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  مقدمة

  

ولم تطرح على  ال الشخصيةو مسائل األحلم تظهر فكرة تنازع القوانين في بداية نشير إلى أنه 
الفكر في المجال  جدبعد أن و  لكن، لتكريس مبدأ إقليمية القوانين على إطالقه قديما القضاء الوطني

السماح بقبول تطبيق قوانين أجنبية على  الضرورة العملية التي فرضت على القاضي نفسه أمامالقانوني 
بيق قوانين أخرى أمام نظرا لطبيعة العالقات محل النزاع والتي لها طابع شخصي يفرض تط إقليمه

  .إقليمية القوانين أومبد مع مبدأ سيادة الدولةكأصل عام يتعارض  لتوجهأن هذا ا مع، تهدولقضاء 
أصبح من المتعذر بقاء الدول معزولة عن بعضها  ،ولتلبية الحاجات الدولية الملحة والمتزايدة

وأصبح  ،أدى هذا بدوره إلى عدم التالزم بين االختصاص التشريعي واالختصاص القضائيوقد البعض، 
لوطني من الطبيعي فتح المجال الختصاص القانون األجنبي في المنازعات المطروحة أمام القضاء ا

ذات طابع بينهم  عالقاتنتيجة لقيام  مختلفة إلى جنسيات ودول ينتمونأفراد عن عالقات بين رتبة والمت
بل فضال عن ذلك تضم عددا ال يستهان  ؛، ترجع إلى أنه لم تعد الدولة تضم مواطنيها فحسبشخصي

توجب على  ،وعليه، عالقات ذات طابع شخصيبارتباط األفراد يجة به من أبناء الدول األجنبية نت
الطابع الشخصي لما تتمتع به من  ذات تلك خصوصا ألجانب وحمايتهاالقاضي كفالة حقوق هؤالء ا

مجاالت القانون الدولي الخاص، الة وناجعة، إال إذا شملت كافة ، وال تكون هذه الحماية فعخصوصية
سواء على مستوى ال الشخصية و مسائل األحاإلسناد في ومنها المشاكل التي يطرحها موضوع 

  .أو على مستوى االختصاص القضائي الدولياالختصاص التشريعي الداخلي 
القانون الواجب التطبيق على  بتحديدال الشخصية و في مسائل األحقاعدة اإلسناد  من هنا، تكفلت

 ذاتهاد أساسا من معطيات العالقة ضابط مستمب ربطهاالمطروحة عن  ذات الطابع الشخصي العالقة
وال ، العالقة القوانين لحكم أنسب إلىلوصول ا طريقه عن ميت ضابط أفضل المشرع رأي في ويعتبر

عن أية قاعدة أخرى مستخدمة في  ال الشخصيةو مسائل األحفي تختلف قاعدة اإلسناد في أوصافها 
فهي قاعدة ملزمة لها صفة العمومية والتجريد، وبمقتضاها يختار من بين القوانين  ؛نطاق القانون

  .ال الشخصيةو مسائل األحفي  اصة الدوليةالمتزاحمة أكثرها مالئمة لحكم العالقة الخ
على أساس فكرة المجموعات أو الفئات، ال الشخصية و في مسائل األحيتم بناء قواعد اإلسناد و 

التي يمكن  ذات الطابع الشخصي أو المسائل القانونيةاألسرية وبموجبها يتم تصنيف مختلف العالقات 
، األفراد على صعيد المجتمع الدوليضوعا لعالقات أن يثور بصددها تنازع القوانين عندما تكون مو 

بحيث ينطوي تحت لواء كل منها العالقات أو المسائل التي تضمها وحدة النسيج الحقوقي أو وحدة النوع 
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أو الطبيعة الحقوقية، يقابل كل مجموعة أو فئة من هذه الفئات أو المجموعات قانون معين تخضع له 
  .ا هذه الفئة أو المجموعةالعالقات والمسائل التي تضمه

اختيار على أساس ال الشخصية و مسائل األحبسلوب المتبع حاليا في حل تنازع القوانين يقوم األو 
أفضل القوانين المتنازعة أو المتزاحمة وأنسبها لحكم العالقات المشتملة على عنصر أجنبي وذلك عن 

، يطلق عليها الفقه ال الشخصيةو األح قاتعالواجب التطبيق على الالقانون  طريق قواعد إسنادية تحدد
يتم إسناد كل مجموعة إلى قانون معين حيث  ،ال الشخصيةو في مسائل األحاسم قواعد تنازع القوانين 

أو  طرفينعن طريق أحد عناصر العالقة القانونية التي يثور بصددها تنازع القوانين كجنسية أحد ال
   .الخ... موطنه

ال الشخصية غير ضروري لحل و التنازع بين القوانين في مسائل األحوقد يقال إن محاولة حل 
باعتبارهم يشتركون  ؛الدول اإلسالمية المشاكل المترتبة على العالقات الدولية الخاصة القائمة بين رعايا

ال الشخصية، ولكن يرد على ذلك بالتأكيد و في االنتساب للشريعة اإلسالمية التي تنطبق تلقائيا على األح
ى أن لكل دولة إسالمية خصوصياتها التي تميزها عن بعضها؛ فمثال تختلف القواعد الموضوعية في عل

، وكذلك نجد أن قواعد القانون واالمارات في الجزائر عنها في المغرب وتونسمسائل األحوال الشخصية 
ين بتعدد رغم أن هاتين األخيرتين معروفت ؛السوري تختلف في أحكامها عن القانون المصري مثال

  .الطوائف الدينية فيها وتقارب القيم
ال الشخصية و على وضع قواعد تنظم تنازع القوانين في مسائل األح سالميةوقد عملت الدول اإل

وفق المفاهيم المذكورة رغبة منها في تجاوز معايير الفقه اإلسالمي، وتبنت بذلك قواعد لحل التنازع كما 
حلول مالئمة لمبادئ القانون هذه القواعد ت المعاصرة، ورغم إنشاء هو متعارف عليه في باقي التشريعا

هذه القواعد لم تكن كافية لتحقيق التنسيق واالنسجام المرتقبين بين من الدولي الخاص المقارن، فإن أي 
ن األنظمة القانونية المغاربية والقوانين المقارنة المتنازع معها نظرا للتفاوت في اإلقبال على التحديث م

  .ال الشخصيةو الختالف السياسات التشريعية في مسائل األح ،بلد ألخر في مادة األحوال الشخصية
تنازع  على القاضي إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يثيرهاأنه من الصعوبة  ،تجب اإلشارةو 

ن التي تحاول من حيث االختيار بين التشريعات والقوانيالسيما ال الشخصية و انين في مسائل األحو الق
واحدة مسألة  حيث تعدد التكييفات وتنازع القوانين لحكممن ، حكم العالقة ذات الطابع الشخصي

 ثارواآل ال الشخصيةو بمسائل األحالختالف األنظمة القانونية بين األفراد وتباعدها كلما تعلق األمر 
تخفيف من حدة التصادم الذي يقع لول، ها واختالفها من تشريع ألخرلتداخل المفاهيم حول االمترتبة عنه

مقتضى بين القوانين المتباينة في مفاهيمها، تدخلت التشريعات لتمنح االختصاص لقانون محايد، يتحدد ب
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القانون الوطني، وال يقف الحد  جنبي أواألقانون اليكون إما  ،ال الشخصيةو في مسائل األحإسناد قاعدة 
، لكن كثيرا ما يجد ال الشخصيةو في مسائل األح أو النزاععند تحديد القانون الذي يحكم العالقة 

  .القاضي نفسه أمام صعوبات ال يمكن حصرها
أهمية  ال الشخصيةو مسائل األحبقواعد اإلسناد موضوع  في يكتسي البحث ،من هذا المنطلق

 ااهتمام قتالوالتي ككل  ثيره من مشاكل ملموسة تنعكس على األسرةتللدراسة والتحليل، لما  تحتاج بالغة
في غياب النصوص  االجتماع اءعلمفحسب، ولكن امتدت لتشمل اهتمام  يينالقانون من قبل فقط ليس

  .ال الشخصيةو مسائل األحفي  التشريعية الوطنية المنظمة للنزاعات الدولية
 05/02بموجب األمر  2005وقد حرص المشرع الجزائري في تعديله ألحكام قانون األسرة سنة 

، بأن يدخل جملة من التغييرات بموجب عدة مواد متشعبة على تنظيم )1(27/02/2005تاريخ المؤرخ ب
القانون رقم  ن كما عدل القانون المدني بموجبال الشخصيةو الخاصة بمسائل األحاألحكام الموضوعية 

قواعد اإلسناد الخاصة باألحوال الشخصية  أعاد تنظيم والذي  2005جوان  20المؤرخ في  05/10
، على أنه يجب الوقوف على األحكام الخاصة )2(من القانون المدني )16(إلى ) 10(من المواد من ض

 سناد والصعوبات التي تصادف القاضي عند فض منازعات األحوال الشخصيةبكيفية تطبيق قواعد اإل
الحالة  قانون فيكما وردت أحكام أخرى متفرقة  ،من نفس القانون )24(إلى  )21(من خالل المواد من 

 ،الجزائري المتعلق بالحالة المدنية 70/20رقم  القانونمن  )97(و )96(و )71(المدنية وخاصة المواد 
    .)3( 2014ت و أ 09المؤرخ في  14/08مر رقم ألباالمتمم و  المعدل

هناك نقائص شابت تلك التشريعات أظهرتها التطبيقات القضائية؛ من هنا حاول  ،ولكن مع ذلك
؛ النقص في تنظيم المسألة الشخصية محل التنازع ةفي حالتها بإعمال سوابق قضائية القضاء تغطي

أحكام الشريعة اإلسالمية التي تعتبر المصدر تطبيق النص التشريعي إلى انتهاك وخاصة لما يؤدي 
من قانون األسرة الجزائري؛ وسبقتها في  222األول في وضع القواعد الشخصية وفقا لما قررته المادة 

من القانون المدني الجزائري؛ وهكذا وقف االجتهاد القضائي موقف الحكم العادل لفض  2ذلك المادة 
التشريعي سواء الداخلي أو االتفاقي، من هنا تبرز أهمية تحليل اإلشكاالت التي يثيرها  والنقص التناقض

                     
، المعدل 1984 جوان 12 بتاريخ الصادرة 24 رقم العدد الرسمية الجريدة ،المتضمن قانون األسرة الجزائري 84/11القانون رقم  )1(

 .2005فبراير  27 الصادرة في 15العدد  :، الجريدة الرسمية2005يونيو  20المؤرخ في  05/02والمتمم بالقانون رقم 
الصادرة في  44المعدل والمتمم للقانون المدني، الجريدة الرسمية رقم  2005جوان  20المؤرخ في  05/10القانون رقم  )2(

26/06/2005. 
المؤرخ في  08/2014مر رقم ألباالمتمم و  المعدل ،المتعلق بالحالة المدنية 1970-02- 19المؤرخ في  70/20رقم  القانون )3(

 .49/2014دة الرسمية رقم الصادر في الجري 08-2014- 09
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القوانين تنازع ي مجال ضوء القضايا المستجدة ف تطبيق قواعد التنازع في مجال األحوال الشخصية على
من جهة، وتلك التي لم ينظمها المشرع الجزائري ومازالت تواجه فراغا تشريعيا األحوال الشخصية بمسائل 

من جهة ثانية، وٕابراز دور االجتهاد القضائي في تغطية تلك النقائص من خالل االستناد على االجتهاد 
   .في مجال األحوال الشخصية القضائي للمحكمة العليا في قضايا تنازع القوانين

قواعد تنازع القوانين المتعلقة باألحوال الشخصية المقررة  الوقوف علىانطالقا مما سبق، يجب 
القوانين وتطبيقها  ثارفي القانون الجزائري سواء تلك الواردة في القانون المدني ضمن األحكام العامة آل

من الكتاب األول للقانون المدني الجزائري أو تلك المنصوص عليها في الفصل األول من الباب األول 
  .المدرجة في قوانين خاصة كقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وقانون الحالة المدنية

مسائل قاعدة التنازع في البحث عن كيفية تطبيق  أن وبناءا على ما سبق اإلشارة له، يتضح لنا      
هي بحاجة إلى بحث ومناقشة وتحليل في مجال القانون  من أهم المواضيع التي ال الشخصيةو األح

 الدولي الخاص، لما تخلفه من مشاكل عملية واقعية تنعكس على األسرة ومشاكل أخرى نظرية وقانونية
للقانون الذي يحكم لرسم األطر الشاملة  محاضراتوعليه تهدف هذه الككل،  على المجتمعتنعكس أثارها 

ومحاولة إعطاء الحلول المتناولة من مختلف التشريعات المقارنة، ثم  ال الشخصيةو مسائل األحفي 
في  في معالجة اإلشكاالت المترتبة على تنازع القوانين يالوقوف على الدور الذي لعبه المشرع الجزائر 

التي من خالل النصوص التشريعية وبعض األحكام والقرارات القضائية  ال الشخصيةو مسائل األح
  .اتناولت البت فيه

اإلشكاالت التي يثيرها ما هي : تتمحور حول التالية ، نطرح اإلشكاليةما سبقوتأسيسا على         
إعمال قواعد تنازع القوانين في مجال األحوال الشخصية بين التشريعات العربية بما فيها الجزائري 

اد القضائي للمحكمة العليا ، وهل يمكن االعتماد على االجتهالمترتبة عليها؟ ثارواآل واالجتهاد القضائي
لتغطية النقائص واإلشكاالت التي تواجه القاضي عند محاولة البت في تنازع القوانين بمسائل األحوال 

  .الشخصية؟
إتباع المنهج بعلينا االستعانة بعدة مناهج، بداية يستوجب السابقة، لإلجابة على هذه اإلشكاليات 

واآلراء الفقهية واألحكام القضائية في غياب  لقانونيةالل تحليل مجمل النصوص االتحليلي من خ
مقارنة بعض القواعد التي وضعها ل المنهج المقارنكذا االستعانة بالنصوص القانونية أو قصورها، و 

كمصر وتونس والمغرب ودول بعض الدول العربية  تشريعات المقابلة في المشرع الجزائري بالقواعد
قاعدة اإلسناد الخاصة  ة عند محاولة تحليلالغربي اتالتشريعبعض  الوقوف على موقفكما تم  ،أخرى
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وال يوجد لها تنظيم في التشريع الجزائري كاالنفصال الجسماني والتبني  ال الشخصيةو مسائل األحب
  .ةيغربوالنظام المالي للزوجين في التشريعات ال

 :ثالثة فصولمقسمة إلى  الثيةث تم االعتماد على خطة كل ما سبقت اإلشارة إليه،لإلجابة على      
 تعرض في حين ة،على مدخل عام لقواعد تنازع القوانين في األحوال الشخصياألول  الفصلاحتوى 
مع االشارة إلى موقف  عالقاته األسريةالخاصة بأحوال الشخص و سناد اإلتطبيقات قواعد ل ثانيالالفصل 

تطبيقات  بحث فيفقد  لثأما الفصل الثا، العليا ةبعض التشريعات المقارنة واالجتهاد القضائي للمحكم
  .وختمناها بمجموعة من النتائج والمقترحات ،هالزواج المختلط وآثار الخاصة على سناد اإلقواعد 
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  ولاأل الفصل 

  القواعد العامة لتنازع القوانين في األحوال الشخصية
الحسم في مسائل أولية يتوقف ال الشخصية و في مسائل األحيستوجب لتطبيق قواعد اإلسناد 

أي تحديد المسألة  ؛بمسألة التكييف ايةعليها تحديد النص القانوني الواجب التطبيق وكيفية تطبيقه بد
لها، وهذا بإعطائها الوصف القانوني المالئم من أجل تحديد قاعدة  ساسية محل النزاع بغية إيجاد حلاأل

اإلحالة، التي تعد من أهم مواضيع القانون الدولي الخاص وهي حل مسألة  اإلسناد التي تحكمها، ثم نجد
إذا اختلف ضابط اإلسناد فيهما، وذلك  ؛التنازع السلبي بين قانون القاضي والقانون األجنبي المسند إليه

  . ال الشخصيةو مسائل األحبتطبيق قواعد اإلسناد في 
مسائل عند إعمال ضابط اإلسناد الخاص بيواجه القاضي عقبات  ،أما على المستوى التطبيقي

بعد أن يثبت االختصاص لقانون دولته، نذكر منها أن ضابط الجنسية أو ضابط  ال الشخصيةو األح
حاالت تعدد أو ازدواج الجنسية أو انعدامها وتغييرها، فعليه في الموطن من الضوابط المتغيرة، والسيما 

حل بعض االشكاالت التي  جب على القاضيو ت النزاع البحث عن الحلول الواجب إعمالها للفصل في
، وكذلك إذا ثبت ال الشخصيةو لة تطبيق قاعدة التنازع الخاصة باألحو عند محا هتصادفالتي 

فالقاضي ملزم بالحكم في النزاع وٕاال اعتبر  ،االختصاص لقانون دولة تتعدد فيها التشريعات أو الطوائف
النظام العام  يقوم عليهاالقانون يتعارض مع األسس الجوهرية التي للعدالة أو ثبت أيضا أن هذا  امنكر 

فالمشرع الجزائري أجاز للقاضي تطبيق القوانين األجنبية على ، واآلداب العامة في دولة القاضي
عندما تشير قاعدة  للفصل فيها عندما تكون مشتملة على عنصر أجنبي، عليهالنزاعات المعروضة 

معين، إال أنه استثناء قد يوقف إعمال القاعدة العامة، بصريح نص نون أجنبي إلسناد إلى اختصاص قاا
الختالف األسس االجتماعية واألخالقية والدينية والثقافية التي  الجزائري من القانون المدني 24المادة 

اج وخاصة فيما يتعلق بعالقات الزو بين الدول اإلسالمية والدول الغربية  يقوم عليها تنظيم األسرة
  .ما يترتب عليه حتما اختالف النظام العام في هذه العالقات والطالق،

هو مشكلة معاملة القاضي للقانون األجنبي أمام القضاء الوطني التي  ،وما تجدر اإلشارة إليه
وعلى  الوقوف على فحوى وروح النص القانوني المعني بالكشف عن مضمونه وكذا تفسيره يهتوجب عل

 ،مسائل محددةبم أنه مجرد واقعة ال يلتزم بتطبيقه إال أ ،ومن ثم تطبيقه نمعاملة قانو إلزامية معاملته 
على أن اإلخالل بذلك يخضع لرقابة المحكمة العليا تجسيدا لألمن القانوني، وتحقيقا لالستقرار في 

  . ال الشخصيةو مسائل األح
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في مسائل قواعد اإلسناد  تطبيقثيرها يسنحاول التعرض لهذه المسائل والمشاكل التي  ،وعليه
  : على النحو التالي ،وكيفية حلهاال الشخصية و األح

  المبحث األول

 المقصود بالقانون الشخصي في مجال األحوال الشخصية

 13و 12القرنين  في اإليطالي القانوني الفقه مرة ألولستخدمه ا الشخصية األحوال مصطلح إن
 لكل المحلي الروماني والنظام القانون أي للدولة العام القانوني امالنظ بين القوانين تنازع مشكلة به ليواجه
األموال،  قسم الشخصية والثاني األحوال األول سماه :األحوال إلى قسمين قسم بحيث ،ايطالية مدينة

العينية  األول باألحوال يهتم :المقارن إلى قسمين المدني القانون قواعد قسمت بحيث كذلك األمر واستمر
  .)1(الشخصية باألحوال يهتم آخر المالية واألموال وقسم قاتوالعال
 حاولت الشخصية، األحوال لنطاق الدقيق الحصر وعدم التعريف هذا دقة لعدم بالنظر ولكن      

 ماب، 1934 انو ج 21 بتاريخ صدر لها حكم في جاءف ،يافكتعريف ضع ت أن المصرية النقض محكمة
 الطبيعية الصفات من غيره عن اإلنسان به يتميز ما مجموعة هو)2(يةالشخص باألحوال والمقصود: "يلي
 وكونه أنثى، أو اً ذكر  اإلنسان ككون االجتماعية حياته في قانونياً  اأثرً  عليها القانون رتب التي العائلية أو

 أو جنون، أو عتهٍ  أو السن لصغر ناقصها أو تام األهلية كونه أو شرعياً  ابناً  أو مطلقاً  أو أرمالً  أو زوجاً 
  ."القانونية أسبابها من سببل مقيدها أو األهلية مْطلق كونه

 هذا في الشخصية األحوال نطاق في تدخل لم والنفقات والوصية والهبة الوقف أن ذلك من يتبين        
يعتبر من مسائل األحوال ، في فرنساف ،)3( يالفرنس التشريع في الوضع عليه هو لما موافق وذلك الحكم،

  . حب الزواجاالميراث، الوصية، والهبة والمشارطات المالية التي تص: الشخصية
 األحوال مسائل راسةبد المتعلقة القانونية واألبحاث النصوص بالرجوع إلى مختلف ،العموم علىو        

 : التالية بالمواضيع تتعلق فنجدها، الشخصية
 .األشخاص وأهليتهم حالة -

                     
إن تحديد ما يدخل في األحوال الشخصية يختلف من دولة ألخرى، فيقتصر هذا االصطالح في بعض الدول على الحالة  )1(

  .واألهلية، في حين يشمل في دول أخرى إلى جانب ذلك الوصايا والميراث والنسب والنفقة
 هذا أن اإلشارة للفرد، وتجدر الشخصي للقانون والخاضعة باألشخاص المتعلقة المسائل يمثل الشخصية األحوال مصطلح )2(

 مضت األهلية، كماى كامل غير حماية ونظم األهلية األسري إلى النظام إضافة يمثل فهو األسرة شؤون مصطلح من أوسع المصطلح
  .الموت بعد لى ماالمضافة إ التصرفات وسائر ثيئر، الموار اوالجز  كإيطاليا الدول بعض في الشخصية األحوال

، )-دراسة مقارنة-  تنازع القوانين المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون األردني(حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص  )3(
  .89 ص ،2005، األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع
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 األموال نظامو  رارهاالزوجين والبنوة وٕاق وحقوق الزواج والمهر والطالق والتطليقكالخطبة و  األسرة نظام -
 .لألقارب بالنفقة زامالزوجين والنسب والتبني والتكفل وااللت بين
 .اميت المفقود باإلدارة والغيبة واعتبار الوالية والوصاية والقوامة والحجر واألذن -
 .)1(الموت بعد ة إلى ماالمضاف التصرفات ث والوصية وكلراالمي -

 العام بالنظام صورها أغلب في باتصالها الشخصية األحوال سةدرا عندأنه  بهالتذكير  جدري ماو       
 على االتفاق درالألف يجوز عامة، فال مصلحة يحقق الشخصية األحوال روابط من الكثير في ألنها

 الشخصية األحوال مواضيع حساسية لىإ ضافةباإل، بحتة مالية بمسائل ترتبط لم ما باتفاقاتهم تعديلها
 .)2( األسرة بنظام الحاالت معظم في الرتباطها

الزواج، الطالق، : ، المسائل التاليةعتبر من مسائل األحوال الشخصيةيف ،أما في الجزائر
على  وقد نص قانون األسرة الجزائري في مادته األولى ،النفقة، الوقف ،النسب الميراث، الوصية، الهبة،

 ، وعليه سنتعرض فيما يلي"تخضع جميع العالقات بين أفراد األسرة ألحكام هذا القانون: "بقوله ،ذلك
تحديد الضابط ثم نقف على ، الشخصية األحوال مجال في إلسنادا ضابط حول الفقهاء بين لالختالف
 .الشخصية بمسائل األحوالالمختص 

  األول مطلبال

  الشخصية األحوال مجال في إلسنادا طضاب حول الفقهاء بين االختالف
 الدول، أغلبية في ديني طابع من هب ميزتت لما الشخصية األحوال مسائل لخصوصية نظرا

اختلف الفقهاء والتشريعات  وقد ،الشخصي تعنى بالمسائل المتعلقة باألشخاص ويطبق عليها القانونو 
 العتبارات وذلك الشخصية األحوال جالم في التطبيق الواجب القانون وفي اإلسناد ضابط الدول فيو 

 تأخذ من ومنها ،العربية الدول وغالبية جزائريال المشرعك الجنسية بضابط تأخذ من الدول فمن عدة،
أحدهما يدعو إلسناد : انقسموا إلى فريقينلذا ، كبريطانيا االنجلوسكسونية كالدول الموطن بضابط

                     
دار الجامعة ة مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصي )1(

  .193، ص 2019الجديدة، الطبعة األولى، اإلسكندرية، 
أعمال الملتقى الوطني حول ، "الشخصية األحوال في إسناد كضابط الجنسية تطبيق تواجه التي القانونية اإلشكاالت"نوارة،  حسين )2(

أفريل  24و 23يومي بجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  - لمنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية، اتنازع القوانين في األحوال الشخصية
  .30، ص 2014
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ولكل منهما حجج ، يدعو إلسنادها إلى قانون الموطن واألخر ،األحوال الشخصية إلى قانون الجنسية
  :)1(سنبرزها فيما يلي ،اعتمد عليها

  الموطن  أوقانون الجنسية  تطبيق بينالفقهاء  حجج تضارب: ولالفرع األ 

يعتبر الموطن المكان المعين الذي تكون للشخص صلة فيه بحكم استقراره فيه أو بحكم اتخاذه 
الموطن من ظروف ف ،الته العائلية وهو بذلك أداة لتوزيع األفراد جغرافيامركزا ألعماله ومصالحه وص

من موضوعات القانون الدولي الخاص للصلة الوثيقة بينه وبين الجنسية وتنازع القوانين يعتبر اإلسناد و 
إذ بتحديد موطن األجنبي ومركزه القانوني في الدولة، ، ختصاص والمركز القانوني لألجانبوتنازع اال

مكن التوصل إلى معرفة القانون الواجب تطبيقه والمحكمة المختصة في رؤية دعوى مشوبة بعنصر ي
فيعطي االختصاص التشريعي أو االختصاص القضائي فيها لقانون الموطن أو  ،أجنبي يكون طرفا فيها

  . )2(لقانون الجنسية حسب الحالة

شخص بالدولة وتحدد الحقوق رابطة قانونية سياسية وروحية تربط ال هيف ،الجنسية أما
فهي رابطة سياسية ألنها أداة لتوزيع األفراد جغرافيا بين الدول وعلى أساسها  ،اموااللتزامات المترتبة عليه

  .ألنها تترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة بينهما وهي رابطة قانونية، الفرد وطني أم أجنبي عتبري
جنسية وتحديد شروط اكتسابها وذلك يتم بموجب القانون، والدولة وحدها لها الحق في إعطاء ال 

كونها ليست عالقة مادية تستلزم وجود الشخص داخل الوطن، وٕانما توجد هذه الرابطة  وهي رابطة روحية
  .هحتى لو كان مقيما خارج

حول أنسب القوانين في مجال تنازع القوانين، وذلك حسب اتجاهين أحدهما اختلف الفقهاء وقد 
، ولكل منهم حججه والتي سوف نفصلها على قانون الموطنآخرون بقانون الجنسية و  بتطبيق ينادي

  :النحو التالي
  الشخصية األحوال مجال الجنسية في األخذ بضابط أنصار مبررات: أوال

تعتبر الجنسية مقدمة ضرورية في تحديد القانون الواجب التطبيق بالنسبة للقاضي، وكذلك تحديد 
ضابط اعتماد مجموعة من الحجج واألسانيد التي تنادي ب ، لهذا أورد بعض الفقهاءضائياالختصاص الق

 :، وهي على التواليالقانون الواجب التطبيقالجنسية كمعيار للتوصل إلى 

                     
، 2010الطبعة الثانية، مطبعة الفسيلة، الجزائر، تنازع القوانين، : زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1(

  .137ص 
المرجع ت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، امحمدي بوزينة آمنة، إشكاال )2(

  .195، ص السابق
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 األستاذان قانون الجنسية يضمن االستقرار للقانون المطبق وال يشكل صعوبة في تحديده، يقول .1
إذا كان القانون الشخصي هو القانون الذي يتبع : شرحا للحجة )Battiffol et Lagarde( الجارد وباتيفول

لإلسناد من الموطن ألن هذا  الشخص بصفة مستمرة، ال يشك أحد بأن الجنسية تعتبر أحسن عامل
وٕاضافة إلى ذلك، فإن التغيير المستمر للموطن من  األخير يمكن تغييره بسهولة على خالف الجنسية،

إذن لضرورة استقرار األحوال ، وذلك نادر الوقوع بالنسبة للجنسية عوبات في تحديدهشأنه خلق ص
من السهل  وثباتها يقتضي إسنادها لقانون الجنسية، باعتبارها عنصر دائم ومتميز للفرد وليس الشخصية

  .)1(محتمل تغييرها، بينما عالقة الموطن مؤقتة وخاضعة إلرادة الشخص وتغييرها
 تضع قوانين األحوال الشخصية لرعاياها وحدهم دون األجانب ألن الرعايا هم كيانها وأحدإن الدولة . 2

األجانب، وهذه القوانين  أركانها األساسية، لذا فالدولة تضع قوانين األحوال الشخصية لهم وحدهم دون
  .ة القوانينزعيم مدرسة شخصي مانشينييجب أن تتبعهم ألي مكان ينتقلون إليه، وعلى حد تعبير الفقيه 

لذا  رابطة روحية بين األفراد والدولة وهي أهم من رابطة الموطن المادية المؤقتة، الجنسية عبارة عن. 3
ويجعلهم مرتبطين بوطنهم، رغم  فاألخذ بها كضابط إسناد ينمي الشعور القومي في نفوس رعايا الدولة

  .)2(بعدهم عنه
فيجرون تصرفاتهم  الحماية القانونية ة سفاراتها وقنصلياتهاإن الدولة توفر لرعاياها في الخارج بواسط. 4

 كل في يرجعوا أن جنسيتهم قانون معهم يحملون الذين الرعايا هؤالء حق وفقا لقانون جنسيتهم، ومن
أما إذا اندمجوا مع سكان  وتحميهم، حقوقهم عن لتدافع وقنصلياتها دولتهم سفاراتتصرفاتهم إلى 

بوطنهم، والدليل على ذلك أن الدول التي تأخذ  يهم قوانينه فتنقطع صلتهمموطنهم الجديد وطبقت عل
بإجراء تصرفاتهم طبقا لقانونهم الوطني عن طريق  بقانون الموطن تسمح أيضا لمواطنيها في الخارج

 .والسياسية حفاظا على الرابطة الروحية بينهم وبين وطنهم الحماية الدبلوماسية
نتمي إليها الشخص بجنسيته هو أولى القوانين بحكم المسائل المتعلقة باألحوال أن قانون الدولة التي ي. 5

 تتبع أن ويجب األجانب، من سواهم دون لرعاياها الشخصية األحوال قوانين تضع الشخصية، فالدولة
  .بجنسيتهم ارتبطت إذا إال الدولة خارج تتبعهم ال وهي انتقلوا، أينما رعاياها القوانين هذه

                     
أعمال الملتقى الوطني ، "التوفيق تحقيق وٕامكانية الشخصية األحوال في اإلسناد ضابط حول االختالف إشكالية"سفيان،  موري) 1(

 24و 23يومي بجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  -المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،حول تنازع القوانين في األحوال الشخصية
  .16، ص 2014أفريل 

المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 2(
  .196، ص السابق
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 يرتبط الذي ومستقرة، فإن القانون ثابتة الجنسية أن فيما وثباتها، الشخصية األحوال استقرار ضرورة .6
 .)1(الشخصية األحوال لحكم وأصلح أثبت يكون بها
 بقوميتهم الشعور بجنسيتهم يتبعونها التي الدولة رعايا نفوس في يغرس الجنسية بقانون األخذ. 7

، ومن ثم، فإن التحقق ذهبوا أينما في مسائلهم الشخصية قانونهب ونكميح الذي بوطنهم يتعلقون ويجعلهم
بخالف الموطن الذي من السهل على  من انتماء الشخص إلى دولة معينة هو أمر ليس بالعسير

ويترتب على هذه الحقيقة نتيجة هامة، إذ ما دام تغيير الشخص لموطنه أكثر يسرا من  ،الشخص تغييره
إذن أن نعتد بضابط الجنسية بوصفه أكثر استقرارا من ضابط  فضلاأل فيكون من ،تغييره لجنسيته

  .)2(الموطن
  الشخصية األحوال مجال الموطن فياألخذ بضابط أنصار حجج  :ثانيا

وايرلندا  وأمريكا بريطانيا ومنها كسونياالنجلوس بالنظام تأخذ والتي الدول من األقلية تمثله       
 أي" الموطن لقانون" المسائل هذه في االختصاص تقرر التي لالتينية،ا أمريكا دول وبعض ركانماوالد

 اإلقامة ومحل الحكمي التصوير بحسب األعمال مقر وهو ،له موطنا الشخص يتخذها التي الدولة قانون
 على استقر والعرف التاريخي التقليد أن على نظره وجهة االتجاه هذا الحقيقي، ويبرر التصوير بحسب
  .للفرد والغير والدولة مصلحة فيه الموطن قانون تطبيق إضافة إلى أن باألرض، اإلنسان عالقة تقديس

 أعماله، يمارس أو فيه يقيم الذي المكان قانون هو يحكمه الذي أن مسبقا سيعلم الفرد ناحية فمن     
 لتعرفا يسهل مادية واقعة على قائم ذلك ألن الموطن الغير ناحية من به العلم سهولةإلى  إضافة
 الشخصية األحوال عالقات على التطبيق الواجب القانون وحدة فيه الموطن قانون اعتماد أن كما عليها،

 قانون سيطبق نزاعال فقاضي ،)3(وأجانب وطنيين من مختلطة عالقات أم أجانب أم وطنيين فهااأطر  التي
 الجهد عليه يوفر ما وهذا لوطنيا قانونه يكون ما وغالبا الموطن قانون وهو أال الغالب في عليهم واحد

 على التطبيق الواجب القانون الختالفا تجنب الجنسية قانون مثل أخر قانون عن البحث في والوقت
  .األطراف جنسية اختلفت أم تحدتإ سواء الموطن قانون سيطبق إذ ،األطراف جنسية باختالف العالقة

                     
، الجزائرالجامعية،  المطبوعات الرابعة، ديوان ي، الطبعةالجزائر  الخاص الدولي القانون في سليمان، محاضرات علي علي) 1(

  .57، ص 1993
  .247، ص 2008، اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، القانون الدولي الخاص، هشام علي صادق وعكاشة محمد عبد العال )2(
 الجنسية، كلية معيار اعتماد الشخصية وٕاشكاليات األحوال مسائل في اإلسناد دقواع تطبيق جابر، نطاق الرضا عبد الرسول عبد )3(

  .15، ص 2001الخاص، األردن،  القانون الحقوق، قسم
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 في ثابت أمر لإلسناد وهو كضابط بالموطن األخذ نحو يتجه أوروبا في الحديث االتجاه ٕانو       
 إقامة محل على استندت األوالد والتي بنفقة المتعلقة 1956 لسنة الهاي اتفاقية مثل الدولية اقياتفاإلت
 .)1( "لإلسناد كضابط الصغير الولد
  :ياألتعلى الحجج السابقة بحجج مضادة، تتمثل في من خالل الرد أنصار قانون الموطن  وينطلق     

ن مصلحة األسرة تقتضي توحيد القانون الذي يحكم أحوالها الشخصية، وأنه من السهل توحيد أ .1
  .موطن األسرة ومن العسير توحيد جنسيتها

ومصالحه،  موطن الشخص هو مركز مصالحه ومقره القانوني وهو المكان الذي يباشر فيه حقوقه .2
 لفرد ويجنبه الخضوع لقانون يختلف عن نظامهلذا فقانون الموطن يضمن مصلحة ا به،واألكثر ارتباطا 

السيما أن بعض المهاجرين تنقطع صلتهم بوطنهم ويندمجون مع األهالي في الموطن الجديد،  القانوني،
 .الشخصية ال يبقوا مهمشين هي أن تطبق عليهم قوانين دولة اإلقامة في أحوالهم لذا وأحسن وسيلة حتى

وقضاء على اعتماد قانون الموطن فيما يخص عديمي الجنسية فقها  عليه مستقرال الرأي الراجح .3
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 يعد  قارنة مع قانون الجنسيةيعتبر قانون الموطن في الغالب قانون القاضي، فتطبيقه أسهل م .4
وقد يخطئ القاضي في تفسيره وتحديده فضال عن صعوبة تحديده إذا كان أطراف الدعوى  ،أجنبيا

  .ينتمون إلى دول مختلفة
إن تطبيق قانون الموطن يؤدي إلى المحافظة على حقوق المواطنين الذين يتعاملون مع األجانب  .5

عامل مع المتوطن يجد نفسه أمام ظاهرة مادية هي عالقة الموطن، المقيمين معهم، ذلك أن الغير المت
من األمر ويتعامل  ةفإذا كان على علم مسبقا بأن العالقة بينهما يحكمها قانون الموطن يكون على بين

معه على ضوء قواعد هذا القانون الذي بإمكانه أن يعرف أحكامه بخالف قانون الجنسية، الذي قد 
التكييف ومما ينجم عنه قيام النزاع نتيجة لجهل القانون، كما هو بلوقوع في خالف يترتب عن تطبيقه ا

 .)Lizardi( الحال في قضية الزاردي
بسيادة  الجنسية في البلد التي يكثر فيها األجانب، يؤدي لتكوين جاليات أجنبية تضر اعتماد قانون .6

أن قانون الموطن يحافظ على المصالح الدولة وتقلل من مجال تطبيق قوانينها على إقليمها، في حين 
 فيها يكثر دولة في مثال ُطبق لو ،إلدماج المهاجرين العليا لدول الهجرة كفرنسا، حيث تتجه سياستها

                     
  .145 ، ص2010والتوزيع، األردن،  للنشر الثقافة الخاص، دار الدولي القانون القوانين، موسوعة تنازع، الكسواني محمد عامر )1(
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 كبير، الوطني إلى حد القانون تطبيق مجال لضاق جنسيتهم قانون األمريكية، المتحدة والياتلكا األجانب
   .)1(قانونها وسيادة الدولة لسيادة إهدار ذلك وفي

من الصعب فإنه  إذا كان من السهل تطبيق قانون الجنسية في الدول التي تتوحد فيها القوانين، .7
 .)2(تطبيقه على الدول المتعددة الشرائع أو الدول التي لم تقنن قوانينها كانجلترا مثال

كما من جهة أخرى، ليس صحيحا أن تغيير الشخص لموطنه هو أمر يسير في جميع األحوال  .8
ظن أنصار ضابط الجنسية، إذ أن الموطن ال يخضع في تغييره لسلطان اإلرادة وحدها، كما وأن تحديد 

من اليسير التعرف على الموطن فإنه  بل على العكس ؛هذا الموطن في جميع األحوال ليس أمرا عسيرا
 .وتحديده

 يكون إذ آخر، إقليم في اتوطنو  الذين للمهاجرين بالنسبة الجنسية قانون من أصلح الموطن قانون .9
 إقليم عن ببعدهم يجهلونه كانوا وربما جنسيتهم دون الموطن قانون عليهم يسري أن مصلحتهم من

  .دولتهم
عن القانون  يبحث أن من بدال المعرفة حق يعرفه الذي قانونه يطبق أن القاضي مصلحة من .10

 أن القاضي على فيجب؛ وعديدة تلفةمخ دول من األجانب يكون وقد السيما التطبيق، األجنبي الواجب
  .)3( معتبرة صعوبة ذلك وفي منهم كل يرجع إلى قانون

مؤداها أن وحدة النظام القانوني الذي تخضع له  ،ويضيف أنصار الموطن في النهاية حجة هامة      
لفت األسرة يقتضي االعتداد بضابط الموطن، باعتبار أن األسرة تتوطن عادة في مكان معين وٕان اخت

  .جنسية الزوجين
  تقييم الحجج والمفاضلة بين قانون الجنسية والموطن: ثانيالفرع ال

هم حجج أنصار قانون الجنسية وقانون الموطن، وهي حجج ال تتمتع بقيمة سبق التعرض أل        
ير فإن القول باالستناد إلى أحد القانونين بصفة مطلقة غ ،مطلقة لكل منها محاسنها ومساوئها، لذلك

ممكن، فهو نسبي، يرجع إلى عوامل وظروف تاريخية واجتماعية واقتصادية تؤثر فيه وفقا لكل دولة، 
وبالتالي يترك األمر للدولة وفقا لسياستها التشريعية الختيار الضابط األنسب وتبعا لما تريد أن تحققه، 

من تقاليد منذ العهد  مثل فيما ورثتهانجلترا تأخذ بقانون الموطن نتيجة تأثرها باعتبارات تاريخية تت فمثال
                     

  .17، ص رجع السابقالمسفيان،  موري )1(
  . وما بعدها 57ص ، المرجع السابقعلي علي سليمان، ) 2(

 (3) la permanence et la stabilité de la loi nationale peuvent en effet conduire dans un pays 
d’immigration comme la France, à l’application d’une multitude de lois étrangères différentes selon 
l’origine des individus, et à l’impossibilité pour eux de s’intégrer dans le milieu français, puisqu’ils 
continuent à être régis par leur loi nationale, voir: MONEGER François, droit international privé, 
3em édition, LITEC, Paris, 2005. p 80. 
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الموطن في القوانين األخرى، وموطن المواطن  اإلقطاعي وهي تميز بين موطن األجنبي الذي يأخذ حكم
، وبالتالي تقترب من مفهوم الجنسية الذي يصعب إسقاطه )األم الموطن(الذي يسمى الموطن األصلي 

   .)1( الخارجاإلنجليزي ولو غير محل إقامته إلى  عن الموطن
خالصة القول، أن سهولة تغيير الموطن وصعوبة تحديده ترتبان نتيجة خطيرة، هي عدم ثبات        

القانون الذي يحكم األحوال الشخصية للفرد، وصعوبة التعرف عليه، لذلك يفضل إعطاء االختصاص 
وأن تبني أحد هذين ، عائليةفي األحوال الشخصية لقانون الجنسية وبه يتحقق االستقرار في العالقات ال

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، 

  .ية الدول األوروبية وكألمانيا ويوغوسالفياالكثيرة السكان والمصدرة لرعاياها إلى الخارج مثل غالب
من األفضل لها أن تسند األحوال الشخصية إلى قانون بما فيها الجزائر الدول العربية  ، فإنوكذلك      

الجنسية حتى يظل رعاياها مرتبطين بها وهم في الخارج ألن هذه الدول ال يضرها أن تطبق على 
أما الدول الفقيرة السكان كالواليات المتحدة  جنسيتهم ما داموا أقلية، األجانب المقيمين في إقليمها قانون

  . وكندا واستراليا من األفضل لها أن تسند األحوال الشخصية فيها إلى قانون الموطن

  المطلب الثاني

 الشخصية بمسائل األحوالتحديد الضابط المختص 

 الواجب القانون معرفة في الخاص الدولي ونالقان في الشخصية األحوال مجال تحديد أهمية تبرز       
 أو الفرد جنسية قانون يكون قد الذي للفرد الشخصي للقانون تخضع الشخصية األحوال التطبيق، فمسائل

 قانونب عليها المنصوص المسائل جميع الشخصية األحوال من يعتبر للجزائر وبالنسبة، موطنه قانون
وكل  إلخ،...النسب إثبات الزواج، األهلية، ناقصي حماية العامة، واألهلية الحالة في والمتمثلة األسرة

 غرار على الجزائر أن حيث الجنسية، قانون وهو للفرد الشخصي للقانون خاضعة تكون المواضيع هذه
انجلترا،  األمريكية، المتحدة كالواليات أخرى دول بخالف الجنسية بضابط تأخذ والالتينية العربية الدول

   .)2(الموطن بضابط تأخذ لتيا أستراليا

  

  

                     
  .249-248، ص ، المرجع السابق، القانون الدولي الخاصشام علي صادق وعكاشة محمد عبد العاله )1(
 في الماجستير شهادة لنيل الشخصية، مذكرة باألحوال المتعلقة الخاصة الدولية عاتاالنز  في العام ، النظامهراءالز  فاطمة يراز  )2(

  .46 ، ص2011قايد، تلمسان، بل بكر أبو الحقوق، جامعة الخاص، كلية الدولي القانون
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 الشخصية األحوال مجال في الجنسية لضابط الجزائري المشرع تكريس: ولالفرع األ 

 تنازع إطار في منازعات بشأنها يثار التي المواضيع أكثر من الشخصية األحوال موضوع إن    
 يترتب مما ،واألديان لشرائعوا التشريعات واختالف القانونية األنظمة يرجع إلى اختالف وهذا القوانين،

 ضابط الجزائري المشرع اختار ولقد الشخصية، األحوال منازعات على المطبقة الحلول اختالف عليه
 الجزائري المشرع اختيار سبب وعن أساسية، بصفة الشخصية باألحوال المتعلقة المنازعات لحل الجنسية

 وعلى ارتحلوا، أو حلوا أينما والجزائريات لجزائريينعلى ا الجزائري القانون تطبيق أجل فمن؛ الضابط لهذا
  .)1(الجزائريين مصالح يحمي والذي عدالة واألكثر األفضل القانون أنه أساس
 لضابط إسنادها تم الشخصية األحوال مواضيع أن نجد ،الجزائرية التنازع بالرجوع إلى قواعد      

 ى قانون الجنسية وهو األسلم، خاصة أن األحوالالجزائر األحوال الشخصية إل فقد أسندت، الجنسية
القوانين اإلسالمية  الشخصية مستمدة من الشريعة اإلسالمية، لذا فاعتماد ضابط الجنسية يسمح بتطبيق

الذي يؤدي لتطبيق قوانين غير إسالمية  على المسلمين المقيمين في الخارج، على عكس قانون الموطن
قانون الموطن قد يؤدي إلى تطبيق قوانين غير إسالمية على الجالية في حين أن تبني  ،على المسلمين

 عدالة، واألكثر األفضل القانون أنه اعتبار على العربية المسلمة بما فيها الجزائرية المقيمة في الخارج،
  .حقوقهم لهم ويحفظ الجزائريين مصالح يحمي
 قانون أن منها كثيرة لمبررات جنسيةال لقانون تخضع الشخصية األحوال عالقات أن فاألصل        

 له األقرب وهو وقيمه، وثقافته وعاداته أخالقة يعكس للشخص، االجتماعي الوسط قانون هو الجنسية
وموطنه، ألن  إقامته مكان باختالف تتغير ال الشخص حالة إن ذلك عن فضال آخر، قانون أي من

 قانون بها يتصف التي راراالستم لصفة وخارجها الدولة داخل في الشخصية أحواله يحكم الجنسية قانون
 بالنسبة له يخضع الشخص مع متحرك قانون يجعله مما العموم صفة على تتغلب والتي ،)2(الجنسية
 تغييرها صعوبة خالل منقرار باالست تمتاز بطةار  الجنسية إضافة إلى أن ،الشخصية أحواله لعالقات

 يسهل الموطن حين في مادية، وثائق على تقوم ألنها ثباتهاإ وسهولة فنية اتراءتحتاج إلى إج ألنها
 الجنسية قانون اعتماد يرجح أخرى كثيرة راتإثباته، ولالعتبا يصعب كما، اإلقامة تغيير بمجرد تغييره

  .)3( وغيرها والطالق والزواج كاألهلية الشخصية األحوال مسائل في التطبيق الواجب القانون بوصفه

                     
  .18ص السابق،  المرجعسفيان،  موري )1(
  .481، ص المرجع السابقالكسواني،  محمد عامر )2(
  .28، ص المرجع السابقنوارة،  حسين) 3(
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إلى أن المشرع الجزائري قد عبر على قانون الجنسية كضابط وحيد يحكم  ،شارةوتجدر اإل        
 )11( األحوال الشخصية بتعبيرات مختلفة باختالف ضوابط اإلسناد فمرة سماه بالقانون الوطني المادة

ادة وأخرى بقانون المدين بالنفقة الم )12(ينتمي إليه الزوج المادة  وتارة أخرى أطلق عليه القانون الذي
، ومرة بقانون الهالك أو الموصي أو )15(، وتارة سماه بقانون الشخص الذي تجب حمايته المادة )14(

   .)1( )16(من صدر منه التصرف المادة 

  :التالي التفصيل وفق الشخصية األحوال مشاكل لحل الضابط هذا تكريس تم وبالتالي       
 غرار وعلى الجزائري المشرع عكف فقد لذلك الشخصية، األحوال مسائل أهم من تعتبر والتي األهلية. 1

 المادة إليه تطرقت ما وهذا ،)2(الجنسية لقانون إخضاعها على والالتينية العربية التشريعات غالبية
 .من القانون المدني الجزائري )1/10(
  .)3(الزواج بصحة الخاصة الموضوعية الشروط على الزوجين من لكل الجنسية قانون تطبيق. 2
عقد  يرتبها التي والمالية الشخصية ثاراآل على الزواج انعقاد وفقت الزوج جنسية قانون تطبيق. 3

 واالنفصال الزواج انحالل يخص فيما الدعوى رفع وقت الزوج جنسية قانون وتطبيق الزواج،
 .)4(الجسماني

 تكون حتى الجنسية بضابط المشرع أحاطها الشخصية، األحوال مسائل من النسب أن المعلوم من. 4
 به وانكاره واالعتراف النسب على ، فيسري)5(إقامتهم محل كانت أينما األطراف على التطبيق الواجبة هي

 األب جنسية قانون يطبق الطفل ميالد قبل األب وفاة حالة وفي الطفل ميالد وقت األب جنسية قانون
 .)6(الوفاة وقت

 الكفالة صحة على يسري ": أنه على ،الجزائري المدني القانون من )1 مكرر  13( المادة تنص. 5
 وتطبق .الكفيل جنسية قانون هاآثار  على ويسري إجراءها، وقت والمكفول الكفيل من كل جنسية قانون
 ".التبني على األحكام نفس

                     

  .141تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1( 
 القانون الماجستير، تخصص شهادة لنيل الدولية، مذكرة الخاصة العالقات في الجزائري للقانون االستثنائي بختة، التطبيق زيدون) 2(

  .10، ص 2011بلقايد، تلمسان،  بكرو أب السياسية، جامعة والعلوم الحقوق الخاص، كلية الدولي
  .الجزائري المدني القانون من 11 المادة أنظر) 3(
  .الجزائري المدني القانون من 12 ادةالم أنظر )4(
 والعلوم الحقوق الخاص، كلية الدولي القانون الماجستير، تخصص شهادة لنيل النسب، مذكرة مجال في القوانين سعاد، تنازع يوبي )5(

  .16 ، ص2010بلقايد، تلمسان،  بكر أبي السياسية، جامعة
  .الجزائري المدني القانون من مكرر 13 المادة )6(
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 على التطبيق الواجب القانون حدد إذا بالتبني خاص نص يضع لم الجزائري المشرع أن يتضح       
  .التبني على الكفالة لها تخضع التي األحكام نفس تطبيق على نص ثم الةالكف
 المواريث والتصرفات أدرجت قد– الجزائري بينها ومن – العربية التشريعات الدول معظم أن وبما .6

 )16( المادة نصت هذا في الجنسية، لضابط وٕاخضاعها الشخصية األحوال فئة ضمن الوفاة بعد النافذة
 القانونة وحد يحقق الجنسية قانون فتطبيق الضابط، هذا إعمال على الجزائري المدني نالقانو  من

  .التركة على المطبق
جنسية، أي  له ليس الذي الشخص وهو )Apatride(يسمى  ما أو الجنسية انعدام حالة في ٕانّ و          

 على جنسيتها تقيم دولة ليمإق في طفل يولد فقد الحدوث، كثيرة ظاهرة وهي معينة، ينتمي إلى دولة ال
 وال إقليمها في ولد التي الدولة جنسية له تكون فال اإلقليم، بحق أبيه دولة تأخذ حين في الدم حق أساس
 يرتب بينما جنسيته في دخولها دون دولته قانون ويحول بأجنبية شخص يتزوج أبيه، وقد دولة جنسية
 بإسقاط تقضي كثيرة دول هناك ذلك بي إلى جانببأجن زواجها ثرإ على جنسيتها فقد دولتها قانون

 نفس وهو الجنسية، عديم الشخص يصبح األمثلة هذه ففي، بها جدير غير أنه ترى شخص عن جنسيتها
 دولتهم تطال التي والحروب العدوان ثرإ على أوطانهم من أخرجوا الذي الالجئين عند اليوم نجده الشيء

 أحواله على ما جنسية قانون تطبيق األمر يتطلب وقد والسياسية، الوطنية حقوقه يفقد الشخص هذا مثل
  .الحل؟ يكون فماذا الشخصية

 قانون فيطبق موطن، له يكون ال وقد الموطن، قانون عليه يطبق أن والقضاء الفقه أغلبية ترى       
انون المدني من الق) 22/3(المادة  في الجزائري المشرع المنهج نفس ىعل راس ،فيه يقيم الذي المحل

  ".اإلقامة محل قانون أو الموطن قانون القاضي يطبق الجنسية المتعلقة بانعدامالجزائري 
 الشخص تمتع عدم حالة هي واحدة حالة في الموطن بضابط اعترف الجزائري المشرع أن يالحظ      

 .)1(الشخص ذلك موطن قانون القاضي فيطبق معينة بجنسية
 الشخصية األحوال مجال في والموطن الجنسية ضابطي بين التوفيق قيقتح إمكانية: نيثاالفرع ال

 بتحديده يقوم جانب فهناك ،)2(الشخصي القانون تحديد حول وفقهي تشريعي اختالف هناك       
 الشخص أن أهمها اعتبارات عدة على ذلك في معتمدا اإلقامة، محل أو الموطن معيارإلى  استنادا
 عالقاته ويوطد اعتيادية بصورة ويعيش مصالحه مركز يؤسس حيث فيه؛ ميقي الذي بالمحيط يرتبط

                     
  .20ص السابق،  المرجعسفيان،  موري )1(
 كان الروماني القانون ظل الموطن، ففي لقانون أو الجنسية لقانون الشخصية األحوال إخضاع بشأن القدم منذ التشريعات اختلفت )2(

  .الموطن قانون "ديموالن" وحبذّ  الجنسية قانون الشخصية إلى جانب األحوال حكم يتنازع الموطن
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األول،  االتجاه إليه ذهب ما جنسيته، بخالف بقانون ارتباطه من أهم هذا ارتباطه ويكون االجتماعية،
 على جنسيته، بقانون الشخصي القانون تحديد بوجوب )De Martens( دي مارتن مثل الفقهاء رأى بعض

 ويضمن وأعرافها، أمته تقاليد يعكس ألنه غيره من أكثر الشخص به يرتبط الذي انونالق أنه أساس
   .)1(الشخصية أحوالها استقرار

 ما الشخصية، وهو األحوال مشاكل حل في الضابطين من كال أهمية لنا تقدم، يتبين ما خالل من      
  .الضابطين هذين بين التوفيق يتحتم

 الجزائرية اإلسناد قواعد ضوء على الشخصية األحوال في الجنسية ضابط يثيرها التي اإلشكاالت: الو أ

 تنازع مشاكل لحل األداة هي أو معينة، بدولة الفرد تربط التي العالقة تلك هي الجنسية إنّ       
 األحوال عالقات جميع على التطبيق الواجب القانون بواسطته يتحدد الذي اإلسناد ضابط ألنها القوانين،
 غيره، إال من أفضل الجنسية معيار اعتماد تجعل التي القوية تراالمبر  هذه كل رغم لكن ،)2(يةالشخص

 يواجه قد عاز نال فقاضي الصعوبات، بعض القانونية ويواجه اإلشكاالت بعض يثير التطبيق حيث من أنه
 إليه ندالمس بالقانون ال ذاته حد في الجنسية بضابط تتعلق التي الصعوبات بعض تطبيقه ظل في

 ،إليه المسند بالقانون تتعلق أخرى وٕاشكاالت، وتغيرها وانعدامها الجنسية بتعدد تتمثل االختصاص، وهي
 :يلي فيما تباعا نجملها
 الزوجية الرابطة انحالل في الدعوى رفع وقت الزوج جنسية قانون يثيرها التي اإلشكاالت 1-

 تمييز دون الدعوى رفع وقت الزوج جنسية لقانون اجالزو  انحاللمسألة  الجزائري القانون أسند       
 الطالق بين الزواج انحالل في المشرع وىاوس والتطليق، للزوج، باإلرادة المنفردة الصادر الطالق بين

الطالق  بإسناده المشرع أنّ  الصدد، هذا في البعض الزوجة، ويرى طلب على بناء يتم الذي والتطليق
 تقضي كما باإلرادة المنفردة الصادر الطالق رفض قد يكون الدعوى رفع وقت الزوج جنسية إلى قانون

 عن إالّ  المنفردة بإرادته الزوج عن الصادر بالطالق يكمن االعتداد ال بحيث اإلسالمية؛ الشريعة بذلك
 .المحكمة عن صادر حكم طريق
 مصر ففي العربية، لقوانينل خالفا الزواج بانحالل الخاص اإلسناد ضابط الجزائري المشرع حدوو         
 وقت الزوج جنسية لقانون تخضع التي للزوج باإلرادة المنفردة الطالق بين فرق هناك المثال، سبيل على

                     
 الحقوق والعلوم ماجستير، كلية الخاص، رسالة الدولي القانون إطار في الوفاة بعد النافذة والتصرفات الميراث=، ;:ر8 بشيورو )1(

  .34 ص، 2011تلمسان،  -بلقايد بكر أبو السياسية، جامعة
 (2) « la notion de la nationalité se trouve au point d’insertion de l’ordre interne dans l’ordre 
international». voir: BATIFFOL Henri et LAGARDE Paul, traité de droit international privé, tome 1, 
8em édition, L.G.D.J, Paris, 1993, p 93. 
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 رفع وقت الزوج جنسية لقانون تخضع الرابطة الزوجية التي إلنهاء األخرى الطرق وباقي الطالق، صدور
 .)1(الدعوى

 على سلبا يؤثر ما وهو قانونية إشكاالت عدة الدعوى، رفع وقت جالزو  الضابط جنسية هذا ويثير       
 :يلي فيما حصرها ويمكن الدولي، البعد ذات الخاصة العالقات

 األفضلية شيء وٕاعطاء دستوريا، المكرسة المساواة هذه والمرأة، الرجل بين المساواة بمبدأ اإلخالل -
، على دل إن هذا الجزائري، المدني القانون من )12/2( المادة في الزوجة جنسية على الزوج لجنسية

   .المساواة لمبدأ المشرع تكريس عدم على يدل إنما
الرابطة  يجعل أن شأنه من الدعوى، رفع وقت الزوج جنسية لقانون الزواج انحالل إخضاع إنّ   -  

 انعقاد وقت انونالق هذا معرفة بإمكانها وليس الزوجة، له تخضع ال لقانون وفقا وتنحل تنفك الزوجية
 .إضرارا بمصالحها أكثر فيكون المرأة مركز وبتأثر الزوجة يؤدي إلى مفاجأة ما وهذا ،)2(الزواج

 ال قد لقانون الزواج انحالل خضوع الدعوى، رفع وقت الزوج جنسية ضابط إعمال على ينجر كذلك -
 جنسيته الزوج يغير فقد منهما، أي توقعات في داخال يكن ولم الزواج انعقاد وقت للزوجين معروفا يكون
 أن قانون حين في الرابطة الزوجية بحل الجديد القانون له ويسمح جديدة جنسية وتكتسب الزواج بعد

 .)3(الرابطة الزوجية بحل يسمح ال كان الزواج انعقاد وقت به يتمتع كان الذي الجنسية
 الوفاة بعد النافذة لتصرفاتا وسائر الميراث في الجنسية ضابط يطرحها التي اإلشكاالت 2-

 النافذة التصرفات وسائر المواريث اعتبر التشريعات أغلبية غرار وعلى الجزائري، المشرع إنّ          
 الجزائري المدني القانون من )16( المادة حسب إسنادها وتم الشخصية، األحوال مسائل من الوفاة بعد

  .)4(موته قتو  المتصرف أو الموصي أو المورث جنسية لقانون
 خاصة القانون هذا اختصاص مدى حول يتمحور ،الصدد هذا في نفسه يطرح الذي اإلشكال لكن       
 باألموال صلة ذات أخرى ومسائل وثيقا، ارتباطا بالشخص المرتبطة المسائل من بمزيج يتعلق األمر وأن

 الجنسية قانون والية تحت إدراجها يمكن مسائل فهناك الوفاة، بعد النافذة التصرفات أحد أو اإلرث، محل
 وسائر بالوصية المتعلقة والمسائل )...اإلرث أسباب kأركان اإلرث( بالميراث المتعلقة كالمسائل
 مسائل هناك ، لكن)...الوصية آثار اإليصاء، في الموصي حرية كمدى( الوفاة بعد النافذة التصرفات

                     
 ليالدو  القانون الماجستير، تخصص شهادة لنيل ، مذكرة-مقارنة سةادر  – وانحالله بالزواج المتعلقة التنازع أمين، قواعد دربة )1(

  .52 ص، 2008بلقايد، تلمسان،  بكر وأب الحقوق، جامعة الخاص، كلية
  .23-22ص السابق،  المرجعسفيان،  موري )2(
  .54 ، صالمرجع السابق، -مقارنة سةادر  – وانحالله بالزواج المتعلقة التنازع أمين، قواعد دربة )3(
  .23ص السابق،  المرجعسفيان،  موري )4(
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 الموصي أو المورث جنسية قانون من تصاصاالخ ويسحب الجنسية ضابط إعمال مجال من مستبعدة
 ايوصاوال اإلرثية بالنزاعات الخاصة المسائل لحكم بعض ئمةالم أكثر أخرى لقوانين ويمنح الوفاة، وقت
 لهم، الموصى أو للورثة الشخصي القانون المال وتدخل موقع قانون كتدخل األجنبي، العنصر ذات

 .)1(كذلك القاضي قانون وتدخل
 للعدالة تحقيق هو الموطن في مجال األحوال الشخصية بضابط ذألخا: ثانيا

 ضابط على الشخصية األحوال على التطبيق الواجب القانون تحديد في الجزائري المشرع اعتمد      
) 10( المادة من اإلسناد قواعد بينته ما وهو الموطن، ضابط على الجنسية ضابط فضلّ  أين الجنسية،

 المشرع يعتمد لم الزوجية الرابطة انحالل في فمثال الجزائري، المدني قانونال من )16( إلى المادة
 احتياطي كحل أو الفرنسي، المشرع إليه ذهب مثلما مالئم آخر كحل سواء الموطن ضابط على الجزائري

   .)2(التونسي القانون مثل
 الجزائري للقانون تخضع للجزائرية الشخصية الحالة منازعات، الجزائرية اإلسناد قواعد فحسب       
 حيث القاضي الجزائري، أمام رفعت الدعوى أن دام ما خارجها، أو الجزائر في موجودة كانت سواء
 الزوجة مصلحة يحقق والذي القوانين وأنسب أعدل المشرع فيه يرى الذي الجزائري القانون ُيَطَبق

في  موجودة ةجزائري امرأة أهلية أو لشخصيةا الحالة حول الجزائري القاضي أمام نزاع ثار افإذ، الجزائرية
 .ضدها أو الجزائرية الزوجة لمصلحة كان سواء الجزائري القانون القاضي فسيطبق بريطانيا،

 حقوقاً  الجزائرية للزوجة )الموطن قانون بوصفه( البريطاني القانون يعطي التي األحوال وفي
 من الجزائرية للمرأة أفضل الموطن ضابط ليسأ نتساءل أن يمكن عندها الجزائري، القانون من أكثر

 ولجوئها الجزائري اللجوء إلى القضاء عن الزوجة هذه عزوف يعني هذا بغير والقول الجزائري، القانون
 محتواه من الجنسية ضابط إفراغ يعني مما الموطن، قانون يطبق والذي البريطاني القضاءإلى  تردد دون

 من أكثر بتبني وذلك الجزائرية، الزوجة مصلحة الجزائري القانون عييرا أن األفضل من وأهدافه، لذا
 .الضوابط هذه إحدى الزوجة موطن أو مقر ويكون إسناد ضابط

 إطار في الجنسية إلى الموطن من اإلسناد ضابط تبديل الجزائرية الزوجة تتعمد التي األحوال وفي      
 يؤدي إلى عدم مما الجزائري القانون على ايالً تح التصرف هذا سيعتبر مصالحها، تحقيق عن بحثها

                     
  .72، 64 السابق، ص رجعالم نورية، بشيورو) 1(
 السياسية، قسم الحقوق والعلوم ، كلية"الجسماني والتبني اإلنفصال على التطبيق الواجب القانون إشكالية" كمال، منصور أيت )2(

، الجزائرمرباح، ورقلة،  قاصدي جامعة مطبعة، 2010 أفريل 22و 21مي و ي وطني ورقلة، ملتقى مرباح قاصدي جامعة، الحقوق
  . 146 ص
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 ضابط من أكثر لدينا أن يكون فاألفضل لذا بحكمه، بالقانون األجنبي وال الجزائري اعتراف القانون
 .عليه المعروض النزاع حسب أنسبها القاضي يختار لإلسناد

 على تعامالتها بنت ما إذا خاصة الجزائرية للزوجة عدالة أكثر يكون قد الموطن قانون تطبيق إن      
 يضعها القانونية القواعد يضع عندما فالمشرع التزامات، وتحملت حقوقاً  فاكتسبت الموطن قانون أساس
 مصلحة بعينها شخص مصلحة يحقق أن األفراد دون مصالح تحقيق خاللها من يرى ومجرد عام بشكل

 تطبيق أن اعتبر المشرع أن أي ؛لها لأفض الموطن قانون يكون عندما الخارج في الجزائرية الزوجة
جميعهم،  على الوصف هذا انطباق بعدم علمه مع والجزائريات الجزائريين لعموم أفضل الجنسية قانون

 عديم الشخص يكون عندما الشخصية األحوال مشاكل حل في هام دور الموطن ضابط كما يلعب
 ئراالجز  خارج حياتهم طوال ويعيشون ونيتوطن الذين المغتربين يخص فيما الشيء نفس، )1(الجنسية
 الستجابته األفضل يكون الموطن قانون وبالتالي موطنهم، قانون أساس على تصرفاتهم وُيجرون

 في احتياطي كحل أو آخر كحل الموطن ضابط لتبني ئرياالمشرع الجز  األخير في وندعو لمصالحهم،
  .)2(الشخصية األحوال مواضيع مختلف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                     
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 1(

  .212، ص السابق
  .24المرجع السابق، ص سفيان،  موري )2(
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  نيالثا ثحبمال

  قاعدة اإلسناد في مجال األحوال الشخصية عند تطبيقاجه القضاء و المشاكل التي ت

كانت جل التشريعات الدولية اعتمدت فكرة الهيمنة والمصلحة التي انعكست على المنظومة     
ة، فقد القانونية خاصة فيما يتعلق باألحوال الشخصية، الرتباطها باألسس الدينية واالجتماعية في الدول

كل انحالل الزواج اتبنت تشريعات الدول المختلفة الضابط الشخصي الذي يحقق مصالحها لحل مش
المتمثل في ضابط الجنسية وضابط الموطن، والتي تتحدد نسبيتها بين ضرورة الحفاظ على المصالح 

  .الوطنية والسعي إلى تطبيق القانون األكثر صلة بالعالقة

يق قانون الجنسية ال يعني حل النزاع وتطبيق القانون المختص بالنزاع ن تطبأفي الحقيقة        
فقد يحدث أن يعترض قانون الجنسية صعوبات بالرغم  ،بل بالعكس؛ سواء في األحوال الشخصية

الجنسية على اعتبار أنها تلك الرابطة القانونية  ضابط أنصار ؤكد عليهاالتي يزايا من الم
بالدولة، وعلى أنها وضعت لرعايا الدولة دون األجانب حتى توفر والروحية التي تربط الشخص 

األحوال  جزائريأخضع المشرع القد و لهم الحماية القانونية إلجراء تصرفاتهم وفقا لقانون جنسيته، 

 إلى قانون الجنسية، ال الموطن كما يظهر من قراءة النصوص الخاصة بحل تنازع القوانين الشخصية
 القاضي ، وعند تطبيق هذه النصوص قد تعترضن المدني الجزائريو ردة ضمن القاناو من حيث المكان ال

 ا، بسبب تعدد الجنسيات أو انعدامها أو بسبب تغيرهالطرف في النزاعصعوبة تحديد قانون جنسية 
ال و ل األحئوغيرها من الصعوبات التي تعترض القاضي عند محاولة إعمال قاعدة اإلسناد المتعلقة بمسا

  :، مما يتطلب بحث هذه المسائل فيما يلية وخصوصا أن ضابط اإلسناد فيها هو الجنسيةالشخصي

  المطلب األول

  الشخصي قانونالفي  الصعوبات المتعلقة بتفسير قاعدة اإلسناد

وتفسير  ،البد له بداية أن يكشف عن مضمونها ،لكي يتمكن القاضي من تطبيق قاعدة اإلسناد
 القانون الدولي الخاص عدة مشاكل أهمها مشكلة التكييف ومشكلة اإلحالة قاعدة اإلسناد يثير لدى فقه

قانونية ذات عنصر أجنبي فإن أول عمل مسألة  ، فلما تعرض على القاضيومسألة التعدد التشريعي
ا من بين الفئات التي تتضمنها قواعد اإلسناد ضمنهيقوم به هو البحث عن الفئة التي يمكن أن يدرجها 

  .)1(وهو ما يسمى بالتكييففي قانونه 

                     
المرجع القضائي وحلول لقضايا، امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد ) 1(

  .214، ص السابق
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بعد أن يحدد القاضي الفئة التي تندرج تحتها المسألة القانونية المطروحة عليه يكون قد عرف 
لكن معرفة القانون المختص بحكم العالقة أو المسألة ال ينهي كل إشكال  ،القانون الواجب التطبيق عليها

ن يرجع إلى القانون األجنبي باعتباره كال ال بل يبقى تساؤل أخر هو هل أن للقاضي أ ،في طريق الحل
يتجزأ مما يفرض عليه استشارة قواعد اإلسناد التي يتضمنها أم أنه يرجع مباشرة إلى القواعد الموضوعية 
التي يتضمنها ويطبقها على العالقة القانونية المطروحة عليه وهو بذلك يستبعد قواعد اإلسناد التي 

اإلسناد لقانون دولة متعددة مسألة  وأخيرا تثير اإلحالةوهذه اإلسناد فيه  قواعديرجع إلى أو يتضمنها 
، وعليه سنحاول التعرض لهذه المسائل والمشاكل التي تثيرها وكيفية حلها على )اإلحالة الداخلية(الشرائع 

  : النحو التالي
  األحوال الشخصية مسائلالتكييـف في مشكلة : الفرع األول  

يكون القانون الجزائري هو المرجع في ": أنهمن القانون المدني الجزائري ) 09(جاء في المادة 
  .)1("تكييف العالقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه

في العالقات القانونية أن المشرع الجزائري أخضع التكييف لقانون القاضي  ،يفهم من هذا النص
يجب أن يرجع  جزائريحديد نوع هذه العالقة في قضية تتنازع فيها القوانين، فالقاضي العندما يطلب ت
للتعرف على طبيعة  ،الخ...كالقانون المدني والتجاري وقانون األحوال الشخصية جزائريةإلى القوانين ال

  .لواجب التطبيقالنزاع، وبالتالي على قاعدة اإلسناد التي تعين له القانون ا العالقة القانونية موضوع
قصرت التكييف وفقا لقانون القاضي على التكييف من القانون المدني ) 9(يالحظ أن المادة كما       

الذي غرضه معرفة القانون الواجب تطبيقه، فهي بذلك قد استبعدت التكييفات الالحقة ألنه ال عالقة لها 
بة فيها بحل الرابطة الزوجية لعنة فلو رفعت أجنبية دعوى على زوجها طال ،باالختصاص التشريعي

الزوج السابقة على إبرام الزواج، فحسم مثل هذه الدعوى يستلزم من المحكمة أن تقرر ما إذا كانت 
القضية تتعلق بالشروط الموضوعية لصحة عقد الزواج لتطبيق قانون جنسية الزوجين، كما تنص على 

يرجع في الشروط الموضوعية ": أنه علىالجزائري مدني من القانون ال )19(ذلك الفقرة األولى من المادة 
أم أنها تتعلق بالطالق فتطبق قانون جنسية الزوج في حالة  ،"لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين

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

                     
  .2006، الطبعة الرابعة، القانون المدني الجزائري، الديوان الوطني لألشغال التربوية )1(
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 2(

  .215، ص السابق
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وبأفق واسع لتحديد طبيعة العالقة القانونية  في جملته جزائريوهكذا يرجع القاضي إلى القانون ال
 جزائريوينتهي دور القانون ال ،موضوع النزاع للعمل بقاعدة اإلسناد التي تعين القانون الواجب التطبيق

التكييف الالحق أما  عند التكييف األولي وهو تحديد نوع العالقة القانونية وتحديد قاعدة اإلسناد الوطنية،
فلو أن  ويحكمها القانون المختص الذي حددته قاعدة اإلسناد، جزائريلقانون الفيخرج عن اختصاص ا

الرشد والسفه والحجر مسألة  فإن ،قاعدة اإلسناد أعطت االختصاص في األهلية مثال لقانون الجنسية
  .ينبغي إجراؤها وفقا للقانون الذي أعطى له االختصاص

كييف وفقا لقانون القاضي فيكون المشرع كما أخذ المشرع الجزائري باالستثناءات على الت
  :الجزائري قد ساير الفقه الحديث في ذلك، وهي وردت على النحو التالي

ورود نص في معاهدة دولية أو نص خاص يخضع التكييف لقانون أخر غير قانون القاضي ألنه  •
وفي ذلك  ،ة ألخرىيؤدي إلى االختالف في تحديد نطاقها نتيجة االختالف في التكييف من دولة متعاهد

ولذلك استثناء من القاعدة العامة يخضع التكييف للقانون تعطيل ألحكام المعاهدة وتحلل من أحكامها 
ال تسري أحكام : "من القانون المدني الجزائري) 21(وفقا لنص المادة  )1(الذي نصت عليه المعاهدة

اص أو معاهدة دولية نافذة في المواد السابقة إال حيث ال يوجد نص على خالف ذلك في قانون خ
 التي المعاهدات أن على نصت التي 2016 لعام من الدستور الجزائري) 150(وكذا المادة  ،"الجزائر

  .)2("القانون على تسمو ستور،الد في عليها المنصوص الشروط سبح الجمهورية، رئيس عليها يصادق
معروفة في نظامه القانوني، فهو يجب  غيرمسألة  وذلك عندما تواجه القاضي: االستحالة المادية •

من القانون المدني ) 2مكرر  23(عليه تكييفها وفقا للنظم القانونية التي تعرف المسألة وفقا لنص المادة 
تطبق المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص فيما لم يرد بشأنه نص في المواد : "التي قررت أنه الجزائري

في هذه الحالة يعطى االختصاص إلى قانون أخر غير قانون القاضي، كما ف، "الخاصة بتنازع القوانين
 اوهناك دعوى رفعت من قبل أحد رعايا مالط ،في المهر والوقف فإن القوانين الغربية تجهل هذه األمور

، وهو نظام قانوني يقره القانون )ربع الزواج الفقير(طالب المدعي فيها بحق  أمام المحاكم الجزائرية،
وتعذر  ،المطبق آنذاك في الجزائر) قانون القاضي( لطي، إال أنه مجهول من قبل القانون الفرنسيالما
القاضي تكييف موضوع النزاع بمقتضى قواعد القانون الفرنسي، واضطرت المحكمة تجاه هذه  على

                     
امحمدي بوزينة آمنة، محاضرات في القانون الدولي الخاص، لطلبة السنة الثالثة تخصص إدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم  )1(

  .34 ص، 2015/2016: السياسية، بجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، السنة الدراسية
) 14(، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 2016مارس  6اريخ الجزائري بت المتضمن التعديل الدستوري 16/01القانون رقم  )2(

  .2016مارس  7المؤرخة في 
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ون أخر وهو االستحالة الناشئة من عدم وجود مثل هذا النظام في قانونها إلى أن تتخلى عن التكييف لقان
 .)1( )اقانون مالط(قانون جنسية المدعي 

فمثال إذا عرض على القاضي الجزائري نزاع موضوعه االنفصال الجسماني بين زوجين أجنبيين     
ما هو الحل إذا كيف النزاع على أنه طالق فهو تكييف مخالف لطبيعته في النظم التي تعرفه، كذلك ال 

ن نظام االنفصال الجسماني يؤدي إلى االفتراق في المعيشة دون يمكن اعتباره هجرا في المضجع، أل
   .)2(الطالق مع أنه قد يكون مرحلة أولية قبل الطالق وسببا له

  األحول الشخصية على عند تنازع القوانيناإلحـالـة  مشكلة: ثانيالفرع ال

ناد تحدد القانون نوعين من القواعد قواعد إس -أسوة بالقانون الوطني –يتضمن القانون األجنبي 
الواجب التطبيق في المنازعات ذات الطابع الدولي وقواعد موضوعية تتكفل مباشرة بإعطاء الحل 

  .النهائي
إذا طرحت أمام القاضي منازعة تتعلق باألحوال الشخصية لشخصين أجنبيين وكانت قاعدة 

القواعد الموضوعية فقط أم  اإلسناد تعيين القانون الشخصي األجنبي، فهل المقصود بالقانون األجنبي
يجب أن تؤخذ بعين االعتبار قواعد إسناده التي تعطي بدورها االختصاص لقانون الموطن والذي قد 

  .يكون قانون القاضي أو قانونا أجنبيا؟
  اإلحالةمن  الجزائريقف المشرع و م: أوال

في القانون  للقوانيناإلحالة في مجال التنازع الدولي أي نص خاص بالقانون الجزائري  وردلم ي
المؤرخ في  10–05غير أنه بعد تعديل القانون المدني بمقتضى القانون رقم ، 1975المدني لعام 

من القانون ) 1مكرر 23: (ةبدأ موضوع اإلحالة يظهر بشكل جلي في نص الماد 20/02/2005
ال تطبق منه إال أحكامه ف ،إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق": ها، إذ جاء في)3(المدني

غير أنه يطبق القانون الجزائري إذا أحالت ، الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان
  ".عليه قواعد تنازع القوانين في القانون األجنبي

نجد أن من القانون المدني الجزائري، ) 1مكرر 23(من خالل استقراء الفقرة األولى من المادة 
الفقرة في عبر صراحة عن رفض اإلحالة فقد  ،ع قد تبنى موقفا متناقضا من فكرة اإلحالة الدوليةالمشر 

لكن اإلشكال يثور عند قراءة الفقرة الثانية التي تعقد االختصاص ، )1مكرر 23(األولى من المادة 
                     

المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 1(
  .61، ص السابق

  .112تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : ، الجزء األولالطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري) 2( 
  .114المرجع، ص نفس تنازع القوانين، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )3( 
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رة الثانية من نفس المادة للقانون الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في القانون األجنبي، فالفق
فقد أوردت تحفظا على الحكم السابق، حيث أقرت اختصاص القانون الجزائري استثناءا إذا ما أحالت 

 وفقاعليه قواعد التنازع في القانون األجنبي المختص، وهو ما يعتبر من قبيل اإلحالة من الدرجة األولى 
  .)1( يمن القانون المدني الجزائر  )1/2مكرر 23(لمادة ل

فإن المشرع الجزائري أخذ باإلحالة من الدرجة األولى فقط أي عندما تحيل قواعد تنازع  ،هكذاو 
 دور يكمن ،وعليه، القانون األجنبي على القانون الجزائري، بينما رفض اإلحالة في الحاالت األخرى

 فيما باإلحالة المتعلق ،من القانون المدني الجزائري )1مكرر 23( المادة تطبيق الجزائري عند القاضي
 القاضي على القانون األجنبي يتعين الجزائري إلى تطبيق القانون في اإلسناد قاعدة أشارت إذا: يلي

 :، هما)2(حالتين أمام نكون وهنا ،عيةو ضو مال قواعدلل الرجوع
 قبول عدم أي ،ثالثة دولة قانون القانون األجنبي إلى تطبيق في اإلسناد قواعد أشارت إذا: األولى الحالة

 يلتزم ،النزاع في الجزائري للفصل القانون اختصاص وال قانونها في الموضوعية القواعد ال اختصاص
 إليه أشارت القانون األجنبي الذي لهذا الموضوعية القواعد النزاع بموجب في الجزائري بالفصل القاضي

 مضمون وهو الثانية، الدرجة من حالةالجزائري اإل المشرع رفض عن ذلك الوطنية، ويعبر اإلسناد قاعدة
 .من القانون المدني الجزائري )1مكرر 23( المادة الفقرة األولى من

 يلتزم الجزائري، القانون القانون األجنبي إلى تطبيق في اإلسناد قواعد أشارت إذا أما: الثانية الحالة
 قاعدة لحكم استجابة الوطني ونهلقان الموضوعية القواعد النزاع بموجب في الجزائري بالفصل القاضي
الدرجة األولى وفق  من الجزائري اإلحالة المشرع قبول عن ذلك ويعبر األجنبي، القانون في اإلسناد

 .)3(من القانون المدني الجزائري) 1مكرر  23( المادة من ثانيةال مضمون الفقرة
 الفقرة على )1 مكرر 23( المادة من الثانية الفقرة تقديم الجزائري المشرع على كان أّنه نالحظ     

 الموضوعية القواعد مباشرةً  بتطبيق القاضي ُيلزم األخيرة هذه في ألن من القانون المدني الجزائري األولى
 بتطبيق النزاع في مباشرةً  يفصل أي القوانين بتنازع المتعلقة تلك في النظر القانون األجنبي دون في

  .الجزائرية اإلسناد قاعدة اختصاصه إلى أشارت الذيألجنبي ا القانون في الموضوعية القواعد
 غير قبوله أنّ  ذلك اإلحالة، نظرية من الجزائري المشرع موقف الفقهاء من جانب انتقد كما     

 الشخصية األحوال مسائل في الجزائري القانون تطبيق إلى يؤدي األولى الدرجة من لإلحالة المشروط
                     

  ).1985نة لس 5من القانون االتحادي رقم  26المادة ( اإلماراتيأنه مشابه لنظيره في القانون ، ظاهر من صياغة هذا النص )1( 
  .44 ص، امحمدي بوزينة آمنة، محاضرات في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق )2(
أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين في ، "وضعية األحوال الشخصية في قواعد اإلسناد الجزائرية"أيت منصور كمال، ) 3( 

  .7، ص 2014أفريل  24و 23يومي بجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  -ية، المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياساألحوال الشخصية
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 في األجانب هؤالء رغبة مع يتعارض األمر هذا أنّ  شك وال باإلسالم، نونُيدي ال أجانب أزواج على
 يظهر هنا لكن ،)1( األولى الدرجة من كانت ولو اإلحالة رفض يجب وعندئذ الشخصية، قوانينهم تطبيق

  .أجانب بأزواج األمر تعلق ولو الجزائرية العامة واآلداب العام النظام حماية في اإلحالة دور
القانون األجنبي  تطبيق استبعاد نتيجة نفس إلى تؤدي األولى الدرجة من اإلحالة أنّ  جلياً  ريظه       

 التي الثانية الدرجة من اإلحالة حتى أّنه كما الجزائري، القانون تطبيق وهو العام النظام لمخالفةرا نظ
 المختص) 1مكرر 23 ةالماد(القانون األجنبي  في الموضوعية القواعد ويطبق الجزائري المشرع يرفضها

 تكون لما األجنبية الموضوعية القواعد هذه استبعاد إلى تؤدي أن يمكن ئريةاالجز  اإلسناد لقاعدة وفقاً 
 إذ، العام النظام فكرة على اإلحالة نظرية يؤسس "نيبواييه" الفقيه كان ولقد الجزائري، العام للنظام مخالفة

 هذا في اإلسناد قواعد ورفضت أجنبي، قانون اختصاص إلى ةالوطني اإلسناد قاعدة أشارت متى أّنه يرى
 قانون بدون القاضي على المطروحة القانونية العالقة أصبحت لها، المخول االختصاص األخير

 تطبيق األمر يستوجب وعليه للعدالة، إنكار ذلك ألنّ  فيها للفصل قانون بدون تركها يمكن فال يحكمها،
إلى  نعود "األجنبي القانون" االستثناء تطبيق تعذر حالة وفي األصل هو ايةالنه في ألّنه القاضي قانون

 .)2(القاضي قانون" األصل
بأنه ال يمكن قبول اإلحالة في األحوال الشخصية إال  ؤكدي ،موحند إسعادنشير إلى أن الدكتور 

إننا نصل بقبولنا وٕاال ف ،حكامه من الشريعة اإلسالميةأإذا كان قانون األحوال الشخصية غير مستمد 
فيمكن أن يكونوا وفقها  سرة على األمريكيين والبريطانيينحكام الشريعة المتعلقة باألألإلحالة إلى تطبيق 

  .)3(متعددي الزوجات
إذ يرى ضرورة األخذ  ،موحند  إسعادفيرى عكس ما يراه األستاذ ، علي علي سليمان أما الدكتور

ة أن الجزائر دولة مستوردة للسكان وليست مصدرة ألهلها، باإلحالة في مجال األحوال الشخصية بحج
  .فالجزائر دولة مصدرة لسكانها وليست مستوردة ،في حين أن المالحظ هو عكس ذلك

فإنه  أنه إذا كان يمكن أن تتخذ الجزائر موقفا من اإلحالة، ،أعراب بلقـاسمكما يرى الدكتور 
ية أين يجب استبعادها ألن إحكام األحوال الشخصية ينبغي أن تقبل بها، إال في مجال األحوال الشخص

                     

، والسياسية واالقتصادية للعلوم القانونية الجزائرية المجلة، "الجزائري الخاص الدولي القانون في اإلحالة إشكالية "عمر، بلمامي )1( 
  .356 ، ص2008، )02( الجزائر، العدد جامعة

 العلوم الجزائري والمقارن، دار في التشريع القوانين لتنازع العامة الخاص، النظرية الدولي القانون في الرزاق، الوافي عبد دربال) 2( 
  .90، ص 2010والتوزيع، عنابة،  للنشر

تنازع القوانين، ترجمة فائز أنجق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : إسعاد موحند، القانون الدولي الخاص، الجزء األول) 3( 
  .208ص ، 1989
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في غالبية الدول مستمدة من ديانتها وأن الناس يريدون دوما الخضوع بشأنها إلى ما تمليه عليهم أحكام 
ال يجوز تطبيق القانون ": من القانون المدني بنصها) 24(وهو ما حسمته المادة  ،الديانة التي يعتنقونها
صوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو اآلداب العامة في الجزائر أو ثبت له األجنبي بموجب الن

فعلى القاضي لما يجد القانون األجنبي مخالفا للنظام العام أو ، "ختصاص بواسطة الغش نحو القانوناال
ألجنبي المختص اآلداب أن يقوم باستبعاده، وقد أخذت بفكرة النظام العام كأداة الستبعاد تطبيق القانون ا

معظم دول العالم ونصت عليها في تشريعاتها ألنها هي التي تقف كحاجز أمام القوانين األجنبية التي 
فال تتركها تعبر إلى مجتمعها، وقد شبه بعض الفقهاء الدور الذي  ؛تمس المبادئ األساسية السائدة فيها

  .)une soupapede sécurité( ")1( مام األمانبصيلعبه النظام العام بالنسبة للقوانين األجنبية المختصة 
  ودورها في حماية النظام العام بمسائل األحوال الشخصية اإلحالة إعمال: ثانيا

 التنازع قواعد تطبيق وجب سابقاً  بّيناه كما المدني القانون في واردة التنازع قواعد كانت لما
 تنازع لقواعد الخضوع عدم ألنّ  أجنبي عنصر على مشتمالً  يكون لما األخير هذا على بالزواج المتعلقة
  .الدولية الخاصة المعامالت باستقرار األفراد ويمس حقوق إهدار إلى يؤدي المسائل هذه في القوانين

 وهي شروطها تتوافر أن يجب العام بالنظام الدفع دور نفس األولى الدرجة من اإلحالة تلعب ولكي  
 للقانون االختصاص وردها الجزائري، القانون من لها المخول اصلالختص األجنبية اإلسناد قاعدة رفض

 وهي أولى درجة من إحالة" الوطني القانون تطبيق إلى الحاالت بعض في بنا تؤدي واإلحالة الجزائري،
 ألنّ  العام النظام لمخالفة القانون األجنبي نظرا تطبيق استبعاد حالة في إليها نصل التي النتيجة نفس

 الشخصية األحوال مجال في وخاصة الدول بين اإلسناد قواعد في اختالف عن تنتج الةاإلح مشكلة
 الجزائري المشرع أخذ أنّ  نستنتج كما للدول، القانونية األنظمة بين التعارض نتيجة يكون العام والنظام
 ذات ألنها ناد،اإلس قواعد على االستثناءات بين من األمر حقيقة في هو إّنما األولى الدرجة من باإلحالة

 الجزائري المشرع ألنّ  العام، بالنظام الدفع مثل الجزائري القانون تطبيق إلى دائماً  تهدف أحادي طابع
 العامة واآلداب العام النظام وحماية الجزائري الطرف حماية التنازع قواعد في اإلمكان قدر حاول

  .)2(ةالجزائري
  
  

                     

  .167ص ، 2006، دار هومة، تنازع القوانين، الطبعة الثامنة: أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1( 
 الخاص، كلية القانون في الدكتوراه لنيل شهادة رسالة ،)مقارنة دراسة( والطالق الزواج مسائل في القوانين يوسف، تنازع مسعودي) 2( 

  .07، ص 2011-2012: السنة الدراسيةبلقايد، تلمسان،  بكر أبو السياسية، جامعة والعلوم وقالحق
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  المتعلق باألحوال الشخصية الجزائري مالعا النظام حمايةفي  اإلحالة دور: الثثا

 الزواج، عقد إطار في الجزائري العام النظام لحماية اإلحالة تلعبه الذي الدور نبّين أن سنحاول
 إلى نتعرض ثم الزواج، انعقاد عند العام النظام حماية في اإلحالة دور تبيان سنتولى ذلك ولتوضيح

 .رابطة الزوجيةال وانحالل الزواج عقد آثار شأن في دورها
  الزواج انعقاد عند العام النظام حماية في اإلحالة دور. 1  

 الجزائري التشريع في الخطبة أما موضوعية، وأخرى شكلية شروط بتوافر صحيحاً  الزواج ينعقد
 عقد آثار من أثر أي عنها يترتب وال)1( األسرة قانون من) 05( المادة حسب العقد درجة إلى ترقى فال

 وتطبق التقصيرية المسؤولية أساس على عنها الشخص ُيساءل العدول عن الناجمة راراألض أما الزواج،
 القانون لإللتزام من لمنشأا) /201( المادة وهي التعاقدية اإللتزامات غير تحكم التي التنازع قاعدة عليها

 العام النظام وحماية حالةاإل سنبّين وعليه الفعل، وقوع مكان قانون تطبيق مفادها التي الجزائري المدني
 الذي القانون إطار في العام والنظام اإلحالة ثم الشكلية، الشروط على يسري الذي القانون مجال في

 .الزواج لعقد الموضوعية الشروط على يسري
   الزواج لعقد الشكلية الشروط مجال في العام والنظام اإلحالة- أ

 من )19( المادة نص وهو القانونية التصرفات جميع شكل يحكم نص الجزائري المشرع وضع       
 القانونية التصرفات لجميع الشكلية الشروط أنّ  المادة هذه ، مفاد2005عام  في المعدل المدني القانون
 الجنسية لقانون أو ،"لوكيس قاعدة" فيه تمت الذي المكان لقانون إما تخضع قانوني تصرف الزواج وعقد

  .الموضوعية األحكام على يسري الذي للقانون أو لهما، المشترك الموطن قانونل أو للزوجين المشتركة
 يختار لما لكن للقاضي، األربعة الضوابط بين االختيار سلطة الجزائري المشرعترك  إذن

 مكان إبرام العقد بقانون يعتد كأن أجنبي قانون تطبيق إلى به األمر وُيؤدي الضوابط هذه أحد القاضي
 هذا ترفض ووجدها البلجيكية اإلسناد قاعدة إلى القاضي ذهب ثم مثًال، "البلجيكي" القانون وهو

 يرد البلجيكي القانون كان إذا أولى درجة من إحالة أمام فنكون آخر، لقانون وتحيله االختصاص
 من) 2مكرر  23( للمادة وفقاً  الجزائري القانون الحالة نطبق هذه وفي الجزائري للقانون االختصاص

 أجنبي قانون إلى ُيحيلنا البلجيكي القانون كان إذا ثانية درجة من إحالة أمام أو الجزائري المدني لقانونا
 اإلحالة تكون الحالتين كلتا ففي ،)2(البلجيكي القانون في الموضوعية القواعد نطبق الحالة هذه وفي آخر
 تطبيق إلى مباشرةً  أدت األولى درجةال من اإلحالة ألنّ  الجزائري، العام النظام حماية في دور لعبت

                     

  .الجزائري األسرة قانون من 05 المادة )1( 
  .102- 101 السابق، ص الرزاق، المرجع عبد البدر ) 2( 
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 لمخالفة رانظ) البلجيكي(القانون األجنبي  تطبيق استبعاد حالة في النتيجة نفس وهي الجزائري القانون
 مخالفة البلجيكي القانون في الموضوعية القواعد تكون فقد الثانية الدرجة من اإلحالة أما العام، النظام
القانون األجنبي  يكون أو الجزائري، القانون نطبق أي العام النظام بمخالفة الدفع أما فنكون العام للنظام
 القواعد وبتطبيق الجزائري العام للنظام مخالف البلجيكية اإلسناد قاعدة اختصاصه إلى أشارت الذي

 نظامال مخالفة في الوقوع نتفادى الجزائرية اإلسناد لقاعدة وفقاً  المختص البلجيكي القانون في الموضوعية
 للمادة وفقاً  التطبيق الواجبة الموضوعية األجنبية القواعد كانت متى األحوال كل وفي الجزائري، العام

 القانون وُيطبق ُتستبعد الجزائري العام للنظام مخالفة الجزائري المدني القانون من) 1 مكرر  23(
  .)1( الجزائري المدني القانون من) 24( المادة بأحكام عمالً  الشكلية الشروط على الجزائري

 الزواج لعقد الموضوعية الشروط إطار في العام والنظام اإلحالة-ب
 في أصل الزواج لعقد الموضوعية الشروط على يسري الذي للقانون بالنسبة الجزائري المشرع وضع  

 طرف كلف الزوجين من لكل الوطني القانون تطبيق في يتمثل الجزائري المدني القانون نم) 11( المادة
 الجزائري القانون تطبيق يفرض القانون نفس من )13( المادة في واستثناء قانون جنسيته، عليه يطبق
 التي األحوال كل في الجسماني واالنفصال انحالله ه،آثار  الزواج، لعقد الشروط الموضوعية على وحده
 لقانون خاضعة دائماً  تبقى األهلية باستثناء الزواج وقت إبرام عقد جزائري الطرفين أحد فيها يكون

 في نافذة دولية اتفاقية وجود حالة وهي األصل فيها ُيطبق ال أخرى استثناءات هناك لكن الجنسية،
 تطبيق عند العام النظام حماية في اإلحالة دور سنوضح لذلك العام، النظام ومخالفة اإلحالة الجزائر،
  .الزواج لعقد ةالموضوعي الشروط على استثناء اإلحالة ألنّ  األصل
 من لكل الوطني القانون الزواج لعقد الموضوعية الشروط صحة على الجزائري المشرع ُيطبق       

 الموضوعية للشروط يخضع طرف كل بمعنى ،الجزائري المدني القانون من) 11( للمادة وفقاً  الزوجين
 األساس هذا وعلى للقوانين، لموزعا بالتطبيق ُيعرف ما وهذا جنسيته قانون في الزواج عقد يتطلبها التي
 كل أو أجنبي لقانون ؤولي) 11( المادة حسب جزائري، فإن االختصاص طرف يوجد ال عندمافإنه 
القانون  إلى الجزائري القاضي يذهب ولما جنسيته، قانون في يتمثل أجنبي قانون عليه يطبق طرف

 ،)2(كليهما أو الزوج جنسية قانون أو وجةالز  جنسية قانون سواء )11( للمادة وفقاً  األجنبي المختص
 كانت إذا الجزائري القانون سُيطبقفإنه  لها، المخول االختصاص ترفض األجنبية التنازع قواعد أنّ  ويجد

                     

  .الجزائري المدني القانون نم 24و 1 مكرر 23 المادتين راجع) 1( 
  .93 ص، ة، محاضرات في القانون الدولي الخاص، المرجع السابقامحمدي بوزينة آمن )2(
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 23( المادة من الثانية بالفقرة عمالً  األولى الدرجة من اإلحالة أي الجزائري للقانون االختصاص ترد
  .)1(لجزائريا المدني القانون من) 1 مكرر

القانون األجنبي  في الموضوعية القواعد سيطبقفإنه  ثانية، درجة من اإلحالة حالة في أما        
 وبالتالي ،)2() 1 مكرر 23( المادة من األولى للفقرة إعماالً  الجزائرية اإلسناد لقاعدة وفقاً  المختص

 يكون أن شأنه من آخر أجنبي قانون تطبيق تفادى قد المشرع يكون الثانية الدرجة من اإلحالة برفض
 الشروط بحكم للقانون األجنبي المختص الموضوعية القواعد كانت إذا أما العام، النظام مع متعارض

 فيطبق العام، النظام مع تتعارض الجزائري المدني القانون نم) 11( للمادة وفقاً  الزواج لعقد الموضوعية
  .)3(المدني القانون من )24( للمادة وفقاً  العام النظام لمخالفة نظرا القانون الجزائري الحالة هذه في
  انحاللهو  الزواج عقد آثار في مسائل العام النظام حماية في اإلحالة دور 2-

 على يسري الذي القانون أنّ  على المدني القانون من )12( المادة في الجزائري المشرع نص
 في الوارد االستثناء أنّ  علماً  كأصل، الزوج جنسية نونقا هو الجسماني واالنفصال الزواج عقد آثار

 الطرفين أحد فيها يكون التي الحاالت كل في دائماً  نفسه يفرض المدني القانون من )13( المادة
 دولية اتفاقية وجود كحالة األخرى االستثناءات إهمال دون ،)4( الزواج عقدإبرام  عند جزائري )الزوجين(

   .)5(العام النظام بمخالفة والدفع إلحالةا الجزائر، في نافذة
 الزواج لعقد والشخصية المالية ثاراآل على يطبق الذي القانون بين مّيز الجزائري، المشرع أنّ  ونالحظ   

 المدني، القانون من) 12( المادة من األولى للفقرة وفقاً  الزواج وقت إبرام عقد الزوج جنسية قانون وهو
 وقت الزوج جنسية قانون وهو الجسماني واالنفصال الرابطة الزوجية انحالل ىعل يطبق الذي والقانون

 يختلف، به ُيعتد الذي يالزمان المعيار أنّ  بمعنى دائمًا، )12( المادة من الثانية للفقرة طبقاً  الدعوى رفع
 المادة مأحكا تطبيق بموجب العام النظام حماية في دور رفضها عند وكذلك قبولها، عند اإلحالة وتلعب

 المالية ثارباآل يتعلق األمر أكان سواء أجنبي لقانون االختصاص يؤول لما المدني القانون من )12(
 واالنفصال الرابطة الزوجية بانحالل أو الزواج وقت إبرام عقد الزوج جنسية قانون الزواج لعقد والشخصية
  .لدعوى رفع وقت الزوج جنسية قانون الجسماني

                     

  .07، ص المرجع السابقيوسف،  مسعودي) 1( 
، أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين في األحوال الشخصية، "العام النظام حماية في اإلحالة قواعد دور"كريم،  ناتوري )2( 

  .315-314، ص 2014أفريل  24و 23يومي بجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  - المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية
  .من القانون المدني الجزائري)  24و 1 مكرر 23، 21، 11،13( :راجع المواد )3( 
  .ن القانون المدني الجزائريم 13و 12 المادتين) 4( 
  .21 السابق، ص يوسف، المرجع مسعودي )5( 
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   العام النظام حماية ودورها في اإلحالة قبول -أ
 األمر تعلق إذا الزواج انعقاد وقت الزوج جنسية قانون كان سواء التطبيق الواجب القانون يكون لما  
 الرابطة الزوجية بانحالل األمر تعلق إذا الدعوى رفع وقت الزوج جنسية قانون أو الزواج عقد آثارب

 ترفض األجنبية اإلسناد قاعدة أنّ  الجزائري القاضي ويجد أجنبيًا، قانوناً  الجسماني واالنفصال
 أي الجزائري القانون سيطبق الجزائري الجزائري، فإن القاضي للقانون وترده لها المخول االختصاص

 ،الجزائري المدني القانون من) 1 مكرر 23( المادة من الثانية للفقرة وفقاً  األولى الدرجة من اإلحالة قبول
 األمر تعلق إذا خاصةً  الجزائري العام النظام مخالفة في الوقوع الجزائري القاضي فادىيت الطريقة وبهذه

 اإلحالة وبهذا، فإن قبول مثًال، الجسماني كاالنفصال الجزائري القضاء أمام إنشاؤها يمكن ال بحقوق
  .)1(الجزائري العام النظام حماية في دور لعب

  لعاما النظام حماية ودورها في اإلحالة رفض -ب

 اإلحالة، قبول على الحديث عند بّيناه الذي النحو على األجنبي للقانون االختصاص دائماً  يكون لما  
 لها المخول االختصاص ترفض القانون األجنبي المختص في اإلسناد قاعدة أنّ  الجزائري القاضي ويجد
 في الجزائري، فإن القاضي انونالق إلى وليس آخر أجنبي قانون إلى وُتحيله الجزائرية اإلسناد قاعدة من
 الجزائري اإلسناد لقاعدة وفقاً  القانون األجنبي المختص في الموضوعية القواعد سيطبق الحالة هذه

 الثانية، الدرجة من اإلحالة يرفض أي المدني القانون من) 1 مكرر 23( المادة من األولى للفقرة إعماالً 
 العام النظام مع يتعارض ربما آخر أجنبي قانون في بحثال الجزائري القاضي يتفادى الطريقة وبهذه

 العام للنظام مخالفة التطبيق القانون األجنبي الواجبة في الموضوعية القواعد كانت إذا أما الجزائري،
 للمادة وفقاً  الجزائري القانون مكانها وُيطبق باستبعادها القاضي أيضاً  فسيقوم العامة ولآلداب الجزائري

  .)2(الجزائر العام للنظام حمايةً الجزائري   المدني قانونال من )24(
  في مسائل األحول الشخصية اتعيشر تحالة اإلسناد لقانون بلد تتعدد فيه ال: لثالفرع الثا

تحديد الشريعة الواجبة التطبيق عند اإلسناد لقانون دولة متعددة الشرائع من المسائل مسألة  تعتبر       
ا في فقه القانون الدولي الخاص، والتعدد على هذا النحو قد يكون تعددا شخصيا ت جدال واسعآثار التي 

  .وقد يكون تعددا إقليميا

                     
المرجع تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا،  امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت) 1(

  .60، ص السابق
   .316- 315، ص المرجع السابقكريم،  ناتوري) 2( 
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فإذا كانت قواعد اإلسناد الوطنية تشير باختصاص قانون أجنبي لدولة تتعد فيها الشرائع فالسؤال 
ه ذنى للقاضي اختيار هفكيف يتس ،يثور عن الشريعة الداخلية التي يتعين تطبيقها على واقعة الدعوى

  .الشريعة من بين الشرائع المتعددة التي يتضمنها هذا القانون؟
في القوانين التي لم تحدد موقفا من هذه المشكلة فإن الحل لديها يرتبط ارتباطا وثيقا بتفسير 

ندما قاعدة اإلسناد الوطنية، إذ يتعين على القاضي الوطني أن يحدد المقصود بلفظ القانون األجنبي ع
  .)1(يكون قانون دولة تتعدد فيها الشرائع

، التي الجزائري من القانون المدني )23(أما المشرع الجزائري فقد عالج المشكلة بموجب المادة 
إال  ،"قاعدة التفويض": فوضت القانون األجنبي المختص في تعيين الشريعة الواجبة التطبيق متبنيا بذلك

يتطرق للحل المتبع عند استحالة إعمال قاعدة التفويض مما أحدث  أن النص األصلي لهذه المادة لم
يونيو  20المؤرخ في  05/10فراغا تشريعيا استدعى تدخل المشرع لتتميم هذه المادة بموجب القانون 

  .)2(من القانون المدني الجزائري )23(متداركا بذلك هذا الفراغ باستحداث الفقرة الثانية من المادة  2005
متى ظهر من : "مدني جزائري في فقرتها األولى على أنهمن القانون ال) 23(المادة  نصت فقد

األحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها 
  ".التشريعات، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب تطبيقه

فقد حسم المشرع الجزائري هذه المسألة عن طريق تفويض القانون األجنبي المختص في  وبذلك
أي أن تحديد هذا التشريع متروك لقواعد اإلسناد الداخلية  ،أمر تعيين التشريع الداخلي الواجب التطبيق

  .)3(وهذا هو المقصود عند الفقه بقاعدة التفويض ،في الدولة األجنبية المتعددة التشريعات
كما تبنى القضاء هذا الحل في بعض الدول التي لم تعالج تشريعيا هذه المسألة كما هو الحال 

من المبادئ العامة : في لبنان، حيث انتهت الغرفة المدنية األولى لمحكمة التمييز اللبنانية إلى أنه
ق قانون بلد جنسية المقررة في القانون الدولي الخاص أن المحكمة الوطنية عندما تكون مدعوة إلى تطبي

كما هو الحال في  ،فتجد نفسها أمام تعدد قوانين داخلية في ذلك البلد ناتج عن نظامه السياسي ،شخص
تختار من بين هذه القوانين الداخلية ما تفرضه قواعد تنازع القوانين المطبقة  ،الواليات المتحدة األمريكية

                     

  .271 ص، 2002، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، -دراسة مقارنة–تنازع القوانين عكاشة محمد عبد العال،  )1( 
المرجع محمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ا) 2(

  .70، ص السابق
، )مدنين الو من القان 26المادة (ومن ثم يكون المشرع قد أخذ بالحل السائد في العديد من األنظمة القانونية، من بينها المصري  )3( 

