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 مقدمة

  

تثور مشكلة تنازع القوانين أصال في ما لو كانت العالقة القانونية أنه ال إلى  بداية تجب اإلشارة

تلك العالقة عنصر أجنبي كأن يبرم عقد إلى  ، لكن قد يتسربالمطروحة أمام القضاء وطنية العناصر

بين تونسيين يتعلق بعقار كائن بفرنسا فيطرح حينئذ التساؤل عن أنسب القوانين التي يتعين تطبيقها 

على تلك العالقة محل النزاع، ذلك أن إحتواء المركز أو العالقة القانونية لعنصر أجنبي يتضّمن معنى 

إن نظرية تنازع القوانين موضوعها تحديد القانون المنطبق على  ،ن قانون واحدإتصالها بأكثر م

  .العالقات الدولية الخاصة

في كونه المرجع الوحيد لحل العالقات الدولية الخاصة  الخاص القانون الدولي وتظهر أهمية

الداخلية العادية، المشتملة على عنصر أجنبي والتي ال يمكن إخضاعها للقوانين المطبقة على العالقات 

كما أن أهمية هذا القانون تتزايد باستمرار الرتباطه المباشر بمصالح األفراد، وتحقيقه االستقرار في 

عالقاتهم ومعامالتهم وتشجيع حركة التبادل التجاري الدولي وخاصة بالنسبة لألشخاص المعنوية 

وب ببعضها عن طريق المعامالت الخاصة التي تساهم في تنمية رؤوس األموال وتسهم باتصال الشع

  .الشخصية ول المالية على حد سواء

انطالقا مما سبق يجب معرفة قواعد تنازع القوانين المقررة في القانون الجزائري سواء تلك 

 الواردة في القانون المدني ضمن األحكام العامة ألثار القوانين وتطبيقها المنصوص عليها في الفصل

للقانون المدني الجزائري أو تلك المدرجة في قوانين خاصة األول  من الكتاب األول من الباباألول 

  .المدنية واإلدارية وقانون الحالة المدنيةاإلجراءات  كقانون

أنه  من القانون المدني، على )20(إلى  )10(تنازع القوانين ضمن المواد من  أحكامقد وردت ف

 )24(إلى  )21(قواعد التنازع من خالل المواد من  الخاصة بكيفية تطبيق حكاميجب الوقوف على األ

 )96(و )71(متفرقة من قانون الحالة المدنية وخاصة المواد أحكام أخرى كما وردت  ،من نفس القانون

المتمم و  المعدل ،المتعلق بالحالة المدنية 1970-02-19المؤرخ في  70/20رقم قانون المن  )97(و

  .2014-08-09المؤرخ في  14/08رقم األمر  ب

الذي عدل وتمم األمر رقم  05/10كما عرفت قواعد تنازع القوانين تعديال بموجب القانون 

، والظاهر أن هذا التعديل جزء من خطة إستراتيجية شاملة هدفها إعادة النظر في القانون 75/58

شغاالت الفقهية المدني الجزائري برمته وٕادخال إصالح جذري عليه بما يكفل التكفل والرد على كل االن
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والقضائية في الجزائر، السيما النقائص التي كانت تشوب نصوص قواعد التنازع وكذا إدراج أحكام 

جديدة اقتضتها ضرورة اتساق النصوص القانونية مع تعهدات الدولة الجزائرية، وكذا الظروف الراهنة 

ية وانتهاج أسلوب االقتصاد الحر لتطور الدولة الجزائرية وخاصة في ظل االنفتاح على التجارة الخارج

يعني القبول بالقانون االتفاقي الدولي في مجاالت األحوال الشخصية والعينية وخاصة في مجال 

 .االستثمار والتحكيم الدوليين

تنازع  أحكامعلى كيفية تطبيق  أوالالمقررة لتنازع القوانين سنقف  اإلسنادوقبل تحليل فئات 

، على أن نقف في األخير على تطبيقات لحلول لقضايا لتنازع القوانين األوليةبتحديد المفاهيم 

  .واستشارات قانونية
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يقصد بتنازع القوانين تزاحم قانونين متعارضين أو أكثر لدولتين أو أكثر لحكم عالقة قانونية 

ي، ولذلك يشترط أن يدخل على العالقة عنصر أجنبي من حيث أشخاصها ذات عنصر أجنب

، على أنه يجب إن )الواقعة القانونية المنشئة لها(أو سببها ) المحل(أو من حيث موضوعها ) األطراف(

بشكل مطلق ينفي منهجيا  اعتماد مبدأ اإلقليميةألن  يسمح المشرع الوطني بامتداد القانون األجنبي

وبالتالي ال  ،تنازع القوانين الذي يلزم أن تكون قوانين صادرة عن دولة مكتملة العناصرإلى  اللجوء

  .)1(يمكن القبول بقيام تنازع القوانين عند وجود تنازع بين قوانين منظمات أو شركات وغيرها

ثم ، اإلطار العام لنشوء مشكلة تنازع القوانين ف علىللوقوف على مشكلة تنازع القوانين يجب التعر 

 قواعد كيفية تفسيربحث إلى  مرنثم القانون الدولي الخاص، في  اإلسناد قواعد مفهـومإلى  نشير

  .اإلسناد

  المبحث األول

  اإلطار العام لنشوء مشكلة تنازع القوانين 

تثور مشكلة تنازع القوانين أصال في ما لو كانت العالقة القانونية ال أنه إلى  بداية تجب اإلشارة

كأن يبرم عقد  أجنبيتلك العالقة عنصر إلى  مام القضاء وطنية العناصر، لكن قد يتسربالمطروحة أ

بين تونسيين يتعلق بعقار كائن بفرنسا فيطرح حينئذ التساؤل عن أنسب القوانين التي يتعين تطبيقها 

ن معنى ميتض أجنبيالعالقة القانونية لعنصر أو  على تلك العالقة محل النزاع، ذلك أن إحتواء المركز

نظرية تنازع القوانين موضوعها تحديد القانون المنطبق على العالقات ف ،من قانون واحد أكثرإتصالها ب

  .الدولية الخاصة

من قانون واحد، كقانون جنسية أطراف  أو أكثر قد تتصل عالقة قانونية خاصة بعنصرف

وقانون محل التنفيذ وقانون العالقة وقانون موطنهم وقانون محل حصول العقد وقانون موقع المال 

  . لخإ...المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى

وتعلق العالقة القانونية بمثل هذه القوانين العائدة لدول مختلفة يجيز في الظاهر على األقل لكل 

من حيث أو  من هذه القوانين، أن يطبق دون غيره على العالقة القانونية سواء من حيث أنشاؤها

  .تنازع هذه القوانين لحكم هذه العالقةإلى  ج عن تعلق القوانين بهذه العالقة يؤديانتهاؤها، وينت

                     

  .10ص  ،2010 ،الجزائر ،مطبعة الفسيلة ،ولىالجزائري علما وعمال، الطبعة األ الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص )1( 
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إلى  مرنثم  ،الدولي الخاصالقانون  مفهـوميجب التعرض  ،للوقوف على مشكلة تنازع القوانين

  .تنازع القوانينفي مجال  التنازع قاعدةتفسيـر إلى  ثم نشير ،اإلسناد قواعد بحث تطور

  المطلب األول

  الدولي الخاصالقانون إلى  المدخل

الخاص شأنه شأن كل القوانين األخرى جاء لينظم العالقات بين األفراد ذات  القانون الدولي

لهم الطمأنينة في معامالتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع  بشكل يؤمن جنبيالعنصر األ

موضوعات إلى  البد من التطرق هذاول ،هاإقليمسيادة الدولة على إحترام مبدأ  الدولي ويعمل على

معرفة المشكالت التي تثيرها  من خاللإلى  الخاص هذا القانون والتي ال يمكن معرفتها القانون الدولي

إلى  سوف نتعرض في هذا الجزءوعليه ، لها والقواعد الناظمة جنبيعالقات األفراد ذات العنصر األ

المواضيع التي يدرسها، وكذا بيان التطور التاريخي، ، ومختلف الدولي الخاصالتعريف بالقانون 

  .وطبيعته القانونية

  الفرع األول

  القانون الدولي الخاصمفهوم 

جانــب ذلــك إلــى  لــم تعــد الحيــاة الدوليــة قاصــرة علــي العالقــات القائمــة بــين الــدول بــل أصــبحت

فــراد الــدول أالقــات بــين مــن العالقــات ال تقــل فــي أهميتهــا عــن الفئــة األولــي وهــي العأخــرى  تتضــمن فئــة

جل ذلك كان هناك ضرورة ملحة لبيان طبيعة العالقة القانونية التي تحكم ذلك المجتمـع أومن  ،المختلفة

 شخاصالخاصة باأل لتنظيم تلك العالقات،القانون الدولي الخاص ، من هنا ظهرت قواعد الدولي الجديد

، من هنا وجـب علينـا علي المستوي الدولي ككل بل فقط، ي للدولةقليماإلأو  ليس علي المستوي المحلي

   .ينظمها، والوقوف على الموضوعات التي القانون الدولي الخاص محاولة تعريف

  تعريف القانون الدولي الخاصالفقهية ل تمحاوالال: أوال

اتفاق على تعريف محدد للقانون الدولي الخاص، حيث ظهر اتجاهين إلى  فقهاءلم يتوصل ال

  . وآخر واسعأحدهما ضيق 

والتي عرفته بأنه ذلك الفرع  ظهرت مدرسة التي تضم ألمانيا وايطاليا، ،فبالنسبة لالتجاه الضيق

من القانون الذي يبحث في تحديد النظام القانوني الذي يحكم العالقات القانونية الخاصة ذات العنصر 

  .)1(جنبياأل
                     

منشورات ، المبادئ العامة في تنازع القوانين: الكتاب األول القانون الدولي الخاص ز في شرحموجال، حفيظة السيد الحداد )1( 
  .06ص ، 2009، لبنان -بيروت، لبي الحقوقيةالح
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إلى  أمريكي، فذهبت هذه المدرسة لوجنأما المدرسة األخرى المتمثلة بالدول ذات التقليد األ

تعريفه بأنه ذلك الفرع من القانون الذي يبحث في فض تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي 

تنفيذ مسألة  وبالتالي يلحق باالختصاص القضائي ،أجنبيالدولي بشأن عالقة خاصة ذات عنصر 

  .)1(ةجنبياأل األحكام

ثل بالفقه الالتيني والمطبق من قبل فرنسا والدول التي سارت بينما ذهب االتجاه اآلخر المتم

إلى  فهذا االتجاه يعرفه باإلضافة، على نفس النهج مثل مصر ولبنان والكويت والجزائر والعراق

موضوعات التوزيع الجغرافي الدولي إليه  ا المدرسة السابقة، إال أنه يضمإليه المواضيع التي أشارت

  .، وذلك لوجود صلة وثيقة معهماجانبوطن ومركز األالجنسية والم لألفراد

يتضمن القواعد الواجب اتباعها في تنازع القوانين : "بأنه )Despagnet(وعرفه الفقيه دي بانييه 

  ".الخاصة بين الحكومات المختلفة

راد العالقات الدولية الخاصة باالف العلم الذي موضوعه تنظيم: "بأنه )Pillet(وعرفها الفقيه بيليه 

  ".تنظيما قانونيا

ذلك الفرع من القانون الوطني الذي : "بأنه )Westlake(كما عرفه الفقيه االنجليزي ويست اليك 

ينشأ عن وجود محاكم متعددة في العالم لكل منها اختصاص إقليمي معين وتحكم كل منها بمقتضى 

  ".قانونها الخاص

لك الفرع من القانون العام الفرنسي الذي يحكم ذ" :فقد عرفه بأنه، )Niboyet(أما الفقيه نبواييه 

توزيع األفراد دوليا على أساس الجنسية والموطن لبيان ما يتمتعون به من حقوق في العالقات الدولية 

  .)2("وطريقة كسبها وفقدها طبقا للقوانين المختصة

ت الخاصة ذات مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العالقا: "أنهب ،عرفه بعض الفقه العربي

 .)3("العنصر الدولي

ذلك الفرع من القانون الداخلي الذي يحدد جنسية : "على أنه ،عز الدين عبد اهللاكما عرفه الفقيه 

االشخاص التابعين للدولة والموطن ومركز األجانب فيها ويبين الحلول الواجبة االتباع في تنازع القوانين 

  ".ختصاص القضائي الدوليوتنازع اال
                     

دار ، في التشريع الجزائري والمقارن تنازع القوانينالنظرية العامة في  :األول كتابال، القانون الدولي الخاص، دربال عبد الرزاق )1( 
  .10 -9ص  ،2010 ،عنابة ،العلوم للنشر والتوزيع

، 2010، الطبعة الثانية، مطبعة الفسيلة، الجزائر، تنازع القوانين :الجزء األولري، الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائ )2( 
 .7ص 

  .6ص  ،1994لبنان،  -بيروت ،دار العلوم العربيةالقانون الدولي الخاص، الوسيط في ، سامي بديع منصور )3( 
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مجموعة القواعد التي تتعلق بتنظيم عالقات : "على أنه ،علي علي سليمانعرفه الدكتور  كما

والتي تعالج مسألة االختصاص القضائي  ،األفراد المالية أو الشخصية إذا إقترن بهاعنصر أجنبي

  .)1("وتبين كيف يمكن تنفيذ األحكام واألوامر األجنبية ،الدولي وحالة األجانب والجنسية والموطن

التي تخاطب االشخاص قانونية القواعد المجموعة  على هذا األساس يمكن تعريفه بأنه،

 جانبتحدد قواعده مسائل الجنسية والموطن ومركز األالخاصة وطنية كانت أم أجنبية ذات طابع دولي 

ز بوجود المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق، في نزاع نشأ بسبب رابطة قانونية تتميو في الدولة 

سواء كان النزاع  كان السبب المنشئ لهاأو  محلهاأو  فيها سواء كان طرفا في الرابطة أجنبيعنصر 

  .ذو طابع مالي أو شخصي

فإننــا نــرى أن جميــع قواعــد القــانون الــدولي الخــاص تــنظم عالقــات وطنيــة ، وبنـــــــــــــاًء علــى ذلــك

القـانون الـذي ": يحدد القانون الدولي الخـاص، بأنـه وعليه فإننا مع التعريف الذي ،أجنبيمشوبة بعنصر 

علــى تلــك  وذلــك بتحديــد القــانون الواجــب التطبيــق ،ً اأجنبيــيــنظم العالقــات الخاصــة التــي تتضــمن عنصــرًا 

  ."العالقة

 مواضيع القانون الدولي الخاص :انيثا

شتمل على إن القاضي الجزائري عندما يطرح عليه نزاع، سينظر أوال إذا لم تكن العالقة ت

فإنه يعتبر نفسه أمام  ،عنصر أجنبي، وذلك بالوقوف على جنسية الخصوم وهو في حالة اختالفها

مسألة تنازع في مجال القانون الدولي الخاص، ثم ينظر بعد ذلك في مدى اختصاص القضاء الجزائري 

صل في النزاع تبرز االختصاص القضائي الدولي، وعندما محاولة الفإلى  وهذا ما يحيلنا ،بنظر النزاع

أمامه مشكلة تنازع القوانين وسوف يحاول الوقوف على القانون الواجب التطبيق من القوانين المتنازعة، 

همية قواعد التنازع كأحد موضوعات القانون الدولي الخاص في فض النزاع، وٕاذا فرضنا أن أوهنا تبرز 

كان مكان التنفيذ في بلد أجنبي، فإن الطرف القاضي الجزائري قد فصل في النزاع وحكم بوجوب تنفيذ و 

قضاء الدولة األجنبية لطلب التنفيذ ومن هنا يعتبر تنفيذ االحكام القضائية األجنبية هو إلى  المعني يلجأ

ائية في الدولة ضسلطات القإلى  االخر من مواضيع القانون الدولي الخاص، حيث يجب اللجوء

  .)2(تنفيذيةاألجنبية بغية الحصول على الصيغة ال

                     

 ،2006، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،بعةالطبعة الراعلي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري،  )1( 
 .5ص 

القانون الدولي الخاص تنازع القوانين، المرجع السابق،، : عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2( 
  .22- 20ص  ،2011 ، دار هومة، الجزائر،ةلثتنازع القوانين، الطبعة الثا :الجزء األول ،الجزائري



 

 
7 

تتمثل في القانون الدولي الخاص وفقا للمراحل التي تمر بها الخصومة، فإن موضوعات  ،وعليه

وتنفيذ تنازع االختصاص القضائي الدولي وتنازع القوانين و  جانبكل من الجنسية والموطن ومركز األ

  :حسب الترتيب التالي، ةجنبياألحكام األ

التطبيق على النزاع المشتمل  الواجب جنبيتحديد القانون األ ونعني بذلك مشكلة :تنازع القوانين .1

وهنا تثور  ،العالقة القانونية ذات عناصر تخضع ألكثر من دولة كانت إذاوخاصة  أجنبيعلى عنصر 

ع فلسطيني يومثال ذلك كأن يب ،منازعة قانونية حول القانون الذي يحكم هذه العالقة والفصل بها بينها

  .)1(ثار نزاع بينهما حول ملكية هذا العقار، و في مصر وتم التعاقد ،بنانأردنيا بيتًا في ل

  تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص؟إلى  متى تظهر الحاجة :يثور تساؤل مفاده ،بناء على ما سبق

هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على العالقات  باعتبار القانون الدولي الخاص

 أنه ال تطبق قواعد القانون الدولي الخاص إال على ،ومعنى ذلك ،أجنبيى عنصر الخاصة المشتملة عل

، إذا دخل أجنبيوعليه تعتبر عالقة محتوية على عنصر  جنبيالعالقات القانونية ذات العنصر األ

 :العناصر التاليةأحد  عليها من خالل جنبيالعنصر األ

ب الحق والملتزم بالحق، دائن ومدين، متسبب فأشخاص العالقة هم أطرافها صاح: أشخاص العالقة -أ

وقد يكون أطراف العالقة متحدين جنسية وموطنا، وقد يكونوا مختلفان وهنا  ،في الضرر والمضرور

  .جزائري يتزوج بفرنسية على إقليم أجنبي: مثالتثور مسألة تنازع القوانين، و 

تقع عليه أو  ينصب عليه التصرفالمقصود بموضوع العالقة وهو المحل الذي : موضوع العالقة -ب

 .الواقعة القانونية، مثال نزاع بين شخص جزائري وشخص تونسي حول قطعة أرض موجودة في سوريا

أو ) الوالدة أو الوفاة(أ للعالقة أي الواقعة الطبيعية نقصد بالسبب هو المصدر المنش: السبب -ت

، أو التصرفات القانونية كإبرام العقودأو  )وضهبه بع(التصرفات بإرادة منفردة  وهي الواقعة القانونية

  .)2( )الوالية(القانون 

تحديد المحكمة المختصة دوليًا للنظر في  ونعني بذلك: تنازع االختصاص القضائي الدولي .2

، وهذا التنازع يثار ةجنبيالمحكمة األأم  تنشأ بصددها هل هي المحكمة الوطنية منازعات األفراد التي

، مثال لو تعرض )3(أي عندما تكون العالقة دولية أجنبيعالقة الخاصة على عنصر عندما تشتمل ال

، فقد يثار التنازع على االختصاص ايطاليفعل ضار في فرنسا من قبل شخص إلى  جزائريشخص 

                     

  .12ص  ،المرجع السابق، دربال عبد الرزاق )1( 
  .50ص  ،المرجع السابق، تنازع القوانين :الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2( 
  .18ص  ،المرجع السابق، دربال عبد الرزاق )3( 
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وذلك بغض النظر عن القانون الواجب التطبيق، وكل مشرع  ،إيجابيأو  القضائي سواء تنازع سلبي

اختصاص محاكمه الوطنية وهذا ما يعرف باالختصاص الدولي للمحاكم بالمفهوم  يقوم بتحديد نطاق

، وبذلك يكون المشرع قد حدد نطاق اختصاص محاكمه الوطنية بشكل مباشر ويكون قد )1(المخالف

ة بشكل غير مباشر، بالتنازل عن اختصاص محاكمه الوطنية في جنبيحدد اختصاص المحاكم األ

  .حاالت معينة

كافة قواعد االختصاص الدولي للمحاكم هي دائما قواعد أحادية تحدد فقط متى تختص  بالنتيجة

اإلجراءات  من قانون 42و 41ن يوهو ما يتضح من خالل االطالع على المادت المحاكم الوطنية

  . )2(المدنية واإلدارية الخاصة باالختصاص القضائي الدولي في التشريع الجزائري

ويقصد  ،هو من ال يتمتع بالجنسية الوطنية لدولة من الدول جنبياأل: بجانالمركز القانوني لأل .3

وااللتزامات التي  جانبمجموعة القواعد القانونية التي تحدد الحقوق التي يتمتع بها األ جنبيمركز األب

من حيث دخولهم وٕاقامتهم وخروجهم أو  يلتزمون بها في الدولة، سواء من حيث الحد األدنى المقرر لهم

الدولة  ببعض الحقوق في جنبيال يمكن أن تنشأ إال إذا تم االعتراف لأل ، وهذه المشكلة)3(هاإقليممن 

يمارسه إال إذا أعترف له أو  أن يتمتع بحق من الحقوق جنبيال يستطيع األ؛ إذ التي ثار فيها النزاع

 . بذلك القانون

ذا من اختصاص القانون الداخلي ولهذا فنشاطه القانوني يأتي بعد تحديد مركزه القانوني، وه    

مشكلة تحديد القانون  نه ال يمكن إثارةأوالمثال على ذلك ، للدولة التي يراد تحديد مركز األجنبي فيها

عقار إذا كان أحد أطراف النزاع األجنبي ال يتمتع  األجنبي الواجب التطبيق في فلسطين حول ملكية

 .فلسطين بحق التملك في

رابطة قانونية سياسية وروحية تربط الشخص بالدولة، وتحدد الحقوق  هي الجنسية: الجنسية .4

وعلى  ،فهي رابطة سياسية، ألنها أداة لتوزيع األفراد جغرافيا بين الدول، وااللتزامات المترتبة عليها

ألنها تترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة  وهي رابطة قانونية،، أم أجنبي أساسها يكون الفرد وطني
                     

 .25ص زع القوانين، المرجع السابق، تنا: الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1( 
يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي، حتى ولو لم يكن " :ة على أنهداريالمدنية واإلاإلجراءات  من قانون) 41(المادة  نصت )2( 

ا يجوز أيضا مقيما في الجزائر أمام الجهات القضائية الجزائرية، لتنفيذ االلتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري، كم
  ".تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائريين

يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية، بشأن التزامات تعاقد عليها : "على أنه) 42(ونصت المادة 
فبراير  25الموافق ل / ه1429صفر  18المؤرخ في  08/09القانون رقم : أنظر في ذلك". جنبيفي بلد أجنبي حتى ولو كان مع أ

  .الجزائري ةداريالمدنية واإلاإلجراءات  قانون ، يتضمن2008
  . 20ص  ،المرجع السابق، دربال عبد الرزاق )3( 
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يتم  الذيو  ،فقدهاأو  ا، والدولة وحدها لها الحق في إعطاء الجنسية وتحديد شروط اكتسابهابينهم

، ية تستلزم وجود الشخص داخل الوطنكونها ليست عالقة ماد وهي رابطة روحية، )1(بموجب القانون

 تحديد تبعية والتي نعني بها حتى لو كان مقيما خارج البلد ألنها تمثل االنتماء وٕانما توجد هذه الرابطة

المشكلة ذات الطابع الدولي يمكن أن تكون أو  الفرد السياسية لدولة معينة وهي موضوع بحثنا فالعالقة

   .ةأجنبيأطرافها متمتعًا بجنسية دولة أحد  متى كان بهذه الصفة

الوطني وحده يتمتع باالمتيازات دون ألن  بالنسبة لألفراد والدول،بالغة  أهمية لجنسيةول

، كما التوزيع الجغرافي لألفراد في غالبية الدول يتم عن طريق الجنسيةيتم  ، كما أنه بموجبهايجنباأل

تعتبر الجنسية مقدمة ضرورية في تحديد القانون الواجب التطبيق بالنسبة للقاضي، وكذلك تحديد 

 . االختصاص القضائي

  :هي ،تقوم على ثالثة أركانفهي  ،أهمية الجنسية بالنسبة للفرد والدولة المانحةإلى  وبالنظر

الدولة وحدها لها الحق في منح الجنسية وال يثبت هذا الحق إال للدولة حتى لو كانت  :دولةال �

  .ناقصة السيادة

 .معنويأو  لكل شخص أهلية التمتع بالجنسية، سواء كان الشخص طبيعي :شخصال �

ترتيب الحقوق وااللتزامات المتبادلة وهذه تتمثل بالوالدة واإلقامة و  :قانونيةالسياسية و الرابطة ال �

 . والشعور باالنتماء، تجعل من يحملها يسمى وطني

يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الصلة التي تربط الشخص بمكان  :الموطـن  .5

معين، بحيث يقال أن هذا الشخص قد اتخذ هذا المكان موطنًا له يقيم فيه بصفة مستمرة، وتتركز 

   .فيهمصالحه 

يعتبر الموطن من موضوعات القانون الدولي الخاص للصلة الوثيقة بينه وبين الجنسية وتنازع و    

 جنبيبتحديد جنسية وموطن األ؛ إذ في الدولة جانبالقوانين وتنازع االختصاص والمركز القانوني لأل

المحكمة المختصة في معرفة القانون الواجب تطبيقه و إلى  ومركزه القانوني في الدولة، يمكن التوصل

االختصاص أو  فيعطي االختصاص التشريعي ،يكون طرفا فيها أجنبيرؤية دعوى مشوبة بعنصر 

  .لقانون الجنسية حسب الحالةأو  القضائي فيها لقانون الموطن

                     

  . 48ص سامي بديع منصور، الوسيط في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق،  )1( 
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يعطي االختصاص التشريعي فيها ؛ إذ تبدو أهمية الموطن واضحة في القانون الواجب التطبيق

يطبق " :القانون المدني الجزائري من األولىالفقرة ) 18(طن، وعلى ذلك نصت المادة أحيانا لقانون المو 

  ."االلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين على

يقصد به القواعد القانونية التي تحدد كيفية تنفيذ حكم قضائي صادر  :)1(ةجنبيتنفيذ األحكام األ .6

 قانون من )606(و )605(ن يالمادت طبقا لما قررته ،)2(دولة أخرىإقليم  دولة معينة على من محاكم

 .المدنية واإلدارية الخاصة بتنفيذ األحكام األجنبية في الجزائراإلجراءات 

يعني وضع الحكم موضع التنفيذ، بحيث يلزم المحكوم عليه قسرًا بأداء ما حكم به للمحكوم له في و   

وعادة ال تكون الدول ملزمة بقبول تنفيذ الحكم  ،ر التي أصدرت محكمتها هذا الحكمغيأخرى  دولة

ومن الناحية العملية هذه الدول وضعت  ،اتفاقية دولية بخالف ذلكأو  ما لم توجد معاهدة جنبياأل

  .ة فيهاجنبيشروط في قوانينها الداخلية لغرض تنفيذ األحكام األ

شرط، بل تشترط لذلك أو  ، ال تنفذ الحكم دون قيد)3(جنبيالحكم األكل الدول التي تقبل تنفيذ ول    

في إصداره اإلجراءات  وتمثيل سيادتها في الموضوع، والتأكد من سالمةتأمين  توافر عدة شروط بغية

  وعدم مخالفته ألحكام قانونها الوطني ونظامها العام

ال يجوز تنفيذ : "على أنهة يدار المدنية واإلاإلجراءات  قانونمن  )605(نصت المادة وقد 

إال بعد منحها  الجزائري اإلقليمة في أجنبياألحكام واألوامر والقرارات الصادرة من جهات قضائية 

  :التالية ت الشروطفالصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استو 

 .ي أصدرتهتن دولة المحكمة الوفقًا لقانو حائزا لقوة الشيء المقضي به أن يكون الحكم نهائيًا  �

يجب أن تكون ؛ أي ة مختصة اختصاصا عامًا دولياأجنبيأن يكون الحكم صادرًا من محكمة  �

وكذلك ، ناقصة السيادةأو  ة سواء كانت كاملةأجنبيالمحكمة التي أصدرت الحكم تمثل سيادة دولة 

 . فق القانون الوطنياختصاصا داخليًا أي تكون المحكمة مختصة في نظر هذه القضية على و 

                     

قاض أو  تجاريةأو  ومقرر لحقوق مدنية جزائرمن محكمة مؤلفة خارج ال بصفة نهائيةهو القرار الذي يصدر  جنبيالحكم األ )1( 
  .متعلق باألحوال الشخصيةأو  بتعويض من المحاكم الجنائية

، دار الثقافة )ربية والقانون الفرنسيدراسة مقارنة للتشريعات الع( القانون الدولي الخاص الوجيز في شرح، محمد وليد المصري )2( 
  .21ص ، 2011، األردن، الطبعة الثانية، للنشر والتوزيع

  :في العالم أربع فئات من الدول باتجاهات مختلفة هيتوجد  )3( 
 .ة بتاتًا، مثل هولندا ودول شمال أورباجنبيدول ال تعتد باألحكام األ �
 .ها مثل فرنساة قبل تنفيذجنبيدول تقوم بمراجعة األحكام األ �
 .ة وتتشدد في شروط تنفيذها، مثل بريطانياجنبيدول تقوم بتدقيق األحكام األ �
  .ة بما يؤمن توفر بعض الشروط فيها وتسهيل تنفيذها دون تشدد، مثل تركيا والعراقجنبيدول تقوم بتدقيق األحكام األ �
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سبق صدوره من جهة قضائية جزائرية وأثير من  ،أن ال يتعارض مع أمر أو حكم أو قرار �

 .المدعى عليه

  .)1(أن ال يتضمن ما يخالف النظام العام واآلداب العامة في الجزائر �

طبيعة القانون الدولي الخاص وشروط تطبيق قواعده :لثانيالفرع ا  

 جنبي، هي التي تثير إمكانية تطبيق القاضي للقانون األجنبيالعنصر األالعالقة القانونية ذات 

بل بعد إعمال قاعدة التنازع الوطنية  ،على هذه العالقة، غير أن هذا التطبيق ال يكون بصفة مباشرة

يجب الوقوف على  ك القاعدة، ولتطبيق تلالتي ترشد القاضي للقانون الواجب التطبيق على هذه العالقة

  :على النحو التالي ،تطبيقها شروطا و طبيعته

  طبيعة القانون الدولي الخاص: أوال

، وقد نشأت قواعده بسبب تشابك العالقات بين أفراد بحداثة عهده القانون الدولي الخاصيتميز 

فيها سواء  أجنبيفي دولة ما وظهور العالقات التي تتميز بعنصر  جانبواستقرار كثير من األ الدول،

كان موضوعها فإذا كانت الرابطة أو  كان محل تنفيذهاأو  كان محل نشوئهاأو  الرابطة كان طرفا في

 ،أجنبيالقانونية وطنية بعناصرها طبق على النزاع بشأنها القانون الوطني، أما إذا شاب الرابطة عنصر 

قانون قواعد القانون الدولي الخاص هي التي تتولى تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع والفإن 

  .ا طبقته المحكمةأم أجنبي الواجب التطبيق لحسمه، فإذا تحدد القانون الواجب التطبيق وطنيا كان

طبيعة قواعد القانون الدولي الخاص؛ أي ضمن أي فرع ل حول ؤ ساتثار الما يبق إلى  بالنظرو 

كان داخليا فهل القانون الدولي أم هو قانون داخلي، وٕاذا إلى  من فروع القانون يصنف فهل هو ينتمي

  ؟هو فرع من فروع القانون العام أم هو من فروع القانون الخاص

يكمن سبب التساؤل المطروح في أن مصادر القانون الدولي الخاص منها ما هو داخلي ومنها 

ذلك أن قواعد القانون الدولي الخاص بمختلف مواضيعه ال يجمعها إلى  ضف ،ما هو خارجي أي دولي

إلى  المدنية وقانون الجنسية باإلضافةاإلجراءات  ي متفرقة على التقنين المدني وقانونتقنين واحد بل ه

؛ )2(النصوص واالتفاقيات المنظمة لمركز األجانب هذا الوضع أثار نوعا من اللبس حول طبيعة قواعده

 : اتجاهينإلى  انقسم الفقه في تكييف طبيعتهإذ 

 

  
                     

  .247ص ازع القوانين، المرجع السابق، تن: الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1( 
  .29ص  ،المرجع السابق، دربال عبد الرزاق )2( 
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  وطنية للقانون الدولي الخاص الأو  حول الطبيعة الدوليةاإلختالف . 1

أن القانون الدولي الخاص هو  القولإلى  ذهب بعض الفقهاء من ذوي النزعة العالمية أو الدولية

فقواعده تنظم العالقات  ،العالقات التي ينظمها تنشأ في المجال الدوليألن  اإستنادقانون دولي 

ومن جهة  ،وطنية محضة هذا من جهة وبالتالي لم توضع لحكم عالقة ،المشتملة على عنصر أجنبي

تراعي  ،فإن الدولة حينما تضع قواعد التنازع أو قواعد الجنسية أو مركز األجانب أو غيرها ،ثانية

فال يمكنها مثال أن تضع قواعد تحرم من خاللها األجانب من كل  ،مصالحها ومصالح باقي الدول

ونفس المالحظة  ،ى أساس المعاملة بالمثلذات الوضع علإلى  الحقوق وٕاال تعرض رعاياهم بدورهم

ل الحالة واألهلية لقانون الجنسية أو إخضاع العقود ئتصدق على بعض قواعد التنازع كإخضاع مسا

  .)2(، كما أن العالقات التي ينظمها تتعلق بقانون أكثر من دولة واحدة)1(الدولية لقانون إرادة األطراف

داخلي ودولي، إلى  نون وطني باعتبار تصنيف القانونويعتبره قا ،واتجاه آخر يرى عكس ذلك

كذلك لو  ،على أساس المصدر الذي تستقي منه قواعد القانونأو  ما على أساس نطاق تطبيقهإيقوم 

نظرنا لقواعده من حيث الموضوع لوجدناها تحكم عالقات قانونية ألفراد ينتمون ألكثر من دولة وال 

حال أن العالقات المنظمة في القانون الدولي الخاص هي عالقات وال ،تحكم عالقات الدول مع بعضها

خاصة وأن المشرع الوطني هو الذي يتدخل وينظمها، والقضاء الوطني هو الذي يفصل في منازعاتها 

ولو كانت قواعد التنازع التشريعي والقضائي دولية لكانت صنفت ضمن قواعد القانون الدولي العام وهذا 

  .خالف الواقع

وهذا هو واقع  ،أنه لم يكن ليتولى المشرع الوطني وضع قواعد التنازع التشريعي والقضائي كما 

الحال في كل الدول، فكل مشرع يحدد نطاق االختصاص القضائي الدولي لمحاكمه وكذا قواعد التنازع 

تحدد بكل  بقوله أن الدولة باتيفوليضعها المشرع الوطني كقاعدة عامة ويؤيد هذا القول نسبيا الفقيه 

القانون الدولي الخاص في األصل ليسوا  حرية في حدود واسعة ما تعتبره نظاما دوليا، بل أشخاص

  .موضوعا للقانون الدولي

نجد في القانون الدولي العام هناك سلطة تشريعية عليا فوق سلطة  ،أما من حيث المصدر 

د القانون الدولي الخاص مصدرها التشريع بينما قواع ،الدول تصدر تشريعات قانونية ملزمة لكافة الدول

، ومثال ذلك ما توصل إليه االجتهاد القضائي حديثا من قواعد خاصة الوطني والعرف المحلي

كمبدأ استقاللية شرط التحكيم الذي يرد في عقد دولي، وٕاجازة شرط الدفع  :بالمعامالت التجارية الدولية
                     

  .31-30ص سامي بديع منصور، الوسيط في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق،  )1( 
  .15ص  تنازع القوانين، المرجع السابق، : عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2( 



 

 
13 

كذلك مشروعية حصة األسد فهذه القواعد وطنية ولكن معدة و  ،بالذهب سابقا وشرط الدفع بالعملة حاليا

  .لتنظيم معامالت دولية

كما أن القانون يكون دوليا إذا كان مصدره دولي، وهو ما يقتضي وجود نظام دولي في حين 

أن معظم مصادر القانون الدولي الخاص هي مصادر وطنية، وأنه حتى االتفاقيات الدولية في حقيقتها 

من القانون  21المادة (فاقي تندمج في التشريع الداخلي وتصبح جزء منه بأمر المشرع هي قانون ات

 .)1()الجزائري المدني

قدمة على عدم دولية القانون الدولي الخاص، إال أنه يمكن الرد ومع وجاهة هذه الحجج الم

، أجنبيات عنصر عليها من خالل تدخل الدول لحماية مصالح رعاياها لكون هذه العالقات القانونية ذ

كذلك أن مصادر هذا القانون ليس كلها وطنية ، وتبرز سيادات الدول في حالة حدوث نزاعات بشأنها

تمثل باالتفاقيات والمعاهدات، التي قد تفرض بعض القيود على حرية الدولة في وضع يبل البعض منها 

يضفي على القانون الدولي الخاص وهذا  القواعد القانونية الداخلية المتعلقة بمصالح الدول األخرى،

    .مظهرا دوليا

اعتبار القانون الدولي الخاص فرع مستقل أو قانون مختلط إلى  توصلت بعض الدراسات وقد

ياخذ من القانون العام فيما يتعلق بالجنسية ومركز االجانب، ويأخذ من القانون الخاص ما دام تنازع 

   .خاص الخاصةالقوانين من القانون الخاص ويتعلق باالش

  ة للقانون الدولي الخاص خاصالعامة أو حول الطبيعة الاإلختالف . 2

 بسببنشأ خالف بين الفقهاء حول الطبيعة العامة أو الخاصة للقانون الدولي الخاص 

نجد البعض منها وثيق الصلة بالقانون الخاص بينما ؛ إذ المواضيع التي يعالجها هذا الفرع من القانون

أن القانون الدولي إلى  نتهيناأوقد سبق و  ،ر يصنفه ضمن فروع القانون العام الداخليالبعض األخ

  .الخاص يغلب عليه الطابع الوطني في مصادره

هل هو فرع من فروع القانون ، عن طبيعة قواعد القانون الدولي الخاصأخر ساؤل تر و يث 

  ؟هو فرع من فروع القانون العامأم  الخاص

 بينما األخر فأحدهما يصنفه ضمن فروع القانون العام الداخلي، ،ان فقهياناتجاهالحقيقة هناك 

  :يصنفه ضمن فروع القانون الخاص، وذلك على النحو التالي

                     

  .29-28ص  ،المرجع السابق، تنازع القوانين :الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1( 
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يقول أنه فرع من فروع القانون الخاص كونه ينظم مسائل التنازع بين القوانين  :األول االتجاه

فقواعد تنازع القوانين ال  ،كروا عليه الصفة الدوليةلذا أن ،)فردية(فيما يتعلق بعالقات قانونية خاصة 

ما في األمر أن تلك القواعد  كلالمسألة  عالقة لها بمسألة التنازع بين سيادات الدول وهي ال تحل هذه

بيان القانون الواجب التطبيق على عالقة قانونية خاصة، إما أن قواعد االختصاص القضائي إلى  ترمي

فهذه حجة غير مقنعة على اعتبار أن الجدل  ،المدنية واإلداريةاإلجراءات  ونهي انعكاس لقواعد قان

  .)1(فروع القانون العام أو الخاصإلى  المدنيةاإلجراءات  القائم بشأن انتماء قانون

أما فيما يتعلق بمركز األجانب، فهناك جوانب من القواعد العامة اآلمرة كتلك المنظمة للدخول 

ال أن هناك عددا معتبرا من القواعد تعنى بالحقوق الخاصة باألجانب لممارسة والخروج واإلقامة، إ

وكل ذلك يدخل في مجال القانون  ،برام عقود أو تصرفات مدنيةإ متهان مهن معينة و إالتجارة أو 

  .)2(الخاص

 كعالقة الئحية أوينظم الجنسية ألنه  يقول هو فرع من فروع القانون العام، :الثاني االتجاه أما

سياسية تربط الشخص بالدولة وتستقل الدولة بوضع قواعدها وهي رابطة تصنف ضمن القانون العام 

ذلك محكمة النقض الفرنسية ويخضع تحديد الموطن ومركز األجانب العتبارات سياسية إلى  كما انتهت

التي يتمتع بها وتعنى بشؤون األجانب مصالح إدارية، كما أن الدولة هي التي تحدد الحقوق وااللتزامات 

، وقواعد االختصاص أو يلتزم بها األجنبي وهي التي توسع من دائرة الحقوق أو تضيق منها كيفما تشاء

تدخل ضمن السيادة التشريعية والقضائية للدولة وهي قواعد  القضائي وهذه مواضيع تتعلق بالقانون العام

  .)3(مرفق القضاءأمرة تتعلق ببيان حدود اختصاص القضاء الوطني وطرق تسيير 

وال يختلف األمر عندما يتعلق األمر بقواعد تنازع القوانين؛ إذ أن المشرع عند وضعه تلك 

القواعد يأخذ في الحسبان األسس السياسية واالقتصادية واألخالقية التي تقوم عليها الدولة، وخير دليل 

قانون الجنسية حتى يبقى إلى  على ذلك األحوال الشخصية التي والرتباطها بالدين أخضعها المشرع

المواطنين مرتبطين بدولتهم من خالل تطبيق قوانينهم عليها، كما أن الجنسية أنسب القوانين التي يمكن 

فكل هذه ، األحوال الشخصية باعتبار أن قواعد هذه األخيرة مستمدة من الشريعة اإلسالمية أن تحكم

                     

  .33ص  ،المرجع السابق، دربال عبد الرزاق )1( 
  .41ص  ،2001مصر،  ،اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،التنازع االنتقالي في تنازع القوانين، هشام خالد )2( 
  .32-31ص  ،المرجع السابق، تنازع القوانين :الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )3( 
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روع القانون العام ال الخاص، حتى أن بعض الفقه االعتبارات تجعل من قواعد تنازع القوانين من ف

  .)1(دات تلك الدولاتحدد االختصاص التشريعي للدول تحسم تنازعا بين سي هايعتبر أن

؛ أي هو قانون وطني غير أن له مظهرا دوليا، القانون الدولي الخاصأن والرأي الراجح، 

ادره ولكن دولي في موضوعاته، كما غلب مصأ، فهو وطني في قواعده وطنية المصدر ودولية الطابع

معظم قواعده  تن كانإ و  ؛قانون مختلط بل هو ؛أنه ال يمكن الجزم بأنه فرع من القانون العام أو الخاص

  .، ولذا فهو ذو طبيعة مزدوجةالقانون الخاص كما في تنازع القوانينإلى  تنسب

  حالة تنازع القوانين قيام شـروط  :ثانيا

 جنبي، هي التي تثير إمكانية تطبيق القاضي للقانون األجنبيات العنصر األالعالقة القانونية ذ

بل بعد إعمال قاعدة التنازع الوطنية  ،على هذه العالقة، غير أن هذا التطبيق ال يكون بصفة مباشرة

 اسنبرزه والتي، ك القاعدة شروطلتطبيق تل التي ترشد القاضي للقانون الواجب التطبيق على هذه العالقة

  :فيما يلي

فإذا ، تحكمه قاعدة قانونيةأخر وهي رابطة بين شخص و  :في العالقة القانونية أجنبيوجود عنصر . 1

 . كانت العالقة وطنية بحتة فال يوجد تنازع في هذه الحالة

هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على العالقات الخاصة  باعتبار القانون الدولي الخاصو 

 إال على ،طبق قواعد القانون الدولي الخاصنومعنى ذلك أنه ال ت ،أجنبيعنصر المشتملة على 

، إذا دخل أجنبيوعليه تعتبر عالقة محتوية على عنصر  ،جنبيالعالقات القانونية ذات العنصر األ

 :العناصر التاليةأحد  عليها من خالل جنبيالعنصر األ

ص دائني أو مدينين أصحاب حقوق وملتزمين سواء أكان هؤالء األشخا :العالقة القانونية أشخاص ����

 .)2(البائع والمشتري في عقد البيع والزوج والزوجة في عقد الزواجمرتكبي ضرر أو متضررين، ك

المقصود بموضوع العالقة وهو المحل الذي ينصب عليه  :موضوعهاأو  محل العالقة القانونية  ����

ما بعمل شيء أو امتناعا عن القيام به أو إلتزاما سواء كان قيا أو تقع عليه الواقعة القانونية التصرف

، نزاع بين شخص جزائري وشخص تونسي حول قطعة أرض موجودة في سوريا المثبإعطاء شيء، 

 .االمتناع عن عملأو  القيام بعملأو  بنقل ملكية إلتزامأن يكون أما  ،لتزاموهو اإل

                     

  .32-31ص  ،المرجع السابق، دربال عبد الرزاق )1( 
دار ، )سة مقارنةدرا( تنازع القوانين المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون األردني: حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص )2( 

  . 17ص ، 2005 ،الثقافة للنشر والتوزيع
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 نشوء الحق سواء كان تصرف قانونيإلى  يوهي الواقعة التي تؤد :السبب المنشئ للعالقة القانونية ����

، كالفعل الضار الذي يصبح سببا لتعويض المضرور والوفاة التي تشكل سببا لمصدر واقعة ماديةأو 

 .)1(الحق في الميراث

القانون الدولي الخاص ينظم العالقات الدولية الخاصة ألن : أن يكون التنازع بين القوانين الخاصة .2

القانون المدني والتجاري والشركات واألحوال (أن يكون التنازع خاصا بالقوانين التالية  لألفراد، لذلك يجب

التنازع في األصل ال يرد على القوانين العامة ألنها مرتبطة مباشرة بمصلحة وسيادة ، ألن )الشخصية

  .)2(الدولة

 يجب أن يتزاحم على حكم العالقة القانونية قانونان فأكثر .3

قة القانونية أي رابطة بين شخصين فأكثر محكومة بقاعدة قانونية، مقتضى هذا يقصد بالعال  

مختلفة في أحكامها الموضوعية، وأن يكون التنازع بين قانونين  ةالشرط هو أن تكون القوانين المتنازع

فأكثر لدول، بمعنى إذا كانت العالقة القانونية وطنية في جميع عناصرها مثال إذا تزوج جزائري 

ائرية في الجزائر يطبق على الزواج شكال وموضوعا القانون الجزائري ألن العالقة وطنية محضة، بجز 

شخص موجود في تلمسان وأبرم العقد في إلى  كذلك إذا باع مواطن جزائري عقاره الموجود بوهران

د المحكمة القضاء الجزائري، فلن تتردإلى  البليدة، ثم حصل خالف بشأن العقار محل البيع ورفع األمر

  .المختصة في تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الجزائري

أما إذا كانت العالقة مشتملة على عنصر أجنبي فيحدث هنا التنازع بين القوانين المحتملة 

التطبيق، من ذلك مثال أن جزائريا تزوج بمغربية في لبنان وتوطنا في فرنسا، ثم ثار خالف حول النظام 

عرض على القضاء االسباني، فهل يطبق هنا قانون جنسية الزوج أو قانون جنسية الزوجة المالي لهما و 

أو قانون موطن الزوجية أو قانون محل إبرام عقد الزواج، أو قانون القاضي أم أن المحكمة تطبق على 

أن كل هذه  نجد ،في دولة القاضي، ففي هذا المثال اإلسنادكل مسألة قانونا معينا وفقا لما قررته قاعدة 

في دولة القاضي  اإلسنادوهنا تدخل قواعد  ،القوانين محتملة التطبيق، فيقع التزاحم والتنازع بينها جميعا

  . )3(لتعين القانون المختص من ضمنها يضع حدا للتزاحم والتنازع

                     

  .78ص ، 2010 ،الجزائر ،دار هومةالقانون الدولي الخاص الجزائري، دراسات في الطيب زروتي،  )1( 
حسن و  .19ص  ،1998 ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،)تنازع القوانين( ، القانون الدولي الخاصممدوح عبد الكريم حافظ )2( 

المرجع ، )دراسة مقارنة( القانون الدولي الخاص تنازع القوانين المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون األردنيالهداوي، 
  .81ص  ،السابق

  .52، 50ص  ،المرجع السابق، تنازع القوانين :الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )3( 
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كما يشترط البعض أن تكون القوانين المتازحمة صادرة عن دول معترف بها وفقا ألحكام 

، مع أنه ال يؤثر االعتراف على تطبيق القانون األجنبي، )1(الدولي، وأننا نسلم مبدئيا بهذا الشرطالقانون 

والدليل على ذلك هو أن بعض الدول مع أنه غير معترف بها من قبل دول أخرى، إال أن قوانينها تكون 

عتراف هو عدم ن كان التأثير الوحيد لعدم االإ محل تنازع وتطبق في حال ثبوت االختصاص لها، و 

ولكن في المقابل يطبق  ،في مواجهتها تطبيق الدولة الغير معترفة بدولة القانون المختص بحكم النزاع

القانون الفلسطيني في إلى  ، فمثال إذا ثبت االختصاصومن قبل قضاة المحاكم فيهاأخرى  في دول

فلسطيني المختص باعتبار أن يطبق القانون ال هذا األخيرفإن  ،قضية معروضة على القضاء الجزائري

إذا ثبت االختصاص للقانون اإلسرائيلي، فإن القضاء  ،الجزائر تعترف بفلسطين، لكن في المقابل

دولة الجزائرية، ومن ثم عن دولة ال تعترف بها ال الجزائري يستبعد تطبيق ذلك القانون، باعتباره صادر

 .  يطبق من قبل قضائهحل تزاحم مع القانون الجزائري والال يمكن أن يكون م

 أن يسمح المشرع الوطني ويقبل تطبيق القانون األجنبي  .4

من المعلوم أن سلطان القانون محدد بحدود سيادة الدولة وال يمكن أن ينفذ القانون األجنبي إال       

 بإذن المشرع الوطني، وعلى ذلك يمون تنازع القوانين في الحقيقة هو مفاضلة يجريها المشرع بين

القانون الوطني والقانون األجنبي بواسطة معايير محددة الختيار أنسبها لحكم العالقة القانونية مراعاة 

للعالقات الدولية التي توجب إجراء توزيع االختصاص التشريعي بين الدول توزيعا موضوعيا، يفسح 

، يعني أن تكون هناك )2(المشرع الذي يعرض عليه النزاع أمام محاكمه المجال لتطبيق القانون األجنبي

إمكانية أن يقبل المشرع الوطني في حاالت معينة تطبيق قانون غير قانونه ألن التمسك بمبدأ سيادة 

القانون الوطني على إطالقه وفي جميع األحوال ال يظهر والحالة هذه أي تنازع بين قانون القاضي وأي 

من قانون يصار إليه إال القانون الوطني، وال ليس  هوهي بأن ؛ستكون معلومةالمسألة  قانون أخر ألن

يظهر التنازع إال إذا قبل المشرع مبدأ احتمال تطبيق قانون أخر غير القانون الوطني، ويتوقف ظهور 

  .)3(تنازع القوانين أيضا على عدم األخذ بمبدأي إقليمية القوانين وشخصية القوانين بصورة مطلقة

فمتى كانت قوانين الدول التي تتصل بها عناصر  :يع بين الدولأن يكون هناك اختالف في التشر .5

العالقة القانونية متشابهة وموحدة، فإن اختيار أحدها دون غيره ال يؤدي إال منفعة نظرية، أما عمليا 

                     

  .79ص  المرجع السابق،القانون الدولي الخاص الجزائري، دراسات في ، الطيب زروتي )1( 
  .51ص  ،المرجع السابق، تنازع القوانين :الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2( 
، )دراسة مقارنة( ون األردنيتنازع القوانين المبادئ العامة والحلول الوضعية في القان: حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص)3( 

  . 17ص المرجع السابق، 
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قانون دولة ما أم لقانون دولة أخرى، وما دام إلى  فإن الحكم سيكون ذاته سواء أعطى االختصاص

 لو تبنت الدول ،فعلى سبيل المثال، )1(هناك من جدوى وال مصلحة من قيام التنازع الحكم واحدا، فليس

إلى  كل شخص من تلك الدول نسبطالق و و زواج  سيخضعالشخصية ف حوالفي األ وحدةا مأحكام

القواعد نفسها وعندها لن يكون هناك فرق إن طبق قانون جنسية الزوج أو طبق قانون جنسية الزوجة 

 .نسية أخرىالتي هي من ج

وحين يكون اختالف القوانين عنصرا أساسا البد منه لقيام التنازع بين القوانين، فإن هذا اإلختالف     

ينبغي أن ال يبلغ حد التعارض في األسس التي تقوم عليها أنظمة القوانين المتنازعة وٕاال ترتب على 

عدم التسامح إلى  ، األمر الذي يؤديذلك تنافر بين فهم كل دولة للمفاهيم القانونية للدول األخرى

والتهاون في قبول تطبيق القانون األجنبي المتضمن ألفكار تختلف اختالفا جوهريا عن المبادئ 

مع أنها  ازع القوانين في الدول األوروبيةواألسس التي تقوم عليها قوانينها، وبناء على ذلك، فإن قواعد تن

الشخصية، إال أن المحاكم هناك تستجيب لمسلم إذا أراد أن  توجب األخذ بقانون الجنسية في األحوال

يعقد زواجا ثاني أو ثالث حسب ما يجيزه قانونه الشخصي والمستمد من الشريعة اإلسالمية، ذلك ألن 

  .)2(نظام تعدد الزوجات ممنوع ومخالف للنظام العام بموجب تلك القوانين

ملكية الشركة للسفن الراسية في المياه  وبناء على ذلك، فإن المحكمة قد حكمت بتثبيت      

الفرنسية، ولم تأخذ بقواعد تنازع القوانين في القانون الفرنسي القاضية بأن األموال غير المنقولة تخضع 

وهي هنا روسيا،  ؛لقانون محل وجودها، وبما أن السفن تعتبر ماال غير منقول يلحق بالدولة العائدة لها

ليها، وحيث أن هذا القانون قد ألغى الملكية الفردية وملكها للدولة، فقد كان فإن القانون الروسي يطبق ع

يلزم تبعا لذلك الحكم بملكية الدولة السوفياتية للسفن، إال أن المحاكم الفرنسية رفضت إسناد 

االختصاص للقانون الروسي وفضلت العمل بقانونها الوطني، ولم تسمح للقانون األجنبي بأن ينافس 

  .)3(قانونها

  

  

  
                     

(1) Le Rebours -Pigioniére et Loussouarn, Droit international Privé, 9eme édition, Dalloz, 1970, p 304. 

مطبعة الثانية،  تنازع االختصاص، الطبعة - تنازع الهيئات  -تنازع القوانين : القانون الدولي الخاص، جابر جاد عبد الرحمن )2( 
  . 422، ص 1948- 1947 ،بغداد، التفيض

، )دراسة مقارنة(تنازع القوانين المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون األردني: حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص )3( 
  . 18 -17ص المرجع السابق، 
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  ثانيالمطلب ال

  وعناصرها اإلسنادتعريف قاعدة 

أو قاعدة التنازع بأنها قاعدة قانونية فنية تنظم العالقات ذات العنصر  اإلسنادتعرف قاعدة  

األجنبي بتحديدها للقانون الواجب التطبيق على منازعات تلك العالقات وتلك القاعدة، وٕان اتفقت مع 

ا تتمتع بصفقاتها وخصائصها من حيث كونها عامة ومجردة وتهدف لتنظيم فإنه ؛قواعد القانون األخرى

ومع ذلك فقد اختلف الفقه في طبيعتها القانونية بسبب  ؛مراكز قانونية معينة وصادرة عن سلطة عامة

وظيفتها اإلرشادية والتوجيهية لحل تنازع القوانين دون إيجاد الحل الموضوعي له وكذا طريقة 

  .)1(إعمالها

أو ما يعرف بقاعدة تنازع القوانين في إرشاد القاضي  اإلسنادكمن الهدف من وراء إنشاء قاعدة وي 

القانونية المشتملة على عنصر أجنبي أي أنها تسند العالقة المسألة  للقانون الواجب التطبيق عن

الموضوعية بحكم قانون ما قد يكون وطنيا أو أجنبيا تتكفل قواعده إلى  القانونية المشوبة بعنصر أجنبي

   .العالقة القانونية موضوع النزاع

بعد التعرف على  -تقتصر على تقرير مبدأ إخضاع العالقات القانونية  اإلسنادفوظيفة قاعدة 

هذه أو تلك يتطلب تحري  اإلسنادلقانون يتم تعيينه بمقتضى ضوابط محددة، فاألخذ بقاعدة  - طبيعتها

بيعتها أو ألي صنف تنتمي حتى يتسنى إدراجها ضمن الطائفة المعروضة أي معرفة طالمسألة  حقيقة

هي القواعد القانونية التي ترشد  اإلسنادكما يمكن القول بأن قواعد  ،اإلسنادالتي خصها المشرع بقاعدة 

   .)2(القانون الواجب التطبيق على المراكز القانونية ذات العنصر األجنبيإلى  القاضي

ضعها المشرع الوطني الختيار أكثر القوانين المتزاحمة مالئمة لحكم هي قواعد ي اإلسنادفقواعد 

إلى  العالقة الخاصة المتضمنة عنصرا أجنبيا وأكثر إيفاء بمقتضيات العدالة من وجهة نظره فهي تهدف

  .وضع أكثر الحلول مناسبة من وجهة نظر المشرع الوطني لحكم العالقات الخاصة الدولية

  

  

  

                     
  .91ص  ،نفس المرجع )1(

، دار )اسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية في التشريع المصريدر (تنازع القوانين  ،هشام علي صادق )2( 
  .05ص  ،1993 ،الكتاب الحديث، القاهرة
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  الفرع األول

 اإلسنادواعـد خصائص ق

لمعرفة القانون الواجب التطبيق على العالقة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي يلجأ 

الوطنية التي تحدد له القانون الواجب التطبيق سواء كان قانونه  اإلسنادالقاضي الوطني الستشارة قاعدة 

هنا هو حول مدى التزام القاضي والتساؤل الذي يطرح  ،الوطني أو قانونا أجنبيا له صلة بهذه العالقة

  بتطبيق هذه القاعدة عن تلقاء نفسه أم يشترط لتطبيقها تمسك األطراف في الدعوى بها؟

  :بثالث مميزات هامة، وهي اإلسنادتتميز قواعد     

  قواعد غير مباشرة  اإلسنادقواعد  :أوال

عنصر أجنبي وٕانما تبين بإعطاء الحل النهائي للنزاع المشتمل على  اإلسنادال تتكفل قواعد 

 اإلسنادومن خالله نجد القواعد القانونية التي ستطبق عليه، فمثال قاعدة  ،القانون الذي يخضع له

الخاصة باألهلية ال تبين لنا السن الذي عند بلوغه يكون الشخص كامل األهلية وٕانما تكتفي فقط ببيان 

الخاصة بالشروط الموضوعية لصحة  اإلسنادوأيضا قاعدة  ؛القانون الذي سيتكفل بإيضاح هذه السن

من ) 11المادة (الزواج ال تتكفل ببيان هذه الشروط وٕانما تبين لنا فقط القانون الذي سيتكفل ببيانها 

وهذا ما يميزها عن سائر قواعد القانون الدولي  ،اإلسناد، وهكذا بالنسبة لجميع قواعد )1(القانون المدني

  .)2(حل مباشرة للتنازع المطروحالخاص األخرى التي تعطي ال

فالقواعد المنظمة للجنسية تبين مباشرة من هم رعايا الدولة، والقواعد المنظمة لمركز األجانب 

تبين مباشرة الحقوق التي يتمتع بها األجنبي وااللتزامات التي يتحملها وال يختلف األمر بالنسبة لقواعد 

ة بتحديد اختصاص محاكم الدولة بشأن النزاعات ذات فهي تتكفل مباشر  ،االختصاص القضائي الدولي

  .الطابع الدولي

  قواعد مزدوجة اإلسنادقواعد : ثانيا

هو عنصر أو عامل أو معيار  اإلسنادفالعنصر المميز لقاعدة  ،)3(وهو ما يعرف بالربط الثنائي

وى أو نظاما قانونيا ربط موضوعي يربط العالقة القانونية بنظام قانوني محدد قد يكون نظام قاضي الدع

                     

يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الزواج القانون : "الجزائري على أنه من القانون المدني) 11(المادة نصت  )1( 
  ".الوطني لكل من الزوجين

  .70ص  ،2006تنازع القوانين، الطبعة الثامنة، دار هومة، : م، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولأعراب بلقاس )2( 
 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ترجمة فائز أنجققواعد التنازع،  ،الجزء األول ،القانون الدولي الخاص، إسعاد موحند )3( 

  .127ص  ،1989
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ما إ ؛إذ أنها تجعل االختصاص ؛اإلسنادومن هنا تنبع الصفة المسماة ثنائية أو ازدواجية قاعدة  ،أجنبيا

التي جاءت بها  اإلسنادالقانونية، فقاعدة المسألة  ما للقانون األجنبي وذلك حسب نوعإ للقانون الوطني و 

ضوع األهلية لقانون الجنسية قد تشير باختصاص من القانون المدني والتي تقضي بخ) 10(المادة 

من القانون  )16(وكذلك نص المادة ؛ )1(القانون األجنبي وذلك حسب الجنسية التي يحملها المعني

فالجنسية تمثل عامل الربط الموضوعي  ،)2(المدني الجزائري التي تخضع الميراث لقانون جنسية الهالك

  .انون الداخلي الجزائري أو قانونا أجنبياوالقانون واجب التطبيق قد يكون الق

ويريدها أن تكون مجردة منها  اإلسنادلكن يوجد من الفقهاء من لم ترقه هذه الميزة في قاعدة 

بمعنى أن تقتصر فقط على بيان األحوال التي يطبق فيها القانون األجنبي فيريدها بذلك أن تكون مفردة 

القوانين " :من القانون المدني الفرنسي والتي تقضي بأن 03كنص القاعدة الواردة في نص المادة 

، ويبدي هؤالء الفقهاء )3(الخاصة بحالة األشخاص وأهليتهم تحكم الفرنسي ولو كان مقيما في بلد أجنبي

للدفاع عن وجهة نظرهم عدة حجج منها أن الدولة ال يمكن أن تعطي االختصاص لقانون دولة أخرى 

الدولة ترفض االختصاص المخول لقانونها ولتجنب هذه النتيجة يجب على في حالة ما إذا كانت هذه 

كل دولة أن تقتنع فقط ببيان سلطان قانونها وأن تحترم خارج هذه الحدود إرادة الدول األخرى فيما يتعلق 

القول بخالف ذلك هو الذي أوقع الفقه والقضاء في مشكلة اإلحالة ألنه لو  باختصاص قوانينها

على بيان مجال تطبيق القانون الوطني دون القانون األجنبي لما ثارت هذه  اإلسناددة اقتصرت قاع

  .المشكلة

من صفتها المزدوجة إذا كان سليما في حالة  اإلسنادوالواقع أن هذا الرأي الذي يريد تجريد قاعدة 

 ،االختصاص لنفسه ما إذا كان قانون واحد فقط من قوانين الدول التي لها عالقة بالنزاع هو الذي يسند

األولى لما تسند كل دولة لها عالقة بالنزاع : يعيبه قصوره عن إيجاد حل في حالتين ،فإنه في المقابل

  .االختصاص لقانونها والثانية لما ترفض كل دولة لها عالقة بالنزاع جعل االختصاص لقانونها

السالفة  03الواردة في المادة  اإلسناداعتبار قاعدة إلى  وقد دفع هذا القصور بالقضاء الفرنسي

بأنه إذا كان القانون الفرنسي هو المطبق على الفرنسيين : فقال ،الذكر قاعدة مزدوجة رغم ورودها مفردة

                     
يسري على الحالة المدنية لألشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون : لقانون المدني الجزائري على أنهمن ا 10نصت المادة  )1(

  ".إليها بجنسيتهم 

يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ : "على أنه من القانون المدني الجزائري 16/1نصت المادة  )2( 
  ".أو من صدر منه التصرف وقت موته بعد الموت قانون الهالك أو الموصي

  .71ص  تنازع القوانين، المرجع السابق،: أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )3( 
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القوانين الشخصية لألجانب الخاصة بحالتهم وأهليتهم فإن  حتى ولو كانوا في الخارج، فبمفهوم المخالفة

  . )1(تتبعهم حتى ولو كانوا في فرنسا

  قواعد وحيدة الطرف  اإلسنادقواعد  :الثاث

تتمثل هذه الفكرة في أنه ال يجوز لقاعدة قاضي الدعوى أن تمنح االختصاص لقانون دولة 

أجنبية تالفيا إلقدام هذه األخيرة على رفض هذا االختصاص، ولتحاشى هذه النتيجة ينبغي على كل 

وأن تحترم إرادة الدول األخرى فيما يتعلق دولة أن تكتفي بتحديد منطقة اختصاص قانونها الذاتي 

  .بمجال تطبيق قانونها

في " نيبواييه"وتبناها " فون بار"و" شنيل"وتبدو هذه النظرية التي دافع عنها في ألمانيا كل من 

فالخضوع لقوانين  ؛بأن القانون الدولي الخاص هو قانون تنازع السيادات :فرنسا متأثرة بالمفهوم القائل

فإن  ،مظهرا من سيادة هذه األخيرة وبما أن كافة الدول متساوية بالنسبة للقانون الدولي العام دولة يشكل

مساواة الدول تستبعد أية فكرة ألن  فرض اختصاص على دولة ال تريده ال يعني معاملتها معاملة الند

أن يطبق  القضية قد تبدو بسيطة إذا قبل القانون األجنبيفإن  ؛اختصاص مفروض، وفضال عن ذلك

الخاصة به، غير أن األمور ستزداد تعقيدا إذا ادعى قانونان أو عدة قوانين  اإلسنادبموجب قاعدة 

تنازع (أو على العكس إذا لم يشأ أي منها قبول االختصاص ) تنازع ايجابي(اختصاصها  أجنبية

األمر  ،تنازع السلبيقانون قاضي الدعوى في حالة الإلى  وفي هذه الحالة البد من العودة إما، )سلبي

 اإلسنادالذي سيشكل مخالفة للنظرية أحادية الطرف إذا لم يكن هذا القانون مختصا بموجب قاعدة 

قاعدة إسناد قاضي الدعوى التي سيقع على عاتقها تعيين القانون األجنبي إلى  الخاصة به أو العودة

  .ةالنظرية الثنائيإلى  األمر الذي سيشكل عودة ؛الواجب التطبيق

غير أن هذا ال يمنع أحيانا من  ؛القانون الوضعي يكون عادة ثنائيابمعيار الربط فإن  ،وعليه

مجال أوسع لقانون قاضي تأمين  المعيار الثنائي بغيةإلى  إضافة ؛اعتماد المعيار الوحيد الطرف

  .)2(الدعوى

  قواعد ملزمة اإلسنادقواعد : رابعا

ذا النزاع، ومن ثم يجب على القاضي تطبيق قواعد هي التي تتكفل بحسم ه اإلسنادقاعدة  

   .التشريعيةمخالفته لها تنطوي على انتهاك لسيادة دولته ألن  من تلقاء نفسه في جميع الحاالت اإلسناد

                     

  .71ص  ،المرجع نفس )1( 
  .130ص  ،المرجع السابق ،تنازع القوانين :الجزء األولالقانون الدولي الخاص،  حند،و سعاد مإ )2( 
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في قانون القاضي بشكل تلقائي كلما اشتملت  اإلسنادفإنه من الضروري تطبيق قاعدة  ،وعليه

من النظام القانوني في دولة  تعد جزءاً  اإلسنادعنصر أجنبي، فقاعدة  العالقة القانونية محل النزاع على

القاضي وفي تطبيقها تحقيقا ألنسب القوانين واألكثر صلة لحكم العالقة القانونية محل النزاع سواء 

تطبيق القانون الوطني أي قانون إلى  تطبيق القانون األجنبي أو أشارتإلى  أشارت هذه القاعدة

ك يتحقق التنسيق بين مختلف األنظمة القانونية التي هي دائما احتكاك مستمر ومتواصل القاضي، وبذل

  .)1(لتنوع العالقات الفردية بين الوطنيين واألجانب نظراً 

  الفرع الثاني

  اإلسنادعناصر قاعدة 

  .ليه، والقانون المسند إاإلسنادالفئة المسندة، وضابط : من العناصر التالية اإلسنادتتشكل قاعدة    

  الفئـة المسنـدة: أوال

إن المسائل القانونية كثيرة ومتنوعة ال يمكن حصرها لذلك يستحيل أن يوضع لكل منها قاعدة 

وضع فئات معينة تسمى بالفئات المسندة وضمن كل فئة منها إلى  إسناد خاصة بها مما دفع بالمشرع

المسائل القانونية المتشابهة أو  رع يجمع بينالمشفإن  ،، وعليهالمسائل القانونية المتقاربة أو المتشابهة

 ،وعليه، )2(ضمن فئة مسندة أو مجموعة أحوال ويختص كل منها بضابط إسنادها لقانون معين المتقاربة

الفئة المسندة هي عبارة عن مجموعة من المسائل القانونية المتشابهة أو المتقاربة التي وضع لها فإن 

فاألهلية مثال في القانون الجزائري أخضعها ؛ قانون معينإلى  ا بهالمشرع ضابطا خاصا بها ليسنده

فئة تشكل فهي بذلك  ،من القانون المدني الجزائري )10(المشرع لقانون الجنسية طبقا لنص المادة 

  . مسندة تتضمن جملة من المسائل القانونية ونفس الشيء بالنسبة للحالة المدنية لألشخاص

من القانون ) 18(لتزامات التعاقدية لقانون اإلرادة طبقا لنص المادة االالجزائري أخضع المشرع 

، كما أن )3(فهي تشكل فئة مسندة تتضمن كل أنواع االلتزامات التي تنشأ عن العقود ،المدني الجزائري

                     
   .17ص ، 2005 الجزائر، ،، دار هومةتطبيق القانون األجنبي أمام القضاء الوطني، الطبعة الرابعة، فضيل نادية )1(
  .96ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2( 
على االلتزامات التعاقدية القانون المحتار من المتعاقدين إذا  يسري: "من القانون المدني الجزائري على أنه 18نصت المادة  )3( 

كانت له صلة حقيقية من المتعاقدين أو العقد، وفي حالة عدم إمكان ذلك يطبق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة، وفي 
  ".بالعقار قانون موقعهحال عدم إمكان ذلك يطبق قانون محل ابرام العقد، غير أنه يسري على العقود المتعلقة 
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 شكل التصرفات القانونية تخضع في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت فيه أي لقانون بلد اإلبرام

  .)1(من القانون المدني الجزائري) 19(ا لنص المادة وفق

كما أن القانون االنجليزي والدنمركي والنرويجي وقانون الواليات المتحدة األمريكية أخضع 

  .األحوال الشخصية لقانون موطن الشخص الذي تخصه العالقات القانونية

ية ال لقانون الموطن المواد في حين أن القانون األردني أخضع األحوال الشخصية لقانون الجنس

قانونية مسألة  وعليه إذا ما طرحت على القاضي ،قانون أردني )2(و 1ف  )18(و 1ف  )12(

 أول عمل يقوم به هو البحث عن الفئة المسندة التي تندرج تحتها تلكفإن  مشتملة على عنصر أجنبي

  .ليعرف القانون الواجب التطبيقالمسألة 

  اإلسنادظرف  أو اإلسنادضابط : ثانيا

فئات مسندة قام بإسناد إلى  لما صنف المشرع المسائل القانونية المشتملة على عنصر أجنبي 

هو عبارة عن أداة  اإلسنادوضابط ، )2(اإلسنادقانون معين عن طريق أداة هي ضابط إلى  كل فئة منها

ضابط إسناد قدر المشرع مالئمته ، وكل فئة تتخذ ربط بها المشرع بين الفئة المسندة والقانون المسند إليه

  .)3(لحكمها

التي تنص على خضوع الشروط الموضوعية للزواج للقانون الوطني لكل من  اإلسنادفقاعدة 

من القانون المدني الجزائري ) 13(و )11(الزوجين قد جعلت من الجنسية ضابطا لإلسناد طبقا للمواد 

لقانون بلد اإلبرام قد جعلت من بلد اإلبرام وتلك التي تنص عل خضوع شكل التصرفات القانونية 

  .ضابطا لإلسناد

ومن المفترض أن يكون لكل فئة مسندة ضابط إسناد وحيد يتحدد بمقتضاه القانون الواجب 

إال أنه يمكن أن يكون لها أكثر من ضابط كما هو الحال مثال بالنسبة لشكل الوصية في  ،التطبيق

أصبح قانون جنسية  05/10بمقتضى القانون  20/07/2005ل القانون المدني الجزائري قبل تعدي

  .الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته هو الذي يسري على شكل الوصية

لكن قد يحدث أن يجعل المشرع للفئة المسندة ضابطين أو أكثر أحدهم أصلي واألخرى اختيارية 

من القانون  )18(، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة يؤخذ بها فقط في حالة تعذر األخذ بالضابط األول
                     

تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي : "من القانون المدني الجزائري على أنه 19نصت المادة  )1( 
تمت فيه، ويجوز أيضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين أو لقانونهما الوطني المشترك أو لقانون الذي يسري على 

  ".هما الموضوعيةأحكام
  .69، 68ص  ،أعراب بلقاسم ،المرجع السابق )2( 
  .97ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )3( 
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بينما جعلت  ،المدني الجزائري حيث جعلت قانون اإلرادة الضابط األصلي بالنسبة لاللتزامات التعاقدية

قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة الضابط االحتياطي، وفي حالة عدم إمكان ذلك يطبق 

  .)1(قانون محل إبرام العقد

  القانون المسند إليه :لثاثا

، أي هو كقانون واجب التطبيق على العالقة القانونية اإلسنادوهو القانون الذي دلت عليه قاعدة     

  :ويشترط لتطبيق هذا القانون ما يلي، اإلسنادالقانون الذي يثبت له االختصاص بعد 

الدولة كما هو الحل بالنسبة أن يكون صادر عن دولة تتوافر على كافة العناصر القانونية لقيام  - 

 .للدولة الكاملة السيادة وحتى الناقصة السيادة

أن ال يكون مخالف للنظام العام واآلداب العامة في دولة القاضي، أو ثبت له االختصاص نتيجة  - 

 .الغش نحو القانون

 .أن يكون صادر عن دولة تعترف بها دولة القاضي - 

لقانون المسند اليه حسب قاعدة التنازع، ويتجاوزها وقد تعترض القاضي صعوبات في تحديد ا    

إلى  مدني تحل مشكل القانون المسند إليه 22حسب الحلول المقررة في قانونه الوطني، إن المادة 

تبين الحل في حالة رفض  2مكرر  23القانون الشخصي لمتعدد الجنسية أو عديمها، كما أن المادة 

جودا في إقليم غير خاضع ألية سيادة كأعالي البحار أو الفضاء الربط الخاصة باألموال كأن يكون مو 

الكوني، فيطبق قانون القاضي بوصفه له الوالية العامة عمال بمبدأ إقليمية القوانين أو كحل احتياطي 

  . )2(حتى ال تبقى العالقة القانونية بدون حل

  

  

  

  

  

  

  

  
                     

  .114، ص 1972القاهرة،  ،دار النهضة العربية ،الطبعة السادسة، تنازع القوانين :القانون الدولي الخاص ،عز الدين عبد اهللا )1( 
  .97ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2( 
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  الثاني بحثالم

   اإلسنادتفسيـر قواعـد 

وتفسير  ،البد له بداية أن يكشف عن مضمونها اإلسنادمن تطبيق قاعدة  لكي يتمكن القاضي

يثير لدى فقه القانون الدولي الخاص عدة مشاكل أهمها مشكلة التكييف ومشكلة اإلحالة،  اإلسنادقاعدة 

أول عمل يقوم به هو البحث عن فإن  ،قانونية ذات عنصر أجنبيمسألة  فلما تعرض على القاضي

في قانونه وهو ما يسمى  اإلسنادن أن يدرجها تحتها من بين الفئات التي تتضمنها قواعد الفئة التي يمك

  .بالتكييف

القانونية المطروحة عليه يكون قد عرف المسألة  بعد أن يحدد القاضي الفئة التي تندرج تحتها

ال ينهي كل المسألة  لكن معرفة القانون المختص بحكم العالقة أو ،القانون الواجب التطبيق عليها

القانون األجنبي باعتباره إلى  بل يبقى تساؤل أخر هو هل أن للقاضي أن يرجع ؛إشكال في طريق الحل

القواعد إلى  التي يتضمنها أم أنه يرجع مباشرة اإلسنادكال ال يتجزأ مما يفرض عليه استشارة قواعد 

عليه وهو بذلك يستبعد قواعد  الموضوعية التي يتضمنها ويطبقها على العالقة القانونية المطروحة

  .التي يتضمنها اإلجابة عن هذا التساؤل تدفعنا للحديث عن مشكلة اإلحالة اإلسناد

  األول المطلب

  )La qualification( التكييـف

القانون المختص والذي تحدده إلى  إن عملية إسناد العالقة القانونية ذات العنصر األجنبي

 حتى يعرف ما هو القانون الذيشيء تكييف تلك العالقة موضوع النزاع، تستلزم قبل كل  اإلسنادقواعد 

ال  اإلسنادذلك ألن قواعد ، اإلسناديسند إليه حكمها، أي أن مرحلة التكيف تسبق بالضرورة مرحلة 

تضع الحلول لكل مسألة من المسائل، بل أنها تبين القانون الذي يحكم كل طائفة من المسائل القانونية 

نظام قانوني معين مسألة أساسية يجب حلها أوال إلى  بيعة العالقة القانونية المتنازع فيها وردهافتحديد ط

  .وقبل كل شيء وتسمى عملية التحديد هذه بالتكييف

  تعريف التكييف: ولالفرع األ 

التي تنازعها المسألة  تحديد طبيعة: "يمكن تعريف التكييف في القانون الدولي الخاص بأنه

  ".قانون معينإلى  لوضعها في نطاق طائفة من النظم القانونية لكي يسند حكمهاالقوانين 

عرض على  الواجبة التطبيق، فإذا اإلسنادارتبطت مشكلة التكييف بمشكلة تحديد قاعدة  ولذا

أو تحديد الوصف المسألة  القانونية لهذه القاضي نزاع بصدد مسألة معينة تحتم عليه أوال تحديد الطبيعة
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التي اختص بها  اإلسنادوبالتالي يتعين عليه تطبيق قاعدة  ،وني لها، هل هي من مسائل الشكلالقان

عليه تطبيق  تعد من مسائل األهلية وبالتالي يتعينالمسألة  اإلشكال القانونية، أم أن هذه المشرع طائفة

  .)1(الخاصة بطائفة األحوال الشخصية اإلسنادقاعدة 

 كانت تكون عمال ماديا ضاراإذا  معينة كحادثة يراد معرفة ما التكييف قد ينصب على واقعةو 

آثار  كان أثرا منإذا  قانونية كحق الحضانة يراد معرفة مامسألة  قد ينصب علىأنه  ال تكونه، كماأم 

التكييف قاعدة موضوعة  تناوليقع في نطاق الوالية على النفس، وقد يأم أنه  الطالقآثار  منأم  الزواج

أم  الوصية بالشكل العرفي الخطي التي تتعلق بشكل الوصية إجراءالقاعدة التي تحظر  مثل تكييف

  . )2(نيتتعلق بأهلية الموصي طبقا للقانون األرد

 تركيز العالقة القانونيةمن خالل ، )3(التي تنازعها القوانينالمسألة  فالتكييف هو تحديد طبيعة

وتحديد القانون الواجب التطبيق  المشرع بقاعدة إسنادلوضعها في إحدى الفئات القانونية التي خصها 

العام ليس لها مضمون موضوعي، بمعنى أنها تقوم بتحديد  قاعدة التكيف في األصلفإن  تبعا لذلك

بإعطاء  التطبيق على العالقة فقط، وتنتهي وظيفتها عند هذا الحد فهي ال تتكفل مباشرة القانون الواجب

  .الحل النهائي للنزاع

هو ف كانت تتسم بأهميتها في نطاق القانون الداخلي عملية التكييف إذاا تجدر اإلشارة إليه وم

تزداد بصفة خاصة في مجال القانون الدولي  أهميتها هذهفإن  ،)4( موجود في كل فرع من فروع القانون

منهج  المشرع بصدد تنظيم الحياة الخاصة الدولية عن طريق وتتأتى هذه األهمية في أن ،الخاص

يستحيل  بوضع قاعدة إسناد خاصة لكل مسألة أو لكل عالقة قانونية على حدى، إذ أنه ال يقوم اإلسناد

المشرع على ضم كل مجموعة من  لذلك يقتصر ،عليه عمل حصر هذه المسائل أو العالقات مقدماً 

، سناد معينةضمن طائفة قانونية يخصها بقاعدة إ المسائل أو العالقات التي تتشابه في أوصافها

  .)5(مهم في تعيين القانون الواجب التطبيق التكييف له أثرف

                     

ص  ،2006 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الرابعةمذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري،  ،علي علي سليمان) 1( 
39.  

