل من األحكام التنظيمية المنصوص عليها بتعليمة وزارة الداخلية 
دون جدوى أيضا األمر الذي من شانه التأثير على مقتضيات النظام واألمن العام ، فيما المتعارف 

 ل الدول تحمي أمنها ونظامها العام ، كما تحمي مصلحة مواطنيها في عالقاتهم باألجانب.عليه ان ك

 يمكن التوصية بما يلي :  و

. إدراج األحكام التنظيمة التي يخضع لها زواج الجزائريين من الجنسين من االجانب ضمن 01 
 قانون األسرة وعدم ترك تنظيمها لتعليمة صادرة من وزارة الداخلية .

. التنصيص على األثر المترتب عن تخلف الشروط الشكلية الخاصة بإبرام هذا الزواج السيما 02
 في حال إبرامه عرفيا دون استيفاء شرط الرخصة المسبقة .وتسجيله  إثباتهفيما يخص مآل دعوى 

ين ن. العمل قبل ذلك على النشر الواسع لتعليمة وزير الداخلية على نطاق واسع إلعالم المواط 03
ي ظل ين بها السيما فبها ، وتبليغها لمختلف الدوائر والمؤسسات والجمعيات من اجل إعالم المواطن

 .  األجانبمن الجزائريين زيجات تزايد عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 وامش :ـــــــــاله

 وما بعدها من قانون األسرة الجزائري . 31. انظر المادة 01

التعليمة الصادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . تم إعادة تنظيمها بمقتضى 02
 بمسمى )تنظيم إصدار رخصة الزواج (. 09تحت رقم  2018. 11. 25العمرانية بتاريخ 

. عيسى معيزة . الرخصة اإلدارية في زواج الجزائريين باألجانب على ضوء اإلجتهاد القضائي 03
 . 364ص.  2019.  02. العدد 07والمجتمع . المجلد للمحكمة العليا . مجلة القانون 

،  1957.  محمد ابو زهرة ، االحوال الشخصية ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي . القاهرة ، 04
 . 102ص 

،  2006.  احمد محمود خليل ، عقد الزواج العرفي ، منشاة المعارف ، االسكندرية ، مصر ، 05
 . 54ص 

 غير منشور. 398948تحت رقم  2007. 11. 14العليا صادر في . قرار المحكمة 06

. احمد محيو .محاضرات في المؤسسات اإلدارية .ترجمة د. محمد عرب صاصيال. ديوان  07
 . 309. 308ص  1996المطبوعات الجامعية .الجزائر . 
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