) مدنين الو من القان 26 المادة(، والليبي )مدنين الو من القان 31/2المادة (، والعراقي)مدنين الو من القان 28المادة (والسوري 
  ). مدنين الو من القان 25المادة (واإلماراتي 
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الوطني لحل تنازع القوانين الداخلية في بلد أجنبي  هناك بحيث تكون القاعدة المعتمدة من قبل القاضي
  .)1(هي القاعدة المعمول بها في ذلك البلد أي القاعدة األجنبية

جزائري الدني ن القانون المم) 23(إن إعمال قاعدة التعويض طبقا للفقرة األولى من المادة 
عد إسناد خاصة لفض التنازع يفترض بداهة أن القانون األجنبي الذي تتعدد فيه الشرائع يتضمن قوا

لكن ما هو الحل فيما لو لم يتضمن القانون الداخلي للدولة األجنبية أي قواعد من هذا النوع أو  ،الداخلي
  .عجزت قواعد اإلسناد الداخلية التي يتضمنها عن حسم النزاع؟

وجب إال أن المشرع الجزائري حسم أمره بم ،لقد ثار جدل فقهي واسع بخصوص هذه المسألة
ن م) 23(المعدل والمتمم للقانون المدني الذي تمم المادة  2005يونيو  20المؤرخ في  05/10القانون 

إذا لم يوجد في القانون المختص نص في هذا الشأن، : "بفقرة ثانية نص فيهاجزائري الدني القانون الم
بق في عاصمة ذلك البلد في طبق التشريع الغالب في البلد في حالة التعدد الطائفي، أو التشريع المط

  .)2("حالة التعدد اإلقليمي
يتضح من هذه الفقرة أن الحل الذي تبناه المشرع الجزائري يختلف بحسب نوع التعدد التشريعي 

  :وذلك على النحو التالي ،لدولة القانون األجنبي المختص
  في حال التعدد الطائفي :الو أ

و قانون دولة معينة تتعدد فيها التشريعات تعددا طائفيا أساسه إذا كان القانون الواجب التطبيق ه       
دينيا كان أو مذهبيا أو عرقيا، ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصا يبين أي تشريع داخلي يجب تطبيقه 

فمثال إذا تعلق األمر بدولة من دول  ،فعلى القاضي أن يطبق التشريع الغالب في ذلك البلد األجنبي
فإن مدونات األحوال الشخصية للمسلمين في تلك الدولة هي التي تطبق باعتبار أغلب المشرق العربي 

إال أن تطبيق التشريع الغالب في الدولة المتعددة التشريعات مباشرة بمجرد عدم وجود ، نيسكانها مسلم
التطبيق نوني الواجب نص لفض التنازع الداخلي الطائفي في تلك الدولة قد ال يتفق مع روح النظام القا

، ذلك أن التشريع غالبا في الدولة ال يبرر تعميمه على جميع الطوائف بمجرد عدم وجود على العالقة
  .نص خاص بالتنازع الداخلي لتلك الدولة

                     

الموجز في حفيظة السيد الحداد، : أشارت إليه. 413ص ، 1969، النشرة القضائية، 03/07/1968بتاريخ  )121(رقم القرار  )1( 
لبنان،  -، بيروتمنشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، المبادئ العامة في تنازع القوانين :القانون الدولي الخاص، الكتاب األول

  .218 ، ص2004
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 2(

  .71، ص السابق
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فالتعدد الطائفي يقوم على أسس واضحة هي الدين عادة باإلضافة إلى المذهب والعرق أحيانا،  
لطائفة التي ينتمي إليها الشخص قبل أن يلجأ إلى التشريع مما 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
االنتماء الطائفي للشخص إذا أمكن إثباته قبل اللجوء إلى التشريع الغالب في البلد مما يعد إهدارا لروح 

ويجب التنبه إلى الفرض  ،التي أقرت الحترام الخصوصيات الشخصية المعتبرة قانونا لألفراد )23(المادة 
شريعة غالبة في دولة القانون األجنبي المختص، ففي هذه الحالة ال مناص أمام الذي ال توجد فيه 

القاضي الجزائري إال الوقوف على االنتماء الطائفي للشخص، وهو أمر ميسور الوقوف عليه خصوصا 
  .)1(إذا ما كان أساسه الدين

  في حال التعدد اإلقليمي: ثانيا

إذا كان القانون الواجب فإنه  ،جزائريالمدني ن الو من القان )23(طبقا للفقرة الثانية من المادة          
التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها التشريعات تعددا إقليميا ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصا 

  .فعلى القاضي أن يطبق التشريع المطبق في عاصمة ذلك البلد ،يبين أي تشريع داخلي يجب تطبيقه

، وهو التشريعات زائري تبنى الرأي القائل بتطبيق تشريع عاصمة الدولة المتعددةإذا فالمشرع الج
وكان له أثر  1958رأي أخذت به محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في األول من ماي 

بعد ذلك نحو تطبيق شريعة العاصمة في كافة الفروض التي تعجز  ،واضح على اتجاه محاكم الموضوع
  .)2(لداخلية في القانون األجنبي الواجب التطبيق عن تحديد الشريعة المختصة بحكم النزاعقواعد االفيها 

وال شك أن هذا الحل الذي تبناه المشرع الجزائري يتسم بالبساطة واليسر بالنسبة للقاضي أو 
 إال أنه حل ال ،بالنسبة ألطراف النزاع عند مساعدتهم للمحكمة في إثبات مضمون القانون األجنبي

فال يصح تطبيق قانون العاصمة على أنه  ؛يتجرد من االفتراض والمجاز وكثيرا ما ال يعبر عن الواقع
الحل المناسب والمالئم فقد ال يكون هو أكثر القوانين اتصاال بالعالقة، وال أكثرها مناسبة لمعطيات 

عاصمة على هذا النحو هو فالتحديد المسبق لشريعة ال ،النزاع، حددته الصدفة وساقه التصور واالفتراض
فقد تنتفي كل صلة  ،اختيار عشوائي ال يتفق دائما مع روح النظام القانوني الواجب تطبيقه على النزاع

                     

  .292عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  )1( 
  .229 حفيظة السيد الحداد، المرجع السابق، ص )2( 
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بين قانون العاصمة والمسائل محل المنازعة، األمر الذي قد يخل بتوقعات األطراف ويهدر الحكمة التي 
  .)1(من أجلها قررت قواعد اإلسناد

رات هي نفسها التي دفعت بعض الفقهاء إلى رفض حلول فقهية أخرى لهذه إن هذه االعتبا
المسألة من بينها الحل الذي يقضي بتطبيق شريعة الوحدة اإلقليمية التي كان بها آخر موطن للشخص 
قبل مغادرة الدولة التي يختص قانونها بحكم النزاع أو التي كان بها موطنه األصلي، أو الحل الذي 

إذ يعيب ، ع إلى قانون القاضي عندما يتعذر االهتداء إلى الشريعة الداخلية الواجبة التطبيقيقضي بالرجو 
كافة هذه الحلول أنها قد تؤدي إلى تطبيق شريعة موضوعية لم يعد لها صلة مباشرة بالمسألة 

  .)2(كما تنطوي على إهدار لروح قواعد اإلسناد ،المعروضة
الجزائري أن يتبنى حلوال ساقها الفقه هي أكثر واقعية  أنه كان جدير بالمشرع ،وفي تقديرنا

وتماشيا مع روح قواعد اإلسناد في حال تعذر الوقوف على التشريع الداخلي الواجب التطبيق في الدولة 
  :التاليذات التعدد التشريعي اإلقليمي، وذلك على النحو 

 :من الضوابط المكانية في الحاالت التي يكون فيها ضابط اإلسناد في قانون القاضي - 1 
مثل ضابط موطن الشخص أو مكان وقوع الفعل الضار أو النافع ولم يوجد نص خاص يفض التنازع 

فالضوابط المكانية كما أشرنا لها القدرة والكفاية  ،الداخلي فحينئذ على القاضي إعمال الضابط مباشرة
أن تطبيق التشريع الداخلي الذي يتحدد الذاتية على تعيين التشريع الداخلي الواجب التطبيق وال شك 

بمقتضى هذه الضوابط من شأنه تحقيق الغاية من عملية التفويض وذلك بتطبيق أكثر التشريعات 
  .)3(الداخلية اتصاال بالعالقة

وكذلك الحال إذا تعلق اإلسناد بضابط اإلرادة واختار المتعاقدون التشريع الداخلي الواجب 
بل إن جانبا من الفقه  ،ال إرادة المتعاقدين إذا تعذر إعمال قاعدة التفويضالتطبيق، فحينئذ يجب إعم

يرى استبعاد قاعدة التفويض أساسا إذا تعلق األمر بضابط اإلرادة أو ضابط مكاني نظرا لكفايتهما في 
مما يحتم األخذ بهذا الحل من باب أولى إذا تعذر إعمال قاعدة ، تحديد التشريع الداخلي المختص

  .ويضالتف
وتعذر إعمال  في الحاالت التي يكون فيها ضابط اإلسناد في قانون القاضي هو جنسية الشخص - 2

فإن القانون األنسب في نظر أغلب الفقهاء حينئذ هو قانون موطن الشخص، فإن لم  :قاعدة التفويض
                     

دراسة مقارنة في ( تنازع القوانينهشام علي صادق، : في نفس االتجاه. 288عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  )1( 
  .131، ص 1993، دار الكتاب الحديث، القاهرة، )عية في التشريع المصريالمبادئ العامة والحلول الوض

  .230 - 229 حفيظة السيد الحداد، المرجع السابق، ص )2( 
  .292عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  )3( 
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د هذا الحل سنده حيث يج ،يكن له موطن تعين تطبيق تشريع الوحدة اإلقليمية التي يوجد بها محل إقامته
  :المبررات التالية يف

إن تشريع الموطن أو محل اإلقامة هو أقرب القوانين لحكم المسائل المتعلقة باألحوال الشخصية بعد  -
قانون الجنسية وذلك لكونه أكثر القوانين اتصاال بالعالقة إذا ما تعذر إعمال القانون الذي تحدد بمقتضى 

  .جنسية الشخص
 يمكن وصفه بالعرضي وال يتوقف على الصدفة كغيره من الحلول األخرى ومنها إن هذا الحل ال -

بل إنه يترجم صلة واقعية بين المنازعة المطروحة والقانون المطبق، ولذلك فإن  ،تطبيق قانون العاصمة
 هذا القانون يتميز بكونه محصلة رابطة فعلية وحقيقية، كما أنه معروف سلفا لألطراف ال يتغير بتغير

  .المحكمة المرفوع أمامها النزاع
إن إعمال قانون الموطن ال يعد تجاهال لروح التشريع الجزائري القائم على نظام الجنسية في مسائل  - 

األحوال الشخصية وال تضحية بقاعدة اإلسناد القائلة بتطبيق قانون الجنسية، فإعمال هذا الحل منوط 
  .)1(لي المختص في قانون الجنسية المتعدد التشريعاتبشرط أساسي هو تعذر تعيين التشريع الداخ

) 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 ن القانون المم

  . لعديمي الجنسية
فالمشرع وضع قاعدة إسناد احتياطية تقضي بتطبيق قانون موطن األشخاص في الفروض التي         

في مصر على هذا الحل في الحاالت مختصين وقد اعترض بعض ال، يكون فيها هؤالء عديمي األهلية
التي يكون فيها موطن الشخص خارج الدولة المتعددة التشريعات حيث يكون تطبيق قانون دولة الموطن 

نئذ بناء على قواعد اإلسناد الداخلية في قانون الجنسية هو بمثابة أخذ باإلحالة وهو ما يرفضه المشرع حي
 )23(وكذا المشرع الجزائري بموجب المادة  ،مدنيمن القانون ال )27(المصري مطلقا بموجب المادة 

أن أنصار األخذ بقانون إال  ،مكرر ما لم تكن اإلحالة من الدرجة األولى أي إحالة للقانون الجزائري
الموطن يبررون موقفهم بأن الرجوع إلى قانون الموطن في الفروض السابقة بكون بناء على قاعدة إسناد 

وليس بمقتضى قواعد اإلسناد الداخلية في قانون الجنسية المختص في  ،احتياطية في قانون القاضي
  .)2(األصل بحكم النزاع

                     
  .53، ص المرجع السابق، محاضرات في القانون الدولي الخاصامحمدي بوزينة آمنة، ) 1(
المرجع بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، امحمدي ) 2(

  .76-75، ص السابق
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الجزائري أن يقصر تطبيق قانون عاصمة الدولة المتعددة ونحن نرى أنه كان بإمكان المشرع 
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  ،موقف المشرع من اإلحالة
  .أخذ باإلحالة من الدرجة األولىباعتبار المشرع الجزائري ي

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن القضاء المصري قد مال في بعض أحكامه لصالح قانون الموطن إذا 
تعذر الكشف عن الشريعة الداخلية الواجبة التطبيق في قانون الجنسية المختص، من ذلك ما قررته 

من أن عدم وجود قواعد لإلسناد في  1955نوفمبر  22محكمة استئناف القاهرة في حكمها الصادر في 
دولة الجنسية المختص بحكم النزاع من شأنه عدم االهتداء إلى قانون ينتمي له لالداخلي  القانون

الشخص بجنسيته مما يبرر معاملته كما لو كان عديم الجنسية، ولذلك يجب الرجوع إلى قانون الموطن، 
  .)1("لذي يقيم فيهوفي حالة عدم وجود الموطن إلى قانون البلد ا

تعدد "جزائري استعملت مصطلح الدني ن القانون المم )23(فقد سبق القول أن المادة  ،أخيرا
مما يفسر على أن المشرع ال يعتد بالتعدد إال إذا تجسد في شكل " تعدد الشرائع"وليس " التشريعات

لتعدد في شكل قوانين أما إذا تجسد ا ،تشريعات أي في شكل نصوص مكتوبة صادرة من سلطة مختصة
وحينئذ نتساءل عن الحل إذا ما أسند التطبيق لقانون دولة تتعدد  ،المشرع ال يعتد به، فإن عرفية أو دينية

فيها الشرائع تعددا ليس تشريعيا وٕانما عرفيا أو دينيا وهو فرض قد يحدث خصوصا بشأن التعدد 
  .الطائفي؟

حيث ال مكان  الجزائري، مدنين الو من القان 23مادة نرى اللجوء حينئذ إلى الفقرة الثانية من ال
إلعمال قاعدة التفويض فيعتبر الوضع كأن لم يوجد نص يحدد التشريع الداخلي الواجب التطبيق، مما 
يقتضي تطبيق التشريع الغالب في البلد في حال التعدد الطائفي، وتشريع العاصمة في حال التعدد 

  .)2(اإلقليمي
  
  
  
  

                     

  .292عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  )1( 
 نفسد القضائي وحلول لقضايا، امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتها) 2(

  .77، ص المرجع
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  في منازعات األحوال الشخصية تطبيق قانون الجنسية إشكاالت :يالمطلب الثان 

إلى قانون الجنسية، ال الموطن كما يظهر من قراءة  األحوال الشخصية جزائريأخضع المشرع ال   
، وعند ن المدني الجزائريو اردة ضمن القانو من حيث المكان ال النصوص الخاصة بحل تنازع القوانين

، بسبب تعدد الطرف في النزاعصعوبة تحديد قانون جنسية  القاضي ترضتطبيق هذه النصوص قد تع
وغيرها من الصعوبات التي تعترض القاضي عند محاولة إعمال  االجنسيات أو انعدامها أو بسبب تغيره

فيما هذه المسائل ل لو حلمما يتطلب بحث قاعدة اإلسناد وخصوصا أن ضابط اإلسناد فيها هو الجنسية، 
  :يلي

  األحوال الشخصيةوانعدامها في مجال القانون المختص في حالة تعدد الجنسيات : ولالفرع األ 

تعترض القاضي عند محاولة حل النزاع المتعلق باألحوال الشخصية صعوبات إنعدام وتعدد 
  : وتغير الجنسية وعليه سوف نقف على كيفية حلها على النحو التالي

  لجنسياتبين احاالت التنازع االيجابي  - 1
شخص متمتعا بصفة قانونية بجنسية دولتان أو يكون التنازع ايجابيا بين الجنسيات لما يكون ال   

بمعنى أن يكون ألطراف العالقة جنسيات متعددة ويكون ضابط اإلسناد الذي يتحدد من خالله  ،)1(أكثر
  .)2(القانون الواجب التطبيق جنسية المعني

بجنسية أكثر من دولة واحدة؛ إذ قد تتوافر في شخص فمزدوج أو متعدد الجنسية هو من يتمتع 
أسباب التمتع بأكثر من جنسية واحدة وفقا إلحكام قانون دولتين أو أكثر، مما يصعب تحديد القانون 
الواجب التطبيق على مسائل أحواله الشخصية إذا أشارت قواعد اإلسناد في قانون القاضي إلى تطبيق 

ها، حيث تدعي كل من الدول التي يتمتع بجنسيتها السيادة عليه بوصفه قانون دولة التي يتمتع بجنسيت
أحد وطنييه، فيحصل من جراء ذلك ما يسمى بالتنازع االيجابي للجنسيات، وأسس حل التنازع االيجابي 
للجنسيات تختلف بحسب ما إذا كان النزاع القائم معروضا على المحكمة التابعة إلحدى الدول التي 

                     
حرية الدولة في أمور جنسيتها، فبفعل المبدأ تكون قواعد الجنسية ذات طابع وطني، حيث ينظمها المشرع  فالجنسية تخضع لمبدأ) 1(

له باألجانب التابعين ن أالوطني في كل دولة ومن طبيعة أحادية، بمعنى أن مشرع كل دولة يحدد الوطنيين التابعين لدولته وال ش
وقد تكفلت المواثيق الدولية ، وهذا المبدأ يجعل للدولة منطقة أو نطاق محفوظ وخاص بها ال يشاركها فيه أي كيان آخر، لدول أخرى

م على أن يكون لكل دولة أن تحدد من ه: "التي أكدت المادة األولى منها 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 الفرنسي  1923عام  شباط 7بتاريخ كما كان ضمن هذا التوجه موقف محكمة العدل الدولية الدائمة 
: أنظر في ذلك. "مبدأ احتفاظ كل دولة بحرية التشريع في أمور الجنسية: "المغرب والذي أقرت فيهتونس و حول مراسيم الجنسية في 

  .37ص ، 2007، الجزائر، دار هومة، الطبعة الثانية، الجنسية ومركز األجانب في الفقه والتشريع الجزائري، بن عبيدة عبد الحفيظ
  .141تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : ائري، الجزء األولالطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجز ) 2( 
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أو على محكمة دولة أخرى ال عالقة لها بجنسيته أو على  على جنسية مزدوج الجنسية تدعي السيادة
  .)1(محكمة دولية

ويحدث هذا النوع من التنازع االيجابي بين الجنسيات نتيجة اختالف تشريعات الدول في 
مثال  األساس الذي تبني عليها كل منها جنسيتها أو في أسباب نزعها فقانون الجنسية الجزائري يمنح

، 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 

يتين الجنسية الجزائري والجنسية أب جزائري وأم فرنسية يصبح من يوم مولده متمتعا بجنسيتين أصل
كما قد يكتسب جزائري جنسية دولة ما دون أن يصدر مرسوم يأذن له بالتخلي عن الجنسية ، )3(الفرنسية

من قانون الجنسية الجزائري، فيصبح له بذلك جنسيتين جنسية أصلية وهي  18الجزائرية طبقا للمادة 
  . التي تجنس بجنسيتهاالجزائرية و مكتسبة هي جنسية الدولة الثانية 

في فو  ،تعدد الجنسيات ففي المثال األول كان سبب التعدد معاصرا للميالدمسألة  وهنا تطرح
من بين الجنسيات  أنه، وفي كلتا الحالتين تطرح مشكلة )4(المثال الثاني كان التعدد الحقا على الميالد

تحديد القانون الواجب التطبيق عليه خاصة إذا  التي يحملها المعنية يعتد بها لحل التنازع القائم وبالتالي
نجده أيضا في مجال تنازع االختصاص القضائي الدولي  يءونفس الش ،كان ضابط اإلسناد هو الجنسية

مما لما تكون محاكم الدولة مختصة بالنظر فقط في المنازعات التي يكون أحد أطرافها من وطنييها، 
ات لعقد االختصاص لقضاء دولة دون الجنسيسبب ازدواج تنازع بين القوانين ب يؤدي إلى حصول

  .)5(األخرى
كما أنه في مجال مركز األجانب يطرح تعدد الجنسيات مشكلة معاملة مزدوج الجنسية إذا كانت 
الجنسيتان اللتان يحملهما جنسية دولتان متحاربتان فوجوده في إحداهما، يجعله خائنا في نظر الدولة 

                     
الجنسية، المواطن، مركز األجانب وأحكامه في  :األولالجزء ، القانون الدولي الخاص، حسين محمد الهداويو  غالب علي الداودي )1(

  .88 ص، 2007ن دار نشر، و ، د، العراق"القانون العراقي
  . المتعلق بقانون الجنسية 2005فيفري  27المؤرخ في  05/01قانون رقم المعدلة بموجب ال 6المادة ) 2( 
تجب اإلشارة إلى أن هذا التعديل لقانون الجنسية تم بقصد تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة باعتماد النسب لالم في تمتع  )3( 

النسب أو حق الدم لألب كما تهدف هذه التعديل إلى مطابقة أوالدها بالجنسية الجزائرية األصلية مثل ما هو الحال بالنسبة العتماد 
عبد الحفيظ، ، بن عبيدة: أنظر في ذلك. قانون الجنسية الجزائري مع المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر

  .214- 213ص ، المرجع السابق
، الجزائر، دار هومة، الجنسية-تنازع االختصاص القضائي الدولي: ثاني، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأعراب بلقاسم) 4( 

  .142-141، ص 2005
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري، اللتان تعقدان االختصاص القضائي  41و 40نصي المادتين : أنظر في ذلك) 5( 

  . للمحاكم الجزائري لما يكون فقط أخد أطراف الدعوى جزائريا
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ذلك يطرح تعدد الجنسيات مشكلة الحماية الدبلوماسية التي تلتزم بها الدولة نحو الثانية، إضافة إلى 
وطنييها في الخارج، وذلك إذا كان المتضرر يحمل جنسية الدولة التي تريد بسط الحماية الدبلوماسية 

ممارسة ، فهنا يفقد حقه بسبب مبدأ من المبادئ العامة التي تحكم )1(عليه وجنسية الدولة التي تضرر بها
دعوى الحماية الدبلوماسية والذي مفاده أنه ال يمكن إقامة الدعوى من قبل دولة يتمتع الشخص 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: األولفرض ال

، أي عندما دولة القاضيإذا كان التنازع بين جنسيتين أجنبيتين فأكثر ليس من بينهما جنسية 
مما يطرح مشكلة  تكون كل الجنسيات التي تثبت للشخص أجنبية وليس من بينها الجنسية الجزائرية،

ة التي يعتد بها دون غيرها وهذا االختيار ضروري لتحديد القانون الواجب االختيار ما بين الجنسي
  وكان ضابط اإلسناد هو الجنسية فما الحل في هذه الحالة؟ ،)2(التطبيق على النزاع

إّن الجنسية وٕان كانت رابطة قانونية فإّنها قبل ذلك رابطة اجتماعية، قوامها االشتراك في الفكر 
 على إحداها ترجيح يملك ال السيادات تكافؤ لمبدأ واستناداتّقاليد واألماني، والمشاعر والمصالح وال

 الوقائع والظروف وتشير، غيرها من أكثر الشخص بها يرتبط الجنسية تلك كانت إذا إال األخرى
العبرة تكون بالجنسية التي تكشف الوقائع ف ،االرتباط واالقتصادية إلى هذا السياسية واالجتماعية

، وهي الجنسية )3(أو الواقعية للشخص الجنسية الفعلية أيأن الشخص كان أكثر ارتباطا بها  والظروف
وتتجلى في جميع جوانب حياة الشخص بحيث تكون لها الهيمنة فيها  التي يرتبط بها أكثر من غيرها

، طن المعتاد للشخص، اللغة الّتي يتكّلم بها الشخصوعلى القاضي أن يبحث عن المو على غيرها، 
نة، البلد يسياسي أو وظيفة كاملة في دولة معة، أو له منصب المكان الذي يمارس فيه وظيفته خاص

ودفع الضرائب أو تلك التي يمارس فيها حقوقه السياسية مثل حق ، ي أدى فيه واجب الخدمة الوطنيةالذ
تلك التي يتملك فيها العسكرية، أو  والخدمة ئباالضر  الوظائف وأداء لبعض ممارستهو  االنتخاب والترشح

فهذه  ،عقارات أو تلك التي كون فيها عائلة، وباإلضافة إلى المكان الذي يمارس فيه الشخص وظيفته
                     

  .240، ص 1972تنازع القوانين، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، : عز الدين عبد اهللا، القانون الدولي الخاص)1( 
الشخص الذي يتمتع بأكثر من جنسية يجب : "التي تقضي بأن 1930 لعاممن اتفاقية الهاي  5المادة  وهو ما يتطابق مع نص )2( 

  ".لو كان ال يتمتع إال بواحدة فقط أن يعامل في دولة الغير كما

، المرجع الجنسية-تنازع االختصاص القضائي الدولي: ثاني، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأعراب بلقاسم: أنظر في ذلك
  .169، ص السابق

نظيم جنسيتها، ذلك المبدأ الذي إطار القانون الدولي العام، والذي يشكل قيد على حرية الدولة في ت يمن المبادئ المستقرة ف) 3(
  . بين الفرد والدولة) Genuine Link(يقضى بوجوب قيام رابطة الجنسية على وجود صالت حقيقية 
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، )1(بها أكثر من غيرهاارتباط  ذلك عن تكشفو تؤكد انتمائه لدولة أكثر من األخرى كلها معايير 
  .)2( منها 05 كّرسته اتفاقية الهاي في المادة ويالحظ أّن هذا الحل

 تعدد الجنسيات هيمسألة  على أساس أن "الفعلية الجنسية قانون "وقد أيد معظم الفقه اعتماد
المادة  نت هذا الحلتبإلى األخذ بالجنسية الفعلية، و  القضاء الفرنسيوقد اّتجه  واقع وليس قانون،مسألة 

وعلى نفس ، 1974اي م 31من الباب الّتمهيدي للقانون المدني اإلسباني المضافة بمرسوم  09/9
، وكذا التشريعات العربية المادة في المادة 1981من قانون الجنسية البرتغالي  28المنوال سارت المادة 

  . )3( الجزائري القانون المدني من 22/1
أخذت المحاكم الدولية ولجان التحكيم بالجنسية الفعلية في حل التنازع اإليجابي بين  كما

ف وواقع الحال، كالموطن ومحل اإلقامة االعتيادية وأداء الخدمة العسكرية الجنسيات، من خالل ظرو 
 وهناك قضايا دولية بهذا الصدد، الخ... وتولي الوظائف العامة أو مباشرة الحقوق المدنية والسياسية

، وهو الحل الذي يل كانا فيرو بين بيرو وايطاليا، وقضية ماثيسونبين بريطانيا وفنزوياليقضية روفائ
أبريل  6في حكمها الصادر في  )Nottebohm(ملت به محكمة العدل الدولية في قضية نوتبوهم ع

من ) 22(وهو نفس التوجه الذي تبناه المشرع الجزائري من خالل الفقرة األولى من المادة ، )4(1955
 ص يعتبر، وتحديد الجنسية الفعلية من بين الجنسيات التي يتمتع بها الشخالقانون المدني الجزائري

  .واقع لذلك فهي ال تخضع لرقابة المحكمة العليا بالجزائرمسألة 
في قضية  03/06/1912محكمة التحكيم الدائمة بالهاي بتاريخ  ذا الحلوأخذت به  

)CANIVARO()5(واقع مسألة  تعدد الجنسياتمسألة  ، وقد أكد معظم الفقه هذا الحل على أساس أن
ح القاضي إحدى الجنسيات على غيرها على أساس قانوني، وٕانما على ، ومن ثم ال يرج)6(وليست قانون

  .أساس الواقع واالعتبارات العملية
  

                     
  .36، ص المرجع السابقنوارة،  حسين )1(
وكأّنه ال في دولة الغير يجب أن يعامل الّشخص الّذي يحمل عّدة جنسيات : "1930من اتفاقية الهاي لسنة  05نص المادة  )2(

 ". يتمّتع إّال بجنسية واحدة
مشكلة  -مشكلة التعدد ومشكلة االنعدام ومشكلة بدون : دراسة مقارنة لـ–حسام الدين فتحي ناصف، مشكالت تعدد الجنسية  )3(

 .27-26، ص 2007ن، . د. ط، دار الّنهضة العربية، د. مشكلة إثبات الجنسية، د - جنسية األشخاص االعتبارية 
، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، المبسوط في شرح نظام الجنسية، المرجع السابق، عبد الكريم سالمة حمدأ )4( 

  .217، ص 1999
 (5) journal de dr.int privé 1912.317.rev.crit dr.int privé, 1912, p 331. 

   .207-206، ص المرجع السابق، تنازع القوانين :لاألو القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء ، بلقاسم أعراب (6)
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  دولة القاضيجنسية  تطبيق قانون: الثاني الفرض

ال يعتد بغيرها مهما كانت عالقة فإنه  المتنازعة،بين الجنسيات  قاضيعندما توجد جنسية ال
قانونه فإذا كان مثال من بين فعلى القاضي تطبيق  ،تهاالشخص بالدول األخرى التي يحمل جنسي

ال يعتد في الجزائر إال بها سواء فيما يتعلق فإنه  الجنسيات التي يحملها الشخص توجد الجنسية الجزائرية
بتحديد مركزه داخل إقليم الدولة أو بتحديد القانون الواجب التطبيق على أحواله الشخصية أو من حيث 

   .)1(القانون الجزائريوبالتالي يطبق  ،لمحاكم الوطنيةعقد االختصاص ل
الخاصة ببعض مسائل تنازع القوانين  1930اتفاقية الهاي من  الثالثةوقد أخذت بهذا الحل المادة 

دون اإلخالل بأحكام هذه االتفاقية إذا كان الّشخص متمّتعا بجنسيتين : "أنه ؛ إذ نصت علىفي الجنسية
من  02نفس المبدأ المادة ب أخذت، كما )2(لة يتمّتع بجنسيتها أن تعتبره من تابعيهاأو أكثر فيمكن لكّل دو 

ي دولة فرضت لتحديد كون الّشخص من وطنّ ، عندما 1964أسياوية لعام - مشروع المعاهدة األفرو
    .)3(معّينة الّرجوع إلى أحكام قانون تلك الدولة

قف اتفاقية الهاي؛ حيث ذهب التشريع اإلسباني وكان موقف جّل القوانين العربية والغربية من مو  
من القانون الدولي الخاص لعام  20/01، والبولندي في المادة ن المدنيو انقالمن  19/02في المادة 

، وهناك بعض التشريعات لم تفرد 1981من قانون الجنسية لعام  27، والبرتغالي في المادة 1965
ما أشارت إليه ضمنا كالتشريع البلجيكي والفرنسي للحكم ضمن هذا االّتجاه نصا خاّصا، وٕانّ 

     .)4(والّدنمركي
ن لنا في نص المادة بي خصية المصريشال الو حن األو انأّما في إطار التشريعات العربية، فـق  

الكويت والخاص بتنظيم العالقات  1961لسنة  06ري رقم يمن المرسوم األم 20 المادة، و )5(25/02
من  27 المادةمن القانون المدني الليبي، و  25/02، وكذلك المادة "تنازع القوانين"ذات العنصر األجنبي 

                     

، ، المرجع السابقالجنسية-تنازع االختصاص القضائي الدولي: ثاني، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأعراب بلقاسم )1( 
  .172و 165ص 

 .159-158 ، صالمرجع السابق، -دراسة مقارنة–عكاشة محّمد عبد العال، تنازع القوانين  )2(
، ص 2011، دار الثقافة، عمان، األردن، 01، ط )-دراسة مقارنة–الجنسية (غالب على الداودي، القانون الدولي الخاص  )3(

273. 
 .274، ص 2010، لبنان، مكتبة زين الحقوقية، 01عبد الرسول عبد الرضا األسدي، الجنسية والعالقات الدولية، ط  )4(
األشخاص الّذين تثبت لهم في وقت واحد بالّنسبة إلى : "تنص على ما يليخصية المصري، شال الو حن األو انمن ـق 25/02المادة  )5(

 ".مصدر الجنسية المصرية وبالّنسبة لدولة أجنبية أو عّدة دول أجنبية جنسية تلك الدولة، فالقانون المصري هو الّذي يجب تطبيقه
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، )2( المدني العراقي نو انقالمن  33/02، والمشرع العراقي في نص المادة )1(القانون المدني الّسوري
  .)3(ن المدني األردنيو انقالمن  26 المادةو 

من القانون المدني الجزائري  )22(نية من المادة كما تبناه المشرع الجزائري من خالل الفقرة الثا
ن القانون الجزائري هو الذي يطبق إذا كانت للشخص في وقت واحد بالنسبة إلى الجزائر الجنسية أغير "

يقيم داخل وعلى ذلك، فإن الشخص الحامل للجنسية الجزائرية أصلية كانت أم مكتسبة  ،)4("الجزائرية
فهذا الحل ينسجم مع قاعدة أن كل دولة  في الجزائر أنه جزائري،ام القضاء أميعامل الجزائر أم خارجها 

، وهذا ما هو حرة في تحديد وطنييها ألنه من غير المعقول أن تترك الدولة تحديد رعاياها لدولة أخرى
مع : "1930من اتفاقية الهاي سنة  3متعارف عليه في النظام الدولي، ونصت عليه أيضا المادة 

 يحمل ةدول كل هعتبر تتضيات هذه االتفاقية، الشخص المتمتع بجنسيتين أو أكثر يمكن أن مراعاة مق
  .)5("رعاياهاجنسيتها من 

يقيم داخل الجزائر أم وعلى ذلك، فإن الشخص الحامل للجنسية الجزائرية أصلية كانت أم مكتسبة  
مع قاعدة أن كل دولة حرة في فهذا الحل ينسجم  في الجزائر أنه جزائري،أمام القضاء يعامل خارجها 

، وهذا ما هو متعارف تحديد وطنييها ألنه من غير المعقول أن تترك الدولة تحديد رعاياها لدولة أخرى
  .)6(عليه في النظام الدولي

  حالة عديم الجنسية - 2

، الشخص الذي ال تعتبره أية دولة مواطنا فيها بمقتضى "عديمي الجنسية"يعني مصطلح 
وهو أن تتخلى جميع قوانين الدول عن شخص معين فيقع في حالة انعدام الجنسية أو  ،)7(تشريعها

الالجنسية، ولذلك ال يوجد تنازع بين القوانين على الشخص هذا من الناحية القانونية، وٕانما يجب تعيين 

                     
 .273غالب على الداودي، المرجع السابق، ص  )1(
 .22، ص المرجع السابقم الدين فتحي ناصف، حسا )2(
 .274سدي، الجنسية والعالقات الدولية، المرجع السابق، ص عبد الرسول عبد الرضا األ )3(
إن إعمال مبدأ جنسية القاضي الوطني طبقته محاكم جميع الدول التي قننت هذا المبدأ، أنظر مثال قرار محكمة النقض الفرنسية ) 4(

أن الوصاية على األطفال الذي يحملون في ذات الوقت الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، :" 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) 5( 
  .166ص 
  .161ص ، امحمدي بوزينة آمنة، محاضرات في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق )6( 
مؤتمر مفوضين  1954سبتمبر /أيلول 28بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية المعتمدة في  من اتفاقية نيويورك) 1(المادة ) 7(

 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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ية قانون جنسية واحدة تحكم نشاط ذلك الشخص، والسيما في قضايا األحوال الشخصية، وتحل هذه القض
بالرجوع إلى أحكام القانون الوطني وفقا لقانون موطن أو مكان اإلقامة بوصفه أقرب القوانين إلى 

  .الشخص

عديم الجنسية يطبق نزاع مشوب بعنصر أجنبي متعلق على أي قانون  :من هذا المنطلق نتساءل
  .؟بمسائل األحوال الشخصية 

انقسمت الحلول المقترحة إلى اتجاهات مختلفة، ال يوجد اتفاق في اآلراء بشان هذه المسألة، ولهذا 
) حالة التنازع السلبي(قد اختلف الفقه حول تعيين قانون الواجب التطبيق على الشخص عديم الجنسية ف

فأسنده البعض لقانون الموطن غير أن المشرع الجزائري مثله مثل القوانين العربية األخرى، ترك هذا 
قبل تعديلها، لكن بعد التعديل عاد وأخذ بالرأي ) 22/3( ضي في المادةالتحديد للسلطة التقديرية للقا

من القانون المدني، أنه في حالة انعدام الجنسية يطبق القاضي قانون ) 22/3( الراجح فقد نصت المادة
، )1(الخاّصة بحالة الّالجئين 1951لعام  12المادة ه بوهذا ما أخذت  ،الموطن أو قانون محل اإلقامة

 بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية من اتفاقية نيويورك) 12(و التوجه الذي تبنته المادة كما ه

  : ، حيث نصت صراحة على أنه)2(1954سبتمبر  28المعتمدة في 
تخضع األحوال الشخصية لعديم الجنسية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن  .1"
 يؤولفإنه  شخص ال يتمتع بجنسية من الجنسيات،ب يتعلقفي حالة عرض نزاع أي  ،"له موطن

االختصاص في األحوال الشخصية إلى قانون الموطن، فإن لم يكن له موطن فينسب االختصاص 
لقانون محل اإلقامة، فإن لم يتمكن من الوصول للموطن أو محل اإلقامة، فقد استقر العرف الدولي على 

  .)3(نه في حكم األحوال الشخصية لعديم الجنسيةأن يطبق القاضي في هذه الحالة قانو 
تحترم الدولة المتعاقدة حقوق عديم الجنسية المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، والسيما الحقوق  .2

المرتبطة بالزواج، علي أن يخضع ذلك عند االقتضاء الستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين 
ون الحق المعني واحد من الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع الدولة تلك الدولة، لكن شريطة أن يك

وقد تأكد هذا الحل بالنسبة للقانون الواجب ، "المذكورة لو لم يصبح صاحبه شخصا عديم الجنسية
 1951 يوليو 28التطبيق على الحالة المدنية لالجئين التي نصت عليها اتفاقية جنيف المؤرخة في 

                     
 .279-278 غالب على الداودي، المرجع السابق، ص )1(
  .1964جوان عام  8المؤرخ في  64/173إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم  انضمتوالتي ) 2(
المرجع  ت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا،امحمدي بوزينة آمنة، إشكاال) 3(

  .221ص السابق، 
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حيث أخذت أيضا  1963فبراير  7انظم تاليها الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في والتي  )12(المادة 
  .)1(بقانون الموطن

يذهب الرأي الراجح إلى القول بتطبيق على عديم الجنسية قانون موطنه، فإذا لم يكن له و  -1
الذي فيه موطن، يطبق عليه قانون البلد الذي فيه محل إقامته، فإذا تعذر ذلك يطبق عليه قانون البلد 

  .)2(محل القاضي الذي ينظر في النزاع
، )3(تحديد القانون الواجب التطبيق على عديم الجنسية لتقدير القاضي أمروقد ترك المشرع الجزائري 

من اتفاقية نيويورك لعام  12على أنه تجب اإلشارة إلى أن القاضي الجزائري كان يطبق أحكام المادة 
جوان  8المؤرخ في  64/173بموجب المرسوم رقم ادقة عليها والمص 1954 أوت 28المبرمة في 

المشرع الجزائري تدارك هذا والتي تقرر صراحة بتطبيق قانون الموطن أو محل اإلقامة، إال أن  1964
 05/02بأن قام باستحداث فقرة ثالثة بموجب القانون من القانون المدني  22الفراغ بعد تعديل المادة 

الة انعدام الجنسية يطبق القاضي قانون الموطن أو قانون محل اإلقامة، وهو ما أنه في حوالتي قررت 
في حالة : "، حيث جاء فيهامن القانون المدني الجزائري 22دلت عليه صراحًة الفقرة الثالثة من المادة 

 12دة ، وهو ما نصت عليه الما)4("انعدام الجنسية يطّبق القاضي قانون الموطن أو قانون محّل اإلقامة
  .م1954سبتمبر  28من معاهدة نيويورك المؤرخة في 

وقد تجنب المشرع الجزائري االنتقادات الموجهة إليه مسبقا قبل التعديل في عدم توافق النص 
الداخلي مع معاهدة نيويورك، فعلى الرغم من وجاهة الحل الذي تبناه المشرع الجزائري، إال أن الفقه 

ي يكون فيها لعديم الجنسية أكثر من موطن، فقد يكون الشخص تالت الالحديث يوضح قصوره على الحا
الذي يرفع دعوى طالق أمام القضاء الجزائري متوطنا في كل من الجزائر وفرنسا ومتصالن باإلقليم 

  .الفرنسي ألكثر من الجزائر، ورغم ذلك يطبق عليه القاضي الجزائري القانون الجزائري
لقانون المدني األلماني بالّنسبة لجاء في المذّكرة اإليضاحية فقد  ،قارنةلملتشريعات ابالنسبة لأّما 

من القانون المدني  26، والمادة راقيالعمدني من القانون ال 33/01منه والمادة  25إليضاح المادة 

                     
  .142، المرجع السابق، ص تنازع القوانين: زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1( 
  .208ص ، المرجع السابق تنازع القوانين،: األولالقانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء ، بلقاسم أعراب )2(

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي ، انحالل الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاصجندولي فاطمة الزهراء،  (3)
   .55 ص، 2011 -2010تلمسان،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايدالخاص، 

 .148، 143، المرجع السابق، ص تنازع القوانين: الجزء األولالقانون الدولي الخاص الجزائري، ّيب زروتي، الط )4(
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ب لسنة . م. من ق 32، والمادة 1942من القانون المدني اإليطالي لسنة  29المادة ، و )1(األردني
  .)2(التشيكوسلوفاكي الخاص بالقانون الدولي 1963من قانون  33المادة ، و 1966
  )3( األحوال الشخصيةفي مجال  حالة تغيير الجنسية: ثانيالفرع ال

تقوم قاعدة اإلسناد على ثالثة أركان داخلية، هي الفكرة المسندة وضابط االختيار أو اإلسناد 
ث على ضابط االختيار أو اإلسناد، لوجدناه يمثل عصب ولو ركزنا في الحدي ،والقانون الواجب التطبيق

وعن طريقه تنهض قاعدة اإلسناد  ،قاعدة اإلسناد، حيث يلزم من وجوده وجودها ويلزم من عدمه عدمها
؛ بوظيفتها وتحدد القانون الواجب التطبيق، وبالتالي تغييره ألي سبب كان يولد مشكلة التنازع المتحرك

  .؟...ولكن كيف
مراكز قانونية في ظل قانون جنسية ما باعتباره القانون الواجب التطبيق في األحوال قد تنشأ 

تغيير جنسية الشخص تحديد الجنسية المعتمدة في مصير الحقوق مسألة  الشخصية، بعد ذلك تطرح
رك والمراكز القانونية التي تولدت تحت سلطان قانون الجنسية القديمة، وهو ما يطلق عليه بالتنازع المتح

  .المتغير أو
: يثير مشكلة التنازع المتحرك والتي يمكن تعريفه بأنهفإنه  ونظرا لكون ضابط الجنسية قابل للتغير،

التنازع الذي ينشأ عن خضوع العالقة لقانونين متتابعين بفعل انتشار عنصر التغيير في الزمان "
تعاقبين صادرين عن مشرعين مختلفين بالتنازع الذي ينشأ بين قانونين م" :، كما يمكن تعريفه"والمكان

  .)4("لحكم موضوع واحد

                     
 .179غالب على الداودي، المرجع السابق، ص  )1(
 .142، المرجع السابق، ص تنازع القوانين: الجزء األولالقانون الدولي الخاص الجزائري، الطّيب زروتي،  )2(
 élément de(وعنصر قانوني ، )élément de fait( عنصر واقعي: ط االختيار أو اإلسناد من عنصرين همايتكون ضاب )3( 

Droit( فضابط الجنسية مثال عنصره الواقعي هو تمتع الشخص بجنسية دولة معينة، أما العنصر القانوني فهو الجنسية ذاتها ،
أما  فعنصره الواقعي هو وجود المال ذاته في إقليم دولة معينة،، المالكنظام يفيد االنتماء إلى تلك الدولة، وكذلك ضابط موقع 

وما تقدم يشير إلى ، عنصره القانوني فهو فكرة الموقع كنظام قانوني، أي الحيز من المكان في دولة ما والذي يستقر فيه المال
سناد، وبالتالي يمكن القول أن ضوابط االختيار إمكانية األفراد في بعض األحيان تغيير العنصر الواقعي من ضابط االختيار أو اإل

األول، ضوابط قابلة للتغيير ومنها ضوابط الجنسية والموطن ومحل اإلقامة وموقع المال المنقول وٕارادة : عموما تقسم إلى نوعين هما
أو كنتيجة للتحديد القانوني لنطاقها والثاني، ضوابط ثابتة ال تقبل التغيير، سواء كانت بطبيعتها كموقع المال العقاري، . المتعاقدين

أذن مع القدرة على تغيير ضابط اإلسناد وخلق مشكلة تزاحم . الزمني كجنسية المتوفى في المواريث ووقوع الفعل الضار أو النافع
أصبحت متركزة في عدد من القوانين، بالتأكيد يؤدي هذا التغيير إلى أن العالقة القانونية بعد إن كانت مركزة في قانون دولة ما، 

  .وبالتالي على القاضي المعروض عليه النزاع أن يبحث عن حل ناجع لهذا النوع من التنازع، مجال قانون دولة أخرى
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 4(

  .222ص السابق، 
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وجود فاصل : هما ،، يتضح أنه لقيام التنازع المتحرك البد من توافر شرطينما سبقمن خالل 
زمني بين نشأة الحالة القانونية المتضمنة عنصرا أجنبيا والمنازعة فيها أمام القضاء من جهة، ومن جهة 

غيير ضابط اإلسناد تغييرا طبيعيا يسمح بتعاقب قانون الجنسية القديمة وقانون قدرة اإلرادة على ت أخرى
الجنسية الجديدة، مما يؤدي إلى تضارب الحقوق المكرسة في قانوني كال الدولتين، من هذا المنطلق 

هل يمكن االسباني الذي اكتسب الجنسية الجزائرية رفع دعوى طالق أمام  :السؤال الذي يطرح نفسه
  .القانون االسباني يحظر الطالق؟ أنء الجزائري رغم القضا

العديد من المذاهب الفقهية التي تحاول تحديد طبيعة التنازع المتحرك، منها  ،في هذا الشأنظهرت 
المذهب الذي ينادي بضرورة احترام الحقوق المكتسبة والمذهب الذي ينادي بقياس التنازع المتحرك على 

  .التنازع الزمني
قائم على وجوب التمييز بين  )Piller(و )Bartin(مؤدى النظرية األولى وفقا للفقهيين  فإذا كان

الحق المكتسب في الخارج وبين تطبيق القانون األجنبي الذي اكتسب الحق في ظله،  آثاراالعتراف ب
جة حيث يكون للحق الذي أكتسب صحيحا طبقا للقانون المختص قوة نفاذ دولية في الخارج، مراعاة لحا

استقرار المعامالت الدولية، بحيث إذا ما عرض على القاضي الفرنسي نزاع يتعلق بنفاذ طالق شخص 
رفض طلبه، ألن قاعدة التنازع الفرنسية تسند " قانون الموطن"إسباني وفقا للقانون االنجليزي باعتباره 

وز جفال ي ،1982قبل سنة جنسية االسبانية يحرم الطالق الحكم الطالق لقانون الجنسية ومادام قانون 
  .)Piller(التمسك بحقه المكتسب في الطالق طبقا للقانون االنجليزي، وهذا وفقا لما نادى به الفقيه 

إذ اقترح هذا األخير لحل التنازع المتحرك  الرأي،الرأي رغم اعتناقهما لذات  )Bartin(وخالفه الفقيه  
يعتد به لتطبيق القانون المختص، فإذا قلنا أن انحالل  عدم التقيد بالمكان، فأوجب تحديد التاريخ الذي

الزواج يسري عليه قانون جنسية الزوج لتركيز المكاني يجب تحديد التاريخ الذي يعتد به تطبيق هذا 
  .)1( القانون

للنقد لما يترتب عليهما من تشويه للمحاكمة المنطقية، وتحويل التنازع  االرأيين تعرض أنوبما 
نادى بقياس التنازع المتحرك على التنازع الزمني، ووضع حد  ثالثتنازع ثابت، ظهر اتجاه المتحرك إلى 

فاصل نهايته تطبيق القانون القديم وبداية تطبيق القانون الجديد، فوفقا لهذا االتجاه يخضع وجود الحق 
المستقبلية الناتجة  ثارللقانون القديم أي قانون الدولة التي ينشأ في ظل سلطانه، خالفا لذلك تخضع اآل

  .)2(عن القانون الجديد

                     
  .55، ص المرجع السابقندولي فاطمة الزهراء، ج )1(
  .45، 43ص ، المرجع السابق، )انينو تنازع الق( القانون الدولي الخاصآمنة، محاضرات في أمحمدي بوزينة  )2(
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وتثير إشكالية التنازع المتحرك إهتماما أكثر في مادة األحوال الشخصية مقارنة بباقي المواضيع 
بالنظر إلى مختلف المعطيات المتعلقة بها، وهو كما يفترض الحفاظ على بعض المصالح وفق 

نسيته بين وقت نشوء العالقة القانونية ووقت رفع شخص بتغيير ج المتطلبات المختلفة، لذا عند قيام
  .فهل يؤخذ بقانون الجنسية القديمة أم الجديدة؟ ،النزاع بشأنها أمام القضاء

تميل معظم األنظمة القانونية المغاربية فيما يخص التنازع االنتقالي إلى احترام للحقوق المكتسبة         
 ثارحيث يتم تطبيق القانون الجديد بشكل فوري على اآلمن قبل األفراد في ظل التشريع السالف، ب

  .السابقة لهذه العالقة للقانون القديم ثارالمستقبلية للعالقة القانونية مع دوام خضوع شروط الصحة واآل
  :يثار إشكال تغيير الجنسية ما بين وقت انعقاد الزواج ووقت رفع الدعوى في حالتين هماو      

للزوج أن يغير جنسيته، لهذا فإن إن إخضاع إنحالل الزواج واالنفصال  يمكن :تغيير الجنسية-أ
الجسماني لقانون الزوج وقت رفع الدعوى، من شأنه أن يجعل رابطة الزوجية تنحل وفقا لقانون ال 

  . )1(تخضع له الزوجة
 كذلك أن إخضاع إنحالل الزواج لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى فيه ظلم للزوجة، ويقول
كثير من الفقهاء بأنه ليس هناك ما يبرره، إذ يؤدي إلى مفاجأة الزوجة باختصاص قانون لم تكن تتوقعه 
أثناء انعقاد الزواج، ولم يكن في وسعها التبصر به وقت انعقاد الزواج، فيكون أكثر إضرارا بمصالحها، 

أو أن قانون جنسية الزوج ال  فقد يسمح بإنحالله ألسباب لم تكن تعرفها وال يخفى الضرر الذي يلحقها،
يتيح له الطالق ثم يتجنس الزوجلة في دولة أخرى تتيح له الطالق، ثم رفع دعوى بالطالق بحكم جنسيته 
الجديدة، فيحكم له بذلك، يرى هؤالء أنه من العدل واالنصاف أن يعتد المشرع بجنسية الزوج وقت انعقاد 

  .نالزواج بوصفه القانون المعلوم لكال الطرفي
وقد حسم القانون الجزائري التنازع باعتماده على المعيار الزمني بأن وضع قواعد تنازع تتضمن         

، ولكن حكمه )2(حال للتنازع االنتقالي، وهذا ما قررته مختلف القوانين المقارنة وذات المصدر التاريخي
نسية الزوج وقت إنعقاد جاء قاصرا على بعض مواد األحوال الشخصية دون أخرى، فأخذ بقانون ج

 الزمني المعيار ، فيعبر)12/1( المادةالشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواج  ثارالزواج بالنسبة لآل
 هذا ويلعب الجديدة، الجنسية وليس الزواج وقت إبرام عقد الزوج يحملها كان التي الجنسية اعتماد عن

 القانون يطبق أن اعتقادها في وضعت ماا إذ نيتها عيار ي جهة فمن الزوجة، لمصلحة مزدوج دور الحل
                     

 الخاص القانون الدولي في الجسماني واالنفصال الزوجية الرابطة انحالل على التطبيق الواجب القانون"قربوع كمال،  يوشعل )1(
عبد جامعة  - المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين في األحوال الشخصية ،"الجزائري

  .760، ص 2014أفريل  24و 23يومي بجاية الرحمن ميرة 
  .من القانون المدني المصري 17و 14و 13: ما تنص عليه المواد: راجع في ذلك مثال) 2( 
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 تغيير حالة في الجديدة الجنسية قانون تطبيق من يحميها أخرى جهة ومن الزواج، عند لزوجها الوطني
 جنسيته قانون مثال خالف على مصلحته يخدم والذي التطبيق الواجب القانون يتغير حتى لجنسيته الزوج
 الواجب القانون الستبعاد القانون نحو الغش حالة إثبات الصعب من كان ذاإ السيما الزواج، عقد أثناء

 .)1(المدني التقنين من  24 المادة في المقرر استنادا إلى الحل التطبيق
طبقا للمادة سند انحالل الزواج واالنفصال الجسماني لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى أو     
وهنا على تعكس الحل السابق تم الفصل في التنازع االنتقالي  ،رين المدني الجزائو من القان )12/2(

لفائدة القانون الجديد، بحيث يؤخذ بعين االعتبار التغيير الالحق في قواعد القانون المختص وتطبيق 
 الرابطة انحالل على يطبق قداإلسناد، أنه  ، لكن يؤخذ على هذا)2(القواعد الجديدة بدل القواعد القديمة

 الحسبان في يضع ولم الزواج، عند إبرام عقد الزوجة تتوقعه تكن لم قانون الجسماني واالنفصال ةالزوجي
 .الزوج مصلحة وتخدم بمصلحتها، تضر آثارو  بأسباب تفاجئ ولذلك

ه وانحالله إلى القانون الجزائري وحده إذا كان أحد آثار أسند الشروط الموضوعية للزواج و  كذلك
نعقاد الزواج باستثناء شرط األهلية يبقى خاضعا للقاعدة العامة أي قانون الجنسية الزوجين جزائريا وقت إ

المدني الجزائري، ويالحظ إذن أن التنازع االنتقالي تم الفصل فيه هنا لفائدة القانون  القانون) 13(المادة 
لمختص خالل ترتيب القديم وال يعتد بالقانون الجديد الذي قد ينتج عن تعديل محتمل في قواعد القانون ا

ال ه تحديد ما إذا كان الشخص وطنيا إه أي بعد انعقاده، وبالتالي فإن الوقت الذي يتم فيآثار الزواج 
حسب هذه األحكام هو وقت انعقاد الزواج، فإذا كانت جنسية الشخص وطنية في هذه الفترة اعتبر 

مختلطة، أما إذا كانت جنسيته في الشخص وطنيا وطبقت مقتضيات قانونه الوطني وحده على الرابطة ال
حسب مضمون فإنه  هذه الفترة جنسية بلد أخر ولم يحصل على الجنسية الوطنية إال بعد انعقاد الزواج

  .هذه المواد لن يتمتع بامتياز الجنسية الجزائرية
 إلى أنه في هذه الفرضية األخيرة هناك قاعدة أخرى أكثر قوة في ،ومع ذلك البد من اإلشارة هنا

هذا المجال وهي التي تقضي بأنه إذا تنازعت جنسيات شخص وكانت إحدى الجنسيات المتنازعة جنسية 
من  22/2القاضي فإن االعتداد في تحديد القانون المطبق يكون بهذه األخيرة، وهذا ما أكدته المادة 

  .القانون المدني الجزائري

                     
  .5، المرجع السابق، ص "وضعية األحوال الشخصية في قواعد اإلسناد الجزائرية"يت منصور كمال، أ )1( 
قانون الزواج بالمغرب بين مدونة األحوال الشخصية ومقتضيات االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، سلسلة دليل ، خالد برجاوي )2( 

  .146، ص 2001لرباط، ا، دار القلمقانون األسرة بالمغرب، الطبعة الثانية، 
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قت الحلول التشريعية التي كانت سائدة وفي إطار االجتهاد القضائي، فإن المحاكم التونسية طب
الزواج والطالق  آثارحرفيا، ففي عدة أحكام وقرارات صادرة عنها فصلت في التنازع المتحرك بصدد 

هذا األخير أيضا لفائدة قانون جنسية الزوج وقت عقد الزواج، وتجاهلت التغير الالحق الذي قد  آثارو 
  .يمس جنسيته

من  )مكرر 13( المادةألب وقت ميالد الطفل أو وقت وفاة األب وأسند النسب لقانون جنسية ا
 ]NV8 WXY =Zي" :اNO PQRرت أ;K 1مكرر  13وهو نفس الحكم في المادة ، الجزائري القانون المدني

=R\]^Rن ا:;\O =`Vab cd ef c`]^Rل ا:]^hRوا jOو \klاNbوقد أشار المشرع الجزائري أيضا لقانون، "إ 
وبالتالي تطبق  ،من القانون المدني 16طبقا للمادة  طبيق في الميراث والوصية والهبةالجنسية الواجب الت

قواعد القانون الجديد بدل القواعد القانونية القديمة التي كانت سارية قبل الوفاة، حيث أخذ المشرع 
الجنسية  الجزائري بعين االعتبار التغيير الذي قد يحصل في الجنسية وقت الوفاة، ويتم تطبيق قانون

  .)1(الجديدة للهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف
تطبق فإنه  على أنه بالنسبة لشكل الوصية وكذا شكل التصرفات المضافة لما بعد الموت،

القواعد القانونية القديمة التي كانت سارية وقت االيصاء أو وقت حصول التصرف بدال من تلك التي 
نون الجنسية القديمة ال لفائدة قانون الجنسية الجديدة وقت الوفاة، أصبحت سارية وقت الوفاة أي قا

فالمشرع هنا يعتد بالجنسية األولى وال يأخذ بعين االعتبار التغيير الالحق الذي قد يمسها بحيث ال يكون 
  .)2(لهذا األخير تأثير على القانون المختص

سألة مما يسمح للفقهاء والقضاء ال توجد نصوص تشريعية تضبط الم ،أما في غير هذه الحاالت
  .باالجتهاد وتقرير قواعد في ضوء أحكام التنازع المتحرك

إن تغيير القانون الداخلي يؤدي إلى أن يكون الزواج قد تم في ظل قانون : تغيير القانون الداخلي- ب

ضرار معين، وٕانحالل الزواج واالنفصال الجسماني قد تما في ظل قانون آخر، وقد يكون في ذلك إ
  .بالنسبة للزوجة

أن الطالق ليس أثرا من أثار الزواج الشخصية، حتى يمكن : "في حين يرى الدكتور زروتي الطيب    
وعلى هذا يطبق قانون الجنسية الجديدة، وليس هناك أي ..." أن يصبح حقا مكتسبا له قوة نفاذ دولة

ير القانون الداخلي، فإذا صدر قانون جديد إشكال مثلما هو بالنسبة لتغيير الجنسية، فهناك إمكانية تغي
                     

المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 1(
  .225-224ص السابق، 

المرجع نسان، قانون الزواج بالمغرب بين مدونة األحوال الشخصية ومقتضيات االتفاقيات الدولية لحقوق اإل، خالد برجاوي )2( 
  .149-148ص السابق، 
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يسمح بالطالق بعد أن كان محظورا في القانون الذي أبرم زواجه في ظله، فالبد أن يكون للقانون 
  .الجديدة أثر فوري ومباشر على جميع الروابط الزوجية القائمة

ن الزوجة على بصيرة ولّعل أفضل قانون يمكن أن يخضع له إنحالل الزواج هو القانون التي تكو     
به، وال يخل بمبدأ المساواة بين الطرفين، ويعتبر قانون آخر جنسية مشتركة للزوجين هو القانون الذي 

  .)1(يستجيب لهذين االعتبارين
حاولت العديد من التشريعات العربية كالتشريعين الكويتي والتونسي تفادي االنتقادات من خالل     

من المرسوم األميري  40الجنسين، فقد قضى التشريع الكويتي في المادة تكريس مبدأ المساواة بين 
بتطبيق قانون آخر جنسية مشتركة كسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل رفع الدعوى، وهو ذات ما أقرته 

، وأخضع المشرع التونسي في )2(08إتفاقية الهاي الخاصة بالتطليق واالنفصال الجسماني في مادتها 
من مجلة القانون الدولي الخاص التونسية مسائل إنحالل الزواج لقانون الجنسية المشتركة،  49المادة 

من  309الموطن المشترك، قانون القاضي، وهو بذلك انتهج نهج المشرع الفرنسي الذي نص في المادة 
ي رقم من القانون المدني الفرنس 310المعّدل لمادة  2005جويلية  04الصادر بتاريخ  759-05األمر 

  . )3(1975جويلية  11الصادر في  617- 75
فإن إسناد إنحالل الزواج واالنفصال الجسماني إلى قانون الزوج هو إسناد  ،وعلى هذا األساس       

متحيز ومجرد من الموضوعية، وهو ما يخالف قواعد التنازع التي تقضي بترجيح أحد القوانين المتنازعة، 
وعية وتخالف أيضا االتجاهات الحديثة في القانون الدولي الخاص، التي بناء على معايير منطقية وموض

أصبحت تسند مثل هذه الروابط لقانون الجنسية المشتركة أو لقانون الموطن المشترك أو اإلقامة المعتادة 
  .المشتركة

ا أن وفي اعتقادنا أن المفهوم المغطى للمساواة لدى منطق هؤالء غير صحيح، ألنه إذا اعتبرن     
المقصود بالمساواة هنا هي المساواة المادية، فإن ذلك سوف يؤدي في النهاية إلى تكليف المرأة بما لم 
يوجب عليها أو بما يتعارض مع طبيعة دورها في األسرة، وبالنسبة اقتراح قانون الموطن فهو اآلخر 

ت، أن قانون الموطن قد يحرم ليس بمنأى عن النقد، وال يحقق العدالة والمساواة في الكثير من الحاال

                     
امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، المرجع  )1(

  .390 -389السابق، ص 
(2)- Art 8 Du Convention Du 12 Juin 1902 Pour Régler Les Conflits De Loi Et De Juridiction En 
Matière De Divorce Et De Séparation De Corps Dispose: Si Les Epoux Nouât Pas La Même 
Nationalité Leur Dernière Législation Commune Pour L'application Des Articles Précédé Etre 
Considérée Comme Leur Loi Nationale".  

  .18 -17سابق، ص زهرة، المرجع الالجندولي فاطمة  )3(
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الزوجين من االستفادة من حقوق مقررة لهم بموجب قوانينهم الشخصية، أو يفرض عليهم قيود جديدة أو 
ولهذا فإن القوانين الوطنية تبقى هي أكثر القوانين مالئمة لحكم . أشد، مما في عليه في قانونهم الوطني

ال الشخصية عموما، وٕانحالل الزواج واالنفصال الجسماني الروابط الدولية المختلطة في المسائل األحو 
  .  )1(بصفة أخص

  لثالثا المطلب

  األحوال الشخصية على مسائل مركز القانون األجنبي الواجب التطبيق

 لحماية العام النظام القانون األجنبي لمخالفة تطبيق باستبعاد الخاصة الجزائري األحكام القاضي يطبق  
 يجوز ال«:  أنه على تنص التي المدني التقنين من 24 استنادا إلى المادة وذلك الشخصية، األحوال
 في العامة اآلداب أو العام للنظام مخالفا كان إذا السابقة النصوص القانون األجنبي بموجب تطبيق

  .)3(القوانين تنازع تشريعات في وتقررت ،)2(الفقهية المدارس مختلف في تطورت قاعدة وهي ،"جزائرال
قد تعترض القاضي صعوبة لتطبيق قانون الجنسية في حالة ما إذا أحيل الحكم إلى قانون دولة كما 

تتعّدد فيها شرائع األحوال الّشخصية، سواء كان تعّددا إقليميا كما هو الحال في الواليات المتحدة 
خصية، أو تعّددا طائفيا األمريكية وسويسرا؛ حيث يوجد في كل والية أو مقاطعة قانون ينّظم األحوال الشّ 

في داخل الدول البسيطة كما هو في أغلب الدول الشرقية؛ حيث يسري على كل طائفة قانون خاص 
  . باألحوال الّشخصية مستمّد من ديانتها، فماذا يكون الحكم حينئذ؟

  القانون األجنبي في مسائل األحوال الشخصية استبعاد تطبيق: الــفرع األول

 مخالفة تقرير في تقديرية بسلطة)4( العام للنظام النسبي المفهوم أساس على قاضيال يتمتع        
 تكون والتي الدينية السيما الشخصية األحوال عليها ترتكز التي المعطيات لمختلفاألجنبي  القانون
 .المجال في العام النظام
 مختلفة لمعطيات هاإخضاع طريق عن الشخصية الجزائري لألحوال المشرع حماية يؤكد ما       

 في القانون األجنبي والمتمثل تطبيق استبعاد بعد المعتمد البديل الحل هو ديني، طابع ذات السيما

                     
أوصالح نعيمي وبلعلي جياللي، القانون الواجب التطبيق على إنحالل الزواج واالنفصال الجسماني، مذكرة تخرج لنيل شهادة  )1(

  .45، ص 2014القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، : ماستر في الحقوق، تخصص
  .590-587كريم سالمة، المرجع السابق، ص أحمد عبد ال) 2(
من التقنين المدني المصري، ونص المادة  28من مجلة القانون الدولي الخاص التونسي، نص المادة  36مثال ذلك نص المادة  )3(

  .من التقنين المدني السوري 30
أثر االتفاقيات "بلمامي عمر، : نظام العام، راجعالمفهوم النسبي للنظام العام على دور القاضي في تقرير مخالفة ال حول تأثير) 4(

  .53، 35، ص 1995، )4(، العدد مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، "الدولية في إعمال فكرة النظام العام في الجزائر
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 يطبق«: أنه على المدني التقنين من 24 المادة من الثانية الفقرة تنص إذ الجزائري، القانون تطبيق
 في ينصب حل وهو ،"العامة واآلداب امالع للنظام القانون األجنبي المخالف الجزائري محل القانون
القانون  بها يستبعد التي الوسيلة العام النظام يعتبر حيث الخاص الدولي القانون فقهاء من جانب موقف

 هذا مع اختالفه بسبب محله الوطني القانون وٕاحالل القانونية العالقة على التطبيق األجنبي الواجب
  .)1(للدول الحيوية المصالح مع افىيتن بحيث ًا،يجوهر  اختالفاً  األخير

  القانون األجنبي المخالف للنظام العام في مادة األحوال الشخصية تطبيقعدم : أوال

، بموجب في مسائل األحوال الشخصية رأينا أن اإلختصاص ينعقد للقانون األجنبي بحكم النزاع
في  حكم العالقة القانونية محل النزاعقاعدة اإلسناد الوطنية التي تشير بتطبيقه بوصفة القانون األنسب ل

قد يتعارض  المتعلق باألحوال الشخصية، غير أن مضمون القانون األجنبي مسائل األحوال الشخصية
مع المفاهيم األساسية والمبادئ القانونية المستقر عليها دولة القاضي، وهنا يمكن للقاضي الوطني 

القانون األجنبي قد يثبت له اإلختصاص عن طريق  إستبعاده بسبب مخالفته للنظام العام، كما أن
التغيير اإلرادي اإلحتيالي لضابط اإلسناد للهروب من أحكام قانون معين هو المختص أصال بحكم 

  ".الغش نحو القانون "النزاع، وهنا يمكن للقاضي اإلمتناع عن تطبيقه بسبب 
اع عن تطبيق القانون األجنبي إذا إن معظم التشريعات في العالم قد أوجبت على القاضي اإلمتن

خالف النظام العام أو إذا ثبت له اإلختصاص بواسطة الغش نحو القانون كأسباب عامة إلستبعاد 
ال يجوز : "من القانون المدني )24/1(القانون األجنبي، ومنها المشرع الجزائري الذي ينص في المادة 

ا كان مخالفا للنظام العام أو اآلداب العامة في تطبيق القانون األجنبي بموجب النصوص السابقة إذ
  .)2("الجزائر أو ثبت له االختصاص بواسطة الغش نحو القانون

تمنح بعض النظم القانونية القاضي عند تصديه لحل مشكالت تنازع القوانين بواسطة منهج 
أمامه بصفة استثنائية إذا اإلسناد سلطة إستبعاد القانون الذي تعينه قاعدة اإلسناد لحكم النزاع المطروح 

تبين من جملة ظروف هذا النزاع أن هذه القانون ال يرتبط به إال بعالقة واهنة، وأن هناك قانوًنا آخر 
  .يرتبط بالنزاع بروابط أكثر وثوًقا

 من القوانين بتنازع تتعلق جديدة أحكاما 05/10رقم  القانون بموجب الجزائري المشرع استحدث         
 مطلع مع الجزائر انتهجتها التي الخارجي العالم على اإلنفتاح لسياسة طبيعية وكنتيجة ان،المك حيث

 اإلنفصال كنظام الشخصية، األحوال بمجال يتعلق ما األحكام، هذه الماضي، ومن القرن تسعينيات

                     

 .Batiffol, Aspects philosophiques du droit international privé, Dalloz, Paris, 2002, p 159.)1 (  
  .81، المرجع السابق، ص محاضرات في القانون الدولي الخاصامحمدي بوزينة آمنة،  )2(
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 باإلضافة ام،الع النظام يجيزهما وال يجهلهما، بل الجزائري القانون أن من الرغم والتبني، على الجسماني
 .والوقف والهبة والكفالة للنسب

فما مدى موافقة األحكام الجديدة في مجال األحوال الشخصية مع أن تطبيقها على أطراف 
وهل يمكنه إيقاف إعمال  ،التعامل معها في جزائريين يخالف النظام العام بالجزائر، وما هو دور القاضي

عدم تطبيق النصوص األجنبية التي تخالف النظام العام في قواعد اإلسناد الخاصة باألحوال الشخصية و 
 .من القانون المدني الجزائري؟ 24الجزائر تطبيقا لمقتضيات المادة 

اعتبارات  حكم عند القانون األجنبي نزوال بتطبيق األحيان بعض في يسمح حينما المشرع إن        
 تيار أنسب القوانين المتزاحمة لحكم العالقة القانونية،الوطنية واخ اإلسناد قاعدة عليها بنيت التي المالئمة

 العام بالنظام ربط ذلك بعدم مخالفة القواعد التي تفض مسائل تنازع القوانين في مجال األحوال الشخصية
 العام النظام دفع يشهر أن عليه ويتعين النزاع أمامه المطروح القاضي دولة في العامة واآلداب

 .النزاع نظره حال القاضي يقدرها اجتهاديةة مسأل وهي إلستبعاده،
القانون األجنبي  فيها يستبعد التي المسائل أخصب من الشخصية األحوال مسائل أن ذلك

 المسائل تلك أن إلى يرجع وهذا النسب، التبني، إثبات الطالق، الميراث، كالزواج، التطبيق الواجب
 والعقود العينية كاألحوال األخرى المسائل أما خالقية،واأل الدينية المفاهيم على أساسا تنظيمها يرتكز

 .نادرا إال بشأنها العام النظام يثار فال القانونية والوقائع
 به أخذت تشريعية بنصوص الدول بعض أقرتها فبينما العام النظام فكرة الدول معظم اعتمدت وقد       

 .)1(فرنسا في األمر هو كما القضاء طريق عن أخرى دول
 محل العالقة بحكم القانون األجنبي المختص تطبيق بمقتضاها القاضي يستبعد استثنائية وسيلة هوو  

 .دولته في السائدة األساسية المبادئ مع صارخا تعارضا تتعارض أحكامه كانت إذا النزاع
القانون األجنبي  تطبيق يجوز ال" :ما يلي على الجزائري المدني القانون من 24 المادة تنص

 له الجزائر وثبت في العامة اآلداب أو العام للنظام مخالفا كان إذا السابقة النصوص جببمو 
 .القانون نحو الغش بواسطة اإلختصاص

 .)2( "العامة اآلداب أو العام للنظام القانون األجنبي المخالف محل الجزائري القانون يطبق 

                     
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 1(

  .229ص السابق، 
  .82-81، المرجع السابق، ص الخاصمحاضرات في القانون الدولي امحمدي بوزينة آمنة،  )2(
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 بعض في إقليمه على األجنبية القوانين بتطبيق سمح الجزائري المشرع أن يعني النص هذا          
 في المجال الدولة تفسح أن بضرورة يقضي والذي التنازع عليه يقوم الذي العام للمبدأ إعماال الفروض
 اإلسناد قاعدة عليها تقوم التي مةئالمال العتبارات تحقيقا القانون األجنبي وهذا لتطبيق الداخلي، قانونها
 أو الوطني القانون بتطبيق يسمح بما مزدوج شكل في عادة صياغتها تتم التي األخيرة هذه الوطنية
 غير فمن العالم، لمشرعي بياض على صكا منح قد المشرع أن يعني ال ذلك ، لكن)1(األجنبي القانون
 مع أي الجزائر في العام النظام مع مضمونه يتعارض أجنبيا قانونا الجزائري القاضي يطبق أن المقبول

 صمام العام النظام فكرة تكون وبهذا الجزائري، المجتمع في السائدة الجوهرية بادئ األساسيةوالم القيم
 كأداة القوانين تنازع مجال في هاما دورا يلعب فهو لذلك واألسس، المبادئ هذه يحمي الذي األمان

القانون  تطبيق أن ذلك الوطنية، اإلسناد قاعدة باختصاصه أشارت القانون األجنبي الذي الستبعاد
 .)2(القاضي األجنبي، وقانون للقانون القانونية األصول بين التقارب من أدنى حد األجنبي يفترض

 الجوهرية والمصالح القانونية األسس ورعاية الوطني المجتمع صيانة العام تستهدف فكرة النظام       
 المبادئ من مبدأ مثال مانيةالعل تعد مثال األجنبية صرف، فالدول وطني طابع ذات فكرة هي للمجتمع

 المسلمة زواج يمنع الذي الديني المانع مثال اإلسالمية القوانين وتعتبر القاضي مجتمع عليها يقوم التي
 مع لتعارضه يستبعد لذلك العام، للنظام مخالفا أمرا المسلم، وغير المسلم بين التوارث وعدم المسلم بغير

 .والدينية العلمانية األنظمة في العام امالنظ من جزء هي التي الفردية الحرية
 أحوالها قانون مقتضيات تستمد كانت وٕان العام النظام فيها يتباين ،اإلسالمية الدول في وحتى       

 في اإلختالف وٕالى الدول لهذه التشريعية السياسات إلختالف راجع وذلك المصدر، ذات من الشخصية
 في معروفان نظامان الزوجات وتعدد منفردة بإرادة الطالق فمثال أويلها،وت اإلسالمية الشريعة أحكام قراءة

 .)3(مثال تونس محظوران في أمران وهما والمغرب، الجزائر

                     
 الخاص القانون الدولي في الجسماني واالنفصال الزوجية الرابطة انحالل على التطبيق الواجب القانون"كمال،  قربوع عليوش )1(

  .141ص ، المرجع السابق، "الجزائري
)2(  ،e8rRة ;:ر ا:kt:u"cl\Vf ال:vwا =`xyzRا ={rZQVhRا =at 2005 \kQO|Yو R\uم\~a م\�Rأعمال الملتقى الوطني حول تنازع "ا ،

أفريل  24و 23جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية يومي  -القوانين في األحوال الشخصية، المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية
  . 301ص ، 2014

  .408ص ، 1983ر، مص- ، اإلسكندريةالجامعية الثقافة مؤسسة، الخاص الدولي القانون فهمي، أصول كمال محمد )3(
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 في المغربي القانون بمقتضاه استبعد ،حكم 19/04/1977بتاريخ  العاصمة تونس في صدر      
القضائي  بالطالق إال يسمح ال الذي ونسيالت العام النظام مقتضيات مع لتعارضه وذلك الطالق موضوع
 .)1(التعسفي الطالق عن التعويض على الحصول في الحق التونسية للزوجة ويمنح
 أن ذلك العليا، المحكمة لرقابة المجال هذا في القاضي تقدير إخضاع على الرأي استقر وبهذا      
 اعتبارات يفوت وبالتالي ،القانون األجنبي قتطبي ويعطل اإلسناد، قاعدة تطبيق يعطل العام بالنظام الدفع

 .العليا المحكمة لرقابة بالضرورة تخضع قانونمسألة  بهذا وهو اإلسناد، قاعدة عليها بنيت التي المالئمة
 القانون األجنبي يتنافر أن فعال اقتنع متى نفسه تلقاء من القاضي يثيره العام بالنظام الدفع إذن      

للجماعة  الوطني الضمير في مقبول غير يجعله بما دولته في العام النظام مع خاصار  تنافرا ويتعارض
 فيها ويخضع النزاع أمامه المطروح القاضي بها يستقل سابقا قلنا كما ،اجتهاديةمسألة  وهي الوطنية
 .العليا المحكمة لرقابة
 :احتمالين أو فرضين بين نميز أن هنا ينبغيو       

 أن القاضي، يجب دولة في حق إنشاء بمناسبة يعرض العام النظام: ولىاأل  للفرضية بالنسبة
 :، همااثنين احتمالين نميز بين
القانون األجنبي  ذلك مثال القاضي قانون يحظره أمرا القانون األجنبي يبيح يكون كأن: األول االحتمال

 مع الزواج يجيز أو وصيالم أو المورث قاتل توريث يجيز أو كافر، من الزواج المسلمة للمرأة يجيز
 القاضي قانون أن حين التبني، في يجيز أو الرضاع أو المصاهرة أو كالقرابة المؤبدة الموانع وجود
 بالمبادئ القاضي، وتصطدم قانون في معروفة غبر قانونية نظم بصدد هنا ذلك، فنكون كل يحظر
 واإلجتماعية السياسية األسس مع متصطد أو المتحضرة األمم جماعة في صراحة عليها المتعارف العامة

 المطروح للقاضي تقديرها يخضع قلنا كما اجتهاديةمسألة  وهي للدولة الحيوية المصالح أو واإلقتصادية
 .النزاع أمامه

القانون األجنبي  ذلك مثال،القاضي قانون القانون األجنبي يحظر أمرا يجيزه يكون كأن: الثاني االحتمال 
 يعتبره وقد الزوجات تعدد يحرم أو الطالق يجيز ال أو الجنس أو اللون تالفاخ بسبب الزواج يحظر
 .)2(ذلك كل يجيز القاضي قانون يكون حين في عليها يعاقب جريمة

                     
، 2007، الرباط، الجديدة المعارف مطبعة، األولى الطبعة، المغربي الخاص الدولي القانون في القوانين تنازع آليات، أوحيدة جميلة)1(

  .290 ص
لمرجع اامحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 2(

  .111ص السابق، 
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 نفاذ بمناسبة فيكون القاضي على العام النظام فيها يطرح التي: الثانية للفرضية بالنسبة أما
 ترتيب القاضي من ويطلب وعناصره ومقوماته ركانهأ كامل واستوفى الخارج في نشأ أو مكتسب حق
 على بالطاعة له ،الحكم الجزائري القاضي أمام إيراني زوج يطلب كأن الحق هذا على قانونية آثار

 .)1(اإليراني القانون يجيزه ما وهو متعة زواج بلده في بها تزوج التي زوجته

 القاضي أمام بها والمطالب الخارج في باكتس الذي الحق هذا آثار هل :السؤال يطرح وهنا      
 .ال؟ أم القاضي لدولة العام بالنظام تمس بالطاعة، له الحكم أو مثال كالنفقة الوطني،

 في المكتسبة للحقوق االحترام الدولي بمبدأ التنازع فقه في تسميته على اصطلح ما تثير الفكرة هذه      
 يمكن ال واقعة هو بالخارج واكتسب نشأ الذي الحق أن أي )2(العام للنظام المخفف األثر أو الخارج،
 في اإلتجاه هذا في الفرنسي القضاء سار وقد القاضي، جانب من تجاهلها السهل من ليس إنكارها

 ويعتبره أمرا منافيا الطالق يجيز ال الفرنسي القانون كان 1884 وقبل أنه ذلك من عديدة مناسبات
 يمثل كان أجنبية قضائية جهات وتصدره الخارج في يحدث الذي طالقال الفرنسي، لكن العام للنظام
 أو كالنفقة القانونية ثاراآل من جملة عليها رتب ولذلك إنكارها يمكن ال واقعة الفرنسي للقاضي بالنسبة

 .الخارج في المكتسبة للحقوق االحترام الدولي أو العام للنظام المخفف األثر لفكرة وفقا ...الحضانة
 يتم الذي التعدد لكن الفرنسي، العام النظام مع يتعارض أمر الزوجات لتعدد بالنسبة األمر وكذلك       

 هذا بوصف الميراث في الحق النسب أو كثبوت فرنسا في القانونية ثاراآل بعض يرتب قد فرنسا، خارج
 .يجيزها أجنبي لقانون ووفقا بالخارج حدثت وقد إنكارها يمكن ال واقعة هو التعدد
 في المكتسبة للحقوق االحترام الدولي أو للنظام للنظام المخفف األثر مفهوم يتأرجح وهكذا       

 النزاع أمامه المطروح للقاضي تقديرها يخضع نسبية ومرنةمسألة  تعد بدورها هي أنها إذ الخارج،
 .سابقا مثلما رأينا النقض محكمة لرقابة ذلك في ويخضع

 القانون تعديل بعد والتبني الجسماني االنفصال على التطبيق الواجب القانون لحو  إشكالية وهناك       
 أنهما العلم مع النظامين، هذين بصدد العام النظام مقتضيات تتدخل وهل 2005 سنة الجزائري المدني
 .قانونا وال شرعا ال التبني يجيز ال األخير هذا أن بل الجزائري، القانون عن غريبين

 الجزائري المشرع استحدثها التي األنظمة لهذه الصحيح اإلطار معرفة بنا يجدر األساس ذاه وعلى      
 للقاضي وكيف يجيزها، أو ال يجهلها أنه من الرغم على ،القوانين؟ تنازع إطار في  2005 سنة

                     
  .303ص ، المرجع السابق، "العام بالنظام وعالقتها 2005 سنة المستحدثة الشخصية األحوال مسائل"بوسهوة نور الدين، ) 1(
  .187، ص المرجع السابقيوسف،  مسعودي )2(
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 اختصاص إلى مكرر 13 المادة أو 12/2المادة  فيها تشير التي األحوال في أن يتصرف الجزائري
 .ذلك؟ يجيز ال الجزائري القانون أن حين في التبني أو الجسماني اإلنفصال يجيز معين أجنبي نقانو 

التبني  أو الجسماني اإلنفصال يتضمن حقا أينش أن يمكنه ال ،الجزائري القاضي أن المؤكد من      
 مكرر، حيث 13 المادة أو 12/2بالمادة  األمر تعلق سواء ذلك في الجزائرية اإلسناد لقاعدة تطبيقا
القانون  هذا ويستبعد العام النظام سالح يشهر أن الجزائري المدني القانون من 24 للمادة استنادا يمكنه

 أو بدله ويطبق العام للنظام السلبي لألثر تطبيقا وهذا التبني أو الجسماني اإلنفصال يجيز األجنبي الذي
 أو بال موطن بال قانونية عالقة يترك ال حتى لعاما للنظام اإليجابي لألثر تطبيقا الوطني قانون محله
 .الجزائري المدني القانون من 24/2المادة  عليه نصت لما استنادا حل

 كانت مهما اإلسالمية الديانة يعتنق طرفا الناشئ النزاع في كان كلما ،النسب وبخصوص
 لدولة منتسب مسلم غير اإلبنو  جنسيته كانت أيا مسلما األب وكان الشرعية غير األبوة كإثبات جنسيته

 محله ويحل العام النظام باسم يستبعد لإلبن الوطني الشرعية، فإن القانون غير األبوة إثبات قانونها يجيز
 .هاآثار  من أثر بأي يعترف وال الشرعية غير بالبنوة يقر ال الذي اإلسالمي القانون

 إلى منتسب طرف النزاع في كان اكلم ،التبني على ينص القانون األجنبي الذي يستبعد كذلك
 ولو أجانب قبل من الجزائر في مسلم طفل تبني يجوز ال حيث جنسيته، كانت مهما اإلسالمية الديانة
 .)1(اإلسالمية الديانة إلى ينتسبون ال كانوا
 القيام الصعب من أنه ولو األجانب هؤالء جانب من تبنيه يمكن مسلم غير الطفل كان إذا أما       

 في العام النظام مقتضيات تتدخل كما ،المختلفة اإلدارية والمصالح الهيئات أمام إلجراءات القانونيةبا
 الواجب القانون لها وحدد 2005 سنة المشرع الجزائري استحدثها التي أخرى الشخصية األحوال مسائل

 الهبة تكون قي، كأنأخال غير أو غير مشروع سببها أو محلها كان إذا) 16/2المادة (كالهبة  التطبيق
 .من القانون المدني) 16/2المادة (الوقف  بالنسبة وكذا مثال للخليلة

 الذي التبني أو الجسماني اإلنفصال أمر الجزائري القاضي على يطرح قد المقابل، في لكن
 كأن عنه القانونية ثاراآل من جملة يرتب أن القاضي أي منه ويطلب مكتسب كحق الخارج في يحدث
 السلطة أو وتعليمه، الولد برعاية األب أو االلتزام لقب في بالحق فقط اإلعتراف للتبني بالنسبة يطلب
 تتعلق قانونية آثار ترتيب الجسماني لإلنفصال بالنسبة يطلب وكأن ألبيه، الولد عليه أو ميراث األبوية

                     
المرجع د القضائي وحلول لقضايا، امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتها) 1(

  .114ص السابق، 
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 المالي النظام على جسمانيال اإلنفصال آثارب تتعلق أو زوجها، اسم استعمال في وحقها المرأة باحتفاظ
 .بالنفقة أو تتعلق للزوجين،

 أن يعتبر أن فإما الجزائري، للقاضي بالنسبة وتقديرية اجتهادية المسألة أن تبدو ،الوضع هذا أمام      
 القانون ظل في لتكتسب كان وما الخارج في اكتسبت لحقوق بالنسبة بها المطالب القانونية ثاراآل هذه

 للنظام المخفف األثر سابقا أسميناه لما إعماال الجزائري العام النظام مع تصطدم ال آثار الجزائري، هي
 وال األجنبية للقوانين ومحترما متسامحا فيكون الخارج، في المكتسبة للحقوق االحترام الدولي أو العام

 في طرفا المسلم كان إذا متشددا تدخله يكون العام فالنظام المسلمين غير على مفاهيمه يفرض
 الرغم على بها يعترف وال الجزائري العام للنظام مخالفة بدورها هي يعتبرها أن الدولية، وٕاما المنازعات

المطروح  للقاضي تقديرها يخضع إذن بها، فالمسألة ويعترف يقرها أجنبي قانون ظل في اكتسبت أنها من
  .)1( النزاع أمامه

شأ حقا يتضمن االنفصال الجسماني تطبيقا لقاعدة فنجد أن القاضي الجزائري ال يمكنه أن ين
ج، حيث يمكنه استنادا للمادة . م. من ق 2/ 12اإلسناد الجزائرية في ذلك، سواء تعلق األمر بالمادة 

النظام العام، ويستبعد هذا القانون األجنبي الذي يجيز االنفصال  يستعمل دفعج أن .م.من ق 24
لبي للنظام العام ويطبق بدله أو محله القانون الوطني تطبيقا لألثر الجسماني، وهذا تطبيقا لألثر الس

  .   )2(اإليجابي للنظام العام حتى ال يترك عالقة قانونية بال موطن أو بال محل
لكن يمكن أن يطرح على القاضي الجزائري أمر االنفصال الجسماني الذي يحدث في الخارج كحق     

رتب جملة من اآلثار القانونية المتعلقة باحتفاظ المرأة وحقها في مكتسب ويطلب منه أي القاضي أن ي
استعمال اسم زوجها، أو النفقة، أو النظام المالي لزوجين، وأمام هذا الوضع، فإن المسألة اجتهادية 
وتقديرية بالنسبة للقاضي الجزائري، فإذا يعتبر هذه اآلثار المطالب بها بالنسبة لحقوق إكتسبت في 

ا كانت لتكتسب في ظل القانون الجزائري، هي آثار ال تصطدم مع النظام العام أو االحترام الخارج وم
الدولي للحقوق المكتسبة في الخارج، إما أن يعتبرها مخالفة للنظام العام الجزائري وال يعترف بها، وٕاما أن 

  .)3(يقرها ويعترف بها، إذن فالمسألة تخضع لتقدير القاضي المطروح أمامه النزاع

                     
  .306- 305ص ، المرجع السابق، "العام بالنظام وعالقتها 2005 سنة المستحدثة الشخصية األحوال مسائل"بوسهوة نور الدين، ) 1(
وحلول لقضايا، المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي  )2(

  .113السابق، ص 
 -126، المرجع السابق، ص "دور القاضي في تحديد مفهوم التكييف والنظام العام في إطار تنازع القوانين" بوسهوة نور الدين ، )3(
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وتطبيقا لمبدأ استبعاد القانون األجنبي المخالف للنظام العام، فقد استبعدت محكمة التعقيب التونسية      
القانون المغربي وطبقت القانون التونسي على طالق بين زوج  1987يونيو  16في قرارها الصادر في 

ن مقتضيات القانون المغربي في مغربي وزوجة تونسية استنادا إلى فكرة النظام العام التونسي، وهذا أل
مادة الطالق ال تمنح للزوجة الحق في طلب الطالق وٕانما في حاالت محددة على سبيل الحصر وال 
تنطبق إحداها على وقائع هذه القضية، وكان الزوج قد طالب بتطبيق القانون المغربي المختص بحكم 

ي محل القانون المغربي، استنادا إلى آلية النظام الطالق، إال أن المحكمة التونسية طبقت القانون التونس
  .)1(العام وحكمت لزوجة التونسية بالطالق رغم معارضة الزوج

كان هناك مجال لتدخله، استبعاد كل حكم قانوني يكون  إنويترتب على تدخل النظام العام، 
لدولة القاضي  األساسيةيتعارض مع المعطيات  أننه أواردا بهذا القانون األجنبي ويكون من ش

على أنه إذا كان األمر كذلك بالنسبة لتحديد القانون الذي يحكم فك الرابطة ، النزاع أمامهالمعروض 
  . فيما يخص الموضوع الزوجية،

، وهو )2(كما أنه ال يجوز إضفاء الصيغة التنفيذية على حكم أجنبي متعارض مع حكم جزائري
) ق.س(في قضية  16/06/2009الصادر بتاريخ ) 509000(ما أكد عليه قرار المحكمة العليا رقم 

حيث أنه قد ثبت فعال من الحكم الصادر عن محكمة عين ولمان : "، أنه)3(والنيابة العامة) ف.ن(ضد 
أنهما  05/02/2003ومن القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ  03/10/2002بتاريخ 

ذلك أن هذا األخير قد قضى بالطالق بين  20/06/2006يتناقضان مع الحكم األجنبي الصادر بتاريخ 
الطرفين بناء على طلب المطعون ضدها في حين أن الحكم الجزائري قد قضى برفض دعوى المطعون 
ضدها الرامية إلى طلب الخلع وأن القرار المذكور قد قضى بإلزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية، ومن ثم 

على الحكم المستأنف القاضي بإضفاء الصيغة التنفيذية على  فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة
الحكم األجنبي المذكور، بالرغم من تناقضه مع الحكم والقرار الجزائريين، يكونون قد خالفوا المادة األولى 

من االتفاقية المتعلقة بتنفيذ األحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا والمصادق ) د(الفقرة 
، وعليه فإن الوجه المثار من قبل الطاعن في 29/07/1965المؤرخ في  65/194ليها باألمر رقم ع

هذا الشأن، يعد مؤسسا ويتعين استنادا إليه القضاء بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس 
 269، وحيث أنه لم يبقى من النزاع المطروح طبقا ألحكام المادة 19/04/2006قضاء سطيف بتاريخ 

                     
  .221مسعودي يوسف، المرجع السابق، ص  )1(
األحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا والمصادق عليها باألمر االتفاقية المتعلقة بتنفيذ من ) د(المادة األولى فقرة  )2( 

  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري 605و 325، وكذلك المادتين 29/07/1965المؤرخ في  65/194رقم 
  .223، ص 2010ئر، ، الجزا1، العدد مجلة المحكمة العليا، 16/09/2009بتاريخ ) 509000(رقم  القرار )3( 
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من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري، ما يتطلب الفصل فيه، األمر الذي يتعين معه اإلكتفاء 
  .)1("بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة

  القانون األجنبي المتعلق باألحوال الشخصية عند ثبوت التحايل عدم تطبيق :ثانيا

اإلسناد، وبتغييره يتغير القانون الواجب التطبيق، وهذا قد يعمد أطراف العالقة إلى تغيير ضابط     
التغيير الذي يقوم به أطراف العالقة في حد ذاته مشروع، إال أنه يحدث وأن يقوموا بالتغيير بشكل متعمد 
للتهرب من أحكام القانون المختص حقيقة بحكم العالقة، فيصبح حينئذ قانون آخر هو المختص 

يكن مختصا في الحقيقة إال نتيجة هذا التغيير المعتمد لضابط اإلسناد، فهذا ما بحكمها، وهذا األخير لم 
 Fraude A(يسمى بالتحايل على القانون، وقد درج الفقه على تسمية هذا التحايل بالغش نحو القانون 

La Loi(.  
 في فقرتها )24(فاعتبرت المادة الغش بقاعدة إسناد خاصة، مسألة  المشرع الجزائريخص وقد 

  .لقبول الدفع المتعلق بالغش نحو القانوناألولى أساسا قانونيا صريحا للقاضي 
يثور التساؤل في هذا المجال حول ما إذا كان أثر الدفع بالغش نحو القانون يمس النتيجة فقط 

 . التي سعى الشخص لتحقيقها، أم يمتد ليشمل النتيجة والوسيلة معا

مشروعة للوصول إلى غاية غير مشروعة، كأن يغير  ومادام الغش يتمثل في استعمال وسيلة
الغاش جنسيته لتجنب الحكم المانع من الطالق في قانونه الشخصي، وبذلك يحقق هدفه ويتمكن من 
الحصول على الطالق، فقد تساءل الفقهاء حول أثر الغش ما إذا كان يشمل الوسيلة المستعملة والغاية 

  .)2(ثانية وحدها باعتبارها النتيجة الرئيسية والدافع إليهالمحققة معا، أم يقتصر أثره على ال
  :اختلف الفقهاء بشأن اإلجابة على هذا التساؤل إلى فريقين

يرى جانب من الفقه إلى وجوب انصراف أثر الدفع بالغش نحو القانون إلى الوسيلة والنتيجة على 
األفراد كالطالق مثال، بل إبطال  حد سواء؛ أي وجوب عدم االقتصار على إبطال التصرف الذي قام به

اإلجراء الذي تم به تغيير ضابط اإلسناد كإجراء تغيير الجنسية أو الموطن، فتغيير ضابط اإلسناد وٕان 
كان قد استوفى الشروط الالزمة لصحته إال أن الباعث الحافز على القيام به لم يكن مشروعا، ومن ثم 

  .يتعين عدم اعتداد القاضي به

                     

ص ، 2013جمال سايس، اإلجتهاد الجزائري في مادة األحوال الشخصية، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، منشورات كليك،  )1( 
1484-1485.  