  .114ص ، المرجع السابق، هللاعز الدين عبد ا )2(

  .41ص ، المرجع السابق، علي علي سليمان) 3( 
نجد القاضي يواجه أحيانا هذه المشكلة لما يريد إعطاء الوصف القانوني الصحيح لرابطة تعاقدية  ،فمثال في القانون المدني) 4( 

إيجار وفي القانون الجنائي نجد القاضي يواجه مشكلة معينة لم يحسن أطرافها تحديد وصفها هل هي عقد بيع أم وعد بالبيع أم عقد 
تحديد وصف الفعل الذي ارتكبه الشخص هل هو سرقة أم اختالس أم خيانة أمانة، وعليه فالتكييف هو عملية ذهنية الزمة ألي 

  .بحث قانوني
 .Louis Lucas, qualification et répartition, Revue écrit, 1957, p 153 (ـ5)
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لكن ما ينبغي ذكره هو أن المشكل في القانون الدولي الخاص ليس مشكل التنازع في التكييف، ذلك     

التكييف  إجراءالقانونية المطروحة على القاضي لها عالقة بقوانين عدة دول، فينبغي قبل مسألة  أن

القانون الذي يجري وفقه هذا التكييف، ولو أن قوانين كل الدول كانت تعطي للمسألة القانونية  تحديد

نفس التكييف ما كانت هناك صعوبة تذكر، لكن يحدث وأن قوانين الدول تعطي بالنسبة لكثير من 

ُيعد وفق فما  ،المسائل تكييفات مختلفة ويعود سبب ذلك الختالف المفاهيم القانونية من دولة ألخرى

وما قد يعتبر في  دولة ما من آثار الزواج الشخصية قد يعد وفق لقانون دولة أخرى من األهلية، لقانون

  .من الشروط الشكلية للزواج دولة ما من الشروط الموضوعية للزواج قد يعد في دولة أخرى

ن تكتب مشكلة أالمسألة  القانونية في تحديد الوصف القانوني لنفس ويترتب على اختالف النظم

إن النزاع ذو  بعدا إضافيا أو صعوبة إضافية، ذلكالمسألة  القوانين التي قد تثور بصدد هذه تنازع

قوانين الدول حول القانون الذي يتعين  ال يثير تنازعا بينالمسألة  الطابع الدولي الذي يثور بصدد هذه

لقوانين حول القانون الذي يتعين أن يتحدد أيضا تنازعا بين هذه ا بل أنه يثيرالمسألة  أن تخضع له هذه

خصها المشرع  طائفة قانونية معينةإلى  المسألة الوصف القانوني لها، والذي يتم عن طريق رد بمقتضاه

 .بقاعدة إسناد

وتحديد القانون  اإلسنادتحديد قاعدة ، ألن ي لحل تنازع القوانينأولذن التكييف أمر أساسي و إ

  .لى تعيين طبيعة العالقة القانونية وٕادخالها ضمن صنف قانوني معينيعتمد ع الواجب التطبيق

ونرى في نزاع حصل بين ورثة هولنديون أمام المحاكم الفرنسية، يتعلق بوصية حررها والدهم  

إال أنها  ،)كانت مكتوبة ومؤرخة وموقعا عليها بخط يد المتوفىأنها  أي( في فرنسا بالشكل العرفي،

طعنوا فيه بعدم صحة الوصية لمخالفتها للمادة ، يا كما يشترط القانون الهولنديكانت غير موثقة رسم

الوصية بكتابتها بخط يد  إجراءمن القانون الهولندي، التي تمنع الهولنديين ولو في الخارج من  992

  . وتختلف النتيجة باختالف الوصف القانوني للمسألة ،الموصي

فإن  الوصية جراءهولندي، يتعلق بفرض شكل معين إلكان الحظر المقرر في القانون الفإن 

. القانونين الفرنسي والهولندي للقانون المحلي وعندئذ يخضعه كال، النزاع ينصب على شكل الوصية

وهو في هذه الحالة القانون الفرنسي يعتبر الوصية صحيحة، في حين أن الحظر الموجود في القانون 

وال يعود  ينصب على األهلية ،النزاع والحالة هذهفإن  ي،يرمي لحماية أهلية الموص الهولندي

وهو هنا القانون  قانون جنسية الموصي،إلى  الوصية بل إجراءقانون محل إلى  االختصاص فيه

في هاتين الدولتين،  اإلسنادوهكذا ومع تشابه قواعد  ،وعندئذ تعتبر مثل هذه الوصية باطلة الهولندي،

  .مفاهيم القانونية في هذا الموضوعفقد تباين الحكم الختالف ال
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  التكييف موقف الفقه من القانون الذي يخضع له : الفرع الثاني

انون الدولي الخاص اختالفا بينا وتنوعت اتجاهاتهم في تحديد القانون الذي قال فقهاءاختلف 

 أخضع فمنهم من، ا وتحديد طبيعتهاأجنبيلتكييف العالقات المتضمنة عنصرا إليه  يتعين الرجوع

ه للقانون أخضعه للقانون الذي يحكم النزاع ومنهم من أخضعالتكييف لقانون القاضي، ومنهم من 

أم  بمقتضى قانون القاضي المرفوع أمامه النزاع ،ولكن وفقا ألي قانون يجب أن يتم التكييف؟المقارن، 

  .بمقتضى قانون آخر؟أم  بمقتضى القانون الذي سيحكم العالقة القانونية

التكييف في القانون الدولي الخاص إلى  مع اإلشارة ،ه بالدراسة فيما يليتناولما سن ذاه

  .الجزائري

   التكييف لقانون القاضي إخضاع :أوال

في فرنسا  )Bartin(بارتان تبنى هذا الرأي جل الفقهاء الفرنسيين وخاصة الفقيهين األستاذ 

م يعطى التكييف لقانون القاضي المرفوع أمامه في ألمانيا، وبمقتضى هذا النظا )kahn(ن كاواألستاذ 

النزاع وقد اتبع بصورة عامة منذ زمن طويل في كثير من الدول وطبقته محاكم كثيرة بصورة تلقائية، 

به في  أخذو  1925وقد أقرت هذا النظام بعض المؤتمرات والمعاهدات الدولية كاتفاقية الهاي لسنة 

، والقانون المدني للجمهورية الجزائرياألردني، والقانون المدني  التشريعات الحديثة كالقانون المدني

  .العربية السورية، والقانون المدني لجمهورية مصر العربية

  :توضح لنا ذلك ،واألمثلة التالية المستنبطة من القضاء الفرنسي

هولندي المورثهم ورثة هولنديين أمام المحاكم الفرنسية نزاعا يتعلق بوصية حررها آثار : ولالمثال األ 

كانت مكتوبة ومؤرخة وموقعا أنها  أي ،الجنسية في فرنسا بالشكل العرفي الذي يجيزه القانون الفرنسي

كانت غير موثقة رسميا كما يشترط القانون الهولندي، فطعنوا فيها بعدم إال أنها  عليها بخط يد المتوفى،

ني الهولندي التي تمنع الهولنديين ولو في من القانون المد) 992(المادة  أحكامصحتها لمخالفتها 

هذه  وتختلف ،وتلزمهم بإفراغ وصاياهم في الصورة الرسمية الخارج من كتابة الوصية بخط يد الموصي

الفرنسي في هذا الصدد، والتي  القاعدة الموضوعية للقانون الهولندي عن القاعدة التي يتضمنها القانون

  .وعليه تختلف النتيجة باختالف الوصف القانوني للمسألة ،تجيز الوصايا المحررة بخط اليد

الفرنسي  في هذه القضية يثيرها اختالف تكييف كل من القانون الهولندي والقانون والصعوبة

الهولندي يعد منع الموطنين من إبرام  لمسألة حظر تحرير اإليصال في الشكل العرفي، فوفقًا للقانون
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آية ذلك أنه يسرى في مواجهتهم حتى ولو كانوا  - بأهليتهم ر يتعلقاألم - وصاياهم في الشكل العرفي

  .تأكد من عدم تسرعه عند إبرام الوصيةلمنع يقصد به حماية إرادة الموصى ول خارج هولندا، فهو

أساس أنه المس  شكال التصرفات علىأفيعتبر هذا المنع مسألة تتعلق ب ،القانون الفرنسي أما

العالم إلى  التي يجب إتباعها إلظهار اإلرادة ا هو أمر يتعلق أساسًا بالوسيلةبجوهر إرادة الموصى، وٕانم

قيد على أهلية  باعتبارهتم تكييف المنع وفقا للقانون الهولندي  أنه لو ،الخارجي، يترتب على ذلك

 ممااألهلية لقانون الجنسية  الفرنسية تخضع اإلسنادقواعد واألهلية وفقا لإبرام وصيته  الموصى في

الحضر الوارد في هذا القانون ال يدخل في شكل التصرفات، أو  المنعألن  بطالن الوصية،إلى  يؤدي

أنه  مكملة ألهلية الهولنديين، بدليلمسألة  الوصية أي حةوٕانما هو أمر يتعلق بالشروط الموضوعية لص

الجنسية وهو  يسري في مواجهتهم حتى ولو كانوا خارج هولندا، واألهلية كما نعرف تخضع لقانون

الواجب التطبيق في هذه الحالة هو  القانونفإن  ولما كان الموصى هولندي الجنسية ،القانون الهولندي

شكال أالوصية، أما لو تم تكييف الحظر على أنه من مسائل  القانون الهولندي الذي يقضى ببطالن

صرفات، مما يجعلها تدخل في فئة شكل التمسألة  تحرير الوصية في شكل معين هيو  التصرفات

المحكمة الفرنسية  طبقتهوهذا ما  ،وهو القانون الفرنسي براملقانون بلد اإللقانون محل إبرامها  خاضعة

  .)1(صحة الوصية في الشكل العرفي تقرر ، لما بطريقة ضمنية

 زوجينل التفريق الجسمانيرفعت دعوى أمام المحاكم الفرنسية بطلب : التفريق الجسماني :المثال الثاني

التفريق لتعلق  إسبانيين، فقال الدفاع أن المحاكم الفرنسية غير مختصة بالنظر في هذا الطلب

لقانون جنسيته، وذلك طبقًا للقانون  هذه األخيرة أي حالة الشخص تخضعو  بالحالة الشخص، الجسماني

المحكمة  صاإلسباني، ولما كان القانون اإلسباني يجعل مثل هذا الطلب من اختصا أو الفرنسي

أو الطالق، فيجب رفع هذا  مسألة موضوعية مثلها مثل الزواج التفريق الجسمانييعتبر و  الكنيسة،

 1934يناير  09محكمة استئناف بباريس قضت في  لكنو  المحاكم الكنيسة في إسبانيا،إلى  الطلب

المرافعات، وتكون بإعتبارها تدخل في نظام  التفريق الجسمانيإجراءات  بأن القانون الفرنسي يكيف

   .مسألة مستقلة تمامًا عن الموضوع، أي تخضع للقانون الفرنسي بالتالي

إلى  ثم هاجرااألول  زوجان أنجلو مالطيان تزوجا في جزيرة مالطا، حيث موطنهما :المثال الثالث

البت مستعمرة فرنسية، وقد تملك الزوج فيها بعض العقارات وعند وفاته ط حيث كانت آنذاك الجزائر،

                     

  .55ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول أعراب) 1( 
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أو  "نصيب الزوج المحتاج"بإسم  زوجته بحقها فيها وهو حق معترف به في القانون المالطي ويعرف فيه

  ".ربع الزوج الفقير"

ه أخضعو  ،موالفإذا قام القاضي بتكييف ما تطلبه الزوجة وفقا للقانون المالطي أعتبر من نظام األ    

قام القاضي بتكييفه وفقا لقانونه اعتبره إذا  أما ؛المالطي في قانونه للقانون اإلسنادبالتالي وفقا لقواعد 

  .الفرنسية اإلسنادومن ثم يخضع للقانون الفرنسي وفقا لقواعد  ،نصيبا في ميراث الهالك

 أخذالزوجة حقها في عقارات زوجها الهالك، ووفقا للتكييف الثاني ال ت أخذتاألول  فوفقا للتكييف    

  .الساري المفعول آنذاك ال يعترف للزوجة بأي حق في ميراث زوجها المتوفى القانون الفرنسيألن  شيئا

أحد  رفعت دعوى أمام المحاكم الفرنسية بطلب بطالن زواج: بطالن زواج اليونانيين :الرابع المثال

ر إشهار بيعت - جنسيته هو قانون- تم قي شكل مدني، في حين أن القانون اليوناني  هاليونانيين ألن

لكون محكمة النقض و  األحوال الشخصية، يدخلها في نظامو  ي شكل ديني مسألة موضوعيةالزواج ف

القانون الفرنسي هو القانون المختص بالتكيف، الذي يعتبر  بأن 1955جوان ) 22( الفرنسية قضت في

 بالتالي تخضع لقانون المكانو  ،-ال موضوعية -في شكل ديني هي مسألة شكلية مسألة إشهار الزواج

  .ي تم فيه إبرام عقد الزواجالذ

المتعلق بوصية الهولندي قام القاضي بتكييف ما يشترطه القانون الهولندي األول  وعليه ففي المثال    

مسألة  اعتبارهإلى  وهو ما أدى ،من وجوب كتابة الوصية في الشكل الرسمي وفقا للقانون الفرنسي

الوصية فتعتبر  إبرامي باعتباره قانون محل ها للقانون الفرنسإخضاعتتعلق بالشكل مما يستوجب 

  .الوصية صحيحة

قام القاضي بتكييف ما تطلبه الزوجة والمسمى فإنه  ،المتعلق بميراث المالطي :لثوفي المثال الثا    

 اعتبارهإلى  وهو ما أدى ،في القانون المالطي بنصيب الزوج المحتاج وفقا لمفاهيم القانون الفرنسي

لميراث ومستوجبة أن يطبق عليها قانون موقع العقار وهو القانون الفرنسي الذي ال متعلقة بامسألة 

  .يغترف للزوجة بأي حق في ميراث زوجها

 قام بتكييف النزاع وفقا للقانون الفرنسي حوالأن القاضي الفرنسي في كل األ ،من هنا رأى بارتان    

التكييف بالنظر لهذه التطبيقات يتم وفقا فإن  ،وهو قانون القاضي المعروض عليه النزاع، وبالتاليإال 

  .)1(لقانون القاضي المعروض عليه النزاع

                     
  .80ص المرجع،  نفس) 1( 



 

 
32 

ه التكييف لقانون إخضاعفي " نابارت"وقد قدمت حجج كثيرة لتبرير هذا النظام حيث اعتمد األستاذ     

ولة القاضي داخل د جنبيالقاضي على حجة مستمدة من فكرة السيادة، مفادها أن كل تطبيق للقانون األ

  .يعد انتقاصا لسيادتها التشريعية

وعليه فالمشرع وحده هو الذي يملك تحديد القدر الذي يمكن أن تنتقص فيه سيادة دولته التشريعية     

دولة القاضي وفي ذلك انتقاص إقليم  داخل جنبيولما كان التكييف قد يترتب عنه تطبيق القانون األ

 ،جنبيوفقا لقانون القاضي، ألنه لو تم وفقا للقانون األإال  بغي أن ال يتمينفإنه  لسيادة دولته التشريعية

  .فمعنى ذلك أن هذا القانون هو الذي يملك تحديد السيادة التشريعية لدولة القاضي وهو أمر غير مقبول

لى التكييف لقانون القاضي لم يستند ع خضاعأن الفقه الحديث المؤيد إلإليه  لكن ما تجدر اإلشارة    

  :هذه الحجة بل استند على حجج أخرى منها

o  ة بخضوع شكل التصرفات خير األهذه  فإذا ما قضت اإلسنادأن التكييف هو في حقيقته تفسير لقاعدة

كان إذا  القاعدة أن يبين معنى الشكل لمعرفة ماهذه  يتعين على القاضي لتطبيقبرام فإنه لقانون بلد اإل

الوصية في غير الشكل الرسمي،  إبرامارد في القانون الهولندي من هذا المعنى ينطبق على المنع الو 

بخضوع الميراث لقانون جنسية المتوفى فعلى القاضي قبل تطبيقها أن يبين  اإلسنادوٕاذا ما قضت قاعدة 

  .معنى الميراث

الوطنية فال يعقل أن يطلب هذا التفسير من غير  اإلسنادولما كان التكييف تفسيرا لقاعدة   

  .هذه القاعدة وٕاال نكون قد أعطيناها معنى غير الذي أراده المشرع واضعهاإليه  انون الذي تنتميالق

o  هذا القانون قبل عملية التكييف غير جنبي ألن التكييف وفق القانون األ إجراءأنه من غير الممكن

 .معروف

o   ومن  ،واجب التطبيقيعني أن هذا القانون هو  جنبيالتكييف وفق القانون األ إجراءفضال عن أن

  .ثم فأية فائدة منتظرة من عملية التكييف

o  الوحيد الذي يظهر عند  اإلسنادفإن  ،ية وأن القاضي هو الذي سيقوم بهاأوللما كان التكييف عملية

 .التكييف وفق قانون القاضي إجراءمما يبرر  ،القضائي اإلسنادالقيام بها هو 

o وهذا األخير بحكم تكوينه الثقافي  ،عروض عليه النزاعإن عملية التكييف يقوم بها القاضي الم

  .والقانوني سيتأثر ال محالة عند إجرائها بالمبادئ الواردة في قانونه

بين " بارتان"كما تظهر حدود التكييف وفقا لقانون القاضي من خالل الدراسات الفقهية حيث يفرق     

التي  اإلسنادقاعدة إلى  غرضه االهتداء ولنوي، فاألالثاأو  السابق والتكييف الالحقأو  يولالتكييف األ
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القانونية المطروحة لمعرفة القانون المختص بحكمها، والثاني هو الذي يتطلبه المسألة  تندرج تحتها

  .اإليه بعد االهتداء اإلسنادالقانون الذي عينته قاعدة 

الذي أشارت بتطبيقه  ،للقانون الثاني فيخضعأما  هو الذي يخضع لقانون القاضياألول  فالتكييف    

  .اإلسنادقاعدة 

 يعتبر في البداية التكييف الثانوي استثناء من التكييف وفقا لقانون القاضي غير" بارتان"وقد كان     

سرعان ما تراجع عن ذلك في أبحاثه وأعتبره نتيجة منطقية لألساس الذي بنى عليه نظريته وهي أنه 

الذي يميز بين التكيف السابق والتكييف الالحق " بارتان" ما جاء بهالحديث  وقد أقر الفقه ،فكرة السيادة

في قانون  اإلسنادتفسير لقاعدة إال  ي عند هذا الفقه ما هوولفالتكييف األ ،لكن على أسس مختلفة

  .لهذا القانونإال  يخضعإال  القاضي، لهذا فمن المنطقي

وفقا لهذا القانون وفي إال  يتمإال  فمن المنطقي ،جنبيأما التكييف الالحق فهو تفسير للقانون األ    

أن التكييفات الثانوية ليست تكييفات دولية وٕانما هي "  بورال"و"  لوسوارن" هذا الصدد يقول األستاذان 

  .)1(تكييفات داخلية وعليه ال يمكن اعتبارها استثناءا حقيقيا من قاعدة خضوع التكييف لقانون القاضي

واردة في  اإلسنادة أن التكييف وفقا لقانون القاضي ينبغي أن يتجنب لما تكون قاعدة مع مالحظ    

االختالف في تحديد نطاقها نتيجة االختالف في التكييف من دولة إلى  معاهدة دولية ألنه يؤدي

 فإن ،وٕادراكها لهذه الخطوة ،)2(هاأحكامالمعاهدة وتحلل من  حكاموفي ذلك تعطيل أل ،متعاهدة ألخرى

  .أغلبية المعاهدات المبرمة في الوقت الحاضر تحرص على إعطاء التكييفات األساسية الالزمة

ت بها بعض التشريعات العربية ومنها أخذ، و 1925اتفاقية الهاي لعام أخذ بهذه النظرية قد و     

ف العالقات يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكيي" :منه )9(في المادة  الجزائريالقانون المدني 

   ."المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه

  التكييف للقانون المختص بحكم النزاع  إخضاع :ثانيا

يسند بموجبه االختصاص في موضوع التكييف للقانون الذي سيحكم العالقة موضوع النزاع، 

لنزاع تكون مختصة بتكييف العالقة القانونية، ويبرر فقواعد التكييف المقررة في القانون الذي سيحكم ا

في  )WOLF(إيطاليا و في )PACCHIONI(فرنسا وفي  )DESPAGNET(خاصة و  تجاهأنصار هذا اال

عين على عالقة بوجوب حل النزاع وفقا لقانون م ما أشارتإذا  اإلسناداعدة ألمانيا هذا بقولهم أن الق

لكل ألن  الحدود التي ينظم بها العالقة وبالمعنى الذي يقصده منهاقانونية وجب تطبيق هذا القانون في 
                     

((((1))))Loussouarn et Bourel, Droit international privé, 03ème édition , paris, Dalloz, 1988, p 295.     
  .141ص  ،المرجع السابقعز الدين عبد اهللا، ـ ) 2( 
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بوجهة نظره فسوف تشوه العالقة موضوع النزاع وتخلع  خذقانون تكييفاته الخاصة وفي حالة عدم األ

على عالقة هو  جنبيتطبيق القانون األأما  عليها طبيعة تخالف ما هو مقرر لها وتكون النتيجة هي

أصال وٕاما يعطل عن التطبيق في الوقت الذي كان يتوجب فيه أن يطبق ذلك غير مختص بحكمها 

كي لهذا القانون يجب أن يحكم العالقة بشكل كامل بما في ذلك تكييف العالقة ووصفها فإن  ،)1(القانون

بإعطاء إال  تحقيق العدالة ال يتمألن  المختص، جنبيتتحقق العدالة المتوخاة من تطبيق القانون األ

صفة االختصاص بصورة كاملة للقواعد الموضوعية التي تحكم العالقة وكذلك إليه  نون المشارالقا

  . القواعد التي تتعلق بالتكييف

من القانون ) 992( تكييف القاعدة الواردة في المادة إجراءيجب  الففي وصية الهولندي مث

وصاياهم في الشكل العرفي  ءإجراالمدني الهولندي التي تحضر على الهولنديين حتى خارج هولندا 

أي فإن  الخطي وفقا للقانون الهولندي، ولما كان هذا القانون يعتبر هذا الحظر متعلقا بأهلية الهولنديين،

  .تكييف غيره يعطى له يعتبر تشويها لطبيعة الحقيقة

هو  تعترضه استحالة عملية، فالتكييف كما نعلمأنه  هو ؛هذا االتجاهإلى  ولعل أهم انتقاد وجه

كان قانونا ما إذا  عملية سابقة على تحديد القانون المختص، فالقاضي قبل التكييف ال يعلم بعد ما

  .بالتكيف وفقه وهو لم يتحدد بعد؟إذا  فكيف يقوم ؛الأم  محل النزاعالمسألة  سيختص بحكم

  التكييف للقانون المقارن إخضاع :ثالثا

ويقتضي هذا النظام بحل التنازع  ،لمقارنيعطى بموجبه االختصاص في التكييف للقانون ا

الناشئ بسبب التكييف بصورة مستقلة ومنفصلة عن مفاهيم قوانين الدول الداخلية وذلك دون التقيد 

 مفهومفإن  تخضع لقانون الجنسيةاألهلية  بقانون دولة معينة، فإذا نص قانون القاضي مثال على أن

بموجب قانون جنسية الشخص فحسب بل يجب أو  اضي فقطيجب أن ال يتحدد وفقا لقانون القاألهلية 

  .المفهوم العالمي بهذا الشأنإلى  أن يرجع في ذلك أيضا

أن القاضي ال ينبغي أن يكون أسير قانون  )RABEL( وفي هذا الصدد يرى الفقيه األلماني   

مفاهيم مستقلة معين عند قيامه بالتكييف وٕانما ينبغي عليه باستعمال المنهج المقارن أن يستخلص 

  .)2(وتكون مصبوغة بصيغة عالمية مختلفة عن المفاهيم الداخلية

في قانون القاضي وضعت  اإلسنادويجد هذا االتجاه أساسه في فكرة أساسية هي أن قواعد 

مضمونها ينبغي أن يتحدد وفقا لقواعد مطابقة لطبيعتها فإن  ،لمواجهة عالقات دولية خاصة، وعليه

                     

  .105ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1( 
(2) Loussouarn et Bourel, Droit international privé, op-cit, p 287. 
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التي تؤديها ومن ثم يجب االعتماد في تحديد مضمونها على مفاهيم عالمية موحدة  والوظيفة الدولية

مفهوم الجنسية فإن  ،قانون الجنسيةإلى  تخضعاألهلية  فإذا نص قانون القاضي مثال على أن. ومجردة

المفهوم إلى  ولكن يرجع ذلك، طبقا لقانون جنسية الشخصأو  يجب أن ال يتحدد طبقا لقانون القاضي

توحيد أوصاف العالقة القانونية إلى  يؤديأو  عالمي في هذا الشأن، وبالرغم من أن هذا النظام يحققال

تذلل الصعوبات التي تجابه القاضي عند تكييف أنها إلى  معنًا عالميًا،باإلضافة اإلسنادوتجعل لقواعد 

  . عالقة قانونية تتعلق بنظام قانوني ال وجود له في التشريع الداخلي

معنا  اإلسنادتوحيد أوصاف العالقة القانونية ويجعل لقواعد إلى  يؤديأنه  ؛ة هذا النظاموميز 

يذلل الصعوبات التي تجابه القاضي عند تكييف عالقة قانونية تتعلق بنظام أنه إلى  عالميا باإلضافة

في التكييفات  إزالة مشكل التنازعإلى  قانوني ال وجود له في التشريع الداخلي، كما يهدف هذا االتجاه

  .)1(نفس المفاهيم للفئات المسندةإلى  وذلك يجعل قضاة مختلف الدول يتوصلون

إلى  طريقها أخذأن رغبتهم لم تإال  ،ال ننكر أن أنصار هذا االتجاه قد أرادوا تحقيق مثل عليا

مقارن لم تتبلور ذلك أن قواعد القانون ال ،الهين اليسيراألمر ليس بإليها  أن الوصولإذ  ،التطبيق الفعلي

أن المحاكم وعند إلى  في أن يوفق بين أوصاف العالقات القانونية، باإلضافة خيربعد ولم ينجح هذا األ

  .التشريع الداخلي لم تعان صعوبة في تكييفهاإليها  مجابهتها لقضايا لم يتطرق

اإلتباع، فمن جهة  من الناحية العملية عسيرفإنه  ؛فهذا المنهج رغم وجاهته من الناحية النظرية   

ة ليستمد منها جنبييصعب على القاضي الذي يجري التكييف اإلحاطة بمختلف النظم القانونية األ

النظم القانونية المختلفة تختلف فإن  ،ومن جهة أخرى ،الوصف القانوني المالئم للمسألة محل التكييف

 لقاضي في غير استطاعته التوصلمما يجعل ا، فيما بينها حول الوصف القانوني للكثير من المسائل

  .نتائج غير متضاربةإلى 

  لقانون الدولي الخاص الجزائري ل وفقاالتكييف : الفرع الثالث

يكون القانون الجزائري هو المرجع في ": أنهمن القانون المدني الجزائري ) 09(جاء في المادة 

  .)2("ة القانون الواجب تطبيقهتكييف العالقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرف

في العالقات القانونية التكييف لقانون القاضي  أخضعيفهم من هذا النص أن المشرع الجزائري 

يجب أن  جزائريفالقاضي ال، قوانينعدة عندما يطلب تحديد نوع هذه العالقة في قضية تتنازع فيها 

للتعرف على  ،الخ...الشخصية حوالوقانون األكالقانون المدني والتجاري  جزائريةالقوانين الإلى  يرجع

                     
(1) Ibid, p 289. 

   .2006ة، لرابعلألشغال التربوية الطبعة ا القانون المدني الجزائري، الديوان الوطني )2(
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التي تعين له القانون الواجب  اإلسنادلى قاعدة إالنزاع، وبالتالي  طبيعة العالقة القانونية موضوع

  .التطبيق

قصرت التكييف وفقا لقانون القاضي على التكييف نون المدني من القا) 9(المادة يالحظ أن كما     

الواجب تطبيقه، فهي بذلك قد استبعدت التكييفات الالحقة ألنه ال عالقة لها  الذي غرضه معرفة القانون

ة دعوى على زوجها طالبة فيها بحل الرابطة الزوجية لعنة أجنبيفلو رفعت  .باالختصاص التشريعي

كانت إذا  الزواج، فحسم مثل هذه الدعوى يستلزم من المحكمة أن تقرر ما إبرام الزوج السابقة على

كما تنص على ، تتعلق بالشروط الموضوعية لصحة عقد الزواج لتطبيق قانون جنسية الزوجينالقضية 

يرجع في الشروط الموضوعية لصحة " :أنه علىمدني من القانون ال )19(من المادة  ولىذلك الفقرة األ

ة تتعلق بالطالق فتطبق قانون جنسية الزوج في حالأم أنها  ،"قانون كل من الزوجينإلى  الزواج

  . كما تقرره الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، اختالف جنسية الزوجين

في جملته وبأفق واسع لتحديد طبيعة العالقة  جزائريالقانون الإلى  يرجع القاضي ،وهكذا

وينتهي دور القانون . التي تعين القانون الواجب التطبيق اإلسنادالقانونية موضوع النزاع للعمل بقاعدة 

أما  الوطنية، اإلسنادي وهو تحديد نوع العالقة القانونية وتحديد قاعدة ولد التكييف األعن جزائريال

ويحكمها القانون المختص الذي حددته قاعدة  جزائريالتكييف الالحق فيخرج عن اختصاص القانون ال

الرشد  مسألةفإن  ،مثال لقانون الجنسيةاألهلية  أعطت االختصاص في اإلسنادفلو أن قاعدة  ،اإلسناد

  .والسفه والحجر ينبغي إجراؤها وفقا للقانون الذي أعطى له االختصاص

فيكون المشرع  ،المشرع الجزائري باالستثناءات على التكييف وفقا لقانون القاضي أخذكما 

  :الجزائري قد ساير الفقه الحديث في ذلك، وهي وردت على النحو التالي

غير قانون القاضي ألنه أخر التكييف لقانون  نص خاص يخضعأو  نص في معاهدة دولية جودو  •

وفي ذلك  ،االختالف في تحديد نطاقها نتيجة االختالف في التكييف من دولة متعاهدة ألخرىإلى  يؤدي

ولذلك استثناء من القاعدة العامة يخضع التكييف للقانون  ،هاأحكامالمعاهدة وتحلل من  حكامتعطيل أل

ال تسري أحكام المواد : "من القانون المدني الجزائري) 21(ص المادة وفقا لنالذي نصت عليه المعاهدة 

 ،"معاهدة دولية نافذة في الجزائرأو  إال حيث ال يوجد نص على خالف ذلك في قانون خاص ،السابقة

 رئيس عليها يصادق التي المعاهدات أن على نصت التي من الدستور الجزائري) 132(وكذا المادة 

  .)1("القانون على تسمو الّدستور، في عليها المنصوص ّشروطال حسب الجمهورية،
                     

 التعديل الدستوري يتضمن م2008 سنة نوفمبر 15 وافقلما /ه1429عام  القعدة ذي) 17( في مؤرخ 19/08 رقم انونقال )1(
  .لدستور الجزائريل
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من ) 17/1(منقول يخضع لقانون موقعه وفقا لنص المادة أو  هل هو عقارتحديد طبيعة المال  •

قانون الدولة التي يوجد إلى  منقوالأو  يخضع تكييف المال سواء كان عقارا :"القانون المدني الجزائري

وهذه األموال أما  ،وٕانما يكون التكييف طبقا لموقع المال ،يطبق قانون القاضي ففي هذه الحالة ال، "فيها

منقول بالتخصيص كأسهم البنك الفرنسي التي اعتبرت أمواال غير أو  بطبيعتها غير منقول كالعقار

  .منقولة مع قابليتها لالنتقال

امه القانوني، فهو يجب غير معروفة في نظمسألة  وذلك عندما تواجه القاضي: االستحالة المادية •

من القانون  2مكرر ) 23(وفقا لنص المادة المسألة  عليه تكييفها وفقا للنظم القانونية التي تعرف

تطبق المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص فيما لم يرد بشأنه نص ": التي قررت أنه المدني الجزائري

غير قانون أخر قانون إلى  يعطى االختصاص ففي هذه الحالة، "في المواد الخاصة بتنازع القوانين

 وهناك دعوى رفعت من قبل ،القوانين الغربية تجهل هذه األمورفإن  ،كما في المهر والوقف، القاضي

، وهو نظام )ربع الزواج الفقير( طالب المدعي فيها بحق رعايا مالطة أمام المحاكم الجزائرية،أحد 

المطبق آنذاك ) قانون القاضي( مجهول من قبل القانون الفرنسي إال أنه قانوني يقره القانون المالطي،

القاضي تكييف موضوع النزاع بمقتضى قواعد القانون الفرنسي، واضطرت  وتعذر على ،في الجزائر

أن تتخلى عن إلى  المحكمة تجاه هذه االستحالة الناشئة من عدم وجود مثل هذا النظام في قانونها

 ).اقانون مالط( انون جنسية المدعيوهو قأخر التكييف لقانون 

عرض على القاضي الجزائري نزاع موضوعه االنفصال الجسماني بين زوجين إذا  فمثال    

طالق فهو تكييف مخالف لطبيعته في النظم التي تعرفه، أنه  كيف النزاع علىإذا  ين ما هو الحلأجنبي

االفتراق في إلى  الجسماني يؤدينظام االنفصال ألن  كذلك ال يمكن اعتباره هجرا في المضجع،

   .)1(ية قبل الطالق وسببا لهأولقد يكون مرحلة أنه  المعيشة دون الطالق مع

وفقا لنص  لتزامالضار لقانون محل وقوع الفعل المنشأ لإلأو  يخضع تكييف الفعل سواء النافع •

قدية قانون البلد الذي وقع يسري على االلتزامات غير التعا" :الجزائريمن القانون المدني ) 20(المادة 

غير أنه فيما يتعلق بااللتزامات الناشئة عن الفعل الضار، ال تسري أحكام ، فيه المحل المنشئ لاللتزام

الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في الجزائر، وٕان كانت تعد غير 

   ."مشروعة في البلد الذي وقعت فيه
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غريب  أجنبيمجاال لتحليل نظام قانوني  جنبيهذا النص عدم تركه للقانون األ لكن يعاب على

حقيقة طبيعته التي تسمح للقاضي إلى  عن القانون الجزائري للكشف عن مالمحه األساسية لالهتداء

إلى  بإدراجه في إحدى الفئات المسندة في قانونه، ومن شأن هذا العيب أن يؤدي في كثير من األحيان

ة وٕاعطائها طبيعة مخالفة لتلك التي أرادها المشرع الذي نص عليها في جنبياألنظمة القانونية األتشويه 

القول بضرورة االستعانة في التكييف إلى  "نابارت"قانونه، وهذا ما دفع بالفقه الحديث المؤيد لنظرية 

  .)1(جنبيبالقانون األ

  الثاني المطلب

  )LE RENVOI( الدوليةاإلحـالـة 

ؤكد أن اإلحالة تشكل إحدى القضايا األكثر إثارة للجدل في القانون الدولي الخاص من الم

 اإلسنادانقسام الفقهاء واالجتهادات واألنظمة التشريعية، إذ أن خصوصية قواعد إلى  باعتبارها أدت

  .حدوث حاالت تنازع أو سلبيإلى  تؤدي بصورة حتمية

وضوعية التي تطبق مباشرة على النزاع قواعد جانب القواعد المإلى  فقانون كل دولة يتضمن

إسناد مهمتها بيان القانون المختص بحكم العالقات المشتملة على عنصر أجنبي، لكن بعد تحديد 

موضوع النزاع وٕاعطائها الوصف القانوني وتحديد القانون الواجب التطبيق قد تظهر المسألة  طبيعة

  . صعوبة في تحديد نطاق تطبيق هذا القانون

  وصورها الدولية تعريف اإلحالة: الفرع األول

الداخلي، وعلى الرغم من عدم وجود تعريف و  إن لإلحالة مفهوم واسع على الصعيد الدولي

 وذلك ،إال أننا نجد بعض الفقهاء والمؤلفين من أعطاها تعريف ولو أنه سطحي، محدد ودقيق لها

  .الوظيفة العامة التي تقوم بهاإلى  استنادا

  الدولية عريف اإلحالةت :أوال

لكي نتعرف على ماهية اإلحالة ينبغي أوال التذكر بأن لكل دولة قواعد موضوعية داخلية تطبق 

داخلة في القانون و  القوانين، على رعاياها في عالقاتهم الداخلية، والى جانبها قواعد أخرى خاصة بتنازع

أخرى نتيجة إلى  هي تختلف من دولةو  الدولي الخاص وتطبق على العالقات ذات العنصر األجنبي،

، بحيث تسندها بعض اإلسنادلخصوصيتها السيما في مجال األحوال الشخصية والتي تحدد بضابط 

                     
  . 94تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : ، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولأعراب بلقاسم )1(



 

 
39 

الدول لقانون الجنسية، بينما تخضعها دول أخرى لقانون الموطن، وهذا االختالف يطرح مشكل التنازع 

  .)1(األجنبية اإلسنادقواعد و  الوطنية، اإلسنادبين قواعد 

بالنسبة للقواعد الموضوعية فهي تقدم حلول، وبالتالي تنهي النزاع ومهمتها حكم العالقة 

جانب القواعد الموضوعية التي تطبق مباشرة على إلى  فقانون كل دولة يتضمنالقانونية وتنظيمها، 

، لكن بعد نبيأجمهمتها بيان القانون المختص بحكم العالقات المشتملة على عنصر إسناد  النزاع قواعد

موضوع النزاع وٕاعطائها الوصف القانوني وتحديد القانون الواجب التطبيق قد المسألة  تحديد طبيعة

  . تظهر صعوبة في تحديد نطاق تطبيق هذا القانون

القانون الواجب التطبيق إلى  بل تشير ، نهائيةفهي ال تقدم حلوال ،اإلسنادأما بالنسبة لقواعد 

 أجنبيوٕاذا ما نظرت محكمة وطنية نزاع ذات عنصر  ،صة في نظر النزاعوتحدد المحكمة المخت

. فتطبق المحكمة القواعد الموضوعية منه فقط، واجب التطبيق أجنبيقانون إلى  اإلسنادوأشارت قواعد 

من  ولىذلك حسب الفقرة األاألمر  ما تطلبإذا  بنظرية اإلحالة أخذلم ي الجزائري علما أن المشرع

ا هو الواجب التطبيق، فإنما تطبق منه أجنبيتقرر إن قانونا إذا : "تقرر أنه، والتي )1مكرر  32(المادة 

إال  وال يؤخذ باإلحالة ،"بالقانون الدولي الخاص تلك الخاصة بتنازع القوانينه الموضوعية دون أحكام

إليها  التي ينتميقانون الدولة إلى  بصورة استثنائية، كما في تحديد أهلية الملتزم بمقتضى السفتجة

  . )2(بجنسيته

أول ما يقوم به هو فإن  فإذا طرح نزاع أمام القاضي الوطني بشأن منازعة ذات عنصر أجنبي،

 اإلسنادقاعدة إلى  تكييف تلك العالقة، وذلك ضمن طائفة من طوائف قانون القاضي، ثم يذهب

عين حينئذ معرفة القواعد الواجبة تطبيق القانون األجنبي، تإلى  الوطنية، فإذا أشارت هده األخيرة

التطبيق في هذا القانون، ألن هذا األخير شأنه في ذلك شأن القانون الوطني، بحيث يشمل على نوعين 

 قاعدة إسناد تحدد القانون الواجب التطبيق في المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي،: من القواعد

إلى  الوطنية اإلسنادهائي للنزاع، أما إذا أشارت قاعدة قاعدة موضوعية تتكفل مباشرة بإعطاء الحل النو 

الحل الذي تمليه إلى  هو التذرعو  تطبيق قواعد التنازع في القانون األجنبي، فنكون بصدد الحل جديد

  .فيه اإلسنادقاعدة 

نالحظ أن ظهور فكرة اإلحالة كان ألول مرة في القضاء اإلنجليزي عام  ،التاريخإلى  وبالرجوع

إثر قرار صدر من المحاكم الفرنسية بصدد  1874ير أن معالمها لم تتحدد إال في عام غ 1841
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التي تتلخص في أن فورقو ولد غير شرعي من الجنسية البافارية أقام في فرنسا  )Forgo(" فورقو"قضية 

اشي منذ كان في عمره خمس سنوات حتى وفاته في سن الثامنة والستين تاركا ثروة منقولة طالب بها حو 

المتوفى وفقا لما يرتبه القانون البافاري كما طالبت بها الحكومة الفرنسية أيضا باعتبارها مالكة لألموال 

في القانون الفرنسي ظهر أنها  اإلسنادقاعدة إلى  الرجوع عندو  ،التي ال وارث لها حسب القانون الفرنسي

 وهو في هذه الحالة القانون البافاري نظرا تخضع الميراث في المنقوالت لقانون الموطن القانوني للمتوفى

فإنه لم يكتسب فيها موطنا قانونيا وفقا للقانون  ،رغم طول إقامته في فرنسا )Forgo(" فورقو "ألن 

الفرنسي الذي كان يتطلب حينذاك إذنا رسميا بالتوطن، وحيث أن فورقو لم يحصل على مثل هذا اإلذن 

في  اإلسنادانون البافاري لحكم النزاع القائم ولما كانت قواعد القإلى  فقد وجب على القاضي الرجوع

القانون البافاري تخضع أيلولة التركة لقانون محل إقامة المتوفى المعتاد وهو هنا القانون الفرنسي الذي 

ال يعترف للحواشي باإلرث إال إذا كانوا من إخوان وأخوات المتوفى ولما كانوا غير ذلك فقد رفضت 

طلبهم وحكمت بأيلولة التركة للحكومة الفرنسية باعتبارها وارثة لألموال التي ال وارث لها، المحكمة 

وبهذا يكون القضاء الفرنسي قد أخذ بما أحال به القانون البافاري وأستبعد القانون الذي أمرت به قواعد 

  .ن األجنبيإسناده وأعطى االختصاص لقانون السكن الفعلي حسبما جاء في قواعد إسناد القانو 

  الدولية أنواع اإلحالة :ثانيا

إذا كان النظام القانوني لدولة القاضي المختص بنظر النزاع ذي الطابع الدولي، يأخذ باإلحالة 

ما تجدر اإلشارة إليه هو أن اإلحالة على فإن  في القانون الواجب التطبيق، اإلسنادأي إعمال قواعد 

  :ة من الدرجة الثانيةنوعين، إحالة من الدرجة األولى وٕاحال

تسند قاعدة التنازع  لما ولىنكون بصدد إحالة من الدرجة األ : اإلحالة من الدرجة األولى. 1

 جنبيفي القانون األ اإلسنادتحيل قواعد ف ،جنبيالقانون األإلى  في قانون القاضي العالقة القانونية

ففي  ،)2(الرجوع ، أو إحالة)1(ة الحقيقيةوهذا النوع أطلق عليه اسم اإلحال ،االختصاص لقانون القاضي

في القانون اإلنجليزي  اإلسنادقواعد فإن  المثال المتعلق بأهلية اإلنجليزي المتوطن في الجزائر،

هذا األخير باعتباره موطن إلى  القاضي تحيل االختصاص في قانون اإلسنادالمختص وفقا لقواعد 

   .ذه هي اإلحالة من الدرجة األولىهو  ،الموطن اإلنجليزي يخضع األهلية لقانون
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إحالة القانون الفرنسي على القانون الجزائري االختصاص في شأن ميراث منقول كما أن 

عندما عرض النزاع أول األمر لفرنسي متوطن بالجزائر بعد أن ثبت اختصاص القانون الفرنسي في 

وهو ما الحظناه ية في شأن الميراث، على القانون الجزائري عمال بما تقضي به قاعدة التنازع الجزائر 

في  اإلسنادباعتبار أن محكمة النقض الفرنسية قالت بتطبيق قاعدة " قضية فورقو"في المثال السابق 

ت بفكرة أخذفي القانون الفرنسي، فتكون بذلك  اإلسنادالقانون البافاري الذي أشارت باختصاصه قاعدة 

أن تثور أمام القاضي الجزائري منازعة متعلقة بميراث منقوالت  ، ومثاله أيضاولىاإلحالة من الدرجة األ

، فإنه سيعقد االختصاص اإلسنادفإذا طبق القاضي الجزائري قاعدة  خاصة بفرنسي متوطن في الجزائر،

 اإلسنادقاعدة إلى  للقانون الفرنسي، بوصفه قانون جنسية المتوفى وقت الوفاة، فإذا رجع القاضي

وهو  تعقد االختصاص في الميراث الوارد على منقول لقانون آخر موطن للمتوفى، الفرنسية، لوجد أنها

  .)1(القانون الجزائري

الدرجة تكون اإلحالة من و  ،)2(ويسميها البعض باإلحالة المطلقة :الثانيةاإلحالة من الدرجة . 2

في القانون الوطني  اداإلسنفي القانون األجنبي المختص وفقا لقواعد  اإلسنادالثانية لما تحيل قواعد 

قانون أجنبي آخر، مثال ذلك نزاع عرض على القاضي إلى  القانون الوطني وٕانماإلى  االختصاص ال

فإن  الجزائرية، اإلسنادالجزائري متعلق باألحوال الشخصية إلنجليزي متوطن في الدانمرك، فوفقا لقواعد 

في هذا القانون ترفض  اإلسنادلكن قواعد  بوصفه قانون الجنسية، االختصاص يعقد للقانون اإلنجليزي

اختصاصه وتعقد االختصاص للقانون الدانمركي باعتباره قانون الموطن، فإذا كان القانون الجزائري 

الذي أحالت إليه قواعد  يقبل اإلحالة من الدرجة الثانية، فإنه سيطبق على هذا النزاع القانون الدنمركي،

ويمكن  ،)3(في القانون الدنمركي هذا االختصاص اإلسنادأن تقبل قواعد  اإلنجليزية، وهذا بشرط اإلسناد

قانون آخر، إلى  قانون دولة ثالثة ،والذي يقوم بدوره باإلحالةإلى  للقانون األجنبي أن يحيل االختصاص

كل طرف يكتفي فإن  ،تنازعيه وهكذا وبما أن أي قانون ال يمكن أن يطبق دون أمر صادر عن قاعدة

  .)4("كرة المضرب الدولية"لعبة بإسم  وبوراتي" غرفة المرايا"سم إالكرة، وهذا ما أطلق عليه كاهن بإحالة 
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قانون آخر، أو إلى  يستمر كل قانون بإحالة االختصاصو  أن ال تتوقف، حالةاإلويمكن لهذه 

يه، فال ف اإلسنادقانون سبق استشارة قواعد إلى  يرتد االختصاص من أحد هذه القوانين المتعاقبة،

مناص في هذه الحالة من الرجوع عن فكرة اإلحالة، وتطبيق األحكام الموضوعية في القانون األجنبي 

أن اإلحالة يمكن ردها في باتيفول  ويرى اإلستاد ، باختصاصه إبتداءا اإلسنادالذي أشارت قاعدة 

تسلسل طويل، والذي إلى  تيقول أنه إذا أد، و الحلقة المفرغةإلى  األحوال التي تؤدي فيها هذه الفكرة

 تبنى أنها كون وغير منطقية، واقعية غير اإلحالة تكونفإن  أخر،إلى  يتم االنتقال بمقتضاه من قانون

 ٕانو  بل الشأن، هذا في القضاء يواجهها أن يمكن التي المتعددة العملية الصعوبات عن في حد ذاتها

 مما، التطبيق الواجب بالقانون المسبق العلم صعوبة إلى سيؤدي الثانية، الدرجة اإلحالة من بفكرة األخذ

 على حدا، حالة كل في القاضي موقف على باإلحالة األخذ يتوقف إذ الدولية، المعامالت باستقرار يخل

 إذا أنه،إلى  باتيفول األستاذ يشير النحو هذا وعلى عدمه، من مفرغة حلقة من إليه تؤدي لما ووفقا

 اإلسناد قواعدفإن  ،في إيطاليا متوطن دانمركي مثال بأهلية يتعلق نزاع الفرنسي على القاضي عرض

 اإلسناد قواعد استشارة عندو  الجنسية، بوصفه قانون الدانمركي القانون باختصاص ستقضي الفرنسية،

 قواعدإلى  رجعنا فإذا الموطن، قانون بوصفه اإليطالي القانون تطبيقإلى  تؤدي نجدها هذا األخير، في

 هذا مثل فيو  حالتنا، الدنمركي في القانون هو، و الجنسية قانون باختصاص تقضي فيه، نجدها اداإلسن

من  باتيفول األستاذ يقررو  فيه، اإلسناد قواعد استشارة سبق لقانون االختصاص يرتد فيه الذي الفرض،

 قاعدة أشارت يالذ القانون بوصفه الدانمركي القانون في الموضوعية األحكام تطبيق من ال مناص أنه

  . )1(إبتداءا باختصاصه )الفرنسي( القاضي في قانون اإلسناد

  الدولية موقف القانون الجزائري من اإلحالة: لثاثا 

في القانون  اإلحالة في مجال التنازع الدولي للقوانينأي نص خاص بالقانون الجزائري  وردلم ي

المؤرخ في  10–05بمقتضى القانون رقم  بعد تعديل القانون المدنيأنه  غير، 1975المدني لعام 

من القانون  )1مكرر 23: (ةبدأ موضوع اإلحالة يظهر بشكل جلي في نص الماد 20/02/2005

ه إال أحكام فال تطبق منه ،ا هو الواجب التطبيقأجنبيتقرر أن قانونا إذا ": هاجاء فيإذ  ،)2(المدني

أحالت إذا  يطبق القانون الجزائريأنه  غير، المكانالداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث 

  ".جنبيعليه قواعد تنازع القوانين في القانون األ
                     

، المرجع )دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية في التشريع المصري(تنازع القوانين  ،هشام على صادق )1( 

  .190 السابق، ص
  .114ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الخاص الجزائري، الجزء األول الطيب زروتي، القانون الدولي )2( 
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نجد أن ، الجزائري من القانون المدني )1مكرر 23(من المادة  ولىمن خالل استقراء الفقرة األ

الفقرة في  اإلحالةعبر صراحة عن رفض فقد  ،المشرع قد تبنى موقفا متناقضا من فكرة اإلحالة الدولية

لكن اإلشكال يثور عند قراءة الفقرة الثانية التي تعقد االختصاص ، )1مكرر 23(من المادة  ولىاأل

، فالفقرة الثانية من نفس المادة جنبيأحالت عليه قواعد تنازع القوانين في القانون األإذا  للقانون الجزائري

ما أحالت إذا  تصاص القانون الجزائري استثناءافقد أوردت تحفظا على الحكم السابق، حيث أقرت اخ

 ولىوهو ما يعتبر من قبيل اإلحالة من الدرجة األ ،المختص جنبيعليه قواعد التنازع في القانون األ

  .)1()1/2مكرر 23( لمادةل وفقا

فقط أي عندما تحيل قواعد تنازع  ولىباإلحالة من الدرجة األ أخذالمشرع الجزائري فإن  ،هكذاو  

  .على القانون الجزائري، بينما رفض اإلحالة في الحاالت األخرى جنبيانون األالق

 :يلي فيما باإلحالة المتعلق 1 مكرر 23 المادة تطبيق عندالجزائري  القاضي دور يكمن ،وعليه       

 وعالرج القاضي على يتعين األجنبي القانون تطبيق إلىالجزائري  القانون في اإلسناد قاعدة أشارت إذا

 :حالتين أمام نكون وهنا القانون، هذا في اإلسناد قواعد – تطبيق وليس ءةاوقر  أوال

 عدم أي ثالثة، دولة قانون تطبيق إلى األجنبي القانون في اإلسناد قواعد أشارت إذا :األولى الحالة

 ،لنزاعا في للفصلالجزائري  القانون اختصاص وال قانونها في الموضوعية القواعد ال اختصاص قبول

 الذي األجنبي القانون لهذا الموضوعية القواعد بموجبالنزاع  في بالفصلالجزائري  القاضي يلتزم

 الثانية، الدرجة من اإلحالةالجزائري  المشرع رفض عن ذلك يعبرو  الوطنية، اإلسناد قاعدة إليه أشارت

 .1مكرر 23 المادة من األولى الفقرة مضمون وهو

 يلتزم ،الجزائري القانون تطبيق إلى األجنبي القانون في اإلسناد قواعد أشارت اإذ أما :الثانية الحالة

 قاعدة لحكم استجابة الوطني لقانونه الموضوعية القواعد بموجبالنزاع  في بالفصلالجزائري  القاضي

 وفق األولى الدرجة من اإلحالةالجزائري  المشرع قبول عن ذلك ويعبر األجنبي، القانون في اإلسناد

 .)2( 1مكرر 23 المادة من ثانيةال مضمون الفقرة

يالحظ بأنه ال يمكن قبول اإلحالة في األحوال الشخصية  ،موحند إسعادأن الدكتور إلى  نشير

وٕاال فإننا نصل  ،حكامه من الشريعة اإلسالميةأإال إذا كان قانون األحوال الشخصية غير مستمدة 

                     

) 1985لسنة  5من القانون االتحادي رقم  26المادة ( اإلماراتيأنه مشابه لنظيره في القانون  ،ظاهر من صياغة هذا النص )1( 
  .فقط ولىمن الدرجة األ باإلحالةوفيه أخذ  حالةاإلقد أفصح بموجبه عن موقفه من  ،وأن المشرع الجزائري

أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين في ، "الجزائرية اإلسنادوضعية األحوال الشخصية في قواعد "أيت منصور كمال،  )2( 
  .7، ص 2014أفريل 24و 23يومي بجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  -بكلية الحقوق والعلوم السياسيةالمنعقد  ،الشخصية األحوال
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، عة اإلسالمية المتعلقة باألسرة على األمريكيين والبريطانيينتطبيق إحكام الشريإلى  بقبولنا لإلحالة

  .)1(فيمكن أن يكونوا وفقها متعددي الزوجات

إذ يرى ضرورة األخذ  ،موحند  إسعادفيرى عكس ما يراه األستاذ ، علي علي سليمان أما الدكتور

، يست مصدرة ألهلهاكان ولباإلحالة في مجال األحوال الشخصية بحجة أن الجزائر دولة مستوردة للس

  .في حين أن المالحظ هو عكس ذلك فالجزائر دولة مصدرة لسكانها وليست مستوردة

فإنه  ،أنه إذا كان يمكن أن تتخذ الجزائر موقفا من اإلحالة ،أعراب بلقـاسمكما يرى الدكتور 

ال الشخصية إال في مجال األحوال الشخصية أين يجب استبعادها ألن إحكام األحو  ،ينبغي أن تقبل بها

ما تمليه عليهم أحكام إلى  في غالبية الدول مستمدة من ديانتها وأن الناس يريدون دوما الخضوع بشأنها

ال يجوز تطبيق القانون " :من القانون المدني بنصها) 24( الديانة التي يعتنقونها وهو ما حسمته المادة

ام أو اآلداب العامة في الجزائر أو ثبت له األجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام الع

  ".االختصاص بواسطة الغش نحو القانون

وقد ام أو اآلداب أن يقوم باستبعاده، فعلى القاضي لما يجد القانون األجنبي مخالفا للنظام الع

أخذت بفكرة النظام العام كأداة الستبعاد تطبيق القانون األجنبي المختص معظم دول العالم ونصت 

يها في تشريعاتها ألنها هي التي تقف كحاجز أمام القوانين األجنبية التي تمس المبادئ األساسية عل

وقد شبه بعض الفقهاء الدور الذي يلعبه النظام العام ، مجتمعهاإلى  السائدة فيها فال تتركها تعبر

  .)une soupapede sécurité( ")2( بصمام األمانبالنسبة للقوانين األجنبية المختصة 

  اإلحالةب األخذ حاالت استبعاد: نيالفرع الثا

رفض المشرع الجزائري اإلحالة في القاعدة العامة المقررة في القانون المدني إلى  تجب اإلشارة

الذي يحكمها  اإلسناداستبعدها بشأن بعض التصرفات القانونية، حيث نص على ضابط أنه إلى  إضافة

  :حالتين دون التمسك باإلحالة، ويكون ذلك في

 المتعاقدين إرادةقانون اختصاص  بسببباإلحالة  خذاستبعاد األ: أوال

الموضوعية في القانون  حكامالضمنية، هو األأو  الصريحة رادةإن المقصود بقانون اإل

، بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص في المادة رادةسلطان اإلمبدأ  ، وهذا المبدأ أطلق عليه)3(المختار

يسري على االلتزامات التعاقدية القانون المختار من :" أنهعلى  ،قانون المدني الجزائريمن ال) 18(

                     

  .208 صالمرجع السابق،  ،تنازعقواعد ال :الجزء األول، القانون الدولي الخاص، إسعاد موحند )1( 
  .167ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2( 
  .61ص ، المرجع السابق، على على سليمان)3( 
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ق قانون بإمكان ذلك يطعدم بالعقد، وفي حالة أو  المتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين

  ".قدالجنسية المشتركة، وفي حالة عدم إمكان ذلك يطبق قانون محل إبرام العأو  الموطن المشترك

استبعد المشرع الجزائري كباقي تشريعات القانون المقارن، اإلحالة من هذا  ،فطبقا لهذا النص    

يحكم عقدهم، فالمفروض أنهم ال  معينا المنطلق، وذلك بسبب أن أطراف العالقة حينما يختارون قانونا

زعات التي قد تثور يعرفون هذا القانون، وٕانما اختاروه لثقتهم فيه، كونه األقدر على حسم المنا

لها جانب موضوعي، ولو كان أطراف العقد إسناد  هي قاعدة رادةبخصوص عالقتهم، وقاعدة اإل

هذا  افي القانون المختار من قبلهم، إلختارو  اإلسنادقواعد إليه  يريدون اختيار القانون الذي تشير

لحكمة التي وضعت من أجلها ، والذي يقول خالف ذلك يفقد ارادةالقانون مباشرة بمقتضى قانون اإل

، فلو اختار المتعاقدان القانون )1(، والمتمثلة في احترام توقعات أطراف العالقة وحمايتهماإلسنادقاعدة 

قانون آخر، ففي ذلك تجاهل واضح إلى  في هذا القانون وقبلنا إحالتهم اإلسنادالفرنسي، واستشرنا قواعد 

ات التعاقدية، والذي لتزامر القانون الواجب التطبيق على اإلالذي وضعه المشرع الختيا اإلسنادلضابط 

غير القانون الذي اختاره األطراف، لكن لو حدث أن اختار المتعاقدان أخر إحالل قانون إلى  قد يؤدي

أنه  قبول اإلحالة في هذه الحالة ممكن على أساسفإن  ،جنبيقواعد القانون الدولي الخاص للقانون األ

  .)2(اإلسناديتفق وهدف قاعدة أنه  المتعاقدين كما رادةإل يعبر عن احترام

ضوابط أخرى استثنائية وضع من القانون المدني، ) 18( طبقا للمادةف ؛لمشرع الجزائريبالنسبة ل

في حالة عدم وجود القانون المختار، كعدم النص صراحة عليه، فهنا نعتد بالموطن المشترك 

هما موطن مختلف، فهنا نعتد بالجنسية المشتركة، أما في حالة عدم ٕاذا كان لكل واحد منو  للمتعاقدين،

الفقرة الثالثة من القانون المدني الجزائري تقول بتطبيق ) 18( نص المادةفإن  توفر كل هذه الضوابط،

  .مكان إبرام العقد

انون وعلى غرار المحكمة االتحادية السويسرية، اعتبرت أن الق ،إال أن محكمة التمييز الفرنسية

المطبق على العقود سواء فيما يتعلق بالشروط الموضوعية للعقد، هو القانون الذي اعتمده أطراف 

ظروف إلى  في الحالة التي ال تظهر اإلرادة الصريحة ألطراف العالقة، فالبد من الرجوعو  العالقة،

إلى  ية المتعاقدين، ثمنإلى  هو نفس تفسير محكمة االستئناف في بيروت التي ترى اللجوء دائماو  العقد،

  .)3(محتوياتهو  ظروف أو طبيعة العقد

                     

  .221ص ، 2002اإلسكندرية،  ،، دار المطبوعات الجامعية-دراسة مقارنة–زع القوانين عكاشة محمد عبد العال، تنا)1( 
  .120ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 2( 
  .120ص ، سامي بديع منصور، المرجع السابق) 3( 
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نفس الحكم الذي ذهب إليه المشرع إلى  ذهب هو اآلخر ،كما نجد كذلك المشرع اإلماراتي

من قانون ) 19( كرس ذلك في نص المادةو  هو استبعاد األخذ باإلحالة في مجال العقود،و  الجزائري،

في الفقرة الثانية على األخذ باإلحالة لكن بتحفظ، كما جاء في  المعامالت المدنية اإلماراتي، فنص

بالتالي استبعد اإلحالة في هذا الفرض لنفس و  مذكرته اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية اإلماراتي،

المشرع المصري الذي نص على هذا الحكم في إلى  األسباب التي اعتمدها المشرع الجزائري، إضافة

من القانون المصري، إال أنه ال يؤثر في قانونه، على أساس أن هذا األخير ال يأخذ  )19( نص المادة

 باإلحالة مطلقا، بعدما كان يرفضها فقط في مجال األحوال الشخصية، إال أنه تراجع عن هذا الموقف

  .بنوعيهاو  رفضها مطلقاو 

البيوع الدولية في  التي رفضت األخذ باإلحالة فيو  ،1955إضافة إن أن اتفاقية الهاي لسنة 

األطراف تكون و  الميدان العقاري نصت في المادة الثانية على أن البيع البد أن يخضع للقانون الداخلي

 .)1(معنية إما بصفة صريحة أو ضمنية

   باإلحالة بشأن العقود المتعلقة بالعقار خذاستبعاد األ: ثانيا

أن العقار لقانون موقعه، فبعد أن نص العقد الذي أبرم بش إخضاعلقد قرر المشرع الجزائري، 

، رادةالعقود بصفة عامة لقانون اإل إخضاعمن القانون المدني على أن األصل في ) 18/01(في المادة 

، وهو " نه يسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعهأغير "....  :أنه ة علىخير أورد في فقرته األ

لقانون الموقع، خر ته هو األأخضعت القانون المقارن، حيث نفس الحكم الذي أوردته باقي تشريعا