 .270تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2( 
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اجح فقها وقضاًء، قصر أثر الغش على عدم نفاذ النتيجة غير المشروعة التي قصد الرأي الر  
إليها الشخص عندما قام بتغيير ضابط اإلسناد المتمثل في الجنسية، فالنتيجة وحدها هي التي تعد غير 

، )1(على أية مخالفة للقانون يأما الوسيلة فقد تمت بطريقة صحيحة وسليمة تماما، وال تنطو  مشروعة،
التي سبقت  "دي بوفورمون"ويستدل هؤالء الفقهاء بموقف محكمة النقض الفرنسية في قضية السيدة 

اإلشارة إليها، حين اكتفت محكمة النقض بالقول أن طالقها ال يعتد به في فرنسا وكذا الزواج الثاني 
  .)2(ةالمبرم وفقا لقانون الجنسية الجديدة ولم تقضي ببطالن تجنسها بالجنسية األجنبي

ومتى سلمنا أن أثر الغش ينحصر في إستبعاد أحكام القانون الذي سعى الشخص إلى تطبيقه 
 ثاروٕاعمال القانون المختص أصال والذي تهرب الشخص من أحكامه، فإن من مؤدى ذلك أن كافة اآل

علق فإن أي نزاع في المستقبل مت ،األخرى المترتبة على اكتساب الخصم الجنسية قائمة، وعلى ذلك
بأهلية هذا الشخص مثال، يقتضي تطبيق قانون جنسيته الجديدة مادام أنه لم يقم بتغيير جنسيته تهربا 
مما يقضي به قانونها في شأن األهلية بالنسبة لهذا النزاع بالذات، ومن ثم إذا وقع الغش نحو قانون 

تسب الشخص جنسية دولة القاضي بأن اكتسب الشخص جنسية دولة أجنبية أو نحو قانون أجنبي بأن اك
أجنبية أخرى غير الجنسية األجنبية، فال يمكن في هذين الوضعين أن نتجاهل أبدا هذه الجنسية األجنبية 

  :التي دخل فيها وذلك لعدة اعتبارات
تمت بطريقة صحيحة ومشروعة فالفرض أن ) التجنس(الوسيلة التي تم بها تغيير ضابط اإلسناد  - 1 

جنسية األجنبية قد توافرت في حقه سائر الشروط التي يتطلبها القانون األجنبي الشخص الذي تجنس بال
إلضفاء الصفة الوطنية عليه، ومعنى ذلك أن هذه الجنسية معترف بها بمقتضى أحكام القانون الدولي 

  .وأنها تقوم على رابطة فعلية بين الشخص ودولته
تغيير جنسيته مع عدم االعتراف له  إن القول بغير ذلك من شأنه أن يمس بحق الفرد في - 2

بمركزه القانوني الجديد المترتب على هذا التغيير بالنسبة للمسائل التي لم ينصرف إليها قصد الغش 
  .والتحايل
القول بأن الدفع بالغش يطول الوسيلة المتمثلة في تغيير الجنسية يمس بمبدأ االختصاص  - 3

نسية، مع ما يؤدي إليه ذلك من نفي الصفة الوطنية عن أالستئثاري الثابت لكل دولة في مجال الج
  .)3(أشخاص يعتبرهم قانون الجنسية األجنبية من مواطنيه
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وفي رأينا أن هذا االتجاه هو الواجب اإلتباع من طرف القاضي الجزائري، فالمتصور من الوجهة 
ن تغيير ضابط اإلسناد، لكن القانونية أن يقوم القاضي بإستبعاد الغاية التي قصد إليها مقترف الغش م

ليس له أن يحكم ببطالن التجنس وعدم صحته، كما أنه إذا اكتسب الشخص جنسية دولة القاضي 
وصوال إلى هدف يحظره عليه القانون المختص أصال بالعالقة، فإن القاضي المدني المطروح أمامه 

التجنس، فقد دخل الشخص في جنسية النزاع ال يملك أن يحكم ببطالن القرار اإلداري الذي تم بمقتضاه 
الدولة دخوال صحيحا ومشروعا، فالجزاء الذي يبدو مالئما في هذه الحالة هو مجرد عدم االعتداء 

  .بالتجنس الذي تم بمناسبة المسألة المطروحة على القاضي وحدها
 فإنه ال نزاع في كون: "جاء فيه 20/06/2001وقد صدر قرار من المحكمة العليا بتاريخ 

وليس أثناء حياته  03/12/1992المطعون ضدها قد أسلمت بعد وفاة المورث التي حدثت بتاريخ 
وحسب قول اإلمام مالك يجب الميراث لمن كان مسلما يوم موت المورث ومن أسلم بعد موته فال حق له 

ر وارثة في الميراث، ومادامت المطعون ضدها لم تعتنق اإلسالم أثناء حياة زوجها فال يصح أن تعتب
  .)1("وعقد الزواج بين المطعون ضدها والمورث ال يعتبر أساسا لحقها في الميراث

نالحظ من وقائع القرار، أن المطعون ضدها لم تشهر إسالمها إال بعد موت زوجها وذلك لتجنب 
التي  الحكم المانع لها من الميراث، وبالتالي يمكن استخالص نية التحايل على أحكام الشريعة اإلسالمية

ال يحق : "يستمد منها القانون الجزائري أحكامه، وٕان كان مجرد دفع احتياطي لوجود القاعدة التي مفادها
الميراث إال لمن كان مسلما يوم موت المورث،غير أن المطعون ضدها لها أن تتمسك بأحكام الشريعة 

  ".اإلسالمية في النزاعات التي يمكن أن تثار في المستقبل
مالحظة أن نظرية الدفع بالغش نحو القانون ال يعمل بها إال في الحاالت التي يكون والجدير بال

فيها ضابط اإلسناد من الضوابط التي يكون لإلرادة دخل في تغييرها وهي محصورة في جنسية األطراف 
ها وموطنهم وٕارادتهم وموقع المنقول، وٕاذا تأملنا هذه الضوابط وجدنا أن تغييرها بقصد الغش في شأن

  .)2(محدود للغاية
ذلك أن ضابط اإلسناد في مسائل الجنسية بقصد التحايل على أحكام القانون المختص أصال أمر 
عسير في الوقت الحاضر فالتشريعات تتطلب حتى يمكن للشخص أن يكتسب جنسيتها إقامة طويلة 

ي بين تغيير ضابط وبالتالي يستحيل على القاضي أن يستعين للكشف عن الغش بفكرة التالزم الزمن
اإلسناد والتصرف المراد إخضاعه للقانون الجديد، وفي الحالة التي يكون فيها ضابط اإلسناد الذي تم 
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تغييره هو الموطن أو اإلقامة، فبالنظر إلى أن الموطن يستند إلى وجود رابطة جدية بين الشخص 
صورية الموطن الذي تم التغيير والمكان، فإن االنتقال إلى موطن غير حقيقي يمكن دحضه عن طريق 

   .)1(إليه
  كيفية معاملة القانون األجنبي الـمخـتـص في مسائل األحوال الشخصية :الثانيالفرع 

عند تعذر إثبات مضمون القانون األجنبي الواجب تطبيقه على المسألة محل التنازع يجب 
األجنبي الواجب التطبيق على القاضي البحث عن البديل، في المقابل قد يتوصل إلى القانون 

  :ولكن النص الواجب التطبيق يكتنفه الغموض، وهو ما سنبرزه فيما يلي

  القانون األجنبي وٕاثبات تفسيرتعذر : الو أ

إذا تمكن القاضي من الوصول إلى مضمون القانون األجنبي، انتقل إلى تطبيقه على وقائع 
القانون قد يبدو له معناه غامضا غير واضح، النزاع المطروح أمامه، غير أن القاضي وهو يطبق هذا 

فيلجأ إلى تفسيره إلعطائه المعنى الصحيح، إال أن تفسير القاضي للقانون األجنبي يطرح تساؤلين أولهما 
حول الطريقة التي يفسر بها هذا القانون، أي هل يفسر حسب الطرق المعتمدة في تفسير القانون 

ي المعنى الصحيح للنص طبقا للمبادئ القانونية والمفاهيم السائدة الوطني، بالبحث عن نية المشرع وتحر 
   .في دولة القاضي أم أن القاضي ال يمكنه تفسيره إال كما هو مفسر ومطبق في الدولة التي صدر فيها؟

والتساؤل الثاني الذي يطرح هو حول رقابة محكمة النقض على هذا التفسير، فإذا كانت هذه 
ة قانون تراقب تطبيق القاضي الموضوع للقاعدة القانونية الوطنية فهل تراقب األخيرة بوصفها محكم
 .تفسير القانون األجنبي؟

  طريقة تفسير القانوني األجنبي .1

يميل اإلتجاه الغالب في الفقه إلى إلزام القاضي بتفسير القانون األجنبي حسب ما هو مفسر في 
دة اإلسناد إذا ما عينت قانونا أجنبيا لحكم النزاع فإن دولته التي صدر فيها، ويستند في ذلك إلى أن قاع

على القاضي أن ينظر إلى هذا القانون في مجموعه، أي سواء من حيث مصادره أو الحلول والتفسيرات 
التي يكرسها له القضاء األجنبي، وذلك حتى ولو بدا له النص واضحا وال يحتاج إلى تفسير، ألنه يطبق 

ود فعال في الخارج وألن القاعدة القانونية األجنبية ال تتشكل من مجرد النصوص القانون األجنبي الموج
التشريعية وما تتضمنه من مبادئ عامة ومطلقة، بل إن مضمونها الحقيقي هو مجموع هذه المبادئ كما 

م غير أنه يمكن للقاضي إستثناء على هذا المبدأ أن يقو ، واقع الحال في الدولة األجنبية هي مطبقة في
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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 فيها والمبادئ 

  .القانونية السائدة في الدولة المصدرة له
باإلتباع بالنسبة للقاضي الجزائري، وهذا كل ما تمكن من وفي رأينا أن هذا الرأي هو األولى 

معرفة التفسير المعطى في الخارج للقانون األجنبي وهذا لإلعتبارات التي ذكرناها سالفا، أما إذا لم يتمكن 
من التعرف على التفسير المعطى له ففي هذه الحالة يقوم بتفسيره مراعيا بذلك البيئة التي صدر فيها 

  . )1(لقانونية السائدة في تلك الدولةوالمبادئ ا
  األجنبي النـقض عـلى تفسـير القانونرقـابة محـكمـة . 2

إذا كان من المستقر عليه أن محكمة النقض تراقب تطبيق القاضي لقاعدة اإلسناد بوصفها 
العالقة قاعدة قانونية وطنية، يلزم القاضي بحسن تطبيقها، فإذا أخطأ القاضي في تفسيرها أو في تكييف 

القانونية محل النزاع، فإن حكمه هذا يكون معرضا للنقض، غير أن ما يثير التساؤل هو مد رقابة هذه 
  .المحكمة على تطبيق القانون األجنبي؟

إن موقف القضاء من هذه المسألة مختلف من دولة إلى أخرى، فبينما تستبعد محكمة النقض 
ألجنبي، إال في حالة تحريف مضمونه، يتمسك بالمقابل الفرنسية فرض رقابتها على تفسير القانون ا

  .القضاء في كثير من الدول بفرض رقابة على تطبيق وتفسير هذا القانون
غياب إجتهاد من المحكمة العليا حول هذه النقطة، فإن المشرع في ظل و  ،أما في الجزائر

لعليا إال إذا تعلق القانون األجنبي الجزائري يميل إلى عدم إخضاع تطبيق هذا القانون لرقابة المحكمة ا
موقف المشرع  حددتاإلدارية و من قانون اإلجراءات المدنية  358/6باألحوال الشخصية، فالمادة 

مخالفة أو : "، إذ تنص أن أحد أوجه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا هو)2(الجزائري حول هذه النقطة
فقراءة  ،"تطبيق قانون أجنبي متعلق باألحوال الشخصية خطأ في تطبيق القانون الداخلي أو الخطأ في

هذا النص بمفهوم المخالفة تقتضي أن المحكمة العليا في الجزائر ال تبسط رقابتها على المخالفة أو 
  .الخطأ في تطبيق قانون أجنبي غير متعلق باألحوال الشخصية

                     
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 1(

  .178ص السابق، 
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باألحوال الشخصية، تعود إلى إن هذه األهمية التي أوالها المشرع للقانون األجنبي المتعلق 
ارتأى إخضاعها لنفس األحكام المتعلقة بالقانون فإنه  إرتباط مسائل الحالة الشخصية بالنظام العام، ولهذا

الوطني، وهذا ما يوجب على قضاء الموضوع السهر على حسن تطبيقها وتفسيرها التفسير الصحيح، 
  .وٕاال تعرض قضاءهم للنقض

بصيغتها الحالية ال تسمح للمحكمة العليا ببسط ) 358/6(أن نص المادة على أننا وٕان كنا نرى 
رقابتها على تفسير القانون األجنبي إذا لم يكن متعلقا بالحالة الشخصية، إال أنه ال يوجد ما يمنعها من 
بسط رقابتها في حالة التحريف الكامل لمضمون النص القانوني األجنبي ألن في هذا خرق لقاعدة 

الوطنية في حد ذاتها التي أشارت بتطبيق هذا القانون، فكأن القاضي بتحريفه لمضمونه طبق  اإلسناد
القضائي في  االجتهادوأيضا فإن هذا الرأي يتماشى مع  ،قانونا أخر لم تشر إليه هذه القاعدة أصال

  . )1(الدول التي ال تأخذ بالرقابة على تفسير القانون األجنبي
   األسرة مسائل في قانون بي بـاعـتـبـارهمعاملة القانون األجن-أ

األجنبي  القانون بأن أيضا يتبين واإلدارية المدنية ءاتااإلجر  قانون من 358 المادة من انطالقا 
 المشرع موقف من استنتاجا وذلك ،)2( واقعة مجرد يعتبر األسرة مسائل غير أخرى بمسائل يتعلق عندما
 يخضع ال حيث بالنقض، الطعن أوجه من وجها الحالة هذه ي فيالقانون األجنب مخالفة يجعل لم الذي

 .العليا المحكمة لرقابة تطبيقه في القاضي

 من وغيرها األسرة مسائل بين ميز قد المشرع أن ،الذكر سالفة 358 المادة نص من يتبين وعليه
 فيها، التصرف ريةح لهم التي والحقوق فيها التصرف حرية رافلألط ليس التي الحقوق بين أي المسائل،

 شأن شأنه قانونا، يعتبر الحقوق النوع األول من القانون األجنبي على تطبيق بصدد القاضي يكون فلما

                     
المرجع ة مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصي) 1(

  .148ص السابق، 
 )Batiffol( الفقيه سهمرأ وعلى الفرنسي التقليدي الفقه بها يرى التي الواقعي العنصر بنظرية تأثر قدزائري، الج المشرع ولعل )2(

 ألن بتطبيقه، تلقائيا، وذلك القاضي يلتزم ال ثم الواقع، ومن عناصر من راعنص يكون أن يعدو القانون األجنبي ال بأن ومفادها
 قوتها القاعدة منه تستمد الذيزام واإلل األمر القاعدة، وعنصر مضمون أو العقلي عنصرين، العنصر من تتكون القانونية القاعدة

 العنصر أو مضمونها سوى اله يتبقى سيادته، فال المشرع فيه ولايز  الذي اإلقليم خارج تطبيقها عند األمر عنصر تفقد الملزمة، وهي
 طبقت بجوهرها، سواء تحتفظ القانونية القاعدة أن هو االتجاه لهذا وجه انتقاد أهم قانونية، لكن كقاعدة صفتها تفقد ثم العقلي، ومن

 تطبق دماعن األمر عنصر تفقد بأنها جدال سلمنا أجنبيا، ولو قانونا بوصفها آخر قاضي طبقها أو فيها الصادرة الدولة حدود داخل
 الفرنسي الفقه من جانبا دعا ما هذا الوطنية، ولعل اإلسناد قاعدة بمقتضى القوة هذه تسترد بأنها نسلم ال الدولة، فلماذا إقليم خارج
 عن الناتجة العملية الصعوبات إلى جعرا واقعة، بل مجرد يعتبره كونه إلى يرجع القانون األجنبي ال من قضاءه موقف أن التأكيد إلى

  .499لسابق، ص ا سالمة، المرجع الكريم عبد أحمد: راجع. األجنبي القانون طبيقت
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القانون األجنبي  يعتبر ال الحقوق من الثاني النوع على تطبيقه بصدد كان إذا أما الوطني، القانون
 .واقعة هو بل قانونا،

 قاعدة حكما يطبق ال القاضي أن والواقع": الشأن هذا في إسعاد موحند الدكتور يقول وحيث
 عن تنكشف أمامه المعروضة الحالة كانت إذا إال االقتضاء، القانون األجنبي عند وبالتالي اإلسناد،
 وبين الشخصية، كاألحوال العام للنظام تعود التي المواد بين هنا التفريق يجدر أنه إال خارجية، عناصر

 اتفاق يمارس ال األولى الحالة ففي التعاقدية، المواد في الحال هي كما األطراف، يةحر  تقبل التي المواد
 الحالة في أما سلطاته، بكافة القاضي يحتفظ حيث التطبيق واجب القانون على تأثير أي األطراف
 ذاه ويمثل للقضية، األجنبية العناصر على يستتروا أن فالألطر  يمكن الغش، آلية عدا وفيما الثانية،

 بصورة تطبيقه المتوجب القانون عن السكوت لهم بالنسبة تعني التي دةااإلر  استقاللية مظاهر من هرامظ
 .)1(الدعوى قاضي قانون ضمنيا وتفضيلهم طبيعية،

 حلها، يصعب منازعات أمام ئريزاالج القاضي يضع قد" التمييز هذا بأن الفقه بعض يرى لكن
 على األجنبية القوانين كل بتطبيق الموضوع قاضي يلزم كي لتمييز،ا هذا يلغى أن المستحسن فمن ولهذا
  .األجنبية القوانين كل تفسير رقابة من العليا المحكمة تتمكن وحتى المساواة، قدم

 إلى بنا للقانون األجنبي يؤدي المزدوجة بالطبيعة بالقول التسليم بأن أيضا بدورنا نحن يفضون
 أن مع تنظمها، التي المسائل نوع حسب على األجنبية القواعد عةطبي تغير وهي مقبولة، غير نتيجة

 القانونية قواعده لجميع تكون أن ينبغي مما واحدة مختصة سلطة عن صادر متكاملة وحدة يعتبر القانون
   .)2(ينظمها التي المسائل كانت مهما القانون صفة

 قانونا يعتبر األسرة مسائل القانون األجنبي في - ب

 متعلق أجنبي قانون مخالفة أن إلى واإلدارية المدنية راءاتاإلج قانون من 358 المادة ارتأش       
 أن تلقائيا ولو العليا للمحكمة يجوز العليا، المحكمة أمام الطعن أوجه من وجها يعد ،ـاألسرة بقانون
 .القانون نفس من 360 المادة طبقا له المخالف رارالق أو الحكم تنقض

                     
)1( rav:f  ،د\�tقواعد التنازع، ، الجزء األول، القانون الدولي الخاصإ�bNhRص  ا ،�u\VR499، 232ا.  
تقى الوطني حول تنازع القوانين في أعمال المل، "وغيرها األسرة مسائل القانون األجنبي بين معاملة في االزدواجية"حمزة،  قتال )2(

ص ، 2014أفريل  24و 23يومي بجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  -، المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسيةاألحوال الشخصية
325-326.  
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 عليه يترتب للطعن، وجها "األسرة بقانون متعلق أجنبي قانون مخالفة" الذكر سالفة المادة راعتبا إن     
 رفض ما فإذا العليا، المحكمة لرقابة يخضع األسرة مسائل للقانون األجنبي في تطبيقه في القاضي أن

 .)1(للنقض عرضة حكمه كان تطبيقه، أو تفسيره في أخطأ أو القانون هذا تطبيق
 مسائل للقانون األجنبي في اعترف قد المشرع أنزائر الج في الغالب الفقه فهم الموقف لهذا ونتيجة  

 وخصائصها، عناصرها بجميع تتميز قانونية قواعد تعتبر قواعده أن أي القانونية، بالطبيعة األسرة قانون
 .الوطني القانون قواعد شأن ذلك في شأنها مية،زااإلل خاصية وأهمها

 في القانون األجنبي المختص قواعد مع يتعامل أن القاضي على يجب أنه الموقف هذا على ويترتب  
 منه الخصوم يطلب لم ولو تلقائي بشكل أحكامها فيطبق قانونية، قواعد أنها أساس على األسرة مسائل
  .)2( العليا المحكمة لرقابة لها تطبيقه في ويخضع مضمونها، إثبات عليه ويجب ذلك،

  المحكمة العليا على تفسير القانون األجنبي المتعلق باألحوال الشخصية فرض رقابة .2

إذا كان من المستقر عليه أن محكمة النقض تراقب تطبيق القاضي لقاعدة اإلسناد بوصفها 
قاعدة قانونية وطنية، يلزم القاضي بحسن تطبيقها، فإذا أخطأ القاضي في تفسيرها أو في تكييف العالقة 

رقابة هذه  ىالنزاع، فإن حكمه هذا يكون معرضا للنقض، غير أن ما يثير التساؤل هو مدالقانونية محل 
  .المحكمة على تطبيق القانون األجنبي؟

إن موقف القضاء من هذه المسألة مختلف من دولة إلى أخرى، فبينما تستبعد محكمة النقض 
حريف مضمونه، يتمسك بالمقابل الفرنسية فرض رقابتها على تفسير القانون األجنبي، إال في حالة ت

  .القضاء في كثير من الدول بفرض رقابة على تطبيق وتفسير هذا القانون
فرض رقابتها على تفسير القانون مسألة  أما في الجزائر وغياب إجتهاد من المحكمة العليا حول 

زائري حول هذه من قانون اإلجراءات المدنية جاءت بموقف المشرع الج )233/5( األجنبي، فإن المادة
مخالفة أو خطأ في تطبيق : "النقطة؛ إذ تنص أن أحد أوجه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا هو

فقراءة هذا النص بمفهوم " القانون الداخلي أو الخطأ في تطبيق قانون أجنبي متعلق باألحوال الشخصية
لى المخالفة أو الخطأ في تطبيق قانون المخالفة تقتضي أن المحكمة العليا في الجزائر ال تبسط رقابتها ع

  .أجنبي غير متعلق باألحوال الشخصية

                     
المرجع ايا، امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقض) 1(

  .155ص السابق، 
  .324-323ص المرجع السابق، حمزة،  قتال )2(
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 من جعلت قد أنها نجد الجزائري، واإلدارية المدنية ءاترااإلج قانون نصوص في النظر فعند     
 القانون تطبيق على بالرقابة العليا للمحكمة يسمح للطعن وجها األسرة مسائل فياألجنبي  القانون مخالفة

 من أكثر أو واحد وجه على إالأنه ال يبنى الطعن بالنقض : " 6/ 358 المادة نصت فقد ألجنبي،ا
 تحريف ،...األسرة بقانون متعلق أجنبي قانون مخالفة الداخلي، القانون مخالفة :.... التالية األوجه

 سواء تثيرها، أن لعلياا للمحكمة يجوز ،"...،رارالق أو الحكم في معتمدة لوثيقة والدقيق الواضح المضمون
  .)1(القانون نفس من 360 للمادة طبقا نفسه، تلقاء من أو الخصوم طلب على بناءا

 األسرة بقانون المتعلق فقط للطعن، القانون األجنبي وجها تطبيق مخالفة جعلت قد المادتين كلتا نإ  
 المشرع بأن يفهم أي ،رارأو الق الحكم تنقض أن تلقائيا ولو العليا للمحكمة عليه بناءا يجوز غيره، دون
 المسائل جميع أي األسرة، بقانون المتعلق أجنبي قانون تطبيق على رقابتها تبسط أن العليا للمحكمة أقر
 الشرعية بالنيابة المتعلقة والمسائل وانحالله بالزواج المتعلقة المسائل وهي القانون، هذا نظمها التي

 القانون تطبيق على الرقابة رفض هو المبدأ أن على يدل إنما وهذا، والوقف والهبة والوصية ثاوالمير 
 العام، بالنظام وتعلقها األشخاص بحالة ارتباطها إلى رانظ األسرة، مسائل في يجوز واستثناءا األجنبي،

 الموضوع قضاة على يوجب مما الوطني، القانون بتطبيق المتعلقة األحكام لنفس إخضاعها رادأ ولهذا
  .)2(للنقض قضاءهم تعرض تطبيقها وتفسيرها، وٕاال حسن على السهر

وبهذا يكون المشرع الجزائري قد ساوى بين القانون الداخلي والقانون األجنبي لألحوال الشخصية 
فيما يخص الرقابة على تطبيقهما أمام المحكمة العليا، ويمارس هذا األخير رقابته من خالل التأكد من 

حوال الشخصية وكذلك على تفسيره من قبل قضاة الموضوع، ويترتب على تحريف القانون األجنبي لأل
ذلك إلتزام القاضي الجزائري بتطبيقه من تلقاء نفسه، ومعنى هذا أن المشرع الجزائري يعتبر قاعدة التنازع 

ها تآثار التي تعين القانون األجنبي المتعلق باألحوال الشخصية من النظام العام، وعلى القاضي الجزائري 
  .)3(من تلقاء نفسه، ويجوز لألطراف التمسك باختصاص القانون األجنبي ألول مرة أمام المحكمة العليا

إن هذه األهمية التي أوالها المشرع للقانون األجنبي المتعلق باألحوال الشخصية، تعود إلى 
حكام المتعلقة بالقانون ارتأى إخضاعها لنفس األفإنه  إرتباط مسائل الحالة الشخصية بالنظام العام، ولهذا

الوطني، وهذا ما يوجب على قضاء الموضوع السهر على حسن تطبيقها وتفسيرها التفسير الصحيح، 

                     
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 1(

  .156ص السابق، 
  .335ص المرجع السابق، حمزة،  قتال )2(
 ،)دراسة تطبيقية مقارنة في الروابط الدولية الخاصة المغاربية(في مادة األحوال الشخصية قانون الدولي الخاص ، الخالد برجاوي )3( 

  .155، ص 2001 المملكة المغربية،
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غير أن هذا النهج الذي تبناه المشرع الجزائري في التفريق بين القانون ، هم للنقضئوٕاال تعرض قضا
بمجاالت أخرى، القى انتقادا من البعض  األجنبي المتعلق بالحالة الشخصية والقانون األجنبي المتعلق

على أساس أن القاضي قد يطبق في دعوى واحدة قانونا أجنبيا متعلقا بالحالة الشخصية وقانونا أجنبيا 
 .)1(غير متـعلق به، وهو ما يوجب على قضاة المحكمة العليا التفريق بينهما وهو أمر صعب وغير سائغ

ئري البعض إلى القول أن القانون األجنبي يعتبر في نظر وقد دفع هذا الموقف من المشرع الجزا
 - هذا األخير مجرد واقعة إذا لم يكن مرتبطا بالحالة الشخصية، وقد بينا خطأ هذا الرأي عندما خلصنا

إلى ضرورة التفريق بين طبيعة القانون األجنبي، ومعاملته اإلجرائية بشكل  - كما يرى ذلك الفقه الحديث
ة التي يلقاها القانون الوطني نتيجة للصعوبات العملية التي تواجه القاضي عند مختلف عن المعامل

  . تطبيقه للقانون األجنبي
 ،)2(من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية )358/6(على أننا وٕان كنا نرى أن نص المادة 

نبي إذا لم يكن متعلقا بصيغتها الحالية ال تسمح للمحكمة العليا ببسط رقابتها على تفسير القانون األج
بقانون األسرة، إال أنه ال يوجد ما يمنعها من بسط رقابتها في حالة التحريف الكامل لمضمون النص 
القانوني األجنبي ألن في هذا خرق لقاعدة اإلسناد الوطنية في حد ذاتها التي أشارت بتطبيق هذا القانون 

وأيضا فإن هذا الرأي  ،تشر إليه هذه القاعدة أصالفكأن القاضي بتحريفه لمضمونه طبق قانونا آخر لم 
  . يتماشى مع اإلجتهاد القضائي في الدول التي ال تأخذ بالرقابة على تفسير القانون األجنبي

 قانون تطبيق في الخطأ أو المخالفة على رقابتها تبسط ال الجزائر في العليا المحكمة أن أي       
 .ةالشخصي باألحوال متعلق غير أجنبي
 سببها الشخصية باألحوال للقانون األجنبي المتعلق الجزائري المشرع أوالها التي األهمية هذه إن       

 على التطبيق الواجبة األسرة بقانون يتعلق فيما للدول األجنبية األحكام إحترام ضرورة إلى يعود األساسي
 بالنظام متعلقة لكونها آمرة الشخصية ةللحال المنظمة القوانين تعتبر بالخارج، حيث المقيمين رعاياها

 .العام
 بمجاالت الشخصية والقانون األجنبي المتعلق بالحالة القانون األجنبي المتعلق بين التمييز هذا إن     

 دعوى وفي الحاالت بعض في يطبق قد القاضي أن أساس على البعض، من انتقاد محل كان أخرى
 قضاة على يوجب ما به، وهو متعلقا غير أجنبيا الشخصية وقانونا بالحالة متعلقا أجنبيا قانونا واحدة

 يسمح لم الجزائري المشرع أن من وبالرغم أنه الدعوى، إال نفس بينهما وفي التفريق العليا المحكمة
                     

(1) Mohamed Isaad, droit international privé: Les règles de conflits, O.P.U, Alger, 1986, P 199. 

ال يبنى الطعن بالنقض إال على وجه واحد أو أكثر من األوجه : "قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية من )358/6( المادة نصت )2(
  ...".مخالفة القانون األجنبي المتعلق بقانون األسرة - 6:... التالية
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 يكن لم القانون األجنبي إذا تفسير في الخطأ على رقابتها بسط العليا، للمحكمة258    المادة بموجب
 لمضمون الكامل التحريف حالة في رقابتها بسط من مانع يوجد ال أنه إال الشخصية، الةبالح متعلقا
 هذا بتطبيق أشارت التي ذاتها حد في الوطنية اإلسناد لقاعدة خرق يعد ذلك في ألن األجنبي، القانون
   .القانون

للقانون األجنبي  على أنه تجب اإلشارة إلى أن األستاذ موحند أسعد قد انتقد هذا االمتياز المخول
في مادة األحوال الشخصية بالمقارنة مع القوانين األجنبية في المواد األخرى، كما نبه إلى الصعوبة التي 
قد تعترض القاضي في البحث عن مضمون القانون األجنبي وإلثباته، ويأمل األستاذ أن يطبق هذا 

وضوع على النظر في وسائل اإلثبات النص بمرونة كبيرة في المجال القضائي بحيث يقتصر قضاة الم
المعروضة أمامهم من قبل األطراف بصدد القانون األجنبي وتنحصر بالمقابل رقابة المحكمة العليا على 

  .التعليل والتسبيب فقط
أما في تونس، فلم يكن هناك نص قانوني يتناول سلطة قاعدة التنازع صراحة قبل صدور مدونة 

، غير أن االجتهاد القضائي التونسي كان جد واضح في اعتبارها 1998القانون الدولي الخاص سنة 
من النظام العام، ويجوز بالتالي التمسك بالقانون األجنبي لألحوال الشخصية الذي عينته قاعدة اإلسناد 

تطبيقها من تلقاء نفسه مسألة  بآثارهألول مرة أمام محكمة التعقيب، كما أن القاضي التونسي ملزم 
ي مضمون القانون األجنبي، وهذا ما أقرته محكمة االستئناف بتونس العاصمة في قرار لها والبحث ف
  .)1( 1964 لأفري 2وحظي بتأييد محكمة التعقيب في  1963أكتوبر  31مؤرخ في 

وقد أيدت محكم التعقيب هنا قرار محكمة االستئناف الذي رفض طلب زوجين إيطاليين 
لتونسي المتعلقة بالطالق بعدما تنازال صراحة عن الخضوع لقانونهما االستفادة من مقتضيات القانون ا

الشخصي المختص بمقتضى قاعدة التنازع التونسية، واعتبرت كل من محكمة االستئناف ومحكمة 
التعقيب أن قاعدة التنازع التي تعين اختصاص القانون االيطالي من النظام العام وال يجوز مخالفتها ألن 

  .كمها هنا هي مادة أمرة ما دامت تتعلق باألحوال الشخصيةالمادة التي تح
وبناء على ما سلف ذكره، يجب على القاضي التونسي أن يثير من تلقاء نفسه تطبيق أحكام 
قاعدة التنازع، وهذا ما يستشف من حكمين قضائيين صدر األول منهما عن محكمة الدرجة األولى 

قاعدة التنازع التونسية التي تعين القانون المغربي، وذلك في فيه القاضي حكما  آثاربتونس العاصمة، و 
قضية طالق بين مغربي وتونسية، غير أنه تم استبعاد القانون المغربي في أخر المطاف لتعارضه مع 

                     
المرجع ول لقضايا، امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحل) 1(

  .159ص السابق، 
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النظام العام التونسي ألنه يسمح بالطالق دون الحاجة إلى أن يتم ذلك أمام المحكمة، ثم لعدم تضمنه 
  .زوجة عن الطالق التعسفيإمكانية تعويض ال

القاضي فيه من تلقاء نفسه قاعدة  آثارأما الحكم الثاني، فصدر بدوره عن نفس المحكمة، وقد 
التنازع التونسية التي تمنح االختصاص للقانون االيطالي في قضية طالق بين ايطالي وتونسية، وقد تم 

  .استبعاد القانون االيطالي بدوره بإسم النظام العام
ل هذه القواعد تم تقريرها صراحة بصدور نص مدونة القانون الدولي الخاص التونسي ومجم

: " ، حيث جاء فيه28، فقد ورد بصدد اعتبار قاعدة التنازع من النظام العام في الفصل 1998لسنة 
قاعدة التنازع من قواعد النظام العام إذا كان موضوعها صنفا يتضمن حقوقا ليست فيها لألطراف حرية 

  التصرف
وفي الحاالت األخرى تكون القاعدة ملزمة للقاضي إال إذا عبرت األطراف بصورة جلية عن 

  .)1("إرادتها في عدم تطبيقها
وبالتالي فإن اعتبار قاعدة التنازع من النظام العام كما هو واضح في كل من القانون الدولي 

القاضي ملزم بأن يثير من تلقاء نفسه الخاص الجزائري والقانون الدولي الخاص التونسي، معناه أن 
تطبيق هذه القاعدة التي قد تسند االختصاص لقانون أجنبي، وتقع على القاضي من حيث المبدأ 
مسؤولية البحث عن مضمون القانون المختص، وعندما نقول القانون المختص يجب أن يفهم من ذلك 

نصوصه القانون واالجتهاد القضائي : هأن المقصود هو النظام القانوني األجنبي الوضعي في مجمل
من مجلة القانون الدولي الخاص  33الخاص بت، وهو ما عبر عنه المشرع التونسي في الفصل 

يشمل القانون األجنبي المعين بقاعدة اإلسناد مجموع األحكام وفق المصادر الشكلية : " التونسي بقوله
  .)2("التي يعتمدها

كبقية المحاكم العليا في العالم، ال تراقب كيفية تطبيق قضاة والمحكمة العليا في الجزائر، 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، التي تقابلها  )358/6(الموضوع للقانون األجنبي؛ إذ أن المادة 

ال يبنى الطعن بالنقض إال على : "على أنه تنص ،من قانون اإلجراءات المدنية القديم )233/5(المادة 
  :...أو أكثر من األوجه التالية وجه واحد

  مخالفة القانون الداخلي، -5

                     
  .157-156المرجع السابق، ص في مادة األحوال الشخصية، ، القانون الدولي الخاص خالد برجاوي )1( 
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 2(

  .181ص السابق، 
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  ...".مخالفة القانون األجنبي المتعلق بقانون األسرة -6
فهذا النص يبين أن مراقبة المحكمة العليا ال تنصب إال على تطبيق القانون الداخلي، والقانون األجنبي   

 نقض من العليا للمحكمة إمكانية القانون فسن من 360 المادة وأعطت ،المتعلق باألحوال الشخصية
وهي في هذا ال تخرج عن االتجاه ، السابقة 358 المادة في المذكورة األوجه ألحد نفسها تلقاء من الحكم

  .)1(الفرنسي عندما كان يعتبر القانون األجنبي كواقعة السائد في القانون
 بل األسرة بقانون القانون األجنبي المتعلق طبيقبت الجزائري إلزام القاضي ليس المادة هذه من فالغرض  

 مع القانون األجنبي المتعارض ُيطبق ال حتى األسرة قضايا في القاضي على العليا المحكمة رقابة تشديد
 يوجد لم ولو حتى بالتالي اإلسالمية، الشريعة من المستمد الجزائري األسرة قانون مع أو العام النظام
  .األجنبي القانون تطبيق استبعاد دائماً  يمكن أّنه إالّ  ةالعالق في جزائري طرف

  في حالة تعذر إثبات القانون األجنبي .3

القانون األجنبي ال يفترض علم القاضي به كالقانون الوطني، لذلك فإن تطبيقه على وقائع 
صالح أحد الدعوى يحتاج أوال إلى إثبات مضمونه، ونظرا ألن تطبيق القانون األجنبي يكون عادة في 

لوسكسونية يميل إلى إلقاء جاألطراف في الدعوى، فإن هناك إتجاها في القضاء خاصة في الدول األن
عبء إلثباته على عاتق األطراف، بينما يميل اإلتجاه الغالب في كثير من الدول إلى إلزام القاضي 

 .بالبحث عن مضمونه بكل الوسائل بما في ذلك طلب معاونة الخصوم
جاه الغالب فقها وقضاءا إلى تطبيق القانون الوطني القاضي في حالة تعذر الوصول يميل اإلت

إلى مضمون القانون األجنبي، وهو المستقر عليه في فرنسا وٕايطاليا وسويسرا وألمانيا ودول أخرى، وهو 
 )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
   .)2("تطبيقه

ويستند هذا اإلتجاه في تطبيق القانون الوطني مكان القانون األجنبي الذي تعذر إثبات 
لخاصة الدولية، حيث يعود إليه مضمونه، إلى ما لهذا القانون من خاصية إحتياطية بالنسبة للعالقات ا

القاضي ويطبقه إذا استحال عليه إثبات القانون األجنبي الذي أشارت قاعدة اإلسناد الوطنية 

                     
عليوش قربوع كمال، : وكذلك. 142 ، المرجع السابق، صتنازع القوانين: الجزء األول، القانون الدولي الخاص، إسعاد موحند )1(

  .121 ، ص2011الجزائر، ، دار هومة، الطبعة الثالثة، تنازع القوانين: القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول
الذي عدل أحكام القانون المدني الجزائري األمر  2005يونيو  20المؤرخ في  05/10قم أستحدث هذا النص بموجب القانون ر ) 2(

  .المتضمن القانون المدني الجزائري 1975ديسمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  7558رقم 
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باختصاصه، وألن األصل هو إطالق اإلختصاص التشريعي لهذا القانون في بلد القاضي وكون هذا 
  . اإلطالق هو األصل في تطبيق القانون من حيث المكان

يطبق القانون الجزائري إذا تعذر «: من القانون المدني، على ما يلي )مكرر 23(دة نصت الما
إذا كان إثبات القانون األجنبي : "...، وجاء النص بالفرنسية بعبارة"إثبات القانون األجنبي الواجب تطبيقه

ولى والخصوم ، وبالتمعن في هذه المادة نرى أن المشرع الجزائري قد حمل القاضي بالدرجة األ"مستحيال
من بعده، مهمة البحث عن مضمون القانون األجنبي، وذلك ألنه لو أراد تحميل األطراف وحدهم عبء 

إذا عجز الخصم عن : "... إثبات القانون األجنبي، لجاء النص بعبارة تفيد ذلك كأن يكون النص كالتالي
قاضي القانون الجزائري، إال إذا حاول تبين أنه ال يطبق ال )مكرر 23(، فالمادة "إثبات القانون األجنبي

  .بكافة الطرق التوصل إلى مضمون القانون األجنبي وتعذر عليه ذلك
وحري بالقاضي الجزائري الذي ينظر في نزاع مشتمل على عنصر أجنبي، أن يبحث بنفسه على 

متفاديا االنتقادات مضمون القانون الذي تشير إليه قاعدة اإلسناد، مواكبا في ذلك اتجاه الفقه الحديث، و 
سابقة الذكر، خاصة وأن القاضي الجزائري غير مقيد بأي قرار من المحكمة العليا يقضي بتحميل 

  .الخصوم البحث عن مضمون القانون األجنبي، كما أن أحكام القانون المدني
 أن إلى الفقه بعض ذهب ، فقداإلثبات في وغيرها األسرة مسائل بين غير أنه يجب التفرقة

 تحميل أي القانوني، نظامه في الوقائع حكم يأخذ الشخصية األحوال غير مسائل قانون األجنبي فيال
 من 233 المادة قررتها التي التفرقة من انطلق وقد المسائل، هذه القانون األجنبي في إثبات الخصوم

 فيها الفصل في القاضي يخضع التي الشخصية األحوال مسائل بين (القديم) المدنية اإلجراءات قانون
   .)1(الرقابة لهذه تخضع ال التي غيرها وبين العليا المحكمة لرقابة

 عموما الدعوى في إيجابيا ار و د للقاضي يمنح الجزائري واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون نإ       
 قائياتل يأمر أن للقاضي يجوز" منه 28 المادة نصت فقد غيرها، أم األسرة تخص بمسائل تعلقت سواء

 أو تلقائيا سواء ،)2(منه 75 المادة تؤكده ما وهذا ،"قانونا الجائزة التحقيق إجراءات من إجراء أي باتخاذ
 نفس من 76 المادة تقرره ما وهو الدعوى، عليها كانت مرحلة أي وفي الخصوم، طلب على بناءا

في مجال األحوال  جنبياأل القانون مضمون عن البحث على نسقطه أن نستطيع ما وهذا ،)3(القانون
 .الشخصية

                     
  .227مرجع السابق، ص تنازع القوانين، ال: القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولrav:f،  إ�t\د )1(
 نفسه، أن تلقاء من أو الخصوم طلب على بناء للقاضي يمكن": الجزائري واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون من 75 المادة تنص )2(

  ".القانون بها يسمح التي التحقيق إجراءات من إجراء بأي كتابة أو شفاهة يأمر
)3( �aدة ت\hR76 ا ef �8:ز": الجزائري واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون Nfwاء اNb�u �`�Zت P� =8أ =XvNf ت^:ن \k`XY ى:YrRا."  
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  ثانيال فصلال

  عالقاته األسريةالخاصة بأحوال الشخص و سناد اإلتطبيقات قواعد 
األحوال (أشارت قواعد اإلسناد إلى تطبيق القانون األجنبي في مناسبات متعددة في كل من        

وشكل التصرف، مما يتطلب ) يةالتصرفات، الوقائع القانون(، واإللتزامات )الشخصية، األحوال العينية
  . تفصيل ذلك

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 ، نفقة والوصية والميراث واألهليةالزواج والطالق والوالدة والنسب والحضانة وال
األحوال الشخصية يختلف من دولة ألخرى، فيقتصر هذا االصطالح في بعض الدول على الحالة 

والدول المتأثرة ، واألهلية، في حين يشمل في دول أخرى إلى جانب ذلك الوصية والميراث والنسب والنفقة
العالقات إلى قانون الموطن الحالي للشخص، الذي يحكم العالقات  بأفكار اإلقطاع تخضع مثل هذه

وهذا ما هو مأخوذ فيه في كل من القانون االنكليزي والدنماركي والنرويجي وقانون الواليات  ،القانونية
في حين تذهب دول أخرى إلى إخضاع األحوال الشخصية إلى قانون الدولة التي  ،المتحدة األمريكية

  .الشخص بجنسيتهينتمي إليها 
في القانون المدني  وبالرجوع إلى التشريع الجزائري، نجده لم يحدد المقصود باألحوال الشخصية

األسرة، لكن يفهم من مضمون قانون األسرة والديباجة الواردة في المشروع التمهيدي المقترح من  أو قانون
أنه يدخل ضمن األحوال  1981بر سبتم) 19(طرف الحكومة والمقدم إلى المجلس الشعبي الوطني في 

 بالحالة واألهلية العامة وحماية عديمي األهلية وناقصيها، إضافة للعالقات الشخصية المسائل المتعلقة
ه والبنوة والنسب والنفقة بين األصول والفروع آثار بين أفراد األسرة كالزواج والتصرفات المالية وانحالله و 

  .لوصية والكفالةوبين األقارب والوقف والميراث وا
أن المقصود باألحوال : "في حين نجد محكمة النقض المصرية عرفت األحوال الشخصية بقولها  

الشخصية هو مجموعة ما يتميز به اإلنسان عن غيره من الصفات الطبيعية والعائلية، التي رتب القانون 
وكونه زوجا أو أرمال أو مطلقا أو  عليها أثرا قانونيا في حياته االجتماعية، كون اإلنسان ذكر أو أنثى،
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يعتبر فإنه  ، ففي فرنسا،"بنا شرعيا أو كونه مطلق األهلية أو مقيدا بسبب من األسباب القانونيةإأبا أو 
  .)1(الميراث، الوصية، والهبة والمشارطات المالية التي تصحب الزواج: من مسائل األحوال الشخصية

) 10(القوانين في مجال األحوال الشخصية المواد من وقد خص المشرع الجزائري لحلول تنازع 
من القانون المدني، وعلى هذا األساس سوف نتطرق لبحث قواعد اإلسناد في مجال األحوال  )16(إلى 

  :الشخصية من خالل المحاور التالية
األهلية، الزواج، الطالق، الميراث، الوصية، : ففي الجزائر تعتبر من مسائل األحوال الشخصية

تخضع : "وقد نص قانون األسرة الجزائري في مادته األولى على ذلك بقوله ،الهبة، النسب، النفقة، الوقف
  ". جميع العالقات بين أفراد األسرة ألحكام هذا القانون

وعليه سنحاول من خالل هذا الجزء أن نتناول بنوع من االختصار بعض األمثلة عن أهم 
  .حوال الشخصية في القانون الجزائريتطبيقات قواعد اإلسناد بمجال األ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                     
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 1(

  .234-233ص السابق، 
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  األول مبحثال

  أحوال الشخص وروابطه العائليةإشكاالت التنازع في المسائل المتعلقة ب
في مسائل  تفسح الدول المعاصرة المجال لتطبيق القوانين األجنبية إلى جانب القوانين الوطنية

إذ أصبحت الدولة  ،ليها تلبية حاجة المعامالت الدوليةالضرورة العملية تفرض عاألحول الشخصية ألن 
في وقتنا هذا تضم فضال عن أبنائها عددا ال يستهان به من أبناء الدول التي وجدوا فيها بعالقات 

جل ذلك تعقدت العالقات بين األجناس البشرية وتنوعت القواعد القانونية التي تحكمها أقانونية، من 
د ليست باألمر اليسير في كل حين ألن لكل مجتمع نظامه القانوني الخاص وأصبحت معرفة تلك القواع

في مجال األحول نحو الوضعية الخاصة لحل تنازع القوانين  تشريعاتال تأكثر  تبه ألجل ذلك اتجه
إلى ) 10(بما في ذلك المشرع الجزائري الذي نظم النصوص التي تحكمها كمن المواد من ، الشخصية

  : من التفصيل فيما يلي يءشبالمدني الجزائري وهو ما سنقف عليه من القانون ) 16(

  األول طلبالم

  واألهليةالمدنية قواعد اإلسناد الخاصة بالحالة 
يثير مصطلح األهلية عدة مشاكل تتعلق بتحديد مدلوله، ويفضل بعض الفقهاء استعمال 

لة تحديد القانون الواجب التطبيق ألن مشك" األهلية"بدال من مصطلح " عدم األهلية أو نقصها"اصطالح 
  .)1(على أهلية شخص ما ال تثار إال عندما تكون أهليته محل تساؤل

ص ن ، حيث جاء فيواألهلية المدنيةإسناد خاصة بالحالة  ةعداقوقد وضع المشرع الجزائري 
: أنه، 20/06/2005المؤرخ في  05/10من القانون المدني الجزائري المعدل بالقانون رقم  )10(المادة 

  ".يسري على الحالة المدنية لألشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم"
إذا كان أحد الطرفين  ،ها فيهاآثار ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج 

على الطرف األخر،  أجنبيًا ناقص األهلية، وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء ال يسهل تبينه
فإن هذا السبب ال يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة، أما األشخاص االعتبارية من شركات، 
وجمعيات، ومؤسسات وغيرها يسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها االجتماعي 

نشاطا في الجزائر فإنها تخضع  الرئيسي والفعلي، غير أنه إذا مارست األشخاص االعتبارية األجنبية
  ". للقانون الجزائري

                     
، ص 1989، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، )دراسة مقارنة(ي مسائل األهلية تنازع القوانين ف، أحمد عبد الحميد ششو ع )1(

02.  
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المذكورة أعاله في فقرتها األولى أن القانون المدني الجزائري قد  )10(يالحظ من خالل المادة 
  .)1(لقانون الجنسية والحالة المدنيةاألهلية  تأخضع

  األول فرعال

  المدنية الحالةالواجب التطبيق على  القانون

حالة : لقوانين في شأن حالة األشخاص يتناول عادة موضوعين رئيسيينإن دراسة تنازع ا
  .وحالة الشخص االعتباري من جهة أخرى ،الشخص الطبيعي من جهة

   حالة الشخص الطبيعي: أوال

تعرف حالة الشخص الطبيعي بأنها جملة التصرفات التي تحدد ذات الشخص ومركزه من أسرته 
السن، الذكورة األنوثة، الصحة أو على أسس من : من الواقع مثل ودولته وهذه الصفات تقوم على أسس

  : وتشمل الحالة وفقا لهذا التعريف معنيين ،القانون كالزواج والجنسية

عن طريقها يتحدد مركز الشخص من دولة بواسطة رابطة الجنسية ): السياسية(الحالة العامة 
قواعد اإلسناد، ألن كل دولة تنفرد ببيان من هم  وهذه الحالة ليست مجاال لتنازع القوانين وال تضبطها

  .وطنيوها بموجب قانون جنسيتها
مجموع الصفات التي يتميز بها الشخص والمتعلقة أما بالتعريف به كاالسم وهي : الحالة المدنية
 ذكر، أنثى، قاصر، راشد(من أسرته وتشكل مجموعة صفاته الطبيعية  هتحدد مركز والموطن أو تلك التي 

وتشمل أيضا الصفات المتعلقة ببيان مركزه من دولته والتي تتحدد عن ، )وج مطلق والنفقة والميراثمتز 
   .)2(طريق الجنسية وتسمى بالحالة العامة

الواجب التطبيق نصت عليها المادة  والحالة المدنية تخضع لقواعد إسناد خاصة لمعرفة القانون
انون جنسية الشخص هو الذي يحكم كافة عناصر حالته من القانون المدني الجزائري، وعليه فق) 10(

منذ والدته حتى وفاته، كما يحكم القواعد الموضوعية الخاصة بإثبات الحالة ووسائل اإلثبات، ولكن مع 
اختالف بين القوانين، فولد السفاح يصبح شرعيا بالزواج من أمه في بعض األنظمة التشريعية بينما يبقى 

  .)3(نين أخرىولدا غير شرعي في قوا
وقد جرى الخالف حول القانون الواجب التطبيق على االسم واللقب وكذلك الموطن بوصفها من 

  .عناصر حالة الشخص
                     

، 2011ة، دار هومة، الجزائر، لثتنازع القوانين، الطبعة الثا: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول)1(
  .199 ص

  .255ص ، دولي الخاص، المرجع السابق، القانون الهشام علي صادق وعكاشة محمد عبد العال )2(
  .210تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )3(
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اسم الشخص العائلي أو : يعتبر االسم الوسيلة المميزة للشخص عن غيره ويتألف عادة من: االسم - أوال
  .ومن اسمه الشخصي لقبه

لمدني يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقبه يلحق من القانون ا) 28(وتنص المادة 
أوالده، وباعتبار االسم من الحقوق اللصيقة بالشخصية، فإن أنسب القوانين التي يجب إخضاعه لها هو 

  .القانون الشخصي المتمثل في قانون الجنسية بالنسبة للجزائر
ن تكون األسماء جزائرية وقد يجب أ: من القانون المدني الجزائري) 28/2( كما نصت المادة

  يكون خالف ذلك بالنسبة لألطفال المولودين من أبوين غير مسلمين
على جواز تبديل األلقاب واألسماء بعد الجنسية الجزائري  انونقمن ) 12/2( ونصت المادة

من لألوالد المولودين في الجزائر  30/06/1969وسمح األمر المؤرخ في  ،التجنس بالجنسية الجزائرية
أبوين مجهولين بحق طلب تغيير ألقابهم إذا كانت تنطوي على لكنة أجنبية أو توحي بمصدر أجنبي 

   .)1(من قانون الجنسية 7/1 علما أن هذه الفئة تأخذ الجنسية الجزائرية على أساس اإلقليم طبقا للمادة
عمال اسمه دون لكل من نازعه الغير في است: من القانون المدني الجزائري )48(ونصت المادة 

  .مبرر ومن انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا االعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر
إن كل هذه االعتبارات تبين أن االسم وثيق الصلة بالعالقات العائلية وعادات وتقاليد المجتمع 

في الجزائر قانون جنسية الذي ينتمي إليه الفرد بجنسيته، مما بفضل إسناده إلى قانونه الشخصي وهو 
  .الشخص، بمعنى يحكم االسم والمنازعات التي تجري حوله قانون الجنسية

  :أما االسم التجاري، فنميز بصدده بين حالتين
  .كان وثيق الصلة بالحالة المدنية للتاجر، فيجب إلحاقه بقانون جنسيتهإذا  - 
وسط معين، فيسري عليه القانون الذي يحكم  وٕاذا كان ممثال بقيمة مالية، ويعبر عن مزاولة نشاط في - 

  .)2(المحل التجاري
الموطن هو المكان المعين الذي تكون للشخص صلة فيه بحكم استقراره فيه أو بحكم : الموطن - ثانيا

اتخاذه مركزا ألعماله ومصالحه وصالته العائلية وهو بذلك أداة لتوزيع األفراد جغرافيا، أما معنى الموطن 
المكان التابع لدولة ما والذي يقيم فيه الشخص على وجه االعتياد وليس له نية تركه وهو الدولي هو 

                     
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 1(

  .239ص ، السابق
  .211تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2(
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 آثاربهذه الصفة أساس لتوزيع األفراد دوليا، كما هو الحال في الجنسية، وتترتب على هذا المكان 
  .قانونية

 عنصرالمادي وال عنصرال: أساسيان هما عنصرانمن خالل تعريف الموطن يتبين، أن له 
  .المعنوي

وهو عنصر السكن أو اإلقامة أو المعيشة في موطن معين، وأفترض المشرع : المادي عنصرال
وأن  ،وسيلة لإلثبات على أن الشخص الذي يسكن في إقليم دولة معينة، فإن هذه الدولة تكون موطنه

  .قصر أو طول أقامة الشخص في دولة معينة ال يفيد بالضرورة أن هذه الدولة هي موطنه
ويقصد فيه نية البقاء من قبل الشخص في إقليم الدولة لمدة غير محددة، : المعنوي عنصرأما ال

فإنه  أي أن الشخص يسكن في هذه الدولة بنية البقاء، وحتى إذا تركها لفترة قصيرة أو لسبب عارض
راء قطعة والقرائن التي تدل على النية كثيرة مثل شراء دار سكن أو ش ،سوف يعود إلى نفس المكان

  . )1(أرض في مقبرة، ويجب أن يكون التوطن اختياريا أي بإرادة حرة سليمة دون عوارض
فالسجناء الذين يحكم عليهم بالسجن في دول غير دولتهم، والطلبة الذين يدرسون في دولة 
أخرى، وكذلك الحال بالنسبة للمرضى الذين يقيمون في دول أخرى ألسباب صحية، ال يستطيعون 

وال توجد  ل على موطن جديد ومهما كانت مدة أقامتهم، وذلك لعدم وجود إرادة حرة باالختيارالحصو 
  . لديهم نية البقاء، بل مجرد انتهاء هذا الظرف الذي يمكن أن نعتبره طارئ، يعود إلى موطنه األصلي

أو  وٕان الموطن من الوسائل القانونية لتركيز الشخص بوصفه يقيم فيه بصفة دائمة أو مؤقتة
موطن أو  خاص موطن عام وموطن: وفي الجزائر ينقسم الموطن إلى يستعمله في أغراض معينة،

  .من حيث مباشرة جميع أو بعض األعمال فيه) األعمال
هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة على وجه االستمرار وبنية البقاء ويعتبر مقرا : الموطن العام  ) أ

 .ه ومعامالته بوجه عامقانونيا له يباشر فيه جميع أعمال
هو المكان الذي يختاره الشخص لبعض أعماله على وجه التحديد والتخصيص، : الموطن الخاص  ) ب

 .)2(وكذلك موطن القاصر المأذون، والموطن التجاري
  .موطن اختياري وٕالزامي: والموطن العام ينقسم إلى

                     
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 1(

  .241ص السابق، 
  .149، ص ، المرجع السابق، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولزروتي الطيب) 2( 
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موطن كل جزائري هو المحل الذي  :يعتبر من القانون المدني) 36(حسب المادة : الموطن االختياري *
يوجد فيه سكناه الرئيسي وعند عدم وجود سكنى يقوم محل اإلقامة العادي مقام الموطن وال يجوز أن 

  .نفس الوقت يكون للشخص أكثر من موطن واحد في
هو الموطن الذي يحدده القانون لبعض األشخاص دون اعتبار إلرادتهم واختيارهم : الموطن اإللزامي *
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود : من القانون المدني الجزائري )37(اء في نص المادة فج

  .والغائب هو موطن من ينوب عن هؤالء قانونا
هو الموطن الذي يخاطب فيه الشخص في بعض أوجه النشاط المحددة على وجه : والموطن الخاص-

  :نواع هيأ 3التخصيص وينقسم إلى 
المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة وذلك بالنسبة للمعامالت وهو : موطن األعمال �

  . من القانون المدني الجزائري) 37(المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة المادة 
من القانون المدني ) 38( بالنسبة للتصرفات التي يكون أهال لمباشرتها المادة: موطن ناقص األهلية �

  . الجزائري
من القانون المدني ) 39(الذي يختاره الشخص لتنفيذ عمل معين المادة : الموطن المختار �

  . )1(الجزائري
وقد اقترحت حلول لربط الموطن  ،تنازع بين القوانينالوأن هذا التنوع لمفهوم الموطن يطرح بشأنه 

بقانون معين منها اعتماد القانون الشخصي وباعتبار الموطن من العناصر المميزة لشخصية الشخص، 
  .ألنه يتيح العثور على مكانه فيخضع بالتالي تحديده للقانون الشخصي

 القانون الجزائري، نجده قد أخضع كل ما يتعلق بالحالة المدنية للشخص الطبيعيبالرجوع إلى  
  . من القانون المدني الجزائري) 10( وفقا للمادةلقانون جنسيته 

عن مرفق عام هو مصلحة الحالة المدنية بقي أن نشير إلى أن وثائق الحالة المدنية تصدر  
من القانون المدني، إال أن ) 5(وبالتالي يخضع تنظيم هذا المرفق إلى القانون اإلقليمي طبقا للمادة 

وثائق الحالة المدنية تخص أيضا حالة الشخص وبالتالي يتعين التمييز بصددها بين إعدادها وحجيتها 
  :في اإلثبات

يسري عليها القانون المحلي سواء تعلقت بمواطنين ينتمون لجنسية : فبالنسبة للمسألة األولى
اإلقليم أو بأجانب ويستثنى من هذه القاعدة اختصاص أعوان السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج 

الذي يسمح للمواطنين الجزائريين أن يعقدوا  1970من قانون الحالة المدنية لسنة ) 97(طبقا للمادة 
                     

  .212 – 211تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1(
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ويجوز لألعوان القنصليين أن يتلقوا التصريحات  خارج أمام البعثات الدبلوماسية الجزائريةزواجهم في ال
  .)من القانون نفسه 104المادة (الخاصة بالوالدات والوفيات التابعة لمواطنيهم 

المقرر في هذا الشأن فأي حجية وثائق الحالة المدنية في إثبات الحالة، : وبالنسبة للمسألة الثانية
) 19(بة للتصرفات والوقائع القانونية أن تخضع لقانون القاضي مبدئيا، ولكن طبقا لنص المادة بالنس

من قانون  )95(القاعدة وجدت تطبيقات في المادة  وهذهيسري عليها أيضا قانون محل إبرام التصرف، 
ر صحيحا إذا الحالة المدنية وهي تقضي بأن كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين واألجانب يعتب

حرر طبقا لألوضاع المألوفة في هذا البلد ولو كان القانون األجنبي يقبل اإلثبات بغير الوثائق المعدة 
   .)1(مسبقا لإلثبات

   حالة الشخص المعنوي: ثانيا

المعنوية االعتبارية شركات أو جمعيات أو مؤسسات لها جنسية وهي تعني انتساب  األشخاص
فكل ما يتعلق بتكوين الشخص  ،وقانون يحكمها وأهليةمن الدول ولها شخصية الشخص االعتباري لدولة 

 ثارالمعنوي وتمتعه بالشخصية القانونية وٕادارته وتمثيله والتصرف المنشأ له وكذا طريقة تعديله واآل
، )2(القانونية المترتبة على ذلك وكذلك طريقة حله وتصفيته وبعبارة عامة كل ما يخص نظامه القانوني

لقانون مركز  أساسيةمن القانون المدني الجزائري كقاعدة  )10(لفقرة الثالثة من المادة ل خضع طبقاي
أما األشخاص االعتبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها : ")3(االجتماعي الفعلي الرئيسي إدارته

  ."ئيسي والفعلييسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها االجتماعي الر 

والمقصود بمركز اإلدارة الرئيس الفعلي هو المكان الذي تتركز فيه اإلدارة العليا والتوجيه والرقابة 
عمد المشرع على ضابط المركز الفعلي ليستبعد المركز قد واجتماعات الهيأة العامة ومجلس اإلدارة، و 

   .)4(الصوري، الذي يتخذه بقصد التهرب من قانون دولة معينة
ويمكن تطبيق هذا النص فيما يتعلق باألشخاص االعتبارية األجنبية األخرى من شركات 
ومؤسسات وجمعيات دولية، علما يجب مالحظة أن القانون الذي يحكم العالقات القانونية التي يدخل 

                     
المرجع تهاد القضائي وحلول لقضايا، امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالج) 1(

  .243ص السابق، 
  .150 - 149، ص ، المرجع السابقزروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 2( 
ري وهو العليا والتوجيه الرئيسي والرقابة على الشخص االعتبا اإلدارةالرئيسي الفعلي المكان الذي تتركز فيه  اإلدارةيقصد بمركز  )3(

الذي يتم فيه االجتماع مجلس اإلدارة والجمعية العامة وتوجد فيه مكاتب اإلدارة، وعمد المشرع إلى ضابط المركز الفعلي ليستبعد 
  .المركز الصوري الذي يتخذه الشخص االعتباري بقصد التهرب من قانون دولة معينة

، المرجع السابق، )لمبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون األردنيتنازع القوانين ا(القانون الدولي الخاص ، حسن الهداوي) 4( 
   .91-90ص 
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بل  من القانون المدني، )49( فيها مع الغير من بيع وشراء ورهن وغير ذلك، ال تكون محكومة بالمادة
للقانون الذي تشير إليه قاعدة اإلسناد الخاصة بنوع العالقة، كقانون إرادة المتعاقدين أو قانون موقع 

  . الخ....المال أو قانون محل إجراء التصرف القانوني
، القانون الجزائرييطبق عليه فإنه  ،إذا كان الشخص االعتباري قد باشر نشاطه في الجزائر ماأ

ولكن يمارس نشاطا في  ،ارة الفعلي والرئيسي للشخص المعنوي موجودا في الخارجإذا كان مقر اإلدأي 
وهذا  ،يخضع في ممارسة هذا النشاط للقانون الجزائري بوصفه قانون محل ممارسة النشاطفإنه  الجزائر

ص غير أنه إذا مارست األشخا: "من القانون المدني الجزائري )10(الفقرة الرابعة من المادة  ما قررته
  .)1( "االعتبارية األجنبية نشاطها في الجزائر، فإنها تخضع للقانون الجزائري

  األهلية القانون الواجب التطبيق على: الثاني فرعال

لقانون الجنسية وهي القاعدة العامة، من القانون المدني الجزائري األهلية ) 10(المادة  تأخضع
من فإنه  ،باألهلية التي تخضع لقانون الجنسية، وعليه لكن الواضح أن المادة السابقة لم تحدد المقصود

  .)2(الفقرة األولى من التقنين المدني الجزائري )10(الضروري تحديد نوع األهلية التي يشملها نص المادة 
  األهليةالقاعدة العامة في إسناد : أوال

للتمتع بالحقوق  تنقسم األهلية إلى أهلية الوجوب وأهلية األداء، فاألولى هي صالحية الشخص
، والمقصود )3(تثبت للشخص بمجرد ميالده باعتبارها من مظاهر الشخصية القانونيةو واإللتزام بالواجبات 

بصالحية الشخص الكتساب الحقوق صالحيته ألن يكون صاحب حق كأن يكون صاحب حق ملكية، 
إللتزامات صالحيته بأن أو حق انتفاع على عقار من العقارات، والمقصود بصالحية الشخص للتحمل با

فكل شخص له أهلية الوجوب ، )4(يكون مدينا ألخر بمبلغ من المال أو ملتزما اتجاه مدينه بإلتزام معين
حتى الجنين في بطن أمه إال أنه بالنسبة له فهي ذات نطاق محدود تترتب له بمقتضاها بعض الحقوق 

  .التي يقررها القانون

                     

  .151 - 150، ص ، المرجع السابقزروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1( 
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هي من مظاهر الشخصية القانونية تثبت للشخص بمجرد  وعليه فباعتبار أن أهلية الوجوب
 ؛من القانون المدني، فال تخضع بالتالي لقانون الجنسية )10(ميالده فإنها تخرج بذلك من نطاق المادة 

 . )1(وهذا ما أخذ به الفقه الراجح في كل من فرنسا ومصربل تبقى محكومة بالقانون اإلقليمي، 
ة الشخص لصدور التصرف اإلرادي منه أو هي صالحية الشخص أما أهلية األداء فهي صالحي

لمباشرة التصرفات القانونية كالبيع، واإليجار، والوصية، وغير ذلك، وتنقسم هذه األهلية إلى أهلية أداء 
  .من التقنين المدني؟ )10(عامة وأهلية أداء خاصة، فأيهما يدخل في نطاق أحكام المادة 

تلك األهلية التي مناطها القدرة على التعبير عن اإلرادة، لذلك فإن نطاقها  هي: أهلية األداء العامة.1
يتحدد باألعمال القانونية أو التصرفات القانونية التي تحتاج إلى اإلرادة في إنشائها، وكذلك في ترتيب 

نون هو الذي ها فتخرج بذلك من نطاقها األعمال المادية، ألنها ال تحتاج إلى اإلرادة مطلقا، ألن القاآثار 
، فمرتكب الفعل ثاراآلالقانونية المناسبة لها حتى ولو لم يرد الشخص ترتيب تلك  ثاريرتب عليها اآل

الضار مثال يلتزم بتعويض المضرور عما لحقه من ضرر بصرف النظر عن اإلرادة المصاحبة للفعل 
 .)2(هل صدر عن عمد أم عن غير قصد؟

مة محورها التمييز وتتحدد بمراعاة عناصر الحالة، لذلك ال يتضح مما سبق أن أهلية األداء العا
خالف بين الفقهاء أن هذه األهلية تدخل في نطاق قانون الجنسية، فهذا األخير هو الذي يبين لنا سن 

  .الرشد وعوارض األهلية وحكم التصرفات التي يقوم بها غير المميز
يمنعهم القانون من مباشرة بعض التصرفات تتعلق بأشخاص معينين : أما أهلية األداء الخاصة. 2

وال عالقة لها باعتبارات التمييز مثل حماية األسرة أو الورثة أو المجتمع أو  القانونية مع أنهم راشدون
لذلك اعتبرها الفقه مجرد موانع لمباشرة التصرف القانوني ومن ثم يسري ، الغير الذي تعامل مع الشخص
من ) 402(ما نصت عليه المادة تها ومن أمثلالقة القانونية بين الطرفين، عليها القانون الذي يحكم الع

ال يجوز للقضاة وال للمدافعين القضائيين وال للمحامين وال للموثقين وال لكتاب "القانون المدني الجزائري 
كان الضبط، أن يشتروا بأنفسهم مباشرة وال بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا 

دائرتها، وٕاال كان البيع النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في 
إذا باع المريض مرض ": من القانون المدني )408(ما نصت عليه المادة أيضا ومن أمثلة ذلك ، "باطال

قانون النائب أن يشتري ، كما منع ال"زا إال إذا أقره باقي الورثةئفإن البيع ال يكون جا ،الموت لوارث
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باسمه أو اسم مستعار ما عهد البيه بيعه حماية لمصلحة األصيل، وكذلك عدم أهلية الطبيب لتلقي تبرع 
من المريض الذي يعالجه أثناء مرض الموت، ومنع المفلس من التصرف في أمواله خالل فترة الريبة 

  .)1(حماية لحقوق الدائنين
وٕانما الغرض منها هو حماية  ،ة ليس حماية الشخص نفسهفالغرض من أهلية األداء الخاص

شخص أخر غيره، لذلك فإن مناطها ليس التمييز وٕانما اعتبارات أخرى كحماية مصلحة الغير أو 
مصلحة اجتماعية، وهذا ما جعل الفقه يخرج هذا النوع من األهلية من نطاق قانون الجنسية، وقد 

  .)2(كم التصرف القانوني ذاتهأخضعها الفقه الراجح للقانون الذي يح
وعليه نستخلص مما سبق أن أهلية األداء العامة هي وحدها التي تدخل في نطاق حكم المادة  

من القانون المدني الجزائري، أما أهلية الوجوب وأهلية األداء الخاصة فكالهما يخرجان من ) 10(
أهلية أو حماية مصلحة جماعية، 3ال والتي يراد بتا حماية شخص أخر غير من يصيبه انعدامنطاقها، 

  .وبالتالي ال يخضعان لقانون الجنسية
فهذا  ،وينصرف حكم المادة السابقة إلى أهلية األداء العامة التي ترتبط بسن الرشد بإجماع الفقه

ويبين متى يكون ، )الجنون والعته والسفه والغفلة(القانون هو الذي يحدد سن الرشد وعوارض األهلية 
وما هي التصرفات التي يجوز لناقص األهلية القيام  ،فاقد األهلية أو ناقصها أو كامل األهليةالشخص 

كذلك يحدد القانون  ،ومتى يعتبر الصبي مأذونا له بإدارة أمواله ،بها وحده وما ال يستطيع القيام به
اء هو البطالن الشخصي الجزاء المترتب على التصرفات عند فقد األهلية ونقصها وٕاذا كان هذا الجز 

فيبين نوعه ومن له حق التمسك به والمدة التي يجب فيها رفع دعوى البطالن وما إذا كان يجوز إقرار 
  .التصرف الباطل أو ال يجوز ذلك

 ،والغاية من إسناد أهلية األداء العامة لقانون الجنسية الشخص تتمثل في حماية الشخص ذاته
  .)3(رق الحماية المطلوبةولذلك يتكفل القانون الشخصي بتقرير ط

  األهليةعلى القاعدة العامة في إسناد  ستثناءاتاال: اثاني

إسناد المشرع الجزائري  قررهناك استثناءات وردت عن خضوع األهلية لقانون الجنسية حيث 
من الفقرة الثانية المنصوص عليها في في الحالة  األهلية لقانون القاضي بدال من القانون الشخصي

                     

  .153، ص ، المرجع السابقري، الجزء األولزروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائ )1( 
المرجع السابق، ص ، -تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي :الجزء الثاني ،القانون الدولي الخاصعز الدين عبد اهللا، ) 2( 

225.  
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في حالة استبعاد تطبيق القانون األجنبي لمخالفته  من القانون المدني الجزائري وكذلك )10( المادة
عد التنازع للنظام العام، وحالة األخذ باإلحالة إذا كان القانون األجنبي المختص بحكم األهلية طبقا لقوا

  .لقانون أخرالوطنية يحيل النزاع 
  القانون الشخصي للمعنيإسناد األهلية لقانون القاضي بدال من  .1

هناك استثناءات وردت عن خضوع األهلية لقانون الجنسية حيث استثنى المشرع الجزائري 
األهلية من الخضوع لقانون الجنسية في الحالة التي يجهل فيها المتعاقد مع أجنبي أنه ناقص األهلية 

الفقرة الثانية، وهو  )10(ينه المادة وقفا لقانونه ويرجع جهله بنقص أهليته إلى سبب فيه خفاء ال يسهل تب
 2فقرة ) 40(من القانون المدني المصري، وكذا المادة  2فقرة  )11(نفسه االستثناء الذي أقرته المادة 

  . )1(من القانون الدولي الخاص التونسي
فصلن فيها محكمة النقض الفرنسية وقد أخذ القضاء الفرنسي بهذا االستثناء في قضية شهيرة 

، وتعتبر هذه القضية األصل التاريخي لهذا )Lizardi( ليزارديتسمى بقضية  1861يناير  16خ بتاري
االستثناء بالنسبة للتشريعات التي أخذت به، وتتلخص وقائعها في أن شابا مكسيكيا في الثالثة والعشرين 

ك فرنسي ألف فرن 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 25التصرف لنقص أهليته طبقا لقانون جنسيته الذي يحدد سن الرشد ب 
كام القانون المكسيكي دعوى ضده أمام القضاء الفرنسي طلب فيها بدفع قيمة الصكوك متعذرا بجهله أح

، 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 ن يكون قد تعاقد بدون خفة وال رعونة أن الشخص ال يفترض فيه العلم بكافة قوانين العالم ويكفيه أ
  .)2(وأن يكون حسن النيةتقصير 

المصلحة أسس البعض االستثناء على أساس وقد اختلف الفقه في أساس هذا االستثناء، ف
وقد الوطنية أي متى كان القانون األجنبي يضر بمصالح المتعاقد الوطني ينبغي االمتناع عن تطبيقه، 

وذلك يتناقض مع حكمة التشريع فقواعد  ،على أساس أنه يفرق بين الوطني واألجنبيانتقد هذا التبرير 

                     
  .203 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1( 
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فإن  ،إضافة إلى ذلك ،القانون الدولي الخاص موضوعة لحماية مصالح الوطني واألجنبي دون تمييز
  .)1(هذا التبرير يتجاهل القانون األجنبي في كثير من الفروض بدعوى حماية المصلحة الوطنية

االستثناء على فكرة النظام العام أي في حالة تعارض القانون األجنبي مع  ىمن بن الفقه ومن
ولكن من الصعب القبول بهذا األساس ألن األسس الجوهرية التي يقوم عليها مجتمع دولة القاضي، 

لدولة  في حالة تعارض القانون األجنبي مع األسس الجوهريةيكون  فكرة النظام العامالرجوع إلى 
 سبب، االستثناء على فكرة اإلثراء بال ىومن الفقه من بن وليس هذا هو الحال مع االستثناء،، القاضي

فالمتعاقد األجنبي الذي يتمسك بنقص أهليته إلبطال العقد الذي ابرمه يعتبر قد أثري على حساب 
وهو القانون  مما يبرر إخضاع النزاع بينهما لقانون المحل الذي وقع فيه الفعل مصدر اإلثراء ؛الوطني
  .الفرنسي

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

فسها، بينما تلمس الفقه الراجح أساس هذا االستثناء في حيثيات حكم محكمة النقض الفرنسية ن
أن المتعاقد الوطني يعد معذورا في جهله بالقانون  )Lizardi( ليزارديفقد جاء في حيثياتها في قضية 

األجنبي ويتماشى هذا التبرير في الواقع مع الرأي القائل بأن القضاء الفرنسي يعامل القانون األجنبي 
ن القانون األجنبي ينبغي أن ال يعامل معاملة الوقائع، وقد القى هذا األساس تأييد كبيرا عند من يقول بأ

  .)2(معاملة القانون وٕانما ينبغي اعتباره عنصرا من عناصر الواقع
في فقرتها الثانية والتي  )10(يتضح من المادة فإنه  وبالرجوع إلى القانون المدني الجزائري

  :أدخلت االستثناء على القاعدة العامة أنه يشترط إلعماله الشروط التالية
كون التصرف الذي أبرمه األجنبي من التصرفات المالية، فتخرج بذلك من نطاق االستثناء أن ي  - أ

 . التصرفات المتعلقة باألحوال الشخصية كالزواج مثال
ها فيها، وعليه ال مجال إلعمال هذا االستثناء في آثار أن تعقد هذه التصرفات في الجزائر وتنتج   - ب

ر وينتج أثره في الخارج، وكذلك ال مجال إلعماله في الحالة التي الحالة التي يتم فيها التصرف في الجزائ
 . يتم فيها التصرف في الخارج وينتج أثره في الجزائر
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  .ال؟أم  وقد تساءل الفقه حول جنسية المتعاقد مع أجنبي هل يشترط أن يكون جنسيته جزائرية       
اقد مع أجنبي جزائري غير أنه يفهم من المالحظ أن النص لم يشترط صراحة أن يكون المتع        

أن الطرف األخر يجب أن يكون  -وبمفهوم المخالفة  - "إذا كان أحد الطرفين أجنبيا"عبارة النص 
  .)1(وطنيا

 . أن يكون المتعاقد األجنبي كامل األهلية وفقا للقانون الجزائري وناقصها وفقا لقانونه الوطني  - ت
لم يتضمن صراحة هذا الشرط ولكنه شرط ، )10/2(مادة أن نص ال أعراب بلقـاسميرى الدكتور   - ث

يفرضه المنطق السليم، ألنه ال يمكن تصور إعمال هذا االستثناء إذا كان األجنبي ناقص األهلية أيضا 
وفقا للقانون الجزائري، ذلك أنه إذا كان يعذر المتعاقد مع أجنبي في جهله بنقص أهليته وفقا لقانونه 

  . )2(في جهله بنقص أهليته وفقا للقانون الجزائريال يعذر فإنه  الشخصي
أن يكون نقص أهلية األجنبي راجعا إلى سبب فيه خفاء ال يسهل تبينه، أي أن يكون المتعاقد مع   -  ج

األجنبي معذورا في جهله بنقص أهلية األجنبي الذي تعاقد معه، ولقضاة الموضوع سلطة تقديرية في 
العادي، فإذا كان في إمكان الرجل العادي الموجود في نفس ظروف ذلك، ويكون ذلك وفقا لمعيار الرجل 

متى توافرت الشروط ، جال حينئذ للتمسك بهذا االستثناءالمتعاقد مع أجنبي أن يتبين نقص أهليته فال م
يحق له حينئذ التمسك بهذا االستثناء، ويعتبر التصرف الذي أبرمه معه  ،السابقة جميعا مع أجنبي

  .هثار صحيحا ومنتجا آل
  استبعاد تطبيق القانون األجنبي لمخالفته للنظام العام .2

يتعلق بحالة : وهناك استثناء أخر يستبعد معه تطبيق قانون الجنسية على األهلية العامة وهو
التمييز  بسبب قوانينهفي مخالفة النظام العام كأن يكون قانون جنسية األجنبي يقرر عدم أهلية عامة 

و الجنس أو يكون تطبيق هذا القانون جاء نتيجة للغش نحو القانون المختص، كأن على أساس اللون أ
يتجنس الشخص بجنسية الدولة بغرض الحصول على حكم بالطالق، إذا كان قانون جنسيته السابقة 

ال يجوز تطبيق ": على أنهمن القانون المدني الجزائري  )24(المادة فقد نصت ، )3(يحظر الطالق
نبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو اآلداب العامة في الجزائر أو القانون األج

  .ثبت له االختصاص بواسطة الغش نحو القانون
  ".يطبق القانون الجزائري محل القانون األجنبي المخالف للنظام العام أو اآلداب العامة

                     
  .67 ص، ، المرجع السابقسليمان علي علي) 1( 
  .223تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2(
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 3(

  .253ص السابق، 
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المختص بحكم األهلية طبقا لقواعد التنازع الوطنية  في حالة األخذ باإلحالة إذا كان القانون األجنبي. 3
يحيل النزاع إلى قانون أخر باعتباره قانونه الموطن، وكان قانون القاضي يأخذ باإلحالة فيتعين تطبيق 

  .)1(قانون الموطن بدال من قانون الجنسية

  نيالثا مطلبال        

  هليةالنظم الخاصة بحماية غير كاملي األ في التنازع إشكاالت
لنظام القانوني الخاص بحماية غير وهي اال أهامة، مسألة  تناولت الكثير من التشريعات معالجة

كاملي األهلية سواء كان وطنيا أم أجنبي، حيث قررت تلك القوانين تحديد قاعدة اإلسناد التي من خاللها 
) 16(ص نص المادة يستطيع القاضي تحديد القانون الواجب التطبيق على الشخص، ومن تلك النصو 

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالوالية : "من القانون المدني المصري التي نصت على أنه
والغائبين، قانون الشخص الذي  عليهم والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجور

  . )2("تجب حمايته
ة وناقصيها كالوالية والوصاية والقوامة باألهلية النظم الخاصة بحماية عديمي األهليوبهذا تتصل 

لذا اعتبرت من مسائل األحوال الشخصية وأسندت إلى قانون جنسية الشخص الذي تجب  ،العامة
  .حمايته

يسري على المسائل «: من القانون المدني الجزائري على أنه) 15(كما نصت المادة 
غيرها من النظم الموضوعة لحماية القاصرين الموضوعية الخاصة بالوالية والوصاية والقوامة و 

والمحجورين والغائبين قانون جنسية الشخص الذي تجب حمايته، غير أنه يطبق القانون الجزائري 
األهلية والغائبون موجودين في الجزائر وقت اتخاذ  يبالنسبة للتدابير المستعجلة إذا كان القصر أو عديم

  ".موجودة في الجزائرهذه التدابير أو تعلقت بأموالهم ال
يظهر من خالل هذين النصين، أن معظم القوانين قررت أن تكون قاعدة اإلسناد في هذا الشأن 
هي قانون الشخص الواجب حمايته، وبذلك تكون قد حلت مشكلة تنازع القوانين حول هذا الشأن، فقررت 

ية الشخص المراد حمايته هو قاعدة اإلسناد الخاصة بحماية غير كاملي األهلية أن يكون قانون جنس
القانون الواجب إعماله مفضله إياه على قانون الشخص الذي يتولي الحماية، وذلك نظرا ألن هذه القاعدة 

قانون هذا الشخص ليس  أنقررت في أصلها حماية للشخص المراد حمايته لذلك قررت تلك القوانين 
  .غيره هو الكفيل بحمايته أكثر من أي قانون أخر

                     

  .155- 154، ص ، المرجع السابقزروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1( 
  .209 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 2( 
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من القانون المدني الجزائري  )15(يطرح تساؤل لمعرفة إذا كان المقصود بالوالية في المادة وقد 
  .الوالية على المال أو على النفس أم أن النص يشملهما معا؟

 على والية تكون وقد األهلية، ناقصي أو عديمي لحماية نظامينبغي اإلشارة بداية، أن الوالية       
 .الالم على والية أو النفس
 على باإلشرف القيام عليه، وهي المولى بشخص المتعلقة األمور في تكون النفس على والوالية      

: حلرام ثالثة نطاقها في 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       
 الخاضع التصرفات بإسم ولحساب تلك مباشرة الولي المشروعة، ويتولى باألوجه فيها والمتاجرة ورعايتها

 .)1(للوالية
 القانون تحديد كيفية في تكمن الوالية، تخص لتيا القوانين تنازع موضوع في األساسية والصعوبة      

يتجه ، القاصر لمصلحة تحقيقها ومدىعلى مسائل الوالية المتنازعة القوانين بين من التطبيق الواجب
من مصطلح الوالية الوارد في تلك النصوص هي الوالية على المال الفقه الغالب إلى اعتبار أن المقصود 

نص المشرع الجزائري على خضوعها للقانون الشخصي لعديم األهلية أو فالغرض من النظم التي فقط، 
ناقصها هو لسد عجزهم عن مباشرة التصرفات القانونية، وعليه فإن اصطالح الوالية ال ينصرف إلى 

من  )15(الوالية على المال، كما أن المشرع قد عبر عن الوالية في الترجمة الفرنسية لنص المادة 
، ولم يعبر عنها باالصطالح العام )Administration légale( عبارة أي الوالية على المالالقانون المدني ب

  .)Puissance paternelle( )2(النفس والمال معا وهو االصطالح  الذي يشمل الوالية على
نشير إلى أن المشرع الجزائري قد أغفل وضع قاعدة إسناد خاصة بها، أما الوالية على النفس،  
بر نقص في جانب ذو أهمية في مجال األحوال الشخصية، ونحن نرى أنه وبالنظر لتعلقها وهذا يعت

  .النسب أو الزواج آثاربوصفها من  لقانون جنسية األب فإنها تخضع ،بالتنظيم العائلي
  
  
  

                     

أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين في األحوال ، "اصرالق على الوالية مسائل في القوانين تنازع"حنان،  سميحة خوادجية )1( 
  .220 ، ص2014أفريل  24و 23يومي بجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  -، المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسيةالشخصية

  .225ص  تنازع القوانين، المرجع السابق،: أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2(
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  النسب ومجهول المكفول مال والية على التطبيق الواجب القانون: ولالفرع األ 

 نشير إلى ، ثمالمقارنة النظمب القصر لحماية المقررة النظم ئللحل التنازع في مساعرض سنت
  .الجزائر في القصر حماية على التطبيق الواجب القانون

  المقارنة النظمب القصر لحماية المقررة النظم حل التنازع في مسائل :أوال

المقارنة،  نيةالقانو  النظم بين اختالف محل) المال على الوالية( القصر لحماية المقررة النظم إن
 قانون 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 بيةاألورو  الدول أما

 الشخصي للقانون بأبويه الشرعي الطفل تربط التي القانونية العالقة خضوع على األلماني الخاص الدولي
  .)1(لألب

 خضوعها بها، مع نتفاعواال 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: ثانيا  

 القصر ايةحم 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
  .)4(القصر مصالح لتحقيق عدالة واألكثر األفضل القانون أنه أساس علىين ئريزاالج على ئريزاالج

 لى المالمن قانون األسرة األحكام الموضوعية للوالية ع )108(إلى ) 81( وقد بينت المواد

من قانون  88المادة ( والقوامة )من قانون األسرة 93المادة (والوصاية  )من قانون األسرة 81المادة (
 الشروط على يسري: "يلي ما علىى على تطبيق القانون الجزائري) 15(، ونصت المادة )األسرة

                     
 (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, préface de Yvon Loussouarn, Dalloz, Paris, 1971, 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 , op-cit, 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. 
المرجع ت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، امحمدي بوزينة آمنة، إشكاال) 4(

  .257ص السابق، 
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 األهلية وعديمي القصر مايةلح المقررة النظم من وغيرها والقوامة والوصاية بالوالية الخاصة الموضوعية
 ".حمايته تجب الذي الشخص قانون والغائبين

 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 ووه 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       
  .)1(واستثناءات عامة قاعدة

 حمايته تجب الذي الشخص قانون قاعدة تبني: العامة القاعدة .1

 أو والوصي الولي سلطات السيما وانتهائها وثبوتها للوالية العامة األحكام في التنازع على يسري
من ( يختص قانون جنسية الشخص المحميعليه حمايته، و  تجب الذي الشخص القيم، وٕالتزاماتهم، قانون

بطرق الحماية المقررة كالحجر عليه ورفعه وٕاجازة بحكم الجوانب الموضوعية المتعلقة  )حمايته تجب
تصرفاته وكذلك بيان طرق تعيين األولياء واألوصياء والقيمين وشروطهم وصالحياتهم وحدود وظائفهم 

العائلي وطرق  من تلقاء أنفسهم أو بإذن من المحكمة أو المجلسوالتصرفات التي يجوز لهم إبرامها من 
 1902وما يستحقونه من أجر وقد أخذت بهذا الحكم اتفاقية الهاي لسنة  مهامهم ومسؤولياته إنهاء

  . )2(الخاصة بالحجر 1905الخاصة بالوصاية واتفاقية 
وحتى ال يؤدي تنفيذ القواعد السابقة إلى حدوث تنازع بين قانون جنسية الشخص المحمي 

ومن ذلك قانون القاضي، ذلك بين قانون جنسية الخاضع للحماية و كو  ،وقانون مكان وجود المال
اختصاص قانون موقع المال ببيان الحقوق العينية العائدة لناقص األهلية بسبب الحماية ونقل الملكية 

 وغالبا ما يكون قانونوالحيازة والشهر العقاري كما يتدخل قانون القاضي بصفته له اختصاص فرعي 
 حالة بصفته له اختصاص فرعي في كل ما لم يتناوله القانون الشخصي خاصة فيالقاضي في هذه ال

قانون القاضي هو نفسه  وغالبا ما يكون التدابير الوقائية الهادفة لحماية أموال القاصر بسرعة اتخاذ
على هذا االختصاص  1961أكتوبر  15وقد نصت اتفاقية الهاي المؤرخة في قانون محل موقع المال، 

                     
  .86ص المرجع السابق، ، محاضرات في القانون الدولي الخاصامحمدي بوزينة آمنة، ) 1(
  .209 نين، المرجع السابق، صتنازع القوا: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول)2( 
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في كافة الحاالت االستعجال تتخذ سلطات الدولة المتعاقدة التي يوجد على إقليمها القاصر أو  بقولها
  .، هذا من حيث المسائل الموضوعيةالمال العائد له تدابير الحماية الضرورية

 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 كاإلقامة
 .)1(العامة الوظائف بإحدى

 القاضي طبيقت على المدني القانون من 22/3 المادة الجنسية، نصت ميعد القاصر كان وٕاذا
 القاضي يتصدى اإلقامة، كيف محل موطن إنعدام حالة في اإلقامة، لكن محل قانون أو الموطن قانون
  .؟ النزاع في ينظر الذي

 .القاضي قانون تطبيق وجب إقامة محل وأ موطن للقاصر يكن لم إذا انه اعتبروا الفقهاء إن
المتعددة  الجنسيات بين من الجزائرية يةالجنس للقاصر وجود تصورها يمكن التي الثالثة الحالة

للجنسيات  النظر دون الجزائرية الجنسية القاضي تطبيق على المدني القانون من 22/2 المادة حسب
 .األخرى

 حمايته تجب الذي الشخص قانون قاعدة محدودية-أ
 أو وليال كان إذا تقرير ألجل حمايته الواجب للقاصر الشخصي القانون الجزائري القضاء يطبق

 بيع حمايته، إال أن إجراءات 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 تواإلجراءا 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 يجد وبذلك

 .)2(القاضي لقانون تخضع التي اإلجراءات للقاصر، وأحكام الشخصي لقانون تخضع
 يترتب حمايته الواجب للقاصر الشخصي وقانون قاضيال قانون بين العملية، التوفيق الناحية من

 في المتبعة إجراءات مع يتعارض قد الشخصي قانون عليه نص الذي صعوبات، ذلك أن اإلجراء عليه

                     
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 1(

  .158ص السابق، 
  .86ص المرجع السابق، ، محاضرات في القانون الدولي الخاصامحمدي بوزينة آمنة، ) 2(
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 يمكن للتي ومماثلة الكافية الحماية القاضي قانون إجراءات تمنح ال قد الجزائري، ضف إلى ذلك القانون
 .منحها للقاصر الشخصي للقانون

 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

 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 القانون تطبيق محدودية أيضا وتتجلى 

 المتوطن بالبالد القاصر عالقة ألن األفضل هو الموطن قانون وطنه، بذلك عن بعيدا حمايته الواجب
 .)2(اصرالق 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 الشخص قاعدة إن  
المسائل اإلجرائية المتعلقة بالشخص محل الحماية،  اخضاع الجزائري المشرع قرر :االستثناء األول 

 للقانون االختصاص منح إذ نما تخضع لقانون دوله القاضي،فإنها ال تخضع إلى قانون ذلك الشخص، إ
 اتخاذ وقت الجزائر في موجود األهلية عديم أو القاصر وكان إستعجالي بتدبير األمر تعلق الجزائري، إذا

 استعجاليه بصفة له فيعين القاضي ،بالجزائر حادث في األبوين وفاة حالة تصور التدابير، ويمكن هذه
، له الممنوحة السلطات في حدود المالية شؤونه إدارة يتولى مؤقتة بصفة قيًما لجزائريا للقانون وطبقا

المستحدثة بموجب القانون رقم  من القانون المدني الجزائري) 15(المادة الفقرة الثانية من  طبقا لما قررته
ختصاص يسري على قواعد اال: "، حيث جاء نصها على النحو التالي2005جوان  20بتاريخ  05/10

  ."وجميع المسائل الخاصة باإلجراءات، قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه اإلجراءات
 التدابير الوقائيةتطبق قانونه بشأنه  الجزائري أجازت للقاضي ،إن هذه الفقرة المضافة

وهو حكم  ،)3(دة فيهاالمؤقتة للشخص الموجود في الجزائر أو ألمواله الموجو حماية لالهادفة ل والمستعجلة
الخاصة بتنازع القوانين المعنية بشكل  1961أكتوبر  5 اتفاقية الهاي الصادرة فيمستوحى من 

                     

  .الجزائري واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون من 473 المادة جعار  )1( 
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 2(

  .261-260ص السابق، 
  .158- 157، ص بق، المرجع السازروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )3( 
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في كافة حاالت االستعجال تتخذ سلطات ": على هذا االختصاص بقولهاالترتيبات المتعلقة بالَوصايا، 
 .)1("د له تدابير الحماية الضروريةالدولة المتعاقدة التي يوجد على إقليمها القاصر أو المال العائ

  .)2(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 مقي تعيين يجب عمليا مختلفة، إذ بلدان في القاصر
 .المحلي القانوني للنظام تخضع األخرى هي واألموال ،)3( المحلي للقانون عليه أن يخضع األموال، والقيم

الجزائر،  في ماليا تصرفا أحدهما أجنبي الجنسية، طرفين عقد حالة تصور يمكن: الثالث االستثناء
الجزائري،  القانون حسب األهلية دولته، وكامل قانون حسب ألهليةا الطرف األجنبي ناقص أن وتبين

 االستثناء سيطبق األخير الجزائري، فإن هذا القاضي أمام المالي التصرف حول بينهما تنازع وحصل
األجنبي،  جنسية بقانون القاضي يؤخذ ال آخر الجزائري، بمعنى المدني القانون من 10 المادة في الوارد

 فيه األهلية الجزائر، ونقص في أثرها نتج بشرط أن المعاملة األهلية كامل وهو صحيحة دتع 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 طةسل للقاضي سيمنح اآلخر، الطرف على تبينه يسهل ال خفاء

 في المتمثل الشرط األول فحسب، على النص خالل من القاعدة القاصر األجنبي تبسيط لمصلحة عاةامر 
 .الجزائر في أثره وتنتج المالي التصرف عقد
  المال على والوالية الحضانة نظامي على تطبيقهما الواجب القانونين بين الفصل :ثانيا

 الواجب وقانون الحضانة نظام على التطبيق الواجب القانون بين أن الفصل)4(البعض يرى
 يكون أن يمكن الحاضن الشخص القاصر، ألن مصلحة المال، يخدم على الوالية نظام على التطبيق
  .القاصر أموال إلدارة مؤهال غير لكنه الحضانة لممارسة مؤهال

                     

عليوش قربوع كمال، : وكذلك. 290 ، صالمرجع السابق، تنازع القوانين: الجزء األول، القانون الدولي الخاص، إسعاد موحند )1( 
  .210 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول

 (2) «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 ». 
(3) «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 ». 
 (4) « Les partisans de la dissociation entre la loi sur la personne de l’enfant et la loi sur ces biens 

estiment que cette dissociation est conforme à l’intérêt de l’enfant ». 
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 قضت ، حيث20/10/1924 في المؤرخ شنطنلوا العليا المحكمة ارقر  به أخذ االتجاه أن هذا 
 بين يفصل األمريكي ابنه، وبما أن القانون ثروة إلدارة كافية ضمانات تمنح ال األب والية: "يلي بما

 إدارة األخير لهذا يمنح ال وحنانه، لكن وٕارشاده األب توجيه من االستفادة يمكنه الواليتين، فالقاصر
 ."إبنه أمالك

 في المال على والوالية الحضانة نظامي على القوانين تنازع حالة في ي، ألنهرأال هذا نخالف جانبنا من  
 يطبق الحضانة، حيث إسناد، القاعدة األولى تخص قاعدتي أمام نفسه الجزائري القاضي واحد، يجد آن

 انيةالث المدني، والقاعدة القانون من 12 للمادة تطبيقا الدعوى رفع وقت األب جنسية قانون القاضي
 من 15 المادة لنص تطبيقا، حمايته تجب الذي جنسية قانون بشأنها المال، يطبق على بالوالية المتعلقة
 .الجزائري المدني القانون

 رغم أن النظامين إسناد قاعدتي أمام القاضي يجعل المسألتين، هاتين حول القوانين وتنازع 
 جنسية عن ،)القاصر( حمايته الواجب سيةجن اختالف حالة في تظهر ومتصالن، والصعوبة مرتبطان

 ).األب( الزوج
 في )الجزائري األسرة قانون من (87 المادة الجزائري الموضوعي القانون أخرى، في جهة من

 الحضانة حق استجماع آخر األوالد، بمعنى حضانة له أسندت لمن الوالية القاضي يمنح الطالق حالة
 .)1(معا المال على الوالية وحق

 جزائرية أم بين الجزائري القضاء أمام المال على والوالية الحضانة حول نزاع وقع إذا كوبذل
 من القانون 12 المادة سيطبق عامة كقاعدة الجزائري أجنبي، القاضي الزواج، وزوج بعد اكتسبتها

 اكتسبت ماأل باعتبار الدعوى رفع وقت الزوج إليه ينتمي الذي القانون تطبيق المتضمنة جزائريال مدنيال
 .الزواج انعقاد بعد الجزائرية الجنسية

 من الجزائرية الجنسية اكتسب القاصر ألن الجزائري، القانون المال على الوالية بشأن ويطبق
 .الجزائرية الجنسية لقانون تطبيقا األم جهة

 عامال للنظام مخالفا كان القانون األجنبي إذا استبعاد الجزائري القاضي ذلك، يمكن ولتفادي
 مبادئ يخالف جنسيته قانون لكن مسلما الزوج يكون القاصر، كأن مصلحة يخدم ال الجزائري، ألنه

  .)2(الوالية يخص فيما اإلسالمية الشريعة

                     
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 1(

  .263ص السابق، 
  .236 حنان، المرجع السابق، ص سميحة خوادجية )2( 
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 الجزائر في القصر حماية على التطبيق الواجب القانون :الفرع الثاني
 الواجب القانون المكفول، ثم الم على والوالية الحضانة على التطبيق الواجب القانون أوال سنتناول

 .النسب مجهول مال ووالية حضانة على التطبيق
 المكفول مال والية على التطبيق الواجب القانون: الو أ

 وجه على إلتزاما تمثل التي الكفالة أجاز األسرة قانون، )1( وقانونا شرعا ممنوعا التبني أن كان 
 المحكمة أمام شرعي بعقد بإبنه، وتتم األب قيام ورعاية وتربية نفقة من القاصر بولد بالقيام التبرع

  .)2(أبوان له من والموثق، وبرضا
 إدارة الجزائري األسرة قانون من 122 المادة حسب للكافل يمكن وبذلك القانونية، الوالية الكفالة وتخول  

 .ولالمكف الولد لصالح الهبة أو من اإلرث والوصية المكتسبة المكفول الولد أموال
 القانونية العالقة تتضمن لم وأمواله، وٕاذا بشخصه المتعلقة المكفول بشؤون يقوم الكافل وبذلك، 
 بهما االلتحاق في الولد المكفول إلى واليتهما، ُيخير الولد عودة أحدهما أو األبوان أجنبيا، وطلب عنصرا

 .المكفول مصلحة مراعاة عالقاضي، م بإذن إال يسلم ال مميزا يكن لم وان التمييز سن بلغ إذا
 المكفول، يطبق والية بشأن تنازع أجنبيا، وحصل عنصرا القانونية العالقة تضمنت إذا أما       

بالقانون  المضافة الجزائري المدني القانون من 13 النزاع، المادة عليه المعروض الجزائري القاضي
 وقت والمكفول الكفيل من كل جنسية ونقان الكفالة صحة على يسري": يلي ما على نصت التي 05/10

 .)3("الكفيل جنسية قانون هاآثار  على إجرائها، ويسري
 قانون بشأنها الكفالة، يطبق آثار من والمال النفس على الوالية أن المادة، نص من يتضح

 يةالرعا يتولى الذي هو الكفيل ألن منطقي الكفيل جنسية قانون تطبيق أن البعض ىأر و الكفيل،  جنسية
 الوالية نطاقها في تدخل التي الكفالة آثار إخضاع الزما ذلك، فكان في يالرأ نشاطر ال والتربية، لكننا

 القاضي باعتبار، األقرب القانون الكفالة، فهو عقد أبرم الذي القاضي والحضانة إلى قانون المال على
 في القانونية الشروط فراتو  من وانعقادها، وتأكد شروطها من الكفالة، وتحقق عقد أمامه أبرم الذي

 .أكثر القاصر مصلحة يخدم مما الكفيل،

                     

  .األسرة قانون من 46 المادة راجع) 1( 
  .األسرة ونقان من 117 المادة راجع) 2( 

  .238 -237المرجع السابق، ص حنان،  سميحة خوادجية (3)
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 الجنسية، جزائري المكفول، حيث األول أجنبي والثاني عن الكفيل جنسية اختالف حالة وفي 
 الشريعة من المستمد الجزائري العام للنظام مخالفا كان القانون األجنبي إذا استبعاد أمامه القاضي

 .اإلسالمية
  النسب مجهول مال والية على التطبيق الواجب القانون :ثانيا

 بالطرق ينفه ولم االتصال وأمكن شرعيا الزواج كان متى ألبيه الولد ينسب الجزائري القانون 
الشبهة  بنكاح أو راراإلق أو الصحيح بالزواج النسب إثبات يمكن اإلنكار حالة في أنه المشروعة، إال

 قد لكن ،الدخول بعد فسخه تم (la reconnaissance de paternité) البينة أو (la preuve) زواج وبكل
 :، هي)1(حاالت عدة القاضي يصادف

 المادة نص من يفهم ما ألمه، وهو الولد مجهوال، ينسب األب كون حاله في: الحالة األولى
 المادة بأحكام العم الجنسية جزائري ألمه، فهو نسب الولد دام الجزائري، وما األسرة قانون من) 44(

 أب من المولود الولد جزائريا يعتبر: "05/01األمر  بموجب الصادر الجزائري قانون الجنسية من 06
 .الجزائري القانون القاضي يطبق وبالتالي ،"جزائرية وأم جزائري

 الجنسية له تثبت الذي القاصر للولد الجزائري قانون القاضي يطبق كذلك: الحالة الثانية
 من تمكن أخرى بيانات دون الميالد شهادة في مسماة وأم مجهول أب من الجزائر في بالوالدة يةالجزائر 
  .)2(جنسيتها إثبات

 أنه الجزائرية، غير الجنسية له تثبت الجزائر في األبوين، وولد مجهول كان ٕاذاو : الحالة الثالثة  
 هذه هذا األجنبي أو جنسية غلى ينتمي أجنبية، وكان انتسابه إلى أجنبي أو قصوره خالل ثبت إذا

 الدولة قانون يطبق الجزائري والقاضي ،)3(قط جزائريا يعد أحدهما، ال جنسية لقانون جنسية وفقا األجنبية
 الحضانة نظام على القاضي قانون إال فيها يسري ال حاالت لكن، توجد، )4(بجنسيتهم إليها ينتمون التي

  .أجنبية عناصر لعالقةا أطراف أن رغم المال، على والوالية
  
  
 

                     
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 1(

  .262ص السابق، 
  .من قانون الجنسية الجزائري 7/2راجع نص المادة  )2( 
  .من قانون الجنسية الجزائري 7/1المادة  راجع نص )3( 
  .الجزائري المدني القانون من 10 المادة جعار  )4( 
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  غير كاملي األهلية على الواليةب القانون المختص حاالت استبعاد تطبيق: الفرع الثالث

 قانونأي قانون من تجب حمايتهم، ويطبق القانون األجنبي  القاضي فيها يستبعد صورا توجد  
ام أو إذا كانت المسألة ، بسبب النظام الع"غير كاملي األهلية على الوالية نظام على وحده القاضي

 نحو واألمن، والغش الشرطة قوانين إقليمية ومبدأ، )1(تتعلق بإجراء أمني فتخضع للقانون اإلقليمي
 .القانون

  العام القانون إقليمية مبدأ : الو أ

 السيما الوطنيين إليها الجزائري، ويخضع العقوبات قانون عليها ُيعاقب األسرة ترك جريمة
 وبغرامة شهرين إلى سنة من بالحبس يعاقب: يلي ما على منه 330 المادة تنص حيث األجانب،

 : دج 100.000إلى  25.000من
 المادية أو األدبية إلتزاماته كافة عن ويتخلى شهرين تتجاوز لمدة أسرته مقر يترك الذي الوالدين أحد 1-

 إال، الشهرين مدة تنقطع وال ي،جد سبب بغير وذلك القانونية الوصاية أو األبوية السلطة على المترتبة
 .العائلية الحياة استئناف في الرغبة عن ينبئ وضع على األسرة بالعودة إلى مقر

 غير لسبب وذلك حامل بأنها علمه مع زوجته عن شهرين تتجاوز لمدة عمدا يتخلى الذي الزوج 2-
 .جدي
 جسيم لخطر خلقهم أو أمنهم يعرض أو منهم أكثر واحد أو أوالده صحة يعرض الذي الوالدين أحد 3-
 ال أو رعايتهم يهمل بأن أو السلوك سوء أو السكر على لالعتياد لهم سيئا يكون أو معاملتهم يسيء بأن
 يقض بإسقاطها لم أو األبوية سلطته بإسقاط قضى قد كان سواء عليهم، وذلك الضروري فاباإلشر  يقوم
  القانون يطبق اضياألسرة، الق ترك لجريمة متابعة وجدت إذا وبذلك -

 القانون مستبعدا الجزائري القانون يطبق األسرة، القاضي ترك لجريمة متابعة وجدت إذا ،وبذلك
 .األطراف الشخصي

القاصر، فإن  على معا كالهما أو األم أو األب بين فواحش ارتكبت سبق، إذا إضافة إلى ما
 الوصاية أو األبوة حق فقدان يتضمن العقوبات قانون من مكرر 337 المادة به، حسب المقضي الحكم

   .)2(العام القانون بإقليمية أجنبيا، عمال اعنصر  العالقة أطراف كان الشرعية، ولو

 

                     

عليوش قربوع كمال، : وكذلك. 290 ، المرجع السابق، صتنازع القوانين: الجزء األول، القانون الدولي الخاص، إسعاد موحند )1( 
  .210 وانين، المرجع السابق، صتنازع الق: القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول

  .239المرجع السابق، ص حنان،  سميحة خوادجية )2( 
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  العام النظام مخالفة مبدأ :ثانيا

األجنبي  القانون يعتبر البعض العام، فعند بالنظام الدفع مجال لتحديد كثيرة بمعايير الفقه جاء
 يعتبر اآلخر البعض القاضي، وعند قانون في معروفة غير قانونية نظم اشتمل إذا العام للنظام مخالفا

 اآلخر البعض ويرى، للدولة التشريعية السياسة مع متعارضا كان إذا العام للنظام القانون األجنبي مخالفا
 األمم ماعةج في عليها المتعارف بالمبادئ يصطدم لما العام القانون األجنبي بإسم النظام استبعاد وجوب

 .المتحضرة
القانون األجنبي  كان إذا ما تحديد أمر وحده المناط هو القاضي الصعوبة، يبقى هذه وأمام

  .)1(المال على الوالية أو الحضانة مسائل العام، في للنظام مخالف غير آو مخالف
 العام الشخصي بإسم النظام القانون فيها يستبعد الحضانة مسائل بعض- 1

 العام للنظام القانون األجنبي لمخالفته الحضانة مسائل في استبعد القاصر، يةلحما تكريسا 
 وقائعها تتلخص قضية في اإلسالمية، حيث الشريعة من الشخصية األحوال مسائل في المستمد الجزائري

 األعلى عن المجلس رارق أبيه، فصدر دين متجاهلة المسيحي دينها على ولدها تربية حاولت ُأما أن في
 يبقى أن شريطة األوالد حضانة تستحق األم أن المقرر من": فيه جاء، )2(16/04/1979 في لمؤرخا

 .)3("أبيهم دين على هؤالء
 اإليمانية الهوية لمعالم الحاضنة المسيحية األم طمس ضد وقف القضائي االجتهاد هذا إن

 .اإلسالم دين هو الذي أبيه دين تعاليم وتلقينه تنشئته القاصر مصلحة من أنه راللطفل، معتب
 مصلحة أن المحكمة اعتبرت، )4( 19/02/1990 بتاريخ صادر العليا للمحكمة قرار آخر، وفي

، قضت حيث ومسلم، عربي اجتماعي محيط في وتنشئته األب مع الروابط تفقد لم إذا تتكرس القاصر
 بتربيته والقيام لمحضونا مصلحة فيهى عاير  أن يجب الحضانة إسناد وقانونا شرعا المقرر من: "أنه

                     

  .الجزائري المدني القانون من 10 المادة راجع )1( 
 (2) « la cour suprême, rappelant le principe de l’éducation de son père, a annulé une décision qui a 

attribué la garde à une mère de confession chrétienne ,après avoir constaté que celle-ci a entendu 
élever les enfant dans sa propre religion », chambre de statut personnel 16/04/1979 Bulletin des 
magistrat ,n°02, p 108, cité par Mostapha Kouidri, "la garde de l’enfant :droit ou obligation", Revue 
Algérienne des sciences juridique Économique et Politique ,N°01, 2012, p 233. 

  .241المرجع السابق، ص حنان،  سميحة خوادجية )3( 
 (4) «il est établi, souligne ,à ce propos la cour suprême, selon le charia et la loi, que l’attribution de 

la Hadana doit prendre en compte l’intérêt de l’enfant gardé, son éducation dans la religion de son 
père ,il s’ensuit ensuite que le fait de statuer en confiant la garde des petits enfants à la mère qui 
réside dans un pays étranger loin du contrôle du père comme en l’espèce, est au contraire au charia 
et la loi ; il en découle la cassation de l’arrêt dont pourvoi», Arrêt n°59013 du 19/02/1990 revue de 
la jurisprudence ,n°04 page 116 ; cité par: Mostapha Kouidri, la garde de l’enfant :droit ou 
obligation, op- cit, p 233. 
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 رقابة عن بعيدأجنبي  بلد في تسكن التي لألم الصغار حضانة بإسناد القضاء ثم أبيه، ومن دين على
 ".رارالق نقض ويستوجب والقانونللشريعة  مخالفا األب، يعد
 يتم لم إذا تتكرس القاصر مصلحة أن الجزائري القضائي االجتهاد آخر، اعتبر اتجاه في لكن 

 بحيث قرر مسلمة لغير الحضانة إسناد كان ولو بوطنه تربطه التي والثقافية الوطنية المبادئ عن دهإبعا
 وجود حاله في الحضانةمسألة  في قضاءا المقرر من : "يلي ما 02/01/1989 بتاريخ األعلى المجلس

 بهم أحق بها يوجد منفإنه  الجزائر، في األوالد على وتخاصما مسلمة غير أجنبية دولة في األبوين أحد
المؤرخ في ) 111048( رقم العليا قرار المحكمة اتجاه نفس ، وهو"مسلمة غير األم كانت ولو
 وٕاسنادها عنها الحضانة سقوط أسباب من سببا بالخارج األم إقامة إن : "، حيث جاء فيه21/11/1995

 وذلك الزيارة حق بالخارج، وكذا الحاضنة مع المقيمين أبنائه على فااإلشر  األب على يتعذر لألب، ألنه
   .)1( "المسافة لبعد
   العام للنظام القانون األجنبي لمخالفته فيها يستبعد المال على الوالية مسائل بعض- 2

 يمكننا االتجاه، لكن هذا في تقضي قرارات أو أحكاما توجد ال المال على الوالية مسائل في
 حول نزاع عرض المثال سبيل المقارن، على خاصال الدولي القانون تطور مع خاصة حاالت تصور
 زواج عن ناتجة المال على الوالية استحقاق أن للقاضي الجزائري، وتبين القاضي أمام الوالية إسقاط

 القاصر يعد القانون األجنبي ال حسب الوالية له المخول الجنس، والشخص نفس من أجنبيين شخصين
 .الجزائري العام النظام مع لتعارضه القانون األجنبي المختص ديستبع الحال هذه في نسله، والقاضي من

 واألمن الشرطة قوانين إقليمية مبدأ: ثالثا

 الجزائري القطر سكان كل يخضع: "يلي ما على، الجزائري المدني القانون من 05 المادة نصت
 الشرطة قوانين نطاق في تدخل وتربيتهم القصر بسلوك المتعلقة القوانين وبذلك ،"واألمن الشرطة لقوانين
 .واألمن

 كان سواء القاصر وحفظ رعاية من األسرة تتمكن ال لما األبوية، أو السلطة فشل حالة في   
تهدف إلى  التي اإلجراءات من مجموع طريق التربوية، عن المساعدة طلب يمكن أجنبيا، أو جزائريا
، )2(القضاء طريق عن وهذا – لألبوين عادة هو الذي التأديب وحق التربوية السلطة سقوط مابين التوفيق
 لتدبير الحماية إخضاعه بالمستقبل، يمكن رامض سلوكه أو للخطر معرضا القاصر أن تبين إذا ،وبالتالي

 10/02/1973المؤرخ في  72/03 األمر في عليها المنصوص الشروط ضمن التربوية والمساعدة

                     

  .102، ص 1997 لسنة 52 العدد القضاة نشرة )1( 
  .164 ، ص2005الجزائر، الجامعية،  المطبوعات والقضاء، ديوان الفقه ضوء على األسرة ملحة، قانون بن الغوثي )2( 
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 أو وطنيا كان سواء القاصر بإخضاع القاضي حالة، يتكفلال هذه في .هقةراوالم الطفولة بحماية المتعلق
 الضرورية تدابير اتخاذ القاصر، بل سلوك ومراقبة اجتماعي كاللجوء إلى تحقيق الالزمة، للتدابير أجنبيا
 .األجنبي القانون بذلك مستبعدا الجزائري القانون يمليها التي

 واألمن، إذ حتى الشرطة قوانين نطاق في خلتد التعليم بإجبارية المتعلقة ينا، القوانينأر  وحسب
 المتعلقة لألحكام المحدد 01/01/2010المؤرخ في  10/02رقم  التنفيذي المرسوم ينص لم وٕان

 ألنها أيضا تشملهم حسبنا األحكام أن األجانب، إال األطفال تسجيل وجوب على حةاصر  التعليم بإجبارية
 للتشرد المجال يفتح أجنبيا أو وطنيا القاصر تسجيل عدمالعام، و  والنظام األشخاص منأ حفظ تتضمن

   .)1(للقاصر الوطني القانون مستبعدا الوطني القانون يطبق القاضي يجعل المجتمع، مما في باواالضطر 

  )2(القانون نحو الغش :رابعا

 شكلب يكون قد العالقة أطراف به يقوم الذي ضابط، والتغيير العالقة إلى تغيير أطراف يعمد قد
 الركن توفر القانون نحو الغش إلعمال العالقة، ويشترط بحكم المختص القانون أحكام من للتهرب متعمد
 نحو الغش نية في المتمثل المعنوي الركن اإلسناد، وتوفر لضابط ديرااإل التغيير في المتمثل المادي
 على الحصول ألجل آخر بلد جنسية أجنبية، اكتسبوا جنسية من أبوين المثال سبيل على، فالقانون
 ُعرض إذا الجزائري قيود، القاضي دون واستغاللها بها واالنتفاع القاصر أموال إلدارة واسعة سلطات

  .)3(األصلية الجنسية قانون الجنسية، ويطبق ضابط تغيير االعتبار بعين يؤخذ لن النزاع عليه
  
  

                     
  .242المرجع السابق، ص حنان،  سميحة خوادجية (1)

����� ا�
�ض ا��ر
	�� ���ر�� الحكم فيها عن صدر  )Princesse De Bauffremont(قضية األميرة دوبوفرمون  )2(

التي تتلخص وقائعها في أن أميرة بلجيكية األصل  القاعدة هذه الفرنسي القضاء فيها يطبق قضية أول وهي، 18/03/1878
الحصول  واستقرت معه في فرنسا واكتسبت الجنسية الفرنسية، وعلى أثر خالف بينهما حاولت" دوبوفرمون"تزوجت باألمير الفرنسي 

على الطالق غير أنها لم تستطع لكون القانون الفرنسي الذي هو القانون الواجب التطبيق بوصفه قانون الجنسية كان يمنع الطالق 
فلجأت إلى التجنس بجنسية إحدى الدويالت األلمانية التي يسمح قانونها بالطالق وتمكنت بعد ذلك من الطالق من زوجها األول 

في برلين واستقرت معه في فرنسا، وحصل بعد ذلك أن رفع زوجها األول دعوى طالب  (bibesco) ني اسمهوتزوجت بأمير روما
فيها ببطالن الزواج الثاني لكون الطالق ال يعتبر صحيحا ألنه تم بعد تغيير الجنسية، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية في قرارها 

على أساس أن الطالق لم يتم إال بعد تغيير الزوجة لجنسيتها وهو ما يشكل بإبطال الزواج الثاني  18/03/1878الصادر بتاريخ 
غشا نحو القانون، ومنذ ذلك التاريخ استقر القضاء الفرنسي على األخذ بالغش نحو القانون كسبب إلستبعاد القانون األجنبي وأفسح 

 .69ص المرجع السابق، يل، الغش نحو القانون، نادية فض: أنظر .لهذه النظرية مجاال للتطبيق لم تحظ به في كثير من الدول
  :وكذلك

Loussouarn et Bourel, Droit international privé, Droit international privé, 03ème édition , paris, Dalloz, 
1988, p 286. 