  .1926عام  كل ما يترتب من حق والذي نقل عن القانون البولوني الصادر فيإلى  إضافة

هذا القانون لوجدنا أنه يخضع للقانون البولوني وحده، كل عقد يترتب أو يغير إلى  ولو رجعنا

سواء من حيت شكله أو من حيت شروط صحته، إال ، ولونياأو ينهي الحقوق العينية على العقار في ب

أنه في القانون الجزائري، استثنى ما ينشئ مثل هذا العقد من حقوق شخصية، فيجب إذن أن يتحدد 

من القانون المدني الجزائري، مما ينشئ العقد الوارد ) 18( نطاق االستثناء المنصوص عليه في المادة

ة أو نقلها أو إنهائها، وال يجب أن ينطبق على ما ينشئ من حقوق على العقار من حقوقه العيني

هذه الفقرة األخيرة جاءت كاستثناء على مبدأ قانون اإلرادة، اقتضته اعتبارات استقرار و  شخصية،

الحفاظ على حقوق الغير، إال أن هذا الحكم ال يطبق على األهلية والتي تظل و  المعامالت العقارية

لو و  عقد اإليجار فإنه يظل خاضعا دائما لقانون اإلرادة،إلى  ون الشخصي، إضافةخاضعة دائما للقان

                     

 (1) Paul lerbours, pigeonnier Yvon loussouarn, Op-cit, p 468. 
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اقتضى األمر التأشير باإليجار إذا تجاوزت مدته حدا معينا بالمحافظة العقارية التابع لها العقار، ألن 

فإنه ال  ،في هذا الفرضو  حق عيني،إلى  ليس من شأن ذلك تغيير طبيعة الحق من حق شخصي

  .)1(ألخذ باإلحالة ألنه سيبتعد عن الهدف المتوخى من هذه القاعدةمجال ل

  ثالثال المطلب

  )اإلحالة الداخلية( قاعدة التفويض

لقانون دولة متعددة الشرائع من  اإلسنادتحديد الشريعة الواجبة التطبيق عند مسألة  تعتبر

عدد على هذا النحو قد يكون تعددا المسائل التي أثارت جدال واسعا في فقه القانون الدولي الخاص، والت

  :، على النحو التاليشخصيا وقد يكون تعددا إقليميا

يكون في الدول ذات االنقسام الطائفي سواء بحسب الديانة أو  :فالتعدد الشخصي أو الطائفي   

كما هو الحال في مصر ولبنان وسوريا  ،المذهب أو العرق، ويكون لكل طائفة شريعتها الخاصة بها

  .كياوتر 

أقاليم بحيث يكون لكل إقليم منها شريعته إلى  فينطبق على الدول المقسمة :أما التعدد اإلقليمي    

  .كما هو الحال في الواليات المتحدة األمريكية وسويسرا وكندا ،الخاصة به

ا ويترتب على هذا التعداد إمكانية حصول تنازع داخلي بين القوانين، وهو بدوره قد يكون تنازع    

  ). فدراليا أو ناتجا عن ضم األقاليم(، وقد يكون تنازعا إقليميا )ديني أو مذهبي أو عرقي(شخصيا 

الوطنية تشير باختصاص قانون أجنبي لدولة تتعد فيها الشرائع  اإلسنادفإذا كانت قواعد 

لقاضي فكيف يتسنى ل ،فالسؤال يثور عن الشريعة الداخلية التي يتعين تطبيقها على واقعة الدعوى

  .اختيار هاته الشريعة من بين الشرائع المتعددة التي يتضمنها هذا القانون ؟

الحل لديها يرتبط ارتباطا وثيقا فإن  ،لقوانين التي لم تحدد موقفا من هذه المشكلةبالنسبة ل

بي الوطنية، إذ يتعين على القاضي الوطني أن يحدد المقصود بلفظ القانون األجن اإلسنادبتفسير قاعدة 

  .)2(عندما يكون قانون دولة تتعدد فيها الشرائع

من القانون المدني، التي فوضت  )23(فقد عالج المشكلة بموجب المادة  ،أما المشرع الجزائري

إال أن  ،"قاعدة التفويض": القانون األجنبي المختص في تعيين الشريعة الواجبة التطبيق متبنيا بذلك

رق للحل المتبع عند استحالة إعمال قاعدة التفويض مما أحدث فراغا النص األصلي لهذه المادة لم يتط

                     

  .73ص ، ، المرجع السابقعلى علي سليمان )1( 
  .271 صعكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق،  )2( 
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 2005يونيو  20المؤرخ في  05/10هذه المادة بموجب القانون  ةاستدعى تدخل المشرع لتتم ،تشريعيا

  .من القانون المدني الجزائري )23(متداركا بذلك هذا الفراغ باستحداث الفقرة الثانية من المادة 

متى ظهر من : "مدني جزائري في فقرتها األولى على أنهمن القانون ال) 23( نصت المادة فقد

األحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها 

  ."القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب تطبيقهفإن  التشريعات،

عن طريق تفويض القانون األجنبي المختص في المسألة  م المشرع الجزائري هذهوبذلك فقد حس

الداخلية  اإلسنادأي أن تحديد هذا التشريع متروك لقواعد  ،أمر تعيين التشريع الداخلي الواجب التطبيق

  .)1(وهذا هو المقصود عند الفقه بقاعدة التفويض ،في الدولة األجنبية المتعددة التشريعات

كما هو الحال المسألة  نى القضاء هذا الحل في بعض الدول التي لم تعالج تشريعيا هذهكما تب

من المبادئ العامة : "أنهإلى  في لبنان، حيث انتهت الغرفة المدنية األولى لمحكمة التمييز اللبنانية

ن بلد جنسية تطبيق قانو إلى  المقررة في القانون الدولي الخاص أن المحكمة الوطنية عندما تكون مدعوة

شخص فتجد نفسها أمام تعدد قوانين داخلية في ذلك البلد ناتج عن نظامه السياسي كما هو الحال في 

تختار من بين هذه القوانين الداخلية ما تفرضه قواعد تنازع القوانين المطبقة  ،الواليات المتحدة األمريكية

لحل تنازع القوانين الداخلية في بلد أجنبي  بحيث تكون القاعدة المعتمدة من قبل القاضي الوطني ،هناك

  .)2(هي القاعدة المعمول بها في ذلك البلد أي القاعدة األجنبية

  ويض فإعمال قاعدة الت: الفرع األول

جزائري الدني ن القانون المم) 23(ويض طبقا للفقرة األولى من المادة فإن إعمال قاعدة الت

تتعدد فيه الشرائع يتضمن قواعد إسناد خاصة لفض التنازع يفترض بداهة أن القانون األجنبي الذي 

لكن ما هو الحل فيما لو لم يتضمن القانون الداخلي للدولة األجنبية أي قواعد من هذا النوع  ،الداخلي

  .الداخلية التي يتضمنها عن حسم النزاع؟ اإلسنادأو عجزت قواعد 

المشرع الجزائري حسم أمره بموجب إال أن  ،لقد ثار جدل فقهي واسع بخصوص هذه المسألة

بفقرة  23المعدل والمتمم للقانون المدني الذي تمم المادة  2005يونيو  20المؤرخ في  05/10القانون 

                     
 26المادة (ومن ثم يكون المشرع قد أخذ بالحل السائد في العديد من األنظمة القانونية، من بينها القانون المصري  )1( 

 25المادة (واإلماراتي ) مدني 26المادة (، والليبي )مدني 31/2المادة (، والعراقي)مدني 28المادة (، والسوري )مدني
  ). مدني

حفيظة السيد الحداد، الموجز في : أشارت إليه. 413ص . 1969، النشرة القضائية، 03/07/1968بتاريخ  )121(رقم القرار  )2( 
  .218 ص، 2004 ،منشورات الحلبي الحقوقية ،1ط ،في تنازع القوانينالمبادئ العامة  -األول  القانون الدولي الخاص، الكتاب
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إذا لم يوجد في القانون المختص نص في هذا الشأن، طبق التشريع الغالب في البلد : "ثانية نص فيها

  ".في عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد اإلقليميفي حالة التعدد الطائفي أو التشريع المطبق 

يتضح من هذه الفقرة أن الحل الذي تبناه المشرع الجزائري يختلف بحسب نوع التعدد التشريعي 

  :وذلك على النحو التالي ،لدولة القانون األجنبي المختص

ينة تتعدد فيها إذا كان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة مع :في حال التعدد الطائفي. 1

التشريعات تعددا طائفيا أساسه دينيا كان أو مذهبيا أو عرقيا، ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصا يبين 

فمثال إذا  ،أي تشريع داخلي يجب تطبيقه فعلى القاضي أن يطبق التشريع الغالب في ذلك البلد األجنبي

حوال الشخصية للمسلمين في تلك الدولة مدونات األفإن  ،تعلق األمر بدولة من دول المشرق العربي

إال أن تطبيق التشريع الغالب في الدولة المتعددة  ؛هي التي تطبق باعتبار أغلب سكانها مسلمون

التشريعات مباشرة بمجرد عدم وجود نص لفض التنازع الداخلي الطائفي في تلك الدولة قد ال يتفق مع 

عالقة أو النزاع، ذلك أن كون التشريع غالبا في الدولة ال روح النظام القانوني الواجب التطبيق على ال

  .يبرر تعميمه على جميع الطوائف بمجرد عدم وجود نص خاص بالتنازع الداخلي لتلك الدولة

المذهب والعرق أحيانا، إلى  باإلضافة ،فالتعدد الطائفي يقوم على أسس واضحة هي الدين عادة

التشريع إلى  لطائفة التي ينتمي إليها الشخص قبل أن يلجأمما يمكن معه للقاضي أن يطبق تشريع ا

الغالب في الدولة الذي يبقى حال أخيرا إذا تعذر األول، خصوصا إذا كانت تلك الدولة تقر بهذا التعدد 

  .الطائفي تشريعيا وكان بإمكان القاضي أن يتبين دين أو مذهب الشخص أو عرقه

لطائفي إمكانية تطبيق التشريع الداخلي بناء على نالحظ أن المشرع أهدر في حال التعدد ا

مما يعد إهدارا لروح  ،التشريع الغالب في البلدإلى  االنتماء الطائفي للشخص إذا أمكن إثباته قبل اللجوء

  .التي أقرت الحترام الخصوصيات الشخصية المعتبرة قانونا لألفراد )23(المادة 

توجد فيه شريعة غالبة في دولة القانون األجنبي المختص، الفرض الذي ال إلى  هذا ويجب التنبه    

ففي هذه الحالة ال مناص أمام القاضي الجزائري إال الوقوف على االنتماء الطائفي للشخص، وهو أمر 

  .)1(ميسور الوقوف عليه خصوصا إذا ما كان أساسه الدين

مدني جزائري فإنه إذا كان القانون  )23(طبقا للفقرة الثانية من المادة  :في حال التعدد اإلقليمي. 2

الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها التشريعات تعددا إقليميا ولم يتضمن هذا القانون نصا 

                     

  .292عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  )1( 
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خاصا يبين أي تشريع داخلي يجب تطبيقه فعلى القاضي أن يطبق التشريع المطبق في عاصمة ذلك 

  .البلد

ائل بتطبيق تشريع عاصمة الدولة المتعددة التشريعات في الرأي الق ،المشرع الجزائريتبنى  نإذ

 1958من مايو األول  هذه الحالة، وهو رأي أخذت به محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في

وكان له أثر واضح على اتجاه محاكم الموضوع بعد ذلك نحو تطبيق شريعة العاصمة في كافة 

لداخلية في القانون األجنبي الواجب التطبيق عن تحديد ا اإلسنادالفروض التي تعجز فيها قواعد 

  .)1(الشريعة اإلقليمية المختصة بحكم النزاع

وال شك أن هذا الحل الذي تبناه المشرع الجزائري يتسم بالبساطة واليسر بالنسبة للقاضي أو 

أنه حل ال  إال ،مضمون القانون األجنبيإثبات  بالنسبة ألطراف النزاع عند مساعدتهم للمحكمة في

يتجرد من االفتراض والمجاز وكثيرا ما ال يعبر عن الواقع فال يصح تطبيق قانون العاصمة حمال على 

أنه الحل المناسب والمالئم فقد ال يكون هو أكثر القوانين اتصاال بالعالقة، وال أكثرها مناسبة لمعطيات 

مسبق لشريعة العاصمة على هذا النحو فالتحديد ال ،النزاع، حددته الصدفة وساقه التصور واالفتراض

فقد تنتفي كل  ،هو اختيار عشوائي ال يتفق دائما مع روح النظام القانوني الواجب تطبيقه على النزاع

صلة بين قانون العاصمة والمسائل محل المنازعة، األمر الذي قد يخل بتوقعات األطراف ويهدر 

  .)2(اإلسنادالحكمة التي من أجلها قررت قواعد 

 رفض حلول فقهية أخرى لهذهإلى  إن هذه االعتبارات هي نفسها التي دفعت بعض الفقهاء

من بينها الحل الذي يقضي بتطبيق شريعة الوحدة اإلقليمية التي كان بها آخر موطن للشخص المسألة 

ذي قبل مغادرة الدولة التي يختص قانونها بحكم النزاع أو التي كان بها موطنه األصلي، أو الحل ال

إذ ، الشريعة الداخلية الواجبة التطبيقإلى  قانون القاضي عندما يتعذر االهتداءإلى  يقضي بالرجوع

تطبيق شريعة موضوعية لم يعد لها صلة مباشرة بالمسألة إلى  يعيب كافة هذه الحلول أنها قد تؤدي

  .)3(اإلسنادكما تنطوي على إهدار لروح قواعد  ،المعروضة

  

  

                     

  .229حفيظة السيد الحداد، المرجع السابق، ص )1( 
سة مقارنة في درا(تنازع القوانين  هشام علي صادق،: وفي نفس االتجاه. 288عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  )2( 

  .131المرجع السابق، ص  ،)المبادئ العامة والحلول الوضعية في التشريع المصري
  .230 -  229حفيظة السيد الحداد، المرجع السابق، ص )3( 
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  ويض فإعمال قاعدة الت ف الفقه منموق: ثانيالفرع ال

أنه كان جدير بالمشرع الجزائري أن يتبنى حلوال ساقها الفقه هي أكثر واقعية  ،في تقديرنا

في حال تعذر الوقوف على التشريع الداخلي الواجب التطبيق في الدولة  اإلسنادوتماشيا مع روح قواعد 

  : ذات التعدد التشريعي اإلقليمي، على النحو التالي

مثل ضابط  في قانون القاضي من الضوابط المكانية اإلسنادفي الحاالت التي يكون فيها ضابط  - 1

موطن الشخص أو محل وجود المال أو مكان وقوع الفعل الضار أو النافع ولم يوجد نص خاص يفض 

لها القدرة  كما أشرنا ،فالضوابط المكانية ،التنازع الداخلي فحينئذ على القاضي إعمال الضابط مباشرة

والكفاية الذاتية على تعيين التشريع الداخلي الواجب التطبيق وال شك أن تطبيق التشريع الداخلي الذي 

يتحدد بمقتضى هذه الضوابط من شأنه تحقيق الغاية من عملية التفويض وذلك بتطبيق أكثر التشريعات 

  .الداخلية اتصاال بالعالقة

بط اإلرادة واختار المتعاقدون صراحة أو ضمنا التشريع بضا اإلسنادإذا تعلق  ،كذلكوالحال 

بل . الداخلي الواجب التطبيق، فحينئذ يجب إعمال إرادة المتعاقدين إذا تعذر إعمال قاعدة التفويض

جانبا من الفقه يرى استبعاد قاعدة التفويض أساسا إذا تعلق األمر بضابط اإلرادة فإن  ،وكما سبق البيان

مما يحتم األخذ بهذا الحل من . ا لكفايتهما في تحديد التشريع الداخلي المختصأو ضابط مكاني نظر 

  .باب أولى إذا تعذر إعمال قاعدة التفويض

وتعذر إعمال  في قانون القاضي هو جنسية الشخص اإلسنادفي الحاالت التي يكون فيها ضابط  - 2

لم فإن  هو قانون موطن الشخص، القانون األنسب في نظر أغلب الفقهاء حينئذفإن  قاعدة التفويض،

حيث يجد هذا الحل . يكن له موطن تعين تطبيق تشريع الوحدة اإلقليمية التي يوجد بها محل إقامته

  :سنده في المبررات التالية

إن تشريع الموطن أو محل اإلقامة هو أقرب القوانين لحكم المسائل المتعلقة باألحوال الشخصية بعد  -

لكونه أكثر القوانين اتصاال بالعالقة إذا ما تعذر إعمال القانون الذي تحدد قانون الجنسية وذلك 

  .بمقتضى جنسية الشخص

إن هذا الحل ال يمكن وصفه بالعرضي وال يتوقف على الصدفة كغيره من الحلول األخرى ومنها  -

فإن  طبق، ولذلكبل إنه يترجم صلة واقعية بين المنازعة المطروحة والقانون الم ،تطبيق قانون العاصمة

هذا القانون يتميز بكونه محصلة رابطة فعلية وحقيقية، كما أنه معروف سلفا لألطراف ال يتغير بتغير 

  .المحكمة المرفوع أمامها النزاع
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إن إعمال قانون الموطن ال يعد تجاهال لروح التشريع الجزائري القائم على نظام الجنسية في مسائل  -

القائلة بتطبيق قانون الجنسية، فإعمال هذا الحل منوط  اإلسنادة بقاعدة األحوال الشخصية وال تضحي

  .بشرط أساسي هو تعذر تعيين التشريع الداخلي المختص في قانون الجنسية المتعدد التشريعات

) 22(إن ما يدعم هذا الحل هو مسلك المشرع الجزائري نفسه في مسائل شبيهة بهذه الحالة، فالمادة  -

دني في فقرتها األخيرة تقضي بتطبيق قانون الموطن أو قانون محل اإلقامة بالنسبة لمن القانون ام

  . لعديمي الجنسية

فالمشرع وضع قاعدة إسناد احتياطية تقضي بتطبيق قانون موطن األشخاص في الفروض التي     

  .يكون فيها هؤالء عديمي األهلية

االت التي يكون فيها موطن وقد اعترض بعض الشراح في مصر على هذا الحل في الح

الشخص خارج الدولة المتعددة التشريعات حيث يكون تطبيق قانون دولة الموطن حينئذ بناء على قواعد 

الداخلية في قانون الجنسية هو بمثابة أخذ باإلحالة وهو ما يرفضه المشرع المصري مطلقا  اإلسناد

مكرر ما لم تكن  )23(لجزائري بموجب المادة وكذا المشرع ا ،مدنيمن القانون ال )27(بموجب المادة 

إال أن أنصار األخذ بقانون الموطن يبررون  ،اإلحالة من الدرجة األولى أي إحالة للقانون الجزائري

قانون الموطن في الفروض السابقة بكون بناء على قاعدة إسناد احتياطية في إلى  موقفهم بأن الرجوع

الداخلية في قانون الجنسية المختص في األصل بحكم  إلسناداقانون القاضي وليس بمقتضى قواعد 

  .النزاع

كان بإمكان المشرع الجزائري أن يقصر تطبيق قانون عاصمة الدولة المتعددة  ،ونحن نرى أنه

التشريعات على الحالة التي يكون فيها موطن الشخص خارج هذه الدولة باعتباره حال أخيرا يتماشى مع 

ما لم يكن هذا الشخص موطنه بالجزائر فحينئذ يطبق القانون الجزائري  ،الةموقف المشرع من اإلح

  .باعتبار المشرع الجزائري يأخذ باإلحالة من الدرجة األولى

أن القضاء المصري قد مال في بعض أحكامه لصالح قانون الموطن إلى  هذا وتجدر اإلشارة

ي قانون الجنسية المختص، من ذلك ما قررته إذا تعذر الكشف عن الشريعة الداخلية الواجبة التطبيق ف

من أن عدم وجود قواعد لإلسناد في  1955نوفمبر  22محكمة استئناف القاهرة في حكمها الصادر في 

قانون ينتمي له إلى  دولة الجنسية المختص بحكم النزاع من شأنه عدم االهتداءلقانون الداخلي ال

قانون إلى  ان عديم الجنسية، ولذلك يجب الرجوعالشخص بجنسيته مما يبرر معاملته كما لو ك

  ".قانون البلد الذي يقيم فيهإلى  الموطن، وفي حالة عدم وجود الموطن

  



 

 
53 

�א�����א�����א�����א���������A@$A@$A@$A$@א�א�א�א� �� �� �� �
�
	�H�
	�H�
	�H�
	�HI�I�I�I������+א�+���א�+���א�+���א���JאJאJאJن�����في7,�د�7,�د�7,�د�7,�د�א���0000אLMא4KאLMא4KאLMא4KאLMא4Kא�����ن�א�����ن�א�����ن�א��� �� �� �� �

شأنه شأن القوانين األخرى، لم يتمسك بشكل مطلق بأحد هذين المبدأين دون  يالجزائر القانون 

وٕانما اتبع نظرية إقليمية القوانين بصفة أصلية، ولم يتنازل عن اختصاص القانون اإلقليمي  اآلخر،

  .األخذ بالقانون األجنبيإلى  اإلسناد، إال في األحوال التي تشير فيها قواعد )الوطني(

األحوال (تطبيق القانون األجنبي في مناسبات متعددة في كل من إلى  اإلسنادوقد أشارت قواعد 

وشكل التصرف، مما يتطلب ) التصرفات، الوقائع القانونية(، واإللتزامات )خصية، األحوال العينيةالش

  . تفصيل ذلك

القوة اإللزامية لهاته القواعد إلى  وتفسيرها، وبعد التطرق اإلسنادبعد استعراضنا لمفهوم قاعدة و 

والتي ، ص الجزائري في مجالفي القانون الدولي الخا اإلسنادتطبيق قاعدة مسألة  دراسةإلى  نأتي

  . يطبق عليها القانون الشخصي

هي مجموعة العناصر المتعلقة بالوضع القانوني للشخص بصفته الخاصة : الشخصيةاألحوال و 

وبعالقته بأسرته، والتي يحكمها قانون الدولة التي يرتبط بها الشخص برابطة الموطن أو الجنسية، وهي 

ٕان تحديد ما يدخل في و ، سب والحضانة والنفقة والوصية والميراث واألهليةالزواج والطالق والوالدة والن

األحوال الشخصية يختلف من دولة ألخرى، فيقتصر هذا االصطالح في بعض الدول على الحالة 

والدول ، جانب ذلك الوصية والميراث والنسب والنفقةإلى  واألهلية، في حين يشمل في دول أخرى

قانون الموطن الحالي للشخص، الذي يحكم إلى  اع تخضع مثل هذه العالقاتالمتأثرة بأفكار اإلقط

نماركي والنرويجي وقانون اليزي والدجوهذا ما هو مأخوذ فيه في كل من القانون االن ،العالقات القانونية

قانون الدولة إلى  إخضاع األحوال الشخصيةإلى  في حين تذهب دول أخرى ،الواليات المتحدة األمريكية

  .لتي ينتمي إليها الشخص بجنسيتها

في القانون المدني  يحدد المقصود باألحوال الشخصية التشريع الجزائري، نجده لمإلى  وبالرجوع

األسرة، لكن يفهم من مضمون قانون األسرة والديباجة الواردة في المشروع التمهيدي المقترح  أو قانون

أنه يدخل ضمن  1981سبتمبر  19طني في المجلس الشعبي الو إلى  من طرف الحكومة والمقدم

بالحالة واألهلية العامة وحماية عديمي األهلية وناقصيها، إضافة  األحوال الشخصية المسائل المتعلقة

بين أفراد األسرة كالزواج والتصرفات المالية وانحالله وأثاره والبنوة والنسب والنفقة بين األصول  للعالقات

  .قف والميراث والوصية والكفالةوالفروع وبين األقارب والو 
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خص المشرع منذ صدور التقنين : يمكن تقديم مالحظتين فيما يتعلق بالقانون الجزائري، أوال

لألحووال الشخصية  16الى المادة  10من الماتدة  اإلسنادحوالي ثلث قواعد )1( 1975المدني في سنة 

في  برزت مكانة األحوال الشخصية: وثانياعلى أساس البعدين التاريخي والديني للقانون الجزائري، 

، على الرغم من غياب معطيات عملية لنصوص قانونية استمرت لمدة )2(2005سنة  إطار تعديل

أضيفت مسائل أخرى كانت البعض منها غير و  ثالثون سنة، حيث اعيد النظر في بعض األحكام

  .محبذة من قبل المجتمع الجزائري

الجزء أن نتناول بنوع من االختصار بعض األمثلة عن أهم سنحاول من خالل هذا  ،وعليه

  .بمجال األحوال الشخصية في القانون الجزائري اإلسنادتطبيقات قواعد 

  ولالمبحث األ 

  القانون الواجب التطبيق على مسائل األحوال الشخصية

، قانون الجزائريالفي مجال األحوال الشخصية في  اإلسنادسوف نقف على تطبيقات قواعد 

ابطه ضعلى أنه وبما أن مسائل األحوال الشخصية يطبق عليها القانون الشخصي وهذا القانون يختلف 

من ربطته بموطن الشخص ودول أخرى فضلت ربطه بجنسية فهناك من الدول  أخرى،إلى  من دولة

ما الشخص لصعوبة تغييرها، ومن ثم تغير القوانين التي تحكم المسائل الشخصية للشخص، ولكن ومه

فإنه يثير صعوبات عملية عند محاولة تطبيقه  ،كان الضابط المحدد لحكم مسائل األحوال الشخصية

من هنا سنحاول معالجة كيفية التعامل مع الصعوبات التي تواجه القاضي عند محاولة  ء،اأمام القض

  :في األحوال الشخصية وذلك على النحو التالي حلول مشكلة تنازع القوانينتطبيق 

  األول طلبمال

 تنازع القوانينالمقصود بالقانون الشخصي في مجال 

إن تحديد ما يدخل في األحوال الشخصية يختلف من دولة ألخرى، فيقتصر هذا االصطالح في 

جانب ذلك الوصايا والميراث إلى  بعض الدول على الحالة واألهلية، في حين يشمل في دول أخرى

أن المقصود باألحوال الشخصية هو : "بقولها ،نقض المصريةوالنسب والنفقة فقد عرفتها محكمة ال

مجموعة ما يتميز به اإلنسان عن غيره من الصفات الطبيعية والعائلية التي رتب القانون عليها أثرا 
                     

الصادرة في  78، يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية رقم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58األمر رقم  )1( 
30/09/1975.  

الصادرة في  44المعدل والمتمم للقانون المدني، الجريدة الرسمية رقم  2005جوان  20المؤرخ في  05/10القانون رقم  )2( 
26/06/2005.  
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قانونيا في حياته االجتماعية، كون اإلنسان ذكر أو أنثى، وكونه زوجا أو أرمال، أو مطلقا، أو أبا، أو 

فإنه يعتبر ، أما في فرنسا ؛)1("كونه مطلق األهلية أو مقيدا بسبب من األسباب القانونيةابنا شرعيا، أو 

  . الميراث، الوصية، والهبة والمشارطات المالية التي تصحب الزواج: من مسائل األحوال الشخصية

الزواج، الطالق، الميراث، الوصية، : فتعتبر من مسائل األحوال الشخصية ،أما في الجزائر

: وقد نص قانون األسرة الجزائري في مادته األولى على ذلك بقوله ،النفقة، الوقف ،النسب بة،اله

 ".تخضع جميع العالقات بين أفراد األسرة ألحكام هذا القانون "

 المفاضلة بين قانون الجنسية والموطن: األول فرعال

 وقد ،الشخصي انونالشخصية تعنى بالمسائل المتعلقة باألشخاص ويطبق عليها الق األحوال

أحدهما : فريقينإلى  الخاص بالقانون الشخصي فانقسموا اإلسناداختلف الفقهاء والتشريعات في ضابط 

ولكل ، قانون الموطنإلى  واألخر يدعو إلسنادها ،قانون الجنسيةإلى  يدعو إلسناد األحوال الشخصية

   .)2(منهما حجج اعتمد عليها

  الجنسية والموطن اختالف الفقهاء بين قانون: أوال

يعتبر الموطن المكان المعين الذي تكون للشخص صلة فيه بحكم استقراره فيه أو بحكم اتخاذه 

مركزا ألعماله ومصالحه وصالته العائلية وهو بذلك أداة لتوزيع األفراد جغرافيا من موضوعات القانون 

وتنازع االختصاص والمركز القانوني الدولي الخاص للصلة الوثيقة بينه وبين الجنسية وتنازع القوانين 

وله أهمية كبيرة في تنازع القوانين وتنازع  اإلسنادالموطن من ظروف ، فلألجانب في الدولة

معرفة القانون إلى  إذ بتحديد موطن األجنبي ومركزه القانوني في الدولة، يمكن التوصل ،االختصاص

فيعطي  ،بعنصر أجنبي يكون طرفا فيها الواجب تطبيقه والمحكمة المختصة في رؤية دعوى مشوبة

  . االختصاص التشريعي أو االختصاص القضائي فيها لقانون الموطن أو لقانون الجنسية حسب الحالة

رابطة قانونية سياسية وروحية تربط الشخص بالدولة، وتحدد الحقوق  هيف الجنسية أما

وعلى . لتوزيع األفراد جغرافيا بين الدول فهي رابطة سياسية، ألنها أداة، وااللتزامات المترتبة عليها

ألنها تترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة  وهي رابطة قانونية، أساسها يكون الفرد وطني أم أجنبي

بينهما، والدولة وحدها لها الحق في إعطاء الجنسية وتحديد شروط اكتسابها أو فقدها وذلك يتم بموجب 

                     
، )دراسة مقارنة( تنازع القوانين المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون األردني: حسن الهداوي، القانون الدولي الخاصـ )1(

  .89 صالمرجع السابق، 
  .137، ص ، المرجع السابقزروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 2(
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ليست عالقة مادية تستلزم وجود الشخص داخل الوطن، وٕانما توجد كونها  القانون، وهي رابطة روحية

  .هذه الرابطة حتى لو كان مقيما خارج البلد ألنها تمثل االنتماء

حول أنسب القوانين في مجال تنازع القوانين، وذلك حسب اتجاهين أحدهما اختلف الفقهاء وقد 

منهم حججه والتي سوف نفصلها على  ، ولكلقانون الموطنآخرون بقانون الجنسية و  ينادي بتطبيق

  :النحو التالي

  مناصري قانون الجنسية .1

تعتبر الجنسية مقدمة ضرورية في تحديد القانون الواجب التطبيق بالنسبة للقاضي، وكذلك 

مجموعة من الحجج واألسانيد التي تنادي بوضع  ، لهذا أورد بعض الفقهاءتحديد االختصاص القضائي

 :، وهي على التواليالقانون الواجب التطبيقإلى  ار للتوصلضابط الجنسية كمعي

 األستاذان قانون الجنسية يضمن االستقرار للقانون المطبق وال يشكل صعوبة في تحديده، يقول  - أ

إذا كان القانون الشخصي هو القانون الذي يتبع : شرحا للحجة )Battiffol et Lagarde( الجارد وباتيفول

هذا ألن  لإلسناد من الموطن يشك أحد بأن الجنسية تعتبر أحسن عامل الشخص بصفة مستمرة، ال

التغيير المستمر للموطن من فإن  ذلك،إلى  وٕاضافة األخير يمكن تغييره بسهولة على خالف الجنسية،

إذن لضرورة استقرار األحوال ، وذلك نادر الوقوع بالنسبة للجنسية، شأنه خلق صعوبات في تحديده

من السهل  يقتضي إسنادها لقانون الجنسية، باعتبارها عنصر دائم ومتميز للفرد وليس وثباتها الشخصية

  .محتمل تغييرها، بينما عالقة الموطن مؤقتة وخاضعة إلرادة الشخص وتغييرها

الرعايا هم كيانها ألن  إن الدولة تضع قوانين األحوال الشخصية لرعاياها وحدهم دون األجانب،  - ب

األجانب، وهذه  ، لذا فالدولة تضع قوانين األحوال الشخصية لهم وحدهم دونأركانها األساسية وأحد

زعيم مدرسة  مانشيني القوانين يجب أن تتبعهم ألي مكان ينتقلون إليه، وعلى حد تعبير يقول الفقيه

  .أن تكون مرآة عاكسة ألخالق الرعايا وتقاليدهم ومشاعرهم أينما كانوا القوانين يجب: شخصية القوانين

 رابطة روحية بين األفراد والدولة وهي أهم من رابطة الموطن المادية المؤقتة، لجنسية عبارة عنا  - ت

ويجعلهم مرتبطين بوطنهم،  لذا فاألخذ بها كضابط إسناد ينمي الشعور القومي في نفوس رعايا الدولة

  .رغم بعدهم عنه

الحماية القانونية فيجرون  إن الدولة توفر لرعاياها في الخارج بواسطة سفاراتها وقنصلياتها  - ث

تصرفاتهم وفقا لقانون جنسيتهم، أما إذا اندمجوا مع سكان موطنهم الجديد وطبقت عليهم قوانينه فتنقطع 

 بوطنهم، والدليل على ذلك أن الدول التي تأخذ بقانون الموطن تسمح أيضا لمواطنيها في الخارج صلتهم
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والسياسية حفاظا على الرابطة  ق الحماية الدبلوماسيةبإجراء تصرفاتهم طبقا لقانونهم الوطني عن طري

 .الروحية بينهم وبين وطنهم

أن قانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته هو أولى القوانين بحكم المسائل المتعلقة   -  ج

 .باألحوال الشخصية

بخالف ، دولة معينة هو أمر ليس بالعسيرإلى  التحقق من انتماء الشخصفإن  ومن جهة أخرى،  -  ح

الموطن الذي من السهل على الشخص تغييره ويترتب على هذه الحقيقة نتيجة هامة، إذ ما دام تغيير 

إذن نعتد بضابط الجنسية بوصفه  ،فيكون من الخير ،الشخص لموطنه أكثر يسرا من تغييره لجنسيته

  .)1(أكثر استقرارا من ضابط الموطن

  حجج أنصار قانون الموطن. 2

  :األتيون الموطن على الحجج السابقة بحجج مضادة، تتمثل في رد أنصار قان   

تقتضي توحيد القانون الذي يحكم أحوالها الشخصية، وأنه من السهل توحيد سرة إن مصلحة األ  - أ

  .ومن العسير توحيد جنسيتهاسرة موطن األ

 موطن الشخص هو مركز مصالحه ومقره القانوني وهو المكان الذي يباشر فيه حقوقه  - ب

لذا فقانون الموطن يضمن مصلحة الفرد ويجنبه الخضوع لقانون يختلف  ،هبه، واألكثر ارتباطا ومصالح

السيما أن بعض المهاجرين تنقطع صلتهم بوطنهم ويندمجون مع األهالي في  القانوني، عن نظامه

في  ال يبقوا مهمشين هي أن تطبق عليهم قوانين دولة اإلقامة الموطن الجديد، لذا أحسن وسيلة حتى

 .الشخصية أحوالهم

مستقر فقها وقضاء على اعتماد قانون الموطن فيما يخص عديمي الجنسية  كما أن الرأي الراجح  - ت

فضال عن صعوبة  ،وهي ظاهرة منتشرة كثيرا حاليا وال يستقيم اعتماد قانون الجنسية بالنسبة لهذه الفئة

  .تحديد قانون الجنسية الواجب التطبيق في حالة تعددها

الذي  قانون الموطن في الغالب قانون القاضي، فتطبيقه أسهل مقارنة مع قانون الجنسية يعتبر  - ث

يعد أجنبيا وقد يخطئ القاضي في تفسيره وتحديده فضال عن صعوبة تحديده إذا كان أطراف الدعوى 

  .دول مختلفةإلى  ينتمون

تعاملون مع األجانب المحافظة على حقوق المواطنين الذين يإلى  إن تطبيق قانون الموطن يؤدي  -  ج

المقيمين معهم، ذلك أن الغير المتعامل مع المتوطن يجد نفسه أمام ظاهرة مادية هي عالقة الموطن، 
                     

ص  ،2008 ،اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، القانون الدولي الخاص، هشام علي صادق وعكاشة محمد عبد العال )1(
247.  
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فإذا كان على علم مسبقا بأن العالقة بينهما يحكمها قانون الموطن يكون على بينه من األمر ويتعامل 

كامه، بخالف قانون الجنسية، الذي قد معه على ضوء قواعد هذا القانون الذي بإمكانه أن يعرف أح

يترتب عن تطبيقه الوقوع في خالف في التكييف ومما ينجم عنه قيام النزاع نتيجة لجهل القانون، كما 

  .قضية الزارديهو الحال في 

 الجنسية في البلد التي يكثر فيها األجانب، يؤدي لتكوين جاليات أجنبية تضر اعتماد قانون  -  ح

من مجال تطبيق قوانينها على إقليمها، في حين أن قانون الموطن يحافظ على  بسيادة الدولة وتقلل

  .إلدماج المهاجرين حيث تتجه سياستهامثال كفرنساة، المصالح العليا لدول الهجر 

إذا كان من السهل تطبيق قانون الجنسية في الدول التي تتوحد فيها القوانين، فإنه من الصعب   -  خ

 .)1(الشرائع أو الدول التي لم تقنن قوانينها كانجلترا مثالتطبيقه على الدول المتعددة 

من جهة أخرى، ليس صحيحا أن تغيير الشخص لموطنه هو أمر يسير في جميع األحوال كما   - د

كما وأن تحديد  ،إذ أن الموطن ال يخضع في تغييره لسلطان اإلرادة وحدها ،ظن أنصار ضابط الجنسية

فإنه من اليسير التعرف على الموطن  ،بل على العكس ؛مرا عسيراهذا الموطن في جميع األحوال ليس أ

 .وتحديده

حجة هامة مؤداها أن وحدة النظام القانوني الذي تخضع له  ،ويضيف أنصار الموطن في النهاية    

تتوطن عادة في مكان معين وٕان اختلفت سرة باعتبار أن األ ،يقتضي االعتداد بضابط الموطنسرة األ

  .نجنسية الزوجي

وتذهب التوجهات المعاصرة في القانون الدولي الخاص إلى أن أهمية قانون موطن الشخص     

باعتباره القانون الشخصي، وترى أن دوره سيتزايد في المستقبل، السيما بالنظر إلى اعتماده على 

موجب تطبيق مبررات موضوعية، والمشاكل العملية التي يثيرعا اعتماد ضابط الجنسية والحلول المقررة ب

قانون الموطن، وهو الوضع في الدول الحديثة النشأة كالواليات المتحدة األمريكية، وكندا، إذ االعتماد 

على قانون جنسية الشخص سيؤدي بالقاضي إلى التطبيق الواسع للقوانين األجنبية، أضف إلى ذلك 

من القانون  22المادة  حاالت تعدد الجنسية لدى الشخص أو اتدنعدام الجنسيةن وهو ما تتضمنه

  .)2(المدني الجزائري

  

                     
 57ص ، 2003ائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجز ) 1(

  . وما بعدها
  .4المرجع السابق، ص ، "الجزائرية اإلسنادوضعية األحوال الشخصية في قواعد "أيت منصور كمال،  )2(
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  تقييم الحجج والمفاضلة بين قانون الجنسية والموطن: اثاني

تلك هي أهم حجج أنصار قانون الجنسية وقانون الموطن، وهي حجج ال تتمتع بقيمة مطلقة لكل      

ة مطلقة غير ممكن، فهو أحد القانونين بصفإلى  القول باالستنادفإن  ،منها محاسنها ومساوئها، لذلك

وبالتالي يترك عوامل وظروف تاريخية واجتماعية واقتصادية تؤثر فيه وفقا لكل دولة، إلى  نسبي، يرجع

انجلترا  فمثال ،)1(األمر للدولة وفقا لسياستها التشريعية الختيار الضابط األنسب وتبعا لما تريد أن تحققه

من تقاليد منذ العهد اإلقطاعي،  ت تاريخية تتمثل فيما ورثتهتأخذ بقانون الموطن نتيجة تأثرها باعتبارا

الموطن في القوانين األخرى، وموطن المواطن الذي  وهي تميز بين موطن األجنبي الذي يأخذ حكم

، وبالتالي تقترب من مفهوم الجنسية الذي يصعب إسقاطه عن )األم الموطن( يسمى الموطن األصلي

   .الخارجإلى  ل إقامتهاإلنجليزي ولو غير مح الموطن

أن سهولة تغيير الموطن وصعوبة تحديده ترتبان نتيجة خطيرة، هي عدم ثبات  ،خالصة القول     

القانون الذي يحكم األحوال الشخصية للفرد، وصعوبة التعرف عليه، لذلك يفضل إعطاء االختصاص 

وأن تبني أحد هذين .قات العائليةفي األحوال الشخصية لقانون الجنسية وبه يتحقق االستقرار في العال

في حكم األحوال الشخصية يتوقف على الظروف السياسية ) قانون الموطن وقانون الجنسية(المبدأين 

فالدول ، واالقتصادية واالجتماعية لكل دولة، وبخاصة ما إذا كانت دولة مصدرة أو مستوردة للسكان

ل غالبية الدول األوروبية وكألمانيا ويوغوسالفيا وكذلك الخارج مثإلى  الكثيرة السكان والمصدرة لرعاياها

قانون الجنسية حتى يظل رعاياها إلى  الدول العربية من األفضل لها أن تسند األحوال الشخصية

هذه الدول ال يضرها أن تطبق على األجانب المقيمين في إقليمها ألن  ،مرتبطين بها وهم في الخارج

الدول الفقيرة السكان كالواليات المتحدة وكندا واستراليا من األفضل أما  ،ةقانون جنسيتهم ما داموا أقلي

  . قانون الموطنإلى  لها أن تسند األحوال الشخصية فيها

قانون الجنسية إلى  الجزائر األحوال الشخصية فيما يتعلق بموقف المشرع الجزائري، أسندتأما       

نه احسن قانون يكرس حماية للجزائريين والنظلم العام وعلى أساس ذلك رأى المشرع بأوهو األسلم، 

الشخصية مستمدة من الشريعة  خاصة أن األحوالتلفة للدولة الجزائرية خالجزائري وفق المتطلبات الم

القوانين اإلسالمية على المسلمين المقيمين في  اإلسالمية، لذا فاعتماد ضابط الجنسية يسمح بتطبيق

في حين  ،الذي يؤدي لتطبيق قوانين غير إسالمية على المسلمين لموطنالخارج، على عكس قانون ا

                     
  .249-248، ص ، المرجع السابق، القانون الدولي الخاصهشام علي صادق وعكاشة محمد عبد العال )1(
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تطبيق قوانين غير إسالمية على الجالية العربية المسلمة بما فيها إلى  أن تبني قانون الموطن قد يؤدي

  .الجزائرية المقيمة في الخارج

، ومصر بموجب )1(المدني وهو ذات الحل المعتمد في فرنسا السيما نص المادة الثالثة من التقنين    

  .)2(من التقنين المدني المصري 17إلى  11المواد من 

 األحوالقد عبر على قانون الجنسية كضابط وحيد يحكم  ،أن المشرع الجزائريإلى  وتجدر اإلشارة      

وتارة  )11( فمرة سماه بالقانون الوطني المادة اإلسنادالشخصية بتعبيرات مختلفة باختالف ضوابط 

، )14(المادة  وأخرى بقانون المدين بالنفقة )12(ينتمي إليه الزوج المادة  خرى أطلق عليه القانون الذيأ

، ومرة بقانون الهالك أو الموصي أو من )15(وتارة سماه بقانون الشخص الذي تجب حمايته المادة 

   .)3( )16(صدر منه التصرف المادة 

  نيالثا فرعال

  في منازعات األحوال الشخصية ةصعوبات تطبيق قانون الجنسي

قانون الجنسية، ال لقانون الموطن كما يظهر من إلى  األحوال الشخصية جزائريأخضع المشرع ال     

قراءة النصوص الخاصة بحل تنازع القوانين، وعند تطبيق هذه النصوص قد تعترضنا صعوبة تحديد 

عدامها أو بسبب تغييره لجنسيته، مما قانون جنسية شخص من األشخاص، بسبب تعدد الجنسيات أو ان

  :فيما يلييتطلب بحث هذه المسائل 

  الجنسيات بينالتنازع االيجابي والسلبي  :أوال

المتعلق باألحوال الشخصية صعوبات إنعدام وتعدد  تعترض القاضي عند محاولة حل النزاع

   :وتغير الجنسية وعليه سوف نقف على كيفية حلها على النحو التالي

  لجنسياتبين ااالت التنازع االيجابي ح - 1

دولتان أو شخص متمتعا بصفة قانونية بجنسية يكون التنازع ايجابيا بين الجنسيات لما يكون ال   

الذي يتحدد من خالله  اإلسنادبمعنى أن يكون ألطراف العالقة جنسيات متعددة ويكون ضابط  ،)4(أكثر

  .)1(القانون الواجب التطبيق جنسية المعني
                     

  :تنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة على أنه )1(
Les Lois concernant L’état et la capacité des personnes régissent les Français, méme résidant en 
pays étranger. 

  .1948 جويلية 29، صادر في 108بإصدار القانون المدني، الوقائع المصرية، العدد  1948لسنة  131القانون رقم  )2(
  .141ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 3( 
حرية الدولة في أمور جنسيتها، فبفعل المبدأ تكون قواعد الجنسية ذات طابع وطني، حيث ينظمها المشرع  فالجنسية تخضع لمبدأ) 4(

بمعنى أن مشرع كل دولة يحدد الوطنيين التابعين لدولته وال شان له باألجانب التابعين  دية،الوطني في كل دولة ومن طبيعة أحا
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يحدث هذا النوع من التنازع االيجابي بين الجنسيات نتيجة اختالف تشريعات الدول في و 

األساس الذي تبني عليها كل منها جنسيتها أو في أسباب نزعها فقانون الجنسية الجزائري يمنح مثال 

، وفي )2(من قانون الجنسية الجزائري 6الجنسية األصلية لكمل مولود من أب أو أم جزائرية طبقا للمادة 

 المقابل يمنح قانون الجنسية الفرنسي الجنسية الفرنسية لكل مولود من أب أو أم فرنسية، فالولد المولود

الجنسية و  أب جزائري وأم فرنسية يصبح من يوم مولده متمتعا بجنسيتين أصليتين الجنسية الجزائري

  .الفرنسية

رسوم يأذن له بالتخلي عن كما قد يكتسب أيضا جزائري جنسية دولة ما دون أن يصدر م

من قانون الجنسية الجزائري، فيصبح له بذلك جنسيتين  18الجنسية الجزائرية طبقا لمقتضيات المادة 

  . جنسية أصلية وهي الجنسية الجزائرية وجنسية مكتسبة هي جنسية الدولة الثانية التي تجنس بجنسيتها

ان سبب التعدد معاصرا للميالد وقفي كاألول  تعدد الجنسيات ففي المثالمسألة  تطرح وهنا

من بين الجنسيات  نهأ، وفي كلتا الحالتين تطرح مشكلة )3(المثال الثاني كان التعدد الحقا على الميالد

التي يحملها المعنية يعتد بها لحل التنازع القائم وبالتالي تحديد القانون الواجب التطبيق عليه خاصة إذا 

االختصاص القضائي الدولي  ونفس الشئ نجده أيضا في مجال تنازع ،ةهو الجنسي اإلسنادكان ضابط 

مما لما تكون محاكم الدولة مختصة بالنظر فقط في المنازعات التي يكون أحد أطرافها من وطنييها، 

                                                               

وقد تكفلت المواثيق الدولية  ،وهذا المبدأ يجعل للدولة منطقة أو نطاق محفوظ وخاص بها ال يشاركها فيه أي كيان آخر ،لدول أخرى
على أن يكون لكل دولة أن تحدد من هم : "منهااألولى التي أكدت المادة  1930تأكيد هذا المبدأ نذكر منها، اتفاقية الهاي لعام 

، "وطنييها بتشريع خاص بها مع مراعاة ما هو مستقر عليه في االتفاقيات الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة في القانون الدولي
بخصوص النزاع البريطاني  1923عام  فيفري/اطشب 7بتاريخ كما كان ضمن هذا التوجه موقف محكمة العدل الدولية الدائمة 

  ."مبدأ احتفاظ كل دولة بحرية التشريع في أمور الجنسية: "المغرب والذي أقرت فيهالفرنسي حول مراسيم الجنسية في تونس و 
، الجزائر، ر هومةدا، الطبعة الثانية ،الجنسية ومركز األجانب في الفقه والتشريع الجزائري ،بن عبيدة عبد الحفيظ: أنظر في ذلك 

  .37ص  ،2007
  .141ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1( 
المتعلق بقانون الجنسية المعدل للقانون الصادر  2005فيفري  27المؤرخ في  05/01المعدلة بموجب القانون رقم  6المادة ) 2( 

  .1970سمبر دي 15بتاريخ 
تجب اإلشارة إلى أن هذا التعديل لقانون الجنسية تم بقصد تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة باعتماد النسب لالم في تمتع  

أوالدها بالجنسية الجزائرية األصلية مثل ما هو الحال بالنسبة العتماد النسب أو حق الدم لألب في تمتع أوالده بالجنسية كما تهدف 
  .التعديل إلى مطابقة قانون الجنسية الجزائري مع المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر هذه

  .214- 213ص، المرجع السابقعبد الحفيظ،  ،بن عبيدة: أنظر في ذلك
، دار هومة، الجنسية-تنازع االختصاص القضائي الدولي: ثاني، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأعراب بلقاسم) 3( 

  .142-141، ص 2005، الجزائر
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ات لعقد االختصاص لقضاء دولة دون الجنسيتنازع بين القوانين بسبب ازدواج  حصولإلى  يؤدي

  .)1(األخرى

مجال مركز األجانب يطرح تعدد الجنسيات مشكلة معاملة مزدوج الجنسية إذا كانت كما أنه في 

الجنسيتان اللتان يحملهما جنسية دولتان متحاربتان فوجوده في إحداهما، يجعله خائنا في نظر الدولة 

نحو ذلك يطرح تعدد الجنسيات مشكلة الحماية الدبلوماسية التي تلتزم بها الدولة إلى  الثانية، إضافة

وطنييها في الخارج، وذلك إذا كان المتضرر يحمل جنسية الدولة التي تريد بسط الحماية الدبلوماسية 

، فهنا يفقد حقه بسبب مبدأ من المبادئ العامة التي تحكم )2(عليه وجنسية الدولة التي تضرر بها

قبل دولة يتمتع الشخص  ممارسة دعوى الحماية الدبلوماسية والذي مفاده أنه ال يمكن إقامة الدعوى من

محل الحماية بموجب دعوى الحماية الدبلوماسية بجنسيتها في مواجهة دولة أخرى يحمل أيضا 

  .جنسيتها

  : من القانون المدني بين فرضين )22(ميز المشرع الجزائري في المادة      

  الجنسيات المتنازعة ليس من بينها جنسية دولة القاضي: ولاأل الفرض 

، أي عندما دولة القاضيليس من بينهما جنسية  أكثرتين فأجنبيتنازع بين جنسيتين كان الإذا 

مما يطرح مشكلة  ة وليس من بينها الجنسية الجزائرية،أجنبيتكون كل الجنسيات التي تثبت للشخص 

االختيار ما بين الجنسية التي يعتد بها دون غيرها وهذا االختيار ضروري لتحديد القانون الواجب 

  .هو الجنسية فما الحل في هذه الحالة؟ اإلسنادوكان ضابط  ،)3(طبيق على النزاعالت

 أكثرالراجح هو أن العبرة تكون بالجنسية التي تكشف الوقائع والظروف أن الشخص كان  

وتتجلى في  من غيرها أكثر، وهي الجنسية التي يرتبط بها )4(للشخص الجنسية الفعلية أيارتباطا بها 

                     

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري، اللتان تعقدان االختصاص القضائي  41و 40نصي المادتين : أنظر في ذلك) 1( 
  .للمحاكم الجزائري لما يكون فقط أخد أطراف الدعوى جزائريا

، ، المرجع السابقالجنسية-تنازع االختصاص القضائي الدولي: ثانيص الجزائري، الجزء ال، القانون الدولي الخاأعراب بلقاسم) 2( 
  .240عز الدين عبد اهللا، المرجع السابق، ص  :وأنظر كذلك. 167و 161ص 

ب الشخص الذي يتمتع بأكثر من جنسية يج" :نالتي تقضي بأ 1930 لعاممن اتفاقية الهاي  5المادة  وهو ما يتطابق مع نص )3( 
  ".أن يعامل في دولة الغير كما لو كان ال يتمتع إال بواحدة فقط

، المرجع الجنسية-تنازع االختصاص القضائي الدولي: ثاني، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأعراب بلقاسم: أنظر في ذلك
  .169، ص السابق

شكل قيد على حرية الدولة في تنظيم جنسيتها، ذلك المبدأ الذي إطار القانون الدولي العام، والذي ي يمن المبادئ المستقرة ف) 4(
ومؤدى هذا المبدأ أنه يجب على  ،بين الفرد والدولة) Genuine Link(يقضى بوجوب قيام رابطة الجنسية على وجود صالت حقيقية 

  . ية بين األفراد والدولةالدولة عند وضع تشريعها المنظم للجنسية أن تراعى بناء جنسيتها على وجود صالت حقيقية وجد
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 تهإقام حياة الشخص بحيث تكون لها الهيمنة فيها على غيرها، فيبحث القاضي عن محلجميع جوانب 

 قانون دون غيرها منالعامة والسياسية اتخاذ إقليمها موطنا لممارسة جميع نشاطاته أو  ةفي إقليم دول

ها تلك التي أدى فيأو األخرى التي يحمل جنسيتها، كذلك اللغة التي يتكلم بها هذا الشخص الدول 

 تلك التي يمارس فيها حقوقه السياسية مثل حق االنتخاب والترشح،أو  الخدمة الوطنية، ودفع الضرائب

المكان الذي يمارس فيه إلى  باإلضافةتلك التي كون فيها عائلة، أو  تلك التي يتملك فيها عقاراتأو 

  .من األخرى أكثرتؤكد انتمائه لدولة فهذه كلها معايير  ،الشخص وظيفته

واقع وليس مسألة  تعدد الجنسيات هيمسألة  د أيد معظم الفقه هذا الحل على أساس أنوق

أخذت المحاكم الدولية ولجان التحكيم بالجنسية الفعلية في حل التنازع اإليجابي بين  كما قانون،

 الجنسيات، من خالل ظروف وواقع الحال، كالموطن ومحل اإلقامة االعتيادية وأداء الخدمة العسكرية

 وهناك قضايا دولية بهذا الصدد، الخ... مباشرة الحقوق المدنية والسياسيةأو  وتولي الوظائف العامة

، وهو الحل الذي بين بريطانيا وفنزويال وقضية ماثيسونكانا فيرو بين بيرو وايطاليا،  قضية روفـائييل

أبريل  6ادر في في حكمها الص )Nottebohm(نوتبوهم  عملت به محكمة العدل الدولية في قضية 

من ) 22(من المادة  ولىوهو نفس التوجه الذي تبناه المشرع الجزائري من خالل الفقرة األ، )1(1955

 وتحديد الجنسية الفعلية من بين الجنسيات التي يتمتع بها الشخص يعتبر، القانون المدني الجزائري

  .لذلك فهي ال تخضع لرقابة المحكمة العليا بالجزائر ،واقعمسألة 

  القاضي دولةجنسية  تطبيق قانون :الثاني الفرض

فإنه ال يعتد بغيرها مهما كانت عالقة  المتنازعة،بين الجنسيات  قاضيعندما توجد جنسية ال

فإذا كان مثال من بين  ،قانونهفعلى القاضي تطبيق  ،الشخص بالدول األخرى التي يحمل جنسيتها

فإنه ال يعتد في الجزائر إال بها سواء فيما  ،الجزائريةالجنسيات التي يحملها الشخص توجد الجنسية 

يتعلق بتحديد مركزه داخل إقليم الدولة أو بتحديد القانون الواجب التطبيق على أحواله الشخصية أو من 

   .)2(القانون الجزائريوبالتالي يطبق  ،حيث عقد االختصاص للمحاكم الوطنية

الخاصة ببعض  1930اتفاقية الهاي من  الثالثةلمادة ت بهذا الحل القوانين العربية واأخذوقد 

 )22(مسائل تنازع القوانين في الجنسية، كما تبناه المشرع الجزائري من خالل الفقرة الثانية من المادة 

                     

 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الطبعة األولى ،المبسوط في شرح نظام الجنسيةالمرجع السابق،  ،عبد الكريم سالمة أحمد )1( 
  .217ص ، 1999

، المرجع السابق ،الجنسية-تنازع االختصاص القضائي الدولي: ثاني، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأعراب بلقاسم )2( 
  .172و 165ص 
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كانت للشخص في وقت إذا  ن القانون الجزائري هو الذي يطبقأغير "من القانون المدني الجزائري 

الشخص الحامل للجنسية الجزائرية فإن  وعلى ذلك، ،)1("الجنسية الجزائرية الجزائرإلى  واحد بالنسبة

فهذا  جزائري،أنه  في الجزائرأمام القضاء يعامل يقيم داخل الجزائر أم خارجها مكتسبة أم  أصلية كانت

 الحل ينسجم مع قاعدة أن كل دولة حرة في تحديد وطنييها ألنه من غير المعقول أن تترك الدولة تحديد

من  3، وهذا ما هو متعارف عليه في النظام الدولي، ونصت عليه أيضا المادة رعاياها لدولة أخرى

 أو أكثر مع مراعاة مقتضيات هذه االتفاقية، الشخص المتمتع بجنسيتين" :1930اتفاقية الهاي سنة 

  .)2("رعاياهاجنسيتها من  يحمل ةدول كل هعتبر تيمكن أن 

  حالة عديم الجنسية - 2

، الشخص الذي ال تعتبره أية دولة مواطنا فيها بمقتضى "عديمي الجنسية"مصطلح يعني 

وهو أن تتخلى جميع قوانين الدول عن شخص معين فيقع في حالة انعدام الجنسية أو  ،)3(تشريعها

الالجنسية، ولذلك ال يوجد تنازع بين القوانين على الشخص هذا من الناحية القانونية، وٕانما يجب تعيين 

نون جنسية واحدة تحكم نشاط ذلك الشخص، والسيما في قضايا األحوال الشخصية، وتحل هذه قا

 أحكام القانون الوطني وفقا لقانون موطن أو مكان اإلقامة بوصفه أقرب القوانينإلى  القضية بالرجوع

  .الشخصإلى 

الة التنازع ح(وقد اختلف الفقه حول تعيين قانون الواجب التطبيق على الشخص عديم الجنسية 

فأسنده البعض لقانون الموطن غير أن المشرع الجزائري مثله مثل القوانين العربية األخرى، ) السلبي

قبل تعديلها، لكن بعد التعديل عاد وأخذ ) 22/3( ترك هذا التحديد للسلطة التقديرية للقاضي في المادة

ه في حالة انعدام الجنسية يطبق القاضي من القانون المدني، أن) 22/3( بالرأي الراجح فقد نصت المادة

الخاصة بحالة  1951وهذا ما أخذت فيه اتفاقية جنيف عام  ،قانون الموطن أو قانون محل اإلقامة

                     
إن إعمال مبدأ جنسية القاضي الوطني طبقته محاكم جميع الدول التي قننت هذا المبدأ، أنظر مثال قرار محكمة النقض الفرنسية ) 1(

ية، أن الوصاية على األطفال الذي يحملون في ذات الوقت الجنسيتين الفرنسية والجزائر :" فقد جاء فيه 7/11/1972الصادر في 
  ".يجب أن تكون محكومة بالقانون الفرنسي

، ، المرجع السابقالجنسية-تنازع االختصاص القضائي الدولي: ثاني، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأعراب بلقاسم) 2( 
  .166ص 

مؤتمر مفوضين  1954مبر سبت/أيلول 28بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية المعتمدة في  اتفاقية نيويورك من) 1(المادة ) 3(
 6: تاريخ بدء النفاذ. 1954أبريل /نيسان 26المؤرخ في ) 17د(ألف  526دعا إلي عقده المجلس االقتصادي واالجتماعي بقراره 

  .39، وفقا ألحكام المادة 1960يونيه  /حزيران
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بشأن وضع األشخاص عديمي  تفاقية نيويوركإمن ) 12(كما هو التوجه الذي تبنته المادة ، الالجئين

  : نصت صراحة على أنه، حيث )1(1954سبتمبر  28المعتمدة في  الجنسية

تخضع األحوال الشخصية لعديم الجنسية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له  .1"

 يؤولشخص ال يتمتع بجنسية من الجنسيات، فإنه ب في حالة عرض نزاع يتعلقأي  ،"موطن

نسب االختصاص لم يكن له موطن فيفإن  قانون الموطن،إلى  االختصاص في األحوال الشخصية

لم يتمكن من الوصول للموطن أو محل اإلقامة، فقد استقر العرف الدولي فإن  لقانون محل اإلقامة،

  . على أن يطبق القاضي في هذه الحالة قانونه في حكم األحوال الشخصية لعديم الجنسية

خصية، والسيما تحترم الدولة المتعاقدة حقوق عديم الجنسية المكتسبة والناجمة عن أحواله الش .2

الحقوق المرتبطة بالزواج، علي أن يخضع ذلك عند االقتضاء الستكمال الشكليات المنصوص عليها 

في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطة أن يكون الحق المعني واحد من الحقوق التي كان سيعترف بها 

هذا الحل بالنسبة للقانون وقد تأكد ، "تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه شخصا عديم الجنسية

 يوليو 28الواجب التطبيق على الحالة المدنية لالجئين التي نصت عليها اتفاقية جنيف المؤرخة في 

حيث  1963فبراير  7ليها الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في إ نظمتإوالتي  )12(المادة  1951

  .)2(أخذت أيضا بقانون الموطن

  )3( )لتنازع المتحركا( حالة تغيير الجنسية: ثانيا

 اإلسنادعلى ثالثة أركان داخلية، هي الفكرة المسندة وضابط االختيار أو  اإلسنادتقوم قاعدة 

، لوجدناه يمثل عصب اإلسنادولو ركزنا في الحديث على ضابط االختيار أو  ،والقانون الواجب التطبيق

 اإلسنادوعن طريقه تنهض قاعدة  ،ها، حيث يلزم من وجوده وجودها ويلزم من عدمه عدماإلسنادقاعدة 

                     
  .1964جوان عام  8المؤرخ في  64/173ا الجزائر بموجب المرسوم رقم إليه نضمتا )1(
  .142، المرجع السابق، ص تنازع القوانين: زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 2( 
 élément de(وعنصر قانوني ، )élément de fait( عنصر واقعي: من عنصرين هما اإلسناديتكون ضابط االختيار أو  )3( 

Droit(العنصر القانوني فهو الجنسية ذاتها أما  خص بجنسية دولة معينة،، فضابط الجنسية مثال عنصره الواقعي هو تمتع الش
فعنصره الواقعي هو وجود المال ذاته في إقليم دولة معينة،أما ، تلك الدولة، وكذلك ضابط موقع المالإلى  كنظام يفيد االنتماء

إلى  وما تقدم يشير، ي يستقر فيه المالي دولة ما والذعنصره القانوني فهو فكرة الموقع كنظام قانوني، أي الحيز من المكان ف
، وبالتالي يمكن القول أن ضوابط االختيار اإلسنادإمكانية األفراد في بعض األحيان تغيير العنصر الواقعي من ضابط االختيار أو 

المال المنقول وٕارادة األول، ضوابط قابلة للتغيير ومنها ضوابط الجنسية والموطن ومحل اإلقامة وموقع : نوعين هماإلى  عموما تقسم
والثاني، ضوابط ثابتة ال تقبل التغيير، سواء كانت بطبيعتها كموقع المال العقاري، أو كنتيجة للتحديد القانوني لنطاقها ؛ المتعاقدين

تزاحم  وخلق مشكلة اإلسنادأذن مع القدرة على تغيير ضابط . الزمني كجنسية المتوفى في المواريث ووقوع الفعل الضار أو النافع
أن العالقة القانونية بعد إن كانت مركزة في قانون دولة ما، أصبحت متركزة في إلى  عدد من القوانين، بالتأكيد يؤدي هذا التغيير

  .وبالتالي على القاضي المعروض عليه النزاع أن يبحث عن حل ناجع لهذا النوع من التنازع ،مجال قانون دولة أخرى
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؛ بوظيفتها وتحدد القانون الواجب التطبيق، وبالتالي تغييره ألي سبب كان يولد مشكلة التنازع المتحرك

  ؟...ولكن كيف

قد تنشأ مراكز قانونية في ظل قانون جنسية ما باعتباره القانون الواجب التطبيق في األحوال 

غيير جنسية الشخص تحديد الجنسية المعتمدة في مصير الحقوق الشخصية، بعد ذلك تطرح مسألة ت

والمراكز القانونية التي تولدت تحت سلطان قانون الجنسية القديمة، وهو ما يطلق عليه بالتنازع المتحرك 

  .او المتغير

وتثير إشكالية التنازع المتحرك إهتماما أكثر في مادة أالحواتل البشخصية مقارنة بباقي 

النظر إلى مختلف المعطيات المتعلقة بها، وهو كما يفترض الحفاظ على بعض المصالح المواضيع ب

شخص بتغيير جنسيته بين وقت نشوء العالقة القانونية ووقت  لذا عند قيامالمختلفة،  وفق المتطلبات

  فهل يؤخذ بقانون الجنسية القديمة أم الجديدة؟ ،رفع النزاع بشأنها أمام القضاء

ون الجزائري التنازع باعتماده على المعيار الزمني وفق الحل الفقهي المعتمد، وما قررته حسم القان     

، ولكن حكمه جاء قاصرا على بعض مواد األحوال )1(مختلف القوانين المقارنة وذات المصدر التاريخي

والمالية الشخصية دون أخرى، فأخذ بقانون جنسية الزوج وقت إنعقاد الزواج بالنسبة لآلثار الشخصية 

 يحملها كان التي الجنسية اعتماد عن الزمني المعيار فيعبر، )12/1( المادةالتي يرتبها عقد الزواج 

 الزوجة، لمصلحة مزدوج دور الحل هذا ويلعب الجديدة، الجنسية وليس الزواج عقد مبراإ وقت الزوج

 ومن الزواج، عند لزوجها يالوطن القانون يطبق أن اعتقادها في وضعت ماا إذ نيتها عيار ي جهة فمن

 القانون يتغير حتى لجنسيته الزوج تغيير حالة في الجديدة الجنسية قانون تطبيق من يحميها أخرى جهة

 إذا السيما الزواج، عقد أثناء جنسيته قانون مثال خالف على مصلحته يخدم والذي التطبيق الواجب

 الحل إلى استنادا التطبيق الواجب القانون الستبعاد القانون نحو الغش حالة إثبات الصعب من كان

 .)2(المدني التقنين من 24 المادة في المقرر

 لمادةطبقا لسند انحالل الزواج واالنفصال الجسماني لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى أو    

 جسمانيال واالنفصال الزوجية الرابطة انحالل على يطبق قد، أنه اإلسناد لكن يؤخذ على هذا ،)12/2(

 وآثار بأسباب تفاجئ ولذلك الحسبان في يضع ولم الزواج، عقد إبرام عند الزوجة تتوقعه تكن لم قانون

 .الزوج مصلحة وتخدم بمصلحتها، تضر

                     
  .من القانون المدني المصري 17و 14و 13: تنص عليه المواد  ما: راجع في ذلك مثال )1( 
  .5المرجع السابق، ص  ،"الجزائرية اإلسنادوضعية األحوال الشخصية في قواعد "أيت منصور كمال،  )2( 
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القانون الجزائري وحده إذا كان أحد إلى  أسند الشروط الموضوعية للزواج وأثاره وانحالله كذلك

استثناء شرط األهلية يبقى خاضعا للقاعدة العامة أي قانون الزوجين جزائريا وقت إنعقاد الزواج ب

  .المدني الجزائري القانون )13(المادة الجنسية 

من  )مكرر 13( المادةوأسند النسب لقانون جنسية األب وقت ميالد الطفل أو وقت وفاة األب 

 الكفالة صحة على التي قررت أنه يسري 1مكرر  13وهو نفس الحكم في المادة ، القانون المدني

الجنسية  وقد أشار المشرع الجزائري أيضا لقانون، إجرائھا وقت والمكفول الكفيل من كل جنسية قانون

أما في غير هذه  ،من القانون المدني 16طبقا للمادة  الواجب التطبيق في الميراث والوصية والهبة

لقضاء باالجتهاد وتقرير قواعد مما يسمح للفقهاء واالمسألة  ال توجد نصوص تشريعية تضبط ،الحاالت

  .في ضوء أحكام التنازع المتحرك

  لقانون بلد تتعدد فيه الشرائع اإلسنادحالة : ثالثا

سواء كان هذا التعدد  وتعذر إعمال قاعدة التفويض، حالة اإلسناد لقانون بلد تتعدد فيه الشرائعفي      

  .إقليميا أو طائفيا

طنية تشير باختصاص قانون أجنبي لدولة تتعد فيها الشرائع فالسؤال الو  اإلسنادفإذا كانت قواعد     

ه ذيثور عن الشريعة الداخلية التي يتعين تطبيقها على واقعة الدعوى، فكيف يتسنى للقاضي اختيار ه

      .الشريعة من بين الشرائع المتعددة التي يتضمنها هذا القانون؟

: من القانون المدني الجزائري )23(نص المادة الل خ من المشكلة هذه ،عالج المشرع الجزائري    

المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة  متى ظهر من األحكام الواردة في المواد"

  ".القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب تطبيقهفإن  تتعدد فيها التشريعات

قاعدة "تعيين الشريعة الواجبة التطبيق متبنيا بذلك لالقانون األجنبي المختص  فقد فوضت هذه المادة    

  ". التفويض

األجنبي المختص  الفقرة تعالج ما يسمى باإلحالة الداخلية أو التفويض حيث يتكفل القانون هذه   

لطائفية التي الواجبة التطبيق أو الشريعة ا بتوزيع االختصاص التشريعي داخليا وتعيين شريعة اإلقليم

اإلحالة يقبل فيه القانون األجنبي المختص بهذا االختصاص، وال  ينتمي إليها الشخص، وهذا النوع من

القانون  واليته غير أنه يوزعه بين عدة شرائع هذا في حالة وجود حل للمسالة في يتخلى فيه عن

  .األجنبي المختص
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متبع عند استحالة إعمال قاعدة التفويض لم يتطرق للحل ال ،إال أن النص األصلي لهذه المادة

المؤرخ في  05/10مما أحدث فراغا تشريعيا استدعى تدخل المشرع لتتميم هذه المادة بموجب القانون 

من القانون المدني ) 23(متداركا بذلك هذا الفراغ باستحداث الفقرة الثانية من المادة  2005يونيو  20

إذا لم يوجد قانون المختص نص في هذا الشأن طبق ": يالجزائري، والتي نصت على الحل التال

الطائفي أو التشريع المطبق في عاصمة ذلك البلد في حالة  التشريع الغالب في البلد في حالة التعدد

  ."التعدد اإلقليمي

  حالة تعذر إثبات القانون األجنبي :رابعا

تطبيقه على وقائع فإن  لكالقانون األجنبي ال يفترض علم القاضي به كالقانون الوطني، لذ

تطبيق القانون األجنبي يكون عادة في صالح أحد ألن  إثبات مضمونه، ونظراإلى  الدعوى يحتاج أوال

إلقاء إلى  لوسكسونية يميلجهناك إتجاها في القضاء خاصة في الدول األنفإن  األطراف في الدعوى،

إلزام القاضي إلى  لب في كثير من الدولعبء إلثباته على عاتق األطراف، بينما يميل اإلتجاه الغا

 .بالبحث عن مضمونه بكل الوسائل بما في ذلك طلب معاونة الخصوم

 تطبيق القانون الوطني القاضي في حالة تعذر الوصولإلى  يميل اإلتجاه الغالب فقها وقضاءا

يا ودول أخرى، وهو مضمون القانون األجنبي، وهو المستقر عليه في فرنسا وٕايطاليا وسويسرا وألمانإلى 

 )23(نفس الرأي الذي تبناه المشرع الجزائري بموجب التعديل الجديد للقانون المدني إذ تنص المادة 

يطبق القانون الجزائري إذا تعذر إثبات القانون األجنبي الواجب ": من القانون المدني الجزائري  مكرر

   .)1("تطبيقه

وطني مكان القانون األجنبي الذي تعذر إثبات ويستند هذا اإلتجاه في تطبيق القانون ال

ما لهذا القانون من خاصية إحتياطية بالنسبة للعالقات الخاصة الدولية، حيث يعود إليه إلى  مضمونه،

الوطنية  اإلسنادالقاضي ويطبقه إذا استحال عليه إثبات القانون األجنبي الذي أشارت قاعدة 

اص التشريعي لهذا القانون في بلد القاضي وكون هذا باختصاصه، وألن األصل هو إطالق اإلختص

  . اإلطالق هو األصل في تطبيق القانون من حيث المكان

أن تطبيق القانون الوطني في هذه الحالة مشروط بداهة بعدم وجود إلى  ونشير في األخير

لقانون الذي القاضي يطبق افإن  قاعدة إسناد إحتياطية نص عليها المشرع، إذ لو وجدت هذه القاعدة

                     
ألمر الذي عدل أحكام القانون المدني الجزائري ا2005يونيو  20المؤرخ في  05/10أستحدث هذا النص بموجب القانون رقم ) 1(

  .المتضمن القانون المدني الجزائري 1975ديسمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  7558رقم 
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من  )18(تشير باختصاصه سواء كان قانونه الوطني أو قانونا أجنبيا، كما هو الحال بالنسبة للمادة 

  .القانون المدني الجزائري بشأن القانون الذي يطبق على العقود

  تعذر تـفـسيـر الـقـانـون األجنبي: خامسا

تطبيقه على وقائع إلى  ، انتقلمضمون القانون األجنبيإلى  إذا ما تمكن القاضي من الوصول

النزاع المطروح أمامه، غير أن القاضي وهو يطبق هذا القانون قد يبدو له معناه غامضا غير واضح، 

تفسيره إلعطائه المعنى الصحيح، إال أن تفسير القاضي للقانون األجنبي يطرح تساؤلين إلى  فيلجأ

هل يفسر حسب الطرق المعتمدة في تفسير القانون  أولهما حول الطريقة التي يفسر بها هذا القانون، أي

الوطني، بالبحث عن نية المشرع وتحري المعنى الصحيح للنص طبقا للمبادئ القانونية والمفاهيم 

ومطبق في الدولة التي  إال كما هو مفسر ،السائدة في دولة القاضي أم أن القاضي ال يمكنه تفسيره

  .صدر فيها؟

حول رقابة محكمة النقض على هذا التفسير، فإذا كانت هذه  :ح هوالتساؤل الثاني الذي يطر 

األخيرة بوصفها محكمة قانون تراقب تطبيق القاضي الموضوع للقاعدة القانونية الوطنية فهل تراقب 

 .تفسير القانون األجنبي؟ 

  طريقة تفسير القانوني األجنبي .1

القانون األجنبي حسب ما هو مفسر في إلزام القاضي بتفسير إلى  يميل اإلتجاه الغالب في الفقه

فإن  إذا ما عينت قانونا أجنبيا لحكم النزاع اإلسنادأن قاعدة إلى  دولته التي صدر فيها، ويستند في ذلك

هذا القانون في مجموعه، سواء من حيث مصادره أو الحلول والتفسيرات إلى  على القاضي أن ينظر

تفسير، ألنه إلى  ى ولو بدا له النص واضحا وال يحتاجالتي يكرسها له القضاء األجنبي، وذلك حت

يطبق القانون األجنبي الموجود فعال في الخارج وألن القاعدة القانونية األجنبية ال تتشكل من مجرد 

النصوص التشريعية وما تتضمنه من مبادئ عامة ومطلقة، بل إن مضمونها الحقيقي هو مجموع هذه 

غير أنه يمكن للقاضي إستثناء على هذا  ،الحال في الدولة األجنبية المبادئ كما هي مطبقة في واقع

المبدأ أن يقوم بدور إيجابي في تفسير النص القانوني األجنبي متى بدا له أنه غير مفسر في الخارج أو 

قد أعطيت له تفسيرات متناقضة من قبل القضاء هناك، على أن يراعي في تفسيره البيئة التي صدر 

  .دئ القانونية السائدة في الدولة المصدرة لهفيها والمبا

أن هذا الرأي هو األولى باإلتباع بالنسبة للقاضي الجزائري، وهذا كل ما تمكن من  ،وفي رأينا

معرفة التفسير المعطى في الخارج للقانون األجنبي وهذا لإلعتبارات التي ذكرناها سالفا، أما إذا لم 
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طى له ففي هذه الحالة يقوم بتفسيره مراعيا بذلك البيئة التي صدر يتمكن من التعرف على التفسير المع

  . فيها والمبادئ القانونية السائدة في تلك الدولة

  رقـابة محـكمـة النـقض عـلى التفسـير القانوني األجنبي. 2

بوصفها  اإلسنادإذا كان من المستقر عليه أن محكمة النقض تراقب تطبيق القاضي لقاعدة 

نية وطنية، يلزم القاضي بحسن تطبيقها، فإذا أخطأ القاضي في تفسيرها أو في تكييف قاعدة قانو 

حكمه هذا يكون معرضا للنقض، غير أن ما يثير التساؤل هو مد فإن  العالقة القانونية محل النزاع،

  رقابة هذه المحكمة على تطبيق القانون األجنبي؟

أخرى، فبينما تستبعد محكمة النقض إلى  مختلف من دولةالمسألة  إن موقف القضاء من هذه

الفرنسية فرض رقابتها على تفسير القانون األجنبي، إال في حالة تحريف مضمونه، يتمسك بالمقابل 

  .القضاء في كثير من الدول بفرض رقابة على تطبيق وتفسير هذا القانون

المشرع فإن  ة،غياب إجتهاد من المحكمة العليا حول هذه النقطفي ظل و  ،أما في الجزائر

إال إذا تعلق القانون األجنبي  ،عدم إخضاع تطبيق هذا القانون لرقابة المحكمة العلياإلى  الجزائري يميل

موقف  حددتالجزائري المدنية اإلدارية اإلجراءات  من قانون) 358/6(باألحوال الشخصية، فالمادة 

: لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا هو، إذ تنص أن أحد أوجه ا)1(المشرع الجزائري حول هذه النقطة

مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي أو الخطأ في تطبيق قانون أجنبي متعلق باألحوال "

فقراءة هذا النص بمفهوم المخالفة تقتضي أن المحكمة العليا في الجزائر ال تبسط رقابتها  ،"الشخصية

  .غير متعلق باألحوال الشخصية على المخالفة أو الخطأ في تطبيق قانون أجنبي

إلى  إن هذه األهمية التي أوالها المشرع للقانون األجنبي المتعلق باألحوال الشخصية، تعود

إرتباط مسائل الحالة الشخصية بالنظام العام، ولهذا فإنه ارتأى إخضاعها لنفس األحكام المتعلقة 

على حسن تطبيقها وتفسيرها التفسير  بالقانون الوطني، وهذا ما يوجب على قضاء الموضوع السهر

  .الصحيح، وٕاال تعرض قضاءهم للنقض

بصيغتها الحالية ال تسمح للمحكمة العليا ) 358/6(وٕان كنا نرى أن نص المادة  ،على أننا

ببسط رقابتها على تفسير القانون األجنبي إذا لم يكن متعلقا بالحالة الشخصية، إال أنه ال يوجد ما 

في هذا خرق ألن  قابتها في حالة التحريف الكامل لمضمون النص القانوني األجنبييمنعها من بسط ر 

                     
فبراير سنة  25المؤرخ في  08/09لقانون رقم االصادر بموجب المدنية اإلدارية اإلجراءات  من قانون 358/6نصت المادة ) 1(

ال يبنى الطعن بالنقض إال على وجه واحد أو أكثر من : "على أنهالجزائري،  داريةواإلالمدنية اإلجراءات  قانونالمتضمن  2008
  ".مخالفة القانون األجنبي المتعلق بقانون األسرة -6:.........األوجه األتية
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الوطنية في حد ذاتها التي أشارت بتطبيق هذا القانون، فكأن القاضي بتحريفه لمضمونه  اإلسنادلقاعدة 

ائي القض االجتهادهذا الرأي يتماشى مع فإن  وأيضا ،طبق قانونا أخر لم تشر إليه هذه القاعدة أصال

  . في الدول التي ال تأخذ بالرقابة على تفسير القانون األجنبي

 العام النظام الفةخلم األجنبي القانون تطبيق استبعاد قاعدة :سادسا

 العام النظام لمخالفة األجنبي القانون تطبيق باستبعاد الخاصة الجزائري األحكام القاضي يطبق    

 ال ": أنه على تنص التي المدني التقنين من 24 المادة إلى استنادا وذلك الشخصية، األحوال لحماية

 العامة اآلداب أو العام للنظام مخالفا كان إذا السابقة النصوص بموجب األجنبي القانون تطبيق يجوز

 تنازع تشريعات في وتقررت ،)1(الفقهية المدارس مختلف في تطورت قاعدة وهي ،"جزائرال في

  .)2(القوانين

 القانون مخالفة تقرير في تقديرية بسلطة)3(العام للنظام النسبي المفهوم أساس على اضيالق يتمتع    

 العام النظام تكون والتي الدينية السيما الشخصية األحوال عليها ترتكز التي المعطيات لمختلف األجنبي

 .المجال في

 السيما مختلفة طياتلمع إخضاعها طريق عن الشخصية الجزائري لألحوال المشرع حماية يؤكد ما   

 تطبيق في والمتمثل األجنبي القانون تطبيق استبعاد بعد المعتمد البديل الحل هو ديني، طابع ذات

 القانون يطبق ":أنه على المدني التقنين من 24 المادة من الثانية الفقرة تنص إذ الجزائري، القانون

 موقف في ينصب حل وهو ،"العامة دابواآل العام للنظام المخالف األجنبي القانون الجزائري محل

 القانون بها يستبعد التي الوسيلة العام النظام يعتبر حيث الخاص الدولي القانون فقهاء من جانب

 هذا مع اختالفه بسبب محله الوطني القانون وٕاحالل القانونية العالقة على التطبيق الواجب األجنبي

 .)4(للدول الحيوية المصالح مع يتنافى بحيث ًا،يجوهر  اختالفاً  األخير

  

  

  
                     

  .590-587أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص ) 1(
لمصري، ونص المدني ا من التقنين 28لتونسي، نص المادة ا من مجلة القانون الدولي الخاص 36مثال ذلك نص المادة  )2(

  .المدني السوري من التقنين 30المادة 
أثر االتفاقيات "بلمامي عمر، : المفهوم النسبي للنظام العام على دور القاضي في تقرير مخالفة النظام العام، راجع  حول تأثير) 3(

  .53، 35، ص 1995، )4(، العدد مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، "الدولية في إعمال فكرة النظام العام في الجزائر
 Batiffol, Aspects philosophiques du droit international privé, Dalloz, Paris, 2002, p 159.)4 (  
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  لثانيا طلبالم

  بأحوال الشخص وروابطه العائلية الخاصة اإلسنادقواعد 

في مسائل  جانب القوانين الوطنيةإلى  تفسح الدول المعاصرة المجال لتطبيق القوانين األجنبية

إذ أصبحت الدولة  الضرورة العملية تفرض عليها تلبية حاجة المعامالت الدوليةألن  األحول الشخصية

في وقتنا هذا تضم فضال عن أبنائها عددا ال يستهان به من أبناء الدول التي وجدوا فيها بعالقات 

ها جل ذلك تعقدت العالقات بين األجناس البشرية وتنوعت القواعد القانونية التي تحكمأقانونية، من 

لكل مجتمع نظامه القانوني الخاص ألن  باألمر اليسير في كل حين وأصبحت معرفة تلك القواعد ليس

به وله سلطته الخاصة التي تسهر على إدارة شؤونه ويخضع أفراده في فعالياتهم المتعددة الجوانب 

 وذلك لما لها ارتباط بالشخص، وبالتاليلقواعد وأنظمة تتناسب مع هذه الفعاليات وتختلف باختالفها 

فرض  مما اإلضرار بحقوقهإلى  الذي ينتمي إليه يؤدي تطبيق القوانين األجنبية عليه غير القانونفإن 

إال أن هذا االختالف بين قوانين  ؛على كل دولة ضرورة السماح بتطبيق القانون األجنبي على إقليمها

شك نزاعا فيما بينها كلما اتصلت عالقة قانونية أو مركز قانوني بدولة أجنبية  الدول وأنظمتها سيثير وال

ذلك من ناحية األشخاص أو المحل أو السبب وهو ما تنجر عنه مشكلة اختيار أو أكثر سواء كان 

  .أنسب القوانين لحكمها

في مجال نحو الوضعية الخاصة لحل تنازع القوانين  تشريعاتال تأكثر  تألجل ذلك اتجه

بما في ذلك المشرع الجزائري الذي نظم النصوص التي تحكمها كمن المواد من ، األحول الشخصية

  : من القانون المدني الجزائري وهو ما سنقف عليه نشئ من التفصيل فيما يلي) 16(إلى  )10(

  الفرع األول

  واألهلية الخاصة بالحالة اإلسنادقواعد 

المؤرخ في  05/10المعدل بالقانون رقم من القانون المدني الجزائري  )10(تنص المادة 

إليها  وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون صشخايسري على الحالة المدنية لأل": أنه 20/06/2005

  ".بجنسيتهم

الطرفين أحد  كانإذا  ،ها فيهاأثار ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج 

 سبب فيه خفاء ال يسهل تبينه على الطرف األخر،إلى  ًا ناقص األهلية، وكان نقص أهليته يرجعأجنبي

وجمعيات  االعتبارية من شركات شخاصاألأما  ي أهليته وفي صحة المعاملة،هذا السبب ال يؤثر ففإن 

ومؤسسات وغيرها يسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها االجتماعي الرئيسي 
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ة نشاطا في الجزائر فإنها تخضع للقانون جنبياالعتبارية األ شخاصمارست األأنه إذا  والفعلي، غير

  ". ري الجزائ

أن القانون المدني الجزائري قد  ولىالمذكورة أعاله في فقرتها األ )10(يالحظ من خالل المادة 

  .)1(لقانون الجنسية والحالة المدنيةاألهلية  تأخضع

  المدنية الحالةالواجب التطبيق على  القانون :أوال

حالة  :رئيسيينإن دراسة تنازع القوانين في شأن حالة األشخاص يتناول عادة موضوعين 

  .وحالة الشخص االعتباري من جهة أخرى ،الشخص الطبيعي من جهة

   حالة الشخص الطبيعي .1

تعرف حالة الشخص الطبيعي بأنها جملة التصرفات التي تحدد ذات الشخص ومركزه من 

 علىأو  السن، الذكورة األنوثة، الصحة: أسرته ودولته وهذه الصفات تقوم على أسس من الواقع مثل

  : وتشمل الحالة وفقا لهذا التعريف معنيين ،أسس من القانون كالزواج والجنسية

عن طريقها يتحدد مركز الشخص من دولة بواسطة رابطة الجنسية : )السياسية(الحالة العامة 

كل دولة تنفرد ببيان من هم ألن  ،اإلسنادوهذه الحالة ليست مجاال لتنازع القوانين وال تضبطها قواعد 

  .ها بموجب قانون جنسيتهاوطنيو 

مجموع الصفات التي يتميز بها الشخص والمتعلقة أما بالتعريف به كاالسم وهي : الحالة المدنية

ذكر، أنثى، قاصر، (من أسرته وتشكل مجموعة صفاته الطبيعية  هتحدد مركز والموطن أو تلك التي 

قة ببيان مركزه من دولته والتي تتحدد وتشمل أيضا الصفات المتعل، )متزوج مطلق والنفقة والميراث راشد

   .)2(عن طريق الجنسية وتسمى بالحالة العامة

الواجب التطبيق نصت عليها المادة  خاصة لمعرفة القانونإسناد  والحالة المدنية تخضع لقواعد

وعليه فقانون جنسية الشخص هو الذي يحكم كافة عناصر حالته  ،من القانون المدني الجزائري) 10(

، ولكن مع ثباتالحالة ووسائل اإل إثباتوالدته حتى وفاته، كما يحكم القواعد الموضوعية الخاصة بمنذ 

اختالف بين القوانين، فولد السفاح يصبح شرعيا بالزواج من أمه في بعض األنظمة التشريعية بينما 

  .)3(يبقى ولدا غير شرعي في قوانين أخرى

                     
  .199 ص  تنازع القوانين، المرجع السابق،: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول)1(
  .255ص  ،المرجع السابق، القانون الدولي الخاص، هشام علي صادق وعكاشة محمد عبد العال )2(
  .210ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )3(
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ة تصدر عن مرفق عام هو مصلحة الحالة المدنية أن وثائق الحالة المدنيإلى  بقي أن نشير

أن إال  من القانون المدني،) 5(ي طبقا للمادة اإلقليمالقانون إلى  وبالتالي يخضع تنظيم هذا المرفق

وثائق الحالة المدنية تخص أيضا حالة الشخص وبالتالي يتعين التمييز بصددها بين إعدادها وحجيتها 

  :ثباتفي اإل

يسري عليها القانون المحلي سواء تعلقت بمواطنين ينتمون لجنسية : ولىاأل فبالنسبة للمسألة

ويستثنى من هذه القاعدة اختصاص أعوان السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج  أجانبباإلقليم أو 

الذي يسمح للمواطنين الجزائريين أن يعقدوا  1970من قانون الحالة المدنية لسنة ) 97(طبقا للمادة 

ويجوز لألعوان القنصليين أن يتلقوا التصريحات  م في الخارج أمام البعثات الدبلوماسية الجزائريةزواجه

  .)من القانون نفسه 104المادة (الخاصة بالوالدات والوفيات التابعة لمواطنيهم 

المقرر في هذا فالحالة،  إثباتأي حجية وثائق الحالة المدنية في : وبالنسبة للمسألة الثانية

ن بالنسبة للتصرفات والوقائع القانونية أن تخضع لقانون القاضي مبدئيا، ولكن طبقا لنص المادة الشأ

من  )95(القاعدة تطبيقات في المادة  هذهوجدت  التصرف، إبراميسري عليها أيضا قانون محل ) 19(

يعتبر  نبجاوهي تقضي بأن كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين واأل ،قانون الحالة المدنية

بغير  ثباتيقبل اإل جنبيحرر طبقا لألوضاع المألوفة في هذا البلد ولو كان القانون األإذا  صحيحا

   .ثباتالوثائق المعدة مسبقا لإل

المعنوية االعتبارية  شخاصفاأل ،القانون الواجب التطبيق على حالة الشخص المعنويأما عن 

ني انتساب الشخص االعتباري لدولة من الدول مؤسسات لها جنسية وهي تعأو  جمعياتأو  شركات

فكل ما يتعلق بتكوين الشخص المعنوي وتمتعه بالشخصية  ،وقانون يحكمها وأهليةولها شخصية 

القانونية وٕادارته وتمثيله والتصرف المنشأ له وكذا طريقة تعديله واآلثار القانونية المترتبة على ذلك 

لفقرة الثالثة ل يخضع طبقا، )1(ة كل ما يخص نظامه القانونيوكذلك طريقة حله وتصفيته وبعبارة عام

االجتماعي )2(الرئيسي إدارتهلقانون مركز  أساسيةكقاعدة من القانون المدني الجزائري  )10(من المادة 

أما األشخاص االعتبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها يسري على نظامها القانوني ": الفعلي

  ."ي يوجد فيها مقرها االجتماعي الرئيسي والفعليقانون الدولة الت

                     

  .150 - 149، ص المرجع السابق، زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1( 
العليا والتوجيه الرئيسي والرقابة على الشخص االعتباري  اإلدارةالرئيسي الفعلي المكان الذي تتركز فيه  اإلدارةويقصد بمركز ) 2( 

ز الفعلي ضابط المركإلى  وهو الذي يتم فيه االجتماع مجلس اإلدارة والجمعية العامة وتوجد فيه مكاتب اإلدارة، وعمد المشرع
  .ليستبعد المركز الصوري الذي يتخذه الشخص االعتباري بقصد التهرب من قانون دولة معينة
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والمقصود بمركز اإلدارة الرئيس الفعلي هو المكان الذي تتركز فيه اإلدارة العليا والتوجيه 

د المشرع على ضابط المركز الفعلي ليستبعد اعتمقد و  والرقابة واجتماعات الهيأة العامة ومجلس اإلدارة،

  . )1(صد التهرب من قانون دولة معينةالمركز الصوري، الذي يتخذه بق

ة األخرى من شركات جنبياالعتبارية األ شخاصويمكن تطبيق هذا النص فيما يتعلق باأل

ومؤسسات وجمعيات دولية، علما يجب مالحظة أن القانون الذي يحكم العالقات القانونية التي يدخل 

من القانون المدني، بل  )49( ة بالمادةال تكون محكوم، فيها مع الغير من بيع وشراء ورهن وغير ذلك

قانون موقع أو  المتعاقدين إرادةالخاصة بنوع العالقة، كقانون  اإلسنادقاعدة إليه  للقانون الذي تشير

  . الخ....التصرف القانوني إجراءقانون محل أو  المال

 ،نون الجزائريالقافإنه يطبق عليه  ،كان الشخص االعتباري قد باشر نشاطه في الجزائرإذا  ماأ

ولكن يمارس نشاطا في  ،إذا كان مقر اإلدارة الفعلي والرئيسي للشخص المعنوي موجودا في الخارجأي 

وهذا  ،الجزائر فإنه يخضع في ممارسة هذا النشاط للقانون الجزائري بوصفه قانون محل ممارسة النشاط

غير أنه إذا مارست األشخاص " :جزائريمن القانون المدني ال )10(المادة  الفقرة الرابعة من ما قررته

 .)2( "االعتبارية األجنبية نشاطها في الجزائر، فإنها تخضع للقانون الجزائري

  األهلية القانون الواجب التطبيق على :اثاني

لقانون الجنسية وهي القاعدة العامة، من القانون المدني الجزائري األهلية ) 10(المادة  تأخضع

من فإنه  دة السابقة لم تحدد المقصود باألهلية التي تخضع لقانون الجنسية، وعليهلكن الواضح أن الما

  .)3(المدني الجزائري قانونمن ال )10/1(التي يشملها نص المادة األهلية  الضروري تحديد نوع

  األهليةالقاعدة العامة في إسناد  .1

حية الشخص للتمتع بالحقوق هي صال ولىأهلية الوجوب وأهلية األداء، فاألإلى  األهلية تنقسم

، )4(بالواجبات فهي تثبت للشخص بمجرد ميالده باعتبارها من مظاهر الشخصية القانونية لتزامواإل

يكون صاحب حق كأن يكون صاحب ألن  والمقصود بصالحية الشخص الكتساب الحقوق صالحيته

ات لتزامشخص للتحمل باإلحق انتفاع على عقار من العقارات، والمقصود بصالحية الأو  حق ملكية،

                     

، )دراسة مقارنة(تنازع القوانين المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون األردني :القانون الدولي الخاص، حسن الهداوي) 1( 
   .91-90ص  ،المرجع السابق

  .151 - 150، ص المرجع السابق، قانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولزروتي الطيب، ال) 2( 
  .214ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )3( 
القانون الدولي الخاص رجع السابق،، تنازع القوانين، الم: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 4( 

  .199 ، ص2007 ـ،2007 ، دار هومة،الطبعة الثانية ،الجزائري، تنازع القوانين، الجزء األول
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فكل شخص له ، )1(معين إلتزامملتزما اتجاه مدينه بأو  بمبلغ من المالخر يكون مدينا ألبأن  صالحيته

بالنسبة له فهي ذات نطاق محدود تترتب له بمقتضاها إال أنه  أهلية الوجوب حتى الجنين في بطن أمه

  .بعض الحقوق التي يقررها القانون

ن أهلية الوجوب هي من مظاهر الشخصية القانونية تثبت للشخص بمجرد فباعتبار أ ،وعليه

وهذا  ،من القانون المدني، فال تخضع لقانون الجنسية )10(ميالده فإنها تخرج بذلك من نطاق المادة 

  .)2(به الفقه الراجح في كل من فرنسا ومصر أخذما 

هي صالحية أو  منه فهي صالحية الشخص لصدور التصرف اإلرادياألداء  أما أهلية

إلى  األهلية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية كالبيع، واإليجار، والوصية، وغير ذلك، وتنقسم هذه

  .من التقنين المدني؟ )10(المادة  أحكامأهلية أداء عامة وأهلية أداء خاصة، فأيهما يدخل في نطاق 

o نطاقها فإن  ، لذلكرادةة على التعبير عن اإلالتي مناطها القدر األهلية  هي تلك :أهلية األداء العامة

في إنشائها، وكذلك في ترتيب  رادةاإلإلى  التصرفات القانونية التي تحتاجأو  يتحدد باألعمال القانونية

القانون هو الذي ألن  مطلقا، رادةاإلإلى  فتخرج بذلك من نطاقها األعمال المادية، ألنها ال تحتاج هاأثار 

، فمرتكب الفعل ثاراآلترتيب تلك  القانونية المناسبة لها حتى ولو لم يرد الشخصثار يرتب عليها اآل

المصاحبة للفعل  رادةالمضرور عما لحقه من ضرر بصرف النظر عن اإل الضار مثال يلتزم بتعويض

 .)3(عن غير قصد؟أم  هل صدر عن عمد

اة عناصر الحالة، لذلك ال العامة محورها التمييز وتتحدد بمراعاألداء  يتضح مما سبق أن أهلية

هو الذي يبين لنا سن  خيرتدخل في نطاق قانون الجنسية، فهذا األاألهلية  خالف بين الفقهاء أن هذه

  .وحكم التصرفات التي يقوم بها غير المميزاألهلية  الرشد وعوارض

o رفات معينين يمنعهم القانون من مباشرة بعض التص أشخاصتتعلق ب :أما أهلية األداء الخاصة

وال عالقة لها باعتبارات التمييز مثل حماية األسرة أو الورثة أو المجتمع أو  مع أنهم راشدون القانونية

لذلك اعتبرها الفقه مجرد موانع لمباشرة التصرف القانوني ومن ثم ، الغير الذي تعامل مع الشخص

ما نصت عليه المادة تها مثلومن أيسري عليها القانون الذي يحكم العالقة القانونية بين الطرفين، 

ال يجوز للقضاة وال للمدافعين القضائيين وال للمحامين وال "من القانون المدني الجزائري ) 402(

 للموثقين وال لكتاب الضبط، أن يشتروا بأنفسهم مباشرة وال بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيه كله

                     

  .216ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1( 
  .223، ص قالمرجع الساب، عز الدين عبد اهللا )2( 
  .217 صتنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )3( 
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ص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها، كان النظر في النزاع يدخل في اختصاإذا  بعضهأو 

  ".وٕاال كان البيع باطال 

إذا باع المريض ": من القانون المدني )408(ما نصت عليه المادة أيضا ومن أمثلة ذلك 

، كما منع القانون النائب أن "أقره باقي الورثةإال إذا  زائالبيع ال يكون جافإن  ،مرض الموت لوارث

سم مستعار ما عهد البيه بيعه حماية لمصلحة األصيل، وكذلك عدم أهلية الطبيب يشتري باسمه أو ا

لتلقي تبرع من المريض الذي يعالجه أثناء مرض الموت، ومنع المفلس من التصرف في أمواله خالل 

  .)1(فترة الريبة حماية لحقوق الدائنين

غرض منها هو حماية وٕانما ال ،حماية الشخص نفسهاألداء الخاصة ليس  فالغرض من أهلية

أو  وٕانما اعتبارات أخرى كحماية مصلحة الغير ؛مناطها ليس التمييزفإن  ،غيره، لذلكأخر شخص 

من نطاق قانون الجنسية، وقد األهلية  مصلحة اجتماعية، وهذا ما جعل الفقه يخرج هذا النوع من

  .)2(ها الفقه الراجح للقانون الذي يحكم التصرف القانوني ذاتهأخضع

العامة هي وحدها التي تدخل في نطاق حكم المادة األداء  عليه نستخلص مما سبق أن أهليةو  

الخاصة فكالهما يخرجان من األداء  أهلية الوجوب وأهليةمن القانون المدني الجزائري، أما ) 10(

  .نطاقها، وبالتالي ال يخضعان لقانون الجنسية

فهذا  ،العامة التي ترتبط بسن الرشد بإجماع الفقهأهلية األداء إلى  السابقة وينصرف حكم المادة

ويبين متى يكون ، )الجنون والعته والسفه والغفلة(القانون هو الذي يحدد سن الرشد وعوارض األهلية 

وما هي التصرفات التي يجوز لناقص األهلية القيام  ،األهلية الشخص فاقد األهلية أو ناقصها أو كامل

كذلك يحدد القانون  ،ومتى يعتبر الصبي مأذونا له بإدارة أمواله ،لقيام بهبها وحده وما ال يستطيع ا

الشخصي الجزاء المترتب على التصرفات عند فقد األهلية ونقصها وٕاذا كان هذا الجزاء هو البطالن 

فيبين نوعه ومن له حق التمسك به والمدة التي يجب فيها رفع دعوى البطالن وما إذا كان يجوز إقرار 

  .ف الباطل أو ال يجوز ذلكالتصر 

 ،والغاية من إسناد أهلية األداء العامة لقانون الجنسية الشخص تتمثل في حماية الشخص ذاته

  .)3(ولذلك يتكفل القانون الشخصي بتقرير طرق الحماية المطلوبة

  

                     

  .153، ص المرجع السابق، زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1( 
  .225، ص المرجع السابقعز الدين عبد اهللا، ) 2( 
  .152، ص المرجع السابق، ب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولزروتي الطي) 3( 
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  األهليةعلى القاعدة العامة في إسناد  ستثناءاتاال .2

إسناد المشرع الجزائري  قررلقانون الجنسية حيث  هناك استثناءات وردت عن خضوع األهلية

من الفقرة الثانية المنصوص عليها في في الحالة  األهلية لقانون القاضي بدال من القانون الشخصي

لمخالفته  جنبيفي حالة استبعاد تطبيق القانون األ من القانون المدني الجزائري، وكذلك )10(المادة 

المختص بحكم األهلية طبقا لقواعد التنازع  جنبياإلحالة إذا كان القانون األاألخذ ب للنظام العام، وحالة

  .قانون أخرإلى  الوطنية يحيل النزاع

  للمعني إسناد األهلية لقانون القاضي بدال من القانون الشخصي. أ

 لقانون الجنسية حيث استثنى المشرع الجزائرياألهلية  هناك استثناءات وردت عن خضوع

األهلية  ناقصأجنبي أنه الخضوع لقانون الجنسية في الحالة التي يجهل فيها المتعاقد مع  مناألهلية 

الفقرة الثانية،  )10(سبب فيه خفاء ال يسهل تبينه المادة إلى  وقفا لقانونه ويرجع جهله بنقص أهليته

فقرة ) 40(ا المادة من القانون المدني المصري، وكذ 2فقرة  )11(وهو نفسه االستثناء الذي أقرته المادة 

   .)1(من القانون الدولي الخاص التونسي 2

فصلن فيها محكمة النقض الفرنسية القضاء الفرنسي بهذا االستثناء في قضية شهيرة  أخذوقد 

، وتعتبر هذه القضية األصل التاريخي لهذا )Lizardi( ليزارديتسمى بقضية  1861يناير  16بتاريخ 

ت به، وتتلخص وقائعها في أن شابا مكسيكيا في الثالثة والعشرين أخذت التي االستثناء بالنسبة للتشريعا

ألف فرنك فرنسي  80بقيمة  مجوهرات اشترى من تاجر فرنسي، )Lizardi( ليزارديمن عمره يسمى 

بحجة بطالن  عن الوفاءليزاردي ، ولما حل أجل الوفاء بها امتنع بذلك وحرر مقابل ثمنها عدة سندات

فرفع التاجر الفرنسي ، سنة 25أهليته طبقا لقانون جنسيته الذي يحدد سن الرشد ب  التصرف لنقص

دعوى ضده أمام القضاء الفرنسي طلب فيها بدفع قيمة الصكوك متعذرا بجهله أحكام القانون المكسيكي 

 ،سنة) 21(ما دام ليزاردي راشدا طبقا للقانون الفرنسي الذي كان يحدد سن الرشد في ذلك الوقت ب 

لصالحة يلزمه بدفع قيمة السندات، وقد أيدت محكمة النقض هذا الحكم على أساس األول  فصدر الحكم

وعدم أن الشخص ال يفترض فيه العلم بكافة قوانين العالم ويكفيه أن يكون قد تعاقد بدون خفة وال رعونة 

  .)2(وأن يكون حسن النيةتقصير 

المصلحة سس البعض االستثناء على أساس أوقد اختلف الفقه في أساس هذا االستثناء، ف

وقد يضر بمصالح المتعاقد الوطني ينبغي االمتناع عن تطبيقه،  جنبيالوطنية أي متى كان القانون األ
                     

  .203 صتنازع القوانين، المرجع السابق،  : عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1( 
  .156ص رجع السابق، تنازع القوانين، الم: الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2( 
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وذلك يتناقض مع حكمة التشريع فقواعد  ،انتقد هذا التبرير على أساس أنه يفرق بين الوطني واألجنبي

فإن  ،ذلكإلى  إضافة ،صالح الوطني واألجنبي دون تمييزالقانون الدولي الخاص موضوعة لحماية م

  .)1(هذا التبرير يتجاهل القانون األجنبي في كثير من الفروض بدعوى حماية المصلحة الوطنية

مع  جنبياالستثناء على فكرة النظام العام أي في حالة تعارض القانون األ أسسمن  الفقه ومن

ولكن من الصعب القبول بهذا األساس ألن ع دولة القاضي، األسس الجوهرية التي يقوم عليها مجتم

لدولة  مع األسس الجوهرية جنبيفي حالة تعارض القانون األيكون  فكرة النظام العامإلى  الرجوع

  .وليس هذا هو الحال مع االستثناء، القاضي

يتمسك  فالمتعاقد األجنبي الذي ،سبب االستثناء على فكرة اإلثراء بال أسسومن الفقه من  

بنقص أهليته إلبطال العقد الذي ابرمه يعتبر قد أثري على حساب الوطني مما يبرر إخضاع النزاع 

  .الفرنسي بينهما لقانون المحل الذي وقع فيه الفعل مصدر اإلثراء وهو القانون

وقد انتقد هذا األساس على أساس أن القضاء الفرنسي لما قضى بصحة التصرف الذي قام به 

  .لم يأخذ بعين االعتبار ما إذا كان قد أثري من ورائه أم ال )Lizardi( ليزاردي

بينما تلمس الفقه الراجح أساس هذا االستثناء في حيثيات حكم محكمة النقض الفرنسية نفسها، 

أن المتعاقد الوطني يعد معذورا في جهله بالقانون  )Lizardi( ليزارديفقد جاء في حيثياتها في قضية 

 جنبيالقضاء الفرنسي يعامل القانون األبأن  ماشى هذا التبرير في الواقع مع الرأي القائلويت جنبياأل

ينبغي أن ال يعامل  جنبيالقانون األبأن  معاملة الوقائع، وقد القى هذا األساس تأييد كبيرا عند من يقول

  .)2(وٕانما ينبغي اعتباره عنصرا من عناصر الواقع ،معاملة القانون

في فقرتها الثانية والتي أدخلت  )10(يتضح من المادة  ،القانون المدني الجزائريإلى  بالرجوع

  :يشترط إلعماله الشروط التاليةأنه  ،االستثناء على القاعدة العامة

o من التصرفات المالية، فتخرج بذلك من نطاق االستثناء  جنبيأن يكون التصرف الذي أبرمه األ

 . ة كالزواج مثالالشخصي حوالالتصرفات المتعلقة باأل

o  ها فيها، وعليه ال مجال إلعمال هذا االستثناء في أثار أن تعقد هذه التصرفات في الجزائر وتنتج

الحالة التي يتم فيها التصرف في الجزائر وينتج أثره في الخارج، وكذلك ال مجال إلعماله في الحالة 

 . التي يتم فيها التصرف في الخارج وينتج أثره في الجزائر

  .ال؟أم  هل يشترط أن يكون جنسيته جزائرية أجنبيد تساءل الفقه حول جنسية المتعاقد مع وق
                     

  .234ص  ،المرجع السابق ،هشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص )1( 
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يفهم من أنه  جزائري غير أجنبيأن النص لم يشترط صراحة أن يكون المتعاقد مع  ،الحظن

  .)1(يجب أن يكون وطنياخر أن الطرف األ بمفهوم المخالفة ،"اأجنبيالطرفين أحد  إذا كان"عبارة النص 

o وفقا للقانون الجزائري وناقصها وفقا لقانونه الوطنياألهلية  كامل جنبين يكون المتعاقد األأ.  

لم يتضمن صراحة هذا الشرط ولكنه ، 2فقرة ) 10(أن نص المادة  أعراب بلقـاسميرى الدكتور 

ألهلية ا ناقص جنبيكان األإذا  شرط يفرضه المنطق السليم، ألنه ال يمكن تصور إعمال هذا االستثناء

في جهله بنقص أهليته وفقا  أجنبيكان يعذر المتعاقد مع أنه إذا  أيضا وفقا للقانون الجزائري، ذلك

  . )2(ال يعذر في جهله بنقص أهليته وفقا للقانون الجزائريفإنه  لقانونه الشخصي

o د مع سبب فيه خفاء ال يسهل تبينه، أي أن يكون المتعاقإلى  راجعا جنبيأن يكون نقص أهلية األ

الذي تعاقد معه، ولقضاة الموضوع سلطة تقديرية في  جنبيمعذورا في جهله بنقص أهلية األ جنبياأل

الرجل العادي الموجود في نفس إمكان ذلك، ويكون ذلك وفقا لمعيار الرجل العادي، فإذا كان في 

 .ثناءأن يتبين نقص أهليته فال مجال حينئذ للتمسك بهذا االست أجنبيظروف المتعاقد مع 

معذور يحق له حينئذ التمسك بهذا االستثناء، ويعتبر  أجنبيومتى توافرت الشروط السابقة جميعا مع 

  .هثار التصرف الذي أبرمه معه صحيحا ومنتجا أل

  لمخالفته للنظام العام جنبيالقانون األتطبيق  بعاداست. ب

يتعلق بحالة : العامة وهواألهلية  يستبعد معه تطبيق قانون الجنسية علىأخر وهناك استثناء 

التمييز  بسبب قوانينهفي يقرر عدم أهلية عامة  جنبيمخالفة النظام العام كأن يكون قانون جنسية األ

جاء نتيجة للغش نحو القانون المختص، كأن  انونيكون تطبيق هذا القأو  الجنسأو  على أساس اللون

كان قانون جنسيته السابقة إذا  الق،يتجنس الشخص بجنسية الدولة بغرض الحصول على حكم بالط

  .يحظر الطالق

 جنبيال يجوز تطبيق القانون األ": على أنهمن القانون المدني الجزائري  )24(المادة فقد نصت 

ثبت له أو  اآلداب العامة في الجزائرأو  كان مخالفا للنظام العامإذا  بموجب النصوص السابقة

  .انوناالختصاص بواسطة الغش نحو الق

  ."اآلداب العامةأو  المخالف للنظام العام جنبيطبق القانون الجزائري محل القانون األي

                     
  .67ص  ،المرجع السابق، علي علي سليمان) 1( 
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في حالة األخذ باإلحالة إذا كان القانون األجنبي المختص بحكم األهلية طبقا لقواعد التنازع الوطنية . 3

حالة فيتعين تطبيق قانون أخر باعتباره قانونه الموطن، وكان قانون القاضي يأخذ باإلإلى  يحيل النزاع

  .)1(قانون الموطن بدال من قانون الجنسية

  نيالثا الفرع

  النظم الخاصة بحماية غير كاملي األهلية

لنظام القانوني الخاص بحماية وهي اال أتناولت الكثير من التشريعات معالجة مسألة هامة، 

تحديد قاعدة اإلسناد التي من غير كاملي األهلية سواء كان وطنيا أم أجنبي، حيث قررت تلك القوانين 

خاللها يستطيع القاضي تحديد القانون الواجب التطبيق على الشخص، ومن تلك النصوص نص المادة 

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة : "من القانون المدني المصري التي نصت على أنه) 16(

والغائبين، قانون  عليهم المحجوربالوالية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية 

  . )2("الشخص الذي تجب حمايته

النظم الخاصة بحماية عديمي األهلية وناقصيها كالوالية والوصاية والقوامة وبهذا تتصل 

لذا اعتبرت من مسائل األحوال الشخصية وأسندت إلى قانون جنسية الشخص الذي  ،باألهلية العامة

  .تجب حمايته

يسري على المسائل :" من القانون المدني الجزائري على أنه) 15(كما نصت المادة 

الموضوعية الخاصة بالوالية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القاصرين 

والمحجورين والغائبين قانون جنسية الشخص الذي تجب حمايته، غير أنه يطبق القانون الجزائري 

األهلية والغائبون موجودين في الجزائر وقت  يذا كان القصر أو عديمبالنسبة للتدابير المستعجلة إ

  ".اتخاذ هذه التدابير أو تعلقت بأموالهم الموجودة في الجزائر

يظهر من خالل هذين النصين، أن معظم القوانين قررت أن تكون قاعدة اإلسناد في هذا الشأن 

لة تنازع القوانين حول هذا الشأن، هي قانون الشخص الواجب حمايته، وبذلك تكون قد حلت مشك

فقررت قاعدة اإلسناد الخاصة بحماية غير كاملي األهلية أن يكون قانون جنسية الشخص المراد حمايته 

هو القانون الواجب إعماله مفضله إياه على قانون الشخص الذي يتولي الحماية، وذلك نظرا ألن هذه 

قانون هذا الشخص  أنحمايته لذلك قررت تلك القوانين القاعدة قررت في أصلها حماية للشخص المراد 

  .ليس غيره هو الكفيل بحمايته أكثر من أي قانون أخر
                     

  .155- 154، ص المرجع السابق، زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1( 
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من القانون المدني الجزائري  )15(وقد يطرح تساؤل لمعرفة إذا كان المقصود بالوالية في المادة 

  الوالية على المال أو على النفس أم أن النص يشملهما معا؟

 النفس على والية تكون وقد األهلية، ناقصي أو عديمي لحماية نظامارة بداية، أن الوالية ينبغي اإلش    

 .المال على والية أو

 على باإلشرف القيام عليه، وهي المولى بشخص المتعلقة األمور في تكون النفس على والوالية    

: حلرام ثالثة نطاقها يف وتزويجه، ويدخل بلوغه حتى والدته من بنفسه يختص فيما القاصر مصالح

 .التزويج والية يراوأخ والتأديب، التربية ووالية بالحضانة، وتسمى والرعاية الحفظ والية

 عليها فاباإلشر  الولي عليه، فيقوم المولى بأموال يتصل ما كل تشمل المال على الوالية أما   

التصرفات بإسم  تلك مباشرة وليال المشروعة، ويتولى باألوجه فيها والمتاجرة واستغاللها ورعايتها

 .)1(للوالية الخاضع ولحساب

 القانون تحديد كيفية في تكمن الوالية، تخص التي القوانين تنازع موضوع في األساسية والصعوبة   

 .القاصر لمصلحة تحقيقها ومدى على مسائل الواليةالمتنازعة القوانين بين من التطبيق الواجب

من مصطلح الوالية الوارد في تلك النصوص هي تبار أن المقصود يتجه الفقه الغالب إلى اع

فالغرض من النظم التي نص المشرع الجزائري على خضوعها للقانون الوالية على المال فقط، 

الشخصي لعديم األهلية أو ناقصها هو لسد عجزهم عن مباشرة التصرفات القانونية، وعليه فإن 

ية على المال، كما أن المشرع قد عبر عن الوالية في الترجمة اصطالح الوالية ال ينصرف إلى الوال

 Administration( من القانون المدني بعبارة أي الوالية على المال )15(الفرنسية لنص المادة 

légale(النفس والمال معا وهو االصطالح  ، ولم يعبر عنها باالصطالح العام الذي يشمل الوالية على

)Puissance paternelle( )2(.  

نشير إلى أن المشرع الجزائري قد أغفل وضع قاعدة إسناد خاصة بها، أما الوالية على النفس،  

وهذا يعتبر نقص في جانب ذو أهمية في مجال األحوال الشخصية، ونحن نرى أنه وبالنظر لتعلقها 

  .بوصفها من آثار النسب أو الزواج لقانون جنسية األب فإنها تخضع ،بالتنظيم العائلي

  

                     

أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين ، "القاصر على الوالية مسائل في القوانين تنازع"حنان،  سميحة خوادجية )1( 
أفريل  24و 23يومي بجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  - المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،في األحوال الشخصية

  .220 ، ص2014
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  المقارنة النظمب القصر لحماية المقررة النظم على التطبيق الواجب لقانونا: أوال

المقارنة،  القانونية النظم بين اختالف محل) المال على الوالية( القصر لحماية المقررة النظم إن

 ونقان اتخذت المقارنة النظم بعض المال، أما على للوالية األموال محل قانون اتخذ منها فالبعض

 .المال على الوالية في إسناد كقاعدة الجنسية

 األمريكية، المتحدة والوالياتا األموال، انجلتر  محل قانون تبنت التي المقارنة القانونية النظم إن

 القانون من 19 المادة نصت المال، حيث على الوالية في الجنسية قانون تبنت األوروبية الدول أما

 للقانون بأبويه الشرعي الطفل تربط التي القانونية العالقة خضوع على األلماني الخاص الدولي

  .)1(لألب الشخصي

 خضوعها بها، مع واالنتفاع القصر أموال إدارة لألبوين الحق القانونين منح)2( وفرنسا بلجيكا فيو     

 .)3(اإليطالي القانون على تنطبق اإلسناد قاعدة العالقة، ونفس أطراف جنسية لقانون

  الجزائر في القصر لحماية المقررة النظم على التطبيق الواجب القانون: انياث    

 حماية بنظامي المتعلقة المنازعات لحل الجنسية ضابط األصل في ئريزاالج المشرع اختار لقد    

 القانون تطبيق هو الجنسية، ضابط اختيار سبب وعن، الشخصية األحوال بمسائل المتعلقة وهي القصر

  .القصر مصالح لتحقيق عدالة واألكثر األفضل القانون أنه أساس علىين ئريزاالج على ئريزاالج

 من قانون األسرة األحكام الموضوعية للوالية على المال )108(إلى ) 81( وقد بينت المواد

من قانون  88المادة ( والقوامة )من قانون األسرة 93المادة (والوصاية  )من قانون األسرة 81المادة (

  .على تطبيق القانون الجزائري) 15(، ونصت المادة )ألسرةا

 الموضوعية الشروط على يسري: "يلي ما على الجزائري المدني القانون من 15 المادة تنص

 والغائبين األهلية وعديمي القصر لحماية المقررة النظم من وغيرها والقوامة والوصاية بالوالية الخاصة

 ".حمايته تجب الذي الشخص قانون

                     
 (1) « En Allemagne en effet l’article 19 dispose que les rapports existant entre l’enfant légitime et ses 

parents relèvent de la loi personnelle du chef de famille», voir: Lucienne Topor , les conflits de los 
en matière de puissance parentale, p 297. 
 (2) « En Belgique et en France, dans ces pays , il est Admis que le droit des parents de gérer les biens 

de leurs enfants mineurs ainsi de que le droit d’usufruit de ces bien dépendent de la loi personnelle 
des parties » , voir: Lucienne Topor , les conflits de los en matière de puissance parentale, p 297. 
 (3) « En Italie les relations d’ordre patrimonial qui unissent parent et enfant relèvent de la loi 

nationale des intéressés », voir: Lucienne Topor, op cit , p 298. 
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 على الوالية الجزائري، يشمل القانون في الوارد الوالية المادة، يتبين أن اصطالح هذه خالل من

الذي  االصطالح عن يعبر الفرنسية، لم باللغة 15 المادة ألحكام بالرجوع أنه فحسب، ذلك المال

 .)la puissance paternelle( اصطالح وهو معا يشملهما

 الوالية تعني أنها نتأكد تجعلنا والقوامة بالوصاية النص هذا في الوالية اقتران ،ضف إلى ذلك

  .النفس على الوالية دون المال على

 تتضمن األهلية وعديمي القصر مال على بالوالية الخاصة الموضوعية الشروط آخر، جانب من    

 .واستثناءات عامة قاعدة

 ايتهحم تجب الذي الشخص قانون قاعدة تبني: العامة القاعدة 1-

 أو والوصي الولي سلطات السيما وانتهائها وثبوتها للوالية العامة األحكام في التنازع على يسري

 يختص قانون جنسية الشخص المحميعليه حمايته، و  تجب الذي الشخص القيم، وٕالتزاماتهم، قانون

عليه ورفعه بطرق الحماية المقررة كالحجر بحكم الجوانب الموضوعية المتعلقة  )من تجب حمايته(

وٕاجازة تصرفاته وكذلك بيان طرق تعيين األولياء واألوصياء والقيمين وشروطهم وصالحياتهم وحدود 

من تلقاء أنفسهم أو بإذن من المحكمة أو المجلس وظائفهم والتصرفات التي يجوز لهم إبرامها من 

ذا الحكم اتفاقية الهاي وما يستحقونه من أجر وقد أخذت به مهامهم ومسؤولياته إنهاءالعائلي وطرق 

  . )1(الخاصة بالحجر 1905الخاصة بالوصاية واتفاقية  1902لسنة 

وحتى ال يؤدي تنفيذ القواعد السابقة إلى حدوث تنازع بين قانون جنسية الشخص المحمي 

ومن ذلك قانون القاضي، كذلك بين قانون جنسية الخاضع للحماية و و  ،وقانون مكان وجود المال

ن موقع المال ببيان الحقوق العينية العائدة لناقص األهلية بسبب الحماية ونقل الملكية اختصاص قانو 

 وغالبا ما يكون قانونوالحيازة والشهر العقاري كما يتدخل قانون القاضي بصفته له اختصاص فرعي 

 القاضي في هذه الحالة بصفته له اختصاص فرعي في كل ما لم يتناوله القانون الشخصي خاصة في

قانون القاضي هو نفسه  وغالبا ما يكون التدابير الوقائية الهادفة لحماية أموال القاصر بسرعة اتخاذ

على هذا  1961أكتوبر  15وقد نصت اتفاقية الهاي المؤرخة في قانون محل موقع المال، 

إقليمها االختصاص بقولها في كافة الحاالت االستعجال تتخذ سلطات الدولة المتعاقدة التي يوجد على 

  .، هذا من حيث المسائل الموضوعيةالقاصر أو المال العائد له تدابير الحماية الضرورية

                     

  .209 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول)1( 
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 الحقيقية، والجنسية الجنسية قانون الجزائري القاضي يطبق الجنسية متعدد القاصر كان ٕاذاو 

 الحال ظروف في ذلك غيرها، ويظهر من أكثر الشخص بها يرتبط التي تلك هي للشخص الحقيقية

 التحق أو نشاطاته جميع لممارسة موطنا إقليمها اتخذ منتظمة، أو بصفة دولتها إقليم في في اإلقامةك

 .العامة الوظائف بإحدى

 القاضي تطبيق على المدني القانون من 22/3 المادة الجنسية، نصت ميعد القاصر كان وٕاذا

 القاضي يتصدى اإلقامة، كيف حلم موطن إنعدام حالة في اإلقامة، لكن محل قانون أو الموطن قانون

 تطبيق وجب إقامة محل او موطن للقاصر يكن لم إذا انه اعتبروا الفقهاء إن.؟ النزاع في ينظر الذي

 .القاضي قانون

المتعددة  الجنسيات بين من الجزائرية الجنسية للقاصر وجود تصورها يمكن التي الثالثة الحالة

للجنسيات  النظر دون الجزائرية الجنسية القاضي تطبيق لىع المدني القانون من 22/2 المادة حسب

 .األخرى

 حمايته تجب الذي الشخص قانون قاعدة محدودية -أ

 أو الولي كان إذا تقرير ألجل حمايته الواجب للقاصر الشخصي القانون الجزائري القضاء يطبق

 بيع يته، إال أن إجراءاتحما تجب الذي عقار لبيع المحكمة من إذن استصدار عليه القيم أو الوصي

 من 21 المادة لنص تطبيقا القاضي لقانون تخضع وٕانما للقاصر، الشخصي لقانون تخضع ال العقار

 التي الدولة قانون واإلجراءات االختصاص قواعد على يسري«: فيها جاء التي الجزائري المدني القانون

 .«اإلجراءات  فيها تباشر أو الدعوى فيها ترفع

 التي للوالية الموضوعية الشروط أحكام بين التوفيق ألجل مجبرا نفسه القاضي ديج وبذلك

 .القاضي لقانون تخضع التياإلجراءات  للقاصر، وأحكام الشخصي لقانون تخضع

 حمايته الواجب للقاصر الشخصي وقانون القاضي قانون بين العملية، التوفيق الناحية من

 إجراءات مع يتعارض قد الشخصي قانون عليه نص الذي صعوبات، ذلك أن اإلجراء عليه يترتب

 الكافية الحماية القاضي قانون إجراءات تمنح ال قد الجزائري، ضف إلى ذلك القانون في المتبعة

 .منحها للقاصر الشخصي للقانون يمكن للتي ومماثلة

 أو الوصي أو الولي تقصير تبين ما استعجال، إذا حالة توجد لم سبق، ولو ما إضافة إلى كل

 يتخذ الوطني أجنبيا، القاضي عنصرا يشملها القانونية العالقة القاصر، وكانت أموال إدارته في القيم
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 وحقوق كزامر  بحماية الوقتية ،)1(والئي أمر بموجب القاصر مصالح لحماية مؤقتة ضرورية إجراءات

 .األهلية بكامل يتمتعون ال أشخاص

 الشخص ُوجد حمايته، إذا تجب الذي للشخص الوطني نالقانو  تطبيق محدودية أيضا وتتجلى 

 المتوطن بالبالد القاصر عالقة ألن األفضل هو الموطن قانون وطنه، بذلك عن بعيدا حمايته الواجب

 .القاصر مصلحة في ذلك أقوى، بشرط أن يكون تكون فيها

 حمايته تجب الذي الشخص قانون على تطبيق االستثناءات 2- 

 : ، تتمثل فيما يليإستثناءات يشملها حمايته تجب الذي شخصال قاعدة إن    

المسائل اإلجرائية المتعلقة بالشخص محل الحماية،  اخضاع الجزائري المشرع قرر:األول  االستثناء 

 االختصاص منح إذ فإنها ال تخضع إلى قانون ذلك الشخص، إنما تخضع لقانون دوله القاضي،

 الجزائر في موجود األهلية عديم أو القاصر وكان إستعجالي بتدبير مراأل تعلق الجزائري، إذا للقانون

 بصفة له فيعين القاضي ،بالجزائر حادث في األبوين وفاة حالة تصور التدابير، ويمكن هذه اتخاذ وقت

 السلطات في حدود المالية شؤونه إدارة يتولى مؤقتة بصفة قيًما الجزائري للقانون وطبقا استعجاليه

المستحدثة  من القانون المدني الجزائري) 15(المادة الفقرة الثانية من  ، طبقا لما قررتهله ةالممنوح

يسري : "، حيث جاء نصها على النحو التالي2005جوان  20بتاريخ  05/10بموجب القانون رقم 

و على قواعد االختصاص وجميع المسائل الخاصة باإلجراءات، قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أ

  ."تباشر فيه اإلجراءات

 التدابير الوقائيةتطبق قانونه بشأنه  الجزائري أجازت للقاضي ،إن هذه الفقرة المضافة

وهو حكم  ،)2(المؤقتة للشخص الموجود في الجزائر أو ألمواله الموجودة فيهاحماية لالهادفة ل والمستعجلة

ة بتنازع القوانين المعنية بشكل الخاص 1961أكتوبر  5 اتفاقية الهاي الصادرة فيمستوحى من 

في كافة حاالت االستعجال تتخذ سلطات ": على هذا االختصاص بقولهاالترتيبات المتعلقة بالَوصايا، 

 .)3("الدولة المتعاقدة التي يوجد على إقليمها القاصر أو المال العائد له تدابير الحماية الضرورية

                     

  .الجزائري واإلدارية المدنيةاإلجراءات  قانون من 473 المادة جعار  )1( 
  .158- 157، ص ، المرجع السابقالخاص الجزائري، الجزء األول زروتي الطيب، القانون الدولي )2( 
 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ترجمة فائز أنجق ،تنازع القوانيناألول  الجزء، القانون الدولي الخاص، إسعاد موحند )3( 

تنازع القوانين، المرجع السابق، : عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول: وكذلك. 290 ص ،1989
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  .)1(الجزائر في موجودة بأموال النزاع تعلق الجزائري، إذا القانون القاضي يطبق: الثاني االستثناء -

 أموال تبعثر حالة في متعددة إشكاليات يثير الجزائري، للقانون المال على الوالية وخضوع

 اختصاصها دائرة في تقع قضائية جهة كل في قيم تعيين يجب عمليا مختلفة، إذ بلدان في القاصر

 القانوني للنظام تخضع األخرى هي واألموال ،)2( المحلي قانونلل عليه أن يخضع األموال، والقيم

 .المحلي

الجزائر،  في ماليا تصرفا الجنسية، أجنبي أحدهما طرفين عقد حالة تصور يمكن: الثالث االستثناء

الجزائري،  القانون حسب األهلية دولته، وكامل قانون حسب األهلية ناقص األجنبي الطرف أن وتبين

 االستثناء سيطبق األخير هذا الجزائري، فإن القاضي أمام المالي التصرف حول ينهماب تنازع وحصل

األجنبي،  جنسية بقانون القاضي يؤخذ ال آخر الجزائري، بمعنى المدني القانون من 10 المادة في الوارد

 فيه هليةاأل الجزائر، ونقص في أثرها نتج بشرط أن المعاملة األهلية كامل وهو صحيحة تعد فالمعاملة

 .األخر الطرف على تبينه يسهل ال خفاء

 فيه األهلية نقص الجزائري المدني القانون من 10 المادة من األخيرة الفقرة المشرع اعتماد إن

 األحسن من واسعة، وكان تقديرية سلطة للقاضي سيمنح اآلخر، الطرف على تبينه يسهل ال خفاء

 المتمثل فحسب،األول  الشرط على النص خالل من عدةالقا تبسيط األجنبي القاصر لمصلحة عاةامر 

 .الجزائر في أثره وتنتج المالي التصرف عقد في

   المال على الوالية مسائلبعض  في األجنبي القانون داستبعا: لثاثا

 يمكننا االتجاه، لكن هذا في تقضي قرارات أو أحكاما توجد ال المال على الوالية مسائل في

 حول نزاع عرض المثال سبيل المقارن، على الخاص الدولي القانون تطور مع خاصة حاالت تصور

 زواج عن ناتجة المال على الوالية استحقاق أن للقاضي الجزائري، وتبين القاضي أمام الوالية إسقاط

 القاصر يعد ال األجنبي القانون حسب الوالية له المخول الجنس، والشخص نفس من أجنبيين شخصين

 العام النظام مع لتعارضه المختص األجنبي القانون يستبعد الحال هذه في قاضينسله، وال من

 .الجزائري
 

                     
 (1) «l’autorité du père indispensable à l’exercice des droits de la personne l’enfant se trouvaient 

considérablement affaiblie s’il ne gérait pas en même temps le patrimoine du mineur »: voir 
Lucienne Topor, les conflits de lois en matière de puissance parentale ,op-cit, p 294. 
(2) «En pratique cela signifie qu’un tuteur doit être nommé à l’enfant dans toute juridiction ou ce 

dernier possède meuble ou immeuble, ce représentant doit se conformé au prescription de la loi 
local », voir Lucienne Topor , les conflits de lois en matière de puissance parentale , op-cit, p 294. 
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  لثالثاطلب الم

  الزواج القانون الواجب التطبيق على 

 الزواج هو رابطة بين رجل وامرأة تفيد العشرة بينهما، ويقصد منها دوام الرابطة وتترتب عليه  

فت تشريعات جميع الدول على تنظيمه بشكل دقيق، فحددت ات متقابلة، لذلك عكٕالتزاممهمة و آثار 

  . الخ.... ه وكيفية نشأته وانتهائهأثار ه، كما نظمت نعقادالشروط الشكلية والموضوعية إل

لتنازع قوانين  ةأثار العالقات القانونية أو  الشخصية حوالمواضيع األ أكثريعتبر الزواج من و 

أنظمتها القانونية واختالف شروط  أحكام واختالفخر لد ألالدول، نظرا إلختالف فكرة الزواج من ب

الفلسفة التي يعتمدها أو  اختالف الفكرة االجتماعيةإلى  ويعود ذلك ه وانقضاءه،أثار و  هإنعقادوشكل 

فبينما تراه بعض األنظمة رابطة دينية محضة ينعقد وفق مراسيم دينية معينة،  المشرع في كل بلد

رى وتراه رابطة مدنية بحتة ينعقد بالتقاء اإليجاب والقبول أمام موظف عام تخالفها الرأي أنظمة أخ

عالقة زواج في أنها  وامرأة على مختص، وقد يكيف قانون دولة معينة العالقة التي تكون بين رجل

مشروعة، وبينما تراه أنظمة رابطة أبدية غير قابلة لالنحالل  حين يراها قانون دولة أخرى عالقة غير

أي من الطرفين دون  إرادةتعددها، وٕاذا حدث يعتبر جريمة، تراه بعضها رابطة يمكن إنحاللها ب ويحرم

  .إلتزامترتب أي 

ا، أثار يحدد بموجبها القانون الذي يحكم الزواج شكال وموضوعا و إسناد  مشرع قواعدكل يضع 

القاضي سيواجه صعوبة ن أل الهين واليسير،األمر باختيار القانون الواجب التطبيق ليس مسألة  وكذلك

بل عليه أن يفهمه ويضع له معنًا  في التكييف، وعليه أن ال يتقيد بالمعنى الوارد في القانون بشكل كلي،

ة، كما عليه التفرقة بين القانون الذي يحكم الشروط الشكلية، جنبيواسع بحيث يتسع لنظم الزواج األ

شخصية وأخرى مالية، وفي انتهائه هناك آثار  اكه هنأثار وتلك التي تحكم الشروط الموضوعية، وفي 

  .)1(شيء من التفصيلاألمر  وفاة وطالق وتفريق لذلك يتطلب

 ،اآلراء أين نحن منها؟هذه  كل هذه االختالفات التي تعد مصدرا لتنازع القوانين وكلإطار في 

   .وما هو موقف المشرع الجزائري من هذه االختالفات؟

وهي الخطبة، فما هي إال  ه قد يمر بمقدمةإنعقادعقد الزواج قبل تجدر اإلشارة بداية أن 

  التطبيق عليها؟ الطبيعة القانونية للخطبة، وما هو يا ترى القانون الواجب

                     

  .69ص ، المرجع السابق، علي علي سليمان )1( 
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ومما الشك فيه أن  ،عقد الزواج إبرامية على أولهي اتفاق رجل وامرأة على استعدادهما بصورة 

لذا يحق للخاطب أن يعدل عن الزواج وال يجوز  مة،وعد بالزواج وهي غير ملز إال  الخطبة ما هي

وهذا الحق مقيد بعدم إساءة استعماله، وٕاال تترتب عليه المسؤولية التقصيرية  ،الزواج إبرامإكراهه على 

  . في حالة حدوث ضرر للخطيبة

من قانون  )05( كما جاءت بصريح نص المادةأو  الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج،ف

ا قانونيا، على عكس إلتزاموليست  ، فهي وسيلة للتعارف بين الخطبين"لخطبة وعد بالزواجا"سرة األ

قوته الملزمة وفي حالة العدول عنه يرتب مسؤولية عقدية  بعض التشريعات التي تعتبر الخطبة عقد له

  .)1( )القانون االنجليزي كما هو الشأن في(

  :التالية على الخطبة، يجب أن نميز بين المسائلولتحديد كيفية إعمال القانون الواجب التطبيق 

أما  عليها قانون كل من الطرفين، وهنا يجب توفر الشروط الموضوعية التي ينص: شروط الخطبة -1

تتم بها الخطبة، فإنها تخضع لقانون الدولة التي تتم فيها  الشروط الشكلية والمقصود بها الصيغة التي

  .الشكل لقانونهما الوطني المشترك إخضاعرى بأنه ال مانع من وهناك من ي وفقا للرأي الغالب،

إال  ،هو حل للخطبة، فيجب أن يسري عليه القانون الذي يحكم انحالل الزواج: العدول عن الخطبة -2

" اجالطرفين بإتمام الزو أحد  كأن يلزم"، جنبيقد تتدخل فكرة النظام العام لوقف تطبيق القانون األأنه 

قانون العقد إلى  ت الخطبةأخضعمباشر على الزواج، وقد  لما فيه إكراه ع النظام العاموهذا يتنافى م

  .)2(المحل الذي تمت فيه الخطبةإلى  المسؤولية التقصيرية والتي تخضع ويترتب على فسخها

 عن بقية القوانين العربية األخرى، حين خص 1961لسنة  5وقد انفرد القانون الكويتي رقم 

منه، حيث نصت على أنه يسري عليها من حيث شروط  )35(ة إسناد بموجب المادة بقاعد الخطبة

صحتها قانون الجنسية بالنسبة لكل خاطب، ومن حيث أثارها قانون جنسية الخاطب وقت الخطبة، 

ومن حيث فسخها قانون جنسية الخاطب وقت الفسخ، وبالنسبة لما يترتب عليها من أضرار يسري 

راجح قانون المحل الذي حصل في العدول باعتباره فعال ضارا، بينما يرى البعض عليها طبقا للرأي ال

بإخضاعها لقانون الجنسية المشتركة للخاطبين إن وجد أو لقانون جنسية الخاطب وقت الفسخ على 

  .)3(أساس أن العدول هو حل للخطبة ينبغي أن يسري عليه القانون الذي يحكم الزواج

                     

  .159 صتنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1( 
  .211 صتنازع القوانين، المرجع السابق،  : يوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولعل) 2( 
  .159، ص المرجع السابق، زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )3( 
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أحد الخاطبين ال  كانإذا  ي قاعدة التنازع القوانين المتعلقة بالخطبةلم يحدد المشرع الجزائر 

  الخاطب؟أم  هل يطبق قانون المخطوبة: أي قانون يطبقمسألة  فتطرحخر مل جنسية األيح

 الجزائري لم يتعرض لها في القانون المدني، لذا يتعين الرجوع للقواعد العامة، وبما أن المشرع

فهو يخضعها لقانون جنسية الخطبين، فإذا كان  الشخصية، وبالتالي حوالاأل اعتبرها منسرة قانون األ

من جنسيتين مختلفتين، فهنا تظهر صعوبة  اإن كانأما  إشكال، الخطيبان من جنسية واحدة فال

  .الجزائريسرة يتعين تطبيق قانون األفإنه  الخطبين جزائريا،أحد  كانأنه إذا  التطبيق، علما

القانون الواجب التطبيق هو قانون فإن  الجزائري،سرة من قانون األ) 5(المادة وفقا لما جاء في 

تمت فإن  البلد الذي تمت فيه الخطبة يبدو ذلك من خالل الحل الناتج عن العدول على الخطبة، لذا

 الجزائري هي التي تطبق حتىسرة من قانون األ) 5(الواردة في المادة  حكاماألفإن  الخطبة في الجزائر

معنوي ألحد أو  ترتب عن العدول ضرر ماديإذا  ان، حيثأجنبيالمخطوبة أو  كان الخاطبإذا 

  .الطرفين جاز الحكم بالتعويض

وٕان تحديد التعويض يتم وفقا للقانون الجزائري وهو قانون البلد الذي حدث فيه الفعل الضار 

كان العدول من ي، أما إذا من القانون المدني الجزائر ) 20(مثل ما هو منصوص عليه في المادة 

كان إذا  المخطوبة فعليها أن ترد ما لم يستهلك، وتخضع كل هذه التصرفات للقانون الجزائري حتى

  .)1(الخاطب والمخطوبة غير جزائريين

وقد تتدخل اعتبارات النظام العام للحد من تطبيق القانون األجنبي المختص كأن يكون القانون 

الزواج أو يتضمن شروطا جزائية لتنفيذ الوعد بالزواج وهذا يتنافى مع النظام  يلزم أحد الطرفين بإتمام

هذا إذا ما اعتبرنا الخطبة ليست عقدا كما هو الحال في  ،العام لما فيه من إكراه مباشر على الزواج

 ،يأما إذا كيفت على أساس أنها عقد كما هو الشأن في القانون االنجليز  ،القانون الجزائري والفرنسي

الخاصة بالعقد ويعد العدول عنها نوعا من عدم التنفيذ مما يترتب عليه  اإلسنادفإنها تسري عليها قواعد 

  .)2(المسؤولية العقدية

ه وانحالله، أثار ه و إنعقادوكما سبق القول لنا القول أن الزواج يثير تنازعا بين القوانين من جانب 

  .تمثل القانون الواجب التطبيق على الزواج وانحالله؟في ماذا ي إذن فاإلشكال الذي يتبادر لنا هو

  

  
                     

  .212 صالقوانين، المرجع السابق،  تنازع : عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1( 
  .159، ص المرجع السابق، زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2( 
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  ولاأل  الفرع

  الزواج إنعقادالقانون الواجب التطبيق على 

القانون الواجب ويختلف يجب توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية لصحة إنعقاد الزواج 

الشروط من في الحالة األولى عنه في الحالة الثانية كقاعدة عامة وتكييف ما يعتبر  التطبيق

، فما يخضع لقانون القاضي طبقا للقاعدة العامة في التكييف شكليةالالشروط وما يعتبر  الموضوعية

  هي يا ترى وما هو القانون الواجب التطبيق؟

وتعتبر من الشروط الموضوعية  ما يتوقف وجود الشيء على تحققه، يالشروط الموضوعية هف

هلية والرضا، وقد يكون رضا الوالدين أو أحدهما بالنسبة لدون وجود اإلرادة وما يتعلق بها كتوفر األ(

واتحاد مجلس العقد وعدم الرجوع عن اإليجاب قبل  ، وكذلك تطابق اإليجاب والقبول)القانوني السن

القبول، وأيضا ما يتعلق بمحل العقد وهو صالحية المرأة ألن تكون زوجة أي غير محرمة على من 

وتخضع أكثر القوانين الشروط  ،وجود المهر وتوافر الكفاءة الالزمة للزواج يريد الزواج منها، كذلك

مثل القانون السويسري واأللماني والفرنسي والياباني والبولوني،  قانون الجنسية للزوجين،إلى  الموضوعية

  . ومن الدول العربية مثل سوريا

ادة، كمراسيم االحتفال وتسجيل الشرط الشكلي هو ما يتطلبه القانون من أوضاع إلظهار اإلر أما 

الزواج بالنسبة لقوانين بعض الدول، كذلك المراسيم الدينية ومظاهر عالنيته والشهادة وغير ذلك، 

 .وكقاعدة أساسية تحكم الشروط الشكلية بقانون الجنسية ويجب تحقق ما يشترطه قانونا الزوجين