  .243 -242المرجع السابق، ص حنان،  سميحة خوادجية (3)
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  المبحث الثاني

  تنازع القوانين في العالقات األسرية 

في العالقات األسرية والمالية ولكن ذات طابع شخصي بحيث تخضع كالهما للقانون  تتمثل
الشخصي وأحكامها في القوانين العربية مستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية، وعليه سنتناولها بشىء 

  :من التفصيل فيما يلي

  المطلب األول

  ذات الطابع الشخصيفي العالقات األسرية ضابط اإلسناد 

  :العالقات األسرية طبقا للقانون الجزائري أساسا في النسب والبنوة، وهي على النحو التالي تتمثل
  تنازع القوانين في العالقة بين األصول والفروع: الفرع األول

طبقا للقانون الجزائري تتمثل هذه العالقة أساسا في النسب والبنوة الذي يترتب عليه حقوق 
وهي الرضاعة والنفقة وتربيتهم وتهذيبهم ويلحق بها الكفالة : ين واألوالدمتبادلة بين الوالد توٕالتزاما

  .والتبني الذي يأخذ حكم الكفالة
   القانون الواجب التطبيق على النسب: أوال

 على األسر وتنفتح والقناعات األفكار فيه تنسجم إيجابية، ظاهرة المختلط الزواج كان إذا
 وجنسيتهم األطفال نسب يخص ما باألخص القوانين تنازع بؤرة تشكل نفسه الوقت في أنه إال بعضها،
 من فيه يخالط لما ومهمة، حادة مشكالت يثير أنه شك فال .ذلك عن المرتبة واآلثار الحضانة وٕاسناد
 لعالقات الحاكمة التشريعية المصادر تعدد اقتضى ما ذلك طرفيه، بين مختلفة وديانة مغايرة جنسية
 .القوانين تنازع عند المعروفة اإلسناد قواعد قوف المختلط، الزواج

باإلضافة إلى  معينة، وأم معين ألب نسبهم تحديد هو لألوالد بالنسبة الزواج عن يترتب ما أهم
 يرتبطفإنه  األهمية، من كبيرة درجة على وعاطفية ونفسية واجتماعية أدبية اراتاعتب من عليه ينطوي ما

 تخضع إذ إشكاال، تطرح ال المسائل بعض كانت إذا ...ثراومي وٕاسم ونفقة حضانة من قانونية بآثار
 قوانين حمةمزا تعرف أخرى مسائل هناك المقابل، فيفإنه  الزواج، آثار يحكم الذي للقانون خالف بدون
 قانونمن ال 12/1 المادة بموجب الزواج، آثار الجزائري المشرع أخضعفإن  النسب، قضايا مثل أخرى

 أحد كان إذا القانون الجزائري يطبق أن على الزواج، انعقاد وقت الزوج جنسية انونمدني، إلى قال
 فقد الزواج، آثار من اعتباره ورغم النسب أن إال ،)منه 13 المادة( الزواج انعقاد وقت جزائريا الزوجين
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 تكون قد والتي واألم، واألب االبن تربط فااألطر  ثالثية عالقة العتباره به خاصة إسناد بقاعدة استأثر
 .)1(وصحيحة شرعية زوجية عالقة عن ناتجة

يترتب على الزواج عالقات قانونية تتولد عن نشوء األوالد في األسرة، فيتوجب معرفة نسبهم و 
لى غير ذلك من األمور إ وما لهم من حقوق، كحق الحضانة والنفقة وحق تربية األوالد وٕادارة شؤونهم و 

 فيختلفأما القانون الذي يحكم النسب،  ،ذي يحكم النزاع الناشئ بسببهاالتي تتطلب تحديد القانون ال
مكرر من القانون المدني  13المادة (حسب كون النسب شرعيا، ويتحدد حسب قانون جنسية األب 

وتترتب عليه آثار النسب الشرعي، وٕاما أن يكون نسبا طبيعيا لألم بالدرجة األولى إذا لم ) الجزائري
  .)2(م يلحق أيضا لألب في حالة إقراره ببنوة الولد، ولكنه يبقى ولدا غير شرعييعرف األب أو ل

   الشرعي النسب إلثبات التطبيق واجبال القانون - 1

من قانون األسرة أن النسب المعترف به هو النسب ) 45(إلى ) 40(يستنتج من المواد من 
 ينهما عالقة شرعية عن طريق الزواجالشرعي، ويعني النسب الشرعي انتساب الولد إلى أبوين تقوم ب

 وأقصاها أشهر 6 الحمل مدة أقل بين الولد ميالد شرط، )3(الجزائري األسرة قانونمن ) 41(للمادة  طبقا
 هذه كانت ولما مثال، كاللعان الشرعية بالطرق نفيه وعدم األسرة، قانونمن  )(42ة للماد طبقا أشهر 10

 القانون يحكمها أن يغلب ثم ومن الشخصية، األحوال من عدت فإنها الشخص بحالة المسألة تتعلق
 فيه تختلف ما وهو نسبه إثبات المراد الولد أو إليه االنتساب المراد الوالد أطرافها، من لواحد الشخصي
 كلما أو مختلفة ديانات أو جنسيات النزاع من أطراف كان كلما صعوبته وتزداد ،راكبي اختالفا التشريعات

  .األبوة أو البنوة دعوى رفع الوالدة ويوم أو الحمل يوم بين فيما تهمجنسي غيروا
وقد قال بعض الفقهاء بتطبيق قانون جنسية الطرفين الولد والوالد أبا كان أو أما وذلك تطبيقا 
جامعا ما دامت األبوة واألمومة عنصرا في حالة الطرفين، غير أن هذا الرأي عسير التطبيق وال يتسنى 

كل الحاالت، ورأى آخرون أن العبرة بتطبيق قانون الولد ألنه األجدر بالحماية والرعاية والبنوة  إعماله في
تتعلق بحالته الشخصية بالدرجة األولى، ولكن يرد على هذا الرأي أن البنوة رابطة قانونية بين الولد وأبيه 

لذلك استقر الرأي الراجح على  وأمه تنجم عنها حقوق وٕالتزامات متبادلة ولكل من الطرفين مصلحة فيها،
ألن األب هو الذي يخلع على ) القانون الشخصي(إسنادها إلى قانون جنسية األب في الدول العربية 

                     

أعمال الملتقى  ،"التطبيق وعوائق التشريع بين شرعا الباطل المختلط الزواج في النسب تإثبا إشكاالت"، ذهبية مولود أيت) 1( 
يومي بجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  -المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،الوطني حول تنازع القوانين في األحوال الشخصية

  .189ص ، 2014أفريل  24و 23
  .19 ص، ، المرجع السابقي الخاص الجزائري علما وعمالالطيب زروتي، القانون الدول) 2( 
  .246 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 3( 
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العائلة حالتها بتحديد أعضاء العائلة التي ال يجب أن تتعدد بتعدد جنسية األوالد، فضال على أن البنوة 
  .انون جنسية الزوج وقت إبرام الزواجتعد أثرا من آثار الزواج، وبالتالي تخضع لق

االتجاه األول  ذهب إذ جوهريا، المسألة اختالفا هذه تنظيم في التشريعات اختلفت
 البنوة أن باعتبار االبن، جنسية لقانون الشرعية البنوة إخضاع بترجيح ،)وألمانيا وبولونيا تشيكوسلوفاكية(

 المشرع يرى بينما جنسيته، قانون تطبيق يينبغ بالتالي حالته، من جزء وتشكل الشخص في صفة
 القانون يأخذ حين في العالقة، في الضعيف الطرف باعتباره لالبن األصلح القانون تطبيق النمساوي
 الطفل، جنسية قانون فيسري األم معرفة عدم حالة وفي الطفل، ميالد وقت األم جنسية بقانون الفرنسي

  .)1(إليه االنتساب المطلوب الشخص جنسية قانون تطبيق مائل إلى الغالب االتجاه يبقى أن على
، لم تكن هناك قاعدة 2005جوان  20أما في القانون الجزائري، فقبل تعديل القانون المدني في 

إسناد بهذا الشأن مما فتح المجال لإلجتهاد، فالبعض أسنده إلى قانون جنسية من يدعي النسب أو ينكره، 
ن المختص باختالف المدعي في دعوى النسب، والبعض األخر رجح قانون ومن ثم سوف يختلف القانو 

من القانون  01فقرة  12جنسية الطفل مع إقرار أن النسب أثر للزواج مما يقتضي أن يخضع للمادة 
المدني السيما أن الشريعة اإلسالمية ال تعترف بالبنوة الطبيعية واستند هؤالء في تبرير رأيهم إلى 

قبل  3، 2فقرتين  6المادة (نية المانحة للجنسية الجزائرية في البنوة غير الشرعية النصوص القانو 
، في حين رأى البعض 05/01من قانون الجنسية الجزائري قبل تعديله بالقانون  1فقرة  7، و)التعديل

فضلنا من  إخضاع البنوة الشرعية إلى القانون المنظم آلثار الزواج والبنوة الطبيعية لقانون القاضي، وقد
جانبنا إسناد البنوة الشرعية إلى قانون جنسية األب باعتبار الطفل ثمرة للزواج الصحيح فيخضع للقانون 

  .الذي يحكم آثاره
 2005جوان  20الصادر في  05/10مكرر بموجب القانون رقم  13أما بعد إضافة المادة 

دل بإقرار قانون جنسية األب عند ميالد المتضمن تعديل القانون المدني الجزائري، فقد حسم المشرع الج
  .)2(الطفل وهو الحل نفسه الذي أخذت به أغلب التشريعات العربية

وينبني على اختصاص قانون جنسية األب وقت الزواج بحكم البنوة الشرعية اختصاص هذا 
رتب عليها، القانون فيما يخص تحديد ميعاد رفع دعوى البنوة، ومن له الحق في رفعها واآلثار التي تت
  :وٕاذا حصل إقرار بالنسب والعدول عنه وآثاره، على أن تطبيق هذا القانون مقيد بشرطين هما

                     

 الشريعة بين قارنةم دراسة(القوانين  تنازعالدين،  جمال الدين صالح: أنظر كذلك. 190، المرجع السابق، ص ذهبية مولود أيت) 1( 
  .370 -  369 ص، 2002 ،دار الفكر الجامعي، القاهرة ،)اإلسالمية والقانون

يثبت النسب بالزواج الصحيح وباإلقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة، وبكل : "من قانون األسرة الجزائري، على أنه 40نصت المادة ) 2( 
  ".هذا القانونمن  34و 33و 32نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 
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إذا كان أحد الزوجين جزائريا عند إبرام الزواج، فيختص القانون الجزائري وحده ولو غير الزوج . 1
  .من القانون المدني الجزائري 13و 12/1جنسيته وهذا تطبيقا للمادتين 

ا كانت أحكام القانون المختص مخالفة للنظام العام واآلداب العامة في الجزائر، ال يطبق القانون إذ. 2
  .من القانون المدني الجزائري 24األجنبي المختص تطبيقا للمادة 

يخضع فإنه  ،)1(من قانون األسرة الجزائري 40نظمت أحكامه المادة  فقد ،أما عن إثبات النسب
، 23/04/1991أكده قرار المحكمة العليا في القضية التي فصلت فيها بتاريخ  لقانون األب، وهذا ما

أن االعتراف بتثبيت النسب لألب في ظل القانون الفرنسي يخالف النظام العام في : "حيث جاء فيه
الجزائر، ألنه ال يتماشى وأحكام الشريعة اإلسالمية التي ال تقر النسب إال بالزواج، إذن فالقانون 

ئري أي قانون األب أي قانون الزوج هو الذي يطبق رغم أن القانون األجنبي قد اعترف بانتساب الجزا
 األم إلى الدور جنسية قانون على األب جنسية لقانون الجزائري المشرع تفضيل يرجعو ، )2( "البنتين لألب

 أن تبين ومتى وين،األب نونيالق الجامع تطبيق تصور يصعب كما العربية، الدول في للرجلبه  المعترف
 إلى 40 من مكرر، فإن المواد 13 استنادا إلى المادة النسب على التطبيق الواجب هو الجزائري القانون

  .المسألة ، تنظمالجزائري األسرة قانون من 46
  الطبيعي على النسب التطبيق الواجب القانون - 2

 نية سوء فيه ثبتت باطل زواج من أو الزواج إطار خارج الناتجة البنوة هي الشرعية غير البنوة
 للوالد للبنوة إثبات ذاته في هو الوالدين ألحد الشرعية البنوة إثبات كان وٕاذا بيانه، سبق كما الزوجين

الوالدين  االنتماء إلى أحد على قاصرة تكون قد إذ الطبيعية، للبنوة بالنسبة ذلك غير اآلخر، فإن األمر
 .)3(اآلخر دون

لطبيعية لم يتناول أحكامها القانون الجزائري فيما عدا ما يتعلق بجنسية الولد بالنسبة للبنوة ا
وبما أن البنوة الطبيعية ناجمة عن عالقة سفاح ال ) من قانون الجنسية الجزائري قبل التعديل 6المادة (

 تعترف بها الشريعة اإلسالمية، مما يستدعي إسنادها للقانون الشخصي للولد ما دامت تخص حالته
  .)4( )من القانون المدني 15و 10المادتين (وتتعلق بحمايته 

، يجب أن يخضع لقانون القاضي لما له من اختصاص عام، أعراب بلقـاسموحسب تقدير الفقيه 
وللتقليل من استعمال النظام العام اإلسالمي في مواجهة القانون األجنبي المختص الذي يأخذ بالنسب 

                     

  .188-187تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1( 
  .249 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 2(
  .190ص  ، المرجع السابق،ذهبية مولود أيت )3(
  .190-189تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 4(
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سالمية التي هي روح النظام العام في الجزائر ال تعترف بالنسب الخارج الطبيعي، ذلك أن الشريعة اإل
  .)1(عن إطار الزواج

 معروفا األب كان سواء فقط ألمه الطبيعي الولد نسب فيثبت الجزائري، المشرع موقف عن أما
من  مكرر 13 المادة أحكام عليه تسري ، فال)قبل التعديل الجنسية قانون من 6/2 المادة(أو مجهوال 

 الزواج، آثار يحكم الذي القانون تطبيق يمكن ال بالتالي الطبيعية، االعتراف باألسرة لعدم مدني،القانون ال
   .أصال لحمايتها مكتسبة حقوق وجود لعدم

 التي الحالة تلك في المختلط، الزواج في الشرعي غير للنسب بالنسبة الصعوبة تثور أنه غير
 يتوجب الذي الشخص عن التساؤل يثور إذ أبويه، ضد حاله يتلتثب دعوى الشأن صاحب فيها يرفع

 عليها المنصوص الحالة في الجزائري التشريع في ذلك تصور ويمكن الصدد، هذا في بجنسيته االعتداد
 الجزائرية الجنسية من يعتبر": األولى فقرتها في الجنسية قانون من والمتممة المعدلة )07( المادة في

 قانونين يتنازع قد الحالة هذه ففي ،"مجهولين أبوين من جزائر في المولود الولد1-: ئرالجزا في بالوالدة
 .أبويه وقانون الولد قانون فأكثر،

 غير لألطفال الحقوقية للوضعية المؤطرة العامة الفلسفة في التباين خالل ومن الشأن، هذا في
 القانون تحديد أجل من القوانين لتنازع مةالعا اإلشكالية تتبع المختلط، الزواج عن الناتجين الشرعيين

 جنسية قانون تطبيق والقضاء إلى ترجيح الفقه من جانب فيميل الطبيعية، البنوة على التطبيق واجب
 أن ذلك أبا، أو أما إليه االنتساب المراد الشخص جنسية قانون تطبيق ثاني جانب يرى بينما الولد،
 ربط هو راوأخي أوال الطبيعية بالبنوة المقصود أن باعتبار ةالشخصي األحوال من النسب إثبات تكييف
 حالة على تغيير إدخال المقبول من ليس إذ عاتقه، على قانونية ماتاإلتز  يرتب مما قانونا، بوالده الولد

القانون  أن ننسى ال أخرى جهة من لكن ،)2(التغيير هذا على يوافق ال الشخصي قانونه كان إذا الشخص
 األفضل من أنه إسعاد موحند يرى لهذا بعد، بها المطالب البنوة ثبوت لعدم مختص، راألجنبي غي

 بالحل أخذا وذلك العام بالنظام ذلك اصطدم إذا إال اللهم الولد، لمصلحة مالئمة األكثر القانون تطبيق
 سنيستح أعراب بلقـاسم األستاذ تقدير ، وفي)3(اعتبار كل فوق الطفل مصلحة يجعل الذي الوظيفي
 مواجهة في اإلسالمي العام النظام استعمال من للتقليل عام، اختصاص من له لما القاضي قانون تطبيق

                     

  .265ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1( 
  .372 سابق، صال مرجعال ،)اإلسالمية والقانون الشريعة بين مقارنة دراسة(انين القو  تنازع الدين، جمال الدين صالح: أنظر )2( 
 والعلوم الحقوق الخاص، كلية القانون في ماجستير شهادة لنيل الخاص، مذكرة الدولي القانون في المختلط أمينة، الزواج رحاوي )3( 

  .47، ص 2011-2010 :السنة الدراسية بلقايد، تلمسان، بكر وأب السياسية، جامعة
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 في العام النظام روح هي التي اإلسالمية، الشريعة أن ذلك الطبيعي، بالنسب يأخذ القانون األجنبي الذي
  .)1(الطبيعي بالنسب تعترف ال الجزائر،

   الكفالة والتبني حل التنازع في مسائل: ثانيا
الكفالة والتبني من المسائل التي تتعلق باألحوال الشخصية، ومن ثم تخضع كأصل عام للقانون 

  .الشخصي، ولكن ما هو موقف المشرع الجزائري من هاتين المسألتين؟
  :سنتولى اإلجابة عن هذا التساؤل، فيما يلي

  القانون الواجب التطبيق على الكفالة . 1

باإلنفاق، تربية ورعاية قاصر، وقد يكون  م يتعهد بموجبه الكافل على وجه التبرعالكفالة إلتزا
، )األبوين أو األب(أو مجهول النسب ) أي معروف األب واألم( الولد القاصر المكفول معلوم النسب

يتم بموجب عقد ، )من قانون األسرة 125إلى  116المواد من (وهي نظام خاص أقره المشرع الجزائري 
ق أو ترخيص من المحكمة، بموجبه يخول الكافل الوالية الشرعية على القاصر، فيلتزم بالعناية به موث

  .عناية األب أو األم بأوالدهما من نفقة وتربية ورعاية، ولكن من غير أن يلحق نسب المكفول بالكافل
ن، ولهذا وتجب اإلشارة إلى أن نفقة الطفل المكفول واجبة على الكافل بحكم الشرع والقانو 

حيث وضع مبدأ الكفالة، وعرفها  ،وما يليها 116الغرض فإن قانون األسرة نص عليها من خالل المادة 
بأنها إلتزام بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام األب بإبنه األصلي على وجه التبرع، وهذا 

يكون وارثا للكافل أو أن يحمل إسمه  معناه، أن الطفل المكفول قد يحل محل الولد األصلي فيما عدا أن
وينتسب إليه، والكافل هو األخر يعتبر في مرتبة األب األصلي للمكفول، وما يعزز ذلك فإن الكفالة 

من  121تحول للكافل جميع المنح العائلية والدراسية التي يتمتع بها الولد االصلي وفقا لما قررته المادة 
سؤولية الكافل في مواجهة المكفول ما لم يتنازل الكافل عن الكفالة قانون األسرة الجزائري، وتستمر م

  . )2(بالطرق القانونية
حيث  13/12/2006الصادر بتاريخ ) 369032(وهو ما يتضح من خالل القرار القضائي رقم 

وتنص على إلزام الكافل باالنفاق على  ،من قانون األسرة واضحة للغاية 116أن المادة : "جاء فيه
وال يمكن له أن يتملص تحت أي ذريعة من إلتزاماته المنصوص عليها  ،ال المكفولين من قبلهاألطف

قد اعترف  ،والحال فإن الطاعن ،إال إذا قدم ما يثبت قانونا أنه تخلى عن الكفالة ،بالمادة المذكورة أنفا
م بالنفقة والتربية مما يستوجب عليه القيا ،بموجب عقد كفالة) ح.ع(والبنت ) ر.م(بأنه تكفل بالولد 

                     

  .265تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1( 
  .1412ص جمال سايس، اإلجتهاد الجزائري في مادة األحوال الشخصية، الجزء الثالث، المرجع السابق، ) 2( 
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، وعليه، فإن قضاة المجلس لما قضوا بالصورة المذكورة، يكونون بذلك قد خالفوا القانون وجعلوا والرعاية
   .)1("قرارهم المنتقد ال يستند إلى أساس قانوني، األمر الذي يتعين معه نقضه واإلحالة لنفس المجلس

رقم  وهو ما جاء في القرار ،)2(حدود الثلث ويجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع للمكفول بماله في
من قانون  123حيث أنه بالرجوع إلى أحكام المادة : "12/05/2011الصادر بتاريخ ) 620402(

األسرة يتبين أنها إذا كانت تجيز للكافل أن يوصي أو يتبرع للمكفول بما له في حدود الثلث، فإن أي 
  ".الورثة تجاوز لهذا الحد يكون باطال إال إذا أجازه

حيث أن التبرع يعرف بأنه العقد الذي يتلقى أحد : "وأضافت المحكمة ضمن نفس القرار، أنه
الطرفين من األخر فائدة بدون مقابل أي ال يأخذ فيه المتعاقد مقابال لما أعطاه وال يعطي المتعاقد األخر 

هب إذا كان بإمكانه أن يهب كل مقابال لما أخذه، ومن أمثلة هذا العقد الهبة بدون عوض، وحيث أن الوا
من قانون األسرة، فإن ذلك مقيد بأال يكون الواهب كافال والموهوب له  205ممتلكاته وفقا لنص المادة 

مكفوال كون الكافل مقيد اتجاه المكفول بأن ال يزيد التصرف بالوصية أو التبرع عن حدود الثلث وفقا 
ه الورثة، يكون بذلك عقد التبرع المبرم خالفا لنص المادة المشار اليها إال إذا أجاز  133لنص المادة 

  . )3(قابال للطعن فيه بإبطال التصرف فيما زاد عن الثلث ممن لهم مصلحة 123
   إجراءات تولي الكفالة عند المشرع الجزائري -أ

يمكن لكل من يرغب في كفالة طفل معلوم النسب أو مجهول النسب أن يتقدم بطلبه إلى الموثق 
  :، وذلك بإتباع الخطوات التاليةإلى رئيس المحكمة القريب من مقر سكناه أو
 .يشترط لصحة كفالة الطفل المعلوم النسب رضا الوالدين البيولوجيين: كفالة الطفل معلوم األبوين �
من طرف  القاصر يشترط في حالة تسليم الطفل: كفالة الطفل مجهول األبوين أو مجهول األب فقط  �

تقديم شهادة الوضع التي تسلمها مديريات النشاط االجتماعي التابعة  المسعفة إلى الكافل مركز الطفولة
أما إذا كان الطفل قد سلم من طرف األم  ،الوطني واألسرة والجالية الوطنية بالخارج لوزارة التضامن

 .األم البيولوجية إذا كانت معلومة البيولوجية مباشرة للكافل، فيشترط موافقة
  ط العامة الخاصة بالكافل والطفل المكفولالشرو  -

  .مسلما، عاقال وقادرا على القيام بشؤون المكفول: يشترط أن يكون الكافل  �
  .سنة كاملة عند تقديم الطلب) 19(قاصر أي لم يبلغ  يشترط أن يكون المكفول،  �

                     

  .443، ص 2007، 2، العدد مجلة المحكمة العليا، 13/12/2006الصادر بتاريخ ) 369032(رقم  القرار) 1( 
  .283، ص 2011، 2، العدد مجلة المحكمة العليا، 2011/ 12/05الصادر بتاريخ ) 620402(رقم  القرار )2( 
  .1562ص جمال سايس، اإلجتهاد الجزائري في مادة األحوال الشخصية، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، المرجع السابق، ) 3( 
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التوثيقي أو األمر  ويشار إلى ذلك بالعقد تتم كفالة األطفال القصر مجهولي النسب باإلقليم الوطني،  �
األطفال، غير أنه يجوز للقاضي أن يأذن  الوالئي الذي يصدره القاضي في األصل حماية لهذه الفئة من

بكفالة الطفل خارج التراب الوطني للجزائريين أو الجزائريات المقيمين بالخارج عند توافر الشروط وبعلم 
كفالة طفل قاصر مجهول النسب ألجنبي أو  ال يجوز إسنادو  ،هذه الفئة وموافقة الجهة الوصية عن

  .أجنبية
، كما )الموثق أو القاضي(يتم التخلي عن الكفالة أو إلغائها أمام الجهة التي أمرت بها : إلغاء الكفالة -

وفي  ،القاصر لهم إسناد كفالة الطفل) القاضي أو الموثق(يمكن لورثة الكافل أن يطلبوا من هذه الجهة 
 .الطفولة المسعفة للجهة المختصة برعاية ثة الكافل، تسند كفالة الطفلحالة رفضهم ذلك ور 

كما يمكن إلغاء الكفالة إذا طلب األبوان أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى واليتهما وهو ما تقرر في    
إذا طلب األبوان : "، حيث جاء فيه أنه)1(17/03/1998بتاريخ ) 184712(فقرار المحكمة العليا رقم 

و أحدهما عودة الولد المكفول إلى واليتهما، يخير الولد في االلتحاق بهما إذا بلغ سن التمييز وٕان لم أ
، ومن المقرر أيضا أنه في حالة )2(يكن مميزا ال يسلم إال بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول

  .)3("وفاة األب تحل األم محله قانونا
  ب الكافل بالمكفولالوثائق المطلوبة في مطابقة لق -

  :ويتضمن الوثائق اآلتية يقدم ملف مطابقة لقب الطفل المكفول بلقب كافله إلى وزارة العدل،

  .طلب خطي موجه إلى السيد وزير العدل حافظ األختام، موقع عليه من طرف الكافل -
  .نسخة أصلية تستخرج من بلدية مكان الميالد عقد ميالد الكافل -
  .نسخة أصلية، تستخرج من بلدية مكان الميالد المكفول عقد ميالد الطفل -
  .)نسخة أصلية أو مصادق عليها(سند الكفالة  -
الكافل، بالنسبة  بلقب يتضمن موافقة األم البيولوجية على مطابقة لقب الولد المكفول عقد توثيقي -

  .للكافل من طرف األم البيولوجية المسلم للطفل
بالنسبة  لح مديرية النشاط االجتماعي أو نسخة منها مصادق عليهاتستخرج من مصا شهادة الوضع -

  .للكافل من طرف مصالح رعاية الطفولة المسلم للطفل
  

                     

  .89، ص 1998، 2، العدد مجلة القضائيةالمنشور بال 17/03/1998بتاريخ ) 184712(رقم  القرار )1( 
  .من قانون األسرة الجزائري) 87(و) 124(و) 166(المواد  راجع )2( 
  .912ص جمال سايس، اإلجتهاد الجزائري في مادة األحوال الشخصية، الجزء الثاني، الطبعة األولى، المرجع السابق، ) 3( 
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   نسب الطفل المكفول -
يحتفظ الولد المكفول بنسبه األصلي إذا كان معلوم النسب من جهة الوالدين معا أو من جهة 

المكفول للكافل أو الكافلين  لة المدنية أن ينسب الطفلوفي كل الحاالت ال يجوز لضابط الحا، األم فقط
غير أنه يمكن  ،في عقد ميالده أو تسجيله بإسم الكافل أو الكافلين بالدفتر العائلي) بالنسبة لألزواج(

 13المؤرخ في  92/24رقم  طبقا للمرسوم التنفيذي تغيير أو مطابقة لقب الطفل المكفول بلقب الكافل
 ."للطفل المكفول يمكن للكافل أن يمنح لقبه: "جاء فيهالذي  ،1992يناير 

ويترتب على العالقة بين األصول والفروع إلتزامات وحقوق للطرفين والسيما إلتزامات الوالدين 
بالنسبة للقصر الذين هم تحت رعايتهم وتكون الوالية الشرعية لألب وبعد وفاته تحل محله األم قانونا، 

  .)1(والية لمن أسندت له الحضانةوفي حالة الطالق تكون ال
  القانون الواجب التطبيق على الكفالة - ب

فيما يخص تنازع القوانين والقانون الواجب التطبيق على الكفالة، يسري على العالقة بين 
األصول والفروع قانون جنسية الطرفين األب واالبن وكذا الكافل والمكفول فيما يتعلق بصحة الكفالة 

، بينما )2(من القانون المدني الجزائري 1فقرة  1مكرر  13وعية وفقا ألحكام المادة وشروطها الموض
  .تخضع آثارها إلى قانون جنسية الكافل سواء كان ذكرا أو أنثى شخصا واحدا أو زوجين

وأعتقد أن الشكل الرسمي المطلوب لصحة الكفالة بأن تتم بعقد رسمي أمام الموثق أو أمام  
شكل يتعلق بالحماية، وبالتالي يخضع للقانون الشخصي خصوصا قانون الطفل المحكمة إن هذا ال

المكفول، وعليه فهو يخرج عن اختصاص قانون المحل طبقا للقاعدة العامة في شكل التصرفات 
  .)3(القانونية

  
  
  
  
  
  

                     
امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، المرجع ) 1(

  .476 صالسابق، 
  .192 ، المرجع السابق، صالطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعمال (2( 
  .194تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : لجزائري، الجزء األولالطيب زروتي، القانون الدولي الخاص ا) 3(
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  (L'adoption)القانون الواجب التطبيق على التبني . 2

ا قاصر ال تقوم بينهما رابطة نسب مبررة بموجبه التبني هو بنوة مصطنعة بين شخصين أحدهم
 )46(نص المادة كما حرمه  ،)1( يصبح المتبنى في مرتبة الولد الشرعي في النظم التي تقر هذا النظام

  ."التبني محرم شرعا وقانونا": بنصها على أنمن قانون األسرة 
اء القانون التونسي الذي نص والولد المتبنى قد يكون ولدا شرعيا وقد يكون غير شرعي، وبإستثن

أن للمتبنى الحقوق نفسها التي لإلبن الشرعي وعليه ما عليه من واجبات، فإن جل ) 15(في الفصل 
  .القوانين العربية ال تقر بنظام التبني، وقد حكم القضاء الجزائري بعدم جواز التبني
المتبني والمتبنى حيث  وفيما يخص تنازع القوانين ال إشكال في حالة اتحاد جنسية الطرفين

يخضع التبني لقانون الجنسية المشتركة باعتباره من األحوال الشخصية وتصرفا من نوع خاص، أما في 
حالة اختالف في الجنسية، فالرأي الراجح فقها اإلسناد لقانون جنسية الطرفين معا بالتطبيق الجامع لهما، 

  .)2(منه) 39(المدني المصري في المادة وقد قد أخذ بهذا الحل المشروع التمهيدي للقانون 
بأن ال يقل عمر المتبنى عن : وتنحصر شروط صحة التبني في الشروط المطلوبة بين الطرفين

سن معينة، وأن يحصل على رضا من له أبواه وموافقتهما، وأن يكون المتبني أهال للقيام بشؤون المتبنى 
قه، وٕاذا كان المتبنيان زوجين مختلفي الجنسية، وقادرا على رعايته، وأن يكون معروفا بحسن أخال

فيشترط أن تتوافر فيهما الشروط المقررة في قانونهما، والظاهر أن الشروط الشكلية للتبني تخضع أيضا 
للقانون الشخصي للطرفين ما دامت تتعلق بحالتهما وشروطا مكملة لألهلية السيما أن المشرع اشترط 

  .)3(ام المحكمةحصول التبني بعقد رسمي أو أم
أما آثار التبني والتي تخضع لقانون جنسية المتبنين، فتتمثل في سلطات هذا األخير بوصفه وليا 
وكذلك واجباته وكذلك حقوق الطفل، وما إذا كان يجوز إسقاط الوالية عليه أو مدها إلى زوجته وأقربائه 

  .في حالة وفاته

                     
اْدُعوُهْم ِآلَباِئِهْم ُهَو : جاء في تفسير إبن كثير، أنه ، نجد مامن سورة األحزاب ]5[ ةاآلي وفي تفسير. سورة األحزابef  ]5[ ةاآلي  )1(

للُه ي الديِن َوَمَواِليُكْم َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُتْم ِبِه َوَلِكْن َما َتَعمَدْت ُقُلوُبُكْم َوَكاَن اَأْقَسُط ِعْنَد اللِه فإن َلْم َتْعَلُموا آَباَءُهْم َفِإْخَواُنُكْم فِ 
اَن ِفي ِاْبِتَداء اإلسالم ِمْن َجَواز ِادَعاء َهَذا َأْمر َناِسخ ِلَما كَ ، "ُاْدُعوُهْم ِآلَباِئِهْم ُهَو َأْقَسط ِعْند الله : "َوَقْوله َعز َوَجل . َغُفوًرا َرِحيًما

  .َأن َهَذا ُهَو اْلَعْدل َواْلِقْسط َواْلِبرّ اْألَْبَناء اْألََجاِنب َوُهْم اْألَْدِعَياء َفَأَمَر تََباَرَك َوَتَعاَلى ِبَرد َنَسبهْم إلى آَباِئِهْم ِفي اْلَحِقيَقة وَ 
  .192-191تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : لخاص الجزائري، الجزء األوللطيب زروتي، القانون الدولي اا )2(
امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، المرجع ) 3(

  .479 صالسابق، 
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على قاعدة إسناد خاصة بالتبني،  1975لسنة وفي القانون الجزائري لم ينص القانون المدني 
: "... في القانون المدني، حيث جاء فيه 1مكرر 13ولكن أستحدث نص خاص بالتبني هو نص المادة 

   .)1( "وتطبق أحكام الكفالة على التبني

 أمام نزاع طرح وٕاذا ،)2(الجنسية جزائري أحدهما شخصين بين أجنبية دولة في تبني ينشأ أن يمكن  
 13 للمادة استجابة التبني وقت الطرفين جنسية التبني إلى قانون صحة في يرجع الجزائري لقاضيا

 وقت والمكفول الكفيل من كل جنسية قانون الكفالة يسري إلى صحة": أنه على تنص التي 1مكرر
  ".التبني على األحكام نفس الكفيل وتطبق جنسية قانون آثارها على ويسري إجرائها،

 القاضي من يتطلبلذا  جنسياته تعددت وٕان فحتى جزائرية جنسية من الحالة هذه في بنىوالمت    
 .)3(الجزائري المدني القانون من 22/2 المادة حكامأل إعماال الجزائري القانون تطبيق

  على العالقة بين األقاربالقانون الواجب التطبيق : الفرع الثاني

بة وهي قرابة مباشرة وتسمى عالقة األصول بالفرع أو غير العالقة بين األقارب أساسها إما القرا
مباشرة وتسمى قرابة الحواشي، وٕاما المصاهرة وبمقتضاها يصبح األقارب أحد الزوجين أقارب للزوج 

  .)4(األخر في نفس المرتبة
وأهم أثر قانوني يترتب على العالقة بين األقارب هو واجب اإلنفاق فيما بينهم ويتحدد هذا 

  :، لكن يجب عدم الخلط في هذا اإللتزام بين)5( ب حسب قانون الشخص المدين باإلنفاقالواج
النفقة الزوجية بوصفها أثرا شخصيا للزواج تخضع لقانون جنسية الزوج وقت إنعقاد الزواج وللقانون  - 

لمدني من القانون ا 13و 12/1الجزائري إذا كانت الزوجة جزائرية، وفقا لما قررته أحكام المادتين 
  .الجزائري

نفقة األصول على الفروع يحكمها القانون المختص بالبنوة سواء كانت شرعية أم طبيعية وكذا قانون  - 
 13(و )مكرر 13(جنسية الكافل فيما يخص النفقة على القاصر المكفول طبقا ألحكام المادتين 

  .)6(من القانون المدني الجزائري )1مكرر

                     

  .193تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : األوللطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء ا )1( 
 للبحث األكاديمية المجلة ،"والتبني الجسماني االنفصال على التطبيق الواجب القانون إشكالية "كمال، منصور أيت: جعار  )2( 

  .155 ، ص2010 بجاية، جامعة الحقوق، ، كلية)02( عددال ،القانوني
  .12-11 صالمرجع السابق، ، "الشخصية في قواعد اإلسناد الجزائرية وضعية األحوال"أيت منصور كمال،  )3( 
  .266 صتنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 4( 
  ".زام بالنفقة بين األقاربيطبق القانون الوطني للمدين بها على اإللت: "من القانون المدني الجزائري، أنه 14نصت المادة ) 5( 
امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، المرجع ) 6(

  .480 صالسابق، 
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بما فيها نفقة الفروع على األصول تخضع لقانون جنسية المدين بالنفقة النفقة على بقية األقارب  - 
   .)1(من القانون المدني الجزائري )14المادة (
النفقة الوقتية وهي نفقة يحكم بها القاضي كتدبير مؤقت استعجالي ريثما يفصل في دعوى الموضوع  - 

دعوى النفقة الوقتية بصفة مستقلة عن سواء بالنسبة للزوجة أو األبناء القصر، وقد يفصل القاضي في 
الدعوى األصلية ولو كان القضاء الوطني غير مختص بالدعوى األصلية ما دام المطلوب منه النفقة له 
أموال يجوز التنفيذ عليها في بلد القاضي، ومن باب أولى يجوز للجهة القضائية الناظرة في الدعوى 

بقا لقانون القاضي، بينما تخضع الدعوى األصلية للقانون األصلية أن تفصل في طلب النفقة الوقتية ط
  .المختص بها بحسب موضوعها

وقد اختلفت التشريعات في تحديد القرابة الموجبة للنفقة، كما اختلفت أيضا في تحديد شروط 
  .)2(استحقاقها، كما توجد تشريعات ال توجب النفقة بين األقارب

من القانون ) 14(د خص النفقة بين األقارب بنص المادة بالرجوع إلى المشرع الجزائري، نجده ق
المدني الجزائري، ومع أن النص المذكور لم يكن دقيقا في الصياغة، حين حدد القانون المختص، وقد 
تفادى مشرع دولة اإلمارات العربية، هذا العيب في الصياغة باستعمال لفظ المكلف، بدل المدين وعبارة 

  . لنص تنصرف إلى قرابة النسب وقرابة المصاهرةاألقارب المذكورة في ا
وقانون المكلف بالنفقة هو الذي يبين من تجب له النفقة من األقارب، وشروط وجوبها وأسباب 

قانون  تسقوطها وغير ذلك من الجوانب الموضوعية، وفيما يخص تحصيل النفقة، فتخضع إلجراءا
استيفاء إجراءات منح الصيغة التنفيذية للحكم األجنبي  مكان مباشرته، وقد يتطلب ذلك طبقا لهذا القانون

القاضي بالنفقة، إال إذا وجدت اتفاقية ثنائية أو جماعية تنظم هذه المسألة وانضمت إليها الدولة المراد 
 21/11/2000الصادر بتاريخ ) 254643(وهذا ما أكده قرار المحكمة العليا رقم تحصيل النفقة فيها، 

أنه من المقرر قانونا أن نفقة الفروع على األصول واجبة حسب ) ع.ش(ضد ) ع.ش(في القضية بين 
القدرة واالحتياج ودرجة القرابة واإلرث وأن القضاء بإسقاط حق األم عندما طلبت النفقة من أوالدها رغم 

  .)3("أن هذا الحق مقرر لها شرعا وقانونا هو حكم باطل ومخالف للشريعة والقانون
  

                     

  .20 ، المرجع السابق، صالطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعمال) 1( 
  .266 صتنازع القوانين، المرجع السابق، : القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول أعراب بلقاسم،) 2( 
، ص 2001، )2(، العدد مجلة القضائيةالمنشور بال، 21/11/2000الصادر بتاريخ ) 254643(المحكمة العليا رقم قرار  )3( 

خصية، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، المرجع السابق، ص جمال سايس، اإلجتهاد الجزائري في مادة األحوال الش: أنظر كذلك. 290
995.  
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  المطلب الثاني

  تنازع القوانين في العالقات األسرية ذات الطابع المالي

تتمثل هذه العالقات األسرية ولكن ذات الطابع المالي، راعى المشرع في إقرارها وترتيب آثارها 
اعتبارات أسرية واجتماعية، وقد ورد التنظيم الموضوعي لهذه العالقات في القانون الجزائري ضمن قانون 

راث والوصية وغيرها من التصرفات المضافة لما بعد الموت وكذلك الوقف والهبة، األسرة، وتتضمن المي
  :)1(وعليه سنتناولها فيما يلي

  الميراثمنازعات القانون الواجب التطبيق على : الفرع األول

 آثار عدة عنها وتنجر ،احكم أو حقيقة وفاةالب أجله بحلول لإلنسان القانونية الشخصية تنقضي
 عليها سيخلفه التي تركته المادية اآلثار تلك رأس وعلى وفرعه، وزوجه ألصله تتعدى وية،معن أو مادية
ويشكل ، )2(الميراث هو خالفة الشخص بحكم القانون فيما ترك بسبب موتهف والقانون، يعةالشر  بقوة ورثته

  .أهم وسيلة النتقال أموال المورث إلى الورثة
  ميراث في القانون الجزائريتحليل قاعدة اإلسناد الخاصة بال: أوال

قد تتنازع عدة قوانين في حكم تركة المتوفى، ويظهر التزاحم بين قانون جنسية المتوفى وقانون 
وقد يدعي االختصاص قانون المحل الذي توجد فيه أموال التركة، والتي قد تنتشر في  جنسية الورثة،

الميراث وٕاعطاء االختصاص إلى قانون واحد وهكذا يظهر لنا أن القوانين المتزاحمة بشأن  ،دول عديدة
ال عدة قوانين سواء أكانت األموال المكونة للتركة منقولة أو غير منقولة ألن التركة تكون مجموعة واحدة 
ولها وحدة قانونية، وبالتالي، يلزم حكمها بقانون واحد لتجنب الصعوبات التي قد تنشأ من إخضاع التركة 

ه تفضيل أحد القوانين يستند إلى الهدف من القوانين المنظمة للتركة، لكونها وبما أن ،لقوانين متعددة
لذلك يعتبر ، تتصل بواقعة حياة ووفاة الشخص، وروابطه العائلية واعتبارات حفظ المال في األسرة

  .الميراث من موضوعات األحوال الشخصية
 الشخصية واألحوال العينية األحوال بين الميراث تصنيف. 1

 والمسائل العينية األحوال إطار في تدخل والتي مالي موضوعها والتي المسائل لبعض خالفا
 والتي والنفقة والطالق كالزواج أسرته في بمركزه باألساس والمتعّلقة الشخص حالة تخّص  التي األخرى
 واألحوال الشخصية األحوال بين يقع اختالف، فإن الميراث دون الشخصية األحوال إطار في تدخل

                     

  .195 -194تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1( 
عراب بلقاسم، القانون أ: أنظر كذلك. 241، ص 2008الفكر، دمشق،  ، دار8الجزء وأدلته،  اإلسالمي الزحيلي، الفقه وهبة )2( 

  .268تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول



 

 
117 

هذا  فأنتج له، يخضع الذي القانون تحديد بشأن وذلك تشريعيا واختالفا فقهيا خالفا بذلك فأحدث العينية،
 )1( :جوهريتين نظرتين

 إالّ  هو ما طبيعته كانت ومهما الميراث طريق عن المال انتقال تنظر إلى أنّ : األولى النظرة
 الوحيد االختالف ألنّ  العينية، األحوال نلقانو  بذلك فتخضعه األخرى الملكية نقل عمليات من عملية
 هوعليه  يطّبق الذي فالقانون وبالتالي ،)األخرى التصرفات بخالف( الوفاة وهو االنتقال سبب في يكمن
ومهما  للملكية الناقلة التصرفات كل على ينطبق وهذا العينية، األحوال على يطّبق الذي القانون نفسه
  .)2(النقل هذا طبيعة كانت

 أنّ  يرى من عند مبّرر هو الشخصية األحوال لقانون الميراث إخضاع أنّ  ترى: الثانية نظرةال
 المحافظة اعتبار وعلى العائلية، بروابطه مرتبط هانتقال وأن معين، شخص ووفاة بحياة مرتبط الميراث

 وأرى ،)3(لفردل الشخصي للقانون العملية هذه إخضاع يجب العائلة، وبالتالي إطار في األموال هذه على
 تقسيم خضوع هو الدول بعض في الشخصية األحوال لقانون الميراث إخضاع في األهم االعتبار أنّ 

 الشخصية األحوال قوانين ُتخضع التي للدول بالنسبة الحال هو مثلما بحتة دينية ألحكام فيها الميراث
 .الجزائر بينها ومن اإلسالمية الشريعة ألحكام فيها

 في والميراث العقار في الميراث بين تفّرق الدول فإن معظم ،المقارن للقانون رجعنا إذا أما
 في الميراث إخضاع على الدول هذه اتفقت وقد، تخّصه إسناد قاعدة منهما لكل وضعت بحيث المنقول،

الغربية  الدول بعض طبقت حيث بالمنقول، الخاصة اإلسناد قاعدة في واختلفت موقعه، لقانون العقار
الميراث قانون الجنسية، ومنها من تسنده إلى قانون موقع المال بالنسبة للعقار وقانون موطن الهالك على 

 المنقول في الميراث إخضاع بقاعدة وفرنسا األمريكية المتحدة والواليات بريطانيا ومنهابالنسبة للمنقول، 
 المنقول الميراث إخضاع بقاعدة اوروماني والمجر النمسا مثل اآلخر البعض وأخذ المتوّفى، موطن لقانون
  .المتوّفى جنسية لقانون

 واحدة إسناد قاعدة فصارت المنقول، في والميراث العقار في الميراث بين تفّرق لم الدول باقي أّما
 أمريكا دول( المال موقع لقانون الميراث كل أخضع من فمنهم القاعدة، هذه في اختالفهم مع لهما

                     
امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، المرجع ) 1(

  .484 صالسابق، 
  .184 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: ي الخاص الجزائري، الجزء األولالطيب زروتي، القانون الدول )2(

(3) Mohand Isaad, droit international privé, les règles de conflits, 2eme édition, office des publications 

universitaires, Alger, 1983, p254.  
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 أخضعه من ومنه) ...اليونان ألمانيا، إيطاليا،( المتوفى جنسية لقانون كّله أخضعه من ومنهم ،)الالتينية
  .)1()الدانمارك األرجنتين، النرويج،( المتوّفى موطن لقانون

وعلى نقيض الدول السابقة توجد دول تؤمن بوحدة القانون الذي يحكم الميراث فتخضع التركة 
القانون الجزائري والقوانين العربية إلى قانون جنسية  في الميراث ، فيخضعفي مجملها لقانون واحد

يسري على الميراث : "من القانون المدني الجزائري) 16/1(المورث وقت الوفاة، وفقا لما قررته المادة 
والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف 

من هم الورثة وشروط استحقاق التركة ومرتبة كل واحد من الورثة : الذي يبين ، فهذا القانون"وقت موته
باعتبار أن الميراث في  ،ونصيبه وموانع اإلرث وحاالت الحجب وتوريث الجنين وكيفية افتتاح التركة

قانون كما أن  ،أنه ينظم انتقال مال المتوفى إلى ورثته من أقربائه؛ إذ الجزائر يعتبر متصال بنظام األسرة
 .فقد أخضعه المشرع إلى قانون جنسية المتوفى ،األسرة هو الذي تولى بيان أحكامه

بأن المشرع الجزائري لم يأخذ بالتفرقة بين الميراث في العقار والميراث في المنقول الذي  ،نالحظ
لميراث في فيكون المشرع الجزائري بذلك قد أخذ باالتجاه المدافع عن إخضاع ا ؛أخذ به القضاء الفرنسي

  . )2(مجمله لقانون واحد

  .)3(الصيغة وبنفس المدني القانون من 14 المادة في المصري المشّرع عليه نص األمرنفس 
 يسري: "يلي ما على المدنية المعامالت قانون من 17/1 المادة في تيااإلمار  المشّرع نّص  كما

  ".موته وقت الموّرث قانون الميراثعلى 
 وقت المتوفى جنسية ث لقانونيراالم قضايا إسناد على جهته من الكويتي المشّرع نصكذلك، 

 لسنة 5 العنصر األجنبي رقم ذات القانونية العالقات بتنظيم الخاص القانون من 47 المادة في موته
 ."موته وقت الموّرث قانون ثيراالم على يسري: "يلي كما ، وذلك1961

 بتاريخ 84 رقم مرسومالب الصادر السوري دنيالم القانون من) 18( المادة في جاء كما
 الموت، بعد المضافة إلى ما التصرفات وسائر ث والوصية،يراالم على يسري: "يلي ، ما18/05/1949

 ".موته وقت التصرف منه صدر من أو الموصي، أو ث،ر المو  قانون

                     
 الموت في بعد المضافة إلى ما الميراث والتصرفات قضايا عل التطبيق الواجب القانون"شاوش،  آيت دليلة، المولودة تريكي )1(

جامعة  -، المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسيةأعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين في األحوال الشخصية، "الجزائري القانون
  .248-247 ، ص2014أفريل  24و 23يومي بجاية عبد الرحمن ميرة 

  .251 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 2(
  .09 ، ص2008لإلصدارات القانونية،  المنى التعديالت، مكتبة ألحدث طبقا 1948 لسنة 131 رقم المدني القانون )3(
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 فقد التونسي القانون أما، لهومنقو  ث عقارهيرالمل واحدة إسناد قاعدة وضعت العربية القوانين أن نالحظ  
ما  وهذا ،أمالكه موقع لقانون أو له موطن آخر لقانون أو المتوفى جنسية لقانون إما ثيراالم أخضع

  .)1(التونسي الخاص الدولي القانون مجلة من )54/1( المادة في جاء
 المشرع عبارة بحسب قبله ال بالذات الوفاة وقت هو الجنسية معيار سريان فيه يبدأ الذي والوقت

  ).موته وقت( المدني القانون من 16 المادة الفقرة األولى من نهاية في
 قانون وفق التقاضيراءات وٕاج االختصاص حيث من الجزائر الميراث في منازعات وتخضع

 21طبقا لنص المادة  العام بالّنظام التصالها راءاتإإلج فيها تباشر أو الدعوى أمامه المطروحة القاضي
 .)2(ر من القانون المدني الجزائريمكر 

  قانون جنسية المتوفى وقت الوفاةتطبيق نطاق . 2

باعتباره القانون الذي يحكم الميراث  ،قانون جنسية المتوفى وقت الوفاةتطبيق يدخل في نطاق 
  :     المسائل التالية

 المشرع نظمها والتي يبهمن هم الورثة ومرتبة كل واحد منهم ونص: أسباب اإلرث كالقرابة والزوجية -أ
  .)3(الجزائري األسرة قانون من 126 المادة في الجزائري

أي هل يستحق  ،الفرنسيونراح الش عنه يعّبر كما :التركة افتتاح وقت وقت استحقاق اإلرث أو -ب
مادة القد نصت ف الجزائري القانونأما في و  ،)4(اإلرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القانون

 بحكم ميتا وباعتباره حقيقة المورث ُيستحق اإلرث بموت": الجزائري على أنه األسرة قانون من 127
 ".القاضي

  .شروط استحقاق اإلرث -ت
 تحّقق يكفي أم حقيقة الموّرث موت وقت الوارث حياة تحقق يشترط هل معرفة: الغائب والمفقود �
خص الذي ال يعرف إذا كان حيا أو ميتا، أما المفقود إن الغائب هو الش حكما، الموّرث موت وقت حياته

من قانون األسرة الجزائري هو الشخص الغائب الذي ال يعرف حياته أو موته وال ) 109(وفقا للمادة 
  .يعتبر مفقودا إال بحكم

                     
  .249 المرجع السابق، صشاوش،  آيت دليلة، المولودة تريكي )1(
، أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين في األحوال الشخصية، "منازعات الميراث على التطبيق الواجب القانون"زبيدة،  إقروفة )2(

  .263 -262 ، ص2014أفريل  24و 23يومي بجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  - المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية
  .ون األسرة الجزائريمن قان )126(المادة ) 3(
  .من قانون األسرة الجزائري )127(المادة ) 4(
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ال يثار إشكال بالنسبة للغائب، غير أنه بالنسبة ألموال المفقود توزع على من كان موجودا من 
وم الحكم بموته ويدخل في هذه األموال تلك التي ألت إليه بعد فقده وقبل صدور الحكم بموته وال ورثته ي

 الجزائري األسرة قانون من 133 لمادةا نصت، فقد )1(تعاد إلى ورثة مورثه ألنها تعتبر جزء من أمواله
 ".القانون هذا من 113 دةالما ألحكام وفقا حيا يعتبر بموته يحكم ولم مفقودا الوارث كان إذا: "أنه على
 ميالده ُيشترط أم جنينا وجوده بمجرد الميراث يستحق كان إذا وما ال، أم الحمل يرث هل معرفة �

 على 2/25 المادة في الجزائري المدني القانون نص ، فقدالميالد بعد حيا اعتباره شروط هي وما ،حيا
 قانون من 134 المادةت نص كما، "حيا يولد نأ بشرط القانون يحّددها التي بالحقوق يتمتع الجنين: "أن

 بدت أو صارخا استهل إذا حيا ويعتبر حّيا، لدو  إذا إالّ  الحمل يرث ال : "يلي ما الجزائري على األسرة
 .)2("بالحياة ظاهرة عالمة منه

أي عندما تتوفى مجموعة من األشخاص في حادث واحد وال يعرف من منهم : موت الماعية �
: من قانون األسرة التي قضت بأنه) 129(ليرثه، تم حل هذا اإلشكال عن طريق المادة  توفي قبل األخر

إذا توفي إثنان ولم يعرف أيهم هلك أوال، فال استحقاق ألحدهما في تركة األخر سواء كان موتهم في "

����: "، وهو حكم أخذ من الشريعة اإلسالمية، انطالقا من الحديث الشريف مفاده"حادث واحد أم ال


	���א�������  ".��	����א

 .وأنصبتهم ودرجاتهم ومراتبهم الورثة بيان -ث
 األسرة قانون من 135 المادة في جاء ما وهذا، ال يرث والمرتدّ  المورث قاتلف:)3(موانع اإلرث - ج

 :أوصافهم اآلتية األشخاص الميراث من يمنع: "الجزائري
o شريكا أو صلياأ القاتل كان سواء وعدوانا عمدا المورث قاتل. 
o وتنفيذه باإلعدام شهادته إلى الحكم أدت الذي الزور شاهد. 
o 4(المعنية السلطات يخبر لم إذا تدبيره أو بالقتل العالم(.  

  ".من اإلرث اللعان والرّدة يمنع : "138 المادة وكذلك

                     
  .254-253 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1(
د القضائي وحلول لقضايا، المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتها) 2(

  .491 صالسابق، 
  .21-  20، ص ، المرجع السابقالطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعمال) 3( 
 أصليا فاعال كان سواء القاتل يرث فال اإلرث موانع من العمد القتل: ")88( الفصل في التونسية الشخصية األحوال مجلة في جاء) 4(

 مجلة عن أعلم، من اإلرث، نقال المرتد، فيما لمنع أثر ال ، لكن"وتنفيذه باإلعدام شهادته إلى الحكم أدت زور شاهد كان أو يكاشر  أم
  .19، ص 2008 نس،و ت المؤسسة، أدبيات في إسهامات التونسية، دار الشخصية األحوال



 

 
121 

 موانع أنّ  ككذل وُيفهم لإلرث، سبب فال قائمة تكن لم ما النسب عالقة أنّ  ُيفهم اللعان ذكر وعلى
 ال بالتالي، الدين اختالف ذكرت وٕاّنما؛ الجنسية اختالف تعدّ  لم الجزائري الوطني القانون في الميراث
:  العليا المحكمة رارق أكده ما الدين وهذا اختالف مع يكون ال التوارث وٕاّنما، بالجنسية ثاللمير  عالقة

 .)1("التوارث بالضرورة تعني ال الجنسية وحدة أنّ  كما التوارث عدم يعني ال الجنسية اختالف إنّ "
  .وطريقة افتتاح التركة وما إذا كان يجوز للوارث أن يقبل التركة أو يرفضها أو يقبلها بشرط الجرد - ح

.درجات المستحقين -خ   
.تحديد الفروض - د   

 .العول النقصان والرد وحجب الحرمان حجب بنوعيه الحجب -ذ
بين القانون المختص في الميراث والقانون الذي يحكم حقوق دائني وال مجال للحديث عن التنازع 

التركة ألن المسألة ال تتعلق بنظام األشخاص؛ بل بنظام األموال وسالمة المعامالت، وعليه فإن قانون 
طبقا : موقع المال هو الذي سيطبق عليها، فإذا كانت أموال التركة موجودة في الجزائر، فإن القاعدة

، هي التي ستطبق عليها، ومعلوم أن الشريعة "إال بعد سداد الديون ،ال تركة: "ريعة اإلسالميةلمبادئ الش
 .)2(اإلسالمية ال ترتب للورثة حقا على تركة مورثهم إال بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا

وبهذا يختص قانون المورث بحكم كل المسائل الموضوعية في الميراث، أما المسائل اإلجرائية 
لمؤقتة الهادفة إلى المحافظة على التركة كتعيين الحارس القضائي وتعيين المصفي وتحديد ا

اختصاصهما، وكذلك بيان إجراءات القسمة بين الورثة وتحديد اإلجراءات القانونية التي تؤدي النتقال 
نون موقع فيرجع إلى اختصاص قا ،الملكية والحيازة ونفاذها في حق الغير كالتسجيل والشهر العقاري

من القانون المدني بشأن طرق اكتساب الملكية على أنه تسري أحكام  )774(ولكن نصت المادة  ،المال
  .قانون األحوال الشخصية على تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الميراث وعلى انتقال أموال التركة

فإن القانون األجنبي  ،لما كانت المواريث مستمدة في القانون الجزائري من الشريعة اإلسالميةو 
العام عند عدم التقيد  نظامالمختص قد يستبعد بإسم النظام العام، كلما كان تطبيقه يترتب عنه مساس بال

كأن يقضي بحرمان البنات من الميراث أو يحرم  ،في مضمون القانون األجنبي الواجب التطبيق بأحكامه
مين وغير المسلمين أو يقر لولد الزنا حق اإلرث، بعض الورثة بسبب اللون أو يجيز التوارث بين المسل

 على األرحام ذوي تقديم راث،المي من الحمل حرمانوكذلك إذا كان يجيز الميراث على أساس التبني، 

                     
  .64-60، ص 1989، )3(، العدد القضائية المجلة ،9/7/1984 بتاريخ صادر ، قرار)33509(رقم  العليا، ملف المحكمة )1(
  .272تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 2( 
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، فهذه الحاالت كلها مخالفة بوفاته الحكم صدور قبل المفقود تركة توزيع ،العصبة أو الفروض أصحاب
  .)1(ة التي تعد من النظام العاملنصوص وقواعد الشريعة اإلسالمي

فإن القانون األجنبي الذي يقرر حق اإلرث لولد الزنا يجب أن يستبعد، كذلك يجب أن  ،وعليه
أن تركة المسلم ال ينبغي أن تخضع إال ؛ إذ يستبعد القانون األجنبي المختص لما يكون المورث مسلما

كلما كان المورث مسلما يجعل في الحقيقة من  ألحكام الشريعة اإلسالمية وٕاستبعاد القانون األجنبي
 )16(الصفة اإلسالمية في شخص المورث ضابطا لإلسناد مما يهدم قاعدة اإلسناد الواردة في المادة 

  . )2(من القانون المدني الجزائري، والتي تخضع الميراث لقانون جنسية المتوفى وقت الوفاة
القرار الصادر عن غرفة : ذلك، نذكر منهاقد صدر عن المحكمة العليا عدة أحكام تؤكد 

من المقرر قانونا : "على أنه 17/10/1990بتاريخ ) ف.ك(ضد ) ش.ف(األحوال الشخصية في قضية 
أنه يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون الهالك أو الموصي أو 

ء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق من صدر منه التصرف وقت موته، ومن ثم فإن القضا
القانون، ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجلس باعتماده على القانون الفرنسي دون مراعاة 
قانون الهالك أو الموصي باعتباره جزائري مسلم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخرق أحكام الشريعة 

  .)3("نقض القرار المطعون فيهاإلسالمية ومتى كان كذلك استوجب 
 ث للشريعةراالمي قانون ُيخضع ال القانون األجنبي الذي استبعاد أن ديب فؤاد األستاذ ويرى

 عن عوضا الفعلي لإلسناد ضابطا الموّرث إسالم من يجعل مسلما، الموّرث كان ما كل اإلسالمية،
  .)4(ي الجزائريالمدن لقانونا من 16 المادة فيزائري الج المشرع ذكره الذي الجنسية ضابط

 أخرى قضايا هناك لكن ث،راالمي قواعد تنظيم من أّنها على متّفق سابقا ذكرناها التي القضايا إنّ 
أخرى، وهناك بعض المسائل األخرى محل  قانون ث أوراالمي قواعد تنظمها هل فقهي، خالف محلّ 

م أنها تدخل في نطاق قانون آخر؟، خالف فقهي، هل تدخل في نطاق القانون الذي يحكم الميراث أ
  :هي القضايا وهذه

                     

 إقروفة :أنظر أيضا .197تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1( 
  .267، المرجع السابق، ص زبيدة
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  .494 صالسابق، 
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 الغموض لكن تؤول إلى الدولة، لها وارث ال التي التركة أنّ  قانونا المعروف من: الشاغرة التركة �
 يحددها التي الدولة أو المال بها يقع التي الدولة هي هل التركة، إليها تؤول دولة أّية معرفة في يكمن

 ال لمن وارث أّنها أساس على التركة إلى الدولة إلحاق ُكيف إذا، الميراث على يقالتطب الواجب القانون
  .المتوّفى لجنسية التابع الميراث قانون ينظمه لها التركة له، فإن انتقال وارث

 ماال باعتبارها إليها تؤول فإن التركة ،إقليمها على الدولة سيادة أساس على االنتقال كان إذا أما       
 استيالء طبيعة في بينها االختالف مع التشريعية األنظمة مختلف به تأخذ األمر ونفس، له مالك ال

 أساس على إليها تؤول رعاياها أمالك أنّ  ترى التي الدول ومن، الذكر سبق كما األموال هذه على الدولة
 .اوسويسر ، ألمانيا: ُوجدوا أينما لهم وارثة أّنها

 العام، النظام وباسم إقليمها على سيادتها بموجب عليه تستوليرا شاغ الما أخرى دوال وتعتبره     
أن التركة  زائريالج األسرة قانون من 180 لمادةطبقا ل ،)1(زائرالج ومنها العربية واألنظمة فرنسا: ومنها

  .زائريالج المدني القانون من 773 والمادة التي ال وارث لها تؤول إلى الخزينة العامة
هل إلى الدولة التي ينتمي إليها  ،لسؤال الذي يثور هو ألي دولة تؤول التركة الشاغرة؟غير أن ا

  .المتوفى بجنسيتها أم إلى الدولة التي توجد أموال التركة بإقليمها؟
وٕانما تأخذ التركة على  ،يذهب جمهور فقهاء الشريعة اإلسالمية إلى عدم اعتبار الدولة وارثة

فإن هذا التكييف هو الذي ينبغي على الجزائر أن  ،أعراب بلقـاسمالدكتور أنها مال ضائع، وحسب رأي 
  .)2(تأخذ به على اعتبار أن قانون األسرة الجزائري مستمدة أحكامه من الشريعة اإلسالمية

فإن التركة الموجودة على إقليم الجزائر والتي ال وارث لها وفقا لقانون جنسية المتوفى  ،وعليه
لجزائرية باعتبارها ماال ال مالك له، وهذا ما أخذت به محكمة النقض المصرية، تؤول إلى الدولة ا

ويبدو هذا األمر متفقا مع التكييف الذي أعطاه المشرع الجزائري في  ،)3(ومحكمة االستئناف المختلطة
: يمن القانون المدني لطبيعة االستيالء على هذا المال؛ إذ نصت هذه المادة على ما يل) 773(المادة 

تعتبر ملكا من أمالك الدولة جميع األموال الشاغرة التي ليس لها مالك وكذلك أموال األشخاص الذين «
  ".يموتون من غير وارث أو الذين تهمل تركتهم

من قانون األسرة، استعملت عبارة أيلولة التركة التي ال وارث لها إلى ) 180(كما أن المادة 
) 23(المؤرخ في  91/454اثها لمن ال وارث له، غير أن المرسوم رقم الخزينة العامة بدال من عبارة مير 

                     
  .185، ص ، المرجع السابقالطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعمال )1(
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والمتضمن شروط إدارة األمالك الخاصة والعامة وتسييرها وضبط كيفيات ذلك تقضي  1991نوفمبر 
عمال بالقانون يطلب والي الوالية التي توجد فيها أمالك التركة الشاغرة : "منه، على أنه) 89(المادة 

  ". ام الجهات القضائية المختصة بحق الدولة في وراثة تلك األمالكبإسم الدولة أم
المتعلق بحقوق المؤلف على أن تبقى المصنفات  03/05من األمر ) 10(كذلك نصت المادة 

التي آلت إلى الدولة عن طريق التبرع أو باإلرث خاضعة لنظام الحماية القانونية الذي كان مطبقا عليها 
  .ساس باألحكام المتعلقة بالمواريث والهباتدون الم ةقبل الحيلول

من قانون األسرة، إذا لم يترك المفقود ) 180(وتعود التركة إلى الخزينة العمومية طبقا للمادة 
  .)1( ورثة قط بالفرض أو بالتعصيب أو ذوي األرحام

 لتركةبا يتعّلق أمر الديون من التركة تصفية أنّ  وهلة وألّول يظهر قد: التركة دائني حقوق �
 ألنّ  الميراث لقانون الحقوق هذه إخضاع عدم يرى الغالب الفقه لكن التركة، له تخضع الذي وبالقانون

 الميراث كان فإذا وبالتالي، ،)2(المعامالت وسالمة األموال بنظام وٕاّنما األشخاص بنظام تتعلق المسألة ال
، )3(المال موقع لقانون ستخضع لتركةبا تتعّلق التي للمتوّفى فإن التصرفات الشخصي للقانون يخضع

 فقط إليه يرجع الميراث قانون أنّ  أي الديون، سداد بعد إالّ  تركة ال بأنّ  عليه ُيردّ  ذلك عكس يرى ومن
 بعد يكون الخالفة في الورثة حق«: أنّ  اإلسالمية الشريعة فقهاء ويقول، الديونمسألة  من الفراغ بعد

 .)4( "كّلها بالتركة ال الّدين بعد التركة يبثلث يتعلق وهو الرتبة في الديون
 وٕاّنما الدائنين حقوق فقط يخّص  ال الحقيقة، في المال، موقع قانون تطبيق عن والحديث

 أموال على الواردة بالتصرفات يتعلق ما وكل والحيازة التركة أموال ملكية بنقل الخاصة التصرفات
 أسباب من ذكره سبق ما ُيبين األخير هذا ألنّ  المورث ةجنسي قانون تطبيق مع يتنافى ال وهذا، التركة
  .)5(الملكية انتقال جراءاتوإ  بطرق يتعلق وال الورثة وحقوق واألنصبة الميراث وشروط وموانع

  التوارث بين المسلم وغير المسلممسألة  موقف المشرع الجزائري من: ثانيا

مية تعمل بالقاعدة الفقهية التي مفادها عدم تجدر اإلشارة بداية، أن كافة قوانين الدول اإلسال
التوارث بين مسلم وغير مسلم، وينتج عن هذه القاعدة في الروابط الدولية الخاصة مثال عدم التوراث بين 
أطفال أب مسلم مع أمهم غير المسلمة، وعدم إرث هذه األم من زوجها المسلم وأبنائها المتوفين قبلها إن 
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لقاعدة ورد النص عليها صراحة في مدونة األحوال الشخصية المغربية، وذلك كانت لهم أمالك، وهذه ا
  ".ال توارث بين مسلم وغير مسلم: "، التي جاء فيها أنه228في الفصل 

وبالنسبة لليبيا وموريطانيا، فإن هذا المنع ثابت في أنظمتها القانونية نظرا لخضوع التركات 
التقليدية، إال أن هذا المنع غير منصوص عليه صراحة في مباشرة لقواعد الفقه اإلسالمي المالكي 

القانون التونسي، وقد نتج عن ذلك نقاشات فقهية حادة ومتضاربة حول قصد المشرع، فالبعض اعتبر 
سكوت المشرع معناه عدم األخذ بالمنع، وبالمقابل ذهب البعض األخر إلى ضرورة األخذ بالمنع، إال أن 

 1996يناير  31اش بخصوص هذه المسألة في قرارها الصادر بتاريخ محكمة التعقيب حسمت النق
، لكن حاليا تم تعديل التشريع التونسي وأصبح يقر )1(وأقرت قاعدة عدم التوارث بين مسلم وغير مسلم

  .التوارث بين مسلم وغير مسلم
كما هو كذلك وردت نفس القاعدة في قوانين الدول التي تعرف تعددا طائفيا لألحوال الشخصية 
لسنة  77الشأن في القانونين المصري واللبناني، فقد نصت المادة السادسة من القانون المصري رقم 

وغير المسلم، واستثنت المادة التاسعة من القانون  المتعلق بالميراث على عدم التوارث بين المسلم 1943
عدة عدم جواز التوارث مع الخاص بالميراث لغير المسلمين قا 1959جوان  23اللبناني الصادر في 

اختالف الدين حالة كون الوارث تابع ألحكام تمنع اإلرث بسبب إختالف الدين والمراد بهذه الحالة امتناع 
  .)2(اإلرث بين المسلمين وغير المسلمين طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية

لمسلم وغير المسلم، لكن يثار تساؤل حول ما إذا كان القانون الجزائري قد منع التوارث بين ا 
خاصة في ظل وجود نص صريح في التشريع الجزائري يكرس قاعدة عدم التوارث بين المسلم وغير 

  .المسلم؟
من قانون األسرة الجزائري الممنوعين من اإلرث في قاتل  )135(نشير بداية أنه حصرت المادة 

على المورث؛ والعالم بالقتل، كما  المورث وشاهد الزور إذا أدت شهادته إلى الحكم باإلعدام وتنفيذه
  .من نفس القانون على أنه يمنع من اإلرث اللعان والردة )138(قررت المادة 

لم يتعرضا الختالف الدين كمانع  )135(ومن ثم، نالحظ من خالل هذين النصين أن المادة 
، ورغم أن حالة أنه يشترط الستحقاق اإلرث عدم وجود مانع من اإلرث )138(لإلرث، وتضيف المادة 

الردة أكثر شبهة لإلرث في رأي بعض الفقهاء، إال أنه أمام عدم ورود النص القاطع على جواز التوارث 

                     

  .230-229، المرجع السابق، ص في مادة األحوال الشخصية، القانون الدولي الخاص خالد برجاوي )1( 
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من قانون األسرة  )222(أو عدم جوازه، يتعين الرجوع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية بشأنه تطبيقا للمادة 
انون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة اإلسالمية، التي تؤكد على أنه كل ما لم يرد النص عليه في هذا الق

  .)1(وتكريسا للمنع المذكور
أن الردة مانعة لإلرث، كما أن إستقرار إWR  )138(وتأكيدا على هذا الموقف أشارت المادة 

االجتهاد القضائي الجزائري بقواعد الفقه اإلسالمي؛ كما هو واضح في التطبيق العملي يجعلنا نتيقن أنه 
نع التوارث بين مسلم وغير مسلم في أي قضية تعرض أمام القضاء الجزائري تخص هذه سيأخذ بم

المسألة، مع العلم أن المشرع الجزائري لم يقيد الرجوع إلى مذهب معين، بل ترك باب اختيار وتفضيل 
   .)2(المذهب المناسب مفتوحا أمام القاضي

ب الرأي الراجح من الصحابة والفقهاء ومنهم فقد ذه اإلسالمية،الشريعة  أحكاملكن بالرجوع إلى       
: ، أنه)(أصحاب المذاهب األربعة وغيرهم، إلى أنه ال يجوز التوارث بين المسلم والكافر لقوله 

 
ال 

: ، وفي رواية أخرىوال يتوارث أهل الملتين شيئا ،يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم
 

ال يتوارث 

  .أهل الملتين شيء

ما روي من أن أبا طالب مات عن كفره وترك أربعة أبناء علي وجعفر مسلمين وعقيل  وكذلك      
عقيل وطالب ولم يورث علي وجعفر، وقال ال يرث المسلم من ) (وطالب كافرين، فورث النبي 

الكافر، وعلة المنع في نظر الجمهور هي أن أساس اإلرث هو التناصر بين الوارث والمورث وال تناصر 
  .)3(لم والكافر، وكذلك إن الميراث فيه نوع من الوالية وال والية بين المسلم وغير المسلمبين المس

تبين لنا من التحليل السابق، أن الرأي الراجح مستقر على عدم جواز التوارث بين المسلم وغير       
امى بما في ذلك ما المسلم إستنادا إلى الحجج التي أتينا على ذكرها من السنة الشريفة وأراء الفقهاء القد

أطردت عليه المذاهب األربعة، وهو الحكم نفسه المعتمد لدى الفقهاء المحدثين وأن هذا المبدأ يجري 
العمل به أيضا في القوانين العربية بما فيها قوانين الدول التي تعرف تعددا طائفيا لألحوال الشخصية كما 

  .هو الشأن في القانونين المصري واللبناني

                     

  .68-67 القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، صدراسات في الطيب زروتي،  )1( 
  .62ص المرجع،  نفسالقانون الدولي الخاص الجزائري، دراسات في الطيب زروتي،  )2( 
، المجلد مواهب الجليل لشرح مختصر خليلمغربي، إبن عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن ال: راجع في هذا الشأن الكتب التالية )3( 

، الجزء الرابع، ص 1975، وحاشية الطحاوي على الدر المختار، دار المعرفة للطباعة والنشر، لبنان، 370، ص 1922الثامن، 
وما  118، ص 1980، دار الفكر العربي، مصرأبو زهرة، أحكام التركات والمواريث، دار الفكر العربي، : أنظر أيضا. 378

، ص 1975بعدها، وبدران أبو العينين، الميراث والوصية والهبة في الشريعة اإلسالمية والقانون، مؤسسة شباب الجامعة، القاهرة، 
24.  
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سيحكم فإنه  تتعلق بميراث مسلم من كافر،مسألة  بالتالي، إذا عرضت على القضاء الجزائريو       
بعدم جواز التوارث إنطالقا من األسانيد السابق ذكرها، من ثم، يستبعد القاضي الجزائري تطبيق القانون 

تطبيقا ألحكام  األجنبي الذي يبيح التوارث بين مسلم وغير مسلم لمخالفة ذلك للنظام العام الجزائري
من القانون المدني الجزائري، ويحل محله القانون الجزائري تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من  24المادة 

تخالف أحكام الشريعة مسألة  توارث المسلم وغير المسلم ألنهامسألة  نفس المادة وبالتالي ال يقبل
  .)1(ظام العام الجزائرياإلسالمية التي تعتبر من أهم األسس التي يقوم عليها الن

بتاريخ ) 244899(وقد جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا في القضية رقم 
يجب الميراث لمن كان مسلما يوم موت المورث ومن أسلم بعد موته فال حق له في  20/06/2001

تعتنق اإلسالم الميراث حسب قول اإلمام مالك، وأن القضاء بمنح صفة الوراثة للزوجة األجنبية التي لم 
  ".في حياة زوجها إال بعد وفاته هو مخالفة للقانون

بتاريخ ) 33509(جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا في القضية رقم  كما
متى من المقرر شرعا وعلى ما جرى به قضاء المجلس األعلى أن الشريعة اإلسالمية : "09/07/1984

تأمر بإثبات التمسك بالدين اإلسالمي، فإن القضاء بما يتفق ال تشترط الجنسية في باب الميراث ولكنها 
إذا تبين وأن المطعون ضده مسلم ....مع أحكام هذا المبدأ يعد مؤسسا على قواعد الشريعة اإلسالمية

حيث أنه من جنسية مغربية باعتراف الطاعن مما يحق له شرعا الحصول على منابه في الميراث من 
ثها فإن قضاة االستئناف بتطبيقهم ألحكام هذا المبدأ الشرعي وفقوا فيما قضوا مخلفات المرحومة التي ير 

  .)2("به، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن لعدم تأسيسه

  حل التنازع في مسائل الوصية وسائر التصرفات المضافة لما بعد الموت: الفرع الثاني

ومع أن اره إلى ما بعد الوفاة، الوصية تصرف قانوني يجريه الشخص أثناء حياته وتتراخى آث
إال أنها تعتبر من األحوال الشخصية وأخضعتها التشريعات لقانون جنسية  عليها الصفة المالية تطغي
  .الموصي وقت الوفاة

فإنها تأخذ ، وبما أن الوصية عمل إرادي مقتضاه التمليك بال عوض مضاف إلى ما بعد الموت
تصرفات المريض مرض  د الموت، والمقصود بهذه التصرفاتالتصرفات المضافة لما بع حكم الوصية

الموت والتصرف للغير أو أحد الورثة مع احتفاظ المتصرف بحق االنتفاع لغاية وفاته، حيث نصت 
                     

امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، المرجع ) 1(
  .502 صالسابق، 

، ص 2013االجتهاد القضائي في مواد قانون األسرة الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، زينة كعبش )2( 
150 ،162.  
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كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال مرض الموت : "من نفس القانون على أن )776(المادة 
د الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا إلى ما بع

  .شكليةاللذلك يستلزم لصحتها استكمال شروطها الموضوعية و  ،...."تعطى لهذا التصرف
 في التونسي نص القانون ولقد تعرضت معظم تشريعات الدول للوصية ونظمت أحكامها، فقد

 للقانون الوصية تخضع": يلي ما على ،التونسي الخاص الدولي القانون مجلة من )55( الفصل
 الذي المكان لقانون أو للموصي الشخصي للقانون الوصية شكل ويخضع وفاته وقت للموصي الشخصي

 ".به ُحّررت
 يسري-1 : "السوري على أنه المدني القانون من 18 المادة نّصت ، فقدالسوري التشريعأما         

 أو الموصي، أو المورث، قانون الموت، بعد المضافة إلى ما تالتصرفا وسائر والوصية، ثيراالم على
 وقت الموصي قانون الوصية شكل على يسري ذلك ومع 2 -.موته وقت التصرف منه صدر من

المضافة إلى  التصرفات سائر شكل في الحكم وكذلك الوصية، فيه تمت الذي، البلد قانون أو االيصاء،
 .تعديلها قبل الجزائري المدني القانون من 16 المادة صياغة نفس تقريبا وهي ،)1( "الموت بعد ما
 بتنظيم 1961 لسنة 5 رقم القانون من 48 المادة نصت ، بموجبالكويتي القانونونظمها        

المضافة  التصرفات وسائر الوصية على يسري: "يلي ما علىاألجنبي  العنصر ذات القانونية العالقات
 الوصية شكل على يسري ذلك ومع، موته وقت التصرف منه صدر نم قانون الموت بعد إلى ما

 البلد قانون أو التصرف وقت المتصرف جنسية قانون الموت بعد المضافة إلى ما األخرى والتصرفات
 .)2("التصرف فيه تم الذي

  القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية لصحة الوصية: أوال

لموصي وقت الوفاة فيما يخص آثارها طبقا لما قررته المادة تخضع الوصية لقانون جنسية ا 
  ".قانون الموصي وقت وفاته....... الوصية.....يسري على: "من القانون المدني الجزائري) 16/1(

 لها وضع لهذا الشخصي، للقانون إخضاعها يقتضي الشخصية األحوال من الوصية واعتبار
من  )775(المادة ، وهذا ما أكدته واحدة إسناد قاعدة يةالعرب اتعيشر تال من وغيرهزائري الج المشّرع

يسري على الوصية قانون األحوال الشخصية والنصوص القانونية المتعلقة : "القانون المدني على أنه

                     

  .18/05/1949تاريخ  84 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر السوري المدني القانون) 1( 
  .الكويتباألجنبي  العنصر ذات نونيةالقا العالقات بتنظيم 1961 لسنة 5 رقم القانون) 2( 
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، وتجوز الوصية في القانون الجزائري في حدود الثلث ولو مع اختالف الدين، أما إذا كانت ألحد )1(به
  .)2(" قفة على إقرار بقية الورثة لهاالورثة فتبقى متو 

كل األحكام الموضوعية الخاصة بسائر التصرفات المضافة  )16/1(ويشمل مضمون المادة 
واإلعتراض عليها من ، إلى ما بعد الموت مثل تحديد شروط عمل الوصية وطريقة قبولها وٕاجازتها

يصاء حيث األشخاص الذين يجوز اإل منوشروط الرجوع فيها والنصيب الجائز التصرف فيه أو ، الورثة
خضع ت هذه األمور كلف، كأن ال يكون قاتًال أو وارثًا بالنسبة لبعض القوانينو  واآلثار المترتبة عليها، لهم

ألنه هذا وقت خالفة الموصى له  ،لقانون جنسية الموصي وقت موته وليس وقت تنظيم الوصية
أما أهلية الموصى له فيحكمها قانون جنسيته وقت  ،وليس وقت إنشاء الوصية ،للموصي فيما أوصى به

  .، هذا فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية لصحة الوصيةصدور القبول منه
   للوصية الشكلية الشروط: ثانيا

الوصية إلى  شكل خضوع غالبيتها أرجعت العربية بالدول الخاصة التنازع فإن مواد ،يناأر  مثلما
 الذي للقانون أو للطرفين المشترك الموطن لقانون أو Locus)(رامها أي تطبيق قاعدة إب محل نونقا

 ،زائريالج المدني القانون من 16 المادة في الوارد الموصي جنسية قانون أي الموضوعية الشروط يحكم
 القانون من) 19(المادة  به جاءت لما وفقا زائريالج التشريع فعل وكذلك، فرنسا أخذت به ما وهذا

  .الجزائري المدني
 ومن لها رسميا شكال يفرض من بين دولة إلى أخرى من يختلف الوصية فإن شكل ،نعلم وكما

: الجزائري األسرة قانون من 191 المادة نصت وقد، الشهود أو العرفية بالورقة ويكتفي ذلك يفرض ال
 :ب الوصية تثبت"

 .بذلك عقد وتحرير الموثق أمام الموصي تصريح 1-
  ".الملكية أصل هامش على به ويؤشر بحكم، الوصية تثبت قاهر مانع وجود حالة وفي -2

 العامة للقواعد تخضع أن فيجب، الموصي حياة أثناء تبرمرادي إ تصّرف كأي الوصية أنّ  وبما 
 ما هذاو  ،زائريالج المدني القانون من) 19(المادة  في جاء ما وهذا القانونية التصرفات بشكل الخاصة

 الوصية تكون لكي وبهذا، )3(فقط التكرار لتفادي 16 المادة من 2 الفقرة يحذفزائري الج المشّرع جعل
 Locus)(رامها أي تطبيق قاعدة إب محل لقانون وفقا مبرمة تكون أن فإما ،الشكلي الجانب من صحيحة

                     
امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، المرجع ) 1(

  .504 صالسابق، 
  .267-266 سابق، صتنازع القوانين، المرجع ال: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 2(
  .82، ص المرجع السابقنورية،  بشيورو )3(
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 جنسية قانون أي ضوعيةالمو  الشروط يحكم الذي للقانون أو للطرفين، المشترك الموطن لقانون أو
  .)1(زائريالج المدني القانون من 16 المادة في الوارد الموصي

 أشكال مادة في القوانين تنازع حول الهاي اتفاقية من )1( المادة اإلشارة إلى أنّ  يمكن كما
 :موافقا شكلها كان إذا صحيحة الوصية اعتبرت 1961 أكتوبر 5 في الموقعة اإليصائية األحكام

 .امر اإلب محل نونلقا 1-
 .الوفاة وقت أو التحرير وقت الموصي عليها حاز التي الجنسية لقانون 2-
 ).الوفاة وقت أو التصرف تاريخ( الموصي موطن لقانون 3-
 .الوفاة عند أو التصرف عند للموصي المعتاد اإلقامة محل لقانون 4-
  .عقار على واردة الوصية كانت إذا العقار موقع لقانون -5

 في صالح كنموذج للوصية شكال 10/261973/خ بتاري المنعقدة واشنطن اتفاقية وضعت كما
 الموصي، قبل من توقيعهما مثال، عدل وكاتب شاهدين حضور ومنها فرنسا، ومنها األعضاء كل الدول

 .)2(قانونا المخول الشخص من بذلك شهادة وتسلم التاريخ قانونيا، المخّول والشخص الشهود توقيع
أن تطبيق قاعدة اإلسناد السابقة ال يخل باختصاص قانون موقع المال ، أنه يالحظغير 

يشترط  ،المتصرف فيه باعتباره قانونا إقليميا ينظم سالمة المعامالت ويحافظ على حقوق الغير، ومن ثم
نون النتقال المال المتصرف فيه وما يرد عليه من حقوق عينية أصلية أو تبعية مراعاة ما يقضي به قا

موقع المال من إجراءات خاصة بالقسمة والتسجيل والشهر العقاري سواء في العالقة بين ذوي الشأن أو 
السابقة أال يكون القانون  )16(في مواجهة الغير، وبالمثل يشترط لتطبيق قانون الجنسية طبقا للمادة 
الوصية لوارث دون إجازة الورثة  األجنبي المختص مخالفا للنظام العام في الجزائر كأن يجيز هذا القانون

أو يسمح لقاتل المورث عمدا باالستفادة من الوصية أو لشاهد الزور الذي أدى شهادته إلى الحكم 
  .باإلعدام على الموصى ونفذ فيه الحكم باالستفادة من الوصية

ت وقد يختص قانون القاضي أيضا باعتباره يهدف إلى تحقيق األمن المدني بالنسبة لإلجراءا
التحفظية والوقتية التي تؤدي إلى المحافظة على وصايا األجانب قبل تصفية التركة ومن ذلك 

  .)3(اختصاصه فيما يتعلق بوضع األختام على أعيان التركة وتسجيل الوصايا الواردة عليها

                     
امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، المرجع ) 1(

  .507 صالسابق، 
  .84ص ، 2006التصرف، دار هومة،  شكل على المحل قانون فضيل، تطبيق نادية )2(
  .202-201ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )3(
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يكمن في تحديد ما يعتبر من الشروط الموضوعية وما هو القانون ، غير أن اإلشكال المطروح
التطبيق إذا اعتبرنا أن الوصية هي من جهة تصرف قانوني يتم بإرادة، ومن جهة أخرى هي  الواجب

تبرع ينفذ بعد الموت أي أنه تصرف غير الزم بمعنى أنه ال تتحقق آثاره، إال بعد وفاة الموصي يمكن 
ضع ، وعلى ذلك هناك تصرفات تخ)من قانون األسرة الجزائري 192المادة (الرجوع فيه في أي وقت 

 قانون من 186 المادة تنص لقانون الموصي وقت االيصاء مثل األهلية العامة للموصي وصحة اإلرادة
 على سنة (19) عشرة تسع العمر من بالغا العقل، سليم يكون أن الموصي في يشترط": الجزائري األسرة
سواء )1(يصاء، وهناك حاالت تخضع لقانون الموصي وقت موته مثل مدى حرية الموصي في اال"األقل

 تكون: "يلي ما على الجزائري األسرة قانون من 185 المادة تنصمن حيث القدر الجائز االيصاء به 
أو من حيث األشخاص " الورثة إجازة على تتوقف الثلث على زاد وما التركة، ثلث حدود في الوصية

 للحمل الوصية تصح«: ئريالجزا األسرة قانون من 187 المادة تنص، حيث )2(الذين يجوز اإليصاء لهم
: على 189 المادة تنص كما ،"الجنس اختلف ولو بالتساوي يستحقونها توائم ولد وٕاذا حيا يولد أن بشرط

 تنفذ ال باألحرى أو لهم اإليصاء يجوز ال منو  ،"الموصي وفاة بعد الورثة أجازها إذا إالّ  لوارث وصية ال"
  ".)3(عمدا الموصي قتل من الوصية يستحق ال: "على 188 المادة تنصحيث : همل وصاياال

 17/10/1990بتاريخ ) 63219(وقد جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا في القضية رقم 
يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون : "أنه من المقرر قانونا أنه

، ومن ثم، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ الهالك أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته
ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجلس باعتماده على القانون ... يعد خطأ في تطبيق القانون

الفرنسي دون مراعاة قانون الهالك أو الموصي باعتباره جزائري مسلم يكون قد اخطأ في تطبيق القانون 
  .)4( "ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيهوخرق أحكام الشريعة اإلسالمية 

                     
  .268 المرجع، ص نفس تنازع القوانين،: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1(
تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا وٕاذا ولد توائم : "زائري، على أنهمن قانون األسرة الج )187(حيث نصت المادة ) 2(

تصح الوصية مع اختالف الدين، أما : "من نفس القانون على أنه 200، كما نصت المادة "يستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنس
: تل الموصي، وذلك ما قررته الفقرة التاليةمن نفس القانون قا )188(، فهم حسب المادة "عن األشخاص الذين ال يجوز اإليصاء لهم

  ". ال يستحق الوصية من قتل الموصي عمدا"
 في الموت بعد ما إلى المضافة والتصرفات ثيراالم قضايا عل التطبيق الواجب القانون" شاوش، آيت دليلة، المولودة تريكي) 3( 

جامعة  -المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،ي األحوال الشخصيةأعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين ف، "زائريالج القانون
  .257-256ص ، 2014أفريل 24و 23يومي بجاية عبد الرحمن ميرة 

  .150ص ، المرجع السابق، زينة كعبش )4( 
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وتجدر اإلشارة إلى أن الهبة في مرض الموت تعتبر وصية في هذه الحالة تخضع لألحكام التي 
  .)1( تطبق عادة على الوصية

 بتعارض منها تعلق ما خاصة إشكاالت من يثور ما القضائية االجتهادات بعض غطت وقد
 ليس الجنسية في االختالف أنّ  األخيرة هذه بّينت كما الوطني، العام النظام مع األجنبية القوانين

 قد والذي للتوارث منافيا يعتبر ما أنّ  كما، الدين في االختالف المانع إّنما ،الميراث من مانعارورة بالض
 يجعل لم جزائريال التشريع أنّ  وهو بسيط لسبب الوصية في كذلك يعتبر ال القوانين في تنازعا يثير

: جزائريال األسرة قانون من )200( المادة في جاء ما وهذا اإليصاء، من مانعا مثال الدين اختالف
 في يحدث أن يمكن كما الوصية، مقدار في يحدث قد االختالف إّنما ،"الدين اختالف مع الوصية تصح"

  .)2(الموصي شخص حول االختالف
  لهبةالقانون الواجب التطبيق على ا: الفرع الثالث

ومع ذلك كيفها المشرع الجزائري على أنها من  ،الهبة تصرف مالي بدون عوض ينتج آثاره فورا
من  )212(إلى المادة  )202(األحوال الشخصية ونظم أحكامها الموضوعية في قانون األسرة من المادة 

  .)3(قانون األسرة
ية لم يضع قاعدة إسناد في ظل تصنيف المشرع الجزائري الهبة على أنها من األحوال الشخص

، أما بعد تعديل أحكام تنازع القوانين بموجب 2005جوان  20خاصة بها قبل تعديل القانون المدني في 
من القانون المدني خاصة بتنازع القوانين بشأن  )16(أدرجت فقرة ثانية في المادة  05/10القانون رقم 

  .واهب وقت إجرائهاالهبة والوقف، وقد أسندت الهبة إلى قانون جنسية ال
على أنه وجب التمييز بين القانون الواجب التطبيق وقت الهبة والقانون الواجب التطبيق بعد 

  .موت الواهب
تخضع شروط إنعقاد الهبة للقانون الوطني فإنه  فبالنسبة للقانون الواجب التطبيق وقت الهبة،

من القانون المدني  )10(ا حسب المادة الشخصي للواهب ما عدا األهلية، فإنها تخضع لقانون كل منهم
  .الجزائري

من قانون  )205(أما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق بعد موت الواهب، إذ جاء في المادة 
، فإذا وهب الواهب كل ممتلكاته، "يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزء منها: "األسرة الجزائري أنه

                     
  .270 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1(
  .258 ، المرجع السابق، صشاوش آيت دليلة، المولودة تريكي )2(
  .21 ، ص2010الطبعة األولى، مطبعة الفسيلة، الجزائر، ، الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعمال) 3( 
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ورثة، أما إذا وهب جزء من ممتلكاته، فإن النصيب الباقي يرجع إلى فليس هناك إشكال يطرح بالنسبة لل
الورثة وفي هذه الحالة، فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون الواهب وقت موته، وعلى ذلك فإذا كان 
القانون األجنبي ينص على أن هناك قدر يجوز التبرع به والمتعين إيفاؤه للورثة وهي أحكام تخضع 

  .)1(هب وقت موته إلتصال المسألة بنظام الميراثلجنسية الوا
فإنه  أما عن القانون الواجب التطبيق على شكل الهبة، وما دامت الهبة عقد بين األحياء،

يسري على شكل التصرف : "من القانون المدني الجزائري التي قررت أنه )19(يخضع لنص المادة 
، وٕاذا تعلقت بعقار فتخضع لقانون موقع العقار فيما ....."قانون محل إجرائها أو قانون جنسية الواهب

  .)2(تنشئه من حقوق عينية عقارية خاصة فيما يتعلق بانتقال المال الموهوب واالحتجاج به اتجاه الغير
تجدر اإلشارة أن هبة األجنبي تكيف بحسب قانونه، فإذا كان هذا القانون يعتبر الهبة داخلة في 

لهبة قانون أحواله الشخصية، وٕاذا كان يعتبر الهبة داخلة في األحوال األحوال الشخصية طبق على ا
  .)3(العينية أو في العقود طبق عليها القانون الذي تخضع له األحوال العينية أو العقود

أما عن إمكانية التراجع عن الهبة، فحسب االجتهاد القضائي للمحكمة العليا بكلمة األبوين 
قانون األسرة األب واألم فقط وال تشمل الجد والجدة وال يحق للجدة الواهبة من  211الواردة في المادة 

بتاريخ  554347التراجع عن هبتها لحفيدها، وهذا ما قررته المحكمة العليا في قرارها رقم 
التي تمنح الوالدين حق الرجوع في الهبة، إال  211رغم نص المادة : "حيث جاء فيه أنه 15/07/2010

خرى ال يستند إلى أي أساس قانوني بعدم حلول ورثة الموهوب له محله مع أن قضية أنه من جهة أ
من قانون األسرة التي تنزل األحفاد منزلة  169الحال تخضع للقاعدة العامة والقانون طبقا لنص المادة 

خاصة أصلهم في التركة، وبالتالي يقع عليهم ما ينطبق على أبيهم في حق الرجوع والفرع يتبع األصل، 
من القانون  109و 108وأن العقد ينصرف إلى المتعاقدين وكذلك الخلف العام طبقا ألحكام المادتين 

  ".المدني
، من نفس القانون كما جاء في الحيثية 180وأضافت الطاعنة بأنها لم تتمسك بنص المادة  

على انصراف العقد  منه التي تنص 108الخامسة من القرار المطعون فيه، بل استندت إلى نص المادة 
من قانون األسرة، تشترط الحيازة النعقاد الهبة تحت طائلة  206إلى المتعاقدين والخلف العام والمادة 

ورحل  03/04/2000البطالن والطاعنة استردت منزلها الموهوب بموجب عقد التراجع المشهر بتاريخ 

                     
  .277-276 المرجع السابق، ص تنازع القوانين،: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1(
  .204تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 2(
  .278 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 3(
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حيث أن قضاة المجلس أعطوا أساسا المطعون ضدهم ليسكنوا فيال فاخرة لهم بضاحية المدينة، لكن 
من قانون األسرة التي تنص أن لألبوين حقال  211قانونيا سليما لقرارهم لما استندوا إلى نص المادة 

الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إال في حاالت نصت عليها المادة، والطاعنة بصفتها جدة 
يمكن اعتبارها والدة لهم بمفهوم تلك المادة وحسبما ال ) م.ب(و) ع.أ(و) ه.ب(و) أ.ب(المطعون ضدهم 

خاص باألب واألم وال يشمل الجد  211جرى عليه اجتهاد المحكمة العليا بخصوص أن نص المادة 
  .)1(" والجدة، ولذلك فإن قضاة المجلس أصابوا في تطبيق تلك المادة

  القانون الواجب التطبيق على الوقف: الفرع الرابع

فاع بالمال، مصدره الشريعة اإلسالمية بموجبه يرصد الواقف المال الموقوف هو نظام لالنت
للجهة المحبس عليها مؤقتا دون أن يكون لها حق التصرف فيه أو لجهة عامة أو خاصة بصفة مؤبدة 

من قانون  220إلى  213المواد من (وأدرج المشرع أحكامه الموضوعية ضمن األحوال الشخصية 
  .)2(نشاءه وأنواعه وطرق إدارته واستغالله والجهة المستفيدة من ريعهفيما يخص إ) األسرة
 هو الوقف أن على 1984 جوان 9 في المؤرخ 84/11 رقم القانون من )213( المادة نصت وقد    

 كافيا يكن لم التعريف هذا أن غير ،)3(والتصدق التأبيد وجه على شخص ألي التملك عن المال حبس

 في الوقف لنظام تناوله خالل من أراد الجزائري المشرع نأوك ،لألوقاف والفعلية يةالقانون الحماية لضمان

 ينظم أن دون القانون هذا في وردت التي التبرع عقود من كواحد إليه اإلشارة مجرد الجزائري األسرة قانون

  .)4( عاالقط لهذا والمؤسسية القانونية الحماية ضمان يكفل وشامال دقيقا تنظيما الخاصة أحكامه
هو حبس : "الوقف كما يأتي ،المتعلق باألوقاف 91/10 رقم من القانون )3(عرفت المادة و     

المال عن التملك على وجه التأبيد، والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر 
  .)5("والخير

                     

  .255، ص 2010، 2، العدد مجلة المحكمة العلياالمنشور ب 15/07/2010بتاريخ  لصادرا )554347(رقم  القرار) 1( 
  .22 -21 ، المرجع السابق، صالطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعمال) 2( 
 الرسمية الجريدة ،1984 انجو  09 في المؤرخ والمتمم، المعدل الجزائري األسرة قانون من بعدها وما )213( ةالماد ذلك في أنظر )3(

 .1984 جوان 12 بتاريخ الصادرة )24( رقم العدد
 األمالك" :يأتي كما الوقف، منه )31( المادة في العقاري بالتوجيه المتعلق 18/08/1990 في المؤرخ 90/25 رقم القانون عرف كما )4(

 منفعة ذات جمعية أو خيرية جمعية به تنتفع دائما بها تمتعال ليجعل إرادته بمحض صاحبها حبسها التي العقارية األمالك هي الوقفية

أنظر في ذلك  ".المذكور المالك يعينهم الذين الوسطاء الموصين وفات عند أو فوريا التمتع هذا كان سواء ،مدرسة أو مسجد أو عامة
المتضمن التوجيه  1990نوفمبر  )18(المؤرخ في  90/25القانون رقم  18/11/1990الصادرة في  49الجريدة الرسمية العدد رقم

  .10، ص 2004، ، دار هومة، الجزائرالمتعلقة بالعقار حمدي باشا عمر، مجمع النصوص التشريعية والتنظيمية: أيضاو . العقاري
ماي  2، الصادرة في 21المتعلق باألوقاف، الجريدة الرسمية، العدد  1991أفريل  27المؤرخ في 91/10أنظر القانون رقم  )5(

1991 .  
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ع فيها ملكية الرقبة والمنفعة فالوقف بناء على هذا هو سبب من أسباب الملكية الناقصة التي ال تجتم    
إذ تصبح األعيان الموقوفة ممنوعة من التداول الناقل للملكية حاال ومآال  ؛في يد واحدة وفي وقت واحد

نها تكون لبعض الجهات الخيرية ذات النفع إي سبب من األسباب، أما منفعة هذه األعيان وثمرتها فأل
  .)1(لهم وبرا بهمالعام أو الخاص أو تكون لبعض األفراد عونا 

: أنهعة عقد الوقف ضمن منظومة العقود على ـــــس القانون طبيـــــمن نف )4( ددت المادةـــــكما ح
لتزام تبرع صادر عن إرادة منفردة يثبت وفقا لإلجراءات المعمول بهــا مع مراعاة أحكام المادة اعقد أو "
في هذا الصدد هو أن المشرع الجزائري في المادة ، وما يمكن أن نشير إليه 91/10رقم  القانونمن  )2(
وصف العقد بأنه عقد أو التزام تبرع في ذات الوقت، في حين أن االلتزام قانونا مصدره العقد،  )4(

على غرار ما وقع فيه في المادة  إما أنه أخلط بين مفهوم العقد ومفهوم اإللتزام ،فالمشرع في هذه المادة
؛ أي أن عليه مراجعة هذا التعريف على غرار ما ال يستقيمما وهذا  قبل التعديل من القانون المدني )54(

وٕاما أنه وقع في فخ المعالجة القانونية المعدل والمتمم للقانون المدني،  05/10فعله في القانون رقم 
والنهوض النواة األولى لبدء التفكير في إصالحه  91/10رقم  القانونرتجالية لنظام الوقف الذي كان اال

، فقد )2(به، بعد أن عانى من التهميش واإلهمال لفترة طويلة، ومن غياب اإلطار القانوني الذي يضبطه
أتى هذا القانون في خضم حركة شاملة في مجال التقنين واستيعاب النظم التشريعية والمؤسسية لنظام 

ورا من األحكام المتعلقة بإدارة األوقاف على المستويين اإلقليمي والعربي واإلسالمي، مع أنه جاء مبت
  .واستثمار ممتلكات األوقاف أمر تم تداركه فيما بعد

وبالنظر لما يثيره الوقف من منازعات ذات عنصر أجنبي خاصة في حالة الوقف على جهات 
خيرية غير وطنية؛ رأى المشرع أن يضبط قاعدة التنازع الخاصة به بمناسبة تعديل القانون المدني في 

من القانون المدني، على أنه يسري  )16/2(، فنظمه ضمن الفقرة الثانية من المادة 2005ن جوا 20
  .)3(على الوقف قانون جنسية الواقف وقت إجرائه

  
  
  

                     
جمعية التراث، غرداية، الجزائر،  ،األولى الطبعةعيسى بوراس، توثيق الوقف العقاري في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري،  )1(

   .44 ، ص2012
جامعة الجزائر، كلية الحقوق، ماجستير غير منشورة،  رسالةداللي الجياللي، الوظيفة االقتصادية للوقف ودوره في التنمية،  )2(

  .6، ص 2003-2004
  .206تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 3( 
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  لثالثافصل ال

  هالزواج المختلط وآثار على سناد اإلتطبيقات قواعد 
لتنازع قوانين الدول، نظرا  ةآثار يعتبر الزواج من أكثر مواضيع األحوال الشخصية أو العالقات القانونية 

 أنظمتها القانونية واختالف شروط وشكل إنعقاده أحكام إلختالف فكرة الزواج من بلد ألخر واختالف
 ،ويعود ذلك إلى اختالف الفكرة االجتماعية أو الفلسفة التي يعتمدها المشرع في كل بلد ه وانقضاءه،آثار و 

محضة ينعقد وفق مراسيم دينية معينة، تخالفها الرأي أنظمة أخرى فبينما تراه بعض األنظمة رابطة دينية 
وتراه رابطة مدنية بحتة ينعقد بالتقاء اإليجاب والقبول أمام موظف عام مختص، وقد يكيف قانون دولة 

وامرأة على أنها عالقة زواج في حين يراها قانون دولة أخرى عالقة  معينة العالقة التي تكون بين رجل
ة، وبينما تراه أنظمة رابطة أبدية غير قابلة لالنحالل ويحرم تعددها، وٕاذا حدث يعتبر مشروع غير

  .)1(على ذلك ب أي إلتزاميجريمة، تراه بعضها رابطة يمكن إنحاللها بإرادة أي من الطرفين دون ترت
 ،ا؟ففي إطار كل هذه االختالفات التي تعد مصدرا لتنازع القوانين وكل هذه اآلراء أين نحن منه