الواجب التطبيق على الشروط  القانونإلى  سنتطرق ،السابق لإلجابة على هذا التساؤلو 

  .الموضوعية، والقانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية

  القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج : أوال

نص المشرع الجزائري في قانون األسرة على جملة من الشروط الزمة إلنعقاد الزواج صحيحا 

هي شروط موضوعية، وهذه األخيرة جاءت مشمولة في نص منها ما يعتبر شروطا شكلية ومنها ما 

يتم عقد الزواج برضا الزوجين وبولي  ":من قانون األسرة الجزائري والتي جاء نصها ) 09(المادة 

، أي أن الشروط الموضوعية إلنعقاد زواج صحيح هي ركن الرضا واألهلية "الزوجة وشاهدين وصداق

  .)1("والمهر ،األمر وموافقة األولياء على النفس إن لزم

                     

  .228تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1( 
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الزوج والزوجة المعقود (الشروط الموضوعية للزواج في األركان المتمثلة في العاقدين  إذن تتمثل

اعتبرها المشرع الجزائري الركن الوحيد في عقد الزواج، في المادة  والتي) التراضي(عليها، الصيغة 

إلحداث الزواج  تطابق إرادة الزوجين ، والرضا هو05/02قانون األسرة الجزائري من األمر  من) 09(

 لشروط الصحة والتي هي حسب إال أن عقد الزواج يحتاج ،ويكون باإليجاب والقبول هذا من جهة

من قانون األسرة الجزائري، أهلية الزواج والتي حددها المشرع الجزائري في المادة  )مكرر 09(المادة 

جعله المشرع  نسبة للمرأة والرجل معا، الولي الذيسنة كاملة بال) 19(قانون األسرة بسن  من) 07(

من قانون األسرة بالمعنى أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص أخر هي ) 11(الجزائري في المادة 

من نفس  )14(للزوجة بغرض النكاح طبقا للمادة  الصداق وهو المبلغ من المال يقدم ،)1(تختاره

  .)2(القانون

الموانع الشرعية وهو كل مانع يحول دون إتمام الزواج وقد تكون من  إضافة إلى خلو الزوجين

, قانون األسرة من )23(طبقا للمادة ) تزول بزوالها(وأخرى مؤقتة ) سبب دائم ال يزول(مؤبدة  موانع

اإلشارة إلى أن الموانع هي من النظام  ويجب. إضافة إلى اعتبار المانع الصحي من موانع الزواج

  .العام

يكون كل من الزوجين خلوا  أنيجب ": على ما يلي األسرةقانون من  )23(مادة فقد نصت ال

هذا عن نصوص المواد، أما عن تكيف ما هو موضوعي من  ،"من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة

  .)3(شروط الزواج فهو راجع لقانون القاضي طبقا للقواعد العامة

عية للزواج هو القانون الوطني لكل من الزوجين فالقانون الواجب التطبيق على الشروط الموضو 

يســـري علـــى الشـــروط الموضـــوعية الخاصـــة بصـــحة : "مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري) 11(طبقـــا للمـــادة 

 لسـنة الهـاي اتفاقيـة بأحكـام أخـذ قـد المشـرع بـذلك ويكـون ،"الـزواج القـانون الـوطني لكـل مـن الـزوجين

 الحالـة قـانون فـي نـص عنـدما االتجـاه هـذا ئـرياالجز  لمشـرعا أكـد كمـا منهـا، 01 المـادة السيما  1902

                     

أنه من ) م.ص(ضد ) ب.ر(في قضية  30/03/1993الصادر بتاريخ ) 90468(رقم جاء في أحد قرارات المحكمة العليا  )1( 
ال يجوز للولي أن يمنع من في واليته من الزواج إذا رغبت فيه وكان أصلح لها وٕاذا وقع المنع فللقاضي :" المقرر شرعا وقانونا أنه

وعبرت عن رضاها وأن  ،ة الحال أن البنت راشدةولما ثبت من قضي ،من قانون األسرة 9أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة 
لذا فإن قضاة  ،لم يثر األسباب التي دفعت به لمنع هذا الزواج - الطاعن–فإن والدها  ،الراغب في زواجها معلم وله مسكن

  ".مما يتعين رفض الطعن لعدم تأسيسه ،الموضوع كانوا على صواب عندما رخصوا للمطعون ضدهما بالزواج
والمنشور بالمجلة ، )م.ص(ضد ) ب.ر(في قضية  30/03/1993الصادر بتاريخ ) 90468(المحكمة العليا رقم قرار : راجع

  .66ص  ،1994 ،3العدد  ،القضائية
  .160الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول، المرجع السابق، ص ) 2( 
  .230تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : ، الجزء األولأعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري )3( 
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 تم إذا صحيحاً  وأجنبية جزائري بين أو ئرييناجز  بين بلد أجنبي في يعقد الذي الزواج : "أن على المدنية

 يتطلبهـا التـي األساسـية الشـروط الجزائـري يخـالف أال شـريطة البلـد، ذلـك فـي المألوفـة األوضـاع حسـب

  .الزواج كانإلم الوطني القانون

 فقانون جنسية كل من الطرفين هو الذي يسرى على عقد زواجهما وفق ما تضمنته نص المادة 

من قانون الحالة المدنية، ومفادها أن كل عقد زواج يعقد في بلد أجنبـي بـين جزائـريين أو جزائـري  )97(

تــي يتطلبهــا القــانون وأجنبيــة يعتبــر صــحيحا بشــرط عــدم مخالفــة الطــرف الجزائــري الشــروط األساســية ال

  .الوطني ال مكان الزواج

 على سيطبق الذي للقانون نصه عدم هو المادة هذه في الجزائري المشرع على يعاب ما لكن     

 المادة لهذه الجزائري المشرع منح فقد وبالتالي خارجها، أو الجزائر داخل سواء الزواج يريد الذي األجنبي

 عقد يبرم الذي الجزائري الطرف على سيطبق الذي القانون بتبيان ىاكتف عندما فقط، أحادياً  طابعاً 

 دولة في أجانب مع الجزائريات زواج مسألة يعالج لم الجزائري المشرع أن كما أجنبي، بلد في الزواج

 .)1(أجنبية

 :الشروط من نوعان تتضمن الجزائري القانون في الزواج النعقاد الموضوعية الشروط فكرة أما    

 في والمتمثلة صحيحا، الزواج ينعقد حتى توافرها القانون يشترط التي تلك وهي: اإليجابية شروطال -

 .إلخ...الشهود شهادة الولي، الرضا، كوجود صحته وشروط الزواج ركن

 الزواج ينعقد حتى الشخص في توافرها عدم القانون يشترط التي الشروط تلك هي: السلبية الشروط -

 .مثال الزواج موانع حاالت إحدى كتوفر باطال الزواج اعتبر الشروط ههذ مثل توفرت فإذا

 على يجب وبالتالي الجزائري، األسرة قانون أحكام في الواردة تلك هي الشروط هذه أن فنالحظ    

 .)2(الشروط هذه نطاق تحديد مهمة عليه تسهل حتى األخير هذا بأحكام يستعين أن الجزائري القاضي

  

  

  

                     

أعمال الملتقى ، ")المقارنة والقوانين جزائريال القانون بين مقارنة سةراد(الزواج  انعقاد مجال في القوانين سفيان، تنازع بومراو )1( 
يومي بجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  -لسياسيةالمنعقد بكلية الحقوق والعلوم ا ،الوطني حول تنازع القوانين في األحوال الشخصية

   .98 ، ص2014أفريل 24و 23
  .المتضمن قانون األسرة الجزائري 84/11 القانون من 27و 26و 25مكرر و 9و -9 المواد رقم رجع)2( 
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يطبق  أنه هي الشروط الموضوعية لصحة الزواج ما هو القانون الذي يجب إذا كانت هذ

  عليها؟

  :اتجاهات وهي 3لتحديد القانون الواجب التطبيق هنا ظهرت  

وهو إسناد الشروط الموضوعية إلى قانون محل إبرام الزواج، وهذا دون التمييز بين : االتجاه األول –أ 

  .الشروط الشكلية والشروط الموضوعية

  .وهو الذي يتجه حول إخضاع الشروط الموضوعية إلى موطن الزوجين: االتجاه الثاني –ب 

جنسية الزوجين والذي  وهو الغالب والذي يخضع الشروط الموضوعية إلى قانون: االتجاه الثالث – ج

زائري منها، وكذلك القانون الج) 01(المادة  1902أخذت به كل من فرنسا وألمانيا وحتى اتفاقية الهاي 

يسري على الشروط الموضوعية الخاصة : "التي تنص على أنه من القانون المدني) 11(في المادة 

، أي أن القانون الواجب التطبيق على الشروط "بصحة الزواج قانون الجنسية المشتركة للزوجين

  .الموضوعية للزواج هو القانون الوطني لكل من الزوجين

 هو الذي يسري على عقد زواجهما، وفق ما تضمنته نص المادة فقانون جنسية كل من الطرفين   

كل عقد زواج '': ومفادها أن 1970جانفي  19المؤرخ في  70/20من قانون الحالة المدنية رقم  )97(

يعقد في بلد أجنبي بين جزائريين أو جزائري وأجنبية يعتبر صحيحا، بشرط عدم مخالفة الطرف 

  .)1(''ي يتطلبها القانون الوطني إلمكان الزواجالجزائري الشروط األساسية الت

سبق وأن ذكرت أن قانون جنسية كل من الزوجين هو الذي يسرى على زواجهما ومع أنه  

ويقيد به وقت إبرام العقد، فإذا تغيرت جنسية أحدهما بعد ذلك ال يؤثر على عقد الزواج هذا من جهة 

إال أنه ال  ،ان بنفس الجنسية هنا ال توجد أي صعوبةومن جهة أخرى يعلم أنه إذا كان الزوجان يتمتع

الموضوعية لقانون الجنسية إذا كان الزوجان يتمتعان بجنسية  توجد أية صعوبة في إخضاع الشروط

هنا ال توجد أي صعوبة إذ يطبق قانون جنسيتهما المشتركة، ولكن تظهر الصعوبة عند  ،موحدة

ن الوطني لكل منهما ينص على شروط خاصة به ال يتضمنها اختالف جنسية طرفا العقد، أو أن القانو 

أو ينص عليها القانون األخر أو إذا تغيرت جنسية أحدهما بعد ذلك ال يؤثر على عقد الزواج فكيف 

  .يطبق قانون الجنسية إذن؟

  

  

                     

  .235، ص المرجع نفس) 1( 
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  :تحمل اإلجابة على هذا التساؤل فرضين هما

ناك شروط فردية كاألهلية والرضا اإلجابة يجب أن نتعرض إلى أن ه قبل: الفرضية األولى

فمنهم من أخضع  اختلف الفقهاء حول تطبيق قانون الجنسية ،مزدوجة متعلقة بالزوجين كالموانع وأخرى

يسمى بالتطبيق الجامع، إال أنه انتقد  الشروط الموضوعية لكل من جنسية الزوج وجنسية الزوجة وهو ما

  . ق من حاالت إنعقاد الزواجوكذا يضي في كونه صعب من حيث التطبيق العمل

هل يطبق قانون : وعليه نتساءل إذا ما كان كال الزوجان أجنبيان في هذه الحالة يطرح السؤال    

  جنسية كل منهما تطبيقا جامعا أم يطبق تطبيقا موزعا؟

  :وهنا انقسم الفقه إلى رأيين أو اتجاهين

 العاقدين جنسية قانون بتطبيق ينادي اتجاه ظهر حيث ،يرى وجوب التطبيق الجامع: االتجاه األول

-Lerebours) األستاذ فرنسا في تزعمه الذي االتجاه، )L’application cumulative( جامعا تطبيقا

Pigeonniére) الشروط جميع طرف كل في تتوفر أن يجب صحيحا ،الزواج ينعقد حتى أنه بمعنى 

  .)1(األخر الطرف جنسية قانون في كذلك والمقررة جنسيته، قانون في المقررة الموضوعية

التي سيلزمها  الموضوعية مفاده أن يتوفر في الزوج كل الشروط: ينالتطبيق الجامع للقانونف

قانون جنسيته وكذلك كل الشروط التي سيلزمها قانون جنسية زوجته، وكذلك بالنسبة للزوجة يجب أن 

أي ال يكفى أن تتوافر في كل منهما  جهايتوفر فيها الشروط التي يتضمنها قانونها وقانون جنسية زو 

 التي الموضوعية الشروط رفط كل في تتوفر أن بلالشروط التي يتضمنها قانون جنسيته فقط 

 شخص ال الزوجية بطةراال حماية بهدف وذلك معا، الثاني الطرف وقانون الوطني قانونه يشترطها

 المترتبة القانونية كزاالمر  اختالف ديلتفا طرف، كل دولة في صحيحة تكون بأن الزوجة، أو الزوج

  :هي كالتالي وحججهم في ذلك، )2(عنها

  .أن القانون الوطني لكل طرف هدفه حماية الرابطة الزوجية ذاتها وليس الطرف بحد ذاته - 

يعتبر التطبيق الجامع الحد الذي يمنع امتياز قانون على األخر أو الحد الذي يحفظ لكل دولة  - 

  .سيادتها

                     
 (1) ISSAD Mohand, droit international privé: Les règles de conflits, O.P.U, Alger, 1986, p. 248. 

أعمال الملتقى  ،"التطبيق وعوائق التشريع بين شرعا الباطل المختلط الزواج في النسب إثبات إشكاالت"ذهبية،  مولود أيت )2( 
 يوميبجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  -المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،الوطني حول تنازع القوانين في األحوال الشخصية

  .183 ، ص2014أفريل  24و 23
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والذي يتعارض مع  تشددا، األكثر القانون يؤدي إلى تطبيق أنه التطبيق هذا يعيب ما كذلك،

يؤدي إلى األكثر من الحاالت التي ال يعقد فيها الزواج الستحالة أو ، والتالي مبدأ حياد قاعدة اإلسناد

جنسية  الجنسية ممثال في قانون مختلفيالصعوبة توافر الشروط التي سيلزمها قانون أحد الزوجين 

 الغالب وقانون الطرف األخر ولما وجدت هذه االنتقادات التي أثبتت صعوبة هذا التطبيق هجر الفقه

 الشروط طرف كل في تتوفر أن يكفي أنه ذلك ومعنى الموزع، بالتطبيق األخذإلى  لاهذا الرأي وم

 للتطبيق خاضعة قىتب التي الزواج، موانع باستثناء الوطني، قانونه في عليها المنصوص الموضوعية

 مانع على القانونين أحد يشمل أن فيكفي ذاتها، حد في الزوجية بطةلرال وحماية لخطورتها رانظ الجامع

 .)1(األثر عديم باطال ليعتبر الزواج، عقدرام إب دون يحول

 موزعا تطبيقا العاقدين جنسية قانون يدعو إلى تطبيق التطبيق الموزع للقانون: االتجاه الثاني

)L’application distributive( طبقا الموضوعية الشروط جميع طرف كل في تتوفر أن يكفي أنه أي 

 بشأنها نطبق التي الزواج بموانع يتعلق ما كل باستثناء صحيحا، الزواج ينعقد حتى جنسيته لقانون

 .)2(الجامع التطبيق

وأن تتوفر في الزوجة  مفاده أن تتوفر في الزوج الشروط التي سيلزمها قانون جنسيته فقط،و 

أخذت به غالبية األحكام القضائية الفرنسية ونصت  ، وقدالشروط التي سيلزمها قانون جنسيتها فقط

  :وحججهم في ذلك) ألمانيا تشيكوسلوفاكيا، بولونيا، البرتغال، تركيا،(عليه دول كثيرة منها 

  .تطبيقه عليهم ال على غيرهمأن قانون كل دولة موضوع خصيصا لحماية مواطنيها وهو مقتصر في  - 

ال مانع من وجود بعض الشروط الموضوعية التي تفرض تطبيق القانون الجامع وهي شروط يقول  - 

  .بشأنها الفقه األلماني أن لما صفه فردية وأخرى لها صفة مزدوجة

غير أن التطبيق الموزع قد يعرف حدودا عندما يتعلق األمر بموانع الزواج، في هذا الصدد 

ترح الفقه األلماني التمييز بين الموانع الفردية والتي تخص الشخص والموانع ذات الطابع المزدوج يق

بالنسبة للحالة األولى يكون اللجوء إلى تطبيق الموزع للقوانين  ،والتي تخص الزواج في حد ذاته

  .المتواجدة أما بالنسبة للحالة الثانية يكون اللجوء إلى التطبيق الجامع

  

  

                     

  .وما بعدها 230 تنازع القوانين،: أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1( 
 العدد ،والقانون السياسة دفاتر ،"المقارنة والقوانين يزائر الج القانون بين وانحالله الزواج مجال في القوانين تنازع  "أمين، دربة )2( 

  .240، ص2011،بعاالر 
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  :ذا األساس وجب تصنيف هذه الموانع في إحدى الفئاتعلى ه

شروط التي لها صفة مزدوجة تتعلق بالعالقة في حد ذاتها منها ما يتعلق مثال بموانع للفبالنسبة 

فلخطورتها تطبق عليها القانون الجامع أن ال تحول دون الزواج مثال مانع في قانون جنسيته  ،الزواج

  .الزوج أو جنسية قانون الزوجة

والشروط المتعلقة بالسن واألهلية والرضا تخص الشخص نفسه فيكون لها طابع فردي، أما 

  .)1(الشروط المتعلقة بالقرابة والرضاع وتعدد الزوجات فيكون لها طابع مزدوج ويخص الزواج نفسه

ومنها أيضا شرط عدم وجود مرض جسماني أو عقلي أو شرط عدم وجود زواج سابق غير  

بة للمانع الصحي اعتبر ذا صفة مزدوجة لتعلقه بالطرفين ولو كان بسب واحد منها وقد منحل، فبالنس

  ).اليوغسالفي والتشريع البلغاري(نصت على تطبيق القانون الجامع عليه مثال التشريع 

، اعتبرته بعض التشريعات المعادية أو تم حلهأما بالنسبة لشرط عدم وجود زواج سابق 

من الموانع ذات الصفة المزدوجة، مثل ما جاء في استئناف محكمة باريس بشأن  المعارضة لفكرة التعدد

إبطالها زواج الفرنسية مع الكمروني المتزوج وفق ما قضى به قانونه الشخصي الذي يبيح له التعدد، 

فنرى بذلك تطبيق القانون الوطني للزوجة الفرنسية تطبيقا جامعا، إال أن هناك من التشريعات من 

  .ته من الموانع الفرديةاعتبر 

 خالل من نستنتجه ما وهو الموزع، بالتطبيق أخذ فقد ،الجزائري المشرع موقف بخصوص  

 "الزوجين من لكل .." لعبارة المشرع فاستعمال أعاله، المذكورة 11 المادة بها جاءت التية الصياغ

 الجامع بالتطبيق يأخذ أن داأر  فلو الموزع، بالتطبيق ينادي الذي الثاني باالتجاه تأثر قد أنه على دليل

 الحالة قانون في الموزع للتطبيق الجزائري تبنيهلمشرع ا أكديت كما ،"الزوجين من لكال" عبارة الستعمل

 مسألة وتبقى ،المتعلق بقانون الحالة المدنية 70/20 رقم األمر من 97 المادة من خالل نص المدنية

 سابقة وجود فعدم الجزائري، التشريع في واضحة غير الموزع التطبيق من الزواج موانع استثناء مدى

 أن دام ما بأنه نرى الخاص يناأر  في أنه غير تأويالت، لعدة الباب يفتح المسألة هذه في قضائية

 مع ولكن ،موزعا تطبيقا العاقدين جنسية قانون بشأنها نطبق أن فيمكن حةراص يستثنيها لم المشرع

   .الجزائري المدني القانون من 24 المادة لنص طبقا العام النظام فكرة إعمال

                     

  .216تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول)1( 
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 طبقا وجائزا مباحا فعال يعتبر أنه علما األجنبي للقانون طبقا للزواج مانع وجد للقاضي ثبت فإذا    

 الجزائري، العام النظام لفكرة مخالفته بسبب األجنبي القانون ذلك استبعاد إال عليه فما الجزائري، للقانون

 .)1(محله الجزائري نونالقا وتطبيق

بإعمال فكرة النظام العام بالنسبة للشروط الموضوعية للزواج من باب وجوب تطبيق القانون ف

األجنبي في دولة القاضي، فهناك من بين الشروط المعينة إلنعقاد الزواج ما قد يتعارض مع فكرة نظام 

يجعله ال يعقد بها وهنا يبتعد عن إبرام أو العام في دولة القاضي الذي سينعقد أمامه الزواج األمر الذي 

يمتنع عن إبرام زواج أجازه القانون األجنبي أو إبرام عقد منعه قانون أجنبي، فبالنسبة للجزائر مثال 

وبإعتبار قانون األسرة الجزائري مستمد من الشريعة اإلسالمية، نجد أن نطاق أعمال فكرة النظام العام 

أوسع نطاقا من البلدان األخرى مثل فرنسا التي ال تعطي للزواج صبغة بالنسبة للشروط الموضوعية 

دينية كفرق أول، إضافة إلى امتناعه على تطبيق القانون المتضمن شروطا أقل تشددا من قانونه، 

كالتي تنطوي على المساس بحقوق المسلم، وأيضا استعاد القانون األجنبي إلى تطبيقه الذي يتعارض 

  .مباح في شريعتنا اإلسالميةوتعدد الزوجات ال

إخضاع الشروط الموضوعية إلى جنسية كل طرف على حدا  غير أن أغلبية الفقه، اتجه نحو

 ولكن ما لموانع الزواج من خطورة وحساسية اشترط الفقهاء في هذه الناحية "التطبيق الموزع،"وهذا هو 

سابق منحل من موانع  برت وجود زواجقد اعت"التطبيق الجامع، ومثال ذلك أن محكمة استئناف باريس "

أبطلت على هذا األساس زواج فرنسية مع كمروني  الزواج المزدوجة أي المتعلقة بالرابطة الزوجية، وقد

  ".الشخصي يبيح تعدد الزوجات متزوج على الرغم من أن قانونه

  منح األولوية للقانون الوطني: الفرضية الثانية    

أخضعت الشروط الموضوعية إلى قانون  مدنيالقانون من ال )11(سبق القول بأن المادة     

يسري القانون ": مدنيالقانون من ال )13(استثناء ورد في المادة  جنسية كل من الزوجين، إال أنه هناك

 إذا كان أحد الزوجين جزائريا )12(و) 11(األحوال المنصوص عليها في المادتين  الجزائري وحده في

، فنجد أنه في حالة ما إذا كان أحد الزوجين جزائريا، "ال فيما يخص أهلية الزواجإ ،وقت إنعقاد الزواج

  .)2(نص المشرع الجزائري على إختصاص القانون الجزائري

 المشرع وٕاذا ما حاولنا مقارنة مات جاء في النصوص السابقة مع التشريعات المقارنة فنجد مثال أن     

 للقانون بإخضاعها الزواج النعقاد الموضوعية الشروط لحو  القوانين تنازع مسألة المصري حسم
                     

  .100سفيان، المرجع السابق، ص  بومراو )1( 
  .235تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 2(
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 الزواج إلى قانون لصحة الموضوعية الشروط في يرجع: "أنه على صراحة نص عندما وذلك الوطني،

 ".الزوجين من كل

 عليه فيجب الزواج لصحة الموضوعية بالشروط متعلق نزاع المصري القاضي على عرض فإذا

 شروط اكتمال أن باعتبار النزاع، إثارة وقت وليس الزواج انعقاد وقت نالزوجي جنسية قانون يطبق أن

 األشخاص، حيث من المادة هذه تطبيق بنطاق يتعلق فيما أما االنعقاد، أثناء إال تكون ال الزواج صحة

 من 14 المادة في نص عندما الجزائري، المشرع سلكه الذي الطريق نفس المصري المشرع سلك فقد

 أحد كان إذا السابقتين، المادتين في عليها المنصوص األحوال في": أنه على المصري نيالمد القانون

 ."للزواج األهلية شرط عدا فيما وحده المصري القانون يسري الزواج، انعقاد وقت مصريا الزوجين

 حكم في المصري للقانون األجنبي القانون مزاحمة رفض قد المصري المشرع أن ،إذن نالحظ

 العامة للقاعدة يخضع يبقى الذي الزواج أهلية شرط عدا فيما الزواج، لصحة لموضوعيةا الشروط

 .)1(الجنسية قانون في والمتمثلة

 تلـك عـن تختلـف ال مصـر فـي السـائدة النظرة فإن الموضوعية، الشروط فكرة لمضمون وبالنسبة

 النعقـاد السـلبية أو اإليجابيـة سـواء ذكرناهـا التـي الشروط جميع أن حيث الجزائري، القانون في الموجودة

 بالشـهادة المتعلـق الشـرط عـدا مـا المصـري، المـدني القـانون مـن 12 المـادة نطـاق ضـمن تـدخل الـزواج

  .شكليا شرطا مصر فيراجح ال الفقه حسب يعتبر حيث خالف، بشأنه وقع الذي

انقسـموا  لـذينا اإلسـالمية الشـريعة فقهـاء بـين الموجـود الجـدل الخالف إلى ذلك هذا سبب ويرجع

 :إلى اتجاهين

 بدونـه ينعقـد أن للـزواج يمكـن فـال ابتـداء، العقـد لصـحة شرطا الشهود شهادة يعتبر الذي: األول االتجاه

 فـي مسـتندين والشـافعية والحنابلـة األحنـاف فقهـاء إليـه ذهـب مـا وهـو أخـرى، بوسـيلة إعالنـه حصـل ولـو

 ".شاهدينب إال نكاح ال: "وسلم عليه اهللا صلى ذلك إلى قوله

 العقـد إلنشـاء شـرطا وليسـت ونفـاذه، العقـد لتمـام شـرط بمثابـة الشـهود شـهادة بـأن يـرى: الثـاني االتجـاه

 .)2(المالكية إليه ذهب ما وهو) الدخول( البناء عند وجوبا يشترط اإلشهاد فعنصر ابتداء

                     
 المصرية، المصري، الوقائع المدني القانون ، يتضمن1948سنة جويلية 16 في المؤرخ 131 رقم قانون من 11 المادة: أنظر )1(

  .2011 عشر، الرابعة ومتمم، الطبعة ، معدل1948سنة جويلية 29 بتاريخ ، صادر)أ(مكرر 108 عدد
 اإلسكندرية، الجامعي الفكر دار الثانية، الطبعة والقانون، الشريعة بين مقارنة دراسة: القوانين تنازع الدين، جمال الدين صالح )2(

  .202 .، ص2007
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 الشـروط مـن الشـهادة اعتبـار حـول القـانون فقهـاء لـدى ءااآلر  الجـدل إلـى تضـارب هـذا أدى     

 الشـروط عناصـر مـن يعتبـره جحراالـ يأالـر  أن غيـر الشـكلية، الشـروط عناصـر مـن أنهـا أم الموضـوعية

 .الشكلية الشروط تحكم التي للقواعد تخضع وبالتالي الشكلية

بـالعودة إلـى  فإنـه الموضـوعية، الشـروط علـى العاقـدين جنسـية قـانون تطبيـق كيفيـة يخـص وفيمـا

 المصري المشرع بأن االستنتاج يمكن أعاله، المذكورة المصري المدني انونالق من 12 المادة مضمون

 الـزواج موانـع أي المنـع صـيغة فـي توضـع التـي بالشـروط يتعلق فيما أنه غير الموزع، بالتطبيق أخذ قد

  .)1(اجتماعية مصالح حماية ورائها من يقصد المشرع ألنرا نظ الجامع، التطبيق بشأنها فيطبق

 سـنة أفريـل 01 فـي قضـت عنـدما ،االتجـاه هـذا كرسـت أن المصـرية الـنقض لمحكمـة وسـبق

 أحـد قـانون الـزواج موانـع بخصـوص طبـق ألنـه الموضـوع، محكمـة مـن صـادر حكـم بـنقض 1954

  .اآلخر العاقد قانون تطبيق دون فقط العاقدين

روط الش تحكم صريحة تنازع بقاعدة يأت لم أنه بحيث المصري، نظيره الفرنسي المشرع خالف

 المدني القانون من 30/3 المادة تأويل في اجتهد قد الفرنسي الفقه أن الزواج، غير لعقد الموضوعية

 الزوجين جنسية قانون أي للزوجين الشخصي للقانون الموضوعية الشروط إخضاع واقترح ،)2(الفرنسي

 األشخاص لةوحا األشخاص بحالة المتعلقة المسائل ضمن تندرج الشروط هذه أن أساس على وذلك

 لقانون الزواج النعقاد الموضوعية الشروط إخضاع اّ  جد المنطقي فمن إذن الجنسية، ضابط يحكمها

 .)3(العاقدين جنسية

القانون  من 170/1 المادة نص هو الفرنسي الفقه به ينادي الذي الموقف هذا يدعم ما ولعل

 األحكام خالف متى باطالً  فرنسا ارجخ الفرنسي يبرمه الذي الزواج من جعلت التي الفرنسي، المدني

 فيما أنه إال فرنسا، خارج يكون الفرنسي هذا يبرمه الذي الزواج أن فرغم ،)4(الفرنسي للقانون األساسية

                     
 تطبيقا الزواج النعقاد الموضوعية الشروط جميع على للعاقدين الوطني القانون يطبق الكويتي القانون الصدد، فإن هذا وفي )1(

 العنصر ذات القانونية العالقات بتنظيم ، يتعلق05 رقم انونالق من 36 المادة بصريح وذلك الزواج، موانع ذلك في بما موزعا
  723 .ص سابق،ال مرجعال العال، عبد محمد عكاشة: أنظر. الكويتي األجنبي

 :ما يلي ،المادة نص في جاء لقد )2(
« Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en 
payes étranger ». 

 والتوزيع، والنشر ساتاللدر  الجامعية المؤسسة مجد مقلد، محمود علي ترجمة: الخاص الدولي القانون فانسان، هوزيه -ايربيارم )3(
   5 .ص ،2008بيروت،

  :كما يلي ،بالفرنسية المادة صياغة جاءت)4(
« Le mariage contracté en payes étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est 
valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les 
Français n’aient au point contrevenu au dispositions contenues au chapitre 1er du présent titre ». 
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 االستخالص يمكن المادة لهذه المخالفة الفرنسي، وبمفهوم للقانون خاضعاً  يبقى صحته بشروط يتعلق

 النعقاد الموضوعية الشروط صحة على الزوجين جنسية ونقان اتجهت إلى تطبيق قد لمشرع نية أن

 .الزواج

 يميل إلى التطبيق فرنسا في جحاالر  فالفقه العاقدين، على الوطني القانون تطبيق كيفية وبشأن

 بطةلراا قيام يجعل أنه أهمها ومن له، الموجهة االنتقادات كثرة بسبب الجامع التطبيق وهجر الموزع

 القضاء استقر فقد الزواج موانع مسألة يخص فيما لكن ،)1(األحوال أغلب في مستحيال اأمر  الزوجية

 وأن باريس استئناف لمحكمة سبق فقد األساس هذا وعلى الجامع، للتطبيق إخضاعها على الفرنسي

 بتعدد له يسمح الكاميروني القانون أن من الرغم على متزوج كاميروني مع فرنسية زواج بإبطال قامت

 .)2(جامعا تطبيقا الزوجة يحكم الذي الفرنسي القانون طبقت قد بذلك المحكمة وتكون الزوجات،

  القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية للزواج: اثاني

 الزوجين إلى العالم دةاإر  فيه تخرج الذي الخارجي بالمظهر الزواج عقد ماإلبر  الشكلية الشروط تتصل   

 سيمادة كمر ااإلر  إظهار أجل من القانون يتطلبها التي ضاعاألو  تلك بها ونقصد الخارجي،

 الزوجين على يتعين التي رءات ا واإلج بالمقتضيات للزواج الشكلية الشروط تتعلقأي إلخ، ....االحتفال

 القاضي قانون في التنازع قواعد تشير الذي القانون نظر في صحيحا زواجهما يعتبر لكي إتباعها

 أو بالقالب أساسا ترتبط والتي الزواج ماإلبر  المتطلبة الشروط كافة تشمل أنها أي ؛)3(باختصاصه

  )4( .الغير لدى معلوما الزواج بها ويصبح الزواج فيه يتم الذي الخارجي المظهر

 الديني الشكل يشترط من الدول من فهناك ألخرى، دولة من تختلف الشكلية الشروط وهذه

تجمع بينهما واالختالف هذا يجعل من  ودول ،)5(لذلك لمدنيا الشكل تشترط وأخرى الزواج النعقاد

  .الشروط الشكلية للزواج دائرة لتنازع القوانين، فما هو الحل هنا؟

 المتعلق الشكل فهناك يرمي إلى تحقيقه الذي الهدف بحسب يختلف التصرف شكل مضمون إن     

  ، لألهلية المكمل والشكل باإلثبات، المتعلق والشكل بالشهر،

                     
(1) BATIFFOL (H.) et LAGARDE (P.), droit international privé, tome 1, 7éme éd. L.G.D.I. Paris, 
1983, p. 414. 

  .235تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 2(
 والدراسات القضائية البحوث تنمية منشورات جمعية غربي،الم الخاص الدولي القانون في العائلية الروابط بلمير، السعدية )3(

  .22، ص 1988 المغرب،
  .25، ص 2007اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار الزواج، مراإب مشكالت في القوانين تنازع الدين، جمال الدين صالح )4(
، )مقارنة سةادر ( األردني القانون في الوضعية لوالحلو  العامة المبادئ القوانين، تنازع: الخاص الدولي القانون حسن الهداوي، )5(

   .10 ص المرجع السابق،
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 أمام الدليل بتقديم ذلك ويتم إثباته، يجب أنه ذلك فمعنى الزواج، شكل صحة حول زاعن أثير إذا

 األسرة قانون من 18 المادة تنص إذ به؛ عقد تحرير من البد الزواج وجود على الدليل وإلقامة، القضاء

 في ورد ما مراعاة مع قانونا مؤهل موظف أمام أو الموثق أمام الزواج عقد يتم ":يلي ما على الجزائري

الذي  الشكل أن )Savigny( سافيني األلماني الفقيه اعتبر وقد ."القانون هذا من مكرر 9و 9 المادتين

 لذلك، وترتيبا دة،رالإل الفعلي الوجود عن يعبر الذي الخارجي المادي الشكل هو المحل لقانون يخضع

 في الرضا ركن فيه يفرغ الذي القالب ذلك هو لوكيس قاعدة له تخضع الذي الحقيقي الزواج شكل فإن

 .)1( العقد

 كافة أي ؛)2(اجو الز  شكل به نعني ما هو وٕاثباته للغير وٕاعالنه الزواج إظهار طرق إذن،

 الخارجي للشكل المفهوم هذا القى ، وقد)3(الخارجي الزوجين إلى العالم دةاإر  بإظهار الكفيلةاإلجراءات 

 لوكيس قاعدة وأصبحت الحالي، العصر في واسعا ار اانتش وعرف الفقه، لدى كبير صدى للتصرف

 .)4(الثبوتية وقوتها وطبيعتها وتكييفها مضمونها حيث من الخارجية األشكال جميع تحكم

 بتسجيل المتعلقةاإلجراءات  كافة الجزائري القانون حسب للزواج الشكلية الشروط من ويعتبر

 إشهاره طريقة وكذا فيه، المطلوبة والتوقيعات كالصيغ تحريره لوأشكا بإبرامه المختصة والجهات الزواج

 يحتاج إلى طقوس ال مدني، طابع ذو الجزائر في الزواج أن مالحظة مع هذا وٕاثباته، به الغير وٕاعالم

 .دينية ومراسيم

 امإلبر  مطلوبا كان إذا ما لنا يحدد الذي هو اإلبرام محل قانون فإن الزواج، بإثبات يتعلق وفيما

 لنا يحدد كما .أصال ذلك اشتراط عدم أو معينة، إدارية وثائق أو رسمية سندات شكل في غهراإف الزواج

 عن الزواج بإثبات الفرنسية النقض محكمة اعترفت وقد، الزواج إلثبات قانونا المقررة واإلجراءات الطرق

  .)5(جالخار  في مبرم زواج عن الناتجين لألوالد الظاهرة الحالة حيازة طريق

 وهذا الزواج، إثبات مسألة اإلبرام محل لقانون الشكل خضوع قاعدة بحكم يلحق الفقه أغلب إن

 تم وٕاذا المحلي، للقانون يخضع أيضا إثباته فإن المحلي، للشكل وفقا الزواج إبرام تم إذا أنه يعني

                     
  .87ص  المرجع السابق، سليمان، علي علي) 1(
  .160ص  القوانين، المرجع السابق، تنازع: األول الجزء الجزائري، الخاص الدولي القانون زروتي، الطيب )2(
، ص 2008 لبنان، والتوزيع، والنشر ساتراللد الجامعية المؤسسة الخاص، الدولي القانون في دروس غصوب، جميل عبده)3(

257.  
  .349 ، ص2006الجزائر، هومه، دار التصرف، شكل على المحل قانون تطبيق فضيل، نادية )4(
  .169-168ص  القوانين، المرجع السابق، تنازع: األول الجزء الجزائري، الخاص الدولي القانون زروتي، الطيب )5(
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 لهذا بدوره يخضع اتهإثب فإن المشترك، الموطن لقانون أو الزوجين جنسية لقانون الزواج شكل إخضاع

 .)1(القانون

  ه إبرامخضوع الزواج من حيث شكله لقانون محل  .1

 الشكلية الشروط تحكم خاصة إسناد قاعدة يضع لم ي، نجد أنهالجزائر  المشرعبالرجوع إلى 

 قد المشرع ألن نظرا ينا،أر  كما 11 المادة نطاق ضمن تدخل ال أنه كما الزواج، عقد ماإلبر  المتطلبة

 بينهما، تميز ال ذلك قبل كانت بعدما 2005 تعديل بعد وذلك الموضوعية للشروط فقط اخصصه

 التي العامة للقاعدة الشكلية الشروط اتجهت إلى إخضاع الجزائري المشرع نية أن إذن القول فيمكن

 انونوبالعودة إلى الق ذلك، قبيل من يعد الزواج أن باعتبار شكلها حيث من القانونية التصرفات تحكم

 Locus(قاعدة لوكيس ب المعروفة الشهيرة القاعدة تبنى قد ،الجزائري المشرع بأن نجد ،الجزائري المدني

regit actum( )2( في يتمثل القانونية التصرفات شكل على التطبيق الواجب القانون أن تؤكد على التي 

 المادة أكدته ما وهو، ني الجزائريمن القانون المد 19طبقا لما قررته المادة  الزواج إبرام محل قانون

إن الزواج الذي يعقد في بلد أجنبي بين جزائريين أو بين : "فيها ورد التي المدنية الحالة قانون من) 97(

جزائري وأجنبية يعتبر صحيحا إذا تم حسب األوضاع المألوفة في ذلك البلد شريطة إال يخالف الجزائري 

  ."انون الوطني إلمكان عقد الزواجالشروط األساسية التي يتطلبها الق

أنه ال يتعلق إال بالزواج  ،المدنية الحالة قانون من) 97( نص المادة خالل منلكن نالحظ 

الذي يكون أحدهم فيه جزائري، مما يجعل زواج األجانب في الجزائر غير خاضع له، ويمكن إعطاء 

مدني الذي القانون من ال )170( مادةالصفة مزدوجة للنص مثلما ذهب إليه القضاء الفرنسي في نص 

                     
 األردن، األولى، الطبعة والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،)القوانين تنازع( الخاص الدولي القانون موسوعة الكسواني، حمدم عامر)1(

  . 155- 154 ص ،2010
 ومبادئ نصوص على كبير بشكل ذلك في معتمدين لوكيس قاعدةراز إب في وافر بقسط القديمة اإليطالية المدرسة فقهاء ساهم)2(

 قد راداألف إرادة أن أساس على مااإلبر  بلد لقانون العقد موضوع خضوع برر الذي Curtius كورتيس الفقيه جاء ثم ني،الروما القانون
 هذه قصر في الفضل له يرجع الذي Dumoulin ديموالن الفرنسي الفقيه الفكرة هذه بنىت وقد القانون هذا ضمنا إلى اختيار اتجهت
 للزوجين المالي النظام موضوع في بحثه بمناسبة ذلك وكان القاعدة، هذه عن التصرف وضوعم وٕابعاد التصرف، شكل على القاعدة
 القاعدة هذه عرفوا فقد الهولندية المدرسة فقهاء أما القانون، وليس العقد تنشئ التي هي اإلرادة أن مفادها توصل إلى نتيجة حيث
   .الزواج مجال في السيما بتطبيقها وقبلوا

 القوانين، تنازع في العامة المبادئ)األول الكتاب الخاص، الدولي القانون في الموجز الحداد، السيد حفيظة: يللمزيد من التفاص
 المرجع التصرف، شكل على المحل قانون فضيل، تطبيق نادية:  وأيضا .333 ، ص2007 بيروت، الحقوقية، الحلبي تراتمنشو 

  .54- 52 ص السابق،
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هو مماثل له ويكون زواج األجانب الذي يتم إنعقاده في الجزائر خاضعا من حيث شكله للقانون 

  .الجزائري

 سبيل على ليس ولكن ،)Locus( لوكيس بقاعدة أخذ قد ،الجزائري المشرع اإلشارة إلى أن وتجدر   

 قانون بينها من متعددة إسناد ضوابط وضع إلى جانبها ألنه انظر  اإلختيار، سبيل على وٕانما ماز لاإل

 بين الجزائر في زواج هناك يكون أن في مانع يوجد فال وبذلك مشتركة، كانت إذا العاقدين جنسية

 .)1(أجنبي قانون في مقررة لشكليات طبقا األجانب

 الواجب القانون تحديد يخص فيما الجزائري نظيره عن المصري المشرع موقف يختلف ال

 تحكمها وٕانما خاصة إسناد قاعدة لها يضع لم بحيث الزواج، النعقاد الشكلية الشروط على التطبيق

 على المصري المشرع نص قدف للقاعدة، ا4ختياري الطابع التي نصت على المدني القانون من )20( المادة

 للقانون تخضع أن أيضا ويجوز فيه، تمت الذي البلد لقانون شكلها في تخضع األحياء بين العقود: "أن

 قانونهما أو المتعاقدين موطن لقانون تخضع أن يجوز كما الموضوعية، أحكامها على يسري الذي

  .)2("المشترك الوطني

 م،ااإللز  دون اإلختيار سبيل على وذلك، )Locus( لوكيس قاعدةبأخذ  قد ،إذن المصري فالمشرع    

 يرمي حل هو الصدد، هذا في تخييرية إسناد قاعدة على اداالعتم أن المصريين الكتاب بعض ويرى

 متى الشكلي ه جانب في الزواج صحة حماية وهو معين مادي هدف إلى تحقيق ورائه من المشرع

 .20 المادة بها جاءت التي الضوابط أحد وفق بها األوضاع المعمول وافق

 قاعدة وضع عندما وذلك ري،والمص الجزائري المشرع من كل خالف فقد ،الكويتي المشرع أما

 الشكلية األوضاع في يرجع: "أنه على نص فقد الزواج، النعقاد الشكلية الشروط تحكم خاصة إسناد

 من كل جنسية أو إلى قانون الزواج فيه تم الذي البلد الدينية، إلى قانون سمراوالم كالتوثيق للزواج

  . )3("الزوجين

 مهاإبر  محل لقانون الزواج عقد ماإلبر  الشكلية روطالش أخضع فقد، الفرنسي المشرع وبخصوص

 في يتم الذي الزواج فإن وعليه مدنيا، أو دينيا شكال كان إذا ما يهم وال ،)4( 170المادة نص حسب

                     
 (1) ISSAD Mohand, op.cit, p.253. 

  737 .ص السابق، المرجع العال، عبد محمد عكاشة)2(
  .الكويتي األجنبي العنصر ذات القانونية العالقات بتنظيم يتعلق 1961لعام  05 رقم القانون من 37 المادة) 3(

(4) Art: 170 du code civil français dispose:" Le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre 
Français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été 
précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre des actes de l'état civil, et que le Français n'ait point 
contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. 



 

 
105 

 فيه أبرم الذي البلد قانون يتطلبها التي لألشكال وفقاً  تم إذا صحيحا يكون وأجانب فرنسيين بين الخارج

 المادة نص من الثانية الفقرة وبحسب ، ألنه63المادة لنص طبقا إشهاره سبق قد يكون أن بشرط

 الخضوع اختيار أو المحل، باللجوء إلى قانون الخارج في إبرام زواجهم للفرنسيين يجوز أعاله، المذكور

القنصلية  أو الدبلوماسية الهيئات أمام زواجهم إبرام عقود حالة في وذلك الفرنسي القانون ألحكام

 يؤكد النص هذا أن شك الفرنسي وال القانون يقرها التي الشكليات وفق تم إذا، أجنبية دولة في اجدةالمتو 

 شكل له يخضع الذي القانون باختيارفراد لأل السماح خالل من لوكيس لقاعدة االختياري الطابع

  .)1(الزواج

 تكييف في الجزائري القانون إعمال دائما فيجب، الشكلية الشروط نطاق تحديد لمسألة وبالنسبة

 المشكل أن ولعل، )2(تطبيقه الواجب القانون لمعرفة القوانين تنازع عند نوعها تحديد المطلوب العالقات

 الدينية سيماالمر  شرط تكييف صعوبة هو المسألة، هذه في الجزائري القاضي يواجهه أن يمكن الذي

 بما لكن الجزائري، األسرة القانون في كليةالش والشروط الموضوعية الشروط بين تفرقة وجود لعدم نظرا

 شرط بأن القول فيمكن دينيا، نظاما وليس مدني نظام عن عبارة اإلسالمية الشريعة في الزواج أن

 .)3(الجزائري للقانون طبقا الشكلية الشروط من يعتبر الدينية سيماالمر 

ن شروط الصفة تحتاج إلى البد من تحديد القانون الذي يحكمها ثم تحديد نطاقه ألن كثيرا م

التكيف لتطبيق في طائفة الشروط الموضوعية أو الشكلية ألن قانونهما مختلف باعتبار أن الزواج من 

لقانون محل إبرامه هذا هو الرأي ) Locus(التصرفات القانونية فهو يخضع من حيث شكله لقاعدة 

ار هذه القاعدة اختيارية أو إلزامية، مثال السائد فقها وقضاءا غير أن الدول تختلف فيما بينها في إعتب

  .أو إنجلترا واليابان تخضع الشروط الشكلية في الزواج اليات المتحدة األمريكيةالو 

بينما أغلب الدول ، بحث ال يجوز تطبيق قانون آخر عليها، هذه القاعدة على سبيل اإللزام

وعندما  ،ج الشكلية لقانون جنسية الزوجينتعتبر إتباع هذه القاعدة اختيارية وتجيز إخضاع شروط الزوا

يبرم الزواج في الشكليات التي يتطلبها البلد المبرم فيه وجب أن يعتبر صحيحا عند كل الدول حتى ولو 

لم تعترف به دول من ناحية شكله مثال ذلك عقد زواج بين طرفين في اليونان في الشكل الدين هناك 

                                                               
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un Français et un étranger, s'il a été célébré par 
les agents diplomatiques ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises. 
Toutefois les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un 
Français et un étranger que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de laRépublique". 

  .106ص  السابق، المرجع سفيان، بومراو) 1(
  .المتضمن القانون المدني الجزائري 75/58رقم  األمر من 09 مادةال راجع) 2(
  247 .صتنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )3(



 

 
106 

وهنا بشرط إال يكون هناك ، م أن هذا الشكل غير مقبول فيهاوجب اعتباره صحيحا في فرنسا مع العل

تحايل للتهرب من القانون الواجب التطبيق، وفرنسا هنا تشترط نقط اإلعالن عنه وفقا للقانون الفرنسي، 

يعتبر الزواج ": الخاصة بالزواج 1902ي عام امن اتفاقية اله )05(هذا ما نصت عليه المادة 

  ."شكل طبقا لقانون البلد الذي يباشر فيه صحيحا في كل مكان آخرالحاصل صحيحا من حيث ال

قانون محل اإلبرام يستبعد في كثير من الدول لصالح القانون أو ) Locus( لوكيس غير أن قاعدة  

  .)1(الوطني في حالة إبرام الزواج أمام بعثتها الديبلوماسية أو القنصرية المعتمدة في الخارج

يختص بعقد الزواج ضابط الحالة ": على أنه فقد نصت ،ن الحالة المدنيةقانو ) 71(أما المادة 

المدنية أو قاضي الذي يقع في نطاق دائرته محل إقامة طالبي الزواج أو أحدهما أو المسكن الذي يقيم 

  ."بالنسبة لألجانب …فيه أحدهما باستمرار منذ شهر على األقل إلى تاريخ الزواج 

النص أن األجانب بإمكانهم عقد زواجهم في الجزائر أمام الجهات هذا لبمفهوم المخالفة    

  .)2(إذا كانوا مقيمين فيها منذ شهر واحد على األقل ،المذكورة

الدول  فإنه يخضع لقاعدة لوكس غير أن ،الزواج تصرف قانونيا من الناحية الشكلية باعتبارو 

من تحديد القانون الذي يحكمها ثم تحديد نطاقه البد ، تختلف في اعتبار هذه القاعدة اختيارية أم إلزامية

ألن كثيرا من شروط الصفة تحتاج إلى التكيف لتطبيق في طائفة الشروط الموضوعية أو الشكلية، ألن 

قانونهما مختلف باعتبار أن الزواج من التصرفات القانونية فهو يخضع من حيث شكله لقاعدة 

)Locus( لقانون محل إبرامه)لرأي السائد فقها وقضاء، وهذا هو ا)3.  

اليات غير أن الدول تختلف فيما بينها في اعتبار هذه القاعدة اختيارية أو إلزامية، مثال الو 

أو إنجلترا واليابان تخضع الشروط الشكلية في الزواج لهذه القاعدة على سبيل  المتحدة األمريكية

ب الدول تعتبر إتباع هذه القاعدة اختيارية اإللتزام، بحيث ال يجوز تطبيق قانون أخر عليها، بينما أغل

وتجيز إخضاع شروط الزواج الشكلية لقانون جنسية الزوجين وعندما يبرم الزواج في الشكليات التي 

يتطلبها البلد المبرم فيه وجب أن يعتبر صحيحا عند كل الدول حتى ولو لم تعترف به دول من ناحية 

اليونان في الشكل الديني هناك وجب اعتباره صحيحا في  شكله، مثال ذلك عقد زواج بين طرفين في

                     
  .97ص  ،علي علي سليمان، المرجع السابق)1(
  .239 صتنازع القوانين، المرجع السابق، : ألولأعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء ا )2(
مصر والكويت وتونس ولبنان : العديد من الدول كما سبق ذكرها ومنها الدول العربية مثل )Locus( وقد أخذت بهذه القاعدة )3(

ونان وألمانيا وألبانيا وبلغاريا فرنسا وٕايطاليا والي: والعراق وسوريا، ومن دول إفريقيا نجد غينيا والسنغال وساحل العاج والدول الغربية
ولهذه القاعدة فائدة كبيرة من التيسير على الزوجين حيث أنه لو اليات المتحدة األمريكية، ويوغوسالفيا، النمسا وٕانجلترا وتركيا والو 

  .ألزم الزوجين بعقد زواجهما في الشكل الذي يتطلبه قانونهما لتعذر عليهما ذلك في كثير من األحيان
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فرنسا، مع العلم أن هذا الشكل غير مقبول فيها، وهنا بشرط إال يكون هناك تحايل للتهرب من القانون 

الواجب التطبيق، وفرنسا هنا تشترط نقط اإلعالن عنه وفقا للقانون الفرنسي، هذا ما نصت عليه المادة 

يعتبر الزواج الحاصل صحيحا من حيث الشكل ": الخاصة بالزواج 1902هاي عام من اتفاقية ال )05(

  ."طبقا لقانون البلد الذي يباشر فيه صحيحا في كل مكان آخر

قانون محل اإلبرام يستبعد في كثير من الدول لصالح أو  )Locus(لوكيس غير أن قاعدة 

  .وماسية أو القنصلية المعتمدة في الخارجالقانون الوطني في حالة إبرام الزواج أمام بعثتها الدبل

هناك اختالف في طابع هذه القاعدة من حيث طابع اإللزام أو ال، ويمكن تصنيف قوانين مختلف    

  :مجموعات 03الدول حول هذه المسألة إلى 

من  )26( المادةتجعل القاعدة اختيارية مثل القانون الفرنسي والجزائري : المجموعة األولى

من ) 21(القانون السوري المادة و المرسوم األميري، ) 37( المادةوالكويتي  ،المدني الجزائريالقانون 

  .والقانون اإليطالي القانون المدني

تجعل القاعدة إلزامية للزواج المبرم على إقليمها واختيارية بالنسبة للزواج : المجموعة الثانية

  .ن النمساوي القانون األلماني القانون البولونيالمبرم في الخارج ويدخل ضمن هذه المجموعة القانو 

أم تم  إقليمهاتجعل هذه القاعدة إلزامية أيا كان بلد إبرام الزواج سواء تم في : المجموعة الثالثة

إبرامه في الخارج ومن الدول التي أخذت بها نذكر يوغسالفيا وألبانيا، المجر، بلغاريا، تشيكوسلوفاكيا 

  .وفرنسا

متحدي  لجزائري، فيعتبر هذه القاعدة إلزامية في الحالة التي يكون فيها الزوجينا أما القانون

هنا يبرم زواجهما وفق قانون جنسيتهما المشتركة وهو ما نفهمه من نص ) جنسية مشتركة(الجنسية 

بمفهوم  ،ويمكن أن يخضع للقانون الوطني المشترك للمتعاقدين، من القانون المدني) 19(المادة 

ة إذا لم يكن مشتركا فليس أمامها إال الشكل المحلي، وفي حالة اختالف جنسيتهما فتخضع المخالف

تخضع التصرفات القانونية ": قانون مدني )19(وهذا طبقا لنص المادة  الشروط الشكلية لمحل اإللزام،

رك الشكلي لقانون المكان الذي تمت فيه، ويجوز أيضا أن تخضع لقانون الموطن المشت في جانبها

  .)1("الموضوعية للمتعاقدين أو لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي يسري على أحكامها

  

  

                     
  .240-239 صتنازع القوانين، المرجع السابق، : راب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولأع )1(
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  الخارج الجزائريين في زواج .2

 دت قاعدة خضوع شكل الزواج للقانون المحليمأغلب الدول بما فيها التي اعتتجب اإلشارة أن 

 ،تها الدبلوماسية والقنصلية في الدول المعتمدة فيهاتسمح لرعاياهم بإبرام زواجهم أمام بعثا ،إلزامية بصفة

 التي لألشكال وفقاً  زواجهم إبرام عقد بين االختيار األجنبية البالد في المقيمين للجزائريين يحقوعليه، 

 زواجهم إبرام عقدأو  المختصة المحلية بالتوجه إلى الهيئات اإلبرام وذلك لبلد المحلي القانون يتطلبها

 الدبلوماسية والهيئات بالتوجه إلى القنصليات وذلك بالدهم قانون يتطلبها التي واألشكال راءاتلإلج وفقاً 

  :وهو ما سنبرزه فيما يلي المختصة، الجزائرية

  بالخارجصالحية األعوان الدبلوماسيين والقناصل في إبرام زواج رعاياهم . أ

 في الزواج عقود مراإلب ماسيالدبلو  السلك باختصاص والتشريعات الدولية المعاهدات أقرت

واالعتراف به والمتعلقة بإبرام زواج  1978اتفاقية الهاي المنعقد سنة  به تقضي ما ذلك ومن، الخارج

رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي بإبرام زواج رعايا دولهم في الدول المعتمدين فيها لالتي سمحت 

 1902ام اتفاقية الهاي الخاصة بالزواج لسنة بشرط أن هذه البلدان ال تمنعهم من ذلك وفقا ألحك

 1963أفريل  24بتاريخ  ةينا المنعقديمعاهدة فمن ) 75(المادة ، وكذلك منحت الخاصة بالزواج

، كما أن االتفاقية )1(رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي في التصرف كضابط الحالة المدنيةلصالحية ال

ترخص للقناصلة بأن يعقدوا الزواج إذا كان )2(1974 ماي 24في الجزائرية الفرنسية المبرمة القنصلية 

  .)3(الزوجان من رعايا الدولة الباعثة

 وفقاً  زواجهم إبرام عقد بين االختيار األجنبية البالد في المقيمين للجزائريين يحقوعليه، 

إبرام أو  المختصة حليةالم بالتوجه إلى الهيئات اإلبرام وذلك لبلد المحلي القانون يتطلبها التي لألشكال

 والهيئات بالتوجه إلى القنصليات وذلك بالدهم قانون يتطلبها التي واألشكال لإلجراءات وفقاً  زواجهم عقد

من  )97(و) 96(وهو ما نصت عليه المواد  ،)4(طبقا للقانون الجزائري المختصة، الجزائرية الدبلوماسية

                     
 حول فيينا اتفاقية على المصادقة يتضمن 1964 مارس 2مؤرخ في 64/85 رقم المرسوم ر بموجبزائالج عليها صادقت )1(

  .485، ص 1964لسنة34 العدد يةالرسم ، الجريدة1963 أبريل في الموقعة القنصلية العالقات
 بين القنصلية االتفاقية على المصادقة ، يتضمن1974 يوليو 12 في مؤرخ 74/75 رقم األمر بموجب الجزائر عليها صادقت )2(

  .834 ، ص1974، 62 الرسمية، العدد ، الجريدة1974مايو 24 في باريس في الموقعة اوفرنس الجزائر
  .220 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول عليوش قربوع كمال، القانون) 3(
 دول بعض في الحال عليه هو ما مثل أصال االختصاص هذا الدبلوماسي لسلكها تبيح ال أخرى تشريعات توجد أنه مالحظة مع )4(

، يوسف مسعودي: وأيضا. 167ص السابق، لمرجعا ،زائريالج الخاص الدولي القانون زروتي، الطيب: نظرأ .الالتينية أمريكا
المنعقد بكلية الحقوق  ،األحوال الشخصية أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين فيالزواج،  شكل على التطبيق الواجب القانون"

  .87 ، ص2014أفريل  24و 23يومي بجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  -والعلوم السياسية
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الذي يعقد أمام الدبلوماسيين أو القناصل صحيحا، فقد جاء حيث اعتبر الزواج ، )1(قانون الحالة المدنية

إن كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين صادر في ": قانون الحالة المدنية ما يلي )96(في المادة 

  .)2("بلد أجنبي يعتبر صحيحا إذا أصدره األعوان الدبلوماسيين أو القناصل طبقا للقوانين الجزائرية

يتضح أنه يعتبر زواج الجزائريين المبرم طبقا للقانون الجزائري أمام  ،ادةهذه المخالل من 

األعوان الدبلوماسيين أو القناصل في الدول المعتمدين فيها صحيحا، ولم تعلق هذه المادة أي شرط 

على إختصاص رجال األعوان الدبلوماسيين أو القناصل؛ وال يشترط في صحة العقد ان تعترف لهم 

 زواج ، لكن يبقى)3(ية الدول المعتمدين فيها مثل ما يشترط ذلك القانون المدني العنصريبهذه الصالح

 بالنسبة وهذا الجزائري للقانون دائماً  خاضع يبقى والقنصلية الدبلوماسية الهيئات أمام المبرم الجزائريين

  .)4(السواء حد على الموضوعية والشروط الشكلية للشروط

 طبقا والقنصلي الدبلوماسي السلك أعوان بتحريره يقوم الذي اجالزو  عقد لصحة يشترط وال

 سلطات دائما تبقى ذلك ومع ،)5(فيها المعتمدين الدول الصالحية بهذه لهم تعترف أن الجزائري للقانون

  .الدولية فراواألع االتفاقيات حدود في تمارس الزواج إبرام عقد في القنصلي أو الدبلوماسي الممثل

 القنصلية لدى أي الجزائري القنصلي للشكل وفقا الخارج في إبرام زواجهم زائريينللج يحق إذن،

 هذا إسناد على الدولي العرف جرى وقد الزواج، طالب الجزائري فيها يقيم التي الدولة في الجزائرية

  .)6(بينهم فيما القنصل دولة لرعايا بالنسبة فقط االختصاص إلى القناصل

                     
 2014-08-09المؤرخ في  14/08رقم باألمر المتمم و  المعدل 1970فبراير ) 19(المؤرخ في  70/20 رقمبموجب األمر  )1(

  .2014لعام  )49(الصادر في الجريدة الرسمية رقم 
نه أما العقد بين الجزائرية واألجنبي لم تنص ع ،تناولت المادة الزواج الذي يعقد في بلد أجنبي بين جزائريين وبين جزائري وأجنبية )2(

مما يجعلنا أن نقول أن زواج الجزائرية بأجنبي في الخارج ال يجوز عقده في الشكل المحلي والسبب هو التخوف من ذهاب 
وهذا  ،الجزائريات للخارج لهذا زواجهن فيه تحايال على القانون الجزائري الذي يمنع بطبيعة الحال زواج المسلمة بغير المسلم

ذلك أن احترام الشروط الموضوعية للزواج من طرف الجزائرية الضمان  ،كتور أعراب بلقاسمالتخوف ليس في محله في رأي الد
ذلك أن  ،وحق عقد زواج الجزائري في الخارج وفق الشكل المحلي ليس مطلقا الكافي لعدم استطاعتها عقد الزواج مع غير المسلم

ن منع هذا الزواج ووقفه ألنه باطل كل زواج جزائري بالخارج إذا تم هناك أشكاال محلية تعتبر مخالفة للنظام العام الجزائري مما يتعي
وهناك ما يسمى في بعض الدول  ،أما إذا كان العكس فإنه صحيح، وكان هذا الشكل ديني يمس عقيدة المسلم ،وفق الشكل المحلي

حيث أن غالبية الفقهاء والمسلمين  ،طالالبروستانية بالزواج الرضائي وهو الذي يتم دون أي شكل وحسب أعراب بلقاسم ال يعتبر با
  .بما في ذلك إقرار الطرفين اإلثباتيجيزون إثبات الزواج بكافة طرق 

  .220 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 3(
 ،1996،زائرالج هومه، دار الثالثة، الطبعة القضائية، باالجتهادات مدعمة ،الجزائري األسرة قانون في والطالق الزواج سعد، العزيز عبد )4(

  .168ص 
  .245 صتنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )5(
  .413-412، ص 2005 سكندرية،اإل المعارف، منشأة الزواج، شكل على التطبيق الواجب القانون خالد، هشام)6(
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  المحلي القانون يتطلبها التي لألشكال وفقاً  زائريينلجا زواج إبرام عقد .ب

 يتوطنون التي الدولة لقانون وفقا زواجهم إبرام عقود الخارج في المتوطنين للجزائريين يجوز

 دولة في إبرام العقد يتم أن ذلك في ويستوي ،المدني القانون من 19 المادة نص حسب وذلك فيها،

 ويجيزن الموط دولة ذاتها اإلبرام هي دولة تكون الفرض هذا وفي المشترك موطنهما دولة في أو أخرى

 وفقا الخارج في والقنصلي الدبلوماسي السلك رجال أمام زواجهم إبرام عقود للفرنسيين الفرنسي القانون

 .2 لديه معتمدون هم الذي البلد في الزواج لشكل مخالفا كان ولو الفرنسي القانون ألحكام

 زواجهم، إلبرام عقود األجنبي البلد في المختصة المحلية يون إلى الهيئاتالجزائر  يلجأ وعندما

 في المقررة الشكلية للشروط وفقاً  تم إذا الجزائري القانون نظر في صحيحاً  يعتبر الزواج هذا مثل فإن

 القانون يتطلبها التي الموضوعية الشروط مخالفة عدم اشترطت التي 97 المادة نص حسب ،البلد ذلك

 97 المادة من الثانية الفقرة أوضحت كما .3 الشرعية الموانع وانعدام الزواج وأهلية الرضا مثل زائريالج

ويجري مثل ذلك : "نصت على أنهحيث بأجنبية،  المتزوج الجزائري على يسري السابق الحكم بأن

يين المشرفين على وأجنبية، وتم أمام األعوان الدبلوماس بالنسبة لزواج عقد في بلد أجنبي بين جزائري

  ."الجزائر طبقا للقوانين الجزائرية دائرة قنصلية أو قناصل

من قانون الحالة  97/2المادة  حكم من مستثناة فهي ،الخارج في الجزائرية زواج عنأما   

 الموضوعية الشروط حساب على المحلي الشكل في زواجها باجنبي إبرام يجوز الوبالتالي ، المدنية

 في إبرامه يجوز ال المسلم، كما بغير المسلمة زواج عدم خاص بشكل هنا ونقصد، )1(الزواج لصحة

من قانون ) 31(المادة المادة  لنص تطبيقا وذلك، المحل قانون يتطلبه الذي الديني للشكل وفقا الخارج

الحصول على ترخيص تسلمه المصالح  ، حيث اشترطت إجراءات خاصة وهي)2(األسرة الجزائري

وقد تضمنت تعليمة وزارية مشتركة بين وزير الداخلية ، الخاصة بشؤون األجانب في الجزائراإلدارية 

  .)3(ووزير العدل إضافة إلى شرط اإلسالم في طالب الزواج األجنبي الذي يرغب بالزواج من جزائرية

 المحلي للشكل وفقا الخارج في زواجهما إبرام لهما فيحق مسلمين غير الزوجان كان إذا ولكن

  .)4(دين أو كان مدنيا

                     
 بعقد القيام الخارج الفرنسية في الدبلوماسية للهيئات المدني القانون من 171/1 المادة من خالل نص الفرنسي أجاز المشرع )1(

  .رئاسي مرسوم بموجب المحددة البلدان بعض في بأجنبية فرنسي زواج
 الجنسين إلى أحكام من باألجانب ئرياتجزاوالالجزائريين  زواج يخضع ":أنه علىجزائري، ال األسرة قانون من 31 المادة تنص )2(

  ."تنظيمية
  .159، ص ، المرجع السابقتنازع القوانين: زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 3(
  .90-89 ، صالمرجع السابق، يوسف مسعودي )4(
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  زواج األجانب .3

 في األجنبي االستثمار أعمال حجم يدزاوت الخارجي، العالم على االنفتاح سياسة على نتج لقد

  .)1(وأجنبيات أجانب بين زيجات ظهور الثقافية والتبادالت الجزائر

ذا انعقد إفلألجانب الخيار بين عقد زواجهم وفق الشكل المحلي أو وفق قانون جنسيتهم، 

عليهما احترام كل الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون فزواجهما في الجزائر وفق الشكل المحلي 

الجزائري بحضور شاهدين أمام ضابط الحالة المدنية أو القاضي، واإلقامة داخل اإلقليم لمدة ال تقل 

 المؤهلة الجزائرية الجهات امأم يتم الذي األجنبيات مع األجانب هؤالء زواج فإن ، وعليه،)2(عن شهر

  . اإلبرام محل باعتباره الجزائري الشكل إلى القانون حيث من خاضعا يكون

 جنسية كانت إذا الجزائر في المعتمدة األجنبية السياسية الهيئة أمام أيضا إبرامه ويجوز

 اتحاد حالة في فقط يقوم الزواج إبرام عقد في القنصلي السلك اختصاص ألن وهذا، مشتركة الزوجين

 اإلزاميوفي حالة إختالف جنسيتهما فهنا يصبح الشكل المحلي  ،القنصل جنسية مع الزوجين جنسية

 يشترط ،)3(المدنية الحالة قانون من 71 المادة نص إضافة إلى أن مدني،ال من القانون) 19(المادة 

 اختصاص إقليم في واجالز  قبل األقل على شهر لمدة أحدهما أو األجنبيين إقامةار استمر  ضرورة

 .)4(المدنية الحالة ضابط

 أمام إبرام الزواج يتم أن يمكن ،الفرنسي المدني القانون من 171و )5( 48 للمادتين وطبقا

 لجميع والملزم رسمياً  به المعترف هو المدني فالزواج، الفرنسيين القنصليين أو الدبلوماسيين األعوان

 في الخيار للزوجين يبقى ولكن، فرنسيات أو فرنسيين من وجونيتز  الذين األجانب وكذلك المواطنين

 الزواج أبرم الذي الكاهن ذلك، ويتعرض في رغبا متى الكاهن أمام الديني الشكل على ثانية مرة إبرامه

 من 2- 433/1 في المادة عليها المنصوص مةراوالغ الحبس لعقوبة المدني قبل الشكل الديني على

  .)6(سيالفرن الجنائي القانون

                     
  .166ص  السابق، المرجع سعد، العزيز عبد )1(
  .244 صتنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2(
 في يقع الذي القاضي أو المدنية الحالة ضابط الزواج بعقد يختص: "يلي ما على ،المدنية الحالة قانون من 71 المادة تنص) 3(

 األقل إلى تاريخ على واحد شهر منذ مرارباست أحدهما فيه يقيم الذي المسكن أو دهماأح أو الزواج طالبي إقامة محل دائرته نطاق
  ".الزواج

  .168-167، المرجع السابق، ص تنازع القوانين: زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )4(
(5) L’art.48 du code civil français dispose que :" Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera 
valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. 

  .91 ، صالمرجع السابق، يوسف مسعودي )6(
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 كما إبرام الزواج، الدبلوماسيين لألعوان بموجبها تخول ثنائية الدول إلى إبرام اتفاقيات تلجأ وقد 

 ما منها 31 المادة في جاء حيث ،)1(وليبيا المغرب بين المبرمة القنصلية لالتفاقية بالنسبة الشأن هو

 ...":يلي بما القيام دائرتهم حدود في القنصليين للموظفين يحق": يلي

 طبقا وذلك الموفدة، الدولة لرعايا والوفاة والجنسية واالزدياد الزواج عقود وٕارسال ونسخ تحرير -أ

 .بها المتعلقة الشهادات تسليم وكذلك، الدولة هذه لتشريعات

 الموفدة، الدولة رعايا من الزوجان يكون عندما الزواج إبرام عقود -ب

 المتعلقة العقود كل الدولة، تشريع حسب تنفيذية قوة له ائيقض مقرر على بناء تسجيل أو نسخ حل -ج

  .)2("بحضورهم المبرم الزواج ميثاق بحل

  نطاق القانون الذي يحكم الشروط الشكلية للزواج .4

لما كانت شروط صحة الزواج تخضع لقانونين مختلفين، فمن الالزم تحديد نطاق القانون الذي 

ويعتبر شرط الشكل الديني الذي تفرضه بعض الدول على رعاياها  يحكم منهما الشروط الشكلية للزواج

الذين يبرمون زواجهم في الخارج الشرط الوحيد الذي أثار صعوبة كبيرة في تكييفه في مختلف الدول أما 

الشروط األخرى فتكييفها ال يثير صعوبة ذات أهمية كبيرة، إذ تشترط بعض الدول على رعاياها إبرام 

، واسبانيا قبل قانون رقم 1982أبريل  5كل الديني، وذلك هو حال اليونان قبل قانون زواجهم في الش

، وهو حال إسرائيل ومالطا وكولومبيا إلى يومنا وبالتالي هذه الدول تعتبر 1981الصادر في  30/81

  .)3(الزواج نظاما دينيا وتدرجه ضمن الشروط الموضوعية

اما علمانيا كفرنسا وبريطانيا وبلجيكا تعتبر هذا وبالنسبة للدول التي جعلت من الزواج نظ

  .الشرط من الشروط الشكلية

من القانون المدني أن القانون الجزائري هو المرجع في تكييف ) 9(وفي الجزائر تنص المادة 

  .العالقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه

لي ال يعرف التفرقة بين الشروط الموضوعية والشروط الشكلية، فإن أمر ولما كان القانون الداخ

تكييف شرط المراسيم الدينية وفقا للقانون الجزائري مسألة في غاية الصعوبة، ونجد نفس هذه الصعوبة 

في معظم الدول العربية ألنها هي أيضا ال تعرف هذه التفرقة، ولكن بما أن الزواج ليس نظاما دينيا في 

                     
  .1999 نوفمبر 4 بتاريخ 4740 عدد الرسمية، ، الجريدة1997 أبريل 02 بتاريخ الموقعة وليبيا، المغرب بين القنصلية االتفاقية )1(
  .91 ، صالمرجع السابق، يوسف مسعودي )2(

(3)¨Paul Lagarde, Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain, Rec, 
Acad, lahaye, 1986, p 545. 
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ريعة اإلسالمية، ونما هو نظام مدني، إذ ال يشترط النعقاده حضور رجل دين أو احترام طقوس الش

 .)1(معينة، فيمكن القول بأن شرط المراسيم الدينية تعتبر من الشروط الشكلية في الجزائر

  واآلثار التي تترتب عليهبطالن الزواج  :ثالثا

وعية للزواج بطالن العقد ويثور التساؤل أحد الشروط الشكلية أو الموض قد يترتب على تخلف

  .وأثاره عن القانون الذي يحكم هذا البطالن

  بطالن الزواج القانون الواجب التطبيق على .1

إخضاع البطالن لنفس القانون الذي خولفت الشروط التي يتطلبها إلى  يتجه الفقه الراجح

اج قانون بلد اإلبرام مثال هو الذي يبين أحكام فالقانون الذي يحكم الشروط الشكلية للزو  ،النعقاد الزواج

كما أن القانون المختص ببيان الشروط الموضوعية للزواج  ،البطالن المترتب على مخالفة هذه الشروط

وما إذا  ،هو الذي يكشف عن طبيعة الجزاء المقرر عند تجاهل هذه الشروط) قانون جنسية الزوجين(

  .من عدمه كان هذا التجاهل يرتب بطالن العقد

 أما بالنسبة للمشرع الجزائري فالقانون الذي يحكم بطالن الزواج فهو القانون المختص بحكم

قانون جنسية كل من الزوجين أو القانون (الشروط الموضوعية للزواج والقانون الذي يحكم شكله 

مدني الجزائري، من القانون ال) 19(و) 13(و) 11(طبقا للمواد ) الجزائري وحده وقانون محل اإلبرام

وهذا االختصاص عادي ألنه متى تخلف شرط موضوعي أو شكلي للزواج طبقا لقانون معين يكون هذا 

هذا القانون إلى  القانون هو المختص بحكم بطالن الزواج كأثر لعدم توافر الشرط أو الشروط، ويرجع

  .)2(لتحديد خاالت البطالن وطبيعته وما إذا كان في اإلمكان تصحيحه

  آثار الزواج الباطل القانون الواجب التطبيق على .2

إلى  الشروط الشكلية أو الموضوعية للزواج تنسحب العقد المترتب على مخالفةآثار ن أاألصل 

على أن بعض النظم القانونية تخفف من  الماضي بحيث يعتبر الزواج كأن لم يكن في يوم من األيام

الماضي بشروط معينة أهمها إلى  عدم انسحاب آثار البطالن تشدد هذه القاعدة في حاالت معينة فتقرر

أن إلى  حسن نية أحد الزوجين رعاية له ولألوالد بحيث يعتبر الزواج من الوجهة الفعلية منذ انعقاده

  .)3(يتقرر بطالنه ويعد الزواج في هذه الفترة ظنيا أو وهميا

                     
  .247 صتنازع القوانين، المرجع السابق، : ائري، الجزء األولأعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجز  )1(
  .177ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2( 
  .278ص  ،المرجع السابق، ، القانون الدولي الخاصهشام علي صادق وعكاشة محمد عبد العال )3( 
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ه قائما في الفترة السابقة للحكم ويترتب على الزواج الظني عادة آثار معينة أهمها اعتبار 

وذلك في حق الزوج حسن النية واألوالد، ومؤدى ذلك أنه تبقى آثار الزواج التي حدثت في  ،ببطالنه

كما أن من مقتضى ذلك أن األوالد يعتبرون  ،هذه الفترة قائمة سواء كانت آثار شخصية أو آثار مالية

  .بطالن الزواجوهو أثر دائم يلحق األوالد حتى بعد  ،شرعيين

ويثور التساؤل عن القانون الذي يحكم الزواج الظني على النحو الذي حددناه سواء من حيث 

  .وجوده أو شرطه أو من حيث اآلثار المترتبة عليه

خضوع الزواج الظني لنفس القانون الذي يحكم  ،ويؤكد القضاء الفرنسي مؤيدا من الفقه الغالب

وسواء كان هو  ،يحكم الشرط الذي ترتب على تخلفه بطالن العقد أي القانون الذي ،بطالن الزواج

القانون الذي يحكم الشكل أو القانون الذي يحكم الموضوع على التفصيل السابق بيانه في الفقرة 

  .السابقة

مؤادها أن الزواج الظني هو أثر من اآلثار المترتبة على  ،حجة منطقيةإلى  ويستند هذا الرأي

  .ومن ثم فهو يخضع بداهة لنفس القانون الذي يحكم البطالن ،صور معينة بطالن الزواج في

إال أن هذا الرأي  ،ونحن وٕان كنا سلمنا بصالبة المنطق النظري الذي يقوم عليه الرأي السالف

إخالله بمبدأ جوهري هو ضرورة إلى  باإلضافة ،يصطدم مع ذلك بعقبات عملية من العسير تجاوزها

ت لقانون واحد، إذ يالحظ أوال إن الرأي السالف قد تجاهل إمكان تعدد األسباب إسناد آثار العالقا

كما لو كان الزواج باطال وفقا للقانون الذي يحكم شكل  ،الموجبة لبطالن الزواج وفقا ألكثر من قانون

ق العقد لتجاهل أحد الشروط الشكلية الالزمة النعقاده في الوقت الذي يقضي القانون الواجب التطبي

على الشروط الموضوعية ببطالنه أيضا لتخلف أحد هذه الشروط، إذ قد يتصور أن يقضي قانون 

الشكل بقيام الزواج الظني في الفترة السابقة على تقرير بطالن العقد بينما يصر القانون الذي يحكم 

ي يوم من واعتبار الزواج كأن لم يكن ف ،الماضيإلى  الشروط الموضوعية على انسحاب أثر البطالن

  .وهو ما يثير مشكل معقدة في التطبيق العملي ،األيام

ويزداد األمر تعقيدا عند تسليم كل من القانونين بنظرية الزواج الظني مع اختالفهما في تحديد 

إذ يصعب التسليم في هذا الفرض بصفة خاصة بإخضاع اآلثار ألكثر من قانون  ،اآلثار المترتبة عليه

التأكيد على ضرورة الرجوع في هذه الحالة للقانون الذي يحكم آثار إلى  بعضوهو ما دفع ال ،واحد

  .الزواج
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هذا الرأي األخير مع تعميمه بحيث تصبح القاعدة المتبعة في  ،ونحن نفضل مع جانب الشراح

هذا الصدد هي إخضاع الزواج الظني في جميع األحوال للقانون الذي يحكم آثار الزواج وهو في 

  .ون جنسية الزوج عند إبرام عقد الزواجالجزائر قان

 ،وعلى هذا النحو ينطبق على آثار الزواج الباطل نفس القانون الذي يحكم آثار الزواج الصحيح

  .)1(وتتحقق بذلك الوحدة المتطلبة في القانون المطبق بالنسبة لآلثار أخذا باالتجاه السابق

األمر مختلف فيه في التشريع المقارن ألن إن ف ،آثار الزواج الباطل بالنسبة للقانون الذي يحكم

هناك بعض التشريعات التي ترتب على الزواج الظني بعض آثار الزواج الصحيح كالقانون االيطالي 

والفرنسي والقانون البلجيكي، إن هذه القوانين التي ترتب عليه بعض اآلثار كثبوت النسب ثبوتا شرعيا 

  . زوجين والعدةوحرمة المصاهرة وحق التوارث بين ال

يسري على آثار الزواج الباطل القانون الذي يحكم آثار الزواج القانون الجزائري  وحسب

من القانون المدني أو القانون ) 12(وهو قانون جنسية الزوج عند إبرام الزواج طبقا للمادة  ،الصحيح

  .من القانون المدني الجزائري) 13(الجزائري وحده طبقا للمادة 

آلثار تنجم عن زواج ظني يفترض بقاؤه بسبب جهل العاقدين لموانع صحته وحسن وٕان هذه ا

  .)2(ويبدو أن اختصاص هذا القانون منطقي ومقبول في حالة اختالف جنسية كل من الزوجين ،نيتهما

  الفرع الثاني

  الزواجآثار  القانون الواجب التطبيق على

ثار وتتمثل في اآل ،طرفي العالقة الزوجيةالزواج كل ما يترتب من إلتزامات على آثار تعتبر 

  .الماليةثار الشخصية واآل

الزواج بما في ذلك آثاره بالنسبة للمال لقانون جنسية الزوج وقت آثار أخضع المشرع الجزائري 

يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت : "من القانون المدني) 12/1( انعقاد الزواج المادة

الحل مختلف وقد أخذت بهذا  ،"ج على اآلثار الشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواجانعقاد الزوا

تجنب مشكلة التنازع المتغير الذي ينشأ : تحقيق ما يليإلى  يرمي هذا الحلو  ،)3(قوانين الدول العربية

هو وقت  نتيجة تغيير الزوج لجنسته بعد الزواج، فنصت على أن الوقت الذي يعتد به بجنسيته الزوج

                     

  .280-279ص  ،جعالمر  نفس )1( 
  .178-177ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2( 
) 14 المادة(، القانون السوري )من القانون المدني 19المادة (القانون العراقي ، من القانون المدني) 14المادة ( القانون المصري )3(

  .السوري مدنيمن القانون ال
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فال تتغير ، في ذلك استقرار لألسرةو  الزواجآثار استقرار تأمين  ليس وقت رفع الدعوىو  إنعقاد الزواج

  .فتبقى نفسها باستمرار، جنسية الزوج بتغييرثار هذه اآل

تعذر تطبيق أحدهما عند إلى  الزواج يؤدي في غالبية األحيانآثار إن في تطبيق قانونين على 

الزواج خاضعة لقانون آثار فإنه تجنبا لهذا المشكل فقد قررت هذه الدول أن تكون  لذلكو  اختالفهما،

آثار اختيار قانون معين لتخضع له إلى  ويعتبر هذا السبب هو الدافع كذلك بالقضاء الفرنسي، واحد

  . هو قانون موطنهما المشتركو  الزواج في حالة اختالف جنسية الزوجين،

الدور المعترف به إلى  الزواجآثار ئري لقانون جنسية الزوج لحكم ويرجع اختيار المشرع الجزا

فهو رئيسها، وهذا ما يفسر بالطبع إختيار الدول العربية ، في المجتمع اإلسالمي، للرجل داخل األسرة

عندما كانت فرنسا و  قانون الموطن المشترك لهما،أو  لقانون جنسية الزوج دون قانون جنسية الزوجة

  .الزواج لقانون جنسية الزوجآثار فقد أخضعت هي أيضا سرة هو رب األتعتبر الزوج 

 ،الزواج في الجزائر لقانون جنسية الزوج وقت الزواجآثار وٕاذا كان األصل، كما رأينا، هو خضوع     

الزوجين جزائري وقت أحد  اإلستثناء من هذا األصل هو أن يطبق القانون الجزائري في حالة كونفإن 

  .قد أخذت معظم قوانين الدول العربية بهذا االستثناءو  واج،إنعقاد الز 

ثار وتتمثل في اآل ،الزواج كل ما يترتب من إلتزامات على طرفي العالقة الزوجيةآثار تعتبر 

  .الماليةثار الشخصية واآل

  للزواج اآلثار الشخصية :والأ

التعاون على  وهي)1(دلةفي الحقوق والواجبات الزوجية المتبا للزواج اآلثار الشخصية تمثلت

  ،)2(التعدد وكذا العشرة الزوجية والوفاء مصلحة األسرة ورعاية األوالد وحق الزوجة في العدل في حالة

وشرعية البنوة وعالقة  وكذلك مدى تأثير الزواج على جنسية الطرفين ولقب الزوجة وأهليتها،

اره، وتختلف هذه اآلثار باختالف التشريعات، متى إنعقد الزواج صحيحا ترتبت عنه أثف ،األوالد بالوالدين

اآلثار المالية، وال يخضع النوعين لنفس القانون، وذلك و كما أن منها التي تفرق بين اآلثار الشخصية 

ويتعلق بتحديد القانون الذي يحكم آثار الزواج والثاني يتعلق بحديد نطاق هذا األول  :كله يطرح تساؤلين

  .القانون

 ،يز بين اآلثار المادية والشخصية للزوج عديم الفائدةيفإن التم ،قانون الجزائريللبالرجوع إلى 

لكونه أخضع هذه اآلثار باختالف أنواعها لقانون جنسية الزوج وقت إنعقاد الزواج، وٕاذا كانت اآلثار 
                     

  .من قانون األسرة الجزائري 39إلى  36نصت عليها المواد من ) 1(
   .226 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 2(



 

 
117 

 الشخصية التي سبق ذكرها بما فيها طاعة الزوج واإلقامة معه وغيرها ال يطرح اختالفا فهي تخضع

فبالمقابل هناك أمور أخرى تعرف مزاحمة قوانين أخرى  ،بدون خالف للقانون الذي يحكم آثار الزوج

  .)أهليتها –الزواج على المرأة  أثر –كاإلنفاق على الزوجة (

النفقة الشرعية  ،جب على الزوج نحو زوجتهت": األسرةقانون من  )37(جاء في نص المادة : النفقة .1

يطبق القانون "مدني القانون من ال )14(وجاء في نص المادة ، "ثبت نشوزهاإال إذا  ،حسب وسعه

  ".الوطني على اإللتزام بالنفقة بين األقارب للمدين بها

على عاتق الزوج  ةهل اإللتزام بنفقة المطلق: التالي يطرح السؤال ،وفي وجود هذين النصين

  يخضع لنص المادة أو للقانون الذي تحكم آثار الزواج؟ 

 يفمن المنطق ،ن عن بعضهما وزواجهما هو مصدر هذا اإللتزامأجنبيالنظر إلى أن الزوجين ب

أكتوبر  2كما كيفه القضاء الفرنسي قبل دخول معاهدة الهاي المنعقدة في  ،تكييفه ضمن آثار الزواج

  . حيز التطبيق 1973

 ار سيم كان سواء زوجها على مبدئيا واجبة الزوجة نفقة أن )1( القديم منذ المسلمون الفقهاء أجمع

 سعة ذو لينفق: "تعالى لقوله ينحل، ولم قائما الزواج عقد دام وما عصمته في الزوجة طالما ،امعسر  أو

 .)2("أتاها ما إال نفسا اهللا يكلف ال اهللا أتاه مما فلينفق رزقه عليه قدر ومن سعته من

: ف/37المادة  خالل من ئرياالجز  المشرع ينهمب ومن ،اإلسالمية العربية القوانين تبنته الوجوب وهذا   

 ".نشوزها ثبت إذا إال وسعه حسب الشرعية النفقة: زوجته نحو الزوج على يجب1"

 وتشمل فقيرة، أو غنية كانت أو كتابية أو مسلمة الزوجة كانت سواء واجبة الزوجية والنفقة

 عقد يكون أن ومنها لوجوبها شروطا المسلمين الفقهاء وضع كما، إلخ...)3( والسكن والكسوة الغذاء

 وأن بها، المدخول الزوجة على النفقة أوجب الذي ئرياالجز  المشرع به أخذ ما وهذا صحيحا الزواج

 أما. )4(النفقة في حقها يسقط ذلك ودون وواجباتها، الزوجية ضاأغر  لتحقيق صالحة الزوجة تكون

  .)5(النفقة في حقها يسقط فال بعملها عالما تزوجها أو زوجها لها أذن إذا العاملة الزوجة

                     

 :نظرأ ،امعسر  وزوجها موسرة كانت إذا دهاوأوال زوجها على تنفق أن الزوجة على وأوجب حزم ابن الفقيه اإلجماع هذا عن خرج)1( 
  .222ص ، السابق المرجع، سعد العزيز عبد

  .07  اآلية الطالق، سورة )2( 
  .241 ، ص1997 الجامعية، المطبوعات دار اإلسالمية، الشريعة في الزواج أحكام حسين،راج ف أحمد )3( 
، 1996 ، والتوزيع والنشر ساتراللد الجامعية المؤسسة بيروت، ،1 ط اإلسالمي، الفقه في والطالق الزواج الدين، كمال محمد )4( 

  .135 ص
  .223ص  ،السابق المرجع، سعد العزيز عبد)5( 
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 الزواج وقت بإعساره عالمة تكن لم ما التطليق طلب من الزوجة يمّكن النفقة عن الزوج وامتناع    

 كانت إذا النفقة تقديم عن االمتناع بجريمة الزوج يتابع قد كما األسرة، قانون 53 المادة لنص وفقا وهذا

 النفقة، تقدير وعن ئرياالجز  العقوبات قانون من 331 المادة عليه نصت ما وهذا، قضائي بحكم مقررة

 وأعباء وظروف الزوجة كفاية بقدر تقّدر فإنها ، لهذا)1(مقدارها تحدد لم اإلسالمية الشريعة أن تبين

 .األسرة قانون من 79 المادة بنص وهذا ودخله الزوج

 هي وكانتزا عاج الزوج كان إذا دهاأوال على بالنفقة الزوجة المشرع ألزم األصل عن واستثناءا

 اإلمام ري أ ُيعد وهذا األسرة، قانون من 2 ف 36و 76 المادتين عليه نصت ما وهذا ذلك على قادرة

 للدول خالفا وهذا ،)2(فنظرة إلى ميسرة عسرة ذو كان وٕان: "تعالى بقوله ذلك على مستدال حنيفة أبو

 أو از عاج ،اموسر  أو امعسر  الزوج كان سواء األسرية النفقة في زوجها مع كراباالشت تلزمها التي الغربية

   .)3( ذلك علىرا قاد

 )الصداق(المهر حق .2

 في لرغبته كرمز بها الدخول أو عليها بالعقد تهرأالم الرجل على يجب الذي المالي الحق وهو

 إليه ذهب ما وهذا هصحت في يؤثر ال المهر من الزواج عقد وخلو .دائمة شريفة حياة في بها نرااالقت

 تفرضوا أو تمسوهن لم ما النساء طلقتم إن عليكم جناح ال: "تعالى قوله في المسلمين الفقهاء جمهور

  .)4("فريضة لهن

 الزوجة رمزا إلكرام المهر ويبقى 9 المادة األسرة قانون في الجزائري المشرع عليه نص ما وهذا

 .رضائها مقابل ثمنا وليس

 مالها في تصرفال في الزوجة حق .3

 هو المبدأ ألن مالية، اراآث الزواج عقد يرتب ال اإلسالمية الشريعة ألحكام وفقا القول سبق كما

 إن .بينهما مشتركة الزوجين ذمة فيها تكون التي الغربية للدول خالفا للزوجين، المالية الذمة استقاللية

 تسيير في الكاملة الحرية زوج لكل يمنح ميةاإلسال المجتمعات غالبية في السائد المالي االنفصال نظام

                     

  .139 - 138 ص السابق، المرجع الدين، كمال محمد) 1( 
  .280ا8ية  البقرة، سورة )2( 
تنازع القوانين وتنازع االختصاص الفضائي : لجزء الثانيالوسيط في القانون الدولي الخاص، اعبد المنعم رياض وسامية راشد،  )3( 

  .214ص  ،المرجع السابقالدولي، 
  .236اآلية  البقرة، سورة) 4( 
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 يخص فيما مالك اإلمام باستثناء المسلمين الفقهاء جمهور عليه أكد ما وهذا ،)1(ماله في والتصرف

 تنكح: " صلعم الرسول بحديث مستدال زوجها بإذن إال المالية التصرفات بعض راءبإج للزوجة منعه

 .)2( "يداك تربت الدين بذات فاظفر ولدينها اولجماله ولحسبها لمالها: ألربعةرأة الم

 من واستقالليتها الشخصية الناحية من لزوجها بتبعيتها تتميز اإلسالمية الشريعة في فالزوجة

 أن للزوج يجوز وال لها ملكا فهو بعده، أو الزواج قبل عليه تحصلت ما لها كان فإذا المالية، الناحية

 ،"اكتسبن مما نصيب وللنساء اكتسبوا مما نصيب للرجال: "الىتع لقوله بموافقتها إال فيه يتصرف

 برضائها إال ذلك في اشتراك الزوجة دون شؤونها بكل يتكفل مبدئيا يبقى األسرة رئيس الزوج وباعتبار

  .األسرة قانونمن  2 ف 38 المادة عليه نصت ما وهذا

  ئري ؟إذن فما هو القانون الذي تخضع له هذه اآلثار في التشريع الجزا

المشرع الجزائري أخضع اآلثار دون التفريق بين اآلثار الشخصية والمالية إلى قانون جنسية  إن

يسري قانون الدولة ": أنهوالتي تنص على  من القانون المدني) 12/1(الزوج عند إبرام الزواج في المادة 

، وهذا "تي يرتبها عقد الزواجالزواج اآلثار الشخصية والمالية ال التي ينتمي إليها الزوج وقت إنعقاد

  .كقاعدة عامة

تجنب : وقد أخذت بهذا الحل مختلف قوانين الدول العربية، ويرمي هذا الحل إلى تحقيق ما يلي

ته بعد الزواج، فنصت على أن الوقت الذي يمشكلة التنازع المتغير الذي ينشأ نتيجة تغيير الزوج لجنس

تأمين استقرار آثار الزواج وفي  لزواج وليس وقت رفع الدعوى،يعتد به بجنسيته الزوج هو وقت إنعقاد ا

  .ذلك استقرار لألسرة، فال تتغير هذه اآلثار بتغيير جنسية الزوج، فتبقى نفسها باستمرار

السابقة، أسندت االختصاص ) 12(ولكن هذا الحل ال يخلو من الصعوبات، إن المادة 

ولكن إذا فرضنا أن تعديال الحقا طرأ على هذا  ،الزواجعند انعقاد  جنسية الزوج قانونالتشريعي إلى 

فالبد أن يكون  ،القانون وأقر حقوقا إضافية والتزامات جديدة أو انقص مما هو وارد في القانون السابق

أن أثار الزواج تتوقف على  ،لهذا التعديل أثر فوري مستقبال على رابطة الزوجية من تاريخ سريانه

على تاريخ الزواج، كذلك إذا غير الزوجان جنسيتهما المشتركة أو غير الزوج القانون المطبق وليس 

وحده جنسيته الجزائرية البد حينئذ لقانون الجنسية المشتركة الجديدة أو قانون جنسية الزوج الجديد أن 

لقد و  ،يختص بآثار الزواج مستقبال ألن قانون الجنسية السابقة يصبح بال محل لحكم اآلثار المستقبلية

                     

ص  ،2004/2005 سيراالد الموسم عكنون، بن الحقوق، كلية الخاص، الدولي القانون محاضرات في الكريم، عبد بلعيور) 1( 
83.  

  .32 .اآلية النساء، سورة )2( 
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رأينا عند بحث التنازع المتحرك أن اآلثار المستقبلية يحكمها القانون الجديد وال يجوز االحتجاج بصددها 

ويميل الفقه والقضاء الفرنسيان إلى تطبيق  ،بالحقوق المكتسبة ما دامت تتعارض مع القانون الجديد

؛ إذ والعكس صحيح أيضا ،لغشالقانون الجديد في هذا الصدد ما دام تغيير الجنسية لم يحصل بقصد ا

إذا اكتسب الزوج الجنسية  ،ال يعقل أن يبقى قانون الجنسية السابقة يسري على أثار الزواج المستقبلية

الجزائرية ألن اكتساب الجنسية الجزائرية ينطوي على التمتع بكافة الحقوق المقررة طبقا للقانون الجزائري 

  .)1(النافذ

، هو خضوع آثار الزواج في الجزائر لقانون جنسية الزوج وقت وٕاذا كان األصل، كما رأينا

الزواج، فإن اإلستثناء من هذا األصل هو أن يطبق القانون الجزائري في حالة كون أحد الزوجين 

المذكورة سابقا وهو من القانون المدني ) 13(جزائري وقت إنعقاد الزواج، واالستثناء واردة في المادة 

من  )NIBOYE( ويعتبر األستاذ ائري وحده في حالة ما إذا كان أحد الزوجين جزائريا،القانون الجز  تطبيق

كما أن المشروع األولي الذي أعدته لجنه تعديل القانون المدني  ،المدافعين في فرنسا عن هذا االستثناء

 .الفرنسي قد أخذ به

  للزواج اآلثار المالية :ثانيا

 الزوجين، حياة في المادية الجوانب أهم من يعد أحكامهو  صوره بمختلف للزوجين المالي النظام

 وجود من وبالرغم، تنظيمه وحاولت بالغا اهتماما الحديثة وكذا، القديمة التشريعات له أعطت والذي

 الذمة استقاللية مبدأ تقرّ  كونها اإلسالمية الشريعة تجهله نظاما يعد أنه إال الزوجين، بين مالية عالقات

 المكتسبة أمواله إدارة في بحقه يحتفظ أن الزوجية العالقة في طرف لكل يسمح الذي ن،للزوجي المالية

 .الزواج بعد أو قبل

 عام، كأصل استمدت، والتي- اإلسالمية العربية المجتمعات على ترأط التي للمستجداترا ونظ     

 دفع الذي السبب -اعليه العامة الوالية صاحبة وجعلتها اإلسالمية الشريعة من الشخصية األحوال

: وهما للزوجين ماليين نظامين اإلسالمية إلى تبنيه العربية التشريعات من العديد وكذا الجزائري بالمشرع

 بمبدأ إال يأخذ كان أن قبل األسرة لقانون تعديله عند المالي كرااالشت ونظام المالي االستقالل نظام

 .عليه واردةال االستثناءات بعض مع المالية الذمة استقاللية

 المشرع له حّدد الغربية، النظم عند المالية الزواج آثار من اأثر  أصال كونه للزوجين المالي والنظام    

 الزوج جنسية قانون في والمتمثل عليه، التطبيق الواجب القانون فيها وحّدد تحكمه إسناد قاعدة الجزائري

                     
  .172-171ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1(



 

 
121 

 القانون لهذا والمالية منها الشخصية الزواج ثارآ جميع أخضع قد المشرع أن علما الزواج، انعقاد وقت

 .)1(المدني للقانون تعديله بعد أو قبل سواء

، وحق التوارث بين الزوجين وحق اإلنفاق)2(والذمة المالية المهر للزواج تشمل اآلثار المالية

  .هو من واجب الزوج وهذا األخير الذي

لماذا اهتم : للزوجين، سؤال يلح على هوويراودني ونحن بصدد مناقشة مسألة الذمة المالية 

  .الدين اإلسالمي بإقرار مبدأ الذمة المالية بين الزوجين وسارع العلماء لبحثها؟

  :يمكن تلخيص الجواب عن هذا السؤال في األمور التالية

فصل الحقوق والواجبات ذات الصفة السياسية واالجتماعية كحق االنسان في الحياة ودعوى  - 

وى النسب ووالية األب عن غيرها من الحقوق األخرى ذات القيمة المالية كحق النفقة الزوجية ودعا

إلى غير ذلك ... وحق االرث وحق التعويض عن ضرر مادي أو معنوي وحق الملكية وحق االنتفاع

 .)3(من الحقوق التي تدخل ضمن الذمة المالية للشخص

عليها شخصية الزوج الحقوقية حماية شخصية المرأة في حياتها الزوجية من أن تطغى  - 

واالجتماعية، فهي ال تزال تملك أهلية أداء وأهلية وجوب، ذلك أن األصل في شخصية المرأة أنها ال 

، )4(تذوب بعد الزواج ال في اسمها وال في أمالكها خالفا لما جرى في العرف والقانون في الدول الغربية


	���و�و���: "والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى���� .)5("����א�����

ففي األمر األول، يتضح لنا أهمية الفصل بين الحقوق المالية والحقوق األخرى كحقوق االنسان    

الشخصية، فجميع الحقوق ذات القيمة المالية تدخل ضمن الذمة المالية كالنفقة واإلرث وال تسقط إال 

على إنسان نكون هنا بين شقين، الشثق الجنائي وهذا باالبراء أو األداء، فإذا وقعت جريمة باالعتداء 

                     
  .123 ، صالمرجع السابقبشرى،  زالسي )1(
؛ وصف شرعي يفترض الشارع وجوده في اإلنسان يصير به أهال لإللزام واإللتزام: "تعرف الذمة المالية في الفقه اإلسالمي، بأنها )2(

أي صالحا ألن تكون له حقوق وعليه واجبات مالية، وهي بهذا المفهوم وثيقة الصلة بأهلية الوجوب التي تعني صالحية اإلنسان 
مع العلم أن الجنين تكون له –ألن تكون له حقوق وعليه واجبات، فهي مترتبة على وجود الذمة وكالهما تالزم اإلنسان منذ ميالده 

عبد الرزاق السنهوري، : لمزيد من التفصيل راجع". تلف عن الذمة المالية في كونها تتعلق باإللتزامات عامةإال أنها تخ -ذمة قاصرة
  .512ص ، 1998لبنان،  -، بيروتمنشورات الحلبي الحقوقية مصادر الحق في الفقه اإلسالمي، الجزء األول،

   .223، ص 1967لجزء الثامن، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ا: أنظر )3(
دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة ا:ولى، ا:ردن،  خليفة علي الكعبي، نظام االشتراك المالي بين الزوجين وتكييفه الشرعي، )4(

  .27، ص2010
  .228سورة البقرة، اآلية  )5(
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يمثله القانون ويعتبر حقا شسخصيا ال يتعلق بالذمة، وأما الشق الثاني فيتعلق بالتعويض، والتعويض ذو 

  .قيمة مالية، وفي هذه الحالة نكون في ذمة مالية هي ذمة الشخص المسؤول عن الضرر

رأة ال تذوب بمجرد زواجها ألن الزوج يملك القوامة، لكنه ال فيبين أن شخصية الم: وأما األمر الثاني

يملك حق نزع حرية التصرف في حقوقها ذات القيمة المالية ألن الفقه اإلسالمي ينظر للذمة كمظهر 

  . )1(للشخصية القانونية التي توجد باالنسان باعتبار صالحيته لوجوب الحقوق الماليه له وعليه

  بين الزوجين ة الماليةمبدأ اشتراك الذمربية لتشريعات الغالتكريس  .1

 الغربية الدول عند الزواج عقد يرتب الجزائري، النظام ومنها اإلسالمية العربية لألنظمة خالفا

 وٕادارتها بها االنتفاع حيث من اآلخر الطرف أموال على الزوجين من لكل حقوقا تتضمن مالية ار آثا

 المالي بالنظام يعرف (Le régime matrimonial)النظام هذا تعرف لم الحديثة التشريعات أن إال ما وهذا

   .)2(له الفقهية الرجوع إلى التعريفات األمر يتطّلب لهذا للزوجين،

 بيان بمقتضاها والتي الزوجين بين عليها المتفق أو القانونية القواعد مجموعة": عرفه من فهناك

 قبل تتم التي الديون حيث ومن بتا واالنتفاع وٕادارتها هماأموال ملكية حيث من منهما كل وواجبات حقوق

 .)3("الزوجية انتهاء بعد الزوجين من كل حقوق وتسوية عقدته انحالل وبعد وأثنائه الزواج

رتبت بعض القوانين على مبدأ اشتراك الذمم بين الزوجين ضرورة التقسيم المتساوي لكل وقد 

الزوجية، فنظام األموال في الدانمارك والنرويج مثال مبني على  المكتسبات التي تراكمت خالل حياتهما

االشتراك بين الزوجين، فإذا انحل الزواج اقتسما المال مناصفة بينهما، ونفس المقتضى أقره القانون 

  .)4(الذي نص على أن ما اكتسبه الزوجان يعد مشتركا بينهما ويقسم بالمساواة 1944السوفياتي لسنة 

  : هي ،مبدأ اشتراك الذمم بين الزوجين حول ترتيب نظامم قانونية نظ عدة وهناك

   (Le régime légal) القانوني المالي النظام. -أ

 االنفصال ونظام المالي كااالشتر  نظام أهمها قانونية مالية نظم عدة الغربي المجتمع يسود    

  :، نبرزها فيما يليالمالي
                     

ا:ردن،  - دار الثقافة، الطبعة ا:ولى، عمان ،)مقارنة بين الفقهين الوضعي واإلسالمي( منصور الفتالوي، نظرية الذمة المالية )1(

  .147، ص 1999
أعمال ، "التعديل وبعد قبل الجزائري التشريع ظل في التطبيق الواجب القانون وٕاشكالية الزوجين بين األموال نظام"بشرى،  زالسي )2(

بجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  -المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،ألحوال الشخصيةالملتقى الوطني حول تنازع القوانين في ا
  .124 ، ص2014أفريل  24و 23يومي 

  .284 ، ص1999العربي، الفكر دار اإلسكندرية، الخاص، الدولي القانون الحداد، السيد حفيظة صادق، علي هشام )3(
تمي، العمل السوسي في الميدان القضائي، الجزء األول، الطبعة األولى، مكتبة المعارف الجشبي زيد عبد الرحمن بن عبد اهللا أ )4(

  .280، ص 1984للنشر والتوزيع، الرباط، 
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ال الزوجين مملوكة على الشياع بنسبة النصف بموجبه تكون أمو : نظام االشتراك المالي  �

كما له إدارة أموالها إلشباع حاجات األسرة على أن يدير الشؤون المالية الزوج وتخصص هذه األموال 

 للمال عليها المتحصل األرباح فيضيف الهامة، على بعض التصرفاتتها موافقمع  الخاصة، الزوجة

وهذا ما قررته  ،)1(الوفاة عند الورثة بين أو بينهما األموال تلك تقسم الزوجية الحياة وبانتهاء المشترك

الديون الناشئة  كما يشتركان في ،فرنسيالمدني القانون من ال) 1424(و) 1422(و) 1421(المواد 

 .عن الحاجات العائلية

  : )2(هي على التوالي ،صورثالثة  الفرنسي القانون ويأخذ هذا النظام في

كل أموال  وبمقتضاه تكون: (La communauté universelle)ظام االشتراك العام هي ن: الصورة األولى �

 .الزوجين مشتركة بينهما

   (La communauté de meubles et acquêts) والمكاسب المنقوالت في اإلشتراك نظام: الثانية الصورة �

واج وأيضا المنقوالت العائدة الزوجان بعد الز  نظام االشتراك في المنقوالت والمكاسب التي يكتسبانها ووه

 ،منهما بكل خاصة تبقى تراالعقا باستثناء والتي تتكون بعد الزواج شركة بينهما، لهما عند إبرام الزواج

  .حيث يبقى كل واحد منهما محتفظا بما يملكالمملوكة لكل منهما ال تتأثر العقارات وبالتالي 

وهو النظام :  (La communauté réduite aux acquêts)المخفض اإلشتراك نظام: الثالثة الصورة  

وهو نظام االشتراك  للزوجين الذين لم يختارا نظاما أخر عند الزواج،القانوني المقرر في فرنسا 

يحتفظ كل من  وبمقتضاه ،فرنسيالمدني القانون من ال) 1569(المادة المنصوص عليه في المخفض 

  .)3(وما يدخرانه أثناء الزواج شتركان في ما يملكانهولكن ي ،الزوجين بأمواله عند إبرام الزواج

 النظام هو (Le régime de la communauté différée des augments) اليالم اإلشتراك نظام أن ولإلشارة    

 كل يستقل وفيه المختلف اإلشتراك نظام هو فيها فالنظام السائد ألمانيا في أما ،إسبانيا في أيضا المتبع

 موافقة دون كل أمواله في التصرف ألحدهما يجوز ال أنه غير الزواج، وقت أموالهما بإدارة الزوجين من

  .)4(بالطالق التصريح القضائي بمجرد النظام هذا ينتهي كما باطال، التصرف اعتبر وٕاال اآلخر الطرف

                     
  .326، ص 1967العربية، النهضة دار القاهرة، القوانين، تنازع الرحمان، عبد جاد جابر )1(
  .93ص ، ، المرجع السابقعلي علي سليمان) 2(
  .172-171ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : ، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولالطيب زروتي )3(
  .127 صالمرجع السابق، بشرى،  زالسي )4(
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التصرف  والذي يستقل بموجبه كل من الزوجين بأمواله من حيث: نظام االنفصال المالي �

سمان ايتق غير أنهما ،يكتسبانه خالل فترة الزواجكذلك يستقل كل من الزوجين بما إلدارة واالستغالل و وا

  .وهذا النظام شائع في األنظمة االنجلوسكسونية مصاريف األسرة وأعبائها

 أن باعتبار )cours d’équity( القضائية الهيئة طرف من بريطانيا في به اعترف مبدأ وهو

 .الزوجة أهلية على له رتأثي ال الزواج

، 1965يوليو 13 بقانون فرنسا في إلغاؤه تم نظام هو البائنةأو  الدوطة نظام أن هنا ولإلشارة    

 لحاجات خدمة واستغاللها إدارتها يتولى ،في شكل مهر مالية نسبة لزوجها ظله في الزوجة تقدم والذي

 أموال من تبقى ما أما ،ها أو الحجز عليهاوهذه األموال تظل حبيسة ال يجوز له التصرف في األسرة

 .)1( فيها التصرف في الحرية مطلق للزوجة

  (Le régime conventionnel) تفاقياإل  المالي النظام. ب

 أخرى مالية نظم اختيار الزواج عقد رف ا ألط يمكن القانوني، المالي النظام عن استثناءا

  .طرفهما من عليه المتفق القانون عليها يسري

إبرام  بواسطة يكون وهذا يالئمهما، الذي النظام الزوجان منها يختار متعددة اتفاقية نظم فهناك

 ضد به االحتجاج ويمكن موثق، طريق عن يكون والذي (Ekevertrag) ب ألمانيا في خاص يسمى عقد

 .المالي السجل في تسجيله تم إذا ما حالة الغير في

  .المالي كااالشتر  ونظام المالي االنفصال نظام فهناك النظام، اهذ من نوعين بألمانيا يوجد وعموما  

 مشارطة شكل في الموثق أمام الزواج شهر قبل كتابة االختيار يكون أن يشترط فرنسا في أما

 كما به، علم على الغير ليكون العقد هذا إشهار يتطلب ذلك إلى جانب (Contrat de mariage) الزواج

 وثيقة على إليه يشير لكي المدنية الحالة ضابط أمام العقد بهذا لتصريحا الزوجين القانون يلزم

 .)2(الزواج

 وٕالى "Trust"ب يسمى ما فيها يعين التي االتفاقية المالية العقود من هناك بريطانيا في أما

 نفقة لآلخر الزوجين أحد يدفع أن زمية ا إل غالبا فيه يحدد الذي األمالك انفصال عقد هناك جانبه

 .)3( نفقتها على لتحصل تلجأ إلى القضاء أن للزوجة يمكن ورفض، بذلك ملزما الزوج كان فإذا، غذائية

                     
  .176-175ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1(
  .128ص  بق،، المرجع السابشرى زالسي )2(
)3(   
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المالي بين الزوجين، فالقانون المدني السويسري  نظام االشتراك وقد إختلفت التشريعات الغربية في  

الخاصة بنظم أموال مبدأ حرية االتفاقات : المبدأ األول: وضع مبدأين أساسيين 1911الصادر عام 

جواز تغيير نظاتم أموال الزوجية أثناء فيام الحياة الزوجية، وقد اعتمد القانون : الزوجية والمبدأ الثاني

نظام اتحاد األموال، ونظام االشتراك في األموال ونظام انفصال : السويسري ثالث أنظمة رئيسية هي

  .األموال، وتعتبر سويسرا ممثلة للنظم الجرمانية

أما عن التشريع التونسي، فقد عرف نظام االشتراك المالي بأنه نظام اختياري يجوز للزوجين     

اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ الحق، وهو يهدف إلى جعل عقار أو جمله من العقارات ملكا 

ملكية بعض  ، وقام بتنظيم اشتراك الزوجين في)1(مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة

 1998نوفمبر 9المؤرخ في ) 91(األصول وبالذات العقارات دون المنقوالت بموجب القانون رقم 

فصال تتناول أحكام هذا النظام  26المتعلق بنظام االشتراك في األمالك بين الزوجين، وٕاشتمل على 

نوفمبر  27في  ن عدلوشروطه وقواعده إبتداء من تاريخ عقدة وحتى تاريخ فسخه، غير أن هذتا القانو 

  . )2(1998لسنة ) 94(ليحما العدد رقم  1998

وبهذا، يكون التشريع لتونسي قد اعتبر نظام االشتراك المالي بين الزوجين نظام اختياري وليس     

إلزامي وأن للزوجين األخذ به أو تركه حسب رضاهما واختيارهما عند إبرام عقد الزواج أو في تاريخ 

لقول بأن القانون التونسي حدد دون غيره نطاق هذا النظام المالي بمعنى أنه حدد ما الحق، كما يمكن ا

ال وهو يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا : "يمكن أن يدخل في هذا النطاق فقال

  ".بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة

لمالي بأنه مجموعة من القواعد التي تنظم أما المشرع الفرنسي، فقد عرف نظام االشتراك ا    

العالقات المالية بين الزوجين خالل الزواج أو بعده، أي هوم النظام الذي اختاره الزوجين لتنظيم 

من القانون المدني الفرنسي، تقضي بأن كل  1402مصالحهما المالية، وقد وضع قرينة في المادة 

  .)3(لمشتركة ما لم يثبت أحد الزوجين ملكيته لهذا المالعقار يعتبر ماال طارئا ويدخل في األموال ا

وقد شابه القانون الفرنسي القانون التونسي حيث نص القانون المدني الفرنسي في المواد من     

الواردة في نظام االشتراك االتفاقي على أن تصبح كل أموالهما الحاضرة والمستقبلية  1526إلى  1407

                     
، ص 1956، مجلة األحوال التونسية، )نظام االشتراك في األموال بين الزوجين( 1998نوفمبر  9المؤرخ في ) 91(القانون رقم  )1(

455.  
  .465، ص 2001محمد الحبيب الشريف، مجلة األحوال الشخصية، دار الميزان للنشر، تونس،  )2(
  .72، 68ص  ، المرجع السابق،خليفة علي الكعبي)3(
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ات مشتركة بينهما ولكن في نظام المساهمة في المكتسبات وهو أكثر سواء كانت منقوالت أو عقار 

األنظمة شيوعا في فرنسا يخول لهما القانون اقتسام األموال التي اكتسباها خالل الزواج عند انحالله 

ويكون لكل واحد منهما فيمة نصف األموال المكتسبة، إذن بعبارة موجزة يمكن القول إن كل أمواتل 

ضمن األموال المشتركة ما عدا العقارات المملوكة ألحدهما قبل الزواج والمكتسبة أثناء  الزوجين تدخل

  .الزواج عن طريق الهبة أو الميراث

في نطاق الملكية المشتركة بين  1401ويفصل القانون المدني الفرنسي من خالل المادة     

تب، إيرادات الممتلكات وتشمل اإليرادات الشخصية، الكسب والرواتب، بدائل الروا: الزوجين فيذكر

  .الثمار وبيع الماشية، االيرادات المتأتية من الهبات المشتركة كمبلغ التأمين على الحياة

إذن نستطيع القول بأن جميع األموال التي يملكها الزوجان عند الزواج تدخل في نظام االشتراك     

ت مملوكة لهما قبل الزواج تبقى خارجة عن المالي، باإلضافة إلى األموال التي اكتسبها الزوجان وكان

مجموع النظام المالي، وكل ما حصل عليه الزوجان من أموال عن طريق اإلرث أو الوصية أو الهبة، 

  .)1(يعد ماال خاصا لمن ألت إليه هذه األموال

  من تنازع القوانين حول اآلثار المالية للزواجمشرع الجزائري الموقف  .3

بموجب األمر  2005ائري في تعديله ألحكام قانون األسرة سنة حرص من المشرع الجز 

كان جملة من التغييرات بموجب عدة مواد متشعبة وقد تضمن ، 27/02/2005المؤرخ في  05/02

من أهمها معالجتها لمسألة التدبير المالي لألموال المكتسبة بين الزوجين أثناء العالقة الزوجية، سواء 

التي وضعت أساس  من قانون األسرة الجزائري) 37(به، وذلك من خالل المادة في حالة االتفاق أو غيا

تشريعي في القانون الجزائري لتنظيم الروابط المالية بين الزوجين، فقد قررت المادة المذكورة في مطلعها 

لكل زوج  المبدأ الجوهري الذي تقوم عليه العالقات المالية بين الزوجين وهو مبدأ استقالل الذمة المالية

واستئثار كل واحد منهما بممتلكاته وعوائد عمله وأمالكه وأصوله، كما يمكن بمقتضاها للزوجين االتفاق 

بينهما على تنظيم معين لألموال والعائدات والمداخيل التي يجنيانها معا ابتداء من تاريخ إبرام عقد 

  . الزواج

ستثمار وتوزيع األموال المكتسبة من وبمقتضى الفصل المذكور يتعين في حالة االتفاق على ا

وهو النص المقابل طرف الزوجين أن يكون االتفاق مكتوبا وموجودا في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، 

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية : "03/70من القانون رقم  من مدونة األسرة المغربيـة 49لنص المادة 

                     
  .81- 80ص المرجع،  نفس )1(
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في إطار تدبير األموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية،  مستقلة عن ذمة اآلخر، غير أنه يجوز لهما

  ."االتفاق على استثمارها وتوزيعها

بهذا يتضح أن المشرع قد أقر نظاما قانونيا جديدا إلدارة وتدبير األموال المكتسبة بين الزوجين 

أولها تأكيد : حيث تتفاعل في تكوينه تركيبة ثالثية تجمع بين مبدأين أساسيين خالل الحياة الزوجية

المشرع على سيادة مبدأ استقالل الذمة المالية لكل واحد من الزوجين طبقا لمقتضيات الشريعة 

إعالنه مبدأ جواز االتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج باالشتراك المالي  اإلسالمية، ثانيها نظام

  . من فكرة الحرية التعاقدية على تدبير األموال المكتسبة أثناء قيام الحياة الزوجية، انطالقا

  )للزوجين المالية الذمة استقالل( المالي االستقالل نظام -أ

 متمسكا المشرع لزاما "للزوجين المالية الذمة استقالل" مبدأ أي المالي االستقالل نظام عن أما

 أموال على له تأثير ال الزواج يبقى حيث األصل، هو اإلسالمية الشريعة ألحكام وفقا ويعتبر به

 بقاء مع فيها والتصرف أمواله إدارة حرية له زوج فكل الزواج، بعد أو قبل سواء تكتسب التي الزوجين

 األسرة قانونمن  1/ 37عليهاالمادة أكدت وهذا ما األسرة، على النفقة بواجب وشرعا قانونا ملزما الزوج

 ".اآلخر ذمة عن مستقلة ليةما ذمة الزوجين من واحد لكل": يلي كما نصها جاء والتي الجزائري،

برجوعنا إلى قانون األصل أن استقاللية في الذمة المالية تظل قائمة وال تتأثر برابطة الزوجية، ف

األسرة الجزائري، فنجد أن المشرع قد اعترف للمرأة المتزوجة بشخصيتها المستقلة عن شخصية الزوج 

تمييز بينها وبين الرجل في مباشرة حقوقها واعتبرها عضوا كامل األهلية داخل مؤسسة األسرة دون 

وتحمل إلتزاماتها، فالمرأة لها كامل الحق في التملك واالنفراد بذمتها المالية، التي تبقى مخصصة 

وقد أثبتها الفقه  لمعامالتها المالية وهي في ذلك تعتبر مستقلة بذاتها غير تابعة أو مكملة لذمة الزوج،

يقرر فقهاء المالكية وغيرهم للمرأة عموما والزوجة خصوصا أنه يثبت اإلسالمي قبل القانون، حيث 

للمرأة من حقوق مالية وغيرها كل ما يجب عليه، ولها الحق في المعاملة ومباشرة األسباب التي تنشئ 

االلتزامات وتوجب حقوقا لغيرها ما دامت مميزة رشيدة، فلها ذمة صالحة لكل االلتزامات ولها إرادة 

شئ بها تصرفات يقّرها الّشارع، وبالتالي فللزوجة مطلق الحرية في التصرف في مالها مستقلة تن

الخاص، فلها أن تّدخره أو أن تتصّدق به أو بجزء منه، ولها أن توصي به أو أن تهبه إلى الغير 

  .)1(وهكذا

                     
قانون األسرة الجزائري طبقا ألحدث التعديالت، دراسة فقهية ونقدية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، أحمد شامي، ) 1(

  .146، ص 2010
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انون من ق) 37(وهذا التوجه الذي سلكه المشرع الجزائري انطالقا من الفقرة األولى بالمادة 

، يجد أساسه في مقتضيات الشريعة "لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة اآلخر: "األسرة

اإلسالمية، التي تؤكد على ضرورة إعمال الفصل التام بين الذمم المالية للزوجين، بحيث ال يجوز على 

  .اإلطالق أن تكون موضوع اختالط أو تداخل، على األقل من الناحية النظرية

ثم إن تشبث المشرع الجزائري بمقتضيات هذا المبدَأ، باإلضافة إلى كونه من جهة يعكس 

التوجه العام الذي ارتكزت عليه قواعد قانون األسرة، المتمثل في ضرورة مجاراة أحكام الشريعة 

من  ─أي المبدأ ─اإلسالمية وعدم الخروج عن مقتضياتها، فهو من جهة أخرى، يجد تبريره فيما يمنحه 

ضمانات قانونية متميزة ألطراف العالقة، وخصوصا المرأة التي تبقى محتفظة بحقوقها الكاملة والمستقلة 

في التصرف بأموالها دون وصاية أحد، ما دامت متوفرة على األهلية القانونية في ممارسة ذلك، ناهيك 

خر، خاصة إذا كانت عما في المبدَأ من حرص على ضمان عدم اغتناء أحد الزوجين على حساب اآل

الذمة المالية ألحدهما إيجابية مقابل سلبية األخرى، ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا الصدد، أنه على 

الرغم من أهمية مبدأ الفصل بين الذمم المالية للزوجين في الحفاظ على استقالل كل زوج في إدارة 

فإن هناك من يرى أن أهمية المبدأ تبقى أمواله بالشكل الذي يرغب فيه دون وصاية وال رقابة أحد، 

   .)1(نظرية وال تستجيب لمتطلبات الواقع الذي يفرض االتحاد الفعلي لذمم الزوجين

والجــدير بالــذكر أنــه رغــم إقــرار الشــريعة اإلســالمية لمبــدأ انفصــال الذمــة الماليــة للــزوجين، إال أن 

همــا الماديــة مــن أجــل رعايــة مصــلحة الحيــاة الزوجيــة المشــتركة تفــرض علــى الــزوجين وضــع كــل موارد

األسـرة؛ وهـذا يعنــي وجـود إتحــاد فعلـي أو واقعـي لــذمم الـزوجين علــى الـرغم مـن االنفصــال النظـري، فمــن 

الصـــعب التعبيـــر عـــن الحيـــاة الزوجيـــة المشـــتركة القائمــــة علـــى المـــودة والتعـــاون دون مســـاهمة كـــل مــــن 

م السائد في اإلسالم يقوم على أن للزوجة الحريـة فـي الزوجين بموارده المالية، وٕان كان األصل أن النظا

التصــرف فــي مالهــا الخــاص، بينمــا تبقــى أمــوال الــزوج ذات طبيعــة مشــتركة، بحيــث يجــب عليــه اإلنفــاق 

  . )2(على األسرة لوحده دون أن تلزم الزوجة بذلك

لحمايـــة حقـــوق كبيـــرة  وتبـــرز أهميـــة هـــذه االتفاقـــات الماليـــة بـــين الـــزوجين فـــي كونهـــا تشـــكل ضـــمانة   

الــزوجين، فقــد تســاهم الزوجــة بقيمــة مــا تملكــه مــن ذهــب فــي بنــاء منــزل جديــد يؤويهمــا، أو ســيارة جديــدة 

                     
 (1) Dannouni Hadjira: Le Régime des Biens des époux en Droit algérien, R.T.D. 1986, 166 et Sec. 

، العدد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، "النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري"هجيرة دنوني، ) 2(
  .157، ص1994، )01(
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لهما، ثم يحدث وأن تنفك الرابطة الزوجية فمن المحتمل أن يستولي الزوج على نصـيبها مـن المـال الـذي 

  .أو وسيلة إثباتدفعته لبناء المنزل أو شراء سيارة، إذا لم تكن الزوجة تملك بينة 

وتــزداد أهميــة هــذه االتفاقــات الماليــة بــين الــزوجين بــالنظر إلــى اإلشــكاالت التــي يمكــن أن تثــار بشــأن   

ملكية األموال بين الرجل والمرأة، سواء كانت هذه األموال منقوالت أو عقارات، وأهم هذه األموال مسـكن 

ات خطيرة فهنـاك أمـوال ال يعـرف مصـدرها، كمـا الزوجية إذا كان مشتركًا؛ وقد يؤدي ذلك إلى وقوع نزاع

أن تســجيل الــزوج للممتلكــات التــي يكتســبها الــزوجين أثنــاء الحيــاة الزوجيــة باســمه وحــده واســتبعاد الزوجــة 

  .)1(من ذلك، ال يكون مرضيًا لها، وربما وقعت في نزاع مع زوجها ووصل األمر إلى حد الطالق

تبقى في ملكية  -من عناصر إيجابية وسلبية–لمالية وترتيبا على ذلك فكل ما تشمله الذمة ا

صاحبها، وهو وحده المسؤول عنها، فالصداق مثال ملك خالص للمرأة، تتصرف فيه كما تشاء وال حق 

، غير أنه بالنسبة للزوج فإن )2(للزوج في مطالبتها بأثاث أو غيره مقابل الصداق الذي أصدقه إياها

تسم ببعض المرونة والنسبية؛ إذ تستحق عليها النفقة الواجبة للزوجة قاعدة استقالله بذمته المالية ت

  .)3(واألبناء

 في التشريع الجزائري إقرار جواز االتفاق بين الزوجين على تقاسم األموال المكتسبة - ب

من قانون األسرة ) 37(قرر بموجب الفقرة الثانية من المادة ، تجدر اإلشارة أن المشرع الجزائري

يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد : "، على أنه2005المعدلة في فبراير الجزائري 

رسمي الحق، حول األموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانهما خالل الحياة الزوجية وتحديد النسب التي 

توقف على إال أنه تجب اإلشارة إلى أن صحة العقد المبرم بين الزوجين ي، "تؤول إلى كل ولحد منهما

مضمونه، فإذا تقرر فيها تقسيم األموال المشتركة بين الزوجين تعتبر صحيحة ويجيزها القضاء 

  .من قانون األسرة الجزائري) 37(المادة بالجزائري، بشرط أن ال تخالف في مضمونها الشروط المقررة 

ا للنظام المالي بالشكل لم يتطرق، أما قانون اإلمارات وقانون األسرة اإلسالمية بوالية كوااللمبور

الذي عالجه المشرع الجزائري، فالبنسبة لقانون األحوال الشخصية اإلماراتي فقد حصر نطاق االشتراك 
                     

عة محمد خيضر، ، جاممجلة العلوم اإلنسانية، "التصرفات المالية للزوجة ومدى تأثيرها على الحياة الزوجية"عز الدين كيحل، ) 1(
  .157، ص2003، 08بسكرة، العدد

يجمع أغلب فقهاء الشريعة اإلسالمية على عدم إجبار الزوجة على اإلنفاق على زوجها، باستثناء ابن حزم الظاهري الذي أوجب )2(
ته عليه إذا أيسر على الزوجة اإلنفاق على زوجها في حالة عسر الزوج ويسر الزوجة، بل وليس لها أن ترجع عليه بشيء مما أنفق

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ال تكلف نفسًا إال وسعها، ال : " واستدل ابن حزم على رأيه هذا بقوله تعالى. بعد ذلك
، فكما أن الزوجة ترث زوجها فيجب عليها اإلنفاق عليه في حالة "تضار والدة بولدها وال مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك 

  .سرهع
  .20ص ، المرجع السابق، محمد أقـاش) 3(
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فبالنسبة لتنمية المال،  ،هو تنمية المال واألمر الثاني هو بناء مسكناألول  األمر: المالي في أمرين

ين سواء كان ماال نقديا مقبوضا أو المساهمة في يمكن القول بأن كل مال أدى إلى تنمية ثروة الزوج

تنمية أرض مثال او تجارة، كل هذه األمور في نظري تدخل في نطاق تنمية المال على حسب نص 

القانون اإلماراتي، وأما بناء مسكن فهو يشمل كل عقار مخصص للسكن، ويمكن أن يكون محال 

  .تجاريا أو بناية تجارية مثال حسب ما أرى

بالنسبة لقانون األسرة اإلسالمية بوالية كوااللمبور الفيدرالية الذي أجمل كل مال كذلك الحال 

، فلم يبين ما هو المقصود منه، في نظري أن ذلك يشمل كل "المال المكتسب"وكل عقار تحت إسم 

لقانونين، العقارات والمنقوالت واألموال المكتسبة حال قيام الرابطة الزوجية، ووجه االختالف بين هذين ا

ن ية بوالية كوااللمبور، قد ذكر زمراتي هو أن قانون األسرة اإلسالماقانون والية كوااللمبور والقانون اإلم

  .االكتساب وهو حال قيام الرابطة الزوجية، بينما قانون األحوال الشخصية اإلماراتي لم يصرح بذلك

المال ما قبل الزواج، فنصت المادة  كذلك تطرق قانون األسرة اإلسالمية بوالية كوااللمبور إلى

منه على أن يعد مال المرأة أو الرجل ماال مكتسبا، إذا كان هذا المال ينمو بعد الزواج بجهد من ) 85(

غير أنه :" من مدونة األسرة المغربية، قد قررت أنه) 49/2(نجد المادة  ،في المقابل، )1(الطرف األخر

  ".لتي ستكتسب أثناء قيام الزوجية االتفاق على استثمارها وتوزيعهايجوز لهما في إطار تدبير األموال ا

وبهذا نالحظ تشابها كبيرا بين القانون المغربي والقانون الجزائري، فكالهما يقرران أن لكل من 

، إال أنه تجب اإلشارة إلى أن صحة المشارطة المبرمة بين )2(الزوجين ذمة مالية مستقلة عن األخر

على مضمونها، فإذا تقرر فيها تقسيم األموال المشتركة بين الزوجين والتي اكتسباها الزوجين تتوقف 

                     
وقانون  1984دراسة مقارنة بين قانون األسرة اإلسالمية بوالية كوااللمبور الفيدرالية لعام (عبد الباري بن أوانج، عقد الزواج وأثاره  )1(

الدكتوراه في الفقه وأصوله كلية ، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة )1976األحوال الشخصية لغير المسلمين بماليزيا المعدل لعام 
  .297، ص 2004معارف الوحي والعلوم اإلسالمية الجامعة اإلسالمية بماليزيا، يوليو 

سارت مدونة األسرة المغربية على رأي الشافعية والحنفية، فلم تعطي الزوج أي حق في إبطال تصرفات الزوجة سواء كانت هذه  )2(
رعاتها على ثلث مالها، ألن هذا القول يترجم حق المرأة في أموالها من منقوالت وعقارات، التصرفات بعوض أو غيره ولوزادت تب

األمر الذي يخولها التصرف فيها كيفما شاءت دون أدنى تدخل من زوجها ألنه ليس له أي حق على مال زوجته، فكل منهما 
في مالها بإذن الزوج أحيانا إذا كان في التبرعات، لذا  مستقل بذمته المالية، عكس المالكية الذين قرروا أن حق الزوجة بالتصرف

. يرى المالكية أن تبرعات الزوجة، إنما تجوز في حدود الثلث من مالها وما زاد على ذلك فال يصح، إال بإذن الزوج مراعاة لحقه
زء األول، مطبعة النجاح الجديدة، محمد ابن معجوز، أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية وفق مدونة األحوال الشخصية، الج: أنظر

. 86، ص 2004زهر، شرح مدونة األسرة، الطبعة األولى، الدار البيضاء، محمد األ: وأيضا. 142ص  ،1998الدار البيضاء، 
، 1965محمد الحارث الخشني، أصول الفتيا في الفقه على مذهب االمام مالك، الدار العربية للكتاب، : ظر في مراجع المالكيةنوأ

وحاشية اإلمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني علي كنون، الجزء الخامس، الطبعة . 427ص 
  .356، ص 1978مصر، بيروت، - األولى، دار الفكر، ببوالق
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تعتبر صحيحة ويجيزها القضاء الجزائري، بشرط أن ال تخالف في مضمونها الشروط المقررة في المادة 

  .من قانون األسرة الجزائري) 37(

جديدة لتنظيم العالقة الزوجية  كرست فلسفةمن قانون األسرة الجزائري، ) 37(نالحظ أن المادة 

قوامها العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، بغية تحقيق التوازن في المراكز القانونية للزوجين، 

فجعلتهما معا يتحمالن مسؤولية تسيير ورعاية شؤون األسرة، وهو ما يؤكد مفهوم المشاركة في الحياة 

وض بمستوى األسرة من الناحيتين المعنوية والمادية، ولئن الزوجية وترسيخ مبدأ التعاون والتكافؤ للنه

كانت مبادئ العدل واإلنصاف تقضي المساواة في تحمل المسؤولية، فإنها تستلزم أيضا االستفادة 

  .المشتركة من الحقوق والمكتسبات التي تم تحصيلها طيلة الحياة الزوجية المشتركة

  ثالثال فرعال

  وأثاره انحالل الزواج القانون الواجب التطبيق على

تصطدم  مع استمرار الحياة الزوجية قدآثار إال أنه  انعقد الزواج صحيحا ترتبت عنه متى

آثار  إذن في ماذا تتمثل ،الرابطة حل هذهإلى  بعقبات وتصبح الحياة المشتركة مستحيلة فيلجأ الزوجين

  .؟عليها التطبيق هذا الزواج وانحالله وما هو القانون الواجب

في نقطة  الزواجآثار  الواجب التطبيق على لقانونالتعرض ل من خالل يفيما يلسنجيب عنه  

  .ج في نقطة ثانيةانحالل الزوا القانون الواجب التطبيق علىو  أولى،

  القانون الواجب التطبيق على انحالل الزواج : أوال

 واالنفصال الجسماني أسند المشرع الجزائري انحالل الزواج دون تمييز بين الطالق والتطليق

مدني التي تقضي القانون من ال )12/2( قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى وهذا طبقا للمادةإلى 

الزوج وقت إليه  الجسماني القانون الوطني الذي ينتمي ويسري على انحالل الزواج واالنفصال": بأنه

وج وقت رفع الدعوى فيه ظلم للزوجة انحالل الزواج لقانون جنسية الز  إخضاعغير أن ، "رفع الدعوى

مفاجأة الزوجة بإختصاص قانون لم تكن إلى  يؤديإذ  ،ويقول كثير من الفقهاء بأنه ليس هناك ما يبرره

أو  لم تكن تعرفها وال يخفى الضرر الذي يلحقها،سباب الزواج فقد يسمح بانحالله أل إنعقادتتوقعه أثناء 

ثم رفع دعوى  ،ق تم بتجنس الزوج دولة أخرى يتيح الطالقأن قانون جنسية الزوج ال يبيح الطال

  .بالطالق بحكم جنسيته الجديدة فيحكم له بذلك

ولعل أفضل قانون يمكن أن يخضع له انحالل الزواج هو القانون الذي تكون الزوجة على 

هو القانون  نسبة مشتركة للزوجينأخر بصيرة به، وال يخل بمبدأ المساواة بين الطرفين، ويعتبر قانون 
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وقد اختارته بعض الدول كضابط لإلسناد بالنسبة لالنحالل الزواج . الذي يستجيب لهذين االعتبارين

وٕاذا لم يكن ) 08(ت به اتفاقية الهاي الخاصة بالتطليق واالنفصال المادة أخذوقد  ،كالكويت واليونان

  .للزوجة جنسية مشتركة، فهنا المناص من عقد االختصاص لقانون آخر

قانون موطنها  1975القانون الفرنسي قبل قانون عام في حالة اختالف جنسية الزوجين طبق 

 ،أعراب بلقـاسمالمشترك، حتى ال يكون في ذلك مساس بمبدأ المساواة بين الجنسين، هذا حسب الدكتور 

  .وٕاذا لم يكن لهما قانون مشترك فقد طبق عليهما قانون القاضي

لقانون الجزائري التي تقول بخضوع انحالل الزواج لقانون الجنسية القاعدة في اإلى  وبالرجوع

 من القانون المدني ومفاده )13(يوجد استثناء عليها منصوص عليه في المادة فإنه  ،وقت رفع الدعوى

كما نصت عليه ، )الزواج يسري القانون الجزائري وحده إنعقادالزوجين جزائريا وقت أحد  إذا كان(أنه 

  .العربيةأغلب الدول 

 كان الغرض منه هو حماية الطرف الوطني المسلمأنه إذا  حيث، وقد تم نقد هذا االستثناء 

نتائج إلى  بهذا االستثناء يؤدي خذبفكرة النظام العام ما يحقق نفس النتيجة، كما أن األ خذفي األفإنه 

ي، وقد زالت عنه الجنسية ة وجزائر أجنبيغربية فنجد القانون الجزائري يطبق على انحالل الزواج بين 

ن قد إكتسب كل منهما أجنبيزواجه، في حين ال يطبق على انحالل الزواج بين  إنعقادالجزائرية بعد 

بأن يخضع المشرع ": يقول أعراب بلقـاسمالجنسية الجزائرية بعد عقد زواجهما وفي رأي الدكتور 

وهذا ما ، "جين جزائريا وقت رفع دعوى طالقالزو أحد  كانإذا  الجزائري انحالل الزواج للقانون الجزائري

التقنين المدبر لتطبيق القانون  إصدارمن قانون ) 17(به القانون األلماني، فقد تضمنت المادة  أخذ

  ."الزوجين على األقل ألمانيا وقت رفع الدعوىأحد  األلماني على التطليق أن يكون

في قضية  17/02/1998ال بتاريخ وقد أكد على ذلك قرارات المحكمة العليا فقد صدر مث

الزوج وقت إليها  يسري قانون الدولة التي ينتمي:"أنه  ،من المقرر شرعاأنه  )ج ر.ف(ضد ) ف.ي(

ويسري على انحالل الزواج  ،المالإلى  يرتبها عقد الزواج فيما يعود منها التيثار الزواج على اآل إنعقاد

  ."رفع الدعوىالزوج وقت إليه  القانون الوطني الذي ينتمي

المنصوص عليها في  حواليسري القانون الجزائري وحده في األ" :أنه ومن المقرر أيضا

 ،"فيما يخص أهلية الزواجإال  الزواج إنعقادالزوجين جزائريا وقت أحد  كانإذا  )12(و )11(المادتين 

في قضية الحال أن  القضاء بخالف هذين المبدأين يعد مخالفة للقانون ولما كان ثابتافإن  ،ومن ثم

المحكمة لما قضت بتطبيق القانون االيطالي على القضية الحالية المتعلقة بالطالق بين زوجة جزائرية 
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لكون الزوجة جزائرية األصل لم يثبت نزع جنسيتها األصلية  ،وزوج ايطالي بدال من القانون الجزائري

  .)1("قانون وأخطئوا في تطبيقهمنها رسميا بعد حصولها على الجنسية االيطالية خالفوا ال

  نطاق تطبيق القانون الذي يحكم انحالل الزواج : اثاني

لزواج لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى، هذا مـا تضـمنته أخضع المشرع الجزائري انحالل ا

 13/2 المــادة(كمــا أخــذت بعــض الــدول العربيــة مثــل مصــر  ،الجزائــري مــدنيال انونقــمــن ال) 12( المــادة

 انونقـــمـــن ال 19/03 المـــادة(العـــراق ) مـــدنيال انونقـــمـــن ال 12/2 المـــادة( وســـوريا) مـــدنيال انونقـــلمـــن ا

السـودان ) مـدنيال انونقـمـن ال 13/2 المـادة(وليبيـا ) مدنيال انونقمن ال 14/2 المادة(واألردن  ،)مدنيال

  .)مدنيال انونقمن ال 19/2 المادة(
كان الحق في الطالق إذا  لمعرفة ماإليه  ي يرجعإن القانون الذي يحكم انحالل الزواج هو الذ

ال، وٕاذا كان معترفا به فيها من الزوجين يملك إيقاعه، وما هي القيود أم  معترفا به في دولة هذا القانون

القانون الذي يحكم انحالل إلى  ال؟، ويرجع كذلكأم  التي ترد على إستعماله، وهل يجوز التوكيل فيه

  .االنفصال الجسمانيأو  التي تبرر التطليقب سباالزواج لمعرفة األ

أثناء سير الدعوى للمحافظة على  ات تحفظية التي تتخذإجراءات الطالق فهي إجراءوأما 

القاضي وهو  تسليم متاع البيت تخضع كلها لقانونأو  د كتحديد النفقةوالمصالح كل من الزوجين واأل

قه الفرنسي والمصري، وهذه تخرج عن اختصاص قانون به القضاء الفرنسي وقد أيده غالبية الف أخذما 

الوقتية أو  التحفظيةاإلجراءات  كما تخرج أيضا من نطاقه ،)2(جنسية الزوج وتخضع لقانون القاضي

د مثل تحديد والالتطليق للمحافظة على مصالح كل الزوجين واألأو  التي تتخذ أثناء سير دعوى الطالق

باإلقامة في سكن الزوجية، وتسليم األثاث الضروري لها لالستعمال  نفقة وقتية للزوجة، واإلذن لها

وقد إنتقد بعض  ،به القضاء الفرنسي أخذكلها تخضع لقانون القاضي، وهذا ما اإلجراءات  اليومي، فهذه

الوقتية للقانون الذي يحكم انحالل الزواج مع قبول بصفة اإلجراءات  إخضاعالفقه هذا القضاء ويقول ب

بإسم  أو النظام العامبإسم  المختص ويكون ذلك جنبيالقانون الفرنسي محل القانون األ إحاللة استثنائي

  .حالة االستعجال

ة كما يخضع الطالق لحكم من المحكمة وال يقبل الطالق بإرادة الزوج المنفرد ،فالقانون الجزائري

بأن المشرع الجزائري على حق " :يقول علي علي سليمان، وفي رأي الدكتور تقضي به الشريعة اإلسالمية

                     

، ص 2014جزائر، الطيب زروتي، اجتهاد القضاء الجزائري في ميدان القانون الدولي الخاص معلقا عليه، دار هومة، ال) 1( 
119120.  