   .وما هو موقف المشرع الجزائري من هذه االختالفات؟

  المبحث األول

  الزواج المختلطانعقاد  انين فيو تنازع القإشكاالت 
ه وانحالله، إذن آثار كما سبق لنا القول أن الزواج يثير تنازعا بين القوانين من جانب إنعقاده و 

  .واجب التطبيق على الزواج وانحالله؟في ماذا يتمثل القانون ال فاإلشكال الذي يتبادر لنا هو
قبل اإلجابة على هذا اإلشكال، البد قبل ذلك يجب أن نتعرض لبحث القانون الواجب التطبيق 

  .على الخطبة باعتبارها مرحلة سابقة على الزواج وخطوة أولى للتحضير النعقاده
  
  
  
  
  
  

                     
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 1(

  .247ص السابق، 



 

 
137 

  المطلب األول

  لخطبةاحلول تنازع القوانين في مسائل 
ومما الشك  ،اتفاق رجل وامرأة على استعدادهما بصورة أولية على إبرام عقد الزواج هي الخطبةو 

لذا يحق للخاطب أن يعدل عن الزواج وال  فيه أن الخطبة ما هي إال وعد بالزواج وهي غير ملزمة،
 وهذا الحق مقيد بعدم إساءة استعماله، وٕاال تترتب عليه المسؤولية ،يجوز إكراهه على إبرام الزواج

  . التقصيرية في حالة حدوث ضرر للخطيبة
من قانون  )05( الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج، أو كما جاءت بصريح نص المادةف
وليست إلتزاما قانونيا، على عكس  ، فهي وسيلة للتعارف بين الخطبين"الخطبة وعد بالزواج" األسرة 

ة وفي حالة العدول عنه يرتب مسؤولية عقدية قوته الملزم بعض التشريعات التي تعتبر الخطبة عقد له
  .)1( )القانون االنجليزي كما هو الشأن في(
الزواج،  مقدمات من أو تمهيدا الفقه الزواج واعتبرها مقدمات من اإلسالمية الشريعة اعتبرتهاو       

 والقانونالزواج،  عقد لخطورة نتيجة فوجدت في إبرام العقد المتعاقدين رغبة عن الكشف قصد وذلك
 الضرر تعويض صاحبه يلزم بالزواج وعد عن الرجوع هو عنها العدول اعتبر بل ينظمها لم الفرنسي

   .الخاطبين أحد دةامبرر وبإر  سبب دون العدول كان إذا المادي والمعنوي
 اهتمام دائرة ضمن دخلت فقد الخطبة وآثارها بشأن التشريعات في الواردة األحكام والختالف        

 الذي والقانون الخاطبين، نبي العالقة طبيعة يحدد الذي القانون هو ما لمعرفة الخاص، الدولي لقانونا
الجزائري  القانون على أصال باالعتماد عنها العدول الموضوعية، وآثار الخاطبين وشروطها أهلية يحكم

  :)2(، فيما يليفيه صيلالتف سيتم ما ذلك؟، وهو األمر تطلب كلما األجنبية بالقوانين في ومقارنته

  الخطبة على التطبيق الواجب القانون :األولالفرع 

 الذي القانون ألحكام وفقا األساسية معالمه معرفة بداهة يقتضي القاضي أمام المطروح المركز
 يرد أن ذلك بعد أمكنه النحو هذا بالقانون األجنبي على االستئناس للقاضي تم ما إليه، وٕاذا يستند

 للعالقة تضمينها مدى ليتبين المالئمة المسندة معالمها إلى الفكرة برزت أن بعد لمعروضةالمسألة ا
 راتلالعتبا استجابة القاضي قانون مفهوم في للتوسع المقارن بالقانون االستعانة أمامه، ويتم المطروحة

 الجزائري القانون يجسدها المرونة هذه الوطني ومثل القانون يجهلها التي العالقات يشمل الدولية وحتى

                     

  .159 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: ب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولالطي )1( 
أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين في األحوال ، "الزواج عقد إلبرام كمقدمة الخطبة يحكم الذي القانون"كريمة،  كريم) 2( 

  .61- 60، ص 2014أفريل  24و 23يومي بجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  -ية، المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسالشخصية
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 المطلوب العالقات تكييف في المرجع هو الجزائري القانون يكون": المدني القانون من 09 المادة في
 القانونية الطبيعة لتحديد أنه ، بمعنى)1("تطبيقه الواجب القانون لمعرفة القوانين تنازع عند نوعها تحديد

  .ئرياالجز  ونيدائما إلى النظام القان الرجوع يجب لمسألة الخطبة
 األطراف، به تمسك القانون األجنبي الذي تجاهل منه يقصد ال القاضي لقانون التكييف ٕاخضاعو       
 المسألة محل برد يقوم ثم بالتحليل تكييفها وذلك رادالم العالقة أو المركز حقيقة ليفهم إليه يرجع بل

 ال الوطني القانون كان إذا خاصة الوطني، ونالقان لمفهوم وفقا لها المالئمة المسندة البحث إلى الفكرة
 .)2( إليه تنتمي الذي القانون بأفكار فيستدل العالقة المسألة أو تلك يعرف

كذلك  ،والقانون الواجب التطبيق عليها الخطبة طبيعة حول المقارنة القوانين قفامو  تتباينوقد 
بالخطبة إذا كان أحد الخاطبين ال يحمل جنسية  لم يحدد المشرع الجزائري قاعدة التنازع القوانين المتعلقة

  .هل يطبق قانون المخطوبة أم الخاطب؟: أي قانون يطبقمسألة  األخر فتطرح
 الجزائري لم يتعرض لها في القانون المدني، لذا يتعين الرجوع للقواعد العامة، وبما أن المشرعف

يخضعها لقانون جنسية الخطبين، فإذا كان فهو  قانون األسرة اعتبرها من األحوال الشخصية، وبالتالي
من جنسيتين مختلفتين، فهنا تظهر صعوبة التطبيق،  اإشكال، أما إن كان الخطيبان من جنسية واحدة فال

، وعليه وللوقوف على يتعين تطبيق قانون األسرة الجزائريفإنه  علما أنه إذا كان أحد الخطبين جزائريا،
نين في نزاعات الخطبة التي تعرض على القضاء الجزائري سوف نتعرض كيفيى اعمال قواعد تنازع القوا

  :للنقاط التالية
  المقارنة القوانين في الخطبة على التطبيق الواجب القانون: أوال
 إطالقا يتناول فلم ،الفرنسي للقانون بالنسبةف ،الخطبة طبيعة حول المقارنة القوانين قفامو  تتباين  

 القانون بها يقضي التي بالحلول الفرنسي إلى االستعانة والقضاء بالفقه عدف ما وهو الخطبة،مسألة 
 حدث ما حالة وفي بالزواج، وعد مجرد أنها على الفرنسي إلى تكييفها الفقه اتجه فقد لذلك الداخلي،

 ردمص سيكون الحالة هذه في مبرر فإن الفسخ سبب أي دون الخاطبين أحد ادةر بإ للخطوبة فسخ هناك
 األلماني القانون خالف على ،)3(ضرر وحدث الفاسخ من الخطأ ثبت متى التقصيرية المسؤولية لقياما

 الزواج على اإلجبار يمكن ال ألنه ملزم غير بالزواج، ولكنه وعدا الخطبة العالقة واعتبر هذه نظم الذي

                     
، 2008هومة، الجزائر،  تحليلية ونقدية، دار دراسة التكييف ، نظرية"المعاصر الخاص الدولي القانون في دراسات "عمر، بلمامي) 1(

  .288، 286 ص
   .235 س المرجع، صنف ،"المعاصر الخاص الدولي القانون في دراسات "عمر، بلمامي )2(
والتوزيع،  والنشر ساتاللدر  الجامعية المؤسسة مقلد، مجد محمود علي ترجمة: الخاص الدولي فانسان، القانون هوزيه -مايربيار )3( 

  .508- 507ص ، 2008بيروت،
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 ال كما المدنية، األحوال قانون من 02 المقطع 894 المدني، والمادة القانون من 1297 للمادة تطبيقا
 صريح بنص يعتبرها لازام السويسري القانون وحتى ،)1(مالية مةابغر  الزواج عن عدل من القانون يلزم
المفعول،  الساري 1907 ديسمبر 10 في الصادر السويسري المدني القانونمن  90 المادة في عقدا

 خاطب كل يتمتع التي الدولة قانون عنها المتولدةرار األصلية واألض شروطها حيث من عليها يسري
 القانون في هو كما العائلية الحقوق من أنها أساس على بل، الضار الفعل أساس على ال بجنسيتها

  .)2( األلماني السويسري التركي
 في هاآثار  المستقبليين، وتخضع الزوجين لقانون صحتها شروط أخضع الذي التشيكوسلوفاكي والقانون  

 .)3(القاضي لقانون ج وهولنداالمجر والنمسا والنروي
 ال فهي ئرياالجز  القانون البحريني والقطري وأيضاو  األردني القانون منها العربية التشريعات أما

 ينعقد وال الخطبة تتم لطلبه أجيب الزواج وٕاذا ةرأللم الرجل طلب تعد ، بلبالخطبة تاما الزواج عقد تجعل
 طبيعتها، على التشريعات تلك اتفاق رغم عنها، وعلى دولالع يجوز ملزمة غير له مقدمة فهي الزواج،

 القانون عنصر أجنبي منها وجود عند الخطبة يحكم الذي القانون تحديد عن سكت من منها يوجد أنه إال
  .-المصري واألردني ونظيريه -الجزائري
 خاصة إسناد قاعدة يرصد فلم ئري،االجز  المشرع مسلك نفس سلك فقد ،المصري القانونف
 جحاالر  والقضاء الفقه عليه سرى ما يميل إلى إتباع مصر في جحراال والقضاء الفقه أن غير، بالخطبة

 هذا في الزواج على الخطبة قياس بإمكانية ينادي المصري فالفقه المقارنة، القوانين القانون في
 وضوعيةالم الشروط إخضاع يجب بمعنى ،)4(ملزما عقدا ليست مصر في الخطبة أن رغم الخصوص

 وقت الخاطب جنسية لقانون فتخضع هاآثار  أما الخطبة، وقت والمخطوبة الخاطب جنسية لقانون
  .)5(الفسخ وقت الخاطب جنسية قانون عليه فنطبق للفسخ وبالنسبة الخطبة،

ظيم أحكام تنازع القوانين في مسائل نبت صراحة ت بعض التشريعات العربيةتدخل في المقابل
 إسناد قاعدة وضع بحيث الشخصية، األحوال مسائل منمسألة  اعتبرها الذي الكويتي كالقانون: الخطبة

                     
 من إليه الزواج المشارمهمة عن  حقوقية أسئلة كتابه في) Herbert Grziwortz(غرتسيفوتس  هربرت القانوني الفقيه موقف وهو )1(

وراه دكت ، رسالةاألولى الطبعة "الغرب في للمسلمين الشخصية األحوال الزواج، ميونخ أحكام "فعي،االر  الغني عبد بن سالم طرف
  353 -354 ، صم 2002، ه 1423حزم، لبنان  ابن دار في منشورة

  .59-58السابق، ص  كريمة، المرجع كريم) 2( 
  .159القوانين، المرجع السابق، ص  تنازع: األول الخاص، الجزء الدولي انونزروتي الطيب، الق )3( 
 المطبوعات مقارنة، دار سةادر : المصري القانون في التنازع العال، قواعد عبد محمد عكاشة: أنظر التفاصيل من لمزيد )4( 

  .714، 711، ص 2002، الجامعية، اإلسكندرية
  .96ص المرجع السابق، سفيان،  بومراو )5( 
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 يحكمها فالخطبة وبذلك تمامها أجل من معينة شروط توفر لضرورة رانظ ملزم عقد بمثابة فهي تحكمها،
   .)1(فيها المتطلبة الموضوعية للشروط بالنسبة الخاطبين جنسية قانون

 بموجب الخطبة، وذلك وفسخ آثارالصحة و  شروط بين صراحة الكويتي القانون يميزذلك ك
، العنصر األجنبي الكويتي ذات القانونية العالقات بتنظيم المتعلق 1961لسنة  5القانون الكويتي رقم 

منه، حيث نصت على أنه يسري عليها من حيث  )35(بقاعدة إسناد بموجب المادة  الخطبةحيث خص 
ها قانون جنسية الخاطب وقت آثار النسبة لكل خاطب، ومن حيث شروط صحتها قانون الجنسية ب

الخطبة، ومن حيث فسخها قانون جنسية الخاطب وقت الفسخ، وبالنسبة لما يترتب عليها من أضرار 
يسري عليها طبقا للرأي الراجح قانون المحل الذي حصل في العدول باعتباره فعال ضارا، بينما يرى 

نسية المشتركة للخاطبين إن وجد أو لقانون جنسية الخاطب وقت الفسخ البعض بإخضاعها لقانون الج
 أيضانظمها و على أساس أن العدول هو حل للخطبة ينبغي أن يسري عليه القانون الذي يحكم الزواج، 

  .)2(المدني القانون المتضمن 2004 سنة قانون من 18 المادة بموجب القطري القانون
بحيث أنه  على الخطبة التطبيق الواجب القانون تحديد عن الجزائري ونالقان سكوت أمامولكن        

 الخطبة تعد، المفعول ساري األسرة قانون من 06و 05 المادتين فيكتفى بوضع قواعد عامة تحددها ا
 التي المدني القانون من مكرر 23 المادة على االعتمادوعليه يمكننا  للزواج، السابقة اإلجراءات من

 فبالرجوع إلى األحكام وعليه ،)3(الخاص الدولي القانون في العامة المبادئ على العتمادتحيل إلى ا
 القيمة ذي الوعد وصلت إلى مرحلة وٕاذا الزواج، لعقد تمهيد مجرد تعد للزواج فإن الخطبة المنظمة
 تخضع يوبالتال ،الشخصية األحوال نطاق في للزواج وتدخل كمقدمة تعتبر أنها في شك فال؛ القانونية

  .)4(نفسه الزواج له يخضع الذي القانون لنفس
 الذي المحل لقانون تخضع فإنها ،التقصيرية المسؤولية فسخها على الخطبة وترتبت فسخت وٕاذا       

عنصر أجنبي  وجود عند تخضع الشخصية، فهي األحوال مسائل من الخطبةعن  العدول فيه حصل

                     

 العنصر ذات القانونية العالقات بتنظيم ، يتعلق1961 سنة فيفري 14 في مؤرخال، )05( رقم القانون من 35 المادة تنص )1( 
بالنسبة  الجنسية قانون صحتها شروط حيث من عليها الشخصية، ويسري األحوال مسائل من الخطبة تعتبر": على الكويتياألجنبي 
، " الفسخ وقت الخاطب جنسية قانون فسخها حيث الخطبة، ومن وقت الخاطب جنسية قانون هاآثار  حيث خاطب، ومن إلى كل

 :التالي الموقع أنظر
www.startimes.org  

  .159القوانين، المرجع السابق، ص  تنازع: األول الخاص، الجزء الدولي زروتي الطيب، القانون )2( 
 في نص بشأنه يرد لم فيما الخاص الدولي للقانون العامة المبادئ تطبق: "ئريالجزا المدني القانون من مكرر 23 المادة تنص) 3( 

  ".القوانين بتنازع الخاصة المواد
  .6 السابق، ص سليمان، المرجع علي علي )4( 
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 الزواج والعقد شروط يحدد الذي هو القانون تها، ألن هذابجنسي الشخص يتمتع التي الدولة لقانون
 التي الدولة عنصر أجنبي لقانون وجود عند تخضع الشخصية، فهي األحوال مسائل من الخطبة النهائي
 .النهائي الزواج والعقد شروط يحدد الذي هو القانون بجنسيتها، ألن هذا الشخص يتمتع
 خطبةال شروط بخصوص القوانين تنازع: ثانيا

 لصحتها موضوعية شروط بتوافر إال تقوم ال فهي الزواج، لعقد تمهيد الخطبة اعتبار على
للزواج ولتحديد كيفية إعمال القانون الواجب التطبيق على الخطبة، يجب توفر الشروط  التمهيد وبالتالي

 لبعض فقاالتشريعات وو  بعض حسب يشترط عليها قانون كل من الطرفين، وقد الموضوعية التي ينص
 أو موضوعية الخطبة شروط يحكم الذي القانون تحديد سيتم معينة، لذلك شكلية شروط التقاليد األعراف

 .شكلية
 -الموضوعية الشروط-الخطبة صحة شروط يحكم الذي القانون .1

 يتمتع التي الدولة عنصر أجنبي لقانون وجود عند تخضع الشخصية، فهي األحوال مسائل من الخطبة  
 تكون أهلية وأن من النهائي الزواج والعقد شروط يحدد الذي هو القانون بجنسيتها، ألن هذا صالشخ

 قيام من يمنع ما يوجد الفإنه  للزواج تمهيد الخطبة فاعتبار، الحال في زوجة صالحة ألن تكونرأة الم
 وسيلة إال هي ما الحال، ألن الخطبة في بها الزواج يمكن من إال خطبة يصح فال ،افور  الزواج عقد

 كانت الشرع في شيء حرم ، فإذا)1( جائزة غير فالوسيلة ممنوعة الغاية كانت فإذا الزواج هي لغاية
 قواعد لنفس الخطبة إخضاع من فالبد لذلك ،)2( واجبة الواجب األمر مقدمة أن كما محرمة مقدمته
 :، هماتينحال بين بالتمييز الموضوعية وذلك بالشروط يتعلق فيما الزواج إسناد

 األهلية وباقي تحديد جنسيتهما، لقانون يرجع: واحدة دولة جنسية من الخاطب والمخطوبة كان إذا -أ
 .القاضي دولة في العام للنظام مخالفا القانون هذا يكن لم ما ثارالشروط واآل

 على يقالتطب الواجب القانون تحديد مشكلة هنا تثار مختلفتين، جنسيتين من الخاطبان كان إذا -ب
 يتعلق فيما خاصة ذلك تحديد في الفقهية راءاآل اختلفت ها وقدآثار الخطبة و  في مستقبال عهمازان

  .)3(ثارباآل
 الخاطبين جنسية لقانون تخضع الزواج إيجاب وقبول وموانع من: الموضوعية بالشروط يتعلق فيما أما   

قانونها  عليها نص التي المخطوبة قانونه وشروط عليها نص الذي الخاطب شروط توافر يلزم بحيث

                     
  .28 نشر، ص تاريخ العربي، دون الفكر ، دار"الشخصية األحوال "زهرة، أبو محمد اإلمام: ذلك حول أكثر للتفصيل) 1(
  .17-16نشر، ص  تاريخ االعتصام، القاهرة، دون ، دار"الخطبة والزواج في النساء فقه "عثمان، مد رأفتمح) 2(
  .100 -99 السابق، ص الهداوي، المرجع محمد الداودي، الحسين علي غالب )3(
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 تلك إعمال يمكن ال حدهماأ في العام النظام مع يتعارض ما وجد للقوانين، وٕاذا جامعا تطبيقا وذلك
 .المدني القانون من 24 للمادة تطبيقا قانونه القاضي يطبق بل النصوص،

 شروطها حيث من خطبةلل تنظيمه عند دقة أكثر كان ،)1( الشخصية لألحوال القطري القانون      
 - 22 قانون من 18 حولها، فالمادة القوانين لتنازع تنظيمه عند دقة أكثر ها، وكانآثار الموضوعية و 

 المبينة األحكام الخطبة على تسري: أنه قررت حينما ذلك تؤكد القطري المدني القانون المتضمن 2004
 الزوجين جنسية لقانون تخضع ضوعيةالمو  الصحة والشروط شروط الزواج، بشأن السابقة المواد في

دينية  سيمار مو  توثيق من الشكلية األوضاع أما قطريا، أحدهما كان إذا القطري القانون أو االنعقاد وقت
 الزوج لجنسية فتخضع ثارلآل بالنسبة أما المشترك، الموطن أو جنسيتهما قانون أو الزواج، بلد إلى قانون

 .الجنسية اتحاد عند القطري القانون أو االنعقاد وقت
 للخطبة الشكلية الشروط يحكم الذي القانون .2

 كل قانون أو عامة، كقاعدة الخطبة فيه تمت الذي البلد قانون هو الشكلية الشروط يحكم الذي القانون  
 األردني القانون كنظيره الجزائري فالقانون الزواج، في للشكليات المنظمة األحكام على قياسا الطرفين من
 المستقرة التقاليدو  باألعراف أكثر ترتبط مختلفة سيمار م ماباحتر  تتم للخطبة، لكنها معينة شكلية يفرض ال
مكان  قانون بمعنى قانونها يقررها التي األوضاع تلك ماباحتر  صحيحة الخطبة فتعتبر معينة، منطقة في

 .الخطبة إبرام وقيام
 الشكلية الموضوعية وتلك شروطها نظم فهو اعقد الخطبة اعتبر السويسري، القانون وباعتبار  

 المدنية الحالة ضابط جعل الخطبة، بحيث تنفيذ قصد الخاطبين من إتباعها من البد التيرائية واإلج
 االتصال طرق من االستفادة من يمنع ال الحالي الوقت في أنه المختص، كما هو الخطيبين تواجد لمكان

 أجهزة عبر مباشرة المتحدث رؤية المحادثة ومن من تمكن لتيعبرها، وا الخطبة تتم بحيث الحديثة
 عناء، غير من بينهما الخطبة الخاطبين، وتتم بين تفصل التي الشاسعة المسافة من الرغم على االتصال

 تطبيق إال ذلك شرعيا وما يمنعه ما يوجد ال الوسائل تلك مثل االنترنت، واستعمال أو الهاتف عبر إما
 الطرفين هوية من التأكد يتم أن المهم معينة، ولكن حدود في الرؤية تبيح التي الشرعية للنصوص
 نتيجة فيةاالجغر  الحدود زوال أمام الخطبة مكان تحديد مشكلة التزوير واالحتيال، لتطرح مخافة الخاطبين
 .)2(االنترنت؟ الستعمال

                     
 طلب هي الخطبة " :القطري، على أنه الشخصية األحوال قانون المتضمن 2006/ 22رقم  من قانون ": 05 نصت المادة حيث) 1(

  ."الزواج آثار من أثر أي عليها يترتب العرف، وال به جرى بما أو صراحة به التزويج، والوعد
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 2(

  .287ص السابق، 
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 عنها الخطبة والعدول آثار لوح القوانين تنازع: الفرع الثاني

 الطرفين باتفاق إال فسخها إلغاؤها وال يمكن فال قانونية، إلتزامات الكنسية القوانين في للخطبة كان     
 بعد القوة تلك الخطبة فقدت ولكن معينة، ألسباب إال المنفرة باإلرادة ذلك يتم أن يمكن فال العقود كباقي
 التشريعات بعض مازالت ذلك م، ورغ)1(الكنيسة اختصاص من الزواج مدني وخروج عقد الزواج اعتبار
  .السويسري كالتشريع عقدا تعتبرها الغربية

 عانز  عليه عرض ما حالة في ئريزاالج القاضي يتصرف كيف أنه هو المطروح السؤال يبقى       
 ما أخرى، وبعبارة ؟الخطبة تلك عن الخاطبين أحد عدول هو عاالنز  مضمون يكون كأن بالخطبة، متعلق

بالقانون الواجب  علقيت عانز  أمامه كان ما حالة في الجزائري القاضي يطبقها التي اداإلسن قاعدة هي
 .التطبيق على أحد شروط صحة الخطبة؟

 الخطبة، آثار يحكم الذي القانون تحديد عن سكت -المصري واألردني كنظيريه- الجزائري القانون    
 التطبيق، وقد الواجب القانون حيث من الخطبة وفسخها بين يميز الذي الكويتي القانون خالف على
 يطبق، الذي هو للخاطبين المشترك القانون جعل من فمنهم؛ ثاراآل يحكم الذي القانون تحديد الفقه حاول

 عهمااز ن على التطبيق الواجب القانون تحديد في صعوبة الفقه هذا وجد فقد الجنسيتين اختلفت إذا أما
 : )2(ما يليفي حصرها يمكن التي حاتااالقتر  عددتت ها، وقدآثار الخطبة و  في مستقبال

الخطبة  فسخ عن الناشئ الضرر عن الناجم بالتعويض يتعلق فيما: للمدين الوطني القانون تطبيق -
  .معا قانونهما فيطبق المتبادلة الهدايا بإرجاع يتعلق فيما تطبيقه يصعب لكن الهدايا، وٕاعادة

 عند الزواج عقد على الزوج قانون تطبيق: قاعدة على عماالإ وذلك: الخاطب الرجل قانون تطبيق -
 القاعدة نفس لتطبق زواجا ليست الخطبة المجري، ولكن القانون به أخذ ما الزوجين وهو جنسية اختالف

 .المستقبل زوج على
 قانون وهو الضار الفعل يحكم الذي القانون بتحديد الخاصة للقاعدة تطبيقا: المحلي القانون تطبيق -

 .القانون الفرنسي به أخذ هو ماو ) lex loci delictic comissi( وقوعه محل
 عدم أساس على )lex fori( القاضي قانون فيطبق الفنلندي القانون به أخذ: القاضي قانون تطبيق -

 .)3(الخاطبين أحد قانون لترجيح قانوني سبب وجود

                     
  .67- 66، ص السابق المرجعكريمة،  كريم) 1(
  .100-99السابق، ص  الهداوي، المرجع محمد الداودي، حسين علي غالب)2(
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 3(

  .289ص السابق، 
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 على اإلسناد قواعد إعمال على الجزائري القاضي قدرة بعدم تكون السؤال هذا على المبدئية اإلجابة إن  
 عقدية مسؤولية أية يولد ال الخطبة عن العدول أن هو ذلك في والسبب الخطبة، عن العدولمسألة 
 الزواج عقد مراإلب المتطلبة الشروط ضمن تدخل ال أنها فبما ،)1(عنها العدول الطرفين لكال يجوز بحيث

 عليها يطبق أن له يجوز ال كما ،)2(لذلك المخصصة اإلسناد قاعدة عليها يطبق أن للقاضي يمكن فال
 الجزائري  المدني القانون من 18 المادة في عليه المنصوص مات التعاقديةاااللتز  يحكم الذي القانون
 توفرت إذا التحقق ممكنة تبقى التقصيرية المسؤولية أن غير، العقد ترتقي إلى مرتبة ال أنها مادام

 تقصيريا، وفي ذلك في المتسبب مساءلة فيمكن الضار الفعل تحقق الفسخ صاحب إذا عنىبم شروطها،
 الغير ماتاااللتز  تحكم التي اإلسناد قاعدة ذلك بشأن يطبق أن الجزائري للقاضي يمكن الحالة هذه

  .)3(التعاقدية
تلك  على للتعرف سرةاأل الرجوع إلى قانون ، سيتمثاراآل يحكم الذي القانون تحديد محاولة وقصد      
 معنوي أو مادي ضرر الخطبة عن العدول عن ترتب إذا  ..": ، بأنهتقضي منه) 05(ة فالماد ،ثاراآل

 ".بالتعويض له الحكم جاز الطرفين ألحد
 ما للمخطوبة يرد أن منه، وعليه العدول كان إن أهداها مما شيئا المخطوبة من الخاطب يسترد ال     
 يستهلك لم ما للخاطب ترد أن فعليها المخطوبة، من العدول كان وٕان، قيمته أو له هأهدت مما يستهلك لم

 سبب إذا التعويض على العدول، والحصول في الحق للخاطبين منح قد فالمشرع، "قيمة أو هدايا من
 على العادل، وبناءا شخص على اعتمادا الحاالت في بالتمييز تقديمه تم ما استرداد مع ،ضررا العدول

  :يلي كما أثر، كل على التطبيق الواجب القانون تحديد سيتم ذلك
 العدول عن التعويض يحكم الذي القانون. 1

 حدأ إجبار يمكن زواجا وال ليست ألنها الخطبة عن العدول للخاطبين انه على التشريعات اتفقت   
 ملزم عقد الخطبة تعتبر التي التشريعات تلك خالف على الزواج، حرية على اعتمادا للزواج الخاطبين
 القانون تحديد في يؤثر التكييف في االنجليزي واأللماني والسويسري، واالختالف كالقانون للطرفين
 :التطبيق الواجب

 جنسية قانون إلى-الكويتي القانون يسميه كما الفسخ أو- العدول يخضع: األولى الحالة ففي      
 لقانون جحاالر  يأللر  وفقا عليها يسري أضرار من عنها رتبيت ما أما الفسخ، أو العدول وقت الخاطب

                     
  .اNtwة نeh�Q8 :;\O 84/11ا�R\;:ن من  5/2المادة  )1(
  .اP;rhR ا�R\;:ن eh�Q8 75/58من األمر  11المادة  )2(
  .95 صالمرجع السابق، سفيان،  بومراو )3(
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 المشتركة الجنسية لقانون يخضعه ضارا، والبعض فعال باعتباره العدول فيه حصل الذي المحل
 يسري أن ينبغي للخطبة حل هو العدول أن أساس على الفسخ وقت الخاطب جنسية للخاطبين، وقانون

  .)1(العربية التشريعات أغلب موقف والزواج، وه يحكم الذي القانون عليه
 نوعا العدول العقد ويعد يحكم الذي إلى القانون ثاراآل حيث من تخضع فهي: الثانية الحالة أما      

 الثاني للصنف ينتمي التطبيق الواجب القانون كان فإذا العقدية، المسؤولية عليه يترتب التنفيذ عدم من
 المدني القانون من 24 للمادة تطبيقا العام النظام العتبارات طبيقهت استبعاد جزائري، يتم قاضي أمام

 أو العام للنظام مخالفا كان إذا السابقة النصوص القانون األجنبي بموجب تطبيق يجوز ال: "الجزائري
 الجزائري القانون يطبق .القانون نحو الغش بواسطة االختصاص له ثبت أو الجزائر، في العامة اآلداب
 الطرفين أحد يلزم كان إذا: ذلك ، ومثال"العامة اآلداب أو العام للنظام انون األجنبي المخالفالق محل
 يتنافى الزواج وهو على مباشر هراكإ ذلك ففي بالزواج الوعد لتنفيذ ئيااجز  شرطا يتضمن أو الزواج بإتمام

: األسرة قانون من 05 لمادةل إعماال العدول في الحق للخاطبين تمنح التي الجزائر في العام النظام مع
 .)2(القانون األجنبي  محل الجزائري القانون بتطبيق يلزم مما ،"الخطبة عن العدول للطرفين«

  المادة بمفهوم الحق استعمال إساءة بعدم مقيد فهو حق العدول كان إذا نهأإضافة إلى         
 اآلخر للطرف ضرر من ألحق ما تعويض عنه ترتب وٕاال ،الجزائري المدني القانون من مكرر124

المنشئ  الضار الفعل فيه وقع الذي البلد قانون يحكمها التقصيرية والتي المسؤولية قواعد على اعتمادا
 المدني القانون من 22 المادة تقابلها الجزائري، والتي المدني القانون من 20 المادة على لإللتزام اعتمادا

 .األردني
 يتم أن يمكن فال ملزم غير بالزواج وعد ألنها عقدية إلتزامات عنها تترتب ال الخطبة دامت ماو          

 استعمال إساءة فكرة طرحت العقدية، ولكن المسؤولية على اعتمادا التعويض على الحصول تأسيس
 تحدد التي الجزائري المدني القانون من مكرر 124 المادة في الجزائري المدني القانون نظمها التي الحق

 قصد الحق ممارسة تمت إذا: بالتعويض بهمرتك يلزم خطأ تشكل للحق والتي التعسفي االستعمال التحا
 بالنسبة إلى الضرر قليلة فائدة على الحصول قصد أو ،-الخطبة في الثاني بالطرف – بالغير األضرار
 االتح مشروعة، وهي غير فائدة على الحصول قصد أو-الخطبة في اآلخر الطرف -للغير الناشئ
 .التقصيرية بالمسؤولية تربط

                     
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 1(

  .290ص السابق، 
  .69- 68سابق، ص كريمة، المرجع ال كريم) 2(
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الخطبة ألن  عن العدول عن التعويض بإمكانية االعتراف حول واسع فقهي خالف ثار ولقد       
 التعويض ربط حاولوا لذلك عليه، يعوض أن حقه مارس لمن يمكن فكيف للطرفين خالص حق العدول
 تندرج التي المسائل من يعد هنا فالعدول ، وعليه)1(الثاني بالطرف ضرر العادل وٕالحاق من خطأ بوجود
 جزائري مدني قانون 20 المادة جعلت الذي الضار الفعل ضمن بالضبط التعاقدية غير اإللتزامات ضمن
 الخطبة، آثار من باعتباره عنه العدول والتعويض يحكم الذي هو لإللتزام المنشئ الفعل وقوع مكان قانون

 غير يعتبرها القانون األجنبي الذي يستبعد بالتالي لجزائرا في األعمال تلك مراعاة شرعية مع
  .)2(مشروعة

 العدول بعد المهر والهدايا استرجاع يحكم الذي القانون .2

من قانون األسرة الجزائري، فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون ) 5(وفقا لما جاء في المادة 
ل الناتج عن العدول على الخطبة، لذا فإن تمت البلد الذي تمت فيه الخطبة يبدو ذلك من خالل الح

من قانون األسرة الجزائري هي التي تطبق حتى ) 5(الخطبة في الجزائر فإن األحكام الواردة في المادة 
إذا كان الخاطب أو المخطوبة أجنبيان، حيث إذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوي ألحد 

  .الطرفين جاز الحكم بالتعويض
 بال ءااإلثر  أساس على الخطوبة فترة خالل بينهما المتبادلة الهدايا رد يلزم العدول أو الفسخ دعن       

 ذلك تكييف فيمكن ،-األردني القانون على اعتمادا -المشترك الوطني لقانونهما وفقا ، وذلك)3(سبب
نظمتها  التي تعاقديةال غير اإللتزامات إسناد قاعدة لنفس يخضع فهو وبالتالي ،النافع الفعل ضمن األثر
   .اإلسناد قاعدة في الهدايا التعويض ورد بذلك ليشترك الجزائري، المدني القانون من 20/1 المادة

تحديد التعويض يتم وفقا للقانون الجزائري وهو قانون البلد الذي حدث فيه الفعل الضار مثل ما ف
أما إذا كان العدول من المخطوبة  من القانون المدني الجزائري،) 20(هو منصوص عليه في المادة 

فعليها أن ترد ما لم يستهلك، وتخضع كل هذه التصرفات للقانون الجزائري حتى إذا كان الخاطب 
  .)4(والمخطوبة غير جزائريين

                     
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 1(

  .291ص السابق، 
 قبل لطالقا عند نصفه الزوج، وتستحق بوفاة بالدخول، أو كامال الصداق الزوجة تستحق ":األسرة قانون من 16 للمادة وفقا وذلك) 2(

  .."الدخول
  .143 -142السابق، ص  الهداوي، المرجع محمد الداودي، حسين علي غالب )3(
  .212 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )4( 
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وقد تتدخل اعتبارات النظام العام للحد من تطبيق القانون األجنبي المختص كأن يكون القانون 
لزواج أو يتضمن شروطا جزائية لتنفيذ الوعد بالزواج وهذا يتنافى مع النظام يلزم أحد الطرفين بإتمام ا

هذا إذا ما اعتبرنا الخطبة ليست عقدا كما هو الحال في  ،العام لما فيه من إكراه مباشر على الزواج
 ،أما إذا كيفت على أساس أنها عقد كما هو الشأن في القانون االنجليزي ،القانون الجزائري والفرنسي

فإنها تسري عليها قواعد اإلسناد الخاصة بالعقد ويعد العدول عنها نوعا من عدم التنفيذ مما يترتب عليه 
  .)1(المسؤولية العقدية

 إما فيرد استرداده، يحق يتم لم الزواج فمادام الزواج أحكام من حكم ألنه استرداده يلزم فالصداق         
 من 05 المادة في الحالة هذه ينظم لم الجزائري القانون كان إذا فحتى استهلك، أو هلك إذا قيمة أو عينا

 استرداد إمكانية للزوج منح المشرع خاصة وٕان فيها النقاش يمكن ال التي المسائل من فهي، األسرة قانون
 قبل إبرام الزواج الصداق كامل يسترد أن أولى باب فمن، الدخول قبل الطالق كان إذا الصداق نصف

 .)2( اإلسالمية الشريعة أحكام به تأخذ ما استهالكه وهو عند نقدا أو يستهلك لم ذاإ عينا إما
 للعدول، نتيجة استردادها بالهدايا وٕامكانية المشرع كاهتمام الحالة هذه تنظيم المستحسن من لذلكو        
 .مثليا أو عينا إما فيه تسلمته الذي بالشكل كامال الصداق برد فتلزم العادلة هي المخطوبة كانت فإذا

 العادل شخص على اعتمادا صورتين بين ميز قد الجزائري فإن المشرع ،بالهدايا يتعلق فيما أما       
 الهدايا في المالكية بموقف أخذ قد يكون بذلك وهو ،)3(المخطوبة أو الخاطب من الهدية كانت سواء
 هو كما فيها الرجوع يجوز ال التي مةالعا الهبات ألحكام تخضع ال الزواج هدايا إعطاء اعتبروا حيث
 قائمة كانت الهدايا ولو يسترد أن له فليس المهدي جانب من العدول كان فإذا للحنفية، بالنسبة األمر

 كانت إن قائمة وقيمتها كانت إن الهدية يرد أن فعليه إليه المهدى بنجا من العدول كان إذا أما بحالها،
 عن عدل، الذي هو يكن لم إن االسترداد العدول وألم ألم بين إليه هديالم يجمع مستهلكة، فال أو هالكة

  .)4(اآلخر الجانب من العدول كان إن المالي العدول والغرم ألم المهدي على يجمع الخطبة، وال
 سبيل على يتم الهدية تقديم باعتبار العقدية التصرفات يحكم الذي للقانون إخضاعها يمكن فال       
 عن العدول يعد معينة وال حاالت في إال عنها بالرجوع تسمح ال ألنها أحكامها تطبيق إمكانية لعدم الهبة

 فهي لذلك، مستقبال إبرامه داالمر  الزواج بعقد صلة لها خاصة حكامأل تخضع ضمنها، بل من الخطبة

                     

  .159، ص لمرجع السابق، ازروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1( 
 الفقه "الزحيلي، ذلك، وهبة في راجع .40، 37نشر، ص  تاريخ العربي، دون الفكر ، دار"الشخصية زهرة، األحوال أبو اإلمام) 2(

  . 26، ص 1984الفكر، دمشق،  األولى، دار السابع، الطبعة ، الجزء"اإلسالمي وأدلته
  .فقط الخاطب طرف من المقدمة الهدايا حالة فقط ينظم المشرع كان ينالتعديل، أ قبل 05 المادة محتوى خالف على)3(
  .40 -39السابق، ص  زهرة، المرجع أبو اإلمام) 4(
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 تجعل التي التشريعات بعض خالف على، العامة للقواعد العدول، تطبيقا وقت الزوج لقانون تخضع
 األحوال قانون من 04 المادة في األردني القانون أن كما ،الهبة ألحكام يخضع الهدايا استرجاع

 ال الزواج عقد دون حال عارض بسبب الخطوبة انتهاء سبب كان إذا الهدايامسألة  في فصل الشخصية
 فيها يفصل لم حالة يالهدايا، وه من شيء استرداد يمكن ال حيث الوفاة، بسبب أو فيه الطرفين ألحد يد

 بنفس الحالة تلك نظم الشخصية لألحوال الموحد العربي القانون أن من الرغم على الجزائري القانون
  .)1( ج03/المادة  في المحتوى

  المطلب الثاني

   واالجتهاد القضائي التشريعات في الزواجإنعقاد  في مسائلضابط اإلسناد 
القانون الواجب ويختلف لصحة إنعقاد الزواج يجب توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية 

وما يعتبر  الشروط الموضوعيةفي الحالة األولى عن الثانية كقاعدة عامة وتكييف ما يعتبر من  التطبيق
، فما هي يا ترى وما هو القانون يخضع لقانون القاضي طبقا للقاعدة العامة في التكييف شكليةالالشروط 

  .الواجب التطبيق؟
وتعتبر من الشروط الموضوعية  ما يتوقف وجود الشيء على تحققه، يلموضوعية هالشروط اف

وجود اإلرادة وما يتعلق بها كتوفر األهلية والرضا، وقد يكون رضا الوالدين أو أحدهما بالنسبة لدون (
واتحاد مجلس العقد وعدم الرجوع عن اإليجاب قبل  ، وكذلك تطابق اإليجاب والقبول)القانوني السن

قبول، وأيضا ما يتعلق بمحل العقد وهو صالحية المرأة ألن تكون زوجة أي غير محرمة على من يريد ال
وتخضع أكثر القوانين الشروط . الزواج منها، كذلك وجود المهر وتوافر الكفاءة الالزمة للزواج

ياباني والبولوني، مثل القانون السويسري واأللماني والفرنسي وال الموضوعية إلى قانون الجنسية للزوجين،
  . ومن الدول العربية مثل سوريا

الشرط الشكلي هو ما يتطلبه القانون من أوضاع إلظهار اإلرادة، كمراسيم االحتفال وتسجيل أما 
الزواج بالنسبة لقوانين بعض الدول، كذلك المراسيم الدينية ومظاهر عالنيته والشهادة وغير ذلك، 

 .لية بقانون الجنسية ويجب تحقق ما يشترطه قانونا الزوجينوكقاعدة أساسية تحكم الشروط الشك
سنتطرق إلى القانون الواجب التطبيق على الشروط  ،السابق لإلجابة على هذا التساؤلو 

  .الموضوعية، والقانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية
  

                     
  .72السابق، ص  كريمة، المرجع كريم) 1(
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  ختلطالمالقانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج : ولالفرع األ 

الزوج والزوجة المعقود (الشروط الموضوعية للزواج في األركان المتمثلة في العاقدين  تتمثل
) 09(اعتبرها المشرع الجزائري الركن الوحيد في عقد الزواج، في المادة  والتي) التراضي(عليها، الصيغة 

إلحداث الزواج ويكون  ن، والرضا هو تطابق إرادة الزوجي05/02قانون األسرة الجزائري من األمر  من
 09(المادة  لشروط الصحة والتي هي حسب إال أن عقد الزواج يحتاج ،باإليجاب والقبول هذا من جهة

 من) 07(من قانون األسرة الجزائري، أهلية الزواج والتي حددها المشرع الجزائري في المادة  )مكرر
جعله المشرع الجزائري في  الذي )1(ا، الوليسنة كاملة بالنسبة للمرأة والرجل مع 19قانون األسرة بسن 

الصداق وهو  ،من قانون األسرة بالمعنى أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص أخر هي تختاره) 11(المادة 
  .)2(من نفس القانون )14(للزوجة بغرض النكاح طبقا للمادة  المبلغ من المال يقدم

ل مانع يحول دون إتمام الزواج وقد تكون من الموانع الشرعية وهو ك إضافة إلى خلو الزوجين
 ،قانون األسرة من )23(طبقا للمادة ) تزول بزوالها(وأخرى مؤقتة ) سبب دائم ال يزول(مؤبدة  موانع

  . إضافة إلى اعتبار المانع الصحي من موانع الزواج
 ألسرةاقانون من  )23(فقد نصت المادة ، اإلشارة إلى أن الموانع هي من النظام العام جبتو 

هذا عن  ،"يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة أنيجب ": على ما يلي
نصوص المواد، أما عن تكيف ما هو موضوعي من شروط الزواج فهو راجع لقانون القاضي طبقا 

  .)3(للقواعد العامة
ن الوطني لكـل مـن الـزوجين فالقانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج هو القانو 

يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الـزواج : "من القانون المدني الجزائري) 11(طبقا للمادة 
 1902 لسـنة الهـاي اتفاقيـة بأحكـام أخـذ قـد المشـرع بـذلك ويكـون ،"القـانون الـوطني لكـل مـن الـزوجين

 على المدنية الحالة قانون في نص عندما تجاهاال هذا ئرياالجز  المشرع أكد كما منها، 01 المادة السيما

                     

أنه من ) م.ص(ضد ) ب.ر(في قضية  30/03/1993الصادر بتاريخ ) 90468(جاء في أحد قرارات المحكمة العليا رقم  )1( 
ال يجوز للولي أن يمنع من في واليته من الزواج إذا رغبت فيه وكان أصلح لها وٕاذا وقع المنع فللقاضي :" ر شرعا وقانونا أنهالمقر 

وعبرت عن رضاها وأن الراغب ، ولما ثبت من قضية الحال أن البنت راشدة، من قانون األسرة 9أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة 
لذا فإن قضاة الموضوع كانوا ، لم يثر األسباب التي دفعت به لمنع هذا الزواج -الطاعن–فإن والدها ، نفي زواجها معلم وله مسك

قرار المحكمة العليا رقم : راجع". مما يتعين رفض الطعن لعدم تأسيسه، على صواب عندما رخصوا للمطعون ضدهما بالزواج
ص ، 1994، 3العدد ، والمنشور بالمجلة القضائية، )م .ص(ضد ) ب.ر(في قضية  30/03/1993الصادر بتاريخ ) 90468(

66.  
  .160، المرجع السابق، ص تنازع القوانين: الجزء األولالطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، ) 2( 
  .230تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )3( 
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 حسـب تـم إذا صـحيحاً  وأجنبيـة جزائـري بـين أو ئـرييناجز  بلـد أجنبـي بـين فـي يعقـد الـذي الـزواج : "أن
 القـانون يتطلبهـا التـي األساسـية الشـروط الجزائـري يخـالف أال شـريطة البلـد، ذلـك فـي المألوفـة األوضـاع
  .الزواج إلمكان الوطني

 نسية كل من الطرفين هو الذي يسرى على عقد زواجهما وفق ما تضـمنته نـص المـادةفقانون ج 

من قانون الحالة المدنية، ومفادها أن كل عقـد زواج يعقـد فـي بلـد أجنبـي بـين جزائـريين أو جزائـري  )97(
وأجنبيـــة يعتبـــر صـــحيحا بشـــرط عـــدم مخالفـــة الطـــرف الجزائـــري الشـــروط األساســـية التـــي يتطلبهـــا القـــانون 

  .مكان الزواجوطني إلال
 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 الذياألجنبي 
 الزواج عقد يبرم الذي الجزائري الطرف على سيطبق يالذ القانون بتبيان اكتفى عندما فقط، أحادياً  طابعاً 

 .)1(أجنبية دولة في أجانب مع الجزائريات زواجمسألة  يعالج لم الجزائري المشرع أن كما أجنبي، بلد في
 :الشروط من نوعان تتضمن الجزائري القانون في الزواج النعقاد الموضوعية الشروط فكرة أما  
 في والمتمثلة صحيحا، الزواج ينعقد حتى توافرها القانون يشترط التي كتل وهي: اإليجابية الشروط -
 .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 هذه مثل توفرت فإذا
 القاضي 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
يطبق  أنالزواج ما هو القانون الذي يجب إذا كانت هذه هي الشروط الموضوعية لصحة 

  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

  .ي يتجه حول إخضاع الشروط الموضوعية إلى موطن الزوجينوهو الذ: االتجاه الثاني –ب 

                     

   .98 ، صالمرجع السابقسفيان،  بومراو )1( 
  .المتضمن قانون األسرة الجزائري 84/11 القانون من 27و 26و 25مكرر و 9و -9 المواد رقم جعار  )2( 
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جنسية الزوجين والذي  وهو الغالب والذي يخضع الشروط الموضوعية إلى قانون: االتجاه الثالث – ج
منها، وكذلك القانون الجزائري ) 01(المادة  1902أخذت به كل من فرنسا وألمانيا وحتى اتفاقية الهاي 

يسري على الشروط الموضوعية الخاصة : "التي تنص على أنه انون المدنيمن الق) 11(في المادة 
، أي أن القانون الواجب التطبيق على الشروط "بصحة الزواج قانون الجنسية المشتركة للزوجين

  .الموضوعية للزواج هو القانون الوطني لكل من الزوجين
 )97( ا، وفق ما تضمنته نص المادةفقانون جنسية كل من الطرفين هو الذي يسري على عقد زواجهم  

كل عقد زواج يعقد '': ومفادها أن 1970جانفي ) 19(المؤرخ في  70/20من قانون الحالة المدنية رقم 
في بلد أجنبي بين جزائريين أو جزائري وأجنبية يعتبر صحيحا، بشرط عدم مخالفة الطرف الجزائري 

  .)1(''مكان الزواجالشروط األساسية التي يتطلبها القانون الوطني إل
وأن ذكرت أن قانون جنسية كل من الزوجين هو الذي يسرى على زواجهما  ،سبقومع أنه  

 ،ويقيد به وقت إبرام العقد، فإذا تغيرت جنسية أحدهما بعد ذلك ال يؤثر على عقد الزواج هذا من جهة
إال أنه ال  ،وجد أي صعوبةعلم أنه إذا كان الزوجان يتمتعان بنفس الجنسية هنا ال تنومن جهة أخرى 

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 اختالف  ،موحدة

لى شروط خاصة به ال يتضمنها أو ينص جنسية طرفا العقد، أو أن القانون الوطني لكل منهما ينص ع
عليها القانون األخر أو إذا تغيرت جنسية أحدهما بعد ذلك ال يؤثر على عقد الزواج فكيف يطبق قانون 

  .الجنسية إذن؟
  :تحمل اإلجابة على هذا التساؤل فرضين هما

لرضا اإلجابة يجب أن نتعرض إلى أن هناك شروط فردية كاألهلية وا 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
  . )2(وكذا يضيق من حاالت إنعقاد الزواج في كونه صعب من حيث التطبيق العمل

  
  

                     

  .235تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1( 
المرجع إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، امحمدي بوزينة آمنة، ) 2(

  .301-300ص السابق، 
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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؟

  :هما وهنا انقسم الفقه إلى رأيين أو اتجاهين
 العاقدين جنسية ونقان بتطبيق ينادي اتجاه ظهر حيث ،يرى وجوب التطبيق الجامع: االتجاه األول

 لوروبور وبيجونياران األستاذ فرنسا في تزعمه الذي االتجاه، )L’application cumulative( جامعا تطبيقا

(Lerebours-Pigeonniére) 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 الشروط

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  زوجها يتوفر فيها الشروط التي يتضمنها قانونها وقانون جنسية
 يشترطها التي الموضوعية الشروط رفط كل في تتوفر أنبل الشروط التي يتضمنها قانون جنسيته فقط 

 أو الزوج شخص ال الزوجية بطةراال حماية بهدف وذلك معا، الثاني الطرف وقانون الوطني قانونه
، )2(عنها المترتبة القانونية كزاالمر  اختالف تفاديل طرف، كل دولة في صحيحة تكون بأن الزوجة،

  :وحججهم في ذلك
  .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
والذي يتعارض مع مبدأ  تشددا، األكثر القانون يؤدي إلى تطبيق أنه ،التطبيق ذاه يعيب لكن ما

يؤدي إلى األكثر من الحاالت التي ال يعقد فيها الزواج الستحالة أو صعوبة ، والتالي حياد قاعدة اإلسناد
ون الطرف الجنسية ممثال في قانون جنسية وقان توافر الشروط التي سيلزمها قانون أحد الزوجين مختلفي

 لاهذا الرأي وم الغالب األخر ولما وجدت هذه االنتقادات التي أثبتت صعوبة هذا التطبيق هجر الفقه
 الموضوعية الشروط طرف كل في تتوفر أن يكفي أنه ذلك ومعنى الموزع، بالتطبيق األخذإلى 

 رانظ الجامع تطبيقلل خاضعة تبقى التي الزواج، موانع باستثناء الوطني، قانونه في عليها المنصوص

                     
 (1) ISSAD Mohand, op-cit, p 248.  

لتقى أعمال الم، "التطبيق وعوائق التشريع بين شرعا الباطل المختلط الزواج في النسب إثبات إشكاالت"ذهبية،  مولود أيت )2( 
يومي بجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  -، المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسيةالوطني حول تنازع القوانين في األحوال الشخصية
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دون  يحول مانع على القانونين أحد يشمل أن فيكفي ذاتها، حد في الزوجية بطةلرال وحماية لخطورتها
 .)1(األثر عديم باطال ليعتبر الزواج، إبرام عقد

 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

في الزوجة مفاده أن تتوفر في الزوج الشروط التي سيلزمها قانون جنسيته فقط، وأن تتوفر و 
أخذت به غالبية األحكام القضائية الفرنسية ونصت عليه  ، وقدالشروط التي سيلزمها قانون جنسيتها فقط

  :وحججهم في ذلك) ألمانيا تشيكوسلوفاكيا، بولونيا، البرتغال، تركيا،(دول كثيرة منها 
  .م ال على غيرهمأن قانون كل دولة موضوع خصيصا لحماية مواطنيها وهو مقتصر في تطبيقه عليه - 
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 يقترح 

أللماني التمييز بين الموانع الفردية والتي تخص الشخص والموانع ذات الطابع المزدوج والتي الفقه ا
بالنسبة للحالة األولى يكون اللجوء إلى تطبيق الموزع للقوانين المتواجدة أما  ،تخص الزواج في حد ذاته

تصنيف هذه الموانع في  ، على هذا األساس وجببالنسبة للحالة الثانية يكون اللجوء إلى التطبيق الجامع
  :إحدى الفئات

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
تعلقة بالسن واألهلية والرضا تخص الشخص نفسه فيكون لها طابع فردي، أما والشروط الم

  .)3(الشروط المتعلقة بالقرابة والرضاع وتعدد الزوجات فيكون لها طابع مزدوج ويخص الزواج نفسه

                     

  .وما بعدها 230تنازع 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 "ن،أمي دربة )2( 

  .240، ص2011بع،االر 
  .216تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول)3( 
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ومنها أيضا شرط عدم وجود مرض جسماني أو عقلي أو شرط عدم وجود زواج سابق غير  
حي اعتبر ذا صفة مزدوجة لتعلقه بالطرفين ولو كان بسب واحد منها وقد منحل، فبالنسبة للمانع الص

  ).اليوغسالفي والتشريع البلغاري(نصت على تطبيق القانون الجامع عليه مثال التشريع 
، اعتبرته بعض التشريعات المعادية أو تم حلهأما بالنسبة لشرط عدم وجود زواج سابق 

ات الصفة المزدوجة، مثل ما جاء في استئناف محكمة باريس بشأن المعارضة لفكرة التعدد من الموانع ذ
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 

  .)1(الفردية اعتبرته من الموانع
 خالل من نستنتجه ما وهو الموزع، بالتطبيق أخذ فقد ،الجزائري المشرع موقف وبخصوص   

 دليل "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

 الحالة قانون في الموزع للتطبيق الجزائري لمشرعا تبنی أكديت كما ،"الزوجين من لكال" عبارة الستعمل
 من الزواج موانع استثناء مدىمسألة  وتبقى ،70/20 رقم األمر من 97 المادة من خالل نص المدنية
 المسألة يفتح هذه في قضائية سابقة وجود فعدم الجزائري، التشريع في واضحة غير الموزع التطبيق

 أن فيمكن حةراص يستثنيها لم المشرع أن دام ما بأنه نرى الخاص يناأر  في أنه غير تأويالت، لعدة الباب
 المادة لنص طبقا العام النظام فكرة إعمال مع ولكن ،موزعا تطبيقا العاقدين جنسية قانون بشأنها نطبق

   .لجزائريا المدني القانون من 24
 طبقا وجائزا مباحا فعال يعتبر أنه للقانون األجنبي علما طبقا للزواج مانع وجد للقاضي ثبت فإذا      

 الجزائري، العام النظام لفكرة مخالفته القانون األجنبي بسبب ذلك استبعاد إال عليه فما الجزائري، للقانون
 .)2(محله الجزائري القانون وتطبيق

نظام العام بالنسبة للشروط الموضوعية للزواج من باب وجوب تطبيق القانون بإعمال فكرة الف
األجنبي في دولة القاضي، فهناك من بين الشروط المعينة إلنعقاد الزواج ما قد يتعارض مع فكرة نظام 

أو  العام في دولة القاضي الذي سينعقد أمامه الزواج األمر الذي يجعله ال يعقد بها وهنا يبتعد عن إبرام
، يمتنع عن إبرام زواج أجازه القانون األجنبي أو إبرام عقد منعه قانون أجنبي، فبالنسبة للجزائر مثال

                     
المرجع آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، امحمدي بوزينة ) 1(

  .304ص السابق، 
  .100سفيان، المرجع السابق، ص  بومراو )2( 
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وبإعتبار قانون األسرة الجزائري مستمد من الشريعة اإلسالمية، نجد أن نطاق أعمال فكرة النظام العام 
سا التي ال تعطي للزواج صبغة بالنسبة للشروط الموضوعية أوسع نطاقا من البلدان األخرى مثل فرن

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 وتعدد 

  .الزوجات المباح في شريعتنا اإلسالمية
إخضاع الشروط الموضوعية إلى جنسية كل طرف على حدا  لبية الفقه، اتجه نحوغير أن أغ

 ولكن ما لموانع الزواج من خطورة وحساسية اشترط الفقهاء في هذه الناحية "التطبيق الموزع،"وهذا هو 
سابق منحل من موانع  قد اعتبرت وجود زواج"التطبيق الجامع، ومثال ذلك أن محكمة استئناف باريس "

أبطلت على هذا األساس زواج فرنسية مع كمروني  واج المزدوجة أي المتعلقة بالرابطة الزوجية، وقدالز 
  .)1("الشخصي يبيح تعدد الزوجات متزوج على الرغم من أن قانونه

  منح األولوية للقانون الوطني: الفرضية الثانية    

لموضوعية إلى قانون جنسية أخضعت الشروط ا مدنيال من القانون )11(سبق القول بأن المادة     
يسري القانون الجزائري ": مدنيال من القانون )13(استثناء ورد في المادة  كل من الزوجين، إال أنه هناك

وقت إنعقاد  إذا كان أحد الزوجين جزائريا )12(و) 11(األحوال المنصوص عليها في المادتين  وحده في
نه في حالة ما إذا كان أحد الزوجين جزائريا، نص المشرع ، فنجد أ"إال فيما يخص أهلية الزواج ،الزواج

  .)2(الجزائري على إختصاص القانون الجزائري
 المشرع فنجد مثال أن ،وٕاذا ما حاولنا مقارنة ما جاء في النصوص السابقة مع التشريعات المقارنة      

 الوطني، للقانون بإخضاعها جالزوا النعقاد الموضوعية الشروط حول القوانين تنازعمسألة  المصري حسم
 من كل الزواج إلى قانون لصحة الموضوعية الشروط في يرجع: "أنه على صراحة نص عندما وذلك

 ".الزوجين
 عليه فيجب الزواج لصحة الموضوعية بالشروط متعلق نزاع المصري القاضي على عرض فإذا

 شروط اكتمال أن باعتبار النزاع، ةر آثا وقت وليس الزواج انعقاد وقت الزوجين 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

                     
المرجع قضايا، امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول ل) 1(

  .305ص السابق، 
  .235تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 2(
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 أحد كان إذا السابقتين، المادتين في عليها لمنصوصا األحوال في": أنه على المصري المدني القانون
 ."للزواج األهلية شرط عدا فيما وحده المصري القانون يسري الزواج، انعقاد وقت مصريا الزوجين

 حكم في المصري القانون األجنبي للقانون مزاحمة رفض قد المصري المشرع أن ،إذن نالحظ
 العامة للقاعدة يخضع يبقى الذي الزواج أهلية رطش عدا فيما الزواج، لصحة الموضوعية الشروط
 .)1(الجنسية قانون في والمتمثلة

 تلـك عـن تختلـف ال مصـر فـي السـائدة الموضـوعية، فـإن النظـرة الشـروط فكـرة لمضمون وبالنسبة
 النعقـاد السـلبية أو اإليجابيـة سـواء ذكرناهـا التـي الشـروط جميـع أن حيـث الجزائـري، القانون في الموجودة

 الـذي بالشهادة المتعلق الشرط عدا ما المصري، المدني القانون من 12 المادة نطاق ضمن تدخل زواجال
  .شكليا شرطا مصر فيراجح ال الفقه حسب يعتبر حيث خالف، بشأنه وقع

انقسـموا  الـذين اإلسـالمية الشـريعة فقهـاء بـين الموجـود الجـدل الخـالف إلـى ذلـك هـذا سبب ويرجع
 :إلى اتجاهين

 بدونـه ينعقـد أن للـزواج يمكـن فـال ابتـداء، العقـد لصـحة شـرطا الشـهود شـهادة يعتبـر الذي: األول هاالتجا
ذلـك  في مستندين والشافعية والحنابلة األحناف فقهاء إليه ذهب ما وهو أخرى، بوسيلة إعالنه حصل ولو

 ".بشاهدين إال نكاح ال: "وسلم عليه اهللا صلى إلى قوله
 ابتداء العقد إلنشاء شرطا وليست ونفاذه، العقد لتمام شرط بمثابة الشهود شهادة بأن يرى: الثاني االتجاه
 .)2(المالكية إليه ذهب ما وهو) الدخول( البناء عند وجوبا يشترط اإلشهاد فعنصر

 الموضـوعية الشـروط مـن الشـهادة اعتبـار حـول القـانون فقهـاء لـدى ءااآلر  الجدل إلى تضارب هذا أدى   
 وبالتـالي الشـكلية الشـروط عناصـر مـن يعتبره جحراال يأالر  أن غير الشكلية، الشروط صرعنا من أنها أم

 .الشكلية الشروط تحكم التي للقواعد تخضع
بـالعودة إلـى فإنـه  الموضـوعية، الشـروط علـى العاقـدين جنسـية قـانون تطبيـق كيفيـة يخـص وفيمـا

 المصـري المشـرع بـأن االسـتنتاج يمكـن أعاله، المذكورة المصري المدني القانون من 12 المادة مضمون
 الـزواج موانـع أي المنـع صـيغة فـي توضـع التـي بالشـروط يتعلـق فيمـا أنـه غيـر المـوزع، بالتطبيق أخذ قد

  .اجتماعية مصالح حماية ورائها من يقصد المشرع ألنرا نظ الجامع، التطبيق بشأنها فيطبق

                     
المصرية،  المصري، الوقائع المدني القانون ، يتضمن1948سنة جويلية 16 في المؤرخ 131 رقم قانون من 11 المادة: أنظر )1(

  .2011عشر،  الرابعة ومتمم، الطبعة ، معدل1948سنة جويلية 29 بتاريخ ، صادر)أ(مكرر 108 عدد
  .202 ، صالمرجع السابقوالقانون،  الشريعة بين مقارنة دراسة: القوانين الدين، تنازع جمال الدين صالح )2(
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 1954 سنة أفريل 01 في قضت دماعن ،االتجاه هذا كرست أن ،المصرية النقض لمحكمة سبق
 فقـط العاقـدين أحـد قـانون الـزواج موانـع بخصـوص طبـق ألنـه الموضـوع، محكمـة مـن صـادر حكـم بنقض
  .اآلخر العاقد قانون تطبيق دون

الشروط  تحكم صريحة تنازع بقاعدة يأت لم أنه بحيث المصري، نظيره الفرنسي المشرع خالف
 المدني القانون من 30/3 المادة تأويل في اجتهد قد الفرنسي قهالف أن الزواج، غير لعقد الموضوعية

 الزوجين جنسية قانون أي للزوجين الشخصي للقانون الموضوعية الشروط إخضاع واقترح الفرنسي،
 األشخاص وحالة األشخاص بحالة المتعلقة المسائل ضمن تندرج الشروط هذه أن أساس على وذلك

 لقانون الزواج النعقاد الموضوعية الشروط إخضاع جداّ  المنطقي فمن إذن الجنسية، ضابط يحكمها
 .)1(العاقدين جنسية

القانون  من 170/1المادة  نص هو الفرنسي الفقه به ينادي الذي الموقف هذا يدعم ما ولعل
 األحكام خالف متى باطالً  فرنسا خارج الفرنسي يبرمه الذي الزواج من جعلت التي الفرنسي، المدني
 فيما أنه إال فرنسا، خارج يكون الفرنسي هذا يبرمه الذي الزواج أن فرغم الفرنسي، للقانون ةاألساسي
 أن االستخالص يمكن المادة لهذه المخالفة الفرنسي، وبمفهوم للقانون خاضعاً  يبقى صحته بشروط يتعلق

 .الزواج نعقادال الموضوعية الشروط صحة على الزوجين جنسية قانون اتجهت إلى تطبيق قد لمشرع نية

 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 نعموامسألة  يخص فيما لكن ،)2(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
  .)3(جامعا تطبيقا الزوجة يحكم لذيا الفرنسي القانون طبقت قد بذلك المحكمة وتكون الزوجات،

  

  

  

  

                     
  .5 سابق، صال مرجعالفانسان،  هوزيه -مايربيار )1(

(2) 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) 3(
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  المختلط للزواجالقانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية : ثانيالفرع ال

الزوجين إلى  دةاإر  فيه تخرج الذي الخارجي بالمظهر الزواج عقد ماإلبر  الشكلية الشروط تتصل     
 سيمادة كمر ااإلر  إظهار أجل من نالقانو  يتطلبها التي األوضاع تلك بها ونقصد الخارجي، العالم

 الزوجين على يتعين التي واإلجراءات 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  ةالمتطلب الشروط كافة تشمل أنها أي ؛)1(باختصاصه
  )2( .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
بينهما واالختالف هذا يجعل من تجمع  ودول ،)3(لذلك المدني 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،
 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

  ".القانون هذا من مكرر 9و 9  ينالمادت
 الشكل هو المحل لقانون الذي يخضع الشكل أن) Savigny( سافيني األلماني الفقيه اعتبر وقد 

 الذي الحقيقي الزواج لذلك، فإن شكل وترتيبا دة،رالإل الفعلي الوجود عن يعبر الذي الخارجي المادي
 .)4( العقد في الرضا ركن فيه يفرغ الذي القالب ذلك هو لوكيس قاعدة له تخضع

 كافة أي ؛)5(اجو الز  شكل به نعني ما هو وٕاثباته للغير وٕاعالنه الزواج إظهار طرق إذن،
 الخارجي للشكل مفهوم القى ، وقد)6(الخارجي الزوجين إلى العالم دةاإر  بإظهار الكفيلة اإلجراءات

                     
المغرب،  والدراسات القضائية البحوث نميةت المغربي، منشورات جمعية الخاص الدولي القانون في العائلية بلمير، الروابط السعدية )1(

  .22، ص 1988
  .25، ص 2007 الجامعي، اإلسكندرية، الفكر مشكالت إبرام الزواج، دار في القوانين الدين، تنازع جمال الدين صالح )2(
  .10 صالمرجع السابق، القوانين،  تنازع: الخاص الدولي حسن الهداوي، القانون )3(
  .87المرجع السابق، ص سليمان،  علي علي) 4(
  .160القوانين، المرجع السابق، ص  تنازع: األول الجزائري، الجزء الخاص الدولي زروتي، القانون الطيب )5(
، ص 2008والتوزيع، لبنان،  والنشر ساتراللد الجامعية الخاص، المؤسسة الدولي القانون في غصوب، دروس جميل عبده )6(

257.  
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 تحكم لوكيس قاعدة وأصبحت حالي،ال العصر في واسعا ار اانتش وعرف الفقه، لدى كبير صدى للتصرف
 .)1(الثبوتية وقوتها وطبيعتها وتكييفها مضمونها حيث من الخارجية األشكال جميع

 بتسجيل المتعلقة اإلجراءات كافة الجزائري القانون حسب للزواج الشكلية الشروط من ويعتبر
 إشهاره طريقة وكذا فيه، لوبةالمط والتوقيعات كالصيغ تحريره وأشكال بإبرامه المختصة والجهات الزواج
 يحتاج إلى طقوس ال مدني، طابع ذو الجزائر في الزواج أن مالحظة مع هذا وٕاثباته، به الغير وٕاعالم

 .دينية ومراسيم
 إلبرام مطلوبا كان إذا ما لنا يحدد الذي هو اإلبرام محل الزواج، فإن قانون بإثبات يتعلق وفيما

 لنا يحدد كما أصال، ذلك اشتراط عدم أو معينة إدارية وثائق أو سميةر  سندات شكل في غهراإف الزواج
 عن الزواج بإثبات الفرنسية النقض محكمة اعترفت وقد، الزواج إلثبات قانونا المقررة واإلجراءات الطرق
  .)2(الخارج في مبرم زواج عن الناتجين لألوالد الظاهرة الحالة حيازة طريق

 وهذا الزواج، إثباتمسألة  اإلبرام محل لقانون الشكل خضوع عدةقا بحكم يلحق الفقه أغلب إن
 تم وٕاذا المحلي، للقانون يخضع أيضا المحلي، فإن إثباته للشكل وفقا تم إبرام الزواج إذا أنه يعني

 لهذا بدوره يخضع المشترك، فإن إثباته الموطن لقانون أو الزوجين جنسية لقانون الزواج شكل إخضاع
  .)3(القانون

  خضوع الزواج من حيث شكله لقانون محل إبرامه : أوال

 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

 فيمكن بينهما، تميز ال ذلك قبل كانت بعدما 2005 تعديل عدب وذلك الموضوعية للشروط فقط خصصها
 تحكم التي العامة للقاعدة الشكلية الشروط اتجهت إلى إخضاع الجزائري المشرع نية أن إذن القول

 المدني وبالعودة إلى القانون ذلك، قبيل من يعد الزواج أن باعتبار شكلها حيث من القانونية التصرفات
 أن تؤكد على اLocus regit actum( )4(PQR(لوكيس  قاعدة تبنى قد ،الجزائري المشرع بأن نجد ،الجزائري

                     
  .349 التصرف، المرجع السابق، ص شكل على المحل انونق فضيل، تطبيق نادية )1(
  .169-168القوانين، المرجع السابق، ص  تنازع: األول الجزائري، الجزء الخاص الدولي زروتي، القانون الطيب )2(
األولى، األردن،  والتوزيع، الطبعة للنشر الثقافة ، دار)القوانين تنازع( الخاص الدولي القانون الكسواني، موسوعة محمد عامر )3(

  .155- 154 ، ص2010
 المحل قانون فضيل، تطبيق نادية:   وأيضا .333 السابق، ص الخاص، المرجع الدولي القانون في الحداد، الموجز السيد حفيظة )4(

  .54-52 السابق، ص التصرف، المرجع شكل على المحل
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طبقا لما  محل إبرام الزواج قانون في يتمثل القانونية التصرفات شكل على التطبيق الواجب القانون أن
  .المدنية الحالة قانون من) 97( المادة أكدته ما وهو، من القانون المدني الجزائري) 19(قررته المادة 
 ماز لاإل سبيل على ليس ،)Locus( لوكيس بقاعدة أخذ قد ،الجزائري المشرع اإلشارة إلى أن وتجدر

 العاقدين جنسية قانون بينها من متعددة إسناد ضوابط وضع إلى جانبها ألنه اإلختيار، سبيل على وٕانما
 طبقا األجانب بين جزائرال في زواج هناك يكون أن في مانع يوجد فال وبذلك مشتركة، كانت إذا

  .أجنبي قانون في مقررة لشكليات
 سبيل على ليس ،)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 ة،مشترك 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
 المصري المشرع نص قدف rY\�XRة، ا��Q`\ري ا�u\�R اWXY jx; PQR اP;rhR ا�R\;:ن ef )20( المادة
 تخضع أن أيضا ويجوز فيه، تمت الذي البلد لقانون شكلها في تخضع األحياء بين العقود: "أن على

 أو المتعاقدين موطن نلقانو  تخضع أن يجوز كما الموضوعية، أحكامها على يسري الذي للقانون
  .)2("المشترك الوطني قانونهما

 ويرى م،ااإللز  دون اإلختيار سبيل على وذلك، )Locus( لوكيس قاعدةبأخذ  قد ،إذن المصري فالمشرع  
 المشرع يرمي حل هو الصدد، هذا في تخييرية إسناد قاعدة على االعتماد أن المصريين الكتاب بعض

 وافق متى الشكلي ه جانب في الزواج صحة حماية وهو معين يماد هدف إلى تحقيق ورائه من
 .20 المادة بها جاءت التي الضوابط أحد وفق بها األوضاع المعمول

 قاعدة وضع عندما وذلك والمصري، الجزائري المشرع من كل خالف فقد ،الكويتي المشرع أما
 الشكلية األوضاع في يرجع: "هأن 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

                     
 (1) ISSAD Mohand, op.cit, p.253. 

  737 .السابق، ص العال، المرجع عبد محمد عكاشة)2(
  .العنصر األجنبي الكويتي ذات القانونية العالقات بتنظيم يتعلق 05 رقم القانون من 37 المادة) 3(
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 مهاإبر  محل لقانون الزواج عقد ماإلبر  الشكلية الشروط أخضع فقد، الفرنسي المشرع وبخصوص
 في يتم الذي وعليه فإن الزواج مدنيا، أو دينيا شكال كان إذا ما يهم وال ،)1( 170المادة نص حسب
 فيه أبرم الذي البلد قانون يتطلبها التي لألشكال وفقاً  تم إذا صحيحا يكون وأجانب فرنسيين بين الخارج
 المادة نص من الثانية الفقرة وبحسب ، ألنه63 المادة لنص طبقا إشهاره سبق قد يكون أن بشرط

 الخضوع اختيار أو المحل، باللجوء إلى قانون الخارج في للفرنسيين إبرام زواجهم يجوز أعاله، المذكور
القنصلية  أو الدبلوماسية الهيئات أمام زواجهم حالة إبرام عقود في وذلك الفرنسي القانون ألحكام

 يؤكد لنصا هذا أن شك الفرنسي وال القانون يقرها التي الشكليات وفق تم إذا،، أجنبية دولة في المتواجدة
 شكل له يخضع الذي القانون باختيارفراد لأل السماح خالل من لوكيس لقاعدة االختياري الطابع
  .)2(الزواج

 تكييف في الجزائري القانون إعمال دائما فيجب، الشكلية الشروط نطاق لمسألة تحديد وبالنسبة
 الذي المشكل ولعل، )3(تطبيقه لواجبا القانون لمعرفة القوانين تنازع عند نوعها تحديد المطلوب العالقات

 لعدم نظرا الدينية سيماالمر  شرط تكييف صعوبة هو المسألة، هذه في الجزائري القاضي يواجهه أن يمكن
 الزواج أن بما لكن الجزائري، األسرة القانون في الشكلية والشروط الموضوعية الشروط بين تفرقة وجود

 الدينية سيماالمر  شرط بأن القول فيمكن دينيا، نظاما وليس مدني نظام عن عبارة اإلسالمية الشريعة في
قانون محل أو ) Locus( لوكيس غير أن قاعدة، )4(الجزائري للقانون طبقا الشكلية الشروط من يعتبر

بلوماسية لة إبرام الزواج أمام بعثتها الداإلبرام يستبعد في كثير من الدول لصالح القانون الوطني في حا
  .)5(ية المعتمدة في الخارجلأو القنص

                     
(1) 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. 
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 la 
République". 

  .106السابق، ص  سفيان، المرجع بومراو) 2(
  .مدني الجزائريالمتضمن القانون ال 75/58رقم  األمر من 09 المادة راجع) 3(
  .247ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )4(
  .97ص ، علي علي سليمان، المرجع السابق)5(
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يختص بعقد الزواج ضابط الحالة ": على أنه فقد نصت ،قانون الحالة المدنية) 71(أما المادة 
المدنية أو قاضي الذي يقع في نطاق دائرته محل إقامة طالبي الزواج أو أحدهما أو المسكن الذي يقيم 

  ."بالنسبة لألجانب …واج فيه أحدهما باستمرار منذ شهر على األقل إلى تاريخ الز 
هذا النص أن األجانب بإمكانهم عقد زواجهم في الجزائر أمام الجهات لبمفهوم المخالفة    

  .)1(إذا كانوا مقيمين فيها منذ شهر واحد على األقل ،المذكورة
الدول  يخضع لقاعدة لوكس غير أنفإنه  ،الزواج تصرف قانونيا من الناحية الشكلية باعتبارو 
البد من تحديد القانون الذي يحكمها ثم تحديد نطاقه ، ي اعتبار هذه القاعدة اختيارية أم إلزاميةتختلف ف

ألن كثيرا من شروط الصفة تحتاج إلى التكيف لتطبيق في طائفة الشروط الموضوعية أو الشكلية، ألن 
لقاعدة  قانونهما مختلف باعتبار أن الزواج من التصرفات القانونية فهو يخضع من حيث شكله

)Locus( لقانون محل إبرامه)غير أن الدول تختلف فيما بينها ، ، وهذا هو الرأي السائد فقها وقضاء)2
أو إنجلترا واليابان تخضع  اليات المتحدة األمريكيةفي اعتبار هذه القاعدة اختيارية أو إلزامية، مثال الو 

، بحيث ال يجوز تطبيق قانون أخر عليها، الشروط الشكلية في الزواج لهذه القاعدة على سبيل اإللتزام
بينما أغلب الدول تعتبر إتباع هذه القاعدة اختيارية وتجيز إخضاع شروط الزواج الشكلية لقانون جنسية 
الزوجين وعندما يبرم الزواج في الشكليات التي يتطلبها البلد المبرم فيه وجب أن يعتبر صحيحا عند كل 

ل من ناحية شكله، مثال ذلك عقد زواج بين طرفين في اليونان في الدول حتى ولو لم تعترف به دو 
الشكل الديني هناك وجب اعتباره صحيحا في 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 

: الخاصة بالزواج 1902من اتفاقية الهاي عام  )05(رنسي، هذا ما نصت عليه المادة وفقا للقانون الف
يعتبر الزواج الحاصل صحيحا من حيث الشكل طبقا لقانون البلد الذي يباشر فيه صحيحا في كل مكان "

ن قانون محل اإلبرام يستبعد في كثير من الدول لصالح القانو أو  )Locus(لوكيس غير أن قاعدة ، "آخر
  .الوطني في حالة إبرام الزواج أمام بعثتها الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة في الخارج

هناك اختالف في طابع هذه القاعدة من حيث طابع اإللزام أو ال، ويمكن تصنيف قوانين مختلف      
  :مجموعات 03الدول حول هذه المسألة إلى 

                     
  .239 صتنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1(
مصر والكويت وتونس ولبنان : العديد من الدول كما سبق ذكرها ومنها الدول العربية مثل )Locus( وقد أخذت بهذه القاعدة )2(

فرنسا وٕايطاليا واليونان وألمانيا وألبانيا وبلغاريا : والعراق وسوريا، ومن دول إفريقيا نجد غينيا والسنغال وساحل العاج والدول الغربية
ولهذه القاعدة فائدة كبيرة من التيسير على الزوجين حيث أنه لو ألزم اليات المتحدة األمريكية، النمسا وٕانجلترا وتركيا والو ويوغوسالفيا، 

  .الزوجين بعقد زواجهما في الشكل الذي يتطلبه قانونهما لتعذر عليهما ذلك في كثير من األحيان
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من  )26( المادةالقانون الفرنسي والجزائري تجعل القاعدة اختيارية مثل : المجموعة األولى
من ) 21(القانون السوري المادة و المرسوم األميري، ) 37( المادةوالكويتي  ،القانون المدني الجزائري

  .والقانون اإليطالي القانون المدني
اج المبرم في تجعل القاعدة إلزامية للزواج المبرم على إقليمها واختيارية بالنسبة للزو : المجموعة الثانية

  .الخارج ويدخل ضمن هذه المجموعة القانون النمساوي القانون األلماني القانون البولوني
أم تم إبرامه في  إقليمهاتجعل هذه القاعدة إلزامية أيا كان بلد إبرام الزواج سواء تم في : المجموعة الثالثة

  .)1(مجر، بلغاريا، تشيكوسلوفاكيا وفرنساالخارج ومن الدول التي أخذت بها نذكر يوغسالفيا وألبانيا، ال
متحدي  الجزائري، فيعتبر هذه القاعدة إلزامية في الحالة التي يكون فيها الزوجين أما القانون

هنا يبرم زواجهما وفق قانون جنسيتهما المشتركة وهو ما نفهمه من نص ) جنسية مشتركة(الجنسية 
بمفهوم المخالفة  ،ضع للقانون الوطني المشترك للمتعاقدينويمكن أن يخ، من القانون المدني) 19(المادة 

إذا لم يكن مشتركا فليس أمامها إال الشكل المحلي، وفي حالة اختالف جنسيتهما فتخضع الشروط 
 تخضع التصرفات القانونية في جانبها": قانون مدني )19(وهذا طبقا لنص المادة  الشكلية لمحل اإللزام،

الذي تمت فيه، ويجوز أيضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين أو الشكلي لقانون المكان 
  .)2("الموضوعية لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي يسري على أحكامها

  الخارج الجزائريين في زواج: ثانيا

 ليدت قاعدة خضوع شكل الزواج للقانون المحمأغلب الدول بما فيها التي اعتتجب اإلشارة أن 
 ،تسمح لرعاياهم بإبرام زواجهم أمام بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الدول المعتمدة فيها ،إلزامية بصفة

 التي لألشكال وفقاً  زواجهم بين إبرام عقد االختيار األجنبية البالد في المقيمين للجزائريين يحقوعليه، 
 وفقاً  زواجهم عقدأو إبرام  المختصة المحلية الهيئاتبالتوجه إلى  اإلبرام وذلك لبلد المحلي القانون يتطلبها

 الدبلوماسية والهيئات بالتوجه إلى القنصليات وذلك بالدهم قانون يتطلبها التي واألشكال لإلجراءات
  :وهو ما سنبرزه فيما يلي المختصة، الجزائرية

  بالخارجصالحية األعوان الدبلوماسيين والقناصل في إبرام زواج رعاياهم . 1
 في الزواج عقود مراإلب الدبلوماسي السلك باختصاص والتشريعات الدولية المعاهدات أقرت

واالعتراف به والمتعلقة بإبرام زواج  1978اتفاقية الهاي المنعقد سنة  به تقضي ما ذلك ومن، الخارج

                     
المرجع سائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في م) 1(

  .318-317ص السابق، 
  .240-239 صتنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2(
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ين فيها بشرط رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي بإبرام زواج رعايا دولهم في الدول المعتمدلالتي سمحت 
الخاصة  1902أن هذه البلدان ال تمنعهم من ذلك وفقا ألحكام اتفاقية الهاي الخاصة بالزواج لسنة 

رجال لصالحية ال 1963أفريل  24بتاريخ  ةينا المنعقديمعاهدة فمن ) 75(المادة ، وكذلك منحت بالزواج
الجزائرية القنصلية كما أن االتفاقية  ،)1(السلك الدبلوماسي والقنصلي في التصرف كضابط الحالة المدنية

ترخص للقناصلة بأن يعقدوا الزواج إذا كان الزوجان من رعايا )2(1974 ماي 24الفرنسية المبرمة في 
  .)3(الدولة الباعثة

 لألشكال وفقاً  زواجهم بين إبرام عقد االختيار األجنبية البالد في المقيمين للجزائريين يحقوعليه، 
 عقدأو إبرام  المختصة المحلية بالتوجه إلى الهيئات اإلبرام وذلك لبلد المحلي قانونال يتطلبها التي

 والهيئات بالتوجه إلى القنصليات وذلك بالدهم قانون يتطلبها التي واألشكال لإلجراءات وفقاً  زواجهم
من  )97(و) 96(وهو ما نصت عليه المواد  ،)4(طبقا للقانون الجزائري المختصة، الجزائرية الدبلوماسية

حيث اعتبر الزواج الذي يعقد أمام الدبلوماسيين أو القناصل صحيحا، فقد جاء ، )5(قانون الحالة المدنية
إن كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين صادر في ": قانون الحالة المدنية ما يلي )96(في المادة 

  .)6("و القناصل طبقا للقوانين الجزائريةبلد أجنبي يعتبر صحيحا إذا أصدره األعوان الدبلوماسيين أ
                     

 العالقات حول فيينا اتفاقية على المصادقة تضمني 1964 مارس 2مؤرخ في 64/85 رقم المرسوم ر بموجبزائالج عليها صادقت )1(
  .485، ص 1964لسنة34 العدد الرسمية ، الجريدة1963 أبريل في الموقعة القنصلية

 بين القنصلية االتفاقية على المصادقة ، يتضمن1974 يوليو 12 في مؤرخ 74/75 رقم األمر بموجب الجزائر عليها صادقت )2(
 ، الجريدة1974ي ما 24 في باريس في الموقعة الفرنسية الجمهورية وحكومة الشعبية طيةرالديمقا الجزائرية الجمهورية حكومة

  .834 ، ص1974، )62( الرسمية، العدد
  .220 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 3(
 التطبيق الواجب القانون"، يوسف مسعودي: وأيضا. 167السابق، ص ، المرجعزائريالج الخاص الدولي زروتي، القانون الطيب )4(

جامعة  - ، المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسيةاألحوال الشخصية أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين فيالزواج،  شكل على
  .87 ، ص2014أفريل  24و 23يومي بجاية عبد الرحمن ميرة 

 2014-08-09المؤرخ في  14/08رقم باألمر المتمم و  المعدل 1970فبراير ) 19(المؤرخ في  70/20رقم بموجب األمر  )5(
  .2014لعام  )49(الصادر في الجريدة الرسمية رقم 

واألجنبي لم تنص عنه أما العقد بين الجزائرية ، تناولت المادة الزواج الذي يعقد في بلد أجنبي بين جزائريين وبين جزائري وأجنبية )6(
مما يجعلنا أن نقول أن زواج الجزائرية بأجنبي في الخارج ال يجوز عقده في الشكل المحلي والسبب هو التخوف من ذهاب 

وهذا التخوف ، 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 الكافي لعدم ، ي محله في رأي الدكتور أعراب بلقاسمليس ف

ذلك أن هناك أشكاال ، وحق عقد زواج الجزائري في الخارج وفق الشكل المحلي ليس مطلقا استطاعتها عقد الزواج مع غير المسلم
الجزائري مما يتعين منع هذا الزواج ووقفه ألنه باطل كل زواج جزائري بالخارج إذا تم وفق الشكل محلية تعتبر مخالفة للنظام العام 

ستانية توهناك ما يسمى في بعض الدول البرو ، أما إذا كان العكس فإنه صحيح، وكان هذا الشكل ديني يمس عقيدة المسلم، المحلي
حيث أن غالبية الفقهاء والمسلمين يجيزون ، بلقاسم ال يعتبر باطالبالزواج الرضائي وهو الذي يتم دون أي شكل وحسب أعراب 

  .بما في ذلك إقرار الطرفين اإلثباتإثبات الزواج بكافة طرق 
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يتضح أنه يعتبر زواج الجزائريين المبرم طبقا للقانون الجزائري أمام األعوان  ،هذه المادةخالل من 
 الممثل سلطات دائما تبقى ذلك ومع، )1(الدبلوماسيين أو القناصل في الدول المعتمدين فيها صحيحا

ولم تعلق ، الدولية فراواألع االتفاقيات حدود في تمارس الزواج في إبرام عقد القنصلي أو الدبلوماسي
صحة العقد ل؛ وال يشترط )2(هذه المادة أي شرط على إختصاص رجال األعوان الدبلوماسيين أو القناصل

، لكن تعترف لهم بهذه الصالحية الدول المعتمدين فيها مثل ما يشترط ذلك القانون المدني العنصري أن
 بالنسبة وهذا الجزائري للقانون اخاضع والقنصلية الدبلوماسية الهيئات أمام المبرم جزائريينال زواج يبقى

  .)3( سواء حد على الموضوعية والشروط الشكلية للشروط
 القنصلية لدى أي الجزائري القنصلي للشكل وفقا الخارج في للجزائريين إبرام زواجهم يحق إذن،

 هذا إسناد على الدولي العرف جرى وقد الزواج، طالب الجزائري هافي يقيم التي الدولة في الجزائرية
  .)4(بينهم فيما القنصل دولة لرعايا بالنسبة فقط االختصاص إلى القناصل

  المحلي القانون يتطلبها التي لألشكال وفقاً  لجزائريينا زواج عقد إبرام .2
 فيها، يتوطنون التي الدولة لقانون اوفق زواجهم الخارج إبرام عقود في المتوطنين للجزائريين يجوز

 أو أخرى دولة في يتم إبرام العقد أن ذلك في ويستوي ،المدني القانون من) 19(المادة  نص حسب وذلك
 القانون ويجيزن الموط دولة ذاتها اإلبرام هي دولة تكون الفرض هذا وفي المشترك موطنهما دولة في

 ألحكام وفقا الخارج في والقنصلي الدبلوماسي السلك رجال امأم زواجهم للفرنسيين إبرام عقود الفرنسي
 .لديه معتمدون هم الذي البلد في الزواج لشكل مخالفا كان ولو الفرنسي القانون

زواجهم،  البلد األجنبي إلبرام عقود في المختصة المحلية الجزائريون إلى الهيئات يلجأ وعندما
 في المقررة الشكلية للشروط وفقاً  تم إذا الجزائري القانون نظر في صحيحاً  يعتبر الزواج هذا فإن مثل

 القانون يتطلبها التي الموضوعية الشروط مخالفة عدم اشترطت التي 97 المادة نص حسب ،البلد ذلك
 97 المادة من الثانية الفقرة أوضحت كما، الشرعية الموانع وانعدام الزواج وأهلية الرضا مثل الجزائري

ويجري مثل ذلك : "نصت على أنهحيث بأجنبية،  المتزوج الجزائري على يسري بقالسا الحكم بأن
وأجنبية، وتم أمام األعوان الدبلوماسيين المشرفين على  بالنسبة لزواج عقد في بلد أجنبي بين جزائري

  ."دائرة قنصلية الجزائر طبقا للقوانين الجزائرية

                     
  .245 صتنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1(
  .220 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: الخاص الجزائري، الجزء األولعليوش قربوع كمال، القانون الدولي ) 2(
 الجزائر، ،ةهوم دار القضائية، باالجتهادات مدعمة الثالثة، الطبعة الجزائري، األسرة قانون في والطالق سعد، الزواج العزيز عبد )3(

  .168، ص 1996
  .413-412، ص 2005المعارف، اإلسكندرية،  ، منشأةالزواج شكل على التطبيق الواجب خالد، القانون هشام )4(
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من قانون الحالة  97/2المادة  حكم من مستثناة فهي ،الخارج في الجزائرية زواج عنأما  
 الموضوعية الشروط حساب على المحلي الشكل في زواجها بأجنبييجوز إبرام  الوبالتالي ، المدنية
 الخارج في إبرامه يجوز ال المسلم، كما بغير المسلمة زواج عدم خاص بشكل هنا ونقصد، الزواج لصحة

من قانون األسرة ) 31(المادة  لنص تطبيقا وذلك، المحل قانون يتطلبه الذي الديني للشكل وفقا
الحصول على ترخيص تسلمه المصالح اإلدارية  ، حيث اشترطت إجراءات خاصة وهي)1(الجزائري

وقد تضمنت تعليمة وزارية مشتركة بين وزير الداخلية ووزير العدل ، الخاصة بشؤون األجانب في الجزائر
 كان إذا ولكن ،)2(ج األجنبي الذي يرغب بالزواج من جزائريةإضافة إلى شرط اإلسالم في طالب الزوا

   .)3(يادين أو كان مدنيا المحلي للشكل وفقا الخارج في لهما إبرام زواجهما فيحق مسلمين غير الزوجان

  زواج األجانب: ثالثا

إذا انعقد فلألجانب الخيار بين عقد زواجهم وفق الشكل المحلي أو وفق قانون جنسيتهم، 
عليهما احترام كل الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون فما في الجزائر وفق الشكل المحلي زواجه

الجزائري بحضور شاهدين أمام ضابط الحالة المدنية أو القاضي، واإلقامة داخل اإلقليم لمدة ال تقل عن 
 يكون المؤهلة ائريةالجز  الجهات أمام يتم الذي األجنبيات مع األجانب هؤالء ، وعليه، فإن زواج)4(شهر

  . اإلبرام محل باعتباره الجزائري الشكل إلى القانون حيث من خاضعا
 الزوجين جنسية كانت إذا الجزائر في المعتمدة األجنبية السياسية الهيئة أمام أيضا إبرامه ويجوز

 سيةجن اتحاد حالة في فقط يقوم الزواج في إبرام عقد القنصلي السلك اختصاص ألن وهذا، مشتركة
المادة  اإلزاميوفي حالة إختالف جنسيتهما فهنا يصبح الشكل المحلي  ،القنصل جنسية مع الزوجين

 ضرورة يشترط ،)5(المدنية الحالة قانون من 71 المادة نص إضافة إلى أن مدني،ال من القانون) 19(
 الحالة ضابط ختصاصا إقليم في الزواج قبل األقل على شهر لمدة أحدهما أو األجنبيين إقامةار استمر 

 .)6(المدنية

                     
 الجنسين إلى أحكام من باألجانب ئرياتجزاوالالجزائريين  زواج يخضع : "أنه علىجزائري، ال األسرة قانون من 31 المادة تنص )1(

  ".تنظيمية
  .159، ص ع السابق، المرجتنازع القوانين: زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 2(
  .90-89 ، صالمرجع السابق، يوسف مسعودي )3(
  .244 صتنازع القوانين، المرجع السابق، : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )4(
 في يقع الذي قاضيال أو المدنية الحالة ضابط الزواج بعقد يختص: "يلي ما على، المدنية الحالة قانون من 71 المادة تنص) 5(

 األقل إلى تاريخ على واحد شهر منذ مرارباست أحدهما فيه يقيم الذي المسكن أو أحدهما أو الزواج طالبي إقامة محل دائرته نطاق
  ".الزواج

  .168-167، المرجع السابق، ص تنازع القوانين: زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )6(
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 أمام يتم إبرام الزواج أن يمكن الفرنسي المدني القانون من 171و )1( 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 يتزوجون 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

  .الفرنسي الجنائي القانون

 كما الدبلوماسيين إبرام الزواج، لألعوان بموجبها تخول ثنائية الدول إلى إبرام اتفاقيات تلجأ وقد 
 ما منها 31 المادة في جاء حيث ،)2(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 خونس تحرير -أ
 .بها المتعلقة الشهادات تسليم وكذلك، الدولة هذه لتشريعات

 .الموفدة الدولة رعايا من الزوجان يكون عندما الزواج عقودإبرام  -ب
 المتعلقة العقود كل الدولة، تشريع حسب تنفيذية قوة له قضائي مقرر على بناء تسجيل أو نسخ حل -ج

  .)3("بحضورهم المبرم الزواج ميثاق بحل
  نطاق القانون الذي يحكم الشروط الشكلية للزواج: رابعا

لما كانت شروط صحة الزواج تخضع لقانونين مختلفين، فمن الالزم تحديد نطاق القانون الذي 
شكل الديني الذي تفرضه بعض الدول على رعاياها يحكم منهما الشروط الشكلية للزواج ويعتبر شرط ال

صعوبة كبيرة في تكييفه في مختلف الدول أما  آثارالذين يبرمون زواجهم في الخارج الشرط الوحيد الذي 
الشروط األخرى فتكييفها ال يثير صعوبة ذات أهمية كبيرة، إذ تشترط بعض الدول على رعاياها إبرام 

، واسبانيا قبل قانون رقم 1982أبريل  5ك هو حال اليونان قبل قانون زواجهم في الشكل الديني، وذل
، وهو حال إسرائيل ومالطا وكولومبيا إلى يومنا وبالتالي هذه الدول تعتبر 1981الصادر في  30/81

                     
(1) 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. 

  .1999 نوفمبر 4 بتاريخ 4740 الرسمية، عدد ، الجريدة1997 أبريل 02 بتاريخ وليبيا، الموقعة المغرب بين القنصلية االتفاقية )2(
  .91 ، صالمرجع السابق، يوسف مسعودي )3(
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، وبالنسبة للدول التي جعلت من الزواج نظاما )1(الزواج نظاما دينيا وتدرجه ضمن الشروط الموضوعية
  .رنسا وبريطانيا وبلجيكا تعتبر هذا الشرط من الشروط الشكليةعلمانيا كف

من القانون المدني أن القانون الجزائري هو المرجع في تكييف ) 9(وفي الجزائر تنص المادة 
ولما كان القانون ، العالقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه

فرقة بين الشروط الموضوعية والشروط الشكلية، فإن أمر تكييف شرط المراسيم الداخلي ال يعرف الت
في غاية الصعوبة، ولكن بما أن الزواج ليس نظاما دينيا في الشريعة مسألة  الدينية وفقا للقانون الجزائري

يمكن اإلسالمية، ونما هو نظام مدني، إذ ال يشترط النعقاده حضور رجل دين أو احترام طقوس معينة، ف
  .)2(القول بأن شرط المراسيم الدينية تعتبر من الشروط الشكلية في الجزائر

  المختلط واآلثار التي تترتب عليه الزواجبطالن : الفرع الثالث

 شروط أحد كعقد الزواج فيه يفقد فرض كل في الزواج بطالن حاالت من حالة أمام نكون
 عن البحث عليه يتعين حينئذ أوال، الشروط هذه تحديد القاضي فعلى الشكلية، أو الموضوعية صحته
الزواج إلى  بطالن إخضاع على عموما الفقه أجمع قد الخصوص هذا وفي يحكمها، الذي القانون
 البطالن، في سببا كانت والتي مخالفتها تمت التي الموضوعية الشروط ويتطلب يفرض الذي القانون
 النتيجة وبطالن ببطالنه للحكم الزواج، عقد صحة شروط يحكم الذي القانون أوال تحديد من فالبد

 اإلسالمية السيادة أي وطنه، كان أين إسالمية رعية المسلم أن قاعدة أمامنامثال  فنجد، )3(عليه المترتبة
 زواج تجيز ال التي ،)4(كان حيث اإلسالم أحكام إلتزام المسلم واجب ومن مكان، كل في، المسلم على

 بطالنا باطل زواج فهو ،)6(ردته ثبتت أو مسلم، غير برجل المسلمةمرأة ال زواج وال)5(كتابية بغير المسلم

                     
(1) Paul Lagarde, Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain, Rec, Acad, 

lahaye, 1986, p 545. 
  .247 صتنازع القوانين، المرجع السابق، : ن الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولأعراب بلقاسم، القانو  )2(
  .168، ص المرجع السابقالكسواني،  محمد عامر )3( 
الجامعي،  الفكر ، دار)اإلسالمية الشريعة فقه ضوء في راسةد( الدولية الخاصة العالقات الدين، قانون جمال الدين صالح )4( 

  .315ص ، 2006، اإلسكندرية
 والملحدات والصائبات والوثنيات المجوسيات من غيرهن يهودية، دون أم كانت مسيحية بالكتابية الزواج المسلم للرجل يجوز )5( 

 المادة بأحكام عمال اإلسالمية المسألة للشريعة تاركا ذلك على النص عن األسرة قانون سهو اآلخر، ورغم واليوم باهللا يؤمن ال ممن
 نظر في باطل الزواج من النوع هذا نص، ليبقى فيه يرد لم فيما اإلسالمية الشريعة يرجع إلى أحكام بأن تنص لتيج، ا.أ.ق 222
  .الجزائري القانون

، " يحلون لهنّ  هم وال لهم حل هنّ  ال": تعالى وقوله ].221[ ، اآليةالبقرة سورة" يؤمنوا حتى المشركين تنكحوا وال": تعالى لهو لق )6( 
 يثبتان فإنهما كتابية الزوجة وكانت الزوج أسلم إذ النكاح، إال فسخ الكافرين الزوجين أحد أسلم اإذف. الممتحنة سورة من ]10[ اآلية
 الزوجة من اإلسالم كان إذا أما .زوجها إسالم بعد أو مع باإلسالم وبادرت كتابية غير الزوجة كانت إذا نكاحهما، وكذلك على

 ارتد إذا أما .جعتهاامر  فله بها أحق عدتها، كان انقضاء قبل أسلم إذا كتابي، إال غير أو كتابيا الزوج انك مطلقا، سواء الزواج فيبطل
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 بها أقر والتي المؤقتة، الموانع من ذلك العتبار ،رامهإب مكان عن النظر بغض الدخول وبعد قبل مطلق
 يعطي مسلم مصطلح أن المالحظ، أن بيد األسرة قانون من 32و30 ادتين الم في الجزائري المشرع
 المذاهب من مذهب ألي ينتمي مسلم رجل بأيران االقت المسلمة ةرأللم يجوز إذ ممكنة، داللة أوسع
 نهاية في ألنه به الزواج فيجوز سنية، أنها اعتبار على يظلمها لن أنه تيقنت إذا ،)1(الشيعية أو السنية
 منه زواجها ويكون آثم، فهو يظلمها أو الزواج بعد مذهبها يغير أن نيته كانت إذا أما ،مسلم هو األمر

 .منها بالزواج يظلمها أنه تيقن إذا وباطال ومحرما يظلمها، أن ظنه على غلب إذا مكروها
 ضابط أو موثق أمام أبرم وٕان حتى العقد عن تزول ال البطالن صفة أن مالحظته، يمكن ما

 سجالت في تسجيله وتم زواج،ال عقود وتحرير ماإلبر  قانونا مؤهل هو ممن غيرهما أو المدنية، الحالة
 من وال الزوجين من ال به يحتج وال األجنبية، القنصليات بإحدى أو الجزائرية بالبلديات المدنية الحالة

 أي عنه يترتب ال بالتالي الحلية، صفة عليه يضفي وال البطالن صفة عنه يزيل ال فالتسجيل غيرهما،
 مدنيال من القانون 24 المادة لنص طبقا الجزائري، القاضي أمام به يحتج وال شرعي أو قانوني أثر

 من الجزائري القانون في كتابية، بغير مسلم أو مسلم بغير المسلمة زواج منع أن باعتبار ،الجزائري
  .)2(مخالفته على االتفاق وال تجاوزه يجوز ال العام النظام

 الزواج، عقود بتسجيل المؤهلين من غيرهما أو المدنية الحالة ضابط أو الموثق علم إذا أنه، كما
 يتعينفإنه  الزوج، ردة ثبتت أو كتابية، بغير مسلم أو مسلم، وغير مسلمة بين تسجيله المطلوب العقد أن

 ما تحليل شأنهم ومن العام للنظام مخالفين كانوا وٕاال ببطالنه، لعلمهم العقد هذا تسجيل رفض عليهم
الجزائرية  من يشترط القانون وأن خاصة ،)3(ئيةاوجز  تأديبية ةيتعرضوا إلى متابع أن ويحتمل اهللا، حرم
 في األجانب بشؤون الخاصة اإلدارية المصالح تسلمه ترخيص على الحصول بأجنبي، الزواج تريد التي

                                                                

 في بينهما اإلسالم الزواج، فإن جمع عّلق بعده وقعت إذا الدخول، وأما قبل الردة وقعت إذا الفور على بينهما يفرق الزوجين أحد
 ال اليهودية، ألنه أورانية المسلمة إلى النص الزوجة ارتدت وٕان حتى الزواج يبطل كما، الردة حين فالفرقة الزواج، وٕاال استمر العدة
 مبارك آل حمد العزيز عبد: عن نقال .أولى بها الزواج جواز القتل، وعدم حده إذ الميت حكم في ردته، ألنه على المرتدرار إق يجوز

  .68-  67 ، ص2013حزم، لبنان،  ابن المسالك، دار السالك إلى أقرب بتدري شرح: الثالث المسالك، الجزء اإلجسائي، تبيين
  .324السابق، ص  الدين، المرجع جمال الدين صالح )1(
 والتشريع، كلية الفقه في ماجستير رسالةاإلسالم،  الفقه في الزواج أحكام في الدين اختالف رعد، أثر أبو اهللا عبد مازن أميرة )2(

ص ، المرجع السابق، ذهبية مولود أيت: أنظر أيضا .84 ، ص2007الوطنية، نابلس، فلسطين، النجاح عةجام في العليا ساتراالد
183- 184.  

  .109 صالمرجع السابق، سعد،  العزيز عبد )3(
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إسالم األجنبي  من للتأكد رة العدل،اووز  الداخلية رةاوز  بين مشتركة ريةزاو  لتعليمات تطبيقا الجزائر،
  .)1( الجزائرية من واجالز  في اغبر ال

 في العام النظام إعمال اإلسالمية، فإن نطاق الشريعة من مستمد يجزائر  األسرة قانون إن
 الدول في نطاقه من أوسع يكون األجنبية القوانين في الواردة الموضوعية للشروط بالنسبة الجزائر
 المسلم، بحقوق مساس على تنطوي تيالقانون األجنبي ال في الواردة بالشروط األخذ دون ليحول الغربية،
 بغير مسلم أو مسلم بغير مسلمة زواج يجيز القانون األجنبي الذي العام النظام باسم استبعاد فينبغي
 الزواج حق على ينص الذي اإلنسان لحقوق الدولي التشريع مع يتعارض الحظر هذا كان وٕان ،ةكتابي
 حظر هكذا ففي الدولية، والمواثيق المعاهدات قبل من يامحم حقا واعتباره الدين، أساس على تمييز دون

 .بمسلم الزواج كتابية لغير وال مسلم، بغير الزواج من المسلمة لمنع ة،أالمر  لحق انتهاك
 المقتضيات ضمن المبدأ هذا ترجمة أن إال الجنسين، بين المساواة على الدستور ارتكاز رغم

 في للمرأة الممنوحة الحماية ألن مستحيال، نقل لم إن صعبا نسيكو  الزواج في الديني بالمانع المتعلقة
 روح من ينطلق األسرة قانون في الزواج في المرأة حق بينما الدين، على ترتكز ال الدولية المواثيق
 النظام في تماما نظرية المسألة ستظل هذه في الجنسين بين المساواة أن يعني وهذا اإلسالمية، الشريعة
  .)2(اإلسالمية جتمعاتللم القانوني

 بعناية الزواج عقود أحاط قد اإلسالمية، القيم على الثبات على منه وحرصا المشرع، كان فإذا
 الذي الخارجي الصعيد على نسبي وتأثير الوطنية، السيادة حيث داخليا زامياإلل أثرها لها تشريعية
 األحوال قوانين في الدول جل عتمدهت الذي العام النظام مبدأ خصوصا الخاص، الدولي القانون يحكمه

 ضد التمييز أشكال جميع على القضاء على تنص التي الدولية مع إبرام االتفاقيات لكن الشخصية،
 إذ تناقض، في وقع فقد التشريعي، للترتيب وفقا الداخلي التشريع على الصدارة تحتل والتي ،رأةالم

 سمو وقاعدة منه، 02 المادة) الدولة دين ماإلسال قاعدة(: متناقضتين قاعدتين الدستور يتضمن
فإنه  القاعدتين إحدى القاضي طبق وسواء ،)3(من الدستور الجزائري 150 لمادةل طبقا الدولية االتفاقيات

   .)4( معا القاعدتين تطبيق لصعوبة قانونية، حيرة في القاضي وضع قد الدستور أن فالواقع األخرى، خرق

  

                     

 لية، ك2010 أفريل 10و 09 بتاريخ دولية ندوة مغاربية، أشغال-األورو القوانين في المسلم بغير المسلمة زريول، زواج محمد )1( 
  .142 األول، وجدة، المغرب، ص محمد واالجتماعية، جامعة واالقتصادية القانونية العلوم

  .186- 185ص ، المرجع السابق، ذهبية مولود أيت )2(
  .يتضمن التعديل الدستوري 2016مارس سنة  6وافق الم/ه1437 جمادى األولى عام 26ؤرخ في الم 16-01 رقم القانون )3(
  .138 مرجع السابق، صزريول، ال محمد )4(
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  بطالن الزواج تطبيق علىالقانون الواجب ال: أوال
يتجه الفقه الراجح إلى إخضاع البطالن لنفس القانون الذي خولفت الشروط التي يتطلبها النعقاد 

، فالقانون الذي يحكم الشروط الشكلية للزواج قانون بلد اإلبرام مثال هو الذي يبين أحكام البطالن الزواج
قانون (المختص ببيان الشروط الموضوعية للزواج المترتب على مخالفة هذه الشروط، كما أن القانون 

هو الذي يكشف عن طبيعة الجزاء المقرر عند تجاهل هذه الشروط، وما إذا كان هذا ) جنسية الزوجين
  .التجاهل يرتب بطالن العقد من عدمه
 القانون الذي يحكم بطالن الزواج فهو القانون المختص بحكمإن ف ،أما بالنسبة للمشرع الجزائري

قانون جنسية كل من الزوجين أو القانون (لشروط الموضوعية للزواج والقانون الذي يحكم شكله ا
من القانون المدني الجزائري، وهذا ) 19(و) 13(و) 11(طبقا للمواد ) الجزائري وحده وقانون محل اإلبرام

هذا  االختصاص عادي ألنه متى تخلف شرط موضوعي أو شكلي للزواج طبقا لقانون معين يكون
القانون هو المختص بحكم بطالن الزواج كأثر لعدم توافر الشرط أو الشروط، ويرجع إلى هذا القانون 

  .)1(لتحديد حاالت البطالن وطبيعته وما إذا كان في اإلمكان تصحيحه
  الزواج الباطل آثار القانون الواجب التطبيق على: ثانيا

ط الشكلية أو الموضوعية للزواج تنسحب إلى العقد المترتب على مخالفة الشرو  آثاراألصل أن 
الماضي بحيث يعتبر الزواج كأن لم يكن في يوم من األيام على أن بعض النظم القانونية تخفف من 

البطالن إلى الماضي بشروط معينة أهمها  آثارتشدد هذه القاعدة في حاالت معينة فتقرر عدم انسحاب 
بحيث يعتبر الزواج من الوجهة الفعلية منذ انعقاده إلى أن  حسن نية أحد الزوجين رعاية له ولألوالد

  .)2(يتقرر بطالنه ويعد الزواج في هذه الفترة ظنيا أو وهميا
معينة أهمها اعتباره قائما في الفترة السابقة للحكم  آثارويترتب على الزواج الظني عادة 

الزواج التي حدثت في هذه  آثار، وذلك في حق الزوج حسن النية واألوالد، ومؤدى ذلك أنه تبقى ببطالنه
مالية، كما أن من مقتضى ذلك أن األوالد يعتبرون  آثارشخصية أو  آثارالفترة قائمة سواء كانت 

  .شرعيين، وهو أثر دائم يلحق األوالد حتى بعد بطالن الزواج
الذي يحكم الزواج الظني على النحو الذي حددناه سواء من حيث ويثور التساؤل عن القانون 

  .المترتبة عليه ثاروجوده أو شرطه أو من حيث اآل

                     

  .177ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1( 
  .278ص ، ، القانون الدولي الخاص، المرجع السابقهشام علي صادق وعكاشة محمد عبد العال )2( 
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ويؤكد القضاء الفرنسي مؤيدا من الفقه الغالب خضوع الزواج الظني لنفس القانون الذي يحكم 
عقد، وسواء كان هو بطالن الزواج، أي القانون الذي يحكم الشرط الذي ترتب على تخلفه بطالن ال

  .القانون الذي يحكم الشكل أو القانون الذي يحكم الموضوع على التفصيل السابق بيانه في الفقرة السابقة
المترتبة على  ثارأن الزواج الظني هو أثر من اآل مؤداهاويستند هذا الرأي إلى حجة منطقية 

  .قانون الذي يحكم البطالنبطالن الزواج في صور معينة، ومن ثم فهو يخضع بداهة لنفس ال
ونحن وٕان كنا سلمنا بصالبة المنطق النظري الذي يقوم عليه الرأي السالف، إال أن هذا الرأي 
يصطدم مع ذلك بعقبات عملية من العسير تجاوزها، باإلضافة إلى إخالله بمبدأ جوهري هو ضرورة 

الف قد تجاهل إمكان تعدد األسباب العالقات لقانون واحد، إذ يالحظ أوال إن الرأي الس آثارإسناد 
الموجبة لبطالن الزواج وفقا ألكثر من قانون، كما لو كان الزواج باطال وفقا للقانون الذي يحكم شكل 
العقد لتجاهل أحد الشروط الشكلية الالزمة النعقاده في الوقت الذي يقضي القانون الواجب التطبيق على 

أحد هذه الشروط، إذ قد يتصور أن يقضي قانون الشكل بقيام  الشروط الموضوعية ببطالنه أيضا لتخلف
الزواج الظني في الفترة السابقة على تقرير بطالن العقد بينما يصر القانون الذي يحكم الشروط 
الموضوعية على انسحاب أثر البطالن إلى الماضي، واعتبار الزواج كأن لم يكن في يوم من األيام، 

  .)1(ي التطبيق العمليوهو ما يثير مشكل معقدة ف
ويزداد األمر تعقيدا عند تسليم كل من القانونين بنظرية الزواج الظني مع اختالفهما في تحديد 

ألكثر من قانون  ثارالمترتبة عليه، إذ يصعب التسليم في هذا الفرض بصفة خاصة بإخضاع اآل ثاراآل
 آثاره الحالة للقانون الذي يحكم واحد، وهو ما دفع البعض إلى التأكيد على ضرورة الرجوع في هذ

  .الزواج
ونحن نفضل مع جانب الشراح، هذا الرأي األخير مع تعميمه بحيث تصبح القاعدة المتبعة في 

الزواج وهو في  آثارهذا الصدد هي إخضاع الزواج الظني في جميع األحوال للقانون الذي يحكم 
الزواج الباطل نفس  آثارعلى هذا النحو ينطبق على و نسية الزوج عند إبرام عقد الزواج، الجزائر قانون ج

الزواج الصحيح، وتتحقق بذلك الوحدة المتطلبة في القانون المطبق بالنسبة  آثارالقانون الذي يحكم 
  .)2(أخذا باالتجاه السابق ثارلآل
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ألن الزواج الباطل، فإن األمر مختلف فيه في التشريع المقارن  آثاربالنسبة للقانون الذي يحكم 
الزواج الصحيح كالقانون االيطالي  آثارهناك بعض التشريعات التي ترتب على الزواج الظني بعض 

كثبوت النسب ثبوتا شرعيا  ثاروالفرنسي والقانون البلجيكي، إن هذه القوانين التي ترتب عليه بعض اآل
  . وحرمة المصاهرة وحق التوارث بين الزوجين والعدة

الزواج  آثارالزواج الباطل القانون الذي يحكم  آثارسري على وحسب القانون الجزائري ي
من القانون المدني أو القانون ) 12(الصحيح، وهو قانون جنسية الزوج عند إبرام الزواج طبقا للمادة 

تنجم عن زواج ظني  ثاروٕان هذه اآلمن القانون المدني الجزائري، ) 13(الجزائري وحده طبقا للمادة 
ب جهل العاقدين لموانع صحته وحسن نيتهما ويبدو أن اختصاص هذا القانون منطقي يفترض بقاؤه بسب

  .)1(حالة اختالف جنسية كل من الزوجينب
 األوالد نسب على المختلط الزواج بطالن أثر: ثالثا

 المشرع أحاطها لذلك الخطورة، من جانب على عظيمة صلة النسب اإلسالمية الشريعة تعتبر
 بقرينة يتمتع ال الولد أن تبين فإذا شرعية، عالقة فاعتبرها ب،اواالضطر  الفساد من يحميها منيع بسياج

 ال الجزائري األسرة قانون ألن بتها،اوقر  ألمه االنتساب سوى له يبقى ولم أبيه عن نسبه انقطع الشرعية
 يترتب قد مال اآلثمة العالقات تشجيع لعدم النسب، لثبوت سببا ليست افالزن الطبيعية، بالبنوة يعترف
 الشرعي، الزواج بعقد واستهانة والفسق للفاحشة وتشجيع األخالق في وفوضى األنساب اختالط من عنها
 تبعا يمكن وال اإلنسان، على بها اهللا أنعم عظمى نعمة النسب أن من المسلمون الفقهاء عليه أجمع لما

 هذا كان ولو أبيه من النسب مقطوع شرعيا غير ابنا االزن ابن فيبقى ،رامح طريق من تأتي أن لذلك،
 .معرفته ممكن أو معروفا األب

 العقد ليعتبر رجعي، بأثر يكون العقود في البطالن أن التشريعات، معظم في العامة القاعدة
 بدخول، اتصل وٕانرا أث يوجب ال الزواج من الباطل بالتالي،، قانونية آثار عنه تترتب فال يكن لم وكأن

 ممنوع كتابية، بغير مسلم أو مسلم، بغير المسلمة زواج وألن شرعا، الحد يوجب ازن فيه الدخول إن بل
 عن المترتبة الشرعية ثاراآل عليه تترتب وال باطل فهو وقعفإن  ،)2( واإلجماع والسنة بالكتاب شرعا

 هذا كوني أن على شرعيين، غير يكونون الزواج هذا عن الناتجين األوالد أن وأهمها ،)3(الصحيح الزواج
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 سريان بين الممتدة الفترة في الحال هو وما رجعي، بأثر يسري أن دون بالبطالن الحكم لحظة منذ الحكم
 .)1(الوهمي أو الظني بالزواج تسميته على اصطلح ما وهو ببطالنه، والحكم الزواج

 حالصحي غير الزواج من حتى النسب يثبت إذ الجزائري، المشرع عليه سار الذي المبدأ وهو
 الزوجية راشف على يلد الذي الولد أن تقضي التي ،راشللف الولد لقرينة وفقا الخلل، جسامة كانت مهما

 ءراالغ بالشريعة عمال األسرة، قانون 40 المادة لنص طبقا باطال الزواج كان وٕان حتى للزوج، ينسب
   .)2(الفاحشة وشيوع لمحارما وزواج األنساب اختالط محاربة بل، هؤالء األوالد لمحاربة ال تسعى التي

 راشف على ُوِلد ولد فكل إنكاره، فرص من وضيق النسب إثبات فرص في المشرع توسع بذلك،
 على حرصا وذلك نسبه، ضياع من خشية صحيح غير الزواج كان ولو ألبيه، نسبه ثُبت الزوجية
 عن وخروجه منهما لمسلما الزوج ردة ثبوت أو الزوجين، نية حسن مع خصوصا واألوالد، األسرة مصالح
 في وقائم صحيح الوهمي الزواج هذا مثل اعتبار على الفقه أجمع فقد إسالمه، بعد كفره أو اإلسالم
 خالل الزواج هذا عن ترتب ما فإن جميع ،وبالتالي ببطالنه، الحكم لحظة حتى انعقاده لحظة من الواقع
 بالنسبة وكذلك مالية، أو شخصية كانت سواء ةوصحيح قائمة تبقى قانونية، كزاومر  آثار من الفترة هذه

 الصحيح بالزواج النسب إثبات يمكن أنه شرعا المقرر من": فيهجاء إذ  أوالد من الزواج هذا لثمار
 ألن الولد إحياء لقاعدة تطبيقا والباطلة الفاسدة واألنكحة الشبهة ونكاح الشهود وشهادة والبينة واإلقرار

 في العليا المحكمة به أخذت ما شرعيين، وهو جاء يعتبرون إذ ،"له قتال ونفيه له إحياء يعد النسب ثبوت
 الصحيح بالزواج النسب إثبات يمكن أنه شرعا المقرر من": 28/10/1997بتاريخ  الصادر قرارها

 ألن الولد إحياء لقاعدة تطبيقا والباطلة الفاسدة واألنكحة الشبهة ونكاح الشهود وشهادة والبينة واإلقرار
 ".قتال ونفيه له إحياء يعد النسب ثبوت

 الزواج في النسب إلثبات الزوجين نية سوء أو بحسن يأخذ لم الجزائري المشرع أن المالحظ
 سوء أو حسن على حقوقه تتوقف فال والديه، يمارسه ما آثار من بريئا يظل الذي للطفل حماية الباطل،
 ال أن يجب األسرة داخل الفقري العمود النسب باروباعت عنه، الكشف يصعب نسبي األمر ألن نيتهما،
 اعتبار النية سوء أو الثاني، فإن لحسن المقام في أما .البطالن أو الفساد مظاهر من مظهر بأي يتأثر
 يبقى فلم الحديثة التشريعات ظل في معطلة الحدود دامت وما النية، سوء ثبت إن زاءالج تحديد أجل من

 .محل للمبدأ
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 أو علمهما وثبت مكلفين الطرفين وكان الدخول، قبل واضحا البطالن كان إذا لكذ ورغم لكن،
 وال فيه، الحد وجب االزن بمنزلة كان الدخول، وتعمدا قانونا ممنوع زواجهما وأن وسببه بالتحريم أحدهما
 اجالزو  آثار من أثر أي عليه يترتب وال مدعيه، مثل من يقبل ال ادعاؤه كان إذا عذرا الجهل يرتب

 من كل على وجب يفعال لم وٕان الحال، في يتفرقا أن ووجب الشرعي، النسب فيه يثبت فال الصحيح،
 الحكم باعتبار المنكر، وازالة للمعصية دفعا بينهما ليفرق القضية إلى القاضي، يرفع أن يعلم بأمرهما

  .)1(العام النظام من الباطل بإبطال الزواج

  المطلب الثالث

  المختلط الزواجالتطبيق على آثار القانون الواجب 
 ثاروتتمثل في اآل ،الزواج كل ما يترتب من إلتزامات على طرفي العالقة الزوجية آثارتعتبر 
  .المالية ثارالشخصية واآل

ه بالنسبة للمال لقانون جنسية الزوج وقت آثار الزواج بما في ذلك  آثارأخضع المشرع الجزائري 
يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد : "من القانون المدني )12/1( انعقاد الزواج المادة

وقد أخذت بهذا الحل مختلف قوانين ، "الشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواج ثارالزواج على اآل
جة تجنب مشكلة التنازع المتغير الذي ينشأ نتي: ، ويرمي هذا الحل إلى تحقيق ما يلي)2(الدول العربية

تغيير الزوج لجنسته بعد الزواج، فنصت على أن الوقت الذي يعتد به بجنسيته الزوج هو وقت إنعقاد 
الزواج وفي ذلك استقرار لألسرة، فال تتغير هذه  آثاراستقرار تأمين  الزواج وليس وقت رفع الدعوى

  .بتغيير جنسية الزوج، فتبقى نفسها باستمرار ثاراآل
الزواج إلى الدور المعترف به في  آثارزائري لقانون جنسية الزوج لحكم ويرجع اختيار المشرع الج

المجتمع اإلسالمي، للرجل داخل األسرة، فهو رئيسها، وهذا ما يفسر بالطبع إختيار الدول العربية لقانون 
جنسية الزوج دون قانون جنسية الزوجة أو قانون الموطن المشترك لهما، وعندما كانت فرنسا تعتبر 

  .الزواج لقانون جنسية الزوج آثارج هو رب األسرة فقد أخضعت هي أيضا الزو 

                     
 إثباته وطرق النسب محماوي، أحكام ولد عال ولد محمد: أنظر كذلك. 189-188ص ، المرجع السابق، ذهبية مولود أيت )1(
 والعلوم قوقالح الخاص، كلية القانون في ماجستير شهادة لنيل ، مذكرة)الموريتاني والقانون الجزائري القانون بين مقارنة سةادر (

  .101 ، ص2008/2007: السنة الدراسية بلقايد، تلمسان، بكر أبي السياسية، جامعة
) 14المادة (، القانون السوري )من القانون المدني) 19(المادة (من القانون المدني، القانون العراقي ) 14المادة (القانون المصري  )2(

  .من القانون المدني
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الزواج في الجزائر لقانون جنسية الزوج وقت الزواج، فإن  آثاروٕاذا كان األصل، كما رأينا، هو خضوع  
اإلستثناء من هذا األصل هو أن يطبق القانون الجزائري في حالة كون أحد الزوجين جزائري وقت إنعقاد 

  .اج، وقد أخذت معظم قوانين الدول العربية بهذا االستثناءالزو 
 ثاروتتمثل في اآل ،الزواج كل ما يترتب من إلتزامات على طرفي العالقة الزوجية آثارتعتبر 
  .المالية ثارالشخصية واآل

  للزواج المختلط اآلثار الشخصية: ولالفرع األ 

التعاون على  وهي)1(الزوجية المتبادلةفي الحقوق والواجبات  للزواج الشخصية ثاراآل 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،
باختالف التشريعات،  ثاره، وتختلف هذه اآلآثار ا ترتبت عنه متى إنعقد الزواج صحيحف ،األوالد بالوالدين

المالية، وال يخضع النوعين لنفس القانون، وذلك  ثاراآلو الشخصية  ثاركما أن منها التي تفرق بين اآل
الزواج والثاني يتعلق بحديد نطاق هذا  آثاراألول ويتعلق بتحديد القانون الذي يحكم : كله يطرح تساؤلين

  .القانون
 ،المادية والشخصية للزوج عديم الفائدة ثاريز بين اآليفإن التم ،للقانون الجزائريبالرجوع إلى 
 ثارباختالف أنواعها لقانون جنسية الزوج وقت إنعقاد الزواج، وٕاذا كانت اآل ثارلكونه أخضع هذه اآل

تالفا فهي تخضع الشخصية التي سبق ذكرها بما فيها طاعة الزوج واإلقامة معه وغيرها ال يطرح اخ
فبالمقابل هناك أمور أخرى تعرف مزاحمة قوانين أخرى  ،الزوج آثاربدون خالف للقانون الذي يحكم 

  .)أهليتها –أثر الزواج على المرأة  –كاإلنفاق على الزوجة (
النفقة الشرعية  ،جب على الزوج نحو زوجتهت": األسرةقانون من  )37(جاء في نص المادة : النفقة: أوال
يطبق القانون "مدني ال من القانون )14(وجاء في نص المادة ، "إال إذا ثبت نشوزها ،سب وسعهح

  ".الوطني على اإللتزام بالنفقة بين األقارب للمدين بها
  
  
  

                     
  .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(
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على عاتق الزوج  ةهل اإللتزام بنفقة المطلق: التالي يطرح السؤال ،وفي وجود هذين النصين
  الزواج؟  آثارتحكم يخضع لنص المادة أو للقانون الذي 

 يفمن المنطق ،ن عن بعضهما وزواجهما هو مصدر هذا اإللتزامأجنبيبالنظر إلى أن الزوجين 
أكتوبر  2كما كيفه القضاء الفرنسي قبل دخول معاهدة الهاي المنعقدة في  ،الزواج آثارتكييفه ضمن 

  . 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

المادة  خالل من ئرياالجز  المشرع بينهم ومن ،اإلسالمية العربية القوانين تبنته الوجوب وهذا       
 ".نشوزها ثبت إذا إال وسعه حسب الشرعية النفقة: زوجته نحو الزوج على يجب1": ف/37

 وتشمل فقيرة، أو غنية كانت أو كتابية أو مسلمة الزوجة كانت سواء واجبة الزوجية والنفقة
 عقد يكون أن ومنها لوجوبها شروطا المسلمين الفقهاء وضع ماك، إلخ...)3( والسكن والكسوة الغذاء
 تكون وأن بها، المدخول الزوجة على النفقة أوجب الذي ئرياالجز  المشرع به أخذ ما وهذا صحيحا الزواج
 الزوجة أما. )4(النفقة في حقها يسقط ذلك ودون وواجباتها، الزوجية ضاأغر  لتحقيق صالحة الزوجة
  .)5(النفقة في حقها يسقط فال بعملها عالما تزوجها أو زوجها هال أذن إذا العاملة

 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 ةمقرر 
 الزوج وأعباء وظروف الزوجة كفاية بقدر تقّدر فإنها ، لهذا)6(مقدارها تحدد لم اإلسالمية الشريعة أن تبين

 .األسرة قانون من 79 المادة بنص وهذا ودخله

                     

: نظرأ، امعسر  وزوجها موسرة كانت إذا وأوالدها زوجها على تنفق أن الزوجة على وأوجب حزم ابن الفقيه اإلجماع هذا عن خرج )1( 
  .222ص ، المرجع السابقسعد،  العزيز عبد

  .07 الطالق، اآلية سورة )2( 
  .241 ، ص1997الجامعية،  المطبوعات اإلسالمية، دار الشريعة في الزواج حسين، أحكامراج ف أحمد )3( 
 ، ص1996بيروت، ، لتوزيعوا والنشر ساتراللد الجامعية ، المؤسسة1اإلسالمي، ط الفقه في والطالق الدين، الزواج كمال محمد )4( 

135.  
  .223، ص السابق المرجع الزواج والطالق في القانون الجزائري،، سعد العزيز عبد)5( 
  .139 - 138 السابق، ص الدين، المرجع كمال محمد) 6( 
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 هي وكانتزا عاج الزوج كان إذا أوالدها على بالنفقة الزوجة شرعالم ألزم األصل عن واستثناءا
 أبو اإلمام يأر  ُيعد وهذا األسرة، قانون من 2 / 36و76  المادتين عليه نصت ما وهذا ذلك على قادرة
 الغربية للدول خالفا وهذا ،)1(فنظرة إلى ميسرة عسرة ذو كان وٕان: "تعالى بقوله ذلك على مستدال حنيفة
را قاد أو از عاج ،اموسر  أو امعسر  الزوج كان سواء األسرية النفقة في زوجها مع كراباالشت لزمهات التي
   .)2( ذلك على
 )الصداق(المهر حق: ثانيا

 في لرغبته كرمز بها الدخول أو عليها بالعقد تهرأالم الرجل على يجب الذي المالي الحق وهو
 إليه ذهب ما وهذا صحته في يؤثر ال المهر من لزواجا 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
  .)3("فريضة لهن

 الزوجة رمزا إلكرام المهر ويبقى 9 المادة األسرة قانون في الجزائري المشرع عليه نص ما وهذا
 .رضائها بلمقا ثمنا وليس
 مالها في التصرف في الزوجة حق: ثالثا

 هو المبدأ ألن مالية، اآثار  الزواج عقد يرتب ال اإلسالمية الشريعة ألحكام وفقا القول سبق كما
  .بينهما مشتركة الزوجين ذمة فيها تكون التي الغربية للدول خالفا للزوجين، المالية الذمة استقاللية
 الكاملة الحرية زوج لكل يمنح اإلسالمية المجتمعات غالبية في السائد المالي االنفصال نظام إن

 فيما مالك اإلمام باستثناء المسلمين الفقهاء جمهور عليه أكد ما وهذا ،)4(ماله في والتصرف تسيير في
: " صلعم الرسول بحديث مستدال زوجها بإذن إال المالية التصرفات بعض راءبإج للزوجة منعه يخص
 .)5( "يداك تربت الدين بذات فاظفر ولدينها ولجمالها ولحسبها لمالها: ألربعةأة ر الم تنكح

 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: "تعالى لقوله بموافقتها إال فيه يتصرف
                     

  ].280[اN��Rة، ا�t  =8:رة )1( 
دولي وأثار األحكام األجنبية، دار النهضة العربية، ، تنازع القوانين واالختصاص القضائي العبد المنعم رياض وسامية راشد )2( 

  .214ص ، 1994القاهرة، 
  ].236[ البقرة، اآلية سورة) 3( 
  .83ص ، 2004/2005 سيراالد عكنون، الموسم الحقوق، بن الخاص، كلية الدولي القانون الكريم، محاضرات في عبد بلعيور) 4( 

83.  
  ].32[ النساء، اآلية سورة )5( 
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 برضائها إال ذلك في اشتراك الزوجة دون شؤونها بكل يتكفل مبدئيا يبقى األسرة رئيس الزوج وباعتبار
 .الجزائري األسرة قانونمن  2 / 38المادة عليه نصت ما وهذا
  .من تأثيرات الزواج حالة المرأة أسمها وموطنها: المتزوجة حالة المرأة: رابعا

تنص بعض التشريعات على أن المرأة تحمل اسم زوجها بخالف الدول اإلسالمية التي : سماإل. 1
تجعلها محتفظة باسمها في حين يترك بعض الدول الخيار للزوجين الختيار اسم عائلة مشترك يضمن 

  .)1(سمهما معاإ
هل يخضع اسمها لقانونها الشخصي أو لقانون : ف المنشئ للنزاع بين القوانينهذا هو اإلختال

  .الزواج ؟ آثارالذي تحكم 
   .الزواج آثاربالنسبة للقضاء الفرنسي رد الخالف إلى القانون الذي تحكم  - 
به  أما القضاء األلماني يرد الخالف إلى حمل الزوجة لالسم المتكون من اسمها واسم زوجها والمأخوذ - 

  .الزواج آثارهو خضوع االسم للقانون الذي تحكم 
إن األساس من اعتباره أثرا هو الجزاء المترتب على المرأة عند مغادرة مسكن الزوجية ولهذا : الموطن. 2

  .وجب تحديد موطن المرأة المتزوجة هل موطنها موطن زوجها أو أن لها موطن مستقل
قد أعطى الحق للزوج في ف ،ستمد من الشريعة اإلسالميةوباعتباره م ،بالنسبة للقانون الجزائري

 آثاروبالتالي يؤثر الزواج هنا على موطن الزوجة ويخضع للقانون الذي تحكم  ،اختيار موطن الزوجة
  .الزواج

هناك من الدول ما يؤثر فيها الزواج على أهلية المرأة المتزوجة سواء بإبقائه : أهلية المرأة المتزوجة. 3
  :نه لتحديد القانون الواجب التطبيق على المرأة المتزوجة يميز الفقهاء بينأأو جزئيا و  لها كاملة

إذا كان في تقرير هذا النقض في أهلية الزوجة هدف للمحافظة على سلطة الزوج في أسرته لكونه  -1
  . )2(الزواج آثاريخضع للقانون الذي تحكم فإنه  رئيسا لها

حماية للمرأة من ضعفها بالنظر إلى جنسها فإن قانونها الشخصي هو  إذا كان تقرير هذا النقض هو -2
المحتضن وبالنسبة للجزائر يفضل إخضاع أهلية المرأة المتزوجة لقانونها الشخصي أي ال يرتب الزواج 

يظهر ذلك خاصة عند اختالف الجنسيات فإذا كانت كاملة األهلية في قانونها  ،أي أثر على أهلية المرأة

                     
  .119ص المرجع السابق، ، القانون الدولي الخاص الجزائريمحاضرات في وزينة آمنة، امحمدي ب) 1(
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 2(

  .342-341ص السابق، 
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الحال وفقا للقانون زوجها إذا كان العمل بقانون الزوج كما هو في ة أهلية ت أصبحت ناقصإذا تزوج
  . )1(الجزائر

الزواج يؤدي في غالبية األحيان إلى تعذر تطبيق أحدهما عند  آثارإن في تطبيق قانونين على 
اج خاضعة لقانون الزو  آثارتجنبا لهذا المشكل فقد قررت هذه الدول أن تكون فإنه  اختالفهما، ولذلك

 آثارواحد، ويعتبر هذا السبب هو الدافع كذلك بالقضاء الفرنسي إلى اختيار قانون معين لتخضع له 
الزواج في حالة اختالف جنسية الزوجين، وهو قانون موطنهما المشترك، ويرجع اختيار المشرع الجزائري 

في المجتمع اإلسالمي، للرجل داخل الزواج إلى الدور المعترف به  آثارلقانون جنسية الزوج لحكم 
األسرة، فهو رئيسها، وهذا ما يفسر بالطبع إختيار الدول العربية لقانون جنسية الزوج دون قانون جنسية 
الزوجة أو قانون الموطن المشترك لهما، وعندما كانت فرنسا تعتبر الزوج هو رب األسرة، فقد أخضعت 

  .جالزواج لقانون جنسية الزو  آثارهي أيضا 
  .في التشريع الجزائري؟ ثارإذن فما هو القانون الذي تخضع له هذه اآل

الشخصية والمالية إلى قانون جنسية  ثاردون التفريق بين اآل ثارالمشرع الجزائري أخضع اآل إن
يسري قانون الدولة ": أنهوالتي تنص على  من القانون المدني) 12/1(الزوج عند إبرام الزواج في المادة 

، وهذا "الشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواج ثارالزواج اآل ينتمي إليها الزوج وقت إنعقادالتي 
  .كقاعدة عامة

تجنب : وقد أخذت بهذا الحل مختلف قوانين الدول العربية، ويرمي هذا الحل إلى تحقيق ما يلي
، فنصت على أن الوقت الذي ته بعد الزواجيمشكلة التنازع المتغير الذي ينشأ نتيجة تغيير الزوج لجنس

الزواج وفي  آثاراستقرار تأمين  يعتد به بجنسيته الزوج هو وقت إنعقاد الزواج وليس وقت رفع الدعوى،
  .)2(بتغيير جنسية الزوج، فتبقى نفسها باستمرار ثارذلك استقرار لألسرة، فال تتغير هذه اآل

لسابقة، أسندت االختصاص التشريعي ا) 12(ولكن هذا الحل ال يخلو من الصعوبات، إن المادة 
ولكن إذا فرضنا أن تعديال الحقا طرأ على هذا القانون وأقر  ،عند انعقاد الزواج جنسية الزوج قانونإلى 

فالبد أن يكون لهذا التعديل  ،حقوقا إضافية والتزامات جديدة أو انقص مما هو وارد في القانون السابق
الزواج تتوقف على القانون المطبق  آثارأن  ،ية من تاريخ سريانهأثر فوري مستقبال على رابطة الزوج

وليس على تاريخ الزواج، كذلك إذا غير الزوجان جنسيتهما المشتركة أو غير الزوج وحده جنسيته 

                     

  .329تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : ئري، الجزء األولأعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزا )1( 
  .120ص المرجع السابق، ، القانون الدولي الخاص الجزائريمحاضرات في امحمدي بوزينة آمنة، ) 2(
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 آثارالجزائرية البد حينئذ لقانون الجنسية المشتركة الجديدة أو قانون جنسية الزوج الجديد أن يختص ب
  .)1(المستقبلية ثارألن قانون الجنسية السابقة يصبح بال محل لحكم اآل الزواج مستقبال

المستقبلية يحكمها القانون الجديد وال يجوز  ثارولقد رأينا عند بحث التنازع المتحرك أن اآل 
ويميل الفقه والقضاء  ،االحتجاج بصددها بالحقوق المكتسبة ما دامت تتعارض مع القانون الجديد

 ،تطبيق القانون الجديد في هذا الصدد ما دام تغيير الجنسية لم يحصل بقصد الغشالفرنسيان إلى 
 ،الزواج المستقبلية آثارال يعقل أن يبقى قانون الجنسية السابقة يسري على ؛ إذ والعكس صحيح أيضا

وق إذا اكتسب الزوج الجنسية الجزائرية ألن اكتساب الجنسية الجزائرية ينطوي على التمتع بكافة الحق
  .)2(المقررة طبقا للقانون الجزائري النافذ

الزواج في الجزائر لقانون جنسية الزوج وقت  آثاروٕاذا كان األصل، كما رأينا، هو خضوع 
الزواج، فإن اإلستثناء من هذا األصل هو أن يطبق القانون الجزائري في حالة كون أحد الزوجين جزائري 

 المذكورة سابقا وهو تطبيقمن القانون المدني ) 13(ي المادة وقت إنعقاد الزواج، واالستثناء واردة ف
من  )NIBOYE(ويعتبر األستاذ  القانون الجزائري وحده في حالة ما إذا كان أحد الزوجين جزائريا،

كما أن المشروع األولي الذي أعدته لجنه تعديل القانون المدني  ،المدافعين في فرنسا عن هذا االستثناء
  .به الفرنسي قد أخذ

  المختلط للزواج اآلثار المالية: الفرع الثاني
 الزوجين، حياة في المادية الجوانب أهم من يعد وأحكامه 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 للزوجين، المالية

 .الزواج بعد أو قبل
 عام، كأصل ،استمدت والتي- اإلسالمية العربية المجتمعات على ترأط التي للمستجداترا ونظ   

 دفع الذي السبب -عليها العامة الوالية صاحبة وجعلتها اإلسالمية الشريعة من الشخصية األحوال
: وهما للزوجين ماليين نظامين اإلسالمية إلى تبنيه العربية التشريعات من العديد وكذا الجزائري بالمشرع

                     
رجع المامحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 1(

  .343ص السابق، 
  .172-171ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2(
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 بمبدأ إال يأخذ كان أن قبل األسرة نونلقا تعديله عند المالي كرااالشت ونظام المالي االستقالل نظام
 .عليه الواردة 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

 القانون لهذا والمالية منها الشخصية الزواج آثار جميع أخضع قد المشرع أن علما الزواج، انعقاد وقت
 .)1(المدني للقانون تعديله بعد أو قبل سواء

هذا و ، وحق التوارث بين الزوجين وحق اإلنفاق)2(والذمة المالية المهر للزواج المالية ثارتشمل اآل
  .هو من واجب الزوج األخير الذي

لماذا اهتم : الذمة المالية للزوجين، سؤال يلح على هومسألة  ويراودني ونحن بصدد مناقشة
  .الدين اإلسالمي بإقرار مبدأ الذمة المالية بين الزوجين وسارع العلماء لبحثها؟

  :يمكن تلخيص الجواب عن هذا السؤال في األمور التالية
الواجبات ذات الصفة السياسية واالجتماعية كحق اإلنسان في الحياة ودعوى فصل الحقوق و  - 

الزوجية ودعاوى النسب ووالية األب عن غيرها من الحقوق األخرى ذات القيمة المالية كحق النفقة وحق 
إلى غير ذلك من ... اإلرث وحق التعويض عن ضرر مادي أو معنوي وحق الملكية وحق االنتفاع

 .)3(دخل ضمن الذمة المالية للشخصالحقوق التي ت
حماية شخصية المرأة في حياتها الزوجية من أن تطغى عليها شخصية الزوج الحقوقية  - 

واالجتماعية، فهي ال تزال تملك أهلية أداء وأهلية وجوب، ذلك أن األصل في شخصية المرأة أنها ال 
، )4(ي العرف والقانون في الدول الغربيةتذوب بعد الزواج ال في اسمها وال في أمالكها خالفا لما جرى ف

�������	���و�: "والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى��� .)5("و"��! ��א�

                     
أعمال ، "التعديل وبعد قبل الجزائري التشريع ظل في التطبيق الواجب القانون وٕاشكالية الزوجين بين األموال نظام"بشرى،  زالسي )1(

بجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  -، المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسيةطني حول تنازع القوانين في األحوال الشخصيةالملتقى الو 
  .123 ، ص2014أفريل  24و 23يومي 

ص ، 1998لبنان،  - ، بيروتمنشورات الحلبي الحقوقيةعبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي، الجزء األول،  )2(
512.  

   .223، ص 1967الجزء الثامن، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  )3(
خليفة علي الكعبي، نظام االشتراك المالي بين الزوجين وتكييفه الشرعي، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن، ) 4(

  .27، ص2010
  ].228[ رة البقرة، اآليةسو ) 5(
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ففي األمر األول، يتضح لنا أهمية الفصل بين الحقوق المالية والحقوق األخرى كحقوق اإلنسان   
الية كالنفقة واإلرث وال تسقط إال الشخصية، فجميع الحقوق ذات القيمة المالية تدخل ضمن الذمة الم

باإلبراء أو األداء، فإذا وقعت جريمة باالعتداء على إنسان نكون هنا بين شقين، الشق الجنائي وهذا 
يمثله القانون ويعتبر حقا شخصيا ال يتعلق بالذمة، وأما الشق الثاني فيتعلق بالتعويض، والتعويض ذو 

  .مة مالية هي ذمة الشخص المسؤول عن الضررقيمة مالية، وفي هذه الحالة نكون في ذ
فيبين أن شخصية المرأة ال تذوب بمجرد زواجها ألن الزوج يملك القوامة، لكنه ال : وأما األمر الثاني

يملك حق نزع حرية التصرف في حقوقها ذات القيمة المالية ألن الفقه اإلسالمي ينظر للذمة كمظهر 
  . )1(سان باعتبار صالحيته لوجوب الحقوق المالية له وعليهللشخصية القانونية التي توجد باإلن

  بين الزوجين ة الماليةمبدأ اشتراك الذمتشريعات الغربية لالتكريس : أوال

 الغربية الدول عند الزواج عقد يرتب الجزائري، النظام ومنها اإلسالمية العربية لألنظمة خالفا
 وهذا وٕادارتها بها االنتفاع حيث من اآلخر الطرف أموال على الزوجين من لكل حقوقا تتضمن ا ماليةآثار 
 المالي بالنظام يعرف (Le régime matrimonial) النظام هذا تعرف لم الحديثة التشريعات أن إال ما

   .)2(له الفقهية الرجوع إلى التعريفات األمر يتطّلب لهذا للزوجين،
 بيان بمقتضاها والتي الزوجين بين عليها فقالمت أو القانونية القواعد مجموعة": عرفه من فهناك

 قبل تتم التي الديون حيث ومن بتا واالنتفاع وٕادارتها أموالهما ملكية حيث من منهما كل وواجبات حقوق
 .)3("الزوجية انتهاء بعد الزوجين من كل حقوق وتسوية عقدته انحالل وبعد وأثنائه الزواج

ك الذمم بين الزوجين ضرورة التقسيم المتساوي لكل رتبت بعض القوانين على مبدأ اشتراوقد 
المكتسبات التي تراكمت خالل حياتهما الزوجية، فنظام األموال في الدانمارك والنرويج مثال مبني على 
االشتراك بين الزوجين، فإذا انحل الزواج اقتسما المال مناصفة بينهما، ونفس المقتضى أقره القانون 

  .)4(ذي نص على أن ما اكتسبه الزوجان يعد مشتركا بينهما ويقسم بالمساواةال 1944السوفياتي لسنة 
  
  

                     
األردن،  -، الطبعة األولى، دار الثقافة، عمان)مقارنة بين الفقهين الوضعي واإلسالمي(منصور الفتالوي، نظرية الذمة المالية ) 1(

  .147، ص 1999
  .124، ص المرجع السابقبشرى،  زالسي) 2(
  .284 ، ص1999العربي،  الفكر اإلسكندرية، دار الخاص، الدولي الحداد، القانون السيد صادق، حفيظة علي هشام) 3(
الجشتمي، العمل السوسي في الميدان القضائي، الجزء األول، الطبعة األولى، مكتبة المعارف بي زيد عبد الرحمن بن عبد اهللا أ) 4(

  .280، ص 1984للنشر والتوزيع، الرباط، 
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  : هي ،مبدأ اشتراك الذمم بين الزوجين حول ترتيب نظامنظم قانونية  عدة وهناك
   (Le régime légal) القانوني المالي النظام. 1

 االنفصال ونظام اليالم كااالشتر  نظام أهمها قانونية مالية نظم عدة الغربي المجتمع يسود    
  :، نبرزها فيما يليالمالي

بموجبه تكون أموال الزوجين مملوكة على الشياع بنسبة النصف وتخصص : نظام االشتراك المالي -أ
 الزوجةكما له إدارة أموالها إلشباع حاجات األسرة على أن يدير الشؤون المالية الزوج هذه األموال 

 المشترك للمال عليها المتحصل األرباح فيضيف الهامة، رفاتعلى بعض التصتها موافقمع  الخاصة،
المواد وهذا ما قررته  ،)1(الوفاة عند الورثة بين أو بينهما األموال تلك تقسم الزوجية الحياة وبانتهاء

الديون الناشئة عن  كما يشتركان في ،فرنسيالمدني ال من القانون) 1424(و) 1422(و) 1421(
 .الحاجات العائلية

  : )2(هي على التوالي ،صورثالثة  الفرنسي القانون أخذ هذا النظام فيوي
كل  وبمقتضاه تكون: (La communauté universelle)هي نظام االشتراك العام : الصورة األولى �

 .أموال الزوجين مشتركة بينهما
  (La communauté de meubles et acquêts) والمكاسب المنقوالت في اإلشتراك نظام: الثانية الصورة �
الزوجان بعد الزواج وأيضا المنقوالت  نظام االشتراك في المنقوالت والمكاسب التي يكتسبانها ووه    

 بكل خاصة تبقى تراالعقا باستثناء والتي تتكون بعد الزواج شركة بينهما، العائدة لهما عند إبرام الزواج
  .حيث يبقى كل واحد منهما محتفظا بما يملكا المملوكة لكل منهمال تتأثر العقارات وبالتالي  ،منهما

وهو النظام القانوني :  (La communauté réduite aux acquêts) المخفض اإلشتراك نظام: الثالثة الصورة 
وهو نظام االشتراك المخفض  للزوجين الذين لم يختارا نظاما أخر عند الزواج،المقرر في فرنسا 

يحتفظ كل من الزوجين  وبمقتضاه ،فرنسيالمدني ال ن القانونم) 1569(المادة المنصوص عليه في 
  .)3(وما يدخرانه أثناء الزواج ولكن يشتركان في ما يملكانه ،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

                     
  .326، ص 1967 ،، القاهرةربيةالع النهضة القوانين، دار الرحمان، تنازع عبد جاد جابر) 1(
  .93ص ، ، المرجع السابقعلي علي سليمان) 2(
  .172-171ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )3(
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 موافقة دون كل أمواله في التصرف ألحدهما يجوز ال أنه غير الزواج، وقت أموالهما بإدارة الزوجين من
 .)1(قبالطال التصريح القضائي بمجرد النظام هذا ينتهي كما باطال، التصرف اعتبر وٕاال اآلخر الطرف

التصرف واإلدارة  والذي يستقل بموجبه كل من الزوجين بأمواله من حيث: نظام االنفصال المالي - ب
سمان ايتق غير أنهما ،يكتسبانه خالل فترة الزواجكذلك يستقل كل من الزوجين بما واالستغالل و 

  .وهذا النظام شائع في األنظمة االنجلوسكسونية مصاريف األسرة وأعبائها
 أن باعتبار )cours d’équity( القضائية الهيئة طرف من بريطانيا في به اعترف أمبد وهو

 في إلغاؤه تم نظام هو البائنةأو  الدوطة نظام أن هنا ولإلشارة ،الزوجة أهلية على له تأثير ال الزواج
 لىيتو  ،في شكل مهر مالية نسبة لزوجها ظله في الزوجة تقدم ، والذي1965يوليو 13 بقانون فرنسا

وهذه األموال تظل حبيسة ال يجوز له التصرف فيها أو الحجز  األسرة لحاجات خدمة واستغاللها إدارتها
  .)2( فيها التصرف في الحرية مطلق للزوجة أموال من تبقى ما أما ،عليها

  (Le régime conventionnel)تفاقي اإل  المالي النظام. 2

 يسري أخرى مالية نظم اختيار الزواج عقد رف ا ألط يمكن القانوني، المالي النظام عن استثناءا
  .طرفهما من عليه المتفق القانون عليها

بواسطة إبرام  يكون وهذا يالئمهما، الذي النظام الزوجان منها يختار متعددة اتفاقية نظم فهناك
 دض 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، هذا من نوعين بألمانيا يوجد، عموما 

 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 لى جانبإ (Contrat de mariage) الزواج

 .)3(الزواج وثيقة على إليه يشير لكي المدنية الحالة ضابط أمام العقد بهذا التصريح الزوجين القانون يلزم
 وٕالى )Trust( ب يسمى ما فيها يعين التي االتفاقية المالية العقود من هناك بريطانيا في أما

، غذائية نفقة لآلخر الزوجين أحد يدفع أن ميةاإلز  غالبا فيه يحدد الذي األمالك انفصال عقد هناك جانبه
 .نفقتها على لتحصل تلجأ إلى القضاء أن للزوجة يمكن ورفض، بذلك ملزما الزوج كان فإذا

                     
  .127 صالمرجع السابق، بشرى،  زالسي )1(
  .176-175ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : ، الجزء األولالطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري )2(
  .128ص ، المرجع السابق، بشرى زالسي )3(
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ي السويسري المالي بين الزوجين، فالقانون المدن نظام االشتراك وقد إختلفت التشريعات الغربية في    
مبدأ حرية االتفاقات الخاصة بنظم أموال : المبدأ األول: وضع مبدأين أساسيين 1911الصادر عام 

جواز تغيير نظام أموال الزوجية أثناء قيام الحياة الزوجية، وقد اعتمد القانون : الزوجية والمبدأ الثاني
الشتراك في األموال ونظام انفصال نظام اتحاد األموال، ونظام ا: 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 
، وقام بتنظيم اشتراك الزوجين في ملكية بعض )1(مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة

المتعلق  1998نوفمبر 9المؤرخ في ) 91(األصول وبالذات العقارات دون المنقوالت بموجب القانون رقم 
ا النظام وشروطه فصال تتناول أحكام هذ 26بنظام االشتراك في األمالك بين الزوجين، وٕاشتمل على 

 1998نوفمبر  27وقواعده إبتداء من تاريخ عقده وحتى تاريخ فسخه، غير أن هذا القانون عدل في 
  . )2(1998لسنة ) 94(ليحمل العدد رقم 

وبهذا، يكون التشريع التونسي، قد اعتبر نظام االشتراك المالي بين الزوجين نظام اختياري وليس     
ه أو تركه حسب رضاهما واختيارهما عند إبرام عقد الزواج أو في تاريخ إلزامي وأن للزوجين األخذ ب

الحق، كما يمكن القول بأن القانون التونسي حدد دون غيره نطاق هذا النظام المالي بمعنى أنه حدد ما 
ال وهو يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا : "يمكن أن يدخل في هذا النطاق فقال

  ".زوجين متى كانت من متعلقات العائلةبين ال
أما المشرع الفرنسي، فقد عرف نظام االشتراك المالي بأنه مجموعة من القواعد التي تنظم     

العالقات المالية بين الزوجين خالل الزواج أو بعده، أي هو النظام الذي اختاره الزوجين لتنظيم 
من القانون المدني الفرنسي، تقضي بأن كل عقار  1402مصالحهما المالية، وقد وضع قرينة في المادة 

  .)3(يعتبر ماال طارئا ويدخل في األموال المشتركة ما لم يثبت أحد الزوجين ملكيته لهذا المال
وقد شابه القانون الفرنسي القانون التونسي حيث نص القانون المدني الفرنسي في المواد من     

ك االتفاقي على أن تصبح كل أموالهما الحاضرة والمستقبلية الواردة في نظام االشترا 1526إلى  1407
سواء كانت منقوالت أو عقارات مشتركة بينهما ولكن في نظام المساهمة في المكتسبات وهو أكثر 

                     
، ص 1956، مجلة األحوال التونسية، )نظام االشتراك في األموال بين الزوجين( 1998نوفمبر  9المؤرخ في ) 91(القانون رقم  )1(

455.  
  .465، ص 2001خصية، دار الميزان للنشر، تونس، محمد الحبيب الشريف، مجلة األحوال الش )2(
  .72، 68ص ، المرجع السابق، خليفة علي الكعبي )3(
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األنظمة شيوعا في فرنسا يخول لهما القانون اقتسام األموال التي اكتسباها خالل الزواج عند انحالله 
قيمة نصف األموال المكتسبة، إذن بعبارة موجزة يمكن القول إن كل أموال ويكون لكل واحد منهما 

الزوجين تدخل ضمن األموال المشتركة ما عدا العقارات المملوكة ألحدهما قبل الزواج والمكتسبة أثناء 
  .الزواج عن طريق الهبة أو الميراث

لكية المشتركة بين في نطاق الم 1401ويفصل القانون المدني الفرنسي من خالل المادة     
اإليرادات الشخصية، الكسب والرواتب، بدائل الرواتب، إيرادات الممتلكات وتشمل الثمار : الزوجين فيذكر

  .وبيع الماشية، اإليرادات المتأتية من الهبات المشتركة كمبلغ التأمين على الحياة
واج تدخل في نظام االشتراك إذن نستطيع القول، بأن جميع األموال التي يملكها الزوجان عند الز     

المالي، باإلضافة إلى األموال التي اكتسبها الزوجان وكانت مملوكة لهما قبل الزواج تبقى خارجة عن 
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
  المالية للزواج ثارمن تنازع القوانين حول اآلمشرع الجزائري الموقف  :انيثا

برجوعنا إلى قانون األسرة الجزائري، نجد أن المشرع قد اعترف للمرأة المتزوجة بشخصيتها 
كامل األهلية داخل مؤسسة األسرة، دون تمييز بينها وبين  لة عن شخصية الزوج، واعتبرها عضوالمستق

حقوقها وتحمل إلتزاماتها، فالمرأة لها كامل الحق في التملك واالنفراد بذمتها المالية، الرجل في مباشرة 
التي تبقى مخصصة لمعامالتها المالية وهي في ذلك تعتبر مستقلة بذاتها غير تابعة أو مكملة لذمة 

واحد من لكل : "من قانون األسرة الجزائري التي جاء فيها 37/1الزوج، وهو ما أكدته صراحة المادة 
  .)2( ."..الزوجين ذمة مالية مستقلة عن األخر

وقد اعترف المشرع الجزائري بدوره في : "ق على هذه المادة أحد الباحثين، فقالوقد جاء عل
قانون األسرة بمبدأ استقالل الذمة المالية للمرأة عن طريق تجسيده لفكرة حرية المرأة بالتصرف في 

على أن للزوجة الحق في حرية التصرف في مالها ولم  37ى من المادة أموالها، إذ نص في الفقرة األول
  .)3(يعلق هذه الحرية على قيد أو شرط
                     

  .81-80ص المرجع،  نفس، خليفة علي الكعبي )1(
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة :" من مدونة األسرة المغربية، التي دجاء فيها 49/1المادة : تقابل هذه المادة )2(
لدولة االمارات العربية المتحدة المتعلق  2005لسنة ) 28(من القانون االتحادي رقم  62، وهو نفس مضمون المادة ..."ألخرا

المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها وال يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، : "باألحوال الشخصية التي جاء فيها
، فإذا شارك أحدهما األخر في تنمية مال أو بناؤء مسكن ونحوه كان له الرجوع على األخر بنصيبه فلكل منهما ذمة مالية مستقلة

  ". عند الطالق أو الوفاة
  .44 -43ص ، المرجع السابق، خليفة علي الكعبي )3(
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تبقى في ملكية  - من عناصر إيجابية وسلبية–وترتيبا على ذلك، فكل ما تشمله الذمة المالية 
تشاء وال حق صاحبها، وهو وحده المسؤول عنها، فالصداق مثال ملك خالص للمرأة، تتصرف فيه كما 

نه بالنسبة للزوج فإن قاعدة استقالله بذمته أ، غير بتها بأثاث أو غيره مقابل الصداقللزوج في مطال
  .)1(المالية تتسم ببعض المرونة والنسبية؛ إذ تستحق عليها النفقة الواجبة للزوجة واألبناء

ة إلى قانون جنسية الزوج المالي ثارأخضع اآلبوجهة النظر األولى بأن المشرع الجزائري  وقد أخذ
يسري قانون الدولة التي ": أنهوالتي تنص على  من القانون المدني )12/1(لمادة ل طبقاعند إبرام الزواج 

، وهذا كقاعدة "الشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواج ثارالزواج اآل ينتمي إليها الزوج وقت إنعقاد
  .)2(عامة

من القانون  )12/1( لمادةل طبقانسية الزوج عند إبرام الزواج ج هذا ويتحدد نطاق تطبيق قانون
في الشروط الموضوعية لمشارطة الزواج ما عدا شرط األهلية الذي يظل خاضعا لقانون جنسية  المدني

ها مع استثناء أحكام موقع المال في هذا الشأن، وفي شكلها مع مالحظة إن القانون آثار الزوجين، وفي 
من القانون المدني، وكذلك فيما يخص مدى إمكانية تغيير النظام ) 19(ستنادا للمادة المحلي قد يطبق إ

  .المالي للزوجين وطرق تصفية أموالهما بعد انتهاء الزواج
 بعض مع يتفق حل المالية ثاراآل على الزواج انعقاد وقت الزوج جنسية قانون وتطبيق

 آثار ألن القانون، بهذا آمنت الحديثة التشريعات غالبية أن كما الهاي، واتفاقية الحديثة االتجاهات
 .)3(بقانونين محكومة تكون أن العائلة مصلحة من وليس القانونية الوحدة تتطلب عموما الزواج

 الزوج جنسية قانون تطبيق أن بينها من كان والتي القاعدة لهذه وجهت التي االنتقادات ورغم
 قانون تطبيق يجب ولهذا والمرأة، الرجل بين المساواة وهو أال دستوري لمبدأ مخالفة فيه الزوجة دون

 ثاراآل على القانون هذا تطبيق فضل الجزائري المشرع أن إال ،)4(المشترك الموطن قانون مثل محايد
 خالفا ،)5(المالية متطلباتها عن والمسئول األسرة رب هو اإلسالمية الشريعة في الزوج ألن المالية،
 للزوجين، المشتركة الجنسية أو المشترك الموطن قانون تطبيق قوانينها فضلت التي ةالغربي الدول لبعض

                     
  .20ص ، المرجع السابق، محمد أقـاش )1(
  .18ص المرجع السابق، الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعمال،  )2(
 الفرنسي، األردن، دار والقانون العربية للتشريعات مقارنة سةراالخاص، د الدولي القانون شرح في الحصري، الوجيز وليد محمد )3(

  .138، ص 2009والتوزيع،  للنشر الثقافة
(4) Henri Battifol et Paul Lagarde, Droit international privé, T.2., Paris: Librairie générale de droit et 

de jurisprudence, 1974, p 60. 
 وٕاال للزوجين المشترك الموطن قانون طبق الذي التونسي المشرع العربية، باستثناء التشريعات من العديد به عملت المنحى وهذا )5(

الطيب زروتي، القانون الدولي  جعا، ر 1998 لسنة الخاص الدولي القانون مجلة من 47 الفصل في به جاء ما وهذا القاضي فقانون
  .170ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الخاص الجزائري، الجزء األول
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 قانون تطبيق فضلوا آخرون بينما والمرأة، الرجل بين الداعية إلى المساواة التحررية باألفكار تأثرها بسبب
 .)1(موقعها لقانون تخضع العقارات أم المنقوالت يخص فيما للزوجين المشترك الموطن

 أحد كان إذا وحده الوطني القانون يسري الزواج، انعقاد وقت الزوج جنسية قانون عن ستثناءاوا
 وحده الجزائري القانون يسري": مدني قانون 13 المادة أكدته ما وهذا الزواج انعقاد وقت جزائريا الزوجين

 الزواج، انعقاد قتو  جزائريا الزوجين أحد كان ذاإ 12و 11 المادتين في عليها المنصوص األحوال في
 ،)2( فقط فيها مبالغ وطنية عن يدافع كونه االستثناء هذا أيضا انتقد ، ولقد"الزواج أهلية يخص فيما إال

 ألن son nationalisme excessif)( لرعاياه، الدينية العقيدة حماية ذلكراء و  من دار أالمشرع  أن يبدو لكن
 .محضا دينيا طابعا يكتسي الزواج

 :التالية المالحظات نقدم أن يمكننا ،1 /12 للمادة تناراءق خالل من   
 ثاراآل على ويسري التشريعي التعديل بعد به معموال لزاما الزواج انعقاد وقت الزوج جنسية قانون إن -

 الجزائري القانون يطبق واستثناءا ،)مختلط زواج( الجنسية مختلفي طرفيه يكون زواج عن الناتجة المالية
 .الزواج انعقاد وقت جزائريا العالقة أطراف حدأ كان إذا
 .األسرة رب األخير هذا باعتبار الزوج جنسية قانون يكّرس المشرع بقي -
 ئيةااإلجر  المسائل وتبقى ،ثاراآل بهذه الخاصة الموضوعية الشروط على هذه اإلسناد قاعدة تسري -

 .الجزائري مدنيانون المن الق مكرر 21 المادة لنص طبقا وهذا القاضي لقانون خاضعة
 من الدولي البعد ذات الخاصة العالقات على سلبا تؤثر المشرع طرف من المعتمدة اإلسناد قاعدة      

 المبدأ هذا أن رغم والمرأة، الرجل بين المساواة بمبدأ اإلخالل بينها ومن تثيرها، التي المشاكل جراء
، )3(الجزائر إليها المنظّمة االتفاقية أحكام مخالفة كوكذل 29 المادة خالل من الجزائري رتو الدس يكرسه
 قاعدة إن أخرى جهة ومن جهة من هذا المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على تهدف إلى القضاء والتي

 جنسيته تغيير الزوج تعمد ما إذا خاصة الجنسية ضابط خالل من الزوجة بمصلحة مساس فيها اإلسناد
 في يأخذ لم المشرع أن يدل ما هذا ،تحايلالو  غشال حالة إثبات صعوبة مع المختص القانون من تهربا

 .اإلسناد ضابط تغيير الحسبان

                     
  .176 ،172ص المرجع السابق،  تنازع القوانين،: الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1(
  .134ص ، المرجع السابق، بشرى زالسي )2(
 على جميع القضاء التحفظ إلى اتفاقية مع الجزائر انضمام يتضمن 22/11/1996في  المؤرخ 96/51رقم  الرئاسي مالمرسو  )3(

  .1979لسنة  المرأة ضد التمييز أشكال
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 كحق واعتبرها ،12/1 المادة صياغة أعاد أن بعد التعديل بعد المالية ثاراآل على المشرع أبقى 
 نظام أجاز قد نكا وٕان يجهلها، التي النظم نطاق في تدخل أنها رغم األجنبي، القانون ظل في نشأ

 .األسرة لقانون تعديله بعد االشتراك المالي
 وقت" أي الزمني للمعيار تحديده خالل من هذه، التنازع قاعدة ءراو  من يهدف المشرع أن كما 

 .اإلسناد ضابط تغيير بسبب يثار قد الذي المتحرك التنازع مشكلة حل ،"الزواج انعقاد
  :، تتمثل فيما يليية الزوج عند إبرام الزواججنس ترد بعض القيود على اختصاص قانون

يخص األموال العقارية الداخلة في المشارطات الزوجية من  ااختصاص قانون موقع المال، فيم  - أ
  .حقوق عينية أصلية أو تبعية

ال يجوز االحتجاج بتصفية أموال الزوجين وتقسيمها بعد إنحالل الزواج في مواجهة الغير، إال    - ب
  .ءات المقررة في قانون موقع المالإذا روعيت اإلجرا

في حالة األخذ باإلحالة ال يطبق قانون جنسية الزوج، إذا كان هذا األخير يسمح للطرفين    - ت
  .)1(باختيار القانون الذي يسري على مشارطة الزواج وانتهى القاضي إلى استخالص هذا القانون فعال

  جينتطبيق قانون النظام المالي للزو  تطبيق عوائق :ثالثا

أهم عائقين يواجهان القاضي عند محاولة تطبيق قاعدة اإلسناد التي تحكم النظام المالي 
التنازع المتحرك أو مخالفة تطبيق النص األجنبي مسألة  المالية للزواج، هي ثارللزوجين أو اآل

  :لمقتضيات النظام العام في الجزائر، وهو ما سنبرزه فيما يلي
   تطبيق قانون النظام المالي للزوجين على بالصعوبات الواردة هتأثر  ومدى المكتسب الحق .1

 أن إال المتحرك التنازعمسألة  حل اإلسناد قاعدة وراء من يهدف الجزائري المشرع أن رغم
 العالقة كون قائمة القوانين تنازع مشكلة تجعل التطبيق، الواجب القانون تعترض قد التي الصعوبات

 بين اإلسناد ضابط تغيير بفعل يثار قد المتحرك التنازع وألن والمكان، الزمان تراالعتبا تخضع القانونية
 االختصاص، لهما يثبت القانونيين كال يجعل مما فيها، المنازعة ووقت القانونية العالقة نشوء وقت

 كلل التدخل مجال تحديد يستدعي مما ،)2(نفاذه عند والثاني إنشائه عند القانوني المركز بحكم أحدهما
 .)3( والجديدة القديمة اإلسناد قاعدة من

                     
  .177-176ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1(
  .128-127ص المرجع، نفس تنازع القوانين، : لقانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولالطيب زروتي، ا )2(
  .212المرجع السابق، ص قواعد التنازع، ، الجزء األول، إسعاد، القانون الدولي الخاص موحند )3(
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 جديدة اآثار  يقرّ  قد الجديد فالقانون القانون، في تعديل حالة في: أوال الصعوبات هذه لنا وتتجلى
 والتي للزواج المالية ثاراآل على فوريا أثرا له الجديد القانون فيصبح سابقا، عليه كانت مما ينقص قد أو

 الجزائري للقاضي يمكن ال كما الزواج، انعقاد تاريخ من وليس سريانه تاريخ من الجديد القانون في تحدد
 يغير قد الزوج أن: وثانيا المستقبلية، المالية ثاراآل على الجزائري القانون يطبق أن 13 المادة لنص وفقا

 المالية ارثاآل يحكم أن الزوج لقانون يمكن ال الشأن هذا وفي معا جنسيتهما الزوجان يغير أو جنسيته
 االحتجاج أن كما المتحرك، التنازع إطار في الجديد القانون يحكمها آثار ألنها المستقبلية للزواج

مسألة  )1(المختص القانون نحو الغش بنية يكن لم الجنسية تغيير كان إذا ما خاصة المكتسبة بالحقوق
 .الحق هذا لنفاذ التقديرية القاضي لسلطة متروكة

 عن أجنبيا ويصبح جنسيته الجزائري يغير عندما 13 المادة على بدورها ممتع الصعوبة وهذه
 .الجديد القانون ظل في تسري أصبحت المالية ثاراآل وألن القديم، القانون

 ظل في عليها اتفق التي المالية ثاراآل ضمان هذه اإلسناد قاعدة وراء من أراد المشرعوبالتالي 
 أرادة راءج من حقوقها الزوجة مثال تفقد أن العدل غير فمن بالتاليو  الزواج، وقت الزوج جنسية قانون
 اإلسناد بقاعدة المشرع تمسك ورغم، )2(القانون في تعديل حتى أو جنسيته، تغيير في وحده الزوج

 ب يعرف ما أو المكتسب الحق أن بّينوا المجال هذا في المتخصصين من العديد أن إال أعاله، المذكورة
 هذا وراء من حمايته رادالم )L’efficacité internationale des droits( للحقوق ليالدو  النفاذ"

ترمي إلى  التي التنازع قواعد مع يتعارض بل القوانين، تنازع مشكلة لحلّ  عالميا أساسا ُيعد لم القانون،
 هآثار  إحداث يف القديم القانونرارية استم يعني المكتسب الحق بينما التطبيق، واجب جديد قانون تعيين
 السريع التطبيق عملية أن مؤكدا المشرع موقف أيد من هناك وبالمقابل ،مختص جديد قانون وجود رغم

 أحد طرف من الغش إلمكانية باب لفتح وسيلة إال هي ما الجنسية تغيير عن الناتج الجديد للقانون
 .عليها المتفق المالية النظم أحد من للتهرب الزوج خاصة الزوجين

  العام للنظامتطبيق قانون النظام المالي للزوجين وفكرة  .2

 يسميها كما العام للنظام المخفف األثر أو المكتسبة الحقوق هتواج التي إضافة إلى الصعوبات
 القاضي قانون اختصاص دائرة كنفها في أيضا تتوسع قد اإلسناد ضابط تغيير راءج من البعض،
 ظل في نشأ الذي الحق القانون ظل في نشأ الذي الحق ألن العام، النظام سمإب وهذا التقديرية وسلطته
رام احت ُيفترض قانونية واقعة ُيعد الوطني القاضي أمام هآثار  نفاذ والمطالب المختصاألجنبي  القانون

                     
  .172 – 171لسابق، ص تنازع القوانين، المرجع ا: الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )1(
  .207 ص، المرجع السابق، راشد رياض، سامية المنعم عبد فؤاد) 2(
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 القول يمكن هنا ومن، )1(القاضي لدولة العام النظام تخالف كانت ما إذا تنفذ وال تستبعد قد لكن ها،آثار 
 .التقديرية القاضي لسلطة وخاضعة مرهونة المسألة تبقى أن
 بقانون مقّيدا القاضي دولة في نفاذه المطلوب المكتسب الحق كون تتدخل العام النظام قوة أن كما  

 الّرهن في والمتمثل المكتسب بحقها تحتج أن يمكنها ال مثال فالزوجة ،)ومنقوالت تراعقا( المال موقع
 به، يعترف ال المال موقع قانون ألن لألموال إدارته لحسن ضمانا زوجها أموال على الوارد القانوني

 الزوجين أموال بتقسيم الخاصة راءاتهإج كل مااحتر  فيه مطلوب المال موقع قانون أن ذلكإلى  ضف
 .)2(قانونه في السائد العام للنظام مخالفة ُيعد فهو ذلك وخالف مكتسب كحق

 واجب يكون للقانون األجنبي أن السماح المقارنة التشريعات من هكغير  الجزائري أراد المشرع
 إنشائه القانون األجنبي والمطالب في المقّرر الحق أن إال اإلسناد، قاعدة إليه أشارت لما وفقا التطبيق

 الذي العام النظام يتدخل هنا ومن القانوني، لنظامه الجوهرية باألسس يمس قد القاضي قانون ظل في
 الجنسية لقانون الشخصية األحوال مسائل كافة أخضعت التي التشريعات عند خاصة أهمية له منحت
 بلد في والمنبوذة المألوفة غير األجنبية القوانين ضد سالحا منه وعملت الجزائري، المشرع ومنها

 .)3(القاضي
 كصمام يستعمله زائريالج القاضي أن إال اإلسناد، قاعدة لوظيفة معرقال ُيعد العام النظام كان وٕان   

 في الجوهرية مبادئه ويخالف دولته في المطالب بالحق قانون أجنبي مختص كل ضد به يدفع أمان
 يجوز ال": مدنيال قانونمن ال 24 المادة عليه نصت ما وهذا الوطني قانونه مكانه ويطبق مجتمعه،

 في العامة واآلداب العام امللنظ مخالفا كان إذا السابقة النصوص القانون األجنبي بموجب تطبيق
القانون  محل الجزائري القانون يطبق .القانون نحو الغش بواسطة االختصاص له ثبت أو الجزائر،

 الزواج أحكام في بكثرة يستعمل العام بالنظام والدفع، )4("العام واآلداب العام للنظام األجنبي المخالف
 يجوز وال الشخصية األحوال عناصر من راعنص كونها ،المالي بالجانب منها يتعلق ما حتى هآثار  وجميع

 .العام النظام من ألنها القاضي قانون في مخالفتها
 النظام يتدخل وقد المال، موقع بقانون بدوره يتقّيد القاضي قانون في إنشاؤه المطلوب الحق وهذا

 أحد أموال وجدت إن كذل مثال المال، موقع قانون في مجهوال الحق هذا كان إذا األخير لهذا العام
 بأحد محكومة األموال هذه وكانت الجزائري، القضاء على حولها النزاع وعرض الجزائر في الزوجين

                     
  .137 - 136ص ، المرجع السابق، بشرى زالسي )1(
   .166ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )2(
  .855 ، ص1967الجامعية دمشق،  والمطبوعات الكتب خاصة، مديريةال الدولية سيوفي، الحقوق نعوم )3(
  .186ص تنازع القوانين، المرجع السابق، : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )4(
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 العام، النظام باسم سيدفع الجزائري، فإن القاضي القانون في والمجهولة ذكرها السابق المالية األنظمة
 تم الذي الماليراك االشت بنظام محكومةو  الجزائر في موجودة األموال هذه كانت لو األمر ويختلف
 أمام النزاع بشأنه المعروض النظام أو الحق جزائريا فإن هذا الزوجين أحد وكان الخارج في عليه االتفاق
 كان وٕان األخير للتعديل وفقا الجزائر في به معترفا نظاما باعتباره األخير هذا سيقّره الجزائري القضاء
 .به خاصة أحكاما له يضع لم المشرع

 ما منها الزوجين ألموال مختلطة صفة هناك كانت ما إذا تعقيدا يزداد األمر أن باإلشارة والجدير
يحيل إلى  االتفاقي النظام كان إذا ما عسير أمر بينهما االختيار ألن قانوني، هو ما ومنها اتفاقي هو

 - النزاع عليه المعروض القاضي بلد في موجودة غير األخيرة هذه وكانت األموال تواجد مكان قانون
  .)1( الثانية الدرجة من اإلحالة يرفض وكان -الجزائري القضاء وليكن

 ذلك على مثال وأبرز للزوجين المالية النظم حول الدولي االختالف أن استنتاجه يمكن وما
  .العام امالنظ تدخل طريق عن بينها فيما قانونية نزاعات تثير تبقى والفرنسي، الجزائري القانون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                     
)1( rav:f  ،د\�t308ص المرجع السابق، قواعد التنازع، ، الجزء األول، القانون الدولي الخاصإ.  
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  بحث الثانيالم

   واالنفصال الجسماني وآثارهما انحالل الزواجفي  القوانينإشكاالت تنازع 

تصطدم  انعقد الزواج صحيحا ترتبت عنه آثار إال أنه مع استمرار الحياة الزوجية قد متى
، من هنا حاول المشرع طةالراب بعقبات وتصبح الحياة المشتركة مستحيلة فيلجأ الزوجين إلى حل هذه

؛ فانحالل لحل المشاكل المترتبة على انحالل الزواج وأثاره سّن قواعد تشريعية وقائية والحقةالجزائري 
الزواج في القانون الدولي الخاص يطرح العديد من المشاكل، التي حظيت باهتمام جميع التشريعات التي 

ع قواعد فنية للتطبيق على العالقات الدولية أخذت على عاتقها عناء التصدي لهذه المشاكل بوض
الخاصة، هدفها حّل نزاعات ذات طبيعة خاصة، والنظر في حقوق أفراد في دولة يتصفون فيها 

، شريطة أّال تكون تلك الحقوق متعارضة مع األسس الجوهرية في الدولة التي يتواجدون )1(باألجانب
وما هو القانون  واالنفصال الجسماني انحالل الزواج  اللإذن في ماذا تتمثل آثار انح ،)2(على إقليمها

  :ما يليوهو ما سنجيب عنه في ،؟عليهما التطبيق الواجب

  األول مطلبال

  واالنفصال الجسماني انحالل الزواجمضمون فكرة 
ال تتفق مجّمل التشريعات على مفهوم واحد لمسألة انحالل الزواج؛ بل قد تختلف في نفس 

ألخرى، فهي تتحّدد في التشريع الجزائري وفقا لقواعد قانون األسرة المستمد من  الدولة من مرحلة
طرق فك الشريعة المسيحية، وقد تختلف  تختلف عنالشريعة اإلسالمية بحاالت وبطرق معينة 

حتى ما بين الدول العربية واإلسالمية نفسها والتي تعرف طرق لفك الرابطة الرابطة الزوجية 
يضاف إلى ذلك طرق لفك الرابطة الزوجية مكرسة في بعض  بعضها البعضن الزوجية تختلف ع

 مسألة االنفصال الجسمانيالنظم الغربية فقط وال نجد لها تطبيقات مقابلة في التشريعات العربية ك

                     
ى فقه األحوال االيطالي القديم على إخضاع حالة الشخص وأهليته إلى قانون الموطن بوصفه القانون الشخصي؛ فهي وقد جر  )1(

رجنتريه امسائل ترتبط بالشخص والقوانين التي تحكمها تتبعه أينما ذهب، ولم يختلف األمر كثيرًا في القرن السادس عشر مع د
)Dargentier(ليمية القوانين كأساس في حل المنازعات التي تعرض على القضاء، وهو الحّل الذي ، الذي أعلن هو اآلخر مبدأ إق

رجنتريه، لمواجهة التنازع بين قوانين المدن االيطالية المستقلة آنذاك، وبين قوانين اتبناه كل من الفقه االيطالي والفقيه الفرنسي د
التنازع الدولي للقوانين بعد أن تأكدت سيادة الدولة، وتوحدت قوانين المقاطعات الفرنسية المختلفة، ولكن حينها واجه الفقه مشكلة 

الداخلية، أصبح من المتصور أن يتحدد القانون الشخصي على أساس تبعية الشخص للدولة برابطة الجنسية، أي على أساس ضابط 
   .الجنسية

للقانون األردني مع التشريعات العربية والقانون  دراسة مقارنة" محمد وليد المصري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص )2(
  .153م، ص 2000األردن،  -، الطبعة األولى، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان"الفرنسي
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 من كل أخضع المشرع الجزائري أن ، نجد2005 لسنة المدني القانون بالرجوع إلى تعديل
 الدعوى، وهو رفع وقت الزوج إليه ينتمي الذي الوطني الجسماني إلى القانون واإلنفصال الزواج إنحالل

، وعليه سنوضح كل هذه المسائل بشيء روبيةو واأل العربية البالد في القانونية األنظمة جل به أخذت ما
  :من التفصيل فيما يلي
  الجزائري إنحالل الزواج في القانون مسائل علىالقانون الواجب التطبيق : الفرع األول

إلنحالل الزواج عدة أسباب عامة وقانونية، فمن بين األسباب العامة نذكر إنحالل عقد الزواج        
، أو بالتطليق )1()ج.أ.من ق 47طبقا للمادة  )Repudiation(إرادة الزوج المنفردة بالطالق ب

)Divorce(  يحددها التي سباب الزوجية بحكم من القاضي، وذلك لسبب من األالرابطة أي بانتهاء
، أو بالفسخ أو البطالن )3()ج.أ.من ق 54المادة (، أو بالخلع )2() ج.أ.من ق 53طبقا للمادة ( القانون

  .)7()ج.أ.من ق 34)6(و )5(33 - 32)4(المواد (

                     
تنحل الرابطة " :، أنه2005يونيو المتضمن قانون األسرة الجزائري  20المؤرخ في  05/02رقم من األمر  47تنص المادة  -)1(

 ."لطالق أو الوفاةالزوجية با
  :يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لألسباب التالية": ج، جاء فيها.أ.قمن  )معّدلة( 53المادة  -)2(
  .من هذا القانون 80و 79 78فاق بعد صدور حكم بوجوبه ما لم يكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد نعدم اإل-1
  .من الزواجالعيوب التي تحول دون تحقيق الهدف -2
  .الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر-3
  .الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف األسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية  -4
  .الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر وال نفقة-5
  .أعاله 8مخالفة األحكام الواردة في المادة -6
  .إرتكاب فاحشة مبينة-7
  .المستمر بين الزوجين الشقاق -8
  .عقد الزواجبمخالفة الشروط المتفق عليها -9

  .كل ضرر معتبر شرعاً - 10
  ."يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي:" ج، أنه.أ.قمن  54تنص المادة  -)3(

 ".صداق المثل وقت صدور الحكم إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما ال يتجاوز قيمة
  ".يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد" :ج، أنه.أ.قمن  32تنص المادة  -)4(
  ".يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا" :ج، أنه.أ.قمن  33تنص المادة  -)5(

  .بل الدخول وال صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثلإذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ ق
كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده، ويترتب عله ثبوت النسب، ووجوب " :ج، أنه.أ.قمن  34تنص المادة  -)6(

  .االستبراء
 ."قابل مالييجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بم" :ج، أنه.أ.قمن  54تنص المادة  -)7(
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أما األسباب القانونية، فإنه يمكن حصرها في الطالق باإلرادة المنفردة للزوج والطالق بالتراضي 
 54و 53والطالق بطلب الزوجة في حدود ما ورد في المادتين  )1()ج.أ.من ق 48المادة ( بين الزوجين

  .)2()ج.أ.من ق 53المادة (ج، والطالق بسبب نشوز أحد الزوجين .أ.من ق
الوفاة، وقد تكون إرادية وتتمثل في ) طبيعية(رادية اإلأسباب إنحالل الزواج غير من قد يكون و 

حالة بطالنه أو فسخه أو بإرادة الطرفين معا، كحالة الطالق بالتراضي أو بإرادة اإلنحالل بقوة القانون، ك
أحدهما كالطالق والتطليق أو اإلنحالل الحكمي كاالنفصال الجسماني، ولو أنه نظام غير معروف في 

  .القوانين العربية المستمدة من الشريعة اإلسالمية
ر في القوانين العربية، إّال فيها يخص الميراث، أّما وال تثير الوفاة كسبب إلنحالل الزواج آثار تذك

  .)3(فتثير عدة مسائل قانونية تختلف النظم في إسنادها ؛صور اإلنحالل األخرى
واالنفصال الجسماني إلى  أسند المشرع الجزائري انحالل الزواج دون تمييز بين الطالق والتطليق

: من القانون المدني التي تقضي بأنه )12/2( لمادةوهذا طبقا ل ،قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى
الجسماني القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع  ويسري على انحالل الزواج واالنفصال"

  .)4("الدعوى
نستخلص من قراءة هذا النص، أن القانون الجزائري يخضع الطالق لحكم من المحكمة، ويكون        

بإرادة الزوج المنفردة، كما تقتضي بذلك الشريعة اإلسالمية، فهي أحاطت الطالق بذلك ال يقبل الطالق 
بكثير من القيود، ولكن الرجل قد أساء استعمال هذه الرخصة مما اضطر الجمعيات المدافعة عن حقوق 

ضي المرأة في كل أنحاء العالم العربي أن تطالب بتقييد الطالق بأن يكون أمام المحكمة حتى يتحقق القا
  .)5(من توافر القيود التي أوردتها الشريعة اإلسالمية

وٕان كان هذا الرأي صحيحا من حيث وجوب إصدار حكم بالطالق كل يعتد به من الناحية       
، ولكن المشرع الجزائري لم يقيد )ج.أ.من ق 49المادة (القانونية وهو طريق لثبوته، وهذا ما نصت عليه 

                     
أدناه، يحل عقد الزواج بالطالق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي  49مع مراعاة أحكام المادة " :ج، أنه.أ.قمن  48تنص المادة  )1(

  ".من هذا القانون 54و 53الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 
الزواج (، الجزء األول )الخطبة الزواج، الطالق، الميراث، الوصية(الجزائري بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون األسرة  )2(

 .207، ص 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )والطالق
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ،1ط  زروتي الطيب، دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الثاني، )3( 

  .28 ص، 2015
 الخاص القانون الدولي في الجسماني واالنفصال الزوجية الرابطة انحالل على التطبيق الواجب القانون"كمال،  قربوع عليوش )4(

عبد جامعة  - المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين في األحوال الشخصية ،"الجزائري
  .141، ص 2014أفريل  24و 23يومي اية بجالرحمن ميرة 

  .76 -75، ص المرجع السابقعلي سليمان،  علي )5(
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، كان يشترط أن تتوافر )ج.أ.من ق 48المادة (الزوجية بإرادته المنفردة  إرادة الزوج في حل الرابطة
فإرادة الزوج حرة، ) ج. أ.من ق 53المادة (أسباب معينة لقبول طلب الطالق كما هو الشأن في التطليق 

وبذلك فما على القاضي إال أن يستجيب لطلبه ويحكم بالطالق، بمعنى أن حكم الطالق حكم كاشف 
  .)1(وليس منشأ

بتحليلنا ألحكام المادة السالفة الذكر، نجد أن المشرع الجزائري وحّد قاعدة اإلسناد التي تحكم كل 
من التطليق واالنفصال الجسماني المعمول به في الغرب، والمتمثل في قانون جنسية الزوج وقت رفع 

لقانون الذي يحكم الطالق، الدعوى، وبالتمعن في المادة نّجد أّن المشرع الجزائري أغفل اإلشارة إلى ا
باإلرادة المنفردة، وباعتبار الطالق من بين األحوال الشخصية، فالقانون الذي يحكم انحالل الزواج عن 
طريق الطالق، باإلرادة المنفردة هو قانون جنسية الزوج وقت حصول النطق به، على غّرار ما سلكته 

  .بعض التشريعات العربية مثل التشريع المصري
فقط  يصريحة وواضحة ودقيقة، حيث لم تكتف الجزائري من القانون المدني 12/2جاءت المادة فقد 

بذكر الضابط المعتمد عليه وهو ضابط جنسية الزوج وٕانما لتفادي التأويالت المختلفة والغموض، فقد 
ل أن المشرع ذكر المشرع الوقت القانوني أو الزمن المعتمد عليه والمتمثل في وقت رفع الدعوى، إذن نقو 

  .قام بحل مشكلة التنازع المتحرك الناشئة عن التغيير في ضابط اإلسناد
وبهذا يطبق القانون الجزائري إذا كان الزوج يحمل جنسية جزائرية وقت رفع الدعوى، حتى وٕان 

 22كان يحمل جنسية دولة أخرى، ولو كانت هذه األخيرة جنسية فعلية، وهذا إعماال بمبدأ أحكام المادة 
  ".في حالة تعدد الجنسيات يطبق القاضي الجنسية الحقيقية: "التي تنص على أنه )2(ج.م.من ق

غير أن القانون الجزائري هو الذي يطبق إذا كانت للشخص في وقت واحد، بالنسبة إلى الجزائر 
  ".الجنسية الجزائرية، وبالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول

المادة أوجب المشرع الجزائري تطبيق قانون الجنسية الفعلية للشخص، وهي تلك فمن خالل هذه 
الجنسية التي يرتبط بها الشخص أكثر من غيرها ويظهر هذا االرتباط بها من ظروف الحال كاإلقامة، 
أو اتخاذ إقليمها موطنا لممارسة نشاطه، أما إذا كان من بين الجنسيات التي يتمتع بها الشخص الجنسية 

  .)3(الجزائرية فإنه على القاضي تطبيق القانون الجزائري

                     
  .181 -180، ص ، المرجع السابقتنازع القوانين :لو الجزء األالطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري،   )(1

ني حول تنازع القوانين في مجال األحوال تواتي نصيرة، إشكاالت خضوع االنفصال الجسماني لضابط الجنسية، ملتقى وط )2(
 .179، ص 2014أفريل  24و 23الشخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 

  .207 -206، ص المرجع السابقتنازع القوانين،  :األولأعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء  )3(
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السالفة الذكر، االعتراف بالحقوق المكتسبة عن  12/2إذن المشرع الجزائري وضع نص المادة      
االنفصال الجسماني، وليس إلنشاء حق االنفصال فإذا أنشأ حق انفصال جسماني في دولة أجنبية، مثال 

قانون الفرنسي، واكتسب الزوج جنسية جزائرية وقت رفع الدعوى، فهنا يطبق في فرنسا وطبقا لقواعد ال
  .القانون الجزائري

وتكمن العلة في اختيار ضابط جنسية الزوج وقت رفع الدعوى في بروز وظهور عدة نتائج وآثار 
  :الجسماني القانون الذي يحكم االنفصاللتفعيل تطبيق يمكن تكييفها كإشكاالت قانونية 

  الموضوعي لقاعدة جنسية الزوج وقت رفع الدعوى اإلطار .1

من القانون المدني تنطبق على الجانب الموضوعي دون الشكلي  12/2تجدر اإلشارة إلى أن المادة 
، بمعنى يطبق قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى إلقرار مدى صحة الحق المكتسب وكذا اإلجرائيأو 

  .تطبق على آثار االنفصال الجسماني
من القانون المدني، حيث تخضع المسائل الشكلية  12/2فال تحكمه المادة  ،ا الجانب الشكليأم

لقانون القاضي الذي رفع إليه النزاع، وهو الحل والموقف المتفق عليه فقها وقضاء، وهو مسلك المشرع 
كانت من  اة إذمكرر من القانون المدني، لكنه كان البد قبل ذلك تكييف المسأل 21الجزائري في المادة 

من القانون  مكرر 21أو من اإلجراءات لتخضع ألحكام المادة  12/2الموضوع لتخضع ألحكام المادة 
  .المدني

من القانون  12/2إذن البد من تكييف المسألة إذا كانت من الموضوع تخضع ألحكام المادة         
من اإلجراءات فتخضع ألحكام المادة المدني، أي قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى، أما إذا كنت 

  .)1(مكرر من القانون المدني الجزائري 21
 على مركز الزوجةج الزو جنسية ضابط اختيار تأثير  .2
مبدأ المساواة بين ب خصيعتبر اختيار ضابط جنسية الزوج بمثابة مساس بمركز الزوجة وباأل 

دساتير دول العالم، ومنها الدستور الجزائري  الرجل والمرأة المكرس دوليا في المواثيق الدولية وفي أغلب
، حيث لتكريس وضمان نوع من المساواة بين الزوج )2( 1996ديسمبر  7المؤرخ في  29بموجب المادة 

والزوجة كان من الراجح اختيار ضابط الجنسية المشتركة بين الزوجين أو الموطن المشترك لحل 
  .احتياطي في حالة غياب الجنسية المشتركة

                     
  .170 - 177ص ،المرجع السابقرة، تواتي نصي )1(
تمييز يعود سببه إلى المولد أو  بأيرع ذوال يمكنان يت، القانون أمامكل المواطنين سواسية " :من الدستور الجزائري 29المادة  )2( 

  ".، شخصي أو اجتماعيآخرالعرق، أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف 
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نجد أن المشرع الجزائري وحد قاعدة ، من القانون المدني الجزائري 12/2بتحليلنا ألحكام المادة    
اإلسناد التي تحكم كل من التطليق واالنفصال الجسماني المعمول به في الدول الغربية، ويتمثل القانون 

  .في قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى
نجد أن المشرع الجزائري أغفل اإلشارة ، المدني الجزائري من القانون 12/2بالتمعن في المادة 

إلى القانون الذي يحكم الطالق باإلرادة المنفردة وباعتبار الطالق من بين األحوال الشخصية ونظمته 
قانون األسرة الجزائري، فإن القانون الذي يحكم إنحالل الزواج عن طريق الطالق باإلرادة  48المادة 

ون جنسية الزوج وقت النطق به، وذلك على غرار ما سلكته بعض التشريعات العربية المنفردة، هو قان
  .مثل التشريع المصري

  تأثير معيار وقت رفع الدعوى على مصلحة الزوجة  .3

يعتبر عنصر وقت رفع الدعوى معيارا من شأنه ترتيب عدة نتائج أو آثار تؤثر على حقوق الزوجة 
قانونا لم تكن تتوقع  ،ال الجسماني طبقا لجنسية الزوج وقت رفع الدعوىفقد يحكم باالنفص ،مقارنة بالزوج

  .)1(الزوجة عند إبرام عقد الزواج أنه سيرتب تحقيق لمصلحة الزوج على حساب مصلحة الزوجة
حيث لم تكتفي فقط ، من القانون المدني الجزائري صريحة وواضحة ودقيقة 12/2جاءت المادة 

والمتمثل في ضابط جنسية الزوج، إنما لتفادي التأويالت المختلفة بذكر الضابط المعتمد عليه 
والغموض، فقد ذكر المشرع الوقت القانوني أو الزمن المعتمد عليه، والمتمثل في وقت رفع الدعوى، إذن 

  .نقول أن المشرع قام بحل مشكلة التنازع المتحرك الناشئة عن التغيير في ضابط اإلسناد
  الغش نحو القانونإمكانية وقوع حالة - 4

وتتبلور ظاهرة الغش نحو القانون في لجوء الزوج إلى تغيير جنسيته، وذلك لتغيير القانون الواجب 
التطبيق على االنفصال الجسماني، خاصة إذا كان القانون الجديد يقدم له ضمانات لم يكرسها قانون 

  .جنسيته عند إبرام عقد الزواج
 ائريإمكانية تطبيق القانون الجز  - 5

يترتب على تطبيق قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى إمكانية تطبيق القانون الجزائري في النزاع 
المتعلق بموضوع االنفصال الجسماني، وذلك في حالة ما إذا كان الزوج وقت رفع الدعوى جزائري 

  .الجنسية، وٕاما على أساس أن أحد الزوجين كان جزائريا وقت عقد الزواج
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حيث يسري القانون الجزائري حتى وٕان كان الزوج يحمل ، 12/2نطبق المادة  :ة األولىفي الفرضي
من القانون  12/2حكام المادة ألجنسية دولة أخرى، ولو كانت هذه األخيرة الجنسية الفعلية، وهذا إعماال 

  .الجزائري المدني
حكام القانون األجنبي، في وتتحقق هذه الحالة حتى إذا نشأ انفصال جسماني في دولة أجنبية وفقا أل

: حالة ما إذا كان الزوج جزائري وطبق في تقرير االنفصال قانون الموطن المشترك للزوجين، مثل
القانون الفرنسي أو في حالة ما إذا كان الزوج األجنبي وبعد الحكم باالنفصال الجسماني اكتسب الجنسية 

  .الجزائرية
االنفصال الجسماني لقانون جنسية الزوج وقت رفع يطرح مشكل إخضاع  ،إذن في هذه الحاالت

الدعوى، والمتمثل في القانون الجزائري الذي ال يعرف تكريسا لهذا النظام باعتباره يتناقض مع أحكام 
قانون األسرة الجزائري، إال أنه في االفتراض اآلخر أنه يكتسب الزوج الجنسية الجزائرية، فيمكن القول 

الزوج راضيا للخضوع للقانون الجزائري، أما في حالة كون أحد الزوجين  أنه مقبول على أساس أن
من  13جزائريا وقت الزواج استنادا إلى األخذ بضابط الجنسية في األحوال الشخصية حسب المادة 

فيمكن تطبيق القانون الجزائري على النزاع المتعلق باالنفصال الجسماني، وهو قانون ال  ،القانون المدني
ذا النظام، وحتى وٕان تقررت المادة ذات الطابع االستثنائي لحماية الطرف الجزائري، فقد يكون يعرف ه

ذلك بديهيا ومقبوال إذا مازال الزوج أو الزوجة يحمل الجنسية الجزائرية وقت رفع الدعوى، إال أنه في 
لة الجزائرية، األمر الذي حالة ما تخلى عن الجنسية الجزائرية بعد عقد الزواج، فال وجود لما يربطه بالدو 

خاصة عند تطبيقها من ، من القانون المدني الجزائري 13يدفعنا إلى التساؤل عن القيمة القانونية للمادة 
  .)1(القاضي

الزوج بالرجوع إلى القاعدة في القانون الجزائري التي تقول بخضوع انحالل الزواج لقانون جنسية 
ومفاده  ،من القانون المدني )13(عليها منصوص عليه في المادة يوجد استثناء فإنه  ،وقت رفع الدعوى

كما نصت عليه  ،"إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت إنعقاد الزواج يسري القانون الجزائري وحده: "أنه
بتاريخ ) 170082(، وهذا ما أكده قرار صادر عن المحكمة العليا رقم أغلب الدول العربية

انحالل من المقرر قانونا أنه يسري على : "، أنه)2()ز.ج.ف(ضد ) ف.ي(في قضية  17/02/1998
إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت إنعقاد  أنهومن المقرر  ،وقت رفع الدعوىالزوج قانون جنسية  الزواج

، ومن ثم فإن القضاء بخالف هذين المبدأين يعد مخالفة للقانون، الزواج يسري القانون الجزائري وحده

                     
  .165 -163 ، صالمرجع نفس ،تواتي نصيرة )1(
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من الثابت في قضية الحال أن المحكمة لما قضت بتطبيق القانون االيطالي على القضية  ولما كان
الحالية المتعلقة بالطالق بين زوجة جزائرية وزوج ايطالي بدال من القانون الجزائري لكون الزوجة جزائرية 

خالفوا القانون األصل لم يثبت نزع جنسيتها األصلية منها رسميا بعد حصولها على الجنسية االيطالية 
  .)1("وأخطئوا في تطبيقه ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

فنكون هنا بصدد نفس ، )الجزائري واألجنبية(وقد يحدث أن يغير الزوجان معا جنسيتهما 
صبحوا أالزوجين، حتى لو  ينالقاعدة، بمعنى أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الجزائري على هذ

نبيين بعد اكتسابهما الجنسية الجزائرية، مادام أن القانون الذي يحكم انعقاد الزواج كان أحد الزوجين أج
  . )2(يحمل الجنسية الجزائرية

بالنسبة إلنحالل الزواج، هو أنه لو كان أحد الزوجين  13إن مؤدى االستثناء الوارد في المادة         
 12ون الجزائري هو الذي يطبق، هذا هو وجه الخروج على المادة جزائريا وقت انعقاد الزواج، فإن القان

  .)3(من القانون المدني الجزائري 
من القانون المدني الجزائري يؤدي إلى حلول غريبة، حيث  13خالصة القول، أن تطبيق المادة 

قد زالت عنه  نجد أن القانون الجزائري يطبق على إجراءات انحالل الرابطة الزوجية بين جزائري وأجنبية
الجنسية الجزائرية بعد عقد زواجه، في حين ال يطبق على إنحالل الزواج بين أجنبيين قد أكتسب كل 
واحد منهما الجنسية الجزائري بعد عقد زواجهما، ويطرح السؤال هل الغرض من هذا االستثناء هو حماية 

  .دي بنا إلى نفس النتيجةالطرف الوطني المسلم من جهة، فإن أخذنا بفكرة النظام العام سيؤ 
ج فإذا كان الزوجان أجنبيان وقت انعقاد .م.من ق 12/2لكن إذا أخذنا بالكل الوارد في المادة 

  .)4(الزواج، ثم تجنس الزوج بالجنسية الجزائرية، فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون الجزائري
فإنه  ،هو حماية الطرف الوطني المسلمحيث أنه إذا كان الغرض منه ، وقد تم نقد هذا االستثناء

 ،في األخذ بفكرة النظام العام ما يحقق نفس النتيجة، كما أن األخذ بهذا االستثناء يؤدي إلى نتائج غربية
فنجد القانون الجزائري يطبق على انحالل الزواج بين أجنبية وجزائري، وقد زالت عنه الجنسية الجزائرية 

قد إكتسب كل منهما الجنسية  ،يني يطبق على انحالل الزواج بين أجنببعد إنعقاد زواجه، في حين ال
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بأن يخضع المشرع الجزائري انحالل : "أعراب بلقـاسموفي رأي الدكتور  ،الجزائرية بعد عقد زواجهما
وهذا ما أخذ به القانون ، "طالقالالزواج للقانون الجزائري إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت رفع دعوى 

التطليق في تطبيق القانون األلماني لماني على التقنين األ إصدارمن ) 17(اني، فقد تضمنت المادة األلم
  .)1"(ألمانيا وقت رفع الدعوىفي أن يكون أحد الزوجين على األقل بشرط 

في قضية  17/02/1998وقد أكد على ذلك قرارات المحكمة العليا، فقد جاء مثال بتاريخ 
من المقرر شرعا أنه يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت " :أنه) ج ر.ف(ضد ) ف.ي(

التي يرتبها عقد الزواج فيما يعود منها إلى المال ويسري على انحالل الزواج  ثارإنعقاد الزواج على اآل
ي القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى، ومن المقرر أيضا أنه يسري القانون الجزائر 

كان أحد الزوجين جزائريا وقت إنعقاد إذا ) 12(و )11(وحده في األحوال المنصوص عليها في المادتين 
الزواج إال فيما يخص أهلية الزواج، ومن ثم فإن القضاء بخالف هذين المبدأين يعد مخالفة للقانون، 

ي على القضية الحالية ولما كان ثابتا في قضية الحال أن المحكمة لما قضت بتطبيق القانون االيطال
المتعلقة بالطالق بين زوجة جزائرية وزوج ايطالي بدال من القانون الجزائري لكون الزوجة جزائرية األصل 
لم يثبت نزع جنسيتها األصلية منها رسميا بعد حصولها على الجنسية االيطالية خالفوا القانون وأخطئوا 

  .)2("في تطبيقه
في  23/06/1993بتاريخ ) 91144(العليا في القضية رقم  وفي قرار أخر صادر عن المحكمة

من المقرر قانونا أن دعاوى الطالق أو العودة إلى مسكن : "، جاء فيه أنه)3( )ع.ب(ضد ) ش.ق(قضية 
الزوجية ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية، أما في حالة اإلقامة ببلد 

الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى، ولما كان  أجنبي فيسري على انحالل
ال يمكن التخلي واالمتناع فإنه  أن طرفي النزاع يقيمان في بلد أجنبي، - في قضية الحال–من الثابت 

عن الفصل في النزاع القائم بين جزائري لصالح القضاة األجانب، وأن بإجابة قضاة الموضوع على الدفع 
لمتعلق بعدم إختصاص القضاء الجزائري، يكونوا قد أعطوا تعليال كافيا لقرارهم مما يستوجب رفض ا

  .)4("الطعن
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من  12/2 ا التعديل الذي لحق صياغة نص المادةذمثل ه أن اإلشكاالته ذونضيف إلى كل ه
تفيدنا في  التحضيرية التي قد األعمال، يبدو غير مفهوم خاصة في غياب المدني الجزائري القانون

بعبارة انحالل الزواج والذي «يلحق عبارة االنفصال الجسماني  المشرع الجزائريمعرفة السبب الذي جعل 
عينا أن مثل هدا النظام ال سند له في اخاصة إذا ر ، "فك الرابطة الزوجية المشرع الجزائرييقصد به 

 ؛ني الذي يحكم العالقات األسرية بالجزائرنه يبقى بعيدا كلية عن النظام القانو أقانون األسرة الجزائري و 
 .بل ويتنافى مع النظام العام الجزائري

يحكم فك الرابطة الزوجية، فإن هذا القانون يتسع مجال إعماله وٕاذا تم تحديد القانون الذي  
ن إ و  على ذلك فهو الذي يبين لنا أسباب فك الرابطة الزوجية، واآلثار المترتبة ،ليشمل الكثير من المسائل

متى أشارت قاعدة  ؛كنا نراعي هنا كما أسلفنا النظام العام في دولة القاضي المعروض أمامه النزاع
  .)1(اإلسناد الواردة بقانونه الوطني إلخضاع العالقة المعروضة لقانون أجنبي

كان هناك مجال لتدخله، استبعاد كل حكم قانوني يكون  أنويترتب على تدخل النظام العام، 
لدولة القاضي  األساسيةيتعارض مع المعطيات  أننه أبهذا القانون األجنبي ويكون من شواردا 

على أنه إذا كان األمر كذلك بالنسبة لتحديد القانون الذي يحكم فك الرابطة ، النزاع أمامهالمعروض 
  . فيما يخص الموضوع الزوجية،

ادة الفانون الوطني في أحد تتعلق بسيمسألة  كما جاء التأكيد على اختصاص القضاء الوطني
ضد ) م.ر(في قضية  27/10/1992الصادر بتاريخ ) 86305(قرارات المحكمة العليا، القضية رقم 

من المقرر قانون أنه يسري على انحالل الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج : "أنه) ع.ح(
فيه سكناه الرئيسي وعند عدم وجود وقت رفع الدعوى، وأن موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد 

أن طرفي النزاع  - في قضية الحال–، ولما كان من الثابت )2(سكنى يحل محله مكان اإلقامة العادي
جزائريان يقيمان مؤقتا في بلد أجنبي، وطلبا التقاضي أمام محكمة جزائرية، فإن قضاة الموضوع عندما 

مسألة  األجنبي وان عوا الطرفين للتقاضي أمام القضاءقضوا بعدم االختصاص المحلي، فإنهم بذلك قد دف
  ".)3(تتعلق بسيادة الفانون الوطني مما يستوجب نقض وٕابطال قرارهم المطعون فيه

                     
   .134ص  ،2013، الجزائر -الرؤى للنشر والتوزيع، الدار البيضاء ،حبار محمد، القانون الدولي الخاص (1)

  .جراءات المدنية الجزائريمن قانون اإل 28من القانون المدني الجزائري والمادة  36و 2/ 12باالستناد إلى المادتين ) 2( 
، 1، العدد مجلة القضائيةالمنشور بال) ع.ح(ضد ) م.ر(في قضية  27/10/1992الصادر بتاريخ ) 86305(رقم  القرار) 3( 

  .123، ص 1995
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، وهذا )1(كما أنه ال يجوز إضفاء الصيغة التنفيذية على حكم أجنبي متعارض مع حكم جزائري
) ق.س(في قضية  16/06/2009بتاريخ ) 509000(قرار صادر عن المحكمة العليا رقم  عليه ما أكد
حيث أنه قد ثبت فعال من الحكم الصادر عن محكمة عين ولمان : "، أنه)2(والنيابة العامة) ف.ن(ضد 

أنهما  05/02/2003ومن القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ  03/10/2002بتاريخ 
لك أن هذا األخير قد قضى بالطالق بين ذ 20/06/2006يتناقضان مع الحكم األجنبي الصادر بتاريخ 

الطرفين بناء على طلب المطعون ضدها في حين أن الحكم الجزائري قد قضى برفض دعوى المطعون 
ضدها الرامية إلى طلب الخلع وأن القرار المذكور قد قضى بإلزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية، ومن ثم 

م المستأنف القاضي بإضفاء الصيغة التنفيذية على فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحك
الحكم األجنبي المذكور، بالرغم من تناقضه مع الحكم والقرار الجزائريين، يكونون قد خالفوا المادة األولى 

من االتفاقية المتعلقة بتنفيذ األحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا والمصادق ) د(الفقرة 
، وعليه فإن الوجه المثار من قبل الطاعن في 29/07/1965المؤرخ في  65/194مر رقم عليها باأل

هذا الشأن، يعد مؤسسا ويتعين استنادا إليه القضاء بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس 
 269، وحيث أنه لم يبقى من النزاع المطروح طبقا ألحكام المادة 19/04/2006قضاء سطيف بتاريخ 

ون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري، ما يتطلب الفصل فيه، األمر الذي يتعين معه اإلكتفاء من قان
  .)3("بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة

  في القوانين المقارنةاالنفصال الجسماني مسألة  القانون الذي يؤخذ به في: الفرع الثاني

 séparation( الجسماني التفريق المؤلفين ضبع يسميه كما أو الجسماني اإلنفصال أسلوب إن

de corps( مادية مباعدة به العربية، يقصد الدول معظم في القانونية األنظمة تعرفه ال نظام عن عبارة 
 وقد جلية تكون قد معينة ألسباب بينهما المشتركة المعيشة بسببه الزوجية، تنقطع العالقة أطراف بين "

 .النزاع عليه يعرض ذيال تقديرها إلى القاضي يترك
 اماتز اإللت وتعليق الزوجين بين المشتركة المعيشة وقف أنه على الجسماني اإلنفصال يعّرف كما       

  .)4(قائمة الزوجية الرابطة بقاء المتبادلة، مع

                     

لمصادق عليها باألمر االتفاقية المتعلقة بتنفيذ األحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا وامن ) د(المادة األولى فقرة ) 1( 
  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري 605و 325، وكذلك المادتين 29/07/1965المؤرخ في  65/194رقم 

  .223، ص 2010، 1، العدد مجلة المحكمة العلياالمنشور بفي  16/09/2009بتاريخ ) 509000(رقم  القرار) 2( 
ص ، 2013في مادة األحوال الشخصية، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، منشورات كليك، جمال سايس، اإلجتهاد الجزائري ) 3( 

1484-1485.  
  .161، ص المرجع السابق"تواتي،  نصيرة) 4( 
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 حل دون الزوجين بين المشتركة المعيشة انقطاع يهعل يترتب نظام وه": الجسماني اإلنفصالف
ن إذ ،)1(آلخر قانون من تختلف معينة مدة استمر إذا للطالق سببا يكون قد نهالحال ولك يف النكاح عقدة

وعليه سنتعرض له تفصيال فيما   .)2(الزوجين بين ما مادية مباعدة مجرد بل ؛الزوجية ءنهاإ ليسو ه
  :يلي
  مضمون فكرة االنفصال الجسماني :أوال

الغربية كما في فرنسا وانجلترا وألمانيا وأمريكا، ويؤدي إن االنفصال الجسماني هو نظام تقره القوانين 
إلى انقطاع التعايش وانفصال الحياة المشتركة بين الزوجين، دون أن يترتب على ذلك انتهاء الزوجية في 
الحال، إال بعد مضي مدة معينة على االنفصال وصدور قرار قضائي بذلك، فمثال يعتبر االنفصال 

مبررًا للطالق النهائي بحكم يصدر من المحكمة في قانون ) 5(سنوات  الجسماني المستمر لخمس
، وألهمية االنفصال الجسماني فقد عالجه مؤتمر الهاي عام 1969الطالق اإلصالحي البريطاني لعام 

1965 )3(.  
 تعرفه الشرائع الغير إنما، اإلسالميةالشريعة النظم التي تدين بال تعرفه نظام االنفصال الجسماني و  

الموجودة مثال في مصر وسوريا، لبنان والعراق، وكذا القوانين األوربية، وهو من األهمية بمكان  إسالمية
وهو نظام ، بالنسبة للنظم القانونية التي ال تجيز التطليق، وكذلك الدول التي تحصره في نطاق ضيق

إذ يكون بناءا  ،المدني الفرنسي تعرفه التشريعات الغربية األوربية عموما كما هو الحال بالنسبة للقانون
لطالق، وعلى أساسه اعليها القانون ولنفس أسباب  يتم النصعلى طلب الزوجين في الحاالت التي 