  .231 ص ،تنازع القوانين، المرجع السابق: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 2(
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قــد أحاطــت الطــالق بكثيــر مـن القيــود وحتــى ال يســيء الرجــل  اإلسـالميةالشــريعة إلــى  فـي ذلــك وبــالرجوع

فإنـــه جمعيـــات المـــرأة ســـعت فــي كـــل أرجـــاء العـــالم اإلســـالمي  ،إســتعمال هـــذه الرخصـــة وال يهمـــل قيودهــا

مكن القاضــي مــن تــوفر القيــود التــي أوردتهــا بالمطالبــة بتنفيــذ الطــالق بــأن يكــون أمــام المحكمــة حتــى يــت

  .)1("اإلسالميةالشريعة 

الطالق أمام سلطة دينية خالفا كبيرا في الفقه والقضاء، هل هي من  مسألة إجراء وتثير

من المسائل الموضوعية فتخضع للقانون الذي يحكم أم أنها  فتخضع بالتالي لقانون القاضي ،اتجراءاإل

  . "إنحالل الزواج

اعتبارها من المسائل الموضوعية التي تخضع للقانون الذي يحكم إلى  القضاء الفرنسي ويذهب

عن هذا االتجاه، غير أن غالبية ) LEREBOURS – PIGONNIERE( وقد دافع األستاذ انحالل الزواج،

ل اعتبارها من المسائل اإلجرائية التي تخضع لقانون القاضي، والقو إلى  الفقه الفرنسي والمصري يذهب

القضاء الفرنسي من إعتبار شروط الطقوس إليه  باعتبارها من المسائل الموضوعية يتنافى مع ما انتهى

  .)2(الدينية التي تشترطه بعض التشريعات من الشروط الشكلية ال الموضوعية

الذي يحكم انحالل  لقانونلالمترتبة على انحالل الرابطة الزوجية فتخضع ثار بالنسبة لآل أما

تشمل نفقة الزوجة مثل حق المطلقة في النفقة  التي تتعلق بعالقة المطلقة بالمطلق،ثار وهي اآلالزواج 

 وحقها في االحتفاظ) سرةمن قانون األ 76و 75المادتان (د والونفقة األ) سرةمن قانون األ 74المادة (

  .)3( )سرةمن قانون األ 73المادة (ومتاع البيت زوجها، بإسم 

 كان طالقها من زوجها تعسفياإذا  في الحصول على التعويض مطلقةال حق في حين يخضع

الزوج تنجر عنه مسؤولية تقصيرية يطبق عليها قانون البلد به  التصرف الذي قامألن  لقانون القاضي

  .لقانون القاضي يخضعالذي وقع فيه وبالتالي 

قد زواجا جديدا، حق الزوج المطلق في أن يع: مثل ىالتي تخص كل زوج على حدثار أما اآل

فهي تخرج من نطاقه وتخضع للقانون  ،)العدة( للزواج من جديد انتظارهاوالمدة التي ينبغي للمطلقة 

  .الشخصي للمطلقين

والمسائل المتعلقة بالحضانة مثل تحديد من هو الحاضن تحديد ، دوالأما فيما يتعلق بحضانة األ

ائري من نص خاص بها، وألنها تعد أثرا النحالل الزواج، ونظرا لخلو القانون الجز  أوقات الزيارة ومدتها،

                     
  .76- 75ص  ،المرجع السابق، علي علي سليمان)1(
  .125 ، ص2004، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، هشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص )2(
  .232 صتنازع القوانين، المرجع السابق،  : عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 3(
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)1(من القانون المدني )13(والمادة ) 12/2(فإنها تخضع للقانون الذي يحكم انحالل الزواج المادة 
وهو ، 

د غالبا ما يحملون وال، ولكن نظرا لكون األ)2(القضائية حكامحل مستقر في القانون المقارن واأل

كانت األم تقيم في إذا  الجزائري مستقر على أن الحق في الحضانة يعود لألب القضاءفإن  ،جنسيتين

  .)3(أجنبيبلد 

ضد ) م. ف(القضاء فمثال جاء في قرار المجلس األعلى في قضية  أحكاموهذا ما أكدته 

ة أجنبياألبوين في دولة أحد  وفي حالة وجودأنه  الحضانةمسألة  من المقرر قضاء في" :أنه )ع.ص(

من يوجد بها يكون أحق بهم ولو كانت األم غير فإن  د بالجزائروالسلمة وتخاصما على األغير م

  . )4("مسلمة

بتاريخ ) ب. ف(ضد ) أ. ن(كما جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا في قضية 

الحضانة يجب أن تراعى فيه إسناد  متى كان من المقرر شرعا وقانونا أن" :أنه ،19/02/1990

األم إلى  القضاء بإسناد حضانة الصغارفإن  ومن ثم ،حضون والقيام بتربيته على دين أبيهمصلحة الم

 ،ناومبادئ تنانا ولغنودي ناوفي بالد تختلف عن أخالق ،بعيد عن رقابة األب أجنبيالتي تسكن في بلد 

ا يعد قضاء مخالف ،د للخطر كما هو حاصل في قضية الحالوالوهذا من دون شك يعرض تربية األ

  .)5("للشرع والقانون ويستوجب نقض القرار المطعون فيه

) ف.س(وأعيد التأكيد على ذلك من خالل قرارات المحكمة العليا فقد صدر مثال في قضية 

ألم في بلد ا قاط الحضانة بسبب بعد المسافة في حالة إقامةإس 26/12/2001يخ بتار ) خ.س(ضد 

  .)6(ي وٕاقامة الوالد في الجزائرأجنبي

، بينما بقي حد الزوجينأة نافي حالة تغير دي سند الحضانةيستبعد القانون األجنبي الذي ي كذلك

  .اإلسالمية، فهنا تسند الحضانة لمن بقي على الديانة اإلسالمية على ديانتهأحدهما 

                     
 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ترجمة فائز أنجق ،تنازع القوانين :ثانيالجزء ال، القانون الدولي الخاص، إسعاد موحند )1(

  .533 ص ،1989
بحرفة  حكم بأن الحاضنة لم تكن أهال للحضانة بغيابها الطويل عن البيت وانشغالها الذي 1969ماي  29بتاريخ حكمة العليا الم) 2(

حيث أن " :قرر بأنه 45186ملف رقم  1987مارس  9 كما أن قرار المحكمة العليا الصادر في, تحول بينها وبين رعاية الصغير
المقيم بالجزائر وحيث أن حكم  الحضانة تعطى لألبفإن  ,فا على العقيدة اإلسالمية للبناتوخو  مونبيلييه السيدة تقييم بفرنسا

  ."يمكنها المطالبة بحضانة بناتها الوطنإلى  فمتى رجعت ،الحاضنة غير نهائي
  .185ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 3( 
  .02/01/1989بتاريخ  52207غرفة األحوال الشخصية ملف رقم  األعلىقرار المجلس ) 4( 
  .37، ص المرجع السابقالطيب زروتي، اجتهاد القضاء الجزائري في ميدان القانون الدولي الخاص معلقا عليه، ) 5( 
  .127ص  ،نفس المرجع) 6( 
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تخضع للقانون والخلع وشهرها وٕاعالم الغير به  ات دعوى الطالق والتطليقإجراءكما أن 

من القانون المدني الجزائري، بأن مكرر ) 21(وذلك وفقا لما قررته المادة  ،الجزائري القاضي أي قانون

ات قانون الدولة التي ترفع فيها جراءيسري على قواعد االختصاص واإل": نصت صراحة على أنه

أن التأشير بها في سجالت الحالة المدنية يقتضي اختصاص إال  ،"اتجراءتباشر فيها اإلأو  الدعوى

  .الزواج بوصفه يخص تنظيم موفق الحالة المدنية إبرامن محل قانو 

الوقتية ذات الطابع االستعجالي كالنفقة المؤقتة قبل صدور الحكم وتحديد مسكن اإلجراءات  أما

قانون إلى  تقيم فيه الزوجة وتسليمها األمتعة الالزمة لالستعمال اليومي، فيعود االختصاص فيها

  .القاضي

ه أثرا النحالل الرابطة الزوجية بالوفاة، فهو يخضع لقانون الجنسية المورث أما الميراث بوصف

الموطن المورث في القوانين أخر قانون أو  عند الوفاة في القوانين العربية، ولقانون مكان تواجد المال

  .الغربية، وبالتالي ال تأثير للقانون الذي يحكم انحالل الزواج عليه

اج لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى فيه ظلم للزوجة ويقول انحالل الزو  إخضاعغير أن 

مفاجأة الزوجة بإختصاص قانون لم تكن تتوقعه إلى  كثير من الفقهاء بأنه ليس هناك ما يبرره إذ يؤدي

أن ، أو أثناء إنعقاد الزواج فقد يسمح بانحالله ألسباب لم تكن تعرفها وال يخفى الضرر الذي يلحقها

الزوج ال يبيح الطالق تم بتجنس الزوج دولة أخرى يتيح الطالق ثم رفع دعوى بالطالق قانون جنسية 

  .بحكم جنسيته الجديدة فيحكم له بذلك

ولعل أفضل قانون يمكن أن يخضع له انحالل الزواج هو القانون الذي تكون الزوجة على 

ة مشتركة للزوجين هو القانون ويعتبر قانون آخر نسب، بصيرة به وال يخل بمبدأ المساواة بين الطرفين

بالنسبة لالنحالل الزواج  لإلسنادوقد اختارته بعض الدول كضابط  ،)1(الذي يستجيب لهذين االعتبارين

وٕاذا لم يكن ) 08المادة ( كالكويت واليونان وقد أخذت به اتفاقية الهاي الخاصة بالتطليق واالنفصال،

  .ختصاص لقانون آخرللزوجة جنسية مشتركة فهنا المناص من عقد اال

والقانون الفرنسي طبق في حالة اختالف جنسية الزوجين قانون موطنها المشترك حتى ال يكون 

وٕاذا لم يكن لهما قانون  أعراب بلقـاسمفي ذلك مساس بمبدأ المساواة بين الجنسين هذا حسب الدكتور 

  .مشترك فقد طبق عليها قانون القاضي
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التطليق والتفريق لقانون الجنسية على اختالف  بإخضاعنية با والدول الالتيو وقد أخذت أور 

فبعضها يخضعها لقانون جنسية الزوج وحده وبعضها يخضعها لقانون الجنسية كل من  ،)1(بينهما

فهما يخضعان اليات المتحدة ية والو نفي البالد اآلنجلوسكسو أما  الموزع،أو  الزوجين مع التطبيق الجامع

  .لقانون القاضي

القاعدة في القانون الجزائري التي تقول بخضوع انحالل الزواج لقانون الجنسية إلى  عوبالرجو 

من القانون المدني ومفاده ) 13( وقت رفع الدعوى فإنه يوجد استثناء عليها منصوص عليه في المادة

عليه  كما نصت ،"الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج يسري القانون الجزائري وحدهأحد  إذا كان"أنه 

  .وقد تم نقد هذا االستثناء ؛أغلب الدول العربية

فإنه في األخذ بفكرة النظام  ،كان الغرض منه هو حماية الطرف الوطني المسلمإذا  حيث أنه

فنجد القانون الجزائري  ،نتائج غربيةإلى  كما أن األخذ بهذا االستثناء يؤدي ،العام ما يحقق نفس النتيجة

وقد زالت عنه الجنسية الجزائرية بعد انعقاد زواجه في  ،ة وجزائريأجنبيبين  يطبق على انحالل الزواج

ن قد إكتسب كل منهما الجنسية الجزائرية بعد عقد زواجهما أجنبيحين ال يطبق على انحالل الزواج بين 

ذا إ يقول بأن يخضع المشرع الجزائري انحالل الزواج للقانون الجزائري أعراب بلقـاسموفي رأي الدكتور 

 الزوجين جزائريا وقت رفع دعوى طالق وهذا ما أخذ به القانون األلماني، فقد تضمنت المادةأحد  كان

الزوجين أحد  التقنين المدبر لتطبيق القانون األلماني على التطليق أن يكون إصدارمن قانون ) 17(

  .)2(على األقل ألمانيا وقت رفع الدعوى

  انحالل الزواج آثار  كمتحديد نطاق القانون الذي يح: ثالثا

كـان الحـق فـي الطـالق إذا  لمعرفـة مـا إليـه إن القانون الذي يحكم انحالل الزواج هو الذي يرجع

ال، وٕاذا كان معترفا به فيها فمـن مـن الـزوجين يملـك إيقاعـه، ومـا هـي أم  القانون معترفا به في دولة هذا

  ال ؟أم  القيود التي ترد على إستعماله، وهل يجوز التوكيل فيه

أو  القــانون الــذي يحكــم انحــالل الــزواج لمعرفــة األســباب التــي تبــرر التطليــقإلــى  ويرجــع كــذلك

  .االنفصال الجسماني

فهي تخرج من نطاق هذا القانون وتخضع لقانون القاضي،  ،التطليقأو  أما إجراءات الطالق

أو  ناء سير دعوى الطالقالوقتية التي تتخذ أثأو  التحفظيةاإلجراءات  كما تخرج أيضا من نطاقه

التطليق للمحافظة على مصالح كل الزوجين واألوالد مثل تحديد نفقة وقتية للزوجة، واإلذن لها باإلقامة 
                     

  .76ص  ،المرجع السابق، علي علي سليمان)1( 
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كلها تخضع لقانون اإلجراءات  في سكن الزوجية، وتسليم األثاث الضروري لها لالستعمال اليومي، فهذه

اإلجراءات  قد بعض الفقه هذا القضاء ويقول بإخضاعوقد إنت القاضي وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي،

القانون الفرنسي محل القانون  إحاللالوقتية للقانون الذي يحكم انحالل الزواج مع قبول بصفة استثنائية 

  .)1(حالة االستعجالبإسم  أو النظام العامبإسم  المختص ويكون ذلك جنبياأل

  الل الزواجالقانون الذي يحكم إنحالنظام العام و  :رابعا

أحــــد  يختلـــف مفهـــوم الـــزواج بـــإختالف الـــدول فبعضـــها تعتبـــره رابطـــة مؤبـــدة ال تنحـــل إال بوفـــاة

 الزوجين وبعضها األخر ال تقبل انحالله، وتختلف فيما بينها حول أسبابه وطرقـه ويـؤدي هـذا االخـتالف

انحـالل الـزواج، وفـي  بحكـم جنبـياإلكثار من فرص تـدخل النظـام العـام السـتبعاد تطبيـق القـانون األإلى 

تــدخل النظــام العـــام يكــون خاصــة فـــي الحــاالت التــي تـــؤدي فيهــا تطبيــق القـــانون اإلســالمية فـــإن الــدول 

  .المساس بالحقوق المقررة من طرف الشريعة لمعتنقي اإلسالمإلى  جنبياأل

بغي أن الذي يقضي بانحالل الرابطة الزوجية في حالة تغير الدين ين جنبيالقانون األفإن  وعليه

كان الزواج هو الذي غير ديانته بأن اعتنق اإلسالم بينما ظلت زوجته كتابية وبالتالي فإنهاء إذا  يستبعد

  .التي تتيح للمسلم الزواج بالكتابية اإلسالميةالزواج هنا يعد مخالفا للشريعة 

إذا  ر الـدينالـذي يمنـع انحـالل الرابطـة الزوجيـة فـي حالـة تغيـ جنبـيكذلك يستبعد هنا القـانون األ

كانت الزوجة هي التي غيرت ديانتها بأن اعتنقت اإلسالم بينمـا بقـي زوجهـا علـى ديانتـه والشـريعة تمنـع 

  .استمرار الزوجية في حالة اعتناق الزوجة اإلسالم بينما بقي زوجها على كفره

لذي يحكم ا جنبيتدخل النظام العام الستبعاد تطبيق القانون األفإن  ،اإلسالميةوفي غير الدول 

أو  انحالل الزواج يكون غالبا عندما يبـيح هـذا القـانون انحـالل الـزواج ألسـباب ال يقرهـا القـانون القاضـي

النظــام العــام بإســم  التطليــق وقــد اســتبعد القضــاء الفرنســيأو  الطــالق إباحــةيكــون أكثــر تســاهال منــه فــي 

كـان الطـالق إذا  لكـن ،رادة الزوج وحـدهالتي تبيح انحالل الزواج بإ اإلسالميةتطبيق قوانين بعض الدول 

كـان قــد وقــع إذا  هــذا القضــاء قبـل االحتجــاج بـه فــي فرنســافـإن  بـإرادة الــزوج المنفـردة قــد وقــع فـي الخــارج

  .)2(وفقا لما يقضي به قانون جنسية الزوجين المشتركة

  

  

  
                     

(1)Loussouarn et Bourel, Droit international privé, op -cit, p 333. . 
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  نيالثا مبحثال

   موالاألالعينية و  حوالاألفي مجال  اإلسنادقواعد  اتتطبيق

من حيث تقسيم األشياء وبين ما يمكن كسبه من حقوق  موالالعينية نظام األ موالل األتشم

هي كل ما يتعلق بالمسائل القانونية المنظمة للمال سواء كان و  ،عينية ومضمونها وطرق كسبها وانتفائها

  .الختراعكان معنويا مثل حق المؤلف وبراءة اأو  ماديا كما هو الحال بالنسبة للعقارات والمنقوالت

الشخصية يستمد من أطراف العالقة القانونية ذات العنصر  حوالفي األ اإلسنادٕاذا كان ضابط و 

قانون أو  قانون الجنسيةإلى  هم العنصر الغالب من ثم خضوعها شخاصباعتبار أن األ جنبياأل

ية يختلف العين حوالفي األإسناد  ضابطفإن  أخرى،إلى  الموطن بحسب اختالف التشريعات من دولة

عنه حيث يستند من موضوع العالقة القانونية على أساس أن موضوع العالقة محل النزاع هو المال 

  .األطرافإلى  وهو العنصر الذي له ثقل وأهمية كبرى من حيث الوزن بالنسبة

االلتزامات التعاقدية من الناحيتيتن تحديد القانون الواجب التطبيق على وعليه سوف نتعرض 

والفعل المادي ) المسؤولية التقصيرية( ات الناشئة عن الفعل الضارلتزامإلاية والشكلية وكذا الموضوع

  :على النحو التاليالنافع كاإلثراء بال سبب، 

  المطلب األول

  اإللتزامات التعاقديةالقانون الواجب التطبيق على 

المنفردة،  رادةكالعقد واإل مصادر إراديةإلى  في القانون المدنيات المالية لتزاماإلتنقسم مصادر 

كالفعل الضار والفعل النافع، وهي ) ةقانوني(ات التعاقدية، ومصادر غير إرادية لتزاموهي ما تسمى باإل

؛ أي ات التعاقديةلتزامالمنطبقة على اإل اإلسنادات الغير تعاقدية، فيما يتعلق بقاعدة لتزامما تسمى باإل

القانون الذي تعيين القانون الواجب التطبيق، من خالل بيان  لذا يستوجبالقانون الذي يحكم العقد، 

، وفي هذا اإلطار النافعأو  والتصرفات غير اإلرادية الناجمة عن الفعل الضار التصرفات اإلراديةيحكم 

  .لشكل العقدإسناد  لكل من موضوع العقد وقاعدةإسناد  ي قاعدةجزائر وضع المشرع ال

تترتب و بين األحياء لتصرفات اإلرادية ذات الطابع المالي التي تتم ا ات التعاقديةلتزاماإليقصد ب

، التي اعتبرتها بعض التشريعات عقدًا من اإلرادة المنفردةالتصرفات بأو  دو عليها حقوق مالية، مثل العق

إلى  مثل الكويتأخرى  الخاصة بالعقود، في حين اتجهت تشريعات اإلسنادالعقود التي تحكمها قواعد 
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وبالتالي تخرج العقود ذات الطابع الشخصي المحض كالكفالة والزواج  الشخصية، حوالها من األاعتبار 

  .)1(والعقود المالية ذات الطابع الشخصي كالهبة والوصية ومشارطات الزواج

ًا، يتجاذبه قوانين أجنبيتضمن عنصرًا تي تال ةالدولي دو العقوالعقود التي تكون محال للتنازع هي 

شكًال وموضوعًا، كالقانون الشخصي للدائن والقانون الشخصي للمدين، وقانون موطن كل  كثيرة لحكمه

 منهما وقانون البلد الذي تم فيه التصرف وقانون محل التنفيذ وقانون المحكمة التي يرفع أمامها النزاع،

في حكم  االختصاص سندفألي من هذه القوانين ي ،)2(أما العقود الداخلية فتخرج من نطاق التنازع

   .التصرفات القانونية؟

فالجانب الشكلي للعقد يخضع  ابتدءا علينا التفرقة بين الجانب الشكلي والموضوعي للعقد،

الجانب الموضوعي للعقد هو الذي نريد أما  ها الحقًا،أصيلللقاعدة الخاصة بشكل التصرف، وسنبين تف

  .التي ترشدنا للقانون المختص اإلسنادبيان قاعدة 

   ات التعاقديةلتزامعلى اإل القانون الواجب التطبيق تحديد : ولاأل  فرعال

من حيث الموضوع القانون المختار من المتعاقدين وهذا ما  اإللتزامات التعاقديةيطبق على 

يسري على االلتزامات : "القانون المدني الجزائري من) 18( قرره المشرع الجزائري بموجب المادة

وفي حالة  ،بالعقدأو  ار من المتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدينالتعاقدية القانون المخت

وفي حالة عدم إمكان ذلك يطبق قانون  ،الجنسية المشتركةأو  إمكان ذلك يطيق قانون الموطن المشترك

، وطبق على شكلها قانون "نه يسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعهأغير  ،العقدإبرام  محل

تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون : "من نفس القانون) 19( محل اإلبرام طبقا للمادة

لقانونهما أو  ويجوز أيضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين، المكان الذي تمت فيه

  ."للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعيةأو  الوطني المشترك

  ات التعاقديةلتزامعلى اإل لقانون الواجب التطبيق اريخي لالتطور الت: أوال

إلى  من حيث الموضوع ات التعاقديةلتزاماإلتاريخيا يرجع أساس تطبيق القانون المختار على 

 ابحيث أعطته اختصاص اهإبرامقانون محل التي كانت تطبق على التصرفات  االيطالية حوالنظرية األ

زعيم المدرسة االيطالية كان يخضع آثار العقد  بارتوللكن ، لموضوعلم تفرق بين الشكل واو  شامالً 

ثم تطورت هذه الفكرة  ،)3(قانون محل التنفيذإلى  قانون محل إبرام العقد وأثاره غير المباشرةإلى  المباشرة
                     

  .239ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1(
 (2) Dominique Holleaux. J.Foyer.G de Geouffre Delapradelle, Droit International privé, MASSON, 
1987, p 1368, 1374. 
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العقد لقانون  أخضع، الذي )Dumoulin( ديموالن في القرن السادس عشر في عهد الفقيه الفرنسي

عدم أو  ضمنًا، وفي حالة السكوتأو  المتعاقدين صراحةً  إليه إرادة القانون الذي تنصرفأي  رادة؛اإل

وبذلك اعتمد مبدأ  ،)1(العقدإبرام  التوصل للقانون المختار ضمنًا، يفترض أنهم قد اختاروا قانون محل

 ضمناأو  صراحةسلطان اإلرادة ضمن قواعد التنازع وأصبح موضوع العقد يخضع للقانون المختار 

  .بينما بقي شكله خاضعا لقانون محل إبرامه

األطراف قد  إرادةه على أساس أن إبرامالعقد لقانون بلد  إخضاعفقد قال ب [curtius] أما الفقيه

   .)2(وهما يبرمان تصرفا ما في بلد ما اختيار هذا القانونإلى  اتجهت ضمنا

، رادةالعقد لقانون اإل إخضاعيم بقاعدة في القرن التاسع عشر كاد أن يجمع الفقه على التسلو 

 خذلم تؤثر على استمرارية األإال أنه  هذه القاعدة،إلى  بالرغم من وجود بعض االنتقادات التي وجهت

فمنها التي ، القت هذه القاعدة صدى كبير لدى تشريعات الدولفي مختلف دول العالم،  رادةبقانون اإل

منها ، و بعض الدول األوربيةو  عاتها كمعظم الدول العربية،به بنص صريح في تشري خذنصت على األ

وبالتالي ، ت به محاكمها مثل فرنساأخذبه في تشريعاتها قد  خذالتي على الرغم من عدم النص على األ

قاعدة شائعة االستعمال، عمل بها قضاء دول كثيرة وعمل  رادةأصبحت قاعدة خضوع العقد لقانون اإل

 رادةنقدًا يتعلق بضرورة تقييد نطاق اإل رادةسلطان اإلمبدأ  لقي بأنه قد علما عليها تشريعات متعددة،

هذه ال يمكن ألنه  ةاألمر فقط، دون القواعد القانونية  رادةالمفسرة لإلأو  وجعله بحدود القواعد المكملة

  .)3(لمشرعألن مبدأ سلطان اإلرادة يجعل من األفراد العاديين وكأنهم نظراء ل االتفاق على مخالفتها

بالقول أن حرية أطراف العالقة في اختيار القانون الواجب التطبيق  رادةوقد رد أنصار قانون اإل

حق  فرادالتي تخول األ اإلسنادمباشرًة، وٕانما أساسها قاعدة  رادةسلطان اإلمبدأ  على العقد، ال تقوم على

تحديد مقره ومتى تم ؛ أي ي تركيز العقدفينحصر دورها ف رادةاإلأما  اختيار القانون الذي يحكم عقدهم،

  .)4(اإلسنادقانون ذلك المكان، الذي اختاره المتعاقدان إعماًال لقاعدة  حكامذلك خضع العقد أل

اختيار للقانون الواجب التطبيق، تكون مقيدة بوجود صلة بين ومن الجدير بالذكر أن هذه حرية 

أو  العقدإبرام  بمحلأو  بموطنهأو  المتعاقدينأحد  نسيةبج العقد والقانون المختار، وهذه الصلة متمثلة

وضع عقود إلى  الخ، وقد تأتي الصلة لوجود حاجة التجارة الدولية،...اللغةأو  العملةأو  محل التنفيذ

                     
  .304، ص المرجع السابقعز الدين عبد اهللا،  )1(
  .364 ص ،المرجع السابق، حفيظة السيد الحداد )2(

 (3) Dominique Holleaux.J. Foyer.G de Geouffre Delapradelle, op-cit, p 1378. 
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نموذجية تنظم هكذا تعامالت، تجارة الحبوب والقطن والصوف والترخيص باستغالل تكنولوجيا وغيرها، 

هذا النموذج إليه  عندها يخضع العقد للقانون الذي أشار، هذه النماذج العقديةحد أ فإذا ما تم اختيار

أو  حتى ولو لم تتوفر بين العقد وهذا القانون صلة من حيث الجنسية، العقدي، ويعتبر ذا صلة بالعقد

 ت التشريعات العربية بهذه القاعدة، كالتشريع المصري والسوري والليبيأخذالخ، وقد .....الموطن

  . والكويتي واللبناني واألردني وغيرها

  في الجزائر ات التعاقديةلتزامعلى اإل القانون الواجب التطبيق : ثانيا

أن  القانون المدني الجزائري ما قبل التعديل من القانون المدني الجزائري من) 18( نصت المادة

بعد إال أنه  بيق على عقدهما،المشرع قد أعطى مطلق الحرية لألطراف في اختيار القانون الواجب التط

ات التعاقدية لتزاميسري على اإل": القانون المدني الجزائري من) 18( التعديل جاء في نص المادة

، وفي حالة عدم إمكان بالعقدأو  كان له صلة حقيقية بالمتعاقدينإذا  القانون المختار من المتعاقدين

تركة، وفي حالة عدم إمكان ذلك يطبق قانون محل ذلك يطبق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المش

 .غير أن العقود المتعلقة بالعقار يسري عليها قانون موقعهإبرام العقد، 

الخاصة بالعقود  اإلسنادأن المشرع الجزائري قد بني قاعدة ، يتضح من خالل نص هذه المادة

أو جنسيتهما أو  طن المتعاقديناحتياطية وهي مو أخرى  وضوابط رادةالدولية على ضابط أصلي وهو اإل

برام، كما يتضح من نفس نص المادة، أن المشرع قد استثنى العقود المتعلقة بالعقار من القانون محل اإل

بأن قرر أن العقار يحكمه قانون موقعه في الفقرة األخيرة من  ،القانون الذي يحكم اإللتزامات التعاقدية

  :لمسائل على النحو التاليوعليه سوف نفصل في هذه ا ،نفس المادة

  )حالة تطبيق القانون المختار( رادةقانون اإل . 1

أخضعت قوانين غالبية الدول العقود الدولية لقانون اإلرادة وهو القانون الذي اختارته إرادة     

من القانون المدني ) 18( جاء في نص المادةحيث  ،)1(المتعاقدين، وهو نفس موقف المشرع الجزائري

كان له صلة حقيقية إذا  ات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدينلتزاميسري على اإل: "ئريالجزا

  ."بالعقدأو  بالمتعاقدين

عاقدان ات التعاقدية للقانون الذي يختاره المتلتزاماإل أخضعأن المشرع قد  يتبين من هذا النص،

ختيار القانون الذي يحكم عقدهما تطبيقا أي ترك لهما الحرية في ا نا عنهابإرادتهما الصريحة إن أعل

اإلجراءات  من قانون )14مكرر  458(وهو المبدأ الذي أكدت على تطبيقه المادة  ،)2(لمبدأ سلطان اإلرادة
                     

  .303ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1(
  .333 صتنازع القوانين، المرجع السابق، : يوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولعل )2(
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، الجزائري عندما منحت المحكم الحق في اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع واإلدارية المدنية

 جنسيةو  حيثيات العقدو  ي يمكن للقاضي أن يستخلصها من ظروف الحالوٕاال فبإرادتهما الضمنية الت

، كاتفاقهما مثال على جعل المنازعات المتعلقة بالعقد من اختصاص محاكم دولة من موطن المتعاقدينو 

 إرادةمعلنة تحدد القانون المختص يدل على أن  إرادةالدول، فوجود مثل هذا االتفاق مع عدم وجود 

  .تطبيق قانون الدولة التي أعطى االختصاص لمحاكمهاإلى  قد انصرفتطرفي العالقة، 

 رادةالضمنية الختيار القانون من ظروف الحال وتقصيه لإل رادةويستخلص قاضي الموضوع اإل    

تتعلق مسألة  الضمنية، وهذه تقع ضمن السلطات التقديرية وال تخضع لرقابة محكمة التمييز، لكونها

  .بتفسير العقد

  يسري على عقدهما؟ أجنبيهل للمتعاقدين مطلق الحرية في اختيار قانون مسألة  هنا تثار

يكون له صلة  أنيجب ) 18( يسري على عقدهما حسب المادة احتى يختار المتعاقدان قانون 

صلة على (قانون موقع المال محل التعاقد أو  محل تنفيذهأو  العقدإبرام  محلأو  المتعاقدانبحقيقية 

أو  لكن الواضح واألرجح هو الرأي الذي قيد اختيار المتعاقدان بتوافر صلة ما بين العقد، )بالعقد

من غير المعقول أن يختار المتعاقدان لحكم عقدهما قانونا ال ألنه  ،المتعاقدان وبين القانون المختار

ن الواجب هروب من القانو أو  صلة له مطلقا بهما وال بعقدهما دون أن يكون من وراء ذلك تحايل

  .التطبيق

وٕانما هي تستمد مشروعيتها من إرادة  ،وباعتبار أن حرية األفراد في هذا الصدد ليست طليقة

ومؤدى ذلك أنه إذا اتفق المتعاقدان على اختيار قانون على غير صلة  ،اإلسنادالمشرع بمقتضى قاعدة 

فإنهم يكونوا قد تجاوزا  ،بطة العقديةقانون يخرج من دائرة القوانين المتنازعة على حكم الرا؛ أي بالعقد

 يخضع الذي القانون اختيار حق رادةلإل خول قد فالمشرع ،مقصود الشارع بمقتضى قاعدة التنازع الوطنية

بأن قيد حرية المتعاقدين  ؛القانون هذا ألحكام الخضوع من العقد تحرير في الحق يمنحها أن دون العقد له

 موطنهماأو  من قبلهما له صلة حقيقية بالمتعاقدين من حيث جنسيتهمابشرط أن يكون القانون المختار 

أما في حالة االنحراف في استعمال هذه الرخصة ألغراض تدليسية  ،تنفيذهأو  العقد من حيث ابرامهأو 

فيستبعد القانون المختار وتطبق محله أحد الضوابط االحتياطية  ،تهربا من القانون المختص أصال

قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة، وفي حالة عدم وهي إما  ،كور في النصبتسلسلها المذ

   .)1(إمكان ذلك يطبق قانون محل إبرام العقد

                     
  .271 ص ،المرجع السابق، القانون الدولي الخاص الجزائريدراسات في الطيب زروتي،  )1(
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 ،من القانون المدني أيضا) 18(ومن جهة أخرى يثور التساؤل عند التصدي إلعمال المادة 

قد تم عند التعاقد وسواء  ،جب التطبيقحول ما إذا كان من المتعين أن يكون االتفاق على القانون الوا

أم أنه يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ذلك بعد إبرام العقد  ،في صلب العقد األصلي أو في اتفاق مرفق

  وهو ما يتضمن حقهم في تعديل االختيار الذي تم عند التعاقد؟ ،أو حتى بعد نشأة النزاع

أن يكون اتفاق المتعاقدين في هذا الصدد قد تم لقد كان الفقه التقليد في البداية يشترط ضرورة 

أما الفقه الحديث فلم يعد يرى مانعا من اتفاق المتعاقدين على القانون الواجب التطبيق  ،عند إبرام العقد

بشرط رعاية  ،في مرحلة الحقة على إبرام العقد ولو كان االتفاق المذكور يتضمن تعديال التفاق سابق

، وليس في نص المادة )1(خاضعة للقانون الذي كان يحكم العقد منذ البدايةحقوق الغير والتي تظل 

من القانون المدني الجزائري ما يمنع من األخذ بما جاء به الفقه الحديث بشرط أن ينصب ) 18(

  .االتفاق دائما على قانون يرتبط بالعقد على نحو أو أخر كما بينا من قبل

  رادةإل ااالستثناءات من الخضوع لقانون . 2

؛ إذ ال يطبق قانون العقد على كل المسائل المتعلقة بالعقد فأهلية المتعاقدين تخرج عن نطاق تطبيقه

ن شكل العقد يخضع لقانون الشكل فعلى أي أتخضع لقانون جنسية المتعاقد كما سبقت اإلشارة، و 

  .؟رادةالنواحي في العقد سيسري قانون اإل

إلى  بينما تميل أغلبية الفقه ،كل جزء فيه لقانون معين اعٕاخضيرى بعض الفقهاء تجزئة العقد و 

 التجزئةإلى  فأمريكا تميل، ويجب أن تخضع هذه الوحدة لقانون واحد، اعتبار العقد وحدة في كل أجزائه

، ثم عدل عن هذا الرأي، هأثار التمييز بين تكوين العقد وبين إلى  القضاء السويسري فكان يميلأما 

، أما من قانون لحكم العقد أكثرألمانيا وفرنسا وانجلترا وايطاليا للمتعاقدين أن يختارا ويجيز القضاء في 

أغلبية  كما أن، قانون الذي يحكمهالعقد ووحدة الوحدة ضرورة التركيز على رى ت ةالعربي تشريعاتال

ه لمعرفة ما ثار أولذلك يحسن أن تستعرض أركان العقد و  ،الفقه تجعل العقد بجملته خاضعا لقانون اإلدارة

  :المسائل التالية رادةيستثنى من الخضوع لمجال قانـون اإلعليه و ، وما ال يخضع رادةيخضع منها لإل

   تطبيق القانون المختار إمكانيةحالة عدم  -أ

وفي حالة عدم  ....": القانون المدني الجزائري من) 18( نص المادة جاء في الفقرة الثانية من

ن الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة، وفي حالة عدم إمكان ذلك يطبق قانون إمكان ذلك يطبق قانو 

  ."غير أن العقود المتعلقة بالعقار يسري عليها قانون موقعهمحل إبرام العقد، 
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، يتضح لدينا أن المشرع الجزائري يكون قد )18(باستقراء ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 

، كما وضع بدائل )1(قود المتعلقة بالعقار من الخضوع لقاعدة القانون المختاراستثنى بهذه الفقرة الع

فقد ذهب المشرع في هذه الحالة تطبيق القانون أخرى في حالة عدم التمكن من إعمال تلك القاعدة، 

  .من القانون المدني الجزائري )18/2(الجنسية المشتركة وذلك حسب المادة أو  المشترك

قانون الجنسية بأن  15/12/1910لنقض الفرنسية في حكمها الصادر في وقد قررت محكمة ا

الفقه األلماني بقانون الجنسية المشتركة متى كان المتعاقدان  أخذالمشتركة للمتعاقدين له األفضلية وي

 في القانون االيطالي، كما أن اتفاقية الهاي األولىألمانيان واشتراك المتعاقدان في الجنسية هو القرينة 

ت بقانون موطن البائع عند سكوت أخذبشأن بيع المنقوالت المادية  1955المنعقدة في سنة 

  .العقدإبرام  وفي حالة عدم إمكانية ذلك يطبق قانون محل ،)2(المتعاقدين

صريحة ولم يستطيع القاضي أن يستكشف من ظروف الحال إرادتهما  إرادةلم توجد وبالتالي إذا 

جنسيتهما المشتركة إذا كانت لهما جنسية انون أن المتعاقدين قد أرادا قانون الضمنية، فقد أفترض الق

أما  اتحدا موطنا،إذا  هذايطبق قانون الموطن المشترك ، مشتركة مشتركة، أما إذا لم تكن لهما جنسية

انون ويتطلب تطبيق قالعقد، محل إبرام دولة ض أن القانون المختار هو قانون اختلفا موطنا فقد أفتر إذا 

  .)3(محل اإلبرام تعيين هذا المكان

في إليه إال  ال يرجع برامقانون بلد اإلفإن  ،من القانون المدني الجزائري) 18( حسب المادة

إبرام  فيكون المشرع الجزائري قد جعل بذلك من مكان ،حالة عدم اتفاق أطراف العقد على قانون معين

  .العقد ضابطا احتياطيا

العقد عند الفقه االيطالي القديم هو القانون الذي يخضع له العقد  برامإلوقد كان قانون بلد ا

وال توجد أية صعوبة في تعيينه إذا كان التعاقد بين  ،من حيث الموضوعأو  سواء من حيث الشكل

  ؟حاضرين بخالف ما إذا كان التعاقد بين غائبين

ن تعيين محل إبرام العقد هو يرى الفقه بأن هذا التعيين يخضع لقانون القاضي على اعتبار أ

وعليه فإن مكان إبرام العقد وفقا للقانون الجزائري إذا كان التعاقد بين  ،في قانونه اإلسنادتفسير لقاعدة 

                     
  .313ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : لدولي الخاص الجزائري، الجزء األولأعراب بلقاسم، القانون ا )1(
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غائبين هو المكان الذي يعلم فيه الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بخالف 

  .انون المدني الجزائريمن الق )67/3(وذلك ما تؤكده المادة  )1(ذلك

 وقد اضطرت ،كفرنسا مثال سنادكضابط لإل رادةباإلإال  حاليا أخذونالحظ أن الدول التي ال ت

كلغة العقد أخرى  إزالته عواملإذا  وخاصة ،الضمنية رادةالعقد دليال على اإلإبرام  اعتبار مكانإلى 

  .تعيين هذا المكان امبر جنسية المتعاقدين ويتطلب تطبيق قانون مكان اإلأو  وموطن

  حالة العقود المتعلقة بالعقار - ب

يستثنى من الخضوع لقاعدة القانون المختار العقود التي تبرم بشأن العقار، سواء أكانت متعلقة     

وهو االستثناء من الخضوع لقانون ، ية؛ إذ يحكمها قانون موقع العقاربحقوق شخصأو  بحقوق عينية

يسري على العقود أنه  غير ...”: من القانون المدني الجزائري )18(المادة  من 2جاء في الفقرة : العقد

   .“المتعلقة بالعقار قانون موقعه

يكون قد استثنى العقود المتعلقة بالعقار من الخضوع ، فالمشرع الجزائري يكون بهذه الفقرة

مكان قانون إلى  ع العقودللقاعدة العامة الواردة في الفقرة الثالثة من نفس المادة والتي تقضي بخضو 

  .أخر قانونلى ع لم يتفق المتعاقدانبرام إذا اإل

 ال يقتصر على حكم، و ويطبق قانون موقع العقار بالنسبة للعقود المتعلقة به على جميع جوانبه 

زواله، بل يمتد أيضا ليحكم الشروط الالزمة أو  نقلهأو  من حيث إنشاء الحق العيني دالعيني للعقثر األ

من فهي تخضع وفقا للمادة العاشرة ، نعقادالالزمة لإلاألهلية  ه وال يخرج عن نطاق تطبيقه سوىعقادنإل

من القانون المدني ) 19( شكل العقد الذي تخضعه المادةبلقانون الجنسية و القانون المدني الجزائري 

  .للقوانين التي حددتهاالجزائري 

فهذه : )هبة المنقول، الوديعة، العارية، الرهن الحيازي( العقود المكسبة للحق العيني في المنقول -ت

إنشاء أو  قد تتعلق بأثرو  التسليم،أو  أن يتم القبض جزائريها في القانون النعقادالعقود العينية تتطلب إل

المفقد للحق أو  وقت تحقق السبب المكسب يحكمها قانون موقع المال؛ إذ زوالهأو  نقلهأو  الحق العيني

 . العيني

، فباستثناء أثره في إنشاء يستثنى من الخضوع لقاعدة القانون المختار فالعقد المتعلق بالمنقول

من القانون المدني، وأهلية المتعاقدين التي تخضع لقانون ) 17(حق عيني عليه طبقا ألحكام المادة 

                     
 (1) Dominique Holleaux. J. Foyer.G de Geouffre Delapradelle, op-cit, p 1391. 
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تخضع  الجنسية، فهو يخضع من حيث شروطه الموضوعية لقانون العقد، أما شروطه الشكلية فهي

  .)1(من القانون المدني الجزائري) 19(للقوانين التي حددتها المادة 

وفيما يخص العقد ذاته تستثنى بعض المسائل من نطاق قانون العقد، فأهلية المتعاقدين تخضع 

لقانونهما الشخصي، وكذلك االستغالل بوصفه عيبا في اإلرادة ذات طابع شخصي، ويطبق على شرط 

وسببه قانون القاضي، وأيضا يسري على تنفيذ اإللتزام عينا قانون مكان مباشرته،  مشروعية محل العقد

كما أن بعض أسباب انقضاء اإللتزامات بغير الوفاء ال يطبق بشأنها قانون العقد، كالتجديد واتحاد 

 .)2(الذمة والمقاصة القضائية

  مجال تطبيق قانون العقد: الثاني فرعال

كل المسائل المتعلقة باإللتزام التعاقدي، فأهلية المتعاقدين تخرج من ال يطبق قانون العقد على 

وبإستبعاد  ،نطاق تطبيقه؛ إذ تخضع للقانون الشخصي كما أن شكل العقد هو أيضا يخرج من نطاقه

هاتين المسألتين من نطاق تطبيق قانون العقد، هل يمكن القول أنه يدخل في مجال تطبيق قانون العقد 

قد أم أنه ال يدخل في نطاقه سوى ما يتعلق بآثار اإللتزام التعاقدي وبالتالي ال ينطبق كل جوانب الع

  .على تكوين العقد؟) 18(نص المادة 

  تطبيق قانون العقد المسائل التي تدخل في نطاق: أوال

ثار التعاقدية كل ما يتعلق بالعقد من حيث التكوين واآل تأن المراد باإللتزاماإلى  بداية نشير

كل المسائل المتعلقة بتكوين العقد من  تطبيق قانون العقد وعليه يدخل في نطاق، مترتبة على قيامهال

  :وهو ما سوف نفصله على النحو التالي، المترتبة عليهثار أركان وشروط واآل

  ن العقدويكت. 1

 يدخل في شروط تكوين العقد الرضا والمحل والسبب غير أن في هذا اإلطار وجب النظر فيما

  .يترتب على مخالفة قواعد تكوين العقد وهو جزاء البطالن مبدئيا تكوين العقد لقانون العقد

العقد وزمانه، عندئذ ال يخلو من صعوبة فلو أرسل تاجر  إنعقادتحديد مكان مسألة  تثار هنا

اني وأجابه الياب، أنترنت، يعرض عليه بيع بضاعة معينةأو  تلكسأو  تاجر ياباني برقيةإلى  فرنسي

إن إعمال نص المادة ، ؟...ن معرفة قانون العقد موضوع البحثمكفكيف ي ،بالموافقة على الشراء

، وهو ما سيبرز من فيه العقدإنعقد يفرض علينا تعيين قانون البلد الذي مدني من القانون ال )18/1(

   .خالل الوقوف على مرحل وأركان تكوين العقد
                     

  .312 – 311ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول أعراب بلقاسم،) 1(
  .26، ص المرجع السابقالطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعمال، ) 2(
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، ال شك في أن تبادل اإليجاب والقبول بين رادتين متطابقتينيقوم التراضي باقتران إ: الرضا -أ

الشكل فإن  كان مطلبا في شكل معينأما إذا  كان التراضي كافيا،إذا  المتعاقدين يخضع لقانون العقد

  .)1(يخضع لقانون الشكل

تخضع لقانون الشخص باعتبارها أنها  فرأى بارتان: أما عيوب الرضا، فقد اختلف الفقه فيها

وعيوب الرضا من غلط،  رادةعيوب اإلف المتعاقد نفسه غير أن هذا الرأي منتقد إرادةحماية إلى  فتهد

وبذلك ضمان سالمة العقد إلى  وٕانما تهدفوتدليس وٕاكراه واستغالل ليست عيوبا في الشخص نفسه، 

ه، الغفلة الجنون، السف، مثل نقص األهليةاألهلية  وعوارض رادةعيوب اإلأما  خضع لقانون العقد،ت

 . )2( الشخصية وتخضع لقانون الشخص حوالتدخل في نطاق األ

وممكنا ومشروعا لقانون  قابال للتعيينأو  يخضع محل العقد وشروطه من حيث كونه معينا :المحل - ب

قانون محل هذا إلى  يجب الرجوعفإنه  كان محل العقد ماال غير العقار،أنه إذا  نبواييه، ويرى )3(العقد

إلى  كان عمال فيجب الرجوعاألمر إذا  وكذلك، غير قابل للتعامل فيهأو  كان قابالإذا  بيان ماالمال ل

  .غير جائزأو  كان جائزاإذا  قانون محل تنفيذ العمل لبيان ما

مع مراعاة فيما يتعلق  لقانون العقدمن حيث وجوده ومشروعيته يخضع السبب  :السبب - ت

غير مشروع طبقا لقانون القاضي السبب كان أنه إذا  غير، القاضي بالمشروعية النظام العام في دولة

  .)4(طبق القاضي قانونه استجابة لفكرة النظام العام في بلده

القانون الذي يحكم العقد هو الذي يتولى بيان الجزاء ، فإن وفي حالة تخلف أحد أركان العقد

طلق أم البطالن النسبي، وتحديد من له المترتب على تخلف ركن من أركان العقد، هل هو البطالن الم

الحق في التمسك به، وهل تلحقه اإلجازة أم ال، وهل يمكن أن تتقادم الدعوى المقررة له أم ال، مما هي 

  .)5(مدة التقادم في حالة تقريره؟

إذا ترتب البطالن على تخلف ركن من أركان العقد خضع للقانون الذي يخضع له هذا الركن 

على عيب من عيوبها خضع اإلبطال لقانون الشخص األهلية أو  بطال على تخلف شرطوٕاذا ترتب اإل

                     
  .359 ، صع السابقتنازع القوانين، المرج: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1(
  .119ص  ،المرجع السابقعلي علي سليمان، ) 2(
  .317ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 3(
عليوش قربوع : يضاوأنظر أ. 671 ، صتنازع القوانين، المرجع السابق: الجزء األول ،القانون الدولي الخاص، إسعاد موحند )4(

  .362 صتنازع القوانين، المرجع السابق، : كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول
 تنازع القوانين،: الجزء األول ،القانون الدولي الخاص، إسعاد موحند :أنظر أيضا .474 ، صالمرجع السابق، عز الدين عبد اهللا )5(

  .372 ، صالمرجع السابق
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ترتب اإلبطال عن ، أما إذا من القانون المدني الجزائري) 10( مع مالحظة االستثناء الوارد في المادة

ات والدفع لتزاماإلبطال يخضع لقانون العقد ويخضع الفسخ لعدم تنفيذ اإلفإن  عيب من عيوب النص

   .)1(دم تنفيذها لقانون العقدبع

أما اآلثار المترتبة على تقرير البطالن، فتخرج من نطاق قانون العقد كاإللتزام بالرد واإللتزام 

بالتعويض، ألنها ال تعتبر من اإللتزامات التعاقدية، ذلك أنه ال يمكن القول بوجود العقد بعدما قضي 

  .)2(ببطالنه

  العقدآثار . 2

ووفقا ألي شروط يكون العقد  أثر مإليه الذين ينصرف شخاصلذي يبين األقانون العقد هو ا

كما أنه هو الذي يحدد مضمون اإللتزامات التعاقدية مما يجعله أيضا ، االشتراط لمصلحة الغير صحيحا

ات التعاقدية وبيان طرق لتزامن القانون يفرق بين تحديد مضمن اإلأغير ، )3(هو المختص بتفسير العقد

  .)4(لتزامانقضاء اإلأسباب وأيضا  وكذلك تفسير العقد ،اتنفيذه

  شخاصالعقد بالنسبة لألآثار  -أ

 وعلى ذلك فإنه يتعين الرجوع للقانون الذي يحكم العقد، شخاصالعقد بالنسبة لألآثار   تخضع  

على لغير، هذا القانون لمعرفة الملتزمين بالعقد والمستفيدين منه سواء كانوا من المتعاقدين أو من اإلى 

أما  ،القانون الذي يحكم الميراث الخلف العام يدخل في مجال إعمالإلى  العقد أثر أن مدى انصراف

بينما  ،فهو يعد وفقا لرأي البعض داخال في مضمون الفكرة المسندة ،العقد بالنسبة للخلف الخاص أثر

  .يرى البعض األخر إن هذا األثر يخضع لقانون موقع المال

فهي تعد داخلة في مضمون فكرة  ،التعهد عن الغير واالشتراط لمصلحة الغيرأما أحكام   

  .وتخضع بالتالي للقانون الذي يحكمها ،االلتزامات التعاقدية

  العقد بالنسبة للموضوعآثار  - ب   

ن يرجع أومؤدى ذلك  ،وهذه بدورها تدخل في مضمون الفكرة المسندة وتخضع لقانون العقد  

 ويقتضي هذا الوضع ضرورة تفسير ،مضمون االلتزامات التي يولدها العقد وٕاحكامه لهذا القانون لمعرفة

  .العقد وفقا للقواعد السائدة في القانون الذي يحكم الرابطة التعاقدية

                     
  .121، ص المرجع السابقلي سليمان، علي ع) 1(
  .673ص  ،المرجع السابق، دروس في القانون الدولي الخاصهشام علي صادق، ) 2(
  .319ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 3(
  .120ص  ،المرجع السابقعلي علي سليمان، ) 4(
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ات إلتزامهو الذي يبين مضمون فإن  ،وٕاذا ما تحدد مضمون االلتزامات المتولدة عن العقد

وما هو  ،بمقابل وكيفية تقدير التعويضأو  تنفيذها تنفيذا عينيافهو يقع عليه بيان طرق  ،المتعاقدين

 .التخفيف منهاأو  حكم شرط اإلعفاء من المسؤولية

 غير أن هناك رأيا يرى أن تفسير العقد ،العقدالذي يحكم لقانون العقد ل يخضع تفسير كما  

مالن في عقدهما نفس المتعاقدين قد يستعألن  وذلك ،العقدإبرام  واقع تخضع لقانون محلمسألة 

هذا القانون لتفسير تلك إلى  فينبغي حينئذ الرجوع ،العقد إنعقادالمصطلحات المستعملة في قانون محل 

قانون وبين معاني مسألة  هناك فقرا بين قواعد تفسير وهيبأن  وانتقد هذا الرأي ،المصطلحات

 صطلحات مستعارة من قانون محلفإذا كان المتعاقدان قد استعمال م ،واقعمسألة  المصطلحات وهي

  .العقد إنعقادلقانون محل  رادةفليس بالضرورة أن تخضع قواعد تفسير في قانون اإل ،العقدإبرام 

القانون الذي يحكم العقد، وينبني على ذلك أن إلى  إسناد التفسيرإلى  ويميل الرأي الراجح فقها

قد وطبيعة التزامات األطراف ومتى يكون هذا القانون هو المختص بتحديد ما هو من مستلزمات الع

التنفيذ عينيا، وكيفية التنفيذ عن طريق التعويض، وتحديد وسائل إجبار المدين على التنفيذ وحكم الشرط 

وكيف يكون  ،)1(الجزائي، ومتى يجوز تعديل العقد وسلطات القاضي في التعديل زيادة أو تخفيضا فيه

 ،وحكم الشرط الجزائي ،وكيفية تقدير التعويض وعناصره ،بمقابلوأهمية األعذار ومتى يكون التنفيذ 

  .وأحكام التعويض القانوني أي الفوائد

وعلى هذا النحو تخضع المسؤولية العقدية المترتبة على عدم تنفيذ االلتزامات بين المتعاقدين   

التقصيرية كما ظن  والذي يسري في شأن المسؤولية ،لقانون العقد وليس لقانون محل وقوع الفعل الضار

وٕانما هو  ،فليس الخطأ في ذاته هو أساس دعوى التعويض عن اإلخالل بااللتزامات التعاقدية ،البعض

يعتبر كذلك بالنظر لوجود العقد الذي فرض هذه االلتزامات، ومن جهة أخرى ليس من المقبول يخضع 

بينما ينطبق قانون أخر في شأنه  ،قدتنفيذ االلتزامات المتولدة عن العقد للقانون الذي يحكم هذا الع

فمثل هذا القانون يخل بوحدة القانون الواجب  ،الجزاء المترتب على اإلخالل بتنفيذ هذه االلتزامات

كما أنه يتجاهل حقيقة أن التعويض في هذا الفرض هو نوع من التنفيذ ، التطبيق في شأن العقود

  . بمقابل

                     
  .247ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولالطيب  )1(
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عن العقد يخضع على هذا النحو لقانون العقد وفقا لما انتهى  تنفيذ االلتزامات المتولدة وٕاذا كان  

إخضاع تنفيذ هذه االلتزامات لقانون إلى  فقد أتجه جانب أخر من الشراح مع ذلك ،إليه الفقه الغالب

  .الدولة التي يتم فيها التنفيذ

لما انتهى إليه  للقانون الذي يحكم العقد وفقا التعاقدية خضوع تنفيذ االلتزامات ومهما كان األمر  

ال يمنه بالضرورة من التسليم باستحالة تنفيذ العقد فيما لو كان قانون دولة التنفيذ ال يقر  ،الفقه الغالب

في محل التنفيذ على  التعاقدية تنفيذ االلتزامات وتعد استحالة ،بالوسائل التي ينص عليها قانون العقد

  .لقانون الذي يحكم العقدوهذه تخضع ل ،هذا النحو بمثابة القوة القاهرة

فإن انتقال االلتزام يخضع لقانون العقد سواء كان هذا االنتقال ايجابيا عن طريق  ،وبالمثل  

  .)1(حوالة الحق أو سلبيا عن طريق حوالة الدين

  المسائل التي تخرج عن نطاق قانون اإلرادة: اثاني

في بعض الحاالت يمكن  األصل أن يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون العقد لكن

  :ات التعاقديةلتزاموفيما يلي بعض األمثلة عن بعض اإلأخر ألطراف العقد اختيار قانون 

ال يخضع فإنه  يعتبر عقد الكفالة عقدا مستقال عن العقد المنشئ للدين المكفول ولهذا: الكفالة. 1

الكفالة لقانون ما قامت  إخضاعالدائن بوٕاذا لم يصرح الكفيل و ، الكفيل والدائن إرادةللقانون الذي تختاره 

ويالحظ أيضا أن  ،الكفالة للقانون الذي يخضع له للعقد األصلي إخضاعقرينة بسيطة على أنهما أرادا 

 نعقاد،ال لإل ثباتالقانون الجزائري يستلزم أن يكون عقد الكفالة ثابتا بالكتابة لكن الكتابة مطلوبة فيه لإل

  .قانون المحلوبالتالي فهي كشكل تخضع ل

حوالة الحق لقانون موطن المدين المحال  إخضاعب أحكامالقضاء الفرنسي عدة  أصدر: حوالة الحق. 2

وكذلك  ،أخرعقد الحوالة بينهما لقانون  إخضاععلى إليه  ولكن يمكن أن يتفق المحيل والمحال ،عليه

جديدة تعدل  ى العقد من أوضاعوال يدخل في نطاق قانون العقد ما يطرأ عل ،نفس الشيء لحوالة الدين

بل تخضع  ،من أساسه فهذه األوضاع تعتبر بعقود جديدة ال تخضع بالضرورة لقانون العقد المعدل

   .)2( )المتفق عليه بين الطرفين(للقانون الذي يجب تطبيقه عليها 

  

  

  

                     
  .400ص  ،المرجع السابق، حفيظة السيد الحداد )1(
  .122ص  ،المرجع السابقعلي علي سليمان،  )2(



 

 
152 

  الثاني طلبالم

  تصرفات القانونيةال شكل

اإليجاب بالقبول على وجه يحدث أثره في  مجرد ارتباط؛ أي األصل في العقود الرضائية

العقد، بل  نعقادالتشريعات ال تكتفي أحيانًا بإظهار الرضا إل أكثرالمعقود عليه بشكل مشروع، ولكن 

بشكل معين بالنسبة لبعض التصرفات القانونية المهمة، التي يوليها المشرع اهتمام  رادةتشترط إظهار اإل

ضرورة تسجيله في الدائرة المختصة، والمرتب مدى عقد بيع العقار و ب جزائريخاص كما فعل المشرع ال

 ولكن قد نجد تشريعات ،جزائريكان هذا موقف المشرع الإذا  ،، وعقد التأمين على حياة الغيــــــرالحياة

 جزائريتستوجب شكلية أصًال على خالف موقف المشرع الأوال  قد تختلف في الشكلية المطلوبةأخرى 

  .لمثالعلى سبيل ا

الشكل  إخضاعبالتأكيد هذا التنوع يثير التنازع بين قوانين الدول في شأن الشكل، بما يلزم في 

 قانون الموطنأو  قانون الجنسيةأو  التصرفإبرام  لقانون واحد من هذه القوانين المتنازعة كقانون محل

ختصاص في حكم شكل قانون بلد التنفيذ، فأي من هذه القوانين ينال التفضيل ويعطى له االأو 

   ؟...التصرف

 والقانون التصرف بشكل المختص القانون بين القانونية التصرفات في التمييز يجب هنا ومن

 الجزائري، المشرع أجراه الذي للترتيب خالفا التسلسل هذا حسب هاتناولن أن ونؤثر بموضوعه، المختص

 موضوعنا في هتناولسن ما وهذا كله،لش) 19( المادة ثم التصرف لموضوع) 18( المادة خصص الذي

قانون محل  مضمون فما الخاص، الدولي القانون فيقانون محل التصرف  عن يتحدث والذي هذا

 .الخاص؟ الدولي القانون في تطبيقها ومجالالتصرف 

  شكل العقود في القانون الجزائريالقانون الواجب التطبيق على : ولاأل  فرعال

تخضع التصرفات القانونية في ": على ما يلي ون المدني الجزائريمن القان) 19( تنص المادة

يجوز أيضا أن تخضع لقانون الوطن المشترك و  ،جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت فيه

 ."ها الموضوعيةأحكامللقانون الذي يسري على أو  لقانونهما الوطني المشتركأو  للمتعاقدين

 ت بها معظم قوانين دول العالم،أخذالمادة بالقاعدة التي  المشرع الجزائري في هذه أخذلقد و 

  .)1(برامهي قاعدة خضوع العقد من حيث شكله لقانون محل اإلو 

                     
  .323ص لمرجع السابق، تنازع القوانين، ا: أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1(
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ٕانما بمدى ، و بها خذعدم األأو  بها خذوالخالف الموجود حول هذه القاعدة ال يتعلق باأل

أخرى  هناك دولو  البرتغال،و  يليالشو  األرجنتينو  فهناك دول تعتبرها إلزامية مثل إسبانيا، إلزاميتها

 ٕانجلترا، و معظم الدول العربيةو  النرويجو  السويدو  المجرو  النمساو  ٕايطالياو  تعتبرها اختيارية مثل ألمانيا

  . فرنساو 

نجد ، )1(قبل التعديل من القانون المدني الجزائري) 19( تمعنا في المادةإذا  ،أما بالنسبة للجزائر

الحالة التي يكونان فيها و  ة التي يكون فيها المتعاقدان مختلفي الجنسيةأن المشرع يفرق بين الحال

ها قال بأنه يجوز إبرامالعقود تخضع من حيث شكلها لقانون بلد بأن  بعد أن قالألنه  متحدي الجنسية،

لم يكن أنه إذا  ، مما يفيدأو قانون الموطن المشترك المشترك للمتعاقدينالوطني أن تخضع للقانون 

هو الذي سيطبق،  برامقانون بلد اإلفإن  ،موطن مشتركأو  قانون وطني مشترك بين التعاقدين هناك

 المشرع الجزائري قد جعل هذه القاعدة إلزامية في حالة اختالف المتعاقدين في الجنسيةويكون بذلك 

  . )2(اختيارية في حالة تمتعهما بنفس الجنسيةو 

قد أنه  مما ال خالف فيهفإنه ، إلزاميةأو  اختياريةوعلى كل حال سواء اعتبرنا هذه القاعدة 

لو ألزمنا المتعاقدين بإتباع الشكل أنه  هي التيسير على المتعاقدين ذلكو  فرضتها االعتبارات العملية

قد يجهالن الشكل الذي يقرره ؛ إذ قانون موطنهما لوقعا في حرج كبيرأو  الذي يفرضه قانون جنسيتهما

، )3(تصرفهماإبرام  ٕاذا لم يجهال هذا الشكل فقد يتعذر عليهما مباشرته في بلد، و كل من هذين القانونين

فهي أساسها الذي ، بهذه القاعدة خذلأل عز الدين عبد اهللاكما يقول األستاذ ، يكفي هذه االعتباراتو 

   .)4(البحث عن أساس نظريإلى  تنهض عليه دون الحاجة

ولكنها قاعدة اختيارية يجوز لألطراف إستبعادها العام  المبدأدة لوكيس تشكل عقا أنورغم 

  واختيار أحد القوانين التالية

القانون الذي يحكم موضوع التصرف، كالقانون المختص بصحة الزواج والقانون المطبق على  .1

  . الهبة أو الوقف أو الوصية

                     
تخضع العقود ما بين األحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجب : "من القانون المدني الجزائري) 19( المادة نصت) 1(

  ."أيضا أن تخضع لقانون الوطن المشترك للمتعاقدين
  .370ص القوانين، المرجع السابق،   تنازع: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2(

(3) Loussouarn et Bourel, Droit international privé, op-cit, p 365. 
  .488، ص المرجع السابقعز الدين عبد اهللا، ) 4(
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ضعا العقد إذا كان المتعاقدان يحمالن نفس الجنسية يمكنهما أن يخ: قانون الجنسية المشتركة .2

في بعض  هيمكن تبرير ذلك في أن المتعاقدين يعرفان هذا القانون أكثر من غير  ،لقانونهما المشترك

المتعلق بقانون الجنسية المشتركة للمتعاقدين ال يعد أساسا إال في مجال  اإلسنادغير أن ، األحيان

األشخاص بمذاهب بلدانهم  يبرر ذلك ارتباط، األحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بقانون األسرة

األصلية لذا كان على المشرع الجزائري أن يأخذ زيادة على قانون المحل بالقانون الذي يحكم موضوع 

 .)1(العقد

ونجد تطبيقات الحالة في إبرام رعايا الدولة التصرفات القانونية أمام أعوان السلك القنصلي  

  .1963معاهدة فيينا للعالقات القنصلية لسنة  والدبلوماسي التابع لهم في الخارج عمال بأحكام

  .)2(قانون الموطن المشترك إذا اتخذ موطن األطراف .3
  محل إبرام شكل التصرفقانون  إعمال نطاق: نيالثا فرعال

لقانون مكان اإلبرام أو للقانون الوطني  بعدما قرر المشرع الجزائري أن شكل العقد يخضع

قانون البلد الذي إلى  ا يدخل ضمن فئة الشكل ال يخضع بالضرورةغير أن كل م ،المشترك للمتعاقدين

  .)3(فهناك أشكال ال تخضع لقانون إبرام العقد ،أبرم فيه

  قانون محل التصرف إعمال المسائل التي تدخل في نطاق :أوال

 القاعدة هذه باعتبار قانون محل التصرف قاعدةب العربية كالقوانين الجزائري القانون أخذ 

 شكلها في األحياء بين ما العقود تخضع": يلي ما على المدنين القانو  من) 19( المادة فنصت ريةاختيا

 .للمتعاقدين المشترك الوطني للقانون تخضع أن ويجوز فيه، تمت الذي البلد لقانون

 الشخصية حوالاأل فيقانون محل التصرف  تطبيق .1

 لسالمة المحلي الشكل ئمةمال هو المحل لقانون التصرف شكل إخضاع في والحكمة

 واقرب المتعاقدين لدى المعرفة سهلة بالضرورة تكون الشكل هذا قواعد أن؛ إذ الناس بين المعامالت

 وٕاذا العقود، بتحرير المحل هذا في يقومون من على يتقدموا أناألمر  اقتضى ماإذا  السيما لهم، مناال

 تصرفاتهم صحة على طمأنتهمإلى  دعىأ ذلك كان المحل قانون يتطلبه الذي الشكل المتعاقدون احترم

 به قضيت ما على الحصول وتسهيل المعامالت تيسير هو أن وبما المظهر، حيث من سالمتها وعلى

 أن المتعاقد كان فإذا الشكل، لصحة المحلي قاعدة تطبيق فياألول  االعتبار )Locus( عدة لوكيسقا
                     

 (1) Cf Mayer. P, Droit international privé, MONTCHRESTIEN, 4EME
 EDITION, 1991, P 465. 