 إمايحكم القاضي بالمباعدة بين الزوجين لفترة معينة كمرحل مؤقتة تسمح للزوجين باختيار أحد الطريقين 
ونص على هذا  ،)4(سنوات كاملة 3الق متى استمر مدة الصلح أو التطليق، ويتحول بقوة القانون إلى ط

  .)5( ن المدني الفرنسيو من القان 297و  296 النظام القانون الفرنسي في المادتين

                     
  .178تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 1(
  .308 ص، المرجع السابق، تنازع القوانين: نون الدولي الخاصالقا، عز الدين عبد اهللا )2( 

، 2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 1، ط- دراسة مقارنة–تنازع القوانين  :القانون الدولي الخاصغالب علي الداودي،  (3)
  .180 - 179ص 

أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين في  ،"نظام العاممسائل األحوال الشخصية المستحدثة وعالقتها بال" ،الدين بوسهوة نور )4(
 ص، 2014أفريل  24و 23يومي بجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  -المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،األحوال الشخصية

295-296.  
 (5)- Art 296:" La séparation de corps peut être prononcé a la demande de l’un des époux dans les 
mêmes condition que le divorce". 
Art 297:" La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de 
cohabitation" . 
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حل الزواج ألي سبب من األسباب، وهذا الموقف يتفق مع  يةالكاثوليكالمسيحية شريعة الولم تجز  
ورها وهو عدم قابلية الزواج لإلنحالل، ولكنها سمحت ظه ذالمبدأ الذي نادت به الديانات المسيحية من

  .باالنفصال الجسماني، والذي يمنع فيه فقط المعيشة المشتركة، مع بقاء رابطة الزواج قائمة بينهما
سمحت في بعض الحاالت  أنهاإال  ،وقد جعلت الشريعة المسيحية مبدأ أبدية الزواج قاعدة عامة 

الت ال تؤثر على األصل العام الموجود في هذه الشريعة وهي عدم قابلية بإنحالل الزواج، ولكن هذه الحا
  .الزواج لإلنحالل

الزواج ورفضها  أبديةبمبدأ  أخذهاالكنيسة الكاثوليكية نتيجة  االنفصال الجسمانينظام وقد ابتدعت       
  .)1(ه مهما كانت األسبابنحاللإل

، فإنه يالحظ أن بعض الدول التي اعتمدت لغربيةفي النظم ا االنفصال الجسمانيلنظام وبالرجوع  
إلى طالق، ومعنى ذلك أن متى  هبتحويللمدة معينة االنفصال الجسماني بعد  تجيزحيث هذا النظام، 

استمرت التفرقة بين الزوجين لمدة معينة، والتي كانت تتحّدد في أغلب تشريعات الدول التي تبنت هذا 
للزوجين، ابتداء من تاريخ الفرقة بينهما قضاء، فإنه يتم بعدها تحويل  ااحتسابهالنظام بثالث سنوات يتم 

هذا االنفصال الجسماني إلى طالق بينهما، في حين أن هناك دوًال أخرى من بين الدول التي تعتمد هذا 
النظام، أيضا تمنع قيام الزوجين بتقديم مثل هذا التحويل وبذلك يبقيان معلقين، فال هما متزوجين وال 

  .)2(يعتبران مطلقين
، السيما تلك التي تؤكد مبدأ أبدية الزواج فقط الدول الغربية يطبق في االنفصال الجسمانيونظام  

الذي هو عبارة عن مباعدة مادية يحكم بها القضاء متى تبين له استحالة العشرة، ويكون الهدف منه 
تبط به من واجب الطاعة، في حين يظّل تعطيل المعيشة المشتركة، فينتهي االلتزام بالمساكنة وما ير 

  .االلتزام باإلخالص ملقى على عاتق الزوجين
هو عبارة عن مباعدة  )Séparation De Corps(إذن االنفصال الجسماني أو التفريق البدني 

مادية بين الزوجين دون حل رابطة الزواج في الحال، فاالنفصال الجسماني هو نظام يترتب عليه انقطاع 
ة المشتركة بين الزوجين دون حل عقدة النكاح في الحال، ولكنه قد يكون سببا للطالق إذا استمر المعيش

  .)3(مدة معينة تختلف من قانون آلخر

                     
الفقهاء  أراءث طبعة منقحة بأحد، جامعة بنها-كلية الحقوقطباعة  ،"األحوال الشخصية لغير المسلمين" ،السعيد رشدي محمد (1)

  .208ص ، 2008/2009 مصر، القضاء، وأحكام
   .132ص المرجع السابق، حبار محمد،  )2(
تنازع القوانين، مطبعة الكاهنة،  :لو ، الجزء األ-مقارنة بالقوانين العربية-زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري  )3(

  .168، ص 2000الجزائر، 



 

 
207 

ولكنه قد يكون سببا للطالق إذا استمر مدة معينة، غير أن هذه الطريقة ليست دائما تؤدي إلى 
عليه من قبل انتهاء فترة التفريق الجسماني، وقد ال حل الرابطة الزوجية، فقد يعود الزوجان إلى ما كان 

  .)1(يعودان إلى ذلك، ويتحول هنا االنفصال إلى إنحالل الزواج بصفة نهائية عن طريق القضاء
كما يعرف االنفصال الجسماني أو التفريق القضائي بقرار حكم من المحكمة الشرعية أو المختصة     

و توقف في استمرار المعاشرة والمعيشة الزوجية المشتركة باألحوال الشخصية على أنه تعطيل أ
، ولهذا فاإلنفصال الجسماني أو التفريق البدني هو مباعدة بين الزوجين، بحيث تبقى الرابطة )2(بينهما

  .)3(الزوجية قائمة مع التحلل من االلتزام بالمعيشة المشتركة، وقد يقع بحكم القضاء أو بإتفاق الزوجين
نفصال الجسماني ال يؤدي إلى إنهاء الرابطة الزوجية، بل يمكن أن يعود الزوجين إلى إذن فاإل    

بعضهما بعد تفريق مدة معينة، وبالتالي فهو ليس إنهاء الزوجية، بل مجرد مباعدة مادية ما بين 
  .)4(الزوجين

عي هو انقضاء ولما كان التفريق البدني حالة معلقة يكون فيها الزوجان منفصالن، فإن األمر الطبي
هذا االنفصال، وذلك إّما باستئناف المعيشة المشتركة بين الزوجين بالصلح أو بزوال السّبب الذي أّدى 

، وٕاّما بإنحالل الزواج بالوفاة أو بالتطليق بعد مرور مدة معينة من تاريخ الحكم النهائي إليه
  .)5(باالنفصال

   القوانين المقارنةبالجسماني  االنفصالمسألة  القانون الذي يؤخذ به في: ثانيا

والالتينية التطليق واالنفصال الجسماني لقانون الجنسية، على اختالف  يةوروبالدول األ ضعتأخ     
بينهما، فبعضها يخضعهما لقانون جنسية الزوج وحده، وبعضها يخضعهما لقانون جنسية كل من 

  .الزوجين مع التطبيق الجامع أو الموزع
ألنجلوسكسونية والواليات المتحدة األمريكية فهما يخضعان لقانون القاضي، إال أما في البالد ا

أنه في فرنسا فقد كان القضاء يخضع التطليق واالنفصال الجسماني لقانون جنسية الزوجين، فإذا اختلفا 
في الجنسية طبق التطبيق الموزع، وٕاذا كان قانون أحد الزوجين يبيح الطالق واآلخر يحرمه، قضى 

التي ) ferrari(" فيراري"الطالق لصالح الزوج الذي يبيح قانونه الطالق، كما حدث في قضية مدام ب

                     
  .244المرجع السابق، ص ، "قوانين في مجال الزواج وٕانحالله بين القانون الجزائري والقوانين المقارنةتنازع ال"ة أمين، بدر  )1(
، 2005، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، -تنازع القوانين–ممدوح عبد الكريم، القانون الدولي الخاص  )2(

 .97ص 
  .887، ص المرجع السابق، -دراسة مقارنة–القوانين  عكاشة محمد عبد العال، تنازع )3(
  .308، ص المرجع السابق، -تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي–عز الدين عبد اهللا، القانون الدولي الخاص  )4(
  .220ص المرجع السابق، ، جندولي فاطمة الزهراء )5(
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كانت متزوجة بإيطالي وحصل بينها وبين زوجها تفريق جسماني رضائي، ثم ذهبت إلى فرنسا وطلبت 
لجنسية انقالب االنفصال إلى طالق طبقا للقانون الفرنسي، فرفضت محكمة النقض طلبها، فتجنست با

الفرنسية وبعبارة أدق استردت جنسيتها الفرنسية وطلبت الطالق مباشرة طبقا للقانون الفرنسي، فقضى لها 
بالطالق، وأيدت محكمة النقض الحكم على أساس التطبيق الموزع، وكررت محكمة النقض في حكم لها 

ج وقت رفع الدعوى، ولكن فكرة التطبيق الموزع وٕاخضاع طلب التطليق لقانون جنسية الزوجة أو الزو 
عاد القضاء الفرنسي ليطبق على التطليق حكم قانون الموطن المشترك للزوجين، وقررت محكمة النقض 

أن المراد بالموطن المشترك إقامة الزوجين فعال في مكان واحد، فإذا كانا متفرقين موطنا،  1961سنة 
  .)1(فإن قانون القاضي هو الذي يسري على طلب التطليق

يطبق القانون : "، على أنه2005من القانون المدني الفرنسي لسنة  610قد نصت المادة و 
  :الفرنسي فيما يتعلق بالطالق واالنفصال الجسماني في الحاالت اآلتية

  .إذا كان كل من الزوجين يتمتعان بالجنسية الفرنسية- 
  .إذا كان موطن كل من الزوجين بفرنسا- 
صة، ففي هذه الحالة يعود االختصاص للقانون الفرنسي للنظر في تكون المحاكم الفرنسية مخت - 

  .)2("الطالق واالنفصال الجسماني
في المقابل، مّيزت معظم القوانين العربية بين الطالق وبين التطليق واالنفصال الجسماني،        

جنسية الزوج  لقانون جنسية الزوج في وقتين مختلفين، حيث أسندت الطالق لقانونمسألة  وأخضعت كل
عند النطق به، وأسندت التطليق واالنفصال الجسماني لقانون جنسية الزوج عند رفع الدعوى، هذا الحكم 
مقرر في مصر وسوريا والعراق وليبيا واألردن، السودان، اإلمارات العربية المتحدة، في حين أخضع 

الزوجين قبل الطالق أو قبل رفع المشرع الكويتي إنحالل الزواج إلى قانون آخر جنسية مشتركة بين 
الدعوى بالتطليق، أو االنفصال وٕاال فقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج، بينما طّبق المشرع التونسي 

  .على إنحالل الزواج في حاالته الثالثة قانون جنسية الزوج وقت عقد الزوج
ذ القانون المغربي بقانون جنسية كل أما المشرع اليمني فقد أسنده إلى قانون القاضي، في حين أخ    

  . من الزوجين
 راتالثغ تفادي 2005 لسنة عند تعديل القانون المدنيحاول فقد ، الجزائري المشرعأما 

 الجسماني، حيث اإلنفصال على التطبيق الواجب القانون بينها ومن قبل من الموجودة القانونية راغاتوالف

                     
 .77 -76علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  )(1

  .171، المرجع السابق، ص -مقارنة بالقوانين العربية–تي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري زرو  )2(
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 الزوجية الرابطة حل يحكم الذي القانون تبين التي اإلسناد اعدةق وضع قد الجزائري المشرع كان بعدما
 الوطني القانون الزواج إنحالل على يسري " :أنه على تنص حيث المدني القانون من 12 المادة في

الجسماني،  اإلنفصال إضافة طريق عن المادة هذه تعديل ، تم"الدعوى رفع وقت الزوج إليه ينتمي الذي
 الذي الوطني القانون الجسماني واإلنفصال الزواج إنحالل على يسري": يلي كما ديدةالج المادة لتصبح
  ". الزوج إليه ينتمي

مسألة  إذا اكتفى المشرع الجزائري بوضع ضابط إسناد إلنحالل الزواج ولم يتعرض إلى
قضاء اإلنفصال الجسماني، وهو نظام غير مقرر في الجزائر، إال أنه من الممكن أن يعرض أمام ال

الجزائري منازعات بشأن اإلنفصال الجسماني، خاصًة بالنسبة الزوجين اللذين يقرر قانونهما الشخصي 
بموجب قانون  12/2، من هذا المنطلق تدارك المشرع الجزائري هذا النقص وعّدل المادة )1(هذا النظام

لمسندة شاملة الذي أضاف مصطلح اإلنفصال الجسماني، وبالتالي أصبحت الفكرة ا 05/10رقم 
إلنحالل الزواج واالنفصال الجسماني، وقد أخضع المسألتين معا لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى، 

يسري على إنحالل الزواج : "، على ما يلي2005ج المعّدلة سنة .م . من ق 12/2إذ نصت المادة 
  ".لدعوىواالنفصال الجسماني القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع ا

ومفاد هذا النص أن المشرع الجزائري قد أخضع اإلنفصال الجسماني لقانون جنسية الزوج وقت        
رفع الدعوى وهذا ألهميته، إذ من شأنه تسهيل مهمة القاضي في التكييف إذا عرض عليه نزاع يتعلق 

االنفصال مسألة  ئريبأجانب يجيز قانونهما الشخصي هذا النظام، مثال إذا عرض على القاضي الجزا
الجسماني لزوجين متوطنين في الجزائر، وكان الزوج فرنسي الجنسية والزوجة مصرية الجنسية، فإن 

  .)2(القاضي الجزائري سوف يلجأ لتطبيق القانون الفرنسي باعتباره قانون جنسية الزوج
االنفصال الجسماني   مسألة  إمكانية تطبيق القانون الجزائري على: رابعا  

يترتب على تطبيق قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى إمكانية تطبيق القانون الجزائري على النزاع     
في حالة ما إذا كان الزوج وقت رفع الدعوى : أولهما: المتعلق بموضوع االنفصال الجسماني في حالتين

زواج، وهذا ما سنفصله على أساس أن أحد الزوجين كان جزائريا وقت عقد ال: جزائري الجنسية، وثانيا
:فيما يلي  

 
                     

  .170- 169، المرجع السابق، ص -مقارنة بالقوانين العربية–زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري  -)1(
: حالله، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصصأيت منصور صونية وعلواش وردية، تنازع القوانين في الزواج وٕان -)2(

القانون الخاص الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، السنة الجامعية 
  . 45، ص 2018/ 2017



 

 
210 

  حالة كون الزوج جزائري وقت رفع الدعوى - 1

االنفصال الجسماني إلى قانون جنسية الزوج وقت رفع مسألة  نجد أن المشرع الجزائري أخضع     
ويسري على إنحالل الزواج : "من القانون المدني الجزائري 12/2الدعوى، وهذا ما نصت عليه المادة 

  ."ل الجسماني القانون الوطني اذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوىواالنفصا
 الزوج جنسية ضابط إختيار -أ

إن اختيار المشرع الجزائري يعتبر اختيار تعسفي مادام القانون الوطني للزوج ليس بقانون 
اب محايد، ومادام أمام زوجين من جنسيتين مختلفتين هو من الصعب تغيير اختيار قانون على حس

 ذاھ حول واسع نقاش أدى إلى إثارة الدعوى رفع عند الزوج قانون تطبيق تكريس إنقانون آخر، لذلك ف
  :، نبرزه فيما يلي)1(الحل

فاختيار القانون الوطني للزوج يعتبر إلى حد ما يتعارض مع مبدأ المساواة بين الجنسين، وهو       
من التعديل  32، الذي ينص عليه في المادة )2(دستورالمبدأ المكرس في النظام القانوني الجزائري كال

  .)3(2016الدستوري المؤرخ في مارس 
كما أن الجزائر، قد صادقت على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في سنة     

 من اإلعالن العالمي 02، وقد أقرته المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان وبالخصوص المادة )4(1996
لكل : "والتي تنص على أنه 1948لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 

إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن جون أي تمييز كالتمييز بسبب 

                     
، 305، ص ، المرجع السابقالقضائي االختصاص زعالقوانين وتنا تنازع: الخاص الدولي القانون": عبد هللا عز الدين: أنظرال)1(

 صادق، علي وهشام. 312، 308ص المرجع السابق، تنازع القوانين، : موحند، القانون الدولي الخاص، الجزء األول إسعاد. 320
، ص 1993القاهرة،  ، دار الكتاب الحديث،)دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية في التشريع المصري(تنازع القوانين 

533 ،547.  
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا،  )2(

 .389 -388، ص السابق
، )14(رسمية، العدد ، المتضمن التعديل الدستوري، المنشور في الجريدة 2016مارس  06، المؤرخ في 16/01القانون رقم  )3(

 .2016مارس  07الصادرة بتاريخ 
المرسوم بموجب  1996جانفي  22صادقت الجزائر على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة بتاريخ  )4(

بتاريخ ) 6(قم ر في الجريدة الرسمية ر و المنش 1996جانفي  22الموافق ل /ه1416رمضان  2المؤرخ في  51/ 96الرئاسي رقم 
 28بتاريخ  9و 2لتعود فيما بعد وترفع تحفظها عن المادتين  29و 16و 15و 9و 2مع التحفظ على المواد  1996جانفي  24

ر و المنش 2008ديسمبر  28الموافق ل  1429ذي الحجة  30المؤرخ في  426/ 08جب المرسوم الرئاسي رقم و بم 2008ديسمبر 
 .2009جانفي  21 بتاريخ 5بالجريدة الرسمية رقم 
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طني أو العنصر أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو أي رأي آخر أو األصل الو 
  .)1(..."االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجل والمرأة 

 كل تحكم التي اإلسناد قاعدة وّحد الجزائري المشرع أن نجد الذكر السالفة المادة ألحكام بتحليلنا
 وقت الزوج جنسية نونقا في القانون ويتمثل الغرب في به المعمول الجسماني واإلنفصال التطليق من
 .الدعوى رفع

وبالتمعن في المادة نّجد أّن المشرع الجزائري أغفل اإلشارة إلى القانون الذي يحكم الطالق، 
باإلرادة المنفردة، وباعتبار الطالق من بين األحوال الشخصية، فالقانون الذي يحكم إنحالل الزواج عن 

سية الزوج وقت حصول النطق به، على غّرار ما سلكته طريق الطالق، باإلرادة المنفردة هو قانون جن
  .)2( بعض التشريعات العربية مثل التشريع المصري

فقط بذكر الضابط  يج صريحة وواضحة ودقيقة، حيث لم تكتف.م . من ق 12/2جاءت المادة فقد 
كر المشرع المعتمد عليه وهو ضابط جنسية الزوج وٕانما لتفادي التأويالت المختلفة والغموض، فقد ذ

الوقت القانوني أو الزمن المعتمد عليه والمتمثل في وقت رفع الدعوى، إذن نقول أن المشرع قام بحل 
  .مشكلة التنازع المتحرك الناشئة عن التغيير في ضابط اإلسناد

وبهذا يطبق القانون الجزائري إذا كان الزوج يحمل جنسية جزائرية وقت رفع الدعوى، حتى وٕان 
، وهذا إعماال بمبدأ أحكام المادة )3(سية دولة أخرى، ولو كانت هذه األخيرة جنسية فعليةكان يحمل جن

  ".في حالة تعدد الجنسيات يطبق القاضي الجنسية الحقيقية: "ج، التي تنص على أنه.م.من ق 22
غير أن القانون الجزائري هو الذي يطبق إذا كانت للشخص في وقت واحد، بالنسبة إلى الجزائر 

  ".نسية الجزائرية، وبالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدولالج
فمن خالل هذه المادة أوجب المشرع الجزائري تطبيق قانون الجنسية الفعلية للشخص، وهي تلك 
الجنسية التي يرتبط بها الشخص أكثر من غيرها ويظهر هذا االرتباط بها من ظروف الحال كاإلقامة، 

يمها موطنا لممارسة نشاطه، أما إذا كان من بين الجنسيات التي يتمتع بها الشخص الجنسية أو اتخاذ إقل
  .)4(الجزائرية فإنه على القاضي تطبيق القانون الجزائري

السالفة الذكر، بالحقوق المكتسبة عن  2/ 12إذن اعترف المشرع الجزائري من خالل نص المادة      
حق االنفصال فإذا أنشأ حق انفصال جسماني في دولة أجنبية، مثال االنفصال الجسماني وليس إلنشاء 
                     

 .44 -43ص ، المرجع السابق ،أوصالح نعيمي وبلعلي الجياللي )1(
  .163، ص المرجع السابق، تنازع القوانين: القانون الدولي الخاص، عز الدين عبد اهللا )2( 
 .179ص المرجع السابق، تواتي نصيرة،   )3(
  .207 -206ص المرجع السابق، تنازع القوانين، : ولالقانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األأعراب بلقاسم،  )4(
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في فرنسا وطبقا لقواعد القانون الفرنسي، واكتسب الزوج جنسية جزائرية وقت رفع الدعوى، فهنا يطبق 
  .القانون الجزائري

تتعلق بسيادة القانون الوطني في أحد مسألة  كما جاء التأكيد على اختصاص القضاء الوطني
ضد ) م.ر(في قضية  27/10/1992الصادر بتاريخ ) 86305(ات المحكمة العليا، القضية رقم قرار 

من المقرر قانون أنه يسري على إنحالل الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج : "أنه) ع.ح(
د وقت رفع الدعوى، وأن موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي وعند عدم وجو 

أن طرفي النزاع  - في قضية الحال–، ولما كان من الثابت )1(سكنى يحل محله مكان اإلقامة العادي
جزائريان يقيمان مؤقتا في بلد أجنبي، وطلبا التقاضي أمام محكمة جزائرية، فإن قضاة الموضوع عندما 

مسألة  ء األجنبي وٕانقضوا بعدم االختصاص المحلي، فإنهم بذلك قد دفعوا الطرفين للتقاضي أمام القضا
  ".)2(تتعلق بسيادة الفانون الوطني مما يستوجب نقض وٕابطال قرارهم المطعون فيه

 الدعوى رفع وقت إختيار - ب

 فقط تكتف لم حيث دقيقة وواضحة، وخاصة صريحة المدني القانون من 12/2المادة  جاءت 
 والغموض المختلفة التأويالت لتفادي الزوج، إنما جنسية ضابط في والمتمثل عليه المعتمد الضابط ذكرب

 أن نقول الدعوى، إذن رفع وقت في والمتمثل عليه المعتمد الزمن أو القانوني الوقت المشرع ذكر فقد
  .)3(اإلسناد ضابط في التغيير عن الناشئة المتحرك التنازع مشكلة بحل قام المشرع

 األهمية من غاية في مفاهيم ثالث لىع رّكز الجزائري المشرع أن نجد األحكام هذه ضوء على   
 .الدعوى رفع وقت الجنسية، الزوج،:  وهي الجسماني اإلنفصال على التطبيق الواجب القانون لتحديد

 على التطبيق الواجب القانون بشأن التشريعات قفمو  الصدد إلى إختالف هذا في نشير
أخضعته  دوال نجد الالتينية، حيث والدول يةروبو األ القانونية األنظمة به أخذت الذي الجسماني اإلنفصال
 جنسية أخضعته إلى قانون من الدول من الجزائر، وهناك في الوضع هو كما الزوج جنسية إلى قانون

 .الزوجين من كل

                     

  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري 28ج والمادة .م . من ق 36و 2/ 12باالستناد إلى المادتين  )1( 
جزائر، ، ال1، العدد مجلة القضائيةال، )ع.ح(ضد ) م.ر(في قضية  27/10/1992الصادر بتاريخ ) 86305(رقم  القرار )2( 

  .123، ص 1995
  .146 صالمرجع السابق، ، "والتبني الجسماني اإلنفصال على التطبيق الواجب القانون إشكالية "كمال، منصور أيت )3( 



 

 
213 

 آثارو  نتائج عدة وظهور بروز في الدعوى رفع وقت الزوج جنسية ضابط إختيار في العلة تكمن
  .)1(قانونية كإشكاالت تكييفها يمكن

 الدعوى رفع وقت الزوج جنسية لقاعدة الموضوعي اإلطار - ت

دون  الموضوعي الجانب على تنطبق المدني القانون من 12/2 المادة اإلشارة إلى أن بنا تجدر
 الحق صحة مدى رارإلق الدعوى رفع وقت الزوج جنسية قانون يطبق ، بمعنىجرائياإل أو الشكلي

 .الجسماني نفصالاإل آثار على تطبق وكذا المكتسب
تخضع  المدني، حيث القانون من 12/2 المادة تحكمه فال ،رائياإلج أو الشكلي الجانب أما

وقضاء،  فقها عليه المتفق الموقف أو الحل النزاع، وهو إليه رفع الذي القاضي لقانون الشكلية المسائل
 البد ذلك قبل المدني، لكن نالقانو  من مكرر 21 المادة في الجزائري المشرع سلكه الذي المسلك وهو
 من القانون المدني الجزائري، 12/2المادة  ألحكام تخضع الموضوع من كانت المسألة إذا تكييف من
من القانون  مكرر 21 المادة ألحكام لتخضع اإلجراءات من أو الدعوى رفع وقت الزوج جنسية قانون أي

  .المدني الجزائري
  وقت انعقاد الزواجحالة كون أحد الزوجين جزائريا  .2

االنفصال الجسماني لقانون مسألة  إذا كانت القاعدة العامة في القانون الجزائري، تستوجب خضوع    
ج، فإن هناك استثناء على هذه المادة مفاده .م.من ق 12جنسية الزوج وقت رفع الدعوى، حسب المادة 

اد الزواج، وهذا ما أقره المشرع الجزائري تطبيق القانون الوطني كلما كان أحد الزوجين وطنيا وقت انعق
يسري القانون الجزائري وحده في األحوال المنصوص : "ج التي تنص على أنه.م.من ق 13في المادة 

إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج إال فيما يخص أهلية  12و 11عليها في المادتين 
  .)2("الزواج
الزوجة من رعايا الجزائر عند انعقاد الزواج، فإن القانون الجزائري هو وحده  ولهذا فإذا كان الزوج أو    

  .الذي يسري ويطبق على إنحالل الزواج واالنفصال الجسماني
نالحظ أن هذا االستثناء الذي أخذ به القانون الجزائري نجد نفسه في بعض القوانين العربية مثال      

في األحوال "من القانون المدني األردني على أنه  15دة في القانون األردني الذي نص في الما

                     
المرجع امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، ) 1(
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المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين أردنيا وقت انعقاد الزواج، يسري القانون 
  .)1("األردني وحده فيما عدا شرط األهلية للزواج

صري التي قضت بأنه من القانون المدني الم 14وكذلك نص القانون المصري من خالل المادة 
  .)2(..."إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده"

ومقتضى هذا االستثناء الذي نص عليه كل من القانونين المصري واألردني، أنه إذا كان الزوج أو     
صري هو وحده القانون الواجب الزوجة أردنيا أو مصريا وقت انعقاد الزواج، فإن القانون األردني أو الم

  .التطبيق على انحال الزواج واالنفصال الجسماني
في قضية  17/02/1998وقد أكد على ذلك قرارات المحكمة العليا، فقد جاء مثال بتاريخ 

من المقرر شرعا أنه يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت : "أنه) ج ر.ف(ضد ) ف.ي(
آلثار التي يرتبها عقد الزواج فيما يعود منها إلى المال ويسري على إنحالل الزواج إنعقاد الزواج على ا

القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى، ومن المقرر أيضا أنه يسري القانون الجزائري 
ت إنعقاد كان أحد الزوجين جزائريا وقإذا ) 12(و )11(وحده في األحوال المنصوص عليها في المادتين 

الزواج إال فيما يخص أهلية الزواج، ومن ثم فإن القضاء بخالف هذين المبدأين يعد مخالفة للقانون، 
ولما كان ثابتا في قضية الحال أن المحكمة لما قضت بتطبيق القانون االيطالي على القضية الحالية 

جزائري لكون الزوجة جزائرية األصل المتعلقة بالطالق بين زوجة جزائرية وزوج ايطالي بدال من القانون ال
لم يثبت نزع جنسيتها األصلية منها رسميا بعد حصولها على الجنسية االيطالية خالفوا القانون وأخطئوا 

  .)3("في تطبيقه
في  23/06/1993بتاريخ ) 91144(وفي قرار أخر صادر عن المحكمة العليا في القضية رقم 

من المقرر قانونا أن دعاوى الطالق أو العودة إلى مسكن ": جاء فيه أنه، )ع.ب(ضد ) ش.ق(قضية 
، أما في حالة اإلقامة ببلد )4(الزوجية ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية

أجنبي فيسري على إنحالل الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى، ولما كان 
أن طرفي النزاع يقيمان في بلد أجنبي، فإنه ال يمكن التخلي واالمتناع  - ية الحالفي قض–من الثابت 

عن الفصل في النزاع القائم بين جزائري لصالح القضاة األجانب، وأن بإجابة قضاة الموضوع على الدفع 
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ض المتعلق بعدم إختصاص القضاء الجزائري، يكونوا قد أعطوا تعليال كافيا لقرارهم مما يستوجب رف
  .)1("الطعن

م . من ق 12/2الطالق بين جزائرية وٕايطالي، فقد طبقت المادة مسألة  نظرت المحكمة العليا فيو     
ج التي تؤدي إلى تطبيق القانون اإليطالي هو قانون الزوج، وقدمت الزوجة طعنا طالبت فيه بنقض .

فة تطبيق القانون من قبل عن محكمة بئر مراد رايس نظرا مخال 14/07/1996الحكم الصادر بتاريخ 
 م. ق من 13و 12المحكمة االبتدائية، أثارت المحكمة العليا تلقائيا الوجه المأخوذ من مخالفة المادتين 

أن الطاعنة لها الجنسية الجزائرية مادام لم : "ج، حيث جاء في حيثيات قرار المحكمة العليا ما يأتي.
حصولها على الجنسية األصلية، حيث أنه كان على  يصدر بشأنها مرسوم نزع جنسيتها األصلية بعد

عوض القانون اإليطالي، ولهذا ، ج. م. ق من 13القاضي األول تطبيق القانون الجزائري وفقا للمادة 
  .)2("خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

نخلص في األخير إلى أن اعتماد ضابط الجنسية في األحوال الشخصية الذي هو موضوع       
ومن النظام العام خلق العديد من اإلشكاالت القانونية التي تؤثر سلبا على استقرار المعامالت  حّساس

والعالقات الخاصة ذات البعد الدولي، خاصة إذا تعلق األمر بالحقوق المكتسبة، ومنها نقترح تطبيق 
حول صحة  قانون نشوء الحق على صحة االنفصال الجسماني، بمعنى أنه في حالة ما إذا طرح نزاع

االنفصال الجسماني كحق مكتسب نشأ في دولة أجنبية طبقا أحكام القانون األجنبي الذي يعرف هذا 
النظام، فمن المنطقي أن يطبق القاضي أحكام هذا القانون الذي أنشأ هذا الحق، إذ أن القانون الجزائري 

سماني مثل فرنسا وانجلترا، ألن ال يمكن له أن يضع قاعدة في دولة أخرى تعترف بالنظام االنفصال الج
ج، جاءت لمواجهة النزاع المتعلق بحق مكتسب، وما على القاضي إال اختيار .م . من ق 12/2المادة 

  .)3(القانون المالئم وبطريقة تخدم مختلف مصالح وبالخصوص حماية الحقوق المكتسبة
جنسية الزوج وقت رفع يطرح مشكل إخضاع االنفصال الجسماني لقانون  ،إذن في هذه الحاالت

الدعوى، والمتمثل في القانون الجزائري الذي ال يعرف تكريسا لهذا النظام، إال أنه في االفتراض اآلخر 
أنه يكتسب الزوج الجنسية الجزائرية، أما في حالة كون أحد الزوجين جزائريا وقت الزواج استنادا إلى 

فيمكن تطبيق القانون  ،ج.م . من ق 13ادة األخذ بضابط الجنسية في األحوال الشخصية حسب الم
الجزائري على النزاع المتعلق باالنفصال الجسماني، وهو قانون ال يعرف هذا النظام، وحتى وٕان تقررت 
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المادة ذات الطابع االستثنائي لحماية الطرف الجزائري، فقد يكون ذلك بديهيا ومقبوال إذا مازال الزوج أو 
ما تخلى عن الجنسية الجزائرية إذا ئرية وقت رفع الدعوى، إال أنه في حالة الزوجة يحمل الجنسية الجزا

بعد عقد الزواج، فال وجود لما يربطه بالدولة الجزائرية، األمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن القيمة 
  .ج، خاصة عند تطبيقها من القاضي.م . من ق 13القانونية للمادة 

 الدعوى رفع وقت الزوج جنسية بضابط خذاأل عن المترتبة اإلشكاالت :لثاثا

 عدة الجسماني اإلنفصال على التطبيق الواجب القانون لتحديد الجنسية ضابط إختيار عن يترتب
 .منها البعض راسةد نحاول قانونية إشكاالت
 قواعد على يسري": أنه على 2005 في تعديله بعد المدني القانون من مكرر 21 المادة تنص 

 ."اإلجراءات فيها تباشر أو الدعوى فيها ترفع التي الدولة قانون جراءاتواإل اإلختصاص
: تنص التي المدني القانون من 09 المادة أحكام حسب الجزائري للقانون طبق التكييف يتحدد

 لمعرفة القوانين تنازع عند نوعها تحديد المطلوب العالقات تكييف في المرجع هو الجزائري القانون يكون"
  ".تطبيقه الواجب القانون

 الزوجة مركز على الجنسية ضابط تأثير -1

 بمركز مساس بمثابة الزوج جنسية وبالخصوص الجنسية بضابط والميل إختيار موقف يعتبر
 دساتير أغلب وفي الدولية المواثيق في دوليا المكرسرأة والم الرجل بين المساواة مبدأ الزوجة، وباألجدر

 ضابط إختيار جحاالر  من كان والزوجة الزوج بين المساواة من نوع انوضم لتكريس العالم، حيث دول
 الجنسية غياب حالة في إحتياطي كحل لهما المشترك الموطن أو الزوجين بين المشتركة الجنسية

 .المشتركة
 الزوجة مصلحة على الدعوى رفع وقت معيار تأثير -2

 حقوق على تؤثر آثار أو نتائج عدة ترتيب شأنه من ارامعي الدعوى رفع وقت عنصر كذلك يعتبر
 .)1(بالزوج مقارنة الزوجة

 الزوجة مصلحة حساب على الزوج مصلحة تحقيق  - أ

 "في والمتمثل الزمني المعيار يؤثر األخرى، قد المشتركة الضوابط على الزوج جنسية ترجيح مثل مثله
 .الزوجة ومصالح مركز على سلبيا راتأثي" الدعوى رفع وقت
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عند  الزوجة تتوقعه تكن لم قانونا الدعوى رفع وقت الزوج لجنسية طبقا الجسماني صالاإلنف يحكم قد
 .الزوجة مصلحة حساب على الزوج مصلحة تحقيق يرتب قد الزواج، مما إبرام عقد

 القانون نحو الغش حالة وقوع إمكانية- ب

 رامإلب كوقت األخرى معاييرال واستبعاد" الدعوى رفع وقت " في المتمثل الزمني المعيار ترجيح إن      
 .الظاهرة هذه حجم من الرفع أو)1( القانون نحو الغش ظاهرة خلق شأنه من أمر مثال الزواج عقد

 الواجب القانون لتغيير وذلك جنسيته الزوج إلى تغيير لجوء في القانون نحو الغش ظاهرة تتبلور
 قانون يكرسها لم ضمانات له يقدم ديدالج القانون كان إذا الجسماني، خاصة اإلنفصال على التطبيق
 القانون فإن قانون نحو الغش حالة وجود إثبات صعوبة حالة وفي الزواج، بالتالي عند إبرام عقد جنسيته
 األحكام هذه، الجسماني اإلنفصال على التطبيق الواجب القانون هو الدعوى رفع وقت الزوج جنسية
  .القانوني بمركزها لمساسوا الزوجة بمصلحةرار اإلض شأنها من كذلك

 الجزائري القانون تطبيق إمكانية .3

 على الجزائري القانون تطبيق إمكانية الدعوى رفع وقت الزوج جنسية قانون تطبيق على يترتب
 جزائري الدعوى رفع وقت الزوج كان إذا ما حالة في الجسماني، وذلك اإلنفصال بموضوع المتعلق النزاع

 .الزواج عقد وقت جزائريا كان الزوجين أحد أن اسأس على الجنسية، وٕاما
 الدعوى رفع وقت جزائري الزوج كون حالة-أ

 يحمل الزوج كان وٕان حتى الجزائري القانون يسري حيث ،12/2 المادة نطبق الفرضية هذه في
 لقانونامن  22 المادة أحكام بمبدأ إعماال وهذا فعلية جنسية األخيرة هذه كانت أخرى، ولو دولة جنسية
 .المدني

 القانون األجنبي في ألحكام وفقا أجنبية دولة في جسماني إنفصال نشأ إذا الحالة هذه تتحقق
 للزوجين المشترك الموطن قانون الجسماني اإلنفصال تقرير في وطبق جزائري الزوج كان إذا ما حالة
 إكتسب الجسماني اإلنفصالب الحكم الزوج أجنبي وبعد كان إذا ما حالة في أو الفرنسي القانون مثل

 .)2(الجزائرية الجنسية

                     

 الواجب القانون بمقتضاه يتحدد التي الضوابط أحد بتغيير العالقة أطراف قيام" على عامة بصفة القانون نحو الغش يعرف )1( 
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 رفع وقت الزوج جنسية لقانون الجسماني اإلنفصال إخضاع مشكل يطرح الحاالت هذه في إذن
 أحكام مع يتناقض باعتباره النظام لهذا تكريسا يعرف ال الذي الجزائري القانون في والمتمثل الدعوى
 القول الجزائرية، فيمكن الجنسية الزوج يكتسب أين اآلخر ضترافاإل في أنه الجزائري، إال األسرة قانون

 .الجزائري للقانون للخضوع ضياار  الزوج أن أساس على مقبول أنه
 الزواج وقت جزائريا الزوجين أحد كون حالة- ب

 المدني القانون من 13 المادة حسب الشخصية األحوال في الجنسية بضابط إستنادا إلى األخذ   
 من 12/2المادة  حسب الجسماني باإلنفصال المتعلق النزاع في الدعوى رفع وقت الزوج سيةجن وبقانون
 .الجزائري القانون تطبيق المدني، فيمكن القانون

 ال قانون الجسماني، وهو باإلنفصال المتعلق النزاع على الجزائري القانون تطبيق يمكن إذن
 يكون الجزائري، فقد الطرف لحماية اإلستثنائي لطابعا ذات المادة تقررت وٕان النظام، وحتى هذا يعرف
 في أنه إال الدعوى، رفع وقت الجزائرية الجنسية يحمل الزوجة أو الزوج مازال إذا ومقبوال بديهيا ذلك
 الذي الجزائرية، األمر بالدولة يربطه لما وجود الزواج، فال عقد بعد الجزائرية الجنسية عن تخلى ما حالة

 طرف من تطبيقها عند المدني، خاصة القانون من 13 للمادة القانونية القيمة عن تساؤلالإلى  يدفعنا
 .)1(القاضي

     cافتراضان كهنا جزائريا؟ هماأحد يكون زوجين بين الجسماني االنفصالمسألة  تطرح أن يمكنھ:  
 لبتطا أن للزوجة يمكن هل ،فرنسية مسيحية جزائري وأجنبية بين زواج: األول اإلفتراض

 يجهل الجزائري القانون أن مع بذلك يحكم أن للقاضي يمكن لھ به، طالبت إذا الجسماني؟ باإلنفصال
 .القانونية؟ المؤسسة هذه مثل

 باالنفصال يطالب أن للزواج يمكن لھ، مسلم جزائرية وفرنسي بين زواج: الثاني اإلفتراض 
 لجهينه أل بذلك يسمح ال الزوجة قانون ئري،الجزا القانون تطبيق إن الجزائري؟ القاضي أمام الجسماني

 .المؤسسة ھ�ه
 الجسماني، االنفصال المتضمنة ،المدني القانون من 2 / 12، فإن اإلحالة إلى المادةھ�ا علیو        
 جزائري ماھأحد يكون زوجين بين جسماني انفصال يكون أن استحالة كھa\ ألن، موفقة غير إحالة

 الزواج دام ما صحيح،، المدني القانون من 2 /12 المادة في ورد ما بينما ،الجزائري القانون وتطبيق
 .الجسماني االنفصال الزوج قانون يأ التطبيق الواجب القانون يجيز قد أجانب بين
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 في وحده الجزائري القانون يسري ": األتي النحو على 13 المادة صياغة إعادة وجب لذا،       
المسألة  ھ�ه تدارك تم إذا ."الزواج انحالل وعلى 12/1والمادة  11المادة  في يهاعل المنصوص األحوال

  .)1(القضاء قبل منقها تطبي أو قهالف قبل منرها تفسي عند تظهر  صعوبات تبقى
أنه  27/10/1992بتاريخ ) 86305(جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا في القضية رقم 

اج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى و الز من المقرر قانونا أنه يسري على انحالل 
وأن موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه محل سكنه الرئيسي وعند عدم وجود سكنى يحل محل 

ولما ثبت من قضية الحال أن المتخاصمان جزائري وجزائرية يقيمان مؤقتا ببلد .. .مكان اإلقامة العادي
ضي أمام محكمة جزائرية فإن قضاة الموضوع عندما قضوا بعدم االختصاص المحلي أجنبي وطلبا للتقا

فإنهم بذلك قد دفعوا الطرفين للتقاضي أمام القضاء األجنبي وأن المسألة تتعلق بسيادة القانون الوطني 
  ".مما يتعين نقض وٕابطال القرار المطعون فيه

أنه  23/06/1993بتاريخ ) 91144(م جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا في القضية رق
من المقرر قانونا أن دعاوى الطالق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع أمام المحكمة التي تقع في دائرة 
اختصاصها مسكن الزوجية، أما في حالة اإلقامة ببلد أجنبي، فيسري على انحالل الزواج القانون 

وى، ولما كان من الثابت في قضية الحال أن طرفي النزاع الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدع
ال يمكن التخلي أو االمتناع على الفصل في النزاع القائم بين جزائريين لصالح فإنه  يقيمان في بلد أجنبي

قضاة أجانب وأن بإجابة قضاة الموضوع على الدفع المتعلق بعدم اختصاص القضاء الجزائري يكونوا قد 
  .)2(فيا لقرارهم مما يستوجب رفض الطعنأعطوا تعليال كا

 17/02/1998بتاريخ ) 170082(جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا في القضية رقم 
التي  ثارأنه من المقرر قانونا أنه يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على اآل

يسري على انحالل الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه  يرتبها عقد الزواج فيما يعود منها على المال،
ومن المقرر أيضا أنه يسري القانون الجزائري وحده في األحوال المنصوص .. .الزوج وقت رفع الدعوى

إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج إال فيما يخص أهلية  12و 11عليها في المادتين 
قضاء بخالف هذين المبدأين يعد مخالفة للقانون، ولما كان ثابتا في قضية الحال ، ومن ثم فإن ال.الزوج

أن المحكمة لما قضت بتطبيق القانون االيطالي على القضية الحالية المتعلقة بالطالق بين زوجة 

                     

 الخاص القانون الدولي في الجسماني واالنفصال الزوجية الرابطة انحالل على التطبيق الواجب القانون"كمال،  قربوع عليوش )1( 
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جزائرية وزوج ايطالي بدال من القانون الجزائري لكون الزوجة جزائرية األصل لم يثبت نزع جنسيتها 
صلية منها رسميا بعد حصولها على الجنسية االيطالية خالفوا القانون واخطئوا في تطبيقه، ومتى كان األ

  .)1(" كذلك استوجب نقض القرارال المطعون فيه
 موضوع هو الذي الشخصية األحوال في الجنسية ضابط إعتماد إلى أن ،األخير في نخلص

 المعامالترار إستق على سلبا تؤثر القانونية، والتي اإلشكاالت من العديد خلق العام النظام ومن حساس
  .المكتسبة بالحقوق األمر تعلق إذا الدولي، خاصة البعد ذات الخاصة والعالقات

  نطاق تطبيق القانون الذي يحكم آثار إنحالل الزواج واالنفصال الجسماني :المطلب الثاني

مع استمرار الحياة الزوجية قد تصطدم بعقبات  متى انعقد الزواج صحيحا، ترتبت عنه آثار، إال أنه    
وتصبح الحياة المشتركة مستحيلة، فيلجأ الزوجين إلى حل هذه الرابطة، وبالتالي يترتب على إنحالل 
الزواج واالنفصال الجسماني عدة آثار قانونية، وتختلف هذه اآلثار بحسب طريقة إنحالل الزواج، فإذا 

ثر له هو النظام المالي بين الزوجين وتوزيع تركة الزوج المتوفى على انحل بوفاة أحد الزوجين فأهم أ
مستحقيها، أما إذا انحل الزواج بالطالق أو بالتطليق أو باالنفصال الجسماني، فهناك آثار تتعلق بكل 

  .من الزوجين وآثار تتعلق باألطفال
ا ما يدخل في مجال وكل هذه اآلثار المترتبة عن إنحالل الزواج واالنفصال الجسماني فمنه

تطبيق القانون الذي يحكم إنحالل الزواج واالنفصال الجسماني ومنها ما ال تخضع له، وهو ما سنتعرض 
  :له فيما يلي

  نطاق تطبيق القانون على اآلثار الشخصية إلنحالل الزواج واالنفصال الجسماني: ولالفرع األ 

ار شخصية، نظرا ألن اجتماع الرجل والمرأة يترتب عن إنحالل الزواج واالنفصال الجسماني آث    
سينتج عنه التناسل، وهذا التناسل يوجد درجات معينة من القرابة والصالت التي ال تنقطع، فإنتهاء 
الرابطة الزوجية سيرتب آثار كثيرة منها المترتبة عن عالقة المطلقة بالمطلق كالعدة والنفقة، والتعويض 

باإلسم العائلي، ومنها آثار أخرى خاصة باألطفال كمسألة الحضانة عن الطالق التعسفي واالحتفاظ 
  .الواجبة على اآلباء تجاه أبنائهم وتحديد الطرف الذي تسند له السلطة األبوية بالوالية

ثم نشير إلى اآلثار الخاصة ، وعليه، سوف نتعرض لآلثار ذات الطابع الشخصي بين الزوجين
  .باألطفال
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  طابع الشخصي بين الزوجيناآلثار ذات ال: أوال

من أهم اآلثار المترتبة عن إنحالل الزواج واالنفصال الجسماني بالنسبة للعالقة الشخصية بين     
واحتفاظ الزوجة باسم الزوج، كما تعد  للزواج من جديد انتظارهاالمدة التي ينبغي للمطلقة هي الزوجين 

عند حصول طالق تعسفي، وعلى الرغم من أهمية  من هذه اآلثار نفقة الزوجة المطلقة والتعويض لها
هذه اآلثار، فإن المشرع الجزائري لم يخصها بقاعدة إسناد، وعليه سنحاول دراسة كيفية تحديد القانون 

  :الواجب التطبيق على اآلثار ذات الطابع الشخصي بين الزوجين، فيما يلي
  القانون الواجب التطبيق على العدة .1

وقد أورد المشرع الجزائري أحكام العدة  ،العدةلمترتبة على إنحالل الزواج آلثار امن ا تعتبر
في الفصل الثاني المسمى آثار الطالق، وٕاذا تم  61إلى  58ضمن قواعد قانون األسرة من خالل المواد 

التسليم أنها من آثاره سوف تخضع للقانون الوطني للزوج باعتبار أن أثار إنحالل الزواج تخضع لنفس 
، ولكن المشرع الجزائري ج.م . من ق 12/2قانون الذي يحكم إنحالل الزاج طبقا لما قررته المادة ال

: ، التي نصت على ما يليج.م . من ق 10وضع قاعدة إسناد تحكم الحالة الشخصية للفرد في المادة 
  ". هميسري على الحالة المدنية لألشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيت"

باعتبار العدة من اآلثار الشخصية الخاصة بحالة المرأة، فمعنى هذا أن الحالة الشخصية 
، والمشرع كان على صواب عندما )1( ج.م . من ق 10للمطلقة تخضع للقانون الشخصي طبقا للمادة 

  .أخضع العدة للقانون الشخصي، ألن العدة ال تعرف إال في الدول المسلمة
ي أثار بالنسبة لالنفصال الجسماني أو بالنسبة للطالق أو التطليق في ير العدة أثوال ت

الشريعة على  هاالشرعية اإلسالمية التي أوجبت اآلثاركما ذكرت من إسالمية، فهي التشريعات الغير 
  .)2(لتأكد من براءة رحم المرأة ومنعا الختالط األنسابلالمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها 

عدة من المسائل الشرعية التي تأخذ بها التشريعات العربية، فإنها ال تخضع للقانون وطالما أن ال
الذي يحكم إنحالل الزواج واالنفصال الجسماني، بل تخضع للقانون الشخصي للزوجة، كما ويخضع 

   .)3(لهذا القانون كل ما يتعلق بإمكانية الزواج من جديد بوصفها من الشروط الموضوعية للزواج الجديد
  .إذن، فالعدة تخرج من نطاق القانون الوطني وتخضع للقانون الشخصي للمطلقين أو المنفصلين
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  القانون الواجب التطبيق على اسم الزوجة .2

يطرح التنازع بين القوانين عند إنحالل الزواج واالنفصال الجسماني، ولهذا نصت بعض التشريعات       
الدول اإلسالمية التي تجعلها تحتفظ باسمها، في حين تترك  على أن المرأة تحمل اسم زوجها بخالف

  .)1(بعض الدول الخيار للزوجين الختيار اسم عائلة مشترك يضم اسمهما معا
وقد طرح هذا االختالف تنازع القوانين عند إنحالل الزواج واالنفصال الجسماني، فهل تبقى الزوجة       

  .محتفظة باسم زوجها أم يتعين عليها استرداد اسمها العائلي؟بعد إنحالل الزواج واالنفصال الجسماني 
حالة احتفاظ المرأة بإسم زوجها : لإلجابة على هذا التساؤل، البد من التمييز بين حالتين، هما

  .وحالة استردادها السمها العائلي
الشخصية  فبينما اتجه الفقه الفرنسي الراجح، بداية إلى تطبيق القانون الذي يحكم آثار الزواج

في الحالة األولى، العتبار الطالق من اآلثار السلبية للزواج، وطبق عليها القانون الذي تخضع له 
مسائل إنحالل الزواج بعد أن أفرد لهذه األخيرة قاعدة إسناد صريحة، وذلك خالفا للقانون األلماني الذي 

ود قاعدة إسناد خاصة باإلسم، فحسب احتفاظ الزوجة باسم زوجها من آثار الطالق، لوجمسألة  لم يعتبر
من القانون المدني األلماني، يجوز ألي من الزوجين تحديد اسمه بعد الطالق، إما وفقا  10المادة 

  .لقانون جنسية أحدهما، وٕاما وفقا للقانون األلماني إذا كان ألحدهما محل إقامة بألمانيا
لقانون  1978د أخضعها القانون األلماني في سنة أما بالنسبة لحالة استردادها لإلسم العائلي، فق    

مما ينبغي التأكيد عليه أن غالبية الفقه يرى ضرورة استرجاع المرأة السمها األصلي ، )2(جنسية الزوجة
  .)3(بمجرد إنحالل الزواج واالنفصال الجسماني النقضاء العالقة الزوجية

حتفاظ باسم زوجها بعد انتهاء الزوجية، إذن، فالقانون الواجب التطبيق على حق الزوجة في اال
  .هو القانون الشخصي للمرأة

  القانون الواجب التطبيق على النفقة الواجبة للزوجة .3

الزوجة  للطالق وتخص التابعة النفقة وٕانما ،الزوجية النفقة النفقة المستحقة للزوجة ليست
  .)4(المطلقة لزوجةا نفقة أو الطالق عدة في للنفقة بالنسبة كذلك وهو ،واألوالد
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لم يضع المشرع الجزائري ضابط إسناد خاص بالنفقة، ألنه اعتبرها من آثار إنحالل الزواج، 
ولهذا تخضع للقانون الوطني للزوج وقت رفع الدعوى، لذلك، فنفقة المطلقة التي تستحق للزوجة بعد 

  .)1(انقضاء الرابطة الزوجيةطالقها؛ تخضع لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى العتبارها من آثار 
أما نفقة العدة، فإن المشرع الجزائري لم يضع أي قاعدة إسناد لها في القانون المدني، بل اكتفى 

ج، ولهذا فنفقة العدة تعد أثرا من آثار .م.من ق 14بالنص على نفقة األقارب التي ذكرها في المادة 
 13و 12/2ه اآلثار تطبق عليها أحكام المادتين إنحالل الزواج، ومن ثم تخضع للقانون الذي يحكم هذ

  .ج.م.من ق
والنفقة الوقتية التي تعد من اإلجراءات التحفظية أو الوقتية التي تتخذ أثناء سير دعوى الطالق 
أو التطليق للمحافظة على مصلحة الزوجة، فالقانون الذي تخضع له قانون القاضي تطبق عليها أحكام 

يسري على قواعد االختصاص واإلجراءات قانون : "ج التي تنص على أنه.م.مكرر من ق 21المادة 
، وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي، وقد انتقد ".الدولة التي ترفع غيها الدعوى أو تباشر فيها اإلجراءات

بعض الفقه هذا االتجاه من قبل التشريع الفرنسي، وقال بإخضاع اإلجراءات الوقتية للقانون الذي يحكم 
الل الزواج مع قبول بصفة استثنائية إحالل القانون الفرنسي محل القانون األجنبي المختص، ويكون إنح

  . )2(ذلك باسم النظام العام أو باسم حالة االستعجال
إذن باعتبار النفقة من اإلجراءات الوقتية، فإن القانون الذي يحكمها هو قانون القاضي 

  .المعروض عليه النزاع
  تعويض المطلقة عند وقوع الطالق التعسفيمسألة  اجب التطبيق علىالقانون الو  .4

إذا كان الطالق الصادر من الزوج قد ألحق الضرر بالزوجة، فإنه يرتب أثرا وهو التعويض 
للزوجة عن هذا الطالق التعسفي  ولم يضع المشرع الجزائري حدا للتعويض المالي الذي ينشأ في ذمة 

لطة القاضي التقديرية وفقا لطبيعة الطالق التعسفي ولحالة الزوج المالية، الزوج المتعسف، بل تركه لس
، حيث جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ )3("ال ضرر وال ضرار"وتطبيقا للقاعدة الشرعية 

من األحكام الشرعية أن للزوجة المطلقة طالقا تعسفيا نفقة عدة، نفقة إهمال، : "على أنه 07/04/1986
فقة متعة، وكذلك التعويض الذي قد يحكم به لها من جراء الطالق التعسفي، وينبغي عند الحكم تحديد ن
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طبيعة المبالغ المحكوم بها لصالح المطلقة وفي أي إطار تدخل، والقضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ، 
  .)1("الطالق التعسفي يستوجب نقض القرار الذي منح للزوجة المطلقة مبلغا إجماليا من النقود مقابل

أخذت بعض قوانين األحوال الشخصية بالتعويض عن الضرر الحاصل عن الطالق بغير حاجة     
مشروعة، فإذا طلق الزوج زوجته لغير سبب مشروع، كان متعسفا باستعمال حقه، لذلك فقد ألزمته 

نحالل الزواج واالنفصال ، وبما أنه يعتبر أثر من آثار إ)2(القوانين بالتعويض عن الطالق التعسفي
الجسماني، فقد ذهب البعض إلى إخضاع االلتزام بالتعويض الذي يلتزم به الزوج الذي نسب إليه الخطأ 
في مواجهة الطرف اآلخر إلى القانون المحلي بوصفه القانون الواجب التطبيق في شأن المسؤولية 

للقانون الذي يحكمها أي قانون جنسية  التقصيرية، ففكرة إنحالل الزواج واالنفصال الجسماني تخضع
  .)3(الزوج وقت رفع الدعوى

أما المشرع الجزائري لم يضع قاعدة إسناد خاصة بالتعويض، وبالتالي فإن حق المطلقة في الحصول     
على التعويض إذا كان طالقها من زوجها تعسفيا، يخضع لقانون القاضي ألن التصرف الذي قام به 

في  المطلقة حق يخضعولية تقصيرية يطبق عليه قانون البلد الذي وقع فيه، إذن الزوج تنجر عن مسؤ 
لقانون القاضي ألن التصرف الذي قام به  الحصول على التعويض إذا كان طالقها من زوجها تعسفيا

لقانون  يخضعوبالتالي  ،الزوج تنجر عنه مسؤولية تقصيرية يطبق عليها قانون البلد الذي وقع فيه
  .)4( ج. م. من ق 20بقا ألحكام المادة ط القاضي

  دعوى االنحالل واالنفصال الجسماني جراءات التي تتخذ أثناء سيراإل. 5

تحفظية أو الوقتية التي تتخذ أثناء سير ال واإلجراءاتأخضع المشرع الجزائري إجراءات الطالق 
تحديد نفقة و يم متاع البيت دعوى الطالق أو التطليق للمحافظة على مصالح كل الزوجين واألوالد كتسل

 وقتية للزوجة، واإلذن لها باإلقامة في سكن الزوجية، وتسليم األثاث الضروري لها لالستعمال اليومي،
وهو ما أخذ به القضاء الفرنسي وقد أيده غالبية الفقه الفرنسي والمصري،  ،القاضي تخضع كلها لقانون

وهذا ما أخذ به  ،)5(وج وتخضع لقانون القاضيتخرج عن اختصاص قانون جنسية الز  المسائل هذهف
وقد إنتقد بعض الفقه هذا القضاء ويقول بإخضاع اإلجراءات الوقتية للقانون الذي يحكم  القضاء الفرنسي

                     
  .69، ص 1989الجزائر،  ،02، العدد المجلة القضائية، 07/04/1986، بتاريخ )41560( القرار رقم )1(
، دار الحامد، عمان، األردن، 1جميل فخري محمد جانم، متعة الطالق وعالقتها بالتعويض عن الطالق التعسفي في النفقة، ط  )2(

 .226، ص 2009
  .294خاص، المرجع السابق، ص الدولي القانون الهشام علي صادق وحفيظة السيد حداد،  )3(

(4)Loussouarn et Bourel, Droit international privé, op -cit, p 333. . 
  .231 تنازع القوانين، المرجع السابق، ص: عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 5(
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القانون الفرنسي محل القانون األجنبي المختص ويكون  إحاللانحالل الزواج مع قبول بصفة استثنائية 
  .سم حالة االستعجالذلك بإسم النظام العام أو بإ

فالقانون الجزائري يخضع الطالق لحكـم مـن المحكمـة وال يقبـل الطـالق بـإرادة الـزوج المنفـردة كمـا 
بـأن المشـرع الجزائـري علـى حـق فـي : علـي علـي سـليمانتقضـي بـه الشـريعة اإلسـالمية، وفـي رأي الـدكتور 

القيـــود وحتـــى ال يســـيء الرجـــل ذلـــك وبـــالرجوع إلـــى الشـــريعة اإلســـالمية قـــد أحاطـــت الطـــالق بكثيـــر مـــن 
  .)1(إستعمال هذه الرخصة وال يهمل قيودها

هل هي من فالطالق أمام سلطة دينية خالفا كبيرا في الفقه والقضاء،  اتإجراءمسألة  وتثير
فتخضع بالتالي لقانون القاضي أم أنها من المسائل الموضوعية فتخضع للقانون الذي يحكم  اإلجراءات،

  . )2"(إنحالل الزواج
ويذهب القضاء الفرنسي إلى اعتبارها من المسائل الموضوعية التي تخضع للقانون الذي يحكم انحالل 

عن هذا االتجاه، ) LEREBOURS – PIGONNIERE( ان لوروبور وبيجونياروقد دافع األستاذ الزواج،
التي تخضع لقانون يذهب إلى اعتبارها من المسائل اإلجرائية  ،غير أن غالبية الفقه الفرنسي والمصري

القاضي، والقول باعتبارها من المسائل الموضوعية يتنافى مع ما انتهى إليه القضاء الفرنسي من إعتبار 
  .)3(شروط الطقوس الدينية التي تشترطه بعض التشريعات من الشروط الشكلية ال الموضوعية

عقد زواجا جديدا، حق الزوج المطلق في أن ي: أما اآلثار التي تخص كل زوج على حده مثل
فهي تخرج من نطاقه وتخضع للقانون  ،)العدة( للزواج من جديد انتظارهاوالمدة التي ينبغي للمطلقة 

  .الشخصي للمطلقين
وقد إنتقد بعض الفقه هذا القضاء ويقول بإخضاع اإلجراءات الوقتية للقانون الذي يحكم انحالل 

ويكون ذلك  ،الفرنسي محل القانون األجنبي المختصالقانون  إحاللالزواج مع قبول بصفة استثنائية 
  .)4(بإسم النظام العام أو بإسم حالة االستعجال

  اآلثار الشخصية الخاصة باألطفال: ثانيا

على اعتبار أن مسؤولية األوالد تقع على عاتق األبوين خالل أو بعد إنحالل الزواج واالنفصال     
كان واحد لالهتمام بالطفل، لذا وجب على المشرع الحفاظ على الجسماني والستحالة بقاء الطرفين في م

                     
  .76- 75ص ، علي علي سليمان، المرجع السابق )1(
المرجع ازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تن) 2(

  .406ص السابق، 
  .125 ، المرجع السابق، صهشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص )3(

(4)Loussouarn et Bourel, Droit international privé, op -cit, p 333. . 
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مصالح األوالد بعد فك الرابطة الزوجية، وهنا تكون مهمة القاضي صعبة حتى وٕان وضع المشرع 
الجزائري نصوص قانونية تساعده في دوره، وتزداد صعوبة الوضع إذا كان هناك طرف أجنبي في 

ية الخاصة باألطفال بقاعدة إسناد لحماية الطفل الذي تتطلب النزاع، ولهذا فقد خص اآلثار الشخص
  .رعايته وتربيته وصيانة من كل انحراف وٕاهمال حتى ينشأ نشأة سليمة وصحيحة

ومن ثمة ال إشكال يطرح حينما يكون إنحالل الزواج بين زوجين يحمالن نفس الجنسية ويقيمان        
ال يطرح في حالة الزواج المختلط حول القانون الواجب على داخل الوطن الذي ينتميان إليه، لكن اإلشك

اآلثار الشخصية الخاصة باألطفال خاصة بعد االنفصال، وكذلك المسائل الموضوعية المتعلقة 
الحضانة خصصنا الفرع األول للتعرض مسألة  بالحضانة والنفقة والوالية على الطفل، ونظرا ألهمية

سائل الحضانة ثم تعرضنا من خالل الفرع الثاني لمسألة النفقة  وأشرنا لقاعدة اإلسناد التي تطبق على م
  .من خالل الفرع الثالث للوالية على الطفل بعد إنحالل الزواج واالنفصال الجسماني

  )1(تنازع القوانين حول إسناد الحضانة .1

األسرة الجزائري، من قانون  62المادة : عرفت معظم القوانين العربية الحضانة ومن بينها نجد        
رعاية الولد والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة : "التي عرفت الحضانة بأنها

  ".وخلقا
حفظ الولد مما قد يضر هو القيام بتربيته : "من مدونة األسرة المغربية بأنها 163وعرفتها المادة 

  ".ومصالحه
الحضانة حفظ الولد في مبيته : "الشخصية التونسية بأن من مجلة األحوال 54وعرفها الفصل     

  .والقيام بتربيته
إذن الحضانة هي رعاية الطفل وتعليمه وحفظ الولد والقيام بجميع أموره ومصالحه إلى أن يستغني   

  .عنها بالبلوغ، وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه
ع القوانين، عمدت الدول إلى تنظيم معاهدات وبسبب المشاكل التي تثيرها الحضانة في مجال تناز  

 منازعات أخضعتالمتعلقة بحماية القّصر، التي  05/10/1961دولية كمعاهدة الهاي المنعقدة بتاريخ 
، باعتباره المكان الّذي تتركز فيه حياة الّطفل وعالقته للطفل لقانون موطن اإلقامة المعتاد الحضانة

جوان  21لثنائية ومنها المعاهدة المبرمة بين الجزائر وفرنسا بتاريخ إلى جانب المعاهدات ا ،)2(بغيره
المتعلقة بأطفال األزواج المختلطين بين الجزائريين والفرنسيين في حالة االنفصال الموقعة في  1988

                     
 .21، ص 2010، المغرب - الرباط ، دار القلم، 1ي، إشكالية الحضانة في الزواج المختلط، ط جليلة دريس: أنظر )1(
 .40، ص المرجع السابق، اءزهر الجندولي فاطمة  )2(
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الجزائر، جاءت هذه المعاهدة الثنائية نتيجة المشاكل التي ثارت بين اآلباء الجزائريين واألمهات 
ات المتعلقة بحضانة األوالد ويحق الزيارة لألبوين، ووضعت هذه اإلتفاقية نظاما فعاال لتسهيل األجنبي

حق الزيارة، وذلك لتفادي مشكلة االختطاف األطفال من قبل آبائهم وأمهاتهم، استجابة لرعايتهم 
  .)3(6والمادة  )2(2، وذلك من خالل المواد التي جاءت بها خاصة المادة )1(وحمايتهم

إّنه من مصلحة األسرة أن يتوحد القانون الذي يحكم أحوالها الشخصية، وٕاذا كان من اليسير توحيد       
 ،، خاصة إذا كان الزواج مختلطا)4(موطن األسرة، فإنه من العسير في بعض األحيان توحيد جنسيتها

ض المعضالت التي سعت أغلب التشريعات بما فيها التشريع الجزائري إلى محاولة وضع حلول لبع لذلك
، حضانة األوالدر على تعتري الزواج المختلط خاصة بعد االنفصال واآلثار التي يترتب عن هذا األخي

 الختالف انظر و  والمسائل المتعلقة بالحضانة مثل تحديد من هو الحاضن تحديد أوقات الزيارة ومدتها،
 دول هناك أن كما التطبيق، الواجب نونالقا تحديد في أيضا اختلف فقد الحضانة طبيعة تحديد في الدول

 .إat\د rY\Oة kR\ تخصص لم من وهناك بالحضانة خاصة إسناد قاعدة خصت
 والتونسي، والقطري الكويتي التشريع إسناد بقاعدة الحضانة خصت التي التشريعات ومن

  ررايفب 14 بتاريخ الصادر 5 رقم القانون من 43 المادة في حةاصر  ذلك على نص الكويتي فالقانون
 الوالية في األب جنسية قانون يسري": العنصر األجنبي بقولها ذات القانونية بالعالقات المتعلق 1961

  .)5(القطري المدني القانون من 20 المادة نص نفس وهو ،الحضانة وفي النفس على
 األخذدعت إلى  التي األسباب الكويتي القانون من 43 للمادة اإليضاحية المذكرة بينت ولقد

البنوة، فإن  من فرعا النفس على الوالية كانت ولما": أنه على فنصت تضمنتها، التي اإلسناد بقاعدة
 الصغير، ابنه على باأل والية القانون هذا فيحدد األب، جنسية قانون هو شأنها في يسري الذي القانون

 بالوالية يتعلق مما ذلك وغير التربية، واجب من عاتقه على يقع وما التأديب، حق من عليه يملك وما
 أن وجب لذلك النفس على الوالية حلامر  المرحلة األولى من هي الحضانة كانت ولما ،النفس على

                     
 .249 -248درية أمين، تنازع القوانين في مجال الزواج وٕانحالله بين القانون الجزائري والقوانين المقارنة، المرجع السابق، ص  )1(
يجب على السلطة المركزية في إحدى الدولتين أن " :على أنه 1988لعام تفاقية ثنائية بين الجزائر وفرنسا امن  2نصت المادة  )2(

تسهيل ممارسة حق الزيارة الفعلية ألحد : تتخذ بناء على طلب السلطة المركزية في دولة أخرى جميع اإلجراءات المالئمة لما يأتي
 ".رابها أو إنطالقا منهرعايا الدولة األخرى في ت

يتعهد الطرفان يضمان ممارسة حق الزيارة فعال " :على أن 1988لعام من إتفاقية ثنائية بين الجزائر وفرنسا  6نصت المادة  )3(
 ".لألزواج الذين هم في حالة االنفصال داخل حدود أحد البلدين وفيما بين حدودها

  .127ص المرجع السابق، تنازع القوانين، : األولائري، الجزء زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجز  )4(
، أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين في األحوال الشخصية، )"مقارنة دراسة( الحضانة في القوانين تنازع"إشوي،  عماد)5(

  .210، ص 2014 ريلأف 24و 23يومي بجاية عبد الرحمن ميرة جامعة  - المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية
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 على يسري الذي القانون بذلك فيتوحد، األب جنسية قانون وهو الوالية له تخضع الذي للقانون تخضع
 ".) 1(وثيقا اتصاال ببعض بعضها يتصل ثالث لمسائ وهي والحضانة، النفس على والوالية الشرعية البنوة

 وقع الذي للقانون الحضانة تخضع": الخاص الدولي للقانون التونسية المجلة50  الفصل ونص
 القانون القاضي ويطبق مقره، قانون أو للطفل الشخصي القانون أو الزوجية بطةراال حل بمقتضاه
 ".للطفل األفضل

 انحالل آثار من هي الحضانة أن على الخاص، الدولي نللقانو  التونسية المجلة من يفهم
 وفي، أصلي إسناد كضابط الحل هذا ويعتبر الزواج انحالل يحكم الذي للقانون تخضع وبالتالي الزواج،

 القانون لتطبيق مجاال القاضي منح مع موطنه أو للطفل الشخصي القانون القاضي يطبق عدمه، حالة
  .)2(للطفل األفضل

 وٕانما المتحدة العربية اراتاإلم دولة بالحضانة خاصة إسناد قاعدة تخصص لم التي الدول ومن
 والقوامة بالوالية الخاصة الموضوعية المسائل على يسري": بقوله، فقط الوالية على 16 المادة في نصت
 تجب الذي الشخص قانون والغائبين وناقصيها األهلية عديمي لحماية الموضوعة النظم من وغيرها
 واجبة اإلسناد قاعدة لتحديد الخاص الدولي القانون الرجوع إلى مبادئ من مناص فال، ثم ومن، "حمايته
: أنه على تنص التي المدنية المعامالت قانون من 23 المادة لحكم تطبيقا الحضانة مسائل في التطبيق

 ."القوانين تنازع أحوال من قةالساب المواد في نص بشأنه يرد لم فيما الخاص الدولي القانون مبادئ تتبع"
 يكون ثم ومن الوالية حكم الحضانة بإعطاء الصدد هذا في الخاص الدولي القانون مبادئ وتقضي  

   .)3(الصغير قانون هو عليها التطبيق الواجب القانون
 المال، على والية أنها على الحضانة يكيف الفقه من اتجاه كان المصري، للقانون بالنسبة أما

 المدني القانون من 16 المادة لنص إعماال حمايته، يجب الذي الشخص لقانون بإخضاعها ينادي وكان
 النظم من وغيرها والقوامة بالوالية الخاصة الموضوعية المسائل على يسري": مفادها والتي المصري

  ".حمايته تجب الذي الشخص قانون والغائبين وناقصيها األهلية عديمي لحماية الموضوعة
 ويسري الزواج، انحالل آثار من كأثر الحضانة أن على يجمع المصري، الفقه غالبية أن رغي

 من 13 المادة لنص وفقا الزوج، جنسية قانون أي الزوجية، الرابطة انحالل يحكم الذي القانون عليها

                     
في ضوء  األسرة ندوة، حقوق ، أبحاث"الشخصية األحوال مسائل في األجانب على التطبيق الواجب القانون"المال،  حبيب )1(

ديسمبر  28و 27/ ه1415رجب  26و 25، يومي –المتحدة العربية اإلمارات والقانون، جامعة الشريعة المعاصرة، كلية المعطيات
  .681م، ص 1994

  .54السابق، ص  ، المرجع–مقارنة دراسة – وانحالله بالزواج المتعلقة التنازع أمين، قواعد دربة )2(
  .680 - 679 السابق، ص المال، المرجع حبيب )3(
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 ينتمي التي الدولة قانون عليه فيسري الطالق أما: "يلي ما على نصت التي المصري المدني القانون
 رفع وقت الزوج إليها ينتمي التي الدولة قانون واالنفصال التطليق على ويسري الطالق وقت الزوج إليها

 ".الدعوى
 على الحضانة الفرنسي القضاء كيف ذإ الحضانة، أحكام من خاليا، الفرنسي القانون جاء قد كما

 لدى الراجح الرأي ولكن ،الزواج حاللان يحكم الذي القانون عليها فيسري الزواج، انحالل آثار من أنها
 يحقق الذي القانون باعتباره للطفل، الشخصي للقانون الحضانة بإخضاع ينادي الفرنسي، القضاء
  .)1(المحضون مصلحة

وألنها تعد أثرا النحالل  الجزائري، ونظرا لخلو التشريع من نص خاص بها، للقانون بالنسبة أما        
قانون الذي يحكم انحالل الزواج وهو قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى طبقا الزواج، فإنها تخضع لل

 وقت جزائريا الزوجين أحد كان إذا الجزائري وحده القانون المدني، ويطبق القانون من) 12/2(للمادة 
 المسائل لتحديد األسرة يرجع إلى قانون ، وعليه)2(من القانون المدني )13( للمادة استنادا الزواج انعقاد

 نفقة وتحديد وسقوطها، انقضائها أسباب الحضانة، له تثبت من كتحديد بها الخاصة الموضوعية
، ولكن نظرا لكون األوالد غالبا )4(، وهو حل مستقر في القانون المقارن واألحكام القضائية)3(المحضون

عود لألب إذا كانت األم ما يحملون جنسيتين، فإن القضاء الجزائري مستقر على أن الحق في الحضانة ي
  .)5(تقيم في بلد أجنبي

في  13/07/2005بتاريخ ) 341320(وفي قرار صادر عن المحكمة العليا في القضية رقم 
أنه إذا كان القانون قد أعطى الترتيب األول لألم في حضانة أوالدها طبقا ) ب.ه(ضد ) ب.ع(قضية 
قد نص أيضا على إسقاط هذا الحق إذا تم زواجها  من قانون األسرة، غير أن القانون نفسه 64للمادة 

بغير قريب محرم، وقد ثبت لقضاة الموضوع أن األم التي تطالب بالحضانة قد تزوجت فعال بغير محرم 
وأن ذلك يسقط حقها في الحضانة وأن قضاة الموضوع لما قضوا بالصورة المبينة أعاله يكونون بذلك قد 

                     
 القانون بين وانحالله الزواج مجال في القوانين أمين، تنازع دربة: أنظر أيضا. 212السابق، ص  إشوي، المرجع عماد: نقال عن) 1(

  .247السابق، ص  المقارنة، المرجع والقوانين ائريالجز 
  .533تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : إسعاد موحند، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني) 2(
  .231تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 3(
بحرفة  حكم بأن الحاضنة لم تكن أهال للحضانة بغيابها الطويل عن البيت وانشغالها الذي 1969ماي  29بتاريخ عليا المحكمة ال) 4(

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  فإن الحضانة تعطى لألب، العقيدة اإلسالمية للبناتمونبيلييه وخوفا على  السيدة تقييم بفرنسا
  ."يمكنها المطالبة بحضانة بناتها فمتى رجعت إلى الوطن، الحاضنة غير نهائي

  .185تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 5( 
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منه وأقاموا قضاءهم على أـساس صحيح من الواقع القانوني وجعلوا  66طبقوا القانون السيما المادة 
  .)1(قرارهم غير مستهدف للنقض واإلبطال

من قانون  64وتراعى مصلحة المحضون عند إسناد الحضانة وليس الترتيب الوارد في المادة 
ته المحكمة األسرة، ويخضع تقدير مصلحة المحضون للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وهو ما قرر 

حيث جاء ، )ز.ع(ضد ) ي.م(في قضية  10/03/2011بتاريخ  613469العليا بموجب القرار رقم 
وأن  ،من قانون األسرة 64أن مدار الحضانة مصلحة المحضون وليس بالترتيب الوارد في المادة " :فيه

ة بأسباب كافية وقد عبروا عن هذه السلط ،تقدير المصلحة يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع
وترجيحهم بأن مصلحة البنت تقضي بقائها مع جدتها  ،وسائغة من خالل المفاضلة بين األب والجدة

 ،المشار إليها تطبيقا سليما 64وطبقوا بذلك نص المادة  ،2001التي تعيش معها منذ وفاة والدتها عام 
  .)2("مما يجعل الوجه غير سديد يستوجب الرفض

دير القاضي أين تكمن مصلحة المحضون له أن يعين مرشدة اجتماعية وهو كما أنه في إطار تق
) خ.ع(في قضية  16/11/2005بتاريخ  337176ما جاء في قرار المحكمة العليا بموجب القرار رقم 

حيث أن قضاة المجلس ذهبوا في حيثياتهم إلى القول أن النزاع الذي يدور حول حضانة ): "د.م(ضد 
مه يسلم ألبيه تلقائيا لكونه الولي الشرعي، إال أنه ال يستشف ذلك من مقتضيات الولد الذي توفيت أ

من قانون األسرة التي تقول بانحالل الرابطة الزوجية بالطالق أو الوفاة وأن الحضانة تستحق  47المادة 
أخرى من قانون األسرة هذا من جهة، ومن جهة  64بعد وقوع إحدى الحالتين لألشخاص الواردة بالمادة 

القاضي األول أن يتعرض لموضوع الدعوى ويبحث أين تكمن مصلحة المحضون بمختلف الوسائل 
المخولة له قانونا من ضمنها تعيين مرشدة اجتماعية تقوم بزيارة بين الطرفين لكي يتسنى له تحديد أين 

المنتقد وجعله  من قانون األسرة، األمر الذي خال منه القرار 64تكمن مصلحة المحضون طبقا للمادة 
مصاريف بال ، حيث أن من يخسر الدعوى يحملواإلبطالمنعدم األساس القانوني مما يعرضه للنقض 

  .)3(القضائية
في قضية  15/07/2010بتاريخ ) 564787(وفي قرار أخر صادر عن المحكمة العليا رقم 

المدانة بجريمة الزنا  بحضور النيابة العامة حول امكانية اسناد الحضانة لألم) ز.ز.ر(ضد ) ب.ب(
حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس مخالفتهم ألحكام :"جاء فيه، متى تحققت مصلحة المحضون

                     

  .385، ص 2008، 62، العدد مجلة المحكمة العليا، 13/07/2005بتاريخ ) 341320(رقم  ارالقر ) 1( 
  .285، ص 2012، 1مجلة المحكمة العليا، العدد المنشور ب 10/03/2011الصادر بتاريخ ) 613469(رقم  القرار) 2( 
  .1528ص طبعة الثالثة، المرجع السابق، جمال سايس، اإلجتهاد الجزائري في مادة األحوال الشخصية، الجزء الثالث، ال) 3( 
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، إلى والدتها المطعون ضدها )س(، وذلك بقضائهم بإسناد حضانة البنت من قانون األسرة 62المادة 
 67ت فعال تسقط طبقا ألحكام المادة بالرغم من ارتكابها لجريمة الزنا، لكن حيث إن الحضانة، وٕان كان

من نفس القانون، إال أن المادة  62من قانون األسرة، باختالل أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 
السالفة الذكر، قد نصت في فقرتها األخيرة على أنه يجب في جميع الحاالت مراعاة مصلحة  67

ا عند والدتها التي هي أحق بها، ذلك أنها طفلة المحضون، وأن مصلحة البنت المحضونة تقتضي بقاؤه
صغيرة لم تستغني عن خدمة النساء، ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم 
المستأنف القاضي بإسنادها إليها، على هذا األساس يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما، األمر الذي 

س ويتعين عدم االعتداد بت والقضاء نتيجة لذلك برفض يجعل هذا الفرع هو األخير غير مؤس
   . )1("الطعن

  إشكالية إسناد الحضانة في الزواج المختلط عند وجود اتفاقية مع الجزائر -أ

المهاجرين الجزائريين توجهوا إلى فرنسا، وذلك ألسباب عدة من بينها أسباب تاريخية  يةإن أغلب
 قيامعن ذلك  تجمما ن عد االستقالل إلى فرنسا واالستقرار هناك،التي تمثلت في هجرة بعض الجزائريين ب

عالقات زواج بين الجزائريين والفرنسيين، إال أنه بعض هذه العالقات الزوجية باءت بالفشل، ولم تثمر 
الزواج المختلط، تم  نتيجة ناءمصلحة األبوحتى تحافظ كل من الدولتين على  كلها ونتج عنها االنفصال،

م المتعلقة بأطفال األزواج الجزائريين والفرنسيين في حالة فك الرابطة 1988يونيو 21فاقية في إبرام ات
وذلك قصد تحقيق أحسن حماية لهم كذلك لتسهيل عملية التنقل بين البلدين مع مراعاة  ،)2(الزوجية

  .)3(مصلحة هؤالء األطفال بالدرجة األولى
بها، في األولى  نص على إسناد الحضانة ومنيم قضائي إصدار حكبكما ألزمت االتفاقية القضاة،    

 من خاللوهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري  ،آلخر حق الزيارةالطرف احين يمنح في الوقت نفسه إلى 
 ةها ثم األب ثم الجدداألم أولى بحضانة ول: "يلي ما، التي نصت على من قانون األسرة 64نص المادة 

                     

  .262، ص 2010، 2، العدد مجلة المحكمة العلياالمنشور ب 15/07/2010بتاريخ ) 564787(رقم  القرار) 1( 
المتعلقة بوضعية األطفال الناتجة عن الزواج المختلط بين الجزائريين والفرنسيين في حالة  اتفاقية ثنائية جزائرية فرنسية )2( 

، 1988جوان  26المؤرخ في  144- 88، المصدق عليها بالمرسوم رقم 1988جوان  21صال الموقعة بمدينة الجزائر يوم االنف
، خاصة بحل بعض الصعوبات التي يالقيها األوالد المولودون من 1988يوليو  27، بتاريخ 30منشورة في الجريدة الرسمية العدد 

  .الل الزواج أو انفصال الزوجينزواج مختلط بين جزائريين وفرنسيات بعد إنح
، 2006الجزائر، لعسيري عبابسة، حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي اإلنساني، منشورات دار الهدى للطباعة والنشر،  )3( 

  .7ص 
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الخالة، ثم العمة ثم األقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك  األم، ثم الجدة األب، ثم
  .)1("وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة

قد تؤدي  ،األحكام القضائية عند صدورها من المحاكم الجزائرية أو المحاكم الفرنسية معظمغير أن   
 -ين المشاكل التي قد نصادفها هي إسناد الحضانة إلى األم إلى حدوث مشاكل في التنفيذ، ومن ب

على أساس أن تتم ممارسة الحضانة من الغير من طرف القاضي الفرنسي لكونها أولى بحضانة الطفل 
هل يمكن لألم ممارسة الحضانة : في هذا اإلطار مفاده هوفي فرنسا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه 

وهذا بتربية الولد على دين أبيه خاصة ، ؟من قانون األسرة الجزائري 62 على النحو المحدد في المادة
  .إذا كانت األم غير مسلمة؟

، فيها نصوص لمعالجة هذه اإلشكالية يوجد ال ، أنههنا يتضح لنا عند تصفحنا بنود االتفاقيةو 
جنبي، لتعارضه وهذا ما قد يؤدي إلى تنازع في االختصاص أو إلى عدم المصادقة على تنفيذ الحكم األ

لطرف وعند حكم القاضي بالحضانة ألحد األبوين يمنح الحق في الزيارة ل، مع النظام العام الجزائري
  .)2(الثنائية لمشكلة الزيارة االتفاقيةاآلخر، رغم معالجة \

 فإنه قد يحدث عند ممارسة أحد الوالدين حق الزيارة،، فال ُيَرد  ،لكن بقيت مسائل عدة عالقة        
من حلول إال الحادي عشر في مادتها  االتفاقيةالطفل المحضون إلى الوالد الحاضن، رغم ما نّوهت إليه 

أنها تبقى قاصرة، ألنه حتى وٕان قام الوالد الحاضن بعرض المسألة على وكيل الجمهورية الذي يقع في 
ستعمال القوة العمومية من دائرة اختصاصه مكان ممارسة الحضانة، أين يقوم هذا األخير بدون تأخير با

أجل التنفيذ اإلجباري، فإن كل ذلك يبقى مجرد حبر على ورق ال لشيء إال لعدم قبول تلقي األوامر من 
القضائية الدولية، وبالنتيجة ضياع  ةوهو األمر الذي يؤدي إلى عدم تنفيذ اإلناب دول أخرى وتنفيذها،

   .مصلحة الطفل المحضون
لنص هذه المادة، هناك عقوبات كل على حدى، سوف نتطرق إليها وفي حالة عدم االمتثال 

  :على التوالي
رد الطفل الذي أخذ إلى البلد اآلخر إلى الوالي الحاضن عند إنهاء فترة الزيارة فيما بين يتم إذا لم - 1

 .من االتفاقية 08ادة ا السلطة القضائية المختصة، حسب الممالبلدين التي حددته

                     
  .164، ص 2007/2008الجزائر، فضيل العيش، شرح وجيز لقانون األسرة، مطبعة طالب،  )1(
يونيو  21فال األزواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة االنفصال، وقعت عليها الجزائر في من اتفاقية أط 7المادة  )2(

1988.  
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العتراف بالتدابير القضائية القابلة للتنفيذ المتضمنة حق الزيارة فيما بين حدود ال يمكن رفض ا - 2
بلديهما وال رفض تنفيذهما الفوري، وهذا رغم أي حكم صادر أو دعوى مباشرة فيما يخص حضانة 

 .الطفل
لسلطة إذا تم تنقل الطفل خارج الفترات التي حددتها ا ،طبق أحكام الفقرة األولى من هذه المادةت - 3 

 .القضائية المختصة
لكن تبقى هذه المادة قاصرة، ألنه حتى وٕان قام الوالي الحاضن بعرض المسألة على وكيل 
الجمهورية الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان ممارسته الحضانة، في حين هذا األخير يقوم بدون 

يبقى مجرد حبر على ورق ال تأخير باستعمال القوة العمومية من أجل التنفيذ اإلجباري، فإن كل ذلك 
 ةإال لعدم قبول تلقي األوامر من دول أخرى وتنفيذها، وهو األمر الذي يؤدي إلى عدم تنفيذ اإلناب ،لشيء

مسألة  إال أن بنود االتفاقية لم تعالج بعد، ضائية الدولية، وبالنتيجة ضياع مصلحة الطفل المحضونقال
حتى لو طالبة بها في حالة ما ظهر دافع لمراجعة الحكم، مراجعة الحضانة بخصوص الفترة الزمنية للم

 ، فقد جاء فيهامن االتفاقية 05التي تمس مصلحة المحضون في المادة ت أشارت إلى بعض الحاالأنها 
عّرض صحة الطفل الجسمية أو المعنوية لخطر مباشر، ت إذا كانت هناك ظروف استثنائية: "يلي ما

  ".رسة هذا الحق وفقا لمصلحة هذا الطفلفعلى القاضي أن يكّيف ظرف مما
هل يمكن لألب أن يطلب مراجعة حكم الحضانة الصادر : من ثّمة، يتبادر إلى الذهن السؤال التالي     

من قاضي فرنسي أسند الحضانة إلى األم، وهذا أمام نفس القاضي حتى يكون له الحق في تربية أبنائه 
هل يمكن لألب أن ، و )1(منه 62ألسرة الجزائري خاصة المادة مستندا على أحكام قانون ا ،على دينه؟

يطلب مراجعة حكم الحضانة الصادر من قاضي فرنسي أسند الحضانة إلى األم وهذا أمام نفس القاضي 
  .)2(؟حتى يكون له الحق في تربية أبنائه على دينه

نة هي رعاية الولد وتعليمه، أن الحضا: "التي تنصمن قانون األسرة  62استنادا إلى نص المادة       
دون أن ننسى باإلضافة إلى  ،)3("والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا

نظرا الهتمامها الخاص قصد حماية مصلحة الفرد وباألخص األطفال ومن  المواثيق الدولية، أكدتهما 

                     

  ".بتربيته على دين أبيهالقيام : " قانون األسرة الجزائريمن  62المادة  )1( 
المرجع اد القضائي وحلول لقضايا، امحمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجته) 2(

  .416ص السابق، 
  .147 صدون سنة نشر، ، منشورات دار طليطلة، 1.غني قري، شرح قانون األسرة الجزائري المعدل، ط )3(
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التي  26/3ن العالمي لحقوق اإلنسان في مادته أبرز اإلعالنات التي أبدت اهتمامها الكبير اإلعال
  . )1("لآلباء الحق األول في اختيار نوع تربية أوالدهم: "يلي على ما ،تنص
هل يحكم لصالح األب : وهو أنفسنا أمام سؤال جديد جدن ،لإلجابة على اإلشكالية المطروحة سابقا 

  .؟لهذه المادة استنادا
بنفسها دون حل، وعليه يمكن القول أن هذه اإلشكاليات ترجع إلى يتضح لنا اإلشكالية تطرح نفسها  
مسألة الحضانة بالنسبة للزواج المختلط بولهذا ظلت النزاعات المتعلقة ، )2(الكافي باالتفاقية االهتمامعدم 

كان أحد األطراف تخضع لقانون األسرة الجزائري في حالة ما تم عرض النزاع على القاضي الجزائري و 
لذلك ظلت النزاعات المتعلقة بطرفي الزواج المختلط في الجنسية، وفي حالة اختالف الجنسية،  جزائري

  . مجال الحضانة تخضع لقانون األسرة الجزائري في حالة عرض النزاع على الجهات القضائية الجزائرية
محكمة ، وهو األمر الذي أشارت إليه اليفرنسال على القضاءإن تم عرض القضية  ،والعكس صحيح

، وهنا قد )3(23/06/1993بتاريخ الصادر ) 91671(، نذكر من بينها القرار رقم العليا في قراراتها
  .نجد أنفسنا أمام حكمين قضائيين مختلفين، وكل حكم يناقض اآلخر

 بين المبرم المختلط الزواج عن المشاكل الناجمة وعلى اعتبار أن الحضانة تعتبر من أعقد
 القاضي أمام عثرة حجر تقف التي المشاكل غالبية عند الوقوف سنحاول لذا ب،واألجان الجزائريين

  :، وذلك وفقا لما يليتنازع القوانين في مسائل الحضانةالمختص بفض 
دولتين يؤدي بالرجوع إلى الأنه في حالة عدم تطبيق المعاهدة من طرف  ،يتبين لنا على كل ما سبق

ي النصوص المذكورة في القانون المدني الجزائري، وهذا ما يعني تطبيق أحكام القانون الدولي الخاص ف
  .اتفاقيةأنه تم الرجوع في حالة عدم وجود 

  مع الجزائر اتفاقيةعدم وجود  عندالزواج المختلط في  إسناد الحضانة إشكالية - ب

مة مبر  اتفاقيةمسائل التي تعالج مشكلة الحضانة في حالة ما كان هناك الإلى  أن تعرضنابعد 
إسناد الحضانة في حالة على ما القانون الواجب التطبيق : تم آثارة التساؤل التالي ،الزوجين يبين دولت

جب تطبيقه هل القانون يفيما بين الدولتين؟، وأي القانونين  التفاقيةوقوع تنازع بين القانونين وال وجود 
   .مختلفتين؟ وما منطوق الحكم إذا عرض أمام قضاء دولتينالوطني أم األجنبي 

                     
  .10/12/1948، من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في 26/3المادة )1(
األحوال الشخصية والفقه اإلسالمي، رسالة ماجستير في القانون الخاص،  حسيني عزيزة، الحضانة في قانون األسرة وقضاء )2(

  .67، ص 2001جامعة الجزائر، بن عكنون، 
  .72، ص 1994، المجلة القضائية، 23/06/1993، بتاريخ 91671: ، القرار رقم)ش.ا.غ(المحكمة العليا  )3(
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 بإخضاع تنادي القصر، بحماية المتعلقة1961 أكتوبر 05 بتاريخ المنعقدة الهاي اتفاقية نجد       
 في تتركز الذي هو المكان ذلك أن أساس للطف، على المعتاد اإلقامة موطن لقانون الحضانةمسألة 

 الشخص الطفل أكثر من شخصب تعتني جاءت الهاي اتفاقية فلسفة ألن بالغير، وعالقاته الطفل حياة
الهاي وأخضع  اتفاقية به أخذت ّالتي االتجاه، بنفس تأثر أيضا اإلنجليزي القانون ونجد، الحاضن
لحل التنازع القائم بين الدولتين من حيث المكان، وتكييف النزاع وٕاسناد الطفل  موطن لقانون الحضانة

لرجوع إلى المشرع الجزائري، نجده قد وضع نصوص وبا ،)1(حكمه إلى قانون معين من القوانين المتنازعة
 9تحكم كل المسائل المتعلقة باإلشكاالت التي تثيرها منازعات الحضانة أمام القضاء وخصوصا المادة 

من القانون المدني الجزائري بصفة عامة، وخص القانون الواجب التطبيق على  24و 21و 13و 12و
  .)2(من نفس القانون 13و 12/2الحضانة بصفة خاصة بالمادتين 

والمسائل المتعلقة بالحضانة مثل تحديد من هو الحاضن تحديد ، أما فيما يتعلق بحضانة األوالد
لم يضع المشرع الجزائري قاعدة إسناد صريحة توضح القانون الواجب التطبيق  أوقات الزيارة ومدتها،

من  09ضي طبقا لما نصت عليه المادة على الحضانة، مع اإلشارة أن تكييفها يخضع القانون دولة القا
يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكيفها العالقات المطلوب : "القانون المدني الجزائري على ما يلي

  .)3(تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه
 المبرم المختلط الزواج عن الناجمة المشكالت وأبرز وعلى اعتبار أن الحضانة تعتبر من أعقد

 القاضي أمام عثرة حجر تقف التي المشاكل غالبية عند الوقوف سنحاول لذا واألجانب، الجزائريين بين
إشكالية إسناد حول  مع الجزائرالمختص بفض تنازع القوانين في مسائل الحضانة في حالة وجود اتفاقية 

 بلد في اإلقامة يريد أحدهما يكون اللذين لوطنيينا للزوجين سواء بالنسبةالحضانة في الزواج المختلط 
 :المختلط، وذلك وفقا لما يلي الزواج عن الناجمين بخصوص أو أجنبي،
 أجنبي بلد في اإلقامة يريد أحدهما يكون اللذين الوطنيين الزوجين �

 نظرا لخلو القانون الجزائري من نص خاص بها، وألنها تعد أثرا النحالل الزواج، فإنها تخضع
من نفس  )13(، والمادة )4(من القانون المدني الجزائري) 12/2(للقانون الذي يحكم انحالل الزواج المادة 

                     

ص ، المرجع السابق، "المقارنة والقوانين الجزائري القانون نوانحالله بي الزواج مجال في القوانين تنازع"دربة أمين، ) 1( 
247.  

  .135، 126ص ، المرجع السابق، الطيب زروتي، اجتهاد القضاء الجزائري في ميدان القانون الدولي الخاص )2(
  .118ص ، المرجع السابق، )تنازع القوانين(امحمدي بوزينة أمنة، محاضرات في القانون الدولي الخاص ) 3(
  .القانون المدني الجزائريمن  12/2نصت عليه المادة  )4(
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، ولكن نظرا لكون األوالد غالبا ما )2(، وهو حل مستقر في القانون المقارن واألحكام القضائية)1(القانون
ضانة يعود لألب إذا كانت األم يحملون جنسيتين، فإن القضاء الجزائري مستقر على أن الحق في الح

  .)3(تقيم في بلد أجنبي
أي أنه في حالة ما إذا كان هناك طالق بين الزوجين من جنسية مختلفة، أن الزوج اآلخر لم 

بمعنى أنه عند الحكم بإسناد  ،تبرم دولته اتفاقية مع الدولة الجزائرية، ففي هذه الحالة تطبق قواعد اإلسناد
  .لقانون الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوىحضانة األطفال يطبق ا

فإنه يطبق قانون األسرة الجزائري وهذا ما نصت عليه المادة  ،وبالتالي، إذا كان الزوج جزائري
يسري القانون الجزائري وحدة في األحوال : "من القانون المدني الجزائري، التي جاء فيها ما يلي 13

إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج إال فيما يخص  12و 11المنصوص عليها في المادتين 
  ".أهلية الزواج

فالقانون الذي يخضع له االنحالل هو قانون أخر  ،أما في حالة عدم وجود جنسيه جزائرية
  .)4(وٕان لم تكن جنسيته مشتركة وجنسية الزوج وقت االنعقاد ،جنسية مشتركة بين الزوجين

للمادة  ثناءجاءت كاستمن القانون المدني الجزائري  13بق ذكره أن المادة فهنا يتضح لنا مما س
النسبة لآلثار المترتبة على انحالل الرابطة الزوجية تارة تخضع لقانون الذي بفمن نفس القانون،  12/2

 الزواج وتارة تخضع لقانون الشخصي للمطلقين كالعدة وحضانة األوالد فقد يخضعها غالبية يحكم انحالل
  .)5(الفقه إلى قانون القاضي بدل القانون األجنبي على أساس فكرة النظام العام

، 84513، تحت رقم .)ح.ر(ضد .) ج. ز. م. ه(وهذا ما يؤكده القرار الصادر في القضية بين        
حيث قام التنازع حول دعوى الطالق وٕامكانية تطبيق قانون دولة الزوج في حين أن الزوجين أتما 

                     
  .533ص ، المرجع السابق، تنازع القوانين: إسعاد موحند، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني) 1(
 حكم بأن الحاضنة لم تكن أهال للحضانة بغيابها الطويل عن البيت وانشغالها الذي 1969ماي  29المحكمة العليا بتاريخ ) 2(

: قرر بأنه 45186ملف رقم  1987مارس  9 كما أن قرار المحكمة العليا الصادر في ،بحرفة تحول بينها وبين رعاية الصغير
المقيم بالجزائر وحيث أن  فإن الحضانة تعطى لألب ،مونبيلييه وخوفا على العقيدة اإلسالمية للبنات حيث أن السيدة تقييم بفرنسا"

  ."يمكنها المطالبة بحضانة بناتها ى رجعت إلى الوطنفمت، حكم الحاضنة غير نهائي
  .185تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 3(
 قضية اختلفنا طبق التطبيق الموزع كما حدث في فإذا، فقد يخضع التطليق وانفصال لقانون جنسية الزوجين، أما في فرنسا )4( 
)Ferrari( ، وفي حالة ما لم يكن لهما موطن ، رك للزوجينتيخضع إلى قانون الموطن المش 1975وقد عاد القضاء الفرنسي قبل

  .سكسونية وهذا األخير أخذت به كل من الواليات المتحدة األمريكية والدول األنجلو، قانون القاضيفيخضع إلى د حمو 
المجلة الجزائرية للحقوق  ،"–دراسة مقارنة -ت التي يثيرها تنازع القوانين في مسائل الحضانة اإلشكاال" امحمدي بوزينة آمنة،) 5(

والعلوم السياسية تصدر عن المركز الجامعي العالمة أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت معهد العلوم القانونية واإلدارية، العدد 
  .242 ص، 2018ان و الخامس، ج
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حيث جاء في القرار أنه من المقرر قانونا أن ، ....ية بفرنسا وطالبت الزوجة بتطبيق اتفاقية الهايالزوج
االختصاص المحلي في دعوى الطالق وما يترتب عليها من حضانة وحق الزيارة يعود لمقر السكن 

لوطني الزوجي، ومن المقرر أيضا أن القانون الواجب التطبيق على انحالل الزواج هو القانون ا
  .)1(للزوج

، وكذلك إذا كان الزوج جزائريا عند إبرام الزواج ثم فقد بعد ذلك 12/2كما تقتضي بذلك المادة 
الجنسية الجزائرية ألي سبب من أسباب الفقد ولو كانت زوجته أجنبية، إال أن انحالل زواجه يبقى 

من القانون  13د في المادة بحكمه القانون الجزائري تأسيسا على ضابط اإلسناد االستثنائي الوار 
  . )2(المدني

تتعلق بطالق جزائرية وٕايطالي بحيث أن المحكمة مسألة  ولقد نظرت المحكمة العليا في
، أي لقانون جنسية الزوج 12/2االبتدائية للمدية، أسندت الحضانة للقانون اإليطالي على أساس المادة 

المحكمة العليا على أساس أنها كانت تتمتع  وقت رفع الدعوى وطعنت الزوجة في حكم المحكمة لدى
بالجنسية الجزائرية وقت انعقاد الزواج ولم يصدر بشأنها مرسوم نزع جنسيتها األصلية بعد حصولها على 

نقض الحكم واعتبار  13الجنسية اإليطالية ونظرا لذلك قررت المحكمة العليا على أساس نص المادة 
ضع هي كذلك للقانون الجزائري، إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت الحضانة من آثار انحالل الزواج تخ

  .)3(انعقاد الزواج، وعلى هذا تخضع الحضانة للقانون الجزائري
 تطبيقا أجنبي، بالمحضون إلى بلد االنتقال الحضانة مسقطات منعلى أنه تجب اإلشارة أنه، 

 بلد داخل المحضون مع بالبقاء ملزمة ةالحاضن تكون وعليه، الجزائري األسرة قانون 69 المادة لنص
 هذه في ورد بما إخالل كل الجزائري، األسرة قانونمن  62 المادة لنص تطبيقا لمصلحته حماية أبيه

 عليه أكد ما وذلك الجزائري، األسرة قانونمن  67 المادة لنص تطبيقا الحضانة يؤدي إلى إسقاط المواد
 غير أجنبية دولة في الزوجين أحد وجود حالة في": أنه قضى الذي المبدئي رراالق في األعلى المجلس
 غير األم كانت ولو بهم، أحق يكون بها منهما يوجد بالجزائر، فإن من األوالد على وتخاصما مسلمة
 إليه ينظر المبدأ هذا مع حكم أجنبي يتعارض وكل مسلمين، األبوين كل كان إذا هذا كل ويتأكد مسلمة

 ".تنفيذه وبين بينه لويحو  ويةاالز  هذه من

                     
، 91. ص، 1992، 03، العدد المجلة القضائية، غرفة األحوال الشخصية، 02/06/1992يخ ، بتار 84513قرار رقم  )1(

، 55الطيب زروتي، اجتهاد القضاء الجزائري في ميدان القانون الدولي الخاص معلقا عليه، المرجع السابق، ص : كذلكوأنظر 
66.  