  .24، ص المرجع السابقون الدولي الخاص الجزائري علما وعمال، الطيب زروتي، القان) 2(
  .372ص تنازع القوانين، المرجع السابق،  : عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول)3(
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 على القانون هذا تطبيق يختارا أن فلهما المشتركة، سيتهماجن قانون يتطلبها التي الشكل بقواعد أعرف

 . تصرفهما شكل

 األشكال وأما ،)Les Formes habilitantes( فإنها بالتصرف، للقيمأو  للوصي األذن شكل مثل

 .شخاصاأل هؤالء جنسية لقانون وتخضعاألهلية  ناقصي بحماية تتصل أشكال لألهلية المكملة

 أو إثبات الشهود شهادةأو  كتابة الورقة تحرير مثل التصرف ثباتإل المطلوبة األشكال وأما

 ويخضعهما المحل قانون نطاق في يدخلها فرنسا في الفقهفإن  عليه، التصديقأو  التوقيعأو  التاريخ

 .)Locus( عدة لوكيسقال

 المالية حوالاأل فيقانون محل التصرف  تطبيق. 2

 التجارية األوراق بخصوص 1932 -1931 سنتي في المنعقدة جنيف اتفاقيات أن يالحظ

 الجنسية قانون التجارية الورقة شكل على يطبق أن المتعاقدة الدول فيها اشترطت تداوللل القابلة

 .الورقة في المعنية لألطراف المشتركة

 الشكل مراعاة أن 1927 سنة في قرر) جاند( بمدينة الدولي القانون معهد أن يالحظ كما

 الكتابة ضرورةأو  المحلي الشكل مراعاة عن تغني التصرف موضوع يحكم الذي قانونال في المقرر

 هذه مثل تعتبر الدمغةمسألة  هي حولها الجدل أثيرمسألة  بقيت )Les timbres( فهل دمغة، ورقة على

 على أوراق عرضت لو وبحيث المحل، لقانون طبقا تستوفي أن يجب بحيث الشكل في داخلة األمور

 قانون يتطلبها التي الدمغة ورق على مكتوبة غيرأو  للدمغة مستوفاة غير المحل هذا قاضي غير قاض

 يقبلها؟إال  فعليه المحل

 طوابع تحمل أن يجب كان أوراق القاضي على عرضت فإذا طبيعي، هذا أن البعض يقول

 الشكل، على يسري الذي للقانون طبقا دمغة رسوم عنها تحصل أنأو  مدموغة تكون أنأو  دمغة

 هذه فيها حررت التي الدولة لحساب ضرائب محصل النزاع عليه يعرض لمإذا  يرفضها أن فيجب

 فيه مرغوب أمر المالية الناحية من الدولي التعاونبأن  االعتراض هذا على يردأنه  غير األوراق،

 أن رأىإذا  ،النزاع عليه يعرض الذي للقاضي ولكن الضرائب، ازدواج عدم على الدول تتعاون ولذلك

 .عنها النظر ويصرف العام النظام سالح يستعمل وظالمة فادحة لقانونه طبقا تعتبر الرسوم هذه مثل

 تشريعاتهم من يستبعدوا أن على الذكر السابقة جنيف اتفاقيات في المتعاقدة الدول اتفقت ولقد

 فطبقا حال كل وعلى، حلالم لقانون طبقا للدمغة مستوفاة غير لكمبيالة السقوطأو  البطالن جزاء

 . موضوعي هو وما شكلي هو ما اعتبار في القاضي قانونإلى  يرجع التكييف في العامة للقاعدة
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 الشكل لقانون تخضع ال فإنها ،موالباأل المتعلقة التصرفات إلشهار المطلوبة األشكال هنا ومن

 وحماية الغير إعالم هو األشكال هذه من الغرض أنموال؛ إذ األ هذه موقع لقانون تخضع وٕانما

 .المالية المعامالت واستقرار

 التصرف ثباتإل الكتابي الدليل لزوم عدمأو  لزوممسألة  أن على الراجح أن، لنا يتضح اأخير و 

، ثباتاإل في الدليل قوة أيضا القانون لهذا تخضع كما التصرف، هذا شكل يحكم الذي للقانون تخضع

 يحكم الذي القانون يستلزم بينما الكتابي الدليل يتطلب ال الشكل يحكم الذي القانون كان فإذا ذلك وعلى

 الدليل استلزام عدم وبالتالي الكتابي، الدليل بغير التصرف إثبات يجوزفإنه  الدليل هذا الموضوع

 هذا بغير التصرف إثباتب يسمح القاضي قانون كانإذا  الشكل يحكم الذي القانون يتطلبه الذي الكتابي

 .لالدلي

  نطاق تطبيق القانون الذي يحكم شكل العقودما يخرج عن : اثاني

منها المقررة ، طبيعتهاإلى  تخرج عن نطاق قانون محل التصرف بالنظر هناك أشكال كثيرة

فالبد ، منها المكملة لألهلية، و منها الخاصة بشهر التصرفو  هثباتمنها المقررة إل، و التصرف نعقادإل

  . )1(قانون محل التصرف تخرج عن نطاق ه األشكال التي إذن من تحديد من بين هذ

باعتبارها ركنا مضافا ألركان العقد ومكمال  التصرف نعقادإل  ةالمطلوباستثناء األشكال الجوهرية  .1

قد و ، كما هو الحال بالنسبة للرهن الرسمي كأن يشترط المشرع مثال لصحة العقد الكتابة الرسميةلها، 

  :قينفريإلى  انقسم الفقه

 التصرف يعتبر من األمور المتعلقة بالموضوع، نعقادالشكل المطلوب إلبأن األول  يرى الفريق 

فهو بذلك يتعلق بجوهر العقد مما يتعين ، غرض المشرع من فرضه هو حماية رضا المتعاقدينألن 

  .إدخاله في مفهوم الشكل إستبعاد

: ، فقد جاء فيها ما نصهيأهذا الر  ولقد أيدت المذكرة اإليضاحية للقانون المدني المصري

أما  عناصر الشكل الخارجية،تناول إال يراعى أن اختصاص القانون الذي يسري على الشكل ال يو "

التصرف كالرسمية في الرهن التأميني  إنعقادهي التي تعتبر ركنا في و  األوضاع الجوهرية في الشكل

  .)2( "الفصل من حيث الموضوعيه إل القانون الذي يرجعإال  فال يسري عليها ،الرسمي

وعلى ذلك يبدو أن مسألة لزوم الشكل أو عدم لزومه النعقاد التصرف، وهو ما عبرت عنه 

أما  المذكرة اإليضاحية بالشكل الجوهري تعتبر مسألة موضوعية تخضع للقانون الذي يحكم الموضوع،
                     

  .324 صتنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1(
  .237ص  ،المرجع السابق، القانون الدولي الخاص، هشام علي صادق وعكاشة محمد عبد العال )2(
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رت عنه المذكرة بالشكل الخارجي فهو وهو ما عب ،هٕاجراءاتالشكل الذي يتطلبه قانون الموضوع و  تنفيذ

أو الضوابط األخرى  )1(التصرفإبرام  قانون محلل فقط الذي يدخل في مفهوم فكرة الشكل الذي يخضع

   .المدني الجزائري من القانون) 19(التي أشارت إليها المادة 

، الشكل العقد يدخل في مفهوم نعقادالشكل المطلوب إل، بأن بينما يرى فريق ثاني من الفقه

القول و  في بيان لزوم الشكل من عدمهإليه  التصرف هو الذي يرجعإبرام  قانون محلفإن  بالتاليو 

  .)2(هإبرامبخالف ذلك يتنافى مع فكرة التيسير التي تقوم عليها قاعدة خضوع التصرف لقانون محل 

، لها أحكامعدة  ت به محكمة النقض الفرنسية فيأخذوقد  ،ويعتبر الرأي الثاني هو الراجح فقها

حكمها الذي قضت به بصحة الهبة الحاصلة في كندا في الشكل العرفي بين فرنسي  حكاممن هذه األو 

من القانون المدني  )931( على أساس أن القانون الكندي يقبل الهبة في هذا الشكل مع أن المادة

انون الشكل لما يشترط يستثني أصحاب هذا الرأي من الخضوع لقو  ،الفرنسي تستلزم فيها الرسمية

من القانون المدني الفرنسي من  )2128(الشكل أمام موثق معين مثل ما تشترطه المادة  إجراءالقانون 

بالتالي وفقا لهذه المادة ال يمكن و ، الرهن الرسمي على عقار في فرنسا لدى موثق فرنسي إجراء

لو كان الشكل و  سا في الشكل المحليعقد رسمي على عقار موجود في فرنإبرام  للفرنسيين في الخارج

   .)3(الرسمي

قانون الموضوع للبحث عما إذا كانت الرسمية مطلوبة إلى  بناء عليه فإنه يتعين الرجوعو 

لالنعقاد التصرف من عدمه، فإذا كانت كذلك فال ينعقد التصرف بغيرها حتى لو كان قانون بلد اإلبرام 

هذا إلى  سمي فهو مسألة تخضع لقانون بلد اإلبرام؛ إذ يرجعال يتطلبها، أما كيفية تنفيذ الشكل الر 

  .)4(القانون لمعرفة األوضاع التي تتطلبها الرسمية في بلد اإلبرام

فيصبح الشكل ركنا ، اإلرادة في قالب معين تحت طائلة البطالنطلب المشرع إفراغ إذا  هكذا

ص بالموضوع ومثال ذلك تطبيق قانون فيصبح الشكل حينئذ محكوما بالقانون المخت، رابعا في العقد

   .)5(موقع العقار بالنسبة للعقد المنشئ لحقوق عينية عقارية

                     
  .341ص  ،المرجع السابق، حفيظة السيد الحداد) 1(

 (2) Loussouarn et Bourel, Droit international privé, op-cit, p 370. 
  .326ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : لجزء األولأعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، ا) 3(
  .341ص  ،المرجع السابق، حفيظة السيد الحداد) 4(
  .24، ص المرجع السابقالطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعمال، ) 5(
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فإن  بالتالي، و فإنه يدخل بال خالف في مفهوم الشكل: التصرف ثباتبالنسبة للشكل المطلوب إل  .2

، التصرف باتثعدم لزوم شكل معين إلأو  لمعرفة لزومإليه  القانون الذي يحكم الشكل هو الذي يرجع

كما تخضع لهذا القانون قوة الدليل في اإلثبات، أما إجراءات اإلثبات فتخضع لقانون المحكمة مثال 

وفقا لما جاء ) األدلة المهيأة(، أما قانون إبرام العقد فيحكم البيانات المعدة مقدما )1(كيفية استماع الشهود

المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت  تخضع البيانات: "من القانون الجزائري )5(في المادة 

  .)2("الذي أعدت في البينة ومن الوقت الذي كان ينبغي فيه إعدادها

تشمل هذه األشكال جميع المسائل : موالبالنسبة لألشكال المطلوبة إلشهار التصرفات المتعلقة باأل .3

هو الحال بالنسبة للحقوق العينية الحق كما  لشهر التصرفات سواء كان الشهر مطلوبا لنشأة الالزمة

يجوز االحتجاج بالتصرف في  كان الشهر مطلوبا لنفاذ الحق في مواجهة الغير حتىأو  األصلية

 حمايةو  أن الغرض من هذه األشكال هو إعالم الغير؛ إذ )3(مواجهة الغير ويصبح نافذا في حقه

المال محل ٕانما تخضع لقانون موقع و  ،ال تخضع لقانون الشكل، وهي )4(استقرار المعامالت الماليةو 

التصرف كقيد الحق العيني العقاري في المحافظة العقارية وقيد الرهن على السفينة في مكان قيدها 

  .)5(وتسجيلها ونشر العقود الخاصة بالشركة حسب قانون محل مركز إدارتها الرئيسي

هي عبارة عما يلزم اتخاذه من : اطلوبة لحماية ناقص األهلية أو عديمهبالنسبة لألشكال الم .4

 مثل ضرورة حصول ناقص، نائبه من مباشرة التصرف القانونياألهلية أو  حتى يتمكن ناقص إجراءات

وجوب حصول الزوجة على إذن زوجها لمباشرة التجارة في ، و على إذن لمباشرة تصرف معيناألهلية 

أو كيفية  القاصر أموالتصرف في على إذن للالمقدم أو  ووجوب حصول الوصي، بعض التشريعات

مقررة لحماية القاصر فهذه األشكال كلها ، إلخ .… ترشيد القاصر ليتمكن من إدارة أمواله كليا أو جزئيا

لذلك فإنها ال تخضع ، و هإجراءترتبط ارتباطا وثيقا بموضوع التصرف الذي يراد ولذلك ، أو عديم األهلية

 15المادة (ه أي قانون جنسية المحمي يحكم موضوع التصرف ذات انون الذيٕانما للق، و )6(لقانون الشكل

                     
  .476ص  ،المرجع السابقالقانون الدولي الخاص، الوسيط في ، سامي بديع منصور) 1(
  .374 صتنازع القوانين، المرجع السابق،  : ليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولع )2(
وأنظر . 382 المرجع السابق، ص ،، القانون الدولي الخاص، المرجع السابقوعكاشة محمد عبد العال ،هشام علي صادق )3(

  .504ص  ، المرجع السابق،عز الدين عبد اهللا: أيضا
  .234ص  ،1983، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، تنازع القوانين واالختصاص القضائي الدولي، إبراهيم أحمد إبراهيم) 4(
  .25، ص المرجع السابقالطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعمال، ) 5(
  .383 ص ،المرجع السابق، نتنازع القوانياألول  الجزء، القانون الدولي الخاص، إسعاد موحند )6(
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الجانب اإلجرائي فيخضع لقانون القاضي أي قانون موقع المال هو الذي يحدد ، أما )من القانون المدني

 . )1(شكل التصرف وفقا لقانون الموضوع

  تختلف في مسائلظن جانب من الفقه أن فكرة الشكل ال :المرافعاتالخاصة بشكال األ إستبعاد. 5

عنها في التصرفات القانونية، بمقولة أنها في كلتا الحالتين المظهر الخارجي الذي يوجب اإلجراءات 

القانون اتخاذه وهو ما يستلزم مراعاة أوضاع معينة وتدخل موظف عام هو بالنسبة للتصرف القانون 

لمحل بالنسبة للتصرف القانوني هو الموثق وبالنسبة إلجراءات المرافعات هم عمال القضاء وقانون ا

قانون البلد الذي يبرم فيه، وقانون المحل بالنسبة لإلجراءات المرافعات هو قانون البلد الموجودة به 

  .)2(المحكمة التي يتخذ لديها اإلجراء

كل أشكال المرافعات ابتداء من افتتاح الدعوى لغاية  ومع ذلك استقر الفقه الغالب على أن

الشكلية كيفية رفع اإلجراءات  كم الصادر فيها نهائيا تخضع لقانون القاضي، فيكون منصيرورة الح

الدعوى والتكليف بالحضور وجلسات المحاكمة وتبليغ األحكام الصادرة عن القضاء وطرق الطعن فيها، 

  .)3(أما تنفيذ الحكم فيخضع لقانون محل مباشرة التنفيذ

لقانون البلد الذي يبرم فيه التصرف تتسم بطابع غير  ولهذا فقد رأينا أن قاعدة خضوع الشكل

إلزامي وفقا لما انتهى إليه الفقه الغالب ومعظم التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري، واألمر على 

لقانون القاضي؛ إذ يجمع الفقه على اعتبارها قاعدة ملزمة اإلجراءات  خالف ذلك بالنسبة لقاعدة خضوع

  .من القانون المدني الجزائري) مكرر 21(، وهو ما قررته صراحة المادة )4(اإغفالهإلى  ال سبيل

ات التعاقدية من الناحية لتزامأن القانون الواجب التطبيق على اإلنخلص في األخير 

 ، لكن أورد المشرع الجزائري االستثناءات المذكورة فيرادةالموضوعية يخضع في األصل لقانون اإل

أما  ،وفي حالة العقود المتعلقة بالعقار تطبيق قانون موقعهون المدني الجزائري، من القان) 18( المادة

هو قانون من القانون المدني ) 19(طبقا للمادة القانون الواجب التطبيق عليها فإن  من الناحية الشكلية

وطني قانونهما الأو  كأصل واستثناءا يجوز تطبيق قانون الموطن المشترك للمتعاقدين براممحل اإل

  .ها الموضوعيةأحكامالقانون الذي يسري على أو  المشترك

                     
  .327ص  ،1998، جامعة حلب، سوريا، تنازع القوانين: القانون الدولي الخاص، ديبفؤاد ) 1(
  .337ص  ،المرجع السابق، حفيظة السيد الحداد) 2(
  .25، ص المرجع السابقالطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعمال، ) 3(
  .339-338ص  ،المرجع السابق، حفيظة السيد الحداد) 4(
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إال أن المشرع  ،كما أن قاعدة الشكل وأن كانت تتصف بطابع اإللزامية في بعض الحاالت

من القانون المدني الجزائري أخضعها لحرية األطراف في ) 19(الجزائري وخاصة بعد تعديل المادة 

األطراف المعنيين االستعانة بها بدل  ويمكن ،بدائل تقوم مقامهاتطبيقها من عدمها بأن استحدث عدة 

  .تطبيق قانون محل اإلبرام

لمطلب الثالثا  

اإللتزامات غير التعاقدية                

المسؤولية المترتبة على أو  ات الناشئة عن الفعل الضارلتزامهي اإل ات غير التعاقديةلتزاماإل

  .)1(اإلثراء بال سببو  الفعل النافع كدفع غير المستحق

كما هو معلوم هي أمر يحدث فيرتب عليه القانون  تصرفات غير التعاقديةالأو  الواقعة القانونية

وقائع إلى  لذلك فهي تنقسم، بفعل الطبيعة وٕاما بفعل اإلنسانأما  والوقائع القانونية تحدث ،أثرًا معينا

من هذه األعمال ما يقع من الشخص دون أن و ، األعمال الماديةأو  طبيعية ووقائع من فعل اإلنسان

وقد تكون مقصودة أحيانا أي تكون هذه األعمال المادية أعماال إرادية ولكن ، يقصد ذلك كالفعل الضار

  .ال تتوفر فيها جميع عناصر التصرف القانوني

على أي القانونين نطبق في حالة تنازع القوانين حول واقعة ما تشتمل : فاإلشكال المطروح هنا

  . ما موقف المشرع الجزائري من ذلك؟، و ؟أجنبيعنصر 

ات الناشئة عن لتزامإلا تحديد القانون الواجب التطبيق على الوقائع القانونيةوعليه سوف نتعرض     

  .ثم نعرض لنطاق تطبيقهوالفعل المادي النافع كاإلثراء بال سبب، ) المسؤولية التقصيرية( الفعل الضار

  تصرفات غير التعاقديةيد القانون الواجب التطبيق على التحد: ولاأل  فرعال

اإليطالية القديمة في العصر  حوالت مدرسة األأخضعتعتبر هذه القاعدة من أقدم القواعد فقد 

) 20(وقد أخذ المشرع الجزائري بأحكامها من خالل نص المادة  ،الوسيط الجرائم لقانون محل وقوعها

يسري على االلتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه المحل ": من القانون المدني الجزائري

غير أنه فيما يتعلق بااللتزامات الناشئة عن الفعل الضار، ال تسري أحكام الفقرة  ،المنشئ لاللتزام

السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في الجزائر، وٕان كانت تعد غير مشروعة 

  ".الذي وقعت فيه في البلد

  

                     
  .328ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1(
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   محلتطبيق قاعدة ال عترضتي تالصعوبات ال: أوال
أدخل عليها استثناء وكذلك عند تطبيقنا للقاعدة ، محلقاعدة البعدما أقر المشرع الجزائري 

اعدة العامة تطبيق الق عترضتي تلصعوبات التعرض لعليه سن، و العامة تعترضنا بعض الصعوبات

    .ق القاعدة العامة في القانون الجزائرياالستثناء الوارد على تطبيو 

  :ات غير التعاقدية بعض الصعوبات منهالتزامقد يعترض تطبيق قانون المحل على اإلو 

في مكان ال يخضع لسيادة أية دولة ما يجعل القانون المحلي ال  لتزامأن يقع المحل المنشئ لإل/ 1

فإذا كان ، في الفضاء الخارجي الذي يعلوهأو  في عرض البحر لتزاموجود له كأن يقع الفعل المنشئ لإل

أو  قانون جنسية السفينةفإن  ،على متن الطائرةأو  قد وقع على ظهر السفينة لتزامالفعل المنشئ لإل

  .الطائرة هو الذي يكون مختصا

إلى  سفينتين يتجه غالبية الفقهأو  يتمثل في تصادم طائرتين لتزامكان الفعل المنشئ لإلٕاذا و 

، يزاحمهأخر السفينتين المتصادمتين نتيجة عدم وجود قانون أو  انون العلم المشترك للطائرتينتطبيق ق

  .اإلسنادوفي حالة اختالف علمهما يطبق القاضي قانونه لتعذر إعمال ضابط 

 لتزامالتي تعترض تطبيق قانون المحل تكون لّما عناصر الواقعة القانونية المنشئة لإل: الصعوبة الثانية

  .في التلفزيونأو  القذف على أمواج اإلذاعةأو  من دولة أكثرموزعة في  تكون

يقول بعض الفقهاء أن القانون المختص في هذه الحالة هو قانون محل وقوع الخطأ على أساس 

  .نتيجة لهإال  وما الضرر ،أن الخطأ هو العماد الذي تقوم عليه هذه المسئولية

قانون محل وقوع الفعل الضار على أساس أن أركان من الفقه بتطبيق خر ويقول البعض األ

كما أن قدر التعويض المقدر للمضرور ال يتحدد عادة بمدى ، بتحقق الضررإال  المسئولية ال تكتمل

  .)1(وٕانما بقدر ما أصابه من ضرر ،خطورة الخطأ المفترق

  االستثناء الوارد على تطبيق القاعدة العامة  :ثانيا

 عندما يتعلقأنه  علىمن القانون المدني الجزائري ) 20( من المادة 2 الفقرةخالل يتبين من 

قانون المحل، إلى  ال يخضع في كل الحاالتفإنه ، بالفعل الضار الذي تحدث وقائعه بالخارجاألمر 

فلكي يخضع  ؛بالنسبة للفعل الضار عندما يحدث في الخارجأنه  وضع القانون الجزائري شرطا مفاده

  .يجب أن يكون غير مشروع في الجزائر وفي البلد الذي وقع فيه ،لقانون المحل

                     
  .333، 332 صتنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1(
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إلى  ال تخضع الوقائع القانونية الناتجة عن الفعل الضار التي حدثت في الخارجأخرى  بعبارة

في ، فإذا كان كانت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه ومشروعة في الجزائرإذا  قانون المحل

قانون البلد الذي تمت فيه إلى  في مجال اإللتزامات غير تعاقدية ختصاصاال منح قد جزائريال القانون

فقيد إعمال مدني من القانون ال )20(عاد في الفقرة الثانية من المادة لتزام، إال أنه الواقعة المنشئة لإل

اشئة من العمل ات النلتزامالفقرة السابقة فيما يتعلق باإل أحكامال تسري : "على أنه بقولـــه جنبياأل القانون

ن عدت غير إ و جزائري، غير المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في ال

  . )1("مشروعة في البلد الذي وقعت فيه

وهذا يعني ما جاء في شرط كون الفعل غير المشروع الواقع في الخارج، يتوجب كونه غير 

ط تطبيق النص ال استثناء يخرج عن القاعدة أيضًا، وهذا يعتبر شرط من شرو  جزائرمشروع في ال

المسألة  وعلى ذلك لكي تتم ،، ومن ثم فإن مشروعية الفعل الضار تتحدد طبقا لقانون القاضياألصلية

عن أفعال ارتكبت في الخارج يجب أن يكون الفعل غير مشروع في قانون القاضي وغير مشروع في 

قانون القاضي ومشروع في محل ارتكابه أو العكس فال قانون محل وقوعه أما إذا كان غير مشروع في 

، وبالتالي ال تسري أحكام تطبيق قانون الفعل المنشأ لاللتزام على الوقائع التي تحدث في )2(تتم المسألة

فالزواج الثاني الخارج وتكون مشروعة في الجزائر وان كانت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه، 

دود المرسومة إن كان كل منهما ال يعتبر مشروعًا في الدولة التي وقع فيها وتأديب الزوجة في الح

وبالتالي يقتصر دور الفقرة الثانية على تقدير ، الجزائرييعد مشروعًا بمقتضى القانون فإنه  الفعل،

  . جزائريعدم مشروعية الفعل الواقع في الخارج وفقًا لمفهوم القانون الأو  مشروعية

فلكي  ؛مفاده أنه بالنسبة للفعل الضار عندما يحدث في الخارج ،ي وضع شرطافالمشرع الجزائر 

يخضع لقانون المحل يجب أن يكون غير مشروع في الجزائر وفي البلد الذي وقع فيه، بعبارة أخرى ال 

قانون المحل، إذا كانت إلى  تخضع الوقائع القانونية الناتجة عن الفعل الضار التي حدثت في الخارج

يطبق القاضي الجزائري في هذه الحالة ، شروعة في البلد الذي وقعت فيه ومشروعة في الجزائرغير م

  .قانونه الوطني

تلك أما  ات الناشئة عن الفعل الضار،لتزامخاص فقط باإلأن هذا االستثناء إلى  وتجدر اإلشارة

   .)3(الناشئة عن الفعل النافع فتخرج عن نطاقه

                     
  .375ص تنازع القوانين، المرجع السابق،  : لقانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولعليوش قربوع كمال، ا )1(
  .27، ص المرجع السابقالطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعمال،  )2(
  .380، 379ص ق،  تنازع القوانين، المرجع الساب: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 3(
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  التصرفات غير التعاقديةحكم ب لقانون المختصتحديد نطاق ا: نيالثا فرعال

يخرج من نطاق التصرفات القانونية غير التعاقدية كل ما يدخل في مجال التصرفات القانونية 

ى، فيدخل أخر فئات إلى  المادة التي تتعلق به، فتستند بالتاليإلى  كالعقود يخضع كثير من الوقائع

إال  العينية، ال تبقى حوالالل والحيازة لألستغبينما يستند االالشخصية  حوالالميراث والوفاة في فئة األ

  .وهي المسئولية التقصيرية وشبه العقودأخرى  قوانينإلى  المواد التي ال تكون مسندة

  )الفعل الضار(المسؤولية التقصيرية  على مترتبةال اتلتزاماإل : أوال 

، لمتضرر حق المطالبة بالتعويضيرتب القانون على األفعال الضارة مسؤولية مدنية تعطي ا

، والمسؤولية الناشئة عن )المسؤولية التقصيرية(وقد تلتبس المسؤولية المدنية الناشئة عن الفعل الضار 

في تكييف اإلختالف إلى  ، وهذا االلتباس يؤدي في كثير من األحيان)المسؤولية العقدية(تعاقدي  إلتزام

  . يريةتقصأو  كانت عقديةإذا  المسؤولية، وما

   أركان المسؤولية التقصيرية. 1

فيما يخص الفعل الضار، فإنه يحدد قانون محل وقوع الفعل الضار  مضمون الفكرة المسندة

نوع المسؤولية ما إذا كانت مسؤولية شخصية أو عن فعل الغير أو و قيام المسئولية التقصيرية  شروط

يبين متى يشكل و  ،الأم  كان الخطأ ركنا من أركانهاإذا  فيبين ماوأركانها  فعل الحيوان أو فعل األشياء

التمييز كما هو ألن  ،الأم  كان يمكن مساءلة عديم التمييزإذا  هو الذي يبين ماأنه  التعدي خطأ كما

أو  كانت المسئولية مترتبة عن فعل الغيرٕاذا و  ،معروف عنصر في الخطأ وبدونه ال يكون التعدي خطأ

كانت ٕاذا و  ،)1(تقوم بدونهأم  كانت هذه المسئولية تقوم على الخطأإذا  ما عن األشياء فهو الذي يبين

يبين و  ،العكس إثباتخطأ مفترض ال يقبل أم  العكس إثباتتقوم على الخطأ هل هو مفترض يقبل 

أم  أيضا مكان وقوع الفعل الضار نوع الضرر الذي يتعين التعويض عنه هل هو الضرر المادي فقط

   .تعويض عن الضرر المعنوييمكن أيضا الأنه 

محل وقوع الفعل الضار هو الذي يرجع إليه في فإن  ،وفيما يتعلق بأركان المسؤولية التقصيرية

بين الخطأ  ، ولمعرفة الحاالت التي تنتفي فيها العالقة السببيةالعالقة السببية بين الخطأ والضرر

فة ما إذا كانت العالقة السببية ال تتوافر إال ولمعر  ،والضرر كحالة القوة القاهرة أو خطأ المضرور مثال

  .)2(بالنسبة لما يعتبر ضررا مباشرا أم أنها تتوافر أيضا لما يكون الضرر غير مباشر

  
                     

  .27 ، صالمرجع السابق، الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعمال) 1(
  .338، 337ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 2(
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  المسئولية التقصيريةآثار . 2

ها كذلك لقانون المحل كما هو الحال أثار المسئولية التقصيرية، فتخضع آثار  فيما يخص

وهل يمكن  ،المحل هو الذي يتولى بيان الملتزم بالتعويض ومن له الحق فيه فقانون، بالنسبة ألركانها

مسألة المتسببين في الضرر بصفة نظامية أم ال كما أنه هو الذي يبين متى ينشأ الحق في التعويض 

وما إذا كانت تقبل التقادم أم ال وما هي مدة ، دعوى التعويضو  وهل يمكن الجمع بين تعويضين

  :ذلك على النحو التالي، و )1(التقادم

كان ماال عن طريق إذا  إن القانون المحلي هو الذي يحدد التعويض وطبيعته: التعويض  �

ما كانت عليه قبل حدوث الجريمة، كرد إلى  الرد وهو أن يعيد مرتكب الجريمة الحالةأو  اإلرجاع

  .غير نقديأو  ديايكون تعويضا نقأم  كان التعويض بالتنفيذ العينيإذا  المسروق ويحدد كذلك

يمكن أن تمارس الدعوى المدنية الناتجة عن الضرر بطريقة : دعوى المسئولية التقصيرية  �

 . )2(جوز مباشرتها مع الدعوى العموميةمستقلة أمام القاضي المدني، كما ي

 شبه العقودأو  الفعل النافع ات المترتبة عنلتزاماإل : اثـانـي

باإلثراء بال هي اإللتزامات المتولدة عن  شبه العقودأو  نافعالفعل ال اإللتزامات المترتبة عن

من القانون المدني في الفصل الرابع النص عليها  وقد وردوالفضالة،  غير المستحقدفع الدفع،  سبب

) 149إلى  143المواد من ( دفع غير المستحق) 142و 141المادتان ( ، اإلثراء بال سببالجزائري

شبه "، وقد أطلق المشرع الجزائري على هذه اإللتزامات تعبير )159إلى  150المواد من ( والفضالة

  .)3(متأثرا في ذلك بتقنين نابليون" العقود

لذا قد نواجه ، كل منهاآثار وبالنظر الختالف التشريعات في هذه التطبيقات من حيث شروط و 

أم  لد الذي تم فيه االفتقارقانون البإلى  إشكالية التنازع بين قانونين، وهل يعطى االختصاص فيها

  ؟...يعطى االختصاص لقانون البلد الذي تم فيه االغتناء

قانون البلد الذي تم فيه ؛ أي ياإلقليمالقانون إلى  إعطاء االختصاصإلى  الدول أكثرتذهب 

 1961لسنة  5ومن هذه القوانين القانون الكويتي رقم ، دون سبباإلثراء أو  فعل الكسب غير المشروع

ات الناشئة عن أثراء بال سبب ودفع غير لتزاميسري على اإل: "نصت على أنهحيث  ،منه) 67(لمادة با

  . "لتزامالمستحق والفضالة قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ لإل

                     
  .27، ص المرجع السابقال، الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعم) 1(
  .386 385ص تنازع القوانين، المرجع السابق،  : عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 2(
  .339ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 3(
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القانون الواجب التطبيق هو القانون المحلي أي قانون مكان فإن  فبالنسبة لإلثراء بال سبب

، وهل يشترط ومعنى انعدام السبب القانوني وأركانه حدد المقصود باإلثراء واإلفتقاراإلثراء هو الذي ي

قانون المحل ما يتعلق بالتعويض من حيث إلى  كما يرجع ؛ال؟أم  وقت رفع الدعوىإلى  اإلثراء بقاء

  .كيفية تحديد مقداره

لمكان الذي وقع فيه يخضع لقانون المحل أي قانون افإنه فيما يتعلق بالدفع غير المستحق، أما 

  .هو الذي يبين شروط ما دفع بغير حق وما يجب ردهأنه  دفع ال يجب في مادة استرداده، كما

ات كل من الفضولي ٕالتزامالقانون المحلي هو الذي يبين أركان الفضالة و فإن  فيما يخص الفضالة،و  

  . )1(هأحكامورب العمل ونطاق كل منهما و 

، فإنه يبين قانون محل وقوع شبه العقودأو  الفعل النافعيما يخص ف أما مضمون الفكرة المسندة

اإلثراء بال سبب والدفع غير المستحق، وأثارها وكذلك حاالت دفع غير المستحق وكيفية شروط الفعل 

  .)2(وما يجب على رب العمل دفعه للفضولي استرداد ما دفع يغير حق، وأيضا الفضالة

في هذه الحالة يرى فء عن مكان وقوع االفتقار للفعل النافع، قد يحدث يختلف مكان اإلثرالكن 

االعتداد بقانون مكان وقوع اإلثراء هو الذي يطبق، وليس بقانون مكان وقوع االفتقار ذلك أن بأن  الفقه

اإلثراء هو األساس القانوني الذي تقوم عليه إن  ؛عن ذلك؛ فضال اإلثراء هو النتيجة اإليجابية للفعل

  .)3(ا في ذمة الشخص مرتكب فعل اإلثراءإلتزامويرتب  المسئولية

سبق، أن القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين حول واقعة ما هو  نستنتج من كل ما

قانون محل وقوع الفعل وهذه القاعدة الهامة ليست مطلقة في التطبيق بل أورد عليها المشرع الجزائري 

ط نصت ناشئة عن الفعل الضار والتي تحدث في الخارج مع توفر شرو ات اللتزاماستثناء بخصوص اإل

ات المتولدة عن لتزامفهذا االستثناء خاص فقط باإل، من القانون المدني الجزائري) 20(عليها المادة 

  .غير ذلك فهي تخرج من نطاق هذا االستثناءأما  الفعل الضار

 
 

  

  

                     
  .392ص تنازع القوانين، المرجع السابق،  : القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولعليوش قربوع كمال، ) 1(
  .27، ص المرجع السابقالطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعمال، ) 2(
  .147، ص المرجع السابقعبد الكريم بلعيور، ) 3(
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  ثالثالمبحث ال

 لقوانين حلول لقضايا واستشارات لتنازع ا

وف على قسوف نحاول وضع إرشادات منهجية لحل قضايا وٕاستشارات قانونية ومن ثم الو 

وذلك أنه ال يكفي الجانب النظري الطالب  ،حلول نموذجية لبعض القضايا التي سبق وأن قمت باعدادها

من حتى يتمكن من استيعاب المادة العلمية، بل يجب وضع تطبيقات وحلول سابقة أمامه تساعده 

  .عاب مادة تنازع القوانين في مجال األحوال الشخصيةيالناحيتين المنهجية والعلمية في است

  المطلب األول

  إرشادات منهجية لحل قضايا وٕاستشارات قانونية  

استعمال فكره ومعارفه  الطالب على االستشارة هي طريقة بيداغوجية تستعمل لتدريب منهجية

المسائل القانونية التي تعرض عليه والتي  يلة تربوية تسمح للطالب بحلاستعماال منطقيا وعلميا فهي وس

  .تواجه المجتمع يوميا أفراده وهيئاته

خالل  على القرارات القضائية فهم النص فهما جيدا من تتطلب منهجية االستشارة كالتعليق

ولتقديم الحل  ،القراءة المركزة لمحتواه للتمكن من تشخيصه وحصر المسائل القانونية حصرا كامال

القانوني للقضية المطروحة يجب اإلحاطة بمعطيات أساسية منهجية متسلسلة تتمثل في تقسيم 

  :الموضوع المعالج ضمن الفقرات التالية

تكوين موضوع النزاع إلى  األحداث المادية والقانونية التي أدى تتابعها هي مجموعة من: الوقائع 1-

ا وفقا للترتيب الزمني ضع التسلسل التاريخي لألحداث، وعليه أو عناصر المسألة، ويجب صياغته

إلى  تاريخ كل حدث، كل تصرف قانوني، مدة اآلجال، والعالقات بين أطراف الحالة له قيمته للوصول

  .الخ.....زواج جزائري بفرنسية وحدث نزاع بينهما، أرادت الزوجة االنفصال :مثال. أساس النزاع

ات أهمية، إذ بدونها ال يمكن معرفة ما حدث في الوقت السابق على من هنا تعتبر الوقائع ذ

  .رفع النزاع ومساره والمعطيات المرتبطة والمحيطة بالدعوى

يمكن لألطراف طرح ما يشاؤون من الوقائع شفهيا وكتابة ولو بدون سند أو  ،وعلى العموم

لمطروحة أمامه بالنظام القانوني، تكييف قانوني، لكون أن مهمة القاضي بتكييف النزاع وربط وقائع ا

الوقائع المنتجة التي تدخل في النزاع، خاصة أن القاضي غير ملزم باعتماد إلى  كفيل بالتوصل

   .التكييف الذي يقدمه الخصوم، ولكنه ملزم بإتباع الوصف الذي يعطيه القانون
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مرة أخرى، مع مراعاة ما وبالرغم من أن الوقائع مذكورة في القضية، إال أنه يتعين إعادة سردها 

  :يلي

 .صياغتها صياغة جديدة تساعد على اإلحاطة بعناصر القضية - 

 ال يتم ذكر انتقاؤها بحيث الحل القانوني، إذ يجبإلى  التركيز على ما هو منتج منها في الوصول - 

 .النزاع تحريك في تؤثر لمإلى  الثانوية الوقائع

 .التسلسل الزمني لألحداث - 

  .عدم التكرار - 

 تكييف القانوني للوقائعال - 

 .عليها مسبق حكم إعطاء دون بمعنى مجردة وبطريقة كاملة جمل في وقد تقدم

هي المراحل اإلدارية والقضائية التي سار بها النزاع، كالتظلمات ورفع الدعاوي : اإلجراءات -2

، الطعون، كتاريخ رفع الدعوى إن وجد( والطعون، بحيث تكتب تواريخ التظلمات والدعاوي والطعون

ففي  اتخذت إجراءات وطلبتفإن  ، ويجب أن ترتب حسب حدوثها زمنيا وبدقة،)طلبات ودفوع الخصوم

  .مثل هذه الحالة يجب ذكرها مع احترام قواعد ترتيبها

 اإلشكال القانونييمكن ): اإلشكال القانوني والتساؤالت المرتبطة به(القانونية  طرح المسائل - 3

كما تمكنه من تحديد  ،من تلك التي يعتبرها ثانوية ،ائل الجوهرية في بحثهالباحث من تحديد المس

  .األسئلة التي يريد الباحث اإلجابة عليها في الموضوع

ونستخرج هذه " القانونية طرح المسائل"تقدم التساؤالت في منهجية االستشارة من خالل مصطلح 

، )إن وجدت ييف القانوني الصحيح وٕاجراءاتهاوقائعها والتك(المسائل القانونية من عناصر االستشارة 

محورية أساسية ومسائل مسألة  ويجب حصرها كاملة، وقد تتضمن القضية إشكاال واحدا أو أكثر أو

المسألة  فرعية تابعة لها أو مشتقة منها، وتتم صياغة اإلشكال القانوني على شكل تساؤل عن

ن المسائل محل اإلشكالية دون البحث في المطروحة أو أسباب النزاع، بمعنى ضرورة البحث ع

   .فيها المسائل المفصول

  :تقدم هذه المسائل في شكل تساؤالت، مثال

  ؟ ........وبين..بين ما طبيعة النزاع القائم

  ما هي الجهة القضائية المختصة؟ وفقا ألي قانون يخضع التكييف؟

  ما هو القانون الواجب التطبيق ولماذا ؟
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 هي األسس القانونية التي يتم من خاللها التوصل: القانونية التي تحكم القضيةتحديد المبادئ  - 4

الحل القانوني الصحيح لالستشارة، فهي تشكل أدوات الحل القانوني تصاغ في شكل مبادئ قانونية إلى 

 النصوص القانونية والتنظيمية، وليسإلى  معمول بها لمعالجة المسائل المثارة في النزاع أو اإلشارة

مطلوبا من الطالب أن يورد النص القانوني كامال حرفيا ،كما تشمل تلك المبادئ قواعد االجتهاد 

التقليدية أو المشهورة والتي طبقت أو (بعض القرارات إلى  القضائي المستقر العمل بها، وذلك بالرجوع

نظرية أو رأي طبع إلى  أو النظريات الفقهية، كاإلشارةإلى  فسرت تلك النصوص، كما يمكن االستناد

  .)1(القانون الوضعي أو ذكر محتوى الفكرة العامة في النص القانوني

وتظهر أهمية هذه المرحلة من حيث أن الوقوف عليها يعتبر الخطوة األولى أمام الحل والتي تعلل 

  .وتؤسس اإلجابة المتوصل إليها في األخير

المفروض في هذه ووٕاعطاء حل نهائي للنزاع، وفيها تطبيق المبادئ على القضية : الحل القانوني - 5

المرحلة بعد تحديد الطالب اإلطار القانوني الذي يتم من خالله حل القضية أو تقديم االستشارة، ويكون 

مرحلة الحل النهائي للنزاع، وعليه أن إلى  لديه اإللمام الكافي بالمبادئ القانونية التي تحكمها يصل

ي، وأن يدعم كل مرحلة من مراحل الحل القانوني باألسس القانونية التي يتسلسل في سرد الحل القانون

 تدعم الحل، فال يمكنه ذكر الحل دون تبرير وليس عليه ذكر النص القانوني كامال، بل يكفي اإلشارة

  .رقم النص أو مضمونهإلى 

وقدرته  إن هذه المرحلة تعد أهم خطوة لحل القضية بطريقة صحيحة، وفيها تظهر ملكة الطالب

  .الحل بالربط بين الجانب النظري وتطبيقه على وقائع النزاعإلى  على التوصل
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  المطلب الثاني

  وقضايا األحوال الشخصية بعض الحلول التطبيقية لالستشارات

سوف نحاول وضع حلول نموذجية لبعض القضايا وفقا لما تم التعرض له من الناحية النظرية 

  .ةفي المحاضرات السابق

  القضية األولى مع الحل النموذجي: الفرع األول

أمريكي وفرنسي الجنسية ولد في فرنسا، وحصل فيها على شهادة  )piere(بيار : القضية األولى - أوال

الهندسة في الصناعات البترولية من جامعة ستراسبورغ بفرنسا، وافتتح مكتب دراسات في تخصصه 

لوقت جنسية أمريكية وفرنسية ورحال لإلقامة في الجزائر، وذلك مقره باريس، تزوج بروز لها في نفس ا

بعد أن استعانت به إحدى الشركات البترولية األمريكية إلنجاز مشروع خاص باستغالل إحدى حقول 

سنة، حصل  12النفط على المدى الطويل في الصحراء الجزائرية، وبقي في الجزائر لمدة تزيد عن 

، جرى نزاع سارةسمياها  23/06/2010لجزائرية، كما رزقا بطفلة بتاريخ على الجنسية ا بيارخاللها 

القضاء لرفع دعوى لفك الرابطة الزوجية إلى  اتفاق الطرفين على اللجوءإلى  بين الزوجين، مما أدى

  .05/03/2012بينهما، بتاريخ 

  :في ضوء الوقائع السابقة 

 على يتعين الذي القانون محددا بتكييفها قم ثم القانونية التي يثيرها النزاع، المسائل أهم استخرج -1

 تطبيقه على كل مسـألة؟ مع التعليل؟  الجزائري القاضي

 ،على هذا النزاع؟ اإلسنادما هي الصعوبات التي تعترض القاضي عند محاولة تطبيق قاعدة  -2

 وكيف سيحلها؟

 الجنسية فقد قد القضائية، الخصومة بدء قبل الزوج كان لو القانون الواجب التطبيق فيما يتغير هل -3

 الجزائرية ؟

 ما هو القانون الواجب التطبيق على الحضانة والنفقة كأثرين يترتبان عن فك الرابطة الزوجية ؟ -4

القانون الواجب إلى  ماذا لو كان جون عديم الجنسية، ما البديل الذي يمكن القاضي من الوصول -5

 .التطبيق على فك الرابطة الزوجية؟
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  األولىالقضية جابة النموذجية عن اإل: ثانيا

   الوقائع .1

   .ج بيار بروز لها في نفس الوقت جنسية أمريكية وفرنسية ورحال لإلقامة في الجزائرازو  - 

  .ل بيار على الجنسية الجزائريةو حص - 

  .روز بطفلة سمياها سارةو بيار  رزق 23/06/2010بتاريخ  - 

  جراءاتاإل .2

ة القضاء لرفع دعوى لفك الرابطة الزوجيإلى  لجوءروز على الو ق بيار تفإ 05/03/2012بتاريخ  - 

  .بينهما

  )اإلشكال القانوني والتساؤالت المرتبطة به(القانونية  طرح المسائل .3

 وفقا ألي قانون يخضع التكييف؟و  ؟روزو بيار  بين ما طبيعة النزاع القائم - 

 لمن يعود االختصاص التشريعي للبت في مسألة تعدد الجنسيات؟ - 

  ولماذا ؟ على المسائل المعروضة على القضاء الجزائري، الواجب التطبيقما هو القانون  - 

الجنسية  بيار عند بدء الخصومة القضائية فقد هل يتغير القانون الواجب التطبيق فيما لو أنه - 

  ؟ة؟ وكان الناظر في النزاع القاضي الجزائريفرنسيالجزائرية واكتسب الجنسية ال

والنسب بما في ذلك  دعوى إنهاء الرابطة الزوجية راءاتإجما هو القانون الذي يسري على  - 

  ؟ التدابير االستعجالية والمؤقتة

   ؟لذي يحكم النسب وٕانكارهما هو القانون ا - 

 تحديد المبادئ القانونية التي تحكم القضية .4

القانون  من) 9(المادة وهو ما قرره المشرع الجزائري صراحة في  ،إخضاع التكييف لقانون القاضي - 

 .ني الجزائريالمد

وذلك قانونها محل اعتبار في النزاع  كوناختصاص القضاء الجزائري في تحديد الجنسية التي ي - 

، وتطبيقا لما ورد القانون المدني الجزائري من) 2/ 22(بتطبيق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

من ) 12(المادة و  في الجنسية الخاصة ببعض مسائل تنازع القوانين 1930اتفاقية الهاي  3المادة في 

والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم رقم  1954 أوت 28اتفاقية نيويورك المبرمة في 

 .1964جوان  8المؤرخ في  64/173
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 يطبق فك الرابطة الزوجية بالطالقإلى  رفع الدعوى الرامية إجراءاتباختصاص القضاء الجزائري  - 

 .قانون المدني الجزائريال من) مكرر 21(المادة عليها 

من  2/ 12طبقا للمادة الزواج إنحالل  في قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى،إختصاص  -

 .القانون المدني الجزائري

 الحل القانوني  .5

   تكييفها ثم القانونية المسائل أهم استخراج: 1اإلجابة

 :هيالمدعمة للحل  واالسانيد القانونيةالقانونية الواردة في االستشارة  المسائل أهم  - أ

من المسائل التي تندرج ضمن مسألة  ، تتعلق بفك الرابطة الزوجية والتي تعتبراألولىالمسألة 

الفئة المسندة المتعلقة بانحالل الزواج والتي تتضمن مجموعة من المسائل المتشابهة هي الطالق 

سائل األحوال الشخصية والتي تصنيف هذه الفئة، فإننا تندرج ضمن مإلى  والتطليق والخلع، وبالرجوع

في القانون الجزائري  اإلسنادقواعد إلى  ينطبق عليها القانون الشخصي ألطراف العالقة، وبالرجوع

) 12(الواردة في الفقرة الثانية من المادة  اإلسنادالخاصة بحل مشاكل الزواج المختلط، نجد أن قاعدة 

فقد جاء  قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى،ى إل ، تسند االختصاصالقانون المدني الجزائري من

الزوج وقت إليه  الزواج واالنفصال الجسماني القانون الوطني الذي ينتميإنحالل  ويسري على": فيها

  ".رفع الدعوى

يسري القانون الجزائري وحده في األحوال المنصوص : "استثناء هام بقولها )13(وأوردت المادة 

الزوجين جزائريا وقت إنعقاد الزواج، إال فيما يخص أهلية أحد  إذا كان 12و 11عليها في المادتين 

وبما كال الزرجين لم يكونا جزائريين أثناء إنعقاد الزواج، ومن ثم ال يطبق االستثناء الوارد في ، "الزواج

ناء الزوجين جزائري أثأحد  المادة ربطت إعمال االستثناء بأن يكونألن  على انحالله،) 13(المادة 

 الزواج ثم تجنس أحدهماإبرام  ان عندأجنبيالعقد، في المقابل ال يسري حكم االستثناء إذا كان الزوجان 

لم يكن  لجاك، وبما أن جاك هما معا بالجنسية الجزائرية بعد عقد الزواج كما هو الحال بالنسبةأو 

الزواج ما إنحالل  إنه يطبق علىجزائريا أثناء العقد، وٕانما اكتسب الجنسية الجزائرية في وقت الحق، ف

وقائع النزاع نجد أن القانون الجزائري إلى  من القانون المدني، وبالرجوع 2فقرة ) 12( ورد في المادة

القانون  من )12(مختص، وبالتالي يطبق القانون الجزائري على الطالق عمال بالفقرة الثانية من المادة 

  . المدني الجزائري
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فإن  جنسيات، وأن من بين الجنسيات التي يحوزها الجنسية الجزائريةمتعدد  جاكوبما أن 

القاضي يحل هذه المشكلة بإعطاء األولوية للجنسية الجزائرية وذلك بتطبيق ما نصت عليه الفقرة الثانية 

من اتفاقية نيويورك ) 12( ، وتطبيقا لما ورد في المادةالقانون المدني الجزائري من) 22( من المادة

 8المؤرخ في  64/173والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم رقم  1954 أوت 28مة في المبر 

  .1964جوان 

فك الرابطة الزوجية بالطالق، ولقد إلى  رفع الدعوى الرامية إجراءاتتتعلق ب: المسألة الثانية

يطبق  ى أنه، علالقانون المدني الجزائري من) مكرر 21(قرر المشرع الجزائري صراحة في المادة 

تخضع لقانون اإلجراءات  رفع دعوى الطالق الذي قرر صراحة أن هذه إجراءاتالقانون الجزائري على 

اإلجراءات  القاضي وبما أن القاضي المعروض عليه النزاع هو القاضي الجزائري فيطبق على تلك

  .القانون الجزائري

اردة في النزاع فهو القانون الجزائري سواء أما بالنسبة للقانون الذي يخضع له تكييف المسائل الو  - ب

المتبعة لفك الرابطة الزوجية، فكلتا المسألتين  جراءاتبالنسبة لإلأو  بالنسبة لمسألة فك الرابطة الزوجية

تخضع للقاعدة العامة للتكييف والتي تخضع تكييف المسائل المعروضة على القاضي وتحديد طبيعتها 

ى به المدافعين على فكرة إخضاع التكييف لقانون القاضي، وهو ما قرره للقانون القاضي وفقا لما ناد

  . القانون المدني الجزائري من) 9(المادة المشرع الجزائري صراحة في 

  :هي الزواجإنحالل  على الجنسية قانون تطبيق تعترض التي الصعوبات: 2 اإلجابة

الذي  اإلسنادت متعددة ويكون ضابط بمعنى أن يكون ألطراف العالقة جنسيا: الجنسية تعدد حالة  - أ

يتحدد من خالله القانون الواجب التطبيق جنسية المعني، لحل هذا اإلشكال ميز المشرع الجزائري في 

  :الفرضين التاليين بين القانون المدني الجزائري من )22(نص المادة 

الجنسيات التي يملكها  ة وال توجد من بينأجنبي للشخص تثبت التي الجنسيات كل تكون عندما: األول

من المادة  األولىأوجب المشرع الجزائري على القاضي من خالل الفقرة  الشخص الجنسية الجزائرية،

من اتفاقية نيويورك المذكورة سابقا، أن يأخذ بقانون ) 12(والمادة  القانون المدني الجزائري من) 22(

أو  دولة ماإقليم  في باإلقامة: غيرها من كثرأ بها يرتبط التي الجنسية وهي للشخص الفعلية الجنسية

 على الحل هذا الفقه معظم أيد درس فيها،وقدأو  نشاطات الشخص جميع لممارسة موطنا ماإقليم  اتخاذ

  .قانون وليس واقعمسألة  هي الجنسيات تعددمسألة  أن أساس
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القاضي  فعلى زائرية،الج الجنسية للشخص للشخص تثبت تكون من بين الجنسيات التي عندما: الثاني

) 22(من المادة  2القانون الجزائري طبق لما قررته الفقرة  وتطبيق الجزائرية للجنسية األولوية ءإعطا

) 12(من اتفاقية نيويورك المذكورة سابقا والمادة ) 12(وكذا نص المادة  القانون المدني الجزائري من

مت إليها الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ ضي إنوالت 1951جويلية  28من اتفاقية فيينا المؤرخة في 

 الخاصة 1930لعام  الهاي واتفاقية العربية أيضا القوانين الحل بهذا أخذت وقد ،1963فبراير  7في 

  .الجنسية في المادة الثالثة منها في القوانين تنازع مسائل ببعض

تحديد القانون  ترك األخرى ةالعربي القوانين مثل مثله المشرع الجزائري: حالة انعدام الجنسية  -  ب

 المادة في للقاضي التقديرية للسلطة الواجب التطبيق على مسائل األحوال الشخصية لعديم الجنسية

 قانون القاضي يطبق الجنسية انعدام حالة فيأنه  قررت المادة التعديل بعد لكن تعديلها، قبل) 22(

القانون  من) 22( حة الفقرة الثالثة من المادةاإلقامة، وهذا ما دلت عليه صرا محل قانونأو  الموطن

 .من اتفاقيتي نيويورك وفيينا المذكورتين سابقا )12(، وتقرر في وقت سابق في المادة المدني الجزائري

 رفع ووقت القانونية العالقة نشوء وقت بين جنسيته بتغيير الشخص يقوم قد: الجنسية تغيير حالة  - ج

يجعل القاضي محتارا بين العمل بجنسية الشخص وقت نشوء العالقة  مما القضاء أمام بشأنها النزاع

بما تعرف بمشكلة التنازع  ،الجديدة؟ الجنسية يطبق على العالقة قانونأم  القديمة الجنسية في قانون

 المشرع الجزائري حل هذهفإن  ،المتحرك ولتفادي أي صعوبة تعترض القاضي المعروض عليه النزاع

في عدة نصوص منها، بأن قيد ضابط الجنسية في الزمان وحدد اإلطار الزماني  برأي واضحالمسألة 

الدعوى بالنسبة  رفع وقت الزوج بقانون جنسية محل اعتبار، فأخذ الذي تكون فيها الجنسية المختارة

 وأثاره للزواج الموضوعية الشروط اسند لكن ،)12/2(المادة  الجسماني واالنفصال الزواج إلنحالل

 شرط باستثناء الزواج إنعقاد وقت جزائريا الزوجينأحد  كانإذا  وحده القانون الجزائريإلى  لهوانحال

  ).) 13(المادة ( الجنسية قانون أي العامة للقاعدة خاضعا يبقىاألهلية 

قد يكون قانون الزوج التطبيق على النزاع هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائع، وقد حل المشرع  -د

 المختص جنبياأل القانون يتكفل ، حيثالقانون المدني الجزائري من) 23(إطار المادة  الجزائري في

 حل وجود حالة وفي التطبيق، هذا الواجبة اإلقليم شريعة وتعيين داخليا التشريعي االختصاص بتوزيع

على  الشأن هذا في نص: الحل على )23/2(المادة  المختص، فنصت جنبياأل القانون في للمسألة

أو  الطائفي كما هو الحال في الدول المتعددة الطوائف التعدد حالة في البلد في الغالب التشريع بيقتط

  .ياإلقليم التعدد حالة في البلد ذلك عاصمة في المطبق التشريع
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التنازع بين القانون الذي يحكم إلى  القانون المدني الجزائري من) 12/2( يؤدي تطبيق المادة - ه

انون الذي يحكم آثار الطالق في حالة تغير جنسية الزوج ما بين وقت رفع الدعوى الطالق وبين الق

وقبل الحكم في الطالق، ولكن تم حل هذه المشكلة بأن قيد الجنسية التي تكون محل اعتبار سواء 

بالنسبة للطالق الذي قرر أنها جنسية الزوج وقت رفع الدعوى، أما بالنسبة آلثار الطالق فقد قرر لها 

  .وابط أخرىض

 قد القضائية الخصومة بدءعند  الزوج كان لو القانون الواجب التطبيق فيما يتغير هل: 3 اإلجابة

  الجزائرية ؟ الجنسية فقد

ال يتغير القانون الواجب التطبيق على النزاع إال وهو القانون الجزائري، إعماال لما ورد في 

الزواج واالنفصال الجسماني إنحالل  ويسري على القانون المدني الجزائري من 2 فقرة) 12( المادة

الزوج  فقد النص كان صريحا ولوألن  ،"إليه الزوج وقت رفع الدعوى القانون الوطني الذي ينتمي

القضائية، فالنص اعتبر أن الوقت الذي تكون فيه جنسية الزوج  الخصومة بدء عند الجزائرية الجنسية

التطبيق بالنسبة النحالل الزواج، هي جنسية الزوج وقت رفع  محل اعتبار في تحديد القانون الواجب

تغييرها ما بين تاريخ رفع الدعوى والحكم فيها ال يؤثر على أو  الدعوى، ومن ثم فقدان الجنسية للزوج

العبرة بأن يكون ألن  اختصاص القانون الجزائري بالبت في دعوى الطالق وفقا لجنسية الزوج الجزائري،

وقت رفع الدعوى، ولكن ال يبقى القانون الجزائري مختصا بالنسبة لآلثار األخرى النحالل  الزوج جزائريا

  .الزواج، بل يتوقف أثره عند البت في دعوى الطالق

وبالوقوف على وقائع النزاع فإن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بتاريخ رفع الدعوى 

، وبالتالي يطبق في اختصاص القانون الجزائري بحكم النزاعالقضائية وال يؤثر تغير الجنسية بعد ذلك 

  .من القانون المدني الجزائري 12/2طبقا لمقتضيات المادة القانون الجزائري على الطالق 
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  الفرع الثاني

  القضية الثانية مع الحل النموذجي

  وقائع القضية الثانية: أوال

وفرنسية في الجزائر العاصمة، ثم رحال لإلقامة  بأمال تونسيةتزوج من جزائري الجنسية،  محمد

في فرنسا لحصول محمد على فرصة عمل في شركة كمبيوتر موجودة في فرنسا، واستقر هناك هو 

لإلقامة في الجزائر نتيجة قيام محمد  2014ثم عادا عام  ،هما نهى وناديةسمياتين بطفلوزوجته ورزقا 

رفع الزوج دعوى  كثرة الخالفات بين الزوجينإلى  وبالنظربوالية عنابة،  بفتح شركة كمبيوتر خاصة

وبالفعل أصدرت المحكمة حكما بالطالق وبإسناد  ،أمام محكمة عنابة مطالبا بالطالق لعدم االنسجام

من هنا ، ولكن تجب اإلشارة أنه بعد الطالق قررت األم العودة لإلقامة في فرنسا ،األمإلى  الحضانة

  .إسناد الحضانة إليهطالب األب من القضاء ب

 :الالزمة القانونية باألسانيد وتدعيمها اآلتية األسئلة على اإلجابة المطلوب      

مع إبراز الصعوبات التي تعترض القاضي عند محاولة حل النزاع؟  القانونية، المسائل أهم استخرج  )1

 ؟ القانوني مع التعليل والتأسيس

 تطبيقه على كل مسـألة؟  الجزائري القاضي على يتعين الذي القانون ديحدبت قم  )2

 ؟لمن ستؤول الوالية إذا ما تم إسناد الحضانة لألم؟ ولماذا  )3

وفي رأيكم بماذا سيحكم القاضي في  ،الحضانة مؤسسمسألة  هل طلب الزوج بإعادة النظر في  )4

 طلبه؟

الزوجين بعد لنفرض أنه تم االتفاق بين الزوجين بموجب مشارطة على تقسيم األموال المشتركة بين   )5

 الطالق، فمدى إمكانية االحتجاج بهذه المشارطة أمام القضاء الجزائري؟ وعلى أي أساس؟

  اإلجابة النموذجية عن القضية الثانية: ثانيا

   الوقائع. 1

وفرنسية في الجزائر  بأمال تونسيةمن  جزائري الجنسية محمدتزوج  12/12/2010بتاريخ  - 

   .العاصمة

 .هما نهى وناديةسمياتين بطفلبطفلة  أمالو  محمد رزق - 

 .لإلقامة في الجزائر نتيجة قيام محمد بفتح شركة كمبيوتر 2014عام  أمالو  محمد عاد - 

  .قررت آمال العودة لإلقامة في فرنسا بعد إنحالل الزواج - 



 

 
176 

  جراءاتاإل. 2

 .دعوى أمام محكمة عنابة مطالبا بالطالق لعدم االنسجام محمدرفع الزوج  04/02/2015بتاريخ  -

هما نهى سمياتين طفلالحضانة  أصدرت المحكمة حكما بالطالق وبإسناد 23/06/2015بتاريخ  -

 .األمإلى  ونادية

 .طلب الزوج بإعادة النظر في مسألة الحضانة 21/09/2015بتاريخ  -

  )اإلشكال القانوني والتساؤالت المرتبطة به(القانونية  طرح المسائل .3

   أمال؟و  محمد بين ما طبيعة النزاع القائم - 

  ؟وأثارها دعوى إنهاء الرابطة الزوجية إجراءاتما هو القانون الذي يسري على  - 

 على إنحالل الزواج وأثاره؟ ما هو القانون الواجب التطبيق  - 

 لمن ستؤول الوالية إذا ما تم إسناد الحضانة لألم؟  - 

 هل طلب الزوج بإعادة النظر في مسألة الحضانة مؤسس؟ - 

ج بمشارطة على تقسيم األموال المشتركة بين الزوجين بعد الطالق أمام مدى إمكانية االحتجاما  - 

  القضاء الجزائري؟ 

 تحديد المبادئ القانونية التي تحكم القضية. 4

وأثاره بما في ذلك الحضانة الزواج إنحالل  في قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى،إختصاص  -

 .من القانون المدني الجزائري 2/ 12طبقا للمادة 

 يطبق فك الرابطة الزوجية بالطالقإلى  رفع الدعوى الرامية إجراءاتباختصاص القضاء الجزائري  - 

 .القانون المدني الجزائري من) مكرر 21(المادة عليها 

وذلك قانونها محل اعتبار في النزاع  كوناختصاص القضاء الجزائري في تحديد الجنسية التي ي - 

، وتطبيقا لما ورد القانون المدني الجزائري من) 22/1(من المادة  بتطبيق ما نصت عليه الفقرة الثانية

والتي صادقت عليها الجزائر بموجب  1954 أوت 28من اتفاقية نيويورك المبرمة في ) 12(في المادة 

 .1964جوان  8المؤرخ في  64/173المرسوم رقم 

 .ئريالجزااألسرة  لفقرة الثالثة من قانونا 87المادة على الوالية  تحكم - 

وما  62المادة إلى  يرجع فيهالزوج بإعادة النظر في مسألة الحضانة  التأكد من مدى تأسيس طلب - 

 .بعدها من قانون األسرة الجزائري
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 األولىاآلثار المالية المترتبة على إنعقاد الزواج قانون جنسية الزوج وقت إنعقاد الزواج طبقا للفقرة  - 

  .وبالتالي يطبق القانون الجزائري جزائريالقانون المدني ال من) 12( من المادة

من قانون  37يطبق عليها المادة مشارطة على تقسيم األموال المشتركة بين الزوجين بعد الطالق ال - 

 .األسرة الجزائري

 الحل القانوني . 5

مع إبراز الصعوبات التي تعترض القاضي عند محاولة  القانونية، المسائل أهم استخرج :1 اإلجابة

  ؟ القانوني نزاع؟ مع التعليل والتأسيسحل ال

الرابطة الزوجية، الحضانة، إنحالل  تعدد الجنسية،: في قضية الحال هي القانونية المسائل أهم      

  .سير دعوى االنحالل وأثاره إجراءاتالوالية، اآلثار المالية المترتبة على إنعقاد الزواج، 

ت بالنسبة للزوجة أمال التي تعدد الجنسيا ةلحا: هي صعوبات تطبيق قانون الجنسية عن أما      

في وفرنسية، وقد ميز المشرع الجزائري لحل هذه المشكلة بين  تونسيةتملك في نفس الوقت جنسيتين 

  :من القانون المدني بين فرضين) 22( المادة

عندما تكون ي ؛ أتين فأكثر ليس من بينهما الجنسية الجزائريةأجنبيإذا كان التنازع بين جنسيتين : األول

ة وليس من بينها الجنسية الجزائرية، أوجب تطبيق قانون أجنبيكل الجنسيات التي تثبت للشخص 

أو  دولتهاإقليم  الجنسية الفعلية للشخص، وهي الجنسية التي يرتبط بها أكثر من غيرها باإلقامة في

األخرى التي يحمل جنسيتها، الدول  ها موطنا لممارسة جميع نشاطاته قانون دون غيرها منإقليماتخاذ 

تلك التي أدى أو  كذلك اللغة التي يتكلم بها هذا الشخص والتي تؤكد انتمائه لدولة أكثر من األخرى

تلك التي يمارس فيها حقوقه السياسية مثل حق االنتخاب أو  فيها الخدمة الوطنية، ودفع الضرائب،

المكان الذي إلى  كون فيها عائلة، وباإلضافة تلك التيأو  تلك التي يتملك فيها عقاراتأو  والترشح

 تعدد الجنسيات هيمسألة  وقد أيد معظم الفقه هذا الحل على أساس أن ،يمارس فيه الشخص وظيفته

من  األولىواقع وليس قانون، وهو نفس التوجه الذي تبناه المشرع الجزائري من خالل الفقرة مسألة 

   .ريالقانون المدني الجزائ من) 22( المادة

عندما توجد الجنسية الجزائرية بين الجنسيات التي تثبت للشخص، فعلى القاضي تطبيق القانون : الثاني

الخاصة  1930 لعام اتفاقية الهايمن  3الجزائري، وقد أخذت بهذا الحل القوانين العربية والمادة 

االتفاقية، يمكن أن يعتبر  مع مراعاة مقتضيات هذه: "على أنه ببعض مسائل تنازع القوانين في الجنسية

كما تبناه ، "أكثر من طرف الدول التي يتمتع بجنسيتها كأنه من مواطنيهاأو  الشخص المتمتع بجنسيتين
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القانون  أنغير " القانون المدني الجزائري من) 22( المشرع الجزائري من خالل الفقرة الثانية من المادة

  ".الجزائر الجنسية الجزائريةإلى  وقت واحد بالنسبةالجزائري هو الذي يطبق إذا كانت للشخص في 

الجنسية التي تكون فإن  ال تحمل من بين الجنسيات التي تملكها الجنسية الجزائري،أمال وبما أن     

محل اعتبار هي الجنسية الفرنسية أي الجنسية الفعلية التي ارتبطت بها دون غيرها باعتبار أن الجنسية 

لدولة التي استقرت بها طويال رفقة زوجها في فرنسا كما أنها قررت للعودة الفرنسية هي جنسية ا

باإلقامة في فرنسا وهذا معيار كفيل بأن يحدد لنا الجنسية الفعلية ألمال وأكثر الجنسيتين ارتباطا بتا، 

الفقرة  وبالتالي في حالة نزاع مستقبلي يكون القانون الفرنسي هو المختص بحكم نزاعاتها طبقا لما قررته

 .1971من اتفاقية جنيف لعام ) 12( والمادة القانون المدني الجزائري من) 22( من المادة األولى

  تطبيقه على كل مسـألة؟  الجزائري القاضي على يتعين الذي القانون ديحدبت قم :2اإلجابة 

 والمادة الجزائري القانون المدني من) 22( من المادة األولىتعدد الجنسية يطبق عليها أحكام الفقرة  �

 1954 أوت 28من اتفاقية نيويورك المبرمة في ) 12( ، والمادة1951من اتفاقية جنيف لعام ) 12(

يأخذ ؛ أي 1964جوان  8المؤرخ في  64/173والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 

 في باإلقامة: غيرها نم أكثر بها يرتبط التي الجنسية وهي للشخص الفعلية بقانون الجنسيةالقاضي 

 معظم أيد وقد درس فيها،أو  نشاطات الشخص جميع لممارسة موطنا ماإقليم  اتخاذأو  دولة ماإقليم 

وباعتبار اما لها في  قانون وليس واقعمسألة  هي الجنسيات تعددمسألة  أن أساس على الحل هذا الفقه

قامت بعد الزواج واستقرت في فرنسا وحتى بعد والفرنسية وبما أن أمال أ تونسيةال نفس الوقت الجنسيتين

، من خالل هذه الوقائع يظهر غرتباط أماال بفرنسا اكثر من الطالق قررت العودة لإلقامة في فرنسا

القانون الفرنسي عند إلى  تونس وأن الجنسية الفرنسية هي الجنسية الفعلية ألمال، وبالتالي يجب الرجوع

  .عاتها أمام القضاء الجزائريالنظر بالمسائل المتعلقة بنزا

الرابطة الزوجية قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى طبقا للفقرة الثانية من إنحالل  يطبق على �

 فإنه يطبق القانون الجزائري على ،ن الزوج جزائريأ، وبما القانون المدني الجزائري من) 12( المادة

  .الرابطة الزوجيةإنحالل 

من اآلثار المترتبة على فك الرابطة الزوجية فإنه يطبق عليها ما يطبق الحضانة بما أن الحضانة  �

الزواج، وبالتالي يحكم قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى المسائل المتعلقة بالحضانة إنحالل  على

األسرة  ، وعليه تطبق قواعد قانونالقانون المدني الجزائري من) 12( طبقا للفقرة الثانية من المادة

المادة إلى  على أنه تجب اإلشارة أنه وبالرجوع، )وما بعدها 62المادة (الحضانة مسألة  ئري علىالجزا
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من قانون األسرة الجزائري، نجدها تقرر أنه يشترط في من يتولى ممارسة حضانة األوالد بعد  62

ج المختلط بين إنحالل الزواج أن يقوم بتربيتهم على دين أبيهم، وطبقا لهذا النص فإنه في حالة الزوا

جزائري مسلم وأجنبية غير مسلمة ثم حصل طالق بينهما، فإنه يسقط حق األم في الحضانة ولو كانت 

بلدها السابق، وٕان إلى  أصال أولى بها درجة من غيرها وسواء بقيت بعد الطالق في الجزائر أم رجعت

 .عقيدة األب السبب في سقوط الحق في الحضانة هو عقيدة األم الدينية المختلفة عن

وٕان هذا الحل والحكم غير مقبول وال تقره النظم القانونية الغربية التي ال تعتد بالحالة الدينية    

للشخص، مما ينبني عليه حصول تنازع بين القانون الشخصي لألب والقانون الشخصي لألم والقانون 

شغاالت األساسية للجالية الشخصي لألوالد حول ممارسة الحضانة، وقد كان هذا المشكل من االن

المتعلقة بوضعية األطفال الناتجة عن  وٕانجرت عنه اتفاقية ثنائية جزائرية فرنسية ،الجزائرية في فرنسا

جوان  21الزواج المختلط بين الجزائريين والفرنسيين في حالة االنفصال الموقعة بمدينة الجزائر يوم 

، منشورة في الجريدة 1988جوان  26رخ في المؤ  144- 88، المصدق عليها بالمرسوم رقم 1988

، خاصة بحل بعض الصعوبات التي يالقيها األوالد 1988يوليو  27، بتاريخ 30الرسمية العدد 

  .المولودون من زواج مختلط بين جزائريين وفرنسيات بعد إنحالل الزواج أو انفصال الزوجين

القانون الذي يطبق على الوالية على المال ن فإ :الوالية، فإنه تجب اإلشارة وبما أن الوالية نوعين  �

، وأما عن الوالية القانون المدني الجزائري فقرة أولى من 15هو قانون من تجب حمايته طبقا للمادة 

حكم القواعد العامة في الوالية على النفس إلى  خاصة بها فإننا نرجع إسنادعلى النفس ولغياب قاعدة 

، وبالتالي في حالة النزاع يطبق اإلسالميةستنبطة من قواعد الشريعة والماألسرة  والمحددة في قانون

من  األولىالعصبة طبقا ألحكام الفقرة أو أحد  الجدأو  عليها قانون من له الوالية على النفس وهو األب

  . واستثناء األم وفقا للفقرة الثالثة من نفس المادة. الجزائرياألسرة  من قانون 87المادة 

 األولىالية المترتبة على إنعقاد الزواج قانون جنسية الزوج وقت إنعقاد الزواج طبقا للفقرة اآلثار الم �

  .وبالتالي يطبق القانون الجزائري ،القانون المدني الجزائري من) 12( من المادة

 المدنية الجزائري،اإلجراءات  سير دعوى االنحالل واآلثار المترتبة عليه قانون إجراءاتيسري على  �

 إسنادتتعلق بالنظام العام، كما أقرت بمسألة  دولة القاضي المعروض عليه إجراءاتتطبيق قانون  ألن

) مكرر 21( االختصاص اإلجرائي بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام القضاء الجزائري طبقا ألحكام المادة

 . القانون المدني الجزائري من
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  د الحضانة لألم؟ ولماذا؟لمن ستؤول الوالية إذا ما تم إسنا :3اإلجابة 

من قانون األسرة الجزائري، باعتبار أن نص ) 87(تؤول الوالية لألم وفقا للفقرة الثالثة من المادة     

هذه المادة األخيرة أسند الوالية لمن تؤول له الحضانة، وبالتالي أسند الوالية للمطلقة الحاضنة مع أن 

  .سالميةفي ذلك مخالفة صريحة ألحكام الشريعة اإل

وفي رأيكم بماذا سيحكم  ،الحضانة مؤسسمسألة  هل طلب الزوج بإعادة النظر في :4اإلجابة 

  ؟القاضي

األسرة  وطبقا ألحكام قانونألنه  ،الحضانة مؤسسمسألة  نعم، طلب الزوج بإعادة النظر في      

 أحكام الحضانةإلى  يطبق على الوالية على النفس قانون جنسية األب وبما أن األب جزائري فإنه يرجع

الحضانة يجب مراعاة مصلحة  إسنادالجزائري والتي تقرر صراحة أنه في األسرة  قواعد قانونإلى 

األم أمال لن يكون ال في إلى  المحضون، وأنه يربي الطفل على دين أبيه، وبالتالي ترك الحضانة

وتقاليده وحتى تعاليمه الدينية عن تختلف عاداته  أجنبيمصلحة الطفلتين كما أن سفرها لإلقامة في بلد 

األب من إلى  الحضانة إسنادالمجتمع الجزائري سوف يضر بالطفلتين، لذلك سيحكم القاضي بإعادة 

  .منطبق االعتبارات السابقة
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  الخاتمة

 

تم وضع بعين الحلول المعتمدة في نظام قانوني معين لمسائل تنازع ن أ ،يتضح لنا مما سبق

ار عند وضع قواعدها الطبيعة الخاصة للنزاعات المتعلقة بتلك المسائل، وخاصة وسبق أن وقفنا االعتب

قد تكون مشابهة أو متعارضة لمثيالتها على مدى إختالف النظم القانونية في تكييف تلك المسائل التي 

بل المشرع من قحلول تم األخذ بعين االعتبار عند وضع تلك الومع ذلك  ،في أنظمة قانونية أخرى

ومن ثمة فهي تشكل انعكاسا للقانون  ،وتطور المجتمع الذي ستطبق فيه لمحيطمتها لة مالئيقابلالوطني 

  .الداخلي على الصعيد الدولي

األنظمة القانونية تسعى جاهدة لإللمام بأكبر قدر ممكن من فإن  وفي وقتنا الحاضر

، خاصة في إطار العولمة المتعددة تطورركية المستجدات التي تعرفها الساحة القانونية تماشيا مع ح

عولمة أنظمة التنازع بهدف القضاء على ظاهرة تنازع القوانين إلى  األبعاد أين أصبحت الحاجة ملحة

وخاصة لتطور نظم األحوال الشخصية وخاصة الزواج المختلط وما  أو على األقل الحد من نطاقها

ازعات الحضانة، النفقة، الوالية، الميراث، وغيرها، وفي يترتب عليه من مسائل أخرى ذات صلة مثل من

هذا اإلطار وجدنا أن المشرع الجزائري حاول أن يواكب تلك التطورات، وهو ما برز بشكل خاص 

، حيث حاول أن يستحدث أحكام جديدة في 05/10بموجب تعديل القانون المدني بموجب القانون رقم 

لتي يمكن أن تثار أمام القضاء الجزائري، ومن ذلك وضع ذات صلة بمسائل األحوال الشخصية وا

قاعدة تنازع لمسألة االنفصال الجسماني والتبني، رغم أن النظام القانوني الجزائري ال يعرف هاتين 

المسألتين، بل يعتبرها مخالفة للنظام العام وذلك لمخالفتها ألحكام الشريعة االسالمية، ولكن كانت غاية 

تنظيم هذه المسائل ضمن قواعد تنازع القوانين في األحوال الشخصية مواكبة التطورات المشرع من وراء 

التي مست مسائل االحوال الشخصية في النظم القانونية العالمية، والتي فرضت أن تعرض نزاعات 

على القضاء الجزائري تخص أشخاص من نظم قانونية تختلف عن النظام الجزائري، ولكن تعرف تلك 

  .وتعتبرها من صميم نظامها العام المسائل
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 26المؤرخ في ) 17د(ألف  526مؤتمر مفوضين دعا إلي عقده المجلس االقتصادي واالجتماعي بقراره 
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 05/02المتضمن قانون األسرة الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون رقم  84/11القانون رقم   -  ج

  . 2005يونيو  20المؤرخ في 
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