  .17 ، ص2010مة، الجزائر، دار هو الطيب زروتي، دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري،  )2(
  .167،170، ص 2000، )01( ، العددالمجلة القضائية، المحكمة العليا، 17/02/1498، بتاريخ )170082( قرار رقم )3(



 

 
238 

 بمقتضاه للحكم األجنبي المستدل التنفيذية الصيغة طلب المجلس رفض القرار، لهذا واستنادا
 عن ويبعدهما اعتقادهما من يغير بفرنسا البنتين بقاء أن ذلك بفرنسا، المقيمة ألمهما البنتين حضانة
 وٕابعادهما الرقابة في الحق له فاألب كذل عن فضال العام، النظام بقواعد ويمس قومهما وعادات دينهما

 أخرى وبعبارة ،)1(معقول غير السبب في ورد بما القرار عن النعي ثم، ومن الحق، هذا من يحرمه عنه
 .مسلم غير كان ولو المسلم البلد في المتواجد للوالد تمنح أن البد الحضانة أن المجلس قرر

 وقانونا شرعا المقرر من": أنه قضت إذ ها،اراتقر  إحدى في العليا المحكمة ذلك على أكدت وقد
ثم، فإن  ومن أبيه، دين على بتربيته والقيام المحضون، مصلحة فيها تراعى أن يجب الحضانة إسناد أن

 حاصل هو كما األب رقابة عن بلد أجنبي بعيدا في تسكن التي الصغار إلى األم حضانة بإسناد القضاء
  .)2(فيه المطعون القرار نقض ويستوجب للشريعة والقانونمخالف  قضاء يعد الحال قضية في

 سقوط أسباب من إن": قضت إذ لها، آخر قرار في المحكمة ذات ذلك على أكدتكما  
 بفرنسا األم إقامة األسرة، وقانون اإلسالمية الشريعة ألحكام وفقا وٕاسنادها إلى األب األم عن الحضانة

 في حقه وكذا أمهم مع المقيمين أوالده على األب فاإشر  معه يتعذر الذي األمر بالجزائر، األب وٕاقامة
  .)3(المسافة لبعد الزيارة

ضد ) م. ف(وهذا ما أكدته أحكام القضاء فمثال جاء في قرار المجلس األعلى في قضية 
الحضانة أنه وفي حالة وجود أحد األبوين في دولة أجنبية مسألة  أنه من المقرر قضاء في) ع.ص(

سلمة وتخاصما على األوالد بالجزائر فإن من يوجد بها يكون أحق بهم ولو كانت األم غير غير م
  . )4(مسلمة

 02/01/1989الصادر بتاريخ  52207من القرارات التي كانت في هذا الصدد القرار رقم
حيث قامت الطاعنة بالمطالبة بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم ، )ع.م(ضد ) م.ف(من أطرف النزاع 

والقرار األجنبيان الصادران من محاكم فرساي األجنبية التي قضت بالطالق وٕاسناد حضانة البنتين لها، 
الحضانة وفي حالة مسألة  مع العلم أن الحضانة تمارسها خارج الجزائر، بحيث من المقرر قضاء أنه في

يوجد بها يكون أحق  وجود أحد األبوين في دولة أجنبية غير مسلمة وثار النزاع بالجزائر، فإن من

                     
 ماجستير، كلية الخاص، مذكرة الدولي القانون إطار في وانحاللها الزوجية بطةراال حماية في العام النظام اهللا، دور عبد سنينات )1(

  .112، ص 2009-2008 :السنة الدراسية بلقايد، تلمسان، بكر أبو السياسية، جامعة والعلوم وقالحق
  .116 ، ص1991، )4(، العدد القضائية المجلة، )59013( رقم ملف، 19/02/1990 ش.أ.عليا، غ محكمة أنظر )2(
: عن مقتبس، 102، ص 52 قضاة، العددال ، نشرة111048 رقم ، ملف1995 نوفمبر 21م، .ش.أ.العليا، غ المحكمة: أنظر )3(

  .119السابق، ص  الزهراء، المرجع فاطمة زاير

  .02/01/1989بتاريخ  52207ملف رقم ، غرفة األحوال الشخصية األعلىقرار المجلس ) 4( 



 

 
239 

من المقرر قانونا أن اإلحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية األجنبية التي ...بحضانة األوالد
وتخالف النظام العام الجزائري ال يجوز تنفيذها، على هذا األساس فقد قرر المجلس األعلى غرفة 

  .)1(األحوال الشخصية رفض الطعن
بتاريخ ) ب. ف(ضد ) أ. ن(المحكمة العليا في قضية  كما جاء في قرار صادر عن

، أنه متى كان من المقرر شرعا وقانونا أن إسناد الحضانة يجب أن تراعى فيه مصلحة 19/02/1990
المحضون والقيام بتربيته على دين أبيه، ومن ثم، فإن القضاء بإسناد حضانة الصغار إلى األم التي 

ة األب، وفي بالد تختلف عن أخالقنا وديننا ولغتنا ومبادئنا، وهذا من تسكن في بلد أجنبي بعيد عن رقاب
دون شك يعرض تربية األوالد للخطر، كما هو حاصل في قضية الحال مما يعد قضاء مخالفا للشريعة 

  .)2(والقانون ويستوجب نقض القرار المطعون فيه
ضد ) ف.س(مثال في قضية  وأعيد التأكيد على ذلك من خالل قرارات المحكمة العليا فقد صدر

إسقاط الحضانة بسبب بعد المسافة في حالة إقامة األم في بلد أجنبيي  26/12/2001بتاريخ ) خ.س(
  .)3(وٕاقامة الوالد في الجزائر

بتاريخ ) 334543(وفي نفس اإلطار جاء في حكم صادر عن المحكمة العليا في القضية رقم 
من المقرر قانونا وشرعا أن الحضانة تسند على  أنه) ف.ي(ضد ) ع.ب(في قضية  12/10/2005

أساس مصلحة المحضون لوحده وأن إسنادها ألم ثبت أنها تقيم في بلد أجنبي بعيدا عن أبيهم الذي له 
من قانون األسرة  62حق الرقابة والزيارة والتربية على دينه يتعارض مع المبدأ الذي أقرته المادة 

الموضوع كما فعلوا، يكونون فعال قد أخطئوا في تطبيق القانون ل قضاة صواالجتهاد القضائي وبف
واالجتهاد القضائي المعمول به، مما يترتب على ذلك نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص 

  .)4( الحضانة
بتاريخ ) 408248(وفي نفس اإلطار جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا في القضية رقم 

تلقائيا بمنع المحضون، المسندة حضانته ألمه من السفر من الجزائر إلى بلد  أن الحكم 14/11/2007
، وفي المقابل صدر قرار عن المحكمة )5(أجنبي حيث يقيم والده بصفة قانونية خطأ في تطبيق القانون

                     

 .76-75، ص1990، )4(، العدد المجلة القضائية، المجلس األعلى، 02/01/1989الصادر بتاريخ  52207قرار رقم  )1( 
إلى  1982لحسين بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون األسرة مدعما باجتهاد المجلس األعلى والمحكمة العليا، من سنة : نقال عن
  .236، ص 2014، دار هرمة، 2014

  .37الطيب زروتي، اجتهاد القضاء الجزائري في ميدان القانون الدولي الخاص معلقا عليه، المرجع السابق، ص ) 2( 
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، جاء فيه )ك.ب(ضد ) س.ب(في قضية  08/05/2002بتاريخ ) 282033(العليا في القضية رقم 
الحضانة بسبب اإلقامة خارج التراب الوطني، إذا كان الزوجان يقطنان في نفس البلد ال تسقط : "أنه

  .)1("األجنبي
لكن استثناء يمكن إسناد حضانة األبناء لألم المقيمة خارج إقليم الجمهورية الجزائرية مراعاة 

) 426431(لمصلحتهم وهذا ما تقرر من خالل حكم قضائي صدر عن المحكمة العليا في القضية رقم 
طعن بطريق النقض بتاريخ ) ك.أ(حيث أن الطاعن ) ن.أ(ضد ) ك.أ(في قضية  12/03/2008بتاريخ 

بواسطة عريضة قدمها محاميه ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج  18/02/2006
 ،33/03/2005القاضي برفض المعارضة لعدم التأسيس واإلبقاء على قرار  18/10/2005بتاريخ 

ذي قضى بالمصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة برج زمورة بتاريخ وال
) ن.أ(ألمهما المطعون ضدها ) ن(و) خ(و) ي(و) ل(وتعديله بإسناد حضانة األبناء  30/04/2006

 21/6/2004دينار شهري لكل واحد منهم تسري ابتداء من  2000على نفقة أبيهم الطاعن على أساس 
اية سقوطها شرعا وقانونا حيث أن الطعن جاء فيه أن إسناد الحضانة لألم التي تقيم بفرنسا ال وتستمر لغ

من قانون األسرة والسيما في الجانب  62يحقق الغرض من الحضانة المنصوص عليها في المادة 
ون األسرة، من قان 62الديني والخلقي كما يحرم األب الطاعن من حق الزيارة المقررة قانونا طبقا للمادة 

  .وذلك لصعوبة الحصول على تأشيرة الذهاب وعدم القدرة على توفير تكاليف السفر الباهضة
لكن حيث أنه يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أن  

ك، كما هو األم أولى بحضانة أبنائها وأن مصلحتهم تقتضي بقاءهم عندها بفرنسا ألنهم يدرسون هنا
ثابت من الشهادات المدرسية، وحيث أن فضال عن ذلك وبالرجوع إلى أوراق الملف وخاصة الحكم 
المستأنف فإن الطاعن نفسه لم ينكر أن األبناء انتقلوا إلى فرنسا على أمل أن يلتحق بهم بعد تسوية 

محل الزوجية إال أنها إال أنه عند استحالة ذلك طلب من المطعون ضدها الرجوع ل ،اإلداريةوثائقه 
ضاة المجلس لما قوبالتالي فإن  ،رفضت مما يدل على أن وجود األبناء بفرنسا كان بموافقة الطاعن نفسه

  .)2("راعوا مصلحة المحضونين لم يخطئوا في تطبيق القانون
وال يكون األب ملزما بتوفير السكن وبدل اإليجار متى كانت الحاضنة مقيمة خارج التراب 

في قضية بين  12/05/2011بتاريخ  622754، وهو ما قررته المحكمة العليا في قرارها رقم )3(الوطني
                     

سايس : وكذلك. 363، ص 2004 ،2، العدد مجلة المحكمة العلياالمنشور ب 2002/ 08/05بتاريخ ) 282033(رقم  القرار )1( 
  .1255ص المرجع السابق، جمال، اإلجتهاد الجزائري في مادة األحوال الشخصية، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، 

  .1448ص جمال سايس، اإلجتهاد الجزائري في مادة األحوال الشخصية، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، المرجع السابق، ) 2( 
  .من قانون األسرة الجزائري 78و 72المادتين راجع أحكام ) 3( 
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والحال وأن األب إذا كان ملزما بتوفير السكن المالئم لممارسة الحضانة أو دفع بدل ) ن.ق( ضد ) ع.م(
نة في الجزائر من قانون األسرة، فإن ذلك مقيد بأن تمارس الحضا 78و 72اإليجار وفقا لنص المادتين 

ال في الخارج ومتى كانت الحضانة تمارس بفرنسا، فإن األب ال يكون ملزما ال بتوفير السكن وال ببدل 
اإليجار، مما يجعل الوجه السديد في هذا الشق ويجاب له فيه، حيث أنه لما كان الحكم المستأنف قد 

اإليجار كونها تقيم في بيت رفض طلب الحاضنة الخاص بتوفير السكن لممارسة الحضانة أو بدل 
الزوجية بفرنسا مطبقا بذلك صحيح القانون، فإنه لم يترك بذلك من النزاع ما يتطلب الفصل فيه ويكون 

   .)1(بذلك النقض دون إحالة

كما ال يسقط اكتساب الحاضنة جنسية أجنبية حقها في الحضانة، طالما لم تثبت ردتها عن 
الصادر بتاريخ ) 457038(لمحكمة العليا في قرارها رقم الدين اإلسالمي، وهذا ما قررته ا

، حيث جاء فيه أنه متى اكتسبت المطعون ضدها )ف.ب( ضد ) ع.م(في قضية  10/09/2008
الجنسية الفرنسية دون أن ترتد عن الديانة اإلسالمية، وال يوجد أمام الجهة القضائية ما يفيد تخليها عن 

من  64حقها في الحضانة لكونها أولى بحضانة أطفالها وفقا للمادة  الدين اإلسالمي، فإن ذلك ال يسقط
حيث لما قضى الموضوع بإسناد حضانة األبناء الخمسة ألمهم يكونون قد طبقوا صحيح ، قانون األسرة

  . )2(مما يستوجب القول بأن الوجه المثار غير مؤسس يتعين القضاء برفضه ،القانون
لألم المقيمة خارج إقليم الجمهورية الجزائرية مراعاة لمصلحتهم، كما يمكن إسناد حضانة األبناء 

  .12/03/2008الصادر بتاريخ ) 426431(وهذا ما قررته المحكمة العليا في قرارها رقم 
جد منهما و لة غير مسلمة إلى من يو ين في دو د أحد األبو جو كما أسندت الحضانة في حالة 

حيث جاء  ،1993جوان  23الصادر بتاريخ ) 91671(عليا رقم هذا ما أكده قرار المحكمة الو بالجزائر، 
اإلقامة في بلد أجنبي، أن  –الموكول له حق الحضانة - من المقرر قانونا أنه إذا رغب الشخص: " فيه

ولما ثبت ... يرجع األمر للقاضي إلثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون،
مجلس عند تأييدهم لحكم المحكمة، القاضي بإسناد الحضانة لألم، قد من قضية الحال أن قضاة ال

اشترطوا تلقائيا ممارسة الحضانة بالجزائر بالرغم من عدم معارضة األب عن إقامة ابنه بفرنسا لكونه 
يقيم هو نفسه بفرنسا وعليه كانت تجب مراعاة حالة الطرفين ومصلحة المحضون قبل وضع أي شرط 

  .)3("ضوع لم يلتزموا بأحكام القانون، فإن قرارهم استوجب النقض الجزائيومادام قضاة المو 
                     

  . 304، ص 2012، 1، العدد مجلة المحكمة العلياالمنشور ب 12/05/2011بتاريخ ) 622754(رقم  القرار) 1( 
، 2، العدد مجلة المحكمة العلياالمنشور ب) ف.ب(ضد ) ع.م(قضية  10/09/2008الصادر بتاريخ ) 457038(رقم  القرار) 2( 
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 المستمرة اإلقامة هو األجنبي، بالبلد باالستيطان المقصود أن يتضح األحكام، هذه من انطالقا
 يخضع ال التجارة لممارسة أو عطلة وعليه، فإن السفر إلى بلد أجنبي لقضاء االستقرار، بنية والدائمة

 ال والتي باإلسالم تدين التي العربية البلدان تشمل ببلد أجنبي ال االستيطان حالة أن كما حكام،األ لذات
 التقديرية للسلطة تخضع المسألة نسبية هذه كانت وٕان المحضون، وتقاليد وعادات ديانة على فيها يخشى

  .)1(المحضون مصلحة عاةامر  عليه يتعين الذي للقاضي
 مع األجنبيات مختلط زواج عن الناجمين األوالد حضانة �

 بالحضانة، خاصة عديدة مشاكل انحالله عند واألجنبيات الجزائريين بين المختلط الزواج يثير
 األجنبية األم أن إال الجزائري األسرة قانون 64 المادة حسب لألم تمنح عام كأصل الحضانة كانت فإذا

 ما وهذا دينية، غير تنشئة الطفل إلى تنشئةيؤدي  الذي األمر لبلدها، تسعى إلى العودة ما غالبا
 الحضانة لممارسة الشرعية الشروط على توفرها عدم تأكد إذا السيما عنها، الحضانة إسقاط يستوجب

  .واالستقامة باألمانة يتعلق وما اإلسالم مقدمتها وفي
 حضانة هافي رفضت التي القرارات بإحدى "الدين جمال الدين صالح "الدكتور يستشهد ذلك وفي 

 أن مخافة إليها ابنها ضم اليهودية الزوجة طلب القضاء رفض كما مسلم، الطفل ألن المسيحية الجدة
 عاكسة مرآة الطفل ألن هذا اليهود، عادات على ويدرج بالمحرم يتغذى وأن اإلسالم دين غير يألف
 فيه، المطعون ارالقر  بنقض األعلى المجلس قضى وعليه محيطه، في هيرا ما صور نفسه في تنطبع
 وشهادات الكنيسة سجل حسب الدعوى ملف من له ثبت بعدما األوالد، حضانة المسيحية لألم منح الذي

 12/ الصادر بتاريخ قراره أسند المجلس في كما األوالد، عمدت إلى تمسيح المسيحية األم أن التمسيح
 النظام فكرة على تبريره ياقس في واعتمد األجنبية، األم عن وأسقطها لألب الحضانة 1989 25/
   .)2(العام

تاريخ الصادر بتاريخ ب) 45186( رقمفي القضية صادر من المحكمة العليا الفي القرار و 
ه ّتم حرمانها من ممارسة ييبيلحيث أن السيدة تقيم بفرنسا مون: "قرر بأنه، الذي 09/03/1989

الحضانة تعطى لألب المقيم اإلسالم، فإن  من التأثر بدين غيرالحضانة على بناتها وذلك خوفا عليهم 
أي هنا تّم مراعاة مصلحة المحضون أوال بالرغم أن األم هي ، "قصد تربية الولد على دين أبيهبالجزائر 

لها الحق بالمطالبة بالحضانة فأن هذه السيدة متى رجعت إلى أرض الوطن  ناألولى بالحضانة، في حي
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  .246 ص، المرجع السابق ،"–دراسة مقارنة -اإلشكاالت التي يثيرها تنازع القوانين في مسائل الحضانة " امحمدي بوزينة آمنة،) 2(



 

 
243 

اء بنلسائد في القضاء الجزائري هو أنه ال يجوز أن تسند الحضانة أمع العلم أن المبدأ ا، على بناتها
  .)1(الوالد مسلم إلى أم غير مسلمة ومقيمة في بلد أجنبي

وهذا في حالة ما تم عرض النزاع أمام القاضي الجزائري، لكن في حالة ما تم عرضه على 
ذه القاعدة موجودة في التشريع فإنه ال يطبق القانون الجزائري، خاصة إذا كانت ه ،القاضي األجنبي

األجنبي، وهذا ما يجعل تطبيق القانون الجزائري مستحيل التطبيق من طرف القاضي األجنبي خاصة إذا 
  .كانت األم أجنبية وأسندت لها الحضانة

الغربي إلى  الفقه بعض دفع المحضون، بمصلحة المقصود حول ءرااآل فإن تضارب ،وعليه
 القضائية، الجهات عن بعيدا الطفل إبقاء وجوب على اآلخر البعض أكد بينما الطفل، استماع حق إقرار

 اتجه وسط وكحل القاضي، على وال القانونيين الحواضن على دتهاإر  يفرض أن له يمكن ال أنه السيما
 والمرشدة النفسي كالطبيب أخصائيين بمعرفة اجتماعي بحث في الطفل استماع الثالث إلى وجوب رأيال

وهو ما كرسه المشرع  البحث، يقرره بما األخذ في التقديرية السلطة للقاضي يبقى أن على اعية،االجتم
يمارس رئيس قسم شؤون األسرة الّصالحيات المخولة : "إ.م.إ.من ق 425/01الجزائري في نص المادة 

في إطار لقاضي االستعجال، ويجوز له باإلضافة للّصالحيات المخولة له في هذا القانون، أن يأمر 
الّتحقيق بتعيين مساعدة اجتماعية أو طبيب خبير أو الّلجوء إلى أّية مصلحة مختّصة في الموضوع 

   .)2(التونسي القضاء طبقه وما ،"بغرض استشارة
  أجانب في تنازع القوانين حول إسناد الحضانة حالة كون جميع أطراف النزاع  �

حدث اختالفا في تكييفها وبذلك معرفة الحضانة أمسألة  عدم وجود قاعدة إسناد موحدة في
القانون الواجب التطبيق، وكيفية نظر القضاء إلى الدعوى المرفوعة أمامه وفي هذا ظهرت عدة اتجاهات 
والتي ربطت ربطا ال ينفك بين التكييف والقانون الواجب التطبيق على الحاضن، سوف نتطرق إلى كل 

  : فيما يلي اتجاه على حدى
يرى هذا االتجاه الحضانة كأثر من آثار الزواج، وبذلك يرى أن القانون الواجب التطبيق  :االتجاه األول

آثار مسألة  على الحضانة خضوعها لقانون جنسية الزوج وقت إبرام عقد الزواج وبإمعان النظر في
الزوج الزواج نجد أنها تشمل ما يترتب على الزواج من آثار تتعلق باألشخاص أو األموال ومنها ألتزم 
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كحسن المعاشرة والنفقة والنظام المالي للزوجين، والتزامات الزوجية وهذا التكييف يركز على الحضانة في 
  .)1(مرحلة قيام العالقة الزوجية

وبذلك فهي تتعلق بالبنوة وأكّد القضاء المصري بعد أحكام قضائية منها حكم صادر عن محكمة 
الذي جّسد الحضانة على أنها من آثار الزواج وهذا االتجاه  اإلسكندرية االبتدائية لألحوال الشخصية،
، وعلى هذا فال يسعنا التسليم بهذا الرأي الذي يركز على )2(يعمل به في الغالب في القضاء المصري

  .)3(الحضانة خالل العالقة الزوجية في حين أن جل مشاكل الحضانة تظهر فإن الزوجين في حالة تنازع
ى أنصار هذا االتجاه أن القانون الذي يجب تطبيقه على الحضانة هو القانون على ير : االتجاه الثاني

آثار انحالل عقد الزواج ساء كان بالطالق أو التطليق أو االنفصال الجسماني ووفقا لهذا التكييف 
تخضع الحضانة لقانون جنسية الزوج وقت الطالق إذا كان األمر متعلق به وقت رفع الدعوى وٕاذا تعلق 

  .ألمر بالتطليق أو االنفصال الجسماني فال تخضع لهذا القانون وٕانما تخضع لقانون القاضيا
وهذا ما أخذ به المشرع المصري عندما أخضع قواعد االختصاص وجميع المسائل المتعلقة 
ة باإلجراءات لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو البلد الذي تباشر فيه اإلجراءات وذلك في نص الماد

أما الطالق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج : "من القانون المدني المصري بقولها 13/2
وقت الطالق، ويسري على التطليق واالنفصال الجسماني قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع 

  . )4("الدعوى
بمناسبة انحالل الزوجية وهذا ما ذهب الحضانة ال تثار إال مسألة  يرى مؤيدي هذا االتجاه أن

الكويتي نص على ذلك في  في القانونإليه التشريع الكويتي والتونسي وخص هذه المسألة بقاعدة إسناد 
  ".ألب الوالية على النفس والحضانةلتسند : "بقولها 43المادة 

بمقتضاه حل تخضع الحضانة للقانون الذي وقع "يقولها  50ونصت المجلة التونسية في الفصل 
، يفهم من هذا أن الحضانة هي من آثار انحالل الزواج وبالتالي تخضع للقانون ......."الرابطة الزوجية

  .)5(الذي يحكم انحالل الزاج ويعتبر هذا الحل ضابط إسناد أصلي

                     
، مجلة علمية مجلة كلية الشريعة والدراسات القانونية، "القانون الواجب التطبيق على الحضانة"عزت محمد علي البحيري، ) 1(

  .461، ص 2007، 25محكمة، جامعة قطر، العدد 
لسنة  08 العدد، منشور بالمجلة المصرية للقانون الدولي الخاصحكم صادر عن المجلة اإلسكندرية االبتدائي األحوال الشخصي، ) 2(

  .165، ص 26/02/1952، بتاريخ 1952
المرجع السابق، ، )ي الدوليينتنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائ(ون الدولي الخاص، الجزء الثاني نعز الدين عبد اهللا، القا) 3(

  .240، 234ص 
  .462. ، صالمرجع السابقعزت محمد علي البحيري، ) 4(
  .248 -247المرجع السابق، ص ، "المقارنة والقوانين الجزائري القانون وانحالله بين الزواج مجال في القوانين تنازع"، دربة أمين) 5(
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فقد جاء خاليا من أحكام الحضانة، إذ كّيف القضاء الفرنسي  ،أما فيما يخص القانون الفرنسي
ة على أنها آثار انحالل الزواج، فيسري عليها القانون الذي يحكم انحالل الزواج، ووّسع القضاء الحضان

الفرنسي بتطبيق القانون الفرنسي بشأن مشكالت الحضانة بين األجانب المقيمين في فرنسا والتدابير 
  .التحفظية فقد أخضعها لقانون القاضي

الحضانة تخضع للقانون المطبق على الوالية على مال يرى أنصار هذا االتجاه أن : االتجاه الثالث
الصغير وبالتالي تخضع لقانون جنسية الصغير، وقد ذهبت بعض أحكام القضاء إلى منح الحضانة 

وهذا ما ذهبت إليه المجلة التونسية على ، )1(حكم الوالية على المال وأخضعتها لقانون جنسية الصغير
 ،ل الزواج وبالتالي تخضع للقانون الذي يحكم انحالل الزواجأساس أن الحضانة هي من آثار انحال

كضابط إسناد أصلي، وفي حالة ..... بالتالي تخضع للقانون الذي يحكم انحالل الزواج ويعتبر هذا
عدمه، يطبق القاضي القانون الشخصي للطفل أو موطنه، مع منح القاضي مجاالت لتطبيق القانون 

  .)2(األفضل للطفل
فكان اتجاه من الفقه يكّيف الحضانة على أنها والية  ،هب إليه أيضا القانون المصريوهذا ما ذ

من  16على المال وكان ينادي بإخضاعها لقانون الشخص الذي يجب حمايته إعماال لنص المادة 
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالوالية والوصاية : "القانون المدني المصري والتي مفادها

مة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجور عليهم والغائبين قانون جنسية الشخص التي والقوا
  .)3("تجب حمايته
يرى هذا االتجاه أن القانون الذي يجب تطبيقه على الحضانة هو القانون المطبق على : االتجاه الرابع

يحكم ثبوت النسب وٕانكاره،  آثار النسب باعتبار الحضانة أحد هذه اآلثار وقانون الجنسية هو الذي
وبالتالي يطبق عليها قانون جنسية األب، وباعتبار أن آثار النسب تمتد إلى الحقوق والواجبات المتبادلة 

  .)4(بما فيها الوالية على النفس واالبنبين األب 
وهذا يرجعنا إلى االتجاه األول الذي يرى أن القانون الواجب التطبيق على الحضانة هو قانون 
جنسية الزوج لكن هل الوقت الذي يعّتد به بجنسية األب وقت الوالية على اعتبار أن النسب يثبت 

                     
  .465 .عزت محمد علي البحيري، المرجع السابق، ص) 1(
  .248، ص السابق المرجع، "المقارنة والقوانين الجزائري القانون وانحالله بين الزواج مجال في القوانين تنازع"، دربة أمين) 2(
، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، )دراسة مقارنة( صالح الدين جمال الدين، مشكالت حضانة األطفال في زواج األجانب) 3(

  .32، ص 2004
  .466محمد علي البحيري، المرجع السابق، ص عزت ) 4(
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، ذلك أن إسناد الحضانة للقانون جنسية الزوج وقت إبرام الزواج على قضية )1(بالوالدة أم بوقت الزواج
عن القانون الواجب اإلنجليزية رفضت العودة إلى أبويها وطاعتهما، وثار التساؤل " إماهار"الطفلة 
، وبذلك قد برز ضعف هذا االتجاه حيث أنه يجعلنا دائما في حيرة وال يعطي لنا الحل النهائي )2(التطبيق

  .حتى
يرى هذا االتجاه أن القانون الواجب التطبيق على الحضانة هو القانون األصلح للطفل : االتجاه الخامس

أمريكي وٕان هذا االتجاه يستند إلى أن تطبيق - ام ألنجلووبعد هذا االتجاه مؤكد في الدول التابعة للنظ
قواعد معينة من قانون معين بشكل تلقائي ال يتفق مع طبيعة النزاع على الحضانة ويغلبون حق الطفل 
المحضون على حق الحاضن في هذا النزاع وجب تطبيق أفضل مصلحة للطفل وأنه العنصر الضعيف 

  .)3(أحق بالحضانة يجب حمايته بخالف الزوجين وأيهما
ونأخذ قضية تتلخص وقائعها أن مواطن فلسطيني تزوج من مواطنة أمريكية بغزة وأقاما بها 
وأنجبا طفال ثم انتقلت األسرة إلى اإلقامة في الواليات المتحدة األمريكية، وحدث بين الزوجين انفصال 

المحكمة الشرعية بغزة وحصل على الزوج الفلسطيني للعودة إلى غزة ورفع دعوة أمام  ااألمر الذي دع
  .حكم منها بحقه في حضانة الطفل

وفي نفس الوقت لجأت الزوجة إلى محكمة نيوجرسي بالواليات المتحدة األمريكية مطالب بحقها 
في الحضانة، حيث ال يقوم اختصاصها على أساس موطن الوالدين وٕانما على أساس تحقيق أفضل 

ق عليه في الفقه األمريكي، وقد رفضت المحكمة تنفيذ الحكم الصادر حماية لمصلحة الطفل وٕان ذلك متف
من المحكمة الشرعية بغزة الذي ينص بإسناد الحضانة لألب ذلك على أساس تحكيم محكمة غزة هو 
أحسن وهو يخالف قانون والية نيوجرسي الذي يؤسس للحضانة على تحقيق أفضل مصلحة للطفل وٕان 

لطفل األمن والسعادة والعيش الطيب والتقارب النفسي، وانتهت المحكم إلى هذا األساس هو الذي يحقق ل
  .)4(القانون الذي طبقته محكمة غزة بخالف النظام العام فالقانون المعمول به في الوالية

                     
  .267المرجع السابق، ص ، "المقارنة والقوانين الجزائري القانون وانحالله بين الزواج مجال في القوانين تنازع"، دربة أمين) 1(
  .94، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة( صالح الدين جمال الدين، مشكالت حضانة األطفال في زواج األجانب )2(
  .267، ص المرجع السابق، "المقارنة والقوانين الجزائري القانون وانحالله بين الزواج مجال في القوانين تنازع"، دربة أمين) 3(
 .250 ص، المرجع السابق ،"–دراسة مقارنة -اإلشكاالت التي يثيرها تنازع القوانين في مسائل الحضانة " امحمدي بوزينة آمنة،) 4(

  .248محمد علي البحيري، المرجع السابق، ص  عزت :أنظر أيضا
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الحضانة مسألة  وهذا ما نصت عليه اتفاقية الهاي المتعلقة بحماية القصر تنادي بإخضاع
فل على أساس أن ذلك المكان هو الذي تتركز في حياة الطفل وعالقته بالغير لقانون الموطن المعتاد للط

  .)1(ألن فلسفة اتفاقية الهاي جاءت تعتني بشخص الطفل أكثر من الشخص الحاضن
في المسألة الّتي تتعلق : الجزائري في عّدة أحكام قضائية، مثالقضاء ال على نفس الحكم ما أّكدك

ث أّن المحكمة االبتدائية للمدية أسندت الحضانة للقانون اإليطالي على بطالق جزائرية وٕايطالي، بحي
؛ أي قانون جنسية الزوج، وطعنت الزوجة في حكم المحكمة لدى ج.م.من ق 12/02أساس المادة 

المحكمة العليا على أساس أّنها كانت تتمّتع بالجنسية الجزائرية وقت انعقاد الزواج، ولم يصدر بشأنها 
ويسري على انحالل الزواج القانون : "جاء في منطوق القرار ما يليحيث نسيتها األصلية، مرسوم نزع ج

الوطني الّذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الّدعوى، ومن المقّرر أيضا يسري القانون الجزائري وحده إذا 
، فإّن القضاء ، ومن ثّمة"كان أحد الزوجين جزائري وقت انعقاد الزواج، إّال فيما يخّص أهلية الزواج

بخالف هاذين المبدأين يعّد مخالفة للقانون، ولّما كان ثابتا في القضّية أّن المحكمة لما قضت بتطبيق 
القانون اإليطالي على القضّية الحالية المتعلقة بالّطالق بين زوجة جزائرية وزوج إيطالي، بدال من 

ع جنسيتها األصلية منها، السيما بعد حصولها القانون الجزائري لكون الزوجة جزائرية األصل لم يثبت نز 
على الجنسية اإليطالية خالفوا القانون وأخطئوا في تطبيقه، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار 

  . )2(المطعون فيه
جعل المشرع الجزائري ضابط الجنسية حال لمشكلة الحضانة، هذا من أجل تطبيق القانون بهذا،    

يين أينما كانوا، وحسب رأينا هذا ليس حفاظا على الّدين اإلسالمي، ألّن جّل الجزائري على الجزائر 
، وٕاعماال العتبارات أخرى ربما يعة اإلسالميةالّنصوص المتواجدة في قانون األسرة الجزائري مخالفة للشر 

ب التطبيق ضابط الجنسية لتحديد القانون الواجبتكون سياسية أو ربما مجّرد نقل للمواد، إّال أّن األخذ 
على الحضانة له سلبياته أكثر من إيجابياته، ألّنه يمكن تغيير الجنسية الكتساب حق ال يمكن اكتسابه 
بجنسية قديمة، ويمكن التّنازل عن الجنسية القديمة نهائيا واكتساب جنسية جديدة، وهذا ما يسّمى 

  .بالّتحايل على القانون

                     
  .247المرجع السابق، ص ، "المقارنة والقوانين الجزائري القانون وانحالله بين الزواج مجال في القوانين تنازع"، دربة أمين) 1(
، 2000، 01لعدد ، امجلة القضاء، 170082، ملف رقم 17/02/1948غرفة األحوال الشخصية، قرار بتاريخ ، المحكمة العليا )2(

 . 167ص 
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سيتين، فإن القضاء الجزائري مستقر على أن الحق في ونظرا لكون األوالد غالبا ما يحملون جن  
، ففي قرار صادر )1( الحضانة يعود لألب إذا كانت األم تقيم في بلد أجنبي أو إذا تزوجت بغير محرم

) ب.ه(ضد ) ب.ع(في قضية  13/07/2005بتاريخ ) 341320(عن المحكمة العليا في القضية رقم 
من قانون األسرة،  64ب األول لألم في حضانة أوالدها طبقا للمادة أنه إذا كان القانون قد أعطى الترتي

غير أن القانون نفسه قد نص أيضا على إسقاط هذا الحق؛ إذا تم زواجها بغير قريب محرم، وقد ثبت 
لقضاة الموضوع أن األم التي تطالب بالحضانة؛ قد تزوجت فعال بغير محرم، وأن ذلك يسقط حقها في 

الموضوع لما قضوا بالصورة المبينة أعاله يكونوا بذلك قد طبقوا القانون السيما  الحضانة وأن قضاة
منه، وأقاموا قضاءهم على أساس صحيح من الواقع القانوني وجعلوا قرارهم غير مستهدف  66المادة 

  .)2(للنقض واإلبطال
من قانون  64وتراعى مصلحة المحضون عند إسناد الحضانة وليس الترتيب الوارد في المادة   

األسرة، ويخضع تقدير مصلحة المحضون للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وهو ما قررته المحكمة 
حيث جاء ، )ز.ع(ضد ) ي.م(في قضية  10/03/2011بتاريخ ) 613469(العليا بموجب القرار رقم 

وأن  ،ن األسرةمن قانو  64أن مدار الحضانة مصلحة المحضون وليس بالترتيب الوارد في المادة  ،فيه
وقد عبروا عن هذه السلطة بأسباب كافية  ،تقدير المصلحة يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع

وترجيحهم بأن مصلحة البنت تقضي بقائها مع جدتها  ،وسائغة من خالل المفاضلة بين األب والجدة
 ،المشار إليها تطبيقا سليما 64وطبقوا بذلك نص المادة ، 2001التي تعيش معها منذ وفاة والدتها عام 

  .)3(مما يجعل الوجه غير سديد يستوجب الرفض
كما أنه في إطار تقدير القاضي أين تكمن مصلحة المحضون في أن يعين مرشدة اجتماعية، وهو 

ضد ) خ.ع(في قضية  16/11/2005بتاريخ ) 337176(ما ثبت بموجب قرار المحكمة العليا رقم 
لس ذهبوا في حيثياتهم إلى القول أن النزاع الذي يدور حول حضانة الولد حيث أن قضاة المج): "د.م(

 47الذي توفيت أمه يسلم ألبيه تلقائيا لكونه الولي الشرعي، إال أنه ال يستشف ذلك من مقتضيات المادة 
وع من قانون األسرة التي تقول بانحالل الرابطة الزوجية بالطالق أو الوفاة، وأن الحضانة تستحق بعد وق

من قانون األسرة هذا من جهة، ومن جهة أخرى للقاضي  64إحدى الحالتين لألشخاص الواردة بالمادة 
األول أن يتعرض لموضوع الدعوى ويبحث أين تكمن مصلحة المحضون بمختلف الوسائل المخولة له 

                     

، ص 2011الجزائر، ، دار هومة، ةلثالطبعة الثا، تنازع القوانين: القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولالطيب زروتي، ) 1( 
185.  

  .385، ص 2008، 2، العدد مجلة المحكمة العلياب المنشور 13/07/2005بتاريخ ) 341320(رقم  القرار) 2( 
  .285، ص 2012، 1، العدد مجلة المحكمة العلياالمنشور ب 10/03/2011الصادر بتاريخ ) 613469(رقم  القرار) 3( 
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د أين تكمن قانونا من ضمنها تعيين مرشدة اجتماعية تقوم بزيارة بين الطرفين، لكي يتسنى لها تحدي
من قانون األسرة، األمر الذي خلى منه القرار المنتقد وجعله منعدم  64مصلحة المحضون طبقا للمادة 

األساس القانوني، مما يعرضه للنقض واإلبطال، حيث أن من يخسر الدعوى يتحمل المصاريف 
  .)1(القضائية
في قضية  15/07/2010بتاريخ ) 564787(وفي قرار أخر صادر عن المحكمة العليا رقم     

بحضور النيابة العامة حول إمكانية إسناد الحضانة لألم المدانة بجريمة الزنا ) ز.ز.ر(ضد ) ب.ب(
حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس مخالفتهم ألحكام :"جاء فيه، متى تحققت مصلحة المحضون

، إلى والدتها المطعون ضدها )س(، وذلك بقضائهم بإسناد حضانة البنت من قانون األسرة 62المادة 
 67بالرغم من ارتكابها لجريمة الزنا، لكن حيث أن الحضانة، وٕان كانت فعال تسقط طبقا ألحكام المادة 

من نفس القانون، إال أن المادة  62من قانون األسرة باختالل أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 
على أنه يجب في جميع الحاالت مراعاة مصلحة السالفة الذكر، قد نصت في فقرتها األخيرة  67

المحضون، وأن مصلحة البنت المحضونة تقتضي بقاؤها عند والدتها التي هي أحق بها، ذلك أنها طفلة 
صغيرة لم تستغني عن خدمة النساء، ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم 

ساس يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما، األمر الذي المستأنف القاضي بإسنادها إليها، على هذا األ
   . )2("يجعل هذا الفرع هو األخير غير مؤسس ويتعين عدم االعتداد به والقضاء نتيجة لذلك برفض الطعن

  الطفلالقانون الواجب التطبيق على نفقة  .2

عادية، الّتي تحّددها القوانين المقصود بالنفقة هي تلك النفقة الّتي تقّرر وفقا للقواعد الموضوعية ال
إّال أّن المشرع الجزائري لم يعّرفها، وٕاّنما اكتفى بتحديد مشتمالتها المتمّثلة في ، )3(في مختلف الدول

: ج. أ. من ق 75وهي واجبة على األب حسب نص المادة ، )4( ...الّطعام والمالبس والعالج والمسكن
مال، فبالّنسبة للّذكور إلى سّن الّرشد ولإلناث إلى الّدخول، تجب نفقة الولد على األب ما لم يكن له "

وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا آلفة عقلية أو بدنية أو مزاوال للّدراسة، وتسقط باالستغناء عنها 
  ".بالكسب

                     

  . 1528، ص المرجع السابقجمال سايس، اإلجتهاد الجزائري في مادة األحوال الشخصية، الجزء الثالث، ) 1( 
  .262، ص 2010، 2، العدد ليامجلة المحكمة العالمنشور ب، 15/07/2010بتاريخ ) 564787(رقم  القرار) 2( 

 .109، ص المرجع السابقعبد الكريم بلعيور، محاضرات في القانون الدولي الخاص،  )3(
الغذاء، الكسوة والعالج والمسكن أو أجرته، وما يعتبر من الّضروريات في : تشتمل النفقة: "من قانون األسرة الجزائري 78المادة  )4(

  ".العرف والعادة



 

 
250 

فتجب نفقة األوالد على األّم إذا كانت قادرة على ذلك، بحسب ما ورد في  ،أّما حالة عجز األب
المحكمة العليا رقم  وبهذا أّكدت أحكام المحاكم العليا، حيث جاء في قرار، ج. أ. من ق 76ص المادة ن

إّن قضاة المجلس بقضائهم بإسقاط الحضانة عن الّطاعنة قد سهوا أّن المطعون ضّده كان : "23546
ما يخص الحضانة هدفه الّتهّرب من اإلنفاق دون مراعاة مصلحة المحضون، سواء األوالد القاصرين في

  ".ج. أ. من ق 75أو البنات بالّنسبة للنفقة يكونون قد خالفوا أحكام المادة 
ال يحق لألم الحاضنة : "264458المحكمة العليا رقم  كما جاء في قرار آخر صادر عن

سديد  التّنازل عن نفقة األوالد ما دامت النفقة حقا للمحضون، وحيث أّن هذا الّنهي بوجهيه األول والثاني
ذلك أّنه يتبّين من ملف الّدعوى أّن األوالد لم يكن لهم مال، ولّما كان كذلك فإّن األب ملزم بالنفقة عليهم 
حسب الحالة، ومن ثّمة فإّن شهادة عدم العمل بأجر الّتي يتذّرع بها الّطاعن ال تعفيه من النفقة على 

  .ال تملك حق التّنازل عن نفقة األوالداألوالد هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإّن األّم الحاضنة 
ولّما كان القرار أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون 
وشابه قصور في التسبيب، وعليه فإّن هذين الوجهين يكونان على أساس ويتعّين معه نقض القرار دون 

  .  )1(ن الّطعنإحالة من غير حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني م
أّنه يلزم األب باإلنفاق على الولد الّذي ليس له كسب، ومتى : " ويبّين قرار آخر للمحكمة العليا 

ثبت الحال أّن الولد المنفق عليه معّوق ويتقاضى منحة شهرية، فإّن القضاء بحقة في النفقة، ألّن المنحة 
حيح القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض الّتي يتقاضاها مجّرد إعانة ال تكفي حاجياته طّبقوا ص

  . )2("الّطعن
البحث  األمر، عندما يتطّلب في مجال تنازع القوانين تثير مسائل النفقة الكثير من اإلشكاالتو 

عن القانون الّذي يحكمها في العالقات ذات العنصر األجنبي، فقد اختلف الفقه حول القانون الّذي 
  : التالية جاهاتي من خالل الّتعّرف على تلك االتيما يلتخضع له، وهو ما سنقف عليه ف

أخضع االلتزامات بالنفقة لقانون دولة الّدائن بالنفقة؛ أي قانون الدولة الّتي ينتمي  :جاه األولاالت
  .إليها بجنسيته طالب النفقة

                     
نبيل صقر، عز الدين قمراوي، قانون األسرة نصا  :، نقال عن03/07/2002بتاريخ  264458محكمة العليا، ملف رقم قرار ال )1(

 .43-42 ، ص2008ط، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، . وتطبيقا، د
 .225عبد العزيز سعد، الزواج والّطالق في قانون األسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  )2(



 

 
251 

يفصل  أخضع النفقة إلى قانون القاضي، على اعتبار أّنه من اإلجراءات الّتي :جاه الثانياالت
فيها بالتّبعية لقضايا أصلية، ويسود هذا االّتجاه في الدول اإلنجلوسكسونية، فالثّابت في هذه الدول أّن 

  .في كل مّرة يختّص القضاء الوطني بمنازعات معّينة يطالب فيها بالنفقة، ويطّبق القانون الوطني
 سببينلب النفقة، ويرجع هذا للُيخضع النفقة لقانون محّل اإلقامة العادية لطا :جاه الثّالثاالت

  : ينالتّالي
إّن الّطرف الّضعيف الّذي ُتستوجب حمايته هو طالب النفقة، وتلك الحماية قد ال يؤّمنها قانون  .1

د لّتي يكون فيها طالب النفقة تتجسقانون آخر، ذلك أّن الحاجة ا الّتي ينتمي إليها بجنسيته أو أيالدولة 
على إقليمها، وقانون تلك الدولة هو األقدر على تلبية تلك الحاجة في الوقت في الدولة المقيم والمتواجد 

  .)1(المالئم
قة بين أكثر من ي إلى توحيد القانون الواجب التطبيق عند تجزئته بااللتزام بالنفإّن هذا القانون يؤد .2

  .         )2(د المدينون بها، وكانوا من جنسيات مختلفةقانون عندما يتعد
أخضع النفقة لقانون جنسية المدين بالنفقة حسب نص  ، نجده قدالمشرع الجزائري لىع إو بالرج

وهو ما  ،"يطّبق القانون الوطني على االلتزام بالنفقة بين األقارب للمدين بها: "ج. أ. من ق 14المادة 
ة فيما بين يسري على االلتزام بالنفق: "على أّنه 15مادة الأيضا في  أخذ به القانون المدني األلماني

  ".األقارب قانون المدين بها
ج لم يكن دقيقا في الّصياغة، وكان . أ. من ق 14نص المادة لكن يجب أن نشير إلى أن 

المفروض أّال يكون مدينا مسبقا إّال إذا قضى بذلك القانون المختّص؛ أي قانون الجنسية هو الّذي يحّدد 
تفادى المشرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة هذا العيب ما إذا كان الّشخص مدينا بالنفقة أم ال، وقد 

  .    )3(في الصّياغة باستعمال لفظ المكلف بدل المدين

                     
، "االجتهاد القضائي في مسائل الحضانة على ضوء قواعد تنازع القوانين وقرارات المحكمة العليا بالجزائر"بوزينة آمنة،  امحمدي )1(
المنظم من قبل كلية الحقوق والعلوم السياسية بالمركز  ،"األحوال الشخصيةاإلجتهاد القضائي في مسائل " اليوم الدراسي األول حولب

  .13، ص 2018أفريل  22: الجزائر، يوم -بتيبازةالجامعي مرسلي عبد اهللا 
، كلية الحقوق، جامعة الموصل، 40، العدد 11، المجلد مجلة الرافدين، "النفقةمسألة  تنازع القوانين في"خليل إبراهيم محمد،  )2(

 .96- 95 ، ص2009العراق، 
 .195الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، ص  )3(



 

 
252 

لّكن المشرع أورد استثناًء على قاعدة إخضاع النفقة لقانون جنسية المدين بها، وذلك بنص 
انون الدولة الّتي ترفع يسري على قواعد االختصاص واإلجراءات ق: "ج . م. مكّرر من ق 21المادة 

  .)1("فيها الّدعوى أو تباشر فيها اإلجراءات
وبالتّالي، يستغنى عن تطبيق جنسية المدين فيما يخص تحصيل النفقة، فهي تخضع إلجراءات 
قانون مكان المباشرة، وبالتّالي إذا طرح نزاع أمام القاضي الجزائري يتعلق موضوعه بتحصيل النفقة 

إ، وقد يتطّلب ذلك . م. إ. من ق 426إلى  423لإلجراءات المقّررة في المواد من  للقاصر، فإّنه يخضع
طبقا لهذا القانون استبقاء إجراءات منح الّصيغة التّنفيذية للحكم األجنبي القاضي بالنفقة، إّال إذا وجدت 

  .       )2(فقة فيهاّمت إليها الدول المراد تحصيل النضاتفاقية ثنائية أو جماعية تنّظم هذه المسألة، وان
متابعة دعاوى ه إنف ،موقف االتفاقيات الدولية من ضابط اإلسناد الخاص بنفقة الطفلأما عن        

القانونية  يتينالنفقة أو تنفيذ القرارات الخاصة بها في بالد أجنبية، تنشأ عنها صعوبات من الّناح
منها االتفاقية المتعلقة بتحصيل مبالغ النفقة عدة اتفاقيات لحل هذا اإلشكال،  ضعتوالتطبيقية، لذلك و 

، نصت 1969والّتي انضّمت إليها الجزائر سنة  1956يونيو  20في البالد األجنبية الموّقع عليها في 
فإنه يمكن القول أّن  01 ادةهذه االتفاقية على الوسائل الّتي تمكن من حل هذه المشاكل، فطبقا للم

لّتسهيل للّشخص الّدائن الموجود في تراب أحد الّطرفين المتعاقدين، الهدف األساسي لالتفاقية هو ا
تحصيل مبالغ النفقة الّتي يدعى بها على الّشخص المدين، والمولود في نطاق محاكم الّطرف المتعاقد، 
وعلى هذا فإّنه، يمكن القول أّنه في حالة وجود من تجب عليه نفقة الطفل خارج األرض الجزائرية، 

ادئ االتفاقية، أحكام نفقة الطفل تكون نافذة في الدول األطراف دون الحاجة إلعطائها الّصيغة وطبقا لمب
  .  التّنفيذية

، الخاّصة بالقانون الواجب 1973أكتوبر  02من اتفاقية الهاي المبرمة في  04/01أّما المادة 
ية للّدائن بالنفقة، أو قانون التطبيق على االلتزام بالنفقة، أخضعت النفقة لقانون محّل اإلقامة العاد

  .    )3(الجنسية المشتركة للدائن والمدين بالنفقة، عند استحالة الحصول عليها وفقا لقانون محل اإلقامة
  

                     
امحمدي بوزينة آمنة، االجتهاد القضائي في مسائل الحضانة على ضوء قواعد تنازع القوانين وقرارات المحكمة العليا بالجزائر،  )1(

  .14المرجع السابق، ص 
شهادة حسين ليتيم، الّسلطة األبوية في حماية القاصر في القانون الدولي الخاص الجزائري، مذّكرة مقّدمة الستكمال متطّلبات  )2(

ماستر أكاديمي، شعبة حقوق، تخّصص عالقات دولية خاّصة، جامعة قاصدي مرباح، كّلية الحقوق والعلوم الّسياسية، ورقلة، 
 . 45، ص 2016-2015 :السنة الدراسية الجزائر،

  .260 ص، المرجع السابق ،"–دراسة مقارنة -اإلشكاالت التي يثيرها تنازع القوانين في مسائل الحضانة " امحمدي بوزينة آمنة،) 3(
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  الوالية القانون الواجب التطبيق على  .3

) الوالية(، فإن هذه السلطة )1(لما كانت الوالية من الواليات الشرعية تخول سلطة على المحضون
من  135سب ما ورد في الشريعة اإلسالمية تكون للعصبة من الرجال، وهذا ما أّكدت عليه المادة ح
يكون األب ومن بعد وفاته األم مسؤوالن عن الضرر الذي يسببه أوالدهما : "ج في نصها ما يلي.م.ق

  ". القاصرين الساكنون معهما
حوال الشخصية بالمحكمة العليا الصادر عن غرفة األ) 187692(وهذا ما أّكد عليه قرار رقم 

أنه من المقرر قانونا أنه في حالة : "جاء فيه، )أ.ب(ضد ) ز.ش(في قضية  23/12/1997بتاريخ 
وفاة األب تحل األم محله وفي حالة تعارض مصالح الولي ومصالح القصر يعين القاضي متصرفا 

 ،ء بخالف ذلك يعد مخالفا للقانونومن ثم فإن القضا ،خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة
ولما كان ثابتا أن قضاة المجلس لما قضوا بمنع الوالية لغير األم بعد وفاة األب دون إلثبات التعارض 

والية منحها لها ) ز.ش(بين مصالح القصر ومصالح الولي، فإنهم قد خالفوا القانون، حيث أن والية األم 
بت تعارض مصلحتها مع مصلحة أوالدها القصر طبقا لما نصت عليه القانون ال تنتقل لغيرها، إال إذا ث

فإن القضاء بمنح  ،ولما لم يثبت تعارض المصلحتين في قضية الحال ،من قانون األسرة 90المادة 
من قانون  90و 87المادتين (الوالية لغيرها أو تعيين متصرف خاص تلقائيا يعتبر مخالفا للقانون 

ا إن قضاة المجلس لما قضوا بمنح الوالية لغير األم بعد وفاة األب دون إثبات ولما كان ثابت، )األسرة
األمر الذي تعين معه نقض ، )2("التعارض بين مصالح القّصر ومصالح الولي فإنهم قد خالفوا القانون

وٕابطال القرار المطعون فيه وٕاحالة القضية واألطراف على نفس المجلس مشكال من هيئة أخرى للفصل 
  .)3("ا للقانونطبق

إذن تبقى لألب حق السلطة األبوية حتى في حالة الطالق، إال أن التشريع الجزائري أخذ بخالف 
 : "التي قررت أنه، 05/02المعدلة بموجب األمر رقم  87هذا بعد تعديله لقانون األسرة حسب المادة 

، وفي حالة غياب األب أو حصول يكون األب وليا على أوالده القصر، وبعد وفاته تحل األم محله قانونا
مانع له تحل األم محله في القيام باألمور المستعجلة المتعلقة باألوالد، وفي حالة الطالق يمنح القاضي 

  ".الوالية لمن أسندت له حضانة األوالد

                     
 .26، ص المرجع السابقصالح الدين جمال الدين، مشكالت حضانة األطفال في زواج األجانب دراسة مقارنة،  )1(
 .53، ص 1997، الجزائر، 1، العدد مجلة المحكمة العليا، 23/12/1997بتاريخ ) 187692( رقم القرار )2(
، الجزء )مسرد ألفبائي للكلمات الدالة-قرارات المحكمة العليا(األحوال الشخصية جمال سايس، االجتهاد القضائي في مادة  )3( 

، )مدعم بإجتهادات قضاء المحكمة العليا(العيش فضيل، قانون األسرة : وأنظر كذلك. 875-874الثاني، المرجع السابق، ص 
  .81، ص 2007ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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في حالة الطالق يمنح القاضي الوالية : " ج، على ما يلي.أ.من ق 87/2كذلك، نصت المادة 
  ".انة األوالدلمن أسندت حض

أي إذا ألت الحضانة إلى األم باعتبارها األولى بالحضانة تكون الوالية لها في كل األمور التي 
بتاريخ  476515تتعلق بالمحضون، وهو ما أكد عليه قرار صادر عن المحكمة العليا رقم 

بطلب أن األم تقدمت إلى المحكمة : "، حيث جاء فيه)م.ع(ضد ) ي.س(في قضية  14/01/2009
حضانة ابنها ومنحها الحضانة والوالية عليه، إال أن الحكم المستأنف رفض هذا الطلب، وجاء في نسبية 
أن الوالية تمنح األم فقط عند وفاة األب أو غيابه أو حصول مانع وٕان القرار المطعون فيه حذا حذو 

لحياة ولم يثبت حصول مانع، الحكم المستأنف، وجاء في نسيبه أن الوالية تكون لألب مادام على قيد ا
أ في فقرتها األخيرة، الشيء الذي يجعل القرار المنتقد معرض للنقد .من ق 87وهذا مخالف للمادة 

  .)1(واإلبطال
إذ حددها في  ،)2(أما المشرع التونسي، فلم يمنح الوالية بصفة مطلقة للحاضن على المحضون       
المحكمة العليا رقم  حيث جاء في قرار ؛)4(التونسية من مجلة األحوال الشخصية )3(67/4المادة 

أّن األّم تقّدمت إلى المحكمة بطلب حضانة ابنها ومنحها ): "م. ع(ضّد ) ي. س(في قضّية  476515
الحضانة والوالية عليه، إّال أّن الحكم المستأنف رفض هذا الّطلب، وجاء في تسبيبه أّن الوالية تمنح لألم 

أو غيابه أو حصول مانع، وٕاّن القرار المطعون فيه حذا حذو الحكم المستأنف وجاء فقط عند وفاة األب 
 87 ادةفي تسبيبه أّن الوالية تكون لألب ما دام على قيد الحياة ولم يثبت حصول مانع، وهذا مخالف للم

         . )5(أ في فقرتها األخيرة، الّشيء الّذي يجعل القرار المنتقد معّرض للّنقض واإلبطال. من ق
 دعت إلى األخذ التي األسباب الكويتي القانون من 43 للمادة اإليضاحية المذكرة بينت ولقد

البنوة، فإن  من فرعا النفس على الوالية كانت ولما": أنه على فنصت تضمنتها، التي اإلسناد بقاعدة
 الصغير، ابنه على باأل والية القانون هذا فيحدد األب، جنسية قانون هو شأنها في يسري الذي القانون

                     
  .268 -265، ص 2009 الجزائر، ،01، العدد مجلة المحكمة العليا، 14/01/2009بتاريخ ، )476515( القرار رقم )1(
امحمدي بوزينة آمنة، االجتهاد القضائية في مسائل الحضانة على ضوء قواعد تنازع القوانين وقرارات المحكمة العليا بالجزائر،  )2(

 .18المرجع السابق، ص 
تتمتع األم في صورة إسناد الحضانة إليها بصالحيات " :، على أنهلشخصية التونسيةجلة األحوال اممن  67/4المادة نصت  )3(

 ."من يتعلق بسفر المحضون ودراسته والتصرف في حساباته الوالية في
تعلق تتمّتع األّم في صورة إسناد الحضانة إليها بصالحيات الوالية فيمنا ي: "مجلة األحوال الّشخصية الّتونسيةمن  67/04المادة  )4(

 ".بسفر المحضون ودراسته والّتصّرف في حساباته
 ،01، العدد المحكمة العليا مجلة، 14/01/2009بتاريخ  476515قرار المحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  )5(

 . 268-265 ، ص2009 الجزائر،
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 بالوالية يتعلق مما ذلك وغير التربية، واجب من عاتقه على يقع وما التأديب، حق من عليه يملك وما
 أن وجب لذلك، النفس على الوالية حلامر  المرحلة األولى من هي الحضانة كانت ولما ،النفس على

 على يسري الذي القانون بذلك فيتوحد ،األب جنسية قانون وهو الوالية له تخضع الذي للقانون تخضع
 ".) 1(وثيقا اتصاال ببعض بعضها يتصل ثالث مسائل وهي والحضانة، النفس على والوالية الشرعية البنوة

  اآلثار المالية إلنحالل الزواج واالنفصال الجسمانينطاق تطبيق القانون على : ثانيالفرع ال

 الزوجين، حياة في المادية الجوانب أهم من يعد وأحكامه صوره بمختلف للزوجين المالي النظام
إال أنها تختلف عن بعض  اإلسالمية الشريعة، كما سبقتها هتونظمة بالغ أهمية التشريعات له لتأو  قدو 

 الزوجية العالقة في طرف لكل يسمح الذي للزوجين، المالية الذمة استقاللية مبدأ تقرأنها  التشريعات في
قف المشرع الجزائري من خالل و م وهذا هو ، الزواج بعد أو قبل المكتسبة أمواله ةإدار  في بحقه يحتفظ أن

 .ج.أ.قمن  37/1المادة 
 كأصل استمدت، والتي- اإلسالمية العربية المجتمعات على طرأت التي ونظرا للمستجدات   

 من العديد وكذا الجزائري بالمشرع دفع الذي السبب اإلسالمية الشريعة من الشخصية األحوال عام،
 ونظام المالي االستقالل نظام: وهما للزوجين ماليين نظامين اإلسالمية إلى تبنی العربية التشريعات
، حيث أنه أجاز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقٍد األسرة لقانون تعديله عند المالي االشتراك

األموال المكتسبة بعد الزواج، وتحديد  رسمي الحق لدى الموثق على تقسيم ما يملكه كل واحد منهما من
كرست فلسفة جديدة لتنظيم ، قد ج.أ.قمن  )37/2(المادة  وبهذا تكونالنسب التي تؤول إلى كل منهما، 

العالقة الزوجية قوامها العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بغية تحقيق التوازن في المراكز القانونية 
لمشاركة في الحياة الزوجية وترسيخ مبدأ التعاون والتكافؤ للنهوض للزوجين، وهو ما يؤكد مفهوم ا

وحق )3(الذمة المالية للزواج تشمل اآلثار الماليةكذلك  ،)2(بمستوى األسرة من الناحيتين المعنوية والمادية
، وعليه، سوف نتعرض هو من واجب الزوج وهذا األخير الذي، التوارث بين الزوجين وحق اإلنفاق

  :ات الطابع المالي بين الزوجين فيما يليلآلثار ذ
  
  

                     
)1( ¡`�v ،|hRا �u\VRا �bNhR681ص ، ا.  
من قانون األسرة  37المادة قراءة في مضمون (اق على تقسيم األموال المشتركة بين الزوجين االتف" امحمدي بوزينة آمنة، )2(

المركز الجامعي النعامة،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة علمية محكمة تصدر عن العلوم القانونية السياسية مجلة ،")الجزائري
  .84ص ، 2016ديسمبر ، ، الجزائر4العدد 

  .512ص ، ق السنهوري، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي، المرجع السابقعبد الرزا )3(
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  القانون الواجب التطبيق على الميراث :أوال

أي ( 183إلى  126تناول قانون األسرة الجزائري أحكام المواريث في الكتاب الثالث من المادة 
 ةالماد(، واهتم المشرع قبل كل شيء بتصفية التركة لئال تختلط ما للهالك مع ما للورثة )مادة 57

180/1()1(.  
أخذ المشرع الجزائري كغيره من التشريعات بقاعدة إخضاع الميراث كله بعقاره ومنقوله لقانون جنسية     

من القانون المدني  16المتوفى، ويكون بذلك قد وضع له قاعدة إسناد واحدة، وهنا ما جاء في المادة 
فات التي تنفذ بعد الموت قانون جنسية يسري على الميراث والوصية وسائر التصر : "التي تنص على أنه

، وذلك باعتبار أن الميراث في الجزائر "الهالك، أو الموصي، أو من صدر منه التصرف وقت موته
  .)2(يعتبر متصًال بنظام األسرة، إذ أنه ينظم انتقال مال المتوفى إلى ورثته من أقربائه

راث في العقار والميراث في المنقول الذي نالحظ بأن المشرع الجزائري لم يأخذ بالتفرقة بين المي
أخذ به القضاء الفرنسي، فيكون المشرع الجزائري بذلك قد أخذ باالتجاه المدافع عن إخضاع الميراث في 

  .)3(مجمله لقانون واحد
، )4(من القانون المدني وبنفس الصيغة 14نفس األمر نص عليه المشرع المصري في المادة 

يسري على : " من قانون المعامالت المدنية على ما يلي 17/1تي في المادة كما نص المشرع اإلمارا
، كذلك نص المشرع الكويتي من جهته على إسناد قضايا الميراث "الميراث قانون المورث وقت موته

من القانون الخاص بتنظيم العالقات القانونية ذات  47لقانون جنسية المتوفى وقت موته في المادة 
  ".يسري على الميراث قانون المورث وقت موته": ، وذلك كما يلي1961لسنة  5نبي رقم العنصر األج

بتاريخ  84من القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم رقم ) 18(كما جاء في المادة 
يسري على الميراث والوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، :" ، ما يلي18/05/1949

  ".أو الموصي، أو من صدر منه التصرف وقت موته قانون المورث،

                     
ات المحكمة دبلحاج العربي، أحكام التركات والمواريث على ضوء قانون األسرة الجديد مع آخر التعديالت ومدعم بأحدث اجتها )1(

  .31 - 30، ص 2012 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،02العليا، ط 
اجب التطبيق على الميراث بين المسلم وغير المسلم و أثر إختالف الدين في إستبعاد القانون األجنبي ال"بوزينة آمنة،  محمديا )2(
مجلة عملية محكمة تصدر  ،جلة مقارباتم، " )ة على ضوء أحكام قواعد تنازع القوانين واالجتهاد القضائي الجزائرييدراسة تحليل(

  .138، ص 2019ديسمبر ، 1العدد ، اقيو البعن جامعة أم 
  .251تنازع القوانين، المرجع السابق، ص  :قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول عليوش )3(
 .09، ص 2008المنى لإلصدارات القانونية، ، طبقا ألحدث التعديالت، مكتبة 1948لسنة  131القانون المدني رقم  )4(
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نالحظ أن القوانين العربية، وضعت قاعدة إسناد واحدة للميراث عقارات أو منقول، أما القانون 
التونسي فقد أخضع الميراث إما لقانون جنسيته المتوفى أو لقانون آخر موطن أو لقانون موقع أمالكه، 

  .)1(مجلة القانون الدولي الخاص التونسيمن ) 54/1(وهذا ما جاء في المادة 
تصنف ضمن نظام األسرة اختلفوا في تحديد المعيار الذي مسألة  والقائلين باعتبار الميراث

أو آخر موطن قام به المورث قبل الوفاة أو مكان الوفاة،  ةينضبط به القانون الشخصي هل هو جنسي
نزاع حول الميراث هو تطبيق قانون الدولة التي يتمتع واالتجاه الذي أخذ به المشرع الجزائري في حسم ال

بجنسيتها ودون اعتبار كذلك لمكان تواجده سواء داخل اإلقليم الوطني أو خارجه، وذلك ما قررته المادة 
  .من القانون المدني الجزائري 16

ت والوقت الذي يبدأ فيه سريان معيار الجنسية هو وقت الوفاة بالذات ال قبله بحسب عبارا
  .)2( )وقت موته(من القانون المدني  16المشرع في نهاية الفقرة األولى من المادة 

وتخضع منازعات الميراث في الجزائر من حيث االختصاص وٕاجراء التقاضي لقانون القاضي     
مكرر  21المطروح بين يديه الدعوى وتباشر فيها اإلجراءات إلتصالها بالنظام العامة طبقا لنص المادة 

  .)3(ن القانون المدني الجزائريم
فإن القانون األجنبي  ،لما كانت المواريث مستمدة في القانون الجزائري من الشريعة اإلسالميةو 

العام عند عدم التقيد  نظامالمختص قد يستبعد بإسم النظام العام، كلما كان تطبيقه يترتب عنه مساس بال
كأن يقضي بحرمان البنات من الميراث أو يحرم  ،تطبيقفي مضمون القانون األجنبي الواجب ال بأحكامه

بعض الورثة بسبب اللون أو يجيز التوارث بين المسلمين وغير المسلمين أو يقر لولد الزنا حق اإلرث، 
 على األرحام ذوي تقديم راث،المي من الحمل حرمانوكذلك إذا كان يجيز الميراث على أساس التبني، 

، فهذه الحاالت كلها مخالفة بوفاته الحكم صدور قبل المفقود تركة توزيع ،العصبة أو الفروض أصحاب
  .)4(لنصوص وقواعد الشريعة اإلسالمية التي تعد من النظام العام

                     
القانون الواجب التطبيق على قضايا للميراث والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت في "تريكي دليلة، المولودة آيت شاوش،  )1(

العلوم السياسية، جامعة ، أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين في األحوال الشخصية، المنعقد بكلية الحقوق و "القانون الجزائري
  .249، ص 2014، أفريل 24و 23ميرة، بجاية، يومي 

اجب التطبيق على الميراث بين المسلم وغير المسلم و أثر إختالف الدين في إستبعاد القانون األجنبي ال"محمدي بوزينة آمنة، ا )2(
  .139، المرجع السابق، ص " )لجزائرية على ضوء أحكام قواعد تنازع القوانين واالجتهاد القضائي ايدراسة تحليل(
، "القانون الواجب التطبيق على منازعات الميراث، أعمال الملتقى حول تنازع القوانين في األحوال الشخصية"إقروفة زبيدة،  )3(

  .263 -262، ص 2014أفريل  24و 23المنعقدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية يومي 
 إقروفة :أنظر أيضا .197تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول )4( 

  .267، المرجع السابق، ص زبيدة
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فإن القانون األجنبي الذي يقرر حق اإلرث لولد الزنا يجب أن يستبعد، كذلك يجب أن  ،وعليه
أن تركة المسلم ال ينبغي أن تخضع إال ؛ إذ مسلما يستبعد القانون األجنبي المختص لما يكون المورث

ألحكام الشريعة اإلسالمية وٕاستبعاد القانون األجنبي كلما كان المورث مسلما يجعل في الحقيقة من 
 )16(الصفة اإلسالمية في شخص المورث ضابطا لإلسناد مما يهدم قاعدة اإلسناد الواردة في المادة 

  . )1(والتي تخضع الميراث لقانون جنسية المتوفى وقت الوفاةمن القانون المدني الجزائري، 
القرار الصادر عن غرفة : قد صدر عن المحكمة العليا عدة أحكام تؤكد ذلك، نذكر منهاف

من المقرر قانونا : "على أنه 17/10/1990بتاريخ ) ف.ك(ضد ) ش.ف(األحوال الشخصية في قضية 
تصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون الهالك أو الموصي أو أنه يسري على الميراث والوصية وسائر ال

من صدر منه التصرف وقت موته، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق 
القانون، ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجلس باعتماده على القانون الفرنسي دون مراعاة 

باره جزائري مسلم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخرق أحكام الشريعة قانون الهالك أو الموصي باعت
  .)2("اإلسالمية ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

 ث للشريعةراالمي قانون ُيخضع ال القانون األجنبي الذي استبعاد أن ديب فؤاد األستاذ ويرى
 عن عوضا الفعلي لإلسناد ضابطا ثالمور  المإس من يجعل مسلما، الموّرث كان ما كل اإلسالمية،

  .)3(ي الجزائريالمدن القانون من 16 المادة فيزائري الج المشرع ذكره الذي الجنسية ضابط
بالرجوع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية، فقد أجمع فقهاء السنة، على أن غير المسلم ال حق له 

، سواء كان عن طريق القرابة والنسب أو كان )4(قدفي ميراث المسلم الذي يتباين معه في الدين والمعت
َوَلْن َيْجَعَل اللُه ِلْلَكاِفِريَن َعَلى :"عن طريق المصاهرة والنكاح، وسندهم في ذلك من القرآن قوله تعالى 

  .)5("اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيالً 
عة وغيرهم، إلى أنه كما ذهب الرأي الراجح من الصحابة والفقهاء ومنهم أصحاب المذاهب األرب       

ال يرث المسلم الكافر المسلم وال " :ال يجوز التوارث بين المسلم والكافر لقوله صلى اهللا عليم وسلم أنه

                     
المرجع إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا،  امحمدي بوزينة آمنة،) 1(

  .494 ص، السابق
  .43الطيب زروتي، إجتهاد القضاء الجزائري في ميدان القانون الدولي الخاص معلقا عليه، المرجع السابق، ص ) 2( 
  .274تنازع القوانين، المرجع السابق، ص : أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول) 3( 
عبد اهللا العبادي دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع : ي بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيقأورد هذا اإلمام ابن رشد ف )4(

  .2015والترجمة، 
  ].141[سورة النساء، اآلية  )5(
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ال يرث المسلم الكافر، وال "، وأيضا حديث أسامة بن زيد )1(، وال بتوازن أهل الملكين شيئا"المسلم الكافر
 .)3("يتوارث أهل الملتين شيءال :" وفي رواية أخرى  .)2("الكافر المسلم

وكذلك ما روي من أن أبا طالب مات عن كفره وترك أربعة أبناء علي وجعفر مسلمين وعقيل       
عقيل وطالب ولم يورث علي وجعفر، وقال ال يرث المسلم من ) (وطالب كافرين، فورث النبي 

ين الوارث والمورث وال تناصر الكافر، وعلة المنع في نظر الجمهور هي أن أساس اإلرث هو التناصر ب
  .)4(بين المسلم والكافر، وكذلك إن الميراث فيه نوع من الوالية وال والية بين المسلم وغير المسلم

كما أن لبيان ميراث المرتد ينبغي التفريق بين ميراث المرتد من الغير، وميراث الغير من المرتد، 
علماء الحنفية والمالكية والشافعية اتفقوا على أن المرتد ال ففيما يتعلق بميراث المرّتد من الغير، نجد أن 

:" ه من جهة ال يرث أقاربه المسلمين، ألنه بردته صار كافرًا، لقوله صلى اهللا عليه وسلم إيرث أحدا، ف
  .)5("ال يحل دم امرئ إال بإحدى ثالث وذكر منها وكفر بعد إيمان

  .ه يمنع من اإلرث الّلعان والّردةمن القانون نفسه على أن 138ونصت المادة     
لم تتكلم عن اختالف الدين كمانع لإلرث، بينما  135نالحظ من هذه النصوص أن المادة 

  . مانعة لإلرث )6(إلى أن الّردة 138أشارت المادة 
ورغم أن حالة الّردة أكثر شبهة لإلرث في رأي بعض الفقهاء، إال أنه أمام عدم ورود النص 

التوارث أو عدم جوازه يتعين الرجوع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية بشأنه تطبيقًا للمادة  القاطع في جواز
من القانون نفسه والمادة األولى الفقرة الثانية من القانون المدني، مع العلم بأن المشرع الجزائري لم  222

                     
، العدد مجلة العلوم القانونية والشرعية، "أثر اختالف الدين في مسائل األحوال الشخصية فقها وقانوناً "أحمد حسين الطاهر،  )1(

 .283، ص 2015السادس، يونيو 
 .أخرجه الديناري ومسلم )2(
رواه عمروة بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه بوداود في سننه، باب الفرائض، هل يرث المسلم الكافر، أبو داود، وقال  )3(

 .المنذري وابن ابي لسلى ال يحتج بحديثه
وما  118، ص 1980، دار الفكر العربي، مصرريث، دار الفكر العربي، أبو زهرة، أحكام التركات والموا: راجع في هذا الشأن )4( 

بدران أبو العينين، الميراث والوصية والهبة في الشريعة اإلسالمية والقانون، مؤسسة شباب الجامعة، القاهرة، : بعدها، وأنظر أيضا
  .24، ص 1975

  .3465/226 عليه وسلم، حديث رقم الحكم قيمن سب النبي صلى اهللا: أخرجه أبو داوود في سننه، باب )5(
هي الرجوع عن دين اإلسالم إلى الكفر، ويفرق علماء الحنفية في حكم الردة بين المرتد والمرتدة، فيحكم المرتد متى ثبت : الرّدة)6(

بر على اإلسالم، فالقتل ردته أن يعطي مهلة بثالثة أيام يستتاب فيها، فإن تاب فيها وٕاال قتل، أما المرتدة فال تقتل، لكنها تحبس وتج
ع شر المحاربة، وهو المرتد دون المرتدة التي ليست أهال فة ال بسبب الكفر، فيختص القتل بمن يتأتى لدبع شر المحار فأنما شرع لد

ة المرتد للحرب، وال للقتال لعدم صالحية بنيتها، غير أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ال يفرقون في حكم استتاب
وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته،  :وأنظر أيضا. 3/20المرغياني، الهداية، شرح بداية المبتدئ، : نظرأ. وقتله بين الرجل والمرأة

7/5580/5581.  
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حًا، حتى يتخّير يقيد الرجوع إلى مذهب معين، بل ترك باب اختيار وتفضيل المذهب المناسب مفتو 
على هذا األساس سنبغي البحث عن حكم الشريعة اإلسالمية في . القاضي الحل الذي يراه أجدى نفع

  .)1(الميراث مع اختالف الدين وقت استحقاقه بين اإلرث أو المورث
تبين لنا من التحليل السابق، أن الرأي الراجح مستقر على عدم جواز التوارث بين المسلم وغير 

استنادًا إلى الحجج التي أتينا على ذكرها من السنة الشريفة، آراء الفقهاء القدامى بما في ذلك ما  ةمالمسل
أطردت عليه المذاهب األربعة وهو الحكم نفسه المعتمد لدى الفقهاء المحدثين، وأن هذا المبدأ يجري 

 77ن القانون المصري رقم العمل به أيضا في القوانين المصري واللبناني، فقد نصت المادة السادسة م
، استثنت المادة التاسعة من ةالمتعلق بالميراث على عدم التوارث بين المسلم غير المسلم 1943لسنة 

الخاص بالميراث لغير المسلمين من قاعدة عدم جواز التوارث  1959القانون اللبناني الصادر في جوان 
ع اإلرث بسبب اختالف الدين، حالة كون الوارث مع اختالف الدين، حالة كون الوارث تابع ألحكام تمن

تابع ألحكام تمنع اإلرث بسبب اختالف الدين، والمراد بهذه الحالة امتناع اإلرث بين المسلمين وغير 
  .)2(المسلمين طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية

لى اختالف الدين من قانون األسرة لم تتطرق إ) 135(أما في القانون الجزائري، رأينا أن المادة     
من القانون نفسه جعلت الردة مانعة ) 138(، ولكن المادة ةكمانع لإلرث بين المسلم وغير المسلم

، فضًال عن ةلإلرث، وهو ما يفهم منه ضمنيًا من باب أولى امتناع الوارث بين المسلم وغير المسلم
اإلسالمية فيما لم يرد بشأنه نص في من قانون األسرة إلى أحكام الشريعة ) 221(ذلك، فإن إحالة المادة 

هذا القانون، ويقصد به الرجوع إلى أرجح األقوال الفقهية والمذاهب اإلسالمية، األهم من ذلك ما هو ثبت 
في السنة النبوية الفقهية والمذاهب اإلسالمية، واألهم من ذلك ما هو ثبت في السنة النبوية الشريفة، وقد 

 م توارث بين المسلم والكافر، وبالتالي إذا عرضت على القضاء الجزائريبّينا أن أرجح اآلراء هو عد
، فإنه سيحكم بعدم جواز التوارث انطالقا من األسانيد السابق ةتتعلق بميراث مسلم من كافر مسألة 
ارث بينهما، بهذا ال ترث المرأة و جين غير مسلم فإنه ال تو كانت أحد الز و فاة و ، لذا في حالة ال)3(ذكرها

  .ال الرجل المرأة إذا كانا مختلفي الديانةو جل الر 
  

                     
  .62، ص المرجع السابقالطيب زروتي، دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري،  )1(
اجب التطبيق على الميراث بين المسلم وغير المسلم و ختالف الدين في إستبعاد القانون األجنبي الأثر إ"بوزينة آمنة،  يمحمدا )2(
 .141سابق، ص المرجع ال، " )ة على ضوء أحكام قواعد تنازع القوانين واالجتهاد القضائي الجزائرييدراسة تحليل(
الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، المرجع محمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال ا )3(

  .253السابق، ص 
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  لزوجينبين انظام اشتراك الذمة المالية  :ثانيا

 الزوجين بين عليها المتفق أو القانونية القواعد مجموعة": بأنه ،)1(للزوجين المالي النظام يعرف
 ومن بها واالنتفاع وٕادارتها أموالهما ملكية حيث من منهما كل وواجبات حقوق بيان بمقتضاها والتي
 انتهاء بعد الزوجين من كل حقوق وتسوية عقدته إنحالل وبعد وأثنائه الزواج قبل تتم التي الديون حيث

 .)2("الزوجية
 له حّددإال أنه  الغربية، النظم عند المالية الزواج آثار من اأثر  للزوجين المالي النظاميعتبر و 

 جنسية قانون في والمتمثل عليه، التطبيق الواجب القانون فيها وحّدد تحكمه إسناد قاعدة الجزائري المشرع
 لهذا والمالية منها الشخصية الزواج آثار جميع أخضع قد المشرع أن علما الزواج، انعقاد وقت الزوج

 .المدني للقانون تعديله بعد أو قبل سواء القانون
، غير أنه أجاز للزوجين ج.أ.من ق) 37/1(المشرع الجزائري من خالل المادة وهذا ما كرسه 

أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقٍد رسمي الحق لدى الموثق على تقسيم ما يملكه كل واحد منهما من 
 )37/2(طبقا لما قررته المادة األموال المكتسبة بعد الزواج، وتحديد النسب التي تؤول إلى كل منهما، 

الزوجية قوامها العدل والمساواة في الحقوق  كرست فلسفة جديدة لتنظيم العالقة التي، ج.أ.من ق
والواجبات بغية تحقيق التوازن في المراكز القانونية للزوجين، وهو ما يؤكد مفهوم المشاركة في الحياة 

، فقد الزوجية وترسيخ مبدأ التعاون والتكافؤ للنهوض بمستوى األسرة من الناحيتين المعنوية والمادية
ل مدة الزواج أي أثناء قيام الزوجية، األمر الذي يطرح مشاكل في حال يكتسب الزوجان أمواال خال

الخصومة أو النزاع، خصوصا بعد االفتراق، مما دفع بالمشرع الجزائري أن يجيز لهما االتفاق في عقد 
، لتنظيم األموال المشتركة بينهما، وكذا تحديد النسب )أثناء فترة الزواج(الزواج أو في عقد رسمي الحق 

  .)3(كل واحد منهماتي تؤول إلى ال
  التنازع على أمتعة البيت الزوجي :ثالثا

 73نزاع الزوجين حول متاع البيت المشترك بينهما في المادة مسألة  فصل المشرع الجزائري في
إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما مع اليمين في األشياء : "ج، حيث تنص على أنه.أ.من ق

والقول للزوج أو ورثته مع اليمين المعتاد للرجال والمشتركان بينهما يقتسمانها مع اليمين،  المعتادة للنساء،
إذا أن ملكية أثاث البيت مبدئيا للزوج وللزوجة أن تثبت عكس ذلك مع منه، فإذا وقع نزاع حول متاع 

                     
  .124 ، صالمرجع السابقبشرى،  زالسي )1(
  .284 ، ص، المرجع السابقالخاص الدولي القانون الحداد، السيد حفيظة صادق، علي هشام )2(
خصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، المرجع محمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشاال)3(

  .257السابق، ص 
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تسلمت أمتعتها بشهادة البيت وأثاثه وقدم أحد الزوجين بينة على أنه هو المالك للمتاع أو أن المدعية قد 
الشهود مثال أو بمحضر إثبات، فإن القاضي يحكم لمن أثار دعواه بالبينة دون توجيه اليمين، ألننا 

  .)1(بصدد وجود دليل إثبات ما بين أن يكون المتاع مما يعرف للرجال أو للنساء أو لهما معاً 
ازع عليه، فإن المادة السالفة الذكر أما إذا لم يقدم أي من الزوجين دليال على ملكيته للشيء المتن

قد حددت ثالثة حاالت تمكن للقاضي من االعتماد عليها في فض النزاع، بحيث يحكم للزوجة في 
المعتاد للنساء مع يمينها كالمصوغات واأللبسة النسائية، ويحكم للزوج المعتاد للرجال مع اليمين كأدوات 

اشتركا فيه من متاع يقتسمانه مع اليمين هي الحالة األكثر  التجارة والصيد وكل ما يتعلق بمهنته، وما
تعقيدا من الناحية العملية، بحيث يصعب على الزوج أو الزوجة إثبات ملكيتهما للشيء المتنازع عليه، 

  .)2(وتطبق نفس األحكام في حالة وفاة أحد الزوجين أو كالهما في حل محل لكل زوج ورثته
إذا إختلف الزوجان على متاع : ")3(جاء فيه ما يلي 1986نفي جا 27وفي قرار صادر بتاريخ 

البيت وكان مما يصلح عادة للنساء، يقضي بما تطلبه الزوجة بعد تحليفها اليمين، ومتى قضي بخالف 
هذا الحكم الشرعي اعتبر خرقا لما قرره في هذا الشأن وعليه يستوجب نقض القرار الذي فصل في نزاع 

  ". لخاص بالنساء حكم على الزوج بتأدية اليمينمتعلق بمتاع البيت ا
  الديون المشتركة المستحقة على الزوجين :رابعا

الديون المشتركة بين الزوجين، وبالتالي يخضع للقواعد العامة إال مسألة  لم ينظم التشريع الجزائري    
أحكام المتاع، فأعمال قليلة جدا كالضريبة وعلى الدخل بالنسبة لتضامن الزوجين فيما يخص مسألة  في

من قانون الضريبة على  377و 376الحجز باعتبارهما مسؤولين مسؤولية تضامنية في المواد 
  .)4(الدخل

يتحمل المسؤولية بالتضامن كال : "من قانون الضريبة على الدخل تنص أنه 376فالمادة 
حوال والمداخيل التي تؤول لهما الزوجين إذا تعاشرا في البيت الواحد وكذا أوالدها القصر على أساسا األ
  ".بعد الزواج عن ضرائب المؤسسة باسم الزوجة برسم الضريبة على الدخل

                     
 .30، ص 1989، الجزائر، أفريل 40، العدد مجلة الشرطة، "مركز المرأة في التشريع الجزائري"هجيرة دنوني،  )1(
: شهادة الماستر في الحقوق، فرع ، مذكرة لنيل"دراسة فقهية قانونية"كنزي رحمة، لمعوش وهيبة، المكتسبات المالية بعد الزواج  )2(

  .65، ص 2016/ 2015: قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، السنة الدراسية
  .108، ص 1989 الجزائر، ، المجلة القضائية، العدد األول،1986جانفي  27ريخ ابت ،39775ملف رقم  )3(
 .الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةب الخاص 30/12/2013يخ ، بتار 08/13قانون رقم ال )4(
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يظهر من خالل هذه المادة، أن المشرع الجزائري قد خرج عن المبدأ وأخذ بنظام االشتراك      
العيش : ين وهماوالتضامن في الديون الضريبية المفروضة على الزوج اآلخر، لكن يجب أن يتحقق شرط

  .)1(تحت سقف واحد، وأن تكون األموال التي آلت إليهما هي أموال مكتسبة بعد الزواج
كما تلتزم المرأة التاجرة حيال ممارستها للتجارة بجميع االلتزامات بصفة شخصية مستقلة عن 

تلتزم المرأة :" من القانون التجاري الجزائري، التي جاء فيها  8/1زوجها، وهذا ما نصت عليه المادة 
  ".التاجرة شخصيا باألعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها

وعليه، فإن جميع الديون وااللتزامات التي تترتب على الزوجة التاجرة لحاجات تجارتها تكون  
على عاتقها وحدها باعتبارها تمارس تجارة منفصلة عن زوجها، أما إذا كان الزوجين شريكين مع 

ركاء آخرين قد تنطبق عليها األحكام العامة المطبقة على جميع الشركاء فيما يخص بعضهما أو مع ش
  .الديون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                     
محمدي بوزينة آمنة، إشكاالت تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية مدعم باالجتهاد القضائي وحلول لقضايا، المرجع ا )1(

  .268السابق، ص 
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  الخاتمة
 

يتضح لنا مما سبق مدى ارتباط األحوال الشخصية بقواعد قانون األسرة بصفة عامة والشريعة 
في لمسائل تنازع القوانين  الحلول المعتمدة في نظام قانوني معيناإلسالمية بصفة خاصة، ولذلك فإن 

مجال األحوال الشخصية أخذ بعين االعتبار عند وضع قواعدها الطبيعة الخاصة للنزاعات المتعلقة بتلك 
قد المسائل، وخاصة وسبق أن وقفنا على مدى إختالف النظم القانونية في تكييف تلك المسائل التي 

تم األخذ بعين االعتبار عند ومع ذلك  ،ة أخرىتكون مشابهة أو متعارضة لمثيالتها في أنظمة قانوني
وتطور المجتمع  الذي ستطبق فيه لمحيطمتها لة مالئيقابلمن قبل المشرع الوطني حلول وضع تلك ال

  .ومن ثمة فهي تشكل انعكاسا للقانون الداخلي على الصعيد الدولي
في  القوانين الوطنية فسحت الدول المعاصرة المجال لتطبيق القوانين األجنبية إلى جانبقد أو 

إذ أصبحت  ؛الضرورة العملية تفرض عليها تلبية حاجة المعامالت الدوليةمسائل األحول الشخصية ألن 
فإن األنظمة القانونية تسعى جاهدة لإللمام بأكبر قدر ممكن من المستجدات  ،وفي وقتنا الحاضرالدولة 

، خاصة في إطار العولمة المتعددة األبعاد أين رتطو الالتي تعرفها الساحة القانونية تماشيا مع حركية 
أصبحت الحاجة ملحة إلى عولمة أنظمة التنازع بهدف القضاء على ظاهرة تنازع القوانين أو على األقل 

وخاصة لتطور نظم األحوال الشخصية وخاصة الزواج المختلط وما يترتب عليه من  الحد من نطاقها
حضانة، النفقة، الوالية، الميراث، وغيرها، وفي هذا اإلطار مسائل أخرى ذات صلة مثل منازعات ال

وجدنا أن المشرع الجزائري حاول أن يواكب تلك التطورات، وهو ما برز بشكل خاص بموجب تعديل 
، حيث حاول أن يستحدث أحكام جديدة في ذات صلة 05/10القانون المدني بموجب القانون رقم 

أن تثار أمام القضاء الجزائري، ومن ذلك وضع قاعدة تنازع  بمسائل األحوال الشخصية والتي يمكن
لمسألة االنفصال الجسماني والتبني، رغم أن النظام القانوني الجزائري ال يعرف هاتين المسألتين، بل 
يعتبرها مخالفة للنظام العام وذلك لمخالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية، ولكن كانت غاية المشرع من 

ه المسائل ضمن قواعد تنازع القوانين في األحوال الشخصية مواكبة التطورات التي مست وراء تنظيم هذ
مسائل األحوال 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 المسائل 

  .ا من صميم نظامها العاموتعتبره
بهذا يظهر لنا مدى مرونة قواعد تنازع القوانين في مجال األحوال الشخصية الرتباطها بالقانون  

الشخصي للشخص، مما يحتم على الدول تعديل تشريعاتها بما يتناسب مع الهدف من تلك القواعد وهي 
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القوانين، وهو ما حاول المشرع الجزائري تطبيق القانون األكثر عدالة ألطراف النزاع في مجال تنازع 
تحقيقه من خالل النصوص السابق التعرض لها، والتي في رأينا مازالت تحتاج إلى تحيين ومراجعة 
وتعديل في بعض األحوال، كما يأخذ المشرع الجزائري في حاالت أخرى على عدم وضعه قواعد لفض 

القانون الذي تخضع له الخطبة مسألة  اصةالتنازع لمسائل ذات أهمية في األحوال الشخصية وخ
والشروط الشكلية لعقد الزواج، والمسائل التي يثيرها انحالل الزواج كالحضانة والنفقة والوالية على النفس 
وغيرها من المسائل ذات الصلة باألحوال الشخصية، ولكن لحد الساعة لم يضع لها المشرع قواعد إسناد 

 . خاصة بها
تنازع القوانين في المتعلق باعتماد ضابط اإلسناد  يوجد إخالف بين التشريعات في قد وجدنا أنهو   

، في كل دولة من الدول ويكون هذا وفق توجهات السياسة التشريعية المنتهجة ،ال الشخصيةو مسائل األح
ضابط الجنسية يثير  بعضها تربطه بموطن الشخص والبعض األخر بجنسيته؛ لكن وجدنا أن تطبيقإذ 
ضابط ب ال الشخصيةو مسائل األحتنازع القوانين في ربط كثير من الصعوبات التي ترغم الدول التي تال

العقبات التي تواجه القاضي عند محاولة إعمال هذا و  عن الحلولالبحث والدراسة عن ضرورة  ،الجنسية
جزها عن كما يتضح القصور المنظومة التشريعية وع ،ال الشخصيةو مسائل األحالضابط في مسائل 

مواكبة المستجدات الحديثة، فعلى الرغم من التعديالت التي أوردها المشرع الجزائري على القانون المدني 
  .ال الشخصيةو مسائل األحتنازع القوانين في إال أنه يالحظ عجزه على توفير الحلول الفعالة لمشكالت 

تصعب من مهمته في حل تضع مثل هذه االختالفات عقبات إضافية أمام القاضي  ،وبالتالي
نظرا لعدم  النزاع المعروض عليه، وهذا قد يؤدي إلى ضياع حقوق األفراد المنتمون إلى أمة واحدة

االعتراف لهم بحقوقهم المكتسبة في ظل نظام قانوني بسبب اختالف الدول اإلسالمية في مجال السياسة 
الشخصية بصفة خاصة وكذا اختالفها في التشريعية المتعلقة بحل تنازع القوانين في مسائل األحوال 

وضع النظام القانوني المتعلق بالقواعد الموضوعية المتعلقة باألحوال الشخصية بصفة عامة، وهو ما 
الحظناه من خالل المطابقة بين نصوص التشريع الجزائري والتونسي مثال في الكثير من المسائل 

ية بقدر ما تعكس إزدواجية المرجعية السائدة في النظم المتعلقة باألحوال الشخصية، فمثل هذه االزدواج
القانونية للدول اإلسالمية عامة، بقدر ما ستخلق نوعا من عدم االنسجام والتالحم بين النظم القانونية 
للدول اإلسالمية بصفة خاصة، كما أن تلك الحلول تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الخاص المقارن 

ضع معايير وضوابط موضوعية وغير متحيزة لفض منازعات األحوال الشخصية المبنية على ضرورة و 
 . تضمن تنفيذ قرارات المحكمة خارج إقليم دولة القاضي، وتبعد أحكامها عن أي انتقاد
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الّتشريع الجزائري قاعدة إسناد خاصة بالحضانة في حالة الزواج  ضعلم ينشير كذلك إلى أنه     
فك الّرابطة الزوجية؛ بحيث يطّبق عيها قانون جنسية األب  آثارها كأثر من المختلط، بل اكتفى بإدراج

إذا كان أحد الزوجين وقت انعقاد  13، واستثناًء المادة 12/02وقت رفع الدعوى حسب نص المادة 
ية كبيرة على المستوى الّداخلي، إال أن القضاء الجزائري أعطى أهم، الزواج يملك جنسية جزائرية

الحضانة، تبّين ذلك من خالل الحلول الّتي استقّرت عليها اجتهادات مسألة  ازع القوانين فيلمعالجة تن
ر ة الّتي تقر محاولة أن تراعي خصوصية المجتمع الجزائري، والحكم بالحضانة وفقا للقاعد المحكمة العليا

تهادات اج تاستقر ، من هذا المنطلق على مصلحة المحضون وتربيته على دين أبيه صوجوب الحر 
، إّال أّنه لم يضع الحضانة لمن يبقى داخل الوطن، حّتى ولو كانت أّما أجنبية منحعلى  المحكمة العليا

    .بندين تلّقنه األم األجنبية لإل أي هيأة مختصة تراقب على أي
  :التالية تها دراستنا والنتائج التي توصلنا إليها نقدم المقترحاتآثار وعليه، وبناء على اإلشكاالت التي   

يجب العمل على إبرام اتفاقيات التعاون القضائي في مجال تنازع القوانين في مسائل األحوال  .1
يمكن أن توفره هذه االتفاقيات من مرونة في سرعة فض وحل نزاعات تزاحم القوانين في  لما، الشخصية

  .ا المجالحكمة مسائل األحوال الشخصية، وتسهل حل الكثير من المشاكل المستعصية في هذ
محاولة بذل جهود مشتركة من قبل الدول اإلسالمية بما فيها الجزائر لوضع قواعد لحل تنازع  .2

القوانين في مسائل األحوال الشخصية تتقارب في اتجاهها نحو االحتفاظ بالطابع اإلسالمي الخاص 
دولي الخاص المقارن لمنازعات األحوال الشخصية، وهذا من شأنه أن يحقق التوافق مع أنظمة القانون ال

في هذا المجال، وتقلص من الصعوبات التي تواجه القاضي عند محاولة فض منازعات في مجال 
األحوال الشخصية تكون القوانين محل التنازع فيها مختلفة ومتناقضة في اتجاهاتها ويغيب عنها 

  .التنسيق
من الصعوبات التي يثيرها أن يتبني حلوال أكثر موضوعية للتقليل ي نأمل من المشرع الجزائر  .3

موضوع انحالل الزواج ومنها الالمساواة التي ال يطبقها القاضي األجنبي لتناقضها مع النظام العام وهذا 
  .ال الشخصيةو مسائل األحتنازع القوانين في بإسناده 

نظام االنفصال الجسماني غريب عن المنظومة القانونية الجزائرية، لقانون األسرة المستمد من  .4
وبالتالي ال يمكن للمشرع  ،الشريعة اإلسالمية التي ال تجيز إال إتباع األساليب الشرعية النفصال الزوجية

الجزائري وضع قاعدة إسناد تطبق على االنفصال الجسماني بنفس األسلوب المعتمد في الدول التي 
ي، جاءت لتواجه النزاع من القانون المدني الجزائر  12/2ومنه، نستشف أن المادة  تعترف بهذا النظام

  .المتعلق بحق مكتسب
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الحضانة مسألة  خصوصا في ،نأمل أن يراعي المشرع مصلحة األفراد بتطبيق الحل الوظيفي .5
اللذان  التي لم يخصها المشرع الجزائري بقاعدة إسناد خاصة على غرار المشرع التونسي واالمارتي

كأثر من القانون المدني الجزائري  12/2للمادة  ريالمشرع الجزائ وضعا لها قاعدة إسناد، فحين أسندها
حل إشكاالت بقاعدة إسناد لما ل المشرع الجزائري الحضانة خصصيوعليه نرجو أن  ،النحالل الزواج

 .من أهمية حساسة تمس المجتمع مباشرةحضانة األطفال الناتجين عن زواج مختلط 
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��� ا����در وا�����   ا�
  قائمة المصادر: أوال 

  القرآن الكريم

   واالعالنات االتفاقيات -أ

 .10/12/1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في  -1
 1954سبتمبر /أيلول 28بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية المعتمدة في  اتفاقية نيويورك - 2

 26المؤرخ في ) 17د(ألف  526ره مؤتمر مفوضين دعا إلي عقده المجلس االقتصادي واالجتماعي بقرا
  .1960يونيه  6: تاريخ بدء النفاذ. 1954أبريل /نيسان

 .1980الدولي لعام  لالختطاف المدنية بالجوانب الهاي الخاصة اتفاقية - 3
المتعلقة بوضعية األطفال الناتجة عن الزواج المختلط بين الجزائريين  اتفاقية ثنائية جزائرية فرنسية - 4

، المصدق عليها بالمرسوم 1988جوان  21لة االنفصال الموقعة بمدينة الجزائر يوم والفرنسيين في حا
يوليو  27، بتاريخ 30، منشورة في الجريدة الرسمية العدد 1988جوان  26المؤرخ في  144-88رقم 

، خاصة بحل بعض الصعوبات التي يالقيها األوالد المولودون من زواج مختلط بين جزائريين 1988
  .بعد إنحالل الزواج أو انفصال الزوجين وفرنسيات

  : ا�'&ا%$# -ب 

، والمنشور في 2016مارس  6الجزائري بتاريخ  المتضمن التعديل الدستوري 16/01القانون رقم  - 1
 .2016مارس  7المؤرخة في ) 14(الجريدة الرسمية رقم 

 الصادرة 24 رقم العدد يةالرسم الجريدة ،المتضمن قانون األسرة الجزائري 84/11القانون القانون رقم  - 2

، الجريدة 2005يونيو  20المؤرخ في  05/02، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1984 جوان 12 بتاريخ
 .2005فبراير  27 الصادرة في 15العدد  :الرسمية

المعدل والمتمم للقانون المدني، الجريدة الرسمية  2005جوان  20المؤرخ في  05/10القانون رقم  - 3
 .26/06/2005درة في الصا 44رقم 

 العنصر األجنبي ذات القانونية بالعالقات المتعلق1961 فبراير 14 المؤرخ في 61- 05القانون رقم  - 4
 . في الكويت

 . المتضمن القانون المدني القطري 2004عام  المؤرخ في 22القانون رقم  - 5
 .المتضمن القانون المدني العراقي 1951عام  المؤرخ في 40رقم  القانون - 6
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يتضمن قانون  1966جويلية  8 الموافق ل ه1386 صفر 18المؤرخ في  66/156 رقم نونالقا - 7
 .العقوبات المعدل والمتمم

يتضمن القانون  1975سبتمبر  26 الموافق ل ه1395رمضان  20المؤرخ في  75/59رقم  القانون - 8
  .التجاري المعدل والمتمم

 12 بتاريخ الصادرة 24 رقم العدد الرسمية جريدةال ،المتضمن قانون األسرة الجزائري 84/11القانون رقم 

 :، الجريدة الرسمية2005يونيو  20المؤرخ في  05/02، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1984 جوان
 .2005فبراير  27 الصادرة في 15العدد 

م مر رقألباالمتمم و  المعدل ،المتعلق بالحالة المدنية 1970- 02- 19المؤرخ في  70/20رقم  القانون - 9
 .49/2014الصادر في الجريدة الرسمية رقم  2014- 08- 09المؤرخ في  08/2014
الجريدة الرسمية  المتضمن التوجيه العقاري 1990نوفمبر ) 18(المؤرخ في  90/25القانون رقم  -10

  . 18/11/1990الصادرة في  49العدد رقم
ة الرسمية، العدد المتعلق باألوقاف، الجريد 1991أفريل  27المؤرخ في 91/10القانون رقم  -11
  . 1991ماي  2، الصادرة في 21

  ).نظام االشتراك في األموال بين الزوجين( 1998نوفمبر  9المؤرخ في ) 91(القانون رقم  -12
المعدل والمتمم للقانون المدني، الجريدة الرسمية  2005جوان  20المؤرخ في  05/10القانون رقم   -13
 .26/06/2005الصادرة في  44رقم 
المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية،  75/78المعدل والمتمم لألمر  07/05 القانون رقم -14

  .2007.05.31، الصادرة بتاريخ 31العدد 
فيفري  25المتعلق بقانون اإلجراءات والمدنية واإلدارية الصادر بتاريخ  08/09القانون رقم -15

 .2008لسنة ) 21(الجريدة الرسمية العدد رقم ، 2008
  .الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةب الخاص 30/12/2013، بتاريخ 08/13قانون رقم ال -16
 المصري، الوقائع المدني القانون ، يتضمن1948 سنة جويلية 16 في المؤرخ 131 رقم قانون -17

 الرابعة ومتمم، الطبعة ، معدل1948 سنة جويلية 29 بتاريخ ، صادر)أ(مكرر 108 عدد المصرية،
 .2011 عشر،

 2001أكتوبر  05الموافق لـ / ه1422رجب  07نشر االتفاقية الموقّعة في ر شريف، ييظه -18
بالرباط بين المملكة المغربية والجمهورية الّتونسية بشأن التعاون القضائي في مجال األحوال الّشخصية 

 .وحالة األشخاص
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م، ينشر 1999ماي  13الموافق لـ  /ه1420محّرم  26الّصادر في  99-113ر شريف، رقم يظه -19
بمدريد بين المملكة المغربية والمملكة اإلسبانية، بشأن الّتعاون  1997ماي  30االتفاقية الموقعة في 

القضائي واالعتراف وتنفيذ المقررات القضائية، في مادة الحضانة وحق الزيارة وٕارجاع األطفال، الجريدة 
 . م1999يونيو  17الموافق لـ /ه1420ربيع األول  03، 4700الّرسمية، العدد 

 المراسيم �

 العالقات حول فيينا اتفاقية على المصادقة يتضمن 1964 مارس 2مؤرخ في 64/85  رقم المرسوم .1
 .485، ص 1964لسنة34 العدد الرسمية ، الجريدة1963 أبريل في الموقعة القنصلية

2.  ¢Oم ر:tNhR88/144ا  P� رخ¤hR26ا  :`R:81988  =`l\a¥Rا =`O\]ا�ت WXY =Oد\xhRا eh�QhRا

Rلا\x];ا� =R\v P� ت\`V;N]Rوا e`8Nlا¦�Rا e`u §XQyhRواج ا¦Rط[\ل اªu =�X�QhRا =`V;N]R8= اNlا¦�. 

التحفظ إلى  مع الجزائر انضمام يتضمن 22/11/1996في  المؤرخ 96/51رقم  الرئاسي المرسوم .3
  .1979لسنة  المرأة ضد التمييز أشكال على جميع القضاء اتفاقية
  المجالت القضائية �

  .1987، )44( العدد لقضاةنشرة ا .1
  .1990، 4  العدد القضائية المجلة .2
  .1991 ،03 العدد المجلة القضائية، .3
  .1991، 04المجلة القضائية، العدد  .4
  .1991، 4 العدد القضائية، المجلة .5
  .1993الثالث،  العدد المجلة القضائية، .6
  .1994 ،العدد األول ،المجلة القضائية .7
  1995 ،)52( العدد نشرة القضاة .8
   .1995، 1مجلة القضائية، العدد ال .9

  .2000، 1مجلة القضائية، العدد ال .10
  .2001 القضائية، عدد خاص، المجلة .11
  . 2004، 2مجلة المحكمة العليا، العدد  .12
  .2008، 2مجلة المحكمة العليا، العدد  .13
  .2008، 2مجلة المحكمة العليا، العدد  .14
  .2010، 1مجلة المحكمة العليا، العدد  .15
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  .2012، 1لعليا، العدد مجلة المحكمة ا .16
  قائمة المراجع: ثانيا

I. كتب  والمؤلفاتال  
إبن عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، المجلد الثامن،  .1

1922. 

  .1980 ،أبو زهرة، أحكام التركات والمواريث، دار الفكر العربي، دار الفكر العربي، مصر .2
 .نشر تاريخ دون العربي، الفكر دار ،"صيةالشخ األحوال زهرة، أبو .3
الجشتمي، العمل السوسي في الميدان القضائي، الجزء األول، بي زيد عبد الرحمن بن عبد اهللا أ .4

 .1984الطبعة األولى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط، 
ة األولى، دار عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، المبسوط في شرح نظام الجنسية، الطبع أحمد .5

 .1999النهضة العربية، القاهرة، 
  .1997الجامعية،  المطبوعات اإلسالمية، دار الشريعة في الزواج حسين، أحكامراج ف أحمد .6
إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقهما في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات  .7

 .1987، الجامعية، الجزائر
تنازع القوانين، ترجمة فائز أنجق، ديوان : لقانون الدولي الخاص، الجزء األولإسعاد موحند، ا .8

  . 1989المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
دار  ،الطبعة الثامنة، تنازع القوانين: القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األولأعراب بلقاسم،  .9

 .2006 الجزائر، ،هومة
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 .2007، )25(، مجلة علمية محكمة، جامعة قطر، العدد والدراسات القانونية
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 .2011 تلمسان، بلقايد، بكر أبو جامعة السياسية، الحقوق والعلوم كلية ماجستير،
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 .2001ماجستير في القانون الخاص، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
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 .2008بلقايد، تلمسان،  بكر أبو الحقوق، جامعة الخاص، كلية الدولي القانون تخصص

كلية ماجستير غير منشورة،  رسالةداللي الجياللي، الوظيفة االقتصادية للوقف ودوره في التنمية،  �
  .2004- 2003جامعة الجزائر، الحقوق، 

 القانون في ماجستير شهادة لنيل مذكرة الخاص، الدولي القانون في المختلط الزواج أمينة، رحاوي �
- 2010 :السنة الدراسيةتلمسان،  بلقايد، بكر أبي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية الخاص،
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 تلمسان، بلقايد، بكر أبو جامعة الحقوق، كلية الخاص، الدولي القانون في الماجستير شهادة لنيل

2011. 
 شهادة لنيل مذكرة الدولية، الخاصة العالقات في الجزائري للقانون االستثنائي التطبيق بختة، زيدون �

 بلقايد، بكر أبي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية الخاص، الدولي القانون تخصص ر،الماجستي
 .2011 تلمسان،

 الدولي القانون إطار في وانحاللها الزوجية بطةراال حماية في العام النظام دور اهللا، عبد سنينات �
السنة  تلمسان، قايد،بل بكر أبو جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ماجستير، مذكرة الخاص،
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، رسالة - تونس مثال–عائد اليرماني غربال، مصلحة الطفل الفضلى من خالل بعض مسائل األسرة  �
 مقّدمة لنيل شهادة الماجستير، تخّصص حقوق الطفل، الجامعة الّلبنانية، كّلية الحقوق والعلوم الّسياسية،

 .2006- 2005 :السنة الدراسية
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- 1425 :السنة الدراسية ،فاس، المملكة المغربية، السنـة الجامعيــة –واالجتماعية ظهر المهراز 
 .م2006- 2005، هـ1426
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 45	س�ا2�(�"�ت

  الصفحة  المـحــتــوى
  01  مقــــــــــــــــــــــدمــة 

  الفصل األول
  القواعد العامة لتنازع القوانين في األحوال الشخصية

  
06  

 المقصود بالقانون الشخصي في مجال األحوال الشخصية: المبحث األول
 الشخصية األحوال مجال في إلسنادا ضابط حول هاءالفق بين االختالف: المطلب األول

  الموطن  أوقانون الجنسية  تطبيق بينالفقهاء  حجج تضارب: ولالفرع األ
  تقييم الحجج والمفاضلة بين قانون الجنسية والموطن: ثانيالفرع ال

 الشخصية بمسائل األحوالتحديد الضابط المختص : المطلب الثاني
 الشخصية األحوال مجال في الجنسية لضابط الجزائري المشرع تكريس :ولالفرع األ
 الشخصية األحوال مجال في والموطن الجنسية ضابطي بين التوفيق تحقيق إمكانية :ثانيالفرع ال

  قاعدة اإلسناد في مجال األحوال الشخصية عند تطبيقاجه القضاء و المشاكل التي ت: ثانيالمبحث ال
  الشخصي قانونالفي  تفسير قاعدة اإلسنادالصعوبات المتعلقة ب: المطلب األول

  األحوال الشخصية مسائلالتكييـف في مشكلة : الفرع األول
  األحول الشخصية على عند تنازع القوانيناإلحـالـة  مشكلة: الثانيالفرع 
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